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  اإلهــــداء 
  وتسكن ما بين جفـوني أمـي الحبيبـة رمـز الحنان، ن هي تاج جبينيإلى م

  إلى من علمني النخوة والتحدي أمـام الصعاب والدي الغالـي رمـز العطـاء 
  نزار ريان رمز التضحية والفداء./ د. إلى روح ابن أختي الشهيد بسام، والشهيد أ

  والوفــاءإلى أهلي وعائلتــي وشقيقي وشقيقـاتي نبــع األمــن 
  إلــى جــامعتــي الغاليــة بـكــوادرهــا األوفيــاء 

  إلــى شـيـوخــي وأســاتـذتــي األفـاضــل
  إلـى المجـاهديـن الساعيـن لـرفع رايـة الحــق  

  إلـى صـديقـاتـي وزميـالتـي الفضـلـيـات
  إلى طلبة العـلم الشـرعي علـى نفـس الدرب  

  ا لي بظهر الغيبإلى كل من تمنى الخير ودع
  إلى أرواح الشهداء األبرار واألسرى األبطال

  إليهم مجيعاً ،،، أهدي هذا اجلهد املتواضع 
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َام َيْشُكُر لِنَْفـِسهِ [: انطالقاً من قوله تعالى    َام َيْشُكُر لِنَْفـِسهِ َوَمْن َشَكَر َفإِنَّ من لَم يـشْكُرr" :     ومن قوله    ،)1( ]َوَمْن َشَكَر َفإِنَّ
، فإنني أحمد اهللا جل جالله حمداً كثيراً أن من علي بإتمام هذه الرسـالة             ، )2("للَّهالنَّاس لَم يشْكُر ا   

  .فالحمد كل الحمد له وحده أوالً وآخراً، ويسرها لي حتى صارت على هذا النحو
، فإني أتوجه بالشكر الجزيل     ورداً لبعض المعروف إلى مستحقيه    ، وإقراراً بالفضل لذويه  

الذي تفـضل أوالً    ، و - حفظه اهللا    – أحمد يوسف أبو حلبية   : ذ الدكتور  األستا للمشرف الفاضل 
 لم يأُل جهداً فـي إسـداء   -حفظه اهللا–كما أنه ، الرسالةبالموافقة على اإلشراف على إعداد هذه  

التوجيهات والمالحظات والنصائح التي استفدت منها كثيراً حتى خرجت هذه الرسالة على هـذا              
إنـه  ، وأن ينفع به اإلسالم والمسلمين    ، وخير الثواب ، جزيه أفضل الجزاء  فأدعو اهللا أن ي   ، الوجه

  .ولي ذلك والقادر عليه
اللذين تفـضال بقبـول     ، عضوي لجنة المناقشة  ، وأقدم عظيم شكري ألستاذي الفاضلين    

   :وهما، إلبداء المالحظات التي تزيدها حسناً، مناقشة هذه الرسالة
  .-حفظه اهللا- اعيل سعيد رضوانإسم /الدكتور األستاذ فضيلة 

  .-حفظه اهللا- عدنان محمود الكحلوت  /وفضيلة الدكتور
سـائلةً  ، التي أتاحت لي فرصة إتمام الدراسة العليا      ، بغزة الجامعة اإلسالمية    أشكركما  
  .وجل أن يجزي القائمين عليها خيرا المولى عز

كانا دائمين  و، مراني بكل الحب والود   لذان غ الان  ي الكريم ا أقدم عظيم شكري وامتناني لوالد     كم
، ا من كل سـوء    من يحفظه أو، ا عني كل خير   مفأسال اهللا تعالى أن يجزيه     ، لي بالتوفيق  يدعوان

  .ويثبتهما بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي اآلخرة
ا فـي   الذين لم يدخروا جهـد    ، كما وأتقدم بالشكر والتقدير إلى شقيقي وشقيقاتي األحباء       

وأخص بالشكر أختي روضة وابن أخي عبد اهللا الذي طالما سهر معي ولم يتـأخر               ،  لي الدعاء
  .فاهللا أسأل أن يحفظهم جميعا، عن مساعدتي

وكل من ساهم في إخـراج      ، وأخيراً أشكر كل من نصحني وأعانني وأسدى إلي معروفاً        
  .هذا البحث إلى النور

                                                 
 .40سورة النمل آية ) (1

هذا حـديث  : وقال الترمذي، 1954 ما جاء في الشكر لمن أحسن إليك رقم   35سنن الترمذي كتاب البر والصلة باب       ) (2
  .حسن صحيح
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 ةـدمــمق

ومن سيئات ، ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا، غفرهونست، ونستعينه، نحمده، إن الحمد هللا  
وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال ، ومن يضلل فال هادي له، من يهده اهللا فال مضل له، أعمالنا

  .أن محمداً عبده ورسولهأشهد و، شريك له
  :أما بعد

،  مبينبعثه اهللا سبحانه وتعالى بلسان عربي، rلقد أعز اهللا هذه األمة بخير نبي ُأرسل   
وسخَّر له العلماء الذين بذلوا كل ما بوسعهم من جهد؛ ليذودوا ، بحفظ هذا الدين Uوقد تكفل اهللا 

وقد كان لهؤالء العلماء ، ولينقحوه مما شابه من كالم الوضاعين والكذابين، عن حياض هذا الدين
  .عمارهمالتي أفنوا من أجلها أ، الجهابذة الفضل الكبير والجهد الواضح في مؤلفاتهم

والتي من ضمنها ، ومن هؤالء العلماء الذين تميزوا في هذا العلم في معظم مجاالته  
اإلمام الجليل مجد الدين أبي السعادات  من حديثه؛ rلبيان مراد النبي ، مجال اللغة وغريب اللفظ

 في النهاية: "في كتابه، هـ606المتوفى سنة ، المبارك بن محمد بن األثير الجزري رحمه اهللا
  ".غريب الحديث واألثر

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

 كتاب النهاية في أحاديث": تحت عنوان، والحكم على أسانيدها حتى يتم بيان الصحيح من غيره
  ".غريب الحديث واألثر البن األثير تخريج ودراسةٌ

وقد قامت الباحثة في هذا البحث بدراسة األحاديث الواردة في هذا الكتاب من بداية باب   
  .واهللا نسأل القبول والسداد، " مع الدال شينال "حتى نهاية باب " نون مع السين ال"

  

  وبواعث اختياره البحثأهمية 

  .مكانة العلمية لكتاب النهاية البن األثير في بيان ألفاظ الحديث النبويال .1

 .إن هذا الكتاب لم يخدم من قبل الخدمة الحديثية .2

والتـي  ، إن كتاب النهاية البن األثير اشتمل على عدد كبير من األحاديث النبوية الـشريفة              .3
  .بحاجة إلى دراسة وتمحيص

ثية سيفتح المجال لخدمة باقي كتب غريـب الحـديث          إن خدمة هذا الكتاب من الناحية الحدي       .4
  .واألثر
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  .لم تعهد عناية أهل الحديث بكتب غريب الحديث من الناحية الحديثية .5

احتواء كتاب ابن األثير كغيره من كتب اللغة على أحاديث ال أسانيد لها فال بد من دراستها                  .6
  .وبيان حكمها للناس

  

  أهداف البحث

سين من بداية باب الد   (ة في غريب الحديث واألثر البن األثير        تخريج أحاديث كتاب النهاي    .1
 .من كتب السنة ودراسة أسانيدها) دال مع الشين إلى نهاية باب النونمع ال

  .اإلسهام في إخراج الموسوعات الحديثية وخدمة السنة المشرفة .2

 .معرفة األحاديث المقبولة من المردودة .3

ليسهل على الباحثين الرجـوع إليهـا       ، ع واحد تقديم مادة علمية محققة مجموعة في مرج       .4
 .واالستشهاد بها

  منهج البحث وطبيعة عمل الباحثة فيه

  : المنهج في الترتيب والترقيم: أوالً

  . حسب ترتيب كتاب ابن األثيردرستهاقامت الباحثة بترتيب األحاديث التي  .1

  .قامت الباحثة بترقيم األحاديث ترقيماً تسلسلياً .2

قامت الباحثة بكتابة نص ابن األثير الذي يحتـوي علـى           : ترتيب البحث بالنسبة لطريقة    .3
ومن ثم اعتمدت الرواية التي ترد      ، الحديث المرفوع كامالً في بداية العمل من كل حديث        

والحكم على  ، ودراسة رجال اإلسناد  ، ومن ثم التخريج  ، في أقدم مصدر يذكر فيه الحديث     
 .شية للعزو وتفسير بعض األلفاظ الغريبةوقامت الباحثة باستخدام الحا، إسناده

إذا كان الحديث في سنن أبي داود أو الترمذي أو النسائي أو ابن ماجه فإن الباحثة قدمته                  .4
  .ثم ذكرت المصادر مرتبة حسب الوفيات، في التخريج

للداللة على  (*)  رمز اوإنما جعلت له  ، األحاديث المكررة لم تجعل الباحثة لها رقماً مستقالً        .5
  .كرارهت

  :المنهج في تخريج الحديث: ثانياً

أما إن كـان فـي      ، أو أحدهما اكتفت الباحثة بتخريجه منهما     ، إذا كان الحديث في الصحيحين     .1
  .غيرهما فتوسعت الباحثة في تخريجه من كتب السنة
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وقامت بالعزو لمكان تخريجـه     ، اكتفت الباحثة بتخريج الحديث المكرر في أول مكان يرد فيه          .2
  .فيما بعد

  ".لم أعثر على تخريجٍ له: "اكتفت بالقول، بالنسبة لألحاديث التي ال تصل إليها الباحثة .3
  :المنهج في الترجمة للرواة والحكم عليهم: ثالثاً

والطبقة ، وتاريخ الوفاة ، واللقب، والنسب، والكنية، قامت الباحثة بالترجمة للرواة بذكر االسم      .1
  . رحمه اهللا في التقريبطبقات الحافظ ابن حجر ذلك معتمدةً في، إن لم يوجد تاريخ الوفاة

وقد اكتفت الباحثة بالترجمة لغير المشاهير منهم مـن كتـب           ، بالنسبة للصحابة فكلهم عدول    .2
  .الصحابة الخاصة بهم

أما إذا كـان الـراوي      ، إذا كان الراوي متفقاً على توثيقه أو تضعيفه فإن الباحثة لم تترجم له             .3
  .وتبين خالصة القول فيه، الباحثة له ترجمة موسعةمختلفاً فيه فستترجم 

فإن تكرر ورود الـراوي ذكـرت       ، قامت الباحثة بالترجمة للراوي في أول موضع يذكر فيه         .4
  .ثم أحالت على موضعه األول من الرسالة، الباحثة خالصة القول فيه

  :المنهج في الحكم على األسانيد: رابعاً

أما ، فإن كان صحيحاً اكتفت بدراسته وحده     ، ث والحكم عليه  قامت الباحثة بدراسة إسناد الحدي     .1
إن كان ضعيفاً فقد قامت الباحثة بدراسة أسانيد أخرى قد تثبت صحة الحديث أو حـسنه وإال                 

 .يبقى على ضعفه

كتفي باإلشارة  وت، ن الباحثة ال تحكم على إسناده     إف، حدهماأإن كان الحديث في الصحيحين أو        .2
  .إلى العلة إن وجدت

  .وربما خالفتهم، ستأنست الباحثة بأقوال العلماء في الحكم على الحديثا .3

  .الحكم على الحديث يكون من خالل شرائط القبول والرد المقررة في كتب مصطلح الحديث .4

  :المنهج في األماكن والبلدان: خامساً

  . قامت الباحثة بالتعريف باألماكن والبلدان من خالل كتب البلدان- 
  :ج في اللغة وغريب اللفظالمنه: سادساً

  .ومن كتب الشروح،  قامت الباحثة بتفسير األلفاظ الغريبة من كتب غريب الحديث- 
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  :المنهج في التوثيق: سابعاً

بالنسبة لآليات القرآنية قامت الباحثة بعزوها إلى مواضعها من كتـاب اهللا فـي الحاشـية                  -
لنسبة للمصادر والمراجع قامت الباحثـة      أما با ، وذلك بذكر اسم السورة ورقم اآلية     ، السفلية

  .بترتيبها على حسب حروف الهجاء

اكتفت الباحثة بذكر المعلومات المتعلقة بالمراجع من ناحية االسم والمؤلف والطبعـة ودار               -
أما في الحاشـية الـسفلية      ، لعدم إثقال الحواشي بذلك   ، النشر في قائمة المصادر والمراجع    

 أما الكتب الستة فإن الباحثة وثقـت أحاديثهـا بالكتـاب          ، دل عليه اكتفت الباحثة بذكر ما ي    
  .)رقم(ورمزت لرقم الحديث بلفظ ، والباب ورقم الحديث، "كتاب"ورمزت له ب 

  
   السابقةتالدراسا

لقد وقفت الباحثة على بعض الدراسات السابقة حول كتاب النهاية في غريب الحديث   
 في هذا المقام لبيان مدى ارتباطها بموضوع الدراسة علماً فكان لزاماً عليها أن تعرضها، واألثر

بأن كل هذه الدراسات لم تتناول الكتاب من الناحية الحديثية؛ فأكثرها تعرض له من الناحية 
  :اللغوية والبالغية إال في دراستين

ى وقد اشتمل عل، خليل مأمون شيحا: تحقيق الشيخ، النهاية في غريب الحديث واألثر: األولى
مع اختصار الكتاب ، وليس بطريقة علمية حديثية، تخريج أحاديث الكتاب بشكل مقتضب

  .في مجلدين
، في جامعة أم درمان في السودان، تخريج أحاديث كتاب لسان العرب البن منظور: الثانية

  .وردت عند ابن منظور، وكثير من أحاديث النهاية، وتقسيمه على مجموعة من الطالب

  : راسات والتي تعرضت لكتاب النهاية من الناحية اللغوية على النحو التالي أما باقي الد

الظواهر اللهجية في كتاب النهاية في غريب الحديث واألثر البن األثير الملقب بمجد  .1
  .فتحي محمد شاهين، الدين

، المعيار الصوتي لغرابة الحديث في كتاب النهاية في غريب الحديث واألثر البن األثير .2
عمر عبد المعطي : لطالبإعداد ا، ررسالة ماجستي، ة في بنية الكلمة العربيةدراس

  .م2001، جامعة مؤتة، يحيى عبابنة: إشراف، المسيعيدين

  .محمد توفيق، دراسة لغوية: النهاية في غريب الحديث واألثر البن األثير .3
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رسالة ، الظواهر اللغوية في كتاب النهاية في غريب الحديث واألثر البن األثير .4
 . جامعة بغداد،  صالح كاظم داود:لطالبا إعداد، ماجستير

: المسائل النحوية والتصريفية في كتاب النهاية في غريب الحديث واألثر البن األثير .5
: إشراف، عبد اهللا بن محمد األنصاري :لطالبإعداد ا ،رسالة ماجستير، جمعا ودراسة
 .جامعة اإلمام، بن صالح السلوماعبد الرحمن 

إعداد ، رسالة دكتوراة، بن األثير المحدث ومنهجه في كتاب النهاية في غريب الحديثا .6
 .م1993جامعة دمشق سنة ،  أميمة رشيد بدر الدين:لطالبةا

7. التأويل في غريب الحديث من خالل كتاب النهاية البن األثير عرضرسالة ، ونقد 
 .2009،  مكتبة الرشد: علي بن عمر السحيباني، الناشر:لطالبإعداد ا، ماجستير

  .وهناك دراسات قام بها طلبة الجامعة اإلسالمية في تخريج أحاديث كتاب النهاية البن األثير .8

كتاب النهايـة   جملة من أحاديث    أما بالنسبة لعمل الباحثة في هذا البحث فقامت بتخريج          
بطريقـة علميـة    " دال مع ال  شينال "حتى نهاية باب  " نون مع ال  سينال"من بداية باب     البن األثير 
  . وهذا لم يتوفر في الدراسات السابقة، أسانيدها والحكم عليهاودراسة

  

  خطة البحث
  : وثالثة فصول وخاتمة وتمهيدينقسم البحث إلى مقدمة

ومنهج البحث وطبيعـة    ، وأهداف البحث ،  وتشتمل على أهمية البحث وبواعث اختياره      :المقدمة
   .والدراسات السابقة، عمل الباحثة فيه

  .ويشتمل على ترجمة مختصرة البن األثير: التمهيد

  الفصل األول
  "السني مع الياء"حىت نهاية باب " السني مع النون"األحاديث الواردة من بداية باب 

  : وفيه أربعة مباحث

  .السين مع النون: المبحث األول

  .السين مع الواو: المبحث الثاني

  .السين مع الهاء: المبحث الثالث

    .السين مع الياء: الرابعالمبحث 



   مقــدمـة 
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  الفصل الثاني
  "الشني مع الثاء"حىت نهاية باب " الشني مع اهلمزة"األحاديث الواردة من بداية باب 

  :وفيه أربعة مباحث

  . الشين مع الهمزة:المبحث األول

  .ءالشين مع البا :المبحث الثاني

  .الشين مع التاء :المبحث الثالث

  .ء الشين مع الثا:المبحث الرابع

  الفصل الثالث
  "الشني مع الدال"حىت نهاية باب " الشني مع اجليم"األحاديث الواردة من بداية باب 

   :وفيه أربعة مباحث

  .الشين مع الجيم :المبحث األول

  .الشين مع الحاء :المبحث الثاني

  .الشين مع الخاء :المبحث الثالث

  . الشين مع الدال:المبحث الرابع

  .الباحثة أهم نتائج البحث واالقتراحات والتوصياتوقد ضمنتها : الخاتمة

  :الفهارس العامة

  .آليات القرآنيةافهرس  -

  . النبويةفهرس األحاديث -

  .الرواة المترجم لهمفهرس  -

 . فهرس المصادر المراجع-

  .لموضوعاتافهرس  -

 البشر، جهد هذاعثرات، ف من يخلو ال أنه إال البحث؛ هذا في جهد من بذلت ما  رغم:أقول  وختاماً

  .وتعالى سبحانه وحده هللا والكمال



   مقــدمـة 

 
 

ط 

فما كان من صوابٍ فمن اهللا وحده، وما كان من خطأ فمن نفـسي، ومـن الـشيطان،                  
نَا َال ُتَؤاِخْذَنا إِْن َنـِسينَا َأْو َأْخَطْأَنـا( : تبارك وتعالىبناقول ر  والعزاء في ذلك   نَا َال ُتَؤاِخْذَنا إِْن َنـِسينَا َأْو َأْخَطْأَنـاَربَّ مـن  وكلُّ ، )1 ()َربَّ

كتبه بنفسه؛ ذلك أنـه      ك صعوبة قيام الشخص بإصالح خلِل ما      خاض غمار البحث والكتابة يدر    
  .كثيراً ما يقرأ من صدره ال من سطره

مرةً، فما  قرأت كتاب الرسالة على الشافعي ثمانين": -اهللا رحمه - المزني اإلمام قال فقد
 اهللا أبـى ، لوجد فيه خطأ سبعين مرةً بلو عورض كتا: من مرةٍ إال وكان يقف على خطأٍٍ، وقال 

أن يكون كتاب 2("غير كتابه صحيح(.  

 غُير لو: كتاباً في يومه إالَّ قال في غده       إني رأيت أنّه ال يكتب إنسان     : "وصدق من قال  
لكـان   هـذا   هذا لكان أفضل، ولو تُـرِك      مهذا لكان أحسن، ولو زيد هذا لكان يستحسن، ولو قُد         

  .)3("النقص على جملة البشرأجمل، وهذا من أعظم العبر، وهو دليٌل على استيالء 

 أسأل اهللا تعالى، أن يوفقنا لما يحب ويرضى، ويعصمنا من الزلـل، ويقينـا مـصارع               
جميع  السوء، ويكفينا كيد الحساد، وشماتة األضداد، ويلطف بنا في سائر تصرفاتنا، ويحفظنا من            

ا فتحبه قلوبناجهاتنا، وال يجعل لفاجر عندنا يد.  

  . وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراًعبد اهللا نبينا محمد بن هذا وصلى اهللا وسلم على
  
  

  

  

  

 

  
  
  

  

                                                 
  .286سورة البقرة آية ) 1(
  .15لعمر بن صالح بن عمر ص، ند اإلمام محمد بن عبد السالممقاصد الشريعة ع )2(
. تنسب هذه المقولة إلى القاضي الفاضل عبد الرحيم البيساني في رسالة أرسل بها إلى العماد األصـفهاني                ) 3(

 .1/71أبجد العلوم للقنَّوجِي : انظر
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  دـــهيــمت
  رــن األثيـــة ابــــ ترمج

  

  .اسمه ونسبه وكنيته ولقبه: أوال
  .مولده ونشأته: ثانيا
  . طلبه للعلم وثناء العلماء عليه: ثالثا
  .شيوخه وتالميذه: رابعا
  .مؤلفاته: خامسا
  .اتهمرضه ووف: سادسا
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  .اسمه ونسبه وكنيته ولقبه: أوال
هو المبارك بن أبي المكارم محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحـد الـشيباني                 

الموصلي الشافعي ري1(يكنّى أبا السعادات، ويلقب مجد الدين ويعرف بابن األثير، الجز(.   
  .مولده ونشأته: ثانيا

، عـدا  هـ544مت البن األثير على أن والدته كانت سنة تكاد تجمع المصادر التي ترج    
هـ، وهو 540 حيث ذكرا أن تاريخ والدته كانت سنة -)3(وتبعه ابن تغري بردي - )2(أبي شامة

 هــ   544قول ال يصح مقابل ما أجمع عليه المؤرخون أن والدته كانت في أحد الربيعين سنة                
  .)4(في جزيرة ابن عمر

سرة عربية شيبانية عريقة النسب، ذائعة الصيت، طيبة األصل،         ينتسب ابن األثير إلى أ    
، وكان من علية )5(كريمة الطباع، فوالده هو أثير الدين أبو الكرم محمد من أهل جزيرة ابن عمر      

القوم فيها، ومن وجهاء الموصل حيث كان ثريا وله تجارة رائجة، كما كانت له ضياع وبساتين                
  . قابل الجزيرة م)7( وبالعقيمة)6(بالجزيرة

                                                 
ـ 606سالم للذهبي وفيات سنة     تاريخ اال ، 491-21/488سير أعالم النبالء للذهبي     : انظر ترجمته في    )1( ،  ه

-2/274بغية الوعاة للـسيوطي     ، 260-3/257إنباه الرواة للقفطي    ، 10-17/8البداية والنهاية البن كثير     
طبقات الشافعية للسبكي   ، 23-5/22شذرات الذهب البن العماد     ، 68ذيل الروضتين ألبي شامة ص      ، 275

-4/141وفيات األعيان البـن خلكـان       ، 199-6/198النجوم الزاهرة البن تغري بردي      ، 5/153-154
 .650-620ص65مجد الدين ابن األثير ومنهجه في التأليف لسمير كجو، مجلة مجمع دمشق مجلد ، 143

 .، ألبي شامة، عبد الرحمن بن إسماعيل، المقدسي الدمشقي68ذيل الروضتين ص   )2(

 .بردي بن عبد اهللا الحنفيالبن تغري بردي، يوسف بن تغري . 6/198النجوم الزاهرة   )3(

وأحسب أن أول من عمرها الحسن     :" وهي بلدة فوق الموصل بينهما ثالثة أيام، قال ياقوت في معجم البلدان             )4(
وجزيرة ابن عمر؛ قيل إنهـا      :" 17/211، وقال ابن كثير في البداية والنهاية        "بن عمر بن الخطاب التغلبي    

بل هي منسوبة إلى ابني عمر وهما : ن عمر من أهل برقَعيد، وقيل     العزيز ب  عبد: منسوبة إلى رجل يقال له    
وممن ذكرهـا   ،"أوس وكامل ابنا عمر بن أوس الثعلبي واهللا أعلم، حرر ذلك القاضي ابن خلكان رحمه اهللا      

بليدة في طرق بقعـاء     :" في رحلته ابن بطوطة ووصفها في كتابه المشهور عن رحلته، وأما برقعيد فهي              
 .1/571كما في معجم البلدان للحموي " من جهة نصيبينالموصل 

 .17/77معجم األدباء للحموي   )5(

الجزيرة تعرف بجزيرة أثور لمدينة كانت بها تسمى بهذا االسم آثارها باقية قريبا من الموصل وإليها ينسب                 ) 6(
، نهري الفرات ودجلة  وسميت جزيرة ألنها بين     ، الملوك اآلثوريين من الجرامقة، ملوك الجزيرة والموصل      

عز الدين أبو عبد اهللا محمد بـن علـي بـن            ،  البن شداد ،األعالق الخطيرة في ذكر أمراء الشام والجزيرة      
  .1/112)هـ684: المتوفى(إبراهيم الحلبي 

األعالق الخطيرة في ذكر أمراء الـشام       ، العقيمة وهي قرية تحاذي الجزيرة بينهما دجلة ولها بساتين كثيرة         ) 7(
 .1/150)هـ684: المتوفى(عز الدين أبو عبد اهللا محمد بن علي بن إبراهيم الحلبي ، البن شداد،يرةوالجز
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  .طلبه للعلم، وثناء العلماء عليه: ثالثا
ما زلت منذ ريعان الشباب وحداثـة       : "تحدث ابن األثير عن طلبه العلم منذ صغره فقال        

                مشغوفًا بطلب العلم ومجالسة أهله، والتشبه بهم حسب اإلمكان، وذلك من فضل اهللا علـي السن
ي تحصيل ما وفِّقت له من أنواعه، صـارت فـي قـوة        ولطفه بي أن حببه إلي، فبذلت الوسع ف       

 في إكمـال الطلـب وابتغـاء        - واهللا الموفق  -ولم آُل جهدا  " االطالع على خفاياه وإدراك خباياه    
األرب؛ إلى أن تشبثْت من كلٍّ بطرف تشبهت فيه بأضرابي، وال أقول تميزت به على أترابـي،           

  .)1(..."وأجزل به من طولهفلله الحمد على ما أنعم به من فضله، 

                 ا، واعترفوا لـه باإلمامـة والفـضل والبـرطيب وقد أثنى العلماء على ابن األثير ثناء
كان فقيها محدثًا أديبا نحويا، عالما بصنعة الحساب واإلنشاء، ورعا          :" قال ابن خلكان   .واإلحسان

  .)2("عاقالً مهيبا ذا بر وإحسان

ا، قد جمع بين علم العربية والقرآن،       ا كاملً كان عالماً فاضالً، وسيد   :"وقال ياقوت الحموي  
3("اوالنحو واللغة والحديث وشيوخه وصحته وسقمه والفقه وكان شافعي(.  

  .)4("كاتب مصنف، وصدر كبير:" وقال أبو شامة

  .)5(القاضي الرئيس العالمة البارع األوحد البليغ:"وقال الذهبي

  )6("هير العلماء، وأكابر النبالء، وأوحد الفضالءمن مشا:"وقال السيوطي

وكان ابن األثير من المقلين جدا في قول الشعر، ولم يوجد له إال مقطوعـات شـعرية                 
  .تشفّ عن حس أدبي مرهف

  .شيوخه وتالميذه: رابعا
شهد عصر ابن األثير نهضة علمية حافلة بالعلم والعلماء األمر الذي حدا بـابن األثيـر             

 غرزهم، ومالزمة درسهم، فأخذ عن شيوخٍ أجالء وأعالمٍ فضالء في جميع الفنون والعلوم، لزوم
  .فجمع بين التمكين من علوم العربية والقرآن والحديث والفقه

                                                 
 .1/12جامع األصول البن األثير    )1(

 . ولم يوجد هذا النقل في المطبوع من وفيات األعيان5/22شذرات الذهب البن العماد    )2(

 .17/71معجم األدباء للحموي   )3(

 .68بي شامة  ص ذيل الروضتين أل  )4(

 .488 / 21سير أعالم النبالء للذهبي    )5(

 .2/274بغية الوعاة للسيوطي   )6(
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  :)1(فمن شيوخه الذين أخذ عنهم العلم

صـاحب  ، )2(هـ569أبو محمد سعيد بن المبارك بن علي بن الدهان البغدادي النحوي ت          . 1
  .رة في شرح اللّمع، أخذ عنه النحو واألدبالغ

، حيث سمع )3(هـ578أبو الفضل عبد اهللا بن أحمد بن محمد الطوسي خطيب الموصل ت   . 2
  .منه الحديث

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

، وقرأه عليه أيضا كتاب السنن ألبي داود وأقر لـه           )6(هـ585منه صحيح مسلم في سنة      
، كما قرأ عليه كتاب الجمع بـين الـصحيحين          )8(هـ586 سنة   )7(به، وذلك بمدينة السالم   

  .)9( هـ585للحميدي بظاهر الموصل سنة 
ـ    ـن أب ـوهاب ب ـد ال ـبـن ع ـة اهللا ب  ـعبد الوهاب بن هب     . 5 ـ  ـي حبة أبو ي غدادي ـاسر الب

دينة الموصل في شـهور     ـلم بم ـه صحيح مس  ـرأ علي ـث ق ـ، حي )10(هـ588الطحان  ت  
  .)11( هـ587سنة 

أبو الفرج ابن أبي الفتح عبد المنعم بن عبد الوهاب بن سعد البغـدادي الحنبلـي التـاجر                    . 6
  .)12(هـ، حيث سمع منه الحديث 596ت ) ابن كليب الحراني( الشهير بِـ 

  

                                                 
 .مرتبة حسب حروف المعجم  )1(

 .2/47، إنباه الرواة للقفطي 17/71، معجم األدباء للحموي 4/141وفيات األعيان البن خلكان   )2(

 .4/262، شذرات الذهب البن العماد 3/258للقفطي ، إنباه الرواة 6/94النجوم الزاهرة البن تغري بردي   )3(
 .21/502سير أعالم النبالء للذهبي   )4(
 .5/136، طبقات الشافعية للسبكي 6/201، النجوم الزاهرة البن تغري بردي 17/72معجم األدباء للحموي   )5(
 .1/200جامع األصول البن األثير   )6(

تعريف ، ه149ه ـإلى سنة  145ور ودعاها مدينة السالم من سنة  هي مدينة بغداد وقد بناها الخليفة المنص)(7
وإنما سميت مدينة السالم ألن دجلة كان يقال لهـا        ، 1/319باألماكن والبلدان في البداية والنهاية البن كثير        

  ـ1/110الروض المعطار في خبر األقطار، وادي السالم فقيل لبغداد مدينة السالم
 ).1/201جامع األصول البن األثير  ( لعله لما قدمها حاجا،  )8(
 .1/204جامع األصول البن األثير   )9(
 .228-21/227سير أعالم النبالء للذهبي  )10(
 .1/199جامع األصول البن األثير  )11(

 .4/327، شذرات الذهب البن العماد 2/394وفيات األعيان البن خلّكان  )12(
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حيث سمع ، )1(هـ596 أبو جعفر المبارك بن المبارك بن أحمد بن زريق الحداد المقرئ ت        .7
  .)2(هـ589منه كتاب رزين بن معاوية في الحديث في سنة 

جمال الدين أبو عبد اهللا محمد بن محمد بن سرايا الموصلي، حيث قرأ عليه ابـن األثيـر                   . 8
  .)3( هـ588بمدينة الموصل في مدة آخرها شهور سنة صحيح البخاري 

 - نزيل الموصـل   -أبو الحرم مكي بن ريان بن شبة بن صالح الماكسيني النحوي الضرير             . 9
، حيث أخذ عنه النحو وسمع منه الحديث وقرأ عليه كتاب الموطأ في مـدة               )4(هـ603ت

   .)5(آخرها شهور سنة ثمانٍ وثمانين وخمسمائة بالموصل

، )6(هـ567يحيى بن سعدون القرطبي النحوي اللغوي المقرئ المتوفى في الموصل سنة            . 10
  .حيث أخذ عنه النحو

 الضرير صاحب ابن الخل     - منسوب إلى نهر الفرات    -أبو القاسم يعيش بن صدقة الفراتي     . 11
 قدم بغداد حاجا فسمع من أبي القاسم:" ، قال ياقوت)7( هـ593وشيخ الشافعية في وقته ت 

  .)9(هـ586وقرأ عليه كتاب السنن للنسائي بمدينة السالم في سنة .)8("صاحب ابن الخّل
  :تالميذه

العلم والفتـوى   بتتلمذ على يد ابن األثير ثلة طيبة من أهل العلم ممن اشتهروا بين الناس               
  :)10(والتصنيف والتأليف نذكر منهم

  
                                                 

)1(       د الذهبي أن ابن زريق هذا تفرد بإجازات عدة شيوخ منهم رزين            ، وأفا 21/328سير أعالم النبالء للذهبي
 .بن معاوية العبدري

 .1/205جامع األصول البن األثير   )2(

 .1/198جامع األصول البن األثير   )3(

 .3/258، إنباه الرواة للقفطي 17/71معجم األدباء للحموي   )4(

 .1/200جامع األصول البن األثير   )5(

، طبقـات   6/171، وفيات األعيان البـن خلّكـان      3/258، إنباه الرواة للقفطي   17/71للحمويمعجم األدباء     )6(
 .2/372البن الجزري  القراء

 .21/300سير أعالم النبالء للذهبي   )7(

  ".هكذا ذكر ياقوت ولم نعثر على ترجمة ألبي القاسم هذا:" 1/15قال الطناحي في مقدمة تحقيقه للنهاية   )8(
، والذهبي فـي سـير أعـالم    12/55بل هي موجودة، ذكرها ابن األثير المؤرخ في الكامل    : قالت الباحثة      

 .7/338، والسبكي في طبقات الشافعية الكبرى 12/300النبالء 

 .1/204جامع األصول البن األثير   )9(

 .مرتبة على حروف المعجم  )10(
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  .)1(هـ653إسماعيل بن حامد الشهير بِـ الشهاب القوصي ت . 1

  .)2( تاج الدين عبد المحسن بن محمد بن محمد بن الحامض شيخ الباجربقي  .2

 صاحب المشيخة - فخر الدين علي بن أحمد بن عبد الواحد الشهير بفخر الدين بن البخاري  .3
  .)3(هـ690 ت -المشهورة

  . صاحب إنباه الرواة )4() هـ646ت (أبو الحسن علي بن يوسف القفْطي   . 4

الشهاب الطوسي أبو الفتح محمد بن محمود بن محمد بن شهاب الدين نزيل مصر وشـيخ      . 5
  .)5( هـ596الشافعية ت 

  

  .من مؤلفاته: خامسا

 مطبعة  -عبد القادر األرنؤوط مكتبة الحلواني      : جامع األصول في أحاديث الرسول، تحقيق     . 1
  . مكتبة دار البيان، الطبعة األولى-المالح 

-أحمد بن سليمان وياسر بن إبراهيم، مكتبة الرشـد      : تحقيق.ح مسند الشافعي  الشافي في شر  . 2
  .هـ1425الرياض، الطبعة األولى، 

  ).وهو موضوع الدراسة(النهاية في غريب الحديث واألثر . 3

فهمـي  : المرصع في اآلباء واألمهات واألبناء والبنات واألذواء والذوات، تحقيق الـدكتور          . 4
  .م1992وت، بير-سعد، عالم الكتب

  
  

                                                 
 .17/326البداية والنهاية البن األثير   )1(

 .21/490ء للذهبي سير أعالم النبال  )2(

  .8/366، طبقات الشافعية للسبكي 21/490سير أعالم النبالء للذهبي   )3(
:  الصواب في مقدمة تحقيقه أثناء الترجمة فقـال        -محقق كتاب النهاية  -وقد جانب الطناحي    : قالت الباحثة       
ن محمد بن علي البخاري     هكذا قال ابن السبكي ولعله قاضي القضاة أبو طالب علي بن علي بن هبة اهللا ب               "

 .والصواب ما أثبته)"  هـ593( القاضي المتوفى ببغداد سنة

 .2/212بغية الوعاة للسيوطي   )4(

 .4/327، شذرات الذهب البن العماد 4/185طبقات الشافعية للسبكي   )5(
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  .مرضه ووفاته: سادسا
عاش ابن األثير حياته الكريمة جامعا بين العزوف عن الدنيا، واإلقبال على العلم، مـع               

 )1("النّقـرس "الرغبة في المعرفة، واالستكثار من الخير، حتى ابتاله اهللا بمرض شديد يقال لـه               
محفّة، ولكنه تقبله بقلوب الرجال فأبطل يديه ورجليه، وشله عن الحركة، حتى أصبح يحمل على 

المؤمنة والنفوس المطمئنة، واهتَبلَها فرصة رحمه اهللا لالنقطاع إلى التأليف، والفراغ إلى الدرس             
  .والتصنيف

وهكذا ظّل ابن األثير بقية عمره مالزما بيته، صابرا على ما أصـابه، محتـسبا هـذا                 
جلسه األكابر، ويضرب إليه الراغب أكباد اإلبل، كٌل        االبتالء، يرحل إليه طالب العلم، ويغشى م      

  .يرنو إلى االقتباس من علمه، واالنتهال من فهمه

هـ، توفي ابـن األثيـر، وفاضـت      606 ذي الحجة سنة     )2(سلخ  وفي يوم الخميس من   
  .روحه إلى بارئها، رحمه اهللا رحمة واسعة

 

  

  
  
  
  
  
  

                                                 
 البـن   العـرب  انلس. داء معروفٌ يأخذ في الرجل والمفاصل : ، والنّقرس 43/226تاريخ اإلسالم للذهبي      )1(

 .240 / 6منظور  

سـلخت  : ومن قياس الباب، السين والالم والخاء أصل واحد وهو إخراج الشيء عن جلده   :  يقول ابن فارس   )2(
 .3/94معجم مقاييس اللغة البن فارس ، وهذا مجاز، الشهر إذا صرت في آخر يومه
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  الفصل األول
"  مع النونالسني"األحاديث الواردة من باب 

  ".السني مع الياء"حىت نهاية باب 
        

  :وفيه أربعة مباحث
  .السين مع النون :      المبحث األول

  .السين مع الواو :المبحث الثاني      
  .السين مع الهاء :المبحث الثالث      
 . السين مع الياء:   الرابعالمبحث      
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  المبحث األول
  باب السين مع النون

  :قال ابن األثير رحمه اهللا

أي أطْرافها، كأنَّه كَره أن يسافر السفَر الطويل في " كَره أن يطْلَب الرزقُ في سنابك األرض"فيه 
  .    )1("طلَب المال

  

  )1(رقمالحديث 

  .لم أعثر على تخريج له

 $   $   $   $   $       

  :قال ابن األثير رحمه اهللا

شبه . أي طَرف" خْرجكم الروم منها كَفْرا كَفْرا إلى سنْبك من األرضتُ"ومنه الحديث ) هـ(
وأخرجه . أخرجه الهروي في هذا الباب. األرض في غلَظها بسنُبك الدابة وهو طَرف حافرها

  .    )2(" .الجوهري في سبك وجعل النون زائدة
  

  ) 2(رقمالحديث 

نبأنا أبو الحسن الفرضي نا عبد العزيز الصوفي أنا أبو أ: قال اإلمام ابن عساكر رحمه اهللا  
محمد بن أبي نصر أنا أبو الميميون أنا أبو زرعة نا دحيم عن عمر بن عبد الواحد عن األوزاعي 

عن عثمان بن عبد األعلى بن )4( حدثني عبد اهللا بن كثير عن األوزاعي)3(وحدثني محمود: قال
 كيف بكم إذا لم تأخذوا أبيض وال :"ث عن أبي هريرة قال سمعت كهيل بن حرملة يحد:سراقة قال

بن الحسن بن اأنبأنا بالحديث بتمامه أبو الحسن علي ، وذكر الحديث لم يزد على هذا"أصفر 
  :الحسين وأبو طاهر محمد بن الحسين وأخبرنا أبو الحسين علي بن يحيى عنهما قاال 

                                                 
  .2/406النهاية في غريب الحديث واألثر  )1(

 .المصدر نفسه )2(

 .924ص تقريب التهذيب ـه249أبو على الدمشقى ت ،يزيد السلمى: محمود بن خالد بن أبى خالد: هو) (3

ـ 157عبد الرحمن بن عمرو بن أبي عمرو األوزاعي أبو عمرو الفقيه ثقة جليـل ت                : هو) (4 تقريـب  ،  هـ
 .593صالتهذيب 
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بن الرحمن بن سعدان أنا أبو العباس جمح أنا أبو عبد اهللا محمد بن عبد السالم بن عبد ا  
 نا أبو عمرو )1(القاسم المؤذن نا أبو قصي العذري نا سليمان بن عبد الرحمن نا الوليد بن مسلم

 سمعت أبا :حدثني عثمان بن عبد األعلى بن سراقة األزدي عن كهيل بن حرملة النمري قال
يقال لها حسمى  إلى سنبك من األرض )2(اا كفركفركيف بكم إذا خرجتم منها :"هريرة يقول 

وكيف  )4( وال مأزق)3(جذام إذا لم تأخذوا أبيض وال أصفر ولم يخدكم ثدراء وال ينار وال جرجنة
 :فقال قائل :قال" )5( جذامىيقال لها حسمبكم إذا أخرجتم منها كفرا كفرا إلى سنبك من األرض 

 لقد ضل أبو هريرة وما اهتدى :ونه فقالفغضب حتى تخالج ل:أبصر ما تقول يا أبا هريرة قال 
6(اإن لم تكن  سمعته أذناي ووعاه قلبي قالها مرار(  

  : تخريج الحديث
الوليد بن مسلم  ومن طريق ،أيضا من طريق عمر بن عبد الواحد )7(أخرجه ابن عساكر  

ه وأخرج ،من طريق شيوخ من عنس عن أبي هريرة بهأيضا ، كالهما عن األوزاعي به بمثله
عبد اهللا بن سماعة عن   إسماعيل بن أبي زرعة عن أبي مسهر عن من طريق)8(أحمد بن حذلم

   . به بمثلهاألوزاعي
  :دراسة رواة السند 

 - يضالفَر ،يعالشَّاف ،يشْقمالد ،يلَمبنِ الفَتْحِ الس يلبنِ ع دمحلَّمِ بنِ مسالم بن يلاُل  ،عمج
  .)9(ـه533ت سنة سالَمِ، َأبو الحسنِ  اِإل
  

                                                 
تقريـب  ، هـ194كنه التدليس والتسوية ت ثقة ل ، موالهم أبو العباس الدمشقي   ، الوليد بن مسلم القرشي   : وه )(1

الكاشـف  )" عن(فيتقى من حديثه ما قال فيه     ، كان مدلسا ، عالم أهل الشام  :"قال الذهبي ، 1041التهذيب ص   
 .في هذه الرواية صرح بالسماع: قالت الباحثة، 2/355

 .2/295حديث البن الجوزي غريب ال، قرية  قرية  والذي يتكلم بذلك أهل الشام يسمون القرية كفرا:  يعني)(2

 .لم أعثر على معاني لها) لم تخدكم ثدراء وال ينار وال جرجنة( الكلمات :الت الباحثةق )(3

تاج العروس من جواهر القاموس للزبيـدي       ، وكذلك مأزق العيش  ، المكان الضيق الذي يقتتلون فيه    : عناهام )(4
25/10. 

معجـم  ،  بني إسرائيل الذي يلي ايلة وبين أرض بني عذرة         جبال وأرض بين أيلة وجانب تيه     :  حسمي جذام  )(5
  .2/259البلدان 

 .38/426جزء- تاريخ دمشق)(6

 .لمصدر نفسها )(7

 .3ص حديث األوزاعي ألحمد ابن حذلم )(8

 .20/32ر أعالم النبالء سي )(9
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  . )1("سمعنا منه الكثير وكان ثقة ثبتًا": قال ابن عساكر
  .ثقة: قالت الباحثة

ي، الصوفي ـ، الدمشْقي، الكَتَّانُّـعبد العزِيزِ بن َأحمد بنِ محمد بنِ علي بنِ سلَيمان  التَّميمي - 
   .)2( ـه466 ت محمدَأبو

   )4("كان من المكثرين في الحديث كتابة وسماعا:"قال ابن الجوزي، )3(" ثقة أمين":قال الخطيب 
  )5( ."كتبت عنه وكتب عني، مكثر متقن": قال ابن ماكوال
  .ثقة: قالت الباحثة

 - رعمِ بنِ مبنِ القَاس انثْمرٍ عَأبِي نَص نِ بنمحالر دبو عَأب ،يشْقمالد ،يميب التَّمبِيوف بن ح
  .)6(ـه420 ت بِالشَّيخِ العفيف:محمد الملَقَّب

  .)7("كان ثقة مأمونًا عدلًا:"قال عبد العزيز الكتاني 
  .ثقة: قالت الباحثة

 - الد ،يلجالب داشبنِ ر رماِهللا بنِ ع دبع نِ بنمحالر دبع يشْقنِ،موميو الم8 (ـه347 ت َأب(.  
  )9("المأمون، الثقة:"قال الذهبي
  .ثقة: قالت الباحثة

  )10()هـ196(  تعبد اهللا بن كثير الدمشقي الطويل إمام الجامع  - 
قال ابن  ،)12("ال بأس به": قال أبو زرعة، )11( "يغرب": وقال، "الثقات"ذكره ابن حبان فى 

  )13("صدوق ": حجر

                                                 
 .4/101شذرات الذهب البن العماد ، 7/236ات الشافعية الكبرى ألبي الحسن السبكي طبق )(1

 .18/248ر أعالم النبالء سي )(2

 .3/241ذكرة الحفاظ للذهبي ت )(3

 .8/288لمنتظم في تاريخ الملوك واألمم البن الجوزي ا )(4

 .7/145إلكمال البن ماكوال ا )(5

 .17/367ر أعالم النبالء سي )(6

 .216-3/215ذرات الذهب البن العماد ش )(7

 .15/533ر أعالم النبالء سي )(8

 . نفسهلمصدرا )(9

 .537ص تقريب التهذيب )(10

 .8/346 الثقات البن حبان )(11

 .5/144 الجرح والتعديل )(12

 .537ص تقريب التهذيب )(13
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  .هو صدوق : ت الباحثةقال

   .)1( يعقوب الفسويهوثق، عثمان بن عبد األعلى بن سراقة األزدي   - 

قال  )2(" إن عثمان بن عبد األعلى بن سراقة من قضاة التابعين وعداده فيهم": قال أبو زرعة
  )3("تولى الموصل وهو الثبت": البالذري

  

  .ثقة: قالت الباحثة

   )4(ه ابن حبان في الثقاتذكر، كهيل بن حرملة النميري  - 
فمعلوم أن ابن حبان يوثق " أما عن ذكره في ثقات ابن حبان ، فيه جهالة:قالت الباحثة    

  )5("المجاهيل

  باقي رواة الحديث ثقات   -  
  

  : الحكم على الحديث

   .كهيل بن حرملة مجهول الحالفيه ،  اإلسنادضعيفالحديث 

 $   $   $   $   $       

  :ثير رحمه اهللاقال ابن األ

ويروى بضم . الكَمون:وقيل . الرب :وقيل.العسل: السنُّوت" عليكم بالسنَى والسنُّوت"فيه ) هـ(
  )8( )7("والقاموس )6(الهروي"سنَّوت"وفيه لغة أخرى (والفتح أفصح  السين،

  

                                                 
 .3/368 المعرفة والتاريخ )(1

 .1/85 تاريخ داريا لعبد الجبار الخوالني  )(2

 .3/233 أنساب األشراف )(3

 .5/341 الثقات البن حبان )(4

 .4/347مد خلف سالمة لمح، سان المحدثينل )(5

 َأبو عبيد الهروِي َأحمد بن محمد بنِ محمد العالَّمةُ، َأبو عبيد َأحمد بن محمد بنِ محمد بنِ عبـد الـرحمنِ                      )(6
 .17/146أعالم النبالء للذهبي سير، )الغَرِيبينِ(الهروِي، الشَّافعي، اللُّغَوِي، المَؤدب، صاحب

 .817محمد بن يعقوب الفيروز أبادي ت /  كتاب القاموس المحيط )(7

 .407/ 2 النهاية في غريب الحديث واألثر )(8
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  )3(رقمحديث ال

يم بن محمد بنِ يوسفَ بنِ سرحٍ الْفريابِي حدثَنَا ِإبراه: قال اإلمام ابن ماجه رحمه اهللا  
 )2( قَاَل سمعتُ َأبا ُأبي بن ُأم حرامٍ)1(حدثَنَا عمرو بن بكْرٍ السكْسكي حدثَنَا ِإبراهيم بن َأبِي عبلَةَ

 وِل اللَّهسر علَّى مص قَد كَانوrَلبقُوُل  الْقنِ يتَي": وَل اللَّهستُ رعمسr قُوُلنَى :" يبِالس كُملَيع
نُّوتالسيَل وق امِإلَّا الس اءكُلِّ د نم فَاءا شيهِمف فَِإن :اما السمو وَل اللَّهسا رتُ : قَاَل؟يوقَاَل" الْم: 
 بْل هو الْعسُل الَّذي يكُون في زِقَاق :قَاَل آخَرون ونُّوتُ الشِّبِتُّ ابن َأبِي عبلَةَ الس:عمرو قَاَل

  :السمنِ وهو قَوُل الشَّاعرِ
             يهِمف لَا َألْس نُّوتبِالس نمالس مه   

                                                هارج وننَعمي مهاودقَري َأن 3( م(  

  :تخريج الحديث 

 من طريق عبيد بن )5(والطبراني،  من طريق بكر بن سهل الدمياطي)4(أخرجه الحاكم  
،  من طريق أبي الدرداء هاشم بن محمد بن يعلى)6(وابن عساكر في تاريخه، محمد الفريابي

أبو نعيم في أخرجه و ،عن عمرو بن بكر به بنحوه)الحاكم والطبراني وابن عساكر(ثالثتهم 
 من طريق شداد بن عبد الرحمن عن إبراهيم بن أبي عبلة به بمثله ولكن )7(معرفة الصحابة

  .بدل األلف المقصورة ) السنا(باأللف الممدودة في

  : دراسة رجال اإلسناد

  )8( من العاشرة أبو إسحاق نزيل بيت المقدس، إبراهيم بن محمد بن يوسف بن سرج الفريابى  - 

  
                                                 

يكنـى  ،  ابن يقظان الشامي   - بكسر المعجمة    - واسمه شمر  - بسكون الموحدة    -إبراهيم بن أبي عبلة     :  هو )(1
 .111صهذيب هـ تقريب الت152أبا إسماعيل ت 

وهو عبد اهللا بن  rصلى القبلتين مع رسول اهللا ، عبد اهللا بن أم حرام أبو أبي األنصارى وأمه أم حرام:  هو)(2
 .3/891، االستيعاب في معرفة األصحاب البن عبد البر، عمرو بن زيد بن قيس

 .3457رقم / باب السنا والسنوت/كتاب  الطب / سنن ابن ماجه )(3

 .203/ 4/ اكم  مستدرك الح)(4

 .1/17 مسند الشاميين للطبراني )(5

 .27/74 تاريخ دمشق  البن عساكر )(6

 .283/ 5 معرفة الصحابة  ألبي نعيم )(7

 .115ص تقريب التهذيب )(8
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  ". صدوق" :)4(والذهبي )3(وابن حجر )2( قال أبو حاتم، )1(  "الثقات" كره ابن حبان فى ذ

   .)6("ساقط":  قال األزدى،)5("الكذب ويحدث بالمناكير": وقال الساجى
، إبراهيم بن محمد بن يوسف بن سرج":  قال ذلك الذهبي في ميزان االعتدال حيث علىورد

ال ):"الذهبي( قلت،" )7(صح وليس هو بابن صاحب الثوري ،أبو اسحاق الفريابي ثم المقدسي
   .)8("ان في لسانه في الجرح رهقًإزدي فلى قول األإيلتفت 
    . كما قال أبو حاتم وابن حجر والذهبيهو صدوق: قالت الباحثة

   .)9( من التاسعةعمرو بن بكر بن تميم السكسكى الشامى  - 
 له " : قال أبو أحمد بن عدى : ومن ذلك، بحديثهفه وعدم االحتجاج يضعتمتروك ومتفق على 

   .)10("اديث مناكيرـأح
 ،غيرهما من الثقات  و،  ابن جريج و،   روى عن ابن أبى عبلة     ":ن حبان   ـم ب ـو حات ـال أب ـقو

ال يحـل   ،  لتى ال يشك من هذا الشأن صناعته أنها معمولة أو مقلوبة           ا )12( والطامات )11(األوابد
  )13("االحتجاج به

                                                 
 .77/ 8 الثقات البن حبان )(1

 .131/ 2 الجرح والتعديل )(2

 .115 ص تقريب التهذيب )(3
 .223/ 1لكاشف للذهبي ا )(4
 .1/140ب التهذيب  تهذي)(5
 . المصدر نفسه)(6
اإلكمـال فـي رفـع االرتيـاب البـن      ، يقصد بذلك عبد اهللا بن محمد بن يوسف الفريـابي     : الت الباحثة ق )(7

 7/70ماكوال
 .1/186  للذهبي ميزان االعتدال)(8
 .731ص تقريب التهذيب )(9

 .5/146 الكامل في ضعفاء الرجال البن عدي )(10
ها أصحاب الحديث على من يروي الموضوعات والمنكرات الساقطة الباطلـة والـشديدة              هذه الكلمة يطلق   )(11

محمـد  ، معجم مصطلحات المحدثين  ، لسان المحدثين . عليه   - في الغالب    -النكارة والتي يكون الحمل فيها      
  .3/293خلف سالمة 

، جاء بآبدة : ومنه قولهم ،  نسأي توحشت ونفرت من اإل    ،  وهي التي قد تأبدت   ،  جمع آبدة : واألوابد في اللغة       
 . 1/13أي بأمر عظيم ينفَر منه ويستوحش النهاية في غريب الحديث واألثر 

فال أدري هل يقتضي اتهام المقول فيه ذلك بالكذب أم ال           ،  ويأتي بالعجائب ،  له طامات وأوابد  :  وأما قولهم  )(12
نعم رأيت الحافظ   ،  لم يفدني فيه شيئاً   يفيد غير وصف حديثه بالنكارة ؟ وقد سألت بعض أشياخي عن ذلك ف            

لـسان  . انتهى كالم ابن عـراق    ) . واهللا أعلم ،  إنه لم يتهم بكذب   : ابن حجر قال في بعض من قيل فيه ذلك        
 .  4/349،معجم مصطلحات المحدثين، المحدثين

 .2/79 المجروحين البن حبان )(13
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  .اة الحديث ثقاتباقي رو   - 
  :الحكم على الحديث 

  . فيه عمرو بن بكر السكسكي متروك، جدا ضعيف إسنادهالحديث 

 $   $   $   $   $       
  

  :قال ابن األثير رحمه اهللا

   )1("لو كان شىء ينْجى من الموت لكان السنَى والسنُّوت"ومنه الحديث اآلخر 
  

  

  

  )4(رقمالحديث 

  .هلم أعثر على تخريج ل

 $   $   $   $   $       
  

  :قال ابن األثير رحمه اهللا

يقال أسنَت فهو . أي مجدبين، أصاَبتهم السنَة، وهي القحط والجدب" وكان القوم مسنتين"وفيه 
  )2( مسنت إذا أجدب

  )5( رقمالحديث 

، قــال حــدثني غيــر )3( أخبرنــا الحــارث:قــال اإلمــام ابــن ســعد رحمــه اهللا
 أصحابنا منهم محمـد بـن المثنـى البـزاز وغيـره، قـالوا أخبرنـا محمـد بـن                     واحد من 

بشر بن محمد الواسطي ويكْنَـى أبـا أحمـد الـسكَّري، أخبرنـا عبـد الملـك بـن وهـب                      
 r، عـن الحـر بـن الـصياح، عـن أبـي معبـد الخزاعـي أن رسـوَل اِهللا                      )4(المذْحجي

                                                 
 .407 / 2 النهاية في غريب الحديث واألثر )(1

 .سه المصدر نف)(2

  .ولم أجده في بغية الباحث. هو الحارث بن أبي أسامة  )3(
)4(  جِيذْحجٍ، وهـي               : المذْحبفتح الميم، وسكون الذال المعجمة، وكسر الحاء المهملة والجيم، هذه النسبة إلى م

  .5/240األنساب للسمعاني . قبيلة من اليمن
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بكـر وعـامر بـن فُهيـرة مـولى أبـي بكـر،              لما هاجر من مكةَ إلى المدينة هـو وأبـو           
ــة، وكانــت   ياعالخُز ــد بعــي فمــروا بخيمتــي أم م ثــط اللَّيقيــد اهللا بــن ُأر ــيلهم عب ودل

 بــرزةً  تَحتَبــي وتقعــد بفنــاء الخيمــةِ، ثــم تَــسقي وتُطْعــم، فــسألوها )1(امــرأةً جلْــدةً
 )2(وإذا القـوم مرملُـون    ا عنْـدها شـيئاً مـن ذَِلـك،          تَمراً أو لحماً يـشْترون فلـم يـصيبو        

واهللا لـو كـان عنـدنا شـيء مـا أعـوزكُم القـرى، فنظـر رسـوُل                   :  فقالتْ ،)3(مسنتُون
:   قَالَـتْ ؟مـا هـذه الـشَّاةُ يـا ُأم معبـد          :  ، فَقَـالَ  )4(إلى شـاة فـي كَـسرِ الخيمـةr         اهللا  

 ا الْجنِ الْغَنَمِ، قَـالَ شَاةٌ خَلَّفَهع دنٍ    :  هلَـب ـنـا مـْل بِهقَالَـتْ ؟ ه :     ،ذَِلـك ـنم ـدهَأج ـيه
ــاَل ــا:  قَ هلُبَأح ــي َأن ــْأذَنين ِل ــتْ؟َأتَ ــا :   قَالَ لْبــا ح ــتَ بِه َأير ــي، ِإن ُأمــتَ و ــَأبِي َأنْ بِ

ــوُل اِهللا  سا رعــد ــا، فَ هلُبفَاحr ــ ض حــس فَم ــشَّاة ــالبال ــم اهللا  وق ــر اس : رعها، وذَكَ
 فَـدعا بِِإنَـاء لهـا       )7(، فَـاجتَرتْ  )6( علَيـه ودرتْ   )5(اللهم بارِك لَهـا فـيِ شَـاتها، فَتَفَاجـتْ         

بِضــر طُ)8(يهــر ــا)9( ال ثَج ــه ــب في ــال)10( فَحلَ الثُّم ــالَه ــى ع ــى )11( حتَّ ــسقَاها حتَّ ، ف
ــ ســتْ و وِير  ــرِب ــى رووا وشَ ــحابه حتَّ قَى َأصrــال ــرهم وق م ": آخــو ــاقي الْقَ س

مهرـوا           "آخاضتَّـى َأرـٍل حنَه ـدعلَالً با عيعموا جا          ،  )12( فَشَرِبدـوـا عيثَان يـهف لَـبح ثُـم
 لَبثَـتْ أن جـاء زوجهـا أبـو معبـد     علَى بدء فَغَادره عنْـدها ثُـم ارتَحلُـوا عنْهـا، فَقَلَّمـا         

 بِهـن،   )14( عجافـا هزلَـى مـا تُـساوقُ مخُّهـن قليـٌل، ال نقْـي               )13(يسوقُ َأعنُـزا حيـاالً    

                                                 
  .284 / 1النهاية في غريب الحديث . القوة والصبر: الجلد  )1(
)2(  لُونمر23تفسير غريب ما في الصحيحين لمحمد بن أبي نصر الحميدي ص. أي نفذ زادهم وقل طعامهم:  م.  
  .2/407النهاية في غريب الحديث . القحط والجدب :أي مجدبين، أصابتهم السنة وهي:  مسنتُون  )3(
  .289 / 2غريب الحديث البن الجوزي . كَسرِ الخيمة أي في جانبها  )4(
)5(  3/412النهاية في غريب الحديث . هو المبالغة في تفريج ما بين الرجلين، وهو من الفج بمعنى الطريق: التّفاج.  
  .1/409النهاية في غريب الحديث . أي جمعت اللبن في ثديها  )6(
  .1/259النهاية في غريب الحديث . هو ما يخرجه البعير من بطنه ليمضغه ثم يبلعه: الجرة  )7(
النهاية . يرويهم ويثقلهم حتى يناموا ويمتضدوا على األرض، من ربض في المكان يربض إذا لصق به            : أي  )8(

  .2/184في غريب الحديث 
هم عشيرة الرجل وأهله، والرهط من الرجال ما دون العشرة، وقيل إلى األربعين، وال تكون فيهم امـرأة،      : الرهط  )9(

  .2/283النهاية في غريب الحديث . على َأرهط وأرهاط، وأراهط جمع الجمعويجمع ، وال واحد له من لفظه
  .1/207النهاية في غريب الحديث . لبنًا سائالً كثيراً: أي )10(
  .1/222النهاية في غريب الحديث . هو الرغوة: الثُّمال )11(
  .277 / 2النهاية في غريب الحديث . أي صبو اللبن عل اللبن : َأراضوا )12(
  .3/227النهاية في غريب الحديث . جمع حائل وهي التي لم تحمل : حيال  )13(
  .5/110النهاية في غريب الحديث . أي مخ : نقي  )14(
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مـن أيـن لكـم هـذا والـشاةُ عازِبـةٌ وال حلُوبـةَ فـي                 : فلما رأى اللـبن عجِـب، وقـال       
كَيـتَ وكَيـتَ   : مبـارك كـان مـن حديثـه    ال واهللا إال أنـه مـر بنـا رجـٌل     : البيت؟ قالت 

: واهللا إنـي ألراه صـاحب قـريشٍ الـذي يطْلَـب، صـفيه لـي يـا أم معبـد، قالـت                   : قال
، ولـم   )1(رأيتُ رجالً ظَاهر الوضـاءة، متَـبلِّج الوجـه، حـسن الخُلُـق، لـم تَعبـه ثَجلَـةٌ                  

، )5(، وفـي أشْـفَارِهِ وطْـفٌ      )4(  فـي عينيـه دعـج       ،)3(، وسـيم قَـسيم    )2(تُزرِ بـه صـعلَةٌ    
ــُل َأزج)6(وفــي صــوته صــحٌل َأكْح رــو 7(، َأح(نــر ــواد الــشَعرِ، فــي )8( َأقْ س ديــد ، شَ

 طَعس هنُقوفـي لحيتـه كَثَافَـةٌ      ،)9(ع،               ـالهعا وـموإذا تكلـم س ،قَـارالو تَ فعليـهـمإذا ص 
م وكــأن ،ــاء هوال  الب رــز ــصٌل ال نَ ــق، فَ ــو الْمنْطَ ــدرنَ حلْ تَحــمٍ ي ــرزاتُ نَظْ ــه خَ نْطقَ

هذْر َأجهر النـاسِ وأجملُـه مـن بعيـد وأحـاله وأحـسنه مـن قريـبٍ ربعـةٌ، ال تَـشْنَُؤه                   
، وال تَقْتَحمــه عــين مــن قــصرٍ، غُــصن بــين غُــصنين، فهــو أنــضر )10(ُمــن طُــوٍل

ثالثــة منظــراً، وأحــسنُهم قــدراً، لــه رفقــاء يحفُــون بــه، إذا قــال اســتمعوا لقولــه، ال
ــشُود حم ــود ــادروا إلــى أمــرهِ محفُ ــابِ)11(وإذا أمــر تب 12(س،ال ع(ــد ــال )13( وال مفَنِّ : ق

هذا واهللا صاحب قريشٍ الذي ذُكـر لنـا مـن أمـره مـا ذُكـر ولـو كنـت وافَقتُـه يـا أم                     
ساللْتَم إن وجدتُ إلى ذلك سبيالًمعبد ه، وألفعلنبح14( "تُ أن أص(.  

  

  
                                                 

  .1/20النهاية في غريب الحديث . أي ضخم بطن : ثجلة  )1(
  .2/32النهاية في غريب الحديث . وهي أيضا الدقة والنحول في البدن . هي صغر الرأس : صعلة  )2(
. أي جميل كله كأن كل موضع منه أخذ قسما مـن الجمـال            : ورجل مقسم الوجه  . الحسن  : القسامة: قسيم )3(

  .4/63النهاية في غريب الحديث
  .2/119النهاية في غريب الحديث . السواد في العين: الدعج والدعجة )4(
  .5/204النهاية في غريب الحديث . أي في شعر أجفانه طول : وطف )5(
  .3/13النهاية في غريب الحديث . هو التحريك كالبحة وأال يكون حاد الصوت : صحل )6(
  .296 / 2النهاية في غريب الحديث . تقوس في الحاجب مع طول في طرفه وامتداد : الزجج: أزج )7(
  .54 / 14النهاية في غريب الحديث . القرن بالتحريك التقاء الحاجبين : أقرن )8(
  .2/365النهاية في غريب الحديث . ل أي ارتفاع وطو: سطع )9(
  .503 / 2النهاية في غريب الحديث واألثر . أي ال يبغض لفرط طوله )10(
 .1/388النهاية في غريب الحديث واألثر، أي أن أصحابه يخدمونه ويجتمعون إليه) 11(

  .3/171النهاية في غريب الحديث واألثر، الجهم المحيا، الكريه الملقى:  العابس)(12
  .3/475النهاية في غريب الحديث واألثر، هو الذي ال فائدة في كالمه لكبر اصابه: المفند )(13

  .1/230الطبقات الكبرى البن سعد  )14(
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  :تخريج الحديث

 أبي أحمد بشر بن محمد  الحسين بن مكرم البزار عن من طريق)1(أخرجه الحاكم
  .السكّري به بنحوه

  :دراسة رجال اإلسناد

له :" البرقال ابن عبد.زوج أم معبد الخزاعية، أحد الصحابة الكرام : أبو معبد الخزاعي  - 
، ويقولون إن حديثه إنما سمعه من أم معبد في قصتها حين مر بها rرواية عن النبي 

بخيمتها، ونزل عليها وعرض لها معه في شاتها ما هو مذكور في ذلك  rرسول اهللا 
  .)3(، وكان يسكن قديدا، قاله البخاريr  توفي أبو معبد قبل موت النبي )2("الحديث

  .مد الواسطي ويكنى أبا أحمد السكّريمحمد بن بشر بن مح  - 

رواه " : قال الحافظ ابن عساكر، )بشر بن محمد(جاء في أغلب روايات الحديث : قالت الباحثة
أبو محمد الحارث بن أبي أسامة التميمي عن محمد بن المثنى البزاز وغيره عن محمد بن بشر؛ 

، وعليه )4("إن الصواب بشر بن محمدقَلَب اسمه واسم أبيه وأخطأ في ذلك أو من رواه عنه ف
 ،)5(بشر بن محمد بن أبان الواسطي أبو أحمد السكري، ذكره ابن حبان في الثقات: فالراوي هو

ال بأس به، ومقدار ما ذكرته هو من َأنْكَرِ ما رأيت له، وكأنها من قبِل : "وقال ابن عدي
  .)7("شيخ:"، وقال أبو حاتم الرازي)6("الرواة

  . )9("صدوق إن شاء اهللا:"، وقال الذهبي)8("منكر الحديث: " أبو الفتح األزديوقال

    .مقبولهو  :ة الباحثتقال

                                                 
  .3/11المستدرك على الصحيحين للحاكم    )1(
  .1759 / 4االستيعاب في معرفة األصحاب البن عبد البر   )2(
  .2/84التاريخ الكبير للبخاري   )3(
  .3/322مشق البن عساكر تاريخ د  )4(
  .8/139الثقات البن حبان    )5(
  .2/18الكامل في ضعفاء الرجال البن عدي  )6(
  .2/364الجرح والتعديل  )7(
  .1/324ميزان االعتدال   )8(
  .1/324فسهنالمصدر   )9(
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 -  جِيذْحبٍ المهوابن أبي )2(، وذكره البخاري)1(ذكره ابن حبان في الثقات: عبد الملك بن و 
  . ولم يذكرا فيه جرحا وال تَعديالً)3(حاتم

  .ول الحالالراوي مجه: ة الباحثتقال

  . ثقاتلحديث اواةباقي ر  - 
  :الحكم على الحديث 

  :إسناده ضعيفٌ وفيه علتان

  .فيه عبد الملك بن وهب المذْحجِي مجهول الحال  - 

الحر ما أدري أدرك أبا معبد،  :"االنقطاع بين الحر بن الصياح وبين أبي معبد، قال البخاري  - 
  .)r" )4أبو معبد قتل في زمن النبي 

  :لحديث شاهد من حديث حبيش بن خالد ول

 من طريق حزامِ بن هشام بن حبيش عن )7(،  والبغوي)6(الحاكم و،)5(أخرجه الطبراني
 بنحوه، وفي إسناده حزام بن rأبيه هشام بن حبيش عن  حبيش بن خالد صاحب رسول اهللا 

  .)8(هشام بن حبيش وهو صدوق

 $   $   $   $   $       
  

  :ألثير رحمه اهللاقال ابن ا

  )9( "أي إذا أجدبت أخْصبك" اللّه الذي أسنَتَّ أنْبتَ لك"ومنه حديث أبي تَميمة 
  

                                                 
  .7/108الثقات البن حبان   )1(
  .5/435التاريخ الكبير للبخاري   )2(
  .5/373الجرح والتعديل   )3(
  .2/84التاريخ الكبير   )4(
  .4/49المعجم الكبير للطبراني   )5(
  .3/9المستدرك على الصحيحين للحاكم   )6(
  .13/261شرح السنة  )7(
   .3/298الجرح والتعديل   )8(

 .407 / 2 النهاية في غريب الحديث واألثر )(9
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  ) 6(رقمحديث ال

ثنا ، : حسين بن عياش قال)2(ثنا، :حدثنا هالل بن العالء قال : )1(دوالبيال قال أبو بِشْر  
إلى ما : - أو قال له رجل -  rللنبي  عن أبي تميمة أنه قال )4(ثنا أبو إسحاق، : قال)3(زهير

وإن أجدبت أرضك أو ، أدعو إلى اهللا الذي إن أصابك ضر فدعوته كشفه عنك":تدعو ؟ قال 
: قال ،"وإن ضلت لك ضالة في الفالة فدعوته رد عليك، أسنت فدعوته أن تنبت لك أنبت لك

وإذا ، هد في المعروفوال تز،  أوصيك أن ال تسب الناس": قال. أوصني : أو قال الرجل: قلت
واجعل إزارك ، وإن استسقاك من دلوك فصب له، ووجهك منبسط، لقيت أخاك فالقه ببشر حسن

وإن اهللا ال ، ؛ فإن إسبال اإلزار من المخيلةوإياك وإسبال اإلزار، ما بين كعبيك إلى نصف الساق
   )5("يحب المخيلة

  : تخريج الحديث

 )أبو إسحاق( أبيهمن طريق يونس بن عمرو عنأخرجه ابن اسحاق في السيرة النبوية   
 وأخرجه أبو نعيم في معرفة الصحابة من طريق أبي جعفر النفيلي عن زهير به )6(بمثله به

   )7(بنحوه 

  :دراسة رجال اإلسناد

   )8(280ت   أبو عمر الرقي،موالهم،  الباهلي،هالل بن العالء بن هالل بن عمر   - 

                                                 
سيرأعالم ) هـ310: المتوفى(ي  محمد بن أحمد بن حماد بن سعيد بن مسلم األنصاري الدوالبي الراز           :  هو )(1

 .14/309النبالء 

واستمر االصطالح عليه مـن قـديم       )أخبرنا(و) حدثنا(جرت العادة باالقتصار على الرمز في       :ال النووي ق )(2
قواعـد   ،)الثـاء (وربما حـذفوا    )ثنا(األعصار إلى زماننا واشتهر ذلك بحيث ال يخفى فيكتبون من حدثنا            

   1/178، جمال الدين القاسمي، ديثالتحديث من فنون مصطلح الح

تقريب ، 173أبو خيثمة الجعفى الكوفى ت      ،  زهير بن معاوية بن حديج بن الرحيل بن زهير بن خيثمة          :  هو )(3
 .342صالتهذيب 

، 129أبو إسحاق السبيعى الكوفى ت ، الهمدانى، عمرو بن عبد اهللا بن عبيد أو على أو ابن أبى شعيرة    :  هو )(4
 .739صتقريب الهذيب 

 .137 الكنى واألسماء )(5

 .1/102 السيرة النبوية البن اسحاق )(6

 .5/2840 معرفة الصحابة ألبي نعيم )(7

 .1027ص تقريب التهذيب )(8
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 ،)3("صالح": وقال النسائى  ،)2("الحافظ االمام الصدوق  ":ل الذهبي وقا، )1("صدوق: "قال أبو حاتم  
  )6( "صدوق": قال ابن حجر )5(وذكره ابن حبان في الثقات )4("ليس به بأس": قال فى موضع آخرو

  هو صدوق : قالت الباحثة
 الرقى )7(ر الجزرى الباجدائىـأبو بك، ى موالهمـاش بن حازم السلمـن بن عيـالحسي  - 

قال أبو بكر ، )10(ذكره ابن حبان في الثقات و)9(وثقه النسائي وابن حجر )8(هـ204ت
  .  )11("كان فاضال أديبا": الخطيب
   )12("ضعفه الساجي واألزدي": قال ابن حجر
  .ثقة : قالت الباحثة

لينه : قرأت بخط الذهبى و:"أما عن تضعيف الساجي واألزدي له فقد قال ابن حجر 
راده عن جعفر بن برقان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة بعضهم بال مستند غير انف

   )14(")13(السلطان ولى من ال ولى له و، ال نكاح إال بولى" : مرفوعا
  

  .  هذا الحديث ال يروي بهذا اإلسنادوفي : قالت الباحثة

   )r)15َأدرك النَّبِي ، اسمه طَرِيفٌ:  َأبو تَميمةَ الْهجيمي قيَل - 

  باقي ر واة الحديث ثقات   - 

                                                 
 .9/79 الجرح والتعديل ألبي حاتم )(1

 .2/342 الكاشف )(2

 .347 /30 تهذيب الكمال )(3

 .70ص مشيخة النسائي )(4

 .9/248 الثقات البن حبان )(5

 .1027صتقريب التهذيب ) (6

 .1/313معجم البلدان ، سبة إلى باجدا وهي من قرى بغدادن )(7

 .249ص تقريب التهذيب )(8

 .2/312 تهذيب التهذيب )(9

 .8/185 الثقات البن حبان )(10

 .460/ 6 تهذيب الكمال )(11

 .2/312 تهذيب التهذيب )(12

عائشة (وعن عكرمة عن ابن عباس كالهما     ، عائشةخرجه ابن ماجة من طريق الزهري عن عروة عن          أ )(13
 .1870رقم /باب ال نكاح إال بولي/كتاب النكاح، به) وابن عباس

 .2/312 تهذيب التهذيب )(14

 .5/2840 معرفة الصحابة ألبي نعيم )(15
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  :الحكم على الحديث 

   . هالل بن العالء صدوقفيه، حسن لذاته  إسنادهالحديث

  $   $   $   $   $       

  :قال ابن األثير رحمه اهللا

أي أكره أن " أكْره أن أسنَحه: قالت"في حديث عائشة واعتراضها بين يديه في الصالة ) س(
  )1("ومنه السانح ضد الباَرِحِ. في صالته، من سنَح لي الشيء إذا عرضأستَقْبله ببدني 

  )7(رقمحديث ال

 عن )2( حدثَنَا جرِير:حدثَنَا عثْمان بن َأبِي شَيبةَ قَاَل: قال اإلمام البخاري رحمه اهللا  
 َأعدلْتُمونَا بِالْكَلْبِ والْحمارِ لَقَد رَأيتُني :الَتْقَ"منْصورٍ عن ِإبراهيم عن الَْأسود عن عاِئشَةَ 

 النَّبِي جِيءرِيرِ فَيلَى السةً عطَجِعضمr لِّيصفَي رِيرطُ السستَوفَي هنِّحُأس َأن هلُّفََأكْر3( فََأنْس( نم 
  )4("حافيقبِل رِجلَي السرِيرِ حتَّى َأنْسلَّ من ِل

  :تخريج الحديث 

   .بمثلهمن طريق اسحاق بن إبراهيم عن جرير به  )5(أخرجه اإلمام مسلم في صحيحه     
  :دراسة رجال اإلسناد 

  . اإلسناد كلهم ثقاتواةر     

  

 $   $   $   $   $       
  

                                                 
 2/407 النهاية في غريب الحديث واألثر )(1

الضبي الكوفي نزيـل    -اء بعدها طاء مهملة     بضم القاف وسكون الر    -جرير بن عبد الحميد بن قرط       : هو   )(2
 .196صتقريب التهذيب ، الري وقاضيها

 .1/581فتح الباري البن حجر ،   أي أخرج بخفية ورفق)(3

 .508رقم / باب الصالة إلى السرير / كتاب الصالة/ صحيح البخاري )(4

 .1031رقم  / باب االعتراض بين يدي المصلى /كتاب الصالة / صحيح مسلم )(5
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  :قال ابن األثير رحمه اهللا

 بسكُونها موضع بعوالي : وقيل،لسين والنُّونهي بضم ا" كان منْزله بالسنُح" وفي حديث أبي بكر 
  )1(".المدينة فيه منازل بني الحارث الخَزرج

  )8(رقمحديث ال
عن ابنِ  )3( عن عقَيٍل)2(اللَّيثُحدثَنَا يحيى بن بكَيرٍ حدثَنَا : قال اإلمام البخاري رحمه اهللا

 ةَ َأن عاِئشَةَ َأخْبرتْه َأن َأبا بكْرٍ رضي اللَّه عنْه َأقْبَل علَى فَرسٍ من َأخْبرني َأبو سلَم:شهابٍ قَاَل
 rزَل فَدخََل الْمسجِد فَلَم يكَلِّم النَّاس حتَّى دخََل علَى عاِئشَةَ فَتَيمم رسوَل اللَّه ـحتَّى نَمسكَنه بِالسنْحِ 

 بَِأبِي َأنْتَ وُأمي واللَّه لَا :شى بِثَوبِ حبرة فَكَشَفَ عن وجهِه ثُم َأكَب علَيه فَقَبلَه وبكَى ثُم قَاَلوهو مغَ
 وحدثَني َأبو سلَمةَ عن :ي قَاَل الزهرِ"َأما الْموتَةُ الَّتي كُتبتْ علَيك فَقَد متَّها، يجمع اللَّه علَيك موتَتَينِ

 فََأبى عمر ، اجلس يا عمر:عبد اللَّه بنِ عباسٍ َأن َأبا بكْرٍ خَرج وعمر بن الْخَطَّابِ يكَلِّم النَّاس فَقَاَل
سلجي َأن،رمكُوا عتَرو هِإلَي َل النَّاسكْرٍ فَقَاَل َأ، فََأقْبو با :بدمحم دبعي نْكُمم كَان نفَم دعا بَأم r فَِإن 

 وما محمد ِإلَّا رسوٌل قَد "قَاَل اللَّه، ومن كَان منْكُم يعبد اللَّه فَِإن اللَّه حي لَا يموتُ، محمدا قَد ماتَ
 وقَاَل واللَّه لَكََأن النَّاس لَم يعلَموا َأن اللَّه َأنْزَل هذه الْآيةَ )4("الشَّاكرِين" ِإلَى قَوِله "خَلَتْ من قَبله الرسُل

خْبرني سعيد بن  فََأ،حتَّى تَلَاها َأبو بكْرٍ فَتَلَقَّاها منْه النَّاس كُلُّهم فَما َأسمع بشَرا من النَّاسِ ِإلَّا يتْلُوها
 حتَّى ما تُقلُّني رِجلَاي وحتَّى )5( واللَّه ما هو ِإلَّا َأن سمعتُ َأبا بكْرٍ تَلَاها فَعقرتُ:الْمسيبِ َأن عمر قَاَل

 النَّبِي تُ َأنملا عتَلَاه تُهعمس ينضِ حتُ ِإلَى الَْأريوَأهrَاتَ قم 6( "د(  

  : تخريج الحديث

ومن طريق  ، به بنحوه)7(عن الزهريمعمر ويونس  من طريق  أيضاوأخرجه البخاري  
    به بمثله)8(عائشةعروة عن 

                                                 
   .407 /2 النهاية في غريب الحديث واألثر )(1

 .817صتقريب ، الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي أبو الحارث المصري:  هو)(2

عقيل بالضم بن خالد بن عقيل بالفتح األيلي بفتح الهمزة بعدها تحتانية ساكنة ثم الم أبو خالد األمـوي                   :  هو )(3
 .  687صتقريب التهذيب ، موالهم

 .144سورة آل عمران آية  )(4

 .3/399يقال للرجل إذا بقي متحيرا مندهشًا  غريب الحديث البن سالم :  أي)(5

 .4453و4452رقم  /  باب مرض النبي ووفاته / كتاب المغازي /  صحيح البخاري )(6

  .1242و1/ 124 رقم  ...باب الدخول على الميت / كتاب الجنائز / صحيح البخاري )(7
 .3667رقم  / باب  قول النبي لو كنت متخذا خليال /كتاب المناقب / لبخاري  صحيح ا)(8
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  : رجال اإلسناددراسة 

  .رواة الحديث كلهم ثقات

 $   $   $   $   $   
      

  :قال ابن األثير رحمه اهللا

  )1(." بالزاي:ويقال. المتَغَيرة الريح: السنخة" يه إهاَلةً سنخةأن خياطا دعاه فقدم إل"فيه 
  

  )9(رقمالحديث 

 حـدثَني   :قَـالَ   )4( عن قَتَادةَ  )3( حدثَنَا همام  )2(عفَّان  حدثَنَا  : قال اإلمام أحمد رحمه اهللا    
َأنَس"       ا النَّبِيعد ينَةداطًا بِالْمخَي َأن r ِقَالَ  ل هاميرٍ     :طَعشَع زفَِإذَا خُب  خَةنس الَةبِِإه   عا قَريهِإذَا فو ، 
 r لَم يزْل الْقَرع يعجِبني منْذُ رَأيتُ رسـوَل اللَّـه   : قَاَل َأنَس، يعجِبه الْقَرعr فَرَأيتُ النَّبِي    :قَاَل

هجِبع5("ي(   
  :تخريج الحديث 

ومن ،  عن قتادة بن دعامة به بنحوه)6(ه أحمد أيضا من طريق أبان بن يزيدأخرج  
 )9( ومسلم)8(وأخرجه البخاري،  عن همام بن يحيى به بمثله)7(طريق وكيع بن الجراح

                                                 
 .2/408 النهاية في غريب الحديث واألثر )(1

  .681صعفان بن مسلم بن عبد اهللا الباهلي أبو عثمان الصفار البصري تقريب التهذيب : هو )(2
او وكسر المعجمة أبو عبد اهللا أو أبو بكـر          همام بن يحيى بن دينار العوذي بفتح المهملة وسكون الو         :   هو )(3

 .1024صتقريب التهذيب ، البصري

قالـت  ،798صتقريـب التهـذيب     ،  ثقة ثبت  قتادة بن دعامة بن قتادة السدوسي أبو الخطاب البصري        :  هو )(4
 .أيضا أنه صرح بالسماع، وأما عن قول العلماء فيه بأنه مشهور بالتدليس فليس روايته عن أنس: الباحثة

 .21/234 مسند أحمد )(5

 .21/344 مسند أحمد )(6

 .21/462 مسند أحمد )(7

باب من تتبع حـوالي     / كتاب األطعمة   ، 2092رقم    / باب ذكر الخياط    / كتاب البيوع   /  صحيح البخاري    )(8
باب من ناول أو قدم إلى صاحبه علـى         ، 5436رقم    / باب المرق   ، 5379 رقم     ../.القصعة مع صاحبه    

 .5439رقم  / المائدة 

 .5219 رقم  .. /.باب جواز أكل المرق واستحباب أكل اليقطين / كتاب األشربة /  صحيح مسلم )(9
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  عن أنس خمستهم من طريق إسحاق بن عبد اهللا بن أبي طلحة)3( ومالك)2(د وأبو داو)1(والترمذي
 عن أنس به بنحوه وأخرجه )4(ري أيضا من طريق ثمامة بن أنسكما أخرجه البخا، به بنحوه

  .  كليهما عن أنس به بنحوه)5(مسلم كذلك من طريق ثابت البناني وعاصم األحول
  

  : دراسة رجال السند

  .رواة السند كلهم ثقات 

  :الحكم على الحديث 

  )6("وإسناده صحيح على شرط الشيخين:"قال األلباني،الحديث صحيح اإلسناد

 $   $   $   $   $          
  

  :قال ابن األثير رحمه اهللا

والسنَد ما ارتْتفع من . أي يصعدون فيه" رأيتُ النِّساء يسندن في الجبل"في حديث ُأحد ) س(
  )7( "ويروي بالشين المعجمة،. وقيل ما قابلك من الجبل وعالَ عن السفْح. األرض

   ) 10(رقمالحديث 

 حدثَنَا َأبو )8(حدثَنَا عبد اللَّه بن محمد النُّفَيلي حدثَنَا زهير:  رحمه اهللاأبو داودل اإلمام قا  
علَى الرماة يوم ُأحد وكَانُوا  rجعَل رسوُل اللَّه :  يحدثُ قَاَل)10( قَاَل سمعتُ الْبراء)9(ِإسحقَ
ِإن رَأيتُمونَا تَخْطفُنَا الطَّير فَلَا تَبرحوا من مكَانكُم هذَا حتَّى :" ن رجلًا عبد اللَّه بن جبيرٍ وقَاَلخَمسي

                                                 
 .1850رقم / باب ما جاء في أكل الدباء / كتاب األطعمة /  سنن الترمذي )(1

 .3782رقم / باب في أكل الدباء / كتاب األطعمة /  سنن أبو داود )(2

 .1141رقم / ما جاء في الوليمة / النكاح كتاب /  موطأ مالك )(3

-باب من أضاف رجال   ، 5433باب الدباء  رقم       ، 5421/ باب الثريد   / كتاب األطعمة   /  صحيح البخاري    )(4
 .5435رقم  / -

 .5221رقم  / ---باب جواز أكل المرق واستحباب أكل اليقطين / كتاب األشربة /  صحيح مسلم )(5

 .5/128لباني لسلسلة الصحيحة لألا )(6
 .صدر نفسهم ال)(7
 .342  تقريب التهذيب صه 174هير بن معاوية بن حديج أبو خيثمة الجعفي الكوفي ت ز:  هو)(8
 .739هـ تقريب التهذيب ص129ت ، السبيعي، أبو إسحاق، عمرو بن عبد اهللا بن عبيد:  هو)(9

 .هو ابن عازب:  قالت الباحثة)(10
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، فَهزمهم اللَّه: قَاَل" مُأرسَل لَكُم وِإن رَأيتُمونَا هزمنَا الْقَوم وَأوطَْأنَاهم فَلَا تَبرحوا حتَّى ُأرسَل ِإلَيكُ
الْغَنيمةَ َأي قَومِ :  فَقَاَل َأصحاب عبد اللَّه بنِ جبيرٍيسندن علَى الْجبِلفََأنَا واللَّه رَأيتُ النِّساء : قَاَل

ونرا تَنْتَظفَم كُمابحَأص رةَ ظَهيمالْغَن ، اللَّه دبرٍفَقَاَل عيبج نب : وُل اللَّهسر ا قَاَل لَكُمم يتُمَأنَسr ،
   )1(.فََأتَوهم فَصرِفَتْ وجوههم وَأقْبلُوا منْهزِمين،واللَّه لَنَْأتين النَّاس فَلَنُصيبن من الْغَنيمة : فَقَالُوا

  :تخريج الحديث 

ومن طريق ،  عن أبي إسحاق بنحوه)2(ن يونسالبخاري من طريق إسرائيل بأخرجه   
 من طريق الحسن بن موسى )4(وأخرجه أحمد،  عن زهير بن معاوية بنحوه)3(عمرو بن خالد
  . من طريق إسرائيل بن يونس عن أبي إسحاق بنحوه)5(وأخرجه البغوي، عن زهير بنحوه

  :دراسة رجال السند 

  .رجال السند كلهم ثقات 

  : الحكم على الحديث

   .)6(وصححه األلباني، حديث صحيح اإلسنادال

  

 $   $   $   $   $       
  

  :قال ابن األثير رحمه اهللا

  )7( ".. أي صعدوا" سنَدوا إليه في مشْربةأثم "ومنه حديث عبد اللّه بن ُأنيس ) هـ(
  

  

                                                 
 .رقم   /  الكمناءفيباب  /جهادالكتاب  /نن أبو داودس )(1
 .4043رقم  / باب غزوة أحد /كتاب المغازي / صحيح البخاري )(2
، 3039رقم    / باب ما يكره من التنازع واالختالف في الحرب         / كتاب الجهاد والسير    /  صحيح البخاري    )(3

" باب قوله   / آن  كتاب تفسير القر  ، 4067رقم  " / إذ تصعدون وال تلوون على أحد       "باب  / كتاب المغازي   
 .4561رقم  " / والرسول يدعوكم في آخراكم 

 .30/555سند أحمد  م)(4
 .11/62 شرح السنة للبغوي )(5

  .6/162حيح وضعيف سنن أبي داود ص )(6

 .408/ 2 النهاية في غريب الحديث واألثر )(7
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  )11(رقمالحديث 

بن مالك  عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب )1(عن معمر: قال اإلمام عبد الرزاق  
 كانا يتصاوالن -  األوس والخزرج -إن مما صنع اهللا لنبيه أن هذين الحيين من األنصار : قال

 الخزرج واهللا ال تذهبون به أبدا : ال يصنع األوس شيئا إال قالت)2(في اإلسالم كتصاول الفحلين
بت األوس  األوس  مثل ذلك فلما أصا: فإذا صنعت الخزرج شيئا قالت،فضال علينا في اإلسالم
 مثل الذي r الخزرج واهللا ال ننتهي حتى نجزىء عن رسول اهللا :كعب بن األشرف قالت

 في قتله وهو سالم بن أبي rأجزءوا عنه فتذاكروا أوزن رجل من اليهود فاستأذنوا النبي 
هم  فخرج إلي" ال تقتلوا وليدا وال امرأة:"بخيبر فأذن لهم في قتله وقال،  أبو رافع،الحقيق األعور

رهط فيهم عبد اهللا بن عتيك وكان أمير القوم أحد بني سلمة وعبد اهللا بن أنيس ومسعود بن سنان 
 ، فالن بن سلمة:وأبو قتادة وخزاعي بن أسود رجل من أسلم حليف لهم ورجل آخر يقال له

فخرجوا حتى جاؤوا خيبر فلما دخلوا البلد عمدوا إلى كل بيت منها فغلقوه من خارجه على أهله 
   . )4("الحديث بطوله.....  فأسندوا فيها )3( له في عجلة من نخلثم أسندوا إليه في مشربة

  :تخريج الحديث 

ه اإلمام ابن كثير في السيرة النبوية من طريق ابن اسحاق عن الزهري عن عبداهللا               وردأ  
   )6(وله شاهد عند البخاري في صحيحه من طريق البراء بن عازب، )5(بن كعب بن مالك ا

  :دراسة رجال السند 

  .رواة الحديث كلهم ثقات
  :الحكم على الحديث 

  .   الحديث ضعيف ألنه مرسل أرسله عبد الرحمن بن كعب بن مالك

 $   $   $   $   $       
  

                                                 
 .هـ154معمر بن راشد األزدي ت : وه) (1

 .3/61النهاية في غريب الحديث واألثر ، اآلخر شيئا مثلهال أحدهما معه شيئا إال فعل :  أي)(2

أن ينقر الجذع ويجعل فيه مثل الدرج ليصعد فيه إلى الغرف وغييرها وأصل العجلة خشبة معترضة :  أي)(3
 .3/186النهاية في غريب الحديث واألثر ، على البئر والغرب معلق بها

 .407/ 5مصنف عبد الرزاق) (4

 .3/261 البن كثير  السيرة النبوية)(5

 .4039رقم  / باب قتل أبي رافع عبد اهللا بن حقيق /كتاب المغازي / صحيح البخاري )(6
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  :قال ابن األثير رحمه اهللا

 كُّل واحد منهما أي متَعاَوِنَين، كأن" خرج ثُمامةُ بن ُأثَال وفالن متَساندينِ"وفي حديث أبي هريرة 
  )1(.يستَند على اآلخر ويستعين به

  )12( رقمالحديث 

أخبرنا أبو القاسم بن السمرقندي أنبأنا أبو الحسين بن : قال اإلمام ابن عساكر رحمه اهللا
حدثنا شعيب  )2( أنبأنا أبو بكر بن سيف أنبأنا السري بن يحيى،صلِّالنقور أنبأنا أبو طاهر المخَ

 - وقد كان ثمامة : حدثنا سيف بن عمر عن محمد بن عبد اهللا ومحمد بن إسحاق قاالبن إبراهيما
 ، وأنا أحب أن تأذن لي فيهم وأغزوهم- ابن حجر- إن بني قشير قتلوا أباك : قال– حين أسلم
 "ا  فكانت تلك الداعيةن ثم قاتلهم إن لم تسمع أذانًأغزهم فإذا أشرفت عليهم فأذِّ :" r فقال النبي

 فيمن تبعهما وأغارا على بني قشير فغنما  إلى اليمامة ثم غزا ثمامة والمحكم متساندينفخرج
  )r.)3 فأتى ثمامة بالخمس وبعث بذلك إلى النبي

  :تخريج الحديث 

وأما حديث أبي هريرة وفيه ،  إال في تاريخ دمشق البن عساكر بهذا اللفظلم أعثر عليه
  .بدون اللفظة التي أوردها ابن األثير)5( ومسلم)4(البخاريفقد أخرجه ، إسالمه وقصة ثمامة بن أثال
  : دراسة رجال اإلسناد

 الدمـشْقي الموِلـد،     ،  ِإسماعيُل بن َأحمد بنِ عمر بنِ َأبِي اَألشْعث السمرقَنْدي، َأبـو القَاسـمِ             -
  الشَّيخُ، اِإلمام، المحدثُ المفيـد، المـسند،   ، رةجاِلسِ الكَثيـاحب الم ـوطَنِ، ص ـالبغْدادي ال 

  )6(هـ536ت 
راكسع نٍل": قَاَل ابوُأص باحراً، صكْثقَةً، مث و، )7("كَانيلَفقَاَل الس :" ُأنْس قَةٌ، لَهث وه
  )8("حديثَوكَان ثقَةً، يعرفُ ال":، وقَاَل"بِمعرِفَة الرجاِل

                                                 
 .409/ 2 النهاية في غريب الحديث واألثر )(1

 .230صهـ بمكة تقريب التهذيب 167البصرى ت ، الشيبانى، السرى بن يحيى بن إياس بن حرملة:  هو)(2

 .49/474 تاريخ دمشق )(3

 .4372رقم /  باب وفد بني حنيفة وحديث ثمامة بن أثال / كتاب المغازي / صحيح البخاري  )(4

 .4480رقم  / باب ربط  األسير وحبسه وجواز المن عليه / كتاب الجهاد والسير /  صحيح مسلم )(5

 .20/31 سير أعالم النبالء )(6

 .8/357 تاريخ دمشق )(7

 .20/31 سير أعالم النبالء )(8
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  .ثقة: قالت الباحثة

 -  اززالب ،يادغْدنِ البيسو الحرِ  َأباِهللا بنِ النَّقُّو دببنِ ع  دمبنِ َأح دمحم بن دمُل، ، َأحيلخُ الجالشَّي
  .)1(هـ470الصدوقُ، مسند العراق،ت 

     بيقًا:"قَاَل الخَطودص 2(".كَان(   

    نورخَي نقَاَل ابقَة:"و4("كان مكثرا صدوقا ثقة:"وقال ابن الجوزي ، )3("ث(.  
  .صدوق: قالت الباحثة

أبـو طـاهر البغـدادي       ،محمد بن عبد الرحمنِ بنِ العباسِ بنِ عبد الـرحمنِ بـنِ زكَرِيـا               -
  .)6(هـ393ت ، )5(المخَلِّص

  .)9("المحدث الصدوق": وقال الذهبي، )8(الحنبليابن العماد و)7(بن الجوزيوثقه ا     
  .ثقة :قالت الباحثة

-           فياِهللا بنِ س دببنِ ع اِلكم اِهللا بن دبكْـرٍ  ،  عو بَأب،        ـرقْـرُِئ الكَبِيالم ،ـاماِإلم بِـيالتُّجِي ،           
  .)10(هـ307ت 

وعليه ، )اإلمام المقرئ الكبير ( رح وال تعديل إال كالم الذهبي السابق لم يرد له ج: قالت الباحثة
  .فهو صدوق

  .شعيب بن إبراهيم لم أعثر على ترجمة له   - 
من ، غير ذلك الكوفي: الضبي ويقال: سيف بن عمر التميمي صاحب كتاب الردة ويقال له  - 

  )11(توفي في زمن الرشيد الثامنة

                                                 
 .372/ 18 أعالم النبالء  سير)(1

 .4/381 تاريخ بغداد )(2

 .372/ 18 سير أعالم النبالء )(3

 .8/314 المنتظم في تاريخ األمم والملوك )(4

 .16/478كان يخلص الذهب من الغش أنظر سير أعالم النبالء :  قال اإلمام الذهبي)(5

 .16/478 سير أعالم النبالء )(6

 .7/225لملوك  المنتظم في تاريخ األمم وا)(7

أبـو  ،ابن العمـاد العكـري الحنبلـي      ، عبد الحي بن أحمد بن محمد     :وهو، 3/144 شذرات الذهب للحنبلي     )(8
 . 3/290األعالم للزركلي ،ه1089ت ،عالم باألدب،الفالح

 .16/478 سير أعالم النبالء )(9

 .14/440 سير أعالم النبالء )(10

 .428ص تقريب التهذيب )(11
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 ،)1("  ضعيف الحديث":عن يحيى بن معين، ل عباس الدورىقا: ومنها، متفق على تضعيفه
  .)2("متروك الحديث يشبه حديثه حديث الواقدى": قال أبو حاتمو

  .محمد بن عبد اهللا لم أعثر على ترجمة له   - 

ي المطَّلبِي مولَاهم،  القُرش-اهللا ُأبو عبد: ويقَاُل–محمد بن ِإسحاقَ بنِ يسارٍ المدني، ًأبو بكْرٍ   - 
فِّيغَازِي، تُوام الم3( بعدها:هـ، وقيل150  سنةِإم(.  

  .)4("محمد بن إسحاق أمير المحدثين بحفظه: "قال شعبة بن الحجاج    

  .)6("هو حسن الحديث:"، وقال اإلمام أحمد)5("حسن الحديث:"وثقه ابن معين وزاد    

وسِئل عن -سمعت سفيان : أخبرنا علي بن المديني قال ":وقال صالح بن أحمد بن حنبل    
جالست ابن إسحاق منذ : ِلم لَم يرو أهل المدينة عنه؟ فقال سفيان: له  قيل- محمد بن إسحاق

كان : قلت لسفيان. بضع وسبعين سنة، وما يتهمه أحد من أهل المدينة، وال يقول فيه شيًئا
أخبرني ابن إسحاق أنها حدثَتْه، وأنه دخَل : قالابن إسحاق جالَس فاطمة بنت المنذر؟ ف

  .)7("عليها

بن سمعت يحيى : ن خالد الباهلي، قالحدثنا أبو بكر ب: "اهللا بن أحمد بن حنبل وقال عبد    
يحدث ابن إسحاق عن امرأتي : سمعت هشام بن عروة يقول:  يقول-هو القطان- سعيد

بن فحدثت أبي بحديث : اهللا بن أحمد  قال عبد. )8(طواهللا إن رآها ق! فاطمة بنت المنذر
  .)9("ولم يعلم: وِلم ينْكر هشام؟ لعله جاء فاستأذن عليها فأذنت له، أحسبه قال: إسحاق فقال

وقال علي عن :" ثم قال" اهللا يحتَج بحديث ابن إسحاق رأيت علي بن عبد: "وقال البخاري    

                                                 
 .3/459ن  تاريخ ابن معي)(1

 .4/278 الجرح والتعديل )(2

 .825صتقريب التهذيب   )3(

 .1/40التاريخ الكبير للبخاري   )4(

  .1/218تاريخ بغداد  )5(
  . 1/223المصدر نفسه  )6(
 .1/38الجرح والتعديل   )7(

ا حدثته، وقد   هشام صادقٌ في يمينه، فما رآها، وال زعم أنه رآها، بل ذكر أنه            : قال الذهبي رحمه اهللا معلقًا      )8(
سير . سمعنا من عدة نسوة وما رأيتهن، وكذلك روى عدة من التابعين عن عائشة، وما رأوا لها صورة أبداً                

 .7/38أعالم النبالء 

 .223-1/222تاريخ بغداد   )9(
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  .)1("بن إسحاقما رأيت أحدا يتهم ا: ابن عيينة

كيف حديث محمد بن إسحاق عندك، : سألت علي بن المديني قلت: "وقال يعقوب بن شيبة    
سمعت محمد بن : "، وقال يعقوب بن شيبة)2("نعم، حديثه عندي صحيح: صحيح؟ فقال

إذا حدث عمن سمع منه من المعروفين فهو :  فقال-وذكر ابن إسحاق-اهللا ابن نمير  عبد
  .)3("حديث صدوق، وإنما ُأتي من أنّه يحدث عن المجهولين أحاديث باطلةحسن ال

ومحمد بن إسحاق رجل قد اجتمع الكبراء من أهل العلم على : "وقال أبو زرعة الدمشقي    
بن سلمة، اسفيان بن سعيد، وشعبة، وابن عيينة، وحماد بن زيد، وحماد : األخذ عنه منهم

وقد اختبره . يزيد بن أبى حبيب:  بن سعد، وروى عنه من األكابروابن المبارك، وإبراهيم
  .)4("أهل الحديث فرأوا صدقًا، وخيرا مع مدحة ابن شهاب له

  .)5("ابن إسحاق ليس بحجة: اهللا يقول سمعت أبا عبد: "وقال حنبل بن إسحاق    

وسأله رجل - بن حنبل اهللا بن أحمد سمعت عبد: "وقال أبو العباس أحمد بن محمد بن سعيد    
كان أبي يتَتَبع حديثَه، فيكتبه كثيرا بالعلو والنزول، ويخرجه :  فقال له-عن محمد بن إسحاق

  .)6("لم يكن يحتج به في السنن: يحتَج به؟ قال: في المسند، وما رأيته أنفى حديثه قط، قيل له

ات ابن إسحاق غير واحد من وقد أمسك عن االحتجاج برواي: "وقال الخطيب البغدادي    
أنه كان يتَشَيع، وينْسب إلى القدر، ويدلِّس في حديثه، فأما الصدق : العلماء؛ ألسباب منها

  )7("فليس بمدفوع عنه

  .)8("ال من الدجاجلةدج: "وأما مالك فكذبه فقال   

 فأما وهيب والقطان وكذبه سليمان التيمي، ويحيى القطان، ووهيب بن خالد،: "قال ابن حجر    
 فقلدا فيه هشام بن عروة ومالكًا، وأما سليمان التيمي فلم يتبين لي ألي شيء تكلم فيه،

                                                 
 .1/231تاريخ بغداد   )1(

  .229-1/228المصدر نفسه   )2(
 .1/227المصدر نفسه   )3(

 .265قي ص تاريخ أبي زرعة الدمش  )4(

 .1/230تاريخ بغداد   )5(

 .المصدر نفسه  )6(

 .1/224المصدر نفسه   )7(

 .1/223المصدر نفسه   )8(
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  .)1("ألمرغيرالحديث ألن سليمان ليس من أهل الجرح والتعديل والظاهرأنه
هشام بن : وقد تكلم في ابن إسحاق رجالن: "وقد فصل ابن حبان في رده فقال: ة الباحثتقال

ثنا ابن أبي : ومالك بن أنس، فأما هشام بن عروة فحدثني محمد بن زياد الزيادي قالعروة، 
: قلت لهشام بن عروة: سمعت يحيى بن سعيد القطان يقول: ثنا علي بن المديني قال: شيبة قال

  وهل كان يصل إليها؟: قال! إن ابن إسحاق يحدث عن فاطمة بنت المنذر

ليس مما يجرح به اإلنسان في الحديث، وذلك أن التابعين وهذا الذي قاله هشام بن عروة 
مثل األسود، وعلقمة من أهل العراق؛ وأبي سلمة، وعطاء ودونهما من أهل الحجاز، قد سمعوا 
من عائشة من غير أن ينظروا إليها، سمعوا صوتها، وقَبَِل الناس أخبارهم من غير أن يصَل 

وكذلك ابن إسحاق كان يسمع من فاطمة والستر بينهما مسبل، أحدهم إليها حتى ينظر إليها عيانًا، 
وأما . أو بينهما حائل من حيث يسمع كالمها، فهذا سماع صحيح والقادح فيه بهذا غير منصف

مالك فإنه كان ذلك منه مرةً واحدةً، ثم عاد له إلى ما يحب، وذلك أنه لم يكن بالحجاز أحد أعلم 
د بن إسحاق، وكان يزعم أن مالكًا من موالي ذي أصبح، وكان بأنساب الناس وأيامهم من محم

: مالك يزعم أنه من أنفسهم، فوقع بينهما لهذا مفاوضة، فلما صنَّف مالك الموطأ؛ قال ابن إسحاق
 ،هذا دجال من الدجاجلة، يروِي عن اليهود: فنُقَل ذلك إلى مالك فقال. ائتوني به فإني بيطاره
ن الناس حتى عزم محمد بن إسحاق على الخروج إلى العراق فتصالحا وكان بينهم ما يكون بي

، ولم يكن يقدح فيه - نصف ثمرته تلك السنة-حينئذ، فأعطاه مالك عند الوداع خمسين دينارا 
 عن أوالد اليهود الذين أسلموا rمالك من أجل الحديث، إنما كان ينكر عليه تَتَبعه غزوات النبي 

قريظة، والنضير، وما أشبهها من الغزوات عن أسالفهم، وكان ابن وحفظوا قصة خيبر، و
إسحاق يتَتَبع هذا عنهم ليعلم من غير أن يحتَج بهم، وكان مالك ال يرى الرواية إال عن متقن 

  .)2("صدوق فاضل يحسن ما يروِي ويدرِي ما يحدث

 في سعة ما روى تُستَنْكَر، كان صدوقًا من بحور العلم، وله غرائب:" قال الذهبي
صدوق : "، وقال ابن حجر)3("واخْتُلفَ في االحتجاج به، وحديثه حسن، وقد صححه جماعة

 من طبقات )5( الرابعة المرتبة، وقد ذكره ابن حجر في)4("يدلس، ورمي بالتشيع والقدر

                                                 
 .9/39تهذيب التهذيب   )1(

 .383-7/380الثقات   )2(

 .2/156الكاشف   )3(

  .825صتقريب التهذيب   )4(
سماع لكثـرة تدليـسهم علـى       من اتفق على أنه ال يحتج بشيء من حديثهم اال بما صرحوا فيه بال             :  معناها )(5

 .14طبقات المدلسين ص . الضعفاء والمجاهيل كبقية بن الوليد
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  .)1(المدلسين
وخالصة القول .  له، ومضعف، ومتوسطوألهل العلم فيه كالم طويل ما بين مقو: ة الباحثتقال
هو كثير : "أنه صدوق، حسن الحديث، لكنه مدلس مكثر من التدليس، قال اإلمام أحمد: فيه

  .، ورمي بالتشيع والقدر)2("التدليس جدا
  .باقي رواة الحديث ثقات  - 

  :الحكم على الحديث 

وفي الحديث ،  ومحمد بن إسحاقأرسله محمد بن عبد اهللا، ألنه مرسل، الحديث ضعيف جدا
محمد بن عبد اهللا لم  وشعيب بن إبراهيم: وفيه أيضا كل من،سيف بن عمر مجمع على تضعيفه

  .أعثر على ترجمة لهما فهما مجهوال الحال
  

 $   $   $   $   $       
  

  

  

  

  :قال ابن األثير رحمه اهللا

  : في حديث على) هـ (
 *-يف كَيَل السرة  أكيلُكُم بالسنْد *  

 يحتمل أن يكون اتُّخذ من السنْدرة وهي :قيل. مكْيال واسع: السنْدرة. أي أقتُلكم قَتْال واسعاً ذَرِيعاً
ىسل منها النَّبل والقعمرة يلة. شَجج3(.".والسندرة أيضا الع(  

  ) 13(رقمالحديث 

حدثَنَا ِإسحقُ  وبِي شَيبةَ حدثَنَا هاشم بن الْقَاسمِ ححدثَنَا َأبو بكْرِ بن َأ: قال اإلمام مسلم رحمه اهللا
حدثَنَا عبد اللَّه بن عبد  وبن ِإبراهيم َأخْبرنَا َأبو عامرٍ الْعقَدي كلَاهما عن عكْرِمةَ بنِ عمارٍ حا

- خْبرنَا َأبو علي الْحنَفي عبيد اللَّه بن عبد الْمجِيد حدثَنَا عكْرِمةُ الرحمنِ الدارِمي وهذَا حديثُه َأ
 ونَحنr  قَدمنَا الْحديبِيةَ مع رسوِل اللَّه : حدثَني ِإياس بن سلَمةَ حدثَني َأبِي قَاَل- وهو ابن عمارٍ

                                                 
  .51طبقات المدلسين ص   )1(
  .4/1200الضعفاء الكبير   )2(

 .408/ 2 النهاية في غريب الحديث واألثر )(3
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فَِإما  )1( علَى جبا الركيةr ماَئةً وعلَيها خَمسون شَاةً لَا تُروِيها قَاَل فَقَعد رسوُل اللَّه َأربع عشْرةَ
ي َأصِل  دعانَا ِللْبيعة فr ثُم ِإن رسوَل اللَّه : فَجاشَتْ فَسقَينَا واستَقَينَا قَاَل:دعا وِإما بصقَ فيها قَاَل

 ةراَلـَق... الشَّج: تُ النَّبِيفََأتَي rُي فَقُلْتكَأنَا َأبوُل : وسرٍ قَاَل رامُل عمطََل عب وَل اللَّهسا ري 
 اللَّهrقَاَل ذَِلك نقَاَل: قُلْتُ: قَاَل؟ م ابِكحَأص نم نَاس:قَاَل ذَِلك نم كَذَب ،هرَأج ْل لَهب  نِ ثُمتَيرم 

 " لَُأعطين الرايةَ رجلًا يحب اللَّه ورسولَه َأو يحبه اللَّه ورسولُه:"َأرسلَني ِإلَى علي وهو َأرمد فَقَاَل
 فَبسقَ في عينَيه فَبرَأ rرسوَل اللَّه  فََأتَيتُ عليا فَجِْئتُ بِه َأقُوده وهو َأرمد حتَّى َأتَيتُ بِه :قَاَل

 قَد علمتْ خَيبر َأنِّي مرحب شَاكي السلَاحِ بطٌَل مجرب ِإذَا :وَأعطَاه الرايةَ وخَرج مرحب فَقَاَل
 يلفَقَاَل ع بلَتْ تَلَهَأقْب وبرالْح:  

  ُأمي حيدرهَأنَا الَّذي سمتْني 

هنْظَرالْم كَرِيه اتغَاب ثكَلَي  

  فيهِم بِالصاعِ كَيَل السنْدرهأو

 ِإبراهيم حدثَنَا محمد بن يحيى حدثَنَا : فَضرب رْأس مرحبٍ فَقَتَلَه ثُم كَان الْفَتْح علَى يديه قَاَل:قَاَل
الص دبعبِطُوِله يثدذَا الْحارٍ بِهمنِ عةَ بكْرِمع نع ارِثالْو دبع نب دفَ  وموسي نب دمثَنَا َأحدح

  )2(الَْأزدي السلَمي حدثَنَا النَّضر بن محمد عن عكْرِمةَ بنِ عمارٍ بِهذَا
  :تخريج الحديث 

  .ن البخاري انفرد به مسلم دو
  : دراسة رجال السند

  )3( هـ209 البصري ت سنة ،أبو علي،  عبيد اهللا بن عبدالمجيد الحنفي- 
  )8(وذكره ابن حبان في الثقات)7(والذهبي، )6(ابن قانعو، )5(الدارقطنىو، )4(وثقه العجلى   

                                                 
 .1/134غريب الحديث البن الجوزي ، ما حول البئر:  أي)(1

 .4570رقم  / باب غزوة ذي قرد /سير كتاب الجهاد وال/ صحيح مسلم )(2

 .642ص تقريب التهذيب )(3

 .2/112 معرفة الثقات )(4

 .7/31 تهذيب التهذيب )(5

 . المصدر نفسه)(6

 .1/863 الكاشف )(7

 .8/404 الثقات البن حبان )(8
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وقال ابن  ،"أس ليس به ب": )2(أبو حاتمو، )1(قال عثمان بن سعيد الدارمى عن يحيى بن معين    
  .)3("صدوق ولم يثبت أن يحيى بن معين ضعفه:"حجر

  .)5(" ليس بشىء":روى عن ابن معين أنه قال  و)4( في الضعفاء العقيلىذكرهو    
وذكره العقيلي في كتابه وساق له حديثا ال أرى به :"ورد الذهبي على تضعيف العقيلي فقال     

6("ابأس(.  

  .  أبو عامر العقدي وهاشم بن القاسم والنضر بن محمدصدوق وتابعه: قالت الباحثة

  .)7(هـ159 ت  عكرمة بن عمار العجلي أبو عمار اليمامي أصله من البصرة- 

  .)8(" ثقة":عن يحيى بن معين ، قال معاوية بن صالح    

  .)9(" ثبت":عن يحيى بن معين ، وقال الغالبى    

 كان عكرمة بن عمار عند ":ن المدينى عن على اب، قال محمد بن عثمان بن أبى شيبةو
  .)10("اأصحابنا ثقة ثبتً

روى عنه ابن و، عكرمة بن عمار ثقة عندهم": وقال محمد بن عبد اهللا بن عمار الموصلى
   .)11("اما سمعت فيه إال خير، مهدى

  .)12("كان ثقة وحدثنا وكيع عن عكرمة بن عمار": وقال على بن محمد الطنافسى

  .)13("عكرمة بن عمار ثقة": مد بن خلف البخارى الحافظوقال إسحاق بن أح

                                                 
 .324/  5 الجرح والتعديل )(1

 . المصدر نفسه)(2

 .642ص تقريب التهذيب )(3

 .3/123 ضعفاء العقيلي )(4

 . المصدر نفسه)(5

 .5/18ال  \ ميزان االعتد)(6

 .687ص تقريب التهذيب )(7

 .4/123 تاريخ ابن معين)(8

 .20/259 تهذيب التهذيب )(9

 .1/133 سؤاالت بن ابن شيبة البن المديني )(10

 .20/262 تهذيب الكمال )(11

 . المصدر نفسه)(12

 . المصدر نفسه)(13
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 .)2(" مستقيم الحديث إذا روى عنه ثقة":قال أبو أحمد بن عدى  و.)1("ثقة": وقال الدارقطنى

أنا أقول إنه : قال أحمد بن صالح و،صدوق، ليس به بأس"" :الثقات " قال ابن شاهين فى و
  . )3("بقوله وأحتج به وثقة

  .)5(" الثقاتذكره ابن حبان فى و)4( "اكان ثقة ثبتً": شيبةقال يعقوب بن و

   )7("الحافظ اإلمام":وقال  )6(" ثقة إال في يحيى بن أبي كثير فمضطرب:"قال الذهبي 

:  وقال أبو حاتم"ليس به بأس،  صدوق":عن يحيى بن معين ، وقال أبو بكر بن أبى خيثمة
فى حديثه عن يحيى بن أبى كثير بعض و، ربما دلسو، ربما وهم فى حديثهو، اكان صدوقً"

صدوق يغلط وفي ": وقال ابن حجر "صدوق": )9( قال زكريا بن يحيى الساجى و)8("األغاليط
  .)10( "روايته عن يحيى ابن أبي كثير اضطراب ولم يكن له كتاب

  .)11(" ليس به بأس إال فى حديثه عن يحيى بن أبى كثير":قال النسائى و   

  :الذين ضعفوه

عكرمة بن عمارمضطرب الحديث عن يحيى ":عن أبيه ،  عبد اهللا بن أحمد بن حنبلقال
       مضطرب الحديث عن غير إياس ، عكرمة بن عمار": ا عن أبيهقال أيض و"بن أبى كثيرا
   )12("اكان حديثه عن إياس بن سلمة صالحو، بن سلمةا

، يوب بن عتبةسمعت أحمد بن حنبل يضعف رواية أ": وقال أبو زرعة الدمشقى
  )13("عكرمة بن عمار عن يحيى بن أبى كثيرو

                                                 
 .6/27 موسوعة أقوال الدارقطني )(1

 .5/272 الكامل البن عدي )(2

 .254 تاريخ أسماء الثقات البن شاهين ص )(3

 .258/ 12 تاريخ بغداد )(4

 .5/233 الثقات البن حبان )(5

 .2/33 الكاشف )(6

 .7/134 سير أعالم النبالء )(7

 .7/11 الجرح والتعديل )(8

 .20/261 تهذيب الكمال )(9

 .687 ص تقريب التهذيب )(10

 .258/ 12 تاريخ بغداد – 7/233 التهذيب  تهذيب)(11

 .379/ 1 العلل ومعرفة الرجال )(12

 .20/259 تهذيب الكمال )(13
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    أحاديث عكرمة بن عمار عن يحيى ": عن أبيه، وقال عبد اهللا بن على بن المدينى
   )1(" مناكير كان يحيى بن سعيد يضعفهما، ابن أبى كثير ليست بذاك

  كان يحيى يضعف رواية أهل اليمامة مثل عكرمة بن عمار":قال فى موضع آخر و
   )3("لم يكن عنده كتابو، مضطرب فى حديث يحيى بن أبى كثير": قال البخارى و. )2("ضربهو

   .)4(أنه ثقة إال في حديثه عن يحيى بن أبي كثير:  قالت الباحثةخالصة القول
  

  .باقي رواة الحديث ثقات  - 

 $   $   $   $   $       
  

  :قال ابن األثير رحمه اهللا

رقَّ من الديباج ورفع  ما: السندس"  إلى عمر بِجبة سنْدسrبعث رسول اللّه "فيه ) هـ(
  )5( ").االستبرق: وغليظه(

  

  )14(رقمالحديث 

 واللَّفْظُ ِلَأبِي كَامـٍل      )6( حدثَنَا شَيبان بن فَروخَ وَأبو كَاملٍ     و: قال اإلمام مسلم رحمه اهللا    
 r بعثَ رسوُل اللَّه     :"ن عبد الرحمنِ بنِ الَْأصم عن َأنَسِ بنِ ماِلك قَالَ         ع)7( حدثَنَا َأبو عوانَةَ     :قَالَا
ِإنِّي لَم َأبعثْ بِهـا     " : قَالَ ، بعثْتَ بِها ِإلَي وقَد قُلْتَ فيها ما قُلْتَ        ُ: فَقَاَل عمر  عمر بِجبة سنْدسٍ   ِإلَى

هسِلتَلْب كا،اِإلَيهنبِثَم عِلتَنْتَف كا ِإلَيثْتُ بِهعا بِإنَّم8(" و(.  

                                                 
 .20/259تهذيب الكمال  )(1

  .20/261 تهذيب الكمال )(2

 .  المصدر نفسه)(3

 .258/ 12 تاريخ بغداد – 7/233 تهذيب التهذيب )(4

 .409/ 2 النهاية في غريب الحديث واألثر )5(

 .785ص تقريب التهذيب ،فضيل بن حسين بن طلحة الجحدري:  هو)6(

تقريب ، وضاح بتشديد المعجمة ثم مهملة اليشكري بالمعجمة الواسطي البزاز أبو عوانة مشهور بكنيته            :  هو )7(
 .1036صالتهذيب 

 .5317رقم / باب النهي عن لبس الحرير وغير ذلك  على الرجال /كتاب اللباس والزينة / صحيح مسلم )(8
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   :تخريج الحديث

  .انفرد به مسلم دون البخاري 
  :دراسة رجال اإلسناد 

 بضم الهمزة - األبلي-  بمهملة وموحدة مفتوحتين-الحبطي،  شيبان بن فروخ أبي شيبة- 
  .)1( هـ235 ت  أبو محمد-والموحدة وتشديد الالم

  .)3(ومسلمة، )2(وثقه أحمد بن حنبل

  .)5("رمى بالقدرو، صدوق يهم": ابن حجرقال ، )4("صدوق": قال أبو زرعةو

   .)6(" اضطر الناس إليه بأخرة و كان يرى القدر":وقال أبو حاتم 

  .)7("اإال أنه كان صدوقً، قدرى": وقال الساجى

بشارمعروف .وعلق د، بو كاملصدوق وتابعه في الحديث أ: قالت الباحثةخالصة القول 
فقد وثقه ، صدوق حسن: "بقولهما) صدوق يهم(والشيخ شعيب األرنؤوط على قول ابن حجر 

وقال أبو زرعة " صدوق: "والذهبي وقال أبو داود، ومسلمة بن قاسم األندلسي، أحمد بن حنبل
زل إلى مرتبة وإنما أن، وهو شيخ مسلم وأبو داود.وفي موضع آخر يهم كثيرا" صدوق:"الرازي

  .)8("كما قال أحمد وغيره، لوهمه وإال فهو ثقة" صدوق"

 ، المدائني مؤذن الحجاج، أبو بكر العبدي، عمرو: ويقال، عبدالرحمن بن األصم واسمه عبداهللا- 
  .)9(من الثالثة

                                                 
 .441 ص تقريب التهذيب )(1

 .600/ 12 تهذيب الكمال )(2

 .328/ 4 تهذيب التهذيب )(3

 . المصدر نفسه)(4

 .441 ص تقريب التهذيب )(5

 .5/304 الجرح والتعديل )(6

 .328/ 4 تهذيب التهذيب )(7

 .2/123،  تحرير تقريب التهذيب للدكتور بشار معروف والشيخ شعيب األرنؤوط)(8

 .571صب  تقريب التهذي)(9
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  )4( وذكره ابن حبان في الثقات)3( والذهبي)2( الثوريوسفيان )1(وثقه يحيى ابن معين

   .)6( صدوق: وقال ابن حجر، )5("ما بحديثه بأس، صدوق": تموقال أبو حا

  .ثقة : قالت الباحثة

   .باقي رجال اإلسناد ثقات  - 
  :الحكم على الحديث 

  .أما عن شيبان فقد روى له مسلم متابعة ، الحديث صحيح اإلسناد
 $   $   $   $   $       

  

  :قال ابن األثير رحمه اهللا

وكُّل شىء . ونَبت سنمِ أي مرتَفع. أي المرتفع الجاري على وجه األرض" خير الماء السنمِ"فيه 
وى بالشين والباء. عالَ شيئاً فقد تَسنَّمهر7("وي(  

   )15( رقمالحديث 

  ) الشبم ( لم أعثر عليه بهذا اللفظ وإنما هو بلفظ 

      رقاشي قال، حدثنا حمزة حدثنا محمد بن الحسن قال، حدثنا ال:  رحمه اهللابن شبةقال اإلمام 
 عربي من أهل صنعاء - بن عباد بن شبل المذحجي )8(حدثنا الزيان: بن نصير البيروذي  قالا

 عن عمر بن موسى، عن الزهري، عن عبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتبة بن مسعود، عن ابن - 
حتى تطلع الشمس،  إذا صلى الغداة لم يبرح مصاله rكان النبي : عباس رضي اهللا عنهما قال

فطلع جرير : قال " )9(من خير ذي يمن عليه مسحة ملك يطلع عليكم من هذا الفج" فقال لنا يوما 
                                                 

 .1/163 تاريخ ابن معين )(1

 .534/ 16 تهذيب التهذيب )(2

 .1/621 الكاشف )(3

 .5/90 الثقات البن حبان )(4

 .5/304 الجرح والتعديل )(5

 .571ص تقريب التهذيب )(6
 . المصدر نفسه)(7
 . بكليهما حاله مجهولو، )الديان(وورد عند األلباني في السلسلة ، )زياد(جاء عند الطبراني : الت الباحثة ق)(8
النهايـة فـي غريـب الحـديث     ، ومسحة جمال أي أثر ظاهر منه وال يقال ذلك إال فـي المـدح           :  معناها )(9

 .4/328واألثر
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: بن عبد اهللا البجلي  في أحد عشر راكبا من قومه، فعقلوا ركابهم ثم دخلواالمسجد، فقال جريرا
 يا جرير، أسلم تسلم هذا رسول اهللا " r  يا معاشر قريش ؟ فقال رسول اهللا  r أين رسول اهللا 

 يا جرير إنك لم تستحق حقيقة االيمان، ولن تبلغ شريعة -  قالها ثالثا - يا جرير، أسلم تسلم 
، وخير المال الغنم، خير الماء الشبمأما إن : " rفقال النبي  ....االوثان االسالم حتى تدع عبادة

وإذا سقط ، )3(اا أكل كان لبينا يسيروإذ، )2(إذا أخلف كان لجينا، )1(وخير المرعى األراك والسلم
خلق : "يا رسول اهللا، أخبرني عن السماء الدنيا واألرض السفلى، قال: فقال جرير " )4(كان درينا

ا من كل ا للشياطين، وحفظًوجعلها رجوموحفها بالنجوم ،  ألوح الكفوفاهللا السماء الدنيا من
  )6(الحديث....)5(ء، والماء الكباجفاءشيطان رجيم، وخلق األرض السفلى من الزبد ال

  

  :تخريج الحديث 

إسماعيل بن مهران عن الديان بن عباد به   من طريق)8( والطبراني)7(قتيبةأخرجه ابن 
  . بنحوه

  :دراسة رجال اإلسناد 

  .)9(حمزة بن نصير البيرودي  -

  .)10("مجهول الحال :" قال ابن حجر
                                                 

السلم شجر من العضاه واحدتها سلمة بفتح الالم وورقها القرلظ الذي يدبغ به وبها سـمي الرجـل                  :  معناها )(1
 .2/395يب الحديث واألثر النهاية في غر، سلمة وتجمع على سلمات

إذا أخرج الخلفة وهو ورق يخرج بعد الورق األول في الصيف  والنهاية في غريب الحديث واألثر    :  معناها )(2
2/67. 

أي مدرا للبن مكثرا له يعني أن النعم إذا رعت األراك والسلم غزرت ألبانها وهو فعيـل بمعنـى                   :  معناها )(3
النهاية فـي غريـب   ، للبن يقال لبنت القوم ألبنهم فأنا البن إذا سقيتهم اللبن    فاعل كقدير وقادر كأنه يعطيها ا     

 .4/229الحديث واألثر
النهاية في غريـب الحـديث واألثـر        ، الدرين حطام المرعى إذا تناثر وسقط على األرض درنك        :  معناها )(4

2/115 
النهاية فـي غريـب     ، وتكاثف في جنباته  أي العالي العظيم المعنى أنه خلقها من زبد اجتمع للماء           :   معناها  )(5

 .4/147الحديث واألثر
 .570/ 2 تاريخ المدينة البن شبة  )(6
 .1/235ريب الحديث البن قتيبة غ )(7

 .20ص األحاديث الطوال للطبراني )(8

 .273ص تقريب التهذيب )(9

 .المصدر نفسه )(10
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  .  حجرهو مجهول الحال كما قال ابن: قالت الباحثة

  .لم أعثر على ترجمة لهم، و الرقاشي ومحمد بن الحسن دا بن عبالزيان وعمر بن موسى   - 

  .باقي رواة الحديث ثقات   - 

  :الحكم على الحديث

آفته عمر بن موسى وهو الوجيهي وهو ، وهذا إسناد مظلم موضوع" :قال اإلمام األلباني       
  .يه فالحديث موضوع وعل)1("ومن دونه لم أعرفهم. كذاب وضاع 

 

 $   $   $   $   $       
  

   :قال ابن األثير رحمه اهللا

  )2(.سناَم كل شيء أعاله. أي العظيمة السنام" يهب المائةَ البكْرة السنمة"ومنه حديث لقمان 

   )16( رقمالحديث 

طب امرأة قد خطبها خ إن لقمان بن عاد" أنه قال rحديث النبي  :قال اإلمام ابن قتيبة رحمه اهللا
 بئس ما صنعت خطبت امرأة قد خطبناها قبلك وكانوا سبعة هو ثامنهم :أخوته قبله فقالوا

 خذي مني أخي : فقال،هي أيهم شاءت نعت لها نفسه وإخوته بصدق وتختارفصالحهم على أن ي
ريب ـ ق،لـأن اتكـ وإذا كان الش)5(وإذا سعى القوم نسل  )4( إذا رعى القوم غفل)3(ذا البجل

 يحمل ثقلي )6( خذي مني أخي ذا البجلة: ثم قال،فلحيا لصاحبنا لحيا ن نضيج بعيد من نيئـم
 )7( خذي مني أخي ذا العفاق:الـم قـ ث،وثقله ويخصف نعلي ونعله وإذا حل يومه قدمت قبله

                                                 
 .4/254السلسلة الضعيفة لأللباني ) (1
 .409/ 2لحديث واألثر النهاية في غريب ا) (2
 .1/220غريب الحديث البن قتيبة ، يقال رجل بجال وبجيل إذا كان ضخما:  معناها) (3
غريـب الحـديث   ، لم يرد رعيه الغنم وإنما أراد أنه إذا يحافظ القوم لشئ يخافونه غفل ولم يرعهم     : معناها) (4

 .1/220البن قتيبة 
 .1/220غريب الحديث البن قتيبة ، لمخافةيريد إذا عدا القوم لغارة أو:  معناها) (5
 .1/213لسان العرب البن منظور،  وهو الكَهل الذي تَرى له هيئة وتَبجيالً وسنّاً: معناها) (6
الفـائق فـي غريـب الحـديث       ، الحلـب أيـضاً   : والعفاق. من عفق يعفق إذا أسرع فى الذهاب      :  معناها ) (7

 . 1/23واألثر
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فر  شجاع ظ)3( خذي مني أخي إذا النمر حيي خفر: ثم قال، يعمل الناقة والساق)2( أفاق)1(صفاق
 )4( خذي مني أخي ذا األسد جواب ليل سرمد: ثم قال، وهو خير من ذلك إذا سكر،أعجبني

 حدثنيه ...يهب البكرة السنمة والمئة البقرة )5( خذي مني أخي ذا الحممة: ثم قال،وبحرا إذا زبد
يزيد بن عمرو بن البراء الغنوي ثناه موسى بن إسماعيل ثنا سعيد بن سلمة عن هشام بن عروة 

  )6(ن ابيهع
  :تخريج الحديث

  .لم أعثر عليه إال في غريب الحديث البن قتيبة

  : دراسة رجال اإلسناد

سعيد بن سلمة بن أبي الحسام العدوي موالهم أبو عمرو المدني وهو أبو عمرو السدوسي    - 
  .)7(من السابعة

حبان فى ره ابن و ذك)8(ما رأيت كتابا أصح من كتابه: قال أبو سلمة موسى بن إسماعيل
   )10("صدوق صحيح الكتاب يخطئ من حفظه:"قال ابن حجر، )9("الثقات " كتاب 

  .)12(و روى له مسلم حديثا،)11(استشهد به البخارى

  .)13("ضعيف"شيخ : و قال النسائى
  .صدوق يخطئ من حفظه: قالت الباحثة    

                                                 
 .4/2466لسان العرب البن منظور، صفق على األمر العظيمالذي يوهو  : معناها )(1
 .4/2466لسان العرب البن منظور، الذي يتصرف ويضرب إلى اآلفاقوهو  : معناها )(2
 .4/253لسان العرب البن منظور، أي كثير الحياء : معناها )(3
 جّأب َأي يجوب البِالد ويكْسب وفالن جوابأي أراد أنه يسري ليله كله ال ينام يصفه بالشجاعة  : معناها )(4

 .4/253لسان العرب البن منظور، الماَل
 .2/1010لسان العرب البن منظور، أي أراد سواد لونه : معناها )(5
 .1/218يب الحديث البن قتيبة غر )(6

 .380ريب التهذيب ص تق )(7

 .10/478ذيب الكمال ته )(8

 .6/358لثقات البن حبان ا )(9

 .380ب التهذيب ص ريتق )(10

 .5189رقم /باب حسن المعاشرة مع األهل/كتاب النكاح/حيح البخاريص )(11

 .6199رقم /باب ذكر حديث أم زرع/كتاب فضائل األعمال/حيح مسلمص )(12

 .8/651نن النسائي س )(13
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  .)2(ذكره ابن حبان في الثقات،)1( يزيد بن عمرو الغنوي أبو سفيان   - 

  .حاله مجهول: قالت الباحثة     

  .باقي رواة الحديث ثقات   - 

  :الحكم على الحديث

  .فيه يزيد بن عمرو الغنوي حاله مجهول، الحديث ضعيف
  

 $   $   $   $   $       
  

  :قال ابن األثير رحمه اهللا

بالمقانع على هن اللَّواتي يتَعممن " سهن كأسنمة البخْتونساء على رؤ"ومنه الحديث ) س(
  )3(."رُؤسهن يكَبرنها بها، وهو من شعار المغَنّياَت

  

  ) 17(رقمحديث 

 عن سهيٍل عن َأبِيه )4(حدثَني زهير بن حربٍ حدثَنَا جرِير: قال اإلمام مسلم رحمه اهللا
 من َأهِل النَّارِ لَم َأرهما قَوم معهم سياطٌ كََأذْنَابِ  صنْفَانِ:"r قَاَل رسوُل اللَّه :عن َأبِي هريرةَ قَاَل

 رءوسهن كََأسنمة الْبخْت )5( ونساء كَاسياتٌ عارِياتٌ مميلَاتٌ ماِئلَاتٌ،اسـالْبقَرِ يضرِبون بِها النَّ
جِدلَا ينَّةَ والْج خُلْندلَا ي اِئلَةكَذَاالْمكَذَا و ةيرسم نم دوجا لَيهرِيح ِإنا وهرِيح 6("ن(.  

                                                 
 .28/277هذيب الكمال ت )(1

 .6/358لثقات البن حبان ا )(2

 .409/ 2 النهاية في غريب الحديث واألثر )(3

جرير بن عبدالحميد ابن قرط بضم القاف وسكون الراء بعدها طاء مهملة الضبي الكوفي نزيل الـري              : هو )(4
 .196صوقاضيها تقريب التهذيب 

ـ : ومميالَت، الزاِئغات عن طاعة اللّه، وما يلْزمهن حفْظُه : الماِئالت:  معناها )(5 ل يعلِّمن غيرهن الدخوَل في مثْ
لهِنعاِئالت :وقيل ،فم :     هنطافهن وأعيالَت ألكْتافمراتٌ في المشْيِ، مخْتتَبـاِئالت : وقيـل  ،مطْن  : متَـشمي

النهاية فـي غريـب     ، الالَّتي يمشُطْن غَيرهن تلك المشْطَة    : والمميالت،المشْطَة الميالء، وهي مشطَة البغايا    
 .382/ 4الحديث واألثر

 .5475رقم /باب النساء الكاسيات العاريات المائالت المميالت /كتاب  اللباس والزينة / صحيح مسلم )(6
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  : تخريج الحديث
    بهذا اإلسناد)1(في صحيحه في كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها اأخرجه اإلمام مسلم أيض .  

  

  : دراسة رجال اإلسناد
أخو ( جويرية بنت األحمس مولى ، أبو يزيد المدنى، ذكوان السمان:  سهيل بن أبى صالح - 

  .)2()محمد بنى أبى صالح  وعبد اهللا وصالح

  :الذين وثقوهمتكلم فيه، 

   . " كنا نعد سهيل بن أبى صالح ثبتا فى الحديث":عن سفيان بن عيينة قال ، حكى الترمذى

  .)3("ما أصلح حديثه": عن أحمد بن حنبل، وقال حرب بن إسماعيل
سمان كان له ثالثة بنين سهيل بن أبى صالح وعباد بن أبى  أبو صالح ال:"سمعت يحيى يقول

  .)4("صالح وصالح بن أبى صالح كلهم ثقة
سهيل أحد أركان الحديث ،و قد ": وقال الحاكم فى باب من عيب على مسلم إخراج حديثه

   .)5("الشواهد إال أن غالبها فى الشواهدو، أكثر مسلم الرواية عنه فى األصول
و ": بن عدىاقال أبو أحمد  و)6("أخوه عباد ثقةو، سهيل ثقة":  اهللا العجلىوقال أحمد بن عبد

ذا يدل على تمييز هعن جماعة عن أبيه  و وحدث عن أبيه وروى عنه األئمة، لسهيل نسخ
هو عندى ثبت ال بأس به و، ما سمع من غير أبيه عنه والرجل كونه ميز ما سمع من أبيه

  .)8("كان سهيل ثقة كثير الحديث": قالو، ن سعدوكذا أرخه اب .)7("مقبول األخبار
  .)9("يخطىء": و قال"الثقات " وذكره ابن حبان فى 

 سالت أبا زرعة عن سهيل بن أبى صالح هو أحب إليك ":وقال عبد الرحمن بن أبى حاتم 
   .)10("اأشهر قليلً وسهيل أشبه: أو العالء بن عبد الرحمن ؟ فقال

                                                 
 .7088 رقم /باب النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها الضعفاء/كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها/ صحيح مسلم)(1

 .592ص تقريب التهذيب )(2

 .415/ 1 شرح علل الترمذي البن رجب:  أنظر)(3

 .3/182 تاريخ ابن معين رواية الدوري )(4

 .1/17 ربيع بن هادي المدخلي:كتبه ، زء من كتاب المدخل للحاكمج )(5

 .1/144 معرفة الثقات للعجلي )(6

 .448/ 3 الكامل في الضعفاء البن عدي )(7

 .5/301 الطبقات البن سعد )(8

 .6/418 الثقات البن حبان )(9

 .2/26  الجرح والتعديل)(10
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  .)1("ليس به بأس": وقال النسائى

 فى آخر عمره فذهب بعض )2(صدوق إال أنه أصابه برسام": وقال أبو الفتح األزدى
  )3(".حديثه

  .)4("فيه لينو، هو صويلح": عن يحيى أنه قال، وذكر العقيلى

  .)5("ووثقه ناس، ليسا بحجة وهو مثل العالء:  قال ابن معين": الذهبيقال 

العالء بن عبد الرحمن  وبن أبى صالح سهيل ":عن يحيى بن معين ، وقال عباس الدورى
  .)6("ليس حديثهما بحجةو، حديثهما قريب من السواء

أحب  وهو أحب إلى من عمرو بن أبى عمروو، ال يحتج به ويكتب حديثه": وقال أبو حاتم
  . )7("عن أبى هريرة، إلى من العالء عن أبيه

بشار معروف والشيخ . علق دو، فأكثر األئمة على توثيقه، الراجح أنه ثقة :قالت الباحثة
: وبعد ما أوردا كالم ابن عدي السابق بقولهما، شعيب األرنؤوط على قول ابن حجر بأنه صدوق

عن حديث في سنده " الفتح"وقال المؤلف في ، وعندنا كالم ابن عدي هو القول الفصل فيه"
  .)8("إسناده صحيح على شرط مسلم: سهيل

  . اإلسناد ثقاتواةباقي ر - 
  

 $   $   $   $   $       
  
  

                                                 
 .12/227 تهذيب الكمال )(1

هي النافض فإذا كان معها برسام، فهي الموم فإذا         : نوع من أنواع الحمى قال أبو منصور الثعالبي       :  برسام )(2
 .26/ 1/ فقه اللغة ، أردمت عليه وأغبطت: الزمته الحمى أياماً ولم تفارقه قيل

 .4/232 تهذيب التهذيب )(3

 .2/156 ضعفاء العقيلي )(4

 .1/471 الكاشف للذهبي )(5

 .3/230 تاريخ ابن معين رواية الدوري )(6

 .4/247لجرح والتعديل ا )(7

 .2/91 تحرير تقريب التهذيب )(8
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  :قال ابن األثير رحمه اهللا
وإذا ُأطْلقَت . واألصُل فيها الظريفة والسيرة. وما تصرف منها" السنة"قد تكرر في الحديث ذكر 

 ونهى عنه ونَدب إليه قوال وفعال، مما لم ينْطق به rفي الشَّرع فإنما يراد بها ما أمر به النبي 
  )1(.ولهذا يقال في أدلَّة الشَّرع الكتاب والسنَّة، أي القرآن والحديث. زيزالكتاب الع

  

  

  )18( رقمالحديث 
 حدثَنَا جعفَرٍ بن محمد َأخْبرنَا الْعنَزِي الْمثَنَّى بن محمد حدثَني: قال اإلمام مسلم رحمه اهللا

 في r اللَّه رسوِل عنْد كُنَّا :قَاَل  )2( َأبِيه عن جرِيرٍ بنِ الْمنْذرِ عن حيفَةَج َأبِي بنِ عونِ عن شُعبةُ
 من عامتُهم السيوف متَقَلِّدي الْعباء َأو النِّمارِ مجتَابِي عراةٌ حفَاةٌ قَوم فَجاءه :قَاَل النَّهارِ صدرِ
رضْل مب كُلُّهم نم رضم رع3(فَتَم( هجوِل وسر اللَّه r اَأى ِلمر بِهِم نم خََل الْفَاقَةفَد ثُم جخَر 
ربِلَالًا فََأم فََأذَّن َأقَاملَّى وفَص ثُم ا :"فَقَاَل خَطَبا يهَأي اتَّقُوا النَّاس كُمبي رالَّذ خَلَقَكُم ننَفْسٍ م وةداح" 
 ما نَفْس ولْتَنْظُر اللَّه اتَّقُوا" الْحشْرِ في الَّتي والْآيةَ، )4("رقيبا علَيكُم كَان اللَّه ِإن" الْآية آخرِ ِإلَى

 صاعِ من،بره صاعِ من،ثَوبِه من، درهمه من،دينَارِه من رجٌل تَصدقَ )5("اللَّه واتَّقُوا ِلغَد قَدمتْ
رِهتَّى، تَمقَاَل ح": لَوقِّ وبِش ةرقَاَل "تَم: اءٌل فَججر نارِ مالَْأنْص ةرتْ بِصكَاد كَفُّه جِزا تَعنْهْل عب 

تْ قَدزجقَاَل، ع: ثُم عتَتَاب تَّى النَّاستُ حَأينِ ريمكَو نامٍ مطَع ابٍويتَّى ثتُ حَأير هجوِل وسر اللَّه 
r لَُّلتَهي ةٌ كََأنَّهبذْهوُل فَقَاَل مسر اللَّه r": نم ني سلَامِ فنَّةً الِْإسنَةً سسح ا فَلَههرَأج رَأجو نم 

 علَيه كَان سيَئةً سنَّةً الِْإسلَامِ في سن ومن ءشَي ُأجورِهم من ينْقُص َأن غَيرِ من بعده بِها عمَل
 بن بكْرِ َأبو حدثَنَا و"شَيء َأوزارِهم من ينْقُص َأن غَيرِ من بعده من بِها عمَل من ووِزر وِزرها
 شُعبةُ حدثَنَا: جميعا قَالَا َأبِي حدثَنَا الْعنْبرِي معاذ بن اللَّه عبيد حدثَنَا وح ُأسامةَ َأبو حدثَنَا شَيبةَ َأبِي

 r اللَّه رسوِل عنْد كُنَّا :قَاَل َأبِيه عن جرِيرٍ بن الْمنْذر سمعتُ :قَاَل جحيفَةَ َأبِي بن عون حدثَني
ردارِ صثْ النَّهِلبِم يثدنِ حفَرٍ ابعي جفو يثدنِ حاب اذعم نم ةاديقَاَل  الز:لَّى ثُمص رالظُّه ثُم 
ي خَطَبثَندح ديبع اللَّه نب رمع ارِيرِيو الْقَوَأبٍل وكَام دمحمو نب دبع كلالْم وِيثَنَا :قَالُوا الُْأمدح 

 r النَّبِي عنْد جاِلسا كُنْتُ :قَاَل َأبِيه عن جرِيرٍ بنِ الْمنْذرِ عن عميرٍ بنِ الْملك عبد عن عوانَةَ بوَأ
فََأتَاه متَابِي قَوجارِ ماقُوا النِّمسيثَ ودالْح هتصبِق يهفلَّى وفَص رالظُّه ثُم دعص رنْبا اميرغص دمفَح 
َأثْنَى اللَّهو هلَيع ا :"قَاَل ثُمَأم دعب فَِإن َل اللَّهي َأنْزف تَابِها" كا يهَأي اتَّقُوا النَّاس كُمبةَ "ري والْآيثَندح 

                                                 
 .409/ 2 النهاية في غريب الحديث واألثر )(1

 .196صتقريب التهذيب ، جرير بن عبد اهللا رضي اهللا عنه:  هو)(2

رة وعدم إشراق اللون من قولهم مكان أمعر وهو الجدب الذي ال خصب             أي تغير وأصله قلة النضا    :  معناها )(3
 .4/342النهاية في غريب الحديث واألثر، فيه

 .1 سورة النساء آية )(4

 .18 سورة الحشر آية )(5
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ريهز نبٍ برثَنَا حدح رِيرج نشِ عمالَْأع نى عوسنِ مب بعد نِ اللَّهب زِيدَأبِي يى وحالض نع دبع 
 r اللَّه رسوِل ِإلَى الَْأعرابِ من نَاس جاء :قَاَل اللَّه عبد بنِ جرِيرِ عن الْعبسي هلَاٍل بنِ الرحمنِ

هِملَيوفُ عَأى الصفَر وءس اِلهِمح قَد متْهابةٌ َأصاجح نَى فَذَكَرعبِم هِميثد1(ح(.  
  :تخريج الحديث 

  .  من طريق عبد الرحمن بن هالل العبسي عن جرير به بنحوه)2(أخرجه مسلم أيضا
  :دراسة رجال اإلسناد 

  .رواة الحديث كلهم ثقات

 $   $   $   $   $       

  :قال ابن األثير رحمه اهللا

أي إنما ُأدفَع إلى النِّسيان َألسوق الناس بالهِداية إلى الطَّرِيق " إنما ُأنَسى ألسن"ومنه الحديث ) س(
ض لهم النّسيانرون أن يفعلوا إذا عتاَجحلهم ما ي ينتَقيم، وُأبسنَنْت . المويجوز أن يكون من س

  )3( اإلبَل إذا أحسنت رِعيتهاَ والقيام عليها

  )  19(رقمالحديث 

   )4("ُأنَسى ِلَأسن ِإنِّي لََأنْسى َأو:" قَاَلrَأنَّه بلَغَه َأن رسوَل اللَّه : مه اهللاقال اإلمام مالك رح
  :الحكم على الحديث 

  .)5(الحديث ضعيف ألنه مرسل أرسله مالك وهو من األحاديث التي لم يوصلها ابن عبد البر
                                                 

 .2240رقم / باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة أو كلمة/ كتاب الزكاة /  صحيح مسلم )(1

 .6695رقم / ...من سن سنة حسنة أو سيئة ومن دعا إلى  / كتاب العلم/  صحيح مسلم )(2

 .410/ 2 النهاية في غريب  الحديث واألثر )(3

 .223رقم /باب العمل في السهو/ كتاب السهو / موطأ مالك )(4

واألحاديث التي لم يصلها ابن عبد البر عددها أربعة وصلها ابن الصالح فـي كتابـه                ، 1/7 مقدمة الموطأ    )(5
َأخبرنا الشَّيخُ اَألصيُل َأبـو الفَـتحِ       : قال ابن الصالح  ، غات مالك ومنها حديثنا هذا وهو كما جاء       وصل بال 

َأنا : قاَل،  َأنا محمد بن إسماعيَل الفارِسي    : قاَل،  - قراءةً عليه بِنَيسابورٍ     -منصور بن عبد الحافظ الفُراوِي      
َأنَا َأبوداود، : َأنَا َأبو بكرِ بنِ داسه، قَاَل: َأنا َأبو علي الروذَبارِي، قاَل: ، قاَلَأبو بكرٍ َأحمد بن الحسينِ الحافظُ

: نَا جرِير، عن منصورٍ، عن ِإبراهيم، عن علْقَمةَ، عن عبد اللَّـه، قَـالَ    : َأنَا عثْمان بن َأبِي شَيبةَ، قَالَ     : قاَل
وصـل  ، "ِإنَّما َأنَا بشَر َأنْسى كَما تَنْـسون        " : قَاَل r وذَكَر حديثَ السهوِ ؛ وَأنَّهr-       ا رسوُل اللَّه    صلَّى بِنَ (

  .12بالغات مالك البن الصالح ص 
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  :قال ابن األثير رحمه اهللا

وقد يفْعُل الشيء لسبب . أي لم يجعله سنَّة يعمل بها" صب ولم يسنَّهأنه نَزل المح"ومنه حديث  - 
وقد يفْعل لمعنى فَيزول ذلك المعنى ويبقى الفعل على حاله متَّبعاً، كقَصر ، خاصٍّ فال يعم غَيره

    )1(. الصالة في السفر للخوف، ثم استمر القَصر مع عدم الخَوف

  ) 20(رقمالحديث 

عن َأبِيه عن - يعني ابن عروةَ  - حدثَنَا يحيى بن سعيد عن هشَامٍ : قال اإلمام أحمد رحمه اهللا
 فَمن  ِليكُون َأسمح ِلخُروجِه ولَيس بِسنَّة)2( الْمحصبrنَزَل رسوُل اللَّه  ِإنَّما :"عاِئشَةَ َأنَّها قَالَتْ

شَاءنْزِلْهي لَم شَاء نمو لَه3(" نَز(.  

  :تخريج الحديث 

 وأبي معاوية )5(وكيع بن الجراح و)4(أخرجه أحمد أيضا من طريق عبدة بن سليمان
، )7(وأخرجه البخاري من طريق سفيان الثوري،  ثالثتهم عن هشام به بمعناه)6()محمد بن خازم(

،  من طريق حبيب المعلم)9(وأخرجه الترمذي، )8(وأخرجه مسلم من طريق عبد اهللا بن نمير
مسلم والترمذي وابن  والبخاري( أربعتهم )10(وأخرجه ابن ماجه من طريق عبدة بن سليمان

 )12(كما أخرجه أحمد، )11(وأخرجه أبو داود بإسناد أحمد به بمثله، عن هشام به بمعناه) ماجه
  . كالهما من طريق الزهري عن عروة به بمعناه)13(ومسلم

  
                                                 

 .2/410 النهاية في غريب الحديث واألثر )(1

 .2/70معجم مقاييس اللغة البن فارس ، هو بمنى وهو موضع الجمار) (2

 .42/371 مسند أحمد )(3

 .40/171 مسند أحمد )(4

 .42/472 مسند أحمد )(5

 .43/94 مسند أحمد )(6

 .1765رقم / باب المحصب / كتاب  الحج / صحيح البخاري )(7

 .3059 رقم  .../.باب استحباب النزول بالمحصب يوم النفر والصالة / كتاب الحج /  صحيح مسلم )(8

 .923رقم / من نزل األبطحباب  / لحجا اكتاب / ترمذيال سنن )(9

 .3067رقم   / نزول المحصبباب  / اسكمنكتاب ال/  سنن ابن ماجه )(10

 .2008رقم  / باب التحصيب / كتاب المناسك /  سنن أبو داود )(11

 .43/65 مسند أحمد )(12

 .3061رقم  / ---باب استحباب النزول بالمحصب يوم النفر والصالة / كتاب الحج /  صحيح مسلم )(13
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  :دراسة رجال اإلسناد 

  . رواة الحديث كلهم ثقات 
  : الحكم على الحديث

إسناده صحيح " :وقال األلباني، )1("حسن صحيح:"وقال الترمذي ،الحديث صحيح اإلسناد
  )2("على شرط الشيخين

 $   $   $   $   $       

  :قال ابن األثير رحمه اهللا

أي أنه لم يسن فعلَه ِلكاَفَّة األمة، " وليس بسنَّة rرمل رسول اللّه "ومنه حديث ابن عباس ) س(
ولكن لسبب خاصٍّ، وهو أن يرِى المشْركين قُوة أصحابه، وهذا مذهب ابن عباس، وغَيره يرى 

    )3( أن الرمل في طَواف القُدوم سنَّة

  

  )21(رقمالحديث 

 قُلْتُ ِلابنِ : قَاَل)5(عن فطْرٍ حدثَنَا َأبو الطُّفَيِل )4(حدثَنَا يحيى: قال اإلمام أحمد رحمه اهللا
 صدقُوا وكَذَبوا : وَأنَّها سنَّةٌ قَاَل، بِالْبيت )6(  قَد رملrِإن قَومك يزعمون َأن رسوَل اللَّه  :عباسٍ

 قَد رمَل رسوُل ، بِالْبيت ولَيس بِسنَّةr مَل رسوُل اللَّهر قَد :" قَاَل؟ كَيفَ صدقُوا وكَذَبوا:قُلْتُ

                                                 
  .923رقم / من نزل األبطحباب  / لحجاكتاب ا / ترمذيال سنن )(1
 .6/249حيح أبي داود لأللباني ص )(2

 .2/410 النهاية في غريب الحديث واألثر )(3

 التميمي أبـو    -بفتح الفاء وتشديد الراء المضمومة وسكون الواو ثم معجمة        -يحيى بن سعيد بن فروخ      :  هو )(4
 .1055ص تقريب التهذيب ،البصري إمام أهل زمانهسعيد القطان 

عامر بن واثلَةَ الْبكْرِي يكَنَّى َأبا الطُّفَيِل، وهو عامر بن واثلَةَ بنِ عبد اِهللا بنِ حميسِ بنِ جدي بنِ سـعد      :  هو )(5
 r جدي بنِ عميرِ بنِ جابِرٍ، موِلده عام ُأحد، َأدرك من زمانِ النَّبِـي  بنِ لَيث، وقَاَل بعضهم بدَل حميس بن ا

َأنْقُُل اللَّحم من السهِل ِإلَى الْجبِل، آخر من ماتَ مـن الـصحابةr      ،كُنْتُ في حياة النَّبِي     : ثَمانِ سنين، وقَالَ  
كُنسي معرفة الصحابة ألبي نعيم كَان اَئةمو ةشْرنَةَ عا ساتَ بِهكَّةَ، فَمَل ِإلَى موتَح 4/2067 الْكُوفَةَ، ثُم. 

النهاية في غريب الحديث واألثـر      ، يقال رمل يرمل رملًا ورمالنا إذا أسرع في المشي وهز مكبيه          :  معناها )(6
2/265. 
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 اللَّهrانعقيِل قُعبلَى جع شْرِكُونالْمو هابحَأص1( و( َأن بِهِم رلًا فََأمزه بِهِم َأن ثُوندتَحي مَأنَّه لَغَهفَب 
  )2("هِم قُوةًيرملُوا ِليرِيهم َأن بِ

  :تخريج الحديث 

عبد اهللا بن  و)4(سعيد بن إياس و)3( أبي عاصم الغنوي طريقأخرجه أحمد أيضا من
  . ثالثتهم عن أبي الطفيل به بمعناه)5(عثمان بن خيثم

د بن جبير عن  من طريق سعي)9( وأبو داود)8(النسائي و)7(مسلم و)6( وأخرجه البخاري
  .ابن عباس به بمعناه

رجه مسلم من طريق عبد اهللا بن عبد الرحمن بن أبي حسين وسعيد بن إياس وأخ
 من طريق )12( والنسائي)11(كما أخرجه مسلم، )10(الجريري كالهما عن أبي الطفيل به بنحوه

وأخرجه أبو داود من طريق أبي عاصم ،  به بمعناه عن ابن عباسعطاء بن أبي رباح
  . عن أبي الطفيل به بنحوه )13(الغنوي

  

  : راسة رجال السندد

  )14( هـ150 ت بعد الحناط،  أبو بكر- موالهم –فطر بن خليفة المخزومي   - 

                                                 
 وهو اسم جبل بمكة قيل إنما سمي بذلك ألن قطوراء وجرهم لمـا              -تصغير بالضم ثم الفتح بلفظ      - قعيقعان )(1

 .4/379معجم البلدان ، تحاربوا قعقعت األسلحة فيه

 .3/471/ مسند بني هاشم /  مسند أحمد)(2

 .4/436 المصدر نفسه )(3

 .5/447 المصدر نفسه )(4

 .5/471 المصدر نفسه )(5

بـاب عمـرة   / كتاب المغـازي  ، 1602رقم / كان بدء الرمل    باب كيف   / كتاب الحج   /  صحيح البخاري    )(6
 .4256رقم  / القضاء 

 .2220رقم  /--باب استحباب الرمل في الطواف والعمرة  /كتاب  الحج /  صحيح مسلم )(7

 .2942رقم  / العلة التي من أجلها سعى النبي صلى اله عليه وسلم / مناسك الحج /  سنن النسائي )(8

 .1886رقم / باب في الرمل / كتاب المناسك / د  سنن أبو داو)(9

 .2946-2944رقم  / --باب استحباب الرمل في الطواف والعمرة  /كتاب  الحج /  صحيح مسلم )(10

 .2949رقم  / --باب استحباب الرمل في الطواف والعمرة  /كتاب  الحج /  صحيح مسلم )(11

 .2976رقم / فا والمروة السعي بين الص/  سنن النسائي كتاب مناسك الحج )(12

 .1885رقم / باب في الرمل / كتاب المناسك  / سنن أبو داود )(13

 .787ص تقريب التهذيب )(14
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 )2("كان فطر عند يحيى بن سعيد ثقة ": وقال)1("صالح الحديث": وقال، وثقه أحمد بن حنبل
 ووثقه ابن )4("كان فيه تشيع قليلو، حسن الحديث":  والعجلي وقال)3(ووثقه يحيى بن معين

كان ال يدع أحدا يكتب و، من الناس من يستضعفهو، كان ثقة إن شاء اهللا تعالى ":ل سعد وقا
  )6("ليس بمتقن، ثقة، صدوق": قال الساجى و)5("لقاء وكانت له سن عاليةو، عنه

فإن صح فهو من ، و قد قيل أنه سمع من أبى الطفيل": قالو، "الثقات " ذكره ابن حبان فى  و
  )7(."التابعين

   )8(."أرجو أنه ال بأس بهو، هو متماسكو، له أحاديث صالحة عند الكوفيين": دىوقال ابن ع

 )9("فطر حافط كيس: قال، عن ابن نمير، حدثنا يعقوب بن سفيان": "الكنى " وقال النسائى فى 
   )10("كيس، حافظ، ثقة": قال فى موضع آخر و ." ليس به بأس" :أيضاًقال و

يحدث و، يحسن القول فيهو، ن يحيى بن سعيد يرضاهكا، صالح الحديث": قال أبو حاتمو
  )12("صدوق رمي بالتشيع": وقال ابن حجر، )11("عنه

  

  :وتكلم فيه آخرون 

كنا نمر على : قال، سمعت أحمد بن عبد اهللا بن يونس": فقال أبو عبيد اآلجرى عن أبى داود
 )13("هو مطروح ال نكتب عنه  وفطر

                                                 
 .1/443 العلل ومعرفة الرجال )(1

 .2/338 المصدر نفسه )(2

 .3/267 تاريخ ابن معين )(3

 .208/ 2 معرفة الثقات )(4

 .364/ 6 الطبقات الكبرى )(5

 .8/271 تهذيب التهذيب )(6

 .323/ 7 الثقات البن حبان )(7

 .6/31 الكامل في الضعفاء )(8

 .271/ 8 تهذيب النهذيب )(9

 . البمصدر نفسه)(10

 .7/90 الجرح والتعديل )(11

 .787ص تقريب التهذيب )(12

 .23/315 تهذيب الكمال )(13
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قال أبو بكر  و،)2("لم يحتج بهو، فطر زائغ" :ل الدارقطنىوقا ،")1(غير ثقة، زائغ" :ال السعدىوق
  )3("ما تركت الرواية عنه إال لسوء مذهبه": بن عياشا

   )4(" هو خشبى مفرط:كان أحمد بن حنبل يقول" :قال الساجي
بشار والشيخ . وعلق د ضعف بسبب غلوه في مذهبه،الراجح أنه ثقة :خالصة القول

       ثقة وثقه يحيى : بل:" بقولهما) صدوق رمي بالتشيع(ر األرنؤوط على على كالم ابن حج
وعبد اهللا ، والنسائي وابن سعد، والعجلي، وابن معين، وأحمد-  وناهيك به من متشدد–بن سعيد ا
كان يحيى بن سعيد ، صالح الحديث: وقال أبو حاتم، وأبو زرعة الدمشقي والساجي، بن داودا

مثل الدارقطني وأبي بكر ، إنما تكلم فيه بعضهمو: قلنا.القول فيه ويحدث عنه ويحسن ، يرضاه
   )5("وقد روى له البخاري مقرونًا بغيره، صرحوا بذلك، بسبب المذهب، والجوزجاني، بن عياشا

  .باقي رواة الحديث ثقات - 

  : الحكم على الحديث

  )6("إسناده صحيح على شرط مسلم:"وقال األلباني، الحديث صحيح   

  

 $   $   $   $   $       
  

  :قال ابن األثير رحمه اهللا

أي أعمل بسنَّتك التي سنْنتَها في القصاَص، " اسنُن اليومِ وغَير غداً"وفي حديث محلِّم بن جثَّامة 
  )7(من أخذ الغير، وهي الدية: وقيل تُغَير. أي تُغَير ما سنَنْت: ثم بعد ذلك إذا شْئتَ أن تُغَير فَغير

  
                                                 

 .8/271 تهذيب التهذيب )(1

 .6/415 موسوعة أقوال الدارقطني )(2

 .271/ 8 تهذيب النهذيب )(3

: هم أصحاب المختار بن أبي عبيد، ويقال لضرب من الـشيعة      : الخشبية: البن األثير " النهاية  " في  :  بمعنى )(4
هو الرافضي في عرف السلف، فالخشبية صـنف مـن          : الخشبي، للذهبي" المشتبه  " وفي  ، 2/33الخشبية  

 .69/ 3.وا مرة بالخشب فعرفوا بذلكالرافضة، قاتل

 .164/ 3 تحرير تقريب التهذيب )(5

 .6/72لسلة الصحيحة لأللباني سل ا)(6

 .2/410 النهاية في غريب الحديث واألثر )(7
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 )22(رقمحديث 

 : قَاَل)1(موسى بن ِإسمعيَل حدثَنَا حمادحدثنا : قال اإلمام أبو داود رحمه اهللا في سننه
محثَنَا مدرِ قَاَلـحيبنِ الزفَرِ بعج نب دمحي مثَندقَ فَححِإس نب ةَ :دريمض نب ادتُ زِيعمس 
رِيمقَالَاَأخْ و)2(ح الض ياندمالْه يدعس نب دمَأحانٍ ويب نب بهنَا وري :بنربٍ َأخْبهو نثَنَا ابدح 

 نب ادزِي عمس فَرٍ َأنَّهعنِ جب دمحم نع ارِثنِ الْحنِ بمحالر دبع نع نَادَأبِي الز ننِ بمحالردبع
 دعقَاَلس َأبِيه نرِ عيبالز نةَ بورثُ عدحي َأتَم وهبٍ وهيثُ ودذَا حهو يلَمةَ السريمنِ ضب:  -

هدجى ووسم- وِل اللَّهسر عا مكَانَا شَهِدو rثَّامج نب لِّمحم بٍ َأنهو يثدنَا ِإلَى حعجر نًا ثُمنَيةَ  ح
 فَتَكَلَّم عيينَةُ في rقَضى بِه رسوُل اللَّه  )3(اللَّيثي قَتََل رجلًا من َأشْجع في الِْإسلَامِ وذَِلك َأوُل غيرٍ

ن خنْدفَ فَارتَفَعتْ الَْأشْجعي ِلَأنَّه من غَطَفَان وتَكَلَّم الَْأقْرع بن حابِسٍ دون محلِّمٍ ِلَأنَّه م قَتِْل
 وُل اللَّهساللَّغَطُ فَقَاَل رةُ وومتْ الْخُصكَثُراتُ ووالَْأصr":ريُل الْغنَةُ َألَا تَقْبييا عنَةُ" يييلَا : فَقَاَل ع 

 ثُم ارتَفَعتْ الَْأصواتُ : قَاَل، نساِئيواللَّه حتَّى ُأدخَل علَى نساِئه من الْحربِ والْحزنِ ما َأدخََل علَى
مثَْل ذَِلك   فَقَاَل عيينَةُ"يا عيينَةُ َألَا تَقْبُل الْغيرr ":فَقَاَل رسوُل اللَّه  )4(وكَثُرتْ الْخُصومةُ واللَّغَطُ

قَاُل لَهي ثي لَينب نٌل مجر قَام اِإلَى َأنضكَ:َأيكَّةٌ مش هلَيٌل عت5(ي(  ٌرِقَةد هدي يفو)وَل :فَقَاَل )6سا ري 
ِلم َأجِد ِإنِّي لَم اـا فَـاللَّههرآخ ا فَنَفَرلُهَأو يمتْ فَردرا وثَلًا ِإلَّا غَنَملَامِ مالِْإس ةي غُرذَا فَل هع 

خَمسون في فَورِنَا هذَا وخَمسون ِإذَا رجعنَا ِإلَى " :rاَل رسوُل اللَّه  فَقَاسنُن الْيوم وغَير غَدا
 ينَةد7("الحديث... الْم(   

  

                                                 
 .268صتقريب التهذيب ، هـ167حماد  بن سلمة  ت :  هو)(1

إذا كان للحديث إسنادا أو أكثر وجمعوا بينهما في متن واحد كتبوا عند االنتقال من إسناده إلى                 ) ح: ( المعنى )(2
وهي حاء مهملة مفردة والمختار أنها مأخوذة من التحول لتحوله من إسناده إلى إسناده وأنه يقول      ) ح(اد  إسن

 .1/178قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث ، القارئ إذا انتهى إليها

غْيـار، مثْـل ضـلَع      الدية، وجمعهـا أ   : الغير: وقيل. أغْيار: جمع الغيرة، وهي الدية، وجمع الغير     :  الغير )(3
النهايـة فـي    ، وغَيره إذا أعطاه الدية، وأصلها من المغايرة وهي المبادلة؛ ألنها بدل من القَتْـل             . وأضالع

 .3/400غريب الحديث واألثر

 .4/257النهاية في غريب الحديث واألثر، صوتٌ وضجة ال يفْهم معناها:  اللَّغَط)(4

 .3/173معجم مقاييس اللغة ،  اإلنسان من السالحوهو ما يلبسه:  شكة)(5

المحيط في اللغة للـصاحب بـن       ،يتَّخَذُ من جلُود  ،  وجمعه أدراقٌ ،  ضرب من التِّرسة، الواحدة درقَةٌ    :  الدرقُ )(6
 .1/461عباد 

 .4503رقم / باب االمام يأمر بالعفو بالدم /كتاب الديات /  سنن أبو داود)(7
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  : تخريج الحديث

من طريق محمد ) ابن ماجه وأحمد( كالهما ، )2(وأخرجه أحمد ، )1(أخرجه ابن ماجه 
  . مرة وعن جده مرة أخرى به بنحوهبن إسحاق عن محمد بن جعفر عن زياد بن سعد عن أبيها

  : دراسة رجال السند

  .وهو صدوق) 12(محمد بن إسحاق تقدمت ترجمته في حديث   - 

  .)3(  من الرابعة بن سعد -  زياد بن ضميرة:ويقال – زيد بن سعد بن ضميرة :زياد ويقال  - 

   )5(" .مقبول": قال ابن حجر، )4(ذكره ابن حبان في الثقات     

  .مقبول : حثةقالت البا

  )6(أبو جعفر المصرى  أحمد بن سعيد بن بشر الهمدانى- 

  )9(وذكره ابن حبان في الثقات  )8("ثبت:"  وقال الساجي )7(وثقه العجلي    

   )10("  ليس بالقوي:"وذكره النسائى فى شيوخه الذين سمع منهم وقال   

  )11(" .صدوق": قال ابن حجر   
  .هو صدوق:قالت الباحثة 

الناس فيه بين موثق  )12( الرحمن بن أبي الزناد عبد اهللا بن ذكوان المدني مولى قريش عبد  - 
  :ومضعف

                                                 
 .2625  رقم/باب من قتل عمداً فرضوا بالدية / كتاب الديات /  ابن ماجه سنن )(1
  .39/306  مسند أحمد)(2
  .345ص تقريب التهذيب )(3

 .6/25الثقات البن حبان  (4)

 .345ص تقريب التهذيب (5)

  .89ص تقريب التهذيب (6)
 .1/191 الثقات للعجلي  )(7

 .1/27تهذيب التهذيب ) (8

 .8/55ان  الثقات البن حب(9) 

 .1/57 مشيخة النسائي (10)

 .89صتقريب التهذيب  )(11

  .578صتقريب التهذيب   )(12
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، ثقة": قال يعقوب بن شيبة و)2(والعجلي، "هو ثقة حافظ:" وقال )1(وثقه الترمذي
  . )4("هو ممن يكتب حديثه": قال ابن عدى و)3("صدوق

ب إلى من عبد الرحمن بن أبى هو أحو، ال يحتج بهو، يكتب حديثه": وقال أبو حاتم
   .)5("من عبد الرحمن بن زيد بن أسلمو، الرجال

قال أحمد بن محمد بن  و)6("مضطرب الحديث": عن أبيه، وقال صالح بن أحمد بن حنبل
 )7("ليس بشىء،  ليس ممن يحتج به أصحاب الحديث":عن يحيى بن معين ، القاسم بن محرز

قال عباس  و،" ضعيف":وية بن صالح عن يحيى بن معين معا ووقال المفضل بن غسان الغالبى
   .)8("ال يحتج بحديثه، ابن أبى الزناد دون الدراوردى": الدورى عن يحيى بن معين

  .)9("ما حدث بالمدينة أصح مما حدث ببغداد،  فيه ضعف":وقال عمرو بن على 

، كان كثير الحديثو، فسمع منه البغداديون، قدم بغداد فى حاجة له": وقال محمد بن سعد
  .)11("فيه ضعف": قال زكريا بن يحيى الساجى و)10("كان يضعف لروايته عن أبيهو

 صدوق تغير حفظه لما قدم بغداد ": قال ابن حجر ،)12(" ال يحتج بحديثه ":وقال النسائى 
13( "اوكان فقيه(.  

بت  له أحاديث صحاح واضطر، إلى الضعف أقرب بسبب تغيرههو صدوق: قالت الباحثة
  .أحاديثه لما قدم بغداد 

                                                 
 .1755رقم / باب ما جاء في الجمة واتخاذ الشعر/كتاب اللباس/ سنن الترمذي )(1

 .2/76 الثقات للعجلي )(2

 .17/99 تهذيب الكمال  )(3

 .4/267 الكامل في الضعفاء  )(4

 .5/252 الجرح والتعديل )(5

 .4/249 مسائل اإلمام أحمد )(6

 . 1/73 تاريخ ابن معين )(7

 .257/ 3 المصدر نفسه  )(8

 .6/156 تهذيب التهذيب  )(9

 .7/324 الطبقات الكبرى )(10

 .6/157 تهذيب التهذيب  )(11

 .17/101 تهذيب الكمال )(12

 .578ص تقريب التهذيب  )(13
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عمرو بن المغيرة القرشى : عبد الرحمن بن الحارث بن عبد اهللا بن عياش بن أبى ربيعة  - 
  .)1(ـه143 ت أبو الحارث المدنى، المخزومى

  .)4("الثقات " ذكره ابن حبان فى  و)3( والعجلي)2(وثقه ابن سعد 

قال أبو بكر : ا وعن ابن معين أيض)5(" ليس به بأس":عن ابن معين ، وقال عثمان الدارمى
  . )7(" شيخ":قال أبو حاتم  و)6("صالح": عن يحيى بن معين، ابن أبى خيثمة

 :قال أحمد و،"ضعفه على بن المدينى و،ال أقدم على ترك حديثه" :وقال ابن نمير
   .)10(" صدوق له أوهام":قال ابن حجر ، )9(" ليس بالقوى":قال النسائى  و ،)8("متروك"

  .هو صدوق له أوهام كما قال ابن حجر : قالت الباحثة

  . باقي رواة الحديث ثقات  - 

  :الحكم على الحديث 

وعبد ، وأحمد بن سعيد صدوق،  بسبب زياد بن سعد مقبول اإلسنادالحديث ضعيف
 وعبد الرحمن بن الحارث صدوق له ، وهو إلى الضعف أقربالرحمن بن أبي الزناد صدوق

  .حسن لغيرهالمجموع طرقه إلى بحديث يتقوى ال وأوهام

  

 $   $   $   $   $       

                                                 
 .574ص تقريب التهذيب )(1

 .269/ 1 الطبقات الكبرى )(2

 .2/75 الثقات للعجلي )(3

 .7/69 الثقات البن حبان )(4

 .1/163 تاريخ ابن معين )(5

 .4/314 تاريخ ابن أبي خيثمة )(6

 .5/224 الجرح والتعديل )(7

 .156/ 21 تهذيب التهذيب )(8

 .17/38 تهذيب الكمال  )(9

 .574ص تقريب التهذيب )(10
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أراد بتَبديل " إن أكبر الكبائر أن تُقاَتل أهل صفْقَتك، وتُبدل سنَّتَك"وفيه  :قال ابن األثير رحمه اهللا
  )1(السنة أن يرجع أعرابيا بعد هجرته

   )23( رقمالحديث 

  .)2( من طريق الحسن مرسال r أنه مروي عن النبي ذكره ابن عبد البر في االستذكار 

  :الحكم على الحديث  

  . الحسن بن عليأرسله، الحديث ضعيف ألنه مرسل

 $   $   $   $   $       
  

  :قال ابن األثير رحمه اهللا

أي خْذُوهم على طريقتهم وأجروهم في " سنُّوا بهم سنَّة أهِل الكتاب"وفي حديث المجوس ) هـ(
  )3(  الجِزية منهم مجراهمقَبول

  ) 24 (رقمحديث ال

عن جعفَرِ بنِ محمد بنِ علي عن َأبِيه َأن عمر بن الْخَطَّابِ : قال اإلمام مالك رحمه اهللا
 َأشْهد لَسمعتُ :بن عوف فَقَاَل عبد الرحمنِ ؟ ما َأدرِي كَيفَ َأصنَع في َأمرِهم:ذَكَر الْمجوس فَقَاَل

 وَل اللَّهسرrقُوُلتَابِ:"  يِل الْكنَّةَ َأهس نُّوا بِهِم4("س(.  
  

  : تخريج الحديث

كما ،  به بمثله مالكعنفي سننه من طريق الشافعي وابن وهب كليهما  )5(أخرجه البيهقي
 )7(ابن أبي شيبة في مصنفهوأخرجه ،  من طريق ابن جريج)6(أخرجه عبد الرزاق في مصنفه

                                                 
 .2/410 النهاية في غريب الحديث واألثر )(1

 .8/568ستذكار البن عبد البر  اال)(2

 . المصدر نفسه)(3

 .615رقم /باب جزية اهل الكتاب والمجوس / كتاب الزكاة /  موطأ مالك)(4

 .9/189باب المجوس أهل كتاب والجزية  /كتاب الجزية /  سنن البيهقي )(5

 .69/ 6 مصنف عبد الرزاق )(6

 .71 / 7 مصنف بن أبي شيبة  )(7
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 من طريق أبي عاصم الضحاك )1( وأخرجه ابن عساكر في تاريخهمن طريق حاتم بن إسماعيل
 عن جعفر بن محمد بن علي ) وأبي عاصمحاتم بن إسماعيل و ابن جريج (ثالثتهم بن مخلد ا

   .  بنحوهعن أبيه به
  

  :دراسة رجال اإلسناد 

أبو عبد اهللا ، ن بن على بن أبى طالب القرشى الهاشمى بن الحسييجعفر بن محمد بن عل  - 
   .)2(هـ148 ت المدنى الصادق

 وذكره ابن )7( والنسائي)6(وابن أبي حاتم، )5(مأمون:  وزاد)4( وابن معين)3(وثقه الشافعي
يحتج بحديثه من ، فضالً وعلماً وكان من سادات أهل البيت فقهاً": قال وحبان في الثقات
فرأيت أحاديث مستقيمة ليس فيها ، قد اعتبرت حديث الثقات عنهو، ده عنهغير رواية أوال

   .)8("من المحال أن يلصق به ما جناه غيرهو، شىء يخالف حديث األثبات
عن و، rعن النبى ، عن جابر، عن أبيه، لجعفر حديث كثير و":بن عدى اقال أبو أحمد و

 شعبة وألئمة مثل ابن جريجقد حدث عنه من او، نسخ ألهل البيتو، أبيه عن آبائه
  )9("هو من ثقات الناس كما قال يحيى بن معينو، غيرهماو

  )10("صدوق فقيه إمام": قال ابن حجر
  

  .)11("إذا حدث عنه الثقات فحديثه مستقيم، كان صدوقا مأمونا": وقال الساجى

  . "ا ما كان كذوب":فقال ، ذكر جعفر بن محمدو، وقال يحيى القطان

                                                 
 .54/269مشق البن عساكر ريخ دا ت)(1

 .200ص تقريب التهذيب )(2

 .7/67 تهذيب التهذيب )(3

 .1/84 تاريخ ابن معين )(4

 .4/296 المصدر نفسه )(5

 .487/ 2 الجرح والتعديل )(6

 .7/67 تهذيب التهذيب )(7

 .6/131 الثقات البن حبان )(8

 .2/134 الكامل البن عدي )(9

 .200ص تقريب التهذيب )(10

 .2/89يب التهذيب  تهذ)(11
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سئل يحيى بن سعيد عن جعفر بن ": عن على بن المدينى،  بن حنبلوقال صالح بن أحمد
  . )1("فى نفسى منه شىء: محمد فقال

  . )2("يستضعفو، ال يحتج بهو، كان كثير الحديث": وقال ابن سعد
  .هو ثقة: قالت الباحثة

  .باقي رواة الحديث ثقات   - 
  : الحكم على الحديث

 ورواته ))3(محمد بن علي لم يدرك عمر: قال ابن عساكر(فيه انقطاعضعيف الحديث 
مسلم بن العالء : وللطبراني من حديث )4("فهو ضعيف بهذا اللفظ:" وقال األلباني،ثقاته

  . )5("في أخذ الجزية فقط"سنوا بالمجوس سنة أهل الكتاب: "الحضرمي

  .)6(وفيه من لم أعرفه:  وقال الهيثمي

عمرو بن دينار، أنه سمع : من طريق " موالاأل"  في  )8( وأبو عبيد)7(وأخرج البخاري
  ، أخذ الجزية من المجوس حتى شهد عبد tلم يكن عمر بن الخطاب، : يقول؛ بجالة بن عبدة 

   .)9(، أخذها من مجوس هجرrالرحمن بن عوف أن النبي، 

  

 $   $   $   $   $       
  

                                                 
 .2/89تهذيب التهذيب  )(1

 . المصدر نفسه )(2

 .54/269ريخ دمشق البن عساكر ا ت)(3

 .5/88رواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل إ )(4

 .19/347 المعجم الكبير )(5

 .5/426  ومنبع الفوائد للهيثمي مجمع الزوائد)(6

 .3156لحرب حديث باب الجزية والموادعة  مع أهل ا/ كتاب الجزية والموادعة / صحيح البخاري)(7

 .1/76 األموال للقاسم البن سالم )(8

. مدينة كبيرة قاعدة بالد البحرين، ذات خيرات كثيرة من النخل والرمان والتين واألتـرج والقطـن                : هجر )(9
أراد بهمـا   . إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثاً      : r  ، نبق الجنة، وكذلك قال     r وبقاللها شبه رسول اهللا،     

آثار البالد وأخبار العباد للقزويني     .من سكنها عظم طحاله   : من عجائبها . سعتهما خمسمائة رطل  قالل هجر   
1/112. 
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  :قال ابن األثير رحمه اهللا

أي ال ينْقض بسعى ساع بالنَّميمة واإلفساد، " عن سنَّة ماحٍلال ينْقض عهدهم "ومنه الحديث ) س(
والسنةُ الطَريقة، والسنَن . ال ُأفْسد ما بيني وبينك بمذاهب األشرار وطُرقهم في الفَساد: كما يقال

1(اأيض(  
   

  ) 25(رقمالحديث 

روى :  قال)3(نا ابن قتيبةخبرأ:لخبرنا أبو القاسم الصائغ قا أ: )2(قال أبو القاسم الزجاجي
يا : لا فق)4( فلقوه مقبال من تبوك فقام مالك بن نمط الهمدانيrأن وفد همدان قدموا على النبي 

، متصلة بحبائل )7( نواج)6( من همدان من كل حاضر وباد، أتوك على قلص)5( رسول اهللا نصيةّ
سنةّ ما م عهدهم ال ينقض عن ، ال تأخذهم في اهللا لومة الئ)8(اإلسالم، من مخالف خارف ويام

   )9(حل

  

  :تخريج الحديث 

 في السيرة النبوية من طريق عبد اهللا بن أذينة عن أبي إسحاق السبيعي به )10(أخرجه ابن هشام
   .بنحوه

  

                                                 
 .2/410 النهاية في غريب الحديث واألثر )(1

سير أعـالم   ، بطبرية)هـ340: المتوفى( عبد الرحمن بن إسحاق البغدادي النهاوندي الزجاجي، أبو القاسم           )(2
 .29/467النبالء 

 .13/297سير أعالم النبالء ، َأبو محمد، عبد اِهللا بن مسلمِ بنِ قُتَيبةَ الدينوري:  هو)(3

وفد على النبـي    ، كنيته أبو ثور  ، األرحبي: وقيل. اليامي  : وقيل،  ثم الخارفي ،  ماِلك بن نَمط الهمداني   :  هو )(4
 .5/51سد الغابة في معرفة الصحابة أ، وكتب له كتاباً فيه إقطاع

،  النصية من ينتصي من القوم أي يختار من نواصيهم وهم الرؤوس واألشراف ويقـال للرؤسـاء نـواص              )(5
 .5/67النهاية في غريب الحديث واألثر

 .4/100النهاية في غريب الحديث واألثر ، جمع قلوص وهي الناقة الشابة:  قلص)(6

 .5/24النهاية في غريب الحديث واألثر ، لواحدة ناجيةا، أي مسرعات:   معناها)(7

 .1/268المعالم الجفرافية الواردة في السيرة النبوية ، قبيلتان من همدان:  خارف ويام)(8

 .49ص أخبار أبي القاسم  الزجاجي )(9

 .5/287 لسيرة المبوية البن هشاما )(10
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  :دراسة رجال السند 

األنصاري الدمشقي ،عبد الرحمن بن عبد العزيز بن محمد بن عبد القادر بن عبد الخالق  - 
سمع مسند أحمد كله من جماعة من ، -المعروف بابن الصائغ- و القاسم أبومحمد وأب
وسمع على أحمد بن عبد الدائم األشربة لإلمام أحمد ومشيخته تخريج ابن  ،أصحاب حنبل

  )1(وسمع من زينب بنت مكي وجماعة ،الظاهري
  .ثقة ما لم يرد قول يجرحه: قالت الباحثة

  : الحكم على الحديث

  .)2(رسل أرسله ابن قتيبةالحديث ضعيف ألنه م
  

 $   $   $   $   $       
  

  :قال ابن األثير رحمه اهللا

  )3("أال رجٌل يرد عنَّا من سنن هؤالء"ومنه الحديث  
  

   )26( رقمالحديث 

  .لم أعثر على تخريج له 

 $   $   $   $   $       
  

  :قال ابن األثير رحمه اهللا

أي عدا ِلمرحه : استَن الفَرس يستَن استناَناً" فا أو شَرفَيناستَنَّتْ شَر"وفي حديث الخيل ) س(
  )4(ونشاَطه شَوطاً أو سوطَين وال راكب عليه

  

                                                 
حمد بن علي، تقي الدين، أبو الطيب المكي الحسني الفاسي لمحمد بن أ،  ذيل التقييد في رواة السنن واألسانيد  )(1

 .2/85) هـ832: المتوفى(

 .1/239يب الحديث البن قتيبة غر )(2

 .2/410 النهاية في غريب الحديث واألثر )(3

 . المصدر نفسه)(4
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  ) 27(رقمالحديث 

حدثَنَا عبد اللَّه بن يوسفَ َأخْبرنَا ماِلك بن َأنَسٍ عن زيد : قال اإلمام البخاري رحمه اهللا
 الْخَيُل : قَاَلrَأسلَم عن َأبِي صاِلحٍ السمانِ عن َأبِي هريرةَ رضي اللَّه عنْه َأن رسوَل اللَّه بنِ ا

َل ِلرجٍل َأجر وِلرجٍل ستْر وعلَى رجٍل وِزر فََأما الَّذي لَه َأجر فَرجٌل ربطَها في سبِيِل اللَّه فََأطَا
 َأو الروضة كَانَتْ لَه حسنَات )2( ذَِلك من الْمرجِ)1(بِها في مرجٍ َأو روضة فَما َأصابتْ في طيلها

و َأنَّها مرتْ كَانَتْ آثَارها وَأرواثُها حسنَات لَه ولَفَاستَنَّتْ شَرفًا َأو شَرفَينِ ولَو َأنَّه انْقَطَع طيلُها 
بِنَهرٍ فَشَرِبتْ منْه ولَم يرِد َأن يسقي كَان ذَِلك حسنَات لَه فَهِي ِلذَِلك َأجر ورجٌل ربطَها تَغَنِّيا 

 تْرس ِلذَِلك ا فَهِيورِهلَا ظُها وي رِقَابِهف قَّ اللَّهح نْسي لَم فُّفًا ثُمتَعو اءرِيا وا فَخْرطَهبٌل رجرو
 عن الْحمرِ فَقَاَل ما ُأنْزَِل علَيr  فَهِي علَى ذَِلك وِزر وسِئَل رسوُل اللَّه )3(ونواء ِلَأهِل الِْإسلَامِ

َل ذَرة خَيرا يره ومن يعمْل مثْقَاَل ذَرة شَرا فَمن يعمْل مثْقَا"فيها شَيء ِإلَّا هذه الْآيةُ الْجامعةُ الْفَاذَّةُ 
هر5( ")4(ي(.   

  :تخريج الحديث 

 أيضا من طريق عبد اهللا بن مسلمة وإسماعيل بن عبد اهللا )6(أخرجه اإلمام البخاري
ن  من طريق هشام بن سعد وحفص ب)7(وأخرجه اإلمام مسلم، كالهما عن مالك بن أنس به بنحوه

  . كالهما عن زيد بن أسلم عن أبي صالح به ، ميسرة

  :دراسة رجال اإلسناد 

  .رواة الحديث كلهم ثقات

 $   $   $   $   $       
  

                                                 
 الفـرس    الحبل الطويل يشد أحد طرفيه في وتد أو غيره والطرف اآلخر في يد             -بالكسر–والطيل  :  معناها )(1

 .3/145النهاية في غريب الحديث واألثر، ليدور فيه ويرعى وال يذهب لوجهه

النهاية في ، األرض الواسعة ذات نبات كثير تمرج فيه الدواب أي تخلى تسرح مختلطة كيف شاءت   :  معناها )(2
 .4/315غريب الحديث واألثر

 .5/122النهاية في غريب الحديث واألثر، معاداة لهم:  أي)(3

 .8-7 سورة الزلزلة آية )(4

 .2371رقم / باب شرب الناس والدواب من االنهار /كتاب  المساقاة /  صحيح البخاري)(5

رقـم   / بـاب   /وفي كتاب المناقـب    ، )2860رقم  /باب الخيل ثالثة    /كتاب الجهاد والسير    / صحيح البخاري    )(6
وفـي  ، )4962/ رقـم   / ل ذرة خيرا يره   باب تفسير قوله فمن يعمل مثقا     / وفي كتاب تفسير القران   ، )3646

 )7356رقم/ باب االحكام التي تعرف بالدالئل وكيف تعرف معنى الداللة /كتاب االعتصام بالكتاب والسنة 

 .2180و2179رقم  / باب إثم مانع الزكاة  /  كتاب  الزكاة / صحيح مسلم )(7
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  :قال ابن األثير رحمه اهللا

  )1("إن فَرس المجاهد ليستَن في طوله"ومنه الحديث ) هـ(

  ) 28( رقمالحديث 

ثَنَا ِإسحاقُ بن منْصورٍ َأخْبرنَا عفَّان حدثَنَا همام حدثَنَا حد: قال اإلمام البخاري رحمه اهللا
 َأن ذَكْوان حدثَه َأن َأبا هريرةَ رضي اللَّه عنْه حدثَه )2( َأخْبرني َأبو حصينٍ:محمد بن جحادةَ قَاَل

 هْل :" قَاَل، لَا َأجِده: دلَّني علَى عمٍل يعدُل الْجِهاد قَاَل: فَقَاَلrوِل اللَّه  جاء رجٌل ِإلَى رس:قَاَل
رلَا تُفْطو ومتَصو لَا تَفْتُرو فَتَقُوم كجِدسخَُل متَد َأن داهجالْم جِإذَا خَر يعتَطقَاَل"تَس : يعتَطسي نمو 

؟ذَِلكةَ قَاَل َأبريرو ه: كْتَبفَي ِلهوي طف تَنسلَي داهجالْم سفَر ِإننَاتسح 3( لَه(.  

  : تخريج الحديث

 بدون اللفظة )4(وأخرجه مسلم، انفرد البخاري باللفظة التي أوردها ابن األثير دون مسلم
  .هالتي أوردها ابن األثير من طريق سهيل بن أبي صالح عن أبيه به بنحو

  :دراسة رجال اإلسناد

  .رواة الحديث كلهم ثقات

 $   $   $   $   $       
   :قال ابن األثير رحمه اهللا

استعمال السواك، وهو افْتعاَل من : االستنان" أنه كان يستَن بعود من أراك"وفي حديث السواك 
  )5(أي يمره عليها: األسنان

   )29( رقمالحديث 

  .ى تخريج له لم أعثر عل

 $   $   $   $   $       
  

                                                 
 .2/411 النهاية في غريب الحديث واألثر )(1

 .664صتقريب التهذيب ،- بفتح المهملة-عاصم بن حصين األسدي الكوفي أبو حصينعثمان بن :  هو)(2

 .2785رقم / باب فضل الجهاد والسير/ كتاب  الجهاد والسير/  صحيح البخاري )(3

 .4762رقم  / باب فضل الشهادة في سبيل اهللا تعالى / كتاب  اإلمارة  /  صحيح مسلم )(4

 .2/411ثر  النهاية في غريب الحديث واأل)(5
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  :قال ابن األثير رحمه اهللا

  )1("وأن يدهن ويستَن"ومنه حديث الجمعة ) س(

  )30( رقمالحديث 

بن ا حدثَنَا حرمي :حدثَنَا علي بن عبد اللَّه بنِ جعفَرٍ قَاَل: قال اإلمام البخاري رحمه اهللا
 : حدثَني عمرو بن سلَيمٍ الَْأنْصارِي قَاَل: حدثَنَا شُعبةُ عن َأبِي بكرِ بنِ الْمنكَدرِ قَاَل:اَلعمارةَ قَ

الْغُسُل يوم الْجمعة واجِب علَى كُلِّ " : قَاَلr َأشْهد علَى رسوِل اللَّه :َأشْهد علَى َأبِي سعيد قَاَل
 َأما الْغُسُل فََأشْهد َأنَّه واجِب وَأما : قَاَل عمرو" وَأن يمس طيبا ِإن وجد،)2(وَأن يستَن ،لمٍمحتَ

ه هو َأخُو  َأبو عبد اللَّ:قَاَل،  ولَكن هكَذَا في الْحديث؟اِلاستنَان والطِّيب فَاللَّه َأعلَم َأواجِب هو َأم لَا
 كَانةٌ ودعلَاٍل وَأبِي ه نب يدعسو الَْأشَج نب ركَيب نْهع اهوذَا ركْرٍ هو بَأب مسي لَمرِ ونْكَدنِ الْمب دمحم

اللَّه دبَأبِي عكْرٍ وكْنَى بَِأبِي برِ ينْكَدالْم نب دمح3(م(.  

  :تخريج الحديث 

بكيربن األشج كليهما عن أبي بكر ابن  ود بن أبي هاللي من طريق سع)4(أخرجه مسلم
  .وليس فيه اللفظة التي أوردها ابن األثير ،  به بمعناهالمنكدر

  :دراسة رجال اإللسناد 

العتكي  )5( وقيل كالجادة-  بنون وموحدة ثم مثناة-  حرمي بن عمارة بن أبي حفصة نابت- 
  )6( .هـ201ي  توف،روحالبصري أبو

  . "صدوق: ")10( وأبو حاتم)9( وقال ابن معين)8(  وذكره ابن حبان في الثقات)7(وثقه الذهبي    
                                                 

 . 2/411 ثرالنهاية في غريب الحديث واأل )(1

 .2/411النهاية في غريب الحديث واألثر ، االستنان  استعمال السواك:  معناها)(2

 .880رقم /  باب  الطيب للجمعة / كتاب  الجمعة /  صحيح البخاري )(3

 .1844رقم  / باب الطيب والسواك يوم الجمعة / كتاب  الجمعة /  صحيح مسلم )(4

هو أنه  : ومعناها عند المحدثين  ،1/92المصباح المنير في غريب الشرح الكبير     ،يق ومعظمه سط الطر و: يعني )(5
 .3/247، لسان المحدثين معجم مصطلحات المحدثين،سار على ما هو أغلب وأشهر

 .229ص تقريب التهذيب)(6

  .1/318 الكاشف )(7
 .8/216 الثقات البن حبان )(8

 .1/98 تاريخ ابن معين )(9

 .3/307عديل  الجرح والت)(10
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  .)1("صدوق يهم": قال ابن حجر     و

حكى عن األثرم عن أحمد ما  و، ))2(فأساء "الضعفاء " ذكره العقيلى فى  و:وقال الذهبي(
  . معناه أنه صدوق كانت فيه غفلة 

وقد صححه ، ة بن وهبثارححمد حديثين من حديثه عن شعبة أحدهما حديث وأنكر عليه أ
  .)4(،)3("من كذب على" : اآلخر حديث أنسو، الشيخان

 ربشار والشيخ األرنؤوط على كالم ابن حج. وعلق د، الراجح أنه ثقة: قالت الباحثة
قال أبو حاتم و، وثقه ابن حبان والدارقطني، توهم في حديث أو حديثين، بل ثقة" :بقولهما
هو مع عبد الصمد ، ليس هو في عداد يحيى بن سعيد وعبد الرجمن بن مهدي وغندر" :الرازي

. ألنه وضعه في مرتبة وهب ، فهو عنده صدوق، "بن عبد الوارث ووهب بن جرير وأمثالهماا
وال نعرف فيه جرحا سوى قول أحمد أنه كان فيه غفلة . صدوق:وقال يحيى بن معين وأحمد

، "ومن كذب على:" عن أنس، عن قتادة: أحدهما، أنكر من حديثه عن شعبة حديثينوأنه 
الحديثان معروفان من :قال العقيلي، عن حارثة بن وهب في الحوض، عن معبد بن خالد:واآلخر

حديث الحوض هذا أخرجه : قال ابن حجر. وإنما أنكرهما أحمد من حديث شعبة، حديث الناس
           .)5("وللحديث شواهد،  حديثهالشيخان في صحيحيهما من

  .باقي رواة الحديث ثقات  - 
  

 $   $   $   $   $       
  

  :قال ابن األثير رحمه اهللا

  )6("هاَتَإذا سرتُم في الخصب فأمكنوا الركاب َأسن: " قالrحديث جابر بن عبد اللّه أن رسول اللّه 

                                                 
 .229ص تقريب التهذيب )(1

 .2/216 ميزان االعتدال )(2

 وأخرجه البخاري من طريق عبد العزيز بن صهيب عن أنـس            387/ 21 أخرجه أحمد في مسند المكثرين       )(3
 .)105كتاب العلم  رقم (به 

 .1/270 الضعفاء الكبير للعقيلي )(4

 .1/261 تحريرتقريب التهذيب )(5

 .2/411غريب الحديث واألثر  النهاية في )(6
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   )31( رقمالحديث 

 )1(حدثَنَا يزِيد بن هارون حدثَنَا هشَام بن حسان عنِ الْحسنِ:  اهللاقال اإلمام أحمد رحمه
، )2(فََأمكنُوا الركْب َأسنَّتَها ِإذَا كُنْتُم في الْخصبِ :"r قَاَل رسوُل اللَّه :عن جابِرِ بنِ عبد اللَّه قَاَل

نَازَِل ووا الْمدلَا تَعواوتَنْجبِ فَاسدي الْجف ِل، )3(ِإذَا كُنْتُمى بِاللَّيتُطْو ضالَْأر فَِإن ةلْجبِالد كُملَيعو، 
يلَانالْغ لَتْ بِكُم4(فَِإذَا تَغَو(قالطُّر ادولَى جلُّوا علَا تُصوا بِالَْأذَانِ ورادفَب ،ا فَِإنَّههلَيلَا تَنْزِلُوا عا  و
  .)5(" ولَا تَقْضوا علَيها الْحواِئج فَِإنَّها الْملَاعن،مْأوى الْحيات والسباعِ

  : تخريج الحديث

  .معناه مختصرا من طريق سالم بن عبد اهللا عن الحسن به ب)6(أخرجه ابن ماجه في سننه      

  :دراسة رجال السند 

   .رواة الحديث كلهم من الثقات     
  :الحكم على الحديث 

 )7(كما قال ابن المديني، )الحسن لم يسمع من جابر(منقطعإال أن إسناده ، ضعيفالحديث     
وإنما علته اإلنقطاع بين الحسن ، ورجاله ثقات،هذا اإلسناد ضعيف:"قال األلباني، )8(وأبو حاتم

   .)9("البصري وجابر
  

 $   $   $   $   $       
  

  

  

                                                 
 .236صكان يرسل  كثيرا ويدلس تقريب التهذيب ، 110 الحسن بن يسار البصري ت  أبيالحسن بن: هو )(1

 .2/411النهاية في غريب الحديث واألثر، يقال لما تأكله اإلبل وترعى من العشب:  معناها)(2

 .5/24النهاية في غريب الحديث واألثر، أسرعوا السير:  أي)(3

 النهاية فـي غريـب   ،هي جنس من الجن والشياطين كانت العرب تزعم ان الغول في الفالة تتراءى للناس       ) (4
 .3/396الحديث واألثر 

 .23/315 مسند أحمد)(5

 .329رقم / باب النهي عن الخالء على قارعة الطريق /كتاب الطهارة وسننها /  سنن ابن ماجه )(6

 .2/233ذيب التهذيب ه ت)(7

 .لمصدر نفسها )(8

 .3/277لسلسلة الضعيفة لأللباني ا )(9
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  : رحمه اهللاقال ابن األثير

أي أعطُوا ذَوات السن وهي الدواب حظَّها من " أعطُوا السن حظَّها من السن" ومنه الحديث 
  )1( السن وهو الرعي

   )32( رقمالحديث 

  .لم أعثر على تخريج له 

 $   $   $   $   $       
  

  :قال ابن األثير رحمه اهللا

  )2( ".أي تَرعى أسناَنا" لركاب أسنانافأمكنوا ا"ومنه حديث جابر ) هـ(

  )33(رقمالحديث 

عنِ الْحسنِ عن جابِرِ بنِ      )3(حدثَنَا محمد بن سلَمةَ عن هشَامٍ     : قال اإلمام أحمد رحمه اهللا    
 ولَا تُجـاوِزوا    ،ا الركَاب َأسنَانَها  فََأمكنُو ِإذَا سرتُم في الْخصبِ      :"r قَاَل رسوُل اللَّه     :عبد اللَّه قَالَ  

 وِإذَا تَغَولَـتْ    ، وعلَيكُم بِالدلْجِ فَِإن الَْأرض تُطْوى بِاللَّيلِ      ،الْمنَازَِل وِإذَا سرتُم في الْجدبِ فَاستَجِدوا     
اةَ علَى جواد الطَّرِيق والنُّزوَل علَيها فَِإنَّها مْأوى الْحيات  وِإياكُم والصلَ  )4(لَكُم الْغيلَان فَنَادوا بِالَْأذَانِ   

نلَاعا الْمفَِإنَّه ةاجالْح اءقَضاعِ وبالس5("و(.  

  : تخريج الحديث

ابن أبي (  كالهما)7( أبو يعلى في مسندهوأخرجه ،)6( ابن أبي شيبة في مصنفهأخرجه
 من طريق )8(طريق يزيد بن هارون وابن السني في عمل اليوم والليلة من )شيبة وأبو يعلى

                                                 
 .2/412 النهاية في غريب الحديث واألثر )(1

 . المصدر نفسه)(2

 .1020ص تقريب التهذيب ـه148ن  ت هشام بن حسا: هو) (3

 .3/396النهاية في غريب الحديث واألثر ،  أي ادفعوا شرها بذكر اهللا)(4

 .22/178 مسند أحمد)(5

 .15/355 أبي شيبة صنف بنم )(6

 .4/153/ مسند جابر /  مسند أبي يعلى )(7

 .3/2باب ما يقول اذا تغولت الغيالن /  عمل اليوم والليلة البن السني )(8
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وأخرجه ابن خزيمة في ، عن هشام به بنحوه) يزيد وسويد(سويد بن عبد العزيز كالهما 
  . داهللا الخياط عن الحسن به بنحوهبن عب من طريق سالم )1(صحيحه

  : دراسة رواة السند

  .رواة الحديث ثقات
  :الحكم على الحديث

حيث هذا طريق آخر للحديث ، أي أنه ضعيف بسبب اإلنقطاع) 31(يأخذ حكم الحديثحديث ال
  .من طريق محمد بن سلمة به

 $   $   $   $   $       
  

  :قال ابن األثير رحمه اهللا

قال " أمرني أن آخُذ من كُل ثالثين من البقَر تبيعاً ومن كل أربعين مسنَّة"وفي حديث الزكاة 
لبقرةُ الشاةُ يقع عليهما اسم المسن إذا أثْنَيا، وتُثْنَيان في السنَة الثالثة، وليس معنى وا: األزهري

  )2("..إسناَنها كبرها كالرجل المسن، ولكن معناه طُلوع سنّها في السنة الثالثة
  

   )34( رقمالحديث 

ان حدثَنَا عبد الرزاق َأخْبرنَا سفْيان حدثَنَا محمود بن غَيلَ: قال اإلمام الترمذي رحمه اهللا
  ِإلَى الْيمنrِعن معاذ بنِ جبٍل قَاَل بعثَني النَّبِي  )4(عن مسروق )3(عن الَْأعمشِ عن َأبِي واِئٍل

 ومن كُلِّ حاِلمٍ دينَارا ، ومن كُلِّ َأربعين مسنَّةً،عةًفََأمرني َأن آخُذَ من كُلِّ ثَلَاثين بقَرةً تَبِيعا َأو تَبِي
رافعم لَهدع ى، )5(َأويسو عقَاَل َأب: نع انفْيس نيثَ عدذَا الْحه مهضعى بورو نسيثٌ حدذَا حه 

 وقرسم ناِئٍل عَأبِي و نشِ عمالنَّ"الَْأع َأن بِيrَْأخُذي َأن هرنِ فََأمماذًا ِإلَى الْيعثَ معذَا " بهو 
 ح6(َأص(.  

                                                 
 .4/144حيح ابن خزيمة ص )(1

 .2/412 النهاية في غريب الحديث واألثر )(2

 .439صتقريب التهذيب ،-شقيق بن سلمة األسدي أبو وائل الكوفي:  هو)(3

 .935صتقريب التهذيب ،-مسروق بن األجدع بن مالك الهمداني الوادعي أبو عائشة الكوفي:  هو)(4

 .3/262النهاية في غريب الحديث واألثر ، يمنية منسوبة إلى معافر وهي قبيلة باليمن) ثياب(برود :  أي)(5

 .632 رقم/ باب جاء في زكاة البقر/كتاب الزكاة عن رسول اهللا / سنن الترمذي)(6
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  : تخريج الحديث

) محمد بن خازم(أبي معاوية  و المفضل بن المهلهل من طريق)1(أخرجه اإلمام النسائي
أبي  من طريق )2(وأخرجه اإلمام أبو داود، محمد بن إسحاق ثالثتهم عن األعمش به بنحوهو

 من طريق يحيى بن عيسى عن )3(وأخرجه اإلمام ابن ماجه، معاوية عن األعمش به بنحوه
ومن ، )شقيق( عن أبي وائل)4(وأخرجه أحمد من طريق عاصم بن بهدلة، األعمش به بنحوه

 عن )6(ومن طريق يحيى بن الحكم،  عن األعمش عن أبي وائل عن مسروق)5(طريق سفيان
وأخرجه اإلمام ،  من طريق  طاووس عن معاذ به بنحوه)7(إلمام مالكوأخرجه ا، معاذ به بنحوه

  .  من طريق عاصم بن بهدلة عن أبي وائل به بنحوه )8(الدارمي

  : دراسة رواة السند

  .رواة الحديث كلهم ثقات     
  : الحكم على الحديث

  .)9(  وصححه األلباني،وحسنه الترمذي كما تقدم ،الحديث صحيح اإلسناد    
  

 $   $   $   $   $       
  

  :قال ابن األثير رحمه اهللا

يرِيد ذَوِي أسناَنهم، وهم األكَابِر " ُألوطَئن أسناَن العرب كَعبة"وفي حديث ابن ذي يزن 
  )10("..واألشْراف

  

                                                 
 .2449-2448-2446رقم / باب زكاة البقر /كتابالزكاة /  سنن النسائي )(1

 .1576رقم / باب في زكاة السائمة /كتاب الزكاة / سنن أبو داود)(2

 .1803رقم / كتاب صدقة البقر / سنن ابن ماجه)(3

 .36/444 مسند أحمد )(4

 .36/338 المصدر نفسه )(5

 .36/402 المصدر نفسه )(6

 .599رقم / باب ما جاء في صدقة البقر \كتاب الزكاة /طأ مالك مو)(7

 .1660 –1659رقم / باب زكاة البقر /كتاب الزكاة / سنن الدارمي )(8

 .2/122حيح وضعيف سنن الترمذي لأللباني ص )(9

 .2/413 النهاية في غريب الحديث واألثر )(10
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  )35(رقمالحديث 
يم حدثنا علي بن حرب حدثنا أحمد بن عثمان بن حك : رحمه اهللا)1(الخرائطيقال اإلمام 
 عن أحمد بن القاسم عن محمد بن السائب الكلبي -  هو ابن بكار القعنبي- حدثنا عمرو بن بكر

 :لما ظهر سيف بن ذي يزن ـ قال ابن المنذر: عن أبي صالح عن عبد اهللا بن عباس قال
  بسنتين أتته وفود العربrذلك بعد مولد رسول اهللا  واسمه النعمان بن قيس ـ على الحبشةو
ارفع :  فقالا عبد المطلب ساجد فخر...  كان من حسن بالئه تذكر ما وهنئه وتمدحهشعراؤها تو

  كان لي ابن:عال أمرك فهل أحسست شيئا مما ذكرت لك ؟ فقال أيها الملك ورأسك ثلج صدرك
عليه رفيقا فزوجته كريمة من كرائم قومه آمنة بنت وهب فجاءت بغالم سميته  واكنت به معجبو

فاحتفظ ، إن الذي قلت لك كما قلت: عمه قال ابن ذي يزن وكفلته أنا وأمه وبوها فمات أمحمد
لن يجعل اهللا لهم عليه سبيال واطو ما ذكرت لك دون  واحذر عليه اليهود فإنهم له أعداء وبابنك

هؤالء الرهط الذين معك فإني لست آمن أن تدخل لهم النفاسة من أن تكون لكم الرياسة فيطلبون 
لوال أني أعلم أن الموت مجتاحي  و فهم فاعلون أو أبناؤهم)3(ينصبون له الحبائل و)2(له الغوائل

 رجلي حتى أصير بيثرب دار مملكته فإني أجد في الكتاب الناطق وقبل مبعثه لسرت بخيلي
أحذر  ولوال أني أقيه اآلفات وموضع قبره وأهل نصرته والعلم السبق أن بيثرب استحكام أمرهو

لكني صارف ذلك  و عقبهألوطأت أسنان العرب وألعلنت على حداثة سنه أمرهعليه العاهات 
  .)4(إليك عن غير تقصير بمن معك

  : تخريج الحديث

 في أعالم )6( في أخبار مكة من طريق عبد اهللا بن شبيب والماوردي)5(األزرقيأخرجه 
عن عمر بن بكر  ) عبد اهللا وعبد الرحمن(النبوة من طريق عبد الرحمن بن نوح بن عبيد كالهما

   .)7( وله شاهد حيث أخرجه البيهقي من طريق أبي زرعة بن سيف به بنحوه،به بمثله

                                                 
سـير أعـالم    ،ه327السامري الخرائطي   ، بو بكر أ، اإلمام محمد بن جعفر بن محمد بن سهل بن شاكر         :هو )(1

 .15/267النبالء 

  .3/397النهاية في غريب الحديث واألثر ، جمع غائلة،  أي المهالك)(2
 .1/333النهاية في غريب الحديث واألثر ،  أي مصائد الشيطان)(3

 .22واتف الجنان للخرائطي ص ه )(4

 .1/149بار مكة لألزرقي أخ )(5

 .198 للماوردي ص الم النبوةأع )(6

 .397/ 1للبيهقي  /  دالئل النبوة )(7
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  : دراسة رواة الحديث

أبو بكر محمد بن جعفر بن ، المصنف، الصدوق، الحافظ،محمد بن جعفر بن محمد اإلمام  - 
كان من وف الكثير، صنَّ":قَال ابن ماكُوال )1(محمد بن سهل بن شاكر السامري الخرائطي

   )2(."ان الثقَاتياَألع

  .هو ثقة : قالت الباحثة

  .)3(ـه265 ت علي بن حرب بن محمد بن علي أبو الحسن الطائي - 

حدثنا عنه غير ، كان ثقة:" وقال ابن مسلمة )6( وابن الجوزي)5( والخطيب)4(وثقه الدارقطني
   .)8("ا كان ثقة صدوقً":ابن السمعانى وقال ، )7("واحد

: وقال النسائي، )11("صدوق" : وابن حجر)10(وقال أبو حاتم )9(ذكره ابن حبان في الثقات 
  )12("صالح"

  .هو ثقة لعدم وجود ما يجرحه: قالت الباحثة

  .عمرو بن بكر لم أعثر على ترجمة له - 

  .)13(هـ146ت ،أبو النضر الكوفي النسابة المفسر، محمد بن السائب بن بشر الكلبي - 

  :ومتفق على تكذيبه ومن هذه األقوال، ذب  ورمي بالرفضمتهم بالك   

                                                 
 .267/ 15 سير أعالم النبالء )(1

 .3/297 اإلكمال البن ماكوال )(2

 .691ص تقريب التهذيب )(3

 .7/261 تهذيب التهذيب )(4

 .418/ 11 تاريخ بغداد )(5

 .5/52 المنتظم في تاريخ الملوك واألمم )(6

 .7/261 تهذيب التهذيب )(7

 .4/39 األنساب للسمعاني )(8

 .8/471 الثقات )(9

 .6/183 الجرح والتعديل )(10

 .691ص تقريب التهذيب )(11

 .7/261 تهذيب التهذيب )(12

 .847ص تقريب التهذيب )(13
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 كان بالكوفة كذابان أحدهما ":عن أبيه ، عن معتمر بن سليمان، قال أبو بكر بن خالد الباهلى
  )2("هو ذاهب الحديث، ال يشتغل به، الناس مجمعون على ترك حديثه":قال أبو حاتمو ،)1("الكلبى

  .)3( من الثالثة أبو صالح مولى أم هانئ- خره نون بالذال المعجمة ويقال آ- باذام  - 

وقال ، )4("يكتب حديثه وال يحتج به:"ومن عن أبي حاتم قال، متفق على تضعيفه وضعيف    
  .)6(" ضعيف كوفي:" قال  وفي موضع آخر)5(" ليس بثقة:"النسائي 

  .باقي رواة الحديث ثقات  - 
  : الحكم على الحديث

 صالح وهو والسائب الكلبي وهو متهم بالكذب وفيه أب محمد بن موضوع فيهالحديث 
  .وعمرو بن بكر مجهول الحال، ضعيف ال يحتج به

  

 $   $   $   $   $      
     

  :قال ابن األثير رحمه اهللا

والسن الصب في . أي صبه" فدعاَ بدلْو من ماء فسنَّه عليه"وفي حديثُ بول األعرابي في المسجد 
  )7("....وسيجيء. روي بالشينوي. سهولة

  )36(رقمحديث ال

، َأنَا محمد بن ِإبراهيم الصاِلحاني، َأخْبرنَا الْمطَهر بن علي الْفَارِسي: )8(قال اإلمام البغوي
نَا َأبو الْوِليد ، نَا َأبو خَليفَةَ، َأبِي الشَّيخَِأخْبرنَا َأبو محمد عبد اللَّه بن محمد بنِ جعفَرٍ الْمعروفُ بِ

ياِلسارٍ، )9(الطَّيمع نةُ بكْرِمةَ، نَا عنِ َأبِي طَلْحب اللَّه دبع ناقُ بحنَا ِإس ،اِلكنِ مَأنَسِ ب همع نع ،
                                                 

 .25/248 تهذيب الكمال )(1

 .7/271 الجرح والتعديل )(2

 .163ص تقريب التهذيب )(3

 .2/432 الجرح والتعديل )(4

 .4/7كمال ذيب الته )(5

 .1/23عفاء والمتروكين للنسائي ض ال)(6

 .2/410 النهاية في غريب الحديث واألثر )(7

 .19/349سير أعالم النبالء ) هـ510: المتوفى(أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي ،  محيي السنة)(8

 .1022صتقريب الهذيب ، أبو الوليد الطيالسي،هشام بن عبد الملك الباهلي موالهم : هو )(9
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فَقَاَل ، فَباَل في الْمسجِد، ِإذْ جاء َأعرابِي، َأصحابهومعه ، في الْمسجِدr ،كَان رسوُل اللَّه : قَاَل
 وِل اللَّهسر ابحَأصr :هم هم ، وُل اللَّهسفَقَاَل رr: "وهرِم1(ال تُز( ،اهعد فَقَاَل، ثُم : هذه ِإن

، وذكْرِ اللَّه، وِإنَّما هي ِلقراءة الْقُرآنِ، والْخَالء، والْبوِل، الْمساجِد ال تَصلُح ِلشَيء من الْقَذَرِ
الةالصو ، وُل اللَّهسا رعد ثُمr ،اءم نلْوٍ مبِد ،هلَيع نَّه2("فَس(.   

  

  : تخريج الحديث

) ه فشن( أخرجه اإلمام مسلم بلفظ لم أعثر عليه بهذا اللفظ إال في شرح السنة للبغوي و
   )3(.من طريق عمر بن يونس عن عكرمة بن عمار به بنحوه

  

  :دراسة رجال السند 

، رجل معروف كثير السماع، رحل فـي        )4(أبو طاهر المطهر بن علي بن عبيد اهللا الميبذي          -
 وتوفي ببغداد في ذي القعدة سنة إحدى وتـسعين          ،طلب الحديث وكتب الكثير بخطه المليح     

  )5(.وأربع مئة

  ثقة: احثةقالت الب

أبو ذر محمد بن إبراهيم بن علي بن إبراهيم الصالحاني الواعظ، حدث عن أبي الشيخ   - 
مات الصالحاني سنة أربعين وأربعمائة في شهر ربيع . االصبهاني، وأبي الحسين العصفري

  )6(.االول
  ثقة : قالت الباحثة

بَِأبِي  مام، الحافظُ، الصادقُ،محدثُ َأصبهان،المعروفُعبد اِهللا بن محمد بنِ جعفَرِ بنِ حيان اِإل  - 
فيانالتَّص باحخِ، ص7(.الشَّي(  

  
                                                 

 .2/301النهاية في غريب الحديث واألثر ،  أي ال تقطوا عليه بوله)(1

 .1/130 شرح السنة للبغوي  )(2

 .548رقم / ---باب وجوب غسل البول وغيره / كتاب الطهارة / صحيح مسلم )(3

بها حـصن    بلدة من نواحي أصبهان      - بالفتح ثم السكون وضم الباء الموحدة وذال معجمة        -ميبذ:  نسبة إلى  )(4
  .5/240معجم البلدان ، حصين وقيل إنها من نواحي يزد

تقي الدين أبو إسحاق إبراهيم بـن       / المنتخب من كتاب السياق لتاريخ نيسابور     ، 5/426 األنساب للسمعاني    )(5
 .1/497محمد الصيرفيني

 .3/510 األنساب للسمعاني )(6

 .16/276 سير أعالم النبالء )(7
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  .)1("صنف التفسير والكتب الكثيرة في األحكام وغير ذلك، ثقة مأمون ":اَل ابن مردويهق    
    بيكْرٍ الخَطو بقَاَل َأب2("متقنًا ، ثبتًا، افظًاكان أبو الشيخ ح ":و(  

يانجوذَرمِ السو القَاسقَاَل َأبو:"نوْأمقَةٌ مث ،نياِلحاِهللا الص ادعب َأحد و3(."ه(    
  ثقة : قالت الباحثة

يحاً، يباً، فصقاً، مْأموناً، َأدادكان ثقَةً، ص :"قال الذهبي.)4( الفَضُل بن الحبابِ الجمحي، َأبو خَليفَةَ- 
 ماَئة، ، َأو في الذي يليه، سنَةَ خمسٍ وثَالَثبِيعٍ اآلخر رهرفي ش:تُوفِّي َأبو خليفَة مفَوهاً

ةرص5(."بِالب(.  

  ثقة: قالت الباحثة

  .وهو ثقة  14تقدمت ترجمته في حديث  : عكرمة بن عمار  - 

  .باقي رواة الحديث ثقات 
  :الحكم على الحديث 

  .الحديث صحيح اإلسناد

 $   $   $   $   $      
  

   :قال ابن األثير رحمه اهللا

  .)6("سنَّها في البطحاء"ومنه حديث الخمر 
  

   )37( رقمالحديث 

، )7(نَا سفْيانوحدثنا أحمد بن إبراهيم بن مالك نا بشر بن موسى : قال اإلمام الخطابي رحمه اهللا
كُلَّ عامٍ راوِيةً منr  ، عن َأبِي هريرةَ َأن رجالً كَان يهدي ِللنَّبِي عن رجٍلنَا ساِلم َأبو النَّضرِ، 

َأفَالَ أبيعها ؟ : ِإنَّها قَد حرمتْ فَقَاَل الرجُل: rفَقَاَل النَّبِي ، فََأهداها لَه عاما وقَد حرمتْ، خَمرٍ
                                                 

 .16/276 سير أعالم النبالء )(1

 . المصدر نفسه)(2

 . المصدر نفسه)(3

 .14/10 المصدر نفسه )(4

 .14/8 المصدرنفسه )(5

 .2/413 النهاية في غريب الحديث واألثر )(6

  . ابن عيينة :هو )(7
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الَّذي حرمها حرم َأن : َأفَالَ ُأكَارِم بِها الْيهود ؟ قَاَل: قَاَل، ذي حرم شُربها حرم بيعهاِإن الَّ: فَقَاَل
ودها الْيبِه كَارِما ؟ قَاَل: قَاَل، يبِه نَعفَ َأصسن: فَكَياءطْحي الْبا ف1(ه(.  

  : تخريج الحديث

كما ) شنها(نده وليس فيه اللفظة التي أوردها ابن األثير إنما بلفظ  في مس)2(أخرجه الحميدي
  ).سيبها (  من طريق الحميدي بلفظ )3(أخرجه البوصيري

  :دراسة رواة السند 

 .أحمد بن إبراهيم بن مالك لم أجد ترجمة له  - 

  .رواة الحديث ثقات باقي  - 

  : الحكم على الحديث

وفيه رجل ،ن مالك لم أجد ترجمة له فحاله مجهول الحديث ضعيف جدا فيه أحمد بن إبراهيم ب
 . مبهم

  

 $   $   $   $   $      
  

  :قال ابن األثير رحمه اهللا

الصورةُ، وما أقْبل عليك من : السنَّة: "أنه حض على الصدقة، فقام رجل قَبِيح السنَّة"وفيه  
  )4(صفْحته: وقيل سنَّة الخد. الوجه

  

  ) 38(  رقمالحديث 

 وعزاه ألى أبي الشيخ عن الحسن )5(وقد أورده األمام السيوطي، لم أعثر على تخريج له  
  .مرسال به

 $   $   $   $   $      
  

                                                 
 .1/666غريب الحديث للخطابي   )(1

 . 2/447مسند الحميدي   )(2

 .4/112 اتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة  )(3

 .2/413 النهاية في غريب الحديث واألثر )(4

 .4/252 المنثور للسيوطي در ال)(5
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  :قال ابن األثير رحمه اهللا

 قواش بنْت عورفي بئر"وفي حديث ب نها سر وأنْتَن، من قوله تعالى" وكان زوجن ": أي تَغيم
وقيل أراد بسن َأسن بوزن سمع، وهو أن يدور رأسه من رِيح كَرِيهة . ي متَغَيرا" حمٍأ مسنون

  )1("شَمها ويغْشَى عليه
  

   )39( رقمالحديث 

 عـن  )3(منْـصور  حـدثَنَا  )2(زاِئـدةُ  حدثَنَا سعيد َأبو حدثَنَا: قال اإلمام أحمد رحمه اهللا    
يماهر4(ِإب( نةَ علْقَمع)5( دوالَْأسو )َأتَى: قَاَل )6 مقَو دبع ي- اللَّهنعي ناب ودعسا :فَقَالُوا -مى  متَـر 

 يزِيد ابن سلَمةَ ُأراه :منْصور قَاَل :َأشْجع من رجٌل فَقَاَل :قَاَل الْحديثَ فَذَكَر امرَأةً تَزوج رجٍل في
 بِـروع  لَها يقَاُل رَؤاسٍ بني من امرَأةً منَّا رجٌل تَزوجr  اللَّه رسوُل قَضى" هذَا مثِْل في :َلفَقَا
 r اللَّه رسوَل فََأتَوا صداقًا لَها يفْرِض ولَم فَماتَ فََأسن بِْئرٍ في فَدخََل مخْرجا فَخَرج واشق بِنْتُ

   )8("الْعدةُ وعلَيها الْميراثُ ولَها )7(شَطَطَ ولَا وكْس لَا نساِئها كَمهرِ :اَلفَقَ

  :تخريج الحديث 

 كالهما عن )10( ومسروق بن األجدع)9(أخرجه أحمد أيضا من طريق عبد اهللا بن عتبة
 الترمذي جهوأخر، )11(عن علقمة بن قيس)عامر بن شراحيل(ومن طريق الشعبي، ابن مسعود

 النسائي في سننه من وأخرجه ،)12(في سننه من طريق سفيان الثوري عن منصور به بنحوه

                                                 
 .4/252 المنثور للسيوطي در ال)(1

 .333صتقريب التهذيب ،-زائدة بن قدامة الثقفي أبو الصلت :  هو)(2

 .973صيب التهذيب تقر، منصور بن المعتمر بن عبد اهللا السلمي أبو عتاب بمثناة ثقيلة ثم موحدة الكوفي:هو )(3

 .118صتقريب التهذيب ، إبراهيم بن يزيد بن قيس بن األسود النخعي أبو عمران الكوفي الفقيه:  هو)(4

 .689صتقريب التهذيب ، علقمة بن قيس بن عبد اهللا النخعي الكوفي: هو )(5

 .146صتقريب التهذيب ، األسود بن يزيد بن قيس النخعي أبو عمرو: هو )(6

 .5/218النهاية في غريب الحديث واألثر ، الجور: والشطط، النقص: كسالو:  أي)(7

 .4/279 مسند أحمد )(8

 .4/406 مسند أحمد )(9

 .30/410 مسند أحمد )(10

 .30/408 مسند أحمد )(11

 .1145رقم .../ باب ما جاء في الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها/كتاب النكاح/نن الترمذي س )(12
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 عن )3(مسروق بن األجدعمن طريق وعلقمة  عن  كالهما)2( والشعبي)1(إبراهيم بن يزيدطريق 
بن اعبد اهللا  وعلقمة بن قيس و مسروق بن األجدع من طريق)4(وأخرجه أبو داود، ابن مسعود

 من )5(ابن ماجه وأخرجه، ومن طريق سفيان الثوري عن منصور،  عن ابن مسعودثالثتهمعتبة 
،  من طريق سفيان الثوري عن منصور)6(وأخرجه الدارمي، طريق بن األجدع عن ابن مسعود

ومن طريق مسروق بن األجدع عن ، )7(وأخرجه الحاكم من طريق الشعبي عن علقمة بن قيس
ومن ، )9(وأخرجه البيهقي من طريق سفيان الثوري عن منصور، )8(د أحمدابن مسعود بإسنا

   .)10(طريق الشعبي عن علقمة بن قيس

وأخرجه الطبراني في األوسط من طريق الشعبي عن مسروق بن األجدع عن ابن 
وأخرجه ابن حبان من طريق ، )12( وفي الكبير من طريق الشعبي عن علقمة بن قيس)11(مسعود

، )14(وأخرجه عبد الرزاق من طريق سفيان الثوري عن منصور، )13(مسعودمسروق عن ابن 
وأخرجه أبو داود ، )15(وأخرجه أبو بكر بن أبي شيبة من طريق مسروق عن ابن مسعود

،  بإسناد أحمد)17(وأخرجه ابن عساكر، )16(الطيالسي من طريق عبد اهللا بن عتبة عن ابن مسعود
  .جميهعم به بمعناه وبألفاظ متقاربة 

  
                                                 

 .3352رقم / باب إباحة التزوج بغير صداق / اب النكاح كت/  سنن النسائي )(1

 .3355رقم / باب إباحة التزوج بغير صداق / كتاب النكاح /  سنن النسائي )(2

 .3353رقم / باب إباحة التزوج بغير صداق / كتاب النكاح /  سنن النسائي )(3

 .2116-2115-2114رقم / تى مات باب  فيمن تزوج ولم يسم صداقًا ح/كتاب النكاح /  سنن أبو داود )(4

 .1891رقم / باب الرجل يتزوج وال يفرض لها فيموت على ذلك / كتاب النكاح /  سنن ابن ماجه )(5

 .2283رقم / باب الرجل يتزوج المرأة فيموت قبل أن يفرض / كتاب النكاح /  سنن الدارمي )(6

 .2/180لحاكم ل  على الصحيحينمستدركال )(7

 .2/181لحاكم ل لى الصحيحين عمستدركال )(8

 .7/245 السنن الكبرى للبيهقي )(9

 . المصدر نفسه)(10

 .2/323 المعجم األوسط )(11

 .20/231 المعجم الكبير )(12

 .9/410 صحيح ابن حبان )(13

 .6/480 مصنف عبد الرزاق )(14

 .4/300 مصنف بن أبي شيبة )(15

 .2/603 مسند الطيالسي )(16

 .59/357  تاريخ دمشق البن عساكر)(17
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  :دراسة رجال اإلسناد 

نزيل مكة لقبه ، أبو سعيد مولى بني هاشم، البصري، اهللا بن عبيد بن عبد الرحمن دـعب - 
جر1( .هـ197 ت -بفتح الجيم والدال بينهما راء ساكنة ثم قاف - ةقد(  

   )7(والذهبي )6( والدارقطني)5( والبغوي)4( وأبو القاسم الطبراني)3( وأحمد)2(وثقه ابن معين     

   .)8(وذكره ابن شاهين في الثقات

  )9("وما كان به بأس، كان أحمد بن حنبل يرضاه": قال أبو حاتمو

  )10("صدوق ربما أخطأ" :قال ابن حجر

كان كثير :" وحكى العقيلي عن أحمد بن حنبل أنه قال، "يهم في الحديث:" وقال الساجي
  .)11("الخطأ

بل :" ار والشيخ األرنؤوط على كالم ابن حجر بقولهما بش.وعلق د، الراجح أنه ثقة: قالت الباحثة
، والطبراني، ويحيى بن معين، فقد وثقه أحمد، "صدوق ربما أخطأ"ال نعلم من أين جاء بعبارة ، ثقة

وأثنى ،وما كان به بأس ،كان أحمد بن حنبل يرضاه:"وقال أبو حاتم، والدارقطني، وابن شاهين
  .)12("ربما خالف :يه جرحا معتبرا سوى قول ابن حبانوال نعلم ف، "عليه علي بن المديني

  .باقي رواة الحديث ثقات - 

                                                 
 .586صيب التهذيب قر ت)(1

 .1/157 تاريخ ابن معين )(2

 .5/254 الجرح والتعديل )(3

 .17/218 تهذيب الكمال )(4

 .6/190 تهذيب التهذيب )(5

 .5/201 موسوعة أقوال الدارقطني )(6

 .1/633 الكاشف للذهبي )(7

 .6/190 تهذيب التهذيب )(8

 .5/254 الجرح والتعديل )(9

 .586صلتهذيب يب ارق ت)(10

 .2/341 ضعفاء العقيلي )(11

 .2/331 تحرير تقريب التهذيب )(12
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  :الحكم على الحديث 

هذا :"وقال البيهقي، )1("حديث ابن مسعود حسن صحيح:"قال الترمذي، اإلسنادالحديث صحيح 
 :الوصححه األلباني وق، )3("إسناده صحيح على شرط الشيخين" :وقال الحاكم ،)2("إسناد صحيح

  .)4("وهو على شرط الشيخين"

 $   $   $   $   $      
  

  :قال ابن األثير رحمه اهللا

أي ال نباتَ بها وال " خرجنا نَلتَمس الرضعاَء بمكة في سنة سنْهاء" في حديث حليمة السعدية 
روى في سنه شَهباء، وي. وهي لفظةٌ مبنية من السنَة، كما يقال ليلةٌ لَيالَء ويوم أيوم. مطَر

  )5(.وسيجيء
  

   )40( رقمالحديث 

، والْحسن بن حماد، يحدثَنَا مسروقُ بن الْمرزبانِ الْكُوف: قال اإلمام أبو يعلى الموصلي رحمه اهللا
وقرسم يثدح نم خْتُهنَسو ،اِئدنِ زا بكَرِيز نى بيحثَنَا يداقَ، ةَححِإس نب دمحثَنَا مد6(ح( نع ،

 السعديةr ، عن حليمةَ بِنْت الْحارِث ُأم رسوِل اللَّه ن عبد اللَّه بنِ جعفَرٍع، جهمِ بنِ َأبِي جهمٍ
نٍ ِلي  بكْرٍ نَلْتَمس الرضعاء بِمكَّةَ علَى َأتَاخَرجتُ في نسوة من بني سعد بنِ: الَّتي َأرضعتْه، قَالَتْ

، ومعي زوجِي  لَم تُبق شَيًئاسنَة شَهباءوخَرجنَا في : احمتُ بِالركْبِ، قَالَتْ، فَزقَمراء قَد َأذَمتْ
، ومعي لَينَا بِقَطْرة من لَبنٍ، واللَّه ِإن تَبِض عاومعنَا شَارِفٌ لَنَ: بن عبد الْعزى، قَالَتْالْحارِثُ 

، ِإال َأنَّا ارِفنَا من لَبنٍ نَغْذُوه، وما في شَام لَيلَتَنَا مع بكَاِئه، ما في ثَديي ما يغْنيهصبِي ِلي ِإن نَنَ
جكَّةَنَرنَا مما قَدقَو، فَلَمتَب لَم ، وُل اللَّهسا رهلَيع رِضَأةٌ ِإال عرنَّا امم r َفَتاهو ْأبجا كُنَّا نَرِإنَّمو ،

ضةَ رامكَرلُودوالْم اِلدو نم ةكَاعا، فَكُنَّا نَقُوُل، ويمتي ان :هُأم نَعتَص ى َأنسا عقَ مبي تَّى لَم؟ ح
صواحبِي، ، وقَد َأخَذَ ع ولَم آخُذْ شَيًئا، وكَرِهتُ َأن َأرجِ ِإال َأخَذَتْ صبِيا غَيرِيةٌمن صواحبِي امرَأ

                                                 
 .1145رقم /--باب ما جاء في الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها/كتاب النكاح/نن الترمذي س )(1

 .7/245 السنن الكبرى للبيهقي )(2

 .2/181لحاكم ل  على الصحيحينمستدركال )(3

 .6/358يث منار السبيل لأللباني رواء الغليل في تخريج أحادإ )(4

 .2/413 النهاية في غريب الحديث واألثر )(5

 .تقدمت ترجمته  )(6
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، فَقَاَل فََأتَيتُه، فََأخَذْتُه، فَرجعتُه ِإلَى رحلي: قَالَتْ،  ذَِلك فَآلخُذَنَّهواللَّه َألرجِعن ِإلَى: فَقُلْتُ ِلزوجِي
  )1(... ، واللَّه ذَاك َأنِّي لَم َأجِد غَيرهنَعم: ذْته؟ فَقُلْتُقَد َأخَ: يزوجِ

  :تخريج الحديث 
،  من طريق زياد بن عبد اهللا البكائي ومحمد بن عبد اهللا الحضرمي)2(أخرجه الطبراني

عن ) ابن حبان والطبراني(  من طريق أحمد بن علي بن المثنى كالهما )3(وأخرجه ابن حبان
 من طريق جرير بن حازم عن محمد بن إسحاق )4(وأخرجه البوصيري،  بن المزربانمسروق

ومن ،  عن أبي يعلى به)5(وأخرجه ابن عساكر في تاريخه من طريق أبي بكر بن المقرئ، به
سلمة  من طريق يونس بن بكير و)7(وأخرجه الطبري،  عن ابن إسحاق)6(بن بكيراطريق يونس 

، سعيد أربعتهم عن ابن إسحاق بهحمد المحاربي ومحمد بن بن الفضل وعبد الرحمن بن ما
 في )9(كما أخرجه ابن إسحاق،  طريق يونس بن بكير عن ابن إسحاق من)8(وأخرجه البيهقي

  .جميعهم به بنحوه،  في السيرة عن ابن إسحاق)10(السيرة بسنده وكذلك ابن هشام
  

  :دراسة رواة السند 
  الكوفي، أبو سعيد، الكندي- وضم الزاي بعدها موحدةبسكون الراء- مسروق بن المرزبان   -

  )11(ـه240ت 
  " صدوق :")15( والذهبي)14( وابن حجر)13(قال صالح بن محمد، )12(ذكره ابن حبان في الثقات

  
                                                 

 .6/310مسند أبي يعلى الموصلي   )(1

 .24/213المعجم الكبير للطبراني   )(2

 .6/437موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان   )(3

 .7/4 اتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة  )(4

 .3/88تاريخ دمشق البن عساكر   )(5

 .3/91تاريخ دمشق البن عساكر   )(6

 .1/329تاريخ األمم والملوك للطبري   )(7

 . 1/57دالئل النبوة للبيهقي   )(8

 .1/25السيرة النبوية البن إسحاق   )(9

 . 1/298السيرة النبوية البن هشام   )(10

 .935صيب التهذيب رقت )(11

  .9/206 حبان الثقات البن  )(12
 .10/102تهذيب التهذيب   )(13

 .935 تقريب التهذيب ص  )(14

 .2/654المغني في الضعفاء   )(15
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  .)2(يكتب حديثه، ليس بقوي:"قال أبو حاتم، "وثق:")1(وقال الذهبي مرة 
  .صدوق: قالت الباحثة

  )3( ويقال له ابن الجهم، مولى الحارث بن حاطب القرشي الجمحيجهم بن أبي الجهم - 

لم أجد له ترجمة غير ما ورد عند ابن أبي حاتم السابق كما أن البخاري ذكره في : قالت الباحثة
  . وعليه فحاله مجهول،  ولم يذكر فيه جرح وال تعديل)4(تاريخه

 المطلب بن هاشم بن عبد ن عبد بن أبي طالب ب-  ذي الجناحين- عبد اهللا بن جعفَر - 
، ولد بأرض الحبشة، وُأمه َأسماء بنت عميس الخَثْعمية، له صحبة. القُرشي الهاشميمنَاف،

وهو أول مولود وِلد في اإلسالم ، فوِلد هناك، وكان أبواه رضي اهللا عنهما هاجرا إليها
 )5 (بأرض الحبشة

 .باقي رواة الحديث ثقات - 
  : لى الحديثالحكم ع

أبي الجهم وبين عبد  لم تذكر بين جهم بن )6(فيه حلقة، الحديث في إسناده ضعف شديد
  .وفيه الجهم بن أبي الجهم حاله مجهول، فهو مجهول العين والحال، اهللا بن جعفر

 $   $   $   $   $      
  

  :قال ابن األثير رحمه اهللا

الجدب، يقال أخذتْهم السنة إذا أجدبوا "  بالسنةاللهم أعنِّي على مضر" ومنه الحديث - * 
وقد خَصوها بقَلْب : وُأقْحطُوا، وهي من األسماء الغالبة، نحو الدابة في الفَرس، والمال في اإلبل

  )7(المها تاء في أسنَتُوا إذا أجدبوا
  

                                                 
 .2/256الكاشف للذهبي   )(1

 .8/397الجرح والتعديل البن أبي حاتم   )(2

 .2/521الجرح والتعديل البن أبي حاتم   )(3

 .2/229التاريخ الكبير للبخاري   )(4

 .3/199 معرفة الصحابة البن األثير أسد الغابة في  )(5

" —حدثني من سمع عبد اهللا بن جعفر      :" ورد في المصادر األخرى قول جهم بن أبي الجهم          : قالت الباحثة   )(6
 .1/57دالئل النبوة للبيهقي 

 . المصدر نفسه)(7
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   )41( رقمالحديث 

أخبرني حبيب بن أبي :  قال)2(يجعن ابن جر:  في مصنفه)1(قال اإلمام عبد الرزاق
يا نبي : فجاءه مضري فقالاللهم أعني على مضر بالسنة  ": قال r أنه بلغه أن النبي )3(ثابت
ثم مكث ، عرض عنهأ، فأعاد  في قوله ف"وال يتزود لنا  راع ،  لنا جمل)4(واهللا ما يخطر! اهللا 

 اللهم دعوتك " :rفقال النبي ، هقلت ماذا ؟ فأعاد علي: ثم دعا المضري فقال، ما شاء اهللا
  .)5("اللهم اسقنا غيثا  مغيثا، وسألتك فأعطيتني، فاستجبت لي

  :تخريج الحديث 

وأخرجه ابن أبي شيبة من طريق ، في المصنف لعبد الرزاقإال بهذا اللفظ لم أجده 
  )6(حصين بن عبد الرحمن السلمي عن حبيب به بمعناه

  : دراسة رواة الحديث

وقد جعله ابن ،  ثقات إال أن حبيب بن أبي ثابت كثير اإلرسال والتدليسرواة الحديث
حبيب بن أبي ثابت الكوفي تابعي مشهور يكثر ": حجر في المرتبة الثالثة في الطبقات وقال

  .)7("بن خزيمة والدارقطني وغيرهمااصفه بذلك والتدليس و
  :الحكم على الحديث 

ه حبيب بن أبي ثابت وليس له متابعات أو الحديث ضعيف اإلسناد إلرساله حيث أرسل
 دعا على r حيث يتبين أن النبي )43(  الحديثوهو صحيح بمعناه ومتنه ويؤكد صحته، شواهد

  .مضر بالجدب 
  

 $   $   $   $   $      
  

                                                 
تقريب التهـذيب  ، فعبدالرزاق ابن همام ابن نافع الحميري موالهم أبو بكر الصنعاني ثقة حافظ مصن         :  هو )(1

 .607ص

 .624صعبدالملك بن عبدالعزيز بن جريج األموي موالهم المكي ثقة فقيه فاضل تقريب التهذيب :  هو)(2

حبيب بن أبي ثابت قيس ويقال هند بن دينار األسدي موالهم أبو يحيـى الكـوفي تقريـب التهـذيب                    :  هو )(3
 .218ص

 .2/1196لسان العرب البن منظور ، دبما يحرك ذنبه هزاالً لشدة القحط والج: يأ )(4

 .3/89/باب االستسقاء / مصنف عبد الرزاق )(5

 .16/497صنف ابن أبي شيبة م )(6

 .37 ص طبقات المدلسين البن حجر )(7
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  :قال ابن األثير رحمه اهللا

  )1("..غير تَعظيمأي جدب شديد، وهو تَص" فأصابتْنا سنَيةٌ حمراء"وفي حديث طَهفَة 
  

  

   )42( رقمالحديث 

انا محمد بن علي الرسي : انا محمد بن ناصر قال: قال اإلمام ابن الجوزي رحمه اهللا
 اخبرنا محمد بن جعفر بن محمد : انا ابو عبداهللا محمد بن علي العلوي في كتابه قال:قال

 انا عبداهللا بن محمد : قالحدثنا محمد بن سهل  :التميمي عن عبدالعزيز بن يحيى الجلودي قال
وفد نهد قدموا على  طالب ان   عن علي بن ابي  )2( حدثني عمارة الخيواني:وي قالـالبل

 )4( تهامة على اكواريرو اتينك يا رسول اهللا من غَ: فقال)3(يرهفة بن زه ومنهم طrرسول اهللا 
الم5(سي(يس ترتمي بنا الع)6(َن تَسحليربِب الص)7( َونتَسخبير الخَلب)8( َونتَسالرهاميُلخ )ونستحيل )9 
الج11(طاءدة النِّـ من ارض بعي)10(امه(ـ غليظة الموطأ قد نشف المدنه)12(س الجِـ ويبعثن)13(   

                                                 
 .2/414 النهاية في غريب الحديث واألثر )(1

تقريـب التهـذيب   ، صحبةلم يصح له : قال ابن حجر، أبو عمارة الكوفي  ، عبد خير بن يزيد الهمداني    :  هو )(2
 .1/308االستيعاب البن عبد البر ، وذكره ابن عبد البر في الصحابة إلدراكه، 567ص

 في سنة تسع حين وفد أكثر العرب فكلمه بكـالم فـصيح              r طهفة بن زهير النهدي وفد إلى النبي        :  هو )(3
 .2/774االستيعاب البن عبد البر ،  بمثله وكتب له كتابا إلى قومه بني فهد بن زيد r وأجابه رسول اهللا 

 .2/304غريب الحديث البن الجوزي ، الرحال:  معناها)(4

 .2/381غريب الحديث البن الجوزي ، الميس شجر تعمل منه الرحال:  معناها)(5

غريـب الحـديث البـن    ، العيس جمع أعيس وعيساء وهي اإلبل البيض يخالط بياضها شقرة قليلة      :  معناها )(6
 .2/138الجوزي 

 .1/578غريب الحديث البن الجوزي ، أي نستدره والصبير سحاب أبيض متراكب:  معناها)(7

 .1/262غريب الحديث البن الجوزي ، وهو النبات:  معناها)(8

 .1/317غريب الحديث البن الجوزي ، أي نظنها ماطرة:   معناها)(9

  .1/245الجوزي غريب الحديث البن ، أي ننظر إليه فهل تحول أو تحرك:  معناها)(10

 .2/167غريب الحديث البن الجوزي ، البعد والمعنى بأرض تغول ببعدها سالكها:  معناها)(11

 .1/354غريب الحديث البن الجوزي ، وهو نقرة في الجبل سيتنقع فيها المطر:  معناها)(12

 . 1/158غريب الحديث البن الجوزي ، وهو أصل النبات وقيل أصل الصليان:  معناها)(13
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 من r برئنا اليك يا رسول هللا )4(ىدومات الو )3(ىدوهلك اله )2(وجلُسومات الع )1(وجلُموسقط اَأل
ن والثَالون وما يحدث الزمن ولنا نَتَفعم هاصابتنا سنة حمراء )6(ير الرسلث ووقير ك)5(الل إغفَم 

)7( ل وال نَلَاكدى فيها الزرع وامتنع فيها الضرع ليس لها عل قال رسول اهللا هr: " اللهم بارك
خْلهم في مضها ومحضمر وافجر لهم التّ واحبس الزمن بيانع الثّ)8(هاقَذْها ومد وبارك لهم في م

ا نسخته بسم اهللا الرحمن الرحيم من محمد رسول اهللا الولد ثم كتب معه كتابr الى بني نهد 
ن ال إله إال اهللا أ ومن شهد ،ا ومن آتى الزكاة كان مسلم،اقام الصالة كان مؤمنًأالسالم عليكم من 

ا ولم  ما لم تضمروا اماتً)9( لكم في الوظيفة الفريضة ولكم الفارض والفريش،الم يكتب غافلً
   .)11(" ولم تأكلوا الربا)10(اتعطعوا رباقً

  :تخريج الحديث 

  .)12(أخرجه ابن األثير في ترجمة طهفة بن زهير

  :دراسة رجال اإلسناد 

 -  يادغْدِل البو الفَضَأب ،يالَمالس رمبنِ ع يلبنِ ع دمحنَاصرِ بنِ م بن دمح13(هـ550ت م( 
   .)14("كَان شَيخُنَا ثقَةً، حافظاً، ضابطاً من َأهِل السنَّة": وثقه ابن الجوزي وقال

                                                 
غريب الحديث  ، هو نَوى الْمقل  : ضرب من النَّبات ورقه كالعيدان وقَاَل الَْأزهرِي      : قَاَل ابن الَْأنْبارِي  :  معناها )(1

 .2/370البن الجوزي 

غريب الحديث البن الجوزي    ، وقيل العساليج عروق الشجر   ، العسلوج الغصن ابن سنة   : قال الليث :  معناها )(2
2/96. 

 .2/494غريب الحديث البن الجوزي ،  اإلبل وسميت هدايا ألن منها ما يهدى للبيتيعني:  معناها)(3

 .2/460غريب الحديث البن الجوزي ، هو فسيل النخل:  معناها)(4

 .2/159غريب الحديث البن الجوزي ، أي ال سمة عليها:  معناها)(5

 .2/479 غريب الحديث البن الجوزي، الوقير الغنم: قال ابن قتيبة:  معناها)(6

 .1/242غريب الحديث البن الجوزي ، وذاك ألن آفاق السماء تحمر زمان القحط، الجدب:  معناها)(7

 .349/ 2غريب الحديث البن الجوزي ، يقال مذقت اللبن فهو مذيق، المذق ما مزج:  معناها)(8

 .2/186ن الجوزي غريب الحديث الب، الفريش الموضع الذي يكثر فيه النبات: قال األزهري:  معناها)(9

 .1/267، مختار الصحاح للرازي، وهوحبل فيه عدة عرى تشد بها البهم، الربق بالكسر:  معناها)(10

 .1/185 العلل المتناهية البن الجوزي )(11

 .3/94 ثير البن األد الغابة في معرفة الصحابةأس )(12

 .20/265 سير أعالم النبالء )(13

 .10/163م  المنتظم في تاريخ الملوك واألم)(14
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كَان ثقَةً، "): تَارِيخه(وقَاَل ابن النَّجارِ في ، )1("حافظ ثقة دين متقن ثبت": وقال السمعاني
  . )2("ثَبتاً

  .ثقة: قالت الباحثة
 -  يلع بن دمحم ةدوِلج يلَقَّب بُِأبقْرُِئ، المالم ،يفو الغَنَاِئمِ الكُوَأب ،يسالنَّر دمحنِ بن موميبنِ م 

  .)3(هـ510ت .قراءته
ما رأيت مثل أبي الغنائم بن النرسي في ثقته، وحفظه، ما كان ": وثقه محمد بن ناصر وقال    

  .)4("يس منهأحد يقدر أن يدخل في حديثه ما ل
  .ثقة: قالت الباحثة

  )5(.ـه445محمد بن علي بنِ الحسنِ بنِ عبد الرحمنِ العلَوِي، َأبو عبد اِهللا الكُوفي ت   - 

  .)6("اِإلمام، المحدثُ، الثِّقَةُ، العاِلم، الفَقيه، مسند الكُوفَة":قال اإلمام الذهبي     
  .ثقة: الت الباحثةق
محمد بن جعفر بن محمد بن الحسن بن هارون أبو الحسن التميمي الكوفي يعرف بابن   - 

  .)7(النجار
توفي في جمادى األولى سنة اثنتين وأربعمائة بالكوفة ": )9( وقال العتيقي)8(وثقه ابن الجزري

   .)10("وكان ثقة
  .ثقة: قالت الباحثة

  .)11(ابن النَّجارِمحمد بنِ هارون بنِ فَروةَ التَّميمي، َأبو الحسنِ النَّحوِي، الكُوفي،محمد بن جعفَرِ بنِ  -

                                                 
 .39 المستفاد من ذيل تاريخ بغداد  ص )(1

 .20/265 سير أعالم النبالء )(2

 .19/275 سير أعالم النبالء )(3

 .4/105 الوافي بالوفيات لصالح الدين خليل بن أيبك الصفدي )(4

 .17/636 سير أعالم النبالء )(5

 . المصدر نفسه)(6

  . 1/326جزري غاية النهاية في طبقات القراء  البن ال)(7

 . المصدر نفسه)(8

العتيقي َأبو الحسنِ َأحمد بن محمد بنِ َأحمد اِإلمام، المحدثُ، الثِّقَةُ، َأبو الحسنِ َأحمد بن محمد بنِ َأحمد                  :  هو )(9
 .17/602بنِ منْصورٍ البغْدادي، العتيقي  سيرأعالم النبالء 

 .2/159 تاريخ بغداد )(10

 .17/100 سير أعالم النبالء )(11
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  .)1("هو ثقة، مات بالكوفة في جمادى االولى، سنة اثنتين وأربع مئة": قال العتيقي     
  .ثقة: قالت الباحثة

  .)2(ى، أبو أحمد الجلودي االزدي البصريعبد العزيز بن يحيى بن أحمد ابن عيس  - 

  .مجهول الحال: قالت الباحثة

  . )3(محمد بن سهل بن عبد الرحمن أبو عبد اهللا العطار مولى بني أسد - 

   يقُطْناروقـال مـرة أخـرى       )4("كان ممن يضع الحديث   ،  محمد بن سهل العطار   ":قال الد : 
  .)5("متروك"

  .متروك: قالت الباحثة

  .)6(" يضع الحديث:" قال الدارقُطْني:قال الذهبي، أبو محمد،  بن محمد البلويعبد اهللا - 
  .  الحديثيضع: قالت الباحثة

  :الحكم على الحديث 

محمد بـن سـهل     وفيه  ، عبد اهللا بن محمد البلوي وضاع للحديث      فيه  ، الحديث موضوع 
  .العطار يضع الحديث

  

 $   $   $   $   $     
   

  :ر رحمه اهللاقال ابن األثي

هي التي ذكرها اللّه " أعنّي عليهم بِسنين كسني يوسفَ"ومنه حديث الدعاء على قريش ) س* (
  )7(".أي سبع سنين فيها قحطٌ وجدب" ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد"تعالى في كتابه 

  

                                                 
 .2/159 تاريخ بغداد )(1

 .4/29 األعالم للزركلي )(2

 .5/314 تاريخ بغداد )(3

 .7/283 موسوعة اقوال الدارقطني )(4

 .5/314 تاريخ بغداد )(5

 .5/58 موسوعة أقوال الدارقطني )(6

 .2/414 النهاية في غريب الحديث واألثر )(7
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   )43( رقمحديث 

 حدثَنَا مغيرةُ بن عبد الرحمنِ عن َأبِي )1(يبةُحدثَنَا قُتَ: قال اإلمام البخاري رحمه اهللا
نَاد2(الز(ِجرالَْأع نع )3( النَّبِي ةَ َأنريرَأبِي ه نع rقُوُلي ةرالْآخ ةكْعالر نم هْأسر فَعِإذَا ر كَان ": 

اللَّهم َأنْجِ سلَمةَ بن هشَامٍ اللَّهم َأنْجِ الْوِليد بن الْوِليد اللَّهم َأنْجِ اللَّهم َأنْجِ عياشَ بن َأبِي ربِيعةَ 
 رضلَى مع طَْأتَكو داشْد ماللَّه يننْؤمالْم نم ينفعتَضسفَالْموسي ينكَس يننا سلْهعاج ماللَّه" َأنو 

 النَّبِيrَل قَا":ا اللَّههالَمس لَمَأسا ولَه اللَّه غَفَر فَاري " غف ذَا كُلُّهه َأبِيه نع نَادَأبِي الز نقَاَل اب 
  .)4(الصبحِ

  

  :تخريج الحديث 

 بـن   عبد الـرحمن  (األعرجعن   عبد اهللا بن ذكوان   أيضا من طريق     )5(أخرجه البخاري 
عن أبي هريرة بـه     سعيد بن المسيب     و عبد الرحمن بن عوف    عبد اهللا بن     ومن طريق ، )هرمز
عن )  بن عبد الرحمنا عبد اهللا  ( من طريق سعيد بن المسيب وأبي سلمة)6(وأخرجه مسلم، بنحوه

   . بنحوه بهأبي هريرة
  : دراسة رواة الحديث

  . رواة الحديث كلهم ثقات 

 $   $   $   $   $      
  

  

                                                 
 .799ص تقريب التهذيب 240بن سعيد ت قتيبة :  هو) (1

 .504ص تقريب التهذيب 130عبد اهللا بن ذكوان أبو الزبير ت :  هو)(2

 .603ص تقريب التهذيب 117عبد الرحمن بن هرمز ت :  هو)(3

 .1006رقم / ---اجعلها عليهم rباب دعاء النبي /كتاب االستقساء /  صحيح البخاري )(4

 وكتاب  2932رقم  / باب الدعاء على المشركين بالهزيمة والزلزلة       /كتاب الجهاد والسير  /  البخاري    صحيح )(5
باب قول اهللا تعالى لقد كـان       / وكتاب أحاديث االنبياء    ، 804رقم  / باب يهوي بالتكبير حين يسجد      /األذان  

، 4560رقـم   /  شيءباب ليس لك من االمر من       /وكتاب تفسير القرآن    ، 3386رقم  / في يوسف واخوته    
بـاب تـسمية   /وكتاب االدب  ، 4598رقم  / باب قوله فألئك عسى اهللا ان يعفو عنهم         / وكتاب تفسير القرآن  

بـاب  /وكتاب االكـراه    ، 6393رقم    / باب الدعاء على المشركين     /وكتاب الدعوات   ،  6200رقم  / الوليد
 .6940رقم  / قوله تعالى اال من أكره وقلبه مطمئن بااليمان

باب استحباب القنوت فـي جميـع الـصالة إذا نزلـت            /كتاب  المساجد ومواضع الصالة      /  صحيح مسلم    )(6
 .1428-1427-1426 –1425رقم /  بالمسلمين نازلة 
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  :قال ابن األثير رحمه اهللا
هو أن يبيع ثَمرة نَخْلة ألكثر من سنَة، نَهى عنه ألنه غَرر، " بيع السنينأنه نَهى عن "وفيه ) س(

  )1("وبيع ما لم يخْلَق
وأصُل السنَة سهة بوزن جبهة، فحذفَت المها . " أنه نهى عن المعاَومة"وهو مثل الحديث اآلخر 

. سنَهت النخلةُ وتَسنّهتْ إذا أتى عليها السنُونونُقلت حركَتُها إلى النُّون فبقيت سنَة؛ ألنها من 
تَسنَّيتُ عنده إذا أقمت عنده سنَةً فلهذا يقال : حذفت الهاء، لقولهمف إن أصلَها سنَوة بالواو :وقيل

ذا وتُصغَّر سنَيهة وسنية، وتُجمع سنَهاَت وسنَوات فإ. استأجرته مسانَهة ومساَناةً: على الوجهين
ومنهم من يقول سنين . وبعضهم يضمها. جمعتها جمع الصحة كَسرت السين، فقلت سنُون وسنين

على كُلِّ حال في الرفع والنَّصب والجر، ويجعل اإلعراب على النون األخيرة، فإذا أضفْتها على 
نل حذفت نون الجمع لإلضافة، وعلى الثاني ال تحذفها فنقول ساألوزيد ينن2(.ي زيد، وس(  

   )44( رقمالحديث 

  :الحديث األول

 حدثَنَا سفْيان :حدثَنَا َأحمد بن حنْبٍل ويحيى بن معينٍ قَاالَ : رحمه اهللاأبو داودقال اإلمام 
نَهى عن بيعِ السنينr "  ه َأن النَّبِى عن حميد اَألعرجِ عن سلَيمان بنِ عتيق عن جابِرِ بنِ عبد اللَّ

اِئحوالْج عضو3("و(.  
  : تخريج الحديث

 من طريق هشام )5( من طريق إسحاق بن منصور وأخرجه ابن ماجه)4(أخرجه النسائي
 في مسنده عن )6(وأخرجه أحمد، محمد بن الصباح ثالثتهم عن سفيان بن عيينة به وبن عمارا

 من طريق يحيى بن معين ويونس بن عبيد )7(وأخرجه أبو عوانة في مستخرجه، بهسفيان 
 من )9(وأخرجه أبو يعلى،  من طريق الشافعي عن سفيان به)8(كما أخرجه، كالهما عن سفيان به

                                                 
 .2/414 النهاية في غريب الحديث واألثر )(1

 . المصدر نفسه)(2

 .3376رقم / باب في بيع السنين / كتاب البيوع / سنن أبي داود  )(3

 .4640رقم / باب نهي بيع الثمر سنين / كتاب البيوع / سنن النسائي   )(4

 .2218رقم / باب بيع الثمار سنين والجائحة / كتاب التجارات / سنن ابن ماجه   )(5

 .22/221مسند أحمد   )(6

 . 5/470مستخرج أبي عوانة   )(7

 .5/471مستخرج أبي عوانة   )(8

 .2/306مسند أبي يعلى   )(9
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 في مسندهما عن سفيان )2( و الحميدي)1(وأخرجه الشافعي، طريق زهير بن حرب عن سفيان به
وأخرجه ابن ،  كالهما من طريق الشافعي عن سفيان به)4( والبيهقي)3(وأخرجه البغوي، به

 من طريق محمد بن إسحاق كالهما عن )6(والدارقطني،  من طريق أحمد بن الحسن)5(حبان
  . جميعهم بلفظه، يحيى بن معين عن سفيان به

 عن جابر به بنحوه  من طريق أبي الزبير وسعيد بن ميناء)7(الحديث أخرجه أبو داودو
كما أخرجه من هذه الطريق ، والذي سيتم دراسته في الحديث اآلخر من صحيح مسلم

   .    )11( وابن الجارود)10( والطحاوي )9(من طريق الزبيرعن جابر و البيهقي)8(النسائي
  :دراسة رواة السند  

 .)12(ـه130أبو صفوان القارئ ت ، حميد بن قيس المكي األعرج - 

 )18( وابن خراش)17(وأبو داود)16( وأبو زرعة )15( وابن معين)14( وأحمد)13(عدوثقه ابن س
  .)22( والذهبي)21( ويعقوب بن يوسف)20( والبخاري)19(والعجلي

                                                 
 .1/144ند الشافعي مس  )(1
 .2/538مسند الحميدي   )(2
 .3/491شرح السنة للبغوي   )(3
 .5/306السنن الكبرى للبيهقي   )(4
 .11/370صحيح ابن حبان   )(5
 .2/435سنن الدارقطني   )(6
 .3375رقم / باب في بيع السنين / كتاب البيوع / سنن أبي داود  )(7
 .4640رقم / ب نهي بيع الثمر سنين با/ كتاب البيوع / سنن النسائي   )(8
 .5/306السنن الكبرى للبيهقي   )(9

 .1/141مشكل اآلثار للطحاوي   )(10
 .1/153السنن البن الجارود   )(11
 .275صيب التهذيب رقت )(12
 .5/486الطبقات الكبرى البن سعد   )(13

 .1/16سؤاالت أبو داود ألحمد   )(14

 .7/386تهذيب الكمال   )(15

 .1/67خ أبي زرعة الدمشقي تاري  )(16

 .7/386تهذيب الكمال   )(17

 .7/386تهذيب الكمال   )(18

 .1/324معرفة الثقات للعجلي   )(19

 .3/42تهذيب التهذيب   )(20

 .المصدر نفسه  )(21

 .2/256الكاشف للذهبي   )(22
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  ".ليس به بأس:" )3( وابن حجر)2( والنسائي)1(وقال أبو حاتم
و إنما يـؤتى    ،  و هو عندى ال بأس بحديثه     ،   له أحاديث صالحة   ":و قال أبو أحمد بن عدى       

ناهيك بـه   و،  و قد روى عنه مالك    ،  ما يقع فى حديثه من اإلنكار من جهة من يروى عنه          م
 ال تبالى أن ال تسأل عن من روى         ":فإن أحمد و يحيى قاال      ،  صدقا إذا روى عنه مثل مالك     

   )4("عنه مالك
ليس هو بـالقوى فـى      ،   حميد بن قيس قارىء أهل مكة      ":عن أبيه   ،  قال عبد اهللا بن أحمد    و

  . )5("الحديث
  .هو ثقة:  قالت الباحثة

 .)6(سليمان بن عتيق المدني من الرابعة - 

  )10("صدوق"  :وقال ابن حجر، )9(و ذكره ابن حبان فى الثقات )8( والذهبي)7(وثقه النسائي
  .)12(ال يحتج بما تفرد به: وقال ابن عبد البر ،)11(ال يصح حديثه: و قال البخارى

  .صدوق: قالت الباحثة
  .لحديث ثقات رواة اباقي  - 

  :الحكم على الحديث

  .)13(وصححه األلباني، فيه سليمان بن عتيق صدوق، الحديث حسن اإلسناد

  

                                                 
 .3/228الجرح والتعديل البن أبي حاتم   )(1

 .7/386تهذيب الكمال   )(2

 .275صذيب يب التهرقت )(3

 .2/271الكامل في ضعفاء الرجال البن عدي   )(4

 .1/398العلل ومعرفة الرجال   )(5

 .411صيب التهذيب رقت )(6

 .12/41ذيب الكمال هت )(7

 .1/462الكاشف للذهبي   )(8

 .4/305لثقات البن حبان ا )(9

 .411صيب التهذيب رقت )(10

 .4/185 التهذيب ذيبهت )(11

 . نفسهلمصدرا )(12

 .7/374صحيح وضعيف سنن أبي داود   )(13
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  :الحديث الثاني

 - حدثَنَا عبيد اللَّه بن عمر الْقَوارِيرِي ومحمد بن عبيد الْغُبرِي: قال اإلمام مسلم رحمه اهللا
ديباللَّفْظُ ِلعو قَالَا – اللَّه:وبثَنَا َأيدح ديز نب ادمثَنَا حد1( ح(  نع ينَاءنِ مب يدعسرِ ويبَأبِي الز نع

 )4(برة والْمخَا والْمعاومة)3( والْمزابنَة)2( عن الْمحاقَلَةrنَهى رسوُل اللَّه  :جابِرِ بنِ عبد اللَّه قَاَل
حدثَنَاه َأبو بكْرِ بن َأبِي  و.)5( َأحدهما بيع السنين هي الْمعاومةُ وعن الثُّنْيا ورخَّص في الْعرايا:قَاَل

 َأبِي الزبيرِ عن جابِرٍ  عن َأيوب عن- وهو ابن علَيةَ-  حدثَنَا ِإسمعيُل:شَيبةَ وعلي بن حجرٍ قَالَا
 النَّبِي نعrُةماوعالْم يه يننالس عيب ذْكُرلَا ي َأنَّه رغَي هثْل6( بِم(.  

  : تخريج الحديث

 ومن طريق عطاء بن )7(أخرجه مسلم أيضا من طريق سليمان بن عتيق عن جابر به
، )8(ن عطاء وأبي الزبير سمعا ذلك من جابر بمثلهأبي رباح وأبي الزبير عن جابر به وذكر أ

  .)9(وأخرجه البخاري من طريق عطاء بن أبي رباح وأبي الزبير عن جابر بمعناه
                                                 

 .158ص هـ تقريب التهذيب 131 هو أيوب بن أبي تميمة كيسان ت )(1
مختلف فيها قيل هي اكتراء األرض بالحنطة هكذا جاء مفسرا في الحديث وهـو الـذى يـسميه                  :  المحاقلة )(2

ما وقيل هي بيع الطعـام      الزراعون المحارثة وقيل هي المزارعة على نصيب معلوم كالثلث والربع ونحوه          
في سنبله بالبر وقيل بيع الزرع قبل إدراكه ة إنما نهى عنها ألنها من المكيل وال يجوز فيه اذا كـان مـن                       

النهاية فـي غريـب     ، جنس واحد إال مثال بمثل ويدا بيد ز وهذا مجهول ال يدرى أيهما أكثر وفيه النسيئة               
 .1/416الحديث واألثر

 في رؤس النخل بالتمر وأصله من الزبن وهو الدفع كأن كلل واحد مـن المتبـايعين                 بيع الرطب :  المزابنة )(3
النهاية فـي غريـب   ، يزبن صاحبه عن حقه بما يزداد منه وإنما نهى عنها لما يقع فهيا من الغبن والجهالة          

 .2/294الحديث واألثر
لخبرة النصيب وقيل هـو مـن       قيل هي المزارعة على نصيب معين كالثلث والربع وغيرهما وا         :  المخابرة )(4

 أقرها في أيدى أهلها على النصف من         r الخبار األرض اللينة وقيل أصل المخابرة من خيبر ألن النبي           
 .2/7النهاية في غريب الحديث واألثر، محصولها فقيل خابرهم أي عاملهم في خيبر

بيده يشتري به الرطب لعيالـه وال       وهو أن من ال نخل له من ذوي الحاجة يدرك الرطب وال نقد              :  العرايا )(5
نخل له يطعمهم منه ويكون قد فضل له من قوته تمر فيجيء إلى صاحب النخل فيقول له بعني ثمر نخلة أو 
نخلتين بخرصها من التمر فيعطيه ذلك الفاضل من التمر بثمر تلك النخالت ليصيب من رطبها مع النـاس                  

 .3/224ي غريب الحديث واألثرالنهاية ف، فرخص فيه إذا كان دون خمسة أوسق
باب النَّهيِ عن الْمحاقَلَة والْمزابنَة وعن الْمخَابرة وبيعِ الثَّمرة قَبَل بدو صـلَاحها            / كتاب البيوع / صحيح مسلم  )(6

 يننالس عيب وهو ةماوععِ الْميب نع3804رقم / و. 

 .3821رقم / باب كراء االرض /كتاب البيوع / صحيح مسلم )(7

 .3800رقم  / ---باب التهي عن بيع المحاقلة  والمزابنة / كتاب البيوع /  صحيح مسلم )(8

 .2189رقم  / باب بيع الثمر على رؤوس النخل بالذهب أو الفضة/كتاب البيوع  / صحيح البخاري)(9
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  :دراسة رواة الحديث 

  . )1(هـ126تُوفِّي . هو محمد بن مسلمِ بنِ تَدرس اَألسدي مولَاهم:أبو الزبير المكي  - 

: ، وقال أحمد)6(، والنسائي)5(، والعجلي)4(، وابن معين)3(، وابن المديني)2(عدوثقه ابن س     
، )9(، وذكره ابن حبان)8("هو حجة َأحتَج به: "، وقال في رواية ابن هانئ)7("ليس به بأس"

  .  في ثقاتهما)10(وابن شاهين

  .)12("صدوق، إال أنه يدلس: "، وقال ابن حجر)11("ثقة: "وقال الذهبي    

، وسأل ابن أبي حاتم أبا زرعة )13("يكتب حديثه، وال يحتج به: "أما أبو حاتم فضعفه فقال    
  .)14("إنما يحتج بحديث الثقات: يحتج بحديثه؟ قال: "عنه فقال

، حدثنا أبو الزبير، وهو أبو الزبير، -يعني السخْتياني–حدثنا أيوب : "وقال سفيان بن عيينة
:  عيينة فيه مثل الذي رواه عن شيخه أيوب، فعن نُعيم بن حماد، قال، ثم قال ابن)15("فغمزه

  .)16("حدثنا أبو الزبير، وهو أبو الزبير، أي كأنّه يضعفه: سمعت ابن عيينة، يقـول"

  

                                                 
 .895صتقريب التهذيب   )1(

 .5/481الطبقات الكبرى   )2(

 .87سؤاالت ابن أبي شيبة لعلي بن المديني ص   )3(

 .203، 197ص) رواية الدارمي(تاريخ ابن معين   )4(

 .2/253معرفة الثقات   )5(

 .26/409تهذيب الكمال  )6(

 .2/480العلل ومعرفة الرجال  )7(

 .2/573شرح علل الترمذي البن رجب  )8(

 .5/351  البن حبانالثقات )9(

 .277 الثقات ص تاريخ أسماء )10(

 .2/216الكاشف  )11(

 .895تقريب التهذيب ص )12(

 .8/76الجرح والتعديل  )13(

 .8/76الجرح والتعديل  )14(

 . 4/1286الضعفاء الكبير  )15(

 .8/75الجرح والتعديل  )16(
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أنه :، والثاني)1(أنه ال يحسن يصلي: أما شعبة، فقد ترك حديثَه،وذكر لذلك ثالثة أسباب، األول
رآه ي4)(3( حاضرأن رجلًا أغضبه فافترى عليه،وهو:،والثالث)2(يزان ويسترجح في المزن(.  

لم ينْصف من قدح فيه؛ : "أما ترك شعبة له، فقد أجاب عليه ابن حبان فقال: قالت الباحثة
- ولم يذكر: " وقال ابن رجب)5("ألن من استَرجح في الوزن لنفسه، لم يستحق التَّرك من أجله

  .)6("وال سوء حفظ عليه كذبا - يعني شعبة

وروى مالك عن : "ويصلح أن يجاب عن ترك شعبة، وتضعيف غيره له بقول ابن عدي
أبي الزبير أحاديث، وكفى بأبي الزبير صدقًا أن يحدث عنه مالك، فإن مالكًا ال يروِي إال عن 

ه ثقة، إال أن ثقة، وال أعلم أحدا من الثقات تخلف عن أبي الزبير إال قد كتب عنه، وهو في نفس
يروي عنه بعض الضعفاء، فيكون ذلك من جهة الضعيف، وال يكون من قبله، وأبو الزبير 

  .)7("يروي أحاديث صالحة، ولم يتخلف عنه أحد، وهو صدوق، وثقة، ال بأس به

وذكر ، )8(وخالصة القول فيه أنه ثقة، إال أنه يدلس، وصفه به النسائي: قالت الباحثة
انقلبت قدمت مكة، فجئت أبا الزبير، فدفع إلي كتابين، و: " أنه قالث بن سعد الليالعقيلي عن

منه ما سمعت، ومنه : َأسمع هذا كله من جابر؟ فقال: عاودته، فسألتهلو: بهما، ثم قلت في نفسي
  .)9("فأعلَم لي على هذا الذي عندي. َأعلم لي على ما سمعت: فقلت له. ما حدثنـاه عنه

ولهذا توقف جماعة من األئمة عن االحتجاج بما لم يروه الليث، عن أبي : "يقال العالئ
  .)11(، وذكره ابن حجر في الثالثة من طبقات المدلسين)10("الزبير، عن جابر

  .باقي رواة الحديث ثقات  - 

                                                 
 .4/1285، والضعفاء الكبير 1/151الجرح والتعديل )1(

 .4/1284الضعفاء الكبير  )2(

 .4/1285الضعفاء الكبير  )3(

 .2/571شرح علل الترمذي : وانظر )4(

 .5/352الثقات ) 5(

 .2/571شرح علل الترمذي ) 6(

 .6/125الكامل في الضعفاء ) 7(

 .123ذكر المدلسين ص) 8(

 .4/1287الضعفاء الكبير ) 9(

 .110جامع التحصيل ص) 10(

 .45طبقات المدلسين ص ) 11(
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  :الحكم على الحديث 

ة حيث الحديث صحيح اإلسناد وال يضر رواية أبي الزبير بالعنعنة وهو من الطبقة الثالث
  . )1(صرح بالسماع في متابعات الحديث

  

 $   $   $   $   $      
  

  :قال ابن األثير رحمه اهللا

وقد سني يسنَي سناَء أي . أي بارتفاَعِ المنْزلة والقَدر عند اللّه تعالى" بشِّر ُأمتي بالسناء"فيه ) س(
  )2(الضوء: والسنَّي بالقصر. ارتَفع

   )45( رقمالحديث 

 عن َأبِي سلَمةَ عنِ )5(عن سفْيان)4( عن معمرٍ)3(حدثَنَا عبد الرزاق: قال اإلمام أحمد
ةاِليَأبِي الْع ننِ َأنَسٍ عبِيعِ ببٍ قَاَل)6(الرنِ كَعب يُأب نع: وُل اللَّهسقَاَل ر r":  َةالُْأم هذه شِّرب

 فَمن عمَل : قَاَل-  وهو يشُك في السادسة-  والرفْعة والدينِ والنَّصرِ والتَّمكينِ في الَْأرضِءبِالسنَا
يبنَص ةري الْآخف لَه كُني ا لَمنْيِللد ةرَل الْآخمع منْه7( "م( . 

  

  : تخريج الحديث
 وأخرجه الرحمن بن مهدي  من طريق عبد)9(في الزهد و)8( في مسندهأخرجه أحمد أيضا

 من )11( إبراهيم بن الحجاج وأخرجه البغوي في شرح السنةمن طريق )10(ابن حبان في صحيحه

                                                 
 .3800رقم /  المحاقلة والمزابنة وعن المخابرة باب النهي عن/ كتاب البيوع /   صحيح مسلم )(1
 .2/414 النهاية في غريب الحديث واألثر )(2
 .607ص تقريب التهذيب هـ211عبد الرزاق بن همام الصنعاني ت  :  هو)(3
 .961ص تقريب التهذيب هـ154معمر بن راشد ت   : هو)(4
 .394ص  تقريب التهذيب هـ161تن بن سعيد الثوري سفيا: هو) (5
 .328تقريب التهذيب ص ، هـ93 ت  بن مهران أبو العالية الرياحي البصري- بالتصغير-رفيع: وه )(6
 .5/134مسند أحمد  )(7

   .  المصدر نفسه(8)
   .1/181لزهد ألحمد ا  (9)

  .2/132حيح ابن حبان ص  (10)
  .14/334رح السنة للبغوي ش  (11)
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 عن عن عبد العزيز بن مسلم) عبد الرحمن و إبراهيم و حرمي(طريق حرمي بن حفص ثالثتهم
أخرجه  و)1( ان ومعتمر بن سليمانوأخرجه أحمد كذلك من طريق يحيى بن يم، به بنحوهالربيع

  من طريق زيد بن الحباب)3(مستدركه في والحاكم )2(البغوي من طريق محمد بن يوسف
   . بنحوه بهعن سفيان)يحيى ومعتمر ومحمد بن يوسف وزيد(أربعتهم

  : دراسة رواة الحديث

 - اجبو سلمة السر أ-  بقاف وميم مفتوحتين بينهما مهملة ساكنة- ليمسالمغيرة بن مسلم القَ  - 
  .)5)(4(المدائني أصله من مرو - بتشديد الراء 

صالح :" قال أبو حاتم  و)8(وذكره ابن حبان في الثقات، )7(والعجلي )6(وثقه ابن معين    
  .)9("صدوق، الحديث

  .)10("ا ما أرى به بأس":فقال ، "سألت أبى عنه": قال عبد اهللا بن أحمد بن حنبل    

  ، حدثنا أبو داود الطيالسى": قال يونس بن حبيب و،)11("ال بأس به": نىوقال الدارقط    

  .)12("اكان صدوقا مسلمو، حدثنا المغيرة بن مسلم: قال    

  .)14("حسن الحديث:"وقال الذهبي  ،)13("صدوق": وقال ابن حجر    

  .هوصدوق : قالت الباحثة

                                                 
   .5/134سند أحمد م  (1)
  .14/335 رح السنة للبغويش  (2)

  .4/312لحاكم ل  على الصحيحينمستدركال )3(
بناها ذو القـرنين آثـالر      .  من أشهر مدن خراسان وأقدمها وأكثرها خيراً، وأحسنها منظراً وأطيبها مخبراً           )(4

 .186/ 1البالد وأخبار العباد للقزويني  

 .966ص تقريب التهذيب )(5

 .396/ 28 تهذيب الكمال )(6

 .2/293 معرفة الثقات  )(7

 .7/466/  الثقات )(8

 .8/229 الجرح والتعديل )(9

 .510/ 2 العلل ومعرفة الرجال  )(10

 .8/241 موسوعة أقوال الدارقطني )(11

 .396/ 28 تهذيب الكمال )(12

 .966ص تقريب التهذيب )(13

 .2/288 الكاشف للذهبي  )(14
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  .)1(ن الخامسة مالربيع بن أنس البكري أو الحنفي بصري نزل خراسان  - 

 الناس يتقون من حديثه ما كان من ":قال و، "الثقات " ذكره ابن حبان فى  و)2(وثقه العجلي
  . )3("األن فى أحاديثه عنه اضطرابا كثير، رواية أبى جعفر عنه

  .)4("ليس به بأس": وقال النسائى

  . )5("هو أحب إلى فى أبى العالية من أبى خلدةو،  صدوق":وقال أبو حاتم 

  .)6("ورمي بالتشيع، صدوق له أوهام": وقال ابن حجر

  . )7("كان يتشيع فيفرط": وقال ابن معين

له أوهام (بشار والشيخ األرنؤوط على قول ابن حجر.وعلق د، هو صدوق: قالت الباحثة
. فأما األوهام فلم يذكرها أحد، فيه نظر" له أوهام ورمي بالتشيع"قوله :"بقولهما ) ورمي بالتشيع

كان :"ما التشيع فقد نقل المصنف متابعا مغلطاي أن معاوية بن صالح قال عن يحيى بن معينوأ
ولو كان ذلك لروى عنه الشيعة . وهو قول لم نجده في جميع الروايات عن يحيى". يتشيع فيفرط

فلم نجد له رواية واحدة مع طول ، وقد بحثنا عنه جميع كتب الرجال عندهم، وذكروه في كتبهم
  . )8("البحث

  .باقي رواة اإلسناد ثقات   - 
  : الحكم على الحديث

إسناده :" وقال شعيب األرنؤوط)10( واأللباني)9(وصححه الحاكم ،الحديث إسناده حسن لذاته
  .)11("حسن

                                                 
 .318 ص تقريب التهذيب  )(1

 .1/350 معرفة الثقات )(2

 .4/228 البن حبان  الثقات)(3

 .9/61 تهذيب الكمال )(4

 .3/454 الجرح والتعديل )(5

 .318ص تقريب التهذيب )(6

 .3/207 تهذيب التهذيب )(7

 .1/392 تحرير تقريب التهذيب )(8
  .4/312لحاكم ل  على الصحيحينمستدركال )9(
  .1/514امع الصغير وزياداته لأللباني جال )10(

  .2/132حيح ابن حبان ص  (11)
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  :قال ابن األثير رحمه اهللا

له حمل إذا ، نبات معروف من األدوية: - بالقصر –السنى " عليكم بالسنى والسنوت " : وفيه
وقد تكررفي ، وبعضهم يرويه بالمد، الواحدة سناة.  وحركته الريح سمعت له زجلًا يبس

  )1(الحديث

  ( * )الحديث 

  . )3( الحديث تقدمت دراسته في حديث 
  

 $   $   $   $   $      
  

  :قال ابن األثير رحمه اهللا

 سنا بالحبشية :قيل" سناَ  يا أم خالد سناَ:وجعل يقول، إنه ألْبس الخَميصة أم خالد"وفيه ) هـ(
بالتشديد " سنَّاه سناَه": وفي أخرى" سنَه سنَه"وفي رواية . حسن، وهي لغةٌ، وتخَفَّف نُونُها وتُشدد

  )2("والتخفيف فيهما
  

   ) 46( رقمحديث 

 بن سعيد بنِ عمرِو بنِ سعيد بنِ حدثَنَا ِإسحاقُ )3(حدثَنَا َأبو الْوِليد:  قال اإلمام البخاري رحمه اهللا
 بِثيابٍ فيها r ُأتي رسوُل اللَّه :بِنْتُ خَاِلد قَالَتْ  حدثَتْني ُأم خَاِلد: حدثَني َأبِي قَاَل:الْعاصِ قَاَل

 " اْئتُوني بُِأم خَاِلد:" قَاَل،ُأسكتَ الْقَوم فَ؟ من تَرون نَكْسوها هذه الْخَميصةَ: سوداء قَاَل)4( خَميصةٌ
 بِي النَّبِي يفَُأتrهدا بِييهنسفََألْب ، يرشيو ةيصلَمِ الْخَمِإلَى ع نْظُرَل يعنِ فَجتَيري مقَأخْلي ولقَاَل َأبو 
 والسنَا بِلسانِ الْحبشية الْحسن قَاَل "سنَا ويا ُأم خَاِلد هذَا سنَايا ُأم خَاِلد هذَا  :"بِيده ِإلَي ويقُوُل

  .)5(حدثَتْني امرَأةٌ من َأهلي َأنَّها رَأتْه علَى ُأم خَاِلد:ِإسحاقُ 

  
                                                 

 .2/415 النهاية في غريب الحديث واألثر )(1

 . المصدر نفسه)(2

 .1022ص تقريب التهذيب 227هشام بن عبد الملك الطيالسي ت :  هو)(3

ال تسمى خميصة إال أن تكون سوداء معلمة وكانت من لباس النـاس             : ثوب خز أو صوف معلم وقيل     :  هي )(4
 .2/81 األثر قديما وجمعها الخمائص النهاية في غريب الحديث و

 .5845رقم/ باب ما يدعى لمن لبس ثوبا جديدا /كتاب اللباس / صحيح البخاري )(5
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  : تخريج الحديث

  .انفرد به البخاري عن مسلم 
  : دراسة رواة السند

  .كلهم ثقات رواة السند   - 

أمة بنت خَاِلد بن سعيد بن الْعاصِ بن ُأمية بن عبد شمس بن عبد منَاف أم خَاِلد : أم خالد هي
القرشية المدنية وكَانَت ولدت بَِأرض الْحبشَة وهي امرَأة الزبير بن الْعوام وولدت لَه عمرو 

  .)r )1بن الزبير وخَاِلد بن الزبير وسمعت النَّبِي  ا

  

 $   $   $   $   $      
  

  :قال ابن األثير رحمه اهللا

السواني جمع سانية، وهي النَّاقةُ " ما سقى بالسواني ففيه نصفُ العشْر"وفي حديث الزكاة ) س(
  )2("..التي يستَقَى عليها

  

   ) 47( رقمالحديث  

يد بنِ الْهيثَمِ َأبو جعفَرٍ الَْأيلي قَاَل َأخْبرنَا هارون بن سع: قال اإلمام النسائي رحمه اهللا
 r عن ابنِ شهابٍ عن ساِلمٍ عن َأبِيه َأن رسوَل اللَّه )4(قَاَل َأخْبرني يونُس )3( حدثَنَا ابن وهبٍ

 )5( وما سقي بِالسواني والنَّضحِعلًا الْعشْر  فيما سقَتْ السماء والَْأنْهار والْعيون َأو كَان ب:"قَاَل
   )6(".نصفُ الْعشْر

  

                                                 
 .2/848 الهداية واإلرشاد في معرفة أهل الثقة والسداد ألحمد بن محمد الكالباذي )(1

 .2/415 النهاية في غريب الحديث واألثر )(2

 .556صب تقريب التهذي197عبد اهللا بن وهب بن مسلم ت :   هو)(3

 .1100ص  تقريب الهذيب159يونس بن يزيد بن أبي النجاد ت :   هو)(4

النهايـة فـي غريـب      ، ما سقي بالدوالي واالستقاء والنواضح اإلبل التي يستقي عليها واحدها ناضح          :  أي )(5
 .5/68الحديث و األثر 

  .2484رقم / باب ما يوجب العشر وما يوجب نصف العشر /كتاب  الزكاة / سنن النسائي )(6
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  :تخريج الحديث 

وأخرجه ،  في سننيهما)2( واإلمام ابن ماجه)1(أخرجه بهذا اإلسناد كل من اإلمام أبي داود
 أخرجه )4(ري من رواية جابر بن عبد اهللا بلفظ السانية وهي مفرد السواني كما أن البخا)3(مسلم

  .من طريق سعيد بن أبي مريم عن ابن وهب به بمعناه  
  :دراسة رجال السند 

  .رواة اإلسناد كلهم من الثقات األثبات 
  : الحكم على الحديث

  .)5(وصححه األلباني،الحديث صحيح اإلسناد

 $   $   $   $   $      
  

  :قال ابن األثير رحمه اهللا

  )6(.أي نَستَقي" إنَّا كُنَّا نُسنُو عليه" فقال أهلهr يه ومنه حديث البعير الذي شَكاَ إل

   )48( رقمالحديث 

، عن زياد بن سعد، ذكر زمعة: قال، )7(حدثنا أبو قرة: قال اإلمام الطبراني رحمه اهللا
، سمعت أبا عبيدة بن عبد اهللا بن مسعود: قال، حدثني يونس بن خباب الكوفي، عن أبي الزبير
وإن رسول  ،ةـ في سفر إلى مكrإنه كان مع النبي :يقول، عبد اهللا بن مسعودع يذكر أنه سم

 بشجرتين rفبصر رسول اهللا : قال،  كان إذا خرج إلى الغائط أبعد حتى ال يراه أحدrاهللا 
 يأمركما rإن رسول اهللا : اذهب إلى هاتين الشجرتين فقل لهما، يا ابن مسعود" :فقال، متباعدتين

ثم ،  حاجتهrفقضى رسول اهللا ، فمشت إحداهما إلى األخرى، رى بكماأن تجتمعا له ليتوا
اء بعير يشتد حتى سجد لرسول ـفج، ى حتى أتينا أزقة المدينةـفمض، اـى مكانهمـرجعتا إل

                                                 
 .1596رقم / باب  صدقة الزرع /كتاب  الزكاة / سنن أبوداود )(1

 .1817رقم  / باب صدقة الزروع والثمار/كتاب الزكاة / سنن ابن ماجه )(2

 .2161رقم  / باب ما فيه العشر أو نصف العشر/كتاب  الزكاة / صحيح مسلم )(3

 .1483رقم  / قى من ماء السماء  باب العشر فيما يس/ كتاب الزكاة/ صحيح البخاري )(4
  .6/132حيح وضعيف سنن النسائي ص  (5)
 .2/415 النهاية في غريب الحديث واألثر )(6

 .981صتقريب التهذيب ، القاضي– بفتح الزاي - الزبيدي- بضم القاف-أبو قرة، موسى بن طارق اليماني: هو )(7
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:  قالوا" من صاحب هذا البعير ؟ " :rفقال رسول اهللا ، ثم قام بين يديه تذرف عيناه، rاهللا 
 "ما شأنك وهذا البعير يشكوك ؟" :rفقال له رسول اهللا ، ا به  فأتو" ادعوه لي":فقال ، فالن
فقال رسول ، ثم أردنا نحره، هذا البعير كنا نسنو عليه منذ عشرين سنة، ول اهللاـيا رس: فقال
استعملتموه عشرين سنة حتى إذا رق عظمه ورق جلده ، بئسما جازيتموه،  شكا ذلك" :rاهللا 

،  فوجه به مع الظهرrفأمر به رسول اهللا ،  لك يا رسول اهللابل هو:  قالوا"نيهعبِ، أردتم نحره
 :rسجد لك هذا البعير ونحن أحق بالسجود ؟ فقال رسول اهللا ، يا رسول اهللا: فقال له أصحابه

  .)1("لو سجد أحد ألحد ألمرت المرأة أن تسجد لزوجها، معاذ اهللا أن يسجد أحد ألحد"
  :تخريج الحديث 

  . من طريق محمد بن يوسف عن أبي قرة به بنحوه مطولًا)2(ني األصبها أبو نعيمأخرجه

  :دراسة رجال اإلسناد 

  .)3( من السادسةالكوفي، موالهم،  األسيدي- بمعجمة وموحدتين- يونس بن خباب    - 

تكلموا فيه من ،  صدوق فى الحديث":وقال الساجى  ،)5( وابن أبي شيبة)4(وثقه ابن معين    
  )7("رمي بالرفض وصدوق يخطئ:" ل ابن حجر قا، )6("جهة رأيه السوء

     ، ) 9( " كان يشتم عثمان،يونس بن خباب رجل سوء:"وعنه أيضا .)8("ال شىء":عن يحيى بن معين    
قال ، )11("منكر الحديث ": قال البخارى  و .)10("ليس بالقوى ،   مضطرب الحديث  ":قال أبو حاتم    و

  . )13("ال تحل الراوية عنه": حبانقال ابن  و،)12("كان خبيث الرأى": أحمد بن حنبل

                                                 
 .9/81 المعجم األوسط  للطبراني )(1

 .1/126 لألصبهاني  دالئل النبوة)(2

 .1098ص تقريب التهذيب )(3

 .11/385 تهذيب التهذيب )(4

 . المصدر نفسه )(5

 . المصدر نفسه )(6

 .1098ص تقريب التهذيب )(7

 .32/506 تهذيب الكمال )(8

 .3/407 تاريخ ابن معين )(9

 .9/238 الجرح والتعديل )(10

 .32/506 تهذيب الكمال )(11

 .1/419 العلل ومعرفة الرجال )(12

 .1/140 المجروحين البن حبان )(13



  الفصل األول                       األحاديث الواردة من باب السين مع النون حتى نهاية باب السين مع الياء

 
 

101

  .صدوق يخطئ: قالت الباحثة

  .وهو ثقة) 44( تقدمت ترجمته في حديث ، أبو الزبير، محمد بن مسلم بن تدرس  - 

  )1( من السادسة اليماني- بفتح الجيم والنون - دي نَ الج- بسكون الميم - زمعة بن صالح   - 

  . )6( وابن حجر)5(  وأبو حاتم)4(  وأبو داود)3( وابن معين)2(ضعفه أحمد، مجمع على تضعيفه    

  .اقي رواة الحديث ثقاتب - 
  :الحكم على الحديث 

  .فيه زمعة بن صالح ضعيف ولم يتابع، الحديث ضعيف
  

 $   $   $   $   $      
  

  :قال ابن األثير رحمه اهللا

  )7("لقد سنَوتُ حتى اشْتكَيت صدرِي"ومنه حديث فاطمة رضي اللّه عنها 
  

   )49( رقمالحديث 

 َأنْبَأنَا عطَاء بن الساِئبِ عن  )9( حدثَنَا حماد )8(حدثَنَا عفَّان: قال اإلمام أحمد رحمه اهللا
10( َأبِيه(  يلع نع t  وَل اللَّهسر َأنrَأ نم ةادوِسو يلَةبِخَم هعثَ معةَ بمفَاط هجوا زمٍ لَمد )11( 

واللَّه لَقَد :حشْوها ِليفٌ ورحيينِ وسقَاء وجرتَينِ فَقَاَل علي ِلفَاطمةَ رضي اللَّه عنْهما ذَاتَ يومٍ 
 وَأنَا :فَقَالَتْ،ميه قَاَل وقَد جاء اللَّه َأباك بِسبيٍ فَاذْهبِي فَاستَخْد،سنَوتُ حتَّى لَقَد اشْتَكَيتُ صدرِي
                                                 

 .340ص تقريب التهذيب )(1

 .2/530 العلل ومعرفة الرجال )(2

 .3/75 تاريخ ابن معين )(3

 .9/388 تهذيب الكمال )(4

 .3/624 الجرح والتعديل )(5

 .1/340 تقريب التهذيب )(6

 .2/415 النهاية في غريب الحديث واألثر )(7

 .681ص تقريب التهذيب 219ن عبد اهللا ت عفان بن مسلم ب:  هو)(8

 .268ص تقر يب التهذيب 167حماد بن سلمة ت :  هو)(9

 .364صتقريب التهذيب ، السائب بن مالك أو ابن زيد الكوفي:  هو)(10

 .10/313فتح الباري البن حجر  ، الجلد المدبوغ:  هو)(11
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 جِْئتُ لَُأسلِّم : قَالَتْ" ما جاء بِك َأي بنَيةُ:" فَقَاَلr يداي فََأتَتْ النَّبِي )1(واللَّه قَد طَحنْتُ حتَّى مجلَتْ
كلَيع،َألَهتَس ا َأنيتَحاستْ،  وعجرفَقَاَل،و :لْتا فَعتَ: قَالَتْ؟ ماس َألَهَأس تُ َأنييا فَقَاَل ،حيعمج نَاهفََأتَي 
 يلع    نْهع اللَّه يضر:اللَّهو وَل اللَّهسا ررِي يدتُ صتَّى اشْتَكَيتُ حنَوس ةُ ، لَقَدمقَالَتْ فَاطو 

ج قَدو ايدلَتْ يجتَّى منْتُ حطَح ا قَدنْهع اللَّه يضنَارمفََأخْد ةعسيٍ وببِس اللَّه كوُل ، اءسفَقَاَل ر
 اللَّهrاللَّهو ": مهنِّي َأبِيعلَكو هِملَيقُ عا ُأنْفم لَا َأجِد مطُونُهب تَطْو فَّةَل الصَأه عَأدا ويكُمطلَا ُأع 

مانَهَأثْم هِملَيقُ عُأنْفا فَ"وعجفَر  ا النَّبِيمَأتَاهr ْا تَكَشَّفَتمهوسءا ِإذَا غَطَّتْ رهِميفَتي قَطخَلَا فد قَدو 
 َألَا ُأخْبِركُما بِخَيرٍ :" ثُم قَاَل" مكَانَكُما:" فَقَاَل،َأقْدامهما وِإذَا غَطَّيا َأقْدامهما تَكَشَّفَتْ رءوسهما فَثَارا

 تُسبحانِ في دبرِ كُلِّ :"فَقَاَل" كَلماتٌ علَّمنيهِن جِبرِيُل علَيه السلَام :" فَقَاَل، بلَى: قَالَا"لْتُمانيمما سَأ
ا ثَلَاثًا وحبا فَسكُماشرا ِإلَى فتُميِإذَا َأوا وشْرانِ عرتُكَبا وشْرانِ عدمتَحا وشْرع لَاةا صدماحو ينثَلَاث

ينثَلَاثا وعبا َأرركَبو ينثَلَاثقَاَل،ثَلَاثًا و : وُل اللَّهسر يهِننلَّمنْذُ عم نكْتُها تَرم اللَّهفَو rفَقَاَل : قَاَل 
اءالْكَو ناب 2( لَه(:فِّينلَةَ صلَا لَيفَقَاَل، و :ي اللَّه قَاتَلَكُم فِّينلَةَ صلَا لَيو منَع اقرَل الْعا َأه)3(.  

  : تخريج الحديث

 في )5(وأخرجه ابن سعد،  من طريق الحجاج بن منهال عن حماد)4(أخرجه الطبراني
 كالهما من طريق عبد الرحمن )7( ومسلم )6(والحديث أخرجه البخاري ، الطبقات بسند اإلمام أحمد

  .ولم يرد عندهما اللفظة التي أوردها ابن األثير، نحوه وفيه اختصاربه ب tبن أبي ليلى عن علي ا
  : دراسة رواة الحديث

 -  يالكُوف ياِئبِ الثَّقَفو السقَاُل َأبيد، ومحو ماِئبِ، َأبالس نب طَاءع . فِّي8(هـ136تُو(.  

  

                                                 
ا وتجر وظهر فيها ما يشبه البثر من العمل         مجلت يده تمجل مجال ومجلت تمجل مجال اذا يخن جلده         :  يقال )(1

 .4/300النهاية في غريب الحديث واألثر ، باألشياء الصلبة الخشينة

 .2/361اإلصابة في معرفة الصحابة ، tعبد اهللا بن عمرو اليشكري مشهور بصحبته علي :  هو)(2

 .1/106 مسند أحمد )(3

 .2/895 الدعاء للطبراني )(4

 .8/25بن سعد    الطبقات الكبرى ال)(5

بـاب  /وكتاب فرض الخمس، 6318رقم / باب التكبير والتسبيح عند المنام/ كتاب الدعوات /  صحيح البخاري    )(6
رقـم  / باب مناقب علي بن أبي طالب     /وكتاب المناقب ، 3113رقم  / الدليل على أن الخمس لنوائب رسول اهللا      

   .5362 باب خادم المرأة رقم 5361 رقم / باب عمل المرأة في بيت زوجها/وكتاب النفقة، 3705

 .6809رقم  / التسبيح أول النهار وعند النوم/كتاب الذكروالدعاء والتوبة واالستغفار/ صحيح مسلم)(7

 .678تقريب التهذيب ص  )8(
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ثقة : "، وقال أحمد بن حنبل)4(نسائي، وال)3(، والعجلي)2(، وابن معين)1(وثقه أيوب السختياني    
كان ثقة، وقد : "، وقال ابن سعد)6("إذا حدثك عن رجل واحد فهو ثقة: "وقال شعبة، )5("ثقة

، وصحح ابن )7("روى عنه المتقدمون، وقد كان تغير حفظه بأخرة، واختلط في آخر عمره
 .)8(القطان من حديثه ما رواه قبل اختالطه

اء بن السائب محله الصدق قديما قبل أن يختلط، صالح مستقيم كان عط: "وقال أبو حاتم
صدوق : "، وقال ابن حجر)9 ("الحديث، ثم بأخرة تغير حفظه في حديثه تخاليط كثيرة 

  . )10("اختلط

ليث بن أبي سلَيم، وعطاء بن السائب، ويزيد بن أبي زياد، :  "وقال عبد الرحمن بن مهدي
ابن أبي : يعني–هو أضعف عندي من ليث : "ل ابن علَية، وقا)11("ليث أحسنهم حاال عندي

  .)13("عطاء بن السائب ال يحتج بحديثه: "، وقال ابن معين)12("، والليث ضعيف- سليم
  

عفه من ضعفه الختالطه، فما رواه قبل اختالطه فهو هو ثقة، وإنما ض: قالت الباحثة
 في آخر عمره فاحتج أهل العلم  عطاء بن السائب اختلط:بن الصالحاوقال الحافظ  ، صحيح

برواية األكابر عنه مثل سفيان الثوري وشعبة ألن سماعهم منه كان في الصحة وتركوا 
وفي هذه الرواية روى عنه حماد قبل اختالطه وروايته ، )14(االحتجاج برواية من سمع منه آخر

ؤخذ من أربعة ال  وإنما حديث عطاء الذي كان منه قبل تغيره ي:"وقال الطحاوي، عنه صحيحة

                                                 
  .6/333الجرح والتعديل   )1(
  .20/92تهذيب الكمال   )2(
  .2/136معرفة الثقات  )3(
  .20/92تهذيب الكمال  )4(
  .6/333رح والتعديل الج )5(
  .6/338الطبقات الكبرى  )6(
  .)338 /6( طبقات ابن سعد  )7(
  .6/333الجرح والتعديل  )8(
  .المصدر نفسه  )9(
 .678تقريب التهذيب ص )10(

  .6/333الجرح والتعديل  )11(
  .)338 /6( طبقات ابن سعد  )12(
  .4/59) رواية الدوري(تاريخ ابن معين  )13(

 .392/ 1 في علوم الحديث  مقدمة ابن الصالح)(14
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  )1("من سواهم وهم شعبة وسفيان الثوري وحماد بن سلمة وحماد بن زيد

  .باقي رواة الحديث كلهم ثقات  - 

  :الحكم على الحديث 

وفي هذا السياق ما يستغرب وإسناده جيد ورواته :"وقال المنذري،الحديث صحيح اإلسناد
وقال ،)2(بل اختالطه واهللا أعلمثقات وعطاء بن السائب ثقة وقد سمع من حماد بن سلمة ق

  )3("ضعيف:"األلباني

  

 $   $   $   $   $      
  

  

  :قال ابن األثير رحمه اهللا

كأنها كانت تَسقي لهم نَخلَهم " إن لي جاريةً هي خاَدمنا وساَنيتُنا في النَّخل" وحديث العزل - * 
  )4(".وقد تكرر في الحديث. عوض البعير

  

   )50( رقمالحديث 

 َأخْبرنَا َأبو )5(حدثَنَا َأحمد بن عبد اللَّه بنِ يونُس حدثَنَا زهير: قال اإلمام مسلم رحمه اهللا
 وَل اللَّهسلًا َأتَى رجر ابِرٍ َأنج نرِ عيبالزrتُنَا  : فَقَاَليانسنَا ومخَاد يةً هارِيِلي ج َأنَا ِإنو

 فَلَبِثَ ، اعزِْل عنْها ِإن شْئتَ فَِإنَّه سيْأتيها ما قُدر لَها:" فَقَاَل،وفُ علَيها وَأنَا َأكْره َأن تَحمَلَأطُ
َأتَاه ُل ثُمجبِلَتْ: فَقَاَل،الرح ةَ قَدارِيالْج ا:" فَقَاَل، ِإنا ميهْأتيس َأنَّه تُكرَأخْب ا قَدلَه ر6(" قُد(.  

  : تخريج الحديث

  .انفرد به مسلم عن البخاري 

                                                 
 .1/325 الرواة الثقات  من اختلط من الكواكب النيرات في معرفة)(1

  .2/298لترغيب والترهيب من الحديث الشريف لعبد العظيم بن عبد القوي المنذريا  (2)
  .1/247عيف الترغيب والترهيب لأللباني ض  (3)
 .2/415 النهاية في غريب الحديث واألثر )(4

 .342 ص تقريب التهذيب 173زهير بن معاوية بن حديج ت :  هو)(5

 .3446رقم / باب حكم العزل/ كتاب  النكاح /  صحيح مسلم)(6
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  :دراسة رواة الحديث 

وفي ": قال العالئي، )44(رجال السند كلهم ثقات وأبو الزبير سبقت ترجمته في حديث 
صحيح مسلم عدة أحاديث مما قال فيه أبو الزبير عن جابر وليست من طريق الليث وكأن مسلما 

  .)1("لع على أنها مما رواه الليث عنه وإن لم يروها من طريقه واهللا أعلمرحمه اهللا اط

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 .110ص جامع التحصيل  للعالئي )(1
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  المبحث الثاني
  واوـع الـن مـالسي

  :قال ابن األثير رحمه اهللا

السوَأةُ في األصل الفَرج، ثم نُقل " وهل غَسلْتَ سوَأتَك إالَّ أمسِ"في حديث الحديبية والمغيرة * 
وهذا القول إشارة إلى غَدرٍ كان المغيرةُ فَعله . يستَحياَ منه إذا ظَهر من قول أو فعلإلى كُّل ما 

  )1(".مع قوم صحبوه في الجاهلية فقتَلَهم وأخَذَ أموالهم

   )51( رقمالحديث 

حاقَ بنِ يسارٍ عنِ حدثَنَا يزِيد بن هارون َأخْبرنَا محمد بن ِإس: قال اإلمام أحمد رحمه اهللا
 ومروان بنِ )2(الزهرِي محمد بنِ مسلمِ بنِ شهابٍ عن عروةَ بنِ الزبيرِ عنِ الْمسورِ بنِ مخْرمةَ

هذَا ابن َأبِي ": حمد قَاَلمن هذَا يا م: قَاَل ....  عام الْحديبِيةr خَرج رسوُل اللَّه  : قَالَا)3(الْحكَمِ
 rواللَّه لَولَا يد كَانَتْ لَك عنْدي لَكَافَْأتُك بِها ولَكن هذه بِها ثُم تَنَاوَل ِلحيةَ رسوِل اللَّه : قُحافَةَ قَاَل

 وِل اللَّهسْأسِ رلَى رفٌ عاقةَ وبشُع نةُ بيرغالْموrْي القَاَل ف يددقَال: ح ثُم هدي عقْري:َ كدي كسَأم 
 وِل اللَّهسر ةيِلح نعrقَاَل كُل ِإلَيلَا تَص اللَّهَل وقَاَل:  قَب َأغْلَظَكو ا َأفَظَّكم كحيو : مسفَتَب 

 وُل اللَّهسرrقَاَل:  قَاَل دمحا مذَا يه نذَا ا: مةَ قَاَلهبشُع نةُ بيرغالْم يكَأخ نب : رلْتَ َأغُدْل غَسه
 بِمثِْل ما كَلَّم بِه َأصحابه فََأخْبره َأنَّه لَم يْأت يرِيدr  فَكَلَّمه رسوُل اللَّه َ: قَالسوَأتَك ِإلَّا بِالَْأمسِ

 وقَد رَأى ما يصنَع بِه َأصحابه لَا يتَوضُأ وضوءا ِإلَّا rِل اللَّه  فَقَام من عنْد رسو:حربا قَاَل
وهرتَداب،وهرتَداقًا ِإلَّا ابسقُ بسبلَا يو ،ِإلَّا َأخَذُوه ءشَي رِهشَع نقُطُ مسلَا يشٍ فَقَاَل، ويِإلَى قُر عجفَر  :

ِإنِّي جِْئتُ كسرى في ملْكه وجِْئتُ قَيصر والنَّجاشي في ملْكهِما واللَّه ما رَأيتُ يا معشَر قُريشٍ 
 كُمْأيوا را فَردَأب ءِلشَي ونَهملسا لَا يمتُ قَوَأير لَقَدو ابِهحي َأصف دمحثَْل مكًا قَطُّ مل4("...م(.   

                                                 
 .2/416 النهاية في غريب الحديث واألثر )(1

من لـه وألبيـه   لمسور بن مخرمة بن نوفل بن أهيب بن عبد مناف بن زهرة الزهري أبو عبد الـرح               ا:هو) (2
 .3/1399االستيعاب في معرقة األصحاب ، صحبة مات سنة أربع وستين

مروان بن الحكم بن ابى العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف القرشى األموى يكنى ابا عبـد                    :  هو )(3
 الحكم سنة اثنتين من الهجرة وقيل عام الخندق وقال مالك ولد مروان بن   rالملك ولد على عهد رسول اهللا       

وهو ابن ثمان    rيوم أحد وقال غيره ولد مروان بمكة ويقال ولد بالطائف فعلى قول مالك توفى رسول اهللا                 
 .3/1387سنين أو نحوها ولم يره ألنه خرج إلى الطائف االستيعاب 

 .4/323 مسند أحمد )(4
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  :ديث تخريج الح

، ومن طريق معمر بن راشد،  من طريق سفيان بن عيينة)2( وأحمد)1(أخرجه البخاري
سفيان ( أربعتهم ، ومن طريق عبد اهللا بن محمد، وأخرجه البخاري من طريق الليث بن عقيل

  .ا عن الزهري به بألفاظه بطوله ومختصر) عبد اهللا بن محمد  وومعمر والليث
  :دراسة رجال اإلسناد 

  .)12( في حديث تقدمت ترجمته، سحاقاحمد بن م  - 

  .باقي رجال اإلسناد ثقات   - 

  :الحكم على الحديث 

ويتقوى إلى الصحيح لغيره فيه محمد بن إسحاق صدوق ، الحديث حسن اإلسناد
  .بالمتابعات والشواهد 

  

 $   $   $   $   $      
  

  :قال ابن األثير رحمه اهللا

. رجل أسوُأ وامرأةٌ سوآء: يقال. القَبِيحةُ: السوآء"  من حسناَء عقيمسوآء ولُود خير"وفيه ) هـ(
وأخرجه غيرهr .  حديثاً عن النبي  )3(أخرجه األزهري. وقد يطْلق على كّل كلمة أو فَعلة قبيحة

   )4( "..حديثا عن عمر
  

  
                                                 

ان عـن الزهـري    من طريـق سـفي   (4178رقم / باب غزوة الحديبية    /كتاب المغازي   / صحيح البخاري    )(1
باب ما يجوز من الشروط فـي       / وفي كتاب الشروط     )من طريق سفيان   ( 4157 ورقم   )وسفيان عن معمر  

باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع      / وفي كتاب الشروط     )من طريق الليث  ( 2712و2711اإلسالم رقم   
زوة الحديبيـة رقـم     باب غ /  وفي كتاب المغازي     )من طريق معمر   (2732ورقم   2731أهل الحرب رقم    

 .4181ورقم  4180

 .328، 4/327 مسند أحمد )(2

اَألزهرِي عبيد اِهللا بن َأحمد بنِ عثْمان البغْدادي المحدثُ، الحجةُ، المقْرُِئ، َأبو القَاسمِ عبيد اِهللا بن َأحمد              :  هو )(3
 .578/ 17ي، الصيرفي سير أعالم النبالء بنِ عثْمان اَألزهرِي، البغْدادا

 .2/416 النهاية في غريب الحديث واألثر )(4
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  )52(رقمالحديث 

درست ن بن إسحاق التستري ثنا يحيى بحدثنا الحسين : قال اإلمام الطبراني رحمه اهللا
سوداء ولود :" r قال رسول اهللا :ثنا علي بن الربيع حدثني بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال

على باب الجنة يقال )2( يظل محبنطئا)1(  إني مكاثر بكم األمم حتى بالسقطخير من حسناء ال تلد
  .)3(" الجنة أنت وأبواكادخل  : يا رب وأبواي فيقال له: فيقول،ادخل الجنة :له

  : تخريج الحديث

وأخرجه ابن  ، من طريق إبراهيم بن محمد بن الحسن)4(أخرجه أبو الشيخ األصبهاني
 تمام من طريق )6(وأخرجه أبو القاسم،  من طريق أبي عبد اهللا محمد بن يزيد الدروقي)5(عساكر

عن يحيى بن درست ) والقاسم إبراهيم وأبو عبد اهللا وأب(ثالثتهم ، أبي يعقوب يوسف بن موسى
  .  رضي اهللا عنها)7(وله شاهدعن أم سلمة، بهذا اإلسناد بمثله

  :دراسة رجال الحديث

  . )8( هـ290 ت الحسين بن ِإسحاقَ بنِ ِإبراهيم التُّستَرِي الدقيقُ   - 

 خروجي إلى شيخ جليل سمعت منه سنة خمس وسبعين وقت": فقال)9(ذكره أبو بكر الخالل
كرمان وكان عنده عن أبي عبد اهللا جزء مسائل كبار وكان رجالً مقدماً رأيت موسى بن 

  )11("وكَان من الحفَّاظ الرحالَة :"قال الذهبي، )10("إسحاق القاضي يكرمه ويقدمه

  ثقة: قالت الباحثة

                                                 
النهايـة فـي    ، الولد الذي يسقط من بطن أمه قبل تمامه       :  أكثُرها - بالكسر والفتح والضم، والكسر    - السقط   )(1

 .2/378غريب الحديث واألثر

 .2/757ر لسان العرب البن منظو، ممتنعاً:  أي)(2

 .19/416 المعجم الكبير )(3

 .1/22 أمثال الحديث ألبي الشيخ األصبهاني  )(4

 .14/50 تاريخ دمشق البن عساكر )(5

 .361/ 3 فوائد تمام ألبي القاسم محمد بن تمام  )(6

 .6/161 )مرسال( ومصنف عبد الرزاق 2/195 أخبار أصبهان )(7

 .14/58 سير أعالم النبالء )(8

سـير أعـالم النـبالء      ، مام، العالَّمةُ،َأبو بكْرٍ َأحمد بن محمد بنِ هارون بن يزِيد البغْدادي الخَـالَّل            ِإلا:هو )(9
 .14/297،للذهبي

 .1/140 طبقات الحنابلة  البن أبي يعلى )(10

 .14/58 سير أعالم النبالء )(11
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 -  يحيى بن د1(شرة  من العا بن زياد البصري- بضمتين وسكون المهملة-ست ر(.   

    .)3("ثقة:"وقال ابن حجر، "ال بأس به:"وفي موضع آخر قال ، )2(وثقه النسائي    

  ثقة: قالت الباحثة

  )5("ضعيف:"غير قول الهيثمي عنه،   لم أعثر على ترجمة له)4(علي بن الربيع   - 

 -   زهمِ بيكح ننِ بةَباوِيعم  رِيةَ القُشَيدينِ حب ،و عَأبرِيصالب كالمل دفِّي قبل .ب6(هـ160 تُو(.   

، )11(، وابن شاهين)10(والنسائي، )9(والترمذي، )8(، وابن معين)7(وثقه ابن المديني
  .)13(بن راهويه قد احتجا به ، وذكر ابن حبان أن أحمد بن حنبل، وإسحاق)12(والحاكم

إسناد صحيح، إذا كان دون ":بن حكيم، عن أبيه، عن جده، فقال وسئل ابن معين عن بهز
  .)14("بهز ثقة

                                                 
 .1053 ص تقريب التهذيب )(1

 .69/ 1 مشيخة النسائي )(2

 .1053 ص تقريب التهذيب )(3

علي بـن نـافع     "علي بن نافع وهو مجهول كما قال العقيلي         :  علي بن الهيثم وقيل   : قيل،  اختلف في اسمه   )(4
ضـعفاء الغقيلـي    " .وهذا المتن يروى بغير هذا اإلسناد أصلح من هذا        ،  حديثه غير محفوظ  ،  مجهول بالنقل 

ولكنـه ال  ، وقد وجدت لطرفه األول شـاهداً    : قلت:(  األلباني فقال    وقد رد على هذا الكالم اإلمام     ، 3/253
: - وهو ابن أبـي سـويد   -حدثنا إبراهيم بن الفضل : ألنه يرويه عبد اهللا بن محمد بن سنان،  يساوي فلساً 

أخرجه أبو نعـيم    .عن سواء الخزاعي عن أم سلمة مرفوعاً به         ،  حدثنا حماد بن سلمة عن عاصم بن بهدلة       
  ) .144/ 1" ( أصبهانأخبار"في 

كـان يـضع    : "وآفته ابن سنان هذا ؛ وهو الروحي الواسطي ؛ قال ابن حبان وأبو نعـيم              ): األلباني(قلت       
 .7/265السلسة الضعيفة ، )الحديث

 .4/258جمع الزوائد ومنبع الفوائد للهيثمي م )(5

 .178تقريب التهذيب ص  )6(

 .2/430الجرح والتعديل   )7(

 .82ص ) رواية الدارمي(، تاريخ ابن معين 4/124) رواية الدوري( معين تاريخ ابن  )8(

 .1/438تهذيب التهذيب   )9(

 .4/262تهذيب الكمال  )10(

 .49تاريخ أسماء الثقات ص  )11(

 .4/262تهذيب الكمال  )12(

 .1/194المجروحين البن حبان  )13(

 .4/261تهذيب الكمال  )14(



  الفصل األول                       األحاديث الواردة من باب السين مع النون حتى نهاية باب السين مع الياء

 
 

110

   .)2("لكنه ليس بالمشهور وصالح،: "، وقال أبو زرعة)1("هو عندي حجة:"وقال أبو داود 

وجماعة من الثقات، ... قد روى عنه ثقات الناس، وقد روى عنه الزهري :" وقال ابن عدي
الرواية عنه من الثقات، ولم َأر له وأرجو أنه ال بأس به في رواياته، ولم َأر أحدا تخلف في 
  .)3(" حديثًا منكرا، وأرجو أنه إذا حدث عنه ثقة فال بأس بحديثه 

بن حكيم، وأنه يجمع  وال أعلم خالفًا بين أكثر أئمة أهل النقل في عدالة بهز:"وقال الحاكم
: را عنه فقالسألت غُنْد: "بن حكيم؟ قال ما تقول في بهز: بن حنبل وسئل أحمد .)4("حديثه

  .)5("قد كان شعبة مسه، ثم تبين معناه، فكتب عنه

  .)6("صدوق: "وقال ابن حجر

  :لكنه لم يسلم من جرح البعض له

من أنت؟ ومن : هو عند الشافعي ليس بحجة، ولم يحدث شعبة عنه، وقال له:"قال أبو داود
  .)8("بههو شيخ، يكتب حديثه، وال يحتج : "، وقال أبو حاتم)7("أبوك؟

  .)10(" )9(بن حكيم عن أبيه عن جده، إسناد أعرابي بهز: "جزرة وقال صالح

كان يخطئ كثيرا، فأما أحمد وإسحاق فهما يحتجان به، وتركه جماعة من أئمتنا، ": وقال ابن حبان
  .)12(" ألدخلناه في الثقات، وهو ممن أستخير اهللا فيه)11()إنا آخذوها وشطر ماله:(ولوال حديثه

                                                 
 .1/437تهذيب التهذيب  )1(

 .2/431 والتعديل الجرح )2(

 .2/67الكامل  )3(

 .1/46المستدرك على الصحيحين  )4(

 .1/438تهذيب التهذيب   )5(

 .178تقريب التهذيب ص   )6(

 .1/437تهذيب التهذيب   )7(

  .2/431الجرح والتعديل   )8(
حصيل العلـم،   الظاهر أن من قيلت فيه هذه اللفظة فإنه مضعف من قبل حفظه؛ ألن األعراب ال يشتغلون بت                  )9(

 .165-164شفاء العليل بألفاظ وقواعد الجرح والتعديل ص : انظر. ومن هنا يأتي في حديثهم الوهم والغلط

 .2/66الكامل في الضعفاء  )10(

، والنسائي، كتاب الزكاة، باب عقوبـة  1575: أخرجه أبو داود، كتاب الزكاة، باب في زكاة السائمة، رقم          )11(
 .والحديث حسن اإلسناد، 33/241 وأحمد ،2444: مانع الزكاة، رقم

 .1/194المجروحين البن حبان  )12(
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هو ثقة، فأكثر العلماء على توثيقه، ويكفي أن الزهري روى عنه وهو :  الباحثةقالت
بن سعيد القطان روى عنه، عن أبيه، عن جده، مع العلم بتشدده في  ، وأن يحيى)1(أكبر منه

  .الرواية وتحريه فيها

  . وأما ترك شعبة له، فقد ترك الرواية عنه فترة ثم تراجع عن هذا وكتب عنه

وقول :"بن القطان فقالاح أبي حاتم له فمعلوم أنه متشدد، وقد تعقبه أبو الحسن وأما جر
  .)2("ال ينبغي أن يقبل منه إال بحجة، وبهز ثقة عند من علمه) ال يحتج به: (أبي حاتم

كان يخطئ كثيرا، فأما أحمد وإسحاق فهما يحتجان به، وتركه : "وأما قول ابن حبان
      ألدخلناه في الثقات، وهو ممن) إنا آخذوها وشطر ماله: ( حديثهجماعة من أئمتنا، ولوال

فهو أكثر تشددا في الجرح من أبي حاتم، فإن أحاديث الثقة ال تُرد إن أخطأ في " أستخير اهللا فيه
كان (قوله : إحداها: في قوله هذا مأخوذات:" حديث واحد، وقد كفى الذهبي مْؤنةَ الرد عليه فقال

 وما )3(وإنما يعرف خطأ الرجل بمخالفة رفاقه له، وهذا انفرد بالنسخة المذكورة) رايخطئ كثي
فما ) تركه جماعة(قولك: الثاني، شاركه فيها، وال له في عامتها رفيق، فمن أين لك أنه أخطأ

: ولوال حديث:(الثالث، علمت أحدا تركه أبدا، بل قد يتركون االحتجاج بخبره، فَهلَّا أفصحت بالحق
 وحديثه قريب من ، فهو حديث انفرد به بهز أصلًا ورأسا، وقال به بعض المجتهدين) إنا آخذوها
  .)4("الصحة

 -  ميكةَ حاوِيعم نب رِيصالب رِيةَ القُشَيدينِ ح5(الثالثةمن . ب(.  

  .)8(ثقات، وذكره ابن حبان في ال)7("ليس به بأس: "، وقال النسائي)6("ثقة:"قال العجلي

  .)9("صدوق: "وقال ابن حجر

                                                 
 .4/262تهذيب الكمال للمزي : انظر  )1(

 .5/566بيان الوهم واإليهام  )2(

بهز بن حكيم عن أبيه عن جـده، روى بهـذا           :"يقصد بالنسخة ما رواه عن أبيه عن جده، قال ابن الصالح            )3(
  .118معرفة علوم الحديث ص : انظر".  ه هو معاوية بن حيدة القشيرياإلسناد نسخة كبيرة حسنة، وجد

  .81-9/80تاريخ اإلسالم للذهبي   )4(
 .266صتقريب التهذيب   )5(

 .1/317معرفة الثقات   )6(

 .7/203تهذيب الكمال للمزي   )7(

 .4/161  البن حبانالثقات  )8(

 .266صتقريب التهذيب   )9(
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  . صدوقهو: قالت الباحثة

جد  معاوية بن حيدة بن معاوية بن قشير بن كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة القشيري  - 
 أخبرني أبي أنه أدرك بخراسان :"بهز بن حكيم قال البغوي نزل البصرة وقال بن الكلبي

   .)r ")1 سمع النبي :" وقال البخاري" له وفادة وصحبة:"بن سعدا وقال "ومات بها
  

  :الحكم على الحديث 

، وفيه علي بن الربيع ضعيف، )2(فقد ورد في كتب الموضوعات، موضوعالحديث 
  .)3(وضعفه األلباني

  

 $   $   $   $   $      
 

  :قال ابن األثير رحمه اهللا

نُبوة، ثم يْؤتي اللّه الملَك من خالفة : أن رجال قَص عليه رؤيا فاستاء لها، ثم قال"وفيه ) س(
يقال استاَء فالن بمكاني أي ساءه . استاَء بوزن استاك، افْتَعل من السوء، وهو مطاوع ساء" يشاء
   )4("أي طَلَب تأويلَها بالتأمل والنَّظَر" فاستالها"ويروي . ذلك

  

   )53( رقمالحديث 

، عن علي بن زيد، حدثنا حماد، ى بن إسماعيل حدثنا موس:قال اإلمام أبو داود رحمه اهللا
فذكر " أيكم رأى رؤيا ؟ " ذات يوم :  قالrأن النبي ، )5(عن أبيه، عن عبد الرحمن بن أبي بكرة

                                                 
 .149/ 6 اإلصابة في تمييز الصحابة )(1

اللؤلؤ المرصوع فيما ال أصل له      ، 219ألسرار المرفوعة في األخبار الموضوعة للمال علي القاري  ص           ا )(2
 .98محمد بن خليلي المشيشي ص ، أو بأصله موضوع

  .1/704لجامع الصغير وزياداته ا  (3)
 .2/416 النهاية في غريب الحديث واألثر )(4

ن الحارث بن كَلَدةَ بن عمرو بن عالج بن أبي سلمة ابن عبد العزى بن غيرةَ بـن   نُفَيع ب : واسمه،   َأبو بكْرة  )(5
من  rو ممن نزل يوم الطائف إلى رسول اهللا ،جارية الحارث بن كَلَدة، سمية: وُأمه، عوف بن ثَقيف الثقفي 

عدود في مواليه أسد الغابة في      وهو م .  فَأسلم وكُني أبا بكْرةَ وأعتقه رسول اهللا         )بكْرة( حصن الطائف في    
 .6/41معرفة الصحابة 
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خالفة ":فقال ،يعني فساءه ذلك، rفاستاء لها رسول اهللا : ولم يذكر الكراهية، قال، )1(معناه
    .)2("ثم يؤتي اهللا الملك من يشاء، نبوة

  :تخريج الحديث 

 من طريق إبراهيم بن الحجاج وفي فضائل الصحابة )3(سندهبأخرجه أحمد بن حنبل 
من وأخرجه الطحاوي في مشكل اآلثار )4( وحجاج بن منهال كالهما عن حماد بن سلمة به بنحوه

 من طريق وأخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق ،)5(طريق األسود بن عامر عن حماد به بنحوه
  . )7(  بسنده عن حماد به بمثلهوأخرجه أبو داود الطيالسي، )6( بن خليفة عن حماد به بنحوههوذة

  :دراسة رجال اإلسناد 

علي بن زيد بن عبد اهللا بن زهير بن عبد اهللا بن جدعان التيمي البصري أصله حجازي   - 
  )8(ـه131 ت وهو المعروف بعلي بن زيد بن جدعان ينسب أبوه إلى جد جده

، )9("وإلى اللين ما هو، صالح الحديث، ثقة:"ى تضعيفه غير أن يعقوب بن شيبة قالمجمع عل
  .)11("صويلح الحديث:" وقال مرة، )10("أحد الحفاظ وليس بالثبت:" وقال الذهبي 

  .  هو ضعيف: قالت الباحثة 

  .باقي رواة الحديث ثقات  - 

                                                 
ا األشعث،  حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا محمد بن عبد اهللا األنصاري، حدثن          (يقصد الحديث الذي سبقه وفيه       )(1

أنا، رأيت كأن   : فقال رجل "من رأى منكم رؤيا ؟      : "  قال ذات يوم   r نبيأن ال  ،عن أبي بكرة   ،عن الحسن 
من السماء فوزنت أنت وأبو بكر فرجحت أنت بأبي بكر، ووزن عمر وأبو بكر، فـرجح أبـو                  ميزانًا نزل   

سـنن أبـي    )rبكر، ووزن عمروعثمان، فرجح عمر ثم رفع الميزان، فرأينا الكراهية في وجه رسول اهللا  
 .4634رقم / باب في الخلفاء / كتاب السنة / داود 

 .4634رقم / فاء باب في الخل/ كتاب السنة /  سنن أبي داود )(2

 .5/44 مسند أحمد )(3

  . 1/189حديث أبي بكر بن مالك / فضائل الصحابة ألحمد بن حنبل  )(4

 .7/373 باب بيان مشكل ما روي عن رسول اهللا صلى اهللا عليه - مشكل اآلثار للطحاوي  )(5

 .8/ 36 تاريخ دمشق )(6

 .2/196 مسند الطيالسي )(7
  .696تقريب النهذيب ص   (8)
  .20/438تهذيب الكمال   (9)

  .2/40الكاشف للذهبي   (10)
  .1/140من تكلم فيه وهو موثق  (11)
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  :الحكم على الحديث 

  .)1(وصححه األلباني،  اإلسنادحسنالحديث 

 $   $   $   $   $      
  

  : قال ابن األثير رحمه اهللا

   )2( .أي ما قال له أسْأتَ" فما سوَأ عليه ذلك"ومنه الحديث 

   )54( رقمالحديث 

  .لم أعثر على تخريج له
  

 $   $   $   $   $      
  

  : قال ابن األثير رحمه اهللا

الباء الموحدة وبعدها ياء تحتها وهي بضم السين وكسر " السوبية"في حديث ابن عمر ذكر 
   )3( ..وكثيراً ما يشربه أهُل مصر. نبيذٌ معروفٌ يتَّخذ من الحنطة: نقطتان

  )55(رقمالحديث 

  .لم أعثر على تخريج له

 $   $   $   $   $      
  

  

  :قال ابن األثير رحمه اهللا

يقال ساخت . غاَصت في األرضأي " فساخَتْ يد فَرسي"في حديث سراقة والهِجرة ) س(
   )4( "....األرض به تَسوخُ وتَسيخ

  

                                                 
  .10/135حيح و ضعيف سنن أبي داود ص  (1)
 .2/416 النهاية في غريب الحديث واألثر )(2

 . المصدر نفسه)(3

 . المصدر نفسه)(4
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   )56( رقمحديث 

عن ، حدثني معمر: أخبرنا محمد بن عمر قال: قال اإلمام محمد بن سعد رحمه اهللا
جاء ناس من قريش : م قالشُععن سراقة بن ج، مشُععن عبد الرحمن بن مالك بن ج، الزهري

 فلما دنوت منهم بحيث يسمعهم الصوت عثرت ،....وأبي بكر دية  rيجعلون في رسول اهللا 
، أضرهم أم ال: فاستقسمت بها)1(فأهويت إلى كنانتي فاستخرجت األزالم، فرسي فخررت عنها

حتى إذا دنوت من ، فركبت فرسي تقرب بي،  فعصيت األزالم،أن ال أضرهم: فخرج الذي أكره
فخرج الذي ، انتي فاستخرجت األزالم فاستقسمت بهافقمت فأهويت بيدي إلى كن، القوم عثرت بي

وهو ، rحتى سمعت قراءة رسول اهللا ، فركبت فرسي فرفعتها تقرب بي، أن ال أضرهم: أكره
فخررت ، في األرض حتى بلغتا الركبتينفساخت يدا فرسي ، ال يلتفت وأبو بكر يكثر االلتفات

   )2( ....."، توت قائمةفلما اس، ولم تكد تخرج يدها، عنها ثم زجرتها فنهضت

  :تخريج الحديث 

  من طريق عبد الرحمن بن مالك عن أبيه عن سراقة )3(أخرجه الحاكم في المستدرك 
 في صحيحيهما من طريق أبي )5( ومسلم )4(وله شاهد أخرجه البخاري، بن جعشم به بمثلها

  .إسحاق الهمداني عن البراء بن عازب رواه مختصرا

  :دراسة رجال الحديث 

  .)6(هـ207 ت محمد بن عمر بن واقد األسلمي الواقدي المدني القاضي نزيل بغداد   - 

ذاك أمير : فقال، ذكر الواقدى و سمعت الدراوردى":قال ، عن يعقوب مولى أبى عبيد اهللا
  .)7("المؤمنين فى الحديث

                                                 
ا مكتُوب األمر والنهى، افْعل وال تفْعـل، كـان          وهي القداح التي كانت في الجاهلية عليه      : األزالم:  معناها )(1

الرجل منهم يضعها في وعاء له، فإذا أراد سفراً أو زواجاً أو أمراً مهِماً أدخَل يده فأخرج منها زلما، فـإن                
 . 2/311النهاية في غريب الحديث واألثر، خرج األمر مضى لشأنه، وإن خرج النَّهى كفَّ عنه ولم يفعلْه

 .   1/330سراقة بن مالك /   الجزء المتمم لطبقات ابن سعد)(2

 .3/7 كتاب الهجرة - المستدرك على الصحيحين للحاكم  )(3

 .3618رقم  / وأصحابه إلى المدينة rكتاب المناقب باب هجرة النبي /  صحيح البخاري )(4

 .5133رقم  / كتاب األشربة باب جواز شرب اللبن / صحيح مسلم  )(5

 .882ص تقريب التهذيب )(6

 .189 / 29 تهذيب الكمال  )(7
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ال أنه عندى واهللا لو": فقال، ذكر الواقدىو، سمعت الصاغانى": وقال إبراهيم بن جابر الفقيه
، سئل عن الواقدىو، سمعت مصعبا الزبيرى": قال إبراهيم الحربى و،)1("ثقة ما حدثت عنه

  .)2("ثقة مأمون: فقال
  :والذين ضعفوه كثير 

  .)3("هو كذاب": قال لى أحمد بن حنبل": وقال معاوية بن صالح
  .)7("متروك مع علمه":وقال ابن حجر،"متروك الحديث:")6( والبخاري)5(والنسائي)4(قال أبو حاتم

  .)8("مختلف فيه، فيه ضعف بين في حديثه": وقال الدارقطني
   .)9("استقر اإلجماع على وهن الواقدي:" وقال الذهبي 

   )10("كتب الواقدى كلها كذب": قال الشافعى فيما أسنده البيهقى
ن التصانيف رغم أنه أحد أوعية العلم وله م، ضعيف جدا: قالت الباحثة، خالصة القول فيه

   )11(متروك الحديث بسبب وضعه  للحديث  وهو ،الكثير

 -  عبدالرحمن بن مالك بن مالك بن جبضم الجيم والشين المعجمة بينهما مهملة ساكنة- م شُع -
ذكره ": قال ابن حجر ، )14(  وذكره ابن حبان في الثقات )13(وثقه النسائي ، )12(من الثالثة

   )15(" ن أبيه عن سراقةفي أتباع التابعين وإنما روى ع
  هو ثقة : قالت الباحثة

                                                 
 .189 / 29تهذيب الكمال   )(1

 .3/11 تاريخ بغداد  )(2

 .189 / 29 تهذيب الكمال  )(3

 .8/21 الجرح والتعديل )(4

 .1/233 الضعفاء والمتروكين  للنسائي )(5

 .1/123 الضعفاء للبخاري )(6

 .882ص تقريب التهذيب )(7

 .1/20 للدارقطني  الضعفاء والمتروكين)(8

 .6/276 ميزان االعتدال للذهبي )(9

 .9/325هذيب التهذيب ت )(10

 .1/243 الكشف الحثيث )(11

 .579ص تقريب التهذيب )(12

 .17/379 تهذيب الكمال )(13

 .64/ 7 الثقات البن حبان )(14

 .263/ 21 تهذيب التهذيب )(15
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  .باقي رواة الحديث ثقات  - 
  : الحكم على الحديث

حديث :"قال الحاكم ، يحتج بهالحديث ضعيف جدا فيه محمد بن عمر الواقدي متروك ال
   .)1("على شرط الشيخين ولم يخرجاه

  .ليس في إسناده محمد بن عمر الواقدي :قالت الباحثة
  

 $   $   $   $   $      
  

  :قال ابن األثير رحمه اهللا

   )2( .".."فساخَ الجبُل وخَر موسى صعقا"ومنه حديث موسى صلوات اللّه عليه  - 

   )57( رقمالحديث 

بن اأخبرنا سليمان : حدثنا عبد اهللا بن عبد الرحمن قال: قال اإلمام الترمذي رحمه اهللا
ى فلما تجلّ": قرأ هذه اآلية rأن النبي ، عن أنس، )3(عن ثابت، حدثنا حماد بن سلمة: حرب قال

وأمسك سليمان بطرف إبهامه على أنملة إصبعه ، هكذا: قال حماد " )4("ربه للجبل جعله دكا 
 هذا حديث حسن صحيح غريب ال نعرفه إال  )5("وخر موسى صعقا  "فساخ الجبل": اليمنى قال

عن حماد بن ، حدثنا معاذ بن معاذ: راق قالمن حديث حماد بن سلمة حدثنا عبد الوهاب الو
  . )6( نحوهrعن النبي ، عن أنس، عن ثابت، سلمة

  :تخريج الحديث 

ومحمد بن عبد اهللا ) موسى بن إسماعيل (أخرجه الحاكم من طريق أبي سلمة 
وأخرجه ابن بطة من طريق ، )8(وأخرجه ابن أبي عاصم من طريق هدبة بن خالد، )7(الخزاعي

                                                 
 .3/7 كتاب الهجرة - المستدرك على الصحيحين للحاكم  )(1

 .2/416 النهاية في غريب اتلحديث واألثر )(2

 .185صتقريب التهذيب ، أبو محمد البصري، ثابت بن اسلم البناني:  هو)(3

 .143 سورة األعراف )(4

 . نفس اآلية)(5

 .3074ومن سورة األعراف رقم : باب/ rكتاب تفسير القرآن عن رسول اهللا /  سنن الترمذي )(6

 .1/25كتاب اإليمان  /للحاكم  المستدرك على الصحيحين )(7

 .1/483 السنة البن أبي عاصم )(8
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عن حماد )  محمد بن عبد اهللا  – هدبة  –موسى بن إسماعيل (ثالثتهم ، )1(ماعيلموسى بن إس
  .بن سلمة به بمثلها

  :دراسة رجال الحديث 

  رجال الحديث كلهم ثقات  - 
  :الحكم على الحديث 

وقال ،وقد تقدم حكم الترمذي عليه بأنه حسن صحيح، الحديث صحيح اإلسناد
  )2("هصحيح على شرط مسلم ولم يخرج:"الحاكم

  

 $   $   $   $   $      
  

  :قال ابن األثير رحمه اهللا

أي غاصت في األرض، وإنما هو : كذا روى بالخاء" فانْساخَت الصخرةُ"وفي حديث الغار ) س(
   )3( .بالحاء المهملة

  

   )58( رقمالحديث 

رنَا علي بن مسهِرٍ عن عبيد دثَنَا ِإسماعيُل بن خَليٍل َأخْبح: قال اإلمام البخاري رحمه اهللا
 وَل اللَّهسر ا َأنمنْهع اللَّه يضر رمنِ عاب نعٍ عنَاف نع رمنِ عب اللَّهrقَاَل ": نما ثَلَاثَةُ نَفَرٍ منَميب 

 بعضهم ِلبعضٍ ِإنَّه واللَّه يا : فَانْطَبقَ علَيهِم فَقَاَلكَان قَبلَكُم يمشُون ِإذْ َأصابهم مطَر فََأووا ِإلَى غَارٍ
اللَّهم : فَليدع كُلُّ رجٍل منْكُم بِما يعلَم َأنَّه قَد صدقَ فيه فَقَاَل واحد منْهم ،هُؤلَاء لَا ينْجِيكُم ِإلَّا الصدقُ

 من َأرز فَذَهب وتَركَه وَأنِّي عمدتُ ِإلَى ذَِلك )4( ه كَان ِلي َأجِير عمَل ِلي علَى فَرقِإن كُنْتَ تَعلَم َأنَّ
فَقُلْتُ لَه هرَأج طْلُبي يَأتَان َأنَّها وقَرب نْهتُ ميَأنِّي اشْتَر رِهَأم نم ارفَص تُهعرفَز قِإلَ:الْفَر دمى  اع

                                                 
 .3/343 اإلبانة الكبرى البن بطة )(1

 .1/25 كتاب الهجرة - المستدرك على الصحيحين للحاكم  )(2

 .2/416 النهاية في غريب الحديث واألثر )(3

النهاية في  ، مائة وعشرون رطال   ف - بالسكون -فاما الفرق ،  مكيال يسع سته عشر رطال     -بالتحريك– الفرق   )(4
 .3/437غريب الحديث واألثر 
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 اعمد ِإلَى تلْك الْبقَرِ فَِإنَّها من ذَِلك : ِإنَّما ِلي عنْدك فَرقٌ من َأرز فَقُلْتُ لَه:تلْك الْبقَرِ فَسقْها فَقَاَل ِلي
فَقَاَل ،نْساحتْ عنْهم الصخْرةُفَا!الْفَرق فَساقَها فَِإن كُنْتَ تَعلَم َأنِّي فَعلْتُ ذَِلك من خَشْيتك فَفَرج عنَّا

نِ غَنَمٍ ِلي :الْآخَربِلَب لَةا كُلَّ لَييهِمانِ فَكُنْتُ آتخَانِ كَبِيرانِ شَيوِلي َأب كَان َأنَّه لَمكُنْتَ تَع ِإن ماللَّه 
عي ولَأها وقَدر قَدلَةً فَجِْئتُ وا لَيهِملَيطَْأتُ عفََأب ناغَوتَضاِلي يوعِ )1(يالْج نتَّى ،مح يهِمقفَكُنْتُ لَا َأس 

 تَّى طَلَعح رْل َأنْتَظَأز ا فَلَمهِمتبنَّا ِلشَرتَكسا فَيمهعَأد تُ َأنكَرِها ومظَهُأوق تُ َأنفَكَرِه ايوَأب بشْري
 حتَّى نَظَروا فَانْساحتْ عنْهم الصخْرةُي فَعلْتُ ذَِلك من خَشْيتك فَفَرج عنَّا الْفَجر فَِإن كُنْتَ تَعلَم َأنِّ

اءمِإلَى الس،ا : فَقَاَل الْآخَرتُهداوَأنِّي رو النَّاسِ ِإلَي بَأح نم منَةُ عِلي اب كَان َأنَّه لَمكُنْتَ تَع ِإن ماللَّه 
نع ني مكَنَتْنا فََأمها ِإلَيتُهفَعا فَدا بِهتُهتُ فََأتَيرتَّى قَدا حتُهينَارٍ فَطَلَبد اَئةا بِمهيآت تْ ِإلَّا َأنا فََأبهنَفْس 

لَّا بِحقِّه فَقُمتُ وتَركْتُ الْماَئةَ دينَارٍ  اتَّق اللَّه ولَا تَفُض الْخَاتَم ِإ:نَفْسها فَلَما قَعدتُ بين رِجلَيها فَقَالَتْ
   . )2("فَِإن كُنْتَ تَعلَم َأنِّي فَعلْتُ ذَِلك من خَشْيتك فَفَرج عنَّا فَفَرج اللَّه عنْهم فَخَرجوا

  : تخريج الحديث

  )4(م بن عقبة وإسماعيل بن إبراهي)3(أخرجه البخاري أيضا من طريق موسى بن عقبة
   .عن نافع به

 من )6(وأخرجه مسلم، به  عن أبيه ابن عمر)5(كما أخرجه من طريق سالم بن عبد اهللا
  .طريق صالح بن كيسان وموسى بن عقبة عن نافع به بمثله 

  :دراسة رجال الحديث 

  .رجال الحديث كلهم ثقات 
  

 $   $   $   $   $      
  

  

  

                                                 
 .3/92النهاية في غريب الحديث واألثر ، يبكون بصوت مسموع:  أي)(1

 .3465 رقم / باب حديث الغار/ كتاب أحاديث األنبياء/  صحيح البخاري )(2

 .2063رقم  / باب اذا اشتري شيئا لغيره بغير اذنه فرضي/ كتاب  البيوع / صحيح البخاري)(3

 .5974رقم  / باب اجابة من بر والديه /كتاب االدب/  صحيح البخاري)(4

 .2272رقم  / باب  من استاجر اجيرا/كتاب االجارة/ صحيح البخاري)(5

  .6843رقم  / باب قصة اصحاب الغار الثالثة والتوسل بصالح االعمال /كتاب التوبة / صحيح مسلم)(6
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  :قال ابن األثير رحمه اهللا

أي هو الذي تَحقُّ له " السيد اللّه: أنتَ سيد قُريش، فقال: أنه جاءه رجٌل فقال"فيه ) هـ س(
   )1( .كأنَّه كَره أن يحمد في وجهه، وأحب التَّواضع. السيادةُ

  
   )59( رقمالحديث 

حدثنا : أخبرنا محمد بن المثنى قال: قال اإلمام النسائي رحمه اهللا في السنن الكبرى
جاء رجل إلى :  قال)6(عن أبيه،)5(سمعت مطرفا:  قال)4(، عن قتادة)3(حدثنا شعبة:  قال)2(حمدم

ا وأعظمنا فيها طولً، اأنت أفضلنا قولً: قال " السيد اهللا" : فقال، ؟أنت سيد قريش:  فقالrالنبي 
  . )7("أو الشياطين ، ليقل أحدكم بقوله وال يستجره الشيطان" : rقال رسول اهللا 

  

  :ريج الحديث تخ

 كالهما من طريق أبي نضرة عن )9(وأخرجه أبو داود)8( البخاري في األدبأخرجه
 عن  كالهما من طريق محمد بن جعفر وحجاج بن محمد)10( أحمدوأخرجه ،مطرف به بنحوه
 من طريق محمد بن بشار عن محمد بن جعفر عن شعبة )11(وأخرجه ابن السني، شعبة به بمثله
  .به مختصرا

  

                                                 
 .2/417يث واألثر  النهاية في غريب الحد)(1

 .833ص تقريب التهذيب ،ه193ت  محمد بن جعفر الهذلي البصري المعروف بغندر:  هو)(2

 .436صتقريب التهذيب ،  هـ160شعبة بن الحجاج بن الورد العتكى ت:  هو)(3

 .798ص  تقريب التهذيب، ه61قتادة ابن دعامة ابن قتادة السدوسي أبو الخطاب البصري ت:  هو)(4

 .948صتقريب التهذيب ، أبو عبد اهللا البصري، العامري،  مطرف بن عبد اهللا بن الشخير: هو)(5

االستيعاب في معرفة األصحاب البـن      ، له صحبة ، عبد اهللا بن الشخير بن عوف الحرشي ثم العامري        :  هو )(6
 .3/926عبد البر 

    . 1/248  للنسائيكتاب عمل اليوم والليلةو 9/102  السنن الكبرى للنسائي)(7

 .1/83دب المفرد للبخاري  األ)(8

 .4193رقم /باب في كراهية التمادح/كتاب األدب/نن أبي داودس )(9

 .4/24 مسند أحمد بن حنبل )(10

 .2/236 عمل اليوم والليلة البن السني )(11
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  : رجال الحديث دراسة

   .رواة الحديث كلهم ثقات - 
  :الحكم على الحديث 

  )1(وصححه األلباني، إسناده صحيح

  

 $   $   $   $   $      
  

  :قال ابن األثير رحمه اهللا

أي ادعوني نبياً ورسوال كما " قولوا بقَوِلكم: لما قالوا له أنت سيدنا، قال"ومنه الحديث ) س(
ال تُسموني سيدا كما تُسمون رؤساءكم، فإني لستُ كأحدهم ممن يسودكم في أسباب سماني اللّه، و

   )2(".الدنيا
  

   )60( الحديث 

حدثنا ، -  يعني ابن المفضل- حدثنا بشر، )3(حدثنا مسدد: قال اإلمام أبو داود رحمه اهللا
انطلقت في وفد بني  :قال أبي: قال، عن مطرف، )4(عن أبي نضرة، أبو مسلمة سعيد بن يزيد

وأفضلنا : قلنا" السيد اهللا تبارك وتعالى " : فقال، أنت سيدنا: فقلنا: rعامر إلى رسول اهللا 
    .)6(" الشيطان )5( وال يستجرينكم، أو بعض قولكم، قولوا بقولكم" : فقال، فضال وأعظمنا طوال

                                                 
 .1/602امع الصغير وزياداته لأللباني ج ال)(1

 .2/417 النهاية في غريب الحديث واألثر )(2

تقريـب التهـذيب    ،  ه 228بن مستورد األسدي البصري أبو الحـسن ت       مسدد بن مسرهد بن مسربل      : هو) (3
 .935ص

 - بفتح المهملة والواو ثم قـاف - العبدي العوقي-بضم القاف وفتح المهملة  -المنذر بن مالك بن قطعة      :  هو )(4
 .971ص  تقريب التهذيب،ه109 مشهور بكنيته ت -بنون ومعجمة ساكنة-البصري أبو نضرة 

اليستغلبنكم فيتخذكم جريا أي رسوال ووكيال وذلك أنهم كانوا مدحوه فكره لهم المبالغة في المدح فنهاهم                : أي )(5
 .1/246النهاية في غريب الحديث واألثر، عنه

    . 4193 رقم /  باب في كراهية التمادح/كتاب األدب/ سنن أبي داود )(6
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  :تخريج الحديث 

وأخرجه ، رير عن مطرف به بمثله من طريق غيالن بن ج)1(أخرجه النسائي في الكبرى
،  من طريق مهدي بن ميمون عن غيالن بن جريرعن مطرف به بمثله)2(أبو بكر الشيباني
 بسنده عن مسدد في األدب المفرد )4(وأخرجه البخاري،  بهاد أبي داودسنإ ب)3(وأخرجه البيهقي

  .  بمثله من طريق يزيد بن زريع عن أبي مسلمة به)5(وأخرجه ابن عساكر، به بمثله
  :دراسة رجال الحديث 

  .رواة الحديث كلهم ثقات   - 

  :الحكم على الحديث 

  . )6(وصححه األلباني، الحديث صحيح اإلسناد

  

 $   $   $   $   $      
  

  :قال ابن األثير رحمه اهللا

ل قاله إخبارا عما أكرمه اللّه تعالى به من الفض" أنا سيد ولد آدم وال فخر"ومنه الحديث ) هـ((
. والسودد، وتحدثاً بنعمة اللّه تعالى عنده، وإعالماً ألمته ليكون إيمانُهم به على حسبه وموجبه

أي أن هذه الفَضيلة التي نلْتها كَرامةٌ من اللّه لم أنَلْها من قبل نَفْسي، : ولهذا أتْبعه بقوله وال فَخْر
تي، فليس لي أن أفْتَخلْغتُها بقُو7(."..ر بهاوال ب(   

  

                                                 
 رقم  -سيدنا وسيدي   : ذكر اختالف األخبار في قول القائل     /ليوم والليلة   كتاب عمل ا  / السنن الكبرى للنسائي     )(1

 9722. 

 .3/7/ أبو بكر الشيباني / االحاد والمثاني )(2

 .1/69 األسماء والصفات للبيهقي  )(3

 .1/83 األدب المفرد )(4

 .4/71 تاريخ دمشق )(5

 .10/306حيح وضعيف سنن أبي داود ص )(6

 .2/417ديث واألثر  النهاية في غريب الح)(7
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   )61( رقمالحديث 

حدثَني الْحكَم بن موسى َأبو صاِلحٍ حدثَنَا هقٌْل يعني ابن زِياد : قال اإلمام مسلم رحمه اهللا
ياعزالَْأو ن1(ع(ٍارمو عي َأبثَندح )2(و هي َأبثَندوخَ حفَر نب اللَّه دبي عثَندةَ قَاَلحريقَاَل:ر    
 وُل اللَّهسرr: " موي مآد لَدو ديُل َأنَا سَأوعٍ وُل شَافَأوو رالْقَب نْهنْشَقُّ عي نُل مَأوو ةاميالْق

    .)3("مشَفَّعٍ
  :تخريج الحديث 

  .انفرد به مسلم دون البخاري 
  :دراسة رجال الحديث 

   .)4(ه232 ت ن أبي زهير البغدادي أبو صالح القنطريبوسى الحكم بن م   - 

صالح بن ":  قال أبو على،"كثير الحديث : " وزاد)7(وابن سعد)6( والعجلي)5(وثقه ابن معين
هؤالء الثالثة تقطعوا ، ثالثهم الحكم بن موسى القنطرى الثقة المأمون ومحمد جزرة الحافظ

  . )9(ثقاتوذكره ابن حبان في ال، )8("من العبادة

  ."صدوق": )11( وابن حجر)10(قال أبو حاتم
  .هو ثقة : قالت الباحثة

  .باقي رواة الحديث ثقات   - 

 $   $   $   $   $      
  

                                                 
 .593صتقريب التهذيب ، عبد الرحمن بن عمرو بن ابي عمرو األوزاعي أبو عمرو الفقيه:  هو)(1

 .432صتقريب التهذيب ،  القرشي أبو عمار الدمشقيد اهللابشداد بن ع:  هو)(2

 .5834رقم  / باب تفضيل نبينا على جميع الخالئق / كتاب الفضائل/  صحيح مسلم )(3

 .264صيب التهذيب  تقر)(4

 .1/101 تاريخ ابن معين رواية الدارمي )(5

 .1/142 معرفة الثقات للعجلي )(6

 .346/ 7/  الطبقات الكبرى )(7

 .140/ 7 تهذيب الكمال )(8

 .8/195 الثقات البن حبان )(9

 .129/ 3 الجرح والتعديل )(10

 .264ص تقريب التهذيب )(11
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  :قال ابن األثير رحمه اهللا

يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم : قالوا يا رسول اهللا من السيد؟ قال"وفيه ) س(
بلى، من آتاَه اللّه ماالً، ورزِقَ سماحةً فأدى :  فما في ُأمتك من سيد؟ قال:الصالة والسالم، قالوا

    )1("شكره، وقَلَّت شكاَيتُه في الناس

   )62( رقمالحديث 

 ثنا ،ثنا هشام بن عمار، حدثنا محمد بن نصر الهمداني: قال اإلمام الطبراني رحمه اهللا
يا : قيل: عن ابن عباس قال، عن عطاء بن أبي رباح، ثنا نافع السلمي، سعيد بن يحيى اللخمي

فما في : قالوا، "ذاك يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم " : من السيد ؟ قال، رسول اهللا
وقلت شكايته في ، فأدنى الفقير، ورزق سماحة، اا حاللًطي مالًعُأرجل ، بلى:" أمتك سيد ؟ قال 

    . )2("الناس 

  : تخريج الحديث

   به بمثله نافع السلميعن )عبد السالم بن مطهر (ظفر من طريق أبي )3(لبيهقيأخرجه ا

  :دراسة رجال الحديث

  .لم أقف له على ترجمة: محمد بن نصر الهمداني   - 

 -   يشْقمرٍ الدينِ نُصارِ بمع نب شَامفِّي . ه4(هـ245تُو(.  

  .)7( في الثقات، وذكره ابن حبان)6(،  والعجلي)5(وثقه ابن معين

: ، وقال أبو حاتم)9("صدوق، كبير المحل: "، وقال الدارقطنى)8("ال بأس به: "وقال النسائي

                                                 
 .2/417 النهاية في غريب الحديث واألثر )(1

 .281/ 15 المعجم األوسط للطبراني)(2

  . 318/ 13باب في الجود والسخاء  /  شعب اإليمان للبيهقي  )(3

 .1022تقريب التهذيب ص  )4(

 .397سؤاالت ابن الجنيد ص  )5(

 .2/333معرفة الثقات   )6(

 .9/233الثقات   )7(

 .30/248تهذيب الكمال   )8(

 .المصدر نفسه  )9(
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لما كبر تغير، وكلما دفع إليه قرأه، وكلما لُقِّن تَلَقَّن، وكان قديما : "، وقال أيضا)1("صدوق"
ليمان ابن بنت وأبو أيوب ـ يعنى س: "، وقال أبو داود)2("أصح، كان يقرأ من كتابه

 ـ خير منه ـ يعنى من هشام ـ، حدث هشام بأرجح من أربعماية حديث ليس )3(شرحبيل
 يدور على أحاديث أبي مسهِر وغيره، يلقنها هشام بن )4(لها أصل مسنده، كان فَضلَك

  .)6("صدوق مقرئ، كبر فصار يتلقن، فحديثه القديم أصح: "، وقال ابن حجر)5("عمار

عزمت زمانا أن أمسك عن حديث هشام بن عمار : " الرازيةمسلم بن واروقال محمد بن 
   .)7("ألنه كان يبيع الحديث

  . )8(..." كان هشام بن عمار يأخذ على الحديث، وال يحدث ما لم يأخذ: "وقال صالح جزرة
  

 أما أخذه أجرا على التحديث، فهذا محل خالف بين العلماء، فال مؤاخذة :ة الباحثتقال
  .)9(ي ذلك، خاصة إذا كان يشغله التحديث عن التسببعليه ف

  .هو ثقة: وخالصة القول فيه

 ت قبل ق لقبه سعدانـد بن يحيى بن صالح اللخمي أبو يحيى الكوفي نزيل دمشـسعي  - 
   )10(هـ200

   .)11(ذكره ابن حبان في الثقات    

   ."صدوق": )14(والذهبي)13(وقال ابن حجر ،"محله الصدق": )12(وقال أبو حاتم    
                                                 

 .9/67 الجرح والتعديل  )1(

 .67-9/66الجرح والتعديل   )2(

 .2/191سؤاالت اآلجري ". ثقة، يخطئ كما يخطئ الناس: "قال أبو داود عن سليمان ابن بنت شرحبيل  )3(

 .12/630سير أعالم النبالء . هو اإلمام الحافظ المحقق، أبو بكر، الفضل بن العباس الرازي )4(

 .191-2/190سؤاالت اآلجري  )5(

 .1022تهذيب صتقريب ال )6(

 .30/248تهذيب الكمال  )7(

 .المصدر نفسه )8(

 .61مقدمة ابن الصالح ص: انظر )9(

 .390 ص تقريب التهذيب)(10

 .6/374 الثقات البن حبان )(11

 .290/ 4 الجرح والتعديل )(12

 .390 ص تقريب التهذيب)(13

 .1/446 الكاشف للذهبي )(14
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    )1(" ليس بذاك":قال الدارقطنى و
  .صدوق: قالت الباحثة

  : أبو هرمز، نافع السلمي   - 

 نافع ":بىأبى قال أفيما كتب :"  عبد اهللا بن احمدقال: ومن ذلك،)2(مجمع على تضعيفه
 نافع أبو :"سمعت يحيى يقول": قال الدوري، )3("السلمى الذى روى عن انس ضعيف الحديث

  .)4("يس بشيءهرمز ل

  .باقي رواة الحديث ثقات   - 
  :الحكم على الحديث 

وقال ، ونافع السلمي ضعيف، فيه محمد بن نصر مجهول الحال، الحديث ضعيف اإلسناد
   )5("ضعيف جدا:"األلباني

  

 $   $   $   $   $      
  :قال ابن األثير رحمه اهللا

   )6( "ةُ سيدةُ أهل بيتهاأ بيته، والمركُلُّ بني آدم سيد، فالرجل سيد أهل"ومنه ) س(

   ) 63( رقمحديث 

حدثنا : قالوا ،وجماعة ،)7(أخبرنا أبو يحيى الساجي :قال اإلمام ابن السني رحمه اهللا
، عن )8(عن أبي يونس ،أخبرني عمرو بن الحارث ،ثنا ابن وهب، بن عمرو بن السرحاأحمد 

                                                 
 .107/ 11 تهذيب الكمال )(1

 .2/694 المغني في الضعفاء 7/48 الكامل في الضعفاء 4/287 ضعفاء العقيلي  8/455ديل  الجرح والتع)(2

 .8/455 الجرح والتعديل )(3

 .4/180 تاريخ ابن معين )(4

 .2/93عيف الترغيب والترهيب لأللباني ض )(5

 .2/417 النهاية في غريب الحديث واألثر )(6

محـدث  :  بن عدي الضبي البصري الـساجي، أبـويحيى        زكريا بن يحيى بن عبد الرحمن بن محمد       :  هو )(7
األعـالم  .يدل على تبحـره   ) علل الحديث (كان من الحفاظ الثقات، له كتاب جليل في         . البصرة في عصره  

 .3/47للزركلي 

 .404ص  ه تقريب التهذيب123أبو يونس المصري ثقة ت ] مولى أبي هريرة[سليم بن جبير الدوسي :  هو)(8
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والمرأة ، هلهفالرجل سيد أ، كل نفس من بني آدم سيد" : rقال رسول اهللا : قال t، أبي هريرة
  . )1("سيدة بيتها 

  :تخريج الحديث 

 والقاسم بن مهدي و من طريق أبو العالء الكوفي)2(أخرجه ابن عدي في الكامل
محمد بن زبان بن حبيب وغيرهم كما قال ابن عدي جميعهم عن أبي  ووالعباس بن محمدو

  ،   الطاهر أحمد بن عمرو به بمثله
  :دراسة رواة الحديث 

  . كلهم ثقات رجال الحديث

  :الحكم على الحديث 

   .)3(" وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم:"وقال األلباني، الحديث صحيح اإلسناد

  

 $   $   $   $   $      
  

  :قال ابن األثير رحمه اهللا

قال وأى داء . الجد بن قَيسٍ، على أنا نُبخِّلُه: من سيدكم؟ قالوا: قال"وفي حديثه لألنصار ) س(
  )4("دوي من البخْلأ

  

   )64( رقمالحديث 
ثنا أحمد بن إسحاق ، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب: قال اإلمام الحاكم رحمه اهللا

 بن أحمد وأبو حامد محمد، وأخبرنا أبو الطيب محمد بن علي الزاهد، ىلَعثنا محمد بن ي، الصنعاني
،  علقمة بن عمرو بنثنا محمد، ىلَعنا محمد بن يث، ثنا سهل بن عمار العتكي: بن شعيب الفقيه قاالا

                                                 
 .2/238ليوم والليلة البن السني  عمل ا)(1

 .4/204لكامل في ضعفاء الرجال ا )(2

 .5/40لسلسلة الصحيحة لأللباني ا )(3

 .2/417 النهاية في غريب الحديث واألثر )(4
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: قالوا" ؟من سيدكم يا بني سلمة": rقال رسول اهللا : قال t،عن أبي هريرة )1( عن أبي سلمة
بل سيدكم بشر بن البراء بن ، وأي داء أدوى من البخل" : قال،  إال أن فيه بخال)2(الجد بن قيس

   .)4( ")3(معرور
  :تخريج الحديث 

 من طريق سعيد بن محمد عن )7( وأخرجه البزار)6(والطبراني)5(الحاكم أيضاأخرجه 
عن  ل من طريق النضر بن شُمي)8(وأخرجه أبو نعيم األصبهاني، محمد بن عمرو بن علقمة به
 من طريق عمرو بن دينار عن أبي سلمة عن )9(وأخرجه البيهقي، محمد بن عمرو بن علقمة به
  . به بمثلهعبد الرحمن عن أبي هريرة

  :دراسة رجال الحديث 

محدث، : وى بالوالء، أبو العباس االصمممحمد بن يعقوب بن يوسف بن معقل بن سنان األ  - 
 رحل رحلة واسعة، فأخذ عن رجال الحديث بمكة ومصر ،من أهل نيسابور، ووفاته بها

كان يورق ": قال ابن الجوزى. وأصيب بالصمم بعد إيابه. ودمشق والموصل والكوفة وبغداد
   .)10(" كان ثقة":، وقال ابن األثير"ويأكل من كسب يده

                                                 
ت  وقيل إسماعيل ثقة مكثـر    ، قيل اسمه عبد اهللا   ، أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدني        :  هو )(1

 .1155ص هـ تقريب التهذيب104

،  جد بن قيس بن صخر بن خنساء بن سنان بن عبيد بن غنم بن كعب بن سلمة األنصاري أبـو عبـد اهللا                       )(2
وعن جابر  }، ومنهم من يقول ائذن لي وال تفتني        { إن الجد بن قيس كان منافقا نزل فيه قوله تعالى           : ويقال

بو عمر في آخر ترجمته يقال إنـه تـاب          والجد بن قيس لم يتب عليهم وقال أ       ، أن الجد تخلف يوم الحديبية    
 .1/468اإلصابة في تمييز الصحابة ، وحسنت توبته ومات في خالفة عثمان

3)(  النَّبِي اهمسا، وردبةَ وقَبالْع شَهِد يلَمالس ثُم ارِيورٍ الَْأنْصرعنِ مب اءرالْب نب بِشْر  r َبِخ فِّيا، تُوديس  نم ربي
 من الشَّاة الَّتي سم فيها يوم خَيبر معرفة الصحابة ألبي نعـيم              r َأكْله من الشَّاة الْمسمومة مع رسوِل اِهللا        

1/387. 

 .3/219 المستدرك على الصحيحين )(4

 .4/164 المصدر نفسه )(5

 .2/35 المعجم الكبير للطبراني)(6

 .2/401سند البزار م.خار البحر الز )(7

 .8/56 أخبار أصبهان ألبي نعيم األصبهاني)(8

، عن أبي سـلمة   ،  عن محمد بن عمرو   ،  ورواه سعيد بن محمد الوراق    : وقال 13/295 شعب اإليمان للبيهقي   )(9
 .بشر بن البراء بن معرور بدل عمرو بن الجموح واألول أولى: غير أنه قال، بمعناه، عن أبي هريرة

 .7/145عالم للزركلي  األ)(10



  الفصل األول                       األحاديث الواردة من باب السين مع النون حتى نهاية باب السين مع الياء

 
 

129

  ثقة :قالت الباحثة

 -  رِيوابسى النَّييحو يارٍ َأبمع ُل بنههـ 267ت  س ،يتَكى العيحو يةُ، َأبالَّمي، العالقَاض
  . )1(يخُ َأهِل الرْأي بِخُراسان، وقَاضي هراةَالنَّيسابورِي، الحنَفي، شَ

ثيدي الحَل فتَحار ،ماكئ": قَاَل الحاناِلحِ بنِ هبنِ ص دمحٍل؟: قُلْتُ ِلمهس نع تَكْتُب لَم ِلم 
  . )2("كَانُوا يمنَعون من السماعِ منْه": قَاَل

كُنَّا نَخْتَلفُ ِإلَى ِإبراهيم بنِ عبد اِهللا السعدي، وسهُل بن عمارٍ ": خْرمِ، يقُوُلوسمعتُ ابن اَأل
هِإلَي مفَالَ نَتَقَد ،هكَّتي سف حوطَرالً، مهس ماتَّه َأنَّه ،يدعالس مياهرِإب نعو".  

ماكقَاَل الحخْتَلَفٌ": ومهالَتدي ع3(" ف(.   
  ضعيف:قالت الباحثة 

  . )4(من التاسعة،أبو على الكوفى، محمد بن يعلى السلمى   - 

   .)7("يتكلم فيه :" وقال البخاري ،)6("متروك الحديث": قال أبو حاتم، )5(مجمع على تضعيفه    

   .)8(هـ145 ت محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي المدني   - 

ذكره ابن حبان  و)11("ليس به بأس:"  وقال في موضع آخر )10( والنسائي)9( معينوثقه ابن
  .  )12("كان يخطىء": قالو، "الثقات " فى كتاب 

  . )13("هو شيخو، يكتب حديثه، صالح الحديث": وقال أبو حاتم

                                                 
 .13/32 سير أعالم النبالء )(1

 . المصدر نفسه)(2

 .3/335 ميزان االعتدال – 13/32 سير أعالم النبالء )(3

 .910ص تقريب التهذيب )(4

 .27/47 تهذيب الكمال )(5

 .8/181 الجرح والتعديل )(6

 .1/268 التاريخ الكبير )(7

 .884ص تقريب التهذيب )(8

 .1/107 تاريخ ابن معين )(9

 .26/217 تهذيب الكمال )(10

 . المصدر  نفسه)(11

 .7/377 الثقات البن حبان )(12

 .8/31 الجرح والتعديل )(13
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قد حدث عنه جماعة من الثقات كل واحد و،  له حديث صالح":بن عدى اقال أبو أحمد و
يروى عنه مالك غير حديث فى و، يغرب بعضهم على بعضو، عنه بنسخةمنهم ينفرد 

وقال ،)2("لم يكن به بأس": قال ابن المبارك: قال الحاكمو)1("أرجو أنه ال بأس بهو، "الموطأ "
  . )3("صدوق له أوهام:" ابن حجر

بل ال :  قلت" تريد العفو أو تشدد ؟":محمد بن عمرو كيف هو ؟ قال :قلت ليحيى": قال على
بن معين اسئل يحيى ": قال أبو بكر بن أبى خيثمة و .)4(" ليس هو ممن تريد":قال ، أشدد

كان : ما علة ذلك ؟ قالو، قيل له. ما زال الناس يتقون حديثه : فقال، عن محمد بن عمرو
ومرة ، يحدث مرة عن أبى سلمة بالشىء من رأيه ثم يحدث به مرة أخرى عن أبى سلمة

   . "عن أبى هريرة

   .)5("يشتهى حديثه وليس بقوى الحديث":وقال إبراهيم بن يعقوب السعدى الجوزجانى

، كان كثير الحديث": و قال ابن سعد،"وإلى الضعف ما هو، هو وسط": قال يعقوب بن شيبةو
  . )6("يستضعف

  .صدوق يخطئ: قالت الباحثة

  .باقي رجال اإلسناد لم أقف على ترجمة لهم 

  :الحكم على الحديث 

 وفيه، ومحمد بن يعلى مجمع على ضعفه، ضعيف، ديث ضعيف فيه سهل بن عمارالح
وأبو حامد محمد بن أحمد بن ، أبو الطيب محمد بن علي الزاهد وأحمد بن إسحاق الصنعاني

  .  فهم مجهولوا الحال لم أقف على تراجم لهمشعيب الفقيه

   $   $   $   $   $      
  

                                                 
 .6/225 الكامل في الضعفاء البن عدي )(1

 .377/ 30 تهذيب التهذيب )(2

 .884ص تقريب التهذيب )(3

 .26/217 تهذيب الكمال )(4

 .26/217 تهذيب الكمال )(5

 .377/ 30  تهذيب التهذيب)(6
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  :قال ابن األثير رحمه اهللا

 أراد به :قيل ،"إن ابني هذا سيد: أنه قال للحسن بن علي رضي اللّه عنهما"وفيه ) هـ س(
   )1("متَين من المسلمينيوإن اللّه يصلح به بين فَئتَين عظ"الحليم، ألنه قال في تمامه 

  

   )65( رقمحديث 

عن أبي ، )2(يانحدثنا سف، حدثنا عبد اهللا بن محمد: قال اإلمام البخاري رحمه اهللا
استقبل واهللا الحسن بن علي معاوية بكتائب أمثال : ، يقول)4(سمعت الحسن: ، قال)3(موسى
فقال له معاوية ، إني ألرى كتائب ال تولي حتى تقتل أقرانها: فقال عمرو بن العاص، الجبال

 الناس وهؤالء هؤالء من لي بأمور، أي عمرو إن قتل هؤالء هؤالء: وكان واهللا خير الرجلين
عبد الرحمن : فبعث إليه رجلين من قريش من بني عبد شمس، من لي بنسائهم من لي بضيعتهم

: وقوال له، فاعرضا عليه، اذهبا إلى هذا الرجل: فقال، بن كريزاوعبد اهللا بن عامر ، بن سمرةا
إنا بنو : ليفقال لهما الحسن بن ع، فطلبا إليه: وقاال له، فدخال عليه فتكلما، فأتياه، واطلبا إليه
فإنه يعرض : قاال، في دمائها )5(وإن هذه األمة قد عاثت، قد أصبنا من هذا المال، عبد المطلب

فما سألهما شيئا إال ، نحن لك به: قاال، فمن لي بهذا: ويطلب إليك ويسألك قال، عليك كذا وكذا
 على rول اهللا رأيت رس: ولقد سمعت أبا بكرة يقول: فقال الحسن، فصالحه، نحن لك به: قاال

إن ابني ": وعليه أخرى ويقول، وهو يقبل على الناس مرة، المنبر والحسن بن علي إلى جنبه
قال لي " :  قال أبو عبداهللا ،"هذا سيد ولعل اهللا أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين 

   .)6("بهذا الحديث ، إنما ثبت لنا سماع الحسن من أبي بكرة: علي بن عبد اهللا

  

                                                 
 .2/417 النهاية في غريب الحديث واألثر )(1

 .هو ابن عيينة:  قالت الباحثة)(2

 .134 صتقريب التهذيب ، إسرائيل بن موسى  البصري أبو موسى:  هو)(3

 .236صتقريب التهذيب ، البصري، الحسن بن أبي الحسن يسار:  هو)(4

إذا ، عاث يعيث :يقولون، اإلسراع في الفساد  : ان أحدهما العين والياء والثاء أصالن صحيح    :  يقول ابن فارس   )(5
فتح الباري شرح   ، أي قتل بعضها بعضا   : عاثت، 4/190معجم مقاييس اللغة البن فارس      ، أسرع في الفساد  
 . 13/65صحيح البخاري 

 .2704رقم  /  للحسن بن علي  r باب قول النبي / كتاب الصلح /  صحيح البخاري )(6
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  :تخريج الحديث 

عن أبي موسى به )1(أخرجه البخاري أيضا من طريق حسين بن علي بن الوليد
  . به بمثله بن عيينة عن سفيان)3( وعلي بن عبد اهللا)2(ومن طريق صدقة بن الفضل، مختصرا

  

  :دراسة رجال الحديث 

  .رواة الحديث كلهم ثقات 
  

 $   $   $   $   $      
  

  : اهللاقال ابن األثير رحمه

   )4(". أراد أفضلكم رجالً. يعني سعد بن معاَذ" قوموا إلى سيدكم: أنه قال لألنصار"وفيه ) س(
  

   )66( رقمالحديث 

، عن سعد بن )5(حدثنا شعبة، حدثنا سليمان بن حرب: قال اإلمام البخاري رحمه اهللا
: قال، ري رضي اهللا عنهدعن أبي سعيد الخُ، - هو ابن سهل بن حنيف- عن أبي أمامة ، إبراهيم

فجاء ،  وكان قريبا منهr، بعث رسول اهللا -  هو ابن معاذ - لما نزلت بنو قريظة على حكم سعد
، rفجلس إلى رسول اهللا، فجاء " قوموا إلى سيدكم" : rفلما دنا قال رسول اهللا ، على حمار
" : قال، وأن تسبى الذرية، ةفإني أحكم أن تقتل المقاتل: قال، إن هؤالء نزلوا على حكمك: فقال له

   .)6("لقد حكمت فيهم بحكم الملك 

                                                 
 .3629رقم  / باب عالمة النبوة في اإلسالم / كتاب المناقب  /  صحيح البخاري)(1

 .3746حديث / باب منقب الحسن والحسين / كتاب المناقب /  صحيح البخاري )(2

 .7109رقم  /  للحسن هذا ابني  r باب قول النبي / كتاب الفتن /  صحيح البخاري )(3

 .2/417 النهاية في غريب الحديث واألثر )(4

 .436صتقريب التهذيب ، شعبة بن الحجاج بن الورد العتكي موالهم أبو بسطام الواسطي البصري:  هو)(5

 .3043رقم  / باب إذا نزل العدو على حكم رجل / كتاب الجهاد والسير /  صحيح البخاري )(6
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  : تخريج الحديث

هشام بن عبد  ()2( وأبي الوليد)1(أخرجه البخاري أيضا من طريق محمد بن عرعرة
من طريق )4(وأخرجه مسلم، عن شعبة به بمثله ثالثتهم  )محمد بن جعفر  ()3(و غندر، )الملك 

  .غندر عن شعبة به بمثله 
  :راسة رجال الحديث د

  .رجال الحديث كلهم ثقات 

 $   $   $   $   $      
  

  :قال ابن األثير رحمه اهللا

: هكذا رواه الخطَّابي، وقال يريد" انْظُروا إلى سيدنا هذا ما يقول: أنه قال لسعد بن عبادة"ومنه 
: فُالن أميرنا وقائدنا: ان اَألعظمانظروا من سودناه على قَومه ورأَّسناَه عليهم، كما يقول السلط

   )5(.أي مقَدمكم" انظروا إلى سيدكم"وفي رواية . أي من أمرناه على النَّاس ورتَّبناه لقَود الجيوش

   )67( رقمالحديث 

  .ولكن بما يقاربه، لم أعثر عليه بلفظه

 -الدراوردي يعني- الْعزِيزِ عبد حدثَنَا دسعي بن قُتَيبةُ حدثَنَا:قال اإلمام مسلم رحمه اهللا       
نٍل عيهس نع َأبِيه نةَ َأبِي عريره َأن دعس نةَ بادبع ارِيا :قَاَل الَْأنْصوَل يسر تَ اللَّهَأيَل َأرجالر 
جِدي عم هَأترلًا امج؟ رقْتُلُهقَاَل َأي سوُلر اللَّه r": قَاَل "لَا دعلَى :سي بالَّذو كمقِّ َأكْرفَقَـالَ  !بِالْح 

   .)6("سيدكُم يقُوُل ما ِإلَى اسمعوا :"r اللَّه رسوُل

  :تخريج الحديث 

  . من طريق مالك وسليمان بن بالل كليهما عن سهيل به بنحوه)7(أخرجه مسلم أيضا
  

                                                 
   . 3520 رقم  / باب مناقب سعد بن معاذ رضي اهللا عنه/كتاب المناقب /  صحيح البخاري )(1

 .6262 رقم   / -قوموا إلى : " r باب قول النبي / كتاب االستئذان/ حيح البخاري  ص)(2

 .4121 رقم  /  من األحزاب  r باب مرجع النبي / كتاب المغازي/  صحيح البخاري)(3

 .4487 رقم / باب جواز قتال من نقض العهد/ كتاب الجهاد والسير/  صحيح مسلم)(4

 .2/417ثر  النهاية في غريب الحديث واأل)(5

 .3652رقم / باب / كتاب اللعان /  صحيح مسلم )(6

 .3654و، 3653رقم / باب / كتاب اللعان /  صحيح مسلم )(7
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  :د دراسة رجال اإلسنا

 والهم المـدني  ـ م ،يـد الجهن ـأبو محم ، د الدراوردي ـن عبي ـن محمد ب  ـالعزيز ب  عبد   -
   .)1(هـ 187ت 

وكـان  :" وذكره ابن حبان فـي الثقـات وقـال           )4( والعجلي )3( وابن سعد  )2(وثقه ابن معين  
إذا حدث من كتب الناس     و،  إذا حدث من كتابه فهو صحيح     ": قال أحمد بن حنبل   ، )5("يخطئ
كان مالك بـن    ": قال مصعب بن عبد اهللا الزبيرى      ، )6("كان يقرأ من كتبهم فيخطىء    و ،وهم

   .)7("أنس يوثق الدراوردى

، قال أبو بكر بن أبى خيثمة     و، )8("صدوق كان يحدث من كتب غيره فيخطئ      " :قال ابن حجر  
  . )9( "ليس به بأس" :عن يحيى بن معين

،  ليس به بأس   ":و قال فى موضع آخر      ،"القوى عبد العزيز الدراوردى ليس ب     ":وقال النسائى 
ربما حدث مـن    ،   سيىء الحفظ  ":وقال أبو زرعة    ، )10("حديثه عن عبيد اهللا بن عمر منكر      و

سئل أبى عن عبد العزيز بن      ": وقال عبد الرحمن بن أبى حاتم     ، )11("حفظه الشىء فيخطىء  
  .  )12("ىءيوسف شيخ يخطو، عبد العزيز محدث: فقال، الماجشون يوسف بن ومحمد

    .ثقة إذا حدث من كتبه: قالت الباحثة
  .وهو ثقة ) 17( تقدمت ترجمته في حديث ، سهيل بن أبي صالح  -
  .باقي رواة الحديث ثقات  -
  

                                                 
 615صتقريب التهذيب ) (1

 .1/124وتاريخ ابن معين ، 18/192 تهذيب الكمال )(2

 .5/424 الطبقات الكبرى البن سعد )(3

 .2/97 الثقات للعجلي )(4

 .7/116حبان  الثقات البن )(5

 .4/348 موسوعة أقوال أحمد في الجرح والتعديل )(6

 .18/192  تهذيب الكمال )(7

 .615ص تقريب التهذيب )(8

 .1/174 تاريخ ابن معين )(9

 .18/192 تهذيب الكمال )(10

 . المصدر نفسه)(11

 .5/396 الجرح والتعديل )(12
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  :الحكم على الحديث 
  .الحديث صحيح  اإلسناد

 $   $   $   $   $      
  

  :قال ابن األثير رحمه اهللا

"  يكره رِيحهrكان سيدي رسوُل اللّه :  عن الخضاَب فقالتإن امرأةً سألتْها"وفي حديث عائشة 
   )2( ".)1("وألْفيا سيدها لَدى الباب"أرادت معنى السيادة تعظيماً له، أو ملْك الزوجية، من قوله تعالى

   )68( رقمالحديث 

،  محمد بن إسحاقأنا الحسن بن وأخبرنا أبو الحسن المقرئ: قال اإلمام البيهقي رحمه اهللا
حدثتني كريمة بنت : قال عن محمد الرمام، نا يحيى بن سعيد، )3(نا محمد ،نا يوسف بن يعقوب

: بالحناء فقالت )4(فسألتها امرأة عن الخضاب د عائشة رضي اهللا عنها ـكنت عن: همام قالت
   .)5("وليس يحرم عليكن أخواتي أن تخضبن   يكره ريحه أو ال يحب ريحه rدي ـكان سي"

  :تخريج الحديث 
من طريق أبي سعيد عبد الرحمن بن محمد عن يحيى بن سعيد )6(أخرجه ابن األعرابي

 )الرمام(  أحمد في مسنده من طريق يحيى بن إسحاق عن محمد بن مهزمبه بمثله وأخرجه 

 )10(أبو داود و)9(وأخرجه النسائي ،  به بمثله)8(ومن طريق علي بن المبارك عن كريمة، )7(به
  .عن كريمة به بمعناهن طريق علي بن المبارك م

                                                 
 .25آية /  سورة يوسف )(1

 .2/418ألثر  النهاية في غريب الحديث وا)(2

محمد بن أبي بكر بن علي بن عطاء بن مقدم المقدمي بالتشديد أبو عبد اهللا الثقفي موالهم البصري ت                   :  هو )(3
 .829ص تقريب التهذيب ـ ه234

 .10/354فتح الباري ، هو تغيير لون شيب الشعر واللحية:  الخضاب)(4

 .7/311 السنن الكبرى للبيهقي)(5

 .4/485 معجم ابن األعرابي )(6

 .354/ 41/ حديث السيدة عائشة رضي اهللا عنها /  مسند أحمد )(7

 .493 / 42/  مسند أحمد )(8

 .5100رقم / باب كراهية ريح الحناء/ كتاب الزينة /  سنن النسائي )(9

 .4164رقم / باب الخضاب للنساء/ كتاب الترجل/  سنن أبو داود )(10
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  :دراسة رجال الحديث 
   )1(كريمة بنت همام  - 

  .)3(وسكت عنها الذهبي، )2("مقبولة": قال ابن حجر    

  .هي مقبولة : قالت الباحثة

 )5(وثقه ابن معين، )4(أبو عمرو البصري، العبدي هو محمد بن مهزم: محمد الرمام  - 
 :"وفي موضع آخر،)8(شيخ قديم": وقال أبو حاتم، )7(بن حبان في الثقات وذكره ا)6(والفسوي

  .)9("ليس به بأس

  ثقة: قالت الباحثة

زدي، موالهم، البصري ثم  يوسف بن يعقوب بن إسماعيل بن حماد بن زيد بن درهم األ - 
ولي . كان ثقة صالحا مهيبا" السنن " حافظ للحديث، له فيه كتاب : البغدادي، أبو محمد

ومات ،هـ وضم إليه قضاء الجانب الشرقي من بغداد276قضاء البصرة وواسط سنة 
  .)10(مصروفا عن القضاء

  .ثقة : قالت الباحثة

  .لم أقف على ترجمة له : الحسن بن محمد بن إسحاق  - 

 -  ينيايفَرقَّا اِإلسبن الس ن بن شَاذَانيسبنِ ح يلبنِ ع دمحم بن يلنِ، عسو الحَأب  

سمع الكُتُب الكبار، ،من َأوالَد َأِئمة الحديث اِإلمام، الحافظُ، النَّاقد، القَاضي،: قال الذهبي    
  .)11(وَأملَى وصنَّفَ

                                                 
 .1370ص تقريب التهذيب )(1

 .ه المصدر نفس)(2

 .2/516 الكاشف للذهبي )(3

 .8/102 الجرح والتعديل )(4

 .4/85 تاريخ ابن معين )(5

 .2/71 المعرفة والتاريخ للفسوي )(6

 .9/33 الثقات البن حبان )(7

 .1/326 الجرح والتعديل )(8

 .8/102 المصدر نفسه )(9

 .8/258 األعالم للزركلي )(10

 .17/305 سير أعالم النبالء )(11



  الفصل األول                       األحاديث الواردة من باب السين مع النون حتى نهاية باب السين مع الياء

 
 

137

  ثقة: قالت الباحثة

  .باقي رواة الحديث ثقات   -  
  

  :الحكم على الحديث 

والحسن بن محمد ابن  ، م مقبولة وليس لها متابعةكريمة بنت هما: الحديث ضعيف فيه
   .)1(وضعفه األلباني ،ول الحالهإسحاق لم أقف على ترجمة له فهو مج

  

 $   $   $   $   $      
  :قال ابن األثير رحمه اهللا

ه ال ال تقولوا للمناَفق سيد، فإنه إن كان سيدكم وهو مناَفق فحالُكُم دون حاله، واللّ"وفيه ) س(
   )2("..." يرضى لكم ذلك

   )69( رقمالحديث 

حدثنا معاذ بن هشام، ، حدثنا عبيد اهللا بن عمر بن ميسرة: قال اإلمام أبو داود رحمه اهللا
" : rقال رسول اهللا : ، قال)5(عن أبيه ، عن عبد اهللا بن بريدة، )4(عن قتادة، )3(حدثني أبي: قال

  .)6("ا فقد أسخطتم ربكم عز وجل ك سيدفإنه إن ي، ال تقولوا للمنافق سيد

  :تخريج الحديث 

،  من طريق عثمان بن طالوت عن معاذ بن هشام به بمثله وفيه زيادة)7(أخرجه الطحاوي
  .  في األدب المفرد من طريق علي بن عبد اهللا عن معاذ بن هشام به بمثله )8(وأخرجه البخاري

                                                 
 .9/164صحيح وضعيف سنن أبي داود لأللباني ، 11/162ضعيف سنن النسائي لأللباني ح وصحي )(1

   .2/418 النهاية في غريب الحديث واألثر )(2

 .1022صتقر يب التهذيب ، أبو بكر البصري الدستوائي، هشام بن أبي عبد اهللا سنبر:  هو)(3

 .798صتقريب التهذيب ، ريأبو الخطاب البص، قتادة بن دعامة بن قتادة السدوسي:  هو)(4

 بريدةُ بن الْحصيبِ بنِ عبد اِهللا ابن الْحارِث بنِ الَْأعرجِ بنِ سعد بنِ رزاحِ بنِ عدي بنِ سهمِ بنِ مازِنِ بـنِ                       )(5
 .430/ 1معرفة الصحابة ، الْحارِث بنِ سلَامان بنِ َأسلَم بنِ َأفْصى، يكْنَى َأبا عبد اِهللا

 .4977 م رق/ باب ال يقول المملوك ربي وربتي /كتاب األدب/  سنن أبو داود )(6

 . 5228 رقم   / 13/201 مشكل اآلثار للطحاوي)(7

 .782 رقم  / سيد : ال يقول للمنافق/  األدب المفرد للبخاري )(8
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  :دراسة رجال الحديث 

   .)1(هـ 200 ت بي عبد اهللا الدستوائي البصري وقد سكن اليمنمعاذ بن هشام بن أ   - 

معاذ بن :  قلت ليحيى بن معين":قال عثمان الدارمى و،)2(الثقات ذكره ابن حبان فى كتاب
 ،)4("صدوق ليس بحجة:"  ومرة قال )3("ثقة وثقة": فقال، ؟هشام أثبت فى شعبة أو غندر

و لمعاذ ": قال أبو أحمد بن عدى،)5("ذاك القوىليس ب": قال ابن أبى خيثمة عن ابن معينو
هو ربما و، لمعاذ عن غير أبيه أحاديث صالحةو، بن هشام عن أبيه عن قتادة حديث كثيرا

 قلت ألبى ":وقال أبو عبيد اآلجرى ، )6("أرجو أنه صدوقو، يغلط فى الشىء بعد الشىء
قال أبو و، "ن يحيى ال يرضاهكا، أكره أن اقول شيئا: معاذ بن هشام عندك حجة ؟ قال: داود
وقال )7("أظنه يحيى القطانو، أو يحيى القطان، يحيى ابن معين، ال أدرى من يحيى": عبيد

ذكر  وحدثنى أحمد بن حنبل": قال أبو الحسن الميمونى، )8("صدوق ربما وهم": ابن حجر
ما  و:قلت له . "ليس المعاصى من قدر اهللا: كان فى كتابه عن أبيه": فقال، معاذ بن هشام
فقال ، فجلس يحدثهم، ثم خرج إلى مكة فى تجارة، أنا رأيته فى كتابه عن أبيه": علمك ؟ قال
سمع من يكثره فى و، سمعت أبا عبد اهللا و:قال. ال تسمعوا من هذا القدرى شيئا : الحميدى
سمعت أحمد بن  و:أى شىء عنده من الحديث ؟ قال و:فقال أبو عبد اهللا، الفقه والحديث

  .)9("اما كتبت عنه إال مجلسا سبعة عشر حديثا أو ثمانية عشر حديثً: حنبل يقول
  .صدوق له أوهام: قالت الباحثة

  .باقي رجال الحديث ثقات   - 

  :الحكم على الحديث 

  .)10(وصححه األلباني،  له أوهامالحديث حسن اإلسناد فيه معاذ بن هشام صدوق       
                                                 

 .952ص تقريب التهذيب )(1

 .9/176 الثقات البن حبان )(2

 .1/182 تاريخ ابن معين )(3

 .1/118 تاريخ ابن معين )(4

 .32/199 تهذيب التهذيب )(5

 .6/434 الكامل البن عدي )(6

 .1/263 سؤاالت اآلجري ألبي داود )(7

 .952ص تقريب التهذيب )(8

 .28/142 تهذيب الكمال )(9

 .10/477حيح وضعيف سنن أبي داود ص )(10
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  :ر رحمه اهللاقال ابن األثي

  )1("..وقيل الجليل وإن لم يكن مسنّاً. هو المسن" ثَنى الضأنٍ خير من السيد من المعز "وفيه ) س(

   )70( رقمالحديث 

، ابأخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن حمدان الجلّ: قال اإلمام الحاكم رحمه اهللا
بهمحمدثنا أبو الوليد دان،مبن أحمد بن ب ثنا هشام ، ثنا إسحاق بن إبراهيم الحنيني، ألنطاكيد ار
نزل : رضي اهللا عنه قال، عن أبي هريرة، عن عطاء بن يسار، عن زيد بن أسلم، بن سعدا

" يا جبريل كيف رأيت عيدنا ؟" : rفقال له النبي ، rجبريل عليه الصالة والسالم إلى النبي 
، الجذع من الضأن خير من السيد من المعزن  اعلم يا محمد أ،لقد تباهى به أهل السماء: فقال

، وأن الجذع من الضأن خيرمن السيد من اإلبل، وأن الجذع من الضأن خير من السيد من البقر
ولو علم اهللا ذبح2("ا منه فدى به إبراهيم عليه الصالة والسالما خير(.  

  

  :تخريج الحديث 

 عن أبي )5(من طريق أبي ثفالما كاله )4(وأخرجه اإلمام أحمد )3(أخرجه الحاكم أيضا
   .  بإسناده عن أبي الوليد األنطاكي به بمثله)6(وأخرجه البزار في مسنده، هريرة به مختصرا

  

  :دراسة رجال اإلسناد 

  جائز الحديث،" :قال العجلي. )7( هـ، أو قبلها160هشام بن سعد، أبو عباد المدني القرشي، ت   - 
   .)8("حسن الحديث

     

                                                 
 .2/418ثر  النهاية في غريب الحديث واأل)(1

 .4/223/ كتاب األضاحي /  المستدرك على الصحيحين )(2

 .4/228 المصدر نفسه )(3

 .2/402 مسند أحمد بن حنبل)(4

بكـسر  -بن وائل ابن حصين وقد ينسب لجده وقيل اسمه وائل ابن هاشم ابن حصين أبو ثفـال                   ثمامة:  هو )(5
 .190صتقريب التهذيب ، نيتهمشهور بك-بضم الميم ثم راء - المري -المثلثة بعدها فاء

 .2/457لبحر الزخار مسند البزار ا )(6

 .1021تقريب التهذيب ص   )7(

 .2/329معرفة الثقات للعجلي   )8(
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  .)2("صدوق: "وقال الساجي ،)1("شيخ محله الصدق" : أبو زرعةوقال    

  .)4("صدوق له أوهام": ، وقال ابن حجر)3(" حسن الحديث":قال الذهبيو    

   .)5("ي بالقوم يكنل و صالح،":ي بن المديني علوقال   

بن سعيد ا، كان يحيى )6(كذا و هشام بن سعد كذا":عن أبيه، وقال عبد اهللا بن أحمد بن حنبل    
  .)8(" ليس هو محكم الحديث" :، وقال مرة)7("ال يروى عنه

، وقال )10("صالح، ليس بمتروك الحديث:" ، وقال مرة)9("ليس بذاك القوي:" وقال ابن معين    
  .)12("فيه ضعف:" ، وقال مرة)11("ليس بشيء، كان يحيى بن سعيد ال يحدث عنه:"مرة

  . )13("حتج بهيكتب حديثه وال ي: "وقال أبو حاتم    
مع :" وقال ابن عدي .)15(" ضعيف":، وقال في موضعٍ آخر)14(" ليس بالقوي":وقال النسائي

  .)16("ضعفه يكتب حديثه
هو صدوق يخطئ، ولكنه في حديثه عن زيد بن أسلم أثبت من غيره، قال : ة الباحثتقال
  .)17("هشام بن سعد أثبت الناس في زيد بن أسلم: "أبو داود

                                                 
  .9/61الجرح والتعديل   )1(
 .11/37تهذيب التهذيب  )2(

 .2/336الكاشف للذهبي   )3(

 .1021تقريب التهذيب ص  )4(

 .11/37تهذيب التهذيب  )5(

هذه العبارة يستعملها عبـد اهللا      :"معناها كما قال الذهبي رحمه اهللا     " كذا وكذا :"إلمام أحمد في الراوي   عبارة ا  )6(
 .4/483ميزان االعتدال للذهبي " ابن أحمد كثيرا فيما يجيبه به والده، وهي باالستقراء كناية عمن فيه لين

  .2/507العلل ومعرفة الرجال لإلمام أحمد  )7(
 .9/61 الجرح والتعديل )8(

 .30/207تهذيب الكمال  )9(

 .9/61الجرح والتعديل  )10(

 .30/207تهذيب الكمال  )11(

 .9/61الجرح والتعديل  )12(

 .9/61الجرح والتعديل  )13(

 30/208تهذيب الكمال  )14(

 .104الضعفاء والمتروكين للنسائي ص  )15(

 .7/110الكامل في ضعفاء الرجال البن عدي  )16(

 .30/208مزي تهذيب الكمال لل )17(
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 -   نَإسحاق بن إبراهيم الح2( ضعيف)1(نيي( .  

 -  ياَألنْطَاك دربنِ ب دِليبنِ الو دمَأح بن دمحم ،،دِليو الونِ  توفيَأبماَئتَيو نيعبسانٍ وثَم نَةي سف
   .)4( ووثقه الدارقطني)3(" اِإلمام، الثَّبتُ، الرحاُل:"قال الذهبي  .بَِأنْطَاكيةَ

   .ثقة: قالت الباحثة

   .الحديث ثقاتباقي رجال   - 
  : الحكم على الحديث

صحيح ولم :"قال الحاكم،الحديث ضعيف اإلسناد فيه إسحاق بن إبراهيم ضعيف
  )5("يخرجاه

  

 $   $   $   $   $      
  

أي الجماعة " انظر إلى هؤالء األساوِد حولك: أنه قال لعمر"وفيه  :قال ابن األثير رحمه اهللا
 أساَوِد من النَّاس وأسوِداتٌ، كأنها جمع أسوِدة، وأسودة جمع قلة لسواد، مرت بنا: يقال. المتَفرقة

ودأس عيدرى من ب؛ ألنه ي6( وهو الشخص(   

   )71( رقمالحديث 

  .لم أعثر على تخريج له     

 $   $   $   $   $     
  

                                                 
األنساب للـسمعاني   و،1/398اللباب في تهذيب األنساب ، نسبة إلى الجد وهو حنين أو أبو الحنين      : لحنَينيا )1(

2/282. 

 الـضعفاء   – 97/ 1 ضـعفاء العقيلـي      – 1/342 الكامل البن عـدي      – 2/208الجرح والتعديل   : انظر) (2
 .234/ 1 الكاشف – 126صهذيب   تقريب الت- 97/ 1والمتروكين البن الجوزي 

 .311/ 13 سير أعالم النبالء )(3

 .7/95 موسوعة أقوال الدارقطني )(4

 .4/223/ كتاب األضاحي /  المستدرك على الصحيحين )(5

 .2/418 النهاية في غريب الحديث واألثر )(6
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  :قال ابن األثير رحمه اهللا

ال أبكي جزعا : لّه عنهما يعوده فجعل يبكي ويقوُلدخل عليه سعد رضي ال" ومنه حديث سلمان 
 عهِد إلينا ليكْف أحدكم مثُل زاد الراكب، rمن الموت أو حزنا على الدنيا، ولكن رسول اللّه 

 يريد الشُّخوص من المتاَع الذي كان" وهذه األساوِد حولي، وما حولَه إَّال مطْهرةٌ وإجانَة، وجفْنَة
ويجوز أن يريد باألساوِد الحيات، جمع . وكُلُّ شخْصٍ من إنْسانٍ أو متاَع أو غيره سواد. عنْده

   )1( أسود، شبهها بها الستضرارِه بمكانها

   )72( رقمالحديث 

أخبرني إبراهيم بن عصمة : أخبرنا أبو عبد اهللا الحافظ قال: قال اإلمام البيهقي رحمه اهللا
عن ، عن أبي سفيان، عن األعمش، أنا أبو معاوية، ثنا يحيى بن يحيى، ثنا أبي، براهيمبن إا

؟ ما يبكيك يا أبا عبد اهللا: فقال له سعد، فبكى: قال، دخل سعد على سلمان يعوده: أشياخه قال
فقال : قال، وتلقى أصحابك، وترد عليه الحوض المورود،  وهو عنك راضrتوفي رسول اهللا 

 عهد إلينا rولكن رسول اهللا ، ا على الدنياوال حرص، ا من الموت إني ال أبكي جزعأما: سلمان
وإنما ، وحولي هذه األساود،  ")3( أحدكم من الدنيا مثل زاد الراكب.)2(ليكن بلغة" : فقال، اعهد

، عدكاعهد إلينا بعهد نأخذه ب، يا أبا عبد اهللا: فقال له سعد: قال، وجفنة ومطهرة )4(حوله إجانة 
وعند حكمك إذا ، وعند يدك إذا قسمت، اذكر اهللا عند همك إذا هممت، يا سعد: هـال لـفق: قال

  .)5( حكمت
  :تخريج الحديث 

وأخرجه الحاكم  ،من طريق زائدة بن قدامة عن األعمش به بمثله )6(أخرجه البيهقي أيضا
 في الزهد )9(حمد بن حنبلوأخرجه أ في مصنفه )8(وأخرجه ابن أبي شيبة ،به بنحوه )7(بإسناده

                                                 
 .2/418النهاية في غريب الحديث واألثر  )(1

 .1/61ح الكبير المصباح المنير في غريب الشر، ما تبلغ به العيش: عناهام )(2

 .4/34غريب الحديث البن الحربي ، ما يحمله من الطعام والشراب لمدة سفره: عناهام )(3

 .2/39النهاية في غريب الحديث واألثر، شيًئا تغسل فيها الثياب:  معناها)(4

 .13/34 شعب اإليمان للبيهقي )(5

 .35/ 13 المصدر نفسه )(6

 .4/318/ ضاحي كتاب األ/  المستدرك على الصحيحين )(7

 .220/ 13 مصنف ابن أبي شيبة )(8

 .1/152 الزهد ألحمد بن حنبل )(9
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 في تاريخه من طريق )1(وأخرجه اإلمام ابن عساكر،  أبي معاوية به بمثلهكالهما بسندهما عن
 في الحلية من طريق إسحاق )2(وأخرجه أبو نعيم األصبهاني، زائدة وجرير عن األعمش به بمثله

 في الطبقات من طريق أبي معاوية به )3(وأخرجه ابن سعد، بن راهويه عن أبي معاوية به بمثلها
  .بمثله 

  :دراسة رجال اإلسناد 

   )4( من الرابعةطلحة بن نافع الواسطي أبو سفيان اإلسكاف  - 

  .)5(ذكره ابن حبان في الثقات

  " .ليس به بأس :" )8(  وابن عدي)7(والنسائي )6(قال أحمد بن حنبل

   .)9(" روى عنه الناس":سمعت أبا زرعة يقول : تموقال عبد الرحمن بن أبى حا 

  ." أبو سفيان لم يسمع من جابر إال أربعة أحاديث":لعلى بن المدينى " العلل الكبير " وفى 
    .)10("ليس بالقوىو،  أبو سفيان يكتب حديثه":قال فيها و

  . )11("صدوق": قال ابن حجر

   .)12(" ال شىء":عن يحيى بن معين ، وقال أبو بكر بن أبى خيثمة

  .هوصدوق: قالت الباحثة

  

                                                 
 .21/451 تاريخ دمشق )(1

 .1/195 حلية األولياء لألصبهاني )(2

 .91/ 4 الطبقات الكبرى )(3

 .465 ص تقريب التهذيب )(4

 .4/393 الثقات البن حبان )(5

 .475/ 2 العلل ومعرفة الرجال )(6

 .439/ 13 تهذيب الكمال )(7

 .4/113 الكامل البن عدي )(8

 .4/475 الجرح والتعديل )(9

 .18/27 تهذيب التهذيب )(10

 .465ص تقريب التهذيب )(11

 .439/ 13 تهذيب الكمال )(12
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 -   عصمة بن إبراهيم بن  ع1( أبو صالحمة النيسابوريص(.  

  .مجهول الحال: قالت الباحثة

   .)2(أدخلوا في كتابه أحاديث: إبراهيم بن عصمة العدل النيسابوري   - 

 وقال ،"ب حديثه ال يكت:" وقال أحمد،"متروك:" وقال النسائي ،" عنده مناكير:"قال البخاري
   . )3(" احاديثه دون العشرة:" وقيل،" ال يساوي شيئا:"يحيى

  متروك: قالت الباحثة

  .باقي رجال اإلسناد ثقات    - 
  

  : لحكم على الحديثا

وابنه عصمة بن إبراهيم ، الحديث إسناده ضعيف جدا فيه إبراهيم بن عصمة متروك
  .)5("حسن:"قال األلباني، )4("رجاهحديث صحيح ولم يخ" :وقال الحاكم ،مجهول الحال

  

  $   $   $   $   $      
  

  :قال ابن األثير رحمه اهللا

واألسود أخبثُ الحيات وأعظمها، " لتعودن فيها أساوِد صباً"ومنه الحديث، وذكر الفتَن ) هـ(
وقال ابن : في الهروي (وهو من الصفة الغَالبة، حتى استُعمل استْعمال األسماَء وجمع جمعها

يعني جماعات، وهو جمع سواد من الناس أي جماعة، ثم أسودة، ثم : األعرابي في تفسيره
    )6( ).أساود

  

                                                 
 .1/435 فتح الباب في الكنى واأللقاب لألصبهاني )(1

 .1/317 لسان الميزان البن حجر )(2

 .1/171 ميزان االعتدال للذهبي )(3

 .4/318/ كتاب األضاحي / المستدرك على الصحيحين  )(4

 .3/139حيح الترغيب والترهيب ص )(5

 .2/419 النهاية في غريب الحديث واألثر )(6
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   ) 73(  رقمالحديث 

، عن )3(ثنا شعيب، )2(، ثنا أبو اليمان)1(حدثنا أبو زرعة: قال اإلمام الطبراني رحمه اهللا
عند رسول اهللا ، بينما أنا جالس: قال، )4(ز بن علقمةرأن كُ، أخبرني عروة بن الزبير، الزهري

،  نعم": rيا رسول اهللا هل لإلسالم من منتهى؟ فقال رسول اهللا : فقال، جاءه رجل من األعراب
ثم : ثم قال األعرابي"أيما أهل بيت من العرب أو العجم أراد اهللا بهم خيرا أدخل عليهم اإلسالم 

فقال رسول ، كال يا رسول اهللا: فقال األعرابي،  تقع الفتن كأنها الظلل ثم" rماذا ؟ فقال رسول اهللا 
   )5(" يضرب بعضكم رقاب بعضا صبأساود تعودون فيها ثم ،  بلى والذي نفسي بيده": rاهللا 

  

  :تخريج الحديث 
 ، في شرح السنة)7(وأخرجه البغوي، )6(أخرجه الطبراني أيضا في المعجم الكبير

وأخرجه ، في المستدرك ثالثتهم من طريق معمر بن راشد عن الزهري به )8(وأخرجه الحاكم
 خمستهم من طريق )13(والطيالسي )12(والحميدي )11(والشيباني )10(وابن أبي شيبة)9(الطحاوي

   .سفيان عن الزهري به

                                                 
تقريب التهذيب  ،  أبو زرعة الدمشقي   -بالنون–عبد الرحمن بن عمرو بن عبد اهللا بن صفوان النصري           :  هو )(1

 .592ص

 .264صتقريب التهذيب ، ح الموحدة أبو اليمان الحمصيالحكم بن نافع البهراني بفت:  هو)(2

 .437 صتقريب التهذيب . شعيب بن أبي حمزة األموي موالهم الحمصي:   هو)(3

ينسبونه كرز بن علقمة بن     ، 5/2405معرفة الصحابة ألبي نعيم     ، له صحبة :كرز بن علقمة الخزاعى     :  هو )(4
ن سلول الخزاعى أسلم يوم فتح مكة وعمر عمرا طويال          هالل بن جريبة بن عبد نهم بن حليل بن حبشية ب          
 .3/1311االستيعاب في معرفة األصحاب ، وهو الذى نصب أعالم الحرم فى خالفة معاوية

 .493/ 8   للطبراني مسند الشاميين)(5

 .197/ 19 المعجم الكبير )(6

 .7/346 شرح السنة للبغوي )(7

 .4/455 المستدرك على الصحيحين للحاكم )(8

 .13/388 مشكل اآلثار )(9

 .13 / 15 مصنف بن أبي شيبة )(10

 .147/ 4 اآلحاد والمثاني للشيباني  )(11

 .260/ 1 مسند الحميدي )(12

 .619 / 2 مسند الطيالسي )(13
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أخرجه أحمد  و، من طريق معمربن راشد عن الزهري)2( وعبد الرزاق)1(وأخرجه أحمد
 من طريق )4(وأخرجه ابن حبان،  عن عروة بن الزبير به)3(واحد بن قيسأيضا من طريق عبد ال

،  من طريق بشر بن شعيب عن أبيه به)5(وأخرجه البيهقي، عبد الواحد بن قيس عن عروة به
 في دالئل النبوة من طريق سفيان عن الزهري به ومن طريق عبد الواحد )6(وأخرجه األصبهاني

 من طريق معمر بن راشد عن )8(جه أيضا في معرفة الصحابة عن عروة به كما أخر)7(بن قيسا
  .الزهري به جميعهم بمثله

  :دراسة رجال الحديث 

  .رجال الحديث كلهم ثقات   - 

  :الحكم على الحديث 

، )9("ولم يخرجاه بهذه السياقة،  حديث صحيح اإلسناداهذ" :وقال الحاكم ،الحديث صحيح اإلسناد
  .)10(الصحيحةوذكره األلباني في السلسلة 

  

 $   $   $   $   $      
  

  :قال ابن األثير رحمه اهللا

   .)11( أي الحية والعقْرب" أنه أمر بقَتْل األسودين"ومنه الحديث ] هـ[

  

                                                 
 .25/261أحمد  مسند )(1

 .362/ 11 مصنف عبد الرزاق )(2

 .262 / 25 مسند أحمد )(3

 .287 / 13 صحيح ابن حبان )(4

 .7/485 النبوة للبيهقي   دالئل)(5

 .1/223 دالئل النبوة )(6

 .1/224 المصدر نفسه )(7

 .2409/ 5 معرفة الصحابة  ألبي نعيم )(8

 .4/455 المستدرك على الصحيحين للحاكم )(9

 .8/98سلة الصحيحة لأللباني ل المس)(10

 .2/419 النهاية في غريب الحديث واألثر )(11
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   ) 74( رقمالحديث 

وهو ابن - حدثَنَا علي بن حجرٍ حدثَنَا ِإسمعيُل ابن علَيةَ : قال اإلمام الترمذي رحمه اهللا
 يماهرةَ - ِإبريرَأبِي ه نسٍ عونِ جمِ بضمض نيرٍ عنِ َأبِي كَثى بيحي نع كاربنِ الْمب يلع نع

ب عن ابنِ  وفي الْبا:" قَاَل" الْحيةُ والْعقْرب: بِقَتِْل الَْأسودينِ في الصلَاةrَأمر رسوُل اللَّه قَاَل 
   .)1"(حديثُ َأبِي هريرةَ حديثٌ حسن صحيح" : قَاَل َأبو عيسى."عباسٍ وَأبِي رافعٍ
  :تخريج الحديث 

وأخرجه ، بهعلي بن المديني  عن مسلم بن إبراهيممن طريق )2(أخرجه أبو داود
ينة وهشام بن أبي عبد اهللا عن  في الصغرى من طريق يزيد بنُ زريع وسفيان بن عي)3(النسائي

،  من طريق سفيان عن معمر به)4(وأخرجه ابن ماجه، معمر بن راشد عن يحيى بن كثير به
 )6(ومن طريق عبد الرزاق،  من طريق هشام بن أبي عبد اهللا عن يحيى به)5(وأخرجه أحمد

 )9(المباركومن طريق علي بن ، عن معمر بن راشد عن يحيى به)8( ومحمد بن جعفر)7(وسفيان
 من طريق )11(وأخرجه الحاكم، من طريق هشام عن يحيى به)10(وأخرجه الدارمي، عن يحيى به

 من طريق سفيان عن معمر عن يحيى )12(وأخرجه بن أبي شيبة، سفيان عن معمر عن يحيى به
 )14(وأخرجه البيهقي،  في المصنف من طريق معمر عن يحيى به)13(وأخرجه عبد الرزاق، به

كما أخرجه في معرفة السنن ، لكبرى من طريق علي بن المبارك عن يحيى بهفي السنن ا

                                                 
 .390رقم / باب ما جاء في قتل الحية والعقرب في الصالة / كتاب الصالة /  سنن الترمذي )(1

 .921رقم / باب العمل في الصالة /كتاب الصالة / سنن أبي داود )(2

 .1187رقم / باب قتل الحية والعقرب في الصالة / السهو /  كتاب النسائي )(3

 .1245رقم / الحية والعقرب في الصالة باب ما جاء في قتل /كتاب  إقامة الصالة والسنة فيها / سنن ابن ماجه )(4

 .2/255 مسند أحمد )(5

 .2/284 مسند أحمد )(6

 .2/248 مسند أحمد )(7

  .490-233 / 2 مسند أحمد )(8

 .475-2/473 مسند أحمد )(9

 .1541رقم / باب  قتل الحية والعقرب في الصالة /كتاب  الصالة / سنن الدارمي )(10

 .1/256حاكم  المستدرك على الصحيحين لل)(11

 .3/572 مصنف ابن أبي شيبة  )(12

 .1/449 مصنف عبد الرزاق الصنعاني )(13

 .2/266 السنن الكبرى للبيهقي )(14
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في )2(وأخرجه ابن خزيمة،  من طريق سفيان وعبد الرزاق عن معمر عن يحيى به)1(واآلثار
صحيحه من طريق محمد بن جعفر وعبد األعلى ويحيى بن اليمان وسفيان أربعتهم عن معمر 

 صحيحه من طريق عيسى بن يونس عن معمر عن  في)3(وأخرجه ابن حبان ،عن يحيى به
 في مسنده من طريق )4(وأخرجه الطيالسي، ومن طريق علي بن المبارك عن يحيى به، يحيى به

 في المنتقى من طريق )5(وأخرجه ابن الجارود، هشام بن أبي عبد اهللا عن معمر عن يحيى به
 من طريق )6(عي في الغيالنياتوأخرجه أبو بكر الشاف، من طريق سفيان عن معمر عن يحيى به
 في الحلية من طريق )7(وأخرجه أبو نعيم األصبهاني، إبراهيم بن طهمان عن هشام عن يحيى به

  في األوسط من طريق عبد الرزاق عن )8(وأخرجه المنذري، عبد اهللا بن المبارك عن يحيى به
  .جميعهم بمثله ، معمر عن يحيى به

  

  :دراسة رجال الحديث 

 )9( من الثالثةويقال بن الحارث بن جوس اليمامي- بفتح الجيم ثم مهملة -  بن جوس ضمضم   - 
 :وقال الحاكم، )13( وذكره ابن حبان في الثقات)12( وابن حجر)11( والعجلي)10(وثقه ابن معين

  .)14("وقد وثقه أحمد، ضمضم بن جوس من ثقات أهل اليمامة"

   .)15("ليس به بأس": قال أحمد     

                                                 
 .3/184 معرفة السنن واآلثار للبيهقي )(1

 .2/41 صحيح ابن خزيمة )(2

 .116-6/115 صحيح ابن حبان )(3

 .4/271 مسند الطيالسي )(4

 .6/195 المنتقى البن الجارود )(5

 .2/172 الفوائد الشهير بالغيالنيات ألبي بكر الشافعي )(6

 .9/45 حلية األولياء )(7

 .5/185 األوسط البن المنذر )(8

 .460 ص تقريب التهذيب )(9

 .135/ 1 رواية الدارمي – تاريخ ابن معين )(10

 .474/ 1 معرفة الثقات للعجلي )(11

 .460 ص تقريب التهذيب )(12

 .389/ 4ان  الثقات البن حب)(13

 .1/256 المستدرك على الصحيحين للحاكم )(14

 .3/422 موسوعة أقوال أحمد في الجرح والتعديل )(15
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  .ثقة :قالت الباحثة

   .باقي رواة الحديث ثقات  - 
  

  :الحكم على الحديث 

حديث :"وقال الحاكم )1(كما أن األلباني صححه، وتقدم حكم الترمذيالحديث صحيح اإلسناد 
  .)2("صحيح ولم يخرجاه

  

 $   $   $   $   $      
  

  

  :قال ابن األثير رحمه اهللا 

هما التَّمر " ما لَنا طعام إَّال األسودانلقد رأيتُنا و"وفي حديث عائشة رضي اللّه عنها ) هـ(
ته إتباعاً. والماءت بِنَعإليه ونُع ر المدينة، فُأضيف الماءعلى تَم وهو الغالب أما التمر فأسود .
منهما، كالقَمرين ـوالع م األشْهرعاً باسيان ممسطَحبان فيب تَفْعل ذلك في الشيَئين يصر

   )3( ..والعمرين

   ) 75(رقمالحديث 

حدثَنَا عبد الْعزِيزِ بن عبد اللَّه الُْأويسي حدثَنَا ابن َأبِي : قال اإلمام البخاري رحمه اهللا
ا قَالَتْ ِلعا َأنَّهنْهع اللَّه يضاِئشَةَ رع نةَ عورع نع انومنِ رب زِيدي نع َأبِيه نازِمٍ عةَحور: ناب

كُنَّا لَـُأخْت ـي ِإنف لَّةالْهِلَاِل ثَلَاثَةَ َأه ِإلَى الْهِلَاِل ثُم ـي شَـنَنْظُر اتيي َأبتْ فدا ُأوقمنِ ويره
 وِل اللَّهسرrقَالَتْ : فَقُلْتُ، نَار يشُكُمعي ا كَانا خَالَةُ مي الْمو رانِ التَّمدوالَْأساء كَان قَد ِإلَّا َأنَّه 
 وِل اللَّهسِلرrنَاِئحم مارِ كَانَتْ لَهالَْأنْص نم ان4( جِير( وَل اللَّهسر وننَحمكَانُوا يو r هِمانَألْب نم 

   .)5( فَيسقينَا

                                                 
 .1/390يح وضعيف سنن الترمذي صح )(1

 .1/256 المستدرك على الصحيحين للحاكم )(2

 .2/419 النهاية في غريب الحديث واألثر )(3

معجم مقاييس  ، اقة أو الشاة يعطيها الرجل آخر يحتلبها ثم يردها        جمع منيحة وهي منيحة اللبن كاالن     :  معناها )(4
 .5/278اللغة البن فارس 

 .2567رقم  / باب فضل الهبة / كتاب  الهبة وفضلها والتحريض عليها / صحيح البخاري )(5
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  : تخريج الحديث

   . بهذا اإلسناد)1(أخرجه البخاري أيضا في الرقاق

ومن ، من طريق يحيى بن يحيى عن عبد العزيز بن أبي حازم به بمثله)2(لموأخرجه مس
 عن هشام ثالثتهم)3( طريق يحيى بن يمان وعبده بن سليمان وحماد بن أسامة وعبد اهللا بن نمير

  .بن عروة عن أبيه به بنحوه ا
  

  :دراسة رجال اإلسناد 

   .)4(  هـ184 ت عبدالعزيز ابن أبي حازم سلمة بن دينار المدني  - 

 )7(ووثقه العجلي، )6("ال بأس به:" قال النسائي و،"صدوق ال بأس به:"  وقال)5(وثقه ابن معين
  .)8(وذكره ابن حبان في الثقات

عبد الرحمن بن و، سألت أبى عن عبد العزيز بن أبى حازم":وقال عبد الرحمن بن أبى حاتم 
فعبد العزيز بن أبى :  قيل ألبى،ربونمتقا": فقال، عبد الرحمن بن زيد بن أسلمو، أبى الزناد
سئل احمد بن حنبل عن عبد العزيز ،)10("صدوق":قال ابن حجر، )9("صالح الحديث" :حازم؟ قال

وكان   يقولون انه سمعها،فإنهم أبيه كتب إال لم يكن يعرف يطلب الحديث ": حازم فقالأبيبن ا
  . )12("هو حجة في أبيه وغيره:"قال الذهبي ،)11("فقه منهأيفقه لم يكن بالمدينة بعد مالك 

   .الرواية عن أبيه  في ثقة،  صدوق:قالت الباحثة

     .باقي رجال الحديث كلهم ثقات  - 
  

  

                                                 
 .6459رقم  / باب كيف كان يعيش النبي وأصحابه وتخليهم عن الدنيا / كتاب الرقاق /  صحيح البخاري )(1

 .7346رقم  / باب / كتاب  الزهد والرقائق /  صحيح مسلم )(2

 .7344و7343رقم  / باب / كتاب الزهد والرقاق /  صحيح مسلم )(3

 .611ص تقريب التهذيب  )(4

 .123 / 18 تهذيب الكمال )(5

 .124 / 18 المصدر نفسه )(6

 .95/ 2 معرفة الثقات للعجلي )(7

 .117 / 7 الثقات البن حبان )(8

 .383 / 5 الجرح والتعديل )(9

 .611ص تقريب التهذيب )(10

 .382 / 5 الجرح والتعديل )(11

 .364 / 8 سير أعالم النبالء )(12
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  :قال ابن األثير رحمه اهللا

في الهروي والدر (أراد الشُّونيز " ما من داء إال في الحبة السوداء له شفاء إال السام"وفيه ) هـ(
   .)1( )مى األخضر أسود، واألسود أخضروالعرب تس. وقيل هي الحبة الخضراء: النثير

   ) 76( رقمالحديث 
عن ابنِ  )3( عن عقَيٍل)2(حدثَنَا يحيى بن بكَير حدثَنَا اللَّيثُ: قال اإلمام البخاري رحمه اهللا

 rيرةَ َأخْبرهما َأنَّه سمع رسوَل اللَّه وسعيد بن الْمسيبِ َأن َأبا هر )4(شهابٍ قَاَل َأخْبرني َأبو سلَمةَ
 والسام الْموتُ والْحبةُ : قَاَل ابن شهابٍ"في الْحبة السوداء شفَاء من كُلِّ داء ِإلَّا السام :"يقُوُل

يزالشُّون اءدو5(الس(.   
  : تخريج الحديث

كما أخرجه ، )6(د بن رمح بن المهاجر عن الليث به بمثلهأخرجه مسلم من طريق محم
  .عن أبي هريرة بمثله )7(أيضا من طريق عبد الرحمن بن يعقوب

  :دراسة رجال الحديث 

    )8(يحيى بن عبد اهللا بن بكير المخزومي موالهم المصري وقد ينسب إلى جده  - 

 :وقال النسائي، )10("ال يحتج بهيكتب حديثه و:"قال أبو حاتم  )9(ذكره ابن حبان في الثقات
وكان بن بكير سمع من مالك " :قال يحيى  )11(" ليس بثقة:" وقال في موضع آخر"ضعيف"

                                                 
 .364 / 8سير أعالم النبالء  )(1

 .817صتقريب التهذيب ، الليث بن سعد الفهمي:  هو)(2

 .687صعقَيل بن خالد بن عقَيل تقريب التهذيب :  هو)(3

وقيـل إسـماعيل   ، قيل اسمه عبـد اهللا ،  المدنى،   بن عبد الرحمن بن عوف القرشى الزهرى       أبو سلمة :  هو )(4
 .1155صتقريب التهذيب  

 .5688رقم  / باب الحبة السوداء / كتاب الطب /  صحيح البخاري )(5

 .5659رقم  / باب التداوي بالحبة السوداء /كتاب السالم /  صحيح مسلم )(6

 .5660رقم  / باب التداوي بالحبة السوداء  /كتاب السالم/ صحيح مسلم )(7

 .1059ص تقريب التهذيب )(8

 .9/262 الثقات البن حبان )(9

 .9/165 الجرح والتعديل )(10

 .403/ 31 تهذيب الكمال )(11
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ألن سماعه من مالك ،  تكلم فيه":وقال مسلمة بن قاسم  ،)1("بعرض حبيب وهو أشر العرض
   .)3("ثقة في الليث وتكلموا في سماعه من مالك:" ابن حجروقال  )2("إنما كان بعرض حبيب

  .هو ثقة في الليث وهذه الرواية عنه : قالت الباحثة

  .باقي رجال اإلسناد ثقات  - 
  

 $   $   $   $   $      
  

  :قال ابن األثير رحمه اهللا 

   )4( .أي الكَبد" فأمر بسواد البطْن فشُوِى له"وفيه ) هـ(

  ) 77( رقمث الحدي

 )6( حدثَنَا الْمعتَمر بن سلَيمان عن َأبِيه)5(حدثَنَا َأبو النُّعمانِ: قال اإلمام البخاري رحمه اهللا

انثْمَأبِي ع ن7(ع( النَّبِي عا قَاَل كُنَّا ممنْهع اللَّه يضكْرٍ رنِ َأبِي بنِ بمحالر دبع نعrَث  ينلَاث
 اَئةً فَقَاَل النَّبِيموr ":امطَع نْكُمم دَأح عْل م؟ه" ثُم جِنفَع هونَح امٍ َأوطَع نم اعٍل صجر عفَِإذَا م 

انشْعم شْرِكٌل مجر اء8(ج( ا فَقَاَل النَّبِيوقُهسطَوِيٌل بِغَنَمٍ ي r":ًةيطع ا َأمعيقَاَل" ب ةً :" َأوبه َأم 
وايم اللَّه ما  ،بِسواد الْبطْنِ َأن يشْوى r وَأمر النَّبِي ،فَاشْتَرى منْه شَاةً فَصنعتْ،  لَا بْل بيع:قَاَل

 النَّبِي زح ِإلَّا قَد اَئةالْمو يني الثَّلَاثفrًةزح طْ )9( لَهب ادوس نم ِإنو اها ِإيطَاها َأعدشَاه كَان ا ِإنهن
 فَحملْنَاه علَى ، وشَبِعنَا فَفَضلَتْ الْقَصعتَانِ،فََأكَلُوا َأجمعون، كَان غَاِئبا خَبَأ لَه فَجعَل منْها قَصعتَينِ

   .)10(  َأو كَما قَاَل،الْبعيرِ

                                                 
 .4/458 تاريخ ابن معين )(1

 .11/209 تهذيب التهذيب )(2

 .1059ص تقريب التهذيب )(3

 .2/419 النهاية في غريب الحديث واألثر )(4

 .889صتقريب التهذيب ، المعروف بعارم، أبو النعمان البصرى، محمد بن الفضل السدوسى:  هو)(5

 .409صتقريب التهذيب ، 143سليمان بن طرخان التيمي ت /  هو )(6

 .601صتقريب التهذيب ، أبو عثمان، ن ملعبد الرحمن ب:  هو)(7

 هو مشْعان الرأس، إذا كان ثائر الرأس معجم مقاييس       :يقولون. الشين والعين والنون كلمة   :  يقول ابن فارس   )(8
 .3/190اللغة 

 .1/377النهاية في غريب الحديث واألثر ، هي القطعة من اللحم وغيره:  معناها)(9

 .2618رقم  / باب قبول الهدية من المشركين / كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها/ صحيح البخاري )(10
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  :تخريج الحديث 

كما أخرجه  من طريق ،  بسنده مختصرا)1(في كتاب البيوع، ري أيضاأخرجه البخا
   .عن المعتمر به بمثله)2(موسى بن إسماعيل

محمد بن عبد األعلى  و من طريق عبيد اهللا بن معاذ وحامد بن عمر)3(وأخرجه مسلم
  . ثالثتهم عن المعتمر به بمثله 

  : دراسة رجال الحديث

  .رجال الحديث كلهم ثقات 

 $   $   $   $   $      
  

  :قال ابن األثير رحمه اهللا

أي أسود القَوائم " أنه ضحى بكبش يطَُؤ في سواد، وينْظُر في سواد، ويبرك في سواد"وفيه ) هـ(
   )4(.)والمرابِض والمحاَجِر

  

  )78( رقمحديث ال

 قَاَل :ثَنَا عبد اللَّه بن وهبٍ قَاَلحدثَنَا هارون بن معروف حد: قال اإلمام مسلم رحمه اهللا
 r َأخْبرني َأبو صخْرٍ عن يزِيد بنِ قُسيط عن عروةَ بنِ الزبيرِ عن عاِئشَةَ َأن رسوَل اللَّه :)5(حيوةُ

 يا :" فَقَاَل لَها، فَُأتي بِه ِليضحي بِهر في سوادَأقْرن يطَُأ في سواد ويبرك في سواد وينْظَُأمر بِكَبشٍ 
 ، وَأخَذَ الْكَبشَ فََأضجعه ثُم ذَبحه، فَفَعلَتْ ثُم َأخَذَها،" اشْحذيها بِحجرٍ:"ثُم قَاَل،" )6(عاِئشَةُ هلُمي الْمديةَ

   )7( ثُم ضحى بِه،" ومن ُأمة محمد، تَقَبْل من محمد وآِل محمد اللَّهم، بِسمِ اللَّه:ثُم قَاَل

                                                 
 .2216رقم  / باب الشراء والبيع مع المشركين وأهل الحرب / ب البيوع كتا/ صحيح البخاري  )(1

 .5382رقم  / باب من أكل حتى شبع / كتاب األطعمة / صحيح البخاري )(2

  .5258رقم  / باب إكرام الضيف وفضل ايثاره / كتاب األشربة /  صحيح مسلم )(3
 .2/419 النهاية في غريب الحديث واألثر )(4

 .282صتقريب التهذيب ، بن شريح بن يزيد الحضرمي أبو العباس البصريحيوة :  هو)(5

: رضي الّله تعالَى عنـه ،  وفي حديث َأبي هريرة5/307َالشَّفرة، وجمعها مدى معجم مقاييس اللغة  :  معناها )(6
     يثكِّين إالَّ في هذا الحدتُ بالسعمإن س ،يديها إالَّ المما كنَّا نُسم ذَكَّرَؤنَّثُ( ةَ ؛ يوي( ، يرعليه التَّـذْك والغاِلب ،

 .35/205تاج العروس

 .4984رقم / باب استحباب الضحية وذبحها مباشرة بال توكيل والتسمية  / كتاب األضاحي /  صحيح مسلم )(7
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  :  تخريج الحديث

  . انفرد به مسلم دون البخاري
  : دراسة رجال الحديث

 -   مدني سكن مصر،صاحب العباء،  الخراط- ابن أبي المخارق- ربن زياد أبو صخ ميدح ، 
  هـ189ت، )1( إنهما اثنان: وقيل،أبو مودود الخراطويقال هو حميد بن صخر 

   .)4(والدارقطني، )3("ليس به بأس: " وزاد)2(وثقه ابن معين    

وقال ابن ، )6("ليس به بأس": وسئل أحمد بن حنبل عنه فقال، )5(وذكره ابن حبان في الثقات    
    )7("هو عندي صالح الحديث": عدي

أبو صخر حميد بن زياد الخراط ": عن يحيى بن معين، مقال أحمد بن سعد بن أبى مري    
  . )8(" حميد بن صخر ضعيف":قال النسائى و، "ضعيف الحديث

  .)9("صدوق يهم": قال ابن حجر    
  

وهو غير حميد بن صخر وقد فرق بينهما ابن ، حميد بن زياد صدوق يهم:قالت الباحثة
  .)10(حبان

  .باقي رجال الحديث كلهم ثقات  - 
  

 $   $   $   $   $      
  

                                                 
 .274ص تقريب التهذيب )(1

 .7/368 تهذيب الكمال )(2

 .1/95 تاريخ ابن معين )(3

 .176/ 3ة أقوال الدارقطني  موسوع)(4

 .6/189 الثقات البن حبان  )(5

  .2/241 موسوعة أقوال أحمد في الجرح والتعديل )(6
 .2/269 الكامل في  ضعفاء الرجال البن عدي )(7

 .7/368 تهذيب الكمال )(8

 .274ص تقريب التهذيب )(9

 وإنما هو حميد بن زياد أبو صخر        حميد بن صخر  : ويقول، وهو الذي يروى عنه حاتم بن إسماعيل      :  فال )(10
 .189/ 6الثقات البن حبان . ال حميد بن صخر
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  :ثير رحمه اهللاقال ابن األ

أي جملة النَّاس ومعظَمهم الذين يجتمعون على طاعة السلطان " عليكم بالسواد األعظَم"وفيه ) هـ
   .)1(وسلُوك النَّهج المستقيم

  )79(رقمالحديث 

 الْوِليد بن مسلمٍ حدثَنَا الْعباس بن عثْمان الدمشْقي حدثَنَا: قال اإلمام ابن ماجه رحمه اهللا
 سمعتُ : سمعتُ َأنَس بن ماِلك يقُوُل:حدثَنَا معان بن رِفَاعةَ السلَامي حدثَني َأبو خَلَف الَْأعمى قَاَل

 وَل اللَّهسرrقُوُلي ": تُمَأيفَِإذَا ر لَالَةلَى ضع عتَمي لَا تَجتُأم لَافًا  ِإنظَمِاخْتالَْأع ادوبِالس كُملَي2("فَع(.    

  :تخريج الحديث 

ر ابن شِّبمن طريق م)4(وأخرجه ابن بطة،  من طريق بقية بن الوليد)3(أخرجه ابن حميد
عن ) عصام  ومبشر وبقية( من طريق عصام بن خالد ثالثتهم  )5(وأخرجه الدوالبي، إسماعيل

  .ه بمثله معان بن رفاعة السالمي ب

  : دراسة رجال الحديث

 من قيل اسمه حازم بن عطاء -   بن مالك خادم أنس- نزيل الموصل- أبو خلف األعمى   - 
   .مجمع على تركه وتضعيفه)6(الخامسة

  . )7("شيخ منكر الحديث ليس بالقوى:" قال أبو حاتم     

   .)8(" كذاب" :نقل ابن الجوزى عن ابن معين أنه قال فى األعمى الراوى عن أنسو    

 -   م9(هـ 150 ت بعد الشامى الدمشقى بن رفاعة السالمي- بضم أوله وتخفيف المهملة - انع(   

      
                                                 

 .419/ 2 النهاية في غريب الحديث واألثر )(1

 .3950رقم / باب السواد األعظم / كتاب الفتن / سنن ابن ماجه )(2

 .243/ 2 مسند عبد بن حميد )(3

 .128/ 1 اإلبانة الكبرى البن بطة )(4

 .380 / 3واألسماء للدوالبي  الكنى )(5

 .1141 ص تقريب التهذيب  )(6

 .3/279/  الجرح والتعديل )(7

 .12/78 تهذيب التهذيب )(8

 .953ص تقريب التهذيب )(9
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  ، )4(ليس به بأس:  وأبي داود قاال)3(وعن أحمد بن حنبل، )2( ودحيم )1(وثقه ابن المديني    

 وابن )6(ينوضعفه ابن مع، )5("ال يحتج به وشيخ حمصى يكتب حديثه": وقال أبو حاتم    
لين " :وقال يعقوب بن سفيان. )8("ليس بحجة ": قال إبراهيم بن يعقوب السعدى و،)7(المديني
، وهو صاحب حديث": وقال ابن حجر، )10(وذكره ابن حبان في المجروحين، )9("الحديث

  .)12("لين الحديث كثير اإلرسال:" وقال ، )11("ليس بمتقن

لما صار الغالب في رواياته ما ينكره القلب " :ابن حبانقال ، ضعيف ال يحتج به: قالت الباحثة
   .)13("استحق ترك االحتجاج به

   .)14(هـ239 ت أبو الفضل الدمشقى  المعلم، عباس بن عثمان بن محمد البجلى   - 
وذكره ابن حبان في الثقات ، )16("كان ثقة": قال أبو الحسن بن سميع و،)15(وثقه الذهبي

  . )18("صدوق يخطئ": ل ابن حجرقا، )17("ربما خالف" :وقال
  .لمخالفته الثقات كما قال ابن حبان، صدوق: قالت الباحثة

                                                 
 .158/ 28 تهذيب الكمال )(1

تقريب التهذيب  ، ه ـبفلسطين 274عبد الرحمن بن إبراهيم بن عمرو القرشي ت         :ودحيم هو ،  نفسه المصدر )(2
  .569ص 

 .7/394 موسوعة أقوال أحمد في الجرح والتعديل )(3

 .158/ 28 تهذيب الكمال )(4

 .8/422 الجرح والتعديل )(5

 .158/ 28 تهذيب الكمال )(6

 .158/ 1 سؤاالت ابن أبي شيبة البن المديني  )(7

 .158/ 28 تهذيب الكمال )(8

 .8/422 الجرح والتعديل )(9

 .292/ 2 المجروحين البن حبان )(10

 .182 / 10 تهذيب التهذيب  )(11

 .953ص تقريب التهذيب )(12

 .292/ 2 المجروحين البن حبان )(13

 .487 ص تقريب التهذيب)(14

 .536/ 1 الكاشف للذهبي  )(15

 .233/ 14 تهذيب الكمال  )(16

 .8/511 الثقات البن حبان  )(17

 .487ص تقريب التهذيب )(18
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  .باقي رواة الحديث ثقات   - 
  : الحكم على الحديث

وعباس ، ومعان بن رفاعة ضعيف، فيه أبو خلف األعمى متروك، الحديث ضعيف جدا
  .)1( "ضعيف جدا:"وضعفه األلباني وقال ،بن عثمان صدوقا

  

  :بن األثير رحمه اهللاقال ا

ُأذُنَك " في اللسان (إذْنُك على أن تَرفَع : قال له"وفي حديث ابن مسعود رضي اللّه عنه ) هـ(
 فَعجواز جعل اإلذن رفع حجاب، من كتاب السالم " والحديث أخرجه مسلم في باب " على أن تَر

السواد بالكسر " ب وتستَمع سوادي حتى أنهاكالحجاَ" ) ... ِإذُنك على أن يرفَع الحجاب" بلفظ " 
يقال ساَودت الرجل مساَودة إذا . السرار): ويجوز الضم: قال أبو عبيد: قال في الدر النثير(

   .)2( أي شَخصك من شَخْصه: قيل هو من إدناء سوادك من سواده. ساَررتَه

   )80( رقمالحديث 

حدثَنَا َأبو كَامٍل الْجحدرِي وقُتَيبةُ بن سعيد كلَاهما عن عبد : حمه اهللاقال اإلمام مسلم ر
 داحةَ- الْوباللَّفْظُ ِلقُتَيو- نب يماهرثَنَا ِإبدح اللَّه ديبع نب نسثَنَا الْحدح ادزِي نب داحالْو دبثَنَا عدح 

يوقَاَلس قُو :دي ودعسم نتُ ابعمقَاَل س زِيدي ننِ بمحالر دبتُ ععملس: وُل اللَّهسقَاَل ِلي ر r: 
حدثَنَاه َأبو بكْرِ بن َأبِي شَيبةَ  و" حتَّى َأنْهاكِإذْنُك علَي َأن يرفَع الْحجاب وَأن تَستَمع سوادي"
قُوحقَاَل ِإس يماهرِإب نقُ بحِإسرٍ وينِ نُمب اللَّه دبع نب دمحنَا:مرانِ، َأخْبثَنَا: وقَاَل الْآخَردد  حبع اللَّه
   .)3(بن ِإدرِيس عن الْحسنِ بنِ عبيد اللَّه بِهذَا الِْإسنَاد مثْلَها

  : تخريج الحديث

  .ه مسلم دون البخاري انفرد ب
  

  : دراسة رجال اإلسناد

  .رواة الحديث كلهم ثقات   - 

 $   $   $   $   $      
 

                                                 
 .1/318ح وضعيف سنن ابن ماجه وصحي، 1/463امع الصغير وزياداته ج ال)(1

 .419/ 2 النهاية في غريب الحديث واألثر )(2

 .5559 رقم /...باب جواز جعل  اإلذن رفع حجاب/كتاب السالم /  صحيح مسلم )(3
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  :قال ابن األثير رحمه اهللا

   )1(أي شخْصاً يبين من بعد" فجاء بِعود وجاء ببعرى حتى ركَموا فصار سواداً"وفيه  
  

  )81( رقمالحديث 

  .لم أعثر على تخريج له 

 $   $   $   $   $      
  

  :ال ابن األثير رحمه اهللاق

   .)2(أي شيئاً مجتمعا، يعني األزوِدةَ" وجعلوا سواداً حيساً"ومنه الحديث 
  

   )82( رقمالحديث 

وحدثَنَا َأبو بكْرِ بن َأبِي شَيبةَ حدثَنَا شَبابةُ حدثَنَا سلَيمان عن : قال اإلمام مسلم رحمه اهللا
 حدثَنَا بهز حدثَنَا سلَيمان - واللَّفْظُ لَه-حدثَني بِه عبد اللَّه بن هاشمِ بنِ حيان وسٍ ح ثَابِت عن َأنَ

  صارتْ صفيةُ ِلدحيةَ في مقْسمه وجعلُوا يمدحونَها عنْد:بن الْمغيرة عن ثَابِت حدثَنَا َأنَس قَاَلا
 وِل اللَّهسرr،قَاَل :قُولُونيةَ: ويحثَ ِإلَى دعا قَاَل فَبثْلَهيِ مبي السنَا فَأيا را  )3( ما مبِه طَاهفََأع

ادي،َأرا ِإلَى ُأمهفَعد ا قَاَل: فَقَاَل، ثُميهحلَأص : وُل اللَّهسر جخَر ثُم rتَّى ِإح ربخَي نا  ملَهعذَا ج
 وُل اللَّهسقَاَل ر حبا َأصةَ فَلَما الْقُبهلَيع برض َل ثُمنَز رِهي ظَهفr": ادُل زفَض هنْدع كَان نم 

نَا بِهْأتفَلْي"،وِيقِل السفَضرِ وِل التَّمبِفَض جِيءُل يجَل الرعتَّى )4( قَاَل فَجلُوا حعا جادوس ذَِلك نم
 فَقَاَل : فَجعلُوا يْأكُلُون من ذَِلك الْحيسِ ويشْربون من حياضٍ ِإلَى جنْبِهِم من ماء السماء قَاَلحيسا
َأنَس: وِل اللَّهسةَ رِليمو لْكفَكَانَتْ ت r اهلَي5(...  ع(    

                                                 
 .2/420 النهاية في غريب الحديث واألثر )(1

 . المصدر نفسه)(2

 .دحية الكلبي كما جاء في رواية البخاري:  هو)(3

 .4/91غريب الحديث البن الحربي ، طعام من دقيق القمح أو الشعير بخلطه بالسمن والعسل: ا معناه)(4

 .3391رقم / باب فضيلة اعتاقه آمته ثم يتزوجها / كتاب النكاح /  صحيح مسلم )(5
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  : ديثتخريج الح
وأخرجه ، )1( به بمثله بن أسلمأخرجه مسلم أيضا من طريق حماد بن سلمة عن ثابت

    .)2(البخاري من طريق عبد العزيز بن صهيب عن أنس به بنحوه أيضا
  

  : دراسة رجال اإلسناد
   .)3(هـ205 ت ارةز كان اسمه مروان مولى بني فَ: يقال،ابة بن سوار المدائني أصله من خراسانبشَ -

 وذكره ابن حبان في )7( وابن أبي شيبة)6( وابن المديني)5( وابن سعد)4(وثقه ابن معين
أما فى و، وشبابة عندى إنما ذمه الناس لإلرجاء الذى كان فيه: "قال ابن عدي ،)8(الثقات

وقال ، )10("ال يحتج به وصدوق يكتب حديثه": قال أبو حاتمو ،)9("الحديث فإنه ال بأس به
   .)11("رجئ صدوقم": الذهبي

    .)12("ثقة حافظ رمي باإلرجاء": قال ابن حجر
  . رمي باإلرجاءثقة: قالت الباحثة    

  .باقي رواة الحديث ثقات  - 
  

 $   $   $   $   $      
  
  

                                                 
 .3389رقم / باب فضيلة اعتاقه آمته ثم يتزوجها / كتاب النكاح /  صحيح مسلم )(1

 .371رقم  / باب ما يذكر في الفخذ /  الصالة كتاب/  صحيح البخاري )(2

 .429ص تقريب التهذيب )(3

 .346/ 12 تهذيب الكمال  )(4

 .7/320 الطبقات الكبرى )(5

 .4/392 الجرح والتعديل )(6

 .346/ 12 تهذيب الكمال  )(7

 .8/312 الثقات البن حبان )(8

 .4/45 الكامل في ضعفاء الرجال البن عدي )(9

 .4/392تعديل  الجرح وال)(10

 .477/ 1 الكاشف للذهبي )(11

 .429ص تقريب التهذيب )(12
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  :قال ابن األثير رحمه اهللا

 قوموا فقد صنَع جابر":  قال ألصحابهrأن رسول اللّه "في حديث جابر رضي اللّه عنه ) هـ(
    .)1( واللَّفظَة فارسية،أي طعاما يدعو إليه النَّاس" سوراً

  

   )83( رقمالحديث 

حدثَني عمرو بن علي حدثَنَا َأبو عاصمٍ َأخْبرنَا حنْظَلَةُ بن : قال اإلمام البخاري رحمه اهللا
 لَما حفر :عتُ جابِر بن عبد اللَّه رضي اللَّه عنْهما قَاَل سم:َأبِي سفْيان َأخْبرنَا سعيد بن مينَاء قَاَل

 تُ بِالنَّبِيَأيقُ رالْخَنْدrاصا)2( خَميدشَد ،ءشَي كنْدْل عي فَقُلْتُ هَأترتُ ؟ فَانْكَفَْأتُ ِإلَى امَأيفَِإنِّي ر 
 وِل اللَّهسبِرrَا فيدا شَدصخَم اجِنةٌ دميهلَنَا بيرٍ وشَع نم اعص يها فابجِر تْ ِإلَيجا.َأخْرتُهحفَذَب  ،

يرنَتْ الشَّعطَحي ،واغغَتْ ِإلَى فَرا،فَفَرهتمري با فتُهقَطَّعو ، وِل اللَّهستُ ِإلَى رلَّيو ثُم rْلَا : فَقَالَت 
 يا رسوَل اللَّه ذَبحنَا بهيمةً لَنَا وطَحنَّا : فَقُلْتُ، وبِمن معه فَجِْئتُه فَساررتُهrللَّه تَفْضحني بِرسوِل ا

كعم نَفَراَل َأنْتَ ونَا فَتَعنْدع يرٍ كَانشَع نا ماعص، النَّبِي احفَص rفَقَاَل ": قَل الْخَنْدا َأهي  ِإن
ابِراجورس نَعص ا قَدلّكُملًا بِهه يفَح "، وُل اللَّهسفَقَاَل ر r":تَكُممرب 3(  لَا تُنْزِلُن( نلَا تَخْبِزو 

تَّى َأجِيءح جِينَكُمع"، وُل اللَّهسر اءجفَجِْئتُ و rيَأترتَّى جِْئتُ امح النَّاس مقْدفَقَالَتْ، ي :بِكو بِك  
 ثُم عمد ِإلَى برمتنَا فَبصقَ ، قَد فَعلْتُ الَّذي قُلْت فََأخْرجتْ لَه عجِينًا فَبصقَ فيه وبارك:فَقُلْتُ

كاربقَاَل،و ا:" ثُملَا تُنْزِلُوهو كُمتمرب ني محاقْدي وعم ةً فَلْتَخْبِزخَابِز عَألْفٌ،" اد مهو  بِاللَّه مفَُأقْس 
وا هكَم زخْبجِينَنَا لَيع ِإنو يا هطُّ كَمتَنَا لَتَغمرب ِإنفُوا ورانْحو كُوهتَّى تَرَأكَلُوا ح 4( لَقَد(.   

  :تخريج الحديث 

من طريق حجاج ابن )6(وأخرجه مسلم،  بهذا اإلسناد)5(أخرجه البخاري أيضا في الجهاد
  . به بمثله )الضحاك بن مخلد ( ر عن أبي عاصمالشاع

                                                 
 .420/ 2 النهاية في غريب الحديث واألثر  )(1

 .2/80يقال رجل خُمصان وخَميص إذا كان ضامر البطْن، النهاية في غريب الحديث واألثر:  معناها)(2

 .1/121ية في غريب الحديث واألثرالنها،  البرمة هي القدر مطلقًا وجمعها برام:  معناها)(3

 .4102رقم  / باب غزوة الخندق /كتاب المغازي / صحيح  البخاري )(4

 .3070رقم  / باب من تكلم الفارسية والرطانة / كتاب الجهاد والسير /  صحيح البخاري )(5

 .5209رقم  / باب جواز استتباعه غيره إلى دار من يثق برضاه بذلك / كتاب األشربة /  صحيح مسلم )(6
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  :دراسة رجال اإلسناد 

  .رجال الحديث كلهم ثقات

 $   $   $   $   $      
  

  

  :قال ابن األثير رحمه اهللا

اِلسوار من الحلى معروفٌ، وتكسر السين " أتُحبين أن يسورك اللّه بسوارين من نارٍ"وفيه ) هـ(
ة.وتُضموأساَوِر اوِروِرة ثم أساه.  وجمعه أستَه إيسإذا ألْب وارتُه السرو1(وقد تكرر في الحديث. وس(   

  

   ) 84( رقمالحديث 

حدثَنَا محمد بن عبيد حدثَنَا داود الَْأودي عن شَهرٍ عن َأسماء : قال اإلمام أحمد رحمه اهللا
ي بِنْت2(زِيد( وَل اللَّهستُ رقَالَتْ َأتَي r اهِميصصبِب رصبٍ فَبذَه نانِ ماروس لَيعتُ ونَوفَد هعايِلُأب 
هما فَما  فََألْقَيتُ: قَالَتْيسورك اللَّه بِسوارٍ من نَارٍ َألْقي السوارينِ يا َأسماء َأما تَخَافين َأن :"فَقَاَل

   .)3(َأدرِي من َأخَذَهما
  

  :تخريج الحديث 

 من طريق عبد اهللا بن عثمان بن خثيم وعبد الحميد بن بهرام )4(أخرجه أحمد أيضا
كما أخرجه ابن راهويه من طريق ، عبد الجليل القيسي وقتادة بن دعامة ووحفص بن أبي حفص
، )6(دة بن دعامة وحفص بن أبي حفصوالطبراني من طريق قتا، )5(ليث بن أبي سليم

  .بن حوشب به بمعناه طريق داود األودي جميعهم عن شهر من  )7(واألصبهاني

                                                 
 .420/ 2 النهاية في غريب الحديث واألثر  )(1

 أسماء بنت يزيد بن السكن بن رافع بن امرئ القيس األنصارية األوسية ثم األشهلية، تكنى أم سلمة، وكانت                   )(2
عدة أحاديث، شهدت اليرموك، وقَتَلت يومئذ تسعة من الروم  rيقال لها خطيبة النساء روت عن رسول اهللا  

 .498/ 7د فسطاطها، وعاشت بعد ذلك دهراً   اإلصابة في تمييز الصحابة بعمو

 .6/453 مسند أحمد )(3

 .461-460-459-455 -6/454 مسند أحمد )(4

 .5/177 مسند ابن راهويه )(5

 .24/161 المعجم الكبير للطبراني )(6

 .76/ 2 حلية األولياء  ألبي نعيم )(7
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  :دراسة رجال اإلسناد 

  )1(هـ 112 ت شهر بن حوشب األشعري الشامي مولى أسماء بنت يزيد بن السكن  - 

ال بأس :" بو زرعة قال أ، )5( والعجلي)4( وزاد ثبت)3(ابن معين و)2(وثقه أحمد بن حنبل
ترضى حديث شهر بن : قيل لهو،  سمعت على بن المدينى":قال يعقوب بن شيبة  و،)6("به

  .)7("كان عبد الرحمن بن مهدى يحدث عنه و:قال، أنا أحدث عنه: حوشب ؟ فقال

صدوق كثير " :قال ابن حجر و.)8(" شهر حسن الحديث":عن البخارى، اوقال الترمذى أيض
، )12(وموسى بن هارون )11(والساجي  والبيهقي)10(وضعفه ابن عدي  .)9("هاماإلرسال واألو
  .)13("ليس بالقوي" :وقال النسائي

ال و، ليس بدون أبى الزبير وبشر بن حرب وشهر أحب إلى من أبى هارون": قال أبو حاتمو
كان ممن ":وقال،  وذكره ابن حبان في المجروحين)15("ساقط":  وقال ابن حزم.)14("يحتج به

  . .   )16("يروي عن الثقات المعضالت وعن األثبات المقلوبات

  . كثير األوهام واإلرسالصدوق: قالت الباحثة

                                                 
 .441ص تقريب التهذيب )(1

 .3/364ة أقوال أحمد في الجرح والتعديل  موسوع)(2

 .111/ 1 تاريخ ابن معين )(3

 .1/144 المصدر نفسه )(4
 .1/461 معرفة الثقات )(5
 .12/585 تهذيب الكمال )(6
 . المصدر نفسه)(7
 . المصدر نفسه)(8
 .441ص تقريب التهذيب )(9

 .4/39 الكامل في الضعفاء )(10
 .4/325 تهذيب التهذيب )(11
 .12/585ب الكمال  تهذي)(12
 .1/56 الضعفاء والمتروكين للنسائي )(13
 .383/ 4 الجرح والتعديل )(14
 .4/325 تهذيب التهذيب )(15
 .397/ 1 المجروحين البن حبان )(16
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 أبو -بزاي مفتوحة ومهملة وكسر الفاء- داود بن يزيد بن عبدالرحمن األودي الزعافري  - 
ضعفه ، مجمع على تضعيفه، )1(هـ151 ت اهللا بن إدريس يزيد الكوفي األعرج عم عبد

   .)4( وابن حجر)3(أبو داود و)2(أحمد

   .)5("كلمون فيهتليس بقوي ي:" وقال أبو حاتم

  .باقي رواة الحديث ثقات - 
  :الحكم على الحديث 

  .الحديث ضعيف اإلسناد فيه داود بن يزيد ضعيف

 $   $   $   $   $      
  

  :قال ابن األثير رحمه اهللا

أي دب : دبيب الشراب في الرْأس: السوار بالضم" أخذه سوار فَرح"وفي حديث صفة الجنة ) س(
   )6(فيه الفَرح دبيب الشَّراب

   ) 85( رقمالحديث 

، حدثَنَا سلَيمان بن مغيرةَ: قَاَل، حدثَنَا عفَّان: قال اإلمام أبو بكر بن أبي شيبة رحمه اهللا
وُألْبِس ، فَصور صورةَ َأهِل الْجنَّة، نَا ؛ َأن الرجَل ِإذَا ُأدخَل الْجنَّةَذُكر لَ: قَاَل حميد بن هالٍَل: قَاَل

مهاسِلب ،متَهلْيلًى ححو ،نَّةي الْجف نَهاكسمو همخَدو هاجوَأى َأزرو ، حٍفََأخَذَهفَر اروس ، كَان لَو
   .)7(فَِإنَّها قَاِئمةٌ لَك َأبدا، َأرَأيتَ سوار فَرحتك هذه: فَيقَاُل: قَاَل، ماتَينْبغي َأن يموتَ لَ
  : تخريج الحديث

أخرجه األصبهاني من طريق أبي سلمة موسى بن إسماعيل ويحيى بن عبدك عن 
   .)8(سليمان بن مغيرة به بمثله

                                                 
 .309ص تقريب التهذيب )(1
 .1/534 العلل ومعرفة الرجال )(2
 .8/469 تهذيب الكمال )(3
 .309ص  تقريب التهذيب)(4

 .3/428ديل  الجرح والتع)(5

 .420/ 2 النهاية في غريب الحديث واألثر  )(6

 .13/149/  مصنف بن أبي شيبة )(7

 .1/367/  صفة الجنة لألصبهاني )(8
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  :دراسة رجال اإلسناد 
   .رواة الحديث كلهم ثقات

  :الحكم على الحديث 

   .)1(حاتموالحديث ضعيف ألنه مرسل أرسله حميد بن هالل يرسل عن هشام بن عمار كما قال أب
  

 $   $   $   $   $     
  :قال ابن األثير رحمه اهللا

يقال تَسورت . أي علَوتُه" مشَيتُ حتى تسورتُ جدار أبي قتادة" وفي حديث كعب بن مالك - 
   )2( سورتهالحائط و

   )86( رقمالحديث 

حدثَنَا يحيى بن بكَيرٍ حدثَنَا اللَّيثُ عن عقَيٍل عن ابنِ : قال اإلمام البخاري رحمه اهللا
 وكَان قَاِئد - ماِلكشهابٍ عن عبد الرحمنِ بنِ عبد اللَّه بنِ كَعبِ بنِ ماِلك َأن عبد اللَّه بن كَعبِ بنِ 

يمع ينح يهنب نبٍ مقَاَل - كَع وكتَب ةصق نتَخَلَّفَ ع ينثُ حدحي اِلكم نب بتُ كَععمقَاَل س 
بكَع: وِل اللَّهسر نَأتَخَلَّفْ ع لَم rوكتَب ةوي غَزا ِإلَّا فاهغَز ةوي غَزلَى فَِإذَ ....   فلْتُ عا َأقْب

صلَاتي َأقْبَل ِإلَي وِإذَا الْتَفَتُّ نَحوه َأعرض عنِّي حتَّى ِإذَا طَاَل علَي ذَِلك من جفْوة النَّاسِ مشَيتُ 
 فَواللَّه ما ،فَسلَّمتُ علَيه - وهو ابن عمي وَأحب النَّاسِ ِإلَي -  حتَّى تَسورتُ جِدار حاِئط َأبِي قَتَادةَ

 فَعدتُ لَه ، فَسكَتَ؟ يا َأبا قَتَادةَ َأنْشُدك بِاللَّه هْل تَعلَمني ُأحب اللَّه ورسولَه:رد علَي السلَام فَقُلْتُ
   .)3( الحديثولُه َأعلَم فَفَاضتْ عينَاي وتَولَّيتُ اللَّه ورس: فَعدتُ لَه فَنَشَدتُه فَقَاَل،فَنَشَدتُه فَسكَتَ

  :تخريج الحديث 

 عن ابن شهاب به إسحاق بن راشد من طريق يونس بن يزيد و)4(أخرجه البخاري أيضا
   .مختصرا

                                                 
 .9/63 الجرح والتعديل )(1

 .420/ 2 النهاية في غريب الحديث واألثر )(2

 .4418رقم  / باب حديث كعب بن مالك /كتاب المغازي/ صحيح البخاري)(3

كتاب تفسير القرآن رقم باب قوله لقد تـاب اهللا علـى             ، 3889كتاب مناقب األنصار رقم       : واضع هي  الم )(4
 كتـاب  -4678-- باب قولـه يـا أيهـا الـذين آمنـوا         -4677-- باب قوله وعلى الثالثة الذين     -4676

 ...هدي مالهباب إذا أ/كتاب األيمان والنذور، 6255رقم  / باب من لم يسلم على من اقترف ذنبا  /االستئذان
 .7225 رقم  ...باب هل لإلمام أن يمنع/كتاب األحكام ، 6690رقم  
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ومن طريق عبد ،  من طريق عقيل بن خالد عن ابن شهاب به بمثله)1(وأخرجه مسلم
  .)2(بيه وعمه عن جده به عن أ بن عبد اهللالرحمن

  :دراسة رجال الحديث 

  .رجال الحديث كلهم ثقات 

 $   $   $   $   $     
  

  : قال ابن األثير رحمه اهللا

   .)3(أي أرتَفع إليه وآخذه" لم يبقَ إال أن أسوره"ومنه حديث شَيبة ) س(
  

  )  87( رقمالحديث

، )4(ثنا ابن األصبهاني، بن النضر األزديحدثنا محمد : قال اإلمام الطبراني رحمه اهللا
لما غزا : )6(قال شيبة بن عثمان: قال، )5(عن عكرمة، عن أبي بكر الهذلي، اركـثنا ابن المب

، اليوم أدرك ثأري في محمد: فقلت، قتلهما علي وحمزة، تذكرت أبي وعمي،  حنينrالنبي 
عمه لن : فقلت، فكشف عنها العجاج، ةعليه درع بيضاء كأنها الفض، فجئته فإذا العباس من يمينه

فجئته من ، ابن عمه ولن يخذله: فقلت، فإذا أنا بأبي سفيان بن الحارث، فجئت عن يساره، يخذله
من نار  )7(رفع إلي شواظ، سورة بالسيفلم يبق إال أن أسوره فدنوت ودنوت حتى إذا ، خلفه

                                                 
 .6911رقم  / باب حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه / كتاب ا لتوبة /  صحيح مسلم )(1

باب استحباب الركعتين في المسجد لمن قدم مـن سـفر    / كتاب صالة المسافرين وقصرها     /  صحيح مسلم    )(2
 .6912رقم  / --أول 

 .420/ 2 النهاية في غريب الحديث واألثر  )(3

 .848صمحمد بن سعيد بن سليمان الكوفي أبو جعفر ابن األصبهاني يلقب حمدان تقريب التهذيب  :  هو)(4

 .687صمولى عبد اهللا بن عباس تقريب النهذيب ، أبو عبد اهللا المدنى، عكرمة:  هو)(5

عبد العزى بن عثمان بن عبد الدار بن قـصي القرشـي العبـدري             شيبة بن عثمان بن أبي طلحة بن        :  هو )(6
الحجبي المكي يكنى أبا عثمان وقيل أبا صفية أسلم شيبة بن عثمان يوم فتح مكة وشهد حنينا وقيل بل أسلم                    

 .13/1461معرفة الصحابة ،2/712بحنين  االستيعاب في معرفة األصحاب البن عبد البر 

شُواظُ اللّهب مـن النـار ال   : لشين والواو والظاء كلمة واحدة صحيحة، فالشواظ     ا: يقول ابن فارس  :  معناها )(7
 .3/228معجم مقاييس اللغة ]. 35الرحمن ( [شُواظٌ من نَارٍ: (قال تعالى. دخان معه
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تعال يا " :  قالr فالتفت إلي النبي ،)3( القهقرى )2( ، فنكصت)1(فخفت أن يمحشني، كأنه البرق
فرفعت إليه ، فاستخرج اهللا الشيطان من قلبي،  يده على صدريrفوضع رسول اهللا " شيب 

ثم ، "يا شيب قاتل الكفار " : فقال لي، ومن كذا، بصري وهو أحب إلي من سمعي ومن بصري
، "ر الذين آووا ونصروا وباألنصا ،اصرخ بالمهاجرين الذين بايعوا تحت الشجرة،يا عباس": قال

  حتى نزل على ،  إال البقر على أوالدهاrى رسول اهللا ـار علـفما شبهت عطفة األنص
 من rفلرماح األنصار كانت عندي أخوف على رسول اهللا : قال، )4(حرجة كأنه rرسول اهللا 
فأخفضت به ، لة كالمهفأفقه اهللا البغ: قال، "يا عياش ناولني من البطحاء " : ثم قال، رماح الكفار

" : وقال،فنفخ في وجوههم، من الحصباءrفتناول رسول اهللا ، حتى كاد بطنها يمس األرض
    .)6("حم ال ينصرون ، )5(شاهت الوجوه

  

  :تخريج الحديث 

أخرجه أبو نعيم األصبهاني من طريق عبد اهللا بن محمد الكرماني عن عبد اهللا بن المبارك 
  .)8(اكهي من طريق علي بن الحسن بن شقيق عن ابن المبارك به بنحوه وأخرجه الف، )7(به بمثله

  :دراسة رجال اإلسناد 

  .)9(هـ 167 ت روح: ابن عبداهللا وقيل - بضم المهملة-مى لْ اسمه س:أبو بكر الهذلي قيل  - 

                                                 
 .1/183دالئل النبوة ألبي نعيم األصبهاني ، أي يحرقني:  معناها)(1

نَكَص على عقبيه، إذا أحجم عن الشَّيء خوفاً        : يقال. ف والصاد كلمةٌ  النون والكا : يقول ابن فارس  :  معناها )(2
 .5/477معجم مقاييس اللغة البن فارس ، وجبناً

 .2/99الصحاح في اللغة للجوهري ، الرجوع إلى خلف:  معناها)(3

فمنه الحرج جمـع    . وذلك تجمع الشيء وضيقُه    ، أصل واحد  جيم وال راء وال حاءال: يقول ابن فارس  : معناها )(4
 .2/50معجم مقاييس اللغة البن فارس ، حرجة، وهي مجتمع شجرٍ

الثاني نوع من النَّظَر أحدهما يدلُّ على قُبح الخلقة، و    : الشين والواو والهاء أصالن    :يقول ابن فارس  : معناها )(5
وفي الحـديث أن    . هه اهللا فهو مشوه   وشو. قُبح الخلقة؛ يقال شاهت الوجوه أي قَبحت      : فاألول الشَّوه  ،بالعين

معجم مقاييس اللغة البـن     ، "شاهت الوجوه : "النبي صلى اهللا عليه وآله وسلم رمى المشركين بالتُّراب وقال         
 .3/231فارس 

 .7/298 المعجم الكبير للطبراني  )(6

 .1/182 دالئل النبوة ألبي نعيم األصبهاني )(7

 .5/92وحديثه  لمحمد بن إسحاق بن العباس الفاكهي أخبار مكة في قديم الدهر )(8

 .1120ص تقريب التهذيب )(9
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لين ":  حاتم أبو وقال)3(والدارقطني)2( وأبو زرعة)1(مجمع على تضعيفه فقد ضعفه ابن معين
  .وغيرهم ممن ضعفه، )4("يكتب حديثه وال يحتج به، ثالحدي

   .محمد بن النضر لم أعثر على ترجمة له   - 

 .باقي رجال اإلسناد ثقات    - 

  :الحكم على الحديث 

  .ومحمد بن النضر لم أعثر على ترجمة له، فيه أبو بكر الهذلي ضعيف، الحديث ضعيف
  

 $   $   $   $   $      
  

  : اهللاقال ابن األثير رحمه

   )5( أي رفَعتُ لها شَخْصي" فَتَساورتُ لها"ومنه الحديث 
  

  

   ) 88( رقمالحديث 

يعني ابن عبد الرحمنِ  -حدثَنَا قُتَيبةُ بن سعيد حدثَنَا يعقُوب : قال اإلمام مسلم رحمه اهللا
الْقَارِي-َأبِي ه نع َأبِيه نٍل عيهس نع  وَل اللَّهسر ةَ َأنريرrربخَي موقَاَل ي ": هذه نيطلَُأع 

هيدلَى يع اللَّه فْتَحي ولَهسرو اللَّه بحلًا يجةَ رايالْخَطَّابِ"الر نب رمةَ ِإلَّا : قَاَل عارتُ الِْإمببا َأحم 
 علي بن َأبِي طَاِلبٍ فََأعطَاهr  قَاَل فَدعا رسوُل اللَّه ، رجاء َأن ُأدعى لَهالَهافَتَساورتُ يومِئذ قَاَل 

 قَاَل فَسار علي شَيًئا ثُم وقَفَ ولَم يلْتَفتْ " امشِ ولَا تَلْتَفتْ حتَّى يفْتَح اللَّه علَيك:" وقَاَل،ِإياها
 رسوَل اللَّه علَى ماذَا ُأقَاتُل النَّاس قَاَل قَاتلْهم حتَّى يشْهدوا َأن لَا ِإلَه ِإلَّا اللَّه وَأن محمدا فَصرخَ يا

مهابسحا وقِّهِإلَّا بِح مالَهوَأمو مهاءمد نْكوا منَعم فَقَد لُوا ذَِلكفَِإذَا فَع وُل اللَّهسرلَى اللَّه6(  ع(.   
  

                                                 
 .114/ 1 تاريخ ابن معين )(1

 .33/160 تهذيب الكمال )(2

 .9/238 موسوعة أقوال الدارقطني )(3

 .313/ 4 الجرح والتعديل )(4

 .420/ 2 النهاية في غريب الحديث واألثر  )(5

 .6116رقم /باب من فضائل علي بن أبي طالب /صحابة كتاب  فضائل ال/ صحيح مسلم )(6
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  :تخريج الحديث 

  .دون البخاريانفرد به مسلم 
  

  :دراسة رجال اإلسناد 

  .وهو ثقة) 17(سهيل بن أبي صالح تقدمت ترجمته في الحديث    - 

  .باقي رواة الحديث ثقات   - 

 $   $   $   $   $      
  

  :قال ابن األثير رحمه اهللا  

   )1( .أي أواثبه وأقاتله" ره في الصالةفكدتُ ُأساَوِ"وفي حديث عمر ) س(
  

   )89(رقمالحديث 
 : عن الزهرِي قَاَل)3( َأخْبرنَا شُعيب)2(حدثَنَا َأبو الْيمانِ : قال اإلمام البخاري رحمه اهللا

َأنَّهما سمعا )5(د الرحمنِ بنِ عبد الْقَارِيوعب)4(َأخْبرني عروةُ بن الزبيرِ عن حديث الْمسورِ بنِ مخْرمةَ
مـع وِل اللَّهسر اةيي حقَانِ فةَ الْفُرورُأ سقْرامٍ يزنِ حيمِ بكح نب شَامتُ هعمقُوُل سالْخَطَّابِ ي نب رr 

فَكدتُ ُأساوِره في  rحروف كَثيرة لَم يقْرِْئنيها رسوُل اللَّه فَاستَمعتُ ِلقراءته فَِإذَا هو يقْرُؤها علَى 
لَاةالصتُهبفَلَب لَّمتَّى سح تُهُأ قَاَل: فَقُلْتُ)6( فَانْتَظَرتَقْر تُكعمي سةَ الَّتورالس هذه َأكَأقْر نا : ميهَأنَأقْر 

 وُل اللَّهسرrْفَقُل  وَل اللَّهسر ِإن اللَّهتَ فَوكَذَب تُ لَهr تُكعمي سةَ الَّتورالس هذي هَأنَأقْر ولَه   

                                                 
 .420/ 2 النهاية في غريب الحديث واألثر  )(1

 .264صالحكم بن نافع البهراني بفتح الموحدة أبو اليمان الحمصي مشهور بكنيته تقريب التهذيب :  هو)(2

 .437ص تقريب التهذيب ،شعيب ابن أبي حمزة األموي موالهم واسم أبيه دينار أبو بشر الحمصي:  هو)(3

 ،بن نوفل بن أهيب بن زهرة بن كالب بن مرة بن كعب بن لؤي القرشي الزهري     : المسور بن مخرمة  :  هو )(4
وكان مولـده بعـد     ،يكنى أبا عبد الرحمن وأمه عاتكة بنت عوف أخت عبد الرحمن ممن أسملت وهاجرت             

ن وهو غالم أيفع بن ست سنين اإلصابة فـي          الهجرة بسنتين وقدم المدينة في ذي الحجة بعد الفتح سنة ثما          
 .3/93معرفة الصحابة 

والقارة هم بنو الهون بن خزيمة أخو أسد وكنانة ولد على عهد رسـول               ،عبد الرحمن بن عبد القاري    :  هو )(5
هو صحابي وذكره في كتاب الطبقات في جملـة         : قال الواقدي ،ليس له منه سماع وال له عنه رواية        rاهللا  

 .1/253االستيعاب في معرفة األصحاب  r عهد رسول اهللا من ولد على

 .2/310غريب الحديث البن الجوزي ، أي جررته بالرداء المتعلق بنحره:  معناها)(6
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 وِل اللَّهسِإلَى ر فَانْطَلَقْتُ بِهrُفَقُلْت هلَى : َأقُودقَانِ عةَ الْفُرورُأ سقْرذَا يتُ هعمِإنِّي س وَل اللَّهسا ري 
رقَانِ فَقَاَلحةَ الْفُروري سْأتَنَأقْر ِإنَّكا ويهتُقْرِْئن لَم فَقَاَل :وف تُهعمي سةَ الَّتاءرا الْقَأها فَقَرْأهاقْر شَاما هي 

 وُل اللَّهسرr":َأني َأقْرا الَّتْأتُهفَقَر رما عْأ يقَاَل اقْر كَذَا ُأنْزِلَتْ ثُمه  وُل اللَّهسا فَقَاَل ريهr كَذَاه 
   .)1("  ِإن الْقُرآن ُأنْزَِل علَى سبعة َأحرف فَاقْرءوا ما تَيسر منْهr": ثُم قَاَل رسوُل اللَّه ،"ُأنْزِلَتْ

  : تخريج الحديث

ا أخرجه كم، من طريق عقيل بن خالد عن ابن شهاب به بمثله)2(أخرجه البخاري أيضا
 عن عبد الرحمن بن عبد :وفيه،عن ابن شهاب به بمثله من طريق مالك )4( ومسلم)3(البخاري

  .وليس فيه المسور، القاري فقط
  :دراسة رجال اإلسناد 

  .رجال الحديث كلهم ثقات

 $   $   $   $   $      
  

  :قال ابن األثير رحمه اهللا

في (كُلُّ خالَلها محمود : ت زينب فقالتأنها ذكر"وفي حديث عائشة رضي اللّه عنها ) هـ(
في (أي ثورةً " ما خَال سورةً من غَرب) محمودة، وأثبتنا ما في أ والهروي واللسان: األصل

ومنه يقال للمعربد . من حدة) سورة، وأثبتنا ما في أ والدر النثير والهروي: األصل واللسان
ارو5( س( .  

   ) 90( رقمالحديث 

حدثَنَا عبد الرزاق َأخْبرنَا معمر عنِ الزهرِي عن عروةَ عن : ال اإلمام أحمد رحمه اهللاق
 ِإن : قُوِلي لَه: فَقُلْن لَها،r فََأرسلْن فَاطمةَ ِإلَى النَّبِيr، اجتَمعن َأزواج النَّبِي :عاِئشَةَ قَالَتْ 

كاءسافَةَ قَالَتْنَأبِي قُح نَةي ابَل فدالْع نَكنْشُدي : لَى النَّبِيخَلَتْ عفَد r - ياِئشَةَ فع عموهو 

                                                 
 .5041رقم  / باب من لم يرى بأسا أن يقول سورة البقرة وسورة كذا / كتاب  فضائل القرآن / صحيح البخاري )(1

كتاب التوحيد ، 4992رقم  / باب أنزل القرآن على سبعة أحرف   /  القرآن   كتاب فضائل /  صحيح البخاري    )(2
 .7550رقم  / باب قوله اقرءوا ما تيسر من القرآن / 

 .2419رقم  / باب كالم الخصوم بعضهم لبعض / كتاب الخصومات /  صحيح البخاري )(3

 .1783رقم  /بعة أحرف وبيان معناهباب بيان أن القرآن على س/ كتاب صالة المسافرين وقصرها/ صحيح مسلم)(4

 .420/ 2 النهاية في غريب الحديث واألثر )(5
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ا  ِإن نساءك َأرسلْنَني ِإلَيك وهن ينْشُدنَك الْعدَل في ابنَة َأبِي قُحافَةَ فَقَاَل لَه: فَقَالَتْ لَه-)1(مرطها
 النَّبِيr: " يينبقَالَتْ"؟َأتُح:ما:" قَاَل، نَعيهبا" فََأحا قَاَل لَهم نتْهرفََأخْب هِنتْ ِإلَيعجفَر ، لَم ِإنَّك فَقُلْن 

     الزهرِي وكَانَتْ ابنَةَ  واللَّه لَا َأرجِع ِإلَيه فيها َأبدا قَاَل: فَارجِعي ِإلَيه فَقَالَتْ،تَصنَعي شَيًئا
 وِل اللَّهسرrُاِئشَةشٍ قَالَتْ عحبِنْتَ ج نَبيز لْنسا فََأرقاجِ : حوَأز ني مينامي كَانَتْ تُسالَّت يه 

 النَّبِيrَْل:  قَالَتدالْع نَكنْشُدي نهو كي ِإلَيلْنَنسَأر كاجوَأز افَةَِإنَأبِي قُح نَةي ابلَتْ : قَالَتْ، فَأقْب ثُم 
 وَأنْظُر ِإلَى طَرفه هْل يْأذَن ِلي في َأن َأنْتَصر منْها فَلَمr  فَجعلْتُ ُأراقب النَّبِي ،علَي تَشْتُمني
 ،كْره َأن َأنْتَصر منْها فَاستَقْبلْتُها فَلَم َألْبثْ َأن َأفْحمتُها فَشَتَمتْني حتَّى ظَنَنْتُ َأنَّه لَا ي:يتَكَلَّم قَالَتْ

 ولَم َأر امرَأةً خَيرا منْها وَأكْثَر صدقَةً : قَالَتْ عاِئشَةُ" ِإنَّها ابنَةُ َأبِي بكْرٍ:"r فَقَاَل لَها النَّبِي :قَالَتْ
مِ وحَل ِللرصَأوا ودا عم نَبيز نلَّ مجو زع ِإلَى اللَّه بِه بتَقَري ءي كُلِّ شَيا فهذََل ِلنَفْسةً َأبروس

   .)3)(2(  حد كَان فيها تُوشك منْها الْفيَئةَمن غَربٍ
  

  :تخريج الحديث 

 من )5(أخرجه مسلمو،  من طريق هشام بن عروة عن أبيه به بنحوه)4(أخرجه البخاري
وابن  بسند أحمد )6(وأخرجه ابن راهويه، طريق محمد بن عبد الرحمن عن عائشة به بنحوه

  . من طريق ابن أبي السري عن عبد الرزاق به بمثله )7(حبان

  : دراسة رجال اإلسناد

  .رجال الحديث كلهم ثقات 
  :الحكم على الحديث 

  .الحديث صحيح اإلسناد

 $   $   $   $   $      

                                                 
العباب الزاخر  ، واحد المروط؛ وهي أكسيةٌ من صوف أو خز كان يؤتزر بها          : - بالكسر   -المرطُ  :  معناها )(1

 .1/316واللباب الفاخر للصاغاني 

 .2/105 قتيبة غريب الحديث البن، يتسرع منها الرجوع:  معناها)(2

 .24019/  أحمد باقي مسند األنصار )(3

 .2581رقم  / باب من أهدى إلى صاحبه / كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها /  صحيح البخاري )(4

 .6184رقم  / باب في فضل عائشة / كتاب فضائل الصحابة /  صحيح مسلم )(5

 .344/ 2/  مسند ابن راهويه )(6

 .38/ 16/  صحيح ابن حبان )(7
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  :قال ابن األثير رحمه اهللا  
أي أعاله، وكُلُّ " ال يضر المرأةَ أن ال تَنْقُض شَعرها إذا أصاب الماء سور رأسها"وفيه ) هـ(

ورع ستَفرةَ الرأس"وفي رواية . مورالمدينة" س ورها"ويروى . ومنه سى رأسشَو " ،اةجمع شَو
وُأراه . وال أعرفه. ويروى شُور الرأس: وقال الخطَّابي. هروِىهكذا قال ال. وهي جلْدة الرأس

شُُؤون "والمعروف . الروايتَان غَير معروفتين: قال بعض المتأخرين. شَوى الرأس، جمع شَواة
   )1( )طرائق الناس: في اللسان(وطرائق الرأس . وهي أصول الشَّعر" رأسها

   ) 91(رقمالحديث 
 حدثَنَا محمـد بـن      :حدثَنَا محمد بن الْمثَنَّى وابن بشَّارٍ قَاَل ابن الْمثَنَّى        : م رحمه اهللا  قال اإلمام مسل  

تْ  سمعتُ صفيةَ تُحدثُ عن عاِئشَةَ َأن َأسماء سـَألَ         :جعفَرٍ حدثَنَا شُعبةُ عن ِإبراهيم بنِ الْمهاجِرِ قَالَ       
  النَّبِيr    َيضِ فَقَالحِل الْمغُس نع :    بتَـص ثُم ورالطُّه نسفَتُح را فَتَطَهتَهردسا وهاءم اكُندتَْأخُذُ ِإح 

 هْأسلَى رلْكً  ـعد لُكُهتَّ  ـا فَتَدا حيدلُغَ   ـا شَدا ى تَبهْأسر شُُؤون      ـاءـا الْمهلَيع بتَص تَْأخُـذُ      ثُم ثُـم 
 فَقَالَتْ ، سبحان اللَّه تَطَهرِين بِها: وكَيفَ تَطَهر بِها فَقَاَل:فَقَالَتْ َأسماء" فَتَطَهر بِها)3( ممسكَةً)2(فرصةً

 تَْأخُذُ ماء فَتَطَهر فَتُحـسن      :لْجنَابة فَقَالَ  وسَألَتْه عن غُسِل ا    ،عاِئشَةُ كََأنَّها تُخْفي ذَِلك تَتَبعين َأثَر الدمِ      
      اءا الْمهلَيع يضتُف ا ثُمهْأسر لُغَ شُُؤونتَّى تَبح لُكُها فَتَدهْأسلَى رع بتَص ثُم ورغُ الطُّهلتُب َأو ورالطُّه" 

    حـدثَنَا   و .َأنْصارِ لَم يكُن يمنَعهن الْحياء َأن يـتَفَقَّهن فـي الـدينِ            نعم النِّساء نساء الْ    :فَقَالَتْ عاِئشَةُ 
          هونَح نَادذَا الِْإسي هةُ فبثَنَا شُعدثَنَا َأبِي حدح اذعم نب اللَّه ديبقَاَل، عا :" قَاَل:ورِي بِهتَطَه اللَّه انحبس 

و حدثَنَا يحيى بن يحيى وَأبو بكْرِ بن َأبِي شَيبةَ كلَاهما عن َأبِي الَْأحوصِ عن ِإبراهيم بـنِ                  "رواستَتَ
لَتْ يا  فَقَاr دخَلَتْ َأسماء بِنْتُ شَكٍَل علَى رسوِل اللَّه   :مهاجِرٍ عن صفيةَ بِنْت شَيبةَ عن عاِئشَةَ قَالَتْ       

ةنَابَل الْجغُس يهف ذْكُري لَميثَ وداقَ الْحسضِ ويالْح نتْ مرانَا ِإذَا طَهدُل ِإحفَ تَغْتَسكَي وَل اللَّهس4(ر(.   
  :تخريج الحديث 

صفية  (كالهما من طريق منصور بن صفية عن أمه)6( والبخاري)5(أخرجه مسلم أيضا
  . به بنحوه)بنت شيبة

  
                                                 

 .421/ 2 النهاية في غريب الحديث واألثر )(1
 .1/84الفائق في غريب الحديث واألثر ، قطعة قطن أو صوف:  معناها)(2
النهايـة فـي غريـب      ، الممسكة المطيبة بالمسك يتتبع بها اثر الدم فيحصل منه الطيب والتنشيف          :  معناها )(3

 .3/431الحديث واألثر البن األثير 
 .637رقم / باب استحباب استعمال المغتسلة من الحيض فرصة من مسك / كتاب الحيض  / صحيح مسلم)(4
 .636رقم / باب استحباب استعمال المغتسلة من الحيض فرصة من مسك / كتاب الحيض /  صحيح مسلم )(5
/ ، 315وباب غسل المحـيض رقـم  314رقم  / باب دلك المرأة نفسها  / كتاب  الحيض    / صحيح البخاري    )(6

 .7357 رقم  ...وكيف معنى ، باب األحكام التي تعرف بالدالئل/تاب االعتصام بالكتاب والسنة ك
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  :دراسة رجال اإلسناد 
  . )1(  من الخامسةبن جابر البجلي الكوفي إبراهيم بن مهاجر  - 

: وقال العجلي، "ليس به بأس :" )4( وسفيان الثوري)3(قال أحمد بن حنبل، )2(وثقه ابن سعد
 ليس به ":وقال في موضع آخر، )6("ليس بالقوي في الحديث" :قال النسائي ،)5("جائزالحديث"

   .)8( "صالح الحديث":  وقال أبو داود،)7("بأس

كثير ": قال ابن حبان  ، )10("لم يكن بالقوي  :" قال يحيى بن سعيد القطان      ، )9(ضعفه ابن معين  
ضعفوه تكلـم فيـه     :  فإبراهيم بن مهاجر ؟ قال     ":قلت للدارقطنى   :قال الحاكم    و ،)11("الخطأ
قد غمـزه   و،  تابع عليها ي  حدث بأحاديث ال  ،  بلى: بحجة ؟ قال  : قلت، غيره و بن سعيد  يحيى

 صـدوق لـين    :"  وقال ابـن حجـر     )13("صدوق اختلفوا فيه  ": قال الساجي ، )12("اشعبة أيض
حديثه يكتب و،   هو عندى أصلح من إبراهيم الهجرى      ":بن عدى   اقال أبو أحمد     و ،)14("الحفظ

ليس بالقوي هو وحصين وعطاء بـن الـسائب قريـب           : " وقال أبو حاتم   ،)15("فى الضعفاء 
   .)16(يكتب حديثهم وال يحتج به  من بعض ومحلهم عندنا محل الصدقبعضهم
  .صدوق : قالت الباحثة

  .باقي رجال اإلسناد ثقات   - 
  

                                                 
 .116ص تقريب التهذيب )(1

 .6/331 الطبقات الكبرى البن سعد )(2

 .2/341 العلل ومعرفة الرجال )(3

 .2/212 تهذيب الكمال )(4

 .1/206 الثقات للعجلي )(5

 .1/146 الضعفاء والكتروكين للنسائي )(6

 .3/159 تهذيب التهذيب )(7

 . المصدر نفسه )(8

 .1/49 تاريخ ابن معين )(9

 .2/212 تهذيب الكمال )(10

 .1/102 المجروحين البن حبان )(11

 .1/180 سؤاالت الحاكم للدارقطني )(12

 .3/159 تهذيب التهذيب )(13

 .116ص تقريب التهذيب )(14

 .1/215 الكامل في الضعفاء البن عدي )(15

 .2/133الجرح والتعديل  )(16
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  :قال ابن األثير رحمه اهللا  

أي تتولّى أمورهم كما تفعل األمراء والوالةُ " كانت بنو إسرائيل تَسوسهم أنبياَُؤهم"فيه * 
   .)1( القيام على الشيء بما يصلحه: والسياسةُ. رعيةبال

  

   )92( رقمالحديث 
  

حدثَني محمد بن بشَّارٍ حدثَنَا محمد بـن جعفَـرٍ حـدثَنَا            : قال اإلمام البخاري رحمه اهللا    
 قَاعدتُ َأبا هريرةَ خَمس سنين فَسمعتُه       : قَالَ )4(مٍسمعتُ َأبا حازِ  :  قَالَ )3( عن فُرات الْقَزاز   )2(شُعبةُ

    النَّبِي نثُ عدحيr َقَال ":    مهوساِئيَل تَسرنُو ِإسكَانَتْ ب اءالَْأنْبِي ،    نَبِي خَلَفَه نَبِي لَكا هلَا   ،كُلَّم ِإنَّهو 
 فُوا بِبيعة الَْأوِل فَالَْأوِل َأعطُوهم حقَّهم       :"فَما تَْأمرنَا قَالَ  : قَالُوا "يكْثُرون وسيكُون خُلَفَاء فَ   ،نَبِي بعدي 

ماهعتَرااسمع ماِئلُهس اللَّه 5( فَِإن(.   
  : تخريج الحديث

   )6( .أخرجه مسلم بهذا اإلسناد

  :دراسة رجال اإلسناد 

  .رواة الحديث كلهم ثقات

 $   $   $   $   $      
  

أنه نظر إليها وهي تنظر في ركْوة فيها ماء فنهاها "في حديث سودة  :قال ابن األثير رحمه اهللا
: يعني الشيطان، سمى به من ساطَ القدر بالمسوط" إنِّي أخافُ عليكم منه المسوط: وقال

خشبة يحرك بها ما فيها ) واللسانوأثبتنا ما في أ . وهي: في األصل والدر(والمسواط، وهو
   )7( .ليختَلط، كأنه يحرك الناس للمعصية ويجمعهم فيها

  

                                                 
 .2/421 النهاية في غريب الحديث واألثر )(1

 .436صشعبة بن الحجاج بن الورد العتكي موالهم أبو بسطام الواسطي تقريب التهذيب :  هو)(2

 .779ص فرات ابن أبي عبد الرحمن القزاز الكوفي تقريب التهذيب:  هو)(3

 .398ص التهذيب سلمان أبو حازم األشجعي الكوفي تقريب:  هو)(4

 .3455رقم  / باب ما ذكر عن بني إسرائيل /كتاب أحاديث األنبياء /  صحيح  البخاري )(5

 .4666رقم  / باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء / كتاب اإلمارة /  صحيح مسلم )(6

 .2/421 النهاية في غريب الحديث واألثر )(7
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   )93(  رقمالحديث 

ثنا محمد بن ، حدثنا أبو عقيل أنس بن سليم الخوالني: قال اإلمام الطبراني رحمه اهللا
عن سودة بنت ، )1(عن عطاء، عن ابن جريج، حدثني عتبة بن أبي حكيم، ثنا بقية، مصفى
 إني أخاف عليكم ": وقال،  عن ذلك r  فيها ماء فنهاها رسول اهللا  أنها نظرت في ركوة، زمعة

  )2("منه الشيطان 
  :تخريج الحديث 

  .لم أعثر عليه إال في مسند الشاميين للطبراني

  :دراسة رجال اإلسناد

  .)3( هـ بـ منى أو مكة246محمد بن مصفى بن بهلول الحمصي القرشي ت - 
كان :"وذكره ابن حبان في الثقات وزاد ، )5("يغرب" : والذهبي وقال)4(وثقه مسلمة بن قاسم

كذلك قال أبو )8(" صدوق:"ومرة في أسماء شيوخه قال )7("صالح:" قال النسائي) 6("يخطئ
 :"وقال أبو زرعة الدمشقي، )10(" صدوق له أوهام وكان يدلس:" وقال ابن حجر)9("صدوق :"حاتم

كان : و قال صالح بن محمد البغدادى، )11("ن مصفى كان ممن يدلس تدليس التسويةإن محمد ب
  . )12(و قد حدث بأحديث مناكير ، و أرجو أن يكون صادقا، مخلطا

  . صدوق له أوهام:قالت الباحثة

                                                 
تقريب التهذيب  ، ه ثقة فقيه كثير اإلرسال    115هم المكي ت    عطاء بن أبي رباح بن أسلم القرشي موال       : هو  )(1

 .677ص

 .3/15مسند الشاميين للطبراني   )(2

 .897تقريب التهذيب ص   )(3

 .9/402هذيب التهذيب ت  )(4

 .2/222الكاشف للذهبي   )(5

 .9/101الثقات البن حبان   )(6

 .50مشيخة النسائي ص   )(7

 .26/468 تهذيب الكمال  )(8

 .8/104الجرح والتعديل   )(9

 .897تقريب التهذيب ص   )(10

 .9/402تهذيب التهذيب   )(11

 .26/468تهذيب الكمال   )(12
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 بضم الهمزة والدال بينهما - أبو العباس األردني-بسكون الميم- عتبة بن أبي حكيم الهمداني   - 
  )1( هـ بـ صور140 بعد  ت- وتشديد النونراء ساكنة 

و ،)4("نفر ثقات " و ذكره أبو زرعة الدمشقى فى  )3( ومروان بن محمد)2(وثقه ابن معين
  .)5("الثقات " ذكره ابن حبان فى كتاب 

وقال ابن ، )7(" أرجو أنه ال بأس به:"قال ابن عدى، )6("  صالح ال بأس به:"قال أبو حاتم
  .)8("ثيرايخطىء ك، صدوق :"حجر

  . )9(ال أعلمه إال مستقيم الحديث، روى عنه الشيوخ :عن دحيم قال عثمان بن سعيد الدارمى،و

واهللا الذى ال إله إال هو إنه لمنكر " :وقال أيضا، )10(ومرة أخرى ضعفه ابن معين
وضعفه أبي بشر ، )13("ليس بالقوي:" وقال مرة)12(وكذلك ضعفه النسائي، )11("الحديث
كان أحمد بن حنبل يوهنه : سمعت أبى يقول: و قال عبد الرحمن بن أبى حاتم ،)14(الدوالبي

   .)15(قليال
  .صدوق يخطئ: قالت الباحثة

 .أنس بن سليم لم أقف على ترجمة له - 
 .باقي رواة الحديث ثقات - 

  
                                                 

 .657تقريب التهذيب ص   )(1

 .19/301تهذيب الكمال   )(2

 .المصدر نفسه  )(3

 .42تاريخ أبي زرعة الدمشقي ص   )(4

 .7/271الثقات البن حبان   )(5

 .6/371الجرح والتعديل   )(6

 .5/357الكامل في ضعفاء الرجال   )(7

 .657تقريب التهذيب ص   )(8

 .19/302تهذيب الكمال   )(9

 .6/371الجرح والتعديل   )(10

 .7/87تهذيب التهذيب   )(11

 .19/302تهذيب الكمال   )(12

 .المصدر نفسه  )(13

 .المصدر نفسه  )(14

 .6/371الجرح والتعديل   )(15
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  :الحكم على الحديث 

فحاله مجهول على قدر ، أنس بن سليم لم أعثر على ترجمة له:الحديث ضعيف جدا فيه
وعتبة ،  بن مصفى صدوق له أوهاموفيه كل من محمد، ما بحثي عنه حتى ما يظهر غير ذلك

 ثقة إال أنه لم يتبين في )1(كما أن عطاء بن أبي رباح ، بن أبي حكيم صدوق يخطئ كثيراا
  .ترجمته أنه سمع من سودة بنت زمعة رضي اهللا عنها وقد عنعن في هذه الرواية

  

 $   $   $   $   $      
  :قال ابن األثير رحمه اهللا

قيل هم الشُّرط الذين يكون معهم األسواط يضربون "  النار السواطُونأوُل من يدخل"وفيه ) س(
   )2( .بها الناس

  

  )94(رقمالحديث 

، حدثَنَا حماد بن سلَمةَ حدثَنَا َأبو الْمهزمِ، حدثَنَا عفَّان: قال اإلمام ابن أبي شيبة رحمه اهللا
   )3(".وُل من يدخُُل من هذه اُألمة النَّار السواطُونَأ: قَاَل، عن َأبِي هريرةَ

  :تخريج الحديث 
  . أخرجه الطبراني من طريق الوليد بن مسلم عن حماد بن سلمة به بمثله

  :دراسة رجال اإلسناد
 من ن سفيانبعبد الرحمن : قيلو، يزيد بن سفيان: اسمه، أبو المهزم التميمى البصرى  - 

   )4(الثةالث
متروك :"   وقال النسائي)6( حاتم و وأب)5(فقد ضعفه ابن معين، مجمع على تركه وتضعيفه

 . وغيرهم )7("الحديث

                                                 
 .ن أبي رباحنظر ترجمة عطاء با  )(1

 .2/421لنهاية في غريب الحديث واألثر ا )(2

 .19/562 مصنف بن أبي شيبة )(3

 1211ص تقريب التهذيب )(4

 .54/ 1 تاريخ ابن معين )(5

 .269/ 9 الجرح والتعديل )(6

 .34/328 تهذيب الكمال )(7
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 .باقي رواة الحديث ثقات  - 

  :الحكم على الحديث 

  .ديثالحديث إسناده ضعيف جدا  فيه أبو المهزم ضعيف متروك الح

 $   $   $   $   $      
المذْى، وهو بضم السين وفتح : السوعاء" في السوعاء الوضوء"فيه  :قال ابن األثير رحمه اهللا

1( الواو والمد( .  
  

  )95(  رقمالحديث 

  .لم أعثر على تخريج له 

 $   $   $   $   $      
  

. وقد تكرر ذكرها في الحديث.  يوم القيامةهو" الساعة"وفيه ذكر : قال ابن األثير رحمه اهللا
أحدهما أن تكون عباَرة عن جزء من أربعة وعشرين جزءاً : والساعةُ في األصل تطْلَق بمعنيين

يقال جلستُ . والثاني أن تكون عبارةَ عن جزء قليل من النَّهارِ أو الليل. هي مجموع اليوم والليلة
معنى : قال الزجاج. تاً قليال منه، ثم استعير السم يوم القيامةأي وق: عندك ساعة من النهار
الوقت الذي تَقُوم فيه القيامة، يريد أنها ساعة خَفيفَة يحدثُ فها أمر عظيم، : الساعة في كُلِّ القُرآن

  . )2( واللّه أعلم. فلقلَّة الوقت الذي تقُوم فيه سماها ساعة

  )96(رقمالحديث 

 عـن  )3(الْوارِث عبد حدثَنَا :قَاَل ميسرةَ بن عمران حدثَنَا:  البخاري رحمه اهللا   قال اإلمام 
 الْعلْـم  يرفَع َأن الساعة َأشْراط من ِإنr ": اللَّه رسوُل قَاَل :قَاَل ماِلك بنِ َأنَسِ عن)4(التَّياحِ َأبِي

   .)5("الزنَا ويظْهر الْخَمر ويشْرب الْجهُل ويثْبتَ

                                                 
 .2/422 النهاية في غريب الحديث واألثر )(1

 . المصدر نفسه)(2

 .632صتقريب التهذيب ، رث بن سعيد بن ذكوان العنبري موالهم أبو عبيدة التنوري البصريعبد الوا:  هو)(3

 .1073صتقريب التهذيب ، احيي أبو التَعبيزيد بن حميد الض:  هو)(4

 .80رقم  / باب رفع العلم وظهور الجهل / كتاب العلم /  صحيح البخاري )(5
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  :تخريج الحديث 

  . كالهما من طريق قتادة بن دعامة عن أنس به بنحوه)2( أيضا ومسلم)1(أخرجه البخاري

  :دراسة رجال اإلسناد 

  .رواة الحديث كلهم ثقات
  

 $   $   $   $   $     
  

   

  :قال ابن األثير رحمه اهللا

. هي التي إذا أراد زوجها أن يْأتيها لم تُطَاوِعه، وقالت سوف أفعُل" ه المسوفَةلَعن اللّ"فيه ) س(
   )3( المطُْل والتّأخير: والتسويفُ

  

   )97(رقمالحديث 

حدثَنَا محمد بن ربِيعةَ ، حدثَنَا هاشم بن الْحارِث  : قال اإلمام أبو يعلى الموصلي رحمه اهللا      
، عن َأبِي هريرةَ  ،  )4(عن َأبِيه ،  عنِ الْعالء بنِ عبد الرحمنِ    ،  عن يحيى بنِ الْعالء الرازِي    ،  كُوفيالْ

ـ     : فََأما الْمسوفَةُ ،   والْمفَسلَةَ  الْمسوفَةَ rلَعن رسوُل اللَّه    : قَاَل هجوـا زهادي ِإذَا َأرقَالَـتْ ،  افَالَّت :
   .)5(ِإنِّي حاِئض ولَيستْ بِحاِئضٍ: قَالَتْ، فَالَّتي ِإذَا َأرادها زوجها: وَأما الْمفَسلَةُ، اآلن، سوفَ

  :تخريج الحديث 

  . )6(في المطالب العالية  بإسناد أبي يعلى  ابن حجرأورده

                                                 
بـاب يقـل    / وكتاب النكـاح    ، 81رقم    / لعلم وظهور الجهل    باب رفع ا  / كتاب العلم   /  صحيح البخاري    )(1

إنمـا الخمـر والميـسر      " باب قـول اهللا تعـالى       / وكتاب األشربة   ، 5231رقم    / الرجال ويكثر النساء    
 .6808رقم  / باب إثم الزناة / وكتاب الحددود ، 5577رقم  "/ ---واألنصاب

 .6682و، 6681رقم / ه وظهور الجهل والفتن باب رفع العلم وقبض/ كتاب العلم /  صحيح مسلم )(2

 .422/ 2 النهاية في غريب الحديث واألثر  )(3

 .605صتقريب التهذيب ، عبدالرحمن بن يعقوب الجهني المدني:  هو)(4

 .6/52 مسند أبي يعلى الموصلي )(5

 .5/122 المطالب العالية )(6
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  : دراسة رجال اإلسناد
   .)1(هـ160 ت لي أبو عمرو أو أبو سلمة الرازيجبن العالء الب يحيى   - 

 )3(ضعفه ابن معين و)2("كذاب يضع الحديث": مجمع على تضعيفه حيث قال أحمد بن حنبل
  . وغيرهم)5( زرعةو  وأب)4( حاتمأبوو

 - الموحدة وسكون،  بكسر المعجمة- لبأبو ش)6(قيربن يعقوب الح العالء بن عبدالرحمن - 
  .)7(ـه  وثالثونوبضع 100 ت المدني

   .)10(والترمذي)9( وابن سعد)8(وثقه أحمد   

لكنه أنكر من و، روى عنه الثقات،  صالح": قال أبو حاتم )11(وذكره ابن حبان في الثقات    
ما أرى بحديثه : " وقال ابن عدي،)13(" ليس به بأس":وقال النسائي  ،)12("حديثه أشياء

كيف حديثهما ؟ ) عن أبيه(بن معين عن العالء ألت اس": قال عثمان الدارمى و،)14("بأسا
 في وضعفه ،)16(سئل يحيى عن العالء وسهيل فلم يقو أمرهما، )15("ليس به بأس": قال

ليس بذاك، لم يزل : "،وقال في موضع)17("ليس حديثه بحجة: "مواضع أخرى، وقال مرة

                                                 
 1063ص تقريب التهذيب )(1

 .4/156 تهذيب الكمال )(2

 .3/369تاريخ ابن معين  )(3

 .9/180 الجرح والتعديل )(4

 .4/156 تهذيب الكمال )(5

الحرقة بالضم ثم الفتح والقاف ناحية بعمان ينسب إليها أبو الشعثاء جابر بن زيـد               :  نسبة إلى الحرقة وهي    )(6
 .2/243معجم البلدان ، اليحمدي األزدي الحرقي أحد أئمة السنة

 .761 ص تقريب التهذيب)(7

 .3/265 موسوعة أقوال االمام أحمد في الجرح والتعديل )(8

 .2/483 الطبقات الكبرى )(9

 .24/187 تهذيب التهذيب  )(10

 .5/247 الثقات البن حبان )(11

 .6/357 الجرح والتعديل )(12

 .22/523 تهذيب الكمال )(13

 .5/218 الكامل في الضعفاء )(14

 .1/173 تاريخ ابن معين )(15

 .3/262ين  تاريخ ابن مع)(16

 .3/230 تاريخ ابن معين )(17
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صدوق ربما ": قال ابن حجر ،)2("مضطرب الحديث: "، وقال أيضا)1("الناس يتقون حديثه
  .)3("وهم

 .هو صدوق ربما وهم: قالت الباحثة

 . )4(هـ190 ت بعد محمد بن ربيعة الكالبي الكوفي ابن عم وكيع  - 

   .)8( وذكره ابن حبان في الثقات)7( والدارقطني)6( وأبو داود)5(وثقه ابن معين

صالح ":قال أبو حاتمو  .)9(" ليس به بأس":عن يحيى بن معين ، قال عباس الدورى
   .)12("فيه لين":قال الساجى و،)11("صدوق" :وقال ابن حجر ،)10("الحديث
    .صدوق: قالت الباحثة

  .تباقي رواة الحديث ثقا  - 

  :الحكم على الحديث 

  .)13(وذكره األلباني في السلسلة الضعيفة، يضع الحديث فيه يحيى بن العالء ،موضوعالحديث 
  

 $   $   $   $   $      
  

  

  

                                                 
 .6/357 الجرح والتعديل )(1

 .3/1049 الضعفاء الكبير )(2

 .761ص تقريب التهذيب )(3

 .844ص تقريب التهذيب )(4

 .272/ 3 تاريخ ابن معين  )(5

 .1/125 سؤاالت اآلجري ألبي داود )(6

 .7/229 موسوعة أقوال الدارقطني )(7

 .7/443 الثقات البن حبان)(8

 .3/523 تاريخ ابن معين )(9

 .7/252 الجرح والتعديل )(10

 .844ص تقريب التهذيب )(11

 .163/ 30 تهذيب التهذيب )(12

 .9/300لسلة الضعيفة لأللباني س ال)(13
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  :ر رحمه اهللاقال ابن األثي

وكشْفُ الساق مثٌَل في شدة . الساقُ في اللغة األمر الشديد" يكْشفُ عن ساقه"في حديث القيامة 
. يده مغْلولة، وال يدثَم وال غُلَّ، وإنما هو مثٌَل في شدة البخْل: األمر، كما يقال لألقْطَع الشَّحيح

صلُه أن اإلنسان إذا وقَع في أمرٍ شديد يقال شمر عن وأ. وكذلك هذا الَ ساق هناك، وال كَشْف
   )1(.وقد تكرر ذكرها في الحديث. ساعده، وكشَف عن ساَقه؛ لالهتمام بذلك األمر العظيم

  

   ) 98( رقمالحديث 

د عن سعيد  عن خَاِلد بنِ يزِي)3( حدثَنَا اللَّيثُ)2(حدثَنَا آدم: قال اإلمام البخاري رحمه اهللا
 r سمعتُ النَّبِي :قَاَل tبنِ َأبِي هلَاٍل عن زيد بنِ َأسلَم عن عطَاء بنِ يسارٍ عن َأبِي سعيد ا

د في الدنْيا  فَيسجد لَه كُلُّ مْؤمنٍ ومْؤمنَة فَيبقَى كُلُّ من كَان يسج، يكْشفُ ربنَا عن ساقه:"يقُوُل
   .)4("رِياء وسمعةً فَيذْهب ِليسجد فَيعود ظَهره طَبقًا واحدا

  :تخريج الحديث 

  ،  عن الليث به مطوالً)5(أخرجه البخاري أيضا من طريق يحيى بن عبد اهللا بن بكير

يى بن عمارة ومن طريق يح، عن زيد بن أسلم به بمعناه )6(ومن طريق حفص بن ميسرة
عن زيد بن )8(وأخرجه مسلم من طريق حفص بن ميسرة،  عن أبي سعيد به بنحوه)7(المازني

 كالهما عن )10()أبو نضرة(   والمنذر بن مالك)9(ومن طريق يحيى بن عمارة، أسلم به مطوالً
 . أبي سعيد به بمعناه 

                                                 
 .422/ 2 النهاية في غريب الحديث واألثر  )(1

هــ  221حسن نـشأ ببغـداد ت       آدم ابن أبي إياس عبدالرحمن العسقالني أصله خراساني يكنى أبا ال          :  هو )(2
 .102صتقريب التهذيب 

 817صهـ تقريب التهذيب 94بن سعد ابن عبد الرحمن الفهمي أبو الحارث المصري ت هو الليث ) (3

 .4538رقم  / باب  يوم يكف عن ساق /كتاب  تفسير القرآن / صحيح البخاري )(4

 .7439رقم  " / وجوه يومئذ ناضرة" باب قول اهللا تعالى / كتاب التوحيد /  صحيح البخاري )(5

 .4581حديث " /إن اهللا ال يظلم مثقال ذرة" قوله تعالى / كتاب تفسير القرآن باب /  صحيح البخاري )(6

وكتـاب  -22رقـم     / باب باب تفاضل أهل اإليمـان فـي األعمـال           / كتاب اإليمان   /  صحيح البخاري    )(7
 . 6560رقم  / باب صفة الجنة والنار/الرقاق

 .343رقم / باب معرفة طريق الرؤية / كتاب اإليمان /  صحيح مسلم )(8

 .345رقم / باب إثبات الشفاعة وإخراج الموحدين من النار / كتاب اإليمان /  صحيح مسلم )(9

 .347رقم / باب إثبات الشفاعة وإخراج الموحدين من النار / كتاب اإليمان /  صحيح مسلم )(10
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  : دراسة رجال الحديث

 -   يثلَال اللَّيَأبِي ه نب يدعسرِيصالم لَاءو العم، َأبلَاهوبعد .  م فِّيقبلها، : هـ، وقيل130تُو
  .  )4( وابن خزيمة ،)3(  والعجلي ،)2( وثقه ابن سعد  ،)1( هـ149وقيل 

وذكره ابن حبان  ،)8(البر ، وابن عبد)7(، والخطيب البغدادي)6(، والبيهقي)5(الدارقطنيثقه وو
  . )9( في الثقات

ما أدري أي شيء : صدوق، كان أحمد يقول: "، وقال الساجي)10("ال بأس به: "تموقال أبو حا
    )11( !"يخلط في األحاديث؟

ولعله اعتمد على قول اإلمام أحمد : " وتعقبه ابن حجر فقال)12("ليس بالقوي: "وقال ابن حزم
اجي حكى صدوق، لم َأر البن حزم في تضعيفه سلفًا، إال أن الس: "- أيضا–، وقال )13("فيه

  . )14( "عن أحمد أنه اختلط
  .ثقة: قالت الباحثة

  .باقي رواة الحديث ثقات - 
  

 $   $   $   $   $      
  

                                                 
 .390 تقريب التهذيب ص)(1

 .7/514 الطبقات الكبرى )(2

 .1/406 معرفة الثقات )(3

 .4/84 تهذيب التهذيب )(4

 .73-2/72 سنن الدارقطني )(5

 .2/427 معرفة السنن واآلثار )(6

 .4/84 تهذيب التهذيب )(7

 . المصدرنفسه)(8

 .6/374 الثقات )(9

 .4/71 الجرح والتعديل )(10

 .4/84 تهذيب التهذيب )(11

 . المصدرنفسه)(12

 . المصدرنفسه)(13

 .390ص تقريب التهذيب )(14
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  :قال ابن األثير رحمه اهللا

السويقَةُ تصغير الساق، وهي " ال يستَخْرج كنْز الكعبة إال ذُو السويقَتين من الحبشة"وفيه ) س(
وإنما صغَّر الساق ألن الغالب على سوق الحبشة الدقة . تاء في تصغيرهامَؤنثة، فلذلك ظَهرت ال

   .)1( والحموشَة

   ) 99(  رقمالحديث 

َأخْبرنَا عبد اللَّه بن ِإسحاقَ بنِ الْخُراساني الْعدُل بِبغْداد، ثَنَا : قال اإلمام الحاكم رحمه اهللا
، ثَنَا زهير بن محمد، عن موسى بنِ جبيرٍ، )2( بنِ حيان، ثَنَا َأبو عامرٍ الْعقَديَأحمد بن ملَاعبِ

فنَينِ حِل بهنِ سةَ بامَأبِي ُأم ن3(ع( النَّبِي ا، َأنمنْهع اللَّه يضرٍو رمنِ عب اللَّه دبع نع ،r ،
   .)4( "لَا يستَخْرِج كَنْز الْكَعبة ِإلَّا ذُو السويقَتَينِ من الْحبشَةوا الْحبشَةَ ما تَركُوكُم، فَِإنَّه اتْركُ: "قَاَل

  :تخريج الحديث 

 )6(وأحمد،  من طريق القاسم بن أحمد البغدادي عن أبي عامر العقدي)5(أخرجه أبو داود
 من طريق إسناد أبي )7(وأخرجه البيهقي، زهير بن محمدمن طريق عبد الرحمن بن مهدي عن 

  .جميعهم به بمثله، وأخرجه البزار من طريق القاسم بن بشر عن أبي عامر العقدي، داود
  :دراسة رواة الحديث 

  .)9( من السادسة األنصاري المدني الحذاء مولى بني سلمة نزيل مصر)8(ريموسى بن جب - 

                                                 
 .423/ 2 النهاية في غريب الحديث واألثر )(1

 .625ص تقريب التهذيب ،أبو عامر العقدى البصرى، عبد الملك بن عمرو القيسى:  هو)(2

أسعد بن سهل بن حنيف األنصاري ابو أمامة وهو مشهور بكنيته ولد على عهد رسول اهللا  قبل وفاته                   :  هو )(3
بعامين واتى به النبي  فدعا له وسماه باسم جده أبي أمه أبي أمامة سعد بن زرارة وكناه بكنيته وهو أحـد                      

الجلة من العلماء من كبار التابعين بالمدينة ولم يسمع من النبي  شيئا وال صحبه إنما ذكرناه إلدراكه النبي                    
 .1/82بمولده االستيعاب البن عبد البر

 .4/453حيحين  المستدرك على الص)(4

 .3755رقم / باب النهي عن تهييج الحبشة /كتاب المالحم / سنن أبي داود )(5

 .5/371 مسند أحمد )(6

 .9/176/  السنن الكبرى للبيهقي )(7

بشار والشيخ األرنؤوط   . وعلق د ، ابن جبير : وفى المصادر التى ترجمت له    ،  موسى بن جبر  :  فى التقريب  )(8
 .3/428تحرير التقريب ، وهو وهم) جبر(وقع في األصل :"بقولهما

 .979ص تقريب التهذيب )(9
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: قال ابن القطان، )2("كان يخطئ ويخالف": وقال، ن في الثقات وذكره ابن حبا)1(وثقه الذهبي
   .)4("مستور": قال ابن حجر، )3("ال يعرف حاله"

  

بشار والشيخ األرنؤوط على قول ابن حجر . وعلق د، الراجح أنه صدوق: قالت الباحثة
 وقال بل صدوق حسن الحديث فقد روى عنه جمع وذكره ابن حبان في الثقات:"بقولهما " مستور"

   .)5("وال نعلم فيه جرحا، "ثقة:"الذهبي 

 -  ياناسرِ الخُرنْذو المَأب ،يميالتَّم دمحم نب ريهفِّي . ز6( هـ162تُو( .  

: ، وقال في موضع آخر)8("صالح ال بأس به: "وقال مرة ،)7("ثقة: "قال ابن معين
، وقال في موضع )11("ليس به بأس: "قال مرة، و)10("ثقة: "وقال أحمد بن حنبل، )9("ضعيف"

كَأن الذي روى عنه : "، وقال)13("مقارب الحديث: "، وقال أيضا)12("مستقيم الحديث: "آخر
  . )14("أهل الشام زهير آخر، فقُلب اسمه

:  قال-وذكر رواية الشاميين عن زهير بن محمد- سمعت أبا عبد اهللا : "وقال أبو بكر األثرم
ترى هذا زهير بن محمد الذي يروون عنه : ديث مناكير هؤالء، ثم قال لييروون عنه أحا

- أما رواية أصحابنا عنه فمستقيمة، عبد الرحمن بن مهدي، وأبو عامر : ثم قال! أصحابنا؟
 أحاديث مستقيمة صحاح، وأما أحاديث أبي حفص ذاك التنيسي عنه فتلك - العقدييعني

  .)15("يل فقد قالهبواطيل موضوعة أو نحو هذا، فأما بواط
                                                 

 .303/ 2 الكاشف للذهبي )(1

 .451/ 7 الثقات البن حبان )(2

 .302 / 10 تهذيب التهذيب )(3

 .979ص تقريب التهذيب )(4

 .3/428 تحرير تقريب التهذيب )(5

 .342 تقريب التهذيب ص)(6

 .113ص) رواية عثمان الدارمي(، وتاريخ ابن معين 4/354) رواية الدوري( تاريخ ابن معين )(7

 .9/416 تهذيب الكمال )(8

 .2/449 الضعفاء الكبير )(9

 .9/416 تهذيب الكمال )(10

 . المصدر نفسه)(11

 .3/590 الجرح والتعديل )(12

 .2/449 الضعفاء الكبير )(13

 .خاريكالهما للب. 2/137، والتاريخ الصغير 428-3/427 التاريخ الكبير )(14

 .9/416 تهذيب الكمال )(15
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ما روى عنه أهل الشام فإنه مناكير، وما روى عنه أهل البصرة فإنه : "وقال البخاري
محله الصدق، وفى حفظه سوء، وكان حديثه بالشام أنكر من : "، وقال أبو حاتم)1("صحيح

فما حدث من كتبه فهو صالح، وما حدث من حفظه ففيه ... حديثه بالعراق لسوء حفظه 
  . )2( "طأغالي

رواية أهل الشام عنه غير : "وقال ابن حجر، )3("ثقة، يغْرِب ويأتي بما ينْكَر: "قال الذهبي
  . )4( "مستقيمة فضعف بسببها

  .وهذه الرواية من طريق أبي عامر العقدي عنه وهو بصري وليس شامي، صدوق :قالت الباحثة

  .باقي رواة الحديث ثقات  - 

  :الحكم على الحديث 

  )6("هذا حديث صحيح اإلسناد ولم يخرجاه:"وقال الحاكم، )5(وصححه األلباني ،  حسن اإلسنادالحديث
  

 $   $   $   $   $      
  

  :قال ابن األثير رحمه اهللا

أي يقَدمهم أماَمه ويمشي خَلْفَهم تَواضعا، وال يدع أحداً " كان يسوق أصحابه" rوفي صفة مشْيه 
   .)7( يمشي خَلْفَه

  

  )100(رقمديث الح

َأبو غَسان ماِلك بن ثنا ، حدثنا علي بن عبد العزيز: قال اإلمام الطبراني رحمه اهللا
، بِمكَّةَ، عنِ ابنِ )8(ِإسماعيَل النَّهدي، حدثنا جميع بن عمر بنِ عبد الرحمنِ الْعجلي، حدثَني رجٌل

                                                 
 .9/416تهذيب الكمال  )(1

 .3/590 الجرح والتعديل )(2

 .1/408 الكاشف للذهبي )(3

 .342ص تقريب التهذيب )(4

 .9/309سلسلة الصحيحة لأللباني ال )(5

 .4/453 المستدرك على الصحيحين )(6

 .423/ 2 النهاية في غريب الحديث واألثر  )(7

 .1170صتقريب التهذيب ، اسمه يزيد بن عمرو، لتميمي، من ولد أبي هالة النباش بن زرارةأبو عبد اهللا ا:  هو)(8
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  وكَان وصافًا)3(سَألْتُ خَاِلي هنْد بن َأبِي هالَةَ: ، قَاَل)2(، عنِ الْحسنِ بنِ علي)1(ميميَألبِي هالَةَ التَّ
ـع النَّبِي ةلْيح نrصي َأنَا َأشْتَهِي َأنلَّقُ بِـ وا َأتَعنْهًئا مقَاَلـفَ ِلي شَي ،ه " :سر وُل اِهللا ـكَان
rا ما، فَخْم4(فَخَّم( ِوعبرالْم نَل مرِ، َأطْودلَةَ الْبرِ لَيتَلَْألَُؤ الْقَم ههجتَلَْألَُأ وي)5(رَأقْصو ، ـم ن

شَعره  فَلَا يجاوِز   فَرقَ وِإلَّا )7( الشَّعرِ، ِإنِ انْفَرقَتْ عقيصتُه رجَل، الْهامة ، عظيم )6(الْمشَذَّبِ
سوابِغَ في غَيرِ   الْحواجِبِ  َأزج  واسع الْجبِينِ، ره، َأزهر اللَّونِ،ـ وفَّ  هو شَحمةَ ُأذُنَيه ِإذَا

َأملْه  لَم يتَ من لَه نُور يعلُوه يحسبه   )10(، َأقْنَى الْعرنَينِ)9( يدره الْغَضب  بينَهما عرقٌ ،)8(قَرنٍ
ةيكَثَّ اللِّح 11(َأشُم( ،ِنيَل الْخَدهس)12(،ِالْفَم يعلض )13(، َـَأشْنب)14(ِنَانالَْأس فْلَجم )يقَ )15قد     

                                                 
 .2751/ 5هند بن هند بن أبي هالة التميمي معرفة الصحابة ألبي نعيم :  هو)(1

ابن بنته   tالحسن بن علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم القرشي الهاشمي حفيد رسول اهللا                 :  هو )(2
في النصف  rوابن ابن عمه علي بن أبي طالب يكنى أبا محمد ولدته أمه فاطمة بنت رسول اهللا  tفاطمة 

 .1/113االستيعاب في معرفة األصحاب، من شهر رمضان سنة ثالث من الهجرة

أمه خديجة بنت خويلد خلف عليها رسـول اهللا   tهند بن أبي هالة األسيدي التميمي ربيب رسول اهللا          :  هو )(3
r  واختلف في اسم أبي هالة فقيل نماش بن زرارة وقيل نباش بن زرارة بن وقـدان ابـن                  . ي هالة بعد أب

وقيـل  . حبيب بن سالمة بن عدي بن جروة بن أسيد بن عمرو بن تميم حليف بني عبد الدار بـن قـصي                    
 .1/489زرارة بن نباش االستيعاب في معرفة األصحاب 

الفَخَامة فـي   : وقيل. ور والعيون، ولم تكن خلْقَته في جِسمه الضخامة       أي عظيما معظَّما في الصد    :   معناها  )(4
 .3/419النهاية في غريب الحديث واألثر، نُبلُه وامتألوه مع الجمال والمهابة: وجهه

 .2/190النهاية في غريب الحديث واألثر، يقال رجٌل ربعة ومربوع. هو بين الطويل والقصير:   معناها)(5

: وأصلُه من النَّخلة الطَّويلة التي شُذّب عنها جريدها       . هو الطويُل البائن الطُّول مع نَقْص في لحمه       :  معناها  )(6
 .2/453النهاية في غريب الحديث واألثر، .أي قَطّع وفُرق

ال أطْراف الشَّعر   وإدخ. اللَّي: وأصُل العقْص . الشعر المعقُوص، وهو نحو من المضفُور     : العقيصة:  معناها )(7
 .3/275النهاية في غريب الحديث واألثر،في ُأصوله

أي أنه دقّت في    : حاٌل من المجرور وهو الحواجِب    " سوابِغ"و،  الْتقاء الحاجِبين  - بالتحريك   -القَرن  :  معناها )(8
 .4/54في غريب الحديث واألثرحال سبوغها، ووضع الحواجِب موضع الحاجِبين، ألن التَّثنية جمع النهاية 

 .2/112النهاية في غريب الحديث واألثر،أي يمتلئ دما إذا غَضب كما يمتلىء الضرع لبنًا إذا در:  معناها)(9

 .3/223النهاية في غريب الحديث واألثر،.وجمعه عرانين. وقيل رأسه. األنفُ: العرنين:  معناها)(10

ثة في اللحية أن تكون غير رقيقة وال طويلة ولكن فيها كثافة يقال رجل كث اللحيـة بـالفتح                   الكثا:  معناها )(11
 .4/152وقوم كث بالضمالنهاية في غريب الحديث واألثر

 .2/428النهاية في غريب الحديث واألثر،أي سائل الخدين غير مرتفع الوجنتين:  معناها)(12

 .2/17 الحديث البن الجوزي غريب، أي واسعه والعرب تحمد ذلك:  معناها)(13

 .2/503النهاية في غريب الحديث واألثر، البياض والبريقُ والتَّحديد في األسنانِ: الشَّنَب:  معناها)(14

 .4/449معجم مقاييس اللغة ، تباعد بين الثنايا والرباعيات: الفلج في األسنان: يقول ابن فارس:  معناها)(15
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ةبرس1(الْم(ةيمد جِيد نُقَهع كََأن ،)2( كاً، ساستَمناً مادب ،ُل الْخَلْقتَدعم ،ةضالْف فَاءي صطْنِ فالْب اءو 
 ،)5( َأنْور الْمتَجرد)4(ن الْمنْكبينِ، ضخْم الْكَراديسِـعرِيض الصدرِ، بعيد ما بي ،)3(والصدرِ

السو ةاللَّب نيا بوُل مصوـم ةر عـبِشجنِ ـرٍ يييارِي الثَّدرِي كَالْخَطِّ، ع مطْنِ مالْبو ،ى ذَِلكوا س 
 )8(سبطُ الْقَصبِ ،)7(ب الراحةرح ،)6(ي الصدرِ، طَوِيُل الزنْدينِـَأشْعر الذِّراعينِ والْمنْكبينِ وَأعاِل

ينْبو عنْهما  )12(قَدمينِ  مسيح الْ،)11( خُمصان الُْأخْمصينِ)10(،ساِئُل الَْأطْراف)9(شَثْن الْكَفَّينِ والْقَدمينِ
، ذَرِيع الْمشْية ِإذَا مشَى كََأنَّما ينْحطُّ من )13(الْماء ِإذَا زاَل زاَل قَلعا يخْطُو تَكَفُّيا ويمشي هونًا

ضِ َأطْوُل من نَظَرِه ِإلَى  ، وِإذَا الْتَفَتَ الْتَفَتَ جميعا، خَافض الطَّرف، نَظَره ِإلَى الَْأر)14(صببٍ
صفْ ِلي منْطقَه، : قُلْتُ: قَاَل"  يبدر من لَقيه بِالسلَامِ يسوقُ َأصحابهالسماء، جلُّ نَظَرِه الْملَاحظَةُ، 

احةٌ لَا يتَكَلَّم في غَيرِ حاجة،  متَواصَل الَْأحزانِ، طويل الْفكْرة، لَيس لَه رrكَان رسوُل اِهللا : " قَاَل

                                                 
 .210 /1غريب الحديث البن قتيبة ،  بين اللبة إلى السرةالشعر المستدق ما:   معناها)(1

 .1/324النهاية في غريب الحديث واألثر، العنق: الجيد:  معناها)(2

 .2/427النهاية في غريب الحديث واألثر،  أي هما متَساوِيان ال ينْبو أحدهما عن اآلخر:   معناها)(3

 .2/285غريب الحديث البن الجوزي ، وس الْعظَامضخم الَْأعضاء والكراديس رُؤ:  معناها)(4

نار فهـو نَيـر،   : يقال. أنْور، وهو أفعل من النور: يقال للحسن المشْرق اللَّون. أي نَير لَونِ الجسم:  معناها )(5
 .5/124النهاية في غريب الحديث واألثر، وأنار فهو منير

 .1/211غريب الحديث البن قتيبة ، اللحمالزند من الذراع ما انحسر عنه :  معناها)(6

غريب ، يريد أنه واسع الراحة وكانت العرب تحمد ذلك وتمدح به وتذم صغر الكف وضيق الراحة              :  معناها )(7
 .1/211الحديث البن قتيبة 

، يد بها ساَعديه وساَقَيهالممتَد الذي ليس فيه تَعقُّد وال نُتُو، والقَصب ير        : السبط بسكون الباء وكسرِها   :  معناها )(8
 .2/334النهاية في غريب الحديث واألثر 

وقيل هو الذي أنامله غلَظٌ بال قصر، ويحمد ذلك في الرجال؛           . أي أنهما يميالن إلى الغلَظ والقصر     :  معناها )(9
 .2/444النهاية في غريب الحديث واألثر، ألنه أشد لَقْبِضهم، ويذَم في النساء

 .1/212غريب الحديث البن قتيبة ، يريد األصابع أنها طوال ليست بمنعقدة وال متغضنة:  معناها)(10

أن ذاك منهما مرتفع وأنه ليس بأرج واألرج هو الذي يستوي باطن قدمه حتـى يمـس جميعـه                   :  معناها )(11
 .1/212غريب الحديث البن قتيبة ، األرض

غريب ،اء إذا صب عليهما مر عليهما سريعا الستوائهما وإمالسهما        أنه ممسوح ظاهر القدمين فالم    :  معناها )(12
 .1/212الحديث البن قتيبة 

وقوله يخطو تكفيا ويمـشي هونـا       " إذا مشى تقلع    " هو بمنزلة قول علي عليه السالم في وصفه         :  معناها )(13
 .1/212يبة غريب الحديث البن قت، يريد أنه يميد إذا خطا ويمشي في رفق غير مخال ال يضرب عطفا

والـصبب االنحـدار    ، 2/158النهاية في غريب الحديث واألثـر     ، أي سريع المشي واسع الخطو    :  معناها )(14
 .1/213غريب الحديث البن قتيبة ، وجمعه أصباب
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هاقبَِأشْد همخْتيو كَلَامه ْفْتَحي ،كُوت1(طَوِيَل الس(  ،يرلَا تَقْصوَل وٌل لَا فُضمِ، فَضعِ الْكَلاموبِج تَكَلَّمي
، لَا يذُم منْها شَيًئا لَا يذُم ذَواقًا ولَا )3( دقَّتْ يعظِّم النِّعمةَ، وِإن)2(دمثٌ لَيس بِالْجافي ولَا الْمهِينِ

هحدم4(ي(" رِهغَي ةايي رِوفِإذَا " ، وا ولَه ا كَانما، ونْيالد هبلَا تُغْضةً وحدلَا ماقًا، وذَو كُني لَم
 يقُم ِلغَضبِه شَيء حتَّى ينْتَصر لَه، ولَا يغْضب ِلنَفْسه ولَا ، لَم يعرِفْه َأحد ولَم)5(تَعوطَى الْحقُّ

 هتاحبِر رِبا فضَل بِهثَ اتَّصدِإذَا تَحا، وهقَلَب بجِإذَا تَعا، وكُلِّه بِكَفِّه َأشَار ا، ِإذَا َأشَارلَه رنْتَصي
   .)6( ...لْيسرىالْيمنَى باطنِ ِإبهامه ا

  :تخريج الحديث 

 من طريق )8(وأخرجه البيهقي،  من طريق الطبراني بهذا اإلسناد)7(أخرجه األصبهاني
ومن طريق سعيد بن ، الحسين بن حميد بن الربيع  عن أبي غسان به بمثله ويعقوب بن سفيان

حسين عن الحسن علي بن ال )9(ومن طريق، حماد عن جميع بن عمر بن عبد الرحمن به بمثله
 في الشمائل من طريق سفيان بن وكيع عن أبي غسان )10(وأخرجه الترمذي، بن علي به بمثلها

  .به مختصرا 
  :دراسة رجال الحديث 

   .)11( من الثامنة بن عمير كذلك بن عبدالرحمن العجلي أبو بكر الكوفي- بالتصغير –جميع    - 

                                                 
 بـين : ورجـل أشْـدق   . والعرب تَمتدح بذلك  . األشداقُ جوانب الفَم، وإنما يكون ذلك لرحب شدقَيه       :  معناها )(1

 .2/453النهاية في غريب الحديث واألثر،، الشدق

وأصله من الدمث، وهو األرض السهلةُ الرخْوةُ، النهاية في         . أراد به أنه كان لَين الخُلُق في سهولة       :  معناها )(2
 .2/132غريب الحديث واألثر

 .1/213ديث البن قتيبة غريب الح، ال يستصغر شيئا أوتيه وإن كان صغيرا وال يحتقره:  معناها)(3

 .1/213غريب الحديث البن قتيبة ،أنه كان ال يصف الطعام بطيب وال بفساد إن كان فيه:  معناها)(4

أي أنه كان من أحسن الناس خُلُقا مع أصحابه، ما لم ير حقا يتعرض له بإهمال أو إبطاٍل أو إفْساد،       :  معناها )(5
    ر وتَغيأى ذلك تَنَمرة الحقِّ    فإذا رفه، كلُّ ذلك لنُصره من عاءة علـى  : والتَّعاطي. ر حتى أنْكَررالتَّناوُل والج

 .3/259النهاية في غريب الحديث واألثر، الشَّيء، من عطَا الشيء يعطُوه إذا أخَذَه وتَنَاوله

 .156/ 22 المعجم الكبير للطبراني )(6

 .2751/ 5 معرفة الصحابة ألبي نعيم )(7

 .1/268 دالئل النبوة للبيهقي )(8

 .24/ 3 شعب اإليمان للبيهقي )(9

  .9/ 1 الشمائل المحمدية )(10

 .202ص تقريب التهذيب )(11
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  قال  ،)2("ال بأس به يكتب حديثه وليس بالقوي": قال العجلي ،)1(ذكره ابن حبان في الثقات
جميع بن عمر :"اآلجري عن أبي داود  وقال، )3("كان فاسقاً:"بو نعيم الفضل ابن دكين أ

  .)5("ضعيف رافضي:"قال ابن حجر ،)4("راوي حديث هند بن أبي هالة أخشى أن يكون كذاباً

  .متهم بالفسق والكذبضعيف جدا ألنه : قالت الباحثة

 )7(وقال الذهبي، )6(وثقه الدارقطني، علي بن عبد العزيز بن المرزبان بن سابور البغوي  - 
  . )10(،)9("بلَغَني َأنَّهم عابوه علَى اَألخذ": قَاَل ابن السنِّي ،)8("صدوق": وابن أبي حاتم

  .صدوق: قالت الباحثة

  .باقي رواة الحديث ثقات   - 

  :الحكم على الحديث 

وفيه جميع بن عمر ، )11(فيه أبو عبد اهللا التميمي مجهول،  جدا إسناده ضعيفالحديث
   )12("ضعيف:"وقال األلباني ،ضعيف

  

 $   $   $   $   $      
  

  

  
                                                 

 .8/166 الثقات البن حبان )(1

 .272/ 1 معرفة الثقات )(2

 .5/123 تهذيب الكمال )(3

 .1/129 سؤاالت اآلجري ألبي داود  )(4

 .202ص تقريب التهذيب )(5

 .1/267الت حمزة للدارقطني  سؤا)(6

 . 13/349 سير أعالم النبالء )(7

 .6/196 الجرح والتعديل )(8

 .13/349 سير أعالم النبالء )(9

 .أي أنه يأخذ أجر على رواية الحديث :قالت الباحثة )(10

 .1170ص تقريب التهذيب )(11

 .1/355عيف الجامع الصغير لأللبانيض )(12
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  :قال ابن األثير رحمه اهللا

هو كناية عن " ال تقوم الساعةُ حتى يخرج رجل من قَحطاَن يسوق الناس بعصاه"ومنه الحديث 
اس وانْقيادهم إليه واتّفاَقهم عليه، ولم يرِد نفْس العصا، وإنما ضربها مثَال الستيالئه استقامة النَّ

   )1( ..عليهم وطاعتهم له، إال أن في ذكرها دليالً على عسفه بهم وخُشونَته عليهم

  )101(  رقمالحديث 

حدثني سليمان بن : لقا، حدثنا عبد العزيز بن عبد اهللا: قال اإلمام البخاري رحمه اهللا
ال تقوم " : قال، rعن النبي ، tعن أبي هريرة ، )2(عن أبي الغيث، عن ثور بن زيد، بالل

   .)3("يسوق الناس بعصاه، حتى يخرج رجل من قحطان، الساعة

  : تخريج الحديث

من طريق عبد العزيز ابن )5(وأخرجه مسلم،  بإسناده)4(أخرجه البخاري أيضا في الفتن
  .ور بن محمد به بمثله محمد عن ث

  :دراسة رجال اإلسناد 

  .رواة الحديث كلهم ثقات

 $   $   $   $   $      
  

  :قال ابن األثير رحمه اهللا 

: والمساَوقة. أي ما تَتَابع" فجاء زوجها يسوق أعنُزاً ما تَساوقُ"وفي حديث أم معبد ) س(
األصُل في تَساوقُ تَتساوق، كأنها لضعفها وفَرط هزالَها و. المتاَبعة، كأن بعضها يسوق بعضا
   .)6( تتَخَاذَّل، ويتَخلَّف بعضها عن بعض

  
                                                 

 .423/ 2األثر   النهاية في غريب الحديث و)(1

 .362صسالم أبو الغيث المدني مولى ابن مطيع تقريب التهذيب :  هو)(2

 .3256رقم  / باب ذكر قحطان /كتاب  المناقب / صحيح البخاري )(3

 .7117رقم  / باب تغيير الزمن حتى تعبد األوثان / كتاب  الفتن / صحيح البخاري )(4

 .7202رقم  / ---باب ال تقوم الساعة حتى يمر الرجل / عة كتاب الفتن وأشراط السا/  صحيح  مسلم )(5

 .423/ 2 النهاية في غريب الحديث واألثر )(6
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  (*)الحديث 

  .)5(تقدم دراسته تحت الحديث 

  

 $   $   $   $   $    
    

  :قال ابن األثير رحمه اهللا

   )1( هن بحداِئه، وسواق اإلبل يقْدمهاأي حاد يحدو باإلبل، فهو يسوقُ" وسواق يسوق بهن"وفيه -* 
  

   )102(رقمالحديث 

 علَيةَ ابنِ عن كلَاهما حربٍ بن وزهير النَّاقد عمرو حدثَني و:  رحمه اهللامسلمقال اإلمام 
 علَى َأتَى  r  النَّبِي َأن َأنَسٍ عن )3(بةَقلَا َأبِي عن )2(َأيوب حدثَنَا ِإسمعيُل حدثَنَا :زهير قَاَل

اجِهواقٌ َأزوسوقُ وسي قَاُل بِهِني شَةُ لَهفَقَاَل ،َأنْج":كحيا وشَةُ يا َأنْجديور قَكوارِيرِ سقَاَل "بِالْقَو: 
   .)4(علَيه لَعبتُموها بعضكُم بِها تَكَلَّم لَو بِكَلمةr    اللَّه رسوُل تَكَلَّم :قلَابةَ َأبو قَاَل

  :تخريج الحديث 

سليمان  به بنحوه ومن طريق  عن أيوب)5(حماد بن زيد أيضا من طريق مسلمأخرجه 
،  ومن طريق ثابت بن أسلم وقتادة بن دعامة عن أنس به بنحوهعن أنس به بمثله)6(التيمي

عن أيوب به  )8(ووهيب بن خالد )7(اعيل بن إبراهيم بن مقسمإسمالبخاري من طريق وأخرجه 
  .بنحوه

  
                                                 

 .423/ 2النهاية في غريب الحديث واألثر  )(1

 .158ص هـ تقريب التهذيب 131أبو بكر البصرى ت، كيسان السختيانى: أيوب بن أبى تميمة:  هو)(2

 104أبو قالبة البـصرى ت      ،  الجرمى،  بن مالك ويقال ابن عامر بن ناتل      ،  عبد اهللا بن زيد بن عمرو     :  هو )(3
 .508صهـ تقريب التهذيب 

 .5932 رقم/ للنساء  rباب رحمة النبي /كتاب الفضائل / صحيح مسلم )(4

 .5935-5934رقم  / للنساء  rباب رحمة النبي /كتاب الفضائل / صحيح مسلم )(5

 .5933رقم  / للنساء  rباب رحمة النبي / كتاب الفضائل /  صحيح مسلم )(6

 .6149رقم  / باب ما يجوز من الشعر والرجز / كتاب األدب / صحيح البخاري )(7

 .6202رقم  / باب من دعا صاحبه فنقص من اسمه حرفاً / كتاب األدب / صحيح البخاري )(8
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  :دراسة رجال اإلسناد 

  .رواة الحديث كلهم ثقات 
  

 $   $   $   $   $    
  

  :قال ابن األثير رحمه اهللا

   )1("رويدك سوقَك بالقَوارِير"ومنه 
  

  (* ) الحديث 

  .هذا الحديث هو الحديث السابق نفسه 
  

 $   $   $   $   $      
  

  :قال ابن األثير رحمه اهللا

أي تجاَرة، وهي تَصغير السوق، سميت بها ألن التّجارة " إذا جاءت سويقَةٌ" وفي حديث الجمعة - 
   )2(تُجلَب إليها؛ وتُساق المبيعات نحوها

  

   )103(رقمالحديث 

 )3(هيثَمِ الْواسطي حدثَنَا خَاِلد يعني الطَّحانحدثَنَا رِفَاعةُ بن الْ و:قال اإلمام مسلم رحمه اهللا
 يوم الْجمعةr  كُنَّا مع النَّبِي : وَأبِي سفْيان عن جابِرِ بنِ عبد اللَّه قَاَل)5(عن ساِلمٍ )4(عن حصينٍ

وِإذَا "ا فَلَم يبقَ ِإلَّا اثْنَا عشَر رجلًا َأنَا فيهِم قَاَل فََأنْزَل اللَّه  فَخَرج النَّاس ِإلَيه: قَاَلفَقَدمتْ سويقَةٌ
   .)7( )6(   ِإلَى آخرِ الْآية"رَأوا تجارةً َأو لَهوا انْفَضوا ِإلَيها وتَركُوك قَاِئما

                                                 
 .424/ 2 النهاية في غريب الحديث واألثر  )(1

 . المصدر نفسه)(2

 .287ص حمن بن يزيد الطحان الواسطي المزني موالهم تقريب التهذيبخالد بن عبداهللا بن عبدالر:  هو)(3

 .253صأبو الهذيل الكوفى تقريب التهذيب ، حصين بن عبد الرحمن السلمى:  هو)(4

 .359صسالم بن أبى الجعد رافع الغطفانى األشجعى موالهم الكوفى تقريب التهذيب :  هو)(5

 .11 سورة الجمعة آية )(6

  .1883رقم / باب في وإذا رأوا تجترة أو لهواً  / تاب الجمعة ك/ صحيح مسلم )(7
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  :تخريج الحديث 

جرير بن عبد الحميد وعبد اهللا بن و )1(أخرجه مسلم أيضا من طريق هشيم بن بشير
وأخرجه البخاري من طريق خالد بن عبد ، ثالثتهم عن حصين بن عبد الرحمن به بمعناه )2(إدريس

  .عن سالم به بمعناه )5( حصينومن طريق ،  كالهما عن حصين به بمعناه)4( وزائدة بن قدامة)3(اهللا
  :دراسة رجال اإلسناد 

   . )6( من العاشرةأبو سعيد،  الواسطيرفاعة بن الهيثم بن الحكم  - 

بشار معروف  .وعلق د )8("مقبول: "قال ابن حجر في التقريب، )7(ذكره الدارقطني في ثقاته
بل صدوق فقد روى عنه أربعة من ": والشيخ شعيب األرنؤوط على هذا القول بقولهما

  . )9("الثقات أحدهم مسلم في الصحيح 

 .ولم يرد فيه جرح، أحد شيوخ اإلمام مسلم في الصحيححيث هو ، هو ثقة: قالت الباحثة

   )10( من الرابعة اإلسكاف، الواسطى،  أبو سفيان طلحة بن نافع القرشى موالهم- 

وذكره ابن حبان في ، )13(هو فى نفسه ثقة: )12(وقال أبو بكر البزار )11(وثقه الذهبي    
   .)14(الثقات

                                                 
 .1884رقم / باب في وإذا رأوا تجترة أو لهواً /كتاب الجمعة / صحيح مسلم )(1

 .1882-1881رقم / باب في وإذا رأوا تجترة أو لهواً /كتاب  الجمعة / صحيح مسلم )(2

 .4899رقم  / ا تجارة أو لهواًباب وإذا رأة/كتاب تفسير القرآن / صحيح البخاري)(3

 .936رقم  / باب إذا نفر الناس عن اإلمام في صالة الجمعة /كتاب الجمعة /  صحيح البخاري )(4

 / ) 11آيـة   / سورة الجمعة   " (وإذا رأوا تجارة أو لهوا      "باب قوله تعالى    /كتاب البيوع   / صحيح البخاري    )(5
 .2064و   2058رقم 

 .327ص تقريب التهذيب )(6

 .2/82 ذكر أسماء التابعين ومن بعدهم للدارقطني )(7

 .327ص  تقريب التهذيب)(8

 .1/404 تحرير تقريب التهذيب )(9

 .465ص تقريب التهذيب )(10

 .1/182وذكر من تكلم فيه وهو موثق ، 1/317 المغني في الضعفاء )(11

مات بالرملـة   ، صاحب المسند ، زارالشيخ اإلمام أبوبكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البصري الب          :  هو )(12
 .13/554هـ سير أعالم النبالء 292

 .5/25 تهذيب التهذيب )(13

 .4/393 الثقات البن حبان )(14
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   .)4("ال بأس به:" وقال ابن عدي ، "به بأسليس :")3(وابن شاهين )2( والنسائي)1(قال أحمد     
وقال أبو بكر ، )6(" أبو الزبير أحب إلى منه":قال أبو حاتم  و،)5("صدوق:" قال ابن حجر      
   .)7("ال شىء": عن يحيى بن معين، بن أبى خيثمةا

  صدوق: قالت الباحثة
  .باقي رواة الحديث ثقات  - 

  : الحكم على الحديث
بالمتابعة يرتقي إلى الصحيح حيث أن مسلم ، فيه طلحة بن نافع صدوقالحديث صحيح لغيره 
  .قرنه بسالم بن أبي الجعد

 $   $   $   $   $      
   :قال ابن األثير رحمه اهللا

رواية (" إن كانت الساقةُ كان فيها، وإن كان في الحرس كان فيه"وفيه في صفة األولياء ) س(
الساقةُ جمع سائق، وهم الذين يسوقون جيش الغُزاة، " ان فيهوإن كان في الجيش ك": اللسان

  )8( ".ويكونون من ورائه يحفظُونه

   )104( رقمالحديث 
 يعني ابن -حدثَنَا يحيى بن يوسفَ َأخْبرنَا َأبو بكْرٍ: قال اإلمام البخاري رحمه اهللا

 عبد )9( تَعس:" قَاَلrعن النَّبِيr  صاِلحٍ عن َأبِي هريرةَ  عن َأبِي حصينٍ عن َأبِي -عياشٍ
يفَةالْقَطمِ وهرالدينَارِ و10(الد( ةيصالْخَمو)11(ضري طَ لَمعي لَم ِإنو يضر يطُأع ِإن " هفَعري لَم 

                                                 
 .2/474 العلل ومعرفة الرجال )(1

 .13/438 تهذيب الكمال )(2

 .181 تاريخ أسماء الثقات ص )(3

 .4/113 الكامل البن عدي )(4

 .465ص تقريب التهذيب )(5

 .4/475لجرح والتعديل  ا)(6

 .13/438 تهذيب الكمال )(7

 .424/ 2 النهاية في غريب الحديث واألثر )(8

 .1/190النهاية في غريب الحديث واألثر، دعاء بالهالك:  معناها)(9

 .4/84النهاية في غريب الحديث واألثر، هي كساء له خمل أي الذي يعمل لها ويهتم بتحصيلها:  معناها)(10

 هي ثوب خز أو صوف معلم وقيل ال تسمى خميصة إال أن تكون سوداء معلمة وكانت من لباس                   : معناها )(11
 .2/81النهاية في غريب الحديث واألثر، الناس قديما وجمعها الخمائص
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خْبرنَا عبد الرحمنِ بن عبد اللَّه  َأ:ِإسراِئيُل ومحمد بن جحادةَ عن َأبِي حصينٍ وزادنَا عمرو قَاَل
 تَعس عبد الدينَارِ وعبد :" قَاَلrبنِ دينَارٍ عن َأبِيه عن َأبِي صاِلحٍ عن َأبِي هريرةَ عن النَّبِي ا

خطَ سعي لَم ِإنو يضر يطُأع ِإن ةيصالْخَم دبعمِ وهرالدانْتَكَسو س1(طَ تَع(يكِإذَا شو )فَلَا  )2
 ِإن كَان في طُوبى ِلعبد آخذ بِعنَانِ فَرسه في سبِيِل اللَّه َأشْعثَ رْأسه مغْبرة قَدماه )3(انْتَقَشَ

ي السف كَان اقَةي السف كَان ِإنو ةاسري الْحف كَان ةاسرالْحاقَة شَفَع ِإنو لَه ْؤذَني لَم تَْأذَناس ِإن 
شَفَّعي قَاَل"لَما( : وسفَتَع(قُوُلي كََأنَّه :اللَّه مهسفََأتْع ،)ىطُوب:( اءي يهبٍ وطَي ءكُلِّ شَي نلَى مفُع 

يبطي نم يهاوِ ولَتْ ِإلَى الْوو4(.ح(   
  :خريج الحديث 

  . بنحوه بهذا اإلسناد)5(أخرجه البخاري في الرقاق 
  :دراسة رجال اإلسناد 

  .رواة الحديث كلهم ثقات

  

 $   $   $   $   $      
  

  :قال ابن األثير رحمه اهللا

: هبِي لي نَفْسك، فقالت" أن يدخُل بها فقال لها rوفي حديث المرأة الجونية التي أراد النبي ) س(
الم بوقَةوهل تَهكةُ نفْسها للسوقةُ من الناس" لك: السلدون الم نة ومعيوكثير من الناس . الر

   )6(".يظُنُّون أن السوقة أهل األسواق

                                                 
النهاية فـي   ،وخسرأي انقلب على رأسه وهو دعاء عليه بالخيبة ألن من انتكس في أمره فقد خاب                :  معناها )(1

 .5/114غريب الحديث واألثر

النهاية في غريـب الحـديث      ، أي إذا شاَكَته شَوكة فال يقْدر على انْتقاشها، وهو إخراجها بالمنْقاش          :  معناها )(2
 .2/510واألثر

 غريب النهاية في،أي إذا دخلت فيه شوكة ال أخرجها من موضعها وبه سمي المنقاش الذي ينقش به:  معناها)(3
 .5/114الحديث واألثر

 .2887رقم  / باب الحراسة في الغزو في سبيل اهللا /كتاب الجهاد والسير / صحيح البخاري )(4

 .6435رقم/ باب ما يتقي من فتنة المال /كتاب الرقاق /  صحيح البخاري )(5

 .424/ 2 النهاية في غريب الحديث واألثر  )(6
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   )105(  رقمالحديث 
بد الرحمنِ بن غَسيٍل عن حمزةَ بنِ  حدثَنَا ع)1(حدثَنَا َأبو نُعيمٍ: قال اإلمام البخاري رحمه اهللا

ديَأبِي ُأس نع دي2(َأبِي ُأس( t قَاَل: النَّبِي عنَا مجخَر rقَاُل لَهي اِئطتَّى انْطَلَقْنَا ِإلَى حتَّى : حطُ حالشَّو 
 ودخََل وقَد ُأتي بِالْجونية فَُأنْزِلَتْ في " اجلسوا ها هنَا:"rبِي انْتَهينَا ِإلَى حاِئطَينِ فَجلَسنَا بينَهما فَقَاَل النَّ

 فَلَما دخََل علَيها -حاضنَةٌ لَها-بيت في نَخٍْل في بيت ُأميمةَ بِنْت النُّعمانِ بنِ شَراحيَل ومعها دايتُها 
 النَّبِيr بِ:"قَاَلِلي ه كقَالَتْ"ي نَفْس :وقَةا ِللسهكَةُ نَفْسلالْم بْل تَههقَاَل ! و: " هدي عضي هدى بِيوفََأه

كُنا ِلتَسهلَيفَقَالَتْ"ع :نْكم وذُ بِاللَّهفَقَاَل، َأع ":اذعبِم ذْتع نَا فَقَاَل" قَدلَيع جخَر ثُم ":يا ُأسا َأبا  يهاكْس د
   .)4( "وَألْحقْها بَِأهلها )3(رازِقيتَينِ

  : تخريج الحديث

 عن سهل بن سعد )أبو حازم( كالهما من طريق سلمة بن دينار)6(ومسلم )5(أخرجه البخاري
  .به بمعناه

  :دراسة رجال اإلسناد 

 مات في خالفة مدنىأبو مالك ال، مالك بن ربيعة األنصارى الساعدى: حمزة بن أبى أسيد   - 
   )7(الوليد بن عبد الملك 

   .)9("صدوق:" قال ابن حجر ، )8("الثقات " ذكره أبو حاتم بن حبان فى كتاب      

  .صدوق: قالت الباحثة

                                                 
ي موالهم األحول أبو نعيم المالئي      الفضل بن دكين الكوفي واسم دكين عمرو بن حماد بن زهير التيم           :  هو )(1

 .782ص، تقريب التهذيب ــ ه218ت 

مالك بن ربيعة بن البدن بن عامر بن عوف بن حارثة، األنصاري الساعدي، أبو ُأسيد، مشهور بكنيته، :  هو)(2
 شهد بدرا وما بعدها، وكان معه راية بني ساعدة يوم الفتح، مات سنة ستين، وقيل خمس وسبعين، وقيـل                  

ثمانين، وهو آخر البدريين موتًا، وقيل مات سنة أربعين، وقيل مات في خالفة عثمان سنة ثالثين اإلصابة                 
 .3/38في معرفة الصحابة 

 .2/219النهاية في غريب الحديث واألثر، الرازقية ثياب كتان بيض:  معناها)(3

 .5255رقم  / الق باب من طلق وهل يواجه امرأته بالط/كتاب الطالق / البخاري   صحيح)(4

 .5637رقم  / باب الشرب من قدح النبي وآنيته /كتاب األشربة / صحيح البخاري )(5

 .5130رقم/ باب إباحة النبيذ الذي لم يشد ولم يصر سكراً / كتاب األشربة / صحيح مسلم )(6

 .271 تقريب التهذيب )(7

 .4/168 الثقات البن حبان )(8

 .271 تقريب التهذيب )(9
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، أبو سليمان المدنى،  عبد الرحمن بن سليمان بن عبد اهللا بن حنظلة األنصارى األوسى- 
 ،)3("ليس به بأس:" ومرة قال ،)2( ابن معينوثقه، )1(هـ 172 ت المعروف بابن الغسيل

حبان وذكره ابن  ،)5(  ووثقه أبوزرعة والنسائي والدارقطني)4("قال صويلح" :ومرة أخرى
   )7("كان ممن يخطئ ويهم كثيراً:" وقال في المجروحين )6(في الثقات

   )8("لقوى ليس با":وقال فى موضع آخر ، " ليس به بأس":وقال النسائى فى موضع آخر      

  ،)9("يكتب و وهو ممن يعتبر حديثه":وقال أبو أحمد بن عدى     

  .)10("صدوق فيه لين": قال ابن حجر    

  .ثقة بما وافق الثقات: قالت الباحثة

  .باقي رواة اإلسناد ثقات   - 

  

  :الحكم على الحديث 

حيث تابعه الحديث حسن لذاته يرتقي إلى الصحيح لغيره بالمتابعة لحمزة بن أبي أسيد 
  .عباس بن سهل 

  

 $   $   $   $   $      
  

                                                 
 .581صريب التهذيب  تق)(1

 .3/158 تاريخ ابن معين )(2

 .3/189 المصدر نفسه )(3

 .1/137 تاريخ ابن معين رواية الدارمي )(4

 .17/156 تهذيب الكمال )(5

 .5/85 الثقات البن حبان )(6

 .1/479 المجروحين البن حبان )(7

 .17/156 تهذيب الكمال )(8

 .4/283 الكامل في ضعفاء الرجال )(9

 .581صيب التهذيب  تقر)(10
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  :قال ابن األثير رحمه اهللا

تزوجتُ امرأة من : مهيم؟ فقال: أنه رأى بعبد الرحمن وضراً من صفْرة فقال"وفيه ) هـ(
 أي )وذكر رواية ابن األثير" ما سقت إليها"الرواية في اللسان (" ما سقْتَ منها؟ : األنصار، فقال

قيل للمهر سوق؛ ألن العرب كانوا إذا تزوجوا ساقُوا اإلبَل والغنم مهراً؛ . ما أمهرتَها بدل بضعها
وقوله . ألنَّها كانت الغالب على أمواِلهم، ثم وضع السوق موضع المهر، وإن لم يكن إبالً وغنماً

أي  )1(" لجعلْنا منكم مالئكةً في األرض يخْلُفُونولو نَشاء"منها بمعنى البدل، كقوله تعالى، 
   )2(".بدلَكم

  

  )106( رقمالحديث 

عن  )4( حدثَنَا حميد)3(حدثَنَا َأحمد بن يونُس حدثَنَا زهير: قال اإلمام البخاري رحمه اهللا
 بينَه وبين سعد بنِ الربِيعِ rدينَةَ فَآخَى النَّبِي  قَدم عبد الرحمنِ بن عوف الْم:قَاَل tَأنَسٍ 

 بارك اللَّه : قَاَل، ُأقَاسمك ماِلي نصفَينِ وُأزوجك:الَْأنْصارِي وكَان سعد ذَا غنًى فَقَاَل ِلعبد الرحمنِ
لَى السي علُّوند اِلكمو كلي َأهف لَكوق،طًاًـ فَمَل َأقتَفْضتَّى اسح عجَل )5(ا رَأه نًا فََأتَى بِهمسو 

 اللَّه ا شَاءم ا َأويرسكَثْنَا يفَم نْزِِلهمـفَجلَيعو ـاءرضو 6(ه( النَّبِي فَقَاَل لَه ةفْرص نم r :
"ميه7(م("وَل اللَّهسا رقَاَل ي :وارِ تَزالَْأنْص نَأةً مرتُ اما:" قَاَل،جهقْتَ ِإلَيا سقَاَل"؟ م : ناةً منَو 

   .)8(" َأوِلم ولَو بِشَاة:" قَاَل،ذَهبٍ َأو وزن نَواة من ذَهبٍ

                                                 
 .60 سورة الزخرف آية )(1

 .424/ 2 النهاية في غريب الحديث واألثر )(2

هــ  172أبو خيثمة الجعفى الكـوفى ت       ،  زهير بن معاوية بن حديج بن الرحيل بن زهير بن خيثمة          :  هو )(3
 .342ص تقريب التهذيب

هــ  142ل السلمى ويقال الـدارمى ت  أبو عبيدة الخزاعى ويقا، حميد بن أبى حميد الطويل البصرى    :  هو )(4
 .274ص تقريب التهذيب

 .1/32غريب الحديث البن الجوزي ، شيء يصنع من اللبن فيجفف:  األقط)(5

فالوضر مثل الدرن   . الواو والضاد والراء كلمة واحدة تدلُّ على لَطْخِ شيء بشيء         ) وضر: ( قال ابن فارس   )(6
 .6/120معجم مقاييس اللغة ، والزهم

 .2/379غريب الحديث ىبن الجوزي ، وهي كلمة يمانية، أي ما أمرك:  معناها)(7

 .2049رقم  "/ فإذا قضيت  الصالة "باب ما جاء في قوله تعالى /كتاب البيوع /  صحيح البخاري )(8



  الفصل األول                       األحاديث الواردة من باب السين مع النون حتى نهاية باب السين مع الياء

 
 

199

  :تخريج الحديث 

 )3( ومالك)2(بمثله وسفيان بن عيينة)1(أخرجه البخاري أيضا من طريق إسماعيل بن جعفر
عن أنس به )5( وثابت بن أسلم)4(ومن طريق عبد العزيز بن صهيب، بنحوه ثالثتهم عن حميد به

ثالثتهم  )8(وعبد العزيز بن صهيب ،)7(حميد قتادة وو )6(ثابتوأخرجه مسلم من طريق ، بمعناه
  .عن أنس به بمعناه

  :دراسة رجال اإلسناد 

  . رواة اإلسناد كلهم ثقات 

 $   $   $   $   $      
  

  

  :قال ابن األثير رحمه اهللا

ما "وفي رواية " فجاء زوجها يسوقُ أعنُزاً عجاَفاً تَساوك هزاالً"في حديث أم معبد ] ) هـ[س (
. يقال تَساوكت اإلبُل إذا اشْطَربت أعناقُها من الهزال، أراد أنها تتمايل من ضعفها" تَساَوك هزاالً
   )9("..أي ما تُحرك رؤسها: اإلبُل ما تَساَوك هزاالجاءت : ويقال أيضا

  ( * )الحديث 

  .)5(هذا الحديث سبق دراسته تحت رقم الحديث 
  

 $   $   $   $   $      
  

  

                                                 
 .3497رقم  / باب إخاء النبي بين المهاجرين واألنصار / كتاب المناقب  / صحيح البخاري )(1

 .3644رقم  / باب كيف آخى النبي بين أصحابه / كتاب المناقب / البخاري  صحيح )(2

 .5153رقم  / باب الصفرة للمتزوج  /كتاب النكاح /  صحيح البخاري )(3

 .5148رقم  "/ ...واتوا النساء صدقاتهن  " باب قول اهللا تعالى  /كتاب النكاح /  صحيح البخاري )(4

 .6386رقم  / باب الدعاء للمتزوج  /كتاب  الدعوات / صحيح البخاري )(5

 .3379 رقم  /...باب الصداق وجواز كونه  /كتاب النكاح / صحيح مسلم )(6

 .3381رقم  / ...باب الصداق وجواز كونه / كتاب  النكاح  / صحيح مسلم)(7

 .3383رقم  / ...كتاب الصداق وجواز كونه / كتاب النكاح  / صحيح مسلم)(8

 .425/ 2حديث واألثر  النهاية في غريب ال)(9
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  :قال ابن األثير رحمه اهللا

 به األسناَن ما تُدلَك: السواك بالكسر، والمسواك" السواك مطْهرةٌ للفَمِ مرضاة للرب" وفيه -* 
   )1("...فإذا لم تَذْكُر الفم قلت استاَك. يقال ساك فَاه يسوكه إذا دلَكه بالسواك. من العيدانِ

  

   ) 107(رقمالحديث 

- َأخْبرنَا حميد بن مسعدةَ ومحمد بن عبد الَْأعلَى عن يزِيد : قال اإلمام النسائي رحمه اهللا
وهعٍويرز نقَاَل: قَاَل- اب يقتَأبِي ع ننِ بمحالر دبي عثَندي َأبِي قَاَل: حثَندح : ناِئشَةَ عتُ ععمس 

 النَّبِيr قَاَل":باةٌ ِللرضرةٌ ِللْفَمِ مرطْهم اكو2(" الس(.   

  :تخريج الحديث 

وأخرجه أحمد من طريق ، )3(مد عن عائشة بهأخرجه الدارمي من طريق القاسم بن مح
ومن طريق محمد بن إسحاق عن عبد اهللا بن محمد عن ، )4(عفان بن مسلم عن يزيد بن زريع به

ومن ، )6(وأخرجه البيهقي من طريق محمد بن أبي بكر عن يزيد بن زريع به، )5(عائشة به
 يق محمد بن إسحاق عن ومن طر، )7(طريق عبيد بن عمير والقاسم بن محمد عن عائشة به

ومن طريق محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن بن أبي عتيق ، )8(عبد اهللا بن محمد عن عائشة به
وأخرجه ، )10(وأخرجه ابن خزيمة من طريق عبيد بن عمير عن عائشة به، )9(عن أبيه 
ي كالهما  من طريق محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن بن أب )12(في مسنده والحميدي)11(الشافعي
وأخرجه ، من طريق روح بن عبد المؤمن عن يزيد بن زريع به)13(وأخرجه ابن حبان، عتيق به

                                                 
 .425/ 2حديث واألثر النهاية في غريب ال )(1

 .5رقم / باب الترغيب في السواك /كتاب الطهارة / سنن النسائي )(2

 .707رقم / باب السواك مطهرة للفم /كتاب الطهارة /  سنن الدارمي )(3

 .6/124 مسند احمد )(4

 .6/47 مسند أحمد )(5

 .34-1/فضل السواك/ لسنن الكبرى للبيهقي ا )(6

 .در نفسه المص)(7

 .3/450/ فصل في السواك لقراءة القرآن /  شعب اإليمان )(8

 .1/258/  معرفة السنن واآلثار للبيهقي )(9

 .1/70/ فضل السواك وتطهير الفم به /  صحيح ابن خزيمة )(10

 .1/14/  مسند الشافعي )(11

 .1/87/  مسند الحميدي )(12

 .3/348/ ستاك ذكر إثبات رضا اهللا على الم/  صحيح ابن حبان )(13
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وأخرجه ، كالهما  من طريق القاسم بن محمد عن عائشة به)2(وأبي يعلى)1(ابن راهويه
وأخرجه األصبهاني في أخبار ،  من طريق محمد بن عبد اهللا عن عائشة به)3(الطبراني
 من طريق القاسم بن محمد عن )5(وفي الحلية، د بن عمير عن عائشة بهمن طريق عبي)4(أصبهان
  .جميعهم به بمثله،   من طريق عبد اهللا بن محمد عن عائشة به)6(وأخرجه ابن المنذر، عائشة به

  :دراسة رجال اإلسناد 

، أبو بكر، عبد اهللا بن محمد بن عبد الرحمن بن أبى بكر الصديق القرشى التيمى المدنى  - 
   .)7( من الثالثةمعروف بابن أبى عتيقال

صدوق فيه :" وقال ابن حجر ، )10(وذكره ابن حبان في الثقات)9( والذهبي)8(وثقه العجلي
   .)11("مزاح

   .ثقة: قالت الباحثة

محمد بن عبد الرحمن بن أبى بكر الصديق القرشى : عبد الرحمن بن عبد اهللا بن أبى عتيق  - 
قال عبد اهللا بن ، )13(ذكره ابن حبان في الثقات، )12(السابعة من أبو عتيق، التيمى المدنى
  .)15("مقبول:" قال ابن حجر، )14("اال أعلم إال خير": عن أبيه، أحمد بن حنبل

  .مقبول: قالت الباحثة

                                                 
 .2/385 مسند ابن راهويه )(1

 .8/51 مسند أبي يعلى )(2

 . 1/28 المعجم األوسط للطبراني )(3

 .6/8420 أخبار أصبهان )(4

 .7/94 حلية األولياء )(5

 .1/429 األوسط البن المنذر )(6

 .542ص تقريب التهذيب )(7

 .2/57 معرفة الثقات )(8

 .1/594 الكاشف للذهبي )(9

    .5/41ثقات البن حبان  ال)(10

 .542ص تقريب التهذيب )(11

 .586ص تقريب التهذيب )(12

 .7/65 الثقات البن حبان )(13

 .506/ 2 العلل ومعرفة الرجال )(14

 .586ص تقريب التهذيب )(15
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  .)1(هـ244 ت حميد بن مسعدة بن المبارك السامى الباهلى   - 

 كتبت حديثه فى سنة نيف":  حاتمقال أبو، )3(وذكره ابن حبان في الثقات )2(وثقه النسائي
   .  )4("اكان صدوقًو، كان قد مات، فلما قدمت البصرة، مئتين وأربعينو

  ".صدوق": )6( والذهبي)5(وقال ابن حجر
  هو صدوق: قالت الباحثة

  .باقي رواة الحديث ثقات    - 

  :الحكم على الحديث 

يد بن مسعدة صدوق الحديث حسن اإلسناد فيه عبد الرحمن بن عبد اهللا مقبول وحم
  .)7(وصححه األلباني، تابعاتويرتقي إلى الصحيح لغيره بالم

  

 $   $   $   $   $      
  

  :قال ابن األثير رحمه اهللا

تحسين : التَّسويل" اللهم إالَّ أن تُسول ِلي نفسي عند الموت شيئاً ال َأجِده اآلن" tفي حديث عمر 
   )8(".يثوقد تكرر في الحد. اإلنسان ليفعله أو يقولهالشيء وتَزيينُه وتَحبيبه إلى 

   ) 108( رقمالحديث 
حدثَنَا عبد الْعزِيزِ بن عبد اللَّه حدثَني ِإبراهيم بن سعد عن  : قال اإلمام البخاري رحمه اهللا

 كُنْتُ :ه بنِ عتْبةَ بنِ مسعود عن ابنِ عباسٍ قَاَلعن ابنِ شهابٍ عن عبيد اللَّه بنِ عبد اللَّ)9(صاِلحٍ
                                                 

 .276ص تقريب التهذيب )(1

 .70/ 1 مشيخة النسائي )(2

 .8/197 الثقات البن حبان )(3

 .3/229 الجرح والتعديل )(4

 .276ص تقريب التهذيب )(5

 .354/ الكاشف  للذهبي)(6

 .1/601جامع الصغير وزياداته لأللباني ال )(7

 425./ 2 النهاية في غريب الحديث واألثر  )(8

هـ تقريب  130صالح بن كيسان المدني أبو محمد أو أبو الحارث مؤدب ولد عمر بن عبدالعزيزت بعد              :  هو )(9
 .447صالتهذيب 
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ُأقْرُِئ رِجالًا من الْمهاجِرِين منْهم عبد الرحمنِ بن عوف فَبينَما َأنَا في منْزِِله بِمنًى وهو عنْد عمر بنِ 
 لَو رَأيتَ رجلًا َأتَى َأمير الْمْؤمنين الْيوم : رجع ِإلَي عبد الرحمنِ فَقَاَلالْخَطَّابِ في آخرِ حجة حجها ِإذْ

 لَو قَد ماتَ عمر لَقَد بايعتُ فُلَانًا فَواللَّه ما كَانَتْ بيعةُ : يقُوُل؟ يا َأمير الْمْؤمنين هْل لَك في فُلَانٍ:فَقَاَل
 رمع بتْ فَغَضكْرٍ ِإلَّا فَلْتَةً فَتَمكْرٍ ق...َأبِي بو بكْرٍ :اَل َأبو بَأب فَتَكَلَّم هبُأغْض تُ َأنفَكَرِه كللَى رِسع 

قَاَل في بديهته مثْلَها َأو فَكَان هو َأحلَم منِّي وَأوقَر واللَّه ما تَرك من كَلمة َأعجبتْني في تَزوِيرِي ِإلَّا 
 ما ذَكَرتُم فيكُم من خَيرٍ فََأنْتُم لَه َأهٌل ولَن يعرفَ هذَا الَْأمر ِإلَّا ِلهذَا : فَقَاَل،َأفْضَل منْها حتَّى سكَتَ

ر قَدا واردا وببِ نَسرطُ الْعسَأو مشٍ هيقُر نم يالْح ْئتُما شمهوا َأيعاينِ فَبلَيجنِ الرذَيه دَأح يتُ لَكُمض
 مُأقَد َأن اللَّهو ا كَانهرا قَاَل غَيمم هَأكْر نَنَا فَلَميب اِلسج وهاحِ ورنِ الْجةَ بديبَأبِي ع دبِيي ودفََأخَذَ بِي

َأن ربني ذَِلك من ِإثْمٍ َأحب ِإلَي من َأن َأتََأمر علَى قَومٍ فيهِم َأبو بكْرٍ اللَّهم ِإلَّا فَتُضرب عنُقي لَا يقَ
ك وعذَيقُها  َأنَا جذَيلُها الْمحكَّ: فَقَاَل قَاِئٌل من الَْأنْصارِعنْد الْموت شَيًئا لَا َأجِده الْآن تُسوَل ِإلَي نَفْسي

 نتَّى فَرِقْتُ ماتُ حوتْ الَْأصتَفَعاراللَّغَطُ و شٍ فَكَثُريقُر شَرعا مي يرَأم نْكُممو يرنَّا َأمم بجرالْم
   )1(...مهاجِرون ثُم بايعتْه الَْأنْصار  ابسطْ يدك يا َأبا بكْرٍ فَبسطَ يده فَبايعتُه وبايعه الْ:اِلاخْتلَاف فَقُلْتُ

  :تخريج الحديث 
  عن ابن )4( وسفيان بن عيينة)3(ومالك)2(أخرجه البخاري أيضا من طريق يونس بن يزيد

   .شهاب به بمعناه
  .من طريق يونس بن يزيد وسفيان عن ابن شهاب به بمعناه )5(وأخرجه مسلم
  :دراسة رجال اإلسناد 

  .لحديث كلهم ثقات رواة ا

 $   $   $   $   $      
  

  

                                                 
 .6830رقم  / باب رجم الحبلى من الزنا إذا أحصنت / كتاب الحدود / خاري  صحيح الب)(1

 .3635رقم  / باب مقدم النبي وأصحابه / كتاب المناقب /  صحيح البخاري )(2

 .2462حديث/ باب ما جاء في السقائف / كتاب المظالم والغصب /  صحيح البخاري )(3

سـورة  "  واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت     "اب قول اهللا تعالى     ب/ كتاب أحاديث األنبياء    /  صحيح البخاري    )(4
 .3445رقم  / 16مريم آية 

 .4310-4309رقم  / باب رجم الثيب في الزنا / كتاب الحدود / صحيح مسلم )(5
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  :قال ابن األثير رحمه اهللا

أي اعملوا لكم عالمةً يعرِف بها " سوموا فإن المالئكة قد سومتْ: بدرٍ أنه قال يوم"فيه ) هـ(
   )1( العالمة: بعضكم بعضاً، والسومةُ والسمةُ

   )109( رقمالحديث 

عن عميرِ ، )2(عنِ ابنِ عونٍ،حماد بن زيدحدثَنَا :  رحمه اهللاورسعيد بن منصقال اإلمام 
  .)3( "فَِإن الْمالَِئكَةَ قَدَ سومتْ، سوموا " :rقَاَل رسوُل اِهللا : قَاَل، بنِ ِإسحاقَا

  

  :تخريج الحديث 

 وأخرجه،  من طريق حماد بن أسامة عن ابن عون به بنحوه)4( ابن أبي شيبةأخرجه
 من طريق )6(وأخرجه الدوري، هنحومن طريق اسماعيل بن علية عن ابن عون به ب )5(الطبري

  .النضر بن شميل عن ابن عون به بمثله

  :دراسة رجال اإلسناد 

  . )7( من الثالثةمولى بنى هاشم، أبو محمد، عمير بن إسحاق القرشى   - 

وذكره ابن حبان ، )8("ثقة: حديثه ؟ قالكيف :  قلت ليحيى":وقال عثمان بن سعيد الدارمى 
 ال أعلم روى عنه غير ":قال ابن عدى ، )10("ليس به بأس ": وقال النسائي، )9(في الثقات
عن يحيى ، قال عباس الدورى و،)11("يكتب حديثهو، له من الحديث شىء يسيرو، ابن عون

                                                 
 .425/ 2 النهاية في غريب الحديث واألثر  )(1

 .533 ص التهذيبأبو عون البصرى تقريب، عبد اهللا بن عون بن أرطبان المزنى:  هو)(2

 .2/310 سعيد بن منصور ننس )(3

 .14/358 مصنف بن أبي شيبة )(4

 .1/558 )الجزء المفقود(  تهذيب اآلثار )(5

 .1/31 جزء قراءات النبي  )(6

 .753ص تقريب التهذيب )(7

  .1/162 تاريخ ابن معين رواية الدارمي )(8
 .254/ 5 الثقات البن حبان )(9

 .22/370 تهذيب الكمال )(10

 .5/69 الكامل البن عدي )(11
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ألنه لم " الضعفاء  " ذكره العقيلى فى و،)1("لكن يكتب حديثهو، ال يساوى شيئا": بن معينا
  .)3("مقبول:"قال ابن حجر، )2(يرو عنه غير واحد

  .مقبول ولم يتابع: قالت الباحثة

  .باقي رواة الحديث ثقات  - 

  :الحكم على الحديث 

  . حيث أسقط الصحابي من اإلسناد أرسله عمير بن إسحاقألنه مرسل، الحديث ضعيف
  

  :قال ابن األثير رحمه اهللا

   )4(" أي معلَّمين" رساناً من أهل السماء مسومينإن للّه فُ"وفيه 
  

  )110(رقمالحديث 

حدثنا موسى بن هارون ثنا قتيبة بن سعيد ثنا عبد : قال اإلمام الطبراني رحمه اهللا
المؤمن بن عبد اهللا أبو الحسن ثنا عبد اهللا بن خالد العبسي عن عبد الرحمن بن مقرن المزني 

  ا رحم اهللا قيسr :"فقال النبي ‘  r ذكرت قيس عند رسول اهللا :"ال ق)5(عن غالب بن أبجر
نعم إنه كان على دين أبي إسماعيل :" قال،!ترحم على قيس: يا رسول اهللا :قيل، "ارحم اهللا قيس 

 إن قيسا فرسان اهللا في األرض والذي ،يا يمن حي قيسا، يا قيس حيا يمنا، بن إبراهيم خليل اهللا
ا من إن هللا عز وجل فرسانً، تين على الناس زمان ليس لهذا الدين ناصر غير قيسنفسي بيده ليأ

 إنما ،ا من أهل األرض معلمين ففرسان اهللا من أهل األرض قيس وفرسانً،أهل السماء مسومين
   .)6( - يعني أسد اهللا-  "ا ضراء اهللا في األرض إن قيس،قيس بيضة تفلقت عنا أهل البيت

                                                 
  .4/250 تاريخ ابن معين رواية الدوري )(1
 .3/317 ضعفاء العقيلي )(2

 .753ص تقريب التهذيب )(3

 .425/ 2 النهاية في غريب الحديث واألثر  )(4

ة  فـي معرفـة      أسد الغاب ، غالب بن ديخ المزني ،ولعله جده     :ويقال، الصحابي غَاِلب بن َأبجر المزني    :  هو )(5
 .4/356الصحابة 

 .18/265 المعجم الكبير للطبراني )(6
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  :تخريج الحديث 

  كليهماو الحسن بن سفيان،  من طريق موسى بن هارون)1(ه أبو نعيم األصبهانيأخرج
  .عن قتيبة بن سعيد به بمثله

  :دراسة رجال اإلسناد 

   .عبد المؤمن بن عبد اهللا لم أعثر على ترجمة لهما و،عبد اهللا بن خالد العبسي  - 

  .باقي رواة الحديث ثقات    - 
  : الحكم على الحديث

ى ترجمة لهما فيه عبد اهللا بن خالد وعبد المؤمن بن عبد اهللا لم أعثر عل، الحديث ضعيف
وذكره األلباني في السلسلة ، على قدر دراستي حتى يتبين خالف ذلكفهما مجهوال الحال

  )2(الضعيفة
  

  :قال ابن األثير رحمه اهللا

و فقلبت لكسرة السين، واألصُل فيها الوا. أي عالمتُهم" سيماهم التَّحالُق"ومنه حديث الخوارج 
   )3("وتُمد وتقُصر

   )111( رقمالحديث 

 عن )4(حدثَني محمد بن الْمثَنَّى حدثَنَا ابن َأبِي عدي و:قال اإلمام مسلم رحمه اهللا
انملَي5(س(َةرَأبِي نَض نع)6( النَّبِي َأن يدعَأبِي س نعrا يمقَو ي  ذَكَرف ونجخْري هتي ُأمف كُونُون

 هم شَر الْخَلْق َأو من َأشَر الْخَلْق يقْتُلُهم َأدنَى الطَّاِئفَتَينِ ِإلَى :" قَاَلسيماهم التَّحالُقُفُرقَة من النَّاسِ 
 الْغَرض : َأو قَاَل،)7( الرجُل يرمي الرميةَ:ا َأو قَاَل قَولً، لَهم مثَلًاrفَضرب النَّبِي  :الْحقِّ قَاَل

                                                 
 .4/2264عرفة الصحابة ألبي نعيم م )(1

 .12/819لسلة الضعيفة لأللباني س ال)(2

 .425/ 2 النهاية في غريب الحديث واألثر  )(3

  .820صتقريب التهذيب ، أبو عمرو البصري، محمد بن إبراهيم بن أبي عدي:  هو)(4

 .409صتقريب التهذيب ، أبو المعتمر البصري، سليمان بن طرخان التيمي: هو )(5

  .971صتقريب التهذيب ، أبو نضرة العبدي، المنذر بن مالك بن قطعة:  هو)(6

النهاية في غريـب    ، وقيل هي كل دابة مرمية    . الصيد الذي تّرميه فتقْصده وينفّذُ فيه سهمك      : الرمية:  معناها )(7
   .2/194حديث واألثرال
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 )4( فَلَا يرى بصيرةً وينْظُر في الْفُوق)3(وينْظُر في النَّضي )2( فَلَا يرى بصيرةً)1(فَينْظُر في النَّصِل
  .)5(تَلْتُموهم يا َأهَل الْعراق وَأنْتُم قَ: قَاَل َأبو سعيد: قَاَل"فَلَا يرى بصيرةً

  : تخريج الحديث

عن أبي نضرة به )7(قتادة بن دعامة و)6(أخرجه مسلم أيضا من طريق القاسم بن الفضل
   )عبد اهللا بن عبد الرحمن بن عوف( )9(أبي سلمة و)8(ومن طريق داود بن أبي هند، بمعناه

  .م عن أبي سعيد به بمعناهأربعته )11(والضحاك الهمداني )10(عطاء بن يسارو

 )14(الضحاك و)13( وأبي سلمة)12(وأخرجه البخاري من طريق عطاء بن يسار 
أبي سلمة  وعطاء( خمستهم عن أبي سعيد به )16(معبد بن سيرين و)15(معالرحمن بن أبي نُوعبد

  .معبد بنحوه  وبمعناه) م عوالضحاك وابن أبي نُ
  :دراسة رجال اإلسناد 

  .  ثقاترجال الحديث كلهم

 $   $   $   $   $      
  

                                                 
 .5/432معجم مقاييس اللغة البن فارس ، سمي به لبروزه وصفائه، نصل السيف والسهم:  معناها)(1

 .1/293لسان العرب البن منظور ، أي شيًئا من الدم سيتدل به على الرمية ويستبينها به:  معناها)(2

دحا وهو أولى ألنه قد جاء في الحـديث ذكـر   نصل السهم وقيل هو السهم قبل أن ينحت إذا كان ق          :  معناها )(3
 .5/72النهاية في غريب الحديث واألثر،النصل بعد النضي وقيل هو من السهم ما بين الريش والنصل

 .4/462معجم مقاييس اللغة البن فارس ،والجمع أفواق،وسمي ألن الوتر يجعل كأنه رد فيه، فوق السهم: معناها )(4

 .2346رقم / باب ذكر الخوارج وصفاتهم / ة كتاب الزكا/  صحيح مسلم )(5

 .2347رقم / باب ذكر الخوارج وصفاتهم / كتاب الزكاة /  صحيح مسلم )(6

 .2348رقم / باب ذكر الخوارج وصفاتهم / كتاب الزكاة /  صحيح مسلم )(7

 .2349رقم / باب ذكر الخوارج وصفاتهم / كتاب الزكاة /  صحيح مسلم )(8

 .2345رقم / باب ذكر الخوارج وصفاتهم / اب الزكاة كت/  صحيح مسلم )(9

 .2344رقم / باب ذكر الخوارج وصفاتهم / كتاب الزكاة /  صحيح مسلم )(10

 .2350رقم / باب ذكر الخوارج وصفاتهم / كتاب الزكاة /  صحيح مسلم )(11

 .6931رقم  / دين باب قتل الخوارج والملح/ كتاب استتابة المرتدين والمعاندين /  صحيح البخاري )(12

 .3610رقم  / باب عالمات النبوة في اإلسالم / كتاب المناقب /  صحيح البخاري )(13

 .6163رقم  / باب ما جاء في الرجل يقول ويلك / كتاب األدب /  صحيح البخاري )(14

 .7432رقم  / باب قول اهللا تعالى تعرج المالئكة والروح إليه / كتاب التوحيد /  صحيح البخاري )(15

 .7562رقم  / قراءة الفاجر والمنافق وأصواتهم وتالوتهم / كتاب التوحيد /  صحيح البخاري )(16
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  :تخريج الحديث 

  كليهماو الحسن بن سفيان،  من طريق موسى بن هارون)1( نعيم األصبهانيأخرجه أبو
  .عن قتيبة بن سعيد به بمثله

  :دراسة رجال اإلسناد 

   .عبد المؤمن بن عبد اهللا لم أعثر على ترجمة لهما و،عبد اهللا بن خالد العبسي  - 

  .باقي رواة الحديث ثقات    - 
  : الحكم على الحديث

ى ترجمة لهما بد اهللا بن خالد وعبد المؤمن بن عبد اهللا لم أعثر علفيه ع، الحديث ضعيف
وذكره األلباني في السلسلة ، على قدر دراستي حتى يتبين خالف ذلكفهما مجهوال الحال

  )2(الضعيفة
  

  :قال ابن األثير رحمه اهللا

بت لكسرة السين، واألصُل فيها الواو فقل. أي عالمتُهم" سيماهم التَّحالُق"ومنه حديث الخوارج 
   )3("وتُمد وتقُصر

   )111( رقمالحديث 

 عن )4(حدثَني محمد بن الْمثَنَّى حدثَنَا ابن َأبِي عدي و:قال اإلمام مسلم رحمه اهللا
انملَي5(س(َةرَأبِي نَض نع)6( النَّبِي َأن يدعَأبِي س نعrُكُونا يمقَو ي  ذَكَرف ونجخْري هتي ُأمف ون

 هم شَر الْخَلْق َأو من َأشَر الْخَلْق يقْتُلُهم َأدنَى الطَّاِئفَتَينِ ِإلَى :" قَاَلسيماهم التَّحالُقُفُرقَة من النَّاسِ 
 الْغَرض : َأو قَاَل،)7(الرجُل يرمي الرميةَ : َأو قَاَل قَولًا، لَهم مثَلًاrفَضرب النَّبِي  :الْحقِّ قَاَل

                                                 
 .4/2264عرفة الصحابة ألبي نعيم م )(1

 .12/819لسلة الضعيفة لأللباني س ال)(2

 .425/ 2 النهاية في غريب الحديث واألثر  )(3

  .820صتقريب التهذيب ، أبو عمرو البصري،  إبراهيم بن أبي عديمحمد بن:  هو)(4

 .409صتقريب التهذيب ، أبو المعتمر البصري، سليمان بن طرخان التيمي:  هو)(5

  .971صتقريب التهذيب ، أبو نضرة العبدي، المنذر بن مالك بن قطعة:  هو)(6

النهاية في غريـب    ، وقيل هي كل دابة مرمية    . نفّذُ فيه سهمك  الصيد الذي تّرميه فتقْصده وي    : الرمية:  معناها )(7
   .2/194الحديث واألثر
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 )4( فَلَا يرى بصيرةً وينْظُر في الْفُوق)3(وينْظُر في النَّضي )2( فَلَا يرى بصيرةً)1(فَينْظُر في النَّصِل
  .)5(تُموهم يا َأهَل الْعراق وَأنْتُم قَتَلْ: قَاَل َأبو سعيد: قَاَل"فَلَا يرى بصيرةً

  : تخريج الحديث

عن أبي نضرة به )7(قتادة بن دعامة و)6(أخرجه مسلم أيضا من طريق القاسم بن الفضل
   )عبد اهللا بن عبد الرحمن بن عوف( )9(أبي سلمة و)8(ومن طريق داود بن أبي هند، بمعناه

  . أبي سعيد به بمعناهأربعتهم عن )11(والضحاك الهمداني )10(عطاء بن يسارو

 )14(الضحاك و)13( وأبي سلمة)12(وأخرجه البخاري من طريق عطاء بن يسار 
أبي سلمة  وعطاء( خمستهم عن أبي سعيد به )16(معبد بن سيرين و)15(معوعبدالرحمن بن أبي نُ
  .معبد بنحوه  وبمعناه) م عوالضحاك وابن أبي نُ
  :دراسة رجال اإلسناد 

  . رجال الحديث كلهم ثقات

 $   $   $   $   $      
  

                                                 
 .5/432معجم مقاييس اللغة البن فارس ، سمي به لبروزه وصفائه، نصل السيف والسهم:  معناها)(1

 .1/293لسان العرب البن منظور ، أي شيًئا من الدم سيتدل به على الرمية ويستبينها به:  معناها)(2

نصل السهم وقيل هو السهم قبل أن ينحت إذا كان قدحا وهو أولى ألنه قد جاء في الحـديث ذكـر             :  معناها )(3
 .5/72النهاية في غريب الحديث واألثر،النصل بعد النضي وقيل هو من السهم ما بين الريش والنصل

 .4/462معجم مقاييس اللغة البن فارس ،قوالجمع أفوا،وسمي ألن الوتر يجعل كأنه رد فيه، فوق السهم: معناها )(4

 .2346رقم / باب ذكر الخوارج وصفاتهم / كتاب الزكاة /  صحيح مسلم )(5

 .2347رقم / باب ذكر الخوارج وصفاتهم / كتاب الزكاة /  صحيح مسلم )(6

 .2348رقم / باب ذكر الخوارج وصفاتهم / كتاب الزكاة /  صحيح مسلم )(7

 .2349رقم / باب ذكر الخوارج وصفاتهم / الزكاة كتاب /  صحيح مسلم )(8

 .2345رقم / باب ذكر الخوارج وصفاتهم / كتاب الزكاة /  صحيح مسلم )(9

 .2344رقم / باب ذكر الخوارج وصفاتهم / كتاب الزكاة /  صحيح مسلم )(10

 .2350رقم / باب ذكر الخوارج وصفاتهم / كتاب الزكاة /  صحيح مسلم )(11

 .6931رقم  / باب قتل الخوارج والملحدين / كتاب استتابة المرتدين والمعاندين / اري  صحيح البخ)(12

 .3610رقم  / باب عالمات النبوة في اإلسالم / كتاب المناقب /  صحيح البخاري )(13

 .6163رقم  / باب ما جاء في الرجل يقول ويلك / كتاب األدب /  صحيح البخاري )(14

 .7432رقم  / باب قول اهللا تعالى تعرج المالئكة والروح إليه / لتوحيد كتاب ا/  صحيح البخاري )(15

 .7562رقم  / قراءة الفاجر والمنافق وأصواتهم وتالوتهم / كتاب التوحيد /  صحيح البخاري )(16
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المجاذَبة بين : المساَومة" نهى أن يسوم الرجل على سوم أخيه" وفيه :قال ابن األثير رحمه اهللا
والمنْهى عنه . يقال ساَم يسوم سوما، وساَوم واستاَم. الباِئع والمشترى على السلْعة وفَصُل ثَمنها

تَبايم الماولعةَ أن يتَساالنعقار، فيجىء رجٌل آخر يريد أن يشْتَري تلك الس بتَقاَرلْعة ويعان في الس
ويخْرِجها من يد المشْتري األول بزيادة على ما استَقر األمر عليه بين المتَساوِمين ورضيا به قبل 

   )1( ح في أوِل العرض والمساومةاالنعقاد، فذلك ممنوع عند المقَاربة، لما فيه من اإلفْساد، ومبا
  

   )112(  رقمالحديث 

 عن )2(ُأسامةَ َأبو حدثَنَا شَيبةَ َأبِي بن بكْرِ َأبو حدثَنَا: قال اإلمام مسلم رحمه اهللا  
 خطْبة علَى الرجُل يخْطُب لَا :"قَاَل r النَّبِي عن هريرةَ َأبِي عن سيرِين بنِ محمد عن)3(هشَامٍ
يهلَا ،َأخو ومسلَى يمِ عوس يهلَا ،َأخو َأةُ تُنْكَحرلَى الْما عهتملَا علَى وا عهلَا ،خَالَتَأُل وَأةُ تَسرالْم 
   .)5( "لَها اللَّه كَتَب ما لَها فَِإنَّما ولْتَنْكح ،)4(صحفَتَها ِلتَكْتَفَئ ُأخْتها طَلَاقَ

  :تخريج الحديث 

وعبد الـرحمن بـن     ) سلمان مولى عزة     ( )6(أخرجه مسلم أيضا من طريق أبي حازم      
  .  من طريق أبي حازم به بنحوه)8(وأخرجه البخاري، عن أبي هريرة به بنحوهكالهما  )7(يعقوب

  :دراسة رجال اإلسناد 

  .رواة الحديث كلهم ثقات

 $   $   $   $   $      
  

                                                 
 .2/425 النهاية في غريب الحديث واألثر )(1

 .267صلتهذيب تقريب ا، حماد بن أسامة القرشي موالهم الكوفي أبو أسامة:  هو)(2

 .1020صتقريب التهذيب ، أبو عبد اهللا البصري، هشام بن حسان األزدي القردوسي:  هو)(3

وهذا مثٌَل يرد به اإلستْئثَار عليها بحظِّهـا،        . ِإناء كالقَصعة المبسوطة ونحوها، وجمعها صحاف     : الصحفة: معناها )(4
 .3/13النهاية في غريب الحديث واألثر،  في إناِئه إلى ِإناء نَفْسهفتكون كَمن استَفرغ صحفَة غيره وقَلَب ما

 .3332رقم / باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها / كتاب النكاح /  صحيح مسلم )(5

 .2791رقم / تحريم بيع الرجل على بيع أخيه وسومه / البيوع /  صحيح مسلم )(6

 .3352 و3351رقم /  تحريم الخطبة على خطبة أخيه حتى يأذن باب/ كتاب النكاح /  صحيح مسلم )(7

 .2727رقم  / باب الشروط في الطالق / كتاب الشروط /  صحيح البخاري )(8
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  :قال ابن األثير رحمه اهللا

هو أن يساوِم بسلْعته في ذلك الوقت؛ ألنه " أنَّه نهى عن السومِ قبَل طُلوع الشَّمس"ومنه الحديث 
وقد يجوز أن يكون من رعىِ اإلبل، ألنها إذا . وقتُ ذكر اللّه تعالى، فال يشتغل فيه بشيء غيره

رعى نَد أصابها منه الوباء، وربما قتلها، وذلك معروفٌ عند أرباب رعت قبل طلوع الشمس والم
هذا هو الذي اختاره الخطابي وبدأ به الفارسي، وقال ابن : قلت: في الدر النثير(المال من العرب 

ألنه ينزل في الليل على النبات داء فال ينحل إال بطلوع : الجوزي إنه أظهر الوجهين قال
   )1()"الشمس

   )113(رقمديث الح

  حدثَنَا علي بن محمد وسهُل بن َأبِي سهٍل قَالَا حدثَنَا :قال اإلمام ابن ماجه رحمه اهللا 
َأبِيه نع كلالْم دبنِ عفَِل بنَو نبِيبٍ عح نب بِيعَأنَا الرى َأنْبوسم نب اللَّه ديبقَ)2(ع يلع نى  :"اَلعنَه

 وُل اللَّهسرrِسَل طُلُوعِ الشَّممِ قَبوالس نع رالد اتحِ ذَوذَب نع4( ")3( و(.  

  :تخريج الحديث 
 من طريق رجاء بن )6(وأخرجه البيهقي ،  من طريق سعيد بن مسعود)5(أخرجه الحاكم

رجاء وابن  وسعيد(ثالثتهم  من طريق محمد بن المثنى )7(وأخرجه أبو يعلى، محمد العرزمي
  .عن عبيد اهللا بن موسى به بنحوه) المثنى 

  :دراسة رجال اإلسناد 
 من بن عبد الملك بن المغيرة بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب الهاشمي نوفل   - 

   .)8(السادسة

                                                 
 .426/ 2 النهاية في غريب الحديث واألثر )(1

 .628عبد الملك بن المغيرة بن نوفل الهاشمي النوفلي تقريب التهذيب ص: هو )(2

النهايـة فـي غريـب الحـديث        ، ويجوز أن يكون مصدر در اللَّـبن إذا جـرى         .  اللَّبن أي ذوات :  معناها )(3
 .2/112واألثر

 .2206رقم / باب السوم/ كتاب التجارات/  سنن ابن ماجه)(4

 .4/235 المستدرك على الصحيحين )(5

 .13/512 شعب اإليمان للبيهقي )(6

 .2/22 مسند أبي يعلى الموصلي )(7

 .1011 صب التهذيب تقري)(8
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 له مستور": وقال ابن حجر، )2("ليس بشيء" : وقال ابن معين.)1("مجهول" :قال ابو حاتم     
  .)3("رواية مرسلة

  .مجهول الحال: قالت الباحثة

   .)4(  من السابعةالربيع بن حبيب بن المالح الكوفي العبسي موالهم األحول   - 

صدوق ضعف بسبب روايته عن نوفل بن عبد " : وقال ابن حجر)5( وثقه ابن معين
يكتب حديثه ؟ : قلت ، منكر الحديث":عن أبيه ، قال عبد الرحمن بن أبى حاتم و .)6("الملك
  .)7("هو ضعيف، من شاء كتب: قال

  ."منكر الحديث : ")10( والنسائي)9( والذهبي)8(وقال البخاري
وعنه عبيداهللا ابن موسى وهي ، وفي هذه الرواية عن نوفل بن عبد الملك، ضعيف: قالت الباحثة

   .)11(ليست محفوظة كما قال ابن عدي

الرازي أبو عمرو الخياط ] سهل بن أبي سهل: قالوي[سهل بن زنجلة بن أبي الصغدي   - 
   .)12(هـ240 تاألشتر الحافظ

  ".صدوق: ")16( وابن حجر)15(قال أبو حاتم، )14( وذكره ابن حبان في الثقات)13(وثقه الذهبي    

                                                 
 .3/457 الجرح والتعديل )(1

 .10/437 تهذيب التهذيب )(2

 .1011ص  تقريب التهذيب)(3

 .319ص  تقريب التهذيب)(4

 .3/353 تاريخ ابن معين )(5

 .319ص تقريب التهذيب )(6

 .3/458 الجرح والتعديل )(7

 .3/277 التاريخ الكبير )(8

  .1/391 الكاشف للذهبي )(9
 .68/لكمال  تهذيب ا)(10

 .3/134 الكامل في ضعفاء الرجال )(11

 .419ص تقريب التهذيب )(12

 .1/469 الكاشف للذهبي )(13

 .8/291 الثقات البن حبان )(14

 .4/198 الجرح والتعديل )(15

 .419ص تقريب التهذيب )(16
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  . كما قال الذهبيثقة: قالت الباحثة

  .باقي رواة الحديث ثقات    - 
  :الحكم على الحديث 

كما أن ،والربيع بن حبيب ضعيف،  بن عبد الملك مجهول الحالالحديث ضعيف فيه نوفل
  .)1(األلباني ضعفه

  

 $   $   $   $   $      
  

  :قال ابن األثير رحمه اهللا
   )2("يقال سامت تَسوم سوما، وأسمتُها أنا. الراعيةُ: السائمة من الماشية" في سائمة الغَنَم زكاةٌ"وفيه 

  

  

   )114(رقمالحديث 

 :اَلـدثَنَا حماد قَـوسى بن ِإسمعيَل حـحدثَنَا م: ه اهللاـاإلمام أبو داود رحمقال 
لَيه خَاتم ـكْرٍ كَتَبه ِلَأنَسٍ وعـنِ َأنَسٍ كتَابا زعم َأن َأبا بـن ثُمامةَ بنِ عبد اللَّه بـذْتُ مـَأخَ

 وِل اللَّهسرrـ حدصم ثَهعب لَ )3(قًاين هكَتَبـوفَِإذَا ف ا ـههضي فَرالَّت قَةدةُ الصفَرِيض هذه يه
 وُل اللَّهسرr ها نَبِيلَّ بِهجو زع اللَّه ري َأمالَّت ينملسلَى الْمع r لَىع ينملسالْم نا مِئلَهس نفَم 

ي كُلِّ ـَل فَوقَها فَلَا يعطه فيما دون خَمسٍ وعشْرِين من الِْإبِِل الْغَنَم فوجهِها فَلْيعطها ومن سِئ
دسِ ذَو4(خَم(ٍخَاضا بِنْتُ ميهفَف شْرِينعا وسلَغَتْ خَمشَاةٌ فَِإذَا ب )5( ... نَةقَةُ ابدص هنْدلَغَتْ عب نمو 

                                                 
 .5/206حيح وضعيف ابن ماجه ص )(1

 .426/ 2 النهاية في غريب الحديث واألثر )(2

المصباح المنير فـي غريـب الـشرح        ،  هو الذي يأخذ صدقات النعم     -بتخفيف الصاد - المصدق   : معناها )(3
  .1/336الكبير

واللفْظَة مَؤنثةٌ، وال واحد . وقيل ما بين الثَّالث إلى العشْر. ما بين الثَّنتين إلى التِّسع: الذَّود من اإلبل:  معناها )(4
الذَّود من اإلناث دون الذُّكُور، والحديثُ عام فيها، ألن من ملك خمسةً           : عبيدوقال أبو   . لها من لَفْظها كالنَّعم   

 .2/171النهاية في غريب الحديث واألثر  ، من اإلبِل وجبت عليه فيها الزكاة ذُكُورا كانت أو إناثاً

ما دخل فـي الـسنة   : مخاضوبنت المخاض وابن ال. اسم للنُّوق الحوامل، واحدتها خَلفَة : المخاض:  معناها )(5
هو الذي حملَت أمه، أو حملَت : وقيل. أي الحوامل، وإن لم تكن حامالً: الثانية، ألن أمه قد لَحقَت بالمخاض  

 =اإلبُل فيها أمه، وإن لم تَحمل هي، وهذا هو معنى ابن مخَاض وبنت مخاض؛ ألن الواحد ال يكـون ابـن       
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ه ِإلَّا بِنْتُ مخَاضٍ فَِإنَّها تُقْبُل منْه وشَاتَينِ َأو عشْرِين درهما ومن بلَغَتْ عنْده ولَيس عنْد )1(لَبونٍ
 كُني لَم نمو ءشَي هعم سلَيو نْهُل مقْبي فَِإنَّه ونٍ ذَكَرلَب نِإلَّا اب هنْدع سلَيخَاضٍ وم نَةقَةُ ابدص

ي عفا وهبر شَاءي ِإلَّا َأن ءا شَييهف سفَلَي عبِإلَّا َأر هالْغَنَمِنْد ةاِئما شَاةٌ ِإلَى سيهفَف ينعبِإذَا كَانَتْ َأر 
اَئتَيلُغَ متَب ا شَاتَانِ ِإلَى َأنيهفَف اَئةمو شْرِينلَى عتْ عادفَِإذَا ز اَئةمو شْرِينلَى عتْ عادنِ فَِإذَا ز

 شَاة اَئةي كُلِّ مفَف اَئةم لَى ثَلَاثتْ عادفَِإذَا ز اَئةلُغَ ثَلَاثَ متَب ِإلَى َأن اهيا ثَلَاثُ شيهنِ فَفاَئتَيم
    )2(...شَاةٌ

  

  :تخريج الحديث

به  عن ثمامة كالهما من طريق عبد اهللا بن المثنى )4(وابن ماجه )3(أخرجه البخاري
  كالهما عن حماد)6(وشريح بن النعمان )5(بنحوه وأخرجه النسائي من طريق المظفر بن مدرك

  . من طريق المظفر بن مدرك عن حماد به بنحوه)7(وأخرجه أحمد،  به بنحوه)ابن سلمة(
  

  :دراسة رجال اإلسناد 

من  البصري قاضيهااألنصاري ] وقد ينسب إلى جده[ثمامة بن عبداهللا ابن أنس بن مالك   - 
   .)8(الرابعة

  

                                                                                                                                               
والمراد أن تكون وضعتْها أمها في وقت ما، وقد حملت النُّـوقُ التـي              . ة واحدة  وإنما يكون ابن نَاقَ    وق،نُ=

  . وضعن مع أمها، وإن لم تكن أمها حامالً، فَنَسبها إلى الجماعة بحكم مجاورتها أمها
ى اإلناث بعد وضعها بسنَة ِليشْتَد      وإنما سمي ابن مخاضٍ في السنة الثانية؛ ألن العرب إنما كانت تَحمل الفُحول عل                  

 4/306النهاية في غريب الحديث واألثر  ، ولَدها، فهي تَحمل في السنة الثانية وتَمخَض، فيكون ولَدها ابن مخاض

ارت أمه لَبوناً،   وهما من اإلبل ما أتى عليه سنَتَان ودخَل في الثالثة، فص          " بنت اللَّبون، وابن اللَّبون   : " معناها )(1
 .4/228النهاية في غريب الحديث واألثر  ، أي ذاتَ لَبن؛ ألنَّها تكون قد حملت حمالً آخَر ووضعتْه

 .1567رقم / باب في زكاة السائمة / كتاب الزكاة / سنن أبي داود )(2

 .1454رقم  / باب زكاة الغنم / كتاب الزكاة /  صحيح البخاري )(3

 .1800رقم  / فوق سن  وباب إذا أخذ المصدق سنا دون سن أ/ كتاب الزكاة  / ابن ماجه  سنن )(4

 .2444رقم  / زكاة اإلبل / كتاب الزكاة /   سنن النسائي )(5

 .2451رقم  / زكاة الغنم / كتاب الزكاة /  سنن النسائي )(6

 .1/232/  مسند أحمد )(7

 .189ص تقريب التهذيب )(8
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قال ، )5(وذكره ابن حبان في الثقات )4(والذهبي )3( والعجلي)2( والنسائي)1(وثقه أحمد بن حنبل
روى عن أبى يعلى أن ابن معين أشار و، "الكامل"ذكره ابن عدى فى  و،"صدوق" :ابن حجر

  .)6(إلى تضعيفه
  .ثقة: قالت الباحثة

  .باقي رجال اإلسناد ثقات  - 
  

  :الحكم على الحديث 

  .)7("صحيح:"قال األلباني، الحديث إسناده صحيح
  

 $   $   $   $   $      
  

  :قال ابن األثير رحمه اهللا

يعني أن الدابةَ المرسلَة في مرعاها إذا أصابت إنساناً كانت جِنايتُها " السائمةُ جبار"ومنه الحديث 
   )8( ".هدراً

  

   )115(رقمالحديث 

 حدثَنَا -  وهو َأبو ِإبراهيم الْمعقِّب- حدثَنَا ِإسماعيُل بن محمد: ال اإلمام أحمد رحمه اهللاق
بِينِ الشَّعع اِلدجم نع ادبع نب ادبابِرٍ قَاَل)9(عج نع: وُل اللَّهسقَاَل ر r ": ُةاِئبوقَاَل خَلَفُ  - الس

 : قَاَل الشَّعبِي: قَاَل،" والْجب جبار والْمعدن جبار وفي الركَازِ الْخُمسالساِئمةُ جبار -الْوِليدبن ا
   .)10(الركَاز الْكَنْز الْعادي

                                                 
 .2/37الرجال  العلل ومعرفة )(1

 .4/406 تهذيب الكمال )(2

 .261/ 1 معرفة الثقات )(3

 .1/285 الكاشف للذهبي )(4

 .4/96 الثقات البن حبان )(5

 .2/108 الكامل في ضعفاء الرجال )(6

 .4/67حيح وضعيف سنن أبو داودص )(7

 .426/ 2 النهاية في غريب الحديث واألثر  )(8

 .475صتقريب التهذيب ، بو عمروأ، عامر بن شراحيل الشعبي:  هو)(9

 .3/335 مسند أحمد )(10
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  :تخريج الحديث 
بو وأخرجه أ، أيضا من طريق خلف بن الوليد عن عباد بن عباد به بمثله)1(أخرجه أحمد

  . من طريق حماد بن زيد عن مجالد به بمثله )2(يعلى
  :دراسة رجال اإلسناد 

 -  أبو -  بسكون الميم-   بن سعيد بن عمير الهمداني-  بضم أوله وتخفيف الجيم - جالد م 
  .)3(هـ144 ت عمرو الكوفي

  :وضعفه الكثير، )5( والنسائي)4(وثقه ابن معين     

 سألت أحمد بن حنبل عن ":ال أبو طالب قو )6("يد يضعفهكان يحيى بن سع": قال البخارى
 وقال ،)7("قد احتمله الناسو، ليس بشىء يرفع حديثا كثيرا ال يرفعه الناس: فقال، مجالد

قال أبو بكر بن أبى خيثمة عن و، )8("ال يحتج بحديثه": عباس الدورى عن يحيى بن معين
سئل أبى "، عبد الرحمن بن أبى حاتمقال  و، )9("واهى الحديث، ضعيف": بن معينايحيى 

أبى و، هو أحب إلى من بشر بن حربو، ال: قال يحتج بحديثه ؟: بن سعيداعن مجالد 
شهر بن حوشب ،وداود األودى،وعيسى الحناط،و ليس مجالد بقوى و، هارون العبدى

ليس بالقوى وقد :"وقال ابن حجر، )11("ليس بالقوي":  وقال النسائي في موضع)10("الحديث
كما أن الهيثمي )13( "كان ضعيفا في الحديث: "وقال ابن سعد، )12("تغيرفى آخر عمره

  .)14("فيه ضعف:"قال

                                                 
 .3/353 مسند أحمد )(1

 .188-5/  مسند أبي يعلى )(2

 .920ص تقريب التهذيب )(3

 .3/270 تاريخ ابن معين رواية الدوري )(4

 .27/223 تهذيب الكمال )(5

 .8/9 التاريخ الكبير للبخاري )(6

 .27/223 تهذيب الكمال )(7

 .4/70 معين رواية الدوري  تاريخ ابن)(8

 .27/223 تهذيب الكمال )(9

 .8/362 الجرح والتعديل )(10

 .27/223 تهذيب الكمال )(11

 .920ص تقريب التهذيب )(12

 .6/349 الطبقات الكبرى )(13

 .4/284مع الزوائد ومنبع الفوائد للهيثمي مج )(14



  الفصل األول                       األحاديث الواردة من باب السين مع النون حتى نهاية باب السين مع الياء

 
 

217

  .ضعيف: قالت الباحثة

من أبناء ،  الترجماني)1(بن جبلة أبو إبراهيم المعقب السراج البغدادي: إسماعيل بن محمد  - 
د بن حنبل عن أبيه عن يحيى قال عبد اهللا بن أحم و،)2(ذكره ابن حبان في الثقات  .خرسان 

ال بأس :" وقال ابن حجر ، )4(وكذلك قال أبو داود والنسائي، )3(" ليس به بأس" :معينبن ا
   .)6("صدوق": قال الذهبي، )5("به

  .صدوق: قالت الباحثة

 .باقي رجالد اإلسناد ثقات  - 

  :الحكم على الحديث 

  )7( األلبانيوحسنه، الحديث  إسناده ضعيف فيه مجالد بن سعيد ضعيف
  

 $   $   $   $   $      
  

  :قال ابن األثير رحمه اهللا 

 بِبرمة فيها سخينَةٌ فأكََل وما ساَمني غَيرهr ،أنها أتت النبي "وفي حديث فاطمة رضي اللّه عنها 
 من السوم وهو وقيل معناه عرض على،. التَّكْليف: هو من السوم" وما أكَل قَطّ إَّال ساَمني غَيره

  )8("..طَلب الشِّراء
  

  )116(رقمالحديث 

، حدثَنَا ابن َأبِي ُأويسٍ، حدثَنَا سهُل بن زنْجلَةَ : قال اإلمام أبو يعلى الموصلي رحمه اهللا
حدثَتْني : قَاَل، حوشَبٍ الْحنَفيعنِ ابنِ ، عن ُأثَاِل بنِ قُرةَ، عن عكْرِمةَ بنِ عمارٍ، حدثَني َأبِي: قَاَل

                                                 
 .1/310 تعجيل المنفعة بزوائد رجال األئمة األربعة )(1

 .8/101قات البن حبان  الث)(2

 .2/603 العلل ومعرفة الرجال )(3

 .3/15 تهذيب الكمال )(4

 .وبين ذلك في تعجيل المنفعة، عند ذكر إسماعيل بن إبراهيم، 135ص تقريب التهذيب )(5

 .1/242 الكاشف  للذهبي )(6

 .1/600جامع الصغير لأللباني ال )(7

 .426/ 2 النهاية في غريب الحديث واألثر )(8



  الفصل األول                       األحاديث الواردة من باب السين مع النون حتى نهاية باب السين مع الياء

 
 

218

الْحسن والْحسين في  )1(متَوركَةً، r ِإلَى رسوِل اللَّهr جاءتْ فَاطمةُ بِنْتُ النَّبِي : قَالَتْ، ُأم سلَمةَ
َأين َأبو : قَاَل لَها،  فَلَما وضعتْها قُدامهr حتَّى َأتَتْ بِها النَّبِي، )3(فيها سخين،  ِللْحسنِ)2(يدها برمةٌ

، والْحسين يْأكُلُون، والْحسن، وفَاطمةُ،  وعليrفَجلَس النَّبِي ، فَدعاه، في الْبيت: الْحسنِ ؟ قَالَتْ
ِإال ساميتُه قَبَل ذَِلك الْيومِ ، كََل طَعاما قَطُّ ِإال وَأنَا عنْده وما َأrوما سامني النَّبِي : قَالَتْ ُأم سلَمةَ

، اللَّهم عاد من عاداهم: ثُم قَاَل، فَلَما فَرغَ الْتَفَّ علَيهِم بِثَوبِه، - دعاني ِإلَيه: تَعني بِ سامني- 
ماالهو ناِل مو4(و(.  

  :حديثتخريج ال

 ابن حجر في المطالب وأورده،  من طريق نصر بن محمدعن عكرمة به بمثله)5(أخرجه الحربي
  . )6(العالية بسند أبي يعلى

  :دراسة رجال اإلسناد 

   .)7(ھـ112 ت شهر بن حوشب األشعري الشامي مولى أسماء بنت يزيد بن السكن   - 
  .هام واإلرسال كثير األووهو صدوق) 84( سبقت ترجمته في حديث     

  .لم أعثر على ترجمة له :َأثال بن قَرة   - 
    )8(عكرمة بن عمار العجلي أبو عمار اليمامي أصله من البصرة   - 

   .وهو ثقة إال في يحيى بن أبي كثير )13( ترجمته في حديث تقدمت     
    )9( ھـ167 ت نىأبو أويس المد، عبد اهللا بن عبد اهللا بن أويس بن مالك بن أبى عامر األصبحى  - 

   .)10("ثقة:" أو قال ، "ليس به بأس:" عن أحمد بن حنبل ، قال أبو داود

                                                 
 .27/384تاج العروس ، اي حاملته على وركها:  معناها)(1

معها بِرام، وهي في األصل المتّخَذة من الحجر المعروف فـي الحجـاز             جالقدر مطلقا، و  : البرمة:  معناها )(2
 .1/121واليمن، النهاية في غريب الحديث واألثر

. قيق وتَمر، أغْلَظ من الحـساء وأرقّ مـن العـصيدة          وقيل د . أي طعام حار يتَّخذُ من دقيق وسمن      :  معناها )(3
 .2/351النهاية في غريب الحديث واألثر

 .6/233 مسند أبي يعلى )(4

 .3/1033ريب الحديث للحربي غ )(5

 .4/132 المطالب العالية )(6
 .441ص تقريب التهذيب )(7
 .687ص تقريب التهذيب )(8
 .518ص تقريب التهذيب )(9

 .1/15اود ألحمد  سؤاالت أبي د)(10



  الفصل األول                       األحاديث الواردة من باب السين مع النون حتى نهاية باب السين مع الياء

 
 

219

وقال ، )2("يكتب حديثه": قال أبو أحمد بن عدى و،)1("صالح الحديث": قال أبو داودو
ليس و، ال يحتج بهو، يكتب حديثه": قال أبو حاتم و،)3("كأنه لين، صدوق، صالح": زرعةأبو

: وقال ابن حجر، )5("ليس بحجةو، صدوق:" عن يحيى ، ل عباس الدورىقاو )4("بالقوى
  .)7("فيه ضعف، أبو أويس مثل فليح:" قال فى موضع آخر  و،)6("صدوق يهم"

  . )8("ليس بالقوى، مدنى": قال النسائىو

  . كما قال ابن حجرصدوق يهم: خالصة القول فيه: قالت الباحثة

. ، أبو عبد اهللا بن أبي ُأويس المدني)9( بنِ عبد اهللا بنِ ُأويسِ اَألصبحيسماعيُل بن عبد اهللا إ  - 
  . )10(هـ226تُوفِّي 

محله الصدق، وكان : " وقال أبو حاتم)12("ال بأس به: "، وقال مرة)11(وثقه أحمد بن حنبل
، )15("كان من الثقات": ، وقال مرة)14("كان ثبتًا في حاله: "، وقال في موضع آخر)13("مغفلًا

   )16(وذكره ابن حبان في الثقات

، )17("كان ثقة: "أما ابن معين فقد اختلفت أقواله فيه، فقال كما في رواية الدارمي عنه

                                                 
 .15/169 تهذيب الكمال )(1
 .4/183 الكامل فيس ضعفاء الرجال )(2
 .15/169 تهذيب الكمال )(3
 .5/92 الجرح والتعديل )(4
 .3/225 تاريخ ابن معين )(5
 .518ص تقريب التهذيب )(6
 .3/231 المصدر نفسه )(7
 .15/169 تهذيب الكمال )(8
. بن عوف بن مالك، وهو من يعرب بن قحطان، وأصبح صارت قبيلـة             نسبة إلى أصبح، واسمه الحارث       )(9

 .1/174األنساب للسمعاني 
 .141ص تقريب التهذيب )(10

 .2/177 المعرفة والتاريخ )(11

 .2/181 الجرح والتعديل )(12

 . المصدر نفسه)(13

 .1/272 تهذيب التهذيب )(14

 . المصدر نفسه)(15

 .8/99 الثقات البن حبان )(16

 .238ص ) رواية الدارمي(ن معين  تاريخ اب)(17
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أبو أويس وابنه : "، وقال أيضا)1("صدوق، ضعيف العقل، ليس بذلك: "وقال في موضع آخر
ابن أبي أويس وأبوه : "، وقال)3("ينإسماعيل بن أبي أويس يسوى فلس: "، وقال)2("ضعيفان

  .)5("مخَلِّط، يكذب، ليس بشيء: "، وروى عنه ابن الجنيد أنه قال)4("يسرقان الحديث

والذي يظهر أن ابن معين كان في أول األمر يوثقه ثم تبين له حاله، كما يظهر من 
رها من الروايات، جرحه المفسر له، ويؤيد ذلك أن رواية الدارمي عن ابن معين متقدمة على غي

  .  )6(بمعنى أن اتصال الدارمي بابن معين كان مبكرا

، وقال أبو )8("ليس بثقة: "، وقال مرة)7("ضعيف: "وكذا أطلق النسائي القول بتضعيفه فقال
بالغ النسائي في الكالم عليه إلى أن يؤدي إلى تركه، ولعله بان له ما لم يبن : "القاسم الاللكائي
  .)9("م هؤالء كلهم يؤول إلى أنه ضعيفلغيره، ألن كال

وقرأت على عبد اهللا بن عمر، عن أبي بكر بن محمد أن عبدالرحمن بن : "قال ابن حجر
مكي أخبرهم كتابة، أنا الحافظ أبو طاهر السلفي، أنا أبو غالب محمد بن الحسن بن أحمد الباقالني، 

ذكر محمد : ا أبو الحسن الدارقطني، قالأنا الحافظ أبو بكر أحمد بن محمد بن غالب البرقاني، ثن
، فذكر عن أبي - وهو أحد األئمة وكان النسائي يخصه بما لم يخص به ولده- بن موسى الهاشمي ا

فما زلت بعد ذلك : قال. ثم توقف أبو عبد الرحمن. حكى لي سلمة بن شبيب قال: عبد الرحمن قال
سمعت إسماعيل بن أبي أويس :  شبيبقال لي سلمة بن: أداريه أن يحكي لي الحكاية حتى قال

  .ربما كنت أضع الحديث ألهل المدينة إذا اختلفوا في شيء فيما بينهم: يقول

الوزير، : من حكى لك هذا عن محمد بن موسى؟ قال: قلت للدارقطني: قال البرقاني
ثم قال ابن ، )10("- الحافظ الجليل جعفر بن خنْزابة: يعني بالوزير-كتبتها من كتابه، وقرأتها عليه 

                                                 
 .2/181 الجرح والتعديل )(1

 1/101 الضعفاء الكبير )(2

 .102-1/101 المصدر نفسه )(3

 .1/323 الكامل في ضعفاء الرجال )(4

 .312 سؤاالت ابن الجنيد ص)(5

 .31ص) رواية الدارمي(مقدمة تحقيق تاريخ ابن معين :  انظر)(6

 .17 الضعفاء والمتروكين ص)(7

 .3/128 تهذيب الكمال )(8

 . المصدرنفسه)(9

 .1/272 تهذيب التهذيب )(10
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الذي بان للنسائي منه حتى تجنب حديثه وأطلق القول فيه بأنه ليس بثقة،  وهذا هو: قلت: " حجر
  . )1("ولعل هذا كان من إسماعيل في شبيبته ثم انصلح

وخالصة القول أن توثيق من وثقه ال ينفعه، وقد بان سبب جرحه وهو الكذب، : ة الباحثلتقا
 يرى أن ذلك كان في شبيبته ثم تاب، وعندئذ يبقى النظر في أمر وسرقة الحديث، لكن ابن حجر

  التائب من وضع الحديث، هل يجوز األخذ عنه أم ال؟

، فلعل البخاري ممن يرى جواز األخذ عنه وقد تاب )2(المسألة فيها خالف بين العلماء
كاإلمام أحمد، وانصلح حاله، ولذلك أخرج له في الصحيح، أو لعله خفي عليه أمره، فكان يوثقه 

  . كما في رواية الدارمي عنه- في أول األمر-وابن معين 

الرازي أبو عمرو الخياط ] سهل بن أبي سهل: ويقال[سهل بن زنجلة بن أبي الصغدي   - 
   .)3(هـ 240 تاألشتر الحافظ

   .وهو صدوق )113(في حديثتقدمت ترجمته      

    :الحكم على الحديث 

، يه أثال بن قرة لم أعثر على ترجمة له فهو مجهول الحالالحديث إسناده ضعيف جدا ف
: قال الهيثمي في مجمع الزوائد،ن أويس متهم بالكذب وسرقة الحديثوإسماعيل بن عبد اهللا ب

  )4("إسناده جيد"

 $   $   $   $   $  
  

  :قال ابن األثير رحمه اهللا

   )5( .."نقلبة عن واوٍوألفُه م. يعني الموت" لكّل داء دواء إال السام"وفيه 

                                                 
 .1/273تهذيب التهذيب  )(1

، وشرح صحيح مسلم للنـووي      61، ومقدمة ابن الصالح ص    118-117الكفاية في علم الرواية ص    :  انظر )(2
 .340-1/336، وفتح المغيث 1/69-71

 .419ص تقريب التهذيب )(3

 .9/262الفوائد للهيثميجمع اتلزوائد ومنبع م )(4

 .426/ 2 النهاية في غريب الحديث واألثر  )(5
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  )117( رقمالحديث 

بن ا حدثنا شبيب :حدثنا هاشم بن القاسم قال: قال اإلمام أبو بكر بن أبي شيبة رحمه اهللا
 إن اهللا لم ينزل :" قالr حدثنا عطاء بن أبي رباح عن أبي سعيد الخدري عن النبي :شيبة قال

 "إال الساممه من عمله وجهله من جهله داء أو لم يخلق داء إال وقد أنزل أو خلق له دواء عل
   .)1("الموت" : قال؟ يا رسول اهللا وما السام:قالوا

  :تخريج الحديث 

 ، من طريق العباس بن محمد الدوري عن هاشم بن القاسم به بمثله)2( الحاكمأخرجه
من )4(وفي األوسط،  األشعريلمن طريق أبي بال)3( الطبراني في معجمه الصغيروأخرجه 
  . به بنحوهعن شبيب بن شيبة) أبو بالل ومسلم (سلم بن إبراهيم كالهما طريق م

  :دراسة رجال اإلسناد 

  تغـي المنقري أبو معمر البصري الخطيب البليـن عبداهللا التميمـشبيب بن شيبة اب  - 
  . )5( هـ170سنة

   .)6("ليس بالقوي": قال أبو حاتم: ومن ذلك، مجمع على تضعيفه

  . )8(وذكره الدارقطني في الضعفاء والمتروكين، )7("فضعي: "قال النسائي

 .باقي رواة الحديث ثقات   - 

  

  :الحكم على الحديث 

ومتن الحديث يصح بشواهد ، فيه شبيب بن شيبة ضعيف، الحديث ضعيف اإلسناد
نعم يا عباد اهللا :" األعراب يا رسول اهللا أال نتداوى؟ قال قالت:  فعن أسامة بن شريك قال،أخرى

                                                 
 .5/31 مصنف بن أبي شيبة )(1

 .4/401مستدرك على الصحيحين للحاكم ال )(2

 .1/95 المعجم الصغير )(3

 .1/108 المعجم األوسط  )(4

 .430ص تقريب التهذيب )(5

 .4/358 الجرح والتعديل )(6

 .56/ 1لنسائي   الضعفاء والمتروكين ل)(7

 .1/13 الضعفاء والمتروكين للدارقطني )(8
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اووا فإن اهللا لم يضع داء إال وضع له شفاء أو قال دواء إال داء واحدا قالوا يا رسول اهللا وما تد
  . )1(هذا حديث حسن صحيح:قال أبو عيسى "  الهرم: هو؟ قال

إنه صدوق يهم " : "التقريب " ففي ، أجل شبيب هذا إسناده ضعيف منو" :وقال األلباني
من و... " . فإن اهللا ، تداووا: حديث أسامة بن شريك بلفظشواهد من  إال أن له ،"في الحديث
فالحديث  )3("غاية المرام"و قد خرجتهما في .  )2(... "ما أنزل اهللا داء " : مسعود بلفظ حديث ابن

  .)4( بشواهده صحيح
  

 $   $   $   $   $      
  

  

  :قال ابن األثير رحمه اهللا 

يعني الموت ويظْهِرون أنهم يرِيدون " السام عليكم: ن للنبيإن اليهود كانوا يقولو"ومنه الحديث 
   )5(..."السالم عليكم

   ) 118( رقمالحديث 

- حدثَنَا يحيى بن يحيى ويحيى بن َأيوب وقُتَيبةُ وابن حجرٍ : قال اإلمام مسلم رحمه اهللا
وهو ابن - حدثَنَا ِإسمعيُل : وقَاَل الْآخَرون،يحيى بن يحيى َأخْبرنَا : قَاَل- واللَّفْظُ ِليحيى بنِ يحيى

ِإن الْيهود ِإذَا :" r قَاَل رسوُل اللَّه : عن عبد اللَّه بنِ دينَارٍ َأنَّه سمع ابن عمر يقُوُل-جعفَرٍ
دقُوُل َأحي كُملَيوا علَّمسمه:كُملَيع امفَقُْل الس :كلَينِ " عمحالر دبثَنَا عدبٍ حرح نب ريهي زثَندوح 

 النَّبِي نع رمنِ عاب نينَارٍ عنِ دب اللَّه دبع نع انفْيس نعrقَاَل َأنَّه رغَي هثْلفَقُولُوا :" بِم 
كلَيع6("و(.  
  :يج الحديث تخر

  . من طريق مالك عن عبداهللا بن دينار به بمعناه)7(أخرجه البخاري
                                                 

 .2038/ باب ما جاء في الدواء والحث عليه / كتاب الطب /  سنن الترمذي )(1

 .عن ابن مسعود) 6/50(وأحمد) 6/299(لحديث أخرجه النسائيا )(2

 .تاب غاية المرام في تخريج الحالل والحرام لأللبانيك )(3

 .2/394 لأللباني لسلسلة الصحيحةا )(4

 .426/ 2 النهاية في غريب الحديث واألثر )(5

 .4026رقم / ---باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسالم / كتاب السالم /  صحيح مسلم )(6

 .6257رقم / باب كيف يرد على أهل الذمة السالم/كتاب االستئذان /  صحيح البخاري )(7
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  :دراسة رجال اإلسناد 

  .رواة الحديث كلهم ثقات

 $   $   $   $   $      
  :قال ابن األثير رحمه اهللا 

السام عليك يا أبا : rإنها سمعت اليهود يقولون للنبي "ومنه حديث عائشة رضي اللّه عنها 
إذا سلَّم عليكم أهُل الكتاب فقُولُوا وعليكم، "ولهذا قال (" عليكم السام والذَّام واللَّعنةُ: لقاسم، فقالتا

فقولوا : عامةُ المحدثين يروون هذا الحديث: قال الخطَّابي. )1()يعني الذي يقولونه لكم ردوه عليهم
واوِ العطف ي. وعليكم، بإثْباتع ألنه إذا حذف . ينَة يرويه بغير واووكان ابن ،وهو الصواب

الواو صار قولهم الذي قالوه بعينه مردوداً عليهم خاصة، وإذا أثبت الواو وقَع االشتراك معهم 
   )2("فيما قالوه؛ ألن الواو تجمع بين الشَّيئين

   )119( رقمالحديث 

الْعزِيزِ بن عبد اللَّه حدثَنَا ِإبراهيم بن سعد عن حدثَنَا عبد : قال اإلمام البخاري رحمه اهللا
 : قَالَتrْ عن ابنِ شهابٍ عن عروةَ بنِ الزبيرِ َأن عاِئشَةَ رضي اللَّه عنْها زوج النَّبِي )3(صاِلحٍ

 وِل اللَّهسلَى رع ودهالْي نطٌ مهخََل ردrَقَالُوا ف: كُملَيع اماِئشَةُ،السا فَقُلْتُ: قَالَتْ عتُهفَفَهِم : 
 مهلًا يا عاِئشَةُ ِإن اللَّه يحب الرفْقَ في الَْأمرِ :"r فَقَاَل رسوُل اللَّه : قَالَتْ،وعلَيكُم السام واللَّعنَةُ

َأ: فَقُلْتُ"كُلِّه وَل اللَّهسا را قَالُوا يم عمتَس لَمو، وُل اللَّهسقَاَل ر r":كُملَيعقُلْتُ و 4(" قَد(.   
  :تخريج الحديث 

معمر بن و )6(وشعيب بن أبي حمزة )5(سفيان بن عيينة  من طريقأخرجه البخاري أيضا
 )8(صلتومن طريق عبد الوهاب بن عبد المجيد بن ال، ثالثتهم عن ابن شهاب به بمعناه )7(راشد

                                                 
 .ألدب ومسلم في كتاب السالمديث أخرجه البخاري في كتاب اح ال)(1

 .426/ 2 النهاية في غريب الحديث واألثر )(2

  .447صتقريب التهذيب ، صالح بن كيسان المدني أبو محمد مؤدب ولد عمر بن عبد العزيز:  هو)(3

 .6024رقم / باب الرفق في األمركله / كتاب األدب /  صحيح البخاري )(4

/ rباب إذا عرض الذمي وغيره بسب النبي        / رتدين والمعاندين وقتالهم  ابة الم كتاب استت /  صحيح البخاري  )(5
 .6927رقم  

 .6256رقم  /باب كيف يرد على أهل الذمة / كتاب االستئذان /  صحيح البخاري )(6

 .6395رقم /باب الدعاء على المشركين / كتاب الدعوات /  صحيح البخاري )(7

 .6030رقم  / فاحشًا وال متفحشا  rيكن النبي باب لم / كتاب األدب /  صحيح البخاري )(8
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بن أبي مليكة عن عائشة به  كالهما عن أيوب بن أبي تميمة عن عبد اهللا )1(حماد بن زيدو
  .بمعناه

ومن طريق مسروق بن ،  عن ابن شهاب به بمعناه)2(وأخرجه مسلم من طريق ابن عيينة
  . عن عائشة به بمعناه)3(األجدع

  :دراسة رجال اإلسناد 

  .رواة الحديث كلهم ثقات

 $   $   $   $   $      
  

  :قال ابن األثير رحمه اهللا

أي من غير " سألتُ ربي أن ال يسلِّط على ُأمتي عدوا من سواء أنفُسهم، فيستبيح بيضتَهم"فيه 
    .)4("سواء بالفتح والمد سوى بالكسرِ والقَصرِ، كالقَالَء والقلَى. أهِل دينهم

  

   )120( رقمالحديث 

حدثَنَا َأبو الربِيعِ الْعتَكي وقُتَيبةُ بن سعيد كلَاهما عن حماد بنِ : م مسلم رحمه اهللاقال اإلما
 ديةَ-زباللَّفْظُ ِلقُتَيو-وبَأي نع ادمثَنَا حد5( ح(َةلَابَأبِي ق نع)6(اءمَأبِي َأس نع)7(انبثَو نع )قَاَل)8 : 

 وُل اللَّهسقَاَل رr":ىوز اللَّه ا )9( ِإنلْكُهلُغُ مبيي ستُأم ِإنا وهغَارِبما وشَارِقَهتُ مَأيفَر ضِلي الَْأر 
ضيالَْأبو رمنِ الَْأحييتُ الْكَنْزطُأعا ونْهِلي م وِيا زم،ي َأنتي ِلُأمبَألْتُ رِإنِّي سو  نَةا بِسكَهلهلَا ي 

                                                 
 .2935رقم  / باب الدعاء على المشركين / كتاب الجهاد والسير /  صحيح البخاري )(1

 .5549رقم  / النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسالم وكيف الرد عليهم / كتاب السالم /  صحيح مسلم )(2

 .5551رقم  / داء أهل الكتاب بالسالم وكيف الرد عليهم النهي عن ابت/ كتاب السالم /  صحيح مسلم )(3

 .427/ 2 النهاية في غريب الحديث واألثر )(4

 .158صتقريب التهذيب ،-أبو بكر البصري ، أيوب بن أبي تميمةكيسان السختياني:  هو)(5

 .508صتقريب التهذيب ،-أبو قالبة البصري ،  الجرمي-أو عامر-عبد اهللا بن زيد بن عمرو :  هو)(6

 .744صتقريب التهذيب ،-أبو أسماء الرحبي الدمشقي ، عمرو بن مرثد:  هو)(7

ثوبان مولى رسول اهللا  ابو عبداهللا وقيل ابو عبدالرحمن وابو عبداهللا أصح وهو ثوبان بن بجدد مـن                   :  هو )(8
د العشيرة  أهل السراة والسراة موضع بين مكة واليمن وقيل إنه من حمير وقيل إنه حكمي من حكم بن سع                 

اصابه سباء فاشتراه رسول اهللا  فأعتقه ولم يزل يكون معه في السفر والحضر إلى أن تـوفي رسـول اهللا                
، وتـوفي بهـا سـنة اربـع وخمـسين     ، فخرج إلى الشام فنزل الرملة ثم انتقل إلى حمص فابتنى بها دارا 

 .1/218االستيعاب في معرفة األصحاب 

 .38/227، تاج العروس، جمعه وقبضه: ايزويه زي: زوى الشيء:  معناها)(9
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 نا مودع هِملَيلِّطَ عسلَا ي َأنو ةامعمتَهضيب تَبِيحسفَي هِمى َأنْفُسو1(س( دمحا مي قَاَل يبر ِإنو: 
َأن كتِلُأم تُكطَيِإنِّي َأعو درلَا ي فَِإنَّه اءتُ قَضيِإنِّي ِإذَا قَضةامع نَةبِس مكَهللِّطَ ، لَا ُأهلَا ُأس َأنو 

 نا مودع هِملَيعمتَهضيب تَبِيحسي هِمى َأنْفُسوقَاَل ،س ا َأوبَِأقْطَارِه نم هِملَيع عتَماجلَوو  -  نيب نم
حدثَني زهير بن حربٍ  و"ا ويسبِي بعضهم بعضاحتَّى يكُون بعضهم يهلك بعض - َأقْطَارِها 

 حدثَنَا معاذُ :قَاَل الْآخَرون و َأخْبرنَا:وِإسحقُ بن ِإبراهيم ومحمد بن الْمثَنَّى وابن بشَّارٍ قَاَل ِإسحقُ
نةَ عقَتَاد ني َأبِي عثَندشَامٍ حه نب اللَّه نَبِي َأن انبثَو نع بِيحالر اءمَأبِي َأس نةَ علَابَأبِي ق r 

 ِإن اللَّه تَعالَى زوى ِلي الَْأرض حتَّى رَأيتُ مشَارِقَها ومغَارِبها وَأعطَاني الْكَنْزينِ الَْأحمر :"قَاَل
ضيالَْأبو"نَح ذَكَر ةَ ثُملَابَأبِي ق نع وبَأي يثدح 2(و(.  

  

  :تخريج الحديث 

  .انفرد به مسلم دون البخاري
  :دراسة رجال اإلسناد

  .رواة الحديث كلهم ثقات

 $   $   $   $   $      
  

  :قال ابن األثير رحمه اهللا

وسواء . ا عن اآلخرأي هما متَساوِيان ال ينْبو أحدهم" سواء البطْن والصدر" rوفي صفته 
   )3("وسطُه الستواء المساَفة إليه من األطْراف: الشَّيء

  

  ( * )الحديث  

  . )100(وقد تقدم تخريجه تحت رقم الحديث ، rهذا الحديث جزء من حديث صفة الرسول 

  

 $   $   $   $   $      
  

                                                 
 .18/258تاج العروس ، أي أصلهم ومجتمعهم وموضع سلطانهم ومستقر دعوتهم:  معناها)(1

 .7152رقم / باب هالك هذه األمة بعضهم ببعض/ كتاب الفتن وأشراط الساعة  /  صحيح مسلم )(2

 .427/ 2 النهاية في غريب الحديث واألثر  )(3
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  :قال ابن األثير رحمه اهللا

   .)1("أي وسط ثُغْرة النَّحر" أمكَنْتَ من سواء الثُّغْرة"والنسابة  tومنه حديث أبي بكر 
  

   )121( رقمالحديث 

أنبأنا : حدثنا أبو عبد الرحمن محمد بن الحسين السلمي قال: قال اإلمام البيهقي رحمه اهللا
: حدثنا الحسن بن صاحب بن حميد الشاشي قال: أبو بكر محمد بن إسماعيل الفقيه الشاشي قال

عن أبان بن عبد اهللا ، حدثنا محمد بن بشر اليماني:  عبد الجبار بن كثير الرقي قالحدثني
، حدثني علي بن أبي طالب: عن ابن عباس قال، )2( عن  عكرمة، عن أبان بن تغلب، البجلي

خرج وأنا ،  أن يعرض نفسه على قبائل العربrلما أمر اهللا تبارك وتعالى رسوله : من فيه قال
فتقدم أبو بكر رضي اهللا ، فدفعنا إلى مجلس من مجالس العرب،  رضي اهللا عنهوأبو بكر، معه

. من ربيعة : ممن القوم ؟ قالوا: وقال،  فسلم)3(وكان رجال نسابة، عنه وكان مقدما في كل خير
فقال أبو بكر ، من الهامة العظمى: ؟ فقالوا)4(وأي ربيعة أنتم ؟ أمن هامها أي من لهازمها: قال

: منكم عوف الذي يقال له: من ذهل األكبر قال: وأي هامتها العظمى أنتم ؟ قالوا: نهرضي اهللا ع
: ومانع الجار ؟ قالوا، فمنكم جساس بن مرة حامي الذمار: قال. ال: ال حر بوادي عوف ؟ قالوا

فمنكم الحوفزان : قال. ال: ومنتهى األحياء ؟ قالوا، فمنكم بسطام بن قيس أبو اللواء: قال. ال 
. ال : فمنكم المزدلف صاحب العمامة الفردة ؟ قالوا: قال. ال: ل الملوك وسالبها أنفسها ؟ قالواقات
. ال: فمنكم أصحاب الملوك من لخم ؟ قالوا: قال. ال: فمنكم أخوال الملوك من كندة ؟ قالوا: قال

ني شيبان فقام إليه غالم من ب: أنتم من ذهل األصغر قال، فلستم من ذهل األكبر: قال أبو بكر
، يا هذا. إن على سائلنا أن نسله والعبو ال نعرفه أو نجهله : فقال، يقال له دغفل حين تبين وجهه

بخ : فقال الفتى، أنا من قريش: فممن الرجل ؟ قال أبو بكر، ولم نكتمك شيئا، قد سألتنا فأخبرناك
أمكنت : فقال الفتى، ةمن ولد تيم بن مر: ؟ قالفمن أي القرشيين أنت، أهل الشرف والرياسة، بخ

فكان يدعى في قريش ، أمنكم قصي الذي جمع القبائل من فهر . سواء الثغرةواهللا الرامي من 
 هشام الذي هشم الثريد لقومه ورجال مكة مسنتون -  أظنه قال -فمنكم : قال، ال: مجمعا ؟ قال

                                                 
 .427/ 2النهاية في غريب الحديث واألثر   )(1

 .1/687تقريب التهذيب  ،-أصله بربري ، عكرمة أبو عبد اهللا مولى ابن عباس:  هو)(2

 .3/399النهاية في غريب الحديث واألثر  ، عالمة أي عالما باألنساب:  معناها)(3

كسر، فاستعارها  ِلهِزمة، بال : أصول الحنَكَين، واحدتُها  :  أمن أشرافها أنت أم من أوساطها  واللَّهازِم        :  معناها )(4
 . 4/281النهاية في غريب الحديث واألثر . لوسط النَّسب والقَبيلة
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ذي كان وجهه القمر فمنكم شيبة الحمد عبد المطلب مطعم طير السماء ال: قال، ال: عجاف ؟ قال
   .)1(...ال: يضيء في الليلة الداجية الظلماء ؟ قال

  :تخريج الحديث 

 في غريب الحديث من طريق أحمد بن نصر السكوني وأخرجه ابن )2(أخرجه الخطابي
 عن أبان بن  جميعهم من طريق محمد بن بشر اليماني كالهما)4( وأبو هالل العسكري)3(عساكر
  .عبد اهللا

  : اإلسناددراسة رجال
 أبان بن عبداهللا بن أبي حازم بن صخر بن العيلة بفتح العين المهملة البجلي األحمسي الكوفي  -

   .)5(من السابعة
 :عبد اهللا بن أحمد بن حنبل عن أبيه وقال ،)8( وابن نمير)7( والعجلي)6(وثقه ابن معين

، عزيز الروايات، هو عزيز الحديث": قال أبو أحمد بن عدى و،)9("صدوق صالح الحديث"
   .)10("أرجو أنه ال بأس بهو، فأذكره، لم أجد له حديثا منكر المتن

  .)12("يس بالقويل: "وقال النسائي، )11("صدوق في حفظه لين": وقال ابن حجر
  .)13("انفرد بالمناكير وكان ممن فحش خطؤه": قال ابن حبان

  .)14(وذكره العقيلي في الضعفاء    
  .حفظه لينصدوق في : قالت الباحثة

                                                 
 .2/423 دالئل النبوة للبيهقي )(1

 .2/21يب الحديث للخطابي غر )(2

 .17/293اريخ دمشق ت )(3

 .2/413رة األمثال للعسكري جمه )(4

 .103ص تقريب التهذيب )(5
 .67 /1 تاريخ ابن معين رواية الدارمي )(6
 .1/199 معرفة الثقات )(7
 .1/84 تهذيب التهذيب )(8
 .2/290 العلل ومعرفة الرجال )(9

 .1/387 الكامل في ضعفاء الرجال )(10
 .103ص تقريب التهذيب )(11
 .1/84 تهذيب التهذيب )(12
 .1/121 المجروحين البن حبان )(13
 .1/42 ضعفاء العقيلي )(14
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 وابن )2(وثقه الخطيب البغدادي، )1(هـ314الحسن بن صاحب بن حميد أبو علي الشاشي ت   - 
  .)3(الجوزي

  ثقة: قالت الباحثة
 إمام وقته وصاحب ،هـ365 ت ، القفال، أبو بكر)4(محمد بن علي بن إسماعيل الشاشي  -

وأكثرهم رحلة في طلب ،  أعلم أهل ما وراء النهر باألصولكان:"قال الحاكم، التصانيف
 .)5("الحديث

 ثقة :قالت الباحثة

بنِ خَاِلد بن ساِلم بن زاويةَ بن سعيد بنِ قَبِيصة بن  محمد بن الحسينِ بنِ محمد بنِ موسى  - 
يلَمالس ،يداق اَألزر6(هـ412 ت س( . 

كان أبو عبد الرحمن ، القطان النيسابوريقال لي محمد بن يوسف :"قال الخطيب البغدادي 
  يسيراًشيئاً الإصم  ولم يكن سمع من األ،)7(وكان يضع للصوفية األحاديث، السلمي غير ثقة

بو عبد اهللا بن البيع حدث عن االصم بتاريخ يحيى بن معين وبأشياء أفلما مات الحاكم 
  . )8("كثيرة

  ديهو وضاع كما قال الخطيب البغدا: قالت الباحثة

  .عبد الجبار بن كثير لم أعثر على ترجمة له   - 

  .باقي رواة الحديث ثقات   - 
  : الحكم على الحديث

وعبد الجبار بن ، يضع الحديث، محمد بن الحسين ضعيف ليس ثقةالحديث موضوع فيه 
   . حتى يتبين خالف ذلكترجمة له فهو مجهول الحال على لم أعثر  كثير

 $   $   $   $   $      
                                                 

 .14/431 سير أعالم النبالء )(1
 .7/333اريخ بغداد  ت)(2
 .6/203 المنتظم في تاريخ الملوك واألمم  )(3
تمتد على ضفة نهر سيحون اليمنى      ) تركستان(منطقة من بالد ما وراء النهر       :  نسبة إلى مدينة الشاش وهي     )(4

 .3/308معجم البلدان ) طشقند(وتعرف المنطقة اليوم باسم 
 .6/274 سير أعالم النبالء )(5

 .17/247  المصدر نفسه)(6

 .2/248 تاريخ بغداد )(7

 .2/248 تاريخ بغداد )(8
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   :قال ابن األثير رحمه اهللا

  )1(أي من الموضع المستَوِي منها، والتاء زائدةٌ للتّفْعال" فإذا أنا بِهضبة في تَسوائها"وحديث قُسٍّ 
  

   )122(رقمالحديث 

أخبرنا أبو محمد عبد اهللا بن جعفر بن أحمد :   رحمه اهللا)2(قال اإلمام أبو سعيد النقاش 
حدثنا : قاال، وأبو األحوص، حدثني حماد بن المؤمل، الطيب أحمد بن روححدثني أبو ، بن فارسا

عن ، عن الشعبي، عن مجالد بن سعيد، حدثنا محمد بن الحجاج اللخمي، محمد بن حسان السمتي
أفيكم من يعرف ": r قال لهم رسول اهللا rلما قدم عبد القيس على رسول اهللا : قال، ابن عباس

 لست أنساه بسوق " :rفقال النبي ، كلنا نعرفه يا رسول اهللا: قالواف"قس بن ساعدة اإليادي ؟
وإذا سمعتم ، اجتمعوا واستمعوا، يا أيها الناس: ويقول، وهو ينادي، واقف على جمل أحمر، عكاظ
، ومن مات فات، من عاش مات، وإذا قلتم فاصدقوا، وإذا انتفعتم فقولوا، وإذا وعيتم فانتفعوا، فعوا

 ... وفي األرض عبرا ، إن في السماء خبرا، وأموات، وأحياء، ونبات، مطر، توكل ما هو آت آ
جهري ، ضخم الدسيعة، عظيم الهامة، طويل القامة،  شيخ من عبد القيسrفقام إلى رسول اهللا 

وأنا فقد رأيت من قس بن ساعدة عجبا فقال له رسول ، فداك أبي وأمي يا رسول اهللا: الصوت قال
خرجت في جاهليتي أبتغي بعيرا : فقال» س ؟ ـي رأيت منه يا أخا عبد القيوما الذ« : rاهللا 

،  بين صدور حرعاف)5(اثجثج )4(، وعرصات)3(في تنايق ذات ضغابيس، شرد  مني أقفو أثره
  ، )8(ي تلك الفلوات أجول  سبسبهاـفبينا أنا ف، )7(ع أيهقان، ورضي)6(ومهمه ظلمان، وعمير حردان

                                                 
 .2/427 النهاية في غريب الحديث واألثر )(1

سـير أعـالم    . هـ414َأبو سعيد محمد بن علي بنِ عمرِو بنِ مهدي اَألصبهاني، الحنْبلي، النَّقَّاشُ ت              :  هو )(2
 .17/307النبالء 

قيل هي نَبتٌ ينْبتُ في أصول الثُّمام يشْبه الهِلْيون يسلَق بالخَلِّ والزيت            . ار القثَّاء، واحدها ضغْبوس    هي صغَ  )(3
 .3/89النهاية في غريب الحديث واألثر .ويؤكل

 .3/208جمع عرصة، هي كلُّ موضعٍ واسع ال بِناء فيه النهاية في غريب الحديث واألثر :  العرصاتُ)(4

النهاية في غريب الحديث  .شجر أصفَر مر طيب الريح، تَستطيبه العرب وتُكْثر ذكره في أشعارها          :  الجثْجاث )(5
 .1/239واألثر

 .3/162النهاية في غريب الحديث واألثر.  هي جمع ظَليم، وهو ذَكَر النَّعام)(6

 .1/88األثرالنهاية في غريب الحديث و.  األيهقَان الجِرجِير البري)(7

8)(سبسها وهو بمعناه:  الببسبى سروالواسع، وي ر1/126النهاية في غريب الحديث واألثر.  الب. 
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  ثـالـث الثـالمبح
  السين مع الهاء

   :قال ابن األثير رحمه اهللا

 بفتح - ب يقال أسهب فهو مسه. أي أكثَروا وأمعنُوا" أكَلُوا وشَرِبوا وأسهبوا"في حديث الرْؤيا 
   )1(وهو أحد الثالثة التي جاءت كذلك.  إذا أمعن في الشيء وأطاَل-الهاء 

  

   )123(  رقمالحديث 

  .لم أعثر على تخريج له 

  :قال ابن األثير رحمه اهللا

  )2(أي أمعنَتْ في سيرها" أنه بعث خَيالً فأسهبت شَهرا"ومنه الحديث  

   
  

   )124(  رقمالحديث 

  .ر على تخريج له لم أعث

 $   $   $   $   $      
  

  :قال ابن األثير رحمه اهللا

أي عين ماء تجرِي لَيال ونهارا وصاحبها نائم، فجعل " خير المال عين ساهرةٌ لعين نائمة" فيه 
   )3( جريها سهراً لها

  
  

                                                 
 .2/428 النهاية في غريب الحديث واألثر )(1

 . المصدر نفسه)(2

 . المصدر نفسه)(3
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  )125( رقمالحدیث 

  .لم أعثر على تخريج له 

 $   $   $   $   $      
  

  : ل ابن األثير رحمه اهللاقا

أي تَبَؤأ واتَّخذ " فقد استَهلَّ مكانه من جهنم} زيادة من أ واللسان] (متعمداً[من كَذَب علي "فيه 
   )1( مكانا سهال من جهنم، وهو افْتَعل، من السهل، وليس في جهنم سهٌل

  

   )126(  رقمالحديث 

 وليس فيه )3( ومسلم)2(لحديث موجود في البخاريوا، لم أعثر على تخريج له بهذه اللفظة  
  .اللفظة التي أوردها ابن األثير

  

 $   $   $   $   $      
  

  :قال ابن األثير رحمه اهللا

َأسهَل يسهِل إذا صار " ثم يأخذ ذَات الشِّمال فيسهل، فيقوم مستَقبَل القبلة"وفي حديث رمى الجِمار 
  )4(."أراد أنه صار إلى بطن الوادي. هو ضد الحزنإلى السهل من األرض، و

  

  )127 ( رقمالحديث

عن )5( حدثَني َأخي:حدثَنَا ِإسماعيُل بن عبد اللَّه قَاَل:قال اإلمام البخاري رحمه اهللا 
انملَي6(س(بنِ عاِلمِ بس نابٍ عهنِ شاب نع زِيدنِ يب ونُسي نع  رمع نب اللَّه دبع َأن اللَّه د   

                                                 
 .2/428النهاية في غريب الحديث واألثر  )(1

وفي كتاب الجنائز   ، 110إلى  106رقم    /  rباب إثم من كذب على النبي       / كتاب العلم   /  صحيح البخاري    )(2
 .1291رقم  /  باب ما يكره النياحة على الميت/ 

 .13ص/  rعلى رسول اهللا ) تغليظ الكذب( في التحذير من الكذب / مقدمة /  صحيح مسلم )(3

 .428/ 2 النهاية في غريب الحديث واألثر )(4

عبدالحميد بن عبداهللا بن عبداهللا بن أويس األصبحي أبو بكر ابن أبي أويس مشهور بكنيتـه كأبيـه ت            : هو   )(5
 .565ص هـ تقريب التهذيب 202

 .405ص هـ تقريب التهذيب 172سليمان بن بالل التيمي موالهم أبو محمد وأبو أيوب المدني  ت :  هو)(6
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ثُم يتَقَدم ،  كَان يرمي الْجمرةَ الدنْيا بِسبعِ حصيات ثُم يكَبر علَى ِإثْرِ كُلِّ حصاة"رضي اللَّه عنْهما
 فَيْأخُذُ فَيدعو ويرفَع يديه ثُم يرمي الْجمرةَ الْوسطَى كَذَِلكفَيسهُِل فَيقُوم مستَقْبَِل الْقبلَة قياما طَوِيلًا 

لَةبتَقْبَِل الْقسم قُوميهُِل وساِل فَيذَاتَ الشِّمهيدي فَعريو وعدا طَوِيلًا فَياميةَ ذَاتَ ، قرمي الْجمري ثُم 
  . )1(" يفْعُلr هكَذَا رَأيتُ رسوَل اللَّه :لْوادي ولَا يقفُ عنْدها ويقُوُلالْعقَبة من بطْنِ ا

  :تخريج الحديث 

  . من طريق طلحة بن يحيى عن يونس بن يزيد به بمثله)2(أخرجه البخاري أيضا
  :دراسة رجال اإلسناد 

قال ابن ، )116(في حديث ترجمته تقدمت : إسماعيل بن عبد اهللا بن عبد اهللا بن أويس  - 
  .)3("صدوق أخطأ في أحاديث من حفظه": حجر

  .)طلحة بن يحيى تابع سليمان بن بالل( توبع في الحديث في شيخ شيخه : قالت الباحثة

  .باقي رجال الحديث ثقات    - 

 $   $   $   $   $      
  

  :قال ابن األثير رحمه اهللا

" أن جبريل عليه السالم أتاه بِسهلة أو تُراب أحمر" t ومنه حديث أم سلَمة في مقْتَل الحسين
  . )4( ". رمٌل خَشن ليس بالدقاق النَّاعم: السهلة

  )128(رقمالحديث 

حدثنا شيبان بن فروخ، : أخبرنا الحسن بن سفيان، قال: قال اإلمام ابن حبان رحمه اهللا
استأذن ملك القطر : عن أنس بن مالك، قال )5( حدثنا ثابت:قال: حدثنا عمارة بن زاذان، قال: قال

احفظي علينا الباب، ال : "r، فأذن له، فكان في يوم أم سلمة، فقال النبي rربه أن يزور النبي 
فبينا هي على الباب إذ جاء الحسين بن علي، فظفر، فاقتحم، ففتح الباب فدخل، " يدخل علينا أحد

" نعم: "أتحبه؟ قال: لثمه ويقبله، فقال له الملك، وجعل النبي يتrفجعل يتوثب على ظهر النبي 
                                                 

 .1751رقم  / باب إذا رمى الجمرتين يقوم ويسهل مستقبل القبلة / كتاب الحج /  صحيح البخاري )(1

 .1752رقم  / رفع اليدين عند جمرة الدنيا والوسطى / كتاب الحج /  صحيح البخاري )(2

 .141ص تقريب التهذيب )(3

 .428/ 2 النهاية في غريب الحديث واألثر  )(4

 .185صهـ تقريب التهذيب 123أبو محمد البصري ت ، ثابت بن أسلم البناني:   هو)(5
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فقبض قبضة من " نعم: "أما إن أمتك ستقتله، إن شئت أريتك المكان الذي يقتل فيه؟ قال: قال
، فأخذته أم سلمة، فجعلته في أو تراب أحمربسهلة فجاءه المكان الذي يقتل فيه، فأراه إياه 

   )1(ثوبها
  

  :تخريج الحديث 

محمد بن محمد  وعبد اهللا بن أحمد و من طريق عبد الصمد بن حسان)2(أخرجه الطبراني
وأخرجه ابن ،محمد بن عبد اهللا الحضرمي أربعتهم عن شيبان بن فروخ به بمثله والنمار
  . من طريق عبد اهللا بن محمد عن شيبان بن فروخ به بمثله )3(عساكر

  :دراسة رجال اإلسناد 

 - امبنِ ع انفْيس بن نساسِ الحبو العَأب ،طَاءانِ بنِ عمنِ النُّعب يانبزِ الشَّيزِيالع دبرِ بنِ ع
باحص ،وِيالنَّس ،ياناسالخُر ،يانبالشَّي)نَدس4( هـ303ت ) الم(.   

 محدث خراسان في–كان الحسن بن سفيان :"وقال الحاكم، "الثبت، الحافظ،اإلمام  " :قال الذهبي
   .)5("واألدب ، والفقه، والفهم، والكثرة، في الثبت مامقد عصره

  .ثقة: قالت الباحثة

  .وهو صدوق )14( تقدمت ترجمته في حديث شيبان بن فروخ أبي شيبة الحبطي   - 

  . )6(عمارة بن زاذان الصيدالني أبو سلمة البصري   - 

 وذكره ابن )10(  والعجلي)9(ويعقوب بن سفيان )8(ويحيى بن معين )7(وثقه أحمد بن حنبل
   .)11(حبان في الثقات

                                                 
 .15/142 صحيح ابن حبان )(1

 .3/106 المعجم الكبير )(2

 .14/189 تاريخ دمشق )(3

 .27/170 سير أعالم النبالء )(4

 . نفسه المصدر)(5

 .712ص تقريب التهذيب )(6

 .1/302 العلل ومعرفة الرجال )(7

 .4/122 تاريخ ابن معين رواية الدوري )(8

 .21/245 تهذيب الكمال )(9

 .2/162 معرفة الثقات )(10

 .7/263 الثقات البن حبان )(11



  الفصل األول                       األحاديث الواردة من باب السين مع النون حتى نهاية باب السين مع الياء

 
 

235

   .)1("ال بأس به": وقال أبو زرعة

   . )2("ليس بالمتين، ال يحتج به ويكتب حديثه": وقال أبو حاتم

  .)3("ممن يكتب حديثه، و هو عندى ال بأس به": وقال أبو أحمد بن عدى

    .)5("ضرب حديثهربما ي:" قال البخاري ، )4("صدوق كثير الخطأ": قال ابن حجر

وال ، فيه ضعف ليس بشيء:"قال الساجي ، )7( وأبو عمار الموصلي)6(وضعفه الدارقطني
   .)9("ليس بذاك": قال أبو عبيد اآلجرى عن أبى داود و،)8("يقوى حديثه

  .صدوق يخطئ: قالت الباحثة

  .باقي رجال اإلسناد ثقات  - 

  :الحكم على الحديث 

  .وعمارة بن زاذان صدوق يخطىء ، بان بن فروخ صدوقفيه شي، الحديث حسن اإلسناد
  

 $   $   $   $   $      
  

  :قال ابن األثير رحمه اهللا

أي ساَِئل الخدين غَير مرتفع " أنه سهل الخَدين صلْتُهما"وفي صفته عليه الصالة والسالم 
  )10(".. لحزنوقد تكرر ذكر السهل في الحديث، وهو ضد الصعب، وضد ا. الوجنَتين

  

  

                                                 
 .21/245 تهذيب الكمال )(1

 .6/366 الجرح والتعديل )(2

 .5/81 الكامل في الضعفاء  )(3

 .712ص تقريب التهذيب )(4

 .6/505 التاريخ الكبير )(5

 .1/53 سؤاالت البرقاني للدارقطني )(6

 .7/365 تهذيب التهذيب )(7

 . المصدر نفسه)(8

 .1/249 سؤاالت األجري ألبي داود )(9

 .429/ 2 النهاية في غريب الحديث واألثر )(10
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  (*)الحديث 

  ) 100( سبق دراسة هذا الحديث في الرقم
  

 $   $   $   $   $      
  

  :قال ابن األثير رحمه اهللا

السهم في األصل واحد السهام التي يضرب بها "  سهم من الغَنيمة شَهِد أو غاَبrكان للنبي "فيه 
. به ما يفُوز به الفالج سهمه، ثم كَثُر حتَّى سمى نَصيب سهماًفي الميسرِ، وهي القداح، ثم سمى 

   .)1(". ويجمع السهم على أسهم، وسهاَم، وسهمان
  

  )129(  رقمالحديث 

أخبرنا أشعث عن ابن سيرين :حدثنا هشيم قال : رحمه اهللاسعيد بن منصورقال اإلمام 
 )2("رب له سهم من الغنائم شهد أو غابكان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يض":لقا

  :تخريج الحديث

وله شاهد آخر أخرجه أبو ، لم أعثر عليه بهذا اللفظ إال في سنن سعيد بن منصور
  . من طريق عامر الشعبي مرسالً)6( والبيهقي)5( وابن أبي شيبة)4( والنسائي)3(داود

  :دراسة رجال اإلسناد 

  .رجال اإلسناد كلهم ثقات

  :لحديثالحكم على ا

  . محمد بن سيرينأرسله ، ألنه مرسل، ضعيف اإلسنادالحديث 

 $   $   $   $   $      

                                                 
 .429/ 2النهاية في غريب الحديث واألثر  )(1

 . 2/254نن سعيد بن منصورس )(2

 .2991رقم / باب ما جاء في سهم الصفي /كتاب الخراج واإلمارة والفيء/ سنن أبو داود)(3

 .4151رقم / باب /الفيءسم قكتاب /لنسائيا سنن )(4

 .12/433صنف ابن أبي شيبة م )(5

 .6/306لسنن الكبرى للبيهقي ا )(6
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  :قال ابن األثير رحمه اهللا

   )1( "ما أدري ما السهماَن"ومنه الحديث 

  )130(رقمالحديث 

ه بن وهبٍ َأخْبرني حدثَنَا َأحمد بن صاِلحٍ حدثَنَا عبد اللَّ :قال اإلمام أبو داود رحمه اهللا
عاصم بن حكيمٍ عن يحيى بنِ َأبِي عمرٍو السيباني عن عبد اللَّه بنِ الديلَمي َأن يعلَى ابن منْيةَ 

 ،الْتَمستُ َأجِيرا يكْفيني فَ-   وَأنَا شَيخٌ كَبِير لَيس ِلي خَادم-  بِالْغَزوrِ آذَن رسوُل اللَّه :"قَاَل
همهس رِي لَهُأجلًا، وجتُ ردجي فَقَاَل،فَويُل َأتَانحنَا الرا دانِ : فَلَممها السرِي ما َأدلُغُ ؟مبا يمو 

كُني لَم َأو مهالس ًئا كَانِلي شَي مي فَسمهثَلَاثَةَ ،س تُ لَهيمفَس يرنَاند، تُ َأندَأر تُهيمتْ غَنرضا حفَلَم 
يرنَانتُ الدفَذَكَر همهس لَه رِيُأج، فَجِْئتُ النَّبِي rهرَأم تُ لَهفَقَاَل، فَذَكَر ": هتوي غَزف لَه ا َأجِدم 

   .)2(" سمىهذه في الدنْيا والْآخرة ِإلَّا دنَانيره الَّتي

  :تخريج الحديث

، من طريق علي بن الحسين بن الجنيد عن أحمد بن صالح به بمثله )3(أخرجه الحاكم
  . من طريق الحاكم بإسناده به)4(وأخرجه البيهقي 

  :دراسة رجال اإلسناد

 يعلى بن أمية التميمي ويقال يعلى ابن منية ينسب حينا إلى أبيه وحينا إلى أمه وهو يعلى بن  -
استعمل أبو بكر الصديق يعلى بن أمية ، يكنى أبا خالد أسلم يوم الفتح، أمية بن أبي عبيدة

    .)5(وقتل يعلى بن أمية سنة ثمان وثالثين بصفين، على بالد حلوان في الردة

  . )6( من السابعةعاصم بن حكيم أبو محمد بن أخت عبد اهللا بن شوذب  - 

  .)7(ذكره ابن حبان في الثقات    

   
                                                 

 .429/ 2 النهاية في غريب الحديث واألثر )(1

 .2527رقم / باب في الرجل يغزوبأجر الخدمة/ادكتاب الجه/ سنن أبو داود )(2

 .2/388 مسترك الحاكم )(3

 .6/331 سنن البيهقي )(4

 .4/1587 االستيعاب في معرفة األصحاب البن عبد البر )(5

 .471ص تقريب التهذيب )(6

 .8/505 الثقات البن حبان )(7
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  .)2("صدوق": قال ابن حجر، )1("ما أرى بحديثه بأساً": قال أبو حاتم   
  .صدوق: قالت الباحثة

  .باقي رواة اإلسناد ثقات   - 

  :الحكم على الحديث 

  . )3( وصححه األلبانيولم يتابعه أحدفيه عاصم بن حكيم صدوق ،ن اإلسنادالحديث حس
  

 $   $   $   $   $      
  

  :هللاقال ابن األثير رحمه ا

   )4(". أي بالفَلْج والظَّفَر" خرج سهمك"ومنه حديث بريدةَ 

  

  )131(رقمالحديث 

ن سفيان حدثنا قاسم بن أصبغ أخبرنا عبد الوارث ب:قال اإلمام ابن عبد البر رحمه اهللا
حدثنا حسين بن حريث عن الحسين بن واقد عن عبداهللا : قال)5(حدثنا أحمد بن زهير عن أبيه:قال
ا من فركب بريدة في سبعين راكب،  ال يتطير ولكن يتفاءلrكان النبي :" قال)6(دة عن أبيهبن بريا

أنا بريدة فالتفت إلى : قال"  من أنت؟:"rفقال له نبي اهللا ، rفتلقى النبي ، أهل بيته من بني سهم
قال ، من أسلم: ممن أنت؟ فقلت: "ثم قال لي. "يا أبا بكر برد أمرنا وصلح: "فقال tأبي بكر 
   .)7("خرج سهمك : "قال، من بني سهم: من بني من؟ قلت: ثم قال: قال" . سلمنا ":ألبي بكر

                                                 
 .6/342 الجرح والتعديل )(1

 .471ص تقريب التهذيب )(2

 .6/27عيف سنن أبي داود  صحيح وض)(3

 .2/429 النهاية في غريب الحديث واألثر  )(4

 .341صهـ تقريب التهذيب 234 النسائي نزيل بغداد ت -خيثمة-زهيربن حرب بن شداد أبو خثيمة :   هو)(5

هــ   63كان ممن بايع الرضوان ت      ، بريدة بن الحصيب بن عبد اهللا بن الحارث األسلمى أبو عبد اهللا            : هو )(6
 .1/186االستيعاب في معرفة األصحاب ، مروب

 .1/56 االستيعاب في معرفة األصحاب البن عبد البر)(7
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  :تخريج الحديث 
 )3(  وأخرجه ابن أبي خيثمة)2( وفي االستذكار)1( ابن عبد البر أيضا في التمهيدأخرجه
ابن عبد البر (مأربعته في تاريخ اإلسالم )5( في معجم الصحابة والذهبي)4( البغويفي تاريخه و

 من طريق أوس بن عبد اهللا بن بريدة عن الحسين بن واقد به )وابن أبي خيثمة والبغوي والذهبي
 من طريق إبراهيم بن محمد عن الحسين بن  r  في أخالق النبي )6(وأخرجه ابن الشيخبنحوه 

  .بنحوهحريث به 

  :دراسة رجال اإلسناد 

   .)7( بي خيثمةحمد بن زهير بن حرب أبو بكر بن أأ    - 

  ، )9( والدارقطني)8(وثقه الخطيب البغدادي      

   .)10("وكان صدوقاً": وقال ابن أبي حاتم      
  .ثقة: قالت الباحثة

قال ، هـ340 ت واضح بدَل نَاصحٍ:وقيَل،  قَاسم بن َأصبغَ بنِ محمد بنِ يوسفَ بنِ نَاصحٍ  - 
   .)11("يه علُو اِإلسنَاد بِاَألنْدلُسِ مع الحفْظ واِإلتْقَانانْتَهى ِإلَ:" الذهبي 

  .ثقة: قالت الباحثة
 -  طُبِيالقُر نورببنِ ج انفْيس بن ارِثالو دبم - عمِ الجِيالملقب ، أبو القاسم القرطبي، - بِض

   .)12("لعاِلم، الزاهدالمحدثُ، الثِّقَةُ، ا": قال الذهبي، هـ395ت ، بالحبيب
  . ثقة : قالت االباحثة

                                                 
 . 24/73هيد لما في الموطأ من المعاني واألسانيد البن عبد البرتم ال)(1

 .8/514ستذكار الجامع لمذاهب فقهاء األمصار البن عبد البراال )(2

 .1/103اريخ ابن أبي خيثمة ت )(3

 .1/340جم الصحابة للبغوي  مع)(4

 .1/330 تاريخ اإلسالم للذهبي )(5

 .2/340ألبي الشيخ  rخالق النبي أ )(6

 .1/128 األعالم للزركلي )(7

 .4/162 تاريخ بغداد )(8

 .1/239 موسوعة أقوال الدارقطني )(9

 .2/52 الجرح والتعديل )(10

 .29/470 سير أعالم النبالء  )(11

 .17/84 المصدر نفسه )(12
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  .باقي رواة اإلسناد ثقات   - 
  :الحكم على الحديث 

  .)1(األلباني ضعفه وله كالم مفصل في ذلكضعيف والحديث 

                                                 
أنني شرعت قريباً في أواسط شهر اهللا المحرم سنة : كان الداعي إلى تخريج الحديث: )تنبيه(" :ل األلبانيقا  )(1

وقد ، فمر بي هذا الحديث، "تحفة المودود في أحكام المولود": في اختصار كتاب ابن قيم الجوزية) 1404(
، ؛ ساكتاً عليه فيهما"االستذكار"في وفي آخر ألبي عمر بن عبدالبر ، عزاه في موضع البن أبي خيثمة

الذي كنت حققته وخرجت " الكلم الطيب"فتذكرت أن شيخه ابن تيمية كان قد ذكر طرفاً منه في كتابه 
: قائالً) 127-125ص (ذكره مع أحاديث أخرى ، في المكتب اإلسالمي) 1385(ثم طبعته سنة ، أحاديثه

  .)"الصحاح(هذه األحاديث في "
واآلن تأكدت من خطأ عزوه " ! الصحاح"وأبديت شكي في كونه في ، ومئذ بأنني لم أعثر عليهفعلقت عليه ي

  .واهللا تعالى هو الموفق الهادي : وتبينت أن إسناد الحديث ضعيف جداً، إليها
، "التاريخ الكبير"هو الحافظ أحمد بن زهير بن حرب النسائي البغدادي صاحب : واعلم أن ابن أبي خيثمة

؛ فقد رأيته أخرجه في " االستذكار"أخرجه ابن عبدالبر في : ومن طريقه، أن ابن القيم منه نقلهفالظاهر 
  خبرنا : أيضاً في ترجمة بريدة بن الحصيب رضي اهللا عنه من رواية قاسم بن أصبغ قال" االستيعاب"

  :وزاد في أوله ، أخبرنا حسين بن حريث عن الحسين بن واقد به: قال: أحمد بن زهير
  ...فركب بريدة في سبعين راكباً ، ولكن يتفاءل،  ال يتطير-   r  -ان رسول اهللا ك

   :- " االستذكار" من رواية -" مفتاح دار السعادة"وهكذا أورده ابن القيم أيضاً في 
وكأنه سقط من بعض ! المتروك ) أوس بن عبد اهللا(؛ ليس بينهما " الحسين بن حريث عن الحسين بن واقد"

  : عقب الحديث -" االستذكار":  أعني-ليل أنه زاد فيه بد، النساخ
سمعت أوساً يحدث هذا الحديث بعد : ]هو الحسين بن حريث: قلت[قال لنا أبو عمار : قال أحمد بن زهير"

  " .سهل أخي: من حدثك ؟ قال: فأعدت ثالثاً، ذلك عن أخيه سهل بن عبد اهللا عن أبيه عبد اهللا بن بريدة
ثم سمعه بعد منه عن ،  أن ابن حريث سمع الحديث أوالً من أوس يحدث به عن ابن واقدفهذا صريح في: قلت

  .وهو متروك أيضاً ، أخيه سهل بن عبد اهللا
  :فهذا يدلنا على أمرين 

  .أن مدار الحديث عند ابن عبدالبر في كتابيه على أوس : األول
وأخرى عن أخيه ، -  وهو صدوق -قد فمرة يرويه عن ابن وا: أن أوساً كان يضطرب في إسناده: واآلخر

  .سهل المتروك 
، من رواية الحكيم" الجامع الصغير"أن السيوطي أورد الزيادة التي عند ابن عبدالبر في كتابه : ويؤيد األول

  :عليه " شرحه"والبغوي عن بريدة   فقال المناوي في 
وما مثله يصحح ؛ فإن فيه :  القطانقال ابن. وسكت عليه عبدالحق مصححاً له ، ورواه عنه قاسم بن أصبغ"

  ."منكر الحديث، أوس بن عبد اهللا بن بريدة
  =.؛ وهو متروك ؛ ففيه إذن أوس بن عبد اهللان عبد البر من طريق قاسم بن أصبغوقد عرفت أن الحديث عند اب
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  :قال ابن األثير رحمه اهللا

   .)1( "  واحد منْكُمايعني ليظهر سهم كل. أي اقْتَرِعا" اذهباَ فتوخَّياَ ثم استَهِماَ"ومنه الحديث 

  )132( رقمالحديث 

حدثَنَا الربِيع بن نَافعٍ َأبو تَوبةَ حدثَنَا ابن الْمبارك عن : قال اإلمام أبو داود رحمه اهللا
 رجلَانِ r َأتَى رسوَل اللَّه :الَتُْأسامةَ بنِ زيد عن عبد اللَّه بنِ رافعٍ مولَى ُأم سلَمةَ عن ُأم سلَمةَ قَ

 ا فَقَاَل النَّبِيماهوعنَةٌ ِإلَّا ديا بملَه تَكُن ا لَممارِيثَ لَهوي مانِ فمخْتَصيr":ثْلَهم كَى ،)2( فَذَكَرفَب 
 َأما ِإذْ فَعلْتُما ما فَعلْتُما فَاقْتَسما :"rا النَّبِي فَقَاَل لَهم،  حقِّي لَك: وقَاَل كُلُّ واحد منْهما،الرجلَانِ
  .)5(")4(ثُم تَحالَّا، الْحقَّ ثُم استَهما )3(وتَوخَّيا

  

                                                                                                                                               
كونه لم يفصح  ؛ فإنه مع -  الشيخ إسماعيل األنصاري - البن القيم " الوابل الصيب"وقد خفي هذا على محقق =

عن درجته ؛ خالفاً لما نص عليه في مقدمته ؛ فإنه تكلف جداً في تأويل عزو ابن تيمية الحديث هذا لـ 
  :فقال ، بل وأوهم الشيخ القراء بأنه صحيح" ! الوابل"وقد تبعه ابن القيم في ، كما تقدم" الصحاح"
قد تطلق " في الصحيح"ث الصحيحة ؛ ألن عبارة أنه في األحادي: "الصحاح"فيمكن أن يكون مرادهما بكونه في "

  " كما تطلق على ما في بعض الكتب التي التزم مؤلفوها فيها الصحة، على الصحيح المقابل للحسن والضعيف
  .اإلطالق اآلخر هو المتبادر والمعروف عند علماء الحديث : قلت

وليس هنا في كالم ، ؛ كان تدليساً وتضليالًوإال ، ولقرينة قوية، وأما األول ؛ فغير معهود إال نادراً جداً
الفأل "بل القرينة فيه تؤكد أنه بالمعنى المعروف ؛ فإن األحاديث التي أورداها في فصل ، الشيخين أية قرينة

  .بالمعنى المعهود ؛ فهذا يبعد أن يكونا أراد بذلك المعنى النادر " الصحاح"كلها في ، "والطيرة
نسأل ! حتى يؤول كالمهما بذاك التكلف البارد ؟،  فهل الحديث صحيح اإلسنادثم هب أن هذا هو المراد ؛

  .وال جاللة عالم ، وأن ال تأخذنا في ذلك لومة الئم، اهللا تعالى أن يلهمنا الصدع بالحق
 فرواه عن - اإلمام الثقة -أن أوس بن عبد اهللا قد خالفه في متنه قتادة : ثم إن مما يؤكد ضعف هذا الحديث

 . 11/772أنظر السلسلة الضعيفة لأللباني ".اهللا بن بريدة عن أبيه مرفوعاً بلفظ آخرعبد 

 .2/429 النهاية في غريب الحديث واألثر )(1

 لَيِإ تَخْتَصمون وِإنَّكُم بشَر َأنَا ِإنَّما :"r  اللَّه رسوُل قَاَل :قَالَتْ سلَمةَ ُأم عن : وهو يعني الحديث السابق له)(2
 حقِّ من لَه قَضيتُ فَمن منْه َأسمع ما نَحوِ علَى لَه فََأقْضي بعضٍ من بِحجته َألْحن يكُون َأن بعضكُم ولَعلَّ
يهَأخ ءْأخُذْ فَلَا بِشَيي نْهًئا ما شَيفَِإنَّم َأقْطَع ةً لَهطْعق نباب في قضاء /كتاب االقضية/ي داود سنن أب"النَّارِ م

 .3583رقم / القاضي اذا أخطأ
. أي اقْصدا الحقَّ فيما تَصنَعانه من القسمة، وليأخُذْ كُلُّ واحد منكُما ما تُخْرجه القُرعة من القـسمة                :  معناها )(3

  .5/164علَه، النهاية في غريب الحديث واألثرتَوخَّيتُ الشيء أتوخَّاه تَوخِّياً، إذا قصدتَ إليه وتعمدت ف: يقال
عون المعبود شـرح    ، بِتَشْديد اللَّام َأي ِليجعْل كُّل واحد منْكُما صاحبه في حلٍّ من قبله بِِإبراء ذمته             :  معناها )(4

  .9/445سنن أبو داود
 .3584رقم / طأباب في قضاء القاضي اذا أخ/كتاب االقضية/ سنن أبي داود)(5



  الفصل األول                       األحاديث الواردة من باب السين مع النون حتى نهاية باب السين مع الياء

 
 

242

  :تخريج الحديث 

 وابن )3( وابن أبي شيبة في مصنفه)2( وابن راهويه في مسنده)1(أخرجه أحمد في مسنده
من طريق )5(وأخرجه الحاكم في المستدرك، عتهم من طريق وكيع أرب)4(الجارود في المنتقى

   .من طريق جعفر بن عون )6(الفضل بن سليمان والبيهقي في السنن

 ثالثتهم من )9( والدارقطني في سننه)8(وأبو يعلى في مسنده )7(وأخرجه البغوي في شرح السنة
 )10( سفيان الثوريوأخرجه الطحاوي في مشكل اآلثار من طريق، طريق صفوان بن عيسى

جميعهم عن أسامة بن زيد الليثي عن عبد اهللا بن رافع ، )12(وصفوان بن عيسى )11(وابن وهب
  .عن أم سلمة به بنحوه

  :دراسة رجال اإلسناد 

   .)13(هـ 153 ت  أسامة بن زيد الليثي موالهم أبو زيد المدني- 

  .)16( والعجلي )15("ليس به بأس :" وقال ) 14(وثقه ابن معين

  . )17(ه ابن حبان في الثقاتوذكر

                                                 
 .44/307 مسند أحمد )(1
 .4/61 مسند ابن راهويه )(2
 .353-7/233 مصنف بن أبي شيبة  )(3
 .1/250 المنتقى من السنن المسندة )(4

 .4/96 المستدرك على الصحيحين )(5
 .10/260 السنن الكبرى للبيهقي )(6
 .1/608 شرح السنة للبغوي )(7
 .14/181 مسند أبي يعلى )(8
 .5/428ن الدارقطني  سن)(9

 .2/253 مشكل اآلثار للطحاوي )(10
 .2/254 مشكل اآلثار )(11
 .2/255 المصدر نفسه  )(12
 .124ص تقريب التهذيب )(13

 .3/157 تاريخ ابن معين )(14

 .1/66 تاريخ ابن معين رواية الدارمي )(15

 .1/216 الثقات للعجلي )(16

 .6/74 الثقات البن حبان )(17
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  .)1("يكتب حديثه وال يحتج به:"وقال أبو حاتم ، "يخطئ:" وقال

 وقال )2("حاديثه وال برواياته بأسأأسامة بن زيد كما قال ابن معين ليس ب:"  وقال ابن عدي 
   .)3(" صدوق يهم:" ابن حجر 

قال احمد بن  و،)5(ليس بشىء :وقال أبو بكر األثرم عن أحمد،)4("ليس بالقوي:" وقال النسائي 
   .)6(ترك يحيى بن سعيد حديث اسامة بن زيد بأخرة: حنبل

  .هو صدوق يهم كما قال ابن حجر: قالت الباحثة

  .رواة الحديث ثقات باقي   - 
  :الحكم على الحديث 

 حيث توبع للحسن لغيرهيرتقي ،  فيه أسامة بن زيد صدوق يهم، اإلسنادضعيفالحديث 
 )8(والحديث موجود عند البخاري، )7(حيث تابعه عروة بن الزبيربعة قاصرة شيخ أسامة متا

  .)11( واأللباني)10(صححه الحاكمو،ه اللفظة التي أوردها ابن األثير بمعناه وليس في)9(ومسلم
  

 $   $   $   $   $      
  

  :قال ابن األثير رحمه اهللا

   )12(" إذا تَغير عن حاِله لعارض: قال سهم لونُه يسهمي. أي متَغيره" فدخَل على ساَهم الوجه"وفيه 

                                                 
 .2/285  الجرح والتعديل)(1

 .1/395 الكامل في ضعفاء الرجال البن عدي )(2

 .124ص تقريب التهذيب )(3

 .2/350 تهذيب الكمال )(4

 .2/285 الجرح والتعديل )(5

 . المصدر نفسه)(6

 .3583رقم / باب في قضاء القاضي اذا أخطأ/كتاب االقضية/ سنن أبي داود)(7

 .2680رقم  / م البينة بعد اليمين باب من أقا/ كتاب الشهادات /  صحيح البخاري )(8

  .4364رقم  / باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة / كتاب األقضية /  صحيح مسلم )(9

 .4/96 المستدرك على الصحيحين )(10

 .5/253رواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل إ )(11

 .429/ 2 النهاية في غريب الحديث واألثر  )(12
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   )133( رقمالحديث 

يعني - عن عبد الْملك )2( حدثَنَا َأبو عوانَةَ)1(حدثَنَا َأبو الْوِليد: قال اإلمام أحمد رحمه اهللا
 وهو ساهمr  دخََل علَي رسوُل اللَّه :" قَالَتْ عن رِبعي بنِ حراشٍ عن ُأم سلَمةَ- ابن عميرٍ

هجعٍ فَقُلْتُ: قَالَتْالْوجو نم ذَِلك تُ َأنبسقَاَل: فَح هجالْو ماهس ا لَكم اللَّه ا نَبِيِل :" يَأج نم 
نَا ويسسِ َأمي َأتَتْنَا َأمالَّت ةعبيرِ السنَانمِالدي خُصف ي3(ه(ِاشرالْف ")4(.   

  

  :تخريج الحديث 

من طريق زائدة بن قدامة عن عبد كالهما  )6(أبو يعلى في مسندهو)5(أخرجه أحمد أيضا
 من طريق عثمان بن سعيد الدارمي عن أبي الوليد )7(وأخرجه البيهقي،  به بمثله بن عميرالملك

ريق  من ط كالهما)9( والطبري في تهذيب اآلثار)8(وأخرجه ابن راهوويه في مسنده، به بمثله
  .زائدة عن عبد الملك به بنحوه
  . من طريق أبي خليفة عن أبي الوليد به بمثله)10( وأخرجه ابن حبان

وأخرجه أبو بكر ابن أبي شيبة ، في غاية المقصد بإسناد حديث أحمد )11(وأخرجه الهيثمي 
  .كالهما من طريق زائدة عن عبد الملك به بنحوه )13( والطبراني في المعجم الكبير)12(في مصنفه

  

                                                 
 هــ تقريـب التهـذيب    133أبو الوليد الطيالسى البـصرى ت  ،  الملك الباهلى موالهمهشام بن عبد :  هو )(1

 .1022ص

، مولى يزيد بن عطاء بن يزيـد اليـشكرى   ،  الوضاح بن عبد اهللا اليشكرى أبو عوانة الواسطى البزاز        :  هو )(2
 .1036صهـ تقريب التهذيب 175 ت )مشهور بكنيته( ويقال الكندى 

 .2/39النهاية في غريب الحديث واألثر، طَرفُه وجانبه، وجمعه خُصوم، وأخْصام: شيءخُصم كل :  معناها)(3

 .44/131 مسند أحمد )(4

 .44/272 مسند أحمد )(5

 .6/257 مسند أبي يعلى )(6

 .6/357 السنن الكبرى )(7

 .4/107 مسند ابن راهويه )(8

 .5/468 تهذيب اآلثار للطبري )(9

 .11/565 صحيح ابن حبان )(10

 .2/2937 غاية المقصد في زوائد المسند للهيثمي )(11

 .13/238 مصنف ابن أبي شيبة )(12

 .23/327 المعجم الكبير للطبراني )(13



  الفصل األول                       األحاديث الواردة من باب السين مع النون حتى نهاية باب السين مع الياء

 
 

245

  : دراسة رجال اإلسناد
  .رواة الحديث جميعهم ثقات

  :الحكم على الحديث 
  )1("رواه أحمد وأبو يعلى ورجالهما رجال الصحيح:"قال الهيثمي،الحديث صحيح اإلسناد

  
 $   $   $   $   $      

  
  

  :قال ابن األثير رحمه اهللا
    .)2("يا رسول اللّه ما ِلي أراك ساهم الوجه"ومنه حديث أم سلمة 

  

  (*)الحديث 

  .هو نفسه الحديث السابق 
  

 $   $   $   $   $      
  

  :قال ابن األثير رحمه اهللا

وأصلُها سـتَةٌ بـوزن فَـرس،       . حلْقَة الدبر، وهو من األست    : السه" العين وِكاء السه  "فيه  ) هـ(
فإذا رددت إليهـا الهـاَء      . فْراس، فحذفت الهاء وعوض منها الهمزة فقيل أستٌ       وجمعها أستاه كأ  

         ـهالهاء، فتقول س وضبها ع ين التي هي التَّاء انْحذَفَت الهمزةُ التي جِىءذفْت العها وحوهي الم
  . مـشهور األول  بحذف الهاء وإثبات العـين، وال     " وِكاء الست "بفتح السين، ويروى في الحديث      

ومعنى الحديث أن اإلنسان مهما كان مستَيقظاً كانت استُه كالمشْدودة الموكى عليها، فإذا نام انحلَّ 
   .)3( "كَنَى بهذا اللفظ عن الحدث وخُروج الريح، وهو من أحسن الكناياَت وألْطَفها . وِكاُؤها

  

                                                 
 .10/238جمع الزوائد ومنبع الفوائدم )(1

 .429/ 2 النهاية في غريب الحديث واألثر )(2

 . المصدر نفسه)(3
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  )134(رقمالحديث 

حدثَنَا محمد بن الْمصفَّى الْحمصي حدثَنَا بقيةُ عن : ماجه رحمه اهللاقال اإلمام ابن 
 يلع نع يدالَْأز اِئذنِ عنِ بمحالر دبع نةَ علْقَمنِ عب فُوظحم نع طَاءنِ عينِ بضنِ َأبِي االْوب

 وَل اللَّهسر طَاِلبٍ َأنrَاَل ق": هالس وِكَاء نيْأ،الْعضتَوفَلْي نَام ن1(" فَم(.   
  :تخريج الحديث 

 ،من طريق علي بن بحر)3(وأخرجه أحمد،  من طريق حيوة بن شريح)2(أخرجه أبو داود
من طريق  )5(وأخرجه البيهقي، من طريق حيوة بن شريح وعلي بن بحر )4(وأخرجه الطبراني

   .)الفرج أحمد بن (أبي عتبة 
  من طريق )7(وأخرجه ابن المنذر، من طريق سليمان بن عمر )6(وأخرجه الدارقطني

 من طريق سلم بن )8(وأخرجه ابن عساكر، إسحاق بن راهويه ستتهم عن بقية بن الوليد به بنحوه
  .بن عطاء به بمثلهبحر عن الوضين 

  :دراسة رجال اإلسناد 
 -   محمد بن م9(هـ 246 ت ي القرشيى بن بهلول الحمصفّص(.   

   .)12("وكان يخطئ":  وذكره ابن حبان في الثقات وقال)11( والذهبي)10(وثقه محمد بن مسلمة
: وقال النسائي، )14(" صدوق له أوهام: "قال ابن حجر،"صدوق: ")13(قال أبو حاتم

   .)15("صالح"
                                                 

 .477رقم / النومباب الوضوء من /كتاب الطهارة / سنن ابن ماجه)(1

  .203رقم / باب في الوضوء من النوم/ كتاب الطهارة/ سنن أبو داود)(2
 .2/227 مسند أحمد )(3

 .2/395 مسند الشاميين )(4

 .1/118 السنن الكبرى للبيهقي )(5

 .1/199 سنن الدارقطني )(6

 .1/54 األوسط البن المنذر )(7

 .22/141 تاريخ دمشق )(8

 .897ص تقريب التهذيب )(9

 .9/407 تهذيب التهذيب )(10

 .2/222 الكاشف للذهبي )(11

 .9/100 الثقات البن حبان )(12

 .8/104 الجرح والتعديل )(13

 .897ص تقريب التهذيب )(14

 .1/50 مشيخة النسائي )(15
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  .صدوق: قالت الباحثة
صدوق كثير ، هـ110مد المتيمي ت  أبو يح بقية بن الوليد بن صائد بن كعب الكالعى - 

وذكره ابن حجر في الطبقة ، )2(وهو ممن يدلس تدليس التسوية، )1(التدليس عن الضعفاء
   .)3(الرابعة من طبقات المدلسين

  .كثير التدليس وفي هذه الرواية لم يصرح بالسماع وهو من المرتبة الرابعة ، صدوق:قالت الباحثة
 -  بن عطاء بن كنانة أبو - لمعجمة بعدها تحتانية ساكنة ثم نونبفتح أوله وكسر ا-ضين الو 

  .)4(هـ149 ت عبد اهللا أو أبو كنانة الخزاعي الدمشقي
  .)9( والذهبي)8( وأبو زرعة)7(ودحيم)6( وابن معين)5(وثقه أحمد بن حنبل

  . )10(وذكره ابن حبان في الثقات
وقال )12("اما أرى بأحاديثه بأس" :قال أبو أحمد بن عدى و،)11("صالح الحديث": قال أبو داود

  .)15("صدوق سيء الحفظ ورمي بالقدر": وقال ابن حجر، )14)(13("تعرف وتنكر": أبو حاتم
  .)17("واهي الحديث:" وقال إبراهيم بن يعقوب السعدي الجوزجاني ، )16(وضعفه ابن سعد

                                                 
 .174ص تقريب التهذيب )(1

 .1/16 التبيين ألسماء المدلسين )(2

 .1/49 طبقات المدلسين )(3

 .1036ص تقريب التهذيب )(4

 .3/115 العلل ومعرفة الرجال )(5

 .9/50 الجرح والتعديل )(6

 .30/451 تهذيب الكمال )(7

 . المصدر نفسه)(8

 .2/349 الكاشف للذهبي )(9

 .7/564 الثقات البن حبان )(10

 .30/451 تهذيب الكمال )(11

 .7/89 الكامل في الضعفاء )(12

 .9/50 الجرح والتعديل )(13

تدريب الراوي في   ، فيحتاج رواياتهم إلى سبر   ، أي يأتي مرة  بالمناكير ومرة بالمشاهير      :  معنى هذا القول   )(14
 .1/275شرح تقريب النواوي 

 .2/581 تقريب التهذيب )(15

 .30/451 تهذيب الكمال )(16

 . المصدر نفسه)(17
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  . سيئ الحفظصدوق: قالت الباحثة

    .)1( يمحفوظ بن علقمة الحضرمي أبوجنادة الحمص  - 

   .)4( وذكره ابن حبان في الثقات)3( ودحيم)2(وثقه ابن معين   

   .)6("صدوق:" قال ابن حجر ، )5("ال بأس به": قال أبو زرعةو  
  .هو ثقة: قالت الباحثة

  .باقي الرواة ثقات  - 
  :الحكم على الحديث 

، سماعالحديث ضعيف اإلسناد فيه بقية بن الوليد مدلس من الرابعة ولم يصرح بال
  .)7("حسن:"قال األلباني،ويرتقي إلى الحسن لغيره بالمتابعة حيث تابعه سلم بن بحر البكري

وحكيم من طريق يزيد بن عبد ربه، )8(فأخرجه الطحاوي) وكاء الست ( أما عن الرواية 
  . عن بقية بن الوليد بهذا اإلسناد كالهمابن سيف

  

 $   $   $   $   $      
  

  :مه اهللاقال ابن األثير رح 

والسهو عنه تَركُه مع . تَركُه عن غَيرِ علْم: السهو في الشيء"  سهاَ في الصالةrأن النبي "فيه 
   .)9(" .العلْم

                                                 
 .942ص تقريب التهذيب )(1

 .1/213 تاريخ ابن معين )(2

 .27/288 تهذيب الكمال )(3

 .7/520ت البن حبان  الثقا)(4

 .27/288 تهذيب الكمال )(5

 .942 ص تقريب التهذيب)(6

 .2/49حيح وضعيف سنن ابن ماجه ص )(7

 .7/468 مشكل اآلثار للطحاوي )(8

 .430/ 2 النهاية في غريب الحديث واألثر  )(9
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   )135( رقمالحديث 

حدثَنَا َأبو معاوِيةَ حدثَنَا الَْأعمشُ عن ِإبراهيم عن : قال اإلمام أحمد بن حنبل رحمه اهللا
 وَل اللَّهسر َأن اللَّه دبع نةَ علْقَمعr "لَاةي الصا فهالْكَلَامِس دعوِ بهالس تَيدجس دج1(" فَس(.  

  :تخريج الحديث 

كالهما عن  )3(الحكم بن عتيبة و)2(أخرجه البخاري من طريق منصور بن المعتمر
   .براهيم بن يزيد بن قيس به بمعناهإ

 )6(والحسن بن عبيد )5( والحكم بن عتيبة)4(ه مسلم من طريق منصور بن المعتمروأخرج

 عن )8(بن مسهراومن طريق علي ،  أربعتهم عن إبراهيم بن يزيد به بمعناه)7(وسليمان بن مهران
من طريق الحسن بن محمد الصباح )9(وأخرجه البيهقي، به بمعناه)سليمان بن مهران (األعمش

  . به بمثله)د بن خازممحم(عن أبي معاوية

  : دراسة رجال اإلسناد

  .رجال اإلسناد كلهم ثقات

  :الحكم على الحديث 

  . الحديث صحيح اإلسناد

  

 $   $   $   $     
  

                                                 
 .7/370 مسند أحمد )(1

/  وكتاب األيمان والنذور     401رقم    / كان  باب التوجه نحو القبلة حيث      / كتاب الصالة   /  صحيح البخاري    )(2
  .6671رقم  / باب إذا حنث ناسياً في األيمان  

باب إذا صلى /  وكتاب السهو 404 /---باب ما جاء في القبلة ومن ال / كتاب الصالة /  صحيح البخاري )(3
 .7249 رقم / باب ما جاء في إجازة خبر الواحد / و كتاب آخبار اآلحاد ،1226رقم  / خمسا 

 .1161رقم  / السهو في الصالة والسجود له / المساجد ومواضع الصالة /  صحيح مسلم )(4
 .1168رقم  / السهو في الصالة والسجود له / المساجد ومواضع الصالة /  صحيح مسلم )(5
 .1170رقم  / السهو في الصالة والسجود له / المساجد ومواضع الصالة /  صحيح مسلم )(6
  .1174رقم  / السهو في الصالة والسجود له  / المساجد ومواضع الصالة / مسلم  صحيح )(7
 .1172رقم  / السهو في الصالة والسجود له / المساجد ومواضع الصالة /  صحيح مسلم )(8

 .2/15 السنن الكبرى للبيهقي )(9
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  :قال ابن األثير رحمه اهللا

بيتٌ صغير منحدر في األرض : السهوة" أنه دخل على عائشةَ وفي البيت سهوةٌ عليها ستْر"وفيه 
وقيل شبيه بالرفِّ أو . وقيل هو كالصفَّة تكون بين يدىِ البيت. بيه بالمخْدع والخزانةقليال، ش

ضع فيه الشيءوي 1( "الطاق(.  
  

  )136(رقمالحديث 

حدثَنَا َأبو بكْرِ بن َأبِي شَيبةَ وزهير بن حربٍ جميعا عن و: قال اإلمام مسلم رحمه اهللا
نِ عنَةَ ابيرٍ- ييهاللَّفْظُ ِلزو -َأبِيه نمِ عنِ الْقَاسنِ بمحالر دبع ننَةَ عييع نب انفْيثَنَا سد2( ح( َأنَّه 

لَما رآه  فيه تَماثيُل فَ)3(ِلي بِقرامٍ وقَد ستَرتُ سهوةً rدخََل علَي رسوُل اللَّه  :سمع عاِئشَةَ تَقُوُل
 يا عاِئشَةُ َأشَد النَّاسِ عذَابا عنْد اللَّه يوم الْقيامة الَّذين يضاهون بِخَلْق :"هتَكَه وتَلَون وجهه وقَاَل

اِئشَةُ"اللَّهنِ: قَالَتْ عتَيادوِس ةً َأوادوِس نْهلْنَا معفَج نَاه4(" فَقَطَع(.  
  :ريج الحديث تخ

 )8(  نافعو )7(عبد الرحمن بن القاسم و)6(شعبة و)5(أخرجه مسلم أيضا من طريق الزهري
 كالهما )10( وعروة بن الزبير) 9 (ومن طريق سعد بن هشام، أربعتهم عن القاسم بن محمد به بمعناه

  .عن عائشة به بمعناه
، اهـه بمعنـة بـ عيين عن سفيان بن)11(وأخرجه البخاري من طريق علي بن عبد اهللا 

   )13(ومن طريق مالك، وهـه بنحـم بـ عن عبدالرحمن بن القاس)12(ومن طريق عبيد اهللا بن عمر

                                                 
 .430/ 2 النهاية في غريب الحديث واألثر )(1

 .794صتقريب التهذيب ،-كر الصديق التيمي القاسم بن محمد بن أبي ب:  هو)(2

 .4/49الصفيق من صوف ذي ألْوان، النهاية في غريب الحديث واألثر: وقيل. الستْر الرقيق: القرام:  معناها)(3

 .5421رقم / ----باب تحريم تصوير صورة الحيوان /كتاب اللباس والزينة/  صحيح مسلم )(4

 .5419رقم / ----باب تحريم تصوير صورة الحيوان /زينةكتاب اللباس وال/  صحيح مسلم )(5

 .5422رقم / ----باب تحريم تصوير صورة الحيوان /كتاب اللباس والزينة/  صحيح مسلم )(6

  .5425-5424رقم / ----باب تحريم تصوير صورة الحيوان /كتاب اللباس والزينة/  صحيح مسلم )(7
 .5426رقم  / ---- تحريم تصوير صورة الحيوان باب/كتاب اللباس والزينة/  صحيح مسلم )(8

 .5414رقم  / ----باب تحريم تصوير صورة الحيوان /كتاب اللباس والزينة/  صحيح مسلم )(9

 .5416رقم / ----تحريم تصوير صورة الحيوان /باب/كتاب اللباس والزينة/   صحيح مسلم )(10

 .5954رقم  / تصاوير باب ما وطئ من ال/ كتاب اللباس /  صحيح البخاري )(11

 .2479رقم  / باب هل تكسر الدنان التي فيها الخمر أو تخرق/كتاب المظالم والغصب/ صحيح البخاري )(12

 .5181رقم  / باب هل يرجع إذا رأى منكراً في الدعوة/ كتاب النكاح /  صحيح الباخاري )(13
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  . ثالثتهم عن نافع عن القاسم به بمعناه)2(إسماعيل بن أمية و)1(وجويرية بن أسماء
  

  :دراسة رجال اإلسناد 

  .رجال الحديث جميعهم ثقات
  

 $   $   $   $   $      
  

  

  :ثير رحمه اهللاقال ابن األ

شبه المعصيةَ في سهولَتها . األرض اللينةُ التُّربة: السهوةُ" وإن عمل أهِل النار سهلةٌ بسهوة"وفيه 
  )3( " على مرتَكبِها باألرض السهلة التي ال حزونة فيها

  

   )137( رقمالحديث 

 اللَّه بن يزِيد حدثَنَا نُوح بن جعونَةَ السلَمي حدثَنَا عبد: قال اإلمام أحمد رحمه اهللا
 طَاءع نع انينِ حِل بقَاتم نع ياناساسٍ قَاَل )4(خُربنِ عنِ ابع: وُل اللَّهسر جخَر r ِإلَى 

 من َأنْظَر معسرا َأو - الرحمنِ بِيده ِإلَى الَْأرضِفََأومَأ َأبو عبد-  بِيده هكَذَا :"الْمسجِد وهو يقُوُل
نَّمهحِ جفَي نم اللَّه قَاهو لَه عضو،ةوببِر نزح نَّةَل الْجمع َل النَّارِ  ،-ثَلَاثًا– )5( َألَا ِإنمع َألَا ِإن

ةوهٌل بِسهالْ، س يقو نم يدعالسا وم دبا عهمكْظي ظغَي ةعرج نم ِإلَي بَأح ةعرج نا ممو تَنف
    .)6(" كَظَمها عبد ِللَّه ِإلَّا ملََأ اللَّه جوفَه ِإيمانًا

  

  
                                                 

 .5957م  رق/ باب ما وطئ من التصاوير / كتاب اللباس /  صحيح البخاري )(1

 .3224رقم  / باب ذكر المالئكة / كتاب بدء الخلق /  صحيح البخاري )(2

 .430/ 2 النهاية في غريب الحديث واألثر )(3

 .677صتقريب التهذيب ،-القرشي موالهم المكي ) أسلم(عطاء بن أبي رباح :  هو)(4

فمن ذلك الحزن، وهو . ء وشدةٌ فيهالحاء والزاء والنون أصٌل واحد، وهو خشونة الشي:"يقول ابن فارس  )(5
المصدر نفسه "المكان المرتفع: والربوة والربوة:"  ويقول2/54معجم مقاييس اللغة ، "ما غلُظ من األرض

2/483 . 

 .5/149 مسند أحمد )(6
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  :تخريج الحديث 

  كالهما من طريق أبي عبد الرحمن المقرئ)2( وأبو عبد اهللا القضاعي)1(أخرجه البيهقي 
 به  عن نوح من طريق عبد اهللا بن يزيد)3(وأخرجه األصبهاني،  به بنحوهعن نوح بن جعونة 

  . بنحوه
  :دراسة رجال اإلسناد 

    .)4( هـ150 توفي قبيل مولى بكر بن وائل أبو بسطام البلخى،الخزاز، مقاتل بن حيان النبطى،  -

   .)8( في الثقاتوذكره ابن حبان )7( والذهبي)6( وأبو داود)5(وثقه ابن معين

، حدثنا مروان بن محمد الطاطرى أنه ذكر مقاتل بن حيان": قال عبد السالم بن عتيقو
   .)9("ثقة : فقال

   .)10("ليس به بأس": قال النسائىو    

   .)11(" صالح":وقال الدارقطنى    

  .)12("صدوق فاضل": وقال ابن حجر    

   .)14(بو الفتح األزدى أن ابن معين ضعفهونقل أ، )13(" ال أحتج به":وقال ابن خزيمة     

                                                 
  .12/241 شعب اإليمان )(1
 .4/292 مسند الشهاب )(2

 .1/51 صفة الجنة ألبي نعيم )(3

 .968صذيب  تقريب الته)(4

 .4/373 تاريخ ابن معين )(5

 .28/432 تهذيب الكمال )(6

 .2/290 الكاشف للذهبي )(7

  .7/508 الثقات البن حبان )(8
 .28/432 تهذيب الكمال )(9

 . المصدر نفسه)(10

 . المصدر نفسه)(11

  .968ص تقريب التهذيب )(12
  .10/249 تهذيب التهذيب )(13
 . المصدر نفسه )(14
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ثم نقل عن وكيع ، ال بمقاتل بن حيانو، كان أحمد بن حنبل ال يعبأ بمقاتل بن سليمانو": قال
فإنه هو الذى ، أحسبه التبس على أبى الفتح بابن سليمان:  بخط الذهبى)2(فقرأت. )1("أنه كذبه

  .)3(كذبه وكيع
  .بالكذب فقد رد عليه الذهبي كما تقدمأما االتهام ، صدوق:قالت الباحثة

بالجامع نوح بن أبي مريم أبو عصمة المروزي القرشي موالهم مشهور بكنيته ويعرف  - 
  : أجمعوا على تركه وضعفه ومن ذلك )4(لجمعه العلوم

  .)5(" جدانوح بن أبي مريم أبو عصمة قاضي مرو ذاهب الحديث:" قال البخاري      

  .)6("متروك الحديث": قال أبو حاتم     

  .باقي رجال الحديث ثقات   - 
  :الحكم على الحديث

وذكره األلباني في السلسلة ،وح بن جعونة مجمع على ضعفه وتركهفيه ن، موضوعالحديث 
  )7(موضوع:الضعيفة وقال 

 $   $   $   $   $     
   

  .)8(أي ليناً ساكناً" آتيك به غداً سهوا رهوا"ومنه الحديث  :قال ابن األثير رحمه اهللا
  

  )138(رقمالحديث 

  .لم أعثر على تخريج له 

 $   $   $   $   $      

                                                 
 .10/249يب  تهذيب التهذ)(1

 . هذا الكالم البن حجر)(2

 .10/249 تهذيب التهذيب )(3

 .1010ص تقريب التهذيب )(4

 .8/111 التاريخ الكبير للبخاري )(5

 .8/484 الجرح والتعديل )(6

 .3/241لسلسلة الضعيفة لأللباني ا )(7

 .430/ 2 النهاية في غريب الحديث واألثر )(8
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  عـث الرابـالمبح
  السين مع الياء

   :قال ابن األثير رحمه اهللا

جاء تفسيره في الحديث أنه الذي يبيع األكْفان ويتمنَّى موتَ الناس، ولعلَّه " ال تُسلِّم ابنَك سياء"فيه 
يقال سيأت .  السوء والمساءة، أو من السيء بالفتح، وهو اللَّبن الذي يكون في مقدم الضرعمن

حلَبت ذلك منها، فيحتمل أن يكون فَعاالً، من : وسيأتها. الناقةُ إذا اجتمع السيء في ضرعها
  )1( سيأتها إذا حلَبتها، كذا قال أبو موسى

  

  )139(رقمالحديث 

  .لم أعثر على تخريج له 

 $   $   $   $   $      
  

خير األمور : قال البنه لما اجتَهد في العبادة" ومنه حديث مطَرف :قال ابن األثير رحمه اهللا
وقد . أي الغُلُو سيَئةٌ والتَّقْصير سيئةٌ، واالقتصاد بينهما حسنةٌ" أوساطُها، والحسنة بين السيَئتَينِ

يقال كلمة حسنةٌ، وكلمة سيئةٌ . كثر ذكْر السيئة في الحديث، وهي والحسنة من الصفات الغاِلبة
وفَعلة حسنة وفَعلة سيئة، وأصلُها سيوِئة فقلبت الواو ياء وأدغمت، وإنما ذكرناها هنا ألجل 

  )2( لَفْظها

   )140( رقمالحديث 

َأخْبرنَا علي بن َأحمد بنِ عبدان، َأخْبرنَا َأحمد بن عبيد : مه اهللاقال اإلمام البيهقي رح  
انورثَنَا مدارٍ، حمع نب شَامثَنَا هدمٍ، حاصنِ عب دمَأح نب فَرعثَنَا جدح ،فَّار3(الص( كَمثَنَا الْحدح ،

قَاَل : ، قَاَلr، عن بعضِ َأصحابِ النَّبِي )4( عن زيد بنِ رفَيعٍ، عن معبد الْجهنيبن َأبِي خَاِلد، ا

                                                 
 .2/430ثر هاية في غريب الحديث واأللن ا)(1

 . المصدر نفسه)(2

 .932صتقريب التهذيب ،-أبو عبد اهللا الكوفي  ، مروان بن معاوية بن الحارث الفزاري:  هو)(3

ـ 80ت   ويقال اسم جده عـويمر    ، ويقال إنه ابن عبد اهللا بن عكيم      ، معبد بن خالد الجهني القدري    :  هو )(4 ، هـ
  .957  صيب التهذيبتقر
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وخَير الَْأعماِل َأوسطُها، ودين اِهللا عز وجلَّ بين الْقَاسي الْعلْم َأفْضُل من الْعمِل، : " rرسوُل اِهللا 
الْغَاِلي، ونِ وَئتَييالس نينَةُ بسقَةُالْحقْحرِ الْحيالس شَرا ِإلَّا بِاِهللا ونَالُه2(")1(لَا ي(.  

  :تخريج الحديث 

  .نحوه في معرفة الصحابة من طريق دحيم عن مروان به ب)3(أخرجه أبو نعيم األصبهاني
  :دراسة رجال اإلسناد 

 -   دمَأح بن يلب ع اندبت ع ازِيواَأله ثُم ،ازِيرنِ الشِّيسو الحَأب اندببنِ ع ديعجِ بنِ سنِ الفَر
  .)4(ـه415

  .)5("ثقَةٌ مشْهور، عاِلي اِإلسنَاد": قال الذهبي     
  ثقة :قالت الباحثة

 -  ينيعالر ،يصمكْرٍ الحو بَأب فَّارالص ديبع بن دم6(هـ352 ت َأح(.  

  .)7("المحدثُ":قال الذهبي    

  .لم يذكر ما يجرحه ،ثقة :قالت الباحثة

  .)8(هـ153 ت  السلمي الدمشقي الخطيب- بنون مصغر- هشام بن عمار بن نصير   - 

  .)11( وذكره ابن حبان في الثقات)10( والعجلي)9(وثقه ابن معين  

                                                 
النهاية في غريـب الحـديث      ، وقيل هو أن تحمل الدابة  على ما ال تطيقه         ، لسيروهوالمتعب من ا   : المعنى )(1

 .1/412واألثر

 .5/396 شعب اإليمان للبيهقي )(2

 .6/3170 معرفة الصحابة ألبي نعيم )(3

 .15/441 سير أعالم النبالء )(4

 . المصدر نفسه)(5

 .1/441 سير أعالم النبالء )(6

 . المصدر نفسه)(7

 .1022  صتهذيب  تقريب ال)(8

 .30/247 تهذيب الكمال )(9

 .2/332 الثقات للعجلي )(10

 .9/233 الثقات البن حبان )(11
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 )4( والدارقطني)3(وقال أبو حاتم، "الحافظ: ")2( وقال الذهبي)1(" بهال بأس": وقال النسائى
فحديثه القديم ، مقرىء كبر فصار يتلقن" :وزاد ابن حجر" صدوق":  وابن حجر)5(ومسلمة
  .)6("أصح

  . تغير بآخرةصدوق: قالت الباحثة

 ويقال أبو خالد،  أبو محمد وكنية أبيه أبو ليلى، الفزاري- بالمعجمة مصغر - الحكم بن ظهير  - 
 ،"متروك الحديث واهى الحديث،": )8(قال أبو زرعةفقد :  مجمع على تضعيفه)7(هـ193ت 

منكر الحديث ": )10(البخارى وقال ،"اليكتب حديثه الحديث، روكـمت" :)9(وقال أبوحاتم
  ".متروك الحديث": )11(و قال النسائى ،"تركوه 

 وذكره ابن حبان ،)13(ثقة ما به بأس: قال أبو حاتم، )12(هـ130 زيد بن رفيع الجزري ت  - 
  .)14(في الثقات

   .)16("ليس حديثه بشيء:" وقال ابن معين، )15("ليس بالقوي: "قال النسائي    

  . صدوق :قالت الباحثة

  .لم أعثر على ترجمة له، جعفر بن أحمد بن عاصم  - 

  .باقي رواة الحديث ثقات  - 
                                                 

 .1/63 مشيخة النسائي )(1

 .2/337 الكاشف للذهبي )(2

 .9/67 الجرح والتعديل )(3

 .8/433 موسوعة أقوال الدارقطني )(4

 .11/48 تهذيب التهذيب )(5

 .1022ص تقريب التهذيب )(6

 .262صريب التهذيب  تق)(7

 .7/101 تهذيب الكمال)(8

 .3/119 الجرح والتعديل )(9

 .2/345 التاريخ الكبيرللبخاري )(10

 .7/102 تهذيب الكمال)(11

 .7/480 الطبقات الكبرى البن سعد )(12

 .3/563 الجرح والتعديل )(13

 .6/314 الثقات البن حبان )(14

 .1/180 الضعفاء والمتروكين للنسائي )(15

 .1/53، ريخ ابن معين رواية ابن محرز تا)(16
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  :الحكم على الحديث

، مجمع على تضعيفه و واهي الحديثفيه الحكم بن ظهير، ضعيف جداإسناده الحديث   
وقد حكم عليه ،  حتى يتبين غير ذلكثر على ترجمة له فهو مجهول الحالوجعفر بن أحمد لم أع
كما جزم ابن ، آفته الحكم هذا وهو ابن ظهير، اده موضوعـذا إسنـوه" :األلباني بالوضع وقال

    .)1("كذاب: معين وقال

 $   $   $   $   $      
  

  :ثير رحمه اهللاقال ابن األ

كان الرجل إذا نَذَر ِلقدوم من سفَر، أو برء من ." الساِئبة، والسوائبِ"قد تكرر في الحديث ذكر 
. مرض، أو غير ذلك قال ناقتي سائبةٌ، فال تُمنَع من ماء وال مرعى، وال تُحلَب، وال تُركَب

وأصلُه من تسييبِ .  فال عقْل بينهما وال ميراثَوكان الرجل إذا أعتَق عبداً فقال هو سائبةٌ
  .    )2(.. "الدواب، وهو إرسالُها تذهب وتجىء كيف شاءت

  

  )*( الحديث 

  .وكذلك يأتي في الحديث التالي، )115( في حديث ذكر السائبةتقدمت 
  

 $   $   $   $   $      
  

  :قال ابن األثير رحمه اهللا

 بن لُحىّ يجر قَصبه في النار، وكان أول من سيب السوائب وهي رأيتُ عمرو"ومنه الحديث 
      )4( "يرة،  فالساِئبة أم البح)3("ما جعل اللّه من بحيرة وال ساِئبة: " التي نَهى اللّه عنها في قوله

  

                                                 
 . 8/410 السلسلة الضعيفة )(1

  .2/431النهاية في غريب الحديث واألثر ) 2 (

 .103 سورة األنعام آية )(3

 .2/431 النهاية في غريب الحديث واألثر )(4
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  )141(رقمالحديث 

: عن الزهرِي قَاَل)2(َأخْبرنَا شُعيب)1(نِحدثَنَا َأبو الْيما: قال اإلمام البخاري رحمه اهللا
، الْبحيرةُ الَّتي يمنَع درها ِللطَّواغيت ولَا يحلُبها َأحد من النَّاسِ: سمعتُ سعيد بن الْمسيبِ قَاَل

:" rقَاَل النَّبِي : وقَاَل َأبو هريرةَ: قَاَل، يحمُل علَيها شَيءوالساِئبةُ الَّتي كَانُوا يسيبونَها ِلآِلهتهِم فَلَا 
اِئبوالس بيس نَل مَأو كَاني النَّارِ وف هبقُص رجي ياعالْخُز ينِ لُحرِ بامع نو برمتُ عَأي3("ر(.  

  :تخريج الحديث 

وأخرجه ، عن الزهري به بنحوه طريق صالح بن كيسان من )4(اأخرجه البخاري أيض
 عن أبي )6(ومن طريق ذكوان،  به بمثله عن ابن شهاب)5(مسلم من طريق صالح بن كيسان

  .هريرة به بمثله
  :دراسة رجال اإلسناد

  .رجال الحديث كلهم ثقات

 $   $   $   $   $      
  

  :قال ابن األثير رحمه اهللا

بدنَتان : السائبتان" لي النار فرأيتُ صاحب الساِئبتَين يدفَع بعصاًعرِضت ع" ومنه الحديث 
 ما النبيداهأهr تين، ألنهاهما سائبب بهما، سمٌل من المشركين فذهإلى البيت، فأخذهما رج 
  .)7(سيبهما للّه تعالى

  )142( رقمالحديث 

حدثَنَا عبد الْعزِيزِ بن عبد الصمد : بن بِشْرٍ قَاَلَأخْبرنَا هلَاُل: قال اإلمام النسائي رحمه اهللا
انْكَسفَتْ الشَّمس :حدثَني َأبِي الساِئب َأن عبد اللَّه بن عمرٍو حدثَه قَاَل :عن عطَاء بنِ الساِئبِ قَاَل

                                                 
 .264صتقريب التهذيب ،-أبو اليمان الحمصي  ، الحكم بن نافع البهراني:  هو)(1

 .437صتقريب التهذيب  ،-أبو بشر الحمصي  ، ب بن ابي حمزة األموي موالهمشعي : هو)(2

 .3260رقم  / باب قصة خزاعة / كتاب المناقب /  صحيح البخاري )(3

 .4623رقم  / باب من بحيرة وال سائبة وال وصيلة / كتاب تفسير القرآن /  صحيح البخاري )(4

 .7087رقم  / باب النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها /ا كتاب صفة الجنة نعيمها وأهله/  صحيح مسلم )(5

 .7086رقم  / باب النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها / كتاب صفة الجنة نعيمها وأهلها /  صحيح مسلم )(6

 .2/431 النهاية في غريب الحديث واألثر )(7
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 وِل اللَّهسر دهلَى عع r وُل السر فَقَام  لَّه r  ا فََأطَاَلاميق فَقَام هعم ينالَّذ قَامو لَاةِإلَى الص 
 ودجفََأطَاَل الس دجسو هْأسر فَعر ثُم كُوعفََأطَاَل الر كَعر ثُم اميالْق...  باحا صيهتُ فَأيتَّى رحو

 )1(... ذَات شُعبتَينِ في النَّارِ  يدفَع بِعصاالسبتيتَينِ َأخَا بني الدعداعِ

  :تخريج الحديث 

 كالهما من طريق جرير بن عبد الحميد عن عطاء )3( وابن حبان)2(أخرجه ابن خزيمة
  .به بنحوه

  :دراسة رجال اإلسناد 

  .رواة الحديث ثقات وعطاء بن السائب تقدمت ترجمته وهو ثقة 
  :الحكم على الحديث 

  ".صحيح:")4(ديث صحيح وقال األلبانيالح

 

 $   $   $   $   $      
  

  :قال ابن األثير رحمه اهللا

أي " إن رجال شَرِب من سقاَء، فانساَبت في بطْنه حية، فنُهى عن الشُّرب من فَم السقاء" وفيه 
  .)5(يقال ساب الماء وانْساب إذا جرى. دخَلت وجرت مع جريان الماء

   )143(رقمالحديث 

  .لم أعثر على تخريج له 

 $   $   $   $   $      
  

  

                                                 
 /سنن النسائي  )(1

 .2/322صحيح ابن خزيمة  )(2

 .1/157آن إلى زوائد ابن حبان موارد الظم  )(3

 .4/126صحيح وضعيف سنن النسائي   )(4

 . المصدر نفسه)(5
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  :قال ابن األثير رحمه اهللا

وال ُأراه ُأخذ : قال أبو عبيد. الركاز: السيوب" وفي السيوب الخُمس"وفي كتابه لوائل بن حجر 
أي : الفضة تَسيب في المعدنإَّال من السيب، وهو العطاء، وقيل السيوب عروق من الذَّهب و

جمع سيبِ، يريد ) 1/6الزيادة من الفائق ] (الركاز[السيوب : قال الزمخشري. تَتَكَّون فيه وتظهر
ألنه من فَضل ) 1/6الزيادة من الفائق ] (وهو العطاء[به الماَل المدفون في الجاهلية، أو المعدن 

طاَئه لمن أصاب1(. ".هاللّه تعالى وع(.  

  )144(رقمالحديث 
أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الباقي أنا الحسن بن :  رحمه اهللابن عساكرقال اإلمام 

 أنا أبو القاسم عبيد اهللا بن احمد بن عبد اهللا بن )2(علي بن اآلبنوسي أخبرنا أبو الحسن الدارقطني
 قال أبو عبيدة معمر :ن األثرم قالبكير التميمي أنا أبو علي سهل بن علي الدوري أنا أبو الحس

 وأخبرني أبو الخطاب عبد الحميد بن عمرو األنصاري أن وائل بن :بن المثنىا
حقدم على رسول اهللا )3(الحضرميرج rلو كتبت لي :  فلما أراد أن ينصرف قال يا رسول اهللا

 إلى األقيال rبي  اكتب بسم اهللا الرحمن الرحيم من محمد الن:" كتابا ينفع اهللا به قومي قال
،  لصاحبها)5(والتيمة، على التيعة شاة، من أهل حضرموت بإقام الصالة وإيتاء الزكاة )4(العباهلة

  ، ومن أجبى فقد أربى، )9(وال شغار )8( وال شناق)7( وال وراط)6(ال خالط، وفي السيوب الخمس
                                                 

 .4/126صحيح وضعيف سنن النسائي  )(1

َأبو الحسنِ علي بن عمر بنِ َأحمد بنِ مهدي بنِ مسعود بنِ النُّعمانِ بنِ دينَارِ بنِ عبـد اِهللا الـدارقُطْني         :  هو )(2
غْدسير أعالم النبالء الب  ي16/450اد. 

وائل بن حجربن ربيعة بن وائل بن يعمر الحضرمي يكنى أبا هنيدة كان قـيالً مـن أقيـال                   : هو الصحابي  )(3
 .1/495االستيعاب في معرفة األصحاب ، حضرموت وكان أبوه من ملوكهم توفي في خالفة معاوية

؛ ألعظم واحدهم قَيل يكون ملكا على قومه ومخالفـه ومحجـره   ملوك باليمن دون الملك ا  : األقيال:  معناها )(4
الذين قد ُأقروا على ملكهم ال يزالون عنه وكذلك كل شيء أهملْته فكان مهمال ال يمنَع مما يريـد     : والعباهلة

 .1/212غريب الحديث البن سالم ، وال يضرب على يديه فهو معبهل

وقيل هـي الـشاة تكـون       . الشَّاة الزائدة على األربعين حتى تَبلُغ الفريضة األخرى       : لكسرالتّيمة با :  معناها )(5
 .1/203النهاية في غريب الحديث واألثر، لصاحبها في منزله يحتَلبها وليستْ بِسائمة

البـن  غريـب الحـديث     ، أي ال يخلطن رجل إبله بإبل غيره ليمنع حق اهللا عز وجل منها            : خالط:  معناها )(6
 .336/ 20أي ال تجمع الماشية  المعجم الكبير : وفي المعجم الكبير، 1/296الجوزي 

 .6/100مقاييس اللغة ، أي يجمع بين متفرق أو يفرق بين مجتمع، الخديعة في الغنم: وراط:  معناها)(7

 .3/220معجم مقاييس اللغة ، أي ال يؤخذ في الشنق فريضة حتى تتم: شناق:  معناها)(8

معجـم  ، أن يقول الرجل للرجل زوجني أختك على أن أزوجك أختي ال مهر بينهما إال ذلك              : شغار: معناها )(9
 .196/ 3مقاييس  اللغة 
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  )1(" وكل مسكر حرام، والعون لسرايا المسلمين
  

  : تخريج الحديث

بغير هذا  )3(والشيباني  )2(وأخرجه الطبراني، بن عساكرفي تاريخ دمشق الجده إال لم أ
  .rهو من قدم على الرسول مسروق بن وائل  :اإلسناد وفيه أن

  :دراسة رجال اإلسناد

  .أبو الخطاب عبد الحميد بن عمرو لم أجد له ترجمة   - 

  .)4(هـ208 ت وي اللغويمعمر بن المثنى أبو عبيدة التيمي موالهم البصري النح   - 

  .)6(ذكره ابن حبان في الثقاتو  )5(وثقه الذهبي     

   .)8("ال بأس به:" سئل عنه ابن معين فقال ، )7("كان من أثبت الناس": وقال أبو داود     

  .)11("صدوق:"قال ابن حجر، )10(وكان أبو عبيد يوثقه، )9("ال بأس به": وقال الدارقطني      

   . كما قال الذهبيثقة: قالت الباحثة

، ا ببغدادكان مقيم. عالم بالعربية والحديث: ثرمعلي بن المغيرة، أبو الحسن، الملقب باأل  - 
  .)12("غريب الحديث "  و"النوادر " له ، ا في أول أمرهاشتغل نساخً

  .)13(ذكره ابن حبان في الثقات      

                                                 
 .62/393 تاريخ دمشق )(1

  .20/335 المعجم الكبير )(2
 .4/548آلحاد والمثاني للشيباني ا )(3

 .962ص تقريب التهذيب )(4

 .2/282 الكاشف للذهبي )(5

 .9/196ت البن حبان  الثقا)(6

 .10/222 تهذيب التهذيب  )(7

 . المصدر نفسه)(8

 .1/27 سؤاالت السلمي للدارقطني )(9

 .10/222 تهذيب التهذيب  )(10

 .962ص تقريب التهذيب )(11

 .5/23 األعالم للزركلي )(12

 .8/470 الثقات البن حبان )(13
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  .مجهول الحال :قالت الباحثة

  .و القاسم عبيد اهللا بن أحمد لم أجد ترجمة لهماأبوعلي سهل بن علي وأب   - 

 -    يادغْدنِ البيسو الحَأب يسنُواآلب ناب ،يلبنِ ع دمحبنِ م دمَأح بن دمح1(م(.  

  .)3("كتبت عنه وكان سماعه صحيحا:" وقال الخطيب ، )2("الشيخ الثقة": قال الذهبي     
  .ةثق: قالت الباحثة

  .)4(قَاضي المرستَانِ، َأبو بكْرٍ محمد بن عبد الباقي بنِ محمد بنِ عبد اِهللا   - 

  .)5("الشَّيخُ، اِإلمام، العاِلم، المتَفَنِّن، الفَرضي، العدُل، مسند العصرِ، القَاضي":قال الذهبي     

 زِيوالج نت":قَاَل ابتاً اسقَةً فَهِماً، ثَبث كَانو ،ريالكَث هلَيْأتُ عقَرنَاصرٍ، و نخُنَا ابشَي هلَيملَى ع
  .)6("حجةً، متفنِّناً، منْفَرِداً في الفَراِئضِ

  .ثقة: قالت الباحثة

  

  :الحكم على الحديث 

علي بن - ثرم وأبي األفيه كل من أبي الخطاب عبد الحميد بن عمرو، الحديث ضعيف
أبي القاسم لم أجد لهم ترجمة فهم مجهولو الحال إال إذا ما  و وأبي علي سهل بن علي- المغيرة

  .وجد ما يغير القول فيهم في كتب لم أصل إليها

 $   $   $   $   $      
  

  :قال ابن األثير رحمه اهللا 

    )7(. "اأي جارِي: أن يريد مطراً سائباًويجوز . أي عطاَء" واجعلْه سيباً نافعاً"وفي حديث االستسقاء 

                                                 
 .18/85 سير األعالم النبالء )(1

 . نفس المصدر)(2

 .1/357يخ بغداد  تار)(3

 .20/23 سيرأعالم النبالء )(4

 . المصدر نفسه)(5

 .10/93 المنتظم في تاريخ الملوك واألمم )(6

  .2/407 النهاية في غريب الحديث واألثر )(7
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  )145(رقمالحديث 

حدثَنَا َأبو بكْرِ بن َأبِي شَيبةَ حدثَنَا يزِيد بن الْمقْدامِ بنِ : قال اإلمام ابن ماجه رحمه اهللا
َأبِيه نامِ عقْدالْم َأبِيه نحٍ عي1(شُر(تْهراِئشَةَ َأخْبع َأن " النَّبِي َأنr ُأفُق نقْبِلًا ما مابحَأى سِإذَا ر كَان 

 اللَّهم ِإنَّا نَعوذُ بِك من شَر ما :من الْآفَاق تَرك ما هو فيه وِإن كَان في صلَاته حتَّى يستَقْبِلَه فَيقُوُل
 مرتَينِ َأو ثَلَاثَةً وِإن كَشَفَه اللَّه عز وجلَّ ولَم يمطر سيبا نَافعاهم  اللَّ:"ُأرسَل بِه فَِإن َأمطَر قَاَل

لَى ذَِلكع اللَّه دم2("ح(.   
  : تخريج الحديث

وأخرجه البخاري في ،  من طريق إسرائيل بن يونس به بنحوه)3(أخرجه أبو عوانة
 من طريق مسعر بن )5(وأخرجه البيهقي، ثوري به بنحوه من طريق سفيان ال)4(األدب المفرد

مسعر بن مكدام به و من طريق إسرائيل بن يونس )6(وأخرجه ابن راهويه، مكدام به بنحوه
وأخرجه النسائي في ،  من طريق يزيد بن المقدام به بمثله)7(وأخرجه ابن أبي شيبة ، بمعناه
ن الثوري ومسعر بن مكدام كالهما به بنحوه جميعهم  من طريق يزيد بن المقدام وسفيا)8(الكبرى

  . من طريق أبي مسعر عن عائشة به بنحوه)10(الطبراني و )9(وأخرجه الحميدي، عن المقدام به
  

  :دراسة رجال اإلسناد 

  .)11( من التاسعةيزيد بن المقدام بن شريح الكوفي الحارثي   - 
   .)12(ذكره ابن حبان في الثقات

                                                 
 .435صتقريب التهذيب ،-أبو المقدام الكوفي  ، شريح بن هانئ بن يزيد الحارثي المذحجي: هو)(1

 .3889رقم / باب ما يدعو الرجل  إذا رأى السحاب والمطر/الدعاء كتاب /  سنن ابن ماجه )(2

 .3/97 مستخرج أب عوانة )(3

 .1/238 األدب المفرد )(4

 .3/362 السنن الكبرى للبيهقي )(5

 .898، 897/ 3 مسند ابن راهويه )(6

 .10/218 مصنف بن أب شيبة )(7

 .2/324 السنن الكبرى للنسائي )(8

 .1/131 مسند الحميدي )(9

 .2/1269 الدعاء للطبراني )(10

 .1083ص تقريب التهذيب )(11

 .272/ 9 الثقات البن حبان )(12
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   .)1(" كتب حديثي:" قال أبو حاتم 
  . )3("ليس به بأس" : وابن معين.)2(وقال أبو داود والنسائي

   ."صدوق": )5( والذهبي)4( قال ابن حجر
  .)6("أخطأ عبد الحق في تضعيفه": وزاد ابن حجر

  .صدوق: قالت الباحثة
  .)7( من السادسةالمقدام بن شريح بن هانئ بن يزيد الحارثي الكوفي   - 

 )12( وابن حجر)11(يعقوب بن يوسف و)10( والنسائي)9(أبو حاتم و)8(لوثقه أحمد بن حنب
  )13(وذكره ابن حبان في الثقات

  .)15("صدوق": وقال الذهبي، )14("صالح الحديث": وزاد أبو حاتم    
  .ثقة : قالت الباحثة

 .باقي رواة الحديث ثقات   - 

  :الحكم على الحديث 

  .)16("صحيح:"قال األلباني، وق فيه يزيد بن المقدام صد اإلسنادحسنالحديث 
  

                                                 
 .289/ 9 الجرح والتعديل )(1

 .32/249 تهذيب الكمال )(2

 .11/317 تهذيب التهذيب )(3

 .1083ص تقريب التهذيب )(4

 .2/390 الكاشف للذهبي )(5

 .1083ص تقريب التهذيب )(6

 .969ص  تقريب التهذيب)(7

 .2/429 العلل ومعرفة الرجال )(8

 .8/302 الجرح والتعديل )(9

 .28/457 تهذيب الكمال )(10

 .10/255 تهذيب التهذيب )(11

 .969ص تقريب التهذيب )(12

 .7/504لثقات البن حبان ا )(13

 .8/302 الجرح والتعديل )(14

 .2/290 الكاشف للذهبي )(15

 .8/389حيح وضعيف سنن ابن ماجة ص )(16
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  :قال ابن األثير رحمه اهللا

البلَحةُ، : السيابة بفتح السين والتخفيف" لو سألْتنا سياَبة ما أعطيناكَها"وفي حديث ُأسيد بن حضير 
      .)1( ".وجمعها سياب، وبها سمى الرجل سيابة

  )146( رقمالحديث 

عن  )2(مر عن أيوبعأخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا م: مام عبد الرزاق رحمه اهللاقال اإل
 أسلم يا محمد وأكون الخليفة من بعدك : فقالr جاء عامر بن الطفيل إلى النبي :" قال)3(عكرمة
 أعطيك أعنة :" فما تعطيني قال: قال"ال" : قال )4(رفيكون لي الوبر ولك المد :قال" ال :"قال

 واهللا ألمألن عليك بني ، أو ليست أعنة الخيل بيدي: قال،"تقاتل عليها فإنك امرؤ فارسالخيل 
 ويزعم قومه أن :قال عكرمة" اللهم أهلك عامرا :"r فقال النبي ،عامر خيال ورجاال ثم ولى

وأكون الخليفة  r فقال له أسيد بن حضير حين قال للنبي : قال،وأهلك بني عامر" : قالrالنبي 
يعني ، سألتنا سيابة ما أعطيتها فواهللا لو )5( زحزح قدميك ال أنفذ الرمح حضنيك:كمن بعد

  .)6("بالسيابة بسرة خضراء ال ينتفع بها
  :تخريج الحديث 

  .لم أجده إال في مصنف عبد الرزاق 

  :دراسة رجال اإلسناد

  .رجال الحديث كلهم ثقات
  

                                                 
  .2/432النهاية في غريب الحديث واألثر )(1

 بفتح المهملة بعدها معجمة ثم مثناة ثم تحتانية وبعد األلف نون          -كيسان السختياني ، أيوب بن أبي تميمة   :  هو )(2
 .158صتقريب التهذيب ، هـ66 أبو بكر البصري  ت -

 .687صتقريب التهذيب ، عكرمة بن خالد بن العاص بن هشام المخزومي:  هو)(3

 إنما عتي   )الوبر والمدر ( وقوله، أو الطين العلك الذي ال رمل فيه      ، قطع الطين اليابس المتماسك   :  المدر هي  )(4
تـاج  ، وعنى بالوبر األخبية ألن أبنية الباديـة بـالوبر        ، به المدن والحضر ألن مبانيها إنما هي من بالمدر        

 . 14/95العروس 

لسان ، ح وقيل هو الصدر والعضدان وما بينهما والجمع أحضانالحضن هو ما دون اإلبط إلى الكش       :عناهام )(5
  .2/911العرب البن منظور 

 .11/51 مصنف عبد الرزاق )(6
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  :الحكم على الحديث 

  .رمة بن خالدالحديث ضعيف  ألنه مرسل أرسله عك
  

 $   $   $   $   $      
  

  :قال ابن األثير رحمه اهللا

 كان يلبس في الحرب من القَالنس ما يكون من السيجاَنِ rأن النبي "في حديث ابن عباس  
وقيل هو الطيلسان المقور ينسج كذلك، . السيجان جمع ساجٍ وهو الطَّيلَسان األخَضر" الخُضر
ومنهم من يجعل أِلفَه منْقَلبة عن الواو ومنهم من . نس كانت تُعمل منها أو من نوعهاكأن القَال

  )1( يجعلها عن الياء

   )147(رقمالحديث 

  .لم أعثر على تخريج له 
  

  :قال ابن األثير رحمه اهللا

  .)3("  عليه وهو محرم فافْتَدى)2(أنه زر ساجاً" ومنه حديثه اآلخر 

  )148(رقمالحديث 

  .لم أعثر على تخريج له 

 $   $   $   $   $      
  :قال ابن األثير رحمه اهللا

كلهم ذُو سيف محلى "وفي رواية " أصحاب الدجال عليهم السيجان" )4(ومنه حديث أبي هريرة
    .)5( " وساج

                                                 
 .432/ 2 النهاية في غريب الحديث واألثر )(1

 .2/70ساج مفرد السيجان وهي الطيالسة الخضر غريب الحديث البن قتيبة  :المعنى  )(2

 . المصدر نفسه)(3

 . أجد الرواية عن أبي هريرة ولكن عن غيره من الصحابةلم:  مالحظة)(4
 .432/ 2 النهاية في غريب الحديث واألثر )(5
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  )149( رقمالحديث 

  :الرواية األولى

حمد بن مصعبٍ حدثَنَا الَْأوزاعي عن ربِيعةَ بنِ َأبِي حدثَنَا م: قال اإلمام أحمد رحمه اهللا
 )1( يخْرج الدجاُل من يهودية َأصبهانr: " قَاَل رسوُل اللَّه :عبد الرحمنِ عن َأنَسِ بنِ ماِلك قَاَل

  .)2("السيجانم معه سبعون َألْفًا من الْيهود علَيهِ

  :تخريج الحديث 

 من طريق بشار بن )4(وأخرجه الطبراني،  من طريق أبي خيثمة)3(أخرجه أبو يعلى
 من طريق إسحاق بن عبد اهللا )5(وأخرجه مسلم، عن محمد بن مصعب به بمثلهكالهما موسى 

  .عن أنس به بمعناه
  :دراسة رجال اإلسناد 

  .)6(هـ208 ت محمد بن مصعب بن صدقة القرقسائي   - 
: وقال النسائي، )7("ضعيف الحديث": قال أبو حاتم، من ذلك: مجمع على تضعيفه

  .وغير ذلك، )8("ضعيف"

 .باقي رواة الحديث ثقات  - 

  :الحكم على الحديث 

وهي ، توبع في شيخ شيخه عند مسلم، فيه محمد بن مصعب ضعيف، الحديث ضعيف
  .ن لغيرهمتابعة قاصرة ويتقوى بها الحديث إلى الحس

  

                                                 
 مدينة إصبهان هي المعروفة بجي وهي اآلن تعرف بشهرستان وهي على ضفة نهر زندروذ بينهـا وبـين               )(1

ب وهـي كانـت أجـل    إصبهان اليوم وهي اليهودية نحو الميل أو أكثر وليس بها اليوم أحد خربت عن قر 
 .5/78معجم البلدان ، موضع بإصبهان

 .21/55 مسند أحمد )(2
 .3/426 مسند أبو يعلى )(3
 .11/161 المعجم األوسط للطبراني )(4
  7286رقم / باب في بقية أحاديث الدجال / كتاب الفتن وأشراط الساعة /  صحيح مسلم )(5
 .897ص تقريب التهذيب )(6

 .8/103 الجرح والتعديل )(7

 .26/464 تهذيب الكمال )(8
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  :الرواية الثانية 
حدثَنَا علي بن محمد حدثَنَا عبد الرحمنِ الْمحارِبِي عن : قال اإلمام ابن ماجه رحمه اهللا

و بنِ عبد اللَّه ِإسمعيَل بنِ رافعٍ َأبِي رافعٍ عن َأبِي زرعةَ السيباني يحيى بنِ َأبِي عمرٍو عن عمرِ
 فَكَان َأكْثَر خُطْبته حديثًا حدثَنَاه عن الدجاِل r خَطَبنَا رسوُل اللَّه :عن َأبِي ُأمامةَ الْباهلي قَاَل
ِلهقَو نم فَكَان نَاهذَّرحقَاَل:و نْ:" َأنضِ مي الَْأرتْنَةٌ فف تَكُن لَم ِإنَّه  نم ظَمَأع مةَ آديذُر َأ اللَّهذُ ذَر

 يمشي )1(ِإذْ نَزَل علَيهِم عيسى بن مريم الصبح فَرجع ذَِلك الِْإمام ينْكُص...  فتْنَة الدجاِل
 تَقَدم فَصلِّ فَِإنَّها : ثُم يقُوُل لَه،بين كَتفَيه ِليتَقَدم عيسى يصلِّي بِالنَّاسِ فَيضع عيسى يده )2(الْقَهقَرى

 افْتَحوا الْباب فَيفْتَح ووراءه الدجاُل :u قَاَل عيسى ،لَك ُأقيمتْ فَيصلِّي بِهِم ِإمامهم فَِإذَا انْصرفَ
فَِإذَا نَظَر ِإلَيه الدجاُل ذَاب كَما يذُوب الْملْح  ، محلى وساجٍسيفمعه سبعون َألْفَ يهودي كُلُّهم ذُو 

 ِإن ِلي فيك ضربةً لَن تَسبِقَني بِها فَيدرِكُه عنْد بابِ :u ويقُوُل عيسى ،في الْماء وينْطَلقُ هارِبا
فَ)3(اللُّد قْتُلُهفَي يقالشَّر ي ا خَلَقَ اللَّهمم ءقَى شَيبفَلَا ي ودهالْي اللَّه زِمهِإلَّاي يودهي ى بِهارَأنْطَقَ  تَو

ا اللَّه ذَِلك الشَّيء لَا حجر ولَا شَجر ولَا حاِئطَ ولَا دابةَ ِإلَّا الْغَرقَدةَ فَِإنَّها من شَجرِهم لَا تَنْطقُ ِإلَّ
  )4(الحديث...  يا عبد اللَّه الْمسلم هذَا يهودي فَتَعاَل اقْتُلْه:قَاَل

  :تخريج الحديث
 في )8( والروباني)7( وضياء الدين المقدسي)6( وحنبل بن إسحاق)5(أخرجه ابن أبي عاصم

  .مسنده أربعتهم من طريق ضمرة بن ربيعة عن السيباني به بنحوه
  :سناددراسة رجال اإل

  )9(هـ195 ت عبدالرحمن بن محمد بن زياد المحاربي أبو محمد الكوفي   - 
  زار ـوالب ،)12("هـأس بـال ب:"رـوفي موضع آخ ،)11(يـ والنسائ)10(نـن معيـه ابـقـوث

    
                                                 

  .6/4541لسان العرب البن منظور، عن الشيء النكوص اإلحجام واالنقداع: ناهامع )(1
 . 5/35معجم مقاييس اللغة ،إذا رجع إلى خلفه : عناهام )(2
بها بالضم والتشديد وهو جمع ألد واأللد الشديد الخصومة قرية قرب بيت المقدس من نواحي فلسطين ببا               :  لد )(3

 .5/15معجم البلدان ، يدرك عيسى بن مريم الدجال فيقتله
 .4077رقم / باب فتنة الدجال وخروج عيسى ابن مريم / كتاب الفتن /  سنن ابن ماجه )(4
 .2/432آلحاد والمثاني البن أبي عاصم ا )(5
 .38تن لحنبل بن إسحاق ص ف ال)(6
 .64ائل بيت المقدس لضياء الدين المقدسي ص فض )(7
 .3/406د الروباني مسن )(8
 .598ص تقريب التهذيب )(9

 .3/268 تاريخ ابن معين )(10
 .17/489 تهذيب الكمال )(11
 .هنفس  المصدر)(12
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  .)2( والذهبي)1(والدارقطني     
  .)4("كان ثقة كثير الغلط":  وقال ابن سعد)3(وذكره ابن حبان في الثقات

يروى عن المجهولين أحاديث منكرة فيفسد و، ا حدث عن الثقاتصدوق إذ": وقال أبو حاتم
  . )5("حديثه بروايته عن المجهولين

لكنه هوكذا و، هو صدوق: قال عثمان بن أبى شيبة": "الثقات " وقال ابن شاهين فى 
   .)8("ال بأس به": قال العجلى و،)7("صدوق يهم": قال الساجى و،)6("مضطرب

  .)9("كان يدلس قاله أحمدو، هال بأس ب:" وقال ابن حجر 
قال  و،)10("ال نعلمه سمع من معمرو،  بلغنا أنه كان يدلس":عن أبيه ، وقال عبد اهللا بن أحمد

  .)11("أنكر أحمد حديثه عن معمر،  كان يدلس":العجلى 
  .وروايته هذه ليست عنه، ثقة إال روايته عن معمر: قالت الباحثة

  )12(هـ150 ت نزيل البصرة يكنى أبا رافع القاص ري المدنيبن عويمر األنصابن رافع إسماعيل  -

  .)13("ليس بشيء": وقال ابن معين، "متروك الحديث":قال أبو حاتم،ومنه: مجمع على تضعيفه  

  .باقي رجال الحديث ثقات  - 
  :الحكم على الحديث 

  .)14(وكذلك ضعفه األلباني،فيه إسماعيل بن رافع متروك الحديث، الحديث ضعيف
        

                                                 
 .6/239 تهذيب التهذيب )(1

 .1/642 لكاشف للذهبي )(2

 .7/92 الثقات البن حبان )(3

 .6/392 الطبقات الكبرى )(4

 .5/282 الجرح والتعديل )(5

 .6/239تهذيب  تهذيب ال)(6

 . المصدر نفسه)(7

 .2/87 معرفة الثقات )(8

 .598 تقريب التهذيب )(9

 .3/364 العلل ومعرفة الرجال )(10

 .6/239 تهذيب التهذيب )(11

 .139ص تقريب التهذيب )(12

 .3/62 تاريخ ابن معين )(13

 .9/77حيح وضعيف سنن ابن ماجةص )(14
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  :قال ابن األثير رحمه اهللا

وهي ضرب من " نساَجة"والمعروفُ . هكذا جاء في رواية" فقام في ساَجة"ومنه حديث جابر 
  )1( المالَحف منسوجة

  

   )150(رقمالحديث 

 عن جميعا ِإبراهيم بن وِإسحقُ شَيبةَ َأبِي بن بكْرِ َأبو حدثَنَا: قال اإلمام مسلم رحمه اهللا
 علَى دخَلْنَا :قَاَل )2(َأبِيه عن محمد بنِ جعفَرِ عن الْمدني ِإسمعيَل بن حاتم حدثَنَا :بكْرٍ َأبو قَاَل حاتمٍ
 بِيده فََأهوى حسينٍ بنِ علي بن محمد َأنَا :فَقُلْتُ ِإلَي انْتَهى حتَّى الْقَومِ عن فَسَأَل اللَّه عبد بنِ جابِرِ
 شَاب غُلَام يومِئذ وَأنَا ثَديي بين كَفَّه وضع ثُم الَْأسفََل زِري نَزع ثُم الَْأعلَى زِري فَنَزع رْأسي ِإلَى
 في فَقَام الصلَاة وقْتُ وحضر - َأعمى  وهو- فَسَألْتُه شْئتَ ماع سْل َأخي ابن يا بِك مرحبا :فَقَاَل

ةاجسفًا نلْتَحا ما بِها كُلَّمهعضلَى وع بِهنْكم عجا رفَاهطَر هِإلَي نا مغَرِهص اُؤهرِدِإلَى و نْبِهلَى جع 
 ِإن :"فَقَاَل تسعا فَعقَد بِيده :فَقَاَل r اللَّه رسوِل حجة عن َأخْبِرني :لْتُفَقُ بِنَا فَصلَّى) 3 (الْمشْجبِ
 فَقَدم حاجr  اللَّه رسوَل َأن الْعاشرة في النَّاسِ في َأذَّن ثُم يحج لَم سنين تسع مكَثَ r اللَّه رسوَل
  )4(...  كَثير بشَر الْمدينَةَ

  :تخريج الحديث 

 أيضا على أجزاء من طريق عطاء بن أبي رباح ومجاهد بن جبر )5(أخرجه مسلم
 من )1(وأخرجه البخاري  . ثالثتهم عن جابر به بمعناه مختصرا)6(ومحمد بن مسلم بن تدرس

  .طريق عطاء بن أبي رباح عن جابر به بمعناه 

                                                 
 .2/432 النهاية في غريب الحديث واألثر )(1
 .879صتقريب التهذيب ،-أبو جعفر الباقر ، محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب:  هو)(2
هو بكسر الميم عيدان تُضم رُؤسها ويفَرج بين قَواِئمها وتُوضع عليها الثِّياب، وقـد تُعلَّـق عليهـا                  :  معناها )(3

األمر بالماء، وهو من تَشاج رِيدقية لتَب2/445النهاية في غريب الحديث واألثر، ذا اخْتَلَطإ: األس. 
 . مطوال2839ًرقم /  rباب حج النبي / كتاب الحج /  صحيح مسلم )(4
-2840-2838-2836-2835-2834-2833رقم  / باب في المتعة والحج     / كتاب الحج   /  صحيح مسلم    )(5

2841-2942-2943. 
 .3030رقم / صي الجمار بقدر حصى الخذف باب استحباب كون ح/ كتاب الحج /  صحيح مسلم )(6
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  :دراسة رجال اإلسناد 

  .يث كلهم ثقات رجال الحد

 $   $   $   $   $      
  

  :قال ابن األثير رحمه اهللا

وأصله من السيح . يقال ساح في األرضِ يسيح سياَحة إذا ذَهب فيها" ال سياحة في اإلسالم"فيه 
رارى وتركْنَى البفارقَةَ األمصار وسم ه األرض، أرادطُ على وجسالجارِي المنْب وهو الماء ك

وقيل أراد الذين يسيحون في األرضِ بالشَّر والنَّميمة واإلفساد بين . شُهود الجمعة والجماعاَت
  )1(الناس

  

  )151(رقمالحديث 

 وعن ليث عن )2(بن طاووسا معمر عن عن:قال اإلمام عبد الرزاق رحمه اهللا 
 : وزاد بن جريج"ياحة س وال)5( وال زمام)4( ال خزام:"rول اهللا ـال رسـ ق: قال)3(طاووس

  .)8("في اإلسالم )7( وال ترهب)6(وال تبتل"
  

                                                 
 .2/432 النهاية في غريب الحديث واألثر )(1

 .516صأبو محمد تقريب التهذيب ، عبد اهللا بن طاووس بن كيسان اليماني:  هو)(2

 .462صتقريب التهذيب ،-أبو عبد الرحمن الحميري الفارسي موالهم ، طاوس بن كيسان اليماني:  هو)(3

 حلَقَةَ من شَعر تجعل في أحد جانبي منْخري البعير، كانت بنو اسرائيل             جمع خزامة، وهي  : الخزام:  معناها )(4
تَخْزِم أنُوفها وتَخْرِق تراقيها ونحو ذلك من أنواع التعذيب، فوضعه اللّه تعالى عن هذه األمة، أي ال يفْعـل                   

 .2/29النهاية في غريب الحديث واألثر، الخزام في اإلسالم

النهاية في غريب  ،م البعير المعنى اتبعوه ما كان فيه موضع متبع وتوقوا ما لم يكن فيه موضعزما:  معناها)(5
 .2/47الحديث واألثر

 .1/190الفائق في غريب الحديث واألثر ، من البتل وهو القطع، ترك النكاح:  معناها)(6

وا يترهبون بالتَّخلّى من أشْغال الـدنْيا،       الخَوف، كان : وأصلُها من الرهبة  . هي من رهبنَة النصارى   :  معناها )(7
                 ه، ويضعخْصى نفسمنهم من كان ي د مشاقِّها، حتى إنلها، وتعملة عن أهزد فيها، والعهالَذِّها، والزم كوتَر

النهاية ، ن عنها عن اإلسالم ونهى المسلمي    rالسلْسلة في عنُقه، وغير ذلك من أنواعِ التَّعذيب، فنفاَها النبي           
 .2/280في غريب الحديث واألثر

 .8/448 مصنف عبد الرزاق )(8
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  :تخريج الحديث 

  . من طريق الحسن بن مسلم عن طاووس به بمثله)1(أخرجه ابن قتيبة
  :دراسة رجال اإلسناد

 -  غير : أنس وقيل: واسم أبيه أيمن وقيل-  بالزاي والنون مصغر-يمنَالليث بن أبي سليم بن ز 
  .)2(صدوق اختلط جدا ولم يتميز حديثه فترك ،هـ148  ت ذلك

سمعت أبي يقول ليث بن أبي :" قال عبد اهللا بن أحمد : وقيل فيه أقوال عدة تضعفه منها
  . )3("سليم مضطرب الحديث ولكن حدث عنه الناس

  .)4("ضعيف:" وسئل يحيى بن معين عنه فقال 
 زياد، أبىيزيد بن   إلى منأحب  سليمأبى ليث بن " : يقولأبىعبد الرحمن قال سمعت قال 

  .)5("كان ابرأ ساحة يكتب حديثه وهو ضعيف الحديث
  .ضعيف: قالت الباحثة

  .باقي رواة الحديث ثقات  - 
  :الحكم على الحديث 

وفيه الليث بن أبي سليم ، أرسله طاووس بن كيسان، فهو مرسل، الحديث إسناده ضعيف
  .)6(كما أن األلباني ضعفه ،ضعيف

  

 $   $   $   $   $   
  :قال ابن األثير رحمه اهللا   

قيل للصائم ساِئح؛ ألن الذي يسيح في األرض " سياَحةُ هذه األمة الصيام"ومن األول الحديث  
والصاِئم يمضي نَهاره ال يأكُل وال يشرب شيئاً . متَعبد يسيح وال زاد له وال ماء، فحين يجِد يطْعم

  )7(.فشُبه به

                                                 
 .1/179يب الحديث البن قتيبة غر )(1

 .817ص تقريب التهذيب )(2

 .2/379 العلل ومعرفة الرجال )(3

 .158/ 1 تاريخ ابن معين )(4

 .7/179 الجرح والتعديل  )(5

 .29/434امع الصغيرجالصحيح وضعيف  )(6

 .433/ 2نهاية في غريب الحديث واألثر  ال)(7
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   )152( رقملحديث ا

  .لم أعثر على تخريج له 

 $   $   $   $   $     
   

  :قال ابن األثير رحمه اهللا

  )1(.أي بالماء الجاري" ما سقى بالسيح فَفيه العشْر"وفي حديث الزكاة 
  

  )153(رقمالحديث 

دثنا ح، حدثنا رجاء بن محمد العذري البصري: قال اإلمام الترمذي رحمه اهللا في العلل
 سن فيما سقت السماء r أن النبي "عن أنس ،، ، عن قتادة)2(حدثنا همام: قال، سعيد بن عامر
  .)3( الحديث"وسقى العيون العشر، وسقى السيح

  :تخريج الحديث 

  .لترمذيالعلل للم أعثر عليه إال في 

  : دراسة رجال اإلسناد

  .رواة الحديث كلهم ثقات

  :الحكم على الحديث 

قتادة عن ، هو عندي مرسل":  عن هذا الحديث فقال)4(اسألت محمد: م الترمذياـول اإلمـيق
  .لوجود علة اإلرسال، وعلى ذلك فإن الحديث ضعيف، )5("وسعيد بن عامر كثير الغلط، rالنبي 

  

 $   $   $   $   $      
  

                                                 
 .433/ 2نهاية في غريب الحديث واألثر ال )(1

 .1024صتقريب التهذيب ،-أبو عبد اهللا البصري   ، همام بن يحيى بن دينار العوذي:  هو)(2

 .1/217 علل الترمذي )(3

 .المقصود هو محمد بن إسماعيل البخاري:   قالت الباحثة)(4

 .1/217 علل الترمذي )(5
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  :قال ابن األثير رحمه اهللا

أي جرى " وب مخافة الغَرق ثم ساحتْفلقد ُأخْرِج أحدنا بثَ"ومنه حديث البراء في صفة بئر 
  )1(.ماُؤها وفاضت

  

  )154(رقمالحديث 

حدثَنَا هاشم حدثَنَا سلَيمان عن حميد عن يونُس عنِ الْبراء : قال اإلمام أحمد رحمه اهللا
 فَنَزَل فيها : قَاَل-يعني قَليلَةَ الْماء-  ذَمة )2( في مسيرٍ فََأتَينَا علَى ركيr كُنَّا مع رسوِل اللَّه :قَاَل

 علَى شَفَة الركي فَجعلْنَا فيها r ورسوُل اللَّه : فَُأدِليتْ ِإلَينَا دلْو قَاَل)3(ستَّةٌ َأنَا سادسهم ماحةً
تْ ِإلَى رعفا فَرهثُلُثَي ابرق ا َأوفَهصن وِل اللَّهسr،اءرقَاَل الْب : لُهعًئا َأجشَي ْل َأجِدتُ بِِإنَاِئي هدفَك 

 وِل اللَّهسِإلَى ر لْوتْ الدعفتُ فَردجا وي فَملْقي حفr "ا فَقَاَليهف هدي سفَغَم: َأن اللَّه ا شَاءم 
 ثُم :فَلَقَد رَأيتُ َأحدنَا ُأخْرِج بِثَوبٍ خَشْيةَ الْغَرق قَاَل : قَاَل،ما فيها فَعيدتْ ِإلَينَا الدلْو بِ،"يقُوَل

حدثَنَا هدبةُ حدثَنَا سلَيمان بن الْمغيرة عن  و: حدثَنَا عبد اللَّه قَاَل-يعني جرتْ نَهرا -ساحتْ 
نلَاٍل عنِ هب ديمقَاَلح هونَح اءرنِ الْبع ونُسةً: ياحا مضَأي يه4( ف(.  

  :تخريج الحديث 

 من طريق عبد )6(وأخرجه الطبراني)5(أخرجه أحمد أيضا من طريق عفان بن مسلم
 به  بن المغيرة عن سليمان)عفان وعبد الرحمن وهدبة( الرحمن المقرئ وهدبة بن خالد ثالثتهم

  .بنحوه 
  : اإلسناد دراسة رجال

  .)7( من الرابعة ن القاسم الثقفيبيونس بن عبيد مولى محمد    - 
  

                                                 
 .2/433 الحديث األثر  النهاية في غريب)(1

 .1/413غريب الحديث البن الجوزي ، البئر:  هي)(2

غريـب  ،  وهو الذي ينزل في الركية إذا قل ماؤها فيمأل الـدلو بيـده       – الواحد مائح    –أي مستقية   :  معناها )(3
 .2/380الحديث البن الجوزي 

 .30/547 مسند أحمد )(4

 .586/ 30 مسند أحمد )(5

 .2/62طبرانيجم الكبير للع الم)(6

 .1099ص تقريب التهذيب )(7
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  )1("الثقات " ذكره ابن حبان فى كتاب      
   .)2("مجهول": قال القطان     
   )3("مقبول:" قال ابن حجر      

  .مقبول كما قال ابن حجر: قالت الباحثة

  .باقي رواة الحديث ثقات  - 
  

  :الحكم على الحديث 

ويرتقي إلى الحسن لغيره  ،فيه يونس بن عبيد مقبول ولم يتابع، الحديث ضعيف اإلسناد
رواه " :قال الهيثمي ،)4( به بن عازببمتابعة أبي إسحاق عمرو بن عبد اهللا بن عبيد عن البراء

  . )5(أحمد والطبراني ورجالهما رجال الصحيح

   

 $   $   $   $   $      
  

  :قال ابن األثير رحمه اهللا

  )6(.وهو نهر بالعواصمِ قريبا من المصيصة وطَرسوس، ويذكر مع جيحان" سيحان"وفيه ذكر 

  )155(رقمالحديث 

حدثَنَا َأبو بكْرِ بن َأبِي شَيبةَ حدثَنَا َأبو ُأسامةَ وعبد اللَّه بن : قال اإلمام مسلم رحمه اهللا
م نب يلعرٍ ويحنُم رمنِ عب اللَّه ديبع نهِرٍ عوس  دمحثَنَا مدرٍ حينِ نُمب اللَّه دبع نب دمحثَنَا مدح

                                                 
 .5/554 الثقات البن حبان )(1

 .11/391 تهذيب التهذيب )(2

 .1099ص تقريب التهذيب )(3
بـاب  / وكتـاب المغـازي    ،  3312رقم    / باب عالمات النبوة في اإلسالم      / كتاب المناقب   /  صحيح البخاري    )(4

 .30/532د أيضاً  وفي مسند أحم4151-4150رقم  / غزوة الحديبية 

 .8/300جمع الزوائد ومنبع الفوائد للهيثمي م )(5
 .2/433 النهاية في غريب الحديث واألثر )(6
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 :بن بِشْرٍ حدثَنَا عبيد اللَّه عن خُبيبِ بنِ عبد الرحمنِ عن حفْصِ بنِ عاصمٍ عن َأبِي هريرةَ قَاَلا
  )5(" كُلٌّ من َأنْهارِ الْجنَّة)4( والنِّيُل)3(والْفُراتُ )2(وجيحان )1(سيحانr": اَل رسوُل اللَّه قَ

  :تخريج الحديث 

  .انفرد به مسلم دون البخاري 

  :دراسة رجال اإلسناد

  .رجال الحديث كلهم ثقات

 $   $   $   $   $      
  

  :قال ابن األثير رحمه اهللا

  )6(أي اندفَعت واتَّسعت" فانْساحت الصخرة" حديث الغَار وفي

  (*) الحديث 

  .بلفظ انساخت) 58(هذا الحديث تقدم تخريجه تحت رقم 
  

                                                 
 سيحان بفتح أوله وسكون ثانيه ثم حاء مهملة وآخره نون فعالن من ساح الماء يسيح إذا سال وهو نهر كبير بالثغر                      )(1

وم يمر بأذنة ثم ينفصل عنها نحو ستة أميال فيصب في بحر            من نواحي المصيصة وهو نهر أذنة بين أنطاكية والر        
 .3/293معجم البلدان، الروم

 جيحان بالفتح ثم السكون والحاء مهملة وألف ونون نهر بالمصيصة بالثغر الشامي ومخرجه من بالد الروم ويمـر                   )(2
 رومية عجيبـة قديمـة   حتى يصب بمدينة تعرف بكفربيا بإزاء المصيصة وعليه عند المصيصة قنطرة من حجارة   
 .2/196معجم البلدان، عريضة فيدخل منها إلى المصيصة وينفذ منها فيمتد أربعة أميال ثم يصب في بحر الشام

 الفرات بالضم ثم التخفيف وآخره تاء مثناة من فوق قال حمزة والفرات معرب عن لفظه ولـه اسـم آخـر وهـو             )(3
لجنيبة والجنيبة تسمى بالفارسية فاالذ والفرات فـي أصـل كـالم            فاالذروذ ألنه بجانب دجلة كما بجانب الفرس ا       

وقد فرت الماء يفرت فروتة وهو فرات إذا        } هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج       { العرب أعذب المياه قال عز وجل       
عذب ومخرج الفرات فيما زعموا من أرمينية ثم من قاليقال قرب خالط ويدور بتلك الجبال حتـى يـدخل أرض                     

 .4/241معجم البلدان، جيء إلى كمخ ويخرج إلى ملطية ثم إلى سميساط ويصب إليه أنهار صغارالروم وي
 من عجائب مصر النيل جعله اهللا لها سقيا يزرع عليه ويستغنى به عن مياه المطر في أيام القيظ إذا نضبت الميـاه                       )(4

بحر الملح فيصير كالسكر له حتى يربو ويعم        من سائر األنهار فيبعث اهللا في أيام المد الريح الشمال فيغلب عليه ال            
الربى والعوالي ويجري في الخلج والمساقي فإذا بلغ الحد الذي هو تمام الري وحضر زمان الحـرث والزراعـة                   
بعث اهللا الريح الجنوب فكبسته وأخرجته إلى البحر الملح وانتفع الناس بالزراعة مما يروى مـن األرض وأجمـع          

 .5/334معجم البلدان الدنيا نهر أطول من النيلأهل العلم أنه ليس في 
 .7055رقم / ما في الدنيا من أنهار الجنة / كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها/ صحيح مسلم)(5

 .2/433 النهاية في غريب الحديث واألثر )(6
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  :قال ابن األثير رحمه اهللا

لصاد، وهو ويروى با. أي مصغية مستَمعة" ما من دابة إَّال وهي مسيخَة"في حديث يوم الجمعة 
  )1(األصُل

   )156(رقمالحديث 
 عن ماِلك عن يزِيد بنِ عبد اللَّه بنِ الْهاد )2(حدثَنَا الْقَعنَبِي: قال اإلمام أبو داود رحمه اهللا

 :r قَاَل رسوُل اللَّه : قَاَلعن محمد بنِ ِإبراهيم عن َأبِي سلَمةَ بنِ عبد الرحمنِ عن َأبِي هريرةَ
 ، وفيه ماتَ، وفيه تيب علَيه،خَير يومٍ طَلَعتْ فيه الشَّمس يوم الْجمعة فيه خُلقَ آدم وفيه ُأهبِطَ"

ة من حين تُصبِح حتَّى تَطْلُع الشَّمس يوم الْجمعما من دابة ِإلَّا وهي مسيخَةٌ  و،وفيه تَقُوم الساعةُ
الِْإنْسو ِإلَّا الْجِن ةاعالس نةً ،شَفَقًا ماجح َأُل اللَّهسلِّي يصي وهو ملسم دبا عفُهادصةٌ لَا ياعس يهفو 

 فَقَرَأ كَعب التَّوراةَ : بْل في كُلِّ جمعة قَاَل:ة يوم فَقُلْتُ ذَِلك في كُلِّ سنَ: قَاَل كَعب،ِإلَّا َأعطَاه ِإياها
 ثُم لَقيتُ عبد اللَّه بن سلَامٍ فَحدثْتُه بِمجلسي مع كَعبٍ فَقَاَل : قَاَل َأبو هريرةrَ صدقَ النَّبِي :فَقَاَل

 لَه فََأخْبِرني بِها فَقَاَل عبد اللَّه : قَاَل َأبو هريرةَ فَقُلْتُ،لمتُ َأيةَ ساعة هي قَد ع:عبد اللَّه بن سلَامٍ
 كَيفَ هي آخر ساعة من يومِ الْجمعة وقَد قَاَل : هي آخر ساعة من يومِ الْجمعة فَقُلْتُ:بن سلَامٍا

وُل اللَّهسر r":ايهلِّي فصةُ لَا ياعالس لْكتلِّي وصي وهو ملسم دبا عفُهادص؟ لَا ي نب اللَّه دبفَقَاَل ع 
 : قَاَل"من جلَس مجلسا ينْتَظر الصلَاةَ فَهو في صلَاة حتَّى يصلِّيr : َألَم يقُْل رسوُل اللَّه :سلَامٍ

  )3(" هو ذَاك: قَاَل، بلَى:قُلْتُفَ
  :تخريج الحديث 

 عن أبي هريرة به )5(أيوب بن محمد و)4(أخرجه البخاري من طريق محمد بن سيرين
 عن أبي )8(محمد بن زياد و)7(أيوب بن محمد و)6(وأخرجه مسلم من طريق األعرج، بنحوه

                                                 
 .2/433النهاية في غريب الحديث واألثر  )(1

 أصله من المدينـة وسـكنها ت        عبداهللا بن مسلمة بن قعنب القعنبي الحارثي أبو عبدالرحمن البصري         :  هو )(2
 .547صهـ تقريب التهذيب 221

  .1046رقم / باب فضل يوم الجمعة وليلة الجمعة /كتاب الصالة / سنن أبو داود)(3
 .5294رقم  / باب اإلشارة في الطالق واألمور / كتاب الطالق /  صحيح البخاري )(4

 .6400رقم  /  التي في يوم الجمعة باب الدعاء في الساعة/ كتاب الدعوات /  صحيح البخاري )(5

 .1853رقم  / باب في الساعة التي في يوم الجمعة / كتاب الجمعة /  صحيح مسلم )(6

 .1854رقم  / باب في الساعة التي في يوم الجمعة / كتاب الجمعة /  صحيح مسلم )(7

 .1857رقم  / باب في الساعة التي في يوم الجمعة / كتاب الجمعة /  صحيح مسلم )(8
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 من طريق أبي )2(والبغوي، مهدي من طريق عبد الرحمن بن )1(وأخرجه أحمد، هريرة به بمعناه
 ثالثتهم )4(يحيى بن عبد اهللا بن بكير و)3(البيهقي من طريق القعنبي و،مصعب أحمد بن أبي بكر

  .عن مالك به بمثله) أحمد والبغوي والبيهقي(
  :دراسة رجال اإلسناد

  .رجال الحديث كلهم ثقات 
  :الحكم على الحديث 

  .)5(وصححه األلباني، الحديث صحيح اإلسناد

 $   $   $   $   $      
  

  :قال ابن األثير رحمه اهللا

وقد يسمى به . أي الذّئبِ" لكَأنّي بِجنْدب بن عمرٍ وأقبل كالسيد"في حديث مسعود بن عمرو ) س(
دها. األسعد والسيادة في السين والواو ألنه موضي6(.وقد تقدمت أحاديثُ الس(  

  

  )157(رقمالحديث 

وحدثني محمد بن الحجازي، عن أسيد بن أبي أسيد، عن : م الواقدي رحمه اهللاقال اإلما
ما كنا خروجنا : لما نزلنا على الحديبية، والماء قليل، سمعت الجد بن قيس يقول: أبي قتادة، قال

ال تقل هذا يا أبا عبد اهللا، فلم : فقلت! نموت من العطش عن آخرنا! إلى هؤالء القوم بشيء
     قال . ال واهللا، ما أحرمت: فلم تخرج معتمراً؟ قال: قلت. جت مع قوميخر: خرجت؟ قال

   الرجل فنزل بالسهم، وتوضأ rفلما دعا رسول اهللا ! ال: وال نويت العمرة؟ قال: ادةـأبو قت
لكأني واهللا  ....  في الدلو ومج فاه فيه، ثم رده في البئر، فجاشت البئر بالرواءrرسول اهللا 

                                                 
 .16/204 مسند أحمد )(1

 .2/238 شرح السنة للبغوي )(2

 .3/250 السنن الكبرى للبيهقي )(3

 .4396وشعب اإليمان ، 3/250 السنن الكبرى للبيهقي )(4

 .3/46حيح وضعيف سنن أبي داود ص )(5

 .2/433 النهاية في غريب الحديث األثر )(6
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ا على سهمٍ مفوق بآخر، ال يسير إلى أحد بسهمه إال  عاض وقد أقبل كالسيدبجندب بن عمرو
   )1( الحديث... وضعه حيث يريد
  :تخريج الحديث

  .)2(نحوه الواقدي به بعنأخرجه ابن عساكر 
  :دراسة رجال اإلسناد

قيل ، يقال ألبي قتادة فارس رسول اهللا، الحارث بن ربعي بن بلدمة أبو قتادة األنصاري السلمي - 
   .)t )3توفي أبو قتادة بالمدينة سنة أربع وخمسين والصحيح أنه توفي بالكوفة في خالفة علي 

  . )4(ت في أول خالفة المنصور ، أسيد بن أبي أسيد واسم أبيه يزيد   - 
   .)5(ذكره ابن حبان في الثقات 

  ."صدوق " :)7(  والذهبي )6(وقال ابن حجر 
  . )8("يعتبر به" :وقال الدارقطني

  .صدوق: قالت الباحثة
  .محمد بن الحجازي لم أعثر على ترجمة له   - 
  .)56(تقدمت ترجمته في حديث محمد بن عمر بن واقد األسلمي الواقدي     - 
  .باقي رجال الحديث ثقات   - 

  :الحكم على الحديث 
ومحمد بن ، فيه محمد بن عمر الواقدي ضعيف متهم بالكذب،  موضوعالحديث متروك

  . حتى يتبين غير ذلكلحجازي لم أعثر على ترجمة له فهو مجهول الحالا

 $   $   $   $   $      
  

                                                 
 .1/238 المغازي للواقدي )(1

 .60/27 تاريخ دمشق )(2

 .1/86 االستيعاب في معرفة األصحاب البن عبد البر )(3

 .147ص تقريب التهذيب )(4

 .6/71 الثقات البن حبان )(5

 .147ص تقريب التهذيب )(6

 .1/251 الكاشف للذهبي )(7

 .2/125 موسوعة أقوال الدارقطني )(8
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  :قال ابن األثير رحمه اهللا

نَوع من البرود : السيراء بكسر السين وفتح الياء والمد" أهدى له ُأكَيدر دومةَ حلَّةً سيراء"فيه 
وقال بعض . هكذا يروى على الصفة. القد: ء من السيريخاِلطه حرير كالسيور، فهو فعال

لم يأت فعالء صفةً، ولكن : إنما هو حلَّةَ سيراء على اإلضافة، واحتَج بأن سيبويه قال: المتأخرين
  )1( وشَرح السيراء بالحرير الصافي، ومعناه حلَّةَ حرير. اسما

  

  )158(رقمالحديث 
 وزهير بن حربٍ )2(حدثَنَا َأبو بكْرِ بن َأبِي شَيبةَ وَأبو كُريبٍ و: مسلم رحمه اهللاقال اإلمام

 عن َأبِي عونٍ )3( حدثَنَا وكيع عن مسعرٍ:قَاَل الْآخَرانِ و، َأخْبرنَا: قَاَل َأبو كُريبٍ- واللَّفْظُ ِلزهيرٍ- 
ي4( الثَّقَف( ينَفاِلحٍ الْحَأبِي ص نع)5( يلع نةَعومد ردُأكَي َأن)6(  ى ِإلَى النَّبِيدَأهr  ٍرِيرح بثَو

وقال ، )7(" بين النِّسوة:"قَاَل َأبو بكْرٍ وَأبو كُريبٍ و" شَقِّقْه خُمرا بين الْفَواطمِ:"فََأعطَاه عليا فَقَاَل
حدثَنَا َأبو بكْرِ بن َأبِي شَيبةَ حدثَنَا غُنْدر عن شُعبةَ عن عبد الْملك بنِ ميسرةَ : إلمام مسلم أيضاا

ها  فَخَرجتُ فيحلَّةَ سيراءr  كَساني رسوُل اللَّه :عن زيد بنِ وهبٍ عن علي بنِ َأبِي طَاِلبٍ قَاَل
  .)8(" فَشَقَقْتُها بين نساِئي:"فَرَأيتُ الْغَضب في وجهِه قَاَل

  
                                                 

 .2/433 النهاية في غريب الحديث واألثر )(1

 .885صتقريب التهذيب ،- كريب الهمداني أبو كريب الكوفي محمد بن العالء بن:  هو)(2

 .936صتقريب التهذيب ،-مسعر بن كدام بن ظهير الهاللي أبو سلمة الكوفي :  هو)(3

 .874صتقريب التهذيب ،-محمد بن عبيد اهللا بن سعيد أبو عون الثقفي الكوفي األعور :  هو)(4

 .596صتقريب التهذيب ،-لكوفي عبد الرحمن بن قيس أبو صالح الحنفي ا:  هو)(5

وأرسل سرية إلى أكيدر مع خالد بن الوليـد          rصاحب دومة الجنْدل كتب إليه النبي       ،   أكَيدر بن عبد الملك    )(6
   . )إنكم ستجدون أكيدراً خارج الحصن: ( وقال لهم

  . tر بن الخطاب فوهبها لعم، حلة حرير rوذكر ابن منده وأبو نعيم أنه أسلم وأهدى إلى النبي      
وهذا ال اختالف   ،  وصالحه ولم يسلم   rوإنما أهدى لرسول اهللا     ،  أما سرية خالد فصحيح   ): ابن األثير (قلت       

 rوكان أكيدر نصرانياً ولما صالحه النبي       ،  فقد أخطأ خطأ ظاهراً   ،  إنه أسلم : ومن قال ،  بين أهل السير فيه   
وقد ،  فقتله مشركاً نصرانياً  ،  t،  ما حصر دومة أيام أبي بكر     ثم إن خالداً أسره ل    ،  عاد إلى حصنه وبقي فيه    

ارتد ومنع ما    rفلما مات النبي    ،  ذكر البالذري أن أكيدراً لما قدم على النبي مع خالد أسلم وعاد إلى دومة             
 وإالّ، وعلى هذا القول أيضاً فال ينبغي أن يذكر في الصحابة، فلما سار خالد من العراق إلى الشام قتله، قبله

 .1/173أسد الغابة في معرفة الصحابة البن األثير ، فيذكر كل من أسلم في حياة رسول اهللا ثم ارتد

 .5315رقم / باب تحريم إستعمال الذهب والفضة على الرجل / كتاب اللباس والزينة /  صحيح مسلم)(7

 .5316رقم /  الرجل باب تحريم إستعمال الذهب والفضة على/ كتاب اللباس والزينة /  صحيح مسلم )(8
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  :تخريج الحديث 
 البخاري من وأخرجه، )1( مسلم أيضا من طريق شعبة عن أبي عون به بنحوه أخرجه

 عن شعبة به بمثله ومن طريق محمد بن بشار عن )3( وسليمان بن حرب)2(طريق حجاج بن منهال
  . به بمثله)4(غندر

  :دراسة رجال اإلسناد
  .رواة الحديث كلهم ثقات

 $   $   $   $   $      
  

   :قال ابن األثير رحمه اهللا

  )5("اجعلْه خُمراً: أنه أعطَى علياً برداً سيراء وقال"ومنه 
  

   )159(رقمالحديث 

 rاء التي أعطاها النبي وإنما مدار الحديث أنه حلة سير) بردا(يه بهذا اللفظلم أعثر عل  
  . وقد تقدمت دراسته في الحديث السابق، tلعلي 

  

 $   $   $   $   $      
  

  :قال ابن األثير رحمه اهللا

  )6( "لو اشْتَريتها: أنه رأى حلةً سيراء تُباَع، فقال"ومنه حديث عمر 
  

  

                                                 
 .5314رقم / باب تحريم إستعمال الذهب والفضة على الرجل / كتاب اللباس والزينة /  صحيح مسلم)(1

وكتاب ، 2614رقم  / باب هدية ما يكره لبسها / كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها  /  صحيح البخاري )(2
 .5366رقم  / باب كسوة المرأة بالمعروف / النفقات

 . 5840رقم / باب الحرير للنساء/ كتاب  اللباس / صحيح البخاري)(3

 .المصدر نفسه) (4
 .2/433 النهاية في غريب الحديث واألثر )(5
 .صدر نفسهم ال)(6
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  )160(الحديث 
 حدثَني جويرِيةُ عن نَافعٍ : ِإسماعيَل قَاَلحدثَنَا موسى بن:  قال اإلمام البخاري رحمه اهللا

 رمع َأن اللَّه دبع نعt فَقَاَل اعتُب اءريلَّةَ سَأى حا :رتَهتَعاب لَو وَل اللَّهسا رِإذَا  ي فْدا ِللْوهستَلْب
 بعثَ بعد ذَِلك ِإلَى عمر حلَّةَ r لَه وَأن النَّبِي )1( من لَا خَلَاقَ ِإنَّما يلْبس هذه:"َأتَوك والْجمعة قَاَل

اها ِإياهرِيرٍ كَسح اءريس"رما قُلْتَ: فَقَاَل عا ميهتَقُوُل ف تُكعمس قَدا ويهتَنوثْتُ :" فَقَاَل! كَسعا بِإنَّم 
ا َأوهِلتَبِيع كاِإلَيهو2(" تَكْس(.  
  :تخريج الحديث

  .انفرد به دون مسلم 

  :دراسة رجال اإلسناد

 - تح الموحدةفبضم المعجمة و - بن أسماء بن عبيد الضبعي  -  تصغير جارية - جويرية  - 
   .)3(هـ173 ت البصري

   .)6( وابن معين)5( والذهبي)4(وثقه أحمد     

   .)7(وذكره ابن حبان في الثقات    

  .)9("صدوق": وقال ابن حجر، )8("صالح": ل أبو حاتموقا    

  .ثقة: قالت الباحثة

  .باقي رواة الحديث ثقات  - 
  

 $   $   $   $   $      
  

                                                 
 .2/214معجم مقاييس اللغة البن فارس ، ألنه قد قدر لكل أحد نصيبه، النصيب:  معناها)(1
 .5841رقم  / ير للنساءباب الحر/كتاب اللباس /  صحيح البخاري )(2
 .205ص تقريب التهذيب )(3

 .2/551 العلل ومعرفة الرجال )(4

 .1/298 الكاشف للذهبي )(5

 .1/84 تاريخ ابن معين )(6

 .6/153 الثقات البن حبان )(7

 .2/531 الجرح والتعديل )(8

 .205ص تقريب التهذيب )(9
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  :قال ابن األثير رحمه اهللا

أي فيها خطوطٌ من إبريسمٍ " إن أحد عماله وفَد إليه وعليه حلَّة مسيرة"ومنه حديثه اآلخر 
  )1( ويروى عن علي حديثٌ مثْله. كالسيورِ

  

  )161(رقمالحديث 

عن َأبِي ، عن يزِيد بنِ َأبِي زِياد، حدثَنَا عبد الرحيمِ: قال اإلمام أبو بكر بن أبي شيبة
 بِحرِيرٍ حلَّةٌ مسيرةٌ r اِهللا  ُأهدي ِإلَى رسوِل"؛ َأنَّهعن علي، حدثَني هبيرةُ بن يرِيمٍ:  قَاَل )2(فَاختَةَ

َألْبسها ؟ ، ما َأصنَع بِها، يا رسوَل اِهللا: فََأتَيتُه فَقُلْتُ، فََأرسَل بِها ِإلَي، )4(، َأو لُحمتُها)3(ِإما سداها
  )6(")5(لْها خُمرا بين الْفَواطمِولَكن اجع، ِإنِّي الَ َأرضى لَك ما َأكْره ِلنَفْسي، الَ: قَاَل

  : تخريج الحديث

  .به بنحوه t من طريق جعدة بن هبيرة عن علي )9( والشيباني)8( والطبراني)7(أخرجه البيهقي
  :دراسة رجال اإلسناد 

 -  ويقال - بمعجمة ثم موحدة خفيفة-  الشبامي - بتحتانية أوله وزن عظيم- بيرة بن يريم ه  -
  .)10( وفاء أبو الحارث الكوفي- مةالخارفي بمعج

،  ال بأس بحديثه":عن أحمد بن حنبل ، قال أبو بكر األثرم، )11(ذكره ابن حبان في الثقات
 ،)12("تفرد بالرواية عنهمو، هو أحسن استقامة من غيره يعنى الذين روى عنهم أبو إسحاق

                                                 
 .2/434 النهاية في غريب الحديث و األثر )(1

 .1/386تقريب التهذيب ،-عيد بن عالقة الهاشمي موالهم أبو فاختة الكوفي  س:  هو)(2

المصباح المنير في غريـب     ، وزان الحصى من الثوب خالف اللحمة وهو ما يمد طوال في النسج           :  معناها )(3
 .1/271الشرح الكبير للرافعي 

 .2/551غريب الشرح الكبير للرافعي المصباح المنير في ،  الثوب ما ينسج عرضا-اللحمة بالفتح:  معناها)(4

 .المقصود بهم مجموعة من النساء تدعى كل واحدة منهن فاطمة: الت الباحثةق )(5

 .8/159 مصنف أبو بكر بن أبي شيبة )(6

 .8/205 شعب اإليمان )(7

 .23/357 المعجم الكبير )(8

 .1/114 االحاد والمثاني )(9

 .1018ص تقريب التهذيب )(10

 .5/511بن حبان  الثقات ال)(11

 .9/109 الجرح والتعديل )(12
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قال ابن  و،)2("ه بالمجهولشبي": قال ابن أبى حاتم عن أبيه و،)1(" ليس بالقوى":قال النسائى و
  .)4("قد عيب بالتشيعو، ال بأس به:" وقال ابن حجر ، )3("ضعيف": خراش

  .صدوق: قالت الباحثة

  .)5( من الخامسة يزيد بن أبي زياد الهاشمي موالهم الكوفي   - 

  :متفق على تضعيفه ومنها      

   .)6("حديثه ليس بذاك": قال أحمد بن حنبل     

  .)7(" ال يحتج بحديثه":عن يحيى بن معين ، ورىوقال عباس الد

  .)9("ليس بالقوي:"كذلك قال أبو حاتم، )8("ليس بالقوي:" وعنه أيضا 

  .وأقوال تضعيفه كثيرة فهو ضعيف: قالت الباحثة

  .باقي رواة الحديث ثقات  - 

  :الحكم على الحديث 

يح بمتنه كما عند مسلم والحديث صح، فيه يزيد بن أبي يزيد ضعيف، الحديث ضعيف اإلسناد
  .)158(في الحديث السابق 

  

  

 $   $   $   $   $      
  

  

                                                 
 .151 /30 تهذيب الكمال )(1

 .9/110 الجرح والتعديل )(2

 .11/23 تهذيب التهذيب )(3

 .1018  ص تقريب التهذيب)(4

 .1075ص تقريب التهذيب )(5

 .2/484 العلل ومعرفة الرجال )(6

 .4/59 تاريخ ابن معين  )(7

 .1/228 تاريخ ابن معين )(8

 .9/265الجرح والتعديل  )(9
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  :قال ابن األثير رحمه اهللا

أي المسافة التي يسار فيها من األرض، كالمنْزِلة، والمتْهمة، " نُصرت بالرعب مسيرةَ شهر"وفيه 
  )1( .وقد تكرر في الحديث. ش والعجزوهو مصدر بمعنى السير، كالمعيشة، والمعجِزة، من العي

  

  )162( رقمالحديث 

 حدثَنَا هشَيم : قَاَل- هو الْعوقي- حدثَنَا محمد بن سنَانٍ : قال اإلمام البخاري رحمه اهللا
هو -  حدثَنَا يزِيد : قَاَل)2(سيار َأخْبرنَا : َأخْبرنَا هشَيم قَاَل:حدثَني سعيد بن النَّضرِ قَاَل و ح:قَاَل

يربٍ الْفَقيهص نقَاَل-اب :اللَّه دبع نب ابِرنَا جرَأخْب " النَّبِي َأن rقَاَل : نطَهعي ا لَمسيتُ خَمطُأع 
ض مسجِدا وطَهورا فََأيما رجٍل من ُأمتي  وجعلَتْ ِلي الَْأر،نُصرتُ بِالرعبِ مسيرةَ شَهرٍَأحد قَبلي 

 وكَان النَّبِي ، وُأعطيتُ الشَّفَاعةَ، وُأحلَّتْ ِلي الْمغَانم ولَم تَحلَّ ِلَأحد قَبلي،َأدركَتْه الصلَاةُ فَلْيصلِّ
  .)3("سِ عامةًيبعثُ ِإلَى قَومه خَاصةً وبعثْتُ ِإلَى النَّا

  : تخريج الحديث

  .  به بنحوه بن بشير من طريق يحيى بن يحيى عن هشَيم)4(أخرجه مسلم
  :دراسة رجال اإلسناد

  .رواة الحديث ثقات

 $   $   $   $   $      
  

  :قال ابن األثير رحمه اهللا

 ر"وفي حديث بدر ذكريبين: بفتح السين وتشديد الياء المكسورة" س يبكَث مر والمدينة، قَسبد 
 عنده النبيrرد5( غَنائم ب(.  

  

  
                                                 

 .2/434 النهاية في غريب الحديث واألثر )(1

 .427صتقريب التهذيب ،-سيار أبو الحكم العنزي وأبوه يكنى أبا سيار واسمه وردان  :  هو)(2

 .335رقم  / باب قول اهللا تعالى فلم تجدوا ماءا فتيمموا/كتاب التيمم /  صحيح البخاري )(3

 .1050رقم  / باب /مساجد ومواضع الصالةكتاب ال/  صحيح مسلم )(4

 .2/434 النهاية في غريب الحديث واألثر )(5



  الفصل األول                       األحاديث الواردة من باب السين مع النون حتى نهاية باب السين مع الياء

 
 

286

  )163(رقمالحديث 

محمد بن : َأخْبرنَا َأبو عبد اللَّه الْحافظُ َأخْبرنَا َأبو الْعباسِ: قال اإلمام البيهقي رحمه اهللا
 ": يونُس بن بكَيرٍ عن محمد بنِ ِإسحاقَ بنِ يسارٍ قَاَل يعقُوب حدثَنَا َأحمد بن عبد الْجبارِ حدثَنَا

 وُل اللَّهسى رضموr قَاُل لَهيبٍ يِإلَى كَث نْهم جخَر اءفْرالص قَاُل لَهي يقضم نم جا خَرفَلَم يس ر
  .)1("النَّفََل بين الْمسلمين علَى ذَِلك الْكَثيبِ rقَسم رسوُل اللَّه علَى مسيرة لَيلَة من بدرٍ َأو َأكْثَر فَ

  : تخريج الحديث

  .لم أجده إال في السنن الكبرى للبيهقي
  :دراسة رجال اإلسناد

  . وهو صدوق)12(تقدمت ترجمته في حديث ، محمد بن إسحاق بن يسار   - 

  )2(هـ199، ت الكوفي الجمال بكير أبو :قالوي، بكر أبو ،بانييالشَّ واصل بنس بن بكَيرٍ يونُ   - 

  .)5("هو اليوم ثقة عند أصحاب الحديث": ، وقال ابن عمار)4(وابن نمير )3(وثقه ابن معين    

ا؛ إال أنه كان مع جعفر بن يحيى البرمكي، وكان كان ثقة صدوقً": وقال يحيى بن معين    
رأيت ابني : ثم قال يحيى. كذب: ونه بالزندقة لكذا وكذا، فقالموسرا فقال له رجل أنهم يرم

، )6("أبي شيبة أتياه فأقصاهما، وسأاله كتابا فلم يعطهما، فذهبا يتكلمان فيه، وقد كتبت عنه
  .)8(، وذكره ابن حبان في الثقات)7(" قد كتبت عنه":وقال أبو خيثمة
 أما:  ينكر عليه ؟ فقاليء أي ش:"نهعسئل أبو زرعة ، و)9("محله الصدق: "وقال أبو حاتم

أمره ثبت في ت ينبغي أن ي:"وزجانيالجإبراهيم بن يعقوب وقال  )10("علمهأفي الحديث فال 

                                                 
 .6/305 السنن الكبرى للبيهقي )(1

 .1098ص تقريب التهذيب )(2

 .274 / 3 تاريخ ابن معين رواية الدوري )(3

 .11/383 تهذيب التهذيب )(4

 . المصدر نفسه)(5

 .32/497 تهذيب الكمال )(6

 .فسه المصدر ن)(7

 .7/651 الثقات البن حبان )(8

 .9/236 الجرح والتعديل )(9

 . المصدر نفسه)(10
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 أهل وهو عندهم من ؛ ال يحدث عنهيكان ابن المدين" : وقال الساجي،)1("لميله عن الطريق
   .)3 وقد كتبت عنه! عنههموأنفرزهد الناس فيه أما كان " : وقال أحمد بن حنبل،)2("الصدق

   .)4("ا إال أنه كان يتبع السلطان وكان مرجًئ؛وكان صدوقا" :قال الساجيو
 يعنى هو - " وبعض الناس يضعفونهما،بكر بن يونس بن بكير ال بأس به:" وقال العجلي

 فيوصلهبن إسحاق ا يأخذ كالم ؛ ليس هو عندي حجة:" داودبووقال أ –)5( وأبوه
  .)7(" ضعيف:" وقال في موضع آخر،" ليس بالقوي:"قال النسائيو )6("باألحاديث

  .تكلم فيه ألجل اإلرجاء ودخوله على السلطان، أنه صدوق: وخالصة القول فيه

  .)8(هـ272 بن محمد العطاردي أبو عمر الكوفي أحمد بن عبدالجبار   - 

،  ضعفه رأيت أهل العراق مجمعين على":قال أبو أحمد بن عدى  :مجمع على تضعيفه
   .)9("كان أحمد بن محمد بن سعيد ال يحدث عنه لضعفهو

 -  تقدمت وى بالوالء، أبو العباس االصممان األنَمحمد بن يعقوب بن يوسف بن معقل بن س 
  . وهو ثقة)64(ترجمته في حديث 

    .باقي رواة الحديث ثقات  - 
  :الحكم على الحديث

أرسله محمد بن ، وهو مرسل، ضعيففيه أحمد بن عبد الجبار ، الحديث إسناده ضعيف
  .rإسحاق عن النبي 

  

 $   $   $   $   $      
  

                                                 
 .1/138 أحوال الرجال للجوزجاني )(1

 .11/383 تهذيب التهذيب )(2

 . المصدر نفسه)(3

 . المصدر نفسه)(4

 .1/253 معرفة الثقات )(5

 .32/497 تهذيب الكمال )(6

 . المصدر نفسه)(7

 .93ص تقريب التهذيب )(8

 .1/191 الكامل البن عدي )(9
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  :قال ابن األثير رحمه اهللا

  )1( .أي سار وزال" تساير عنه الغَضب" وفي حديث حذيفة 

  )164( رقمالحديث 

  .لم أعثر على تخريج له 

 $   $   $   $   $      
  

   :قال ابن األثير رحمه اهللا

سيساء الظهر من الدواب مجتمع وسطه، وهو " حملْتنا العرب على سيساَِئها" في حديث البيعة
  )2( .أي حملْتنا على ظَهر الحرب وحاربتنا: موضع الركوب

    
   )165(رقمالحديث 

 .لم أعثر على تخريج له 
  

 $   $   $   $   $      
  

  :قال ابن األثير رحمه اهللا

واألصُل سواط بالواو . جمع سوط وهو الذي يجلَد به: السياط" قَرمعهم سياطٌ كأذْناب الب"فيه 
  )3( ويجمع على األصل أسواطا. فقلبت ياء للكَسرة قبلها

  (*)الحديث 

  .17دراسته في الحديث  تقدمت

 $   $   $   $   $      
  

                                                 
 .434/ 2 النهاية في غريب الحديث واألثر )(1

 . المصدر نفسه)(2

 . المصدر نفسه)(3
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   :قال ابن األثير رحمه اهللا
هكذا روى بالياء، وهو شاذٌّ، والقياس " نا وقسينافجعلنا نَضرِبه بأسياط"وفي حديث أبي هريرة 

احوشاذّاً، والقياس أر ياحع رِيح أرماطُنا، كما قالوا في جوالمستعمل. أس طَّردوإنما . وهو الم
  )1(.قلبت الواو في سياط للكسرة قَبلها، وال كَسرة في أسواط

   )166( رقمالحديث 
 َأبِي عن سلَمةَ بنِ حماد عن وكيع حدثَنَا كُريبٍ َأبو حدثَنَا :ه اهللاقال اإلمام الترمذي رحم

 من رِجٌل فَاستَقْبلَنَا عمرة َأو حج في  r  اللَّه رسوِل مع خَرجنَا :قَاَل هريرةَ َأبِي عن الْمهزمِ
ادرلْنَا جعفَج هرِبنَض نَابِساطنَا ييصعفَقَاَل و النَّبِي  r": كُلُوه فَِإنَّه نم ديرِ صحو قَاَل "الْبَأب 
 اسمه الْمهزمِ وَأبو هريرةَ َأبِي عن الْمهزمِ َأبِي حديث من ِإلَّا نَعرِفُه لَا غَرِيب حديثٌ هذَا :عيسى
زِيدي نب انفْيس قَدو تَكَلَّم يهةُ فب2( شُع(  

  :تخريج الحديث 
وأخرجه ابن ، من طريق حبيب المعلم عن أبي المهزم به بنحوه )3(أخرجه أبو داود

من طريق سريج بن  )5(وأخرجه أحمد، من طريق علي بن محمد عن وكيع به بنحوه )4(ماجة
  .بنحوهبن مسلم ومؤمل بن إسماعيل عن حماد به االنعمان وعفان 

  :دراسة رجال اإلسناد
 .أبو المهزم يزيد بن سفيان تقدمت ترجمته وهو متروك - 
 .باقي رواة الحديث ثقات - 

  :الحكم على الحديث
  .)7( واألرناؤوط)6(فيه أبو المهزم متروك وقد ضعفه األلباني، سناده ضعيف جداإالحديث 

 $   $   $   $   $      
  :قال ابن األثير رحمه اهللا

  )8( ..أي ساحلَه: "فأتَينا سيفَ البحر"ث جابر في حدي
                                                 

 .434/ 2النهاية في غريب الحديث واألثر  )(1
 .850رقم/باب ما جاء في صيد البحر للمحرم/كناب الحج/سنن الترمذي  )(2
 .1856رقم/باب في الجراد للمحرم/كتاب المناسك/سنن أبي داود  )(3
 .3222رقم /باب صيد الحيتان/كتاب الصيد/نن ابن ماجةس  )(4
 .14/370-15/158-14/459مسند أحمد   )(5
 .2/350حيح وضعيف سنن الترمذي لأللبانيص )(6
 .2/374مسند أحمد )(7
 . المصدر نفسه)(8
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  )167(رقمالحديث 

حدثَني محمد بن حاتمٍ حدثَنَا عبد الرحمنِ بن مهدي عن  و:قال اإلمام مسلم رحمه اهللا
ع نب ابِرج َأن انسنِ كَيبِ بهمٍ ويَأبِي نُع ننِ َأنَسٍ عب اِلكقَاَلم هرَأخْب اللَّه دب: وُل اللَّهسثَ رعب r 

 فَفَني زادهم فَجمع َأبو عبيدةَ زادهم في مزود ،سرِيةً ثَلَاثَ ماَئة وَأمر علَيهِم َأبا عبيدةَ بن الْجراحِ
-حدثَنَا َأبو كُريبٍ حدثَنَا َأبو ُأسامةَ حدثَنَا الْوِليد  و" يومٍ تَمرةٌفَكَان يقَوتُنَا حتَّى كَان يصيبنَا كُلَّ

 بعثَ :" سمعتُ جابِر بن عبد اللَّه يقُوُل: سمعتُ وهب بن كَيسان يقُوُل: قَاَل- يعني ابن كَثيرٍ
 وُل اللَّهسرrةً َأنَا فرِيِإلَى  س رِيهِمحالْب يفنِ "سرِو بمع يثدوِ حكَنَح يثدةَ الْحيقا بيعماقُوا جسو 

 انسنِ كَيبِ بهو يثدي حف َأن ررِ غَييبَأبِي الزينَارٍ ولَةً"دةَ لَيشْرع يانشُ ثَميا الْجنْهفََأكََل م" 
حدثَني محمد بن رافعٍ حدثَنَا َأبو الْمنْذرِ  و الشَّاعرِ حدثَنَا عثْمان بن عمر ححدثَني حجاج بنو

 اللَّه ديبع نسٍ عنِ قَيب داود نا عملَاهك ازقَاَلاالْقَز اللَّه دبنِ عابِرِ بج نمٍ عقْسنِ مثَ :بعب    
  .)2(  وساقَ الْحديثَ بِنَحوِ حديثهِم" واستَعمَل علَيهِم رجلًا)1( بعثًا ِإلَى َأرضِ جهينَةrَللَّه رسوُل ا

  :تخريج الحديث 

 كالهما )4( وعمرو بن دينار)3()محمد بن مسلم(أخرجه مسلم أيضا من طريق أبي الزبير
  .عن جابر به بنحوه 

 عن مالك بن )6(عبد اهللا بن يوسف و)5(ق إسماعيل بن عبد اهللاوأخرجه البخاري من طري
ومن طريق ،  عن وهب بن كيسان به مختصرا)7(ومن طريق هشام بن عروة، أنس به بنحوه

  . عن عمرو بن دينار به بنحوه مختصرا)9( وابن جريج)8(سفيان بن عيينة

  

                                                 
ي الموصل   وهو علم مرتجل في اسم أبي قبيلة من قضاعة وسمي به قرية كبيرة من نواح               -بلفظ التصغير -جهينة   )(1

 .2/194على دجلة وهي أول منزل لمن يريد بغداد من الموصل وعندها مرج يقال له مرج جهينة معجم البلدان
 .4895رقم / باب إباحة ميتات البحر/ كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان / صحيح مسلم )(2

 .4891رقم / باحة ميتات البحرباب إ/ كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان / صحيح مسلم )(3

 .4892رقم / باب إباحة ميتات البحر/ كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان / صحيح مسلم )(4

 .4012رقم  / باب غزوة سيف البحر وهم يتلقون عيرا لقريش/كناب المغازي / صحيح البخاري)(5

 .2483رقم   / ...نهد والعروض وكيفباب الشركة في الطعام وال/كتاب الشركة / صحيح البخاري)(6

 .2983رقم / باب حمل الزاد على الرقاب/كتاب الجهاد والسير / صحيح البخاري)(7

  .4013رقم  / باب غزوة سيف البحر وهم يتلقون عيرا لقريش/كناب المغازي / صحيح البخاري)(8

 .4014رقم  /  لقريشباب غزوة سيف البحر وهم يتلقون عيرا/كناب المغازي / صحيح البخاري)(9
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  :دراسة رجال اإلسناد

  .)1(هـ235أبو عبد اهللا ت، سميندادى المحمد بن حاتم بن ميمون البغ   - 

صدوق ربما ": قال ابن حجر، )4( وذكره ابن حبان في الثقات)3( والدارقطني)2(وثقه ابن عدي
  .)7("ليس بشيء:" وقال عمرو بن علي ، )6("ليس بشيء يكذب:" قال ابن معين ، )5("رهم

   أفرط : زرجيقال الخ، وتكذيب ابن معين له فيه تشدد،  ربما وهمصدوق: قالت الباحثة
هذا جرح :" رد عليه الذهبي فقال : وأما قول عمرو بن علي ليس بشيء، )8(ابن معين فكذبه

  .حجاج الشاعر وغيرهم ووفي هذه الرواية تابعه محمد بن العالء، )9("مردود

  .باقي رواة الحديث ثقات  - 

 $   $   $   $   $      
  

  

  :قال ابن األثير رحمه اهللا

ورواه بعضهم بالنون وهو بمعناه، كجبريل . أي ممتَدها" ُل األطرافاِئـس" rه ـفي صفت
  )10( وجِبرِين

  (*)الحديث 

  .)100(تقدمت دراسته في حديث  *
  

 $   $   $   $   $      
  

                                                 
 .834ص تقريب التهذيب )(1

 .25/22 تهذيب الكمال )(2

 . المصدر نفسه)(3

 .9/86 الثقات البن حبان  )(4

 .834ص تقريب التهذيب )(5

 .2/175 تاريخ ابن معين  )(6

 .25/22 تهذيب الكمال )(7

 .1/331 خالصة تذهيب تهذيب الكمال)(8

 .2/455 تذكرة الحفاظ للذهبي )(9

 .2/434 النهاية في غريب الحديث و األثر )(10
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  :قال ابن األثير رحمه اهللا 

كذا جاء . ي آمنونأ" امكُثُوا فأنتم سيوم: قال النجاشى للمهاجرين إليه"في حديث هجرة الحبشة 
أي تَسومون : وقيل سيوم جمع سائم . وتُروى بفتح السين. وهي كلمةٌ حبشية تفسيره في الحديث،

كم أحدعارِضلَدي كالغَنَم السائمة ال ي1( .في ب(  
  

  )168(رقمالحديث 

محمد بنِ ِإسحاقَ، حدثَنى ، عن )3(، حدثَنَا َأبِى)2(حدثَنَا يعقُوب: قال اإلمام أحمد رحمه اهللا
 دمحشَامٍ امنِ هب ارِثنِ الْحنِ بمحالر دبنِ عكْرِ بَأبِى ب نابٍ، عهنِ شب اللَّه ديبنِ عمِ بلسم نب

لَما نَزلْنَا َأرض الْحبشَة  : قَالَتrْلنَّبِى الْمخْزومى، عن ُأم سلَمةَ ابنَة َأبِى ُأميةَ بنِ الْمغيرة زوجِ ا
ههًئا نَكْرشَي عمالَ نَسالَ نُْؤذَى و نَا اللَّهدبعنَا، وينلَى دنَّا عَأم ،ىاشارٍ النَّجج را خَينَا بِهراوا .. جفَلَم

مقَاَل لَه ،هلَيخَلُوا عد :ى عف ا تَقُولُون؟مميرنِ مى ابَأبِى طَاِلبٍ يس نب فَرعج فَقَاَل لَه: يهنَقُوُل ف
: هو عبد اللَّه ورسولُه وروحه وكَلمتُه َألْقَاها ِإلَى مريم الْعذْراء الْبتُوِل قَالَتْ:الَّذى جاء بِه نَبِينَا

ما عدا عيسى ابن مريم، ما قُلْتَ هذَا  :ثُم قَاَل اَألرضِ فََأخَذَ منْها عودا،فَضرب النَّجاشى يده ِإلَى 
  سيوموِإن نَخَرتُم واللَّه، اذْهبوا فََأنْتُم: بطَارِقَتُه حولَه حين قَاَل ما قَاَل فَقَاَل )4(الْعود، فَتَنَاخَرتْ

   .)5(بَِأرضى

  :لحديثتخريج ا

  ن محمد  من طريق زياد بن بكير وعبد الرحمن بن بشير ع)6(أخرجه الطبراني
          من طريق يونس بن بكير عن محمد )7(كما أخرجه البيهقي، بن إسحاق به بنحوه مختصراا
  . بن إسحاق به بمثلها

                                                 
 .2/434األثر النهاية في غريب الحديث و )(1

يعقوب بن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف القرشى الزهرى أبو يوسف المـدنى                :  هو )(2
 .1087ص هـ تقريب التهذيب 208ت 

 185حاق المـدنى  ت  أبو إس، إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف القرشى الزهرى:  هو )(3
 .108صهـ تقريب التهذيب 

 .4376/ 6لسان العرب البن منظور، أي تكلمت وكأنه كالم مع غضب ونقور:  معناها)(4

 .3/267 مسند أحمد )(5

 .1/111 المعجم الكبير )(6

 .2/301وة بن دالئل ال)(7
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  : دراسة رجال اإلسناد

  .وهو صدوق) 12(تقدمت ترجمته في حديث ، محمد بن إسحاق بن يسار   - 

  .باقي رواة الحديث ثقات    - 

  :الحكم على الحديث

    .)1(وصححه األلباني، فيه محمد بن إسحاق صدوق، الحديث إسناده حسن
  

 $   $   $   $   $      
  

  :قال ابن األثير رحمه اهللا

مع سياتٌ ما عطف من طَرفَيها، ولها سيتاَن، والج: سيةُ القَوسِ" وفي يده قوس آخذٌ بسيتها" فيه 
  )2(.وليس هذا بابها، فإن الهاء فيها عوض من الواو المحذوفة كعدة

  

   )169(رقمالحديث 

حدثَنَا شَيبان بن فَروخَ حدثَنَا سلَيمان بن الْمغيرة حدثَنَا ثَابِتٌ : قال اإلمام مسلم رحمه اهللا  
ب اللَّه دبع نع ينَانةَ قَاَلالْبريرَأبِي ه ناحٍ عبنِ ر: انضمي رف ذَِلكةَ واوِيعِإلَى م فُودتْ وفَدو 

 َألَا َأصنَع :فَكَان يصنَع بعضنَا ِلبعضٍ الطَّعام فَكَان َأبو هريرةَ مما يكْثر َأن يدعونَا ِإلَى رحله فَقُلْتُ
 الدعوةُ :دعوهم ِإلَى رحلي فََأمرتُ بِطَعامٍ يصنَع ثُم لَقيتُ َأبا هريرةَ من الْعشي فَقُلْتُطَعاما فََأ

 حديثكُم يا  َألَا ُأعلمكُم بِحديث من: نَعم فَدعوتُهم فَقَاَل َأبو هريرةَ: قُلْتُ، سبقْتَني: فَقَاَل،عنْدي اللَّيلَةَ
 علَى الزبير فَبعثَ حتَّى قَدم مكَّةَ r َأقْبَل رسوُل اللَّه :"معشَر الَْأنْصارِ ثُم ذَكَر فَتْح مكَّةَ فَقَاَل

 بطْن فََأخَذُوا الْحسرِ علَى عبيدةَ َأبا وبعثَ الُْأخْرى الْمجنِّبة علَى خَاِلدا وبعثَ الْمجنِّبتَينِ ِإحدى
 ،اللَّه رسوَل يا لَبيك :قُلْتُ :هريرةَ َأبو فَقَاَل فَرآني فَنَظَر :قَاَل كَتيبة في r اللَّه ورسوُل الْوادي

تَّى َأقْبَل ِإلَى الْحجرِ فَاستَلَمه ثُم طَافَ  حr وَأقْبَل رسوُل اللَّه :قَاَل"... َأنْصارِي ِإلَّا يْأتيني لَا :"فَقَاَل
تيقَاَل: قَاَل،بِالْب ونَهدبعكَانُوا ي تينْبِ الْبنَمٍ ِإلَى جلَى صفََأتَى ع : وِل اللَّهسر دي يفو r سقَو 

 جاء الْحقُّ وزهقَ :"طْعنُه في عينه ويقُوُلفَلَما َأتَى علَى الصنَمِ جعَل يوهو آخذٌ بِسية الْقَوسِ 

                                                 
 .1/115تحقيق األلباني ، قه السيرة للغزاليف )(1

 .435/ 2ديث واألثر  النهاية في غريب الح)(2
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 فَلَما فَرغَ من طَوافه َأتَى الصفَا فَعلَا علَيه حتَّى نَظَر ِإلَى الْبيت ورفَع يديه فَجعَل يحمد )1("الْباطُل
وعدي َأن ا شَاءو بِمعديو ثَ و"اللَّهدذَا حبِه ةيرغالْم نب انملَيثَنَا سدح زهثَنَا بدمٍ حاشه نب اللَّه دبع يهن

 في : وقَاَل" بِيديه ِإحداهما علَى الُْأخْرى احصدوهم حصدا:الِْإسنَاد وزاد في الْحديث ثُم قَاَل
  .)2("  فَما اسمي ِإذًا كَلَّا ِإنِّي عبد اللَّه ورسولُه:" قَاَل،اك يا رسوَل اللَّه ذَ: قُلْنَا:الْحديث قَالُوا

  :تخريج الحديث 

  . أيضا من طريق حماد بن سلمة عن ثابت البناني به بنحوه)3(أخرجه مسلم

  :دراسة رجال اإلسناد

  .تابعه بهز، وهو صدوق) 14(شيبان بن فروخ تقدمت ترجمته في حديث   - 

  .باقي رواة الحديث كلهم ثقات  - 
  

 $   $   $   $   $    
    

  :قال ابن األثير رحمه اهللا

هكذا رواه " إنما بنُو هاشمِ وبنُو المطلبِ سى واحدr :قال له النبي "في حديث جبير بن مطْعم 
" شىء واحد"والروايةُ المشهورةُ فيه . أي مثْالن: يقال هما سيان. أي مثٌْل وسواء: يحيى بن معينٍ
مةجع4( ..بالشين الم(  

  )170(رقمالحديث 

عن  )6( عن عقَيٍل)5(حدثَنَا عبد اللَّه بن يوسفَ حدثَنَا اللَّيثُ: قال اإلمام البخاري رحمه اهللا
يسنِ الْماب نابٍ عهنِ شطْـابنِ مرِ بيبج نمٍ قَاَلبِ عِإلَى :ع فَّانع نب انثْمعتُ َأنَا وشَيم       

 وِل اللَّهسرrفَقُلْنَا :ةداحو نْزِلَةبِم نْكم مهو ننَحكْتَنَا وتَربِ وطَّلي الْمنتَ بطَيَأع وَل اللَّهسا ري  
 وُل اللَّهسفَقَاَل رr ":َّطنُو الْما بِإنَّمداحو ءمٍ شَياشنُو هببِ وثُ"لقَاَل اللَّي : ادزو ونُسي يثَندح 

                                                 
 .81 سورة اإلسراء آية )(1

 .4514رقم / باب فتح مكة / كتاب الجهاد والسير /  صحيح مسلم )(2

 .4513رقم / باب فتح مكة / كتاب الجهاد والسير /  صحيح مسلم )(3

 . المصدر نفسه)(4

 .817 صهـ تقريب التهذيب175الليث بن سعد ين عبد الرحمن ت :  هو)(5

 .687صهـ تقريب التهذيب 144يل بن خالد بن عقيل األموي األيلي ت غق:  هو)(6
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ريبقَاَل ج: النَّبِي مقْسي لَمو rَاقحِإس نقَاَل ابفٍَل وي نَونلَا ِلبسٍ وشَم دبي عنِلب : ماشهسٍ وشَم دبع 
  )1("مهم عاتكَةُ بِنْتُ مرةَ وكَان نَوفٌَل َأخَاهم ِلَأبِيهِموالْمطَّلب ِإخْوةٌ ِلُأم وُأ

  :تخريج الحديث 

ومن طريق ،  عن الليث به بنحوه)2(رأخرجه البخاري أيضا من طريق يحيى بن بكي
  . عن ابن شهاب به بنحوه)3(يونس بن يزيد

  :دراسة رجال اإلسناد

  .رواة الحديث كلهم ثقات        

                                                 
 .3140رقم  / باب ومن الدليل على أن الخمس لالمام /كتاب فرض الخمس/ صحيح البخاري )(1

 .3502رقم  / باب مناقب قريش / كتاب المناقب /  صحيح البخاري )(2

 .4229م  رق/ باب غزوة خيبر / كتاب المغازي /  صحيح البخاري )(3
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  لثانيالفصل ا
  " الشني مع األلف"األحاديث الواردة من باب 

  ".الشني مع الثاء"حىت نهاية باب 
  

  :      وفيه أربعة مباحث

  .الشين مع األلف :      المبحث األول

  .الشين مع الباء :المبحث الثاني      

  .الشين مع التاء :المبحث الثالث      

 . الشين مع الثاء:   الرابعالمبحث      
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  المبحث األول
  فـع األلـن مـالشي

  

  :قال ابن األثير رحمه اهللا

َأوجع يشِئزك؟ أم : دخل على خاله أبي هاشم بن عتْبة وقد طُعن فبكَى، فقال"في حديث معاوية 
 وأصله. يقال شَِئز وشُِئز فهو مشُئوز، وأشَْأزه غيره. أي يقْلقُك: يشِئزك" حرص على الدنيا

  )1( .الشْأز، وهو الموضع الغليظُ الكثير الحجارة

  )171(رقمالحديث 

 حدثَنَا محمود بن غَيلَان حدثَنَا عبد الرزاق َأخْبرنَا سفْيان :قال اإلمام الترمذي رحمه اهللا
 وهو مرِيض )2(ةُ ِإلَى َأبِي هاشمِ بنِ عتْبةَجاء معاوِي :عن منْصورٍ والَْأعمشِ عن َأبِي واِئٍل قَاَل

 ولَكن رسوَل اللَّه ، كُلٌّ لَا: قَاَل؟ َأم حرص علَى الدنْيا يا خَاُل ما يبكيك َأوجع يشِْئزك:يعوده فَقَاَل
rآخُذْ بِه ا لَمدهع ِإلَي هِدقَاَل، ع ":كْفا يِإنَّم بِيِل اللَّهي سف كَبرمو ماِل خَاديعِ الْممج نم يك"، 

 وقَد روى زاِئدةُ وعبِيدةُ بن حميد عن منْصورٍ عن َأبِي : قَاَل َأبو عيسى،وَأجِدني الْيوم قَد جمعتُ
 عن بريدةَ )3(  فَذَكَر نَحوه وفي الْباب،ةُ علَى َأبِي هاشمٍ دخََل معاوِي:واِئٍل عن سمرةَ بنِ سهمٍ قَاَل

 النَّبِي نع يلَمالَْأسr)4(.  
  :تخريج الحديث

  كالهما من طريق جرير بن عبد الحميد عن منصور)6( وابن ماجه)5(أخرجه النسائي
 وأبو بكر بن )8(وأخرجه  أحمد،  بسنده عن عبد الرزاق)7( به بمثله وأخرجه أحمدابن المعتمر

                                                 
 .2/436 النهاية في غريب الحديث واألثر )(1

أسلم يوم الفتح ، أبو هاشم بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف القرشي العبشمي خال معاوية:  هو)(2
 .4/1767االستيعاب في معرفة األصحاب ، وسكن الشام وتوفي في خالفة عثمان

فهـي قـد يتـسع    ، وأن هذه الكلمة ال ضابط لها،  الفرع من فروعهالمسألة من مسائل العلم أو   :  معنى ذلك  )(3
 .2/171لسان المحدثين معجم مصطلحات المحدثين ، وقد يضيق كثيراً، معناها جداً

 .2326رقم / باب ما جاء في الهم في الدنيا وحبها/ كتاب الزهد/ سنن الترمذي )(4

 .5382رقم / ركبباب اتخاذ الخادم والم/كتاب الزينة / سنن النسائي )(5

 .4103رقم / باب الزهد في الدنيا /كتاب الزهد/  سنن ابن ماجه)(6

 .24/434 مسند أحمد )(7

 . المصدر نفسه)(8
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وأخرجه ،عن األعمش به بمثله) محمد بن خازم(  كالهما من طريق أبي معاوية)1(أبي شيبة
كما ،  من طريق زائدة بن قُدامة عن منصور به بمعناه)4( والطبري)3( وابن عساكر)2(البيهقي

  . من طريق أبي معاوية عن األعمش به بمعناه)5(أخرجه ابن عساكر
  :ة رجال اإلسناددراس

  .رواة الحديث كلهم ثقات
  :الحكم على الحديث

  )6("حسن:"قال األلباني، الحديث صحيح اإلسناد

 $   $   $   $   $      
  :قال ابن األثير رحمه اهللا

إذا زجرتَه وقلت له : يقال شَْأشَْأتُ بالبعير" شَْأ، لَعنَك اللّه: أن رجال من األنصار قال لبعيره"فيه 
دعوتُه وقلْتُ : شَْأشَْأتُ بالحمار": وقال الجوهري. ورواه بعضهم بالسين المهملة، وهو بمعناه. ْأشَ
ولعلَّ ) ، وفتَح الشين"تَشَْأ تَشَْأ: وقال رجل من بني الحرماز: زاد في الصحاح(" تَشُؤ تَشُؤ: له

جل منه وليس بز7(راألو(.  
  

  )172(رقمالحديث 

وتَقَاربا في لَفْظ - حدثَنَا هارون بن معروف ومحمد بن عباد : رحمه اهللاقال اإلمام مسلم 
وناراقُ ِلهيالسو يثدقَالَا-الْح : نةَ عرزَأبِي ح داهجنِ مب قُوبعي نيَل ععمِإس نب ماتثَنَا حدح 

 خَرجتُ َأنَا وَأبِي نَطْلُب الْعلْم في هذَا الْحي من : عبادةَ بنِ الصامت قَاَلعبادةَ بنِ الْوِليد بنِ
 ومعه غُلَام لَه معهr  صاحب رسوِل اللَّه )8(الَْأنْصارِ قَبَل َأن يهلكُوا فَكَان َأوُل من لَقينَا َأبا الْيسرِ

                                                 
 .13/219 مصتف أبو بكر بن أبي شيبة )(1

 .13/31 شعب االيمان )(2

 .67/289 تاريخ دمشق )(3

 .5/473من األخبارللطبري تهذيب اآلثار وتفصيل الثابت عن رسول اهللا صلى عليه وسلم )(4

 .67/288 تاريخ دمشق )(5

 .3/327حيح وضعيف سنن الترمذي ص )(6

 .2/436 النهاية في غريب الحديث واألثر )(7

أبو اليسر كعب بن عمرو بن عباد بن عمرو بن غزية بن سواد بن غنم بن كعب بن سلمة شهد بـدرا                    :  هو )(8
اس بن عبد المطلب يوم بدر يعد في أهل المدينة وبها كانت            بعد العقبة فهو عقبي بدري وهو الذي أسر العب        

 .4/1776االستيعاب ، وفاته سنة خمس وخمسين
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 نةٌ ماممضفحلَىصعرِ َأبِي  وسةٌ الْيدرب رِيافعملَى وعو هةٌ غُلَامدرب رِيافعمفَقَاَل و ا :َأبِي لَهي 
مى ِإنِّي عي َأرف هِكجةً وفْعس نبٍ مْل :قَاَل غَضَأج لَى ِلي كَاننِ فُلَانِ عفُلَانٍ اب يامراٌل الْحم 

 :قَاَل َأبوك؟ َأين :لَه فَقُلْتُ جفْر لَه ابن علَي فَخَرج، لَا :قَالُوا ،هو ثَم :فَقُلْتُ فَسلَّمتُ َأهلَه فََأتَيتُ
عمس تَكوخََل صي َأرِيكَةَ فَدفَقُلْتُ ُأم: جاخْر ِإلَي تُ فَقَدملع نَأنْتَ َأي جا :فَقُلْتُ فَخَرم محلَى لَكع 
ْأتَ َأننِّي؟ اخْتَبَأنَا :قَاَل م اللَّهو ثُكدُأح لَا ثُم كبيتُ َأكْذخَش اللَّهو َأن ثَكدُأح كبفََأكْذ َأنو كدَأع 

فَككُنْتَ فَُأخْلو باحوَل صسر اللَّه r ُكُنْتو اللَّها ورسعقُلْتُ :قَاَل م: قَاَل ،!آللَّه: قُلْتُ، اللَّه: آللَّه! 
 فَاقْضني قَضاء وجدتَ ِإن :فَقَاَل بِيده فَمحاها بِصحيفَته فََأتَى :قَاَل اللَّه :قَاَل !آللَّهّ :قُلْتُ ،اللَّه :قَاَل
 ووعاه هاتَينِ ُأذُنَي وسمع عينَيه علَى يهِإصبع ووضع هاتَينِ عينَي بصر فََأشْهد حلٍّ في َأنْتَ وِإلَّا
 َأظَلَّه عنْه وضع َأو معسرا َأنْظَر من :"يقُوُل وهوr  اللَّه رسوَل قَلْبِه منَاط ِإلَى وَأشَار هذَا قَلْبِي
ي اللَّهف لِّهفَقَاَل...  "ظ:عج نَاكه نفَم ابِرج كُماجِدسي مالْخَلُوقَ ف لْتُم، وِل اللَّهسر عنَا مرس r يف 

غَزوة بطْنِ بواط وهو يطْلُب الْمجدي بن عمرٍو الْجهني وكَان النَّاضح يعقُبه منَّا الْخَمسةُ والستَّةُ 
ٍل مجةُ رقْبتْ عارةُ فَدعبالسوهلَيع نفَتَلَد ثَهعب ثُم هبكفَر فََأنَاخَه حٍ لَهلَى نَاضارِ عالَْأنْص 1(ن( ضعب 

 ، َأنَا يا رسوَل اللَّه: قَاَل" من هذَا اللَّاعن بعيرهr": فَقَاَل رسوُل اللَّه  شَْأ لَعنَك اللَّه:فَقَاَل لَهالتَّلَدنِ 
 لَا تَدعوا علَى َأنْفُسكُم ولَا تَدعو علَى َأولَادكُم ولَا تَدعو علَى ،انْزِْل عنْه فَلَا تَصحبنَا بِملْعونٍ :"قَاَل

لَكُم تَجِيبسفَي طَاءا عيهَأُل فسةً ياعس اللَّه نقُوا مافلَا تُو اِلكُموالحديث بطوله... )2("َأم  
  :حديثتخريج ال

  .انفرد به مسلم دون البخاري

  :دراسة رجال اإلسناد

 )3(ـه186ت  أبو إسماعيل الحارثى موالهم  أصله من الكوفة، حاتم بن إسماعيل المدنى  - 
 وقال )8( وذكره ابن حبان في الثقات)7( وابن معين)6( والذهبي )5( والعجلي)4(وثقه ابن سعد

                                                 
 .4/246النهاية في غريب الحديث واألثر، أي تلكأ وتمكث ولم ينبعث منه:  معناها)(1

 .7406رقم / باب حديث جابر الطويل وقصة أبي اليسر /كتاب الزهد والرقائق/ صحيح مسلم )(2

 .207ص تقريب التهذيب )(3

 .5/425 الطبقات الكبرى البن سعد )(4

 .1/275 معرفة الثقات )(5

 .1/300 الكاشف للذهبي )(6

 .2/111 تهذيب التهذيب )(7

 .8/210لثقات البن حبان  ا )(8
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ابن قال ، )2("هو أحب إلى من سعيد بن سالم": تمقال أبو حا و،)1("ليس به بأس:"النسائي 
  .)3(" صدوق يهم صحيح الكتاب":حجر 

  .ثقة إذا حدث من كتابه: قالت الباحثة
  )4(هـ149وهو بها أشهرت -بفتح المهملة وسكون الزاي- يعقوب بن مجاهد القاص يكنى أبا حزرة-

  .)7( وذكره ابن حبان في الثقات)6( والذهبي)5(وثقه النسائي
حدثنا محمد بن عيسى حدثنا إبراهيم بن سعيد ": قال العقيلى و،)8("ال بأس به": ال أبو زرعةق

  .)10("صدوق:"وقال ابن حجر، )9("أبو حزرة صويلح الحديث: الجوهرى عن ابن معين قال
  .كما قال الذهبيثقة:قالت الباحثة

  .باقي رواة الحديث ثقات- 
  :الحكم على الحديث 

  .الحديث صحيح اإلسناد

 $   $   $   $   $      
  :قال ابن األثير رحمه اهللا

قَرحة تَخرج في أسفل القَدم فتُقْطَع : الشّْأفة بالهمز وغير الهمز" خَرجتْ بآدم شَْأفَة في رِجله" فيه 
  )11(.أو تُكْوى فتذهب

                                                 
 .5/190 تهذيب الكمال )(1

 .3/259 الجرح والتعديل )(2

 .207ص تقريب التهذيب )(3

 .1089ص تقريب التهذيب )(4

 .32/362 تهذيب الكمال )(5

 .2/395 الكاشف للذهبي  )(6

 .7/640 الثقات البن حبان )(7

 .32/362 تهذيب الكمال )(8

 .4/437 ضعفاء العقيلي )(9

 .1089ص تقريب التهذيب )(10

 .2/436 النهاية في غريب الحديث واألثر )(11
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   )173(رقمالحديث 

 حدثنا يحيى :ية قالأخبركم أبو عمر بن حيو: قال اإلمام عبد اهللا بن المبارك رحمه اهللا
 أخبرني عمرو بن : أخبرنا مسعر قال: أخبرنا عبد اهللا بن المبارك قال: حدثنا الحسين قال:قال

 قدمنا على معاوية أو على يزيد بن معاوية وعنده :مرة عمن حدثه عن أبي كثير الزبيدي قال
 الصلوات كفارات :عبد اهللا بن عمرو بن العاص فحدثناه عن عبد اهللا بن مسعود أنه كان يقول

 إلى ثم ارتفعت  رجلهإبهامآدم عليه السالم خرجت به شأفة في  :" فحدثنا أن:لما بعدهن قال
 عنقه فقام فصلى أصل إلى حقوية ثم ارتفعت إلى ركبتيه ثم ارتفعت إلى قدميه ثم ارتفعت أصل

 إلىنزلت  ركبتيه ثم صلى فإلى حقويه ثم صلى فنزلت إلىفنزلت عن منكبيه ثم صلى فنزلت 
  )1("قدميه ثم صلى فذهبت

  :تخريج الحديث

  .لم أجده إال في الزهد البن المبارك
  :دراسة رجال اإلسناد

 .)2(ه246 ت نزيل مكة، أبو عبد اهللا المروزي،الحسين بن الحسن بن حرب السلمي - 

  .)5( وذكره ابن حبان في الثقات )4( ومسلمة )3(وثقه الذهبي
  ".صدوق:")7( وابن حجر )6(قال أبو حاتم

  .صدوق : قالت الباحثة
 .باقي رواة الحديث ثقات - 

  :الحكم على الحديث

  .الحديث ضعيف اإلسناد فيه انقطاع بين عمرو بن مرة وأبو كثير الزبيدي

$   $   $   $   $  
  

                                                 
  .320الزهد البن المبارك ص  )(1

 .246تقريب التهذيب ص  )(2

  .1/332الكاشف للذهبي   )(3

 .2/289تهذيب التهذيب   )(4

  .8/190الثقات البن حبان   )(5

  .3/49الجرح والتعديل البن أبي حاتم   )(6

 .246تقريب التهذيب ص  )(7
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  :قال ابن األثير رحمه اهللا

الخال في الجسد معروفة، : ةُالشأم" حتى تكونوا كأنَّكم شْأمةٌ في الناس"في حديث ابن الحنْظَلية 
أراد : نْظَرالشَّامةُ وي روا للناس وينظروا إليكم، كما تَظْهروهيئة حتى تَظه ن زِيسكُونوا في أح

  )1( ..إليها دون باقي الجسد

  

  )174(رقمالحديث 

 يعني عبد - بو عامرٍ حدثَنَا هارون بن عبد اللَّه حدثَنَا َأ:قال اإلمام أبو داود رحمه اهللا
 َأخْبرني َأبِي وكَان جليسا : حدثَنَا هشَام بن سعد عن قَيسِ بنِ بِشْرٍ التَّغْلبِي قَاَل- الْملك بن عمرٍو
 وكَان رجلًا )2( ابن الْحنْظَلية: يقَاُل لَهr كَان بِدمشْقَ رجٌل من َأصحابِ النَّبِي :ِلَأبِي الدرداء قَاَل

لَهَأه يْأتتَّى يح تَكْبِيرو بِيحتَس وا هغَ فَِإنَّملَاةٌ فَِإذَا فَرص وا هِإنَّم النَّاس اِلسجا يا قَلَّمدحتَوم، رفَم 
    بعثَ  قَاَل: كَلمةً تَنْفَعنَا ولَا تَضرك قَاَل:الدرداءد َأبِي الدرداء فَقَاَل لَه َأبو ـبِنَا ونَحن عنْ

 r اللَّه رسوُل فيه يجلس الَّذي الْمجلسِ في فَجلَس منْهم رجٌل فَجاء فَقَدمتْ سرِيةً r اللَّه رسوُل
 وَأنَا منِّي خُذْها :فَقَاَل فَطَعن فُلَان فَحمَل والْعدو نَحن الْتَقَينَا نحي رَأيتَنَا لَو :جنْبِه ِإلَى ِلرجٍل فَقَاَل
الْغُلَام فَارِيفَ الْغى كَيي تَرف ِلها :قَاَل قَوم اهِإلَّا ُأر طََل قَدب هرَأج عمفَس بِذَِلك ا فَقَاَل آخَرى مَأر 
ا بِذَِلكْأسافَتَنَ بعتَّى ازح عموُل سسر اللَّه r فَقَاَل": انحبس لَا اللَّه ْأسب َأن رْؤجي دمحيتُ "وَأيفَر 

 r  سمعتُ رسوَل اللَّه: كَلمةً تَنْفَعنَا ولَا تَضرك فَقَاَل:فَقَاَل لَه َأبو الدرداء...  بِذَِلك سر الدرداء َأبا
 ِإنَّكُم قَادمون علَى ِإخْوانكُم فََأصلحوا رِحالَكُم وَأصلحوا ِلباسكُم حتَّى تَكُونُوا كََأنَّكُم شَامةٌ في :"يقُوُل

 عن هشَامٍ :بو نُعيمٍ وكَذَِلك قَاَل َأ: قَاَل َأبو داود)4( ولَا التَّفَحشَ)3(النَّاسِ فَِإن اللَّه لَا يحب الْفُحشَ
  .)5("حتَّى تَكُونُوا كَالشَّامة في النَّاسِ :"قَاَل

  
                                                 

 .2/436 النهاية في غريب الحديث واألثر )(1

 .2/436النهاية في غريب الحديث واألثر  )(2

 .6/325، البن منظور العربلسان، والفعلالقبيح من القول :  معناها)(3

فَالْهيَئة الردية والْحالَة الْكَثيفَة داخلَة َأيضا تَحت الْفُحش والـتَّفَحش وِإن           . هو تَكَلُّف الْفُحش وتَعمده     :  معناها )(4
 .9/1111عون المعبود شرح سنن أبو داود ، اللَّه جميل يحب الْجمال

 .4089رقم / باب ما جاء في إسبال االزار / كتاب اللباس /  سنن أبو داود )(5
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  :تخريج الحديث

 من طريق عبد اهللا  )3( وابن عساكر)2(وأخرجه الحاكم،  من طريق وكيع)1(أخرجه أحمد
 بن وأخرجه  أبو بكر،  من طريق الليث بن سعد)5(الطبراني و)4(وأخرجه البيهقي، بن المباركا

  .عن هشام بن سعد به بنحوهن طريق عبد اهللا بن نمير جميعهم  م)6(أبي شيبة
  :دراسة رجال اإلسناد

  )7(ـ من العاشرة ه160هشام بن سعد المدني أبو عباد أو أبو سعيد ت    - 

، )9(" الصدقشيخ محله:" وقال أبو زرعة، )8(" الحديثجائز الحديث، حسن:" العجليقال 
صدوق له : "وقال ابن حجر، )11("حسن الحديث:" وقال الذهبي، )10("صدوق": وقال الساجي

وقال عبد اهللا بن أحمد بن ، )13("لم يكن بالقوي وصالح،:" وقال علي بن المديني، )12("أوهام
وقال مرة ، )15("كان يحيى بن سعيد ال يروى عنه،)14(كذا وهشام بن سعد كذا:"عن أبيه،حنبل

   .)17("ليس بذاك القوي:" ابن معينوقال ، )16("ليس هو محكم الحديث:" 

                                                 
 .4/180 مسند أحمد )(1

 .6/171 المستدرك للحاكم )(2

 .10/250 تاريخ دمشق )(3

 .8/266 شعب اإليمان للبيهقي )(4

 .6/95 المعجم الكبير )(5

 .5/345 مصنف بن أبي شيبة )(6

 .1021ص تقريب التهذيب )(7

 .2/329 معرفة الثقات للعجلي )(8

 .9/61 الجرح والتعديل )(9

 .11/37 تهذيب التهذيب )(10

 .2/336 الكاشف للذهبي )(11

 .1021  ص تقريب التهذيب)(12

 .11/37 تهذيب التهذيب )(13

هللا هذه العبارة يستعملها عبد ا    :"معناها كما قال الذهبي رحمه اهللا     " كذا وكذا :" عبارة اإلمام أحمد في الراوي     )(14
 .4/483ميزان االعتدال للذهبي " ابن أحمد كثيرا فيما يجيبه به والده، وهي باالستقراء كناية عمن فيه لين

 .2/507 العلل ومعرفة الرجال )(15

 .9/61 الجرح والتعديل )(16

 .30/207 تهذيب الكمال )(17
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: وقال أبو حاتم )2("فيه ضعف:" وقال مرة ،)1("صالح، ليس بمتروك الحديث:" وقال مرة
:"  وقال في موضعٍ آخر)4("ليس بالقوي:"  وقال النسائي)3("يكتب حديثه وال يحتج به"

  )6("مع ضعفه يكتب حديثه:" وقال ابن عدي )5("ضعيف
  .له أوهام كما قال ابن حجرصدوق : قالت الباحثة

   )7( من السادسة الشامي-بالمعجمة وكسر الالم- بن بشر بن قيس التغلبي  قيس   - 

  .)10("مقبول:"قال ابن حجر، )9("ما أرى به بأساً:"وقال أبو حاتم، )8(ذكره ابن حبان في الثقات     

  .هو صدوق: قالت الباحثة

  .)12( من الثانية )11(بشر بن قيس التغلبي من أهل قنسرين   - 

روى عن عمر بن ، بشر بن قيس التغلبى": ذكره ابن حبان في الثقات مرتين مرة
، )14("روى عن أبيه عن سهل ابن الحنظلية، بشر بن قيس التغلبى": ومرة، )13("الخطاب

  .)16("صدوق": وقال في التقريب، )15("الظاهر هو هذا:" وعلق ابن حجر فقال 
  .صدوق :قالت الباحثة

  .ي رواة الحديث ثقاتباق  - 

                                                 
 .9/61 الجرح والتعديل )(1

 . المصدر نفسه)(2

 . المصدرنفسه)(3

 .30/207مال  تهذيب الك)(4

 .104 الضعفاء والمتروكين للنسائي ص )(5

 .7/110 الكامل في ضعفاء الرجال البن عدي )(6

 .803ص تقريب التهذيب )(7

 .7/330 الثقات البن حبان )(8

 .7/94 الجرح والتعديل  )(9

 .803ص تقريب التهذيب )(10

   .170ص تقريب التهذيب )(11

 .1/473الروض المعطار في خبر األقطار ، بينها وبين حلب اثنا عشر ميالًو، بالشام، وهي الجابية: قنّسرين)(12

 .4/67 الثقات البن حبان  )(13

 .6/95 الثقات البن حبان  )(14

 .1/400 تهذيب التهذيب  )(15

 .170صتقريب التهذيب ) (16
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  :الحكم على الحديث

وأبوه بشر بن ، وقيس بن بشرصدوق، الحديث حسن اإلسناد فيه هشام بن سعد صدوق له أوهام
  .)1("ضعيف:"قال األلباني، قيس صدوق

  

 $   $   $   $   $      
  

  :قال ابن األثير رحمه اهللا

يقال أشْأم وشاءم إذا . أي أخَذَتْ نحو الشَّام"  غُديقَةٌإذا نَشَأتْ بحرِيةً ثم تَشَاءمت فتلك عين"وفيه 
  )2( ...أتَى الشأم، كَأيمن ويامن، في اليمن

  

  )175(رقمالحديث 

 نا ،نا حفص بن عمرو الربالي، حدثنا محمد بن يعقوب: قال اإلمام الطبراني رحمه اهللا
سمعت عوف بن الحارث : بي فروة قالنا عبد الحكيم بن عبد اهللا بن أ، محمد بن عمر الواقدي

ثم ، إذا أنشأت السماء بحرية":rقال رسول اهللا : تقول، سمعت عائشة: يقول، بن الطفيلا
   .)4(")3( يقةدتشاءمت فهو عين غُ

    :تخريج الحديث 

   .)5(وأخرجه مالك مرسالً، لم أعثرعليه موصولًا إال في المعجم األوسط للطبراني

  :دراسة رجال اإلسناد

بفتح المهملة وسكون المعجمة بعدها موحدة - عوف بن الحارث بن الطفيل بن سخبرة  - 
  .)6( من الثالثة  األزدي- مفتوحة

  

                                                 
 .9/89حيح وضعيف سنن أبي داود ص )(1

 .2/437 النهاية في غريب الحديث واألثر )(2

 .2/147غريب الحديث ، - مطر غزير–كثيرة الماء : ها معنا)(3

 .17/49 المعجم األوسط )(4

وهذا الحديث من االحاديث التي لم توصل في مراسيل مالك فيمـا            ، 1/192 موطأ مالك رواية يحيى الليثي       )(5
 .وصله ابن عبد البر

 .757ص تقريب التهذيب )(6
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   .)2("من جلة أهل المدينة:"وقال أيضا ، )1(ذكره ابن حبان في الثقات

ثقة والكالباذي في الهداية واإلرشاد في معرفة أهل ال، )3(وذكره الدارقطني في ثقات التابعين
 ،)7("مقبول: " وقال ابن حجر،)6("ثقة:"وقال الخزرجي ،)5("وثق: "وقال الذهبي، )4(والسداد

فقد ، بل صدوق حسن الحديث:"بشار والشيخ شعيب األرنؤوط بقولهما .وعلق على ذلك د
بل أخرج له ، وذكره ابن حبان في الثقات وال يعلم فيه جرح، روى عنه جمع من الثقات

  )8("حالبخاري في الصحي
 .ولم يرد فيه جرح، لما تقدم من توثيقه، الراجح أنه ثقة:قالت الباحثة

  )9(عبد اهللا عبد الحكيم بن عبد اهللا بن ابى فروة مولى عثمان بن عفان رضى اهللا عنه أبو  - 

  )12( وذكره ابن حبان في الثقات)11( وأبو حاتم)10(وثقه ابن معين    

لحكيم بن عبد اهللا بن أبي فروة المدني أخو إسحاق عبد ا" :قال الذهبي في ميزان االعتدال
  )14("مقل يعتبر به: "قال الدارقطني: وقال أيضا، )13("صويلح

 عبد الحكيم بن عبد اهللا بن أبي فروة عن عباس بن سهل ال يتابع عليه وال :" العقيلي وقال
   )15("يعرف إال بالواقدى

  

                                                 
 .5/275 الثقات البن حبان )(1

 .1/121 األمصارالبن حبان  مشاهير علماء)(2

 .1/283 ذكر أسماء التابعين للدارقطني )(3

 .2/587 الهداية واإلرشاد للكالباذي )(4

 .2/101 الكاشف )(5

 .1/298 خالصة تذهيب التهذيب للخزرجي )(6

 .757ص تقريب التهذيب )(7

 .3/125 تحرير تقريب التهذيب )(8

 .6/34 الجرح والتعديل )(9

 .3/187ين  تاريخ ابن مع)(10

 .6/34 الجرح والتعديل )(11

 .7/138 الثقات البن حبان )(12

 .4/243 ميزان االعتدال للذهبي )(13

 .1/367 المغني في الضعفاء )(14

 .3/103 ضعفاء العقيلي )(15
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  .ثقة مقل في الحديث: قالت الباحثة

  .متهم بالكذب،  وهو ضعيف الحديث)59(ت ترجمته في حديث  تقدمن عمر الواقديمحمد ب   - 
  .محمد بن يعقوب الخطيب األهوزي لم أجد ترجمة له   - 
  . باقي رواة اإلسناد ثقات  - 

  :الحكم على الحديث
ومحمد بن يعقوب  ، فيه محمد بن عمر الواقدي متهم بالكذب،  موضوعالحديث متروك

  .حاله مجهوللم أجد ترجمة له ف
  

 $   $   $   $   $      
  

  :قال ابن األثير رحمه اهللا

  )1( ."فينظُر أيمن منه وَأشَْأم منه فال يرى إَّال ما قدم"ومنه حديث عدي 

  )176(رقمالحديث 

 الَْأعمشِ حدثَنَا علي بن حجرٍ َأخْبرنَا عيسى بن يونُس عن: قال اإلمام البخاري رحمه اهللا
 ما منْكُم َأحد ِإلَّا سيكَلِّمه ربه لَيس بينَهr":  قَاَل رسوُل اللَّه : عن عدي بنِ حاتمٍ قَاَل)2(عن خَيثَمةَ

 نَهيبوهلمع نم ما قَدى ِإلَّا مرفَلَا ي نْهم نمَأي نْظُرفَي انمجتُر،يا  وى ِإلَّا مرفَلَا ي نْهم َأشَْأم نْظُر
مقَدهِهجو لْقَاءت ى ِإلَّا النَّاررفَلَا ي هيدي نيب نْظُريو ،ةرقِّ تَمبِش لَوو شُ " فَاتَّقُوا النَّارمقَاَل الَْأع 

زو ثْلَهةَ مثَمخَي نةَ عرم نو برمي عثَندحو يهف اد"ةبطَي ةمبِكَل لَو3("و(.  
  :تخريج الحديث

 )5(حفص بن غياث و)حماد بن أسامة ()4(أخرجه البخاري أيضا من طريق أبي أسامة
    عن عدي )7(عبد اهللا بن معقل و)6(ومن طريق محل بن خليفة، كالهما عن األعمش به بمعناه

                                                 
 .2/437 النهاية في غريب الحديث واألثر )(1

 .304 ص الجعفي الكوفي تقريب التهذيب-ةبفتح المهملة وسكون الموحد-خيثمة بن عبدالرحمن بن أبي سبرة :  هو)(2

 .7512رقم  / باب كالم الرب عز وجل يوم القيامة مع األنبياء وغيرهم / كتاب التوحيد/  صحيح البخاري )(3

 .7443رقم  / باب قول اهللا تعالى وجوه يومئذ ناضرة /كتاب التوحيد/  صحيح البخاري)(4

 . 6539رقم  /  الحساب عذبباب من نوقش/كتاب الرقاق/  صحيح البخاري)(5

باب عالمات النبـوة    / وكتاب المناقب   ، 1413رقم    / باب الصدقة قبل الرد   /كتاب الزكاة /  صحيح البخاري  )(6
 .3595رقم  / في االسالم

 .1417رقم  / ---باب اتقوا النار ولو بشق تمرة/كتاب الزكاة/  صحيح البخاري)(7
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علي  ويق علي بن حجر وإسحاق بن إبراهيموأخرجه مسلم من طر، ابن حاتم به بمعناه مختصرا
،  عن خيثمة به بمعناه)2(ومن طريق عمر بن مرة،  عن عيسى بن يونس به بمثله)1(بن خشرم

  . عن عدي بن حاتم به بمعناه)3(ومن طريق عبد اهللا بن معقل
  :دراسة رجال اإلسناد

  .رواة الحديث كلهم ثقات
  

  

 $   $   $   $   $      
  

  :قال ابن األثير رحمه اهللا

أي لوال : الخَطْب واألمر والحاُل، والجمع شُُؤون: الشَّْأن" لكان لي ولها شَْأن"عنة في حديث المالَ
ما حكم اللّه به من آيات المالعنَة، وأنه أسقَط عنها الحد ألقَمتُه عليها حيث جاءت بالولد شَبيها 

  )4( .بالذي رميت به

  )177(رقمالحديث 

بنِ احدثَني محمد بن بشَّارٍ حدثَنَا ابن َأبِي عدي عن هشَامِ : قال اإلمام البخاري رحمه اهللا
 النَّبِي نْدع َأتَهرةَ قَذَفَ اميُأم نلَاَل به اسٍ َأنبنِ عاب نةُ عكْرِمثَنَا عدح انسحr ِنب بِشَرِيك 

 فَقَاَل النَّبِي اءمحسr":ْال رِكي ظَهف دح نَةَ َأويب"وَل اللَّهسا رفَقَاَل ي : هَأترلَى امنَا عدَأى َأحِإذَا ر 
 َل النَّبِيعنَةَ فَجيالْب سلْتَمقُ ينْطَللًا يجرrقُوُلي ":رِكي ظَهف دِإلَّا حنَةَ ويلَاٌل" الْبي : فَقَاَل هالَّذو 

ثَكعب هلَيَل عَأنْزرِيُل وَل جِبفَنَز دالْح نرِي مُئ ظَهربا يم اللَّه نْزِلَنقٌ فَلَيادقِّ ِإنِّي لَصبِالْح " ينالَّذو
مهاجوَأز ونمرلَغَ "يتَّى بَأ حفَقَر "ينقادالص نم كَان 5(ِإن("  فَ النَّبِيرفَانْص rفََأر  اءا فَجهَل ِإلَيس

 النَّبِيو لَاٌل فَشَهِدهrقُوُلي ":ا تَاِئبنْكُمْل مفَه با كَاذكُمدَأح َأن لَمعي اللَّه تْ " ِإنتْ فَشَهِدقَام ثُم 
 فَتَلَكََّأتْ ونَكَصتْ حتَّى ظَنَنَّا : عباسٍقَاَل ابن،  ِإنَّها موجِبةٌ:فَلَما كَانَتْ عنْد الْخَامسة وقَّفُوها وقَالُوا

 َأبصروها فَِإن جاءتْ بِهr":  لَا َأفْضح قَومي ساِئر الْيومِ فَمضتْ فَقَاَل النَّبِي :َأنَّها تَرجِع ثُم قَالَتْ

                                                 
 .2237رقم  / لى الصدقة ولو بشق تمرةأو كلمةباب الحث ع/ كتاب الزكاة / صحيح مسلم)(1

 .2239و، 2238رقم  / باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرةأو كلمة/ كتاب الزكاة / صحيح مسلم)(2

 .2236رقم  / باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرةأو كلمة/ كتاب الزكاة / صحيح مسلم)(3

 .2/437 النهاية في غريب الحديث واألثر )(4

 .مصدر نفسه ال)(5
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 فَقَاَل ، فَجاءتْ بِه كَذَِلك"اقَينِ فَهو ِلشَرِيك بنِ سحماء الس)2( خَدلَّج)1(َأكْحَل الْعينَينِ سابِغَ الَْألْيتَينِ
 النَّبِيr": تَابِ اللَّهك نى مضا ملَا ملَو ا شَْأنلَهِلي و 3("لَكَان(.  

  :تخريج الحديث

  .انفرد به البخاري دون مسلم

  :دراسة رجال اإلسناد 

  .رواة الحديث كلهم ثقات

 $   $   $   $   $      
  

  :قال ابن األثير رحمه اهللا
  )4( .أي الحاُل ضعيفة، ولم ترتَفع ولم يحصل الغنَى" والشْأن إذا ذاك دون"ومنه حديث الحكَم بن حزن 

  )178(رقمالحديث 

 حدثَني حدثَنَا سعيد بن منْصورٍ حدثَنَا شهاب بن خراشٍ: قال اإلمام أبو داود رحمه اهللا
 الْحكَم بن : يقَاُل لَهr جلَستُ ِإلَى رجٍل لَه صحبةٌ من رسوِل اللَّه :شُعيب بن زريق الطَّاِئفي قَاَل

ينٍ الْكُلَفزثُنَا قَاَل)5(حدحفََأنْشََأ ي : وِل اللَّهستُ ِإلَى رفَدو rَت َأو ةعبس ابِعس  هلَيخَلْنَا عفَد ةعست عاس
والشَّْأن ِإذْ  "فََأمر بِنَا َأو َأمر لَنَا بِشَيء من التَّمرِ" يا رسوَل اللَّه زرنَاك فَادع اللَّه لَنَا بِخَيرٍ :فَقُلْنَا

وند ذَاكعةَ معما الْجيهنَا فا شَهِداما َأينَا بِهفََأقَم  وِل اللَّهسر r ٍسقَو ا َأوصلَى عكًِّئا عتَوم فَقَام 
 َأيها النَّاس ِإنَّكُم لَن تُطيقُوا َأو لَن :"فَحمد اللَّه وَأثْنَى علَيه كَلمات خَفيفَات طَيبات مباركَات ثُم قَاَل

                                                 
 .1/458غريب الحديث البن الجوزي ، أي كثير لحمهما:  المعنى)(1

تـاج العـروس مـن جـواهر        ، والذكر خدلج ، وقيل الضخمة الساقين  ، عظيمهما وهو مثل الخدل   :  المعنى )(2
 .5/508القاموس للزبيدي 

باب اذا /وفي كتاب الشهادات ، 4747رقم  / باب قوله ويدرأ عنها العذاب    /كتاب تفسير القرآن  /  صحيح البخاري  )(3
 .5307رقم  / باب يبدأ الرجل بالتالعن /وفي كتاب الطالق، 2671رقم /ادعى أو قذف فله أن يلتمس البينة

 .2/437 نهاية في غريب الحديث واألثر )(4

اإلصـابة فـي تمييـز    . الحكم بن حزن الكلفي من بني كلفة بن حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن تميم      :  هو )(5
 .1/234الصحابة  
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لَكو بِه تُمرا ُأملُوا كُلَّ مواتَفْعرشَأبوا وددس ن"ت َأبعمس يلو عد قَاَلا قَاَل َأباود : ءي شَيي فتَنثَب 
  .)1(منْه بعض َأصحابِنَا وقَد كَان انْقَطَع من الْقرطَاسِ

  :تخريج الحديث 

، )5( والبيهقي من طريق الحكم بن موسى )4( وابن عساكر)3(أبو يعلىو )2(أخرجه أحمد
 وأخرجه الطبراني من طريق عمرو بن خالد، )6(وأخرجه البيهقي أيضاً من طريق يزيد بن خالد

عن ) يزيد بن خالد وعمر بن خالد والهيثم والحكم بن موسى(  أربعتهم )7(الهيثم بن خارجةو
 من )8(كما أخرجه البيهقي في الصغرى،  أحمد بمثله واآلخرون بمعناه،شهاب بن خراش به

  .بي داود بهذا األسنادطريق أ
  

  :دراسة رجال اإلسناد

   .)9(شهاب بن خراش بن حوشب الشيباني أبو الصلت الواسطي ابن أخي العوام بن حوشب   - 

: )14(وقال الذهبي، )13( وأبو زرعة)12(العجلي و)11(عبد اهللا بن المبارك و)10(وثقه ابن عين    
  .)15(مشهور ثقة يغرب

                                                 
 .1096رقم  / باب الرجل يخطب على قوس/كتاب الصالة/ سنن أبو داود )(1

 .29/399 مسند أحمد)(2

 .6/164 مسند أبو يعلى )(3

 .23/209 تاريخ دمشق)(4

 .5/451 دالئل النبوة)(5

 .3/206 السنن الكبرى للبيهقي )(6

 .3/213 المعجم الكبير )(7

 .1/211 السنن الصغرى للبيهقي )(8

 .440ص تقريب التهذيب )(9

 .12/570 تهذيب الكمال  )(10

 .1/273 الجرح والتعديل )(11

 .1/461 معرفة الثقات )(12

 .12/570 تهذيب الكمال  )(13

 .1/301 المغني في الضعفاء  )(14

ـ              " يقول اإلمام ابن حجر     :  معنى هذا القول   )(15 ذه فهذا اللفظ وإن كان دون قولهم ثقة إال أنه ال ينزل عـن ه
وحديث من هذا حاله محمول على الصحة حتى يثبت أن هذا الحديث مـن أوهامـه أو أخطائـه                   ،  المرتبة
 .1/9الحافظ ابن حجر ومنهجه في تقريب التهذيب " فيترك
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عثمان بن و، قال أبو بكر بن أبى خيثمة و،"ال بأس به": )2( زرعة وأبو)1(وقال أحمد بن حنبل    
: و قال أبو حاتم)4(كذلك قال النسائى و)3("ليس به بأس": سعيد الدارمى عن يحيى بن معين

  .)6("صدوق يخطئ:"  وقال ابن حجر)5("صدوق ال بأس به"

  ، )7("ياته ما ينكر عليهفى بعض رواو،  له أحاديث ليست بالكثيرة":قال أبو أحمد بن عدى و    

  .)8("يخطىء كثيرا حتى خرج عن االحتجاج به:" وقال ابن حبان    

  .صدوق يخطئ : قالت الباحثة

  )9(يق الطائفى الثقفىرز شعيب بنُ - 

   .)10(ذكره ابن حبان في الثقات   

   .)11("ليس به بأس:" وقال ابن معين   

  . )12("صالح": وقال أبو حاتم   

   )13(".صدوق": يوقال الذهب   

  . صدوق: قالت الباحثة

  .باقي رواة الحديث ثقات  - 

  

                                                 
 .1/75 بحر الدم  في من تكلم فيه أحمد بن حنبل بمدح أو ذم  )(1

 .12/570 تهذيب الكمال  )(2

   .1/130 تاريخ ابن معين )(3

 .12/570 تهذيب الكمال  )(4

 .4/362 الجرح والتعديل )(5

 .440ص تقريب التهذيب )(6

 .4/34 الكامل في ضعفاء الرجال )(7

 .1/362 المجروحين  البن حبان )(8

 .12/523 تهذيب الكمال )(9

 .4/355 الثقات البن حبان )(10

 .1/130 تاريخ ابن معين  )(11

 .4/346 الجرح والتعديل )(12

 .1/487للذهبي   الكاشف )(13
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  :الحكم على الحديث 

  )1(" إسناده حسن:"قال األلباني ،فيه شهاب بن خراش صدوق يخطئ،  اإلسنادضعيفالحديث 

 $   $   $   $   $      
  

  :قال ابن األثير رحمه اهللا

وشأنَك . ما فوق فَرجها، فإنه غير مضيق عليك فيهأي استَمتع ب" ثم شْأنَك بأعالها"ومنه الحديث 
  )2( ..مباح أو جائز: ويجوز رفعه على االبتداء والخبر محذوفٌ تقديره. منصوب بإضمار فعل

  

  )179(رقمالحديث 

زيد بنِ َأخْبرنَا خَاِلد بن مخْلَد حدثَنَا ماِلك بن َأنَسٍ عن : قال اإلمام الدارمي رحمه اهللا
 ِلتَشُد علَيها :" قَاَل؟ فَقَاَل ما يحلُّ ِلي من امرَأتي وهي حاِئضr، سَأَل رجٌل رسوَل اللَّه :َأسلَم قَاَل
  .)3("ثُم شَْأنَك بَِأعلَاهاِإزارها 

  :تخريج الحديث 

 من طريق يحيى )5(ه البيهقيوأخرج،  بإسناده عن زيد بن أسلم)4(أخرجه مالك في موطئه
  . مالك به بمثلهعنبن عبد اهللا بن بكَيرا

  :دراسة رجال اإلسناد

 ت  موالهم الكوفي، أبو الهيثم البجلي،- بفتح القاف والطاء -واني طَخالد بن مخلد القَ  - 
  .)6(هـ213

   .)9(صدوق: وعثمان بن أبي شيبة وزاد)8( وصالح بن محمد جزرة)7(وثقه العجلي    
                                                 

 .3/96ح وضعيف سنن أبي داود صحي )(1

 .2/437 النهاية في غريب الحديث واألثر )(2

 .1068رقم / باب مباشرة الحائض/كتاب الطهارة/ سنن الدارمي)(3

 .114رقم / باب ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض/ كتاب الطهارة / موطأ مالك)(4

 .7/191 السنن الكبرى للبيهقي )(5

  .291ص تقريب التهذيب )(6
 .1/332 معرفة الثقات )(7

 .3/102 تهذيب التهذيب )(8

 . المصدر نفسه)(9



 ف حتى نهاية باب الشين مع الثاء                      األحاديث الواردة من باب الشين مع األل الثانيالفصل 

 
 

313

   .)1(ه ابن حبان في الثقاتوذكر    

   .)2("ما به بأس": عن يحيى بن معين، قال عثمان بن سعيد الدارمى    

 ،"لكنه يتشيع وصدوق": )5( وابن حجر)4(قال أبو داود و،)3(" يكتب حديثه":قال أبو حاتم و    
 هو عندى إن شاء اهللا الو، هو من المكثرين فى محدثى الكوفة": قال أبو أحمد بن عدىو

   .)6("بأس به

   )8(. وذكره العقيلي في الضعفاء)7("كان متشيعا منكر الحديث": قال ابن سعدو   
  .صدوق: قالت الباحثة

  .باقي رواة الحديث ثقات  - 

  :الحكم على الحديث

   .)9(وصححه األلباني،الحديث ضعيف إلرساله حيث أرسله زيد بن أسلم
  

 $   $   $   $   $      
  

  :حمه اهللاقال ابن األثير ر

هي عظَامه وطراِئقُه ومواصُل قبائله، وهي أربعةٌ " حتى تَبلُغ به شُُؤون رْأسها"وفي حديث الغُسل 
  )10( بعضها فوق بعض

  

  

  

                                                 
 .8/224 الثقات البن حبان )(1

 .1/104 تاريخ ابن معين )(2

 .3/354 الجرح والتعديل )(3

 .1/103 سؤاالت اآلجري ألبي داود  )(4

 .291ص تقريب التهذيب )(5

 .3/36 البن عدي  الكامل في معرفة الضعفاء)(6

 .6/406 الطبقات الكبرى )(7

 .2/363 الضعفاء الكبير للعقيلي )(8

 .1/121تحقيق األلباني ،للتبريزي مشكاة المصابيح ) (9

 .2/437 النهاية في غريب الحديث واألثر )(10
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  )*(الحديث 

   )91(هذا الحديث تقدم تخريجه تحت رقم 

 $   $   $   $   $      
  :قال ابن األثير رحمه اهللا

  )1(الشَّوطُ والمدى: الشْأو" شَْأواً وأسير شْأواًفطلبتُه أرفع فَرسي "فيه 

  )180(رقمالحديث 

    عن )2(حدثَنَا معاذُ بن فَضالَةَ حدثَنَا هشَام عن يحيى: قال اإلمام البخاري رحمه اهللا
 rة فََأحرم َأصحابه ولَم يحرِم وحدثَ النَّبِي عام الْحديبِي )3( انْطَلَقَ َأبِي:عبد اللَّه بنِ َأبِي قَتَادةَ قَاَل

 فَانْطَلَقَ النَّبِي وهغْزا يودع َأنr تُ فَِإذَا َأنَاضٍ فَنَظَرعِإلَى ب مهضعب كحتَض ابِهحَأص عا َأنَا منَميفَب 
 فََأكَلْنَا من لَحمه وخَشينَا ،ه فََأثْبتُّه واستَعنْتُ بِهِم فََأبوا َأن يعينُونيبِحمارِ وحشٍ فَحملْتُ علَيه فَطَعنْتُ

 تُ النَّبِيفَطَلَب نُقْتَطَع َأنr اشَْأو يرَأسا وي شَْأوسفَر فَعَأر، فوي جفَارٍ في غنب نلًا مجيتُ رفَلَق 
 يا رسوَل اللَّه ِإن : فَقُلْتُ)4 ( تَركْتُه بِتَعهن وهو قَاِئٌل السقْيا: قَاَل؟rين تَركْتَ النَّبِي  َأ:اللَّيِل قُلْتُ

مهرفَانْتَظ ونَكوا دقْتَطَعي خَشُوا َأن قَد مِإنَّه ةَ اللَّهمحرو لَامالس كلَيع ونءقْري لَكا  : قُلْتُ،َأهي
   .)5(" ِللْقَومِ كُلُوا وهم محرِمون:"رسوَل اللَّه َأصبتُ حمار وحشٍ وعنْدي منْه فَاضلَةٌ فَقَاَل

  :تخريج الحديث 

،  عن يحيى بن أبي كثيربه بنحوه)6(أخرجه البخاري أيضا من طريق علي بن المبارك
كالهما عن عبد اهللا ) سلمة بن دينار ()8( حازمأبي و)7(ومن طريق عثمان بن عبد اهللا بن موهب

                                                 
 .2/437النهاية في غريب الحديث واألثر  )(1
 .1065صتقريب التهذيب ،-يحيى بن أبي كثير الطائي موالهم أبو نصر اليمامي :  هو)(2
 وكان يعرف بذلك اختلف في اسمه فقيل الحارث بن ربعي        r أبو قتادة األنصاري فارس رسول اهللا       :  هو )(3

 وكان يعرف بذلك اختلف في       r أبو قتادة األنصاري فارس رسول اهللا       ، بن بلدمة وقيل النعمان بن ربعي     
 .14/1731عاب البن عبد البر اسمه فقيل الحارث بن ربعي بن بلدمة وقيل النعمان بن ربعي االستي

أي يذْكر أنه : أي أنه يكون بالسقْيا وقت القاِئلة، أو هو من القول   : موضعان بين مكة والمدينة   :  تعهِن والسقْيا  )(4
 .4/133النهاية في غريب الحديث واألثر، يكون بالسقْيا

 .1821رقم  / واباب قول اهللا تعالى ال تقتل/كتاب جزاء الصيد / صحيح البخاري)(5
 .1822رقم  / باب اذا رأى المحرمون صيداً فضحكوا ففطن الحالل/كتاب جزاء الصيد/ صحيح البخاري)(6
 .1824رقم  / باب لَا يشير الْمحرِم ِإلَى الصيد ِلكَي يصطَاده الْحلَاُل/ كتاب جزاء الصيد/ صحيح البخاري)(7

، 2570رقـم   / من استوهب من أصـحابه شـيئا     /فضلها والتحريض عليها    كتاب الهبة و  / صحيح البخاري  )(8
 .5407رقم  / باب تعرق العضد/وكتاب األطعمة، 2854رقم  / اسم الفرس والحمار/وكتاب الجهاد والسير
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) سالم بن أبي أمية ()2( وأبي النضر)1(ومن طريق صالح بن كيسان، بن أبي قتادة به بنحوها
   .عن أبي قتادة به بنحوه) نافع بن عباس مولى أبي قتادة(كالهما عن أبي محمد 

أبي  و)4( بن موهب وعثمان بن عبد اهللا)3(وأخرجه مسلم من طريق يحيى بن أبي كثير
ومن طريق صالح ،   أربعتهم عن عبد اهللا بن أبي قتادة به بنحوه)6(عبدالعزيز بن رفيع و)5(حازم

  .كالهما عن أبي محمد عن أبي قتادة به بمعناه )8( وأبي النضر)7(بن كيسان

  :دراسة رجال اإلسناد 

  .رواة الحديث كلهم ثقات 

$   $   $   $   $  

                                                 
 .1823رقم  / باب ال يعين المحرم الحالل في قتل الصيد /كتاب جزاء الصيد / صحيح البخاري)(1

باب ما جـاء    / وكتاب الذبائح والصيد  ، 2914/باب ما فيل في الرمح    /ب الجهاد والسير  كتا/ صحيح البخاري  )(2
 .5492رقم  / وباب التَّصيد علَى الْجِباِل، 5490رقم/ في التصيد

 .2746و  2743رقم  / باب تحريم الصيد للمحرم/كتاب الحج/ صحيح مسلم)(3

 .2744 رقم  /باب تحريم الصيد للمحرم/كتاب الحج/ صحيح مسلم)(4

 .2747رقم  / باب تحريم الصيد للمحرم/كتاب الحج/ صحيح مسلم)(5

 .2748رقم  / باب تحريم الصيد للمحرم/كتاب الحج/ صحيح مسلم)(6

 .2740رقم  / باب تحريم الصيد للمحرم/كتاب الحج/ صحيح مسلم)(7

 .2741رقم  / باب تحريم الصيد للمحرم/كتاب الحج/ صحيح مسلم)(8
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  المبحث الثاني
  باب الشين مع الباء

  : األثير رحمه اهللاقال ابن

وفي رواية " أنه أئتزر ببردة سوداء، فجعل سوادها يشُب بياضه، وجعل بياضه يشُب سوادها"فيه 
ما أحسنها عليك يشُب سوادها بياضك، : أنه لَبس مدرعةً سوداء، فقالت عائشة رضي اللّه عنها"

ورجل مشْبوب إذا كان أبيض الوجه أسود الشَّعرِ، وأصله . نُهاأي تُحسنة ويحس" وبياضك سوادها
  )1(.من شَب النار إذا أوقَدها فتَْألَألتْ ضياء ونورا

  

  )181(رقمالحديث 

: اَلحدثَنَا معاذُ بن هشَامٍ، قَ: َأخْبرنَا محمد بن الْمثَنَّى، قَاَل: قال اإلمام النسائي رحمه اهللا
 اللَّه نَبِي َأن ،فطَرم نةَ عقَتَاد ني َأبِي، عثَندحr اءدوس ةدربِب راتَّز ، شُبا يهادوَل سعفَج

  .)2("، فَعرِقَ فَوجد رِيح الصوف فََألْقَاها بياضه، وجعَل بياضه يشُب سوادها

  :تخريج الحديث 

متصلًا )3(وأخرجه ابن حبان، مرسالً) يشب ( فرد النسائي في سننه الكبرى بهذا اللفظ ان
من طريق همام بن يحيى عن قتادة عن مطرف عن ) ب ييش(بلفظ  )4( وابن راهويه)يشوب(بلفظ

  .عائشة به بنحوه

  :دراسة رجال اإلسناد 

  .وهو صدوق له أوهام)  69( تقدمت ترجمته في حديث  : بن أبي عبد اهللا معاذ بن هشام  - 

  .باقي رواة الحديث ثقات    - 

  

  
                                                 

 .2/438 النهاية في غريب الحديث واألثر )(1

 .7/423سنن الكبرى للنسائي  ال)(2

 .7/20 موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان )(3

 .3/721 مسند ابن راهويه )(4
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  :الحكم على الحديث 

أرسله مطرف بن عبد اهللا بن الشخيرعن ، ث بهذا اإلسناد ضعيف ألنه مرسلـالحدي
،  فرواة حديثه كلهم ثقات)1(أما رواية ابن حبان، وفيه معاذ بن هشام صدوق له أوهام، rالنبي 

  .وهو صحيح اإلسناد 

 $   $   $   $   $      
  

  :قال ابن األثير رحمه اهللا

، اجعلتُ على وجهِي صبِر: قالت"ومنه حديث أم سلمة رضي اللّه عنها حين تُُؤفِّي أبو سلمة 
   .)2(أي يلَونه ويحسنُه" إنه يشُب الوجه فال تَفْعليه: rفقال النبي 

  

   )182( رقمالحديث 

حدثَنَا َأحمد بن صاِلحٍ حدثَنَا ابن وهبٍ َأخْبرني مخْرمةُ : هللاقال اإلمام أبو داود رحمه ا
َأبِيه نقُوُل:قَاَل)3(عي اكحالض نةَ بيرغتُ الْمعمس : ا َأنهُأم نع يديمٍ بِنْتُ َأسكح ي ُأمتْنرَأخْب 

كَانَتْ تَشْتَكو فِّيا تُوهجوز ُل بِالْجِلَاءا فَتَكْتَحهنَييي ع -دمقَاَل َأح:ِل الْجِلَاءبِكُح ابولَتْ -  الصسفََأر 
 لَا تَكْتَحلي بِه ِإلَّا من َأمرٍ لَا بد منْه يشْتَد :مولَاةً لَها ِإلَى ُأم سلَمةَ فَسَألَتْها عن كُحِل الْجِلَاء فَقَالَتْ

ةَعلَمس ُأم ذَِلك نْدقَالَتْ ع ارِ ثُمبِالنَّه ينَهحستَمِل وبِاللَّي ينلفَتَكْتَح كلَي: وُل اللَّهسر لَيخََل عد r ينح 
 ِإنَّما هو صبر يا :تُ فَقُلْ" ما هذَا يا ُأم سلَمةَ:"تُوفِّي َأبو سلَمةَ وقَد جعلْتُ علَى عيني صبرا فَقَاَل

يبط يهف سلَي وَل اللَّهسقَاَل،ر ": يهلعفَلَا تَج هجالْو شُبي لَا ِإنَّهارِ وبِالنَّه ينَهعتَنْزِل وِإلَّا بِاللَّي 
ابضخ فَِإنَّه نَّاءلَا بِالْحي بِالطِّيبِ وطتَشقُلْتُ: قَالَتْ"تَم :بَِأي وَل اللَّهسا رطُ يتَشَأم ءقَاَل؟ شَي ": 

كْأسر بِه ينرِ تُغَلِّفد4("بِالس(.   

                                                 
 أنبأنا عمران بن موسى بن مجاشع حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا يزيد ابن هارون حدثنا همام بن يحيـى                   )(1

ة ما أحسنها عليك يا رسول      لبس خميصة سوداء فقالت عائش     rعن قتادة عن مطرف عن عائشة أن النبي         
اهللا يشوب بياضها سوادك ويشوب سوادها بياضك فثار منها ريح فألقاها قالت وكان تعجبه الـريح الطيبـة     

 .7/20موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان 

 .2/438 النهاية في غريب الحديث واألثر )(2

تقريـب التهـذيب    ،-هللا أو أبو يوسف المدني      بكير بن عبد اهللا بن األشج مولى بني مخزوم أبو عبد ا           :  هو )(3
 .177ص

 .2305رقم / باب فيما تجتنبه المعتدة في عدتها/كتاب الطالق/ سنن أبو داود)(4



 ع األلف حتى نهاية باب الشين مع الثاء                      األحاديث الواردة من باب الشين م الثانيالفصل 

 
 

318

  :تخريج الحديث 

 من طريق يونس بن عبد )2(والطحاوي ،  من طريق أحمد بن عمرو)1(أخرجه النسائي
  .ثله بإسناد أبي داود به بم)3(وأخرجه البيهقي ، األعلى كالهما عن ابن وهب به بنحوه

  :دراسة رجال اإلسناد 

  .)4(هـ159 ت مخرمة بن بكير بن عبد اهللا بن األشج أبو المسور المدني   - 

 وذكره ابن حبان )9( وابن سعد)8( وأحمد بن صالح)7( وعلي بن المديني)6( وأحمد)5(وثقه مالك
  .)10("ألنه  لم يسمع من أبيه، يحتج بحديثه من غير روايته عن أبيه": وقال، في الثقات

قال ، "ليس به بأس  :" )13(ابن عدي و)12(وقال النسائي، )11("صالح الحديث": قال أبو حاتم
    .)16(،)15("كان يدلس:" وزاد الساجي ، "صدوق:"  والساجي )14(ابن حجر

  .)17("ولم يسمع من أبيه، حديثه عن كتاب أبيه": ضعفه ابن معين وقال
  .هو ثقة في غير روايته عن أبيه: قالت الباحثة

   .)18( من السادسة المغيرة بن الضحاك بن عبد اهللا القرشي األسدي المدني - 
                                                 

  .3536رقم / باب الرخصة للحادة أن تمتشط بالسدر/كتاب الطالق/ سنن النسائي )(1
 .3/142/ مشكل االثار للطحاوي)(2

 .7/440 السنن الكبرى للبيهقي)(3

 .926ص تقريب التهذيب )(4

 .27/325 تهذيب الكمال )(5

 .2/489 العلل ومعرفة الرجال )(6

 .27/325 تهذيب الكمال )(7

 . المصدر نفسه)(8

 .10/64 تهذيب التهذيب )(9

 .7/510 الثقات البن حبان )(10

 .8/364 الجرح والتعديل )(11

 .27/325 تهذيب الكمال )(12

 .6/429 الكامل البن عدي )(13

 .926صقريب التهذيب  ت)(14

 .10/64 تهذيب التهذيب )(15

 .1/25طبقات المدلسين ، وهم الذين لم يوصفوا بذلك إال نادرا، وهو في المرتبة األولى عند ابن حجر)(16

 .4/434 تاريخ ابن معين )(17

 .965ص تفريب التهذيب )(18
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  ".مقبول:"قال ابن حجر، )1(ذكره ابن حبان في الثقات
   .)2(مقبول كما قال ابن حجر: قالت الباحثة

   .)3( من السابعةأم حكيم بنت أسيد  - 

  .)4(ال يعرف حالها: قال ابن حجر    
  .مجهولة: قالت الباحثة

   .)5(لم أقف على اسم أمها : أمها قال ابن حجر  - 
  .مجهولة: قالت الباحثة

  .باقي رواة الحديث ثقات  - 

  :الحكم على الحديث 

، وفيه المغيرة بن الضحاك مقبول، أم حكيم وأمها مجهولتان: الحديث ضعيف فيه كل من
  .)6(أللبانيوضعفه ا، بل دلس عنه، ورواية مخرمة في هذا الحديث عن أبيه ولم يسمع منه

  

 $   $   $   $   $      
  

  

  :قال ابن األثير رحمه اهللا

أي السادة الرؤوسِ، الزهرِ " إلى األقْياَل العباَهلة، واألرواع المشاَبِيبِ" وفي كتابه لوائل بن حجر 
ويروى اَألشباء، جمع . األلْوانِ، والحساَنِ المناَظر، واحدهم مشُبوب، كأنما أوقدت ألوانُهم بالنَّار

  )7( .شَبِيبٍ، فعيل بمعنى مفعول

  

                                                 
 .7/463 الثقات البن حبان )(1

 .1379ص تفريب التهذيب )(2

 .2/756هذيب  تقريب الت)(3

 . المصدر نفسه)(4

 .12/438 تهذيب التهذيب )(5

 .5/305حيح وضعيف سنن أبي داودص )(6

 .2/438 النهاية في غريب الحديث واألثر )(7
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   )183( رقمالحديث 

  .لم أعثر على تخريج له 

 $   $   $   $   $      
  

  :قال ابن األثير رحمه اهللا

أي شُبان، واحدهم " لما برز عتبةُ وشَيبةُ والوليد، برز إليهم شَببةٌ من األنصار"وفي حديث بدر 
 ،فه بعضهمشابح1(.ستَّة، وليس بشْيء: وقد ص(   

  

  )184( رقمالحديث 

 أخبرنا أبو محمد عبد اهللا بن يوسف األصبهاني أنبأ أبو :قال اإلمام البيهقي رحمه اهللا
 )3( عن أبي إسحاق )2(سعيد بن األعرابي ثنا الحسن بن محمد الزعفراني ثنا شبابة ثنا إسرائيل

 من :فبرز عتبة وأخوه وابنه الوليد حمية فقال :ة بدر قالفي قص: t عن علي )4(عن حارثة
 ال نريد هؤالء ولكن يبارزنا من بني عمنا من بني : فقال عتبةيبارز فخرج من األنصار شببة
 Y فقتل اهللا "قم يا علي قم يا حمزة قم يا عبيدة بن الحارث:" rعبد المطلب فقال رسول اهللا 

 عتبة وجرح عبيدة بن الحارث فقتلنا منهم سبعين وأسرنا عتبة وشيبة ابني ربيعة والوليد بن
  .)5(سبعين وذكر الحديث

  :تخريج الحديث

  .  عن إسرائيل به بمثله)6(أخرجه البيهقي أيضا من طريق عبيد اهللا بن موسى

  :دراسة رجال اإلسناد 

  .وهو ثقة) 82(تقدمت ترجمته تحت الحديث ،  شبابة بن سوار- 

  .اترواة الحديث كلهم الثق

                                                 
 .2/438النهاية في غريب الحديث واألثر  )(1

 .1/104هـ تقريب التهذيب 160إسرائيل بن يونس بن أبى إسحاق السبيعى الهمدانى ت :  هو)(2

 )وهو جده إلسرائيل( ، 739تقريب التهذيب ص ، ه129إسحاق عمرو بن عبد اهللا بن عبيد ت أبو : هو )(3

 .216صحارثة بن مضرب العبدى الكوفى تقريب التهذيب :  هو)(4

 .9/131 السنن الكبرى للبيهقي )(5

 .3/276، 3/65 المصدر نفسه )(6
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  :الحكم على الحديث 

  .الحديث صحيح اإلسناد

 $   $   $   $   $      
  

   :قال ابن األثير رحمه اهللا

أي ابتدأ في جوابه، من تَشْبِيب " فلما سمع حسان شعر الهاتف شَبب يجاَوبه"وفي حديث أم معبد 
: نَشب بالنون: ويروى. النساء في الشِّعرالكُتُب، وهو االبتداء بها واألخذُ فيها، وليس من تَشْبِيب 

  )1(.أي أخذ في الشعر وعلق فيه
  

   )185( رقمالحديث 

  .)2(وقد أورده ابن حجر في فتح الباري،لم أعثر على تخريج له 

 $   $   $   $   $      
  

  :قال ابن األثير رحمه اهللا

: قلت: في الدر النثير(يل عرِيضهما وق. أي طويلَهما" أنه كان مشْبوح الذِّراعين" rفي صفته 
في (والشْبح مدك الشيء " كان شَبح الذِّراعين"وفي رواية ). رجح الفارسي وابن الجوزي الثاني

وشَبحتُ العود . بين أوتاد كالجلد والحبل) مد الشيء، والمثبت من أ واللسان والهروي: األصل
   )3(.إذا نحتَّه حتى تُعرضه

  

   )186( رقملحديث ا

حدثَنَا َأبو : لم أعثر عليه بلفظ مشبوح وعثرت عليه بلفظ شبح قال اإلمام أحمد رحمه اهللا
 r عن صاِلحٍ مولَى التَّوَأمة عن َأبِي هريرةَ َأنَّه كَان ينْعتُ النَّبِي )5(حدثَنَا ابن َأبِي ذْئبٍ)4(النَّضرِ

                                                 
 .2/439 النهاية في غريب الحديث واألثر )(1

 .8/485الباري البن حجرتح ف )(2

 . المصدر نفسه)(3

 .1017صتقريب التهذيب ،-هاشم بن القاسم بن مسلم الليثي موالهم البغدادي أبو النضر :  هو)(4

 .871صتقريب التهذيب ،- ه158حمد بن عبد الرحمن بت المغيرة بن الحارث بن أبي ذئب ت م:  هو)(5
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 )2( الْعينَينِ بعيد ما بين الْمنْكبينِ يقْبُِل جميعا ويدبِر جميعا)1(َأشْفَارِ َأهدبشَبح الذِّراعينِ كَان  :قَاَل
  .)4( في الَْأسواق )3(بَِأبِي هو وُأمي لَم يكُن فَاحشًا ولَا متَفَحشًا ولَا صخَّابا

  :تخريج الحديث 

 وأخرجه،  من طريق روح بن عبادة عن صالح به بمثله)5(ه أحمد أيضاأخرج
 من طريق )8( ابن عساكر من طريق موسى بن داود)7( بإسناده به بمثله وابن سعد)6(الطيالسي

،  من طريق آدم بن أبي إياس وعاصم بن علي)9(الحسين بن محمد وعثمان بن عمر والبيهقي
 به )محمد بن عبد الرحمن ( عن ابن أبي ذئبجميعهم  من طريق عثمان بن عمر)10(وابن شبة

  .  بإسناد أبي داود الطيالسي عن ابن أبي ذئب به بمثله)11(وأخرجه البوصيري، بنحوه
  :دراسة رجال اإلسناد 

 - بفتح المثناة وسكون الواو بعدها همزة مفتوحة - )12( بن نبهان المدني مولى التوأمة صالح   - 
  .)13(هـ 126ت 

سمعت يحيى بن معين :" وقال أحمد بن سعد بن أبي مريم، )15( والعجلي)14(ينوثقه ابن مع
إن مالكًا إنما : إن مالكًا ترك السماع منه، فقال:  قلت له،صالح مولى التوأمة ثقة حجة: يقول

                                                 
 .5/248في غريب الحديث واألثرالنهاية ،  أي طويل شعر األجفان:  معناها)(1

وِإما يفْعـُل ذلـك   ، َأراد ال يلْوِي عنُقَه يمنَةً ويسرةٌ ِإذا نَظَر ِإلى الشَّيء        : وقيَل،  َأنه ال يسارِقُ النَّظَر   :  معناها )(2
 .5/78تاج العروس ، الطَّاِئشُ الخفيفُ

  .4/2407لسان العرب البن منظور ، الصخب الصياح والجلبة وشدة الصوت واختالطه:  معناها)(3

 .14/93 مسند أحمد )(4

 .15/489 مسند أحمد )(5

 .4/71 لطيالسيا مسند)(6

 .1/414لطبقات الكبرى البن سعد ا )(7

 .3/268 تاريخ دمشق )(8

 .1/218 دالئل النبوة )(9

 .2/607 تاريخ المدينة البن شبة  )(10

 .7/7لعشرة  اتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد ا)(11

التوءمة كانت معها اخت لها في بطن فسميت تلك باسم وسميت هـذه التوءمـة الجـرح والتعـديل             :  هي )(12
4/416. 

 .448ص تقريب التهذيب )(13

 .3/176 تاريخ ابن معين )(14

 .1/466 معرفة الثقات )(15
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أدركه بعد أن كبر وخرف، وسفيان الثوري إنما أدركه بعد أن خرف، فسمع منه سفيان 
،  )1("ما خرف، ولكن ابن أبي ذئب سمع منه قبل أن يخرفأحاديث منكرات، وذلك بعد 
إن بشر بن عمر زعم أنه سأل مالكًا عن صالح : قلت ألبي:" وعن عبد اهللا بن أحمد قال

مالك كان قد أدرك صالحا وقد اختلط وهو كبير، : ليس بثقة؟ فقال أبي: مولى التوأمة فقال
وقال ، )2("ل المدينة، وهو صالح الحديثوقد روى عنه أكابر أه. من سمع منه قديما فذاك

سمع منه ابن أبي ذئب وابن : ال بأس به إذا سمعوا منه قديما والسماع القديم منه :"ابن عدي
جريج وزياد بن سعد وغيرهم ممن سمع منه قديما، فأما من سمع منه بأخرة؛ فإنه سمع 

 صالح الذي حدث به قبل وهو مختلط، ولحقه مالك والثوري وغيرهم بعد االختالط، وحديث
االختالط ال أعرف له حديثًا منكرا إذا روى عنه ثقة، وإنما البالء ممن دون ابن أبي ذئب، 
ويكون ضعيفًا فيروي عنه، وال يكون البالء من قبله، وصالح مولى التوأمة ال بأس برواياته 

مقبول ِلسنِّه وسماعه تغير أخيرا؛ فحديث ابن أبي ذئب عنه :" وقال الجوزجاني  .)3("وحديثه
  .)4("القديم، وأما الثوري فجالسه بعد التغير

لقيت صالحا مولى التوأمة سنة خمس أو ست وعشرين ومائة أو : "وقال سفيان بن عيينة
 أسمعت من ابن عباس؟ أسمعت من: نحوها وقد تغير، ولقيه الثوري بعدي، فجعلت أقول له

  .)5("إن الشيخ قد كبر:  بها، فقال شيخ عندهأبي هريرة؟ أسمعت من فالن؟ وال يجيبني

وكان شعبة ال يحدث عن صالح ، )6("له أحاديث، ورأيتهم يهابون حديثه:" وقال ابن سعد
لم :" وقال يحيى بن سعيد،  )8("ليس بقوي:" وقال أبو حاتم،  )7("مولى التوأمة وينهى عنه

وقال ، )11("مديني ضعيف:"عةوقال أبو زر، )10("ليس بثقة :" وقال مالك ، )9("يكن بثقة

                                                 
 .13/101 تهذيب الكمال )(1

 .4/417 الجرح والتعديل )(2

 .4/55 الكامل البن عدي )(3

 .248/ 1 أحوال الرجال للجوزجاني )(4

 .13/101 تهذيب الكمال )(5

 .1/149 الطبقات الكبرى الجزء المتمم )(6

 .13/101 تهذيب الكمال )(7

 .4/418 الجرح والتعديل  )(8

 .13/101 تهذيب الكمال )(9

 . المصدر نفسه )(10

 .4/418 الجرح والتعديل )(11
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تغير في سنة خمس وعشرين " :وقال ابن حبان في المجروحين )1("ضعيف "  :النسائي
ومائة، وجعل يأتي باألشياء التي تشبه الموضوعات عن األئمة الثقات، فاختلط حديثه األخير 

  .)3("صدوق اختلط:" وقال ابن حجر)2("بحديثه القديم ولم يتميز، فاستحق الترك
هو صدوق اختلط وتغير في آخرة كما تبين ذلك من كالم النقاد في ترجمته ومن : لت الباحثةقا

قد كان خرف قبل أن يموت، فمن سمع منه قبل أن :" ابن معين في رواية الدوريقال : ذلك
 مالك كان قد أدرك صالحا وقد اختلط وهو ":فقال وكالم اإلمام أحمد السابق   )4("يختلط فهو ثبت

والرواي يحتج به بمن روى له قبل اختالطه مثل ابن أبي ، )5(" من سمع منه قديما فذاككبير،
  .ذئب كما في روايتنا هذه

  .باقي رواة الحديث ثقات   - 
  :الحكم على الحديث 

فيه صالح مولى التوأمة صدوق اختلط بآخرة ولكن رواية ابن ، الحديث حسن اإلسناد
  )6("حسن:"قال األلباني،  عن غير واحدأبي ذئب عنه قبل اختالطه كما تقدم

  

 $   $   $   $   $      
  

  :قال ابن األثير رحمه اهللا

أي مد في الشَّمس على الرمضاء " أنه مر ببالل وقد شُبِح في الرمضاَء" t وفي حديث أبي بكر 
  )7(.ليعذَّب

   )187(رقمالحديث 

  .لم أعثر على تخريج له 

 $   $   $   $   $      
  

                                                 
 .13/101 تهذيب الكمال )(1

 .1/366وحين البن حبان  المجر)(2

 .449ص تقريب التهذيب )(3

 .3/176 تاريخ ابن معين )(4

 .4/417 الجرح والتعديل )(5

 . 19/94حيح وضعيف الجامع الصغيرص )(6

 .2/439 النهاية في غريب الحديث واألثر )(7
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  :قال ابن األثير رحمه اهللا 

   )1( "فشَبحوه"وفي رواية " خُذُوه فاشْبحوه"ومنه حديث الدجال 

   )188( رقمالحديث 

عن ، عن جدي، حدثَني َأبِي: قَاَل، حدثَنَا سفْيان بن وكيعٍ: قال اإلمام أبو يعلى رحمه اهللا
يخْرج الدجاُل : rقَاَل رسوُل اللَّه : قَاَل، عن َأبِي سعيد الْخُدرِي، وداكعن َأبِي الْ، قَيسِ بنِ وهبٍ

اِلحسالْم فَتَلْقَاه ينملسالْم نٌل مجر لَهبق هجتَواِل: )2(فَيجالد اِلحسم ،لَه قُولُونقُوُل: فَي؟ فَي دمتَع نَأي :
 دمَأعجي خَرذَا الَّذِإلَى ه ،لَه قُولُوننَا ؟ قَاَل: فَيببِر نا تُْؤممقُوُل: َأوا: يقح هبسى َأحا َأرقَاَل، م :
قُولُوني :ضٍ: قَاَل، اقْتُلُوهعِلب مهضعقُوُل بفَي :ونَها ددتَقْتُلُوا َأح َأن كُمبر اكُمنَه قَد س؟ قَاَلَألَي  :

    هذَا الدجاُل الَّذي ذَكَر، يا َأيها النَّاس: فَِإذَا رآه الْمْؤمن قَاَل: قَاَل، فَينْطَلقُون بِه ِإلَى الدجاِل
 وُل اللَّهسرr ،قَاَل :حشَباُل فَيجالد بِه رْأمقُوُل: ، قَاَل)3(فَيفَي :وهحفَاشْب قَاَل، خُذُوه :حشَبقَاَل، فَي :

عصما)4(فَيبرض طْنُهبو هرقَاَل،  ظَه :قُوُل لَهبِي ؟ قَاَل: فَي نا تُْؤمقُوُل: َأمفَي :الْكَذَّاب يحسَأنْتَ الْم ،
ثُم يمشي الدجاُل بين : قَاَل، جلَيهفَيْأمر بِه فَينْشَر بِالْمنْشَارِ من مفْرِقه حتَّى يفَرقَ بين رِ: قَاَل

ما : فَيقُوُل لَه: َأما تُْؤمن بِي ؟ قَاَل: فَيقُوُل لَه: قَاَل، فَيستَوِي قَاِئما، قُم: ثُم يقُوُل: قَاَل، الْقطْعتَينِ
، ِإنَّه ال يفْعُل الَّذي فَعَل بِي بَِأحد من النَّاسِ، النَّاسيا َأيها : ثُم يقُوُل: قَاَل، ازددتُ فيك ِإال بصيرةً

، فَال يستَطيع ِإلَيه سبِيال،  نُحاسا)5(فَيجعُل ما بين ذَقْنه ِإلَى تَرقُوته، فَيْأخُذُه الدجاُل ِليذْبحه: قَاَل
: قَاَل، وِإنَّما ُألْقي في الْجنَّة، فَيحسب النَّاس َأنَّه قَذَفَه في النَّارِ، ه فَيقْذفُ بِهفَيْأخُذُ بِيديه ورِجلَي: قَاَل

 وُل اللَّهسقَاَل رr :ينالَمالْع بر نْدةً عادالنَّاسِ شَه ظَمذَا َأع6(ه(.  

                                                 
 .2/439النهاية في غريب الحديث واألثر  )(1

وسموا مسلحة ألنهم يكونون ذوى سالح، أو ألنهم يسكنون         . غُور من العدو  القوم الذين يحظُون الثُّ   :   معناها )(2
المسلحة، وهي كالثغر والمرقَب يكون فيه أقوام يرقُبون العدو لئال يطْرقَهم على غَفْلة، فـإذَا رأوه أعلمـوا                  

 .2/388ألثر النهاية في غريب الحديث وا، وجمع المسلح مسالح. أصحابهم ليتأهبوا له

النهايـة فـي    ، وشَبحتُ العود إذا نحتَّه حتى تُعرضه     . والشْبح مدك الشيء بين أوتاد كالجلد والحبل      :  معناها )(3
 .2/439غريب الحديث واألثر

 .22/201تاج العروس للزبيدي ، التحريك والضرب:  معناها)(4

لسان العـرب البـن     ، فان بين ثُغْرة النحر والعاتق تكون للناس وغيرهم       التَّرقُوتانِ العظمان المشْرِ  :  معناها )(5
 .1/429منظور 

 .2/140 مسند أبي يعلى  )(6
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  : تخريج الحديث
كما ورد عند ابن ) فشبحوه(لى في مسنده وأما لفظ لم أعثرعليه بهذا اللفظ إال عند أبي يع

  . عن قيس بن وهب به بنحوه) أبو حمزة( من طريق محمد بن ميمون )1(فأخرجه البغوي، األثير
  :دراسة رجال اإلسناد 

  . )2( من العاشرة سفيان بن وكيع بن الجراح أبو محمد الرؤاسي الكوفي  -  
  : مجمع على تضعيفه ومن ذلك     

كان  :قيل له. ال يشتغل به : سألت أبا زرعة عنه فقال": د الرحمن بن أبى حاتمقال عب
 : وقال أبو حاتم)3("نعم: ؟ قالكان يتهم بالكذب: قيل له. كان أبوه رجال صالحا: ؟ قاليكذب

  .  )5("ليس بثقة:" وقال النسائي ، )4("لين"

 - الجراح بن موالد - بهمزة وبعد األلف مهملة بضم الراء بعدها واو - ؤاسيليح بن عدي الر 
  .)6(هـ176 ت وكيع

 حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد ":قال يعقوب بن سفيان  و،)8( وأبو داود)7(وثقه ابن معين    
  .)9("هو ثقةو، حدثنا أبو وكيع الجراح بن مليح: قال، الملك

  .)11("يس به بأسل:" وقال النسائي ، )10("ليس به بأس:" وفي رواية ليحيى بن معين قال    

هو ، حديثه ال بأس به وروايات مستقيمةو،  له أحاديث صالحة":وقال أبو أحمد بن عدى    
قد حدث عنه و، عامة ما يرويه عنه ابنه وكيعو، لم أجد فى حديثه منكرا فأذكرهو، صدوق

  .)12("غير وكيع الثقات من الناس

                                                 
 .1/1025 شرح السنة للبغوي )(1

 .395ص تقريب التهذيب )(2

 .4/231 الجرح والتعديل  )(3

 . المصدرنفسه)(4

 .4/109 تهذيب التهذيب  )(5

 .196ص تقريب التهذيب )(6

 .3/267اريخ ابن معين  ت)(7

 .4/519 تهذيب الكمال )(8

 . المصدر نفسه)(9

 .4/474 تاريخ ابن معين )(10

 .4/519 تهذيب الكمال )(11

 .2/163 الكامل البن عدي )(12
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وقال ، )2("ال يحتج بهو،  يكتب حديثه":زى قال أبو حاتم الرا و،)1("ال بأس به": وقال العجلي    
  .)3(". صدوق يهم:" ابن حجر

 ،)6("ضعيف": قال محمد بن عبد اهللا بن عمار الموصلى و،)5( وابن معين)4(وضعفه ابن سعد    
ليس : سألت أبا الحسن الدارقطنى عن الجراح أبى وكيع فقال": قال أبو بكر البرقانىو

، كان يقلب األسانيد": قال ابن حبان و ‘)7("ال: يعتبر به ؟ قال: قلت، هو كثير الوهمو، بشىء
  .)8("زعم يحيى بن معين أنه كان وضاعا للحديثو، يرفع المراسيلو

  .صدوق يهم كما قال ابن حجر : قالت الباحثة

 بكسر الموحدة - كالي البِ- بسكون الميم -  الهمداني - بفتح النون وآخره فاء - وف جبر بن نَ  - 
  )9(كوفي– بفتح الواو وتشديد الدال وآخره كاف - أبو الوداك- كاف وتخفيف ال

،  )13("صالح": قال النسائى و،)12( وذكره ابن حبان في الثقات)11( والذهبي)10(وثقه ابن معين   
 :قال أبو حاتم و،)15(" كان قليل الحديث":ابن سعد وقال ، )14("صدوق يهم:" ابن حجر قال و
   )16("أبى هارون وبشر بن حرب وبن حوشبأبو الوداك أحب إلى من شهر و"

      

                                                 
 .2/59 تهذيب التهذيب )(1

 .2/523 الجرح والتعديل )(2

 .196ص تقريب التهذيب )(3

 .6/380 الطبقات الكبرى )(4

 .4/519 تهذيب الكمال )(5

 . المصدر نفسه)(6

 . المصدر نفسه)(7

 .1/219 المجروحين )(8

 .194ص تقريب التهذيب )(9

 .496/ 4 تهذيب الكمال )(10

 .1/289 الكاشف للذهبي )(11

 .117/ 4 الثقات البن حبان )(12

 .496/ 4 تهذيب الكمال )(13

 .184ص تقريب التهذيب )(14

 .6/299لطبقات الكبرى ا )(15

 .2/533يل  الجرح والتعد)(16
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  . )1("ليس بالقوى": "التعديل  والجرح" وقال النسائى فى 
  .صدوق: قالت الباحثة

  .باقي رواة الحديث ثقات   - 

  :الحكم على الحديث 

  .فيه سفيان بن وكيع ضعيف، الحديث ضعيف
  

 $   $   $   $   $      
 

   :قال ابن األثير رحمه اهللا

  )2( .أي عوداً عودا" فنَزع سقْفَ بيتي شَبحةً شبحة"وفيه 
  

   )189(رقمالحديث 

  .لم أعثر على تخريج له 

 $   $   $   $   $      
  

  :قال ابن األثير رحمه اهللا

الشَّبر في " جمع اللّه شَملَكُما، وبارك في شَبرِكُما"في دعائه لعلي وفاطمة رضي اللّه عنهما 
   )3( .. يقال شَبره شَبرا إذا أعطاه، ثم كُنى به عن النِّكاح ألن فيه عطاء.العطاء: األصل

  

  )190( رقمالحديث 

عن يحيى بن العالء البجلي عن عمه شعيب بن خالد : قال اإلمام عبد الرزاق رحمه اهللا
كانت فاطمة تذكر : ب عن أبيه عن جده عن ابن عباس قالرة بن المسيمحنظلة بن سعن 

: فقال، افلقي سعد بن معاذ علي، حتى يئسوا منها، عنه فال يذكرها أحد إال صد، rاهللا لرسول 
فواهللا ما : قال، لم سر ذلك: فقال له علي: قال،  يحبسها إال عليكrإني واهللا ما أرى رسول اهللا 

                                                 
 .53/ 2 تهذيب التهذيب )(1

 .439/ 2 النهاية في غريب الحديث واألثر )(2

 . المصدر نفسه)(3
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، وقد علم مالي صفراء وال بيضاء، ما أنا بصاحب دنيا يلتمس ما عندي، أنا بواحد من الرجلين
فإني : فقال سعد،  إني الول من أسلم-  يعني يتألفه بها -وال أنا بالكافر الذي يترفق بها عن دينه 

جئت خاطبا إلى : تقول: فأقول ماذا ؟ قال: قال، فإن في ذلك فرجا، أعزم عليك لتفرجنها عني
 وهو يصلي rفانطلق علي فعرض على النبي : قال، r فاطمة بنت محمد rاهللا وإلى رسوله 

وغسل ،  فيهrثم مج النبي ....  أجل: قال! كأن لك حاجة يا علي : rل حصر فقال النبي سف
ثم ، وكفا بين ثدييها، فأخذ كفا من ماء فضرب به على رأسها، ثم دعا فاطمة، فيه قدميه ووجهه
، اللهم كما أذهبت عني الرجس، اللهم إنها  مني وأنا منها: ثم التزمها  فقال، رش جلده وجلدها

ودعا له كما ، فصنع به كما صنع بها، اثم دعا علي، ثم دعا بمخضب آخر! فطهرها  ، رتنيوطه
ثم قام ، "وأصلح بالكما، وبارك في سركما، جمع اهللا بينكما، أن قوما إلى بيتكما": ثم قال، دعا لها

  )1( فأغلق عليهما بابه  بيده
  :تخريج الحديث 

  . بنحوه )2( وله شاهد عند الطبراني عن أنس ،عبد الرزاقالمصنف ل فيلم أعثر عليه إال 

  :دراسة رجال اإلسناد 

  .)3(هـ 160 ت يحيى بن العالء البجلي أبو عمرو أو أبو سلمة الرازي   - 

  . )102(وقد تقدمت ترجمته في حديث ، رمي بالوضع ومجمع على تركه وتضعيفه    

  .)4( من السابعةشعيب بن خالد البجلي الرازي القاضي   - 

:  وابن حجر)8( وابن معين)7(وقال النسائي، )6( وذكره ابن حبان في الثقات)5(ثقه العجليو
   .)10("صدوق": وقال الذهبي، )9("ليس به بأس"

                                                 
 .486/ 5 مصنف عبد الرزاق )(1

 .22/409 المعجم الكبير )(2

 .1063ص تقريب التهذيب )(3

 .437ص تقريب التهذيب )(4

 .1/458 معرفة الثقات  )(5

 .6/439 الثقات البن حبان )(6

 .12/521ذيب الكمال   ته)(7

 .3/389 تاريخ ابن معين )(8

 .437ص تقريب التهذيب )(9

 .1/486 الكاشف للذهبي )(10
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  .صدوق: قالت الباحثة

  )1(هـ65 ت  الكوفي– بفتح النون والجيم والموحدة - بة جالمسيب بن نَ  - 

  . وال تعديلولم يذكر له جرح، )2("مقبول: "قال ابن حجر    

  مقبول: قالت الباحثة

  .لم أعثر على ترجمة لهما، أبوه سمرة وحنظلة بن سمرة   - 

  .باقي رواة الحديث ثقات   - 
  :الحكم على الحديث 

حنظلة وأبوه  و،فيه  يحيى بن العالء مجمع على تركه وتضعيفه، الحديث ضعيف جدا
  .سمرة لم أعثر على ترجمة لهما فهما مجهوال الحال

  

 $   $   $   $   $      
  

  :قال ابن األثير رحمه اهللا

ويجوز أن يسمى به الضراب نفْسه، . أي ُأجرة الضراب" نهى عن شَبرِ الجمل"ومنه الحديث 
أي عن ثَمن : نهى عن عسبِ الفَحِل: أي عن كراء شَبرِ الجمل، كما قال: على حذْف المضاَف

   )3(.عسبه

  )191( رقمالحديث 

أخبرني إبراهيم : أخبرنا سعيد بن السائب بن يسار قال: قال اإلمام عبد الرزاق رحمه اهللا
يعني بذلك ، "نهى عن بيع فضل الماء وعن شبر الجمل "rبن ميسرة أنه بلغه أن رسول اهللا ا

  )4(أجر ضرابه
  :تخريج الحديث 

  .لم أعثر عليه إال في مصنف عبد الرزاق
                                                 

 .944ص تقريب التهذيب )(1

 .944ص تقريب التهذيب )(2

 .2/440 النهاية في غريب الحديث واألثر )(3

 .8/106 مصنف عبد الرزاق )(4
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  :دراسة رجال اإلسناد 

  رواة الحديث كلهم ثقات  - 
  :الحكم على الحديث 

ومتن الحديث معناه ، أرسله إبراهيم بن ميسرة، الحديث ضعيف بسبب اإلنقطاع فهو مرسل
  )1( نهى عن بيع فضل الماء ونهى عن بيع ضراب الجملrصحيح حيث أخرج مسلم أن النبي

  

 $   $   $   $   $      
  

  :قال ابن األثير رحمه اهللا 

وجاء في الحديث تفسيره أنه البوقُ، وفَسروه أيضا بالقُبع " الشَّبور"حديث األذان ذُكر له وفي 
   )2(.واللفظةُ عبرانية). وهو والقُبع والقُثْع بالمعنى المذكور. القُنْع: في أ(

  )192( رقمالحديث 

وحديثُ -ى الْخُتَّلي وزِياد بن َأيوب حدثَنَا عباد بن موس: قال اإلمام أبو داود رحمه اهللا
َأتَم ادبقَالَا- ع :مشَيثَنَا هد3( ح(ٍَأبِي بِشْر نع)4(ادنِ َأنَسٍ : قَاَل زِيرِ بيمَأبِي ع نو بِشْرٍ عنَا َأبرَأخْب 

 انْصب : فَقيَل لَه" ِللصلَاة كَيفَ يجمع النَّاس لَهاr  اهتَم النَّبِي:"عن عمومة لَه من الَْأنْصارِ قَاَل
- فَذُكر لَه الْقُنْع  :رايةً عنْد حضورِ الصلَاة فَِإذَا رَأوها آذَن بعضهم بعضا فَلَم يعجِبه ذَِلك قَاَل

وري الشَّبنعي-ادقَاَل زِيو :الْي ورقَاَل شَبو ذَِلك هجِبعي فَلَم وده":ودهرِ الْيَأم نم وقَاَل" ه : لَه رفَذُك 
 فَانْصرفَ عبد اللَّه بن زيد بنِ عبد ربه وهو مهتَم ِلهم " هو من َأمرِ النَّصارى:"النَّاقُوس فَقَاَل
 وِل اللَّهسرrْال قَاَل فَُأرِي هنَامي مف َأذَان: وِل اللَّهسلَى را عفَغَد rفَقَاَل لَه هروَل : فََأخْبسا ري 

 وكَان عمر بن الْخَطَّابِ رضي اللَّه عنْه :اللَّه ِإنِّي لَبين نَاِئمٍ ويقْظَان ِإذْ َأتَاني آت فََأراني الَْأذَان قَاَل
آهر اقَدموي شْرِينع هفَكَتَم َل ذَِلكقَاَل، قَب : النَّبِي رَأخْب ثُم rي:" فَقَاَل لَهنتُخْبِر َأن كنَعا مفَقَاَل" م : 

ك بِه عبد اللَّه  يا بِلَاُل قُم فَانْظُر ما يْأمرr":  فَقَاَل رسوُل اللَّه ،سبقَني عبد اللَّه بن زيد فَاستَحييتُ

                                                 
 .3896رقم/ --- الماءع فضلبيباب تحريم /ساقاةمكتاب ال/ صحيح مسلم)(1

 .2/440 النهاية في غريب الحديث واألثر )(2

 1023صتقريب التهذيب ،-هشيم بن بشيربن القاسم بن دينار السلمي أبو معاوية بن أبي خازم الواسطي :  هو)(3

  -ة بفتح الواو وسكون المهملة وكسر المعجمة وتثقيل التحتاني        -جعفربن إياس أبو بشر بن أبي وحشية        :  هو )(4
 .198صهـ تقريب التهذيب 125اليشكري ت 
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 قَاَل َأبو بِشْرٍ فََأخْبرني َأبو عميرٍ َأن الَْأنْصار تَزعم َأن عبد اللَّه ،  فََأذَّن بِلَاٌل: قَاَل"بن زيد فَافْعلْها
  )1( . مَؤذِّنًاrبن زيد لَولَا َأنَّه كَان يومِئذ مرِيضا لَجعلَه رسوُل اللَّه ا

  :تخريج الحديث 

   )2(أخرجه البيهقي بإسناد أبي داود به بمثله
  :دراسة رجال اإلسناد 

  .رواة الحديث كلهم ثقات  - 
  :الحكم على الحديث 

فهم من أصحاب ) عمومة له من األنصار(أما االسم المبهم ، الحديث صحيح اإلسناد
  .)4(وصححه األلباني، )r)3رسول اهللا 

 $   $   $   $   $      
  

  :قال ابن األثير رحمه اهللا

فأما العاص بن وائل فإنه خَرج على حماَرٍ فدخل في أخْمصِ رِجله "ومنه في ذكر المستهزئين 
رِقَةٌ فهلَكب5(.ش(   

   )193(رقمالحديث 

محمد بن الْحسينِ : و بكْرٍَأخْبرنَا َأبو طَاهرٍ الْفَقيه َأخْبرنَا َأب: قال اإلمام البيهقي رحمه اهللا
الْقَطَّان حدثَنَا َأحمد بن يوسفَ السلَمى حدثَنَا عمر بن عبد اللَّه بنِ رزِينٍ حدثَنَا سفْيان عن جعفَرِ 

ِإنَّا كَفَينَاك ( عنْهما فى قَوِل اللَّه عز وجلَّ بنِ ِإياسٍ عن سعيد بنِ جبيرٍ عنِ ابنِ عباسٍ رضى اللَّها
زِِئينتَهسقَاَل)6()الْم  : نب دواَألسو رِىهغُوثَ الزي دبع نب دواَألسو ةيرغالْم نب ِليدالْو زُِئونتَهسالْم

  عبد الْعزى والْحارِثُ بن عيطٍَل السهمى والْعاص بن واِئٍلالْمطَّلبِ َأبو زمعةَ من بنى َأسد بنِ
                                                 

 .498رقم / باب بدء االذان/كتاب الصالة/ سنن أبو داود)(1

 .1/390 السنن الكبرى للبيهقي )(2

 .34/142 تهذيب الكمال )(3

 .1/498 صحيح وضعيف أبي داود )(4

 .2/440 النهاية في غريب  الحديث واألثر )(5

 .95 سورة الحجرآية )(6
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 وُل اللَّهسر هِإلَي مشَكَاه الَمالس هلَيرِيُل عجِب فََأتَاهr َأمفََأو ةيرغنِ الْمرِو بما عَأب ِليدالْو اهفََأر 
وَأما الْعاص بن واِئٍل فَبينَما هو كَذَِلك  ... كُفيتَه:  قَاَل" ما صنَعتَ؟ ":َل جِبرِيُل ِإلَى َأبجله فَقَا

هرقَاَل غَيا ونْهاتَ ما فَمنْهتََألتْ متَّى امرِقَةٌ حبش هْأسى رخََل فا ِإذَ دمولَى :يع ِإلَى الطَّاِئف بكفَر 
بِه ضبارٍ فَرمحكَةٌ فَقَتَلَتْهشَو همصِ قَدى َأخْمخَلَتْ ففَد رِقَةبلَى ش1( ع(  

  :تخريج الحديث 

 كالهما من طريق مبشر بن عبد اهللا عن سفيان بن )3(األصبهاني و)2(أخرجه الطبراني
  .حسين به بمثله 

  :دراسة رجال اإلسناد

  )4(هـ203 ت ريعمر بن عبداهللا بن رزين السلمي أبو العباس النيسابو  - 

   .)5("ثقة نبيل:"قال الذهبي

قال ابن ، )6(" روى عن سفيان بن حسين الغرائب":قال و، "الثقات " ذكره ابن حبان فى و
  )7("صدوق له غرائب": حجر

لكن تابعه ، صدوق وروايته هذه عن سفيان بن حسين الذي يروي عنه الغرائب: قالت الباحثة
  .مبشر بن عبد اهللا

شيخ خراسان ،الفقيه،ي بن داود الزيادي ـن علـب ن محمشـ محمد بن محمد ب،أبو طاهر  - 
   .)8(ـه 410ت 

   )9("كان إمام أصحاب الحديث ومسندهم ومفتيهم:" قال الذهبي    

   .ثقة :قالت الباحثة
                                                 

 .2/194دالئل النبوة ، 9/8الكبرى للبيهقي  السنن )(1

 .11/219 المعجم األوسط )(2

  .1/63 دالئل النبوة لألصبهاني )(3
 .722ص تقريب التهذيب )(4

 .2/64 الكاشف للذهبي )(5

 .8/438 الثقات البن حبان )(6

 .722ص تقريب التهذيب )(7

 .17/277ير أعالم النبالء س )(8

 .لمصدر نفسها )(9
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  .باقي رواة الحديث ثقات  - 

  :الحكم على الحديث

رجاله :"وقال الهيثمي، )1( صحيح السيرة النبويةوذكره األلباني في، صحيح اإلسنادالحديث 
  )2("ثقات

 $   $   $   $   $      
  

  :قال ابن األثير رحمه اهللا

حب يشْبه : الشُّبرم" حار جار. انها شَربت الشُّبرم، فقال إنه"في حديث أم سلمة رضي اللّه عنها 
وأخرجه الزمخشري عن أسماء . نَوع من الشِّيحوقيل إنه . الحمص يطبخ ويشْرب ماؤه للتَّداوي

   )3(ولعله حديث آخر. بنت عميس

   )194( رقمالحديث 

يك ثنا دبن أبي فُا ثنا )4(حدثنا إبراهيم بن دحيم ثنا أبي: قال اإلمام الطبراني رحمه اهللا
ما لي أراك ":  فقال)5( زكريا بن إبراهيم بن عبد اهللا بن مطيع العدوي عن ركيح بن أبي عبيدة

 ! وما لك وللشبرم:" الشبرم قال: قلت"؟ وما هو:" شربت دواء استحشي به قال: فقلت"مرتثة
  .)6(" عليك بالسنا والسنوت فإن فيهما دواء من كل شيء إال السام، فإنه حار نار:قال

  :تخريج الحديث 

  .لم أعثر عليه إال في المعجم الكبير للطبراني
  

                                                 
 .1/221لسيرة النبوية لأللباني حيح اص )(1

 .7/47جمع الزوائد ومنبع الفوائد للهيثمي م )(2

 .2/440 النهاية في غريب الحديث واألثر )(3

عبدالرحمن ابن إبراهيم ابن عمرو العثماني موالهم الدمشقي أبو سعيد لقبه دحيم بمهملتين مصغر ابن               :  هو )(4
 .2/335تقريب التهذيب ، اليتيم

مـالي أراك   : " فقـال   r دخل علي رسول اهللا     : عن أم سلمة قالت   : مجمع الزوائد ومنبع الفوائد    جاء في    )(5
رواه الطبراني من طريق ركيح بن أبي عبيدة عن أبيه عن أمه ولـم              : وقال الهيثمي ، الحديث---"مرتثة؟
 .5/109، أعرفهم

 .23/398 المعجم الكبير )(6
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  :دراسة رجال اإلسناد

 الديلي موالهم المدني أبو - بالفاء مصغر- محمد بن إسماعيل بن مسلم بن أبي فديك   - 
  )1(هـ200ت ) وقد ينسب إلى جد أبيه(إسماعيل 

وقال ، )4("ليس به بأس": وقال النسائي، )3("الثقات " ذكره ابن حبان فى  و)2(وثقه ابن معين    
   )7(" كثير الحديث وليس بحجةكان": وقال ابن سعد، "صدوق" :)6( والذهبي)5(ابن حجر

  .صدوق :الباحثةقالت 

  .ركيح بن أبي عبيدة لم أعثر على ترجمة لهم وزكريا بن إبراهيم وإبراهيم بن دحيم: كل من  - 

  .باقي رواة الحديث ثقات  - 
  :الحكم على الحديث

 زكريا بن إبراهيم وجهالة الرواة إبراهيم بن دحيم االنقطاع والحديث ضعيف جدا بسبب
  .ركيح بن أبي عبيدةو

  

 $   $   $   $   $      
  

  :قال ابن األثير رحمه اهللا

أي المتكثِّر بأكثَر مما عنْده يتجمل بذلك، كالذي يرى " المتشبع بما ال يملك كالبِس ثَوبى زورٍ"فيه 
ى الزور، بْل هو في وهو من أفعال ذَو. أنه شبعان، وليس كذلك، ومن فَعله فإنما يسخَر من نفسه

نفسه زور :8( أي كَذب(   

  
                                                 

 .826ص تقريب التهذيب )(1

 .3/157ين  تاريخ ابن مع)(2

 .9/42 الثقات البن حبان )(3

 .24/487 تهذيب الكمال )(4

 .826ص تقريب التهذيب )(5

 .2/158 الكاشف للذهبي )(6

 .5/437 الطبقات الكبرى )(7

 .2/441 النهاية في غريب الحديث واألثر )(8
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  )195(رقمالحديث 

 عن هشَامٍ عن زيد بن حماد حدثَنَا حربٍ بن سلَيمان حدثَنَا: قال اإلمام البخاري رحمه اهللا
 حدثَتْني هشَامٍ عن يحيى حدثَنَا مثَنَّىالْ بن محمد حدثَني ح r النَّبِي عن َأسماء عن )1(فَاطمةَ
 من تَشَبعتُ ِإن جنَاح علَي فَهْل ضرةً ِلي ِإن اللَّه رسوَل يا :قَالَتْ امرَأةً َأن َأسماء عن فَاطمةُ
  )2("زور ثَوبي كَلَابِسِ يعطَ لَم بِما شَبعالْمتَ :"r اللَّه رسوُل فَقَاَل يعطيني الَّذي غَير زوجِي

    : تخريج الحديث

أبي أسامة وأبي معاوية ثالثتهم عن هشام  و من طريق عبدة بن سليمان)3(أخرجه مسلم
  .به بمثله

  :دراسة رجال اإلسناد

  .رواة الحديث كلهم ثقات

  

 $   $   $   $   $      
  

  :قال ابن األثير رحمه اهللا

إدخال : تَشْبيك اليد" ذا مضى أحدكم إلى الصالة فال يشَبكَن بين أصابِعه فإنه في صالةإ"فيه 
وقيل . قيل كَره ذلك كما كَره عقْص الشَّعر، واشتماَل الصماء واالحتباء. األصابع بعضها بعض

وتأوله بعضهم أن . قض الطهارةالتَّشْبيك واالحتباء مما يجلب النَّوم، فنهى عن التعرض لما ينْ
واحتَج بقوله عليه السالم حين ذكر . تَشْبيك اليد كناية عن مالَبسة الخصومات والخَوض فيها

   )4( "اخْتلَفوا فكانوا هكذا: فشبك بين أصابِعه وقال"الفتن 

  

                                                 
 .1368صتقريب التهذيب ، فاطمة بنت المنذر بن الزبير بن العوام زوج هشام بن عروة:   هي)(1

   .5219رقم  / باب الْمتَشَبعِ بِما لَم ينَْل وما ينْهى من افْتخَارِ الضرة / كتاب النكاح / صحيح البخاري)(2
-5476رقـم     / باب النهي عن التزوير في اللباس وغيـره والتـشبع         / كتاب اللباس والزينة  / صحيح مسلم  )(3

5477-5478. 

 .2/441ديث واألثر  النهاية في غريب الح)(4
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   )196( رقمالحديث 

دثَنَا اللَّيثُ عن ابنِ عجلَان عن سعيد الْمقْبرِي حدثَنَا قُتَيبةُ ح: قال اإلمام الترمذي رحمه اهللا
 ثُم ،ِإذَا تَوضَأ َأحدكُم فََأحسن وضوءه :" قَاَلr َأن رسوَل اللَّه )1(عن رجٍل عن كَعبِ بنِ عجرةَ

نيب كَنشَبفَلَا ي جِدسا ِإلَى الْمدامع جخَرلَاةي صف فَِإنَّه هابِعى" َأصيسو عنِ : قَاَل َأببِ بيثُ كَعدح 
 نع لَانجنِ عب دمحم نع ى شَرِيكورو ثاللَّي يثدثَْل حم لَانجنِ عاب نع داحو رغَي اهوةَ ررجع

 النَّبِي نةَ عريرَأبِي ه نع َأبِيهrنَح فُوظحم رغَي يثُ شَرِيكدحو يثدذَا الْحه 3(، )2(و(.  

  :تخريج الحديث 

من خمستهم  )8( وعبد بن حميد)7( وابن حبان)6( والبغوي)5( والبيهقي)4(أخرجه أبو داود
  .طريق أبي ثُمامة الحناط عن كعب بن عجرة به بنحوه

 من طريق مولى لبني سالم عن أبيه )10(أبو داود الطيالسي و أيضا)9(وأخرجه البيهقي 
  .عن كعب به بنحوه

  :دراسة رجال اإلسناد 

  .رواة الحديث كلهم ثقات

  
  

                                                 
وزعم الواقـدي أنـه     ،.القضاعي حليف األنصار  ، كعب بن عجرة بن أمية بن عدي بن عبيد بن خالد          :  هو )(1

أنصاري من أنفسهم ورده كاتبه محمد بن سعد بأن قال طلبت نسبه في األنصار فلم أجده وكذا أطلق أنـه                    
 .3/4 في مغرفة الصحابة اإلصابة. أنصاري البخاري وقال مدني له صحبة يكنى أبا محمد

لـسان المحـدثين معجـم      ،يريدون بذلك أن راويها أداها كما سمعها بخالف من خالفـه          : عنى هذا القول  م )(2
 .5/55مصطلحات المحدثين 

 .386رقم  / باب ما جاء في كراهية التشبيك بين األصابع في الصالة / كتاب الصالة /  سنن الترمذي)(3

 .562رقم  / باب ما جاء في الهدي في الصالة /صالةكتاب ال/ سنن أبو داود)(4

 .3/230 السنن الكبرى للبيهقي )(5

 .1/360 شرح السنة )(6

 .5/383 صحيح ابن حبان)(7

 .1/299 مسند عبد بن حميد )(8

 .3/230 السنن الكبرى للبيهقي )(9

 .2/390 مسند الطيالسي )(10
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  :الحكم على الحديث 

ولكن تابعه أبو ثمامة ،فيه رجل مبهم الذي روى عن كعب بن عجرة، الحديث ضعيف
  .)1(وصححه األلباني، فيرتقي إلى الحسن لغيره ، الحناط

  

 $   $   $   $   $      
  

  :قال ابن األثير رحمه اهللا

أي ظَهرت جميعها واخْتَلط بعضها ببعض " إذا اشْتَبكت النجوم"ومنه حديث مواقيت الصالة 
   )2(.لكثرة ما ظَهر منها

  

   )197(رقمالحديث 

حدثَنَا يزِيد بن  :َأخْبرنَا محمد بن عبد اللَّه بنِ بزِيعٍ قَاَل: قال اإلمام النسائي رحمه اهللا
 سَألْتُ ساِلم بن عبد اللَّه عن صلَاة َأبِيه في السفَرِ وسَألْنَاه : حدثَنَا كَثير بن قَارونْدا قَاَل:زريعٍ قَاَل

 بِنْتَ َأبِي عبيد كَانَتْ تَحتَه فَكَتَبتْ هْل كَان يجمع بين شَيء من صلَاته في سفَرِه فَذَكَر َأن صفيةَ
 ريالس عرفََأس بكفَر ةرالْآخ نمٍ موِل يَأوا ونْيامِ الدَأي نمٍ مورِ يي آخَأنِّي ف لَه ةاعري زف وهو هِإلَي

 فَلَم يلْتَفتْ حتَّى ِإذَا ، الصلَاةَ يا َأبا عبد الرحمنِ:ه الْمَؤذِّنِإلَيها حتَّى ِإذَا حانَتْ صلَاةُ الظُّهرِ قَاَل لَ
 قَاَل لَه ، َأقم فَِإذَا سلَّمتُ فََأقم فَصلَّى ثُم ركب حتَّى ِإذَا غَابتْ الشَّمس: فَقَاَل،كَان بين الصلَاتَينِ نَزَل

َؤذِّنلَاةَ:الْمرِ: فَقَاَل الصصالْعرِ والظُّه لَاةي صف كلعتَّى ، كَفح ارس ثُم ومكَتْ النُّجِإذَا اشْتَب ، َل ثُمنَز
 ِإذَا ":r قَاَل رسوُل اللَّه : فَقَاَل، فَالْتَفَتَ ِإلَينَا، َأقم فَِإذَا سلَّمتُ فََأقم فَصلَّى ثُم انْصرفَ:قَاَل ِللْمَؤذِّنِ

  .)3("حضر َأحدكُم الَْأمر الَّذي يخَافُ فَوتَه فَلْيصلِّ هذه الصلَاةَ

  :تخريج الحديث 

وأخرجه الطبراني ،  من طريق النضر بن شُميل عن كثير به بمثله)4(أخرجه النسائي أيضا
  .مر به بنحوه  عن نافع عن ابن ع)6( وهشام بن الغاز)5(من طريق عبد الرحمن بن سراج

                                                 
 .1/386 صحيح وضعيف الترمذي )(1

 .2/441يب الحديث واألثر  النهاية في غر)(2

  .584رقم / باب بيان ذلك/كتاب المواقيت/ سنن النسائي)(3
 .593رقم / باب الوقت الذي يجمع فيه المسافر بين المغرب/كتاب المواقيت/ سنن النسائي)(4

 .8/299 المعجم االوسط)(5

 .5/114/ مسند الشاميين للطبراني)(6
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  :دراسة رجال اإلسناد 

 أبو ، نزل البصرة، كوفي -  بقاف ونون ساكنة قبلها واو مفتوحة - دا نْواركثير بن قَ  - 
 ال ":قال ابن القطان  و،)2("الثقات " ذكره ابن حبان فى كتاب ، )1( من السابعة إسماعيل

   )3("يعرف حاله

  )5("مقبول:" وقال ابن حجر  ،)4("كثير عزيز الحديث:" قال ابن عدي     
  .مقبول كما قال ابن حجر :قالت الباحثة

  .باقي رواة الحديث ثقات  - 

  :الحكم على الحديث

فيه كثير بن قاروندا مقبول يرتقي إلى الصحيح لغيره بمتابعة ، الحديث حسن لذاته
  .)6("حسن:"وقال األلباني ، حيث توبع شيخه من طريق نافع عن ابن عمر، شيخه

  

 $   $   $   $   $      
  

  :قال ابن األثير رحمه اهللا

وجِحرتُها تكون متقاربة بعضها من . أي أنْقاَبها" أنه وقَعت يد بعيره في شَبكَة جرذَانٍ"وفيه 
   )7(بعض

  

  )198(رقمالحديث 

 عن زاذَان عن حدثَنَا ِإسحاقُ بن يوسفَ حدثَنَا َأبو جنَابٍ: قال اإلمام أحمد رحمه اهللا
راكب يوضع نَحونَا  رزنَا من الْمدينَة ِإذَا فَلَما بr خَرجنَا مع رسوِل اللَّه :جرِيرِ بنِ عبد اللَّه قَاَل

 وُل اللَّهسفَقَاَل رr ":رِيدي اكُمِإي باكذَا الره قَاَل" كََأن :جى الرفَقَاَل فَانْتَه هلَينَا عددفَر لَّمنَا فَسُل ِإلَي

                                                 
 809ص تقريب التهذيب )(1

 .7/353 حبان  الثقات البن)(2

 .8/380 تهذيب التهذيب )(3

 .6/20 الكامل البن عدي )(4

 .809ص تقريب التهذيب )(5

 .2/232حيح وضعيف سنن النسائي ص )(6

 .2/441 النهاية في غريب الحديث واألثر )(7
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 النَّبِي لَهr ":َلْتَأقْب نَأي ني: قَاَل" متيرشعي ولَدوي ولَأه ن؟:" قَاَل، متُرِيد نقَاَل" فََأي : ُأرِيد
 وَل اللَّهسرr ،قَاَل ":تَهبَأص فَقَد "وَل اللَّهسا رقَاَل ي :قَاَلع انا الِْإيمي منلِّم" : لَا ِإلَه َأن دتَشْه    

قَد : قَاَل" ِإلَّا اللَّه وَأن محمدا رسوُل اللَّه وتُقيم الصلَاةَ وتُْؤتي الزكَاةَ وتَصوم رمضان وتَحج الْبيتَ
 فَهوى بعيره وهوى الرجُل فَوقَع علَى شَبكَة جرذَانٍ يده في ثُم ِإن بعيره دخَلَتْ: قَاَل، َأقْررتُ

  .)1("- هامته فَماتَ
  :تخريج الحديث 

  . في السيرة من طريق يحيى بن أبي دحية به بنحوه)2(أخرجه ابن إسحاق

  :دراسة رجال اإلسناد

بجيم ونون خفيفتين وآخره  -  جناب أبو، الكلبي –بمهملة وتحتانية  - يحيى بن أبي حية   - 
  .)3(هـ150 ت  مشهور بها- موحدة

  :مجمع على تضعيفه     

إبراهيم  والغالبى وقال أبو بكر بن أبى خيثمة و،)4("كان يحيى القطان يضعفه": قال البخارى
   .)5("ضعيف": عن يحيى بن معين، بن عبد اهللا بن الجنيدا

قال إبراهيم بن و، )6("فيه ضعفو، ب حديثهيكت، كوفى ضعيف الحديث": قال العجلىو
  .)7("يضعف حديثه": يعقوب الجوزجانى

 وذكره )8("كان يدلسو،  كان ثقة":قال أبو نعيم : مثل،ومن عدله أتبع ذلك وصفه بالتدليس
  .)9(ابن حجر في الطبقة الخامسة للمدلسين

  .ضعيف الحديث : قالت الباحثة

  .باقي رواة الحديث ثقات  - 
                                                 

 .31/513 مسند أحمد )(1

 .1/271 سيرة ابن إسحاق )(2

 .1052ص تقريب التهذيب  )(3

 .8/267للبخاري  التاريخ الكبير )(4

 .1/432 سؤاالت ابن الجنيد له )(5

 .2/393 معرفة الثقات )(6

 .140 أحوال الرجال للجوزجاني )(7

 .3/114 العلل ومعرفة الرجال ألحمد )(8

 .57 طبقات المدلسين ص)(9
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  :ى الحديث الحكم عل
  .جناب ضعيف وهو مدلس من المرتبة الخامسة ولم يصرح بالسماع فيه أبو، الحديث ضعيف اإلسناد

 $   $   $   $   $      
  :قال ابن األثير رحمه اهللا

   )1(هي موضع بالحجاز في ديار غفاَر" الذين بشَبكة جرحٍ"وفي حديث أبي رهم 

  )199(رقمالحديث 

 ابن َأخْبرني الزهرِي عنِ معمر حدثَنَا الرزاق عبد حدثَنَا: ه اهللاقال اإلمام أحمد رحم
 الشَّجرة تَحتَ بايعوا الَّذينr  النَّبِي َأصحابِ من وكَان الْغفَارِي رهمٍ َأبا سمع َأنَّه رهمٍ َأبِي َأخي
 النُّعاس علَي وُألْقي منْه قَرِيبا فَسرتُ لَيلَةً سرى فَصَل فَلَما تَبوك غَزوةَ r بِيالنَّ مع غَزوتُ :يقُوُل

 الْغَرزِ في رِجلَه ُأصيب َأن خَشْيةَ دنُوها فَيفْزِعني راحلَته من راحلَتي دنَتْ وقَد َأستَيقظُ )2(فَطَفقْتُ
 في r النَّبِي ورِجُل راحلَتَه راحلَتي فَركبتْ اللَّيِل نصف في عيني غَلَبتْني حتَّى راحلَتي َؤخِّرفَُأ

 اللَّه وَلرس يا ِلي استَغْفر :فَقُلْتُ رْأسي فَرفَعتُ "حس" بِقَوِله ِإلَّا َأستَيقظْ فَلَم رِجلَه فََأصابتْ الْغَرزِ
بلَى " : واللَّه ما َأعرِفُ هُؤلَاء منَّا حتَّى قَاَل:قُلْتُ ... تَخَلَّفَ عمن يسَألُني فَطَفقَ :فَقَاَل "سْل :"فَقَاَل

منَع ملَه ينخٍ )3(الَّذشَر كَةقَاَل"بِشَب :هَأذْكُر فَارٍ فَلَمي غني بف متُهطٌ  فَتَذَكَّرهر متُ َأنَّهتَّى ذَكَرح م
   .)4( يا رسوَل اللَّه ُأولَِئك رهطٌ من َأسلَم كَانُوا حلَفَاءنَا:من َأسلَم كَانُوا حلْفًا فينَا فَقُلْتُ

  :تخريج الحديث 
 والبخاري في )8( وأبو بكر الشيباني)7( والطبراني)6(عبد الرزاق و)5(أخرجه أحمد أيضا

 )10(كما أخرجه الطبراني،  أربعتهم من طريق الزهري عن ابن أخي أبي رهم به بنحوه)9(األدب
   . به بنحوه عن ابن شهابمن طريق محمد بن إسحاق

                                                 
 .2/441 النهاية في غريب الحديث واألثر )(1
 .3/129 الحديث واألثر النهاية في غريب، أخذ في الفعل وجعل يفعل:  معناها)(2
 .2/614المصباح المنير في غريب  الشرح الكبير ، اإلبل:  النعم هي)(3
 .4/349 مسند أحمد )(4
 . المصدر نفسه)(5
 .11/50 مصنف عبد الرزاق )(6
 .9/142 وفي مسند الشاميين 184 و183/ 19 المعجم الكبير )(7
 .2/200 اآلحاد والمثاني )(8
 .1/264 األدب المفرد )(9

 .19/185 المعجم الكبير )(10
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  :دراسة رجال اإلسناد 

  )1( من الثالثة ابن أخي أبي رهم  - 

  )2("مقبول": قال ابن حجر    

  .مقبول كما قال ابن حجر: قالت الباحثة

  .رواة الحديث ثقات باقي   - 
  :الحكم على الحديث 

ولم يتابع ومدار الحديث عليه في كل ، فيه ابن أخي رهم مقبول، الحديث ضعيف
  )3(واأللباني ضعفه، رواياته

  

 $   $   $   $   $      
  

  :قال ابن األثير رحمه اهللا  

   )4(ويروى بالسين والنون.  البرد:والشَّبم بفتح الباء. أي البارد" خَير الماء الشَّبِم"في حديث جرير 

  (*)الحديث 

  ).15(تقدمت دراسته في حديث 
  

 $   $   $   $   $      
  

   :قال ابن األثير رحمه اهللا

  )5(" في غَداة شَبمةrفدخل عليها رسوُل اللّه "ومنه حديث زواج فاطمة رضي اللّه عنها 

  
                                                 

 .1273ص تقريب التهذيب )(1

 . المصدر نفسه)(2

 .6/285عيف األدب المفردض )(3

 .2/441 النهاية في غريب الحديث واألثر )(4

 . المصدر نفسه)(5
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  )200(رقمالحديث 

  .لم أعثر على تخريج له 
  

 $   $   $   $   $      
  

  :قال ابن األثير رحمه اهللا  

وهو . ما لم يتَلَقَّ معناه من لَفْظه: المتَشاَبه" آمنُوا بمتَشاَبهِه، واعملُوا بمحكَمه"في صفة القرآن 
. أحدهما إذا رد إلى المحكَم عرِف معناه، واآلخر ما ال سبيل إلى معرفة حقيقته: على ضربين

   .)1(تَبع به مبتَغ ِللْفتنَة، ألنه ال يكاد ينتهي إلى شيء تسكن نَفْسه إليهفالمتَ
  

   )201(رقمالحديث 

حدثنا علي بن حمشاد العدل ثنا عبد اهللا بن : قال اإلمام أبو عبد اهللا الحاكم رحمه اهللا
لد عن سلمة ثنا ابن وهب أخبرني حيوة بن شريح عن عقيل بن خا)2(أحمد بن حنبل ثنا أبو همام

:  قالrعن رسول اهللا  tي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه عن ابن مسعود ـبن أبا
ونزل القرآن من سبعة أبواب على سبعة ، نزل الكتاب األول من باب واحد على حرف واحد"

 هحرموا حرام و، فأحلوا حالله،أمثاالً ومتشابهاً ومحكماً وحراماً وحالالً وآمراً وأحرف زاجراً
 وآمنوا بمتشابهه واعتبروا بأمثاله واعملوا بحكمه ،انتهوا عما نهيتم عنه و،افعلوا ما أمرتم بهو
  .)3("آمنا به كل من عند ربنا: قولواو

  :تخريج الحديث 

 من طريق أبي الطاهر )5( من طريق همام بن أبي بدر واآلجري)4(أخرجه الحاكم أيضا
 من طريق )6(والطحاوي،  عن ابن وهب به بنحوه)يالحاكم واآلجر (كالهما) أحمد بن عمرو(

  . أبي يعلى عن أبي همام به بنحوه

                                                 
 .2/442 النهاية في غريب الحديث واألثر )(1

 .1038صتقريب التهذيب ،-ن أبي بدر الكوفي الوليد بن شجاع بن الوليد بن قيس السكوني أبو همام ب:  هو)(2

 .1/553لحاكم ل  على الصحيحينمستدركال )(3

 .3/118 المصدر نقسه )(4

 10./1 األربعون حديثاً لآلجري )(5

 .7/128 مشكل اآلثار )(6
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  :دراسة رجال اإلسناد 

  )2("ال بأس به:" قال أبو حاتم)1(بن عبد الرحمن بن عوف القرشي الزهريسلمة بن أبي سلمة   - 
  .  ال بأس به، صدوق:قالت الباحثة

  .باقي رواة الحديث ثقات   - 

  :يثالحكم على الحد

هذا إسناد قال و:"  وقال في السلسلة الصحيحةاأللبانيذكره و، إسناده حسنالحديث 
فقد ترجمه ابن ، الشيخين غير سلمة هذا رجاله ثقات رجال وووافقه الذهبي" ! صحيح ":الحاكم

فإنه ساقه بعده ، لكن أعله الطحاوي باالنقطاع" . بأس به ال": روى عن أبيه أنه قال وأبي حاتم
حدثني عقيل بن خالد عن ابن : حدثني الليث بن سعد قال: صالح قال يق عبد اهللا بنمن طر

هذا الحديث ولم  ثم ذكر،  r أن رسول اهللا ) عن أبيه ( أخبرني سلمة بن أبي سلمة :شهاب قال 
، والليث عن عقيل في إسناده فاختلف حيوة" : ثم قال الطحاوي. يذكر فيه عبد اهللا بن مسعود 

كان أهل العلم باألسانيد يدفعون هذا  وعنه احد منهما على ما ذكرناه في روايته إياهفرواه كل و
 بن مسعود وال أخذه إياه أبا سلمة ال يتهيأ في سنه لقاء عبد اهللا ألن، إلسناد بانقطاعه في إسنادها

  ."عنه 
فيه ضعف من قبل حفظه  و في إسناد طريق الليث عبد اهللا بن صالح)األلباني(وأقول

 لكنها منقطعة لما ذكره الطحاوي من عدم سماع أبي سلمة من ابن، فرواية حيوة أصح ذلكول
والد أبي  هي السنة التي مات فيها عبد الرحمن بن عوفو ) 32( فقد مات هذا سنة ، مسعود
قد وجدت له  واالنقطاع:فهذه هي علة الحديث . قد ذكروا أنه لم يسمع من أبيه لصغره  وسلمة

فزعت فيمن " : فلفلة الحنفي قال وصولة يرويها عثمان بن حيان العامري عنطريقا أخرى م
إنا لم : فقال رجل من القوم، المصاحف فدخلنا عليه  في– يعني ابن مسعود - فزع إلى عبد اهللا 

إن القرآن أنزل على نبيكم من سبعة أبواب : قال، حين راعنا هذا الخبر لكنا جئنا و،نأتك زائرين
أخرجه " . على حرف واحد ، إن الكتاب األول كان ينزل من باب واحد وأحرف على سبعة
  .أحمد والطحاوي

 رجاله كلهم ثقات معرفون غير فلفلة هذا واسم، هذا إسناد جيد موصول و:)األلباني(قلت
ثقات " ذكره ابن حبان في  و،ال تعديالو لم يذكر فيه جرحا وأبيه عبد اهللا أورده ابن أبي حاتم

يمكن أن يكون فلفلة هذا هو  و،"التهذيب " جماعة من الثقات كما في   روى عنهو"التابعين 
                                                 

 .4/80لتاريخ الكبير للبخاري ا )(1

 .4/164لجرح والتعديل البن أبي حاتم ا )(2



 ع األلف حتى نهاية باب الشين مع الثاء                      األحاديث الواردة من باب الشين م الثانيالفصل 

 
 

345

 بالجملة فالحديث حسن عندي بهذه و،ابن مسعود ورواية هذا الحديث بين أبي سلمة الواسطة في
  .)1(اهللا أعلمو الطريق

د هذا حديث ال يثبت، ألنه من رواية أبي سلمة بن عب":قال ابن عبد البر: قال ابن حجرو
الرحمن عن ابن مسعود ولم يلق ابن مسعود، وقد رده قوم من أهل النظر منهم أبو جعفر أحمد 

وأطنب الطبري في مقدمة تفسيره في الرد على من قال ":)ابن حجر(قلت  .)2("عمران بن أبيا
وقد صحح الحديث . به، وحاصله أنه يستحيل أن يجتمع في الحرف الواحد هذه األوجه السبعة

  .)3("ابن حبان والحاكم، وفي تصحيحه نظر النقطاعه بين أبي سلمة وابن مسعودالمذكور 

 $   $   $   $   $      
  

  :قال ابن األثير رحمه اهللا

أي إن المرضعة إذا أرضعت غُالما فإنه " أنه نَهى أن تُستَرضع الحمقاء، فإن اللَّبن يتَشَبه"وفيه 
   )4(.بهها، ولذلك يخْتار للرضاع العاقلةُ الحسنةُ األخالق، الصحيحةُ الجِسمِينْزع إلى أخْالَقها فيشْ

   )202(رقمالحديث 

َأخْبرنَا َأبو بكْرٍ محمد بن محمد َأخْبرنَا َأبو الْحسينِ الْفَسوِى حدثَنَا : قال اإلمام البيهقي رحمه اهللا
حدثَنَا الْحسن بن الصباحِ حدثَنَا ِإسحاقُ ابن بِنْت داود بنِ َأبِى )5(ى حدثَنَا َأبو داودَأبو على اللُّْؤلُِؤ

 َأنr نَهى رسوُل اللَّه ": هنْد من خَبرِ رِجاٍل عن هشَامِ بنِ ِإسماعيَل الْمكِّى عن زِياد السهمى قَاَل
  .)6("ستَرضع الْحمقَاء فَِإن اللَّبن يشَبهتُ

  : تخريج الحديث

  . به بمثله)8( بسنده وأخرجه أبي داود في المراسيل)7(أخرجه البيهقي أيضا في السنن الصغرى

                                                 
 .2/86باني لسلسلة الصحيحة لأللا )(1

 .8/276  لتمهيد البن عبد البر ا )(2

 .9/29تح الباري شرح صحيح البخاري البن حجر ف )(3

 .2/442 النهاية في غريب الحديث واألثر )(4

 .هو صاحب السنن: قالت الباحثة )(5

 .7/464 السنن الكبرى )(6

 .2/358 غرى للبيهقيص السنن ال)(7

 .1/231راسيل أبي داود م )(8
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  :دراسة رجال اإلسناد 
  .)1(من الثالثة "هو مولى عمرو بن العاص": يقال وزياد السهمي   - 

  . )2(حبان قي الثقاتذكره ابن      

  .)3("مجهول": قال ابن حجر     
  .مجهول: قالت الباحثة

  .)4( من السابعةهشام بن إسماعيل المكي  - 

  .)5("مجهول": قال ابن حجر    

  .مجهول: قالت الباحثة

 من  ابن بنت داود ابن أبي هند، أبو هاشم أو أبو هشام البصري،إسحاق بن عيسى القشيري  - 
  )8("ربما أخطأ: "وقال، ذكره ابن حبان في الثقات و)7(وثقه الخطيب، )6(التاسعة

  .)10("صدوق يخطئ": وقال ابن حجر، )9("شيخ": قال أبو حاتم    
  .صدوق يهم: قالت الباحثة

  )11(هـ249 ت  نزيل بغداد،أبو علي الواسطي -  آخره راء -الحسن بن الصباح البزار   - 

  )13(ي الثقات وذكره ابن حبان ف)12(وثقه أحمد     

  
                                                 

 .349صيب التهذيب   تقر)(1

 .4/260 الثقات البن حبان )(2

 .349ص تقريب التهذيب  )(3

 .1020ص تقريب التهذيب )(4

 . المصدر نفسه)(5

 .131ص تقريب التهذيب )(6

 .6/318 تاريخ بغداد )(7

 .8/108 الثقات البن حبان )(8

 .2/230 الجرح والتعديل )(9

 .131ص تقريب التهذيب )(10

 .239ص تقريب التهذيب )(11

 .6/193 تهذيب الكمال )(12

 .8/176 الثقات البن حبان )(13
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  )2("صدوق يهم": وقال ابن حجر، )1("صدوق": قال أبو حاتم

   .)3("ليس بالقوي": قال النسائي

  .صدوق يخطئ: قالت الباحثة

   .)4(هـ333اللؤلؤي ت ، أبو علي، محمد بن أحمد بن عمرو  - 

  )5("المحدث الصدوق": قال الذهبي    
  .صدوق: قالت الباحثة

  .تباقي رواة الحديث ثقا   - 

  :الحكم على الحديث

هو  و،وهشام بن إسماعيل كالهما مجهوالن، زياد السهمي: فيه كل من، الحديث ضعيف
  .rأرسله زياد السهمي عن رسول اهللا ، مرسل

وذَِلك َأن زِياد ، أما الْمرسل فَفي غَاية الضعف بِغَير الِْإرسال" :)6(ويقول ابن القطان
ول الْبهجي ممهتَّةَالس ،كِّييل الْماعمشَام بن ِإسه نهوِيه عريول، وهجضا مَأي وهن ، ووِيه عريو

ولَا تعرف لَه حال ِإلَّا َأن الْحسن بن الصباح قَاَل في ، هشَام ِإسحاق ابن بنت داود بن أبي هنْد
نهع اهونَاد لما رذَ: نفس الِْإساق هحالِإن ِإسجي ، ا من خير الربالثقة ف ذَا لَا يقْضى لَههو

  )7("الرواية
  

 $   $   $   $   $      
  

  

                                                 
  .3/19 الجرح والتعديل )(1
 .239ص تقريب التهذيب )(2

 .6/193 تهذيب الكمال )(3

 .15/308 سير أعالم النبالء )(4

 . المصدر نفسه)(5

 مـن حفـاظ الحـديث     : بن القطان  تامي الحميري الفاسي، أبو الحسن    علي بن محمد بن عبد الملك الك       :وه )(6
 .4/331األعالم للزركلي ،ه628ت،من أهل فاس،قرطبي األصل ،ونقدته

 .3/63يان الوهم واإليهام في أحاديث اإلحكام البن القطان ب )(7
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   :قال ابن األثير رحمه اهللا

اسم النَّاحية : شَبوةُ" أنه كتب ألقْواِل شَبوةَ بما كان لهم فيها من ملك"في حديث وائل بن جحر 
  )1(التي كانوا بها من اليمن وحضرموت

  

  )*(رقمالحديث 

   .183هو نفس الحديث 

 $   $   $   $   $      
  

                                                 
 .442/ 2 النهاية في غريب الحديث واألثر )(1
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  المبحث الثالث
  باب الشين مع التاء

  :قال ابن األثير رحمه اهللا  

وأمر . يقال شَتَّ األمر شَتّاً وشَتَاتاً. أي مخْتلفة" يهلكون مهِلكا واحدا ويصدرون مصادر شَتَّى"فيه 
   )1(.أي متَفَرقُون: وقوم شَتَّى. وقوم شَتى. شتٌّ وشتيتٌ

  

   )203( رقمالحديث 

وحدثَنَا َأبو بكْرِ بن َأبِي شَيبةَ حدثَنَا يونُس بن محمد حدثَنَا : قال اإلمام مسلم رحمه اهللا
 )2( عبثَ:ه بنِ الزبيرِ َأن عاِئشَةَ قَالَتْالْقَاسم بن الْفَضِل الْحداني عن محمد بنِ زِياد عن عبد اللَّ

 وُل اللَّهسرrوَل اللَّهسا رفَقُلْنَا ي هنَامي مفَقَاَل: ف لُهتَفْع تَكُن لَم كنَامي مًئا فتَ شَينَعص ": بجالْع 
نٍل مجبِر تيبِالْب ونُؤمي يتُأم نا منَاس فَ ِإنخُس اءديتَّى ِإذَا كَانُوا بِالْبح تيَأ بِالْبلَج شٍ قَديقُر 

بِهِم"وَل اللَّهسا رفَقُلْنَا ي :النَّاس عمجي الطَّرِيقَ قَد قَاَل،  ِإن":رصتَبسالْم يهِمف م3( نَع(وربجالْمو )4( 
  .)5("ويصدرون مصادر شَتَّى يبعثُهم اللَّه علَى نياتهِما واحدا وابن السبِيِل يهلكُون مهلَكً

  :تخريج الحديث 

  . من طريق نافع بن جبير عن عائشة به بنحوه )6(أخرجه البخاري
  :دراسة رجال اإلسناد 

  .رواة الحديث كلهم ثقات

 $   $   $   $   $      
  

                                                 
 .2/443 النهاية في غريب الحديث واألثر )(1

 .169/ 3األثر و النهاية في غريب الحديث،حرك يديه كالدافع أو اآلخذ:  معناها)(2

أي المستبِين للشيء، يعني أنهم كانوا على بصيرة من ضاللَتهم، أرادت أن تلك الرفقة قد جمعـت                 :  معناها )(3
 .1/132األثر والنهاية في غريب الحديث، األخيار واألشرار

لـسان العـرب البـن منظـور        ، جبرتوهذا  بمعنى جبرت ال أ     ، جبرت وأجبرت  بمعنى قهرت    :  معناها )(4
1/536. 

  .7138رقم / الخسف بالجيش الذي يؤم البيت/كتاب الفتن وأشراط الساعة /  صحيح مسلم )(5
 .2118رقم  / باب ماذكر في األسواق / كتاب البيوع /  صحيح البخاري )(6
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  :قال ابن األثير رحمه اهللا  

وقيل . أي دينهم واحد، وشراُئعهم مختلفةٌ" وأمهاتُهم شَتَّى"ومنه الحديث في األنبياء عليهم السالم 
   )1(.أراد اختالف أزمانهم

   )204(رقمالحديث 

اُل حدثَنَا محمد بن سنَانٍ حدثَنَا فُلَيح بن سلَيمان حدثَنَا هلَ: قال اإلمام البخاري رحمه اهللا
 َأنَا َأولَى :"r قَاَل رسوُل اللَّه :بن علي عن عبد الرحمنِ بنِ َأبِي عمرةَ عن َأبِي هريرةَ قَاَلا

لَّاتةٌ ِلعِإخْو اءالَْأنْبِيو ةرالْآخا ونْيي الدف ميرنِ مى بيسالنَّاسِ بِع، دشَتَّى و ماتُههُأمداحو م2("ينُه(.  

  :تخريج الحديث 

به ) عبد اهللا بن عبد الرحمن بن عوف (  من طريق أبي سلمة )3(أخرجه البخاري أيضا
  . كالهما عن أبي هريرة به بنحوه)5(همام بن منبه و)4(وأخرجه مسلم من طريق أبي سلمة، بنحوه

  :دراسة رجال اإلسناد

 -  ويقال فليح لقب- أبو يحيى المدني، زاعي أو األسلمى الخ،فليح بن سليمان بن أبي المغيرة  - 
  )6(هـ168ت ، واسمه عبد الملك

قال  و،)8("ليس به بأسو، يختلفون فيه": قال الدارقطنى و،)7("الثقات " ذكره ابن حبان فى     
وقال ، )10("صدوق كثير الخطأ": قال ابن حجر و)9("يهمو، هو من أهل الصدق" :الساجى
  )11(" الشيخين عليه يقوى أمرهاتفاق ": اهللا أبو عبد الحاكم

                                                 
 .2/443األثر  و النهاية في غريب الحديث)(1

 .3443رقم  / باب قول اهللا تعالى واذكرفي الكتاب مريم اذ انتبذت /نبياءكتاب أحاديث األ/ صحيح البخاري)(2

 .3442رقم  / باب قول اهللا تعالى واذكرفي الكتاب مريم اذ انتبذت /كتاب أحاديث األنبياء/ صحيح البخاري)(3

 .6025-6024رقم  / باب فضائل عيسى عليه السالم/كتاب الفضائل/ صحيح مسلم )(4

 .6026رقم  / باب فضائل عيسى عليه السالم/تاب الفضائلك/ صحيح مسلم )(5

 .787ص تقريب التهذيب )(6

 .7/324 الثقات البن حبان  )(7

 .8/273 تهذيب التهذيب )(8

 . المصدر نفسه)(9

 .787ص تقريب التهذيب )(10

 .8/273 تهذيب التهذيب )(11
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ليس :"  وابن معين )5( والنسائي)4(وقال أبو حاتم، )3( وابن المديني)2( والنسائي)1(ضعفه ابن معين
  )7("ليس بشيء:" وقال أبو داود ، )6("وزاد ابن معين وال يحتج بحديثه، بالقوي

  .كما قال الحاكم، نه يقوي أمرهواتفاق الشيخين للرواية ع، صدوق يخطئ :قالت الباحثة

  .باقي رواة الحديث ثقات  - 
  :الحكم على الحديث 

  .ويرتقي بالمتابعات إلى الصحيح لغيره، الحديث حسن لذاته

 $   $   $   $   $      
  :قال ابن األثير رحمه اهللا

ع الطريق، يأتي هو رجل كان يقْطَ"  قريب مفر ابن الشَّتْراء:فقلتُ"يوم بدر  tوفي حديث علي 
المعنى أن . الرفْقَة فيدنُو منهم، حتى إذا هموا به نأى قليال، ثم عاودهم حتى يصيب منهم غرة

   )8( مفَره قريب وسيعود، فصار مثال

  )205( رقمالحديث 

 ":rقال رسول اهللا : فحدثني معمر، عن الزهري، قال: قال اإلمام الواقدي رحمه اهللا
قريباً مفر، ابن : فقلتيا ابن أبي طالب، فررت؟ : فقال... كفني نوفل بن خويلداللهم ا
  )9(... الشتراء

  :تخريج الحديث 
  .لم أعثر عليه إال في المغازي للواقدي

  

                                                 
 .1/69 تاريخ ابن معين )(1

 .23/321 تهذيب الكمال )(2

 .1/117ابن أبي شيبة  سؤاالت )(3

 .7/85 الجرح والتعديل )(4

 .1/87 الضعفاء والمتروكين للنسائي )(5

 .3/171 تاريخ ابن معين )(6

 .8/273 تهذيب التهذيب )(7

 .2/443 النهاية في غريب الحديث واألثر )(8

 .1/34 المغازي للواقدي )(9
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  :دراسة رجال اإلسناد 
  .  وهو يضع الحديث)56(الواقدي تقدمت ترجمته في حديث    - 
  .باقي رواة الحديث ثقات   - 

  :الحديث الحكم على 
  .الحديث موضوع ألن في إسناده الواقدي وهو يضع الحديث

  

 $   $   $   $   $      
  

   :قال ابن األثير رحمه اهللا

 يقال باتَ به . جبٌل عند مكة: هو بفتح الشين وتخفيف التاء" شَتَانٍ"في حديث حجة الوداع ذكر
  )1(. ثم دخل مكةrرسوُل اللّه 

   )206(رقمالحديث 
 بات به ثم r بأن الرسول)2(وهذا الجبل ذكر في كتاب البلدان ، تخريج لهعلىلم أعثر   
  .دخل مكة

 $   $   $   $   $      
  

  :قال ابن األثير رحمه اهللا  

   )3(.الذي أصابتْه المجاعةُ: المشْتي" وكان القوم مرملين مشْتين"في حديث أم معبد 

  ( * )الحديث 

وقد تقدم ) مرملون مسنتون (  لحديث أم معبد وجاء فيه هذا الحديث رواية أخرى
  في الحديث  الذي أخرجه من طريق محرز )4(وأشار اإلمام البيهقي) 5(تخريجه في الحديث 

أيوب بن الحكم كالهما عن حزام بن هشام عن أبيه عن جده حبيش بنحو الحديث  وبن مهديا
  .يريد دخلوا في الشتاء وقد نفذ زادهم ، مشتين: الذي تقدم تخريجه وقال في تفسير ألفاظ الحديث

                                                 
 .2/443 النهاية في غريب الحديث واألثر )(1

 .3/325ن للحموي معجم البلدا )(2

 .المصدر نفسه.2/443 النهاية في غريب الحديث واألثر )(3

 .1/266 دالئل النبوة للبيهقي )(4
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  المبحث الرابع
  باب الشين مع الثاء

  

   :قال ابن األثير رحمه اهللا

شجر طِّيب : الشَّثُّ" أليس من الشَّثِّ والقَرظ ما يطَهره: أنه مر بشاة ميتة، فقال عن جِلْدها"فيه 
هكذا . ورق السلَم، وهما نَبتانِ يدبغ بهما: والقرظُ. غَور ونَجدالرِيح مر الطَّعم، ينْبتُ في جِبال ال

وقال األزهري في . يروى هذا الحديث بالثاء المثلثة، وكذا يتداولُه الفُقَهاء في كُتُبِهم وألْفاظهم
نْبتَها اللّه في األرضِ  هو من الجواهر التي أ-  يعني بالباء الموحدة - إن الشَّب . كتاب لُغَة الفقْه

شجر : والشثُّ. والسماع الشَّب بالباء، وقد صحفه بعضهم فقال الشَّثُّ: قال. يدبغ به، شبه الزاج
الدباغ بكل ما دبغَت به العرب من : وقال الشافعي في األم. مر الطَّعم، وال أدرِي أيدبغُ به أم ال

  )1( .لباء الموحدةقَرظ وشَبٍّ، يعني با
  

   )207(رقمالحديث 

 :وقولهم في كتب الفقه:"قال النووي، وقد ورد في كتب الفقه، لم أعثر على تخريج له  
  .)2(" باطل ال أصل له، الشث والقرظ

 $   $   $   $   $      
  :قال ابن األثير رحمه اهللا

وقيل هو الذي أنامله . لى الغلَظ والقصرأي أنهما يميالن إ" شَثْن الكَفَّين والقَدمين" rفي صفته 
   )3( .غلَظٌ بال قصر، ويحمد ذلك في الرجال؛ ألنه أشد لَقْبِضهم، ويذَم في النساء

  

  ( *) الحديث 

  )100( حديث التقدم تخريجه في 

 $   $   $   $   $      

                                                 
 .2/444 النهاية في غريب الحديث واألثر )(1

 .1/77خالصة األحكام في مهمات السنن وقواعد اإلسالم للنووي  )(2

 .2/444 النهاية في غريب الحديث واألثر )(3
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  الفصل الثالث
  " الشني مع اجليم"األحاديث الواردة من باب 

  ".ني مع الدالشال"حىت نهاية باب 
        

  :وفيه أربعة مباحث
  .الشين مع الجيم :      المبحث األول

  .الشين مع الحاء :المبحث الثاني      
  .ين مع الخاءشال :المبحث الثالث      
 . ين مع الدالشال:   الرابعالمبحث      
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  المبحث األول
  مـع الجيـن مـالشي

  

  :ن األثير رحمه اهللاقال اب  
 إلى شَجبٍ فاصطَب منه الماءr فقام رسوُل اللّه "في حديث ابن عباس رضي اللّه عنهما 

وهو . أي يابِس: وسقاء شاجِب. السقاء الذي قد أخْلَق وبلى وصار شَنّاً: الشَّجب بالسكون" وتَوضاَ
   )1( بالهالَك، ويجمع على شُجب وأشْجاَ: من الشَّجب

  

  

   )208(رقمالحديث 

 قَرْأتُ علَى ماِلك عن مخْرمةَ بنِ :حدثَنَا يحيى بن يحيى قَاَل: فال اإلمام مسلم رحمه اهللا
ةَ ُأم الْمْؤمنين سلَيمان عن كُريبٍ مولَى ابنِ عباسٍ َأن ابن عباسٍ َأخْبره َأنَّه باتَ لَيلَةً عنْد ميمونَ

 وَأهلُه في طُوِلها فَنَامr واضطَجع رسوُل اللَّه " فَاضطَجعتُ في عرضِ الْوِسادة :وهي خَالَتُه قَاَل
 وُل اللَّهسرr ُلفَ اللَّيتَّى انْتَصيٍل-  حبِقَل هدعب يٍل َأوبِقَل لَهقَب قَظَ-َأوتَياس  وُل اللَّهسر r َلعفَج 

ِإلَى شَن قَام ثُم انرمآِل ع ةورس نم ماتالْخَو اتالْآي شْرَأ الْعقَر ثُم هدبِي هِهجو نع مالنَّو حسم2(ي( 
 فَقُمتُ فَصنَعتُ مثَْل ما صنَع : عباسٍ قَاَل ابن، معلَّقَة فَتَوضَأ منْها فََأحسن وضوءه ثُم قَام فَصلَّى

 وُل اللَّهسرr وُل اللَّهسر عضفَو نْبِهتُ ِإلَى جتُ فَقُمبذَه ثُم r يَأخَذَ بُِأذُني وْأسلَى رنَى عمالْي هدي 
ر نِ ثُمتَيكْعر نِ ثُمتَيكْعلَّى را فَصلُهفْتنَى يمالْي ثُم تَرَأو نِ ثُمتَيكْعر نِ ثُمتَيكْعر نِ ثُمتَيكْعر نِ ثُمتَيكْع

حبلَّى الصفَص جخَر نِ ثُميفَتَينِ خَفتَيكْعلَّى رفَص فَقَام َؤذِّنالْم اءتَّى جح عطَجو"اض  دمحي مثَندح
ثَنَا عبد اللَّه بن وهبٍ عن عياضِ بنِ عبد اللَّه الْفهرِي عن مخْرمةَ بنِ بن سلَمةَ الْمرادي حدا

نَادذَا الِْإسبِه انملَيس، ثُم ادزو وءضغَ الْوبَأسَأ وضتَوو كوفَتَس اءم نبٍ مِإلَى شَج دمرِقْ عهي لَمو 
اءالْم نماِلكم يثدح ونَح يثدالْح اِئرستُ وي فَقُمكَنرح يلًا ثُم3( ِإلَّا قَل(.  

                                                 
 .2/444في غريب الحديث واألثر  النهاية )(1

 .4/2344لسان العرب البن منظور ، أي قربة:  معناها)(2

 .1673رقم / باب الدعاء في صالة الليل وقيامه /كتاب صالة المسافرين وقصرها/ صحيح مسلم )(3
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  :تخريج الحديث 

 وشريك بن أبي )2(عمرو بن دينار و)1(أخرجه مسلم أيضا من طريق سلمة بن كهيل
 عباس  عن ابن)4(كما أخرجه من طريق عطاء بن أبي رباح . به بنحوهثالثتهم عن كريب )3(نمر

ومن ،  عن كريب به بنحوه)5(وأخرجه البخاري من طريق عمرو بن دينار، به بنحوه مختصرا
 ثالثتهم )8(عبد اهللا بن يوسف و)7(عبد اهللا بن مسلمة و)6(طريق إسماعيل بن عبد اهللا بن عبد اهللا

  .  عن مالك به بنحوه

  :دراسة رجال اإلسناد 

  .رواة الحديث كلهم ثقات

 $   $   $   $   $      
  

  :قال ابن األثير رحمه اهللا  

   )9(.." الماء في أشْجابهrكان رجٌل من األنْصاَر يبرد لرسول اللّه "وحديث جابر رضي اللّه عنه 
  

  ( *)الحديث 

  )172(تقدمت دراسته في حديث 
  

 $   $   $   $   $      
  

  

                                                 
 .1678، 1672رقم / باب الدعاء في صالة الليل وقيامه /كتاب صالة المسافرين وقصرها/ صحيح مسلم )(1

 .1677رقم / باب الدعاء في صالة الليل وقيامه /كتاب صالة المسافرين وقصرها/ صحيح مسلم )(2

 .1682رقم / باب الدعاء في صالة الليل وقيامه /كتاب صالة المسافرين وقصرها/ صحيح مسلم )(3

 .1684رقم / باب الدعاء في صالة الليل وقيامه /كتاب صالة المسافرين وقصرها/ صحيح مسلم )(4

 .138رقم  / باب التخفيف في الوضوء/كتاب الوضوء/ صحيح البخاري)(5

 .183رقم / باب قراءة القرآن بعد الحدث /كتاب الوضوء/ صحيح البخاري)(6

 .992رقم  / باب ما جاء في الوتر/كتاب الوتر/ صحيح البخاري)(7

 .1198رقم  /  ة إذا كان من أمر الصالةباب استعانة اليد في الصال/ كتاب العمل في الصالة / صحيح البخاري)(8

 .2/445 النهاية في غريب الحديث واألثر )(9
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  :قال ابن األثير رحمه اهللا

يقال شجب يشجب فهو . أي هاِلك" فساِلم وغانم، وشاجِب: المجاَِلس ثالثةٌ"وحديث الحسن 
. أي إما ساَلم من اِإلثم، وإما غانم لألجر، وإما هاِلك آثم: شاَجِب، وشجِب يشْجب فهو شَجِب

السالم الساكتُ، والغانم الذي يأمر بالخير وينْهى عن : الناس ثالثةٌ"ويروى : وقال أبو عبيد
   )1(.." والشاجِب الناطقُ بالخَناَ المعين على الظُّلْمِالمنكر،

  

   )209(رقمالحديث 

 عن الْهيثَمِ َأبِي عن دراج حدثَنَا لَهِيعةَ ابن حدثَنَا حسن حدثَنَا:قال اإلمام أحمد رحمه اهللا 
 هذَا َأطْوَل ما سنَة َألْفَ خَمسين مقْداره كَان يوما  r  اللَّه ِلرسوِل قيَل قَاَل الْخُدرِي سعيد َأبِي
مووُل فَقَاَل الْيسر اللَّه  r  ":يالَّذي ونَفْس هدبِي خَفَّفُ ِإنَّهلَى لَينِ عْؤمتَّى الْمح كُونَأخَفَّ ي هلَيع نم 
لَاةص ةكْتُوبا ملِّيهصي يف االدنْي" ،نعوِل  وسر اللَّه  r  قَاَل": ِإن اِلسجثَلَاثَةٌ الْم اِلمس مغَانو 

شَاجِب2( "و(.  

  : تخريج الحديث

 كالهما من طريق عمرو بن الحارث عبد اهللا بن لهيعة )4( وابن حبان)3(أخرجه أبو يعلى
  .اج بن سمعان به بنحوه من طريق عمرو بن الحارث عن در)5(به بنحوه وأخرجه ابن عدي

  :دراسة رجال اإلسناد 

  )6( عبد اهللا بن لهيعة بن عقبة الحضرمي، أبو عبد الرحمن المصري القاضي  - 

ما روى عنه من األحاديث فيها  و،ابن لهيعة ثقة": قال أحمد بن صالح: قال ابن شاهين
يعة من الثقات كان ابن له: عن أحمد بن صالح، حكى الساجى و،تخليط يطرح ذلك التخليط
   .)7 ("إال أنه إذا لقن شيئا حدث به

  
                                                 

 .2/445النهاية في غريب الحديث واألثر  )(1

 .3/76سند أحمد م )(2

 .2/16سند أبي يعلى م )(3

 .2/346حيح ابن حبان ص )(4

 .3/113كامل البن عدي ال )(5

 .538ص تقريب التهذيب )(6

 .5/331يب التهذيب ذه ت)(7
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  : إذا روى العبادلة عن ابن لهيعة فهو صحيح":و قال عبد الغنى بن سعيد األزدى 

عـن  : "الموطـأ   " حكى ابن عبد البر أن الذى فى        و، "المقرىء، و ابن وهب ، و ابن المبارك 
  . و ابن لهيعةه،  فى العربانعن جده، عن أبيه، بابن شعي عن عمرو، عن الثقة عنده، مالك

  صدوق خلط بعد احتراق كتبه ورواية بن المبارك وابن وهب عنه أعـدل    :"قال ابن حجر   
  )1("من غيرهما وله في مسلم بعض شيء مقرون

  . )3(" ليس بثقة":عن أبيه ، قال عبد الكريم بن عبد الرحمن النسائىو، )2(ضعفه النسائيو
: كان مـن شـاء يقـول لـه        ،  ن ضعيفا ال يحتج بحديثه     كا ":قال و  )4(ضعفه ابن معين  و

  .)5("حدثنا

أيهمـا أحـب    : وابن لهيعة ،  عن اإلفريقى ،  أبا زرعة ، و سألت أبى ": قال ابن أبى حاتم   و
  )6("يكتب حديثه على االعتبار، وابن لهيعة أمره مضطرب، جميعا ضعيفان: ؟ فقاالإليك

اختلط بعـد   ،  القول فيه أنه صدوق    خالصةوأقوال التضعيف فيه كثيرة و    : قالت الباحثة 
  .احتراق كتبه

 بمهملتين األولى مفتوحة والميم - بن سمعان أبو السمح-بتثقيل الراء وآخره جيم-دراج  - 
  )7( السهمي موالهم المصري القاص- قيل اسمه عبد الرحمن ودراج لقب-ساكنة

  .)9(وذكره ابن حبان في الثقات، )8(وثقه ابن معين
عـن  ،   أحاديثه مستقيمة إال ما كان عن أبى الهيثم        ":عن أبى داود    ،   اآلجرى قال أبو عبيد  و

  ."ما كان بهذا اإلسناد فليس به بأس": "الثقات " قال ابن شاهين فى  و،"أبى سعيد
  . )10("حديثه منكر": عن أبيه، قال عبد اهللا بن أحمد ابن حنبل

                                                 
 .5/331ب يب التهذيذه ت)(1

 .1/64ضعفاء والمتروكين للنسائي ال )(2

 .5/331يب التهذيب ذه ت)(3

 .1/153ريخ ابن معين رواية الدارمي ا ت)(4

 .5/331يب التهذيب ذه ت)(5

 .5/147لجرح والتعديل البن أبي حاتم ا )(6

 .310ص تقريب التهذيب )(7

 .1/107ريخ ابن معين رواية الدوري ا ت)(8

 .5/114بان لثقات البن حا )(9

 .3/116لعلل ومعرفة الرجال ا )(10
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: وقال أبو حاتم  ، )2(" الحديث منكر": وقال فى موضع آخر    ،)1( ليس بالقوى  ":قال النسائى   و
  . )5("متروك": وقال فى موضع آخر، )4("ضعيف": وقال الدارقطنى . )3("فى حديثه ضعف"

  .وهذه الرواية عنه، ولكن روايته عن أبي الهيثم فيها ضعف، صدوق: قالت الباحثة
  .باقي رواة الحديث ثقات  - 

  :الحكم على الحديث 

، )6(وضعفه األلباني، ح عن أبي الهيثم ضعيفةفيه رواية أبي السم، إسناده ضعيف
  :وقد صح الحديث موقوفا مفسرا بلفظ  :"وقال، وفصل الكالم في سبب تضعيفه

، الذي يأمر بالخير: والغانم، الساكت: فالسالم، وشاحب، وغانم، فسالم: الناس ثالثة أثالث" 
   .)7("على الظلم والمعين، الناطق بالخنا: والشاحب، وينهى عن المنكر

  

 $   $   $   $   $      
  

  :قال ابن األثير رحمه اهللا

هو بكسر الميم عيدان تُضم رُؤسها ويفَرج بين قَواِئمها " وثَوبه على المشْجب"وفي حديث جابر 
األمر بالماء، وهو من تَشاج رِيدقية لتَبلَّق عليها األسوقد تُع ،8( .خْتَلَطإذا ا: وتُوضع عليها الثِّياب(   

                                                 
 .1/175لضعفاء والمتروكين للنسائي ا )(1

 .8/479ذيب الكمال ه ت)(2

 .3/442جرح والتعديل البن أبي حاتم ال )(3

 .1/170ؤاالت الحاكم للدارقطني س )(4

 .1/28ؤاالت البرقاني للدارقطني س )(5

 .5/149لسلسلة الضعيفة لأللباني ا )(6

والبيهقـي فـي شـعب      ،)16/23(وابن عـساكر فـي تـاريخ دمـشق        ،)3/194(خرجه أحمد في الزهد   أ )(7
، rأربعتهم من حديث أخا بالل مؤذن رسـول اهللا          ، )14/22(وابن أبي شيبة في المصنف    ،)7/93(اإليمان

ي لسلـسلة الـضعيفة لأللبـان     ا (،"ذكره ابن حبان في الصحابة    ، خالد بن رباح  :اسم أخا بالل  :"قال األلباني   
5/149.( 

 .2/445 النهاية في غريب الحديث واألثر )(8
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   ) 210( رقمالحديث 
: حدثَنَا عاصم بن محمد قَاَل: حدثَنَا َأحمد بن يونُس قَاَل: قال اإلمام البخاري رحمه اهللا

ده من قبِل قَفَاه  صلَّى جابِر في ِإزارٍ قَد عقَ":حدثَني واقد بن محمد عن محمد بنِ الْمنْكَدرِ قَاَل
ِإنَّما صنَعتُ ذَِلك : تُصلِّي في ِإزارٍ واحد فَقَاَل:  قَاَل لَه قَاِئٌلوثيابه موضوعةٌ علَى الْمشْجبِ

 النَّبِي دهلَى عانِ عبثَو لَه نَا كَانَأيو ثْلُكقُ ممي َأحانرِليr")1(.  
  :تخريج الحديث 

به  أخرجه البخاري أيضا من طريق عبد الرحمن بن أبي الموالي عن محمد بن المنكدر
 من طريق أبي )4(وأخرجه مسلم،  عن جابر به بنحوه)3(ومن طريق سعيد بن الحارث، )2(بمعناه

  .عن جابر به بمعناه) محمد بن مسلم بن تدرس(الزبير 
  :دراسة رجال اإلسناد 

  .رواة الحديث كلهم ثقات
  

 $   $   $   $   $    
    

  :قال ابن األثير رحمه اهللا

الشَّج في الرأس خاَصة في األصل، وهو أن " شَجك، أو فَلَّك، أو جمع كُال لَك"في حديث أم زرع 
ضاَءاألع نل في غَيره ممشُقَّه، ثم استُعه فيه ويحرجه بشيء فيرِبضاً. يه شجشُجة ي5( يقال شج(   

   )211( رقمالحديث 
ي ـبد الرحمنِ وعلـن عـدثَنَا سلَيمان بـح: ه اهللاـاري رحمـام البخـال اإلمـق

ه بنِ ـشَام بن عروةَ عن عبد اللَّـن يونُس حدثَنَا هـى بـبرنَا عيسـ َأخْ:رٍ قَالَاـن حجـبا
ن ـجلَس ِإحدى عشْرةَ امرَأةً فَتَعاهدن وتَعاقَدن َأن لَا يكْتُمن م: عن عاِئشَةَ قَالَتْعروةَ عن عروةَ

   -)6(اياءـَأو عي - اء ـي غَيايـ زوجِ:تْ السابِعةُـ قَالَ...:الَتْ الُْأولَىـقَ َأخْبارِ َأزواجِهِن شَيًئا
                                                 

 .352رقم  / باب عقد اإلزار على القفا في الصالة/كتاب الصالة/ صحيح البخاري)(1
 .370رقم  / باب الصلَاة بِغَيرِ رِداء، 353رقم/ باب عقد اإلزار على القفا في الصالة/كتاب الصالة/صحيح البخاري )(2
 .361رقم  / باب ِإذَا كَان الثَّوب ضيقًا/ كتاب الصالة/اري صحيح البخ)(3
  .1045ورقم  ، 1043رقم / باب الصالة في ثوب واحد وصفة لبسه/كتاب الصالة/  صحيح مسلم )(4
 .2/445 النهاية في غريب الحديث واألثر )(5
. بالعين ] -عياياء [ يء وإنما هو يست بش غياياء أو عياياء فأما غياياء بالغين معجمة فال أعرفها ول         :  معناها )(6

بعير عياياء إذا لم : يقال: قال أبو نصر، والعياياء من اإلبل الذي ال يضرب وال يلقح وكذلك هو من الرجال     
يحسن أن يضرب الناقة وعياياء في الناس الذي ال يتجه لشيء وال يتصرف في األمور فإذا كـان حاذقـا                    

 .2/295ب الحديث البن سالم بعير معيد  غري: بالضراب قيل
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اقَاء1(طَب(ُّكُل اءد لَه اءد )2( فَلَّك َأو كشَج)3(ا لَككُل عمج َأو   ...)الحديث بطوله)4 .  

  :تخريج الحديث 

  . أحمد بن جناب عن عيسى بن يونس به بنحوه و من طريق علي بن حجر)5(أخرجه مسلم
  :دراسة رجال اإلسناد 

  .رواة الحديث كلهم ثقات

 $   $   $   $   $      
  

  :األثير رحمه اهللاقال ابن 

معناه : وقال. هكذا ذكره الحميدى في كتابه" فأشْرع ناقتَه فشرِبت فشجت فباَلَت"وفي حديث جابر 
: والذي رواه الخطّابي في غريبه وغيره. قَطَعت الشُّرب، من شَججت المفازة إذا قَطْعتَها بالسير

   )6(.يم مخففة،ومعناه تفاَجت وفرقت ما بين رِجلَيها ِلتَبولى أن الفاء أصلية والجـعلت،فَشَجتْ وبالُ
  

  ( *) الحديث 

  )172(تقدمت دراسته في حديث 

 $   $   $   $   $      
   :قال ابن األثير رحمه اهللا

 فالْتَقَمتُ خاتم النُّبوة فكان يشُج عليr أردفَني رسول اللّه "وفي حديث جابر رضي اللّه عنه 
كاًمَل " سطُ النَّسيم الواصخْلجه بالماء، كأنه كان يزإذا م الشَّراب منه مسكا، وهو من شَج أي أشَم

  )7( .إلى مشَمه برِيح المسك
  

                                                 
 .2/295غريب الحديث البن سالم ، العي األحمق الفَدم: والطباقاء:   معناها)(1

 .2/295غريب الحديث البن سالم ،  كل شيء من أدواء الناس فهو فيه ومن أدوائه:  المقصود)(2

 .1/519غريب الحديث البن الجوزي ، ء كلهاشجك َأو فلك الشج في الرْأس خَاصة والفل في الَْأعضا:   معناها)(3

 .5189رقم  / باب حسن المعاشرة مع األهل/كتاب النكاح/ صحيح البخاري)(4

 .6199رقم  / ذكر حديث أم زرع/كتاب فضائل الصحابة/ صحيح مسلم)(5

 .445/ 2 النهاية في غريب الحديث واألثر )(6

 . المصدر نفسه)(7
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  )212(رقمالحديث 

  .لم أعثر على تخريج له 

 $   $   $   $   $      
  

   :قال ابن األثير رحمه اهللا

يقال شَجر األمر يشْجر . اي ما وقَع بينهم من االخْتالف"  أصحابيإياكُم وما شَجر بين"فيه 
  )1(.واشتَجر القوم وتَشاجروا إذا تنازعوا واخْتَلَفوا. شجور إذا اخْتلط

   )213(رقمالحديث 

وما  :(وقد ورد في كتاب مجموع الفتاوي البن تيمية حيث قال ،لم أعثر على تخريج له
ع ونَهوري النَّبِي ن r  " اءإلَى الْقَض لْتُمصِإذَا وكُوا وسابِي فََأمحَأص نيب را شَجإلَى م لْتُمصإذَا و

  )2( ) هذَا مْأثُور بَِأسانيد منْقَطعة"والْقَدرِ فََأمسكُوا

 $   $   $   $   $      
  :قال ابن األثير رحمه اهللا

أراد أنَّهم يشْتَبِكُون في الفتْنَة " يشْتَجِرون اشْتجار أطْباق الرْأس"و النخعي ومنه حديث أبي عمر
وقيل أراد . والحرب اشتباَك أطْباَق الرأس، وهي عظامه التي يدخُل بعضها في بعض

   )3(.يخْتَلفون

   )214( رقمالحديث 

قاضي المدائن، عن  ئيل بن قادم ، عن إسرا)4(حدثنا علي: قال اإلمام ابن شبة رحمه اهللا
 في وفد r على رسول اهللا )5(قدم نهارة النخعي أبو عمرو بن زرارة: عبد اهللا بن حسن قال

رأيت أتانا : قال" ما هي؟: "قال ،يا رسول اهللا إني رأيت في طريقي رؤيا هالتني: النخع فقال

                                                 
 .446/ 2ألثر  النهاية في غريب الحديث وا)(1

 .18/127مجموع الفتاوي البن تيمية  )(2

 .446/ 2 النهاية في غريب الحديث واألثر )(3

 .691صهـ تقريب التهذيب  230بن عبيد الجوهري البغدادي ت علي بن الجعد :هو ) (4

في نصف رجب مـن  ، عقدم على النبي في وفد النَّخَ، والد عمرو بن زرارة، زرارةُ بن عمرو النَّخَعي :  هو )(5
 .2/301سنة تسع أسد الغابة في معرفة الصحابة البن األثير 
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ن االرض فحالت بيني وبين ، ورأيت نارا خرجت م)2( أحوى)1(خلفتها في أهلي ولدت جديا أسفع
هل خلفت في أهلك :"rفقال النبي ،وأعمى لظى لظى، بصير: ابن لي يقال له عمرو، وهي تقول

أمة مسفما باله أسفع أحوى ؟ : قال" فقد ولدت غالما، وهو ابنك : "قال، نعم: قال"ة حمال؟ر
فهو ذلك، :" قال، قبلكوالذي بعثك بالحق ما علمه أحد: قال" ادن مني، أبك برص تكتمه ؟:"قال

يشتجرون اشتجار إمامهم ثم  يقتل الناس:" وما الفتنة ؟ قال: قال" وأما النار فإنها فتنة تكون بعدي
 دم المؤمن أحل من الماء، يحسب المسئ أنه محسن، إن -  وحالف بين أصابعه -  أطباق الرأس

   .)3("ي، فدعا لهفادع اهللا أال تدركن: قال، "مت أدركت ابنك، وإن مات ابنك أدركتك

  : تخريج الحديث

:  في اإلصابة قال)4(وأورده ابن حجر، لم أعثر عليه إال في أخبار المدينة البن شبة
وفي ترجمة زرارة بن قيس بن ، أخرجه ابن شاهين من طريق أبي الحسن المدائني عن شيوخه

  .أخرجه من طريق عبد الرحمن بن عابس عن أبيه: قال، عمرو
  :سناد دراسة رجال اإل

  .إسرائيل بن قادم لم أعثر على ترجمة لهما وعبد اهللا بن حسن  - 

  . باقي رواة الحديث ثقات- 

  :الحكم على الحديث 

  .الحديث ضعيف لجهالة عبد اهللا بن حسن وإسرائيل بن قادم
  

 $   $   $   $   $      
  :قال ابن األثير رحمه اهللا

أي ضربتُها "  يوم حنَين وقد شَجرتُها بهاrلة النبي كنتُ آخذاً بحكَمة بغْ" tوفي حديث العباس 
: والشجر" والعباس يشْجرها، أو يشْتَجِرها بلجامهاَ"بِلجاَمها أكُفُّها حتى فتَحتْ فاَها، وفي رواية 

  )5(.وقيل هو الذَّقَن. مفْتَح الفَم

                                                 
 .1/212الفائق في غريب الحديث واألثر ، هو كل ثور وحشي أسفع:  معناها)(1

 .1/212الفائق في غريب الحديث واألثر ، لون يضرب إلى سواد قليل:   معناها)(2

 .2/208 أخبار المدينة البن شبة النميري )(3

 .1/381 اإلصابة في معرفة الصحابة )(4

 .446/ 2 النهاية في غريب الحديث واألثر )(5
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  )215(رقمالحديث 

: وقال ابن إسحاق:  ابن القيم في كتابه وقالوهذا الحديث أورده، لم أعثر على تخريج له
 إنى لمع :، عن أبيه العباس بن عبد المطلب، قال)1(وحدثنى الزهرى، عن كثير بن العباس

، وكنت امرءاً جسيماً شديد الصوت،  آخذٌ بِحكَمة بغلته البيضاء، قد شَجرتُها بهاrرسوِل اهللا 
فلم أر الناس : قال". إلى أين َأيها النَّاس: "ا رأى من الناس يقول حين رأى م:rقال رسوُل اهللا 

، "يا معشَر األنْصارِ، يامعشَر َأصحاب السمرة: يا عباس اصرخْ: "يلْوون على شىء، فقال
 درعه فيقذفها فى فيذهب الرجُل ليثنى بعيره، فال يقدر على ذلك، فيأخذ: قال،لَبيك لَبيك: فأجابوا

 خلى سبيلَه، ويؤم الصوت حتى ينتهىعن بعيره، وي مه، ويقتحنُقه، ويأخذ سيفَه وقوسه وتُرسع
، حتى إذا اجتمع إليه منهم مائة، استقبلُوا النَّاس، فاقتتلُوا فكانت الدعوة أوَل rإلى رسول اهللا 

    ا صبراً عند الحرب، فأشرف يا للخزرج، وكانو: يا لألنصار، ثم خلصت آخراً: ماكانت
" اآلن حمى الوطيس: "القوم، وهم يجتَلدون، فقال )2( فى ركائبه، فنظر إلى مجتَلَدrرسوُل اهللا 
  )3("أنا ابن عبد المطَّلب... أنَا النَّبِى الَ كَذب   :وزاد غيره

  :دراسة رجال اإلسناد

  .وهو صدوق، )12(ترجمته في الحديث محمد بن إسحاق تقدمت    - 

  .باقي رواة الحديث ثقات   - 
  :الحكم على الحديث 

يرتقي إلى الصحيح لغيره ،فيه محمد بن إسحاق صدوق، الحديث حسن اإلسناد  
 ولم )4(بالمتابعة حيث تابعه يونس بن يزيد ومعمر بن راشد وابن عيينة عن الزهري عند مسلم

  .ابن األثيرترد فيه اللفظة التي أوردها 

  $   $   $   $   $      
  

  

                                                 
يكنى َأبـا   ،  ولد سنة عشر قبل وفاة النبي بَأشهر      ، وهو ابن عم النبي   ، كَثير بن العباس بن عبد المطَّلب     :  هو )(1

 .4/486 معرفة الصحابة أسد الغابة في.ُأمه حميرية: وقيل، ُأمه ُأم ولد رومية، تمام

 .1/654لسان العرب البن منظور ، وهو الضرب بالسيف في القتال، أي موضع الجالد:  معناها)(2

 .3/471 زاد المعاد في هدي خير العباد البن القيم )(3

 .4506-4505-4504رقم / باب في غزوة حنين / كتاب الجهاد والسير /  صحيح مسلم )(4
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  :قال ابن األثير رحمه اهللا

"  بين شَجرِي ونَحرِيrقُبض رسول اللّه "ومنه حديث عائشة رضي اللّه عنها في إحدى رواياته 
   )1(.أي أنها ضمتَّه إلى نحرها مشبكة أصابعها: وقيل هو التَّشْبيك

  

   )216( رقمالحديث 

حدثَني محمد بن عبيد حدثَنَا عيسى بن يونُس عن عمر : ي رحمه اهللاقال اإلمام البخار
 َأخْبرني ابن َأبِي ملَيكَةَ َأن َأبا عمرٍو ذَكْوان مولَى عاِئشَةَ َأخْبره َأن عاِئشَةَ كَانَتْ :بنِ سعيد قَاَلا

 ،تُوفِّي في بيتي وفي يومي وبين سحرِي ونَحرِي rرسوَل اللَّه  اللَّه علَي َأن  ِإن من نعمِ:تَقُوُل
هتوم نْدع هرِيقي ورِيق نيب عمج اللَّه َأنةٌ ،ودنسَأنَا مو اكوالس هدبِينِ ومحالر دبع لَيخََل عد 

َأن " فََأشَار بِرْأسه ، آخُذُه لَك:فَقُلْتُ،  فَرَأيتُه ينْظُر ِإلَيه وعرفْتُ َأنَّه يحب السواكrه رسوَل اللَّ
 وبين يديه ركْوةٌ َأو  فَلَينْتُه فََأمره" َأن نَعم" ُألَينُه لَك فََأشَار بِرْأسه: فَتَنَاولْتُه فَاشْتَد علَيه وقُلْتُ"نَعم
 لَا ِإلَه ِإلَّا اللَّه :" فيها ماء فَجعَل يدخُل يديه في الْماء فَيمسح بِهِما وجهه يقُوُل-  يشُك عمر- علْبةٌ

 يقفي الرقُوُل فَل يعفَج هدي بنَص ثُم اتكَرس توِللْم ِإنهدالَتْ يمو تَّى قُبِضلَى ح2("الَْأع(.  

  :تخريج الحديث 

 عن عائشة به )عبد اهللا بن عبيد اهللا ( من طريق ابن أبي مليكة)3(أخرجه البخاري أيضا
  .  من طريق عروة بن الزبير عن عائشة به بنحوه)4(وأخرجه مسلم، بنحوه

  

  :دراسة رجال اإلسناد 

: ويقال له( بفتح المثناة وتشديد الموحدة - )التبان(لمدني اللبان محمد بن عبيد بن ميمون ا  - 
   .)5( من العاشرة موالهم،  التيمي- )محمد بن أبي عباد

   .ذكره ابن حبان في الثقات

  

                                                 
 .2/446حديث واألثر  النهاية في غريب ال)(1

 .4445رقم  /  ووفاته r باب مرض النبي /كتاب المغازي/ صحيح البخاري)(2

 .4451رقم /  ووفاته r باب مرض النبي /كتاب المغازي/ صحيح البخاري)(3

 .6186رقم  / باب في فضائل عائشة رضي اهللا عنهما/كتاب فضائل الصحابة/ صحيح مسلم)(4

 .876ص تقريب التهذيب  )(5



                    األحاديث الواردة من باب الشين مع الجيم حتى نهاية باب الشين مع الدال الثالثالفصل   

 
 

366

   )3("صدوق يخطئ": وقال ابن حجر، )2("شيخ": قال أبو حاتم، )1("ربما أخطأ": وقال
  صدوق يخطىء: قالت الباحثة

 .ديث ثقات باقي رواة الح  - 
  :الحكم على الحديث 

ويرتقي بالمتابعات إلى الصحيح ،  فيه محمد بن عبيد بن ميمون صدوق، الحديث حسن لذاته
  .لغيره

 $   $   $   $   $      
 

  :قال ابن األثير رحمه اهللا

أدخَلوا في أي " فكانوا إذا أرادوا أن يطْعموها أو يسقُوها شَجروا فاها"ومن األول حديث أم سعد 
   )4(شَجره عوداً حتى يفْتحوه به

             

   )217(رقمالحديث 

 حدثَنَا :حدثَنَا َأبو بكْرِ بن َأبِي شَيبةَ وزهير بن حربٍ قَالَا: قال اإلمام مسلم رحمه اهللا
ريهثَنَا زدى حوسم نب نس5(الْح( نب اكمثَنَا سدلَتْ حنَز َأنَّه َأبِيه نع دعس نب بعصي مثَندبٍ حرح

 حدثَنَا محمد بن جعفَرٍ :حدثَنَا محمد بن الْمثَنَّى ومحمد بن بشَّارٍ قَالَا ... :فيه آياتٌ من الْقُرآنِ قَاَل
نِ حب اكمس نةُ عبثَنَا شُعدقَاَلح َأنَّه َأبِيه نع دعنِ سبِ بعصم نبٍ عر: اتآي عبَأر يُأنْزِلَتْ ف 

 فَكَانُوا ِإذَا َأرادوا َأن :وساقَ الْحديثَ بِمعنَى حديث زهيرٍ عن سماك وزاد في حديث شُعبةَ قَاَل
وكَان  )6(فَضرب بِه َأنْفَ سعد فَفَزره" وفي حديثه َأيضا "م َأوجروهاثُيطْعموها شَجروا فَاها بِعصا 

  .)7("َأنْفُ سعد مفْزورا
  

                                                 
 .9/82 الثقات البن حبان )(1

 .8/11 الجرح والثعديل  )(2

 .876ص تقريب التهذيب  )(3

 .2/446 النهاية في غريب الحديث واألثر )(4

 .342صتقريب التهذيب ،-زهير بن معاوية بن حديج أبو خيثمة الجعفي الكوفي :  هو)(5

 .5/3408لسان العرب البن منظور ، أي شقه:  معناها)(6
 .6132رقم / في فضل سعد بن أبي وقاص رضي اهللا عنه/كتاب فضائل الصحابة/سلم صحيح م)(7



                    األحاديث الواردة من باب الشين مع الجيم حتى نهاية باب الشين مع الدال الثالثالفصل   

 
 

367

  :تخريج الحديث 
وأخرجه البخاري من ، عامر بن سعد عن أبيه به بنحوه  أيضا من طريق)1(أخرجه مسلم

  .ما به بمعناهعن أبيه )3( بنت سعد   وعائشة)2(طريق عامر
  

  :دراسة رجال اإلسناد 
  .رواة الحديث كلهم ثقات

 $   $   $   $   $      
  :قال ابن األثير رحمه اهللا

وقيل يحتمل أن يكون أراد شجرة . قيل أراد بالشجرة الكَرمةَ" الصخْرة والشَّجرة من الجنة"وفيه 
   )4(.. الجنةبيعة الرضوان بالحديبية؛ ألن أصحابها استوجبوا

   )218( رقمالحديث 

حدثَنَا عبد الصمد حدثَنَا الْمشْمعلُّ بن عمرٍو الْمزني حدثَنَا عمرو بن : قال اإلمام أحمد رحمه اهللا
 )5( الْعجوةُ:" يقُوُلr اللَّه  سمعتُ رسوَل: قَاَل:سلَيمٍ الْمزني عن رافعِ بنِ عمرٍو الْمزني يقُوُل

  .)7(-شَك الْمشْمعلُّ -  " َأو قَاَل الْعجوةُ والشَّجرةُ في الْجنَّة)6(والصخْرةُ

  :تخريج الحديث 

   كالهما عن )9( وعبد الرحمن بن مهدي)8(أخرجه أحمد أيضا من طريق يحيى بن سعيد
                                                 

 .4103 – 4102 –4101 – 4100رقم / باب الوصية بالثلث / كتاب الوصية /  صحيح مسلم )(1
باب ما جاء إن    / كتاب اإليمان   ، 1295رقم    / سعد   rباب رثاء النبي    / كتاب الجنائز   /  صحيح البخاري    )(2

باب أن  / كتاب الوصايا   ، 5354رقم    / فضل النفقة على األهل     / كتاب النفقات   ، 54رقم    / النية  األعمال ب 
/ كتاب الـدعوات    ، 2744رقم    / باب الوصية بالثلث    / كتاب الوصايا   ، 2742رقم    / يترك ورثته أغنياء    

كتـاب  ، 4409قم    ر/ باب حجة الوداع    / كتاب المغازي   ، 6373رقم    / باب الدعاء برفع الوباء والوجع      
 .6733رقم  / باب ميراث البنات / كتاب الفرائض ، 5668رقم  / باب قول المريض إني وجع/ المرضى

 .5659رقم  / باب وضع اليد على المريض / كتاب المرضى /  صحيح البخاري )(3
 .2/446 النهاية في غريب الحديث واألثر )(4
 .3/188ي غريب الحديث واألثرالنهاية ف،  نوع نت تمر المدينة:  معناها)(5
 .1/249الفائق في غريب الحديث واألثر ، صخرة بيت المقدس:  المقصود فيها)(6

 .33/453 مسند أحمد )(7

 .24/267 مسند أحمد )(8

 .33/453 مسند أحمد )(9
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  . من طريق عبد الوارث بن عبد الصمد عن أبيه به بمثله)1(وأخرجه الحاكم، المشمعل به بنحوه
  :دراسة رجال اإلسناد 

 بفتح المثناة وتثقيل النون - التنوري،  موالهم،بن سعيد العنبري عبدالصمد بن عبدالوارث - 
   .)4( والحاكم)3(وثقه  ابن سعد، )2(هـ207 ت أبو سهل البصري -المضمومة 

ذكره ابن حبان  و،)6(نقل ابن خلفون توثيقه عن ابن نميرو، )5(" ثقة يخطىء":وقال ابن قانع     
  )8("الحافظ الحجة": وقال الذهبي، )7("الثقات " فى كتاب 

 ، )10("ثبت في شعبة، صدوق: "قال ابن حجر، )9("صدوق صالح الحديث": قال أبو حاتم     
  )11("عبد الصمد ثبت فى شعبة": قال على بن المدينىو

  .ةثق: قالت الباحثة

  .باقي رواة الحديث ثقات  - 

  :الحكم على الحديث 

 ،)12("يح على شرط مسلمصح:"قال الحاكم ، إال أنه ضعيف، إسناده رواته ثقاتالحديث 
وهو ثقة بال ، ورجاله ثقات رجال الشيخين غير المشمعل بن أياس :"وضعفه األلباني وقال

وقال .  كما رأيت ،"الصخرة " ،هفقال ابن مهدي عن، طرب في متنهولكنه قد اض، خالف أعلمه
وقال عبد الصمد وهو  ،"الصخرة " مكان " . والشجرة " : يحيى بن سعيد ثنا المشمعل به بلفظ

العجوة والشجرة في : أو قال، العجوة والصخرة" : بن عبد الوارث ثنا المشمعل به إال أنه قالا
وقد اختلفوا عليه في ، ت حفاظوكل هؤالء الرواة عن المشمعل ثقا:"قلت، شك المشمعل، الجنة

                                                 
 .6/198 مستدرك الحاكم )(1

 .610ص تقريب التهذيب )(2

 .7/300 الطبقات الكبرى )(3

 .6/292  تهذيب التهذيب)(4

 . المصدر نفسه)(5

 .6/292 تهذيب التهذيب )(6

 .8/414 الثقات البن حبان )(7

 .1/653 الكاشف للذهبي  )(8

 .18/102 تهذيب الكمال )(9

 .610ص تقريب التهذيب )(10

 .6/292 تهذيب التهذيب )(11

 .6/198 مستدرك الحاكم )(12
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" الصخرة " فكان يضطرب فيها فتارة يقول ، وذلك يدل على أنه لم يكن قد حفظها، هذه اللفظة
واالضطراب دليل ضعف الحديث كما هو مقرر . وتارة يتردد بينهما ويشك " الشجرة " وتارة 

  )1("في المصطلح

 $   $   $   $   $      
  

  :قال ابن األثير رحمه اهللا

أي بين األشجار المتكاَثفًة، وهو للشَّجرة " حتى كنتُ في الشجراء"وفي حديث ابن األكوع 
راد به الجمعي فْردم بة، فهو اسمباَء للقَصه. كالقَصل أوج2( وقيل هو جمع، واألو(  

  

   )219(رقمالحديث 

  .لم أعثر على تخريج له 

 $   $   $   $   $      
  

  :رحمه اهللاقال ابن األثير 

   )3(.ونَأى بي الشَّجر؛ أي بعد بي المرعى في الشَّجر"ومنه الحديث 

  

  

  )220(رقمالحديث 

َأخْبرنَا َأحمد بن عبد ، َأخْبرني عبد الْواحد بن َأحمد الْمليحي :قال اإلمام البغوي رحمه اهللا
يميالنُّع نَا ، اللَّهرفََأخْبوسي نب دمحيَل، ماعمِإس نب دمحثَنَا مدح ،ميرَأبِي م نب يدعثَنَا سدثَنَا ، حدح

 بينَما ":قَاَل ،  r عن رسوِل اللَّه ، عنِ ابنِ عمر، َأخْبرني نَافع، ِإسماعيُل بن ِإبراهيم بنِ عقْبةَ
فَانْحطَّتْ علَى فَمِ غَارِهم صخْرةٌ ، فَمالُوا ِإلَى غَارٍ في الْجبِل، َأخَذَهم الْمطَر، فَرٍ يتَماشَونثَالثَةُ نَ

 اللَّه فَادعوا، انْظُروا َأعماال عملْتُموها ِللَّه صاِلحةً: فَقَاَل بعضهم ِلبعضٍ، فََأطْبقَتْ علَيهِم، من الْجبِل
كُنْتُ ، وِلي صبيةٌ صغَار، اللَّهم ِإنَّه كَان ِلي واِلدانِ شَيخَانِ كَبِيرانِ: فَقَاَل َأحدهم، بِها لَعلَّه يفَرجها
هِملَيى ععَأر ،هِملَيتُ ععجتُ، فَِإذَا رلَبفَح ،َل وا قَبيهِمقَأس ياِلدْأتُ بِوديبلَد ، نََأى بِي قَد ِإنَّهو

                                                 
 .8/311 رواء الغليل في تخريج أجاديث منار السبيل لأللبانيإ )(1

 .2/446 النهاية في غريب الحديث واألثر )(2

 . المصدر نفسه)(3
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رتُ، الشَّجيستَّى َأمتُ حا َأتَيا، فَمنَام ا قَدمتُهدجفَو ،لُبا كُنْتُ َأحتُ كَملَبالبِ، فَحتُ ، فَجِْئتُ بِالْحفَقُم
  )1(--- عنْد رءوسهِما َأكْره َأن ُأوقظَهما

  :تخريج الحديث 

 )3(وأخرجه البيهقي،  من طريق موسى بن عقبة عن نافع به بنحوه)2(أخرجه أبو عوانة  
 من طريق نافع وسالم )4(والحديث عند البخاري، من طريق سالم بن عبد اهللا عن أبيه به بنحوه

  . وليس فيه اللفظة التي أوردها ابن األثيركالهما عن ابن عمر به بنحوه
  :دراسة رجال اإلسناد 

  .رواة الحديث كلهم ثقات
  : الحكم على الحديث

  .الحديث صحيح اإلسناد
  

 $   $   $   $   $      
  

  :قال ابن األثير رحمه اهللا

وقيل الحية . الحيةُ الذكر: الشُّجاع بالضم والكسر" يجىء كَنْز أحدهم يوم القيامة شُجاعا أقْرع"فيه 
   )5( ..مطَّلقا

   )221(رقمالحديث 

َأن )6(دثَنَا الْحكَم بن نَافعٍ َأخْبرنَا شُعيب حدثَنَا َأبو الزنَادح: قال اإلمام البخاري رحمه اهللا
يكُون :" يقُوُلrَأنَّه سمع رسوَل اللَّهt   حدثَني َأبو هريرةَ :عبد الرحمنِ الَْأعرج حدثَه َأنَّه قَاَل

7(كَنْز( ْال موي كُمدَأحعا َأقْراعشُج ةاميق")8(.  
                                                 

 .1/808رح السنة للبغوي ش )(1

 .6/139ستخرج أبو عوانة م )(2

 .9/315عب اإليمان للبيهقي ش )(3

 .2272ورقم ، 2333رقم / باب الطيب للجمعة /كتاب الجمعة/حيح البخاريص )(4

 .2/447 النهاية في غريب الحديث واألثر )(5

 .504صتقريب التهذيب ،-عبد اهللا بن ذكوان القرشي أبو عبد الرحمن المدني المعروف بأبي الزناد :  هو)(6

الماُل المدفُون تحت األرض، فإذا أخْرِج منه الواجب عليه لم يبق كَنْزاً وإن كان              : الكَنْز في األصل  :  معناها )(7
 .4/203النهاية في غريب الحديث واألثر،  فيه عن األصلمكْنوزاً، وهو حكْم شَرعي، تُجوز

 .4292رقم  / باب قوله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة /كتاب نفسير القرآن/ صحيح البخاري)(8
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  :تخريج الحديث 

  عن أبي هريرة)2( وهمام بن منبه)1(أخرجه البخاري أيضا من طريق أبي صالح السمان
 عن أبي صالح عن )4(سهيل بن أبي صالح و)3(وأخرجه مسلم من طريق زيد بن أسلم، به بنحوه

  .أبي هريرة به بمعناه
  :دراسة رجال اإلسناد 

  .حديث كلهم ثقاترواة ال

 $   $   $   $   $      
  

  :قال ابن األثير رحمه اهللا

أي " إال بعثَ عليه يوم القيامة سعفُها وليفُها أشاجِع تَنْهشُه"وفي حديث أبي هريرة في منْع الزكاة  
  )5(.وقيل جمع أشْجِعة،وأشجعة جمع شُجاع وهي الحيةُ.حيات، وهي جمع أشْجع وهي الحيةُ الذكَر

  )222(رقمالحديث 

  .أعثر على تخريج له لم 

 $   $   $   $   $      
  

  :قال ابن األثير رحمه اهللا

. أي قَرابةٌ مشْتَبِكة كاشْتباك العروق، شبهه بذلك مجازا واتْساعا" الرحم شُجنَة من الرحمن"فيه 
  )6(..شُعبة في غُصن من غُصون الشجرة: وأصُل الشُّجنة بالكسر والضم

  

  

                                                 
باب قوله وال يحـسبن     /كتاب تفسير القرآن  ، 1402رقم  / باب إثم مانع الزكاة   /كتاب الزكاة / صحيح البخاري  )(1

 .4565رقم / تاهمالذين يبخلون بما آ

 .6957رقم  / باب في الزكاة وأن ال يفرق بين مجتمع وال يجمع /كتاب الحيل/ صحيح البخاري)(2

 .2179رقم  / إثم مانع الزكاة / كتاب الزكاة /  صحيح مسلم )(3

 .2181رقم  / إثم مانع الزكاة / كتاب الزكاة /  صحيح مسلم )(4

 .447 /2 النهاية في غريب الحديث واألثر )(5

        . المصدر نفسه)(6
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  )223(رقمالحديث 

حدثَنَا عبد اللَّه بن )1( حدثَنَا خَاِلد بن مخْلَد حدثَنَا سلَيمان:قال اإلمام البخاري رحمه اهللا
 النَّبِي نع نْهع اللَّه يضةَ رريرَأبِي ه ناِلحٍ عَأبِي ص نينَارٍ عدrقَاَل ": ِإن  ننَةٌ مشَج محالر

نِالرمحفَقَاَل اللَّه :تُهقَطَع كقَطَع نمو لْتُهصو لَكصو ن2(" م(.  
  :تخريج الحديث 

عن أبي  من طريق سعيد بن يسار كالهما )4(وأخرجه مسلم، )3(أخرجه البخاري أيضا 
  .هريرة به بمعناه

  :دراسة رجال اإلسناد 
 م الكوفيـمواله، يـالبجل،  أبو الهيثم- اءـلط بفتح القاف وا-)5(وانيطَ القَ،خالد بن مخلد  - 

  .)6(هـ213ت 
قال : وقال ابن شاهين، )8(ومحمد بن صالح جزرة، ،)7(وثقه العجلي وزاد فيه قليل تشيع

  )10(وذكره ابن حبان في الثقات، )9("هو ثقة صدوق": عثمان بن أبي شيبة
، صدوق":  وابن حجر)13(قال أبو داود، "ما به من بأس: ")12( وابن عدي)11(قال ابن معين

   .)15("يكتب حديثه:" قال أبو حاتم ، )14("يتشيع

                                                 
 .تقدم، ابن بالل:  قالت الباحثة هو)(1

قول اهللا تعالى يريدون    /كتاب التوحيد ، 5988رقم    / باب من وصل وصله اهللا    /كتاب األدب / صحيح البخاري  )(2
 .5987رقم  / باب من وصل وصله اهللا/كتاب األدب، 6948رقم  / وا كالم اهللا أن يبدل

 .4830رقم  / باب ويقطعوا أرحمكم/كتاب تفسير القرآن/ صحيح البخاري)(3

  .6413رقم  / صلة الرحم وتحريم قطيعتها/كتاب البر والصلة واآلداب/ صحيح مسلم)(4

قطوان موضع بالكوفة وليس باسم قبيلة ينسب إليه أبو الهيثم خالد بـن             : قال أبو الفضل بن طاهر المقدسي        )(5
 .4/375معجم البلدان ، مخلد القطواني المحدث المشهور

 .291ص تقريب التهذيب  )(6

 .1/332 معرفة الثقات )(7

 .3/102 تهذيب التهذيب )(8

 . المصدر نفسه)(9

 .8/224 الثقات البن حبان )(10

 .1/104 تاريخ ابن معين )(11

 .3/36 الكامل البن عدي )(12

 .3/102 تهذيب التهذيب)(13

 .291ص تقريب التهذيب  )(14

 .3/354يل  الجرح والتعد)(15
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   )2("كان متشيعا منكر الحديث:" وقال ابن سعد ، )1("له أحاديث مناكير:" قال أحمد 

وقد رد على ذلك ، وله أحاديث مناكير، فيه تشيع قليل، صدوق حسن الحديث:قالت الباحثة 
ا أنه إذا كان ثبت األخذ واألداء ال يضره ال سيما ولم أما التشيع فقد قدمن: ابن حجر فقال

 وأما المناكير فقد تتبعها أبو أحمد بن عدي من حديثه وأوردها في ،يكن داعية إلى رأيه
  .)3(كامله وليس فيها شئ مما أخرجه له البخاري

  .باقي رواة الحديث ثقات  - 

  

  

  

  

  

  

                                                 
 .2/18 العلل ومعرفة الرجال )(1

 .6/406 الطبقات الكبرى )(2

 . 1/398مقدمة فتح الباري ) (3
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  المبحث الثاني
  اءـع الحـن مـالشي

  :رحمه اهللاقال ابن األثير 

المتغير اللونِ والجِسم لعارضٍ من : الشاحب" من سرة ينظر إلي فلينظُر إلى أشْعثَ شاحبٍ"فيه 
   )1(..وقد شَحب يشْحب شاحباً شُحوباً. سفَرٍ أو مرض ونحوهما

   )224( رقمالحديث 
نا : وتي قالنا عمرو بن هاشم البير: حدثنا بكر قال: قال اإلمام الطبراني رحمه اهللا

من ": rقال رسول اهللا : عن عائشة قالت، عن أبيه، عن هشام بن عروة، سليمان بن أبي كريمة
 )4( لم يضع لبنة، )3(مشمر، شاحب، )2(فلينظر إلى أشعث، سره أن ينظر إلي" أو " سأل عني
، سباقوغدا ال، )6(اليوم المضمار، رفع له علم فشمر إليه، على قصبة )5(وال قصبة، على لبنة

  .)7("والغاية الجنة والنار
  :تخريج الحديث 

  . به بمثله في الحلية بإسناد الطبراني)8(أخرجه األصبهاني
  :دراسة رجال اإلسناد 

بكْر بن سهل بن ِإسماعيل بن نَافعٍ اِإلمام، المحدث، َأبو محمد الهاشمي موالَهم، الدمياطي ت   - 
  .)9(هـ289

                                                 
 .2/448 النهاية في غريب الحديث واألثر )(1

تـاج  ، هن المنْتَتف الشَّعرِ الحافِّ الذي لـم يـد  )للمغْبر الرْأسِ، مصدر اَألشْعث ( الشَّعثُ بالتحريك   :  معناها )(2
 .5/279العروس 

 .3/949غريب الحديث للحربي ، ماض سريع في الحوائج:  معناها)(3

ويقَال بِكَسر الـالَّم وسـكون      . واحدة اللَّبِن، وهي التَّي يبنَى بها الجِدار      : هي بفَتح الالَّم وكسر الباء    :  معناها )(4
 .4/229النهاية في غريب الحديث واألثر، الباء

 .1/372الفائق في غريب الحديث واألثر، واحد األقصاب، وهي األمعاء كلها: القصب:  معناها)(5

لـسان  ، َأراد َأن اليوم العمُل في الدنيا لالستباق ِإلى الجنة كالفرس يضمر قبل َأن يسابقَ عليـه               :  المقصود )(6
 .4/2606العرب البن منظور 

 .7/339 المعجم األوسط )(7

 .1/9ألولياء   حلية ا)(8

 .25/433 سير أعالم النبوة )(9
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  .)1(" ضعفه النسائي، متوسط": قال اإلمام الذهبي
  .ضعيف: قالت الباحثة

يحدث بمناكير  :" وقال العقيلي  )2(ضعفه أبو حاتم  : مجمع على تضعيفه  :سليمان بن أبي كريمة       -
  )4("عامة أحاديثه مناكير": وقال ابن عدي، )3("وال يتابع على كثير من حديثه

  )5(– الموحدة وسكون التحتانية وبالمثناة  بفتح–عمرو بن هاشم البيروتي   -

كـان قليـل    . كتبت عنه   : فقال،  سألت محمد بن مسلم عنه    ": قال عبد الرحمن بن أبى حاتم         
  . )6("األوزاعى كان صغيرا حين كتب عن، ليس بذاك: قلت ما حاله ؟ قال. الحديث 

  )8("صدوق يخطئ:" وقال ابن حجر ، )7(" ليس به بأس":وقال أبو أحمد بن عدى     

  .صدوق يخطئ: قالت الباحثة

  .باقي رواة الحديث ثقات - 
  :الحكم على الحديث 

، وسليمان بن أبي كريمة أحاديثه مناكير، فيه بكر بن سهل ضعيف، الحديث ضعيف جدا
عامة أحاديثه :" وابن عدي وقال بعدما ذكر ابن أبي كريمة)10(العراقي و)9(وضعفه األلباني

  .)11("مناكير

 $   $   $   $   $      
  

                                                 
 .1/113 المغني في الضعفاء )(1

 .4/138 الجرح والتعديل )(2

 .2/138 الضعفاء الكبير للعقيلي  )(3

 .3/263 الكامل في ضعفاء الرجال البن عدي )(4

 .747ص تقريب التهذيب )(5

 .6/268 الجرح والتعديل )(6

 .3/263 الكامل في ضعفاء الرجال )(7

 .747ص تقريب التهذيب)(8

 .10/478لسلة الضعيفة لأللباني الس )(9

عبد الرحيم بن الحسين    : والعراقي هو  ،7/276وتخريج أحاديث األحياء    ، 2/880المغني في حمل األسفار   ) (10
 .3/344األعالم للزركلي ، ه من كبار حفاظ الحديث806بن عبد الرحمن المعروف بالحافظ العراقي ت ا

 .3/263ل في ضعفاء الرجال البن عدي  الكام)(11
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  :قال ابن األثير رحمه اهللا

   )1( " شاحباً شاكياrًرآني رسوُل اللّه "ومنه حديث ابن األكوع 

  
   )225(رقمالحديث 

حدثَنَا قُتَيبةُ بن سعيد حدثَنَا حاتم بن ِإسماعيَل عن يزِيد بنِ : قال اإلمام البخاري رحمه اهللا
بعِ قَاَلَأبِي عنِ الَْأكْوةَ بلَمس نع دي: وِل اللَّهسر عنَا مجخَر r نٌل مجلًا فَقَاَل رنَا لَيرفَس ربِإلَى خَي 

حدو بِالْقَومِ فَنَزَل ي،  وكَان عامر رجلًا شَاعرا: َألَا تُسمعنَا من هنَيهاتك قَاَل:الْقَومِ ِلعامرِ بنِ الَْأكْوعِ
  :يقُوُل

  دقْنَا ولَا صلَّينَاـَولَا تَص               اللَّهم لَولَا َأنْتَ ما اهتَدينَا 

  اـوثَبتْ الَْأقْدام ِإن لَاقَينَ               فَاغْفر فداء لَك ما اقْتَفَينَا 

يَألْقينَـوكس نَا  ةً ـنلَيبِنَا                ع يحنَ ِإنَّا ِإذَا صاـَأتَي  

                                  يبِالصلُوا ـوونَا  احِ علَيع  

 وُل اللَّهسفَقَاَل رr":ُاِئقذَا السه نعِ فَقَاَل: قَالُوا"؟ مالَْأكْو نب رامع :اللَّه همحرةُ ..."   يلَمقَاَل س: 
 وُل اللَّهسي رآنرrابفَقَاَل ِلي شَاح ":ا لَكبِطَ : فَقُلْتُ" ما حرامع وا َأنمعي زُأمَأبِي و ى لَكدف 

لُهماَلـ قَ،ع":قَالَه نقُلْتُ" م :ارِيرِ الَْأنْصيضالْح نب ديُأسو فُلَانو فُلَانو فُلَان فَقَاَل،  قَالَه     
 وُل اللَّهسرr": نَشََأ بِيرقَلَّ ع داهجم داهلَج ِإنَّه هيعبِإص نيب عمجنِ ويرلََأج لَه ِإن قَالَه نم كَذَب 

ثْلَها م2("بِه(  

  :تخريج الحديث 

، وه عن حاتم بن إسماعيل به بنح)3(أخرجه البخاري أيضا من طريق عبد اهللا بن مسلمة
  . من طريق قتيبة بن سعيد ومحمد بن عباد عن حاتم به بنحوه)4(وأخرجه مسلم

  
                                                 

 .2/448 النهاية في غريب الحديث واألثر )(1

 .6148رقم  / باب ما يجوز من الشعر والرجز والحداء وما يكره/كتاب األدب/ صحيح البخاري)(2

 .4196رقم  / باب غزوة خيبر/ كتاب المغازي /  صحيح البخاري )(3

 .4560رقم  /  باب غزوة خيبر/كتاب الجهاد والسير /  صحيح مسلم )(4



                    األحاديث الواردة من باب الشين مع الجيم حتى نهاية باب الشين مع الدال الثالثالفصل   

 
 

377

  :دراسة رجال اإلسناد 

  .رواة الحديث كلهم ثقات

$   $   $   $   $  

  :قال ابن األثير رحمه اهللا

   )1( " شاحباشيطان المؤمن مسعود يلقى شيطان الكافرومنه حديث ابن 

  )226 (رقمالحديث 

نَا معمر، عن َأبِي ِإسحاقَ الْهمداني، عن َأبِي خبرَأ: د الرزاق رحمه اهللاقال اإلمام عب
ِإن شَيطَان الْمْؤمنِ يلْقَى شَيطَان الْكَافرِ، فَيرى شَيطَان : " ، عن عبد اِهللا بنِ مسعود قَاَل)2(الَْأحوصِ

را َأغْببنِ شَاحْؤمالْم ،هرِمالْكَاف طَانشَي قُوُل لَهولًا فَيز :طَانقُوُل الشَّيلَكْتَ ؟ فَيه قَد كحيو ا لَكم :
 ،ِإذَا نَاماِهللا، و ماس ذَكَر ،ِإذَا شَرِباِهللا و ماس ذَكَر ،مِإذَا طَع ِإنَّه ،ءِإلَى شَي هعُل ما َأصاِهللا ملَا و

لَكنِّي آكُُل، من طَعامه، وَأشْرب، شَرابه وَأنَام علَى فراشه، فَهذَا : ، فَيقُوُل الْآخَرذَكَر اسم اِهللا
  )3("ماحشٌ، وهذَا مهزوٌل 

  :تخريج الحديث 

 من طريق أحمد بن )5( من طريق إسحاق بن إبراهيم والبيهقي)4(أخرجه الطبراني
  . به بنحوه منصور كالهما عن عبد الرزاق

  :دراسة رجال اإلسناد 

  . كلهم ثقاترواة الحديث

  :الحكم على الحديث 

  .الحديث صحيح اإلسناد

 $   $   $   $   $      
  

                                                 
 .2/448 النهاية في غريب الحديث واألثر )(1

 .758تقريب التهذيب ص، أبو األحوص توفي في والية الحجاج،عوف بن مالك بن نضلة الجشمي : هو )(2

 .10/419نف عبد الرزاق مص )(3

 .9/156لمعجم الكبير للطبراني ا )(4

 .8/25 شعب اإليمان للبيهقي )(5
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  :قال ابن األثير رحمه اهللا

   )1( ويقال بالذال. أي حديها وسنِّيها" هلُمى المديةَ فاشْحتيها بحجر"فيه 
  

  ( * )الحديث 

 قَاَل :حدثَنَا هارون بن معروف حدثَنَا عبد اللَّه بن وهبٍ قَاَل: م مسلم رحمه اهللاقال اإلما
 r َأخْبرني َأبو صخْرٍ عن يزِيد بنِ قُسيط عن عروةَ بنِ الزبيرِ عن عاِئشَةَ َأن رسوَل اللَّه :حيوةُ

 يا :رن يطَُأ في سواد ويبرك في سواد وينْظُر في سواد فَُأتي بِه ِليضحي بِه فَقَاَل لَهاَأمر بِكَبشٍ َأقْ"
حه ثُم  فَفَعلَتْ ثُم َأخَذَها وَأخَذَ الْكَبشَ فََأضجعه ثُم ذَب، بِحجرٍ اشْحذيها: ثُم قَاَل،هلُمي الْمديةَعاِئشَةُ 

  )2(" بِاسمِ اللَّه اللَّهم تَقَبْل من محمد وآِل محمد ومن ُأمة محمد ثُم ضحى بِه:قَاَل

  .)78(تقدمت دراسته تحت حديث 
  

  

 $   $   $   $   $      
  

  :قال ابن األثير رحمه اهللا

وقيل هو البخُل مع . بخْل، وهو أبلَغُ في المنع من البخلأشد ال: الشُّح. " إياكم والشُّح"فيه 
وقيل البخل بالماِل، والشُّح بالماِل : وقيل البخل في أفْراد األمور وآحادها، والشح عام. الحرص

   )3(.واالسم الشُّح. يقال شَح يشُح شَحاً، فهو شَحيح. والمعروف
  

  )227(رقمالحديث 

حدثَنَا حفْص بن عمر حدثَنَا شُعبةُ عن عمرِو بنِ مرةَ عن :  رحمه اهللاداودبو قال اإلمام أ
 اللَّه دبرٍو قَاَلاعمنِ عب اللَّه دبع نيرٍ عَأبِي كَث نع ارِثنِ الْحب: وُل اللَّهسر خَطَب  r فَقَاَل ": 

الشُّحو اكُموا  فَِإنَِّإيفَقَطَع ةيعبِالْقَط مهرَأملُوا وخخِْل فَببِالْب مهرَأم بِالشُّح لَكُمقَب كَان نم لَكا هم
  )4("وَأمرهم بِالْفُجورِ فَفَجروا

  

                                                 
 .2/448هاية في غريب الحديث واألثر  الن)(1

 .4984رقم  / باب استحباب الضحية وذبحها مباشرة بال توكيل/كتاب االضاحي/ صحيح مسلم)(2

 .2/448الحديث واألثر  النهاية في غريب )(3
  ------رقم / باب في الشح / كتاب الزكاة / أبي داود  سنن )(4
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  :تخريج الحديث 
ويزيد بن هارون كليهما )المسعودي( أحمد من طريق عبد الرحمن بن عبد اهللا أخرجه

 عن )3(ابن أبي عدي و)2(وأيضا من طريق محمد بن جعفر، )1( بن مرة به بنحوهعن عمرو
 من )5(البيهقي و،)4(وأخرجه الحاكم من طريق بشر بن عمر ووهب بن جرير عن شعبة ، شعبة

 من طريق )6(وأخرجه الطبراني، طريق بكر بن عبد اهللا المزني عن عبد اهللا بن عمرو به بنحوه
وأخرجه الطبري من طريق أبي ، اليشكري عن عبد اهللا بن الحارث به بنحوهالمغيرة بن عبد اهللا 

 عن شعبة به بنحوه كما أخرجه من طريق بكر بن عبد )7(داود الطيالسي وأبي الوليد الطيالسي
   . عن عبد اهللا بن عمرو به بمعناه)8(اهللا المزني

 .ن شعبة به بمعناهأبي داود الطيالسي ع و من طريق ابن أبي عدي)9(وأخرجه ابن حبان
  . عن شعبة به بنحوه)محمد بن جعفر( من طريق غندر)10(وأخرجه أبو بكر بن أبي شيبة

  :دراسة رجال اإلسناد 

 الكوفي اسمه زهير بن األقمر وقيل عبد اهللا بن مالك وقيل -بالتصغير–أبو كثير الزبيدي   - 
   )11( من الثالثةجمهان أو الحارث بن جمهان

:"  قال ابن حجر)15( وذكره ابن حبان في الثقات)14( والذهبي )13(النسائي و)12(وثقه العجلي 
  .)16("مقبول

                                                 
 . 11/298مسند أحمد   )(1

 .11/428مسند أحمد   )(2

 .11/26المصدر نفسه   )(3

 .2/50مستدرك الحاكم   )(4

 .9/528 شعب اإليمان للبيهقي )(5

 .1/18 المعجم األوسط )(6

 .1/158 تهذيب اآلثار للطبري )(7

 .1/159 تهذيب اآلثار )(8

 .11/579 صحيح ابن حبان )(9

 .15/548 مصنف بن أبي شيبة )(10

  .1196تقريب التهذيب ص   )(11
  .1/371ة الثقات للعجلي معرف  )(12
  .34/220تهذيب الكمال   )(13
  .2/453الكاشف للذهبي   )(14
  .4/264الثقات البن حبان   )(15
  .1196تقريب التهذيب ص   )(16
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  .ثقة كما عند الذهبي: قالت الباحثة

  .باقي رواة الحديث ثقات  - 
  :الحكم على الحديث

   )1(صحيح اإلسناد وعليه قول األلبانيالحديث 

  

 $   $   $   $   $      
  

  :قال ابن األثير رحمه اهللا

     )2( "رِىء من الشُّح من أدى الزكاةَ وقَرى الضيفَ، وأعطَى في الناِئبةب"وفيه 
  

   )228(رقمالحديث 

زيق بن جامع المديني المصري ثنا محمد بن رحدثنا : قال اإلمام الطبراني رحمه اهللا
محمد بن هشام السدوسي ثنا عمر بن يحيى المقدمي عن مجمع بن يحيى بن حارثة قال سمعت 

بريء من الشح من أدى الزكاة وقرى  :"r قال رسول اهللا : قال)3(خالد بن زيد األنصاريعمي 
  .)4("الضيف وأعطى في النائبة

  :تخريج الحديث 

،  مجمع به بمثله)أبيه ( أيضا من طريق إبراهيم بن إسماعيل عن)5(أخرجه الطبراني
  . بنحوه)6(بن عبد اهللا وللحديث شاهد من حديث جابر

                                                 
  .4/198صحيح وضعيف سنن أبي داود   )(1
 .2/448 النهاية في غريب الحديث واألثر )(2

ذكـره  ،  وهو ابن أخي زيد بن جارية األنصاري      ،  يزيد بن جارية  ابن  : وقيل. خَاِلد بن زيد بن جارية      :  هو )(3
وذكره البخاري في التابعين أسد الغابة في معرفة الصحابة         ،  ابن أبي عاصم وهالل بن العالء في الصحابة       

2/116. 

 .4/188 المعجم الكبير )(4

 . المصدر نفسه)(5

 .1/129 المعجم الصغير )(6
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  : اإلسناد دراسة رجال
  .)1("ال يعرف": قال ابن حجر في لسان الميزان، محمد بن رزيق  - 

  .مجهول: قالت الباحثة
  .باقي رواة الحديث ثقات  - 

  : الحكم على الحديث
   )2(والحديث ضعفه األلباني، الحديث ضعيف لجهالة محمد بن رزيق

 $   $   $   $   $      
  

  :قال ابن األثير رحمه اهللا

   )3(."أن تتَصدق وأنت صحيح شَحيح تأمُل البقاَء وتخشَى الفَقْر"يث ومنه الحد

   )229(رقمالحديث 

حدثَنَا )4(حدثَنَا موسى بن ِإسماعيَل حدثَنَا عبد الْواحد: قال اإلمام البخاري رحمه اهللا
 يا : فَقَاَلr جاء رجٌل ِإلَى النَّبِي :قَاَل tدثَنَا َأبو هريرةَ ح)5(عمارةُ بن الْقَعقَاعِ حدثَنَا َأبو زرعةَ

 َأن تَصدقَ وَأنْتَ صحيح شَحيح تَخْشَى الْفَقْر وتَْأمُل :"رسوَل اللَّه َأي الصدقَة َأعظَم َأجرا قَاَل
  .)6(" ِلفُلَانٍ كَذَا وِلفُلَانٍ كَذَا وقَد كَان ِلفُلَانٍ: قُلْتَ"لْحلْقُوم ولَا تُمهُِل حتَّى ِإذَا بلَغَتْ االْغنَى

  :تخريج الحديث 

  . عن عمارة بن القعقاع به بنحوه)7(أخرجه البخاري أيضا من طريق سفيان الثوري

  .  عن عمارة به بمثله)9( ومحمد بن فُضيل)8(وأخرجه مسلم من طريق جريربن عبد الحميد

  

                                                 
 .7/133 لسان الميزان )(1

 .1/608مع الصغير وزيادته لأللباني لجاا )(2

 .2/448 النهاية في غريب الحديث واألثر )(3

 .630صتقريب التهذيب ،-عبد الواحد بن زياد العبدي موالهم البصري :  هو)(4

 .1148صتقريب التهذيب ،-أبو زرعة بن عمرو بن جرير بن عبد اهللا البجلي الكوفي  :  هو)(5

 .1419رقم  / باب فضل صدقة الشحيح الصحيح /اةكتاب الزك/  صحيح البخاري )(6

 .2748رقم  / باب الصدقة عند الموت/كتاب الوصايا/ صحيح البخاري)(7

 .2271رقم  / باب بيان أن أفضل الصدقة صدقة الصحيح الشحيح/كتاب الزكاة/ صحيح مسلم)(8

  .2272رقم  / باب بيان أن أفضل الصدقة صدقة الصحيح الشحيح /كتاب الزكاة/ صحيح مسلم)(9
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  :اسة رجال اإلسناد در

  .رواة الحديث كلهم ثقات

 $   $   $   $   $      
  

  :قال ابن األثير رحمه اهللا

يقال شحذت السيفَ والسكّين إذا حددته بالمسن وغيره مما يخرج " هلُمى المديةَ واشْحذيها"فيه 
   )1(."حده

  ( * )الحديث 

  )78(تقدم في حديث 

 $   $   $   $   $      
  

  :قال ابن األثير رحمه اهللا

   )2(.أي يتخَبط فيه ويضطرب ويتَمرغ" وهو يتشحطُ في دمه"في حديث محيصةَ 
  

  )230(رقمالحديث 

وهو ابن - حدثَنَا بِشْر :َأخْبرنَا عمرو بن علي قَاَل: قال اإلمام النسائي رحمه اهللا
 حدثَنَا يحيى بن سعيد عن بشَيرِ بنِ يسارٍ عن سهِل بنِ َأبِي حثْمةَ َأن عبد اللَّه بن : قَاَل- الْمفَضِل
 فََأتَى َأنَّهما َأتَيا خَيبر وهو يومِئذ صلْح فَتَفَرقَا ِلحواِئجِهِما )4(ومحيصةَ بن مسعود بنِ زيد )3(سهٍل

 قَتيلًا فَدفَنَه ثُم قَدم الْمدينَةَ فَانْطَلَقَ عبد وهو يتَشَحطُ في دمهمحيصةُ علَى عبد اللَّه بنِ سهٍل 
 وِل اللَّهسةُ ِإلَى رصيحمةُ وصيوحٍل وهس ننِ بمحالرrَتنِ يمحالر دبع بثُ  فَذَهدَأح وهو كَلَّم

 وُل اللَّهسا فَقَاَل رنمِ سالْقَوr":رالْكُب ركَب " وُل اللَّهسا فَقَاَل ركَتَ فَتَكَلَّمفَس r": ينسبِخَم فُونلَأتَح 
                                                 

 .2/449 النهاية في غريب الحديث واألثر )(1

 . المصدر نفسه)(2

وابن أخـي  ، وهو أخو عبد الرحمن، قتيل اليهود بخيبر. عبد اهللا بن سهِل بن زيد األنصاري الحارثي   :  هو )(3
 .3/274ثير أسد الغابة في معرفة الصحابة البن األ، وبسببه كانت القسامة، حويصة ومحيصة

شـهد أحـدا   ، األنصاري الحارثي يكنى أبا سعد يعد في أهـل المدينـة        ، محيصة بن مسعود بن كعب    : هو) (4
االستيعاب في معرفة األصحاب البن عبـد       ، والخندق وما بعدها من المشاهد وهو أخو حويصة ابن مسعود         

 .4/1463البر



                    األحاديث الواردة من باب الشين مع الجيم حتى نهاية باب الشين مع الدال الثالثالفصل   

 
 

383

كُملقَات َأو بِكُماحص مد قُّونتَحفَتَس نْكُمينًا مموَل : قَالُوا"يسا ري نَر لَمو دنَشْه لَمفُ ولفَ نَحكَي اللَّه، 
فَعقَلَه رسوُل " يا رسوَل اللَّه كَيفَ نَْأخُذُ َأيمان قَومٍ كُفَّارٍ : قَالُوا" تُبرُئكُم يهود بِخَمسين يمينًا:"قَاَل
 اللَّهrهنْدع ن1(" م(  

  :تخريج الحديث 

6( ومالك)5(وسفيان)4( وعبد الوهاب)3( وحماد)2(ا من طريق الليثأخرجه النسائي أيض( 
 عن بشر بن المفضل )7(ومن طريق إسماعيل بن مسعود، خمستهم عن يحيى بن سعيد به بنحوه

ومن طريق أبي ليلى بن ،  عن بشير بن يسار به بنحوه)8(ومن طريق سعيد بن عبيد، به بنحوه
كما أخرجه في السنن الكبرى من طريق إسماعيل بن ،  عن سهل بن أبي خيثمة)9(عبد اهللا
وأخرجه البخاري من ،  كليهما عن بشر بن المفضل به بنحوه)11(عمرو بن علي و)10(مسعود

 عن بشير بن )13(ومن طريق سعيد بن عبيد اهللا،  عن بشر بن المفضل به بمعناه)12(طريق مسدد
ومن طريق أبي ليلى بن ، بنحوه عن يحيى بن سعيد به )14(ومن طريق حماد، يسار به بمعناه

سليمان بن بالل  و)16(وأخرجه مسلم من طريق الليث،  عن سهل بن أبي خيثمة)15(عبد اهللا
عن بشير بن  )18(ومن طريق سعيد بن عبيد ،  ثالثتهم عن يحيى بن سعيد به بنحوه)17(وهشيم

                                                 
 .4723رقم  / ناقلين لخبر سهل باب ذكر اختالف ألفاظ ال/ كتاب القسامة/سنن النسائي) (1

 .4721رقم  / باب ذكر اختالف ألفاظ الناقلين لخبر سهل / كتاب القسامة/ سنن النسائي)(2

 .4722رقم  / ذكر اختالف ألفاظ الناقلين لخبر سهل /كتاب القسامة/ سنن النسائي)(3

 .4725م رق/ ذكر اختالف ألفاظ الناقلين لخبر سهل /كتاب القسامة/ سنن النسائي)(4

 .4726رقم /  ذكر اختالف ألفاظ الناقلين لخبر سهل /كتاب القسامة/ سنن النسائي)(5

 .4727رقم / ذكر اختالف ألفاظ الناقلين لخبر سهل /كتاب القسامة/ سنن النسائي)(6

 .4724رقم / ذكر اختالف ألفاظ الناقلين لخبر سهل /كتاب القسامة/ سنن النسائي)(7

 .4728رقم / ذكر اختالف ألفاظ الناقلين لخبر سهل /ب القسامةكتا/ سنن النسائي)(8

 .4720-4719رقم / باب تبدئة أهل الدم في القسامة  /كتاب القسامة/ سنن النسائي)(9

 .6/321 السنن الكبرى للنسائي )(10

 .5/433 المصدر نفسه )(11

 .3173رقم  /  بالمال باب الموادعة والمصالحة مع المشركين/ كتاب الجزية /  صحيح البخاري )(12

 .6898رقم  / باب القسامة / كتاب الديات /  صحيح البخاري )(13

 .6143و6142رقم  / باب إكرام الكبير ويبدأاألكبر بالكالم والسؤال/ كتاب األدب /  صحيح البخاري )(14

 .7192  رقم/ باب كتاب الحاكم إلى عماله والقاضي إلى أمنائه /كتاب األحكام /  صحيح البخاري )(15

 .4233رقم  / باب القسامة / كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات /  صحيح مسلم )(16

 .4238-4237رقم  / باب القسامة / كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات /  صحيح مسلم )(17

 .4239رقم  / حديث باب القسامة / كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات /  صحيح مسلم )(18
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أخرجه و،  عن سهل بن أبي خيثمة)1(ومن طريق أبي ليلى بن عبد اهللا، يسار به بنحوه
وأخرجه أبو داود من طريق حماد بن ،  من طريق الليث عن يحيى بن سعيد به بنحوه)2(الترمذي

، ومن طريق سعيد بن عبيد عن بشير بن يسار به بنحوه،  عن يحيى بن سعيد به بنحوه)3(زيد
من طريق أبي  )5(كمالأخرجه و،  عن سهل بن أبي خيثمة)4(ومن طريق أبي ليلى بن عبد اهللا

وأخرجه ، بإسناد مالك) 6(وأخرجه ابن ماجةسهل بن أبي خيثمة به بنحوه بن عبد اهللا عن ليلى 
وأخرجه ،  من طريق محمد بن إسحاق عن بشير بن يسار به بمعناه)8( والدارمي)7(أحمد

 من طريق عمرو بن )10(وأخرجه الدارقطني،  من طريق عبيد اهللا القواريري ومسدد)9(البيهقي
عن بشر )والطحاوي،والدارقطني،البيهقي ( من طريق مسدد ثالثتهم)11(يعلي وأخرجه  الطحاو

  . من طريق سفيان يحيى بن سعيد به بنحوه)12(كما أخرجه الطحاوي، بن المفضل به بنحوها
  :دراسة رجال اإلسناد 

  .رواة الحديث كلهم ثقات

  :الحكم على الحديث 

  .)13(وصححه األلباني ، الحديث صحيح اإلسناد

  

 $   $   $   $   $      
  

                                                 
 .4240رقم  / باب القسامة / كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات /  صحيح مسلم )(1

 .1422رقم  / ما جاء في القسامة / كتاب الديات /  سنن الترمذي )(2

 .3917رقم  / باب القتل بالقسامة / كتاب الديات /  سنن أبو داود )(3

  . 3918رقم  / اب القتل بالقسامة ب/ كتاب الديات /  سنن أبو داود )(4
 .1586رقم  / باب تبدئة أهل الدم في القسامة  /كتاب القسامة/  موطأ مالك )(5

 . 2667رقم  / باب القسامة / كتاب الديات /  سنن ابن ماجة )(6

 .11، 26/19 مسند أحمد )(7

 .2389رقم  / باب القسامة  / كتاب الديات /  سنن الدارمي )(8

 .8/118 الكبرى للبيهقي  السنن)(9

 .1/262 سنن الدارقطني )(10

 .11/523 شرح مشكل اآلثار )(11

 .10/200 مشكل اآلثار للطحاوي )(12

  .10/286صحيح وضعيف سنن النسائي لأللباني  )(13
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  :قال ابن األثير رحمه اهللا

موضع خَرق القُرط، وهو ما الن من : شَحمةُ األذُن" ومنهم من يبلُغ العرق إلى شَحمة ُأذُنَيه"فيه 
   )1( أسفلها

   )231(  رقمالحديث 

 حدثَني جعفَرٍ بنِ يدالْحم عبد عن مخْلَد بن الضحاك حدثَنَا: رحمه اهللاحمد قال اإلمام أ
 فَقَاَل الْخُدرِي سعيد وَأبِي عمر بنِ اللَّه عبد ِإلَى جلَستُ :قَاَل الَْأنْصارِي عميرٍ بنِ سعيد عن )2(َأبِي

 فَقَاَل "الْقيامة يوم النَّاسِ من لْعرقُا يبلُغُ َأنَّه:"يذْكُرr   اللَّه رسوَل سمعتُ ِإنِّي :ِلصاحبِه َأحدهما
 َأسفَِل من بُِأصبعه عاصمٍ َأبو وَأشَار عمر ابن فَخَطَّ ،يلْجِمه :الْآخَر وقَاَل ،شَحمته ِإلَى :َأحدهما
ةمشَح هِإلَى ُأذُنَي يها :فَقَاَل ،فى مَأر ِإلَّا ذَاك اءو3(س(  

  :تخريج الحديث 

الحاكم من طريق محمد  أخرجهو من طريق يعقوب بن إبراهيم العبدي )4( أبو يعلىأخرجه
 عن أبي عاصم)أبو يعلى والحاكم( كالهما ) عبد الملك بن محمد ()6(أبي قالبة و)5(بن عيسىا
     . )7(به بمعناه  والحديث أخرجه البخاري من حديث ابن عمر به بنحوه)الضحاك بن مخلد(

  :دراسة رجال اإلسناد 

 -  سعيد بن عمير بن ن8( من الرابعة عقبة وقيل بين عمير ونيار- بكسرالنون بعدها تحتانية- اري(  

: قال ابن حجر، )10("سعيد بن عمير ثقة:"قال الهيثمي ، )9(ذكره ابن حبان في الثقات    
  )11("مقبول"

                                                 
 .2/449 النهاية في غريب الحديث واألثر )(1

 .199صتقريب التهذيب ،-األنصاري  جعفر بن عبد اهللا بن الحكم:  هو)(2

 .3/90مدح مسند أ)(3

 .5/251 يعلى ي مسند أب)(4

 .7/226لحاكم ل  على الصحيحينمستدركال )(5

 .7/178المستدرك على الصحيحين للحاكم  )(6

 .1474رقم /باب من سأل الناس تكثرا/كتاب الزكاة/صحيح البخاري )(7

 .385ص تقريب التهذيب )(8

 .4/287 الثقات البن حبان )(9

 .10/335د ومنبع الفوائد للهيثمي مجمع الزوائ )(10

 .385ص تقريب التهذيب )(11
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    .)1(ذكره ابن أبي حاتم ولم يذكر فيه جرح وال تعديل
  

  .مقبول: قالت الباحثة

  )2(ه153ت ، عبد الحميد بن جعفر بن عبد اهللا بن الحكم بن رافع األنصاري  -

وعن ابن معين أن يحيى بن سعيد كان " ليس به بأس:" وقاال)4( وابن معين)3(وثقه أحمد
   )8(والذهبي، )7("صدوق:"والساجي وقال، )6("كثير الحديث:"ووثقه ابن سعد وقال، )5(يوثقه

وقال ، )10("محله الصدق:"وقال أبو حاتم . )9("ربما أخطأ:"ذكره ابن حبان في الثقات وقالو
   .)11("ليس به بأس:"النسائى 

ونقل ابن خلفون توثيقه  ،)12("وهو ممن يكتب حديثه، أرجو أنه ال بأس به": ابن عدى :وقال
سفيان ضعفه .)14("صدوق رمي بالقدر وربما وهم:"وقال ابن حجر)13(عن ابن نمير

  .)16("ليس بقوي:"وقال النسائي في الضعفاء  ،)15(الثوري

  . وإنما ضعفه الثوري بما كان يرى القدر ثقة هو: قالت الباحثة

  .باقي رواة الحديث ثقات   - 
  

                                                 
 .4/52جرح والتعديل البن أبي حاتم ال )(1

 .564ص تقريب التهذيب )(2

 .1/220سؤاالت أبي داود ألحمد ، 3/153علل ومعرفة الرجال ال )(3

 .1/96وراوية الدارمي ، 190-3/165ريخ ابن معين رواية الدوري ا ت)(4

 .4/338 أبي خيثمة ريخ ابنا ت)(5

 .1/400الجزء المتمم ،طبقات الكبرى البن سعد ال )(6

 .6/102يب التهذيب هذ ت)(7

 .1/614الكاشف للذهبي  )(8

 .7/122لثقات البن حبان ا )(9
 .6/10جرح والتعديل البن أبي حاتم ال )(10
 .6/102يب التهذيب هذ ت)(11
 .5/319كامل البن عدي ال )(12
 .6/102يب التهذيب هذ ت)(13
 .564ص تقريب التهذيب )(14
 .16/418 مالكيب الهذ ت)(15
 .1/211لضعفاء والمتروكين للنسائي ا )(16
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  :الحكم على الحديث 
، )1("هذاحديث اإلسناد ولم يخرجاه:"قال الحاكم، فيه سعيد بن عمير مقبول، حسن اإلسنادالحديث 
حديث ابن عمر في الصحيح رواه أحمد وأبو يعلى ورجالهما رجال الصحيح غير :"لهيثميوقال ا

   .)2("سعيد بن عميروهو ثقة
 $   $   $   $   $      

  
  :قال ابن األثير رحمه اهللا

   )3( ."إنه كان يرفَع يديه إلى شَحمة أذُنيه"ومنه حديث الصالة 

  )232( رقمالحديث 
 : حدثَنَا محمد بن بِشْرٍ قَاَل:َأخْبرنَا محمد بن رافعٍ قَاَل: اهللاقال اإلمام النسائي رحمه 

 َأنَّه َأبِيه ناِئٍل عنِ وارِ ببالْج دبع نيفَةَ عخَل نب طْرثَنَا فدح" َأى النَّبِيرr َلَاةالص ِإذَا افْتَتَح  فَعر
تَّى تَكَادح هيديهةَ ُأذُنَيمي شَحاذتُح اهامه4(" ِإب(.  

  :تخريج الحديث 

عن عبد الجبار به ) عمرو بن عبد اهللا  ()5(أخرجه النسائي أيضا من طريق أبي إسحاق
وأخرجه ،  عن وائل بن حجر به بنحوه)7( وعلقمة بن وائل)6(ومن طريق كليب بن عاصم، بنحوه

وأخرجه ،  عن وائل بن حجر به بنحوه)8(ن مولى لهمامسلم من طريق عبد الجبار بن وائل ع
 عن )10(ومن طريق الحسن بن عبيد اهللا،  عن فطر بن خليفة)9(داود من طريق عبد اهللا بن داودأبو

                                                 
 .4/571لحاكم ل  على الصحيحينمستدركال )(1

 .10/335مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للهيثمي  )(2

 .2/449 النهاية في غريب الحديث واألثر )(3

  .878رقم  / ب موضع اإلبهامين عند الرفعبا/ االفتتاح كتاب /  سنن النسائي )(4
 .875رقم / باب رفع اليدين حيال األذنين / كتاب االفتتاح /  سنن النسائي)(5

باب /كتاب التطبيق ، 885رقم  / باب موضع اليمين من الشمال في الصالة        / كتاب االفتتاح   /  سنن النسائي    )(6
 .1261رقم / ب موضع المرفقينبا/ كتاب السهو ، 1098رقم / مكان اليدين من السجود

 .1051رقم / باب رفع اليدين عند الرفع من الركوع / كتاب التطبيق /  سنن النسائي )(7

  .782رقم / باب وضع يده اليمنى على اليسرى بعد تكبيرة / كتاب الصالة /  صحيح مسلم )(8
  .730رقم / باب افتتاح الصالة /كتاب الصالة /  سنن أبو داود )(9

 .724رقم / باب رفع اليدين في الصالة / كتاب الصالة / ن أبو داود  سن)(10
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وأخرجه ابن ،  عن وائل بن حجر به بنحوه)1(ومن طريق كليب بن عاصم، عبد الجبار به بنحوه
 من طريق وكيع عن فطر بن )3(وأخرجه أحمد، نحوه من طريق كليب عن عبد الجبار به ب)2(ماجة

  . من طريق عبد اهللا بن داود عن فطر بن خليفة به بمثله)4(وأخرجه البغوي، خليفة به بنحوه
  :دراسة رجال اإلسناد 

  .وهو صدوق، )21(تقدمت ترجمته في حديث ، فطر بن خليفة   - 

  باقي رواة الحديث ثقات   - 

  :الحكم على الحديث 

وضعفه ، ضعيف اإلسناد بسبب اإلنقطاع حيث عبد الجبار لم يسمع من أبيهالحديث 
  .)6( وشعيب األرنؤوط )5(األلباني

  

 $   $   $   $   $      
  

  :قال ابن األثير رحمه اهللا

الشحم المحرم عليهم هو " لعن اللّه اليهود حرمت عليهم الشُّحوم فباعوها وأكَلوا أثمانَها"وفيه 
   )7(.ء، وأما شَحم الظُّهور واأللْية فالشَحم الكُلَى والكَرِش واألمعا

  

  

  
                                                 

 .727، 726رقم / باب رفع اليدين في الصالة / كتاب الصالة /  سنن أبو داود )(1

 .857رقم / --باب رفع اليدين إذا ركع وإذغ رفع / كتاب إقامة الصالة والسنة فيها /  سنن ابن ماجة )(2

 .31/142 مسند أحمد )(3

 .1/418 شرح السنة للبغوي )(4

إسناده ضعيف، كما قال الحافظ العراقي؛ ألن عبد الجبـار       :"وزاد األباني فقال  ، 3/26 صحيح وضعيف النسائي     )(5
االبهـام  : رفع اليدين إلى األذنين؛ لـيس فيـه       : والصحيح من حديث وائل   . وضعفه النووي أيضاً  . بيهمن أ لم يسمع   
   .1/281ضعيف سنن أبي داود "والشحمة

بقية رجاله  وحديث صحيح وهذا إسناد ضعيف إلنقطاعه عبد الجبار لم يسمع من أبيه        :"قال شعيب األرنؤوط   )(6
  .4/316مسند أحمد  " ثقات

 .2/449 النهاية في غريب الحديث واألثر )(7
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   )233( رقمالحديث 

حدثَنَا ِإسحقُ بن ِإبراهيم الْحنْظَلي َأخْبرنَا روح بن عبادةَ : قال اإلمام مسلم رحمه اهللا
  يبِ َأنَّه حدثَه عن َأبِي هريرةَ عن َأخْبرني ابن شهابٍ عن سعيد بنِ الْمس)1(حدثَنَا ابن جريجٍ

 وِل اللَّهسرrا :" قَاَلانَهَأكَلُوا َأثْما ووهاعفَب ومالشُّح هِملَيع اللَّه مرح ودهالْي 2("قَاتََل اللَّه(  

  :تخريج الحديث 

  .ابن شهاب به بنحوهأخرجه مسلم أيضا والبخاري كليهما من طريق يونس بن يزيد عن 
  :دراسة رجال اإلسناد

  . رواة الحديث كلهم ثقات

 $   $   $   $   $      
  

  

  :قال ابن األثير رحمه اهللا

والتَّشاحن . المعاَدي والشحناء العداوة: المشاحن. " يغفر لكل عبد ما خَال مشْرِكاً أو مشاحناً"فيه 
   )3( المشاحن ها هنا صاحب البِدعة المفارق لجماعة اُألمةأراد ب: وقال األوزاعي. تفاعل منه

  

   )234( رقمالحديث 

، من كتابه إمالء، حدثنا أبو جعفر األشناني: اإلسماعيلي رحمه اهللا قال اإلمام أبو بكر
عن ، عن مطرف، عن أبيه، حدثني عمي، حدثنا عباد بن أحمد بن عبد الرحمن العرزمي

إن اهللا ينزل في النصف من « : rقال رسول اهللا : تـقال، عائشةعن ، عن عروة، الشعبي
 - شعر معزى كلب :  أو قال- ب ـفيعتق من النار عدد معزى كل، شعبان إلى السماء الدنيا

، اأو مشركً، إال قاطع رحم، ر لهـأحدا إال غفرك ـوال يت، ويكتب للحاج، وينزل أرزاق السنة
  .)4("اأو مشاحنً

  
  

                                                 
 .624صتقريب التهذيب  ،-عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج األموي موالهم المكي :  هو)(1

 .3943رقم / باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزيرواألصنام/كتاب المساقاة/يح مسلم صح)(2

 .2/449 النهاية في غريب الحديث واألثر )(3

 .1/150 معجم أسامي شيوخ أبي بكر اإلسماعيلي )(4
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  :تخريج الحديث 

  )1(وله شاهد عن أبي موسى بنحوه،جم أسامي شيوخ اإلسماعيلي عليه إال في معلم أعثر
  :دراسة رجال اإلسناد

 ت  جعفر الخثعمى األشنانى الكوفي قدم بغداد وحدث بهاأبومحمد بن الحسين بن حفص   - 
  .)2(هـ316

   .)3("ثقة مأمون": قال الدارقطني    
  .ثقة: قالت الباحثة

  .)5(هـ180 ت )4(بن عبيد اهللا الفزارى العرزمىعبد الرحمن بن محمد   - 

   )6("يعتبر حديثه من غير روايته عن أبيه:" وقال ، ذكره ابن حبان في الثقات    

  .)8("ليس بقوي:" وقال أبو حاتم ، )7(ضعفه الدارقطني    

  .ضعيف: قالت الباحثة

   )9( كوفي العرزمي بن عبيد اهللامحمد بن عبد الرحمن بن محمد  - 

  .)10(" متروك الحديث هو وأبوه وجده:" قال الدارقطني   
  .متروك الحديث: قالت الباحثة

  )11("متروك": قال الدارقطني، عباد بن احمد العرزمي  - 

                                                 
جمـة  ذكره في تر   ،في إسناد حديثه اختالف   :" قال المزي في تهذيب الكمال    ، 2/19لسنة البن أبي عاصم     ا )(1

  .9/308تهذيب الكمال ، الزبير بن سليم
 .6/215 المنتظم في تاريخ الملوك واألمم )(2

 .7/191 موسوعة أقوال الدارقطني )(3

 .5/282 الجرح والتعديل )(4

 .2/203 التاريخ الصغير )(5

 .7/91 الثقات البن حبان )(6

 .2/385 المغني في الضعفاء )(7

 .5/282 الجرح والتعديل )(8

 .7/320جرح والتعديل  ال)(9

 .2/605المغني في الضعفاء ، 7/297 لسان الميزان )(10

 .4/386لسان الميزان ، 1/325 المغني في الضعفاء )(11
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  .متروك الحديث: قالت الباحثة

  .باقي رواة الحديث ثقات  - 
  :الحكم على الحديث 

وجده عبد ، رحمن متروكانفيه عباد بن أحمد وعمه محمد بن عبد ال، الحديث ضعيف جدا
  .الرحمن بن محمد العرزمي ضعيف

  

 $   $   $   $   $      
  

  :قال ابن األثير رحمه اهللا

   )1(.أي عداوة" إالّ رجال كان بينَه وبين أخيه شَحناء"ومن األول 

  )235( رقمالحديث 

اِلك بنِ َأنَسٍ فيما قُرَِئ علَيه عن حدثَنَا قُتَيبةُ بن سعيد عن م: قال اإلمام مسلم رحمه اهللا
 وَل اللَّهسر ةَ َأنريرَأبِي ه نع َأبِيه نٍل عيهسrقَاَل ": موينِ واِلاثْنَي موي نَّةالْج ابوَأب تُفْتَح 

 َأنْظروا :فَيقَاُلرجلًا كَانَتْ بينَه وبين َأخيه شَحنَاء  الْخَميسِ فَيغْفَر ِلكُلِّ عبد لَا يشْرِك بِاللَّه شَيًئا ِإلَّا
 حدثَنيه زهير " َأنْظروا هذَينِ حتَّى يصطَلحا، َأنْظروا هذَينِ حتَّى يصطَلحا،هذَينِ حتَّى يصطَلحا

يبةُ بن سعيد وَأحمد بن عبدةَ الضبي عن عبد الْعزِيزِ حدثَنَا قُتَ وبن حربٍ حدثَنَا جرِير حا
 يدراورالد يثدي حف َأن رغَي هيثدح ونَح اِلكم نَادبِِإس َأبِيه نٍل عيهس نا عملَاهك يدراورِإلَّا "الد

  .)2("ِإلَّا الْمهتَجِرينِ"قَاَل قُتَيبةُ  وة ابنِ عبدةَ من رِواي"الْمتَهاجِرينِ

  :تخريج الحديث 

   . أيضا من طريق مسلم بن أبي مريم عن ذكوان به بنحوه)3(أخرجه مسلم

  . في األدب من طريق إسماعيل بن أبي أويس عن مالك به بمثله)4(وأخرجه البخاري

  
                                                 

 .2/450 النهاية في غريب الحديث واألثر )(1

 .6439رقم / باب النهي عن الشحناء والتهاجر/كتاب البر والصلة واآلداب/ صحيح مسلم)(2

 .6441-6440رقم / باب النهي عن الشحناء والتهاجر/ب البر والصلة واآلدابكتا/ صحيح مسلم)(3

 .1/148 األدب المفرد )(4



                    األحاديث الواردة من باب الشين مع الجيم حتى نهاية باب الشين مع الدال الثالثالفصل   

 
 

392

  :دراسة رجال اإلسناد 

  .)1(صالحسهيل بن أبي   - 

  .باقي رواة الحديث ثقات  - 
  :الحكم على الحديث 

  .الحديث صحيح اإلسناد بالمتابعة

 $   $   $   $   $      
  

   :قال ابن األثير رحمه اهللا

  )2(هكذا روى بالمد، وفُسر بأنه الواسع الخَطْوِ"  فرس يقال له الشَّحاءrأنه كان للنبي "ومنه 

  )236(رقمالحديث 

   . r  في مختصر سيرة الرسول )3( الكتانيوأورده، على تخريج لهلم أعثر 

  

 $   $   $   $   $      
  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 .وهو ثقة ) 17( تقدمت ترجمته في حديث )(1

 .450/ 2 النهاية في غريب الحديث واألثر )(2

 .86ختصر الكبير في سيرة الرسول ص م ال)(3
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  المبحث الثالث
  اءـع الخـن مـالشي

  :قال ابن األثير رحمه اهللا

. شخَبوقد شَخَب يشْخُب وي. السيالن: الشَّخْب" يبعث الشهيد يوم القيامة وجرحه يشْخب دماً"فيه 
   )1( .ما يخرج من تَحت يد الحاِلب عند كُل غَمزة وعصرة لضرع الشَّاة: وأصل الشَّخْب

  

  )237(رقمالحديث 

أبو  ن عبد الوهاب بن نجدة الحوطي ثناأخبرني أحمد ب: قال اإلمام الطبراني رحمه اهللا
     قال : هريرة قالاليمان أخبرنا شعيب بن أبي حمزة ثنا أبو الزناد عن األعرج عن أبي

 أحد في سبيل اهللا واهللا أعلم بمن يكلم في سبيله إال )2(ملَكْ والذي نفسي بيده ال يr":رسول اهللا 
  .)3(" والريح ريح المسكجاء يوم القيامة وجرحه يشخب اللون لون الدم

  :تخريج الحديث

 وليس )4(حينوللحديث أصل في الصحي، لم أعثر عليه إال في المعجم الكبير للطبراني
  .فيهما اللفظة التي أوردها ابن األثير

  :دراسة رجال اإلسناد 

 -  بفتح الحاء المهملة وسكون الواو بعدها مهملة-طيوالح، دةجأحمد بن عبدالوهاب بن نَ  - 
  )5(هـ279 ت يكنى أبا عبداهللا

  )7("قصدو:" وقال ابن حجر ، )6(" بهال بأس": سأل البرقانى عنه الدارقطنى فقال    

                                                 
 .450/ 2 النهاية في غريب الحديث واألثر )(1

 .5/131،معجم مقاييس اللغة، الجرحوهو :الكلم :  معناها)(2

 .4/269 مسند الشاميين )(3

/ وكتاب الجهاد والـسير     ، 237رقم    / ---باب ما يقع من النجاسات      / كتاب الوضوء   /  صحيح البخاري    )(4
 وصحيح  ،5533رقم    / باب المسك   / وكتاب الذبائح والصيد    ، 2803رقم    / باب من يجرح في سبيل اهللا       

  . 3487، 3486، 3485، 3484رقم  / باب فضل الجهاد والخروج في سبيل اهللا / كتاب اإلمارة / مسلم 

 .1/82 تقريب الهذيب )(5

 .1/295 موسوعة أقوال الدارقطني )(6

 .94ص تقريب الهذيب )(7
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  .صدوق: قالت الباحثة

  .باقي رواة الحديث ثقات  - 
  :الحكم على الحديث 

   )1("صحيح:"قال األلباني، ولم يتابع، فيه أحمد بن عبد الوهاب صدوق، الحديث إسناده حسن لذاته
  

 $   $   $   $   $      
  

  :قال ابن األثير رحمه اهللا

   )2( ."خُب أوداجه دماًإن المقتول يجىء يوم القيامة تش"ومنه الحديث 
  

   )238( رقمالحديث 

حدثَنَا الْحسن بن محمد الزعفَراني حدثَنَا شَبابةُ حدثَنَا : قال اإلمام الترمذي رحمه اهللا
 النَّبِي ناسٍ عبنِ عاب نينَارٍ عنِ درِو بمع نع رمع نب قَاءروrِل  ": قَاَلقْتُوُل بِالْقَاتالْم جِيءي

 يا رب هذَا قَتَلَني حتَّى يدنيه من : يقُوُليوم الْقيامة نَاصيتُه ورْأسه بِيده وَأوداجه تَشْخَب دما
 )3("ومن يقْتُْل مْؤمنًا متَعمدا فَجزاُؤه جهنَّم"  فَذَكَروا ِلابنِ عباسٍ التَّوبةَ فَتَلَا هذه الْآيةَ: قَاَل"الْعرشِ

 هذَا حديثٌ حسن وقَد روى : ما نُسخَتْ هذه الْآيةُ ولَا بدلَتْ وَأنَّى لَه التَّوبةُ قَاَل َأبو عيسى:قَاَل
ينَارٍ عد نرِو بمع نيثَ عدذَا الْحه مهضعبهفَعري لَمو هواسٍ نَحبنِ عاب 4(ن(.  

  :تخريج الحديث

  . به بنحوه بن سوار عن شبابة)5(أخرجه النسائي من طريق محمد بن رافع

 كالهما من طريق سالم بن أبي الجعد عن ابن عباس به )7(كذلك أحمد، )6(وأخرجه أيضا
  .بنحوه

                                                 
 . 1/1305امع الصغير وزيادته ج ال)(1

 .2/450 النهاية في غريب الحديث واألثر )(2

 .93 سورة النساء )(3

 .3029رقم / باب من سورة النساء / كتاب تفسير القرآن /  سنن الترمذي )(4

 .4011رقم / باب تعظيم الدم / كتاب تحريم الدم /  سنن النسائي )(5

 .4005رقم / باب تعظيم الدم / كتاب  تحريم الدم /  سنن النسائي )(6

 .4/421:  مسند أحمد)(7
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 عن ابن )2(ونافع بن جبير، )1(جعدوأخرجه ابن أبي عاصم من طريق سالم بن أبي ال 
  .عباس به بنحوه

  :دراسة رجال اإلسناد 

  )3( من السابعة  نزيل المدائن، أبو بشر الكوفي،ورقاء بن عمر اليشكري   - 

  .)7( وذكره ابن حبان في الثقات)6(ليس به بأس: وفي موضع قال،)5( وابن معين)4(وثقه أحمد

الحافظ ": وقال الذهبي، )9("صدوق:" ال ابن حجر وق، )8("صالح الحديث:" قال أبو حاتم 
   .)10("صدوق صالح

  .صدوق: قالت الباحثة

  .باقي رواة الحديث ثقات  - 

  :الحكم على الحديث 

وتقدم حكم الترمذي في الحديث بأنه ،فيه ورقاء بن عمر صدوق، الحديث حسن لذاته
 لشيخ ورقاء من طريق سالم المتابعةصحيح لغيره بالمتابعات حيث جاءت ويرتقي إلى ال ،حسن

   . )11("صحيح": قال األلباني، بن أبي الجعد ونافع بن جبيرا

  

 $   $   $   $   $      
  

  

                                                 
 .1/31اصم  الديات البن أبي ع)(1

 .1/30 المصدر نفسه )(2

 .1036ص تقريب التهذيب )(3

 .30/436تهذيب الكمال ، 1/167 بحر الدم )(4

 .30/436 تهذيب الكمال )(5

 .1/82 تاريخ ابن معين )(6

 .7/565 الثقات البن حبان )(7

 .9/51 الجرح والتعديل البن أبي حاتم )(8

 .1036ص تقريب التهذيب )(9

 .2/348ي  الكاشف للذهب)(10

 . 1/1400امع الصغير وزيادته ج ال)(11
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  :قال ابن األثير رحمه اهللا

   )1( "فأخذ مشاَقص فَقَطَع براجِمه فشَخبت يداه حتى ماتَ"والحديث اآلخر 
  

   )239(رقمالحديث 

دثَنَا َأبو بكْرِ بن َأبِي شَيبةَ وِإسحقُ بن ِإبراهيم جميعا عن ح: قال اإلمام مسلم رحمه اهللا
 حدثَنَا سلَيمان بن حربٍ حدثَنَا حماد بن زيد عن حجاجٍ الصواف عن َأبِي :سلَيمان قَاَل َأبو بكْرٍ

 يا رسوَل اللَّه هْل لَك في : فَقَاَلrفَيَل بن عمرٍو الدوسي َأتَى النَّبِي الزبيرِ عن جابِرٍ َأن الطُّ
ةنْعمينٍ وصنٍ حصقَاَل؟ح ":ةيلاهي الْجسٍ فوِلد كَان نصح " النَّبِي ى ذَِلكفََأب r اللَّه ي ذَخَرِللَّذ 

 ِإلَى الْمدينَة هاجر ِإلَيه الطُّفَيُل بن عمرٍو وهاجر معه رجٌل منr ر النَّبِي  فَلَما هاج،ِللَْأنْصارِ
 فَشَخَبتْ يداه )4(لَه فَقَطَع بِها براجِمه )3(فََأخَذَ مشَاقص الْمدينَةَ فَمرِض فَجزِع )2(قَومه فَاجتَووا

 ما :آه الطُّفَيُل بن عمرٍو في منَامه فَرآه وهيَئتُه حسنَةٌ ورآه مغَطِّيا يديه فَقَاَل لَه فَر،حتَّى ماتَ
كبر بِك نَعفَقَاَل؟ص : هي ِإلَى نَبِيترِلي بِهِج غَفَر rفَقَاَل :كيدا يغَطِّيم اكا ِلي َأريَل ِلي : قَاَل؟ مق 

تَلَندا َأفْسم نْكم حلنُص  ، وِل اللَّهسلَى رُل عا الطُّفَيهفَقَصr وُل اللَّهسفَقَاَل ر r": هيدِليو ماللَّه 
ر5("فَاغْف(  

  :تخريج الحديث 

  .انفرد به مسلم عن البخاري 
  :دراسة رجال اإلسناد 

  .رواة الحديث كلهم ثقات

 $   $   $   $   $      
  

  

                                                 
 .2/450 النهاية في غريب الحديث واألثر )(1

، َأي َأصابهم الجوى وهو المرض وداء الجوف ِإذا تَطاوَل وذلك ِإذا لم يوافقهم هواُؤها واستَوخَموها              :  معناها )(2
 .1/734لسان العرب البن منظور 

 .2/136غريب الحديث البن فتيبة ، واحدها مشقص، مالسها: المشاقص:  معناها)(3

البراجم واحدها برجمة وهو ملتقى رؤوس السالميات من ظهر الكـف إذا قـبض              : قال األصمعي :  معناها )(4
 .1/220غريب الحديث للخطابي ، اإلنسان كفه نشزت وارتفعت

 .212م رق/ باب الدليل على أن قاتل نفسه ال يكفر/كتاب اإليمان/ صحيح مسلم)(5
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  :قال ابن األثير رحمه اهللا

   )1("يشخُب فيه ميزاباَن من الجنَّة"ومنه حديث الحوض 

   )240(رقمالحديث 

حدثَنَا َأبو بكْرِ بن َأبِي شَيبةَ وِإسحقُ بن ِإبراهيم وابن َأبِي  و:قال اإلمام مسلم رحمه اهللا
 كِّيالْم رمنِ َأ-عاللَّفْظُ ِلابةَوبقُ-بِي شَيحنَا: قَاَل ِإسرانِ و َأخْبقَاَل الْآخَر: نزِيزِ بالْع دبثَنَا عدح 

   يا : قُلْتُ:عبد الصمد الْعمي عن َأبِي عمران الْجوني عن عبد اللَّه بنِ الصامت عن َأبِي ذَر قَاَل
ا آنم وَل اللَّهسضِروةُ الْحقَاَل؟ي ": اءمومِ السنُج ددع نم َأكْثَر تُهيلَآن هدبِي دمحم ي نَفْسالَّذو 

ب يشْخَ آخر ما علَيه ،وكَواكبِها َألَا في اللَّيلَة الْمظْلمة الْمصحية آنيةُ الْجنَّة من شَرِب منْها لَم يظْمْأ
نَّةالْج نانِ مابيزم يهْأفظْمي لَم نْهم شَرِب نم ،انمع نيا بم ثُْل طُوِلهم هضر2( ع(َلَةِإلَى َأي )3( 

  .)4("ماُؤه َأشَد بياضا من اللَّبنِ وَأحلَى من الْعسِل

  :تخريج الحديث 

  .انفرد به دون البخاري
  :سناد دراسة رجال اإل

ت - ويقال إن أبا عمر كنية يحيى- نزيل مكة ، العدني،محمد بن يحيى بن أبي عمر  - 
  )5(هـ243

وكان ، وكان به غفلة، كان رجالً صالحاً": قال أبو حاتم، )6(ذكره ابن حبان في الثقات    
   .)7("صدوقاً

  
                                                 

 .2/450 النهاية في غريب الحديث واألثر )(1

معجـم البلـدان    ، وكانت قصبة أرض البلقـاء    ، بلد في طرف الشام   ، بالفتح ثم التشديد وآخره نون    :  عمان )(2
 .وهي اآلن عاصمة المملكة األردنية الهاشمية: قلت، 4/151

ة جليلة في زمن داود، عليـه الـسالم، واآلن          مدينة على ساحل بحر القلزم مما يلي الشام، كانت مدين         :  أيلة )(3
، يجتمع بها حجيج الشام ومصر من جاء بطريق البحر، وهي القرية التي ذكرها اهللا تعالى حاضرة البحـر                 

 .1/60آثار البالد وأخبار العباد  للقزويني 

 .5883رقم /  r باب إثبات حوض نبينا /كتاب الفضائل/ صحيح مسلم)(4

 .907ص تقريب التهذيب )(5

 .9/98 الثقات البن حبان )(6

 .8/124 الجرح والتعديل )(7
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   .)1("صدوق:" قال ابن حجر        

  .)3("ال بأس به": مةوقال مسل، )2("الحافظ": قال الذهبيو      

  .صدوق: قالت الباحثة

  .باقي رواة الحديث ثقات  - 
  :الحكم على الحديث 

، ويرتقي إلى الصحيح لغيره بالمتابعة، صدوق، فيه محمد بن يحيى، الحديث حسن لذاته
  .أبي بكر بن أبي شيبة وحيث تابعه إسحاق بن إبراهيم

  

 $   $   $   $   $      
  

  :اهللاقال ابن األثير رحمه 

ارتفاع األجفان إلى فَوق، وتَحديد : شُخوص البصر" إذا شخَص بصره"في حديث ذكر الميت 
   )4( .النَّظر وانْزِعاجه

  )241(رقمالحديث 

 وحدثَنَا محمد بن رافعٍ حدثَنَا عبد الرزاق َأخْبرنَا ابن جريجٍ:قال اإلمام مسلم رحمه اهللا 
 َألَم تَروا :"rللَّه ا قَاَل رسوُل :َأبِي َأنَّه سمع َأبا هريرةَ يقُوُل َأخْبرني:عن الْعلَاء بنِ يعقُوب قَاَل

 انالِْإنْسهرصب اتَ شَخَصلَى: قَالُوا"ِإذَا مقَاَل، ب ":هنَفْس هرصب عتْبي ينح ثَنَ و" فَذَِلكدح نةُ بباه قُتَي
نَادذَا الِْإسبِه لَاءالْع نع يدراوري الدنعزِيزِ يالْع دبثَنَا عدح يدع5(س(.  

  :تخريج الحديث 

  .انفرد به عن البخاري

                                                 
 .907ص تقريب التهذيب )(1

 .2/230 الكاشف للذهبي )(2

 .9/458 تهذيب التهذيب )(3

 .2/450 النهاية في غريب الحديث واألثر )(4

 .2016رقم / باب في شخوص بصر الميت يتبع نفسه/كتاب الجنائز/ صحيح مسلم)(5
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  :دراسة رجال اإلسناد 

 وهو صدوق) 97(تقدمت ترجمته في حديث ، الحرقي الرحمن بن يعقوب العالء بن عبد  - 
  .ربما وهم

  .باقي رواة الحديث ثقات   - 
  :الحكم على الحديث 

  .صدوق ولم يتابعه أحد، فيه العالء بن عبد الرحمن بن يعقوب، الحديث حسن لذاته
  

 $   $   $   $   $      
  

  :قال ابن األثير رحمه اهللا

ص به، كأنه رفع من قد شُخ: يقال للرجل إذا أتاه ما يقْلقُه" فَشُخص بي: قالت"وفي حديث قَيلة 
   )1(األرض ِلقَلقه وانْزِعاجِه

   )242(رقمالحديث 

الْمعنَى - حدثَنَا حفْص بن عمر وموسى بن ِإسمعيَل : قال اإلمام أبو داود رحمه اهللا
داحقَالَا- و :دي جثَتْندح رِينْبالْع انسح نب اللَّه دبثَنَا عدكَانَتَا  حةَ وبلَينَتَا عةُ اببيحدةُ ويفص تَاي

 : قَالَتrْ قَدمنَا علَى رسوِل اللَّه :ربِيبتَي قَيلَةَ بِنْت مخْرمةَ وكَانَتْ جدةَ َأبِيهِما َأنَّها َأخْبرتْهما قَالَتْ
انسح نثَ بيري حنبِي تَعاحص متَقَد ثُم هملَى قَوعو هلَيلَامِ علَى الِْإسع هعاياِئٍل فَبنِ وكْرِ بب دافو 

 َأن لَا يجاوِزها ِإلَينَا منْهم َأحد ِإلَّا مسافر )2( يا رسوَل اللَّه اكْتُب بينَنَا وبين بني تَميمٍ بِالدهنَاء:قَاَل
اوِرجم فَقَاَل،َأو ":نَاءهبِالد ا غُلَامي لَه ا " اكْتُببِه لَه رَأم قَد تُهَأيا ربِي فَلَم صي شُخطَنو يهو 
نَاء  ِإنَّه لَم يسَألْك السوِيةَ من الَْأرضِ ِإذْ سَألَك ِإنَّما هي هذه الده:فَقُلْتُ يا رسوَل اللَّه، ودارِي

 َأمسك يا غُلَام صدقَتْ :"عنْدك مقَيد الْجمِل ومرعى الْغَنَمِ ونساء بني تَميمٍ وَأبنَاُؤها وراء ذَِلك فَقَاَل
  .)4( ")3(تَّانِالْمسكينَةُ الْمسلم َأخُو الْمسلمِ يسعهما الْماء والشَّجر ويتَعاونَانِ علَى الْفَ

                                                 
 .2/450 غريب الحديث واألثر  النهاية في)(1

تعريف باألماكن الواردة في البداية والنهاية البن       ،  من ديار بني تميم في الجاني الشرقي والشمالي من نجد          )(2
 .1/167كثير 

 .35/495تاج العروس ، والجمع فُتان، الشيطان: الفاتن:  معناها)(3

 .3070رقم / قطاع األرضينباب في إ/كتاب الخراج والفيء واإلمارة/ سنن أبوداود)(4
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  :تخريج الحديث 
،  عن عبد اهللا بن حسان به بمثله)2( بإسناد أبي داود وأخرجه ابن األثير)1(أخرجه البيهقي

  . من طريق عفان بن مسلم عن عبد اهللا بن حسان )3(وأخرجه ابن سعد
  :دراسة رجال اإلسناد 

  )4(لقبه عتريس، عبداهللا بن حسان التميمي أبو الجنيد العنبري  - 
  )6("مقبول:"  وقال ابن حجر )5(وثقه الذهبي    

  .ثقة : قالت الباحثة
  )7( من الثالثةصفية بنت عليبة   - 

  )9("مقبولة": قال ابن حجر، )8(ذكرها ابن حبان في الثقات     

  .مقبولة: قالت الباحثة

  )10( من الثالثة العنبرية–بمهملة وموحدة مصغرة  -دحيبة    - 

  )12("مقبولة": قال ابن حجر، )11(ان في الثقاتذكرها ابن حب     

  .مقبولة: قالت الباحثة

، والعنبر )التميمية :(وهو الصحيح،ألنه قد قيل فيها،العنبرية:وقيل،قَيلَةُ بنتُ مخْرمة الغَنَوِية  - 
   )13(من تميم

  .باقي رواة الحديث ثقات   - 
                                                 

 .6/150 السنن الكبرى للبيهقي )(1

 .10/579 جامع األصول في أحاديث الرسول البن األثير )(2

 .1/317بقات الكبرى البن سعد ط ال)(3

 .2/300 تقريب التهذيب )(4

 .1/454 الكاشف للذهبي )(5

 .2/300 تقريب التهذيب )(6

 .1360ص تقريب التهذيب )(7

 .6/480بن حبان  الثقات ال)(8

 .1360ص تقريب التهذيب )(9

 .1353ص تقريب التهذيب )(10

 .6/295 الثقات البن حبان )(11

 .1353ص تقريب التهذيب )(12

 .7/265 أسد الغابة في معرفة الصحابة البن األثير )(13
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  :الحكم على الحديث 

قال ، بة بنتا عليبة مقبولتان ولم تتابعافيه صفية ودحي، الحديث ضعيف اإلسناد
  .)1("ضعيف اإلسناد:"األلباني

 $   $   $   $   $      
  :قال ابن األثير رحمه اهللا

   )2( " في سبيل تعالىافلم يزل شاخص"ومنه حديث أبي أيوب 

   )243(رقمالحديث 
ثَنَا الضحاك بن مخْلَد عن حيوةَ بنِ حدثَنَا عبد بن حميد حد: قال اإلمام الترمذي رحمه اهللا

 كُنَّا بِمدينَة الرومِ فََأخْرجوا ِإلَينَا :شُريحٍ عن يزِيد بنِ َأبِي حبِيبٍ عن َأسلَم َأبِي عمران التُّجِيبِي قَاَل
الْم نم هِمِإلَي جومِ فَخَرالر نا ميمظا عفرٍ صامع نةُ بقْبع رصِل ملَى َأهعو َأكْثَر َأو مثْلُهم ينملس

 يهِمخََل فتَّى دومِ حفِّ الرلَى صع ينملسالْم نٌل مجَل رمفَح ديبع نالَةُ بفَض ةاعملَى الْجعو
 يا َأيها : فَقَام َأبو َأيوب الَْأنْصارِي فَقَاَل، بِيديه ِإلَى التَّهلُكَة سبحان اللَّه يلْقي:فَصاح النَّاس وقَالُوا

 اللَّه زا َأعارِ لَمالَْأنْص شَرعينَا مةَ فالْآي هذا ُأنْزِلَتْ هِإنَّمذَا التَّْأوِيَل وةَ هالْآي هذه لُونتَتََأو ِإنَّكُم النَّاس
 ِإن َأموالَنَا قَد ضاعتْ وِإنr: ِإسلَام وكَثُر نَاصروه فَقَاَل بعضنَا ِلبعضٍ سرا دون رسوِل اللَّه الْ

ا فََأنْزنْهم اعا ضنَا ملَحاِلنَا فََأصوي َأمنَا فَأقَم فَلَو وهرنَاص كَثُرو لَامالِْإس زَأع قَد لَى اللَّهع َل اللَّه
 هنَبِيr ا قُلْنَانَا ملَيع دري "لُكَةِإلَى التَّه يكُمدلَا تُلْقُوا بَِأيو بِيِل اللَّهي سقُوا فَأنْفلُكَةُ )3("وفَكَانَتْ التَّه 

اَل َأبا زفَم وكَنَا الْغَزتَرا وهلَاحِإصاِل وولَى الَْأمةَ عالِْإقَام وبو َأي بِيِل اللَّهي سا فصشَاخ نفتَّى دح
  .)4( هذَا حديثٌ حسن صحيح غَرِيب" قَاَل َأبو عيسى"بَِأرضِ الرومِ

  :تخريج الحديث 

حيوة بن شُريح به  و من طريق عبد اهللا بن وهب عن عبداهللا بن لهيعة)5(أخرجه أبو داود
   كالهما من طريق عمرو بن الضحاك عن أبيه به بنحوه )7( وابن عساكر)6(وأخرجه ابن حبان، بنحوه

                                                 
 . 7/70حيح وضعيف سنن أبي داود ص )(1

 .2/451 النهاية في غريبالحديث واألثر )(2

 .)195(آيةبقرة  سورة ال)(3

 .2972رقم / باب وفي سورة البقرة / كتاب تفسير القرآن /  سنن الترمذي )(4

 .2512رقم "/ –وال تلقوا بأيديكم إلى التهلكة " باب في قوله تعالى / كتاب الجهاد /  سنن أبو داود )(5

 .11/10 صحيح ابن حبان )(6

 .16/57 تاريخ دمشق )(7
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  :دراسة رجال اإلسناد 

  .رواة الحديث كلهم ثقات
  :الحكم على الحديث 

  .)1(وصححه األلباني، وتقدم حكم الترمذي عليه، الحديث صحيح اإلسناد

  

 $   $   $   $   $      
  

  :قال ابن األثير رحمه اهللا

والمراد به في حقّ اللّه . كُلُّ جسم له ارتفاع وظُهور: الشَّخص"  أغْير من اللّهال شَخْص"وفيه 
" الَ شيء أغْير من اللّه"وقد جاء في رِواية أخرى . تعالى إثباتُ الَّذات، فاستُعير لها لفظُ الشَّخْص

   )2( .ال ينْبغي لشَخْصٍ أن يكون أغير من اللّه: وقيل معناه
  

   )244( رقمالحديث 

حدثَني عبيد اللَّه بن عمر الْقَوارِيرِي وَأبو كَامٍل فُضيُل بن : قال اإلمام مسلم رحمه اهللا
اد كَاتبِ  حدثَنَا َأبو عوانَةَ عن عبد الْملك بنِ عميرٍ عن ور:حسينٍ الْجحدرِي واللَّفْظُ ِلَأبِي كَامٍل قَالَا
 لَو رَأيتُ رجلًا مع امرَأتي لَضربتُه : قَاَل سعد بن عبادةَ:الْمغيرة عن الْمغيرة بنِ شُعبةَ قَاَل

 وَل اللَّهسر لَغَ ذَِلكفَب نْهحٍ عفصم رغَي فيبِالسrفَقَاَل ":عس ةرغَي نم ونبجَأتَع  رلََأنَا َأغْي اللَّهفَو د
 طَنا بما ونْهم را ظَهشَ ماحالْفَو مرح اللَّه ةرِل غَيَأج ننِّي مم رَأغْي اللَّهو نْهم رَأغْي لَا شَخْصو

اللَّه نمب ِل ذَِلكَأج نم اللَّه نم ذْرالْع هِإلَي بَأح لَا شَخْصو  رِيننْذمو شِّرِينبم ينلسرالْم ثَ اللَّهع
حدثَنَاه َأبو بكْرِ بن َأبِي شَيبةَ  و"ولَا شَخْص َأحب ِإلَيه الْمدحةُ من اللَّه من َأجِل ذَِلك وعد اللَّه الْجنَّةَ

 نةَ عاِئدز نع يلع نب نيسثَنَا حدقَاَلحو ثْلَهم نَادذَا الِْإسرٍ بِهيمنِ عب كلالْم دبع": لَمحٍ وفصم رغَي 
نْهقُْل ع3("ي(.  

  

                                                 
 . 6/472حيح وضعيف الترمذيص )(1

 .2/451 النهاية في غريب الحديث واألثر )(2

 .3655رقم / باب/كتاب اللعان/ صحيح مسلم)(3
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  : تخريج الحديث

  . من طريق موسى بن إسماعيل عن أبي عوانة به بنحوه)1(أخرجه البخاري
  :دراسة رجال اإلسناد 

  .رواة الحديث كلهم ثقات
  

 $   $   $   $   $      
  

  

  :قال ابن األثير رحمه اهللا

  )2(.تقول شَدختُ رأسه فانْشَدخ. كَسر الشَّيء األجوف: الشَّدخ" فشَدخُوه بالحجارة"فيه  

  )245(رقمالحديث 

  .لم أعثر على تخريج له 

  

 $   $   $   $   $   
     

                                        

                                                 
باب قـول   /كتاب التوحيد   ، 6846رقم  / باب من رأى مع امرأته رجال فقتله      /كتاب الحدود / صحيح البخاري  )(1

 .7416رقم  /  ال شخص أغير من اهللا  r النبي 

 .451/ 2 النهاية في غريب الحديث واألثر )(2
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  المبحث الرابع
  دالباب الشين مع ال

  :قال ابن األثير رحمه اهللا       

. الذي دوابة شديدة قوِية، والمضعف الذي دوابةٌّ ضعيفةٌ: المشد" يرد مشدهم على مضعفهم"فيه 
   )1(.يريد أن القَوى من الغزاة يساهم الضعيف فيما يكْسبه من الغنيمة

   )246(رقمالحديث 

حدثَنَا قُتَيبةُ بن سعيد حدثَنَا ابن َأبِي عدي عن ابنِ ِإسحقَ : د رحمه اهللاقال اإلمام أبو داو
 -دمحم وذَا ح-هضِ هعو بِب  يدعنِ سى بيحي نع مشَيي هثَندةَ حرسينِ مب رمع نب اللَّه ديبثَنَا عدح

 الْمسلمون تَتَكَافَُأ :"r قَاَل رسوُل اللَّه :عن جده قَاَل)2(و بنِ شُعيبٍ عن َأبِيهجميعا عن عمرِ
 ماهوس نلَى مع دي مهو ماهَأقْص هِملَيع جِيريو منَاهَأد هِمتمى بِذعسي ماُؤهملَى دع مهدشم دري

هِمفعضم ويهِمرتَس3(م( هدهي عف دهلَا ذُو عرٍ وبِكَاف نْؤمقْتَُل ملَا ي مهدلَى قَاعع" ناب ذْكُري لَمو 
  .)4(ِإسحقَ الْقَود والتَّكَافُؤ

  :تخريج الحديث 

 عبد الرحمن بن عياش عن عمرو بن شعيب به  طريق من)6( وأحمد)5( ابن ماجهأخرجه
 وأخرجه،  عن عمرو بن شعيب به بمعناه)7( أحمد من طريق خليفة بن خياطأخرجه كمابنحوه 

  ،  عن ابن إسحاق به بنحوه)9(ومن طريق يونس بن بكير، )8(البيهقي بإسناد أبي داود به بمثله
  

                                                 
 .451/ 2النهاية في غريب الحديث واألثر  )(1

 .438صتقريب التهذيب ، صدوق ثبت سماعه من جده، شعيب بن محمد بن عبداهللا بن عمرو بن العاص:  هو)(2

 الذي يخرج في السرِية وهي طائفة من الجيش يبلُغ َأقصاها َأربعمائة وجمعها السرايا سموا بـذلك َألنهـم                   )(3
   ياراً وخُفْيـةٌ              يكونون خُالصة العسكر وخنَفَّذون سـروا بذلك َألنهم يمالنَّفيس وقيل س رِيهم من الشيء الس

وهذه ياء ر راء3/2004لسان العرب البن منظور ، وليس بالوجه َألن الم الس. 

 .2751رقم / باب في السرية ترد أهل العسكر/كتاب الجهاد/ سنن أبو داود)(4

 .2685رقم / ب المسلمون تتكافأ دماؤهمبا/ياتدكتاب ال/ن ماجهاب سنن )(5

 .2/215ند أحمد مس )(6

 .211-2/192ند أحمد مس )(7

 .8/29 السنن الكبرى للبيهقي )(8

 .9/51 المصدر نفسه )(9
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  . من طريق محمد بن إسحاق الصاغاني عن عبيد اهللا بن عمر به بنحوه)1(وأخرجه ابن الجارود

  

  :اد دراسة رجال اإلسن

  .)2(هـ118 ت عمرو بن شعيب بن محمد بن عبداهللا بن عمرو بن العاص   - 

، )6("عمرو بن شعيب ثقة:" وقال أبو جعفر الدارمي)5( والنسائي)4(العجلي و)3(وثقه ابن معين
 وقال إسحاق بن ،)7(" بهإذا روى عنه الثقات فهو ثقة يحتج:" وقال يحيى بن سعيد القطان

اوي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ثقة؛ فهو كأيوب عن نافع إذا كان الر:" راهويه
رأيت أحمد بن حنبل، وعلي بن المديني، وإسحاق بن :" وقال البخاري، )8(" عمرعن بن

راهويه، وأبا عبيد، وعامة أصحابنا يحتجون بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، ما 
ما أعلم أحدا :"  وقال اإلمام أحمد،)9(" بعدهممن الناس: تركه أحد من المسلمين، قال البخاري

يحتج بحديث عمرو بن شعيب ما : ترك حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، قيل له
أصحاب الحديث إذا شاءوا احتجوا :"وقال أيضا، )10("ال أدري :" قال كان عن غير أبيه؟

   )11("بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وإذا شاءوا تركوه

إذا حدث عمرو بن شعيب عن أبيه عن : سمعت يحيى يقول:"قال العباس بن محمد الدوريو
: جده فهو كتاب هو عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد اهللا بن عمرو بن العاص، وهو يقول

، - أو نحو هذا من الكالم قاله يحيى- ، فمن ها هنا جاء ضعفه rأبي عن جدي عن النبي 

                                                 
 .1/269 المنتقى البن الجارود )(1

 .2/423 تقريب التهذيب )(2

 .22/70 تهذيب الكمال )(3

 .2/178 معرفة الثقات )(4

 .22/72ال  تهذيب الكم)(5

 . المصدر نفسه)(6

 . المصدر نفسه)(7

 . المصدر نفسه)(8

 . المصدر نفسه)(9

 .1/231 سؤاالت أبي داود لإلمام أحمد )(10

ال ، هذا محمول على أنهم يترددون في االحتجاج بـه        :" قال الذهبي   : ومعنى ذلك ، 1/230 المصدر نفسه    )(11
 .5/168ء سير أعالم النبال" . أنهم يفعلون ذلك على التشهي
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يد بن المسيب أو عن سليمان بن يسار أو عن عروة؛ فإذا حدث عمرو بن شعيب عن سع
  )1("أو قريب من هذا الكالم قاله يحيى- فهو ثقة عن هؤالء 

روى عنه الثقات، وإنما أنكروا عليه كثرة روايته عن أبيه عن جده، :"وقال أبو زرعة
 إنما سمع أحاديث يسيرة، وأخذ صحيفة كانت عنده فرواها، وما أقل ما نصيب عنه: وقالوا

مما روى عن غير أبيه عن جده من المنكر، وعامة هذه المناكير التي تُروى عنه إنما هي 
عن المثنى بن الصباح وابن لهيعة والضعفاء، وهو ثقة في نفسه إنما تُكُلِّم فيه بسبب كتاب 

  )2("عنده

 يحيى  وقال)3(ليس بقوي، يكتب حديثه، وما روى عنه الثقات فيذاكر به:"أما أبو حاتم فقال
كان إنما يحدث عن أبيه عن :" وقال سفيان بن عيينة)4(حديثه عندنا واهي:" بن سعيد القطانا

  )5("جده، وكان حديثه عند الناس فيه شيء

عمرو بن شعيب له أشياء مناكير، وإنما يكتب حديثه يعتبر به، فأما :" وقال أحمد بن حنبل
عمرو بن شعيب عن أبيه : يل ألبي داودق: " وقال أبو عبيد اآلجري)6("أن يكون حجة فال

  )7("ال، وال نصف حجة: عن جده حجة عندك؟ قال

عمرو بن شعيب ضعفه ناس مطلقًا، ووثقه الجمهور، وضعف بعضهم : "وقال ابن حجر
روايته عن أبيه، عن جده حسب،  ومن ضعفه مطلقًا فمحمول على روايته عن أبيه عن 

حدثني أبي، فال : عن، فإذا قال:  ما في الصحيفة بلفظجده، فأما روايته عن أبيه فربما دلس
ريب في صحتها كما يقتضيه كالم أبي زرعة المتقدم، وأما رواية أبيه عن جده فإنما يعني 
بها الجد األعلى عبد اهللا بن عمرو ال محمد بن عبد اهللا، وقد صرح شعيب بسماعه من 

ذه قطعة من جملة أحاديث تصرح بأن وه: "ثم قال"... اهللا في أماكن، وصح سماعه منه عبد
اهللا بن عمرو، لكن هل سمع منه جميع ما روى عنه، أم سمع بعضها والباقي  الجد هو عبد

صحيفة؟ الثاني أظهر عندي، وهو الجامع الختالف األقوال فيه، وأما اشتراط بعضهم أن 

                                                 
 .1/148 تاريخ ابن معين )(1

 .22/71 تهذيب الكمال )(2

 .6/239 الجرح والتعديل )(3

 .6/238 المصدر نفسه )(4

 . المصدر نفسه)(5

 .1/118 بحر الدم )(6

 .22/71 تهذيب الكمال )(7



                    األحاديث الواردة من باب الشين مع الجيم حتى نهاية باب الشين مع الدال الثالثالفصل   

 
 

407

وقال ، )1("ويكون الراوي عنه ثقة، فهذا الشرط معتبر في جميع الرواة ال يختص به عمر
  )2(صدوق:ابن حجر أيضا 

  .صدوق: قالت الباحثة

  )12( في حديث محمد بن إسحاق بن يسار صدوق تقدمت ترجمته  - 

  .باقي رواة الحديث ثقات  - 
  :الحكم على الحديث 

مد بن وكذلك مح، فيه كل من عمرو بن شعيب وأبيه كالهما صدوق، الحديث حسن اإلسناد
  )3("حسن صحيح:"وقال األلباني، دتابعه يحيى بن سعي، إسحاق

  

 $   $   $   $   $      
  

  :قال ابن األثير رحمه اهللا

قُوته : أراد بالحب الطعام، كالحنطة والشعير، واشتداده" ال تَبيعوا الحب حتَّى يشتد"وفيه 
   )4(وصالبتُه

  

   )247(رقمالحديث 

سن بن علي الْخَلَّاُل حدثَنَا َأبو الْوِليد وعفَّان حدثَنَا الْح: قال اإلمام الترمذي رحمه اهللا
 نَهى عنr"  حدثَنَا حماد بن سلَمةَ عن حميد عن َأنَسٍ َأن رسوَل اللَّه :وسلَيمان بن حربٍ قَالُوا
 دوستَّى ينَبِ حعِ الْعيببعِ الْحيب نعوشْتَدتَّى يى" حيسو عقَاَل َأب :غَرِيب نسيثٌ حدذَا حلَا )5( ه 

  .)6(نَعرِفُه مرفُوعا ِإلَّا من حديث حماد بنِ سلَمةَ

                                                 
 .8/51 تهذيب التهذيب )(1

 .738ص تقريب التهذيب )(2

 .6/651حيح وضعيف سنن أبي داود ص )(3

 .2/451 النهاية في غريب الحديث واألثر )(4

لكـن  ، قد يعني به أنه غريب من ذلك الوجه       ، إذا قال الترمذي حسن غريب    :  قال اإلمام تقي الدين بن تيمية      )(5
 .1/58قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث ، المتن له شواهد صار بها من جملة الحسن

 .1228رقم / اء في كراهية بيع الثمرة حتى يبدو صالحها باب ما ج/ كتاب البيوع /  سنن الترمذي )(6



                    األحاديث الواردة من باب الشين مع الجيم حتى نهاية باب الشين مع الدال الثالثالفصل   

 
 

408

  :تخريج الحديث 

حجاج  من طريق )2(وأخرجه ابن ماجه،  عن الخلّال بإسناده به بمثله)1(أخرجه أبو داود
 من )4( عن عفان بن مسلم وأخرجه أيضا)3(وأخرجه أحمد بإسناده،  به بنحوه عن حمادبن منهالا

 من طريق عبد األعلى النرسي )5(وأخرجه أبو يعلى، طريق حسن بن موسى عن حماد به بنحوه
من طريق كالهما )7(الحاكم و من طريق أبي علي البجلي)6(وأخرجه البغوي، عن حماد به بنحوه

 الحاكم والبغوي ( من طريق موسى بن الحسن ثالثتهم)8(البيهقي ومحمد بن إسحاق الصاغاني
 من طريق حسن بن موسى عن )9(وأخرجه الدارقطني، عن عفان بن مسلم به بنحوه) البيهقيو

 )11(والطحاوي، )الفضل بن الحباب( من طريق أبي خليفة )10(وأخرجه ابن حبان، حماد به بنحوه
  .ي الوليد به بنحوهمن طريق إبراهيم بن محمد كالهما عن أب

  :دراسة رجال اإلسناد 

  .رواة الحديث كلهم ثقات 
  :الحكم على الحديث 

  .هذا حديث صحيح على شرط مسلم: )12(قال الحاكم

  كما تقدم، هذا حديث حسن غريب ال نعرفه مرفوعا إال من حديث حماد بن سلمة: قال الترمذي

في هذَا الحديث مما تفرد بِه حماد » عنَب حتَّى يسودالْحب حتَّى يشْتَد والْ«ذكر : )13(قال البيهقي
  .عن حميد من بين َأصحاب حميد، بن سلمةا

                                                 
 .3371رقم / باب في بيع الثمار قيل أن يبدو صالحها / كتاب البيوع /  سنن أبو داود )(1

 .2217رقم / باب النهي عن بيع الثمار قبل أن يبدو صالحها / كتاب التجارات /  سنن ابن ماجه )(2

 .21/222 مسند أحمد )(3

 .21/371حمد  مسند أ)(4

 .4/32 مسند أبو يعلى )(5

 .3/490 شرح السنة للبغوي )(6

 .2/271 مستدرك الحاكم )(7

 .5/301 السنن الكبرى للبيهقي )(8

 .1/186 سنن الدارقطني )(9

 .11/369 صحيح ابن حبان )(10

 .4/24 شرح معاني اآلثار )(11

 .2/271 مستدرك الحاكم )(12

 .6/531األحاديث واآلثار الواقعة في الشرح الكبير البن الملقن البدر المنير في تخريج :  أنظر)(13
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   .)1(وصححه األلباني
  .   الحديث إسناده  صحيح: قالت الباحثة

  

 $   $   $   $   $      
  

  :قال ابن األثير رحمه اهللا

. قاَوِيه ويقاَومه، ويكلّف نفْسه من العبادة فيه فوق طاقَتهأي ي" من يشاَد الدين يغْلبه"وفيه 
   )3(."  )2(إن هذا الدين متين فأوغل فيه برِفْق"وهو مثْل الحديث اآلخر . المغاَلَبة: والمشاددة

  

   )248(رقمالحديث 

 حدثَنَا عمر بن :رٍ قَاَلحدثَنَا عبد السلَامِ بن مطَه: قال اإلمام البخاري رحمه اهللا
يل4(ع( النَّبِي نةَ عريرَأبِي ه نع رِيقْبالْم يدعنِ َأبِي سب يدعس نع فَارِيالْغ دمحنِ منِ بعم نعr 
 وَأبشروا واستَعينُوا بِالْغَدوة )5(دوا وقَارِبوا فَسدولَن يشَاد الدين َأحد ِإلَّا غَلَبه ِإن الدين يسر :"قَاَل

ةحوالر6(و( ةلْجالد نم ءشَيو )8(")7(.  
  

                                                 
 .3/228 صحيح وضعيف الترمذي )(1

وأبو الشيخ األصبهاني في أمثـال      ) 4/247(والقضاعي في مسنده    )3/18(خرجه البيهقي في السنن الكبرى    أ )(2
 .وغيرهم جميعهم عن جابر به) 1/306(الحديث 

 .2/451ثر  النهاية في غريب الحديث واأل)(3

تقريب ،  وزن محمد بصري أصله واسطي ثقة وكان يدلس شديدا         -بقاف– عمر بن علي بن عطاء بن مقدم         )(4
 .725صالتهذيب 

، قارب فالن في أموره إذا اقتصد     :يقال  ، أي اقتصدوا في األمور كلها واتركوا الغلو فيها والتقصير        :  معناها )(5
 .2/352النهاية في غريب الحديث واألثر ، والسداد هو القصد في األمر والعدل فيه

 . 3/346النهاية في غريب الحديث واألثر ، هو نقيضه: والرواح، سير أول النهار: الغدو هو:  معناها)(6

ولعلَّ ذلك أكثر ما كان في  . الدال الالم والجيم أصٌل يدلُّ على سيرٍ ومجيء وذَهاب        : قال ابن فارس  :  معناها )(7
ةفْيخ .ر اللَّيل: لَجفالدي2/294معجم مقاييس اللغة البن فارس ، س. 

 .39رقم  / الدين يسر /كتاب اإليمان /  صحيح البخاري )(8
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  :تخريج الحديث 

ومن ،  من طريق ابن أبي ذئب عن سعيد بن أبي سعيد به بمعناه)1(أخرجه البخاري أيضا
 من طريق )3(وأخرجه مسلم، ي هريرة عن أب)2(عوفطريق أبي عبيد مولى عبد الرحمن بن 

  .ذكوان ثالثتهم عن أبي هريرة بمعناه ومحمد بن سيرين وأبي عبيد مولى عبد الرحمن بن أزهر

  :دراسة رجال اإلسناد 

ذكره ابن ، أبو محمد المديني، )4( من السادسة الغفاريمعن بن محمد بن معن بن نضلة  - 
باذي في الهداية واإلرشاد في معرفة أهل الثقة والكال،  في الثقات)6(والدارقطني، )5(حبان

  .)7(والسداد

 )9("وهو قليل الحديث موثق:" وقال أيضا )8("وهو مدني ثقة قليل الحديث:"وقال ابن حجر 
بشار معروف والشيخ شعيب األرنؤوط .وعلق على هذا القول د، )10("مقبول:"وقال أيضا 

فقد روى عنه جمع ، هو إلى التوثيق أقربو، بل صدوق حسن الحديث:"على قوله بقولهما 
  )11("وال نعلم فيه جرحا، وروى له البخاري أربعة أحاديث وذكره ابن حبان في الثقات

 .ولم يجرحه أحد، واحتج به البخاري في صحيحه، حيث أنه وثق، الراجح أنه ثقة: قالت الباحثة

  .باقي رواة الحديث ثقات  - 

  

  

                                                 
 .6463رقم  / باب القصد والمداومة على العمل / كتاب الرقاق /  صحيح البخاري )(1

 .5673رقم  / باب تمني المريض الموت / كتاب المرضى /  صحيح البخاري )(2

ا رقـم    /باب لن يدخل أحد الجنة بعمله بل برحمـة اهللا           / كتاب صفة القيامة والجنة والنار      /  صحيح مسلم    )(3
7007 – 7008– 7009– 7010 – 7011. 

 .963ص تقريب التهذيب )(4

 .7/490 الثقات البن حبان )(5

 .1/344 ذكر أسماء التابعين للدارقطني )(6

 .2/711 الهداية واإلرشاد للكالباذي )(7

 .1/131 فتح الباري )(8

 .12/22 فتح الباري )(9

 .963ص تقريب التهذيب )(10

 .3/405 تحرير تقريب التهذيب )(11
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  :الحكم على الحديث 

وال يضر تدليس عمر بن علي حيث صرح بالسماع من معن بن ، ناده صحيحالحديث إس
   )1(حبانمحمد في رواية ابن 

  

 $   $   $   $   $      
  

  :قال ابن األثير رحمه اهللا

   )2(.أي حمل عليه فقَتله" ثم شد عليه فكان كأمسِ الذَّاهب"ومنه الحديث 
  

   )249(رقمالحديث 

حدثَني َأبو جعفَرٍ محمد بن عبد اللَّه حدثَنَا حجين بن :  اهللاقال اإلمام البخاري رحمه
الْمثَنَّى حدثَنَا عبد الْعزِيزِ بن عبد اللَّه بنِ َأبِي سلَمةَ عن عبد اللَّه بنِ الْفَضِل عن سلَيمان بنِ يسارٍ 

منِ عفَرِ بعج نقَاَلع رِيمةَ الضينِ ُأمنَا :رِو بما قَدارِ فَلَمينِ الْخب يدنِ عب اللَّه ديبع عتُ مجخَر 
صمح،يدع نب اللَّه ديبةَ: قَاَل ِلي عزمقَتِْل ح نع َألُهنَس يشحي وف ْل لَكقُلْتُ؟ ه :منَع ، كَانو 
يشحوصمح كُنسيَل لَنَا، يفَق نْهَألْنَا عيتٌ: فَسمح كََأنَّه رِهلِّ قَصي ظف ذَاك وفَجِْئنَا : قَاَل،)3( ه 

لَامالس دنَا فَرلَّميرٍ فَسسبِي هلَيقَفْنَا عتَّى وقَاَل،ح :تَجِرعم اللَّه ديبعى )4( ورا يم هتاممِإلَّا  بِع يشحو
هلَيرِجو هنَييع،اللَّه ديبي: فَقَاَل عرِفُنَأتَع يشحا وقَاَل: قَاَل؟ ي ثُم هِإلَي فَنَظَر : لَمِإلَّا َأنِّي َأع اللَّهلَا و 

 فَكُنْتُ ، َأبِي الْعيصِ فَولَدتْ لَه غُلَاما بِمكَّةَ ُأم قتَاٍل بِنْتُ:َأن عدي بن الْخيارِ تَزوج امرَأةً يقَاُل لَها
عضتَر5(َأس(كيمتُ ِإلَى قَدفَلَكََأنِّي نَظَر اها ِإيلْتُهفَنَاو هُأم عم الْغُلَام لْتُ ذَِلكمفَح فَكَشَفَ : قَاَل، لَه 

هِهجو نع اللَّه ديبقَاَل،ع ةَ َألَا : ثُمزمنَا بِقَتِْل حنِ : قَاَل،تُخْبِرب يدع نةَ بميةَ قَتََل طُعزمح ِإن منَع 
 فَلَما َأن خَرج : قَاَل، ِإن قَتَلْتَ حمزةَ بِعمي فََأنْتَ حر: فَقَاَل ِلي مولَاي جبير بن مطْعمٍ،الْخيارِ بِبدرٍ

ع امع نِ النَّاسنَيي -ادو نَهيبو نَهيب داِل ُأحيٌل بِحبنِ جنَييعا -)6(وتَاِل فَلَمالنَّاسِ ِإلَى الْق عتُ مجخَر
  فَخَرج ِإلَيه حمزةُ بن عبد الْمطَّلبِ: قَاَل، هْل من مبارِزٍ:َأن اصطَفُّوا ِللْقتَاِل خَرج سباع فَقَاَل

                                                 
 .2/63 صحيح ابن حبان )(1

 .2/451 النهاية في غريب الحديث واألثر )(2

 .4/497، تاج العروس، أي زق:  معناها)(3

على رأسه ويرد طَرفها على وجهِه، وال يعمل منها شـيًئا تحـت             هو أن يلُفَّها    : االعتجار بالعمامة :  معناها )(4
 .3/185النهاية في غريب الحديث واألثر، ذَقْنه

 .7/369، فتح الباري شرح صحيح البخاري، أي أطلب له من يرضعه:  معناها)(5

 .4/174معجم البلدان ، جبل من جبال أحد بينهما واد يسمى عام أحد وعام عينين:  عينين)(6
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ثُم شَد علَيه فَكَان  : قَاَلr اللَّه ورسولَه )2( َأتُحاد)1( يا سباع يا ابن ُأم َأنْمارٍ مقَطِّعة الْبظُورِ:فَقَاَل
  )4("...  )3(كََأمسِ الذَّاهبِ

  :تخريج الحديث 

  .انفرد به عن مسلم
  :دراسة رجال اإلسناد 

  .رواة الحديث كلهم ثقات

 $   $   $   $   $      
  

  :قال ابن األثير رحمه اهللا

هو كناية عن اجتناب النِّساء، أو عن الجد " أحيا الليَل وشَد المئزر"في حديث قيام رمضان 
ل، أو عنهما معفي العم هادت5(اواالج(   

  

   )250(رقمالحديث 

براهيم الْحنْظَلي وابن َأبِي عمرجميعا عن حدثَنَا ِإسحقُ بن ِإ: قال اإلمام مسلم رحمه اهللا
 َأخْبرنَا سفْيان بن عيينَةَ عن َأبِي يعفُورٍ عن مسلمِ بنِ صبيحٍ عن مسروق :ابنِ عيينَةَ قَاَل ِإسحقُ

َأحيا اللَّيَل وَأيقَظَ َأهلَه  ِإذَا دخََل الْعشْرr  اللَّه  كَان رسوُل:"عن عاِئشَةَ رضي اللَّه عنْها قَالَتْ
رْئزالْم شَدو دج6("و(.  

  
                                                 

جمع بظْر، ودعاه : البظُور،الْهنة الَّتي تَقْطعها الخافضة من فرج المرأة عند الختان: البظْر بفتح الباء:  معناها)(1
والعرب تُطلق هذا اللفظ في معرِض الذَّم وإن لن تكن أم من يقـال لـه                . بذلك ألن أمه كانت تَخْتن النساء     

 .1/138حديث واألثرالنهاية في غريب ال، خاتنةً

اتحاد بمهملتين وتشديد الدال أي أتعاند وأصل المحاددة أن يكون ذا في حد وذا في حد ثم اسـتعمل                :  معناها )(2
 .7/369، فتح الباري شرح صحيح البخاري، في المحاربة والمعاداة

 .7/369، فتح الباري شرح صحيح البخاري، كناية عن قتله أي صيره عدما:  معناها)(3

 .4072رقم  / باب قتل حمزة بن عبد المطلب رضي اهللا عنه / كتاب المغازي /  صحيح البخاري )(4

 .2/452 النهاية في غريب الحديث واألثر )(5

 .2676رقم  / باب االجتهاد في العشر اآلواخر من شهر رمضان / كتاب االعتكاف /  صحيح مسلم )(6



                    األحاديث الواردة من باب الشين مع الجيم حتى نهاية باب الشين مع الدال الثالثالفصل   

 
 

413

  :تخريج الحديث 

  .  من طريق علي بن عبد اهللا عن ابن عيينة به بنحوه)1(أخرجه البخاري
  :دراسة رجال اإلسناد 

   )2(هـ 243 ت ل إن أبا عمر كنية يحيىمحمد بن يحيى بن أبي عمر العدني نزيل مكة ويقا   -

: )6(  وابـن حجـر     )5( قال أبو حاتم     )4(" الحافظ": وقال الذهبي ) 3(ذكره ابن حبان في الثقات    
   )7("ال بأس به :" قال مسلمة ، "صدوق "

  .صدوق: قالت الباحثة

 .رواة الحديث ثقاتباقي  - 

  :الحكم على الحديث 

 إلى بن أبي عمر صدوق يرتقي بالمتابعاتالحديث حسن لذاته فيه محمد بن يحيى 
  . حيث تابعه إسحاق بن إبراهيم عند مسلم وعلي بن عبد اهللا عند البخاري الصحيح لغيره

  

 $   $   $   $   $      
  

  :قال ابن األثير رحمه اهللا

   )8(.العدو: الشد" كحضر الفَرس، ثم كشَد الرجل "وفي حديث القيامة 
  

                                                 
 .2024رقم  / اب العمل في العشر اآلواخر من رمضان ب/ كتاب صالة التراويح /  صحيح البخاري )(1

 .907ص تقريب التهذيب )(2

 .9/98 الثقات البن حبان )(3

 .2/230 الكاشف للذهبي )(4

 .8/125 الجرح والتعديل )(5

 .907ص تقريب التهذيب )(6

 .9/458 تهذيب التهذيب )(7

 .2/452 النهاية في غريب الحديث واألثر )(8
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   )251(رقمالحديث 

حدثَنَا عبد بن حميد َأخْبرنَا عبيد اللَّه بن موسى عن : قال اإلمام الترمذي رحمه اهللا
 )1("وِإن منْكُم ِإلَّا وارِدها" سَألْتُ مرةَ الْهمداني عن قَوِل اللَّه عز وجلَّ :ِإسراِئيَل عن السدي قَاَل

 يرِد النَّاس النَّار ثُم يصدرونr":  قَاَل رسوُل اللَّه :فَحدثَني َأن عبد اللَّه بن مسعود حدثَهم قَاَل
 يحِ ثُمكَالر ثُم قرحِ الْبكَلَم ملُهفََأو اِلهِمما بَِأعنْهسِمرِ الْفَرض2(كَح( اككَالر ثُم كَشَد ثُم هلحي ربِ ف

 هذَا حديثٌ حسن ورواه شُعبةُ عن السدي ولَم يرفَعه حدثَنَا محمد بن بشَّارٍ : قَاَل" ثُم كَمشْيهالرجِل
وِإن منْكُم ِإلَّا " عن عبد اللَّه بنِ مسعود حدثَنَا يحيى بن سعيد حدثَنَا شُعبةُ عن السدي عن مرةَ

 حدثَنَا محمد بن بشَّارٍ حدثَنَا عبد الرحمنِ بن مهدي " يرِدونَها ثُم يصدرون بَِأعماِلهِم:" قَاَل"وارِدها
 ِإن ِإسراِئيَل حدثَني عن السدي عن : قُلْتُ ِلشُعبةَ:عبد الرحمنِعن شُعبةَ عن السدي بِمثْله قَاَل 

 النَّبِي نع اللَّه دبع نةَ عرمrُةبقَاَل شُع :هعا َأددمنِّي علَكا وفُوعرم يدالس نم تُهعمس قَد3(. و(  

  :تخريج الحديث 

وأخرجه أبو يعلى ،  بإسناده عن عبيد اهللا بن موسى به بمعناه مختصرا)4(رميأخرجه الدا
 عن )أبو يعلى والحاكم( كالهما)6( والحاكم من طريق سعيد بن مسعود)5(من طريق أبي هشام

 عن عبد اهللا بن مسعود )7(كما أخرجه الحاكم من طريق مسروق، عبيد اهللا بن موسى به بنحوه
  .به بنحوه مطوالً

  :ة رجال اإلسناد دراس
أبو محمد  - بضم المهملة وتشديد الدال  -ي دبن عبدالرحمن بن أبي كريمة الس إسماعيل  - 

  )11( وذكره ابن حبان في الثقات)10( والعجلي)9(وثقه أحمد، )8(هـ127ت ، الكوفي
                                                 

 .71ة  سورة مريم آي)(1

 .2/909لسان العرب البن منظور ، الحضر والحضار من عدو الدواب:  معناها)(2

 .3159رقم / باب ومن سورة مريم / كتاب تفسير القرآن /  سنن الترمذي )(3

 .2844رقم / باب في ورود النار / كتاب الرقاق /  سنن الدارمي )(4

 .5/43 مسند أبي يعلى )(5

 .2/376ن للحاكم مستدرك على الصحيحيال )(6

 .4/586مستدرك على الصحيحين للحاكم ال )(7

 .1/108 تقريب التهذيب )(8

 .1/192 بحر الدم )(9

 .1/227 معرفة الثقات )(10

 .4/20 الثقات البن حبان )(11
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، )1("ال بأس به، ما سمعت أحدا يذكر السدي إال بخير، وما تركه أحد: "وقال يحيى القطان
   .)3( "ليس به بأس: "وقال في موضع آخر، )2( "صالح: "قال النسائيو

والسدي له أحاديث يرويها عن عدة شيوخ له، وهو عندي مستقيم الحديث، : "وقال ابن عدي
   .)4("صدوق ال بأس به

   .)5("صدوق يهم ورمي بالتشيع" : وقال ابن حجر

السدي : عبد الرحمن بن مهديقال لي يحيى بن معين يوما عند  :"وقال أحمد بن حنبل
   )7("ضعيف: "إال أنه سئل عنه مرة فقال، )6("ضعيف، فغضب عبد الرحمن، وكره ما قال

وسئل  )9("يكتب حديثه، وال يحتج به: "وقال أبو حاتم، )8("في حديثه ضعف: "وقال ابن معين
   .)11("ضعيف، وكان يتناول الشيخين: "وقال العقيلي )10("لين:"أبو زرعة عنه فقال

سمعت من السدي، فأقمت حتى سمعته يتناول أبا بكر وعمر فلم أعد : "وقال حسين بن واقد
   .)12("إليه

  .)14("السدي، كذاب شتام: "وقال الجوزجاني، )13(ال يحتج بحديثه: "وقال الطبري

  .وأما تضعيفه ألجل تشيعه، صدوق يهم: قالت الباحثة

  .باقي رواة الحديث ثقات  - 
  

                                                 
 .3/134 تهذيب الكمال )(1

 .3/135 المصدر نفسه )(2

 . المصدر نفسه )(3

 .1/277 الكامل في ضعفاء الرجال )(4

 .141صقريب التهذيب  ت)(5

 .2/184 الجرح والتعديل )(6

 .3/134 تهذيب الكمال )(7

 . المصدر نفسه)(8

 .2/185 الجرح والتعديل )(9

 .3/134 تهذيب الكمال )(10

 .1/274 تهذيب التهذيب )(11

 . المصدر نفسه)(12

 . المصدر نفسه)(13

 .1/48 أحوال الرجال للجوزجاني  )(14
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  :ث الحكم على الحدي

" هذا حديث حسن:"وقال الترمذي ، فيه السدي صدوق يهم، الحديث إسناده حسن لذاته
هذا :"وقال الحاكم،ويرتقي إلى الصحيح لغيره) السديحيث توبع شيخ (  ويتقوى بالمتابعةكما تقدم

  .)2(وصححه األلباني، )1(:"حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه
  

 $   $   $   $   $     
  

  :بن األثير رحمه اهللاقال ا

  )3(أي عدواً" ال تَقْطع الوادي إالّ شداً"ومنه حديث السعي 

   )252(رقمالحديث 

حدثَني عبيد بن ِإسماعيَل حدثَنَا َأبو ُأسامةَ عن هشَامٍ عن  : قال اإلمام البخاري رحمه اهللا
 فَقَدم رسوُل اللَّهr كَان يوم بعاث يوما قَدمه اللَّه ِلرسوِله " :ها قَالَتَْأبِيه عن عاِئشَةَ رضي اللَّه عنْ

r وِلهسِلر اللَّه هموا قَدحرجو ماتُهورقُتِّلَتْ سو ملَُؤهقَ مافْتَر قَدو rِلَامي الِْإسف خُوِلهِمي دقَاَل " فو 
 َأخْبرنَا عمرو عن بكَيرِ بنِ الَْأشَج َأن كُريبا مولَى ابنِ عباسٍ حدثَه َأن ابن عباسٍ :ابن وهبٍ

لية  لَيس السعي بِبطْنِ الْوادي بين الصفَا والْمروة سنَّةً ِإنَّما كَان َأهُل الْجاه:رضي اللَّه عنْهما قَاَل
 قُولُونيا ونَهوعسي4(لَا نُجِيز(اِإلَّا شَد اءطْحالْب )5(.  

  :تخريج الحديث 

  .انفرد به عن مسلم

  :دراسة رجال اإلسناد 

  .رواة الحديث كلهم ثقات

 $   $   $   $   $     
  

                                                 
 .4/586لحاكم مستدرك على الصحيحين لال )(1

 .7/159صحيح وضعيف سنن الترمذي لأللباني ،1/1405جامع الصغير وزيادته لأللباني ال )(2

 .2/452 النهاية في غريب الحديث واألثر )(3

 .1/315النهاية في غريب الحديث واألثر، القطع والسير، من الجوز:  معناها)(4

 .3846رقم  / مة في الجاهلية باب القسا/ كتاب مناقب األنصار /  صحيح البخاري )(5
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  :قال ابن األثير رحمه اهللا

أي يعدون، هكذا جاءت اللفظة في كتاب " الجبلحتى رأيتُ النساء يشتَددن في "وفي حديث أحد 
والذَّي جاء في غيرهما . هكذا جاء بدال واحدة" يشْتَدن"والذي جاء في كتاب البخَاري . الحميدي

   )1(أي يصعدن فيه: بالسين المهملة والنون" يسندن"

   )253( الحديث 

 َأبِي عن)2(ِإسراِئيَل عن موسى بن اللَّه بيدع حدثَنَا: قال اإلمام البخاري رحمه اهللا
 وَأمر الرماة من جيشًا r النَّبِي وَأجلَس يومِئذ الْمشْرِكين لَقينَا :قَاَل t )4( الْبراءعن)3(ِإسحقَ
هِملَيع دبع قَاَل اللَّهوا لَا :"وحرتَب ِإن تُمَأينَا ونَاررظَه هِملَيوا فَلَا عحرتَب ِإنو موهتُمَأيوا ررظَه 
 قَد سوقهِن عن رفَعن الْجبِل في يشْتَددن النِّساء رَأيتُ حتَّى هربوا لَقينَا فَلَما تُعينُونَا فَلَا علَينَا
 تَبرحوا لَا َأنr  النَّبِي ِإلَي عهِد :اللَّه عبد فَقَاَل ،الْغَنيمةَ الْغَنيمةَ :نيقُولُو فََأخَذُوا خَلَاخلُهن بدتْ
 محمد؟ الْقَومِ َأفي :فَقَاَل سفْيان َأبو وَأشْرفَ قَتيلًا سبعون فَُأصيب وجوههم صرِفَ َأبوا فَلَما فََأبوا
 الْخَطَّابِ؟ ابن الْقَومِ َأفي :فَقَاَل "تُجِيبوه لَا :"قَاَل قُحافَةَ؟ َأبِي ابن الْقَومِ َأفي :فَقَاَل "جِيبوهتُ لَا :"فَقَاَل
 َأبقَى اللَّه وعد يا كَذَبتَ :فَقَاَل نَفْسه عمر يملك فَلَم ،لََأجابوا َأحياء كَانُوا فَلَو قُتلُوا هُؤلَاء ِإن :فَقَاَل
اللَّه كلَيا عم خْزِيكو قَاَل يَأب انفْيُل :سُل اعبفَقَاَل ،ه النَّبِي r": وها :قَالُوا "َأجِيبقَاَل نَقُوُل؟ م": 

 ما :قَالُوا "َأجِيبوهr ": النَّبِي فَقَاَل لَكُم عزى ولَا الْعزى لَنَا :سفْيان َأبو قَاَل "وَأجلُّ َأعلَى اللَّه قُولُوا
 سجاٌل والْحرب بدرٍ بِيومِ يوم :سفْيان َأبو قَاَل "لَكُم مولَى ولَا مولَانَا اللَّه قُولُوا :"قَاَل نَقُوُل؟

ونتَجِدثْلَةً وم لَم را آمبِه لَمي وْؤن5(. تَس(   
  

  :تخريج الحديث 

  .من طريق زهير بن معاوية عن أبي إسحاق به بنحوه مختصرا )6(لبخاري أيضاأخرجه ا

                                                 
 .2/452 النهاية في غريب الحديث واألثر )(1

 .134صتقريب الهذيب ،  إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي الهمداني أبو يوسف الكوفي)(2

 .739صهـ تقريب التهذيب 129ت ، السبيعي، أبو إسحاق، عمرو بن عبد اهللا بن عبيد:  هو)(3

 .و ابن عازبه:  قالت الباحثة)(4

 .4043رقم  / باب غزوة أحد /كتاب المغازي / صحيح البخاري )(5

، 3039رقـم   / باب ما يكره من التنازع واالختالف في الحرب   / كتاب الجهاد والسير    /  صحيح البخاري    )(6
" باب قولـه  / كتاب تفسير القرآن ، 4067رقم " / إذ تصعدون وال تلوون على أحد    "باب  / كتاب المغازي   

 .4561رقم  " / والرسول يدعوكم في آخراكم 
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  :دراسة رجال السند 

  .رجال السند كلهم ثقات 

 $   $   $   $   $     

  :قال ابن األثير رحمه اهللا

 أي عالَ وارتَفَعتْ"  بعد ما اشْتَد النهارrفغَدا على رسول اللّه "وفي حديث عتْبان بن مالك 
   )1(شمسه

   )254(رقمالحديث 

 َأخْبرنَا معمر : َأخْبرنَا عبد اللَّه قَاَل:قَاَل)2(حدثَنَا عبدان: قال اإلمام البخاري رحمه اهللا
 )3( مجةً مجها وعقََلr َأخْبرني محمود بن الربِيعِ وزعم َأنَّه عقََل رسوَل اللَّه :عن الزهرِي قَاَل

 كُنْتُ ُأصلِّي : سمعتُ عتْبان بن ماِلك الَْأنْصارِي ثُم َأحد بني ساِلمٍ قَاَل:من دلْوٍ كَان في دارِهم قَاَل
 تُ النَّبِياِلمٍ فََأتَيي سني بمِلقَوrُفَقُلْت :يالس ِإنرِي وصتُ بِإنِّي َأنْكَر  جِدسم نيبي ونيوُل بوَل تَح

 فَغَدا " َأفْعُل ِإن شَاء اللَّه:"قَومي فَلَوددتُ َأنَّك جِْئتَ فَصلَّيتَ في بيتي مكَانًا حتَّى َأتَّخذَه مسجِدا فَقَاَل
 وُل اللَّهسر لَيعrدعب هعكْرٍ مو بَأبالنَّ و ا اشْتَدم  اره النَّبِي تَْأذَنفَاسr تَّىح سلجي فَلَم نْتُ لَهفََأذ 

 َأين تُحب َأن ُأصلِّي من بيتك فََأشَار ِإلَيه من الْمكَانِ الَّذي َأحب َأن يصلِّي فيه فَقَام فَصفَفْنَا :قَاَل
يننَا حلَّمسو لَّمس ثُم خَلْفَهلَّم4(" س(.  

  

  :تخريج الحديث 

مالك بن  و)6(عقيل بن خالد و)5(أخرجه البخاري أيضا من طريق إبراهيم بن يعقوب
    كما أخرجه من طريق معاذ ، وحديث إبراهيم مطولًا،  ثالثتهم عن الزهري به بنحوه)7(أنس

                                                 
، 3039رقـم   / باب ما يكره من التنازع واالختالف في الحرب    / كتاب الجهاد والسير    / صحيح البخاري    )(1

" باب قولـه  / كتاب تفسير القرآن ، 4067رقم " / إذ تصعدون وال تلوون على أحد    "باب  / كتاب المغازي   
 .4561رقم  " / والرسول يدعوكم في آخراكم 

 .526صتقريب التهذيب ،-أبو عبد الرحمن المروزي الملقب بعبدان  ، عبد اهللا بن عثمان بن جبلة:  هو)(2

 .6/198، تاج العروس، مج الرجل الشراب والشيء من فيه:  معناها)(3

 .795رقم  / لم ير رد السالم على اإلمام واكتفى بتسليم باب من / كتاب اآلذان /  صحيح البخاري )(4

 كتـاب  – 406رقم  / باب إذا دخل بيتنا يصلي حيث شاء أو حيث أمر       / كتاب الصالة   /  صحيح البخاري    )(5
    .1113رقم  / باب صالة النوافل جماعة / الجمعة 

 .425رقم  / باب المساجد في البيوت / كتاب الصالة /  صحيح البخاري )(6

 .667رقم  / باب الرخصة في المطر والعلة أن يصلي في رحله / كتاب األذان /  صحيح البخاري )(7
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لمبارك به  عن عبد اهللا بن ا)2(ومن طريق حبان بن موسى،  عن عبدان به بمعناه)1(بن أسدا
 عن الزهري به بنحوه ومن طريق أنس بن )3(وأخرجه مسلم من طريق يونس بن يزيد، بنحوه

  . به بنحوه )4(مالك عن محمود بن الربيع وعن عتبان بن مالك
  :دراسة رجال اإلسناد 

  .رواة الحديث كلهم ثقات 

 $   $   $   $   $      
 

  :قال ابن األثير رحمه اهللا

األشداقُ جوانب الفَم، وإنما يكون ذلك " يفتتح الكالم ويخْتَتمه بأشْداقه"م في صفته عليه السال
   )5(بين الشدق: ورجل أشْدق. والعرب تَمتدح بذلك. لرحب شدقَيه

  ( *)الحديث 

   . )100(تقدمت دراسة الحديث في حديث 
  

 $   $   $   $   $      
  

  :قال ابن األثير رحمه اهللا

فهم المتَوسعون في الكالم من غير احتياط " أبغَضكم إلي الثِّرثاَرون المتَشدقون"حديثه اآلخر فأما 
   )6(المستَهزِىء بالناس يلْوى شدقَة بهم وعليهمِ: أراد بالمتَشدق: وقيل. واحترازٍ

  

                                                 
 .686رقم  / باب إذا زار اإلمام قوماً فأمهم / كتاب األذان /  صحيح البخاري )(1

 .838رقم  / باب يسلم حين يسلم اإلمام/ كتاب األذان /  صحيح البخاري )(2

 .1381رقم  / باب الرخصة في التخلف عن الجماعة بعذر / اب المساجد ومواضع الصالة كت/  صحيح مسلم )(3

 .56رقم  / باب من لقي اهللا باإليمان وهو غير شاك فيه دخل الجنة  / كتاب اإليمان /  صحيح مسلم )(4

 .2/453 النهاية في غريب الحديث واألثر )(5

 .صدر نفسهم ال)(6
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   )255(رقمالحديث 

 بن حبان حدثَنَا الْبغْدادي خراشٍ بنِ الْحسنِ بن َأحمد حدثَنَا : رحمه اهللا الترمذيقال اإلمام
 َأن جابِرٍ عن الْمنْكَدرِ بنِ محمد عن سعيد بن ربه عبد حدثَني فَضالَةَ بن مبارك حدثَنَا هلَاٍل

 وِإن َأخْلَاقًا َأحاسنَكُم الْقيامة يوم مجلسا منِّي وَأقْربِكُم ِإلَي َأحبكُم من ِإن :"قَاَل  r  اللَّه رسوَل
كُمغَضَأب ِإلَي كُمدعَأبنِّي وا مسلجم موي ةاميالْق ونثَارالثَّر قُونتَشَدالْمو هِقُونتَفَيالْما :قَالُوا "وي 
 :عيسى َأبو قَاَل "الْمتَكَبرون :"قَاَل ؟الْمتَفَيهِقُون فَما والْمتَشَدقُون الثَّرثَارون علمنَا دقَ اللَّه رسوَل
 الْحديثَ هذَا بعضهم وروى الْوجه هذَا من غَرِيب حسن حديثٌ وهذَا هريرةَ َأبِي عن الْباب وفي
نع الْمكارنِ بالَةَ بفَض نع دمحنِ مرِ بنْكَدالْم نابِرٍ عج نع النَّبِي  r  لَمو ذْكُري يهف نع دبع 
هبنِ رب يدعذَا سهو ح1( َأص(.  

  :تخريج الحديث 

الخطيب  و)أبو بدر الغبري( من طريق عبد بن الوليد )2(أخرجه الخرائطيأخرجه 
وأخرجه ابن ، من طريق يحيى بن محمد بن السكن كالهما عن حبان بن هالل)3(غداديالب

  . من طريق مؤمل بن إسماعيل عن مبارك بن فضالة ثالثتهم به بمثله)4(عساكر
  :دراسة رجال اإلسناد 

قال ابن حجر )6(وثقه الخطيب،)5(ه 242ت ، أبو جعفر، أحمد بن الحسن بن خراش البغدادي  - 
   .)7("وذكره ابن حبان في الثقات:"في التهذيب 

  . )9("صدوق:"قال ابن حجر،"الحافظ المحدث :" )8(وقال الذهبي     
  .صدوق: قالت الباحثة

  . ثقات باقي رواة الحديث - 

  
                                                 

  .2018رقم /باب ما جاء معالي األخالق/والصلة كتاب البر /سنن الترمذي  )(1
 .1/64مساوئ األخالق للخرائطي   )(2

 .4/62تاريخ بغداد   )(3

  .37/397تاريخ دمشق   )(4
 .88تقريب التهذيب ص   )(5

 .4/79تاريخ بغداد   )(6

 .1/21تهذيب التهذيب   )(7

 .12/157 سير أعالم النبالء   )(8

 .88تقريب التهذيب ص   )(9
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  :الحكم على الحديث 

قال ابن ، وفيه مبارك بن فضالة، فيه أحمد بن الحسن صدوق، حسن اإلسنادالحديث 
وهنا ، )2(" فإذا قال حدثنا فهو ثقة، يدلس كتيرا:"بو زرعةقال أ، )1("صدوق يدلس ويسوي:"حجر

 كما تقدم"هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه:" وقال الترمذي،في هذه الرواية صرح بالسماع
  .)3(والحديث صححه األلباني

  

  انتهى بحمد اهللا
 

                                                 
 918تقريب التهذيب ص   )(1

 .27/187تهذيب الكمال   )(2

 .5/18صحيح وضعيف سنن الترمذي   )(3
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  الخاتمة
 

 لسالم علـى صـفيه  بعد حمد اهللا سبحانه وتعالى، والثناء عليه بما هو أهله، والصالة وا          
  :وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان وبعد،محمد بن عبد اهللا

وبعـد  ، فقد تم بفضل من اهللا ومنته دراسة جزء من أحاديث كتاب ابن األثير المرفوعة               
اإلطالع على األحاديث التي استدل بها في كتابه من بداية باب السين مع النون حتى نهاية باب                 

تخريجها ودراستها والحكم عليها، يمكن للباحثة أن تسجل أبرز النتائج التـي            الشين مع الدال، و   
توصلت إليها من خالل هذه الدراسة، وأبرز التوصيات التي توصي بها طلبة العلـم، وخاصـة                
الراغبين في إتمام دراسة أحاديث كتاب ابن األثير بخاصة، موضحةً ذلك مـن خـالل النقـاط                 

  :التالية
  :التي توصلت إليها الباحثة من خالل الدراسةالنتائج : أوالً

 بإيراد األحاديث الصحيحة، بل توسع أكثـر حتـى أورد           - رحمه اهللا  - لم يلتزم ابن األثير      -1
الضعيفة بل والموضوعة أحيانًا، ولعله قصد استيعاب كل األلفاظ الغريبة           و األحاديث الحسنة 

  .القبول والردالتي وردت في أي حديث دون النظر إلى حاله من حيث 

 كثير من األحاديث التي استدل بها ابن األثير في كتابه هي أحاديث غريبة األلفاظ بالنـسبة                 -2
  .ألحاديث السنة النبوية

 تنوع أسلوب ابن األثير في طريقة االستدالل باألحاديث النبوية، فتارة يوردها بنفس اللفـظ،          -3
  .ا بالمعنىوتارة يوردها بأقرب لفظ يدل عليه، وتارة يذكره

 إن ابن األثير اطلع على مصادر ومراجع ربما بعضها لم يطبع بعد، أو أن بعضها لم يصل                  -4
إلينا، وربما أن بعضها فُقد في غزو التتار  لبغداد، أدى ذلك إلى وجود أحاديث لـم تقـف                   
الباحثة عليها مسندةً، إال أنها ذكرت في بعض كتب غريب الحديث وخاصة الناقلين عن ابن               

  .ألثيرا

 ورد في كتاب النهاية عدد ليس بالقليل من األحاديث التي خرجتها  كتب متـأخرة بأسـانيد                  -5
  .وكان هذا سبباً لوجود رواة لم تقف الباحثة على ترجمة لهم، طويلة
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  :وهذا جدول تفصيلي يبين خالصة دراسة الباحثة لهذه األحاديث-6
  

 عدد األحاديث تصنيف األحاديث

 255 ديث التي قامت الباحثة بدراستهاعدد األحا

 35 عدد األحاديث التي لم تعثر على تخريج لها

  21  عدد األحاديث المكررة

 84 عدد األحاديث التي وردت في الصحيحين أو في أحدهما

 136 :عدد األحاديث التي هي خارج الصحيحين وهي موزعة على النحو التالي

 32 عدد األحاديث الصحيحة لذاتها.1

 3 عدد األحاديث الصحيحة لغيرها.2

 19 عدد األحاديث الحسنة لذاتها.3

 1 عدد األحاديث الحسنة لغيرها.4

 54 عدد األحاديث الضعيفة.5

 27 عدد األحاديث الضعيفة جدا والموضوعة.6

  :التوصيات: ثانياً

 األحاديث النبوية   وجوب توجيه طلبة الحديث الشريف إلى دراسة السنة النبوية، وإلى دراسة          . 1
  .وتقديمها لعامة الناس ليسهل عليهم اإلفادة من هذا الجهد، لبيان صحيحها من سقيمها

فمـن  ،  عليه rإذ هو جزء أصيل في فهم حديث رسول اهللا          ،  االهتمام بعلم غريب الحديث    -2
، حتى يصل إلى المعنى المراد من كالم النبـوة        ، يرد فهم  الحديث عليه بكتب غريب اللفظ       

  .وإال جانب الصواب

  .  السعي لعمل موسوعة خاصة بغريب الحديث تخدم طالب العلم الشرعي بشكل عام-3

  .حتى يتسنى لطلبة العلم االستفادة منها،  االهتمام بتحقيق المخطوطات وطباعتها-4
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  ارســـهــالف
  

  .فهرس اآليات القرآنية: أوالً
  .فهرس األحاديث النبوية: ثانياً
  .هرس الرواة المترجم لهم جرحا وتعديالًف: ثالثًا
  فهرس المصادر والمراجع: رابعا
  .فهرس الموضوعات: خامسا
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  )1(فهرس اآليات القرآنية: أوالً

 الصفحة رقمها اآلية الكريمة م

 سورة البقرة

 401 195 )ْهُلَكةِ َوَأْنِفُقوا ِيف َسبِيِل اهللاَِّ َوَال ُتْلُقوا بَِأْيِديُكْم إَِىل التَّ ( 1

  آل عمرانسورة 

4 
ُسـُل ( ٌد إِالَّ َرُسـوٌل َقـْد َخَلـْت ِمـْن َقْبلِـِه الرُّ  إَِىل )َوَما ُحمَمَّ

اكِِرينَ (َقْولِِه   23 144 )الشَّ

  نساءالسورة 

5 
ــذِ ( ُكــُم الَّ ُقــوا َربَّ ــاُس اتَّ ــا النَّ َ ــا َأهيُّ  َخَلَقُكــْم ِمــْن َنْفــٍس يَي

 46 1 )َواِحَدةٍ 

ًدا َفَجَزاُؤُه َجَهنَّمُ َوَمْن َيقْ ( 6  394 93 )ُتْل ُمْؤِمنًا ُمَتَعمِّ

  سورة األنعام

 257 103 )ما َجَعل اهللاّ من َبِحريٍة وال سائِبةٍ ( 7

  سورة األعراف

 117 143 ) ربه للجبل جعله دكا فلام جتّىل ( 8

 117 143 )وخر موسى صعقا ( 9

  سورة يوسف

 135 25 )وأْلفيا َسّيَدها َلَدى الباب( 11

                                                 
  .مرتبة حسب سور القرآن )1(
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 الصفحة رقمها اآلية الكريمة م

  حجرالسورة 

ا َكَفْينَاَك اْملُْسَتْهِزئِنيَ ( 12  332 95 )إِنَّ

  اإلسراءسورة 

قُّ َوَزَهَق اْلَباطُِل ( 13  249 81 )َجاَء اْحلَ

  سورة مريم

 414 71 )َوإِْن ِمنُْكْم إِالَّ َواِرُدَها( 14

  الزخرفسورة

ُلُفونجلَعْلنا منكم مالئكًة يف األرض ولو َنشاُء ( 15  189 60 )َخيْ

   الحشرسورة

ُظْر َنْفٌس َما َقدَّ ( 16 ُقوا اهللاََّ َوْلَتنْ ُقوا اهللاَّاتَّ  46 18 )َمْت لَِغٍد َواتَّ

  جمعةالسورة 

وا إَِلْيَها َوَتَرُكوَك َقائًِام ( 17 ًوا اْنَفضُّ اَرًة َأْو َهلْ  192 11 )َوإَِذا َرَأْوا ِجتَ

 )الزلزلةسورة 

18 
ا َيَرُه ( ٍة َخْريً ٍة َفَمْن َيْعَمْل ِمْثَقاَل َذرَّ َوَمـْن َيْعَمـْل ِمْثَقـاَل َذرَّ

ا َيَرهُ   62 7/8 )َرش 
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  )1(فهرس األحاديث النبوية: ثانيا

  رقم الحديث  الراوي  طرف الحديث

 90 عائشة نَعم: قَالَتْ"َأتُحبيني ؟

كُوكُما تَرشَةَ مبكُوا الْح99 عبد اهللا بن عمرو اتْر 

دعس ةرغَي نم ونبجَأتَعنْهم رلََأنَا َأغْي اللَّه244 سعد بن عبادة  فَو 

 105 مالك بن ربيعة هنَا ها اجلسوا

 128 أنس بن مالك احفظي علينا الباب، ال يدخل علينا أحد

 6 أبو تميمة أدعو إلى اهللا الذي إن أصابك ضر فدعوته كشفه عنك

 175 عائشة إذا أنشأت السماء بحرية

ثُم خَرج عامدا ِإلَى ،  َأحدكُم فََأحسن وضوءهِإذَا تَوضَأ
هابِعَأص نيب كَنشَبفَلَا ي جِدسالْم 

 196 كعب بن عجرة

 هذلِّ هصفَلْي تَهخَافُ فَوي يالَّذ رالَْأم كُمدَأح رضِإذَا ح
 الصلَاةَ

 197 عبد اهللا بن عمر

ف تُمراِإذَا سنَانَهَأس كَابنُوا الركبِ فََأمص33 جابر بن عبد اهللا ي الْخ 

 31 جابر بن عبد اهللا ِإذَا كُنْتُم في الْخصبِ فََأمكنُوا الركْب َأسنَّتَها

ابجالْح فَعري َأن لَيع 80 عبد اهللا بن مشعود ِإذْنُك 

ديقُوُل سا يوا ِإلَى معماس67 أبو هريرة كُم 

 82 أنس بن مالك َأصلحيها

                                                 
 . مرتبة حسب حروف المعجم)(1
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  رقم الحديث  الراوي  طرف الحديث

 7 عائشة َأعدلْتُمونَا بِالْكَلْبِ والْحمارِ

 50 جابر بن عبد اهللا اعزِْل عنْها ِإن شْئتَ فَِإنَّه سيْأتيها ما قُدر لَها

 162 جابر بن عبد اهللا ُأعطيتُ خَمسا لَم يعطَهن َأحد قَبلي

 146 عكرمة بن خالد أعطيك أعنة الخيل تقاتل عليها فإنك امرؤ فارس

 أغزهم فإذا أشرفت عليهم فأذِّن ثم قاتلهم إن لم تسمع 
 أذانًا  فكانت تلك الداعية

محمد بن عبد اهللا 
 ومحمد بن إسحاق

12 

اللَّه شَاء ُل ِإن254 عتبان بن مالك َأفْع 

 122 ابن عباس إليادي ؟أفيكم من يعرف قس بن ساعدة ا

 إلى rاكتب بسم اهللا الرحمن الرحيم من محمد النبي  
 األقيال

 144 وائل بن حجر

نَاءهبِالد ا غُلَامي لَه 242 قيلة بنت مخرمة اكْتُب 

 اللَّه كروسي َأن ينا تَخَافَأم اءما َأسنِ يياروي السَألْق
 بِسوارٍ من نَارٍ

 84 أسماء بنت زيد

هرصب اتَ شَخَصِإذَا م انا الِْإنْسوتَر 241 أبو هريرة َألَم 

ا النَّاسهَأي ن215 العباس بن عبد المطلب إلى أي 

 وُل اللَّهسر رَأمrِنيدو74 أبو هريرة  بِقَتِْل الَْأس 

 علَى فَرسٍ من مسكَنه َأن َأبا بكْرٍ رضي اللَّه عنْه َأقْبَل
 بِالسنْحِ

 8 عائشة

إن ابني هذا سيد ولعل اهللا أن يصلح به بين فئتين 
 عظيمتين من المسلمين

 65 عمرو بن العاص
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  رقم الحديث  الراوي  طرف الحديث

هِإلَّا غَلَب دَأح ينالد شَادي لَنو رسي ينالد 248 أبو هريرة ِإن 

 85 حميد بن هالل جنَّةََأن الرجَل ِإذَا ُأدخَل الْ

 223 أبو هريرة ِإن الرحم شَجنَةٌ من الرحمنِ

 120 ثوبان ِإن اللَّه زوى ِلي الَْأرض فَرَأيتُ مشَارِقَها ومغَارِبها

إن اهللا لم ينزل داء أو لم يخلق داء إال وقد أنزل أو خلق 
 له دواء

 117 أبو سعيد الخدري

 234 عائشة  ينزل في النصف من شعبان إلى السماء الدنياإن اهللا

 152 أنس بن مالك  سن فيما سقت السماء وسقى السيحrأن النبي 

مهدقُوُل َأحي كُملَيوا علَّمِإذَا س ودهالْي ِإن : كُملَيع امالس
 علَيك: فَقُْل

 118 عبد اهللا بن عمر

ي لَا تَجتُأم ِإنلَالَةلَى ضع ع79 أنس بن مالك تَم 

يحشَح يححَأنْتَ صقَ ودتَص 229 أبو هريرة َأن 

  153  أنس   سن فيما سقت السماءrأن النبي 

اِهللا رسوَل أن r لما إلى مكةَ من هاجر المدينة  
 

 5 الخزاعي معبد أبو

 وَل اللَّهسر ِإنrي لَم يننس عسكَثَ تم ج150 جابر بن عبد اهللا ح 

 وَل اللَّهسر َأنr "لَاةي الصا فه135 عبد اهللا بن مسعود س 

  226  عبد اهللا بن مسعود  ِإن شَيطَان الْمْؤمنِ يلْقَى شَيطَان الْكَافرِ

ف لَّةالْهِلَاِل ثَلَاثَةَ َأه ِإلَى الْهِلَاِل ثُم كُنَّا لَنَنْظُر نِ ِإنير75 عائشةي شَه 
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  رقم الحديث  الراوي  طرف الحديث

 وِل اللَّهسر اتيي َأبتْ فدا ُأوقموrنَار  

  16  ابن قتيبة  خطب امرأة إن لقمان بن عاد

ِإن اِلسجثَلَاثَةٌ الْم اِلمس مغَانو شَاجِب209  أبو سعيد الخدري  و  

ِإن نم كُمبَأح ِإلَي بِكُمَأقْرنِّي وم سلجام موي ةاميالْق 
نَكُماسَأخْلَاقًا َأح  

  255  جابر بن عبد اهللا

 –إن مما صنع اهللا لنبيه أن هذين الحيين من األنصار 
  كانا يتصاوالن في اإلسالم–األوس والخزرج 

عبد الرحمن بن كعب 
 بن مالك

11 

لْمالْع فَعري َأن ةاعالس اطَأشْر نم 96 لكأنس بن ما ِإن 

 اللَّه نَبِي َأنrاءدوس ةدربِب ر181 مطرف بن عبد اهللا  اتَّز 

 216 عائشة َأن نَعم

 25 ابن قتيبة  فلقوه مقبال من تبوكrأن وفد همدان قدموا على النبي 

ةرالْآخا ونْيي الدف ميرنِ مى بيسلَى النَّاسِ بِع204 أبو هريرة َأنَا َأو 

موي مآد لَدو دي61 أبو هريرة َأنَا س 

 43 أبو هريرة َأنْجِ عياشَ بن َأبِي ربِيعةَ اللَّهم َأنْجِ سلَمةَ بن هشَامٍ

ِإلَي ونمتَخْتَص ِإنَّكُمو شَرا َأنَا ب132 أم سلمة ِإنَّم 

 170 جبير بن مطعم يء واحدِإنَّما بنُو الْمطَّلبِ وبنُو هاشمٍ شَ

 وُل اللَّهسَل را نَزِإنَّمr وجِهِلخُر حمَأس كُونِلي بصحالْم 
نَّةبِس سلَيو 

 20 عائشة

بِيِل اللَّهي سف كَبرمو ماِل خَاديعِ الْممج نم يككْفا ي171 أبو هاشم بن عتبة ِإنَّم 
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لْبا يِإنَّملَا خَلَاقَ لَه نم هذه 160 عبد اهللا بن عمر س 

 تُ النَّبِينْعي كَان َأنَّهr 186 أبو هريرة 

 ظَمَأع مةَ آديذُر َأ اللَّهنْذُ ذَرضِ مي الَْأرتْنَةٌ فف تَكُن لَم ِإنَّه
 من فتْنَة الدجاِل

 149 أبو أمامة الباهلي

نَز آنَِأنَّهالْقُر ناتٌ مآي يه217 سعد بن أبي وقاص لَتْ ف 

يهلعفَلَا تَج هجالْو شُبي 182 ام سلمة ِإنَّه 

نى ِلَأسى َأوُأنَس19 مالك ِإنِّي لََأنْس 

اطُونوالس النَّار ةاُألم هذه نخُُل مدي نُل م94 أبو هريرة َأو 

 227 عبد اهللا بن عمرو نما هلك من كان قبلكم بالشحالشح فإ وإياكم

 116 أم سلمة َأين َأبو الْحسنِ ؟

 بِه تُمرا ُأملُوا كُلَّ متَفْع لَن يقُوا َأوتُط لَن ِإنَّكُم ا النَّاسهَأي
 ولَكن سددوا وَأبشروا

 178 الحكم بن حزم

 228 خالد بن زيد رى الضيفبريء من الشح من أدى الزكاة وق

بشِّر هذه الُْأمةَ بِالسنَاء والرفْعة والدينِ والنَّصرِ والتَّمكينِ 
 في الَْأرضِ

 45 أبي بن كعب

 وُل اللَّهسثَ رعبrٍسنْدس ةببِج رم14 أنس بن مالك  ِإلَى ع 

 وُل اللَّهسثَ رعبrَةً ثرِيا  سَأب هِملَيع رَأمو اَئةلَاثَ م
 عبيدةَ بن الْجراحِ

 167 جابر بن عبد اهللا

 ي النَّبِيثَنعبrِنم34 معاذ بن جبل  ِإلَى الْي 
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 2 ابو هريرة بكم إذا خرجتم منها كفرا كفرا إلى سنبك من األرض

رِكي ظَهف دح نَةَ َأوي177 ابن عباس الْب 

 طَرم مهابِإذْ َأص شُونمي لَكُمقَب كَان نما ثَلَاثَةُ نَفَرٍ منَميب
هِملَيقَ عا ِإلَى غَارٍ فَانْطَبوفََأو 

 58 عبد اهللا بن عمر

ناشَوتَما ثَالثَةُ نَفَرٍ ينَمي220  عبد اهللا بن عمر  ب  

 91 عائشة ها فَتَطَهر فَتُحسن الطُّهورتَْأخُذُ ِإحداكُن ماءها وسدرتَ

 109 عويمر بن إسحاق فَِإن الْمالَِئكَةَ قَد تَسومتْ، تَسوموا

 87 شيبة بن عثمان تعال يا شيب

ستَع دبينَارِ عمِ الدهرالدو يفَةالْقَط104 أبو هريرة و 

موي نَّةالْج ابوَأب يسِتُفْتَحالْخَم موينِ و235 أبو هريرة  اِلاثْنَي 

 وأبي rجاء ناس من قريش يجعلون في رسول اهللا 
 بكر دية

 56 سراقة بن جعشم

 وُل اللَّهسَل رعج r دُأح موي اةملَى الر10  البراء بن عازب   ع  

ةيلاهي الْجسٍ فوِلد كَان نص239 جابر بن عبد اهللا ح 

رٍل وِزجلَى رعو تْرٍل سجِلرو رٍل َأججُل ِلر27 أبو هريرة الْخَي 

 62 ابن عباس ذاك يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم

 َأى النَّبِيرrهيدي فَعلَاةَ رالص 232 وائل  ِإذَا افْتَتَح 

الْخُز ينِ لُحرِ بامع نو برمتُ عَأيي رف هبقُص رجي ياع
 النَّار

 141 أبو هريرة
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 110 غالب بن أبجر رحم اهللا قيسا رحم اهللا قيسا

 وِل اللَّهسر مخَات هلَيعِلَأنَسٍ و هكْرٍ كَتَبا بَأب َأن معزr 
 حين بعثَه مصدقًا

 114 أنس بن مالك

 115 جابر بن عبد اهللا بار ج– الساِئمةُ –الساِئبةُ 

دمحيو رْؤجي َأن ْأسلَا ب اللَّه انحب174 أبو الدرداء س 

 199 كلثوم بن حصين "سْل

 24 عبد الرحمن بن عوف سنُّوا بِهِم سنَّةَ َأهِل الْكتَابِ

اكوةٌ السرطْهاةٌ ِللْفَمِ مضرم ب107 عائشة ِللر 

 52 معاوية بن حيدة لود خير من حسناء ال تلدسوداء و

نَّةارِ الْجَأنْه نالنِّيُل كُلٌّ ماتُ والْفُرو انحيجو انحيس 

 

 155 أبو هريرة

 59  السيد اهللا

 60  السيد اهللا تبارك وتعالى

 158 علي بن أبي طالب شَقِّقْه خُمرا بين الْفَواطمِ

  173  عبد اهللا بن مسعود  لما بعدهنالصلوات كفارات 

ِل قَفَاهبق نم هقَدع ارٍ قَدي ِإزف ابِرلَّى ج210 جابر بن عبد اهللا ص 

صنْفَانِ من َأهِل النَّارِ لَم َأرهما قَوم معهم سياطٌ كََأذْنَابِ 
ا النَّاسبِه ونرِبضقَرِ يالْب 

 17 أبو هريرة

جالْع نٍل مجبِر تيبِالْب ونُؤمي يتُأم نا منَاس ِإن 203 عائشةب 
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 قُريشٍ

نَّةي الْجةُ فرالشَّجةُ ووجقَاَل الْعةَُأوخْرالصةُووج218 رافع بن عمرو الْع 

 r 140ب النبي بعض أصحا الْعلْم َأفْضُل من الْعمِل، وخَير الَْأعماِل َأوسطُها

نُّوتالسنَى وبِالس كُملَي3 بي بن ام حرامأبو أ ع 

هالس وِكَاء ني134 علي بن أبي طالب الْع 

 30 أبو سعيد الْغُسُل يوم الْجمعة واجِب علَى كُلِّ محتَلمٍ

ا قَريهِإذَا فو خَةنس الَةيرٍ بِِإهشَع زفَِإذَا خُب9 أنس بن مالك ع 

 ةادضِ الْوِسري عتُ فعطَجفَاض" وُل اللَّهسر عطَجاضو
rاي طُوِلهف لُهَأهو  

 208 ابن عباس

 154 البراء بن عازب ما شَاء اللَّه َأن يقُوَل: فَغَمس يده فيها فَقَاَل

 وُل اللَّهسر فَقَام r و لَاةِإلَى الص  142  عبد اهللا بن عمرو  قَام  

 57 أنس بن مالك فلما تجلّى ربه للجبل جعله دكا

 157 أبو قتادة  الرجل فنزل بالسهمrفلما دعا رسول اهللا 

فَاءش اءدوالس ةبي الْح76 أبو هريرة ف 

لًا الْععب كَان َأو ونيالْعو ارالَْأنْهو اءمقَتْ السا سيم47 عبد اهللا بن عمر شْرف 

 233 أبو هريرة قَاتََل اللَّه الْيهود حرم اللَّه علَيهِم الشُّحوم فَباعوها

 وُل اللَّهسَل رمر قَدrنَّةبِس سلَيو تي21 ابن عباس  بِالْب 

 وِل اللَّهسر عةَ مبِييدنَا الْحمقَدrعبَأر ننَحاَئةً  وةَ مشْرع 
 وعلَيها خَمسون شَاةً لَا تُروِيها

 13 سلمة بن األكوع
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 184 علي بن أبي طالب قم يا علي قم يا حمزة قم يا عبيدة بن الحارث

 66 أبو سعيد الخدري قوموا إلى سيدكم

 وُل اللَّهسر كَانr َقَظَأيَل وا اللَّييَأح شْرخََل الْعِإذَا د لَه250 عائشة َأه 

 إذا صلى الغداة قعد في مصاله حتى rكان رسول اهللا 
 تطلع الشمس

 15 عبد اهللا بن عباس

، فَخْما مفَخَّما يتَلَْألَُأ وجهه تَلَْألَُؤ الْقَمرِ rكَان رسوُل اِهللا 
 لَيلَةَ الْبدر

 100 هند بن أبي هالة

 68 عائشة   يكره ريحهrكان سيدي 

 190 ابن عباس كأن لك حاجة يا علي

 ِللنَّبِي كَانrيفى الصعدي مه129 عامر الشعبي  س 

رِيدي اكُمِإي باكذَا الره 198 جرير بن عبد اهللا كََأن 

كَان يرمي الْجمرةَ الدنْيا بِسبعِ حصيات ثُم يكَبر علَى ِإثْرِ 
صكُلِّ حاة 

 127 عبد اهللا بن عمر

 وِلهسِلر اللَّه هما قَدموي اثعب موي كَانr وُلسر مفَقَد 
 اللَّه  

 252 عائشة

اءالَْأنْبِي مهوساِئيَل تَسرنُو ِإس92 أبو هريرة كَانَتْ ب 

رالْكُب رةَ  كَبصيحمٍل وهس نب اللَّه دبع
 نبدينِ زب ودعسم 

230 

 63 أبو هريرة كل نفس من بني آدم سيد

كُلُوه فَِإنَّه نم ديرِ صح166  أبو هريرة  الْب  
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ونرِمحم مه180 أبو قتادة كُلُوا و 

كَمهرِ نساِئها لَا وكْس ولَا شَطَطَ ولَها الْميراثُ وعلَيها 
 الْعدةُ

 39 ن مسعودعبد اهللا ب

 243 أبو أيوب األنصاري كُنَّا بِمدينَة الرومِ فََأخْرجوا ِإلَينَا صفا عظيما من الرومِ

 وِل اللَّهسر نْدكُنَّا عrِاررِ النَّهدي ص18 جرير  ف 

 103  اهللاجابر بن عبد سويقَةٌ فَقَدمتْ الْجمعة يومr  النَّبِي مع كُنَّا

اجِرِينهالْم نالًا م108 ابن عباس كُنْتُ ُأقْرُِئ رِج 

 211 عائشة كنت لك كأبي زرع ألم زرع

 161 علي بن أبي طالب ِإنِّي الَ َأرضى لَك ما َأكْره ِلنَفْسي، الَ

وهرِم36 انس بن مالك ال تُز 

 69 بريدة ال تقولوا للمنافق سيد

 101 أبو هريرة حتى يخرج رجل من قحطان، ال تقوم الساعة

 151 طاووس بن كيسان ال خزام وال زمام وال سياحة

ارِيي ِإلَّا َأنْصينْأت169 أبو هريرة لَا ي 

يهَأخ ةطْبلَى خُل عجالر خْطُب112 أبو هريرة لَا ي 

رو اللَّه بحلًا يجةَ رايالر هذه نيطلَُأعولَه88 أبو هريرة س 

 179 زيد بن اسلم ِلتَشُد علَيها ِإزارها ثُم شَْأنَك بَِأعلَاها

 وُل اللَّهسر نلَعrَلَةفَسالْمفَةَ ووس97 أبو هريرة  الْم 
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 وِل اللَّهسر نَأتَخَلَّفْ ع لَمr يا ِإلَّا فاهغَز ةوي غَزف 
تَب ةوغَزوك 

 86 كعب بن مالك

 أن يعرض نفسه rلما أمر اهللا تبارك وتعالى رسوله 
 على قبائل العرب

 121 علي بن أبي طالب

 35 عبد اهللا بن عباس لما ظهر سيف بن ذي يزن

ىاشارٍ النَّجج را خَينَا بِهراوج شَةبالْح ضلْنَا َأرا نَز168 أم سلمة لَم 

 41 حبيب بن أبي ثابت ضر بالسنةاللهم أعني على م

 205 ابن شهاب الزهري اللهم اكفني نوفل بن خويلد

َل بِهسا ُأرم شَر نم وذُ بِكِإنَّا نَع م145 عائشة اللَّه 

 42 علي بن أبي طالب اللهم بارك لهم في مخضها ومحضها ومذقها

 72 فارسيسلمان ال ليكن بلغة أحدكم من الدنيا مثل زاد الراكب

هيرنَانِإلَّا د ةرالْآخا ونْيي الدف هذه هتوي غَزف لَه ا َأجِد130 يعلى بن أمية م 

 49 علي بن أبي طالب ما جاء بِك َأي بنَيةُ

 193 ابن عباس ما صنَعتَ؟

 194 أم سلمة "ما لي أراك مرتثة

 176 عدي بن حاتم لِّمه ربه لَيس بينَه وبينَه تُرجمانما منْكُم َأحد ِإلَّا سيكَ

 214 نهارة النخعي ما هي؟

 195 أسماء الْمتَشَبع بِما لَم يعطَ كَلَابِسِ ثَوبي زور

منَاهَأد هِمتمى بِذعسي ماُؤهمتَتَكَافَُأ د ونملس246 ن عمرومحمد بن عبد اهللا ب الْم 
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 133 أم سلمة من َأجِل الدنَانيرِ السبعة الَّتي َأتَتْنَا َأمسِ

 131 بريدة بن المحصيب من أنت؟

لِّهي ظف اللَّه َأظَلَّه نْهع عضو ا َأورسعم َأنْظَر ن172 ابو اليسر م 

 137 ابن عباس للَّه من فَيحِ جهنَّممن َأنْظَر معسرا َأو وضع لَه وقَاه ا

 46 ام خالد من تَرون نَكْسوها هذه الْخَميصةَ؟

 53 أبو بكرة من رأى منكم رؤيا

 224 عائشة من سأل عني

 64 أبو هريرة من سيدكم يا بني سلمة ؟

 225 سلمة بن األكوع من هذَا الساِئقُ؟

 119 عائشة ن اللَّه يحب الرفْقَ في الَْأمرِ كُلِّهمهلًا يا عاِئشَةُ ِإ

ميه106 أنس بن مالك م 

 201 ابن مسعود نزل الكتاب األول من باب واحد على حرف واحد

أيما أهل بيت من العرب أو العجم أراد اهللا بهم ، نعم
 خيرا أدخل عليهم اإلسالم

 73 كرز بن علقمة

 202 زياد السهمي  َأن تُستَرضع الْحمقَاء فَِإن اللَّبن يشَبهrه نَهى رسوُل اللَّ

 وُل اللَّهسى رنَهrِموالس ن113 علي بن أبي طالب  ع 

 وُل اللَّهسى رنَهr ةماوعالْمو نَةابزالْمو اقَلَةحالْم نع 
ةرخَابالْمو 

 44 جابر بن عبد اهللا

 247 أنس بن مالكنَهى عن بيعِ الْعنَبِ حتَّى يسود وعن بيعِ الْحب حتَّى 
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شْتَدي 

 191 إبراهيم بن ميسرة نهى عن بيع فضل الماء وعن شبر الجمل

المسور بن مخرمة  هذَا ابن َأبِي قُحافَةَ
 ومروان بن الحكم

51 

 28 أبو هريرة لْمجاهد َأن تَدخَُل مسجِدكهْل تَستَطيع ِإذَا خَرج ا

 249 وحشي بن حرب هْل لَك في وحشي نَسَألُه عن قَتِْل حمزةَ؟

عبد الرحمن بن أبي  هْل مع َأحد منْكُم طَعام؟
 بكر

77 

الطَّاِئفَتَينِ هم شَر الْخَلْق َأو من َأشَر الْخَلْق يقْتُلُهم َأدنَى 
  ِإلَى الْحقِّ

 111 أبو سعيد الخدري

ودهرِ الْيَأم نم و192 أعمام أبا عمير ه 

اءمومِ السنُج ددع نم َأكْثَر تُهيلَآن هدبِي دمحم ي نَفْسالَّذ240 أبو ذر و 

 237 أبو هريرة أحد في سبيل اهللا والذي نفسي بيده ال يكْلَم

 وُل اللَّهسى رضموr قَاُل لَهي يقضم نم جا خَرفَلَم 
اءفْرالص 

 163 محمد بن إسحاق

 48 عبد اهللا بن مسعود اذهب إلى هاتين الشجرتين فقل لهما، يا ابن مسعود

 102 أنس بن مالك بِالْقَوارِيرِ سوقَك رويدك ةَأنْجشُ يا

 83 جابر بن عبد اهللا نْدق ِإن جابِرا قَد صنَع سورايا َأهَل الْخَ

 70 أبو هريرة يا جبريل كيف رأيت عيدنا ؟

 ينالَّذ ةاميالْق موي اللَّه نْدا عذَابالنَّاسِ ع اِئشَةُ َأشَدا ع136 عائشةي 
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  رقم الحديث  الراوي  طرف الحديث

اللَّه بِخَلْق وناهضي 

دي الْملُماِئشَةُ ها عةَي78 عائشة ي 

ريُل الْغنَةُ َألَا تَقْبييا ع22 الزبير بن العوام ي 

تُهعمي سةَ الَّتاءرا الْقَأها فَقَرْأهاقْر شَاما ه89 عمر بن الخطاب ي 

عبد اهللا بن عمر وأبو  يبلُغُ الْعرقُ يوم الْقيامة من النَّاسِ
 سعيد الخدري

231 

 238 ابن عباس يء الْمقْتُوُل بِالْقَاتِل يوم الْقيامة نَاصيتُهيجِ

 فَتَلْقَاه ينملسالْم نٌل مجر لَهبق هجتَواُل فَيجالد جخْر188 أبو سعيد الخدري ...ي 

انهبَأص ةيودهي ناُل مجالد جخْر148 أنس بن مالك ي 

 251 عبد اهللا بن مسعود د النَّاس النَّار ثُم يصدرون منْها بَِأعماِلهِميرِ

هاقس ننَا عبفُ ركْش98 أبو سعيد الخدري ي 

عا َأقْراعشُج ةاميالْق موي كُمدَأح كَنْز كُون221 أبو هريرة ي 

 156 أبو هريرة لْجمعةيومٍ طَلَعتْ فيه الشَّمس يوم ا
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  )1(فهرس الرواة المترجم لهم جرحا وتعديالً :ثالثًا

  

  رقم الحديث  االسم

 121 أبان بن عبداهللا

 72 إبراهيم بن عصمة

 3 إبراهيم بن محمد 

 91 إبراهيم بن مهاجر

 199 ابن أخي أبي رهم

 44 أبو الزبير المكي

 87 أبو المهزم التميمى البصرى

 92 بو بكر الهذليأ

يميجةَ الْهيمو تَم6 َأب 

 79 أبو خلف األعمى

  36  أبو ذر محمد بن إبراهيم

 103 أبو سفيان طلحة بن نافع

  193  أبو طاهر الفقيه محمد بن محمد

 36 أبو طاهر المطهر بن علي

  227   الكوفي - بالتصغير–أبو كثير الزبيدي 

 5 أبو معبد الخزاعي

                                                 
  . مرتبة حسب حروف المعجم(1)
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  رقم الحديث  االسم

  255  الحسن بن خراشأحمد بن 

 131 أحمد بن زهير

 22 أحمد بن سعيد بن بشر

 163 أحمد بن عبدالجبار

 237 أحمد بن عبدالوهاب بن نَجدة

فَّارالص ديبع بن دم140 َأح 

دمحم بن دم12 َأح 

  132  أسامة بن زيد الليثي

 202 إسحاق بن عيسى القشيري

َأح ُل بنياعمِإسد12 م 

 149 إسماعيل بن رافع

 116 إسماعيُل بن عبد اهللا

 251 إسماعيل بن عبدالرحمن بن أبي كريمة

 115 إسماعيل بن محمد

 157 أسيد بن أبي أسيد

 182 أم حكيم بنت أسيد

 174 بشر بن قيس

 134 بقية بن الوليد
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  رقم الحديث  االسم

 224 بكْر بن سهل بن ِإسماعيل

زهب  نمِبيك52  ح 

 114 ثمامة بن عبداهللا

 188 جبر بن نَوف

 188 الجراح بن مليح بن عدي

 24 جعفر بن محمد بن علي

 100  بن عمير- بالتصغير–جميع 

 160  بن أسماء- تصغير جارية -جويرية

  40    جهم بن أبي الجهم

 172 حاتم بن إسماعيل المدنى

 157 الحارث بن ربعي

 30 ةحرمي بن عمار

 202 الحسن بن الصباح

انفْيس بن نس128 الح 

 52 الحسين بن ِإسحاقَ

  173  الحسين بن الحسن بن حرب

 6 الحسين بن عياش

 140 الحكم بن ظهير
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  رقم الحديث  االسم

 61 الحكم بن موسى

 122 حماد بن المؤمل

 105 حمزة بن أبى أسيد

  15  حمزة بن نصير البيرودي

 78 حميد بن زياد

  44  د بن قيس المكيحمي

 107 حميد بن مسعدة

 223 خالد بن مخلد

 179 خالد بن مخلد القَطَواني

 84 داود بن يزيد

 242 العنبرية– بمهملة وموحدة مصغرة -دحيبة 

  209  دراج بن سمعان

 45 الربيع بن أنس البكري

 113 الربيع بن حبيب

 103 رفاعة بن الهيثم

 48 بن صالحزمعة 

 ريهزدمحم ن99 ب 

 202 زياد السهمي
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  رقم الحديث  االسم

 22 زيد بن سعد بن ضميرة: زياد ويقال

  140  زيد بن رفيع الجزري

 98 سعيد بن َأبِي هلَال

  16   سعيد بن سلمة

 232 سعيد بن عمير بن نيار

 188 سفيان بن وكيع بن الجراح

  201  سلمة بن أبي سلمة

 225 سليمان بن أبي كريمة

  44    بن عتيق المدنيسليمان

 113 سهل بن زنجلة

 64 سهُل بن عمارٍ

 17 سهيل بن أبى صالح

 12 سيف بن عمر

 82 شَبابة بن سوار

 117 شبيب بن شيبة

 178 شعيب بنُ رزيق الطائفى

 178 شهاب بن خراش

 84 شهر بن حوشب

 14 شيبان بن فروخ
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  رقم الحديث  االسم

 187 صالح بن نبهان

 242 صفية بنت عليبة

 74 ضمضم بن جوس

 72 طلحة بن نافع

 130 عاصم بن حكيم

 234 عباد بن احمد العرزمي

 79 عباس بن عثمان

 175 عبد الحكيم بن عبد اهللا

 22 عبد الرحمن بن أبي الزناد

  2  عبد الرحمنِ بن َأبِي نَصرٍ

 22 عبد الرحمن بن الحارث

 105 عبد الرحمن بن سليمان

 25 عبد العزيزعبد الرحمن بن 

 39  بن عبيدعبد الرحمن بن عبد اهللا

 107 عبد الرحمن بن عبد اهللا

 234  الفزاريعبد الرحمن بن محمد

دمحبنِ م دمَأح زِ بنزِيالع دب2  ع  

 42 عبد العزيز بن يحيى
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  رقم الحديث  االسم

  40   بن أبي طالب عبد اهللا بن جعفَر

 128 عبد اِهللا بن جعفَرِ

 122  اهللا بن عبد اهللا بن أويسعبد

  209  عبد اهللا بن لهيعة

اِلكم اِهللا بن دب12 ع 

 107 عبد اهللا بن محمد

دمحم اِهللا بن دب36  بن جعفرع 

 42 عبد اهللا بن محمد البلوي

 5 عبد الملك بن وهبٍ 

  231  عبد الحميد بن جعفر

انفْيس بن ارِثالو دب131 ع 

 14 عبدالرحمن بن األصم

 56 عبدالرحمن بن مالك

 149 عبدالرحمن بن محمد بن زياد

 218 عبدالصمد بن عبدالوارث

 75 عبدالعزيز ابن أبي حازم

 67 عبدالعزيز بن محمد

 242 عبداهللا بن حسان التميمي
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  رقم الحديث  االسم

 13 عبيد اهللا بن عبدالمجيد الحنفي

  93  عتبة بن أبي حكيم الهمداني

 2 د األعلىعثمان بن عب

 72 عصمة بن إبراهيم

 49 عطَاء بن الساِئبِ

 13 عكرمة بن عمار

 97 العالء بن عبدالرحمن

دمَأح بن يلع اندب140 ع 

 144 علي بن المغيرة

 35 علي بن حرب

  52   علي بن الربيع
  53  علي بن زيد بن عبد اهللا

 100 علي بن عبد العزيز

 بن يلعيلبنِ ع دمح68 م 

دمحلَّمِ بنِ مسالم بن يل2  ع  

 128 عمارة بن زاذان

 194 عمر بن عبداهللا بن رزين

 3 عمرو بن بكر 
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  رقم الحديث  االسم

 246 عمرو بن شعيب بن محمد

 224 عمرو بن هاشم البيروتي

 109 عمير بن إسحاق

 175 عوف بن الحارث

 36 الفَضُل بن الحبابِ

 21 خليفة المخزوميفطر بن 

 209 فليح بن سليمان

 131 قَاسم بن َأصبغَ

 174 قيس بن بشر

 242 قَيلَةُ بنتُ مخْرمة الغَنَوِية

 197 كثير بن قَارونْدا

 68 كريمة بنت همام

 2 كهيل بن حرملة

 151 الليث بن أبي سليم

 115 مجالد بن سعيد

 134 محفوظ بن علقمة

 68 محمد الرمام

دِليبنِ الو دمَأح بن دمح70 م 
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  رقم الحديث  االسم

 202 محمد بن أحمد بن عمرو

دمحبنِ م دمَأح بن دمح144 م 

 12 محمد بن ِإسحاقَ

 194 محمد بن إسماعيل بن مسلم

  5  محمد بن بشر بن محمد

 234 محمد بن الحسين بن حفص

 35 محمد بن السائب

 35 محمد بن جعفر

 42  بن الحسنمحمد بن جعفر بن محمد

نواربنِ ه دمحفَرِ بنِ معج بن دمح42 م 

 167 محمد بن حاتم

 122 محمد بن حسان

 97 محمد بن ربيعة

 228 محمد بن رزيق

 42 محمد بن سهل

 144 محمد بن عبد الباقي

 12 محمد بن عبد الرحمنِ

 234 ن عبد الرحمن بن محمدمحمد ب
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  رقم الحديث  االسم

 216 محمد بن عبيد بن ميمون

 121  بن إسماعيل الشاشيمحمد بن علي

يلع بن دمح42  بن ميمونم 

 42 محمد بن علي بنِ الحسنِ

 56 محمد بن عمر بن واقد

  193  محمد بن محمد بـن محمش

 149 محمد بن مصعب

 134 محمد بن مصفّى

نَاصرِم بن دم42 ح 

 240/250 محمد بن يحيى بن أبي عمر

 64 محمد بن يعقوب بن يوسف

 182 مخرمة بن بكير

  40   مسروق بن المرزبان

 190 المسيب بن نَجبة

 69 معاذ بن هشام

 79 معان بن رفاعة

 52 معاوية بن حيدة

 144 معمر بن المثنى
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  رقم الحديث  االسم

 248 معن بن محمد بن معن

 182 ن الضحاكالمغيرة ب

 45 المغيرة بن مسلم القَسملي

 137 مقاتل بن حيان

 145 المقدام بن شريح

 99 موسى بن جبير

 62 أبو هرمز، نافع السلمي

 137 نوح بن أبي مريم

 113 نوفل بن عبد الملك

 161 هبيرة بن يريم

 202 هشام بن إسماعيل المكي

 70 هشام بن سعد

 174 هشام بن سعد المدني

 140  بن نصيرهشام بن عمار

 62 هشَام بن عمارِ

 6 هالل بن العالء

 238 ورقاء بن عمر اليشكري

 134 الوضين بن عطاء
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  رقم الحديث  االسم

 198 يحيى بن أبي حية

 97 يحيى بن العالء

 52 يحيى بن درست

 76 يحيى بن عبد اهللا

 161 يزيد بن أبي زياد

  16   يزيد بن عمرو الغنوي

 172 مجاهديعقوب بن 

 130 يعلى بن أمية التميمي

 68 يوسف بن يعقوب

 163 يونُس بن بكَيرٍ

 48 يونس بن خباب

 154 يونس بن عبيد
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  فهرس المصادر والمراجع: رابعاً
  

صديق بـن حـسن القنـوجي ت        ، أبجد العلوم الوشي المرقوم في بيان أحوال العلوم        −
 .1978 بيروت، -دار الكتب العلمية ، عبد الجبار زكار: تحقيق، هـ1307

ألحمد بن أبـي بكـر بـن إسـماعيل          ، إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة      −
  .م1999-هـ1420، الطبعة األولى،  الرياض-دار الوطن، هـ840البوصيري ت

 . بيروت–در دار صا، زكريا بن محمد بن محمود القزوينيآثار البالد وأخبار العباد  ل −

. د: تحقيق، هـ287ألحمد بن عمرو بن الضحاك أبو بكر الشيباني ت        ، اآلحاد والمثاني  −
 .1991 -هـ1411الطبعة األولى، ،  الرياض–دار الراية ، باسم فيصل أحمد الجوابرة

حمدي عبـد المجيـد     : تحقيق، هـ360لسليمان بن أحمد الطبراني ت    ، األحاديث الطوال  −
  .م1998 -هـ 1419، الطبعة الثانية،  بيروت-ميالمكتب اإلسال، السلفي

ألبي إسحاق إبراهيم بن يعقوب بـن إسـحاق الـسعدي الجوزجـاني      ، أحوال الرجـال   −
  . فيصل آباد-حديث أكادمي، عبد العليم عبد العظيم البستوي: تحقيق، هـ259ت

جي، اق البغدادي النهاوندي الزجـا    ـعبد الرحمن بن إسح   ، أخبار أبي القاسم  الزجاجي     −
 )هـ337: المتوفى(أبو القاسم 

لمحمد بن إسحاق بن العباس الفاكهي أبي عبـد اهللا          ، أخبار مكة في قديم الدهر وحديثه      −
  .هـ1414،  بيروت-دار خضر، عبد الملك عبد اهللا دهيش.تحقيق د، هـ275ت

محمد فؤاد  : تحقيق، هـ256لمحمد بن إسماعيل أبو عبد اهللا البخاري ت       ، األدب المفرد  −
  .م1989 –هـ 1409الطبعة الثالثة، ،  بيروت–دار البشائر اإلسالمية ، الباقيعبد 

بدر بن عبد   : تحقيق، هـ360ت  ،أبي بكر   ، محمد بن الحسن اآلجري   األربعون حديثاً ل   −
 .م2000-هـ1420الطبعة الثانية ، أصول السلف، اهللا البدر

المكتـب  ، ن األلبـاني  لمحمد ناصر الدي  ،إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل         −
 1985 – 1405 -الثانية : الطبعة،  بيروت–اإلسالمي 

 378ألبي أحمد الحاكم الكبير محمد بن محمد بن أحمد بن إسـحاق ت           ، األسامي والكنى  −
 الطبعة األولى ، مكتبة الغرباء األثرية، يوسف بن محمد الدخيل: تحقيق، هـ
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 البـر  عبد بن اهللا عبد بن يوسف عمري  بأل، األمصار فقهاء لمذاهب الجامع االستذكار −
 العلميـة  الكتب دار، معوض علي محمدو، عطا محمد سالم تحقيق، هـ463 ت القرطبي

  .م2000، بيروت -

ألبي عمر يوسف بن عبد اهللا بن عبد البـر القرطبـي           ، االستيعاب في معرفة األصحاب    −
ولـى،  الطبعـة األ  ،  بيـروت  –دار الجيـل    ، علي محمد البجاوي  : تحقيق، هـ463ت

  .هـ1412

 لعز الدين بن األثير أبي الحسن علي بن محمد الجزري           ،أسد الغابة في معرفة الصحابة     −
هـ 1417،   بيروت-دار إحياء التراث العربي، عادل أحمد الرفاعي: تحقيق، هـ630ت
  .م1996 -

ـ 458ألحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر البيهقي ت          ، األسماء والصفات  − ، هـ
 الطبعة  األولى،  جدة-مكتبة السوادي ، اهللا بن محمد الحاشديعبد : تحقيق

، هـ852 ألحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالني ت         ،اإلصابة في تمييز الصحابة    −
 .هـ1412الطبعة األولى، ،  بيروت–دار الجيل ، علي محمد البجاوي: تحقيق

 الدين أبو عبد اهللا محمد البن شداد، عز،األعالق الخطيرة في ذكر أمراء الشام والجزيرة −
  1/150)هـ684: المتوفى(بن علي بن إبراهيم الحلبي 

 لخير الدين بن    ،األعالم ألشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين        −
، دار العلم للماليين، هـ1396محمود بن محمد بن علي بن فارس، الزركلي الدمشقي ت       

 . م2002و ماي/  أيار -الطبعة  الخامسة عشر 

علي بن هبة اهللا بن أبي      اإلكمال في رفع االرتياب عن المؤتلف والمختلف في األسماء،           −
 .هـ1411بيروت، الطبعة األولى، -نصر بن ماكوال، دار الكتب العلمية

 لعبد اهللا بن محمد بن جعفر بن حيان المعروف بأبي الشيخ            ،األمثال في الحديث النبوي    −
الطبعـة  ، الهند -الدار السلفية ، عبد العلي عبد الحميد   . د: تحقيق، هـ369األصبهاني ت 

  .م1982 -هـ1402، األولى
هــ، دار   646 الدين علي بن يوسف القفطـي ت       إنباه الرواة على أنباه النحاة، لجمال      −

  .هـ1369 القاهرة، عام -الكتب المصرية
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لدكتور األستاذ ا : تحقيق، هـ279ألحمد بن يحيى بن جابر البالذري ت      ،أنساب األشراف  −
 -هـ  1417الطبعة األولى   ،  بيروت –دار الفكر   ، سهيل زكار والدكتور رياض زركلي    

  .م1996

هــ،  562ألبي سعد عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي الـسمعاني ت           األنساب،   −
ـ 1408بيروت، الطبعـة األولـى،      –عبد اهللا عمر البارودي، دار الجنان       : تحقيق  -هـ
  .م1988

 ألبي بكر محمد بـن إبـراهيم بـن المنـذر            ،إلجماع واالختالف األوسط في السنن وا    −
 –دار طيبـة    ، أبو حماد صغير أحمد بن محمد حنيف      : تحقيق، هـ318النيسابوري ت 

  .م1985 -هـ1405، الطبعة األولى، الرياض
دار ، ليوسف بن حسن بن عبد الهادي     ، بحر الدم فيمن تكلم فيه اإلمام أحمد بمدح أو ذم          −

  .م1989،  الرياض-الراية

ألبي بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البـزار  ، البحر الزخار المعروف بمسند البزار     −
مكتبة ،  بيروت -مؤسسه علوم القرآن    ، محفوظ الرحمن زين اهللا   .د: تحقيق، هـ292ت

  .م1988 -هـ1409، الطبعة األولى،  المدينة المنورة-العلوم والحكم 
: هـ، تحقيـق  774يل بن عمر بن كثير الدمشقي ت        ألبي الفداء إسماع  البداية والنهاية،    −

 الرياض، الطبعـة الثانيـة، عـام        -عبد اهللا ابن عبد المحسن التركي، دار عالم الكتب        
  .م2003-هـ1424

ألبي حفص عمـر    ، البدر المنير في تخريج األحاديث واآلثار الواقعة في الشرح الكبير          −
مصطفى : تحقيق، هـ804قن ت بن علي بن أحمد الشافعي المصري المشهور بابن المل        

الطبعـة  ،  الريـاض  -دار الهجـرة    ، وياسر بن كمال  ، وعبد اهللا بن سليمان   ، أبو الغيط 
  .م2004-هـ 1425، األولى

هـ، لنور الدين علي بن سليمان بن أبـي         282 ت بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث      −
كـز خدمـة    حسين أحمد صالح الباكري، مر    : هـ، تحقيق 807بكر الهيثمي الشافعي ت   

السنة والسيرة النبوية بالتعاون مع مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، الجامعة            
  .م1992-هـ1413اإلسالمية بالمدينة المنورة، الطبعة األولى، عام 

، لجـالل الـدين عبـد الـرحمن الـسيوطي،      بغية الوعاة في طبقات اللّغويين والنُّحاة      −
  . صيدا–براهيم، المكتبة العصرية، لبنان محمد أبو الفضل إ: هـ، تحقيق911ت
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لعلي بن محمد بن عبـد الملـك أبـي          ، بيان الوهم واإليهام الواقعين في كتاب األحكام       −
،  الريـاض –دار طيبـة  ، الحسين آيت سـعيد .د: تحقيق، هـ628الحسن بن القطان ت 

 .م1997 -هـ1418الطبعة األولى، 

دار ، د بن عبـد الـرزاق الزبيـدي       محمد بن محم   ل ،تاج العروس من جواهر القاموس     −
  .الهداية

هــ،  233 ألبي زكريا يحيى بن معـين ت       - رواية عثمان الدارمي   –تاريخ ابن معين     −
  .هـ1400دمشق، عام -أحمد نور سيف، دار المأمون للتراث: تحقيق

أحمد :  تحقيق، هـ233ألبي زكريا يحيى بن معين ت -رواية الدوري–تاريخ ابن معين  −
مكـة المكرمـة، عـام      -ز البحث العلمي وإحياء التـراث اإلسـالمي       نور سيف، مرك  

  .م1979-هـ1399
، هـ281لعبد الرحمن بن عمرو بن عبد اهللا بن صفوان ت         ، تاريخ أبي زرعة الدمشقي    −

ـ 1417، الطبعـة األولـى   ،  بيروت -دار الكتب العلمية  ، خليل المنصور : تحقيق  -هـ
  .م1996

ـ      ،تاريخ أسماء الثقات   − ـ 385اهين ت  ألبي حفص عمر بن ش صـبحي  : تحقيـق ، هـ
  . م1984 - هـ 1404، الطبعة األولى،  تونس-الدار السلفية،  السامرائي

لشمس الدين محمد بن أحمـد بـن عثمـان          تاريخ اإلسالم ووفيات المشاهير واألعالم       −
بيروت، الطبعة  / دار الكتاب العربي، لبنان   . عمر عبد السالم تدمري   . د: الذهبي، تحقيق 

  .م1987 -هـ 1407األولى،  
محمـود  : تحقيق، هـ256لمحمد بن إسماعيل أبو عبد اهللا البخاري ت       ، التاريخ الصغير  −

  .م1977 -هـ 1397الطبعة األولى، ،  حلب-دار الوعي،  إبراهيم زايد
ألبي بكر أحمد بن أبي خيثمة زهير بن ، التاريخ الكبير المعروف بتاريخ ابن أبي خيثمة   −

، الطبعة األولى ، دار الفاروق الحديثة  ، فتحي هلل صالح بن   : تحقيق، هـ279حرب ت 
  .م2004 -هـ1424

  - دار الكتب العلمية، هـ256لمحمد بن إسماعيل أبو عبد اهللا البخاري ت، التاريخ الكبير −
  .م1986، بيروت

فهيم محمد  : تحقيق، هـ262 زيد عمر بن شبة النميري البصري ت       ألبي، تاريخ المدينة  −
  .دار الفكر، شلتوت



 فهارس   ال

 
 

458

 -هـ، دار الكتب العلمية   463 ألحمد بن علي أبو بكر الخطيب البغدادي ت        بغداد،تاريخ   −
  .م1987-هـ1407بيروت، الطبعة األولى، 

ـ 360ألبي علي عبد الجبار بن عبد اهللا الخوالني المعروف بابن مهنا             ،تاريخ داريا  − ،  ه
 . هـ1404تحقيق سعيد األفغاني، وصدر عن دار الفكر بدمشق سنة 

ألبي القاسم علي بـن     ،  دمشق وذكر فضلها وتسمية من حلها من األماثل        تاريخ مدينة  −
محب الدين أبـي سـعيد      : تحقيق، هـ571الحسن بن هبة اهللا المعروف بابن عساكر ت       

  .م1995،  بيروت-دار الفكر، عمر بن غرامة العمري
يل سبط لبرهان الدين الحلبي أبو الوفا إبراهيم بن محمد بن خل، التبيين ألسماء المدلسين   −

 –دار الكتـب العلميـة      ، يحيى شفيق حـسن   : تحقيق، هـ841ابن العجمي الشافعي ت   
  .م1986 - هـ 1406، الطبعة األولى، بيروت

ـ 852ألحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العـسقالني ت         ، تحرير تقريب التهذيب   −  ،هـ
 .م1997 -هـ1417، الطبعة األولى، مؤسسة الرسالة، لبشار عواد، وشعيب األرناؤوط

لعبد الـرحمن بـن أبـي بكـر الـسيوطي           ، تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي      −
  . الرياض–مكتبة الرياض الحديثة ، عبد الوهاب عبد اللطيف: تحقيق، هـ911ت

دار ،  هـ748ألبي عبد اهللا محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايماز الذهبي ت، تذكرة الحفاظ −
 . بيروت-الكتب العلمية

عبد الـرحمن بـن إسـماعيل،       المعروف بالذيل على الروضتين ل    ، ينتراجم رجال القرن   −
دار ، إبراهيم شمس الـدين   : تعليق، هـ665المعروف بأبي شامة ت     ، المقدسي الدمشقي 

 .م2002هـ 1422الطبعة األولى ، بيروت–الكتب العلمية 

تسمية مشايخ أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي النـسائي وذكـر المدلـسين                 −
، هـ303ألبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب الشهير بالنسائي ت        ، لك من الفوائد  وغير ذ (

الطبعـة  ، دار عالم الفوائد ـ مكة المكرمـة  ،  الشريف حاتم بن عارف العوني: تحقيق
  .هـ1423األولى 

ألحمد بن علي بـن حجـر أبـو الفـضل           ، تعجيل المنفعة بزوائد رجال األئمة األربعة      −
الطبعة ، دار البشائر ـ بيروت ، إكرام اهللا إمداد الحق. د: تحقيق، هـ852العسقالني ت

 .م1996، األولى
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  البن كثير تعريف باألماكن الواردة في البداية والنهاية −

أبو األشـبال   : تحقيق، هـ852 ألحمد بن علي بن حجر العسقالني ت         ،تقريب التهذيب  −
  . الرياض-دار العاصمة، صغير أحمد شاغف الباكستاني

 البر  عبد بن اهللا عبد بن يوسف عمري بأل، واألسانيد المعاني من الموطأ يف لما التمهيد −
، البكـري  الكبيـر  عبد ومحمد العلوي أحمد بن مصطفى: تحقيق، هـ463 ت   القرطبي
  .ةالقرطب مؤسسة

: ، تحقيق هـ311لمحمد بن جرير الطبري أبو جعفر ت      ،  )الجزء المفقود  (تهذيب اآلثار  −
 دمشق، الطبعة األولـى،     -رضا،  دار المأمون للتراث      علي رضا بن عبد اهللا بن علي        

  .م1995 -هـ 1416

 تهذيب اآلثار وتفصيل الثابت عن رسول اهللا صلى عليه وسلم من األخبارللطبري −

 ،مسند عمـر بـن الخطـاب   ، تهذيب اآلثار وتفصيل الثابت عن رسول اهللا من األخبار         −
مطبعـة  ،  محمد شـاكر   تحقيق محمود ، هـ311لمحمد بن جرير الطبري أبو جعفر ت      

  . القاهرة-المدني
بيـروت،  -هـ، دار الفكر  852 ألحمد بن علي بن حجر العسقالني ت         تهذيب التهذيب،  −

  .م1984 -هـ 1404

بـشار  : هـ، تحقيق 742 ألبي الحجاج يوسف بن عبد الرحمن المزي ت        تهذيب الكمال،  −
  .م1980-هـ1400 بيروت،-عواد معروف، مؤسسة الرسالة 

السيد شرف الدين : هـ، تحقيق354ن حبان بن أحمد بن حبان البستي ت لمحمد بالثقات، −
  .م1975 –هـ 1395الطبعة األولى، ، أحمد، دار الفكر

لمجد الدين أبي الـسعادات المبـارك بـن محمـد           ، جامع األصول في أحاديث الرسول     −
بعة الط، مكتبة دار البيان  ، عبد القادر األرناؤوط  : تحقيق، هـ606الجزري ابن االثير ت   

  .م1969-هـ 1389، األولى
، ألبي سعيد بن خليل بن كيكلدي أبو سعيد العالئي        ، جامع التحصيل في أحكام المراسيل     −

 -هــ   1407، الطبعة الثانية ،  بيروت –عالم الكتب   ، حمدي عبد المجيد السلفي   : تحقيق
  .م1986
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إحيـاء  هـ، دار   327 ألبي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي ت         الجرح والتعديل،  −
  .م1952 -هـ1371، بيروت، الطبعة األولى-التراث العربي

ألبي عمر حفص بن عمر بن عبد العزيز بـن صـهبان             ،r  قراءات النبي :  فيه جزء −
، مكتبة الدار بالمدينة المنورة   ، حكمت بشير ياسين  : تحقيق ودراسة ، هـ246الدورِي ت 

 .  م1988 -هـ1408الطبعة األولى 

أبو : تحقيق، األوزاعي سليمان بن أيوب بن عبد اهللا بن حذلم           ألحمد بن  حديثجزء من    −
دار ماجد عسيري للنـشر     ، شريف بن أبي العالء العدوي     و عبد الرحمن مسعد السعدني   

 .م2000الطبعة األولى ، والتوزيع

الباحث في القرآن والسنة علي بن : إعداد، الحافظ ابن حجر ومنهجه في تقريب التهذيب −
 .نايف الشحود

ـ 430ألبي نعيم أحمد بن عبد اهللا األصبهاني ت       ،  األولياء وطبقات األصفياء   حلية − ، هـ
  .هـ1405الطبعة الرابعة، ،  بيروت–دار الكتاب العربي 

لصفي الـدين أحمـد بـن عبـد اهللا          ، خالصة تذهيب تهذيب الكمال في أسماء الرجال       −
،  حلـب  -دار البـشائر  ، تحقيق عبد الفتـاح أبـو غـدة       ، الخزرجي األنصاري اليمني  

  .هـ1416

محمد سعيد بن محمـد حـسن       : تحقيق، هـ360لسليمان بن أحمد الطبراني ت    ، الدعاء −
  .م1987-هـ 1407، الطبعة األولى،  بيروت–دار البشائر ، البخاري

ألحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو        ، دالئل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة      −
ودار ،  بيروت -دار الكتب العلمية  ،  قلعجي عبد المعطي : تحقيق، هـ458بكر البيهقي ت  
  .الطبعة األولى،  القاهرة-الريان للتراث

محمد رواس  . د: تحقيق، هـ430ألبي نعيم أحمد بن عبد اهللا األصبهاني ت       ، دالئل النبوة  −
  .م1986 -هـ1406، الطبعة الثانية،  بيروت-دار النفائس، وعبد البر عباس، قلعجي

عبـد  : تحقيـق ، هـ287مرو بن أبي عاصم الضحاك ت       ألبي بكر أحمد بن ع     الديات −
  .م2003-هـ1424الطبعة األولى ، دار الصميعي للنشر والتوزيع، المنعم زكريا

ـ 430ألبي تعيم أحمد بن عبد اهللا األصبهاني ت       ، ذكر أخبار أصبهان   − دار الكتـاب   ، هـ
  .اإلسالمي
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 ،البخاري ومـسلم  ذكر أسماء التابعين ومن بعدهم ممن صحت روايته عن الثقات عند             −
كمال يوسف  /  بوران الضناوي    :تحقيق،ألبي الحسن علي بن عمر بن أحمد الدارقطني       

  لبنان-م بيروت 1985 -هـ 1406،  مؤسسة الكتب الثقافية،الحوت

ألبي عبد اهللا محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايماز          ذكر أسماء من تكلم فيه وهو موثق،         −
،  الزرقـاء  -مكتبـة المنـار   ، ر أمرير المياديني  محمد شكو : هـ، تحقيق 748الذهبي ت 

  .هـ1406
لمحمد بن أحمد بن علي، تقي الدين، أبو الطيب         ، ذيل التقييد في رواة السنن واألسانيد      −

، محمد بن صالح بن عبد العزيـز المـراد        : تحقيق، هـ832 تالمكي الحسني الفاسي    
 .م1997-هـ1418األولى الطبعة ، معهد البحوث العلمية جامعة أم القرى مكة المكرمة

إحـسان  : ، لمحمد بن عبد المنعم الحميـري، تحقيـق        الروض المعطار في خبر األقطار     −
 . بيروت، الطبعة الثانية-عباس، مؤسسة ناصر للثقافة

، لمحمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابـن             زاد المعاد في هدي خير العباد      −
 مكتبة المنار اإلسالمية، الكويـت      -يروت  هـ، مؤسسة الرسالة، ب   751قيم الجوزية ت    

  .م1994/هـ 1415، الطبعة السابعة والعشرون
ـ 458ت  ،ألبي بكر أحمد بن الحسين بن علي بن عبـد اهللا البيهقـي             الزهد الكبير  − ، هـ

 م1996،  بيروت-مؤسسة الكتب الثقافية، عامر أحمد حيدر: تحقيق

، الطبعـة األولـى   ،  بيـروت  -دار الكتب العلميـة   ، هـ241ألحمد بن حنبل ت   ، الزهد −
  .م1983 -هـ1403

      لمحمد ناصـر الـدين   ، سلسلة األحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في األمة  −
 1412 ،األولى: الطبعة،عربية السعودية    الممكلة ال  - الرياض   -دار المعارف   ، األلباني

  م1992/ هـ 
، لمحمد ناصـر الـدين   ي األمةسلسلة األحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ ف  −

  .م1992-هـ1412 الرياض، الطبعة األولى، عام -هـ، دار المعارف1420األلباني ت
هــ،  273، ألبي عبد اهللا محمد بن يزيد القزويني الشهير بابن ماجه ت           سنن ابن ماجه   −

هـ، اعتنـى   1420محمد ناصر الدين األلباني ت    : حكم على أحاديثه وآثاره وعلق عليه     
 الريـاض، الطبعـة     - بن حسن آل سلمان، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع        مشهور: به

  .األولى
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هـ، حكم على أحاديثه 275، ألبي داود سليمان بن األشعث السجستاني ت      سنن أبي داود   −
مـشهور بـن    : هـ، اعتنى به  1420محمد ناصر الدين األلباني ت    : وآثاره وعلق عليه  

  . الرياض، الطبعة األولى-زيعحسن آل سلمان، مكتبة المعارف للنشر والتو

هـ، حكم علـى    279، ألبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي ت         سنن الترمذي  −
مشهور : هـ، اعتنى به  1420محمد ناصر الدين األلباني ت    : أحاديثه وآثاره وعلق عليه   

  . الرياض، الطبعة األولى-بن حسن آل سلمان، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع
وبذيلـه التعليـق   ،  هـ385ألبي الحسن علي بن عمر الدارقطني تسنن الـدارقطني     −

شـعيب األرنـاؤوط    : تحقيق، محمد شمس الحق العظيم آبادي    المغني على الدارقطني    
  .م2004 -هـ 1424، الطبعة األولى، بيروت-مؤسسة الرسالة، وآخرون

ـ 458ألحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكـر البيهقـي ت          ، السنن الصغير  − ، هـ
الطبعـة  ،  كراتـشي  -جامعة الدراسات اإلسـالمية   ، عبد المعطي أمين قلعجي   : تحقيق
  .م1989 -هـ1410،األولى

 ألحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكـر           - ومعه الجوهر النقي   -السنن الكبرى  −
  .هـ1344حيدر آباد، الطبعة األولى، عام -هـ، مجلس إدارة المعارف458البيهقي ت

: تحقيق، هـ303 عبد الرحمن أحمد بن شعيب الشهير بالنسائي ت        ألبي، السنن الكبرى  −
 -هــ   1421، الطبعـة األولـى   ،  بيروت -مؤسسة الرسالة   ، حسن عبد المنعم شلبي   

  .م2001
هـ، حكم على 303، ألبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب الشهير بالنسائي تسنن النسائي −

مشهور : هـ، اعتنى به  1420تمحمد ناصر الدين األلباني     : أحاديثه وآثاره وعلق عليه   
  . الرياض، الطبعة األولى-بن حسن آل سلمان، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع

حبيب : تحقيق، هـ227لسعيد بن منصور بن شعبة المكي ت        ، سنن سعيد بن منصور    −
  .بيروت-دار الكتب العلمية، عبد الرحمن األعظمي

هــ فـي    275ث السجـستاني ت   سؤاالت أبا عبيد اآلجري أبا داود سليمان بن األشع         −
مؤسـسة  ، عبد العليم عبد العظيم البستوي    .د: تحقيق، معرفة الرجال وجرحهم وتعديلهم   

  .م1997 -هـ1418، الطبعة األولى،  بيروت-الريان

أحمد محمد نـور    : هـ، تحقيق 233 ت   سؤاالت ابن الجنيد ألبي زكريا يحيى بن معين        −
  .م1988 -هـ 1408ة األولى، عام  المدينة المنورة، الطبع-سيف، مكتبة الدار 
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ألحمـد بـن حنبـل      ، سؤاالت أبي داود لإلمام أحمد بن حنبل في جرح الرواة وتعديلهم           −
،  المدينـة المنـورة    -مكتبة العلوم والحكم  ،  زياد محمد منصور  . د:  تحقيق،  هـ241ت

  .هـ1414

: ور هـ، تحقيـق الـدكت     385علي بن عمر الدارقطني ت    سؤاالت البرقاني للدارقطني،     −
  .هـ1404 الباكستان، –عبد الرحيم محمد أحمد القشقري، دار كتب خانه جميلي 

: تحقيـق ،  هـ385علي بن عمر الدارقطني ت   ، سؤاالت الحاكم النيسابوري للدارقطني    −
 – 1404الطبعة األولـى،    ،  الرياض –مكتبة المعارف ، موفق بن عبد اهللا بن عبد القادر      

1984.  
الـدكتور   :قيقحت، هـ412 ت محمد بن الحسين السلميل، سؤاالت السلمي للـدارقطني    −

 .الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي وسعد بن عبد اهللا الحميد

ـ 385علي بن عمر الـدارقطني ت ، سؤاالت حمزة بن يوسف السهمي للدارقطني   −   هـ
، موفق بن عبد اهللا بن عبـد القـادر        : تحقيق، وغيره من المشايخ في الجرح والتعديل     

   .م1984 -هـ1404، الطبعة األولى،  الرياض-معارفمكتبة ال
لعلي بن عبد اهللا بن جعفـر       ، سؤاالت محمد بن عثمان بن أبي شيبة لعلي بن المديني          −

،  الريـاض  -مكتبـة المعـارف   ، موفق عبد اهللا عبد القادر    : تحقيق، هـ234المديني ت 
  .هـ1404

بـن قَايمـاز الـذهبي      ألبي عبد اهللا محمد بن أحمد بـن عثمـان           سير أعالم النبالء،     −
شعيب األرناؤوط، ومحمد نعيم العرقسوسي، مؤسسة الرسالة، عام        : تحقيق، هـ748ت

  .هـ1413
، فاروق حمـادة  . د: تحقيق، هـ186ألبي إسحاق إبراهيم بن محمد الفزاري ت        ، السير −

  .مؤسسة الرسالة
ـ 774ألبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي ت       ، السيرة النبوية  − : حقيـق ت ،هـ

  .م1971، دار المعرفة،  لبنان-بيروت، محمد مصطفى عبد الواحد
، لعبد الحي بن أحمد الشهير بابن العمـاد الحنبلـي           شذرات الذهب في أخبار من ذهب      −

دمـشق،  -محمود األرنؤوط، دار ابن كثير    -عبد القادر األرنؤوط  : هـ، تحقيق 1089ت
 .هـ1406عام 
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ـ 516 البغـوي ت   ألبي محمد الحسين بن مسعود    ، شرح السنة  − شـعيب  : تحقيـق ، هـ
، الطبعـة الثانيـة   ،  دمـشق  –المكتب اإلسـالمي    ، ومحمد زهير الشاويش  ، األرناؤوط

 .م1983 -هـ 1403

 المنهاج، أبو زكريا يحيى بن شـرف بـن مـري            - شرح النووي على صحيح مسلم     −
 .هـ1392 بيروت، الطبعة الثانية –النووي، دار إحياء التراث العربي 

همام : هـ، تحقيق795، البن رجب عبد الرحمن بن أحمد الحنبلي تمذيشرح علل التر −
  .م2001-هـ1421 الرياض، الطبعة الثانية، -سعيد، مكتبة الرشد 

ألبي جعفر أحمد بن محمد بـن سـالمة المعـروف بالطحـاوي             ، شرح مشكل اآلثار   −
ـ  1415، الطبعة األولى ، مؤسسة الرسالة ، شعيب األرناؤوط : تحقيق، هـ321ت  - هـ

  .م1994
ألبي جعفر أحمد بن محمد بـن سـالمة المعـروف بالطحـاوي             ، شرح معاني اآلثار   −

،  بيروت -عالم الكتب ، ومحمد سيد جاد الحق   ، محمد زهري النجار  : تحقيق، هـ321ت
  .م1994-هـ 1414، الطبعة األولى

ـ 458 ألحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكـر البيهقـي ت             ،شعب اإليمان  − ، هـ
 الرياض بالتعاون مع الدار السلفية      -مكتبة الرشد   ، علي عبد الحميد حامد   عبد ال : تحقيق

  .م2003 - هـ 1423الطبعة األولى، ، ببومباي بالهند

 ألبي الحـسن مـصطفى بـن إسـماعيل          شفاء العليل بألفاظ وقواعد الجرح والتعديل      −
 . م1991 -هـ 1411، الطبعة األولى،  القاهرة-مكتبة ابن تيمية، السليماني

ألبي عيسى محمد بـن عيـسى الترمـذي         ، شمائل المحمدية والخصائل المصطفوية   ال −
الطبعـة  ، مكة المكرمـة  -المكتبة التجارية ، سيد بن عباس الجليمي   : تحقيق، هـ279ت

 .م1993 -هـ1413، األولى

: تحقيق، هـ393ألبي نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفرابي ت       الصحاح في اللغة       −
 .م1990الطبعة الرابعة يناير ،  بيروت– دار العلم للماليين ،أحمد عبد الغفور عطار

لمحمد بن حبان بن أحمـد بـن حبـان البـستي            صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان،        −
 بيـروت، الطبعـة الثانيـة،       -شعيب األرناؤوط، مؤسسة الرسالة   : هـ، تحقيق 354ت

  .م1993 -هـ1414
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محمـد  : تحقيق، هـ311مة ت ألبي بكر محمد بن إسحاق بن خزي      ، صحيح ابن خزيمة   −
  .1970 – 1390،  بيروت–المكتب اإلسالمي ، مصطفى األعظمي

 الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسـول اهللا          (المسمى   صحيح البخاري  −
قام علـى   ، هـ256لإلمام أبي عبد اهللا محمد بن إسماعيل البخاري ت        ، )وسننه وأيامه 

 . القاهرة-الزهراء لإلالم العربي، بي األثريعلي بن حسن بن عبد الحميد الحل: نشره

 - عمـان    -المكتبـة اإلسـالمية     ، لمحمد ناصر الدين األلباني   ، صحيح السيرة النبوية   −
 األولى: الطبعة،األردن 

 لإلمام أبي الحسن مسلم بن الحجاج بن مـسلم القـشيري النيـسابوري     ،صحيح مـسلم   −
  .م2002 -هـ1422 ،الطبعة األولى،  المنصورة-دار ابن رجب، هـ261ت

المكتـب  ، لمحمد ناصـر الـدين األلبـاني      ، صحيح وضعيف الجامع الصغير وزيادته     −
  بيروت–اإلسالمي 

ـ 1420لمحمد ناصر الدين األلباني ت    ، ابن ماجه صحيح وضعيف سنن     − مؤسـسة  ، هـ
  . م2002 -هـ1423، الطبعة األولى،  الكويت-غراس

ـ 1420لباني ت لمحمد ناصر الدين األ   ، صحيح وضعيف سنن أبي داود     − مؤسـسة  ، هـ
 . م2002 -هـ1423، الطبعة األولى،  الكويت-غراس

ـ 1420لمحمد ناصر الدين األلبـاني ت     ، الترمذيصحيح وضعيف سنن     − مؤسـسة  ، هـ
  . م2002 -هـ1423، الطبعة األولى،  الكويت-غراس

ـ 1420لمحمد ناصر الدين األلبـاني ت     ، صحيح وضعيف سنن النسائي    − مؤسـسة  ، هـ
  . م2002 -هـ1423، الطبعة األولى،  الكويت-غراس

علي رضا بن   : تحقيق، هـ430ألبي نعيم أحمد بن عبد اهللا األصبهاني ت       ، صفة الجنة  −
  .م1995 -هـ1415، الطبعة الثانية،  دمشق-دار المأمون، عبد اهللا بن علي رضا

محمـد  : تحقيق، هـ256 لمحمد بن إسماعيل أبو عبد اهللا البخاري ت        ،الضعفاء الصغير  −
  .م1986 -هـ1406، الطبعة األولى،  لبنان–دار المعرفة بيروت ، م زايدإبراهي

ـ 385ألبي الحسن علي بن عمر الدارقطني ت      ، الضعفاء والمتروكين  − محمد : تحقيق،  ه
  .م1980 -هـ1400، الطبعة األولى، المكتب اإلسالمي، بن لطفي الصباغ

، هـ597د الجوزي ت  ألبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن محم       ، الضعفاء والمتروكين  −
  .هـ1406،  بيروت-دار الكتب العلمية، تحقيق عبد اهللا القاضي
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ـ 303 ألبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب الشهير بالنسائي ت         الضعفاء والمتروكين،  − ، هـ
 -هــ  1406،  بيروت، الطبعـة األولـى  –محمود إبراهيم زايد، دار المعرفة   : تحقيق
  .م1986

 الحديث ومن غلب على حديثه الوهم ومن يتهم         الضعفاء ومن نسب إلى الكذب ووضع      −
في بعض حديثه ومجهول روى ما ال يتابع عليه وصاحب بدعة يغلو فيها ويدعو إليها               

 ألبي جعفر محمد بن عمرو بن موسى بن حمـاد  ،وإن كانت حاله في الحديث مستقيمة    
ـ  ،  الرياض -دار الصميعي ، حمدي السلفي : تحقيق، هـ322العقيلي ت  ، ىالطبعة األول

  .م2000-هـ 1420

 . الرياض–مكتبة المعارف ، لمحمد ناصر الدين األلباني، ضعيف الترغيب والترهيب −

تحقيق محمـد   ،هـ526أبي الحسين ابن أبي يعلى محمد بن محمد ت          ، طبقات الحنابلة  −
   بيروت  -دار المعرفة ، حامد الفقي

ـ     ، طبقات الشافعية الكبـرى    − افي الـسبكي  ألبي الحسن تقي الدين علـي بـن عبـد الك
هجـر للطباعـة    ، وعبد الفتاح محمد الحلو   ، محمود محمد الطناحي  : تحقيق، هـ756ت

  .هـ1413، الطبعة الثانية،  والنشر والتوزيع
ألبي عبد اهللا محمد بـن      ) القسم المتمم لتابعي أهل المدينة ومن بعدهم       (الطبقات الكبرى  −

تبة العلوم والحكم، المدينة ، تحقيق زياد محمد منصور، مك230سعد بن منيع الهاشمي ت    
  .1408المنورة، 

علـي محمـد    .د: تحقيق، هـ230لمحمد بن سعد بن منيع الزهري ت      ، الطبقات الكبير  −
   .م2001-هـ1421، الطبعة األولى، مكتبة الخانجي بالقاهرة، عمير

عاصم : هـ، تحقيق852ألحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالني ت        طبقات المدلسين،    −
  .م1983 –هـ 1403الطبعة األولى، ،  عمان–مكتبة المنار ، هللا القريوتيبن عبد ا

لرضي الدين الحسن بن محمد بـن الحـسن القرشـي           ، العباب الزاخر واللباب الفاخر    −
مطبعـة الجـامع العلمـي      ، الدكتور فير محمد حـسن    : تحقيق، هـ650الصغاني ت   

 .م1978-هـ1398الطبعة األولى ، العراقي

تحقيـق صـبحي    ، ير رتبه على كتب الجامع أبـو طالـب القاضـي          علل الترمذي الكب   −
،  بيـروت  –عـالم الكتـب     ، محمود محمد الصعيدي  ، أبو المعاطي النوري  ، السامرائي

  .م1989 -هـ1409، الطبعة األولى
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ألبي الفرج عبد الرحمن بن علـي بـن محمـد           ، العلل المتناهية في األحاديث الواهية     −
  .1403،  بيروت-دار الكتب العلمية، ستحقيق خليل المي، هـ597الجوزي ت

ألحمـد بـن حنبـل      ، العلل ومعرفة الرجال عن أحمد بن حنبل رواية المروذي وغيره          −
الطبعـة  ، الهند-الدارس السلفية بومباي  ، وصي اهللا بن محمد عباس    : تحقيق، هـ241ت

  .م1988-هـ1408، األولى
وصـي  : هـ، تحقيق 241ألحمد بن حنبل ت   ، العلل ومعرفة الرجال عن أحمد بن حنبل       −

  .م1988-هـ1408بومباي، الهند، الطبعة األولى، عام -اهللا عباس، الدار السلفية
، ألبي عمرو عثمان بن عبد الرحمن الشَّهرزوري المعروف بابن الصالح، علوم الحديث −

 .م1984،الطبعة األولى، مكتبة الفارابي

ـ  معـروف  ألبي بكر أحمد بن محمد الـدينوري ال        عمل اليوم والليلة   −  ت  ابن الـسني  ب
الطبعـة األولـى   ، مكتبة المؤيد  و مكتبة دار البيان  ، بشير محمد عيون  : تحقيق، هـ364

   . م1987 -،1407
ألبي الطيب محمد شمس الحـق العظـيم آبـادي          ، عون المعبود شرح سنن أبي داود      −

،  المدينـة المنـورة    -المكتبة الـسلفية  ، عبد الرحمن محمد عثمان   : تحقيق، هـ1310ت
  .م1968 -هـ1388، عة الثانيةالطب

لنور الدين علي بن أبي بكر بن سـليمان الهيثمـي ت            ،غاية المقصد في زوائد المسند     −
 الطبعـة األولـى    دار الكتـب العلميـة    ،خالف محمود عبد السميع   :تحقيق ،)هـ807

 .م2001-ه1421

 بن شمس الدين أبو الخير ابن الجزري، محمد بن محمد، غاية النهاية في طبقات القراء     −
 .م2006-ه1427دار الكتب العلمية الطبعة األولى، هـ833يوسف ت 

، ألبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد بن علـي بـن الجـوزي              ، غريب الحديث  −
الطبعـة األولـى،    ،  بيـروت  -دار الكتب العلمية      ، عبدالمعطي أمين قلعجي  .د: تحقيق
 .م1985

عبـد  : تحقيق، هـ388ابِي البستي ت  ألبي سليمان حمد بن محمد الخَطَّ     ، غريب الحديث  −
 .هـ1402 مكة المكرمة، -جامعة أم القرى ، الكريم إبراهيم العزباوي

، حسين شـرف  : تحقيق، هـ224ألبي عبيد القاسم بن سلّام الهروي ت      ، غريب الحديث  −
  .م1984،  القاهرة-المطبعة األميرية، وعبد السالم هارون
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ـ 276 بن قتيبة أبو محمد الدينوري تلعبد اهللا بن مسلم، غريب الحـديث   − : تحقيـق ، هـ
  .هـ1397الطبعة األولى، ،  بغداد–مطبعة العاني ، عبد اهللا الجبوري.د

:  هـ، تحقيق285، ألبي إسحاق إبراهيم بن إسحاق بن إبراهيم الحربي تغريب الحديث −
معـة أم    جا -سليمان بن إبراهيم العايد، مركز البحث العلمي وإحياء التراث اإلسـالمي          

  .هـ1405القرى، الطبعة األولى، عام 
علـي محمـد    : تحقيق،  لمحمود بن عمر الزمخشري    ،الفائق في غريب الحديث واألثر     −

 .الطبعة الثانية،  لبنان– دار المعرفة ،محمد أبو الفضل إبراهيم-البجاوي 

 للشيخ اإلمام أبي عبد اهللا محمد بن إسحق بـن منـده           ، فتح الباب في الكنى واأللقاب     −
،  مكتبـة الكـوثر    ،أبو قتيبة نظر محمـد الفاريـابي      : تحقيق، هـ395ت  ،األصبهاني

 . الرياض–السعودية ، م1996 -هـ 1417

ألحمد بن علي بن حجر أبو الفـضل العـسقالني          ، فتح الباري بشرح صحيح البخاري     −
  . بيروت-دار المعرفة، محب الدين الخطيب: تحقيق، هـ852ت

لشمس الدين محمد بـن عبـد الـرحمن الـسخاوي     ، فتح المغيث شرح ألفية الحـديث   −
  .هـ1403الطبعة األولى، ،  لبنان–دار الكتب العلمية ، هـ902ت

، وصـي اهللا محمـد عبـاس      . د: تحقيق، هـ241ألحمد بن حنبل ت   ، فضائل الصحابة  −
  .م1983 -هـ 1403الطبعة األولى، ،  بيروت–مؤسسة الرسالة 

دار القلـم  ، محمد ناصر الدين األلباني: قيقتح، ه1416لمحمد الغزالي ت  ،فقه السيرة    −
  .  م1998-الطبعة السابعة ،دمشق–

 )هـ429: المتوفى(عبد الملك بن محمد بن إسماعيل أبو منصور الثعالبي ، فقه اللغة −

 ألبـي   ،فنون العجائب في أخبار الماضين من بني إسرائيل وغيرهم من العباد والزهاد            −
طـارق  : تحقيـق ، هـ414 النقاش الحنبلي ت   سعيد محمد بن علي بن عمرو بن مهدي       

 . القاهرة-مكتبة القرآن، الطنطاوي

 ت   الـشافعي  محمد بـن عبـد اهللا بـن إبـراهيم          ألبي بكر  الفوائد الشهير بالغيالنيات   −
  .دار ابن الجوزي، حلمي كامل سعد عبد الهادي: تحقيق،هـ354

ن عبـد اهللا بـن الجنيـد        القاسم تمام بن محمد بن عبد اهللا بن جعفر ب         ألبي  ، فوائد تمام  −
 .ه414ت الرازي الدمشقي 

   للعالمة جمال الدين القاسمي الدمشقي،قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث −
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ألبي عبد اهللا محمد بن أحمـد بـن         ، الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة         −
، قافة اإلسالمية دار القبلة للث  ، محمد عوامة : تحقيق، هـ748عثمان بن قَايماز الذهبي ت    

  .م1992 –هـ 1413، الطبعة األولى،  جدة-مؤسسة علو

: هـ، تحقيـق 365، ألبي أحمد عبد اهللا بن عدي الجرجاني تالكامل في ضعفاء الرجال    −
  .م1988-هـ1409بيروت، عام -يحيى مختار غزاوي، دار الفكر

ـ 287 الضحاك بن مخلد الشيباني ت        أبي عاصم  ألبي بكر عمرو بن    السنةكتاب   − ، هـ
هـ 1400الطبعة األولى   ، بيروت–المكتب اإلسالمي   ، محمد ناصر الدين األلباني   : بقلم
 .  م1980-

الطبعـة الثالثـة    ، هـ817محمد بن يعقوب الفيروز أبادي ت       ل  كتاب القاموس المحيط   −
 .الهيئة المصرية العامة للكتاب، هـ1301للمطبعة األميرية 

رهان الدين الحلبي إبراهيم بن محمد بـن        لب، الكشف الحثيث عمن رمي بوضع الحديث      −
 –عالم الكتـب  ، صبحي السامرائي: تحقيق، هـ841خليل سبط ابن العجمي الشافعي ت  

  .م1987 –هـ 1407، الطبعة األولى، بيروت

: تحقيق، هـ463ألحمد بن علي أبو بكر الخطيب البغدادي ت       ، الكفاية في علم الرواية    −
  . المدينة المنورة-المكتبة العلمية ، دي المدنيوإبراهيم حم، أبو عبد اهللا السورقي

أبو :  ، ألحمد بن علي بن ثابت أبي بكر الخطيب البغدادي، تحقيقالكفاية في علم الرواية −
  .المدينة-وإبراهيم حمدي المدني، المكتبة العلمية، عبد اهللا السورقي

ـ : هـ، تحقيق 310 ألبي بشر محمد بن أحمد الدوالبي ت       الكنى واألسماء،  − ر محمـد   نظ
  .م2000-هـ1421بيروت، الطبعة األولى، –الفريابي، دار ابن حزم 

، ألبي البركات محمد بن أحمد      الكواكب النيرات في معرفة من اختلط من الرواة الثقات         −
عبد القيوم عبد رب النبي، دار المـأمون        : هـ، تحقيق 929ت" ابن الكيال "المعروف بـ   

  .م1981ـ بيروت، الطبعة األولى،
عبد : هـ، المحقق 711، لمحمد بن مكرم بن منظور األفريقي المصري ت          لعربلسان ا  −

  القاهرة-اهللا علي الكبير ومحمد أحمد حسب اهللا وهاشم محمد الشاذلي،  دار المعارف 

القديمة والحديثة ورمـوزهم وإشـاراتهم       لسان المحدثين معجم مصطلحات المحدثين     −
لمحمـد خلـف    ، هم ونادر أسـاليبهم   وشرحِ جملة من مشكل عباراتهم وغريب تراكيب      

 .م2007، الموصل، سالمة
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هـ، اعتنـى بـه     852ألحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالني ت        لسان الميزان،    −
هـ، واعتنى بإخراجها وطباعتها ابنه سلمان أبو غدة، 1417الشيخ عبد الفتاح أبو غدة ت

 بيـروت، الطبعـة     -ميةمكتبة المطبوعات اإلسالمية بالتعاون مع دار البشائر اإلسـال        
  .م2002-هـ1423األولى، 

ـ 463ألحمد بن علي أبو بكر الخطيب البغـدادي ت        ، المتفق والمفترق  − : تحقيـق ، هـ
 .م1997 -هـ1417، الطبعة األولى، دمشق-دار القادري، محمد صادق الحامدي.د

  لسمير كجو، مجلة مجمع دمشق مجلد مجد الدين ابن األثير ومنهجه في التأليف  −

لمحمد بن حبان بن أحمد بن حبـان        ، روحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين    المج −
ـ 1412،  بيروت -دار المعرفة ، تحقيق محمود إبراهيم زايد   ، هـ354البستي ت     -هـ

  .م1992
لنور الدين علي بن سليمان بن أبي بكر الهيثمي الشافعي           مجمع الزوائد ومنبع الفوائد،    −

  .هـ1412بيروت، -دار الفكر، هـ807ت
الشيخ محمد حسن آل : تحقيق، هـ385 ت   بن عباد  إسماعيل    للصاحب المحيط في اللغة   −

  .م1975-هـ 1395، الطبعة األولى،  بغداد–مطبعة المعارف ، ياسين

 ،محمـود خـاطر   : تحقيق ، لمحمد بن أبي بكر بن عبدالقادر الرازي       ،مختار الصحاح  −
  .م1995 – 1415الطبعة طبعة جديدة، ،  بيروت–مكتبة لبنان ناشرون 

تحقيق شكر اهللا نعمة    ، هـ327لعبد الرحمن بن محمد بن إدريس الرازي ت       ، المراسيل −
 .هـ1397،  بيروت-مؤسسة الرسالة، اهللا قوجاني

 يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم أبو عوانة اإلسفراينى النيسابورى        ل، مستخرج أبي عوانة   −
الطبعة األولـى   ، بيروت–فة  دار المعر ، أيمن بن عارف الدمشقي   : تحقيق، هـ316ت  

  .م1998-هـ1419
ألبي عبد اهللا الحاكم محمد بن عبد اهللا بن         ، المستدرك على الصحيحين وبذيله التلخيص     −

محمد بن حمدويه بن نُعيم بن الحكم الضبي الطهماني النيسابوري المعروف بابن البيـع              
  . بيروت-دار المعرفة، هـ405ت 

: هــ، تحقيـق   307المثنى أبي يعلى الموصلي ت     ألحمد بن علي بن      مسند أبي يعلى،   −
 م1984-هـ1404 دمشق، عام -حسين سليم أسد، دار المأمون للتراث
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، هـ238إسحاق بن إبراهيم بن مخلد بن راهويه الحنظلي ت        ، مسند إسحاق بن راهويه    −
الطبعة ،  المدينة المنورة  -مكتبة اإليمان   ، عبد الغفور بن عبد الحق البلوشي     . د: تحقيق

  .م1991 –هـ 1412لى، األو
شعيب األرناؤوط، ومجموعـة معـه،      : ، تحقيق هـ241مسند اإلمام أحمد بن حنبل ت        −

  .م2001-هـ1421بيروت، الطبعة األولى، عام -مؤسسة الرسالة
حبيب الرحمن  : تحقيق، هـ219 لعبد اهللا بن الزبير أبو بكر الحميدي ت        ،مسند الحميدي  −

  . بيروت-دار الكتب العلمية، األعظمي
أبو سعيد عثمان بن سعيد بن خالد بن سـعيد          ، مسند الدارمي المعروف بسنن الدارمي     −

، بيـروت -دار ابـن حـزم    ، هـ، حسين سليم أسد الداراني    255الدارمي السجستاني ت  
  .م2000، الطبعة األولى

  . بيروت–دار الكتب العلمية ، هـ204لمحمد بن إدريس الشافعي ت، مسند الشافعي −

حمدي بن عبد المجيد : تحقيق، هـ360مان بن أحمد الطبراني ت لسلي،مسند الـشاميين   −
  .1984 –هـ 1405، الطبعة األولى،  بيروت-مؤسسة الرسالة، السلفي

: تحقيـق ، هـ454لمحمد بن سالمة بن جعفر أبو عبد اهللا القضاعي ت         ، مسند الشهاب  −
 -هــ   1407الطبعة الثانية،   ،  بيروت –مؤسسة الرسالة   ، حمدي بن عبد المجيد السلفي    

  .م1986
محمد بـن   :  هـ، تحقيق  204 ألبي داود سليمان بن داود الطيالسي ت       مسند الطيالسي،  −

 -عبد المحسن التركي، بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات اإلسالمية بـدار هجـر            
  .م1999 -هـ1420مصر الجيزة، الطبعة األولى، 

 بن أحمد بن عثمان قايمـاز       ألبي عبد اهللا محمد   ، أسمائهم وأنسابهم  ،في الرجال المشتبه   −
  . الدار العلمية، علي محمد البجاوي:  تحقيق، هـ748الذهبي ت 

تحقيق محمـد ناصـر     : تحقيق، لمحمد بن عبد اهللا الخطيب التبريزي     ، مشكاة المصابيح  −
 .م1985 – 1405 -الثالثة : الطبعة، بيروت -المكتب اإلسالمي ،الدين األلباني 

ألحمد بن محمد بن علـي المقـري        ، شرح الكبير للرافعي  المصباح المنير في غريب ال     −
 . بيروت–المكتبة العلمية ، الفيومي
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ألبي بكر عبد الرزاق بن همام بـن نـافع الحميـري اليمـاني الـصنعاني                ، المصنف −
الطبعـة  ،  بيـروت  -المكتب اإلسـالمي  ، حبيب الرحمن األعظمي  : تحقيق، هـ211ت

  .هـ1403، الثانية
: تحقيق، هـ235عبد اهللا بن محمد بن أبي شيبة العبسي الكوفي ت         ألبي بكر   ، المصنَّف −

  .م2006 -هـ 1427، الطبعة األولى،   جدة-دار القبلة، محمد عوامة
ألحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالني    ، المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية     −

الطبعة األولـى،   ، ض الريا –دار العاصمة   ، قاسم بن صالح القاسم   : تحقيق، هـ852ت
 .م2000 -هـ1420

ألبي عبد اهللا ياقوت بن عبد اهللا       " إرشاد األريب إلى معرفة األديب    "معجم األدباء المسمى   −
  .م1991 - هـ 1411 بيروت، عام - هـ، دار الكتب العلمية626الرومي الحموي ت 

وعبد طارق عوض اهللا : هـ، تحقيق 360 لسليمان بن أحمد الطبراني ت     المعجم األوسط،  −
  .هـ1415 القاهرة، -المحسن بن إبراهيم الحسيني، دار الحرمين

ـ 626ألبي عبد اهللا ياقوت بن عبد اهللا الحمـوي ت         ، معجم البلدان  −  –دار الفكـر    ،  هـ
  .بيروت

ألبي القاسم علي بن الحسن بـن هبـة اهللا المعـروف بـابن عـساكر                ، معجم الشيوخ  −
  . دمشق–دار البشائر ، وفاء تقي الدين: تحقيق، هـ571ت

ألبي القاسم عبد اهللا بن محمد بن عبد العزيز بن المرزبان بن سابور             ،  معجم الصحابة  −
 مكتبـة دار    ،محمد األمين بن محمـد الجكنـي      : تحقيق،ه317بن شاهنشاه البغوي ت     

 . م2000 - هـ 1421األولى، :  الطبعة، الكويت–البيان 

محمد : هـ، تحقيق 360الطبراني ت  لسليمان بن أحمد     ،)الروض الداني (المعجم الصغير  −
عمـان، الطبعـة    - بيروت، دار عمـار    -شكور محمد الحاج أمرير، المكتب اإلسالمي     

  .م1985 -هـ1405األولى، 
لـسليمان بـن أحمـد الطبرانـي        ، المعجم الكبير قطعة من مسانيد من اسمه عبد اهللا         −

، ألولـى الطبعـة  ا   ،  الرياض -دار الراية   ، طارق بن عوض اهللا   : تحقيق، هـ360ت
  .م1993 -هـ 1414

حمدي بن عبد المجيـد     : هـ، تحقيق 360 لسليمان بن أحمد الطبراني ت     ،المعجم الكبير  −
 .الطبعة الثانية،  القاهرة-مكتبة ابن تيمية، السلفي
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دار مكـة للنـشر     ، لعاتق بن عيث الـبالدي    ،المعالم الجفرافية في السيرة النبوية    معجم   −
 . م1982-هـ 1402الطبعة األولى ، والتوزيع

، ومحمد النجار، وحامد عبد القادر، وأحمد الزيات، إلبراهيم مصطفى ، المعجم الوسـيط   −
  . القاهرة-دار الدعوة، مجمع اللغة العربية: تحقيق

ألبي بكر أحمد بن إبراهيم اإلسماعيلي      ،  أسامي شيوخ أبي بكر اإلسماعيلي      في   معجمال −
، المدينة المنورة -ة العلوم والحكم  مكتب، الدكتور زياد محمد منصور   : تحقيق، هـ371ت  

  .م1990 -هـ 1410الطبعة األولى 
 عبد السالم محمد    :تحقيق، ألبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا      ، معجم مقاييس اللغة   −

 .م1979 -هـ 1399الطبعة   ، دار الفكر، هارون

عبـد  : تحقيـق ، هـ231ألبي سعيد أحمد بن محمد بن زياد ابن األعرابي ت   ، المعجـم  −
 .دار ابن الجوزي، محسن بن إبراهيم بن احمد الحسينيال

ـ 261ألحمد بن عبد اهللا بن صالح أبو الحسن العجلي الكـوفي ت           ، معرفة الثقات  − ، هـ
الطبعة األولـى،   ،  المدينة المنورة  -مكتبة الدار ، عبد العليم عبد العظيم البستوي    : تحقيق
  .م1985 –1405

 علي بـن موسـى أبـو بكـر البيهقـي      ألحمد بن الحسين بن، معرفة السنن واآلثـار   −
،  كراتـشي  -جامعة الدراسات اإلسالمية  ، عبد المعطي أمين قلعجي   : تحقيق، هـ458ت

  .م1991-هـ 1412، الطبعة األولى
، ألبي نعيم أحمد بن عبد اهللا بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهـران    معرفة الصحابة  −

 –ار الـوطن للنـشر    عادل بن يوسـف العـزازي، د      : هـ، تحقيق 430األصبهاني ت   
  . م1998 هـ 1419الرياض،الطبعة األولى 

ـ 405ألبي عبد اهللا محمد بن عبد اهللا الحاكم النيسابوري ت         ، معرفة علوم الحديث   − ، هـ
 -هــ   1397الطبعة الثانية،   ،  بيروت –دار الكتب العلمية    ، السيد معظم حسين  : تحقيق
  .م1977

، ألبي يوسف يعقـوب     درستوية النحوي المعرفة والتاريخ رواية عبد اهللا بن جعفر بن          −
 المدينـة   -أكرم ضياء العمري، مكتبـة الـدار      : هـ، تحقيق 277ابن سفيان الفسوي ت   

  .هـ1410المنورة، الطبعة األولى،
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مارسـدن  : تحقيـق ، هـ207ألبي عبد اهللا محمد بن عمر بن واقد الواقدي ت ، المغازي −
  .عالم الكتب-بيروت، جونس

ـ 806بي الفضل العراقي ت   أل، المغني عن حمل األسفار    − أشـرف عبـد    : تحقيـق ،  ه
 .م1995 -هـ 1415سنة النشر ،  الرياض–مكتبة طبرية ، المقصود

 ألبي عبد اهللا محمد بن أحمد بن عثمـان بـن قَايمـاز الـذهبي                المغني في الضعفاء،   −
 .سوريا-نور الدين عتر، دار الفكر: هـ، تحقيق748ت

دار ، لعمر بـن صـالح بـن عمـر    ،  السالممقاصد الشريعة عند اإلمام محمد بن عبد    −
  .م2003 -هـ 1423، الطبعة األولى،  األردن-النفائس

، ألبي عمرو عثمان بـن عبـد الـرحمن          "علوم الحديث "مقدمة ابن الصالح المسمى      −
  . م1984 هـ، مكتبة الفارابي، الطبعة عام األولى 643الشَّهرزورِي، ت 

تقي الدين أبو إسحاق إبراهيم بـن محمـد         / ابورالمنتخب من كتاب السياق لتاريخ نيس      −
الطبعـة األولـى    ، بيـروت –دار الفكـر    ، خالد حيدر : تحقيق، هـ641 ت   الصيرفيني

 .هـ 1414

مـصطفى بـن    : تحقيـق ، هـ249لعبد بن حميد ت   ، المنتخب من مسند عبد بن حميد      −
 .م2002، الطبعة الثانية،  الرياض-دار بلنسية، العدوي

عبد الرحمن بن علي بن محمد بـن الجـوزي أبـو            ، مم والملوك المنتظم في تاريخ األ    −
 . م1358الطبعة األولى، ،  بيروت–دار صادر ، الفرج

لعبد اهللا بن علي بن الجـارود أبـو محمـد النيـسابوري             ، المنتقى من السنن المسندة    −
الطبعـة  ،  بيروت –مؤسسة الكتاب الثقافية    ، عبد اهللا عمر البارودي   : تحقيق، هـ307ت

  .م1988 –هـ 1408ى، األول
لنور الدين علي بن سليمان بن أبي بكر الهيثمـي          ، موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان      −

الطبعـة  ، دمـشق -دار الثقافة العربيـة   ، حسين سليم أسد  : تحقيق، هـ807الشافعي ت 
   م1990، األولى

حنبل ألبي عبد اهللا أحمد بن محمد بن        ، موسوعة أقوال االمام أحمد في الجرح والتعديل       −
أبو المعاطي النوري رحمـه اهللا      : جمعه ورتبه ، هـ241بن هالل بن أسد الشيباني ت       

 .وأيمن الزاملي ومحمود خليل
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ألبي الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن ، موسوعة أقوال الدارقطني  −
السيد أبـو المعـاطي   : جمع وترتيب، هـ385النعمان بن دينار البغدادي الدارقطني ت     

 ، ) هـ1401:المتوفى (لنوري ا

ـ 179لمالك بن أنس بن مالك بن عامر األصـبحي المـدني ت      ، موطأ اإلمام مالك   − ، هـ
 . الدوحة-مؤسسة الشيخ زايد، محمد األعظمي: تحقيق

ألبي عبد اهللا محمد بن أحمد بن عثمـان بـن قَايمـاز             ، ميزان االعتدال في نقد الرجال     −
والـشيخ عـادل أحمـد عبـد        ، مد معوض الشيخ علي مح  : تحقيق، هـ748الذهبي ت 

  .م1995 -هـ1416، الطبعة األولى،  لبنان- بيروت-دار الكتب العلمية، الموجود
جمال الدين أبي المحاسن يوسف بن تغـري        ، النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة      −

 .مصر، الناشر وزارة الثقافة واإلرشاد القومي: تحقيق، هـ874ت ،بردى األتابكي

لبدر الدين أبي عبد اهللا محمد بن جمال الدين عبـد اهللا            ، ى مقدمة ابن الصالح   النكت عل  −
،  الريـاض  –أضواء الـسلف    ، زين العابدين بن محمد بال فريج     . د: تحقيق، بن بهادر 

  .م1998 -هـ 1419الطبعة األولى، 
 وهو دارسة وتحقيق وزيادات في التراجم     نهاية االغتباط بمن رمي من الرواة باالختالط       −

واالغتبـاط ألبـي    ، لعالء الدين علي رضـا    ، لى كتاب االغتباط بمن رمي باالختالط     ع
: الطبعـة ، دار الحديث ـ القاهرة ، إسحاق إبراهيم بن محمد بن خليل سبط ابن العجمي

 م1988األولى 

 لمجد الدين أبي السعادات المبارك بن محمد الجزري         ،النهاية في غريب الحديث واألثر     −
علي بن حسن بن عبـد الحميـد الحلبـي          : أشرف عليه وقدم له   ، هـ606ابن االثير ت  

  .هـ1427، الطبعة الرابعة،  السعودية-دار ابن الجوزي،  األثري
ألحمد بن محمد بن الحسين بن الحسن،       ، الهداية واإلرشاد في معرفة أهل الثقة والسداد       −

،  بيروت–عرفة دار الم، عبد اهللا الليثي: تحقيق، هـ398أبو نصر البخاري الكالباذي ت 
 .ه1407األولى، : الطبعة

 .البن الصالح ،وصل بالغات مالك −

ـ 764لصالح الدين خليل بن أيبك الصفدي ت        ، الوافي بالوفيات  − أحمـد  : تحقيـق ،هـ
 .م2000 -هـ1420، دار إحياء التراث بيروت، األرناؤوط وتركي مصطفى

: هـ، تحقيـق  681 ت   ، ألحمد بن محمد بن خلّكان     وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان     −
  .لبنان-إحسان عباس، دار الثقافة
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  فهرس الموضوعات: خامساً

  الصفحة  الموضوع

  أ  اإلهـداء

  ب  شكر وتقدير

  ج مقــدمـة

  ج  وبواعث اختياره البحثأهمية 

  د  أهداف البحث

  د  منهج البحث وطبيعة عمل الباحثة فيه

  و   السابقةتالدراسا

  تمهيد
  ترجمة ابن األثير

  2  .اسمه ونسبه وكنيته ولقبه: أوال

  2  .مولده ونشأته: ثانيا

  3  . طلبه للعلم وثناء العلماء عليه: ثالثا

  3  .شيوخه وتالميذه: رابعا

  6  .مؤلفاته: خامسا

  7  .مرضه ووفاته: سادسا

  الفصل األول
  "السين مع الياء"حتى نهاية باب " السين مع النون"األحاديث الواردة من بداية باب 

  9  .السين مع النون: األولالمبحث 

  106  .السين مع الواو: المبحث الثاني

  231  .السين مع الهاء: المبحث الثالث

  254    .السين مع الياء: المبحث الرابع
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  الصفحة  الموضوع

  الفصل الثاني
  "الشين مع الثاء"حتى نهاية باب " الشين مع الهمزة"األحاديث الواردة من بداية باب 

  297  .الشين مع الهمزة: المبحث األول

  316  .الشين مع الباء: ث الثانيالمبح

  349  .الشين مع التاء: المبحث الثالث

  353  .الشين مع الثاء: المبحث الرابع

  الفصل الثالث
  "الشين مع الدال"حتى نهاية باب " الشين مع الجيم"األحاديث الواردة من بداية باب 

  355  .الشين مع الجيم: المبحث األول

  374  .الشين مع الحاء: المبحث الثاني

  393  .الشين مع الخاء: ث الثالثالمبح

  404  .الشين مع الدال: المبحث الرابع

  422  .الخاتمة

  424  :الفهارس العامة

  425  .آليات القرآنيةافهرس  - 

  427  . النبويةفهرس األحاديث - 

  441  .الرواة المترجم لهمفهرس  - 

  454 . فهرس المصادر المراجع- 

  476  .لموضوعاتافهرس  - 

  478  ملخص الدراسة باللغة العربية

  479  اسة باللغة اإلنجليزيةملخصالدر
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  ملخص الدراسة باللغة العربية

 وصحبه آله وعلى والمرسلين، األنبياء سيد على والسالم والصالة العالمين، رب هللا الحمد
  .وبعد أجمعين،

 
 فـي  النهاية كتاب من المرفوعة األحاديث من جزء بدراسة البحث هذا في الباحثة قامت

 من  البحث هذا في بدراسته الباحثة قامت الذي الجزء هذا وكان ير،األث البن واألثر الحديث غريب
  .الشين مع الدال حرف نهاية حتى السين مع النون حرف بداية

 
 الحـديث  علـى  اشتمل الذي األثير ابن نص بإيراد البحث هذا في الدراسة طبيعة وكانت

 فـي  األثير ابن عليه اعتمد الذي الحديث نص من القريبة الرواية اعتماد ثم ومن كامالً، المرفوع
 مـسندة،  فيها وردت التي المواضع من أوالً تخريجها خالل من الرواية هذا دراسة ثم ومن كتابه،

 هـذا  خالل ومن الرجال، هؤالء من رجل كل على حكم واستخالص الرواية هذه رجال دراسة ثم
  .والضعف الصحة ثحي من الحديث من الرواية هذه إسناد على بالحكم الباحثة قامت الحكم

 
 وغريب  اللغة كتب من الغريبة األلفاظ ببعض بالتعريف بحثها طيات في الباحثة قامت وقد

  .الدراسة خالل من مرت التي البلدان ببعض التعريف وكذلك الحديث،
  

 اختيـاره،  وبواعث الموضوع، أهمية الباحثة فيها ذكرت مقدمة، على البحث اشتمل وقد
 التي  الدراسات بعض على وإطاللة البحث، هذا في عملها وطبيعة لباحثةا ومنهج البحث، وأهداف

 من عدد منها فصل كل تضمن فصول، ثالثة على البحث اشتمل كما األثير، ابن لكتاب تعرضت
  .المباحث

 
 مـن  إليها توصلت التي النتائج بعض الباحثة فيها بينت خاتمة على البحث اشتمل وكذلك

  .بها أوصت التي ياتالتوص وبعض الدراسة، خالل
 

 .الفهارس بعض بعمل البحث هذا الباحثة وختمت هذا
  

 .العالمين رب هللا الحمد أن دعوانا وآخر
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  ملخص الدراسة باللغة اإلنجليزية

  
Praise be to Allah, Lord of the Worlds, and prayers and peace be 

upon Ashraf senders, his family and companions, and after: 
 

The researcher in this research studies part of the prophet's 
Mohammed hadith in the book Al Nehaya Fi Ghareeb Al Hadeeth Wa Al 
Athar by Ibn Al Atheer. The research began from section "Al Seenwith Al 
Noon  to the end of section "Al Sheen" with "Al Dal". 
 

The nature of this study was quoting Ibn Al Atheer words in a full 
Hadeeth, then adopting a similar words of the hadith to that Ibn Al Atheer 
quote it. the next step is to check the hadith in the situations which was 
supported in it, then checking the men who narrated the hadith, then giving 
every man his own level of trust, based on that, The researcher judged on 
the strength of the hadith. 
 

The researcher expressed in the folds of her research the definition of 
some strange words in the language book, also defining names of  ountries 
which come in the research. 

 
The research included an introduction, the researcher noted in it the 

importance of the subject, research objectives, the path of the researcher 
and the nature of her work, appearance on some studies about Ibn Al 
Atheer. 
 

The research included three sections, each section was classified 
Based on Ibn Al Atheer. In the end of the research, the researcher offered 
some results and recommendations. 
 

The researcher concluded her research by doing some indexes. 
 
And thank God the lord of the worlds 

  




