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 أنا الموقع أدناه مقدم الرسالة التي تحمل العنوان:

أحاديث كتاب النهاية في غريب الحديث واألثر البن األثير من بداية باب" الزاي مع الخاء" وحتى نهاية باب 

 "السين مع الخاء" تخريٌج ودراسةٌ.

الخاص، باستثناء ما تمت اإلشارة إليه حيثما ورد، وإن أقر بأن ما اشتملت عليه هذه الرسالة إنما هي نتاج جهدي 

هذه الرسالة ككل، أو أي جزء منها لم يقدم من قبل لنيل درجة أو لقب علمي أو بحثي لدى أية مؤسسة تعليمية أو 

 بحثية أخرى.
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َمـْن ومـن قولـه ىـهللاى ل ههللايـه وسـهللام: " ،(1)"َوَمْن َشَكَر َفِإنََّما َيْشُكُر ِلَنْفِسـهِ : "انطالقًا من قوله تعالى

 ََّّ ََ َلـْم َيْشـُكْر  فـإنن  حممـد ل  ـال  اللـه ممـدًا ك أـرًا حن مـنَّ ههللاـ َّ ذإتمـام هـ    ،(2)"َلْم َيْشُكْر النَّـا
 ويسرها ل  متى ىارت ههللاى ه ا النمو, فالممد كال الممد له ومد  حواًل وآخرًا. ،الرسالة

قرارًا بالفضال ل ويه ، فـإن  حتو ـه بالشـكر ال  لـال لهللامشـرف وردًا لـبع  المعـروف إلـى مسـتم يه ،وا 
الــ ت تفضــال حواًل بالمواف ــة ههللاــى ، و -مفظــه ل  – محمــد رضــوان أبــو شــعبانالــدكتور:  الفاضــال

لـــم يـــدُا  يـــدًا فـــ  إســـدا  التو أيـــات  -مفظـــه ل–كمـــا حنـــه ، الرســـالةاإلشـــراف ههللاـــى إهـــداد هـــ   
استفدت منيا ك أرًا متى خر ت ه   الرسالة ههللاى هـ ا الو ـه, فـددهو  والمالمظات والنىائح الت 
إنــه ولــ   لــا وال ــادر  ،وحن أنفــب بــه اإلســالم والمســهللامأن،وخأــر ال ــوا ،ل حن أ  لــه حفضــال ال  ا 

 ههللايه.
ــال ب ذــوا مناقشــة هــ   ،هضــوتل ل نــة المناقشــة،وحقــدم هظــيم شــكرت َّســتا تَّ الفاضهللاأن الهللا أن تفضل

 وهما: ،ا  المالمظات الت  ت لدها ُمسناً إلذد ،الرسالة
 .-مفظه ل-نافذ  حسين حماد      : اَّستا  فضأهللاة الدكتور

 .-مفظه ل-أحمد يوسف أبو حلبية   : اَّستا  الدكتور وفضأهللاة
ســائهللاًة المــولى  ،حتامــت لــ  فرىــة إتمــام الدراســة العهللايــا ىالتــ ،بغــ  ال امعــة اإلســالمية  حشــكركمــا 

وكــ لا الشــكر موىــوا لصهللايــة حىــوا الــدأن ،وحســات   قســم ال ــائمأن ههللاأيــا خأرًا. ه و ــال حن أ ــ ت 
  يودهم المتواىهللاة ف  خدمة طهللابة العهللاوم الشرهية . ىالمدأث الشرلف ههللا

م ل  أد العون همروال حنسى حن حشكر  و   )حبا   رها .لمفظه و يفدسدله تعالى حن  ،( ال ت قدل
 يــدًا فــ  مســاهدت  وتشــ يع  متــى  ن لــم أــدخر  تــ ال، ت  كمــا وحت ــدم بالشــكر والت ــدأر إلــى شــ ي ا

 حتممت ه ا البمث.
وكال من سـاهم فـ  إخـراذ هـ ا البمـث ، وحخأرًا حشكر كال من نىمن  وحهانن  وحسدى إل ل معروفاً 

 إلى النور.
 
 
 
 
 
 

                                                 

 .11سور  النمال آية  ((1

, وقاا الترم ت: 4591با  ما  ا  ف  الشكر لمن حمسن إليا رقم  -كتا  الذر والىهللاة -سنن الترم ت  ((2
 ه ا مدأث مسن ىميح.
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 مقدمة
مــن  ،لنــاإن الممــد ن نممــد  ونســتعأنه ونســتغفر  ونعــو  بــان مــن شــرور حنفســنا ومــن ســأئات حهما

وحن ،ل ومـد  ال شـرلا لـه لـه إالال إ شـيد حنوح ،ومن يضهللاال فال هـادت لـه ، مضال لهأيد  ل فال
 والىال  والسالم ههللايه ،وههللا  آله وىمبه ومن اتبب هديه إل  أوم الدأن.هذد  ورسوله. مممداً 

 أما بعد: 
ل ســبمانه وتعــالى ذهللاســان بع ــه  ،رســال ىــهللاى ل ههللايــه وســهللامهــ  ل هــ   اَّمــة ذخأــر نذــ  حُ فهللا ــد ح 

ذـ لوا كـال مـا ذوسـعيم ر له العهللاما  الـ أن وقد تصفال ل ه و ال بمفظ ه ا الدأن وسخَّ  ،هرب  مذأن
وقـد  ،ولأن مو  ممـا شـابه مـن كـالم الوضـاهأن والصـ اذأن ،وا هن ميا  ه ا الدأنلأ ود ،من  يد

 هللايــا التــ  حفنــوا مــن ح ،مالفــاتيم وال يــد الواضــح فــ كــان ليــاال  العهللامــا  ال ياذــ   الفضــال الصذأــر 
 حهمارهم.

والتـ  مـن ضـمنيا م ـاا الهللاغـة ، م االتـه معظـمومن هاال  العهللاما  ال أن تمأ وا ف  ه ا العهللام فـ  
 واإلمــام ال هللاأــال م ــد الــدأن حذــ ؛ههللايــه وســهللام مــن مدأ ــهلذيــان مــراد النذــ  ىــهللاى ل  ،لهللافــظوغرلــ  ا

فــ  كتابــه:  ،(هـــ616)المتــوفى ســنة  ،رممــه لالســعادات المبــارا ذــن مممــد ذــن اَّ أــر ال ــ رت 
 ."النياية ف  غرل  المدأث واَّ ر"

، غـ   ،بكهللايـة حىـوا الـدأن قسم المدأث الشرلف وههللاومه ف  ال امعة اإلسالمية هللابةل ا ف د اتفق ط
التـ  وردت فـ  هـ ا  ،المرفوهـة ههللاـى دراسـة اَّمادأـث ،وبتو يه من حسـات   ال سـم الصـرام ،فهللاسطأن
 :تمت هنوان ،المكم ههللاى حسانأدها متى أتم ذيان الىميح من غأر الصتا  و 

 "أحاديث كتاب النهاية في غريب الحديث واألثر البن األثير تخريٌج ودراسٌة".
مـب الـ ات مـن ذدايـة بـا  "وست وم البام ة ف  ه ا البمث ذدراسة اَّمادأث الوارد  ف  ه ا الصتـا  

 ."السأن مب الخا " متى نياية با  "الخا 
 
 

 
 
 
 



 ه 

 وبواعث اختياره: البحثأهمية 
 المكانة العهللامية لصتا  النياية الذن اَّ أر ف  ذيان حلفاظ المدأث النذوت. .4
 ن ه ا الصتا  لم أخدم من قذال الخدمة المدأ ية.إ .3
ن كتا  النياية الذن اَّ أر اشتمال ههللاى هـدد كذأـر مـن اَّمادأـث النذويـة الشـرلفة والتـ  إ .4

 ص.بما ة إلى دراسة وتممي
ـــ .1 ـــة المدأ ي ـــا  مـــن النامي ـــاق  كتـــ  غرلـــ إن خدمـــة هـــ ا الصت  ة ســـيفتح الم ـــاا لخدمـــة ب

 المدأث واَّ ر.
 لم تعيد هناية حهال المدأث بكت  غرل  المدأث. .9
امتــوا  كتــا  اذــن اَّ أــر كغأــر  مــن كتــ  الهللاغــة ههللاــى حمادأــث ال حىــال ليــا فــال ذــد مــن   .6

 دراستيا وبيانيا لهللاناَ.
 أهداف البحث:

مــن كتــ  الســنة  ،كتــا  النيايــة فــ  غرلــ  المــدأث واَّ ــر الذــن اَّ أــر تخــرلأ حمادأــث .4
 ودراسة حسانأدها.

 ذيان مكانة كتا  اذن اَّ أر ذأن كت  الهللاغة وغرل  المدأث. .3
 اإلسيام ف  إخراذ الموسوهات المدأ ية وخدمة السنة المشرفة. .4
 معرفة اَّمادأث الم ذولة من المردود . .1
ليســيال ههللاــى البــام أن الر ــو  إلأيــا ، ة فــ  مر ــب وامــدت ــديم مــاد  ههللاميــة مم  ــة م موهــ .9

 واالستشياد ذيا.
 ثة فيه:احمنهج البحث وطبيعة عمل الب

  : المنهج في الترتيب والترقيم:أوالً 
 اذن اَّ أر.كتا  الت  قامت البام ة ذدراستيا مس  ترتأ   اَّمادأث ترتأ  .4
 .تسهللاسهللاياً  ترقيماً اَّمادأث  يمرقت .3
الــ ت يمتــوت ههللاــى  البام ــة بكتابــة نــص اذــن اَّ أــر قامــت :  البمــثبالنســبة لطرل ــة ترتأــ .4

ر ـاا ودراسـة  ،مـن  ـم التخـرلأو  ،مـن كـال مـدأث كـامال فـ  ذدايـة العمـالالمدأث المرفـو  
البام ــة باســتخدام الماشــية لهللاعــ و وتفســأر بعــ   قامــتو  ،إســناد والمكــم ههللاــى  ،داســناإل

 .اَّلفاظ الغرلبة وغأرها

يمأن حو سـنن حذـ  داود حو الترمـ ت حو النسـائ  حو اذـن ما ـه إ ا كـان المـدأث فـ  الىـم .1
  م  كرت المىادر مرتبة مس  الوفَيات. ،فإن البام ة قدمته ف  التخرلأ

إ ا تصــرر المــدأث فــإن البام ــة لــم ت عــال لــه رقمــًا مســت اًل ذــال  عهللاــت لــه رمــ ) ( لهللاداللــة  .9
 ههللاى تصرار .
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 : المنهج في تخريج الحديث:ثانياً 
حمـا إن كـان  ،البام ـة ذتخرل ـه منيمـا تصتفـحمدهما إ حو ،مدأث ف  الىميمأنإ ا كان ال .4

ن لـم أو ـد قامـت البام ـة .تسـعةصتـ  الالفـ  غأرهمـا فستتوسـب البام ـة فـ  تخرل ـه مـن  وا 
 ذتخرل ه من كت  السنة اَّخرت.

انـًا إ ا وقـد تـ كر الشـاهد حمي ،ذدراسـة سـند  ت البام ـةصتفإ المدأث ىميماً  إ ا كان إسناد .3
 .كان المدأث ضعيفاً 

سوا  كان  له البام ة بالبمث هن  اذر   قامت ،كان المدأث ضعيفًا ويمتاذ إلى ت وية إ ا .4
 .ال اذر متابعًة حو شاهداً 

بـــالع و لمكـــان قامـــت و  ،البام ـــة ذتخـــرلأ المـــدأث المكـــرر فـــ  حوا مكــان أـــرد فيـــه تصتفــإ .1
 تخرل ه فيما بعد.

 إصتفت بال وا: "لم حه ر ههللاى تخرلأ  له". ،ةإلأيا البام ىال الت  ال ت بالنسبة لألمادأث .9
 : المنهج في الترجمة للرواة والحكم عليهم:ثالثاً 

 ،وتـــارلل الوفـــا  ،والهللا ـــ  ،والنســـ  ،والصنيـــة، البام ـــة بالتر مـــة لهللاـــروا  ذـــ كر االســـم قامـــت .4
 والطب ة إن لم أو د تارلل الوفا .

ة بالتر مـة لغأـر المشـاهأر مـنيم مـن كتـ  البام ـ تصتفـوا   ،بالنسبة لهللاىمابة فكهللايـم هـدوا .3
 .الىمابة الخاىة ذيم

الراوت حما إ ا كان  ،تضعيفه فإن البام ة لن تتر م له ههللاى تو ي ه حوكان الراوت متف ًا  إ ا .4
 .وتذأن خالىة ال وا فيه ،البام ة له تر مة موسعة تفيه فتر م مختهللافاً 

ـــ كر .1 ـــراوت فـــ  حوا موضـــب ُأ ـــه قامـــت البام ـــة بالتر مـــة لهللا ـــة التصـــرار إصتفـــت  ،في وفـــ  مال
 ـم حمالـت إلـى موضـب التر مـة مـب اإلشـار  إلـى خالىـة ال ـوا  ،البام ة بالتر مـة اَّولـى

 .فيه
 الحكم على األسانيد:في منهج ال: رابعاً 

ن كــان فــإ ،والمكــم ههللايــه، ومــن  ــم دراســته، هللامــدأثاَّلفــاظ ل إســناد حقــر إهتمــدت البام ــة  .4
كان ضعيفًا قامـت البام ـة ذدراسـة حسـانأد حخـرى قـد  ما إنح ،ذدراسته ومد  تصتفإ ىميماً 

ال أب ى ههللاى ضعفه  .ت ذت ىمة المدأث حو مسنه وا 
تيم إ ا كـان المـدأث خـالفوربمـا  ،العهللاما  ف  المكم ههللاـى المـدأثالبام ة بدقواا  إستدنست .3

 يمتاذ بمث حو تمرت.
مىـــطهللاح تـــ  كال ذـــوا والـــرد الم ـــرر  فـــ   وطالمكـــم ههللاـــى المـــدأث يكـــون مـــن خـــالا شـــر  .4

 المدأث.

 : المنهج في األماكن والبلدان:خامساً 
 البام ة بالتعرلف باَّماصن والذهللادان من خالا كت  الذهللادان. قامت

 : المنهج في اللغة وغريب اللفظ:سادساً 



 ز 

 الشروح.ومن كت   ،اَّلفاظ الغرلبة من كت  غرل  المدأث فسرت البام ة
 : المنهج في التوثيق:سابعاً 

و لا ذ كر اسـم  ،ال رآنية إلى مواضعيا من كتا  ل ف  الماشية السفهللاية اآليات ه ت البام ة -
 .اآليةرقم السور  و 

البام ـــة ذـــ كر المعهللاومـــات المتعهللا ـــة بـــالمرا ب مـــن ناميـــة االســـم والمالـــف والطبعـــة ودار  إصتفـــت -
إصتفــت   فهللايةحمــا فـ  الماشــية الســ ،لعــدم إ  ــاا المواشـ  ذــ لا ،النشـر فــ  قائمــة المىـادر والمرا ــب

حمــا الصتــ  الســتة فــإن البام ــة و  ــت حمادأ يــا بالصتــا  والبــا  ورقــم  البام ــة ذــ كر مــا أــدا ههللايــه,
وقــد اهتمــدت البام ــة فــ   و أــق حمادأــث كتــا  النيايــة .ورمــ ت لــرقم المــدأث ذهللافــظ "رقــم" ،المــدأث

 ههللا  طبعة ههللا  ذن مسن ذن هذد الممأد المهللاذ  اَّ رت ،وه  طبعة ف  م هللاد وامد.
 السابقة: تالدراسا

 ،ل ــد وقفــت البام ــة ههللاــى بعــ  الدراســات الســاب ة مــوا كتــا  النيايــة فــ  غرلــ  المــدأث واَّ ــر
يـان مـدى ارتباطيـا بموضـو  الدراسـة ههللامـًا بـدن كـال ذلف  ه ا الم ـام  حن تعرضيا ههللاأيا فكان ل اماً 

ثرهــا تعــره  لــه مــن وأك ،هــ   الدراســات لــم تتعــر  لصتــا  اذــن اَّ أــر مــن ناميــة دراســة حمادأ ــه
 الناحية اللغوية والبالغية إال في دراستين:

وقـد اشـتمال ههللاـى  ،خهللاأـال مـدمون شـيما: تم أـق الشـأل ،فـ  غرلـ  المـدأث واَّ ـر لنيايةا أوالهما:
مــب اختىــار الصتــا  فــ   ،ولــيَ بطرل ــة ههللاميــة مدأ يــة ،تخــرلأ حمادأــث الصتــا  بشــكال م تضــ 

 .م هللادأن
 ،فــ   امعــة حم درمــان فــ  الســودان ،لســان العــر  الذــن منظــورتخــرلأ حمادأــث كتــا   ثانيهمــا:

 وردت هند اذن منظور. ،وك أر من حمادأث النياية ،وت سيمه ههللاى م موهة من الطال 
 أما باقي الدراسات والتي تعرضت لكتاب النهاية من الناحية اللغوية على النحو التالي: 

واَّ ــر الذــن اَّ أــر المهللا ــ  بم ــد  الظــواهر الهللاي يــة فــ  كتــا  النيايــة فــ  غرلــ  المــدأث .4
 فتم  مممد شاهأن. ،الدأن

 ،المعيار الىوت  لغرابة المدأث ف  كتا  النياية ف  غرل  المـدأث واَّ ـر الذـن اَّ أـر .3
 همر المسيعأدأن. ،دراسة ف  ذنية الصهللامة العربية

 مممد توفأق. ،النياية ف  غرل  المدأث واَّ ر الذن اَّ أر: دراسة لغوية .4
ىـالح كــاظم  ،ر الهللاغويـة فــ  كتـا  النيايـة فــ  غرلـ  المــدأث واَّ ـر الذـن اَّ أــرالظـواه .1

 داود.
واَّ ــر الذــن اَّ أــر: المســائال النمويــة والتىــرلفية فــ  كتــا  النيايــة فــ  غرلــ  المــدأث  .9

 هذد ل اَّنىارت. ، معا ودراسة

ذـــدر  حميمــة ،اذــن اَّ أــر الممــدث ومني ـــه فــ  كتــا  النيايـــة فــ  غرلــ  المـــدأث واَّ ــر .6
  الدأن.



 ح 

همـر ههللاـ   ،التدولال ف  غرل  المدأث من خالا كتا  النياية الذن اَّ أـر: هـر  ون ـد .7
 السمأبان .

ذتخــرلأ حمادأــث كتــا  النيايــة الذــن  قامــتحمــا بالنســبة لعمــال البام ــة فــ  هــ ا البمــث       
 لساب ة.اَّ أر بطرل ة ههللامية ودراسة حسانأدها والمكم ههللاأيا وه ا لم أتوفر ف  الدراسات ا

 خطة البحث:
 ا وخاتمة:و فى ال ة أن سم البمث إلى م دمة و 

ومــنيأ البمــث وطذيعــة  ،بمــثوحهــداف ال ،اختيــار  بواهــثوتشــتمال ههللاــى حهميــة البمــث و  المقدمــة:
 والدراسات الساب ة.  ،همال البام ة فيه

 
 الفصل األول

 الزاي مع القاف"" األحاديث الواردة من بداية باب "الزاي مع الخاء" حتى نهاية باب "
 وفيه سبعة مبامث: 

 .ال ات مب الخا  المبحث األول:
 .ال ات مب الرا  المبحث الثاني:
 .ال ات مب الطا  المبحث الثالث:
 .ال ات مب العأن المبحث الرابع:

 .ال ات مب الغأن المبحث الخامس:
 .ال ات مب الفا  المبحث السادس:
 .ال ات مب ال اف المبحث السابع :

 ثانيال الفصل
 " األحاديث الواردة من بداية باب "الزاي مع الكاف" حتى نهاية باب "الزاي مع الياء"

 وفيه سبعة مبامث:  
  .ال ات مب الصاف :المبحث األول

 .ال ات مب الالم المبحث الثاني:
 .ال ات مب الميم  المبحث الثالث:
 .ال ات مب النون  المبحث الرابع:

 .الواوال ات مب  المبحث الخامس:
 .ال ات مب اليا  المبحث السادس:
 .اليا ال ات مب  المبحث السابع :

 
 



 ط 

 ثالثالفصل ال
وفيـه  "الخـاء "السـين مـع" األحاديث الواردة مـن بدايـة بـاب "السـين مـع الهمـزة" حتـى نهايـة باب

 سبعة مبامث: 
 .السأن مب اليم   المبحث األول:
 .السأن مب البا  المبحث الثاني:

 .السأن مب التا  لث:المبحث الثا
 .السأن مب ال يم  المبحث الرابع:

 .السأن مب الما  المبحث الخامس:
 .السأن مب الخا  المبحث السادس:

 
 وضمنتيا حهم نتائأ البمث واالقترامات والتوىيات. الخاتمة:
 العامة: الفهارس

 .آليات ال رآنيةافيَر  -
 النذوية. فيَر اَّمادأث -
 .م ليمالمتر  الروا فيَر  -
 لموضوهات.افيَر  -
 

 .ل هللا التوفيق والسداد والحمد هلل رب العالمينوأسأهذا 
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 الفصل األول
" األحاديث الواردة من بداية باب "الزاي مع الخاء" حتى 

 نهاية باب "الزاي مع القاف"
 وفيه سبعة مبامث: 

 المبحث األول: الزاي مع الخاء.
 المبحث الثاني: الزاي مع الراء.
 المبحث الثالث: الزاي مع الطاء.
 المبحث الرابع: الزاي مع العين.

 ع الغين.المبحث الخامس: الزاي م
 المبحث السادس: الزاي مع الفاء.
 المبحث السابع : الزاي مع القاف.
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 املبحث األول
 الزاي مع اخلاء  

 :-رحمه هللا -قال ابن األثير
  زخخ
 ي ـاا.  وُرمـى ُدِفـب حت[  النار في به ُزخَّ  عنها تخلَّف من ُنوح سفينة مث ل بيتي أهل مث لُ ]  فيه  
 (1)اخ   أ مه خه  

 (1الحديث رقم )
نما  وجدته بلفظ  ىلم أعثر عل  سـفينة مثـل بيتـي أهـل مثـل" الحديث بلفظ ابن االثير نفسه ، وا 

 " وفيه زيادة غرق  عنها تخلف ومن ، نجا فيها ركب من نوح
 : -رحمه هللا- (2)قال اإلمام الفسوي 

َ َنا َ َنا:  َقاا إذراهيم ذن مسهللام َمدَّ َ َنا:  َقاا  عفر حذ  ذن المسن َمدَّ  ذن َسِعأد هن  لد ذن ههللا  َمدَّ
 سفينة مثل بيتي أهل مثل": ( وسهللام ههللايه ل ىهللاى) ل رسوا قاا:  َقاا  ر حذ  هن سأ الم
 مب قاتال فإنما ال مان آخر ف  قاتهللانا ومن ، غرق  عنها تخلف ومن ، نجا فيها ركب من نوح

 ."الد اا
     : الحديث تخريج
لق همرو ذن ههللا  ،وال راح ذن مخهللاد ،ومممد ذن معمر ،هن مسهللام ذن من طر (3)الذ ار حخر ه

 إذراهيم ،هن المسن ذن حذ   عفر به بم هللاه .
من طرلق ههللا  ذن هذد الع ل ،هن مسهللام ذن إذراهيم ،هن  (4)الطذران  ف  الصذأر،حخر ه و  

 المسن ذن حذ   عفر به بم هللاه .
ذ  سولد ،هن مسهللام ذن إذراهيم ،هن من طرلق مممد ذن ه مان ذن ح(5)  الُ ضاه حخر ه و  

 المسن ذن حذ   عفر به بم هللاه .

 (10)والماصم ، (9)،والىغأر(8)واَّوسط ، (7)الطذران  حيضا ف  الصذأر، و  (6)اإلمام حممد وحخر ه 
 . بم هللاه به همرو ذن هذد ل اليمدان  ،هن حذو  ر منش ذن المعتمر ،هن من طرلق

                                                 
 456صالذن اَّ أر  ،النياية ف  غرل  المدأث واَّ ر (1)
    1/351 والتارلل المعرفة (2)
 3/75مسند الذ ار  -ر ال خارالبم (3)
 4/19المع م الصذأر لهللاطذران   (4)

 3/374مسند الشيا   (5)

 3/789فضائال الىمابة َّممد ذن منذال  (6)

 4/19المع م الصذأر لهللاطذران  (7) 
 8/413المع م اَّوسط  لهللاطذران   (8)
 4/137المع م الىغأر لهللاطذران  (9) 

 3/414المستدرا ههللا  الىميمأن  (10)
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 . بم هللاه به حذو الطفأال ،هن حذو  ر ،هنمن طرلق حسهللام المك  (1)وحخر ه حذو الشأل اَّىذيان  
 :اإلسناد رجال دراسة

 (2)المدأث ضعأف ،البىرت  (الفا  وسكون  ال يم بضم) رت فْ ال ُ   عفر حذ  ذن المسن -
كـــان ك أـــر  اذـــن هســـاصر: قـــاا  ،دهانُ ـــ ذـــن ل هذـــد ذـــن  هأـــر ذـــن ل هذـــد ذـــن  لـــد ذـــن ههللاـــ  -

:هــو ضــعأف  قالــت البام ــة: (4) ضــعأف : وقــاا اذــن م ــر (3)بــه أتالمــدأث وفيــه ضــعف ال يمــ
 .المدأث

 باق  ر اا اإلسناد   ات .   -
 :سناداإل على الحكم
 . و لا لضعف كال من المسن ذن حذ   عفر، وههللا  ذن  لد, ضعأف إسناد 

 وه  كالتال  :  ، ولهللامدأث شواهد حخرت، ولصن  ميب ه   الشواهد ضعيفة ،ال ترت   بالمدأث 
ولرويـه المسـن ذـن حذـ   عفـر هـن حذـ  الىـيبا  هـن سـعأد ذـن  ذأـر  من حديث ابن عبـاس: -

وقــاا غرلــ  مــن مــدأث (7)وحذــو نعــيم. (6)والطذرانــ  فــ  الصذأــر، (5)هنــه،. والمــدأث حخر ــه الذــ ار، 
المـدأث  ضـعأفسعأد لم نكتبه إال من ه ا الو ه . وه ا المدأث فيه المسن ذـن حذـ   عفـر وهـو 

 (9)ذو الىيبا  لم أو  ه غأر اذن مبانوشأخه ح(8)
وهــ ا  ( 10)ولرويــه حبــان هــن حذــ  هيــاش هنــه والمــدأث حخر ــه الخطأــ  حــديث أنــس بــن مالــ :-

(11)متيم بالص    ،المدأث فيه حبان وهو متروا المدأث


أرويه هذد الع ل  ذـن مممـد ذـن ربيعـة الصالذـ  هـن هذـد الـرممن ذـن  حديث أبي سعيد الخدري:-
م ــــرت هــــن حذــــ  ســــهللامة الىــــائب هــــن هطيــــة هنــــه والمــــدأث حخر ــــه الطذرانــــ  فــــ  حذــــ  ممــــاد ال

 وقاا: لم أرو  هن حذ  سهللامة إال اذن حذ  مماد ،وتفرد به هذد الع ل  ذن مممد ذن  (12)الىغأر
 (13).ربيعة وك لا فيه هطية العوف  وهو ضعأف

 
                                                 

 4/448م اا ف  المدأث النذوت َّذ  الشأل اَّىذيان  اَّ (1)
 4/495ت رل  التي أ    (2)

 188/ 14تارلل دمشق  (3)

 4/114ت رل  التي أ   (4) 
 9413رقم  457/ 3مسند الذ ار  (5)
 3974رقم  43/41المع م الصذأر لهللاطذران  (6)
 4119رقم  416/ 1مهللاية اَّوليا  َّذ  نعيم  (7)
 4/495   ت رل  التي أ (8)
 7/697ال  ات الذن مبان   (9)

 6917رقم  43/54تارلل بغداد  (10)
 87ت رل  التي أ   ص  (11)

 836رقم  166/ 3المع م الىغأر لهللاطذران   (12)
 7/314، وتي أ  التي أ   4/495انظر ضعفا  الع أهللا   (13)
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 :-رحمه هللا-قال ابن األثير 

   (1)ْخرْ ناوحُ  ُدْفعنا حت " أْقفاِئنا في خَّ زُ ف  ":  قاا معاوية ههللاى ودُخوليم َبْكر  حذ  ومدأث
 (2الحديث رقم )

 : -رحمه هللا- (2)قال اإلمام أبو داود الطيالسي
َ َنا َ َنا:  َقااَ  ، َسهللاَمةَ  ْذنُ  َممَّادُ  َمدَّ  ِإَلى َوَفْدَنا َقااَ  ، َبْكَر َ  َحِذ  ْذنِ  الرَّْمَمنِ  َهْذدِ  َهنْ  ، َ ْلد   ْذنُ  َههللِا    َمدَّ
ْ َنا:  ُمَعاِوَيـةُ  َلـهُ  َفَ ـااَ  َههللاْيـهِ  َفـَدَخهللاَنا َبْكـَر َ  َحُذو َوَمَعَنا ِ َلاد   َمبَ  ُمَعاِوَيةَ   لِ  َرُسـواِ  ِمـنْ  َسـِمْعَتهُ  َمـِدأً ا َمـدِل
 ُتْعِ ُبهُ  وسهللام ههللايه ل ىهللاى لِ  َنِذ    َكانَ  ، َنَعمْ :  َقااَ  ِبهِ  َأْنَفَعَنا َحنْ  َُّّ  َهَسى وسهللام ههللايه ل ىهللاى
ْاَيا اِلَمةُ  الر   ُدلِلـ َ  ِمأَ اًنـا َكـَدنَّ  َرَحْأـتُ  ، ُرْاَيـا َرَحْأـتُ  ِإنِلـ  ، لِ  َرُسـواَ  َيـا:  َرُ ـال   َفَ ـااَ  َهْنَيـا َوَيْسـَداُ  الىَّ
َما ِ  ِمنَ    ُـمَّ  ُهَمرَ  َبْكر   َحُذو َفَوَ نَ  ِبُعَمرَ  َبْكر   َحُذو ُوِ نَ  ُ مَّ  َبْكر   ِبَدِذ  َفَرَ ْمتَ  َبْكر   َوَحُذو َحْنتَ  َفُوِ ْنتَ  السَّ
 وسـهللام ههللايـه ل ىـهللاى لِ  َرُسـواُ  َلَيـا َفاْسـَتا َ  اْلِمأـَ انُ  ُرِفـبَ   ُـمَّ  ِبُعْ َمـانَ  ُهَمرُ  َفَرَ حَ  ِبُعْ َمانَ  ُهَمرُ  ُوِ نَ 
ُزخَّ  ُمَعاِوَيـةُ  َفَغِضـ َ   ُ َيَشـا َمـنْ  اْلُمهللاـاَ  َُّّ  ُأْاِت  ُ مَّ  ُنُذوَّ    ِخاَلَفةُ :  َقااَ  ُ مَّ  ـا ِفـي و  اِئن  ـا أ ْقف   َفَ ـااَ  ف ُأْخِرْجن 

 ؟ َهـَ ا َغْأـرَ  ُتَمدِل ُـهُ  َمـِدأً ا وسـهللام ههللايـه ل ىـهللاى لِ  َرُسـواِ  َمـِدأثِ  ِمـنْ  َوَ ـْدتَ  َمـا:  َبْكـَر َ  ََِّذـ  ِ َلاد  
َِّّ :  َقااَ  ُ هُ  الَ  َو  َفَ ااَ  َفُدْدِخهللاَنا َلَنا ُحِ نَ  َمتَّى اإِلْ نَ  َيْطهللا ُ  ِ َلاد   َأَ اْ  َفهللامْ :  َقااَ  ُحَفاِرَقهُ  َمتَّى ِبهِ  ِإالَّ  ُحَمدِل

ْ َنا، َبْكَر َ  َحَبا َيا:  ُمَعاِوَيةُ   َقـااَ  ِبـهِ  َأْنَفَعَنـا َحنْ  ََّّ  َلَعـالَّ  وسهللام ههللايه ل ىهللاى لِ  َرُسواِ  َهنْ  ِبَمِدأث   َمدِل
ْ ُتهُ :  اِ  َمِدأِ هِ  ْ الِ ِبمِ  َحْيًضا َفَمدَّ  َحنْ  َرِضـأَنا َفَ ـدْ  ُمهللاوا   َحنَّا ُتْخِذُرَنا - َلاَ  َحَبا الَ -:  ُمَعاِوَيةُ  َلهُ  َفَ ااَ  اََّوَّ

 .ُمهللاوًكا َنُكونَ 
  :الحديث تخريج

 من طرلق موس  ذن إسماهأال،هن مماد ذن سهللامة به ,ذ    منه. (3)،داود وحخر ه حذ
من طرلق قذيىة ذن ه بة،هن مماد ذن سهللامة به  (5)اىمواذن حذ  ه(4)شأبة اذن حذ  حخر هو 

 ,ذ    منه.
  من طرلق هذد الىمد ، مماد ذن سهللامة به ,بم هللاه . (6)،اإلمام حممدحخر ه و 
   من طرلق الم اذ ذن المنياا ، مماد ذن سهللامة به ,ذ    منه .(7) الذ ارحخر ه و 
 هللامة به ,ذ    منه .من طرلق اَّسود ذن هامر ، مماد ذن س (8)،الطماوت حخر ه و 

                                                 

 .456صالذن اَّ أر  :النياية ف  غرل  المدأث واَّ ر (1)
 .456/ 3الطيالس   مسند حذ  داود (2)
 . 1647رقم   445/ 1سنن حذ  داود  (3)
 . 44433رقم   44/61مىنف اذن حذ   شأبة   (4)
 .4449رقم  414/ 3السنة الذن حذ  هاىم  (5)
 .451رقم  481/ 4فضائال الىمابة َّممد ذن منذال  (6)
 . 4835رقم  384/ 5 رمسند الذ ا (7)
 .4418رقم  144/ 8شرح مشكال اآل ار  (8)
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 من طرلق مامال ال رش  ، مماد ذن سهللامة به ,ذ    منه . (1)،الذأي  حخر ه و  
 دراسة رجال اإلسناد :

 الصحابة،ُفضالء من وكان بكنيته، مشهور صحابي(2)دةل ُكُ  بن الحارث بن عيُ ف ُن ُ هو :أبو بكرة  -

ُ(3).هبكر بأبي فاشتهر ة،ببكر الطائف حصن من وسلم عليه هللا صلى النبي إلى تدلى وكان

سبقتُدراستهُفيُُ(4)" ضعأف"  دهان ذن ل هذد ذن زهير بن هللا عبد بن زيد بن علي -

ُُ(4)الحديثُرقمُ

 .باق  ر اا اإلسناد   ات -
 :سناداإل على الحكم

وقد قاا شعأ  االرناوط :مدأث  ولم أتابعه حمد..إسناد  ضعأف بسذ  ضعف ههللا  ذن  لد 
 (5) .اد ضعأف لضعف ههللا  ذن  لدمسن ، وه ا إسن

***** ***** 
 : -رحمه هللا -قال ابن األثير

ــــر " هنــــه ّل  رضــــ   ــــاذر مــــدأث فــــ   (َ)  :زخــــر  وارتفعــــْت  َمــــاُا  وك ُــــر مــــدَّ  حت" البحــــرُ  فزخ 
 (6)حمواُ ه

 (3رقم )حديث ال
 :-رحمه هللا -(7)مسلم اإلمامقال 

َ َنا  َياقُ  - اْلَمِدأثِ  َلْفظِ  ِفى َوَتَ اَرَبا -، َهبَّاد   ْذنُ  دُ َوُمَممَّ  ،َمْعُروف   ْذنُ  َهاُرونُ  َمدَّ  َقـاالَ  ،ِلَيـاُرونَ  َوالسِل
َ َنا  ْذـنِ  ُهَبـاَد َ  ْذـنِ  اْلَوِلأـدِ  ْذـنِ  ُهَبـاَد َ  َهـنْ ، َمـْ َر َ  َحِذـى ُمَ اِهـد   ْذـنِ  َيْعُ ـو َ  َهـنْ ، ِإْسـَماِهأالَ  ْذـنُ  َماِتمُ  َمدَّ

اِمتِ  اُ  َفَكانَ  ،َأْيهللِاُصوا َحنْ  َقْذالَ  اََّْنَىارِ  ِمنَ  اْلَمىلِ  َهَ ا ِفى اْلِعهللامَ  َنْطهللا ُ  َوَحِذى َناحَ  َخَرْ تُ  :َقااَ ، الىَّ  َحوَّ
 ِمنْ  ِضَماَمة   َمَعهُ  َلهُ  ُغاَلم   َوَمَعهُ  -وسهللام ههللايه ل ىهللاى- َِّّ  َرُسواِ  َىاِم َ  (8)اْلَيَسرِ  َحَبا َلِ أَنا َمنْ 
 
 

                                                 

 . 417رقم  4/487، واالهت اد 3637رقم  417/ 7دالئال النذو  لهللاذأي    (1)
 4/4179حسد الغابة ف  تمأأ  الىمابة  (2)
 6/167اإلىابة ف  تمأأ  الىمابة (3) 
 4/114ت رل  التي أ   (4) 
  9/91مسند حممد ذن منذال  (5)

 456صالذن اَّ أر  ،النياية ف  غرل  المدأث واَّ ر (6)
 4116رقم 1/3418اليسر ،   مسهللام ، كتا  ال هد والرقائق ،با  مدأث  اذر الطولال وقىة حذ ىميح (7)
  هللاأال ذدرت  ىماذ  والميمهللاة التمتانية بفتح اليسر حذو اَّنىارت  بالفتح السهللام  هباد ذن همرو ذن كع  (8)

 164/ 4الذن م رت رل  التي أ  
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 ِإنِلى، َهملِ  َيا :َحِذى َلهُ  َفَ ااَ  َوَمَعاِفِرى   ُذْرَد    ُغاَلِمهِ  َوَههللاى (2)َوَمَعاِفِرى   ُذْرَد    ْلَيَسرِ ا َحِذى َوَههللاى (1)ُىُمف  
اْلَمَراِمىلِ  ُفاَلن   ْذنِ  ُفاَلنِ  َههللاى ِلى َكانَ  َحَ الْ  :َقااَ . َغَض    ِمنْ  َسْفَعةً  َوْ ِياَ  ِفى َحَرى 

 َفَدَتْأـتُ  ،َمـاا   (3)
ــمَّ  ،َفُ هللاــتُ  هللاَّْمتُ َفَســ حَْههللاــهُ  ــاُلوا ؟ُهــوَ  َ   ســمب:قــاا ؟حذــوا حأــن لــه ف هللاــت ،فــر َ  ،لــه ذــن ههللاــ  فخــرذ الَ : َق

 ههللاـى ممهللاـا مـا :ف هللاـت فخـرذ ،حنـت حأـن ههللامـت ف ـد ،إلـ  حخـرذ: ف هللاـت (4)حم  حرلكة فدخال ىوتا
 حهــدا وحن، فدصــ با حمــد ا حن ول خشــأت ،حصــ با ال  ــم حمــد ا ول حنــا قــاا؟ منــ  اختبــدت حن
 آن :قهللاــت: قــاا معســراً  ول وكنــت_ وســهللام ههللايــه ل ىــهللاى_ ل رســوا ىــام  وكنــت فدخهللافــا،،

 و دت إن: ف اا ،ذأد  فمماها بىميفته فدتى :قاا ل :قاا آن :قهللات ل :قاا آن :قهللات ل :قاا
َُ  َفــَدَتى :َقــااَ . « َمــا   بِ  َماَ ــة   َلــهُ  َكــانَ  َمــنْ  َنــادِ  ،(5)َ ــاِذرُ  َيــا » :َفَ ــااَ .... . فدقضــن  اً قضــا   النَّــا
 -وســهللام ههللايـه ل ىــهللاى- َِّّ  َرُسـواُ  َفَرَفـبَ  ؟َماَ ــة   َلـهُ  َحَمـد   َبِ ــىَ  َهـالْ  َفُ هللاـتُ  :َقــااَ  ،َرَوْوا َمتَّـى َفاْسـَتَ ْوا

َُ  َوَشَكا. َمأَلى َوِهىَ  (6)اْلَ ْفَنةِ  ِمنَ  َأَد ُ   »: َفَ ـااَ  اْلُ و َ  -هللاموس ههللايه ل ىهللاى- َِّّ  َرُسواِ  ِإَلى النَّا
ــر   (7)،اْلَبْمــرِ  ِســأفَ  َفَدَتْأَنــا. « ُيْطِعَمُكــمْ  َحنْ  َُّّ  َهَســى ــرُ  ف ز خ  ــَدْلَ ى َ ْخــَر ً  (8)اْلب ْح ــا، َدابَّــةً  َف  َههللاــى َفَدْوَرْلَن
َيا  َهــدَّ  َمتَّــى َوُفــاَلن   َوُفــاَلن   َحَنــا َدَخهللاتُ َفــ َ ــاِذر   :َقــااَ . َشــِبْعَنا َمتَّــى َوَحَصهللاَنــا َواْشــَتَوْلَنا َفاطََّذْخَنــا النَّــارَ  ِشــ ِل
ــا َمــا (9)َهْأِنَيــا ِمَ ــاذِ  ِفــى َخْمَســةً  ــا َمتَّــى َحَمــد   َأَراَن ْســَنا ُ  َحْضــاَلِههِ  ِمــنْ  ِضــهللاًعا َفَدَخــْ َنا ،َخَرْ َن ــمَّ  ،َفَ وَّ  ُ 
ْكـ ِ  ِفـى(10) ِكْفـال   حَْهَظمِ وَ ،الرَّْك ِ  ِفى َ َمال   َوحَْهَظمِ  ،الرَّْك ِ  ِفى َرُ ال   ِبَدْهَظمِ  َدَهْوَنا  َمـا َتْمتَـهُ  َفـَدَخالَ  الرَّ

 .َرْحَسهُ  ُيَطْدِطئُ 
 تخريج الحديث :

 .دون اإلمام الذخارت مسهللام  به اإلمامنفرد إ

                                                 

، شرح النووت ههللا   بع  إلى بعضيا يضم ر مة حى المع مة الضاد بكسر ه  :ىمف من ضمامة(1) 
 48/441ىميح مسهللام 

نما الميم بضم ي اا وال َمعاِفر اسمه ر ال ِإلى نس  ََّنه :َمعاِفرتل   و  (2)   ا  وقد منسو  غأر معاِفر هو واِ 
 في اا نسبة ربغأ ليا اسماً  ىار  م اليمنِ  معاِفر ِإلى منسو  َمعاِفرتل  ُذْرد   اََّ هرت  قاا منسوباً  الفىيح الر   ف 

  1/984، لسان العر  الذن منظور َمعاِفر
 6/444، الدأباذ ههللا  مسهللام  مرام ذن  إلى نسبة والرا  الما  بفتح المرام (3) 
 ما كال اَّ هرى  وقاا المفرد السرلر واليكون  الم هللاة فى ال ت السرلر ه   عهللا  قاا(  حمى حرلكة دخال) (4)

 48/449ىميح مسهللام  ، شرح النووت ههللا حرلكة فيو ههللايه اتصدت

  اذر ذن هذد ل ذن همرو ذن مرام هو   (5)

 4/437المع م الوسيط ،    ) ال فنة ( ال ىعة والذئر الىغأر (6)

  9/49، الدأباذ ههللا  مسهللام  سامهللاه حت تمت الم نا  وسكون  السأن بكسر :البمر سأف(7)  
 416/ 48ههللا  ىميح مسهللام ،  شرح النووت  مو ه هال حى المع مة بالخا  البمر:  خر ف (8)
، شرح النووت ههللا  ىميح مسهللام ذيا المستدأر هظميا وهو وفتميا الما  بكسر هو  : هأنيا اذ َ مِ  (9)
48/417  

 ههللاى البعأر راص  يمويه ال ى الصسا  هنا بالصفال والمراد ال ميور قاا الفا  واسكان الصاف بكسر :الصفال(10)
     417/ 48ووت ههللا  ىميح مسهللام     ، شرح الن الصفال فيمفظ يس ط لئال سنامه
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 :اإلسناد رجال دراسة
قـاا حممـد: مدأ ـه مـدأث حهـال (2)العاشـر  مـن بغـداد ن لـال المكـ  (1)الزبرقـان بـن عباد بن محمد -

وقاا (6)و كر  اذن مبان ف  ال  ات  (5)اذن قانب   ة  :قاا  (4) يكون به بدَحر و حن ال(3)الىدق 
وقـاا اذـن  (8).ال بـدَ بـه:وقـاا حذـو  رهـة هـن اذـن معـأن  (7)ال بدَ بـه  :ىالح ذن مممد   ر :

 (9)م ر: ىدوق أيم. 
    ة قالت البام ة :هو

 الكتاب صحيح الكوفة، من هأصل موالهم، الحارثي إسماعيل أبو ،المدني إسماعيل بن حاتمُُ-

 ال ماهة له روى (10)ه781سنة مات أيم ىدوق 
 (14)، وال ر ان(13) ،والع هللا (12)، ذن معأنا وو  ه(11)المدأث ك أر مدمونا   ة كان  :سعد اذن قاا

 ذن حممد وقاا .(17)ف  ال  ات مبان اذن و كر  (16)ىدوق  مشيور   ة :حيًضا وقاا (15)وال هذ 

 حن إال غفهللاة، فيه كان ماتًما  هموا حن (19).(18)الدراوردت من إلى حم  إسماهأال ذن ماتم  :منذال

 .بدَ به ليَ :النسائ  وقاا(20)سالم ذن سعأد من إلى حم  هو  :ماتم حذو وقاا .ىالح كتابه

                                                 

 إلى النسبة ه   النون، آخرها وف  ال اف وبعدها الرا  وكسر المومد  البا  وسكون  بكسرال ات: قان رِ بْ ال ِ  (1)
 ذنا مخهللاد ذن مممد والد وهو ال برقان  ال برقان ذن مخهللاد وهو إليه المنتس  ح داد لبع  اسم وهم ال برقان
 4/443. اَّنسا  لهللاسمعان  العر  من حىهللاه كان ال برقان ، ال برقان

 4/186الذن م رت رل  التي أ   (2)
 4/448بمر الدم لأوسف ذن المذرد (3)
 8/41  ال رح والتعدأال الذن حذ  ماتم (4)
 346/ 5تي أ  التي أ  الذن م ر   (5)
 5/51ال  ات الذن مبان  (6)
  471/ 3تارلل بغداد لهللاخطأ  البغدادت  (7)
 346/ 5  التي أ  الذن م رتي أ (8)
  186/ 4ت رل  التي أ   الذن م ر (9)

 411ت رل  التي أ   ص(10) 
  9/139الطب ات الصذرت  (11)
 89رواية ه مان الدرام  ص–تارلل اذن معأن  (12)
  4/379معرفة ال  ات لهللاع هللا   (13)
  467تارلل  ر ان  (14)
 4/311الصاشف  (15)
  4/138مأ ان االهتداا  (16)
  341/ 8 ات الذن مبان ال  (17)
 كت  من يمدث كان ىدوق  المدن  موالهم ال ين  مممد حذو الدراوردت هذأد ذن مممد ذن الع ل  هذد (18)
 498ت رل  التي أ  ص  و مانأن سبب حو ست سنة مات ال امنة من ئفأخط غأر 
  49بمر الدم ص  (19)
  4/398ال رح والتعدأال  (20)
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 هن  عفر هن روى   :اذن المدأن  وقاا .(1)بال وى  ليَ  :قاا حنه هنه المأ ان ف  ال هذ  ون ال

 المنكدر ذن ومممد حسهللام ذن  لد رحى:معأن اذن قاا: العالئ  وقاا. ندهاحس مراسأال حمادأث حذيه

  (2)هتبة ذن هذد ل ذن هون  أهللاق لم :ماتم حذو وقاا شأًئا، منيما يسمب ولم
 .الن اد حص ر و  ه ف د   ة حنه الرا ح :قالت البام ة 

 .باق  ر اا اإلسناد   ات  -
 اإلسناد: ىالحكم عل

  اإلمام مسهللام .، حخر ه  ىميح إسناد 
***** ***** 

 :-رحمه هللا -قال ابن األثير
ـْدُخل لـم إنـه " فيـه "  خـرف " ـر   حتــى الكْعبـة ي  ـى   بـالزخْخُرف أم   بالــ ه  وَتىـاولرُ  ،ُنُ ـوش   هـو" فُنحِ 

 (3).الشى  ُمْسن وكماا ال َه ُ :  اَّىال ف  وال  ُخرف.  فُمكَّت ذيا حمرَ  الَصْعبة ذيا ُ لِلَنت كانت
 (4يث رقم )الحد

 نما وجدته بالمعني ا  ، و  لفظ ابن األثيرالحديث بنفس  ىلم أعثر عل
 :-رحمه هللا -(4)البخاري  اإلمامقال 

َ َنا َ   اْذـنِ  َهـنْ  ِهْكِرَمـةَ  َهـنْ  َحأ ـو َ  َهـنْ  َمْعَمـر   َهـنْ  ِهَشـام   َحْخَذَرَنا ،ُموَسى ْذنُ  ِإْذَراِهيمُ  َمدَّ  َرِضـ َ  َهبَّـا
ُ َههللاْيهِ  َىهللاَّى- النَِّذ َّ  نَّ حَ  ،َهْنُيَما َُّّ  َورَ  َرَحى َلمَّا -َوَسهللاَّمَ  َّّ ـْدُخلْ  ل مْ  اْلَذْأتِ  ِف  الى  تَّـى ي  ـر   ح  ـا أ م   ِبه 

ـــْت  ْســـَماِهأالَ  ،ِإْذـــَراِهيمَ  َوَرَحى ف ُمِحي  ـــاَلم َههللاْأِيَمـــا َواِ  َِّّ  َُّّ  َقـــاَتهللاُيمْ  :َفَ ـــااَ ، اََّْْ اَلمُ  ِبَدْأـــِدأِيَما السَّ  ،(5)ِإنْ  َو
 " .َقط   ِباََّْْ اَلمِ (6) اْسَتْ َسَما

 تخريج الحديث :
 نفرد ذي   اَّلفاظ اإلمام الذخارت دون اإلمام مسهللام.إ

 :اإلسناد رجال دراسة
  .  ات  سنادر اا اإل  ميب -

 اإلسناد : ىالحكم عل

 إسناد  ىميح ، حخر ه اإلمام الذخارت .
***** ***** 

                                                 

  4/138مأ ان االهتداا  (1)
 497 امب التمىأال ص  (2)
 456ص  النياية ف  غرل  المدأث واَّ ر الذن اَّ أر (3)
 4493رقم  1/441" واتخ  ل إذراهيم خهللايال"با  قوا ل تعالى : ،كتا  حمادأث اَّنذيا ىميح الذخارت، ( (4
شرح ىميح الذخارت ، همد  ال ارت  حت ما است سما وكهللامة إن بكسر اليم   وسكون النون نافية :إن است سما(5)

34/316  

 هو باَّ الم االست سام وقأال ال داح وه  باإل الم له ي سم لم مما له قسم ما معرفة طهللا :هو  االست سام (6)
نما المعهللاومة اَّنىبا  ههللاى ال  ور وقسمتيم ،الميسر  حنه اهت اد وفيه الغأ  ههللام ف  دخوا َّنه،  لا مرم وا 
  316/ 34، همد  ال ارت شرح ىميح الذخارت  ذ لا يدمر لم إ  ل ههللاى إفترا  وفيه ،المق إلى طرلق
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 : -هللارحمه  -قال ابن األثير
ف ت كما لُتز ْخِرُفنَّها " اآلخر والمدأث  (1)المسَاِ دَ  يعن  ". والنَّصارى  اليهودُ  ز ْخر 

 (5الحديث رقم )
 :-رحمه هللا -(2)أبو داود اإلمامقال 

َ َنا ـــدَّ ـــدُ  َم ـــبَّاحِ  ْذـــنُ  ُمَممَّ ـــْفَيانُ  َحْخَذَرَنـــا ،ُســـْفَيانَ  ْذـــنِ  الىَّ  َحِذـــى َهـــنْ   َّـــْوِرىلِ ال ُســـْفَيانَ  َهـــنْ  ُهَأْأَنـــةَ  ْذـــنُ  ُس
َ   اْذــنِ  َهــنِ  اَََّىــملِ  ْذــنِ  َأِ لــدَ  َهــنْ (3)َفــَ اَر   َمــا » :-وســهللام ههللايــه ل ىــهللاى- َِّّ  َرُســواُ  َقــااَ  :َقــااَ  َهبَّــا
َ   اْذنُ  َقااَ . « اْلَمَساِ دِ  ِذَتْشِأأدِ  ُحِمْرتُ  ا :َهبَّا م ا ل ُتز ْخِرُفنَّه  ف تِ  ك  ار   اْلي ُهودُ  ز ْخر   .ى و النَّص 

 تخريج الحديث :
ســـفيان ذـــن هأنـــة،هن مـــن طرلـــق (7) ذيان ىـــاَّو (6)،والبغـــوت (5)، والذأي ـــ  (4)،اذـــن مبـــان حخر ـــه

 . به بم هللاهسفيان ال ورت 
بــه   ر حذــ  فــ اســفيان ال ــورت هــن مــن طرلــق (9)والطذرانــ  فــ  الصذأــر (8) ،شــأبة حذــ  اذــن وحخر ــه 

 .ذ    منه
  هن أ لد ر حذ  ف امن طرلق لأث هن (12)والطذران (11) ،شأبة حذ   واذن (10)  ، ىوحخر ه حذو يعهللا

 .به ذ    منهذن اَّىم 
 :اإلسناد رجال دراسة

 حذو خفيفة را   م ساصنة را  ذأنيما مفتومتأن ذ يمأن ائ رَ  َ رْ ال َ  سفيان بن الصباح بن محمد-
 (15) وقاا المضرم  :   ة (14)   ة :قاا حذو  رهة (13) العاشر  من ،التا ر  عفر

                                                 

 456ص  النياية ف  غرل  المدأث واَّ ر الذن اَّ أر(1)
 118رقم 4/471ف  ذنا  المسا دبا   الىال  ،كتا  سنن حذ  داود، ( (2

 311هو راشد ذن كيسان ، ت رل  التي أ  ص  (3)
 4649رقم  154/ 1ىميح اذن مبان  (4)
 1174رقم  3/414لسنن الصذرى لهللاذأي   ا (5)
 164رقم  3/418شرح السنة لهللابغوت  (6)
 7/444مهللاية اَّوليا  لألىذيان   (7)
 4469رقم  4/415شأبة  حذ  مىنف اذن (8)
 44114رقم  314/ 43المع م الصذأر لهللاطذران   (9)

  3191رقم  411/ 1مسند حذو يعهللا   (10)
  4471رقم  415/ 4شأبة  حذ  مىنف اذن (11)
 44113رقم  314/ 43المع م الصذأر لهللاطذران   (12)
  181/ 4ت رل  التي أ   (13)
 7/385الذن حذ  ماتم   والتعدأال ال رح (14)

 5/313تي أ  التي أ    (15)



 - 41 - 

 (3)وقاا مممد ذن سهللامان:   ة  ،ىالح المدأث (2):وقاا حذو ماتم ،. (1)بسو  اذن معأن م أ كر ول
 : ر  ة ، وقاا اذن م (5) ت وحذو ال اسم والبغو ،ف  ال  ات ،وقاا الذخارت  (4)، و كر  اذن مبان

 ىدوق ،
 .قالت البام ة :هو   ة

 .باق  ر اا اإلسناد   ات -
 اإلسناد: ىالحكم عل
 (6)اَّلبان   ، وقد ىممه اإلمامىميح  اسناد 

***** ***** 
 :-رحمه هللا -قال ابن األثير

واِفق بين ما له لتز ْخرفت"ال نة ىفة مدأث ومنه  (7)" واألره السموات خ 
 (6الحديث رقم )

 :-رحمه هللا -(8)الترمذي اإلمامقال 
َ َنا ُســَوْلُد ْذــُن َنْىــر   َحْخَذَرَنــا اْذــُن َلِييَعــَة َهــْن َأِ لــَد ْذــِن َحِذــ  َمِذأــ   َهــْن  (9) ، اِ َحْخَذَرَنــا اْذــُن اْلُمَبــارَ  ،َمــدَّ

ــاص  َهــْن َحِذيــِه  ــِن َحِذــ  َوقَّ ِ  (10)َداُوَد ْذــِن َهــاِمِر ْذــِن َســْعِد ْذ ــِه َىــ-َهــْن النَِّذــ ِل (11)َهــْن َ ــدِل ُ َههللاْي َّّ هللاَّى 
و اِفـِق ا ِفـ  اْلَ نَّـِة َذـَدا ُظُفر  ِممَّ  (12)َلْو َحنَّ َما ُيِ ال   :َقااَ  –َوَسهللاَّمَ  ـْين  خ  ـا ب  ف ـْت ل ـُه م  ل ت ز ْخر 

ـم و اِت (13) السَّ
َُ ،  و اأْل ْرهِ  َِ َكَمـــا َتْطِمـــ ـــْم ََ َضـــْوَ  الشَّ ـــَدا َحَســـاِوُرُ  َلَطَمـــ ـــاِل اْلَ نَّـــِة اطَّهللاـــَب َفَذ ـــْو َحنَّ َرُ ـــاًل ِمـــْن حَْه َوَل

َُ َضْوَ  الن ُ ومِ  ْم  .الشَّ
 
 

                                                 
 1/489رواية الدورت  –تارلل اذن معأن  (1)

 7/385الذن حذ  ماتم   والتعدأال ال رح(2)
   9/467تارلل بغداد  (3)

  5/414ذن مبان ال  ات  ال (4)
   9/467تارلل بغداد  (5)
 4/118سنن حذ  داود، ىميح وضعأف  (6)

 456ص  النياية ف  غرل  المدأث واَّ ر الذن اَّ أر (7)
 3948رقم 678/ 1ىفة حهال ال نة با   ال بائح ،كتا  سنن الترم ت، ( (8

  431هو هذد ل ذن المبارا ذن واضح المنظهللا  ، ت رل  التي أ  ص(9) 

 387هو هامر ذن سعد ذن حذ  وقاص ال رش  ، ت رل  التي أ  ص  (10)

  343سعد ذن مالا ذن حذ  وقاص ، ت رل  التي أ  ص  هو (11) 

  49/341، شرح السنة لإلمام البغوت  " ي ال " حت : يممال(12)

 وي اا انالخف  من الرلاح منيا تخرذ الت  ال وان  اَّىال ف  وه  ال ان  وه  خاف ة  مب :الخوافق (13)
 317/ 7،  تمفة اَّمو ت  والمغر  المشرق  الخاف ان
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 تخريج الحديث :
 (3)  ص ،وسعد ذن حذ  وقا (2) ،وحممد ذن منذال (1) ،حخر ه اذن المبارا

 بــه مــن طرلــق اذــن لييعــة هــن أ لــد ذــن حذــ  مذأــ (5) ذيان اَّىــو  (4) ، اَّوســطفــ   والطذرانــ 
 .بم هللاه

ذن امن طرلق اذن لييعة هن أ لد (8) ذيان اَّىو  (7)، واذن حذ  الدنيا (6)، وحخر ه اذن حذ  داود
 .ذ    منه بهحذ  مذأ  

 .بم هللاه بهمن طرلق يمأ  ذن حأو  هن أ لد ذن حذ  مذأ   (9)وحخر ه الذ ار
 :اإلسناد رجال دراسة

 ال اض  المىرت  الرممن هذد حذو  (10)حضرميْال عقبة بن عةل ِهي بن هللا عبد- 

 وقاا ، ذ اا هو ليَ : ف اا لييعة اذن هن معأن ذن يمأى سدلت : ممر  ذن مممد ذن حممد قاا

 فـى ضـعأف حيضـاً  وقـاا ، بشـ   لـيَ كهللاـه مدأ ـه فـى : حخـرى  مـر  وقـاا ، المـدأث ضـعأف : مـر 

 ل هذد  :ي وا معأن ذن يمأى سمعت :خأ مة حذ  اذن بكر حذو وقاا (11).بعضه فى ال كهللاه مدأ ه
قالـت  (14).والنسـائ  (13).وحذومـاتم  رهـة، وحذـو حممـد وضعفه (12).ال وى  ذ لا مدأ ه ليَ لييعة اذن
 :بدمرلناذن لييعة  اتيم وقد  ة :البام

 التدليس -1 

 لييعة اذن يسمب لم ي وا حذ  سمعت ماتم حذ  اذن قاا : قاا العالئ   لا ههللاى نص وممن

                                                 

 449رقم  74/ 4مسند اذن المبارا  (1)
 4167رقم  4/65مسند حممد  (2)
 34رقم  4/39مسند سعد ذن حذ  وقاص (3)
 8881رقم  464/ 8المع م اَّوسط لهللاطذران   (4)
 344رقم  4/399ىفة ال نة لألىذيان   (5)
  64رقم  4/61اود البعث الذن حذ  د (6)
  349رقم  4/341ىفة ال نة الذن حذ  الدنيا  (7)
 97رقم  899/ 4  ىفة ال نة لألىذيان (8)
 4415رقم  149/ 4البمر ال خار  (9)

      341/ 3 : ه   النسبة ال  مضرموت وه  من بالد اليمن من حقىاها ، اَّنسا  لهللاسمعان  مضرملا (10)

  67/ 4ممر  تارلل اذن معأن رواية اذن  (11)

  417/ 9ال رح والتعدأال الذن حذ  ماتم  (12)

 417/ 9ال رح والتعدأال الذن حذ  ماتم  (13)

  314/ 4الضعفا  والمتروكأن لهللانسائ   (14)
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 ذـن السـبطكـ لا نـص و  ،(1)الص أـر هنـه روى  ب ولـه ال ـوا هـ ا رد لصنـه شـأئا شـعأ  ذـن همـرو مـن

 قذـال الضـعفا  هـن أـدلَ كـان ولصنـه اً ىـالم شـأخاً  كـان  :مبـان اذـن قالـه بمـا واسـتدا (2)الع مـ 

 حىـماذنا، وكـان سـنأن، بـدربب موتـه قذـال ومائـة سـبعأن سـنة فـ  كتبـه امترقـت  ـم كتبـه، امتـراق

 منـه سـمب ومـن ىـميح، فسـماهيم العبادلـة م ـال كتبه امتراق قذال منه سمب من سما  إن ي ولون،

 أراهم كان الضعفا  هن تدليسه لصن:حيضاً  مبان اذن وقاا (3).بش   ليَ فسماهه كتبه امتراق بعد

 أـرد ممـن الخامسـة المرتبـة فـ  م ـر اذـن و كـر  ،(4)بـه الموضـوهات تهللاـا قىـحل   ـات لييعـة اذـن

 (5)بالسما  ىرموا ولو مدأ يم،
 االختالط -2
 (6).ومائة سبعأن سنة ف  وكتبه لييعة اذن من ا امترق   :بكأر ذن يمأى قاا

 كتـ  فمـن كتبـه، امترقـت لييعة ذن ل هذد : ي وا ههللا  ذن همرو سمعت: إذراهيم ذن مممد وقاا

 امترقـت مـا بعـد كتذـوا الـ أن مـن حىـح الم ـرى  أ لـد ذـن ل وهذـد المبـارا ذـن م ـال  لـا قذـال هنـه

 ههللاـى مدأ ـه يكتـ  مضـطر ، حمـر  :وحذومـاتم   رهـة حذـو وقـاا المـدأث، ضـعأف وهـو الصتـ ،

 المبـارا اذـن حن إال سـوا  حولـه و آخـر  : ف ـاا منـه؟ ال ـدما  سـما  هـن حذو رهـة وسـئال . االهتبـار

 اذـن وكـان الشـأل مـن يدخـ ون  كـانوا البـاقون  وهـاال  منـه، فيكتبـان حىـوله أتتبعـان اناك  وه  واذن

 روايـة من لييعة اذن حخبار سذرت  :مبان اذن وقاا ،(7)بمدأ ه يمتأ ممن وليَ يضبط، ال لييعة

 مـن لـه حىـال ال ومـا مو ـوداً  هنـه المتـدخرلن روايـة فـ  التخهللاـيط فرحأـت هنـه والمتـدخرلن المت ـدمأن

 اذـن وقـاا ،(9)مدأ ـه يكت  ممن وهو المدأث مسن هو  :هدت اذن وقاا ،(8)اك أرً  المت دمأن رواية

 وقاا ،(10)غأرهما من حهدا هنه وه  واذن المبارا اذن ورواية كتبه امتراق بعد خهللاط ىدوق  م ر

 (11)رواأته ف  المناصأر هنه وك رت مر ه آخر ف  اختهللاط آخر موضب ف  :م ر اذن
 وههللايه ،(12)االختالط قذال هنه العبادلة رواية العهللام حهال بع  است نى وقد ىدوق هو   :ةالباحث تقال

 . م ذوال ً  مدأ ه فيكون  ، االختالط َّنيا قذال ىميمةاذن المبارا هنه  فرواية
                                                 

  349/ 4 امب التمىأال ف  حمكام المراسأال لهللاعالئ   (1)

  46/ 4التذأن َّسما  المدلسأن الذن الع م   (2)

  3/44الم رومأن الذن مبان  (3)

  3/43الم رومأن الذن مبان  (4)

 91/ 4طب ات المدلسأن الذن م ر  (5)

  483/ 9التارلل الصذأر لهللاذخارت  (6)

 417/ 9ال رح والتعدأال الذن حذ  ماتم  (7)

    3/43الم رومأن الذن مبان  (8)

  493/ 1الصامال ف  ضعفا  الر اا الذن هدت  (9)

 948ت رل  التي أ  ص  (10)

  91/ 4لسأن طب ات المد (11)

 9/477تي أ  التي أ  الذن م ر  (12)
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نمـا: الع مـ  ذـن السـبط قـاا  كتبـه، امتـراق بعـد ظـهمف مـن مـدث حنـه واختالطـه ضـعفه  ـا  وا 

  الماصم حنىفه وقد موته، قذال وتغأر  ه هللاه ل ها  أنس  مما حص ر العهللاة لي   أنس  ه ا واختالطه
 ممن هو:ر   اذن وقاا ،(1)فدخطد كتبه امتراق بعد مفظه من مدث إنما الص   ي ىد لم " :ب وله

 (2)كتبه امتراق إلى ا بر  ه ا حن ههللاى واَّص ر بسنأن موته قذال ضبطه خفة ههللاى العهللاما  ح مب
 ،(5)مدأ ه تضعأف ههللاى العمال:الصاشف ف   ال هذ وقاا (4)وال هذ  ، (3)الدارقطن  ضعفه وممن
 (6)به يمتأ وال المتابعات ف  مدأ ه أروى   :المفاظ ت كر  ف  حيضاً  وقاا
  .باق  ر اا اإلسناد   ات -

 اإلسناد : ىالحكم عل
 ،ذن لييعـة وهـو ىـدوق، وبالمتابعـات أرت ـ  لهللاىـميح لغأـر َّن فيه ا مسن ل اته،إسناد المدأث  

 (7).، وقد ىممه اإلمام اَّلبان   كانت قذال االختالط ، و هنهاذن المبارا  روايه ه من َّن
***** ***** 

 :-رحمه هللا -قال ابن األثير

ـة ت أِتي ـ  فلـن]  الـيمن إلى بعَ ه لما ربيعة حذ  ذن لعيَّاش وىأته ف و ـ إال ُحجَّ  ِكتـابُ  وال ،تدحض 
 مـا ُغأِلـرِ  حو ُمـرِلف وقـد ّل  ُكتُـ  مـن حنـه أ همـون  وتـْرقيش   تْمِويـه كتا ُ  حت[  ُنوُره ذهب   إالَّ  ُزْخُرف

 (8) .وُموِل  التغأأرُ   لا وُ للن فيه
  (7الحديث رقم )

 : -رحمه هللا- (9)ابن سعداإلمام قال 
 ههللايـه ل ىـهللاى -ل رسـوا كتـ  :قاا(10) ال هرت  هن هيا  ذن أ لد هن مممد ذن ههللا  حخذرنا

 ورســوله بـان آمنــتم مـا حنــتم م  هللاْ ِسـ ممأــر مـن كـالا هذــد ذـن ونعــيم ،ومسـروح ،المــارث إلـى- سـهللام و
 ،ل ذـنا ه لـر: الأيـود قالت بكهللاماته هيسى وخهللاق ،بآياته موسى بعث له شرلا ال ومد  ل وحن،

                                                 

  4/451اإلغتباط بمن رم  باال ختالط الذن الع م   (1)

  41/ 4شرح ههللاال الترم ت الذن ر    (2)

  49 صسااالت السهللام  لهللادارقطن   (3)

 951/ 4. الصاشف لهللاهللا هذ   493/ 4المغن  ف  الضعفا   (4)

 951/ 4الصاشف لهللاهللا هذ   (5)

 435/ 4لمفاظ لهللا هذ  ت كر  ا (6)

 6/48ىميح وضعأف سنن الترم ت (7)

 456ص  النياية ف  غرل  المدأث واَّ ر الذن اَّ أر (8)
 4/383الطب ات الصذرت الذن سعد ( (9

 ه ا المدأث من مراسأال ال هرت  (10)
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 ربيعــة حذــ  ذــن هيــاش مــب بالصتــا  وبعــث :ااقــ ل ذــنا هيســى  ال ــة  الــث ل: النىــارى  وقالــت
  ،طيورا فدمسن تطير  م ،تىبح متى ليال تدخهللان فال حرضيم  ئت إ ا :وقاا(1) المخ وم 

 فــ  ذيمأنــا وحدفعــه، ذيمأنــا كتــاذ  وخــ  ،بــان واســتع  ،وال ذــوا الن ــاح ل وســال ،ركعتــأن وىــال
 فـإ ا (2)"منفكـأن والمشـركأن الصتـا  حهال من كفروا ال أن يكن لم"ههللاأيم واقرح ،قاذهللاون  فإنيم ،حيمانيم
 إال زخـرف كتـاب وال ،دحضـت إال حجـة تأتيـ  فلـن المامنأن حوا وحنا مممد آمن ف ال منيا فرغت
 مــن ل حنــ ا بمــا آمنــت ل مســذ  وقــال ،تر مــوا ف ــال رطنــوا فــإ ا ههللايــا قــارئون  وهــم ،نــوره ذهــب
 أ مـب ل وبأـنكم ذأننـا م ـة ال حهمـالصم ولصـم لنـاحهما لنـا وربكم ربنا ل ذأنكم َّهدا وحمرت كتا 
ليـه ذأننـا  مــن وهـ  ،(3)ســ دوا ذيـا مضـروا إ ا التــ  ال ال ـة قضـذيم فســهللايم ،حسـهللاموا فـإ ا المىــأر وا 
 مــن كأنــه البهــيم واألســود ،خأــ ران كدنــه ه ــر  و وقضــأ  ،وىــفر  ذذيــا  مهللامــب قضــأ  اَّ ــال
 ههللايـه ل ىهللاى -ل رسوا حمرن  ما حفعال تفخر :هياش قاا بسوقيم فمرقيا ،حخر يا  م ساسم

 إلـى انتيأـت متـى إلـأيم َّنظـر ،فمـررت :قـاا  لنـتيم لبسـوا قـد النـاَ إ ا دخهللاـت إ ا متى- سهللام و
 فـ  قـوم إلـى فانتيأـت اَّوسـط البـا  ودخهللاـت ،السـتر فكشـفت  ال ـة دور حذـوا  ههللاـى هظـام ستور
 ههللايـه ل ىـهللاى- قـاا كمـا وكـان ،ف ذهللاـوا نـ حمر  مـا وفعهللاـت، ل رسـوا رسوا حنا :ف هللات الدار قاهة
  -وسهللام

 تخريج الحديث :
 .نفرد به اذن سعدإ

 :اإلسناد رجال دراسة
 كال  ذن  هر  ذن المارث ذن ل هذد ذن شيا  ذن ل هذد ذن هللا عبيد بن مسلم بن محمد -

ت انه  اللته ههللاى متفق المافظ الف يه بكر حذو :ال هرت  ال رش   الرابعة الطب ة َورا  من وهو ،وا 
 (4).سنتأن حو بسنة  لا قذال وقأال ه521 سنة مات
 ،ك به ل د أنس  وقد ،البىر  لالن   المدن  المكم حذو :ياللَّيث  عدبهج بنِ  عياهِ  بن يِزيد -

 .وقد ح مب العهللاما  ههللا  ضعفه  (5) وغأر  مالا

                                                 

  ا أهللا   همرو حذيه واسم المخ وم  ال رش  مخ وم ذن همر ذن ل هذد ذن المغأر  ذن ربيعة حذ  ذن هياش (1)
 ،المستضعفأن من- وسهللام ههللايه ل ىهللاى- النذ  له أدهو من حمد وكان ،الي رتأن وها ر ،قديما حسهللام، الرممأن
، وت رل   1/791االىابة ف  تمأأ  الىمابة  ، هشر  خمَ سنة مات وقأال ،بالأرموا وقأال ،باليمامة واستشيد

 766التي أ  ص 

 (4سور  الذأنة اآلية رقم ) (2)

ُروا ذيا ُسِ د ليم [ُقُضَذُيم ال ال ة الت  ( 3) حت كانوا إ ا حْمَسكوها بدأدأيم َسَ د ليم حىماُذيم َّنيم إنَّما :إ ا َتَخىَّ
، النياية ف  غرل  اَّ ر ُيْمِسكونيا إ ا ظيروا لهللاناَ . والِمْخَىَرُ  كانت من ِشَعار المهللاوا . وال ْمب المَخاِىر

3/58 

 916صت رل  التي أ   (4)
  4184ص  المر ب الساذق (5)
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 مولى (2) رت خبااَّ(1):بالمداِئني المعروف الحسنِ  أ بو سيف أ ِبي بنِ  هللاِ  عبد بنِ  محمد بن يعل -

   ت ذياف  ف  تو بغداد إلى هنيا انت ال  م المدائن سكن بىرت  وهو ال رش  سمر  ذن الرممن هذد
 ه ا همن :ف اا بمدأث النذأال هاىم حبا مد ت  :قالبة حذو قاا .(3)ومائتأن وهشرلن حربب سنة ال عد 

 قاا (4)حستا  المسن حذو ل سبمان  :ل  قاا ائن المد المسن حذو مد نيه ولصن إسناد له ليَ :قهللات 
 المدائن  هن حصت   :معأن ذن يمأى ل  قاا  :خأ مة حذ  اذن وقاا ،(5)  ة   ة   ة  :معأن ذن يمأى
 كان :الطذرت  وقاا ، سنة ذ ال أن موته قذال الىوم سرد حنه : حسامة حذ  ذن المارث و كر ،كتبا

  المسند الروايات من له ما قال ، بال وت  ليَ  :هدت اذن وقاا (6) لا ف  ىدوقا الناَ بديام هالما
 وقاا (8)أديه ذأن فيما ىدوقاً  العر  وحيدم اَّنسا ، و والسأر بالمغا ت  هالماً  كان :هذ ال  وقاا ،(7)

 .وغأر  معأن ذنا و  ه هو  ة :ةالبام  تقال (9) شرطه ههللاى وهو مبان اذن   ات ف  حر  لم :م ر اذن
 :سناداإل لىع الحكم -
 :َّمرلن  دًا، ضعأف إسناد  -

 .المدأث منكر وحنه والضعف، ، بالص   العهللاما  وىفه: عديه هيا  ذن ذن أِ لد 1- 
  وعليهُفالحديثُفيهُإرسال.السند في انقطاع فيه 2-

***** ***** 
 :-رحمه هللا-قال ابن األثير 

ــاه ابــن   يصــير   حتــى كــهُ ت ْترُ  وأن: ]  قــاا و بمــه الَفــَر  مــدأث فــ (  ه{ )   خــ  }   ابــن   أو م خ 
.  لمُمـه واشـتدَّ   ْسُمه َغهللاظ قد ال ت:  ال  ْخُ  ل  [ ن اق ت   وُتول ه   إن اء    ت ْكفأ أنْ  من خيرٌ  ُزْخُزب اً  لُبون 
اُ  هو:  والَفَر   ،يْكَذـر متـى َتْتُركـه ََّن: َ  وقـاا ،  لـا َفَكـِر  .آلِلَيِتيم أ َبُمونه كانوا الناقةُ  َتهللِاُد  ما حول

                                                 

المدائن : ه   النسبة ال  المدائن ، وه  ذهللاد  قديمة مذنية ههللا  الد هللاة ، وكانت دار ممهللاصة اَّصاسر  ههللا   (1)
  341/ 9سبعة فراسل من بغداد،  اَّنسا  لهللاسمعان  

اَّخبارت ، اَّنسا  اَّخبارت : ه   النسبة ال  اَّخبار ، وي اا لمن أروت المكايات وال ىص والنوادر  (2)
  51/ 4لهللاسمعان  

  91/ 43طأ  البغدادت ختارلل بغداد لهللا (3)
 44 /6لسان المأ ان الذن م ر  (4)
 91/ 43طأ  البغدادت ختارلل بغداد لهللا (5)
 44 /6لسان المأ ان الذن م ر  (6)
 91/ 43طأ  البغدادت ختارلل بغداد لهللا (7)
  385/ 46تارلل اإلسالم لإلمام ال هذ   (8)
 44 /6لسان المأ ان الذن م ر  (9)
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 وت َعـالَ  فيـه تمهللاـ ُ  ُكنـت الـ ت إنـا ا فَتُصـ َّ  ،حملـه َلـذنُ  فأنْ َطـب ،َتْ َبُمـه حنـا مـن خأـر   ذهللاْممه وَتْنَتفب
 (1).َوَلدها بَف د واليةً  نَاَقَتا

  (8الحديث رقم )
 ابن األثير ، وقد عثرث عليه بالمعني  ةنفس لفظ ىلم أعثر عل

 :-رحمه هللا -(2)عبد الرزاققال 
 :قاا همرو ذن ل هذد هن حذيه هن يمدث شعأ  ذن همرو سمعت :قاا قيَ ذن اودد هن
 يكون  حتى تتركه وأن حق :الفرعة فقال الفرهة هن -سهللام و ههللايه ل ىهللاى- ل رسوا سئال

 أن من خير أرملة تعطيه أو ،هللا سبيل في عليه فتحمل (3)لبون  بنأو ا مخاه بنا شغرفيا
 .(4)"ناقت  وتوله  اءإن وتكفأ ،بوبره لحمه يلصق تذبحه

 تخريج الحديث :
الذأي ـ  فـ  و  (9)والماصم (8)  ،  وحممد ذن منذال(7) ،واذن حذ  شأبة(6)  ،والنسائ (5) ،حذو داود حخر ه
مــب  .بــه بم هللاــه ،هــن همــرو ذــن شــعأ ،مــن طرلــق داود ذــن قــيَ  (11)، والىــغرى  (10) ،الصذــرت 

 .اختالف يسأر ف  بع  اَّلفاظ
 : اإلسناد رجال دراسة

، ذـن شـعأ  والد همـرو:السيم  الم ا ت  بن العاص بن عمرو بن عبد هللا بن محمد شعيب -
ذـن  وهو ىدوق وله سما  من  د  هذـد ل، ةمن ال ال ،وقد أنس  إلى  د  ههللاى خالف ف   لا

 .(12)همرو وهو  اذت هنه
                                                 

 456ص  النياية ف  غرل  المدأث واَّ ر الذن اَّ أر(1) 
 7559رقم 1/445مىنف هذد الر اق ( (2
 4/51، غرل  المدأث الذن سالم  هو اذن سنتأن :اذن لذون ،هو اذن سنة  :اذن مخا ( 3)

َأْبَ ى َلا َلَذن  َتْمهللاُبه ِفيه ، وُتوِلُه ناَقَتَا ، َحت َتْ َعهللايا َواِلَيًة ِذَ ْبِما َحت َتُص   ِإناَ ا ) ََّنه ( ال :وُتْصِف ُ  ِإناَ َا ( 4)
 4/454، تاذ العرَو ههللا   واهر ال امَو  وَلَدها

  3811رقم  4/66سنن حذ  داود ،كتا  الضمايا ، با  ف  الع ي ة ) (5)
 1947رقم  1/476السنن الصذرت لهللانسائ    (6)
 31788رقم  8/66  شأبة مىنف اذن حذ (7)
  6795رقم  3/487مسند حممد  (8)
 7654رقم  1/347مستدرا الماصم   (9)

 45834رقم  5/443الصذرت لهللاذأي    (10)
 4191رقم  1/449السنن الىغرى لهللاذأي    (11)

 ل ذن همرو ذن العاص والد همرو الخالف فيه مشيور هال مدأ ه قاا العالئ :" شعأ  ذن مممد ذن هذد (12)
ذن همر واذن هباَ رض  ل هنيم والضمأر ال ذن همرو ومن  واَّىح حنه سمب من  د  هذد ؟مرسال حم ال

المتىال ذ د  ف  قوليم همرو ذن شعأ  هن حذيه هن  د  هائد إلى شعأ  ال إلى همرو وقد ذأنت  لا 
ل ذن همرو وشعأ   وبسطت الصالم ههللايه ف  غأر ه ا الصتا  ومممد والد شعأ  مات ف  ميا  حذيه هذد

 .387 رقم 456ص له  امب التمىأال ف  حمكام المراسأال .ىغأر فكفهللاه  د  وسمب منه ك أرا"
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حذو إذراهيم و  : يم الس ال رش  بن العاص بن عمرو بن عبد هللا بن محمد بن شعيب عمرو -

 .مختهللاف فيه، (1)هـ 448، ت المدن  ي اا حذو هذد ل
 ".إ ا روى هنه ال  ات فيو   ة يمتأ به :"(2)قاا ىدقة ذن الفضال هن يمأى ذن سعأد ال طان

همـرو ذـن شـعأ  سـمب مـن حذيـه : قهللات َّممد ذن منذـال  :"وقاا مممد ذن ههللا  ال و  ان  الوراق
  حذــ ، قهللاــت: فــدذو  ســمب مــن هذــد ل ذــن همــرو؟ قــاا: نعــم حرا  قــد ســمب ي ــوا: مــد ن :شــأًئا؟ قــاا

:" ما حههللام حمًدا ترا مدأث همرو ذن شعأ  هن حذيه هـن  ـد ، قأـال (4)وقاا اإلمام حممد (3)منه".
 قاا: ال حدرت" ؟له: ُيمتأ بمدأث همرو ذن شعأ  ما كان هن غأر حذيه

هـن همـرو ذـن شـعأ  ف ـاا: حنـا حصتـ  مدأ ـه، وربمـا  :" سـئال حذـو هذـد ل:(5)وقاا حذو بكر اَّ ـرم
 امت  نا به، وربما و َ ف  ال هللا  منه ش  ، ومالا أروت هن ر ال هنه".

امت وا بمدأث همـرو ذـن شـعأ  هـن حذيـه هـن  شا وا"حىما  المدأث إ ا  :(6)وقاا اإلمام حممد
 ".(7)تركو  شا واوا  ا  ، د 

 :فغضـ  وقـاا ؟سـدلت يمأـى ذـن معـأن هنـه :"(9)الـرا ت  وقـاا حذـو مـاتم :"   ـة".(8)وقاا اذن معأن
 ".روى هنه اَّئمة فيه؟ ما حقوا

مــدث همــرو ذــن شــعأ  هــن حذيــه هــن :" إ ا (11):" يكتــ  مدأ ــه"، وقــاا حيًضــا(10)قــاا اذــن معــأنو 
وهـو ي ـوا  ،هو همرو ذن شعأ  ذن مممد ذن هذد ل ذن همرو ذن العـاص ،(12)فيو كتا   د 
 ،وا  ا مدث هن سعأد ذن المسأ  ،نا  ا  ضعفه حو نمو ه ا من الصالمهن  دت فمن ها ه حذ 

 الصالم". حو هرو  فيو   ة هن هاال  حو قرل  من ه ا ،حو سهللايمان ذن يسار
 

                                                 

 14/ 8تي أ  التي أ   (1)

 .33/67تي أ  الصماا لهللام ت  (2)
 33/68تي أ  الصماا لهللام ت  (3)

 .348رقم  344سااالت حذ  داود لإلمام حممد ص  (4)

 .6/348  ماتم ال رح والتعدأال الذن حذ (5)

 .346رقم  341سااالت حذ  داود لإلمام حممد ص  (6)

ههللاى ه   الرواية ب وله:" ه ا ممموا ههللاى حنيم أترددون ف  االمت اذ به، ال حنيم -رممه ل  -ههللالق ال هذ  (7)
 .9/468سأر حهالم النبال  لهللا هذ   يفعهللاون  لا ههللاى التشي ".

 .33/71تي أ  الصماا لهللام ت  (8)

 .6/348 رح والتعدأال الذن حذ  ماتم ال (9)

 .33/71تي أ  الصماا لهللام ت  (10)

 .1/163 -رواية الدورت  –تارلل اذن معأن  (11)

ي ىد بالصتا : كتا  هذد ل ذن همرو ذن العاص المسمى ذـ"الىميفة الىادقة". انظر سأر حهالم النبال   (12)
 .9/476لهللا هذ  
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سماق ذن راهُ  ،وههللا  ذن المدأن  ،رحأت حممد ذن منذال :"(1)وقاا الذخارت  وهامة  ،وحبا هذأد ،هويَ وا 

قـاا  ،مـا تركـه حمـد مـن المسـهللامأن ،هـن حذيـه هـن  ـد  حىماذنا يمت ون بمدأث همرو ذن شعأ 
 ".من الناَ بعدهم :الذخارت 

سـماق ذـن إذـراهيم  ،والممأـدت ،وههللا  ذن هذـد ل ،:"ورحأت حممد ذن منذال(2)وقاا الذخارت حيًضا وا 
  ".يمت ون بمدأث همرو ذن شعأ  هن حذيه

هن همرو ذـن شـعأ  هـن حذيـه  إ ا كان الراوت  :"(3)وقاا المسن ذن سفيان هن إسماق ذن راهويه
 ".ذن همراهن  د    ة فيو كدأو  هن نافب هن 

 :" سدلت حذى هن همرو ذن شعأ  ف اا ليَ ب وت يكت  مدأ ه وما روى (4)وقاا اذن حذ  ماتم
نمـا حنكـروا ههللايـه ك ـر  رواأتـه هـن  ،روى هنـه ال  ـات :"(5)وقاا حذو  رهـة, هنه ال  ات فأ اصر به" وا 

ومــا حقــال مــا  ،وحخــ  ىــميفة كانــت هنــد  فرواهــا ،إنمــا ســمب حمادأــث يســأر  :لواوقــا ،حذيــه هــن  ــد 
وهامـة هـ   المنـاصأر التـ  تـروى هنـه  ،نىأ  هنه ممـا روى هـن غأـر حذيـه هـن  ـد  مـن المنكـر

وهو   ة ف  نفسـه إنمـا تصهللاـم فيـه بسـذ   ،(6)ذن لييعة والضعفا اإنما ه  هن الم نى ذن الىباح و 
 ".كتا  هند 
 ،مكـ  كدنــه   ــة فــ  نفســه :ف ــاا ؟سـئال حذــو  رهــة هــن همـرو ذــن شــعأ  :"(7)حذــ  مــاتموقـاا اذــن 

 ".إنما تصهللام فيه بسذ  كتا  هند 
وقـاا حذـو  عفـر ،: لـيَ بـه بدَ(10)، وقـاا النسـائ  فـ  موضـب  آخـر(9)، والنسائ (8)وو  ه الع هللا 

لر ـاا م ـال حأـو  روى هنه الـ أن نظـروا فـ  ا ،همرو ذن شعأ    ة" :(11)حممد ذن سعأد الدارم 
وامــتأ حىــماذنا بمدأ ــه وســمب حذــو  مــن هذــد ل ذــن همــرو وهذــد ل ذــن همــر  ،والمكــم وال هــرت 

 وقاا ه "، مدأ ه هندنا وا " :(12)وقاا ههللا  ذن المدأن  هن يمأى ذن سعأد"، وهذد ل ذن هباَ
                                                 

 .33/65تي أ  الصماا لهللام ت  (1)

 .6/413تارلل الصذأر لهللاذخارت ال (2)

 .33/73تي أ  الصماا لهللام ت  (3)

 .6/348ال رح والتعدأال الذن حذ  ماتم  (4)

 .6/348ال رح والتعدأال الذن حذ  ماتم  (5)

وتع ل  ال هذ   كالَم حذ   رهة اَّخأر بدنه يدت  ال  ات هنه حيًضا بما ُأنكر. انظر سأر حهالم النبال  لهللا هذ   (6)
9/465. 
 .6/348ال رح والتعدأال الذن حذ  ماتم  (7)

 .4488رقم  3/477ع هللا هللال معرفة ال  ات (8)
 .33/73تي أ  الصماا لهللام ت  (9)

 .33/73تي أ  الصماا لهللام ت  (10)

 .74-33/73تي أ  الصماا لهللام ت  (11)
 .33/68، تي أ  الصماا لهللام ت  6/348ال رح والتعدأال الذن حذ  ماتم  (12)
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"، وقـاا فيـه شـ  كان إنما يمدث هن حذيه هن  د  وكان مدأ ه هند الناَ " :(1)سفيان ذن هأأنة

نما يكت  مدأ ه يعتذر به ،همرو ذن شعأ  له حشيا  مناصأر" :(2)اإلمام حممد  فدما حن يكون  ،وا 
م ـة  همرو ذن شـعأ  هـن حذيـه هـن  ـد  :قأال َّذ  داود :"(3)وقاا حذو هذأد اآل رت "، م ة فال

 ".وال نىف م ة ،ال: قاا ؟هندا
، و و  ــه  همــرو ذــن شــعأ  ضــعفه نــاَ مطهللا ــاً :" (4)وقــد فىــال فــ  حمــر  المــافظ اذــن م ــر ف ــاا
فمممـوا ههللاـى  مـن ضـعفه مطهللا ـاً مسـ ، و فهـن  ـد   ،ال ميور، وضعف بعضيم رواأته هن حذيه

: الىميفة ذهللافظ : هن ، فـإ ا قـاا ف رواأته هن حذيه هن  د  فدما رواأته هن حذيه فربما دلَ ما 
 لمت دم ، و حما رواية حذيه هن ىمتيا كما ي تضيه كالم حذى  رهة ا ف ، فال رل  حذى مد ن 

 ــد  فإنمــا يعنــى ذيــا ال ــد اَّههللاــى هذــد ل ذــن همــرو ال مممــد ذــن هذــد ل، و قــد ىــرح شــعأ  
ىــح ســماهه منــه" و كــر حمادأــث  ــم قــاا:" و هــ   قطعــة مــن حمــاصن، و  فــ بســماهه مــن هذــد ل 

ه  ميب ما روى هنـه، ، لصن هال سمب من (5) مهللاة حمادأث تىرح بدن ال د هو هذد ل ذن همرو
و  ،، و هـو ال ـامب الخـتالف اَّقـواا فيــههنـدتحظيـر  ال ـان  ىـميفة؟ البـاق حم سـمب بعضـيا و 

 ميـب الـروا  ال أخـتص بـه  فـ هنـه   ـة، فيـ ا الشـرط معتذـر  الـراوت حما اشـتراط بعضـيم حن يكـون 
 ".همرو
تممهللاـــه و ـــاد   ، ولصـــن مـــب ىـــمة كتابـــه واهتبـــار(6): هـــو ىـــدوق، ىـــميح الصتـــا ةالبام ـــ تقالـــ

هــن  ــد  لــدى المفــاظ هــن رتبــة مطهللاــق  حذيــه ىــميمة ف ــد انمــطل مــدأث همــرو ذــن شــعأ  هــن
أــدخهللايا التىــمأف، مأــث الىــمف  االمت ــاذ مــن ح ــال الو ــاد ، َّن الروايــة بالو ــاد  بــال ســما 

ف   لا العىر لم تصن مشكولة وال من وطة، ذخالف اَّخ  من حفـوا  الر ـاا، وقـد تصـون المنـاصأر 
 را عة إلى ه ا السذ ، ول حههللام.   حنكرها بع  اَّئمة ههللايهالت
 وباق  ر اا اإلسناد   ات.  -

 د :سنااإل على الحكم
 مرتبـة ىـدوق  ىو لا لن وا در ة كال من همرو ذن شعأ  ، وشـعأ  ذـن مممـد الـ،مسن إسناد 

 (7) .قد مسنه اإلمام اَّلبان و 
***** ***** 

                                                 

 .6/348الذن حذ  ماتم  ال رح والتعدأال (1)

 .4/554الضعفا  لهللاع أهللا   (2)
 .73-33/74تي أ  الصماا لهللام ت  (3)
 .8/94 تي أ  التي أ  الذن م ر (4)
 .471-9/471وانظر لألهمية : سأر حهالم النبال  لهللا هذ   (5)
 .449انظر: م دمة اذن الىالح ص (6)

  6/413ىميح وضعأف سنن حذ  داود  (7)
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 المبحث الثاني                                      
 الزاي مع الراء.                    

 :-رحمه هللا -قال ابن األثير
ربيَّـة[  فـُردَّت بها فأم ر ُأمِ ي ِزْربيَّة فأخُذوا]  العنذر ذن  مدأث ف (  َ{ )   ر }   الطِلنِفَسـة:  ال َّ
 (1)  ذ   َ َرا و مُعيا وتضم وتفتح اُأيا   وُتصسر الَخْمال  و البساطُ  وقأال ،

  (9الحديث رقم )
 :-رحمه هللا-(2)أبو داوداإلمام  قال 

َ َنا َحْمَمُد ْذُن َهْذَد َ  َبْأـِ  اْلَعْنَذـِرت   ،َمدَّ ِ ْذـِن ال   َّّ ـاُر ْذـُن ُشـَعْأِث ْذـِن َهْذـِد  َ َنا َهمَّ َ ِن  َحِذـ  َقـااَ  ،َمـدَّ  :َمـدَّ
َبْأَ  َيُ واُ  ت ال   ِ َبَعَث َنذِ  :َسِمْعُت َ دِل َّّ ُ َههللاْيِه َوَسهللاَّمَ -    َّّ َفَدَخُ وُهْم  ،َ ْيًشا ِإَلى َذِن  اْلَعْنَذرِ  -َىهللاَّى 
ِ  ،ِذُرْكَبـَة ِمـْن َناِمَيــِة الطَّـاِئفِ  َّّ ُ َههللاْيـِه َوَسـهللاََّم -َفاْسـَتاُقوُهْم ِإَلــى َنِذـ ِل  َّّ َفَسـَبْ ُتُيْم ِإَلــى  ،َفَرِكْذــتُ –َىــهللاَّى 

ــ لِ  ــِه َوَســهللاَّمَىــهللاَّ  -النَِّذ ُ َههللاْي َّّ ــُه َحَتاَنــا ُ ْنــُدَا  :َفُ هللاــتُ  -ى  ِ َوَبَرَكاُت َّّ ِ َوَرْمَمــُة  َّّ ــا َنِذــ َّ  ــاَلُم َههللاْيــَا َي السَّ
َِّّ  (3)َفَدَخـُ وَنا َوَقــْد ُكنَّـا َحْســهللاْمَنا َوَخْضــَرْمَنا ــا َقــِدَم َذهللاَعْنَذـِر َقــاَا ِلــ  َنِذـ    ُ َههللاْيــِه آَ اَن الـنََّعِم َفهللامَّ َّّ  َىــهللاَّى 

َمْن َذأِلَنُتَا ُقهللاُت  :َنَعْم َقااَ  :ُقهللاتُ ؟َوَسهللاََّم َهاْل َلُصْم َذأِلَنة  َههللاى َحنَُّكْم َحْسهللاْمُتْم َقْذاَل َحْن ُتْاَخُ وا ِف  َهِ ِ  اََّْيَّاِم 
َفَ ـاَا َنِذــ    ،َ َوَحَذـى َسـُمَرُ  َحْن َيْشـَيد ،َد الرَُّ ــالُ َفَشـيِ  ،َوَرُ ــال  آَخـُر َسـمَّاُ  َلـهُ  ،َسـُمَرُ  َرُ ـال  ِمـْن َذِنـ  اْلَعْنَذـرِ 

ُ َههللاْيِه َوَسهللاَّمَ  -َِّّ  َّّ َنَعـْم َفاْسـَتْمهللاَفِن   :َقْد َحَذى َحْن َيْشَيَد َلَا َفَتْمهللِاُف َمَب َشـاِهِدَا اآْلَخـِر ُقهللاـتُ  -َىهللاَّى 
ِ َلَ ْد َحْسهللاْمَنا َأْوَم َكـَ ا َِّّ  َفَمهللاْفُت ِباَّللَّ ُ َههللاْيـِه َوَسـهللاَّمَ  -َوَكـَ ا َوَخْضـَرْمَنا آَ اَن الـنََّعِم َفَ ـاَا َنِذـ    َّّ  -َىـهللاَّى 

َ اَل ُيِم   َضاَلَلَة نَ  َّّ وا َ َراِرلَُّيْم َلْواَل َحنَّ   (4)َمال َمـا َرَ ْلَنـاُصمْ اْ َهُذوا َفَ اِسُموُهْم َحْنَىاَف اََّْْمَواِا َواَل َتَمس 
َُّّ ِهَ ااًل  َبْأُ  َفَدَهْتِن  ُحمِل  َفَ اَلْت َهَ ا الرَُّ اُل َحَخَ  ِ ْرِبأَِّت  َفاْنَىَرْفُت ِإَلى النَِّذـ ِل َىـهللاَّى   َههللاْيـِه  َقاَا ال  

َِّّ  َوُقْمـُت َمَعـُه َمَكاَنَنـا  ُـمَّ  (5)، َوَسهللاََّم َيْعِن  َفَدْخَذْرُتُه َفَ اَا ِل  اْمِبْسُه َفَدَخـْ ُت ِذَتهللاِذأِبـهِ   -َنَظـَر ِإَلْأَنـا َنِذـ   
ُ َههللاْيِه َوَسهللاَّمَ  َّّ  َقاِئَمْأِن َفَ اَا َما ُتِرلُد ِبَدِسأِرَا َفَدْرَسهللاُتُه ِمْن َأِدت َفَ اَم َنِذ    -َىهللاَّى 

                                                 

 456ص  ل  المدأث واَّ ر الذن اَّ أرالنياية ف  غر  (1)
  4641رقم  4/414سنن حذ  داود ،كتا  اَّقضية ، با  ال ضا  باليمأن والشاهد ( (2

 حمر ، باإلسالم ل  ا  فهللاما ، ال اههللاية ف  ه ا وكان ، طرفيا قطعت إ ا: البعأر ح ن خضرمت:  خضرمنا(3) 
 ذأن هالمة ال اههللاية حهال فيه أخضرم كان ال ت الموضب غأر من أخضرموا حن -وسهللام ههللايه ل ىهللاى- النذ 
 .اإلسالم خضرمة خضرموا حنيم يعنون  ، ال وم هاال  حراد ال ت وهو ، المسهللام وغأر المسهللام

  41/489 امب اَّىوا ف  حمادأث الرسوا 

 فدما ، ىالفىم الهللاغة ف  وه   ن ىته وال ، شأئا منه حىذت ما:  شأئا ر حته ما:  ي وا:  ر حناصم ما(4) 
  41/489،  امب اَّىوا ف  حمادأث الرسوا  بفىيح وليَ ، يا  وقهللابه اليم  ترا ههللاى يكون  فإنما «ر لناصم»

 41/489 امب اَّىوا ف  حمادأث الرسوا  .به ت ر  م دمه من وقبضته ، وبه ههللايه  معت:  ذتهللاذأبه حخ ت (5)



 - 34 - 

 ِ ُ َههللاْيِه َوَسهللاَّمَ -َّّ َّّ ـِه الَِّتـ  َحَخـْ َت ِمْنَيـا َفَ ـاَا َيـا َنِذـ َّ حُ  (1)َفَ اَا ِلهللارَُّ ـاِل ُردَّ َههللاـى َهـَ ا ِ ْرِبيَّـةَ  -َىهللاَّى  مِل
ِ  ِإنََّيا ،َِّّ  َّّ ُ َههللاْيِه َوَسهللاَّمَ -َخَرَ ْت ِمْن َأِدت َقاَا َفاْخَتهللاَب َنِذ    َّّ َسْأَف الرَُّ اِل َفَدْهَطاِنيِه َوَقاَا -َىهللاَّى 

 .َفَ اَدِن  آُىًعا ِمْن َشِعأر   :َقااَ  .ِمْن َطَعام   (2)ِلهللارَُّ اِل اْ َهْ  َفِ ْدُ  آُىًعا
 تخريج الحديث :

من طرلق همار ذن  (6)وحذو نعيم  (5)،والذأي   (4)والطذران  ف  الصذأر،(3)  ،اذن حذ  هاىم حخر ه
 .هن حذيه به بم هللاه  ،ثشعأ

هــن حذــ   ،ولهللامــدأث شــاهد حخــر مــن مــدأث  الــ  العنذــرت مــن طرلــق هطــا  ذــن خالــد ذــن ال بأــر
والطذرانـــ  فـــ   (7)هـــن حذيـــه  الـــ  ،حخر ـــه حذـــو نعـــيم،هذـــد ل هـــن حذيـــه رديـــح هـــن حذيـــه  ،خالـــد
 .ذ    منه (9)واَّوسط (8)الصذأر
 : اإلسناد رجال دراسة

 همـرو ذن العنذر ذن  ند  ذن هدت ذن هذد  ذن ناذ  ذن سوا  ذن عمرو بن ثعلبة بن زبيب -
 ،وىـدر  وو يـه رحسه ومسح -سهللام و ههللايه ل ىهللاى- النذ  ههللاى وفد ،العنذرت  التميم  تميم ذنا

 الطــائف ذــأن النــاَ طرلــق ههللاــى الباديــة أنــ ا كــان هائشــة يمتحهت ــ الــ أن مــةهللاْ الغِ  حمــد هــو:  وقأــال
 (10). والبىر 

 مـات العاشـر  مـن بالنىـ  رمـ    ـة، البىـرت  ل هذـد حذـو:الضـبي موسـى بـن عبـدة بن أحمد-
نسائ ، واذـن ما ـه، ولـم أـتصهللام فيـه حمـد إال له مسهللام ،وحذو داود،والترم ت، وال ى رو  (11)ه241 سنة

 ومدأ ه ال أالد م هبه . (12)، ال م هبهحاذن خراش من 
 (13)ذن هذد ل العنذرت :م ذوا عمار بن شعيث -
 

                                                 

 41/489ىوا ف  حمادأث الرسوا  امب اَّ . راذ  و معيا ، ال طيفة:  ال ربية:   ربية (1)
 اختالف ههللاى ، حرطاا  مانية حو ، و هللا ا حرطاا خمسة يسب مكياا وهو ، ىا   مب اآلىب:  آىعا (2)

 41/489 امب اَّىوا ف  حمادأث الرسوا  .المد ف  الم هذأن
 4317رقم  3/451اآلماد والم ان   (3)
 9355رقم  9/367المع م الصذأر لهللاطذران   (4)
 34473رقم  41/474ن الصذرت لهللاذأي   السن (5)
  4/4345معرفة الىمابة َّذ  نعيم  (6)
 3/4139معرفة الىمابة َّذ  نعيم  (7)
 1349رقم  1/344المع م الصذأر لهللاطذران   (8)
 7566رقم  8/64المع م اَّوسط لهللاطذران   (9)

 4/476حسد الغابة الذن اال أر (10)
 4/83ت رل  التي أ   (11)
 4/94ي أ  تي أ  الت (12)

 117ص ت رل  التي أ   (13)
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 (1)ل ذن ال بأ  التميم  العنذرت :م ذوا شعيث بن عبيد -

 سناداإل على الحكم
 ذن ل هذأد ذن شعأث و شعأث ذن مارهلو ود راولأن م ذولأن وهما ، ضعأفإسناد المدأث 

 (2).وقد ضعفه اإلمام اَّلبان  ، ولم ح د ليما متابب ، ال بأ 
***** ***** 

 قال ابن األثير رحمه هللا
ــة وْيــل]  هرلــر  حذــ  مــدأث وفــ (  ه)  ْربيَّ ــة ومــا:  قيــل للزِ  ربيَّ ــْدُخلون  الــذين:  قــال ؟ الزِ   علــى ي 

ق:  قـالوا(  سـيئاً  قـالوا أو:  الهـروي  في)  يئاً س قالواأو ، شر اً  قالوا فإذا اأُلم راء  فـ  شـذيَّيم[  صـد 
نيم راذــىلِ  ذواِمــَد ِ  َتهللاــو  ْر  إلــى المْنســوبة بــالَغنم شــذَّييم حو ،وحلَواِنيــا ِىــْبَغِتيا ههللاــى كــان ومــا ال َّ :  الــ ِل
 الغـــَنم ان يـــادَ  َأتيمِمْشـــ ههللاـــى ويمُضـــون  ،لأُلَمـــرا  أْنَ ـــاُدون  حنيـــم فـــ  إلأيـــا تـــدوى  التـــ  المظأـــر ُ  وهـــو

 (3) .لراِهأيا

  (11الحديث رقم )
 رحمه هللا: (4)البيهقياإلمام قال 

نا  ،نا هذأد ل ذن معا  ،نا هذأد ذن مممد  ،حنا حذو همرو ذن مطر حخذرنا حذو هذد ل المافظ ،
وسـهللام حن النذـ  ىـهللاى ل ههللايـه  ،هـن اذـن همـر ،هـن نـافب  ،هن توبة العنذرت ،هن شعبة  ،حذ  

 :؟ قاا : " ال ت إ ا ىدق اَّمأر " قالوا وما الزربية ،ويل للزربية " قيل : يا رسول هللا قاا : " 
 ،" وا  ا كــ   اَّمأــر " قــالوا : ىــدق مــد نا  حذــو مممــد هذــد ل ذــن أوســف اَّىــذيان  ،ىــدق 
  :أـر حنـه قـاابالبىر  ف كر  غ ،نا هذأد ذن مممد ال وهرت  ،قاا : نا حذو همرو ذن مطر ،إمال  

 ".قالوا : ىدق اَّمأر ف  الموضعأن
 تخريج الحديث :

 .نفرد به اإلمام الذأي  إ
 : اإلسناد رجال دراسة

 إمام التىانأف ىام  المافظ ل هذد حذو: الحاكم النيسابوري  بي ِ الض   هللا عبد بن محمد -
 .  لا من فيك ر ساقطة حمادأث مستدركه ف  يىمح ولصنه ،ىدوق 

 
 

                                                 
 368ص ت رل  التي أ   (1)

 8/443سنن حذ  داود ىميح وضعأف  (2)

 456ص  النياية ف  غرل  المدأث واَّ ر الذن اَّ أر (3)
 8594رقم  7/17فىال ومن ه ا البا  م انبة الظهللامة   ،( شع  اإليمان لهللاذأي  (4
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                                        ف    ة :ف اا ل هذد حذ  الماصم هن اَّنىارت  ل هذد إسماهأال حبا سدلت:طاهر حذو قاا

 .(1) خذأث رافض  المدأث
 (2)"ف ط شيع  ذال ذرافض  الر ال ما اإلنىاف يم  ل إن" قاا اذن م ر:

  المعدا مطر ذن مممد ذن  عفر ذن ممدم السنة شأل ال اهد النيسابوري  مطر بن عمرو أبو -
 ولنيى، بالمعروف ويدمر الهللاأال يم  ،باليسأر قانعا متعففا كانوقاا حيضا: (3)قاا ال هذ  :  ة 

 (4).سنة وتسعون  خمَ وله اآلخر   مادى ف  توف  السنة متابعة ف  ول تيد، المنكر هن
ح د فيه قوال ال  رما وال  حذو العباَ ولمبن قضاء الجوهري البصري  محمد بن هللا عبيد-

  (5).تعديالً 
 .باق  ر اا االسناد   اث -

 سناداإل على الحكم
 . ذن مممد هذأد ل   يالة بسذ  :إسناد المدأث ضعأف 

***** ****  
 :-رحمه هللا -قال ابن األثير

ْرِب  بين   تِبيتُ  -:  كع  َرَ  ُ  ومنه  السـاِترُ  الموِضـبُ :  ِنأـفُ والصَ .  وتفتحُ   ايهُ  وتصَسرُ   والك ِنيفِ  الزِ 
 (6)والمْرَهى بالَصأل ال والذأوت المظائر ف  ُتْعهللاف حنيا ُأرلد

  (11الحديث رقم )
 :-رحمه هللا- (7)عبد الرزاق الصنعاني  اإلمام قال

 -ىـهللاى ل ههللايـه وسـهللام-ر ، هـن هشـام ذـن هـرو  ، هـن حذيـه ، قـاا : كـان رسـوا ل َمـعْ مَ  حخذرنا
 ال من الميا رلن فر   ذيم ، ف اا :ف  سفر ، فن ا ر 

  ف  وال رغأ وال تمأرات               وال نىأف   لم يغ ها مد   
  والىرلف ،وال ارُص  ،المخ             الخرلفُ  ا الهللاذنُ لصن غ اهُ  

  ف الت اَّنىار : ان ا يا كع  ، فإنه إنما يعر  ذنا ، فن ا كع  ذن مالا ف اا :
 وال رغأف   وال تمأرات              وال نىأف   لم يغ ها مد  

   الخنأفِ ة كطرِ وم قُ          الن أفُ  المنظالُ  لصن ُ 

                                                 
 47/471سأر حهالم النبال   (1)

 9/343مأ ان الذن م ر لسان ال (2)
 4/35المعأن ف  طب ات الممد أن  (3)

 4/44ش رات ال ه   (4)
 44/55تارلل بغداد  (5)
 456ص  النياية ف  غرل  المدأث واَّ ر الذن اَّ أر (6)
  31919رقم  369/ 44مىنف هذد الر اق  ((7
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 .فِ يِ نوالك   رِب الز ِ  بين   تبيتُ 

 قاا : " فخاف النذ  ىهللاى ل ههللايه وسهللام حن يكون ذأنيما شر ، فدمرهما فركبا "  
 تخريج الحديث :

 .ذن هرو  هن حذيه بم هللاه هن هشام هذد الر اقمن طرلق  (1)معمر ذن راشد حخر ه 
 : اإلسناد رجال دراسة

 ف  حن إال فاضال  ذت   ة اليمن ن لال البىرت  هرو  حذو موالهم: األزدي راشد بن معمر -
 السابعة كبار من بالبىر  به مدث فيما وك ا شأئا هرو  ذن وهشام واَّهمش ، اذت هن رواأته
 (2). سنة وخمسأن  مان ذن وهو ه، 514 مات

ذث الناَ ف  ال هرت ، ولم ح د وحنه من ح  اإلسنادنه ممن أدور ههللاأيم إ اد ، وقالوا:و  ه الن
مد ا معمر هن  إ اقوا اذن معأن : معمر هن  اذث ضعأف  وقوله حيضًا : إالقادمًا ،

فإن مدأ ه هنيما مست يم  فدما حهال البىر   ،هن ال هرت ،واذن طاوَو  إالالعراقأأن فخالفه ، 
معمر هن  اذث وهاىم  ومدأثشأئا ،وقوله حيضا: اَّهمشوما همال ف  مدأث والصوفة فال ، 

ماتم ما   حذ،وقوا  اَّوهامذن حذ  الن ود ،وهشام ذن هرو  ،وه ا الضر  مضرو  ،ك أر ا
 (3) المدأثمدث معمر بالبىر  فيه حغاليط ،وهو ىالح 

 والصوفة.بالبىر   هوما مدث في، ف  رواأته هنيمصهللام فيمن تُ  إالهو   ة  قالت البام ة:
المدن ، حذو هذد ل  :، و قأالحذو المن ر :اَّسدت ال رش ام ذن العول  هشام بن عروة بن الزبير -

 هـ، متفق ههللاى تو ي ه إال حنه ات ِيم بدمرلن: 416حو  419ت 
 األول: التدليس.

شــام ذــن قــاا ههللاــ  ذــن المــدأن : ســمعت يمأــى ذــن ســعأد ي ــوا : كــان ه :"قــاا حذــو  رهــة العراقــ 
ر رسـوا ل ىـهللاى ل ههللايـه ألـقالـت : مـا خُ  -رضـ  ل هنيـا-هن هائشة  ،هرو  يمدث هن حذيه

المــدأث، فهللامـا سـدلته، قـاا: حخذرنــ  حذـ  هـن هائشــة  .....ومــا ضـر  ذأـد  شـأئاً  ،وسـهللام ذـأن ا نـأن
و هــن قالــت: مــا خأــر رســوا ل ذــأن حمــرلن، لــم حســمب مــن حذــ  إال هــ ا والبــاق  لــم حســمعه إنمــا هــ

 .(5)هن اذن المدأن " (4)ال هرت، روا  الماصم ف  ههللاومه
 
 

                                                 

  4448رقم  4/449 امب معمر ذن راشد، با  الشعر وال  ر(1) 
 914ي أ  ص تلت رل  ا (2)
والصاشف  348/ 41،وتي أ  التي أ   399/ 8، وال رح والتعدأال  478/ 7انظر تر مته ف  التارلل الصذأر  (3)
 414/ 38،وتي أ  الصماا  3/383
 .461معرفة ههللاوم المدأث لهللاماصم ص (4)

 .67رقم  68المدلسأن َّذ   رهة العراق  ص  (5)
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إال بعـدما ىـار    نكر ههللايه ش ذت   ة لم أُ : (1) م قاا حذو  رهة العراق  :" قاا يع و  ذن شأبة

حن  وت رْ فــدنكر  لــا ههللايــه حهــال ذهللاــد  ، والــ ت ُأــ، فإنــه انبســط فــ  الروايــة هــن حذيــه،  (2)إلــى العــراق
لعـراق حنـه كـان ال يمـدث هـن حذيـه إال بمـا سـمعه منـه فكـان تسـيهللاه حنـه حرسـال هشامًا تسيال َّهـال ا

 . (3)هن حذيه مما كان يسمعه من غأر حذيه هن حذيه"
إالل حن اإلمام العالئ ل نـا   , (4)قاا حذو  رهة العراق  معهللالً ا:" وه ا ىرلح ف  نسذته إلى التدليَ" 

 . (5)من وىفه به" رَ حَ  مْ لَ  و ،سًا نظربم رد ه ا مدللِ  ال هشام  عْ ف  ه ا وقاا:" وف   َ 
، و كــر  فــ  المرتبــة اَّولــى مــن مراتــ  (6)وكــ لا اذــن م ــر  لــم أــرتِ  هــ ا، ذــال قــاا: ربمــا دللــَ

 .(7)َندر منيم التدليَ، واغتفر اَّئمة تدليسيم نالمدلسأن ال أ
 الثاني: االختالط.

ردل هـ ا -رممـه ل -إالل حن ال هذ ل  ،-رممه ل -(8)وممن رما  باالختالط حذو المسن ذن ال طان
وال هذــر  بمــا قالــه المــافظ حذــو المســن ذــن ال طــان مــن حنــه هــو  ،ب ــول ، وقــاا:" الر ــال م ــة مطهللا ــاً 

  ،ص ِمدل   هنهوتن ُ  ،رذُ ر مفظه إ ا كَ فإن المافظ قد أتغأل ، راوسيأال ذن حذ  ىالح اختهللاطا وتغأل 
مل حمــد بمعىـوم مـن الســيو والنسـيان، ومـا هــ ا ته، ومـا  َـذفهللاـيَ هـو فـ  شــأخوخته ، كيـو فـ  شــذأ
نمـــا الـــ ت يضـــرل  ، وهشـــام لـــم أخـــتهللاط قـــط، هـــ ا حمـــر م طـــو   بـــه ،االخـــتالط التغأــر بضـــار  حىـــاًل وا 

"إنـــه اخـــتهللاط" قـــوا مـــردود  :، ف ـــوا اذـــن ال طـــانمـــتأ بـــه فـــ  الموطـــد والىـــماح والســـننومدأ ـــه م
 ،و  لـه حوهـامرْ لـوهم ، فيـ ا شـعبة وهـو فـ  الـ ل مـن الخطـد وا مَ هللاِ ، فدرن  إمامـًا مـن الصبـار َسـ(9)مر وا

 . (10)ومالا رممة ل ههللاأيم" ،واَّو اه  ،وك لا معمر

                                                 

 .46/64تارلل بغداد  ورواأته حخر يا الخطأ  البغدادت ف  (1)

كما  ،"ف  مدأث العراقأأن هن هشام حوهام ُتمتمال :6/16ف  سأر حهالم النبال   -رممه ل -قاا ال هذ  (2)
ح نا  مدأ ه هن تغأر هشام :"  3/341وقب ف  مدأ يم هن معمر حوهام" وقاا اذن ر   ف  شرح ههللاال الترم ت 

 ا  هنه بع  االختالف وال يكاد يكون االختالف هنه بمفمش، مدأ ه بالمدأنة حمسن من مدأ ه بالعراق وربما 
ال حنه ي هللا  إسناد  كدنه ههللاى ما ت كر من مفظه ، ي وا : هن حذيه هن  يسند المدأث حميانًا ولوىهللاه حخرى،

وي وا هن حذيه هن  -ىهللاى ل ههللايه وسهللام -وي وا هن حذيه هن هائشة هن النذ  ىهللاى ل ههللايه وسهللامالنذ  
 ، إ ا حت نه حسند  وا  ا هابه حرسهللاه ك ا قاا يع و  أن شأبة " ا.هـ  ىهللاى ل ههللايه وسهللام النذ هائشة هن 

 .67رقم  68المدلسأن َّذ   رهة العراق  ص  (3)

 .67رقم  68المدلسأن َّذ   رهة العراق  ص  (4)
 .444 امب التمىأال لهللاعالئ  ص  (5)
 .974ت رل  التي أ  الذن م ر  (6)

 .41رقم  36سأن الذن م ر ص طب ات المدل (7)

 .9/911الذن ال طان  ف  كتا  اَّمكامالواقعأن ذيان الوهم واإلأيام  (8)

 . 413-1/414هرو  من كتابه مأ ان االهتداا  نولهللا هذ  فيه حيضًا كالم شدأد ن هللاه ف  تر مة هشام ذ (9)

 .4/947رممه ل ف  كتابه التنكأال ، وانظر كالمًا نفيًسا لهللاُمَعهللاِلم  6/49سأر حهالم النبال  لهللا هذ   (10)
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ذـال هـو م ـة مطهللا ـًا،  ،"وهـ ا ال ـوا ال هذـر  بـه، لعـدم المتـابب لـه: متع لًبا اذن ال طان قاا العالئ و 
ن كان وقب ش   ما  .(1)فيو من ال سم ال ت لم أا ر فيه ش   من  لا" ؛وا 

 . (2)ا قاا المافظ اذن م ر بعد حن ن ال كالم اذن ال طان:" ولم نَر له ف   لا سهللاًفا"ل ل

 .وتدليسه ممتمال ،ف د  كر  اذن م ر ف  المرتبة اَّول  من المدلسأن قالت البام ة: هو   ة،
 ال ال ـة مـن مشـيور ف يـه   ـة المـدن  ل هذـد حذـو اَّسـدت خولهللاـد ذـن العـوام بـن الزبير بن عروة-

 له ال ماهة ى رو  (3)ه مان خالفة حوائال ف  ومولد  ،الىميح ههللاى وتسعأن حربب سنة مات
 ل رض  وههللا  ،وهمر، الىدأق بكر حذ  هن مدأ ه:  رهة وحذو ماتم حذو قااقاا العالئ :  

 وهويم وقاص حذ  ذن سعد  رهة حذو و اد ،النعمان ذن بشأر حيضا ماتم حذو و اد ،مرسال هنيم
.قاا  هنيم ل رض   اذت ذن  لد ل ا  له أ ذت لم فيمن المدأن  ذنا  و كر  ،ساهد  ذنا

 .ن ذأنيم العالئ  مً قهللات :هو مرسال ه (4) ،الدارقطن  :هن مدأث روا  هن حم سهللامة هو مرسال
 :سناداإل على الحكم

 . إسناد المدأث ىميح
***** ***** 

 :-رحمه هللا -قال ابن األثير
ل ة ِزر   مثل إنه]  ذْو الن خاتم ىفة ف (  َ{ )   رر}  ج  ر  [  الح   ذيـا ُتَشـدل  التـ  اَّْ رار َواِمـدُ :  ال ِل

ــتورُ  الِصهللاــالُ   ولرلــد الــ اى ههللاــى الــرا  ذت ــديم هــو إنمــا وقأــال.  العــُرَو َمَ هللِاــة فــ  يكــون  مــا ههللاــى والسل
 (5)  فباَضت اَّر  ف  َ نَذيا َكَبست إ ا الَ راَد ُ  حَر َّت من مدخو    الَ ذَ ة بالَمَ هللاة

  (12الحديث رقم )
 :-رحمه هللا- (6)البخاري  اإلمام قال
َ َنا - ََ  ْذنُ  الرَّْمَمنِ  َهْذدُ  َمدَّ َ َنا :َقااَ  ُأوُن اِئ َ  َسِمْعتُ : َقااَ  اْلَ ْعدِ  َهنْ  ِإْسَماِهأالَ  ْذنُ  َماِتمُ  َمدَّ  ْذنَ  السَّ

ــا :َفَ اَلــْت – َوَســهللاَّمَ  َههللاْيــهِ  َُّّ  َىــهللاَّى -النَِّذــ لِ  ِإَلــى َخــاَلِت  ِذــ  َ َهَذــْت  :َيُ ــواُ  َأِ لــدَ   اْذــنَ  ِإنَّ  ،َِّّ  َرُســواَ  َي
ـدَ   ُـمَّ  ،ِباْلَذَرَكـةِ  ِل  َوَدَها ،َرْحِس  َفَمَسحَ  ،َوِ ب   ُحْخِت   َظْيـِر ِ  َخهللاـفَ  ُقْمـتُ   ُـمَّ  ،َوُضـوِئهِ  ِمـنْ  َفَشـِرْبتُ  َتَوضَّ

ل ةِ  ِزر ِ  ِمْثل   هِ َكِتَفيْ  َذْأنَ  الن ُذوَّ ِ  َخاَتمِ  ِإَلى َفَنَظْرتُ  ج   ."اْلح 
 تخريج الحديث :

 .به بم هللاه، الرممنهن ال عد ذن هذد  ،من طرلق ماتم ذن إسماهأال (7)مسهللام  حخر ه

                                                 

 .14رقم  436المختهللاطأن لهللاعالئ  ص  (1)
 .44/94 الذن م ر تي أ  التي أ  (2)

 485ت رل  التي أ  الذن م ر ص  (3)
 4/346 امب التمىأال ف  حمكام المراسأال  (4)
 456ص  النياية ف  غرل  المدأث واَّ ر الذن اَّ أر (5)
 451رقم   44/15ضو  ،با  استعماا فضال وضو  الناَ ىميح الذخارت، كتا  الو ( (6

 3411رقم  4834/ 1ىميح مسهللام ، كتا  الفضائال ، با  إ بات خاتم النذو   (7)
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 من طرلق مممد ذن هباد هن ماتم ذن اسماهأال به ،بم هللاه.(1)وحخر ه مسهللام حيضاً 
 م هللاه.به ب من طرلق قتأبة ذن سعأد ،هن ماتم ذن اسماهأال (2)وحخر ه الذخارت 

 : اإلسناد رجال دراسة
 يعرف اَّ دت، حو الصندت، اَّسود ذن هائ  :وي اا :ثمامة بن سعيد بن يزيد بن السائب -

 (3). قاسط ذن النمر إنه :قاا من ووهم ، ذال ذن النمر هو أ لد حذيه خاا والنمر النمر، حخت باذن
 سنأن، سبب اذن وهو الودا ، م ة ف  به ومأ قهللاأهللاة، حمادأث له ىغأر، ىماذ  والسائ 

 (4)ةالىماب من بالمدأنة مات من آخر وهو 
 طعنـوا ىدوق  المنىور مولى البغدادت المستمهللا  مسهللام حذو :هاشم ذن يونس بن الرحمن عبد -
 (5).ه224 سنة مات العاشر  من لهللارحت فيه

 وكان ال يممد حمر   :ف  ال  ات وقاا (7)ىدوق ، و كر  اذن مبان (6) :قاا حذو ماتم

 (9) . ليَ بالمتأن :هن اذن هأأنة و ق ، وقاا حذو حممد الماصم (8) :قاا ال هذ و 

 ،أرضه فهللام مسهللام حذ  هن الرميم هذد ذن مممد يمأى حبا سدلت: ال  ف  إسماق ذن مممد وقاا
 (10).أرضه ولم آخر وشأئا نعم ف اا المدأث ف  له :ف هللات ل استغفر :قاا  م فيه أتصهللام حن حرادو 

 مد أ و  كان :ف اا المستمهللا  مسهللام وحذ كرو ُ  داود حبا سمعت :اَّ رت  هذأد حذو وقاا
 مممد هنه كنى ال ت هو ه ا حن وحمس  ،الخطأ  بكر حذو المافظ قاا ،الشر  ف  المستمهللاأن

 (11).آخر وشأئا قوله ف  الرميم هذد ذن
 .:الرا ح حنه ىدوق  قالت البام ة

 (4)سب ت التر مة له ف  المدأث رقم   ه حص ر الن اد ،  ة ، ف د و  :المدني إسماعيل بن حاتمُ-

 ســــنة مـــات الخامســـة مــــن   ـــة،  ـــد  إلــــى أنســـ  وقـــد : أوس بــــن الـــرحمن عبــــد بـــن الجعـــد -
 (12).ه544

 
                                                 

 3419رقم  4834/ 1ىميح مسهللام ، كتا  الفضائال ، با  إ بات خاتم النذو   (1)

 6439رقم  8/76ىميح الذخارت، كتا  الدهوات ،با  الدها  لهللاىذيان بالذركة (2)

  4/37اإلىابة ف  تمأأ  الىمابة  (3)
 335ت رل  التي أ  ص  (4)
 494ت رل  التي أ   ص  (5)
 9/414ال رح والتعدأال الذن حذ  ماتم  (6)
  8/475ال  ات الذن مبان  (7)
  3/451المغن  ف  الضعفا  لهللا هذ   (8)
 3/451المغن  ف  الضعفا  لهللا هذ   (9)

  48/34تي أ  الصماا  (10)
 48/34أ  الصماا تي  (11)
 445ت رل  التي أ  ص  (12)
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 :سناداإل على الحكم
ف ـــد تـــابب هذـــد الـــرممن ذـــن أـــونَ ،مممـــد ذـــن هبـــاد وقتأبـــة ذـــن ســـعأد ،  ،لغأـــر  ىـــميحإســـناد  

 هللام.حخر ه الذخارت ومسوالمدأث 
***** ***** 

 :-رحمه هللا -قال ابن األثير

 ىـهللاى- ّل  رسـوا خـَاَتم وكـان]  َسـُمر  ذن  اذر هن ذإْسناِد  كتابه ف  الترم ت روا  ما له ويشَيد 
 (1) .[ المَمامة ذيَضةِ  م ال ممرا  ُغدَّ ً  َكتفيه ذأن ال ت- وسهللام ههللايه ّل 

  (11الحديث رقم )
 :-رحمه هللا -(2)مسلم اإلمام قال
َ َنا َحُذو َبْكِر ْذُن َحِذ  َشْأَبةَ و  ِ َهْن ِإْسَراِئأاَل َهْن ِسَماا  َحنَُّه َسِمَب َ اِذَر ْذَن َسُمَرَ   ،َمدَّ َّّ َ َنا ُهَذْأُد  َمدَّ

 َِّّ ُ َههللاْيِه َوَسهللاَّمَ  -َيُ وُا َكاَن َرُسوُا  َّّ ُم َرْحِسهِ (3)َقْد َشِمَط  -َىهللاَّى  َهَن َلْم  ،ِتهِ َوِلْمأَ  ،ُمَ دَّ َوَكاَن ِإَ ا ادَّ
َ ا َشِعَث َرْحُسُه َتَذأَّنَ  ْأِف َقااَ :َوَكاَن َكِ أَر َشْعِر الهللاِلْمَيِة َفَ اَا َرُ ال   ،َأَتَذأَّْن َواِ  اَل َذاْل  :َوْ ُيُه ِمْ اُل السَّ
َِ َواْلَ َمرِ  ْم ات م  ِعنْ  ،َوَكاَن ُمْسَتِدأًرا ،َكاَن ِمْ اَل الشَّ ر أ ْيُت اْلخ  م ام ةِ و  ِة اْلح  ِتِفِه ِمْثل  ب ْيض  ُيْشِبُه  د  ك 

 .َ َسَد ُ 
 تخريج الحديث :

  .نفرد بدلفاظ ه ا المدأث اإلمام مسهللام دون الذخارت إ
 : اإلسناد رجال دراسة

 ذـن هـامر ذـن سـوا   ذـن مذأـ  ذـن رئـا  ذـن م أـر ذـن  نـد  ذـن جنـادة بـن سـمرة بن جابر -
 لىمابة الصرام حمد ا (4)السوائ   م العامرت  ىعىعة

، (6)اذن معأن هو   (5) 434.ت الصوف  ،البكرت  ،ال ههللا  خالد ذن أوس بن حرب بن سما  -
  (8).مر  ذن سماا من العهللام خ وا: اليمدان  إسماق حذو قااو ،(7)وحذو ماتم

 

                                                 

 457ص  النياية ف  غرل  المدأث واَّ ر الذن اَّ أر (1)
 3411رقم 1/4834ىميح مسهللام، كتا  الفضائال  ،با  شأبه ىهللا  ل ههللايه وسهللام ( (2
َعرات الذي  الت  كانت ف  َشْعر رحِسه( 3) َمطَات : الشَّ َمط : الشأُ ، والشَّ   َّذ  الشأل ، حخالق النذالشَّ

 3/61اَّىذيان  

 4/461حسد الغابة الذن اَّ أر  (4)
 399ت رل  التي أ  ص  (5)
 375/ 1ال رح والتعدأال  (6)
 375/ 1ال رح والتعدأال  (7)
 375/ 1ال رح والتعدأال  (8)
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 سمر  ذن  اذر هن مسهللام هب امتأو (1)،همأر ذن المهللاا هذد من مدأ ا حىح سماا :"وقاا حممد

 معأن ذن يمأى :سمعت مرلم حذ  ذن سعد ذن ممدح وقاا (2).وغأرهما بشأر ذن والنعمان،
 حن شئت ولو هكرمة :التفسأر ف  ي وا وكان ،يضعفه شعبة وكان،   ة ي وا:سماا ذن مر 

 (3)هكرمة هن إال تفسأر  أروت  ال شعبة كانو  ذن معأن: يمأى قاا .ل اله هباَ ذنا له حقوا
 ف  كان حنه إال فىيما وكان ،الناَ وحيام ،بالشعر ههللام له وكان المدأث  ائ وقاا الع هللا  :"

  -سهللام و ههللايه ل ىهللاى -النذ  :قاا :قاا وربما هباَ ذنا هن الش   وىال ربما هكرمة مدأث
نما   ائ  وكان ،الضعف بع  يضعفه ال ورت  سفيان وكان هباَ ذنا هن يمدث هكرمة كان وا 

 (4)".حمد ههن أرغ  ولم حمد مدأ ه أترا لم المدأث
 (5)"موته قذال تغأر قد وكان ،تركه حمدا حههللام ال، مشيورا ر ال كان" ار:  الذ حذو بكر وقاا

 كبـار مـن وهو،اَّئمـة هنـه مـدث وقـد، ل شـا  إن مسـت يم ك أـر مدأث ولسمااوقاا اذن هدت :"
 (6)" .به بدَ ال ىدوق  وهو، هنه روى  منه مسان وحمادأ ه ،الصوفأأن تابع 

 وحيــام ،بالشــعر هالمــا وكــان ،حمــد مدأ ــه أتــرا لــم المــدأث  ــائ  وكــان  البغــدادت :"وقــاا الخطأــ
 شـعبة قـاا و(8)"اا : "كـان أخطـ  ك أـراً قـو كر  اذن مبان ق  ال  ات ، و  ،(7)"فىيما وكان ،الناَ

  لــا حفعــال ال حنــا فكنــت: شــعبة قــاا. نعــم :في وا؟هبــاَ ذــنا هن،هكرمــة: لســماا ي ولــون  كــانوا"
 (10)".سفيان ال ورت : "ضعأفوقاا (9)"،به

وقـاا  ،(12)وقـاا حممـد :" مضـطر  المـدأث " ،(11)وقاا اذن المبارا:"سماا ضعأف فـ  المـدأث"
 ،وقاا النسائ :" ليَ به بدَ .(14)قاا ىالح   ر  :يضعف، (13)اذن خراش :" ف  مدأ ه لأن"

                                                 

 71بمر الدم ص  (1)
  15المختهللاطأن لهللاعالئ  ص (2)
 4/161الصامال ف  ضعفا  الر اا الذن هدت  (3)
 4/146رفة ال  ات لهللاع هللا  مع (4)
 1/319تي أ  التي أ   (5)
 4/164الصامال ف  ضعفا  الر اا الذن هدت  (6)
 5/341تارلل بغداد  (7)
  1/445ال  ات الذن مبان  (8)
 3/478الضعفا  الصذأر لهللاع أهللا   (9)

 4/161الصامال ف  ضعفا  الر اا الذن هدت  (10)
  43/431تي أ  الصماا (11)
 375/ 1ال ال رح والتعدأ (12)

 5/341تارلل بغداد (13)  
 5/341تارلل بغداد  (14)
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 (3).سا  مفظه"وقاا ال هذ :" هو   ة  (2) ،المفظ ئقاا الدارقطن  :"س ،(1)وف  مدأ ه ش  
ــم فر عــت،قائماً  أذــوا فرحأتــه مــر  ذــن ســماا حتأــت هذــد الممأــد : نر ذــ رلــوقــاا   هــن اســدله ول
 :ههللايــه؟قاا هأــ  الــ ت مــا مــر  ذــن ســماا هــن معــأن ذــن مأــىوســئال ي (4).خــرف قــد قهللاــت .شــ  

 ،(5)"غأر  يسندها لم حمادأث سندح
 (6)."فأتهللا ن نأهللا  كان َّنه، م ة يكن لم بدىال انفرد إ ا": النسائ  وقاا
 سـفيان،و مضطربة :ف ـاا هكرمـة هـن سـماا رواية :المدأن  ذن لعهللا  قهللات :"شأبة ذن يع و  وقاا

 قــاا  (7) اَّمــوص وحذــو إســرائأال: هبــاَ ذــنا هــن: ي ــوا وغأرهمــا ،هكرمــة هــن أ عهللاونيــا وشــعبة
 مـن ولـيَ ،ىـالح هكرمة غأر ف  وهو ،مضطربة خاىة هكرمة هن ورواأته ذن شأبة:" يع و 

 والـ ت ،مسـت يم ىـميح هنـه فمـدأ يم وسـفيان شـعبة :م ـال قـديما سـماا مـن سـمب ومـن ،مت ذتأنال
 (8)."بدخر  منه سمب فيمن نهح أرى  إنما المبارا ذنا قاله

  (9)"تهللا ن ربما فكان بدخر  تغأر وقد ،مضطربة خاىة هكرمة هن ورواأته ،ىدوق قاا اذن م ر:"
رواأتــــه هــــن هكرمــــة ،هــــن اذــــن هبــــاَ فيــــ  قالـــت البام ــــة :ســــماا ذــــن مــــر  ىــــدوق، إال فــــ  
هنــه قــديمًا قذــال اختالطــه مــن حم ــاا شــعبة  ى مضــطربة ، وقــد اخــتهللاط بــدخر  ،فت ذــال روايــة مــن رو 

 هن هكرمة هن اذن هباَ  ى وال ورت ف  غأر ما رو 
 .باق  ر اا اإلسناد   ات

 اإلسناد: ىالحكم عل
 .، حخر ه اإلمام مسهللامىميحإسناد المدأث 

***** ***** 
 :-رحمه هللا -ابن األثيرقال 
ر اعة]   كر فيه تصرر قد{ ...   ر }  رَّاعـة]  الَمـدأث بعـ  ف   ا  وقد.  معروفة   َوه  [ الز   الز 
 (10)  ُتْ َر  الت  اَّر  ه  قأال.  الرا  وتشدأد ال اى بفتح [

  (14الحديث رقم )
 .ْزِرُعوه اأ   أ وْ  اْزر ُعوه الفظة الزراعة ، وقد عثرث علي لفظة  ىلم أعثر عل

                                                 

 43/431تي أ  الصماا (1)
 44/481العهللاال لهللادارقطن   (2)
 4/169الصاشف لهللا هذ   (3)
 4/161الصامال ف  ضعفا  الر اا الذن هدت  (4)
 375/ 1ال رح والتعدأال  (5)
 15المختهللاطأن لهللاعالئ  ص (6)
   43/431تي أ  الصماا (7)
    43/431الصماا تي أ  (8)
 399ت رل  التي أ  ص  (9)

 457ص  النياية ف  غرل  المدأث واَّ ر الذن اَّ أر (10)
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 :-رحمه هللا-(1)البخاري اإلمام  قال
َ َنا  َخـِدأأ   ْذـنِ  َراِفـبِ  َمـْوَلى النََّ اِشـ لِ  َحِذـ  َهـنْ  اََّْْوَ اِهـ    َحْخَذَرَنـا ،َِّّ  َهْذـدُ  َحْخَذَرَنا ،ُمَ اِتال   ْذنُ  ُمَممَّدُ  َمدَّ
 َُّّ  َىـهللاَّى َِّّ  َرُسـواُ  َنَياَنـا َلَ دْ  :ُظَيْأر   َقااَ  َراِفب   ْذنِ  رِ ُظَيأْ  َهمِلهِ  َهنْ  َراِفب   ْذنِ  َخِدأأِ  ْذنَ  َراِفبَ  َسِمْعتُ 
 َقـااَ  َمـق   َفُيـوَ  -َوَسـهللاَّمَ  َههللاْيـهِ  َُّّ  َىـهللاَّى- َِّّ  َرُسـواُ  َقـااَ  َمـا ُقهللاـتُ  َراِفً ـا ِذَنـا َكـانَ  َحْمـر   َهـنْ  َوَسهللاَّمَ  َههللاْيهِ 

ُبــبِ  َههللاــى ُنَااِ ُرَهــا ُقهللاــتُ  ِبَمَمــاِقهللِاُصمْ  َتْىــَنُعونَ  َمــا َقــااَ  -َوَســهللاَّمَ  َههللاْيــهِ  َُّّ  َىــهللاَّى- َِّّ  َرُســواُ  َدَهــاِن   ،الر 
ِعأرِ  التَّْمرِ  ِمنْ  اََّْْوُسقِ  َوَههللاى   :َراِفب   َقااَ  َحْمِسُكوَها َحوْ  أ ْزِرُعوه ا أ وْ  اْزر ُعوه ا َتْفَعهللاوا اَل  :َقااَ  َوالشَّ
 .ةً َوَطاهَ  َسْمًعا :ُقهللاتُ 

 تخريج الحديث :
هن رافب هن ظيأر ذن  ،هن حذ  الن اش ،من طرلق  حذ  همرو اَّو اه   (2)حخر ه مسهللام

 .به بم هللاه  ،رافب
 :اإلسناد رجال دراسة

 همرو ذن الخ رذ ذن المارث ذن مار ة ذن  شم ذن  لد ذن هدت ذن:وهو ا رافع بن ظهير -
 ذدرا يشيد لم:  همر حذو قاا  وبدرا ال انية ةالع ب شيد، اَّوس  اَّنىارت  اََّو ذن مالا ذنا

 (3).ظيأر ذن حسأد ووالد ،خدأأ ذن رافب هم وهو ،المشاهد من بعدها وما حمدا وشيد
ِديٍج: -  وهو اذن رافب ذن َهِدتل المار  ل اَّوس ل اَّنىارتل حمد الىمابة الصـرام، حوا  رافع بن خ 

 .(4)ذال  لاهـ، وقأال ق 74مشاهد  غ و  حمد  م الخندق، ت 
 و  ه ال هذ (5)،ه222 ت مكة  م بغداد ن لال :المرو ت  الصسائ  المسن حذو مقاتل بن محمد -

كان  :ف  ال  ات ،وقاا (8)  ة ىام  مدأث ، و كر  اذن مبان :وقاال (7)والخطأ   (6)،
 هو   ة  ، قالت البام ة :ىدوق (9):مت نا ،وقاا حذو ماتم 

 .باق  ر اا اإلسناد   ات -
 :اإلسناد  لىعالحكم 

 حخر ه الذخارت ومسهللام . ،إسناد المدأث ىميح
***** ***** 

 

                                                 

ىميح الذخارت، كتا  الم ارهة ،با  ما كان من حىما  النذ  ىهللا  ل ههللايه وسهللام أواس  بعضيم بعضا ( (1
 3445رقم  4/417ف  ال راهة والتمر  

 4918رقم  4/4483را  اَّر  بالطعام ىميح مسهللام ، كتا  الذأو  ،با  ك (2)
 4/994حسد الغابة الذن اَّ أر  (3)
 .3/146اإلىابة ف  تمأأ  الىمابة الذن م ر  (4)
 918ت رل  التي أ  ص (5)
 3/334الصاشف ف  معرفة من له رواية ف  الصت  الستة لهللا هذ   (6)
  5/141تي أ  التي أ   (7)
 5/84ال  ات الذن مبان  (8)
 8/419 والتعدأال الذن حذو ماتمال رح  (9)
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 :-رحمه هللا-قال ابن األثير 

 حت[  اْبنـي ُتْزِرموا ال:  فقال ِحْجره من فُأخذ علي بن الحسن عليه بال أنه]  فيه(  ه{ )   رم} 
 (1) حنا وح َرْمته ان َطَعا إ ا والذواُ  الدمبُ  َ ِرمَ  ي اا.  َذوَله ههللايه َتْ طعوا ال

  (15الحديث رقم )
 :-رحمه هللا -(2)الطبراني اإلمام قال

 هــن أــونَ هــن هشــيم هــن ذخطــه  ــدت كتــا  فــ  و ــدت قــاا الواســط  منيفــة ذــن مممــد مــد نا
   سهللام و ههللايه ل ىهللاى- النذ  بطن ههللاى باا المسأن حو المسن حن سهللامة حم هن حمه هن المسن
 متـى فتركـو  التسـتعجلوه أو ابنـي التزرموا:- سهللام و ههللايه ل ىهللاى- النذ  ف اا  ليدخ و  ف هذوا
 ذـن مممـد بـه تفـرد هشـيم إال أـونَ هـن المـدأث هـ ا أـرو لـم . ههللايه فىبه بما  فدها ذوله قضى
 .ماهان

 تخريج الحديث :
 .نفرد ذي ا المدأث اإلمام الطذران  إ

 دراسة رجال اإلسناد
  (4).الذخارت  ى ليا ال ماهة سو  ى رو  (3)ال انية من سهللامة حم موال  :البصري  الحسن أم خيرة-

 ه   اطرم  :ف اا كرا ة حمه مب المسن رحى :التيم  سهللايمان قاا(5)،و كرها اذن مبان ف  ال  ات
 (6)؟أنت أو حنا حصذر حيما وقاا المسن فضما:قاا.خرفت شأل فإنا اسكت :ف الت الخذأ ة الش ر 

 . م ذولة كما قاا اذن م ره    ة :قالت البام  (7) .قاا اذن م ر م ذولة
 كان" الذ ار: قاا،وكان أرسال ك أرا ولدلَ ،  ة ف يه فاضال مشيور :الحسن بن أبي الحسن -

 وخطذوا مد وا ال أن قومه يعن  وخطذنا مد نا وي وا فأت و  ،منيم يسمب لم  ماهة هن أروت 
لصنه ف   (8)له ال ماهة  ى رو  التسعأن قار  وقد ه،551ت ال ال ة الطب ة حهال رحَ هو، بالبىر 

 .من حمه خأر   ه ا المدأث قد سمب

                                                 

 457ص  النياية ف  غرل  المدأث واَّ ر الذن اَّ أر (1)
 6457رقم  6/311المع م اَّوسط لهللاطذران   ((2

 716ت رل  التي أ  ص  (3)
  49/466تي أ  الصماا  (4)
  1/346ال  ات الذن مبان  (5)
 43/467تي أ  التي أ   (6)
 716ت رل  التي أ  ص  (7)
 461ل  التي أ  ص ت ر  (8)
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 مات الخامسة من ور  فاضال  ذت   ة البىرت  هذأد حذو :العبدي دينار بن عبيد بن يونس -
 (1) .له ال ماهة ى ، رو  ه531 سنة
ــيم بــن بشــيره - ، و كــر  اذــن (2)  ــة  ذــت لصنــه مــدللَ مشــيور بــه، وىــفه بــه النســائ  وغأــر  :ش 

ولم يىــــرح التــــ  ال ُي ذــــال مــــدأث ىــــامذيا إال بالتىــــرلح بالســــما . (3)فــــ  المرتبــــة ال ال ــــة م ــــر
 بالسما  ف  ه ا المدأث.

منيفة، قاا اذن  احب ى، يكنالمائتأن بعد كان :الواسطي القصباني ماهان بن محمد -
 قالت البام ة :هو ىدوق . (5).وقاا الع هللا : ىدوق  (4)م يوام ر:

    (6)،ذيا ومدث بغداد سكن الواسط  ال ىذى منيفة حذو :ماهان ذن مممد ذن حنيفة بن محمد -
 قالت البام ة :ضعأف . (7).بال وت  ليَ :الدارقطن قاا 

 اإلسناد : ىالحكم عل
 لعد  حسبا . ،اسناد  ضعأف

 فيه هشيم ذن بشأر مدلَ من ال ال ة وروت المدأث بالعنعنة ولم يىرح بالسما  . -5
 وه  م ذولة ولم تتابب .فيه حم المسن البىرت  -2
 فيه مممد ذن منيفة ذن ماهان ضعأف. -3

***** ***** 
 :-رحمه هللا-قال ابن األثير 

 (8)  .[ ُتْزِرُموه ال]  : قاا المس د ف  باا ال ت اَّهراذ  مدأث ومنه

  (16الحديث رقم )
 :-رحمه هللا- (9)البخاري  قال

َ َنا َ َنا:  ِ اْلَوهَّا َهْذدِ  ْذنُ  َِّّ  َهْذدُ  َمدَّ َ َنا: َقااَ  َ ْلد   ْذنُ  َممَّادُ  َمدَّ َِ  َهنْ  َ اِذت   َمدَّ  حَْهَراِذيًّا َحنَّ  َماِلا   ْذنِ  َحَن
 َمـا    ِمـنْ  ِذـَدْلو   َدَهـا  ُـمَّ  ُتْزِرُمـوهُ  ال   َوَسـهللاَّمَ  َههللاْيـهِ  َُّّ  َىـهللاَّى َِّّ  َرُسـواُ  َفَ ااَ  ِإَلْيهِ  َفَ اُموا اْلَمْسِ دِ  ِف  َبااَ 
 .َههللاْيهِ  ُى َّ فَ 
 

                                                 

 644ت رل  التي أ  ص  (1)
 .444رقم  17طب ات المدلسأن الذن م ر ص  (2)
 .444رقم  17طب ات المدلسأن الذن م ر ص  (3)

 9/497لسان المأ ان الذن م ر  (4)
 3/394معرفة ال  ات لهللاع هللا   (5)
 3/356تارلل بغداد  (6)
  4/943،ومأ ان االهتداا  3/971المغن  ف  الضعفا   (7)
 457ص  النياية ف  غرل  المدأث واَّ ر الذن اَّ أر(8) 

 6139رقم  8/43ىميح الذخارت ، كتا  اَّد  ،با  الرفق ف  اَّمر كهللاه  ((9
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 تخريج الحديث:  

 ه   إنبه بم هللاه و لاد    اذت،هن ، مماد ذن  لدهن ، قتأبة ذن سعأدمن طرلق (1)حخر ه مسهللام 
 وقرا   والىال  و ال ه  ل ل كر ه  إنما ال  ر وال ،الذوا ه ا من لش   تىهللاح ال المسا د
 .ال رآن

 دراسة رجال اإلسناد
كانُ إنه :قيل فقيه، ثبت ثقة البصري، إسماعيل أبو:الجهضمي ،زدياأل درهم بن زيد بن حمادُ-

ا  إحدى وله ،711ت سنة مات يكتب، كان أنه صح ألنه ؛عليه طرأ ولعله ضرير 

 ، سنة وثمانون
(2)

 )وهو المهزم أبي من يسمع لم :حاتم أبو قال :العالئي وقال ،الجماعة له روى 

(3)،شيئ ا سفيان( بن يزيد
 .ناه عنه يروُ  ولم 

 .باقي رجال اإلسناد ثقات  -

 اإلسناد : ىالحكم عل

 . ومسلم أخرجه البخاري ،الحديث صحيح

***** ***** 
 :-رحمه هللا-قال ابن األثير  
ـةٌ  وعليـه ِفْرعـون  أت ى السالم عليه ُموسى إن]  مسـعود اذن مدأث ف (  ه{ )   رمق}  [  ُزْرماِنق 
 وحىـهللاه فاِرسـيَّة وقأـال.  المـدأث ف  والتفسأرُ  هذرانيَّة ه  قأال.  حه مية   والَصهللامة.  ىوف ُ بَّة حت

 (4)  الَ مَّاا متَا  حت:  حْشُتْرَبانه
  (17الحديث رقم )
نما ه رت ،اَّ أرذنفَ لفظ اذن تخرلأ لي ا المدأث  ىلم حه ر ههللا  هللا كلم يوم" ههللايه ذهللافظ وا 

 جلد من ونعالن صوف وكساء صوف وكمه صوف وسراويل صوف جبة عليه كان موسى
 "ميت حمار

 
 
 
 

                                                 

 4/346ىميح مسهللام ، كتا  الطيار  ،با  و و  غسال الذوا وغأر  من الن اسات إ ا مىهللات ف  المس د (1) 
 389رقم 
 7/345،وتي أ  الصماا  4/447،وال رح والتعدأال  4/39التارلل الصذأر ،وانظر  478ت رل  التي أ  ص  (2)

  4/5،وتي أ  التي أ  
  467 امب التمىأال ص  (3)
 457ص  النياية ف  غرل  المدأث واَّ ر الذن اَّ أر (4)
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  -رممه ل – :(1)الترم تقاا اإلمام 
 هن، المرث ذن ل هذد هن، اَّهرذ ممأد هن ،خهللايفة ذن خهللاف مد نا ،م ر ذن ههللا  مد نا
 كساء ربه كلمه يوم موسى على كان" :قاا -سهللام و ههللايه ل ىهللاى- النذ  هن:  مسعود اذن

 "ميت حمار جلد من نعاله كانتو  صوف وسراويل صوف وكمة (2)صوف وجبة صوف
 تخريج الحديث :

 ،(8)والذأي   ، (7)، الماصم(6)واآل رت ،(5)ى، وحذو يعهللا(4)والذ ار، (3)سعأد اذن منىور  حخر ه
 ، به بم هللاه . هن ممأد اَّهرذ خهللاف ذن خهللايفة طرلق، ميعيم من (9)وهذد ل ذن حممد

 دراسة رجال الحديث :
وقد ح مب (10)ضعأف، ههللا  ذنا حو هطا  ذنا هو ي اا، المالئ  ال اص: الكوفي األعرج ميدح -

 الن اد ههللا  ضعفه .
 الصوفى الواسطى حممد حذو ، موالهم (11)  اَّش عى ىاهد اذن وهو: خليفة بن خلف -

 و كر ُ(15)اَّندلس  ومسهللامة ، (14)شأبة حذ  ذن وه مان ،(13)والع هللا  ،(12)سعد اذن و  ه ١٨١ ت

 ىدوق، بدَ به ليَ (18)مر  وقاا ،"بدَ به ليَ (17)معأن اذن اوقاُ(16)ال  ات ف  مبان اذن

 (19)بدَ به ليَُ:النسائ  وقاا

 

                                                 

 4741رقم  1/311 –با   ما  ا  ف  لبَ الىوف  –كتا  ال باح  –سنن الترم ت  (1)

 4/411، المع م الوسيط  واسب الصمأن مش وق الم دم أهللابَ فوق ال يا  ) ال بة (  و  سابغ(2)

  493/ 9سنن سعأد ذن منىور  (3)

  3144رقم  9/111 –مسند الذ ار  –البمر ال مار  (4)

  1584رقم  8/445مسند حذ  يعهللا  الموىهللا   (5)

  686رقم  3/364الشرلعة لآل رت  (6)

 76رقم  4/38المستدرا لهللاماصم  (7)

  148رقم  4/185آلسما  والىفات لهللاذأي   ا (8)

  961رقم  354/ 4السنة لعذد ل ذن حممد  (9)

 483ت رل  التي أ  ص  (10)

   4/469لهللاسمعان  اَّنسا  .حش ب ه  قذأهللاة   إلى النسبة ه   :اَّش ع ل  (11)

 444/ 7الطب ات الصذرت  (12)

 411تارلل  ال  ات لهللاع هللا  ص  (13)

  78ذن شاهأن ص تارلل حسما  ال  ات ال (14)

 494/ 4تي أ  التي أ   (15)

  371 -365/ 6ال  ات الذن مبان  (16)

  351/ 4رواية الدورت  –تارلل اذن معأن  (17)

 388/ 8تي أ  الصماا لهللام ت  (18)

  388/ 8تي أ  الصماا لهللام ت  (19)
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 ال حنه حر و (2)هدت اذن وقاا،ُمدأث ىام  يكن ولم به، بدَ ال (1)الموىهللا  همار اذن وقاا 
 هأأنة ذن سفيان وردل ُ"رواياتهُبع  فى اَّماأأن بع  فى أخطى  حن من حذرئه ال و ، به بدَ

 ىام َ  مرلث ذن همرو رحى بدنه خهللايفة ذن خهللاف َ ْهم حممد مامواإل

 اإلمام وقاا مرلث، ذن همرو ذن  عفر رحى لعهللاه ،(3)َكَ  َ  :سفيان قاا .وسهللام ههللايه ل ىهللاى النذ 

  ُشبِله إال هندت هو ما خهللاف؟ َأَرا ُ  مرلث، ذن همرو أَرْوا لم الم اذ ذن وشعبة هأأنة اذن ه ا :حممد
: ل رممه قاا مأث التابعأن ف  خهللاًفا أدخال لم مبان اذن فإن له رالته ذ ذوت ال وا ومب (4)ههللايه

 كنت :قاا خهللايفة ذن خهللاف مد نا ،قاا سعأد ذن قتأبة مد نا قاا ال نأد، ذن ل هذد ذن مممد مد ن 
  ىهللاى النذ  ىام  مرلث ذن همرو ه ا :ف أال بغهللاة، حو َبْغال   ههللاى ر ال   مرل  إ  حذى؛ ِمْ ر ف 
ن التابعأن؛ ف  خهللايفة ذن خهللاف َأْدُخال لم :هنه ل رض  ماتم حذو قاا وسهللام، ههللايه ل  راية له كان وا 
، وهوىذ    مرلث ذن همرو رحى َّنه الىمابة، من  َفهللِامَ  :قائال   قاا فإن شأًئا، هنه يمفظ ولم ىغأر 

نما التابعأن ف  اَّهمش حدخهللات  إن :له ُي اا ا ،سو  خهللايفة ذن لخهللاف كما رواية دون  راية له وا 
 هند يىهللاى بمكة ورآ  خطذته، منه وَمِفظَ  يع ال، بالغ واَّهمش أخط ، ذواسط حنًسا رحى اَّهمش
 لمو  رحى إ ا البالغ غأر كُمْكم وَمِفَظ، رحى إ ا البالغ مكم فهللاْيَ مكاها، حمرًفا هنه وَمِفظ الم ام،

 (6()5)يمفظ
 لالختالط نسبه وممن(7)اختالطه بسذ  يمات   وقد اَّمواا، حقال ههللاى ىدوق  هو :ةالباحث تقال

 
 
 

                                                 

 388/ 8تي أ  الصماا لهللام ت  (1)

  69/ 4الصامال ف  ضع ا  الر اا الذن هدت  (2)

 حهال ":,م ر اذن قاا الخطد، بمعنى لغةالم ا لأن ف  الص   َّن حخطد حت "ك   ":سفيان قوا معنىو  (3)

 حهال ذهللاغة ولتصهللام مشيور مك    وسفيان ٩/39 له البارت  فتح ،الخطد موضب ف  الص   يطهللا ون  الم ا  .
 حقال ههللاى وىدوق في حذًدا، بالص   الراوت  ه ا نَعت حمد ح د لم حنن  ذي ا ح  م  عهللان  ومما الم ا ،

 .حمواله   

  8/387تي أ  الصماا  (4)

 تر مة كماف  – ف اا لهللاىمابة والسما  الهللا يا مىوا التابعأن ف  الراوت  دخوا رمميان مبان اذن قألد وقد (5)

  لاد ذن اليرماَ هن أروى  حذوهمار، اليمامة،كنأته حهال من همارالع هللا  ذن هكرمة" :-همار ذن هكرمة

 ه   ف  ومائة،حدخهللانا  وخمسأن تسب سنة الطيالس ،مات وحذوالولأد ال ورت، هنه روى  ىمبة، وله

 سوا  التابعأن  مهللاة ف  دخال  لا  ىح ومتى الىماذ  من وسماًها ل يا له َّن-التابعأن ي ىد -الطب ة

 9/344 ال  ات ."حوك رت رواأته قهللات  .
  371/ 6ال  ات الذن مبان  (6)

، والصواص   441غتباط ص المطذو  ف  نياية اإل –الط لهللاسبط اذن الع م  ختاإلغتباط بمن رم  باإل (7)
 499/ 4النأرات 
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 (3)شأبة حذ  ذن وه مان ،(2)سعد واذن ،(1)حممد اإلمام
 باق  ر اا االسناد   ات  -
 :اإلسناد ىالحكم عل -
وقد ضعفه الشأل اَّلبان  ولم ح د له متابب .بسذ  ضعف ممأد اَّهرذ . سناد  ضعأف ، إ

  (4)وقاا : ضعأف  داً 
 ********** 

 :-رحمه هللا-األثير قال ابن 
ي ُ  أْرن ـب مـسخ  المـسخ ]  َ ْر  حم مدأث ف (  ه{ )   رن }  ْرن ـب ريـ ْ  والـرِ  ْرنـ  [ ز   مـن نـو :  ال َّ

لح طِلأ ُ  نذت   هو وقأال.  الطِلأ  حنوا   (5)  ال ْهَفران هو وقأال.  الرِل
  (18الحديث رقم )

 :-رحمه هللا -(6)قال اإلمام البخاري 
َ َنا ُسهللايْ  ََ  :َقااَل  ،َوَههللِا   ْذُن ُمْ ر   ،َماُن ْذُن َهْذِد الرَّْمَمنِ َمدَّ َ َنا ِهَشاُم ْذُن  ،َحْخَذَرَنا ِهيَسى ْذُن ُأوُن َمدَّ

ََ ِإْمَدى َهْشَرَ  اْمَرحًَ  َفَتَعاَهْدَن : "َقاَلْت  ،َهْن َهاِئَشةَ  ،َهْن ُهْرَو َ  ،(7)َهْن َهْذِد ِل ْذِن ُهْرَو َ  ،ُهْرَو َ  َ هللا
َههللاى  ،(8)َ ْوِ   َلْمُم َ َمال  َغثل  :َقاَلْت اَُّْوَلى ،َتَعاَقْدَن َحْن اَل َيْكُتْمَن ِمْن َحْخَباِر َحْ َواِ ِينَّ َشْأًئاوَ 

َِ َ َذال   نِل  إِ  ،(11)َ ْوِ   اَل َحُذث  َخَذَر ُ  :َقاَلْت ال َّاِنَيةُ  ،(10)َواَل َسِمأن  َفُأْنَتَ الُ  ،اَل َسْيال  َفُأْرَتَ ى ،(9)َرْح
ِإْن َحْنِطْق  ،(14)َ ْوِ   اْلَعَشنَّقُ  :َقاَلْت ال َّاِلَ ةُ  ،(13)ِإْن َحْ ُكْرُ  َحْ ُكْر ُهَ َرُ  َوُبَ َر ُ  ،(12)َحَخاُف َحْن اَل َحَ َر ُ 

                                                 

  387/ 8تي أ  الصماا  (1)

 444/ 4الطب ات الصذرت الذن سعد  (2)

  78تارلل حسما  ال  ات الذن شاهأن ص  (3)

 1/341سنن الترم ت   ىميح وضعأف (4)

 457ص   أرالنياية ف  غرل  المدأث واَّ ر الذن اَّ(5) 
 .9485با   مسن المعاشر  مب اَّهال رقم  -كتا  النكاح -ىميح الذخارت  (6)

قاا اذن م ر: وه ا من نوادر ما وقب ليشام ذن هرو  ف  مدأ ه هن حذيه مأث حدخال ذأنيما حًخا له واسطة.  (7)
 .5/396فتح البارت له 

 .3/416 غرل  المدأث الذن ال و ت . حت َمْيُ وا :َغثل  (8)

 .5/395حت: ك أر الض ر شدأد الغهللاظة يىع  الرق ل إليه. فتح البارت الذن م ر  (9)

ذث طعمه ورلمه خوىفته ب هللاة الخأر، وبعد  مب ال هللالة، فشذليته بالهللامم ال ت ىغرت هظامه هن الن  ، و  (10)
ر الناَ ههللاى مب كونه ف  مرت ى يشق الوىوا إليه، فال أرغ  حمد ف  طهللابه لأن هللاه إليه مب توفلر دواه  حص 

 .5/395فتح البارت الذن م ر تناوا الش   المذ وا م انًا. 

 .4/91 غرل  المدأث الذن ال و ت . حت ال َحْنُشُر ُ  : ال حَذث  َخَذَر ُ  (11)

 .5/395حت: حخاف حن ال حترا من خذر  شأًئا. فتح البارت الذن م ر  (12)

رَّ  ومنه ُسَم  الر ال ُذَ ْأرار ال حْذَ ر إ ا  :ي اا ,العظام البطون  :الَذَ ر  (13) غرل  . كان هظيم الَبْطن ناتى  الس 
 .3/81المدأث الذن قتأبة 

ََ هند  إال الطوا ,وهو الطولالُ  :الَعَشنَّق (14)  .3/57 غرل  المدأث الذن ال و ت . وحرادت َلْي



 - 48 - 

ْن َحْسُكْت حَُههللاَّقْ  ،ُحَطهللاَّقْ  َواَل َمَخاَفة َواَل  ،اَل َمر  َواَل ُقر   ،َ ْوِ   َكهللاْأاِل ِتَياَمةَ  :َقاَلْت الرَّاِبَعةُ  ،(1)َواِ 
ْن َخَرَذ َحِسدَ  ،(3)َ ْوِ   ِإْن َدَخاَل َفِيدَ  ،َقاَلْت اْلَخاِمَسةُ  ،(2)َسآَمة  َقاَلْت "(4)َواَل َيْسَدُا َهمَّا َهِيدَ  ،َواِ 

اِدَسةُ  نْ  ،َلفَّ  َحَصالَ  ِإنْ  َ ْوِ   السَّ نْ  ،اْشَتفَّ  َشِر َ  َواِ    اْلَذثَّ  ِلَيْعهللامَ  اْلَصفَّ  ُأوِلأُ  َواَل  ،اْلَتفَّ  اْضَطَ بَ  َواِ 
اِبَعةُ  َقاَلْت   َقاَلْت ،َلاِ  ُكالًّ  َ َمبَ  َحوْ  َفهللاَّاِ  َحوْ  َش َّاِ  َدا    َلهُ  َدا    ُكال   َطَباَقا ُ  َهَياَيا ُ  َحوْ  َغَياَيا ُ  َ ْوِ   السَّ

ي ُ  أ ْرن ٍب  م سخ  اْلم سخ  َ ْوِ   ال َّاِمَنةُ  ْرن ٍب  ِري ُ  و الرِ   النِلَ ادِ  َطِولالُ  اْلِعَمادِ  َرِفيبُ  َ ْوِ   اِسَعةُ التَّ  َقاَلْت  ز 
َمادِ  َهِظيمُ   ِإِذال   َلهُ  َ ِلاِ  ِمنْ  َخْأر   َماِلا   َماِلا   َوَما َماِلا   َ ْوِ   اْلَعاِشَر ُ  َقاَلْت  النَّادِ  ِمنْ  اْلَذْأتِ  َقِرل ُ  الرَّ
َ ا اْلَمَساِرحِ  َقهللِاياَلتُ  اْلَمَباِراِ  َكِ أَراتُ   َقاَلِت اْلَماِدَيَة َهْشَرَ  ، َهَواِلاُ  َحنَُّينَّ  َحْيَ نَّ  اْلِمْ َهرِ  َىْوتَ  ْعنَ َسمِ  َواِ 

 ََ ِمْن ُمهللِا ل  ُحُ َن َّ  َ ْوِ   َحُذو َ ْر   َوَما َحُذو َ ْر   َحَنا
َمِن  َفَذِ َمْت ِإَل َّ  (5) َوَمأَلَ ِمْن َشْمم  َهُضَدتَّ َوَب َّ

َ  َوُمَنقل   ,(9)َوَحِطيط   ,(8)ِف  حَْهاِل َىِيأال  َفَ َعهللاِن   (7)ُغَنْيَمة  ِبِشقل  َوَ َدِن  ِف  حَْهاِل  (6)َنْفِس  َفِعْنَدُ   َوَداِئ
 و كرت المدأث بطوله.، "(11)َفَدَتَ مَّحُ  َوَحْشَر ُ  (10)َحُقوُا َفاَل ُحَقبَُّح َوَحْرُقُد َفَدَتَىبَّحُ 

 تخريج الحديث:
 بم هللاه. هشام ذن هرو  هن ،من طرلق هيسى ذن أونَ (12)حخر ه مسهللام

هن هشام ذن هرو   ،هن سعأد ذن سهللامة ،من طرلق موسى ذن إسماهأال (13)مسهللام حيضا وحخر ه
 به ذنمو .

 دراسة رجال اإلسناد:
  ة ، وقد رد اَّئمة نسـذته الـ  التـدليَ   :األسدي القرشيام هشام بن عروة بن الزبير بن العو   -

 .(44)سب ت التر مة له ف  المدأث رقم 

                                                 

 .5/395حههللالق: حت حب ى هند  معهللال ة، ال  ات  وذ وال حيلم. فتح البارت الذن م ر  (1)

. فتح البارت الذن م ر حنه ال شر فيه أخاف، و لأن ال ان  خفأف الوطد  ههللاى الىام  بدنهتىف  و يا  (2)
5/361. 

وىفته بالغفهللاة هند دخوا الذأت ههللاى و ه المدح له، وو ه تشذأيه بالفيد ف  لأنه وغفهللاته: حن الفيد ُأوىف  (3)
 .5/361 بالميا  وقهللاة الشرل وك ر  النوم. فتح البارت الذن م ر

 .5/361حت ال أهللاتفت إلى ما أرى ف  الذأت من المعاأ ، ذال يسامح ويغض . فتح البارت الذن م ر  (4)

ََ ِمْن َمهللْا   ُحُ َن َّ  (5)  .3/114 غرل  المدأث الذن ال و ت . يعن  َمالَّها ِقْرطًا وُشُنوقًا تتَمرَّا ذيا :َحَنا

 .5/367. فتح البارت الذن م ر فرميا ففرمت (6)

 .5/368. فتح البارت الذن م ر كانوا ف  شظف من العيش ي اا هو بشق من العيش حت بشظف و يد (7)

 .4/641 غرل  المدأث الذن ال و ت . وهو َحْىَواُت الَخْأالِ  :حَْهال َىِيأال   (8)

 .5/368. فتح البارت الذن م ر رفاهأتيم إلى ذ لا تشأر ممامال حىما  إنيم فدرادت، حطيط حت إذال (9)

ْبَمةَ  :فَدَتَىبَّحُ  (10)  .4/977 غرل  المدأث الذن ال و ت . َحَراَدْت َحنََّيا َمكفيلة  في  َتَناُم الى 

. فتح البارت حو حنيا ال ي هللاال مشروبيا وال ي طب ههللاأيا متى تتم شيوتيا منه حنيا تشر  متى ال ت د مساغاً  (11)
 .5/365الذن م ر 

 .3118با    كر مدأث حم  ر  رقم  - هنيمكتا  فضائال الىمابة رض  ل-ىميح مسهللام  (12)

 .3118با    كر مدأث حم  ر  رقم -كتا  فضائال الىمابة رض  ل هنيم  -ىميح مسهللام  (13)
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 ، وُي اا له: اذن حذو حأو  الدمش  : التميميعيسى بن ميمون  سليمان بن عبد الرحمن بن -
 هـ.344ذنت ُشرمذأال، ت 

 :(3)، وقاا حيضاً   ة إ ا روى هن المعروفأن (2): ليَ به بدَ، وقاا مر :(1)قاا اذن معأن
 : هو ، ِقأال لهالناَ ئكما أخط ئأخطو اد: " ،(4)وو  ه حذو داود .هشام ذن همار حصيَ منهو 

: سهللايمان ذن هذد الرممن؟  : قهللات لهللادارقطن(5)وقاا الماصم . "م ة ؟ قاا: الم ة حممد ذن منذال
 قهللات: حليَ هند  مناصأر؟ قاا: مدث ذيا هن قوم ضعفى، فدما هو ف  ة. ،قاا:   ة

 و اد : "لصنه مك ر هن الضعفا ". ،(6)وو  ه ال هذ 
 الم يولأن، الناَ هن الضعفا  و  و لصنه حروى  ،أثوق مست يم المد: ىد(7)وقاا حذو ماتم

 لم يفيم ، و كان ال يمأ . وضب له مدأ اً  مد لو حن ر الً   ف تكان هندو 
فمن  ش  ، فإن وقب فيه (9)ا: كان ىميح الصتا  إال حنه كان يمولِ  (8)وقاا يع و  ذن سفيان
 ى.فَ عْ يمدث هن الضل  : ال بدَ به ، و لصنه(10)  ر وقاا ىالح  الن ال، و سهللايمان   ة .

 : ىدوق أخطئ.(12)وقاا اذن م ر : ىدوق.(11)النسائ وقاا 
فدما رواأته هن الضعفا   ،يعتذر مدأ ه إ ا روى هن ال  ات المشاهأر :(13)ذن مباناوقاا 

نما ي ب السذر ف  اَّخبار واالهتبار باآل ار ذرواية  ،والم اهأال ففأيا مناصأر ك أر  ال اهتبار ذيا وا 
 .ال  ات دون الضعفا  والم اهأالالعدوا و 

 وقد تابعه ههللا   ذن م ر وهو   ة. ،(14)قالت البام ة: هو ىدوق أخطئ، ومدأ ه مسن
 وباق  ر اا اإلسناد   ات. -

 سناد :اإل ىالحكم عل

 .الذخارت ومسهللام حخر ه،  ىميحسناد  إ

                                                 

 .633رقم  134سااالت ال نأد الذن معأن ص  (1)

 .43/41تي أ  الصماا لهللام ت  (2)
 .1/435ال رح والتعدأال الذن حذ  ماتم  (3)

 .4966رقم  3/451داود  سااالت اآل رت حبا (4)

 .445رقم  347سااالت الماصم لهللادارقطن  ص  (5)

 .4/163الصاشف ف  معرفة من له رواية ف  الصت  الستة لهللا هذ   (6)

 .1/435ال رح والتعدأال الذن حذ  ماتم  (7)

 .3/116المعرفة و التارلل لهللافسوت  (8)

 .4/117ر فتح البارت الذن م قاا اذن م ر: يعن  أنسل من حىهللاه.  (9)

 .43/41تي أ  الصماا لهللام ت  (10)

 .43/41تي أ  الصماا لهللام ت  (11)

 .311ت رل  التي أ  الذن م ر ص  (12)

 .8/378ال  ات الذن مبان  (13)

 .4/117فتح البارت الذن م ر وانظر:  (14)
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 :-رحمه هللا-قال ابن األثير 

 واالْنِت ـــــاُص  االمِتَ ـــــار:  االْ ِدَرا [  ههللاـــــيُكم ّل  ِنْعَمـــــة اَتـــــْ َدُرو  ال حن ح ـــــدر فيـــــو]  فيـــــه{ ...   را} 
ــتُ  مــن اْفتعــاا   وهــو والعأــ ُ  ــه إ ا ِ َرايــةً  ههللايــه  َرْل ــرتَ  إ ا إ را ً  بــه وح رلــتُ  ،ِهذَت  وتياوْنــت بــه قىَّ
 (1) ال ات َّ ال داال التا  ُفَ هللِاَذت منه افتَعهللات وهو ا َتَرلت ا َدَرلت وحىال

  (19الحديث رقم )
 :-رحمه هللا- (2)مسلماإلمام  الق

َ ِن  ُ َهْأُر ْذُن َمْر    َ َنا َ ِرلر   ،و َمدَّ َ َنا َحُذو ُمَعاِوَيَة  ،َمدَّ َ َنا َحُذو ُكَرْل   َمدَّ َ َنا َحُذو ،ح و َمدَّ ح و َمدَّ
َ َنا َحُذو ُمَعاِوَيَة َوَوِكيب  َهْن ،َبْكِر ْذُن َحِذ  َشْأَبَة َوالهللاَّْفُظ َلُه  اََّْْهَمِش َهْن َحِذ  َىاِلح  َهْن َحِذ  َمدَّ

ِ  :َقااَ  :ُهَرْلَرَ  َقااَ  َّّ ُ َههللاْيِه َوَسهللاَّمَ -َرُسوُا  َّّ اْنُظُروا ِإَلى َمْن َحْسَفاَل ِمْنُكْم َواَل َتْنُظُروا ِإَلى " -َىهللاَّى 
ُروا ِنْعم ة  ّللاَِّ َمْن ُهَو َفْوَقُصْم َفُيَو َحْ َدُر  ل ْيُكمْ  "أ ْن ال  ت ْزد   .ق ال  أ ُبو ُمع اِوي ة  ع 

 تخريج الحديث :
 .انفرد بدلفاظ ه ا المدأث مسهللام دون الذخارت 

 دراسة رجال اإلسناد :
قأال  الصتا  ىميح   ة وقاضأيا،  (3)ت الر  ن لال :الصوف  ،الضبي قرط بن الحميد عبد بن جرير-

 اذن قاا .سنة وسبعون  إمدى وله ومائة و مانأن  مان سنة مات مفظه، من أيم همر  آخر ف  كان

 منذال ذن حممد وقدمه  (5) ، الع هللا وو  ه(4) ،إليه أرمال العهللام، ك أر   ة كان :سعد

 ذن أونَ من هرو  ذن هشام ف  إل  حم  هو  :وقاا ماتم حذو وو  ه  (6)  ، ل هذد ذن شرلا ههللاى
 ههللاى م مب(8):الاللصائ  ال اسم حذو وقاا .ىدوق  :اشر خ اذن وقاا .النسائ  وو  ه  (7)بكأر

 همار ذن هذدل ذن مممد وقاا .ههللايه متفق   ة :الخهللاأهللا  وقاا .  ة هندهم هو :الماصم وقاا .  ته

 
 

                                                 

 457ص  النياية ف  غرل  المدأث واَّ ر الذن اَّ أر(1) 
 337 3564رقم  1/9ق ، ىميح مسهللام ، كتا  اال هد والرقائ ((2

 وه  والخأرات الفواصه ك أر  المدن وحهالم البالد حميات من مشيور  مدأنة وه   انيه وتشدأد حوله بفتح الرت  (3)
لى فرسخا وستون  مائة نيساذور وبأن ذأنيا ال باا بالد وقىبة الساذهللاة طرلق ههللاى الماذ ممط  سبعة ق ولن وا 

 (4/446) مع م الذهللادان فرسخا وهشرون 
 7/484الطب ات الصذرت  (4)
 4/367ال  ات لهللاع هللا   (5)
 44بمر الدم ص  (6)
 3/916ال  ات الذن مبان  (7)
بغداد  ممدث الشافع  الف يه المافظ الرا ت  الطذرت  منىور ذن المسن ذن ل هبة ،ال اسم حذو اإلمامهو  (8)

 (4/485)ت كر  المفاظ.وحربعمائة هشر   مان  سنةمات 
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 إلى همر  آخر ف  نس   :الذأي   وقاا  (1)ىماًما كتبه م ة،كانت ه ٢٤٢ توف  الموىهللا 
 حشعث، مدأث ههللايه اختهللاط :الذركات حذو وقاا (3)  ،ال  ات ف  مبان اذن و كر  (2)المفظ سو 

 (4)موته قذال تغأر ىدوق : قوله ماتم حذ  هن ون ال فعرفه، ذي  ههللايه قدم متى اَّموا، وهاىم

 حمد هن يمدث ولم اَّموا، وهاىم حشعث مدأث ف  همر  آخر اختهللاط   ة، هو :قالت البام ة 
 المدأث ه ا ف  منيما

 أدلَ لصنه، مافظ   ة، الصوف  مممد حذو ،الصاههللا  األسدي مهران بن سليمان:األعمش  -
    (6) كر  اذن م ر ف  المرتبة ال انية من المدلسأن  (5)، والدارقطن  ،لنسائ ا وىفه ذ لا

 .تدليَ اَّهمش ممن امتمال العهللاما  تدليسيم متى لو لم يىرموا بالسما و 
اِزمٍ  محمد هو : معاِوية أ بو -  وتسعأن خمَ سنة مات ىغأر وهو هم ،الصوف   الضرير بن خ 
   .بدمرلن   اتيم لصنه ،(7)  ة سنة و مانون  ا نتان وله

 :التدليس -1
 حبان هن دلَ إنه: وقأال (10) ،الع م  ذن والسبط ،(9)والعالئ (8) ، رهة حذو ذ لا قاا وممن

 تغهللا  ذن حبان هن معاوية حذو أرو لم : قاا منذال ذن حممد اإلمام هن العالئ   لا ن ال تغهللا  اذن

 العهللاما  امتمال الت  (12) المدلسأن من ال انية المرتبة ف  م ر اذن هد (11) امداً و  مدأ ا إال

 .الرواية ه   ف  بالسما  ىرح ف د  لا ومب  ،تدليسيم

 :الحفظ وسوء الوهم، -2
 قهللات وما ، الممدث ف  من مفظته ما فيو مد نا فيه حقوا مدأث كال  :نفسه هن معاوية قاا حذو

 (13) ههللا  قرئ  مما فمفظته فعرفته كتا  من ههللا  وقرئ  فيه من حمفظه لم ما فيو فالن و كر
 

                                                 

،وتي أ   7/394، وتارلل بغداد  4/311،والضعفا  الصذأر لهللاع أهللا   3/341  التارلل الصذأر تر مته ف (1)
 4/374، وت كر  المفاظ  1/911،وتي أ  الصماا 3/69التي أ  

  6/87السنن الصذرت  (2)
  6/419ال  ات الذن مبان  (3)
 33الصواص  النأرات ص (4)
  44طب ات المدلسأن الذن م ر ص (5)
 الساذق المر ب (6)
 4/811ت رل  التي أ    (7)
 4/84المدلسأن َّذ   رهة  (8)
 4/415لهللاعالئ   الكام المراسأم امب التمىأال ف  ح (9)

  4/91التذأن َّسما  المدلسأن الذن الع م   (10)
 4/364لهللاعالئ  الكام المراسأم امب التمىأال ف  ح (11)
  4/46طب ات المدلسأن الذن م ر  (12)
 39/443م ت تي أ  الصماا لهللا (13)
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 ف  قاا لصنه ،(1)مناصأر حمادأث همر ذن ل هذأد هن معاوية حذو روى  : معأن ذن يمأى وقاا

 ذن ه مان وسدله ،(2) وشعبة سفيان بعد اَّهمش حىما  ح ذت من معاوية حبا بدن  :آخر موضب
 (3) ،به حههللام معاوية حذو ف اا ؟ وكيب حو همش اَّ ف  إليا حم  معاوية حذو :سعأد
 ال مضطر  اَّهمش مدأث غأر ف  الضرلر معاوية حذو : قاا منذال ذن حممد حصد  ما وه ا

 حذو :م ر اذن وقاا ،(5)  ة همش اَّ ف  وهو ىدوق   :خراش ذنا وقاا(4) ، أدا مفظاً  يمفظيا

 (6) .ر غأ مدأث ف  أيم وقد شلمدأث اَّهم الناَ حمفظ معاوية

 (7) .اَّهمش ف  الناَ ح ذت ومن   ة، هو :ةالبام  تقال 

  .باق  ر اا اإلسناد   ات -
 :اإلسناد  ىعلالحكم 

 .،حخر ه مسهللام المدأث ىميح 
***** ***** 

 
 

 لثالمبحث الثا     
 .طاءالزاي مع ال

 
 :-رحمه هللا -قال ابن األثير

ــهللاأ  م ــال هــو قأــال[  يَّــةً ُ طلِ  رحَســه فمهللاــق]  اَّخبــار بعــ  فــ (  َ{ )   طــا}   الــ  طل  فعــالُ  كدنــه الىَّ
ودان من ِ ْنَ وهم  (8) .واليُنُود الس 

  (21الحديث رقم )
 .تخرلأ له ىلم حه ر ههللاقالت البام ة: 

***** ***** 
                                                 

  4/451رواية الدورت –تارلل اذن معأن  (1)
 39/435تي أ  الصماا لهللام ت (2)  
  7/318ال رح والتعدأال الذن حذ  ماتم  (3)
  4/478العهللاال ومعرفة الر اا لإلمام اممد   (4)
 39/443تي أ  الصماا لهللام ت (5) 
 4/811ت رل  التي أ  (6) 
يه بعضيم ههللا  و ه وبعضيم ههللا  و ه آخر مخالف  )النكت ههللا  المضطر  : هو ال ت أختهللاف فيه فأرو  (7)

 3/331م دمة اذن الىالح لهللا ركش  
 457ص  النياية ف  غرل  المدأث واَّ ر الذن اَّ أر(8) 
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 لرابعالمبحث ا                                          
 .العينالزاي مع 

 :-رحمه هللا-قال ابن األثير 
 ّللا   ُيسل م  وجهٍ  في ألْبع ث  إلي  أرسلتُ  إني:  العاص بن لع ْمرو قال أنه]  فيـه(  ه{ )   ه } 

فبُ :  ال َّْهـ  وحىـالُ .  الماا من دفعةً  حُْهطيا حت[  المال من ز ْعبة ل  بعوأزْ ، وُيْغنم    والَ ْسـم الـدَّ
(1) 

  (21الحديث رقم )
 :-رحمه هللا- (2)الطيالسي قال

َ َنا  اْلَعـاصِ  ْذـنَ  َهْمـَرو َسِمْعتُ :  َقااَ  ، (3)َحِذيهِ  َهنْ  ، ُههللا ل   ْذنِ  ُموَسى َهنْ  ، اْلُمَباَراِ  ْذنُ  لِ  َهْذدُ  َمدَّ
َْ  َحنِ  - وسـهللام ههللايـه ل ىـهللاى- لِ  َرُسـواُ  ِإَلـ َّ  َبَعثَ :  َيُ واُ  ،  ، َفَفَعهللاـتُ  َواْئِتِنـ  ِسـاَلَماَ  َههللاْيـاَ  اْلـَب

ـــَ  َفخَ  ، َههللاْيـــهِ  َفـــَدَخهللاتُ   ، َوْ ًيـــا َحْبَعَ ـــاَ  َحنْ  ُحِرلـــدُ  ِإنِلـــ  ، َهْمـــُرو َيـــا:  ِلـــ  َوَقـــااَ  َوَرَفَعـــهُ  اْلَبَىـــرَ  ِفـــ َّ  فَّ
ةً  (4)ز ْعب ةً  اْلم الِ  ِمن   ل     و أ ْزع بُ  ، َُّّ  َفُيْغِنُماَ  اِلح  َِّّ  ، لِ  َرُسواَ  َيا:  َفُ هللاتُ  ، ص   َحْسهللاْمتُ  ِلهللاَمااِ  َما َو

اِلحِ  ِباْلَمااِ  ِنِعمَّا ، َهْمُرو َيا:  َفَ ااَ  ، اِلحِ  ِلهللاَمْر ِ  الىَّ  .الىَّ
 تخريج الحديث :

وحذــو   (8) والفــاصي ، (7)واإلمــام حممــد ،(6) واذــن حذــ  شــأبة ، فــ  اَّد  المفــرد،(5)الذخــارت  حخر ــه
  (14) صم ،والما (13)،،والصذأر اَّوسطف  (12)،والطذران  (11)، والطماوت (10) ،اذن مبانو   (9)يعهللاى، 

 
 

                                                 

 457ص  النياية ف  غرل  المدأث واَّ ر الذن اَّ أر(1)
 4164رقم  3/446مسند الطيالس   ((2

  114ت رل  التي أ  ص ، هو ههللا  ذن رباح  ذن قيىر الهللاخم   (3)

 146/ 4غرل  المدأث الذن ال و ت  ،  ِمْنه َدْفَعةً  حُْهِطياَ  حت: َ ْهَبةً  اْلَمااِ  ِمنَ  َلاَ  َوَحْ َه ُ (4) 

 4719رقم  4/443المفرد لهللاذخارت   اَّد (5)
  33637رقم  7/48مىنف اذن حذ  شأبة  (6)
  47813رقم  35/447حممد  مسند (7)
 41رقم  4/49الفاصين   مدأث حذ  مممد (8)
  7446رقم  364/ 34مسند حذ  يعهللا   (9)

 4344رقم  8/7ىميح اذن مبان  (10)
  6196رقم  49/437مشكال اآل ار لهللاطماوت  (11)
  4485رقم  4/354المع م اَّوسط لهللاطذران   (12)
 4741رقم  343/ 31المع م الصذأر لهللاطذران   (13)
  3536رقم  3/347، وكتا  التفسأر  3441م رق 3/3المستدرا لهللاماصم ،كتا  الذأو   (14)
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 (5) ، بكـر الخــالا ووحذـ(4) ،فضـائال الىـمابة  وحممــد فـ(3)،نعـيم ووحذـ (2) ،والذأي ـ  (1)، واذـن قـانب
 .به بم هللاه حذيهمن طرلق موس  ذن ههللا  هن (6)  والبغوت 
بــه  حذيــهمــن طرلــق موســ  ذــن ههللاــ  هــن  (9) واذــن حذــ  الــدنيا(8) ،وال طــاه (7) ،اذــن مبــان وحخر ــه

 .ذ    منه
مــن طرلــق وكيــب ،هــن موســ  ذــن (12)واذــن مبــان (11)وحممــد ذــن منذــال  (10)ن حذــ  شــأبةوحخر ــه اذــ

 ههللا  به ،ذ    منه.
 من طرلق هذد ل ذن أ لد الم رئ،هن موس  ذن ههللا  به بم هللاه.(13)وحخر ه الماصم 

 من طرلق حذو هامر الع دت ،هن موس  ذن ههللا  به ذ    منه. (14)وحخر ه الطماوت 
 دراسة رجال اإلسناد :

 سنة مات حخطد، ربما ىدوق  المىرت، الرممن هذد حذو :اللخمي رباح بن علي بن موسى -

وحىـما   ومسـهللام، المفـرد، اَّد  فـ  الذخـارت  لـه روى  .(15)وسـبعون  نأـف ولـه ومائـة، وسـتأن  ـالث
 (18)،معـأن ذـن ويمأـى ،(17)  ـة   ـة :وقـاا منذـال، ذـن وحممـد(16)  ، سـعد اذـن و  ـه .اَّربعـة السـنن

 أـت ن لماىـا رً ـال كـان :مـاتم حذـو وقـاا،(21)ال  ـات فـ  مبـان اذـن و كر  ،(20)الع هللا و  (19)والنسائ 

                                                 

 741رقم  3/344انب قمع م الىمابة الذن  (1)
 4451رقم  3/54شع  اإليمان لهللاذأي    (2)
 1/4585معرفة الىمابة َّذ  نعيم  (3)
 4719رقم  3/543فضائال الىمابة َّممد ذن منذال  (4)
 94رقم  4/91المث ههللا  الت ار  والىناهة َّذ  بكر الخالا  (5)
  619/ 4شرح السنة لهللابغوت  (6)
 4341رقم  8/6ىميح اذن مبان  (7)
  4741رقم  3/395مسند الشيا   (8)
 131رقم  4/19إىالح الماا الذن حذ  الدنيا   (9)
  33637رقم 7/48( مىنف اذن حذ  شأبة 10)

 47813رقم  35/447مسند اإلمام حممد ( 11)

 4344رقم 8/7ىميح اذن مبان  (12)

 3441رقم 3/3الماصم مستدرا  (13)

 6196رقم  49/437مشكال اَّ ار لهللاطماوت  (14)

 994ت رل  التي أ  ص  (15)
 7/949الطب ات الصذرت  (16)
  3/318العهللاال ومعرفة الر اا  (17)

 41/434تي أ  التي أ  (18)   
 41/434تي أ  التي أ   (19)
 3/419ال  ات لهللاع هللا   (20)
 7/194ال  ات الذن مبان  (21)



 - 19 - 

  ذـت   :الـ هذ  وقـاا  (1)،المىـرلأن   ـات مـن وكـان المـدأث، ىـالح أـن ص، وال أ لـد ال مدأ ـه،

 مـا  :الذـر هذـد اذـن وقـاا ،بـال وت  يكـن لـم :مـر  معـأن اذـن وقـاا .ىـدوق   :السـا   وقـاا (2)،ىـالح

 إال ذتضعيفه أنفرد ولم الن اد، كبار و  ه وقد   ة، حنه الرا حقالت البام ة:  (3).بال وت  َفهللاي هب انفرد

 .انفرد إ ا وقأد  الذر هذد واذن مر ، معأن اذن
 .باق  ر اا اإلسناد   ات -

 االسناد  ىالحكم عل -

 سناد  ىميح .إ
***** ***** 

 :-رحمه هللا-قال ابن األثير 
ْلبث فلم]  ماليأ  حذ  مدأث ومنه(  َ)  ُبهـا بِقْربة جاء   أن ي   ِلِ َ هللايـا ويْمِمهللايـا ذيـا َأتَـدافبُ  حت[  ي ْزع 
 (4) . اْسَت ام إ ا بِمْمهللاه َ ه َ  وقأال. 

  (22الحديث رقم )
 :-رحمه هللا- (5)الترمذياإلمام  قال

َ َنا ُمَممَُّد ْذُن ِإْسَمِعأالَ  َ   ،َمدَّ َ َنا آَدُم ْذُن َحِذ  ِإَيا َ َنا َهْذـُد اْلَمهللِاـِا (6) ،َنا َشـْأَباُن َحُذـو ُمَعاِوَيـةَ َمدَّ َ  ،َمدَّ َمـدَّ
ُ َههللاْيـِه َوَسـهللاَّمَ  -ْذُن ُهَمْأر  َهْن َحِذ  َسهللاَمَة ْذِن َهْذِد الرَّْمَمِن َهْن َحِذ  ُهَرْلَرَ  َقاَا َخَرَذ النَِّذ   ا َّّ  -َىهللاَّى 

أَيا َحَمد  َفَدَتاُ  َحُذو َبْكر  َفَ اَا َما َ ـاَ  ِبـَا َيـا َحَبـا َبْكـر  َفَ ـاَا َخَرْ ـُت ِف  َساَهة  اَل َأْخُرُذ ِفأَيا َواَل َأهللاَ اُ  فِ 
 ِ َّّ ُ َههللاْيــِه َوَسـهللاََّم -َحْلَ ـى َرُســوَا  َّّ َوَحْنُظــُر ِفــ  َوْ ِيـِه َوالتَّْســهللِايَم َههللاْيـِه َفهللاــْم َأهللاَذـْث َحْن َ ــاَ  ُهَمــُر -َىـهللاَّى 

ــا ُهَمــرُ  َمــا َ ــاَ  ِبــاَ  :َفَ ــااَ  ــااَ  ،َي َِّّ  :َق ــا َرُســوَا  ــاَا  ،اْلُ ــوُ  َي ــااَ :َق ِ  :َفَ  َّّ ــِه -َرُســوُا  ُ َههللاْي َّّ َىــهللاَّى 
َرُ ـاًل َوَحَنا َقْد َوَ ْدُت َبْعَ  َ ِلَا َفاْنَطهللاُ وا ِإَلى َمْنِ ِا َحِذ  اْلَيْأَ ِم ْذِن التَّْأَيـاِن اََّْْنَىـاِرتِل َوَكـاَن  -َوَسهللاَّمَ 
ا ِ َك ِ  َفَ اَلـْت اْنَطهللاـَق َيْسـَتْعِ ُ   ؟َوَلْم َيُكْن َلُه َخَدم  َفهللاْم َأِ ُدوُ  َفَ اُلوا اِلْمَرَحِتِه َحْأَن َىـاِمُباِ ،أَر النَّْخاِل َوالشَّ

اَفهللاْم َأهللاَذُ وا َحْن َ اَ  َحُذو اْلَيْأَ ِم (7)َلَنا اْلَماَ   ُبه  َُّّ -اَ  َأهللاَتِ ُم النَِّذ َّ َفَوَضَعَيا ُ مَّ  َ  (8)،  ِبِقْرب ٍة ي ْزع  َىهللاَّى 
يِه ِبَدِذيِه َوُحمِلهِ  (9)-َههللاْيِه َوَسهللاَّمَ   ُـمَّ اْنَطهللاـَق ِإَلََنْخهللاـة   ،َفَبَسَط َلُيـْم ِبَسـاًطا ،ُ مَّ اْنَطهللاَق ِذِيْم ِإَلى َمِديَ ِتهِ  ،َوُيَفدِل

                                                 

 8/494عدأال ال رح والت (1)
 3/416الصاشف لمن له رواية ف  الصت  الستة  (2)
 35/433، تي أ  الصماا 41/434، تي أ  التي أ   7/385تر مته ف  التارلل الصذأر  (3)
 457ص  النياية ف  غرل  المدأث واَّ ر الذن اَّ أر(4) 

رقم  1/984ل ههللايه وسهللام سنن الترم ت ، كتا  ال بائح ، با  ما  ا  ف  معيشة حىما  النذ  ىهللا   ((5
3465  

  365هو شأبان ذن هذد الرممن التميم  ، ت رل  التي أ  ص  (6)

  7/41، تمفة اَّمو ت فيه مهللاومة ال ال ت الطأ  وهو ه   بما  يدتأنا حت : الما  لنا يستع   (7)

 457ص  رل  المدأث واَّ ر الذن اَّ أرالنياية ف  غ،  ِلِ َ هللايا ويْمِمهللايا ذيا َأَتدافبُ  حت : َأْ َهُذيا بِ ْربة (8)
 7/41تمفة اَّمو ت  ويعان ه نفسه إلى يضمه حت : -سهللام و ههللايه ل ىهللاى- النذ  أهللات م (9)
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ــو ــاَا  (1)،  َفَ ــاَ  ِبِ ْن ــ   :َفَوَضــَعُه َفَ  ــِه َوَســهللاَّمَ َىــهللاَّ -النَِّذ ُ َههللاْي َّّ ــا  -ى  ــاَا َي ــِه َفَ  ــْن ُرَطِب ــا ِم ــَت َلَن ْأ ــاَل َتَن َّ َحَف
 ِ َّّ َوُبْسـِرِ  َفـَدَصهللاوا َوَشـِرُبوا ِمـْن َ ِلـَا اْلَمـاِ   ،َتَخأَُّروا ِمـْن ُرَطِبـهِ  :َحْو َقااَ ،ِإنِل  َحَرْدُت َحْن َتْخَتاُروا :َرُسوَا 

 َِّّ ُ َههللاْيِه َوَسهللاَّمَ َىهللاَّ  -:َفَ اَا َرُسوُا  َّّ َهَ ا َوالَِّ ت َنْفِسـ  ِذَأـِدِ  ِمـْن النَِّعـيِم الَّـِ ت ُتْسـَدُلوَن َهْنـُه َأـْوَم  -ى 
-:َفَ اَا النَِّذـ    ،َفاْنَطهللاَق َحُذو اْلَيْأَ ِم ِلَيْىَنَب َلُيْم َطَعاًما ،َوَما   َباِرد   ،َوُرَط   َطأِل    ،ِظال  َباِرد   ،اْلِ َياَمةِ 

ُ َههللاْيِه َوَسهللاَّمَ  َّّ َفَ اَا  ،َفَدَتاُهْم ِذَيا َفَدَصهللاوا ،َحْو َ ْدًيا،َفَ َبَح َلُيْم َهَناًقا  :َقااَ  ،  اَل َتْ َبَمنَّ َ اَت َدرل  -َىهللاَّى 
ُ َههللاْيِه َوَسهللاَّمَ -:النَِّذ    َّّ َىـهللاَّى -َفْدِتَنـا َفـُدِتَ  النَِّذـ    َفـِإَ ا َحَتاَنـا َسـْذ    :اَل َقـااَ  :َهاْل َلَا َخاِدم  َقااَ  -َىهللاَّى 

ُ َههللاْيِه َوَسهللاََّم  ََ َمَعُيَمـا َ اِلـث  -َّّ ُ َههللاْيـِه َوَسـهللاَّمَ  -:َفَدتَـاُ  َحُذـو اْلَيْأـَ ِم َفَ ـاَا النَِّذـ    ،ِذَرْحَسْأِن َلـْي َّّ  -َىـهللاَّى 
ِ اْخَتْر ِل :اْخَتْر ِمْنُيَما َفَ ااَ  َّّ ُ َههللاْيـِه َوَسـهللاَّمَ  -:النَِّذ   َفَ اَا  ،َيا َنِذ َّ  َّّ ِإنَّ اْلُمْسَتَشـاَر ُمـْاَتَمن   -َىـهللاَّى 

َفَدْخَذَرَهــا ِبَ ــْوِا  ،َفــاْنَطهللاَق َحُذــو اْلَيْأــَ ِم ِإَلــى اْمَرَحِتــهِ  ،َواْســَتْوِص ِبــِه َمْعُروًفــا ،ُخــْ  َهــَ ا َفــِإنِل  َرَحْأتُــُه ُيَىــهللاِل ،
 َِّّ َُّّ  -:َرُســوِا  َُّّ  -َمــا َحْنــَت ِذَبــاِلغ  َمــا َقــاَا ِفيــِه النَِّذــ   : َفَ اَلــْت اْمَرَحُتــُه  -َههللاْيــِه َوَســهللاَّمَ َىــهللاَّى  َىــهللاَّى 
ُ َههللاْيـِه َوَسـهللاَّمَ  -:َفُيَو َهِتأق  َفَ ـاَا النَِّذـ    :ِإالَّ َحْن َتْعِتَ ُه َقااَ   -َههللاْيِه َوَسهللاَّمَ  َّّ َ َلـْم َأْبَعـْث  -َىـهللاَّى  َّّ  ِإنَّ 

 ،َوِبَطاَنـة  اَل تَـْدُلوُ  َخَبـااًل  ،َنِذيًّا َواَل َخهللِايَفًة ِإالَّ َوَلُه ِبَطاَنَتاِن ِبَطاَنة  تَـْدُمُرُ  ِبـاْلَمْعُروِف َوَتْنَيـاُ  َهـْن اْلُمْنَكـرِ 
وِ  َفَ ْد ُوِق َ   َوَمْن ُأوَق ِبَطاَنَة الس 

 تخريج الحديث :
 (6)،نعــــــيم  ووحذــــــ (5) ،والطذــــــرت (4) ، المــــــاصمو   (3)والنســــــائ ، فــــــ  الشــــــمائال،(2)الترمــــــ ت،  حخر ــــــه

فـ  الصذأـر مـن طرلـق هذـد المهللاـا هـن حذـ  سـهللامة بـه  (9)، والطذرانـ  (8) ، والمرب  (7) ،والموىهللا 
 .بم هللاه 

  (13)،والطماوت  (12)،والطذرت  (11)،وحذو هوانة (10)، وحخر ه مسهللام
 

                                                 

 7/41تمفة اَّمو ت ،  الرط  من فيه بما الع ق ل نوا بالصسر : ب نو ف ا  (1)
  474رقم  4/444الشمائال المممدية لهللاترم ت  (2)
 6984رقم  1/413ست باا من قد ده  كت  الوليمة ،با  ا ائ  ،لهللانس ى السنن الصذر ( 4)

 

  7478رقم  1/444اَّطعمة المستدرا لهللاماصم ،كتا   (4)
 4138رقم  3/719تي أ  اآل ار لهللاطذرت  (5)
 9/3115معرفة الىمابة َّذ  نعيم  (6)
 346رقم  4/317ال هد لهللامعاف  ذن همران الموىهللا   (7)
 55رقم  4/94إصرام الضأف لهللامرب   (8)
 971رقم  45/396المع م الصذأر لهللاطذران   (9)

رقم  4/4615شربة ، با   وا  استتباهه غأر  إل  دار من أ ق ذرضا  ذ لا ىميح مسهللام ، كتا  اَّ (10)
3148 

  8414رقم  9/479مستخرذ حذو هوانة  (11)
 4137رقم  3/716 طذرت تي أ  اآل ار لهللا (12)
 4/143مشكال اآل ار لهللاطماوت  (13)
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من طرلق أ لـد ذـن كيسـان  (5)والمرب   (4) ،واذن المبارا (3)،والذأي   (2)،والطذران  (1)،ىيعهللا ووحذ
 .بم هللاه  هن حذ  ما م به

ف  المفـرد مـن طرلـق هذـد المهللاـا هـن حذـ  سـهللامة  (8) والذخارت  (7) ،والطماوت (6)، ن الطذرا ر هخوح
 .به ذ    منه

مـن طرلـق أ لـد ذـن كيسـان هـن حذـ  مـا م (11) ىيعهللاـ ووحذـ (10)، واذن ما ـه (9) ،وحخر ه حذو هوانة
 .به ذ    منه 

  (17)،والطذرت  (16)،والذأي   (15)،والطذران  (14)،والماصم  (13)،واذن مبان (12) ،الترم ت ر هخوح
مــن طرلــق هذــد ل ذــن العــال  ذــن  (21)والراميرمــ ت  (20)، والخرائطــ  (19) ،واذــن بشــران (18)،ممــدحو 

 . لد هن الضماا ذن هذد الرممن اَّشعرت به بم هللاه 
 دراسة رجال اإلسناد :

مهللاأف ذن  هدت الصوف  من الرابعة مات سنة ست : عمير بن سويد اللخمي عبد المل  بن -
 , (22)و  ه اذن نمأر .بعد المئة و ال أن

                                                 

 6484رقم  44/14مسند حذ  يعهللا   (1)
 974رقم  397/ 45ع م الصذأر لهللاطذران  مال (2)
 1383رقم  1/411شع  اإليمان لهللاذأي    (3)
  4465رقم  143/ 4ال هد الذن المبارا  (4)
 58رقم  4/93إصرام الضأف إلذراهيم المرب   (5)
 3945رقم  6/4 طذرت تي أ  اآل ار لهللا (6)
 113رقم  4/174 مشكال اآل ار لهللاطماوت  (7)
  396رقم  4/95 المفرد لهللاذخارت   اَّد (8)
 8411رقم  9/476 مستخرذ حذو هوانة (9)

  448رقم  3/4164سنن اذن ما ه ، كتا  ال بائح ، با  الني  هن  وات الدر  (10)
 6477رقم  44/47 مسند حذ  يعهللا  (11)
 4498قم ر  9/118سنن الترم ت ، كتا  ال بائح ، با   ومن سور حلياصم  (12)
 7461رقم  461/ 46ىميح اذن مبان  (13)
 395/ 4، ومعرفة ههللاوم المدأث  7314رقم  1/448اَّشربة  المستدرا لهللاماصم ،كتا  (14)
 775رقم  4/113، ومسند الشامأأن  631رقم  4/36 لهللاطذران اَّوسط ع م مال (15)
  1617رقم  1/417شع  اإليمان لهللاذأي    (16)
  989/ 31ال ران لهللاطذرت  امب الذيان ف  تفسأر  (17)
 4/44ال هد َّممد ذن منذال  (18)
 41رقم  47/ 4آمال  اذن بشران  (19)
 91رقم  4/96رائط  خشكر ل ههللا  نعمة لهللا (20)
  4/174الممدث الفاىال ذأن الراوت والواه  لهللاراميرم ت  (21)
 .6/469 تي أ  التي أ  الذن م ر (22)
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, و كر  ف  تغأر مفظه وربما دلَ و اد،(4)اذن م ر, و (3), وال هذ (2)الع هللا , و (1)واذن معأن

ف   (6)و كر  اذن مبانالتدليَ,  , وقد ىرح بالتمدأث فانتفت شذية(5)المرتبة ال ال ة من طب اته
 .ليَ به بدَ:(7)قاا النسائ و  كتا  ال  ات.

 .ليَ بمافظ هو ىالح، تغأر مفظه قذال موته :(8)وقاا حذو ماتم 
 .كان شعبة ال أرضا : (9)وقاا اذن خراش

  رَ أَّ غَ ما اختهللاط الر ال ولصنه تَ : (11), ورد ههللايه ال هذ  ب ولههو مخهللاط: (10)وقاا يمأى ذن معأن
وســعأد الم ذــرت لمــا وقعــوا  ،والر ــال مــن نظــرا  الســذيع  حذــ  إســماق: (12), وقــاا حيضــاً الصذــر رَ أ ــغَ تَ 

ومـدأ يم فـ  كتـ  اإلسـالم كهللايـا  ,وسا ت ح هانيم ولـم أختهللاطـوا ،م الشأخوخة ن ص مفظيمر ف  ه
  .وكان هذد المهللاا ممن  او  المائة

فـ  مدأ ـه اختهللاـف هنـه  اً هذـد المهللاـا ذـن همأـر مضـطر   ـد :سمعت حممد قاا: (13)داود حذوقاا 
 اضطرا  . هف  مدأ  :(14), وف  روايةالمفاظ يعن  فيما رووا هنه

 ممن يضطر  ف  مدأ ه هذد المهللاا ذن همأر .: (15)قاا اذن ر  
 قذال موته. تغأر مفظهقالت البام ة: هو   ة 

 وباق  ر اا اإلسناد   ات. -

 :الحديث ىالحكم عل
 (16).اَّلبان  المدأث إسناد  ىميح ، وقد ىممه اإلمام  

***** ***** 
                                                 

 .6/469 تي أ  التي أ  الذن م ر (1)
 .4448رقم  3/411ع هللا  هللال عرفة ال  اتم (2)
 .1/119له  مأ ان االهتداا, و 3/117المغن  ف  الضعفا  لهللا هذ   (3)
 .639الذن م ر ص ت رل  التي أ   (4)
 .81رقم  14طب ات المدلسأن الذن م ر ص  (5)
 .9/446ال  ات الذن مبان  (6)
 .4/446لهللا هذ  ت كر  المفاظ , و 48/479 لهللام ت  تي أ  الصماا (7)
 .9/464  الذن حذ  ماتم ال رح والتعدأال (8)
 .1/116لهللا هذ   مأ ان االهتداا (9)

 .9/464  الذن حذ  ماتم ال رح والتعدأال (10)
 .4/446 4لهللا هذ ت كر  المفاظ  (11)
 .1/116لهللا هذ   مأ ان االهتداا (12)
 .359ص سااالت حذ  داود لإلمام حممد (13)
 .51صت و ِ رْ ههللاال حممد رواية المَ  (14)
 .4/135شرح ههللاال الترم ت الذن ر    (15)
 9/465ىميح وضعأف سنن الترم ت  (16)



 - 15 - 

 :-رحمه هللا-قال ابن األثير 
وم ي ْزع ب كان أنه]  وهطأَّته ههللاى مدأث وف  - ُص  لق  ِرين   وُيخوِ   (1)  الص ر :  ال َّْه  [ آلخ 

  (21الحديث رقم )
 .تخرلأ له ىلم حه ر ههللاقالت البام ة: 

     ***** *****  
 :-رحمه هللا -قال ابن األثير

ــه]  -وســهللام ههللايــه ّل  ىــهللاى- النذــ  ِســْمر مــدأث وفــ  - ــة تحــت   كــان أن  هــ [  ز ُعوفــة أو ز ُعوب
 (2) .الرا  مرف ف  ت دمت وقد راُهوفة بمعنى

  (24الحديث رقم )
 :-رحمه هللا- (3)البخاري اإلمام  قال

َ َنا َ َنا ،(4)اْلُمَمْأــِدت   َمـدَّ َ َنا ،ُســْفَيانُ  َمـدَّ  -َهْنَيــا َُّّ  َرِضــ َ -َهاِئَشـةَ  َهــنْ  َحِذيــهِ  َهـنْ  ُهــْرَو َ  ْذــنُ  ِهَشـامُ  َمــدَّ
 َقاَلــْت  ،َيــْدِت  َواَل  حَْههللاــهُ  َيــْدِت  َحنَّــهُ  ِإَلْيــهِ  ُأَخأَّــالُ  َوَكــَ ا َكــَ ا - َوَســهللاَّمَ  َههللاْيــهِ  َُّّ  َىــهللاَّى - النَِّذــ    َمَكــثَ :َقاَلــْت 

ــْوم   َ اتَ  ِلــ  :َفَ ــااَ  َهاِئَشــةُ  ــاِن  ََّّ  ِإنَّ  ،َهاِئَشــةُ  َيــا َأ ــاِن  ِفيــهِ  اْســَتْفَتْأُتهُ  َحْمــر   ِفــ  َحْفَت ََ  َرُ ــاَلنِ  َحَت  َفَ هللاــ
 َقـااَ  الرَُّ ـالِ  َبـااُ  َمـا َرْحِسـ  ِهْنـدَ  ِلهللاَّـِ ت ِرْ هللاـ َّ  ِهْنـدَ  الَّـِ ت َفَ ـااَ  َرْحِسـ  ِهْنـدَ  َواآْلَخـرُ  ِرْ هللاـ َّ  ِهْنـدَ  َحَمُدُهَما
 َ َكـر   َطهللاَعـة   ُ ـفلِ  ِفـ  َقـااَ  :َوِفـيمَ  :َقـااَ  حَْهَىـمَ  ْذنُ  َلِذأدُ  :َقااَ  ؟َطبَّهُ  َوَمنْ  :َقااَ  َمْسُموًرا َيْعِن  َمْطُذو   

اق ةٍ  ُمْشط   ِف  ُمش   َهـِ  ِ  َفَ ـااَ  -َوَسـهللاَّمَ  َههللاْيـهِ  َُّّ  َىـهللاَّى -النَِّذـ    َفَ ـا َ ، َ ْرَوانَ  ِذْئـرِ  ِف  (5)ر ُعوف ةٍ  ت ْحت   و 
ََ  َكَدنَّ  ُحِرلُتَيا الَِّت  اْلِذْئرُ  َُ  َنْخهللِاَيا ُرُ و ـَياِطأنِ  ُرُ و  -النَِّذـ    ِبـهِ  َفـَدَمرَ  اْلِمنَّـا ِ  ُنَ اَهـةُ  َماَ َهـا َوَكـَدنَّ  ،الشَّ
ْرتَ  َتْعِن  َفَيالَّ ، َِّّ  َرُسواَ  َيا:َفُ هللاتُ  :َهاِئَشةُ  َقاَلْت  َفُدْخِرذَ  -َوَسهللاَّمَ  َههللاْيهِ  َُّّ  َىهللاَّى  -:النَِّذـ    َفَ ـااَ  .َتَنشَّ
َِ  َههللاـى ُحِ أرَ  َحنْ  َفَدْصَر ُ  َحَنا َوَحمَّا ،َشَفاِن  َفَ دْ  َُّّ  َحمَّا -َوَسهللاَّمَ  َههللاْيهِ  َُّّ  َىهللاَّى  ْذـنُ  َوَلِذأـدُ  :َقاَلـْت  َشـرًّا النَّـا
 .ِلَأُيودَ  َمهللِاأف   ُ َرْلق   َذِن  ِمنْ  َرُ ال   حَْهَىمَ 

 تخريج الحديث :
 .ذيه هن هائشة به ذهللافظة رهوفةحق هشام ذن هرو  هن من طرل (7)ومسهللام (6)، الذخارت  حخر ه

                                                 

 457ص  النياية ف  غرل  المدأث واَّ ر الذن اَّ أر (1)
 457ص ف  غرل  المدأث واَّ ر الذن اَّ أرالنياية  (2)
  6164رقم  8/48ىميح الذخارت ، كتا  اَّد  ،با  قوا ل تعال  " إن ل يدمر بالعدا واإلمسان  ((3

 414هو هذد ل ذن ال بأر ذن هيس  ال رش  ، ت رل  التي أ  ص  (4)

 قاا الذئر حسفال ف  يكون  وقد المست   ههللايه ي وم قهللاعه يستطا  ال الذئر رحَ ههللاى أوضب م ر :ه الراهوفة (5)
 ال ىهللابا  دأو  م ر وهو الذئر أنظف ال ت ههللاأيا أ هللاَ مفرت إ ا الذئر حسفال ف  تن ا ىخر  ه  هذأد حذو

  41/341، فتح الذبارت الذن م ر فأترا ن هه يستطا 

، وكتا  الط  ، با   4368رقم  433/ 1ىميح الذخارت ،كتا  ذد  الخهللاق ،با  ىفة إذهللايَ و نو   (6)
 9769رقم  7/447، وبا  هال يستخرذ السمر  9764رقم  7/447السمر 

 3485رقم  1/4731ىميح مسهللام ،كتا  السالم ،با  السمر  (7)
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 من طرلق هيس  ذن أونَ السذيع  ،هن هشام ذن هرو  به ذ    منه. (1)وحخر ه الذخارت 
 من طرلق حنَ ذن هيا  ،هن هشام ذن هرو  به ذ    منه. (2)وحخر ه الذخارت حيضاً 

  به ذ    منه .من طرلق هذد ل ذن نمأر ،هن هشام ذن هرو   (3)وحخر ه مسهللام
 دراسة رجال اإلسناد :

 ف يه مافظ   ة المك ،  م ،الصوف  مممد حذو :الهاللي ميمون  عمران أبي بن عيينة بن سفيان -

 ف  الناَ ح ذت وكان ال  ات، هن لصن دلَ ربما وكان بدخر ، مفظه تغأر حنه إال م ة، إمام

 له روى (4)سنة وتسعون  إمدى وله ومائة وتسعأن  مان سنة ر   ف  مات دأنار، ذن همرو
 اذن هند المدلسأن مرات  من ال انية المرتبة من وهو ،  ة هن إال أدلَ لم فيو تدليسه، حما ال ماهة

 سـمعوا السـتة اَّئمـة شـأو  سـائر حن الظـن ههللاـى ويغهللاـ  :اَّذناسـ  قاا فكما اختالطه حماو  (5)،م ر

 ال الـ ت اَّوا ال سـم فـ  العالئـ  وهـد  اختالطـه، سـنة وهـ  ،(6)ئـة وما وسـتأن سـبب سـنة قذـال منـه
 ولم ومائة، وستأن سبب سنة قذال كان إنما منه سمب من هامة :وقاا اختالطه، يضر

إال مممد ذن هاىم اَّىذيان  ،ولم أتوقف حمد مـن العهللامـأن فـ   السنة ه   ف  متدخر منه يسمب
 .اختالطه وتدليسه ال يضر   قالت البام ة : (7) .االمت اذ بسفيان

 ،  ــة ،وقـد رد اَّئمــة نسـذته الــ  التـدليَ واإلخــتالط : شـام بــن عــروة بـن الزبيــر بــن العـوامه -
 .(44)سب ت تر مته ف  المدأث 

 .باق  ر اا اإلسناد   ات  -

 اإلسناد  ىالحكم عل -

 إسناد  ىميح ،حخر ه الذخارت ومسهللام . -

***** ***** 
 :-رحمه هللا-قال ابن األثير 

ــت امــرأة إن  ]  مســعود اذــن مــدأث فــ (  َ{ )   هــر}    ــه قال ــى:  ل ــراء امــرأة إن ــةُ  حت [ ز ْع  قهللاأهللا
َعر  (8)  .ُ ْهر وال مب ح َهر ور ال  .  بالتمرلا ال َهر وهو الشَّ

  (25الحديث رقم )
 
 

                                                 

 4368رقم  1/433با  ىفة إذهللايَ –كتا  ذد الخهللاق  –( ىميح الذخارت 1)

 9766رقم 7/447با  تصرلر الدها   –كتا  الدهوات  –( ىميح الذخارت 2)

 3485رقم  1/4745با  السمر  –كتا  السالم  –( ىميح مسهللام 3)

 319ت رل  التي أ  ص  (4)
 43طب ات المدلسأن ص  (5)
 13ص  الصواص  النأرات (6)
 16المختهللاطأن لهللاعالئ  ص  (7)
 458ص  النياية ف  غرل  المدأث واَّ ر الذن اَّ أر (8)
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 :-رحمه هللا- (1)نسائيال اإلمام قال
َ َنا َخهللاـُف ْذـُن ُموَسـى َقـاَا  :َحْخَذَرَنا َهْمُرو ْذُن َمْنُىور  َقااَ  َ َنا َحِذـ  َهـْن َقتَـاَدَ  َهـْن َهـْ َرَ  َهـْن َمـ:َمـدَّ دَّ

ِ ْذـَن َمْسـُعود   َّّ ال ـْت اْلَمَسِن اْلُعَرِن ِل َهْن َيْمَأـى ْذـِن اْلَ ـ َّاِر َهـْن َمْسـُروق  َحنَّ اْمـَرحًَ  َحتَـْت َهْذـَد  ِإنِ ـي  :ف ق 
ِ  : َقاَلـْت اَل  :َحَيْىـهللاُح َحْن َحِىـاَل ِفـ  َشـْعِرت َفَ ـااَ  (2)اْمر أ ٌة ز ْعـر اءُ  َّّ َىـهللاَّى -َحَشـْ    َسـِمْعَتُه ِمـْن َرُسـوِا 

ُ َههللاْيِه َوَسهللاَّمَ  َّّ-  َِّّ َِّّ  ؟َحْو َتِ ُدُ  ِف  ِكَتاِ   ُ َههللاْيـِه َوَسـهللاَّمَ  -َقاَا اَل َذاْل َسِمْعُتُه ِمْن َرُسوِا  َّّ -َىـهللاَّى 
ِ َوَساَق اْلَمِدأثَ  َّّ  .َوَحِ ُدُ  ِف  ِكَتاِ  

 تخريج الحديث :
مـــن طرلـــق منىـــور، هـــن إذـــراهيم ،هـــن ههللا مـــة هـــن هذـــد ل ذـــن  (4)ومســـهللام  (3)حخر ـــه الذخـــارت 

 مسعود به ذ    منه .
هـــن ،مـــن طرلـــق يمأـــ  ذـــن ال ـــ ار  (7)، والشاشـــ  (6)،الطذرانـــ ،و ى فـــ  الصذر  (5)النســـائ  حخر ـــهو

 .هن هذد ل ذن مسعود به بم هللاه،ذن اَّ د  امسروق 
 (9)ومسـهللام(8)مدأث ف  الىـميمأن ذهللافـظ لعـن ل الواىـهللاة والمستوىـهللاة حخر ـه الذخـارت وقد ورد ال

 .هن هائشة  ،هن ىفية ذنت شأبة  ،من طرلق المسن ذن مسهللام ذن أناف
 دراسة رجال اإلسناد: 

 (10)بعدها حوه  221 سنة مات العاشر  من : العمي خلف بن موسى بن خلف -
 :وقـاا اإلمـام الـ هذ  (12)  ـة  :وقـاا الع هللاـ  (11)ربمـا حخطـد ، : كر  اذن مبان ف  ال  ات ،وقـاا 

 ،  (13)ىدوق 

                                                 

 9158رقم  8/416هللانسائ  ، كتا  ال لنة ، با  المستوىهللاة السنن الصذرت ل ((1
 8/416، شرح السأوط  ههللا  سنن النسائ   حت قهللاأهللاة الشعر :امرح   هرا  (2)

 1886رقم  6/417با  المتنمىات  –الهللاباَ  ىميح الذخارت ، كتا   (3)

هللاباَ وال لنة ، با  تمرلم فعال الواىهللاة والمستوىهللاة والواشمة والمستوشمة والنامىة لا ىميح مسهللام ،كتا (4)
 3439رقم 4/4678والمتنمىة والمتفهللا ات والمغأرات

 5431رقم  9/134السنن الصذرت لهللانسائ  كتا  ال لنة با  المستوىهللاة  (5)
 3415رقم  4/985، والدها  حيضا  5168رقم  353/ 5لهللاطذران   المع م الصذأر (6)
 4/111المسند لهللاشاش   (7)
،وكتا  الهللاباَ  9319رقم  7/43ىميح الذخارت ، كتا  النكاح ، با  ال تطيب المرح   و يا ف  معىية  (8)

  9541رقم  469/ 7با  الوىال ف  الشعر 
لم فعال الواىهللاة والمستوىهللاة والواشمة والمستوشمة والنامىة هللاباَ وال لنة ، با  تمر لا ىميح مسهللام ،كتا (9)  

 3434رقم  4/4677والمتنمىة والمتفهللا ات والمغأرات
 451ت رل  التي أ  ص  (10)
 8/337ال  ات الذن مبان  (11)

 4/446معرفة ال  ات لهللاع هللا  (12)  
 4/471الصاشف ف  معرفة من له رواية ف  الصت  الستة لهللا هذ   (13)
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 .هو ىدوق : الت البام ةق (1) .أخطى  ىدوق قاا اذن م ر:
 (3)، السابعة من حوهام له هاذد ىدوق  (2)البىرت  خهللاف حذو :العمي خلف بن موسى -

 من يعد كان قط، م هللاه أترح ما: هفان قاا ،(5)  ة :شأبة ذن يع و  وقاا،(4)  ة :الع هللا  قاا
 ىالح هو: ف اا العمى خهللاف ذن موسى هن حذى سدلت: الرممن هذد قاا (6)،الذدال 
 وقاا (9).ضعأف: ى مر  حخر  وقاا (8).بدَ به ليَ: حيضا معأن اذن قاا(7)،المدأث

 ذ اا ليَ بدَ به ليَ :داود حذ  هن اآل رت  وقاا(10)،به يعتذر بال وت  ليَ:الدارقطن 
 قتاد  هن أروى  المفظ ردئ كانقاا اذن مبان :" (12)بدسا ه ب لم حرَ  :وقاا اذن هدت (11)،ال وت 
 استمق رواأته ف  ه ا ضر  ك ر فهللاما مدأ ه، يشبه ماال ك أر حذى ذن يمأى وهن ،مناصأر حشيا 
 .هو ىدوق  قالت البام ة: (13)" ميعا وانفرد  باتاَّ خالف فيما به االمت اذ ترا
دوِسي  قتادة بن ِدع امة ا - لس 

 (15)، إال حنه اتيم بالتدليَ، وىفه النسائ م مب  ههللاى تو ي ه : (14)
 يا إال بالتىرلح بالسما .الت  ال ي ذال مدأ  (16)ذ لا، و كر  اذن م ر ف  المرتبة ال ال ة

  سوى  والباقون  بغأر  م رونا الذخارت  له روى (17)الرابعة من، الصوف  :العرني هللا عبد بن الحسن-
 

                                                 

 451ي أ  ص ت رل  الت (1)
، والمغن   6/419، والصامال ف  ضعفا  الر اا  4/419انظر تر مته ف  الضعفا  والمتروكأن الذن ال و ت (2) 

  41/411،وتي أ  التي أ   8/358،وتي أ  الصماا  3/684ف  الضعفا  
 991 صرل  التي أ  ت  (3)
 3/414معرفة ال  ات لهللاع هللا   (4)
 41/411تي أ  التي أ   (5)
 3/414صاشف لمن له رواية ف  الصت  الستة ال (6)
  8/411ال رح والتعدأال الذن حذ  ماتم  (7)
  1/311مأ ان االهتداا  (8)
 1/311مأ ان االهتداا  (9)

 41/411تي أ  التي أ  (10) 
 41/411تي أ  التي أ   (11)
 6/419الصامال ف  لضعفا   (12)
  3/311الم رومأن الذن مبان  (13)

(14)  : ُدوِس ل ه   النسبة إلى  ماهة قبائال، ، بضم الداا الميمهللاة والواو ذأن السأنأن الميمهللاتأن حوالهما مفتومةالسَّ
 ههللا  ذن بكر  منيا: سدَو ذن شأبان وهو ف  ربيعة، وهو سدَو ذن  هال ذن  عهللابة ذن هكابة ذن ىع  ذن

لأيا أنتس  قتاد . ذن وائال  .4/349اَّنسا  لهللاسمعان  ، وا 

 .15رقم  15، والمدلسأن َّذ   رهة العراق  ص 434ئ  ص  كر المدلسأن لهللانسا (15)

 .53رقم  14طب ات المدلسأن الذن م ر ص  (16)

 464ت رل  التي أ  ص(17) 
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 بكر حذو قاا  (3)،ط خكان أ :و كر  اذن مبان ف  ال  ات وقاا   (2)،  ة  رهة حذو وقاا(1)الترم ت
 من يسمب لم: منذال ذنا ممدح قاا(4)،بدَ به ليَ ىدوق  :معأن ذن يمأى هن خأ مة حذ  ذن
 اذن من يسمب لم إنه :ي اا :معأن ذن يمأى وقاا، ههللايا أدرا لم :ماتم حذو وقاا ،شأئا هباَ اذن

 .هو   ة قالت البام ة:  (6)،قاا اذن م ر :  ة(5) .هباَ
 بالغهللاو رم  ىدوق  هو ل به، ذال :وقأال  بان، حذيه اسم :قأال :الُكوفى العرني ْالجزارِ  بن يحيى -

 وقـاا (8)،ال  ـات فـ  مبـان اذـن  كـر  (7).اَّربعـة واَّئمـة مسـهللام، لـه روى  ال ال ـة، مـن التشـيب فـ 

  ال ـة إال ههللاـ  مـن يسـمب لـم :شـعبة وقـاا -هنـه ل رضـ  - ههللاـ  من يسمب لم :حممد قاا :العالئ 

 (9)- هنيما ل رض - هباَ اذن من يسمعه لم قأال :خأ مة حذ  اذن وقاا ،حشيا 
 .مدلَ شيع  ىدوق  هو قالت البام ة: 
 ر اله كهللايم   ات.وباق   -

 :الحديث  ىالحكم عل
 ، العرن  ْال  ارِ  ذن يمأىوهم  و لا َّنه أو د فيه  الث روا  بمرتبة ىدوق، إسناد  مسن ،

 (10) .ىممه اإلمام اَّلبان  ، والمدأثموسى ذن خهللافو  ،العم  خهللاف ذن موسىو 
***** ***** 

 :-رحمه هللا-قال ابن األثير 
 أرلـد [ األعشـاب   الِجب ـال ُزْعـر مـن بـه أخرج]  الغأثَ  َيىفُ  هنه ّل  رض  ههللا  مدأث ومنه -

عر ب هللاة تشذأياً  النَّبات الَ هللاأهللاة  (11)الشَّ
  (26الحديث رقم )
 .تخرلأ له ىلم حه ر ههللاقالت البام ة: 

***** ***** 
 
 
 

                                                 

  6/459تي أ  الصماا  (1)
 6/459تي أ  الصماا  (2)
  1/439ال  ات الذن مبان  (3)
 6/459تي أ  الصماا  (4)

 77تمفة التمىأال ف  حمكام المراسأال ص  (5)
 464ت رل  التي أ  ص (6)
 988ت رل  التي أ  الذن م ر ص  (7)
 9/939ال  ات الذن مبان  (8)
 357 امب التمىأال ف  حمكام المراسأال ص  (9)

 44/471لنسائ  ىميح وضعأف سنن ا(10) 

 458ص  النياية ف  غرل  المدأث واَّ ر الذن اَّ أر (11)
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 :-رحمه هللا -قال ابن األثير
 ّللا   فيـذُكر ان يت ز اع مـان برُجلين م رَّ  إذا كان:  فقال السالم عليه أيوب ذكر أنه]  وفيه(  ه)   -

ــر فَّ ــر كــان ههللايــه فَيْمهللِافــان فيــه فأخَتهللِافــان شــأئاً  َأَتــداَهيان حت[  عنهمــا ك    مهللافيمــا َّ ــالْ ، هنيمــا ُيكفِل
 وقولـه اَّمادأـث مـن بـه ُأو َـق ال مـا: وهـ  بال ََّهمـَات أَتماَد ـان حنيمـا معنـا : ]  ال َّمخشـرت  وقاا

 (1) [.االْسِتْغفارِ  وْ ه ههللاى حت:  ّل  فأ ُكَران
  (27الحديث رقم )

 :-رحمه هللا- (2)ابن المبار اإلمام  قال
 أومـا  كـر سـهللام و ههللايـه ل ىـهللاى ل رسـوا نح ،شيا  اذن هن،(3) ه أال هن، أ لد ذن ونَأ حنا

 لم  مت سنة هشر   مانية به كان حىابه ال ت البال  حن و كر ،البال  من حىابه وما النذ  حأو 
  ههللاى وه هللاه ىميح وفااد  ،به وتعالى تبارا ل أ كر ىميح ولسانه ،تدوران هأنا  إال منه أذق
 بعــ  إلــى بعضــيا حوىــاله إال شــ   أذــق لــم متــى الــبال  (4)اهترقــه ف ــد  ســد  فدمــا اَّولــى مالــه

 هشـر   مانيـة كـ لا وكـان ،والمـاا اَّهال  ها  مب  هللاد  من يكون  حن شا  وكما ،وهىبه هروقه
 فكـان وحىـمابه إخوانـه حخـص مـن كانـا ر ـالن وىاذر  ،الناَ هومهللال  ،إخوانه هنه تفرق  متى سنة

 وكـان ههللايـه ت ـوم -سـهللام و ههللايـه ل ىـهللاى -حأـو  امـرح  وكانـت :قـاا فيمد انـه وهشـية بكـر  يدتيانه
 بـه تـدت  متـى وتممهللاـه فترفعـه سـاقطا ك أـر  مـرارا فت ـد  اتبعتـه ههللاأيـا(5) فـراث ما ته إلى خرذ إ ا
 هشـر  مانيـة منـ  الـبال  هـ ا فـ  إنـه حأـو  شـدن يع بـا حمـا :لآلخر ىامذيه حمد ف اا من له إلى
 هـو :ىـامبه لـه ف ـاا قـط م هللاـه حمـد همـال مـا  نبـا ح نـ  قـد َّظنـه إنـ  بـه ممـا رممـه لأ ال سنة
 حذت  م هنه وقىرا فمد ا  يىنعان كانا كما إليه راح العشى كان فهللاما به حههللام وهو ونذيه ل هذد
 قـد حنـه وىـامبا حخيا إلى و كرت حمرا حه ذن  ل د ،ل نذ  يا :ف اا يكهللامه حن إال الر ال نفَ

 ل أرممـا ال تـرى  مـا ذهللاغـت متـى سنة هشر   مانية من   سدا وف  والماا اَّهال ذ ها  اذتالا
 حدرى  مـا -وسـهللام ههللايـه ل ىـهللاى -:حأـو  ف اا ذهللاغه حمدا حن حظن ما  نبا ح نذت ل د هنا فيكشف

 بـاهلل يحلـف فكـل(6) يتزعمـان الـر هللاأن ههللاـى حمر كنت حن  يعهللام  ال و ه  رب  حن غأر ت والن ما
 أـ كر  وال حمـدهم يـد م ال حن كراهيـة أيمـانهم عـن فأكفر أهلي إلى فأنقلب يتزعمون  النفر على أو
 هرضـه هرضـا ا دهـا كـان نمـاا  و  الـراممأن حرمـم وحنـت ،الضر مسنى ن ح ربه فنادى بمق إال حمد

                                                 

 458ص  النياية ف  غرل  المدأث واَّ ر الذن اَّ أر (1)
 475رقم  4/15ال هد الذن المبارا  ((2

 7/51، والتارلل الصذأر لهللاذخارت  419/ 7هو ه أال ذن خالد ذن ه أال اَّأهللا  ال  ات الذن مبان  (3)

 ش     ههللايه وَب  َ  الهللامم من ههللايه ما حصَ رُ  ُحِخ  ال ت الَعْظم هو مرَّ  وقاا ههللايه ما ُحِصال ال ت الَعْظمالعرق:  (4)
 4/311ذن سأد  المخىص ال َيِسأر

  3/497لسان المأ ان الذن منظور َحْبَطدَ  َرْل اً  َأِرلثُ  راثَ  اإِلْبطا ُ  الرَّْلثُ فراث:  (5)

النياية ف  غرل  ،  مهللافيما َّ الْ  هنيما ُيكفِلر كان ههللايه فَيْمهللِافان فيه فأخَتهللِافان شأئاً  َأَتداَهيان حت  أت اهمان: (6)
 458ص  المدأث واَّ ر الذن اَّ أر
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 كـان المـ فخـرذ فيـه وتعـالى تبـارا ل مـن يكـون  لما ىاذرا ذهللاغ ال ت أخذر  وتعالى تبارا ل ههللاى
 ل فاهـاد فاغتسـال وشـرا  بـارد مغتسـال هـ ا ذر هللاـا اركـ  إليـه ل فـدومى ما تـه مـن إليه أخرذ
 حو حلــم مــن  وفــه فــ  كــان مــا ل فد هــ  وشــر  يكــون  كــان مــا حمســن ههللاــى وبشــر  وشــعر  لممــه
 من لـه إلـى يمشـ  حقذـال  م باآلخر وارتدى بدمدهما فات ر السما  من  وبأن ههللايه ل ن ادف ضعف
 رحأـت هـال ل رممـا حت :وقالـت ههللايـه فسـهللامت تعرفـه ال وهـ  ل أته متى فدقذهللات امرحته ههللاى وراث
  -ههللايه ل ىهللاى- حأو  ل نذ  :قاا ؟هو من :قاا المذتهللاى الر ال ه ا
 به ضربيا (1)ضغ ا وحخ  حأو  فان  :قاا ىميما كان إ  منا به حشبه قط حمد رحأت ما ول حما

  سمابة قذهللاتدف ،معيم وم هللايم حههللاه إليه ل ورد (2)ا، مام كان الضغث  لا حن شيا  اذن ف هم
 وقطانيــة شــعأر  حنــدر إلــى حخــرى  ســمابة وحقذهللاــت ،امــتألت متــى  هبــا قممــه نــدرح فــ  ســ هللات متــى

 .(3)امتأل متى ورقا فيه فس هللات
 تخريج الحديث :
بــه  ،هــن اذــن الشــيا  ،هــن ه أــال ،مــن طرلــق أــونَ ذــن أ لــد (5)وال رطذــ  (4) ،حخر ــه الطذرانــ 

 .بم هللاه
من طرلق اذن وه  ،هن نافب ذـن أ لـد،هن ه أـال ذـن خالـد بـه  (7)واذن مبان(6)وحخر ه الطماوت 

 ذنمو .
 به ذنمو . ،هن نافب ذن أ لد،من طرلق سعأد ذن حذ  مرلم المىرت  (8)ىوحخر ه حذو يعهللا

 دراسة رجال اإلسناد:
 قهللايال، وهًما ال هرت  هن رواأته ف  حن إال   ة أ لد، حذو :األ يِلي النجاد أبي بن يِزيد  بن  يُونس -

 .ال ماهة له روى (9)ومائة وخمسأن تسب سنة مات خطد، ال هرت  غأر وف 
 ف  الناَ ح ذت من المدأن  ذن ههللا  وهد  ،ىميح كتابه :ميدت واذن المبارا، اذن قاا

 معمر، من لهللا هرت  حروى  حمًدا رحأت ما :مر  المبارا اذن وقاا ،كتابه من مدث إ ا ،ال هرت 
 

                                                 

 468/ 37، همد  ال ارت شرح ىميح الذخارت حشذيه وما مشيش من الأد مال  :الضغث (1)

 3/44، غرل  المدأث الذن قتأبة  اَّ ال من:  هباَ اذن وقاا.  فضَر  ُهود مائة هوال مام :(2) 

 ال مح ندرح ف  فدفرغت سمابة له ل فبعث لهللاشعأر واآلخر لهللا مح حمدهما ندرانح له كانروت حن سأدنا حأو  ،(3) 
 6/134،فتح البارت الذن م ر  فا  متى الفضة الشعأر حندر وف  فا  متى ال ه 

  11رقم  4/384اَّمادأث الطواا لهللاطذران   (4)
  383/ 44تفسأر ال رطذ   (5)

 1954رقم  44/949مشكال اَّ ار لهللاطماوت  (6)

 3858رقم  7/497( ىميح اذن مبان 7)

 4647قم ر 6/355( مسند حذ  يعهللا  الموىهللا  8)

 641ت رل  التي أ  ص  (9)
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 ربما بم ة، وليَ ك أر ، المدأث، مهللاو كان :سعد ذن مممد وقاا(1)،لهللامسند حمفظ أونَ حن إال
 وكيب هنه وروى  ،المفظ س   كان :وكيب قاا :منذال ذن حممد وقاا(2)،المنكر بالش    ا 
 حمادأث هند  تشتبه وكانت المدأث، عرفي يكن لم :وقاا مر  حمر  حممد وضعف حمادأث،  ال ة

 :مر  وقاا .منه خطد حقال وه أال ال هرت، هن الخطد ك أر :مر  وقاا سعأد، بدمادأث ال هرت 
  (3).مر  حممد وو  ه .منكرات ال هرت  هن مدأ ه ف 

 دموقُ  ال هرت، ف  معمر ههللايه دموقُ  مر ، وو  ه ،(4)ت ال هر  ف  الناَ ح ذت من :معأن اذن وقاا 
   تان، وهما ال هرت، ف  معمر من حسند أونَ :مر  وقاا(5) .ال هرت  ف  اَّو اه  ههللاى أونَ
 (9)،به بدَ ال : رهة حذو وقاا (8)، والنسائ (7)،الع هللا  وو  ه.(6)ال هرت  ف  هالمان
 ال نمن :المىرت  ىالح ذن حممد وقاا .ىدوق  :خراش اذن وقاا  (10)،ال  ات ف  مبان اذن و كر 
 (12) أونَ ههللاى ن ا (11)حأهللاة قدم إ ا ال هرت  كانو  :قاا حمًدا، أونَ ههللاى ال هرت  ف  ن دم

 عن الحديث هذا في روى وقد يسير، بشيء الزهري هن رواأته ف  تصهللام   ة هو قالت البام ة:

 . الزهري
 إمـام فقيـه متفـق علـي جاللتـه واتقانـه:شـهاب بـن هللا عبـد بـن هللا عبيـد بن مسلم بن محمد -

 .(7)سب ت تر مته ف  المدأث رقم 
 . اا اإلسناد   ات باق  ر  -

 سناد:اإل ىالحكم عل
 .-ىهللا  ل ههللايه وسهللام –هن النذ   سناد  ضعأف ، بسذ  ارساا ال هرت لهللامدأثإ

                                                 

 43/994تي أ  الصماا  (1)
 7/931الطب ات الصذرت  (2)
 3/948،العهللاال ومعرفة الر اا  481بمر الدم ص  (3)
  444/459تي أ  التي أ   (4)
  19ص   مالدار تارلل اذن معأن رواية ه مان  (5)
 444/459تي أ  التي أ   (6)
  3/475ال  ات لهللاع هللا   (7)
 43/994 أ  الصماا تي (8)
  318/ 5ال رح والتعدأال  (9)

  7/618ال  ات الذن مبان  (10)
 حأهللاة مدأنة :وقأال الشام، وحوا الم ا ، آخر ه  :وقأال الشام أهللا  مما ال هللا م بمر سامال ههللاى مدأنة بالفتح :حأهللاة (11)

 قرد  فخالفوا فمسخوا السذت مأو  السما ىأد ههللاأيم ل مرم ال أن لهللاأيود مدأنة وه  يسأر،  ر  ذيا هامر  ىغأر 

 (4،346، مع م ما استع م  4/353وخنا لر ) مع م الذهللادان 
والصاشف  43/994،وتي أ  الصماا  4/314،والتعدأال والت رلح  8/116انظر تر مته ف  التارلل الصذأر   (12)

 ، 44/459،وتي أ  التي أ   1/183،ومأ ان االهتداا  44/463،وت كر  المفاظ  3/111
  7/115ان المأ ان لس 
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 :-رحمه هللا -قال ابن األثير
ُمـوا الرجـل م طيَّـة بئس]  المدأث ومنه -  َوالْظعـنَ  َذهللاـد إلـى الَمِسـأر حرادَ  إ ا الرُ ـال حنل  معنـا  [ ز ع 
مـه مـا فشـبَّه حَرَبـه يْ ضـ  متـى وسار مطأته رِك  ما ة ف   بـه وَلَتَوَىـالل  َكالِمـه حمـام الُمـتَصهللالم ُيَ دِل
ــال التــ  بالَمِطيــة - وكــ ا كــ ا َ هُمــوا قولــه مــن - َغَرضــه إلــى نمــا  الماَ ــة إلــى ذيــا ُأتوىل  ي ــاا وا 

نمـا فيـه َ ذـت وال لـه َسـَند ال مدأث ف  َ َهم وا  مـن َفَضـمل  الـَبال  سـذأال ههللاـى اَّلُسـن ههللاـى ُيمَكـى وا 
 (1) . الظنل  من قرل :  والفتح بالضم وال  هم.  سذأهللاه ه ا كان ما المدأث

  (28الحديث رقم )
 :-رحمه هللا- (2)أبو داود اإلمام قال

َ َنا َ َنا ،َشْأَبةَ  َحِذى ْذنُ  َبْكرِ  َحُذو َمدَّ  (5)ِقاَلَبةَ  َحِذى َهنْ  َيْمَأى َهنْ (4) اََّْوَ اِهىلِ  َهنِ (3) َوِكيب   َمدَّ
  ىـهللاى- َِّّ  َرُسـواَ  َسـِمْعتَ  َمـا :  َمْسـُعود ََِّذـى َِّّ  َهْذـدِ  َحُذـو َقـااَ  َحوْ  َِّّ  َهْذـدِ  ََِّذـى (6)َمْسـُعود   َحُذو َقااَ 
ُجلِ  م ِطيَّةُ  ِبْئس  " ُموا الرَّ  .ُمَ ْيَفةُ  َهَ ا َِّّ  َهْذدِ  َحُذو:َداُودَ  َحُذو َقااَ . « ز ع 

 تخريج الحديث :
 (10)،واذـن حذـ  هاىـم  (9)واإلمـام حممـد، (8)،شـأبةاذن حذـ  و  ف  اَّد  المفرد، (7)الذخارت  حخر ه

واذـــــــن  (15)،وحذـــــــ  نعـــــــيم(14) ،، واذـــــــن المبـــــــارا (13)،وال ضـــــــاه  (12)،والذأي ـــــــ  (11) ،والطمـــــــاوت 
  ،به بم هللاه م يفة ذن اليمان،من طرلق يمأ  هن حذ  قالبة هن حذ  (16)اَّهراذ 

 
 

                                                 

 458ص  النياية ف  غرل  المدأث واَّ ر الذن اَّ أر (1)
 1571رقم  1/115سنن حذ  داود ، كتا  اَّد  ، با  ف  قوا الر ال  هموا  ((2

 984وكيب ذن ال راح ذن  مهللايح الرااس  ، ت رل  التي أ  ص (3)

 417صهذد الرممن ذن همرو ذن حذ  همرو اَّ اه  ، ت رل  التي أ   (4)

 411هو هذد ل ذن  لد ذن همرو ال رم  ، ت رل  التي أ  ص (5)

 459هو ه بة ذن همرو ذن  عهللابة  اَّنىارت ،ىماذ   هللاأال ، ت رل  التي أبص  (6)

 763رقم  4/368اَّد  المفرد لهللاذخارت  (7)
 36417رقم  8/18مىنف اذن شأبة  (8)
 47179رقم  38/417مسند حممد  (9)

 3758رقم  1/645ن  الذن حذ  هاىم اآلماد والم ا (10)
 4/474مشكال اآل ار لهللاطماوت  (11)
  34658رقم  317/ 41السنن الصذرت لهللاذأي    (12)
 763رقم  3/368مسند الشيا   (13)
 477رقم  4/437ال هد الذن المبارا  (14)
 3515/ 9معرفة الىمابة َّذ  نعيم   (15)
 4766رقم  374/ 1مع م اذن اَّهراذ   (16)
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من طرلـق حذـ  قالبـة هـن حذـ  الميهللاـ  هـن  (2)،الخرائط     اَّد  المفرد،ف (1)الذخارت  وحخر ه
 مسعود به بم هللاه.  حذ

ُُدراسة رجال اإلسناد :

 ست سنة ههللا  خالفة حوا ف  مات شيأر، ىماذ (3)العبس  ل هذد حذو :اليمان بن حذيفة -

  (4).و ال أن .
 ا نتأن سنة مات ولرسال، أدلَ لصنه ت، ذ   ة اليمام ، نىر حذو :الطَّاِئي كثير أبي بن يحيي -

 .ال ماهة له روى  .(5)ومائة و ال أن

 له يىح لم :وي اا اإلرساا، ك أر :وقاا المدلسأن، من اَّولى المرتبة ف  م ر اذن هد 
 وحذ  وحنَ،  اذر، منيم الىمابة، من  ماهة هن روى  :العالئ  وقاا(6)،ىماذ  من سما 

 فإنه مالا، ذن حنَ إال الىمابة من حمًدا أدرا لم :وقأال م،مسهللا ىميح ف  هنه ومدأ ه حمامة،

 معأن اذن له وح ذت وهرو ، ،أ لد ذن السائ  من يسمب لم وقأال منه، يسمب ولم راية رآ 

 نهذد الرمم من وال المارث، ذن نهذد الرمم ذن بكر حذ  من يسمب لم :وقأال هرو ، من السما 

  لـد،  ـد سـالم حذ  من يسمب ولم  لد، من السما  ماتم حذو له وح ذت سالم، ذن  لد من وال اَّهرذ،

 (7).منذال ذن حممد ه ا وحنكر قالبة، حذ  من يسمب لم :وقأال البكال ، نوف من يسمب ولم

 فأـرد إرسـاله حمـا يضـر، ال وتدليسـه ولـدلَ، ولرسـال، م ـر، اذـن قـاا كمـا  ذـت،   ـة :قالـت البام ـة

 .إرساا فيه مما ليَ مدأثه ا الو  هنيم، حرسال همن مدأ ه

 .باقي رجال االسناد ثقات 
 اإلسناد: ىالحكم عل

 (8) إسناد  ىميح ،وقد ىممه اإلمام اَّلبان 
***** ***** 

 
 
 
 
 
 

                                                 

 764رقم  4/368  المفرد لهللاذخارت اَّد (1)
 614رقم  3/486مساوت اَّخالق لهللاخرائط   (2)
 3/11، اإلىابة ف  تمأأ  الىمابة  4/317سد الغابة ف  معرفة الىمابة ح (3)

 491 ت رل  التي أ  ص(4)  
 956ت رل  التي أ  ص  (5)
 64طب ات المدلسأن الذن م ر ص (6)
 ،ذتىرف 366 امب التمىأال ص  (7)
 41/173ىميح وضعأف سنن حذ  داود (8)
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 :-رحمه هللا -قال ابن األثير

ْدت]  العـاص ذن همرو مدأث ف (  َ{ )   هن}  ل غ أن أر  الة عن ى الناس ُتب   إليهـا يزع ُنون  م ق 
ـى ِ  إلـى َ َهـن ي ـاا.  يـاإلأ َيمأهللاون  حت[   إلأيـا أرَكُنـون  حظن ـه:  موسـى حُذـو قـاا.  إليـه مـااَ  إ ا الشَّ

اها االن يــادُ  وهــو اإل هــان مــن ُأـْ ِهنون :  يكــون  حن التَّْىــمأف إلــى اَّقــر :  قهللاــت.  فُىـمِلف  فعــدَّ
 (1).َأْ َهُنون  من حْبَعدها فما أرَكُنون  وحملا.  الالَّم بمعنى ِذإَلى

  (29الحديث رقم )
 .تخرلأ له ىلم حه ر ههللاقالت البام ة: 

***** ***** 
 :-رحمه هللا-قال ابن األثير 

 النــاَ هــن َرِغُذــوا الــ أن ال َّهــاِنأفَ  وهــ   إيَّــاصم]  ميمــون  ذــن همــرو مــدأث فــ (  ه{ )   هنــف} 
ــما ح ِنَمــة وقأــال.  واَّصــار ُ  اَّديــم حطــَرافُ  وحىــهللايا.  الُمْختهللاَفــة الِفــَرق  هــ [  الَ ماَهــة وفــاَرُقوا  السَّ
عر ف  َتِ ى  ما وحص رُ ، لإلْشبا  ال َّهاِنأف ف  واليا ُ  َ هاِنفُ  وَ مُعيا ِ ْهِنفة وامدُتيا  من شبَّه الشِل

 (2).ذيا الَ مَاهة هن َخرذ
  (11الحديث رقم )
 تخرلأ له ىلم حه ر ههللاقالت البام ة: 

***** ***** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

  458ص  النياية ف  غرل  المدأث واَّ ر الذن اَّ أر(1) 
  458ص  النياية ف  غرل  المدأث واَّ ر الذن اَّ أر(2) 
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 لخامسالمبحث ا                                       
 .الغينالزاي مع 

 :-رحمه هللا-قال ابن األثير 
 مـن اَّْ َغ   مب وال  غ .  ىغار   ِق َّا  حت [ ُزْغبٌ  أْجرٍ  له ُأْهِدى أنه]  فيه(  َ{ )   غ  -

ا الرلش ِىغار:  ال ََّغ  به َيطهللاب ما حول  (1) .ال َّغ ِ  من الِ  َّا  ههللاى ما به شل
  (11الحديث رقم )

 :-رحمه هللا- (2)ابن سعد اإلمام قال
ســماق ،هــامر ذــن اَّســود حخذرنــا  ذــن مممــد ذــن ل هذــد هــن، شــرلا حخذرنــا :قــاال ،هيســى ذــن وا 
 مــن ب نـا  -سـهللام و ههللايـه ل ىـهللاى- النذـ  حتأـت :قالــت، هفـرا  ذـن معـو ل  ذنـت بيـبالرُ  هـن ،ه أـال
 .به تمهللا  وقاا،  هبا حو مهللايا كفه مال  وحهطان  ،منه فدصال :قالت(3) زغب وأجر رط 

 تخريج الحديث :
سماق ذن راهوية(6)،اإلمام حممدو (5)،والترم ت (4)،الطذران  حخر ه  (8)،والذأي   (7)،وا 

هــن الربيــب ذنــت ،هــن هذــد ل ذــن ه أــال  ،مــن طرلــق شــرلا(10)والشــأل اَّىــذيان  (9)،نعــيم ووحذــ
 بم هللاه. هذن هفرا  بامعو  
سـماق إف  الشمائال مـن طرلـق مممـد ذـن (13)والترم ت (12)،دنياواذن حذ  ال (11) ،الطذران  وحخر ه

 بم هللاه. ههن الربيب ذنت معو  ذن هفرا  ب ،هن حذ  هذأد  ذن مممد ذن همار ذن ياسر،
 

                                                 

 458ص  النياية ف  غرل  المدأث واَّ ر الذن اَّ أر(1) 
 4/454الطب ات الصذرت الذن سعد ((2

لشِ  من َأْنُذتُ  ما حوا وال ََّغ ُ  َ َغ  َههللاْأيا الَّت  وال  ْغ ُ  الِ  َّا ِ  ِىَغارُ  اََّْ رُ  ُ ْغ ُ  حْ ر   (3) غرل  المدأث الذن  الرِل
 4/147ال و ت 

 651رقم   31/374  المع م الصذأر لهللاطذران (4)
 311رقم  4/468الشمائال المممدية لهللاترم ت  (5)
 37131رقم  965/ 11مسند حممد  (6)
 3367رقم 9/411مسند إسماق ذن راهوية  (7)
 9967رقم  416/ 9شع  اإليمان لهللاذأي    (8)
 6/4443معرفة الىمابة َّذ  نعيم  (9)

 677رقم  4/494حخالق النذ  َّذ  الشأل اَّىذيان   (10)
 657رقم   31/371  المع م الصذأر لهللاطذران (11)
 497رقم  4/415مكارم اَّخالق الذن حذ  الدنيا  (12)
 314رقم  4/468م ت الشمائال المممدية لهللاتر (13) 
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 به بم هللاه. ال،من طرلق يمأ  ذن يمأ  ،هن شرلا ،هن هذد ل ذن ه أ(1)وحخر ه الذأي   
 دراسة رجال اإلسناد:

 ل ىـهللاى- النذـ  ىبمت قد :وقأال ،(2)راية ليا: الن ارلة األنصارية ءعفرا بن معوذ بنت الربيع -
  (3).هظيم قدر وليا- وسهللام ههللايه
 ه، ٧١١ ت ال اض ، الصوف  ل هذد حذو ،النخعي شري  أبي بن هللا عبد ابن هو :شري  -

 :فيه مختهللاف بعدها، وقأال
 : (5)مر  وقاا ،"  ة شرلا(4) ف اا مطهللا اً  مر  و  ه ف د ، شرلا ف  معأن اذن حقواا تعددت

 ال إنه إال   ة، شرلا(6): مر  وقاا ، "  ة هو و بش  ، – ال طان يعن  – يمأى هند شرلا يكن لم

 إ ا حنه إال ،   ة ىدوق، شرلا  (7)مر  وقاا ، "شعبة و سفيان ههللاى ذنفسه أ ه  و ، يغهللاط و أت ن

 ."يغهللاط كان و ، المدأث ك أر مدمونًا،   ة كان  (8):سعد اذن قاا و ."منه إلأنا حم  غأر  خالف

 إسماق هنه الناَ حروى  كان و المدأث، مسن كان و ،   ة كوف (9) :الع هللا  قاا و

 إذراهيم قاا و ،" داً  المفظ س     ة، ىدوق، شرلا (10):شأبة حذ  ذن يع و  وقاا ،"اَّ رق 
 .، "  تـان َّنيمـا ؛ذولـةم   لادتيمـا مفـص و شـرلا،(12):قطنـ  الـدار قـاا و ،"  ـة كـان (11)المربـ 

 . (13)ال  ات ف  شاهأن اذن و كر 

 ىام  الخطد، ك أر كان(14) :ف اا بمدأ ه؟ يمتأ شرلا  : رهة َّذ  ماتم حذ  اذن قاا و

 حذو ف اا ، ذواطأال بدمادأث ذواسط مدث إنه :الىائغ فضهللاا له ف اا حميانًا، يغهللاط هو و ، مدأث

 حأيما اَّموص، حذ  و شرلا هن حذ  سدلت(15):حيًضا تمما حذ  اذن وقاا "ذواطأال ت ال ال : رهة

  ."حغاليط له كان قد و ، َشِرلا   :إليا؟قاا حم 

                                                 
 9568رقم  9/416شع  اإليمان لهللاذأي    (1)

  7/614اإلىابة ف  تمأأ  الىمابة   (2)
 4/954ستيعا  ف  معرفة اَّىما  اإل (3)
  46رواية اذن طيمان ص  –لر اا امن كالم حذ   كرلا يمأ  ذن معأن ف  (4) 
 المىدر الساذق (5)

  8/346سأر حهالم النبال  لهللا هذ  (6)  
 1/8الصامال ف  ضعفا  الر اا الذن هدت  (7)
 6/478الطب ات الصذرت الذن سعد  (8)
  4/194معرفة ال  ات لهللاع هللا  (9) 

  1/359،وتي أ  التي أ  الذن م ر  43/174تي أ  الصماا  (10)
 1/417تي أ  التي أ  الذن م ر  (11)
 3/339العهللاال لهللادارقطن   (12)
 465تارلل حسما  ال  ات الذن شاهأن ص  (13)
 1/466ال رح والتعدأال الذن حذ  ماتم  (14)
 المىدر الساذق  (15)
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 ههللاـى الغالـ  و اإلنكـار، بع  حمهللاأت مما مدأ ه من ههللايه حتصهللام لم ما بع  ف (1)ت هد اذن قاا و

 حنـه ال ، فظـهم سـو  مـن بـه حتـ  إنمـا النكـر  مـن مدأ ـه فـ  ي ـب الـ ت و ، االسـتوا  و الىـمة مدأ ـه
 ال ضـا  ولـ (2) مبـان اذـن قـاا و  ."الضـعف مـن شـ   إلـى فيـه أنسـ  حن يسـتمق ممـا شـأئاً  أتعمـد

 فيما أخطئ حمر  آخر ف  كان و ، 88حو ١ سنة ذيا مات و ، بعد الصوفة ول   م ، ٧٥١ سنة ذواسط

 فيـه بالصوفـة منـه المتـدخرلن وسـما  ، تخهللاـيط فيـه لـيَ منـه المت ـدمأن فسـما  ، مفظـه تغأـر ، روى 

 اَّ دت قـاا و ،"مفظـه اضـطر  ال ضـا  ول  لما و ، ىدوق "(3):  ر  ىالح قاا و ،"ك أر  حوهام
 ف  وقاا ، "ىدوق (5) :ال هذ  قاا و ."المدأث مضطر  الوهم، ك أر المفظ، س ل  ىدوقاً  كان(4)

 ت ـاذاالم هـن اَّئمـة بعـ  توقـف ، مدأ ـه فـ  مـا لـأن ههللاـى ، اَّهـالم حمـد  (6):آخـر مـوطن

 لـيَ مك رًا، ممد ًا، و ،ف أيا إماماً  المدأث، مسن شرلا كان(7) : الث موطن ف  قاا و ،"بمفارلد 

 مـن مدأ ـه و ... متابعـة مسـهللام لـه خـرذ الذخـارت،و بـه استشـيد قـد و ،  لـد ذـن كممـاد اإلت ان ف  هو

 أخطـئ ىـدوق (9):م ـر اذـن قـاا و ."خـالف فيـه و   ـة، شـرلا(8) :اليأ مـ  قاا و ."المسن حقسام

 و ،"الذد  حهال ههللاى شدأداً  هاذدًا، هادالً،فاًضال، كان و بالصوفة، ال ضا  ول  من  مفظه تغأر ك أرًا،
 تغأـر ال ضـا  ولـ  لمـا و اَّ بـات، مـن كـان مشـيور، ال اضـ ، شـرلا(10):آخـر مـوطن فـ  قـاا

 شـرلا ثمـدأ لـيَ(11) :المبـارا اذـن قـاا.ذتضـعيفه ال ـوا الن ـاد مـن  ماهـة حطهللاـق وقـد ."مفظـه

 هن ال طان سعأد ذن يمأى ذن مممد وقاا ،"بش  

 ،"مخهللاطاً   اا ما(13) :حيضاً  ال طان يمأى وقاا ،"تخهللايطاً  شرلا حىوا ف  رحأت(12) :حذيه

 ،"شأئاً  شرلا هن مد ا الرممن هذد ال و يمأى رحأت ما(14) :الم نى اذن قااو  
 
 

                                                 

 1/33الصامال ف  ضعفا  الر اا الذن هدت  (1)
  7/111ال  ات الذن مبان  (2)
 1/417تي أ  التي أ  الذن م ر  (3)
 1/417تي أ  التي أ  الذن م ر  (4)
  8/311المغن  ف  الضعفا  لهللا هذ   (5)
 8/311 هذ  سأر حهالم النبال  لهللا (6)
 4/343ت كر  المفاظ لهللا هذ   (7)
 5/499م مب ال وائد لهللايأ م   (8)
  347ت رل  التي أ  الذن م ر ص  (9)

  44طب ات المدلسأن الذن م ر ص  (10)
 1/7الصامال ف  ضعفا  الر اا الذن هدت  (11)
 1/417تي أ  التي أ  الذن م ر  (12)
 1/466ال رح والتعدأال الذن حذ  ماتم  (13)
 4/474مأ ان االهتداا لهللا هذ   (14)



 - 64 - 

 أنفـرد فيمـا ، بـال وت  لـيَ(2):آخـر مـوطن فـ  النسـائ  قاا و ،"الغهللاط ك أر شرلا(1) :الترم ت وقاا 

 الضـعفا ، فـ  (5) الُع أهللاـ   كـر  و ،"بـالمتأن لـيَ(4) المـاصم قـاا و(3) الـدارقطن  قـاا كـ ا و  ،"بـه

 قد و ، ال  ات إلى المنكرات ذتدليَ مشيور ، مطرح شرلا(7) :م م اذن وقاا (6)،ال و ت  اذن وك لا
 ."ال طان ذن ىيمأ و المبارا، اذن :اإلمامان مدأ ه حس ط

 :بدمرلن اتيم و ، ال ضا  تولأته بعد مفظه سا  ىدوق  هو :ةالبام  تقال
 االختالط :األول

 ، الن اد حقواا ف  سذق كما -مدأ ه واختالط مفظه سو  ههللاى العهللام حهال من  مب   نصل  وقد

 .به وانشغاله الصوفة قضا  تولأته بعد المفظ وسو  التغأر ه ا قأدوا العهللام حهال ولصن

 ول  من  مفظه تغأر(9) م ر اذن وقاا ،"مفظه اضطر  ال ضا  ول  لما(8) :  ر  ىالح ااق

 ."بالصوفة ال ضا 

 مفظه تغأر قد ه ا و ...ال اض  النخع  ل هذد ذن شرلا(10) :الع م  اذن السبط وقاا

 ذـن ارال بـ هذـد قـاا ): تر متـه فـ  (مأ انـه، فـ  الـ هذ  قـاا قـد و هـاال ، مـب أـ كر ال حن فيمتمـال

 فيمتمـال مخهللاطـًا،  اا ما : قاا ، بدخر  خهللاط إنما خهللاط شرلكاً  حن  هموا : سعأد ذن ليمأى قهللات: مممد

  اا مـا :ل ولـه أـرد  لـم حنـه الظـاهر و المعـروف، االخـتالط العبـار  ذيـ   سـعأد ذـن يمأـى أرلـد ال حن

 ."حههللام ل و .مخهللاطاً 

 منه سمب من و ىميح فسماهه وفةالص قضا  قذال منه سمب من حن :هند  االختالط وضابط

 ، تخهللاـيط فيـه لـيَ منـه المت ـدمأن فسـما  ، مفظـه ههللايـه تغأـر(11) مبـان اذـن قـاا .اخـتالط ففيه بعد 
 ."ك أر  حوهام فيه بالصوفة منه المتدخرلن سما و 

 ال ضا  والأته بعد همر  آخر ف  به مدث ما ذأن آخرون  فرق  و(12) ر   اذن وقاا

 والراوت  ، "فىممو   لا قذال به مدث ما ذأن و ، المدأث مفظ هن  بال ضا الشتغاله فضعفو 

 .االختالط قذال منه سمب فيمن ُأ كر ولم حسامة، ذن مماد هو المدأث ه ا ف  هنه
                                                 

  16،رقم  49سنن الترم ت ،كتا  الوضو  ، با   (1)
   4/474مأ ان االهتداا لهللا هذ  (2)
 8/346سأر حهالم النبال  لهللا هذ   (3)
 1/417تي أ  التي أ  الذن م ر  (4)
  3/454الضعفا  لهللاع أهللا   (5)
  3/45الضعفا  والمتروكأن الذن ال و ت  (6)
 9/314ذن م م الممهللا  ال (7)
  8/344سأر حهالم النبال  لهللا هذ   (8)
   347ت رل  التي أ  الذن م ر ص  (9)

  471المطذو  مب نياية االغتباط ص  –االغتباط لهللاسبط اذن الع م   (10)
  6/111ال  ات الذن مبان  (11)
  3/795شرح ههللاال الترم ت الذن ر     (12)
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 .التدليس :الثاني

 ف  حلف ممن -العهللام حهال حن إال ،(2)اإلشذأهللا  المق وهذد ،(1)الدارقطن  لهللاتدليَ ونسبه

 التـ  المدلسـأن مـن ال انيـة الطب ـة فـ  م ـر اذـن  كـر  لـ لا ،(3)يسـهتدل قهللاـة ههللاـى نىـوا -المدلسـأن

  (4).واغتفرو  تدليسيم اَّئمة امتمال

 الصوفة قضا  تولأته قذال منه سمب ومن تفرد ، ُي ذال فال مفظه، سا  ىدوق  حنه والخالىة

 .وامتمهللاو  اَّئمة اغتفر  ف د تدليسه وحما ىميح، فمدأ ه

 .  ات اإلسناد ر اا باق  -

 اإلسناد :  ىكم علالح -

ولهللامدأث متابعة  و لا بسذ  شرلا ذن هذد ل النخع  ،فيو ىدوق سا  مفظه . مسن اسناد 
 (5)شعأ  اَّرناوطوقد ضعفه ت ويه وترفعه لهللاىميح لغأر  ،

***** ***** 
 :-رحمه هللا-قال ابن األثير 

ـين عـن أْخبُرونــي]  الـد اا مـدأث فـ { ...   غـر}  - ــر   ع   [ نعــم:  قـالوا ؟ اءٌ مــ فيهـا ه ـل ُزغ 
ام َهْأن:  ُىَرد ذو ن  ُ َغر  ُنِسـذت امـرح  اسـمُ  وقأـال.  ليـا اْسـم هو قأال.  الَذهللا ا ِ  حْر  من بالشَّ
 (6) . إلأيا

  (12الحديث رقم )
 :-رحمه هللا -(7)مسلماإلمام  قال

َمِد ْذِن َهْذِد اْلَواِرِث  َ َنا َهْذُد اْلَواِرِث ْذُن َهْذِد الىَّ َمِد َومَ ،َمدَّ اِهِر ِكاَلُهَما َهْن َهْذِد الىَّ اُذ ْذُن الشَّ َّ  
ــَمدِ  َ َنا َحِذـ   ،َوالهللاَّْفـُظ ِلَعْذـِد اْلـَواِرِث ْذـِن َهْذـِد الىَّ ت َهــْن اْلُمَسـْأِن ْذـِن َ ْكـَوانَ (8)َمـدَّ َ َنا اْذــُن  ،َهـْن َ ـدِل َمـدَّ

ْعِذ   شَ  ،ُذَرْلَد َ  َ ِن  َهاِمُر ْذُن َشَراِمأاَل الشَّ اِا َمدَّ ـمَّ َ  ُحْخـَت الضَّ ْعُ  َهْمَداَن َحنَّـُه َسـَدَا َفاِطَمـَة ِذْنـَت َقـْي
َ  ا ِ  :َوَكاَنــْت ِمــْن اْلُمَيــاِ َراِت اََُّْوِا َفَ ــااَ  ،ْذــِن َقــْي َّّ ِ أِن  َمــِدأً ا َســِمْعِتيِه ِمــْن َرُســوِا  َُّّ -َمــدِل َىــهللاَّى 

ِ أِن  َفَ اَلــْت  :َلــِئْن ِشــْئَت َََّْفَعهللاــنَّ َفَ ــاَا َلَيــا :َغْأــِرِ  َفَ اَلــْت اَل ُتْســِنِديِه ِإَلــى َحَمــد   -َههللاْيــِه َوَســهللاَّمَ   :َحَ ــاْل َمــدِل
 َِّّ ِا اْلِ َياِد َمَب َرُسوِا   َنَكْمُت اْذَن اْلُمِغأَرِ  َوُهَو ِمْن ِخَياِر َشَباِ  ُقَرْلش  َأْوَمِئ   َفُدِىأَ  ِف  َحوَّ

                                                 

 44طب ات المدلسأن الذن م ر ص   (1)
 44 ات المدلسأن الذن م ر ص طب  (2)
 ، 44َّسما  المدلسأن لهللاسبط اذن الع م  ص ن، والتذأأ 98انظر : المدلسأن َّذ   رهة ص (3)

 98وحسما  المدلسأن لهللاسأوط  ص 
 44طب ات المدلسأن الذن م ر ص   (4)
 6/495مسند حممد ذن منذال ( 5)

 458ص  النياية ف  غرل  المدأث واَّ ر الذن اَّ أر (6)
 3513رقم  1/3364ىميح مسهللام ، كتا  الفتن وحشراط الساهة ، با  قىة ال ساسة  ((7

 467، ت رل  التي أ  صالتنورت  هذأد  حذو موالهم العنذرت   كوان ذن سعأد ذن الوارث هذد(8) 
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ــِه َوَســهللاَّ  - ُ َههللاْي َّّ ــا َتَديَّْمــتُ  -مَ َىــهللاَّى  ــُن َهــْوف  ِفــ  َنَفــر  ِمــْن َحْىــَماِ   (1)َفهللامَّ ــُد الــرَّْمَمِن ْذ َخَطَذِنــ  َهْذ
 ِ َّّ ُ َههللاْيِه َوَسهللاَّمَ -َرُسوِا  َّّ ِ  -َىهللاَّى  َّّ ُ َههللاْيِه َوَسـهللاََّم -َوَخَطَذِن  َرُسوُا  َّّ َههللاـى َمـْواَلُ  ُحَسـاَمَة -َىهللاَّى 

ِ  ْذِن َ ْلد  َوُكْنتُ  َّّ ْ ُت َحنَّ َرُسوَا  ُ َههللاْيِه َوَسهللاَّمَ -َقْد ُمدِل َّّ َمْن َحَمذَِّن  َفهللاُيِم َّ ُحَساَمَة َفهللامَّا  :َقااَ  -َىهللاَّى 
 ِ َّّ ُ َههللاْيِه َوَسهللاَّمَ -َكهللاََّمِن  َرُسوُا  َّّ تَـْدُروَن حَ :َقـاَا  .....ُقهللاُت َحْمـِرت ِذَأـِدَا َفـَدْنِكْمِن  َمـْن ِشـْئتَ  -َىهللاَّى 

ُ َوَرُسـوُلُه حَْههللاـُم َقـااَ  َّّ ِ َمـا َ َمْعـُتُصْم ِلَرْغَبـة  َواَل ِلَرْهَبـة   :ِلَم َ َمْعـُتُصْم َقـاُلوا  َّّ َوَلِصـْن َ َمْعـُتُصْم ََِّنَّ  :ِإنِلـ  َو
اِرتَّ َكاَن َرُ اًل َنْىـَراِنيًّا َ نِ  ،َفَ ـاَ  َفَبـاَيَب َوَحْسـهللامَ  ،َتِميًما الدَّ ُ ُصْم َهـْن َوَمـدَّ   َمـِدأً ا َواَفـَق الَّـِ ت ُكْنـُت ُحَمـدِل

ااِ  َ ِن  َحنَّـُه َرِكـَ  ِفـ  َسـِفأَنة  َبْمِرلَّـة  َمـَب َ اَلِ ـأَن َرُ ـاًل ِمـْن َلْخـم  َوُ ـَ امَ  ،َمِسيِح الدَّ َّ َفهللاِعـَ  ِذِيـْم (2) ،َمدَّ
َِ َفَ هللاُســوا ِفــ  َحْقــُرْ  ِإَلــى َ ِ لــ(3)ُ ــمَّ َحْرَفُئــوا  ،اْلَمــْوُذ َشــْيًرا ِفــ  اْلَبْمــرِ  ــْم َر   ِفــ  اْلَبْمــِر َمتَّــى َمْغــِرِ  الشَّ

ِفأَنِة َفَدَخهللاوا اْلَ ِ لَرَ  َفهللاِ َأْتُيْم َدابَّة  حَْههللا ُ  َعِر  (4)السَّ َعِر اَل َأْدُروَن َما ُقُذهللاُه ِمْن ُدُذِرِ  ِمْن َكْ َرِ  الشَّ َكِ أُر الشَّ
اَسُة َقاُلوا  :َفَ اَلْت  ؟َوْلهللاِا َما َحْنتِ  :َفَ اُلوا اَسـةُ ،َحَنا اْلَ سَّ َحأ َيـا اْلَ ـْوُم اْنَطهللِاُ ـوا ِإَلـى َهـَ ا  :َقاَلـْت  ؟َوَمـا اْلَ سَّ

ْأِر َفِإنَّـُه ِإَلـى َخَذـِرُكْم ِباََّْْشـَواِق َقـااَ  ـا َسـمَّْت َلَنـا َرُ ـاًل َفِرْقَنـا ِمْنَيـا َحْن َتُصـوَن َشـْيَطانَ  :الرَُّ اِل ِف  الدَّ ًة َلمَّ
ُ  ِو َ  :َقااَ  ْأَر َفـِإَ ا ِفيـِه حَْهَظـُم ِإْنَسـان  َرَحْأَنـاُ  َقـط  َخهللاً ـا َوَحَشـد  اًقـا َمْ ُموَهـة  َفاْنَطهللاْ َنا ِسَراًها َمتَّـى َدَخهللاَنـا الـدَّ

َقـاَا َقــْد َقـَدْرُتْم َههللاـى َخَذــِرت  ؟تَ َوْلهللاــَا َمـا َحْنـ: َأـَداُ  ِإَلـى ُهُنِ ـِه َمــا َذـْأَن ُرْكَذَتْيـِه ِإَلـى َكْعَذْيــِه ِباْلَمِدأـِد ُقهللاَنـا 
َ  ِمْن اْلَعَرِ  َرِكْذَنا ِف  َسِفأَنة  َبْمِرلَّة  َفَىـاَدْفَنا اْلَبْمـَر ِمـأَن اْغـَتهللاَم  :َقاُلوا؟َفَدْخِذُروِن  َما َحْنُتْم  َنْمُن ُحَنا

ُ ــمَّ َحْرَفْدَنــا ِإَلــى َ ِ لَرِتــَا َهــِ ِ  َفَ هللاْســَنا ِفــ  َحْقُرِبَيــا َفــَدَخهللاَنا اْلَ ِ لــَرَ  َفهللاِ َأْتَنــا َدابَّــة   ،َفهللاِعــَ  ِذَنــا اْلَمــْوُذ َشــْيًرا
ــا ــَعِر َفُ هللاَن ــَرِ  الشَّ ــِرِ  ِمــْن َكْ  ــُه ِمــْن ُدُذ ــْدَرى َمــا ُقُذهللا ــَعِر اَل ُأ ــْت  ؟َوْلهللاــِا َمــا َحْنــتِ  :حَْههللاــُ  َكِ أــُر الشَّ ــ :َفَ اَل ا َحَن

اَسـُة ُقهللاَنـا اَسـةُ  :اْلَ سَّ ْأِر َفِإنَّـُه ِإَلــى َخَذـِرُكْم ِباََّْْشــَواِق  :َقاَلــْت  ؟َوَمــا اْلَ سَّ اْهِمـُدوا ِإَلــى َهـَ ا الرَُّ ــاِل ِفـ  الــدَّ
 :وِن  َهْن َنْخاِل َذْيَساَن ُقهللاَنـاَحْخِذرُ  :َفَ ااَ  .َوَلْم َنْدَمْن َحْن َتُصوَن َشْيَطاَنةً  ،َفَدْقَذهللاَنا ِإَلْيَا ِسَراًها َوَفِ ْهَنا ِمْنَيا

َحَما ِإنَُّه ُأوِشُا َحْن اَل :َقاَا  .َنَعمْ  :ُقهللاَنا َلهُ  ؟َحْسَدُلُصْم َهْن َنْخهللِاَيا َهاْل ُأْ ِمرُ :َقاَا  ؟َهْن َحتِل َشْدِنَيا َتْسَتْخِذرُ 
َقــاُلوا  :َهـاْل ِفأَيـا َمـا   : َقـاَا  ؟تِل َشـْدِنَيا َتْســَتْخِذرُ َهـْن حَ  :َحْخِذُروِنـ  َهـْن ُبَمْأــَرِ  الطََّذِرلَّـِة ُقهللاَنـا :ُتْ ِمـَر َقـااَ 

ْيِن ُزغ ـرَحْخِذُروِن  َهْن  :َقااَ  .َحَما ِإنَّ َماَ َها ُأوِشُا َحْن َأْ َه َ :َقاَا .ِهَ  َكِ أَرُ  اْلَماِ   َهـْن َحتِل :َقـاُلوا ع 
َنَعــْم ِهــَ  َكِ أــَرُ  : ُقهللاَنــا َلــُه  ؟َهــاْل َأــْ َرُ  حَْههللاَيــا ِبَمــاِ  اْلَعــْأنِ وَ  ؟َهــاْل ِفــ  اْلَعــْأِن َمــا   :َقــاَا  .َشــْدِنَيا َتْســَتْخِذرُ 

 .....اللاْلَماِ  َوحَْههللاَيا َأْ َرُهوَن ِمْن َماِئَيا 
 تخريج الحديث :

 انفرد بدلفاظ ه ا المدأث اإلمام مسهللام دون اإلمام الذخارت 

                                                 

 48/78، شرح النووت ههللا  ىميح مسهللام  ليا ال وذ التى وهى حيما ىرت تديمت (1)

 لخم كان دوق حدد ذن مر  ذن المارث ذن هدت ذن مالا واسمه لخم إلى أنسذون  يور مش كذأر  قذأهللاة وه : لخم (2)
 فسم  هامر إىبب مالا ف  م ،هدت ذن هامر   ام واسم ،هدت ذن مالا لخم اسم نوكا فاقتتال حخولن و  ام
/ 36ارت ، همد  ال ارت شرح ىميح الذخالهللاطمة والهللاخمة لخما فسمى مالصا هامر ولخم   مت حىبعه َّن   اما
311 

 48/84، شرح النووت ههللا  مسهللام  الأيا الت اا حى(3) 

 48/84، شرح النووت ههللا  مسهللام ك أر  الشعر غهللايظ االههللا  الشعر ك أر : حههللا  دابة (4)
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 دراسة رجال اإلسناد :
ِصـيب - هــ، حمـد الىـمابة الصـرام، وغـ ا  64ت  األسـلمي أبـو عبـد هللا :بـن الحـارثُبريدة بن الح 

 .(1)ست هشر  غ و  -ىهللاى ل ههللايه وسهللام-مب النذ  
ْيٌن  -  .بال م ة (2)  ة مشيور ضعفه الع أهللا : اْلُمع لِ مُ بن ذكوان ُحس 

َد ِذَوْىهللِاِه،: (3)قاا ال هذ  َوَغْأُر  ِمَن الُمفلاِظ َحْرَسهللاه، َفَكاَن َماَ ا؟  َوَ َكَر َلُه العِ ْأهللِا   َمِدْأ ًا َواِمدًا، َتَفرَّ
، َوَنا ََ ِمْن َشرِط ال ِلَ ِة َحْن اَل َيغهللاَط َحَذدًا، َفَ ْد َغهللاَط ُشْعَبُة َوَماِلا   .ِهْيَا ِذِيَما ِ َ ًة، َوُنبالً َفهللاْي

 ىدوق  ت،البىر  سيال حذو اَلتن وِرت، موالهم :العْنذرت  سعيد بن الوارث عبد بن الصمد عبد-

 .ال ماهة له روى  .(4)ومائتأن سبب سنة مات شعبة، ف   ذت

 (6)نمأر واذن ،أخطئ  :وقاا قانب، واذن ،مدمون  و اد والماصم، .(5)،سعد اذن و  ه

 ىدوق  :ماتم حذو وقاا ،(8)شعبة ف   ذت :المدأن  اذن وقاا (7)،ال  ات ف  مبان اذن و كر 

 .حخطا  له   ة حنه الرا ح :قالت البام ة (10)،م ة :ال هذ  وقاا ،(9)المدأث ىالح
 ا نتأن سنة مات هشر  المادية من هذأد  حذو:  الوارث عبد بن الصمد عبد بن الوارث عبد-

 (13) ،وقاا ال هذ  :  ة(12)،ال  ات ف  مبان اذن  كر  ( 11) بعد المئتأن وخمسأن
 وقاا (16) ،دوق وقاا العأن  :ى (15)، قاا اذن م ر :ىدوق  (14) ،ىدوق : ماتم حذو قاا

 .قالت البام ة :هو   ة  (17)به بدَ ال :النسائ 
 .باق  ر اا االسناد   ات 

                                                 

 .4/386اإلىابة ف  تمأأ  الىمابة الذن م ر  (1)

 .455رقم  4/365 لهللاع أهللا  الضعفا  الصذأر (2)

 .6/416سأر حهالم النبال  لهللا هذ   (3)

 496ت رل  التي أ  ص  (4)
 7/411الطب ات الصذرت  (5)
  6/354، تي أ  التي أ  55/ 48تي أ  الصماا  (6)
  8/141ال  ات الذن مبان  (7)
 6/354تي أ  التي أ   (8)
  3/131التعدأال والت رلح  (9)

 4/694الصاشف  (10)
 674ت رل  التي أ  ص (11)
 8/146ال  ات الذن مبان (12)
 4/674 الصاشف (13)
 6/76ال رح والتعدأال  (14)
 674ت رل  التي أ  ص (15)
 6/13مغان  اَّخيار لهللاعأن   (16)
 54مشأخة النسائ  ص  (17)
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 اإلسناد ىالحكم عل -

 سناد  ىميح ،حخر ه اإلمام مسهللام .إ
***** ***** 

 :-رحمه هللا-قال ابن األثير 
ق  هذا بعد يكونُ  ثم]  هنـه ّل  رض  ههللا  مدأث وف  - ـر  ـر مـن غ   شـأريُ  المـدأث وسـياقُ  [ ُزغ 

ــا.  اَّولــى غأــرُ  ولعهللايــا الَبْىــر  حر  مــن هــأن حنيــا إلــى  - الُمْيمهللاــة العــأن بســكون  - ُ ْهــر فدمل
 (1) .بالم ا  فموضب  

  (11الحديث رقم )
 .تخرلأ لهى لم حه ر ههللاقالت البام ة: 

***** ***** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 458ص  غرل  المدأث واَّ ر الذن اَّ أر النياية ف  (1)
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 لسادسالمبحث ا                                       
 .الفاءمع  الزاي

 :-رحمه هللا-قال ابن األثير 
ـى أنـه]  فيه(  ه{ )   فت}  ْفـت ُطهللِاـى الـ ت اإلنـا    هـو[  األْوِعيـة عـن الُمزفَّـت عـن ن ه   وهـو بال ِل

 (1) . فيه اْنُتِذ   م ال َارِ  من نو   

  (14الحديث رقم )
 :-رحمه هللا- (2)البخاري اإلمام  قال
َ َنا- َ َنا، َِّّ  َهْذــدِ  ْذــنُ  َههللِاــ    َمــدَّ  َهــنْ (3) ُمَ اِهــد   َهــنْ  اََّْْمــَواِ  ُمْســهللِام   َحِذــ  ْذــنِ  ُســهللاْيَمانَ  َهــنْ  ُســْفَيانُ  َمــدَّ

و ْذنِ  َِّّ  َهْذدِ  َهنْ (4) ِهَيا    َحِذ  ـا َقـااَ  -َهْنُيَمـا َُّّ  َرِض َ  -َهْمر   َههللاْيـهِ  َُّّ  َىـهللاَّى- النَِّذـ    َنَيـى َلمَّ
ََ  -َوَسـهللاَّمَ  َههللاْيـهِ  َُّّ  َىـهللاَّى- ِلهللانَِّذـ لِ  ِقأـالَ  ِ َيةِ اََّْْسـ َهنْ  -َوَسهللاَّمَ  َِ  ُكـال   َلـْي  َلُيـمْ  َفـَرخََّص  ِسـَ ا ً  َأِ ـدُ  النَّـا
ْيرِ  اْلَ رلِ  ِف   (5).اْلُمز فَّتِ  غ 

 تخريج الحديث :
 .من طرلق م اهد هن حذ  هيا  هن هذد ل ذن همرو ذن العاص به بم هللاه (6)حخر ه مسهللام
 .و به ذنمو من طرلق همرو ذن مر ،هن  ادان ، هن هذد ل ذن همر  (7)سائ وحخر ه الن

مـن طرلـق  لـاد ذـن فيـا ،هن حذـ  هيـا ،هن هذـد ل (9)والطمـاوت  (8)وحخر ه حممـد ذـن منذـال
 ذن همرو، به ذنمو .

 .نَ ذن مالا بم هللاهحمن طرلق ال هرت هن (11)ومسهللام(10) ،وحخر ه الذخارت 
 ، سماق ذن سولد هن معا   هن هائشة بم هللاهمن طرلق إ(12)وحخر ه مسهللام 

                                                 

 458ص  النياية ف  غرل  المدأث واَّ ر الذن اَّ أر(1) 
 َبْعدَ  َوالظ ُروفِ  اََّْْوِهَيةِ  ِف  َوَسهللاَّمَ  َههللاْيهِ  َُّّ  َىهللاَّى النَِّذ لِ  يصِ َتْرخِ  َبا ىميح الذخارت ، كتا  اَّشربة ،  ((2

 9954رقم  7/417النَّْي ِ 
  931، ت رل  التي أ  ص  المخ وم  الم اذ حذو  ذر ذن م اهد(3) 

 148، ت رل  التي أ  صهيا  حبا يكنى،  العنس  اَّسود ذن همرو(4)

ْفتِ  ُيْطهللاى الَِّ ت ا ُ اإِلنَ  هو: الُم فَّتِ  (5)   4/147غرل  المدأث الذن ال و ت  بال ِل

رقم  4/4989 والن أر والمنتم والدبا  الم فت ف  االنتبا  هن الني  با  ىميح مسهللام ، كتا  اَّشربة، (6)
3111 

 9449رقم 4/334السنن الصذرت لهللانسائ   (7)

 9454رقم  5/468مسند حممد  (8)

 6143رقم 1/393شرح مشكال اَّ ار  (9)

 9987رقم  7/416ىميح الذخارت ، كتا  اَّشربة، با  الخمر من العسال  (10)
رقم  4/4977والن أر والمنتم والدبا  الم فت ف  االنتبا  هن الني  با  ىميح مسهللام ، كتا  اَّشربة،(11) 

4553 
رقم  4/4975والن أر موالمنت والدبا  الم فت ف  االنتبا  هن الني  با  ىميح مسهللام ، كتا  اَّشربة،  (12)

4558 
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 .من طرلق مماد ذن  لد هن حذ   مر  هن اذن هباَ بم هللاه (1)وحخر ه مسهللام 
 دراسة رجال اإلسناد :

اختالطـه وتدليسـه ال يضـر ،سـب ت و :    ـة الهاللـي ميمـون  عمـران أبـي بـن عيينـة بـن سـفيان -
 .(31)التر مة له ف  المدأث 

 . ات باق  ر اا اإلسناد   - 
 اإلسناد: ىالحكم عل

 إسناد  ىميح ،حخر ه الذخارت ومسهللام .
***** ***** 

 :-رحمه هللا-قال ابن األثير 
ب ي ْزِفْرن  النساءُ  وكان]  فيه(  َ{ )   فر}   ممهللاو  ً  يْمِمهللاَنيا حت[  الغ ْزوِ  في الناس ي ْسِقين الِقر 
ْفر.  َممال إ ا واْ َدَفر  َفرَ .  ما   (2)  الِ ْربة:  وال ِل

  (15الحديث رقم )
نما عثرت عليه بلفظ "تنقزانبالحديث  ىعل رلم أعث  "  .لفظ ابن األثير ،وا 

 :-رحمه هللا-(3)البخاري اإلمام  قال
َ َنا َ َنا (4)،  َمْعَمر َحُذو َمدَّ َ َنا (5)،اْلَواِرثِ  َهْذدُ  َمدَّ َ   َهنْ  (6)،اْلَعِ ل  َهْذدُ  َمدَّ  :َقـااَ – َهْنـهُ  َُّّ  َرِضـ َ - َحَن
َُ  اْنَيَ مَ  ُحُمد   َأْومُ  َكانَ  َلمَّا  َحِذـ  ِذْنتَ  َهاِئَشةَ  َرَحْأتُ  َوَلَ دْ : َقااَ - َوَسهللاَّمَ  َههللاْيهِ  َُّّ  َىهللاَّى -النَِّذ لِ  َهنْ  النَّا
نَُّيَما ُسهللاْيم   َوُحمَّ  َبْكر   َرَتانِ  َواِ  ب   ت ْنُقز انِ  ُسوِقِيَما َخَدمَ  َحَرى  َلُمَشمِل  َههللاـى اْلِ ـَر َ  تَـْنُ اَلنِ  :َغْأُر ُ  َوَقااَ  (7)،اْلِقر 

 اْلَ ْومِ  َحْفَوا ِ  ِف  َفُتْفِرَغاِنَيا ،َتِ أَئانِ  ُ مَّ  َفَتْمآَلَِنَيا َتْرِ َعانِ  ُ مَّ  اْلَ ْومِ  َحْفَوا ِ  ِف  ُتْفِرَغاِنهِ  ُ مَّ  ،ُمُتوِنِيَما
 تخريج الحديث :

هذـد من الـدارم ، هـن حذـو معمـر المن ـرت ،هـن هذـد ل ذـن هذـد الـرممـن طرلـق (8) ،حخر ه مسهللام
 الوارث به بم هللاه.

 دراسة رجال اإلسناد :
 . ميب ر اا اإلسناد   ات 

 اإلسناد: ىالحكم عل 
 إسناد  ىميح ،حخر ه الذخارت ومسهللام .

 
 

                                                 

رقم  4/4977والن أر والمنتم والدبا  الم فت ف  االنتبا  هن الني  با  ىميح مسهللام ، كتا  اَّشربة، (1)
4559 

 458ص  النياية ف  غرل  المدأث واَّ ر الذن اَّ أر(2) 
 3881رقم  1/44غ و النسا  وقتالين مب الر اا  َبا ىميح الذخارت ، كتا  ال ياد والسأر ،  ((3

  449، ت رل  التي أ  ص  معمر حذو التميم  الم اذ حذ  ذن همرو ذن ل هذد (4)

 467، ت رل  التي أ  ص العنذرت   كوان ذن سعأد ذن الوارث هذد(5) 

  497، ت رل  التي أ  ص  الذنان  ىيأ  ذن الع ل  هذد (6)

 الخطاذ  وقاا تن الن حت الداودت وقاا الن ال وهو   الن من وبال ات المضمومة وال اف الساصنة بالنون  تن  ان (7)
 31/194، همد  ال ارت شرح ىميح الذخارت  تممالن حت ت فران هو إنما

 4844رقم  4/4114غ و النسا  مب الر اا  َبا ىميح مسهللام  ، كتا  ال ياد والسأر ،  (8)
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 :-رحمه هللا-قال ابن األثير 

ال   إذا كان]  هنه ّل  رض  ههللا ل  مدأث وف (  ه ) ط فِرت هوز ا صا ِغي ته مع خ   الرُ ال  اِفَر [  انبس 
ُته حْنَىاُر :   (1). وخاىَّ

  (16الحديث رقم )
 .تخرلأ له ىلم حه ر ههللاقالت البام ة: 

***** ***** 
 :-رحمه هللا-قال ابن األثير 

ْفـِزف وهـي بها مرَّ  أنه]  السـائ  حمل  مدأث ف (  َ{ )   ف ف}   مـن ترَتِعـد حت [ الُحمَّـى مـن ُتز 
م وقد.  بالرَّا  ى وُلْرو  الَذْرد  (2) .ت دَّ

  (17الحديث رقم )
 :-رحمه هللا- (3)مسلم اإلمام قال

ِ ْذُن ُهَمَر اْلَ َواِرلِرت   َّّ َ ِن  ُهَذْأُد  َ َنا َأِ لُد ْذُن ُ َرْلب   ،َمدَّ وَّافُ  ،َمدَّ اُذ الىَّ َ َنا اْلَم َّ َ ِن  َحُذو  ،َمدَّ َمدَّ
َبْأرِ  َ َنا َ اِذُر ذْ ،ال   َِّّ َمدَّ ِ َحنَّ َرُسوَا  َّّ ُ َههللاْيِه َوَسهللاََّم  -ُن َهْذِد  َّّ اِئِ  -َىهللاَّى  َدَخاَل َههللاى ُحمِل السَّ

َحْو (4)
اِئِ  َحْو َيا ُحمَّ اْلُمَسأَِّ  ُتَ ْفِ ِفأَن َقاَلْت  ُ فِ  (5)اْلُممَّى :ُحمِل اْلُمَسأَِّ  َفَ اَا َما َلِا َيا ُحمَّ السَّ َّّ أَيا اَل َباَرَا 

 .اَل َتُسذِل  اْلُممَّى َفِإنََّيا ُتْ ِهُ  َخَطاَيا َذِن  آَدَم َكَما ُأْ ِهُ  اْلِصأُر َخَذَث اْلَمِدأدِ  :َفَ ااَ 
 تخريج الحديث :

 انفرد بدلفاظ ه ا المدأث اإلمام مسهللام دون اإلمام الذخارت 
 دراسة رجال اإلسناد :

بفتح الم نا  وسكون الداا الميمهللاة  ت ْدُرسبن محمد بن مسلم  : هواألسدي أبو الزبير المكي -
 .ه463وضم الرا  موالهم من الرابعة مات سنة 

 ،(9)واذن المدأن ، ىالح :(8)مر وقاا ، (7)نأواذن مع، (6)و  ه اذن سعد
 

                                                 

 455ص  النياية ف  غرل  المدأث واَّ ر الذن اَّ أر (1)
 455ص  ف  غرل  المدأث واَّ ر الذن اَّ أرالنياية  (2)
 3979رقم  1/4551 وا  المامن فيما يىأبه من مر  َبا ىميح مسهللام ، كتا  الذر والىهللاة واَّد  ،  ((3

 4/376،فتح البارت شرح ىميح الذخارت الذن م ر  المضرم  ذن شرلح ذنت ُههللاية: السائ  حم (4)

ْفَ َفةُ  حىال ىالُمملِ  َقاَلت ُتَ ْفِ ِفأنَ  َماَلاِ  (5) َلاحِ  َتْمِرلاُ  ال َّ تَ  َمتَّى الَمِشْيُش  الرِل ، غرل  المدأث الذن ال و ت  ُيَىوِل
  148ص 

 .8/13الطب ات الصذأر الذن سعد  (6)

 .715رقم  314وص ،733رقم  457ص -رواية الدارم   –تارلل اذن معأن  (7)

 .36/116 لهللام ت  انظر: تي أ  الصماا (8)

 .87صذ  شأبة الذن المدأن  سااالت اذن ح (9)
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 .(4)وك ا اذن شاهأن، (3)و كر  اذن مبان ف  كتا  ال  ات ،(2)والع هللا ، (1)والنسائ 

ة حْمَتأ به، (5)وقاا حممد: ليَ به بدَ  .(6)وف  رواية قاا: هو ُم َّ
من  إلى  اذر حمفظ ليم المدأثأوقاا سفيان ذن هأ وهن ، (7)نة، هن حذ  ال بأر: كان هطا  ُيَ دِل

 حمفظناهذد ل ت اصرنا مدأ ه وكان حذو ال بأر  ذن هطا  قاا: كنا إ ا خر نا من هند  اذر
وقاا .(9)  مدأث  اذر إال  اد ههللايهف ر همرو ذن دأنارما نا   حذو ال بأ ، وقاا سفيان:(8)لهللامدأث

لى الضعف ما هو ىدوق،يع و  ذن شأبة:   ة  وقاا السا  : ىدوق م ة ف  ، (10)وا 
 .(11)قد روى هنه حهال الن ال وقذهللاو  وامت وا به اَّمكام،

 .(12)ه اًل وحمفظيم ناَكان حصمال ال هطا :وقاا يعهللا  ذن 
ال بأر حمادأث، وكف  بدذ  ال بأر ىدقًا حن يمدث هنه وقاا اذن هدت: وروى مالا هن حذ  

وال حههللام حمدًا من ال  ات تخهللاف هن حذ  ال بأر إال قد كت     ة،إال هن  مالا، فإن مالصًا ال أروِ 
هنه بع  الضعفا ، فيكون  لا من  ية الضعأف، وحذو  ت حن أرو    ة، إالهنه، وهو ف  نفسه 

 وحما هن .(13)ف هنه حمد، وهو ىدوق و  ة ال بدَ بهحمادأث ىالمة ولم أتخهللا ت ال بأر أرو 
استمهللاف شأبة حبا ال بأر ذأن الر ْكن والم َام حنا سمعت ه    معأن:قاا اذن   اذر،سماهه من 

 .(14)اَّمادأث من  اذر؟ ف اا ل إن  سمعتيا من  اذر ي وا  ال اً 
 م قهللات ف  نفس  لو  ذيما، هللاذت وان كتاذأن،وقاا الهللاأث: قدمت مكة، ف ئت حبا ال بأر، فرفب إلى 

له:  هنه ف هللاتف اا: منه ما سمعت، ومنه ما مد نا   هاودته، فسدلته: حسمب ه ا كهللاه من  اذر؟
 .(15)فدههللام ل  ههللاى ه ا ال ت هندت سمعت،حَْههللِام ل  ههللاى ما 

                                                 

 .36/115 لهللام ت  انظر: تي أ  الصماا (1)

 .4617رقم  3/394ع هللا  هللال معرفة ال  ات (2)

 .9/494ال  ات الذن مبان  (3)

 .458تارلل حسما  ال  ات الذن شاهأن ص (4)

 .4493رقم  3/181العهللاال ومعرفة الر اا لإلمام حممد  (5)

 .3/46   انظر: شرح ههللاال الترم ت الذن ر  (6)

 .44رقم  4/411والعهللاال ومعرفة الر اا لإلمام حممد ، 859كتا  العهللاال صانظر: سنن الترم ت  (7)

 .33رقم  4/445، والعهللاال ومعرفة الر اا لإلمام حممد 859كتا  العهللاال صانظر: سنن الترم ت  (8)

 .3/34المعرفة والتارلل لهللافسوت  (9)

 .36/118 لهللام ت  نظر: تي أ  الصمااا (10)

 .7/147 لهللام ت  نظر: تي أ  الصمااا (11)

 .36/116 لهللام ت  انظر: تي أ  الصماا (12)

 .7/354الصامال ف  ضعفا  الر اا الذن هدت  (13)

 .7/147 تي أ  التي أ  الذن م ر (14)

 .1/444 لهللاع أهللا  الضعفا  الصذأر (15)
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وكان حذو مممد ذن م م يمتأ من مدأث حذ  ال بأر هن  اذر بما روا  هن الهللاأث  ال هذ :قاا و 
 .(1)لصونه لم يممال إال ما سمعه من حذ  ال بأر بسماهه هن  اذر ف ط
 .(4)ىدوق : وقاا حيضاً ، (3)وىفه بالتدليَ ف  مواضب متعدد ، و (2)ال هذ  و  هو 

  ،(6)و كر  ف  المرتبة ال ال ة من طب ات المدلسأن ،(5)اذن م ر: ىدوق إال حنه أدلَ وقاا
 ف  ه ا المدأث. مدأثوبالنسبة لتدليَ حذ  ال بأر ف د ىرح بالت

وحأد    ،قاا حذو ماتم: يكت  مدأ ه وال يمتأ به، وهو حم  إلى من حذ  سفيان) طهللامة ذن نافب(و 
 بمدأ ه،حذو  رهة مأنما سدله اذن حذ  ماتم هن حذ  ال بأر ف اا: روى هنه الناَ، قهللات: يمتأ 

، ة، وشعب، واذن هأنية انِ يَ تِ خْ السَّ   الشافع ، وحأو تصهللام فيه و   .(7)قاا إنما يمتأ بمدأث ال  ات
 .(8)اذ إلى دهامةتحما الشافع ، ف اا حذو ال بأر يم .واذن  رلأ

،  انِ يَ تِ خْ السَّ قاا: سمعت حأو   سفيان،الترم ت: مد نا اذن حذ  همر، مد نا  حأو  ف ااوحما 
إنما  الترم ت: َيْ ِبضيا. قاا ذأد ،وحذو ال بأر حذو ال بأر، قاا سفيان  ال بأر،مد نا حذو  ي وا:

 :قاا سفيان،مد نا  يمأى،وقاا يع و  ذن سفيان: مد ن  مممد ذن .(9)يعن  به المفظ واإلت ان
 وحذو ال بأر حذو ال بأر وقاا: يكفيه ف أينا،  ال بأر،حذو  ي وا:ال بأر  وسمعت حأو  إ ا  كر حذ

 .(10)قاا مممد: حت أو  ه
فروى الع أهللا  بسند   ، انِ يَ تِ خْ السَّ تفسأر  لعبار  حأو  وقد خالف العهللاما  الترم ت ف   قالت البام ة:

 ال بأر،هن الذخارت هن اذن المدأن ، قاا: مد نا سفيان مد نا حأو  مد نا حذو ال بأر، وهو حذو 
ههللايه اذن ر  ، ب وله وه ا خالف ما فسرل به الترم ت حنه هنى مفظه   ، فع َّ (11)فغم  
ت انه  .(12)وا 

 
                                                 

 .8/393تارلل اإلسالم لهللا هذ   (1)

، و كر حسما  من ُتصهللام فيه وهو مو ق له ص 4/81 تة لهللا هذ الصاشف ف  معرفة من له رواية ف  الصت  الس (2)
 .8/391 لهتارلل اإلسالم و ، 447رقم  471

،  4/81والصاشف ف  معرفة من له رواية ف  الصت  الستة له ،444رقم  4/436 لهللا هذ ت كر  المفاظ  انظر: (3)
 .447رقم  471له ص ، و كر حسما  من ُتصهللام فيه وهو مو ق 9/484 وسأر حهالم النبال  لهللا هذ 

 .9349رقم  3/643  المغن  ف  الضعفا و  ،444رقم  4/436 لهللا هذ ت كر  المفاظ  (4)

 .951ت رل  التي أ  الذن م ر ص (5)

 .19الذن م ر صطب ات المدلسأن  (6)

 .8/79 الذن حذ  ماتم ال رح والتعدأال (7)

 .36/116 لهللام ت  انظر: تي أ  الصماا (8)

 .859العهللاال صكتا  سنن الترم ت  (9)

 .3/34المعرفة والتارلل لهللافسوت  (10)

 .1/443 لهللاع أهللا  الضعفا  الصذأر (11)

 .3/46شرح ههللاال الترم ت الذن ر    (12)
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مد نا حذو ال بأر وحذو ال بأر حذو  ي وا:وكان حأو   :قاا حذ  ،د ذن منذالهذد ل ذن حمم اوقا
 .(1)كدنه يضعفه؟ قاا: نعم قهللات: ال بأر،

قاا: كنلا هند همرو ذن دأنار  هللاوسًا، ومعنا حأو ، فمد نا  رذ الع أهللا  من طرلق حذ  هوانة،حخو 
قاا  ،(2)ما مدلث، حدرت حناحذو ال بأر بمدأث، ف هللات َّأو : حتدرت ما ه ا؟ ف اا: هو ال أدرت 

خرذ اذن هدت ه ا حوحما قوا اذن ر  : و ، (3)اذن ر  : وه ا أدا ههللاى حن حأو  كان َيْغِم  
 ة. وه ا ىهن سفيان وهند ، قاا سفيان: ه   ن ي هن اذن حذ  همر،، اَّ ر من طرلق الترم ت

لنسخة الت  اطهللاب ههللاأيا قهللات فهللاعالل تىميفًا وقب ف  ا. (4)خالف ما و دنا ف  نسل كتا  الترم ت
  حههللام. ذأد  ي بضه. ول سفيان:اذن ر   وف  المطذو  من الصامال، قاا 

م ذن مماد، قاا: سمعت اذن هأنية، ي وا: يَ عنة، ف ا  أردد هبار  حأو ، فعن نُ أهأ اذن وحما
 .(5)مد نا حذو ال بأر، وهو حذو ال بأر، حت كدنه يضعفه

دنه رآ  أ ن ويستر ح ف  الو ن، وبدنه رآ  ال يمسن الىال ، وحما شعبة، فترا مدأ ه، واهتال ب
وهو ماضر، وبدنه كان أهللابَ مالبَ الشرطة. روى الع أهللا   ،ههللايه ى وبدن ر اًل حغضبه فافتر 

رحأته َأ ن ويستر ح ف   ال بأر قاا:  حذا تركت مدأث البسند  هن ورقا ، قاا: قهللات لشعبة: م
لم تركت حبا  لشعبة:قاا: قأال  ،مفص ذن همر الموط  هن ،الع أهللا  بسند  وى ور ، (6)المأ ان
هن همر ذن هيسى ذن  ،وروى بسند ، (7)رحأته يسئ الىال  فتركت الرواية هنه قاا:ال بأر 
 ، ةلو رحأت حبا ال بأر لرحأت شرطيًا ذأد  خشب ،يا حبا ُهمر :قاا: قاا ل  شعبة ،هن حذيه أونَ،
اا ُهشيم: سمعت من حذ  ال بأر، فدخ  شعبة كتاذ  وق، (8)ما ت   منا حذو ال بأر له:ف أال 
ان وسولد ذن هذد الع ل  ندميما لسما  كالم شعبة ف  حذ  يمهن معتمر ذن سهللا تَ وِ ورُ ، (9)فم قه

وقد سدله ر ال ِلَم َلْم تممال هن حذ  ال بأر؟ ف اا: َم لرن  شعبة، ف اا ل : ال : ال بأر، قاا معتمر
وك ا سولد، وقد سدله  ،(10)ته، لأت حن  لم حصن رحأت شعبةتممال هنه، فإن  رحأته يس   ىال

 ر ال لم تمسا هن حذ  ال بأر؟ ف اا: خدهن  شعبة، ف اا ل  ال تممال هنه، فإن  رحأته يس   

                                                 

 .4389رقم  4/913العهللاال ومعرفة الر اا لإلمام حممد  (1)

 .  8/79  الذن حذ  ماتم ال رح والتعدأالو ، 1/443 لهللاع أهللا  انظر: الضعفا  الصذأر (2)

 .3/46ال الترم ت الذن ر   شرح ههللا (3)

 .3/46شرح ههللاال الترم ت الذن ر    (4)

 .8/79  الذن حذ  ماتم ال رح والتعدأالو ، 1/443 لهللاع أهللا  انظر: الضعفا  الصذأر (5)

 .1/441 لهللاع أهللا  انظر: الضعفا  الصذأر (6)

 .1/444 لهللاع أهللا  انظر: الضعفا  الصذأر (7)

 .1/444 لهللاع أهللا  انظر: الضعفا  الصذأر (8)

     .8/79و ،4/494  الذن حذ  ماتم : ال رح والتعدأالرانظ (9)

 .1/441 لهللاع أهللا  الضعفا  الصذأر :انظر (10)
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  هن شعبة ف  شدن حذ ت وقد ه   بع  العهللاما  ههللاى ما ُرو ، (1)ىالته، ولأتن  ما رحأت شعبة
ان   ة ك أر المدأث إال حن شعبة تركه لش    هم حنه ف اا اذن سعد: وك ،ال بأر ون دو  ف   لا

 .(2)رآ  فعهللاه ف  معامهللاة. وقد روى هنه الناَ
لم َيْستمق التَّْرا من  لنفسه،لم ُأنىف من قدح فيه، َّن َمِن اسَتْر ح ف  الو ن  مبان:وقاا اذن 

، (4)ه التدليَوقد هأَ  حذو ال بأر بدمور  ال تو   ضعفه المطهللاق، من ال هذ :وقاا ، (3)ح هللاه
وقاا: تصهللام فيه شعبة فكونه استر ح ف  و نه، قهللات) حت ال هذ (: لعهللاه ما حبىر، وقأال تركه َّنه 

رط فف ر، وقأال:رآ  يس   ىالته وقأال َّنه رآ  خاىم  وقاا اذن ر  : ولم  ،(5)ةكان ِذِ تِل الش 
   . (6)ههللايه ك بًا وال سو  مفظ -يعن  شعبة-أ كر

وحن من طعن فيه وقد ىرح بالسما  من  اذر ف  ه ا المدأث, ، ال حنه أدلَ  ة إقالت البام ة: 
 .فيه هدت ال واوقد ح مال اذن  ،لم أ كر سذبًا متف ًا ههللايه حنه أا ر ههللاى   ة الراوت 

 .باق  ر اا اإلسناد   ات  -

 اإلسناد : ىالحكم عل -

 حخر ه مسهللام. اسناد  ىميح ،
***** ***** 

 :-رحمه هللا-قال ابن األثير 
ن ع أنه]  هنيا ّل  رض  فاطمة ت ولأ مدأث ف (  ه{ )   فف}   أدِخـل:  ِلبال ل وقال طعاماً  ص 

ــةً  علــى   النــاس  َمْشــأيا فــ  لَ فيفيــا ذــ لا ُســمِلأت ُ مــر  بعــد وُ مــر  طائفــة بعــد طائفــة حت[  ُزفــة ُزفَّ
قباليا  (7)  .بسرهة وا 

  (18الحديث رقم )
 :-رحمه هللا- (8)عبد الرزاقاإلمام  قال
 حذيه هن المسأ  ذن ر ذس ذن منظهللاة هن خالد ذن شعأ  همه هن الذ هللا  العال  ذن يمأى هن
 أ كرها فال -سهللام و ههللايه ل ىهللاى- ل لرسوا ت كر فاطمة كانت قاا هباَ ذنا هن  د  هن
 – ل رسوا حرى  ما ول إن  :ف اا ،ههللايا معا  ذن سعد فهللا   منيا أئسوا متى هنه ىد إال حمد
 من ذوامد حنا ما فول قاا  لا تر لم ههللا  له ف اا قاا ههللايا إال يمبسيا -سهللام و ههللايه ل ىهللاى

                                                 

 .6/433الصامال ف  ضعفا  الر اا الذن هدت انظر:  (1)

 .  9/184 ذن سعدالصذأر الطب ات ال (2)

 . 9/493ال  ات الذن مبان  (3)

 .9/484سأر حهالم النبال  لهللا هذ   (4)

 .9581رقم  3/643مغن  ف  الضعفا  لهللا هذ  ال (5)

 .3/46شرح ههللاال الترم ت الذن ر    (6)

 455ص  النياية ف  غرل  المدأث واَّ ر الذن اَّ أر(7) 
 5783رقم  9/186ت ولأ فاطمة رممه ل ههللاأيا  َبا مىنف هذد الر اق ، كتا  المغا ت ،  ((8
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 بالصــافر حنــا وال ذيضــا  وال ىــفرا  مــال  ههللاــم وقــد هنــدت مــا أهللاــتمَ دنيــا بىــام  حنــا مــا الــر هللاأن
 يــاههللا حهــ م فــإن  ســعد ف ــاا حســهللام مــن َّوا إنــ  - ذيــا أتدلفــه يعنــ  - دأنــه هــن ذيــا أترفــق الــ ت

لــى ل إلــى خاطبــا  ئــت ت ــوا قــاا مـا ا فــدقوا قــاا فر ــا  لــا فــ  فــإن هنــ  لتفر نيـا  - رســوله وا 
 فعــر  ههللاــ  فــانطهللاق قــاا -ســهللام و ههللايــه ل ىــهللاى- مممــد ذنــت فاطمــة -ســهللام و ههللايــه ل ىــهللاى
 و ههللايــه ل ىــهللاى- النذــ  ف ــاا مىــر ذنفــال يىــهللا  وهــو -ســهللام و ههللايــه ل ىــهللاى -النذــ  ههللاــى
 ىـهللاى - مممـد تذن فاطمة ورسوله ل إلى خاطبا  ئت ح ال: قاا ،ههللا  يا ما ة لا كدن -سهللام
 إلى ههللا  ر ب  م ضعيفة كهللامة مرمبا -سهللام و ههللايه ل ىهللاى  -:النذ  له ف اا -سهللام و ههللايه ل

 كهللامــة ذــ  رمــ  حن ههللاــى أــ د فهللاــم بــه حمرتنــ  الــ ت فعهللاــت :قــاا ؟فعهللاــت مــا :لــه ف ــاا معــا  ذــن ســعد
 ههللايــا ه مـت هنــد  كـ   وال اآلن خهللاــف ال إنـه بــالمق بع ـه والــ ت ،حنكمـا:  ســعد ف ـاا ،ضـعيفة
 رسـوا يـا حقـوا ال حو ،اَّولـى مـن حشد ه   ههللا  :قاا ؟تذنأن  متى ،ل نذ  يا فت ولن غدا لتدتأنه

 إن- ال ال ـة: قاا ؟تذنأن  متى ،ل رسوا يا :ف اا ههللا  فانطهللاق ،حمرتا كما قال: قاا ما ت  ،ل
 سـنة مـن يكـون  حن حمـ  وحنـا همـ  ذـنا اذنتـ   و ـت إنـ ، بـالا يا :ف اا بالال دها م  -ل شا 
 قىـعة لـ  فا عـال خمسـة حو (1)حمـداد وحربعـة شـا  فخـ  الغـنم فـدت النكـاح هنـد الطعام إطعام حمت 
 حتـا   ـم حمـر  مـا ففعـال فـانطهللاق ذيـا فـآ ن  منيـا فرغـت فـإ ا واَّنىـار الميـا رلن ههللاأيا ح مب لعهللا 

 حدخــال قــاا  ــم رحســيا فــ  -ســهللام و ههللايــه ل ىــهللاى- ل رســوا فطعــن أديــه ذــأن عيافوضــ ب ىــعة
 النــاَ ف عــال  انيــة تعــد لــم  فــة فرغــت إ ا يعنــ  غأرهــا إلــى  فــة تغــادرن  وال ، فــة  فــة النــاَ ههللاــ 
 . الل … الناَ فر  متى حخرى  وردت  فة فرغت كهللاما أردون 

 تخريج الحديث :
و وحذـــ (5)،واَّ ـــرت (4) ،وفـــ  اَّمادأـــث الطـــواا  ،(3)الـــدها  فـــ  الصذأـــر ،وفـــ  (2)حخر ـــه الطذرانـــ 

 .به بم هللاه،هن  د  ،هن حذيه ،أ  سر  ذن المذمن طرلق منظهللاه ذن س (6)نعيم
 
 
 
 

                                                 

وبه  رطالن، هو: وقأال. الم ا  وف يا  الشافع  ي وا وبه عراق ،بال و هللاث رطال: هو ف أال فيه، مختهللاف والُمد  (1) 
 4/393، شرح حذو داود لهللاعأن   العراق وف يا  منيفة حذو ي وا

 463رقم  31/443المع م الصذأر لهللاطذران   (2)
 4594رقم  4/911الدها  لهللاطذران   (3)
 99رقم  44/417اَّمادأث الطواا لهللاطذران   (4)
 4968رقم  1/384الشرلعة لأل رت  (5)
  3/79مهللاية اَّوليا  َّذ  نعيم  (6)
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هـن هكرمـة ،هن حأو  السـختيان   ،من طرلق سعأد ذن حذ  هروبة ى ف  الصذر (1)وحخر ه النسائ 
 .هن اذن هباَ به بم هللاه
 دراسة رجال اإلسناد :

 .(3) م ذواوقاا اذن م ر " (2) ، كر  اذن مبان ف  ال  ات : الكوفي نجبة بن سيبالم -
و كـــر  الذخـــارت فـــ  التـــارلل  (4) ، كـــر  اذـــن مبـــان فـــ  ال  ـــات :ســـبرة بـــن المســـيب بـــن نجيـــة -

 . ولم أ كر فيه  رما وال تعديال (6) ،واذن حذ  ماتم ف  ال رح والتعدأال (5)،الصذأر
و كــر  الذخــارت فــ   (7)، كــر  اذــن مبــان فــ  ال  ــات يب بــن نجيــة ،ســبرة بــن المســ حنظلــه بــن-

 .ولم أ كر فيه  رما وال تعديال (9) ،واذن حذ  ماتم ف  ال رح والتعدأال (8)،التارلل الصذأر
 .(10) بدَ به ليَ ال اض  الرا ت  البجلي خالد بن شعيب -
 .(11) ال امنة من ،لوضببا رم  الرا ت  سهللامة حذو حو ،همرو حذو :البجلي العالء بن يحيى -

 اإلسناد : ىالحكم عل
 .إسناد  ضعأف  دًا 

 .(12)قاا اليأ م  :" روا  الطذران  ،وفيه يمأ  ذن العال  وهو متروا "
***** ***** 

 :-رحمه هللا -قال ابن األثير
لى   ُيز ف]  المدأث ومنه(  َ)    اىالـ ُكِسـرت إن [ الجنة إلى السالم عليه إبراهيم وبين ب ْينى ع 

ن حْســـر  إ ا وحَ فل  َمْشــيه فــ  َ ف مــن ُيْســر  فمعنــا   إ ا ح ف يـــا العــُرَو  فْفــت مــن فيــو ُفِتمــت وا 
 (13) . و يا إلى حْهَدأتيا

  (19الحديث رقم )
 

                                                 

 8196رقم  9/411السنن الصذرت لهللانسائ  ،كتا  الخىائص  كر ما خص ذت ههللا  دون اَّولأن واآلخرلن   (1)
 9/147ال  ات الذن مبان   (2)
 934ت رل  التي أ  ص   (3)
 1/414 ال  ات الذن مبان (4)
 1/485التارلل الصذأر لهللاذخارت  (5)
 1/356ال رح والتعدأال  (6)
 6/339 ال  ات الذن مبان  (7)
 4/48التارلل الصذأر لهللاذخارت  (8)
 4/313ال رح والتعدأال  (9)

 367ت رل  التي أ  ص  (10)
 959ت رل  التي أ  ص (11)
 5/444هللايأ م  لم مب ال وائد   (12)
 455ص  النياية ف  غرل  المدأث واَّ ر الذن اَّ أر (13)
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 .تخرلأ له ىلم حه ر ههللاقالت البام ة:  

***** ***** 
 :-رحمه هللا -قال ابن األثير

ت إذا]  المدأث ومنه -  (1)[  ز ف اً  البر    ي ِزفخ  م ل كا إليها ّللا ُ  ثبع الجاريةُ  ُوِلد 
 (41الحديث رقم )

 :-رحمه هللا -(2)الطبراني قال
 نـا :قـاا الرىاىـ   لـاد ذن الرممن هذد نا: قاا المىرت  سهللايمان ذن ل هذد نا :قاا بكر مد نا
 إ ا -سـهللام و ههللايـه ل ىهللاى- ل رسوا :قاا :قاا مالا ذن حنَ خمأر هن ذن أ لد هن(3) شعبة
 ضـعأف مـن خر ت ضعيفة ي وا زفا (4)البركة يزف مهللاصا إلأيا  ال و ه  ل بعث ال ارلة ولدت
 هأنيـه ذأن ف ذال السما  من مهللاصان إليه ل بعث الغالم ولد وا  ا ،ال يامة أوم إلى معان ههللاأيا ال يم
 .ل هذد به تفرد الرممن هذد إال شعبة هن أرو  لم السالم ي رئا ل :وقاا

 تخريج الحديث :
 .نفرد ذي ا المدأث اإلمام الطذران  إ

 دراسة رجال اإلسناد :
 اَّد  ف  الذخارت  له روى  الخامسة، من ىدوق  الممى ، همر حذو :الرحِبي ُخميرٍ  بن يِزيد -

 ىـالح :مـاتم حذـو وقـاا (6)،المـدأث ىـالح :حممـد اإلمـام قـاا .(5)اَّربعـة واَّئمـة مسـهللام، و المفـرد،

 .ىدوق  هو :قالت البام ة(9)الضعفا  ف  الع أهللا  و كر (8)،  ة :معأن اذن وقاا(7)ىدوق  ثالمدأ
 كـر  اذـن مبـان  (10)مىـر سـكن العـراق حهـال مـن ل هذـد حذـو: الرصاصـي زياد بن الرحمن عبد-

 .(12)الستة من حمد له أرو لم قاا اذن م ر: (11) حخطد ربما:ف  ال  ات ،وقاا 
 

                                                 

 455ص  ل  المدأث واَّ ر الذن اَّ أرالنياية ف  غر  (1)
 4414رقم  4/369 لهللاطذران  اَّوسطالمع م  ((2

 366، ت رل  التي أ  ص العتص  الورد ذن الم اذ ذن شعبة (3)

 3/144، غرل  المدأث الذن قتأبة  ُيْسِر :  َحت َأِ فَ (4) 
 611ص   ت رل  التي أ (5)
 3/964العهللاال ومعرفة الر اا  (6)
 5/398تعدأال ال رح وال (7)
  337رواية ه مان الدارم  ص  –تارلل اذن معأن  (8)
  1/475الضعفا  لهللاع أهللا   (9)

  4/146لسان المأ ان  (10)
  8/471ال  ات الذن مبان  (11)
 4/146لسان المأ ان  (12)
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 الت البام ة :هو ىدوق.ق (1). به بدَ ال:  رهة حذو ااق ،ىدوق : قاا حذو ماتم 
 .تر مة له  ى: لم حه ر ههللاالمصري  سليمان بن هللا عبد-
 (2) ومائتأن و مانأن تسب سنة توف ،هاشم  ذن  مولى مممد حذو :الدمياطي سهل بن بكر -

قالـت  (5)فضعأ النسائ  قاا (4)الماا م ار  وهو هنه الناَ ممالوقد  (3) ،قاا ال هذ  متوسط
 البام ة :هو ضعأف .

 .باق  ر اا اإلسناد   ات 
 اإلسناد : ىالحكم عل

 لـم المىـرت  سـهللايمان ذـن ل هذـد.وحيضـًا  الدمياط  سيال ذن بكربسذ  ضعف .إسناد  ضعأف 
 تر مه له . ىحقف ههللا

***** ***** 
 :-رحمه هللا-قال ابن األثير 

قوا فما ] المغأر  مدأث ومنه -  (6). [ قومه في ُيز ف تكتَّب قد إليه وان ظ ر  حتى تفرَّ

  (41الحديث رقم )
 .تخرلأ له ىلم حه ر ههللاقالت البام ة: 

***** ***** 
 :-رحمه هللا-قال ابن األثير 

م وقـد.   ماهـة حت [ الناس من أْزفل ةٍ  إلى أْرسلت أنها]  هائشـة مدأث ف { ...   فال}   هـو تَ ـدَّ
نو  َلفظه َّ ال اليم   مرف ف  وحم اله  (7) .موضَعه ه ا كان ا 

  (42الحديث رقم )
 .تخرلأ له ىلم حه ر ههللاقالت البام ة: 

***** ***** 
 
 
 
 

 
                                                 

  9/349ال رح والتعدأال  (1)
  3/94لسان المأ ان  (2)
 4/444المغن  ف  الضعفا   (3)
 3/94لسان المأ ان  (4)
 4/419مأ ان االهتداا  (5)
 455ص  النياية ف  غرل  المدأث واَّ ر الذن اَّ أر (6)
 455ص  النياية ف  غرل  المدأث واَّ ر الذن اَّ أر (7)
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 :-رحمه هللا-قال ابن األثير 
 وحىـال.  ُترقِلىـه حت [ للحسن ت ْزِفن كانت أنها]  هنيا ّل  رض  فاطمة مدأث ف { ...   فن} 

 (1). والدفبُ  الهللاَّع ُ :  ال َّْفن
  (41الحديث رقم )
 .تخرلأ له ىلم حه ر ههللاقالت البام ة: 

***** ***** 
 :-رحمه هللا-قال ابن األثير 

ــة وْفـد قــِدم ] هنيـا ّل  رضـ  هائشــة مـدأث ومنـه(  َ)  ْزِفُنــون  فجعلـوا الحب ش   حت [ ويلعبــون  ي 
 (2). أرُقُىون 

  (44الحديث رقم )
 :-رحمه هللا -(3)اإلمام مسلم قال

 أ فنـون  مـبش  ـا : قالـت ،هائشـة هـن ،حذيـه هن ،هشام هن،  رلر مد نا ،مر  ذن  هأر مد نا
 منكبـــه ههللاـــى رحســـ  فوضـــعت -وســـهللام ههللايـــه ل ىـــهللاى -النذـــ  فـــدهان  المســـ د فـــ  هأـــد أـــوم فـــ 

 .إلأيم النظر هن حنىرف الت  حنا كنت متى لعذيم إلى حنظر ف عهللات
 تخريج الحديث :
 به ذنمو .ذن ال بأر،   هرو  هن  ،ىالح ذن كيسان،هن اذن شيا طرلق، من (4)حخر ه الذخارت 

 دراسة رجال االسناد: 
 وهاىم حشعث مدأث ف  همر  آخر اختهللاط   ة، : جرير بن عبد الحميد بن قرط الضبي -

 .(01)،سب ت التر مة له ف  المدأث المدأث ه ا ف  منيماحمد  هن يمدث ولم اَّموا،
،ســب ت التر مــة لــه فــ   لــ  التــدليَ إاَّئمــة نســذته  وقــد رد  ــة، : هشــام بــن عــروة بــن الزبيــر -

 .(00)المدأث 
 باق  ر اا االسناد   ات  -

 اإلسناد: ىالحكم عل
 إسناد  ىميح ،حخر ه الذخارت ومسهللام .

***** ***** 
 
 

                                                 

 455ص  النياية ف  غرل  المدأث واَّ ر الذن اَّ أر (1)
 455ص  النياية ف  غرل  المدأث واَّ ر الذن اَّ أر(2) 

 3/615با  الرخىة ف  الهللاع  ال ت ال معىية فيه ف  حيام العأد  –ا  ىال  العأدأن كت –ىميح مسهللام  ((3
 853رقم 

 58/ 4( ىميح الذخارت ، كتا  الىال  ، با  حىما  المرا  ف  المس د والمبشة أهللاعذون ف  المس د 4)
  191رقم 
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 لسابعمبحث اال                                       
 .القافالزاي مع 

 :-رحمه هللا -قال ابن األثير
 (1) الر مَّانة َتَ ق ف أَتَ قَّفيا  م ذأِد  الِ يَامة أوم واَّر  السمواتِ  ّلُ  يدخ ُ  ] فيه(  ه{ )   قف} 

 (45الحديث رقم )
ْقــِبُه  ّللاَّ   ِإنَّ  لفــظ ابــن األثيــر ، ولقــد عثــرت علــي لفــظ : ىلــم أعثــر علــ ــْوم   ي  ــةِ  ي   اأْل ْره   اْلِقي ام 

ت ُكونُ  م و اتُ  و   "ِبي ِميِنهِ  السَّ
 :-رحمه هللا- (2)لبخاري ا اإلمام قال

َ َنا مُ  َمدَّ َ ِن  :َقااَ  َيْمَأى ْذنِ  ُمَممَّدِ  ْذنُ  ُمَ دَّ  َهـنْ  َنـاِفب   َهـنْ (3) َِّّ  ُهَذْأدِ  َهنْ  َيْمَأى ْذنُ  اْلَ اِسمُ  َهمِل  َمدَّ
ْقــِبُه  ّللاَّ   ِإنَّ " :َقــااَ  َحنَّــهُ  -مَ َوَســهللاَّ  َههللاْيــهِ  َُّّ  َىــهللاَّى- َِّّ  َرُســواِ  َهــنْ - َهْنُيَمــا َُّّ  َرِضــ َ  -ُهَمــرَ  اْذــنِ   ي 
ت ُكونُ  ،اأْل ْره   اْلِقي ام ةِ  ي ْوم   م و اتُ  و   " اْلَمهللِااُ  َحَنا َيُ واُ  ُ مَّ  ،ِبي ِميِنهِ  السَّ

 تخريج الحديث :
 . هن اذن همر به بم هللاه ،هن هذأد ل ذن م سم ،ما م  من طرلق حذ (4)حخر ه مسهللام 
 . به بم هللاه هن اذن همر،هن سالم ذن هذد ل ،ن طرلق همر ذن مم   حيضا م (5)وحخر ه مسهللام

 دراسة رجال اإلسناد :
  كر  :(6)الواسطي المقدمي الهاللي مطيع بن دممق   بن عطاء بن يحيى بن محمد بن  دممق   -
 وقاا، معروف (8)  ة :الذ ار بكر حذو وقاا (7).ولخالف يغر  وقاا ،ال  ات ف  مبان اذن

 .:هو   ة  قالت البام ة: (9)  ة : الدارقطن
 .باق  ر اا اإلسناد   ات -
 :اإلسناد ىالحكم عل  
  .حخر ه الذخارت ومسهللام.إسناد  ىميح  

***** ***** 
 
 

                                                 

 455ص  النياية ف  غرل  المدأث واَّ ر الذن اَّ أر(1) 
 7143رقم 5/434تا  التومأد ، با  قوله تعال  "لما خهللا ت ذأدت ىميح الذخارت ، ك ((2

 474، ت رل  التي أ  ص  المدن  العمرت  الخطا  ذن همر ذن هاىم ذن مفص ذن همر ذن ل هذأد (3)

 3788رقم  1/3418ىميح مسهللام، كتا  ىفة ال يامة وال نة والنار  (4)
 3785رقم 1/3418ىميح مسهللام، كتا  ىفة ال يامة وال نة والنار  (5)
 41/396تي أ  التي أ   (6)
  5/318ال  ات الذن مبان  (7)
 41/396تي أ  التي أ   (8)
 41/396تي أ  التي أ   (9)
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 :-رحمه هللا -قال ابن األثير
 يعنـ  - َمنـاف َهْذـد َذِنـى إلأنـا اَّمـرُ  ه ا ذهللاغ لو:  قاا ُمعَاوية حنل  همرَ  ذهللاغ]  المدأث ومنه[  ه] 

 بالأـد حخـُ ها وهـو وتهللا َّْفتيـا الُصـر َ  ت قفـت ي ـاا.  كـالتَّهللا  ف.  الت ُقـف[  اَُّْصر  ت ق ف َتَ قَّفنا  - الخالفة
.  الُصــَر  واَّفىــح[  اَّْصــر ]  المــدأثُ   ــا  وهكــ ا.  اليــوا  مــن واالْســتال  االْخِتطــاف َســذأال ههللاــى
مأر من َذَداال ههللاى م رور   حو المْدح ههللاى منىو   :  مناف َهْذد وبنى  (1) إلأنا ف  الضَّ

  (46الحديث رقم )
 :-رحمه هللا- (2)الطبراني اإلمام قال
 ذن هباَ  نا الخالا الولأد ذن العباَ  نا الدمش   بكار ذن مممد ذن هارون  ذن مممد مد نا -

  وبـان هـن(3) الرمذـ  حسما  حذ  هن داود ذن راشد مد ن  ،ممأد ذن اليأ م  نا المارث حذو ن يح
 تلقـف يتلقفونهـا أميـة بنـي فـي الخالفة تزال ال": - سهللام و ههللايه ل ىهللاى- ل رسوا :قاا :قاا

 ."عيش في خير فال منهم نزعت فإذا األكرة
 تخريج الحديث :

  .نفرد ذي ا المدأث اإلمام الطذران إ
 دراسة رجال اإلسناد :

 ذيـا ومـات ،ممـصب وف ،ترمشـيو  ىـماذ - سـهللام و ههللايـه ل ىـهللاى- ل رسوا مولى :ثوبان -
 .(4)وخمسأن حربب سنة
 (6)،له اإلمام النسائ  ى رو  (5) :البرسمي داود أبو أو المهلب أبو الصنعاني داود بن راشد  -

   ة هو: دميم وقاا(7).  ة بدَ به ليَ: وقاا معأن ذن يمأى الشدن ه ا إمام و  ه
 اذن المافظ فيه وقاا(10).نظر فيه: رت الذخا فيه قاا ، (9).ال  ات ف  مبان اذن و كر (8).هندت
  (11).حوهام له ىدوق  :م ر

 

                                                 

 455ص  النياية ف  غرل  المدأث واَّ ر الذن اَّ أر (1)
 4187رقم  3/494 لهللاطذران  مسند الشامأأن ((2

 136ي أ  ص ، ت رل  الت الرمذ  حسما  حذو مر د ذن همرو (3)

 4/144اإلىابة ف  تمأأ  الىمابة الذن م ر  (4)
 311ص ت رل  التي أ  الذن م ر (5)  
 5/7تي أ  الصماا  (6)
 47/116تارلل دمشق  (7)
 4/336المغن  ف  الضعفا   (8)
  6/413ال  ات الذن مبان  (9)

 3/484التارلل الصذأر لهللاذخارت  (10)
 311ص ت رل  التي أ  الذن م ر  (11)
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 هو كما قاا اذن م ر  قالت البام ة: (1) ه ضعأف ال يعتذر ب اا الدارقطن  :ق
 (3)اَّربعة له روى (2): الدمشقي الحارث أبو أو أحمد أبو موالهم الغساني حميد بن الهيثم -
 ه مان وقاا (5)به بدَ ال :معأن اذنقاا (4)خأرا الإ حههللام ال :حذيه هن ممدح ذن ل هذد قاا

 (7) .ال  ات ف  مبان اذن و كر (6)  ة :معأن اذن هن الدارم 
 رم  ىدوق  وقاا اذن م ر:(9)،بدَ به ليَ :النسائ  وقاا(8) ،  ة :قدرت  داود حذو وقاا
 حذووقاا  (12) ،مكموا ب وا الناَ حههللام كان دميم قاا و (11)،وقاا ال هذ  :ىدوق  (10)، بال در

 ،قدرلا ضعيفا كان :مسير حذو ل  قاا ىالح ذن معاوية وقاا، (13)خأرًا  إالماتم : ما ههللامت 
 حذو وقاا، ضعيفا وكان :ممأد ذن اليأ م  نا مسير حذ  هن الىنعان  إسماق ذن مممد وقاا
 ىام  وكان :ممأد ذن اليأ م  نا مسير حذو  نا التيم  مممد حذو خذرن ح :خأ مة حذ  ذن بكر
 استضعفته هنه المدأث هن حمسكت كنت وقد ،المفظ حهال من وال ، باتاَّ من يكن ولم كت 

 ميا ر ذن مممد مد ن  ،مسير حذ  هن خالد ذن مممود مد ن  :الدمش    رهة حذو وقاا(14)،
 ،ممأد ذن اليأ م مكموا بمدأث دمشق حهال فدههللام  رهة حذو قاا ،العهللام بطهللا  اليأ م يعرف نهح

 كان قاا خالد ذن مممود  نا مكيم ذن  نأد هن ذهللاغن :ال اسم حذو وقاا (15)،مم   نذ ويمأى
  (16) .المدأث ف  مم   ذن يمأى ههللاى اليأ م ي دم مممد ذن مروان

  .تر مه له ىه ر ههللاح : لم  القرشي الحارث أبو نجي  بن العباس -
 
 

                                                 

  49/4موسوهة حقواا الدارقطن  َّذو المعاف  النورت  (1)
 977ت رل  التي أ  ص  (2)
  471/ 41تي أ  الصماا  (3)
 4/466بمر الدم  (4)
  5/83ال رح والتعدأال  (5)
  44/83تي أ  التي أ   (6)
  5/349ال  ات الذن مبان  (7)
  3/746المغن  ف  الضعفا   (8)
  4/318ت كر  المفاظ لهللا هذ   (9)

 977ت رل  التي أ  ص (10) 
  4/485 كر من تصهللام فيه وهو مو ق  (11)
  3/411الصاشف  (12)
  5:83ال رح والتعدأال  (13)

  44/83تي أ  التي أ  (14)  
 471/ 41تي أ  الصماا (15)  
 44/83تي أ  التي أ   (16)
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 .(2)ه  242 مات ر هش المادية من(1):السهللام  الدمش   الخالا صب  بن الوليد بن عباس -

 (4).واَّخبار بالر اا هالما وكان هنه كتذت :داود حذ  هن اآل رت  وقاا(3) شأل :ماتم حذو قاا
 و كر (5)،به ولرمبان ي دمانه مممد اذن ومروان مسير حذو كان :الطائ  هوف ذن مممد وقاا
 .المدأث ف  اَّمر مست يم وقاا(6)،ال  ات ف  مبان اذن

 (7).ومائتأن وحربعأن  مان سنة ىفر من ب أن ل الث مات :دميم ذن همرو وقاا 
 (8)همر حذو كنأته دمشق حهال من: العامهللاى هالا ذن بكار بن محمد بن هارون  بن محمد -

 .(9)ال  ات ف  مبان اذن  كر 
 سناد :اإل ىالحكم عل

تر مه  ىه ر ههللاح : لم  القرشي الحارث أبو نجي  بن العباسسناد  ضعأف ، فيه إ -
  له متابب َوليله.

***** ***** 
 :-رحمه هللا-قال ابن األثير 

 (10). الخالفة يعن  [ الُكر ة ت ز قخف   ت ز قَُّفوها:  ُأميَّة لب نى قال ُسفيان أبا إن  ]  المدأث ومنه
  (47الحديث رقم )
 .له تخرلأ   ىلم حه ر ههللاقالت الباحثة :

***** ***** 
 :-رحمه هللا-قال ابن األثير 

 فْدَتخـْ نا مـنيم َ َقَفن  اَّشتر كان الَ َمال أوم الىفَّان اىَطفَّ  لما]  ال بأر اذن مدأث ومنه(  ه) 
 افِتَعـاا  :  واالْئِتخـا ُ .  ذأـنيم مـن واسـَتهللاذن  اخَتَطفنـ  حت" ومالصـاً  اقتهللاـون : ف هللاـتُ  اَّر  إلـى فوَقْعنا
 (11). ىاِمَبه منَّا وامد كال   حخ َ  حت:  التََّفاهال بمعنى اَّْخ ِ  من
 
 

                                                 

 351 ت رل  التي أ  ص(1) 
 351 ت رل  التي أ  ص (2)
  6/349ماتم  ال رح والتعدأال الذن حذ  (3)
  41/393تي أ  الصماا  (4)
  9/449تي أ  التي أ   (5)
  5/494ال  ات الذن مبان  (6)
 41/393تي أ  الصماا (7) 
 5/494ال  ات الذن مبان (8)
 5/494ال  ات الذن مبان  (9)

 455ص  النياية ف  غرل  المدأث واَّ ر الذن اَّ أر(10) 
 455ص  ذن اَّ أرالنياية ف  غرل  المدأث واَّ ر ال (11)
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  (48الحديث رقم )
 :-رحمه هللا- (1)شيبة يبأاإلمام ابن   قال

َ َنا َ ِن : َقااَ  ، آَدمَ  ْذنُ  َيْمَأى َمدَّ  ،(2) َههللاَ َمـةَ  ،َهـن ِإْذـَراِهيمَ  ،َهـنْ  ُمِغأـَر َ  ،َهـنْ  َهيَّـاش   ْذـنُ  َبْكـرِ  َحُذـو مدَّ
ارِ ا ِلَأـْومِ  َكاِرًهـا ُكْنـت َلَ دْ :  ِلأَلْشَترِ  ُقهللاتُ :  َقااَ   ِإنْ  َولِ  ، َحَ ـالْ :  َفَ ـااَ  ، َرْحِيـاَ  َهـنْ  َرَ ْعـت َفَكْأـفَ  لـدَّ
ارِ  ِلَأْومِ  َلَصاِرًها ُكْنت ارَ  َُّْدِخهللاَيا ُسْفَيانَ  َحِذ  ِذْنتِ  َمِذأَبةَ  ِبُدملِ  ِ ْئت َوَلِصنْ (3) ،الدَّ  ُحْخـِرذَ  َحنْ  َوَحَرْدت ، الـدَّ

َبْأــرَ  َطهللاَمــةَ  َرَحْأــت َوَلِصنِلــ  ، َحْشــَترُ  َيــا َوَلــا َلَنــا َمــا:  َوَقــالوا َأــَدُهوِن  َحنْ  َفــَدَذْوا ، َهــْوَدذ   ِفــ  ُهْ َمــانَ   َوال  
َبْأــرِ  َفــاْذنُ :  ُقهللاــتُ  ، َههللاْيــهِ  َنَكُ ــوا ُ ــمَّ  ، ُمْكــَرِهأنَ  َغْأــرَ  َطــاِئِعأنَ  َههللِايًّــا َبــاَيُعوا َواْلَ ــْومَ   اْقُتُلــوِني:  اْلَ اِئــالُ  ال  
اِلًكا م  ْأفَ  َرَفْعت َوالَ  ، َولِ  الَ :  َقااَ  ، و  َبْأرِ  اْذنِ  َهنِ  ، السَّ وحِ  ِمنَ  َشْأًئا ِفيهِ  َحنَّ  َحَرى  َوَحَنا ال    ََّنِل  الر 
ـا ، َحْخَرَ َيـا َمتَّـى اْلُمْاِمِنأنَ  ُحمَّ  اْسَتَخفَّ  ََّنَّهُ  ِبَمَنق   َههللاْيهِ  ُكْنت  ِدتَسـاهِ  ِبُ ـوَّ ِ  َلـهُ  َرِضـأت َمـا َلِ أتـه َفهللامَّ
َكــاَذْأنِ  ِفــ  ُقْمــت َمتَّــى  اْقُتهللاــوِن  اْلَ اِئــالَ  َوَلِصــنَّ  ، َقَتهللاتــه َقــدْ  َحنِلــ  َفَرَحْأــتُ  ، َرْحِســهِ  َههللاــى َفَضــَرْبته َقاِئًمــا الرِل
ــا ، ُحَســْأد   ْذــنِ  َهتَّــا ِ  ْذــنُ  الــرَّْمَمنِ  َهْذــدُ  َوَماِلًصــا  َفَ َعــالَ  ، َرَســْأَنافَ  َهــنْ  َوُهــوَ  َحَنــا َفَوَقْعــت اْهَتَنْ تــه َلِ أتــه َلمَّ
َُ  ، َوَماِلًصا اْقُتهللاوِن :  ُأَناِدت ونَ  َوالنَّا  .َلُ ِتهللات ، اََّْشَترُ :  َيُ الْ  َوَلمْ  ، َيْعِن  َمنْ  َأْدُرونَ  الَ  َيُمر 

 تخريج الحديث :
 ىولــحخر ــه مــن طرلــق حخــرت غأــر الطرلــق اَّ ولصنــه شــأبة ، حذــ  انفــرد بدلفــاظ هــ ا المــدأث اذــن

هـن م اشـب ،هـن حذيـه  ،هن هاىم ذـن كهللاأـ  ال رمـ  ،من طرلق العال  ذن منياامأث حخر ه 
 .(4)ذن مسعود 

  دراسة رجال اإلسناد :
 سـعد ذـن  هـال ذـن ربيعـة ذـن  هـال ذن ربيعة ذن همرو ذن اَّسود ذن قيس بن يزيد بن إبراهيم -
 .(6)"ك أراً  أرسال حنه إال   ةقاا اذن م ر :" (5).الصوف  همران حذو :النخع  النخب ذن مالا ذن

 ،قالــت البام ــة :ال يضــر إرســاله وتدليســه ،ف ــد  كــر  اذــن م ــر فــ  الطب ــة ال انيــة مــن المدلســأن
 (8) .ولم أ كر ههللا مة ذن قيَ فيمن حرسال هنيم(7)
 وال أـدلَ كـان حنـه إال مـت ن   ـة ،اَّهمـى الصـوف  هشـام حذـو موالهم :بيالضَّ  قسممُ  بن المغيرة -

 (9). ه532 سنة مات السادسة من إذراهيم هن سيما
 
 

                                                 

 48861رقم  338/ 49مىنف اذن شأبة ، كتا  الفتن  ((1
 457هو ههللا مة ذن قيَ ذن هذد ل ذن مالا النخع   ،ت رل  التي أ  ص  (2)
، تمفة اَّمو ت الفتنة حهال َّ ال دار  ف  ه مانفأيا  هللاَ الت  اَّيام ف  حت المىار وقت حت : الدار أوم (3)
6/444 

 48543رقم  49/394، كتا  ال مال وىفأن ة مىنف اذن شأب (4)
 3/344تي أ  التي أ   (5)
  59ت رل  التي أ  ص  (6)
 38انظر : طب ات المدلسأن الذن م ر ص  (7)
 414انظر :  امب التمىأال ف  حمكام المراسأال ص  (8)
 914ت رل  التي أ  ص (9)
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 مدأ ـه هامة :منذال ذن حممد وقاا (1)،إذراهيم  نا قاا ما إال نكت  فال أدلَ كان :فضأال اذن قاا
حممـد  ضـعف ،وقـد العكهللا  والمارث الولأد ذن أ لد ومن ،مماد من سمعه إنما مدخوا إذراهيم هن

 (2).النخع  إذراهيم هن مدأ ه
 . اسمه حنيا واَّىح ، بكنأته مشيور :ئ الم ر الكوفي أل سدي ا سالم بنِ  ياشِ ع  بن بْكرِ  أ بو -

 بالمدأث هارًفا ىدوًقا":و اد (4)سعد اذن و  ه(3)سنتأن حو بسنة قذهللايا :وقأال ه،  194ُتوفِل 
 ولصنـه ىدوق، ر ال :  مر معأن اذن وقاا(6)نمعأ واذن (5)وداودحذقاا و  ،"الغهللاط ك أر حنه إال والعهللام،
 ،"الخطـد بعـ  أخطـئ كـان  ":و اد (9)،والع هللاـ (8) ىـدوق  " :و اد ،وحممـد (7) المدأث بمست يم ليَ
 ش  ، هن سدلته ما ماضرا هياش ذن بكر حذو كان لو" :سعأد ذن يمأى هن المدأن  ذن ههللا  وقاا
هللاح هند  ُ كر إ ا سعأد ذن يمأى وكان بكر، حذى فوق  إسرائأال :قاا  م  (11()10).و ه كَّ

 مـا :ف ـاا اَّمـوص، وحذـ  هيـاش، ذـن بكـر حذـ  هـن حذـ  سـدلت" :مـاتم حذـ  ذـن الـرممن هذـدوقـاا 
 :ف ـاا حمفـظ؟ حأيمـا هيـاش ذـن بكـر وحذـ  شـرلا هن حذ  وسئال :قاا ذدحت، بدأيما حبالى ال حقربيما،

 بشر ذن ل وهذد ، هياش ذن بكر حذو :َّذ  قهللات كتابا، حىح بكر حبا حن غأر سوا ، المفظ ف  هما
 إسـماق حذـ  من بكر ذ ح  وسما  " :احيض ماتم حذو وقاا(12)،وحو ق منه حمفظ بكر حذو :قاا قل ؟لر ا

 ،(14)مدأ ه وامتمهللاوا العهللام حهال هنه مدث وقد بالمافظ، يكن لم":رالذ ا وقاا.(13)ال وت  ذ اا ليَ

                                                 

 381 امب التمىأال ف  حمكام المراسأال ص  (1)
 المر ب الساذق (2)
 4448ت رل  التي أ  الذن م ر ص   (3)
 486/ 6الطب ات الصذرت الذن سعد  (4)
 4/494سااالت اآل رت َّذ  داود   (5)
 414رواية الدارم  ص–تارلل اذن معأن  (6)
 3/65رواية اذن ممر  –تارلل اذن معأن  (7)
 5/415ال رح والتعدأال  الذن حذ  ماتم  (8)
 153معرفة ال  ات لهللاع هللا  ص  (9)

 يامن وامد  وكال المركات، حو اإلشارات استخدام الروا  ههللاى الصالم ف  والتعدأال ال رح ههللاما  حسالأ  من (10)

 أد  أنف  حو و يه، يىِرف حو فمه، يعوذ حو رحسه، يمرا حن : م ال  رمه، حو الراوت  تعدأال ههللاى إما داللتيا ليا

هللاح" /مأث  البا  ه ا من هو هياش ذن بكر حذ  هن كالمه ف  هنا سعأد ذن يمأى فعهللاه وما وغأرها،  والصهللاوح " و يه كل

ر :هو  2/971 منظور الذن العر  لسان ف  كما- ، َتَصشل  العهللاأال شفا  وانظر الت رلح، . ف  هرظا وه ا ف  هذَو

 538 ص السهللايمان  المسن َّذ  والتعدأال ال رح وقواهد بدلفاظ
 1/39الصامال ف  ضعفا  الر اا الذن هدت  (11)
 5/415والتعدأال  الذن حذ  ماتم ال رح  (12)
 4/49ههللاال المدأث الذن حذ  ماتم  (13)
 43/44تي أ  التي أ  الذن م ر  (14)
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 أ نـون  ميـدت واذـن المبـارا، واذـن ال ـورت، كـان":الذـر هذد اذن وقاا ،(1)تال  ا ف  مبان اذن و كر  
 .مفظـه  ف و ، مدأ ه ف  أيم حنه إال اَّموص، وحذ  شرلا م ال إسماق حذ  ف  هندهم ،وهو ههللايه
 حذوبكر،  :الدارم  سعأد ذن ه مان وقاا ،(3)  اضطرا مدأ ه ف " :شأبة ذن يع و  وقاا، (2)ش  

 ذن مممد سمعت : وقاا واَّمانة، الىدق حهال من وهما المدأث، ف  ذ اا ليسا هياش اذنا والمسن
 هـو :قـاا اَّهمـش؟ فـ  مالـه كأـف :قهللاـت المـدأث، فـ  هيـاش ذـن بكـر حبا يضعف نمأر ذن ل دهذ

 (5)أيم ىدوق " :السا   وقاا ،(4)وغأر  اَّهمش ف  ضعأف
 هنه  كر  فيما االختالط إلى نسبه الذخارت  فإن واختهللاط، ، أيم ىدوق  هو : ةالبام  تقال

 الروا  من  رم بمن االغتباط ىام  ن ال ال لهللاع  وهن ،(6)الراية نى  ف  ال لهللاع  اإلمام
 .(8))ىميح وكتابه مفظه، سا  كذر لما) :ف اا م ر اذن  لا إلى وحشار ،(7)باالختالط .

 اإلسناد : ىالحكم عل
 قـــــيَ ذـــــن أ لـــــد ذـــــن إذـــــراهيمهـــــن ، الضـــــذ  م ســـــم ذـــــن المغأـــــر اســـــناد  ضـــــعأف بســـــ  تـــــدليَ 

  ،وحيضا إختالط حذو بكر ذن هياش.النخع 
***** ***** 

 :-رحمه هللا-قال ابن األثير 
ة م ن   من]  فيه(  ه{ )   قق}  ى أو ل ـبن ِمْنح  ـم ال  قـاق[  ُزقاقـا ه ـد   َداَّ  مـن ُأرلـد الطَّرلـق:  بالضَّ

ـــاا ـــكة وهـــ  النَّخـــال مـــن ذُ َقـــاق تىـــدَّق مـــن حَرادَ  وقأـــال.  َطِرل ـــه ههللاـــى اَّهمـــى حو الضَّ .  منيـــا السِل
ا  (9) .الَيِديَّة من ال ايةالِيدَ  من َهدى َّن حشَبه واَّول

 (49الحديث رقم )
 :-رحمه هللا -(10)الترمذي اإلمام قال

َ َنا َحُذو ُكَرْل    َ َنا ِإْذَراِهيُم ْذُن ُأوُسَف ْذِن َحِذ  ِإْسَمَق َهْن َحِذيِه َهْن َحِذ  ِإْسم (11)،َمدَّ َهْن  (12)قَ اَ َمدَّ
 :َسِمْعُت اْلَذَراَ  ْذَن َهاِ    َيُ واُ  :ْمَمِن ْذَن َهْوَسَ َة َيُ واُ َسِمْعُت َهْذَد الرَّ  :َطهللاَمَة ْذِن ُمَىرِلف  َقاا

                                                 

 7/668ال  ات الذن مبان  (1)
 43/44تي أ  التي أ  الذن م ر  (2)
 43/44تي أ  التي أ  الذن م ر  (3)
 1/39الصامال ف  ضعفا  الر اا الذن هدت  (4)
 43/44ر تي أ  التي أ  الذن م  (5)
 4/118نى  الراية لهللا لهللاع   (6)
 4/483سبط اذن الع م  االغتباط بمن رم  باالختالط ل (7)
 4448ت رل  التي أ  الذن م ر ص  (8)
 455ص  النياية ف  غرل  المدأث واَّ ر الذن اَّ أر(9) 
 4597رقم  411/ 1سنن الترم ت ، كتا  ال بائح ، با  ما  ا  ف  المنمة  ((10

 911  اليمدان  ،ت رل  التي أ  ص ل  :هو مممد ذن العال  ذن كرلحذو كر  (11)

   641ت رل  التي أ  ص ، حذ  إسماق : هو أوسف ذن إسماق ذن حذ  إسماق السذيع  (12)
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 ِ َّّ ُ َههللاْيِه َوَسهللاَّمَ -َسِمْعُت َرُسوَا  َّّ ة   :َيُ واُ  -َىهللاَّى  ِنيح  م ْن م ن    م 
ى ُزق اًقا (1) ِرٍق أ ْو ه د   ل ب ٍن أ ْو و 

َهَ ا َمِدأث  َمَسن  َىِميح  َغِرل   ِمْن َمِدأِث َحِذ  ِإْسَمَق  :ِهيَسىَكاَن َلُه ِمْ اَل ِهْتِق َرَقَبة  َقاَا َحُذو 
َهْن َهْن َطهللاَمَة ْذِن ُمَىرِلف  اَل َنْعِرُفُه ِإالَّ ِمْن َهَ ا اْلَوْ ِه َوَقْد َرَوى َمْنُىوُر ْذُن اْلُمْعَتِمِر َوُشْعَبُة 

  َهْن الن ْعَماِن ْذِن َبِشأر  َوَمْعَنى َقْوِلِه َمْن َمَنَح َمِنيَمَة َطهللاَمَة ْذِن ُمَىرِلف  َهَ ا اْلَمِدأَث َوِف  اْلَبا
َراِهِم َقْوُلُه َحْو َهَدى ُ َقاًقا َيْعِن  ِبِه ِهَداَيَة الطَِّرلقِ   .َوِرق  ِإنََّما َيْعِن  ِبِه َقْرَ  الدَّ

 تخريج الحديث :
 رممن ذن هوس ة به ذ    منه.نان ذن هذد ل ،هن هذد الق( من طرلق 2وحخر ه الذخارت )

وحذـو  (7)،والرويـان  (6)،ومسـند الشـامأأن (5)،سطاَّو والطذران  ف   (4) ،الطيالس و  (3)،حخر ه حممد
 (13)،واذـــــن اَّهراذـــــ  (12)،والع أهللاـــــ  (11)،واذـــــن الســـــرت (10) ،والذأي ـــــ  (9) ،والىـــــنعان  (8)،نعـــــيم 

 هوسـ ة ذـن الـرممن هذـدهـن  مىـرف ذـن طهللامـةمـن طرلـق  (15)والرا ت  (14)،والخطأ  البغدادت 
 به بم هللاه .

 .من طرلق  بأدًا اإليمام  ،هن طهللامة ذن مىرف به بم هللاه (16وحخر ه اذن مبان )
 دراسة رجال اإلسناد :

 وَّذيه له همرو، حذو :وي اا همار ، حبا يكنى :اَّوس  اَّنىارت  الحارث بن عازب بن البراء -
 

                                                 

 والرقبة مد  ال مر حو الهللاذن هطية تصون  وقد اليبة وه  بمنافعيا الرقبة هطية المنيمة تصون  قد منح منيمة: (1)
، الدأباذ ههللا   وغذوقيا ىذوميا فيه المد ون  ال مر حو الهللاذن ان ضى إ ا إليه فأردها مذياىا مهللاا ههللاى باقية

  4/59ىميح مسهللام 

 851رقم  417/ 4اَّد  المفرد لهللاذخارت  (2)

  48948رقم  184/ 41و  48946رقم  175/ 41مسند اإلمام حممد  (3)
 776رقم  411/ 3مسند الطيالس   4) 
 3951رقم  53/ 4ن  المع م اَّوسط لهللاطذرا (5)
  767رقم   149/ 4مسند الشامأأن لهللاطذران   (6)
 499رقم  141/ 4مسند الرويان   (7)
  37/ 9ذ  نعيم آل مهللاية اَّوليا  (8)
 776رقم  411/ 3مىنف هذد الر اق الىنعان   (9)

 4444رقم  74/  9شع  اإليمان لهللاذأي    (10)
  4171رقم  3/945ال هد الذن السرت  (11)
 4751رقم  187/ 7لضعفا  الصذأر لهللاع أهللا  ا (12)
 786رقم  387/ 3مع م اذن اَّهراذ   (13)
  4351رقم  154/ 4ال امب َّخالق الراوت وآدا  السامب لهللاخطأ  البغدادت  (14)
 4717رقم  367/ 3الفوائد لتمام الرا ت  (15)

 9156رقم  151/ 44ىميح اذن مبان   (16)
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 . (2)وسبعأن نا نتأ سنة ومات ذدر، أوم استىغر ،(1)ىمبة
 :السبيعي إسحاق أبي بن إسحاق بن يوسف بن إبراهيم -

 ولـيَ ىـالمة أـثحماد لـه(5):هدت اذن وقاا.(4) تال  ا ف  مبان اذن و كر  ،  ة :(3)  الدارقطن قاا

 يمأـى قـااو  .ضـعأف (7):داود حذـو وقـاا، ت بـال و  لـيَ (6): النسـائ قاا، همدأ  يكت  المدأث بمنكر

 .يكون  ما كدقوى  ليَ (9):المدأن  اذن وقاا ،ش  ب ليَ(8)معأن ذنا

 .شأًئا حذيه من يسمب لم (11):نعيم حذو وقاا ،مدأ ه يكت  المدأث مسن(10): ماتم حذو وقاا

 اذن قاا ،وهب بدَ ال المدأث قهللاأال (13): ال هذ  وقاا ،دأثالم ضعأف (12): ل و  ان ا وقاا

 .أيم ىدوق (14):م ر

 .م ر اذن قاا كما هو : قالت البام ة
 .باق  ر اا اإلسناد   ات  -

 الحديث : ىالحكم عل
وقــد وبالمتابعــة أرت ــ  لهللاىــميح لغأــر  ،،بمرتبــة ىــدوق، يوســف بــن إبــراهيمَّن اســناد  مســن ، 

 (15) اَّلبان  الشألىممه 
***** ***** 

 
 
 
 

                                                 

  4/378اإلىابة ف  تمأأ  الىمابة  (1)
 434ت رل  التي أ  ص  (2)
 4/461 تي أ  التي أ  الذن م ر (3)
  8/64 ال  ات الذن مبان (4)
 4/346 الصامال ف  ضعفا  الر اا الذن هدت (5)
 4/417الضعفا  والمتروكأن لهللانسائ   (6)
 4/461 تي أ  التي أ  الذن م ر (7)
 4/444رواية الدورت  –تارلل اذن معأن  (8)
 4/461 الذن م ر تي أ  التي أ  (9)

  3/418ال رح والتعدأال  (10)
 4/34تمفة التمىأال  (11)
  3/391تي أ  الصماا  (12)
 41 كر من تصهللام فيه وهو مو ق ص  (13)
  59ت رل  التي أ  ص  (14)

 1/197سنن الترم ت ىميح وضعأف ( 15)
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 :-رحمه هللا -قال ابن األثير

ـالَّم قال]  ههللاـى مدأث وف (  ه)  ـل ني:  س  [  ُمز قَّقـا أرا    مـالي:  فقـال ُغـالم أنـاو  إليـه أهلـي أرس 
 لــ  مــا يعنــ :  اَّْديــم ُأْنتــف وال شــَعر ُ  ُأَ ــ  ال هللاــد:  الــ ِلق  مــن وهــو ُكهللاِلــه الــرَّحَ َشــعر ممــُ وف حت
 (1) ؟ ال لق   ُيَطم كما الرَّحَ مْطموم حراا

  (51الحديث رقم )
 .له تخرلأ   ىلم حه ر ههللاقالت الباحثة :

***** ***** 
 :-رحمه هللا-األثير قال ابن 

 (2)  .[ ُمز قَّقاً  الرأس م ْطُموم ُرئى أنه]  سهللامان مدأث ومنه -
  (51الحديث رقم )
 .تخرلأ له ىلم حه ر ههللاقالت البام ة: 

***** ***** 
 :-رحمه هللا -قال ابن األثير

 ّلُ  وىـفَ  مـا:  ال َّقـوم [ الـدنيا فـي قطـرت الزَّقخـوم مـن ق ْطـرة أن لو]  النار ىفة ف { ...   قم} 
َُ  كدنه َطهللاُعيا الَ ميم حْىال ف  تخُرذ ش ر    إنَّيا: ]  ف اا الع ل  كتابه ف   وهـ [  الشياطأن راو

ر  الشدأد الهللاَّ م:  ال َّْقم من َفع وا  (3)  .الُمْفِرط والش 
  (52الحديث رقم )

 :-رحمه هللا- (4)الترمذياإلمام   قال
َ َنا َمْمُموُد ْذُن َغيْ  َ َنا َحُذو َداُودَ  ،اَلنَ َمدَّ َهـْن اْذـِن (7)َهـْن ُمَ اِهـد   َهـْن اََّْْهَمـشِ (6)َحْخَذَرَنا ُشـْعَبُة (5)،  َمدَّ
 ِ َّّ َ  َحنَّ َرُسوَا  ُ َههللاْيِه َوَسهللاَّم-َهبَّا َّّ َ َمقَّ ُتَ اِتِه َواَل َتُموُتنَّ ِإالَّ وَ "َقَرَح َهِ ِ  اآْلَيَة  -َىهللاَّى  َّّ َحْنـُتْم اتَُّ وا 

ِ (8) "ُمْسهللِاُمونَ  َّّ ُ َههللاْيِه َوَسـهللاََّم -:َقاَا َرُسوُا  َّّ ْت -َىهللاَّى  ْنَيا  ل ْو أ نَّ ق ْطر ًة ِمْن الزَّقخوِم ُقِطـر  ِفـ  َداِر الـد 
ْنَيا َمَعاِيَشُيْم َفَكْأَف ِبَمْن َيُكوُن َطَعاَمهُ   .َََّْفَسَدْت َههللاى حَْهاِل الد 

 تخريج الحديث :
 .ذنمو سهللايمان اَّهمش به  هن شعبة ،هنمن طرلق غندر،  ، ى ف  الصذر  (9) ،النسائ ه حخر 

                                                 

 455ص  النياية ف  غرل  المدأث واَّ ر الذن اَّ أر (1)
 455ص  ث واَّ ر الذن اَّ أرالنياية ف  غرل  المدأ (2)

 455ص  النياية ف  غرل  المدأث واَّ ر الذن اَّ أر(3)  
 3989رقم  716/ 1سنن الترم ت ، كتا  ال بائح ، با  ما  ا  ف  ىفة شرا  حهال النار  ((4

 391 التي أ  ص ت رل حذو داود :هو سهللايمان ذن داود ذن ال ارود الطيالس   (5)

 366التي أ  ص ت رل  ،لم اذ ذن الورد العتص شعبة :هو شعبة ذن ا (6)

 931هو م اهد ذن  ذر المك  ، ت رل  التي أ  ص  (7)

 (413آية ) آا همرانسور   (8)
  4411رقم  444/ 6السنن الصذرت لهللانسائ   (9)
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 .ذنمو سهللايمان اَّهمش به  هن شعبة ،هن،من طرلق اذن حذ  هدت،  (1)،اذن ما هوحخر ه 
 .سهللايمان اَّهمش به بم هللاه هن شعبة ،هن، من طرلق مممد ذن  عفر (2) اإلمام حممدحخر ه و 

 (7)،والمـــــــاصم (6) ،اذـــــــن مبـــــــانو  (5)والىـــــــغأر،  (4) ،واَّوســـــــط (3)،صذأـــــــرالطذرانـــــــ  فـــــــ  ال حخر ـــــــه
مـــن  (12)والم دســـ  (11) ،وحذـــو نعـــيم اَّىـــذيان  (10)،واذـــن حذـــ  مـــاتم (9)،والذأي ـــ و  (8)،الطيالســـ 

 سهللايمان اَّهمش به بم هللاه .  داود،هن شعبة ،هن حذو طرلق
 دراسة رجال اإلسناد :

سـذق  ة وتدليسه ال يضر مت  لو لـم يىـرح بالسـما    :األعمش : سليمان بن مهران األسدي-
 .(45)تر مته ف  المدأث 

 .باق  ر اا اإلسناد   ات  -
 :سناداإلى الحكم عل

وغأـر  مـن العهللامـا  . (13)سناد المدأث بالنسبة ال  ر اله ،ىميح كما مكـم ههللايـه االمـام الترمـ ت إ
ضــعفه حنـه أو ـد ذـأن اَّهمــش وههللاـة  (14)ولصـن االمـام اَّلبـان  خـالف  لــا ومكـم ههللايـه بالضـعف 

ف ــد تابعــه  ) حبــا يمأــى (، واســمه: ) هذــد الــرممن ذــن دأنــار ال تــات (وم اهــد شــخص ســاقط وهــو 
 وبالمتابعة أرت   المدأث ..كال من فضأال ذن هيا  ،ويمأ  ذن هيس  الرمهللا  

***** ***** 
 :-رحمه هللا-قال ابن األثير 

ْهل أبا إن  ]  المـدأث ومنه(  َ)  ُفنا محمدا إنَّ :  قال ج  رة ُيخو  ج  ْبد هاتوا الزَّقوم ؟ ؟ ش   والتَّمر الزخ
ْبد حصال وقأال.  ُكهللاوا حت[  وتز قَّموا  (15) ال َّقوم:  إْفرل ية وبهللاَغة والتمر ال  

                                                 

  1439رقم  4116/ 3سنن اذن ما ه ، كتا  ال هد ، با  ىفة النار  (1)
  3749رقم  167/ 1مسند اإلمام حممد  (2)
  44168رقم  68/ 44المع م الصذأر لهللاطذران    (3)
 7939رقم  354/ 7المع م اَّوسط  لهللاطذران    (4)
 544رقم  444/ 3المع م الىغأر لهللاطذران   (5)
  7171رقم  46/944ىمح اذن مبان  (6)
  4498رقم  3/359المستدرا ههللا  الىميمأن لهللاماصم  (7)
  3769رقم  467/ 1مسند الطيالس   (8)
  935رقم  67/ 3البعث والنشور لهللاذأي     (9)

  4543رقم  734/ 4تفسأر اذن حذ  ماتم  (10)
  4838رقم  314/ 5حخبار حىذيان َّذ  نعيم اَّىذيان    كر  (11)
 74رقم  38/ 4 كر النار لهللام دس   (12)

 3989رقم  716/ 1( سنن الترم ت ، كتا  ال بائح ، با  ما  ا  ف  ىفة شرا  حهال النار 13)

 6/89سنن الترم ت   ىميح وضعأف ( 14)

 455ص  النياية ف  غرل  المدأث واَّ ر الذن اَّ أر(15)  
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  (51الحديث رقم )
 :-رحمه هللا- (1)النسائياإلمام  قال

 هكرمـة هـن هـالا مـد نا :قـاا (4)، اذـت مـد نا قاا (3)،النعمان حذو مد نا قاا (2)، داود حذو حخذرنا
 .فتزقموا وزبدا تمرا هاتوا الزقوم بشجرة محمد أيخوفنا :جهل أبو وقال هباَ ذنا هن(5)

 تخريج الحديث :
هــالا هــن هكرمــة هــن اذــن  مـن طرلــق (9)والطذــرت   (8)،والمــارث (7)،ىيعهللاــ ووحذــ (6) ،حخر ـه حممــد
 .هباَ بم هللاه 

 م ذن مكيم ذن هباد ،هن هكرمة هن اذن هباَ ذنمو .من طرلق مكي (10)،الذأي  وحخر ه 
 دراسة رجال اإلسناد: 

 له روى  (11)، بدخر  تغأر ىدوق  المدائن ن لال :البصري  العالء أبو موالهم العبدي خباب بن هالل- 

 و  ـه ،(13)هموتـ قذـال تغأـر قـد وكـان هـالال حتأـت  :سـعأد ذـن يمأـى قـاا .(12)اَّربعـة السـنن حىـما 

 ،(15)معـأن ذـن ويمأـى(14)،ذـ الغال غسـان ذـن والمفضـال الموىـهللا  همـار ذـن ل هذـد ذـن مممـد
 ذن إذراهيم وقاا ،(19)وال هذ  ،(18)شاهأن واذن(17)والبسوت  ،(16)وحممد

 حنه أ هم ال طان يمأى إن :وقهللات ، خبا  ذن هالا هن معأن ذن يمأى سدلت : ال نأد ذن ل هذد

                                                 

 44131رقم  6/196السنن الصذرت لهللانسائ ، با  قوله تعال  "إنا كاشفوا الع ا  قهللايال إنكم هائدون " ((1
 393التي أ  ص حذو داود : هو سهللايمان ذن سأف ذن يمأ  الطائ  ت رل  (2)
 885التي أ  ص  ت رل  .السدوس  الفضال ذن مممد هو : النعمان ذوح (3)
 444 التي أ  ص  اذت :هو  اذث ذن أ لد اَّموا البىرت ت رل  (4)
 457 التي أ  ص ت رل  هباَ ذن مولى ل هذد حذو هكرمة (5)
 4916رقم  9/177مسند حممد  (6)
 3731رقم  9/418مسند حذ  يعهللا   (7)
  34رقم  4/41مسند المارث  (8)
 4/118تي أ  اآل ار لهللاطذرت  (9)

 944رقم  3/66البعث والنشر لهللاذأي    (10)
 413 6ت رل  التي أ  الذن م ر ص (11)
 41/443تي أ  الصماا لهللام ت  (12)
  8/341التارلل الصذأر لهللاذخارت  (13)
  4/394تارلل حسما  ال  ات الذن شاهأن  (14)
 4/334  رواية ه مان الدارم –تارلل اذن معأن  (15)
       4/466أوســف ذــن المذــرد  –،بمــر الــدم فــ  مــن مدمــه حممــد حو  مــه  3/154العهللاــال ومعرفــة الر ــاا َّممــد  (16)

  4/471سااالت حذ  داود لإلمام اممد ذن منذال ف   رح الروا  وتعدأهللايم 
 4/458المعرفة والتارلل لهللابسوت  (17)

    4/394تارلل حسما  ال  ات الذن شاهأن (18)  
 3/411، الصاشف لهللا هذ   3/411له رواية ف  الصت  الستة لهللا هذ   من (19)
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   ة،: ماتم حذو وقاا (1)،مدمون    ة :يمأى ف اا ، تغأر وال اختهللاط ما ال، :قاا هو؟ ف  ة: ليمأى قهللات

 حذـو مـد نا  :سـفيان ذـن يع ـو  وقـاا(2)السـن كذـر مـن موتـه قذـال تغأـر ي ـاا كـان:وقاا ، ىدوق  و اد

 السـن فيـه همـال تغأـر حنـه إال   ـة المـدائن أنـ ا كـان خبـا  ذـن هـالا هـن(3)سـفيان مـد نا  :قاا نعيم

 (4).بآخر  غأروت وهم مدأ ه ف   :الع أهللا  وقاا
 آخر ف  اختهللاط ممن كان:حيضاً  وقاا ،(5)ولخالف أخطئ  :وقاا ،ال  ات كتا  ف  مبان اذن و كر 

 اذن حممد حذو وقاا (6) ،انفرد إ ا به االمت اذ أ و  ال التوهم ههللاى بالشئ يمدث فكان همر 

 .(7)به بدَ ال حنه حر و :هدت
 قاله ما الع م  اذن السبط رد وقد ،  همر  خرآ ف  واختهللاط تغأر لصنه   ة هو : ةالبام  تقال

 اَّئمة من وامد غأر ح ذت ف د ه ا معأن اذن كالم إلى أهللاتفت ال: ف اا أختهللاط لم حنه ف  معأن اذن

 .(8)حههللام تعالى ول االختالط هنه معأن اذن لنف  موضب فال همر ، آخر ف  اختالطه

 .  ات المدأث روا  باق  -
 سناد :اإل ىالحكم عل

 المسن لغأر . ى،ولصن بالمتابعة أرت   ال العبدي خباب بن هاللضعأف بسذ  إختالط اد  اسن

***** ***** 
 :-رحمه هللا -قال ابن األثير

ـل أنـت]  هرو  ذن هشام مدأث ف { ...   قا}  و ا مـن أْثق  َيَكـة هـ  [ يقـالزَّ :  ي ـاا َ اق   وامـُدها الدِل
ـمَّارُ  تفـرَّق  سـمراً  َ َقت إ ا حنيا أرلد.   اق   ىائح وكال.  ىاحَ  إ ا َأْ قوا  قا  وُلـروى .  واَّْمبـا ُ  الس 
 (9) وسَأِ ى  ال َّاووق  من ح  ال: 

  (54الحديث رقم )
 .له تخرلأ   ىلم حه ر ههللاقالت البام ة: 

 
***** ***** 

 
 

                                                 

  4/413اذن ال نأد  تسااال (1)
 5/79ال رح والتعدأال الذن حذ  ماتم  (2)
 41/443تي أ  الصماا لهللام ت  (3)
 1/4166الضعفا  الصذأر لهللاع أهللا   (4)
  7/971ال  ات الذن مبان  (5)
  4/87الم رومأن الذن مبان  (6)
 7/434امال ف  ضعفا  الر اا الذن هدت الص (7)
  4/465بمن رم  باالختالط الذن الع م   طاالغتبا (8)
 111ص  النياية ف  غرل  المدأث واَّ ر الذن اَّ أر(9)
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 الفصل الثاني

" األحاديث الواردة من بداية باب "الزاي مع الكاف" حتى نهاية باب "الزاي 
 مع الياء"

 
 وفيه سبعة مباحث:       

  : الزاي مع الكاف.المبحث األول
 الزاي مع الالم.المبحث الثاني: 
 الزاي مع الميم .المبحث الثالث: 

 المبحث الرابع: الزاي مع النون.
 مس: الزاي مع الواو.المبحث الخا

 المبحث السادس: الزاي مع الهاء.
 المبحث السابع : الزاي مع الياء.
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 المبحث األول                             
 الزاي مع الكاف.                      

 :-رحمه هللا-قال ابن األثير 
- قـوليم مـن ههللامـا َمْمهللاو اً  حت[  وتاَمْ كُ  كان حنه]  هنه ّل  رض  ههللا  ىفة ف (  َ{ )   كت} 

 (1) تالَم ْ  من َم َّا ً  كان حراد:  وقأال.  إيا ُ  حوها  إ ا َ ْكتاً  المدأث وَ كت ه مألَته إ ا اإلنا  َ َكت  
  (55الحديث رقم )
 لفظة "حنه كان ر اًل م اً "  ىذي ا الهللافظ ،ولصن ه رت ههللا تخرلأ لي ا المدأث ىلم حه ر ههللا

 :-رحمه هللا- (2)لبخاري ااإلمام قال  
َ َنا د َمدَّ َ َنا َقااَ (3)ُمَسدَّ  اْلَمَنِفيَّةِ  ْذنِ  ُمَممَّدِ  َهنْ  اْل َّْوِرتلِ  ُمْنِ ر   َهنْ  اََّْْهَمشِ  َهنْ  َداُودَ  ْذنُ  َِّّ  َهْذدُ  َمدَّ
ُجاًل  ُكْنتُ  ق ال   َههللِا ل   َهنْ   َوَسهللاَّمَ  َههللاْيهِ  َُّّ  َىهللاَّى النَِّذ َّ  َيْسَداَ  َحنْ  اََّْْسَودِ  ْذنَ  اْلِمْ َدادَ  َفَدَمْرتُ (4) م ذَّاءً  ر 

 .اْلُوُضو ُ  ِفيهِ  :َفَ ااَ  َفَسَدَلهُ 
 تخريج الحديث :
 .بم هللاه ،بههن حذ  هذد الرممن  ،ىأنمهن حذ  ،من طرلق  ائد   (5)حخر ه الذخارت 
 . به بم هللاه  ،هن اذن منيفة،هن من ر ،من طرلق اَّهمش  (6)وحخر ه مسهللام 

 راسة رجال اإلسناد: د
   ة مافظ ، وتدليسه ممتمال ،مت  لو لم يىرح بالتمدأث، : سليمان بن مهران األسدي -

 .(45)سب ت التر مة له ف  مدأث رقم 
 .باق  ر اا اإلسناد   ات  -

 اإلسناد: ىالحكم عل
 إسناد  ىميح ،حخر ه الذخارت ومسهللام .

***** ***** 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 111ص  النياية ف  غرل  المدأث واَّ ر الذن اَّ أر(1) 
 443، رقم  4/48يح الذخارت ، كتا  العهللام ، با  من استميا فدمر غأر  بالسااا مى (2)

 938، ت رل  التي أ  صالمسن حذو البىرت  اَّسدت مستورد ذن مسربال ذن مسرهد ذن مسدد(3)  

 4/487، فتح البارت الذن م ر  الر ال م ى فيه ي اا المالهبة هند أخرذ الرقأق الما  الميم بفتح الم ت (4)

  365رقم  4/63والوضو  منه  غسال الم ت ، با  الغساليح الذخارت ، كتا  مى(5)  
  414رقم  4/317ىميح مسهللام ، كتا  المي  ،با  الم ت  (6)
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 :-رحمه هللا-قال ابن األثير 
 قـــاا الـــ ََّكا  فـــ  الَم ـــالُ  بـــه ُيضـــر  البىـــر  قاضـــ  معاويـــة ذـــن إيـــاَ  كـــر فـــ (  َ{ )   كـــن} 

َُ  الِفْطنة:  واإلْ َكان ال َّْكن[  إياَ من ح كنُ ]  بعُضيم ادق والمْد  َ ْكنـا ك ا منه  َكْنت ي اا.  الىَّ
 (1). وح َكْنته وَ كانة

  (56الحديث رقم )
 .له رلأ  تخ ىلم حه ر ههللاقالت الباحثة: 

***** ***** 
 :-رحمه هللا-قال ابن األثير 

ــى:  وقـاا فغألـر  ذــرَّ َ  اسـميا كـان]   لنــ  مـدأث وفـ  - ـى[  َنْفسـيا ُتَ كل  وىــفيا إ ا نفَسـه الر ــال  كَّ
 (2) .ههللاأيا وح نى

  (57الحديث رقم )
 :-رحمه هللا- (3)البخاري اإلمام قال 
َ َنا  َحِذ  َهنْ  َمْيُموَنةَ  َحِذ  ْذنِ  َهَطا ِ  َهنْ  (4)ُشْعَبةَ  َهنْ  َ ْعَفر   ْذنُ  ُمَممَّدُ  َناَحْخَذرَ  ،اْلَفْضالِ  ْذنُ  َىَدَقةُ  َمدَّ
ْين ب   أ نَّ  ُهَرْلَر َ  َحِذ  َهنْ  َراِفب   ان   ز  ا ك  ـي ف ِقيل   ب رَّة   اْسُمه  ا (5)ُتز كِ  ـه   َُّّ  َىـهللاَّى- َِّّ  َرُسـواُ  َفَسـمَّاَها ن ْفس 
 .ْلَن َ  َ – َوَسهللاَّمَ  َههللاْيهِ 

 تخريج الحديث :
شــعبة  مممـد ذـن بشـار، ومممـد ذـن الم نـ ، هـن مممـد ذـن  عفـر،هن مـن طرلـق (6)حخر ـه مسـهللام
 .بم هللاه به هن هطا  

 دراسة رجال اإلسناد:
 روى (7)غفهللاـة فيـه حن إال الصتـا  ىـميح   ـة  :بغندر المعروف البصري  يلالهذ ع فرٍ ج  بن محمد -

 حذـ  ذـن سـعأد هـن مدأ ـه إال كهللاه مدأ ه غندر هن كتذت  :عباَال ذن همرو قاا .(8) ال ماهة له

  لـا وحنكر ، االختالط بعد منه سمب ،َّنه منه حسمب حن نيان  ميدت ذن الرممن هذد فإن هروبة

 ،(9)سعأد من فرغت متى شعبة حتأتما   " :ي وا غندراً  سمعت :وقاا الفالَ، ههللا  ذن همرو

                                                 

 111ص  النياية ف  غرل  المدأث واَّ ر الذن اَّ أر (1)
 111ص  النياية ف  غرل  المدأث واَّ ر الذن اَّ أر (2)
 3453رقم  8/14تمولال االسم إل  اسم حمسن منه ، با  اَّد  يح الذخارت ، كتا مى (3)
 366،ت رل  التي أ  ص  الواسط  بسطام حذو موالهم العتص  الورد ذن الم اذ ذن شعبة (4)
  41/976فتح البارت الذن م ر ، الذر من مشت ة ذر  لفظة َّن حت: نفسيا ت كى (5)

 3414رقم  4/4687ىميح مسهللام ، كتا  اَّد  ، با  استمبا  تغأر االسم ال بح إل  حمسن   (6)
 944ر ص ت رل  التي أ  الذن م  (7)
 5/ 39تي أ  الصماا لهللام ت  (8)
 4/464من روت هنيم الذخارت ف  الىميح  (9)
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 ليمأى غندرا  كرت إ ا كنت :ذن المدأن  وقاا ههللا  ،(1)ديماً ق منه سمب حنه يعن  : ر   اذن قاا  

 هن مدأ ه وحما ،(2)هروبة حذ  ذن ف  سعأد يضعفه كان حنه حههللام ول أرلد يضعفه وكان فمه هوذ

  يستفيمه غندر ههللايه فتطهللاب حتأنا  حوا ما ف  بمدأث شعبة مدث : الرممن هذد قاا ف د شعبة
 غنـدر ههللاـى يم نـا الـرممن هذـد كـان: الذخـارت  وقاا ، يسدلنى هوو  كهللاه ههللام  سمب ، ف دتا : ف اا

 لى وقاا ،" شعبة ميا  ف  غندر من كت  نستفأد وكنا كتبه يعنى كتذت كنت حنى لوددت ": وي وا

 قاا ،غندراً  يعنى نعم :قاا ىام  الطيالسة؟ :قهللات الصتا ؟ الىميح فعال ما: وكيب لى قاا : ههللاى

 غنـدر  ـالَ : ههللاـى لـى قـاا :وقـاا الذخـارت  ،شـعبة فـ  الـرممن هذـد من إلى حم  هو : ههللاى لى

  :معأن اذن وقاا ،(6)والع هللا  ،(5)ذن معأنا ويمأى ،(4)سعد اذن و  ه(3)سنة هشرلن من نموا شعبة

 غنـدر إلأنـا حخـرذ  :يمأـى وقـاا ،(7)النـاَ كتابـا حىـح مـن وكـان ي ـدر فهللاـم أخطئـه حن بعضـيم حراد

 حن ههللاـى فيـه ونظرنـا المخرمـ  فيـه خهللاـف فنظـر هأأنـة اذـن ثمـدأ فيـه الطيالسـة  ـر  مـن  رابـا

 سـمعت(8)حىـاذوا فمـا خطـد فيـه حن يىـأذوا هـدفيم كـان وقد ، خطد فيه حىذنا فما خطد فيه نىأ 

 مـد نا :فيـه قـاا الممـدث ههللاـى  ـم هرضـه سـمعه قد كان فما يمدث غندر كان ما كال :ي وا يمأى

ن  كان وا  ا ،مد نا ي وا وال ،فالن ههللايه ي وا عرضهي يكن ولم الممدث من المدأث سمب قد كان وا 

 :غندر ل  قاا :يمأى وقاا ، (9) ف  كتابه كان ههللايه هر   م الممدث من سمعه قد ما كتابه ف 

 وكان ىدوقا كان  :ماتم حذو وقاا ،(10)خمسأن سنة من  أوما وحفطر أومًا، حىوم حن  إههللام ه ا يا

 ههللاى كتابا حىميم ومن ، ل هباد خيار من كان  :بانم اذن وقاا(11)   ة شعبة مدأث وفى ماديا

 (12).فيه غفهللاة

حذ   ذن سعأد هن رواأته ف  العهللاما  تصهللام . غفهللاة فيه حن إال الصتا  ىميح   ة : ةالبام  تقال
 ، فىميمة شعبة هن رواأته وحما(13)  ،االختالط بعد منه سمب  :ر   اذن قاا هروبة

 
                                                 

 3/485شرح ههللاال الترم ت الذن ر    (1)
 3/677التعدأال والت رلح لهللابا    (2)
 4/97التارلل الصذأر لهللاذخارت  (3)
 7/356الطب ات الصذرت الذن سعد  (4)
 7/334ال رح والتعدأال الذن حذ  ماتم  (5)
 3/341  ات لهللاع هللا  ال (6)
 3/46الصاشف لهللا هذ   (7)
 319/ 1تارلل اذن معأن رواية الدورت  (8)
 1/316تارلل اذن معأن رواية الدورت (9) 

 51/ 1تارلل اذن معأن رواية الدورت  (10)
   7/334ال رح والتعدأال الذن حذ  ماتم (11) 
 5/91ال  ات الذن مبان  (12)
 4/389شرح ههللاال الترم ت الذن ر   (13)
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 هرضته هنه كتذت إ ا وكنت غأر  حمد هن فأيا حصت  لم ةسن هشرلن ُشعبة ل مت :غندر ي وا

 فيما مكما غندر فكتا  شعبة مدأث ف  الناَ اختهللاف إ ا  :المبارا اذن ل وقاا هذد(1) ههللايه

 ،(2) ذأنيم

 مدأث ف  الناَ ح ذت من كان الع هللا  وقاا ،(3)منى ح ذت شعبة ف  غندر: ميدى اذن وقاا 

 .(4)شعبة
 . ات باق  ر اا اإلسناد   -

 سناد:اإل ىالحكم عل -

 اسناد  ىميح ،حخر ه الذخارت ومسهللام .
***** ***** 

 :-رحمه هللا-قال ابن األثير 
 بمكــة إنــه ف أــال ههللاــ  ذــن الَمَســن هــن فســداَ  بمــاا الَمدأنــة َقــِدم حنــه]  معاويــة مــدأث وفــ (  َ) -

[   ا هـو وهـا ح كأتُـه وىـاُشخُ  ذهللاغنـ  فهللامـا بمـاا قـِدْمتُ :  ف ـاا المسنُ  فهللامق ومَضى المااَ  فدْ َكى
ر  هك ا.  ت دم مما حوَهأْتهُ  ُأرلد كدنهُ   (5) موسى حُذو فسَّ

  (58الحديث رقم )
 .تخرلأ له ىلم حه ر ههللاقالت البام ة:

 
***** ***** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 3/314المعرفة والتارلل لهللانموت  (1)
   7/334ال رح والتعدأال الذن حذ  ماتم (2) 
   7/334ال رح والتعدأال الذن حذ  ماتم  (3)
 3/341ال  ات لهللاع هللا   (4)
 111ص  غرل  المدأث واَّ ر الذن اَّ أر(5) 
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           المبحث الثاني                                     

 الزاي مع الالم.
 :-هللا رحمه-قال ابن األثير 

 يشـُعْر  فهللاـم -وسـهللام ههللايـه ّل  ىـهللاى - بـالنذ  َيْفِتـا حن حراد الُمَماِربىَّ  ُفالنا إن]  فيه(  ه{ )   لل} 
ــة   مــن لَوْ يــه فانَكــ َّ  ِشــْئت بمــا اْصِفنيــه الهللاُيــمل :  ف ــاا الســأفُ  ومعــه َرْحِســه ههللاــى قــائم   وهــو إال بــه  ُ لخَّ

ــة ُفالنــا ّل  مــىرَ  ي ــاا[  ســيُفه وَنــدرَ  َكِتفيــه ذــأن ُ لِلخيــاَ    وفتميــا الــالم وتشــدأد الــ اى بضــم - بال  لخَّ
ته مــن اإلنســانُ  أتمــراُ  ال الظَّيــر فــ  يدُخــ  وَ ــب   وهـو لِللِ  مــن واْشــِت اُقيا، ِشــدَّ َلــق وهــو الــ َّ  وُلــْروى  ال َّ

ة اَّْقَدام منيا َت ال  الَمَ للة:  ال َّْللُ : ]  ال وَهِرت  قاا. الالم ذتخفأف  الت  ال  مهللاوقة الُ ذَّر   ااُ م وال  لخَّ
ذيان منيا تَتَ لَّل  (1) َغهللاط وهو بال يم يعن  َكِتفيه ذأن ُف لِلأ:  بعُضيم َروا :  الخطَّاذ  قاا[  الىِل

  (59الحديث رقم )
 .تخرلأ له ىلم حه ر ههللاقالت البام ة: 

***** ***** 
 :-رحمه هللا-قال ابن األثير 

لَ لـة[  ْلُيملـ  و َ  اََّمـ ا  اْهـِ م الهللاَّيم]  فيه{ ...   ل ا}   واإل هـاذُ  العظيمـةُ  المركـة:  اَّْىـال فـ  ال َّ
 ُمضــربا حمــَرُهم اْ عــال حت:  والتمــ أر التَّْخأــف هــن كنايــة   هنــا هــا وهــو اَّر  َ لَ لــة ومنــه الشــدأدُ 
 (2)   َاِذت   غأر ُمَتَ هللاِ ال

  (61الحديث رقم )
 :-رحمه هللا- (3)قال اإلمام البخاري 

 َحِذ  ْذنَ  َِّّ  َهْذدَ  َسِمبَ  َحنَّهُ  َخاِلد   َحِذ  ْذنُ  ِإْسَماِهأالُ  َحْخَذَرَنا (4)،  َِّّ  َهْذدُ  َحْخَذَرَنا ،ُمَممَّد   ْذنُ  َحْمَمدُ  َ َناَمدَّ 
ــــهِ  َُّّ  َىــــهللاَّى- َِّّ  َرُســــواُ  َدَهــــا :َيُ ــــواُ  َهْنُيَمــــا َُّّ  َرِضــــ َ  َحْوَفــــى  َههللاــــى اََّْْمــــَ ا ِ  مَ َأــــوْ  - َوَســــهللاَّمَ  َههللاْي

 .َوَ ْلِ ْلُيمْ  اْهِ ْمُيمْ  الهللاَُّيمَّ  اأْل ْحز اب   اْهِزمْ  اللَُّهمَّ  اْلِمَسا ِ  َسِرلبَ  اْلِصَتا ِ  ُمْنِ اَ  الهللاَُّيمَّ  :َفَ ااَ  اْلُمْشِرِكأنَ 
 تخريج الحديث :
 ذـن حذـ  هـن هذـد ل ،هـن إسـماهأال ذـن حذـ  خالـد،وهذد   ،من طرلق الف ارت  (5)حخر ه الذخارت 

 .بم هللاه حوف 
 

                                                 

 111ص  النياية ف  غرل  المدأث واَّ ر الذن اَّ أر(1) 
 111ص  دأث واَّ ر الذن اَّ أرالنياية ف  غرل  الم (2)
 3544( رقم 1/11با  الدها  ههللا  المشركأن بالي لمة وال ل لة  ) –كتا  ال ياد  –ىميح الذخارت  (3)
  431، ت رل  التي أ  ص  منظهللاة ذن  مولى المرو ت  المبارا ذن ل هذد(4)

 1449( رقم 9/444با  غ و  الخندق وه  اَّم ا  ) –المغا ت كتا   –ىميح الذخارت  (5)
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 .بم هللاههن هذد ل ذن حذ  حوف   ،هن اذن حذ  خالد ،طرلق وكيبمن (1)وحخر ه حيضًا 
هن إسماهأال ذن حذ  خالد ،هـن هذـد ل ذـن حذـ  ،من طرلق خالد ذن هذد ل  (2)وحخر ه مسهللام  

  .حوف  بم هللاه
 دراسة رجال اإلسناد :

 ذـن  عهللابـة ذـن رفاهـة ذـن حسأد حذ  ذن المارث ذن خالد ذن ههللا مة اسمه :أوفى أبي بن هللا عبد -
 لـه، مممـد حذـو: وقأـال، الذخـارت   ـ م وبـه إذـراهيم حذـو :وقأـال ،معاويـة حذو،اَّسـهللام  حسهللام ذن هوا ن 
 .(3)،مات سنة  مانأن  شيأر  حمادأث وروى  ،المدأذية وشيد ،ىمبة وَّذيه

 .باق  ر اا المدأث   ات -
 اإلسناد: ىالحكم عل

   ىميح ،حخر ه الذخارت ومسهللام .إسناد
********** 

 :-رحمه هللا-قال ابن األثير 

 (4) [ أَت ْل ا َ ْدأيه َمهللامة من أخرذ متى]  -هنه ّل  رض -  رل  حذ  مدأث وف  -
  (61الحديث رقم )

 -رحمه هللا- (5)قال اإلمام البخاري 
َ َنا َ َنا (6)،َهيَّاش   َمدَّ َ َنا (7)،اََّْْههللاـى َهْذدُ  َمدَّ َ   ْذـنِ  اََّْْمَنـفِ  َهـنْ (8) اْلَعـاَل ِ  َحِذـ  َهـنْ ، اْلُ َرْلـِرت   َمـدَّ  َقـْي
َ ِن  و، َ هللاْســـتُ  :َقـــااَ  ـــَمدِ  َهْذـــدُ  َحْخَذَرَنـــا ،َمْنُىـــور   ْذـــنُ  ِإْســـَماقُ  َمـــدَّ َ ِن  :َقـــااَ  الىَّ َ َنا (9)،َحِذـــ  َمـــدَّ  َمـــدَّ

َ َنا ،اْلُ َرْلــِرت   أرِ ال ْذــنُ  اْلَعــاَل ِ  َحُذــو َمــدَّ ــخِل َ   ْذــنَ  اََّْْمَنــفَ  َحنَّ  شِل ــْي َ ُيمْ  َق  ِمــنْ  َمــإَل   ِإَلــى َ هللاْســتُ : َقــااَ  َمــدَّ
ـــَعرِ  َخِشــنُ  َرُ ـــال   َفَ ــا َ  ُقــَرْلش   ــْر  :َقـــااَ   ُــمَّ  ،َفَســهللاَّمَ  َههللاـــْأِيمْ  َقــامَ  َمتَّـــى َواْلَيْأَئــةِ  َوال ِلَيــا ِ  الشَّ  اْلَصـــاِنِ لنَ  َبشِل
  ُنْغ ِ  ِمنْ  َأْخُرذَ  َمتَّى َحَمِدِهمْ  َ ْدتِ  َمهللاَمةِ  َههللاى ُأوَضبُ  ُ مَّ  َ َينَّمَ  َنارِ  ِف  َههللاْيهِ  ُيْمَمى (10)ِذَرْضف  

 
 
 

                                                 

 6453( رقم  84/ 8با  الدها  ههللا  المشركأن ) –الدهوات كتا   –ىميح الذخارت  (1)
( رقم 4464/ 4با  استمبا  الدها  بالنىر هند ل ا  العدو  ) –والسأر  كتا  ال ياد – مسهللامىميح  (2)

4713 
 (1/48اإلىابة ف  تمأأ  الىمابة ) (3)
 111ص  الذن اَّ أر النياية ف  غرل  المدأث واَّ ر (4)
 4117( رقم 3/417با  ما حدت  كاته فهللايَ بكن  ) –ال كا  كتا   –ىميح الذخارت  (5)
 147،ت رل  التي أ  ص البىرت  الولأد حذو الرقام الولأد ذن هياش (6)

 444ت رل  التي أ  ص،  السام  البىرت  اَّههللاى هذد ذن اَّههللاى هذد (7)

 613، ت رل  التي أ  صالبىرت  العال  حذو لعامرت ا الشخأر ذن ل هذد ذن أ لد (8)

 4467ت رل  التي أ  ص، العنذرت   كوان ذن سعأد ذن الوارث هذد (9)

 7/77،شرح النووت  ههللايه أوقد حت ههللايه يممى وقوله الممما  الم ار  ه  : ذرضف (10)
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تَّى َكِتِفهِ  ُنْغ ِ  َههللاى َوُلوَضبُ  (1)َكِتِفهِ  ـةِ  ِمـنْ  ي ْخُرج   ح  ل م  لُ  ث ْدِيـهِ  ح  ْلـز  ََ  َولَّـى  ُـمَّ ، ي ت ز   َسـاِرَلة   ِإَلـى َفَ هللاـ
  :ُقهللاتَ  الَِّ ت َكِرُهوا َقدْ  ِإالَّ  اْلَ ْومَ  ُحَرى  اَل  :َلهُ  َفُ هللاتُ  ،ُهوَ  َمنْ  َحْدِرت  اَل  َوَحَنا ِإَلْيهِ  َوَ هللاْستُ  ،َوَتِبْعُتهُ 
 .َشْأًئا َيْعِ هللاونَ  اَل  ِإنَُّيمْ :َقااَ 

 تخريج الحديث :
هن  ،العال  ذن الشخأر  هن حذ ،ال رلرت اسماهأال ذن إذراهيم ،هن من طرلق  (2)حخر ه مسهللام 

 .به بم هللاه   ،نف ذن قيَاَّم
 دراسة رجال اإلسناد :

بضم ال يم حذو مسعود البىرت   ة مـن الخامسـة اخـتهللاط قذـال موتـه  :سعيد بن إياس الجريري  -
 .(4)سمب منه قذال االختالط  نص العهللاما  ههللاى حن هذد الوارث ول د, (3)ذ الث سنأن

سـب ت تر متـه فـ  المـدأث  ،   ة لـه حخطـا  : عبد الصمد بن عبد الوارث بن سعيد التميمي -
 .(34)رقم 

 .باق  ر اا اإلسناد   ات-

 اإلسناد: ىالحكم عل
 إسناد  ىميح ،حخر ه الذخارت ومسهللام .

 

 ********** 
 :-رحمه هللا -قال ابن األثير

 هقدمُ  َ ِلبَ  ي ااُ [  َقدما  َتْ َلبَ  متى ُيىهللالى وسهللام ههللايه ّل  ىهللاى ّل  رسوا كان]  فيه{ ...   لب}  -
 (5) .تش َّق إ ا بالتمرلا َ َلعاً  َأْ َلب بالصسر

  (62الحديث رقم )
  :-رحمه هللا -(6)قال اإلمام النسائي

 السـالم هذـد ذـن النعمـان مد نا:قاا   ة وكان ،ميران ذن ىالح مد نا :قاا ههللا  ذن همرو حخذرنا
 هللا صــلى -هللا رســول كــان:  قــاا هرلــر  حذــ  هــن حذيــه هــن كهللاأــ  ذــن هاىــم هــن(7) ســفيان هــن
 .قدماه تشقق يعني تزلع حتى يصلي- وسلم عليه

 

                                                 

 النغ  وحىال منه صالشاخ هو الخطاذ  قاا الصتف حههللاى ههللاى حو الصتف طرف ههللاى ال ت الدقأق العظم (1)
  376/ 4، فتح البارت  اإلنسان بمركة أتمرا َّنه نغضا الموضب  لا فسم  المركة

 553( رقم 685/ 3با  ف  الصنا لن لألمواا والتغهللايظ ههللاأيم ) – ال كا كتا   – مسهللامىميح  (2)
 .471الذن م ر صت رل  التي أ   (3)
 .117ص اق لهللاعر  الت أأد واإليضاح شرح م دمة اذن الىالح (4)
 111ص  النياية ف  غرل  المدأث واَّ ر الذن اَّ أر(5) 
با  االختالف ههللا  هائشة ف  إميا  الهللاأال   –كتا  قيام الهللاأال وتطو  النيار  –السنن الىغرى لهللانسائ   (6)
 4619رقم  4/345

 311، ت رل  التي أ  ص  الصوف  ل هذد حذو ال ورت  مسروق  ذن سعأد ذن سفيان (7)
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 تخريج الحديث :
  (3)،ومممد ذن هاىم  (2) ،نعيم وحذو،ى ف  الصذر (1)حخر ه النسائ  

  .به بم هللاه  ، حذيه هن، كهللاأ  ذن هاىممن طرلق  (4) اَّىذيان الشأل  ووحذ
 حذــ  هن،حذيــه هــن ،كهللاأــ  ذــن هاىــمكالهمــا مــن طرلــق  (6)والــدوالذ   (5)،وحخر ــه اذــن حذــ  الــدنيا

 .به ولصن ذهللافظة ترم قدما  هرلر 
مـن طرلـق مممـد  (10)، والخرائطـ  (9) ،اذـن م لمـةو   (8)،والذأي  ،ف  الشـمائال(7)الترم ت وحخر ه 
 .هرلر  به ولصن ذهللافظة ترم قدما    هن حذ،هن حذ  سهللامة  ،ذن همرو

ومممـد اذـن  (14) ،واذـن حذـ  الـدنيا (13) ،اذـ واذـن اَّهر  (12) ،واذـن المنـ ر (11)،وحخر ه اذن ما ـه 
هـن حذـ   ،هـن حذـ  ىـالح ،، ميعيم مـن طرلـق اَّهمـش (16)نعيم اَّىذيان  ووحذ (15) ،المرو ت 

 .هرلر  به ولصن ذهللافظة ترم قدما 
 دراسة رجال اإلسناد:

 .من ال انية ووهم من  كر  ف  الىمابة :كليب بن شهاب والد عاصم -
 ،و ق :(20)وقاا ال هذ  ،(19)والع هللا  ،(18)رهةحذو   و  ،(17)و  ه اذن سعد

 
                                                 

 4438رقم  4/148سنن الصذرت لهللانسائ  ال (1)
 4441رقم  9/441حخبار حىذيان َّذ  نعيم  (2)
 94رقم  445/ 4    مممد ذن هاىم ال  ف   (3)
 453رقم  68/ 3طب ات الممد أن َّذ  الشأل اَّىذيان   (4)
 344رقم  4/375التي د وقيام الهللاأال الذن حذ  الدنيا  (5)
 411494رقم  1/414الصن  واَّسما  لهللادوالذ   (6)
  364رقم  4/333الشمائال المممدية لهللاترم ت  (7)
 4141رقم  4/84شع  اإليمان لهللاذأي    (8)
 4481رقم  3/314ىميح اذن م لمة  (9)

  94رقم  4/91شكر ل ههللا  نعمه لهللاخرائط   (10)
  4131قم ر  4/196با  ما  ا  ف  طوا ال يام ف  الىهللاوات  –كتا  إقامة الىال   –سنن اذن ما ه  (11)
  9/464اَّوسط الذن المن ر  (12)
 444رقم  443/ 4مع م اذن اَّهراذ   (13)
  383/ 4التي د وقيام الهللاأال الذن حذ  الدنيا  (14)
  336رقم  4/313تعظيم قدر الىال  لمممد ذن نىر المرو ت  (15)
 7/86مهللاية اَّوليا  َّذ  نعيم اَّىذيان   (16)

 .6/434الطب ات الصذأر الذن سعد  (17)

 .7/467 الذن حذ  ماتم ال رح والتعدأال (18)

 .4999رقم  3/338 ع هللا هللال معرفة ال  ات (19)

 .3/415الصاشف ف  معرفة من له رواية ف  الصت  الستة لهللا هذ   (20)
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 قالت البام ة: هو   ة. .ىدوق : (2)وقاا اذن م ر. (1)ال  ات ذن مبان ف  كتا او كر   
 من الخامسة مات سنة بضب : الصوف  صم بن كليب بن شهاب بن المجنون الجرمي ها -

  ،(4)ويمأى ذن معأن ،المدأثيمتأ به وليَ بك أر و اد  ،(3)و  ه اذن سعد .بعد المئة و ال أن
ذن مبان او كر  ، (9)وال هذ  ،(8)والفسوت  ،(7)والع هللا  ،(6)النسائ و  ،(5)حممد ذن ىالح المىرت و 

 .الصوفأأن مت ن من : (11)و اد ،(10)ف  كتا  ال  ات
  :وقاا حذو ماتم ،:   ة(13)وف  رواية الميمون  ،(12)قاا حممد ذن منذال ال بدَ بمدأ هو 

كان هاىم ذن  :(17)و رلر ،(16)قاا شرلاو  ،: ىدوق رم  باإلر ا (15)ذن م رقاا ا(14)،ىالح
 قالت البام ة: هو   ة.  .ال يمتأ به إ ا انفرد :(18)وقاا اذن المدأن  ،كهللاأ  مر ئاً 

 .باق  ر اا اإلسناد   ات  -
اإلسناد : ىالحكم عل -

(19) .إسناد  ىميح وقد ىممه من العهللاما  اإلمام اَّلبان  -


***** ***** 
 
 
 
 

                                                 

 .4/496ال  ات الذن مبان  (1)

 .844ت رل  التي أ  الذن م ر ص  (2)

 .6/414الطب ات الصذأر الذن سعد  (3)

 .16ص رواية طيمان ف  الر اا يمأى ذن معأن  كرلامن كالم حذ   (4)

 .9/15 تي أ  التي أ  الذن م ر (5)

 .44/948 لهللام ت  تي أ  الصماا (6)

 .849رقم  3/5 ع هللا هللال معرفة ال  ات (7)

 .4/56المعرفة والتارلل الفسوت  (8)

 .4/434المغن  ف  الضعفا  لهللا هذ   (9)

 .7/396ال  ات الذن مبان  (10)

 .361 ص الذن مبان ههللاما  اَّمىارمشاهأر  (11)

 .6/491 الذن حذ  ماتم ال رح والتعدأال (12)

 .84بمر الدم الذن هذد اليادت ص  (13)

 .6/491 الذن حذ  ماتم ال رح والتعدأال (14)

 .174ت رل  التي أ  الذن م ر ص  (15)

 .44/948 لهللام ت  تي أ  الصماا (16)

 .16ص رواية طيمان ف  الر اا يمأى ذن معأن من كالم حذ   كرلا (17)

 .4/434المغن  ف  الضعفا  لهللا هذ  , و 3/71الضعفا  والمتروكأن الذن ال و ت  (18)

 1/385لنسائ  ىميح وضعأف سنن ا  (19)



 - 414 - 

 
 :-رحمه هللا -قال ابن األثير

 شـى  بـدتل  فسـدُلو  وحر هللاُيـم حأـدأيم َتَ لَّعـت وقـد ُمْمِرُمـون  وهـم قـوم   بـه مـرَّ ]   ر حذـ  مدأث ومنه -
هن ف اا ؟ ُنداوليا  (1).[  بالدل

  (61الحديث رقم )
 .تخرلأ له ىلم حه ر ههللاقالت البام ة:

***** ***** 
 :-رحمه هللا-قال ابن األثير 

 (2) .[ َأْدُهَنيا حن فهللاه ر هللاه ت لَّعت إ ا الُمْمرم إن]  المدأث ومنه(  ه) -
  (64الحديث رقم )
 .تخرلأ له ىلم حه ر ههللاقالت البام ة:

***** ***** 
 :-رحمه هللا-قال ابن األثير 

 َفةكال لَ  أتُرَكيا متى اَّرَ   فيْغِسال، مطراً  ّل  فُأْرسال]  ومد وذ يد وذ مدأث ف (  ه{ )   لف} 
رُ  المَطر حن حراد.  حيضا الَمَ اِلف ههللاى وُت َمب الما  مىانب:  َ َلف   و مُعيا بالتَّمرلا ال َلَفة[   ُيَغـدِل
 الْسِتوائيا ذيا شذيَّيا الِمرآ ُ :  ال َلَفة:  وقأال.  الما  مىاِنب من َمْىَنعة كدنيا فَتِىأر ،اَّر  ف 

وضة:  ال َلفة وقأال.  وَنَظاَفِتيا  (3) . حيضا بال اف ااوي .  الرَّ
  (65الحديث رقم )

 :-رحمه هللا- (4)قال اإلمام مسلم
 ، ـاذر ذـن أ لـد ذـن الـرممن هذـد مـد ن  ،مسـهللام ذـن الولأـد مد نا ،مر  ذن  هأر خأ مة حذو مد نا
 ذــن  ذأـر حذيـه هــن  ذأـر ذـن الـرممن هذــد مـد ن ،ممص قاضـ  الطـائ   ــاذر ذـن يمأـى مـد ن 
 لـه والهللافظ الرا ت  ميران ذن مممد ومد ن  ح الصالذ  سمعان ذن اَالنو  سمب حنه المضرم  نفأر
 هذـد هـن الطـائ   اذر ذن يمأى هن  اذر ذن أ لد ذن الرممن هذد مد نا، مسهللام ذن الولأد مد نا

 ل رسـوا  كـر :قـاا سـمعان ذـن النـواَ هـن ،نفأر ذن  ذأر حذيه هن ،نفأر ذن  ذأر ذن الرممن
 ،النخــال طائفــة فــ  ظننــا  متــى (5)فــبْ ورَ  فيــهِ  فــْ  خَ فَ  ،غــدا   ات الــد اا- وســهللام ههللايــه ل ىــهللاى-

 فخفضـت غـدا  الـد اا  كـرت ،ل رسـوا يـا :قهللانـا شـدنكم مـا :ف ـاا، فأنـا  لـا هرف إليه رمنا فهللاما

                                                 

 111ص  النياية ف  غرل  المدأث واَّ ر الذن اَّ أر (1)
 114ص  النياية ف  غرل  المدأث واَّ ر الذن اَّ أر (2)
 114ص  واَّ ر الذن اَّ أرالنياية ف  غرل  المدأث  (3)
 3546( رقم 3391/ 1با   كر الد اا وىفته وما معه ) –كتا  الفتن وحشراط الساهة  –ىميح مسهللام  (4)
الدأباذ ههللا  ىميح مسهللام  .رفعه  م ىوته خف  معنا  وقأال .فتنته وهظم شدنه م ر حت : ورفب فيه فخف (5) 

6/319 
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 ،فـيكم وحنـا أخـرذ إن ههللاـيكم حخـوفن  الـد اا غأر :ف اا .النخال طائفة ف  ظننا  متى ،ورفعت فيه
ن دونكـم م أ ه فدنا  مسـهللام إنـه كـال ههللاـى خهللايفتـ  ،ول نفسـه م ـأأ فـامرا ،فـيكم ولسـت رذأخـ وا 

 فـواتح ههللايـه فهللاي ـرح ،مـنكم حدركـه فمـن قطـن ذـن العـ ت  بعذد حشذيه كدن  ،طافئة(1) هأنه قطط شا 
  فد ذتوا ،ل هباد يا شماال وهاث ،يمأنا فعاث ،والعراق الشام ذأن (2)خهللاة خارذ إنه الصيف سور 
 ك معـة ولـوم ،كشـير ولـوم ،كسـنة أـوم أومـا حربعـون  :قاا اَّر  ف  لذ ه وما، ل رسوا يا :قهللانا
 ال :قـاا .أـوم ىـال  فيـه حتصفأنـا كسـنة الـ ت الأـوم فـ لا ،ل رسـوا يـا :قهللانا كديامكم حيامه وسائر،

 فيــدت  ،الــرلح اســتدذرته كالغأــث :قــاا اَّر  فــ  إســراهه ومــا ،ل رســوا يــا: قهللانــا، قــدر  لــه اقــدروا
 فتــروح ،فتنذــت واَّر  ،فتمطــر الســما  فيــدمر ،لــه ويســت أذون  بــه فأامنــون  فأــدهوهم، ل ــوما ههللاــى
 فأــدهوهم ال ــوم يــدت   ــم (3).خواىــر وحمــد  ،ضــروها وحســبغه  را كانــت مــا حطــوا ســارمتيم ههللاــأيم
 ويمـــر حمـــواليم مـــن شـــ   بدأـــدأيم مممهللاـــأن لـــيَ فيىـــبمون  هـــنيم فأنىـــرف قولـــه ههللايـــه فأـــردون 
 شـبابا ممتهللائـا ر ـال أـدهو  ـم النمـال (4)كيعاسـأ  كنو ها فتتبعه ،كنو ا حخر   ليا :في وا بالخربة
 هـو فذأنما يضما ،و يه ولتيهللاال في ذال أدهو   م(5) الغر  رمية   لتأن في طعه بالسأف فيضربه
 ميـــرودتأن ذـــأن دمشـــق شـــرق  الذيضـــا  المنـــار  هنـــد فأنـــ ا ،مـــرلم ذـــن المســـيح ل بعـــث إ  كـــ لا

 ،كــالهللاالا  مــان منــه تمــدر رفعــه وا  ا ،قطــر رحســه طدطــد إ ا .مهللاصــأن ح نمــة ههللاــى كفيــه واضــعا(6)
 أدركـه متـى ،فيطهللابـه طرفـه أنتيـ  مأـث أنتيـ  ونفسـه ،مـات إال نفسـه رلـح أ د لصافر يمال فال(7)

 ويمـد يم و ـوهيم هـن فيمسـح ،منـه ل هىـميم قـد قـوم مـرلم ذـن هيسى يدت   م ،في تهللاه لد ذبا 
 أـدان ال لـ  هبـادا حخر ـت قـد إنـ  هيسـى إلـى ل حومـى إ  كـ لا هـو مـافذأن .ال نة ف  ذدر اتيم

                                                 

، شرح النووت ههللا  ىميح مسهللام الممذوبة لهللا عود  مباهد لشعرا  عود  شدأد حى   :هأنه قطط شا  إنه (1)
48/64 

 6/319الدأباذ ههللا  ىميح مسهللام  .الذهللادأن ذأن طرلق حت : بالخا  خهللاة (2)

 آخر تر ب فمعنا  تروح حما(  خواىر وامد  ضروها وحسبغه  را كانت ما اطوا سارمتيم ههللاأيم فتروح) (3)
 وهى المع مة ال اا فبضم ال رى  وحما المرهى إلى النيار حوا ت ه  حى تسرح التى الماشية ه  والسارمة النيار

 حطوله حى المع مة والغأن الميمهللاة بالسأن(  واسبغة)  وقوله وكسرها ال اا بضم  رو   مب واَّسنمة اَّهالى
 48/64شرح النووت ههللا  ىميح مسهللام  ،الشبب من امتالئيا لص ر  خواىر حمد  وك ا الهللاذن لص ر 

الدأباذ ههللا   .حمأرها َّنه له التباهيا  ماهتيا هن هنا ذيا وكنى يعسو   مب  كورها هو :الخالن سأ كيعا (4)
 6/319ىميح مسهللام 

 ذأن أ عال حنه الغر  رمية ومعنى قطعتأن حى المشيور ههللاى ال يم بفتح(  الغر  رمية   لتأن في طعه)  (5)
 48/64ووت ههللا  ىميح مسهللام شرح الن ، المشيور الظاهر هو ه ا رمأته م دار ال  لتأن

شرح النووت ههللا   ، المال   نىف والش ة ش تان هما وقأال ذ هفران  م ذوَر مىذوغأن  وبأن حى ميرو تأن (6)
 48/67ىميح مسهللام 

 الهللاالا هأئة ههللاى تىنب الفضة من مبات ه  الميم وتخفأف ال يم بضم ال مان(  كالهللاالا  مان منه تمدر)  (7)
شرح النووت  ،الىفا  فى به لشذيه  مانا الما  فسمى ىفاته فى الهللاولا هأئة ههللاى الما  منه أتمدر والمراد الصبار

 48/67ههللا  ىميح مسهللام 
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 .أنســهللاون  مــد  كــال مــن وهــم ومــد وذ يــد وذ ل ولبعــث الطــور إلــى هبــادت فمــر  ،ب تــاليم َّمــد
 .مــا  مــر  ذيــ   كــان ل ــد في ولــون  آخــرهم ويمر،فأيــا مــا فيشــربون  طذرلــة بمأــر  ههللاــى حوائهللايــم فيمــر

 .َّمــدكم دأنـار مائـة مــن خأـرا َّمـدهم ال ــور رحَ يكـون  متـى هوحىــماب هيسـى ل نذـ  ويمىـر
 فرسـ  فيىـبمون  ،رقـاذيم فـ  (1)النغـف ههللاـأيم ل فأرسـال ،وحىـمابه هيسـى ل نذ  فأرغ  الأوم

  موضب اَّر  ف  أ دون  فال اَّر  إلى وحىمابه هيسى ل نذ  أيبط  م .وامد  نفَ كموت
 كدهنــاق طأـرا ل فأرســال ،ل إلـى وحىــمابه هيسـى ل  نذـ فأرغــ  ،ونتـنيم  هميــم مـأل  إال شـذر

 وبـــر وال ،مـــدر ذأـــت منـــه يكـــن ال مطـــرا ل أرســـال  ـــم ،ل شـــا  مأـــث فتطـــرميم فـــتممهللايم الذخـــت
 تدصــال فأومئــ  ذركتــا وردت  مرتــا حنذتــ  لــألر  :ي ــاا  ــم(2)ةكالزلفــ يتركهــا حتــى األره فيغســل

 لتصفــ  اإلذــال مــن الهللا مــة حن متــى الِســالرَ  فــ  ولبــارا(3) ،ب مفيــا ويســتظهللاون  الرمانــة مــن العىــابة
 الفخــ  لتصفــ  الغــنم مــن والهللا مــة ،النــاَ مــن ال ذأهللاــة لتصفــ  الب ــر مــن والهللا مــة (4)،النــاَ مــن الفئــام

 كــال روح فت ــب  آبــاطيم تمــت فتدخــ هم ،طأبــة رلمــا ل بعــث إ  كــ لا هــم فذأنمــا النــاَ مــن(5)
 .الساهة ت وم فعهللاأيم الممر تيارذ فأيا (6)ر ون أتيا الناَ شرار ولب ى ،مسهللام وكال مامن

 تخريج الحديث :
 .نفرد به اإلمام مسهللام دون اإلمام الذخارت إ

 دراسة رجال اإلسناد :
 العامرت  كال  ذن بكر حذ  ذن ل هذد ذن قرط ذن همرو ذن خالد بن معانس  بنِ   نواسال -

 .(7)ىميمه ف  مسهللام هند ومدأ ه ىمبة وَّذيه له :الصالذ 
  ك أرًا، وحرسال   ة، ال اض ، الممى  همرو حذو :الطَّاِئي حسان بنِ  بن جاِبرِ  يحيى -

 .(8)اَّربعة واَّئمة ومسهللام، المفرد، اَّد  ف  الذخارت  له روى 

                                                 

 6/319الدأباذ ههللا  ىميح مسهللام  (.نغفة) الوامد  والغنم اإلذال حنوف ف  يكون  دود هو :النغف (1)

 فأيا يستن ب الما  ان حى الما  كمىانب :الوقأ ونظافتيا ىفائيا فى بالمرآ  شذييا،و  كالمرآ  معنا كال لفة : (2)
 :وقأال كالىمفة :وقأال الخضرا  كاال انة معنا  :هذأد حذو وقاا ،الما  فيه أ تمب ال ى كالمىنب تىأر متى

 48/67شرح النووت ههللا  ىميح مسهللام  ، كالروضة

شرح  ، م مته من انفهللاق ما :وقأال الدما  فوق  ال ى وهو الرحَ ب مف شذييا قشرها م عر هو ب مفيا: (3)
 48/67النووت ههللا  ىميح مسهللام 

 هو السأن واسكان الرا  بكسر الرسال(  الناَ من الفئام لتصفى االذال من الهللا مة ان متى الرسال فى ولبارا) (4)
 بكسر ل ح و معيا بالوالد  العيد ال رلبة وهى حشير والصسر مشيورتان لغتان وفتميا الالم بكسر والهللا مة ، الهللاذن
شرح النووت ههللا  ىميح مسهللام  ،الص أر  ال ماهة هى، والفئام ،ل اح و معيا الهللاذن  ات والهللا وح ال اف حوفت الالم
48/67 

 6/319الدأباذ ههللا  ىميح مسهللام  ،وال ذأهللاة البطن دون  اَّقار  من ال ماهة هو الفخ  (5)

 6/319م الدأباذ ههللا  ىميح مسهللا .الناَ بمضر  هالنية والنسا  الر اا أ امب حت أتيار ون (6) 

 178/ 6اإلىابة ف  تمأأ  الىمابة الذن م ر  (7)
  988ت رل  التي أ  ص  (8)
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 سمعان، ذن والنواَ النيدت،  عهللابة وحذ  موالة، ذن ل هذد هن حيضاً  وروى  : العالئ  قاا
هـو   ـة   :قالـت البام ـة(1)أهللا يـم لـم مرسـال كهللايـم هـاال  هـن  ـهمدأ حن :التيـ أ  فـ  المـ ت  و كـر

 .هنيم حرسال همن ليَ هنا والمدأث
 .باق  ر اا اإلسناد   ات -
 اإلسناد: ىالحكم عل -

 إسناد  ىميح ، حخر ه الذخارت ومسهللام .
***** ***** 

 :-رحمه هللا-قال ابن األثير 
ـ إسالُمه َفَمُسن العذدُ  حسهللام إ ا]  وفيه(  َ)  ميا حْسـهللاهللايا حت[  ح لَفيـاَ  سـأئة ُكـالَّ  هنـه ّل  رُيكفِل .  وقـدَّ

م الُ ر ُ  فيه واَّىالُ   (2)  .والت د 
  (66الحديث رقم )

 :-رحمه هللا- (3)قال اإلمام البخاري 
 َحنَّـهُ  ،َحْخَذـَر ُ  (5)اْلُخـْدِرتَّ  َسـِعأد   َحَبـا َحنَّ  ،َحْخَذـَر ُ  َيَسـار   ْذـنَ  َهَطـا َ  َحنَّ  َحْسهللامَ  ْذنُ  َ ْلدُ  َحْخَذَرِن  (4) :َماِلا   َقااَ 
ُسن   اْلع ْبدُ  أ ْسل م   ِإذ ا :َيُ ـواُ – َوَسهللاَّمَ  َههللاْيهِ  َُّّ  َىهللاَّى -َِّّ  َرُسواَ  َسِمبَ  ُمهُ  ف ح  رُ ، ِإْسال  فِ  ْنـهُ  ّللاَُّ  ُيك   ُكـلَّ  ع 
ــيِ ئ ةٍ  ـــان   س  ــا ك  ه   ،ِضـــْعف   ِماَئــةِ  َســْببِ  ِإَلـــى َحْمَ اِلَيــا ِبَعْشــرِ  اْلَمَســـَنةُ  اْلِ َىــاُص  َ ِلــاَ  َبْعـــدَ  َوَكــانَ  (6)،ز ل ف 
أِلَئةُ   .َهْنَيا َُّّ  َأَتَ اَو َ  َحنْ  ِإالَّ  ِبِمْ هللِاَيا َوالسَّ

 تخريج الحديث :
 . مسهللامدون اإلمام  الذخارت نفرد به اإلمام إ

 دراسة رجال اإلسناد :
 (7)أرسال وكان هالم،   ة، :المدن  ل هذد حذو همر مولى: العدوي  أسلم بن زيد - 

والمدأث مروت هن  لد  (8)،يسار ذن هطا  ذأنيما أدخال مرسال سعأد حذ  هن هو :ماتم حذو قاا
 .هن هطا  هن حذو سعأد الخدرت 
                                                 

 357 امب التمىأال ف  حمكام المراسأال ص  (1)
 114ص  النياية ف  غرل  المدأث واَّ ر الذن اَّ أر(2) 
 14رقم  47/ 4با  مسن إسالم المر   –كتا  اإليمان  –ىميح الذخارت   (3)
 946، ت رل  التي أ  صاَّىبم  همرو ذن هامر حذ  ذن مالا نذ حنَ ذن مالا (4)

 سعأد حذو الخ رذ ذن المارث ذن هوف ذن خدر  وهو اَّذ ر ذن  عهللابة ذن هذأد ذن شأبان ذن مالا ذن سعد (5)
 ل رسوا مب غ ا الخندق مشاهد  وحوا هنه الرواية من المك رلن من وهو بكنأته مشيور وهو الخدرت  اَّنىارت 

 4/148، حسد الغابة  غ و  هشر  ا نت  سهللام و ههللايه ل ىهللاى

 ، مشارق اَّنوار ههللا  ىماح اَّ ارل إلى قربة قربيا حو واصتسذيا  معيا حت: الالم بفتح  لفيا (6)
 4 /441  

 41/43، تي أ  الصماا  436ت رل  التي أ  ص  (7)
 4/447تمفة التمىأال ف   كر روا  المراسأال  (8)
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 .باق  ر اا اإلسناد   ات  -
 اإلسناد:  ىالحكم عل -
 .الذخارت  اإلمام ، حخر ه  ىميح إسناد  

***** ***** 
 :-رحمه هللا-قال ابن األثير 

َ   ذَذَدنات   ُحِتى]  الضمية مدأث ومنه -  َيْ ـُرْبن حت[  َأْذـدحُ  بـدأَِّتِينَّ  إليـه َأْ َدلْفن فَطِفْ ن ست ل  حو ،َخم
 (1) . ال اى َّ ال َداالً  التا  فدذدا ،الُ ْر  من َيْفتعهللان وهو منه

  (67الحديث رقم )
 :-رحمه هللا - (2)داود وقال اإلمام أب

َ َنا َ َنا ح (3)،ِهيَسى َحْخَذَرَنا، الرَّاِ ى   ُموَسى نُ ذْ  ِإْذَراِهيمُ  َمدَّ د   َوَمدَّ  َلْفظُ  َوَهَ ا - ،ِهيَسى َحْخَذَرَنا (4) ،ُمَسدَّ
 ُقــْرط   ْذـنِ  َِّّ  َهْذــدِ  َهـنْ  ُلَمــىل   ْذـنِ  َهـاِمرِ  ْذــنِ  َِّّ  َهْذـدِ  َهــنْ  َسـْعد   ْذـنِ  َراِشــدِ  َهـنْ  (5)،َ ــْور   َهـنْ  - ِإْذـَراِهيمَ 
 ،ِ النَّْمـر َأـْومُ  -َوَتَعـاَلى َتَبـاَراَ - َِّّ  ِهْنـدَ  اََّيَّـامِ  حَْهَظمَ  ِإنَّ  » :َقااَ  -وسهللام ههللايه ل ىهللاى- ِذىلِ النَّ  َهنِ 
 ل ىــهللاى- َِّّ  ِلَرُســواِ  َوُقــرِل َ  :َقــااَ . ال َّــاِنى اْلَأــْومُ  َوُهــوَ  :َ ــْور   َقــااَ  :ِهيَســى َقــااَ . « (6)اْلَ ــرلِ  َأــْومُ  ُ ــمَّ 

ن اتٌ  -هللاموس ههللايه ْمٌس  ب د  ِلْفن   ف ط ِفْقن   ِست   أ وْ ، خ  ـا َأْذـَدحُ  ِبـَدأَِّتِينَّ  ِإل ْيـهِ  (7)ي ْزد   َقـااَ  ، ُ ُنوُبَيـا َوَ َذـْت  َفهللامَّ
 .« اْقَتَطبَ  َشا َ  َمنْ  » :َقااَ  :َقااَ  َما: َفُ هللاتُ  َحْفَيْمَيا َلمْ  َخِفيَّة   ِبَكهللِاَمة   َفَتَصهللاَّمَ :

 تخريج الحديث :
واذن  (12)،واذن حذ  هاىم (11)،وان مبان (10)،والماصم (9)،اذن م لمةو   (8)،حممد ذن منذال حخر ه
بــه  ،هـن راشـد ذـن سـعد  ، ـور ذـن أ لـد هـن يمأـ  ذـن سـعأد ،  مـن طرلـق مـيعيم مـن (13) ،قـانب
  .بم هللاه

 
                                                 

 114ص    غرل  المدأث واَّ ر الذن اَّ أرالنياية ف (1)
 4767رقم  3/83با  ف  اليدت إ ا هط  قذال حن أذهللاغ  –كتا  المناسا  –سنن حذ  داود  (2)
 114، ت رلذ  التي أ  ص  السذيع  إسماق حذ  ذن أونَ ذن هيسى (3)

 938أ  ص، ت رلذ  التي  المسن حذو البىرت  اَّسدت مستورد ذن مسربال ذن مسرهد ذن مسدد (4)

 449، ت رلذ  التي أ  صالممى  خالد حذو أ لد ذن  ور (5)

نما النمر أوم من الغد يعن  :ال ر أوم  (6)  تع  ف  والنمر وهرفة التروية أوم الموسم حهال َّن ال ر أوم سم  وا 
 3/94غرل  المدأث الذن سالم  ،ال ر أوم سم  فهللاي ا بمنى قروا النمر أوم من الغد كان فإ ا المأ من

 ا لف الممكم ف  :وقاا :الخطاذ  قاله وقدم سهللافح حت وامد بمعنى وا لف بالتشدأد و لف ا لفيا أ دلفن :  (7)
 4/55، فتح البارت الذن م ر قدمه وم  ال مخففا و لفه قربه الش  

  45179رقم  44/137مسند حممد ذن منذال  (8)
 3547رقم  1/351ىميح اذن م لمة  (9)

 7933رقم  1/334ميمأن المستدرا ههللا  الى (10)
 3844رقم  94/ 7ىميح اذن مبان  (11)
  3117رقم  1/317اآلماد  والم ان   (12)
 191رقم  3/414مع م الىمابة الذن قانب  (13)
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 د  ـور ذـن أ لـ من طرلق حذو هاىم ،(3)نعيم اَّىذيان   ووحذ (2) ،والطذران  (1)،الطماوت حخر ه و 

 ،به بم هللاه.هن راشد ذن سعد

 به ،ذ    منه. هن راشد ذن سعد ، ور ذن أ لد  من طرلق(5)وحخر ه النسائ (4) ، والذأي  وحخر ه
 دراسة رجال اإلسناد :

 ههللايه ل هللاىى -النذ  فغأر  ،شيطانا اسمه كان ،ىماذ  :الثمالي األزدي قرط بن هللا عبد -
 وسهللام- وحمر  حذو هذأد  ههللاى ممص، واستشيد بدر  الروم سنة ست وخمسأن)6(.

 هشر   الث :وقأال  مان سنة مات اإلرساا، ك أر   ة، :الممى  :المقرئي سعد بن راشد -
 .اَّربعة السنن وحىما  المفرد، اَّد  ف  الذخارت  له روى  .(7)ومائة
 حن إال .وغأرهم ماتم، وحذو والع هللا ، والنسائ ، معأن، واذن سعد، كاذن :اَّئمة و  ه
 هنه يمدث لم إ ا به يعتذر به، بدَ ال :وقاا ،الدارقطن  وك ا به، بدَ ال :قاا منذال ذن حممد

 يسمب لم :العالئ  وقاا .(8)م م اذن ضعفه وك ا .ضعفه الدارقطن  حن الماصم و كر .متروا
 الدردا  حذ  هن مدأ ه ف  :م ر اذن وقاا .(9)مرسال وقاص حذ  ذن سعد هن وهو  وبان، من
 م م واذن ،الدارقطن  لتفرد اهتبار وال :م ر اذن قاا كما مرسال،   ة، هو :الت البام ةق(10)نظر

 .المدأث ه ا ف  هنيم حرسال ممن حمد هن يمدث ولم الن اد، كبار و  ه وقد ذتضعيفه،
 .باق  ر اا السند   ات  -
 اإلسناد: ىالحكم عل -

 .(11)اَّلبان   وقد ىممه الشألإسناد  ىميح ،
***** ***** 

 
 

                                                 

  4/461،مشكال اآل ار   1441رقم  4/91شرح معان  اآل ار لهللاطماوت  (1)
   179رقم  4/373طذران  ،و مسند الشامأأن لهللا 3134رقم  4/11المع م اَّوسط لهللاطذران   (2)
  1/4798معرفة الىمابة َّذ  نعيم اَّىذيان   (3)
  49184رقم  7/388السنن الصذرت لهللاذأي    (4)
 41943رقم  9/347السنن الصذرت لهللانسائ   (5)
 1/315، اإلىابة ف  تمأأ  الىمابة  448ت رل  التي أ  الذن م ر ص  (6)
 311ت رل  التي أ  ص  (7)
،وتارلل  1/344،و ال  ات الذن مبان  7/196،والطب ات الصذرت  4/353ه ف  التارلل الصذأر انظر تر مت (8)

 4/459،وتي أ  التي أ   4/488والصاشف  7/191دمشق 
 471 امب التمىأال ص  (9)

 4/459تي أ  التي أ   (10)
  1/369سنن حذ  داودىميح وضعأف  (11)
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 :-رحمه هللا-قال ابن األثير 

ي  ال ت الأوم من انظر - بالمدأنة وهو - ُهمأر ذن ُمْىع  إلى كت  إنه]  المدأث ومنه -  َتَت َّ
مَ َ الت فإ ا لَسْذتيا الأيودَ  فيه  (1) . تَ رَّ  حت[  فأيما واخط  ذرْكَعتأن ّل  إلى فا َدِلْف  ،الشَّ

 (68الحديث رقم )
 :-رحمه هللا- (2)ابن سعد اإلمام قال

 ذـن بكـر حذـ  ذـن ل هذـد سـمعت :قـاا همـار  ذـن ال بـار هذـد مـد ن  :قـاا همر ذن مممد حخذرنا
 سعد ههللاى ن ا ،المدأنة إلى مكة من همأر ذن مىع  ها ر لما :ي وا م م ذن همرو ذن مممد

 وحخذرنـا :اقا (3)حذيه هن ، عفر ذن الممأد هذد حخذرنا :قاا همر ذن مممد حخذرنا :قاا معا  ذنا
 :قـاال معا  ذن سعد ذن همرو ذن وواقد (4)سفيان حذ  هن ،المىأن ذن داود هن، مذأبة حذ  ذنا

 الممأـد هذـد وحخذرنـا :قـاا (5)قتـاد  هـن همـر ذـن هاىـم هن ،الع ل  هذد ذن الرممن هذد وحخذرنا
  ــرلأ نذــا وحخذرنــا :قــاا الــرممن هذــد ذــن ســهللامة حذــ  هــن(6)، حذيــه هــن، حنــَ حذــ  ذــن همــران ذــنا

 :قـاا رومـان ذـن أ لـد هـن مـا م ذـن إسماق وحخذرنا :قاا ال هرت  هن ل هذد ذن ومممد ،ومعمر
 ذـن إذـراهيم وحخذرنـا :قـاا موسـى ذـن سـهللايمان هـن هـامر ذـن يـافب هـن هيـاش ذـن إسماهأال وحخذرنا
 الع بــة حهــال انىــرف لمــا :قــالوا بعــ  مــدأث فــ  بعضــيم مــدأث دخــال حذيــه هــن ،العذــدرت  مممــد
- ل رســوا إلــى ر ــال اَّنىــار حرســهللات .اَّنىــار دور فــ  اإلســالم وفشــا ،هشــر اَّ نــا اَّولــى
 فبعث .ال رآن وي رئنا ،الدأن ف  يف ينا ر ال إلأنا ابعث، كتابا إليه وكتذت -سهللام و ههللايه ل ىهللاى
ــأيم   رار  ذــن ســعدح ههللاــى فنــ ا ف ــدم .همأــر ذــن مىــع  -ســهللام و ههللايــه ل ىــهللاى -ل رســوا إل

 الر ـال فيسـهللام ،ال ـرآن ههللاـأيم وي ـرح اإلسـالم إلـى فأدهوهم ،وقبائهللايم دورهم ف  اَّنىار دت ي وكان،
 وهــ  ل حَو مــن دورا إال والعــوال  كهللايــا اَّنىــار دور فــ  وفشــا اإلســالم ظيــر متــى والــر الن
 و ههللايه ل ىهللاى- ل رسوا إلى فكت  ويعهللاميم ال رآن ي رئيم مىع  وكان وواقف ووائال خطمة
ــه يجهــر الــذي اليــوم مــن انظــر ،إليــه وكتــ  لــه فــد ن ،ذيــم أ مــب حن يســتد نه -ســهللام  اليهــود في

 ذـن مىـع  ذيم ف مب .فأيم واخطب بركعتين فيه هللا إلى (7)فازدلف الشمس زالت فإذا ،لسبتهم
  مـب مـن حوا فيـو شـا  إال أومئ  ليم  بح وما ر ال هشر ا نا وهم مة خأ ذن سعد دار ف  همأر
 . ....اللمعة  اإلسالم ف 

 تخريج الحديث :
 .نفرد ابن سعد بهذا الحديث إ

 دراسة رجال اإلسناد : 
 سعة مب متروا، بغداد، ن لال ال اض ، المدن ، الواقدت، ،األسلمي واقد بن عمر بن محمد -

                                                 

 114ص  النياية ف  غرل  المدأث واَّ ر الذن اَّ أر (1)
 448/ 4الطب ات الصذرت الذن سعد  (2)
 411، ت رل  التي أ  ص اَّنىارت  المكم ذن ل هذد ذن  عفر (3)

 619، ت رل  التي أ  صق مان وقأال وه  اسمه قأال حممد حذ  ذن مولى سفيان حذو (4)

 194، ت رل  التي أ  ص البىرت  الخطا  حذو السدوس  قتاد  ذن دهامة ذن قتاد  (5)

  135هو همران ذن حذ  حنَ ال رش  ،ت رل  التي أ  ص  (6)
  4/481، تفسأر غرل  ما ف  الىميمأن  حت حت ر  ال  ل  (7)
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 .ما ه اذن له روى (1)وسبعون   مان وله ومائتأن سبب سنة مات ههللامه،

 المدأث، ف  المامنأن حمأر  عهللاه من وبأن مو ق ذأن الواقدت ف  اَّئمة حقواا اختهللافت

 كبار ولصن بش  ، ليَ حو ذ  ة، ليَ :قاا حو ضعفه، من وبأن ،اً ك اب حو ،اً متروك  عهللاه من وبأن

سماهأال والماصم، والنسائ ، ومسهللام، المبارا، واذن نمأر، واذن كدممد، الن اد   كرلا، ذن وا 

 اَّ بات وهن الم هللاوبات، ال  ات هن أروت  :مبان اذن قاا متى(2)تركه ههللاى ح معوا

 م معأن رحأتيم :ال هذ  وقاا .(3) لا ف  المتعمد حنه ال هللا  إلى سذق ربما متى المعضالت،

 .تركه ههللاى الن اد فدص ر متروا حنه الرا ح :قالت البام ة (4)مدأ ه ترا ههللاى
  يالته.، وقد اتفق الن اد ههللا  (5):م يوا المدنى نصاري األ عبد الجبار بن عمارة  -
قاا اذن   المدن  إسماهأال حذو موالهم :األشهلي األنصاري  حبيبة أبي بن إسماعيل بن إبراهيم -

 (7)الن اد ههللا  ضعفه ، ما هدا اإلمام حممد، ف د و  ه وح مب   (6)،ضعأفم ر :
 و كر (9)   ة :معأن واذن ،(8):حممد قاا .الذ ا  المدن  ما م حذ  اذن وقأال حازم بن اسحاق -
 بدَ به ليَ داود حذو وقاا (11)لهللا در فيه تصهللام ىدوق قاا اذن م ر : .(10)ف  ال  ات مبان ناذ

 أرى  ىدوق  السا   وقاا (13)خأراً  الإ حههللام ال حيضا ممدح وقاا(12) ميدت اذن هنه مدث
 قالت البام ة : هو ىدوق ،كما قاا اذن م ر  (15).ال در أرى  كان: اال دت وقاا (14)ال در

                                                 

 158ت رل  التي أ  الذن م ر ص (1)
والضعفا   31/ 8ال رح والتعدأال و 478/ 4والتارلل الصذأر  311تر مته ف  الضعفا  الىغأر لهللاذخارت ص  (2)

وتارلل دمشق  314والصشف الم أث لهللامهللاذ  ص  417/ 1و تارلل بغداد لهللاع أهللا   53 والمتروكأن لهللانسائ  ص
  934/ 7ولسان المأ ان  434/ 5وت كر  المفاظ  319/ 3والصاشف  481/ 36 تي أ  الصماا و 143/ 91
  351/ 3الم رومأن الذن مبان  (3)
 418/ 4ت كر  المفاظ  (4)
، و المغن  ف  الضعفا  لهللا هذ   488/ 4لسان المأ ان الذن م ر  و 6/43ال رح والتعدأال الذن حذ  ماتم (5) 

4/466 
 87ت رل  التي أ  ص (6) 

 4/44بمر الدم  (7)
 4/31 بمر الدم (8)

 3/346ال رح والتعدأال  (9)

  6/18ال  ات الذن مبان  (10)

 411ت رل  التي أ  ص  (11)

   4/314تي أ  التي أ   (12)

 4/451مأ ان اإلهتداا  (13)
   4/314ي أ  التي أ  ت (14)

 4/451مأ ان اإلهتداا  (15)
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ان ف  ب كر  اذن م ،الىغأر ال ولرلة حذو: المدينة نزل كوفي عمران بن الحميد عبد -
  مستور (2)وقاا اذن م ر : (1)ال  ات

 ولم أ كر فيه  رمًا وال تعديال.  (3)و كر  الذخارت ف  التارلل الصذأر ، 
 قالت البام ة : هو كما قاا اذن م ر 

 هــ،  491اَّمـوت مـوالهم، ت  يالقرشـ ريجبـن ُجـ بـن عبـد العزيـز عبـد الملـ ابن ُجـريج: هـو  -
ــَ  للِ دَ فإنــه ههللاــى   تــه ُمــ ال ُي ذــال   أن، و كــر  اذــن م ــر فــ  المرتبــة ال ال ــة مــن مراتــ  المدلســأن ال

وىفه النسائ  وغأر  بالتدليَ قـاا الـدارقطن  شـر التـدليَ  إال بالتىرلح بالسما  وقاا:" ممدأ ي
 .(4)ما سمعه من م روح "ال فيإال أدلَ  ،فإنه قذيح التدليَ ؛ذن  رلأا تدليَ

 ،ئمـــة تدليســـهفـــ كر  فـــ  المرتبـــة ال انيـــة وقـــاا:" المرتبـــة ال انيـــة: مـــن امتمـــال اَّ ،وخالفـــه العالئـــ 
ة تدليسـه فـ   نـ  مـا حو ل هللالـ ،مامتـهما إلإو لا  ،ح بالسما ن لم يىرل ا  و  ، وا له ف  الىميحوخرل 
ــــ ،نــــهحو َّ ،روى  ذــــراهيم النخعــــ  ،همــــشان اَّوســــهللايم ،و لــــا كــــال هرت  ،ال هــــن   ــــة  إَ دلل ال ُأ  ،وا 

ســماهأال ذــن حذــ  خالــد ــأْ تَ ذــن هُ  مُ َكــوالمَ  ،مأــد الطولــالومُ  ،مــ ل وســهللايمان التيْ  ،وا  ويمأــى ذــن حذــ   ،ةَب
ـــ ،ك أـــر ففـــ  الىـــميمأن وغأرهمـــا ليـــاال   ،وهشـــيم ،وشـــرلا ،واذـــن هأأنـــة ،وال ـــورتل  ،رلأواذـــن ُ 

 .(5)المدأث الص أر ما ليَ فيه التىرلح بالسما "
 كـر حممـد ذـن منذـال حن اذـن ام ة: ومب تيمة اذن  رلأ بالتدليَ؛ إال حنيـا منتفيـة مأـث  قالت الب

، و كـر يمأـى ذـن سـعأد (7)ه حص ر مـن  مـان  هشـر  سـنةمَ  ِ ، ولَ (6) رلأ من ح ذت الناَ ف  هطا 
فدنــــا ســــمعته منــــه ، و إن لــــم حقــــال  :: إ ا قهللاــــت: قــــاا هطــــا ال طــــان هــــن اذــــن  ــــرلأ حنــــه قــــاا:" 

   تفأد حن رواية اذن  رلأ هن هطا  مممولة ههللاى السما  مطهللاً ا.. وه (8)سمعت"
 مممد حذو :األوسي األنصاري  حنيف بن عثمان بن هللا عبد بن العزيز عبد بن الرحمن عبد -

 حذو وقاا (10)  ة :شأبة ذن يع و  قاا،و (9)ال  ات كتا  ف  مبان ذنا  كر  ،اإلمام  المدن 
 ىدوق  اذن م ر:  وقاا ،(12)مضطر  المدأث  :الرا ت وقاا  (11)المدأث مضطر  شأل :ماتم

                                                 

  431/ 7ال  ات الذن مبان  (1)

  641ت رل  التي أ  ص   (2)

  18/ 6التارلل الصذأر  (3)

 .84رقم  4/14 الذن م ر طب ات المدلسأن (4)

 .444 امب التمىأال ف  حمكام المراسأال لهللاعالئ  ص  (5)

 .9/497، وال رح والتعدأال الذن حذ  ماتم 4/345،  3/159العهللاال ومعرفة الر اا لإلمام حممد  (6)

 .9/496ال رح والتعدأال الذن حذ  ماتم  (7)

 .6/495، وتي أ  التي أ  الذن م ر 358رقم  4/493تارلل اذن حذ  خأ مة  (8)

 7/79ال  ات الذن مبان  (9)

 394/ 47تي أ  الصماا  (10)

 361/ 9ال رح والتعدأال  (11)

 484/ 3كأن الذن ال و ت الضعفا  والمترو  (12)
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 بضب ذن وهو ومئة وستأن ا نتأن سنة مات، (2)،وقاا ال هذ : ىدوق ، وقد لأن (1)أخطى 
،  قالت البام ة :هو ىدوق أخطئ وامدا مدأ ا مسهللام له روى  بىر   ه  قد وكان سنة وسبعأن

 كما قاا اذن م ر .
سـنة إمـدى  من ال امنـة مـات لممى ابالنون حذو هتبة  إسماعيل بن عياش بن سليم العنسي -

 .وله بضب وسبعون سنة بعد المئة. حو ا نتأن و مانأن
كــان   ــة فيمــا روى هــن حىــمابه حهــال الشــام , ومــا روى هــن غأــرهم : (4) فــ  روايــةو (3)و  ــه يمأــى
ن كتابــه إفــ مــا رواأتــه هــن حهــال الم ــا ح  ــة فيمــا روى هــن الشــامأأن و : (5) حيضــاً وقــاا , أخهللاــط فيــه

ىـمابه حهـال الشـام حكان   ة فيما أروى هـن :  (6) , وف  موضب آخرضا  فخهللاط ف  مفظه هنيم
: إ ا مـــدث هـــن الشـــامأأن فمدأ ـــه مســـت يم، وا  ا (7), وفـــ  حخـــرى ومـــا روى هـــن غأـــرهم فخهللاـــط فأيـــا

 .مدث هن الم ا لأن والعراقأأن، خهللاط ما شئت
ن حىــمابه حهــال الشــام فدمــا مــا روى هــن غأــر كــان أو ــق فيمــا روى هــ: (8)ههللاــ  ذــن المــدأن  قــااو 

: أو ق فيمـا روى هـن حىـمابه حهـال (9)قاا مممد ذن ه مان ذن حذ  شأبة .حهال الشام ففيه ضعف
 الشام، فدما ما روى هن غأرهم، ففيه ضعف.

: إسماهأال   ة هند يمأى ذن معـأن وحىـماذنا، فيمـا روى هـن الشـامأأن (10)قاا يع و  ذن شأبةو 
 ذنامأته. ته هن حهال العراق وحهال المدأنة اضطرا  ك أر، وكان هالماً خاىة، وف  رواأ

ممـا روى هـن المـدنأأن  فمسن رواأته هن الشامأأن وقاا: هو هـنيم حمسـن مـاالً :  (11) حممدوحما 
ما روى هن الشامأأن فيو ىميح وما روى هن حهال المدأنة وحهال العراق : (12), وف  روايةوغأرهم

 أئهـال الم ـا  بعـ  الشـح هـال العـراق و ح ف  رواأتـه هـن : (13)ب آخروف  موض .ففيه ضعف يغهللاط
ما روى هـن الشـامأأن ىـميح ومـا روى :  (14)وقاا مر , ىحح ذت و حهال الشام كدنه ح ورواأته هن 

                                                 

 419ت رل  التي أ  ص  (1)

  484/ 3المغن  ف  الضعفا   (2)

 .1/144 -رواية الدورت  –تارلل اذن معأن  (3)
 .4/414 لهللاع أهللا  الضعفا  الصذأر (4)
 .8/448, وسأر حهالم النبال  لهللا هذ  6/336تارلل بغداد لهللاخطأ  البغدادت  (5)
 .6/336 تارلل بغداد لهللاخطأ  البغدادت (6)
 .8/448لهللا هذ   سأر حهالم النبال  (7)
 .344رقم  464سااالت اذن حذ  شأبة الذن المدأن  ص (8)
 .8/445سأر حهالم النبال  لهللا هذ   (9)

 .8/445سأر حهالم النبال  لهللا هذ   (10)
 .414صههللاال حممد رواية المرو ت  (11)
 .4/353الصامال ف  ضعفا  الر اا الذن هدت  (12)
 .3/453الذن حذ  ماتم  تعدأالال رح وال (13)
 .4/89المغن  ف  الضعفا  لهللا هذ  , و 4/448الضعفا  والمتروكأن الذن ال و ت  (14)
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مـا  :سدلت حممد هن إسماهأال ذن هياش ف اا: (1)داود حذوقاا و , اً هن حهال الم ا  فهللايَ ىميم
 .نعم فدما مدأث غأرهم هند  مناصأر :الشامأأن قاا :هن مشاأخيم قهللات مدث

 .ف  المدنأأن بش  : إ ا مدث هن حهال ذهللاد ، فىميح، وليَ  (2)وقاا الفالَ
إ ا مــدث هــن حهــال ذهللاــد  : (4) , وفــ  روايــةإ ا مــدث هــن حهــال ممــص فىــميح: (3)وقــاا الذخــارت 

قـاا و , : ما روى هـن الشـامأأن فيـو حىـح (5)وقاا مر , غأرهم ففيه نظر فىميح، وا  ا مدث هن
ومدأ ـه :  (7) , وفـ  موضـب آخـرمنكر المدأث هن حهال الم ـا  وحهـال العـراق: (6)ف  موضب آخر

:إنما هو (8), وف  موضب آخرهن حهال العراق وحهال الم ا  كدنه شبه ال ش   وال يعرف له حىال
 .وروى هن حهال العراق وحهال الم ا  مناصأر،ما روت هن الشامأأن 

 نه غهللاط ف  مدأث الم ا لأن والعراقأأن.حال إ: ىدوق (9) رهة حذو قاا و
ـاِمأِلأَن َحْىـهللاُح َوَلـُه َهـْن حَْهـاِل اْلِمَ ـاِ  َوحَْهـاِل اَوِرَواَيـُة ِإْسـمَ :  (10)وقاا الترم ت ِهأاَل ْذـِن َهيَّـاش  َهـْن الشَّ
: (11) هــ319ت  ذن إذـراهيم ذـن همـرو ذـن ميمـون الدمشـ  من الرمهذد :قاا دميم .اْلِعَراِق َمَناِصأرُ 

 .و ف  الشامأأن غاية وخهللاط هن المدنأأنه
 .إ ا مدث هن غأر حهال الشام اضطر  , وحخطد :(12)وقاا الع أهللا 

ذن هيـاش هـنيم فـال أخهللاـو مـن غهللاـط يغهللاـط فيـه اومن مدأث العراقأأن إ ا روا  : (13)وقاا اذن هدت
 روى هنه  أرفعه ومدأ ه هن الشامأأن إ ا أوىهللاه حو موقوفاً  ن يكون مدأث أرسهللاه حو مرسالً حما إ

  ة فيو مست يم وف  ال مهللاة إسماهأال ذن هياش ممن يكت  مدأ ه ويمتأ به ف  مدأث الشامأأن 
عه دافب ، وحص ر مـا إسماهأال   ة هدا حههللام الناَ بمدأث الشام، وال أدف :(14).وقاا الفسوت خاىة

                                                 

 .361ص سااالت حذ  داود لإلمام حممد (1)
 .8/445سأر حهالم النبال  لهللا هذ   (2)
 .4/318الصاشف ف  معرفة من له رواية ف  الصت  الستة لهللا هذ   (3)
 .8/445, وسأر حهالم النبال  لهللا هذ  6/331أ  البغدادت تارلل بغداد لهللاخط (4)
 .8/431سأر حهالم النبال  لهللا هذ   (5)
 .4/98 الصذأر ههللاال الترم ت (6)
 .4/345 الصذأر ههللاال الترم ت (7)
 .4/451 الصذأر ههللاال الترم ت (8)
 .3/453الذن حذ  ماتم  ال رح والتعدأال (9)

 .4471رقم  45با   -كتا  الرضا    -سنن الترم ت (10)
 .8/445, وسأر حهالم النبال  له 4/318الصاشف ف  معرفة من له رواية ف  الصت  الستة لهللا هذ   (11)
 .4/414 لهللاع أهللا  الضعفا  الصذأر (12)
 .4/411الصامال ف  ضعفا  الر اا الذن هدت  (13)
 .3/131المعرفة والتارلل لهللافسوت  (14)
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امأأن إ ا مـــدث هـــن الشـــ :(1)وقـــاا اذـــن ر ـــ : يغـــر  هـــن   ـــات المـــدنأأن والمكأأن.تصهللامـــوا قـــالوا
 .فمدأ ه هنيم  أد وا  ا مدث هن غأرهم فمدأ ه مضطر 

ـــ هذ  ـــد ، فإنـــه يمفـــظ  (والعـــراقأأن الم ـــا لأن) وهـــو فـــ : (2)وقـــاا ال ك أـــر الغهللاـــط ذخـــالف حهـــال ذهللا
لـيَ بـال وت ومدأ ـه هـن الم ـا لأن : (3)وفـ  موضـب آخـر , مدأ يم، ويكاد حن أت نه، إن شا  ل

فـ   اً هـال الشـام مضـطر   ـدح ىدوق فـ  مـدأث : (4) ية, وف  روامنكر ضعأف ذخالف الشامأأن
, ىـــدوق فـــ  رواأتـــه هـــن حهـــال ذهللاـــد  مخهللاـــط فـــ  غأـــرهم :(5)وقـــاا اذـــن م ـــر.الم ـــا  حهـــالمـــدأث 
:  (8), وقـاا النسـائ لـأن يكتـ  مدأ ـه:  (7)مـاتم حذووقاا : ف  المرتبة ال ال ة من المدلسأن.(6)و كر 

كــان إســماهأال ذــن هيــاش مــن : (10)اذــن مبــان, وقــاا ال يمــتأ بــه: (9)وقــاا اذــن خ لمــة, ضــعأف
المفــاظ المت نــأن فــ  مدا تــه فهللامــا كذــر تغأــر مفظــه، فمــا مفــظ فــ  ىــبا  ومدا تــه حتــى بــه ههللاــى 

وحلـ ق المـتن  اإلسـنادفـ   اإلسـناد يته، وما مفظ ههللاى الصذر من مـدأث الغربـا  خهللاـط فيـه وحدخـال 
مدأ ه يك ر، خـرذ هـن االمت ـاذ  بالمتن، وهو ال يعهللام ومن كان ه ا نعته، متى ىار الخطد ف 

 ا انفـرد بمـدأث لـم ي ذـال إسماهأال ذن هياش مـب  اللتـه إ : (11), وقاا الماصمبه فيما لم أخهللاط فيه
 .منه لسو  مفظه

 .فيما روى هن الشامأأنىدوق قالت البام ة: هو 
 ههن يمدث هامر حبا يكنى اذن هدت: قاا (12)شأل قاا الدارقطن ::  اليحصبيمر ايافع بن ع -

وفاا اذن م ر:  (13)قتاد  هن غأر  أروليا ال بدمادأث قتاد  هن يمدث وهو هياش ذن إسماهأال
 قالت البام ة :هو م يوا  (15)وقاا ال هذ  : م يوا  (14)م يوا 

 .ىالاَّ خراسان  .الصوف  داود حذو :الزهري  موسى بن سليمان -

                                                 

 .4/449شرح ههللاال الترم ت الذن ر    (1)
 .8/444حهالم النبال  لهللا هذ  سأر  (2)
 .48رقم  17 كر حسما  من ُتصهللام فيه وهو مو ق لهللا هذ  ص (3)
 .4/89المغن  ف  الضعفا  لهللا هذ   (4)
 .413ت رل  التي أ  الذن م ر ص (5)
 .68رقم  47طب ات المدلسأن الذن م ر ص (6)
 .3/453الذن حذ  ماتم  ال رح والتعدأال (7)
 .41رقم  494صنسائ  الضعفا  والمتروكأن لهللا (8)
 .4/384 تي أ  التي أ  الذن م ر (9)

 .4/439الم رومأن الذن مبان  (10)
 .4/347سااالت الس  ت لهللاماصم  (11)
  437/ 1الماتهللاف والمختهللاف لهللادارقطن   (12)

  356/ 7الصامال ف  ضعفا  الر اا  (13)

  345/ 6لسان المأ ان  (14)

  735/ 3المغن  فأ  الضعفا   (15)
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 (1).ال  ات ف  مبان اذن  كر  .دمشق إلى تموا  م الصوفة سكن
 وقاا ،(2)بدَ به ليَ دمشق ن ا كوف : داود حذو وقاا ،  ة كان: الخالا الولأد ذن العباَ قاا
 موسى ذن سهللايمان الع أهللا  وقاا (3)،المدأث ىالح الىدق ممهللاه مست يما مدأ ه حرى  :ماتم حذو
ا قا.(5)المدأث منكر : الذخارت قاا (4) به إال يعرف وال مدأ ه ههللاى أتابب ال ىالح ذن دليم هن

 (7)نلأ فيه قاا اذن م ر: (6)المدأث ىالح ال هذ  :
وقاا اذن حذ   (8):  كر  اذن مبان ف  ال  ات العبدري  شرحبيل ثابت بن بن محمد بن ابراهيم -

  (9)ىدوق : ف اا هنه حذ  سدلت ماتم :
 كر  اذن مبان ف   :ال رشى الدار هذد ذنى من عزيز ابى بن شرحبيل بن ثابت بن محمد -

  (10)ال  ات
 االسناد : ىالحكم عل

 ، لو ود حص ر من ههللاة فيه : داً اسناد المدأث ضعأف 
 ذن إسماهأال ذن إذراهيمو  المدن  الواقدت اَّسهللام  واقد ذن همر ذن مممدضعف كال من  -5

 .اَّشيهللا  اَّنىارت  مذأبة حذ 
 . المدنى نىارت اَّهذد ال بار ذن همار   و يافب ذن هامراليمىذ  يالة كال من  -2

***** ***** 
 :-رحمه هللا-قال ابن األثير 

ـــابة بكـــر حذـــ  مـــدأث ومنــه -  ُســـملى إنمـــا[  الَفـــْرَد  الِعمَامـــة ىـــام  الُمـــر   الُمْ َدل ـــف فمـــنكم]  والنَّسَّ
ْقَداِمه اَّْقَران إلى اْلقِترابه الُمْ دِلفَ   حو َقْوسـى ا َدِلُفـوا:  ُكهللاأ  َمْر  ف : قاا َّنه :وقأال.  ههللاأيم وا 

ُموا حت[  اقْدَره  (11)  .َقْوِسى ب ْدر المْر  ف  ت دَّ
 (69الحديث رقم )

 
 

                                                 

 1/455التي أ  تي أ   (1)

  58/ 43تي أ  الصماا  (2)

 413/ 1والتعدأال  حال ر  (3)

   58/ 43تي أ  الصماا  (4)

 1/455تي أ  التي أ   (5)

  169/ 4الصاشف  (6)

 399ت رل  التي أ  ص  (7)

  6/9ال  ات الذن مبان   (8)

  3/439ال رح والتعدأال  (9)

  498/ 9ال  ات الذن مبان   (10)

 114ص  غرل  المدأث واَّ ر الذن اَّ أرالنياية ف   (11)
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 :-رحمه هللا- (1)أبو نعيم األصبهاني اإلمام قال 
  :قاا الىفار واقد ذن شعأ   نا:  قاا الغالذ   كرلا ذن مممد  نا:  قاا حممد ذن سهللايمان مد نا
 ذـن مممـد  نـا:  قـاا إسـماق ذـن ل ذـده ذـن إذـراهيم و نـا تغهللا  ذن حبان هن ، ه مان ذن حبان  نا

  نـا:  قـاا بشـر ذـن مممـد  نـا:  قـاا الرقـ  التميمـ  ك أـر ذـن ال بـار هذد  نا:  قاا ال  ف  إسماق
 مـد ن :  قـاا هبـاَ اذـن هـن ، هكرمـة  نـا:  قـاا تغهللاـ  ذـن حبـان هـن ، الذ هللاـ  ل هذـد ذن حبان
 حن وســهللام ههللايــه ل ىــهللاى نذيــه و ــال  هــ ل حمــر لمــا:  قــاا هنــه ل رضــ  طالــ  حذــ  ذــن ههللاــ 

 من م هللاَ إلى دفعنا متى منى إلى - بكر وحذو معه وحنا - خرذ العر  قبائال ههللاى نفسه يعر 
:  ف ـاا نسـابة ر ـال وكـان مـأن كـال فـ  م ـدماً  بكـر حذـو وكان ،فسهللام بكر حذو فت دم العر  م الَ
 ذـال:  قـالوا ؟ (2)ليا ميـا مـن حم امتيـاه مـن ؟ حنـتم ربيعـة وحت:  قاا ربيعة من:  قالوا ؟ ال وم ممن
 مـن ذـال:  مدأ ـه فـ  الغالذـ  قـاا ؟ العظمـى هامتيـا حت مـن:  بكـر حذـو ف اا العظمى هامتيا من

 الـ ت هـوف حفمـنكم:  بكـر حذـو قـاا اَّصذر  هال:  قالوا ؟ حنتم لي متيا وحت:  قاا العظمى الهللاي مة
 المهللاـوا حذـو مسـعود ذـن قيَ ذن بسطام منكمحف:  قاا ال:  قالوا ؟ هوف ذوادت مر ال:  ي اا كان

 ؟ حنفســيا وســالذيا المهللاــوا قاتــال شــرلا ذــن (3)المــوف ان حفمــنكم:  قــاا ال:  قــالوا ؟ اَّميــا  ومنتيــى
:  قــاا ال:  قــالوا ؟ ال ــار ومــانب الــ مار مــام   هــال ذــن مــر  ذــن  ســاَ حفمــنكم:  قــاا ال:  قــالوا

 ؟ كنـد  فـ  المهللاوا حخواا حفدنتم:  ليم ف اا ال:  لواقا ؟(4) الفردة العمامة صاحب المزدلف أفمنكم
 .....الل  ال:  قالوا ؟ لخم من المهللاوا حىيار حفدنتم:  قاا ال:  قالوا

 تخريج الحديث :
هـن حبـان  ،حبان ذن هذد ل الذ هللا  هذد ال بار ذن ك أر الرق  ،هن طرلقمن (5) ،حخر ه الذأي  

 .به بم هللاه  ، ذن  غهللا 
 ،حبان ذن هذد ل الذ هللا  حذ  نىر السكرت،هن حممد ذن مممد ذن طرلقمن (6) وحخر ه الع أهللا 

 .ذ    منه ،هن حبان ذن  غهللا 
 دراسة رجال اإلسناد :

الـت البام ـة : ق (7)(الىـأرف  مفـص حذـو)الفـالَ  مدأ ه ههللاى ضر  :البصري  واقد بن شعيب -
 .هو ضعأف

 :ف اا هنه ذىح سئالذن حذ  ماتم :قاا ا :الرقى الحنظلي سنان بن كثير بن الجبار عبد -
                                                 

 315رقم  4/391دالئال النذو  َّذ  نعيم اَّىذيان   (1)
 3/33غرل  المدأث لهللاخطاذ   ، من حشرافيا حنت حو من حوساطيا والهللايا م حىوا المنكأنحت: ( 2)

مح فاقتهللاعه هن اسمه المارث ذن شرلا ذن مطر ول   بالموف ان َّن بسطام ذن قيَ مف   بالر :لموف ان ا (3)
  3/31غرل  المدأث لهللاخطاذ   ،  سر ه

قأال له ىام  العمامة الفرد  َّنه كان إ ا ، و قاا غأر  ويكنى بدذ  ربيعة ، و قاا حذو هذأد اسمه الخىأ   (4)
 3/31، غرل  المدأث لهللاخطاذ   رك  لم يعتم معه غأر 

  315رقم  3/357دالئال النذو  لهللاذأي    (5)
 71رقم  4/58لهللاع أهللا  الضعفا  الصذأر  (6)
 3/13الضعفا  والمتروكأن الذن ال و ت  (7)



 - 447 - 

 
  .ر فيه ، ال  رمًا وال تعديالً خقوا آ ىولم حه ر ههللا (1)شأل 
ــا بــن محمــد -  وحخبــار مكايــات ىــام  كــان كــر  اذــن مبــان فــ  ال  ــات ،وقــاا  : الغالبــي زكري

  :الدارقطن  قاا (2)المناصأر بع  الم اهأال هن رواأته ف  َّنه ال  ات هن روى  إ ا مدأ ه يعتذر
  (5).فيه تصهللام: مند  اذن وقاا (4)وقاا اذن م ر : ضعأف  (3)المدأث يضب

 قالت البام ة: هو ضعأف .
ـــانأ  - ـــن ب ـــد ب ـــن هللا عب ـــى ب ـــى حـــازم اب ـــاا اإلمـــام: البجل  ىـــالح ىـــدوق : منذـــال ذـــن ممـــدح ق

: قـاا نـهح معـأن ذـن يمأـى هـن منىـور اذـن اسـماق هـن ذـىح  كـر  ،الـرممن هذـد قـاا (6).المدأث
 له ح د ولم الروايات ه ل  المدأث ه ل  ه ا حبان قاا اذن هدت :(7)   ة الذ هللاى ل هذد ذن بانح

 (9)لأن مفظه ف  ىدوق  قاا اذن م ر : (8)به بدَ ال حنه وحر و فد كر  المتن منكر مدأ ا
 ذــن يمأــى ســمعت ومــا هنــه ســفيان هــن يمــدث ميــدت ذــن الــرممن هذــد كــان ههللاــ  ذــن همــرو قــاا
 قالت البام ة: هو ىدوق . (10)قط هنه يمدث سعأد

قــوا آخــر فيــه ، ال  ولــم حه ــر ههللاــى (11) كــر  اذــن مبــان فــ  ال  ــات: محمــد بــن إســحاق الثقفــى -
 . رمًا وال تعديالً 

ــراهيم - ــن إب ــد ب ــن هللا عب ــن إســحاق ب ــر ب ــن جعف ــو إســحاق ب  ويعــرف :األصــبهاني إســحاق أب
قـوا فيـه ال  رمـًا وال  ىم حه ـر ههللاـولـ (12).متساباإ الموتى يغسال كان وقاا، شأل الماصم،بال ىار
 تعدياًل.

 باق  ر اا اإلسناد   ات  -
 :االسناد  ىالحكم عل

 سناد  ضعأف ، فيه شعأ  ذن واقد البىرت ،ومممد ذن  كرلا ، كالهما ضعيفان . إ

                                                 

 6/44ال رح والتعدأال  (1)

 491/ 5ال  ات الذن مبان  (2)

 34/ 4الضعفا  والمتروكأن لهللادراقطن    (3)

  468/ 9لسان المأ ان   (4)

  991/ 4مأ ان اإلهتداا   (5)

  356/ 3ال رح والتعدأال   (6)

 356/ 3ال رح والتعدأال    (7)

  487/ 4الصامال ف  ضعفا  الر اا   (8)

  87/ 4ت رل  التي أ    (9)

  41/ 3تي أ  الصماا   (10)

 5/47(  ال  ات الذن مبان 11)

  3/53ن هة اَّلبا  ف  معرفة اَّل ا   (12)
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ــ إســماق ذــن ل هذــد ذــن إذــراهيم، و ســنان ذــن ك أــر ذــن ال بــار هذــدفيــه  وحيضــاً   ى،لــم حه ــر ههللا
 تر مة ليما.

***** ***** 
 -رحمه هللا-قال ابن األثير 

 حو ِهـر ل  َرحَ مـن َمَ ْ ـتُ  إنى:  له قاا ُر ال نَّ ح]  -هنه ّل  رض - همر مدأث وف (  ه)   -
َُ [  المَ اِلـــف هـــ   َبعـــ  حو خـــاَرا .  فأيمـــا ُأـــَراَبط فـــاِرَ ســـَاِمال مـــن موِضـــعَان:  وخـــاَرا ِهـــرل  رح

 (1).َمْ لَفة ياوامدتُ  والرلف الذر ذأن ُقرى :  والمَ الف
  (71الحديث رقم )
 .تخرلأ له ىلم حه ر ههللاقالت البام ة:

***** ***** 
 :-رحمه هللا -قال ابن األثير

  َأْخِرقـه فـال السـالحُ  هنـه َأْ لق حت[  ال َُّلوق  -وسهللام ههللايه ّل  ىهللاى- النذ  ُتَر اسم كان]  وفيه -
(2) 

  (71الحديث رقم )
 .أ لهتخرل ىلم حه ر ههللاقالت البام ة:

***** ***** 
 :-رحمه هللا -قال ابن األثير

َلــق[  المَماَمــة فَ َل ــت الَممــام هــَدرَ ]  وفيــه -  إليــه حداَرت اَُّْن ــى ودارَ  الَّصــر هــَدر حت:  الع ــ ُ :  ال َّ
 (3).ُمَاخَّرها

  (72الحديث رقم )
 .تخرلأ له ىلم حه ر ههللا : قالت البام ة

***** ***** 
 :-رحمه هللا-قال ابن األثير 

ِلأـال مـن وحىـهللاه وحُْهِطأيا إليه ُحْسِدَأت حت[  فهللاَيْشُكرها ْنعمة إليهِ  ُحِ للت من]  فيه(  ه{ )   لال} -  ال َّ
 :ي ـاا  ههللايه المَنعم إلى الُمْنِعم من النِلْعمة الْنِت اا فاسُتعأر مكان   إلى مكَان   من الِ ْسم اْنِت اا وهو
 (4)  .إليه وح َالَّيا ِنعمة   ُفالن إلى منه َ لَّت

  (71الحديث رقم )
 

                                                 

 114ص  النياية ف  غرل  المدأث واَّ ر الذن اَّ أر (1)
 114ص  رالنياية ف  غرل  المدأث واَّ ر الذن اَّ أ(2) 
 114ص  النياية ف  غرل  المدأث واَّ ر الذن اَّ أر(3) 
 114ص  النياية ف  غرل  المدأث واَّ ر الذن اَّ أر (4)
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 :-رحمه هللا - (1)القضاعياإلمام  ال ق

 هذأـد حذـو انبـح ،الع لـ  هذـد ذـن ههللاـ  انبـح ،اَّهراذـ  ذـن انبـح، الشـاهد همـر ذن الرممن هذد حخذرنا
  ذن ل هذد ذن يمأى هن ،همر ذن السائ  هن ال طان هو سعأد ذن يمأى  نا ،سالم ذن ال اسم
 نعمـة إليه (2)أزلت من:  قـاا سهللام و -ههللايه ل ىهللاى -النذ  هن ،همر ذن ل هذد هن ،ىيف 

 .فليشكرها
 تخريج الحديث :
 .به بم هللاه ،يمأ  ذن هذد ل ذن ىيف  ،هن السائ  ذن همر طرلقمن (3) ،حخر ه الذأي  

ن يمأـ  ذـن هذـد ل ذـمن طرلق نىر ذن داود ،هن ال اسم ذن سالم ،هـن  (4)الخرائط  حخر ه و 
 .به بم هللاه ،ىيف  

يمأـ  ذــن ،هن السـائ  ذـن همــر مـن طرلــق همـر ذـن ههللاــ  الم ـدم  ،هــن(5)وحخر ـه اذـن اَّهربــ 
 ذنمو . به،هذد ل ذن ىيف  
 ذنمو . به،السائ  ذن همر  من طرلق مسدد،هن يمأ  ذن سعأد ،هن(6)وحخر ه اذن م ر

 دراسة رجال اإلسناد:
 . تر مه له ىههللالم حه ر  عبد الرحمن بن عمر النحاس : -

 لــه ال اهــد الىــدوق ، ال  ــة المــافظ اإلمــام :األعرابــي بــن ســعيد أبــو زيــاد بــن محمــد بــن أحمــد -
 ذـنا هـن كتـ  حنـه :منـد  ذـن ل هذـد حذـو قـاا وقـد ،الس سـتان  داود َّذـ  بالسنن ومدث ،حوهام

 كـان :لسـهللام ا وقـاا، ل يـه مـن كـال ههللايـه  نـىح   ـة كـان :الخهللاأهللاـ  وقـاا ، ـ   حلـف بمكـة اَّهراذ 
 اَّهراذــ  ذــنا كـان :ي ــوا هطــار ذـن حممــد سـمعت :ي ــوا  كرلــا ذـن مممــد ذــن حممـد ســمعت   ـة
 ،الروايـات ك أـر ،اَّدا  مسـن،   ـة شـأخنا كـان :مسـهللامة وقـاا  .الظـاهر مـ ه  إلى ويمأال أتف ه
 وهــو ،سـنة وتسـعأن خمـَ وهـاش. التمـدأث ههللاـى اَّ ــر  يدخـ  كـان ،ال ـدر  هللاأـال، التـدلأف ك أـر
ـــعْ يَ  لـــم :ال طـــان ذـــنا وقـــاا .ومـــات حيـــام  ال ـــة واهتـــال ،الع ـــال حىـــمي  ههللاـــى أـــالطِ رْ الذَ  حخـــ  إال هِب
 قالت البام ة :هو   ة. (7)السما 

                                                 

 476رقم  4/348مسند الشيا   (1)
، إ الال ح ليا فدنا نعمة فالن إلى ح لهللات:  منه ي اا هند  واىطنعت إليه حسدأت يعن  :نعمة إليه ُح للت قوله (2)

 4/49دأث الذن سالم غرل  الم

 5449رقم  6/946شع  اإليمان لهللاذأي    (3)
 53رقم  4/57شكر ل ههللا  نعمه لهللاخرائط   (4)

 4666رقم  1/474مع م اذن اَّهراذ   (5)

 3653رقم  7/168المطال  العالية الذن م ر  (6)

  418/ 4لسان المأ ان  (7)
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ــي -   المســن حذــو الىــدوق، المــافظ، االمــام،: ســابور ابــن المرزبــان ابــن العزيــز عبــد بــن عل
: مـاتم حذـ  اذـن وقـاا (2).مـدمون    ـة: الـدارقطن  قـاا، (1)المـدأث مسـن وكـان ،مكة ن لال البغوت،

 يسـدا النسـائ  سـمعت: السـن  ذـن بكـر حذـو وقـاا (3)  ىـدوقا وكـان هذأـد، حذـ  بمدأث إلأنا كت 
  ؟كـ ابا حصـان: ف أال.ال: قاا ؟ هنه حتروت : ف أال  ال ا،-ل قبمه-: ف اا الع ل ، هذد ذن ههللا  هن
 يمــدث حن فــدذى ،ف أــر  غرلــ  انإنســ فــأيم وكــان ،شــياً  ههللايــه لي ــراوا ا تمعــوا قومــا ولصــن ال: قــاا

: الســن  اذــن  ــااف ومــدث ذإمضــارها، فــدمر  قىــعة، إال معــه َلــي حنــه  الغرلــ   فــ كر بمضــرته،
 .(6) (5)المدأث ههللاى يدخ  كان لصونه فم ته النسائ  وحما(4)خ اَّ ههللاى هاذو  حنيم ذهللاغن 

 قالت البام ة :هو ىدوق.
 .باق  ر اا اإلسناد   ات  -

 : االسناد ىعل الحكم -

  .تر مه له  ىاسناد  ضعأف ، فيه هذد الرممن ذن همر النماَ لم حه ر ههللا

***** ***** 
 :-رحمه هللا -قال ابن األثير

 الـــ َّات وُتْفــتح َ لــق إ ا َأــ ا َ اَّ  مــن مفَعهللاــة   الَمَ لَّــة:  َمَ لَّــة َمْدَمَضــة]  الىــراط ىــفة وفــ (  َ)  
 (7) ت ذت وال اَّْقَدام ههللايه ت َلقُ  حنَّه حراد وُتْصسر

  (74الحديث رقم )
 
 
 
 

                                                 

  415/ 44سأر حهالم النبال   (1)
  471/ 3ت كر  المفاظ  (2)
 471/ 3ت كر  المفاظ  (3)
 415/ 44سأر حهالم النبال  (4) 
 471 /3ت كر  المفاظ  (5)
من حخ  ههللاى التمدأث ح را منب  لا من قذوا رواأته هند قوم من حئمة المدأث. رولنا ( قاا اذن الىالح :  6)

وهن حممد ذن منذال و حذ   ر ؟ ف اا: ال يكت  هنه. هن إسماق ذن إذراهيم: حنه سئال هن الممدث يمدث باَّ
ماتم الرا ت نمو  لا وترخص حذو نعيم الفضال ذن دكأن و ههللا  ذن هذد الع ل  المك  وآخرون ف  حخ  العو  
ههللاى التمدأث. و لا شذيه بدخ  اال ر  ههللاى تعهللايم ال رآن ونمو . غأر حن ف  ه ا من مأث العرف خرما لهللامرو   

الشأل حذو المظفر هن حذيه المافظ به   أنف   لا هنه كم ال ما مدث ا بع روالظن يسا  بفاههللاه إال حن ي ترن  ل
حذ  سعد السمعان : حن حبا الفضال مممد ذن ناىر السالم   كر: حن حبا المسأن ذن الن ور فعال  لا َّن الشأل 

عياله حبا إسماق الشأرا ت حفتا  ذ وا  حخ  اَّ ر  ههللاى التمدأث َّن حىما  المدأث كانوا يمنعونه هن الصس  ل
 4/194 تدلأف:  لن الدأن هذد الرميم ذن المسأن العراق ،  الت أأد واإليضاح شرح م دمة اذن الىالح ول حههللام.

 114ص  النياية ف  غرل  المدأث واَّ ر الذن اَّ أر (7)
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  -رحمه هللا-(1)البخاري اإلمام  قال 
َ َنا َ َنا ،ُبَكْأـر   ْذـنُ  َيْمَأى َمدَّ  َهـنْ  ،ِهـاَلا   َحِذـ  ْذـنِ  َسـِعأدِ  َهـنْ  ،َأِ لـدَ  ْذـنِ  َخاِلـدِ  َهـنْ  ،َسـْعد   ْذـنُ  الهللاَّْأـثُ  َمـدَّ
 َأــْومَ  َربََّنــا َنــَرى  َهــالْ  َِّّ  َرُســواَ  َيــا ُقهللاَنــا :َقــااَ  اْلُخــْدِرتلِ  َســِعأد   َحِذــ  َهــنْ  ،َيَســار ْذــنِ  َهَطــا ِ  َهــنْ (2)، َ ْلــد  

َِ  ُرْاَيــةِ  ِفــ  (3)ُتَضــاُرونَ  َهــالْ  :َقــااَ  ،اْلِ َياَمــةِ  ــْم  اَل  َفــِإنَُّكمْ  :َقــااَ  اَل  :ُقهللاَنــا .َىــْمًوا َكاَنــْت  ِإَ ا َواْلَ َمــرِ  الشَّ
 َقـْوم   ُكـال   ِلَأـْ َهْ   ُمَنـاد   ُأَناِدت :َقااَ  ُ مَّ  .ُرْاَلِتِيَما ِف  ُتَضاُرونَ  َكَما ِإالَّ  َأْوَمِئ    َربِلُكمْ  ُرْاَيةِ  ِف  ُتَضاُرونَ 

هللِاأ ِ  َحْىَما ُ  َفَأْ َه ُ  ،َيْعُذُدونَ  َكاُنوا َما ِإَلى   ،َحْوَ اِنِيمْ  َمبَ  اََّْْوَ انِ  َوَحْىَما ُ  ،َىهللِاأِذِيمْ  َمبَ  الىَّ
 حَْهـالِ  ِمـنْ  (4)َوُغذَّـَرات   َفـاِ ر   َحوْ  َذـرل   ِمـنْ  ََّّ  َيْعُذـدُ  َكـانَ  َمـنْ  َأْبَ ـى َمتَّـى ِلَيـِتِيمْ آ َمـبَ  آِلَيـة   ُكاللِ  َوَحْىَما ُ 
 ُهَ ْلـرَ  َنْعُذـدُ  ُكنَّـا :َقـاُلوا َتْعُذـُدونَ  ُكْنـُتمْ  َمـا: ِلهللاَأُيـودِ  َفُيَ ـااُ  َسـَرا    َكَدنََّيا ُتْعَرُ   ِذَ َينَّمَ  ُأْاَتى ُ مَّ  ،اْلِصَتا ِ 

 اْشــَرُبوا :َفُيَ ــااُ  َتْســِ َأَنا َحنْ  ُنِرلــدُ  :َقــاُلوا ُتِرلــُدونَ  َفَمــا َوَلــد   َواَل  َىــاِمَبة   َّللَِّ  َيُكــنْ  َلــمْ  َكــَ ْذُتمْ  َفُيَ ــااُ  َِّّ  نَ اْذــ
 َِّّ  اْذــنَ  اْلَمِســيحَ  ْعُذــدُ نَ  ُكنَّــا :َفَيُ وُلــونَ  َتْعُذــُدونَ  ُكْنــُتمْ  َمــا :ِلهللانََّىــاَرى  ُيَ ــااُ   ُــمَّ  ،َ َيــنَّمَ  ِفــ  َفَأَتَســاَقُطونَ 

ـــااُ  ـــَ ْذُتمْ  :َفُيَ  ـــمْ  َك ـــنْ  َل ـــد   َواَل  َىـــاِمَبة   َّللَِّ  َيُك ـــا َوَل ـــونَ  ُتِرلـــُدونَ  َفَم ـــااُ  َتْســـِ َأَنا َحنْ  ُنِرلـــدُ  :َفَيُ وُل ـــَرُبوا :َفُيَ   اْش
 َوَقــدْ  َيْمِبُســُكمْ  َمــا :َلُيــمْ  َفُيَ ــااُ  َفــاِ ر   َحوْ  َذــرل   ِمــنْ  ََّّ  َيْعُذــدُ  َكــانَ  َمــنْ  َأْبَ ــى َمتَّــى َ َيــنَّمَ  ِفــ  َفَأَتَســاَقُطونَ 

َُ  َ َه َ  نَّا .اْلَأْومَ  ِإَلْيهِ  ِمنَّا َحْمَوذُ  َوَنْمنُ  َفاَرْقَناُهمْ  :َفَيُ وُلونَ  النَّا  َقـْوم   ُكال   ِلَأهللاَمقْ  ُأَناِدت ُمَناِدًيا َسِمْعَنا َواِ 
نََّما ،َيْعُذُدونَ  َكاُنوا ِبَما اَ  ِفأَيا َرَحْو ُ  الَِّت  ُىوَرِتهِ  َغْأرِ  ُىوَر    ِف  اْلَ بَّارُ  َفَيْدِتأِيمْ : َقااَ  َربََّنا رُ َنْنَتظِ  َواِ   َحوَّ
 ْعِرُفوَنـهُ تَ  آَيـة   َوَبْأَنـهُ  َذْأـَنُكمْ  َهـالْ  َفَيُ ـواُ  اََّْْنِذَيـا ُ  ِإالَّ  ُيَكهللاِلُمـهُ  َفـاَل  َرب َنـا َحْنـتَ  :َفَيُ وُلـونَ  َرب ُكمْ  َحَنا:َفَيُ واُ  ،َمرَّ   

اقُ  :َفَيُ وُلونَ   ،َوُسـْمَعةً  ِرَلـا ً  َّللَِّ  َيْسـُ دُ  َكـانَ  َمـنْ  َوَلْبَ ـى ،ُمـْاِمن   ُكال   َلهُ  َفَيْسُ دُ  :َساِقهِ  َهنْ  َفَيْكِشفُ  السَّ
 َيــا :ُقهللاَنــا َ َيــنَّمَ  َظْيــَرتْ  نَ َذــأْ  َفُأْ َعــالُ  ِباْلَ ْســرِ  ُأــْاَتى  ُــمَّ  ،َواِمــًدا َطَبً ــا َظْيــُر ُ  َفَيُعــودُ  َيْســُ دَ  َكْيَمــا َفَأــْ َه ُ 
ـةٌ  :َقـااَ  اْلَ ْسـرُ  َوَمـا ،َِّّ  َرُسواَ  ِزلَّـةٌ  م ْدح ض  م 

 ُمَفهللاَطَمـة   َوَمَسـَكة   (7)،َوَكاَلِلأـ ُ  (6) ،َخَطـاِطأفُ  َههللاْيـهِ  (5)
ــْعَدانُ  َلَيــا ُيَ ــااُ  ِذَنْ ــد   َتُصــونُ  ُهَ ْيَفــا ُ  َشــْوَكة   َلَيــا(8) لحِ  ،َوَكــاْلَذْرقِ  ،َكــالطَّْرفِ  ْأَيــاَههللاَ  اْلُمــْاِمنُ  السَّ  ،َوَكــالرِل

                                                 

قم ر  435/ 5با  قوا  ل تعال  و و  أومئ  ناضر  إل  رليا ناضر   –كتا  التومأد  –ىميح الذخارت  (1)
7145 

 333، ت رل  التي أ  ص المدن  حسامة وحذو ل هذد حذو همر مولى العدوت  حسهللام ذن  لد(2) 

 المضر  وهو الضأر من تشدأد غأر من رائه وضم حوله بضم تضارون  اَّولى روايات ضبطه ف  :تضارون  (3)
 الضرر من والرا  الضاد دوتشدأ التا  بفتح تضارون  هال ال انية ضرر حت ضأر رالته ف  أهللام صم هال ومعنا ،

 من لأهللاة حوا يفعهللاون  كما لخفائه حو غأرها راية ف  ومخالفة ذ ممة الراية ماا ف  غأركم تضارون  هال ومعنا 
 37/87،همد  ال ارت شرح ىميح الذخارت  الشير

 171/ 41، شرح ىميح الذخارت الذن بطاا ب أته الشى  غذر وك لا ب ايا:  وغذرات(4) 

  441/ 4،مشارق اَّنوار ههللا  ىماح اَّ ار  ههللايه مشى من أ ا حت ال لال من بمعنى هما م لة مدمضة (5)

، همد  ال ارت شرح الش   ذيا أختطف كالصهللاو  المعو ة المدأد  وهو بالضم خطاف  مب :خطاطأف (6)
 46/441ىميح الذخارت 

لدأباذ ههللا  ىميح مسهللام ، االرحَ معطوفة مدأد  المشدد  الالم وضم الصاف بفتح كهللاو   مب :كاللأ  (7)
4/341 

 4/56، تفسأر غرل  ما ف  الىميمأن  ىهللابة مدأد  شوكة ه  :مسكةال (8)
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َكــا ِ  ،اْلَخْأــالِ  َوَكَدَ اِولــدِ  َ   ،َمْخــُدوش   َوَنــاذ   ،ُمَســهللاَّم   َفَنــاذ   (1)َوالرِل  َيُمــرَّ  َمتَّــى َ َيــنَّمَ  َنــارِ  ِفــ  (2)َوَمْكــُدو
 ......اللَسْمًبا ُيْسَم ُ  آِخُرُهمْ 

 تخريج الحديث :
 .اإلمام مسهللام  نفرد به اإلمام الذخارت دون إ

 دراسة رجال اإلسناد:
 :أونَ اذن وقاا اَّىال، مدن  :قأال المىرت، العال  حذو موالهم ،ال ليثي ه اللٍ  أ ِبي سعيد بن -
 حنه :حممد هن مكى السا   حن إال سهللافًا، تضعيفه ف  م م الذن حر لم ىدوق، ذيا، نشد ذال

 (3)ال ماهة له روى  بسنة، الخمسأن قذال :وقأال قذهللايا، :وقأال ومائة، ال ال أن بعد مات اختهللاط،

 ذن سهللامة حبا أدرا لم :ماتم حذو وقاا وغأر ، الترم ت قاله مرسال، وهو  اذر هن ":العالئ  قاا

  .هنيما ليست هنا والرواية :قالت البام ة  (4)الرممن هذد

 .ثقات اإلسناد رجال باقي -
 اإلسناد : ىالحكم عل

 .، حخر ه اإلمام الذخارت إسناد  ىميح
***** ***** 

 :-رحمه هللا-قال ابن األثير 
َلـال ههللاـى َمَمهللاـه حت[  بالُصفَّـار فهللاِمـق الشـيطانُ  فد لَّـه]  َسْرح حذ  ذن ّل  هذد مدأث وف  -   وهـو ال َّ

 (5) المدأث ف  تصرر وقد.  وال َّْن  الَخَطد
  (75الحديث رقم )
  :-رحمه هللا- (6)داود وقال اإلمام أب

َ َنا  َ َنا، اْلَمـْرَوِ ى   ُمَممَّـد   ْذـنُ  َمدُ َحمْ  َمدَّ  ،النَّْمـِوىلِ  َأِ لـدَ  َهـنْ ، َحِذيـهِ  َهـنْ  ،َواِقـد   ْذـنِ  اْلُمَسـْأنِ  ْذـنُ  َههللِاـى   َمـدَّ
َ   اْذنِ  َهنِ (7) ،ِهْكِرَمةَ  َهنْ   ىـهللاى- َِّّ  ِلَرُسـواِ  َيْكُت ُ  َسْرح   َحِذى ْذنِ  َسْعدِ  ْذنُ  َِّّ  َهْذدُ  َكانَ  :َقااَ  َهبَّا
ْيط انُ  ف أ ز لَّهُ  -وسهللام ههللايه ل  َحنْ  -وسـهللام ههللايـه ل ىـهللاى- َِّّ  َرُسواُ  ِبهِ  َفَدَمرَ  ،ِباْلُكفَّارِ  ف ل ِحق   (8)الشَّ

 .وسهللام ههللايه ل ىهللاى- َِّّ  َرُسواُ  َفَدَ اَر ُ  َهفَّانَ  ْذنُ  ُهْ َمانُ  َلهُ  َفاْسَتَ ارَ  ،اْلَفْتحِ  َأْومَ  ُيْ َتالَ 
 

                                                 

تفسأر  ، خاىة ال ماا ههللاى الراصذون  واَّركو  والركبان الرك  وحطاقه المط  من ركوبه حمكن ما الركا : (1)
 4/6غرل  ما ف  الىميمأن 

(2)  : تفسأر غرل  ما ف   ،فيه رفق ال رم  هو و النار  ف المكذو  هو و مت اربان مكردَ ومكدَو
 4/56الىميمأن 

 313ت رل  التي أ  ص  (3)
 489 امب التمىأال ف  حمكام المراسأال ص  (4)
 114ص  النياية ف  غرل  المدأث واَّ ر الذن اَّ أر (5)
 1461رقم  1/339با  المكم فيمن ارتد  –كتا  التومأد  –سنن حذ  داود  (6)
 456، ت رل  التي أ  ص هباَ ذن مولى ل هذد حذو هكرمة (7)

 43/5،هون المعذود وحضهللاه ال لال ههللاى ممهللاه حت(  الشيطان فد له)  (8)
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 ث :تخريج الحدي

إسـماق ذـن إذـراهيم ،هـن  مـن طرلـق (3)والمـاصم  (2) ،ى وفـ  الصذـر  (1) ،الىغرى  حخر ه النسائ  ف 
 .به بم هللاهالمسأن ذن واقد، هن  ش أق،ههللا  ذن المسن ذن 

ههللاـ  ذـن المسـأن ذـن  إذـراهيم ذـن هالا،هـن طرلـقمـن (5)،والمـاصم  ى فـ  الصذـر  (4)الذأي ـ وحخر ه 
 .به بم هللاه  ، هن حذيه ،واقد
 ة رجال اإلسناد :دراس
  ـة  :  ـة وقـاا اذـن شـاهأن (6):اذن معأنقاا  :القاضي هللا عبد أبو المروزي  واقد بن الحسين -
قـاا اذـن  ف  ال  ات ،وقاا كان من خيار الناَ وربما حخـط فـ  الروايـات ، (8)و كر  اذن مبان (7)

ىـدوق  فيـه نظـر وهـو (11):ىـدوق ،وقـاا السـا  (10) :وقـاا الـ هذ ،وقاا  حوهام له   ة (9)م ر
 حذـوبـدَ وقـاا  ههن حذـ  داود لـيَ بـ (13):اَّ رت ،وقاا  المدأثكان مسن  (12):،وقاا اذن سعد

لــيَ ذــ لا ،وقــاا مــر   :بعــ  مدأ ــه وقــاا (14)،وقــد اســتنكر حممــد ذــن منذــال هبــدَ بــ ال : رهــة
يضــر  لــه حشــيا  منــاصأر ،وقــد  كــر  اذــن م ــر فــ  المدلســأن مــن المرتبــة اَّول ،وهــاال  ال ى حخــر 

 .هو ىدوق  قالت البام ة:, تدليسيم 
ىـدوق  (16)فـ  ال  ـات ، قـاا الـ هذ  (15)،  كر  اذن مبان المروزي  واقد بن الحسين بن علي -

 ،(17)مسن المدأث ،كذأر ال در  ى و ق، وقاا مر  حخر 
 

                                                 

 1115رقم  7/417با  توبة المرتد  –كتا  تمرلم الدم  –السنن الىغرى لهللانسائ   (1)
  4948رقم  3/414 دبا  توبة المرت –كتا  االهتصاف  –السنن الصذرت لهللانسائ   (2)

 4464رقم  3/497 المستدرا لهللاماصم (3)

  47375رقم  8/456السنن الصذرت لهللاذأي    (4)
 1464رقم  4/19المستدرا لهللاماصم  (5)
 4/414تارلل اذن معأن  (6)
 4/63تارلل حسما  ال  ات الذن شاهأن  (7)
  6/315ال  ات الذن مبان  (8)
 465ت رل  التي أ  ص  (9)

 4/476 هذ  المغن  ف  الضعفا  لهللا (10)
 3/433تي أ  التي أ    11)

  3/433تي أ  التي أ   (12)
 6/151تي أ  الصماا  (13)
 13بمر الدم ص  (14)
 8/161ال  ات الذن مبان  (15)
 3/119المغن  ف  الضعفا  لهللا هذ   (16)
 41/343سأر حهالم النبال   (17)
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ضـعأف  (3):، وقـاا اذـن حذـ  مـاتمبـدَ هليَ بـ(2)وقاا النسائ   ، أيم ىدوق :(1)قاا اذن م رو  

 هو ىدوق  قالت البام ة:أث  ، المد
 اإلسناد : ىالحكم عل

بمرتبة ىدوق،  المرو ت  واقد ذن المسأنو  ،المرو ت  واقد ذن المسأن ذن ههللا  فيه .إسناد  مسن
 (4)مام اَّلبان  وقد مسنه اإل

***** ***** 
 :-رحمه هللا-قال ابن األثير 

َلم[  اَّْ المَ ]  روايـة وفـ [  ُ َلمـا فدْخَرْ ت:  ُسَراقة قاا]  الي ر  مدأث ف (  ه{ )   لم}  َلم الـ    والـ َّ
 تْفَعــال وال اْفَعــال والنيــىُ  اَّمــرُ  مكُتــو    ههللاأيــا ال اههللايــة فــ  كانــت التــ  الِ ــَداح وهــ :  اَّْ الم وامــدُ 
ـاً  حمــراً  حو  وا ـاً  حو ســفراً  حرادَ  فـإ ا ،لــه وهـا  فــ  يضـُعيا مــنيم الرُ ـال كـان  فــدخرذ ،أـد  حدخــالَ  ،ُمِيمل
ن ،لشدِنه مَضى اَّمرُ  خرذَ  فإن ،لما َ  منيا   كرهـا تَصـرر وقـد.  يفعهللاه ولم هنه كفَّ ، النَّيىُ  خَرذ وا 
 (5) . المدأث ف 

  (76الحديث رقم )
 :-رحمه هللا - (6)قال اإلمام البخاري 

َ َنا َ َنا ،ُبَكْأر   ْذنُ  َيْمَأى َمدَّ َبْأـرِ  ْذـنُ  ُهـْرَو ُ  َفـَدْخَذَرِن  (9)ِشـَيا    اْذـنُ  :َقـااَ  (8)،ُهَ ْأـال   َهنْ (7) الهللاَّْأثُ  َمدَّ  ال  
 ِإالَّ  َقــط   َحَذــَوتَّ  حَْهِ ــالْ  َلــمْ  :َقاَلــْت – َوَســهللاَّمَ  َههللاْيــهِ  َُّّ  َىــهللاَّى- النَِّذــ لِ  َ ْوذَ - َهْنَيــا َُّّ  َرِضــ َ - َهاِئَشــةَ  َحنَّ 

ــِدأَنانِ  َوُهَمــا أنَ  َأ ــمْ  الــدِل ــا َيُمــرَّ  َوَل ــْوم   َههللاْأَن ــاَيدْ  ِإالَّ  َأ ــهِ  َُّّ  َىــهللاَّى -َِّّ  َرُســواُ  ِفيــهِ  ِتأَن ــ ْ  -َوَســهللاَّمَ  َههللاْي  َطَرَف
 َذهللاـغَ  ِإَ ا َمتَّـى اْلَمَبَشـةِ  َحْر ِ  َنْمـوَ  ُمَيـاِ ًرا َبْكـر   َحُذـو َخـَرذَ  ،اْلُمْسهللِاُمونَ  اْذُتهللِا َ  َفهللامَّا ،َوَهِشيَّةً  ُبْكَر ً  النََّيارِ 
ِغَنةِ  اْذنُ  َلِ َيهُ (10) اْلِغَمادِ  َذْراَ   (11)الدَّ

                                                 

 111ت رل  التي أ  ص  (1)
 7/374تي أ  التي أ   (2)
 6/475أال الذن حذ  ماتم ال رح والتعد (3)
 5/498سنن حذ  داود ىميح وضعأف  (4)

 114ص  النياية ف  غرل  المدأث واَّ ر الذن اَّ أر (5)
 4519رقم  9/98با   ه ر  النذ  وحىمابه ال  المدأنة   –كتا  المناق   –ىميح الذخارت  (6)
 161  التي أ  ص، ت رل المىرت  المارث حذو الفيم  الرممن هذد ذن سعد ذن الهللاأث (7)

 456، ت رل  التي أ  ص اَّأهللا  بالفتح ه أال ذن خالد ذن بالضم ه أال (8)

 916، ت رل  التي أ  ص مممد ذن مسهللام ال هرت  (9)
 ذخمَ مكة ورا  من موضب ومضمومة مكسور  مع مة والغأن الرا  وسكون  وكسرها البا  بفتح الغماد ذرا (10)
 4/87فتح البارت الذن م ر  .ه ر بدقاى  وقأال السامال ذنامية لياا

 الغأن وكسر الداا بفتح الدغنة ال ابس  وهند قرحنا  ك ا :اَّىأهللا  قاا الغأن وبفتح الداا بفتح الدغنة (11)
 ومعنا  حمه اسم والدغنة حيضا ال ا  وتسكن حيضا الد نة اذن :وي اا الو يأن فيه ال يان  ومكى النون  وتخفأف
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 ِفـ  َحِسـيحَ  َحنْ  َفُدِرلـدُ  َقـْوِم  َحْخَرَ ِنـ  َبْكـر   َحُذـو :َفَ ـااَ  ؟َبْكـر   َحَبا َيا ُتِرلدُ  َحْأنَ  :َفَ ااَ (1) ،اْلَ اَر ِ  َسأِلدُ  َوُهوَ  

ِغَنـةِ  اْذنُ  :َقااَ  َربِل  َوحَْهُذدَ  اََّْْر ِ   اْلَمْعـُدومَ  َتْصِسـ ُ  ِإنَّـاَ  ُأْخـَرذُ  َواَل  َأْخـُرذُ  اَل  َبْكـر   َحَبـا َيـا ِمْ هللاـاَ  َفـِإنَّ  الدَّ
ـْأفَ  َوَتْ ـِرت  ،اْلَصـالَّ  َوَتْمِمالُ ، الرَِّممَ  َوَتِىالُ   َواْهُذـدْ  اْرِ ـبْ  َ ـار   َلـاَ  َفَدَنـا اْلَمـقلِ  َنَواِئـ ِ  َههللاـى َوُتِعـأنُ  ،الضَّ
 َحِخـ  اْذـنُ  َوُهـوَ  اْلُمـْدِلِ     َماِلـا   ْذـنُ  الـرَّْمَمنِ  َهْذـدُ  َوَحْخَذَرِنـ  ِشـَيا    اْذـنُ  :َقـااَ  ....  َفَرَ ـبَ  ِذَذهللاِداَ  َربَّاَ 

 ُقـَرْلش   ُكفَّـارِ  ُرُسـالُ  َ اَ َنـا :َيُ ـواُ  ُ ْعُشـم   ْذـنَ  ُسَراَقةَ  َسِمبَ  َحنَّهُ  َحْخَذَر ُ  َحَبا ُ  َحنَّ  ُ ْعُشم   ْذنِ  َماِلاِ  ْذنِ  ُسَراَقةَ 
 َحَســَر ُ  َحوْ  َقَتهللاــهُ  َمــنْ  ِمْنُيَمــا َواِمــد   ُكــاللِ  ِدَيــةَ  َبْكــر   َوَحِذــ -َوَســهللاَّمَ  ْيــهِ َههللاَ  َُّّ  َىــهللاَّى -َِّّ  َرُســواِ  ِفــ  َأْ َعهللاــونَ 
َ   َحَنا َفَذْأَنَما َ   ِفـ  َ ـاِل َِ  ِمـنْ  َمْ هللِاـ  َوَنْمـنُ  َههللاْأَنـا َقـامَ  َمتَّـى ِمـْنُيمْ  َرُ ـال   َحْقَذـالَ  ُمـْدِلأ   َذِنـ  َقـْوِم  َمَ ـاِل
  َ ــااَ  ُ هللاــو ــا :َفَ  ــ إِ  ُســَراَقةُ  َي ــدْ  نِل ــا َرَحْأــتُ  َق ــاِمالِ  (2)َحْســِوَد ً  آِنًف ــًدا ُحَراَهــا ِبالسَّ ــااَ  َوَحْىــَماَبهُ  ُمَممَّ  ُســَراَقةُ : َق
  ِفــ َلِذْ ـتُ   ُـمَّ  ِبَدْهُأِنَنـا اْنَطهللاُ ـوا .َوُفاَلًنـا ُفاَلًنـا َرَحْأـتَ  َوَلِصنَّــاَ  ِذِيـمْ  َلْيُسـوا ِإنَُّيـمْ  :َلـهُ  َفُ هللاـتُ  ُهـمْ  َحنَُّيـمْ  َفَعَرْفـتُ 
 َِ  َفَتْمِبَســَيا َحَصَمــة   َوَرا ِ  ِمــنْ  َوِهــ َ  ِبَفَرِســ  َتْخــُرذَ  َحنْ  َ ــاِرَلِت  َفــَدَمْرتُ  َفــَدَخهللاتُ  ُقْمــتُ  ُ ــمَّ  ،َســاَهةً  اْلَمْ هللِاــ

ـهِ  َفَمَطْطـتُ  ،اْلَذْأـتِ  َظْيرِ  ِمنْ  ِبهِ  َفَخَرْ تُ  ُرْمِم  َوَحَخْ تُ  ،َههللا َّ   َمتَّـى َهاِلَيـهُ  َوَخَفْضـتُ  ،اََّْْرَ   ِذُ  ِل
 َفُ ْمـتُ  ،َهْنَيـا َفَخـَرْرتُ  َفَرِسـ  ِذـ  َفَع َـَرْت  ِمـْنُيمْ  َدَنـْوتُ  َمتَّـى ِذـ  ُتَ ـرِل ُ  َفَرَفْعُتَيـا َفَرِكْذُتَيـا َفَرِسـ  َحَتْأـتُ 

ْجتُ  ِكَنـاَنِت  ِإَلى َأِدت َفَدْهَوْلتُ  ا ف اْست ْخر  م   ِمْنه   الَّـِ ت َفَخـَرذَ  اَل  َحمْ  َحُضـر ُهمْ  ِذَيـا (4)َفاْسَتْ َسـْمتُ  (3) اأْل ْزال 
 َههللاْيـهِ  َُّّ  َىـهللاَّى- َِّّ  َرُسـواِ  ِقـَراَ  َ  َسـِمْعتُ  ِإَ ا َمتَّـى ِذـ  ُتَ ـرِل ُ  اََّْْ اَلمَ  َوَهَىْأتُ  ،َفَرِس  َفَرِكْذتُ  َحْصَر ُ 
ْكَذَتْأنِ  َذهللاَغتَـا َمتَّـى اََّْْر ِ  ِفـ  ِسـ َفرَ  َساَخْت َأـَدا ااِلْلِتَفاتَ  ُيْكِ رُ  َبْكر   َوَحُذو َأهللاَتِفتُ  اَل  َوُهوَ  -َوَسهللاَّمَ   ،الـر 

ــا َأــَدْأَيا ُتْخــِرذُ  َتَصــدْ  َفهللاــمْ  َفَنَيَضــْت  ،َ َ ْرُتَيــا ُ ــمَّ  َهْنَيــا َفَخــَرْرتُ   ُهَ ــان   َأــَدْأَيا َََِّ ــرِ  ِإَ ا َقاِئَمــةً  اْســَتَوْت  َفهللامَّ
َما ِ  ِف  َساِطب   َخانِ  ِمْ الُ ، السَّ  .الل ....ِباَََّْمانِ  َفَناَدْأُتُيمْ  َحْصَر ُ  الَِّ ت َفَخَرذَ  اََّْْ اَلمِ بِ  َفاْسَتْ َسْمتُ  الد 

 تخريج الحديث :
 .نفرد ذي ا المدأث اإلمام الذخارت دون اإلمام مسهللام إ
 
 

                                                                                                                                            

،همد  ال ارت شرح  رفيب ذن ربيعة واسمه إسماق اذن وقاا المسترخية الهللامم أر الص  والد نة الممطر الغيم لغة
 48/497ىميح الذخارت 

 خ لمةو  خ لمة ذن اليون  ذنو ال ار ،و  الرم  ذ ود  موىوفة قذأهللاة الرا  وتخفأف بال اف ال ار  سأد وهو قوله (1)
 ال ار  درلد اذن وقاا قار  ف  ىفوا بكر لذن  مربيم بع  ف  َّنيم ذ لا سموا مضر ذن الياَ ذن مدركة ذنا

 48/497،،همد  ال ارت شرح ىميح الذخارت  م ار  فأيا سودا  حصمة

 ال مب  مب حساود  م حسود  السواد و مب غأر  حو إنسان حو متا  من سواد شخص وكال شخوص حت: حسود  (2)
، تفسأر غرل  ما  وشخىا السواد  لا شخص يعن  السوادأن ح ذن تصن فال بالهللاأال سوادا رحأت إ ا أروى  وفيما

 4/333ف  الىميمأن ، 

 بال وهو مروفه من حخ  حت وسوت   لم ال ت وال دح وضميا ال ات بفتح و لم  لم وامدها ال داح اَّ الم : (3)
 منيم الر ال وكان والني  اَّمر ههللاأيا مكتوبا ال اههللاية ف  ليم كانت ق   وامدتيا السيم رلش وال    ق   وال نىال

 االمر خرذ فإن قىد غأر هن له اتفق ما حمر ههللاى ه لمته هند منيا أخرذ  م وهائه ف  حو كنانته ف  يضعيا
ن ه مه ههللاى مضى  4/368، تفسأر غرل  ما ف  الىميمأن ،  انىرف الناه  خرذ وا 

 طهللا  إ ا دمممو  و لا طهللابه هند هنه المغأ  النىأ  وال سم اَّقسام من لنا ل ي سم ما طهللا  االست سام: (4)
 ،هنه ونيوا به قدموا ههللايه دلتيم فما اَّ الم  ية من  لا من هنيم غأ  ما يطهللاذون  ال اههللاية حهال وكان  يته من

 4/368تفسأر غرل  ما ف  الىميمأن ، 
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 دراسة رجال اإلسناد :

سـب ت التر مـة ليـا فـ  المـدأث رقـم    ـة ف يـه مشـيور ، عروة بن الزبيـر بـن العـوام القرشـي : -
(55). 
 .(7)سب ت التر مة ليا ف  المدأث رقم  متفق ههللا   اللته وات انه، محمد بن مسلم الزهري : -
 .باق  ر اا اإلسناد   ات  -

 اإلسناد: ىالحكم عل
  .إسناد  ىميح ،حخر ه اإلمام الذخارت 

***** ***** 
 :-رحمه هللا-قال ابن األثير 

 :  َسطيح مدأث وف (  ه) 
  الَعَننْ  شدوُ  به فاْ َلمَّ  فا َ  حمْ  - 
 كاشـــيَا  اْ اَلمَّ  حىــهللايا وقأـــال.  تخِفيفــا اليمــ   فمـــ ف اْ َّمَّ  فيــه واَّىــالُ  ُمْســـِرها َ هــ  حت:  اْ َلــمَّ  

ــرا :  الَعــَنن وَشــْدوُ  حيضــا َتْخفِيفــا اَّلــف فمــ ف ــم وقأــال.  الَخهللاــق ههللاــى المــوت اهِت .  قــَب :  ا لَّ
 (1) ف َبَضه الموت له َهَر  حت:  الموت والَعَنن

  (77الحديث رقم )
  -رحمه هللا  – (2)قال اإلمام أبو نعيم األصبهاني 

، ن ،و نـا هذـد ل ذـن مممـد ذـن  عفـرمد نا سهللايمان ذن حممد ، قاا :  نا مممد ذن  عفر ذن حهأ
قاا : مد ن  هذد الرممن ذن المسن ، قاا :  نا ههللا  ذـن مـر  ، قـاال :  نـا حذـو حأـو  يعهللاـى ذـن 

م حنــه مــن آا  رلــر قــاا : مـد ن  مخــ وم ذــن هــانئ المخ ومــ  ، هــن حذيــه ، همـران الذ هللاــ  ،  هــ
وحتت لـه مـن همـر  خمسـون ومائـة سـنة ، قـاا : لمـا كـان لأهللاـة ولـد فأيـا رسـوا ل ىـهللا  ل ههللايـه 

إأوان كسرى وس طت منـه حربـب هشـر  شـرافة ، وخمـدت نـار فـاَر ولـم تخمـد قذـال  (3)وسهللام ارت َ
إبـــال ىـــعابا ت ـــود خـــيال هرابـــا قـــد  (5)، ورحى الموبـــ ان(4)  ســـاو   لـــا بـــدلف هـــام ، وغاضـــت بمأـــر 

قطعت د هللاة وانتشرت ف  بالد  ، فهللاما حىبح كسرى حف هه ما رحى فتىذر ههللايه تشـ عا ،  ـم رحى 
، ف ـاا : يـا  ال يكتم  لا هن و رائه ومرا بته فهللابَ تا ه وقعد ههللاى سـرلر  ، وحرسـال إلـى الموبـ ان

 لا بـدلف هـام  ن  حربب هشر  شرافة وخمدت نار فاَر ولم تخمد قذالموب ان إنه قد س ط من إأوا
                                                 

 114ص  النياية ف  غرل  المدأث واَّ ر الذن اَّ أر (1)
 9111رقم  75/ 4دالئال النذو  َّذ  نعيم اَّىذيان   (2)

ََ ِإأوان ِكْسَرى َحت اضطر  وتمرا مركة سمب ليا ىوتارْ  (3)  6/51، لسان العر   َتَ 

قرلة ف  الطرلق ما ذأن هم ان والرت ذأنيما ا نان وه   ، َحت غاَر مااها و َه  :غاَضت ُبَمْأرُ  ساَو َ ( 4)
 4/357الرو  المعطار ف  خذر اَّقطار، وهشرون فرسخاً 

 1/818، النياية ف  غرل  اَّ ر ِض  الُ ضا  لهللامسهللامأن والُموَبُ  : كال اِض الُموَبَ اُن لهللاَمُ َو : ك ا (5)
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، ف اا : وحنا حأيا المهللاا قد رحأت كدن إبال ىعابا ت ود خيال هرابا متى هذرت د هللاة وانتشرت فـ  
بالد فاَر ، قاا : فما ترى  لا يا موب ان ؟ قاا : وكان رحسيم ف  العهللام ف اا : مدث يكون من 

ئـ  كسـرى : مـن كسـرى مهللاـا المهللاـوا إلـى النعمـان ذـن المنـ ر ، ابعـث إلـ  قذـال العـر  ، فكتـ  مأن
ر ال من العر  أخذرن  بما حسدله هنه ، فبعث إليه هذد المسـيح ذـن ميـان ذـن نفأهللاـة ، ف ـاا لـه : 

، فـإن كـان هنـدت  يا هذد المسـيح ، هـال لـا ههللاـم بمـا حرلـد حن حسـدلا هنـه ؟ ف ـاا : يسـدلن  المهللاـا
ال  حههللامته بمن هند  ههللامه ، فدخذر  به المهللاا ، ف اا ههللامه هند خاا ل  يسكن منه ههللام حههللامته ، وا 

ف  مشارف الشام ي اا له سطيح ، قاا : فا ه  إليه واسدله وحخذرن  بما أخذرا به ، فخـرذ هذـد 
المسيح متى قدم ههللاى سطيح وهو مشرف ههللاى الموت ، فسهللام ههللايه وميا  ذتمية المهللاا  فهللام أ به 

 سطيح فدقذال ي وا :
   اليمنْ  (1)غطرلفَ  يسمبُ  حمَ  م  حى
  (2)العننْ  شأو  به  لمْ از ز ف  أم فا  
  فتنْ  منْ (3) حهأْت  الخطةِ  ىالَ ايا ف
 ذن م نْ  ه من آا  ئ ِ وحمُ 

 يوت من و نْ تَ  و نا ُ  تممهللاهُ 
 ارت ال آ   وال طنْ تى هَ حَ  متى
 ميم النا  ىرار اَّ نْ  حىاَ 

إلى سطيح ، وقد حوفى ههللاى الضرلح ، بع ا مهللاا قاا : فرفب رحسه إليه ف اا : هذد المسيح أيوت 
ذنـ  ساسـان ، الرت ـاَ اإلأـوان ، وخمـود النأــران ، ورايـا الموبـ ان ، رحى إبـال ىـعابا ت ـود خــيال 
هرابــا ، قــد قطعــت د هللاــة وانتشــرت فــ  بــالد فــاَر ، يــا هذــد المســيح إ ا ظيــرت الــتالو  ، وغــارت 

ســماو  ، فهللايســت الشــام لســطيح بشــام ، يمهللاــا بمأــر  ســاو  وخــرذ ىــام  اليــراو  ، وفــا  وادت ال
منيم مهللاوا ومهللاصات ههللاى هدد الشرافات ، وكال ما هو آت آت :  م مات سطيح وقام هذد المسيح 
وهــو ي ــوا : شــمر فإنــا ماضــ  اليــم شــمأر ال يف هنــا تشــرلد وتغــولر فربمــا ربمــا حضــموا بمن لــة 

خوته واليرم ان وساذور وساذور والناَ  أيا  ىولتيا اَّسد المياىأر منيم حخو الىرح ذيرام وا 
حوالد هالت  فمن ههللاموا حن قد حقال فمم ـور ومي ـور وهـم ذنـو اَّم إال حن رحوا شـعبا فـ اا بالغأـ  
ممفوظ ومنىور والخأر والشر م موهـان فـ  قـرن فـالخأر متبـب والشـر ممـ ور قـاا : فر ـب هذـد 

ر مهللاصا يكون حمـور وحمـور ، قـاا : المسيح إلى كسرى فدخذر  ، ف اا : إلى حن يمهللاا منا حربعة هش
 .فمهللاا منيم هشر  ف  حربب سنأن ومهللاا الباقون بعد 

                                                 

رت  الشا    :الِغطرلف (1) ،  لسان السأِلد و معه الَغطارلف وقأال الِغْطرلف الفتى ال مأال وقأال هو السِخ ل السَّ
 5/365العر  

 3/443،غرل  المدأث الذن ال و ت  َشْدُو الَعَنِن وهو اهتراُ  الَمْوتِ  (2)

 1/813، النياية ف  غرل  اَّ ر حت حهَأْت ُكالَّ َمْن َ الَّ َقْدُر  فُمِ فَ  (3)
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 : تخريج الحديث
يعهللا  ذن  ،هن ههللا  ذن مر هذد الرممن ذن مممد ذن إدرلَ ، طرلق ، من(1) حخر ه الذأي  

 به بم هللاه. ،همران الذ هللا 
،هن  ههللا  ذن مر اَّشعث ، حذو بكر هذد ل ذن سهللايمان ذن ، من طرلق (2)حخر ه سعأد الن اش

 به بم هللاه.يعهللا  ذن همران الذ هللا  
 سناد :دراسة رجال اإل

و كر  ف   ، ي اا انه حدرا ال اههللاية:ذن السكن احذو مخ وم قاا  :هانئ المخزومي -
ذن هذد الذر وليَ ف  ه ا المدأث ما أدا االىمابة حذو الولأد ذن الدبا  مستدركا ههللاى 

وميا لم أذق من قرلش بعد الفتح من هاش بعد النذ  ىهللاى إ ا كان مخ   :ههللاى ىمذته قهللات
 .(3)ال شيد م ة الودا إل ههللايه و سهللام 

 .تر مه له  ى: لم حه ر ههللايعلى بن عمران البجلي -
يكت  مدأ ه وال  ماتم: و: قاا حذعبد الرحمن بن الحسن الزجاج أبو مسعود الموصلي -

 (5)، وقاا الدوالذ  :كان   ة (4)يمتأ به
 .تر مه له ىلم حه ر ههللا :ن هانئ المخزوميمخزوم ب -
 باق  ر اا االسناد   ات  -
 سناد :اإل ىالحكم عل 
لم حه ر ، مخزوم بن هانئ المخزوميو  ، يعلى بن عمران البجليسناد  ضعأف ، فيه إ -

 يما.تر مه ل ىههللا
 

***** ***** 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 14رقم  91/ 4دالئال النذو  لهللاذأي    (1)

  79رقم  59/ 4فنون الع ائ  َّذ  سعأد الن اش  (2)

  931/ 6اَّىابة ف  تمأأ  الىمابة  (3)

 9/337ال رح والتعدأال ( 4)

 4/4144الصن  واَّسما  ( 5)
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 المبحث الثالث                                        
 الزاي مع الميمباب 

  
 :-رحمه هللا -قال ابن األثير

 مـن الـ َّات ههللاى الرا  ذَتْ ديم ه  وقأال.  ال َّانية ه [  ال َّمَّار  َكْس  هن نَيى]  فيه(  ه{ )   مر} 
فه حو الماِ   حو بالعأن اإلشار ُ  وه  الرَّْم ِ  َوانـ  الشَّ :   عهللاـ  قـاا.  الوْ ـه واَّوا  لـا يْفعهللاـن وال َّ
ـــ ـــى   هـــ  ار ال َّمَّ  حرادَ  يكـــونَ  حن يمَتِمـــال:  اَّ هـــرت  وقـــاا.  ال مأـــال الغـــالم:  وال َّمأـــر المْســـَنا  الَبِغ

 (1) . َ مَّار  ذيا ُأَ مَّر الت  وال َىبة غنَّى إ ا و مَّر.  َمَسن حت:  َ ِمأر ِغَنا  ي اا.  الُمغنِلية
 (78الحديث رقم )

 :-رحمه هللا- (2)قال اإلمام إسحاق بن راهوية 
 :قــاا الميــدت معاويــة هــن حذــ  مــد ن  ،الفضــال ذــن ال اســم نــا الــوارث هذــد ذــن الىــمد هذــد حخذرنـا
 وهن،الم ـام كسـ  هـن -سـهللام و ههللايـه ل ىـهللاى -ل رسـوا نيـى ،ميـدت يـا :هرلـر  حذـو لـ  قاا
 .(4)الفمال هس ن وه(3) ،الزمارة كسب وعن ،الصهللا   من

 تخريج الحديث :
هــن حذــ  ،مممــد ذــن  مــاد   ،هــنهــن شــعبة ، مســهللام ذــن إذــراهيم مــن طرلــق  (5)وحخر ــه الذخــارت 

  .به ذهللافظ كس  اإلما ،هرلر    حذ،هن ما م 
هرلـر    حذـ ،هنهـن مممـد ذـن سـرلن،هشـام ذـن مسـان  من طرلـق ى ف  الصذر  (6)وحخر ه الذأي   

 .به ذهللافظ مير ال مار  
  .ر  به بم هللاههرل  حذ ،هن عفر  هن حذ، مممد ذن  ماد من طرلق  (7)حخر ه الخالا

 
 

                                                 

 113ص  النياية ف  غرل  المدأث واَّ ر الذن اَّ أر(1) 
 448رقم  488/ 4مسند إسماق ذن راهوية  (2)
 المغنية كس  هن ني  فيو وغأرها وال امَو والنياية الفردَو ف  ك ا ال انية الميم وشد ال ات بفتح :ال مار  (3)
 البغ  ال مار :   عهللا  قاا تفعهللانه وال وان  أنه حو ما   ذنمو اإلشار  الرم  من ال ات ههللاى الرا  ذت ديم وقأال

  4/375، في  ال دأر  المسنا 

، تفسأر غرل  ما ف   الفمال ما  العس  إن وي اا لهللاناقة ضرابه ههللاى أاخ  ال ت لصرا :االفمال هس  (4)
  4/81الىميمأن 

 3881رقم  4/51با  البغ  واإلما  –كتا  اإل ار  –ىميح اإلمام الذخارت  (5)
 43133رقم  6/436سنن الصذرت لهللاذأي   ال (6)
 448رقم  4/488اَّمر بالمعروف والني  هن المنكر لهللاخالا  (7)
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 دراسة رجال اإلسناد :

فيـــه  ولـــم ح ـــد لغأـــر  قـــوالً  (2) كـــر  اذـــن مبـــان فـــ  ال  ـــات  (1)وقأـــال الميـــرت  : معاويـــة المهـــدي -
 .ال رما وال تعديال

  كان أروت المراسأال  :وقاا اذن م ر (3):  كر  اذن مبان ف  ال  ات دان الحدانيعْ الفضل بن م   -

 ه ال رما وال تعديال.ولم ح د لغأر  قوا في(4)
فنسـ   مـدان ذنـ  فـ  نـا ال كـان(5)البىرت  المغأر  حذو : الحدائي دانعْ م   بن الفضل بن القاسم -
 .(8)،  كر  اذن مبان ف  ال  ات باإلر ا  رم    ة (7) :قاا اذن م ر (6)لأيا إ

 سـنان ذـن حممـد وقـاا، النـاَ   ـات مـن(10): شـاهأن اذـن وقـاا ،  ـة كـان (9) سعأد ذن يمأى وقاا
 معـأن اذـن وقـاا(11) ح ذـتيم مـن  لـا ومـب حشـياخنا قـدما  مـن كـان:قـاا ميدت اذن سمعت :ال طان

 :والترمـ ت ،والنسائ ، سعد واذن (13)حممد وقاا (12)بدَ به ليَ :مر  وقاا ىالح :مر  وقاا   ة:
 انكــ: داود حذــ  هــن اآل ــرت  وقــاا (15).الراســذ  هــالا حذــ  مــن وحمفــظ : رهــة حذــو وقــاا(14)   ــة

 مر ئـة مـن هـو: مـر  داود حذو وقاا فطنته من يعن  منكرا كان :ال طان يمأى قاا مدأث ىام 
 .أن ف  الروايات ههللا  سو  مفظه ظكان من المتي  (17) :قاا اذن حذ  ماتم (16) البىر 

 .:هو   ة  قالت البام ة

                                                 

 7/449التارلل الصذأر لهللاذخارت  (1)

  141/ 9ال  ات الذن مبان  (2)
  447/ 7ال  ات الذن مبان  (3)
 191/ 1لسان المأ ان الذن م ر  (4)
، 194 رل  التي أ  ص ت، و  447/ 7، ال رح والتعدأال  448/ 7انظر تر مته ف   ال  ات  الذن مبان   (5)

 394/ 4ومشاهأر ههللاما  اَّمىار  143/ 34، تي أ  الصماا  356/ 8تي أ  التي أ  
 448/ 7ال  ات  الذن مبان   (6)
 194  رل  التي أ  صت (7)
  448/ 7ال  ات  الذن مبان   (8)
 447/ 7ال رح والتعدأال  (9)

 356/ 8تي أ  التي أ   (10)
 143/ 34تي أ  الصماا  (11)
 356/ 8تي أ  التي أ   (12)
 438/ 4بمر الدم  (13)

 356/ 8تي أ  التي أ  (14)  
 447/ 7ال رح والتعدأال  (15)
 143/ 34تي أ  الصماا  (16)
 394/ 4مشاهأر ههللاما  اَّمىار الذن حذ  ماتم  (17)
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ه فـ  مـدأث سـب ت التر مـة لـ:   ـة لـه حخطـا  عبد الصمد بن عبد الوارث بن سعيد التميمـي -
 .(21)رقم

 : سناداإل ىالحكم عل
 ىمعاويـــة الميـــدت،و الفضـــال ذـــن َمْعـــدان المـــدان  ، لـــم حه ـــر ههللاـــ فيـــه . ضـــعأفســـناد المـــدأث إ

 تر مة ليما. 
***** ***** 

 قال ابن األثير رحمه هللا
 ف و [  وسهللام ههللايه ّل  ىهللاى ّل  رسوا ذأت ف  الشيطان حِبَمْ ُمور]  بكر حذ  مدأث ومنه(  َ)  

ــيطان مْ َمــار ]  روايــة  - وضــمِليا المــيم بفــتح - الَمْ ُمــور[ - وســهللام ههللايــه ّل  ىــهللاى- النذــ  هنــد الشَّ
 (1) .ذيا ُأَ مَّرُ  الت  اآللةُ  وهو َسوا  والِمْ مارُ 

  (79الحديث رقم )
 :-رحمه هللا- (2)قال اإلمام مسلم

 دخال : قالت هائشة هن،حذيه هن ،هشام هن ،حسامة حذو مد نا، شأبة حذ  ذن بكر حذو مد نا
 بعاث أوم اَّنىار به ت اولت بما تغنيان اَّنىار  وارت  من  ارلتان وهندت بكر حذو ههللا 
 عليه هللا صلى- هللا رسول بيت في الشيطان (3)أبمزمور :بكر أبو فقال بمغنأتأن وليستا: قالت
 هأدا قوم لصال إن ،بكر باح يا :-وسهللام ههللايه ل ىهللاى- ل رسوا ف اا هأد أوم ف  و لا -وسلم
 .هأدنا وه ا

 تخريج الحديث :
هائشة به ،هن هرو  ذن ال بأرهن  ، مممد ذن هذد الرممن اَّسدتمن طرلق (4)حخر ه الذخارت 

 بم هللاه.
 بم هللاه.هائشة به ،هن هرو  ذن ال بأرهن  ، اذن شيا  ال هرت من طرلق (5)وحخر ه الذخارت 

 
 

                                                 

 113ص  النياية ف  غرل  المدأث واَّ ر الذن اَّ أر (1)
 حيام ف  فيه معىية ال ال ت الهللاع  ف  الرخىةبا  – ىال  العأدأن كتا  – مسهللامىميح اإلمام  (2)
 853رقم  3/417العأد
 م مار حيضا وي اا غأر  ال اض  أ كر ولم حشير والضم وفتميا اَّولى الميم بضم هو: الشيطان حبم مور (3)

، شرح النووت ههللا  ىميح مسهللام الغنا  ههللاى ويطهللاق المسن الىوت وال مأر بىفأر ىوت وحىهللاه الميم بكسر
6/484 

 55رقم  3/46المرا  والدرق أوم العأد با – ال معة كتا  – الذخارت ىميح اإلمام  (4)
 588رقم 3/31إ ا فاته العأد يىهللا  ركعتأن  با – ال معة كتا  – الذخارت ىميح اإلمام  (5)
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هــرو  ذـــن هــن  ، حذــو اَّســود)مممد ذــن هذــد الــرممن(لــق طر مــن  (2)ومســهللام  (1)وحخر ــه الذخــارت 
 بم هللاه.هائشة به ،هن ال بأر

هائشــة بــه ،هــرو  ذــن ال بأرهــن  همــر ذــن المــارث،هن اذــن شــيا ،طرلــق مــن  (3)وحخر ــه مســهللام 
 بم هللاه.

 دراسة رجال اإلسناد :
 (44) ف  مدأث رقم هسب ت التر مة ل  ة ف يه   عروة بن الزبير: -

فــ   هســب ت التر مــة لــالتــدليَ واالخــتالط ، ى  ــة ،وقــد رد اَّئمــة نســذته الــ  : هشــام بــن عــروة-
 .(44) مدأث رقم

 ذـن حممـد قـاا .بكنأتـه مشـيور الصـوف ، مـوالهم، ال رشـ  حسـامة ذـن ممـاد هـو : أسـامة أ بـو - 

 كـان :ا قا وكيب ذن سفيان هن(5)  الضعفا ف  َّ دتا  ىومك .أخطئ يكاد ال  ذًتا، كان (4)،منذال

 ه ا قاا َّ دتا حن ال هذ  ىمك(6):رم  اذن قاا .اولنسخي ،فيدخ ها  الروا  كت  أتتبب حسامة حذو

 حلأـق، بـه وهـو وكيـب، ذـن سـفيان هـن إال اَّ دت أن هللاـه لـم تـرى  كمـا ال ورت،وهـ ا سـفيان هـن ال ـوا

  ذت،   ة (8):م ر اذن قاا .ولدلَ المدأث، ك أر كان(7):سعد اذن وقاا.ضعأف وكيب ذن وسفيان

  لـا بعـد  ـم التـدليَ ك أـر كـان (9) :معيطـ ال  قـاا. غأـر  كتـ  مـن يمـدث بـدخر  وكـان دلـَ، ربمـا

 حسـامة، حذـ  مـدأث  ا  كأف َّه   إن  :قاا إسناد   بال ال ورت  سفيان هن اَّ دت، و كر .تركه

 ، هفيـ لشـ   حورد  لـم حسـامة حذـو(10): الـ هذ قاا ،د أ لمدأث الناَ حسرق  من كان ذَأًنا، حمر  كان
 اتف ـوا اَّ بـات، اَّئمـة حمـد(11)السـارت  هـدت فـ  المـافظ قـاا لـ ا.باطـال ال ـوا ه ا نح  ليعرف ولصن

                                                 
 3516رقم  1/45 با  الدرق   -ال ياد والسأركتا  – الذخارت ىميح اإلمام  (1)

 حيام ف  فيه معىية ال ال ت الهللاع  ف  الرخىةبا  – ىال  العأدأن كتا  – مسهللامىميح اإلمام (2)
 853رقم  3/615العأد

 حيام ف  فيه معىية ال ال ت الهللاع  ف  الرخىةبا  – ىال  العأدأن كتا  – مسهللامىميح اإلمام (3)
 854رقم  3/618العأد

 7/333تي أ  الصماا   (4)
 ولم حه ر ههللا  كتا  الضعفا  لأل دت  4/1  تي أ  التي أ   (5)
 المىدر الساذق  (6)
 451/ 6الطب ات الصذرت   (7)
 4/346ت رل  التي أ    (8)
 3/497مأ ان االهتداا   (9)

 المىدر الساذق   (10)
 4/455هدت السارت   (11)
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 و عهللاه .هنه ر ب  م التدليَ، ك أر كان :ف اا عيط الم   ذ لا وىفه (1)م ر اذن قاا.تو ي ه ههللاى

 (2)ال انية المرتبة ف  م ر اذن
 .أخطئ يكاد ال  ذت، :حممد اإلمام قاا كما هو قالت البام ة: 

 (3).   ة مافظ ىام  تىانأفأبو بكر بن أبي شيبة : -

 سناد :اإل ىالحكم عل -

 . سناد  ىميح ،حخر ه الذخارت ومسهللامإ -

***** ***** 
  -رحمه هللا -:قال ابن األثير

 َمَ اِمأر من مْ مارا حُْهِطأتَ  ف اا ي رح وسهللام ههللايه ّل  ىهللاى النذ  َسِمعه]  موسى حذ  مدأث وف  -
ليـه السـالم ههللايـه النذـ  هـو وداودُ .  الِمْ مـارِ  بىـوت َنْغَمتـه ومـالو  َىـوته ُمسنَ  شبَّه[  اودَ دَ  آاِ   وا 

وت ُمْسن ف  الُمْنَتيى  الشـْخُص  هنا ها معنا  قأال.  ُمْ َممة   داود آا قوله ف  واآلاُ .  بال را  ِ  الىَّ
. (4) 

  (81الحديث رقم )
 :-رحمه هللا- (5)قال اإلمام البخاري 

َ َنا َبْكر   َحُذو َخهللاف   ْذنُ  ُمَممَّدُ  َ َناَمدَّ  َ َنا ،اْلِممَّاِن    َيْمَأى َحُذو َمدَّ  َهنْ  ُذْرَد َ  َحِذ  ْذنِ  َِّّ  َهْذدِ  ْذنُ  ُذَرْلدُ  َمدَّ
 َيـا:َلـهُ  َقـااَ  -َوَسـهللاَّمَ  َههللاْيـهِ  َُّّ  َىـهللاَّى- النَِّذـ لِ  َهـنْ  ،-َهْنهُ  َُّّ  َرِض َ - ُموَسى َحِذ  َهنْ  ،ُذْرَد َ  َحِذ  َ دِل ِ 
دْ  ،ُموَسى َحَبا اًرا ُأوِتيت   ل ق  م ز اِميرِ  ِمنْ  ِمْزم 

اُود   آلِ  (6)  .د 
  تخريج الحديث :

 .بم هللاه ،حذ  ذرد  ،هن  طهللامة ،هنيمأ  ذن سعأد من طرلق  (7)حخر ه مسهللام 
 دراسة رجال اإلسناد :

 له روى  السادسة، من قهللايالً  أخطى    ة :شعري  األ موسى أ ِبي بنِ  ةدبر  أ ِبى بنِ  ّللاَّ  عبد بن بريد -

  (11)،والترم ت (10)،والع هللا  (9)،معأن اذن و  ه (8)ال ماهة

                                                 

 4/41طب ات المدلسأن   (1)
 المىدر الساذق   (2)
 938 ت رل  التي أ  ص (3)
 113ص  النياية ف  غرل  المدأث واَّ ر الذن اَّ أر(4) 
 9118رقم  6/459مسن الىوت ب را    ال رآن  با  – فضائال ال رآن كتا  – الذخارت ىميح اإلمام  (5)
 ك ر وقد مطربة ذنغمات به ويدتون  ولتمشدقون  به أتغنون  ال مر آلة الميم بكسر وهو م مار  مب( م امأر) (6)
 4/394، في  ال دأر  ال رآن حلفاظ ذإخراذ التباه  إلى اَّمر وانتيى ال مان ه ا ف   لا

 1/344اإلىابة ف  تمأأ  الىمابة  (7)
 7/17رواية الدورت  –تارلل اذن معأن  (8)
 4/311ال  ات لهللاع هللا   (9)

 4/477تي أ  التي أ   (10)
 1/94تي أ  الصماا  (11)
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 مـدأ اً  فيـه حر فهللاـم مدأ ـه اهتذـرت وقـد .ىـدوق  ":هـدت اذن وقاا(1)بدَ به ليَ ":مر  النسائ  وقاا

 فـ  قـوم حدخهللاـه ف ـد  لا ومب ،"قذهللايا نذأيا قب  خأرا بدمة ل حراد إ ا "مدأث، روى  ما وحنكر حنكر .

 حذـو وقـاا (3)ال ـوت  ذـ لا لـيَ ":مـر  النسـائ  وقـاا(2) بدسـاً  هـ ا ذذرلـد يكـون  ال حن وحر ـو ىـماميم،

 اَّئمـة بـه امـتأ .منـاصأر روى  :حممـد قـاا ":م ـر اذـن وقـاا .(4)بـالمتأن ولـيَ مدأ ـه يكتـ  ":مـاتم

اذـن :وقـاا ال  ـات، ف  مبان اذن و كر  (5) ،المطهللا ة اَّفراد ههللاى المناصأر يطهللا ون  .وغأر  وحممد كهللايم،
 .(6)أخطئ كان م ر

 .حخطد ربما   ة هو :قالت البام ة
،و كـر  (8)وقـد كـان أو  ـه هـو واذنـه  (7)، و  ـه اذـن معـأن عبد الحميد بن عبد الرحمن الحمـاني -

 هذأــد حذــو وقــاا(10) . باإلر ــا  ورمــ  أخطــى  ىــدوق قــاا اذــن م ــر: (9)اذــن مبــان فــ  ال  ــات 
 موضــب فــ  وقــاا بــال وت  لــيَ النســائ  وقــاا(11) .اإلر ــا  فــ  داهيــة كــان داود حذــ  هــن اآل ــرت 

 ذـن يمأـى سـدلت :مـرلم حذ  ذنا وقاا (13)مدأ يما يكت  ممن وهما قاا اذن هدت : (12)  ة :آخر
 يمأـى اذنـه هضـعف(14).بشـ   لـيَ ضـعأف :ف اا الممان  الرممن هذد ذن الممأد هذد هن معأن

اذــــن  قــــاا :ضــــعأف ، (17)قــــاا حممــــد ، مر ــــى  المــــدأث ضــــعأف كــــوفى(16) هللاــــ قــــاا الع ،و(15)
 يضـعف لـم  مانيـة الـرممن هذـد ذـن الممأـد دذـه اسـمه المـدأث فـ  أ    من و مهللاة (18):ال و ت 
 ا.ضعيف وكان : (19)قاا اذن سعد،و  غأر 

                                                 

 3/64الصامال ف  ضعفا  الر اا  (1)
 3/63مال ف  ضعفا  الر اا الصا (2)
 3/136ال رح والتعدأال  (3)
 4/453فتح البارت  (4)
 6/446ال  ات الذن مبان  (5)
 634ت رل  التي أ  ص  (6)
  4/489رواية الدورت  –تارلل اذن معأن  (7)

  4/365  رواية الدورت  –تارلل اذن معأن  (8)

 7/434ال  ات الذن مبان   (9)

 441ت رل  التي أ  ص   (10)

 193/ 46تي أ  الصماا   (11)

 193/ 46تي أ  الصماا   (12)

 434/ 9الصامال ف  ضعفا  الر اا الذن هدت  (13)

 434/ 9الصامال ف  ضعفا  الر اا الذن هدت   (14)
 434/ 9الصامال ف  ضعفا  الر اا الذن هدت   (15)

  3/71معرفة ال  ات لهللاع هللا   (16)

 3/86الضعفا  والمتروكأن الذن ال و ت   (17)

 3/86الضعفا  والمتروكأن الذن ال و ت   (18)

 6/455الطب ات الصذرت الذن سعد   (19)
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 .   ة قالت البام ة :هو 
 .باق  ر اا السند   ات -

  اإلسناد ىالحكم عل -

 .  ه الذخارت ومسهللاماسناد  ىميح ،حخر  -

***** ***** 
  -رحمه هللا -قال ابن األثير

ــار  ُهُن ــه وفــ  الم ــاذ إلــى بــه ُحتــى حنــه]  هنــه ّل  رضــ   ذأــر اذــن مــدأث وفــ (  َ ه) - [  َ مَّ
اُ ور الُغال  :  ال َّمَّار   (1) . الصهللا  ُهُنق ف  ُأْ عال ال ت والسَّ

  (81الحديث رقم )
 .تخرلأ له ىهللالم حه ر هقالت البام ة : 

***** ***** 
 -رحمه هللا -قال ابن األثير

اذ مدأث ومنه(  ه)    الشاهر قاا.  مَ أَّدا مْسُ ورا حت[  ُمَسمَّعا ُمَ مَّرا بُفالن إلىَّ  اْبَعث]  الم ل
(  والصسـر بالضـم ولروى :  قاا  م.  ال انية وفتح اَّولى الميم بكسر اليروت  روا )  ُمْسِمعانِ  ولى 

  حَمق وِمْىن   مِدأد   وِظال  ...     وَ مَّارَ 
اُ ور:  و مَّارُته َمَشى إ ا لَىْوتيما َقْأَدا  فُمْسِمعا [  َمْمذوساً  كانَ ]   ـْ نُ  والِمىنُ  والظِلالُ .  السَّ  السَّ

 (2). وُظهللامته
  (82الحديث رقم )

 .له تخرلأ ىلم حه ر ههللاقالت البام ة : 
***** ***** 

 -رحمه هللا-قال ابن األثير 
 بـه تَ ْمَ َمـْت  وال ِلسـَان  بـه تمـرَّا مـا بـالمق بع َـا والـ ت]  حشـَيم ذن قَباث مدأث ف { ...   م م} 

 (3)  ُيْفيم يكاد ال َخفىل  ىوت:  ال َّْمَ مة[  شفَتاى
  (81الحديث رقم )

 :-رحمه هللا -(4)قال اإلمام الطبراني 
 حذـ  مـد ن  :قـاا الع لـ  هذـد ذـن ىـبغا مـد نا:قـاا العـال  ذن إذراهيم ذن إسماق ذن همرو مد نا
 وغأرهم قومه من ر اال حن الهللاأ   اشيم ذن قباث اسالم كان :قاا سهللايمان اذيه هن، ابان  د  هن
 قبـاث ف ـام ،دأننـا غأـر دأـن إلـى أـدهو خـرذ قـد المطهللاـ  هذد ذن مممد ن:إ ف الوا ،اتو  العر  من

 فــدو م ،قبــاث يــا ا هللاــَ لــه قــاا ههللايــه دخــال فهللامــا -ســهللام و ههللايــه لىــهللا   – ل رســوا اتــى متــى
                                                 

 113ص  النياية ف  غرل  المدأث واَّ ر الذن اَّ أر (1)
 113ص  النياية ف  غرل  المدأث واَّ ر الذن اَّ أر (2)
 113ص  النياية ف  غرل  المدأث واَّ ر الذن اَّ أر (3)
 1515رقم  9/416  المع م اَّوسط لهللاطذران (4)
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 بدصمتيـا قـرلش نسـا  خر ـت لـو ال ائـال حنـت -سـهللام و ههللايـه ل ىـهللاى- ل رسـوا لـه قـاا حو قبـاث
 بــه(1) تزمزمــت وال لســاني بــه تحــر  مــا بــالحق بعثــ  والــذي قبــاث ف ــاا ،واىــمابه مممــدا ردت

 ال ومـد  ل إال إلـه ال حن اشـيد نفسـ  فـ  ه ـَ شـ   اال هـو وما ،حمد منى سمعه وال ،شفتاي
 حشـيم ذـن قبـاث هـن المـدأث هـ ا أـروى  ال. مـق بـه  ئـت مـا وحن ،ل رسوا مممدا وحن له شرلا

 .الع ل  هذد ذن حىبغ به تفرد اإلسناد ذي ا إال
 تخريج الحديث :

 هن حبان،هن هذد الع ل  ذن حىبغ ، حىبغ حذو  عفر البغدادت،هن من طرلق (2)حخر ه الماصم
 .  به بم هللاه

 دراسة رجال اإلسناد :
اق   ْبنُ  ع ْمُرو - ءِ  ْبنِ  ِإْبر اِهيم   ْبنِ  ِإْسح    .تر مة له ىلم حه ر ههللا،اْلِحْمِصيخ  اْلع ال 
 ذن سهللايمان ذن بانح ذن مروان ذن الع ل  هذد ذيهح هن روى  :الليثى العزيز عبد بن اصبغ -

 م يوا هو: ف اا هنه ذىح سدلت: ، قاا اذن حذ  ماتم العباَ ذن ميمون  هنه روى  الهللاأ ى مالا
 . قالت البام ة :هو م يوا  م يوا : (6)وال هذ (5)،واذن م ر (4)،الرا ت  قاا،و (3)
 .تر مة له ىلم حه ر ههللاهذد الع ل  ذن آبان ذن سهللايمان الهللاأ   : -

 .تر مة له ىلم حه ر ههللاآبان ذن سهللايمان الهللاأ   : -

 تر مة له ىلم حه ر ههللا سهللايمان الهللاأ   :-

 :ى اإلسنادحكم علال-

بسذ   يالة حىبغ ذن هذد الع ل  ، وحيضا المدأث حغهللا  ر اله لم تع ر سناد  ضعأف ، إ
 .تر مة ليم  ىالبام ة ههللا

***** ***** 
 -رحمه هللا-قال ابن األثير

ْمَ مـة هـن واْنَيُيـم:  المُ ـَو حْمـر فـ  ُهمَّالـه حمـدَ  إلـى كت ]  همر مدأث ومنه -  كـالم هـ [  ال َّ
  َخفى ل  بَىوت حْصهللايم هند هي ولون

ــر وهــ [   مــ م  كــر]  وفيــه -  ــر  ذيــا ُســمِلأت قأــال.  بمكــة المْعُروفــة الذُئ  مــا   :  ي ــاا.  مائيــا ِلَصْ 
 (7) .ليا َههللام   اسم هو وقأال.  وَ َم م   ُ ما م

  (84الحديث رقم )
                                                 

  4/71، تفسأر غرل  ما ف  الىميمأن  يفيم يكاد ال أتردد ىوت:ال م مة (1)

 6639رقم  4/639المستدرا لهللاماصم  (2)
  434/ 3ال رح والتعدأال  (3)

 436/ 4الضعفا  والمتروكأن الذن ال و ت  (4)

  161/ 4لسان المأ ان  (5)

  4/371مأ ان اإلهتداا  (6)

 113ص  غرل  المدأث واَّ ر الذن اَّ أرالنياية ف   (7)
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  :-رحمه هللا -(1)داود وقال اإلمام أب

َ َنا دُ  َمدَّ َ َنا ،د  ُمَسْرهَ  ْذنُ  ُمَسدَّ ثُ (2)َذَ اَلـةَ  َسـِمبَ  ،ِدأَنـار   ْذـنِ  َهْمـِرو َهـنْ  ُسْفَيانُ  َمدَّ َ   ْذـنَ  َهْمـَرو ُيَمـدِل  َحْو
ــْعَ ا ِ  َوَحَبــا َ   ْذــنِ  اََّْمَنــفِ  َهــملِ  (4)ُمَعاِوَيــةَ  ْذــنِ  ِلَ ــْ  ِ  َكاِتًبــا ُكْنــتُ  :َقــااَ  (3)الشَّ  ُهَمــرَ  ِكَتــا ُ  َ اَ َنــا ِإ ْ  ،َقــْي
ُقوا َساِمر   ُكالَّ  اْقُتهللاوا، َسَنة  بِ  َمْوِتهِ  َقْذالَ  َِ  ِمنَ  َمْمَرم   ِ ى ُكاللِ  َذْأنَ  َوَفرِل ْوُهمْ  (5)،اْلَمُ و   ع نِ  و اْنه 

ْقَنا ،َسَواِمرَ  َ اَلَ ةَ  َأْوم   ِفى :َفَ َتهللاَنا(6) الزَّْمز م ةِ  َِ  ِمـنَ  َرُ ـال   ُكـاللِ  َذـْأنَ  َوَفرَّ  َِّّ  ِكتَـا ِ  ِفـى َوَمِرلِمـهِ  اْلَمُ ـو
ــْأفَ  َفَعــَرَ   ،َفــَدَهاُهمْ  َكِ أــًرا َطَعاًمــا َنبَ َوَىــ ــَدَصهللاوا َفِخــِ  ِ  َههللاــى السَّ ــْوا ُأَ ْمِ ُمــوا َوَلــمْ  ،َف  َحوْ  َبْغــال   ِوْقــرَ  َوَحْلَ 
َِ  ِمـنَ  اْلِ ْ َلةَ  َحَخ َ  ُهَمرُ  َيُكنْ  َوَلمْ (7) اْلَوِرقِ  ِمنَ  َبْغهللاْأنِ   َحنَّ  َهـْوف   ْذـنُ  الـرَّْمَمنِ  َهْذـدُ  َشـِيدَ  َمتَّـى اْلَمُ ـو
َِ  ِمنْ  َحَخَ َها -وسهللام ههللايه ل ىهللاى- َِّّ  َرُسواَ   .(8)َهَ رَ  َمُ و

 تخريج الحديث :
من طرلق  ههللا  ذن هذد ل ، هن سفيان ذن هأأنة، هن همرو ذن دأنار به (9)وحخر ه الذخارت 

 ذ    منه .
 ه ذ    منه.من طرلق الم اذ ذن حرطا ، هن همرو ذن دأنار ب (10)وحخر ه الترم ت،

 من طرلق اذن  رلأ ،هن همرو ذن دأنار به بم هللاه.(11)وحخر ه هذد الر اق الىنعان ،
 
 

                                                 

 19 41رقم  4/444با  ف  حخد ال  لة من الم َو  –كتا  الخراذ واإلمار  والف   –داود  وسنن حذ (1)
  431، ت رل  التي أ  ص  البىرت  العنذرت  التميم  هذد  ذن ذ الة (2)

  446، ت رل  التي أ  صاَّ دت الشع ا  حذو  لد ذن  اذر هو (3)

 ل رض  الخطا  ذن همر وال  كان تابع  تميم  هو وبيم   ال ات وسكون  ال يم بفتح : معاوية ذن ل    (4)
 9/479، تمفة اَّمو ت موضب اسم الميم بفتح(  منا ر ههللاى)  باَّهوا  هنه تعالى

 ممرمال نكاح هن ال مى الم َو بمنب حمرهم(  الم َو من ممرم  ت كال ذأن)  النكاح ف  حت(  فرقوا) (5)
ن منه يمكنون  فال لالسالم مخالف شعار َّنه والذنت واَّم كاَّخت   ، دأنيم من كان وا 

 ف  به واإلشار  لهللامسهللامأن إظيار  من يمنعوا حن منه المراد ال و أن ذأن بالتفرقة همر حمر حن الخطاذ  وقاا 
،هون  ه ائدهم يفشوا وال ذيمىهللاأ يظيروا ال حن النىارى  ههللاى يشترط كما لهللامالا فأيا أ تمعون  الت  م السيم
 8/319المعذود 

 8/319، هون المعذود  خف  بىوت حصهللايم هند ي ولونه كالم ه  مع متأن ذ ائأن(  ال م مة هن وانيوهم) (6)

 ما وحص ر الممال الواو بكسر الوقر،  الفضة حت(  الورق  من بغهللاأن حو بغال وقر)      أدت ذأن حت(  وحل وا) (7)
 الفضة من اَّسنان به تخهللاال ما خالا  مب حخهللاة حخهللاة بغهللاأن حو بغال ممال أرلد والممار غالالب ممال ف  يستعمال

 8/319، ،هون المعذود  ال م مة ف  هادتيم من ذيا ليمكنوا فدهطوها الطعام ذيا يدصهللاون  كانوا

  ا ان وه ر ن ران وه ر البمرلن ه ر فمنيا ال رلة العاربة والعر  ممأر ذهللاغة الي ر المائا اذن قاا (8)
 نامية وقأال والالم باَّلف الي ر قأال وربما البمرلن قاهد  وه  مدأنة وه ر ما ن  مخالف من مىنة وه ر

 9/454، مع م الذهللادان  الىوا  وهو ه ر كهللايا البمرلن

 4496رقم  1/56با  ال  لة والموادهة مب حهال المر    –كتا  ال  لة  –ىميح الذخارت  (9)
 4986رقم  1/416حذوا  السأر هن رسوا ل  –لدبائح كتا  ا –سنن الترم ت  (10)
 48716رقم   41/481مىنف هذد الر اق  (11)
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 (5)،،والذ ار ى ف  الصذر (4)والذأي    (3)،والدارقطن   (2)وحممد ذن منذال،(1) ،حخر ه اذن حذ  شأبةو 
ال اسم ذن و  (9) ،والشاش  (8) ،واذن ال ارود (7) ،الموىهللا  ىيعهللا ووحذ (6)،سعأد ذن منىورو 

سفيان ذن هأأنة، هن همرو ذن دأنار  ميعيم من طرلق (11)وهذد الرممن ذن هوف  (10) ،سالم
 .ذ الة ذن هذد التميم  به بم هللاهالمك  ، هن 

 دراسة رجال اإلسناد :
 (24)سب ت تر مته ف  المدأث رقم   ة ،واختالطه وتدليسه ال يضر ، سفيان ذن هأأنة : -
 .باق  ر اا السند   ات  -
 اإلسناد : ىحكم علال

 .(12)اإلمام اَّلبان   ىممه، وقد إسناد  ىميح
***** ***** 

 :-رحمه هللا-قال ابن األثير
ـــابة بكــر حذــ  مــدأث فــ (  َ{ )   مــب} - َمعــة[  ُقــرلش َ َمعــات مــن إنــا]  والنَّسَّ :  بالتَّْمرلـــا ال َّ

ِغأر  التَّهللاعةُ   (13) الوادت  َانذ  من الما  َساأالم ُدون  ما ه : وقأال حْشَرافيم من لْست حت:  الىَّ
 (14)سبق تخريجه *

***** ***** 
 :-رحمه هللا-قال ابن األثير 

هللاوُهم]  ُحمد َقْتهللاى مدأث ف (  ه{ )   مال}   ذ وبه ت مَّال ي اا.  فأيا ُلف وهم حت[  وِدَماِئيم ذِ يَاذيم  مِل
 (15) .فيه الَتفَّ  إ ا

                                                 

 44434رقم  43/311مىنف اذن حذ  شأبة  (1)
 4697رقم  4/456مسند حممد ذن منذال  (2)
 4رقم  3/491سنن الدارقطن   (3)
 47891رقم  8/317السنن الصذرت لهللاذأي    (4)
 4161رقم  3/368الذ ار  مسند–البمر ال خار  (5)
  3134رقم  9/454سنن سعأد ذن منىور  (6)
 861رقم  3/466مسند حذ  يعهللا  الموىهللا   (7)
 4419رقم  4/378المنت   الذن ال ارود  (8)
 4/398مسند الشاش    (9)

 68رقم  76/ 4اَّمواا لهللا اسم ذن سالم  (10)
 46رقم  4/83مسند هذد الرممن ذن هوف  (11)

 7/14داود  وسنن حذ  فىميح وضعأ (12)

 113ص  النياية ف  غرل  المدأث واَّ ر الذن اَّ أر(13) 
 (65سذق تخرل ه ف  المدأث رقم ) (14)

 113ص  النياية ف  غرل  المدأث واَّ ر الذن اَّ أر (15)
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  (85الحديث رقم )
 نما عثرت علي جزء منها  ن األثير ، و نفس لفظ اب ىلم أعثر عل

  :-رحمه هللا -(1)قال اإلمام النسائي
 :قاا :قاا  عهللابة ذن ل هذد هن (5)،ال هرت  هن (4)،معمر هن(3)، المبارا ذنا هن(2) هناد حخذرنا
 إال ل فـ  يكهللاـم كهللاـم ليَ فإنه، بدمائهم (6)زملوهم أحد لقتلي -سهللام و ههللايه ل ىهللاى- ل رسوا
 .المسا رلح ورلمه الدم لون  لونه أدمى ال يامة أوم يدت 

 تخريج الحديث :
به   هن اذن شيا  ال هرت ، مممد ذن إسماق ، هنهشيم ، من طرلق (7)حخر ه حممد ذن منذال

 ذ    منه .
اسماق ذن راشد  ،هنهن حذ  أوسفمن طرلق  (9)واذن قانب  (8)،وحخر ه حذو يعهللاى الموىهللا 
 به بم هللاه .، ،هن اذن شيا  ال هرت 

هن يع و  ذن إذراهيم ذن  المسن ذن ههللا  المهللاوان ، من طرلق (10)حخر ه اذن حذ  هاىم و 
 .، به بم هللاه ،هن اذن شيا  ال هرت  سعد،هن ىالح ذن أ لد ذن كيسان

 هن ،هن اذن وه  ، أونَ ذن هذد اَّههللا  من طرلق (12)واذن حذ  هاىم  (11)حخر ه الطماوت 
 .به بم هللاه،  ال هرت  ،هن اذن شيا همرو ذن المارث
اذن شيا  سفيان ذن هأأنة،هن  من طرلق (15)والبغدادت  (14)،والشافع  (13)،وحخر ه الذأيف 
 .به ذ    منه ،هذد ل ذن  عهللابة ال هرت ،هن 

 
 

                                                 

 3113رقم  78/ 1  موار  الشيأد ف  دمه با –كتا  ال نائ   –سنن النسائ   (1)
 971، ت رل  التي أ  ص  السرت  حذو التميم  مىع  ذن الخفيفة را ال بكسر السرت  ذن هناد(2) 

 431، ت رل  التي أ  ص منظهللاة ذن  مولى المرو ت  المبارا ذن ل هذد (3)

 914 ، ت رل  التي أ  ص البىرت  هرو  حذو موالهم اَّ دت راشد ذن معمر (4)

 916ت رل  التي أ  ص، ال هرت  شيا  ذن ل هذد ذن ل هذأد ذن مسهللام ذن مممد (5)

 3/74، غرل  المدأث الذن سالم  دمااهم فأيا الت   ياذيم ف  ُلفلوهم حت: ملهللاوهم (6)

 34697رقم  63/ 45مسند حممد ذن منذال  (7)
 36 35رقم 11/ 9مسند حذ  يعهللا  الموىهللا   (8)
   913رقم 3/59مع م الىمابة الذن قانب (9)

  36رقم  1/146اآلماد والم ان  الذن حذ  هاىم  (10)
 4/349مشكال اآل ار لهللاطماوت   (11)
 -476رقم  3/179الذن حذ  هاىم ال ياد  (12)
  7115رقم  1/44، والسنن الصذرت  7144رقم  314/ 9اآل ار لهللاذأي    و معرفة السنن (13)
  967رقم  616مسند الشافع  ص  (14)
 4/348الصفاية ف  ههللام الرواية لهللاخطأ  البغدادت  (15)
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 ،هن،هن إذراهيم الخراسان  مفص ذن هذد ل السهللام  من طرلق(1)بكر الشافع  ووحخر ه حذ
 .، به بم هللاه ل هرت هن اذن شيا  اهباد ذن اسماق، 

هذد الرميم ذن سهللايمان ،هن  هن إسماهأال ذن  كرلا من طرلق(2)نعيم اَّىذيان  ووحخر ه حذ
 .، به بم هللاهاذن شيا  ال هرت ،هن 

 دراسة رجال االسناد: 
 ل ىهللاى -النذ  رحى البغوت  قاام ،ا،حمد الىمابة الصر  العدوي  صعير بن ثعلبة بن هللا عبد -

 وقاا ىمبة له ي اا :السكن ذنا وقاا، الىمابة ف  مبان ذنا و كر  ،هنه ومفظ -سهللام و ههللايه
  قذال ولد إنه: وي اا ،له ودها الفتح هام ورحسه و يه سهللام و ههللايه ل ىهللاى النذ  مسح غأر 

-النذ  رحى :ماتم حذو وقاا -سهللام و ههللايه ل ىهللاى- النذ  هن روى  وقد بعدها :وي اا الي ر 
 (3).ىغأر وهو -سهللام و ههللايه ل ىهللاى

 . ميب روا  السند   ات  -
 اإلسناد: ىالحكم عل

 .(4)إسناد  ىميح، وقد ىممه اإلمام اَّلبان  
***** ***** 

 :-رحمه هللا-قال ابن األثير 
 (5) ُهباد  ذن سعدَ  يعن  ُمد َّر   ُمَغطَّى حت[  ظْيرَانْأيم ذأن م مَّال رُ ال فإ ا]  الس يفة مدأث ومنه

  (86الحديث رقم )
 :-رحمه هللا - (6)قال اإلمام البخاري 

َ َنا َ ِن ، َِّّ  َهْذدِ  ْذنُ  اْلَعِ ل ِ  َهْذدُ  َمدَّ  ُهَذْأـدِ  َهـنْ  (8)، ِشـَيا اْذنِ  َهنْ (7)،َىاِلح   َهنْ  َسْعد   ْذنُ  ِإْذَراِهيمُ  َمدَّ
َ   اْذنِ  َهنْ ، َمْسُعود   ْذنِ  ُهْتَبةَ  ْذنِ  َِّّ  َهْذدِ  ْذنِ  َِّّ   ِمـْنُيمْ  اْلُمَيـاِ ِرلنَ  ِمـنْ  ِرَ ـااًل  ُحْقـِرئُ  ُكْنـتُ  :ااَ َقـ َهبَّـا
ة   آِخرِ  ِف  اْلَخطَّا ِ  ْذنِ  ُهَمرَ  ِهْندَ  َوُهوَ  ِبِمًنى َمْنِ ِلهِ  ِف  َحَنا َفَذْأَنَما َهْوف   ْذنُ  الرَّْمَمنِ  َهْذدُ  َيـا َم َّ  َم َّ
ــــبَ  ِإ ْ  ــــ َّ  َرَ  ــــدُ  ِإَل ــــرَّْمَمنِ  َهْذ ــــااَ  ال ــــوْ  :َفَ  ــــ َل ــــى َرُ ــــاًل  تَ َرَحْأ ــــرَ  َحَت ــــْاِمِنأنَ  َحِمأ ــــْومَ  اْلُم ــــااَ  اْلَأ ــــا :َفَ   َحِمأــــرَ  َي

َِّّ  ُفاَلًنـا َباَيْعـتُ  َلَ ـدْ  ُهَمـرُ  َمـاتَ  َقـدْ  َلوْ :َيُ واُ  ُفاَلن   ِف  َلاَ  َهالْ ،اْلُمْاِمِنأنَ   َبْكـر   اَحِبـ َذْيَعـةُ  َكاَنـْت  َمـا، َفـَو
َِ  ِفـ  اْلَعِشـيَّةَ  َلَ ـاِئم   -َُّّ  َشا َ  ِإنْ - ِإنِل : َقااَ  ُ مَّ  ُهَمرُ  َفَغِض َ  ،َفَتمَّْت  َفهللاَتةً  ِإالَّ   َهـااَُل ِ  َفُمَمـ ِلُرُهمْ  النَّـا

                                                 

 686رقم 3/344شيأر بالغيالنيات الفوائد ال (1)
  4614/ 3معرفة الىمابة َّذ  نعيم اَّىبان   (2)
 1/44االىابة ف  تمأأ  الىمابة الذن م ر  (3)

 9/416 النسائ  سنن   ىميح وضعأف( 4)

 113ص  النياية ف  غرل  المدأث واَّ ر الذن اَّ أر(5) 
 6841رقم  8/468مذهللاى من ال نا إ ا حمىنت با  ر م ال –كتا  المدود  –ىميح اإلمام الذخارت  (6)
 374،ت رل  التي أ  ص  المدن  كيسان ذن ىالحهو   (7)

 916، ت رل  التي أ  صال هرت  شيا  ذن ل هذد ذن ل هذأد ذن مسهللام ذن مممدهو  (8)
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ــِ أنَ  ــااَ  .ُحُمــوَرُهمْ  َيْغِىــُذوُهمْ  َحنْ  ُأِرلــُدونَ  الَّ ــدُ  َق ــا :َفُ هللاــتُ  :الــرَّْمَمنِ  َهْذ ــْاِمِنأنَ  َحِمأــرَ  َي  َفــِإنَّ  َتْفَعــالْ  اَل  ،اْلُم
َِ  َرَهــا َ  َمــبُ َأ ْ  اْلَمْوِســمَ  َِ  ِفــ  َتُ ــومُ  ِمــأنَ  ُقْرِبــاَ  َههللاــى َيْغهللِاُذــونَ  الَّــِ أنَ  ُهــمْ  َفــِإنَُّيمْ  ،َوَغْوَغــاَ ُهمْ  النَّــا  النَّــا

 َههللاــى َيَضــُعوَها اَل  َوَحنْ  َيُعوَهــا اَل  َوَحنْ  ،ُمَطأِلــر ُكــال   َهْنــاَ  ُيَطأِلُرَهــا َمَ اَلــةً  :َفَتُ ــواَ  َتُ ــومَ  َحنْ  َحْخَشــى َوَحَنــا،
َِّّ  :َيُ واُ  ِمْنُكمْ  َقاِئاًل  َحنَّ  َذهللاَغِن  ِإنَّهُ  ُ مَّ ة.....اْلَمِدأن َتْ َدمَ  َمتَّى َفَدْمِيالْ  ،َمَواِضِعَيا  ُهَمرُ  َماتَ  َقدْ  َلوْ  ،َو
ــا َباَيْعــتُ  ــ َذْيَعــةُ  َكاَنــْت  ِإنََّمــا :َيُ ــواَ  َحنْ  اْمــُرا   َيْغَتــرَّنَّ  َفــاَل  ُفاَلًن ــْت وَ  َفهللاَتــةً  َبْكــر   اَحِب نََّيــا َحاَل  َتمَّ  َكاَنــْت  َقــدْ  َواِ 
ََ  َشرََّها َوَقى ََّّ  َوَلِصنَّ ، َكَ ِلاَ   َهـنْ  َرُ ـاًل  َبـاَيبَ  َمـنْ  ،َبْكر   َحِذ  ِمْ الُ  ِإَلْيهِ  اََّْْهَناقُ  ُتْ َطبُ  َمنْ  ِمْنُكمْ  َوَلْي
نَّهُ ، ُيْ َتاَل  َحنْ  َتِغرَّ ً  اَيَعهُ بَ  الَِّ ت َواَل  ُهوَ  ُأَباَيبُ  اْلُمْسهللِاِمأَن َفاَل  ِمنْ  َمُشوَر    َغْأرِ   ِمـأنَ  َخَذِرَنـا ِمنْ  َكانَ  َقدْ  َواِ 
 َذِنـــ  َســـِ يَفةِ  ِفـــ  ِبَدْســـِرِهمْ  َواْ َتَمُعـــوا َخاَلُفوَنـــا اََّْْنَىـــارَ  َحنَّ - َوَســـهللاَّمَ  َههللاْيـــهِ  َُّّ  َىـــهللاَّى- َنِذيَّـــهُ  َُّّ  َتـــَوفَّى
َبْأرُ َوا َههللِا    َهنَّا َوَخاَلفَ  َساِهَد َ    َيا :َبْكر   ََِِّذ  َفُ هللاتُ  َبْكر   َحِذ  ِإَلى اْلُمَياِ ُرونَ  َواْ َتَمبَ  َمَعُيَما َوَمنْ  ل  

ــا اْنَطهللِاــقْ  َبْكــر   َحَبــا ــا اََّْْنَىــارِ  ِمــنْ  َهــااَُل ِ  ِإْخَواِنَنــا ِإَلــى ِذَن ــا ُنِرلــُدُهمْ  َفاْنَطهللاْ َن ــا َفهللامَّ ــا ِمــْنُيمْ  َدَنْوَن  ِمــْنُيمْ  َلِ َأَن
 ُنِرلــدُ  :َفُ هللاَنــا ؟اْلُمَيــاِ ِرلنَ  َمْعَشــرَ  َيــا ُتِرلــُدونَ  َحْأــنَ  َفَ ــااَل  اْلَ ــْومُ  َههللاْيــهِ  َتَمــاَََّ  َمــا َفــَ َكَرا ،َىــاِلَمانِ  ُ ــاَلنِ رَ 

ـــا ـــااَُل ِ  ِإْخَواَنَن ـــنْ  َه ـــااَل  اََّْْنَىـــارِ  ِم ـــوُهمْ  اَل  َحنْ  َههللاـــْيُكمْ  اَل : َفَ  ـــَرُكمْ  اْقُضـــوا َتْ َرُب ـــتُ  َحْم َِّّ  َفُ هللا  َلَنـــْدِتَأنَُّيمْ  ،َو
ُجلٌ  ف ِإذ ا،َساِهَد َ  َذِن  َسِ يَفةِ  ِف  َحَتْأَناُهمْ  َمتَّى َفاْنَطهللاْ َنا ْيِهمْ  ب ْين   (1) ُمز مَّلٌ  ر   َفَ اُلوا َهَ ا َمنْ  َفُ هللاتُ  ظ ْهر ان 

 .الل ..... ُأوَهاُ  َقاُلوا َلهُ  َما َفُ هللاتُ  ُهَباَد َ  ْذنُ  َسْعدُ  َهَ ا
 الحديث : تخريج

 .اإلمام الذخارت دون اإلمام مسهللام  هنفرد بإ
 دراسة رجال اإلسناد :

 . ر اا اإلسناد   ات  ميب-
 الحكم على اإلسناد:

  .اسناد  ىميح ،حخر ه اإلمام الذخارت 
***** ***** 

 :-رحمه هللا -قال ابن األثير
ْمـال[  َهِظيمـا الً ِ ْمـ َلَتْفِ ـُدنَّ  َفَ ـدُتمون  لـئن]  الـدردا  حذـ  مدأث وف (  ه)   ِمْمـال أرلـد الْممـال:  ال ِل

 (2) . خطد وهو والتشدأد بالضم ُ مَّال بعُضيم روا :  الخطَّاذ  قاا.  الِعهللام من هِظيما
  (87الحديث رقم )

 .تخرلأ له ىلم حه ر ههللاقالت البام ة : 
***** ***** 

 
 
 

                                                 

 4/11، كشف المشكال من مدأث الىميمأن المد ر المغطى الم مال: م مال ر ال (1)

 113ص  ل  المدأث واَّ ر الذن اَّ أرالنياية ف  غر  (2)
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 :-رحمه هللا-قال ابن األثير 
 ههللايــه ُيْممــال الـ ت البعأــر:  ال َّامهللاـة[  َ اِمهللاــه ههللاـى حخيــه اذــنُ  معـه اَغــ   حنـه]  َرَوامــة اذـن مــدأث وفـ 

 (1)  الَمْمالِ :  ال َّْمال من فاههللاة   كدنيا والَمَتا  الطَّعام
  (88الحديث رقم )

 .تخرلأ له ىلم حه ر ههللاقالت البام ة : 
***** ***** 

 :-رحمه هللا -قال ابن األثير
 حت[  واِمـد ً  بكـر حذ  وِ مالة وسهللام ههللايه ّل  ىهللاى ّل  سوار  ِ َماَلة وكانت]  حسما  مدأث ومنه -

فر ف  معُيما كان وما وحداُتيما مركوُبُيما  (2) السَّ
  (89الحديث رقم )
 :-رحمه هللا - (3)داود  وقال اإلمام أب

ََ  ْذنُ  َِّّ  َهْذدُ  ْخَذَرَناحَ  ،ِرْ َمةَ  َحِذى ْذنِ  اْلَعِ ل ِ  َهْذدِ  ْذنُ  َوُمَممَّدُ  َمْنَذال   ْذنُ  َحْمَمدُ  َ َنامدَّ   اْذنُ  َحْخَذَرَنا ،ِإْدِرل
َبْأرِ  ْذنِ  َِّّ  َهْذدِ  ْذنِ  َهبَّادِ  ْذنِ  َيْمَأى َهنْ ، ِإْسَماقَ   َقاَلـْت  (5)َبْكـر َحِذـى ِذْنـتِ  َحْسَما َ  َهنْ (4)،َحِذيهِ  َهنْ  ،ال  
ا ً  -وسهللام ههللايه ل ىهللاى- َِّّ  َرُسواِ  َمبَ  َخَرْ َنا  ىـهللاى- َِّّ  َرُسـواُ  َنـَ اَ  ِبـاْلَعْرذِ  ُكنَّـا ِإَ ا َمتَّـى اُم َّ

ــا -وســهللام ههللايــه ل ــى - هنيــا ل رضــى - َهاِئَشــةُ  َفَ هللاَســْت  ،َوَنَ ْلَن ــ ِ  ِإَل  ل ىــهللاى- َِّّ  َرُســواِ  َ ْن
ــْت  .َحِذــى َ ْنــ ِ  ِإَلــى َوَ هللاْســتُ  -وســهللام ههللايــه ان  ك  ال ــةُ  و  ْكــرٍ أبــي  (6) ِزم  ال ــةُ  ب  ِزم  ُســولِ  و   ل ىــهللاى- ّللاَِّ  ر 
ََ  ،َبْكـر   ََِّذـى ُغـاَلم   َمبَ  َواِمَد ً  -وسهللام ههللايه ََ  َفَطهللاـبَ  َههللاْيـهِ  َيْطهللاـبَ  َحنْ  َأْنَتِظـرُ  َبْكـر   َحُذـو َفَ هللاـ  َمَعـهُ  َوَلـْي
 .اْلَباِرَمةَ  َحْضهللاهللاُتهُ  َقااَ  ؟َبِعأُراَ  َحْأنَ  َقااَ  َبِعأُر ُ 
 -وســهللام ههللايــه ل ىــهللاى- َِّّ  َوَرُســواُ  َيْضــِرُبهُ  َفَطِفــقَ  :َ َقــاا ُتِضــهللا هُ  َواِمــد   ِعأــر  بَ  :  َبْكــر َحُذــو َفَ ــااَ  :َقــااَ 

ــمُ  - َِّّ  َرُســواُ  َأِ لــدُ  َفَمــا ِرْ َمــةَ  َحِذــى اْذــنُ  َقــااَ . « َيْىــَنبُ  َمــا اْلُمْمــِرمِ  َهــَ ا ِإَلــى اْنُظــُروا » َوَيُ ــواُ  َأَتَبسَّ
مُ . « َيْىَنبُ  َما اْلُمْمِرمِ  َهَ ا ِإَلى اْنُظُروا » واَ َي ُ  َحنْ  َههللاى -وسهللام ههللايه ل ىهللاى  .َوَلَتَبسَّ

 تخريج الحديث :
 من طرلق حذو بكر ذن حذ  شأبة ،هن هذد ل ذن إدرلَ به بم هللاه. (7)وحخر ه واذن ما ه،

                                                 

 113ص  النياية ف  غرل  المدأث واَّ ر الذن اَّ أر (1)
 113ص  النياية ف  غرل  المدأث واَّ ر الذن اَّ أر (2)
 4831رقم  3/411با  الممرم أاد  غالمه  –كتا  المناسا  –سنن حذ  داود  (3)
 351ل  التي أ  ص ، ت ر  العوام ذن ال بأر ذن ل هذد ذن هباد (4)

 من حسن وكانت النطاقأن  ات وه  ال بأر ذن ل هذد حم وه  العوام ذن ال بأر  وذحسما  ذنت حذ  بكر :  (5)
 ل بعذد مامال وه  المدأنة إلى وها رت ش ي يا حسما  حخا بكر حذ  ذن ل هذد وكان َّذأيا حختيا وه  هائشة
نما  به تشدها ما ت د فهللام ها را لما سفر  وَّذأيا وسهللام ههللايه ل ىهللاى لهللانذ  عتىن َّنيا النطاقأن  ات ليا قأال وا 
 4415/ 4حسد الغابة ، النطاقأن  ات وسهللام ههللايه ل ىهللاى ل رسوا فسماها به السفر  وشدت نطاقيا فش ت

 9/489،هون المعذودالسفر حداوت من معيما كان وما مركوبيما حت ال ات بكسر:  مالة (6)

 3544رقم  3/578ذن ما ه سنن ا (7)
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اذنه يمأ ،هن هباد ذن هذد ل ذن  اذن إسماق ،هن من طرلق  (1)حممد ذن منذال حخر ه
 .بم هللاه  بهحسما  ذنت حذ  بكر الىدأق ال بأر،هن 
 به بم هللاه. هذد ل ذن إدرلَمن طرلق المسن ذن الربيب، هن  (3)والذأي  ، (2)ماصم،حخر ه ال

من طرلق هذد ل ذن سعأد اَّشأ ،و سهللام ذن  ناد ،هن هذد ل ذن  (4)وحخر ه اذن خ لمة،
 إدرلَ به بم هللاه.

 دراسة رجال اإلسناد :
، مـوالهم ل ِذـهللاِ المطَّ   ، حذـو بكـر و ي ـاا حذـو هذـد ل ال رشـ يالمـدنق بـن يسـار محمد بن إسحا -

 هـ، وقأال بعدها. 491المغا ت، ت إمام 
 .مممد ذن إسماق حمأر الممد أن بمفظه :(5)قاا شعبة ذن الم اذ

 هو مسن المدأث"." :(7)و اد:"مسن المدأث"، وقاا اإلمام حممد (6)و  ه اذن معأن
: ســمعت ســفيان و ســئال هــن مممــد ذــن  ذــن المــدأن  هــن ههللاــ :حممــد ذــن منذــالوقــاا ىــالح ذــن 
قاا سفيان:  الست اذن إسماق من  بضـب و سـبعأن ؟ أرو حهال المدأنة هنه مْ لَ  مَ إسماق قأال له: لِ 

قهللات لسفيان : كـان اذـن إسـماق  ـالَ ، اسنة و ما أتيمه حمد من حهال المدأنة و ال ي وا فيه شأئً 
وقـاا هذـد ل ذـن ، (8)اذـن إسـماق حنيـا مد تـه، وحنـه دخـال ههللاأيـا حخذرنـ ا: ف ا فاطمة ذنت المن ر

، قاا : سمعت يمأى ذن سعأد ي وا: سـمعت  الباههللا : مد نا حذو بكر ذن خالد (9)حممد ذن منذال
، !(10)رآهـا قـط فاطمـة ذنـت المنـ ر ول إنْ   يمـدث اذـن إسـماق هـن امرحتـ هشـام ذـن هـرو  ي ـوا:

د : فمــد ت حذــى بمــدأث اذــن إســماق ف ــاا : و لــم أنكــر هشــام ، لعهللاــه  ــا  ذــن حممــاقــاا هذــد ل 
 فاستد ن ههللاأيا فد نت له، حمسبه قاا : و لم يعهللام .

: "رحأت ههللا  ذن هذد ل يمتأ بمدأث اذن إسماق"  م قاا:" وقاا ههللا  هن اذن (11)وقاا الذخارت 
 هأأنة: ما رحأت حمًدا أتيم اذن إسماق".

                                                 

 36546رقم  189/ 1مسند حممد ذن منذال  (1)
 4667رقم  4/193المستدرا لهللاماصم  (2)
 5111رقم  9/67السنن الصذرت لهللاذأي    (3)
 3675رقم  458/ 1ىميح اذن خ لمة   (4)
 .31/147 لهللام ت تي أ  الصماا  (5)

 .4/348تارلل بغداد لهللاخطأ  البغدادت  (6)
 . 4/334د لهللاخطأ  البغدادت تارلل بغدا (7)
 .7/47قاا ال هذ  رممه ل معهللاً ا: هو ىادق ف   لا بال رل . سأر حهالم النبال  له  (8)

 .334-4/333تارلل بغداد لهللاخطأ  البغدادت  (9)

 قاا ال هذ  رممه ل معهللاً ا: هشام ىادق  ف  يمأنه، فما رآها قطل، وال  هم الر ال حنه رآها، ذال  كر حنيا (10)
، وك لا روى هد  من التابعأن، وما رحوا ليا ىور  حذدًا. سأر حهالم  مدل ته، وقد سمعنا من هد  نسو  وما رحأتينل

 .7/48النبال  لهللا هذ  

 .4/344تارلل بغداد لهللاخطأ  البغدادت  (11)
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ــ(1)وقــاا يع ــو  ذــن شــأبة قهللاــت: كأــف مــدأث مممــد ذــن إســماق هنــدا   ذــن المــدأن  : ســدلت ههللا
 : سـمعت مممـد ذـن هذـد ل (2)يع ـو  ذـن شـأبة وقـاا، ىـميح ت؟ ف اا: نعـم، مدأ ـه هنـدىميح  

ذـــن نمأـــر و  كـــر اذـــن إســـماق ف ـــاا : إ ا مـــدث هـــن مـــن ســـمب منـــه مـــن المعـــروفأن فيـــو مســـن ا
 يولأن حمادأث باطهللاة.من حنه يمدث هن الم   َ تالمدأث ىدوق، و إنما حُ 

: ومممد ذن إسماق ر ـال قـد ا تمـب الصذـرا  مـن حهـال العهللاـم ههللاـى اَّخـ  (3)الدمش  وقاا حذو  رهة 
ذـراهيم  هنه منيم: سفيان، وشعبة، واذن هأأنة، ومماد ذـن  لـد، وممـاد ذـن سـهللامة، واذـن المبـارا، وا 

ا ا و خأرً المدأث فرحوا ىدقً وقد اختذر  حهال  ,وروى هنه من اَّصاذر: أ لد ذن حذى مذأ ، ذن سعدا
 .اذن شيا  له هِ مِ دْ مب مَ 

 : سمعت حبا هذد ل ي وا: اذن إسماق ليَ بم ة.(4)قاا منذال ذن إسماقو 
: سـمعت هذـد ل ذـن حممـد ذـن منذـال و سـدله ر ـال (5)وقاا حذـو العبـاَ حممـد ذـن مممـد ذـن سـعأد

 فـ ا بـالعهللاو و النـ وا ولخر ـه ك أرً كان حذى أتبب مدأ ه فيكتبه  هن مممد ذن إسماق ، ف اا له :
 السنن. ف قأال له: يمتأ به؟ قاا: لم يكن يمتأ به ، المسند، وما رحأته حنفى مدأ ه قط

ــط، والخالىــةةالبام ــ تقالــ حنــه  :: وَّهــال العهللاــم فيــه كــالم طولــال مــا ذــأن م ــول  لــه ومضــعِلف  ومتوسِل
  ن بمـور العهللاـم ، ولـه غرائـ  فـمـ "كـان ىـدوقاً  ىدوق مسن المـدأث إن شـا  ل، قـاا الـ هذ :

 ."االمت اذ به، و مدأ ه مسن و قد ىممه  ماهة ف سعة ما روى تستنكر، واختهللاف 
وممن  إال حنه متيم بالتدليَ ومك ر منه  ًدا وبخاىة هن الضعفا ،، : ىدوق (6)قاا اذن م رو 

، (9)ن طب ات المدلسأنل لا  كر  اذن م ر ف  المرتبة الرابعة م .(8), وغأر (7)رما  به اإلمام حممد
 ه ا المدأثالت  ال ذدل من التىرلح فأيا بالسما  ل ذوا مدأ يا, وقد ىرح بالتمدأث ف  

 باق  ر اا اإلسناد   ات. -
 سناد : اإل ىالحكم عل

 (10)وقد مسنه اإلمام اَّلبان ذن إسماق بمرتبة ىدوق،مسن المدأث،  َّن مممدسناد  مسن ،إ
***** ***** 

                                                 

 .335-4/338تارلل بغداد لهللاخطأ  البغدادت  (1)
 .31/145تي أ  الصماا لهللام ت  (2)

 .4191رقم  396هة الدمش   ص تارلل حذ   ر  (3)

 .4/341تارلل بغداد لهللاخطأ  البغدادت  (4)
 .4/341تارلل بغداد لهللاخطأ  البغدادت  (5)

 .133ت رل  التي أ  الذن م ر ص (6)

 .1/4311الضعفا  لهللاع أهللا   (7)
 17ص ، والتذأأن َّسما  المدلسأن لهللاسبط اذن الع م 94رقم  84انظر: المدلسأن َّذ   رهة العراق  ص (8)

 .19رقم  84، وحسما  المدلسأن لهللاسأوط  ص61رقم 

 .439رقم  94طب ات المدلسأن الذن م ر ص (9)
 1/448سنن حذ  داود   ىميح وضعأف( 10)
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 :-رحمه هللا-قال ابن األثير 

ِمأــال[  َ ِمأــال هــن َمشــى حنــه]  وفيــه(  ه)   وقــد.  الَبِعأــر ههللاــى ِمْمهللاــا مــب ِمْمهللاــه الــ ت الَعــِدأال:  ال َّ
فر ف  الرَّفأق:  حيضا وال َّمأال.  هاَدَلن :  َ اَمهللاِن   حيضـا الرَّدأـف وهـو حمـوِرا ههللاـى ُيِعأنا ال ت السَّ

. (1) 
  (91الحديث رقم )

 .هتخرلأ ل ىههللا لم حه رقالت البام ة : 
***** ***** 

 :-رحمه هللا-قال ابن األثير

 وكـ لا لإلْشـَبا  واليـا ُ  الىـوتُ  وهـو اَّْ َمـال  مبُ :  اََّ اِمأال[  وغْمَغمة حَ اِمأال   لهللاِ ِس ل ]  وفيه -
 (2)َذألن غأرُ  كالم   اَّىال ف  وه  الَغْمغمة
  (91الحديث رقم )

 .تخرلأ له ىلم حه ر ههللاقالت البام ة : 
***** ***** 

 :-رحمه هللا-قال ابن األثير 

 َيْفَعهللاونــه إســرائأال ذنــ  ُهبَّــادُ  كــان مــا حراد[  اإلســالم فــ  ِخــَ ام وال ِ َمــامَ  ال فيــه(  ه{ )   مــم}  -
 (3).به لُي َادَ  النَّاقة كِ مام ِ مام فيه وُيْعَمال اَّنفُ  ُأْخَرق  حن وهو اَُّنوف َ مل  من

  (92الحديث رقم )
 :-رحمه هللا-(4)اق قال اإلمام عبد الرز 

 ل ىــهللاى- ل رســوا قــاا :قــاا(7) طــاوَو هــن لأــث وهــن (6) ،طــاوَو ذــنا هــن (5)،معمــر هــن
 فـــ  ترهـــ  وال تذتـــال وال  ـــرلأ ذـــن و اد (10)ســـياحة وال (9)،زمـــام وال(8) ،خـــزام ال -ســـهللام و ههللايـــه

                                                 

 113ص  النياية ف  غرل  المدأث واَّ ر الذن اَّ أر (1)
 114ص  النياية ف  غرل  المدأث واَّ ر الذن اَّ أر (2)
 114ص  واَّ ر الذن اَّ أرالنياية ف  غرل  المدأث  (3)
 49861رقم  8/118مىنف هذد الر اق  (4)
 914 ، ت رل  التي أ  ص البىرت  هرو  حذو موالهم اَّ دت راشد ذن معمر (5)

  418، ت رل  التي أ  صاليمان  كيسان ذن طاَو ذن ل هذد (6)
 384، ت رل  التي أ  صالممأرت  الرممن هذد حذو اليمان  كيسان ذن طاَو (7)

 فإنْ  الُمنِخَرْلن  انذ  حمد ف  ُتْ َعال شعر من َمهللْا ة وه  لِخ امة َ ْمعاً  الِخ ام يكون  وقد وامد والِخ امة الِخ ام(8) 
، غرل  الخدأث الذن وحْذرلته وَخَ ْمته البعأر َخَشْشتُ  ي اا َخشَّ  من والِخَشاش ُذَر  في  ُىْفر من الَمهللْا ة تهللاا كانت
 4/111قتأبة 

، التيسأر  به لي اده مامح فيه ول عال أخرق  بان االنف  م من يفعهللاونه اسرائأال ذن  هباد كان ما حراد:م ما وال (9)
 3/561بشرح ال امب الىغأر 

 3/561التيسأر بشرح ال امب الىغأر  ، وال باا البادية وسكنى االمىار مفارقة نف  حراد: سيامة وال(10) 
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 .اإلسالم
 تخريج الحديث :

 .نفرد به هذد الر اق ف  مىنفهإ
 دراسة رجال اإلسناد :

 أتمأ  ولم  ًدا اختهللاط ىدوق،  لا، غأر :وقأال حيمن، حذيه واسم  نيم، ذن سهللايم حذ  ذن الهللاأث -

 وحىما  ومسهللام، تعهللاي ا، الذخارت  له روى (1)ومائة وحربعأن  مان سنة مات فترا، مدأ ه

 وهطا  سهللايم، حذى ذن لأث :ي وا ميدت ذن هذدالرممن ميدت ذن الرممن هذد قاا .اَّربعة السنن

 ىالًما الر  كان :سعد اذن وقاا (2)هندت ماال حمسنيم لأث  لاد، حذى ذن ول لد لسائ ،ا ذنا

 الش  ، هن وم اهًدا وطاووًسا هطا  يسدا كان :ي اا المدأث، ف  ضعيًفا وكان هاذًدا،

 ولصن المدأث، مضطر  :منذال ذن حممد وقاا (3)تعمد غأر من اتف وا، حنيم فأروى  فيه، فأختهللافون 

 ذن لأث،ومممد ف  منه حمد ف  رحيا حسوح سعأد ذن يمأى رحأت ما :حيضا وقاا (4)اَالن هنه مدث

 ذن أ لد من حضعف لأث :معأن ذن يمأى وقاا (5)فأيم أرا عه حن حمد يستطيب ال وهمام، إسماق،

 مدأ ه، يكت  حنه إال ضعأف، سهللايم حذى اذن لأث :حيًضا وقاا المدأث، ف  فوقه ول لد  لاد، حذى

 :ي وا حذ  سمعت :ماتم حذ  ذن هذدالرممن وقاا .(6)سنة ىام  وكان المدأث، منكر: مر  وقاا

 ضعأف وكان مدأ ه، يكت  سامة حذرح كان  لاد، حذى ذن أ لد من إل  حم  سهللايم حذى ذن لأث

 وقاا.المدأث مضطر  هو به، يشتغال ال لأث :ي والن  رهة وحبا حذى، سمعت :حيًضا وقاا المدأث،

 العهللام حهال هند الم ة به الت وم المدأث، لأن سهللايم حذى ذنا لأث :ي وا  رهة حبا سمعت :حيضا

 يمدث ما أدرت  ال كان متى آخرهمر  ف  اختهللاط ولصن العباد، من كان :مبان اذن وقاا(7)بالمدأث

 كان  لا كال حمادأ يم، من ليَ بما ال  ات هن ويدت  المراسأال، ولرفب اَّسانأد، ي هللا  فكان به،

 حذو قاا(8)معأن ذن ويمأى منذال، ذن وحممد ميدت، واذن ال طان، يمأى تركه طه،اختال ف  منه

 ال لأث شأو  هامة :ي وا يمأى سمعت :وقاا بدَ، به ليَ :ف اا لأث، هن يمأى سدلت :داود
 من وغأرهما وال ورت، شعبة، هنه روى  وقد ىالمة، حمادأث له  :هدت ذن حممد حذو وقاا(9)يعرفون 

                                                 

 161ت رل  التي أ  ص  (1)
 389/  31 تي أ  الصماا (2)
 6/415الطب ات الصذرت الذن سعد  (3)
 475/ 3العهللاال ومعرفة الر اا  (4) 
 346/ 4العهللاال ومعرفة الر اا  (5)
 148/ 8، تي أ  التي أ   498رواية ه مان الدارم  ص  –تارلل اذن معأن  (6)
   7/478ال رح والتعدأال (7) 
 3/344أن الذن مبان  مالم رو  (8)
 4/461سااالت اآل رت  (9)
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 مدأ ه، أخرذ سنة، ىام  :الدارقطن  وقاا .(1)مدأ ه يكت  فيه ال ت الضعف ومب الناَ،   ات

، هطا ، ذأن ال مب ههللايه حنكروا إنما :قاا  م  والماصم(3)النسائ  وضعفه (2)فمس  وم اهد وطاوَو

 ههللاى م مب :هذدل حذو الماصم وقاا .ىدوق  و اد شأبة، حذ  ذنا ويع و  وال و  ان ، حممد، حذو

نما مدأ ه، فاضطر  اختالط حىابه حنه إال العباد، حمد كان الذ ار قااو  .مفظه سو   حهال فيه تصهللام وا 

ال ذي ا، العهللام  المفظ، س   كان ضعف، فيه ىدوق : السا   وقاا .مدأ ه ترا حمًدا نعهللام فال وا 

 كتا  ف  مدأ ه أدخال ال داود حذو وكان هنه، يمدث ال بآخر  ال طان يمأى كان الغهللاط، ك أر

 مكموا من يسمب لم :العالئ  وقاا(5)بم ة وليَ ىدوق،   ة :شأبة حذى ذن ه مان وقاا(4)السنن
 (7)به امتأ وبعضيم مفظه، سو  من يسأر ضعف فيه :ال هذ  وقاا(6)مرسال هو ذال

 .الن اد من وامد غأر ضعفه وقد مدأ ه، أتمأ  ولم اختهللاط َّنه ضعأف، حنه الرا ح :قالت البام ة 
 . ات باق  روا  السند   -

 اإلسناد: ىالحكم عل
 بسذ  ضعف الهللاأث ذن حذ  سهللايم.اسناد  ضعأف.

***** ***** 
 :-رحمه هللا -قال ابن األثير

 ُي ِذـال ال رحَسـه رافـب   حت[  أتصهللاَّم ال َ ام   وهو ُحذىل  ذن ّل  هذد ههللاى الُ رآن َتالَ  حنه]  وفيه[  ه]   -
 حت  ام   رُ ـال:  تفسـأر  فـ  المربـى وقـاا.  وتصذلـر لَشـمَ  إ ا بدنِفـه و مل .  الِصْذـرُ :  وال لم.  ههللايه
 (8) .َفِ  

  (91الحديث رقم )
 .تخرلأ له ىلم حه ر ههللاقالت البام ة : 

***** ***** 
 
 
 
 
 
 

                                                 

    6/58الصامال ف  الضعفا   (1)
  98سااالت الذرقان  ص  (2)
  51الضعفا  والمتروكأن لهللانسائ  ص  (3)
 148/ 8تي أ  التي أ   ، 389/  31تي أ  الصماا (4) 
  456تارلل حسما  ال  ات الذن شاهأن ص  (5)
  364 امب التمىأال  (6)
 3/494الصاشف لهللا هذ   (7)
 114ص  أث واَّ ر الذن اَّ أرالنياية ف  غرل  المد (8)
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 -رحمه هللا-قال ابن األثير 

 الهللالأــــال اســـتوا َ  حراد[  َتْصـــِ   المـــامن ُرْايـــا َتَصــــد لـــم ال مـــان ت ـــار  إ ا]  فيـــه(  ه{ )   مـــن}  -
نيا حَمـــدِ  اْنِتيــا ِ  ُقــر  حراد:  وقأــال.  واهتــداَليما اروالنَّيــ  الـــدَّهر  ميــب ههللاــى يَ ــب وال مــانُ .  الــد 

 (1)  وَبعِضه
  (94الحديث رقم )

 : -رحمه هللا - ( 2)قال اإلمام البخاري 
َ َنا َ َنا ،َىــبَّاح   ْذــنُ  َِّّ  َهْذــدُ  َمــدَّ َ َنا ،َهْوًفــا َســِمْعتُ  (3)،ُمْعَتِمــر َمــدَّ ــدُ  َمــدَّ  َحَبــا َســِمبَ  َحنَّــهُ  ِســأِرلنَ  ْذــنُ  ُمَممَّ
ب   ِإذ ا :-َوَسهللاَّمَ  َههللاْيهِ  َُّّ  َىهللاَّى- َِّّ  َرُسواُ  َقااَ  :َيُ واُ  ُهَرْلَر َ   اْلُمْؤِمنِ  ُرْؤي ا ت ْكِذبُ  ت ك دْ  ل مْ  الزَّم انُ  اْقت ر 
 ُمَممَّـد   :َقااَ  َيْكِ  ُ  اَل  َفِإنَّهُ  الن ُذوَّ ِ  ِمنْ  َكانَ  َوَما .الن ُذوَّ ِ  ِمنْ  ُ ْ ً ا َوَحْرَبِعأنَ  ِستَّة   ِمنْ  ُ ْ     اْلُمْاِمنِ  َوُرْاَيا
ْاَيا :ُيَ ااُ  َوَكانَ : َقااَ  َهِ  ِ : َحُقواُ  َوَحَنا َِ  َمـِدأثُ   َـاَلث   الر  ـْيَطانِ  َوَتْخِولـفُ  ،الـنَّْف  ،َِّّ  ِمـنْ  َوُبْشـَرى  ،الشَّ
هُ  َفاَل  َيْكَرُههُ  َشْأًئا َرَحى َفَمنْ   َوَكـانَ  النَّـْومِ  ِفـ  (4)اْلُغـال   ُيْكـَر ُ  َوَكـانَ  :َقـااَ  َفهللاُيَىـاللِ  َوْلـَيُ مْ  ،َحَمد   َههللاى َيُ ىَّ

أنِ  ِف  َ َبات   اْلَ ْأدُ  :َوُيَ ااُ  (5)اْلَ ْأدُ  ُيْعِ ُذُيمْ  َُ  ،َقَتاَد ُ  َوَرَوى  :الدِل   َوَحُذو ،َوِهَشام   َوُلوُن
 ِفـ  ُكهللاَّـهُ  َبْعُضـُيمْ  َوَحْدَرَ ـهُ  -َوَسـهللاَّمَ  َههللاْيـهِ  َُّّ  َىـهللاَّى -النَِّذ لِ  َهنْ  ُهَرْلَر َ  َحِذ  َهنْ  ِسأِرلنَ  اْذنِ  َهنْ  ِهاَلا  

َُ  َوَقااَ  ،َحْذَأنُ  َهْوف   َوَمِدأثُ  اْلَمِدأثِ    ِف  -َوَسهللاَّمَ  َههللاْيهِ  َُّّ  َىهللاَّى- النَِّذ لِ  َهنْ  ِإالَّ  َحْمِسُبهُ  اَل  ُأوُن
 .اََّْْهَناقِ  ِف  ِإالَّ  اََّْْغاَلاُ  َتُصونُ  اَل : َِّّ  َهْذد َحُذو ااَ قَ  اْلَ ْأدِ 

 تخريج الحديث :
 .به بم هللاه هن مممد ذن سرلن، حأو  السختيان ، من طرلق (6)حخر ه مسهللام 

 سناد :دراسة رجال اإل
 حو ست ةسن مات وبالتشيب، بال در، رم    ة، ،البصري  العبدي، األعرابي، جميلة أبي بن عوف -

 .ال ماهة له روى  .(7)و مانون  ست وله ومائة، وحربعأن سبب
                                                 

 114ص  النياية ف  غرل  المدأث واَّ ر الذن اَّ أر (1)
 7147رقم  5/47با  ال أد ف  المنام  –كتا  التعذأر  –ىميح الذخارت  (2)
  945، ت رل  التي أ  ص الطفأال أهللا   البىرت  مممد حذو التيم  سهللايمان ذن معتمر (3)

 اآلية" يسمذون  والسالسال حهناقيم فى االغالا إ " تعالى ل وله النار حهال ىفات من َّنه :النوم ف  الغال يكر  (4)
 المدأد هو الالم وتشدأد المع مة الغأن بضم والغال ذيا يعذر يعن  تا ت امرح  ههللاى تدا وقد الصفر ههللاى تدا قد

 َّنه ممد الأدأن ف  لغالا  عال وا   المكرو   لاد  ههللاى أدا ال أد إلى الغال انضم إن :وقالوا العنق ف  أ عال ال ت
ن ذخأال فإنه مغهللاولتان أديه حن رحى إن حيضا وقالوا الماا بمس  الذخال ههللاى الغال أدا وقد الشر هن ليما كف  وا 
   49/63، همد  ال ارت شرح ىميح الذخارت  شد  حو س ن ف  ي ب فإنه وغال قأد حنه رحى

 ههللاى  لا رحى فمن:  حمدها و و  ههللاى ال أد أنىرف وقد:  غأر  قاا.  هنيا وي أد الخطايا من يمنب حنه حت (5)
 فى ر هللايه فى قأًدا رحى من وك لا ، هنه قدمال  لا أرى  حن إال الموضب ذ لا ي يم فإنه سفر فى وهو ر هللاه
 حو مس ون  حو مرل  رآ  فإن ، له وهباد  ربه لطاهة ول وم دأن فإنه الخأر إلى أنس  موضب فى حو مس د

، شرح ىميح الذخارت الذن حيًضا فأيا ب ائه طوا فيو دنيا ىام  رآ  إن وك لا ، فيه ب ائه طوا فيو مكرو 
  5/948بطاا 

  3364رقم  1/4774الرايا كتا  – مسهللام  ىميح (6)
 ،  147/ 33، تي أ  الصماا  418/ 3، وانظر تي أ  التي أ   144ت رل  التي أ  ص  (7)
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 هن لأ ئ إنه :حمر  أرفب بعضيم وقاا :قاا المدأث، ك أر   ة، كان :سعد اذن قاا

 كان :قوله اَّنىارت  هذدل ذن مممد هن وروى  .أتشيب وكان حمد، به أ    ما بش   المسن

 وقاا .معأن ذن ويمأى .المدأث ىالح :و اد ،(2)منذال ذن حممد وو  ه(1) ميًعا ح ذتيم
 (5)ال  ات ف  مبان اذن و كر   .(4)المدأث ىالح ىدوق، :ماتم حذو وقاا (3) ذت   ة :النسائ 
 فيه كانت متى وامد ، ذذدهة هوف رض  ،ما ول :قاا المبارا اذن هن الع أهللا  ومكى

 ي رح وهو ذندار قاا :ال هذ  ااوق(7)ذ اا ليَ :قطن  الدار وقاا .(6)شيع  قدرت، :ذدهتان

، ومدأ ه م ر اذن قاا كما   ة هو  :قالت البام ة (8)شيطاًنا رافضًيا قدرًلا كان ل د :هوف مدأث ليم
 .ال أالد ذدهته 

 .ر اا اإلسناد   ات  باق  -
 اإلسناد: ىالحكم عل -
 إسناد  ىميح ،حخر ه الذخارت ومسهللام . -
 

***** ***** 
 :-رحمه هللا -قال ابن األثير

 شــدأدَ  حت[  الصــافر ههللاــى ُمْ َمِيــرلاً  همــر كــان:  قــاا]  الع لــ  هذــد اذــن مــدأث فــ {   ميــر}  -
ار ف  لهللاصفَّار َه اباً  ّل  حهدل  ال ت وهو الذْرد ِشدَّ ُ :  وال لْميِرلرُ .  ههللايه الغَض   (9) .اآلخر  الدَّ
  (95الحديث رقم )

 .تخرلأ له ىلم حه ر ههللاقالت البام ة : 
***** ***** 

 
 
 
 

                                                                                                                                            

  414/ 4الصاشف 
  398/ 7الطب ات الصذرت  (1)
 434بمر الدم ص  (2)
 418/ 3، تي أ  التي أ   147/ 33انظر تي أ  الصماا  (3)
  49/ 7ال رح والتعدأال  (4)
  356/ 7ال  ات الذن مبان  (5)
  135/ 4الضعفا  الصذأر لهللاع أهللا   (6)
  364سااالت الماصم ص  (7)
  419/ 3مأ ان اإلهتداا  (8)
 114ص  النياية ف  غرل  المدأث واَّ ر الذن اَّ أر (9)
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 رابعالمبحث ال                                   
 باب الزاي مع النون 

 :-رحمه هللا-قال ابن األثير 

  ْنئـاً  أْ َنـد ذوُلـه َ َنـد ي ـاا.  ذْوَلـه مـاِقن   حت[  َ َنـا  وهـو حمـدكم ُيَىـهللاِلَأنَّ  ال]  فيـه(  ه{ )   نـد}  -
ــأقُ :  اَّىــال فــ  والــ َّْن ُ .  َمَ نــه إ ا وح نــد  اْمــَتَ ن إ ا َ َبــان ذــَوْ ن  َ َنــا  فيــو  فاســتعأر ،الضِل

 (1) . ِذَذْوله َيِضأق َّنه ،لهللاماقن
  (96الحديث رقم )

نمـالـم يـرد الحـديث بهـذا اللفـظ  بحضـرة الطعـام ،وال وهـو يــدافع يصـلين أحـدكم  ورد بلفظــة" ال وا 
 األخبثين"

 :-رحمه هللا- (2)قال اإلمام مسلم
  :قاا هتأق حذ  ذنا هن م اهد ذن يع و  هن إسماهأال ذن هو ممات مد نا هباد ذن مممد مد نا

 َّم وكــان ،(3)لمانــة ر ـال ال اســم وكـان مــدأ ا -هنيـا ل رضــ - هائشـة هنــد وال اسـم حنــا تمـد ت
 حأــن مــن ههللامــت قــد إنــ  حمـا هــ ا حخــ  ذــنا أتمــدث كمــا تمـدث ال لــا مــا :هائشــة لــه ف الــت (4)ولـد

 مائــد  رحى فهللامــا (6)ههللاأيــا وحضــ  ال اســم فغضــ  :قــاا حمــا احدذتــ وحنــت (5)حمــه حدذتــه هــ ا ؟حتأــت
 غـدر ا هللاـَ :قالـت حىـهللا  إنـ  :قـاا ا هللاـَ :قالـت حىـهللا : قـاا حأـن :قالـت قام ذيا حت  قد هائشة
 يدافعــه هــو وال الطعــام بحضــرة صــالة ال" ي ــوا -وســهللام ههللايــه ل ىــهللاى- ل رســوا ســمعت إنــ 

 ."(7)األخبثان
 تخريج الحديث :

 .مدأث اإلمام مسهللام دون اإلمام الذخارت نفرد ذي ا الإ
 دراسة رجال اإلسناد:

 منذال ذن ممدح ذن ل هذد قاا: الصديق بكر أبي بن الرحمن عبد بن محمد بن هللا عبد-
 الىدأق، بكر ذ ح ذنا الرممن هذد ذن مممد ذن ل هذد ذن الرممن هذد.ي وا ذ ح سمعت:

 من ال انية الطب ة ف  سعد ذن مممد  كر  .(8)خأراالإ حههللام ال - هتأق حذو له ي اا ال ت وهو

                                                 

 114ص  النياية ف  غرل  المدأث واَّ ر الذن اَّ أر (1)
 ف  حصهللاه أرلد ال ت الطعام بمضر  الىال  كراهة با  –كتا  المسا د ومواضب الىال   –ىميح مسهللام   (2)

 961رقم  454/ 4 اَّخذ أن مدافعة مب الىال  وكراهة الماا
 9/16، شرح النووت ههللا  مسهللام نهو بفتح الالم وتشدأد الما  حت ك أر الهللام :لمانة( 3)

 3/335 ، الدأباذ ههللا  مسهللام وكان َّم ولد قاا ذن سعد اسميا سود ( 4)

 3/335 ، الدأباذ ههللا  مسهللام اسميا رمأ ة ذنت المارث من ذن  فراَ(5)

،مشارق اَّنوار ههللا   والم د الغال بالفتح والض  م د حت حص  م ال البا  ذتشدأد ههللاأيا ض وح فغض  (6)
 3/99ار ىماح اَّ 

  9/16، شرح النووت ههللا  ىميح مسهللام  والغائط الذوا هما: اَّخذ أن (7)

  396/ 9ال رح والتعدأال  (8)
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 هذد ذن مىع  وقاا (2)  ة تابع  مدن  :الع هللا  ل هذد ذن حممد وقاا (1)المدأنة حهال تابع 
 ذنا له :قأال إنما :البال رت  يمأى ذن حممد وقاا ، دهابة فيه وكان ىالما امرح كان ال بأرت  ل
  لا فغهللا  هتأق حذ  ذنا حنا :ف اا قمافة حذ  إلى نتم فا أوم  ات أرم  كان َّنه هتأق حذ 
  .ىدوق فيه م اح  (5)قاا اذن م ر  ف  ال  ات ،  (4) كر  اذن مبان(3)حذيه اسم ههللاى

 .قالت البام ة :هو   ة  
 حذو كنأته ي اا مخ وم ذن  مولى ال اص المدن  : حرزة أبو القرشي مجاهد بن يعقوب -

 ذنا و كر   (10)،وال هذ  (9)،النسائ و (8)،واذن معأن(7)، ه اذن المدأن و  (6)ل   م ر  وحذو ،أوسف
 :اذن م ر وقاا،  به بدَ ال  (13) رهة حذوو (12)مر   – :وقاا اذن معأن (11)،ال  ات ف  مبان

ذال هو   ة  (15)ىدوق ، وقد تع به الدكتور بشار معروف ، والشأل شعأ  اَّرناوط ، وقاال  (14)
 .ة  الت البام ة : هو   ف
  (3) سب ت التر مة له ف  المدأث رقم وقد و  ه حص ر الن اد    ة ، : حاتم بن إسماعيل-

 (3) سب ت التر مة له ف  المدأث رقم،   ة محمد بن عباد بن الزبرقان المكي : -
 .ر اا اإلسناد   ات   باق -

 اإلسناد: ىالحكم عل   
 .اسناد  ىميح ،حخر ه اإلمام مسهللام  -

********** 
 
 
 

                                                 

  459/ 9الطب ات الصذرت  (1)

   97/ 3معرفة ال  ات لهللاع هللا   (2)

 66/ 46تي أ  الصماا  (3)

 14/ 9ال  ات الذن مبان  (4)

 434ت رل  التي أ  ص  (5)

  464/ 43تي أ  الصماا  (6)
  54سااالت مممد ذن ه مان ذن حذ  شأبة لعهللا  ذن المدأن  ص  (7)
 4/483رواية الدورت  –تارلل اذن معأن  (8)
 464/ 43تي أ  الصماا  (9)

  3/459الصاشف لهللا هذ   (10)
  7/611  هللات الذن مبان ال (11)
  446سااالت اذن ال نأد ص  (12)
  349/ 5ال رح والتعدأال  (13)
  618ص ت رل  التي أ    (14)
  437/ 1تمرلر ت رل  التي أ    (15)
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 :-رحمه هللا-ابن األثير  قال
نيا من ُيِم ل  ال كان حنه]  اآلخر المدأث ومنه(  ه)  -  (1)  حْضَيَ يا حت[  حْ نَدها إال الد 

  (97الحديث رقم )
 .تخرلأ له ىلم حه ر ههللاقالت البام ة : 

***** ***** 
 :-رحمه هللا-قال ابن األثير 

 (2). َضيَُّ وا حت[  لم ار با ههللايه فَ َنُدوا]  َضُمر  ذن سعد مدأث وف (  َ)  -

  (98الحديث رقم )
 .تخرلأ له ىلم حه ر ههللاقالت البام ة : 

***** ***** 
 :-رحمه هللا-قال ابن األثير 

هللاى ال]  وفيه(  ه)  - ُعود َيْستِتم متى الَ َذال ف  َيْىَعد ال ت يعن [  َ اِنى   ُيىل  ال َّنَّـه إملا الى 
 َأْ َنـد ال ذـال فـ   نـد:  ي ـاا.  نَفُسـه لـ لا فَيِضـأق والنَّيـأأ ْيـرالذُ  مـن ههللايـه يَ ـبُ  ممَّا حو أَتمكَّن

 (3) .َىعد إ ا

  (99الحديث رقم )
 .تخرلأ له ىلم حه ر ههللاقالت البام ة : 

***** ***** 
 :-رحمه هللا-قال ابن األثير 

م دهـا  رُ ـال إن]  فيـه(  ه{ )   نل}  - .  الرَّائمـة أـر ُمَتغ حت[  َهـْرق  فأيـا َ ِنَخـةً  إهالـةً  إليـه ف ـدَّ
 (4) بالسأن َسَنخة وي اا

  (111الحديث رقم )
  :-رحمه هللا- (5)بكر الشافعي وال اإلمام أبق

  ،(6) قتاد  هن ، الرممن هذد ذن شأبان  نا ، موسى ذن المسن  نا ، المسن ذن إسماق مد نا
 
 
 

                                                 

 114ص  النياية ف  غرل  المدأث واَّ ر الذن اَّ أر (1)
 114ص  النياية ف  غرل  المدأث واَّ ر الذن اَّ أر (2)
 114ص  النياية ف  غرل  المدأث واَّ ر الذن اَّ أر (3)
 114ص  النياية ف  غرل  المدأث واَّ ر الذن اَّ أر (4)
  838رقم  634/ 4ائد الشيأر  بالغيالنيات َّذ  بكر الشافع  الفو  (5)
  194، ت رل  التي أ  ص السدوس  قتاد  ذن دهامة ذن قتاد  (6)
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هالة الشعأر خذ  إلى -وسهللام ههللايه ل ىهللاى- النذ  ده :  قاا حنَ هن   ول د ،(1) زنخة  وا 

 ، مـ  (2)ىـا  مممـد آا هنـد حىـبح مـا ، ذأـد  مممـد نفـَ والـ ت »:  ي ـوا مـرار  ـالث سمعته
ن ، تمر ىا  وال  أيـودت هنـد لـه  درهـا أومئـ    رهن ول د ، نسو  تسب أومئ  -السالم ههللايه- له وا 
 .« يفكه ما و د ما طعاما منه حخ  ؛

 تخريج الحديث :
مممد ذن هذد ل ذن موش  ،هن الطائف ، هن حسباط من طرلق  (3)حخر ه اإلمام الذخارت 

 .به ذنمو  حذو اليسر البىرت ، هن هشام اذن حذ  هذد ل الدستوائ  ،هن قتاد  ذن دهامة، 
 دراسة رجال اإلسناد : -
 .ر اا اإلسناد   ات  ميب -
 اإلسناد: ىالحكم عل -
  إسناد  ىميح . -

***** ***** 
 :-رحمه هللا-قال ابن األثير 

بأـر ذــن ّل  هذــد ذــن ىــالح مــدأث فــ (  ه{ )   نـد}  - َنــد[  بمكــة َ َنــداً  يعَمــال كــان حنــه]  ال    ال َّ
 ح َذتيـــاَ  وال َّمخشـــرت .  بعـــ  إلـــى بعُضـــيا ُيضـــم   وم ـــار  خشـــ  مـــن الُمَســـنَّا :  النـــون  بفـــتح

اهد ذَ ْند وشذَّييا بالسكون    ت دم وقد والبا  بالرا  وُلْروى .  السَّ
 ليــا الِعــَراق حواخــر فــ  ناميــة  :  والــرا  الــواو وفــتح النــون  بســكون  وهــو(4)[ َ ْنــَدَوَرد]   كــر وفيــه -

 (5) .الُفُتوح ف  ك أر    كر
  (111الحديث رقم )

 .تخرلأ له ىلم حه ر ههللاقالت البام ة : 
***** ***** 

 :-رحمه هللا-قال ابن األثير 

ن]  هرلــر  حذــ  مــدأث فــ (  ه{ )   نــق}  -  المْرُبــوق :  الَمْ نــوق [  ُنوقــة مــْ   ذيــا ُيَ ــادُ   يــنم وا 
نــاق .   مَاَمــه تمنــب ذرحســه ُيَشــدل  َخــيط فأيــا ُأْ عــال  ــم الدابلــة َمنــا تمــتَ  ُتوَشــب َمهللاَ ــة وهــو بال ِل
ناق كاا:  وال ِل هللات إ ا الفَر وَ نْ تُ .  حيضا الشِل  (6)  .اَّرَبب قوائمه شكَّ

                                                 

 الدسم هو حو واَّلية الشمم ذدهن أختص حو به أاتدم دهن كال حو الهللامم دهن اليم   بكسر  نخة : اإلهالة (1)
 9/371، في  ال دأر  المتغأر  حت السأن ذدا وب ات مع مة  فخا مكسور  فنون  مفتومة ميمهللاة بسأن( السنخة)

  4/79، تفسأر غرل  ما ف  الىميمأن {وسهللام ههللايه ل ىهللاى} النذ  بمد حمداد حربعة المكاأأال من: الىا  (2)

 3165رقم  97/ 4  ةبا  شرا  النذ  ىهللا  ل ههللايه وسهللام بالنسأئ –كتا   الذأو   –ىميح الذخارت  (3)
 4/491، مع م الذهللادان مدأنة كانت قر  واسط مما أهللا  البىر  خربت بعمار  واسط :د ندور  (4)

 114ص  النياية ف  غرل  المدأث واَّ ر الذن اَّ أر (5)
 114ص  النياية ف  غرل  المدأث واَّ ر الذن اَّ أر (6)
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  (112الحديث رقم )

 .رلأ لهتخ ىلم حه ر ههللاقالت البام ة : 
***** ***** 

 :-رحمه هللا-قال ابن األثير 

 قأـال[  ّل  َأـْ كر ال ِشـ لةُ  الَمائـالُ :  ف ـاا الَمْ نـوق   كـر حنه]  اآلخر هرلر  حذ  مدأث وف (  َ)  
َن ة من حىهللاهُ    (1)ال َّمخشرت  فسر  هك ا.  َوادْ  ُهْرُقو  حو ِسكة ف  ِ َدار ف  َمْأال وه  ال َّ

  (111الحديث رقم )
 -رحمه هللا- (2)ال اإلمام أحمد بن حنبلق

َ َنا َ َنا (3) ،اْلَمَنِف    َبْكر   َحُذو َمدَّ ااُ  َمدَّ مَّ  َقـااَ  َقـااَ  ُهَرْلـَر َ  َحِذ  َهنْ ،اْلَمْ ُذِرتلِ  َسِعأد   َهنْ  ،ُهْ َمانَ  ْذنُ  الضَّ
ــْيَطانُ  َ ــاَ  ُ  اْلَمْســِ دِ  ِفــ  انَ َكــ ِإَ ا َحَمــَدُكمْ  ِإنَّ -َوَســهللاَّمَ  َههللاْيــهِ  َُّّ  َىــهللاَّى -َِّّ  َرُســواُ  ََ  الشَّ ــَدَب  َكَمــا ِبــهِ  َف
 َُ ْيـر ة   َحُذـو َقـااَ  َحْلَ َمـهُ  َحوْ  َ َنَ ـهُ  َلـهُ  َسـَكنَ  َفِإَ ا ِذَداذَِّتهِ  الرَُّ الُ  (4)َيْدِب ْون   ف ـأ ْنُتمْ :ُهر  ْزُنـوقُ  أ مَّـا ذ ِلـ    ت ـر   اْلم 

 .َوَ الَّ  َه َّ  ََّّ  َأْ ُكرُ  اَل  َفا ُ  َفَفاِتح   اْلَمهللاُ ومُ  َوَحمَّا ََّّ  َأْ ُكرُ  اَل  َكَ ا َماِئاًل  َفَتَرا ُ (5)
 تخريج الحديث :

 .نفرد به اإلمام حممد ذن منذالإ
 دراسة رجال اإلسناد:

   ة ، ه  120سنة توف   :المدن  سعد حذو (6) المقبري  كيسان واسمه سعيد أبي بن سعيد -

 ههللاى وامد غأر ونص سنأن، بدربب موته قذال تغأر :  م الع ذن السبط قاا اختهللاط، حنه إال

 حمداً  حن حمس  ما  :قاا ال هذ  حن إال ،(8)بانم  واذن(7) شأبة ذن ويع و  سعد، اذن م ال اختالطه
   له أو د ال وك لا .(9)هنه يممال فهللام يسأال لعابه فرحى حتا  هأأنة اذن فإن ،االختالط ف  هنه حخ 

 ،(10)منكر ش  

 

 

                                                 

 114ص  النياية ف  غرل  المدأث واَّ ر الذن اَّ أر (1)
 8471رقم  419 /41مسند حممد ذن منذال  (2)
  461، ت رل  التي أ  ص المنف  بكر حذو البىرت  ل هذأد ذن الم أد هذد ذن الصذأر هذدهو  (3)

، مشارق اَّنوار ههللا  ىماح اَّ ار  بَ بَ السوق  ف  اإلذال   ر ف  :وي اا س تيا إ ا : ت اا لهللادابةحبَ (4)
4/411 

 تشد حن وهو الدابة  ن ت ي اا بال ناق المربوط :الم نوق  لر هر قاا حذو  ل أ كر ال ش ه المائال :هوالم نوق  (5)
 3/133، غرل  المدأث لهللامطاذ  ال ماح من يمنعيا نمو  حو سأرا منكيا تمت ت ب الت  المهللا ة ف 

 . 464/ 9ذرت : نسبة ال  م ذر  كان يسكن بال ر  منيا ، انظر اَّنسا  لهللاسمعان   الم (6)
  443/ 4لهللاسبط اذن الع م   اإلغتباط بمن رم  باإلختالط (7)
  389/ 1ال  ات الذن مبان  (8)
  4/319مأ ان اإلهتداا لهللا هذ   (9)

  9/347سأر حهالم النبال  لهللا هذ   (10)
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 ويكفيه منه سماهه  ذت ولصن هرلر ، حذ  من يسمب لم حنه وقأال(1)الع م  ذن السبط  لا ر ح وقد 

  مما هرلر  حذ  هن روا  ما يمأ  كان ال ت سعد اذن الهللاأث فيه الناَ ح ذت حن
 ال فإنه هرلر  حذ  هن مرسالً  أ ه مد من كان ما نإ :العالئ  قاا ف د  لا ومب هنه، حذيه هن روت 
 .يكفيه وه ا .(3)الىميمأن ر اا من حنه العالئ  و كر ،(2)لواسطةا حبا  َّن يضر

 .  ه حنه الرا ح :ةالبام  تقال
 (5)ف  ال  ات ، وقاا اذن م ر  (4): كر  اذن مبان الضحا  بن عثمان بن عبد هللا القرشي -

 ة   ف اا الم ام  ه مان ذن الضماا هن داود حبا سدلت :اآل رت  هذأد حذو وقااىدوق أيم ، 
 وقاا(8) الدأن ف  الور  وحهال المت نأن من كان:ماتم حذو وقاا (7)ب وت  ليَ : رهة حذو وقاا(6)

 . ىدوق قالت البام ة: هو  (9) ذتا كان :سعد ذن مممد
 .باق  ر اا اإلسناد   ات  -

 اإلسناد: ىالحكم عل
 ،وقاارناوطشعأ  اَّ وقد قوت إسناد َّن فيه الضماا ذن ه مان بمرتبة ىدوق ،،سناد  مسن إ

 (10) إسناد  قوت 
***** ***** 

  -رحمه هللا-قال ابن األثير 

َنَ ةَ  ه   َيْشَترى  من:  قاا]  ه مان مدأث ومنه -  (11)[ ؟ المس د ف  فَأ لُدها ال َّ
  (114الحديث رقم )

  -رحمه هللا -(12)قال البزار
 ذــن أ لــد مــد ن :  قــاا ، لييعــة اذــن نــا:  قــاا ، المبــا  ذــن  لــد حنــا:  قــاا ، آدم ذــن بشــر مــد نا
 ، الذهللاــوت  هــديَ ذــن الــرممن هذــد قــدم:  ي ـوا ، الفيمــ   ــور حبــا ســمعت:  قــاا ، المعــافرت  همـرو
   : ور حذو ف اا ، ه مان و كر ههللايه وح نى ل فممد المنذر فىعد ، الش ر  تمت بايب ممن وكان

                                                 

 443/ 4اإلغتباط بمن رم  باإلختالط لهللاسبط اذن الع م   (1)
  4/481لهللاعالئ   المراسأال امب التمىأال ف  حمكام  (2)
  45/ 4المختهللاطأن لهللاعالئ   (3)
 6/183ال  ات الذن مبان  (4)

  375ت رل  التي أ  ص  (5)

  371/ 44تي أ  الصماا  (6)

    371/ 44تي أ  الصماا (7) 

  44/341مشاهأر ههللاما  اَّمىار  (8)
 371/ 44تي أ  الصماا  (9)
 3/341مسند حممد ذن منذال ( 10)

 114ص  النياية ف  غرل  المدأث واَّ ر الذن اَّ أر (11)
 1رقم  54/ 3ال خار لهللاذ ار  البمر  (12)
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  يعنــ  ذيــ   ل رســوا تبايعــ  ــم ، اذنتــه  ــم اذنتــه ل رســوا  و نــ :  ف ــاا ، ه مــان ههللاــى دخهللاــت
  ف  وال ،  اههللاية ف  خمرا شربت وال ، (1)تمنأت وال تغأذت وال ،  كرت  ذيا مسست فما ، اليمأن
 فـي بيـت ولـه ، المسجد في ويزيدها ،(2) الزنقة هذه يشتري  من »:  ل رسـوا قاا وقد ، إسالم
 « المسجد في وزدتها فاشتريتها ، الجنة

 تخريج الحديث :
أ لد ذن المبا  ذن الرلان التميم  ،هن من طرلق  (4)واذن حذ  هاىم  (3)،ذن حذ  شأبة حخر ه ا

 .به بم هللاه،هذد ل ذن لييعة،هن أ لد اذن همر المعافرت ،هن حذ   ور الفيم  
من طرلق أ لد ذن المبا  ذن الرلان التميم  ،هن هذد ل (6)والخرائط   (5) ،وحخر ه اذن ما ه
 .ذ    منه به د اذن همر المعافرت ،هن حذ   ور الفيم  ،ذن لييعة،هن أ ل

 وقد ورد المدأث ذهللافظة )ب عة ( ذدا )ال ن ة (
 هن يمأ  ذن حذ  الم اذ المن رت  سعأد ذن هامر ،من طرلق  (8)،والنسائ  (7)،حخر يا الترم ت

 . به ذنمو 
اَّنىارت،هن هالا ذن من طرلق مممد ذن هذد ل  (10)،والدارقطن  (9)وحخر ه حممد ذن منذال 

 مق، هن حذو مسعود ال رلرت به ذنمو .
 دراسة رجال اإلسناد :

 مىر سكن البغوت  وقاا ،اسمه حهرف وال ىمبة له الرا ت   رهة حذو قاا :الفهمي ثور أبو -
 السكن واذن والبغوت  حممد مدأ ه حخرذ ،وقدنسبه سياق وال اسمه حهرف ال الماصم حممد حذو وقاا

 .(11)لييعة ذنا لقطر  من وغأرهم
 

                                                 

شرح سنن  ،حت ما ك ذت وهو من االمنية بمعنى الص  :وما تمنأت ، المراد منه الغنا  المعروف: ما تغنأت( 1)
 4/37اذن ما ه

َنَ ة (2) ناقَ   ْعهللات إ ا الفَر َ َتْ ت:  قوليم ومنيا واد ُهرُقو  حو سكة   فى  دارِ  فى مأال وهى ال َّ  فى َمهللاْ ة وهو ال ل
ََ  حن إلى وتمأهللاه َ ِمامة ذ لا تصسر ذرحسه تشدل  خيطاً  فأيا  عهللات  م اَّسفال َمنكة تمت لَ هللاْأد اُ  ،  ولن اد َيْسهللْا

  3/437الفائق ف  غرل  المدأث واَّ ر 

 43748رقم  94/ 43مىنف اذن شأبة   (3)
 4419رقم  489/ 3السنة الذن حذ  هاىم  (4)
 417رقم  4/474با   كراهية مَ ال كر باليمأن  -ياوسنن  كتا  الطيار  –سنن اذن ما ه  (5)
 451رقم  311/ 4اهتالا ال هللاو  لهللاخرائط   (6)
 4714رقم  9/437 المناق  هن رسوا لبا   -ال بائحكتا   – الترم تسنن  (7)
رقم  1/57، والسنن الصذرت  4648رقم  6/349وقف المسا د با   -اَّمباش كتا   – النسائ سنن (8) 

6113  
 999رقم  4/998مسند اإلمام حممد (9)

 3رقم  456/ 1سنن الدارقطن   (10)
  7/61اإلىابة ف  تمأأ  الىمابة  (11)
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و كر  اذن  (2)و  ه ال هذ   (1)ه (  252 تت )البغداد ل هذد حذو ، الضرير آدم بن بشر -
 " " ىدوق  (6)واذن م ر  (5)وال هذ  ف  موضب آخر  (4) وقاا حو ماتم (3) مبان ف  ال  ات

  .قالت البام ة : هو ىدوق 
 وهو منه، فدص ر المدأث ف  ورمال راسان،خ من حىهللاه،  العكلي الحسينِ  أبو الحباِب، زيد بن -

 خهللاف  ال را       ف  الذخارت  له روى  ومائتأن،  الث سنة مات ال ورت، مدأث ف  أخطئ ىدوق 
 (11)والدارقطن  (10)والع هللا  ،(9)معأن واذن ،(8)المدأن  اذن و  ه(7)اَّربعة واَّئمة مسهللام،و  اإلمام،
 ال  ات، ف  مبان اذن و كر (13)المدأث لحىا ىدوق  :ماتم حذو وقاا(12)شأبة حذ  ذن وه مان
 ففأيا الم اهأال هن رواأته وحما ،المشاهأر هن روى  إ ا مدأ ه يعتذر أخطئ، ممن كان ":وقاا

 الخط ك أر كان َّنه بالىالح، إال المدأث ف  نف  ما ىالح، ر ال كان ":حممد وقاا .(14)المناصأر
 مدأث له ":هدت اذن وقاا (16) "بدَ به نيك ولم ال ورت، مدأث ي هللا  كان :معأن اذن وقاا(15)

 هن حمادأ ه حن :معأن اذن قاله وال ت ىدقه، ف  يشا ال ممن الصوفة، مشاأل ح بات من وهو ك أر،
 اإلسناد، ذ لا يستغر  اَّمادأث، تهللاا بع  تشبه حمادأث ال ورت  هن له إنما م هللاوبة، ال ورت 
 لم :ال هذ  وقاا(17) كهللايا مست يمة ال ورت  أرغ وهن ال ورت  هن والباق  أرفعه، وال أرفعه، وبعضه

 . (18)أيم قد بدَ، به يكن
 .ال ورت  مدأث ف  أخطئ   ة حنه الرا ح :قالت البام ة 

                                                 

 54/ 1تي أ  الصماا  (1)
  463/ 8سأر حهالم النبال   (2)
  413/ 8ال  ات الذن مبان  (3)
  494/ 3ال رح والتعدأال  (4)
  347/ 4الصاشف لهللا هذ   (5)
 433ت رل  التي أ  ص  (6)
 333ت رل  التي أ  ص(7) 
 13/  41 تي أ  الصماا (8)
 443رواية ه مان الدارم  ص  –تارلل اذن معأن  (9)

  477/ 4ال  ات لهللاع هللا   (10)
  417/ 4تي أ  التي أ   (11)
 54تارلل حسما  ال  ات الذن شاهأن ص  (12)
 4/964 ال رح والتعدأال (13)
  8/391 ال  ات الذن مبان (14)
  3/51فة الر اا العهللاال ومعر  (15)
 13 / 41 تي أ  الصماا (16)
  315/ 4الصامال ف  الضعفا   (17)
  149/ 4الصاشف   (18)
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:سدلت حذ  هنه  (2)وقاا اذن حذ  ماتم.ىدوق (1):: قاا ال هذ   يزيد بن عمرو المعافري  -
ف  ال  ات ، وقاا اذن (4)مبان  كر  اذن (3)ول  العرافة  نَوقاا اذن أو  ،ف اا ، ال بدَ به 

  .قالت البام ة : هو ىدوق كما قاا اذن م ر ىدوق ،  (5)م ر:
: ضعأف بسس  اختالطه ، بعد حن امترقت كتبه ، وقد است ن  بع  حهال  هللا بن لهيعةعبد  -

،  فيكون مدأ ه ضعيفاً  العهللام رواية العبادلة هنه قذال اإلختالط ، وههللايه فالرواية هنا ليست هنيم ،
 (6)سب ت التر مه له ف  المدأث رقم 

 .باق  ر اا اإلسناد   ات  -
 اإلسناد : ىالحكم عل

 .اسناد  ضعأف ، بسذ  ضعف هذد ل ذن لييعة ، ف  ه ا المدأث 
***** ***** 

 :-رحمه هللا-قال ابن األثير 

نيم]   كــر فيــه{   نــم}  - ِهى   وهــو[  الــ َّ ــدَّ  لــه تشــذأياً  مــنيم ولــيَ مبــال و  الُمهللاَمــقُ  النََّســ  فــ  ال
َنمــة  َمهللاــق فــ  ُمــَدالَّ  َهَنــة حيضــا وهــ  ِذيــا ُمَعهللال ــا وُلتــرا الشــا  ُحُ ن مــن ُيْ طــب شــى  وهــ  بال َّ
ا   (6) .ذيا كالُمهللاَم ة الشَّ

  (115الحديث رقم )
 .تخرلأ له هللاىلم حه ر هقالت البام ة : 

***** ***** 
 :-رحمه هللا -قال ابن األثير

 :  -هنيما ّل  رض - وفاطمة هللاىل ه مدأث ومنه -
نيم ليَ نذى ل  ذْنتُ  -   (7) . بال َّ

  (116الحديث رقم )
نما عثرت عليه بلفظة " بنـت رسـول هللا ،وبنـت عـدو  بلفظ ابن األثير ،الحديث  ىلم أعثر عل وا 

 هللا عند رجل واحد" 
 
 
 

                                                 

  488/ 3الصاشف لهللا هذ   (1)

  3384/ 5ال رح والتعدأال  (2)

  417/ 44تي أ  التي أ   (3)

 639/ 7ال  ات الذن مبان  (4)

  611ت رل  التي أ  ص  (5)

 114ص   ر الذن اَّ أرالنياية ف  غرل  المدأث واَّ (6)
 111ص  النياية ف  غرل  المدأث واَّ ر الذن اَّ أر (7)
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  :-رحمه هللا- (1)قال اإلمام البخاري 

َ َنا َ ِن  َقـااَ  (4)ال  ْهـِرتلِ  َهـنْ (3) ،ُشـَعْأ    َحْخَذَرَنا(2) ،اْلَيَمانِ  َحُذو َمدَّ  ْذـنَ  اْلِمْسـَورَ  َحنَّ  ُمَسـْأن   ْذـنُ  َههللِاـ    َمـدَّ
 َههللاْيـهِ  َُّّ  َىـهللاَّى َِّّ  َرُسواَ  َفَدَتْت  ،َفاِطَمةُ  ِذَ ِلاَ  َفَسِمَعْت  َ ْيال   َحِذ  ِذْنتَ  َخَط َ  َههللِايًّا ِإنَّ  :َقااَ  َمْخَرَمةَ 

- َِّّ  َرُسـواُ  َفَ ـامَ  َ ْيـال   َحِذـ  ِذْنـتَ  َناِصح   َههللِا    َوَهَ ا ِلَذَناِتاَ  َتْغَض ُ  اَل  َحنَّاَ  َقْوُماَ  َأْ ُهمُ  :َفَ اَلْت  َسهللاَّمَ وَ 
دَ  ِمـأنَ  َفَسـِمْعُتهُ  -َوَسـهللاَّمَ  َههللاْيـهِ  َُّّ  َىهللاَّى ـا :َيُ ـواُ  َتَشـيَّ ِبيـبِ  ْذـنَ  اْلَعـاصِ  َحَبـا َحْنَكْمـتُ  َبْعـدُ  َحمَّ َ ِن  الرَّ  َفَمـدَّ

نَّ  ،َوَىَدَقِن  نِل  ِمنِل  (5)َبْضَعة   َفاِطَمةَ  َواِ  ّللاَِّ  َيُسـوَ َها َحنْ  َحْصَر ُ  َواِ  ُسولِ  ِبْنتُ  ت ْجت ِمعُ  ال   و  لَّى- ّللاَِّ  ر   ص 
ل ْيــهِ  ّللاَُّ  ــلَّم   ع  س  ِبْنــتُ -و  ــُدو ِ  و  ــد   ّللاَِّ  ع  ُجــلٍ  ِعْن ــدُ  َوَ ادَ  اْلِخْطَبــةَ  َههللِاــ    َفَتــَراَ  و اِحــدٍ  ر   ْذــنِ  َهْمــِرو ْذــنُ  ُمَممَّ

 -َوَسـهللاَّمَ  َههللاْيـهِ  َُّّ  َىـهللاَّى -النَِّذـ َّ  َسـِمْعتُ  ِمْسـَور   َهنْ  ،اْلُمَسْأنِ  ْذنِ  َههللِا لِ  َهنْ  ،ِشَيا    اْذنِ  َهنْ  َمهللاَمهللاةَ 
َ   َهْذدِ  َذِن  ِمنْ  َلهُ  ِىْيًرا َوَ َكرَ  َ ِن  َقـااَ  َفَدْمَسـنَ  ِإيَّـا ُ  َرِتهِ ُمَىـاهَ  ِفـ  َههللاْيـهِ  َفَدْ َنى َشْم  ،َفَىـَدَقِن  َمـدَّ

 .ِل  َفَوَفى َوَوَهَدِن 
 تخريج الحديث :

 مممد ذن همرو ذن مهللامهللاة الدال ، ،هنالولأد ذن ك أرمن طرلق  (7)مسهللام (6)الذخارت  حخر ه
 به بم هللاه.ال هرت،هن ههللا  ذن المسأن ،هن اذن شيا  

 دراسة رجال اإلسناد :
حمد  هو-،  الرممن هذد حبا يكنى،  الزهري  القرشي لؤي  بن نوفل بن مخرمة بن المسور -

 بعد مولد  وكان حسمهللات ممن الرممن هذد حخت ، هوف ذنت هاتصة وحمه ،الىمابة الصرام 
 هنه ومفظ الشورى  ليال  هوف ذن الرممن هذد خاله مب وكان،  المدأنة وقدم بسنتأن الي ر 
 كان فهللاما ال بأر ذنا مب كان  م حن قتال ه مان ،  م سار ال  مكة ،   ل إ، وحقام بالمدأنة حشيا 

 وستأن خمَ حو حربب سنة  لا وكان ،فمات المن نأق م ار  من م ر حىابه اَّوا المىار
 (8)وسبعأن  الث سنة وحما
 .باق  ر اا اإلسناد   ات  -

 اإلسناد : ىالحكم عل
 إسناد  ىميح ،حخر ه الذخارت ومسهللام .

***** ***** 
 

                                                 

ِبيبِ  ْذنُ  اْلَعاصِ  َحُذو ِمْنُيمْ  َوَسهللاَّمَ  َههللاْيهِ  َُّّ  َىهللاَّى النَِّذ لِ  َحْىَيارِ  ِ ْكرِ  با  -كتا  المناق   –ىميح الذخارت  (1)  الرَّ
 4735رقم  9/33

 476،  ت رل  التي أ  صالممى  اليمان حذو،  الذيران نافب ذن المكمهو   (2)

  367، ،  ت رل  التي أ  صاَّموت  مم   حذ  ذن شعأ هو  (3)
 916،  ت رل  التي أ  صال هرت  شيا  ذن ل هذد ذن ل هذأد ذن مسهللام ذن مممد هو  (4)

 31/418، همد  ال ارت شرح ىميح الذخارت الش   من ال طعة وه  البا  بفتح بضعة (5)

 4441رقم  1/84ما  كر ف  در  النذ  باب – فر  الخمَكتا   –ىميح الذخارت (6)

 3115رقم  4514/ 1با  ف  فضائال فاطمة ذنت رسوا ل  –الىمابة  كتا  فضائال –ىميح مسهللام  (7)
  6/445اإلىابة ف  تمأأ  الىمابة  (8)
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 :-رحمه هللا -قال ابن األثير

ائنة]  ل مان ومدأث(  َ)  - َنمة الضَّ َنمة  اتُ  حت[  ال َّ  (1)  بمْعناَ  وهو ال َّلمة وُلروى .  ال َّ
  (117الحديث رقم )

 .تخرلأ له ىلم حه ر ههللاقالت البام ة : 
***** ***** 

 :-رحمه هللا -قال ابن األثير

ـــأن وهـــو حمـــُدكم ُيَىـــهللاأنَّ  ال فيـــه(  ه{ )   نـــن}  - ـــن حت:  فـــَ نل  َ نَّ  ي ـــاا.  مـــاقن حت[  ِ نِل  َمَ 
 (2)  .ً معا اَّْخَذَ أن ُأدافبُ  ال ت هو :وقأال.  َفَ َطر

 نما عثرت عليها بالمعني ،وقد سبق تخريجها  (3)لم يتم العثور علي لفظة )زنين ( وا 
 

***** ***** 
 :-رحمه هللا-قال ابن األثير 

نِلأن ىال  وال اآلِذق الَعْذد ىال  ّل  يَ َذال ال]  المدأث ومنه -  (4) [  ال ِل
  (118الحديث رقم )

  :-رحمه هللا- (5)قال اإلمام مسلم
 يمـدث ل هذـد ذـن  رلـر كـان :قـاا(6)الشعذ  هن مغأر  هن  رلر حخذرنا ،يمأى ذن يمأى مد نا
 .صالة له تقبل لم العبد أبق إذا : قاا -وسهللام ههللايه ل ىهللاى -النذ  هن
 ريج الحديث :تخ
 .ذ    منهاإلمام مسهللام دون اإلمام الذخارت نفرد به إ

 دراسة رجال اإلسناد :
  ، ل هذد حبا وقأال همرو حبا يكنى ابةمحمد الى:البجلي  جابر بن هللا عبد بن جرير -

 ههللايه ل ىهللاى- ل رسوا فيه توف  ال ت العام ف  إسالمه كان- ل رممه- همر حذو قاا
 (7)أوماً  بدربعأن- وسهللام ههللايه ل ىهللاى- ل رسوا موت قذال حسهللامت  رلر قااو  -وسهللام

 
 

                                                 

 111ص  النياية ف  غرل  المدأث واَّ ر الذن اَّ أر(1) 
 111ص  ية ف  غرل  المدأث واَّ ر الذن اَّ أرالنيا (2)
 (418سذق تخرلأ المدأث  مدأث رقم ) (3)

 111ص  النياية ف  غرل  المدأث واَّ ر الذن اَّ أر (4)
 71رقم  84/ 4 اً تسمية العذد اآلذق كافر  با  -ن كتا  اإليما –ىميح مسهللام  (5)
 387، ت رل  التي أ  ص  الشعذ  شرامأال ذن هامر (6)

 4/71اَّستيعا  ف  معرفة اَّىما  الذن هذد الذر  (7)
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  ،وخاىـة هـن اذـراهيم ،والمـدأث هنـا لـيَ هنـه ،ال حنه أـدلَإ  ة ،المغيرة بن مقسم الضبي :  -
 (18) سب ت التر مة له ف  المدأث رقم

 .باق  ر اا االسناد   ات  -
 اإلسناد : ىالحكم عل

  ه اإلمام مسهللام .إسناد  ىميح ،حخر 
***** ***** 

 :-رحمه هللا-قال ابن األثير 

 (1) [  حْفر ُ  وال حَ ن   َوالَ  حْنَىرُ  ُأُامَّنُكم ال]  المدأث ومنه -
  (119الحديث رقم )

 .تخرلأ له ىلم حه ر ههللاقالت البام ة : 
***** ***** 

 :-رحمه هللا-قال ابن األثير 

 (2)  به َنتَّيمه حت[  بالُذْخال لُنرن ه إنا]  َقيَ ذنَ  َ دل  وَتْسِولِدهم اَّنىار مدأث ومنه(  َ) 
  (111الحديث رقم )

 :-رحمه هللا- (3)قال اإلمام الطحاوي 
 ذـن إذـراهيم مـد نا ، اَّويسـ  ل هذـد ذـن الع لـ  هذـد مد نا ، (4)الس ط  النعمان ذن مممد مد نا
 ذــن ل هذــد ذــن الــرممن هذــد نهــ ،(5) شــيا  اذــن هــن ، كيســان اذــن يعنــ  - ىــالح هــن ، ســعد
 ذن  يا سأدكم من »:  قاا -وسهللام ههللايه ل ىهللاى- ل رسوا حن ، (6)كع  هن ، مالا ذن كع 
 بدنــه:  قــالوا ، « ؟ ســودتمو  بــم »:  قــاا قــيَ اذــن  ــد ،ل رســوا يــا ســأدنا:  قــالوا ، « ؟ ســهللامة
نا ، مـاال حص رنا  وحت »: - وسـهللام ههللايـه ل ىـهللاى- ل رسـوا ف ـاا ، بالبخـل (7)لنزنـه ذلـ  على وا 
 ســأدكم »:  قــاا ؟ ل رســوا يــا ســأدنا فمــن:  قــالوا ، « ســأدكم  اا لــيَ ؟ الذخــال مــن حدوى  دا 
 .« الذرا  ذن بشر
 
 

                                                 

 111ص  النياية ف  غرل  المدأث واَّ ر الذن اَّ أر(1)  
 111ص  النياية ف  غرل  المدأث واَّ ر الذن اَّ أر (2)
 9948رقم  494/ 41مشكال اآل ار لهللاطماوت  (3)
 االشيا  وه  الس ط، ذيب إلى النسبه ه  .الميمهللاة الطا  وكسر ال اف، وفتح الميهللامة، السأن بفتح: الس ط  (4)

 4/363، االنسا  لهللاسمعان   وغأرها والمدأد الشبة،  وخواتيم والمالهق، كالخر ، الخسيسة،

،  ال هرت  ال رش  كال  ذن  هر  ذن المارث ذن ل هذد ذن شيا  ذن ل هذد ذن ل هذأد ذن مسهللام ذن مممد (5)
  916ت رل  التي أ  ص 

 خهللافوا ال أن ال ال ة حمد وهو مشيور ىماذ  المدن  بالفتح السهللام  اَّنىارت  كع  حذ  ذن مالا ذن كع  (6)
 164، ت رل  التي أ  ص  ههللا  خالفة ف  مات

 44/311، لسان المأ ان  به َنتَِّيُمه َحت :بالذخال لَنُ ن ه إنا (7)
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 تخريج الحديث :
من طرلق معمر هن ال هرت ،هن هذد  (3)والخرائط  (2)ومعمر ذن راشد، (1)حخر ه هذد الر اق، 

 هللاه.الرممن ذن كع  به بم 
ف  الصذأر من طرلق حممد ذن ىالح ،هن اذن وه  ،هن أونَ ،هن اذن  (4)،حخر ه الطذران و 

 شيا  ال هرت به بم هللاه.
من طرلق هذد الع ل  ،هن إذراهيم ذن سعد ،هن ىالح ذن  (5)،الشأل اَّىذيان  وحذحخر ه و 

 كيسان ،هن اذن شيا  ،به بم هللاه.
ذد الع ل  ،هن إذراهيم ذن سعد ، ،هن اذن شيا  من طرلق ه(6) ،حذو نعيم اَّىذيان حخر ه و 

 .به بم هللاه
 دراسة رجال اإلسناد:

 .ترجمه له  ى: لم أعثر علالس ط  النعمان ذن مممد -
 .باق  ر اا اإلسناد   ات  -
 سناد :اإل ىالحكم عل -
 تر مه له ىلم حه ر ههللا، الس ط  النعمان ذن مممدسناد  ضعأف ، فيه إ -

***** ***** 
 :-رحمه هللا-ر قال ابن األثي

 (7) [  الخْمر بُشْر  ُأَ نل  ُقرلش من َفًتى]  اآلخر والمدأث
  (111الحديث رقم )

 :-رحمه هللا- (8)قال اإلمام أحمد 
و ْذـنُ  ُمَعاِوَيـةُ  َ َناحد َ َنا ،َهْمـر  َ َنا اْلَفـَ اِرت   ِإْسـَماقَ  َحُذـو ُمَممَّـد   ْذـنُ  ِإْذـَراِهيمُ  َمـدَّ َ ِن  (9)،ُ اََّْْوَ اِهـ ل  َمـدَّ  َمـدَّ

ْأهللاِم لِ  ْذــنِ  َِّّ  َهْذــدِ  َهــنْ  َأِ لــدَ  ْذــنُ  َرِبيَعــةُ  و ْذــنِ  َِّّ  َهْذــدِ  َههللاــى َدَخهللاــتُ : َقــااَ  الــدَّ  َلــهُ  َمــاِئط   ِفــ  َوُهــوَ  َهْمــر 
 (10) اْلَوْهطُ  َلهُ  :ُيَ ااُ  ِبالطَّاِئفِ 

 

                                                 

 31719رقم  447/ 44مىنف هذد الر اق  (1)
 4441رقم  16/ 1مسند معمر ذن راشد  (2)
 74رقم  3/3مكارم اَّخالق لهللاخرائط   (3)
 461رقم  84/ 45المع م الصذأر لهللاطذران   (4)
 86رقم  4/49حم اا المدأث َّذ  الشأل اَّىذيان   (5)
  487/ 4معرفة الىمابة َّذ  نعيم  (6)

 111ص  النياية ف  غرل  المدأث واَّ ر الذن اَّ أر(7)  
 6611رقم  44/345مسند حممد ذن منذال  (8)
    741ت رل  التي أ  ص ، اَّو اه  همرو ذن الرممن هذد (9)

، غرل   المطمئن الموضب وحىهللاه بالطائف قرلة وقأال، بالطَّائف العاص ذن لعمرو كان ماا وهو الَوْهط (10)
 4/993المدأث الذن قتأبة 
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ْيشٍ  ِمنْ  ف ًتى ُمَخاِىـر   َوُهوَ  نخ  ُقر  ْمرِ  ِبُشْرِب  ُيز   َشـْرَبةَ  َشـِر َ  َمـنْ  َحنَّ  َمـِدأث   َهْنـاَ  َذهللاَغِنـ  َفُ هللاـتُ  (1)اْلخ 
ـِ  َّ  َوَحنَّ ، َىـَباًما َحْرَبِعـأنَ  َتْوَبـةً  َلـهُ  َُّّ  َيْ َذـالْ  َلـمْ  َخْمر   ـهِ  َبْطـنِ  ِفـ  َشـِ  َ  َمـنْ  الشَّ  َذْأـتَ  َحتَـى َمـنْ  َوَحنَّـهُ  ُحمِل

 َِ ــِد ــُ  ُ  اَل  اْلَمْ  ــاَل ُ  ِإالَّ  َأْنَي ــهِ  ِمــنْ  َخــَرذَ  يــهِ فِ  الىَّ ــالَ  َخِطأَئِت ــهُ  َأــْومِ  ِمْ  ــهُ  َوَلَدْت ــا ،ُحم  ــى َســِمبَ  َفهللامَّ  ِ ْكــرَ  اْلَفَت
و ْذنُ  َِّّ  َهْذدُ  َقااَ  ُ مَّ  اْنَطهللاقَ  ُ مَّ  َأِد ِ  ِمنْ  ،َأَد ُ  اْ َتَ  َ  اْلَخْمرِ   َههللاـ َّ  َيُ ـواَ  َحنْ  َََِّمـد   ُحِمـال   اَل  ِإنِل  :َهْمر 

  َمنْ  :َيُ واُ  -َوَسهللاَّم َههللاْيهِ  َُّّ  َىهللاَّى -َِّّ  َرُسواَ  َسِمْعتُ . َحُقالْ  َلمْ  َما
 ُتْ َذـالْ  َلـمْ  َهادَ  َفِإنْ  ،َههللاْيهِ  َُّّ  َتا َ  َتا َ  َفِإنْ  َىَباًما َحْرَبِعأنَ  َىاَل    َلهُ  ُتْ َذالْ  َلمْ  َشْرَبةً  اْلَخْمرِ  ِمنْ  َشِر َ 

  ِف  َحوْ  ،ال َّاِلَ ةِ  ِف  َحْدِرت  َفاَل  َقااَ  َهادَ  َفِإنْ  ،َههللاْيهِ  َُّّ  َتا َ  َتا َ  ِإنْ فَ  ،َىَباًما َحْرَبِعأنَ  َىاَل    َلهُ 
 َرُسـواَ  َوَسـِمْعتُ  :اْلِ َياَمـِة َقـااَ  َأـْومَ (2) اْلَخَبااِ  َرْدَغةِ  ِمنْ  َيْسِ َيهُ  َحنْ  َِّّ  َههللاى َم ًّا َكانَ  َهادَ  َفِإنْ  الرَّاِبَعةِ 

 ُنـوِر ِ  ِمـنْ  َههللاـْأِيمْ  َحْلَ ـى  ُـمَّ  ُظهللاَمـة   ِفـ  َخهللاَ هُ  َخهللاقَ  َوَ الَّ  َه َّ  ََّّ  ِإنَّ : َيُ واُ  -َوَسهللاَّمَ  َههللاْيهِ  َُّّ  َىهللاَّى- َِّّ 
 َه َّ  َِّّ  ِههللامِ  َههللاى اْلَ هللامُ  َ فَّ  َحُقواُ  َفهللِاَ ِلاَ  َضالَّ  َحْخَطَد ُ  َوَمنْ  اْهَتَدى َأْوَمِئ    ُنوِر ِ  ِمنْ  َحَىاَبهُ  َفَمنْ  َأْوَمِئ   

ــهِ  َُّّ  َىــهللاَّى َِّّ  َرُســواَ  َوَ ــالَّ َوَســِمْعتُ  ــنَ  ُســهللاْيَمانَ  ِإنَّ  َيُ ــواُ  َوَســهللاَّمَ  َههللاْي ــهِ  َداُودَ  ْذ ــاَلم َههللاْي  ََّّ  َســَداَ  السَّ
 ،ِإيَّـا ُ  َُّّ  َفَدْهَطـا ُ  ُمْكَمـهُ  ُيَىـاِدفُ  ْكًمـامُ  َفَسـَدَلهُ  ال َّاِل َـةُ  َلـهُ  َتُصـونَ  َحنْ  َنْرُ ـو َوَنْمـنُ  اْ َنَتْأنِ  حَْهَطا ُ  َ اَلً ا

 ِإالَّ  ُأِرلـــدُ  اَل  َذْأِتــهِ  ِمــنْ  َخـــَرذَ  َرُ ــال   َحي َمــا َوَســَدَلهُ  ،ِإيَّـــا ُ  َفَدْهَطــا ُ  َبْعــِد ِ  ِمــنْ  َََِّمـــد   َأْنَبِغــ  اَل  ُمهللاًصــا َوَســَدَلهُ 
اَل َ   َوَ ـالَّ  َهـ َّ  َُّّ  َيُكـونَ  َحنْ  َنْرُ ـو َفـَنْمنُ  ُحم ـهُ  َوَلَدْتهُ  َأْومِ  ِمْ الَ  َخِطأَئِتهِ  ِمنْ  َخَرذَ  اْلَمْسِ دِ  َهَ ا ِف  الىَّ

 .  ِإيَّا حَْهَطا ُ  َقدْ 
 تخريج الحديث :

بــه  هن ربيعــة ذــن أ لــد،اَّو اهــ  مــن طرلــق ب يــة ذــن الولأــد الممأــرت ،هــن (3)،النســائ حخر ــه و 
 بم هللاه.

هن ربيعــة ذــن ،اَّو اهــ  ق  الولأــد ذــن مســهللام ،هــنمــن طرلــ(5)واذــن مبــان،  (4)،اذــن ما ــهحخر ــه و 
 به بم هللاه. أ لد

 لـد،هن هذـد ل ذـن هـن ربيعـة ذـن أسـعأد ذـن هذـد الع لـ  ، من طرلق(6)وحخر ه واذن حذ  شأبة، 
 . ذ    منه هب فأرو  الدأهللام ،

بــه  هن ربيعــة ذــن أ لــد،طرلــق اَّو اهــ مــن طرلــق مممــد ذــن أوســف ،هــن  (7)،الــدرام حخر ــه و 
 بم هللاه.

ه بــ ،هن ربيعــة ذــن أ لــد مممــد ذــن أوســف الفرلــاذ ،هن اَّو اهــ ،مــن طرلــق  (8)وحخر ــه الذــ ار،
 ذ    منه.

                                                 

  4/334سان المأ ان بشر  الخمر ، ل َنتَِّيُمه َحت : الخمر بشر  ُأَ ن   قرلش من َفًتى (1)

 4/341، الفائق ف  غرل  المدأث واَّ ر  النار حهال ُهىار :  الخباا َرْدَغة(2) 

رقم  341/ 4، والسنن الصذرت  9679رقم  8/447با  توبة شار  الخمر  –كتا  اَّشربة  –سنن النسائ   (3)
9461 

 4431/ 3با  من شر  الخمر  –كتا  اَّشربة –سنن اذن ما ه  (4)
 9497رقم  481/ 43ىميح اذن مبان  (5)
 31969رقم  8/43مىنف اذن حذ  شأبة  (6)
 3154رقم  493/ 3سنن الدارم   (7)
 3484رقم  6/175البمر ال خار لهللاذ ار (8)
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من طرلق مممد ذن الميا ر ،هن هرو  ذن رويم ، هن هذـد (2) ،خ لمةواذن  (1)الطذران ، حخر ه
 . نمو ل ذن الدأهللام  ،به ذ

 هبــ ،د،هن هذــد ل ذـن فأــرو  الــدأهللام هن ربيعــة ذـن أ لــ،مــن طرلـق اَّو اهــ  (3)،المــاصمحخر ـه و  
 .بم هللاه 

بــه هن ربيعــة ذــن أ لد،،اَّو اهــ العبــاَ ذــن الولأــد،هن حذيــه ،هــن مــن طرلــق (4)وحخر ــه الذأي ــ  
 ذ    منه.

ـــاذ ح ر ـــه و  ـــق (5)الفرل ـــن فأـــرو  هن ربيعـــة ذـــن أ،معاويـــة ذـــن ىـــالحمـــن طرل ـــد،هن هذـــد ل ذ  ل
 .بم هللاه  هب ،الدأهللام 

 دراسة رجال اإلسناد:
 .ر اا اإلسناد   ات  ميب-

 اإلسناد : ىالحكم عل
 .(6)شعأ  اَّرناوط إسناد  ىميح ، وقد ىممه

***** ***** 
 :-رحمه هللا-قال ابن األثير 

 :  هائشة ف  مسان شعر ومنه(  َ) 
 (7)  ذِرلَبةً  ُتَ نل  ما َرَ ان   َمَىان   - 

  (112الحديث رقم )
 :-رحمه هللا- (8)قال اإلمام البخاري 

َ ِن َمــ ــد   ْذــنُ  ِبْشــرُ  دَّ ــا ،َخاِل ــدُ  َحْخَذَرَن ــَمى َحِذــ  َهــنْ ، ُســهللاْيَمانَ  َهــنْ (9) ،ُشــْعَبةَ  َهــنْ ، َ ْعَفــر   ْذــنُ  ُمَممَّ  الض 
انُ  َوِهْنَدَها -َهْنَيا َُّّ  َرِض َ - َهاِئَشةَ  َههللاى َدَخهللاَنا: َقااَ  (11) ،َمْسُروق   َهنْ (10)  ُأْنِشـُدَها َ اِذـت   ْذنُ  َمسَّ

ــال   ،َلــهُ  ِبَدْذَيــات   ُيَشــذِل ُ  اِشــْعرً  ق  ــانٌ  :و  ز انٌ  ح ص  ــا ر  نخ  م  ــةٍ  ُتــز   اْلَغَواِفــالِ  ُلُمــومِ  ِمــنْ  َغْرَ ــى َوُتْىــِبحُ (12)ِبِريب 
                                                 

  4547رقم  443/ 4مسند الشامأأن لهللاطذران   (1)
  545رقم  68/ 3ىميح اذن خ لمة   (2)
 83رقم  41/ 4المستدرا لهللاماصم  (3)
  4881رقم  9/8  اإليمان لهللاذأي   شع (4)
 97رقم  4/98ال در لهللافرلاذ   (5)
 3/674مسند حممد ذن منذال  (6)

 111ص  النياية ف  غرل  المدأث واَّ ر الذن اَّ أر (7)
  1416رقم  434/ 9 اإلفامدأث  با  – المغا ت كتا   – الذخارت ىميح  (8)
 366، ت رل  التي أ  ص  الواسط  بسطام حذو موالهم العتص  الورد ذن الم اذ ذن شعبة (9)

 941، ت رل  التي أ  ص بكنأته مشيور العطار الصوف  الضمى حذو ،اليمدان  ىذيح ذن مسهللام (10)

 938، ت رل  التي أ  صاليمدان  مالا ذن اَّ د  ذن مسروق  (11)

أر غرل  ما ف  الىميمأن ، تفسبك ا أ ن  فيو حتيمته حت بك ا فالنا ح ننت ي اا تتيم ال حت:ذرلبة ت ن  وما (12)
4/395  



 - 469 - 

 َوَقــدْ  ،َههللاْيــاِ  َأــْدُخالَ  َحنْ  َلــهُ  َتــْدَ ِنأنَ  ِلــمَ : َلَيــا َفُ هللاــتُ  :َمْســُروق   َقــااَ  َكــَ ِلاَ  َلْســتَ  َلِصنَّــاَ  َهاِئَشــةُ ، َلــهُ  َفَ اَلــْت 
 ،اْلَعَمـى ِمـنْ  َحَشـد   َهـَ ا    َوَحت   :َفَ اَلـْت  (1){ َهِظـيم   َهَ ا    َلهُ  ِمْنُيمْ  ِكْذَر ُ  َتَولَّى َوالَِّ ت} : َتَعاَلى َُّّ  َقااَ 
 -َوَسهللاَّمَ  َههللاْيهِ  َُّّ  َىهللاَّى- َِّّ  َرُسواِ  َهنْ  ُأَياِ   َحوْ  ُأَناِفحُ  َكانَ  ِإنَّهُ  :َلهُ  َقاَلْت 

 خريج الحديث :ت
 .به بم هللاه ،هن شعبة ذن الم اذ،هن سهللايمان ذن ميران من طرلق  (2)حخر ه مسهللام

 مممد ذن أوسف ،هن سفيان،هن سهللايمان ذن ميران ،هن به بم هللاه. من طرلق  (3)حخر ه الذخارت 
شعبة ذن الم اذ،هن سهللايمان ذن ميران ،هن به من طرلق اذن حذ  هدت،هن  (4)حخر ه الذخارت 

 بم هللاه .
 دراسة رجال اإلسناد :

 (97) سب ت التر مة له ف  المدأث رقم  ة ىميح الصتا ،   محمد بن جعفر الهذلي :  -
   ة مافظ ، وتدليسه ال يضر مت  ولو لم يىرح بالسما  ، سليمان بن مهران األسدي : -

 (45) سب ت التر مة له ف  المدأث رقم
 .باق  ر اا اإلسناد   ات  -

 د :اإلسنا ىالحكم عل
 إسناد  ىميح ،حخر ه الذخارت ومسهللام .

***** ***** 
 

 :-رحمه هللا-قال ابن األثير

 وحىــال.  قـْدِر  ِهَظــم فـ  هْرشـه ذــَوْ ن  حت[  َهْرشـه وِ َنــة خهللا ـه هـددَ  ّل  ُســبمان]  فيـه{ ...   نـه} 
ليـا مـن المْم وفـة الـواو مـن ِهـو    فأيـا واليـا ُ  الواوُ  الصهللامة  كوهـد وِ نـة نـاو ْ  أـ ن  وَ ن :  ت ـوا حول
نما ِهَد  َيِعد  (5) ،لفظيا َّْ ال  كرناها وا 

  (111الحديث رقم )
 
 
 
 
 

                                                 

 (44سور  النور ) (1)

رقم  4541/ 1فضائال مسان ذن  اذت  با  – فضائال الىمابة رض  ل هنيم كتا   –ىميح مسهللام  (2)
3188 

ُ َحْن َتُعوُدوا ِلِمْ هللِاِه َحَذًدا { – تفسأر ال رآن كتا   –الذخارت ىميح  (3) َّّ  1799رقم  6/416 َبا  } َيِعُظُكْم 

ُ َههللِايم  َمِكيم   "ا  ب – تفسأر ال رآن كتا   –الذخارت ىميح (4)  َّّ ُ َلُصْم اآْلَياِت َو َّّ  1796رقم  6/416"َوُلَذأِلُن 

 111ص  النياية ف  غرل  المدأث واَّ ر الذن اَّ أر (5)
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 :-رحمه هللا- (1)قال اإلمام مسلم

 مــد نا :قــالوا همــر حذــ  الذــن والهللافــظ (3)همــر حذــ  ذــناو  ،(2)الناقــد وهمــرو ،ســعأد ذــن قتأبــة مــد نا
 (5)  ولرلـة هن هباَ ذنا نه(4) ،كرل  هن ،طهللامة آا مولى الرممن هذد ذن مممد هن سفيان

  ــم ،مســ دها فــ  وهــى الىــبح ىــهللاى مــأن بكــر  هنــدها مــن خــرذ وســهللام ههللايــه ل ىــهللاى النذــ  حن
 قـاا :نعـم قالـت ههللاأيـا فارقتـا التـ  المـاا ههللاـى  لـت مـا: ف ـاا،  السـة وهـ  حضمى حن بعد ر ب
 منــ  قهللاــت مــاب و نــت لــو مــرات  ــالث كهللامــات حربــب بعــدا :قهللاــت ل ــد- وســهللام ههللايــه ل ىــهللاى- النذــ 
 ."كلماته ومداد ،عرشه وزنة ،نفسه ورضا ،خلقه عدد ،وبحمده هللا سبحان "،لو نتين الأوم

 تخريج الحديث :
 .نفرد به مسهللام دون اإلمام الذخارت إ

 دراسة رجال اإلسناد : 
سب ت التر مة له    ة،واختالطه وتدليسه ال يضر،: سفيان بن عيينة بن أبي عمران الهاللي -

  .(24)ث رقم ف  المدأ
 ف  ال  ات (8)و كر  اذن مبان مافظ ، (7):قاا ال هذ  (6):العدني عمر أبي بن يحيى بن محمد -
 :(11)اذن حذ  ماتم قااىدوق ىنف المسند  ،  (10):ىدوق ، وقاا اذن م ر (9) : قاا العأن  ،

 .غفهللاة به وكان ىالما ر ال كان: قاا هنه ذىح سدلت
 . ىدوق قالت البام ة : هو 

 باق  ر اا اإلسناد   ات  -
 اإلسناد : ىالحكم عل

 إسناد  ىميح ، حخر ه اإلمام مسهللام .
***** ***** 

                                                 

رقم  3154/ 1وهند النوم  با  التسذيح حوا النيار –كتا  ال كر والدها  والتوبة واالستغفار  –ىميح مسهللام  (1)
3736 

  136، ت رل  التي أ  ص البغدادت ه مان حذو الناقد بكأر ذن مممد ذن همروهو  (2)

 944، ت رل  التي أ  صالعدن  همر حذ  ذن يمأى ذن مممد (3)

  164، ت رل  التي أ  ص  هباَ ذن مولى رشدأن حذو المدن  موالهم الياشم  مسهللام حذ  ذن كرل  (4)

 ذن مار ة ذن ربيعة ذن همرو ذن المىطهللاق وهو   يمة ذن مذأ  ذن ضرار حذ  ذن المارث ذنت رلة ول (5)
 خمَ سنة ف  المرلسيب غ و  المىطهللاق ذن  سهللام و ههللايه ل ىهللاى النذ  غ ا لما ،المىطهللا ية الخ اهية همرو

، وكاتذيا  َيق ذن  اذت سيم ف  المىطهللا   ىفوان ذن مسافب تمت وكانت  ولرلة وقعت وسباهم ست حو
 7/969، اإلىابة ف  تمأأ  الىمابة رسوا ل ،  م ت و يا 

 944ت رل  التي أ  ص  (6)

  341/ 3الصاشف لهللا هذ   (7)

  58/ 5ال  ات الذن مبان   (8)

 66/ 6مغان  اَّخيار لهللاعأن    (9)

 944ت رل  التي أ  ص (10)

  431/ 8ال رح والتعدأال  (11)
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 :-رحمه هللا-قال ابن األثير 

 مـن َقَىـمنا وكـمْ ]  تعـالى ك ولـه.  حُههللايـا ال َّان  أِرلد[  ال انية ُقْسَطنِطأنًّة]   كر فيه(  ه{ )   نا} 
 (2) . اَّهالْ  ظالمة حت (1)[ ظالمةً  كانْت  َقْرلة

  (114الحديث رقم )
 .له تخرلأ ىلم حه ر ههللاقالت البام ة : 

***** ***** 
 :-رحمه هللا-قال ابن األثير 

ْنيـة َذُنـو نمـن:  قـالوا ؟ حنتم من:  ف اا  عهللابة ذن مالا ذُنو ههللايه وفد إنه]  وفيه(  َ)  :  ف ـاا ال ِل
ْشد  َذُنو حنتم ذال نية[  الرِل  ُيَسـمَّون  مالـا وبنو.  كالِعْ    والمرح  الرَّ ال َوَلد آخرُ  : والصسر بالفتح ال َّ
نية ذن  نما.  ل لا ال ِل ْشـد  ذُنـو حنتم ذال- وسهللام ههللايه ّل  ىهللاى- النذ  ليم قاا وا   همـا ليـم َنْفيـاً  الرِل

نية لفظُ  أوهُمه نا من ال ِل ْشـد  ن ـيُ   وهـو ال َّ نيـة فـ  الفـتح اَّ هـرت  و عـال.  الرِل  حفىـحَ  والرِلشـد  ال ِل
 (3) حيضا المدأث ف  وهو ِلِ نية هو:   نا من كان إ ا لهللاَولد وي اا.  الهللا غتأن

  (115الحديث رقم )
 :-رحمه هللا- (4)شيبة أبي ابناإلمام  قال 
َ َنا َ َنا:  َقااَ  ، اْلَمَسنِ  ْذنُ  ُمَممَّدُ  َمدَّ  َحنَّ  َواِئـال   حِذـ  َهنْ  ، َذْيَدَلةَ  ْذنِ  َهاِىمِ  َهنْ  ، َسهللاَمةَ  ْذنُ  َممَّادُ  مدَّ
ُنـو ن ْحـنُ  : َفَ ـاُلوا ؟َحْنـُتمْ  َمنْ :  َفَ ااَ  ، -وسهللام ههللايه ل ىهللاى- لِ  َرُسواَ  َحَتْوا َحَسد   َذِن  َوْفدَ   ، ِزْني ـة   ب 
ال   ة   ب ُنو أ ْنُتمْ :  ف ق   .ِرْشد 

 تخريج الحديث :
ذـن سـهللامة ،هـن هاىـم موس  ذن اسماهأال ،هن ممـاد من طرلق  (5)،حخر ه مممد ذن الضرلَ 

 .به بم هللاه  ذن ذيدلة،

 

 دراسة رجال اإلسناد :
 وهـو هنه يسمب ولم -سهللام و ههللايه ل ىهللاى- النذ  حدرا : األسدي وائل أبو سلمة بن شقيق -

 لـه وكـان وتسـعأن تسـب سـنة وتـوف ، ههللاـ  مـب ىـفأن شـيد قـد وكان، مسعود ذن ل هذد ىام 
 (6) ذنا  ر ب وا  ا ،ن ضه غ ا فإ ا معه وداذته هو يسكنه قى  من خص

 (7)مائتأن سنة مات لأن، فيه ىدوق  التال، ل به الصوف ، األسدي، الزبير بن الحسن بن محمد -

 .ما ه واذن والنسائ ، الذخارت، له روى 
 

                                                 

 (44سور  اَّنذيا  اآلية )( 1)

 111ص  النياية ف  غرل  المدأث واَّ ر الذن اَّ أر (2)
 111ص  النياية ف  غرل  المدأث واَّ ر الذن اَّ أر (3)
 4476رقم  319/ 43مىنف اذن حذ  شأبة  (4)
 41رقم  47/ 44فضائال ال رآن لمممد ذن الضرلَ  (5)
  4/918حسد الغابة  (6)

 181  ت رل  التي أ  ص(7) 
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 (3)شأل :ماتم حذو وقاا(2)بش   وليَ حدركته، قد :آخر موضب ف  وقاا(1)شأل :معأن ذن يمأى قاا

   ـة هـو :شـأبة حذـى ذـن ه مـان وقـاا (6)بـه بـدَ ال :الع هللاـ  وقـاا (5)الـدارقطن و (4)الذـ ار وو  ـه 

 مدأ ـه يكتـ  ىـالح، :داود حذـو وقـاا (7)ضـعأف وهـو فـال، م ـة حمـا :قـاا م ـة هـو :قأـال ىـدوق،
 وقاا(9) ضعيفان :اَّسدت المسن ذن ومممد اليمدان ، المسن ذن مممد :سفيان ذن يع و  وقاا(8)

  كـرت مـا غأـر ولـه :مدأ ـه بعـ   كـر حن بعـد هـدت اذـن وقـاا (10)،مدأ ـه ىههللاـ أتـابب ال :الع أهللاـ 

 فـ  مبـان اذـن و كـر  .(11) بدًسـا بمدأ ـه ى حر  ولـم النـاَ، مـن ال  ـات هنـه ومـدث وحفـراد، حمادأـث

 لـيَ اَّسـانأد، وي هللاـ  المراسـأال، أرفـب ممـن الخطـد، فـامش كـان :الم ـرومأن فـ  وقـاا ،(12)ال  ـات

 همر، اذنه حدركت وقد ضعأف، :السا   وقاا .هندهم بال وى  ليَ :ماصمال وقاا(13) ،به يمتأ ممن

   (14)حمادأث حذيه هن هنه وكتذت
 .لأن فيه ىدوق  حنه م ر، اذن قاله ما فيه الرا ح :قالت البام ة 

لم بن حماد -  مفظه وتغأر ، اذت ف  الناَ ح ذت هاذد   ة سهللامة، حذو ،البصري  دي نارٍ  بنِ  ةس 

 (15)اَّربعة واَّئمة ومسهللام، تعهللاي ًا، الذخارت  له روى  ومائة، وستأن ببس سنة مات بدخر ،
 ال :حخـرى  مـر  وقـاا والنسـائ (17)المـدأث مسـن ىـالح، ر ـال: و اد والع هللاـ  ،(16) معـأن اذـن و  ـه 

  لـد ذـن وههللاـ   اذـت فـ  سـهللامة ذـن ممـاد  :مـاتم حذـو وقـاا(19)ال  ـات ف  مبان اذن و كر  (18)به بدَ

  حئمة من هو  ":هدت اذن وقاا .(20)بمدأ يما وحههللاميم الناَ حضبط وهو همام، من إل  حم 

                                                 

  67/ 39تي أ  الصماا  (1)
  4/415رواية الدورت  –تارلل اذن معأن  (2)
  339/ 7ال رح والتعدأال  (3)
  413/ 5تي أ  التي أ   (4)
  81سااالت مم   ص  (5)
  349/ 3ال  ات لهللاع هللا   (6)
  441تارلل حسما  ال  ات الذن شاهأن ص  (7)
  381/ 3سااالت اآل رت  (8)
  496/ 4المعرفة والتارلل  (9)

  496/ 1  الصذأر لهللاع أهللا  الضعفا (10)
  474/ 6الصامال ف  الضعفا   (11)
 78/ 5ال  ات الذن مبان  (12)
  3/377الم رومأن الذن مبان  (13)
 461/ 3، الصاشف 67/ 39، تي أ  الصماا  637/ 3، التعدأال والت رلح  4/66تر مته ف  التارلل الصذأر  (14)

 413/ 5، تي أ  التي أ  
 478  ت رل  التي أ  ص (15)
  15ه مان الدارم  ص  رواية –تارلل اذن معأن  (16)
  445/ 4ال  ات لهللاع هللا  (17)
  934/ 3التعدأال والت رلح لهللابا    (18)
 346/ 6 ال  ات الذن مبان (19)
  414/ 4 ال رح والتعدأال (20)
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 ، الدأن ف  فاتيمو  سهللامة، ذن مماد ف  تصهللام من : المدأن  اذن قاا كما وهو المسهللامأن،

 يسـندها ال حمادأـث حأـو  هـن سـهللامة ذن مماد حسند  :حممد وقاا .(1) فيه منذال ذن حممد قوا وهك ا 

 وقـاا (2) فيـه وح ذـتيم الطولـال، ممأـد خالـه بمـدأث الناَ حههللام سهللامة ذن مماد :مر  وقاا هنه، الناَ

  (3)مالا قو  ف  وليَ يغهللاط، ىدوق    ة  :ال هذ 

  لد، ذن وههللا  الذنان ،  اذت ف  الناَ ح ذت وهو بدخر ، مفظه تغأر ،   ة حنه الرا ح :قالت البام ة

 الطولال وممأد
 له ىدوق  الم رى ، بكر حذو الصوف ، موالهم دي،األس النجود، أبي ابن وهو بهدلة، بن عاصم -

 لـه روى  (4)ومائـة وهشـرلن  مـان سـنة مـات م رون، الىميمأن ف  ومدأ ه ال را  ، ف  م ة حوهام،

 واَّهمـش :وقـاا حممـد، وو  ـه(5)مدأ ـه فـ  الخطـد ك أـر كـان حنـه إال :وقـاا ،سـعد اذن و  ه .ال ماهة
 .ىالح ر ال   ة، :مر  حممد وقاا .المدأث ت ذأت ف  ،ههللايه اَّهمش أختار شعبة وكان(6)منه حمفظ

 وقـاا(7)منـه حمفـظ واَّهمـش بـه، بـدَ ال   ـة :مـر  وقـاا .  ة :مر  وقاا به، بدَ ال :معأن اذن وقاا

 حذو وو  ه .ىالح :ماتم حذو وقاا(8)ال را  ، ف  رحسا   ة، وكان لهللا رآن، وقرا   سنة، ىام  :الع هللا 

 (9)ههللايـة اذـن فيـه تصهللاـم وقـد   ـة، إنـه :ي ـاا حن هـ ا، ممهللاـه لـيَ :ف ـاا ،مـاتم َّذـ   لـا فـ كر  رهـة،
 المـدأث، ىـالح الىـدق، ممـال هنـدت ممهللاـه :وقـاا .المفـظ سـ   هاىـم، اسـمه كان من كال :ف اا

 وقاا(12)ث ال  ا  ف  مبان اذن و كر  .(11)ش   مفظه ف  :الدارقطن  وقاا(10)المافظ ذ اا يكن ولم

  .  ة وهو اضطرا ، مدأ ه ف  :سفيان ذن يع و  وقاا .بدَ به ليَ :النسائ 
 لـم :الذـ ار بكر حذو وقاا .المفظ سو  إال فيه يكن لم :الع أهللا  وقاا .نكر  مدأ ه ف  :خراش اذن وقاا

 :سهللامة ذن مماد قاا :قانب اذن وقاا .مشيور وهو  لا، ههللاى مدأ ه ترا حمدا نعهللام وال بالمافظ، يكن

 شير هن روى  حنه :م ر اذن هن ون ال شأًئا، حنَ من يسمب لم : العالئ قاا(13)همر  آخر ف  خهللاط

  (14) وائال حبا ذأنيما حن والىميح البكرت، مسان ذن والمارث موش ، ذن

                                                 

  366/ 3 الصامال ف  الضعفا  (1)
  395/ 7 تي أ  الصماا (2)
  415/ 4الصاشف  (3)
  389ص  ت رل  التي أ  (4)
  431/ 6ات الصذرت  الطب (5)
  441/ 4،  131/ 4العهللاال ومعرفة الر اا  (6)
، وتي أ  التي أ   948/ 4، والصاشف  174/ 44، وتي أ  الصماا  491انظر تارلل حسما  ال  ات ص  (7)
9 /49  

  3/9ال  ات لهللاع هللا   (8)
م اَّسدت موالهم البىرت ، حمد اَّهالم ، هو إسماهأال ذن ههللاية ، حذو بشر إسماهأال ذن إذراهيم ذن م س (9)

 ( 433/ 4وههللاية ه  حمه ، مات سنة  الث وتسعأن ومائة ) ت كر  المفاظ 
  411/ 6ال رح والتعدأال  (10)
 15سااالت الذرقان  ص  (11)
  396/ 7ال  ات الن مبان   (12)
،  446/ 4  الصذأر لهللاع أهللا  ، الضعفا 551/ 4، التعدأال والت رلح  187/ 6تر مته ف  التارلل الصذأر   (13)

  948/ 4، الصاشف  174/ 44، تي أ  الصماا  49/ 9تي أ  التي أ  
  314 امب التمىأال ص   (14)
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 .ال رآن قرا   ف  مالوته مب أخطئ، ىدوق  حنه الرا ح قالت البام ة :

 اإلسناد: ىالحكم عل
 النجود، أبي ابن وهو بهدلة، بن عاصم ، األسدي الزبير بن الحسن بن محمداسناد  مسن ، فيه 

   ميعيم بمرتبة ىدوق.،األسدي
 

***** ***** 
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 المبحث الخامس                                       
 الواو مع الزاي باب

 :-رحمه هللا-قال ابن األثير 

 ؟  و ـان ومـا:  قأـال.  ال نـة مَ َبـةُ  اذتدَرتـه ّل  سذأال ف  َ ْوَ أن حنفق من]  فيه(  ه{ )   وذ} 
وذ فـــ  اَّىـــالُ [  َبِعأـــَران حو َهْذـــدان حو فرســـان:  قـــاا ـــنف:  الـــ َّ  وكـــال شـــى  كـــال مـــن والنَّـــو ُ  الىِل

 حنفــق مــن أرلــد.   وذ منيمــا وامــد وكــال  .   و ــان فيمــا ن يضــأن حو كانــا شــكهللاأن ُمْ تــِرَنأن شــأئأن
 ىـهللاى النذـ  كـالم مـن وهو  ر حذ  مدأث من ال مخشرت  َ َعهللاه.  ّل  سذأال ف  ماله من ِىنْفأن

 (1) هنه حيضا هرلر  حذو م هللاه وُلروى .  وسهللام ههللايه ّل 
  (116الحديث رقم )

 :-رحمه هللا- (2)قال اإلمام أحمد
َ َنا َ َنا (4)  ُقرَّ َ  َهنْ (3) َسِعأد   ْذنُ  َيْمَأى َمدَّ َ ِن  اْلَمَسنُ  َمدَّ  ِإَلى اْنَتَيْأتُ  :َقااَ  ُمَعاِوَيةَ  ْذنُ  َىْعَىَعةُ  ،َمدَّ
َبَ  ِ   َبِعأـر   ُهُنـقِ  ِفـ  ِقْرَبـةً  حَْههللاـقَ  َوَقـدْ ، َحْىـَدَرَها  ُـمَّ  َحْوَرَدَها َقدْ  ِذَرَواِمالَ  َتهللا َّاِن  َقدْ  َ رل   ِبَدِذ  َحَنا َفِإَ ا(5) الرَّ
 َهَمهللِاـ  ِلـ  َقـااَ  َلـاَ  َمـا َ رل   َحَبـا َيـا :ُقهللاـتُ  اْلَعـَر ِ  َحْخاَلقِ  ِمنْ  ُخهللاً ا َوَكانَ  َحْىَماَبهُ  َوَيْسِ  َ  ِلَيْشَر َ  ِمْنَيا
- َِّّ  َرُسـواَ  َسـِمْعتُ  :َقـااَ  :َيُ ـواُ -َوَسـهللاَّمَ  َههللاْيـهِ  َُّّ  َىـهللاَّى -َِّّ  َرُسـواَ  َسـِمْعتَ  َمـا َ رل   َحَبا َيا ِإيه   ُقهللاتُ 

ــهِ  َُّّ  َىــهللاَّى ــنْ  َيُ ــواُ  -َوَســهللاَّمَ  َههللاْي ــق  أ   م  ــْينِ  ْنف  ْوج  ــنْ  ز  ــهِ  ِم اِل ــهُ  م  ْت ر  ــةُ  اْبت د  ب  ج  ــةِ  ح  نَّ ــا اْلج   َهــَ انِ  َمــا ُقهللاَن
ْوَ انِ  نْ  َفَرْماَلنِ  ِرَمااًل  َكاَنْت  ِإنْ :َقااَ  ال َّ نْ  َفَفَرَسـانِ  َخـْياًل  َكاَنْت  َواِ  فبعأـران ، متـ  هـد  ِإِبـاًل  َكاَنـْت  َواِ 

 حىناف الماا كهللاه"
 تخريج الحديث :

ذن حذ  المسن  من طرلق أونَ العذدت ،هن المسن (7)والصذرى  (6)ائ  ف  الىغرى،النسر ه خح
 البىرت ، ،به بم هللاه. 

ذــن حذــ   مــن طرلــق أ لــد ذــن هــارون،هن هشــام اَّ دت،هــن المســن (8)وحخر ــه اذــن حذــ  شــأبة، 
 المسن،به بم هللاه.

                                                 

 111ص  النياية ف  غرل  المدأث واَّ ر الذن اَّ أر (1)
 34144رقم  49/439مسند اإلمام حممد ذن منذال  (2)
 414 رل  التي أ  ص، تالفطان التميم   َسِعأد   ْذنُ  َيْمَأىهو   (3)

  3/35، ت رل  التي أ  البىرت  السدوس  خالد ذن قر هو (4)  

َب  : ال وهرت قاا  (5) ، النياية ف  غرل   الِغفاِرت  َ رل  حذ  َقْذر ذيا المدأنة ُقْر  معروفة َقْرلة:  بالتمرلا الرَّ
 196/ 3المدأث واَّ ر 

 4489رقم  6/18سذأال ل  با  فضال النف ة ف  –كتا  ال ياد  –سنن النسائ   (6)
  1475رقم  4/43السنن الصذرت لهللانسائ    (7)
 45851رقم  9/418مىنف اذن حذ  شأبة  (8)
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 حذـ  المسـن، ذـن من طرلق هذد المهللاـا ذـن همـرو ذـن مـر ،هن المسـن (1)وحخر ه حممد ذن منذال،
 به ذ    منه.

 ذن حذ  المسن،به بم هللاه. من طرلق هشام اَّ دت،هن المسن  (3)والذأي   ، (2)وحخر ه الدرام ،
من طرلق أونَ العذدت ،ومذأ  ذـن الشـيأد ،وممأـد  (5)وحذو نعيم اَّىذيان ،  (4)وحخر ه الذ ار،

 .نمو ذن حذ  المسن البىرت ،به ذ الطولال، هن المسن
ذن  من طرلق سالم ذن هذد ل الخياط ،هن المسن (7)والصذأر، (6)  ذران  ف  اَّوسط،وحخر ه الط

 حذ  المسن البىرت ،به بم هللاه.
ذـن حذـ  المسـن  من طرلق بشر ذن المفضال ،هـن  أـونَ العذـدت ،هـن المسـن(8)وحخر ه الماصم 

 البىرت ،به بم هللاه.
ذـن حذـ  المسـن  ن خالـد،هن المسـن،من طرلق حذو هـامر الع ـدت ،هـن قـر  ذـ(9)اذن مبانوحخر ه 

 البىرت ،به بم هللاه.
ذـن حذـ  المسـن البىـرت ،بـه  من طرلـق حشـعث ذـن هذـد المهللاـا،هن المسـن(10)حذو هوانة حخر ه و 

 بم هللاه.
ذــن  هـن المسـن مـن طرلـق المـربن مالـا، هـن  عفـر ذـن ميـان،(11)وحخر ـه حذـو بكـر اإلسـماهأهللا 

 حذ  المسن البىرت ،به ذ    منه.
 سناد :دراسة رجال اإل

ه أرســال و أــدلَ ،وقــد ىــرح بالســما  فــ    ــة ف يــه ،ولصنــ الحســن بــن أبــي الحســن البصــري : -
 .(94) ب ت التر مة له ف  المدأث رقمس المدأث ،

 .باق  ر اا اإلسناد   ات -
 اإلسناد: ىالحكم عل

 (12) شعأ  اَّرناوط ، وقد ىممهاسناد  ىميح 
                                                 

 34194رقم  498/ 49مسند حممد  (1)
 3114رقم  3/368سنن الدارم   (2)
 1373رقم  1/44شع  اإليمان لهللاذأي    (3)
 4444رقم  5/385ار   البمر ال خار مسند الذ (4)
 486رقم  334/ 4ال نة َّذ  نعيم  ىفة (5)
 6117رقم  6/418المع م اَّوسط لهللاطذران   (6)
 4633رقم  3/341المع م الصذأر لهللاطذران   (7)
 3145رقم  86/ 3المستدرا لهللاماصم  (8)
 1619رقم  913/ 41ىميح اذن مبان  (9)

  6137رقم  491/ 8مستخرذ اذو هوانة  (10)
 431رقم  168/ 4إلسماهأهللا  مع م حسام  الشأو  َّذ  بكر ا (11)

 9/495مسند حممد ذن منذال ( 12)
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 :-رحمه هللا-قال ابن األثير

ــد قــاا]  يــهف{ ...   ود}  ــيَ هذــد ِلَوْف :  اَّْ ِوَد [  نعــم:  قــالوا ؟ شــى    حْ ِوَدِتصــم مــن حَمَعكــم:  الَ 
 (1) . ال ياَ غأر ههللاى  اد  مب

 (117الحديث رقم )
 _:رحمه هللا _  (2)البخاري اإلمام قال 
  هباد ذن شيا  مد نا: قاا العىرت  الرممن هذد ذن يمأى مد نا :قاا إسماهأال ذن موسى مد نا

 ىـهللاى- النذـ  إلـى وفادتنـا فـ  لنا ذدا لما:  قاا أ كر سمعه(3) ال يَ هذد وفد بع  حن لعىرت ا
 ههللايـه فرددنـا فسـهللام لـه قعـود ههللاـى أوضـب ر ـال تهللا انـا ال ـدوم شارفنا إ ا متى سرنا- سهللام و ههللايه ل
 ركمَّبشـ  ئـت طهللاذـت إيـاصم وحهـال بكـم مرمبـا :قـاا ال يَ هذد وفد قهللانا ؟ال وم ممن :ف اا وقف  م

 هــ ا مـن غـدا ليـدتأن ف ـاا المشـرق  إلـى نظـر إنـه لنـا بـاَّمَ -سـهللام و ههللايـه ل ىـهللاى- النذـ  قـاا
 فدمعنـت ،رامهللاتـ  ههللاـى فشـددت ،حىـبمت متـى حرو  فذـت ،العـر  وفـد خأـر المشـرق  يعنـ  الو ـه
 ذ ماميـا رامهللاتـه  نـى  ـم روامهللاصـم راَو رفعـت  ـم بـالر و  وهممت ،النيار ارتفب متى المسأر ف 

 من موله وحىمابه- سهللام و ههللايه ل ىهللاى- النذ  إلى انتيى متى ذدئه ههللاى هود  أوضب ارا ع
 همـر يـا ذيـم لـا حنـى: ف ـاا ،ال ـيَ هذد ذوفد حبشرا  ئت وحم  بدذ : ف اا واَّنىار الميا رلن

 وكان م اهدهم ف  ال وم وتييد ذخأر ل بشرا :ف اا  لا ف كر حظهللاوا قد ح رت  ههللاى حوال  هم :قاا
 ف ــدم ر هللايــه وبســط ههللايــه فاتصــد أــد  تمــت ردائــه  أــال فــدل ى قاهــدا- ســهللام و ههللايــه ل ىــهللاى- نذــ ال

 حمرمــوا وحىـمابه -سـهللام و ههللايـه ل ىــهللاى- النذـ  رحوا فهللامـا واَّنىـار الميــا رون  ذيـم ففـرح الوفـد
 مالــه ههللاــى متصــئ -ســهللام و ههللايــه ل ىــهللاى- والنذــ  ال ــوم فدوســب ســراها وحقذهللاــوا ،ذيــم فرمــا ركــاذيم
 ف مــب هىــر ذــن  لــاد ذــن النعمــان ذــن المــارث ذــن منــ ر ذــن هائــ  ذــن منــ ر وهــو اَّشــأ فتخهللاــف
 ولـبَ السـفر  يـا  هنـه وحل ـى لـه هأبـة حخـرذ  ـم متاهيـا و مـب ،حمماليـا ومـط حناخيا  م ،ركاذيم
 وىـام  و هـيمكم سـأدكم مـن -سـهللام و ههللايـه ل ىـهللاى- النذـ  :ف ـاا مترسـال يمش  حقذال  م مهللاة

 قائدنا وهو ال اههللاية ف  سادتنا آباا  كان :قالوا ه ا سادتصم ذنا :وقاا إليه بد معيم افدشارو  حمركم
 -ســهللام و ههللايــه ل ىــهللاى- النذــ  اســتوى  ،ناميــة مــن ي عــد حن حراد اَّشــأ انتيــى فهللامــا اإلســالم إلــى

 وهــو بمافرهــا ممــار  حىــاذته الأــوم  لــا اَّشــأ ســمى أــوم حوا وكــان ،حشــأ يــا هنــا هــا :قــاا قاهــدا
 ههللاـى ال ـوم فدقذـال ههللاـأيم فضـهللاه وهـرف ،وحلطفـه  نبه إلى فدقعد  ال مر م ال و يه ف  فكان ،مفطي

 مــن معكــم هــل :قــال المــدأث بع ــ  كــان متــى ولخذــرهم يســدلونه -ســهللام و ههللايــه ل ىــهللاى -النذــ 
 ،حصفيــم فــ  التمــر بىــذر ف ــااوا   هللاــه إلــى مــنيم ر ــال كــال ســراها ف ــاموا نعــم :قــالوا شــيء أزودتكــم
 قهللاما ذيا أختىر فكان ،ال را  وفوق  ال راهأن دون   رلد  أديه وبأن أديه ذأن نطب ههللاى فوضعت

 
 
 
 

                                                 

 111ص    غرل  المدأث واَّ ر الذن اَّ أرف النياية (1)
 4458رقم  115/ 4اَّد  المفرد ، لإلمام الذخارت  (2)
  ال ة هددهم وكان قذهللايا، حو خمَ سنة ف  إمداهما: وفادتان ليم كانت البمرلن، يسكنون  كذأر  قذأهللاة هم (3)
 هددهم وكان تسب، سنة وه  الوفود، سنة كانت واَّخرى  اَّشربة، وهن اإليمان هن سدلوا وفأيا ر ال، رهش

 1/81، الف ر الساطب ههللا  الىميح ال امب ر ال حربعأن مأنئ 
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 قــاا :نعــم قــالوا(2) التعضــو  هــ ا تســمون  ف ــاا التمــر  لــا مــن (1)ىــذر  إلــى ذيــا فدومــد يفارقيــا 

 وحأنعــه تمــركم خأــر هـو قــاا :نعــم قــالوا (4)الذرنـى هــ ا وتســمون  نعــم قـالوا (3)الىــرفان هــ ا وتسـمون 
نمــا ،ذركــة وحهظمــه المــ  شــأو  بعــ  وقــاا ملصــ  فهللامــا وممأرنــا إذهللانــا نعهللافيــا خىــبة هنــدنا كانــت وا 

 .فأيا الذركة ورحأنا ،منيا  مارنا تمولت متى وفسهللاناها فأيا رغذتنا هظمت تهللاا وفادتنا من ر عنا
 تخريج الحديث :

هذـد الـرممن  ذـنايمأـ   طرلق أـونَ ذـن مممـد ،هـنمن  (6)واذن شبة (5)،مد ذن منذال محخر ه ح
 .به بم هللاه ، العىرت 

 دراسة رجال اإلسناد:
 (8)،ال  ات ف  مبان اذن و كر  (7)البصري  العبدي عباد بن شهاب -
 فيـه أـ كر ولـم مـاتم حذـو و كـر  ،(10)اَّد  كتـا  فـ  الذخـارت  لـه روى  (9)م ذـواوقـاا اذـن م ـر : 

 (12) .قالت البام ة : هو م ذوا كما قاا اذن م ر (11)والتعديال ، رماً 
 (14)ال  ات كتا  ف  مبان اذن و كر  البىرت  (13)العصري  الرحمن عبد بن يحيى -

 

 

                                                 

اد ِبَضملِ  ِه َ الىذر  : (1) ْسَكان الىَّ ْذَر ُ :  اََّْْ َهِرت   َقااَ .  اْلَبا  َواِ  َأْت .  الطََّعامِ  ِمنْ  ُموَهةُ اْلَم ْ  اْلَصْوَمةُ  الى   ُىْذَر ً  ُسمِل
ْفَرا ِ   4/341، شرح النووت ههللا  ىميح مسهللام  َبْع  َههللاى َبْعضَيا إِلِ

النياية ف  غرل  المدأث  ، َهَ ر ومْعِدنه الَمالو  شدأد حْسود َتْمر:  التا  بفتح هو : التَّْعُضو  (2)
 4/918واَّ ر

َرفان (3)  4/16، النياية ف  غرل  المدأث واَّ روَحْوَ ِنهِ  التمر دِ حْ وَ  من َضْر  هو : الىَّ

 41/414،المفيم لما حشكال من تهللاخيص كتا  مسهللام   التمر حنوا  ح ود من نو :   الَذْرنِل  (4)

  49995رقم   437/ 31مسند حممد ذن منذال    (5)
  987/ 3بة شتارلل المدأنة الذن  (6)
تم ف اا : شيا  ذن هباد البىرت ، وقاا البسوت ، واذن مبان ، والم لن تر م له حذو ما :قالت البام ة   (7)

،  431/ 1، وتي أ  الي أ   463/ 1، و  ات اذن مبان  446/ 3واذن م ر قالوا العىرت ، المعرفة والتارلل 
 ، قاا اذن م ر : يمتمال حن يكون المدأث كهللاه روا  شيا  هن اَّشأ 979/ 43وتي أ  الصماا 

 619/ 3تع أال المنفعة الذن م ر  "ال يَ" حشأ هذد  
  463/ 1ال  ات الذن مبان  (8)
 114ت رل  التي أ  الذن م ر ص  (9)

 979/ 43لهللام ت تي أ  الصماا  (10)
  464/ 5ال رح والتعدأال الذن حذ  ماتم  (11)

ن ح هللاه ، مأث : من ليَ له من المدأث إال ال هللاأال ، ولم أ ذت فيه ما أترا مدأ ه مالم ذوا هند اذن م ر (12)
ال فهللاأن المدأث  17، ت رل  التي أ  ص  أتابب ، وا 

 العىرت: ه   النسبة إال  " هىر " وهو بطن من هذد ال يَ ، وهو: هىر ذن هوف اَّنسا  لهللاسمعان   (13)
 393/ 5 ال  ات الذن مبان (14)
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 مـاتم حذـو و كـر  (3)اَّد  فـ  الذخـارت  لـه روى   (2)م ذـوا قاا اذـن م ـر : (1)يعرف ال:ال هذ  وقاا

 .قالت البام ة : هو م ذوا كما قاا اذن م ر (4)والتعديال ، رماً  فيه أ كر ولم
 .مدأث   ات باق  روا  ال -

 :إلسنادا على الحكم
 من ح د ولم ، يعرف لم ويمأى ، المتابعة هند و لا م ذولأن راولأن فيه ضعأف إسناد 

، حمد فأيم أتصهللام ولم ، مدأ ه ههللاى تابعه  وتبعه ،   اته ف  هم كر  مبان اذن سوى  والتعدأال ذ رح 

 (6) اَّلبـان  المـدأث عفضـ وممـن ،(5)  ـات رواتـه: حممـد روايـة فـ  قـااو  ، فـو  يم اليأ مـ 
 مبـان اذـن غأـر هـن تو ي ـه أـا ر ولـم ا نـأن سوى  هنه وِ أر  لم الرممن هذد ذن يمأى َّن ،واَّرناوط

 أت وى  شاهد له فالمدأث ماا كال وههللاى ، ال ميور رحت ههللاى ماله أتذأن متى فيه أتوقف وم هللاه ،(7)

، ذـن َطاِلـ  هـن درانىـ  ذـن مممـد طرلق من (9)والطذران  ،(8)يعهللا  حذو حخر ه به  هـود هـن م أـر 

 ذنمو  )  اِذر ذن مِ لد )  د  هن ، ْالعىِرت  العذدت ل هذد ذن
***** ***** 

 :-رحمه هللا-قال ابن األثير 

 َنِظأــر  ههللاــى لــه َمْمــالً  ِمــْ َود  مــب م اِوَدنــا أرلــد[  حْ ِوَدَتنــا َمأْلَنــا]  هرلــر  حذــ  مــدأث ومنــه(  َ) 
 (10)  ونَداَمى وَخ ايا والَعشايا الَغدايا قالوا ام م ال ِوها  ف  كاَّْوِهية

  (118الحديث رقم )
 .له تخرلأ ىلم حه ر ههللاقالت البام ة : 

***** ***** 
 :-رحمه هللا -قال ابن األثير

 مــا حت[  َتَ اِوَدنـا ف َمْعنـا وسـهللام ههللايـه ّل  ىـهللاى ّل  َنذــىل  فدمَرنـا]  اَّصـو  اذـن مـدأث وفـ (  َ)  
ْدنا   (11)َطَعام من َسَفرنا ف  تَ وَّ

  (119الحديث رقم )
                                                 

 455/ 7مأ ان االهتداا لهللا هذ   (1)
  4164ص  ت رل  التي أ  الذن م ر  (2)
 114/ 44لهللام ت أ  الصماا تي (3) 
 467/ 5 ال رح والتعدأال الذن حذ  ماتم(4) 
 431/ 8م مب ال وائد لهللايأ م   (5)
 4/463ضعأف اَّد  المفرد لأللبان   (6)
  49995مسند حممد ) ب ية مدأث وفد هذد ال يَ ( رقم  (7)
 6891مسند حذ  يعهللا  مدأث  د هود هن النذ  رقم  (8)
 843ران  ، ومن اسمه م لد  رقم المع م الصذأر لهللاطذ (9)

 111ص  النياية ف  غرل  المدأث واَّ ر الذن اَّ أر (10)
 111ص  النياية ف  غرل  المدأث واَّ ر الذن اَّ أر (11)
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 :-رممه ل- (1)مسهللامقاا اإلمام 

َ نِ  َ َنا النَّْضُر  ،ت  َحْمَمُد ْذُن ُأوُسَف اََّْ دِ   َمدَّ َ َنا ِهْكرِ  -  َّ َيْعِنى اْذَن ُمَممَّد  اْلَيَمامِ  -َمدَّ  -َمُة َمدَّ
َُ ْذُن سَ  ،-َوُهَو اْذُن َهمَّار   َ َنا ِإَيا ِ  :َقااَ  ،َهْن َحِذيهِ  ،هللاَمةَ َمدَّ َّّ ىهللاى ل ههللايه -َخَرْ َنا َمَب َرُسوِا 

ِ     َفَدَمَر َنذِ  ،َمتَّى َهَمْمَنا َحْن َنْنَمَر َبْعَ  َظْيِرَنا ،َغْ َو   َفَدَىاَذَنا َ ْيد   ف  -وسهللام ىهللاى ل -َّّ
 َفَتَطاَوْلُت  :َقااَ  ،َفاْ َتَمَب َ اُد اْلَ ْوِم َههللاى النِلَطبِ  (2)ًعاَفَبَسْطَنا َلُه ِنطَ  ،َفَ َمْعَنا َمَ اِوَدَنا -ههللايه وسهللام

 ،َفَدَصهللاَنا َمتَّى َشِبْعَنا َ ِميًعا :َقااَ  ،َوَنْمُن َحْرَبَب َهْشَرَ  ِماَئةً  ،(3)َكْم ُهَو َفَمَ ْرُتُه َكَرْبَضِة اْلَعْن ِ  ََّْمُ َر ُ 
ِ     ذِ َفَ اَا نَ  ،(4)ُ مَّ َمَشْوَنا ُ ُرَبَنا ُجٌل  :ق ال  «. َفَياْل ِمْن َوُضو   » : -ىهللاى ل ههللايه وسهللام-َّّ اء  ر  ف ج 

او ةٍ  ةٌ (5) ِبِإد  ا ُنْطف  ا (6)ل ُه ِفيه  ْغِفُقهُ  فيف أ ْفر غ ه  ْأن ا ُكلخن ا ُند  ضَّ ٍح ف ت و  ًة.(7)ق د  ًة أ ْرب ع  ع ْشر ة  ِمائ  ق  ْغف   :َقااَ  د 
ِ  ،َهاْل ِمْن َطُيور   :َفَ اُلوا ،َماِنَية  ُ مَّ َ اَ  َبْعَد َ ِلَا  َ  َّّ َفِرَ  » :-ىهللاى ل ههللايه وسهللام-َفَ اَا َرُسوُا 

 «.اْلَوُضو ُ 
 :الحديث تخريج

 من طرلق أ لد ذن حذ  هذأد هن سهللامة ذن اَّصو  به ذنمو . (8)حخر ه الذخارت 
 :اإلسناد رجال دراسة

حوا مشاهد  اَّصو : سنان ذن هذد ل،  واسم ،ة بن عمرو بن األكوعم  ل  س  أبيه: وهو  -
 .(9)هـ ههللاى الىميح71، ت اويسذق الفَر هدوً  ، وكان من الش عان ،ةيالمدأذ

 هـ. 461حذو همار الع هللا  اليمام ، ت قذأال : عكرمة بن عمار -
 
 
 

                                                 

 .4735با   استمبا  خهللاط اَّ واد إ ا قهللات والمااسا  فأيا رقم   -كتا  الهللا طة –ىميح مسهللام  (1)

د وفيه لغات فتح النون وكسرها وسكون الطا  وفتميا واَّفىح كسر النون ال ت يفترش من ال هللاو  وهو :نطعاً  (2)
 .4/456 فتح البارت الذن م ر. وفتح الطا 

 .43/41شرح النووت ههللاى مسهللام . كربضة العن  حت كمذركيا حو ك درها وه  رابضة (3)

ْسَكانَيا الرَّا  ِبَضملِ  ُهوَ  : ُ ُربَنا َمَشْوَنا(4)  ، شرح النووت ِبَفْتِمَيا َوُيَ اا ، اْلَمْشُيور َههللاى اْلِ يم َكْسرِ بِ  ِ َرا  َ ْمب ، َواِ 
  6/467ههللا  ىميح مسهللام 

  47/94تاذ العرَو من  واهر ال امَو . لهللاما  أتخ   هللاد من ىغأر إنا  ،وه  : الَمْطَيَر ُ  اإلداو (5) 

 1/447، شرح السأوط  ههللا  مسهللام  الما  من قهللاأال حت النون  بضم :نطفة (6)

  6/467شرح النووت ههللا  ىميح مسهللام  . َشِدأًدا َىبَّا َنُىبلهُ :  َحتْ (  َدْغَفَ ة ُنَدْغِفُ هُ  )(7)

با  الشركة ف  الطعام, والنَّيد, والعرو  وكأف قسمة ما يكاا ولو ن  -كتا  الشركة -ىميح الذخارت  (8)
ا بعضًا, وك لا م ا فة ال ه  م ا فًة حو قبضة قبضة, لمَّا لم أر المسمون باسا حن يدصال ه ا بعضًا, وه 

 .3181والفضة, والِ ران ف  التمر رقم 
 .4/494اإلىابة ف  تمأأ  الىمابة الذن م ر  (9)
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ر : م ، وقاا(4)وقاا مر :  ذت ،"يكتذون مدأ ه" :(3)و اد مر  ،(2)، واذن معأن(1)و  ه حممد ذن منذال
 و اد: أروت هنه النضر ذن  ,(7)، والع هللا (6)، وحممد ذن ىالح(5)ىدوق  ليَ به بدَ

سماق ذن حممد ذن خهللاف ، (9)وحذو داود ،و اد: َ ْذت   (8)مممد حلف مدأث، ويع و  ذن شأبة وا 
 .(13)و كر  اذن مبان ف  ال  ات ،(12)وال هذ  ،(11)، والدارقطن (10)الذخارت 

 .لو لم يكن هندت   ة لم حصت  هنه :(14)هنه ف اا -ان يَ تِ خْ حت السَّ  – وسئال حأو 
 ا .حىماذنا   ة  ذتً  : كان هكرمة ذن همار هند (15) ذن المدأن  و قاا ههللا

اذن  : هكرمة ذن همار   ة هندهم ، و روى هنه (16) وقاا مممد ذن هذد ل ذن همار الموىهللا
 ا .، ما سمعت فيه إال خأرً تميد

: هكرمة (17)، هن حذيهقاا هذد ل ذن حممد ذن منذال ى ذن حذ  ك أر:وتصهللاموا ف  رواأته هن يمأ
: هكرمة ذن (18)و قاا حيضا هن حذيه، هن يمأى ذن حذى ك أر ,: مضطر  المدأثذن همارا

 .اكان مدأ ه هن إياَ ذن سهللامة ىالمً و  ،ضطر  المدأث هن غأر إياَ ذن سهللامة، مهمار
ذال يضعف رواية حأو  ذن هتبة، وهكرمة ذن ذن من: سمعت حممد (19) وقاا حذو  رهة الدمش 

 .وقاا: هكرمة حو ق الر هللاأن، همار هن يمأى ذن حذى ك أر

                                                 

 .31/364تي أ  الصماا لهللام ت  (1)

 .1/434 –رواية الدورت  –تارلل اذن معأن  (2)

 .9/374الصامال ف  ضعفا  الر اا الذن هدت  (3)

 .9/373ن هدت الصامال ف  ضعفا  الر اا الذ (4)

 .7/41ال رح والتعدأال الذن حذ  ماتم  (5)

 .477ص  الذن شاهأن تارلل حسما  ال  ات (6)

 .4374رقم  3/411 ع هللا هللال معرفة ال  ات (7)

 .7/344تي أ  التي أ  الذن م ر  (8)

 .717رقم  4/478سااالت اآل رت حبا داود  (9)

 .31/363تي أ  الصماا لهللام ت  (10)

 .114رقم  99ان  لهللادارقطن  ص سااالت الذرق (11)

 .3/44الصاشف ف  معرفة من له رواية ف  الصت  الستة لهللا هذ   (12)

 .9/344ال  ات الذن مبان  (13)

 .477ص  الذن شاهأن تارلل حسما  ال  ات (14)

 .465رقم  444سااالت اذن حذ  شأبة الذن المدأن  ص  (15)

 .31/363تي أ  الصماا لهللام ت  (16)

 .31/398لهللام ت  تي أ  الصماا (17)

 .7/41ال رح والتعدأال الذن حذ  ماتم  (18)

 .31/395تي أ  الصماا لهللام ت  (19)
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ذن حذى  هن يمأى ,: حمادأث هكرمة ذن همار(1)، هن حذيه وقاا هذد ل ذن ههللاى ذن المدأن
 .كان يمأى ذن سعأد يضعفيما ،ليست ذ اا مناصأر ,ك أر
 .ى ذن حذى ك أر، و لم يكن هند  كتا مدأث يمأ ف : مضطر  (2)الذخارت وقاا 

هن يمأى ذن  مدأ ه  ربما دلَ، و فمدأ ه، و   ا، و ربما وهم ف: كان ىدوقً (3)وقاا حذو ماتم
 .أ ه هن يمأى ذن حذى ك أر اضطرا مدف   : (4)وقاا حذو داود .ك أر بع  اَّغاليط  حذ

 . أرمدأ ه هن يمأى ذن حذى ك ف : ليَ به بدَ إال  (5)النسائ وقاا 
وو  ه يمأى  ،ويمأى ال طان ,ال ورت و  ,، روى هنه شعبة: ىدوق (6)السا  قاا  كرلا ذن يمأى و 

 .ذى ك أريمأى ذن ح حمادأث هن ف حممد ذن منذال إال حن يمأى ال طان ضعفه ذن معأن، و 
 مدأ ه نكر  . ف ، و ا: كان ىدوقً (7)وقاا اذن خراش

 روى هنه   ة. : مست يم المدأث إ ا(8)وقاا حذو حممد ذن هدى
 .:  ال مدأ ه هن يمأى، وليَ بال ائم (9)وقاا حذو حممد الماصم

 هن رواأته وفى يغهللاط، ىدوق : (11)وقاا اذن م ر .ىدوق  ،ليَ به بدَ: (10)وقاا اذن شاهأن
قالت البام ة: هو   ة ، وقد حطهللاق اَّئمة تو ي ه  .كتا  له يكن ولم اضطرا ، ك أر حذى ذن يمأى

نما تصهللاموا ف  مدأ ه هن يمأى  هنه شعبة وال ورت واذن وقذوا مدأ ه، وروى  ميدت وال طان، وا 
ذن حذ  ك أر، وكما قاا الماصم:  ال مدأ ه هن يمأى، فمدأ ه هنه مضطر ، ولصن اإلمام حممد 

 است نى حيًضا رواية هكرمة هن إياَ ذن سهللامة، وقاا : ىالمة، إال حنه ات يم بدمرلن:
 :: االختالطاألول

ولصن ه ا لم ُيسهللالم , (12)آِخِر ُهُمِرِ  َوَساَ  ِمْفُظُه َفَرَوى َما َلْم ُأَتاَبْب َههللاْيِه" ف ْخَتهللاَط ا"   :قاا الذأي 
به، فهللام أ كر كال من تر م لعكرمة حن حمًدا من حهال العهللام رما  باالختالط، متى ولو بالتغألر،  

                                                 

 .31/361تي أ  الصماا لهللام ت  (1)

 .9/373الصامال ف  ضعفا  الر اا الذن هدت  (2)

 .7/41ال رح والتعدأال الذن حذ  ماتم   (3)

 .31/364تي أ  الصماا لهللام ت  (4)

 .31/364تي أ  الصماا لهللام ت  (5)

 .31/364تي أ  الصماا لهللام ت  (6)

 .31/364تي أ  الصماا لهللام ت  (7)

 .9/377الصامال ف  ضعفا  الر اا الذن هدت  (8)

 .7/344تي أ  التي أ  الذن م ر  (9)

 .477ص  الذن شاهأن تارلل حسما  ال  ات (10)

 .494ت رل  التي أ  الذن م ر ص  (11)

 .8/414 لهللاذأي   السنن الصذرى  (12)



 - 475 - 

نما حورد  اذن الصياا  ال يىح إنما تصهللام العهللاما  ف   ذناً  ههللاى قوا الذأي   فيه، وه ا (1)وا 
 اضطرا  رواأته هن يمأى ذن حذ  ك أر ال ف  اختالطه.

 :: التدليَالثاني
 ميدت:الرممن ذن  هذد، وقاا (2)وممن وىفه ذي ا اإلمام حممد، وحذو ماتم الرا ت، والدارقطن  

ههللاى   مهللاال يُ عَ  َ فَ  :قاا ،لى هكرمة ذن همار اليمام إا نَ ذِ  رل مُ  :ىقاا ل  سفيان ال ورت بمنً 
 ، و كر  اذن م ر ف  المرتبة ال ال ة، الت  (3)سمعت ،مد ن  :قال، وقفه هند كال مدأثولُ  ،سفيان

 ،ال ُي ذال مدأ يا إال بالتىرلح بالسما ، وقد ىرلح ف  رواأته هند مسهللام بالسما ، فُدمن تدليسه
 .حممدمام ورواية هكرمة ف  ه ا المدأث هن إياَ ذن سهللامة، وه  ىالمة كما قاا اإل

 وباق  ر اا اإلسناد   ات. -

 اإلسناد: ىالحكم عل -

 سناد  ىميح حخر ه مسهللام .إ
***** ***** 

 :-رحمه هللا-قال ابن األثير 

بب]  فيه(  ه{ )   ور}  ور[  ُ ور َ ْوَبىْ  كالِبَ ُيعطل  لما بما الُمَتشِل  والت يمـة والبَاِطـال الَصـ  :  الـ  
ور شياد   كر تصرر وقد.   (4)  الصبائر من وه  المدأث ف  ال  

  (121الحديث رقم )
 :-رحمه هللا- (5)قال اإلمام البخاري 

َ َنا َ َنا َمْر    ْذنُ  ُسهللاْيَمانُ  َمدَّ ـادُ  َمدَّ - النَِّذـ لِ  َهـنْ (7) َحْسـَما َ  َهـنْ  (6)َفاِطَمـةَ  َهـنْ  ِهَشـام   َهـنْ  َ ْلـد   ْذـنُ  َممَّ
ــدُ  َ ِن َمــدَّ  ح -َوَســهللاَّمَ  َههللاْيــهِ  َُّّ  َىــهللاَّى َ َنا اْلُمَ نَّــى ْذــنُ  ُمَممَّ َ ْتِن  ِهَشــام   َهــنْ  (8) ،َيْمَأــى َمــدَّ  ،َفاِطَمــةُ  َمــدَّ
 َ ْوِ ـ  ِمـنْ (10) َتَشـبَّْعتُ  ِإنْ  ُ َنـاح   َههللا َّ  َفَيالْ (9) َضرَّ ً  ِل  ِإنَّ  ،َِّّ  َرُسواَ  َيا َقاَلْت  اْمَرحَ ً  َحنَّ  َحْسَما َ  َهنْ 
ـبِ عُ - َوَسـهللاَّمَ  َههللاْيـهِ  َُّّ  َىـهللاَّى- َِّّ  َرُسـواُ  َفَ ـااَ  ُيْعِطأِنـ  الَِّ ت َغْأرَ  ـا اْلُمت ش  ِبـسِ  ُيْعـط   ل ـمْ  ِبم  ال   ث ـْوب يْ  ك 

                                                 

 ، ذال لم يشر كال من تر م لعكرمة إلى قوا الذأي   ه ا!!.4/151لصواص  النأرات الذن الصياا ص ا (1)

 .88رقم  13، وطب ات المدلسأن الذن م ر ص 7/41ال رح والتعدأال الذن حذ  ماتم   (2)

 .4/447ال رح والتعدأال الذن حذ  ماتم   (3)

 111ص  النياية ف  غرل  المدأث واَّ ر الذن اَّ أر (4)
  9345رقم  8/49با  المتشبب بما لم أنال  –  النكاح كتا – الذخارت ىميح اإلمام (5) 
 937،ت رل  التي أ  ص العوام ذن ال بأر ذن المن ر ذنت فاطمة (6)
 714 ت رل  التي أ  ص ، العوام ذن ال بأر  وذ الىدأق بكر حذ  ذنت حسما  ه  (7)

  954، ت رل  التي أ  ص البىرت  ال طان دسعأ حذو التميم  فرو  ذن سعأد ذن يمأى (8)

، فتح البارت الذن م ر  بالغأر  اَّخرى  من الضرر ليا يمىال وامد  كال َّن ضرائر لهللا و ات :ت اا ضر ال (9)
8/167 

 فتشبب ضر  ليا تصون  كالمرح  بالباطال ولت لن ذ لا أتص ر هند  مما بدص ر المت لن المتشبب هذأد  حذو قاا (10)
دخاا ىامذيا غيظ ذ لا ترلد ليا هند  مما بدص ر  و يا هند المظو  من هيهتد بما هندها  ، همد ههللاأيا اَّ ى وا 

  157/ 35ال ارت شرح ىميح الذخارت 
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 .ُزورٍ 
 تخريج الحديث :

 .هبم هللا هب ،هن فاطمة،هن هشام ،هذد  ذن سهللايمان الصالذ من طرلق  (1)حخر ه مسهللام 
مممـد ذـن هذـد ل ذـن نمأـر مـن طرلـق  (2)ولهللامدأث شاهد حخر من طرلق هائشـة ، حخر ـه مسـهللام 

 .بم هللاه ،هن هذد  ووكيب ذن ال راح ،هن هشام  اليمدان 
 دراسة رجال اإلسناد :

ســب ت تر متــه فــ    ــة ، وقــد رد اَّئمــة نســذته الــ  التــدليَ واإلخــتالط ،  هشــام بــن عــروة :  -
 .(44)المدأث رقم 

 .باق  ر اا اإلسناد   ات
 اإلسناد: ىالحكم عل

 .ومسهللام حخر ه الذخارت ،ىميح  سناد إ
********** 

 :-رحمه هللا -قال ابن األثير

نمـا َهاَدَلتـه ل ولـه تعـالى ] والـ أن ال أـْدُهون مـب  ْرَا بـاَّللل [ وا  ور الشل فمنيا قوله ] هَدَلت شياد  ال  
ور [  (3) .ّل إليًا آخَر [  م قاا بعدها ] وال َِّأن ال يْشَيُدون ال  

  (121الحديث رقم )
وِر ِباإِلْشــَراِا » نفــس لفــظ ابــن األثيــر ، وانمــا عثــرت علــي لفــظ  ىلـم أعثــر علــ ُهــِدَلْت َشـَياَدُ  الــ  

وِر ُمَنَفـاَ  َّللَِّ  ََ ِمَن اََّْو َـاِن َواْ َتِنُذـوا َقـْوَا الـ   ِ. َ اَلَث ِمَرار  ُ مَّ َقَرَح )َفاْ َتِنُذوا الرِلْ   َغْأـَر ُمْشـِرِكأَن ِباَّللَّ
 (4)ِبِه (
 :-رحمه هللا-(5)أبو داود اإلمام قال 

َ ِنى ُسْفَياُن  َ َنا ُمَممَُّد ْذُن ُهَذْأد  َمدَّ َ َنا َيْمَأى ْذُن ُموَسى اْلَذهللاِخى  َمدَّ َهْن َحِذيِه  -َيْعِنى اْلُعْىُفِرىَّ  -َمدَّ
ِ َهْن َمِذأِ  ْذِن الن ْعَماِن اَََّسِدىِل َهْن ُخَرْلِم ْذِن َفاِتا  َقاَا َىـ َّّ  -وسـهللام ىـهللاى ل ههللايـه-هللاَّى َرُسـوُا 

ْبِح َفهللامَّا اْنَىَرَف َقاَم َقاِئًما َفَ اَا  وِر ِباإِلْشَراِا ِباَّللَِّ » َىاَلَ  الى  َ اَلَث ِمـَرار   ُـمَّ «. ُهِدَلْت َشَياَدُ  ال  
ََ ِمَن اََّْوَ اِن َواْ َتِنُذوا َقْوَا ال    ِ َغْأَر ُمْشِرِكأَن ِبِه (.َقَرَح )َفاْ َتِنُذوا الرِلْ   (6)وِر ُمَنَفاَ  َّللَّ

 

                                                 

لهللاني  هن الت ولر ف  الهللاباَ وغأر  والتشبب بما لم  با  – الهللاباَ وال لنة  كتا  –ىميح اإلمام مسهللام  (1)
  3441رقم  4684/ 4يعط  

لهللاني  هن الت ولر ف  الهللاباَ وغأر  والتشبب بما لم  با  – الهللاباَ وال لنة  كتا  –ام مسهللام ىميح اإلم(2) 
  3435 رقم 4684/ 4يعط  

 111ص  النياية ف  غرل  المدأث واَّ ر الذن اَّ أر (3)
 (41سور  المأ ) (4)

 4614رقم  441/ 4با  ف  شياد  ال ور  –كتا  اَّقضية  –سنن حذ  داود   (5)
   (41ر  المأ )سو   (6)
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 تخريج الحديث :
 ،،هـن مممـد ذـن هذأـد مـن طرلـق حذـو بكـر ذـن حذـ  شـأبة،(2)، واذن حذـ  شـأبة (1)حخر ه اذن ما ه

 هن سفيان العىفرت به بم هللاه .
العىفرت هن سفيان ،مممد ذن هذأد من طرلق  (4)اذن بشران حخر ه و (3)حممد ذن منذال  وحخر ه

 بم هللاه. به
هــن ،مممــد ذــن هذأــد مــن طرلــق مممــد ذــن إســماق ذــن راهويــه،هن حذيــه،هن (5)الطذرانــ   وحخر ــه

 بم هللاه. سفيان العىفرت به
هـن سـفيان العىـفرت ،ذـن هذأـد  ويعهللاـ  مممـدمن طرلق هـن حممـد ذـن مـا م ،(6)الذأي  حخر ه و  
 بم هللاه به

 دراسة رجال اإلسناد :
ـــاد العصـــفري  - فـــ  المأـــ ان ال أـــدرت مـــن :وقـــاا الـــ هذ   (7)نـــه م يـــواحال طـــان  كـــر اذـــن   :زي
 (9)م ذوا قاا اذن م ر:.(8)هو
 (11)م ذوا وقاا اذن م ر:  (10) كر  اذن مبان ف  ال  ات : حبيب بن النعمان األسدي -

 (13)ف ط ذن ما ة ه ا المدأث ا. روى له حذو داود و (12)ال يعرف :وقاا اذن ال طان
 ت.باق  ر اا اإلسناد   ا -
 اإلسناد : ىالحكم عل -

وقــد ضــعفه اإلمــام  ولــم ح ــد ل لــاد العىــفرت متــابب،ســناد  ضــعأف ، فيــه راويــان م ذــوالن ،إ -
 (14) اَّلبان 

                                                 

  3473رقم  751/ 3با  شياد  ال ور  –كتا  اَّمكام  –( سنن اذن ما ه 1)

 711رقم  195/ 3( مىنف اذن حذ  شأبة 2)

 48858رقم  451/ 48( مسند اإلمام حممد 3)

 477رقم  488/ 4( حمال  اذن بشران 4)

  1945رقم  315/ 1( المع م الصذأر لهللاطذران  5)

  1945رقم  334/ 1، وشع  االيمان  31883رقم  434/ 41ذأي   ( السنن الصذرت لهللا6)

  447/ 4( تي أ  التي أ  7)

  56/ 3( مأ ان االهتداا 8)

 334( ت رل  التي أ  ص 9)

  6/477( ال  ات الذن مبان 10)

 493( ت رل  التي أ  ص 11)

  468/ 3( تي أ  التي أ  12)

 111/ 9( تي أ  الصماا 13)

 8/55داود  سنن حذ  ىميح وضعأف (14)
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 :-رحمه هللا -قال ابن األثير -

ــَ ْوِرا إنل ]  وفيــه(  َ)   ــاً  ههللايــا ِل ْور[  م ل  َموِضــب ُوضــب مىــَدر اَّْىــال فــ  وهــو ال َّائــر:  الــ َّ
ور يكـون  وقـد.  وَنـاِئم َىـاِئم بمعنى موَنوْ  َكَىوم االْسم  تصـرر وقـد.  وَرْكـ  َكَراِصـ  َ ائـر  مـبُ  الـ َّ
 (1) .المدأث ف 

  (122الحديث رقم )
 :-رحمه هللا-(2)قال اإلمام البخاري 

َ َنا َ ِن مَ  :َقااَ  (5)،اََّْْوَ اِه    َحْخَذَرَنا (4) ،ِ َّّ  َهْذدُ  َحْخَذَرَنا (3) ،ُمَ اِتال   ْذنُ امممد َمدَّ  َكِ أر   َحِذ  ْذنُ  َيْمَأى دَّ
َ ِن  :َقــااَ  َ ِن  :َقــااَ  الــرَّْمَمنِ  َهْذــدِ  ْذــنُ  َســهللاَمةَ  َحُذــو َمــدَّ  َُّّ  َرِضــ َ - اْلَعــاصِ  ْذــنِ  َهْمــِرو ْذــنُ  َِّّ  َهْذــدُ  َمــدَّ

  َوَتُ ومُ  ،النََّيارَ  َتُىومُ  َحنَّاَ  ُحْخَذْر  َحَلمْ  ،َِّّ  َهْذدَ  َيا -َوَسهللاَّمَ  َههللاْيهِ  َُّّ  َىهللاَّى- َِّّ  َرُسواُ  ِل  َقااَ  -َهْنُيَما
ــا َههللاْيــاَ  ِلَ َســِداَ  َفــِإنَّ  َوَنــمْ  َوُقــمْ  َوَحْفِطــْر  ُىــمْ  َتْفَعــالْ  َفــاَل  َقــااَ ، َِّّ  َرُســواَ  َيــا َذهللاــى :َفُ هللاــتُ  الهللاَّْأــالَ  نَّ  ،َم ًّ  َواِ 
نَّ  َم ًّا َههللاْياَ  ِلَعْأِناَ  نَّ  َم ًّـا َههللاْياَ  ِلَ ْوِ اَ  َواِ  ْوِر    و اِ  ل ْيـ    ِلز  ـا ع  قًّ نَّ ، ح   َشـْير   ُكـالَّ  َتُىـومَ  َحنْ  ِبَمْسـِباَ  َواِ 
ْهرِ  ِىـَيامُ  َ ِلـاَ  َفـِإنَّ  َحْمَ اِلَيا َهْشرَ  َمَسَنة   ِبُكاللِ  َلاَ  َفِإنَّ  ،َحيَّام   َ اَلَ ةَ  ْدتُ  ُكهللاِلـهِ  الـدَّ دَ  َفَشـدَّ  :ُقهللاـتُ  َههللاـ َّ  َفُشـدِل

اَلم َههللاْيهِ  َداُودَ  َِّّ  َنِذ لِ  ِىَيامَ  َفُىمْ  :َقااَ  ُقوَّ ً  َحِ دُ  ِإنِل  ،َِّّ  َرُسواَ  َيا  .السَّ
 تخريج الحديث :

 ،هن يمأ  ذن ك أر الطائ ،هن حذ  سهللامة من طرلق مسأن ذن  كوان،هن  (6) ،ر ه الذخارت خح
 .به بم هللاه ذن هذد الرممن،ا
ذن  هن يمأ  ذن ك أر الطائ ،هن حذ  سهللامة، من طرلق هكرمة ذن همار،هن (7)مسهللام حخر ه و 

 .به بم هللاه هذد الرممن،
ذـن  سـهللامة مممد ذـن مسـهللامذن شـيا  ،هـن سـعأد ذـن المسـأ ،و حذـو من طرلق(8)وحخر ه الذخارت 

 .ذ    منه  به،هذد الرممن
 دراسة رجال اإلسناد :

 ـه همـن حرســال   ـة  ذـت ،وتدليســه ال يضـر ،حمـا ارسـاله ،فأـرد مدأ يمأـ  ذـن حذـ  ك أـر الطـائ  -
 . (38): سب ت دراسة ف  مدأث رقم  هنيم 

 .باق  ر اا اإلسناد   ات
                                                 

 111ص  النياية ف  غرل  المدأث واَّ ر الذن اَّ أر (1)
  4579رقم  4/45مق ال سم ف  الىوم  با  –الىوم كتا  – الذخارت  ىميح اإلمام (2)
 918، ت رل  التي أ  ص  المرو ت  الصسائ  المسن حذو م اتال ذن مممد (3)

  431، ، ت رل  التي أ  ص المرو ت  المبارا ذن ل هذد (4)

 417، ، ت رل  التي أ  صهمرو حذو اَّو اه  همرو حذ  ذن همرو ذن الرممن هذد (5)

 6441رقم  44/ 8الضأف ف  الىوم   مق با  –اَّد   كتا  – الذخارت  ىميح اإلمام (6)
 3/841 ه حو فوت بهىوم الدهر لمن تضرر ب لهللاني  هن با  – الىيام   كتا  –ىميح اإلمام مسهللام  (7)
 4495رقم 
 4571رقم  4/45الضأف ف  الىوم  مق با  –الىوم كتا  – الذخارت  ىميح اإلمام(8) 
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 اإلسناد: ىالحكم عل
 سناد  ىميح حخر ه الذخارت ومسهللام .إ

********** 
 :-رحمه هللا-قال ابن األثير 

  ِ حسـما مـن وَشـُعو .  ف اَرهـا المنيـةَ  حْوَرْدتـه حت[  َشـُعو َ  حَ ْرتـه متى]  طهللامة مدأث وف (  َ) 
 (1)  الَمنليةِ 

    (121الحديث رقم )
نما عثرت علي حديث أم عمارة ،وبلفظ أو   دتهز لم يتم العثور علي حديث طلحة ،وا 

 -رحمه هللا - (2)ابن سعد اإلمام  قال 
 قد :همار  حم قالت: قاا غ لة ذن همار  هن همار  ذن ال بار هذد ،حخذرنا همر ذن مممد حخذرنا
 و و   واذنات وحنا هشر  أتمون  ما نفأر ف  إال ب   فما ل رسوا هن الناَ وانكشف رحأتن 
 تَر معه موليا ر ال فرحى ،مع  تَر ال ورآن  مني مأن به يمرون  والناَ، هنه ن   أديه ذأن
 هن به حتتَر ف عهللات ،فدخ ته ترسه فدل ى ي اتال من إلى ترسا حلق التَر لىام  :ف اا،

نما ل رسوا  في ذال ل شا  إن حىذناهم م هللانا ر الة كانوا لو الخأال حىما  اَّفاهأال ذنا فعال وا 
 فوقب فرسه(3) هرقو  وحضر  ،وولى شأئا سيفه يىنب فهللام، له وتترست فضربن  فَر ههللاى ر ال
 فعاونن  :قالت حما حما همار  حم باذن يىيح -سهللام و ههللايه ل ىهللاى- النذ  ف عال ظير  ههللاى
 .شعوب أوزدته حتى ههللايه

 ث :تخريج الحدي
 .نفرد ذي ا المدأث اذن سعدإ

 دراسة رجال اإلسناد :
 ذن المارث اَّنىارت    أهللاة تمتانيةبفتح المع مة وكسر ال ات بعدها  :ُعم ار ُة ْبُن غ ِزيَّة   -

 .ه411ورواأته هن حنَ مرسهللاة من السادسة مات سنة  الما ن  المدن 
 ،(7)والع هللا  ،(6)وحذو  رهة ،(5)ممد ذن منذالحو  ،(4)مممد ذن سعد و  ه
 
 

                                                 

 111ص  النياية ف  غرل  المدأث واَّ ر الذن اَّ أر(1)  
 8/141الطب ات الصذرت الذن سعد  (2)
  ، شرح النووت ههللا  مسهللام الع   فوق  الت  وهوالعىبة ال مب ف  وفتميا المفرد ف  العأن بضم :هرقو  (3)
4 /444 

 .34/361 لهللام ت  تي أ  الصماا (4)

 .4/443, و3/174العهللاال ومعرفة الر اا لإلمام حممد  (5)

 .6/468  الذن حذ  ماتم ال رح والتعدأال (6)

 .4441رقم   3/464 ع هللا هللال معرفة ال  ات (7)



 - 481 - 

 
ف  كتا  ال  ات.  (4)و كر  اذن مبان .ىدوق مشيور: (3)وف  رواية ,(2)وال هذ  ،(1)والدارقطن  

 ،ليَ به بدَ :(6)وف  روايةىالح،  (5):وقاا يمأى ذن معأن
واذن  ،(9)واذن شاهأن ،(8):وقاا النسائ  .ما بمدأ ه بدَ كان ىدوقاً  :(7)وقاا حذو ماتم

 قالت البام ة: هو   ة, وال أهللاتفت إلى كالم اذن م م.. (11)ضعفه اذن م مو ، هال بدَ ب: (10)م ر
 (68) م يوا ، سب ت التر مة له ف  المدأث رقم  :األنصاري  عمارةعبد الجبار بن  -
 (68) متروا ، قد سب ت التر مة له ف  المدأث رقم .األسلمي واقد بن عمر بن محمد -

 اإلسناد: ىالحكم عل
اَّسهللام ،  واقد ذن همر ذن مممدو ، فيه هذد ال بار ذن همار  اَّنىارت م يوا، ضعأف سناد  إ

 متروا .
********** 

 :-رحمه هللا-قال ابن األثير 

ْرتَ  ُكنـــتُ ]  الســـ يفة أـــوم همـــر مـــدأث وفـــ (  ه)  .  وحْىـــهللامتُ  هيـــدتُ  حت[  َم اَلـــةً  َنْفســـى فـــ   وَّ
ر   وكالم  .  الشى  إىالحُ :  والتَّ ولرُ  ن   حت:  ُم ول  (12)  .ُممس 

 (13)سبق تخريجه *
********** 

 
 
 
 
 

                                                 

 .471رقم  94سااالت الذرقان  لهللادارقطن  ص  (1)

 .396رقم  413هذ  ص كر حسما  من ُتصهللام فيه وهو مو ق لهللا  (2)

 .9/341لهللا هذ   مأ ان االهتداا (3)

 .9/311ال  ات الذن مبان  (4)

 .6/468  الذن حذ  ماتم ال رح والتعدأال (5)

 .464ص  -رواية الدارم   –تارلل اذن معأن  (6)

 .6/468  الذن حذ  ماتم ال رح والتعدأال (7)
 .34/361 لهللام ت  تي أ  الصماا (8)

 .497 صات الذن شاهأن تارلل حسما  ال   (9)

 .744ت رل  التي أ  الذن م ر ص  (10)

 .396رقم 413ص  ه كر حسما  من ُتصهللام فيه وهو مو ق ل, و 3/16( المغن  ف  الضعفا  لهللا هذ  11)

 111ص  النياية ف  غرل  المدأث واَّ ر الذن اَّ أر (12)
 وهو قطعة من مدأث سذق تخرل ه (86سذق تخرلأ المدأث رقم )  (13)
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 :-رحمه هللا -قال ابن األثير

 ُأْ عـال َمذـال   وهـو:  وِ لـَار ِ َوار  مبُ  ه [  بدْ ِوَر  بالمدأد ُمَكبَّال رآ ]  الد اا مدأث وف (  ه) 
 النىــ ُ  بــدْ وَر  وَموِضــب.  وُشــدَّت َىــْدر  إلــى أــَدا  ُ ِمَعــت حنــه والمعنــى.  والَمَ ــ  التَّْىــدأر ذــأن
را ُمكبَّال قاا كدنه  (1) . ُمَ وَّ
 (2)نفس لفظ ابن األثير ، وقد عثرث عليه بنحوه ، وقد سبق تخريجه ىلم أعثر عل 
 

********** 
 :-رحمه هللا-قال ابن األثير 

 :   هأر ذن كع  قىأد وف  -
ورِ  ذَنَات هن َخهللاْ يا ف  -    َتْفِضأال   ال َّ
ْورُ   ْدر:  ال َّ  (3) .وغأرها اَّْضال  من موالَيه ما:  َوَبَناُته الىَّ

  (124الحديث رقم )
 (فمال )ذنات ال نما ه رت ههللايه ذهللافظ ا  ، و  ال ور ذهللافظة ذنات لم حه ر ههللا  المدأث 

 :-رحمه هللا- (4)قال اإلمام الحاكم 
 يــا وقــاا اَّنىــار مـن ر ــال ههللايــه و ـ  :قــاا قتــاد  ذــن همـر ذــن هاىــم مـد ن  :إســماق ذــنا قـاا
 فإنه هنا دهه -وسهللام ههللايه ل ىهللاى- ل رسوا ف اا، هن ه اضر  ل وهدو دهن ، ل سوار 
 حنـه و لـا ،ىـامذيم بـه ىـنب لمـا اَّنىار من الم  ه ا ههللاى كع  فغض  .نا ها تائبا  ا  قد
- ل رســوا ههللاــى قــدم مــأن التــ  قىــأدته ف ــاا ذخأــر إال فيــه الميــا رلن مــن ر ــال أــتصهللام يكــن لــم

 فأيا و اد آخرها إلى ال ىأد  ف كر ،سعاد بانت -وسهللام ههللايه ل ىهللاى
  فالمأال الم ان توقدت إ ا      ليق مفرد بعأن  الف اذ ترم 
 ....الل  تفضأال الفمال ذنات هن خهللا يا ف          م أدها فعم م هللادها ضخم

 تخريج الحديث :
 .الماصم االمام هانفرد ب

ولصنـه مـدلَ ،ول ـ  التىـرلح  ،ق مسـن المـدأثىـدو :  اق بن يسار القرشيحمحمد بن اس-
  (89)، سب ت التر مه له ف  المدأث رقم بالسما  

 باق  ر اا اإلسناد   ات  -

 اإلسناد : ىالحكم عل -

  ىدوق. مممد ذن اسماق ذن يسار ال رش  ،فيه سناد  مسنإ    
 ********** 

 
                                                 

 119ص  لنياية ف  غرل  المدأث واَّ ر الذن اَّ أرا (1)
 (43سذق تخرلأ المدأث رقم)(  2)

 119ص  النياية ف  غرل  المدأث واَّ ر الذن اَّ أر (3)
  981/ 4المستدرا لهللاماصم   (4)
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 :-رحمه هللا-قال ابن األثير 

قــا ذأتــا َنــْدُخال حن ِنذــىل ولَ  ِلــ  لــيَ]  فيــه(  َ{ )   وق }   الــ َّاُووق  مــن حىــهللاه قأــال ُمَ لَّنــا حت[  ُمَ وَّ
ئذق وهو ئذق فأ ه .  النارَ  ُأْدَخال  م ال َّه  مب به ُيْطهللاى َّنه ال ِل  (1)  .ال له  وَلْب ى ال ِل

 (125الحديث رقم )
 :-رحمه هللا- (2)داود  وقال اإلمام أب

َ َنا  َحنَّ  الـرَّْمَمنِ  َهْذدِ  َحِذى َسِفأَنةَ  َهنْ  ،ُ ْمَيانَ  ْذنِ  َسِعأدِ  َهنْ  (3)َممَّاد   َحْخَذَرَنا ،ِإْسَماِهأالَ  ْذنُ  ُموَسى َمدَّ
 ل ىهللاى- َِّّ  َرُسواَ  َدَهْوَنا َلوْ  :َفاِطَمةُ  َفَ اَلْت  ،َطَعاًما َلهُ  َفَىَنبَ  َطاِل    َحِذى ْذنَ  َههللِاىَّ  َحَضافَ  َرُ الً 
 ِبـهِ  ُضـِر َ  َقـدْ  (4)اْلِ َرامَ  َفَرَحى اْلَبا ِ  ِهَضاَدَتىِ  َههللاى َأَد ُ  َفَوَضبَ  َفَ ا َ  َفَدَهْو ُ . اَمَعنَ  َفَدَصالَ  -وسهللام ههللايه
 َمـا ،َِّّ  َرُسـواَ  َيـا َفُ هللاـتُ  َفَتِبْعتُـهُ . َرَ َعـهُ  َمـا َفـاْنُظْر  اْلَمْ هُ  :ِلَعهللِاىل   َفاِطَمةُ  َفَ اَلْت  َفَرَ بَ  اْلَذْأتِ  َناِمَيةِ  ِفى
ْيًتا ي ْدُخل   أ نْ  ِلن ِبى ٍ  أ وْ  ِلى ل ْيس   ِإنَّهُ  »: َفَ ااَ  َردَّاَ  ًقا ب  وَّ  .« ُمز 

 تخريج الحديث :
ممـاد ذـن  مـن طرلـق هفـان ذـن مسـهللام،هن (7)،والرويـان (6) ،وحممـد ذـن منذـال (5)،حخر ه اذـن ما ـة

 .به بم هللاه ،هن سعأد ذن  يمان سهللامة
،هــن ســعأد ذــن  ممــاد ذــن ســهللامة بــة ذــن خالــد،هنمــن طرلــق هد(9) ،والطذرانــ  (8)،الذــ ارحخر ــه و  

 .به بم هللاه  يمان

بــه  ،هــن ســعأد ذــن  يمــان ممــاد ذــن ســهللامة مــن طرلــق حســد ذــن موســ ،هن(10) ،المــاصم حخر ــهو 
 .بم هللاه

،هـن سـعأد ذـن  ممـاد ذـن سـهللامة من طرلـق موسـ  ذـن إسـماهأال،هن حخر ه (11)،الذأي   حخر هو  
 .به بم هللاه  يمان

،هـن سـعأد ذـن  ممـاد ذـن سـهللامة من طرلق النضـر ذـن شـمأال،هن (12)،إسماق ذن راهوية حخر هو  
 .به بم هللاه  يمان

                                                 

 119ص  النياية ف  غرل  المدأث واَّ ر الذن اَّ أر (1)
 4797رقم  113/ 4دهو  إ ا مضرها مكرو    إ ابة البا –كتا  اَّطعمة  –سنن حذ  داود  (2)
  478، ت رل  التي أ  ص سهللامة حذو البىرت  دأنار ذن سهللامة ذن مماد (3)

 الستر ال رام وقأال قميص  و  ك ولا فيه واإلضافة حلوان  ت ىوف من الىفأق وقأال الرقأق الستر : ال رام (4)
  8/74، تمفة اَّمو ت الغهللايظ الستر ورا  الرقأق

 4461رقم  4449/ 3با  إ ا رآ  الضأف منكرًا  –كتا  اَّطعمة  –ن ما ه سنن اذ (5)
  4/7، وكتا  ال هد 34533رقم  394/ 46مسند حممد ذن منذال  (6)
 693رقم  384/ 3مسند الرويان   (7)
 4836رقم  375/ 5ار   مسند الذ (8)
 6164رقم  81/ 7المع م الصذأر لهللاطذران   (9)

 3798رقم  487/ 3المستدرا لهللاماصم   (10)
 41744رقم  456/ 7،وشع  اإليمان 41591رقم  367/ 7السنن الصذرت لهللاذأي    (11)
 3443رقم  49/ 9مسند إسماق ذن راهوية  (12)



 - 487 - 

بـه  ،هـن سـعأد ذـن  يمـان ممـاد ذـن سـهللامة مـن طرلـق مسـهللام ذـن إذـراهيم،هن(1)نعـيم  وحذ حخر ه و
 .بم هللاه

 دراسة رجال اإلسناد:
   ـة ، تغأـر مفظـه بـدخر  ، وهـو ح ذـت النـاَ فـ   اذـت : البصـري  دينـار بـن سـلمة بـن حمـاد -

 .(115) سب ت التر مة له ف  المدأث رقم  وممأد الطولال ،  الذنان  ،وههللا  ذن  لد ،

 . سعيد بن جمهان  االسلمي أبو حفص البصري  -

وقـاا المـرو ت هـن حممـد   (3)وقـاا اآل ـرت هـن حذـ  داود   ـة(2)هن اذن معأن   ـة  :قاا الدورت 
 هـدتوقـاا اذـن  (6)مدأ ـه وال يمـتأ بـه وقـاا حذـو مـاتم يكتـ (5) كر  اذن مبان ف  ال  اتو (4)  ة 

وقـاا  (7)فـإن مدأ ـه حقـال مـن  اا ،نـه ال بـدَ بـهحروى هن سفأنة حمادأث ال أروليا غأر  وحر و 
وقاا الذخارت فـ   (10)ىدوق  :وقاا ال هذ  (9)وقاا اذن م ر :ىدوق ( 8)النسائ  ليَ به بدَ 

  ،رضــه ف ــاا باطــال وغضــ ئال هنــه فهللاــم أنــه ســحلــروت هــن يمأــى ذــن ســعأد و  (11)مدأ ــه ه ائــ 
 قالت البام ة : الرا ح حنه ىدوق . (12)وقاا السا   ال أتابب ههللاى مدأ ه.

 .باق  ر اا اإلسناد   ات 

 اإلسناد: ىالحكم عل -

 (13)وقد مسنه اإلمام اَّلبان   ىدوق ،سعأد ذن  ميان فيهسناد  مسن ،إ -
********** 

 :-رحمه هللا-قال ابن األثير 

اً  رُ ال رحى]  مالا ذن كع  مدأث ف { ...   وا}  ـرا ُ  به أُ وا ُمْذيضل  وُيْظيـر  أْرَفُعـه حت[  السَّ
را  به  اا ي اا.   (14)  .َخياال فيه شخُىه ظيرَ  إ ا السَّ

                                                 

  465/ 4مهللاية اَّوليا  َّذ  نعيم  (1)
  1/441 –رواية الدورت  –( تارلل اذن معأن 2)

  1/444تي أ  التي أ  ( 3)

  4/74 رواية المرو ت –ههللاال حممد ( 4)

  1/378( ال  ات الذن مبان 5)

 1/41ال رح والتعدأال ( 6)

  4/114الصامال ف  ضعفا  الر اا ( 7)

  41/477تيدأ  الصماا ( 8)

  341ت رل  التي أ  ص  (9)

 4/144شف لهللا هذ  الصا( 10)

 1/444تي أ  التي أ   (11)

 41/477تيدأ  الصماا ( 12)

 8/399سنن حذ  داود ىميح وضعأف  (13)

  119ص  ياية ف  غرل  المدأث واَّ ر الذن اَّ أرالن (14)
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  (126الحديث رقم )
  -رحمه هللا- (1)قال اإلمام مسلم

 ذن رن حخذ ،حمية ذن  مولى سرح ذن همرو ذن ل هذد ذن همرو ذن حممد الطاهر حذو مد ن 
 غ و - وسهللام ههللايه ل ىهللاى- ل رسوا غ ا  م  :قاا (3)شيا  ذنا هن أونَ حخذرن  (2)،وه 
 ذن ل هذد ذن الرممن هذد فدخذرن  شيا  ذنا بالشام قاا العر  ونىارى  الروم أرلد وهو تذوا
 ذن كع  سمعت :قاا همى مأن ذنيه من كع  قائد كان كع  ذن ل هذد حن مالا ذن كع 

  تذوا غ و  ف  -وسهللام ههللايه ل ىهللاى- ل رسوا هن تخهللاف مأن مدأ ه يمدث الام
 ف  إال قط غ اها غ و  ف  -وسهللام ههللايه ل ىهللاى- ل رسوا هن حتخهللاف لم :مالا ذنا كع  قاا

- ل رسوا خرذ إنما ،هنه تخهللاف حمدا يعات  ولم ذدر غ و  ف  تخهللافت قد حن  غأر تذوا غ و 
 غأر ههللاى هدوهم وبأن ذأنيم ل  مب متى قرلش هأر أرلدون  والمسهللامون  -سهللامو  ههللايه ل ىهللاى
 .اإلسالم ههللاى توا  نا مأن الع بة لأهللاة -وسهللام ههللايه ل ىهللاى- ل رسوا مب شيدت ول د .ميعاد
ن ،ذدر مشيد ذيا ل  حن حم  وما  مأن خذرت  من وكان منيا الناَ ف  ح كر ذدر كانت وا 

 حيسر وال حقوى  قط حصن لم حن  ،تذوا غ و  ف  -وسهللام ههللايه ل ىىهللا- ل رسوا هن تخهللافت
 تهللاا ف   معتيما متى قط رامهللاتأن قذهللايا  معت ما ول .الغ و  تهللاا ف  هنه تخهللافت مأن من 

 ،(4)ومفا ا بعأدا سفرا واست ذال شدأد مر ف  -وسهللام ههللايه ل ىهللاى- ل رسوا فغ اها الغ و 
  أرلد ال ت ذو ييم فدخذرهم .غ وهم حهبة لأتدهذوا حمرهم هللامسهللامأنل ف ال ك أراً  هدواً  واست ذال

 الدأوان ذ لا أرلد مافظ كتا  أ معيم وال ك أر -وسهللام ههللايه ل ىهللاى- ل رسوا مب والمسهللامون 
 ه  ل من وم  فيه أن ا لم ما له  لا سأخفى حن يظن أتغأ  حن أرلد ر ال ف ال :كع  قاا
 إلأيا فدنا ،والظالا ال مار طاذت مأن الغ و  تهللاا -وسهللام ههللايه ل ىهللاى- ل رسوا وغ ا .و ال

 حت ي  لص  حغدو وطف ت ،معه والمسهللامون  -وسهللام ههللايه ل ىهللاى- ل رسوا فت ي  (5)حىعر
 أتمادى  لا أ ا فهللام .حردت إ ا  لا ههللاى قادر حنا نفس  ف : وحقوا شأئا حق ِ  ولم.فدر ب معيم
 معه والمسهللامون  غاديا -وسهللام ههللايه ل ىهللاى- ل رسوا ىبحفد ال د بالناَ ستمرا متى ذ 
 متى ذ  أتمادى  لا أ ا فهللام شأئا حق ِ  ولم ،فر عت غدوت  م .شأئا  يا ت  من حق ِ  ولم

 فطف ت ل   لا ي در لم  م فعهللات لأتن  فيا فددركيم حرتمال حن فيممت ،(6)الغ و وتفارط حسرهوا
 حسو  ل  حرى  ال حن  يم نن  -وسهللام ههللايه ل ىهللاى -ل رسوا خروذ بعد الناَ ف  خر ت إ ا

                                                 

 3 765رقم 3433/ 1 وىامذيه مالا ذن كع  توبة مدأث با  –كتا  التوبة  –ىميح مسهللام  (1)
 438، ت رل  التي أ  ص  المىرت  مممد حذو موالهم ال رش  مسهللام ذن وه  ذن ل هذد (2)

  ال هرت  ال رش  كال  ذن  هر  ذن المارث ذن ل هذد ذن شيا  ذن ل هذد ذن ل هذأد ذن مسهللام ذن مممد (3)
 916 ، ت رل  التي أ  ص

 6/46، الدأباذ ههللا  مسهللام  طولهللاة قهللاأهللاة الما  أخاف منيا اليالا حت ذرلة :ومفا ا (4)

 47/85، شرح النووت ههللا  مسهللام  حى حمأال:حىعر (5)

 6/446ههللا  مسهللام ، الدأباذ حت ت دم الغ ا  وسب وا وفاتوا :وتفارط الغ و (6)
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 ل رسوا أ كرن  ولم الضعفا  من ل ه ر ممن ر ال حو ،النفاق ف  ههللايه (1)مغموىا ر ال إال
 ،مالا ذن كع  فعال ما ذتذوا ال وم ف   الَ وهو :ف اا تذوا ذهللاغ متى -وسهللام ههللايه ل ىهللاى-

  ذال ذن معا  له ف اا (2)هطفيه ف  والنظر ذردا  بسهم ،ل رسوا يا :سهللامة ذنى من ر ال قاا
 ههللايه ل ىهللاى- ل رسوا فسكت خأرا إال ههللايه ههللامنا ما ،ل رسوا يا ول :قهللات ما ذئَ
 ههللايه ل ىهللاى- ل رسوا ف اا السراب به يزول مبيضا رجال رأى  لا ههللاى هو فذأنما -وسهللام
 لم   مأن التمر بىا  تىدق ال ت وهو اَّنىارت  خأ مة حذو هو فإ ا ،خأ مة حبا كن- وسهللام

 ...الل المناف ون 
 تخريج الحديث :

 ،هن اذن شيا  به ذنمو .طرلق لأث الفيم ، هن ه أال اَّأهللا من  (3)الذخارت  هحخر 
 دراسة رجال اإلسناد : 

ة سـب ت التر مـ   ة ، تصهللام ف  رواأته هـن ال هـرت بشـ  يسـأر ،  يونس بن يزيد بن أبي النجاد :
 .(27) له ف  المدأث رقم 

  .باق  ر اا االسناد   ات -

 اإلسناد:ى الحكم عل -

 إسناد  ىميح ،حخر ه الذخارت ومسهللام .
********** 

 :-رحمه هللا-قال ابن األثير 

 :  كع  قىأد ومنه -
  وِتْ ِلأالُ  َتْخهللِايط   الهللاَّواِمب من...  َتْرَفُعيا اَّْر  ِمَدا ُ  َتَظال   أوماً  
را  اِمبلوَ  حنل  أرلد   (4) . حخرى  وتخِفُضيا تار ً  فترفُعيا اَّر  ِمَدا  ُدون  تْذُدو السَّ

 (127الحديث رقم )
 :-رحمه هللا- (5)الحاكماإلمام قال 

 اَّسـدت المهللاـا هذـد ذـن هذأـد ذـن مممـد ذـن حممـد ذـن المسـأن ذـن الرممن هذد ال اسم حذو حخذرن 
 كعـ  ذـن الـرممن هذـد ذـن الرقأبـة  ت ذـن م ـاذال مـد ن ، الم ام  المن ر ذن إذراهيم  نا ذيمدان

  حتيا متى  هأر اذنا وب أر كع  خرذ : قاا  د  هن، حذيه هن الم ن  سهللامى حذ  ذن  هأر ذنا
 
 
 

                                                 

 7/64، لسان العر   َحت مطعونًا ف  ِدأنه متَّيمًا بالنفاق:َمْغموىًا ههللايه بالنِلَفاق  (1)

 36/436، همد  ال ارت شرح ىميح الذخارت  حت  انذيه وهو إشار  إلى إه ابه ذنفسه ولباسه:ف  هطفيه  (2)

 1148رقم  6/4با  مدأث كع  ذن مالا  –كتا  المغا ت  –ىميح الذخارت ( 3)

 119ص  النياية ف  غرل  المدأث واَّ ر الذن اَّ أر(4) 
   4/975المستدرا لهللاماصم  (5)
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 رسـوا يعنـ  الر ـال هـ ا آتـ  متـى المكـان هـ ا ه ـال فـ  ح ذـت: لصع  ذ أر ف اا (1)الع اف حذرق 
 ل ىـهللاى- ل رسـوا ف ـا  ذ أـر وخـرذ عـ ك ف ذـت ي ـوا ما فدسمب -وسهللام ههللايه ل ىهللاى- ل

  ف اا كعبا  لا فذهللاغ فدسهللام اإلسالم ههللايه فعر  -وسهللام ههللايه
 (  دلصا غأراُ  حَ ويَ  ش     حت   ههللاى   رسالةً  ذ أرا هن  اغَ هللاِ ذْ حَ  اَلْ حَ ) 
 ( لصا حخاً  ههللايه تدراْ  ولم ههللايه     حباً  وال حماً  تهللافَ  لم خهللاق   ههللاى) 
َِ  بكر حذو س ااَ )    ( وههللاصا منيا المدمورُ  وانيهللااَ      ويةً ر  بكد
 ،فهللاي تهللاه كعبا ل   من ف اا دمه حهدر- وسهللام ههللايه ل ىهللاى- ل رسوا اَّذيات ذهللاغت فهللاما 

 له وي وا.دمه حهدر قد -وسهللام ههللايه ل ىهللاى- ل رسوا حن له أ كر حخيه إلى ذ أر ذ لا فكت 
 يدتيه ال -وسهللام ههللايه ل ىهللاى- ل رسوا حن حههللام  لا بعد إليه كت   م تفهللات حراا وما الن ا
 واقذال فاسهللام ه ا كتاذ   ا ا فإ ا . لا قذال إال ل رسوا مممدا وحن ل إال إله ال حن يشيد حمد

 حنا  متى حقذال  م -وسهللام ههللايه ل ىهللاى- ل رسوا فأيا يمدح الت  ال ىأد  وقاا كع  فدسهللام
 ههللايه ل ىهللاى ل ورسوا المس د دخال  م- وسهللام ههللايه ل ىهللاى- ل رسوا مس د ذبا  رامهللاته
 مر  هاال  إلى أهللاتفت.مهللا ة دون  مهللا ة معه متمهللا ون  ال وم من المائد  مكان حىمابه مب وسهللام

لى ،فيمد يم - ل رسوا فعرفت المس د ذبا  رامهللات  فدنخت: كع  قاا ،فيمد يم مر  هاال  وا 
 ل إال إله ال حن حشيد :ف هللات فدسهللامت .إليه  هللاست ىمت فتخطأت بالىفة -وسهللام ههللايه ل ىهللاى
 ت وا ال ت حنت :قاا  هأر ذن كع  حنا :قهللات حنت ومن :قاا ،ل رسوا يا اَّمان ل رسوا وحنا
 -هنه ل رض - بكر حذو فدنشد  ،بكر حبا يا قاا كأف ف اا بكر حذ  إلى التفت  م
َ   بكر حذو س ااَ )    ( وههللاصا منيا المدمورُ  وانيهللااَ      رويةً  بكد
 .قهللات إنما :قاا :قهللات وكأف: قاا هك ا قهللات ما، ل رسوا يا :قاا 
َ   بكر حذو س ااَ )    ( وههللاصا منيا المدمونُ  نيهللااَ حو      رويةً  بكد

 ههللاى حتى متى كهللايا ال ىأد  حنشد   م ،ول مدمون  -وسهللام ههللايه ل ىهللاى -ل رسوا ف اا
 ال ىأد  ه   وه  الرقأبة  ت نذ الم اذ ههللاى وامألها آخرها

 ( مكذواُ  دُ فْ يَ  لم اهِ رْ ح ِ  تيم  مُ      متذواُ  الأومَ  ف هللاذ  سعاد   ْت بانَ )  
 فأياو  آخرها إلى ال ىأد  ف كر

 (منها ل باٌن وأ ْقراٌب ز هاِليلٌ  ***ي مِشي الُقراُد عليها ثم ُيْزِلُقُه ) 
 (  مفتواُ  ال ورِ  ضهللاو  هن اومرف يُ      هر    هن بالنم ِ  فْت  َ قَ  هأرانة  )  
 (  ذرطأالُ  نالهللامأأِ  ومن خطمياِ  من     وم بميا هأنأيا  قاَ  كدنما) 
 ( اَّمالأالَ  تخونه  لم   غارِ  ف      ىالُ خَ  إ ا النمالِ  هسأ ِ  م ال رتم  ) 

                                                 

 مشيور مدركة ذن خ لمة ذن حسد لذن  ما  هو وفا  وحلف ال ات وتشدأد الميمهللاة العأن بفتح :الع اف حذرق (1)   
 نخال بطن إلى ومنه إليه الدراذ ومانةم من أ ا  البىر  من المدأنة إلى ال اىد طرلق ف  وهو حخبارهم ف   كر
نما قالوا ،  المدأنة  م الطرف  م   4/68، مع م الذهللادان ال ن ه لف فيه يسمعون  َّنيم الع اف سم  وا 
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 ( سيأالُ  الخدأنِ  وف  مذأن   هتق       ذيا لهللابىأر مرتأياِ  ف   قنواُ )  
 ( تمهللاأالُ  اَّر ِ  مسينِ  وبال    ا     ة  الم  وه  يسرات   ههللاى  ىِ خْ تَ )  
 ( شمهللاأالُ  قودا ِ  خاليا وهميا    مي نة   من حخوها حذوها مرفُ )  
 (  تنعيلُ  األكم حدُ  تقيهن   إن ما *** زيما الحصى ن  تركُ ي   العجايات رسمُ )  
 ( يلُ يرْ وتِ  ليطٌ خْ ت   عوامِ اللَّ  من *** هارفعُ يَّ  هاألرْ  دابُ حِ  تظلخ  يوماً ) 
نمـا التناذأـال السـود هـرد إ ا :قـاا فهللامـا :قتـاد  ذـن همر ذن مهاى قاا  لمـا اَّنىـار معاشـر أرلـد وا 
 . ىامذيم ىنب كان

 تخريج الحديث :
 .به ذ    منه من طرلق إذراهيم ذن المسأن،هن إذراهيم ذن المندر، (1)، حخر ه الذأي 

 وف )ذ ــرلأ( ،هــنيمأــ  ذــن همــر المعــر مــن طرلــق (3)ذــن حذــ  هاىــم وا (2)،حذــو نعــيم حخر ــه و  
 .به ذ    منه إذراهيم ذن المندر،

 دراسة رجال اإلسناد :
  هذــد ل ذــن المنــ ر ذــن المغأــر  ذــن هذــد ل ذــن خالــد ذــن مــ ام ال رشــ ذــن إبــراهيم بــن المنــذر -

 هـ.346 ، ت ، حذو إسماق المدن  امِ  َ المِ  تاَّسد
اح (4)و  ه اذن معأن  .(7)، و كر  اذن مبان ف  ال  ات(6)، والدارقطن (5)وكت  هنه ، واذن وضل
، واذــن (11)، والــ هذ (10)، وىــالح  ــ ر (9)وقــاا حذــو مــاتم الــرا ت  : لــيَ بــه بــدَ.(8)وقــاا النســائ 

  : ىدوق.(12)م ر
 
 
 
 

                                                 

 34673رقم  314/ 41، السنن الصذرت 4566رقم  9/384دالئال النذو  لهللاذأي    (1)
 3478/ 9معرفة الىمابة َّذ  نعيم  (2)
 3716رقم  941/ 1الذن حذ  هاىم اآلماد والم ان   (3)
 .6/484تارلل بغداد لهللاخطأ  البغدادت  (4)

 .4/467تي أ  التي أ  الذن م ر  (5)

هللام  لهللادارقطن  ص (6)  .1رقم  87سااالت الس 
 .8/74ال  ات الذن مبان  (7)
 .3/315تي أ  الصماا لهللام ت  (8)

 .3/445ال رح والتعدأال الذن حذ  ماتم  (9)

 .3/315ا لهللام ت تي أ  الصما (10)
 .4/339الصاشف ف  معرفة من له رواية ف  الصت  الستة لهللا هذ   (11)
 . 15ت رل  التي أ  الذن م ر ص (12)
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مـــن ح ـــال دخولـــه ههللاــى اذـــن حذـــ  دااد المعت لــ ، ىـــام  ال ـــوا ذخهللاـــق  (1)وتصهللالــم فيـــه اإلمـــام حممــد

حمـا المنـاصأر ف ـالل مـا " :(4)صأر، وتع به الخطأ  البغدادت ب وله: هند  منا(3)قاا السا  .و (2)ال رآن
مـب هــ ا فــإن لــيَ بمشـيور هنــد الممــد أن، و مــن أ ـه إال حن تصــون هــن الم يـولأن، و مد  تو ـد فــ

 يمأى ذن معأن و غأر  من المفاظ كانوا أرضونه ولو  ونه ".
المـافظ  ر مـدأ يم، لـ لا قـاا، وهو من شأو  الذخارت ال أن روى هنيم وخذ  ة: هو ةالبام  تقال

 اهتمد  الذخارت، وانت ى من مدأ ه"." :(5)اذن م ر
 اسمه :م ر اذن قاا الرقأبة،  ت ذن الرممن هذد  د ،زهير بن كعب بن مضرب هو: جده -

 ضربات هد  حخوها فضربه حسد ذن  من ح ر بام شذ  َّنه المضر : له ي اا وكان(6)ه بة

 .(7)منيا يمت فهللام بالسأف
 .والتعدأال ذ رح العهللاما  من حمد فيه أتصهللام لم م يوا :ةالبام  تقال

 ههللاى له ةالبام  ع رت لم الرقأبة،  ت ذن الم اذ والد ،مضرب بن الرحمن عبد هو: أبيه -

 .تر مة
 ذن قرط ذن تمتانية  م بكسر  رلاح ذن ربيعة واسمه :حوله بضم لمىس أبي بن زهير بن كعب  -
 
 
 

                                                 

" مله حممد لصونه  ، وفيه:11رقم  97وانظر بمر الدم الذن هذد اليادت ص ,4/488فتح البارت الذن م ر  (1)
 ُخهللالط ف  ال رآن".

إلمام حممد ذن منذال ذناً  ههللاى م هبه ال ائم ههللاى  مِل وَتْرِا مدأِث كالِل من اذُتهللا  : ه ا ال وا من اةالبام  تقال (2)
"كان حممد ذن منذال ال  :-6/374كما ف  تارلل بغداد  –بمسدلة ال وا ف  خهللْاق ال رآن، قاا حذو  رهة الرا ت 

و إسماهأال ذن إذراهيم وه -، وال حذ  معمر -وهو هذد المهللاا ذن هذد الع ل -أرى الصتابة هن حذ  نىر التمار
وال يمأى ذن معأن، وال حمد  ممن امُتمن فد ا "، وكان اإلمام حممد قد روى هن  - ل يعِ طِ ذن معمر ال ههللا  ال َ ا

إْ ر مدأث  روا  اإلمام حممد ف   –ههللا  ذن المدأن ، لصنه لم يمدلث هنه بعد الممنة، قاا هذد ل ذن اإلمام حممد 
:" ومدل نا  حذ  هن ههللا ل قذال حن ُيمتمن بال رآن"، وقد ذألن شأل اإلسالم -مدأن من طرلق اذن ال 6/35المسند 

ن نْي  اإلمام حممد هن الرواية ح -348ا تيمية ص   ف  حىوا الف ه آلدَ كما ف  المسوَّ  –اذن تيمية رممه ل 
ذرواياتيم، وال با   هن ال أن ح اذوا ف  ممنة خهللاق ال رآن كان من با  الي ران، وليَ من با  هدم االمت اذ

اإلنكار لمدأ يم، ف د ح مب المسهللامون ههللاى االمت اذ ذيم، وانظر كتا : منيأ اإلمام حممد ف  إهالا اَّمادأث 
  .397-4/396لهللادكتور بشأر ههللا  همر 

 .3/315تي أ  الصماا لهللام ت  (3)

 .6/484تارلل بغداد لهللاخطأ  البغدادت  (4)

 .4/488فتح البارت الذن م ر  (5)

  484/ 3 ر من هة اَّلبا  ف  اَّل ا  الذن  (6)
  93/ 1حنسا  اَّشراف  (7)
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 الشاهر الم ن  م لنة ذن ه مان ذن الطم ذن  ور ذن  عهللابة ذن  خالو  ذن ما ن  ذن المارث

 (1)معروف ىماذ  المشيور

 هو ممسناً  شاهراً  وكان  هأر ذن كع  حخيه قذال حسهللام :المزنى ْسلمى أ ِبي بنِ  زهيرِ    -

 ف  أتهللاو   هأر ذن وكع  الشعرا  من الفموا المذر لن فدمد حذوهما وحما  هأر ذن كع  وحخو 

 .(2)حيضاً  مبةى وله  لا
  ت باذن المعروف سهللامى حذ  ذن  هأر ذن كع  ذن مضرب بن الرحمن عبد بن الحجاج - 

 .له تر مة ههللاى ةالبام  ع رت لم :(3)الرقأبة
ع ـر ت لم ْاََّسدت، المهللاا هذد ذن هذأد ذنِ  مممد ذنِ  حممد ذنِ  ْالمسأنِ  ذن الرممن هذد :القاسم أبو-

 .المعتمد  را مالت كت  ف  له تر مة ههللاى ةالبام 
 :سناداإل على الحكم

 ف  تر مة ههللاى ليم ع رت لمو  ،ةالبام  هند الم يولأن ادهد ف  فرواته  داً  ضعأف إسناد 

 منيا يىح ال المدأث وطرق  . الذخارى  شأل المن ر ذن إذراهيم باست نا  ،المعتمد  الترا م كت 

الصتـ   هـ   مـن شـ   فـ   لـا  حر لـم صـنول المشيور ، اَّمور من ال ىأد  ه   : ك أر اذن قاا .شئ  
 ش   منيا يىح ال طرق  من رولناها قد ال ىأد  وه    :العراق  الدأن  لن وقاا (4).حرتضيه ذإسناد

 (5) .بمن ط بسند إسماق اذن و كرها
********** 

 :-رحمه هللا-قال ابن األثير 

ّل ]  الُ َينى  ند  مدأث وف (  ه)   ُكـال  :  ال َّائهللاـةُ [  لتمـرَّا َ ائهللاـة كان ولو َسْيمى َخاَلطه ل د و
نَ  قـد المْرمـى   هـ ا وكـان، َيْسـتِ رل  وال مكانـه هـن َأُ وا المأوان من شى   لـئال أتمـرلا ال َنفَسـه سـكَّ
 ََّ  (6) . ههللايه فُأْ ي  به ُيم

  (128الحديث رقم )
 
 
 
 
 
 

                                                 

  954/ 9اإلىابة ف  تمأأ  الىمابة الذن م ر  (1)
  418/ 4اإلستيعا  الذن هذد الذر  (2)
  317/ 3تي أ  الصماا لهللام ت  (3)
  135/ 1الذداية والنياية الذن ك أر  (4)
 466/ 3نأال اَّوطار لهللاشوكان   (5)
 119ص  لنياية ف  غرل  المدأث واَّ ر الذن اَّ أرا (6)
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 :-رحمه هللا-(1)قال اإلمام أحمد

َ َنا َ ِن  َكَما (3):َحِذ  ااَ قَ  َقااَ  (2)،َيْعُ و ُ  َمدَّ  ْذنِ  ُمْسهللِامِ  َهنْ ، ُهْتَبةَ  ْذنِ  َيْعُ و َ  َهنْ  ،ِإْسَماقَ  اْذنُ  َمدَّ
 َههللاْيهِ  َُّّ  َىهللاَّى -َِّّ  َرُسواُ  َبَعثَ  َقااَ  اْلُ َيِن لِ  َمِكأث   ْذنِ  ُ ْنُد ِ  َهنْ  ،اْلُ َيِن لِ  ُ ْنُد    ْذنِ  َِّّ  َهْذدِ 
 ،َفَخَرذَ  َههللاْأِيمْ  ُيِغأرَ  َحنْ  َوَحَمَر ُ  (4)ِباْلَصِدأدِ  ُمهللاوَّح   َذِن  ِإَلى َلْأث   َكهللا َ  اْلَصهللاِذ َّ  َِّّ  َهْذدِ  ْذنَ  َغاِل َ  -َوَسهللاَّمَ 
 الهللاَّْأِ     ا ِ اْلَذْرَى  اْذنُ  َوُهوَ  ،َماِلا   ْذنَ  اْلَماِرثَ  ِبهِ  َلِ أَنا ِبُ َدْأد   ُكنَّا ِإَ ا َمتَّى َفَمَضْأَنا َسِرلَِّتهِ  ِف  َفُكْنتُ 

 َيُضرَّاَ  َفهللانْ  ُمْسهللِاًما ِ ْئتَ  ِإنََّما ُكْنتَ  ِإنْ : َِّّ  ْذُن َهْذدِ  َغاِل ُ  َفَ ااَ  َُِّْسهللِامَ  ِ ْئتُ  ِإنََّما :َفَ ااَ  َفَدَخْ َنا ُ 
نْ  ،َوَلْأهللاة   َأْوم   ِرَباطُ   َرُ اًل  َههللاْيهِ  َخهللاَّفَ  ُ مَّ  ِرَباًطا َ هُ َفَدْو َ  :َقااَ  ِمْناَ  اْسَتْوَ ْ َنا َ ِلاَ  َغْأرِ  َههللاى ُكْنتَ  َواِ 
  َمتَّى َمَضْأَنا ُ مَّ : َقااَ  َرْحَسهُ  َفاْ َت َّ ، َناَ َهاَ  َفِإنْ ، َههللاْياَ  َنُمرَّ  َمتَّى َمَعهُ  اْمُكْث  َفَ ااَ  َمَعَنا َكانَ  َحْسَودَ 
 َتالل   ِإَلى َفَعَمْدتُ  (5)َرِبأَئة   ِف  َحْىَماِذ  َفَبَعَ ِن  .اْلَعْىرِ  َبْعدَ  ُهَشْيِشَيةً  َفَنَ ْلَنا اْلَصِدأدِ  َبْطنَ  َحَتْأَنا

 َههللاى ُمْنَبِطًما َفَرآِن  َفَنَظرَ  ِمْنُيمْ  َرُ ال   َفَخَرذَ  اْلَمْغِر َ  َوَ ِلاَ  ،َههللاْيهِ  َفاْنَبَطْمتُ  اْلَماِضرِ  َههللاى ُيْطهللِاُعِن 
َِّّ  اِلْمَرَحِتهِ  َفَ ااَ  التَّاللِ  اَ  َرَحْأُتهُ  َما َسَواًدا التَّاللِ  َهَ ا َههللاى ََََّرى  ِإنِل  ،َو  َتُصونُ  اَل  َفاْنُظِرت  ،النََّيارِ  َحوَّ

َِّّ  اَل  َفَ اَلْت  َفَنَظَرْت  :َقااَ  َحْوِهَأِتاِ  َبْعَ   اْ َترَّْت  اْلِصاَل ُ   َقْوِس  َفَناِوِلأِن  :َقااَ  َشْأًئا َحْفِ دُ  َما ،َو
 َوَلمْ  َفَوَضْعُتهُ  َفَنَ ْهُتهُ  :َقااَ  َ ْنِذ  ِف  َفَوَضَعهُ  ِبَسْيم   َفَرَماِن  َفَناَوَلْتهُ  :َقااَ  ِكَناَنِت  ِمنْ  َوَسْيَمْأنِ 
َِ  ِف  َفَوَضَعهُ  ،ِبآَخرَ  َرَماِن  ُ مَّ  َحَتَمرَّاْ  ّللاَِّ  :اِلْمَرَحِتهِ  َفَ ااَ  .َحَتَمرَّاْ  َوَلمْ  َفَوَضْعُتهُ  َمْنِكِذ  َفَنَ ْهُتهُ  َرْح  ،و 

دْ  ْهم اي   ال ط هُ خ   ل ق  ل وْ  س  ان   و  ابَّةً  ك  رَّ    د   َتْمُضُغُيَما اَل  َفُخِ أِيَما َسْيَم َّ  َفاْذَتِغ  َحْىَبْمتِ  َفِإَ ا .ل ت ح 
 َهَتَمة   ْت َوَ َهذَ  َسَكُنوا َحوْ  َوَهَطُنوا اْمَتهللاُذوا ِإَ ا َمتَّى .َراِئَمُتُيم َراَمْت  َمتَّى َوَحْمَيهللاَناُهمْ  :َقااَ  اْلِصاَل ُ  َههللا َّ 
ْيَنا ،النََّعمَ  َواْسَتْ َنا ِمْنُيمْ  َقَتهللْاَنا َمنْ  َفَ َتهللاَنا اْلَغاَر َ  َههللاْأِيمْ  َشَننَّا الهللاَّْأالِ  ِمنْ   اْلَ ْومِ  َىِرللُ  َوَخَرذَ  َقاِفهللِاأنَ  َفَتَو َّ
ً ا َقْوِمِيمْ  ِإَلى  َوَحَتاَنا َمَعَنا ِبهِ  َفاْنَطهللاْ َنا، َوَىاِمِبهِ  َذْرَىا ِ الْ  اْذنِ  ِباْلَماِرثِ  َنُمرَّ  َمتَّى ِسَراًها َوَخَرْ َنا ُمَغوِل

َِ  َىِرللُ   َسْأال   َحْقَذالَ  ،اْلَواِدت َبْطنُ  ِإالَّ  َوَبْأَنُيمْ  َذْأَنَنا َيُكنْ  َلمْ  ِإَ ا َمتَّى ،ِبهِ  َلَنا ِقَذالَ  اَل  َما َفَ اَ َنا ،النَّا
  اَل  ِبَما َفَ ا َ  ،َمااًل  َواَل  َمَطًرا َ ِلاَ  َقْذالَ  َرَحْأَنا َما َشا َ  َمْأثُ  ِمنْ  َعاَلىتَ  َُّّ  َبَعَ هُ  َوَبْأَنُيمْ  َذْأَنَنا َمااَ 
 
 

                                                 

 49883رقم  167/ 4مسند حممد ذن منذال  (1)
 617، ت رل  التي أ  ص  ال هرت  هوف ذن الرممن هذد ذن إذراهيم ذن سعد ذن إذراهيم ذن يع و هو  (2)

  85 ، ت رل  التي أ  ص هوف ذن الرممن هذد ذن إذراهيم ذن سعد ذن إذراهيم هو (3)

 « ُخهللاْيص   » اْلَأْومَ  ُيَسمَّى َوَحَمأُ  ، َفَ طْ  َكْياًل  ُهْشُرونَ  َذْأَنُيَما َواْلَمَساَفةُ  ، َوَحَمأَ  ُهْسَفانَ  َذْأنَ  ْلَصِدأدِ ت ب ا:  الصدأد (4)
 َكْياًل (  51)  َههللاى َوُخهللاْيص   ْسَفانَ هُ  َذْأنَ  َحْر    « اْلَمْم ِ  » ِباْسمِ  اْلَأْومَ  ُيْعَرفُ :  َواْلَصِدأدُ .، َمْعُروًفا َ ااَ  َما َوُهْسَفانُ 

ةَ  ِمنْ  ، ِدَياِرِهمْ  ِمنْ  َكانَ  َفاْلَصِدأدُ  ، ِكَناَنةَ  ِمنْ  َلْأث   َذِن  ِمنْ  اْلُمهللاوِلحِ  َوَبُنو. ، اْلَمِدأَنةِ  إَلى اْلُعْظَمى اْلَ ادَّ ِ  َههللاى َمكَّ
  4/471المعالم ال غرافية الوارد  ف  السأر  

و، وال يكون إال ال ت أنظر لهللا وم لئال أدهميم هد هو العأن والطهللايعة -  وكسر البا بفتح الرا -ئةربأئة " الربأ (5)
 4/199، شرح حذو داود لهللاعأن   أنظر منه، من ربد أربد-ههللاى  ذال حو شرف
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مَ  َحنْ  ِمْنُيمْ  َحَمد   َيْ ِدرُ  َما ِإَلْأَنا َأْنُظُرونَ  ُوُقوًفا َرَحْأَناُهمْ  َفهللاَ دْ  ،َههللاْيهِ  َيُ ومَ  َحنْ  َحَمد   َيْ ِدرُ   َوَنْمنُ  .َأَتَ دَّ
ُ هَ   .َحْأِدأَنا ِف  ِبَما اْلَ ْومَ  َفَدْهَ ْ َنا َهنَّا َمَدْرَناَها ُ مَّ  (1)اْلَمْشهللاالِ  ِف  َحْسَنْدَناَها َمتَّى ِسَراًها اُنَموِل

 تخريج الحديث :
من طرلق هذد ل ذن إدرلَ،هن مممد ذن إسماق،هن يع و   (3)والطماوت، (2)الذخارت، ر هخح

 ذن هتبة،به ذ    منه.
مــن طرلــق هذــد الــوارث التميمــ ،هن مممــد ذــن (6) ،الذأي ــ و  (5)،واذــن ســعد (4)،وددا وحخر ــه حذــو 

 إسماق،هن يع و  ذن هتبة،به ذنمو .
مــن طرلــق مممــد ذــن ســهللامة،هن مممــد ذــن إســماق،هن يع ــو  ذــن هتبة،بــه  (7)،الذأي ــ حخر ــه و 

 بم هللاه.
ق،هن يع ـو  من طرلق يمأ  ذن سعأد ذن حبان،هن مممد ذن إسما (8)،اذن حذ  هاىمحخر ه و 

 ذن هتبة،به بم هللاه.
من طرلق هذد اَّههللا  السام ،هن مممد ذن إسماق،هن يع و  ذن هتبة،به (9)الطذران  حخر ه و 

 بم هللاه.
مـن طرلـق إذـراهيم ذـن سـعد،هن مممـد ذـن إسـماق،هن يع ـو  ذـن هتبة،بـه  (10)،نعيم وحذحخر ه و 

 بم هللاه.
 دراسة رجال اإلسناد:

ذـن أربـو  ذـن طمأـال ذـن هـدت ذـن الربعـة ذـن رشـدان ذـن ذـن همـرو ذـن  ـراد  جندب بن مكيـث -
واسـتعهللامه النذـ  ىـهللاى ل ههللايـه ، قيَ ذن  يأنة ذن  لد ال ين  حخو رافب ذن مكأث ليمـا ىـمبة

 (11)و سهللام ههللاى ىدقات  يأنة وسكن المدأنة
ســب ت ىــدوق مســن المــدأث ،وقــد ىــرح بالتمــدأث  :محمــد بــن اســحاق بــن يســار المــدني  -

 . (89) مدأث رقم التر مة له ف  ال
                                                 

، همد  ال ارت شرح ىميح الذخارت قدأد من نامية البمر وهو ال ذال ال ت أيبط منه إلى قدأد :هوالمشهللاال (1)
4/341 

 3367رقم  3/334التارلل الصذأر لهللاذخارت (2) 
 1715رقم  4/318شرح معان  اآل ار لهللاطماوت   (3)
 3681رقم  4/5كتا  ال ياد   –سنن حذ  داود  (4)
 3/431الطب ات الصذرت الذن سعد   (5)
 4611رقم  1/456دالئال النذو  لهللاذأي    (6)
 48618رقم  5/88السنن الصذرت لهللاذأي     (7)
 3954رقم  1/146آلماد والم ان  الذن حذ  هاىم  ا (8)
 4736رقم  3/478المع م الصذأر لهللاطذران    (9)

 4156رقم  9/91معرفة الىمابة َّذ  نعيم اَّىذيان    (10)
 4/454حسد الغابة ( 11)
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ْبدِ  ْبنِ  ُمْسِلِم - ِني ِ  ُجْنُدٍب  ْبنِ  ّللاَِّ  ع   (1) قاا اذن م ر :م يوا: اْلُجه 
  باق  ر اا اإلسناد   ات  -

 سناد:اإل ىالحكم عل
ــــة إ ــــنِ  ُمْســــهللِامِ ســــناد  ضــــعأف ، بســــذ   يال ــــدِ  ْذ ــــنِ  َِّّ  َهْذ ــــُد    ْذ ــــ لِ  ُ ْن وقــــد ضــــعفه شــــعأ  ، اْلُ َيِن

 (2)اَّرناوط
********** 

 :-رحمه هللا-قال ابن األثير 

 :  كع  قىأد وف 
ة ذَبْطنِ ...  قاِئهللاُيم قاا ُقَرلش   من فْتَية   ف     ُ ولوا حْسهللاُموا لمَّا مكَّ
ة هن اْنت هللاوا حت   (3) . المدأنة إلى ُمياِ رلن مكَّ

 (4)استه*سبقت در 
********** 

 :-رحمه هللا-قال ابن األثير 

 وقــد.  َأْرُفــال وُلــروى .  َيْســَتِ ر   وال المركــة ُيْكِ ــرُ  حت[  النَّـاَ فــ  َأــُ وا ]  يــال حذــ  مــدأث وفـ  -
م  (5)  .ت دل

  (129الحديث رقم )
 :-رحمه هللا- (6)قال اإلمام مسلم 

 هذد ذن إذراهيم ذن ىالح هن الما شون  ذن أوسف حخذرنا ،التميم  يمأى ذن يمأى مد نا
 أوم الىف ف  واقف حنا ذأنا : قاا حنه هوف ذن رممنال هذد هن (7) ،حذيه هن هوف ذن الرممن

 كنت لو تمنأت حسنانيما مدأ ة اَّنىار من غالمأن ذأن حنا فإ ا وشمال  يمأن  هن نظرت ذدر
 ما تا وما: نعم قهللات :قاا  يال حبا تعرف هال هم يا :ف اا حمدهما فغم ن  ،منيما حضهللاب ذأن
 لئن ،ذأد  نفس  وال ت- وسهللام ههللايه ل ىهللاى -ل رسوا يس  حنه حخذرت: قاا ؟حخ  ذن يا إليه
 ف اا اآلخر فغم ن  ل لا فتع ذت:  قاا منا اَّه ال يموت متى سواد  سوادت يفارق  ال رحأته

 ىامبكما ه ا ترلان حال :ف هللات الناس في يزول جهل أبي إلى نظرت حن حنش  فهللام :قاا م هللايا:
 ل ىهللاى- ل رسوا إلى انىرفا  م قتال  متى بسيفأيما فضربا  فاذتدرا  قاا هنه تسدالن ال ت

                                                 

 941ت رل  التي أ  ص  (1)
 4/167مسند حممد ذن منذال ( 2)

 119ص   أرالنياية ف  غرل  المدأث واَّ ر الذن اَّ(3) 
 (437سب ت دراسة المدأث رقم )( 4)

 119ص  لنياية ف  غرل  المدأث واَّ ر الذن اَّ أرا  (5)
 4793رقم  3/4473با  استم اق ال اتال سهللا  ال تأال  –كتا  ال ياد والسأر  –ىميح اإلمام مسهللام  (6)
  54، ت رل  التي أ  ص  ال هرت  هوف ذن الرممن هذد ذن إذراهيم (7)
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 سيفيكما مسمتما هال :ف اا قتهللات حنا منيما وامد كال :ف اا قتهللاه حيكما :ف اا فدخذرا  -وسهللام ههللايه
 ال موح ذن همرو ذن لمعا  بسهللابه وقضى، قتهللاه كالصما :ف اا ،السيفأن ف  فنظر ال :قاال

 .را هف ذن ومعا  ال موح ذن همرو ذن معا  والر الن
 تخريج الحديث :

ىــالح ذــن  مســدد اَّســدت،هن أوســف ذــن الما شــون،هنمــن طرلــق  (1)حخر ــه اإلمــام الذخــارت 
 . إذراهيم ذن هذد الرممن ذن هوف به ذنمو  

هذد الـرممن سعد ذن إذراهيم ،هن  د )إذراهيم ذن سعد( ،هن حيضًا من طرلق (2)وحخر ه الذخارت 
 .ذن هوف به ذ    منه 

 إلسناد :دراسة رجال ا
 . ميب ر اا اإلسناد   ات  -
 اإلسناد: ىالحكم عل -

 .مسهللامو  حخر ه اإلمام الذخارت ،سناد  ىميح إ
********** 

 -رحمه هللا-قال ابن األثير 

َ   ِذَ ْوَلـة  ]  النِلســا  مــدأث وفـ (  َ)  - ْولــةُ [  وَ هللاــ اِهيــة الَفِطنـة المــرح ُ :  ال َّ .  الظَِّرلَفــة وقأــال.  الدَّ
وا  (3). المركات َخِفأفُ ال:  وال َّ

  (111الحديث رقم )
 .لهلم أعثر علي تخريج قالت الباحثة : 

********** 
 -رحمه هللا -قال ابن األثير

 َ َوْلُتـــه ي ـــاا:  ُ ِمَعـــت حت[  ومغاِرَبيـــا مشـــَاِرَقيا فَرحأـــتُ  اَّرُ   لـــ  ُ ِوَلـــت]  فيـــه(  ه{ )   وى } 
 (4)  .َ للاً  حْ ِويه

  (111الحديث رقم )
  :-رحمه هللا- (5)إلمام مسلم قال ا
  مماد مد نا ل تأبة والهللافظ  لد ذن مماد هن كالهما سعأد ذن وقتأبة(6) العتص  الربيب حذو مد نا

 
 

                                                 

 4414رقم  1/53من لم أخمَ اَّسال   با  – فر  الخمَكتا   – الذخارت  اإلمامىميح  (1)
 4588رقم  9/78فضال من شيد ذدرًا  با  – المغا ت كتا   – الذخارت ىميح اإلمام  (2)
 119ص  النياية ف  غرل  المدأث واَّ ر الذن اَّ أر (3)
 119ص  النياية ف  غرل  المدأث واَّ ر الذن اَّ أر (4)
  3885رقم  3349/ 1با  هالا ه   اَّمة بعضيم ذبع   –كتا  الفتن وحشراط الساهة  –ميح مسهللام ى (5)
 394، ت رل  التي أ  ص  الربيب حذو العتص  داود ذن سهللايمانهو  (6)
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 ل ىــهللاى- ل رســوا قــاا قــاا (3) وبــان هــن(2) ،حســما  حذــ  هــن، قالبــة حذــ  هــن(1) ،حأــو  هــن
ن مغاربهــاو  مشــارقها فرأيــت األره لــي (4)زوى  هللا إن - وســهللام ههللايــه  مــا ملكهــا ســيبلغ أمتــي وا 
نـ (5)واَّذـي ، اَّممـر الصنـ لن وحهطأـت. منيـا لي زوى   بسـنة أيهللاصيـا ال حن َّمتـ  ربـ  سـدلت وا 
ن (7) ،ذيضتيم فيستذيح حنفسيم سوى  من هدوا ههللاأيم يسهللاط ال وحن(6) ،هامة   يا :قاا رب  وا 
نـ  أـرد ال فإنـه قضا  قضأت إ ا إن  ،مممد  ال وحن .هامـة بسـنة حههللاصيـم ال حن َّمتـا حهطأتـا وا 
 مـن قـاا حو بدقطارهـا مـن ههللاـأيم ا تمـب ولـو ذيضـتيم يسـتذيح حنفسـيم سـوى  مـن هـدوا ههللاـأيم حسهللاط
 .بع  بعضيم ويسذ  بعضا أيهللاا بعضيم يكون  متى حقطارها ذأن

 تخريج الحديث :
  .نفرد ذي ا المدأث اإلمام مسهللام دون اإلمام الذخارت إ

 دراسة رجال اإلسناد :
 لـه ف أـال هنـه  مـاتم حذـو سئال :البصري  قالبة أبو الجرمي عامر أو عمرو بن زيد بن هللا عبد -
  (8).تدليَ له يعرف ال قالبة حذو   تان هما ف اا معا  هن قتاد  حو إليا حم  معا  هن قالبة حذو
 قالبـة حبـا  كـر حأـو  سـمعت  لـد ذـن ممـاد مـد نا هفان مد نا منذال ذن حممد مد نا :بكر حذو قاا
 حهـــال مـــن ال انيـــة الطب ـــة فـــ  ســـعد ذـــن مممـــد  كـــر و (9)لبـــا اَّ  وت  الف يـــا  مـــن واذنـــه كـــان: ف ـــاا

 حذــو كــان :المــ ا  خالــد وقــاا  (10) .بالشــام دأوانــه وكــان ،المــدأث ك أــر ،  ــة كــان :وقــاا البىــر 
 يممـال وكـان .  ـة تـابع  بىـرت  :الع هللاـ  وقـاا(11) حص ـرت قد: قاا حمادأث ذ ال ة مد نا إ ا قالبة
 قتـاد  يسـمب لـم :ههللاـ  ذـن همـرو وقـاا (12)شـأئا  وبـان من يسمب ولم شأئا هنه أروِ  ولم ههللا  ههللاى
 فاضــال ،  ــة (15)قــاا اذــن م ــر:  ،كــان مــن حئمــة اليــدت  (14) :وقــاا الــ هذ  (13).قالبــة حذــ  مــن
 .هو   ة قالت البام ة:  ،اإلرساا ك أر

 .باق  ر اا اإلسناد   ات -

                                                 

  447، ت رل  التي أ  صالسختيان  كيسان تميمة حذ  ذن حأو هو  (1)

  136ت رل  التي أ  ص، ل هذد اسمه ي ااو  الدمش   الرمذ  حسما  حذو مر د ذن همروهو  (2)

  441، ت رل  التي أ  ص وسهللام ههللايه ل ىهللاى النذ  مولى الياشم   وبانهو  (3)

  48/44، شرح النووت ههللا  مسهللام  مب: حت   وى  (4)

، والشام العراق مهللاص  وقيىر كسرى  كن ا:  والمراد والفضة ال ه  حت واَّذي  اَّممر الصن لن حهطأت (5)
  6/345أباذ ههللا  مسهللام الد

  6/345الدأباذ ههللا  مسهللام ،  يعميم ب مط حت :هامة بسنة (6)

 48/44، ، شرح النووت ههللا  مسهللام الع و حيضا والذيضه وحىهللايم  ماهتيم حى : ذيضتيم فيستذيح (7)

  544/  3التعدأال والت رلح  (8)

 544/  3التعدأال والت رلح (9) 

  484/ 7الطب ات الصذرت  (10)

  913/ 41أ  الصماا تي  (11)

  41/ 3معرفة ال  ات  (12)

 913/ 41تي أ  الصماا  (13)

  168/ 1سأر حهالم النبال   (14)

  411ت رل  التي أ  ص  (15)
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 اإلسناد: ىالحكم عل -

 حخر ه اإلمام مسهللام .، سناد  ىميحإ
********** 

 :-رحمه هللا-قال ابن األثير 

 (1) .واْطو  اْ َمعه حت[  البعأدَ  َلنا واْ و]  السفر دها  هومن
  (112الحديث رقم )

نما عثرت علي لفظة اطوِ    لم أعثر علي لفظة )أزو( وا 
 :-رحمه هللا - (2) اإلمام مسلمقال 

 حن ال بأـر حذـو حخذرنـ  : ـرلأ ذـن قـاا :قـاا ،مممـد ذـن  ـاذم مـد نا ،ل هذـد ذـن هارون  مد ن 
 اســتوى  إ ا كــان -وســهللام ههللايــه ل ىــهللاى- ل رســوا حن  ههللاميــم همــر ذــنا حن حخذــر  اَّ دت ههللايــاً 
رَ  الَِّ ت ُسْبَمانَ } :قاا  م ، ال ا كذر سفر إلى خار ا بعأر  ههللاى   (3)ُمْ ِرِنأنَ  َلهُ  ُكنَّا َوَما َهَ ا َلَنا َسخَّ
 الهللايـم ترضـى ما العمال ومن .والت وى  الذر ه ا سفرنا ف  نسدلا إنا الهللايم (4){َلُمْنَ هللِاُذونَ  َربِلَنا ِإَلى نَّاَوا ِ 

 الهللايـم، اَّهـال ف  والخهللايفة السفر ف  الىام  حنت الهللايم ،بعده (5)عنا واطو ه ا سفرنا ههللاأنا هون 
 ر ــب وا  ا .واَّهــال المــاا فــ  المن هللاــ  وســو  (7)المنظــر وكآبــة (6)الســفر وه ــا  مــن بــا حهــو  إنــ 

 .مامدون  لربنا هاذدون  تائذون  آأذون  فأين و اد قالين
 تخريج الحديث :

 .نفرد به اإلمام مسهللام دون اإلمام الذخارت إ 
مممــد ذــن هــن  ،يمأــ  ذــن ســعأد ال طــان طرلــقمــن  (8)حخر ــه الطذرانــ   ،خــرآولهللامــدأث شــاهد 
 .به ذنمو  ،ذ  هرلر ح ،هنهن سعأد ذن حذ  سعأد الم ذرت ، ه الن ال رش 

 دراسة رجال اإلسناد:
 قدم لما همر  آخر ف  اختهللاط لصنه  ذت،   ة مممد، حذو اَّهور، المصيصي، محمد بن حجاج-
 
 

                                                 

 119ص  النياية ف  غرل  المدأث واَّ ر الذن اَّ أر(1) 
 4413رقم  3/578مال ي وا إ ا رك  إل  سفر المأ  با  – المأ كتا   –ىميح مسهللام  (2)
،  شرح النووت ههللا  ىميح  لنا إيا  تعالى ل تسخأر لوال واستعماله قير  نطأق كنا ما حت مطي أن : م رنأن (3)

 5/444مسهللام 

 ( 44-43سورر  ال خرف ) (4)

  ه ا من ال و  وط  قىر  حت فالن همر ل طوى  الدها  ف  قوليم ومنه مسافته قىر حت :  بعد هنا اطو (5)
  4/83يمأن تفسأر غرل  ما ف  الىم

، تفسأر غرل  ما ف  فيه يمر من ههللاى يشق رمال  ا كان إ ا حوهث مكان قوليم من شدته: السفر وه ا  (6)
  4/83الىميمأن 

  4/83، تفسأر غرل  ما ف  الىميمأن المر  من واالنكسار اليأئة سو : المنظر بةآوك (7)

 818رقم  4/396الدها  لهللاطذران   (8)
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 .ال ماهة له روى  (1)ومائتأن ست سنة ذبغداد مات موته، قذال بغداد

 وهـم المختهللاطـأن، مـن وااَّ ال سـم ف  العالئ  وهد  اختالطه، قذال من إال فيه أتصهللام ولم الن اد، و  ه

 اذـن فـرآ  خهللاـط، مـر  آخـر فـ  بغـداد م ـاذ قـدم لمـا :معـأن اذـن هـن ون ـال اخـتالطيم، يضـر ال الـ أن

 .اليضر واختالطه تو ي ه ههللاى فأب ى(2)حمًدا ههللايه تدخال ال :الذنه ف اا أخهللاط، معأن
  المدأث سب ت التر مة له ف القرشي ريجبن جُ  بن عبد العزيز عبد المل ابن ُجريج: هو  -

 (68)رقم 
دأث ، وحن مـ  ـة إال حنـه أـدلَ ، وقـد ىـرح بالتمـدأث فـ  هـ ا ال : ت ـْدُرسمحمد بن مسلم بن  -

سـب ت التر مـة لـه فـ    ر ههللاـ    ـة الـراوت ، ا من طعن فيه لم أ كر سذبًا متف ا ههللايه ، لـ لا ال أـ
 . (47)المدأث رقم 

ف  ال  ات ، قاا  (3):  كر  اذن مبان  األزدي حارثة بن عدى بن سعد بن هللا عبد بن على -
 (6):ىدوق ربما حخطد ، وقاا ال هذ  مر  آخرت (5) :ما تصهللام فيه حمد ، وقاا اذن م ر(4)ال هذ  

 منىور وقاا به بدَ ال هندت وهو مدأث ك أر له ليَ (7)هدت ذن حممد حذو وقااىدوق ، 
 (8)لأهللاة كال رمضان ف  ال رآن أختم اَّ دت ههللا  كان م اهد هن

 قالت البام ة :هو   ة  .مرسال الصهللاذ  مار ة ذن  لد هن روى  (9)ذو  رهة حقاا 
 اإلسناد : ىالحكم عل 
 .مسهللام  اإلمام حخر ه ،ىميحسناد  إ

********** 
 :-رحمه هللا-قال ابن األثير

 (10) .[  وامد ً  َهنلى وَ َوى  اْ َنتأن ربِل  حْهطان ]  المدأث ومنه[  ه] 
  (111الحديث رقم )

 
                                                 

، ال  هللات لهللاع هللا   314/ 8، ال  ات الذن مبان  481/ 3، وانظر التارلل الصذأر  494ت رل  التي أ  ص  (1)
، تي أ  التي أ   194/ 9، تي أ  التي أ   948/ 3، التعدأال والت رلح  466/ 4، ال رح والتعدأال  389/ 4
3 /481  

  45المختهللاطأن لهللاعالئ  ص  (2)
  9/461ال  ات الذن مبان  (3)

  194/ 3المغن  ف  الضعفا   (4)

 114ت رل  التي أ  ص  (5)

 14/ 3الصاشف  (6)

  481/ 9الصماا  ف  ضعفا  الر اا  (7)

  13/ 34تي أ  الصماا  (8)

 4/349تمفة التمىأال ف   كر روا  المراسأال  (9)

 119ص  النياية ف  غرل  المدأث واَّ ر الذن اَّ أر(10) 
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 :-رحمه هللا- (1)قال اإلمام أحمد

َ َنا -  ،َلْأهللاى َحِذ  ْذنِ  الرَّْمَمنِ  َهْذدِ  َهنْ  ،ُهَمْأر   ْذنِ  اْلَمهللِااِ  َهْذدِ  َهنْ  (2) ،َ اِئَد َ  َهنْ  َههللِا ل   ْذنُ  ُمَسْأنُ  َمدَّ
 ،َواْلُخُشـو َ  ،اْلِ َيـامَ  ِفأَيـا َفَدْمَسـنَ  َىاَل ً  -َوَسهللاَّمَ  َههللاْيهِ  َُّّ  َىهللاَّى -َِّّ  َرُسواُ  َىهللاَّى :َقااَ  (3)ُمَعا    َهنْ 

ُ ودَ  ،َوالر ُكو َ  أ ْلتُ (4) َوَرَهـ    َرَغ    َىاَل ُ  ِإنََّيا :َقااَ  َوالس  ـا ّللاَّ   س  ًثـا ِفيه  و ى  اْثن ت ـْينِ  ف أ ْعط ـاِني ث ال  ز   و 
ةً  ع نِ ي  اَل  َحنْ  َوَسـَدْلُتهُ  ،َفَدْهَطاِنيـهِ  َفَأْ َتاَمُيمْ  َغْأِرِهمْ  نْ مِ  َهُدوًّا ُحمَِّت  َههللاى َأْبَعثَ  اَل  َحنْ  َسَدْلُتهُ  (5)و اِحد 
َها َذْأَنُيمْ  َبْدَسُيمْ  َأْ َعالَ  اَل  َحنْ  َوَسَدْلُتهُ  ،َفَدْهَطاِنيهِ  ُ وًها َتْ ُتهللاُيمْ  َسَنةً  َههللاْأِيمْ  َأْبَعثَ   .َههللا َّ  َفَردَّ

 تخريج الحديث :
 ر ا  اَّنىارت  ،هناَّهمش  طرلق حذو معاوية ،هنمن (7)واذن حذ  شأبه (6)، اذن ما هحخر ه 
 .به بم هللاه

بـه معـا  ذـن  ذـال الم دام ذن معد كـر ،هن  خالد ذن معدان ،هنمن طرلق  (8)وحخر ه الطذران  
 .بم هللاه 

 .به بم هللاه ر ا  اَّنىارت  ،هناَّهمش من طرلق (9) ، لمةخحخر ه اذن و 
 دراسة رجال اإلسناد:

ــر بــن  - ــ  بــن عمي ــة القرشــي عبــد المل ســب ت    ــة تغأــر مفظــه قذــال موتــه ، :ســويد بــن خاري
 . (33)التر مة له ف  المدأث رقم 

 .باف  ر اا االسناد   ات  -

 اإلسناد: ىالحكم عل -

 (10)شعأ  اَّرناوط : ىميح لغأر  وه ا إسناد ضعأف الن طاههوقد قاا  ،اسناد  ىميح
********** 

 
 
 
 

                                                 

 33439رقم  113/  46مسند حممد ذن منذال  (1)
  344، ت رل  التي أ  ص  الصوف  الىهللات حذو ال  ف  قدامة ذن  ائد (2) 

 هو الىماذ  معا  ذن  ذال ذن همرو اَّنىارت  (3)

،   ماشية السندت ههللا   أيهللاصنا ال حن رد  من ورهبة دهائيا است ابة ف  رغبة ىال  حت وره  رغ  ىال  (4)
  347/ 4النسائ  

اَها:  َواِمَد ً  َهنِلى َوَ َوى  (5)  4/577، غرل  المدأث لهللامرب   ِإلْأَيا ُأِ ْذِن  َوَلمْ  نِل هَ  َنمَّ

 4594رقم  4414/ 3با  ما يكون ف  الفتن  –كتا  الفتن  -سنن اذن ما ه (6)
 41434رقم  448/ 41مىنف اذن شأبة  (7)
 4444رقم  3/473مسند الشامأأن لهللاطذران   (8)
 4348رقم  3/339ىميح اذن خ لمة  (9)
 9/317منذال  مسند حممد ذن (10)
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 :-رحمه هللا-قال ابن األثير 

 (1).وَقبْضَته َهنل ى َىَرْفته حت[  ُحِم    مما َهنِلى َ ولتَ  وما]  الدها  أثمد ومنه
  (114الحديث رقم )

 :-رحمه هللا- (2)قال اإلمام الترمذي 
 ،الخطمـ   عفـر حذـ  هـن، سـهللامة ذـن ممـاد هـن (3)،هـدت حذـ  اذـن مـد نا ،وكيـب ذـن سفيان مد نا
 ىـهللاى- ل رسـوا هـن:  اَّنىـارت  خطمـ ال أ لـد ذـن ل هذـد هـن ،ال رظ  كع  ذن مممد هن
 الهللايـم هنـدا مبـه عنـ فأن من وم  مبا ار قن  الهللايم دهائه ف  :ي وا كان حنه -سهللام و ههللايه ل
 قـو  لـ  فاجعلـه أحـب ممـا عنـي زويـت ومـا الهللايـم تمـ  فيمـا لـ  قـو  فا عهللاه حم  مما ر قتن  ما

 .تم  فيما
 تخريج الحديث :

  عفـــر حذـــ ،هن مـــاد ذـــن ســـهللامةمق المســـن ذـــن موســـ  ،هـــن مـــن طرلـــ (4)اذـــن حذـــ  شـــأبة حخر ـــهو 
 .به بم هللاه الخطم 

 حذ ،هن سهللامة ذن مماد هذد ل ذن المبارا،هنمن طرلق  (6)واذن المبارا  (5) ،حخر ه الطذران 
 . به بم هللاه الخطم   عفر

 دراسة رجال اإلسناد :
 بـن مالـ  بـن جشـم بـن خطمة بن الحارث بن عمرو بن حصن بن زيد بن يزيد بن هللا عبد -

 ، ىـغأر وهـو الرضـوان ذيعـة وشيد ىمبة وَّذيه له الدارقطن  قاا :الخطمي األنصاري  األوس
 .(7)موسى حبا يكنى وكان هاشورا  أوم إال يىوم ال وكان ىال  الناَ حص ر من وكان

  اذتهللا حنه إال ،ىدوقا كان الصوف  (8)  رَااسال  دممم حذو ، جراحْال بنِ  وكيعِ  بن فيانس -
 :الـ هذ  قـاا(9) .العاشـر  مـن مدأ ـه فسـ ط .ي ذـال فهللاـم فنىـح ،مدأ ـه مـن ليَ ما ههللايه فددخال ذوراقة

 .قالت البام ة:  هو ضعأف  (10)ضعأف

                                                 

 119ص  النياية ف  غرل  المدأث واَّ ر الذن اَّ أر (1)
  4154رقم  934/ 9با  ما  ا  ف  ه د التسذيح بالأد  –كتا  ال بائح  –سنن الترم ت  (2)
، ت رل  التي أ    البىرت  همرو حذو إذراهيم هو وقأال ل د  أنس  وقد هدت حذ  ذن إذراهيم ذن مممد هو (3)
  169ص 

 41318رقم  41/491نف اذن حذ  شأبة مى (4)

 4114رقم  141/ 4الدها  لهللاطذران   (5)
 141رقم  411/ 4ال هد الذن المبارا  (6)
 1/367ىابة ف  تمأأ  الىمابة اإل (7)

 ( 11/ 3الرااس  : ه   النسبة ال  رااَ وهو المارث ذن كال  ) الهللابا  ف  تي أ  اَّنسا  لهللا  رت  (8)
  459/ 4ذن م ر تفرل  التي أ  ال (9)

  115/ 4من له رواية ف  الصت  الستة لهللا هذ   (10)
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:   ـة ، تغأـر مفظـه بـآخر  ، وهـو ح ذـت النـاَ فـ   اذـت حماد بـن سـلمة بـن دينـار البصـري   -
 .(551)   له ف  المدأث رقمالذنان  ، وههللا  ذن  لد ، وممأد الطولال ، سب ت التر مة 

 : الخطمي جعفر أبو األنصاري  حبيب بن عمير بن يزيد بن عمير -
 (1).  ـة ف ـاا الخطمى  عفر ذىح هن معأن ذن يمأى سدلت :قاا :الدارم  سعأد ذن ه مانقاا 

 أتوار ــون  قومــا و ــد  وحذــو   عفــر حذــو كــان :ميــدت ذــن هذــدالرممن وقــاا (2)  ــة :النســائ وقــاا 
 وقـاا  .ىـدوق  (4) :وقـاا اذـن م ـر، ال  ـات ف  (3) مبان اذن  كر  .بع  هن عضيمب الىدق

 ،يعرفونــه وال  ، ــرح هنــه المدأنــة هــالَّ ولــيَ البىــر  قــدم، مــدن  هــو :المــدأن  اذــن المســن حذــو
                                      :وســـــــــطاَّ فـــــــــ  الطذرانـــــــــ  وقـــــــــاا خهللافـــــــــون  اذـــــــــن ن هللاـــــــــه فيمـــــــــا والع هللاـــــــــ  نمأـــــــــر اذـــــــــن وو  ـــــــــه

  (5).  ة
 .قالت البام ة : هو   ة  

 .باق  ر اا اإلسناد   ات  -
 اإلسناد : ىالحكم عل -

  (6)وقد ضعفه اإلمام اَّلبان   فيه سفيان ذن وكيب ال راح،ضعأف. سناد  ضعأف ،إ -

********** 
 :-رحمه هللا-قال ابن األثير 

نيا مـن هنا ّلُ  َ َوى  ِلَما ه ذتُ :  وسهللام ههللايه ّل  ىهللاى لهللانذ  قاا]  همر مدأث ومنه[  ه]   الـد 
. ] (7) 

  (115الحديث رقم )
 :-رحمه هللا -  (8)قال اإلمام الطحاوي 

 ذـــن ل هذـــد مـــد نا:  قـــاا ، الصـــوف  ذيهللاـــوا ذـــن أوســـف مـــد نا:  قـــاا ،(9) ســـهللايمان ذـــن فيـــد مـــد نا
 حذ  ذن ل هذد نذ ل هذأد هن ، ال هرت  مد نا:  قاا ، إسماق ذن مممد مد نا:  قاا ، إدرلَ
 ل رسـوا ههللاـى (10)المتظـاهرتأن مـدأث فـ  -هنـه ل رضـ - همر هن ، هباَ اذن هن ،  ور
ـــه ل ىـــهللاى- ـــر  كـــر وفـــ  ، ح وا ـــه مـــن -وســـهللام ههللاي ـــه ل ىـــهللاى- ل رســـوا تخأأ  وســـهللام- ههللاي

 خهللا ـه من وخأرته ، وىفيه ، ل نذ  حنت ، ل نذ  يا:  ف هللات  هللاست  م:  قاا  لا بعد َّ وا ه

                                                 

  6/475ال رح والتعدأال  (1) 

 441/ 5تي أ  التي أ   (2)

 373/ 7ال  ات الذن مبان  (3)

 143ت رل  التي أ  ص  (4)
  454/ 33تي أ  الصماا  (5)

 7/154سنن الترم ت ( ىميح وضعأف 6)

 119ص  ر الذن اَّ أرالنياية ف  غرل  المدأث واَّ (7) 
 9146رقم  44/ 44مشكال اآل ار لهللاطماوت  (8)
  485/ 4، مغان  اَّخيار  المىرى  النماَ سهللايمان ذن فيد (9)

 41/77، شرح النووت ههللا  مسهللام ومفىة هائشة :هما المتظاهرتأن (10)
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 ، رحســه تمـت ليفـاً  ممشـو  وســاد  ومـن ، ههللاأيـا مضـط عا رآ  (1)خىــفة مـن يعنـ  ، حرى  مـا ههللاـى
 (2)الـــدأباذ وفـــرش ، الـــ ه  ســـرر ههللاـــى وقيىـــر ، وكســـرى  ، المـــدأث هـــ ا فـــ  مـــ كور هـــو هكـــ ا

 ههللاـى إنـ  ، بـالمق بع ـا وال ت ، ال:  قهللات ،  ؟ شككت لعهللاا ، همر يا:  ف اا ف هللاَ ، والمرلر
 وبسـط ، الـدنيا من عن  زوي  لما عجبت ولكني ، وىفيه لنذيه إنا ، فيا و ال ه  ل من ي أن
نا ، الدنيا مياتيم ف  طأباتيم ليم ه هللات قوم إنيم:  ف اا ، هاال  ههللاى  آخرتنا ف  لنا حخرت وا 

 تخريج الحديث :
به   هرت مممد ذن مسهللام المن طرلق شعأ  ذن حذ  مم   ال رش  ،هن  (3)اإلمام الذخارت حخر ه 
 بمعنا .

 من طرلق هكرمة ذن همار ،هن سماا حذ   مأال،به بمعنا .  (4) ،حخر ه اإلمام مسهللام
 دراسة رجال اإلسناد : 

: ىدوق مسن المدأث ، وقد ىرح بالتمـدأث، سـب ت  محمد بن إسحاق بن يسار القرشي -
 . (85)التر مة له ف  المدأث رقم 

كتذـت فوائـد  ولـم ي ـ  لنـا السـما  ذـ  مـاتم ::قاا اذن ح النحاس المصري  سليمان بن فهد  -
 (6)  ة  ذًتا كانوقاا العأن  : (5)منه

 باق  ر اا اإلسناد   ات . -

 :داإلسنا ىالحكم عل -

 ىدوق مسن المدأث.مممد ذن إسماق ذن يسار، فيه  ،سناد  مسنإ -

********** 
 :-رحمه هللا-قال ابن األثير 

ـوا ُ  بـالْيم  ُروى  هكـ ا[  الَمْسـ َدْأن هـ أن ذـأن نُ اإليمـا لُأْ َوَحنَّ ]  آخر مدأث وف (  ه)  :  والىَّ
 (7)  .وُيَضمَّنل  لُأْ َمعنَّ  حت:  باليا  لُأْ َوَلنَّ 

 (116الحديث رقم )
  :-رحمه هللا - (8)قال اإلمام أحمد بن حنبل 

َ َنا  الرَّْمَمنِ  َهْذد َحُذو :َقااَ ، َىْخر   َحُذو ِن َحْخَذرَ  ،َوْه    ْذنُ  َِّّ  َهْذدُ  َحْنَبَدَنا ،َمْعُروف   ْذنُ  َهاُرونُ  َمدَّ
 
 

                                                 

 4/384، غرل  المدأث الذن ال و ت  لهللاتَّْمرِ  الخوصِ  من تعمال الُ هللاَّة: الَخْىَفةُ  (1)

 3/89  المرلر ، سذال السالم  امن   ي غهللاظ ما فيو الدأباذ (2)

 9454رقم  7/38با  موهظة الر ال اذنته لماا  وا يا  -كتا  النكاح    -ىميح اإلمام الذخارت   (3)
  4175رقم  4444/ 3با  ف  االيال  -كتا  الطالق    -ىميح اإلمام مسهللام  (4)
 7/85( ال رح والتعدأال 5)

   485/ 4َّخيار مغان  ا (6)

 119ص  النياية ف  غرل  المدأث واَّ ر الذن اَّ أر (7)
 4611رقم  4/497مسند حممد ذن منذال  (8)
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َ هُ  (2)َماِ م   َحَبا َحنَّ  (1)َهاُرونَ  َمنْ  َحَنا َوَسِمْعُتهُ  َحْمَمد ْذن َِّّ  َهْذد    (3)َوقَّاص   َحِذ  ْذنِ  ِلَسْعدِ  اْذن   َهنِ  َمدَّ

ــااَ  ــواُ  َحِذــ  َســِمْعتُ : َق ــانَ  ِإنَّ : َيُ ــواُ  َوُهــوَ  -َوَســهللاَّم َههللاْيــهِ  َُّّ  َىــهللاَّى- َِّّ  َرُســواَ  َســِمْعتُ  َيُ  يَم  َذــَدحَ  اإْلِ
َُ  َفَسدَ  ِإَ ا(4)ِلهللاُغَرَبا ِ  َأْوَمِئ    َفُطوَبى َذَدحَ  َكَما َوَسَيُعودُ  َغِرلًبا َُ  َوالَِّ ت ،النَّا نَّ  ِذَأـِد ِ  اْلَ اِسمِ  َحِذ  َنْف ـْأِرز   ل ي 

يم انُ  ا(5) ،ْينِ اْلم ْسِجد   ه ذ ْينِ  ب ْين   اإلِْ م  يَّةُ  ت ْأِرزُ  ك   .ُجْحِره ا ِفي اْلح 
 تخريج الحديث :

مــن طرلــق هذــد ل ذــن حذــ  موســ  ،هــن هذــد ل ذــن وهــ  بــه  (6،)وقــاص ســعد ذــن حذــ حخر ــه 
،هـن هذـد ل ذـن وهـ  بـه  هـارون ذـن معـروفمـن طرلـق  (8)،ن الدا  (7)،يعهللا  وحذ حخر هو بم هللاه.
 .ذ    منه ،هن هذد ل ذن وه  به همر ذن مفص الشأبان ق من طرل(9)وحخر ه الذ ار بم هللاه.

 ،هن هذد ل ذن وه  به بم هللاه. حممد ذن ىاحمن طرلق (10)اذن مند حخر ه و 
 دراسة رجال اإلسناد :

 مىـر سـكن(11) الخـراط ىـخر حذـو، المـدن  المخـارق  حذـ  ذـن وهـو زيـاد بـن حميدأبو صخر : -
و كــر   (15).والـدارقطن  (14)،والع هللاــ  (13)، فــ  قـوا لـه و  ـه اذــن معـأن (12)ىـخر ذــن ممأـد وي ـاا

 ف  ال  ات  (17)واذن شاهن (16)اذن مبان
 

                                                 

  965، ت رل  التي أ  ص  الضرلر الخ ا  ههللا  حذو المرو ت  معروف ذن هارون هو  (1)

، ت رل  التي أ   سفيان ذن اَّسود مولى ال اص المدن  التمار اَّف ر اَّهرذ ما م حذو دأنار ذن سهللامةهو  (2)
  317ص 

  387، ت رل  التي أ  ص  المدن  ال هرت  وقاص حذ  ذن سعد ذن هامرهو  (3)

 حفسد ما يىهللامون  ال أن(  لهللاغربا )  فأيا ش ر  حو ال نة حو وغبطة سرور حو هأن وقرل  فرمة حت : فطوبى (4)
  4/964،  التيسأر بشرح ال امب الضغأر لهللامناوت  سنت  من بعدت الناَ

 ،ول تمب أنضم حت وفتميا الرا  ضم ومك   ات  م مكسور  ورا  ذيم   : يدر  (5)
 4/469، الدأباذ ههللا  مسهللام  والمدأنة مكة مس د حت المس دأن 

  351رقم  646/ 4مسند سعد ذن حذ  وقاص  (6)
 796رقم  55/ 3مسند حذ  يعهللا  الموىهللا   (7)
 351رقم  6 4/49هللادارم  لالسنن الوارد  ف  الفتن  (8)
 4114رقم  4/461مسند الذ ار  (9)

 134رقم  48/ 44اإليمان الذن مند   (10)
 448/ 3اَّنسا  لهللاسمعان   –الخراط : هو ال ت أخرط الخش  ،ويعمال منه اَّشيا  المخروطة  (11)
 7/466تي أ  الصماا  (12)
 345رواية الدارم  ص  –تارلل اذن معأن  (13)
 434/ 4معرفة ال  ات  (14)
 34سااالت الذرقان  لهللادارقطن  ص  (15)
  485/ 6ال  ات  (16)
 71تارلل حسما  ال  ات ص  (17)
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 بدَ" ه"ليَ ب (2)وحممد  (1) -مر   –وقاا اذن معأن 
  ه أن ههللايه حنكرت نماا  و ، المدأث ىالح هندت وهومة ، له حمادأث ىال (3)وقاا اذن هدت 

 (4)مست يما يكون  ان حر و مدأ ه وسائر  كرتيما الهللا أن ال درلة وف  ماالف المامن. المدأ أن
 (7)لــيَ بــال وت ،وقــاا اذــن م ــر  (6) :فــ  موضــب آخــر، وقــاا النســائ  (5)وقــد ضــعفه اذــن معــأن 

ذــال ىــدوق  (8) :ىــدوق أيــم ، وقــد تع بــه الــدكتور بشــار معــروف والشــأل شــعأ  اَّرنــووط وقــاال
 .قالت البام ة : هو ىدوق مسن المدأث  .مسن المدأث 

 باق  روا  اإلسناد   ات . -
 اإلسناد: ىالحكم عل

شعأ  اَّرناوط : إسـناد   أـد وقد قاا  فيه ممأد ذن  لاد ،ىدوق مسن المدأث، ، سناد  مسنإ
و يالة اذن سعد ال تضر فإن حذنا   ال أن رووا هنه   ات معروفـون ذن ـال العهللاـم ههللاـى حنـه قـد  ـا  

 (9)  ة من ر اا الشأخأنمذأنا هند اذن مند  وحنه هامر ذن سعد وهو 
 ********** 

 :-رحمه هللا-قال ابن األثير 

 :  معذد حم مدأث ومنه(  ه) 
  َهْنُكمُ  ّلُ  َ َوى  ما َلُ َىى ل  َفيا - 
 (10)  .والَفْضال الَخأر من هْنُكم َنمَّى ما حت 

  (117الحديث رقم )
 :-رحمه هللا -  (11)عاصم  وقال أب
َ َنا َ َنا ، َممَّد  مُ  ْذنُ  َحْمَمدُ  َمدَّ َ َنا ، ُشْعَبةَ  ْذنِ  ُمَممَّدِ  ْذنُ  الرَّْمَمنِ  َهْذدُ  َمدَّ  ُمَذـْيشِ  ْذـنِ  ِهَشـامِ  ْذـنُ  ِمَ امُ  َمدَّ

َ َنا ، اْلُخَ اِه    َرِبيَعةَ  ْذنِ  ُخهللاْأدِ  ْذنِ  َخاِلدِ  ْذنِ ا  َصـةُ َهاتِ  َواْسـُمَيا َمْعَذـد   ُحملِ  ُحْخِتـهِ  َهـنْ  ، َ ـدِل ِ  َهنْ  ، َحِذ  َمدَّ
ةَ  ِمنْ  -وسهللام ههللايه ل ىهللاى -لِ  َرُسواُ  َهاَ رَ  َحنْ  َلمَّا:  َقاَلْت  اْلُخَ اِهيَّةُ  َخاِلد   ِذْنتُ    َوَخَرذَ  ، َمكَّ

                                                 

 114سااالت اذن ال نأد ص (1)
 93/ 4العهللاال ومعرفة الر اا  (2)
  365/ 3الصامال ف  ضعفا  الر اا  (3)
 انظر :المىدر نفسه  (4)
 333/ 4ال رح والتعدأال  (5)
 468الضعفا  والمتروكأن ص  (6)
  484ل  التي أ  ص ت ر  (7)
  437/ 4تمرلر ت رل  التي أ   (8)
 4/481مسند حممد ذن منذال  (9)

 119ص  النياية ف  غرل  المدأث واَّ ر الذن اَّ أر (10)
  4189رقم  9/643اآلماد والم ان  الذن حذ  هاىم  (11)
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أقُ  َبْكر   َحُذو َوَمَعهُ  ، اْلَمِدأَنةَ  ُأِرلدُ  ِمْنَيا دِل  َوَهْذـدُ  ، ُفَيْأـَر َ  ْذـنُ  َهـاِمرُ :  َلـهُ  ُيَ ااُ  ، َبْكر   ََِّذ  َوَمْوًلى الىِل
ــنُ  لِ  ــطِ  ْذ ــ    اََُّرْلِ  ــأهللاُيمْ  الهللاَّْأِ  وا ، َدِل ــا َفَمــر  ــَدَخهللاوا ، ِذَن ــ  َف ــا َخْيَمِت ــة   َوَحَن ــا ِ  ُمْخَتِذَئ ــ  ِبِفَن  ، َحْســِ   ، َخْيَمِت

ــمُ  لنَ  َوُحْطِع ــارِل ــااَ  ، اْلَم ــْأِيمْ  َفَبَعْ ــتُ  ، َلْمــم   ِمــنْ  َهــالْ  َحال:  َفَ  ــا ، َلــَذن   َ اتِ  ِبَشــا    ِإَل َه ــتُ  ، َفَردَّ  ِإَلْيــهِ  َوَبَعْ 
ا َ  َرَدْدَنا ِإنََّما:  َوَقااَ  ، َفَ ِذهللاَيا ،(1) َ َ هة   ِبَعَناقِ  :  َفُ هللاـتُ  ؟ َتْمر   ِمنْ  ِهْنَداِ  َفَيالْ  ، َلَذن   َ اتُ  ََّنََّيا الشَّ

َِّّ  ال  َفَنَظـرَ  ، َمْ ُيـوِدأنَ  ، (2)ُمـْرِمهللِاأنَ  ، َوَكاُنوا  َخْيَمتِ  َ اَوْ ُتمْ  َما ، َتْطهللاُذونَ  َما ِهْنِدت َكانَ  َوَلوْ  ، َو
ا ُ  َهِ  ِ  َما:  َفَ ااَ  ، ِباْلِفَنا ِ  َشا    َفِإَ ا ، -وسهللام ههللايه ل ىهللاى- النَِّذ     َشـا   :  َفُ هللاـتُ  ؟ َمْعَذـد   ُحمَّ  َيـا الشَّ
ََ  ، اْلَ ْيدِ  ِمنَ  الرَّاِه  َخهللاََّفَيا :  ُقهللاـتُ   َوَنْمهللِاـ ُ  ِمْنَيـا َنـْدُنوَ  َحنْ  َلَنـا تَـْدَ ِنأنَ :  َقـااَ  َلْمـم   َوال ، َلَذن   ِذَيا َلْي
ــمْ  ــا ِذَيــا َرَحْأــتَ  ِإنْ  ، َنَع ــ  َحْنــتَ  ِبــَدِذ  ، ِمالًب  ، -وســهللام ههللايــه ل ىــهللاى- لِ  َرُســواُ  ِذَيــا َفــَدَها ، َوُحمِل

ْت  ، هُ َربَّ  َوَدَها ، لِ  ِبْسمِ :  َوَقااَ  ، َضْرَهَيا ، ِذَأِد ِ  َفَمَسحَ    َوُكهللاِلَفْت، ،(4) َواْ َتَرْت  ، َوَدرَّْت  ، (3)َفَتفا َّ
  َوتَـَدفَّقَ  ، اْمـَتألَ  َمتَّـى ، ِمْنَيـا َفَمهللا َ  ، (5)الرَّْهطَ  ُأْرِبُ   َمأْلَنا ُ  ِإَ ا ، َلَنا ِذِإَنا    َفَدَتْأُتهُ  ، ِباإِلَنا ِ  َدَها ُ مَّ 

 ل ىــهللاى- النَِّذـ    َشـِر َ   ُـمَّ  ، َمَعــهُ  ِممَّـنْ  َرُ ـال َرُ ـال  ُــمَّ  ، َبْكـر   َبـاحَ  َسـَ ى  ُــمَّ  ، ُرِولـتُ  َمتَّـى َفَسـَ اِن 
ــمَّ  ، -وســهللام ههللايــه ــهُ  ، َهنَّــا َحْىــَماُبهُ  َواْرَتَمــالَ  اْرَتَمــالَ  ُ  ــا ِ  حَْهــالُ  َوَباَيَع  َ ــا َ   ُــمَّ  ، اإِلْســالمِ  َههللاــى (6)اْلَم
ْبـتُ  (7)ِهَ اًفـا َلَنـا حَْهُنـً ا َيُسـوقُ  ، الرَّْهـ ِ  ِمـنَ  َ ْوِ   - النَِّذـ لِ  َخَذـرَ  َوَحْخَذْرتُـهُ  ، الهللاَّـَذنَ  َ ْوِ ـ  ِإَلـى ، َفَ رَّ
ـةَ  َسـِمُعوا مَّ  ُـ ،.... ِلـ  ِىـِفيهِ :  َفَ ااَ  ، ِذَذَرَكِتهِ  َوَحْخَذْرُتهُ  ،- وسهللام ههللايه ل ىهللاى  ، َهاِلًيـا َىـْوًتا ِبَمكَّ

ــْوتَ  َيْســَمُعونَ  ــَرْونَ  َوال ، الىَّ َِ  َر    َُّّ  َ ــَ ى  َشْخَىــهُ  َأــَرْونَ  َوال ، اِمُبهُ َىــ َمــنْ  َأ ــا ــرَ  النَّ ــهِ  َخْأ  َ َ اِئ
ــدِ  َرِفأـقَ  َحْمَســى َمـنْ  َفــا َ  َفَ ـدْ  ِبــهِ  َواْهتَـَدْت  ِباْلُيــَدى َنَ الَهـا ُهَمــا َمْعَذـدِ  ُحملِ  َخْيَمَتــ ْ  َمـال َرِفيَ ـْأنِ  ــال   ُمَممَّ  ف ي 
ــي ٍ  ــا ُقص  و ى  م  ــْنُكمْ  ّللاَُّ  ز   َوَمهللاَذُ َيــا َفتَــاِتِيمْ  َمَ ــامُ  َكْعــ    َذِنــ  ِلــَأْينِ  َوُســْاَددِ  ُأَ ــاَرى  ال ِفَعــاا   ِمــنْ  ِبــهِ  ع 

َناِئَيــا َشــاِتَيا َهــنْ  ُحْخــَتُصمْ  َســهللاوا ِبَمْرَىــدِ  ِلهللاُمــْاِمِنأنَ  ــا َ  َتْســَدُلوا ِإنْ  َفــِإنَُّكمْ  َواِ   َماِئــال   ِبَشــا    َدَهاَهــا َتْشــَيدِ  الشَّ
ــا ِ  َضــرَّ ُ  َىــِرلًما هِ َههللاْيــ َفَتَمهللاََّذــت ُدَهــا ِلَماِلــ    َلــَدْأَيا َرْهًنــا َفَغاَدَرَهــا ُمْ ِبــدِ  الشَّ  ، َمــْوِردِ  َمْىــَدر  ُ ــمَّ  ِفــ  ُأَردِل
ــانُ  َفَســِمبَ  ــنُ  َمسَّ ــِ  ِ  َ اِذــت   ْذ ــاتَ  َه ــدْ :  َيُ ــواُ  َفَدْنَشــدَ  ، اََّْذَي ــْوم   َخــا َ  َلَ  ــأ ُيمْ  َهــْنُيمْ  َ ااَ  َق ََ  َنِذ ــدِل  َمــنْ  َوُق
ــْأِيمْ  يْســِرت  ــِدت ِإَل ــالَ  َوَيْفَت ــْوم   َهــنْ  َتَرمَّ ــوُلُيمْ  َفَضــهللاَّْت  َق ــْوم   َههللاــى َوَمــالَّ  ُهُ  ــور   َق دِ  ِذُن ــَداُهمْ  ُمَ ــدَّ ــهِ  َه ــدَ  ِب  َبْع

الَلةِ   ُكـال   َلـهُ  َهـاد   ُيمْ َهَمـاَأتَ  َتَسـفَُّيوا َقـْوم   ُضـالاُ  َيْسـَتِوت  َوَهـالْ  َأْرُشدِ  اْلَمقَّ  َأْتَببِ  َمنْ  َوَحْرَشَدُهمْ  َرب ُيمْ  الضَّ
َُ  َأـَرى  ال َمـا َأـَرى  َنِذـ    َبَدْسـَعدِ  َههللاـْأِيمْ  َمهللاَّـْت  ُهـًدى ِرَكـا ُ  َأْ ـِر    حَْهـالِ  َههللاى ِمْنهُ  َنَ َلْت  َوَقدْ  ،ُمْيَتد    النَّـا
 َغـدِ  ِف  َحوْ  اْلَأْومِ  ِف  َتْىِديُ َيافَ  َغاِئ    َمَ اَلةَ  َأْوم   ِف  :َقااَ  َفِإنْ  ،َمْشَيدِ  ُكاللِ  ِف  لِ  ِكَتا َ  َوَلْتهللاو َمْوَلهُ 
ــَأْينِ   َوَمْ َعــُدَها َفتَــاِتِيمْ  َمَ ــامُ  َكْعــ    َذِنــ  َوَبْيــنِ  َيْســَعدِ  َُّّ  ُيْســِعدِ  َمــنْ  ِبُىــْمَذِتهِ  َ ــدِل ِ  َســَعاَد ُ  َبْكــر   َحَبــا ِل

 ِبَمْرَىدِ  ِلهللاُمْاِمِنأنَ 
 

                                                 

 وال اا ال يم بفتح :     قوله ،المع  حوالد من اَّن ى وهو النون  وتخفأف الميمهللاة العأن بفتح : هناق (1)
  41/41، همد  ال ارت شرح ىميح الذخارت  ال انية السنة ف  الطاهنة وه  المع مة

 4/149، غرل  المدأث الذن ال و ت  َ اُد ُ  َ َه َ  إ ا الرَُّ الُ  َحْرَمالَ  ي اا َ اُدُهم َنَفدَ  َقدْ  حت :ُمْرِمهللِاأن (2)

  4/476غرل  المدأث الذن ال و ت ،  هللْا ِ لهللْامَ  ِرْ هللاْأيا َفرَّ ت حت: َفَتَفا َّت (3)

، مرقا  المفاتيح شرح  أذهللاعه  م ليمضغه بطنه من البعأر أخر ه ما ال ر  الطأذ  قاا المشدد  بالرا  :وا ترت (4)
  47/348مشكا  المىاذيح 

 ف   رب من اَّر  ههللاى ويمتدوا أناموا متى ول  هللايم أروليم حت المومد  وكسر اليا  بضم الرهط رب أ (5)
 47/348، مرقا  المفاتيح شرح مشكا  المىاذيح  له مال ما وحقام به لىق إ ا المكان

  5/145، ، مرقا  المفاتيح شرح مشكا  المىاذيح ههللايه النا لأن الم  بمعنى الما  حهال (6)

 3/73، غرل  المدأث الذن ال و ت َمَياِ لالَ  حت ِهَ افاً  (7)
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 تخريج الحديث :
هن حذيه،هن حم معذد به ذ     ،ذن همر ،هن م ام ذن هشاممن طرل مممد  (1) ،حخر ه اذن سعد

حم  المـر ذـن الىـياح النخعـ ،هن حذـ  معذـد الخ اهـ  ،هـن مـن طرلـق (2)حذ  نعـيم حخر ه و  .منه
 .معذد به ذ    منه

 دراسة رجال اإلسناد:
 ذـن ربيعـة ذن من   ذن خهللاأف ذن خالد ذن هاتصة:  وقأال.  ربيعة بن منقذ بن خالد بنت عاتكة-

 حم وهـ  الخ اهيـة ربيعـة ذـن همـرو ذـن كعـ  ذن سهللاوا ذن مبشية ذن مرام ذن ضذيَ ذن حىرم
 التـ  وهـ .  معذـد حذـو وهو ،الخ اه  ال ون  حذ  ذن حص م  و يا وكان ،معذد باذنيا كنأت ،معذد
 المن ا و لا مشيور معيا ومدأ ه المدأنة إلى ها ر لما وسهللام ههللايه ل ىهللاى ل رسوا ذيا ن ا

 (3)معذد حم ذخيمة الأوم يعرف
 ذـن من ـ  ذـن خهللاأـف إذـن خالـد ذن مذيش ي وا من ومنيم، ربيعة بن منقذ بن خالد بن حبيش -

  ذن مذيش وقأال.همرو ذن كع  ذن  حمد،الصعذ  الخ اه  مرام ذن ضذأ  ذن حىرم ذن ربيعة
 مرام ذن ضذيَ ذن مرام ذن ربيعة ذن خالد إذن مذيش ولنسذونه من  ا أ كرون  ال ربيعة ذن خالد
 ،حمـد الىـمابة الصـرام،همرو ذـن من ـ  ذنـ  مهللاأـف الصعذـ  الخ اهـ  همرو ذن كع  ذن مذيشة ذن

 (4).غأر  مدأ اً  له أو د ال الخ اهية معذد حم مدأث ىام  وهو ىخر حبا ويكنى
. (5) ال حم ىـمبة لـه حدرت  ال:  أـونَ ذـن يمأـى قـاا :األشـعر بـن خالد بن حبيش بن هشام -

 (7)همر سمب:  الذخارت  وقاا.  (6)ىمبة له وقاا :ف  ال  ات   مبان ذنا و كر 
ذــن  الـرممن هذـدوقـاا  (8) كـر  اذـن مبــان فـ  ال  ـات   :الخزاعـى حبـيش بــن هشـام بـن حـزام -

   ـة كان وقاا اذن سعد : (9).الىدق ممهللاه شأل: ف اا هشام ذن م ام هن اذى سدلت حذ  ماتم،
 (11)التارلل الصذأر ، ولم أ كر فيه  رما وال تعديال و كر  الذخات ف   (10)المدأث قهللاأال

 .تر مة له  ى: لم حه ر ههللا عبد الرحمن بن محمد بن سعيد الحنفي اليماني - 
                                                 

  4/344الطب ات الصذرت الذن سعد  (1)
  3/873معرفة الىمابة آلذ  نعيم اَّىذيان    (2)
 4/4481حسد الغابة   (3)

 434/ 4اإلستعا  ف  معرقة اَّىما   (4)

  4/4185حسد الغابة  (5)

 4/144ال  ات  (6)

 453/ 8التارلل الصذأر  (7)

 6/317الذن مبان  ال  ات (8)

  4/358ال رح والتعدأال الذن حذ  ماتم  (9)

  9/156رت الذن سسعد الطب ات الصذ (10)

  4/4446التارلل الصذأر  (11)
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 .تر مة له ىلم حه ر ههللا:  يونس اليمانيأحمد بن عمرو بن  -
 اإلسناد: ىالحكم عل

ممــد ذــن همــرو ذــن هذــد الــرممن ذــن مممــد ذــن ســعأد المنفــ  اليمــان  و حســناد  ضــعأف ،فيــه إ
 أونَ اليمان  كالهما لم حه ر ههللا  تر مة له

********** 
 :-رحمه هللا-قال ابن األثير 

ْلتُ  كنت: ]  همر مدأث وف (  َ)  ْرت:  والرواية.  َ َمعت حت[  كالماً  نفس  ف  َ وَّ  بالرا  َ وَّ
 (1) . ت دم وقد. 

 بلفظ زورت في نفسي مقااًل.  (2)سبق تخريجه
 

********** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 119ص  النياية ف  غرل  المدأث واَّ ر الذن اَّ أر (1)
 86سذق تخرلأ المدأث ف  المدأث رقم ( 2)
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 المبحث السادس                                       
 الهاء مع الزاي باب

 :-رحمه هللا-قال ابن األثير 

َِ  حفَضـــال]  فيـــه(  ه{ )   هـــد}  ـــْى  ال هللاأـــالُ :  الُمْ ِهـــد[  ُم ِهـــد   ُمـــامن   النَّـــا  إْ هـــاداً  حْ َهـــد وقـــد.  الشَّ
 (1)  قهللاأال  :   هأد وشى 

  (118م )الحديث رق
 .تخريج له ىقالت الباحثة : لم اعثر عل 

********** 
 :-رحمه هللا-قال ابن األثير 

ََ ]  المدأث ومنه -  (2) [ . ُمْ ِهد   ُمامن ههللاى وال ِمسا    ههللايه لي
  (119الحديث رقم )

  :-رحمه هللا- (3)قال اإلمام مسلم
 حذــ  هــن ،اَّهمــش هــن(5)، معاويــة حذــو مــد نا قــاال (4)،كرلــ  وحذــو ،شــأبة حذــ  ذــن بكــر حذــو مـد نا
 ل مــق العذــد حدى إ ا  -وســهللام ههللايــه ل ىــهللاى- ل رســوا :قــاا :قــاا هرلــر  حذــ  هــن(6) ،ىــالح
 مــؤمن علــى وال حســاب عليــه لــيس :كعــ  ف ــاا كعبــا فمــد تيا :قــاا ح ــران لــه كــان مواليــه ومــق
 .(7)مزهد

 تخريج الحديث :
 .رت نفرد به اإلمام مسهللام دون اإلمام الذخاإ

 دراسة رجال اإلسناد:
ســـب ت    ـــة ، وتدليســـه ممتمـــال متـــ  لـــو لـــم يىـــرح بالســـما  ،  ســـهللايمان ذـــن ميـــران اَّســـدت : -

 . (45)الترممة له ف  المدأث رقم 
 .باق  ر اا اإلسناد   ات -

 
 

                                                 

 116ص  النياية ف  غرل  المدأث واَّ ر الذن اَّ أر (1)
 116ص  النياية ف  غرل  المدأث واَّ ر الذن اَّ أر (2)
رقم  4389/ 4با   وا  العذد وح ر  إ ا نىح لسأد  وحمسن هباد  ل  –كتا  اإليمان  –ىميح مسهللام  (3)

4666 
 911، ت رل  التي أ  ص  الصوف  كرل  حذو اليمدان  كرل  ذن العال  ذن مممد (4)

 179 ، ت رل  التي أ  صالصوف  الضرلر معاوية حذو ،خا م ذن مممد (5)

 314 ، ت رل  التي أ  صالمدن  ال لات السمان ىالح حذو  كوان (6)

  1/395الدأباذ ههللا  ىميح مسهللام .الماا قهللاأال حت ال ات وسكون  الميم بضم م هد (7)
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 اإلسناد: ىالحكم عل -

 . سناد  ىميح ،حخر ه اإلمام مسهللامإ

********** 
 :-رحمه هللا-قال ابن األثير 

 (1)  .ُيَ هللاِلهللايا حت[  ُأَ هِلُدها ف عال]  ال معة ساهة مدأث ومنه ( َ) 
  (141الحديث رقم )

 _:رحمه هللا_ (2)قال اإلمام البخاري 
َ َنا د   َمدَّ َ َنا (3)،ُمَسدَّ الِ  ْذنُ  ِبْشرُ  َمدَّ َ َنا، اْلُمَفضَّ   َحِذـ َهـنْ ، ِسـأِرلنَ  ْذـنِ  ُمَممَّـدِ  َهـنْ  ،َههللاَ َمـةَ  ْذنُ  َسهللاَمةُ  َمدَّ
 َقـاِئم   ُمْسـهللِام   َهْذـد   ُأَواِفُ َيـا اَل  َسـاَهة   اْلُ ُمَعةِ  ِف  -َوَسهللاَّمَ  َههللاْيهِ  َُّّ  َىهللاَّى -:اْلَ اِسمِ  َحُذو َقااَ  :َقااَ  ،ُهَرْلَر َ 
ــا َواْلِخْنِىــرِ  ْســَطىاْلوُ  َبْطــنِ  َههللاــى (4)ُحْنُمهللاَتــهُ  َوَوَضــبَ  ِذَأــِد ِ  َوَقــااَ  حَْهَطــا ُ  ِإالَّ  َخْأــًرا ََّّ  َفَســَداَ  ُيَىــهللاِل   ُقْلن 
َ َنا: اََُّْوْيِس    َوَقااَ (5) ُيز هِ ُده ا ـاذِ  ْذـنِ  ُشْعَبةَ  َهنْ  ،َسْعد   ْذنُ  ِإْذَراِهيمُ  َمدَّ  َهـنْ  ،َ ْلـد   ْذـنِ  ِهَشـامِ  َهـنْ  ،اْلَم َّ
 َِ  َفَدَخــ َ  َ اِرَلــة   َههللاــى -َوَســهللاَّم َههللاْيــهِ  َُّّ  َىــهللاَّى- َِّّ  َرُســواِ  َهْيــدِ  ِفــ  َأُيــوِدت   َهــَدا :َقــااَ  َماِلــا   ْذــنِ  َحَنــ

 َوِهـ َ - َوَسـهللاَّمَ  َههللاْيـهِ  َُّّ  َىـهللاَّى- َِّّ  َرُسـواَ  حَْههللاَيـا ِذَيـا َفـَدَتى َرْحَسـَيا(7) َوَرَضـلَ  َههللاْأَيا َكاَنْت  (6)َحْوَضاًما
 الَّـِ ت ِلَغْأـرِ  ُفاَلن   َقَتهللااِ  َمنْ  -َوَسهللاَّم َههللاْيهِ  َُّّ  َىهللاَّى- َِّّ  َرُسواُ  َلَيا َفَ ااَ  ُحْىِمَتْت  َوَقدْ ،َرَمق   آِخرِ  ِف 

 َفُفـــاَلن   َفَ ـــااَ  اَل  َحنْ  َفَدَشـــاَرْت ، َقَتهللاَيـــا الَّـــِ ت َغْأـــرِ  آَخـــرَ  ِلَرُ ـــال   َفَ ـــااَ  َقـــااَ  اَل  َحنْ  ِذَرْحِســـَيا َفَدَشـــاَرْت  َقَتهللاَيـــا
 .َمَ َرْلنِ  َذْأنَ  َرْحُسهُ  َفُرِضلَ  -َوَسهللاَّمَ  َههللاْيهِ  َُّّ  َىهللاَّى- َِّّ  واُ َرسُ  ِبهِ  َفَدَمرَ  َنَعمْ  َحنْ  َفَدَشاَرْت  ِلَ اِتهللِاَيا

 تخريج الحديث :
 .به بم هللاه ،ذن  كوان،هن هذد الرممان ذن هرم  هذد ل  من طرلق (8)حخر ه مسهللام

 دراسة رجال اإلسناد:
 .ر اا اإلسناد   ات   ميب -

 اإلسناد: ىالحكم عل -

 . ومسهللام ه اإلمام الذخارت سناد  ىميح ،حخر إ

 

********** 
 

                                                 

 116ص  النياية ف  غرل  المدأث واَّ ر الذن اَّ أر (1)
 9351رقم  7/94الساهة الت  ف  أوم ال معة   با  الدها  ف–كتا  الدهوات  –ىميح الذخارت  (2)
 938، ت رل  التي أ  ص المسن حذو البىرت  اَّسدت مستورد ذن مسربال ذن هدمسر  ذن مسدد (3)

 44/119ارت خ، همد  ال ارت شرح ىميح الذاَّىابب راَو وه ه   (4)

 3/146، فتح البارت الذن م ري هللاهللايا حت :أ هدها(5)  

 سمأت الفضة من عمالي المهللا  من نو  وهو الميمهللاة والما  المع مة بالضاد وضح  مب اليم   بفتح حوضاما (6)
 وبياضيا لوضوميا ذ لا سمأت الىماح الدراهم من المهللا  اَّوضاح الصرمان  وقاا وىفائيا لذياضيا ذيا

 41/451ارت خ، ، همد  ال ارت شرح ىميح الذ وىفائيا

  5/148، فتح البارت الذن م ر رحسيا كسر حت :مع متأن وخا  ضاد  م ميمهللاة ذرا  رضل (7)

 893رقم  3/981الساهة الت  ف  أوم ال معة  با  الدها  ف–  معة  الكتا –مسهللامىميح  (8)
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 :-رحمه هللا-قال ابن األثير 

 (1) [  .َلَ ِهأد   إنا]  هنه ّل  رض  ههللاىل  ومدأث -
  (141الحديث رقم )

  -رحمه هللا- (2)قال اإلمام الترمذي 
 ه مـان هـن ،ال ـورت  هـن، اَّشـ ع  ل هذأـد مـد نا ،آدم ذـن يمأى مد نا ،وكيب ذن سفيان مد نا
 حذــ  ذــن ههللاــ  هــن، اَّنمــارت  ههللا مــة ذــن ههللاــ  هــن ،ال عــد حذــ  ذــن ســالم هــن ،ال  فــ  المغأــر  ذــن

 (3){ ىـدقة ن ـواصم أدت ذأن ف دموا الرسوا نا أتم إ ا آمنوا ال أن حأيا يا}  ن لت لما:  قاا طال 
 ؟ ردأنـا فنىـف :قـاا يطي ونـه ال :قـاا ؟ دأنـارا تـرى  مـا -سـهللام و ههللايـه ل ىهللاى -:النذ  ل  قاا
 ذـأن ت ـدموا حن ححشـف تم}  فن لـت :قـاا (4)لزهيـد إنـ  :قـاا :شـعأر  قهللات ؟ فكم قاا يطي ونه ال :قهللات
 .اَّمة ه   هن ل خفف فذ  قاا اآلية (5){ ىدقات ن واصم أدت

 تخريج الحديث :
هـــن ه مـــان ذـــن ،هـــن ســـفيان ال ـــورت مـــن طرلـــق ال اســـم ذـــن أ لـــد ال رمـــ  ، (6) ،النســـائ حخر ـــه 
 ه بم هللاه.بالمغأر  

،بـه سـفيان ال ورت ،هن هذأد ل اَّش ع ،هن دمآيمأ  ذن  من طرلق (7)، حخر ه اذن حذ  شأبةو 
 بم هللاه.

،هن هذأد ل اَّشـ ع  بـه دمآيمأ  ذن  من طرلق مممد ذن همر الصندت،هن (8)،الذ ارحخر ه و 
 بم هللاه.

،هـن دمآيمأ  ذـن  ،هنمن طرلق حذو بكر ذن حذ  شأبة (10)،وهذد ذن ممأد(9) ،ىيعهللا وحذحخر ه و 
 هذأد ل اَّش ع  به بم هللاه.

،هن هذأد ل اَّش ع  بـه دمآيمأ  ذن  من طرلق مممد ذن إسماهأال،هن (11)،الع أهللا حخر ه و  
 بم هللاه.

هـن سـفيان من طرل مممد ذن هذد ل الموىهللا ،هن ال اسم ذن أ لـد ال رمـ  ،(12)النماَحخر ه و 
 به بم هللاه. ،ال ورت 

 
                                                 

 116ص  واَّ ر الذن اَّ أر المدأثالنياية ف  غرل   (1)
 4411رقم  116/ 9با  ومن سور  الم ادلة  –كتا  ال بائح  –سنن الترم ت  (2)
 ( 43سور  الم ادلة ) (3)

  5/447، تمفة اَّمو ت  الماا قهللاأال حت : ل هأد (4)

 (44سور  الم ادلة ) (5)

 8181رقم  493/ 9السنن الصذرت لهللانسائ   (6)
 43785رقم  43/83مىنف اذن حذ  شأبة  (7)
 668رقم  398/ 3البمر ال خار لهللاذ ار  (8)
 111رقم  433/ 4مسند حذو يعهللا  الموىهللا   (9)

 51رقم  95/ 4مسند هذد ذن ممأد  (10)
  4459رقم  478/ 6الضعفا  الصذأر لهللاع أهللا   (11)
 714/ 4الناسل والمنسو  لهللانماَ  (12)
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 ناد:دراسة رجال اإلس

 ك أرًا، أرسال وكان   ة الصوف ، موالهم اَّش ع  الغطفان  رافب هو ، ْالجعد أ ِبي ساِلم بن -

 (1)ال ماهة له روى   لا، بعد حو مائةو  وتسعأن  مان حو سبب سنة مات

 (2)،تدليسه يضر فال المدلسأن من ال انية المرتبة ف  م ر اذن و كر 

 وقـاا (5)أرسال لصنه التابعأن   ات من :ال هذ  وقاا (4)ل  اتا ف  مبان اذن و كر  (3)الع هللا  وو  ه 

 (6) "طهللامة حذ  ذن معدان وبأنيما أهللا ه، ولم  وبان من سالم يسمب لم ":حممد
 فيـ ا إرسـاله وحمـا .ال انيـة المرتبـة مـن َّنـه يضـر ال وتدليسـه ولرسـال، أـدلَ   ـة، هـو :قالـت البام ـة

 .(7)ئ العال  كر كما هنيم حرسال همن ليَ المدأث
 وكان م ة، إمام هاذد ف يه مافظ   ة الصوف ، هذدل حذو ،الثوري  مسروق  بن سعيد بن سفيان -

 المرتبة ف  م ر اذن وهد (8)،وستون  حربب وله ومائة، وستأن إمدى سنة مات دلَ، ربما

 .ال ماهة له روى   (9)المدلسأن من ال انية
 . (414) ة له ف  المدأث رقمضعأف ، سب ت التر مسفيان بن وكيع بن الجراح :  -
 .باق  ر اا اإلسناد   ات  -

 اإلسناد:ى الحكم عل -

 لــ  المســن لغأــر إ،وبالمتابعــة أرت ــ   ســناد  ضــعأف ، فيــه ســفيان ذــن وكيــب ذــن ال ــراح ضــعأفإ
 (10)وقد ضعفه الشأل اَّلبان  .

********** 
 :-رحمه هللا -قال ابن األثير

 الخْمــر فـ  اْنــَدَفعوا قـد النـاَ حن:  هنيمــا ّل  ضـ ر  همــر إلـى كتـ ]  خالــد مـدأث ومنـه(  َ) 
 (11). َ هأداً  ورحو  وحهاُنو  اْمَتَ ُرو  حت[  المدل  وَتَ اَهُدوا

  (142الحديث رقم )
 . هتخريج ل لىلم أعثر عقالت الباحثة : 

********** 
 

                                                 

  336ت رل  التي أ  ص  (1)
  44طب ات المدلسأن ص  (2)
  483/ 4ال  ات لهللاع هللا   (3)
  419/ 1ال  ات الذن مبان  (4)
  391/ 4المغن  ف  الضعفا   (5)
  443/ 41تي أ  الصماا  (6)
  475 امب التمىأال ص  (7)
، تي أ  التي أ   491/ 44 تي أ  الصماا، 333/ 1ال رح والتعدأال ، وانظر 311 ت رل  التي أ  ص (8)
1/55 

 43طب ات المدلسأن ص (9)
 7/411ىميح وضعأف سنن الترم ت  (10)

 116ص  النياية ف  غرل  المدأث واَّ ر الذن اَّ أر (11)
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 -رحمه هللا-قال ابن األثير 

:  الُمْســَتِنأر اَّذــيُ  :  اَّْ َهــر[  الهللاَّــون  َهــرَ ح ْ  كــان حنــه]  الســالم ههللايــه ىــفته فــ (  ه{ )   هــر} 
 (1)  .اَّلوان حمسنُ  وهو النأِلر الذياُ  :  وال َّْهر  وال َّْهر

  (141الحديث رقم )
 :-رحمه هللا- (2)قال اإلمام البخاري 

َ ِن  َ ِن : َقــااَ  (3)ُبَكْأــر   اْذــنُ  َمـدَّ  ْذــنِ  َرِبيَعــةَ  َهــنْ  ،ِهــاَلا   َحِذــ  نِ ْذــ َســِعأدِ  َهــنْ  (5) ،َخاِلــد َهــنْ (4)الهللاَّْأــثُ  َمــدَّ
ََ  َسِمْعتُ  :َقااَ  الرَّْمَمنِ  َهْذدِ  َحِذ   َرْبَعةً  َكانَ  :َقااَ  -َوَسهللاَّمَ  َههللاْيهِ  َُّّ  َىهللاَّى- النَِّذ َّ  َيِىفُ  َماِلا   ْذنَ  َحَن
ََ  اْلَ ْومِ  ِمنْ  ََ  (6) ،اللَّْونِ  أ ْزه ر   ،ِباْلَ ِىأرِ  َواَل  ،ِبالطَِّولالِ  َلْي ََ (8)،آَدمَ  َواَل  (7)َحْمَيقَ  ِبَدْذَيَ   َلْي  ِذَ ْعـد   َلـْي

ـةَ  َفهللاِذـثَ  َحْرَبِعـأنَ  اْذنُ  َوُهوَ  َههللاْيهِ  ُحْنِ اَ  َرِ ال   (9)َسْبط   َواَل  ،َقَطط    َوِباْلَمِدأَنـةِ  ،َههللاْيـهِ  ُأْنـَ اُ  ِسـِنأنَ  َهْشـرَ  ِبَمكَّ
ََ  َوُقــِبَ   .ِســِنأنَ  َهْشــرَ   ِمــنْ  َشــَعًرا َفَرَحْأــتُ  :َرِبيَعــةُ  َقــااَ  َذْيَضــا َ  َشــَعَر ً  ِهْشــُرونَ  ْمَأِتــهِ َولِ  َرْحِســهِ  ِفــ  َوَلــْي
 .الطِلأ ِ  ِمنْ  اْمَمرَّ  :َفِ أالَ  َفَسَدْلتُ  َحْمَمرُ  ُهوَ  َفِإَ ا ،َشَعِر ِ 

 تخريج الحديث :
خالد ذن مخهللاد ،هن سهللايمان ذن بالا ،هن ربيعة ذن حذ  هذد الرممان من طرلق  (10)حخر ه مسهللام

 . بم هللاهبه 
 دراسة رجال اإلسناد:

 .(71)سب ت التر مة له ف  المدأث رقم  ،   ةسعأد ذن حذ  هالا الهللاأ   : -
 .باق  ر اا اإلسناد   ات  -

 اإلسناد: ىالحكم عل
 .سناد  ىميح ، حخر ه الذخارت ومسهللام إ

********** 
 
 
 

                                                 

 116ص  النياية ف  غرل  المدأث واَّ ر الذن اَّ أر (1)
 4917رقم 1/487ىفة النذ  ىهللا  ل ههللايه وسهللام  با – المناق كتا   –ىميح الذخارت  (2)
 953، ت رل  التي أ  ص  المىرت  موالهم المخ وم  بكأر ذن ل هذد ذن يمأى (3)

 161، ت رل  التي أ  ص المىرت  المارث حذو الفيم  الرممن هذد ذن سعد ذن الهللاأث (4)

 454، ت رل  التي أ  صىرت الم الرميم هذد حذو السكسك  وي اا ال مم  أ لد ذن خالد (5)

، الدأباذ  والذيا  الىفا  ف  حت الهللاالا هرقه كدن اَّلوان حمسن وهو المستنأر اَّذي  : هو الهللاون  ح هر (6)
 9/436ههللا  مسهللام 

  4/451، فتح البارت   رقة ف  ذيا  وقأال غأرها وال ممر  تشوبه ال الذيا  خالص حت: حميق حذي  (7)

نما السمر  أدشد وال حت :باآلدم وال(8)   9/51، في  ال دأر  الممر  ذياضه أخالط وا 

 والسذوطة يسترسال وال أتصسر ال حن الشعر ف  وال عود  المومد  وكسر حوله بفتح سبط وال قطط ذ عد ليَ  (9)
 6/971، فتح البارت الذن م ر  ذأنيما وسط حنه حراد فكدنه ضد 

 3441رقم  1/4849نذ  ىهللا  ل ههللايه وسهللام طأ  رائمة ال با – فضائالكتا  ال – مسهللام ىميح (10)



 - 349 - 

 
 :-رحمه هللا-قال ابن األثير 

 (1)[   .َحْ َهرُ  َ ْعد   حْهورُ ]  الد اا مدأث ومنه -
  (144الحديث رقم )

 :-رحمه هللا- (2)قال اإلمام الطبراني 
  هن، مر  ذن سماا هن (3)، شعبة  نا ،إذراهيم ذن مسهللام  نا ،الع ل  هذد ذن ههللا  مد نا
 جعـد أعـور:  ف ـاا الـد اا  كـر- سـهللام و ههللايـه ل ىـهللاى- النذـ  حن:  هباَ اذن هن(4)، هكرمة
 حهـور حنه اليهللاا كال اليهللاا ولصن، قطن ذن الع ى  بعذد الناَ حشبه حىهللاة رحسه كدن ح هر(5) هجان

 بدهور ليَ  ال و ه  ربكم وحن،
 تخريج الحديث :

من طرلق مسأن ذن ههللا  ،هن  ائد  ذن قدامة ،هن سماا ذـن مـر  بـه  (6)حخر ه اذن حذ  شأبة،
 .ذ    منه

،هن  مممد ذن  عفرمن طرلق  (9)وهذد ل ذن حممد، (8)واذن م لمة،(7)حممد ذن منذال،  حخر هو 
 .ذ    منه،هن سماا ذن مر  به  شعبة

ــــحخر ــــه و  ــــ  الموىــــهللا  وحذ ــــ و (10) ،يعهللا ــــد  (12)، والمــــارث (11) ،الطذران ــــن أ ل ــــت ذ ــــق  اذ مــــن طرل
 اَّموا،هن هالا ذن خبا  العذدت،هن هكرمة به بم هللاه.

ن مـر  بـه ،هـن سـماا ذـ شـعبة،هـن  معـا  ذـن معـا  ذـن نىـرمن طرلق  (13)،اذن مبانحخر ه و 
 ذ    منه.
 ـ   ذ،هـن سـماا ذـن مـر  بـه  شـعبة،هـن  سـهللايمان ذـن داود الطيالسـ مـن طرلـق  (14)،الطيالس 

 .منه
                                                 

 116ص  النياية ف  غرل  المدأث واَّ ر الذن اَّ أر (1)
 44744رقم  354/ 44المع م الصذأر لهللاطذران   (2)
 366، ت رل  التي أ  ص  الواسط  بسطام حذو موالهم العتص  الورد ذن الم اذ ذن شعبة (3)

 456، ، ت رل  التي أ  ص ذربرت  هللاهحى هباَ ذن مولى ل هذد حذو هكرمة (4)

 3/154، غرل  المدأث الذن ال و ت  اَّذيُ   وهو: ِهَ ان   (5)

 48639رقم  443/ 49مىنف اذن حذ  شأبة  (6)
 3418رقم  18/ 1مسند حممد ذن منذال  (7)
 94رقم  67/ 4التومأد الذن خ لمة  (8)
 4114رقم  117/ 3ممد حالسنة لعذد ل ذن  (9)

 31438/ 3ذ  يعهللا  الموىهللا  مسند ح (10)
 791/ 3تي أ  اآل ار لهللاطذران   (11)
 34رقم  41/ 4مسند المارث  (12)
 6718رقم  317/ 49ىميح اذن مبان  (13)
 3811رقم  455/ 1مسند الطيالس   (14)
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 ،هــن ســماا ذــن مــر  بــه شــعبة،هــن  مســهللام ذــن إذــراهيممــن طرلــق  (1)،منذــال ذــن إســماقحخر ــه و 
  ذ    منه.

بــه  هكرمــة،هن ، ،هــن ســماا ذــن مــر  همــرو ذــن حذــ  قــيَمــن طرلــق  (2)،محذــ  نعــيحخر ــه و  
 ذ    منه.

 .ذ    منه به ،هن هكرمة،هن سماا ذن مر  ائد  ذن قدامةمن طرلق (3)اذن قتأبةحخر ه و  
 دراسة رجال اإلسناد: 

ف  رواأته هن هكرمة ،هن اذن هباَ ،في  مضطربة وقد  الإىدوق ، سما  بن حرب : -
 ورت ف  غأر وال حم اا شعبة اختهللاط بدخر  ، فت ذال رواأته من روت هنه قديمًا ، قذال اإلختالط من

 . (53) سب ت التر مة له ف  المدأث رقمهن اذن هباَ،   ،هن هكرمة ،ما روت 
 التمدأث، ههللا  يطهللا  كان لصنه ،  ة بمكة، الم اور المافظ ،البغوي  ْالعِزيز عبد علي بن -

 .(5)ومائتأن و مانأن بضب سنة ف  بمكة مات(4)ممتاذ بدنه ويعت ر
 .د   ات باق  ر اا اإلسنا-

 اإلسناد: ىالحكم عل
ــــــاَ ،فيــــــ  إ ــــــن هب ــــــن مــــــر  ،هــــــن هكرمــــــة هــــــن اذ ــــــة ســــــماا ذ ســــــناد  ضــــــعأف ،بســــــذ  رواي

  ،وبالمتابعة أرت   المدأث لهللامسن لغأر .مضطربة
 

********** 
 :-رحمه هللا-قال ابن األثير 

 (7).[ (6) فاذ  ُمتَ  َحْ َهرُ  َ َمال  :  ف اا َىْعَىعة ذن هامر ذن  َ دلِ  هن سدُلو ]  المدأث ومنه -
  (145الحديث رقم )

 :-رحمه هللا- (8)قال اإلمام الطبراني 
 ذــن منىــور هــن ،ىــذيح ذــن ســالم هــن ،معاويــة حذــو حنــا ،راهويــه ذــن إســماق نــا (9)،موســى مــد نا
 و ههللايــه ل ىــهللاى- النذــ  هنــد ال بائـال  كــرت :قــاا هرلــر  ذــ ح هـن، ســأرلن ذــن مممــد هـن ، ا ان

                                                 

 3رقم  4/4الفتن لمنذال ذن إسماق  (1)
 4959رقم  438/ 8حخبار حىذيان َّذ  نعيم  (2)
 44رقم  417/ 4تأبة غرل  المدأث الذن ق (3)
 314/ 1لسان المأ ان  (4)
 446/ 7تي أ  التي أ   (5)
 َيْشَر ُ  ما ِلَصْ َر ِ  لهللْاَذْواِ  َأَتَفاذ   أ ااُ  ال وَشَ ر   ما    ف  ُمْخِض    حنه أرلد لأذواَ  ِرْ هللاْيه ذأن ما َيْفَتحُ  ال ت الُمَتَفاذُ  (6)
 3/77، غرل  المدأث الذن ال و ت  الما ِ  من

 116ص  نياية ف  غرل  المدأث واَّ ر الذن اَّ أرال (7)
 8316رقم  448/ 8المع م اَّوسط لهللاطذران   (8)
 991البغدادت ، ت رل  التي أ  ص  المماا ل هذد ذن هارون  ذن موسى (9)
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 :ف ـاا هـوا ن  هـن وسدلو  الش ر حطراف من يدصال (1)أزهر جمل :فقالرهام ذن  هن فسدلو  -سهللام
 ههللاـى الناَ حشد اليام هظام اَّمالم ر ح اَّقدام  ذت :ف اا تميم ذن  هن وسدلو  ما   أتبب  هر

 .ناوحها من يضرها ال ممرا  هضبة ال مان آخر ف  الد اا
 تخريج الحديث :
الم ذـن سـهللام،هن  لـد العمـ ،هن منىـور ،هـن اذـن مـن طرلـق سـ (3)،والمارث(2) ،حخر ه حذو نعيم

 به بم هللاه. سرلن
 من طرلق مممد ذن ش ا ،هن منىور ،هن اذن سرلن به بم هللاه. (4)،الع أهللا حخر ه و  

الموىـهللا  ،هـن حذـو معاويـة ،هـن سـالم ذـن  من طرلق مممد ذـن هذـد ل ذـن همـار(5)ت والراميرم  
 ىذيح ،منىور ، به بم هللاه.

 به بم هللاه.هرلر    حذهذد ال دَو ذن الم اذ،هن سالم، من طرلق  (6)وحخر ه اذن حذ  هاىم 
 دراسة رجال اإلسناد:

سـب ت التر مـة    ـة مـن ح ذـت النـاَ فـ  اَّهمـش ،  مممد ذن خا ن التميمـ  :أبو معاوية :  -
 .(45) له ف  المدأث رقم

 .مدائنى ألش :اذن م ر، قاا ف  ال  ات  (7) كر  اذن مبان : المدائني  سالم بن صبي  -
 .هو متروا :قالت البام ة  (8)إليه قوى  ذإسناد الضرلر معاوية حذو هنه تفرد
 . باق  ر اا اإلسناد   ات -

 اإلسناد: ىالحكم عل -

 ولم ح د له متابب ي ويه.سناد  ضعأف ، فيه سالم ذن ىذيح المدائن  متروا .إ
********** 

 :-رحمه هللا-قال ابن األثير 

 (9).َ ْهرا  وامَدُتيما الُمِنأرتان حت[  ال َّْهَراَوان هْمران وآاِ  الَب ر  سور  ] المدأث ومنه(  ه) -
  (146الحديث رقم )

 
 

                                                 

  3/77، غرل  المدأث الذن ال و ت ، اَّذيُ   اََّ هرُ  (1)

  4/61مهللاية اَّوليا   (2)
 41361رقم  411/ 1مسند المارث  (3)
 461رقم  81/ 1الضعفا  الصذأر لهللاع أهللا   (4)
  441رقم  491/ 4حم اا المدأث لهللاراميرم ت  (5)
 418رقم  411/ 3اآلماد والم ان   الذن حذ  هاىم  (6)
 8/359ال  ات الذن مبان  (7)

 4/98لسان المأ ان  (8)

 116ص  النياية ف  غرل  المدأث واَّ ر الذن اَّ أر (9)
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 :-رحمه هللا- (1)ال اإلمام مسلم ق

 ذــن يعنــ  معاويــة مــد نا نــافب ذــن الربيــب وهــو ،توبــة حذــو مــد نا ،المهللاــوان  ههللاــ  ذــن المســن مــد ن 
- ل رســوا سـمعت :قـاا البـاههللا  حمامـة حذـو مـد ن  :اي ـو  سـالم حبـا سـمب حنـه(2)  لـد هـن، سـالم
 الزهـراوين اقـرأوا ،َّىـمابه شفيعا ال يامة أوم يدت  فإنه ال رآن اقرحوا  ي وا -وسهللام ههللايه ل ىهللاى
 كدنيمـا حو ،غياأتان كدنيما حو ،غمامتان كدنيما ال يامة أوم تدتيان فإنيما عمران آل وسورة البقرة
 وتركيـا ،ذركـة حخـ ها فـإن الب ـر  سـور  اقـرحوا حىـماذيما هـن تما ـان(4) ىـواف طأـر مـن (3)فرقان
 .السمر  البطهللاة حن ذهللاغن  :معاوية قاا البطهللاة تستطيعيا وال مسر 

 تخريج الحديث :
 .نفرد به اإلمام مسهللام دون اإلمام الذخارت إ

 دراسة رجال اإلسناد:
 إلـى منيـا انت ـال  ـم مىـر لباههللا ا حمامة حذو سكن، ه الن ذن ىدى اسمه:الباهلي أمامة أبو -

 -وسـهللام ههللايـه ل ىـهللاى -ل رسـوا هـن الروايـة فـ  المك ـرلن من وكان ذيا ومات فسكنيا ممص
 ههللايـه ل ىـهللاى- ل رسـوا حىـما  مـن بالشـام مـات مـن آخـر وهـو ،الشامأأن هند مدأ ه وحص ر
 (5)-وسهللام
 إن قأـال الدمشـ   اَّهـرذ ،البـاههللا  وي ـاا ،النـوب  وي ـاا :الحبشـي األسودممطور :  سالم أبو -

 (6)المبشة إلى ال ممأر من م  إلى نسبة المبش 
 .  ة أرسال :وقاا (9)،واذن م ر (8)،والدارقطن  (7) ،و  ه الع هللا 

 ذن والنعمان  وبان هن روى  الدمش   المبش  اَّهرذ سالم حذو ممطور(10) :قاا اذن حذ  ماتمو  
 .مرسال هبسة ذن وهمرو حمامة وحذ  بشأر

  .قالت البام ة : هو كما قاا اذن م ر :  ة أرسال
 .باق  ر اا اإلسناد   ات -

                                                 

 811رقم  994/ 4فضال قرا   ال ران  با – ىال  المسافرلن وقىرهاكتا   – مسهللام ىميح (1)
 334، ت رل  التي أ  ص  المبش  ممطور سالم حذ  ذن سالم ذن  لد (2)

 اإلنسان حظال شئ كال والغياية الغمامة كغمامتأن يدت   واذيما حن المراد غياأتان كدنيما حو غمامتان كدنيما (3)
الدأباذ ،   ماهة حت فرق  الوامد و ماهتان قطيعان الرا  وسكون  الفا  بكسر (فرقان )وغأر  سمابة من رحسه فوق 

 3/111ههللا  ىميح مسهللام 

 4/488، التيسأر بشرح ال امب الىغأرلهللامناوت ذبع  بعضيا متىال ح نمتيا باسطات : ىوافل  (4)

  3/5اإلستيعا  ف  معرفة اَّىما   (5)

 499/ 1حهالم النبال   ، وسأر 181/ 38تي أ  الصماا  (6)
 356/ 3معرفة ال  ات لهللاع هللا   (7)
 43سااالت الذرقان  لهللادارقطن  ص  (8)
 571ت رل  التي أ  ص  (9)

  349المراسأال الذن حذ  ماتم ص  (10)
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 اإلسناد: ىالحكم عل -

 ،حخر ه اإلمام مسهللام .سناد  ىميح إ    
********** 

 :-رحمه هللا -قال ابن األثير

 لُ مَعـــةا لأهللاـــة حت[  اَّْ َهـــر والأـــوم الغـــرَّا  الهللاَّأهللاـــة فـــ  ههللاـــىل  الىـــال َ  حْصِ ـــروا]  المـــدأث ومنـــه(  ه) 
راً   ا  هك ا ولوِميا  (1) . المدأث ف  ُمَفسَّ

  (147الحديث رقم )
 :-رحمه هللا- (2)قال اإلمام البيهقي 

 هذـد هـن ذهللاغنا :قاا (4)الشافع  حخذرنا :قاا (3)،الربيب حخذرنا ،العباَ حذو مد نا ،سعأد حذو حخذرنا
 ىــال  اص ـركم ال نــة فـ  منــ  ربكماقـ :قــاا – وسـهللام ههللايــه ل ىـهللاى - النذــ  حن وفـىح حذــ  ذـن ل

 (5).الغراء الليلة في علي الصالة فأكثروا ههللا 
 تخريج الحديث :

 .نفرد به اإلمام الذأي  إ
 دراسة رجال اإلسناد:

 ذــن حســد اذــن المــارث ذــن خالــد ذــن ههللا مــة حوفــى حذــ  واســم ،أوفــى األســلمي أبــي بــن هللا عبــد -
 ذـن  لـد حخـو هـو. هـامر ذـن همـرو ذـن مار ـة نذـ حفىى ذن حسهللام ذن هوا ن  ذن  عهللابة ذن رفاهة
 بعــد ومـا وخذأــر المدأذيـة شـيد. مممــد حبـا وقأـال. إذــراهيم حبـا: وقأــال. معاويـة حبـا يكنــى حوفـى، حذـ 
 إلـى تمـوا  ـم وسـهللام، ههللايـه ل ىـهللاى ل رسـوا قـب  متـى بالمدأنـة أـ ا ولـم المشـاهد، من  لا

 كـف قـدوكـان . وسـهللام ههللايـه ل ىـهللاى ل رسـوا حىـما  مـن بالصوفة ب   من آخر وهو. الصوفة
 .(6)بالصوفة مات ذال: وقأال. بىر 

 العبـاَ حذـو :مـوالهم األمـوي  هللا عبـد بـن سـنان بـن معقـل بـن يوسـف بن يعقوب بن محمد -
 ممـدث هـو تارلخـه ف  النيساذورت  ل هذد ذن مممد ل هذد حذو الماصم قاا،النيساذورت  اَّىم
 ،الخمَ الىهللاوات ههللاى سنة سبعأن وح ن سنة وسبعأن ستا إلسالما ف  مدث مدافعة بال هىر 
 ي اا حن يكر  كان قاا،و (7)سماهاته وىمة و  ته ىدقه ف  أختهللاف ال النفَ سخ  الخهللاق مسن

نمــا: قــاا المع هللاــ ،: ي ــوا  الىــبغ  إســماق ذــن بكــر حذــو حمامنــا فكــان ىــم،اَّ: لــه  بــه  مــدث وا 
  الشـــئ إلـــى يمتـــاذ كـــان ربمـــا: قـــااو (8)هىـــر  ثممـــد وكـــان الرمهللاـــة، مـــن انىـــرافه بعـــد الىـــمم
  ههللاـى المـدأث يدخـ  كـان حنـه مـن ، بـه  يعا  ال ت وه ا أد ، كس  من ويدصال فأورق، ، لمعاشه

                                                 

 116ص  النياية ف  غرل  المدأث واَّ ر الذن اَّ أر (1)
 6673رقم  1/149معرفة السنن واآل ار لهللاذأي    (2)
 316،  ت رل  التي أ  ص  المرادت ال بار هذد ذن سهللايمان ذن الربيب (3)

 المطهللا  ذن هاشم ذن أ لد هذد ذن هذأد ذن السائ  ذن شافب ذن ه مان ذن العباَ ذن إدرلَ ذن مممد (4)
 167، ت رل  التي أ  ص  الشافع  ل هذد حذو المطهللاذ 

  9/171في  ال دأر  وه  لأهللاة ال معة ، المستنأر  الذيضا  حت :الغرا  الهللاأهللاة (5)

  4/364اإلستيعا  ف  معرفة الىمابة  (6)

  434/ 4الت أأد ف  روا  السنن والمسانأد  (7)
  193/ 49سأر حهالم النبال   (8)
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 كـان إنمـا ، فيـه حمـدا أنـاقش وال الصراهـة حشـد  لا يكر  كان فإنه يعرفه، ال من به يعأبه كان إنما
 أورق  كان: ال و ى  اذن قاا(1)، مخالفتيما ههللاى ي در وال  لا، هو فيكر  ذ لا، الناَ واذنه وراقه
 (4):  ة وقاا ال هذ  (3)  ة كان: اَّ أر اذن وقاا. (2)أد ، كس  من ويدصال

 :هو   ةقالت البام ة
 هوف ذن خدر  هو واَّذ ر :األبجر بن عبيد بن ثعلبة بن عبيد بن سنان بن مال  بن سعد -
 مــب وغــ ا الخنــدق مشــاهد  حوا بكنأتــه مشــيور هــو الخــدرت  ســعأد حذــو ،الخــ رذ ذــن المــارث ذــنا

 ههللايه ل ىهللاى ل رسوا هن مفظ ممن وكان غ و  هشر  ا نت  وسهللام ههللايه ل ىهللاى ل رسوا
 (5).وفضالئيم وههللامائيم اَّنىار ن با  من وكان  ماً  ههللاماً  هنه وروى  ك أر  سنناً  وسهللام

 باق  ر اا االسناد   ات  -
 اإلسناد: ىالحكم عل -

 .د  ىميحسناإ -

********** 
 -رحمه هللا-قال ابن األثير 

نيا َ ْهر  من ههللايكم ُيْفتح ما ههللايكم حخافُ  ما حْخوفَ  إن]  المدأث ومنه -  ُمْسـنيا حت[  و لنتيا الد 
 (6) . َخأرها وَكْ ر  وَبيَ ِتيا

  (148الحديث رقم )
 :-رحمه هللا- (7)قال اإلمام البخاري 

َ َنا َ َنا ،اَلةَ َفَض  ْذنُ  ُمَعا ُ  َمدَّ َ َنا ،َمْيُموَنةَ  َحِذ  ْذنِ  ِهاَلاِ  َهنْ  َيْمَأى َهنْ  ِهَشام   َمدَّ   َيَسار   ْذنُ  َهَطا ُ  َمدَّ
ثُ  -َهْنهُ  َُّّ  َرِض َ - اْلُخْدِرتَّ  َسِعأد   َحَبا َسِمبَ  َحنَّهُ  ََ  -َوَسهللاَّمَ  َههللاْيهِ  َُّّ  َىهللاَّى -النَِّذ َّ  َحنَّ  ُيَمدِل  َ اتَ  َ هللا
ـا ِإنِ ـي :َفَ ـااَ  َمْوَلهُ  َوَ هللاْسَنا اْلِمْنَذرِ  َههللاى م  َأوْ  ـافُ  ِممَّ ل ـْيُكمْ  أ خ  ـا ب ْعـِدي ِمـنْ  ع   َ ْهـَر ِ  ِمـنْ  َههللاـْيُكمْ  ُيْفـت  ُ  م 

ْنَيا رلِ  اْلَخْأرُ  َحَوَيْدِت  ،َِّّ  َرُسواَ  َيا :َرُ ال   َفَ ااَ  َوِ لَنِتَيا الد   -َوَسـهللاَّم َههللاْيـهِ  َُّّ  َىهللاَّى- النَِّذ    َفَسَكتَ  ِبالشَّ
 َفَمَسـحَ :َقـااَ  ،َههللاْيـهِ  ُأْنـَ اُ  َحنَّهُ  َفَرَحْأَنا ُيَكهللاِلُماَ  َواَل  -َوَسهللاَّمَ  َههللاْيهِ  َُّّ  َىهللاَّى- النَِّذ َّ  ُتَصهللاِلمُ  َشْدُناَ  َما :َلهُ  َفِ أالَ 
اِئالُ  َحْأنَ  :َفَ ااَ  (8)الر َمَضا َ  َهْنهُ  رلِ  اْلَخْأرُ  َيْدِت  اَل  ِإنَّهُ  :َفَ ااَ  َمِمَد ُ  َوَكَدنَّهُ  ؟السَّ نَّ (9)ِبالشَّ   َواِ 
 
 

                                                 

 193/ 49سأر حهالم النبال   (1)

  419/ 7اَّهالم لهللا ركهللا   (2)

   419/ 7اَّهالم لهللا ركهللا  (3) 

  38/ 4المعأن ف  طب ات الممد أن   (4)

 4/484اإلستيعا  ف  معرفة اَّىما   (5)

 116ص  النياية ف  غرل  المدأث واَّ ر الذن اَّ أر (6)
 4169رقم  3/434با  الىدقة ههللا  الأتامى  –كتا  ال كا   –ىميح الذخارت  (7)
، فتح البارت شرح ىميح الممى هرق  هو المد مب المع مة والضاد الما  وفتح الرا  بضم :لرمضا ا(8) 
 4/433رت الذخا

، شرح ىميح الذخارت الذن  يعنى الماا إ ا كس  من و يه وفعال به ما حمرهم ل:ال يدتى الخأر بالشر (9)
 4/187بطاا 
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ــا ِبيــبُ  ُأْنِذــتُ  ِممَّ ْت  ِإَ ا َمتَّــى َحَصهللاــْت  (1)اْلَخْضــَرا ِ  آِصهللاــةَ  ِإالَّ  ُأهللِاــم   َحوْ  َيْ ُتــالُ  الرَّ  اْســَتْ َذهللاْت  (2)َخاِىــَرَتاَها اْمَتــدَّ
َِ  َهــْأنَ  ــْم ــْت  (3)َفَ هللاَطــْت  الشَّ ــ ،َوَباَل نَّ  ،ْت َوَرَتَع ــااَ  َهــَ ا َواِ  ــَو    َخِضــَر    اْلَم ــِنْعمَ  ،ُمهللا ــهللِامِ  َىــاِم ُ  َف  َمــا اْلُمْس

ــِذأالِ  َواْذــنَ  َواْلَأِتــيمَ  ،اْلِمْســِكأنَ  ِمْنــهُ  حَْهَطــى نَّــهُ  -َوَســهللاَّمَ  َههللاْيــهِ  َُّّ  َىــهللاَّى- النَِّذــ    َقــااَ  َكَمــا َحوْ ، السَّ  َمــنْ  َواِ 
 .اْلِ َياَمةِ  َأْومَ  َههللاْيهِ  َشِيأًدا َوَيُكونُ  َيْشَببُ  َواَل  َيْدُصالُ  تَكالَّ ِ  َم ِلهِ  ِبَغْأرِ  َيْدُخُ  ُ 

 تخريج الحديث :
بـه  يمأـ  ذـن حذـ  ك أـر هـن ،هشام الدستوائ  إسماهأال ذن إذراهيم،هن من طرلق (4)حخر ه مسهللام

 .بم هللاه
 دراسة رجال اإلسناد:

توائي، البصري  بكر أبو :سنبر عبدهللا أبي بن هشامُ-  بال در، رم  وقد  ذت   ة الدس 
 .ال ماهة له روى  (5)سنة وسبعون   مان وله ،ومائة وخمسأن حربب سنة مات
ــر الطــائي - ــن أبــي كثي ــي ب   ــة ،  ذــت ، ولصنــه أرســال ولــدلَ ، وتدليســه ال يضــر ، حمــا  : يحي

سـب ت التر مـة لـه له فأرد مدأ ه همـن حرسـال هـنيم ، ومـدأث الدراسـة لـيَ ممـا فيـه إرسـاا ، اإرس
 . (38)المدأث رقم  ف 
 .باق  ر اا اإلسناد   ات -

 اإلسناد: ىالحكم عل
 مسهللام .الذخارت و  سناد  ىميح ،حخر ه اإلمام إ

********** 
 :-رحمه هللا -قال ابن األثير

ــد الــ ت اإلنــا  فــ  قتــاد  َّذــ  قــاا حنــه]  وفيــه(  ه)   حت[  شــدناً  لــه فــإنَّ  بــه اْ َدِهــْر :  منــه َتوضَّ
 اُ َدَهـر مـن هـو :وقأـال.  وَطـِرت  حت:   ْهَرتـ  منـه قضأتُ :  َقوليم من باِلا ف  هللاهواْ عَ  به امتِفظْ 

 حْ َدِهـْر :  لـه قهللاـت به حَمْرته فيما َأِ دَّ  حن ىامبا حَمْرت وا  ا.  ولَأْ َهر وْ ُيا لُيْسِفْر  حت:  َفِرحَ  إ ا
اا.   (6) .والَذْي ة الُمْسن:  َر ال  هْ  من كهللاه  لا وحىالُ .  االْفتِعاا تا ِ  هن مْن هللابة فيه والدَّ

  (149الحديث رقم )

                                                 

هو كأل الىأف اليابَ ، فاالست نا  من طب حت لصن آصهللاة الخضرا  تنتفب بدصهللايا فكدنيا  :إال آصهللاة الخضرا  (1)
، ماشية  متىال مفرل  ف  اإل بات حت ي تال كال آصهللاة الخضرا  حخ ت الصأل ههللاى الو ه ال ت أنبغ  ، وقأال

 4/341السندت ههللا  ىميح الذخارت 

، همد  ال ارت شرح ىميح  خاىرتاها يعن  إ ا امتألت شبعا وهظم  نباها والخاىر  ال ن  (2)
 44/174الذخارت 

 34/351، همد  ال ارت شرح ىميح الذخارت  حت الناقة إ ا حل ت بعرها رقي ا :ف هللاطت( 3)

 4193رقم  738/ 3تخوف ما أخرذ من  هر  الدنيا  با –  كا كتا  ال – مسهللام ىميح (4)
  11/ 44، وتي أ  التي أ   744/ 3، وانظر التعدأال والت رلح  974ت رل  التي أ  ص  (5)
 116ص  النياية ف  غرل  المدأث واَّ ر الذن اَّ أر (6)
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 :-رحمه هللا- (1)قال اإلمام أحمد
 َحِذ  َهنْ  ،َرَباح   ْذنِ  َِّّ  َهْذدِ  َهنْ  (2)، َ اِذت   َهنْ  ،َسهللاَمةَ  ْذنُ  َممَّادُ  َحْخَذَرَنا ،َهاُرونَ  ْذنُ  َأِ لدُ  َ َنامدَ 

 َغًدا اْلَما َ  ُتْدِرُكوا اَل  ِإنْ  ِإنَُّكمْ :َفَ اا  َسَفر   ِف  -َوَسهللاَّم َههللاْيهِ  َُّّ  َىهللاَّى -َِّّ  َرُسواِ  َمبَ  ُكنَّا :َقااَ  َقَتاَد َ 
َِ  َسَرَهانُ  َواْنَطهللاقَ  َتْعَطُشوا  َفَماَلْت  -َوَسهللاَّمَ  َههللاْيهِ  َُّّ  َىهللاَّى- َِّّ  َرُسواَ  َوَلِ ْمتُ  ،اْلَما َ  ُأِرلُدونَ  النَّا
ََ ، َراِمهللاُتهُ  -َوَسهللاَّمَ  َههللاْيهِ  َُّّ  ىَىهللاَّ  -َِّّ  ِذَرُسواِ   (3)َفَدَهْمُتهُ - َوَسهللاَّمَ  َههللاْيهِ  َُّّ  َىهللاَّى- َِّّ  َرُسواُ  َفَنَع
 َفَ ااَ  ،َفاْنَتَبهَ  َفَدَهْمُتهُ  ،َراِمهللاِتهِ  َهنْ (4) َأْنَ ِفالَ  َحنْ  َكادَ  َمتَّى َمااَ  ُ مَّ  ،َفَدْدَهمَ  َفَدَهْمُتهُ  َمااَ  ُ مَّ  ،َفَدْدَهمَ 

 َمِفْظتَ  َكَما َُّّ  َمِفَظاَ  :َقااَ  الهللاَّْأهللاةِ  ُمْن ُ  :ُقهللاتُ  َمِسأُراَ  َكانَ  َكمْ  ُم ْ  :َقااَ  َقَتاَد َ  َحُذو :ُقهللاتُ  الرَُّ الُ  َمنْ :
 َهَ انِ  َراِص    َهَ ا :ُقهللاتُ  ؟اَحَمدً  َتَرى  َهالْ  اْنُظْر  :َفَ ااَ  ،َفَنَ اَ  َشَ َر    ِإَلى َفَمااَ  َهرَّْسَنا َلوْ  :َقااَ  ُ مَّ  َرُسوَلهُ 
َِ  َمر   ِإالَّ  َحْيَ َظَنا َفَما َفِنْمَنا َىاَلَتَنا َههللاْأَنا اْمَفُظوا :َفَ ااَ  َسْبَعةً  َذهللاغَ  َمتَّى َراِصَبانِ  ْم  َفَرِك َ  َفاْنَتَذْيَنا الشَّ
 َنَعمْ  :ُقهللاتُ  :َقااَ  ؟َما    َحَمَعُكمْ  :َفَ ااَ  َنَ اَ  ُ مَّ (5) ْأَيةً ُهنَ  َوِسْرَنا َفَسارَ  -َوَسهللاَّمَ  َههللاْيهِ  َُّّ  َىهللاَّى -َِّّ  َرُسواُ 
وا :َفَ ااَ  ِذَيا َفَدَتْأُتهُ  ِذَيا اْئتِ : َقااَ  .َما    ِمنْ  َشْ     ِفأَيا ِميَضَد    َمِع  وا ِمْنَيا َمس  دَ  .ِمْنَيا َمس   َفَتَوضَّ
ِهْر : َفَ ااَ  َ ْرَهة   َوَبِ َأْت  .اْلَ ْومُ  ا (6)اْزد  ة   أ ب ا ي ا ِبه  ي ُكونُ  ف ِإنَّهُ  ق ت اد  ا س   َوَىهللاَّْوا ،ِباَلا   َح َّنَ  ُ مَّ  ن ب أٌ  ل ه 

ْكَعَتْأنِ   .....الل  َوَرِكْذَنا َرِك َ  ُ مَّ  ،اْلَفْ رَ  َىهللاَّْوا ُ مَّ  اْلَفْ رِ  َقْذالَ  الرَّ
 تخريج الحديث :

 ، اذــث الذنــان ،هن مان ذــن المغأــر )ذهللافــظ حمفــظ ههللاأنــا ميضــدتا ( مــن طرلــق ســهللاي (7)حخر ــه مســهللام
 هن هذد ل ذن رباح به.

 به بم هللاه.   اذث الذنان  من طرلق أ لد ذن هارون ،هن مماد ذن سهللامة ،هن (8)،الذأي  حخر ه و 
 ،مــن طرلــق المســن ذــن ســفيان ،هــن إذــراهيم ذــن الم ــاذ الســام (9)حذــو نعــيم اَّىــذيان  حخر ــه و 

 به بم هللاه.  اذث الذنان  هن مماد ذن سهللامة ،هن
من طرلـق شـأبان ،هـن سـعأد  (10) ،الموىهللا  ىيعهللا وحذ ولهللامدأث شاهد من مدأث حنَ ذن مالا،

 ذن سهللايم ،هن حنَ،به بم هللاه.
 
 

                                                 

 33916رقم  346/ 47مسند حممد ذن منذال  (1)
 443، ت رل  التي أ  ص  البىرت  مممد حذو، الذنان  حسهللام ذن  اذت (2)

  9/481، شرح النووت ههللا  مسهللام  مأهللاه حقمت حى فدهمته(3)  
 4/49، تفسأر غرل  ما ف  الىميمأن  ويس ط أن هللا  حت:أن فال (4)

 5/474مو ت ، تمفة اَّ  قهللايال  مانا حت حخرى  ها  وفتح تمتية وسكون  نون  وفتح ها  بضم:هنأية (5)

 4/496، غرل  المدأث الذن سالم  تضيلعه وال به امتفظ حت : اذي ا دهر (6)

 684رقم  173/ 4با  قضا  الىال  الفائتة  –كتا  المسا د ومواضب الىال   -ىميح مسهللام (7)
 3478رقم  413/ 6،ودالئال النذو   4/377االهت اد لهللاذأي    (8)
 411رقم  4/474  دالئال النذو  َّذ  نعيم اَّىذيان (9)

  1348رقم  341/ 7مسند حذ  يعهللا  الموىهللا   (10)
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 دراسة رجال اإلسناد :
 سـهللامة ذـن كعـ  ذـن غـنم ذـن هدت ذن هذأد ذن سنان ذن خناَ ذن ذهللادمة ذن ربعي بن الحارث -
 الخ ر ـ  اَّنىـارت  قتـاد  حذـو الخـ رذ ذـن  شـم ذن ت لد ذن سارد  ذن راشد ذن ههللا  ذن سعد ذن
 حمـدا ؛شـيد(1) النعمـان اسـمه:  وقأـال- سـهللام و ههللايـه ل ىـهللاى- ل رسـوا فاَر سهللامة ذن  من  م
 حىـح واَّوا و ال ـأن  مـان سـنة وقأـال وخمسـأن حربب سنة ومات ذدرا شيود  يىح ولم بعدها وما

 .(2)وحشير
 .ر اا اإلسناد   ات باق  -

 اإلسناد:ى لالحكم ع
إسـناد  ىـميح ههللاـى شـرط مسـهللام ر الـه   ـات  وقـااشـعأ  اَّرنـاوط :،وقد ىـممه سناد  ىميحإ

 (3)ر اا الشأخأن غأر مماد ذن سهللامة
********** 

 :-رحمه هللا-قال ابن األثير 

َ   َتْســمب ومــا وُظهللامــة ُنــور مــن ِمَ ــا  حلــفَ  ســْبُعون  ّل  دون ]  فيــه(  ه{ )   هــق}  َل  مــن نْفــ  مــ
 (4) . َتْ َهق نْفُسه َ َه ت :ي اا.  وماَتت ههللاَصت حت[  َ َهَ ت إال شأئاً  ُمُ  ال تهللاا

  (151الحديث رقم )
 :-رحمه هللا- (5)قال اإلمام أبي عاصم

 ذن المكم ذن همر هن ،هذأد  ذن موسى  نا ،الذهللاخ  اذراهيم ذن مك   نا ،الم نى ذن مممد  نامد
 :قاا :قاا (7)سعد ذن سيال هن(6)،ما م حذ  وهن العاص ذن همرو ذن ل هذد هن ، وبان
 حجاب ألف وسبعون  نور من حجاب ألف سبعون  هللا دون   -وسهللام ههللايه ل ىهللاى -ل رسوا
 .نفسه زهقت إال الحجب تل  حسن من شيئا تسمع نفس من وما وظلمة نور من

 تخريج الحديث :
وهرت،هن مكــ  ذــن إذــراهيم،هن مــن طرلــق حممــد ذــن إســماق ال ــ (8) ،الموىــهللا  ىيعهللاــ وحخر ــه حذــ

 موس  ذن هذأد  به بم هللاه.
                                                 

 4/317حسد الغابة  (1)

 666التي أ  ص   (2)

 9/358( مسند حممد ذن منذال 3)

 116ص  النياية ف  غرل  المدأث واَّ ر الذن اَّ أر (4)
 788رقم  64/ 3السنة الذن حذ  هاىم  (5)
، ت رل  التي أ   سفيان ذن اَّسود مولى ال اص المدن  التمار ف راَّ اَّهرذ ما م حذو دأنار ذن سهللامةهو  (6)
  317ص 

، ت رل  التي أ  ىمبة وَّذيه له العباَ حذو الساهدت الخ ر   اَّنىارت  خالد ذن مالا ذن سعد ذن سيال (7)
 397ص 

 7939رقم  148/ 44المع م َّذ  يعهللا  الموىهللا   (8)
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من طرلق هذد ل ذن الىـباح العطـار،هن مكـ  ذـن إذـراهيم،هن موسـ  ذـن  (1)،وحخر ه الطذران 
 هذأد  به بم هللاه.
من طرلـق مممـد ذـن إسـماق ،هـن مكـ  ذـن إذـراهيم،هن موسـ  ذـن هذأـد  بـه  (2)،وحخر ه الذأي  

 بم هللاه.
من طرلق يمأ  ذن مكيم ،هن مك  ذن إذراهيم،هن موسـ  ذـن هذأـد   (3)،الشأل اَّىذيان  ووحذ

 به بم هللاه.
مــن طرلــق مممــد ذــن إســماق ،هــن مكــ  ذــن إذــراهيم،هن موســ  ذــن هذأــد   (4) ،الرويــان حخر ــه و  

 ،هن حذو ما م به بم هللاه.
 من طرلق مممد ذن حسماهأال ،هن مك  ذن إذـراهيم،هن موسـ  ذـن هذأـد  بـه (5)،الع أهللا حخر ه و 

 بم هللاه.
من طرلق هباَ ذن هذد العظيم  ،هن مك  ذن إذراهيم،هن موسـ  ذـن هذأـد  (6)الصالذ  حخر ه و 

 به بم هللاه.
 دراسة رجال اإلسناد:

  .تضعيفه ىوقد ح مب الن اد ههللا (7)ضعأفبن عبيدة بن نشيط الزبدي :  موسي -

  ة ،   (9):الع هللا كان   ة ، وقاا (8) :قاا االمام حممد : المدني ثوبان بن الحكم بن عمر -
 (12) كر  اذن مبانو  كان   ة له حمادأث ىالمة ،(11) :و ق ،  وقاا اذن سعد (10):وقاا ال هذ 
رذ له الذخارت خىدوق لم أ   ة (14) :ىدوق، وقاا اذن هدت (13) :قاا اذن م رو ف  ال  ات ، 

  قالت البام ة :هو   ة .ال بدَ به  (15) :وقاا اذن حذ  ماتم

                                                 

  9843رقم  418/ 6المع م الصذأر لهللاطذران   (1)
 891رقم  354/ 3اَّسما  والىفات لهللاذأي    (2)
  364رقم  668/ 3العظمة َّذ  الشأل اَّىذيان   (3)
 4841رقم  4/311مسند الرويان   (4)
 4386رقم  9/169الضعفا  الصذأر لهللاع أهللا   (5)
 361/ 4عروف بمعان  اَّخيار مبمر الفوائد ال (6)
  993ت رل  التي أ  ص  (7)

  4/343ذ  داود لإلمام حممد ذن منذال سنااالت ح (8)

  461/ 3معرفة ال  ات لهللاع هللا   (9)

  97/ 3الصاشف  (10)

  9/384الطب ات الصذرت  (11)

  417/ 9ال  ات الذن مبان  (12)

 144ت رل  التي أ  ص   (13)

 169/ 3المغن  ف  الضعفا    (14)

 4196/ 4التعدأال والت رلح   (15)



 - 339 - 

 اد   ات باق  ر اا اإلسن -
 اإلسناد: ىالحكم عل -

 ولم أتابعه حمدًا..إسناد  ضعأف ،فيه موس  ذن هذأد  ذن نشيط ال بدت ضعأف -

********** 
 :-رحمه هللا -قال ابن األثير

ـيم:  ال َّاِهـقرض  ل هنه :" حن ماذيًا خأر من  اهق " –وف  مدأث هذد الرممن ذن هوف   السَّ
 حن حراد وُيِىـأ  إليـه َأْ َمف  م الْيَدف ُدن يَ ب ال ت:  والَماذ   ُيِىأ وال الَيَدف ورلا  ي ب ال ت

عأف  (1) .ُيِىأُبه ال ال ت الَ ِوىل  من خأر   المقَّ  ُيِىأ  ال ت الضَّ
  (151الحديث رقم )

 تخريج للحديث . ىلم أعثر علقالت الباحثة : 
********** 

 :-رحمه هللا-قال ابن األثير 

 :   هأر ذن كع  قىأد ف {   هال} 
  َ هاِلأالُ  وحْقَرا    َلَبان   هنيا...  ُأ لُ ه  م ههللاأيا الُ رادُ  ُيْمِشى 
َُ :  ال ََّهاِلأال   (2) .الَخواِىر:  واَّْقرا ُ .  ُ ههللاوا وامُدها الُمهللا

 (3)سبق تخريجه 
********** 

 :-رحمه هللا-قال ابن األثير 

.  بالتمرلـــا الـــ ََّهم[  َ َهميـــم نمـــ اَّرُ   وت ـــدت]  ومـــد وذ يـــد وذ مـــدأث فـــ (  َ{ )   هـــم} 
 ُتْنــِتن اَّر  حن حرادَ  الُمْنِتَنــة الـرللحُ :  بالضــم وال  ْهَمــة.  الهللامـم َراِئمــة مــن تـ َهمُ  أــُد  َ ِهمــْت  مىـَدرُ 

 (4) .ِ َيِفيم من
  (5)سبق تخريجه 

 
 
 
 
 
 

                                                 

 116ص   ر الذن اَّ أرالنياية ف  غرل  المدأث واَّ (1)
 116ص  النياية ف  غرل  المدأث واَّ ر الذن اَّ أر (2)
 (437سذق تخرلأ المدأث رقم )( 3)

 116ص  ف  غرل  المدأث واَّ ر الذن اَّ أر  (4)
  (69) سذق تخرلأ المدأث رقم (5)
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 :-رحمه هللا-قال ابن األثير 

 النَّخـال َ َهـا :ُيَ ـاا.  َأْ ُهـو متـى روايـة وف [  ىَ ُأْ هِ  متى ال مر َذيب هن َنيى]  فيه(  ه{ )   ها} 
  واالْىِفرار االْمِمرار بمعنى هما :وقأال.  واْممرَّ  اْىفرَّ  إ ا ُأْ َهى وحْ َهى.  َ َمرته َظَيرت إ ا ِأْ ُهو
 (1)  .ُأْ ِهى حنكر من ومنيم.  َأْ ُهو حنَكر من ومنيمُ 

  (152الحديث رقم )
 :-رحمه هللا - (2)قال اإلمام البخاري 

َ َنا َِ  َهــنْ  ،ُمَمْأــد   َهــنْ (4) ،َماِلــا   َهــنْ (3) ،ُقَتْأَبــةُ  َمــدَّ - َِّّ  َرُســواَ  َحنَّ  -َهْنــهُ  َُّّ  َرِضــ َ - َماِلــا   ْذــنِ  َحَنــ
تَّى الثِ م ارِ  ب ْيعِ  ع نْ  ن ه ى -َوَسهللاَّمَ  َههللاْيهِ  َُّّ  َىهللاَّى ُتْزِهي   ح 

تَّى :ق ال     .ت ْحم ارَّ  ح 
 لحديث :تخريج ا

 .بم هللاه به  ،مالا ذن انَهذد ل ذن وه  ،هن  من طرلق (5)حخر ه اإلمام مسهللام 
 دراسة رجال اإلسناد :

  الث وي اا ا نتأن سنة مات مدلَ،   ة البىرت، هذأد  حذو ،الطويل حميد أبي بن حميد -

 .ال ماهة له روى  (6)وسبعون  خمَ وله ،يىهللا  قائم وهو ومائة وحربعأن
 مامال وقاا أدلَ، كان :العالئ  وقاا (7) المدلسأن من ال ال ة الطب ة من م ر اذن هد 

 وقاا هنه، الَذناِن   اذت من سمعه حنَ هن ممأد أرويه ما هامة :ه ٢١٢ توف  إسماهأال اذن

 فأيا  ذته حو  اذت، من سمعيا والباق  مدأً ا، وهشرلن حربعة إال حنَ من ممأد يسمب لم :شعبة

 ممتأ   ة وهو فأيا، الواسطة تذأن قد مراسأال، يكون  حن ت دأر فعهللاى :لعالئ ا قاا  م  اذت،

 م ر ذن قاا كما   ة هو :قالت البام ة  (8)به
 . باق  ر اا اإلسناد   ات  -

 اإلسناد: ىالحكم عل  -
 سناد  ىميح حخر ه اإلمام الذخارت ومسهللام .إ   
 
 

                                                 

 116ص  النياية ف  غرل  المدأث واَّ ر الذن اَّ أر(1) 
با  إ ا  –، وحيضًا ف  كتا  الذأو  4188رقم  3/437با  من با   مار   –ال كا  كتا   –ىميح الذخارت  (2)

 3458رقم  4/77با  ال مار قذال حن أذدوا ىالميا
  191، ت رل  التي أ  ص  البغالن  ر ا  حذو ال  ف  طرلف ذن ال يم بفتح  مأال ذن سعأد ذن قتأبة(3) 

 946،، ت رل  التي أ  ص المدن  ل هذد حذو َّىبم ا همرو ذن هامر حذ  ذن مالا ذن حنَ ذن مالا (4)

 4999رقم  4451/ 4با  وضب ال وائح  – المساقا  كتا   – مسهللامىميح  (5)
  484ت رل  التي أ  ص  (6)
  47طب ات المدلسأن ص  (7)
  468/ 4ىأال م امب الت  (8)
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 :-رحمه هللا -قال ابن األثير

 َ َهــوت مــن  ال مائــة قــدر حت[   ال مائــة ُ هــَا :  قــاا ؟ كــانوا َكــم:  هلــ قأــال]  حنــَ مــدأث وفــ  -
 (1)  .َمَ ْرَتيم إ ا الَ وم

  (151الحديث رقم )
  :-رحمه هللا- (2)قال اإلمام البخاري 

َ ِن  ار   ْذنُ  ُمَممَّدُ  َمدَّ َ َنا ،َبشَّ َ   َهـنْ  (4)،َقتَـاَد َ  َهـنْ ، َسـِعأد   َهـنْ (3)، َهـِدتل   َحِذـ  اْذـنُ  َمدَّ  َُّّ  َرِضـ َ - َحَنـ
ــهُ  ــااَ  -َهْن ــ    ُحِتــ َ  :َق ــهِ  َُّّ  َىــهللاَّى- النَِّذ ــا    -َوَســهللاَّمَ  َههللاْي ْوَرا ِ  َوُهــوَ  ِذِإَن ــ  َأــَد ُ  َفَوَضــبَ (5) ،ِبــال َّ َنــا ِ  ِف  ،اإْلِ
دَ  ،َحَىاِبِعهِ  َذْأنِ  ِمنْ  َأْنُببُ  اْلَما ُ  َفَ َعالَ  َ   :هللاتُ قُ  :َقَتاَد ُ  َقااَ  .اْلَ ْومُ  َفَتَوضَّ  ِماَئـة   َ اَلثَ  :َقااَ  ُكْنُتمْ  َكمْ  َََِّن

ثِ  ُزه اء   َحوْ   .ِمائ ةٍ  ث ال 
 تخريج الحديث :

بـه ،قتـاد  ذـن دهامـة السدوسـ  هـن  معـا  ذـن هشـام ،هـن حذيـه ،من طرلق  (6)مسهللام اإلمامحخر ه 
 .بم هللاه 

 دراسة رجال اإلسناد :
 497، وقأال 496ت موالهم البىرت، ت : هو حذو النضر العدوت اليشكر سعيد بن أبي عروبة -

 :وىف بعهللاتأنهـ، هو   ة، ولصنه 
 : االختالطاألولى

والسبط  (9)، والعالئ (8)ههللاى اختالطه، و كر  ف  المختهللاطأن اذن الىالح (7)ف د نص اذن معأن
.قالت البام ة: ونصل حهال العهللام ههللاى حن مممد ذن إذراهيم ذن هدت سمب منه بعد (10)اذن الع م 

ناهيا حن سعأد ذن حذ  هروبة من ح ذت الناَ ف  قتاد  ومدأِ ه  ،، فرواأته ضعيفة(11)طاالختال
 كما نصل اذن م ر ههللاى ه ا.

                                                 

 116ص  النياية ف  غرل  المدأث واَّ ر الذن اَّ أر (1)
  4973 453/ 1النذو  ف  اإلسالم  تهالما با  –لمناق  كتا  ا –ارت ىميح الذخ (2)
، ت رل  التي أ  ص  البىرت  همرو حذو إذراهيم هو وقأال ل د  أنس  وقد هدت حذ  ذن إذراهيم ذن مممدهو  (3)

169 

 194، ت رل  التي أ  ص  البىرت  الخطا  حذو السدوس  قتاد  ذن دهامة ذن قتاد  (4)

،همد  ال ارت شرح ىميح الذخارت المدأنة بسوق  موضب وبالمد وبالرا  الواو وسكون  ال ات تحبف :ال ورا  (5)
31/433 

 3375رقم  4784/ 1ف  مع  ات النذ  ىهللا  ل ههللايه وسهللام   با  – الفضائال كتا   – مسهللامىميح (6)  
 .4/4341الصامال ف  ضعفا  الر اا الذن هدتل  (7)

 .454م دمة اذن الىالح ص  (8)

 .48رقم  14المختهللاطأن لهللاعالئ  ص  (9)

 .14رقم  445ص  -المطذو  مب نياية االغتباط –االغتباط لهللاسبط اذن الع م   (10)

 .3/179 لهللاع أهللا  الضعفا  الصذأر (11)
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 : التدليَ:الثانية
 الذ ا : "يمدث هن  ماهة لم يسمب منيم، فإ ا قاا: سمعت ومد نا كان مدمونًا ههللاى ما قاا"قاا 

، إال حن اذن م ر (3)، والسبط اذن الع م  (2)ق ، وحذو  رهة العرا (1)و كر  ف  المدلسأن النسائ 
 من مرات  المدلسأن الت  اغتفر اَّئمة تدليسيا (4) كر  ف  المرتبة ال انية

 .باق  ر اا اإلسناد   ات  -

 اإلسناد: ىالحكم عل -

 سناد  ىميح حخر ه اإلمام الذخارت ومسهللام .إ   
********** 

 :-رحمه هللا-قال ابن األثير 

َ   َســِمعتم إ ا]  مــدأثال ومنــه(  ه)  َُ  َيعَ ــ  ُ هــَا  ُحوِلــى الَمْشــرق  ِقَذــال مــن يــدُتون  ذنــَا  مــن النــا
اَهةُ  حَظهللاَّت ف د ِ لِليم  (5) . المدأث ف  الهللافظة ه   تصررت وقد.  َكِ أر   هَدد َ ِوى  حت[  السَّ

  (154الحديث رقم )
 :-رحمه هللا  -(6) بن حمادقال اإلمام نعيم 

 هن ،ةهللاهللامم ذن همرو ذن مممد مد ن  :قاا ،الوامد هذد ذن مم   هن (7)،وه  اذن مد نا
 هن النذ   وذ مفىة هن ، حمية ذن ىفوان ذن ل هذد هن ،هطا  ذن همرو ذن مممد
 ءهاد لوأو  ،المشرق  قبل من يأتون  بناس سمعتم إذا :قاا -سهللام و ههللايه ل ىهللاى -النذ 
 .الساعة أظلتكم فقد زيهم من الناس يعجب

 لحديث :تخريج ا
 .انفرد به نعيم ذن مماد
 دراسة رجال اإلسناد:

 ف  ال  ات ، (8)  كر  اذن مبانحمزة بن عبد الواحد :  -
 (9).  ة مكى: ف اا هنه  رهة حذو سئال :قاا الرممن هذد مد نا

 

                                                 

 .7رقم  433 كر المدلسأن لهللانسائ  ص (1)

 .31رقم  94المدللسأن َّذ   رهة العراق  ص (2)

 .34رقم  36ذن الع م  صالتذأأن َّسما  المدللسأن لهللاسبط ا (3)

 .91رقم  44طب ات المدللسأن الذن م ر ص (4)

 116ص  النياية ف  غرل  المدأث واَّ ر الذن اَّ أر (5)
 976رقم  344/ 4الفتن  لنعيم ذن مماد  (6)
 438، ت رل  التي أ  ص  المىرت  مممد حذو موالهم ال رش  مسهللام ذن وه  ذن ل هذد (7)

  338/ 6ال  ات الذن مبان  (8)

  344/ 4ال رح والتعدأال  (9)
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 .قالت البام ة :هو   ة  ،ولم أ كر فيه  رما وال تعديال (1)و كر  الذخارت ف  التارلل الصذأر 

  اا اإلسناد   اتباق  ر  -

 اإلسناد: ىالحكم عل -

  .إسناد  ىميح  -
********** 

 :-رحمه هللا-قال ابن األثير 

 بالمـــدل  ال  هـــا [  ِوْ ر   ههللايـــه فيـــ  اإلْســـالم حْهـــال ههللاـــى وِنـــوا ً  ُ َهـــا ً  الَخأـــالَ  اتَّخـــ  مـــن]  وفيـــه(  َ) 
 كمــا الَمْفُعــوا َســذأال ههللاــى بــه ُأــتصهللاَّم اهكــ  َم ُهــو   فيــو الرَّ ــال ُ ِهــى :ي ــاا.  والفْخــر الِصْذــر:  وال َّْهــوُ 
ن الناَقةُ  وُنِت ت باَّمر ُهنىَ  ي ولون    .َ ْهـوا َأْ ُهـو  َهـا قهللاأهللاـة   حْخـَرى  ُلغـة وفيـه الفَاِهـال بَمْعنى كان وا 

(2) 
  (155الحديث رقم )

 :-رحمه هللا -  (3)قال اإلمام البخاري 
َ َنا َ   ْذنُ  َماِلاُ  اَحْخَذَرنَ  ،ُأوُسفَ  ْذنُ  َِّّ  َهْذدُ  َمدَّ ـمَّانِ  َىـاِلح   َحِذـ  َهـنْ  ،َحْسهللامَ  ْذنِ  َ ْلدِ  َهنْ  ،َحَن  َهـنْ ، السَّ
 َوِلَرُ ال   َحْ ر   ِلَرُ ال   اْلَخْأالُ  :َقااَ  -َوَسهللاَّمَ  َههللاْيهِ  َُّّ  َىهللاَّى- َِّّ  َرُسواَ  َحنَّ  -َهْنه َُّّ  َرِض َ - ُهَرْلَر َ  َحِذ 
 َحوْ (4) ،َمـْرذ   ِفـ  ِذَيـا َفَدَطـااَ  ،َِّّ  َسـِذأالِ  ِفـ  َرَبَطَيـا َفَرُ ـال   َحْ ـر   َلـهُ  الَّـِ ت َفَدمَّـا ،ر  ِو ْ  َرُ ال   َوَههللاى ِسْتر  

ــا ،َرْوَضــة   ــا ِفــ  َحَىــاَذْت  َفَم ــاَ  ِطَأهللِاَي ْوَضــةِ  َحوْ  اْلَمــْرذِ  ِمــنْ  َ ِل ــْت  الرَّ ــهُ  َكاَن ــوْ  .َمَســَنات   َل ــهُ  َوَل  اْنَ َطــبَ  َحنَّ
 َفَشـِرَبْت  ِذَنَيـر   َمـرَّْت  َحنََّيـا َوَلوْ  .َلهُ  َمَسَنات   َوَحْرَواُ َيا آَ اُرَها َكاَنْت  (6)َشَرَفْأنِ  َحوْ  َشَرًفا نَّْت َفاْستَ  (5)ِطَأهللاَيا
ًفـا َتَغنِلًيـا َرَبَطَيـا َوَرُ ـال   َحْ ـر   ِلـَ ِلاَ  َفِيـ َ  َلهُ  َمَسَنات   َ ِلاَ  َكانَ  َيْسِ  َ  َحنْ  ُأِردْ  َوَلمْ  ِمْنهُ  ََ  َلـمْ   ُـمَّ  َوَتَعف   َأـْن
ِري ـاءً  ف ْخًرا َرَبَطَيا َوَرُ ال   ِسْتر   ِلَ ِلاَ  َفِي َ  ُظُيوِرَها َواَل ، ِرَقاِذَيا ِف  َِّّ  َمقَّ  ِنـو اءً  و  ِم أِل ْهـلِ  و  ْسـال   (7) اإلِْ

ل ــى ف ِهــي   ِلــ    ع   َههللاــ َّ  ُحْنــِ اَ  َمــا :َفَ ــااَ  ُمُمــرِ الْ  َهــنْ - َوَســهللاَّمَ  َههللاْيــهِ  َُّّ  َىــهللاَّى -َِّّ  َرُســواُ  َوُســِئالَ  ِوْزرٌ  ذ 
  اْلَفا َّ ُ  اْلَ اِمَعةُ  اآْلَيةُ  َهِ  ِ  ِإالَّ  َشْ     ِفأَيا
 (8){َأَر ُ  َشرًّا َ رَّ    ِمْ َ ااَ  َيْعَمالْ  َوَمنْ  َأَر ُ  َخْأًرا َ رَّ    ِمْ َ ااَ  َيْعَمالْ  َفَمنْ }

                                                 

  93/ 4التارلل الصذأر لهللاذخارت  (1)

 117ص  النياية ف  غرل  المدأث واَّ ر الذن اَّ أر(2)  
، وكتا  3474رقم  444/ 4يار نبا  شر  الناَ والدوا  من اَّ –كتا  المساقا   –ىميح الذخارت  (3)

 اَل  َما َوَلْخهللاقُ  َوِ لَنةً  ِلَتْرَكُذوَها َواْلَمِمأرَ  َواْلِبَغااَ  َواْلَخْأالَ } َتَعاَلى َوَقْوُلهُ  ة  ِلَ اَل َ  اْلَخْأالُ  َبا با   –والسأر  دال يا
 3861رقم  35/ 1 {َتْعهللاُمونَ 

 ولم قهللاق إ ا الش   مرذ ي اا واالنبساط لهللاره  فيه وتترا ترسال حت الدوا  فيه تمرذ نبات  ات حر : المرذ (4)
 4/491، تفسأر غرل  ما ف  الىميمأن مختهللاط مرلأ وحمر المرهى ف  وتفرقت ختهللاطتا الدوا  ومر ت يست ر

  7/66، شرح النووت ههللا  مسهللام فيه تربط ال ت المذال والطأال الطوا : طأهللايا (5)

 4/491، تفسأر غرل  ما ف  الىميمأن  حهالأيا اَّر  ومشارف مشرفة مواضب:شرفأن حو شرفا (6)

 ني  إ ا نا  من وحىهللاه ونوا  مناوح  العدو ناوحت ت وا مىدر هو والمد النون  بكسر اإلسالم َّهال ونوا  (7)
  6/69، فتح البارت  بالعداو  ناهضته الر ال ناوحت الخهللاأال قاا المعادا  ف  ويستعمال

 (8-7سور  ال ل لة ) (8)
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 تخريج الحديث :
هــن  كــوان ،  لــد ذــن حســهللام ال رشــ ىــنعان ،هن مفــص ذــن ميســر  ال مــن طرلــق (1)حخر ــه مســهللام 

 .و لاد  به بم هللاه السمان
 دراسة رجال اإلسناد :

د ، ومـدأث الدراسـة لـيَ أ  ـة ،ولصنـه أرسـال ،وخاىـة هـن حذـ  سـع زيد بن أسـلم القرشـي : -
 . (66 ) سب ت التر مة له ف  المدأث رقمهنه ،

 .باق  ر اا االسناد   اث -

 اإلسناد: ىعل مالحك -

 ح حخر ه اإلمام الذخارت ومسهللام .سناد  ىميإ
  

********** 
 :-رحمه هللا-قال ابن األثير 

 (2) [  .الَمْ ُهول  الَعاِئال إلى أْنُظر ال ّل  إن]  المدأث ومنه(  َ) 
  (156الحديث رقم )

 -مه هللاحر - (3)مسلم اإلمامقال 
 (6)،مـا م حذـ  هـن ،همـشاَّ هـن (5)،معاويـة وحذـو (4)،وكيـب مـد نا ،شـأبة حذـ  ذـن بكر حذو ومد نا
 وال ال يامـة أوم ل يكهللاميم ال  ال ة -  وسهللام ههللايه ل ىهللاى -:ل رسوا قاا :قاا هرلر  حذ  هن

 وعائــــل ،كــــ ا  ومهللاــــا ، ان شــــأل ،حلــــيم هــــ ا  وليــــم إلــــأيم أنظــــر وال :معاويــــة حذــــو قــــاا أــــ كأيم
 .(7)مستكبر

 تخريج الحديث :
 .مام الذخارت ذي ا الهللافظ اإلمام مسهللام دون اإل إنفرد

 .ولكن الحديث روي بلفظة العائل المزهو
ه ـالن  هـن‘مممـد ذـن ه ـالن ،هنذـن مممـد ذـن قيَايمأـ   من طرلق (8)اذن حذ  الدنياحخر ه 

  .به بم هللاه ،حذ  هرلر  ،هنمول  فاطمة ذنت هتبة

                                                 

  587رقم  684/ 3إ م مانب ال كا   با  – ال كا  كتا   – مسهللامىميح  (1)
 117ص  ل  المدأث واَّ ر الذن اَّ أرالنياية ف  غر (2)
 416رقم  4/413ذيان تمرلم إسباا اإل ار  با  – اإليمان كتا   – مسهللامىميح  (3)
  984، ت رل  التي أ  ص  الرااس  مهللايح ذن ال راح ذن وكيب (4)

 179، ت رل  التي أ  صالصوف  الضرلر معاوية حذو خا م ذن مممد (5)

 416، ، ت رل  التي أ  ص الصوف  اَّش ع  ما م حذو سهللامان (6)

 المتصذر الناَ من حو الماا ذأت من يطهللا  وال ماونتيم تمىأال ههللاى ي در ال هياا  و ف أرال مستصذر: ئها (7)
  4/146، في  ال دأر هياله إلى الضرر إليىاا آ م فيو

 157رقم  311/ 4الىمت الذن حذ  الدنيا   (8)



 - 344 - 

هذـد  ن،هسـالم العـدوت  هـن الولأـد ذـن حذـ  الولأـد ال رشـ  هـن ،اذن لييعة من طرلق  (1)والرويان 
 .به بم هللاه  ل ذن همر

 .به بم هللاه  ، لد ذن حسهللام،هن مفص ذن ميسر  من طرلق  (2)واذن وه  
 دراسة رجال اإلسناد :

سـب ت   ة ، وتدليسه ال يضر مت  لو لـم يىـرح بالسـما  ،  األعمش : سليمان بن مهران ،  -
  .(45 )التر مة له ف  المدأث رقم 

 .باق  ر اا اإلسناد   ات  -
 كم على اإلسناد:الح
 سناد  ىميح حخر ه اإلمام الذخارت ومسهللام .إ 

********** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

  4457رقم  1/414مسند الرويان    (1)
 914رقم  647/ 3 امب اذن وه    (2)
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 المبحث السابع                                                   
 باب الزاي مع الياء

 :-رحمه هللا-قال ابن األثير 

 مـــن:  اَّ َلـــ ُ [  الَ ُنـــو  وهنـــدكم اَّ َلـــ ُ  ّل  هنـــد اســـُميا]  الـــرللح مـــدأث فـــ { ...   لـــ }  -
 (1) .َكِ أرا االسم ه ا َيْسَتْعمهللاون  مكة وحْهال.  الَ ُنو  رلح حْسما 

  (157الحديث رقم )
 :-رحمه هللا-  (2)قال الحميدي 

 ذن الرممن هذد سمب حنه ،الهللاأ    عدية ذن أ لد حخذرن  :قاا :دأنار ذن همرو  نا قاا سفيان  نا
 ال نـة فـ  خهللاق ل إن:  -سهللام و ههللايه ل ىهللاى-ل رسوا :قاا :قاا  ر حذ  هن يمدث مخراق
ن سنأن تسب الرلح بعد رلما نما ،مغهللا ا بابا دونيا من وا   ولـو ،البـا   لـا خهللاـال مـن الـرلح يـدتيكم وا 
 .الجنوب فيكم وهي(3) األزيب هللا عند وه  ش   من واَّر  السما  ذأن ما َّ رت فتح

 تخريج الحديث :
حممد ذن حبان ال رش ،هن سفيان ذن هأأنـة،هن همـرو ذـن دأنـار بـه ( من طرلق 4)،الذ ار حخر ه
 بم هللاه.

ســعدان ذــن نىــر،هن ســفيان ذــن هأأنــة،هن همــرو ذــن دأنــار بــه مــن طرلــق  (5)،حخر ــه الذأي ــ و 
 بم هللاه.

،هن ســـفيان ذـــن مممـــد ذـــن يمأـــ  ذـــن حذـــ  همـــرمـــن طرلـــق  (6)،حذـــ  الشـــأل اَّىـــذيان حخر ـــه و 
 رو ذن دأنار به بم هللاه.هأأنة،هن هم

حذــــو مســـهللام هذــــد الرممـــان ذــــن أـــونَ ،هــــن ســـفيان ذــــن مــــن طرلـــق (7) ،اذـــن حذــــ  الـــدنياحخر ـــه و  
 هأأنة،هن همرو ذن دأنار به بم هللاه.

هذد ل ذن ال بأر ذن هيس  ،هن سفيان ذن هأأنة،هن همرو ذن من طرلق (8)الممامهللا حخر ه و  
 دأنار به بم هللاه.

 
 

                                                 

 117ص  النياية ف  غرل  المدأث واَّ ر الذن اَّ أر (1)
 435رقم  4/71مسند الممأدت  (2)
ال ىأر المت ار  الخطو ومن الرلاح ال نو  والنكبا  الت  ت رت ذأن ال نو  والىبا وه  رلح :  اَّْ َل ُ  (3)

 4/118يط ، المع م الوس هاىفة شدأد  والف   والعداو 

 193/ 5مسند الذ ار  (4)
 6734رقم  461/ 4السنن الصذرت لهللاذأي    (5)
 4348/ 1العظمة َّذ  الشأل اَّىذيان   (6)
 418رقم  4/494المطر والرهد والذرق الذن حذ  الدنيا  (7)
 194رقم  4/451حمال  الممامهللا  (8)
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  دراسة رجال اإلسناد :

 .وقد ح مب الن اد ههللا  ضعفه  (1) وغأر  مالا ك به : جعدية الليثي عياه يزيد بن -
ذـ  مـاتم ، ولـم أـ كر فيـه حو كـر  اذـن ، فـ  ال  ـات (2) كر  اذن مبـانعبد الرحمن بن مخراق :  -

 .(3) رما وال تعديال 
  ( 41ث رقم )سب ت التر مة له ف  المدأ، واختالطه وتدليسه ال يضرثقة ، سفيان بن عيينة:-

 .باق  ر اا اإلسناد   ات  -

 : سناداإل ىالحكم عل -

 .عف أ لد ذن  عديه ، ولم أتابعه ههللايه حمد ضعأف بسذ  ضسناد  إ
********** 

 :-رحمه هللا-قال ابن األثير 

 َهنِلـى َ اح ي اا.  وَ َه  َ اا حت[  الباطالُ  َهنِلى َ اح]  مالا ذن كع  مدأث ف { ...   لح}  -
 (4) حَأ ل اَّمر

  (158الحديث رقم )
 :-رحمه هللا - (5)قال اإلمام البخاري 

َ َنا َ َنا ،ُبَكْأر   ْذنُ  َيْمَأى َمدَّ  َهْذـدِ  ْذنِ  الرَّْمَمنِ  َهْذدِ  َهنْ  (8)،ِشَيا    اْذنِ  َهنْ (7)، ُهَ ْأال   َهنْ  (6)،الهللاَّْأثُ  َمدَّ
 :َقـااَ  َهِمـ َ  ِمـأنَ  َذِنيـهِ  ِمـنْ  َكْعـ    َقاِئـدَ  َوَكـانَ  َماِلـا   ْذـنِ  َكْعـ ِ  ْذـنَ  َِّّ  َهْذـدَ  َحنَّ  َماِلا   ْذنِ  َكْع ِ  ْذنِ  َِّّ 

ثُ  َماِلا   ْذنَ  َكْع َ  َسِمْعتُ  ةِ  َهنْ  َتَخهللاَّفَ  ِمأنَ  ُيَمدِل - َِّّ  َرُسـواِ  َهـنْ  َحَتَخهللاَّْف  َلمْ  :َكْع    َقااَ  َتُذواَ  ِقىَّ
 ،َذـْدر   َغـْ َو ِ  ِفـ  َتَخهللاَّْفـتُ  ُكْنتُ  َحنِل  َغْأرَ . َتُذواَ  َغْ َو ِ  ِف  ِإالَّ  اَهاَغ َ  َغْ َو    ِف - َوَسهللاَّمَ  َههللاْيهِ  َُّّ  َىهللاَّى
 َمتَّـى ُقـَرْلش   ِهأـرَ  ُأِرلـدُ  -َوَسـهللاَّمَ  َههللاْيـهِ  َُّّ  َىـهللاَّى- َِّّ  َرُسـواُ  َخـَرذَ  ِإنََّمـا َهْنَيا َتَخهللاَّفَ  َحَمًدا ُيَعاِتْ   َوَلمْ 

 -َوَسـهللاَّمَ  َههللاْيـهِ  َُّّ  َىـهللاَّى- َِّّ  َرُسـواِ  َمبَ  َشِيْدتُ  َوَلَ دْ  ،ِميَعاد   َغْأرِ  َههللاى َهُدوِلِهمْ  َوَبْأنَ  َذْأَنُيمْ  َُّّ  َ َمبَ 
ْسـاَلمِ  َههللاـى َتَواَ ْ َنـا ِمـأنَ  اْلَعَ َبـةِ  َلْأهللاةَ  نْ  ،َذـْدر   َمْشـَيدَ  ِذَيـا ِلـ  َحنَّ  ُحِمـ    َوَمـا اإْلِ  ِفـ  َحْ َكـرَ  َذـْدر   َكاَنـْت  َواِ 

 َِ َِّّ . اْلَغـَ ا ِ  ِتهللاـاَ  ِفـ  َهْنـهُ  َتَخهللاَّْفـتُ  ِمـأنَ  َحْيَسـرَ  َواَل  َحْقـَوى  َقـط   َحُصـنْ  َلمْ  َحنِل  َخَذِرت  ِمنْ  َكانَ  ِمْنَيا النَّا  َو
 َُّّ  َىـهللاَّى- َِّّ  َرُسـواُ  َيُكـنْ  َوَلـمْ  اْلَغـْ َو ِ  ِتهللااَ  ِف  َ َمْعُتُيَما َمتَّى َقط   َراِمهللاَتانِ  َقْذهللاهُ  ِهْنِدت اْ َتَمَعْت  َما

 َههللاْيـهِ  َُّّ  َىـهللاَّى -َِّّ  َرُسـواُ  َغَ اَها اْلَغْ َو ُ  ِتهللااَ  َكاَنْت  َمتَّى، ِبَغْأِرَها َورَّى  ِإالَّ  َغْ َو ً  ُأِرلدُ  -َوَسهللاَّمَ  َههللاْيهِ 
                                                 

  611ت رل  التي أ  ص  (1)

  413/ 9ال  ات الذن مبان  (2)

  9/389ال رح والتعدأال  (3)

 117ص  النياية ف  غرل  المدأث واَّ ر الذن اَّ أر(4) 
 ُخهللاِلُفوا الَِّ أنَ  ال َّاَلَ ةِ  َوَههللاى}  َوَ الَّ  َه َّ  َِّّ  َوَقْواُ  َماِلا   ْذنِ  َكْع ِ  َمِدأثُ  َبا  -كتا  المغا ت  –ىميح الذخارت  (5)
 1148رقم  6/4 {

 161ت ، ت رل  التي أ  ص المىر  المارث حذو الفيم  رممنال هذد ذن سعد ذن الهللاأث(6) 

   456 ت رل  التي أ  ص   ، اَّأهللا ه أال ذن خالد ذن ه أال (7)

، ال هرت  ال رش  كال  ذن  هر  ذن المارث ذن ل هذد ذن شيا  ذن ل هذد ذن ل هذأد ذن مسهللام ذن مممد (8)
 916ت رل  التي أ  ص
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 ِلَأَتــَدهَُّذوا َحْمــَرُهمْ  ِلهللاُمْســهللِاِمأنَ  َفَ هللاَّــى ،َكِ أــًرا َهــُدوًّاوَ  (1)َوَمَفــاً ا َبِعأــًدا َســَفًرا َواْســَتْ َذالَ  ،َشــِدأد   َمــرل   ِفــ  -َوَســهللاَّمَ 
 َكِ أر   -َوَسهللاَّمَ  َههللاْيهِ  َُّّ  َىهللاَّى- َِّّ  َرُسواِ  َمبَ  َواْلُمْسهللِاُمونَ  ُأِرلدُ  الَِّ ت ِذَوْ ِيهِ  َفَدْخَذَرُهمْ  ،َغْ ِوِهمْ  (2)حُْهَبةَ 
أَوانَ  ِرلدُ أُ  َماِفظ   ِكَتا    َأْ َمُعُيمْ  َواَل   َلـهُ  َسـَأْخَفى َحنْ  َظـنَّ  ِإالَّ  َأَتَغأَّـ َ  َحنْ  ُأِرلـدُ  َرُ ـال   َفَمـا :َكْعـ    َقـااَ  الـدِل
 ال ِلَمـارُ  َطاَذـْت  ِمـأنَ  اْلَغـْ َو َ  ِتهللاـاَ - َوَسـهللاَّمَ  َههللاْيـهِ  َُّّ  َىـهللاَّى- َِّّ  َرُسـواُ  َوَغـَ ا َِّّ  َوْمـ ُ  ِفيـهِ  َأْنـِ اْ  َلمْ  َما

  َفَطِفْ تُ  َمَعهُ  َواْلُمْسهللِاُمونَ - َوَسهللاَّمَ  َههللاْيهِ  َُّّ  َىهللاَّى- َِّّ  َرُسواُ  َوَتَ يَّ َ  اُ َوالظِلاَل 
 َأَتَمـاَدى َأـَ اْ  َفهللاـمْ  َههللاْيـهِ  َقـاِدر   َحَنـا َنْفِسـ  ِفـ  َفـَدُقواُ  .َشـْأًئا َحْقـ ِ  َوَلـمْ  َفـَدْرِ بُ  ،َمَعُيم َحَتَ يَّ َ  ِلَص ْ  حَْغُدو
َِ  ْشَتدَّ ا َمتَّى ِذ   َحْقـ ِ  َوَلمْ  َمَعهُ  َواْلُمْسهللِاُمونَ  _َوَسهللاَّمَ  َههللاْيهِ  َُّّ  َىهللاَّى- َِّّ  َرُسواُ  َفَدْىَبحَ  ،اْلِ د   ِبالنَّا
ــ ُ  :َفُ هللاــتُ  َشــْأًئا َ َيــاِ ت  ِمــنْ  ــ َ  واَفَىــهللاُ  َحنْ  َبْعــدَ  َفَغــَدْوتُ  ،َحْلَمُ ُيــمْ  ُ ــمَّ  َأــْوَمْأنِ  َحوْ  ِذَأــْوم   َبْعــَد ُ  َحَتَ يَّ  َََِّتَ يَّ

 َوَتَفـاَرطَ  ،َحْسـَرُهوا َمتَّـى ِذـ  َأـَ اْ  َفهللاـمْ  َشـْأًئا َحْقـ ِ  َوَلـمْ  ،َرَ ْعـتُ   ُـمَّ  ،َغَدْوتُ  ُ مَّ  َشْأًئا َحْق ِ  َوَلمْ  َفَرَ ْعتُ 
ْر  َفهللاـمْ  َفَعهللاـتُ  َوَلْأَتِنــ  َفـُدْدِرَكُيمْ ، َحْرَتِمـالَ  َحنْ  َوَهَمْمـتُ  اْلَغـْ وُ  َِ  ِفـ  َخَرْ ـتُ  ِإَ ا َفُكْنـتُ  ،َ ِلــاَ  ِلـ  ُيَ ـدَّ  النَّــا
 َمْغُموًىا َرُ اًل  ِإالَّ  َحَرى  اَل  َحنِل  َحْمَ َنِن  ،ِفأِيمْ  َفُطْفتُ  -َوَسهللاَّمَ  َههللاْيهِ  َُّّ  َىهللاَّى- َِّّ  َرُسواِ  ُخُروذِ  َبْعدَ 

ــهِ (3) ــاقُ  َههللاْي ــنْ  َرُ ــاًل  َحوْ  ،النِلَف ــَعَفا ِ  ِمــنْ  َُّّ  َهــَ رَ  ِممَّ ــمْ  ،الض  ــْ ُكْرِن  َوَل ــهِ  َُّّ  َىــهللاَّى- َِّّ  َرُســواُ  َأ  َههللاْي
َ   َوُهوَ  :َفَ ااَ  َتُذواَ  َذهللاغَ  َمتَّى -َوَسهللاَّمَ   :َسهللِاَمةَ  َذِن  ِمنْ  َرُ ال   :َفَ ااَ  َكْع    َفَعالَ  َما ِذَتُذواَ  اْلَ ْومِ  ِف  َ اِل

ََ  :َ َذال   ْذنُ  ُمَعا ُ  َفَ ااَ (4) هِ ِهْطفِ  ِف  َوَنَظُر ُ  ُذْرَدا ُ  َمَبَسهُ  َِّّ  َرُسواَ  َيا َِّّ  :ُقهللاـتَ  َما ِذْئ  َِّّ  َرُسـواَ  َيـا َو
ــا ــهِ  َههللِاْمَنــا َم ــا   ْذــنُ  َكْعــ ُ  َقــااَ  -َوَســهللاَّمَ  َههللاْيــهِ  َُّّ  َىــهللاَّى -َِّّ  َرُســواُ  َفَســَكتَ  .َخْأــًرا ِإالَّ  َههللاْي ــا :َماِل  َفهللامَّ

ــهَ  َحنَّــهُ  َذهللاَغِنــ  ــ  َمَضــَرِن  َقــاِفاًل  َتَو َّ رُ  َوَطِفْ ــتُ  َهمِل  َغــًدا َســَخِطهِ  ِمــنْ  َحْخــُرذُ  ِبَمــاَ ا َوَحُقــواُ  اْلَصــِ  َ  َحَتــَ كَّ
ـا حَْههللِاـ  ِمـنْ  َرْحت   ِ ت ِبُكـاللِ  َ ِلـاَ  َههللاى َواْسَتَعْنتُ ،  َقـدْ  -َوَسـهللاَّمَ  َههللاْيـهِ  َُّّ  َىـهللاَّى -َِّّ  َرُسـواَ  ِإنَّ : ِقأـالَ  َفهللامَّ

 ِىـْدَقهُ  َفَدْ َمْعـتُ  .َكـِ     ِفيـهِ  ِبَشـْ     َحَذـًدا ِمْنـهُ  َحْخـُرذَ  َلـنْ  َحنِلـ  َوَهَرْفـتُ (5)،اْلب اِطلُ  ع نِ ي ز اح   َقاِدًمـا َحَظالَّ 
 ِفيـهِ  َفَأْرَكـبُ  ِباْلَمْسـِ دِ  َذـَدحَ  َسـَفر   ِمـنْ  َقـِدمَ  ِإَ ا َوَكـانَ  َقاِدًمـا -َوَسـهللاَّمَ  َههللاْيـهِ  َُّّ  َىـهللاَّى- َِّّ  َرُسـواُ  َوَحْىَبحَ 
 ...... الل   َرْكَعَتْأنِ 

 تخريج الحديث :
  هذد ل ذن وه  ،هن أونَ ،هن اذن شيا  به بم هللاه . من طرلق(6)مسهللام  اإلمامحخر ه 

 دراسة رجال اإلسناد:
 الهللاأث، ف    ة  د ، إلى أنس  وقد المىرت  موالهم ،المخزومي بكيرٍ  بنِ  هللاِ  عبد بن يحيى -

 له روى  وسبعون  سبب وله ومائتأن، و ال أن إمدى سنة مات ،مالا من سماهه ف  وتصهللاموا

 .(7)ما ة واذن ومسهللام، الذخارت،

                                                 

لَّة:  َحتْ :  َوَمَفاً ا(1)     5/415، شرح النووت ههللا  مسهللام  اْلَياَلا ِفأَيا ُأَخاف اْلَما  َقهللِاأهللاة َطِولهللاة َذرِل

ْسَكان اْلَيْمَ   ِبَضملِ (  اَُّْْهَبة) :  َغْ وهمْ  حُْهَبة ِلَأَتَدهَُّذوا (2) وا:  َحتْ  ، اْلَيا  َواِ   َسَفرهمْ  ِف  ِإَلْيهِ  َيْمَتاُ ونَ  ِبَما ِلَيْسَتِعد 
 5/415شرح النووت ههللا  مسهللام ،  َ ِلاَ 

  6/431، شرح السأوط  ههللا  مسهللام  متيما حت :مغموىا (3)

 َّن ذردأن وسماهما وال ميص، الردا  حو واإل ار الردا : ذراد ( ونظر  ف  هطفه ذردا  مبسه ل رسوا يا) (4)
 الميمهللاة بكسر( هطفيه ف  والنظر) خطوط، فأيا اليمن من  يا  والذرود ذرد من يكونان قد وال ميص اإل ار
   4/436، دلأال الفاتمأن لطرق رلا  الىالمأن  .الع   هن كناية  انذيه، حت: اَّولى

 3/843، النياية ف  غرل  المدأث واَّ ر  وَ َه  َ اا حت : الباطالُ  َهنِلى َ اح (5)
 3765رقم  3434/ 1مدأث توبة كع  ذن مالا وىامذيه  با  – التوبةكتا   – مسهللامىميح  (6)
 953ت رل  التي أ  ص  (7)
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 سوى  مالا هن هنه حخرذ ما ولي ا شأوخه، مدأث أنت ى كان الذخارت  حن م ر اذن و كر

 (1)الهللاأث هن هنه حخرذ ما ومعظم متابعة مشيور  حمادأث ةخمس

 الهللاأث. هن هنا والرواية م اا، مالا من هسماه وف  الهللاأث، ف    ة هو :قالت البام ة 

 .باق  ر اا اإلسناد   ات  -
 اإلسناد: ىالحكم عل -

 سناد  ىميح حخر ه اإلمام الذخارت ومسهللام .إ   
 

********** 
 :-رحمه هللا-قال ابن األثير 

 ِفْعــال حنــه ههللاــى الــ اى بكســر ُأــروى  هكــ ا[  وحِ لــد حْم اليــا هْشــر]  ال يامــة مــدأث فــ { ...   لــد} 
 (2).لَ ا  حص ر بمعنى اسم   حنه ههللاى اليا  وفتح ال اى بسكون  ُروى  ولو مسْت ذال

  (159الحديث رقم )
 :-رحمه هللا-  (3)قال اإلمام مسلم 

 حذـ  هـن، سـولد ذـن المعـرور هـن، اَّهمـش مـد نا (4) ،وكيـب مـد نا ،شـأبة حذ  ذن بكر حذو مد نا
 عشر فهللاه بالمسنة  ا  من : و ال ه  ل واي - وسهللام ههللايه ل ىهللاى- ل رسوا :قاا :قاا  ر

 منــه ت ربــت شــذرا منــ  ت ــر  ومــن ،حغفــر حو م هللايــا ســأئة ف ــ اا  بالســأئة  ــا  ومــن ،وأزيــد أمثالهــا
 ب را  ل أن  ومن(5) ،هرولة حتأته يمش  حتان  ومن ،باها منه ت ربت  راها منى ت ر  ومن،  راها

 مد نا بشر ذن المسن مد نا: إذراهيم قاا .مغفر  هللايابم  ل أته ،شأئا ذ  يشرا ال (6)خطأئة اَّر 
 . المدأث ذي ا وكيب

 تخريج الحديث :
 .نفرد به اإلمام مسهللام دون اإلمام الذخارت إ

 دراسة رجال اإلسناد:
:   ـــة، اختالطـــه وتدليســـه ال يضـــر ، ســـب ت التر مـــه لـــه فـــ   ســـليمان بـــن مهـــران األســـدي  -

 .(51)المدأث رقم 
 .اد   اتباق  ر اا اإلسن -

                                                 

 193/ 4فتح البارت شرح ىميح الذخارت  (1)
 117ص  النياية ف  غرل  المدأث واَّ ر الذن اَّ أر (2)
فضال ال كر والدها  والت ر  إل  ل  با  –واالستغفار التوبة ال كر والدها  و كتا  – مسهللامىميح (3) 

 3687رقم 1/3168
 984، ت رل  التي أ  ص  رااس ال مهللايح ذن ال راح ذن وكيب (4)

 الأدأن امتداد قدر والبا  ،اَّىابب راَو إلى ال را  طوا قدر وال را ، الخمَ اَّىابب فتح قدر الشذر (5)
  4/314دأث الىميمأن  م، كشف المشكال من المش  ف  اإلسرا  واليرولة

  3/473ال امب الىغأر لهللامناوت  ، التيسأر بشرح مهللائيا حو مهللائيا ب رل  حت ال اف بضم : اَّر  ب را  (6)
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 اإلسناد: ىالحكم عل
 سناد  ىميح حخر ه اإلمام مسهللام .إ

********** 
 :-رحمه هللا-قال ابن األثير 

ـعأف]  النـار حهـال ىفة ف (  َ{ )   لر}  ـر  بعُضـيم َروا  هكـ ا[  لـه ِ لـرَ  ال الـ ت الضَّ  حنـه وفسَّ
 (1) .ت دم وقد.  ال َّاى وفتح المومد  بالبا  والممُفوظ له رحىَ  ال ال ت

  (161الحديث رقم )
 -رحمه هللا - (2)قال اإلمام مسلم

 غسـان َّذـ  والهللافـظ ه مـان ذـن بشار ذن ومممد الم نى ذن ومممد (3)المسمع  غسان حذو مد ن 
 ذـن ل هذـد ذـن مطـرف هـن، (5)قتـاد  هـن (4)،حذـ  مـد ن  هشـام ذن معا  مد نا: قاال الم نى وبن

 أــوم  ات قــاا -وســهللام ههللايــه ل ىــهللاى- ل رســوا نح الم اشــع  ممــار ذــن هيــا  هــن ،الشــخأر
 هذدا (6)نمهللاته ماا كال ه ا أومى ههللامن  مما  يهللاتم ما حههللامكم حن حمرن  رب  إن حال  :خطذته ف 

ن  ،مالا نيم، كهللايم(7) منفا  هبادت خهللا ت وا   ومرمـت دأـنيم هـن (8)فا تـالتيم ،الشـياطأن حتتيم وا 
ن ،ســـهللاطانا بـــه حنـــ ا لـــم مـــا ذـــ  يشـــركوا حن وحمـــرتيم ،ليـــم حمهللاهللاـــت مـــا ههللاـــأيم  حهـــال إلـــى نظـــر ل وا 
 بــا وحذتهللاــى َّذتهللايــا بع تــا إنمــا :وقــاا .الصتــا  حهــال مــن ب ايــا إال وه ميــم هــربيم فم ــتيم اَّر 
ن .وي ظــان نائمــا ت ــرا  المــا  يغســهللاه ال كتابــا ههللايــا وحن لــت  :ف هللاــت ،قرلشــا حمــرق  حن حمرنــ  ل وا 

 فسننفق وحنفق ،نغ ا واغ هم، استخر وا كما استخر يم :قاا خذ   فأدهو  (9)رحس  أ هللاغوا إ ا ر 
 : ال ـة ال نـة وحهـال :قـاا ،هىـاا مـن حطاهـا بمن وقاتال ،م هللاه خمسة نبعث  يشا وابعث. ههللايا
 متعفف وهفأف ،ومسهللام قربى  ت لصال ،ال هللا  رقأق رميم ور ال ،موفق متىدق م سط سهللاطان  و
 حهال أذتغون  ال تبعا فيكم هم ال أن(10)له زبر ال الذي الضعيف :خمسة النار وحهال :قاا .هياا  و
ن طمــب لــه أخفــى ال الــ ت والخــائن ،مــاال وال  وهــو إال يمســ  وال يىــبح ال ور ــال ،خانــه إال دق وا 

 حذــوأــ كر   أــ كر ولــم الفمــاش (11)والشــنظأر، الصــ   حو الذخــال و كــر ،ومالــا حههللاــا هــن أخادهــا
                                                 

 117ص  النياية ف  غرل  المدأث واَّ ر الذن اَّ أر(1) 
 وحهال ال نة حهال الدنيا ف  ذيا يعرف الت  الىفات با  –ال نة وىفة نعيميا وحههللايا كتا  – مسهللامىميح  (2)
 3869رقم  1/3457النار
  947لتي أ  ص ، ت رل  ا البىرت  المسمع  غسان حذو الوامد هذد ذن مالا (3)

 974 ، ت رل  التي أ  صالدستوائ  البىرت  بكر حذو سنذر ل هذد حذ  ذن هشامهو   (4)

 194 ت رل  التي أ  ص،  البىرت  الخطا  حذو السدوس  قتاد  ذن دهامة ذن قتاد  (5)

  47/457، شرح النووت ههللا  مسهللام  حهطأته : حتنمهللاته (6)

 6/314ميح مسهللام ، الدأباذ ههللا  ىمسهللامأن حت :منفا  (7)

 6/314الدأباذ ههللا  ىميح مسهللام ،  وح هذتيم ه ا ح التيم حت: فا تالتيم (8)

 وال هللاغ والفضح أنشد  متى اليابَ بالش   الرط  الش   فضخا هو بعضيم وقاا الشد  ال هللاغ:رحس  أ هللاغوا (9)
 4/314، تفسأر غرل  ما ف  الىميمأن  وامد ش   والشد 

، ، تفسأر غرل  ما ف   ه ال له ما حت  بر له ما وي اا له ه ال ال حت: له  بر ال ال تالضعأف  (10)
 4/314الىميمأن 

ْنِظأرُ  (11) أِلى ُ :الشَّ   4/964، غرل  المدأث الذن ال و ت  الُخهللاقِ  السَّ
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 ".ههللايا فسننفق وحنفق" مدأ ه ف  غسان
 حديث :تخريج ال

 .نفرد به اإلمام مسهللام دون اإلمام الذخارت إ
 دراسة رجال اإلسناد:

 التميمـ  م اشـب ذـن سـفيان ذـن مممـد ذـن ه ـاا ذـن نا يـة ذن حمار أبي بن حمار بن عياه -
 البىـر  سـكن ، والترمـ ت داود حذـ  وهنـد مسـهللام ىـميح فـ  مدأ ـه ،وغأـر  خهللايفـة نسبه الم اشع 

 حمدا حن لظنه الف يا  من المتنطعأن بع  ىمفه وقد -سهللام و هههللاي ل ىهللاى- النذ  هن وروى 
 (1) ذ لا يسمى ال
 م هللاسـا، إال هنه كتذت ما: (2)حممد قاا ، البىرت  ،االستوائي هللا عبد بيأ بن هشام بن معاذ -

 معـا  معـأن ذـن ليمأـى قهللاـت (3)الدارم  ه مان وقاا المدأث من هند  شئ وحت مدأ ا هشر سبعة
 اذـــن  كـــر و (4)مـــدمون    ـــة :قـــانب اذـــن وقـــاا، و  ـــة .  ـــة:ف ـــاا غنـــدر حو شـــعبة  فـــ ا ذـــت هشـــام ذـــن

 (7)، وقـــاا الـــ هذ   بم ـــة ولـــيَ ىـــدوق  :(6)معـــأن اذـــن هـــن الـــدورت  وقـــاا ال  ـــات فـــ  (5)مبـــان
 العظـيم هذـد ذـن هبـاَ وقـاا ىـدوق ربمـا وهـم ،  (8) :ىدوق ىام  مـدأث ، وقـاا اذـن م ـر

 قـاا .مدأث آالف هشر  قتاد  من حذ  سمب ي وا هاشم نذ معا  سمعت(9) المدأن  اذن ههللا  هن
 .يمأ ها ف عال حسمعه لم وه ا سمعته ه ا: ف اا قاا مما نموا حذيه هن الصت  من الأنا خرذح  م

 ال يمأــى كــان شــأئا قــواح نح حصــر  قــاا م ــة هنــدا هشــام ذــن معــا  داود ذــ َّ قهللاــت اآل ــرت  وقــاا
 حمادأـث حذيـه غأـر هـن وله ك أر مدأث قتاد  هن ،هحذي هن ولمعا  (11)هدت اذن وقاا (10)أرضا 
  .ىدوق ، قالت البام ة : هو ىدوق  حنه وحر و الشئ بعد الشئ ف  يغهللاط ربما وهو ىالمة

 .باق  ر اا اإلسناد   ات -

 اإلسناد: ىالحكم عل -
  .مسهللام اإلمام سناد  ىميح حخر هإ

********** 
 
 
 
 

                                                 

 1/793اإلىابة ف  تمأأ  الىمابة  (1)

  494/ 4بمر الدم  (2)

  477/ 41تي أ  التي أ   (3)

  445/ 38تي أ  الصماا  (4)

  476/ 5ال  ات الذن مبان  (5)

  454/ 7لسان المأ ان  (6)

  347/ 4ت كر  المفاظ  (7)

  946ت رل  التي أ  ص  (8)

 477/ 41تي أ  التي أ   (9)

  445/ 38تي أ  الصماا  (10)

   6/144الصامال ف  ضعفا  الر اا  (11)
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 :-رحمه هللا -قال ابن األثير

لـرُ [  لَنـا ِ لـر   فـ  وُحْل يـه العهللاـم حصْتـ  كنـتُ ]  هنه ّل  رض  الشافع  مدأث وف (  َ)  - :  ال ل
 (1). الما ُ  فيه ُيْعمال     ُ ال

  (161الحديث رقم )
 . تخريج له ىقالت الباحثة : لم أعثر عل 

********** 
 :-رحمه هللا -قال ابن األثير

 الطَّرلـق هـن َ ا َ  ي ـاا.  اإليمـان هـن ُتمهللاـه ال حت [ َقهللاِذـ  تُـِ  ْ  ال]  الـُدَها ْ  مدأث ف { ...   لغ} 
 (2)  .هنه َهَدا إ ا َأ لغُ 

  (162الحديث رقم )
 :-رحمه هللا - (3)داود وقال اإلمام أب

َ َنا َ َنا ،َيْمَأــى ْذــنُ  َماِمــدُ  َمــدَّ َ َنا (4)،ِ  الــرَّْمَمن َهْذــدِ  َحُذــو َمــدَّ  َقــااَ  - َحأ ــو َ  َحِذــى اْذــنَ  َيْعِنــى - َســِعأد   َمــدَّ
َ ِنى - َِّّ  َرُسـواَ  َحنَّ  -هنيـا ل رضـى- َهاِئَشـةَ  َهـنْ  اْلُمَسـأَّ ِ  ْذـنِ  َسـِعأدِ  َهـنْ  اْلَوِلأدِ  ْذنُ  َِّّ  َهْذدُ  َمدَّ
 ِفُراَ َحْســَتغْ  الهللاَُّيــمَّ  ُســْبَماَناَ  َحْنــتَ  ِإالَّ  ِإَلــهَ  الَ  » َقــااَ  الهللاَّْأــالِ  ِمــنَ  اْســَتْيَ ظَ  ِإَ ا َكــانَ  -وســهللام ههللايــه ل ىــهللاى
 َرْمَمـةً  َلـُدْناَ  ِمـنْ  ِلـى َوَهـْ   َهـَدْأَتِنى ِإ ْ  َبْعـدَ  (5)ق ْلِبى ُتِزغْ  و ال   ،ِههللاًمـا ِ ْدِنى الهللاَُّيمَّ  َرْمَمَتاَ  َوَحْسَدُلاَ  ِلَ ْنِذى
 .« اْلَوهَّا ُ  َحْنتَ  ِإنَّاَ 

 تخريج الحديث :
 ذن أ لد ال رش  به بم هللاه.هذد ل هذأد ل ذن فضالة ،هن من طرلق  (6) ،النسائ  حخر ه

مـن طرلـق هذـد المتعـاا ذـن طالـ  البغـدادت ،هـن هذـد  (8)،واذن حذ  الـدنيا (7)، اذن مبانوحخر ه 
  ل ذن وه ،هن سعأد ذن حذ  حأو  به بم هللاه.

من طرلق هذد ل ذـن  عفـر ذـن درسـتوية ،هـن يع ـو  ذـن سـفيان ،هـن هذـد   (9)،الماصمحخر ه و 
 به بم هللاه.ل ذن أ لد ال رش  

 

                                                 

 117ص  النياية ف  غرل  المدأث واَّ ر الذن اَّ أر (1)
 117ص  ية ف  غرل  المدأث واَّ ر الذن اَّ أرالنيا (2)
 9164رقم  171/ 1با  ما ي وا الر ال إ ا تعاد من الهللاأال  –كتا  اَّد   –سنن حذ  داود  (3)
 441، ت رل  التي أ  ص الم رى  الرممن هذد حذو المك  أ لد ذن ل هذد (4)

  44/374، هون المعذود  هنه هدا حت الطرلق هن  ا  ،ي اا اإليمان هن بمأهللاه حت : قهللاذ  ت   ال (5)

 41649رقم  346/ 6السنن الصذرت لنسائ   (6)
 9944رقم  414/ 43ىميح اذن مبان  (7)
  437رقم  477/ 4التي د وقيام الهللاأال  (8)
 4584رقم  945/ 4المستدرا لهللاماصم  (9)
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مــن طرلــق حذــو يمأــ  ذــن حذــ  ســذر ،هن هذــد ل ذــن أ لــد  (2)،واذــن بشــران (1)،الذأي ــ حخر ــه و  
 ال رش  به بم هللاه.

من طرلق سعأد ذن كوف  ،هن هذد ل ذن أ لد الم رت،هن سـعأد ذـن حأـو  (3) ،اذن مند حخر ه و 
 به بم هللاه.

بشــر ذــن موســ  ،هــن هذــد ل ذــن أ لــد  مــن طرلــق(5)نعــيم اَّىــذيان  ووحذــ (4)،الطذرانــ حخر ــه و 
 الم رت،هن سعأد ذن حأو  به بم هللاه.

 الولأـد ،هـن هذـد ل ذـن هذد اله ذن وه  ،هن يمأ  ذـن حأـو من طرلق  (6)،اذن السن حخر ه و 
 به بم هللاه.

مـن طرلـق مممـد ذـن ال نأد،ومممـد ذـن إسـماهأال الذخـارت ،هـن هذـد  (7)،مممد ذن نىـرحخر ه و 
  رت،هن سعأد ذن حأو  به بم هللاه.ل ذن أ لد الم

مــن طرلــق حذــو هذــد الــرممن الم ــرت ،هــن ســعأد ذــن حأــو ،هن هذــد ل ذــن  (8)،الفــاصي حخر ــه و  
 الولأد، به بم هللاه.

 دراسة رجال اإلسناد : 
 ف  ال  ات ، وقاا اذن (9):  كر  اذن مبان عبد هللا بن الوليد بن قيس التجيبي المصري  -

  (11).والهللاأهللاة الأوم فى والنسائى داود، حذو له روى  قاا الم ت :لأن المدأث ،  (10):م ر
 قالت البام ة :هو ضعأف 

 .اق  ر اا االسناد   ات ب -
 :االسناد ىالحكم عل

وقــد ضــعفه اإلمــام ســناد  ضــعأف ،فيــه هذــد ل ذــن الولأــد ذــن قــيَ الت أذــ  المىــرت ضــعأف .إ
 (12)اَّلبان  

                                                 

 371/ 4وال ضا  وال در  ، 437رقم  4/451، اَّسما  والىفات  711رقم  179/ 4شع  اإليمان لهللاذأي    (1)
  469رقم  436/ 3، والدهوات الصذأر  397رقم 
  41رقم  4/44حمال  اذن بشران  (2)
 434رقم  496/ 4التومأد الذن مند   (3)
 7631رقم  311/ 4الدها  لهللاطذران   (4)
 4343/ 6معرفة الىمابة َّذ  نعيم اَّىذيان   (5)
 791رقم  145/ 4همال الأوم والهللاأهللاة  (6)
  58رقم  431/ 4قيام الهللاأال  (7)
  37رقم  38/ 4المدأث َّذ  مممد الفاصي   (8)
 7/44ال  ات الذن مبان  (9)

  438ت رل  التي أ  ص  (10)

  365/ 46تي أ  الصماا  (11)

 44/64ىميح وضعأف سنن حذو داود ( 12)
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 :-رحمه هللا-قال ابن األثير 

 حُ ــور حت[  ح لــغ حن حْمــر  مــن شــأئاً  تركــتُ  إنْ  حخــافُ ]  هنــه ّل  رضــ  بكــر حذــ  مــدأث ومنــه -
 (1)  .المقلِ  هن وحْهدا

 (161الحديث رقم )
 :- رحمه هللا- (2)قال اإلمام البخاري 

َ َنا َ َنا،َِّّ  َهْذــدِ  ْذــنُ  اْلَعِ لــ ِ  َهْذــدُ  َمــدَّ  :َقــااَ  (4) ،ِشــَيا    اْذــنِ  َهــنْ  (3)،َىــاِلح   َهــنْ  ،َســْعد   ْذــنُ  ِإْذــَراِهيمُ  َمــدَّ
َبْأرِ  ْذنُ  ُهْرَو ُ  َحْخَذَرِن    َههللاْأَيا َفاِطَمةَ  َحنَّ  َحْخَذَرْتهُ  -َهْنَيا َُّّ  َرِض َ - اْلُمْاِمِنأنَ  ُحمَّ  َهاِئَشةَ  َحنَّ  ،ال  
اَلم أقَ  َبْكر   َباحَ  َسَدَلْت  َوَسهللاَّمَ  -َههللاْيهِ  َُّّ  َىهللاَّى- َِّّ  َرُسواِ  اْذَنةَ  السَّ دِل  َىـهللاَّى- َِّّ  َرُسواِ  َوَفا ِ  َبْعدَ  الىِل

ــا ِمأَراَ َيــا َلَيــا َيْ ِســمَ  َحنْ  -َوَســهللاَّمَ  َههللاْيــهِ  َُّّ  ــا -َوَســهللاَّمَ  َههللاْيــهِ  َُّّ  َىــهللاَّى- َِّّ  َرُســواُ  َتــَراَ  ِممَّ  َُّّ  َحَفــا َ  ِممَّ
ــا َمــا ُنــوَرثُ  اَل  َقــااَ  -َوَســهللاَّم َههللاْيــهِ  َُّّ  َىــهللاَّى- َِّّ  ُســواَ رَ  ِإنَّ  :َبْكــر   َحُذــو َلَيــا َههللاْيــِه َفَ ــااَ   ،َىــَدَقة   َتَرْكَن
 َمتَّـى ُمَياِ َرتَـهُ  تَـَ اْ  َفهللاـمْ  .َبْكـر   َحَبـا َفَيَ َرْت  -َوَسهللاَّمَ  َههللاْيهِ  َُّّ  َىهللاَّى- َِّّ  َرُسواِ  ِذْنتُ  َفاِطَمةُ  َفَغِضَذْت 
 َحَبـا َتْسـَداُ  َفاِطَمـةُ  َوَكاَنـْت  :َقاَلـْت  َحْشـُير   ِستَّةَ  -َوَسهللاَّمَ  َههللاْيهِ  َُّّ  َىهللاَّى- َِّّ  َرُسواِ  دَ َبعْ  َوَهاَشْت  ُتُوفِلَأْت 
ــا َنِىــأَذَيا َبْكــر    ،ِباْلَمِدأَنــةِ  َوَىــَدَقَتهُ (5) َوَفــَدا   َخْأَذــرَ  ِمــنْ - َوَســهللاَّمَ  َههللاْيــهِ  َُّّ  َىــهللاَّى- َِّّ  َرُســواُ  َتــَراَ  ِممَّ
 ِبهِ  َيْعَمالُ  -َوَسهللاَّمَ  َههللاْيهِ  َُّّ  َىهللاَّى- َِّّ  َرُسواُ  َكانَ  َشْأًئا َتاِرًكا َلْستُ  :َوَقااَ  ،َ ِلاَ  َههللاْأَيا َبْكر   َحُذو َفَدَذى
ى َفـِإنِل  ،ِبه َهِمهللاتُ  ِإالَّ  ْكتُ  ِإنْ  أ ْخش  ْيًئا ت ر   ُهَمـرُ  َفـَدَفَعَيا َمِدأَنـةِ ِبالْ  َىـَدَقُتهُ  َفَدمَّـا ،أ ِزيـغ   أ نْ  أ ْمـرِهِ  ِمـنْ  ش 
َ   َههللِا ل   ِإَلى  َههللاْيـهِ  َُّّ  َىـهللاَّى -َِّّ  َرُسـواِ  َىـَدَقةُ  ُهَمـا :َوَقـااَ  ُهَمـرُ  َفَدْمَسـَكَيا َوَفـَدا   َخْأَذرُ  َوَحمَّا ،َوَهبَّا
 ِإَلـى َ ِلـاَ  َههللاـى َفُيَمـا :َقـااَ  اََّْْمـرَ  َوِلـ َ  َمـنْ  ِإَلـى َوَحْمُرُهَمـا (6)َوَنَواِئِبـهِ  َتْعـُرو ُ  الَِّتـ  ِلُمُ وِقهِ  َكاَنَتا -َوَسهللاَّمَ 
 .اْلَأْومِ 

 تخريج الحديث :
 به اذن شيا  ال هرت  دذو اليمان،هن شعأ  ذن حذ  مم  ،هنحيضًا من طرل (7)حخر ه الذخارت 

 .ذ    منه 
 
 

                                                 

 117ص  النياية ف  غرل  المدأث واَّ ر الذن اَّ أر (1)
  4154رقم  1/75فر  الخمَ  كتا – الذخارت  ىميح (2)
  374، ت رل  التي أ  ص  المدن  كيسان ذن ىالح هو (3)

 ال رش  كال  ذن  هر  ذن المارث ذن ل هذد ذن شيا  ذن ل هذد ذن ل هذأد ذن مسهللام ذن مممد هو  (4)
  916، ت رل  التي أ  صال هرت 

 َأْ َه ُ  َواد   َههللاى َخْأَذرَ  َشْرِق لِ  ِمنْ  َقْرَلة   َوِه َ  ، َخْأَذرَ  َفْتحِ  َبْعدَ  َِّّ  َرُسواَ  َياحَْههللاُ  َىاَلحَ  ، َهاِمَر ً  َكاَنْت  َذهللْاَد    ِه َ (5) 
ِصَيا َوُ ال   ، ِباْلَماِئطِ  اْلَأْومَ  ُتْعَرفُ  ، الر مَّةِ  َواِدت إَلى َمْشِرًقا َسْأهللاهُ  وية ، المعالم ال غرافية ف  السنة النذ ُهَتْيم   َقِذأهللاةُ  ُمالَّ

4/469  

، همد  ال ارت الر ال تىأ  الت  الماد ة وه  نائبة  مب النوائ  ونوائبه قوله ،وتغشا  وتنتابه تن ا حت تعرو  (6)
 33/443شرح ىميح الذخارت 

با   –،وكتا  المغا ت  4744رقم  9/31با  مناق  قرابة رسوا ل  –المناق   كتا  – الذخارت  ىميح (7)
 1149رقم  51/ 9مدأث ذن  النضأر
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م  هأــر ذــن مــر ، والمسـن ذــن ههللاــ  المهللاــوان  ،هـن يع ــو  ذــن إذــراهي مــن طرلـق(1)حخر ـه مســهللام و 
 ،هن حذيه به بم هللاه.

 دراسة رجال اإلسناد:
   ة المدن ، إسماق حذو ،الزهري  عوف بن عبدالرحمن بن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم -

  .ال ماهة له روى  .(2)ومائة و مانأن خمَ سنة مات قادح، بال فيه تصهللام م ة،
 اذن حن إال (3)وغأرهم هدت، واذن ماتم، وحذو والع هللا ، معأن، واذن كدممد، الن اد و  ه
 كان َّنه ذ اا، ليَ ال هرت  من سماهه :مممد ذن ىالح وقاا (4)بدَ به ليَ :مر  قاا معأن

 :حممد ذن هذدل هن هدت اذن و كر .ىدوق  :خراش اذن وقاا .ال هرت  من سمب مأن ىغأًرا

ذراهيم ه أال، سعأد ذن يمأى هند  كر :ي وا حذى سمعت  يضعفيما، كدنه ف عال سعد، ذن وا 

ذراهيم، ه أال : واي  اذن وقاا .يمأى أخذرهما لم   ات هاال  ه ا، أنفب يشإ :حذ  قاا  م وا 

 هن حمد أتخهللاف ولم غأر  وهن ال هرت  هن مست يمة ىالمة حمادأث سعد ذن إلذراهيم :هدى

 اذـن قـاا كمـا م ـة،   ـة حنـه الـرا ح :قالـت البام ـة  (7) (6)وبغـداد(5) والبىـر  بالصوفـة هنـه الصتابـة 

 .ال  ة هن  لا أن له فال ر،م 
 .باق  ر اا اإلسناد   ات -

 اإلسناد: ىالحكم عل -

 حخر ه الذخارت ومسهللام .سناد  ىميح.إ -
********** 

 :-رحمه هللا -قال ابن األثير

 حت[  الَفِخـــِ أن حْ َلـــالُ  إنـــه]  ف ـــاا الَمْيـــِدى  كـــر هنـــه ّل  رضـــ  ههللاـــ  مـــدأث فـــ (  ه{ )   لـــال} 
لَ  وهو ُمْنَفِرُ يما  (8) . والتَّ للال الال َّ

                                                 

  4795رقم  4484/ 4با  قوا النذ  ىهللا  ل ههللايه وسهللام -ال ياد والسأر كتا  – مسهللام ىميح (1)
  85ت رل  التي أ  ص  (2)
 316/ 4، والصامال ف  الضعفا   13رواية ه مان الدارم  ص  –، تارلل اذن معأن  41انظر ذ ر الدم ص  (3)

، الصاشف  74/ 3ن تي أ  الصماا  414/ 3، ال رح والتعدأال  314/ 4، ال  ات لهللاع هللا   81/ 6، تارلل بغداد 
  416/ 4،وتي أ  التي أ   343/ 4

  319/ 4الدورت  رواية –تارلل اذن معأن (4) 
بىر  : وهما بىرتان العظم  بالعراق ن وحخرت بالمغر  ، وحما البىرتان فالصوفة والبىر  ) مع م ال(5)  

 (  391/ 4  ه  الم ار  الرخو  تضر  ال  الذيا  ) مع م ما استع م ( ، وقأال : البىر  141/ 4الذهللادان 
بغداد : فأيا حربب لغات بغداد ذدالأن ميمهللاتأن ، وبغدا  مع مة اَّخأر  ن وبغدان بالنون ومغدان بالميم ذداًل  (6)

ه  مدأنة معروفة ( وقأال : بغداد حم الدنيا وسأد  البالد ، و  36/ 4من البا  ، ت كر وتانت ) مع م ما استع م 
 ( 116/ 4ومشيور  ف  العراق ) مع م الذهللادان 

  315/ 4الصامال ف  الضعفا   (7)
 117ص  النياية ف  غرل  المدأث واَّ ر الذن اَّ أر (8)
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  (164الحديث رقم )

 . هتخريج ل ىلم أعثر علقالت الباحثة : 
********** 

 :-رحمه هللا-قال ابن األثير 

 ُتْرضـى ال التـ  اَّْفَعـاا فـ  فـاِرُقوهم حت[  وَ اِأهللاـوهم الناَ َخاِلطوا]  اَّمادأث بع  وف (  ه) 
 (1).ورسوله ّل 

  (165الحديث رقم )
 :-رحمه هللا-  ( 2)الطبراني قال اإلمام

 المـامن هذد  نا أوسف ذن ماتم  نا قي ا  ذن ل هذد ذن مممد  نا المرو ت  ههللا  ذن مممد مد نا
 (3)الخــدرت  سـعأد حذــ  هـن ،يعمــر ذـن يمأــى هـن يمــدث ذرلـد  ذــن ل هذـد ســمعت :قـاا خالــد ذـنا

 فد أ  ىهَ دْ حُ  حن حوشا إن  الإ خطذته ف  :ف اا -سهللام و ههللايه ل ىهللاى -ل رسوا خطذنا :قاا
 ك لا فتهللاذ ون  طاهة حولئا وطاهة تعرفون  ما ويعمهللاون  تعهللامون  ما يعمهللاون  بعدت من هماا فأهللايكم
 فــادهم فمــن ،تعرفــون  ال بمــا ويعمهللاــون  ،يعهللامــون  ال بمــا يعمهللاــون  بعــدهم مــن همــاا أهللاــيكم  ــم ، مانــا

 ههللاـــى واشـــيدوا بدهمـــالصم (4)موزايلـــوه بأجســـادكم وخـــالطوهم وحههللاصـــوا ههللاصـــوا قـــد فدولئـــا وناىـــميم
 هذـد إال يعمـر ذـن يمأـى هن المدأث ه ا أروِ  لم .مس   حنه المس   وههللاى ،ممسن حنه الممسن

 .أوسف ذن ماتم به تفرد خالد ذن المامن هذد إال ل هذد هن روا  وال ذرلد  ذن ل
 تخريج الحديث :
،هن مممد ذن موس  الياشان ،هن حذو حممد ههللا  ذن مممد المنف  من طرلق (5)حخر ه الذأي   

 ماتم ذن موس  به بم هللاه.
 دراسة رجال اإلسناد:

 ، ذتـا مت نـا كـان : (6)قـاا حذـو مـاتم: القاضـي المـروزي  خالد أبو الحنفي خالد بن المؤمن عبد -
  (7).«  ــة»: ف ــاا تمأهللاــة، حذــو هنــه يمــدث الــ ت خالــد ذــن المــامن هذــد هــن معــأن ذــن يمأــى ســئالو 

وقــاا  فـ  ال  ــات ، (9)  كــر  اذـن مبــانو  ،بـه بــدَ ال ف ــاا: سـدلت حذــ  هنـه  (8)مقـاا اذــن حذـ  مــات
 ،به بدَ ال : (10):اذن م ر

 
                                                 

 117ص  النياية ف  غرل  المدأث واَّ ر الذن اَّ أر (1)
 6588رقم  419/ 7المع م اَّوسط لهللاطذران   (2)
  343، ت رل  التي أ  ص  اَّنىارت  هذأد ذن سنان ذن مالا ذن سعدهو  (3)

  4/635، في  ال دأر  يفارق  حن حت بال ات : اأال (4)

 313رقم  4/319الصذأر لهللاذأي     ال هد (5)
  441/ 4مشاهأر ههللاما  اَّمىار  (6)

  381/ 4سااالت اذن ال نأد  (7)

 6/66ال رح والتعأال  (8)

 7/447ال  ات الذن مبان  (9)

  466التي أ  ص  ت رل  (10)
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 ..قالت البام ة : هو   ة ىدوق  (1) :وقاا ال هذ  
 .باق  ر اا اإلسناد   ات -

 اإلسناد : ىالحكم عل
  .سناد  ىميحإ

********** 
 :-رحمه هللا-قال ابن األثير 

 :  كع  قىأد ف . { ..  لم} 
ََ  َي ِينَّ  لم...  ِ َلماً  الَمَىى أْتُرْكن الُعَ اياتِ  ُسْمرُ     َتْنِعأالُ  اَُّْصم ُرُا
َلمُ    (2) . الَمَىى ُيَفرِلق  حنه وْطِئيا شدَّ  َيِىفُ  الُمتَفرِلق :  ال ِل

 (3)*سبق تخريجه
********** 

 :-رحمه هللا-قال ابن األثير 

.  بـــالُ رآن حىـــواَتصم َ لِلنـــوا حت َمْ هللاـــو    هـــو قأـــال[  بدْىـــواِتصم ال ـــرآن ُنـــواَ لِل]  فيـــه(  ه{ )   لـــن} 
ََ ]  ك وله والتَّْم لن الَ وا َتْطرل  ههللاى َ لا وليَ به وَتَ لُنوا بِ را ِته ْلَيُ واح:  والمعنى  من ِمنَّا لي

 اليــَروى  قـاا هكـ ا.  لطَّــَر وا بالِغنـا  النَّـاَ سـائر أهللايــأ كمـا ِذتالوتـه َأهللايــأ حت[  بـالُ رآن َأـَتَغنَّ  لـم
ــاذ  ميما ومــن والخطَّ نمــا الَ هللاــ  إلــى ما ــةَ  ال:  آَخــُرون  وقــاا.  ت ــدَّ  التَّرتأــال ههللاــى المــثل  معنــا  وا 

لنة فكدنَّ [  َتْرتيال الُ رآنَ  ورتِلالِ ]  تعالى قوله ف  به حمر ال ت  ولـال  :  ُي ـاا كمـا ِلهللاُ ـْرآن ال لهللاُمَرتلال ال ِل
ْعر ـْعر ال الرَّاوى  إلى َرا ب   فيو و ِ السل  رواية من لهللاشِل ـر تْنذيـه   فكدنَّـه لهللاشِل وايـة فـ  لهللاُمَ ىِل  مـا ههللاـى الرِل
]  قوُلـه فكـ لا  لـا مـن التَّـَوقلى ههللاـى لغأـر  َوَمـثل  اََّدا  وُسـو  والتَّىـمأف الهللاَّْمـن من ههللايه ُيَعا 
  اإلْهَرا  ها وُمرا  والتَّدذ ر الترتأال من به ُأَ لَّن ما ههللاى َأُدا[  الُ رآن  لِلنوا

.  بدىـواِتصم الُ ـرآن قـَرا َتصم  لَّنـوا حت:  وُقْرآنـا ِقـَرا   ي رحُ  َقَرحَ  مىدر فيو الِ را  َ  بالُ ْرآن حراد وقأال 
ة ويشيدُ   (4) .له وْ ه ال الَ هللا  وحن ه ا لىمَّ

  (166الحديث رقم )
 :-رحمه هللا -  (5)داود  وقال اإلمام أب

َ َنا ــنُ  ُهْ َمــانُ  َمــدَّ ــْأَبةَ  َحِذــى ْذ َ َنا ،َش ــدِ  َهــنْ (6) ،َطهللاَمــةَ  َهــنْ  ،اََّْهَمــشِ  َهــنِ ، َ ِرلــر   َمــدَّ ــنِ  الــرَّْمَمنِ  َهْذ  ْذ
  اْلُ ْرآنَ  َ لِلُنوا » وسهللام ههللايه ل ىهللاى- :َِّّ  َرُسواُ  َقااَ  :َقااَ  َهاِ     ْذنِ  اْلَذَرا ِ  َهنِ ، َهْوَسَ ةَ 

 
                                                 

  674/ 4الصاشف  (1)

 117ص  النياية ف  غرل  المدأث واَّ ر الذن اَّ أر (2)
 (437سذق تخرلأ المدأث رقم )( 3)

 118ص  النياية ف  غرل  المدأث واَّ ر الذن اَّ أر(4)
  4171رقم  918/ 4با  استمبا  الترتأال ف  ال را   –كتا  الىال   -سنن حذ  داود   (5)
 384، ت رل  التي أ  ص الصوف  اليام  كع  ذن همرو ذن مىرف ذن طهللامة هو (6)
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 .«(1) ِبَدْىَواِتُصمْ 

 تخريج الحديث :
من طرلق همر ذن مفص ذن غياث ،هن حذيه ،هن اَّهمش ،هن طهللامة ذـن  (2)،الذخارت ر ه حخ

 مىرف،به بم هللاه.
مـن طرلــق يمأـ  ذـن ســعأد  (6)،واآل ـرت  (5)،وال اسـم ذـن ســالم (4)،واذـن ما ــه (3)،النسـائ  حخر ـهو 

 ،هن شعبة ذن الم اذ ،هن طهللامة ذن مىرف به بم هللاه.
مـــن طرلـــق ســـفيان ال ـــورت  (10)،واذــن اَّهراذـــ  (9)،الرويـــان و  (8)،اذـــن مبـــانو  (7)،الـــدارم حخر ــه و 

 ،هن منىور ذن المعتمر ،هن طهللامة ذن مىرف به بم هللاه.
من طرلق وكيب ذن ال راح ،هن اَّهمش ،هن طهللامـة ذـن مىـرف،به  (11)،اذن حذ  شأبةحخر ه و 

 بم هللاه.
ان  ،هـــن مـــن طرلـــق حذـــو داود المرانـــ  ،هـــن مماضـــر ذـــن المـــور  اليمـــد (12)،حذـــو هوانـــةوحخر ـــه 

 اَّهمش به بم هللاه.

من طرلق  مممد ذن سـائ  ،هـن مالـا ذـن مغـوا ،هـن طهللامـة ذـن مىـرفبه  (13)،الماصمحخر ه و  
 بم هللاه.

مـن طرلـق إذـراهيم ذـن هذــد ل العبسـ ،هن وكيـب ذـن ال ـراح ،هـن اَّهمــش  (14)،الذأي ـ حخر ـه و 
 ،هن طهللامة ذن مىرف،به بم هللاه.

                                                 

،همد  ال ارت  الغنا  مد إلى أخرذ ال ت الفامش بالتطرلف وليَ والترتأال بالمد يعن  بدىواتصم ال رآن  لنوا (1)
 46/311شرح ىميح الذخارت 

 486رقم  4/68خهللاق حفعاا العباد لهللاذخارت  (2)
 4185رقم  4/418، والسنن الصذرت  4149رقم  475/ 3سنن النسائ   (3)
 4413رقم  136/ 4سنن اذن ما ة  (4)
 481رقم  319/ 4فضائال ال رآن لهللا اسم ذن سالم  (5)
  85رقم  414/ 4حخالق ممهللاة ال رآن  لآل رت  (6)
 4911رقم  969/ 3سنن الدارم   (7)
  715رقم  39/ 4ىميح اذن مبان  (8)
  491رقم  115/ 4مسند الرويان   (9)

 778رقم  375م 3مع م اذن اَّهراذ    (10)
 8835رقم  3/934مىنف اذن شأبة  (11)
 4544رقم  184/ 3مستمرذ حذ  هوانة  (12)
 3411رقم  971/ 41المستدرا لهللاماصم  (13)
رقم  486/ 3، شع  االيمان  753رقم  144/ 3، السنن الىغأر  3931رقم  3/94السنن الصذرت لهللاذأي    (14)
811 



 - 319 - 

ذــن هذــد الــرممن  ،هــن اَّهمــش ،هــن طهللامــة ذــن مــن طرلــق ممأــد  (1)،حممــد ذــن منذــالحخر ــه و 
 مىرف،به بم هللاه.

 ،هن شعبة ،هن طهللامة ذن مىرف،به بم هللاه. حذو داودمن طرلق  (2)،الطيالس حخر ه و 
مــن طرلــق قــيَ ذــن الربيــب ،هــن  بأــد ذــن المــاث ،هــن هذــد الــرممن ذــن  (3)،اذــن ال عــدحخر ــه و  

 هوس ة ،به بم هللاه.
رلــق هتبــة ذــن حذــ  المكم،هــن طهللامــة ذــن نــافب ،هــن هذــد مــن ط (4)،الموىــهللا  ىيعهللاــ وحذــحخر ــه و  

 الرممن ذن هوس ة به بم هللاه.
مــن طرلــق  ائــد  ذــن قدامــة ،هــن اَّهمــش ،هــن طهللامــة ذــن مىــرف،به  (5)،اذــن الم ــرئ حخر ــه و  

 بم هللاه.
مـن طرلـق إسـماق ذـن إذـراهيم ذـن مخهللاـد،هن  رلـر ،هـن اَّهمـش بـه  (6)،مممد ذن نىرحخر ه و 

 بم هللاه.
مــن طرلــق مممــد ذــن طهللامــة،هن طهللامــة ذــن مىــرف ،هــن هذــد الــرممن ذــن  (7)،الشــافع حخر ــه و  

 هوس ة به بم هللاه.
مـــن طرلـــق مممـــد ذـــن بشـــار،هن قـــيَ ذـــن ربيـــب ،هـــن هذـــد الـــرممن ذـــن  (8)،الصالبـــادتحخر ـــه و  

 هوس ة.
مــن طرلــق هذــد الــرممن ذــن هذأــد المهللاــا ذــن حذ ــر،هن حذيــه ،هــن  (9)ســعأد الن ــاش وحذــحخر ــه و  

 م هللاه.طهللامة ذن مىرف به ب
 دراسة رجال اإلسناد: 

ســـب ت    ــة ،وتدليســـه ال يضــر متـــ  لــو لـــم يىــرح بالســـما ، : ســليمان بـــن مهـــران األســـدي -
 . (45 )التر مة له ف  المدأث رقم 

  ـة ، اخــتهللاط آخـر همـر  فـ  مـدأث حشـعت وهاىــم  :جريـر بـن عبـد الحميــد بـن قـرط الضـبي  -
  . (45 )ب ت التر مة له ف  المدأث رقم س اَّموا ،ولم يمدث هن حمد منيما ف  المدأث ، 

 الصوف ، المسن حذو العبس ، ه مان ذن إذراهيم ذن مممد ذن ه مان هو :شيبة أبي بن عثمان - 

                                                 

  4151رقم  41/194مسند حممد ذن منذال  (1)
 771رقم  3/414مسند الطيالس   (2)
  3177رقم  4/417مسند اذن ال عد  (3)
  4686رقم  4/319مسند حذ  يعهللا  الموىهللا   (4)
 715رقم  3/344مع م اذن الم رئ  (5)
 491رقم  4/454قيام الهللاأال لمممد ذن نىر  (6)
 974رقم  3/84ع   الفوائد الشيأر بالغيالنيات لهللاشاف (7)
  16رقم  4/74بمر ال وائد المعروف بمغان  اَّخيار لهللاصالبا ت  (8)
  44رقم  4/18فوائد العراقأأن الذ  سعأد الن اش  (9)
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 له روى (1)سنة و مانون   الث وله ومائتأن، و ال أن تسب سنة مات حوهام، وله شيأر، مافظ   ة

 .ما ه واذن والنسائ ، داود، وحذو ومسهللام، الذخارت،

 (3) والع هللا (2) شا فيه ليَ ىدوق،   ة :مر  وقاا مدمون، و اد ،معأن اذن و  ه

 اَّمادأث بع  ههللايه وهرضت ،(4)ههللايه وح نى خأًرا إال ههللامت ما :ف اا حممد اإلمام هنه وسئال

 :قاا  م موضوهة، كدنيا حو موضوهة، حمادأث ه   :وقاا  ًدا فدنكرها شأبة حذ  ذن ه مان فأيا

 هنه وسئال (5)اَّمادأث ه   من بش   نفسه تتطنف شأبة حذ  ذن هذدل عن ي حخو  كان ما

 :ماتم حذو وقاا(6)هنا هو يسدا إنما هنه، يسدا ال م هللاه :ف اا نمأر ذن هذدل ذن مممد

 (8) الذخارت  هنه حص ر وقد وغرائ ، حفراد له :وقاا الصذأر، المافظ :ال هذ  وقاا (7)ىدوق 

 .مدأ ه ف  اَّوهام بع  وقعت   ة، :م ر اذن قاله ما هفي ال وا :قالت البام ة
 باق  ر اا اإلسناد   ات -

 سناد:اإل ىالحكم عل

 (9)سناد  ىميح ،وقد ىممه اإلمام اَّلبان إ -
********** 

  (167الحديث رقم )
  :-رحمه هللا- (10)قال اإلمام البخاري 

َ َنا َ َنا(11) ،ِإْسَماقُ  َمدَّ   َسهللاَمةَ  َحِذ  َهنْ  (13)ِشَيا    اْذنُ  َحْخَذَرَنا ،ُ َرْلأ   اْذنُ  ْخَذَرَناحَ  (12)،  َهاِىم َحُذو َمدَّ
 

                                                 

 486ت رل  التي أ  ص  (1)
  446/ 7تي أ  التي أ   (2)
  441/ 3ال  هللات لهللاع هللا   (3)
  418بمر الدم ص  (4)
  995/ 4العهللاال ومعرفة الر اا  (5)
، لسان المأ ان  111/ 3، ت كر  المفاظ  178/ 45، وتي أ  الصماا  446/ 7تر مته ف  تي أ  التي أ   (6)
7 /944 

  466/ 6ال رح والتعدأال  (7)
 111/ 3ت كر  المفاظ  (8)
   4/168سنن حذ  داود  ىميح وضعأف  (9)

وا}  ىَتَعالَ  َِّّ  َقْواِ  َبا با   –كتا  التومأد  –ىميح الذخارت  (10)  ِذَ اتِ  َههللِايم   ِإنَّهُ  ِبهِ  اْ َيُروا َحوْ  َقْوَلُصمْ  َوَحِسر 
ُدورِ   7937رقم  491/ 5{ اْلَخِذأرُ  الهللاَِّطأفُ  َوُهوَ  َخهللاقَ  َمنْ  َيْعهللامُ  َحاَل  الى 

 414، ت رل  التي أ  ص  المرو ت  التميم  يع و  حذو الصوسأ ذيرام ذن منىور ذن إسماق (11)

 381، ت رل  التي أ  صالبىرت  النذأال هاىم حذو الشأبان  مسهللام ذن الضماا ذن دمخهللا ذن الضماا(12) 

 ال رش  كال  ذن  هر  ذن المارث ذن ل هذد ذن شيا  ذن ل هذد ذن ل هذأد ذن مسهللام ذن مممد هو  (13)
   916، ت رل  التي أ  صال هرت 
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ََ  -َوَسـهللاَّمَ  َههللاْيـهِ  َُّّ  َىهللاَّى- َِّّ  َرُسواُ  َقااَ  :َقااَ  ُهَرْلَر َ  َحِذ  َهنْ   َوَ ادَ  (1)ِبـاْلُ ْرآنِ  َأـَتَغنَّ  َلـمْ  َمـنْ  ِمنَّـا َلـْي
 .ِبهِ  َأْ َيرُ  َغْأُر ُ 

 يث: تخريج الحد
 .نفرد به اإلمام الذخارت دون اإلمام مسهللامإ

 دراسة رجال اإلسناد :
  ـة ،وقـد انتفـت هنـه تيمـة التـدليَ ،وقـد ىـرح بالسـما  هذد المهللاا ذن هذد الع ل  ذـن  ـرلأ :-

 .(22) سب ت التر مة له ف  المدأث رقم  ف  ه ا المدأث ،
 .باق  ر اا اإلسناد   ات  -

 سناد:اإل ىالحكم عل -

 يح حخر ه اَّمام الذخارت .سناد  ىمإ

********** 
 :-رحمه هللا-قال ابن األثير 

 ِمْ مـارا ُحِتأـتَ  ل ـد:  ف ـاا ِقَرا ِتـه إلـى اسـتمب -وسهللام ههللايه ّل  ىهللاى-النذ  حنَّ ]  موسى حذ  مدأث
ـنتُ  حت[  َتْمذأـراً  لـا لمذَّْرتـه َتْسـَتِمب حنـا ههللامـتُ  لو:  ف اا َداود آا َمَ امأر من  وَ لَّنُتيـا ِقرا تـه َمسَّ

 (2).فيه ُشْذيةَ  ال تدأأداً   لا ولالِلد
  (168الحديث رقم )

 رحمه هللا (3)قال اإلمام البيهقي
َ َنا ،َيْعُ و َ  ْذنُ  ُمَممَّدُ :  َِّّ  َهْذدِ  َحُذو َحْخَذَرَنا ،اْلَماِفظُ  َِّّ  َهْذدِ  ْذنُ  ُمَممَّدُ  َحْخَذَرَنا   ْذنُ  اْلُمَسْأنُ  َمدَّ
َ َنا :َقاالَ  ُموَسى ْذنُ  َوِهْمَرانُ  اْلَ بَّاِنى   ُمَممَّد   َ َنا ،ُرَشـْأد   ْذنُ  َداُودُ  َمدَّ َ َنا اََُّمـِوى   َسـِعأد   ْذـنُ  َيْمَأـى َمـدَّ  َمـدَّ
 -وسـهللام ههللايـه ل ىـهللاى- َِّّ  َرُسـواُ  :ِلـى َقـااَ  :َقـااَ  ُموَسـى َحِذـى َهنْ  ُذْرَد َ  َحِذى َهنْ  َيْمَأى ْذنُ  َطهللاَمةُ 

دْ  ، اْلَباِرَمـةَ  ِقَرَاَ َتاَ  َحْسَمبُ  َوَحَنا َرَحْأَتِنى وْ لَ  »: ـاًرا ُأوِتيـت   ل ق  اُود آلِ  م ز اِميـرِ  ِمـنْ  ِمْزم  ـال  . «(4)د   ل ـوْ :  ف ق 
بَّْرُتهُ  ُعلِ ْمتُ   (5).ت ْحِبيًرا ل     لح 

 
 
 

                                                 

 ههللايه ل ىهللاى)  النذى حمر ال ى والغنا  ، هب الىوت تمسأن ههللاى الم  :حتبال رآن أتغن لم من منا ليَ (1)
خراذ بالىوت ال ير وهو ، به ال رآن ي رح حن(  وسهللام  أتمأ  متى ؛ والمماد ة اإلخبار مساق مدود من تالوته وا 
 41/395،  شرح ىميح الذخارت الذن بطاا  إليه وتمذأًبا النفَو فى له تعظيًما المتمدث من له التالى

 118ص  المدأث واَّ ر الذن اَّ أر النياية ف  غرل  (2)
 1859رقم  4/43لهللاذأي    ى السنن الصذر  (3)
 ههللاى يطهللاق قد فالن وآا نفسه داود هو داود وآا الغنا  ال مر وحىال المسن الىوت هنا بالم مار المراد (4)
 41/314، تمفة اَّمو ت   دا الىوت مسن سهللام و ههللايه ل ىهللاى داود وكان نفسه

، كشف المشكال من مدأث الشعر يمذر كان َّنه الممذر لطفأال ي اا وكان الم لن   الش والممذر(5)  
    4/365الىميمأن 
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 تخريج الحديث :
ذـــ  ذـــرد  ذـــن حذـــ  موســـ  ،هـــن ح ذرلـــد ذـــن هذـــد ل ذـــن حذـــ  ذـــرد ،  مـــن طرلـــق(1)حخر ـــه الذخـــارت 

 ، ذ    منه. حذ  موس  اَّشعرت  ،هناَّشعرت 
بـه ذ ـ    داود ذـن رشـأد ، هـن يمأـ  ذـن سـعأد ،هـن طهللامـة ذـن يمأـ  من طرلق (2)وحخر ه مسهللام

 منه.
هذـد ل ذـن  عفـر الذرمكـ  ، هـن يمأـ  ذـن سـعأد  مـن طرلـق (4) ،اذـن مبـانو   (3)،الذ ارحخر ه و 

 ه.،هن طهللامة ذن يمأ  به ذ    من
،هـن حذـ   سـعأد ذـن حذـ  ذـرد ،  من طرلـق(6)اَّىذيان   وحذو نعيم(5)،الموىهللا  ىيعهللا وحذحخر ه و 

 .بم هللاه هبذرد  ذن حذ  موس  
 دراسة رجال اإلسناد:

 .(41 ) سب ت التر مة له ف  المدأث رقم إمام ىدوق ، محمد بن عبد هللا الضبي : -
 و الث خمَ سنة توفى .ال ر ان  ،السختيان  إسماق حذو ،مجاشع بن موسى بن عمران -

 فـ   ر ـان ممـدث ىـدوق (8)اإلسـماهأهللا  بكـر حذـو قـاا .السـتة الصتـ  حىـما  لـه أـروِ  لـم .(7)مائـة

 و ـالث خمـَ سـنة ر ـ  شـير فـ  تـوفى تىـانأف، ىـام   ذتًـا ة  ـ كـان :الـ هذ  وقـاا ،(9) مانـه

 .حنه   ة  الرا ح :قالت البام ة (10)مائة
 .تر مة له  ى: لم حه ر ههللانيالحسين بن محمد القبا - 
 ل ـ  ،بغـداد ن لـال الصـوف  حأـو  حذـو :األمـوي  العـاص بـن سـعيد بـن أبـان بـن سـعيد بـن يحيى -
 ،(12)وقاا اذن سعد:   ة ، ك أر المدأث  (11)وقاا ال هذ  :   ة ، يغر  هن اَّهمش  ،ال مالب
 

                                                 

 9118رقم  6/459با  مسن الىوت ب را   ال رآن – نكتا  فضائال ال رآ – ت ىميح الذخار  (1)
 754 رقم 4/916با  استمبا  تمسأن الىوت بال رآن -كتا  ىال  المسافرلن وقىرها –ىميح مسهللام  (2)
 414/ 8مسند الذ ار  (3)
  7457رقم  465/ 46ىميح اذن مبان  (4)
 7375رقم  344/ 44مسند حذ  يعهللا  الموىهللا   (5)
  4رقم  4/398مهللاية اَّوليا  َّذ  نعيم اَّىذيان   (6)
 764/ 3ت كر  المفاظ  (7)
، توف  سنة إمدت وستأن هو حذو بكر حممد ذن إذراهيم ذن إسماهأال ذن العباَ اإلسماهأهللا  ، ال ر ان   (8)

 (  415( ، تارلل  ر ان ص  517/ 4و ال مائة)  ت كر  المفاظ 
 433تارلل  ر ان ص  (9)

 764/ 3ت كر  المفاظ  (10)
  466/ 3الصاشف  (11)

  445/ 7 ى الطب ات الصذر  (12)
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 ل هذـد ذـن مممـد وقاا (1)،   ة معأن ذن يمأى هن خأ مة حذ  ذن بكر وحذو الدورت  هباَ وقاا
 فــ  مبــان ذــنا  كــر ،(2)   ــة بــه بــدَ ال :داود حذــو وقــاا ،  ــة :والــدارقطن  ،الموىــهللا  همــار ذــن

 منذـال ذـن حممـد هـن: المـرو ت بكـر حذو وقاا ،(4) يغر  ىدوق  وقاا اذن م ر:  (3)ال  ات كتا 
 هـــن هنـــد  بـــدَ بـــه لـــيَ منذـــال ذـــن حممـــد هـــن: داود حذـــو وقـــاا ،المـــدأث فـــ  مركـــة لـــه يكـــن لـــم

 بــه ليَ،الىــدق حهــال مــن هــو معــأن ذــن يمأـى هــن البــاد اليأــ م ذــن أ لــد وقــاا (5)غرائــ  اَّهمـش
 قالت البام ة :هو ىدوق، كما قاا اذن م ر  (6) ،بدَ به ليَ :النسائ  وقاا ، بدَ
 المـدأن  اذـن ههللاـ  قاا،الصوفـة ن لـال :المـدني التيمـي هللا عبيـد بـن طلحـة بـن يحيـى بـن طلحة -
ذــن  حممــد وقــاا (7)منــه إلــ  حمــ  ه مــان ذــن وهمــر بــال وت  يكــن لــم ال طــان ســعأد ذــن ىيمأــ هــن:

 ههللاـى وقدمـه   ـة :معـأن اذـن وقـاا(8) ذـرد  حذـ  ذـن ذرلـد مـن إلـ  حمـ  وهـو المدأث ىالح منذال:
 قـااو .(12)المـدأث منكـر الذخـارت  وقـاا(11)   ـة والع هللاـ  (10)شـأبة ذـن يع ـو  وقاا (9)اسماق حخيه
 (13)ىالمة مادأثح لهو    ة كان سعد اذن

 المـدأث مسـن ، المـدأث ىـالح: ف ـاا يمأـى ذن هن ذىح سدلتذن حذ  ماتم:  الرممن هذدوقاا 
 (15).ىالح: ف اا  طهللامة ذن يمأى ذن طهللامة هن  رهة باح لتدس وقاا:حيضاً  (14)المدأث ىميح
 وقـاا(18) وقـاا مـر  آخـرت :  ـة(17)لـيَ بـال وت ،  :النسـائ قـاا و  (16)بدَ به ليَ :داود حذو وقاا
  (19)بدَ هندت ذرواياته وما ال  ات هنه روى : هدت اذن
 بـدَ ال ايضـا شـأبة ذـن يع و  وقاا ،  ة الدارقطن  هن، والماصم حذيه هن ممدح ذن ىالح وقاا

                                                 

  487/ 44تي أ  التي أ   (1)
  448/ 44تي أ  الصماا  (2)

 955/ 7ال  ات الذن مبان  (3)

  951ت رل  التي أ  ص  (4)

 448/ 44تي أ  الصماا  (5)

 487/ 44تي أ  التي أ   (6)

  177/ 1ال رح والتعدأال  (7)

  9/39 تي أ  التي أ  (8)

    177/ 1ال رح والتعدأال (9) 

  114/ 44 تي أ  الصماا (10)
  4/184معرفة ال  ات  (11)

 443/ 1الصامال ف  ضعفا  الر اا  (12)

  464/ 6الطب ات الصذرت  (13)

    177/ 1ال رح والتعدأال  (14)

    177/ 1ال رح والتعدأال  (15)

 114/ 44 تي أ  الصماا (16)

 4/458الضعفا  والمتروكأن  لهللانسائ   (17)

 3/66الضعفا  والمتروكأن الذن ال و ت  (18)

  443/ 1الصامال ف  ضعفا  الر اا  (19)
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 :وقـاا ،ال  ـات فـ  مبـان اذـن  كـر و (1).بـال وت  يكـن لـم ىـدوق  السـا   وقـاا ،لـأن مدأ ـه ف  به
 قالت البام ة: هو   ة. (3) أخطى  وق ىد وقاا اذن م ر:  (2)أخطئ كان
مَّدُ  -   (547)سب ت التر مة له ف  المدأث رقم   ة ، : ي ْعُقوب   ْبنُ  ُمح 
 .باق  ر اا اإلسناد   ات -

 اإلسناد: ىالحكم عل
 .تر مة له  ىلم حه ر ههللا المسأن ذن مممد ال بان إسناد  ضعأف،فيه 

********** 
 -رحمه هللا-قال ابن األثير 

 الُ ـْرآن وِمهللايـةُ  مهللايـة   شـى    ِلُصـالل :  قـاا -وسـهللام ههللايـه ّل  ىـهللاى- ّل  رسـوا حن]  هبـاَ اذن مدأث
ّل [  الىوت ُمْسنُ   (4) .حههللام و

  (169الحديث رقم )
 -رحمه هللا- (5)قال اإلمام الطبراني

 نهـ ، ـرلأ ذن هن ،مروان ذن مممد  نا ،همرو ذن إسماهأال نا ،العساا إذراهيم ذن مممد مد نا
  وحلية حلية شيء لكل -سهللام و ههللايه ل ىهللاى -ل رسوا قاا :قاا هباَ ذنا هن ،هطا 
 .مروان ذن مممد إال  رلأ ذنا هن المدأث ه ا أرو لم (6)الصوت حسن القرآن

 تخريج الحديث :
 به بم هللاه. همرو ذن إسماهأالشعأ ،هن  إذراهيم ذن مممدمن طرلق  (7)انيحخر ه اذن م

 ناد:دراسة رجال اإلس
روايـة اذـن  ـرلأ و  ،  ـة ،وقـد انتفـت هنـه تيمـة التـدليَ عبد المل  بن عبد العزيز بن جـريج : -

 .(68)  سب ت التر مة له ف  المدأث رقمهن هطا  مممولة ههللاى السما  مطهللاً ا.
، إال حن العهللامـا  (8)هــ، إمـام   ـة 441  ت المكـ مممد حذو ،القرشي أسلم، رباح أبى بنعطاء  -

 إرساله، ذال نعتو  ذـِ: ك أر اإلرساا.تصهللاموا ف  

                                                 

 9/39 تي أ  التي أ  (1)

  187/ 6ال  ات  (2)

 384 لتي أ  صت رل  ا (3)

 118ص  النياية ف  غرل  المدأث واَّ ر الذن اَّ أر(4)  
 7944رقم  7/354المع م اَّوسط لهللاطذران   (5)
 رتبة قدر ههللاى و لا ال هللاو   ال  إلى كهللاه  لا ومر ب بالسمب تدرا ومهللاية،بالعأن تدرا مهللاية: مهللاأتان المهللاية(6) 

 إال بمر وال ذر ف  دابة أذق لم تال إ ا وكان الميموم حلم وت لال الممموم  رِ طْ تُ  قرا   ي رح داود كان وقد ال ارئ 
  9/464، في  ال دأر  لىوته استمعت

 18رقم  15/ 4    فيه حمادأث اذن ميان  (7)
: كان اذن  رلأ وقيَ ذن سعد تركا هطا  المدأن : قوا اذن  ال هذ قاا المافظ اذن م ر: "قرحت ذخط  (8)

 .7/313 له تي أ  التي أ  ." الشدنم ة إمام كذأر     ، ذال هو  ذت رضاالىطالم  ارْ التَّ  نِ عْ لم يَ  ؛بآخر 
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 بـدَ ال  النخعـ إذراهيم ومرسالت المرسالت، حىح  المسأل  ذن سعأد مرسالتقاا اإلمام حممد: 
 كانـا فإنيمـا ،ربـاح حذـى ذـن وهطـا  المسـن مرسـالت مـن حضـعف   شـ المرسـالت ف  وليَ ذيا،

 .(1)حمد كال هن يدخ ان
حذــو ســعأد الخــدرت، وهذــد ل ذــن همــر، و لــد ذــن وتصهللامــوا فــ  ســماهه مــن بعــ  الىــمابة م ــال: 

خالد ال ين ، وحم سهللامة، وحم هانئ، وحذو بكر، وه مان، ورافب ذن خدأأ، وحسامة ذن  لـد، وغأـرهم 
 .(2)من الىمابة

 كتا  ف  مبان ذنا  كر  :البصري  العجلي العقيلي بكر أبو قدامة بن مروان بن محمد  -
 حممد ذن ل هذد ااق (5) حوهام له ىدوق  قاا اذن م ر : (4) ذ اا ليَ  رهة حذو قاا (3)ال  ات
 وكت  همد ههللاى صتذياح لم شاهد وحنا مادأثدب ومدث الع أهللا  مروان ذن مممد رحأت حذيه هن

   وقاا(7)ىالح معأن اذن هن منىور اذن سماقإ وقاا (6)ضعفه كدنه هنه حىماذنا بع 
 هنه كتذت قد بدَ به ليَ ف اا الع أهللاى مروان ذن مممد هن معأن اذن سدلت: حممد ذن هذدل

  (9)  ة مر  وقاا ،ىدوق  داود حذ  هن اآل رت  وقاا (8)مادأثح
 المسن هن هشام هن أروت  انه له قأال بدَ به ليَ قاا   ة حنه معأن اذن هن الع أهللاىوقاا 
 قالت البام ة:هو ىدوق. (10). استضعفه فكدنه .السالم الىوم من أ  ئ 

 . تر مة له ىلم حه ر ههللا: األصبهاني العسال شبيب بن هيمإبرا بن محمد -
 يغر  قاا،و  ال  ات ف  مبان اذن  كر  ،إسماق  حذو كنأته :البجلي عمرو بن إسماعيل -

 نعيم حذو وقاا(12)ضيعو  اسماهأال م ال شأل وقاا ههللايه فد نى ارومة ذن اذراهيم  كر و  (11) ك أرا
 فهللام باىفيان وقب وقاا بانح ذن باسماهأال ه ا اهأالسمإ أوا ت  حممد ذن هذدان كان ىذيان اَّ

 حذو وضعفه (14)تص ر مدأ ه غرائ : االىذيانأأن طب ات ف  الشأل حذو وقاا (13).قدر  يعرف
                                                 

 .31/84تي أ  الصماا لهللام ت  (1)
 .335، و تمفة التمىأال َّذ   رهة العراق  ص 347انظر:   امب التمىأال لهللاعالئ  ص  (2)

 137/ 7ال  ات الذن مبان  (3)

  58/ 4الضعفا  والمتروكأن الذن ال و ت  (4)

  916ت رل  التي أ  ص  (5)

  44/ 4العهللاال ومعرفة الر اا  (6)

  486/ 5تي أ  التي أ   (7)

 36/451تي أ  الصماا  (8)

 36/451تي أ  الصماا  (9)

  311/ 1تارلل اذن معأن  (10)

  411/ 8ال  ات الذن مبان  (11)

  381/ 4تي أ  التي أ   (12)

 381/ 4تي أ  التي أ   (13)

 381/ 4تي أ  التي أ   (14)
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 غرائ  ىام  الخطأ  وقاا واال دت والع أهللا  ه د  واذن (3)واذن هدت  (2)والدارقطن  (1)ماتم
 و ضعأف .قالت البام ة :ه (4)وغأر   ال ورت  هن ومناصأر

 .باقي رجال اإلسناد ثقات
 اإلسناد: ىالحكم عل

 تر مـة لــه . ى، لــم حه ـر ههللاـاَّىـذيان  العسـاا شـذأ  ذـن إذــراهيم ذـن مممـدإسـناد  ضـعأف،فيه 
سماهأالو   . ،ضعأف الذ هللا  همرو ذن ا 

********** 
 -رحمه هللا-قال ابن األثير 

 الـــ ت َنَباَتيـــا حت[   لنَتيـــا حْرِضـــنا فـــ  ههللاأنـــا حنـــ اْ  الهللالُيـــم: ]  قـــاا االستســـ ا  مـــدأث وفـــ (  ه) 
 (5)  .ُأَ للُنيا

  (171الحديث رقم )
  :-رحمه هللا- (6)قال اإلمام الطبراني 

 سمعت :قاا سهللايمان ذن معتمر  نا ،اَّههللاى هذد ذن مممد  نا ،التسترت  إسماق ذن المسأن مد نا
 إ ا كان -سهللام و هللايهه ل ىهللاى- النذ  حن:  سمر  هن المسن هن يمدث ،المك  إسماهأال
 خأر وحنت وار قنا سكنيا حرضنا ف  وحن ا (7)زينتها أرضنا في أنزل اللهم:  قاا استس ى
 .الرا قأن

 تخريج الحديث :
من طرلـق إسـماق ذـن إدرلـَ ،هـن سـولد حذـو مـاتم،هن  (9)،واذن حذ  شبة (8)   ،حخر ه حذ  هوانة

 قتاد  ذن دهامة به بم هللاه.
  (12)،اذن حذ  الدنيا و(11)َّىذيان  وا (10)،وحخر ه الطذران 

                                                 

  451/ 3ال رح والتعدأال  (1)

  4/9الضعفا  والمتروكأن لهللادارقطن   (2)

 433/ 4الصامال ف  ضعفا  الر اا  (3)

  381/ 4تي أ  التي أ   (4)

 118ص  النياية ف  غرل  المدأث واَّ ر الذن اَّ أر(5)  
  3771رقم  77/ 1، ومسند الشامأأن 6593رقم  7/338المع م الصذأر لهللاطذران   (6)
 118ص  النياية ف  غرل  المدأث واَّ ر الذن اَّ أر،   ُأَ للُنيا ال ت َنَباَتيا حت:  لنَتيا حْرِضنا (7)

  3144رقم  51/ 4مستمرذ حذ  هوانة   (8)
  4/411تارلل المدأنة الذن حذ  شبة  (9)

  7645رقم  431/ 7المع م اَّوسط (10)
  4/77مهللاية اَّوليا  لألىذيان   (11)
 83رقم  81/ 4لرهد والذرق إلذن حذ  الدنيا المطر وا (12)
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ـــوراق ،هـــن المســـنمـــن طرلـــق  (1)وتمـــام الـــرا ت  حذـــ  المســـن  ذـــن ســـعأد ذـــن بشـــأر،هن مطـــر ال
 به بم هللاه . سمر  ذن  ند ،هن البىرت 

حذو  لد همر ذن شبة ذن هذأد ،هن إسماق ذن إدرلَ ،هـن سـولد  من طرلق(2)الخرائط حخر ه و 
  هللاه.حذو ماتم،هن قتاد  ذن دهامة به بم

 دراسة رجال اإلسناد:
  أبـي بـن خشـين بن جابر بن عمرو بن حزن  بن مرة بن حريج بن هالل بن جندب بن سمرة -

 (3) اَّنىار مهللافا  من كان إسماق ذن قاا سهللايمان حبا يكنى :الفزاري  فزارة بن عصيم
 .ضعفه  ىوقد ح مب الن اد ههللا (4)ضعأف : المكيبن مسلم   إسماعيل -
سـب ت تر متـه فـ  المـدأث رقـم الحسن البصـري :ثقـة ولكنـه يرسـل ويـدلس : الحسن بن أبي  -
(94) . 
 خمـَ سـنة منه سمعت ، هللاأال شأل: ف اا الخالا بكر حذو  كر : التستري  إسحاق بن الحسين -

  ر الً  وكان ،كبار مسائال     ل هذد حذ  هن هند  وكان، كرمان إلى خرو   وقت ،وسبعأن
 (5).وي دمه يكرمه ال اض  اقإسم ذن موسى رحأت م دماً 

 .باق  ر اا اإلسناد   ات  -
 اإلسناد: ىالحكم عل

 .،ضعأف المك ذن مسهللام   إسماهأالإسناد  ضعأف،فيه 
********** 

 :-رحمه هللا-قال ابن األثير 
 ُمْفَتَعـال وهـو حْمِرا ذإْهالنِ  ُمت لِلنا حت[  ذإْهالِنا ُمْ َداناً  حصون  حالل  مَنَعنى ما]  ُخَ لمة مدأث وف  -

لنة من  (6)  .ال اى َّْ ال داالً  التَّا َ  فدْذدا ال ِل

  (171الحديث رقم )
 . تخريج له ىقالت الباحثة : لم أعثر عل

********** 
 
 
 
 

                                                 

  81رقم  4/13الفوائد لتمام  (1)
 973رقم  411/ 4مكارم اَّخالق لهللاخرائط   (2)
  478/ 4االىابة ف  تمأأ  الىمابة  (3)

 441ت رل  التي أ  ص  (4)

  4/411طب ات المناذهللاة   (5)

 118ص  النياية ف  غرل  المدأث واَّ ر الذن اَّ أر (6)
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 :-رحمه هللا-قال ابن األثير 

ــ َتــْ ِلأن ُأِرلـد[  الَصــِ   مــن ولـُرد   ال لنــة مــن ُأِ أـ ُ  كــان حنــه]  ُشـرلح مــدأث وفـ (  َ)   -  هللاعةالسِل
 (1) .ِىَفتيا حو ِنْسَذتيا ف  َكِ   وال َتْدليَ غأر من لهللاَذْيب

  (172الحديث رقم )
 . قالت الباحثة : لم أعثر علي تخريج له

********** 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 118ص  النياية ف  غرل  المدأث واَّ ر الذن اَّ أر(1) 
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 الفصل الثالث                                              
                    " األحاديث الواردة من بداية باب "السين مع الهمزة" حتى 

 باب"السين مع الدال" نهاية
 

 وفيه سبعة مباحث: 
 السين مع الهمزة.المبحث األول: 

 السين مع الباء.لمبحث الثاني: ا
 السين مع التاء.المبحث الثالث: 

 المبحث الرابع: السين مع الجيم .
 المبحث الخامس: السين مع الحاء.
 المبحث السادس: السين مع الخاء.
 المبحث السابع : السين مع الدال.
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 المبحث األول                              

 السين مع الهمزة.
 :-رحمه هللا-قال ابن األثير 

[  بالَبكــا  حْ َيْشــتُ  متــى فســَدذن  بمهللا ــى ِ ذرلــالُ  فدخــ َ ]  الَمْبعــث مــدأث فــ (  ه{ )  ســد }  -
ْد   (1) كالَخنق الَمهللاق ف  الَعْىر:  السَّ

  (171الحديث رقم )
 :-رحمه هللا -(2)قال اإلمام الطيالسي 

َ َنا  َرُسواَ  َحنَّ  ، َهاِئَشةَ  َهنْ  ، َرُ ال   َهنْ  ،(3) اْلَ ْوِن    ِهْمَرانَ  َحُذو َحْخَذَرِن :  َقااَ  ، َسهللاَمةَ  ْذنُ  َممَّادُ  َمدَّ
 لِ  َرُسـواُ  َفَخـَرذَ  ، َرَمَضـانَ  َ ِلـاَ  َفَواَفـقَ  ، َشْيًرا َوَخِدأَ ةُ  ُهوَ  اْهَتَصفَ  - وسهللام ههللايه ل ىهللاى - لِ 
ـاَلمُ   َوَسـِمبَ   -وسـهللام ههللايـه ل ىهللاى-  ، َحْبِشـْر :  َفَ ـااَ  ، اْلِ ـن   َفَ ـَد ُ  َحنَّـهُ  َفَظَنْنـتُ :  َقاَلـْت  هللاـْيُكمْ هَ  السَّ

اَلمَ  َفِإنَّ  اَلمُ  َههللاْيهِ  ِ ْذِرلالَ  آَخرَ  َأْوًما َرَحى ُ مَّ  َخْأر   السَّ َِ  َههللاى السَّ ـْم  َلـهُ  َوَ َنـاح   ِباْلَمْشـِرقِ  َلـهُ  َ َنـاح   الشَّ
ـاَلمُ  َههللاْيهِ  ِذِ ْذِرلالَ  ُهوَ  َفِإَ ا ، حَْههللاهُ  ُأِرلدُ  َفاْنَطهللاقَ :  َلْت َقا ، ِمْنهُ  َفِيْذتُ  ، ِباْلَمْغِر ِ   اْلَبـا ِ  َوَبـْأنَ  َذْأَنـهُ  السَّ

ََ  ، ِلَمْوِهـِد ِ  َفِ ْئـتُ :  َقـااَ  َمْوِهـًدا َوَهـَدِن   ُـمَّ  ، ِبـهِ  َحِنْسـتُ  َمتَّـى َفَكهللاََّمِنـ :  َقااَ   ، ِ ْذِرلـالُ  َههللاـ َّ  َواْمتَـَب
اَلمُ  َههللاْيهِ  َوِبِميَكاِئأالَ  ِبهِ  ُهوَ  ِإَ ا َأْرِ بَ  َحنْ  ادَ َحرَ  َفهللامَّا  َذْأنَ  ِميَكاِئأالُ  َوَبِ  َ  اََّْر ِ  ِإَلى ِ ْذِرلالُ  َفَيَبطَ  ، السَّ

َما ِ   ِمْنـهُ  َرذَ َفـَدخْ  ، َبْطِنـ  َهـنْ  َوَشـقَّ  ، (5)اْلَ َفا ِلَماَلَو ِ  (4)َفَىهللاَ ِن  ِ ْذِرلالُ  َفَدَخَ ِن :  َقااَ  َواََّْر ِ  السَّ
 ِف  َخَتمَ  ُ مَّ  ، اإِلَنا ُ  ُيْكفدُ  َكَما َكَفَدِن  ُ مَّ  ، ِفيهِ  حََهاَد ُ  ُ مَّ  َ َه    ِمنْ  (6)َطْست   ِف  َغَسهللاهُ  ُ مَّ  َُّّ  َشا َ  َما

ََّ  َوَ ْدتُ  َمتَّى َظْيِرت  ذ   ، َقـط   ِكَتاًبا حْ َحْقرَ  َوَلمْ  ،{ َربِلاَ  ِباْسمِ  اْقَرحْ : } ِل  َقااَ  ُ مَّ  ، اْلَخاَتمِ  َم ْلِقي ف أ خ   ِبح 
تَّى ـاءِ  أ ْجه ْشتُ  ح   ِإَلـى(7){ َههللاـق   ِمـنْ  اإِلْنَسـانَ  َخهللاـقَ  َخهللاـقَ  الَّـِ ت َربِلـاَ  ِباْسـمِ  اْقـَرحْ : } ِلـ  َقـااَ   ُـمَّ  ، ِباْلُبك 
 َوَ َنِن  ُ مَّ  ، َفَوَ ْنُتهُ  ِذَرُ ال   َوَ َنِن  ُ مَّ :  اَ َقا ، َبْعدُ  َشْأًئا َنِسأتُ  َفَما:  َقااَ  ،{ َيْعهللامْ  َلمْ  َما: } َتَعاَلى َقْوِلهِ 
ُتــهُ  َتِبَعْتــهُ :  ِميَكاِئأــالُ  َفَ ــااَ  ، ِبِمَئــة   َوَ َنِنــ  ُ ــمَّ  ، َفَوَ ْنُتــهُ  ِبــآَخرَ   ِإَلــى ِ ْئــتُ  ُ ــمَّ :  َقــااَ  ، اْلَصْعَبــةِ  َوَر لِ  ُحمَّ
اَلمُ :  َقااَ  ِإالَّ  َشَ ر   َوالَ  َمَ ر   َأهللاَ اِن  َفَما َمْنِ ِل   ، َخِدأَ ـةَ  َههللاـى َدَخهللاـتُ  َمتَّـى لِ  َرُسواَ  َيا َههللاْياَ  السَّ
اَلمُ :  َفَ اَلتِ   .َِّّ  َرُسواَ  َيا َههللاْياَ  السَّ

 
 
 

                                                 

 144 ص النياية ف  غرل  المدأث واَّ ر الذن اَّ أر (1)
 4614رقم  4/439مسند الطيالس   (2)
  463، ت رل  التي أ  ص ال ون  همران حذو الصندت حو اَّ دت مذأ  ذن المهللاا هذد (3)

هللْاق وحىال حْل ان  حت َسهللا ن :رولت بالسأن، َفَىهللاَ ِن  (4) هللْاق وك لا الضر  السَّ  اَّر  ذ  ضر  قاا كدنه الىَّ
  4/483رل  المدأث الذن قتأبة ، غالَ فا ُمقل  ههللاى حت الَ فا بمالو 

، غرل  بال ْىر وَمالوا وُمالو  َمالو  ي اا  انذيه حمدِ  إلى به َيِمالْ  لم ال فا َوَسطِ  ههللاى حت الَ َفا َلماَلو ِ  (5)
  345/ 4المدأث الذن ال و ت 

 3/346سهللام ، شرح النووت ههللا  ممان ة وهى معروف حنا  وهى الميمهللاتأن السأن واسكان الطا  فبفتح الطست (6)

 (3-4سور  العهللاق ) (7)
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 تخريج الحديث :
 من طرلق النضر ذن شمأال ،هن مماد ذن سهللامة ،به بم هللاه. (1)حخر ه إسماق ذن راهوية 

 .الطيالس  ،هن مماد ذن سهللامة ،به بم هللاهمن طرلق  (2)اذن م ر حخر ه و  
 دراسة رجال اإلسناد :

ههللاـ  ذـن  لـد ،و   ـة،  غأـر مفظـه بـآخر  ، وهـو ح ذـت النـاَ فـ   اذـث الذنـان  حماد بن سلمة : -
 .(494 ) سب ت التر مة له ف  المدأث رقم ممأد الطولال ،و 

 سناد :اإل ىالحكم عل
 .ههللايه لم حقفو لا لو ود ر ال مذيم  ،سناد  ضعأف إ -

********** 
 :-رحمه هللا-قال ابن األثير 

ُار واالسمُ .  ب يَّةً  منه حْبُ وا حت[  فدْسئروا شِربتم إ ا]  فيه{ ...  سدر}  -  (3)  .الس 
  (174الحديث رقم )

 . تخريج له ىقالت الباحثة : لم أعثر عل
********** 

 -رحمه هللا-قال ابن األثير 

 (4)  غأرت  ََّمد   حْتُركه ال حت[  حَمداً  بُساِرا ُحوِ رُ  ال]  العباَ ذن الفضال مدأث ومنه(  َ) -
 (175الحديث رقم )

 :-رحمه هللا- (5)ابن سعداإلمام قال  
 ذنا هن،مرمهللاة حذ  ذن همران مد ن ،  لد ذن ههللا  هن، اَّسدت إذراهيم ذن إسماهأال حخذرنا
 ذنت ميمونة ههللاى الولأد ذن وخالد حنا -سهللام و ههللايه ل ىهللاى- ل رسوا مب دخهللات: قاا هباَ
 مشولأن (7)بضذأن ف    ذهللاى ف اا (6)ه أق حم لنا حهدتيا هدية من حطعمكم حال :ف الت المارث
 :قالت ح ال :قاا   ر تت كدنا :الولأد ذن خالد له ف اا -سهللام و ههللايه ل ىهللاى- ل رسوا فتذ ق 

  ل ىهللاى- ل رسوا فشر  لذن من  ذإنا ف   : قاا ذهللاى :قاا لنا حهدته لذن من حس يكم حال
 

                                                 

 4685رقم  571/ 4مسند إسماق ذن راهوية  (1)
 1449رقم  416/ 43المطال  العالية الذن م ر  (2)
 144ص  النياية ف  غرل  المدأث واَّ ر الذن اَّ أر (3)
 144ص  النياية ف  غرل  المدأث واَّ ر الذن اَّ أر(4) 
 4/457الطب ات الصذرت الذن سعد  (5)

، اَّسما  المذيمة ف  اَّنبا  الممكمة  مفأد مح وقأال ه أق مح وتصن  المارث ذنت مفأد  وقأال ه لهللاهه  (6)  
9/498  

 41/414، هون المعذود  ت نية الض  وهو دولبة تشبه المر ون لصنه حصذر منه قهللايال: بضذأن (7)
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ن لا هو اشر  ل  ف اا شماله هن وخالد يمأنه هن وحنا -سهللام و ههللايه  خالدا به آ رت شئت وا 
 ل حطعمه من- سهللام و ههللايه ل ىهللاى- ل رسوا ف اا حمداً  ههللا َّ  (1)بسارا َّو ر كنت ما ت هللاف

 فيه لنا بارا الهللايم: فهللاي ال لذنا ل س ا  ومن منه خأرا وحطعمنا فيه لنا بارا الهللايم :فهللاي ال طعاما
 .الهللاذن غأر والشرا  الطعام من أ  ت  ش   ليَ فإنه منه و دنا

 تخريج الحديث :
 به بم هللاه. إسماهأال ذن م سم اَّسدتمن طرلق حممد ذن منيب ،هن (2)،حخر ه الترم ت

ذـن  لـد ذـن  ـدهان  ههللا  ،هن إسماهأال ذن م سم اَّسدتمن طرلق  (3)،حممد ذن منذال حخر ه و 
 به بم هللاه. ال رش 

ههللاـ   من طرلق أونَ ذـن مذأـ  الع هللاـ  ،هـن حذـو داود ،هـن شـعبة ،هـن (4)،الطيالس حخر ه و  
 به بم هللاه. ذن  لد ذن  دهان ال رش 

 به بم هللاه. ههللا  ذن  لد ذن  دهان ال رش  من طرلق سفيان ذن هأأنة ،هن (5)،الممأدتحخر ه و 
ههللا  ذن  لد ذن  ـدهان  سهللايمان ذن مر  ،هن مماد ذن  لد ،هنمن طرلق (6)الذأي   حخر ه و  

 به بم هللاه. ال رش 
 دراسة رجال اإلسناد:

 .ضعفه  ىوقد ح مب الن اد ههللا (7)، ضعأف علي بن زيد بن جدعان -
 .تر مة له ى: لم حه ر ههللا عمران بن أبي حرملة البصري  -

 باق  ر اا اإلسناد   ات . -

  اإلسناد: ىالحكم عل -

 .لم حه ر ههللا  تر مة له  لضعف ههللا  ذن  لد من نامية ، ولو ود راوِ  ، سناد  ضعأفإ
********** 

 
 
 
 

                                                 

 من حمدا منا بفضال نفس  ههللاى َّختار كنت ما والمعنى والفضهللاة الب ية اليم   وسكون  السأن بضم :السار (1)
  5/356، تمفة اَّمو ت  ل حطعمة

، والشمائال المممدية  4199رقم  916/ 9با  ما ي وا إ ا حصال طعاما  –كتا  ال بائح  –سنن الترم ت  (2)
 316رقم  4/471

 4578رقم  111/ 4مسند حممد ذن منذال  (3)
 3816رقم  1/113مسند الطيالس   (4)
 183رقم  4/339الممأدت مسند  (5)
  8/414شع  اإليمان لهللاذأي    (6)
  114ت رل  التي أ  ص  (7)
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 :-رحمه هللا-قال ابن األثير 

را  الطَّعام ف  وُيْستعمال[  شأئاً  منه حْسدُروا فما]  المدأث ومنه(  َ)   (1) . وغأرهما والشَّ
  (176الحديث رقم )

 . تخريج له ىقالت الباحثة : لم أعثر عل
********** 

 :-رحمه هللا -قال ابن األثير

 والسـائرُ .  باقيـه حت[  الطَّعـامِ  َسـائر ههللاى ال َّرلد َكَفْضال النِلسا  ههللاى هائشة َفضالُ ]  المدأث ومنه
َُ .  الباق :  ميمو    رت وقد.  بَىميح وليَ ال ميب َمْعنى ف  َيْسَتْعِمهللاونه والنا  الهللاَّفظـة هـ   تصـرَّ

 (2) .الش   باق  بمعنى وُكهللاليا المدأث ف 
  (177الحديث رقم )

 :-رحمه هللا - (3)قال اإلمام البخاري 
َ َنا َ َنا َ ْعَفر   ْذنُ  َيْمَأى َمدَّ  َحِذ  َهنْ  ،اْلَيْمَداِن لِ  ُمرَّ َ  َهنْ  ُمرَّ َ  ْذنِ  َهْمِرو َهنْ  (5)ُشْعَبةَ  َهنْ  (4)،َوِكيب   َمدَّ
 َوَلـمْ  َكِ أـر   الرِلَ ـااِ  ِمـنْ  َكَمـالَ  -َوَسـهللاَّمَ  َههللاْيـهِ  َُّّ  َىـهللاَّى- َِّّ  واُ َرُسـ َقااَ  َقااَ  -َهْنهُ  َُّّ  َرِض َ - ُموَسى
نَّ  ِهْمـَرانَ  ِذْنـتُ  َوَمـْرَلمُ  ِفْرَهـْونَ  اْمـَرحَ ُ  آِسَيةُ  ِإالَّ  النِلَسا ِ  ِمنْ  َيْكُمالْ   َكَفْضـالِ  النِلَسـا ِ  َههللاـى َهاِئَشـةَ  َفْضـالَ  َواِ 
 .لطََّعامِ ا َساِئرِ  َههللاى (6)ال َِّرلدِ 

 تخريج الحديث :
 حيضًا من طرلق خالد ذن هذد ل،هن حذ  طوالة، حنَ ذن مالا  ذ    منه . (7)وحخر ه الذخارت 
،هن شــعبة ذــن الم ــاذ هذأــد ل ذــن معــا  العنذــرت ،هــن حذيــه ،هــنمــن طرلــق  (8)حخر ــه مســهللام 

 .به بم هللاه همرو ذن مر  ذن هذد ل المرادت
 
 
 

                                                 

 144ص  النياية ف  غرل  المدأث واَّ ر الذن اَّ أر(1)  
 144ص  النياية ف  غرل  المدأث واَّ ر الذن اَّ أر (2)
 اْمَرحَ َ  آَمُنوا ِلهللاَِّ أنَ  َمَ اًل  َُّّ  َوَضَر َ } ىَتَعالَ  َِّّ  َقْواِ  َبا با   –كتا  حمادأث اَّنذيا   –ىميح الذخارت  (3)

 4765رقم  9/35با  فضال هائشة –، ،وكتا  المناق   4144رقم  1/498{اْلَ اِنِتأنَ  ِمنْ  َوَكاَنْت  َقْوِلهِ  ِإَلى ِفْرَهْونَ 
 9148رقم  7/79با  ال رلد  –،وكتا  اَّطعمة 

 984  التي أ  ص، ت رل الرااس  مهللايح ذن ال راح ذن وكيب (4)

 366، ت رل  التي أ  ص الواسط  بسطام حذو موالهم العتص  الورد ذن الم اذ ذن شعبة (5)

 ذ لا وكفى الطعام سائر ههللاى بالفضال النذى له شيد وقد العر  طعام وهو ، ذركة الطعام ح كى ال رلد (6)
  5/189ا ، شرح ىميح الذخارت الذن بطاا وشرفً  له تفضيال

 9145رقم  79/ 7 با  ال رلد –كتا  اَّطعمة  -خارت ىميح الذ (7)
 3144رقم  1/4886با  فضائال خدأ ة حم المامنأن  –كتا  فضائال الىمابة  –ىميح مسهللام  (8)
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 د :دراسة رجال اإلسنا

كـان  هاذد،   ة اَّهمى، الصوف  هذدل حذو :ادير  المُ  ليم  الج   طارق  بن عبدهللا بن مرة بن عمرو -
، ومدأ ـه  ال ماهـة لـه روى  (1)قذهللايـا وقأـال ومائـة هشـر   مـان  سـنة مـات باإلر ـا ، ورمـ  أـدلَ، ال

 .الأالد ذدهته 
 باق  ر اا اإلسناد   ات -

 اإلسناد: ىالحكم عل
 ،حخر ه الذخارت ومسهللام.إسناد  ىميح 

********** 
 :-رحمه هللا-قال ابن األثير 

اَســم[  ساَســم   مــن كدنَّــه الَذِيــيم واَّْســودُ ]  ربيعــة حذــ  ذــن لعيلــاش وىــأته فــ { ...  ساســم}  :  السَّ
 (2).اآلِذُنَو هو وقأال حْسودُ  ش ر  
 (3)تخرل ه سذق 

********** 
 :-رحمه هللا-قال ابن األثير 

 َفِ ْهــت حت[  منــه فَســِئْفتُ  بِمــرا  َ ــا ِنى الــ ت الَمهللاــا فــإ ا]  المبعــث مــدأث  فــ{ ...  ســدف}  -
وايات بع  ف   ا  هك ا  (4) .الرل

  (178الحديث رقم )
 الحديث بنفس لفظ ابن األثير، ولكن عثرت عليه بالمعني ى لم أعثر عل

 -رحمه هللا - (5)قال اإلمام البخاري 
َ َنا َ ِن : َقااَ  (6)الهللاَّْأثُ  َحْخَذَرَنا وُسفَ أُ  ْذنُ  َِّّ  َهْذدُ  َمدَّ  َحَبـا َسـِمْعتُ  :َقـااَ (8) ِشـَيا    اْذنِ  َهنْ  (7)ُهَ ْأال   َمدَّ
 -َوَسهللاَّمَ  َههللاْيهِ  َُّّ  َىهللاَّى- النَِّذ َّ  َسِمبَ  َحنَّهُ - َهْنُيَما َُّّ  َرِض َ - َِّّ  َهْذدِ  ْذنُ  َ اِذرُ  َحْخَذَرِن : َقااَ  َسهللاَمةَ 
ـَما ِ  ِمـنْ  َىـْوًتا َسـِمْعتُ  َحْمِشـ  َحَنا َفَذْأَنا َفْتَر ً  اْلَوْم ُ  َفَتَرَهنِل  ُ مَّ  اُ َيُ و  ـَما ِ  ِقَذـالَ  َبَىـِرت  َفَرَفْعـتُ  السَّ  السَّ

                                                 

 136ت رل  التي أ   (1)
 144ص  النياية ف  غرل  المدأث واَّ ر الذن اَّ أر (2)
 (7سذق تخرل ه ف   المدأث رقم  ) (3)

 144ص    المدأث واَّ ر الذن اَّ أرالنياية ف  غرل (4)
،  4348رقم  446/ 1با  إ ا قاا حمدكم آمأن والمالئكة ف  السما   –كتا  ذد  الخهللاق  –ىميح الذخارت  (5)

 1536رقم  6/463با  قوله "فالر   فاه ر  –وكتا  تفسأر ال ران 
  161ي أ  ص، ت رل  التالمىرت  المارث حذو الفيم  الرممن هذد ذن سعد ذن الهللاأث (6)

 456، ت رل  التي أ  صاَّأهللا  بالفتح ه أال ذن خالد ذن ه أال (7)

   ال هرت  ال رش  كال  ذن  هر  ذن المارث ذن ل هذد ذن شيا  ذن ل هذد ذن ل هذأد ذن مسهللام ذن مممد (8)
  916ت رل  التي أ  ص 
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ِني الَِّذي اْلم ل  ُ  َفِإَ ا اء  ل ى ق اِعدٌ  ِبِحر اءٍ  ج  م اءِ  ب ْين   ُكْرِسي ٍ  ع   َهَوْلتُ  تَّىمَ  ِمْنهُ  (1)ْثتُ ثِ ف جُ  و اأْل ْرهِ  السَّ
هللاــوِن  َفُ هللاــتُ  حَْههللِاــ  َفِ ْئــتُ  اََّْْر ِ  ِإَلــى هللاــوِن  َ مِل َ مِل

 ِإَلــى َفَدْنــِ ْر  ُقــمْ  اْلُمــدَّ ِلرُ  َحأ َيــا َيــا} َتَعــاَلى َُّّ  َفــَدْنَ اَ  (2)
 .اََّْْوَ انُ  َوالرِلْ  ُ  َسهللاَمةَ  َحُذو َقااَ  (3){َفاْهُ ْر  َوالر ْ  َ  َقْوِلهِ 

 : تخريج الحديث
مســهللام ن مممــد ذــ هذــد ل ذــن وهــ  ،هــن أــونَ ذــن أ لــد اَّأهللاــ ، هــن مــن طرلــق (4)حخر ــه مســهللام

 .بم هللاه  به  ال هرت 
 دراسة رجال اإلسناد :

 . ميب روا  السند   ات  -

 اإلسناد: ىالحكم عل
 إسناد  ىميح ،حخر ه الذخارت ومسهللام.

********** 
 :-رحمه هللا -قال ابن األثير

ــائالل]  فيــه{ ...  ســدا}  نْ  مــق   هللاسَّ  بُمســن اَّمــرُ  َمعنــا .  الطالــ :  الســاِئالُ [  َفــَرَ ههللاــى  ــا َ  وا 
ــن ــائال الظَّ ــْدق إْمكــانِ  مــب والــرَّدلِ  بالتَّصــ أ  َتْ َذَيــه ال وحن لــا تعــرَّ  إ ا بالسَّ  ُتَخألــ  ال حت:  الىِل
اِئال ن السَّ أـن حو هائهللاـة   ورا  ُ و  فـرَ   له يكونُ  قد فإنَّه َفَرَ ههللاى َراصباً  وَ ا  مْنَظُر  رابا وا   أ ـو ُ  دل
َدقة حخ  معه دقة ف  وله الَغاِرمأن من حو الُغَ ا  من يكون  حو الىَّ  (5) . َسْيم الىَّ

  (179الحديث رقم )
 :-رحمه هللا - (6)داود وقال اإلمام أب

َ َنا َ َنا، ُسْفَيانُ  َحْخَذَرَنا ،َكِ أر   ْذنُ  ُمَممَّدُ  َمدَّ َ ِنى، ُشَرْمِذأالَ  ْذنِ  دِ ُمَممَّ  ْذنُ  ُمْىَع ُ  َمدَّ  َحِذـى ْذـنُ  َيْعهللاـى َمدَّ
 -وسـهللام ههللايـه ل ىـهللاى- َِّّ  َرُسواُ  َقااَ : َقااَ  َههللِاىل   ْذنِ  ُمَسْأنِ  َهنْ ، ُمَسْأن   ِذْنتِ  َفاِطَمةَ  َهنْ  ،َيْمَأى

اِئلِ  » ق   ِللسَّ نْ  ح  اء   و اِ  ل ى ج   .« (7)ف ر سٍ  ع 
 
 

                                                 

  4/451ر، الدأباذ ههللا  مسهللام و م ه حت م أوث فيو و أث م  وث فيو الر ال   ث ي اا :منه ف   ت (1)

، همد  ال ارت شرح ىميح الذخارت  والتهللافف االشتماا والت مال التهللافأف وهو الت مأال من: مهللاون   مهللاون  (2)
35/34  

 ( 9-4سور  المد ر ) (3)

 464رقم  4/414إل  رسوا ل ىهللا  ل ههللايه وسهللام  با  ذد  الوم  –كتا  اإليمان  - مسهللامىميح (4) 
 144ص  ية ف  غرل  المدأث واَّ ر الذن اَّ أرالنيا(5) 
 4667رقم  94/ 3با  مق السائال  –كتا  ال كا   –سنن حذ  داود  (6)
 يكرمه ذال وامت ار  به الظن بسو  ي اذهللاه فال السااا ذ ا نفسه امتين ال ت بالمسهللام الظن بمسن اَّمر فيه (7)

 تممال كمن الغنى مب ال كا  حخ  له أ و  ممن حنه حو هارلة تمته الت  الفَر حن وي در له السرور ذإظيار
 الغنى مب حخ ها له فأباح السذأال سيم حىما  من يكون  حو الذأن  ات إلىالح غرما غرم حو ممالة

 9/97، هون المعذود هنيا 
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 تخريج الحديث :

مىـع  ذـن مممـد  مـن طرلـق وكيـب،هن سـفيان،هن (2)،واذن حذ  مـاتم  (1)،ةحخر ه اذن حذ  شأب
ـــرممن،هن  (4)واذـــن خ لمـــة،(3) ،حممـــد ذـــن منذـــالحخر ـــه و   .بـــه بم هللاـــه مـــن طرلـــق وكيـــب ،وهذـــد ال
   .مىع  ذن مممد به بم هللاه سفيان،هن

به  ،هن يعهللا  ذن حذ  يمأ  ،هن ههللا  ذن مسأن،مىع  ذن مممدمن طرلق  (5)،الذ ارحخر ه و 
مىــع  ذــن  مــن طرلــق  هأــر ذــن مــر ،هن وكيــب،هن ســفيان،هن (6)،يعهللاــ  وحذــحخر ــه و   .م هللاــهب

   .مممد به بم هللاه
   .به بم هللاه من طرلق حذو مسهللام الصش ،هن مممد ذن ك أر،هن سفيان، (7)،الطذران حخر ه و 

 .به بم هللاه من طرلق سهللايمان ذن اَّشعث،هن مممد ذن ك أر،هن سفيان، (8)،الذأي  حخر ه و 

به  من طرلق مممد ذن ك أر،هن سفيان، هن مىع  ذن مممد(9) ،اَّىذيان نعيم  وحذر ه حخو 
من طرلق  هأر ذن معاوية،هن مول  لفاطمة ذنت المسأن،هن (10) ،اذن حذ  الدنياحخر ه و ..بم هللاه

من طرلق مممد ذن أوسف ،هن سفيان، هن يعهللا  ذن  (11)،اذن  ن ويهحخر ه و  .به بم هللاه فاطمة،
 .بم هللاهبه  حذ  مسأن

 .به بم هللاه هن مىع  ذن مممد من طرلق ههللا  ذن قادم ،هن سفيان، (12)،الدوالذ حخر ه و  
هــن شــأل  مــن طرلــق حممــد ذــن هذــد ل ذــن أــونَ ،هــن  هأــر ذــن معاويــة،(13) ضــاه ال حخر ـه و 

 .به بم هللاهلفاطمة 
 دراسة رجال اإلسناد :

 : لقرشىا الدار عبد بنى من عزيز بىأ بن شرحبيل بن محمد بن مصعب -
 

                                                 

 5546رقم  444/ 4مسند اذن حذ  شأبة  (1)
 4996رقم  4/351تفسأر اذن حذ  ماتم  (2)
 4741رقم  4/391مسند حممد ذن منذال   (3)
 3168رقم  415/ 1ىميح اذن خ لمة  (4)
  4414رقم  1/486البمر ال خار مسند الذ ار   (5)
 6781رقم  491/ 43مسند حذ  يعهللا  الموىهللا    (6)
 3751رقم  441/ 4المع م الصذأر لهللاطذران   (7)
 4431رقم  337/ 4، وشع  اإليمان 44984رقم  34/ 7السنن الصذرت لهللاذأي    (8)
 3/674، ومعرفة الىمابة  475/ 8مهللاية اَّوليا  َّذ  نعيم اَّىذيان  (9) 

 454رقم  445/ 4مكارم اَّخالق الذن حذ  الدنيا  (10)
 4677رقم  433/ 1اَّمواا الذن  ن ويه  (11)
  498رقم  4/453ال رلة الطاهر  لهللادوالذ   (12)
 389رقم  4/454مسند الشيا  لهللا ضاه   (13)
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وقــاا (3): تصهللاــم فيــه ، ولــم أتــرا  وقــاا حيضــاً  (2)وقــاا مــر  آخــرت  تصهللاــم فيـه (1)قـاا الــ هذ  : و ــق  

  .(4)خأر الإ ههللامح  ال: حممد ذن منذال 
  (6) ،ىـالماً  كان قااو  ،هأأنة اذن هنه روى  قاا الذخارت : (5).  ة مدأنى: وقاا يمأ  ذن معأن 

وقـاا اذـن  (8)قاا اذن حذ  ماتم : سدلت حذ  هنه،  ف ـاا ىـالح و    (7) كر  اذن مبان ف  ال  ات 
 (10)وقاا حذو ماتم : ال يمتأ به (9)م ر : البدَ به 

 . ىدوق قالت البام ة :هو  
وقــاا اذــن  (12)الــ هذ  : م يــوا وقــاا  (11) كــر  اذــن مبــان فــ  ال  ــات  :يحيــى أبــى بــن يعلــى -

هـو قالـت البام ـة : (14)هنه : ف اا :م يـوا وقاا اذن حذ  ماتم : سدلت حذ  (13)م يوا   :م ر
  .م يوا

  الث سنة مات العاشر  كبار من ضعفه من يى  لم   ة : البصري  العبدي كثير بن محمد - 

 (16)الباقون  له وروى  داود وحذو الذخارت  هنه روى (15)سنة تسعون  وله وهشرلن

 حن يسـتدهال يكـن لـم (18) هنـه وقـاا(17) ضـعفه كدنـه ، حلفـاظ مدأ ـه فـ  كـان قـاا يمأـ  ذـن معـأن :

 (19) بال  ة يكن لم هنه تصتذوا ال :معأن ذن يمأى لنا قاا :خأ مة حذ  ذن بكر حذو وقاا هنه، يكت 

                                                 

  368 /3الصاشف لهللا هذ   (1)

 664/ 3المغن  ف  الضعفا   (2)

 433/ 1مأ ان اإلهتداا  (3)

  411/ 8ال رح والتعدأال  (4)

 411/ 8ال رح والتعدأال  (5)

  494/ 7التارلل الصذأر  (6)

  7/177ال  ات الذن مبان  (7)

 411/ 8ال رح والتعدأال  (8)

 944ت رل  التي أ  ص  (9)

 368/ 3الصاشف لهللا هذ   (10)

  693/ 7ذن مبان ال  ات ال (11)

  458/ 3الصاشف لهللا هذ   (12)

  641ت رل  التي أ  ص  (13)

 414/ 5ال رح والتعدأال  (14)

 854ت رل  التي أ  الذن م ر ص  (15)
  497/ 4سااالت اذن ال نأد َّذ   كرلا يمأ  ذن معأن  (16)
  474/ 5تي أ  التي أ  الذن م ر  (17)
 497/ 4معأن  سااالت اذن ال نأد َّذ   كرلا يمأ  ذن (18)
 497/ 4سااالت اذن ال نأد َّذ   كرلا يمأ  ذن معأن  (19)
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 :وقـاا ال  ـات، كتـا  فـ  مبـان ذـنا  كـر (2)ىدوق " :ماتم حذو وقاا .(1)  ة  :منذال ذن حممد وقاا .

 مـن هـ ا ولعـال معـأن اذـن سـوى  فيـه صهللاـمت مـن ح ـد ولـم ،   ـة هـو  :ةالبام ـ تقالـ (3)فاضـال ت يـا كـان

 والذأـو  العهللاـم فـ  حمادأـث  ال ة الذخارت  هنه روى  : م ر اذن قاا ، الذخارت  ر اا من فيو تشدد ،

 (4)ههللاأيا توبب قد والتفسأر
سب ت التر مة له ف  المدأث    ة ، وتدليسه ال يضر ،:سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري  -

 . (144) رقم 
 : سناداإلا ىالحكم عل

 ال اسـم وحذـو السـكن ذـن ههللاـ  حذو قاا مرسال حنه إال (5)وقد ضعفه اإلمام اَّلبان   ،ضعأف إسناد 
 ىــماذ  مرســال فيــو مراســأال - هنــه ل رضــ - ههللاــ  ذــن مســأن روايــات كــال وغأرهمــا البغــوت 
 .(6)به االمت اذ ههللاى العهللاما  و ميور

********** 
 :-رحمه هللا-قال ابن األثير 

م يمـرَّم لـم حمـر هن سَداَ  من ُ ْرماً  المسهللامأن ف  المسهللامأن حهَظمُ ]  وفيه(  َ)   النَّـاَ ههللاـى فمـرِل
 التَّْذِأــأن وْ ــهِ  ههللاــى كــان مــا حمــُدُهما:  نوَهــانِ  والمــدأث ّل  كتــا  فــ  الســاااُ [  َمْســدلته حْ ــال مــن

ــا والــتَّعهللا م َ   ممَّ  َطرلــق ههللاــى كــانَ  مــا اآلخــرو  بــه مــدمور   حو منــُدو    حو ُمبــَاح   فيــو إليــه الما ــةُ  َتَمــ
 َ َوابـه هـن السـكوتُ  ووقـب الَوْ ـه هـ ا من كان ما فُكالل .  هنه وَمْنيى   مكُرو  فيو والتعن ت التَّصهللا ف
ائال وَ ْ ر َرْد  ُهو فإنما ن لهللاسَّ  (7)  .وتغهللايظ   ُهُ وَبة   فيو هنه الَ وا ُ  وَقبَ  وا 

  (181الحديث رقم )
 :-رحمه هللا- (8)قال اإلمام البخاري 

َ َنا َ َنا ،اْلُمْ ِرئُ  َأِ لدَ  ْذنُ  َِّّ  َهْذدُ  َمدَّ َ ِن  (9) ،َسِعأد   َمدَّ  َهـاِمرِ  َهـنْ  (11)،ِشـَيا    اْذـنِ  نْ ه(10) ،ُهَ ْأال   َمدَّ

                                                 

 474/ 5تي أ  التي أ  الذن م ر  (1)
  5/78ال  ات الذن مبان  (2)
  8/71ال رح والتعدأال الذن حذ  ماتم  (3)
 4/113م دمة فتح البارت الذن م ر  (4)
 1/469ىميح وضعأف سنن حذ  داود ( 5)

  4/365تمفة اَّمو ت  (6)

 144ص  النياية ف  غرل  المدأث واَّ ر الذن اَّ أر (7)
/ 5با  ما يكر  من ك ر  السااا متصهللاف ما ال يعنيه  –كتا  االهتىام بالصتا  والسنة  –ىميح الذخارت  (8)
 7385رقم  59
 344، ت رل  التي أ  ص  المىرت  موالهم الخ اه  حأو  حذ  ذن سعأد (9)

 456، ت رل  التي أ  صاَّأهللا  بالفتح ه أال ذن خالد ذن ه أال (10)

 ال رش  كال  ذن  هر  ذن المارث ذن ل هذد ذن شيا  ذن ل هذد ذن ل هذأد ذن مسهللام ذن مممد (11)
 916ت رل  التي أ  ص    ال هرت 
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 اْلُمْسـِلِمين   ظ ـم  أ عْ  ِإنَّ  :َقـااَ – َوَسـهللاَّمَ  َههللاْيـهِ  َُّّ  َىـهللاَّى- النَِّذـ َّ  َحنَّ  َحِذيـهِ  َهـنْ  ،َوقَّـاص   َحِذـ  ْذـنِ  َسْعدِ  ْذنِ ا
أ ل   م نْ  ُجْرًما ْيءٍ  ع نْ  س  مْ  ل مْ  ش  رَّ م   ُيح   .م ْسأ ل ِتهِ  أ ْجلِ  ِمنْ  ف ُحرِ 

 تخريج الحديث :
بـه ،،هن هـامر ذـن سـعد مممد ذن شـيا  ال هـرت  ،هنسعد إذراهيم ذن من طرلق (1)حخر ه مسهللام 

 .بم هللاه 
 دراسة رجال اإلسناد:

 .ر اا اإلسناد   ات  ميب -

 اإلسناد : ىعل الحكم -

 إسناد  ىميح ،حخر ه اإلمام الذخارت ومسهللام . -

- ********** 
 :-رحمه هللا-قال ابن األثير

َااا َكْ ر  هن نيى حنه]  المدأث ومنه -  حْمـواَلُيم النـاَ ُسـَاااُ  هـو وقأـال.  هـ ا مـن هـو قأـال[  الس 
 (2) . ماَ ة غأر من

  (181الحديث رقم )
 :-رحمه هللا - (3)قال البخاري 

َ َنا َ َنا ،ِإْذَراِهيمَ  ْذنُ  َيْعُ و ُ  َمدَّ َ َنا، ُههللايَّةَ  ْذنُ  ِإْسَماِهأالُ  َمدَّ   َهنْ  ،َحْشَو َ  اْذنِ  َهنْ  ،اْلَم َّا ُ  َخاِلد   َمدَّ
ْعِذ ل  الشَّ
َ ِن ، (4)  اْصتُـْ   َحنْ  ُشـْعَبةَ  ْذـنِ  اْلُمِغأـَر ِ  ِإَلـى ُمَعاِوَيـةُ  َكتَـ َ  :َقـااَ  ،(5)ُشـْعَبةَ  ْذـنِ  اْلُمِغأـَر ِ  َكاِت ُ  َمدَّ

 َههللاْيـهِ  َُّّ  َىـهللاَّى- النَِّذـ َّ  َسـِمْعتُ  ِإَلْيـهِ  َفَكتَـ َ  -َوَسـهللاَّمَ  َههللاْيـهِ  َُّّ  َىـهللاَّى- النَِّذـ لِ  ِمـنْ  َسـِمْعَتهُ  ِبَشـْ     ِإَل َّ 
َضاَهةَ  َوَقااَ  ِقأالَ  َ اَلً ا َلُصمْ  َكِر َ  ََّّ  ِإنَّ  :َيُ واُ  -َوَسهللاَّمَ  ْثر ة   اْلَمااِ  َواِ  ك  ؤ الِ  و   .السخ

 تخريج الحديث :
 .به بم هللاه  حذو بكر ذن حذ  شأبة،هن إسماهأال ذن ههللاية ، من طرلق (6)حخر ه مسهللام

 دراسة رجال اإلسناد :
 مولى وقأال المنا ا حذو كنأته البىر  حهال من م اشب ذنى مولى : الحذاء مهران بن خالد -

 ،اتفق الن اد ههللا   و ي ه ، بم ا  يكن ولم إلأيم فنس  الم ائأأن إلى أ هللاَ كان ل رلش
 

                                                 

 3498رقم  4844/ 1توقأر  ىهللا  ل ههللايه وسهللام   با  – الفضائالكتا   – ىميح مسهللام (1)  
 144ص  ل  المدأث واَّ ر الذن اَّ أرالنياية ف  غر (2) 
، 4177رقم  3/431قوله تعهللا   " ال يسدلون الناَ إلمافا وكم الغن  با  – ال كا  كتا   –ىميح الذخارت  (3)
، 7353رقم  59/ 5با  ما يكر  من ك ر  السااا متصهللاف ما ال يعنيه  –كتا  االهتىام بالصتا  والسنة  –

 9579رقم  1/ 8دأن وكتا  اَّد  ، با  ه وق الوال
  387، ت رل  التي أ  ص الشعذ  شرامأال ذن هامرهو  (4)

  981، ت رل  التي أ  صالصوف  الورد حذو حو سعأد حذو ال  فى الرا  ذتشدأد ورادهو  (5)

 4749رقم  4411/ 3الني  هن ك ر  المسائال من غأر ما ه  با  – اَّقضية  كتا   – مسهللامىميح  (6)
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 حذ  من حقدم ر ال من الصوفأأن من سمب حرا  ما منذال ذن ممدح قاا (1)إال حن فيه ارساا 
 (2).منه سمب حرا  وما الشعذ  هن مدث وقد الضمى

 النيــدت يعنــ  ه مــان حذــ  مــن المــ ا  خالــد يســمب لــم :قــاا انــه ،حيضــاً  ممــدح وهــن :العالئــ  قــاا 
 أدرا لم :م م اذن وقاا،  مرسهللاة هراا هن الىهللات حذ  ذن خالد رواية،و  العالية حذ  من وال شأئا
 .هن حمد منيم ف  ه ا المدأث  وهو لم أروِ  (3)الىهللات حذ  ذن ك أر الم ا  خالد
 .ومدأ ه الأالد تشيعه  (4)بالتشيب رم    ة : الهمداني أشوع بن عمرو بن سعيد -
 .باق  ر اا اإلسناد   ات  -

 اإلسناد :ى الحكم عل

 إسناد  ىميح ،حخر ه اإلمام الذخارت ومسهللام . -

********** 
 :-رحمه هللا -قال ابن األثير

ِقي ـة المسـائال حرادَ [  وهاَذيـا الَمسائال َكِر  حنه]  اآلخر المدأث ومنه(  َ)    إلأيـا ُيْمتـاذ ال التـ  الدَّ
(5) 

  (182الحديث رقم )
 :-رحمه هللا- (6)قال اإلمام البخاري 

َ َنا َ َنا، (7)ِإْســَماقُ  َمــدَّ ــدُ  َمــدَّ َ َنا ُأوُســفَ  ْذــنُ  ُمَممَّ َ ِن  َقــااَ  (8)، اََّْْوَ اِهــ    َمــدَّ  َســْيالِ  َهــنْ  (9)،ال  ْهــِرت   َمــدَّ
 َوَ دَ  َرُ ال   ِف  نَ َتُ وُلو  َكْأفَ  َفَ ااَ  َهْ اَلنَ  َذِن  َسأِلدَ  َوَكانَ  َهِدتل   ْذنَ  َهاِىمَ  َحَتى ُهَوْيِمًرا َحنَّ  َسْعد   ْذنِ ا

 َهــنْ - َوَســهللاَّمَ  َههللاْيـهِ  َُّّ  َىــهللاَّى- َِّّ  َرُسـواَ  ِلــ  َسـالْ ؟ َيْىــَنبُ  َكْأــفَ  َحمْ  َفَتْ ُتهللاوَنـهُ  َحَيْ ُتهللاــهُ  َرُ ـاًل  اْمَرَحِتــهِ  َمـبَ 
 َُّّ  َىــهللاَّى -َِّّ  َرُســواُ  َفَكــِر َ  :َِّّ  َرُســواَ  َيــا َفَ ــااَ  -َوَســهللاَّمَ  َههللاْيــهِ  َُّّ  َىــهللاَّى -النَِّذــ َّ  َهاِىــم   َفــَدَتى َ ِلــاَ 
ــرِه  - َوَســهللاَّمَ  َههللاْيــهِ  َُّّ  َىــهللاَّى- َِّّ  َرُســواَ  ِإنَّ  :َفَ ــااَ  ُهــَوْيِمر   َفَســَدَلهُ  اْلَمَســاِئالَ  -َوَســهللاَّمَ  َههللاْيــهِ  ــاِئل   ك   اْلم س 

ا َِّّ  :  ُهَوْيِمر َقااَ  و ع اب ه   َفَ ـا َ  َ ِلـاَ  َهـنْ  -َوَسـهللاَّمَ  َههللاْيـهِ  َُّّ  َىـهللاَّى- َِّّ  َرُسواَ  َحْسَداَ  َمتَّى َحْنَتِي  اَل  َو
 َرُسـواُ  َفَ ـااَ  ؟َيْىـَنبُ  َكْأـفَ  َحمْ  َفَتْ ُتهللاوَنـهُ  َحَيْ ُتهللاـهُ  َرُ ـاًل  اْمَرَحِتـهِ  َمـبَ  َوَ دَ  َرُ ال   ،َِّّ  َرُسواَ  َيا َفَ ااَ  ُهَوْيِمر  

 َُّّ  َىـهللاَّى -َِّّ  َرُسـواُ  َفَدَمَرُهَمـا َىـاِمَذِتاَ  َوِفـ  ِفيـاَ  اْلُ ْرآنَ  َُّّ  َحْنَ اَ  َقدْ  -هللاَّمَ َوسَ  َههللاْيهِ  َُّّ  َىهللاَّى- َِّّ 

                                                 

  454ص  ت رل  التي أ  (1)

  4/18بمرالدم  (2)

  4/51تمفة التمىأال ف   كر روا  المراسأال  (3)

  345ت رل  التي أ  ص  (4)

 144ص  النياية ف  غرل  المدأث واَّ ر الذن اَّ أر (5)
 6/55قوله ه  و ال " وال أن أرمون ح وا يم ولم يكن ليم"  با  – تفسأر ال رآن كتا   –ىميح الذخارت  (6)
 1719رقم 
  414، ت رل  التي أ  ص  المرو ت  التميم  يع و  حذو الصوسأ ذيرام ذن منىور ذن إسماق (7)

  417، ت رل  التي أ  ص الف يه همرو حذو اَّو اه  همرو حذ  ذن همرو ذن الرممن هذد (8)

  ال هرت   ال رش كال  ذن  هر  ذن المارث ذن ل هذد ذن شيا  ذن ل هذد ذن ل هذأد ذن مسهللام ذن مممد (9)
 916، ت رل  التي أ  ص 
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ــةِ  -َوَســهللاَّمَ  َههللاْيــهِ  ــهِ  ِفــ  َُّّ  َســمَّى ِبَمــا ِباْلُماَلَهَن ــااَ  ُ ــمَّ  َفاَلَهَنَيــا ِكَتاِب ــا :َق ــدْ  َمَبْســُتَيا ِإنْ  ،َِّّ  َرُســواَ  َي  َفَ 
 َههللاْيــهِ  َُّّ  َىــهللاَّى- َِّّ  َرُســواُ  َقــااَ   ُــمَّ  اْلُمَتاَلِهَنــْأنِ  ِفـ  َبْعــَدُهَما َكــانَ  ِلَمــنْ  ُســنَّةً  َفَكاَنــْت  َفَطهللاََّ َيــا هللاْمُتَيـاظَ 

اَقْأنِ ا َخَدلَّأَ  (2)اََّْْلَأَتْأنِ  َهِظيمَ  (1)اْلَعْأَنْأنِ  َحْدَهأَ  َحْسَممَ  ِبهِ  َ اَ ْت  َفِإنْ  اْنُظُروا -َوَسهللاَّمَ   َحْمِس ُ  َفاَل  (3)لسَّ
نْ  َههللاْأَيا َىَدقَ  َقدْ  ِإالَّ  ُهَوْيِمًرا  َكـَ  َ  َقـدْ  ِإالَّ  ُهـَوْيِمًرا َحْمِسـ ُ  َفـاَل (5) َوَمـَر    َكَدنَّـهُ  (4)ُحَمْيِمـرَ  ِبـهِ  َ ـاَ ْت  َواِ 
 َتْىـــِدأقِ  ِمـــنْ  -َوَســـهللاَّم َههللاْيـــهِ  َُّّ  ىَىـــهللاَّ - َِّّ  َرُســـواُ  ِبـــهِ  َنَعـــتَ  الَّـــِ ت النَّْعـــتِ  َههللاـــى ِبـــهِ  َفَ ـــاَ ْت  َههللاْأَيـــا
هِ  ِإَلى ُأْنَس ُ  َبْعدُ  َفَكانَ  ُهَوْيِمر    .ُحمِل

 تخريج الحديث :
مممـد ذـن مسـهللام  ، هـنمالـا ذـن حنـَ ذـن مالـا ،هـن طرلـق يمأـ  ذـن يمأـ مـن  (6)حخر ه مسهللام 

 .به بم هللاه ،ال هرت 
 دراسة رجال اإلسناد :

   ـة فاضـال، الشـام، سامال من قيسارلة ن لال الفرلاذ ، موالهم الضِبي، دواق بنِ  فيوس بن محمد -

 هذـد الـر اق، ههللاـى هنـدهم  لـا مـب فيـه م ـدم وهـو ال ـورت، سـفيان مـدأث مـن شـ   فـ  حخطـد :ي ـاا

 ليست هنا والرواية   ة، هو :قالت البام ة  (7)ال ماهة له روى  ومائتأن، هشر  ا نت  سنة مات

 .ال ورت  سفيان هن
 .ناد   ات باق  ر اا اإلس -

 اإلسناد : ىالحكم عل -

 إسناد  ىميح ،حخر ه اإلمام الذخارت ومسهللام . -

********** 
 :-رحمه هللا-قال ابن األثير 

 ىـهللاى  ذـالن فـدْظَير رُ ـالً  حْههللِاـه مـب َأِ دُ  من حْمرِ  هن هاىم سَدله لَّما]  الُماَلَهَنة مدأث ومنه -
ـااا  كـرُ  تصـرر وقـد الُمْرمـة لْيتـا وكراهـة الَعـْور  رلَسـتْ  إأ ـاراً [   لا ف  الصراَهة وسهللام ههللايه ّل   الس 

 (8) .المدأث ف  و مليا والمسَاِئال
 (9سذق تخرل ه) 

                                                 

َهأُ  الَعْأَنْأنِ  َحْدَهأُ  (1)   4/448، غرل  المدأث الذن ال و ت الَذَيا ِ  ِشدَّ ِ  ف  الَعْأن سوادِ  ِشدَّ  والدَّ

، هون  الىفات ذي   موىوفا ال نى إليه نس  ال ت الر ال وكان الع أ   واَّلية اليم   بفتح : اَّلأتأن هظيم (2)
 6/314المعذود 

 وساق العظيم وبال يم المشدد  الالم وفتح الميمهللاة الداا وفتح المع مة الخا  بفتح الخدلأ: الساقأن خدلأ (3)
 38/46، همد  ال ارت شرح ىميح الذخارت  ممهللاو   خدل ة

 38/46، همد  ال ارت شرح ىميح الذخارت الش ر  الشدأد اَّممر التأن اذن وقاا حممر تىغأر :حميمر (4)

 6/314، هون المعذود باَّر  تهللات ق  ممرا  دولبة بفتمات : ومر  دنهك (5)

 4153رقم 3/4435 الهللاعان كتا   – مسهللامىميح  (6)
 949ت رل  التي أ  ص  (7)
 144ص  النياية ف  غرل  المدأث واَّ ر الذن اَّ أر (8)
 (483سذق تخرلأ المدأث ف  المدأث رقم )( 9)
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 :-رحمه هللا -قال ابن األثير

 وهـو[  َتَمهللا ـوا متـى َيمـال   ال]  قولـه ِمْ ـال ه ا[  َتْسدُموا متى َيْسَدمُ  ال ّل  إن]  فيه(  َ{ )  سئم} -
وايـــة ـــآمة.  ور المشـــيُ  الرِل  معنـــى وســـَأ ى ُ  وَســـآمةً  ســـَدماً  يســـدمُ  َســـئم:  ي ـــاا.  والََّ ـــرُ  المهللاـــالُ :  والسل
 (1) . الميم َمْرف ف  ُمذأنا المدأث

  (181الحديث رقم )
 :-رحمه هللا-  (2)قال اإلمام مسلم

 ذـن هـن أـونَ هـن، (3)وهـ  ذـن مـد نا :قـاال ،المـرادت سـهللامة ذن ومممد يمأى ذن مرمهللاة ومد ن 
   حخذرته -وسهللام ههللايه ل ىهللاى- النذ   وذ هائشة حن ،ال بأر ذن هرو  حخذرن : قاا  (4)شيا 

  ل ىهللاى - ل رسوا وهندها ذيا مرت الع ى  هذد ذن حسد ذن مذأ  ذن تولت ذنت الموال  حن
 ل ىـهللاى - ل رسـوا ف ـاا الهللاأـال تنـام ال حنيا و هموا تولت ذنت الموال  ه  : ف هللات -وسهللام ههللايه
 (5)تسأموا حتى هللا يسأم ال هللا فو تطي ون  ما العمال من خ وا ؟الهللاأال تنام ال -وسهللام ههللايه

 تخريج الحديث :
 "تمهللاوا متى ل يمال ال، ل فو مسهللام ذي ا الهللافظ ولصن أو د رواية حخرت لهللامدأث ذهللافظ " هانفرد ب

ــــة: حخر يــــا اإلمــــام الذخــــارت  ــــ  ذــــن ســــعأد طرلــــق  مــــن (7)واإلمــــام مســــهللام  (6)، والروايــــة ال اني يمأ
 .بم هللاه ،هائشة ذنت حذ  بكر ال طان،هن هشام ذن هرو  ، هن هرو  ذن ال بأر ، هن 

 دراسة رجال اإلسناد:
سـب ت التر مـة لـه    ـة ،تصهللاـم فـ  رواأتـه هـن ال هـرت، يونس بن يزيد بن أبـي النجـاد األيلـي : -

  (37 ) ف  المدأث رقم
 الشافع  ىام  المىِرت  ،(8) يالتخِجيبِ  فصٍ ح أ بو رانمع بنِ  حرملة بنِ  حيىي بن رم لةُ ح -  
 
 

                                                 

 144ص  ر الذن اَّ أرالنياية ف  غرل  المدأث واَّ (1)  
  789رقم  913/ 4با  حمر من نعَ ف  ىالته–ىال  المسافرلن وقىرها كتا   – مسهللامىميح  (2)
 438، ت رل  التي أ  ص المىرت  مممد حذو موالهم ال رش  مسهللام ذن وه  ذن ل هذد (3)

  ال هرت  ال رش  كال  ذن  هر  ذن المارث ذن ل هذد ذن شيا  ذن ل هذد ذن ل هذأد ذن مسهللام ذن مممد (4)
 916، ت رل  التي أ  ص 

 ف  الصالا فأو   شئ م والة ك ر  من النفَ ف  فتور السآمة:  ال اض  قاا( تسدموا متى يسدم ال ل فإن) (5)
 4/977، في  ال دأر  هنه واإلهرا  الفعال

، وكتا  ال معة 14رقم  4/47حدومه حم  الدأن إل  ل ه  و ال   با –اإليمان  كتا   – الذخارت ىميح  (6)
 4494رقم  91/ 3با  ما يكر  من التشدأد ف  العباد   –

 786رقم  913/ 4با  حمر من نعَ ف  ىالته–ىال  المسافرلن وقىرها كتا   – مسهللامىميح  (7)
 ذن شذأ  ذن حشَر اذن  وسعد هدت حم وه  امرح  إسم وهو قذأهللاة وه  ت أ  إلى النسبة ه  الت أذ  : (8)

  118/ 4اَّنسا  لهللاسمعان   السكون 
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 شأل- :الدورت  رواية ف  - معأن اذن قاا(3)مسهللام وهنه(2) ه   و   ذنِ  ل هذد نه مدثَ (1) ىدوق 

 يمتأ وال مدأ ه يكت   :ماتم حذو وقاا ،(4) وه  باذن الناَ حههللام كان مرمهللاة، :له ي اا بمىر

 مدأث من شأئاً  ههللا  يمهللا (6)الفرها ان  إذراهيم ذن مممد ذن ل ذده سدلت  :هدت اذن وقاا ،(5)به

 أ دن  ولم حمادأث  الث مرمهللاة هن حمهللاى  م ضعأف مرمهللاة بمرمهللاة تىنب وما ذن  يا :قاا مرمهللاة

 من يضعف حن أ   ما مدأ ه ف  ح د فهللام مرمهللاة مدأث تبمرت وقد :هدت اذن قاا (7) لا ههللاى

  ذن حممد ههللايه فممال هداو  وبأنيما ىالح ذن حممد قرفأ كان :السأوط  قاا (8) ح هللاه
 فدهطا  وه  اذن من كتبه ف  سمب حممد إن  :هدت اذن قاا .العداو  ه   سذ  وهن(9)ىالح

 ال بمرمهللاة مىر دخال إ ا أذدح من فكان ه ا من العداو  ذأنيما فتولدت النىف ومنعه سماهه نىف
 روى  ما ولص ر  وه  اذن ية وراو ال  ات اَّئمة حمد :ذ ال ه وقاا (11) (10)ىالح ذن حممد يمد ه

 .(14)يغر    ة: حخرى  وقاا(13) يغر  ىدوق  :مر  وقاا  .(12)بغرائ  انفرد

 .الغرائ  أروت    ة حنه هو إليه حمأال ما :ةالبام  تقال
 .باق  ر اا اإلسناد   ات  -

 اإلسناد : ىالحكم عل -

 إسناد  ىميح ،حخر ه اإلمام الذخارت ومسهللام . -

********** 
 
 
 
 

                                                 

  335ت رل  التي أ  الذن م ر ص  (1)
  161/ 34سأر حهالم النبال  لهللا هذ   (2)
  447/ 4من له رواية ف  الصتأ  الستة لهللا هذ   (3)
  177/ 1تارلل اذن معأن رواية الدورت  (4)
  371/ 4ال رح والتعدأال الذن حذ  ماتم  (5)
  398/ 1مع م الذهللادان  –ان من قرت نسا ذخرسان الفرها ان : فرها  (6)
  198/ 3الصامال الذن هدت  (7)
 164/ 3الصامال الذن هدت  (8)
  11/ 4طب ات المفاظ لهللاسأوط   (9)

  3/164الصامال الذن هدت  (10)
  349/ 3مأ ان اإلهتداا لهللا هذ   (11)
  477/ 4ح الغرل  : هو ما انفرد حمد رواته به ، النكت ههللا  م دمة اذن الىال (12)
  494/ 4المغن  ف  الضعفا  لهللا هذ   (13)
  4/66 كر من تصهللام فيه وهو مو ق لهللا هذ   (14)
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 :-رحمه هللا- قال ابن األثير 

 فــ  ُمْعَتــِدا َطهللاــق حنــه حت[  َســآَمة وال ُقــر   وال َمــر   ال ِتيَامــة كهللاأــالِ  َ و ــ ]  َ ْر  حم مــدأث ومنــه -
َ ر والذرد بالمرلِ  والمكُرو  اََّ ى حنوا  من ُخهللاوِل   (1) . ُىْمذت  فَيمالَّ  ِمنِلى يْضَ رُ  ال حت:  والضَّ
 (2)سبق تخريجه. 

********** 
 :-رحمه هللا-قال ابن األثير 

 وســهللام ههللايــه ّل  ىــهللاى النذــ  ههللاــى َدَخهللاــوا الَأيــود حن]  -هنيــا ّل  رضــ - هائشــة مــدأث وفــ  -
ـْدمُ :  ف الوا ـْدم ههللاـيكم :هائشـةُ  ف الـت ههللاـيكم السَّ  مْيُمـو اً  روايـة فـ   ـا  هكـ ا[  والهللاَّعنـةُ  (3)والـ َّْحمُ  السَّ
ْدم من  وسـأ ى .  المـوتَ  بـه وَيْعُنـون  الْيمـ  تَـْرا فيـه والمشيورُ .  دَأنكم َتْسَدُمون  حنكم ومعنا  السَّ
 (4). الُمْعَتاللِ  ف 

  (184الحديث رقم )
 :- رحمه هللا-(5)قال اإلمام البخاري 

َ َنا َ َنا ،َِّّ  َهْذــدِ  ْذــنُ  اْلَعِ لــ ِ  َهْذــدُ  َمــدَّ  َهــنْ ، (7)ِشــَيا    اْذــنِ  َهــنْ ، (6)َىــاِلح   َهــنْ ، َســْعد   ْذــنُ  ِإْذــَراِهيمُ  َمــدَّ
َبْأرِ  ْذنِ  ُهْرَو َ   َرْهط   َدَخالَ  :َقاَلْت  -َوَسهللاَّمَ  َههللاْيهِ  َُّّ  َىهللاَّى -النَِّذ لِ  َ ْوذَ  -َهْنَيا َُّّ  َرِض َ -َهاِئَشةَ  َحنَّ  ال  
امُ : واَفَ الُ  -َوَسهللاَّمَ  َههللاْيهِ  َُّّ  َىهللاَّى- َِّّ  َرُسواِ  َههللاى (8)اْلَأُيودِ  ِمنْ   َفَفِيْمُتَيا :َهاِئَشةُ  َقاَلْت  َههللاْيُكمْ  (9)السَّ

ل ْيُكمْ  :َفُ هللاتُ  امُ  و ع   ََّّ  ِإنَّ  َهاِئَشةُ  َيا َمْياًل - َوَسهللاَّمَ  َههللاْيهِ  َُّّ  َىهللاَّى- َِّّ  َرُسواُ  َفَ ااَ : َقاَلْت  و اللَّْعن ةُ  السَّ
ْفقَ  ُيِم     َههللاْيهِ  َُّّ  َىهللاَّى- َِّّ  َرُسواُ  َقااَ  َقاُلوا َما َتْسَمبْ  َحَوَلمْ  ،َِّّ  َرُسواَ  َيا :هللاتُ َف ُ  ُكهللاِلهِ  اََّْْمرِ  ِف  الرِل
 .َوَههللاْيُكمْ  ُقهللاتُ  َقدْ  - َوَسهللاَّمَ 

 تخريج الحديث :

                                                 

 144ص  النياية ف  غرل  المدأث واَّ ر الذن اَّ أر (1)
 (48سذق تخرل ه ف  المدأث رقم ) (2)

 2/478، النياية ف  غرل  اَّ ر  ال َّاُم : الَعأ ُ  (3)
 144ص  واَّ ر الذن اَّ أر النياية ف  غرل  المدأث(4)  
با   –،وكتا  االستئ ان  6131رقم  43/ 8 الرفق ف  اَّمر كهللاه با –اَّد   كتا  – الذخارت ىميح  (5)

رقم  81/ 8با  الدها  ههللا  المشركأن  –، وكتا  الدهوات 6396رقم  8/97كأف أرد ههللا  حهال ال مة السالم 
6459 

 374أ  ص،، ت رل  التي  المدن  كيسان ذن ىالح (6)
  ال هرت  ال رش  كال  ذن  هر  ذن المارث ذن ل هذد ذن شيا  ذن ل هذد ذن ل هذأد ذن مسهللام ذن مممد(7) 

  916، ت رل  التي أ  ص 

 لفظه من له وامد وال امرح  فأيم يكون  وال اَّربعأن إلى وقأال العشر  دون  ما الر اا من الرهط الأيود من رهط (8)
 43/317،  همد  ال ارت شرح ىميح الذخارت حرهاطو  حرهط ههللاى ول مب

 4/78، تفسأر غرل  ما ف  الىميمأن  الموت:حت السام (9)
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 به بم هللاه  هن هرو  ذن ال بأر،اذن شيا  ال هرت  سفيان ذن هأأنة،هن من طرلق (1)ر ه مسهللامخح
 ناد:دراسة رجال اإلس

 .ر اا اإلسناد   ات   ميب -

 اإلسناد : ىالحكم عل -

 إسناد  ىميح ،حخر ه اإلمام الذخارت ومسهللام . -

 

********** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 4716/ 1الني  هن اذتدا  حهال الصتا  بالسالم وكأف أرد ههللاأيم   با –السالم   كتا  – مسهللام ىميح  (1)
 3469رقم 
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 المبحث الثاني                                        
 باب السين مع الباء

 :-رحمه هللا-قال ابن األثير 

 :ُي ــااُ [  فأيــا الَشــرا  فَســَبد بالِ َفــان َدهــا إنــه]  هنــه ّل  رضــ  همــر مــدأث فــ (  َ{ )  ســبد} -
ـذأئةُ .  اْشـَتَرْلتيا:  َوِسـبَا  َسـْذئاً  حْسـذُاها الخمـر َسَبدتُ   فـ  المعنـى:  ُموسـى حذـو قـاا.  الخْمـر:  والسَّ

 (1) . وَخَبدها َ َمعيا:  قأال فيما المدأث
  (185الحديث رقم )

 .هتخريج ل ىلم أعثر علقالت الباحثة : 
********** 

 :-رحمه هللا-قال ابن األثير 

ََ  َمِدأنة اسمُ  وهو[  َسَبد]   كر وفيه - .  الَيمن َقَبائال هامَّة َوَلد رُ ال اسمُ  هو وقأال.  بالَيمن ذهللا ي
را  ا  وك ا  (2). هب المدأنة وُسمِلأت.  المدأث ف  مفسَّ

  (186الحديث رقم )
 :-رحمه هللا- (3)قال اإلمام أبي داود

َ َنا َ َنا: َقـاالَ  (4)، َِّّ  َهْذدِ  ْذنُ  َوَهاُرونُ  ،َشْأَبةَ  َحِذى ْذنُ  ُهْ َمانُ  َمدَّ َ ِنى ، ُحَسـاَمةَ  َحُذـو َمـدَّ  ْذـنُ  اْلَمَسـنُ  َمـدَّ
َ َنا، النََّخِعى   اْلَمَكمِ   ىـهللاى- النَِّذـىَّ  َحَتْأـتُ  :َقـااَ  ، اْلُغَطْيِفـىلِ  ُمَسْيا   ْذنِ  َفْرَو َ  َهنْ  ،النََّخِعى   َسْذَر َ  َحُذو َمدَّ
ر   -وسـهللام ههللايه ل ِديث   ف ذ ك  ال   اْلح  ُجلٌ  ف ق  ْوِم ِمن   ر  ُسول   ي ا :اْلق  ـب إٍ  ع نْ  أ ْخِبْرن ا ،ّللاَِّ  ر  ـا س   أ ْرٌه  ُهـو   م 
ل ِكنَّهُ  اْمر أ ةٍ  و ال   ِبأ ْرهٍ  ل ْيس   » َفَ ـااَ  اْمر أ ةٌ  أ ِم ُجلٌ  و  ل د   ر  ر ةً  و  ِب  ِمـن   ع ش  م   ِسـتَّةٌ (5) ف ت ي ـام ن   اْلع ـر  ـاء  ت ش   و 

 .«(6) أ ْرب ع ةٌ 
 تخريج الحديث :
مــن طرلــق حذــو كرلــ ،و هذــد ذــن ممأــد،هن ممــاد ذــن ســهللامة،هن المســن ذــن  (7)،حخر ــه الترمــ ت
 المكم ،به بم هللاه.

 
 

                                                 

 144ص  النياية ف  غرل  المدأث واَّ ر الذن اَّ أر (1)
 143ص  لنياية ف  غرل  المدأث واَّ ر الذن اَّ أرا(2) 
 4551رقم  61/ 1كتا  المروف ول رآ ات  –سنن حذ  داود  (3)
 965، ت رل  التي أ  ص  المماا موسى حذو البغدادت مروان ذن ل هذد ذن هارون هو  (4)

 44/44، هون المعذود  ذيا وسكنوا اليمن نامية حخ وا حت(  ستة)  منيم : فتيامن (5)

 44/44، هون المعذود  الشام  ية قىدوا حت(  حربعة)  منيم : وتشا م (6)

 4333رقم  464/ 9با  ومن سور  سبد  –كتا  ال بائح  –سنن الترم ت  (7)
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لمكــم ، هــن ســذر  النخعــ  بــه مــن طرلــق ممــاد ذــن ســهللامة،هن المســن ذــن ا(1) وحخر ــه اذــن ســعد،

 من طرلق مماد ذن سهللامة،هن المسن ذن المكم ،به بم هللاه.(2)وحخر ه اذن حذ  شأبة، هللاه.بم 
من طرلق المسن ذن إسماق التسترت،هن ه مـان ذـن حذـ  شـأبة ،هـن ممـاد  (3)وحخر ه الطذران ،

 ذن سهللامة ،به بم هللاه.
مــن طرلــق مممــد ذــن ســهللايمان ذــن هشــام الخــ ا ،هن ممــاد ذــن ســهللامة ،بــه  (4)وحخر ــه الطمــاوت ، 

 بم هللاه.
ــ  (5) ،اذــن حذــ  هاىــمحخر ــه و  ذــن شَّ مــن  طرلــق حذــو بكــر ذــن حذــ  شــأبة ،هــن ممــاد ذــن (6) ، بةوا 

 سهللامة ، هن المسن ذن المكم ،به بم هللاه.
ذــن قــانب  (8)، نعــيم اَّىـذيان  وحذــ و (7)الطذرانــ  وحخر ـه  إذــراهيم ذــن طيمــان،هن  مــن طرلـق(9)وا 

 .مسيا الغطيف  ، به بم هللاهفرو  ذن يمأ  ذن هانئ الصوف ،هن  حذ   نا ،هن
حذ   اذث ذن سـعأد ذـن  سعأد ذن حذي  ذن مماا المدرب ،هن هم ن طرلقم (10)وحخر ه الماصم 

 .به بم هللاه  فرو  ذن مسيا الغطيف  ،حذي ،هن 
 دراسة رجال اإلسناد:

  ولـد ذـن المـارث ذـن سـهللامة ذـن المـارث اذـن وهـو حص ـر ومسـيا مسـيكة:  وقأال مسي  بن فروة -
 كرلـ  ذـن المـارث ذـن سـهللامة:  وقأـال مـراد ذن نا ية ذن ل هذد ذن غطأف ذن منبه ذن مالا ذنا
 رسـوا ههللاـى قـدم الـيمن مـن ىـهللاهح غطيفـ  مرادت  ولد:  ماصوال واذن قطن  الدار وقاا ،مالا ذنا

 (11)وم مأ و بأد مراد ههللاى فبع ه فدسهللام.  هشر سنة -سهللام و ههللايه ل ىهللاى- ل
و كــر  اذــن  (12)قــاا الــ هذ  :   ــة ، هبــاَ ذــن ل هذــد اســمه ي ــاا كــوف  :النخعــي ســبرة أبــو -

  (13)مبان ف  ال  ات 
                                                 

  4/19الطب ات الصذرت الذن سعد  (1)
  744رقم  3/144مسند إذن حذ  شأبة  (2)
  846رقم  48/431المع م الصذأر لهللاطذران   (3)
  3861رقم  7/141مشكال اآل ار لهللاطماوت  (4)
 4655رقم  311/ 4اآلماد والم ان  إلذن حذ  هاىم  (5)
  3/915تارلل المدأنة الذن شبة  (6)
 118رقم  395/ 4مسند الشامأأن لهللاطذران   (7)
  1/3387، وحخبار حىذيان 9151رقم  413/ 46معرفة الىمابة َّذ  نعيم  (8)
  879رقم  3/446 مع م الىمابة الذن قانب (9)

 4986رقم  3/139المستدرا لهللاماصم  (10)
  4/856حسد الغابة  (11)

  138/ 3الصاشف لهللا هذ   (12)

  965/ 9ال  ات الذن مبان  (13)



 - 371 - 

  (3)مرسال ي اا :الم ت  قاا(2)وقاا اذن معأن :ال حهرفه  (1)قاا اذن م ر: م ذوا
 .م ذوا  :قالت البام ة : هو كما قاا اذن م ر

ــي شــيبة - ــن أب مــة لــه فــ    ت التر ســب  ــة ،وقعــت لــه بعــ  اَّخطــا  فــ  مدأ ــه ،:  عثمــان ب
 . (466 )المدأث رقم 

فـ   َ  ـة ،تغأـر مفظـه بـآخر  ،وهـو ح ذـت النـا : حذو حسامة ،حماد بن أسامة بن يزيد القرشي -
 . (75 )سب ت الترممة له ف  المدأث رقم   اذت الذنان  ،وههللا  ذن  لد ، وممأد الطولال ،

 (4)ومائة الخمسأن قذأال مات  ،أخطى ىدوق  الصوف ، المكم حذو ،الن خعي  الحكم بن الحسن -

 .ما ه واذن ههللا ، مسند ف  والنسائ  والترم ت، داود، حذو له روى 
 :مبان اذن وقاا .(6)المدأث ىالح :ماتم حذو وقاا .منذال ذن وحممد .(5)معأن اذن و  ه

  اذت حذ  ذن هدت هن روى  انفرد، إ ا ذخذر  االمت اذ يع ذن  ال شدأًدا، وليم ك أًرا، أخطى 

 (7)-هنه ل رض - حنَ أهللاق لم حنه ماتم حذ  هن العالئ  ون ال، ما م حذ  هن
 . أخطئ ىدوق :م ر اذن قاله ما الرا ح :قالت البام ة 

 .باق  ر اا اإلسناد   ات  -

 اإلسناد: ىالحكم عل -

 .،م ذوا،ولم أتابعه حمدالنخع  سذر  حذوفيه  ، ضعأف إسناد 

 ********** 
 :-رحمه هللا-قال ابن األثير 

ــــَذ ُ  بـــالواَلَد  النَّســــ [  وَنَســـِذ  َســـَذذ  إالَّ  أنَ ِطــــب وَنَســـ  َســـَذ  ُكــــال  ]  فيـــه(  ه{ )  ســـذ }   والسَّ
واذ َذ  من وحْىهللاه.  بال َّ ـال الـ ت الَمْذـال وهو السَّ ـال مـا لصـاللِ  اسـُتِعأر  ـم المـا ِ  إلـى بـه ُأتوىَّ  ُأَتوىَّ

با ذيمُ  وت طََّعت]  تعالى ك وله َشى    إلى به ال حت[   ُ اَّسل اتُ  الُوىل  (8) . والمودَّ
  (187الحديث رقم )
 :-رحمه هللا -  (9)ابن سعدقال اإلمام 

 خطـ  الخطـا  ذـن همـر حن (10)حذيـه هـن ،مممـد ذـن  عفـر هـن، الهللاأ ـ  هيـا  ذـن حنـَ حخذرنا
                                                 

  614ت رل  التي أ  ص  (1)

  51/ 43تي أ  التي أ   (2)

 469/ 4تمفة التمىأال ف   كر روا  المراسأال  (3)

  461ت رل  التي أ  ص  (4)
  3/335، تي أ  التي أ   4/433صاشف ال،  81/ 6، تي أ  الصماا  351/ 3مته ف  التارلل الصذأر تر  (5)
  4/7ال رح والتعدأال  (6)
  463 امب التمىأال ص  (7)
 143ص  النياية ف  غرل  المدأث واَّ ر الذن اَّ أر(8) 
 164: 8الطب ات الصذرت الذن سعد  (9)

  157، ت رل  التي أ  صالباقر  عفر حذو طال  حذ  ذن ههللا  ذن المسأن ذن ههللا  ذن مممد (10)
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 همـر ف ـاا  عفـر ذنـ  ههللاـى ذنـات  مبسـت إنمـا ههللاـ  ف ـاا كهللا ـوم حم اذنتـه طالـ  حذ  ذن ههللا  إلى
 ف ــاا حرىــد مــا ىــماذتيا مســن مــن أرىــد ر ــال اَّر  ظيــر ههللاــى مــا فــول ههللاــ  يــا حنكمنأيــا

  ههللا   م أ هللاسون  وكانوا والمنذر ال ذر ذأن الميا رلن م هللاَ إلى همر ف ا ، فعهللات قد :ههللا 
  ــا هم اآلفــاق مــن همــر يــدت  الشــ   كــان فــإ ا هــوف ذــن الــرممن وهذــد وطهللامــة وال بأــر وه مــان
  المامنأن حمأر يا بمن وقالوا فرفاو  (1)رفئون  :ف اا همر ف ا  ،فيه واستشارهم ، لا فدخذرهم

 كـل قـال" -سـهللام و ههللايـه ل ىـهللاى- النذـ  إن ف ـاا أخذرهم حنشد  م طال  حذ  ذن ههللا  باذنة :قاا
 ." (2)وسببي نسبي إال القيامة يوم منقطع وسبب نسب

 تخريج الحديث :
ــــر اق الىــــنعان   ــــ(3)حخر ــــه هذــــد ال ن حذــــ  تميمــــة الســــختيان ،هن هكرمــــة مــــن طرلــــق حأــــو  اذ

 به بم هللاه. همر ذن الخطا  ،ال رش ،هن 
ــ (4)،ســعأد ذــن منىــورحخر ــه و  هذــد الع لــ  ذــن  مــن طرلــق(6)والــدوالذ  (5)نعــيم اَّىــذيان   ووحذ

 به بم هللاه.، ،هن حذيهذن ههللا  ذن المسأن  عفر ذن مممدمممد الداوردت،هن 
 عفـــر ذـــن ،هن وهأــ  ذـــن خالــد مــن طرلـــق (9)، ـــرت واآل(8) ،المــاصم(7) ،حممـــد ذــن منذـــالحخر ــه  و

  به بم هللاه.، ،هن حذيهذن ههللا  ذن المسأن مممد
 من طرلق هذد ل ذن  لد ذن حسهللام،هن حذيه ،هن  د ، به بم هللاه. (10)وحخر ه الذ ار،

، ،هـن حذيـهمسـن ذـن مسـن ،هن اذـن حذـ  مهللايكـة من طرلق  (12)،والذأي   (11)، الطذران  حخر هو
 به بم هللاه.

ذـن ههللاـ  ذـن   عفـر ذـن مممـد،هن سـفيان ذـن هأأنـة من طرلـق (13)،إذن م ر العس الن  حخر هو 
 .  به بم هللاه.، ،هن حذيهالمسأن

شــذأ  ذــن غرقــد ، هــن المســتظال ذــن مىــأن ،هــن مــن طرلــق (14)نعــيم اَّىــذيان   ووحخر ــه حذــ
 .به بم هللاههمر ذن الخطا  

                                                 

 4/198، المع م الوسيط    االلتئام واالتفاق ،الرفا   : رفئون ( 1)

 3/434،التيسأر بشرح ال امب الىغأر لهللامناوت  بال واذ والسذ  بالوالد  النس  : وسذذى نسذ  (2)

  41491رقم  464/ 6مىنف هذد الر اق الىنعان   (3)
 913رقم  19/ 3سعأد ذن منىور  سنن (4)
 441/ 7مهللاية اَّوليا  َّذ  نعيم اَّىذيان   (5)
 344رقم  4/396ال رلة الطاهر  لهللادوالذ   (6)
  4171رقم  36/ 3فضائال الىمابة َّممد ذن منذال  (7)
 1681رقم  413/ 4المستدرا لهللاماصم  (8)
 4666رقم  114/ 1الشرلعة لآل رت  (9)

 371رقم  457/ 4ار البمر ال خار لهللاذ   (10)
 9616رقم  476/ 9، والمع م اَّوسط 3646رقم  19/ 4المع م الصذأر لهللاطذران   (11)
 44776رقم  64/ 7السنن الصذرت لهللاذأي    (12)
 1434رقم  436/ 43المطال  العالية إلذن م ر العس الن   (13)
 743رقم  4/417حخبار حىذيان َّذ  نعيم اَّىذيان   (14)
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 دراسة رجال اإلسناد:
 المعروف هذدل، حذو ،الهاشمي طالب أبي بن ليع بن الحسين بن علي بن محمد بن جعفر -

 اَّد  ف  الذخارت  له روى (1)ومائة وحربعأن  مان سنة مات إمام، ف يه ىدوق  بالىادق،

 .ما ه اذنو  النسائ ،و  الترم ت،و  داود، وحذو ومسهللام، المفرد،

  هوو   .مدأ   بم ال بعدت حمد يمد صم ال فإنه ،تف دون  حن قذال سهللاون   :نفسه هن قاا

 م هللاـه هـن يسـدا ال :وقـاا مـاتم حذـ  اذـنقـاا و  (3)مدمون    ة :مر  وقاا معأن، ذن ويمأى .(2)الشافع 
 إلـ  حمـ  وم الـد ،شـ   منـه نفسـ  فـ  :مـر  وقـاا كـ وًبا، ماصـان :ال طـان سـعأد ذـن يمأـى وقـاا(4)

 َالنا ات   من :هدت اذن وقاا(5)ويستضعف به، يمتأ وال المدأث، ك أر كان :سعد اذن وقاا .منه
 روايـة غأـر من كان ما ذرواأته يمتأ ، وفضال وههللاًما ف ًيا الذأت حهال سادات من :مبان اذن وقاا(6)

 مـنيم و كـر هنـه ال  ـات مـن مدأ ـه اهتذـرت وقـد ك أـر ، مناصأر هنه ولد  مدأث ف  َّن هنه، حوالد 

  ـم الرفعـا ، ولئـاح مـن آخـر إلـى يضـمه متـى هنـه، أـروت  ال حنـَ ذـن مالـا كـان :وقأـال(7)هأأنة اذن

 وقـاا .(8)ال ـوا هـ ا مـن تذـرح ولصنـه هنيمـا، ل رضـ  وهمـر بكـر حذـ  من أذرح بدنه اتيم .بعد  أ عهللاه

 مب ماتم حذو منيم وامد، غأر و  ه ف د تو ي ه، الرا ح :قالت البام ة .(9)اَّهالم الساد  حمد :ال هذ 

 هنـه أروِ  ولم لهللا رح، سذًبا الهتبارها هنه، ئهحذنا رواية رد ف  مبان اذن قوا فيه يعتذر ولصن تشدد ،

 .يضر  فال المدأث، ه ا ف  حذنائه حمد
 .باق  ر اا اإلسناد   ات  -

 اإلسناد:ى الحكم عل -

 إسناد  ىميح . -

********** 
 :-رحمه هللا-قال ابن األثير 

ن]  ُهْ بة مدأث ومنه(  َ)  ما  ُطُرق  ف  حت[  اَّْسَبا  ف  ِرْ ُقه كان وا   (10) . ْذواذياوح السَّ

                                                 

 414  ص ت رل  التي أ (1)
  411/ 3تي أ  التي أ   (2)
  356/ 1رواية الدورت   –، تارلل اذن معأن  81رواية ه مان الدارم  ص   -تارلل اذن معأن  (3)
  187/ 3ال رح والتعدأال  (4)
 411/ 3تي أ  التي أ   (5)
  444/ 3الصامال ف  الضعفا   (6)
  6/444ال  ات الذن مبان  (7)
، تي أ  الصماا   4/371، ال  ات لهللاع هللا   187/ 3، ال رح والتعدأال  458/ 3صذأر تر مته ف  التارلل ال (8)
 411/ 3، تي أ  التي أ   359/ 4، الصاشف  77/ 9

  466/ 4ت كر  المفاظ  (9)
 143ص  النياية ف  غرل  المدأث واَّ ر الذن اَّ أر (10)
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  (188الحديث رقم )
 .هتخرلأ لى لم حه ر ههللاقالت البام ة : 

********** 
 :-رحمه هللا-قال ابن األثير 

ــذو  فــ  لــيَ]  وفيــه(  َ)  قــاق الِ يــا ُ  هــ [   كــا    الس   كانــت إ ا يعنــ  بالصســر ِســ    الوامــدُ  الرِل
أو  ه  إنما :وقأال.  التِل ار  لغأر    ال َّكـا  ال الُخْمَ فيه َأ   الِركا َ  َّن كا ُ الرل  وه  باليا ِ  الس 

(1) 
  (189الحديث رقم )

 تخريج له. ىقالت الباحثة : لم أعثر عل 
********** 

 :-رحمه هللا-قال ابن األثير 

باِئ  ه   من َسذأبة   إلى َفَعمدْت ]  هائشة مدأث ومنه -  (2) [  ذيا حَتْتِنى  م ىوفا فمَشْتيا السَّ
  (191)الحديث رقم 

 :-رحمه هللا -(3)قال اإلمام الطبراني
 نـا قاا ، لد ذن مماد  نا قاا، ال مدرت  مسعود ذن الىهللات  نا قاا ،التو ت  أ داد ذن مممد مد نا
 قد كال :ف الت بطعام فدهت هائشة ههللاى دخهللاتح :قاا مسروق  هن، الشعذ  هن ،سعأد ذن م الد

 المـاا ح كـر قالـت ممـه  لـا المـامنأن حم يـا قهللاـت بكأـت إال حبكـى حن  اوحشـ طعام من حشبب ما قال
 و ههللايـه ل ىـهللاى -ل رسـوا شـبب مـا الـدنيا ههللاأيـا-سهللام و ههللايه ل ىهللاى -ل رسوا فارق  الت 
 مــن امــرح  ههللاــ  دخهللاــت :هائشــة وقالــت :قــاا بــان لمــق متــى الذــر خذــ  مــن مــرتأن أــوم فــ  -ســهللام

 قهللات ه ا غأر فراش له ما: ف الت هبا  - سهللام و ههللايه ل ىهللاى- ل رسوا فراش فرحت اَّنىار
 ف الـت ذيـا حتتنـ   ـم ،ىـوفا فمشتيا السبائب من (4)سبيبة إلى فعمدت غأر  فراش له ما ول ال:
 فدخذرتــه هــ   مــا: ياهائشــة :قــاا  ــا  فهللامــا -ســهللام و ههللايــه ل ىــهللاى- ل رســوا فــراش هــ ا لــيكن:

 حن وحه ذنــ  حرد  ولــم هنــدت مــن -ســهللام و هههللايــ ل ىــهللاى- ل رســوا فخــرذ: قالــت رديــه: ف ــاا
 حن وحمذذـت حرد  لـم ،ل رسـوا يـا :قهللاـت ترديـه حن آمرا حلم ،هائشة يا: ف اا ف ا  ذأت  ف  يكون 
 .والفضة ال ه  مع  ل َّ رى  شئت لو فإن  رديه ،هائشة يا: ف اا ذأت  ف  يكون 

 
 
 
 
 
 

                                                 

 143ص  النياية ف  غرل  المدأث واَّ ر الذن اَّ أر (1)
 143ص  اية ف  غرل  المدأث واَّ ر الذن اَّ أرالني (2)
 6135رقم  414/ 6المع م اَّوسط لهللاطذران   (3)
  4/199لسان العر  ،ه  ُش َّة من ال ِلياِ   َحتَّ نو   كان وقأال ه  مَن الصتَّانِ  :َسِذأَبة   (4)
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 تخريج الحديث :

ـــــن ســـــعد ـــــال (1)،حخر ـــــه اذ ـــــن منذ ـــــن (3)،الذأي ـــــ و (2) ،وحممـــــد ذ ـــــ(4) ،ســـــماقإوممـــــاد ذ الشـــــأل  ووحذ
،هــن ســعأد اليمــدان   نم الــد ذــهبــاد ذــن هبــاد الميهللاذــ  ،هــن  مــيعيم مــن طرلــق  (5)اَّىــذيان 

 .به ذ    منه هامر ذن شرامأال الشعذ  
 دراسة رجال اإلسناد:

 هـ. 411، حذو همرو الصوف  ت (6)مجالد بن سعيد بن ُعمير الهمداني -
وممن نص ههللاى اختالطه هذـد الـرممن  ،ة ضبطه واختالطهبسذ  قهللال  ،اد ههللاى ضعفهالن   ماهأر

له إال النسائ (7)ذن ميدت ويمأى ذن سعأد ال طان وغأرهماا  :  ـة، وقـاا مـر  :ف اا مـر  ,، ولم يعدل
 .(10)وقاا مممد ذن الم نى: ُيمتمال مدأ ه لىدقه (9)، وقاا الذخارت: ىدوق ( 8)ليَ بال وت 

وهـــن غأـــر  ـــاذر مـــن  ،و م الـــد لـــه هــن الشـــعذ  هـــن  ـــاذر حمادأـــث ىــالمة وقــاا اذـــن هـــدت:"
و مهللاــة مــا أرويــه هــن الشـعذ  وقــد روا  هــن غأــر الشــعذ  ولصــن حص ــر  ،الىـمابة حمادأــث ىــالمة

 .(11)"رواأته هنه وهامة ما أرويه غأر ممفوظ

 .ختالطضعأف، إال حنله ُتصهللالم فيه بسذ  اختالطه، فُردل مدأ ه بسذ  اال قالت البام ة:هو
 . (64) سب ت التر مة له ف  المدأث رقم   ة ،:الجهضمي األزدي درهم بن زيد بن حماد -
   ـات مـن كـان إنـه :ي ـااقـاا حذـو ال اسـم ال ر ـان  :  :اإلسـتراباذي سالم بن يزداد بن محمد -

 .ولم ح د قوال غأر  ، ال تعدياًل وال ت رلما ً  (12)الممد أن

 (13) كر  اذن مبان ف  ال  ات: القاضى ري الجحد طريف بن مسعود بن الصلت -

                                                 

  4/169الطب ات الصذرت إلذن سعد  (1)
  4/41ال هد َّممد ذن منذال  (2)
  491رقم  448/ 4، دالئال النذو   4459رقم  64/ 4إليمان لهللاذأي   شع  ا (3)
 13رقم  4/14تركة النذ  لمماد ذن إسماق  (4)
 193رقم  3/4حخالق النذ  َّذ  الشأل اَّىذيان   (5)
سـهللاة ه   النسبة إلى همدان واسمه حو  ,بفتح اليا  وسكون الميم وفتح الداا الميمهللاة وبعد اَّلف نون  :ان دْ مَ اليَ  (6)

ذن مالا ذن  لد ذن ربيعة حوسهللاة ذن الخيار ذن مالا ذن  لد ذن كيالن ذن سـبد ذـن يشـ   ذـن يعـر  ذـن قمطـان 
 .4/454الذن اَّ أر  الهللابا  ف  تي أ  اَّنسا  -م. الشع  العظيم

 . 4/916، والصواص  النأرات الذن الصياا  334-37/333تي أ  الصماا لهللام ت  (7)

 .37/334تي أ  الصماا لهللام ت  (8)
 .41/14تي أ  التي أ  الذن م ر  (9)

 .41/14تي أ  التي أ  الذن م ر  (10)

 .6/134الصامال ف  ضعفا  الر اا الذن هدت  (11)
  118/ 4تارلل  ر ان  (12)

 431/ 8ال  ات الذن مبان   (13)
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، وقــاا (3)، وقــاا ىــالح  ــ ر  :  ــة (2)، وقــاا اذــن م ــر :   ــة ربمــا وهــم (1)وقــاا الــ هذ  : و ــق 
 هذــد ذــن هبــاَ نظــر ي ــوا هذــدان ســمعت :هــدت اذــن قــاا،(4)ذــن مممــد البغــدادت :  ــة  حىــال

 (5).ات ه ذن  يا ف اا مسعود ذن الىهللات هن ف اا ل      ف  العنذرت  العظيم
 ح ـد فهللاـم مدأ ـه اهتذـرت وقـد هـ ا إال كالمـا الىـهللات فـ  حمـد هن أذهللاغن  لم حيضاً  هدت اذن قااو 

 حنـه إال فأيـا وهـم حمادأـث لـه الع أهللاـى وقـاا (6)بـه بـدَ ال هندت وهو ههللايه حنكر  حن أ و  ما فيه
 قالت البام ة :  ة .(7)تارلخه ف  مسهللامة قاا وك ا ،  ة

  . اتباق  ر اا اإلسناد   -

 اإلسناد  ىالحكم عل -

 .م الد ذن سعأد ذن ُهمأر اليمدان إسناد  ضعأف : بسذ  ضعف  -
********** 

 :-رحمه هللا-قال ابن األثير  -

 (8) .[ َسذأبة   وههللايه خالد ههللاى دخهللاتُ ]  المدأث ومنه(  ه)  -
  (191الحديث رقم )

 .تخريج له ىقالت الباحثة : لم أعثر عل
********** 

 :-رحمه هللا-األثير قال ابن  -

 وَهْأنـــا  ،ُهَمــرَ  طـــاا وقــد -هنـــه ّل  رضــ  -العبـــاَ رحأــتُ ]  ُهَمـــر اْسِتْســ ا  مـــدأث وفــ (  ه) 
ــه يعنــ [  َىــدر  ههللاــى تُ ــوا وَســبائُبه َتْنَضــملان  ههللاــى الَيــَروى  كتــا  وفــ .  ســِذأ    وامــُدها َ وائَب
نمــا[  ُهْمــُر  طـــاا وقــد]  ُنَســخة اخــتالفِ  ـــا ُهَمــرَ  َّن منــه حْطـــَواَ  كــان حت : ُهَمــرَ  طــاا هـــو وا   لمَّ
ََ  حخ َ  استْسَ ى ـال إنلـا الهللايـم:  وقـاا إليه العبا  الـراِوى  فـرآ   انبـه إلـى وكـان.  نذيِلـا بَعـملِ  إليـاَ  َنَتوسَّ

 (9) . منه حْطَوا كان حت:  طالهَ  وقد
  (192الحديث رقم )

 .تخريج له ىقالت الباحثة : لم أعثر عل

                                                 

  919/ 4الصاشف  (1)

  377ت رل  التي أ  ص  (2)

  431/ 3مأ ان اإلهتداا  (3)

  484/ 1ي أ  تي أ  الت (4)

  341/ 44تي أ  الصماا  (5)
 484/ 1تي أ  التي أ  (6) 

   341/ 44تي أ  الصماا  (7)

 143ص  النياية ف  غرل  المدأث واَّ ر الذن اَّ أر (8)
 143ص  النياية ف  غرل  المدأث واَّ ر الذن اَّ أر(9) 
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 :-هللا رحمه-قال ابن األثير  -

ــ   [  ُكْفــر   وِقتالــه ُفُســوق   الُمْســهللام ِســَبا ُ ]  وفيــه - ــْتم:  السَّ  هــ ا قأــال.  وِســبَاباً  َســبلاً  َســبَّه ي ــاا.  الشَّ
 ال التَّْغهللِايظ ِ َية ههللاى  لا قاا إنما :وقأال.  تْدولال غأر من ُمْسهللاما قاَتال حو َس َّ  من ههللاى َمْمُموا

 (1) . والُصْفر الِفْسق إلى ُأْخر ه حنَّه
 (191الحديث رقم )

 :- رحمه هللا- (2)قال اإلمام البخاري 
َ َنا َ َنا :َقااَ  ،َهْرَهَر َ  ْذنُ  ُمَممَّدُ  َمدَّ  (6)اْلُمْرِ َئـةِ  َهـنْ ،(5)َواِئـال   َحَبـا َسـَدْلتُ  :َقـااَ  ،(4)ُ َبْأـد   َهنْ (3) ،ُشْعَبةُ  َمدَّ
َ ِن : َفَ ااَ   .ُكْفر   َوِقَتاُلهُ  ُفُسوق   اْلُمْسهللِامِ  ِسَبا ُ  :َقااَ  -َوَسهللاَّمَ  َههللاْيهِ  َُّّ  ىَىهللاَّ - النَِّذ َّ  َحنَّ  َِّّ  َهْذدُ  َمدَّ

 تخريج الحديث :
،هن  بأــد ذــن المــارث،هن شــعبة ذــن الم ــاذ مممــد ذــن  عفــر،هن مــن طرلــق  (7)حخر ــه مســهللام

 .به بم هللاه ،ش أق ذن حذ  سهللامة حذو وائال
 دراسة رجال اإلسناد:

 .تر اا اإلسناد   ا  ميب  -

 اإلسناد: ىالحكم عل -

 إسناد  ىميح ،حخر ه الذخارت ومسهللام . -

********** 
 :-رحمه هللا-قال ابن األثير  -

 تْسَتِسـ َّ  وال باسـِمه َتْدُهـه وال َقْذهللاه ت هللِاَ وال حِذيا حمام َتْمِشَأنَّ  ال]  هرلر  حذ  مدأث وف (  َ) 
 (8) .لا ُم ا ا  حبااَ  فيُس َّ  غأِرا حَبا َتُس َّ  بدن إليه وَتُ رل  لهللاسَّ لِ  ُتَعرِلْضه ال حت[  له

  (194الحديث رقم )
                                                 

 143ص  النياية ف  غرل  المدأث واَّ ر الذن اَّ أر(1) 
،  18رقم  35/ 4خوف المامن من حن يمبط همهللاه وهو ال يشعر  با –اإليمان  كتا  – الذخارت ىميح  (2)

/ 5، كتا  الفتن با  قوا النذ  "ترا عوا "  6111رقم  49/ 8با  ما أني  من السبا  والهللاعن  –وكتا  اَّد  
  7176رقم  91
 366 رل  التي أ  ص ، تالواسط  بسطام حذو موالهم العتص  الورد ذن الم اذ ذن شعبة (3)

 344، ، ت رل  التي أ  صاليام  كع  ذن همرو ذن الصرلم هذد ذن المارث ذن  بأد (4)

 368، ، ت رل  التي أ  ص الصوف  وائال حذو اَّسدت سهللامة ذن ش أق (5)

 ةطاه الصفر مب أنفب ال حنه كما معىية اإليمان مب يضر ال حنه يعت دون  اإلسالم فرق  من فرقة :المر ئة (6)
 وكالهما تيم  وال تيم  والمر ئة هنيم حخر  حت المعاى  ههللاى تع أذيم حر د ل حن الهت ادهم مر ئة سموا
 43/383، هون المعذود التدخأر بمعنى

 61رقم  84/ 4ذيان قوا النذ  سبا   با –اإليمان  كتا  – الذخارت ىميح  (7)
 143ص  النياية ف  غرل  المدأث واَّ ر الذن اَّ أر(8) 
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 :-رحمه هللا- (1)ابن السني اإلمام قال 
 ذــن قــيَ  نــا ، منىــور ذــن إســماق  نــا ، الىــوف  يمأــى ذــن حممــد  نــا ، معــا  ذــن مســهللام مــد ن 
 نح -هنــه ل رضــ - ، هرلــر  حذــ  هــن ، مســأر  ذــن حأــو  هــن ، هــرو  ذــن هشــام هــن ، الربيــب
 . حذـ :  قـاا « ؟ هـ ا مـن »:  لهللاغـالم ف ـاا ، غـالم معه ر ال رحى -وسهللام ههللايه ل ىهللاى- النذ 
 « باسمه تدعه وال ، قبله تجلس وال ، له تستسب وال ، أمامه تمش فال »:  قاا

 تخريج الحديث :
 .به بم هللاه  ،هائشة حذيه ،هن هن ،هشام ذن هرو   طرلقمن  (2)حخر ه الطذران 

 اإلسناد: دراسة رجال
ســـب ت    ـــة ، وقـــد رد الن ـــاد نســـذته الـــ  التـــدليَ واالخـــتالط ، : هشـــام بـــن عـــروة بـــن الزبيـــر -

 . (44)التر مة له ف  المدأث رقم 
 من ليَ ما اذنه ههللايه وحدخال كذر لما تغأر ،ىدوق  الصوف  مممد حذو ،أل سدي ا رِبيعِ لا بن ق يس -

 (5) الم اذ ذن وشعبة ،(4) ال ورت  سفيان و  ه .(3)ه 167ُتوفِل  السابعة من به فمدث مدأ ه

 :الـ  ههللا  يمأـى ذـن مممـد وقـاا (7)ههللايـه ال نـا  مسـني معـا  ذـن معـا  وكـان ،(6)الطيالسـ  الولأـد وحذو

 آالف سـتة مـن إلـ  حمـ  هـ  مـدأث، آالف سـتة الربيـب ذـن قيَ هن كتذت :ي وا الولأد حبا سمعت

 مـدأً ا ح ـود بالصوفـة ر ـاًل  رحأـت ما :ي وا هأأنة ذن سفيان سمعت" :أونَ ذن سرلأ وقاا .(8)دأنار

 لـيَ" :ر مـ   وقـاا ،(10)مدأ ُـه يْكتَـ  ال ضـعأف،  :ف ـاا معـأن اذـن وحمـا (9)الربيـب ذـن قـيَ مـن

 ال المـدأث، ضـعأف" :حخرى  ر م وقاا ،(12)بش   مدأ ه ليَ " :آخر موضب ف  وقاا ،(11)بش  
 (14) دًا  فضعفه الربيب ذن قيَ هن حذ  سدلت  :لمدأن ا ذن ههللا  ذن ل هذد وقاا (13)شأًئا يساِوت 

 
 

                                                 

 451رقم  393/ 3همال الأوم والهللاأهللاة الذن السن   (1)
 1495رقم  367/ 1المع م اَّوسط لهللاطذران   (2)
  811ت رل  التي أ  الذن م ر ص  (3)
 43/189تارلل بغداد لهللاخطأ  البغدادت  (4)
 43/189تارلل بغداد لهللاخطأ  البغدادت  (5)
  43/189تارلل بغداد لهللاخطأ  البغدادت  (6)
  49/ 31ماا لهللام ت تي أ  الص (7)
  43/189تارلل بغداد لهللاخطأ  البغدادت (8) 
 57/ 7ال رح والتعدأال الذن حذ  ماتم  (9)

   195/ 43تارلل بغداد لهللاخطأ  البغدادت  (10)
 453رواية ه مان الدارم  ص  –تارلل اذن معأن  (11)
   57/ 7ال رح والتعدأال الذن حذ  ماتم  (12)
   57/ 7اتم ال رح والتعدأال الذن حذ  م (13)
 161/ 43تارلل بغداد لهللاخطأ  البغدادت  (14)



 - 383 - 

 " :المـرو ت بكـر حذـو وقاا(1)منكر  حمادأث روى  :ف اا ضعَفه؟ ش   حت :هنه منذال ذن حممد وسئال
 :قـاا شـعبة؟ هـن روى  قـد حلـيَ :قهللاـت َفهللاأَنـه، الربيـب، ذـن قـيَ هـن- منذـال ذـن حممـد يعنـ  - سـدلته

  ،(3)المستعان ل :قاا الربيب ذن َقي  كر إ ا وكيب كان  :وقاا(2)ذهللاى

 ، هنه الرواية ف  الناَ أنشط وال به هيدت" : ااف  ماتم حذو  ههن سئالو (4)لأن فيه : رهة حذو وقاا
 من ل إ  حم  وهو ، به يمتأ وال ، مدأ ه يكت  ب وت، وليَ ، الىدق وممهللاه حمهللاى، فدرا  اآلن وحما

 حصت  ال  :الترم ت هيسى ذن مممد وقاا(5) بمدأ يم مَتأي وال ، لأهللاى حذ  ذن الرممن هذد ذن مممد

 متروا :آخر موضب ف  وقاا  ،(7)ذ  ة ليَ :النسائ  وقاا ،(6) هنه حروت  وال الربيب ذن قيَ مدأث

نمـا  :المـدأن  ذـن ههللاـ  قـاا .(8)المـدأث  هذـد وكـان ، مدأ ـه مـن حشـيا  ههللايـه َقهللاـ  ، لـه اذـن حههللاصـه وا 

 .(9)تركه  م  ماًنا هنه يمدث .ميدت ذن الرممن
 . هندما كذر وتغأر وحفسد إذنه حمادأ ه ضعأف ىدوق ف  حوا مياته ،هو  :ةالبام  تقال
،  كــر  اذــن مبــان فــ   الصوفــة حهــال مــن الــرممن هذــد حذــو كنأتــه :الســلولي منصــور بــن إســحاق -

 (12)هنه تكتذ وقد تشيب فيه كان   ة كوفى وقاا الع هللا  : (11)وقاا الدارقطن  :   ة  (10)ال  ات 
: ف ـاا السـهللاولى منىـور ذـن سـماقإ: قهللاـت معـأن ذـن يمأـى سـدلت : الـدارم  سعأد ذن ه مان قاا
 .(14)لهللاتشيب فيه تصهللام ىدوق  قاا اذن م ر:.(13)بدَ به ليَ
مرسـال ، مـاتم : وقاا اذن حذ  (15):  كر  اذن مبان ف  ال  اتالخطميين مولى ميسرة بن أيوب -

 هداد  من حهال المدأنة ،
 
 

                                                 

 58/ 7ال رح والتعدأال الذن حذ  ماتم  (1)
 434/ 4رواية المرو ت  –ههللاال حممد  (2)
    468/ 4هللاال ومعرفة الر اا لإلمام حممد الع (3)
 58/ 7ال رح والتعدأال الذن حذ  ماتم  (4)
  58/ 7ال رح والتعدأال الذن حذ  ماتم  (5)
 475/ 4ههللاال الترم ت  (6)
 49/ 31تي أ  الصماا لهللام ت  (7)
  338/ 4الضعفا  والمتروكأن لهللانسائ   (8)
  161 – 195/ 43تارلل بغداد لهللاخطأ  البغدادت  (9)

 443/ 8ال  ات الذن مبان  (10)

  118/ 44العهللاال لهللادارقطن   (11)

  331/ 4معرفة ال  ات لهللاع هللا   (12)

  341/ 3ال رح والتعدأال  (13)

  414 رل  التي أ  ص ت (14)

  1/37 ال  ات الذن مبان (15)
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 . (2)و كر  الذخارت ف  التارلل الصذأر ، وقاا مرسال  (1)حذ  ي وا  لا سمعت  

 .لم حه ر ههللا  تر مة له  :مسلم بن معاذ  -
 .باق  ر اا اإلسناد   ات  -

 اإلسناد: ىالحكم عل -

 مسهللام ذن معا  لم حه ر ههللا  تر مة له . فيه إسناد  ضعأف ،

********** 
 :-رحمه هللا-قال ابن األثير -

 ؟ واِلَديـه ُيسـ ل  وكأـف:  قأـال.  واِلَديـه الرُ ـال ُيسـ َّ  حن الصبـائر حصذـر مـن إن]  خـراآل المـدأث ف 
 (3) .[  وحمله حبا ُ  فيُس    الرُ ال حَبا َيُس   :  قاا

  (195الحديث رقم )
 :-رحمه هللا -(4)قال اإلمام البخاري 

َ َنا ََ  ْذنُ  َحْمَمدُ  َمدَّ َ َنا ،ُأوُن  َهْذـدِ  َهـنْ  ،الـرَّْمَمنِ  َهْذـدِ  ْذـنِ  ُمَمْأـدِ  َهـنْ (5) َحِذيـهِ  َهـنْ  ،َسـْعد   ْذـنُ  ِإْذـَراِهيمُ  َمـدَّ
ــنِ  َِّّ  و ْذ ــااَ  -َهْنُيَمــا َُّّ  َرِضــ َ - َهْمــر  ــهِ  َُّّ  َىــهللاَّى- َِّّ  َرُســواُ  َقــااَ  :َق ــرِ  ِمــنْ  ِإنَّ - َوَســهللاَّمَ  َههللاْي  أ ْكب 

ْلع ن   أ نْ  اْلك ب اِئرِ  ُجلُ  ي  ْيهِ  الرَّ ُسول   ي ا :ِقيل   و اِلد  ْيف   ،ّللاَِّ  ر  ك  ْلع نُ  و  ُجلُ  ي  ْيهِ  الرَّ ُجلُ  ي ُسبخ  ق ال   ؟و اِلد   أ ب ا الرَّ
ُجلِ  ي ُسبخ  أ ب اهُ  ف ي ُسبخ  الرَّ  .ُأمَّهُ  و 

 تخريج الحديث :
 .إنفرد به اإلمام الذخارت دون اإلمام مسهللام 

 دراسة رجال اإلسناد:
 .ر اا اإلسناد   ات   ميب -

 سناد:اإل ىالحكم عل -

 إسناد  ىميح حخر ه اإلمام الذخارت . -

********** 
 :-رحمه هللا-قال ابن األثير  -

م َرُقو َ  فأيا فإن اإلِذالَ  تُسذ وا ال]  المدأث ومنه(  ه)  -  (7) .[ (6)الدَّ
  (196الحديث رقم )

                                                 

  397/ 3 ال رح والتعدأال (1)

 133/ 4التارلل الصذأر  (2)

 143ص  النياية ف  غرل  المدأث واَّ ر الذن اَّ أر (3)
 9574رقم  4/ 8با  ال يس  الر ال والديه –كتا  اَّد   –ىميح الذخارت  (4)
  341،ت رل  التي أ  ص  هوف ذن الرممن هذد ذن إذراهيم ذن سعد (5)

ِم  (6) ،   حت م ن الدم َّنيا تدفب ف  الديات فيعر  ىام  ال در هن طهللابه فيم ن دم ال اتال :َرُقوُ  الدَّ
 4/346المىباح المنأر ف  غرل  الشرح الصذأر 

 143ص  النياية ف  غرل  المدأث واَّ ر الذن اَّ أر(7) 
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 .تخريج له ىأعثر عللم قالت الباحثة  : 
********** 

 :-رحمه هللا-قال ابن األثير  -

ْذَتْأن ىام َ  يا]  فيه(  ه{ )  سذت} - ْذت[  َنْعهللايا اْخهللابَ  السِل  الَمْدذوغـة الب ر ُ هللاود:  بالَصْسر السِل
 َّنَّيـا وقأـال.  وُحِ لـال ُمهللِاـقَ  حت:  هنيـا ُسـذتَ  قـد َشـَعرها َّن ذـ لا ُسـمِلأت النِلعاا منيا ُأتَّخ  بالَ َرظِ 
با  اْنَسذَتت  الِسـذت مـن المتََّخـ   لهللانَّْعـال َتْسـِمأِتيم وفـ .  لنَّعهللاأنا ىام َ  يا:  ُأرلد الَنت حت:  بالدِل
ــْوليم ِم ــال اتســا    ِســْذتاً  .  منيــا المتَخــ   ال يــا  حت:  واإلْذَرْلَســمَ  والُ ْطــنَ  الىــوفَ  َأهللاــَبَ ُفــالن:  َق

ــذت إلــى النَّســ  ههللاــى الِســْذتأَّْأن وُلــروى  نمــا.  السِل  مشــىيَ  كــان َّنــه لهللام ــاذر امترامــاً  بــالَخهللاب حَمــَر  وا 
 (1).  َمْشيه ف  الْخِتياِله حو َقَ ر   ذيا كان َّنيا وقأال.  ذأنيا

  (197الحديث رقم )
 :-رحمه هللا -(2)قال اإلمام أبي داود 

َ َنا ار   ْذنُ  َسْيالُ  َمدَّ َ َنا ،َبكَّ ُدوِسىلِ  ُسَمْأر   ْذنِ  َخاِلدِ  َهنْ  ،َشْأَبانَ  ْذنُ  اََّْسَودُ  َمدَّ  َنِييا   ْذنِ  َبِشأرِ  َهنْ  ،السَّ
 َمْعَذــد   ْذــنُ  َ ْمــمُ  اْلَ اِههللِايَّــةِ  ِفــى اْســُمهُ  َوَكــانَ  -وســهللام ههللايــه ل ىــهللاى- (3)َِّّ  َرُســواِ  َمــْوَلى َبِشــأر   َهــنْ ،

 َحْنــتَ  َذــالْ  » َقــااَ . َ ْمــم   َقــااَ . ؟« اْســُماَ  َمــا » َفَ ــااَ  -وســهللام ههللايــه ل ىــهللاى- َِّّ  َرُســواِ  ِإَلــى َفَيــاَ رَ 
 َلَ دْ  » َفَ ااَ  اْلُمْشِرِكأنَ  ِبُ ُذورِ  َمرَّ  -وسهللام ههللايه ل ىهللاى- َِّّ  َرُسواَ  ُحَماِشى َحَنا َذْأَنَما :َقااَ . « َبِشأر  
ــًرا َهــااَُل ِ  َســَذقَ  ــًرا َهــااَُل ِ  َحْدَراَ  َلَ ــدْ  »: َفَ ــااَ  اْلُمْســهللِاِمأنَ  ِبُ ُذــورِ  َمــرَّ  ُ ــمَّ  َ اَلً ــا. « َكِ أــًرا َخْأ . « َكِ أــًرا َخْأ
 َفَ ااَ  َنْعاَلنِ  َههللاْيهِ  اْلُ ُذورِ  ِفى َيْمِشى َرُ ال   َفِإَ ا، َنْظَر    -وسهللام ههللايه ل ىهللاى- َِّّ  َرُسواِ  ِمنْ  اَنْت َومَ 
اِحب   ي ا » ْبِتيَّت ْينِ  ص  ْيح     (4)السِ  ـا الرَُّ الُ  َفَنَظرَ . « ِسْبِتيَّت ْي    أ ْلقِ  و   ل ىـهللاى- َِّّ  َرُسـواَ  َهـَرفَ  َفهللامَّ
 .ِذِيَما َفَرَمى َخهللاَعُيَما -وسهللام هللايهه

 تخريج الحديث :
مــن طرلــق مممــد ذــن مممــد التمــار وســيال ذــن  (7) ،واذــن قــانب(6) ،والطذرانــ  (5)،الذخــارت حخر ــه 

 .بم هللاه اَّسود ذن شأبان بهبكار،هن 
 
 
 

                                                 

 143ص  ذن اَّ أرالنياية ف  غرل  المدأث واَّ ر ال (1)
 4343رقم  341/ 4با  المش  بالنعال ذأن ال ذور  –كتا  ال نائ   –سنن حذ  داود (2)  
 439، ت رل  التي أ  ص الخىاىية باذن المعروف السدوس  معذد ذن  لد ذن وقأال معذد ذن بشأر (3)

 المدذوغة الب ر  هللاود -مومد ال البا  وسكون  السأن بكسر -تهالسذ النعهللاأن، ىام  حت" السذتأتأن ىام  يا (4)
 بالدبا ، اْنَسَذَتْت  َّنيا: وقأال وح لال، مهللاق: حت هنيا، سذت قد شعرها َّن ذ لا سمأت النعاا، منيا أتخ  بال ر ،

 6/487، شرح حذ  داود لهللاعأن   السذت إلى النس  ههللاى روت  وهاهنا النت: حت

  779رقم  374/ 4اَّد  المفرد لهللاذخارت  (5)
 4344رقم  14/ 3صذأر لهللاطذران   المع م ال (6)
  85/ 4مع م الىمابة الذن قانب  (7)
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ب ذـن مـن طرلـق وكيـ (4)و اذـن حذـ  هاىـم،(3)واذن حذ  شـأبة  (2)واذن ما ه،  (1)وحخر ه النسائ ،
 .بم هللاه اَّسود ذن شأبان بهال راح ،هن 

 .بم هللاه اَّسود ذن شأبان بهمن طرلق حذو قالبة ،هن الضماا ذن مخهللاد،هن (5) ،حخر ه الذأي  و 
  .بم هللاه اَّسود ذن شأبان بهمن طرلق مسهللام ذن إذراهيم،هن  (6)،نعيم اَّىذيان  وحذحخر ه و 
 اَّســود ذــن شــأبان بــه،وحذــو داود ،هــن  مــن طرلــق هذــد الــرممن ذــن ميــدت(7)اذــن مبــانحخر ــه و  

 .بم هللاه
 .بم هللاه اَّسود ذن شأبان بهمن طرلق شعبة،هن (8) الطماوت،حخر ه و 

 .بم هللاه اَّسود ذن شأبان بهمن طرلق حذو داود الطيالس  ،هن  (9)الطيالس ،حخر ه و 
 دراسة رجال اإلسناد:

 ه338 سـنة مـات، وهـم ربمـا   ـة المكفـوف بشـر حذـو البىـرت  ،الـدارمي بشـر بـن بكار بن سهل -
 .والنسائ  داود، وحذو الذخارت، له روى (10)

 حذو وقاا .(12)وحخطد وهم ربما :وقاا ال  ات، ف  مبان اذن و كر  .(11)الدارقطن  و  ه

 :  ة .م ر اذن قاا كما هو :قالت البام ة(14)ىالح :قانب اذن وقاا (13)ىدوق    ة :ماتم
 (15)ال ال ة ب ةالط من: البصري  السدوسي سمير بن خالد -

 
 
 
 

                                                 

 3118رقم  56/ 1السذتية  االصراهية ف  المش  ذأن ال ذور ف  النعا با  –كتا  ال نائ   -سنن النسائ   (1)
  4968رقم  155/ 4ما  ا  ف  خهللاب النعهللاأن ف  الم اذر  با  –كتا  ال نائ   -سنن اذن ما ه  (2)
 3365رقم  456/ 4ىنف اذن حذ  شأبة م (3)
 4694رقم  491/ 3اآلماد والم ان  الذن حذ  هاىم   (4)
 7167رقم  81/ 1السنن الصذرت لهللاذأي    (5)
  153/ 4معرفة الىمابة البَ نعيم اَّىذيان    (6)
 4471رقم  114/ 7ىميح  الذن مبان  (7)
 3676رقم  4/941شرح معان  اآل ار لهللاطماوت  (8)
  4331رقم  116/ 3سند الطيالس  م (9)

  397تفرل  التي أ  ص  (10)
  31سااالت الماصم ص  (11)
  354/ 8ال  ات الذن مبان  (12)
  451/ 1ال رح والتعدأال  (13)
 471/ 43، تي أ  الصماا  413/ 7تر مته ف  الطب ات الصذرت  (14)
 387ت رل  التي أ  ص  (15)
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 (4) قهللاـيالً ىـدوق أيـم  م ـر:وقاا اذن  (3)و كر  اذن مبان ف  ال  ات  (2) والنسائ  (1) الع هللا و  ه 
نما حخد العهللاما  ههللايه وهمًا ف  مدأث وامد غأر ه ا المدأث  البام ة:الت ق  هو   ة وا 
   ات.باق  ر اا اإلسناد  -

 اإلسناد: ىالحكم عل -

 (5) اَّمكاممسن  :مام اَّلبان اإل قااوقد  ىميح،إسناد   -

********** 
 :-رحمه هللا-قال ابن األثير -

َُ  إنـــا:  لــه قأــال]  هنيمــا ّل  رضـــ  همــر اذــن مــدأث ومنــه(  ه)   ــْذتيَّة النعــاا تهللاــَب  إنمـــا[  السِل
َعة النلْعمة حهال ِنعااُ  َّنيا ههللايه اهُتر   (6) .المدأث ف   كُرها تصرر وقد.  والسَّ

  (198الحديث رقم )
 :-رحمه هللا - (7)قال اإلمام البخاري 

َ َنا  َقـااَ  َحنَّـهُ  ُ ـَرْلأ   ْذـنِ  ُهَذْأـدِ  َهـنْ  ،اْلَمْ ُذـِرتلِ  َسـِعأد   َهـنْ (8) ،َماِلا   َحْخَذَرَنا :َقااَ  ،ُأوُسفَ  ْذنُ  َِّّ  َهْذدُ  َمدَّ
 :َقـااَ  َيْىـَنُعَيا َحْىـَماِباَ  ِمـنْ  َحَمـًدا َحرَ  َلـمْ  َحْرَبًعـا َنبُ َتْىـ َرَحْأتُـاَ ، الـرَّْمَمنِ  َهْذـدِ  َحَبا َيا ُهَمرَ  ْذنِ  َِّّ  ِلَعْذدِ 
ــا ــا ِهــ َ  َوَم ــاَ  :َقــااَ  ،ُ ــَرْلأ   اْذــنَ  َي َ   اَل  َرَحْأُت ــاِنأَّْأنِ  ِإالَّ  اََّْْرَكــانِ  ِمــنْ  َتَمــ  النِ ع ــال   ت ْلــب ُس  َوَرَحْأتُــاَ  (9)اْلَيَم

ْبِتيَّة   ةَ  ُكْنتَ  ِإَ ا َوَرَحْأُتاَ  ،(11)ْفَر ِ ِبالى   َتْىُبغُ  َوَرَحْأُتاَ  ،(10)السِ  َُ  حََهالَّ  ِبَمكَّ  ُتِيـالَّ  َوَلـمْ  اْلِيـاَلاَ  َرَحْوا ِإَ ا النَّا
ـا :َِّّ  َهْذدُ  َقااَ  (12)التَّْرِوَيةِ  َأْومُ  َكانَ  َمتَّى َحْنتَ   َههللاْيـهِ  َُّّ  َىـهللاَّى- َِّّ  َرُسـواَ  َحرَ  َلـمْ  َفـِإنِل  ،اََّْْرَكـانُ  َحمَّ
َ  - هللاَّمَ َوَســ ــا ،اْلَيَمــاِنأَّْأنِ  ِإالَّ  َيَمــ ــْذِتيَّةُ  النِلَعــااُ  َوَحمَّ  -َوَســهللاَّمَ  َههللاْيــهِ  َُّّ  َىــهللاَّى- َِّّ  َرُســواَ  َرَحْأــتُ  َفــِإنِل  ،السِل

 َُ ََ  النَّْعالَ  َأهللاَب دُ  َشَعر   ِفأَيا الَِّت  َلْي ـ َحْلَبَسَيا َحنْ  ُحِم    َفَدَنا ِفأَيا َوَلَتَوضَّ ـْفَر ُ  اَوَحمَّ  َرُسـواَ  َرَحْأـتُ  َفـِإنِل  الى 
ْهاَلاُ  َوَحمَّا ِذَيا َحْىُبغَ  َحنْ  ُحِم    َفَدَنا ِذَيا َيْىُبغُ - َوَسهللاَّمَ  َههللاْيهِ  َُّّ  َىهللاَّى- َِّّ    َحرَ  َلمْ  َفِإنِل ، اإْلِ

 . َراِمهللاُتهُ  ِبهِ  َتْنَبِعثَ  َمتَّى ُأِيال  - َوَسهللاَّمَ  َههللاْيهِ  َُّّ  َىهللاَّى- َِّّ  َرُسواَ 

                                                 

  441/ 4معرفة ال  ات  (1)
  8/51ماا تي أ  الص (2)
  311/ 1ال  ات الذن مبان  (3)
 387ت رل  التي أ  ص  (4)
 7/341سنن حذ  داود ىميح وضعأف ( 5)

 143ص  النياية ف  غرل  المدأث واَّ ر الذن اَّ أر(6) 
 466رقم  11م4با  غسال الر هللاأن ف  النعهللاأن   –كتا  الوضو   –ىميح اإلمام الذخارت  (7)
 946ت رل  التي أ  ص ،المدن  ل هذد حذو اَّىبم  همرو ذن هامر حذ  ذن مالا ذن حنَ ذن مالا (8)

  8/51، شرح النووت ههللا  مسهللام اَّسود الم ر فيه ال ت والركن اليمان  الركن اليمانأأن (9)

منسوبة إلى السذت والسذت  هللاود الب ر المدذوغة بال رظ تتخ  منيا النعاا ومدأث اذن همر  :النعاا السذتية  (10)
  71، 4، تفسأر غرل  ما ف  الىميمأن  ههللاى حن السذت ما ال شعر فيه من ال هللاود أدا

شرح النووت  ،ال و  ىبغ وقأال الشعر ىبغ المدأث ه ا ف  المراد قأال: وحىبغ يىبغ: بالىفر  تىبغ (11)
 8/59ههللا  مسهللام 

، الموقف إلى لهللاخروذ لما ا من أتروون  كانوا َّنيم ذ لا سم  الم ة  ت من ال امن الأوم هو :التروية أوم (12)
 4/436فتح البارت الذن م ر 



 - 387 - 

 تخريج الحديث :
 .به بم هللاه هن مالا ذن حنَ،طرلق يمأ  ذن يمأ  النيساذورت  من (1)حخر ه مسهللام

 دراسة رجال اإلسناد:
 .(144)سب ت التر مة له ف  المدأث رقم    ة ، سعيد بن أبي سعيد المقبري :  -
 .باق  ر اا اإلسناد   ات  -

 اإلسناد: ىالحكم عل
 حخر ه الذخارت ومسهللام .،إسناد  ىميح 

********** 
 :- رحمه هللا-قال ابن األثير  -

ذت أوم]   ْكر وفيه[  ه]  ـْذت أوم َهَمال حقاموا إ ا َتْسُذت الأيودُ  وًسًذتت الأيود وَسَذت[  السَّ .  السَّ
ــذت فــ  الــدخوا:  واإلْســباتُ   ِســتَّة  فــ الَعــاَلم َخهللاــق تعــالى ّل  َّن ،الســذت أــومَ  ُســملى :وقأــال.  السَّ

اببُ  الأوم فُسمِلى الَعَمال وان طب ال معة آخُرها حيَّام ذت أوم السَّ  (2) .السَّ
 (199الحديث رقم )

 .في ذكر يوم السبت حديثان
 الحديث األول :
 :-رحمه هللا -(3)قال اإلمام مسلم 

 (5)اَّش ع  مالا حذ  هن فضأال ذن مد نا:قاا ،اَّههللاى هذد ذن وواىال (4)كرل  حذو ومد نا
 ىهللاى- ل رسوا قاا :قاال(7) م يفة هن مراش ذن ربع  وهن هرلر  حذ  هن،(6) ما م حذ  هن
 لهللانىارى  وكان ،السبت يوم لليهود فكان قبلنا كان من ال معة هن ل حضال- وسهللام ههللايه ل
 لنا تبب هم وك لا واَّمد والسذت ال معة ف عال ،ال معة لأوم ل فيدانا ذنا ل ف ا  اَّمد أوم
 وف  الخالئق قذال ليم الم ض  ال يامة أوم واَّولون  الدنيا حهال من اآلخرون  نمن ال يامة أوم

 . ذأنيم الم ض  واىال رواية
 تخريج الحديث :

 .الذخارت انفرد ذي ا المدأث اإلمام مسهللام دون اإلمام 
 
 
 

                                                 

 4487رقم  811/ 3اإلهالا من مأث تنبعث الرامهللاة   با  – مأكتا  ال – مسهللامىميح اإلمام  (1)
 143ص  النياية ف  غرل  المدأث واَّ ر الذن اَّ أر(2) 
 896رقم  987 /3هدية ه   اَّمة لأوم السذت  با  –  معةكتا  ال – مسهللامىميح اإلمام  (3)
 911، ت رل  النتي أ  ص  الصوف  كرل  حذو اليمدان  كرل  ذن العال  ذن مممد (4)

 344، ت رل  النتي أ  صالصوف  اَّش ع  مالا حذو طارق  ذن سعد (5)

 316، ت رل  النتي أ  ص الصوف  اَّش ع  ما م حذو سهللامان (6)

 491، ت رل  النتي أ  ص اليمان ذن م يفةهو  (7)
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 دراسة رجال اإلسناد : 
 هذــد حذــو مــوالهم (1)الضــذ  لــر ر  ذــن غــ وان ذــن فضــأال ذــن مممــد: هــو  محمــد بــن الفضــيل  -

 (2)ه (  451)ت الصوف  الرممن
 (7)وقـــاا يع ـــو  ذـــن ســــفيان  (6)والع هللاـــ  (5) ،واذـــن ســـعد (4)،واذـــن معـــأن (3) ،و  ـــه اذـــن المـــدأن 

كان  ذتًا ف  المدأث إال حنه كان منمرفًا ف  ه مـان  (9) :  ة شيع  ، وقاا الدارقطن  (8)وال هذ  
لـيَ بـه بـدَ  (11) :كان يغهللاو ف  التشيب ، وقاا النسائ  :وقاا (10)ات ، و كر  اذن مبان ف  ال  

ىـدوق مـن  (13):وفـاا حذـو  رهـة .كـان أتشـيب وكـان مسـن المـدأث  (12) :، وقاا حممد ذـن منذـال
 ىدوق هارف رم  بالتشيب  (15) :شأل ، وقاا اذن م ر (14)وقاا حذو ماتم  .حهال العهللام 

يب ، وقد حطهللاق معظم اَّئمة ال وا ذتو ي ه بالرغم مـن حنـه قالت البام ة : هو   ة ، وقد رم  بالتش
 .رم  بالتشيب  

 .د   ات ناسباق  ر اا اإل -
 اإلسناد: ىالحكم عل

 إسناد  ىميح ،حخر ه الذخارت ومسهللام .

 
********** 

 
 

                                                 

 مضر ذن إلياَ ذن طاذخة ذن دحد ذن ضبة: مضر فف   ماهة، وهم"  ضبة ذن "  إلى النسبة ه  ضذ : ال (1)
 ذن ضبة: ه أال وف  .مالا ذن فير ذن المارث ذن ضبة: قرلش وف  .هدنان ذن معد ذن ربيعة ذن ن ار ذن

  1/41اَّنسا  لهللاسمعان  .ه أال ذن سعد ذن تميم ذن المارث ذن همرو
  354/  36 تي أ  الصماا (2)
  318/ 4تارلل حسما  ال  ات  (3)
 357/  36تي أ  الصماا  (4)
  461/ 5تي أ  التي أ   (5)
  39/ 3معرفة ال  ات  (6)
 461/ 5تي أ  التي أ   (7)
 344/ 3الصاشف  (8)
 461/ 5تي أ  التي أ   (9)

 358/  36تي أ  الصماا  (10)
 المىدر نفسه  (11)
  97/ 8ال رح والتعدأال  (12)
 المىدر نفسه  (13)
 المىدر نفسه  (14)
 885ت رل  التي أ  ص  (15)
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 (211رقم )الحديث 
 رحمه هللا (1)قال اإلمام مسلم 

  ـرلأ ذـنا قـاا: قـاا ،مممـد ذـن م ـاذ  نامـد :قـاال، ل هذـد ذـن وهارون  أونَ ذن سرلأ مد ن 
 حذــ  هــن ســهللامة حم مــولى رافــب ذــن ل هذــد هــن ،خالــد ذــن حأــو  هــن، حميــة ذــن إســماهأال حخذرنــ 
ــال ذأــدت -وســهللام ههللايــه ل ىــهللاى-ل رســوا حخــ  قــاا هرلــر  ــق :فق ــة وجــل عــز هللا خل ــوم الترب  ي

 ال ال ــا  أــوم المكــرو  وخهللاــق، اإل نــأن أــوم الشــ ر وخهللاــق ،اَّمــد أــوم الجبــال فيهــا وخلــق ،الســبت
 العىـر بعـد- السـالم ههللايـه- آدم وخهللاـق، الخميَ أوم الدوا  فأيا وبث ،اَّربعا  أوم النور وخهللاق
 .الهللاأال إلى العىر ذأن فيما ال معة ساهات من ساهة آخر ف  الخهللاق آخر ف  ال معة أوم من

 تخريج الحديث :
 .رت الذخا نفرد ذي ا المدأث اإلمام مسهللام دون اإلمامإ

 دراسة رجال اإلسناد : 
وقـاا  (2):  كر  اذـن مبـان فـ  ال  ـات االنصاري  جابر بن أوس بن صفوان بن خالد بن أيوب  -

 تصهللاـم ذـ اا مدأ ه ليَ : التنيس  مالا ذن إسماق تر مة ف  اال دت وقاا(3)اذن م ر : فيه لأن 
  (4).أ همد يكتذون  ال ونظراا  سعأد ذن يمأى وكان ،بالمدأث العهللام حهال فيه
 سب ت التر مة له ف  المدأث رقم    ة ،وتدليسه ال يضر ، عبد المل  بن جريج القرشي : -
 (22). 
 سب ت التر مة له ف  المدأث رقم   ة ،واختالطه ال يضر ،  حجاج بن محمد المصيصي : -
  (325). 

 باق  ر اا اإلسناد   ات . -
 اإلسناد: ىالحكم عل

 ومسهللام . إسناد  ىميح ،حخر ه الذخارت 

********** 
 :-رحمه هللا-قال ابن األثير  -

ـمَ رَحأَنا فما]  المدأث ومنه - ـذت مـن حْسـُذوها حرادَ  قأـال[  َسـْذتاً  الشَّ ـذت إلـى السَّ  ههللايـه فـُدْطهللاق السَّ
ذت حراد وقأال.  َسَنة هْشرون  ولرادُ  ،خرلفاً  هْشرون  ي اا كما الأوم اسمُ   قهللاأهللاـةً  ال َّمـان مـن ُمـدَّ ً  بالسَّ
 (5). ك أر ً  حو نتكا

                                                 

  السالم ههللايه آدم وخهللاق الخهللاق اذتدا  با  – ىفة ال يامة ال نة والناركتا   – مسهللامىميح اإلمام  (1)
 3785رقم  3415/ 1

  1/39ال  ات الذن مبان  (2)

  448ت رل  التي أ  ص  (3)

 49/ 4تي أ  التي أ   (4)

 143ص  ف  غرل  المدأث واَّ ر الذن اَّ أرالنياية (5) 
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  (211الحديث رقم )

 :-رحمه هللا- (1)قال اإلمام البخاري 
َ َنا َُ  َضـْمَر َ  َحُذـو َحْخَذَرَنـا :َقااَ  ،(2)ُمَممَّد   َمدَّ َ َنا :َقـااَ  ،ِهَيـا    ْذـنُ  َحَنـ  َحِذـ  ْذـنِ  َِّّ  َهْذـدِ  ْذـنُ  َشـِرلاُ  َمـدَّ
ََ  َسِمبَ  َحنَّهُ  َنِمر    َوَرُسـواُ  اْلِمْنَذـرِ  ِوَ ـا َ  َكـانَ  َبـا    ِمـنْ  اْلُ ُمَعـةِ  َأـْومَ  َدَخـالَ  َرُ ـاًل  َحنَّ  ُكرُ َأـ ْ  َماِلـا   ْذنَ  َحَن
 :َفَ ـااَ  َقاِئًمـا -َوَسـهللاَّمَ  َههللاْيـهِ  َُّّ  َىـهللاَّى- َِّّ  َرُسـواَ  َفاْسـَتْ َذالَ  َأْخُطـ ُ  َقاِئم   -َوَسهللاَّمَ  َههللاْيهِ  َُّّ  َىهللاَّى -َِّّ 
ـُذالُ  َواْنَ َطَعـْت  اْلَمَواِشـ  َههللاَصـْت  ،َِّّ  َرُسواَ  َيا  َُّّ  َىـهللاَّى-َِّّ  َرُسـواُ  َفَرَفـبَ : َقـااَ  ُيِغأُ َنـا ََّّ  َفـاْد ُ  (3)الس 

َُ  َقـااَ  اْسِ َنا الهللاَُّيمَّ  اْسِ َنا الهللاَُّيمَّ  اْسِ َنا الهللاَُّيمَّ  :َفَ ااَ  َأَدْيهِ  -َوَسهللاَّمَ  َههللاْيهِ  َِّّ  َواَل  :َحَنـ ـَما ِ  ِفـ  َنـَرى  َمـا َو  السَّ
 َوَراِئـهِ  ِمـنْ  َفَطهللاَعـْت  :َقـااَ  َدار   َواَل ، َذْأـت   ِمـنْ (5) َسـهللاب   َوَبْأنَ  َذْأَنَنا َوَما ،َشْأًئا َواَل  (4)َقَ َهةً  َواَل  َسَما    ِمنْ 

َِ  ِمْ الُ  َسَماَبة   َطْت  َفهللامَّا (6)،الت ْر َما َ  َتَوسَّ َِّّ : َقااَ  َحْمَطَرْت  ُ مَّ  اْنَتَشَرْت  السَّ ـا ،َو ـا م  ـْمس   ر أ ْين   ِسـتًّا الشَّ
 َأْخُطـ ُ  َقـاِئم  - َوَسـهللاَّمَ  َههللاْيـهِ  َُّّ  َىـهللاَّى- َِّّ  َوَرُسـواُ  اْلُمْ ِذهللاةِ  اْلُ ُمَعةِ  ِف  اْلَبا ِ  َ ِلاَ  ِمنْ  َرُ ال   َدَخالَ  ُ مَّ 

ـُذالُ  َواْنَ َطَعـْت  ،ْمـَوااُ اََّْ  َههللاَصـْت  ،َِّّ  َرُسـواَ  َيا :َفَ ااَ  َقاِئًما َفاْسَتْ َذهللاهُ   َفَرَفـبَ  :َقـااَ  ُيْمِسـْكَيا ََّّ  َفـاْد ُ  ،الس 
 َواْلِ َبـااِ (7) اآْلَصـامِ  َههللاـى الهللاَُّيـمَّ  َههللاْأَنا َواَل  َمَواَلْأَنا الهللاَُّيمَّ  :َقااَ  ُ مَّ  َأَدْيهِ  َوَسهللاَّمَ  َههللاْيهِ  َُّّ  َىهللاَّى -َِّّ  َرُسواُ 

ــ (8)َواآْلَ ــامِ  ــةِ  (9)َرا ِ َوالظِل ــَ رِ  َوَمَناِذــتِ  َواََّْْوِدَي ــْت  :َقــااَ  الشَّ َِ  ِفــ  َنْمِشــ  َوَخَرْ َنــا َفاْنَ َطَع ــْم  َقــااَ  الشَّ
ََ  َفَسَدْلتُ : َشِرلا   اُ  الرَُّ الُ  حَُهوَ  َماِلا   ْذنَ  َحَن  .َحْدِرت  اَل  َقااَ  اََّْوَّ

 تخريج الحديث :
 .م هللاهببه  ،ذن هذد ل  هن شرلا،إسماهأال ذن  عفر من طرلق  (10)حخر ه مسهللام

 دراسة رجال اإلسناد:
 حربعأن مدود ف  مات أخطى ، ىدوق  ،المدني هللا عبد أبو نِمرٍ  أ ِبي بنِ  هللا عبد بنِ  شِري ِ  -
 

                                                 

 4144رقم  38، 3االستس ا  ف  المس د ال امب  با  – ال معةكتا   –ىميح اإلمام الذخارت  (1)
 383، ت رل  التي أ  ص  السهللام  الفرذ ذن سالم ذن مممدهو  (2)

 االنفعاا با  من فاَّوا الطا  وتشدأد فوق  من الم نا  بالتا  وت طعت اَّىأهللا  رواية وف  السذال وان طعت (3)
 ف أال معنا  ف  واختهللاف سذأال  مب والبا  السأن بضم وهو الطرق  السذال من والمراد التفعال با  من وال ان 
 ما حمسكوا الناَ إن وقأال أذهللاغيا ما الصأل من سفرها ف  ت د ال إنيا وقأال ذيا يسافر حن الصأل ل هللاة اإلذال ضعفت
 إلى يممهللاونه ما أ دون  فال قهللاته حو الطعام من هندهم ما نفاد وقأال اَّسواق إلى أ هللاذو  ولم الطعام من هندهم
  41/111، همد  ال ارت شرح ىميح الذخارت اَّسواق

 3/174، الدأباذ ههللا  ىميح مسهللام قطعة وال ات ال اف بفتح ق هة (4)

   3/174سهللام ، الدأباذ ههللا  ىميح مالمدأنة ب ر   ذال الالم وسكون  الميمهللاة السأن بفتح سهللاب(5) 

 4/53، فتح البارت  مستدأر  حت التَر م ال (6)

 3/173الدأباذ ههللا  ىميح مسهللام  ،الراذية من وحههللاى ال ذال دون  وه  حصمة  مب والمد اليم   بفتح اآلصام (7)

 حهال ذنا  مىن هو ال وهرت  وقاا الغيضة وه  ح مة  مب اَّ م الصرمان  وقاا والموائط اَّش ار: اآل ام (8)
  44/343، همد  ال ارت شرح ىميح الذخارت الىوا  وهو الم ار  من نةالمدأ
، شرح النووت ههللا  الىغار الرواذ  وه  الرا  وكسر الظا  بفتح ظر  وامدها المع مة الظا  فبكسر الظرا  (9)

 6/454مسهللام 

 857رقم  643م 3الدها  ف  االستس ا  با  –ىال  االستس ا كتا   – مسهللامىميح اإلمام  (10)
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 .ما ه واذن والنسائ ، الشمائال، ف  والترم ت داود، وحذو ومسهللام، الذخارت، له روى (1)ومائة

 :هدت اذن وقاا(4)به بدَ ال :معأن اذن وقاا(3)والع هللا  ،(2)داود وحذو،سعد اذن و  ه

 به، بدَ ال :النسائ  وقاا .(5)ضعأف هنه أروت  حن إال ذرواياته، بدَ فال   ة هنه روى  إ ا

 موضب ف  :وقاا .(7)حخطد ربما وقاا ال  ات ف  مبان اذن و كر (6)بال وت  ليَ :مر  وقاا

 :قهللات .(10)ال در أرى  كان :(9) ىالسا وقاا(8)الش   بعد الش   ف  أيم ربما كان :آخر
 وقد م ر اذن قاله ما فيه فال وا النسائ ، وضعفه وامد، غأر و  ه ف د فيه الن اد قوا اختهللاف

 .السا   قاا كما (11)بال در رم  حنه إلى باإلضافة ذأنيم، توسط
 .باق  ر اا اإلسناد   ات  -

 اإلسناد: ىالحكم عل
 إسناد  ىميح ،حخر ه الذخارت ومسهللام .

 

********** 
 :-رحمه هللا -قال ابن األثير -

 وهـو وُرَغألـف َكرِغأـف   َسـِذأأ َتْىـغأر هـو[  ليـا ُسـَذأِلأ   وههللاأيـا]  َقْأهللاـة مـدأث ف (  ه{ )  سذأ} -
ذى ُمعرَّ   (12).حْسود ُىوْف   و ُ  هو وقأال.  بالفارسية لهللا مي  شل

  (212الحديث رقم )
 
 
 
 

                                                 

 366ت رل  التي أ   ص  (1)
  356/ 1تي أ  التي أ   (2)
  194/ 4ال  ات لهللاع هللا   (3)
 444رواية  ه مان الدارم  ص  –تارلل اذن معأن  (4)
  1/9الصامال ف  الضعفا   (5)
 179/ 43تي أ  الصماا  (6)
  461/ 1ال  ات الذن مبان  (7)
  84مشاهأر ههللاما  اَّمىار ص  (8)
  346السا   ، البىرت ،   ة ف يه ، مات سنة سبب و ال مائة ، ت رل  التي أ  ص هو  كرلا ذن يمأ   (9)

/ 1، تي أ  التي أ   189/ 4، الصاشف  179/ 43، تي أ  الصماا  464/ 1تر مته ف  ال رح والتعدأال  (10)
356 
متنا  إضا (11) فة الشر ال  ل تعال   حهال ال در : هم ال أ  قالوا بال در : حت إسناد حفعاا العباد إال  قدرهم وا 

  695/ 4المواقف لإلأ   
 144ص  النياية ف  غرل  المدأث واَّ ر الذن اَّ أر (12)
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 :-رحمه هللا -(1)ابن سعداإلمام قال 
  ـدتا  مد تـه حنـه (2)ذهللاعنذـر مـن كعـ  ذنـ  حخـو ،مسان ذن ل هذد حخذرنا، مسهللام ذن هفان رناحخذ

 وقأهللاـة ربأذتأيـا وكانتـا ،مخرمـة ذنت قأهللاة مدأث هن مد تا  ،ههللاأبة ذنت ودمأبة ،ههللاأبة ذنت ىفية
  ــم ،النســا  لــه ولــدت وحنيــا  نــا  ذنــ  حخــ  ح هــر ذــن مذأــ  تمــت كانــت حنيــا حمــه حم حذأيمــا  ــد 
 إلــى الىــمابة تذتغــ  فخر ــت ح هــر ذــن ح ــا  هميــن منيــا ذناتيــا فــانت   اإلســالم حوا فــ  ف تــو 

 حخـ تيا وكانـت مـدأبا  مـنين  ولرلـة فبكـت اإلسـالم حوا فـ  -سـهللام و ههللايه ل ىهللاى- ل رسوا
 إ  ال مـــال(5) صـــانتتر  همـــا فذأنـــا معيـــا ذيـــا فـــ هذت :قـــاا (4)صـــوف مـــن ســـبيج عليهـــا (3)الفرىـــة
 هـــ ا فـــ  ح ـــا  كعـــ  مـــن حههللاـــى كعبـــا أـــ اا ال، ول: ال ىـــية المـــدأبا  ف الـــت اَّرنـــ  حنتف ـــت
 فـ  قالـت مـا م ـال فيـه :قالـت  ـم مسان ذن ل هذد نسيه باسم فسمته ال عهللا  سنح  م حذداً  المدأث
 واَّمانــة حدركتـا المـدأبا  ف الــت ،رهـد  فدخ تـه ال مــال ذـرا إ  ال مـال ترتصــان همـا فذأنمـا ،اَّرنـ 
 ... المدأث ". ح ا  حخ  

 تخريج الحديث :
ـــق (7)نعـــيم اَّىـــذيان   ووحذـــ (6)،حخر ـــه الطذرانـــ  هذـــد ل ذـــن مســـان هـــن هفـــان ذـــن  مـــن طرل

به  ،قأهللاة ذنت مخرمة العذدية،هن  وىفية ذنت ههللاية العنذرلة ،دمأبة ذنت ههللاية العنذرلة ،هنمسهللام
 .بم هللاه

 دراسة رجال اإلسناد:
 له روى  ، م ذوا ْهترلَ ل به العنذرت، ال نأد حذو ،التَّميمي حسان بن هللاِ  عبد -

 (8) والترم ت داود، وحذو المفرد، اَّد  ف  الذخارت  .
 .  ة هو :قالت البام ة (10)  ة :ال هذ  وقاا ،(9)ال  ات ف  مبان اذن و كر 

ليبة ِبنتُ  صفيةُ  -  داود، وحذو المفرد، اَّد  ف  الذخارت  ليا روى  ال ال ة، من م ذولة ،ع 
 .ههللاأبة ذنت دمأبة حخت وه (11)م توالتر 
 

                                                 

 4/447الطب ات الصذرت الذن سعد  (1)
ذهللاعنذر ذن همرو: بطن من تميم، من العدنانية، وهم: ذنو ذهللاعنذر ذن همرو اذن تميم ذن مر ذن حد ذن طاذخة  (2)

 4/414، مع م قبائال العر  ر ذن معد ذن هدنان، كانوا يسكنون البىر ذن إلياَ ذن مضر ذن ن ا

 المسمو  وحما بالسأن[  - الُفرَسة: ]  ت وليا والعامة المد  منيا تصون  الت  الرلح ه  و الَفرىة حخ تيا قد (3)
 4/93، غرل  المدأث الذن سالم فبالىاد العر  من

 4/94، غرل  المدأث الذن سالم حسود إال يكون  حمسبه ال الىوف من يعمال  و  فإنه ليا ُسَذأِلأ (4)

 4/94، غرل  المدأث الذن سالم السأر ف  حسرها إ ا بعأرهما ترتصان حنيما تعن  تسرهان ترتصان (5)

 4رقم  7/ 39المع م الصذأر لهللاطذران   (6)
  7474رقم  193/ 34معرفة الىمابة  (7)
  411ت رل  التي أ  ص  (8)
 447/ 8مبان ال  ات الذن  (9)

  919/ 4الصاشف  (10)
  175ت رل  التي أ  ص  (11)
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ال المتابعة، هند م ذولة ه  قالت البام ة : .(1)ال  ات ف  مبان اذن  كرها  .المدأث فهللاأنة وا 

ليب ِبنتُ  دحيبةُ  -  وحذو المفرد، اَّد  ف  الذخارت  ليا روى  ال ال ة، من م ذولة ، ةالعنبِري ةع 
 .ههللاأبة ذنت ىفية حخت وه (2)والترم ت داود،

ال المتابعة، هند م ذولة ه قالت البام ة: (4)"و ِل ت" :ال هذ  وقاا ،(3)ال  ات ف  مبان اذن ا كره  وا 
 .المدأث فهللاأنة

لـةُ  -  هـ  وسـهللام، ههللايـه ل ىـهللاى النذـ  إلـى هـا رت الىـماذيات، إمـدى ، ةالعنبِريـ ةخرمـم ِبنـتُ  قي 
 .(5)وائال ذن بكر ذن  وافد البكرت  مسان ذن مرلث ورفي يا

 .االسناد   ات  باق  ر اا
 اإلسناد على الحكم

 .وفيه ههللاالمسن اإلسناد ه ا
 .مخرمة ذنت قأهللاة هن الرواية ف  حختيا تابعتيا ولصن م ذولة العنذرلة، ههللاأبة ذنت دمأبة  :اَّولى

 .مخرمة ذنت قأهللاة هن الرواية ف  حختيا تابعتيا ولصن م ذولة ههللاأبة، ذنت ىفية  :ال انية

********** 
 :-رحمه هللا -ثيرقال ابن األ  -

 وحىـــالُ .  الهللاَّفظـــة تىـــر ف اْخـــِتالفِ  ههللاـــى[  التســـذيح]  ِ كـــرُ  المـــدأث فـــ  تصـــرر قـــد{ ...  ســـبح} 
 ُي اا.  اتِلَساها منه تْ ُر  مواضبَ  ف  اسُتْعِمال  م النَّ َاِئص من والتذرئة والت ديَ التَّن لهُ :  التَّْسِذيح
 بِفْعــال المىــدر ههللاــى َنْىــ  وهــو ّلِ  َتْن لــه:  ّلِ  انُســْبم فمعنــى وُســبمانا تســذيما حســبِلمه ســبَّمته
ــو  مــن ّل  ُحَذــرئُ :  قــاا كدنــه ُمْضــمر ــة إليــه التَّســر  :  معنــا  وقأــال.  َذــرا  ً  الس  .  طاَهتــه فــ  والِخفَّ
ــْرهة:  معنــا  وقأــال  م ــا اً  الــ لكر حْنــوا  مــن َغأــر  ههللاــى التَّْســذيح يطهللاــق وقــد.  الهللاَّْفظــة هــ   إلــى الس 

 ولَىال ِ  لهللا ِلْكر حيضاً  وي اا.  والنافهللاةِ  التطو   ىال  ههللاى ُيْطهللاق وقد.  وَغأِرهما والتَّْم أد كالتَّْممأد
ــْبمة.  ُســْبَمت  َقَضــأت:  ي ــاا.  ُســْبَمة:  النَّافهللاــة ــخر  التَّســذيح مــن والس  نمــا.  التَّْســخأر مــن كالس   وا 
ــت ــبمة النافهللاــةُ  ُخىَّ ن بالس   الفــرائ  فــ  التَّســذيمات َّن التَّســذيح معنــى فــ  ةُ الفرلضــ شــارَكْتيا وا 
 وقــد.  وا بــة   غأــرُ  حنيــا فــ  واَّْ كــار كالتَّْســذيمات َناِفهللاــة َّنيــا ُســْبمة النَّافهللاــة ِلَىــال  :ف أــال نوافــالُ 
 (6).  ك أراً  المدأث ف  السبمة  كر تصرر

 (211الحديث رقم )

                                                 

  181/ 6ال  ات الذن مبان  (1)
  716ت رل  التي أ  ص  (2)
 ، و كرها بال اا ف اا "  مأبة   359/ 6ال  ات الذن مبان  (3)
  917/ 3الصاشف لهللا هذ   (4)
  84/ 8اإلىابة ف  تمأأ  الىمابة  (5)
 144ص  ث واَّ ر الذن اَّ أرالنياية ف  غرل  المدأ (6)
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 قد وردت لفظة التسبي  في أحاديث كثيرة ،منها
 :-رحمه هللا - (1)إلمام البخاري قال ا 

 َِّّ َ َنا َههللِا   ْذُن َهْذِد  َ َنا ُسْفَيانُ  (2)َمدَّ َ َنا ال  ْهِرت   (3)َمدَّ َهـْن َحِذـ  ُهَرْلـَرَ  َرِضـَ   (5)َهْن َحِذ  َسهللاَمةَ (4)َمدَّ
ُ َههللاْيِه َوَسهللاََّم َقاَا التَّْسذِ  َّّ ُ َهْنُه َهْن النَِّذ ِل َىهللاَّى   .يُح ِلهللارِلَ اِا َوالتَّْىِفأُق ِلهللانِلَسا ِ َّّ

 تخريج الحديث :
،وهمـرو الناقـد ،و هذـر ذـن مـر  ، هـن  حذـو بكـر ذـن حذـ  شـأبة من طرلق (6)حخر ه اإلمام مسهللام 

 .به بم هللاه سفيان ذن هتبة 
 دراسة رجال اإلسناد:

 (31) رقم  ة ،واختالطه ال يضر ، سب ت التر مة له ف  المدأث سفيان بن عيينة :  -
 . ميب ر اا اإلسناد   ات -

 اإلسناد: ىالحكم عل
  إسناد  ىميح حخر ه الذخارت ومسهللام .

********** 
 :-رحمه هللا-قال ابن األثير  -

 (7)  نافهللاةً  حت[  ُسْبَمة معيم ىالَتصم اْ َعهللاوا]  المدأث فمنيا(  ه) 
  (214الحديث رقم )

 :-رحمه هللا - (8)قال اإلمام مسلم 
  إذراهيم هن، اَّهمش هن ،معاوية حذو مد نا :قاا، كرل  حذو اليمدان  العال  ذن مممد مد نا
 ف هللانـا خهللافكـم هاال  حىهللاى  :ف اا دار  ف  مسعود ذن ل هذد حتأنا :قاال (10)وههللا مة ،(9)اَّسود هن
 حمـدنا  عـالف بدأـدأنا فدخـ  خهللافـه لن ـوم و هذنـا :قـاا إقامـة وال بـد ان يدمرنـا فهللام فىهللاوا ف وموا قاا ال

 وطذـق حأـدأنا فضـر  :قـاا ركذنـا ههللاـى حأـدأنا وضـعنا ركـب فهللامـا :قاا شماله هن واآلخر يمأنه هن
 الىــال  أــاخرون  حمــرا  ههللاــيكم ســتصون  إنــه قــاا ىــهللاى فهللامــا :قــاا فخ يــه ذــأن حدخهللايمــا  ــم كفيــه ذــأن

                                                 

 4314رقم 3/64 التىفأق لهللانسا  با   – ال معةكتا   – الذخارت ىميح   (1)
 114، ت رل  التي أ  ص  ههللا  ذن هذد ل ذن  عفر ذن ن يح السعدتهو (  2)

 319 ت رل  التي أ  ص ، سفيان ذن هأأنة ذن حذ  همران ميمون اليالل (  3)

 ل ذن هذد ل ذن شيا  ذن هذد ل ذن المارث ذن  هر  ذن كال  ال رش  ال هرت  مممد ذن مسهللام ذن هذأد( 4)
 916ت رل  التي أ  ص

  619ت رل  التي أ  ص،  حذو سهللامة ذن هذد الرممن ذن هوف ال هرت المدن  (5)

رقم  4/448با  تسذيح الر ال وتىفأق المرح  إ ا ناذيا شئ ف  الىال   –كتا  الىال   –ىميح مسهللام ( 6)
133 

 144ص  النياية ف  غرل  المدأث واَّ ر الذن اَّ أر (7)
با  الند  إل  وضب اَّأدت مب الرك  ف  الركو   –كتا  المسا د ومواضب الىال   –ىميح مسهللام  (8)

 941رقم  478/ 4ونسل التطذأق 
 444، ت رل  التي أ  ص همرو حذو النخع  قيَ ذن أ لد ذن اَّسود (9)

 457، ت رل  التي أ  ص  الصوف  النخع  ل هذد ذن قيَ ذن ههللا مة (10)
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 لمي اتيــا الىــال  فىــهللاوا  لــا فعهللاــوا قــد رحأتمــوهم فــإ ا (1)المــوتى شــرق  إلــى ولخن ونيــا مي اتيــا هــن
 فهللاأــامكم  لــا مــن حص ــر كنــتم وا  ا  ميعــا فىــهللاوا  ال ــة كنــتم وا  ا (2)ســبحة معهــم صــالتكم وا عهللاــوا
 إلـى حنظـر فهللاصـدن  (3)كفيـه ذـأن وليطذـق ولأ نـد فخ يـه ههللاـى  راهيـه فهللايفرش حمدكم ركب وا  ا حمدكم

 .فدراهم وسهللام ههللايه ل ىهللاى ل رسوا حىابب اختالف
 تخريج الحديث :

 .اإلمام مسهللام دون اإلمام الذخارت  نفرد بهإ
 دراسة رجال اإلسناد:

سب ت التر مه لـه    ة ،من ح ذت الناَ ف  اَّهمش، :ازم التميمي خأبو معاوية : محمد بن  -
 . (19 )ف  المدأث رقم 

ـــن مهـــران األســـدي :  - ســـب ت التر مـــه لـــه فـــ    ـــة ،وتدليســـه واختالطـــه ال يضر، ســـليمان ب
 . (19)المدأث رقم

  .(48)سب ت التر مه له ف  المدأث رقم   ة ، يم بن يزيد بن قيس بن األسود النخعي : إبراه -
 .باق  ر اا اإلسناد   ات  -

 اإلسناد:ى الحكم عل
 إسناد  ىميح حخر ه الذخارت ومسهللام . 

 

********** 
 :-رحمه هللا-قال ابن األثير  -

ــِ ال ن ْلنــا إ ا كنــا]  المــدأث ومنيــا - ــَمى ىــال َ  حراد[  الرِلمــاا ُتَمــالل  متــى ُنَســبلح ال َمْن  يعنــ  الضل
ـــال  اْهتمــاميم مـــب كـــانوا حنيــم  ذيـــا ِرف ـــاً  الِ مـــااَ  َوُلِرُلمــوا الرِلمـــاا َيُمط ـــوا متــى ُأباِشـــُرونَيا ال بالىَّ

مساناً   (4) . وا 
  (215الحديث رقم )

 ."لم يرتفع هذا الحديث بهذا اللفظ موقوف ، ولكن يوجد بلفظ  " كان رسول هللا إذا نزل منزالً 
 -رحمه هللا- ( 5)قال اإلمام عبد الرزاق 

 ذــن حنــَ سـمعت :قــاا ،ضـبة ذنــ  مــن ر ـال هــن ،الم ـاذ ذــن شــعبة هـن ،ك أــر ذـن ل هذــد هـن
 .الرحال تحل حتى يرتفع لم من ال ن ا إ ا-سهللام و ههللايه ل ىهللاى-ل رسوا كان ي وا مالا

 تخريج الحديث :
  .نفرد به اإلمام هذد الر اق إ

                                                 

، شرح  ولخن ونيا إلى شرق الموتى معنا  أاخرونيا هن وقتيا المختار وهو حوا وقتيا ال هن  ميب وقتيا (1)
 9/46النووت ههللا  مسهللام 

 4/194، غرل  المدأث الذن ال و ت َناِفهللاةً  حت ُسْبَمةً  َمَعُيم َىاَلَتُصم واْ َعهللاوا (2)

 3/481، ماشية السندت ههللا  النسائ   ليطذق ذأن كفيه  محت لأركب :لأ ند  (3)

 144ص  النياية ف  غرل  المدأث واَّ ر الذن اَّ أر (4)
 3166رقم  916/ 4مىنف هذد الر اق الىنعان   (5)
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 دراسة رجال اإلسناد:
 هذـدوقـاا  (1) م ـرئ  ىـدوق  ال ـامب إمـام : قـاا اذـن م ـر:الطويـل الدمشقي كثير بن هللا عبد -

 الـرا ت  المسـأن حذـو وقـاا (2) بـه بـدَ ال دمشـ  : ف اا هنه  رهة حذو سئالذن حذ  ماتم:  الرممن
 مممـد وقـاا (3) مـاميما  و  دمشـق حهـال م ـرى  كـان الرا ت  ال نأد ذن ل هذد ذن مممد ذن تمام والد
 فبعـث َّذيـه ذراهـامإ قـاا وا   ف ـرح ال ـارئ  ك أـر ذـن ل هذـد ذنـا ىهللاى حذيه هن الغسان  الفي  ذنا

 . (4)الىال  هن ونما  خف ات بالدر  فخف ه ذدمشق الوال  وكان مم   ذن نىر إليه
 اسمه .  ىر ال من ذن  ضبة : لم حه ر ههللا -
 .باق  ر اا اإلسناد   ات  -

 سناد:اإل ىعل الحكم -

 .اسمه ىلم حه ر ههللاسناد  ضعأف فيه ر ال إ -

********** 
 :-رحمه هللا-قال ابن األثير -

َو ُســـذ وح  ]  الـــدها  مـــدأث وفـــ (  َ)  َُ  والفـــتحُ  والفـــتح بالضـــم ُأْرَوَيـــان[  ُقـــد   حص ـــرُ  والضـــم حقـــي
 (5) . التن لهُ  ذيما والمراد.  الُمباَلَغة حْذِنية من وهو اْسِتْعماالً 

  (216لحديث رقم )ا
 :-رحمه هللا-  (6)قال اإلمام مسلم 

 هـن ،هروبـة حذـ  ذـن سـعأد مـد نا، العذـدت بشـر ذـن مممـد مـد نا ،(7)شأبة حذ  ذن بكر حذو مد نا
  ههللايه ل ىهللاى-ل رسوا حن  نبدته هائشة حن ،الشخأر ذن ل هذد ذن مطرف هن،(8) قتاد 
 .والروح المالئكة رب قدوس سبوح وسجوده ركوعه في ي وا كان -وسهللام

 تخريج الحديث :
 .نفرد به اإلمام مسهللام دون اإلمام الذخارت إ

 دراسة رجال اإلسناد:
 .  (135)سب ت التر مه له ف  المدأث رقم    ة ، سعيد بن أبي عروبة : -
 .باق  ر اا اإلسناد   ات  -

 

                                                 

  448ت رل  التي أ  ص  (1)

 411/ 9ال رح والتعدأال  (2)

 174/ 49تي أ  الصماا  (3)

 174/ 49ماا تي أ  الص (4)

 144ص  النياية ف  غرل  المدأث واَّ ر الذن اَّ أر (5)
 187رقم  494/ 4والس ود ف  الركو  ما ي اا با   –كتا  الىال   –ىميح مسهللام  (6)
 431، ت رل  التي أ  ص  الواسط  ه مان ذن إذراهيم شأبة حذ  ذن مممد ذن ل هذد (7)

 194، ، ت رل  التي أ  ص  البىرت  الخطا  ذوح السدوس  قتاد  ذن دهامة ذن قتاد  (8)
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 اإلسناد:ى المكم ههللا
 حخر ه اإلمام مسهللام . ، إسناد  ىميح 

 

********** 
 :-رحمه هللا-قال ابن األثير  -

بَّاَمَتأن حىُبَعْيه فددَخال]  الوضو  مدأث وف  - بامةُ [  ُحُ نه ف  السَّ  الت  اإلىببُ :  والُمَسبِلَمهُ  السَّ
 (1) . التسذيح هند ذيا ُيَشار َّنيا ذ لا ُسمِلأت اإلذْيام َتهللاى

  (217الحديث رقم )
 :-رحمه هللا- (2)داود وقال االمام أب

 هن حذيه هن، شعأ ذن همرو هن، هائشة حذ  ذن موسى هن،(4) هوانة حذو  نا (3)مسدد مد نا
 فدها ؟ الطيور كأف، ل رسوا يا ف اا- سهللام و ههللايه ل ىهللاى- النذ  حتى ر ال حن (5)  د 
 ذرحسه مسح  م ، ال ا  راهيه غسال  م ، ال ا و يه غسال  م ، ال ا كفيه فغسال إنا  ف  بما 

 باطن وبالسبامتأن ح نيه ظاهر ههللاى ذإذياميه ومسح ،أذنيه في (6)السباحتين إصبعيه وأدخل
 حسا  ف د ن ص حو ه ا ههللاى  اد فمن الوضو  هك ا"  قاا  م ، ال ا  ال ا ر هللايه غسال  م ح نيه
 . وحسا  ظهللام"  حو"  وظهللام

 تخريج الحديث :
 ،هن حذو هوانة ،به ذ    مسدد ذن مسرهد حممد ذن داود ،هن من طرلق  (7)حخر ه الطماوت 

بـه بم هللاـه  يعهللاـ  ذـن هذأـد اَّيـادت ،هـن سـفيان ذـن سـعأد ال ـورت  من طرلق(8)وحخر ه الذأي   .منه
  . و لاد 

 دراسة رجال اإلسناد:
 حرسال هنيم . نم  هلم أرو  مدأ نا هناو  (9)هاذد ، ولصنه أرسال :   ةعائشة أبي بن موسى -
 . (8)سب ت التر مه له ف  المدأث رقم  ىدوق،شعيب بن محمد بن عبد هللا القرشي : -

                                                 

 144ص  النياية ف  غرل  المدأث واَّ ر الذن اَّ أر (1)
 449رقم  4/84با  الوضو   ال ًا  ال ًا  –كتا  الطيار   –سنن حذ  داود  (2)
  938، ت رل  التي أ  ص  البىرت  اَّسدت مستورد ذن مسربال ذن مسرهد ذن مسدد (3)

  663ذن هذد ل  ، ت رل  التي أ  ص  الوضاح هو شكرت الي هوانة حذو (4)

، ت رل  التي أ  ص هذد ل ذن همرو ذن العاص ذن وائال ذن هاشم ذن سعأد ذن سعد ذن سيم السيم  (5)
449 

 هند ذيا ُيشار َّنيا ذ لا سمأت اإلذيام، تهللا  الت  اإلىبب: والُمسبمة السبامة"  السبامتأن: " قوله (6)
 4/433حذو داود لهللاعأن   شرح.التسذيح

  447رقم  4/44شرح معان  اَّ ار لهللاطماوت  (7)
  478رقم  75/ 4السنن الصذرت لهللاذأي    (8)
 993ت رل  التي أ  ص  (9)
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 . (8)سب ت التر مه له ف  المدأث رقم  ىدوق، عمرو بن شعيب بن محمد القرشي : -
 باق  ر اا اإلسناد   ات  -

 اإلسناد: ىالحكم عل -

وقـد مسـنه فيـه شـعأ  ذـن مممـد ،وهمـرو ذـن شـعأ  كالهمـا بمرتبـة ىـدوق . سناد  مسـن ،إ -
 (1)اإلمام اَّلبان  

 

********** 
 :-رحمه هللا-قال ابن األثير  -

 حَمـِدها مـن َدَنْونـاَ  لـو ِم ابـاً  سْبعون  العْرش ُدون  َّللل : ]  قاا السالم ههللايه  ذرلالَ  حن]  وفيه(  ه) 
 (2) .[  ربِلنا و ه ُسُبماتُ  َّْمَرَقْتنا

  (218الحديث رقم )
 :-رحمه هللا -  (3)قال اإلمام مسلم

 همرو هن، اَّهمش مد نا ،معاوية حذو مد نا قاال ،(5)كرل  وحذو ،(4)شأبة حذ  ذن بكر حذو مد نا
 – وسهللام ههللايه ل ىهللاى- ل رسوا فأنا قام: قاا موسى حذ  هن(6) هذأد  حذ  هن، مر  ذنا

 أرفـب (7)ولرفعـه ال سـط أخفـ  أنـام حن لـه أنبغـ  وال أنـام ال و ـال هـ  ل إن ف ـاا كهللامات ذخمَ
 بكـر حذـ  روايـة وفـ  النـور م ابـه الهللاأـال همـال قذال النيار وهمال ،النيار همال قذال الهللاأال همال إليه
 .خهللا ه من بىر  إليه انتيى ما وجهه سبحات ألحرقت كشفه لو النار

 تخريج الحديث :
 .نفرد به اإلمام مسهللام دون اإلمام الذخارت إ

 دراسة رجال االسناد : 
 . (775) له ف  المدأث رقم سب ت التر مه   ة ،: عمرو بن مرة بن عبد هللا المرادي  -

                                                 

 4/344سنن حذ  داود  ىميح وضعأف( 1)

 144ص  النياية ف  غرل  المدأث واَّ ر الذن اَّ أر (2)
 لو النور م ابه قوله وف  أنام ال ل إن السالم ههللايه قوله ف  با با   -كتا  اإليمان   –ىميح مسهللام  (3)

 475رقم  464/ 4 خهللا ه من بىر  إليه انتيى ما و يه سبمات َّمرق  كشفه
 431، ت رل  التي أ  ص  الواسط  ه مان ذن إذراهيم شأبة حذ  ذن مممد ذن ل هذد (4)

 911التي أ  ص ، ت رل  كرل  حذو اليمدان  كرل  ذن العال  ذن مممد (5)

 388، ت رل  التي أ  ص  هذأد  حذو مسعود ذن ل هذد ذن هامر (6)

  ومعاشه قوته من وقسمه حمد كال قسط هو ال ت الر ق  حههللام ول بال سط أرلد ولرفعه ال سط أخف  قوله (7)
 ف  والمىهللامة فيه المكمة ههللاى وقاسمه الر ق  م در حنه أرلد وتوسعته بسطه والرفب ، وتضأي ه ت تأر  فالخف  

 اآلية ال يامة لأوم ال سط الموا لن ونضب تعالى ل قاا المأ ان بال سط حراد يكون  حن وهو آخر و ه وفيه ، م دار 
نما قسطا المأ ان سم  فهللا لا ال سمة ف  العدا ي ب وبالمأ ان العدا ال سط َّن قسطا المأ ان وسم   م ال ه ا وا 
  4/681، غرل  المدأث لهللاخطاذ   ويمضيه مكمه من ولنشئه الخهللاق حمر من أدذر  فيما
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ســب ت التر مـــه لــه فـــ   مـــن ح ذــت النـــاَ فــ  اَّهمـــش،  :   ــة ، محمــد بـــن خـــازم التميمـــي  -
 . (51)المدأث رقم 

سب ت التر مه له ف  المدأث    ة ،وتدليسه واختالطه ال يضر،  : سليمان بن مهران األسدي -
 . (19)رقم 

 .باق  ر اا اإلسناد   ات  -

 اد:اإلسن ىالحكم عل
 حخر ه الذخارت ومسهللام .  ، إسناد  ىميح

********** 
 :-رحمه هللا-قال ابن األثير  -

ــه]  آخــر مــدأث وفــ (  َ)   شــى  ُكــالَّ  وْ يــه ُســُبماتُ  َّْمرَقــت َكَشــَفه لــو النــارُ  حو النــورُ  م اُب
 وقأال.  ّل  ْسبمان:  ُقهللات.  الوْ هِ  الَمَسنَ  رَحأت إَ ا َّنا مماِسُنه:  الوْ ه ُسُبمات[  بىر  حْدَركه
 الفعــــال ذــــأن معَتــــَر    كــــالم   و يــــه ُســــُبمات إن:  وقأــــال.  و يــــه ُســــْبمان حت:  لــــه تْن لــــه معنــــَا 

 كـال ّل  ُسـُبمات َّْمرقـت:  قـاا فكَدنـه َبَىـر  حدَركـه شـى  ُكـالَّ  َّْمرَقـت كَشفيا لو حت:  والَمْفُعوا
 ُكهللالـه هـ ا مـن وحقـر ُ .  فيـه من ُكالَّ  باَّللل  عيا ُ وال ل تال الذهللادَ  الَمهللااُ  َدَخال لو:  ت وا كما حبىر  شى 
 ههللايــه وَقــب مــن كــالَّ  َّْههللاــاَ  شــى    هنــه الِعبــادَ  َتْم ــ  التــ  ّل  حنــوار مــن اْنَكشــف لــو:  المعَنــى حن
كـاً  ال ذالُ  وت طَّب َىِع اً  السالم ههللايه موسى َخرَّ  كما الن ور  لا ـا دل  . وتعـالى ُسـْبمانه ّلُ  َت هللاَّـى لمَّ
(1) 
 (2)سبق تخريجه  *

********** 
 :-رحمه هللا -قال ابن األثير -

َبْمالُ  اإلِذالِ  خأرُ ]  فيه{ ...  سبمال}  - ْخم حت[  السِل  (3). الضَّ
  (219الحديث رقم )
 .هتخريج ل ىلم أعثر علقالت الباحثة :

 :-رحمه هللا-قال ابن األثير  -

 هنـه ُتَسـبِلم  ال:  ف ـاا َسـرقيا سـاِرق   ههللاـى تدُهو َسِمَعيا حنه]  هائشة مدأث ف (  ه{ )  سذل} 
رقة استم َّه ال ت اإل مَ  هنه ُتَخفِلِفى ال حت[  ههللايه ذُدَهاِئاِ   (4)  .بالسَّ

  (211الحديث رقم )
                                                 

 144ص  النياية ف  غرل  المدأث واَّ ر الذن اَّ أر (1)
 (318سذق تخرل ه ف  المدأث رقم )(  2)

 144ص  النياية ف  غرل  المدأث واَّ ر الذن اَّ أر(3) 
 144ص  النياية ف  غرل  المدأث واَّ ر الذن اَّ أر(4) 
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 :-رحمه هللا - (1)داود وقال االمام أب
َ َنا َ َنا ،َشْأَبةَ  َحِذى ْذنُ  ُهْ َمانُ  َمدَّ  َهنْ  ،َ اِذت   َحِذى ْذنِ  َمِذأ ِ  َهنْ ، شِ اََّْهمَ  َهنِ ، ِغَياث   ْذنُ  َمْفُص  َمدَّ
ع ل ْت  َلَيا(2) ِمهللاَمَفة   ُسِرَقْت  :َقاَلْت  َهاِئَشةَ  َهنْ  ،َهَطا    ل ى ت ْدُعو ف ج  ا م نْ  ع  ق ه  ر   ىهللاى- النَِّذى   َفَ َعالَ  س 

ِفى الَ  َحىْ  ُتَسذِلِخى الَ  َداُودَ  َحُذو َقااَ . « َهْنهُ  ُتَسذِلِخى الَ  » َيُ واُ  -وسهللام ههللايه ل  .َهْنهُ  ُتَخفِل
 تخريج الحديث :

مــن طرلــق يمأــ  ذــن ســعأد ال طــان ،هــن ســفيان ال ــورت،هن مذأــ  ذــن حذــ   (3)، النســائ  حخر ــه
 به بم هللاه.  اذث

مـن طرلـق مممـد ذـن مـا م ،هـن اَّهمش،هـن  (5) ،واسماق ذـن راهويـة(4) ،اذن حذ  شأبةحخر ه و 
 به بم هللاه. مذأ  ذن حذ   اذث

مــن طرلــق وكيــب ذــن ال ــراح ،هــن ســفيان ال ــورت،هن مذأــ  ذــن حذــ  (6) ،ذــن منذــال حممــدحخر ــه و 
 به بم هللاه.  اذث

 به بم هللاه. من طرلق سفيان ال ورت،هن مذأ  ذن حذ   اذث(7) ،الع أهللا حخر ه و  
مـن طرلـق هذـد الـرممن ذـن ميـدت ،هـن سـفيان ال ـورت،هن مذأـ  ذـن حذـ  (8)الصالبادت حخر ه و  

 به بم هللاه.  اذث
م اهـد  اسـماهأال ذـن سـالم،هن الوضاح ذن هذد ل اليشكرت،هن من طرلق(9)الطذران   وحخر ه 

 .به بم هللاه ،هائشة ذن  ذر،هن 
 دراسة رجال اإلسناد:

 مفظه تغأر ف يه،   ة ال اض ، الصوف  همر حذو النخع ، معاوية ذن طلق بن غياث بن حفص -
 .ال ماهـة لـه روى (10)ال مـانأن قـار  وقـد ومائـة، وتسـعأن خمـَ حو حربـب سـنة مـات اآلخـر، فـ  قهللاًيال
نمـا وغأرهم، .والع هللا  .والنسائ  .معأن واذن .سعد كاذن الن اد و  ه  ووىـفه بـاالختالط، فيـه تصهللاـم وا 
 اَّولـى المرتبـة فـ  م ـر اذـن هـد  ف ـد لتدليسه فبالنسبة (11)بالتدليَ والدارقطن ، وحممد، سعد، اذن

                                                 

 1544رقم  4/999با  الدها  –  الىال  كتا–سنن حت داود  (1)
  3/454، شرح حذ  داود لهللاعأن  .به أهللاتمف ما -الميم بكسر -مهللامفة  مب: المالمف (2)

 48448رقم  437/ 1السنن الصذرت لهللانسائ   (3)
 41454رقم  418/ 41مىنف اذن حذ  شأبة  (4)
 4333رقم  645/ 4مسند اسماق ذن راهوية  (5)
 59 391رقم  446/ 6ال مسند حممد ذن منذ (6)
  433رقم  4/364الضعفا  الصذأر لهللاع أهللا   (7)
  397رقم  475/ 4بمر الفوائد المسم  بمغان  االخيار لهللاصالبا ت  (8)
  4539رقم  481/ 1المع م الصذأر لهللاطذران   (9)

 474ت رل  التي أ  ص  (10)
/ 8، تارلل بغداد 489/ 4ال رح والتعدأال ،  485/ 6، الطب ات الصذرت  471/ 3تر مته ف  التارلل الصذأر  (11)
،  357/ 4، ت كر  المفاظ 96/ 7، تي أ  الصماا  441/ 4، ال  ات لهللاع هللا   6/311، ال  ات الذن مبان  488

  498/ 3، تي أ  التي أ   414/ 4الصاشف 
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 ضـعًفا اختالطـه أو ـ  لـم الـ ت اَّوا ال سـم فـ  العالئـ  هـد  الختالطـه، وبالنسـبة(1)المدلسـأن مـن
 وا  ا مدأ ـه، بعـ  أت ـى  ذـت   ـة :شـأبة ذـن يع ـو  قـاا .حيًضـا الىميمأن ر اا حمد :وقاا حىالً 
   ة فيو كتابه من هنه كت  فمن است ض ، بعدما مفظه سا  : رهة حذو وقاا .ف ذت كتابه من مدث
 فمدأ ـه :العالئـ  قـاا .مفظـه فمن والصوفة ذبغداد مفص هب مدث ما  ميب :معأن اذن وقاا .ىالح
 الن ـاد، و  ـه كمـا   ـة هـو :قالـت البام ـة  (2)اآلخـر فـ  مفظـه مـن بـه مـدث مما المناصأر من ونمو 

 يضر  ال واختالطه وتدليسه
 .(664)سب ت التر مه له ف  المدأث رقم  ة ،  عثمان بن محمد بن إبراهيم العبسي : -

ختالطه ال يضر، :ان األسدي سليمان بن مهر   - سب ت التر مه له ف  المدأث    ة ،وتدليسه وا 
 . (45)رقم 

  (654)سب ت التر مه له ف  المدأث رقم   ة ،ك أر اإلرساا ،   عطاء بن أبي رباح القرشي: -

   ـة .(4)ْالُصـوف  َوالهممـ (3)صـاههللا ال ْاََّسدت مأىي  َحذو دَأنار ذن قيَ سمه وا ،ث اِبت أِبي بن حِبيب - 
 ذ لا وىفه وممن .(5)ومائة شر    تسب سنة مات والتدليَ اإلرساا ك أر كان لصنه و  هللاأال ف يه

 هـن  اذـت حذـ  ذـن مذأـ  أـروِ  لـم  :المـدأن  ذـن ههللاـ  وقاا ،(7)والدارقطن  ، خ لمة واذن(6) مبان اذن
 ههنـ وحمادأ ـه  :ن المـدأ اذـن و اد ،(9) رهـة حذـو قـاا وكـ لا ،(8)اً  وامـد مـدأ ا إال ضـمر  ذـن هاىـم

  وقاا(11) داود حذو قاا المعنى وبي ا ،(10)الواسط  خالد ذن همرو هن مدخو   ه  إنما التىح،
 إليـا حمـ  حأيمـا  اذـت حذـ  ذـن ومذأـ  كيأـال ذـن سـهللامة هـن حذـ  سـدلت : منذـال ذـن حممد ذن ل هذد

 هـن روى   :الذـ ار ااوقـ(12) ـا  حذـ  ذن مذأ  من مدأ ا ح ذت كيأال ذن سهللامة  :ف اا ؟ امدأ  وح ذت

 فـ  م ـر اذـن و كـر (14)منـه سـماهه يىـح ال حنـه سـننه فـ  الـدارقطن  و كـر ،(13) المنـاصأر هاىـم

 .بالسما  حههللايا يىرلح حن أ   والت  .(15)المدلسأن طب ات من ال ال ة المرتبة

                                                 

  31طب ات المدلسأن ص  (1)
  39المختهللاطأن لهللاعالئ  ص  (2)
  9،34ذن  كاهال ، اَّ نسا  لهللاسمعان  الصاههللا  :  ه   النسبة ال    (3)
  451/ 4ر اا ىميح الذخارت لهللاصالبا ت  (4)
  348ت رل  التي أ  الذن م ر ص  (5)
  417، 1ال  ات الذن مبان  (6)
  48طب ات المدلسأن الذن م ر ص  (7)
  38/ 4المراسأال الذن حذ  ماتم  (8)
  498/ 4 امب التمىأال ف  حمكام المراسأال  (9)

  144/ 4ههللاال الترم ت الذن ر    شرح (10)
  4/496سااالت اآل رت َّذ  داود  (11)
 67 /3العهللاال ومعرفة الر اا لإلمام حممد  (12)
  11/ 9تي أ  التي أ  الذن م ر  (13)
 498/ 4 امب التمىأال ف  حمكام المراسأال  (14)
   48طب ات المدلسأن الذن م ر ص  (15)
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 ولم يىرح بالسما  ف  المدأث ..والتدليَ اإلرساا ك أر لصنه   ة هو :ةالبام  تقال

 . اا اإلسناد   ات باق  ر  -

 االسناد :ى الحكم عل -

 (1)اإلمام اَّلبان   ضعفهوقد  ،ضعأف سناد إ -

********** 
 :-رحمه هللا-قال ابن األثير  -

 (2). َأِخفل  حت[  المر   هنا يَسذِللْ  حْميهللانا]  هنه ّل  رض  ههللا  مدأث ومنه -
  (211الحديث رقم )

 .هتخريج ل ىلم أعثر علقالت الباحثة : 
********** 

 :-رحمه هللا-قال ابن األثير  -

[  وكألهـــا وِســـبَاَخيا فإيَّـــاا ودَخهللاتيـــا ذيـــا َمـــَرْرت إن - الَبْىـــر  و كـــر - َّنـــَ قـــاا حنـــه]  وفيـــه -
ــبا ُ   وقــد.  الشــَ ر بعــَ   إال ُتْنِذــت تصــادُ  وال الُمهللاومــة تْعهللاوهــا التــ  اَّرُ   وهــ  َســَذخة  مــب:  السِل
 (3) .المدأث ف   كرها تصرر

  (212الحديث رقم )
 :-رحمه هللا - (4)داود وقال االمام أب

َ َنا بَّاحِ  ْذنُ  َِّّ  َهْذدُ  َمدَّ َ َنا ،الىَّ ـَمدِ  َهْذـدِ  ْذـنُ  اْلَعِ لـ ِ  َهْذـدُ  َمـدَّ َ َنا ،الىَّ  حَْههللاُمـهُ  الَ  - اْلَمنَّـاطُ  ُموَسـى َمـدَّ
َ   ْذنِ  ُموَسى َهنْ  - َ َكَر ُ  ِإالَّ  َِ  َهنْ  َحَن  َلـهُ  َقـااَ  -وسـهللام ههللايـه ل ىـهللاى- َِّّ  َرُسـواَ  َحنَّ  َماِلا   ْذنِ  َحَن
َُ  َيا » ََ  ِإنَّ  َحَن ُرونَ  النَّا نَّ  َحْمَىاًرا(5) ُيَمىِل   أ ْنت   َفِإنْ  اْلُبَىْأَر ُ  َحوِ  اْلَبْىَر ُ  َلهُ  ُيَ ااُ  ِمْنَيا ِمْىًرا َواِ 

ْرت   ــر  ــا م  ــا أ وْ  ِبه  ْلت ه  خ  ــا    د  ا ف ِإيَّ ه  ِســب اخ  ه ــا (6)و  ِكال ء   (8)ِبَضــَواِمأَيا َوَههللاْيــاَ  ُحَمَراِئَيــا َوَبــا َ  َوُســوَقَيا(7) و 
 .« َوَخَناِ لرَ  ِقَرَد ً  ُيْىِبُمونَ  َأِذأُتونَ  َوَقْوم   (9)َوَرْ ف   َوَقْ ف   َخْسف   ِذَيا َيُكونُ  َفِإنَّهُ 

 تخريج الحديث :
                                                 

 4/157سنن حت داود  ىميح وضعأف (1)

 144ص  لنياية ف  غرل  المدأث واَّ ر الذن اَّ أرا(2) 
 144ص  النياية ف  غرل  المدأث واَّ ر الذن اَّ أر (3)
 1544رقم  4/999با  الدها  –كتا  الىال  –سنن حت داود  (4)
 44/383هون المعذود  ،المىر اتخا  والتمىأر بالدا أتخ ون  حت: حمىارا يمىرون  (5)

  مهللاح  ات حر  حت فكسر بفتح سذخة  مب السأن بكسر وهو ياسباخ فام ر حت:وسباخيا (6)
 44/383،هون المعذود الش ر بع  إال تنذت تصاد وال المهللاومة تعهللاوها الت  اَّر  ه  الطأذ  وقاا 

 44/383،هون المعذود  السفن فيه تربط ال ت الموضبوقأال   بالبىر  موضب : وكال ها (7)

 بالع لة حمر وه ا  باليا ذيا المراد وقأال لهللاشمَ البار   النامية  وه الضامية  مب :بضوامأيا وههللايا (8)
  49/131، مرقا  المفاتيح شرح مشكا  المىاذيح نوامأيا ال م فالمعنى

 بعد الموتى اَّر  ق ف حو بارد  شدأد  رلح حت(  وق ف)  فأيا وغأذوبة اَّر  ف   ها  حت: خسف (9)
 44/384هون المعذود  ،شدأد   ل لة حت(  ور ف)  ههللاأيم تمطر بدن بالم ار  حههللايا رمى حو دفنيا
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حذيـه ،هـن  هـن،النضر ذـن مفـص رلق كالهما من ط (2)والع أهللا   (1) ،الموىهللا  ىيعهللا وحخر ه حذ
 .به ذ    منه   د 

بـه ذ ـ   هـن حنـَ  ، لـاد ذـن االذـرص هذـد الخـالق حذـو هـان ، هـن من طرلق(3)وحخر ه الطذران  
 .منه

 دراسة رجال اإلسناد:
 .ر اا اإلسناد   ات   ميب  -

 اإلسناد: ىالحكم عل -

 (4)وقد ىممه اإلمام اَّلبان   إسناد  ىميح، -

********** 
 :-رحمه هللا -ال ابن األثيرق -

ـَعر واسِتئىــاا الَمهللاـق هــو[  َفـاش   فـأيم التَّســذأدُ ]  الخـوارذ مــدأث فـ (  ه{ )  سـذد} -  وقأــال.  الشَّ
َِ  وغْسالِ  التَّده ن َتراُ  هو  (5) . الرَّح

  (211الحديث رقم )
 :-رحمه هللا- (6)قال االمام الطبراني

 الضـذ  سـهللايمان ذـن سـهللام نـا قـاا ،الرمـائ  موشـ  ذـن مممـد نا قاا ،هللا أاَّ  هأر ذن مممد مد نا
  ل ىهللاى -ل رسوا قاا :قاا الخدرت  سعأد حذ  هن، سأرلن ذن مممد هن مر  حذو نا :قاا

 ن ـــر أنت رونـــه (7)تـــراقأيم أ ـــاو  ال ال ـــرآن ي ـــراون  المشـــرق  قذـــال مـــن حقـــوام أ ـــ   -ســـهللام و ههللايـــه
 (9)فاش فيهم التسبيد فوقه ف  السيم يعود تىم فيه يعودون  ال  م ،الدأن من أخر ون   (8)الدقال

 تخريج الحديث :
هـن  ،مممـد ذـن مسـهللام ال هـرت  مـن طرلـق (10)،انفرد به الطذرانـ  ذيـ ا الهللافـظ ولصـن حخر ـه الذخـارت 

 به ذ    منه. حذ  سعأد الم رت  ،هنسهللامة ذن هذد الرممن  حذ

                                                 

  368رقم  389/ 4مع م حذ  يعهللا  الموىهللا   (1)
 4851رقم  351/ 1الضعفا  الصذأر لهللاع أهللا   (2)
  6159رقم  467/ 6المع م االوسط لهللاطذران   (3)
 5/417ىميح وضعأف سنن حذ  داود ( 4)

 144ص  أرالنياية ف  غرل  المدأث واَّ ر الذن اَّ  (5)
 6411رقم  487م 6المع م االوسط لهللاطذران   (6)
 ف  والىعود ال ذوا هدم هن كناية وهو والعاتق النمر ذأن العظم وه  بالفتح ترقو   مب  :تراقأيم أ او  ال(7) 

  4/477، تمفة اَّمو ت  العر  موضب

  6/386، الدأباذ ههللا  مسهللام  ردئ تمر وهو:  وال اف الداا بفتح:  الدقال (8)
ْعرِ  اْسِتْئىااُ  وهو :َفاش   ِفأِيم التَّْسِذأدُ  (9)  4/199، غرل  المدأث الذن ال و ت   بالَمهللْاقِ  الشَّ

 4641رقم  1/311با  هالمات النذو  ف  االسالم –كتا  المناق  –ىميح الذخارت  (10)
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، هـــن ذـــد الـــرممنســـهللامة ذـــن ه  هـــن حذـــ ،مممـــد ذـــن مســـهللام ال هـــرت  مـــن طرلـــق(1)مســـهللام حخر ـــه و 
 به ذ    منه. حذ  سعأد الم رت  الضماا اليمدان  ،هن
 دراسة رجال اإلسناد:

، وقاا اإلمام حممد ذن (2) كر  اذن مبان ف  ال  ات حذومر ، : البصري   الرحمن عبد بن واصل -
 الرممن هذد ذن واىال ف اا مر  حذ  اسم هن داود حبا سدلتقاا اآل رت :  ، (3)منذال :   ة

وقاا مر  آخرت : ىدوق أتصهللامون ف  رواأته هن  (5)ل هذ  :   ة اقاا ،(4)منه ح ذت سعأد  وحخو 
 هذد ذن واىال هن سئال نهح معأن ذن يمأى هن منىور ذن اسماقوقاا (6)المسن البىرت 

قاا اذن م ر : ىدوق هاذد وكان أدلَ  (8)خرت : ىالح حوقاا مر   (7)مشيور: قاا الرممن
 الرممن هذد ذن واىال مر  حذ  هن ههللايا وسدلتوقاا اذن حذ  شأبة   (9)هن المسن البىرت 

 (12)قاا اذن سعد: كان فيه ضعف (11)قاا شعبة: هو من حىدق الناَ (10)ضعيفا كان ف اا
  (13)وقاا النسائ  : ضعأف

 مادأثح ههللاى حبامر  وقفت غندر  عفر ذن مممد قاا(14)وقاا ف  موضب آخر ليَ به بدَ 
 حو مدأ ا اال سمعه نهح منيا ش   ههللاى ن ف فهللام قاا حو المسن من احسمعي لم ف اا المسن
 قالت البام ة: هو ىدو.(15)مدأ أن

  :  كر  اذن مبان ف  ال  ات ،(16)لييْ األَّ  يعلى أبو زهير بن محمد -
 
 

                                                 

 4161رقم  711/ 3با   كر الخوارذ وىفاتيم – ال كا  كتا  – مسهللامىميح  (1)
  995/ 7ت الذن مبان ال  ا (2)

  939/ 3العهللاال ومعرفة الر اا  (3)

 4/499سااالت حذ  هذ  اآل رت  (4)

  416/ 3الصاشف  (5)

  748/ 3المغن  ف  الضعفا   (6)

  5/35ال رح والتعدأال  (7)

  44/ 5ال رح والتعأال  (8)

  975ت رل  التي أ  ص  (9)

  4/99سااالت مممد ه مان  ذن حذ  شأبة الذن المدأن   (10)

  499/ 4ال رح والتعأال  (11)

  379/ 7الطب ات الصذرت  (12)

  116/  41تي أ  الصماا  (13)

 116/  41تي أ  الصماا  (14)

  446/ 4تمفة التمىأال ف   كر روا  المراسأال  (15)

 4/347،اَّنسا  ااسمعان  هللا : ه   ذهللاد  ههللاى سامال بمر ال هللا م مما أهللا  ديار مىرأْ االَ ( 16)
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 ما الدارقطن : قاا (2)بسنتأن موته قذال اختهللاط :ال هرت  غالم اذن قاا (1)، وليم أخطى  وقاا
 كان ، قاا اذن م ر: ش   ال: معأن ذن يمأى قاا (3) ،حمادأث ف  حخطد قد بدَ به كان

  من روى  ما قال مشيورا شاهرا
 ننتظـر  دههللاأـ   فـ  ف عـدنا اتأنـا  الرا ت  ماتم حذو وقاا، ،(4) ذ اا ليَ حخبارت :   ر  قاا، المدأث
  (5)اليه نر ب ولم اف هذن الشان ه ا حهال من ليَ نهح ههللامنا ليهإ نظرنا فهللاما ض ر نهح ف كر ف ا 

 قالت البام ة :هو ضعأف 
 ي ـيم ال وهـم مدأ ـه فـ  مـر  حذـى هنقـاا الع أهللاـ : بىـرى  ،هشام حذو :الضبي سليمان بن سلم -

 .ولم حه ر ههللا  قوا آخر ، آلمد من الن اد  (6)المدأث
 تر مة له . ى: لم حه ر ههللاالرحائي حوشب بن محمد -
 .باق  ر اا اإلسناد   ات  -

 اإلسناد : ىالحكم عل -

لـم  ، الرمـائ موشـ  ذـن مممـد،ضـعأف ،و هللا أاَّ   يعهللاـى حذـو  هأـر ذـن مممـدفيه  ،سناد  ضعأفإ
 .حه ر ههللا  تر مة له

********** 
 : -رحمه هللا -قال ابن األثير  -

 (7)  . والتَّْسِذأدُ  التَّْمهللاأقُ  ِسيماُهم]  آخر مدأث وف  -
 (214الحديث رقم )

 :-حمه هللار -  (8)قال االمام البخاري 
َ َنا َ َنا ،الن ْعَمـــانِ  َحُذــو َمــدَّ ـــدَ  َســِمْعتُ  ،َمْيُمـــون   ْذــنُ  َمْيـــِدت   َمــدَّ ثُ  ،ِســـأِرلنَ  ْذــنَ  ُمَممَّ  ْذـــنِ  َمْعَذــدِ  َهـــنْ  ُيَمــدِل
 َأْخـُرذُ : َقـااَ - َوَسـهللاَّمَ  َههللاْيـهِ  َُّّ  َىـهللاَّى النَِّذـ لِ  َهـنْ - َهْنـهُ  َُّّ  َرِضـ َ - اْلُخـْدِرتلِ  َسـِعأد   َحِذـ  َهـنْ  ،ِسأِرلنَ 
  َ  (9)َتَراِقَأُيمْ  ُأَ اِو ُ  اَل  اْلُ ْرآنَ  َوَيْ َرُ ونَ  اْلَمْشِرقِ  ِقَذالِ  ِمنْ  َنا
 

                                                 

  131/ 7مبان  ال  ات الذن (1)

 434/ 4االغتباط بمن رم  من الروا  باالختالط  (2)

 4/449سااالت مم   ذن أوسف السيم  لهللادارقطن   (3)

  471/ 9لسان المأ ان  (4)

  398/ 7ال رح والتعدأال  (5)

 3/466ضعفا  الع أهللا   (6)

 144ص  النياية ف  غرل  المدأث واَّ ر الذن اَّ أر(7) 
 7963رقم  463/ 5قرا   الفا ر والمنافق  با –التومأد تا  ك– الذخارت ىميح  (8)
،  والعاتق النمر ن ر  ذأن ال ت العظم وه  الواو وفتح ال اف وضم الرا  وسكون  حوله بفتح ترقو   مب تراقأيم (9)

 46/364همد  ال ارت شرح ىميح الذخارت 
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أنِ  ِمـنْ  (1)َيْمُرُقونَ   ـْيمُ  َيْمـُرقُ  َكَمـا الـدِل ِميَّـةِ  ِمـنْ  السَّ ـْيمُ  َيُعـودَ  َمتَّـى ِفيـهِ  َيُعـوُدونَ  اَل   ُـمَّ  الرَّ  ُفوِقـهِ  ِإَلـى السَّ
 .(3) التَّْسِبيدُ  ق ال   أ وْ  التَّْحِليقُ  ِسيم اُهمْ  َقااَ  (2)يَماُهمْ سِ  َما ِقأالَ 

 تخريج الحديث :
 .مام مسهللاممام الذخارت دون اإلنفرد به اإلإ

 دراسة رجال اإلسناد:

 .الصبار الذخارت  شأو  حمد وهو (4)َل به وَهاِرم   ،السدوسي الفضل بن محمدأبو النعمان : -
 :منيم العهللاما  من  مب   المفظ وتغأر لالختالط نسبه وممن ط،باالختال اتيم لصنه ،   ة

 .(7)العهللاما  من وغأرهم(6)ماتم حذ  واذن(5)الذخارت 
 .باق  ر اا اإلسناد   ات  -

 اإلسناد :ى الحكم عل -

 إسناد  ىميح ،حخر ه اإلمام الذخارت. 

********** 
 :-رحمه هللا-قال ابن األثير  -

 ههللايــه ّل  ىــهللاى النذــ  إلــى اَّْســَذِ أِلأن مــن ر ــال  ــا ]  بــاَه اذــن مــدأث فــ (  َ{ )  ســذ }  -
 الُمشـ َّرِ  لمىـن َمْسـهللاَمةً  كـاُنوا :قأـال.  الِ ْ لـة مـدأث فـ   ْكـر   ليـم الَمُ ـَو مـن قـوم   هـم[ .  وسـهللام
 (8). اَّسَاِذَ   وال مبُ  حْسذِ ىل  الوامدُ  الَبْمرلن حْر  من

  (215الحديث رقم )
 :-رحمه هللا- (9)داود وأب اإلمامقال 
َ َنا َ َنا ،اْلَيَماِمى   ِمْسِكأن   ْذنُ  ُمَممَّدُ  َمدَّ ـانَ  ْذـنُ  َيْمَأـى َمدَّ َ َنا ،َمسَّ  ِهْنـد   َحِذـى ْذـنُ  َداُودُ  َحْخَذَرَنـا، ُهَشـْيم   َمـدَّ
و ْذنِ  ُقَشْأرِ  َهنْ  َ   اْذنِ  َهنِ ، َهْذَد َ  ْذنِ  َذَ اَلةَ  َهنْ ، َهْمر  اء   :َقـااَ  َهبَّا ُجلٌ  ج   ِمـنْ  (10)األ ْسـب ِذيِ ين   ن  مِ  ر 
َُ  َوُهمْ  - اْلَبْمَرْلنِ  حَْهالِ    ُـمَّ  ِهْنـَد ُ  َفَمَكـثَ  -وسـهللام ههللايـه ل ىـهللاى- َِّّ  َرُسـواِ  ِإَلى - َهَ رَ  حَْهالِ  َمُ و
 َهْذـدُ  َوَقـااَ  َقـااَ . اْلَ ْتـالُ  َحوِ  اإِلْسـاَلمُ :َقـااَ  َمـهْ : ُقهللاـتُ . َشـر   َقـااَ  ِفـيُكمْ  َوَرُسـوُلهُ  َُّّ  َقَضى َما َفَسَدْلُتهُ  َخَرذَ 

َ   اْذــنُ  َقــااَ . اْلِ ْ َلــةَ  ِمــْنُيمُ  َقِذــالَ  َهــْوف   ْذــنُ  الــرَّْمَمنِ  َُ  َفَدَخــ َ : َهبَّــا  َهــْوف   ْذــنِ  الــرَّْمَمنِ  َهْذــدِ  ِبَ ــْواِ  النَّــا
                                                 

 46/364، همد  ال ارت شرح ىميح الذخارت أخر ون  حت :يمرقون  (1)

 461/ 4، الدأباذ ههللا  مسهللام  هالمتيم حت: سيماهم (2)

  4/435، فتح البارت الذن م ر  غأر  حو بالمهللاق الشعر استئىاا حت التسذأد(3)

  3/5ن هة اَّلبا  ف  اَّل ا  الذن م ر  (4)
  4/318التارلل الصذأر لهللاذخارت  (5)
   8/95ال رح والتعدأال الذن حذ  ماتم  (6)
/ وانظر  449، اإلغتباط لهللاسبط اذن الع م  المطذو  ف  نياية اإلهتباط ص  446  ص المختهللاطأن لهللاعالئ (7)

 414 -356ب ية اَّقواا ف  مع م المختهللاطأن َّممد ذن منذال ص 
 144ص  النياية ف  غرل  المدأث واَّ ر الذن اَّ أر (8)
 16 41رقم  441/ 4َو با  ف  حخ  ال  لة من الم –مار  والف  كتا  الخراذ واإل –سنن حذ  داود  (9)

 الفَر هذد  معناها فارسية الصهللامة،و  بالبمرلن همان مهللاوا هم، المع مة وال اا بالمومد  : اَّسذ أأن من (10)
 8/316،هون المعذود  حسي  بالفارسية الفَر واسم قأال فيما فرسا يعذدون  كانوا َّنيم
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 .اََّْسَذِ ىلِ  ِمنَ  َحَنا َسِمْعتُ  َما َوَتَرُكوا
 تخريج الحديث :
 .بم هللاه هبمممد ذن مسكأن اليمان  ،حذو داود ،هن من طرق  (1) ،حخر ه الذأي  

 .بم هللاه هبمن طرق مممد ذن حذ  غال  ،هن هشيم ذن بشأر ،(2)والمرب 
 دراسة رجال اإلسناد:

 أيم كان مت ن   ة البىرت، مممد حذو حو بكر، حذو موالهم ، ْالقشيري  ْهند أ ِبي داود بن -

 (3)اَّربعة واَّئمة ومسهللام، التعالأق، ف  رت الذخا له روى  مائة، و حربعأن سنة مات بدخر ، 
  ــة ، مــدلَ ، ولصنــه ىــرح بالســما  فــ   :  هشــيم بــن بشــير بــن القاســم بــن دينــار الســلمي -

 (94)سب ت التر مه له ف  المدأث رقم المدأث ، 

ــيرِ  - ــنِ  ُقش  ــدارقطن  :  (5): و ــق ذ وقــاا الــ ه (4):  كــر  اذــن مبــان فــ  ال  ــات ع مــٍرو ب وقــاا ال
  (7)وقاا اذن قطان : م يوا  (6)ا م يو 

 قالت البام ة: هو ضعأف  (8)قاا اذن م ر :مستور 
 .باق  ر اا اإلسناد   ات -

 اإلسناد: ى الحكم عل

 (9)،وقد ضعفة اإلمام اَّلبان سناد  ضعأف ،فيه قشأر ذن همرو ،ضعأف إ -

- ********** 
 :-رحمه هللا-قال ابن األثير  -

ُ ـوا متـى ِذنيـاَ  ُمـْر :  لـه أالق]  ال بأر مدأث ومنه(  ه)    ِسـذرُ  ههللاـأيم َغهللاـ  ف ـد الَغَرائـ  فـ  أتَ ول
ـْذر[  وُنُموُلــه َبْكــر حذـ  ــَبه:  هنــا هــا السِل  وكــانَ .  وَهيِدتــه بَشــَذِيه حت:  َحِذيـه ِبســْذر َهَرْفتــه: ي ـاا.  الشَّ
َ يم حن فـدَمر  المماِســن دقأـقَ  نميفــاً  َبْكـر حذـو  غْأــر  وشـدَّ ُ  َبْكــر حذـ  مْســنُ  ليـم لَأ َتمــب لهللاَغَرائـ  ُأــ وِل
(10) 

  (216الحديث رقم )
 .هتخريج ل ىلم أعثر علقالت الباحثة : 

                                                 

 45438رقم  451/ 5السنن الصذرت لهللاذأي     (1)
 699م 3ث لهللامرب  دأمغرل  ال  (2)
 311ت رل  التي أ  ص   (3)
  7/418ال  ات الذن مبان  (4)

  447/ 3الصاشف لهللا هذ   (5)

 939/ 3ف  الضعفا    المغن (6)

  448/ 8تي أ  التي أ   (7)

 199ت رل  التي أ  ص ( 8)

 7/11ىميح وضعأف سنن حذ  داود  (9)

 141ص  النياية ف  غرل  المدأث واَّ ر الذن اَّ أر(10) 
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 :-رحمه هللا -قال ابن األثير -

َذرات ف  الوَضو ِ  إْسبا ُ ]  وفيه(  ه)  ذراتِ [  السَّ   الَذرد ِشدَّ  وه  البا  بسكون  َسْذر   مب:  السَّ
 (1) 

  (217الحديث رقم )
 :-رحمه هللا- (2)لبزارقال االمام ا

 الـرممن هذـد هـن ،إسـماق ذـن الـرممن هذـد هـن حذـ  حخذرنـا قـاا ،الصوف  سولد ذن ل هذد مد نا
 تبــارا ربــ  حتــان  : ل رســوا قــاا :قــاا -هنــه ل رضــ -  ذــال ذــن معــا  هــن ،لأهللاــى حذــ  ذــنا

 قـاا اَّههللاى مألال أختىم فيم قاا وسعديا رب  لذيا: قهللات،يامممد ف اا ىور  حمسن ف  وتعالى
 الســبرات فــي الوضــوء إســباغ قهللاــت والــدر ات الصفــارات ومــا :قــاا والــدر ات (3)الصفــارات فــ  قهللاــت

 حســدلا إنــ  الهللايــم ،مممــد يــا قــال الىــهللاوات بعــد الىــهللاوات وانتظــار ،ال معــات إلــى اَّقــدام ون ــال(4)
ن المسـاصأن ومـ  الخأرات وفعال المنكرات وترا الطأبات  وحنـا تـوفن  نح فتنـة النـاَ ذـأن تردح وا 

  .حمه ولدته كأوم  نوبه من وخرذ ذخأر ومات ذخأر هاش  لا قاا من مفتون  غأر
 تخريج الحديث :
مالـا ذـن أخـامر بـه  هـنمن طرلـق حذـ  هذـد الـرممن السكسـك ،  (6)والشاش ،(5)حخر ه الطذران  

 بم هللاه.
مالـا ذـن أخـامر  هـنمـن طرلـق هذـد الـرممن  ذـن هـائش،   (8)واذن خ لمة (7)،الدارقطن حخر ه و 

 به بم هللاه.
 من ذــن اســماقمهذــد الـر  هـنمـن طرلــق مممـد ذــن ســعأد ال رشـ ،هن حذيــه،  (9)،الطذرانــ حخر ـه و 

 ،به بم هللاه.
 دراسة رجال اإلسناد:

ضــعفه  ىوقـد ح مــب الن ـاد ههللاــ (10): ضــعأف الواســطي الحــارث بــن إســحاق بــن الــرحمن عبـد -
(11) 

                                                 

 141ص  النياية ف  غرل  المدأث واَّ ر الذن اَّ أر (1)
 3668رقم  7/441مسند الذ ار (2)
، التيسأر بشرح ال امب وتمموها الخطأئة تستر حت تصفر حن شدنيا الت  الخىهللاة وه  كفار   مب:الصفارات (3)

  4/596الىغأر 

ْذرات (4) ْذَر ُ  :السَّ  4/199الذن ال و ت ، غرل  المدأث  الَذْردِ  ِشدَّ ُ  السَّ

 4149رقم  148/  41الدها  لهللاطذران   (5)
 311/ 4مسند الشاش   (6)
  476رقم  376/ 4الراية لهللادارقطن   (7)
 431رقم  433/ 4التومأد الذن خ لمة  (8)
  346رقم  415/ 31، والمع م الصذأر 4141رقم 148/  41الدها  لهللاطذران   (9)

  446ت رل  التي أ  ص  (10)

  947/ 46أ  الصماا  تي  (11)
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 ه .تر مة لى : لم حه ر ههللاالكوفي سويد بن هللا عبد -

 تر مة له .  ى لم حه ر ههللا : سويد الكوفي -
 .باق  ر اا اإلسناد   ات  -

 اإلسناد: ىالحكم عل -

 الـرممن هذـد   لم حه ـر ههللاـ  تر مـه ليمـا ، وو ، وحذالصوف  سولد ذن ل هذدفيه ، سناد  ضعأف إ
 ،ضعأف   الواسط  المارث ذن إسماق ذن

********** 
 :-رحمه هللا-قال ابن األثير  -

 -وسـهللام ههللايـه ّل  ىـهللاى- ّل  رسواُ  ههللاأيا فدَخال]  -هنيا ّل  رض  -فاطمة  واذ مدأث ومنه -
 (1) .[ َسْذر  َغَدا  ف 

  (218الحديث رقم )
 :-رحمه هللا - (2)قال اإلمام الدوالبي 

 ، إسـماق حذـ  هـن ، مـرلم حذـو مـد نا ، حبـان ذن إسماهأال مد نا ، الىوف  يمأى ذن حممد مد نا
- ل رسـوا إلـى- هنيمـا ل رضـ - وهمـر بكـر حذـو خطـ  »:  قاا ، ههللا  هن ، المارث هن

  من ل  ما:  ف اا ههللا  يا ليا حنت:  همر ف اا ، ههللاأيما ل رسوا فدذى -وسهللام ههللايه ل ىهللاى
 بكت فاطمة  لا ذهللاغ فهللاما فاطمة -وسهللام ههللايه ل ىهللاى -ل رسوا ف و ه حرهنيا دره  إال ش  
 ل ــد فــول فاطمــة يــا تبكــأن لــا مــا:  ف ــاا -وســهللام ههللايــه ل ىــهللاى- ل رســوا اههللاأيــ فــدخال:  قــاا

 . سهللاما وحوليم  مهللاما وحفضهللايم ههللاما حص رهم حنكمتا
 تخريج الحديث :

 .نفرد به االمام الدوالذ  إ
 دراسة رجال اإلسناد:

 رحيـه فـ  الشـعذ  ك بـه ،ههللاـ  ىـام   هأر حذو الصوف :  الهمداني األعور هللا عبد بن الحارث-
 ذــنا خالفــة فــ  مــات مــدأ أن ســوى  النســائ  هنــد لــه ولــيَ ضــعف مدأ ــه وفــ  ،بــالرف  ورمــ 
 .(3)ال بأر

 وقأال ، ه 129 توف  الكوفي الهمداني السبيعي عبيد بن هللا عبد بن عمرو هو : إسحاق أبو -

 :بدمرلن اتيم حنه إال   ة قذهللايا،   
 هـا   ذن الذرا  م ال الىمابة بع  نم  إال ا سم له يىح وال ، منه مك ر وهو ،التدليس :األول
 ،(4)وغأرهم  ميفة وحذ  اَّرقم ذن و لد

                                                 

 141ص  النياية ف  غرل  المدأث واَّ ر الذن اَّ أر (1)
 86رقم  4/55ال رلة الطاهر  لهللادوالذ   (2)
  416ت رل  التي أ  ص   (3)
  319/ 4 امب التمىأال ف  حمكام المراسأال لهللاعالئ   (4)
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بالسـما ،ولم يىـرح  بالتىـرلح إال مـدأ يا يىـح ال التـ  ،(1)ال ال ـة المرتبـة فـ  م ـر اذـن و كـر  
 بالسما  ف  ه ا المدأث .

 اذـن قـاا وكـ لا ،(2)خـتهللاطا قـد كان ":قوليم العهللام حهال بع  هن الفسوت   لا ن ال ،االختالط :ال ان 
  :وي ـاا (3) غتباطاال ف  الع م  ذن السبط  كر ،كما اً حيض اختهللاط السذيع  إسماق حذو ":الىالح

 فـ  نا   ال هذ  حن إال .(4)الخهللاأهللا  يعهللاى حذو  لا  كر اختهللاط ما بعد منه هأأنة ذن سفيان سما  إن
 بالصوفـة التـابعأن حئمـة مـن هـو ":هذ الـ  قـاا كذـر، مـا بعـد تغأـر إنـه قـاا ذـال ، لـه االخـتالط نسـبة

 (5)أختهللاط ولم ونس  شا  حنه إال وح باتيم

 كـالم العراقـ  المـافظ وحقـر ،(6)مفظـه وسـا  الصذـر مـن موتـه قذـال تغأر   ة " :آخر موضب   ف  وقاا
 (7)الساذق الىالح اذن كالم ههللاى تعهللاي ه ف  ه ا ال هذ 

 ولم: العالئ  قاا ، إسماق حذ  مق ف  يةمنتف االختالط تيمة حن والخالىة : ةالبام  تقال
 لم حنه ههللاى أدا و لا مطهللا ا به امت وا وقد ، إسماق حذ  اختالط من  كر ما اَّئمة من حمد يعتذر
 .(8)اَّوا ال سم من واهتذر  ، مدأ ه من ش   ف  أختهللاط

نما   .(9) االختالط غأر والتغأر ، وكذر شا  بعدما مفظه تغأر وا 
 (10)لهللاتشيب فيه تصهللام   ة كوف  إذراهيم حذو حو إسماق حذو اَّ دت لوراقا أبان بن إسماعيل-

 الــوراق بــانح ذــن اســماهأال هــن يمأــى ســدلت وقــاا اذــن ال نأــد :(11)قــاا حممــد ذــن منذــال :   ــة ، 
 (12).ضـعفا  شـأو  هـن يمـدث وكـان قـط شـأئا هنـه كتذـت مـا لـ  ىدي ا كان بدَ به ليَ ف اا

 قالت البام ة :هو ىدوق.

                                                 

  13/ 4طب ات المدلسأن الذن م ر  (1)
  54/ 4المختهللاطأن لهللاعالئ   (2)
  374/ 4المطذو  مب نياية االغتباط  –غتباط بمن رم  باإلختالط لهللاسبط اذن الع م  اال (3)
  465/ 4فتح المغأث لهللاسخاوت  (4)
  436/ 9مأ ان اإلهتداا لهللا هذ    (5)
  418/ 4من تصهللام فيه وهو مو ق لهللا هذ   (6)
 119/ 4الت أد واإليضاح شرح م دمة اذن الىالح لهللاعراق   (7)
 51/ 4لهللاعالئ   المختهللاطأن (8)
اإلختالط : هو آفة تىأ  الع ال فتو ر ف  اإلدراا ، والتغأر أختهللاف ، قاا ال هذ  : ف  نر مته ليشام ذن  (9)

هرو  : المافظ قد أتغأر مفظه إ ا كذر ، وتنفص مد   هنه ، فهللايَ هو من شأخوخته ، كيو ف  سذأأته ، وما 
نما يضر اإلختالط  ، مأ ان اإلهتداا  م حمد بمعىوم من السيو والنسيان ، وما ه ا الت غأر بضار حىال ، وا 

  314/ 3لهللا هذ  
  419ت رل  التي أ  ص  (10)

  435/ 3العهللاال ومعرفة الر اا  (11)

 144/ 4سااالت اذن ال نأد  (12)
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وقـاا الـ هذ   (1).المـدائن  ال  فـ  مـرلم حذـو قـيَ ال  ـات فـ  مبـان اذـن قـاا: الثقفي يممر  أبو -
 :المنفـ  مـرلم حذـو قـيَ: النسـائ  وقـاا (3)وقاا مر  آخرت : هن همـار لـم يىـح مدأ ـه  (2):  ة
  (6) ،متروا م يوا همار هنقاا الدارقطن :  (5)وقاا اذن م ر: م يوا  (4).  ة
قالــت .(7) االشــعرت  موســى حذــو اســتعمهللاه بالبىــر  ال ضــا  ولــ  : المنفــ  المــاصم حممــد حذــو قــااو 

 البام ة :هو م يوا كما قاا اذن م ر .
 .باق  ر اا اإلسناد   ات  -
 اإلسناد : ىالحكم عل -

، لـم السـذيع  هذأـد ذـن ل هذـد ذـن همـروو فيـه حذـو مـرلم ال  فـ  م يـوا ،  سـناد  ضـعأف ،إ -
 يىرح بالسما  .

********** 
 :-رحمه هللا-ابن األثير قال  -

 وحْهَتِذــَر  اْخَتِذــر  حت[  َقْذهللاــا حْســُذَر  متــى َتْدُخهللاــه ال:  بكــر حذــو لــه قــاا]  الْغــَار مــدأث وفــ (  َ)  -
 (8) .ُأُا ى ش   حو حَمد   فيه هال وحنُظرَ 

  (219الحديث رقم )
 .لفظ أسبره ، وعثرت علي لفظة أدخله  ىلم أعثر عل

 :-رحمه هللا -  (9)قال اإلمام البيهقي
 ذــن حممــد مــد نا:  قــاا ذبغــداد العــدا بشــران ذــن ل هذــد ذــن مممــد ذــن ههللاــ  المســأن حذــو وحخذرنــا
 الـرممن هذـد حخذرنـا:  قـاا حسـمب وحنـا  عفـر ذـن يمأى ههللاى قرئ :  قاا إمال  الف يه دالن ا سهللامان

 ذـــن ضـــبة هـــن ، ميـــران ذـــن ميمـــون  هـــن ، الســـائ  ذـــن فـــرات مـــد ن :  قـــاا الراســـذ  إذـــراهيم ذـــن
:  همـر ف ـاا:  قـاا  كرهـا قىـة فـ  -هنـه ل رضـ - الخطـا  ذـن همـر هـن ، العن ت  ممىن

 قهللاـت:  قـاا  ؟ولومـه ذهللاأهللاتـه حمـد ا حن لـا هـال ، رمَ هُ  رمْ هُ  من خأر ولوم بكر حذ  من لهللاأهللاة ول
 مـن اهاربـ -وسـهللام ههللايـه ل ىـهللاى- ل رسـوا خـرذ فهللامـا لأهللاتـه حمـا:  قـاا ،المـامنأن حمأر يا ، نعم
 ومر  ، يمأنه هن ومر  ، خهللافه ومر  ، حمامه مر  يمش  ف عال ، بكر حذو فتبعه ليال خرذ مكة حهال
 هـ ا حهـرف مـا ؟ بكـر حبـا يـا هـ ا مـا »: - وسـهللام ههللايـه ل ىـهللاى- ل رسـوا لـه ف ـاا ، يسار  هن
 ومر  ، فاخهللا فدصون  الطهللا  وح كر ، حماما فدصون  الرىد ح كر ، ل رسوا يا:  قاا  ؟ فعهللاا من
 لأهللاتــه وســهللام ههللايــه ل ىــهللاى ل رســوا فمشــى:  قــاا ههللايــا آمــن ال ، يســارا هــن ومــر  يمأنــا هــن

                                                 

  441/ 9ال  ات الذن مبان  (1)

  195/ 3الصاشف  (2)

 817/ 3المغن  ف  الضعفا   (3)

 383/ 41تي أ  الماا  (4)

  673ت رل  التي أ  ص  (5)

  79/ 4سااالت الذرقان  لهللادارقطن   (6)

  383/ 41تي أ  الصماا  (7)

 141ص  النياية ف  غرل  المدأث واَّ ر الذن اَّ أر(8) 
 744رقم  445/ 3دالئال النذو  لهللاذأي    (9)
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 ممهللاـه مفأـت قـد حنيـا هنـه ل رضـ  بكـر حذـو رآ  فهللامـا ، ر ـال  مفأـت متـى حىـابعه حطـراف ههللاى
 ال بــالحق بعثــ  والــذي:  قـاا  ــم ، فدن لــه ، الغــار فــم بــه حتـى متــى بــه يشــتد و عــال ، كاههللاــه ههللاـى

 ، فددخهللاــه فممهللاــه ، شــأئا أــر فهللاــم فــدخال ، قذهللاــا ذــ  نــ ا شــ   فيــه كــان فــإن ، أدخلــه حتــى تدخلــه
 -ل رسـوا أـا ت شـ   مـنين أخـرذ حن بكـر حذو فخش  ، وحفا  ميات فيه خرق  الغار ف  وكان
 دموهـه و عهللاـت ، واَّفـاه  الميات:  ولهللاسعنه يضربنه ف عهللان قدمه فدل مه -وسهللام ههللايه ل ىهللاى
 ، « معنــا ل إن ، تمــ ن  ال بكـر حبــا يـا »:  لــه ي ــوا- وسـهللام ههللايــه ل ىـهللاى- ل ورســوا رتنمـد
 ل ىـهللاى- ل رسـوا تـوف  فهللامـا أومـه وحمـا.  لأهللاتـه فيـ   ، بكـر َّذ  وطمدنأنته سكأنته ل فدن ا
 وال نىـهللا  ال:  بعضـيم وقـاا ، ن كـ  وال ، نىـهللا :  بعضـيم ف ـاا ، العـر  وارتـدت -وسهللام ههللايه
:  ف ــاا ، ذيــم رفــقحو  النــاَ تــدلف ، ل رســوا خهللايفــة يــا:  ف هللاــت ، نىــما  آلــو  وال فدتأتــه ، ن كــ 
 النذ  قب  ؟ مفترى  بشعر حو مفتعال حبشعر حتدلفيم فبما ا ، اإلسالم ف  خوار ال اههللاية ف   بار

 -ل رسـوا ن يعطو  كانوا مما (1) ه اال منعون  لو فول ، الوم  وارتفب- وسهللام ههللايه ل ىهللاى-
 .أومه في ا اَّمر رشأد ول فكان معه ف اتهللانا:  قاا.  ههللايه ل اتهللاتيم -وسهللام ههللايه ل ىهللاى

 تخريج الحديث :
حممــد ذــن مممــد ذــن مســنون ،هــن حممــد ذــن المســن ذــن أــونَ  مــن طرلــق  (2)ئ  لصــاالالحخر ــه 

   .به بم هللاه  عفر ذن يمأى ،هن
 دراسة رجال اإلسناد :

 الصتــ  فــ  لــه   ــة قــاا الــ هذ  : ، (3):  كــر  اذــن مبــان فــ  ال  ــات العنــزي  محصــن بــن ضــبة -
 (6)ىـدوق وقـاا اذـن م ـر :(5) مشـيور   ـة هـو ندلسـ اَّ  دتاَّ هذـدل ذـن مممـد وقاا(4) مدأث

 قالت البام ة :هو ىدوق . .(7)المدأث قهللاأال كان وقاا اذن سعد:
 .(8)تروا المدأث مضعأف ،  :الجزري  السائب بن فرات -
 .(9)ضعأف: الراسبي إبراهيم بن الرحمن عبد -
 لــم بمــا غأــر  كتــا  مــن سـهللامان ذــن حممــد مــدث قــد: قــاا الـدارقطن  : النجــاد ســلمان بــن أحمــد -

 كـال ويفطر الدهر يىوم الن اد سهللامان ذن حممد كان: الطذرت  إسماققاا   (10).حىوله ف  يكن
 التـ  الهللا ـم تهللاـا وحصـال الرغأـف ذـ لا تىدق ال معة لأهللاة كان فإ ا ل مة منه ولترا رغأف ههللاى لأهللاة

                                                 

أر غرل  ما ف  الىميمأن ، تفس العام لىدقة ي اا وقد لهللادابة كال أد البعأر به يع ال ال ت المذال:الع اا (1)
4/61  

 4571رقم  43/ 6 لاللصائ  ح حىوا اإلهت ادشر  (2)
  451/ 1ال  ات الذن مبان  (3)

  917/ 4الصاشف  (4)

 485/ 1تي أ  التي أ   (5)

  375ت رل  التي أ  ص  (6)

 414/ 7الطب ات الصذرت  (7)

  141/ 7انظر لسان المأ ان  (8)

 4/113انظر لسان المأ ان (9) 

  4/469 لهللادارقطن  السيم  أوسف ذن مم   سااالت (10)
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 الع لـ  هذـد ذـن ههللاـى المسن حذو الرئيَ مد نا الىيمرت  ل هذد حذو ال اض قاا   (1) استفضهللايا
 فغهللاـط يمهللا  وهو الن اد سهللامان ذن ممدح بكر حذ  م هللاَ مضرت قاا الخالفة دار ف  م هللاسه ف 
 (2)خـ وا: قـاا الم هللاـَ مـن فـر  فهللامـا ههللايـه فاشـتد الماضرلن بع  ههللايه فرد العربية من ش   ف 

 مـا ههللايـه قـرح المـدأث طهللابة بع  فهللاعال همر  آخر ف  بىر  كف قد كان طأ  البغدادت :خقاا ال
 .(3)الدارقطن   كر 
 الحسـين أبـو هللا عبد بن مهران بن بشر بن محمد بن بشران بن هللا عبد بن محمد بن علي -

 وقـوراً  هـدال كـان روايـة، وىـمة وىـدق سـداد ههللاـى ك أـراً  شـأئا روى  :قاا ال هذ  :المعدل األموي 
(4) 

 .(5) الديانة ظاهر المرو   تام اَّخالق مسن  ذتا   ة ىدوقا كان قاا الخطأ  البغدادت
 ولصنه لم أرسال ف  ه ا المدأث .  (6):   ة أرسال  ميمون بن مهران الجزري  -
 تر مة له .  ىلم حه ر ههللا :جعفر بن يحيى  -

 د:اإلسنا ىالحكم عل
 كالهما ضعأف الراسذ  إذراهيم ذن الرممن هذد ،وال  رت  السائ  ذن فراتفيه  ، سناد  ضعأفإ

 تر مة له . ىلم حه ر ههللا عفر  ذن يمأىو 
********** 

 :-رحمه هللا-قال ابن األثير  -

 مـا حْسَتِشـف   َسـِذِرللاً  وبـاً   هبـاَ اذـن ههللاـى رحأـتُ :  قـاا]   اذـت حذ  ذن مذأ  مدأث وف (  َ)  
اِذِرلَّةُ  الدُرو  فيه واَّىالُ .  َساِذرى   هنَدهم رقأق   ُكال  [  وَراَ    (7).ساُذورَ  إلى منسوَبة   السَّ

  (221الحديث رقم )
 .تخريج له ىقالت الباحثة : لم أعثر عل

********** 
 :-رحمه هللا-قال ابن األثير  -

ــــَدلُصم]  فيــــه(  َ{ )  سبســــ }   با ذَأــــوم تعــــالى ّلُ  حْذ باِســــ  أــــومُ [  الِعأــــد أــــومَ  ِســــ السَّ  هأــــد   السَّ
عَاِنأن ويسم ونه لهللانَّىارى   (8) .السَّ

                                                 

  1/454تارلل  بغداد لهللاخطأ  البغدادت  (1)

   1/454تارلل  بغداد لهللاخطأ  البغدادت  (2)

 1/454تارلل  بغداد لهللاخطأ  البغدادت  (3)

 444/ 47سأر حهالم النبال   (4)

  58/ 43 تارلل  بغداد لهللاخطأ  البغدادت (5)

  996  ص ت رل  التي أ (6)

 141ص  النياية ف  غرل  المدأث واَّ ر الذن اَّ أر (7)
 141ص  النياية ف  غرل  المدأث واَّ ر الذن اَّ أر(8) 
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  (221الحديث رقم )
 تخريج له. ىقالت الباحثة : لم أعثر عل

********** 
 :-رحمه هللا-قال ابن األثير  -

بَس [  َسْبَسذيا حُ وا حنا فذأنا]  ُقَ مدأث وف (  َ)  -  َبْسَبَسـيا وُلـْروى  . والمَفاَ   الَ ْفر:  السَّ
 (1).بمعنى وهما

  (222الحديث رقم )
 :-رحمه هللا- (2)سعيد النقاش  وقال اإلمام أب

 ، روح ذــن حممــد الطأــ  حذــو مــد ن  ، فــاَر ذــن حممــد ذــن  عفــر ذــن ل هذــد مممــد حذــو حخذرنــا
 مممـد مـد نا ، السـمت  مسـان ذـن مممـد مد نا:  قاال ، اَّموص وحذو ، المامال ذن مماد مد ن 

  هذد قدم لما:  قاا ، هباَ اذن هن ، الشعذ  هن ، سعأد ذن م الد هن ، الهللاخم  الم اذ ذنا
 »: - وســهللام ههللايـه ل ىـهللاى -ل رســوا ليـم قـاا -وســهللام ههللايـه ل ىـهللاى- ل رســوا ههللاـى ال ـيَ
  ىهللاى النذ  ف اا ، ل رسوا يا نعرفه كهللانا:  ف الوا « ؟ اإليادت ساهد  ذن قَ يعرف من حفيكم
 إ  ، (5)فدفـدها وحرمق ،(4) سبسبها أجول (3)الفلوات تل  في أنا فبينا ،..... وفيه  وسهللام ههللايه ل
 ذواسـق مـن فهللافال م  ذرلرها كدن ، (6)بدغىانيا مخضوضهللاة كباث  حراا تشوائيا ف  ذيضبة حتا 

 ...... المدأث  ،(7) حقموان
 :الحديث تخريج

مممد  , من طرلق(12)والذأي   ,(11), واذن هدت(10), والطذران (9), والذ ار)8(هاىم حذ حخر ه اذن 
 به ذنمو . مممد ذن الم اذ الهللاخم هن  ، تذن مسان السما
 
 

                                                 

 141ص  النياية ف  غرل  المدأث واَّ ر الذن اَّ أر (1)

 11رقم  94/ 4فنون الع ائ  الذ  سعأد الن اش  (2)
 4/947، مختار الىماح  ر واَّن ى َفهللاوَّ   المي :الَفهللاواُت و الَفهللاُو ذتشدأد الواو (3)

ْبَس ُ  (4)  4/161، لسان العر   الَ ْفُر والَمفا   :السَّ

 4/441، لسان العر ىوت كالَمِفأف:الفدفد   (5)

 4/313، المع م الوسيط  الهللاالا ال أد والدر الىاف  كدنه قطرات الما :الخضال (6)

                        الباذونأ َحو الُ رَّاص ،قأال هوعروف  ُتَشبَّه به اَّسنان وهو نذت طأ  الرلحاَُّْقموان : نذت م:َذواِسُق ُحْقُموان (7)
 411ص  اَّ أرالنياية ف  غرل  المدأث واَّ ر الذن 

 .4644رقم  4/441الذن حذ  هاىم  اآلماد والم ان  (8)
 .9417رقم  3/347 مسند الذ ار (9)

 .43964رقم  43/88المع م الصذأر لهللاطذران    (10)
 .6/411الصامال ف  ضعفا  الر اا الذن هدت   (11)
 .148رقم  3/411 دالئال النذو  لهللاذأي   (12)
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هيسـى ذـن مممـد , مـن طرلـق (3) , واذـن سـأد النـاَ)2(, ومن طرل ه اذن هساصر(1)وحخر ه الذأي  
هذد ل ذـن هبـاَ،  ههللا  ذن سهللايمان، هن سهللايمان ذن ههللا ، هن ههللا  ذنهن  ,ذن سعأد ال رش ا

  .هن هذد ل ذن هباَ
 ال اسـم ذـن هذـد ل ذـن هـن ,(5) يمِ مِ خْ اإلِ حممد ذن سعأد ذن فرضل من طرلق  (4)وحخر ه الذأي  

ســفيان ذــن هأأنــة، هــن حذــ  ممــ    هــن ,هذأــد ل ســعأد ذــن هذــد الــرممن المخ ومــ  هــن ,ميــدت
 .ال مال ، هن سعأد ذن  ذأر ، هن هذد ل ذن هباَ

 :اإلسناد رجال دراسة
 ت  بم نا  حذو  عفر البغدادت من العاشر  مات سنة مْ السل  بيبن خالد الض   محمد بن حسان -

فـ  كتـا   (7)ذـن مبـانا كـر  , و ليَ بـه بـدَ :(6)قاا يمأى ذن معأن.  بعد المئتأن  مان وهشرلن
 .ىدوق لأن المدأث :(8)ا اذن م روقا .ال  ات
  .  ة: (11), وف  روايةت ليَ بال و : (10)قطن , والدار (9)ماتم حذووقاا 

 ىدوق لأن المدأث.:قالت البام ة: هو كما قاا اذن م ر 
وال  , ولـم أـ كرا فيـه  رمـاً (13)الشـأل حذـو, و (12):  كر  الخطأ  البغدادتأبو الطيب أحمد بن روح-

 تعدياًل.
تالطـه، فـُردل مدأ ـه ضـعأف، إال حنلـه ُتصهللالـم فيـه بسـذ  اخ مجالد بـن سـعيد بـن عميـر الهمـداني :-

 . (451)سب ت التر مة له ف  المدأث رقم .بسذ  االختالط
 .(14)ك ا  خذأث منكر المدأث : بن الحجاج اللخميا محمد   -

                                                 

 .131رقم  3/444 دالئال النذو  لهللاذأي   (1)
 .4/138 الذن هساصر تارلل دمشق ((2

 .4/56 الناَ سأد ذنال هأون اَّ ر (3)
  .145رقم  3/413 دالئال النذو  لهللاذأي   (4)
 -بكسر اَّلف وسكون الخا  المع مة واليا  المن وطة با نتأن من تمتيا ذأن الميمأن المكسورتأن  : يمِ مِ خْ اإلِ  (5)

 .4/49الذن اَّ أر  الهللابا  ف  تي أ  اَّنسا  -. ه   النسبة إلى إخميم وه  ذهللاد  من ديار مىر ف  الىعأد
 .4/88 -رواية اذن ممر  –تارلل اذن معأن  (6)
 .9/461مبان  ال  ات الذن (7)
 .849ت رل  التي أ  الذن م ر  ص  (8)
 .7/348  الذن حذ  ماتم ال رح والتعدأال (9)

 .4/91الضعفا  والمتروكأن الذن ال و ت  (10)
 .3/379تارلل بغداد لهللاخطأ  البغدادت  (11)
  .1/495تارلل بغداد لهللاخطأ  البغدادت  (12)
 .1/86 طب ات الممد أن بدىذيان َّذ  الشأل اَّىذيان  (13)
 .7/341الذن حذ  ماتم  ال رح والتعدأال (14)
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       ضـرلراً  وكـان   ـة كـانقـاا الخطأـ  البغـدادت : :الكلبـي جعفـر أبـو مطـر بن المؤمل بن حماد -
 .(1) ذخطه مخهللاد ذنا كتا  ف  قرحت
 :قاا حذو بكر البغدادت :األصبهاني محمد أبو فارس بن أحمد بن جعفر بن هللا عبد -

 بدىـــذيان  عفـــر ذـــن ل هذـــد خمســـة الـــدنيا شـــأو  كـــان: منـــد  ذـــن ل هذـــدقـــاا  (2)ال  ـــات  حمـــد
 وحذــو طــراذهللاَب ســهللايمان ذــن وخأ مــة بمكــة اَّهراذــ  اذــن ســعأد وحذــو ،ذنيســاذور اَّىــم وحذوالعبــاَ

 .(3)ذبغداد الىفار ههللا 
ــر بــن حكــيم - ــن عمي ،قــاا اذــن  الممىــ  اَّمــوص حذــو اليمــدان  وي ــاا: العنســي االحــوص ب

  ف  رحأت همرو ذن ىفوان هن اليمان حذو قااو  ،(5)وقاا ال هذ  :ىدوق  (4)م ر: ىدوق 
 هـوف ذـن مممـد حن ذهللاغنـ  :هسـاصر اذـن وقـاا (7)بـه بـدَ ال ماتم حذو وقاا (6)الس ود ا ر  ذيته
 كــان :ســعد اذــن وقــاا (8)ىــالح شــأل وحذــو  المــدأث ضــعأف ف ــاا كــيمم ذــن االمــوص هــن ســئال

 (10)  ة هنه مدث إ ا به يعتذر قاا الدارقطن : (9).المدأث قهللاأال معروفا
 ال  ات كتا  ف  خهللافون  اذن قاله مرسال وه مان همر هن وروى : قهللات
  .باق  ر اله   ات -

 :سناداإل على الحكم
 وفيه:  موضو , إسناد 

 ضعأف. م الد ذن سعأد
وه ا المدأث لـم يمـدث : (11)اذن هدتقاا ك ا  خذأث منكر المدأث,  مممد ذن الم اذ الهللاخم 

 .به هن م الد ذي ا اإلسناد غأر مممد ذن الم اذ ه ا
وفيــه مممــد ذــن الم ــاذ  ,روا  الطذرانــ  والذــ ارف ــاا:  (12)اليأ مــ وضــعف إســناد  مــن العهللامــا : 

 .الهللاخم  وهو ك ا 

                                                 

  8/498تارلل بغداد لهللاخطأ  البغدادت   (1)
 4/441والمسانأد السنن روا  لمعرفة الت أأد (2)

 4/441والمسانأد السنن روا  لمعرفة الت أأد (3)

 477ت رل  التي أ  ص  (4)

  417/ 4الصاشف لهللا هذ   (5)

  487/ 3تي أ  التي أ   (6)

  316/ 3ال رح والتعدأال  (7)

  7/498تارلل دمشق  (8)

  193/ 7الطب ات الصذرت الذن سعد  (9)

  46/ 4سااالت الذرقان    (10)

 .6/411الصامال ف  ضعفا  الر اا الذن هدت  (11)
 5/657 لهللايأ م م مب ال وائد  (12)
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 ذـن سـعأد ذـن حممـدوفيـه  ,ضـعأف  ـداً  الذأي ـ  ال ـان  سـنادا  و , ضـعأف  ـداً  واالذأي   اَّ سنادا  و 
مد نا داود ال نطـرت، , (1)وله شاهد من مدأث هباد  ذن الىامت, حخر ه الخرائط ك ا . فرضل

 مد نا هذد ل ذن ىالح، مد ن  حذو هذد ل المشرق ، هن حذ  المارث الوراق، هن 
ضـعأف,  هذـد ل ذـن ىـالح ذنمـو , و ، هـن هبـاد  ذـن الىـامت ور ذن أ لد، هن مورق الع هللاـ 

 .وه ا إسناد غرل  من ه ا الو ه :(2)وقاا اذن ك أر
معتمـر ذـن  هـنسـعأد ذـن هذأـر   من طرلـق  (3)وله شاهد من مدأث حنَ ذن مالا حخر ه الذأي  

 ك ا . سعأد ذن هذأر , وفيه سهللايمان ، هن حذيه ، هن حنَ ذن مالا
********** 

 :-رحمه هللا-ال ابن األثير ق -

ـْبط[  الَ َىـ  َسـْبط]  السـالم ههللايـه ىفته ف (  ه{ )  سبط}   الُممتَـد  :  وكْسـِرها البـا  بسـكون  السَّ
 (4) . وسَاَقيه سَاِهَديه ذيا ُأرلد والَ َى  ُنُتول  وال َتع  د فيه ليَ ال ت

  (221الحديث رقم )
 :-حمه هللا ر -(5)قال االمام ابن سعد 

 الع هللاــ  الــرممن هذــد ذــن همــر ذــن  ميــب حخذرنــا ،النيــدت غســان حذــو إســماهأال ذــن مالــا رنــاحخذ
 ذـن هنـد خـال  سـدلت :قـاا ،ههللاـ  ذـن المسـن هـن، التميمـ  هالـة َّذـ  ذـن هن بمكة ر ال مد ن 
 حن حشــتي  وحنــا- ســهللام و ههللايــه ل ىــهللاى- ل رســوا مهللايــة هــن وىــافا وكــان التميمــ  هالــة حذــ 

 أـتألَّ مفخمـا فخمـا -سـهللام و ههللايه ل ىهللاى- ل رسوا كان :ف اا به تعهللاقح شأئا منيا ل  يىف
 ر ـال ،اليامـة هظـيم .(7)المشـ   مـن وحقىـر،(6) المربـو  مـن حطـوا الذـدر لأهللاـة ال مـر تأللـا و يه
ال فــرق  (8)ه يىــته انفرقــت إن الشــعر  ،الهللاــون  ح هــر وفــر  هــو إ ا ح نيــه ممةشــ شــعر  أ ــاو  فــال وا 
 لـه (10)العـرنأن حقنـى الغضـ  أدأر  هرق  ذأنيما قرن  غأر ف  سوابغ الموا  (9) ح ذ ال ذأن واسب
  (11)حشم أتدمهللاه لم من يمسبه تعهللاو  نور

                                                 

 .3/385الذداية والنياية ن اًل هن اذن ك أر ف   هواتف ال ان ف  كتا   (1)
 .3/385الذداية والنياية الذن ك أر  (2)
  .148رقم 3/414 دالئال النذو  لهللاذأي   (3)
 141ص  النياية ف  غرل  المدأث واَّ ر الذن اَّ أر (4)
 4/133الطب ات الصذرت الذن سعد  (5)
 3/163، النياية ف  غرل  اَّ ر هو ذأن الطولال وال ىأر . ي اا ر ال  َرْبعة وَمْربو  (6)

 4/415،تاذ العرَو من  واهر ال امَو ُ  : الُمْفِرُط ف  الط واالُمَش َّ  (7)

ْعُر الَمْعُ وِص وهو نمو  من الَمْضُفورِ :ِإن اْنَفَرَقْت ه يىته  (8) ، غرل  المدأث الذن ال و ت الع يىة الشَّ
3/449 

َ  ف  النلاىية ، مب ُطوا  ف  َطَرِفه وامتداد (9)  6/5من  واهر ال امَو تاذ العرَو ، ال ََّ ُأ : َتَ و 

، النياية ف  غرل  الَ نا ف  اَّْنف : ُطوله وِرقَّة حْرَنَذِته مب َمَد   ف  وسطه . والِعْرنأن : اَّْنف (10)
 1/453اَّ ر

 3/194، التيسأر بشرح ال امب الىغأر لهللامناوت مرتفعًا قىبة اَّنف :اشم  (11)
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 معتــدا الفضـة ىــفا  فـ  دميـة  أــد هن ـه كــدن (1)المسـربة دقأـق اَّســنان مفهللاـأ الفــم ضـهللايب الهللاميـة
ــــق ــــادن الخهللا ــــبطن ســــوا  متماســــا ب ــــد الىــــدر هــــرل  والىــــدر ال ــــأن مــــا بعأ ــــأن ذ  ضــــخم المنكذ

  بشعر والسر  الهللابة ذأن ما موىوا المت رد حنور (2)الصراديَ
 طولال الىدر وحهال  والمنكذأن ال راهأن حشعر  لا سوى  مما والبطن ال دأأن هارت  كالخط أ رت 
  اَّطراف سائال ،وال دمأن (5)الصفأن نئش (4)القصب سبط الرامة رم  (3)ال ندأن
 ويمشـ  ،تصفـاا أخطـو قهللاعـا  اا  اا إ ا المـا  هنيمـا ذوأن (7)ال دمأن مسيح (6)اَّخمىأن خمىان

 نظـر  الطـرف خـاف   ميعـا التفـت حلتفـت وا  ا ىـذ  مـن أـنمط كدنمـا مشـى إ ا المشية رلب هونا
 ل ـ  مـن أذـدر حىـمابه يسـذق المالمظـة نظـر   ـال يعنـ  السما  إلى نظر  من حطوا اَّر  إلى

  ....الل بالسالم
 تخريج الحديث:

 ،(9)ومــــــن طرلــــــق ســــــفيان ذــــــن وكيــــــب اذــــــن مبــــــان –هــــــن ســــــفيان ذــــــن وكيــــــب (8)حخر ــــــه الترمــــــ ت
مــن  (15)الذأي ــ حخر ــه و  ،(14)والمــاصم ,(13)، واآل ــرت (12)والطذرانــ  ,(11)، والع أهللاــ (10)اَّىــفيان و 

 طرلق مالا ذن إسماهأال،
من طرلق سعأد ذن ممـاد اَّنىـارت،  ال ـتيم )سـفيان ذـن وكيـب، و مالـا ذـن  (16)الذأي  حخر ه و 

، وســعأد ذــن ممــاد اَّنىــارت( هــن ُ َمْيــب ذــن همــر ذــن هذــد الــرممن الع هللاــ  بــه بدلفــاظ إســماهأال
                                                 

 3/194، التيسأر بشرح ال امب الىغأر لهللامناوت  ى السر ما دق من شعر الىدر كالخيط سائاًل إل:المسربة  (1)

ه  راَو العظام وامدها كردَو وقأال ه  مهللات ى كال هظمأن ضخمأن كالركذتأن  :ضخم الصراديَ ( 2)
 41/84، تمفة اَّمو ت  والمرف أن والمنكذأن

، التيسأر بشرح  ن ال را بفتح ال ات هظمى ال راهأن ت نية  ند كفهللاَ وهو ما انمسر هنه الهللامم م :ال ندأن  (3)
 3/193ال امب الىغأر لهللامناوت 

بال اف حت ليَ ف   راهيه وساقيه وفخ يه نتو  وال تع د وال ى   مب قىبة كال هظم  :سبط ال ى  (4)
 9/411، في  ال دأر  ح وف فيه مل

، التيسأر   مرح بم نا  فوقية حت ف  حنامهللاه غهللاظ بال قىر و لا يممد ف  الر ال ول م ف  ال :شئن الصفأن  (5)
 3/193بشرح ال امب الىغأر لهللامناوت 

 44/375، شرح السنة لهللابغوت باَّر  ف  الوط  من باطنيا اَّخمص من ال دم : ال ت ال أهللاىق (6)

ر  فِإ ا حىاذيما الماُ  نبا هنيمامسيح ال دمأن : (7) ، غرل   حت حنيما َمهللْاَساوان ليَ فأيما ِشَ اق  وال َوَسل  وال َتَصس 
 3/497دأث الذن ال و ت الم

 .447رقم  376 لهللاترم ت ص الشمائال المممدية (8)

 .3/419ال  ات الذن مبان  (9)

 .47رقم  4/441حخالق النذ  ىهللاى ل ههللايه وسهللام وآدابه َّذ  الشأل  (10)

 .4/541الضعفا  لهللاع أهللا   (11)

 .41رقم  4/61لهاَّمادأث الطواا  , و141رقم  33/499 لهللاطذران  المع م الصذأر (12)

 .174ص آل رت لالشرلعة  (13)
 .6771رقم  4/611المستدرا ههللاى الىميمأن لهللاماصم  (14)

 .7/14، والسنن الصذرى له 349رقم  4/386دالئال النذو  لهللاذأي    (15)

 .7/14، والسنن الصذرى له 4463رقم  4/31شع  اإليمان له و  ،349رقم  4/386لهللاذأي   دالئال النذو  (16)



 - 445 - 

ههللاـ  ذـن  عفـر ذـن مممـد ذـن ههللاـ  ذـن من طرلق  (1)شا ان ذن حممد ذن المسنوحخر ه  مت اربة.
هن ههللا  ذن ،هن حذيه مممد ذن ههللا  ،هن  عفر ذن مممد  ،المسأن هن حخيه موسى ذن  عفر

 به ذنمو .ههللا  هن المسن ذن  ،المسأن
 دراسة رجال اإلسناد:

  رار  ذـن النبـاش التميمـ  :وي ـاا ،م حذ  هالة النبـاش ذـن  رار واسْ : واسمه هند، ابٌن ألبي هالة -
، (3)، وهـو خـاا المسـن والمســأن(2)وحمـه خدأ ـة ذنـت خولهللاـد -ىـهللاى ل ههللايـه وسـهللام-ربأـ  النذـ  

قـاا . (5)م ر ف  هـداد الىـمابة الصـرام، و كر  اذن (4)اسُتشيد أوم ال مال مب ههللا  ذن حذ  طال 
 ،(6)"روى هنـه قـوم  م يولـون، فمـا  نـ  هـ ا متـى حدخهللاـه الذخـارت فـ  الضـعفا " :حذو ماتم الـرا ت 

ا من هناا"  .(7)قاا اذن حذ  ماتم:"فسمعت حذ  ي وا: ُيمول
فـ  ه قالت البام ة: وقد نظرت ف  كالم الذخارت ال ت  كر  حذو ماتم، فهللاـم ح ـد مـا أـدا ههللاـى طعنـ

 ىــــهللاى ل ههللايــــه-لهللانذــــ   "هنــــد ذــــن حذــــ  هالــــة وكــــان وىــــافاً  هنــــد  مباشــــر ، وهــــ ا نــــص الذخــــارت:
 .(8)ولتصهللامون ف  إسناد " ،روى هنه المسن ذن ههللا ل  -وسهللام
ـ و كر   ،ا لهللانذـ  ىـهللاى ل ههللايـه وسـهللامافً م هللاه ف  التارلل الصذأر ف اا:" هند ذـن حذـ  هالـة وكـان وىل

 .(9)م ف  مدأ ه"تصهللاأُ  ، روى هنه المسن ذن ههللا
وهــ ا يعنــ  حن الطعــن وال ــرح إنمــا فــ  اإلســناد كهللاــه، ال الطْعــن فــ  هنــد ذــن حذــ  هالــة؛ كأــف وقــد 

  ذتت ىمذته، فتذألن حنل ههللالة المدأث ف  الروا  هنه.
  قالت البام ة: هند ذن حذ  هالة ىماذ   هللاأال، وترب  ف  ذأت النذو ، وكان ربأ  النذ 

 -ىهللاى ل ههللايه وسهللام- 
، وهو مختهللاف (10): هو من ذن  تميم من ولد حذ  هالة  وذ خدأ ة ُيكنى حبا هذد لجل بمكةر  -

 ، من الطب ة السادسة.(12)، وقأال : أ لد ذن همر(11), ف أال: أ لد ذن همروف  اسمه
 

                                                 

 .19ص  شا ان ذن حممد ذن لهللامسنان الىغرى مشأخة اذن شا  (1)
 .44/64 الذن م ر تي أ  التي أ  (2)
 .5/71تمفة اَّشراف لهللام ت  (3)
 .6/997اإلىابة ف  تمأأ  الىمابة الذن م ر  (4)
 .6/997اإلىابة ف  تمأأ  الىمابة الذن م ر  (5)

 .5/446ال رح والتعدأال الذن حذ  ماتم  (6)
 .5/446حذ  ماتم ال رح والتعدأال الذن  (7)

 .453رقم  434الضعفا  الىغأر لهللاذخارت ص  (8)

 .3899رقم  8/311التارلل الصذأر لهللاذخارت  (9)

 .4/541 لهللاع أهللا "أ لد ذن همر التميم  " الضعفا   ذأنت روايًة لهللاع أهللا  ف  الضعفا  حن اسمه: (10)

 .691ت رل  التي أ  الذن م ر  (11)

 .6/414ال رح والتعدأال الذن حذ  ماتم  (12)
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 : م يوا.(3)، واذن م ر(2)وقاا حذو ماتم .(1) كر  اذن مبان ف  ال  ات 

ار  تو أــق اذــن مبــان ذت يأــال حذــ  مــاتم الــرا ت لمــن و ل ــه، فمــن قــاا اإلمــام العراق :"حمــا إ ا تعــ
م ههللاى من  يال ماله، َّن من هِرف معه  لاد  ههللام، لصن اذن مبلان  هرف ماا الرلاوت بال  ة م دل

 .(4)منسو   إلى التساهال ف  التىميح والتو أق"
 .-ل رممه-قالت البام ة: هو م يوا، وِ ْكر اذن مبان له ف  ال  ات تساهال منه 

 .(5): م مب  ههللاى ضعفهُجميع بن عمر العجلي-
 وباق  ر اا اإلسناد   ات. -

 :إلسنادالحكم على ا
 وفيه ههللاال:إسناد  ضعأف   ًدا، 

وقــاا  ,(6)حخشــى حن يكــون كــ ابا"" فه حذــو داود وقــاا:ف ــد ضــعل  ،ضــعف ُ َميــب ذــن همــر الع هللاــ  -
فة موضوًها"ذ"حخشى حن يكون خ حيًضا:  ، وقاا اذـن م ـر:(8)ورما  بعضيم بالفسق ،(7)ر  ف  الىِل

فال يمتأ ذتفرد  مطهللاً ا، و كر اذـن هـدت حنـه ال  (10)، ومدار ه ا المدأث ههللايه(9)"ضعأف رافض "
ف لُ ميب هـ ا إال مـدأ أن، و كـر هـ ا المـدأث، و المـدأث اآلخـر هـن المسـن ذـن ههللاـ  بمنـام رِ عْ يَ 
 .(11)رآ 
 .يم ُ ميب وهو حذو هذد ل التم  يالة شأل -

********** 
 
 

                                                 

 .7/636ال  ات الذن مبان  (1)

 .5/384ال رح والتعدأال الذن حذ  ماتم  (2)
 .691ت رل  التي أ  الذن م ر  (3)

 .447ح وبة المافظ العراق  ههللاى حسئهللاة تهللامأ   المافظ اذن م ر العس الن  ص  (4)

دأث،  م  كر  ف  واتيمه ذوضب الم 4/348ف  حمر  اذن مبان فمر   كر  ف  الم رومأن  اضطر وقد  (5)
، وكأف يكون   ة وهو متيم ذوضب المدأث متى إن ذرهان الدأن المهللاذ   كر  فيمن ُرم  ذوضب 1/449ال  ات 

، وانظر لهللافائد  كتا  "الروا  314رقم 87صالمدأث كما ف  كتابه" الصشف الم أث هملن رم  ذوضب المدأث 
 ات  مب ودراسة وتمهللاأال" لهللادكتور مبارا سأف اليا رت اذن مبان ف  الم رومأن وحهادهم ف  ال  يمال أن تر م ل

 .44رقم  91ص 
 .3/444تي أ  التي أ  الذن م ر  (6)

 .43/419تارلل اإلسالم لهللا هذ   (7)

 .9/434تي أ  الصماا لهللام ت  (8)

 .59ت رل  التي أ  الذن م ر  (9)

 .9/434 له أ  الصمااتي  .قاا الم ت :" وهو معروف ذي ا المدأث، وه ا المدأث معروف به" (10)

 .3/467الصامال ف  ضعفا  الر اا الذن هدت  (11)
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 :-رحمه هللا-قال ابن األثير  -

  الَخهللاق تامَّ  اَّهضَا  ممتدَّ  حت[  ل و يا فيو َسْبطا به  ا ت إن]  الُمالَهنة مدأث وف (  َ) 
 (1) 

  (224الحديث رقم )
 :-رحمه هللا-  (2) مام مسلمقال اإل
  حنَ سدلت: قاا (5)مممد هن، (4)هشام مد نا، (3)اَّههللاى هذد مد نا الم نى ذن مممد ومد نا

 وكـان سـمما  ذن بشرلا امرحته ق ف حمية ذن هالا إن ف اا ههللاماً  منه هند  حن حرى  وحنا مالا ذن
 ىـهللاى- ل رسوا ف اا فالهنيا :قاا اإلسالم ف  الهن ر ال حوا وكان ،َّمه مالا ذن الذرا  حخا
ن حميـة ذـن لهـالل فهـو (6)نالعينـي قضئ سبطا أبيه به جاءت نفـإ حبىروها -وسهللام ههللايه ل  وا 

 حصمـال بـه  ا ت حنيا فدنذئت :قاا سمما  ذن لشرلا فيو (7)الساقأن ممش  عدا حصمال به  ا ت
 .الساقأن ممش  عدا

 تخريج الحديث :
 .الذخارت اإلمام نفرد به اإلمام مسهللام دون إ

 دراسة رجال اإلسناد:
 .ر اا اإلسناد   ات   ميب -

 اإلسناد: ىالحكم عل -

 ميح ،حخر ه اإلمام مسهللام .إسناد  ى

********** 
 :-رحمه هللا-قال ابن األثير  -

ــْبط لــيَ]  وســهللام ههللايــه ّل  ىــهللاى َشــعر  ىــفة فــ  المــدأث ومنــه(  ه)  [  الَ َطــطِ  الَ ْعــد وال بالسَّ
ْبط َعر من السَّ ـِدأد:  والَ طط الُمْستَرِسال الُمْنَبِسط:  الشَّ  ذأنيمـا وسـطاً  َشـَعُر  كـان حت:  الُ ُعـوَد  السَّ

(8) 

 (9)* سبق تخريجه

********** 
                                                 

 141ص  النياية ف  غرل  المدأث واَّ ر الذن اَّ أر (1)
 4156رقم  4441/ 3كتا  الهللاعان –ىميح االمام مسهللام  (2)
 444، ت رل  التي أ  ص  البىرت  اَّههللاى هذد ذن اَّههللاى هذد (3)

  973، ت رل  التي أ  صال ردوس  اَّ دت مسان ذن هشام (4)

  919، ت رل  التي أ  صالعن ت  هذأد ذن الم نى ذن مممد (5)

سكانيا البا  بكسر :سبطا (6)  و ن  ههللاى ممدود ميمو  المع مة بالضاد (العأنأن قضئ) المسترسال الشعر وهو وا 
 1/433، الدأباذ ههللا  مسهللام   لا غأر حو وممر  دمب بك ر  فاسدها حت فعأال

  41/435، شرح النووت ههللا  مسهللام  الدقة والمموشة رقي يما حى: نالساقأ ممش (7)

 141ص  النياية ف  غرل  المدأث واَّ ر الذن اَّ أر (8)
 (414سذق تخرلأ المدأث ف  المدأث رقم )( 9)
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 :-رحمه هللا-قال ابن األثير  -

ــة   حت[  اَّْســباط مــن ِســْبط   الُمَســأن]  وفيــه(  ه)  ــم مــن ُحمَّ ــباطُ .  الَخأــر فــ  اََُّم  حوالد فــ  واَّسَّ
ــةاَّ ههللاــى واقــب   فيــو ِســْبط وامــُدهم إســماهأالَ  َولــد فــ  الَ بائــال بمن لــة الخهللاأــال إذــراهيمَ  ذــن إســماق  مل
 (1) . ههللايه واقعة   واَُّمَّة

  (225الحديث رقم )
 :-رحمه هللا - (2)قال اإلمام الترمذي 

 سـعأد هـن، خأـ م ذـن ه مـان ذـن ل هذـد هن ،هياش ذن إسماهأال مد نا ،هرفة ذن المسن مد نا
  من وحنا من  مسأن -سهللام و ههللايه ل ىهللاى- ل رسوا قاا:  قاا مر  ذن يعهللاى هن، راشد ذنا
 .(3)األسباط من سبط حسين مسأنا حم  من ل حم  سأنم

 تخريج الحديث :
 .به بم هللاهمعاوية ذن ىالح، هن راشد ذن سعد  من طرلق(4)حخر ه الذخارت 

هـن  مـن طرلـق يمأـ  ذـن سـهللايم،  (7)نعيم االىـذيان   ووحذ (6)،واذن شاهأن(5) ،حخر ه اذن ما هو 
 .به بم هللاه  ، خأ م ذن ه مان ذن ل هذد
من طرلق هفان ذن  (11)، واذن مبان (10) ،والماصم (9)،وحممد ذن منذال (8) ،اذن حذ  شأبةخر ه حو 

 . به بم هللاه  ، خأ م ذن ه مان ذن ل هذد مسهللام ،هن وهأ  ذن خالد،هن
 . بـه بم هللاــه  ، خأــ م ذـن ه مــان ذـن ل هذــد مـن طرلــق مسـهللام ذــن خالـد،هن (12)،الطذرانــ حخر ـه و  
 به بم هللاه  ، خأ م ذن ه مان ذن ل هذد ن طرلق إسماق ذن هياش،هنم (13)،الدوالذ حخر ه و 
 
 
 

                                                 

 141ص  النياية ف  غرل  المدأث واَّ ر الذن اَّ أر(1 
 4779رقم  698/ 9ن رسوا ل با   حذوا  المناق  ه –كتا  ال بائح  –سنن الترم ت  (2)
  4/944،  في  ال دأر  وقدرها البعضية به حصد الولد ولد وهو سبط  مب :اَّسباط (3)

 461رقم  4/444اَّد  المفرد لهللاذخارت  (4)
 411رقم  94/ 4با  فضال المسن والمسأن اذن  ههللا  ذن حذ  طال  –كتا  الم دمة  –سنن اذن ما ه  (5)
 473رقم  4/374نة الذن شاهأن شرح م اه  حهال الس (6)
 3814/ 9،ومعرفة الىمابة  438رقم  4/337فضائال الخهللافا  الراشدأن الذ  نعيم اَّىذيان   (7)
 841رقم  94م4مىنف اذن حذ  شأبة  (8)
 47964رقم  414/ 35مسند حممد ذن منذال  (9)

 1831رقم  4/477المستدرا لهللاماصم  (10)
 6574رقم  137/ 49ىميح اذن مبان  (11)
 3951رقم  4/44المع م الصذأر لهللاطذران   (12)
 486رقم  3/449الصن  واالسما  لهللادوالذ   (13)
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 دراسة رجال اإلسناد:
 ذـن هـوف ذـن سعد ذن همرو ذن كع  ذن مالا ذن هتا  ذن  اذر ذن وهب بن مرة بن يعلى -

 وبيعـة خأذـر شـيد :معـأن ذـن يمأى قاا حمه وسيابة سيابة ذن يعهللاى وهو ،المرا م حذو ال  ف    أف
 والطائف وهوا ن  والفتح الش ر 

 (1)الىمابة حفاضال من كان :همر حذو قاا
بالمع مـة والم هللا ـة مىـغرا ال ـارت المكـ  حذـو ه مـان مـن الخامسـة  عبد هللا بن عثمان بن خثيم-

, : لــــيَ بــــه بــــدَ(4), وفــــ  روايــــة(3), واذــــن معــــأن(2)و  ــــه اذــــن ســــعد .مــــات ســــنة ا نتــــأن و ال ــــأن
 .وكان أخطئ , و اد:ف  كتا  ال  ات (7)ذن مباناو كر  , (6), والنسائ (5)والع هللا 
وحمادأ ــه حمادأــث مســان ممــا : (9), وقــاا اذــن هــدتَ ىــالح المــدأثدمــا بــه بــ: (8)مــاتم حذــووقــاا 

 .ىدوق  :(10).وقاا اذن م ر  حن يكت  أ
 .حمادأ ه ليست بال وية:(12)قاا يمأى, و اذن خ يم منكر المدأث: (11)ههللا  ذن المدأن وقاا 

 .ليَ بال وت  : (13)وقاا النسائ 
 ىدوق. :قالت البام ة: هو كما قاا اذن م ر

 (68)، سب ت التر مة له ف  المدأث رقم  إسماعيل بن عياش بن سليم العنسي -
حذـو ههللاـ  البغـدادت مـن العاشـر  مـات سـنة سـبب وخمسـأن وقـد  حسن بن عرفة بن يزيد العبديال -

 ,(16), والدارقطن ليَ به بدَ: (15), وف  رواية(14)و  ه يمأى ذن معأن . ا  المائة
 

                                                 

 6/687االىابة ف  تمأأ  الىمابة  (1)

 .9/187الطب ات الصذأر الذن سعد  (2)
 .1/464الصامال ف  ضعفا  الر اا الذن هدت  (3)
 .843رقم  176ص  يمأى ذن معأنلسااالت اذن ال نأد  (4)
 .544رقم  3/16ع هللا  هللال فة ال  اتمعر  (5)
 .49/384 لهللام ت  تي أ  الصماا (6)
 .9/41ال  ات الذن مبان  (7)
 .9/443  الذن حذ  ماتم ال رح والتعدأال (8)
 .1/464الصامال ف  ضعفا  الر اا الذن هدت  (9)

 .936ت رل  التي أ  الذن م ر  ص  (10)
 .  3554أوم التروية رقم الخطبة قذال  487سنن النسائ  ا مناسا المأ با   (11)
 .1/464الصامال ف  ضعفا  الر اا الذن هدت  (12)
 .  3554الخطبة قذال أوم التروية رقم  487سنن النسائ  ا مناسا المأ با   (13)
 .6/311 لهللام ت  تي أ  الصماا (14)
 .6/311 لهللام ت  تي أ  الصماا (15)
 .441رقم  341السيم  لهللادارقطن  صسااالت  (16)
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 .ف  ال  ات (3)و كر  اذن مبان, (2) ذن قاسم اَّندلس مسهللامة , و ال بدَ به: (1)وف  رواية 

ذنه , (4)ماتم حذووقاا   .ال بدَ به: (7)وقاا النسائ .ىدوق : (6), واذن م ر(5)وا 
 .ىدوق  قالت البام ة: هو

 .(8)م ذوا ،راشد أبي بن سعيد -
 سناداإل على الحكم
مـام اَّلبـان  وقـد مسـنه اإل فيه سعأد ذن حذ  راشد م ذوا،ولم أتابعـه حمـد ، ،ضعأف لغأر   إسناد 

(9) 
********** 

 :-رحمه هللا -قال ابن األثير -

 حت[ - وسـهللام ههللايـه ّل  ىـهللاى -ّل  رسـوا ِسـْبطا والُمَسـأن الَمَسـن]  اآلخـر المـدأث ومنه(  ه)  
ة اَّْسباط أالوق.  منه وِقْطعتان طاِئفتان  .الَذنـاتِ  حوالدُ  وقأال.  اَّوالد حوالدُ  وقأال.  اَّوالد:  خاىَّ

(10) 
  (226الحديث رقم )

 :-رحمه هللا - (11)قال اإلمام الطبراني
 ذـن ههللا  هن، هأأنة ذن سفيان  نا مذأ  ذن اليأ م  نا ،المىرت   امب ذن ر لق ذن مممد مد نا
 شـكاته فـ  -سـهللام و ههللايـه ل ىـهللاى-ل رسـوا ههللاـى دخهللات:  قاا حذيه هن:  اليالل  المك  ههللا 
 فرفـب ،ىـوتيا ارتفـب متـى فبكـت:  قـاا رحسـه هنـد -هنيـا ل رضـ - فاطمة فإ ا فأيا قب  الت 

:  ف الـت ؟ أبكيـا الـ ت مـا فاطمـة مذأذتـ :  ف ـاا إلأيـا طرفه -سهللام و ههللايه ل ىهللاى- ل رسوا
 اَّر  إلـــى اطهللاـــب  ـــال و هـــ  ل حن ههللامـــت حمـــا مذأذتـــ  يـــا:  ف ـــاا بعـــدا مـــن الضـــيعة حخشـــى
 حن إلــ  وحومــى بعهللاــا منيــا فاختــار ،اطالهــة اطهللاــب  ــم ذرســالته فبعــث، حبــاا منيــا فاختــار اطالهــه
 يعطــى وال ،قذهللانـا حمـد يعـط لـم خىـاا سـبب ل حهطانـا قـد ذأـت حهـال ونمـن ،فاطمـة يـا إيـا  حنكمـا

 حذـوا وحنـا  ـال و هـ  ل إلـى المخهللاـوقأن وحم  ل ههللاى النذأأن وحصرم ،النذأأن خاتم حنا بعدنا حمد
 وهــو ل إلــى وحمــذيم الشــيدا  خأــر وشــيأدنا بعهللاــا وهــو ،ل إلــى وحمــذيم اَّوىــيا  خأــر ووىــأ 

                                                 

 .3/399 أ  الذن م رتي أ  التي  (1)
 .3/399 تي أ  التي أ  الذن م ر (2)
 .8/475ال  ات الذن مبان  (3)
 .4/43الذن حذ  ماتم  ال رح والتعدأال (4)
 .4/43الذن حذ  ماتم  ال رح والتعدأال (5)
 .345ت رل  التي أ  الذن م ر ص (6)
 .6/311 لهللام ت  تي أ  الصماا (7)
 349ت رل  التي أ  ص  (8)

 8/379ضعأف سنن الترم ت ىميح و  (9)

 141ص  النياية ف  غرل  المدأث واَّ ر الذن اَّ أر (10)
 6911رقم  437/ 6ن المع م الىغأر 3679رقم  4/97المع م الصذأر لهللاطذران   (11)
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 فــ  يطأــر حخضــران  نامــان لــه مــن ومنــا بعهللاــا وهــم حذيــا هــم وهــو المطهللاــ  هذــد ذــن ممــ   همــا
 إبنـا  وهمـا األمـة هـذه سـبطا ومنـا ابعهللاـ وحخو حذيا هم اذن وهو ،يشا  مأث المالئكة مب ال نة

 فاطمة يا منيما خأر بالمق بع ن  وال ت، وحذوهما ال نة حهال شبا  سأدا وهما الحسين و الحسن
 . .....الل 

 تخريج الحديث :
  .نفرد به اإلمام الطذران إ

 دراسة رجال االسناد : 
 (1)اإلسناد ذي ا الإ أروت  ال إنه أالق: حمد الىمابة الصرام ، الهاللي علي أبو علي -
 سب ت التر مة له ف  المدأث رقم  ،يضروتدايسه الاختالطه وثقة سفيان بن عيينة : -
 (24). 
 (2)متروا، قاا اذن م ر: الطذران  شأل ر لق ذن لمممد شأل:اليأ م الهيثم بن حبيب -
 (4) ، وقاا اذن م ر : ال يعرف(3)قاا ال هذ  : ال يعرف : محمد بن رزيق بن جامع  -

 .  ولم أ كر فيه  رمًا وال تعديالً :  (5)و كر  الدارقطن 
 اإلسناد: ىالحكم عل

 .ومممد ذن ر لق م يوا  فيه اليأ م ذن مذأ  متروا ،  داً  إسناد  ضعأف
********** 

 :-رحمه هللا-قال ابن األثير  -

با  مدأث ومنه  (6) .[  وا َّ دَ  فمَسَخيم إسرائأال ذنى من ِسْبط   ههللاى َغِض  ّل  إن]  الضِل
  (227الحديث رقم )

 :-رحمه هللا- (7)قال االمام مسلم
 حذـ  هـن،(10) نضـر  حذـو مـد نا، (9)الـدورق  ه أـال حذـو مـد نا، (8)ذيـ  مد نا ماتم ذن مممد مد ن 
  -وسهللام ههللايه ل ىهللاى-ل رسوا حتى حهراذيا حن (11)سعأد

 

                                                 

  1/794اإلىابة ف  تمأأ  الىمابة   (1)

 977ت رل  التي أ  ص  (2)

  975/ 3المغن  ف  الضعفا   (3)

  461/ 9لسان المأ ان  (4)

  69/ 4الماتهللاف والمختهللاف (5) 
 141ص  النياية ف  غرل  المدأث واَّ ر الذن اَّ أر (6)
 4594رقم  4916/ 4إبامة الىأد   با –الىأد وال بائح وما أاكال من المأوان   كتا – مسهللامىميح  (7)
 438، ت رل  التي أ  ص  البىرت  اَّسود حذو العم  حسد ذن ذي  (8)

  439، ت رل  التي أ  ص السام  النا   ه بة ذن بشأر (9)

 916، ت رل  التي أ  ص العذدت الميمهللاة وفتح ال اف بضم قطعة ذن مالا ذن المن ر (10)

 343، ت رل  التي أ  ص الخدرت  سعأد حذو اَّنىارت  هذأد ذن سنان ذن مالا ذن سعد (11)
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نه (1)مضبة غائط ف  إن  : ف اا  أ به فهللام فعاود  هاود : ف هللانا أ به فهللام: اقا حههللا  طعام هامة وا 
 أو لعـــن ل إن ،حهراذـــ  يـــا: ف ـــاا ال ال ـــة فـــ  -وســـهللام ههللايـــه ل ىـــهللاى-ل رســـوا نـــادا   ـــم،  ال ـــا

 منيـا هـ ا لعـال حدرت  فـال اَّر  فـ  أـدذون  دواب فمسخهم إسرائيل بني من (2)سبط على غضب
 .هنيا حنيى وال ،آصهللايا فهللاست

 تخريج الحديث :
 .مام الذخارت مام مسهللام دون اإلبه اإل نفردإ

 دراسة رجال اإلسناد:
  ذـتوقاا ال هذ  :(3) كر  اذن مبان ف  ال  ات  :السمين البغدادي ميمون  بن حاتم بن محمد -

  ربما ىدوق قاا اذن م ر : (6)ىدوق :قانب اذن قااو  (5)قاا اذن هدت :  ة  (4) .م ة
 وقـاا (9)بشـ   لـيَ :الفـالَ مفـص حذو وقاا (8) ا ك هو :المدأن  اذن قاا (7)فاضال وكان وهم

 وكـان ذبغـداد النـاَ كتبـه ال ـرآن تفسـأر فـ  كتابـا اسـتخرذقـاا اذـن سـعد:  (10)  ـة  هو :الدارقطن 
 ذــن مممــد :ي ــوا معــأن اذــن ســمعت: ال عفــ  مممــد ذــن حممــد قــاا (11)بــالصر  الربيــب قطيعــة أنــ ا
 ن  من تشدد  ،قالت البام ة :هو ىدوق قهللات لعال قوا اذن المدأ.(12)ك ا  ميمون  ذن ماتم

 .باق  ر اا اإلسناد   ات  -

 اإلسناد: ىالحكم عل -

 اإلمام مسهللام .إسناد  ىميح ،حخر ه  -

********** 
 
 
 

                                                 

 والمضبة به يستترون  ذ لا ي ىدونه كانوا َّنيم المدث سم  وبه اَّر  من المنخف  الغائط مضبة غائط (1)
  3/411، مشارق اَّنوار ههللا  ىماح اَّ ار  الص أر  الضبا   ات

، كشف المشكال من مدأث الىميمأن وامد ح  إلى أر عون  ال أن ال ماهة الهللاغة ف  السبط ال  اذ قاا (2)
4/756 

  86/ 5ال  ات الذن مبان   (3)

  191/ 44سأر حهالم النبال   (4)

  85/ 5  التي أ  تي أ (5)

  39/31تي أ  الصماا  (6)

  173ت رل  التي أ  ص  (7)

  17/ 4الضعفا  والمتروكأن الذن ال و ت  (8)

 17/ 4الضعفا  والمتروكأن الذن ال و ت  (9)

  463/ 3الصاشف  (10)

  495/ 7الطب ات الصذرت  (11)

  366/ 3تارلل بغداد  (12)
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 :-رحمه هللا-قال ابن األثير  -

 ُيْسِبطَ  متى ِمْ ِرها ف  يكون  الأتيمَ  َتضِر ُ  كانت]  هنيا ّل  رض  هائشة مدأث وف (  ه)  -
ــب إ ا اَّر  ههللاــى َحْســَبط :ي ــاا.  اَّر  و ــه ههللاــى دل َيمتــ حت[  اً  ههللاأيــا وَق  حو َضــْر  مــن ممتــدل

 (1) . َمَر 
  (228الحديث رقم )
 .هتخريج ل ىلم أعثر علقالت الباحثة: 

********** 
 :-رحمه هللا-قال ابن األثير  -

ــباطة[  قائمــاً  فبــَاا قــوم ُســباطةَ  حَتــى حنــه]  وفيــه(  َ)   فيــه ُأْرَمــى الــ ت الموضــبُ  : والُصناســةُ  الس 
ضافُتيا.  نْفُسيا الُصناسة ه  :وقأال.  الَمنا ا من ُيْكَنَ وما واَّوسا  الترا ُ   إضافةُ  الَ وم إلى وا 

 لهللاُ عـود موضـعاً  أ ـد لم َّنه: ف أال قائماً :  قوله وحما.  ُمبامة َمَواتاً  كانت َّنيا ِمهللاا ال تخىيص
باطة من الظاهر َّن  وقـد.  الُ عـود هـن مَنَعـه لمـَر  :وقأـال.  ُمْسـتويا موِضـُعيا يكون  ال حن الس 
ــهللا  َوَ ــب مــن لهللاتَّــداوى  فعهللاــه :وقأــال.  بَمْدِبَضــْيه ِلِعهللاَّــة  :  الِروايــات بعــ  فــ   ــا   كــانوا َّنيــم الى 

 (2) . ذ لا َأتداَوْون 
  (229الحديث رقم )

 :-رحمه هللا-   (3)قال اإلمام البخاري 
َ َنا َ َنا اَ َقا(4) ،آَدمُ  َمدَّ النَِّبـيخ  أ ت ـى: َقـااَ (7) ُمَ ْيَفـةَ  َهـنْ (6) ،َواِئـال   َحِذـ  َهـنْ  ،اََّْْهَمـشِ  َهنْ (5) ،ُشْعَبةُ  َمدَّ

لَّى- ل ْيهِ  ّللاَُّ  ص  لَّم   ع  س  دَ  ِبَما    َفِ ْئُتهُ  ِبَما    َدَها ُثمَّ  ،ق اِئًما ف ب ال   ق ْومٍ  (8)ُسب اط ة   -و   .َفَتَوضَّ
 تخريج الحديث :

 ،هن شــ أق ذــن ســهللامة ،هــنهمشاَّ) هأر ذــن معاويــة(،هن حذــ  خأ مــة مــن طرلــق (9)ه مســهللامحخر ــ
 .به بم هللاه  ،م يفة ذن اليمان 

 
 

                                                 

 141ص  ن اَّ أرالنياية ف  غرل  المدأث واَّ ر الذ (1)
 141ص  النياية ف  غرل  المدأث واَّ ر الذن اَّ أر(2) 
  331رقم  4/91با  الذوا قاهدًا وقائمًا -كتا  الوضو  –ىميح الذخارت  (3)
  86، ت رل  التي أ  ص  العس الن  الرممن هذد إياَ حذ  ذن آدم (4)

 366، ت رل  التي أ  ص العتص  الورد ذن الم اذ ذن شعبة (5)

 368، ت رل  التي أ  ص الصوف  وائال حذو اَّسدت سهللامة ذن ش أق (6)

 491، ت رل  التي أ  ص اليمان ذن م يفةهو  (7)

، هون َّههللايا مرف ا الدور بفنا  تصون  والصناسة الم بهللاة ه  مومد  وبعدها الميمهللاة السأن بضم : قوم سباطة (8)
  4/35المعذود 

 374رقم  338/ 4مسح ههللا  الخفأن با  ال-كتا  الطيار  –ىميح مسهللام  (9)
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 دراسة رجال اإلسناد:

سب ت التر مـة لـه فـ  المـدأث   ة ،وتدليسه واختالطه اليضر، :  سليمان بن مهران األعمش -
 . (45)رقم 
 .باق  ر اا اإلسناد   ات  -
 اإلسناد: ىالحكم عل -

 إسناد  ىميح ،حخر ه اإلمام الذخارت ومسهللام. -

 
********** 

 :-رحمه هللا -قال ابن األثير -

 امتــــدَّت حت[  لَيــــا فيــــو واســــَبَطرَّت وَدرلت َقــــرلت هــــ  إن]  شــــرلح مــــدأث فــــ (  ه{ )  ســــبطر} 
 (1) . إليه ومَالت لإلْرضا 

  (211الحديث رقم )
 .قالت الباحثة :لم أعثر علي تخريج له 

********** 
 :-رحمه هللا-قال ابن األثير  -

 حَخـْ ت مـا:  ف ـاا َتْسَبِطرَّ  حن قذالَ  شأئاً  ال َّذيمة من حخ َ  رُ ال هن ُسئال حنه]  هطا  مدأث ومنه 
 (2) .ال بح بعد تمتدَّ  حن قذال حت[  مأتة   فيو منيا

  (211الحديث رقم )
 :-رحمه هللا -(3)داود وقال اإلمام أب

َ َنا َ َنا ،َشْأَبةَ  َحِذى ْذنُ  َمانُ ُه ْ  َمدَّ َ َنا ،اْلَ اِسمِ  ْذنُ  َهاِشمُ  َمدَّ  َهـنْ  ِدأَنـار   ْذـنِ  َِّّ  َهْذدِ  ْذنُ  الرَّْمَمنِ  َهْذدُ  َمدَّ
ـا » -وسـهللام ههللايـه ل ىـهللاى- النَِّذى   َقااَ  َقااَ  (4)َواِقد   َحِذى َهنْ  ،َيَسار   ْذنِ  َهَطا ِ  َهنْ ، َحْسهللامَ  ْذنِ  َ ْلدِ   م 
يَّةٌ  و ِهى   اْلب ِهيم ةِ  ِمن   ع  ُقطِ  ْيت ةٌ  ف ِهى   ح   .« م 

 تخريج الحديث :
 به بم هللاه.ذد الرممن ذن هذد الهللاهللاه ذن دأنار ه،هن من طرلق سهللامة ذن ر ا  (5) ،حخر ه الترم ت

 

                                                 

 141ص  النياية ف  غرل  المدأث واَّ ر الذن اَّ أر (1)
 141ص  النياية ف  غرل  المدأث واَّ ر الذن اَّ أر (2)
 3861رقم  71/ 4با  ف  ىأد قطب منه قطعة  –كتا  الىأد  –داود  ذ سنن ح (3)
، ت رل   المارث ذن هوف اسمه وقأال هوف ذن قأالو  مالا ذن المارث اسمه قأال ىماذ  الهللاأ   واقد حذو (4)

 683التي أ  ص 

 893رقم  118/ 3ما قطب من الم  فيو مأت  با  –  بائحكتا  ال – الترم تسنن  (5)
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ذـد ه،هن من طرلق حذو النضر)هاشم ذن ال اسـم( (3)،ذن المن راو  (2)،والذأي   (1)،وحممد ذن منذال
 به بم هللاه. ذد الهللاهللاه ذن دأنارالرممن ذن ه

مـــن (8) ،ذــن ال عــداو  (7)،والــدارقطن  (6)،يعهللاـــ  الموىــهللا  ووحذــ (5)،والطمــاوت  (4)،الطذرانــ حخر ــه و 
 به بم هللاه. ذد الرممن ذن هذد الهللاهللاه ذن دأنارههن طرلق ههللا  ذن ال عد،

هللاهللاــه ذــن ذــد الــرممن ذــن هذــد الههــن مــن طرلــق بكــار ذــن قتأبــة،هن حذــو داود،(9) ،المــاصمحخر ــه و  
 به بم هللاه.دأنار 

بـه ذد الرممن ذن هذد الهللاهللاه ذن دأنار ههن من طرلق هذد ل ذن هذد الم أد، (10)،الدارم حخر ه و 
 بم هللاه.

ذــد الــرممن ذــن هذــد الهللاهللاــه ذــن ههــن مــن يع ــو  ذــن إســماق المضــرم  ،(11)ذــن ال ــاروداحخر ــه و 
 به بم هللاه.دأنار 

 دراسة رجال اإلسناد:
 . (66)سب ت الترممة له ف  المدأث رقم وكان أرسال ،   ة  : زيد بن أسلم القرشي  -
 .( 661) سب ت الترممة له ف  المدأث رقم   ة ، عثمان بن محمد بن إبراهيم العبسي : -

 هذد :قاا حممد سمعت: داود وحذ قاا اإلمام عبد الرحمن بن عبد هللا بن دينار القرشي :  -
   (12)،المدأث م ار  به بدَ ال :دأنار ذن ل هذد ذن الرممن

قاا الذرقان  :سدلت  (14)، قاا اذن م ر: ىدوق أخطئ (13).ذ لا ليَ وقاا حذو  رهة الرا ت:
 غأر  هند وهو الذخارت  هنه خرذح :ف اا :دأنار ذن ل هذد ذن الرممن هذد هنالدارقطن  

  (15)به فيعتذر ضعأف

                                                 

 34514رقم  344/ 46مسند حممد ذن منذال  (1)
 4 8843رقم 118/ 44، ومعرفة السنن واآل ار  76رقم  34/ 4السنن الصذرت لهللاذأي    (2)
 3/374َّوسط  الذن المن ر  ا (3)
  4419رقم  318/ 4لهللاطذران   المع م الصذأر (4)
  1/347مشكال اآل ار لهللاهللاطماوت  (5)
 4191رقم  4/46مسند حذ  يعهللا  الموىهللا   (6)
 84رقم   1/353سنن الدارقطن   (7)
 3593رقم  141/ 4مسند اذن ال عد  (8)
 7494رقم  431/ 1المستدرا لهللاماصم  (9)

 3148رقم  438/ 3ارم  سنن الد (10)
 893رقم  118/ 3المنت   إلذن ال ارود  (11)
  4/346سااالت حذ  داود لإلمام حممد ذن منذال  (12)

 114/ 3سااالت حذ   رهة الرا ت ههللا  سااالت الذر ه   (13)

 411ت رل  التي أ  ص  (14)
  4/13سااالت الذرقان  لهللادارقطن   (15)
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 ذن الرممن هذد حسمب لم ف :الىأر  ههللا  ذن همرو قااو (1)به يمتأ وال يكت  لأن :قاا حذو ماتم

 حبا سمعت :ل هذد حذو قاا(2)قط بشئ دأنار ذن ل هذد ذن الرممن هذد هن يمدث ميدت
 قد :ي وا معأن ذن يمأى سمعت :ي وا مممد ذن العباَ سمعت :ي وا يع و  ذن مممد العباَ
 حذو هنه مدثو  شأ اَّ هنه ومدث دأنار ذن ل هذد ذن الرممن هذد هن سعأد ذن يمأى مدث

 ذن الرممن هذد مدث ما: المدأن  ذن ههللا  قاا (3)سعأد ذن يمأى هنه يمدث حن فمسبه النضأر
  (4)فيه ضعأف وهو ل نو  العراقأون  فدفسد  ذبغداد مدث وما ىميح فيو بالمدأنة ال ناد حذ 
 (6)به يمتأ ال: الرا ت  وقاا (5)ضعف مدأ ه ف    اذن معأن:يمأ قااو 
  مهللاة ف  وهو ههللايه أتابب ال مما منكر أرويه ما وبع اذن هدت : وقاا (7)قو قاا ال هذ  : 

 قالت البام ة :هو ىدوق  (8)الضعفا  من مدأ ه يكت  من
 .باق  ر اا اإلسناد   ات  -
 اإلسناد: ىالحكم عل -

 (9)،وقد ىممه اإلمام اَّلبان  سناد  مسن إ -
********** 

 :-رحمه هللا-قال ابن األثير  -

ــبب ُحوتأــتُ ]  فيــه { ... ســبب}   الفاتمــة هــ  :قأــال[  الَم ــان  مــن ســبعاً ]  روايــة وفــ [  الَم ــان  السَّ
ــورُ  :وقأــال.  آيــات ســببُ  َّنيــا  واَّنفــااُ  التوبــةُ  ُتْمَســ َ  حن ههللاــى التَّوبــة إلــى الَبَ ــر  مــن الِطــوااُ  الس 
 لَتْذأـأن الم ان  نم:  قوله ف  ومن.  بالبسمهللاة الُمْىمف ف  ذأنيما يْفىأل لم ولي ا وامد  بسور 
 ّل  ههللاـى بـه ُأْ َنـى مـا  مهللاـة مـن ُسور سبب حو آيات سبب حت:  لهللاْتبعي  تصون  حن ول و ُ  ال ْنَ

 (10).  اآليات من
  (212الحديث رقم )

                                                 

 391/ 9ال رح والتعدأال  (1)

  391/ 9والتعدأال  ال رح (2)

 565/ 3التعدأال والت رلح (3) 

 565/ 3التعدأال والت رلح  (4)

 483/ 3المغن  ف  الضعفا   (5)

  56/ 3الضعفا  والمتروكأن الذن ال و ت  (6)

  483/ 3المغن  ف  الضعفا   (7)

  355/ 1الصامال ف  ضعفا  الر اا  (8)

 6/498ىميح وضعأف سنن حذ  داود ( 9)

 141ص  ف  غرل  المدأث واَّ ر الذن اَّ أرالنياية (10) 
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  -رحمه هللا – (1)قال اإلمام البخاري 
د   - َ َنا ُمَسدَّ َ َنا َيْمَأى (2)َمدَّ َهـْن َمْفـِص ْذـِن  ،ِن  ُخَذْأُ  ْذُن َهْذِد الـرَّْمَمنِ َقاَا َمدَّ َ  (4)َهْن ُشْعَبةَ  (3)َمدَّ

ِ  :َهـْن َحِذـ  َســِعأِد ْذـِن اْلُمَعهللاَّـى َقــااَ  ،َهاِىـم   َّّ َُّّ -ُكْنـُت ُحَىـهللاِل  ِفـ  اْلَمْســِ ِد َفـَدَهاِن  َرُسـوُا  َىــهللاَّى 
ِ ِإنِل  كُ  -َههللاْيِه َوَسهللاَّمَ  َّّ ِ َوِلهللارَُّسوِا َفهللاْم ُحِ ْبُه َفُ هللاُت َيا َرُسوَا  ُ } اْسَتِ أُذوا َّللَّ َّّ ْنُت ُحَىهللاِل  َفَ اَا َحَلْم َيُ اْل 

ـَوِر ِفـ  اْلُ ـْرآِن َقْذـاَل َحْن َتْخـُرَذ  : ُـمَّ َقـاَا ِلـ  (5)ِإَ ا َدَهاُصْم ِلَما ُيْمِأيُكْم { َََُّههللاِلَمنَّـَا ُسـوَرً  ِهـَ  حَْهَظـُم الس 
ـا َحَراَد َحْن َأْخـُرَذ ُقهللاـُت َلـُه َحَلـْم َتُ ـاْل َََُّههللاِلَمنَّـَا ُسـوَرً  ِهـَ  حَْهَظـُم ُسـوَر   ِفـ ِمْن اْلَمْسِ ِد ُ مَّ َحَخَ  ِذَأـ  ِدت َفهللامَّ

ْبُب اْلَمَ اِن  َواْلُ ْرآُن اْلَعِظيُم الَِّ ت ُحوِتأُتهُ  ِ َر ِل اْلَعاَلِمأَن ِهَ  السَّ  .اْلُ ْرآِن َقاَا اْلَمْمُد َّللَّ
 تخريج الحديث :

 رد به اإلمام الذخارت دون اإلمام مسهللام إنف
 دراسة رجال اإلسناد:

حمــد   ،ذــن المعهللاــى ذــن لــو ان ذــن مار ــة ذــن  لــد ذــن  عهللابــة ال رقــ  اَّنىــارت  الحــارث بــن نفيــع -
 (6)حذو سعأد ذن المعهللاى وقأال : المارث ذن المعهللاى وهو مشيور بكنأتهالىمابة الصرام ،

 ر اا اإلسناد   ات . باق  -
 اإلسناد: ىالحكم عل

 إسناد  ىميح ،حخر ه اإلمام الذخارت .
********** 

 :-رحمه هللا-قال ابن األثير  -

 الســبعأن  كــر تصـرر قــد[  مــر  سـبعأن الأــوم فــ  ّل  حْسـَتْغفر متــى قهللاذــ  ههللاـى لُيغــانُ  إنــه]  وفيـه -
ـــبعة ـــبعمائة والسَّ  ك ولـــه أـــروالتص  التضـــعأف موضـــبَ  تضـــُعيا والعـــر ُ .  والمـــدأث ال ـــرآن فـــ  والسَّ
 ّل  َيْغفــرَ  فهللاــن مــر ً  ســبعأن ليــم تســتغفْر  إن"[  وك ولــه (7)[ َســناذال ســببَ  حنذَتــت مبَّــة   كمَ ــال]  تعــالى
 حْهراذيـا الً ر ـ وحْهَطـى (9)[ َسـبعمائة إلـى حم اِليـا بعْشـر الَمسـنة[ [  السالم ههللايه]  وك وله[ (8) "ليم

 (10)  .التضعأف حراد اَّ ر لا َّّ  سبَّب:  ف اا ِدرهما

                                                 

 1171رقم  6/47با  ما  ا  ف  فاتمة الصتا   –كتا  تفسأر ال رآن –ىميح الذخارت ( 1)
 938 ، ت رل  التي أ  ص مسدد ذن مسرهد ذن مسربال ذن مستورد اَّسدت البىرت (  2)

 954التي أ  ص، ت رل  يمأى ذن سعأد ذن فرو  التميم  حذو سعأد ال طان البىرت  (3)

 366، ت رل  التي أ  صشعبة ذن الم اذ ذن الورد العتص  موالهم حذو بسطام الواسط (  4)

 (31سور  اَّنفااا  اآلية رقم )( 5)

 4/333حسد الغابة ( 6)

 (364) رقم سور  الب ر  اآلية( 7)

 (81سور  التوبة اآلية رقم )( 8)

 (66سذق تخرلأ المدأث ف  المدأث رقم )( 9)

 149ص  النياية ف  غرل  المدأث واَّ ر الذن اَّ أر (10)
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  (211الحديث رقم )
نما عثرت عليه بلفظ "مائة مرة " ىلم أعثر عل  الحديث بنفس لفظ ابن األثير" سبعين مرة " وا 

 :-رحمه هللا- (1)قال اإلمام مسلم 
 :يمأـى قـاا(3) ممـاد هـن  ميعـاً  (2)العتصـ  الربيـب وحذـو ،سـعأد ذـن وقتأبـة ، يمأـى ذـن يمأى مد نا
 رسوا حن ىمبة له وكانت ،الم ن  اَّغر هن(5) ذرد  حذ  هن، (4) اذت هن  لد ذن مماد حخذرنا

ني قلبي على (6)ليغان إنه  قاا -وسهللام ههللايه ل ىهللاى- ل  .مرة مائة اليوم في هللا ألستغفر وا 
 تخريج الحديث :

 .نفرد به اإلمام مسهللام دون اإلمام الذخارت إ
 دراسة رجال اإلسناد:

 مسـهللام لـه روى  ،الميـا رلن مـن ، حمـد الىـمابة الصـرام ،ل ينـ ا وي اا: المزني يسار بن األغر -
 (7). والنسائ  داود وحذو وحممد
 .ر اا اإلسناد   ات  باق  -

 اإلسناد: ىالحكم عل
 إسناد  ىميح ،حخر ه اإلمام مسهللام .

********** 
 :-رحمه هللا-قال ابن األثير  -

وذ ههللاـى أ ـ ُ [   ـالث   ولهللا َّأِلـ  سـبب   لهللابكر]  وفيه(  ه)   فُي ـيم الَ ْسـم فـ  ِنسـائه ذـأن َيْعـِدا حن الـ َّ
 َتْمِسـذيا ال حيـام سـبعة هنـدها حقـامَ  بكـراً  ههللاأينل  ت وَّذ فإن اَّخرى  هند ي يم ما م ال وامد  كال هند
ن الَ ْسم ف  ِنساا  ههللايه  (8) . ههللايه ُتْمس  ال حيام  ال ةَ  هندها حقام َ ألبا َت ولذ وا 

  (214الحديث رقم )
 :-رحمه هللا - (9)مسلم  قال اإلمام

 هن ممأد ذن الرممن هذد هن،  بالا ذن يعن  سهللايمان مد نا، ال عنذ  مسهللامة ذن ل هذد ومد نا
 -وســهللام ههللايــه ل ىــهللاى- ل رسـوا حن  الــرممن هذــد ذــن بكـر حذــ  هــن، بكــر حذـ  ذــن المهللاــا هذـد
 ههللايــه ل ىــهللاى- ل رســوا ف ــاا ذ وبــه دخــ تف أخــرذ حن فــدراد ههللاأيــا فــدخال ســهللامة حم تــ وذ مــأن

                                                 

/ 1 منه واالستص ار االستغفار استمبا  با –كتا  ال كر والدها  والتوبة واالستغفار  –ىميح مسهللام  (1)
  3713رقم  3179

 394، ت رل  التي أ  ص  البىرت  ال هران  الربيب حذو العتص  داود ذن سهللايمان (2)

  478، ت رل  التي أ  ص  ال يضم  اَّ دت درهم ذن  لد ذن مماد (3)

 443، ، ت رل  التي أ  ص  الذنان  حسهللام ذن  اذت (4)

 634، ت رل  التي أ  صالمارث وقأال هامر اسمه قأال اَّشعرت  موسى حذ  ذن ذرد  حذو (5)

  4/348، تفسأر غرل  ما ف  الى أ أن  يغطيه ما ال هللا  يغشى حت:قهللاذ  ههللاى ليغان إنه (6)

 4/56ابة ف  تمأأ  الىمابة االى (7)

 149ص  النياية ف  غرل  المدأث واَّ ر الذن اَّ أر (8)
  4161رقم  4184/ 3قدر ما تستم ه البكر با – الرضا كتا   –ىميح مسهللام  (9)
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 .ثالث (1)وللثيب سبع للبكر به وماسذتا  دتا شئت إن -وسهللام
 تخريج الحديث :

 .نفرد به اإلمام مسهللام دون اإلمام الذخارت إ
 دراسة رجال اإلسناد:

 .  ات  ر اا اإلسناد  ميب -
 اإلسناد: ىالحكم عل

 إسناد  ىميح ،حخر ه اإلمام مسهللام .
********** 

 :-رحمه هللا-ر قال ابن األثي -

بعتُ   م هنِدا سبَّعتُ  شئتِ  إن -  ألبا وكانت - َتَ و يا مأن سهللامة َّم قاا]  المدأث ومنه -  سَّ
ن نســـاِئ  ســائر هنــد ــال اشــت  وا.  ههللايـــا بــال الث حمَتِســ  ال حت[  ُدْرت  ـــم  هللاَّْ ــتُ  شــِئت وا   مـــن َفعَّ

ــ ْســبعاً  هنــدها حقــام:  ســبَّب فمعنــى الَعَشــر  إلــى الوامــد  إ ا اإلنــا َ  وَســبَّب.   ال ــا هنــدها حقــام ثو هللاَّ
 (2) . ِفْعال حو َقوا ُكالل  ف  الَعَشر  إلى الَواِمد من وك لا مرَّات ْسبب َغَسهللاه

  (215الحديث رقم )
 :-رحمه هللا -(3)قال اإلمام مسلم 

 ذـن المهللاـا هذـد هـن ،بكـر حذـ  ذـن ل هذـد هـن(5) مالـا ههللاـى قـرحت قاا(4) ،يمأى ذن يمأى مد نا
 وحىــبمت ســهللامة حم تــ وذ مــأن- وســهللام ههللايــه ل ىــهللاى -ل رســوا حن الــرممن هذــد ذــن بكــر  حذــ

ن عنـد  سـبعت شـئت إن (6)هوان حههللاـا ههللاى با ليَ:ليا قاا هند   قالـت درت  ـم  هللا ـت شـئت وا 
 . هللاث

 تخريج الحديث :
 .نفرد به اإلمام مسهللام دون اإلمام الذخارت إ

 دراسة رجال اإلسناد:
 .  ات  ر اا اإلسناد  ميب -

 اإلسناد: ىالحكم عل
 إسناد  ىميح ،حخر ه اإلمام مسهللام .

********** 
                                                 

في   .ويعاودونيا أراسهللاونيا حت أ اوبونيا الخطا  َّن حو غالبا الت وذ لمعاودتيا ر ب  ا  من:  ال أ  (1)
 4/76ال دأر 

 149ص  النياية ف  غرل  المدأث واَّ ر الذن اَّ أر(2) 
  4161رقم  4184/ 3قدر ما تستم ه البكر با – الرضا كتا   –ىميح مسهللام  (3)
 958، ت رل  التي أ  صالنيساذورت   كرلا حذو التميم  الرممن هذد ذن بكر ذن يمأى ذن يمأى (4)

 946، ت رل  التي أ  ص اَّىبم  همرو ذن هامر حذ  ذن مالا ذن حنَ ذن مالا (5)

، شرح النووت ههللا  مسهللام كامال تدخ أنه ذال ش   م ا من يضيب وال هوان أهللام ا ال فمعنا  هوان حههللاا (6)
41/14 
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 :-رحمه هللا-قال ابن األثير  -

 (1).  ر ال سبعمائةَ  َكَمهللات حت[  الفتح أوم ُسهللايم َسبََّعت]  وفيه(  ه) 
  (216الحديث رقم )

 .تخريج له ىقالت الباحثة : لم أعثر عل 
********** 

 :-حمه هللار -قال ابن األثير  -

 (2) . مرَّات َسْبب حت[  حسُذوهاً  بالذأت طافَ  إنه]  المدأث ومنه -
  (217الحديث رقم )

نما عثرت عليه بلفظ سبعًا، بدل إسبوعًا.  لم أعثر علي الحديث بنفس لفظ ابن األثير ،وا 
 : -رحمه هللا  – (3)قال اإلمام البخاري 

َ َنا اْلُمَمْأِدت   - َ َنا َهْمـُرو ْذـُن ِدأَنـار   :َقااَ  ،َ َنا ُسْفَيانُ َمدَّ  :َقااَ  (4)،َمدَّ َسـَدْلَنا اْذـَن ُهَمـَر َهـْن  :َقـااَ  ،َمدَّ
َفا َواْلَمْرَوِ  َحَيْدِت  اْمَرَحَتُه َفَ ااَ  َُّّ -َقِدَم النَِّذ    :َرُ ال  َطاَف ِباْلَذْأِت اْلُعْمَرَ  َوَلْم َيُطْف َذْأَن الىَّ  َىهللاَّى 

ـَفا َواْلَمـْرَوِ  َوَقـْد َكـاَن  -مَ َههللاْيِه َوَسهللاَّ  َفَطاَف ِباْلَذْأِت َسْبًعا َوَىهللاَّى َخهللاَف اْلَمَ اِم َرْكَعَتْأِن َوَطـاَف َذـْأَن الىَّ
ِ ُحْسَو   َمَسَنة   َّّ  .َلُصْم ِف  َرُسوِا 

 تخريج الحديث :
  .ر ،به بم هللاه،هن همرو ذن دأنا سفيان ذن هأأنة  هأر ذن مر  ،هنمن طرلق  (5)حخر ه مسهللام 

 دراسة رجال اإلسناد
 (24)  ة وتدليسه واختالطه ال يضر ، سب ت التر مة له ف  المدأث رقم  سفيان بن عيينة : -
  ميب ر اا اإلسناد   ات . -

 اإلسناد: ىالحكم عل
 إسناد  ىميح ،حخر ه اإلمام الذخارت ومسهللام .

********** 
 :-رحمه هللا-قال ابن األثير  -

ْبعة لأليَّام َّسُذو ا]  ومنه -  ُسـْبب  مـب هو وقأال.  قهللاأهللاة   فيه ُلَغة حِلف   بال ُسُذو  له وي اا[ .  السَّ
 (6) وُضُر  وَضْر  وُبُرود ُكذْرد َسْبب حو

  (218الحديث رقم )
 .تخريج له ىقالت الباحثة : لم أعثر عل 

                                                 

 149ص  النياية ف  غرل  المدأث واَّ ر الذن اَّ أر (1)
 149ص  النياية ف  غرل  المدأث واَّ ر الذن اَّ أر (2)
ِ َتَعاَلى}َواتَِّخُ وا ِمْن َمَ اِم ِإْذَراِهيَم ُمَىهللاًّى{ -الىال   كتا   -ىميح الذخارت ( 3) َّّ  459رقم  4/88 َبا  َقْوِا 

  414، ت رل  التي أ  ص  هذد ل ذن ال بأر ذن هيسى ال رش  اَّسدت الممأدت( هو 4)

 4341رقم  3/516با  ما أهللا م من حمرم بالمأ  – المأ كتا   - مسهللامىميح  (5)

 149ص  نياية ف  غرل  المدأث واَّ ر الذن اَّ أرال(6) 
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 :-رحمه هللا-قال ابن األثير  -

 َبْعـد حت:  الُعـْرَ مـن ُحْسـُذوِهه أـوم ُأرلـد[  ُسـُذوِهه أـوم كـان إ ا]  ُ َنـاد  ذـن سـهللامة مـدأث ومنه -
 (1) .حيام َسْبعة

  (219الحديث رقم )
 .ريج لهتخ ىلم أعثر علقالت الباحثة :  

********** 
 :-رحمه هللا -قال ابن األثير -

 وســهللام ههللايــه ّل  ىــهللاى ّل  رســوا مبَعــثِ  حيــامَ  الَغــنم مــن شــا ً  اختطــفَ   ئبــاً  إنل ]  وفيــه(  َ ه) 
ْبب أوم لَيا من:  ال ئ ُ  ف اا منه الرَّاِه  فانتَ هيا ْبب:  اَّهراذ  اذن قاا[  ؟ السَّ  البـا  بسكون  السَّ

ـْبب.  ال يامـةِ  أـوم َليا َمنْ  حراد ال يامة أوم المْمَشر يكونُ  إليه ال ت الموضبُ :   الـ  ْهرُ :  حيضـا والسَّ
ـــَ   أـــومَ  ليـــا َمـــن حت:  فَرَســـيا إ ا الَغـــنم لـــ لئ ُ ا وســـَببَ .  َ هلْرتـــه إ ا فالنـــاً  َســـبْعتُ   هـــ ا وقأـــال.  الَف
 َراهيـاً  ليـا يكـونُ  ال والـ لئ .  َغْأرت  ليا َراِه  ال أومَ :  الَمدأث َتمام ف  ال ِلئ  ب وا يْفُسدُ  التدولالُ 

َُ  أترُكيــا مــأنَ  الِفــَتن ِهْنــدَ  ليــا مــن حرادَ : وقأــال.  ال يامــة أــوم  لهللاــ ئا  ُنْيُبــةً  يــاَ لَ  َراِهــ  الَ  هَمــال النــا
َبا   يكـونُ  بمـا إْنـ ار   وهـ ا.  الَبـا  بَضـمل  مأنئ  ويكونُ  ذيا ُمْنَفرد   ُهو إ  راهياً  ليا السُبب ف عال والسِل

داِئد من َُ  ُأْيمالُ  الت  والِفَتن الشَّ با  منيا فتْسَتْمكن مواِشأَيم فأيا النا  (2). مَاِنب بال السِل
  (241الحديث رقم )
 :-رحمه هللا - (3)بخاري قال اإلمام ال

َ َنا  ْذـنِ  الـرَّْمَمنِ  َهْذـدِ  ْذـنُ  َسـهللاَمةَ  َحُذـو َحْخَذَرِنـ  َقـااَ ، (6)ال  ْهـِرتلِ  َهـنْ ،(5)ُشـَعْأ    َحْخَذَرَنـا ،(4)اْلَيَمـانِ  َحُذو َمدَّ
ـا َيُ واُ  -َوَسهللاَّمَ  َههللاْيهِ  َُّّ  َىهللاَّى- َِّّ  َرُسواَ  َسِمْعتُ  َقااَ - َهْنهُ  َُّّ  َرِض َ - ُهَرْلَر َ  َحَبا َحنَّ  ،َهْوف   ْين م   ب 
ن ِمهِ  ِفي ر اعٍ  ا غ  ل ْيهِ  ع د  ذ   الذِ ْئبُ  ع  ا ف أ خ  اةً  ِمْنه  ـت   الرَّاِعي ف ط ل ب هُ  ش  ـال   الـذِ ْئبُ  ِإل ْيـهِ  ف اْلت ف  ـنْ  :ف ق  ـا م   ل ه 
ُبعِ  ي ْوم   ََ  َأْومَ  (7)السَّ  َفَكهللاََّمْتـهُ  ِإَلْيـهِ  َفاْلَتَفتَـْت  َههللاْأَيـا َمَمـالَ  َقـدْ  َبَ ـَر ً  َيُسـوقُ  ال  َرُ ـ َوَبْأَنَمـا َغْأـِرت  َرا    َلَيـا َلـْي

َُ  َقـااَ  ِلهللاَمــْرثِ  ُخهللِاْ ـتُ  َوَلِصنِلـ  ِلَيــَ ا ُحْخهللاـقْ  َلــمْ  ِإنِلـ  َفَ اَلـْت   َههللاْيــهِ  َُّّ  َىـهللاَّى-النَِّذــ    َقـااَ  َِّّ  ُسـْبَمانَ  النَّــا
 -َهْنُيَما َُّّ  َرِض َ - اْلَخطَّا ِ  ْذنُ  َوُهَمرُ  َبْكر   َوَحُذو ِلاَ ِذ َ  ُحوِمنُ  َفِإنِل  - َوَسهللاَّمَ 

                                                 

 149ص  النياية ف  غرل  المدأث واَّ ر الذن اَّ أر(1) 
 149ص  النياية ف  غرل  المدأث واَّ ر الذن اَّ أر (2)
رقم  9/9َخهللِاياًل  ُمتَِّخً ا ُكْنتُ  َلوْ  َوَسهللاَّمَ  َههللاْيهِ  َُّّ  َىهللاَّى النَِّذ لِ  َقْواِ  َبا با   –كتا  المناق   –ىميح الذخارت  (3)

 4651رقم  43/ 9با  مناق  همر ذن الخطا  حذ  مفص ال رش  العدوت  –،و كتا  المناق   4664
 476، ت رل  التي أ  ص  الذيران  نافب ذن المكم(4) 

  367، ت رل  التي أ  صاَّموت  مم   حذ  ذن شعأ  (5)

 ال هرت  ال رش  كال  ذن  هر  ذن المارث ذن ل هذد ذن يا ش ذن ل هذد ذن ل هذأد ذن مسهللام ذن مممد (6)
 916، ت رل  التي أ  ص

، نعشه حت سرلر  ههللاى الفتن هند همال الناَ أتركيا مأن اَّسد ذيا أنفرد أوم حت البا  بضم السبب أوم (7)
  9/476الدأباذ ههللا  مسهللام 
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 تخريج الحديث :
ذــن  ســهللامة  ،هــن حذــســعد ذــن إذــراهيم ســفيان ذــن هأأنــة ،ومســعر،هن  مــن طرلــق  (1)حخر ــه مســهللام

 .به بم هللاه  هذد الرممن ذن هوف ال رش  ،
 دراسة رجال اإلسناد:

 .ر اا اإلسناد   ات   ميب -
 اإلسناد: ىعلالحكم 

 إسناد  ىميح ،حخر ه اإلمام الذخارت ومسهللام .
********** 

 :-رحمه هللا-قال ابن األثير  -

ْبب أومُ :  ُهَذْأَد  حذ  هن ذإسناد  موسى حُذو وقاا  ِبعأـِدهم يشـَتِغهللاون  الَ اِههللايَّة ف  لُيم كان هأد   السَّ
ـُبب وليَ وَلْيوِهم ََ  َيْفتَـِرَُ  الـ ت بالسَّ  البـَا ِ  بضـم المـافظ العْذـَدرى  هـاِمر حذـو وحمـال ُ :  قـاا.  النـا
 (2) . بمكانْ  واإلْت َان الِعهللامُ  من وكان

  (241الحديث رقم )
 تخريج له. ىقالت الباحثة : لم أعثر عل

********** 
 :-رحمه هللا-قال ابن األثير  -

با  ُ هللاود هن نيى]  وفيه - با [  السِل  ا  الـمَ  وكـان.  وَغأرهـا ن ُمـوروال وال ِلئا  اَُّْسد ههللاى ت ب السِل
ـبا  ُ هللاـود ف  الىال َ  يكَر  ن السِل  إنَّ : وقـالوا  ماهـة   بالمـدأث وامـْتأَّ .  ذيعيـا مـن ويمنـبُ  ُدِبَغـت وا 

با  با  قذــال تناَوَليــا النَّيــ  حن إلــى  ماهــة   وَ هــ .  لمُمــه ُأْاكــال ال فيمــا ُأــاْ ر ال الــدل  إ ا فدمــا الــدِل
ــاِفِع  مــَ ه  وحمــا.  طُيــَرت ف ــد ُدِبَغــت با  فــإن الشَّ [  الــ بح فــإن]  والهللاســان ح و اَّىــال فــ )  الــدِل

ـــر(  الشـــافعية مــ ه  فـــ  المعـــروف الىـــوا  وهــو.  اَّىـــال مىـــمح حفـــاد  والم ذــت  ُ هللاـــود يَطيِل
با ُ  منُيمـــا تولَّـــد ومـــا والِخْنِ لـــر الَصهللاـــ  إال المـــدُصوا وغأـــر المـــدُصوا الَمَأـــوان ـــر والـــدِل  مأَتـــةِ  ُكـــالل  ُيَطيِل

ــُعور وفــ .  أرهمــاغَ  با  تطُيــر هــال خــالف   واَّْوبــارِ  الش   ُ هللاــود هــن َنيــى إنمــا: وقأــال.  ال حم بالــدِل
ــبا  ــاً  النَِّمــر ِ هللاــد وهــن ُمْطهللا ــاً  السِل ــَرف حْهــال ِشــعَار مــن َّنــه حمادأــثُ  فيــه وَردَ  خاىل  . والُخــَياَل  السَّ

(3) 
  (242الحديث رقم )
 :-رحمه هللا - (4)داود وقال اإلمام أب

َ َنا دُ  َمدَّ ْسَماِهأالَ  َسِعأد   ْذنَ  َيْمَأى َحنَّ  ،ُمَسْرَهد   ْذنُ  ُمَسدَّ َ اُهمُ ، ِإْذَراِهيمَ  ْذنَ  َواِ   َسِعأدِ  َهنْ  - اْلَمْعَنى - َمدَّ
                                                 

 3488رقم  4897/ 1الىدأق  من فضائال حذ  بكر با  – فضائال الىمابةكتا   – مسهللامىميح  (1)
 149ص  النياية ف  غرل  المدأث واَّ ر الذن اَّ أر (2)
 149ص  النياية ف  غرل  المدأث واَّ ر الذن اَّ أر (3)
  1441رقم  446/ 1با  ف   هللاود النمور والسبا  –كتا  الهللاباَ  –سنن حذ  داود  (4)
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 ههللايـه ل ىـهللاى- َِّّ  َرُسـواَ  َحنَّ  َحِذيـهِ  َهـنْ (2) ُحَسـاَمةَ  ْذـنِ  اْلَمهللِاـيحِ  َحِذـى َهـنْ (1)َقَتاَد َ  َهنْ  َهُروَبةَ  َحِذى ْذنِ ا
ب اعِ  ُجُلودِ  ع نْ  ن ه ى -وسهللام  (3).السِ 

 تخريج الحديث :
،ومممــد ذــن بشــر،وهذد ل ذــن إســماهأال،هن هذــد ل ذــن المبارامــن طرلــق ( 4)،حخر ــه الترمــ ت

 سعأد ذن حذ  هروبة،به بم هللاه.

ذـن حذـ  سـعأد يمأ  ذـن سـعأد ال طـان ،هـن ،هن هذد ل ذن سعأدمن طرلق  (5)،النسائ حخر ه و 
 هروبة،به بم هللاه.

بـه  المهللاـيح ذـن حسـامة اليـ ل  ،  هن حذـمعمـر،هن أ لـد الرشـا،من طرلق   (6)هذد الر اقحخر ه و 
 .بم هللاه

سـعأد ذـن حذـ  هذـد ل ذـن المبـارا ،ول لـد ذـن هـارون ،هـن مـن طرلـق  (7)،إذن حذـ  شـأبةحخر ه و 
 هروبة،به بم هللاه.

سـعأد ذـن حذـ  يمأـ  ذـن سـعأد ال طـان ،هـن طرلـق من   (9)،والطذران  (8)،حممد ذن منذالحخر ه و 
 هروبة،به بم هللاه.

ســعأد ذــن حذــ  هروبة،بــه مــن طرلــق أ لــد ذــن هــارون ،هــن (11)،والذأي ــ  (10)،الطمــاوت حخر ــه و 
 بم هللاه.

 
 

                                                 

  194ص ، ت رل  التي أ  السدوس  قتاد  ذن دهامة ذن قتاد  (1)

 679، ت رل  التي أ  ص  الي ل  نا ية ذن منأف ذن همأر ذن هامر حو همأر ذن حسامة ذن المهللايح حذو (2)

 مكمه ف  اختهللاف وقد ، ذيا االنتفا  أ و  ال السبا   هللاود حن ههللاى به استدا قد : السبا   هللاود هن نيى (3)
 حن يمتمال غأر  وقاا ،فيه أا ر ال الدبا  َّن شعرال من ههللاأيا أب ى لما وقب الني  حن يمتمال الذأي   ف اا الني 
 . والخيال  السرف حهال مراص  حنيا َّ ال الني  حن حو الن اسة َّ ال منيا أدبغ لم هما الني 

 يطير ال الدبا  حن ههللاى معنا  ف  وما السبا   هللاود هن الني  بمدأث االستدالا إن ممىهللاة ما الشوكان  قاا 
 ما غاية َّن ظاهر غأر العموم ههللاى مطير الدبا  بدن ال اضية لألمادأث خىصم حنه ههللاى ذنا  السبا   هللاود
  44/441، هون المعذود  الن اسة وبأن  لا ذأن مال مة وال ذيا اإلنتفا  هن الني  م رد فيه

 4774رقم  314/ 1با  ما  ا  ف  الني  هن  هللاود السبا   –كتا  ال بائح  –سنن الترم ت  (4)
، والسنن  1394رقم  476/ 7با  الني  هن االنتفا  ذ هللاود السبا   –كتا  الفر  والعتأر   –سنن النسائ   (5)

 1361رقم  455/ 7الصذرت 
 418رقم  75/ 4اَّمال  ف  آ ار الىمابة  (6)
 47974رقم  315/ 41مىنف إذن حذ  شأبة  (7)
 31716رقم  444/ 41مسند حممد ذن منذال  (8)
 944رقم  454 /4المع م الصذأر لهللاطذران   (9)

 4393رقم  351/ 8مشكال اآل ار لهللاطماوت  (10)
  463رقم  475/ 5،والسنن الىغأر  98رقم  48/ 4لسنن الصذرت لهللاذأي   ا (11)
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ســعأد ذــن مــن طرلــق يمأــ  ذــن حذــ  طالــ ،هن هذــد الوهــا  ذــن هطــا   ،هــن (1) ،المــاصموحخر ــه 
 حذ  هروبة،به بم هللاه.

 سعأد ذن حذ  هروبة،به بم هللاه.هذد ل ذن المبارا ،هن من طرلق  (2)،م الدار حخر ه و  

ســعأد ذــن حذــ  مــن طرلــق هذــد ل ذــن هاشــم ،هــن يمأــ  ال طــان ،هــن  (3)،ذــن ال ــاروداحخر ــه و  
 هروبة،به بم هللاه.

المهللاـيح ذـن حسـامة   هن حذـشعبة ذـن الم ـاذ ،هـن أ لـد الرشـا،من طرلق  (4)ذن المن راحخر ه و  
 .به بم هللاه الي ل  ،

 دراسة رجال اإلسناد:
 ذن همرو ذن نا ية ذن يسار ذن مذأ  ذن ل هذد ذن األقيشر بن عامر بن عمير بن أسامة -

 لـه :الذخـارت  قـاا المهللاـيح والـدحذ  اليـ ل  هـ أال ذـن لميـان ذـن طاذخـة ذن هند ذن ك أر ذن المارث
ـــو وحممـــد الســـنن حىـــما  مدأ ـــه روى  ىـــمبة ـــان ذـــنوا خ لمـــة واذـــن هوانـــة وحذ  فـــ  والمـــاصم مب

 (5) ولد  إال هنه أروِ  ولم البىر  ن ا :خهللايفة قاا، ىماميم
 .باق  ر اا اإلسناد   ات -

 االسناد: ىالحكم عل
 (6)سناد  ىميح ، وقد ىممه اإلمام اَّلبان  إ

********** 
 :-رحمه هللا-قال ابن األثير  -

ــبا ال مــن نــا  ِ ت ُكــاللِ  حْصــال هــن َنيــى حنــه]  المــدأث ومنــه -  ويدُصهللاــه المأــوان يفَتــَر مــا هــو[  سِل
 (7) .ونْموها وال ِلئ  والنلمر كاََّسد وَقْسرا قْيراً 

  (241الحديث رقم )
 
 
 
 
 
 

                                                 

  917رقم  411/ 4المستدرا  (1)
  4584رقم  447/ 3سنن الدارم   (2)
  879رقم  334/ 4المنت   الذن ال ارود  (3)
  358/ 3اَّوسط إلذن المن ر  (4)
  4/91اَّىابة ف  تمأأ  الىمابة  (5)

 5/443سنن حذ  داود ىميح وضعأف  (6)

 149ص  النياية ف  غرل  المدأث واَّ ر الذن اَّ أر(7) 
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 :-رحمه هللا - (1)قال اإلمام البخاري 

َ َنا  َهــنْ  (4)،ِ اْلَخــْواَلِن ل  ََ ِإْدِرلــ َحِذــ  َهــنْ (3)، ِشــَيا    اْذــنِ  َهــنْ (2) َماِلــا   َحْخَذَرَنــا ،ُأوُســفَ  ْذــنُ  َِّّ  َهْذــدُ  َمــدَّ
ـى -َوَسـهللاَّمَ  َههللاْيـهِ  َُّّ  َىـهللاَّى- َِّّ  َرُسـواَ  َحنَّ  -َهْنـهُ  َُّّ  َرِضـ َ  -َ ْعهللاَبـةَ  َحِذـ  ـنْ  ن ه   ن ـاٍب  ِذي ُكـل ِ  أ ْكـلِ  ع 
ب اعِ  ِمنْ   . السِ 

 تخريج الحديث :
بـه  ذـن مسـهللام ال هـرت،مممـد هذـد ل ذـن وهـ  ،هـن أـونَ اَّأهللاـ ،هن  من طرلـق (5)حخر ه مسهللام

 .بم هللاه
 دراسة رجال اإلسناد:

 فـ  وكـ ا ك أـرا اختالفـا اسـمه فـ  واختهللاـف بكنأته معروف مشيور ىماذ : الخشني ثعلبة أبو -
 كال ــان   ر ــوم :وقأــال واو ذ لــاد  لصــن :كــاَّوا  رهــوم وقأــال:  ــر م وقأــال،  ــرهم ف أــال حذيــه اســم

 وحرسـهللاه خأذـر فـ  بسـيمه لـه وضر  الش ر  متت بايب ممن كان- ر ومة :وقأال حيضا واو ذ لاد 
 .(6)فدسهللاموا قومه إلى -سهللام و ههللايه ل ىهللاى- النذ 
 .باق  ر اا اإلسناد   ات -

 اإلسناد: ىالحكم عل
 إسناد  ىميح ،حخر ه اإلمام الذخارت ومسهللام .

********** 
 :-رحمه هللا-قال ابن األثير  -

با [  َرَمضان ف  ِمْنه كان ِسبَا  نم الما َ  رحسه ههللاى ىل  حنه]  وفيه(  ه)  - .  ال ما ُ :  السِل
 (7) .ك َرُته وقأال

  (244الحديث رقم )
 . هتخريج ل ىلم أعثر علقالت الباحثة :  

********** 

                                                 

، وبا  لموم  9941رقم  56/ 7حصال  ت نا  من السبا  با   – ال بائح والىأد كتا   –ىميح الذخارت  (1)
 9937رقم  59/ 7الممر اَّنيسة 

  946، ت رل  التي أ  ص  اَّىبم  همرو ذن هامر حذ  ذن مالا ذن حنَ ذن مالا (2)

 ال هرت  ال رش  كال  ذن  هر  ذن المارث ذن ل هذد ذن شيا  ذن ل هذد ذن ل هذأد ذن مسهللام ذن مممد (3)
  916، ت رل  التي أ  ص

  385، ت رل  التي أ  ص الخوالن  إدرلَ حذو ل هذد ذن ل هائ  (4)

/ 4تمرلم حصال كال  ت نا  من السبب  با  – ال بائح والىأد وما أاكال من المأوان كتا   – مسهللامىميح  (5)
 4543رقم  4944

 7/98اإلىابة ف  تمأأ  الىمابة  (6)

 149ص  النياية ف  غرل  المدأث واَّ ر الذن اَّ أر (7)
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 :-رحمه هللا-قال ابن األثير  -

ـبا  [ هـو الَفَخـار بكْ ـرِ  ال مـا  . وقأـال هـو حن أتسـَا َّ الـ رَُّ الن ومنه المدأث ] حنه نيى هن السِل
 (1) فَأرِم  ُكال  وامد ىامبه بما يُسوُ   . ي اا سَبب فالن إ ا انْتَ َىه وهاَبه

  (245الحديث رقم )
 تخريج له. ىقالت الباحثة : لم أعثر عل

********** 
 :-رحمه هللا-قال ابن األثير  -

ذيب]   كر وفيه  الَ ذأهللاـة إلـى منسـوبة ةالصوفـ َممـاال  مـن َممهللاَّـة:  البـا  وكسـر السـأن بفـتح هـو[  السَّ
 (2) .َهْمَدان من َسِذيب َذُنو وهم

  (246الحديث رقم )
 تخريج له. ىقالت الباحثة : لم أعثر عل

********** 
 :-رحمه هللا-قال ابن األثير  -

 تْســـِبَغة تمـــت َتْرُقَوتـــه فـــ  فتَ ـــبُ  بالمْربـــة َ َ هللاـــه]  َخهللاـــف ذـــن ُحَذـــىل  َقْتـــال مـــدأث فـــ (  ه{ )  ســـبغ} 
ُرو  َمهللاـق مـن شى   :  التَّسِبَغة[  َضةِ الَذيْ  َرد الـد   َوَ أـ َ  الرَّقبـة ليسـُتر معيـا دائـرا بـالُخوَ   ُيَعهللاَّـق والـ َّ

ْر   (3)  .الدل
  (247الحديث رقم )

 :-رحمه هللا - (4)قال اإلمام عبد الرزاق 
 عضهذب(5) ال هرت  ومد ن  :معمر قاا هباَ ذن مولى م سم هن، ال  رت  ه مان هن معمر هن
 خهللاــف ذــن َّذــ  معــيط حذــ  ذــن ه بــة: ف ــاا الت يــا  ِمــمَ ال ُ  خهللاــف ذــن وحذــ  طيْ ِعــمَ  حذــ  ذــن إن قــاا
 ههللايـه فعـر  -سـهللام و ههللايـه ل ىهللاى -النذ  حتى خهللاف ذن حذ  وكان ،ال اههللاية ف  خهللاأهللاأن وكانا

 ،وتشـتمه ،و يـه فـ  فتتفـال مممـدا تـدت  متـى هنـا حرضـى ال :قـاا ه بة  لا سمب فهللاما ،اإلسالم
 اَّسـارى  فـى معـيط حذـ  ذـن ه بـة حسـر ذـدر أـوم كـان فهللامـا ، لـا ههللاـى ل يسـهللاطه فهللام: قاا وتص به
 ذـأن مـن ،مممـد يـا :ه بة ف اا ي تهللاه حن طال  حذ  ذن ههللا  -سهللام و ههللايه ل ىهللاى -النذ  فدمر
 وقــاا :معمـر قـاا ورسـوله ل ههللاـى وهتـوا ،وف ـورا ،بكفــرا :قـاا لـم :قـاا نعـم :قـاا حقتـال هـاال 

 طالـــ  حذــ  ذــن ههللاــ  إليــه ف ــام: قــاا النــار: قــاا لهللاىــذية فمــن :قــاا حنــه حههللاــم ول فذهللاغنــا : ســمم
 و ههللايـه ل ىـهللاى-ل رسوا  لا فذهللاغ مممدا َّقتهللان ،ول :ف اا خهللاف ذن حذ  وحما هن ه فضر 

                                                 

 149ص  النياية ف  غرل  المدأث واَّ ر الذن اَّ أر (1)
 149ص  ف  غرل  المدأث واَّ ر الذن اَّ أر النياية (2)
 146ص  النياية ف  غرل  المدأث واَّ ر الذن اَّ أر (3)
  65/ 3وف  التفسأر  5744رقم  499/ 9مىنف هذد الر اق الىنعان   (4)
 رت ال ه ال رش  كال  ذن  هر  ذن المارث ذن ل هذد ذن شيا  ذن ل هذد ذن ل هذأد ذن مسهللام ذن مممد (5)

 916، ت رل  التي أ  ص
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 ل ىـهللاى- النذـ  مـن  لـا سـمب ممـن ر ـال فـانطهللاق: قـاا -ل شـا  إن- حقتهللاـه حنـا ذـال ف اا -سهللام
 :قهللاــت مــا -ســهللام و ههللايــه ل ىــهللاى- لمممــد قأــال لمــا إنــه :ف أــال خهللاــف ذــن حذــ  إلــى -ســهللام و ههللايــه
 :نعــم قــاا : لــا ي ــوا حســمعته بــان حنشــدا: وقــاا  لــا فدف هــه -ل شــا  إن- حقتهللاــه حنــا ذــال :قــاا

 :م ــا كـان إال قــوالا :ي ـو  -سـهللام و ههللايــه ل ىـهللاى -ل رسـوا يســمعوا لـم َّنيـم نفســه فـ  فوقعـت
 و ههللايـه ل ىـهللاى-النذـ  غفهللاـة أهللاـتمَ ف عـال المشـركأن مـب خهللاـف ذـن حذ  خرذ حمد أوم كان مافهللا

 رحى فهللامـا-سـهللام و ههللايـه ل ىـهللاى -النذـ  وبـأن ذأنـه المسـهللامأن من ر ال فيموا ههللايه ليممال -سهللام
 يقـول بهـا فجزلـه الحربـة فأخـذ هنـه خهللاـوا :َّىـمابه قاا -سهللام و ههللايه ل ىهللاى-ل رسوا  لا
 وامـت ن دم كذأـر منـه أخـرذ فهللاـم ،الدر  وفوق  (2)البيضة تسبغة تحت (1)ترقوته في فيقع بها رماه
 مـا: وقـالوا ،أخـور وهـو امتمهللاـو  متـى حىـمابه فدقذـال ال ور أخور كما أخور ف عال ، وفه ف  الدم
 إن حقتهللاـه حنـا :قـاا قـد حلـيَ ل تهللانـ  ذرل ـه إال يىـذن  لـم لـو ول ف ـاا خـدش إال بـا ما ،فول ه ا
 متـى  لـا نمـو حو أومـا إال لذـث فمـا :قـاا ل ـتهللايم الم ا   ت بدهال ذ  ال ت كان لو ول ل شا 
 .خ وال لإلنسان الشيطان قوله إلى أديه ههللاى الظالم يع  ولوم فيه ل فدن ا النار إلى مات

 تخريج الحديث :
 .إنفرد به اإلمام هذد الر اق 

 دراسة رجال اإلسناد:
 هباَ اذن مولى له :وي اا المارث، ذن هذدل مولى ال اسم حذو ،نجدة :ويقال بجرة بن ِمْقسم -

 .مسهللام سوى  هةاال م له روى  .(3)ومائة إمدى سنة مات أرسال، وكان ىدوق  له، لهللا ومه
 الستة هباَ اذن حىما  دون  حممد، وهد  .(4)ضعيًفا المدأث، ك أر كان :سعد اذن قاا
، م اهد، :وهم  وقاا . ذأر ذن وسعأد وهكرمة،  لد، ذن و اذر رباح، حذ  ذن وهطا  وطاوَو
 (6)فيه شا ال  ذت،   ة :المىرت  ىالح ذن حممد وقاا .(5)به بدَ ال المدأث، ىالح :ماتم حذو

 بع  ف  الناَ تصهللام :السا   وقاا .والدارقطن  .(8)سفيان ذن ويع و (7) الع هللا  وو  ه
 اذن وقاا(9)هائشة وال ميمونة، وال سهللامة، حم من سما  لم سم يعرف ال :الذخارت  وقاا .رواأته
 .آخرون  وضعفه حناَ و  ه ف د م ر اذن قوا فيه الرا ح :قالت البام ة  (10)بال وت  ليَ :م م
سب ت التر مـة لـه فـ  المـدأث رقـم    ة ،إال فيمن تصهللام فأيم، :معمر بن راشد األزدي الحداني  -
(55) . 

                                                 

 6/488، الدأباذ ههللا  مسهللام .والعاتق النمر  غر  ذأن ال ت العظم وه  ال اف وضم التا  بفتح ترقوته (1)

ْر ِ  َمهللْاقِ  من َشْ  ُ  الَذْيَضةِ  َتْسِبَغةُ  :ُقَتْأَبةَ  اذنُ  قاا (2) نََّما الُعُنقِ  َفَتْسُترُ  الَذْيَضةُ  ِبهِ  ُتوَىالُ  الدِل  الَوْىالِ  ِلاَ ِل َ  ِقأالَ  واِ 
ْر ِ  الَذْيَضةَ  َذْأنَ  َكانَ  َ ِلاَ  َوَلوالْ  الدل ر ِ  ََ ْن ِ  وَبْأنَ  َذْأَنيا َما َتْسُترُ  َمتَّى َتْسُبغُ  ِبهِ  الَذْيَضةَ  َّنَّ  ،َتْسِبَغةً   والدل
  195/ 4،غرل  المدأث الذن ال و ت َخهللاال  

 919ت رل  التي أ  ص  (3)
 174/ 9الطب ات الصذرت  (4)
  141/ 8 رح والتعدأال ال (5)
 343تارلل حسما  ال  ات ص  (6)
  359/ 3ال  ات لهللاع هللا   (7)
  369/ 4المعرفة والتارلل  (8)
  396/  41، تي أ  التي أ    351/ 3، الصاشف  164/ 38انظر تي أ  الصماا  (9)

  485/ 3الممهللا   (10)
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 . (1)ضعف فيه  د  إلى أنس  وقد حمية ذن  مولى ،الجزري  ساج بن عمرو بن عثمان -
 .باق  ر اا اإلسناد   ات  -

 اإلسناد : ىالحكم عل
 ضعأف . ال  رت  ساذ ذن همرو ذن ه مان سناد  ضعأف فيه :إ

********** 
 :-رحمه هللا-قال ابن األثير  -

 ههللايـه ّل  ىهللاى النذ  خدل  ف  َنِشذتاً  التَّْسبغة َ َرد من َ رَدَتأن إنَّ ]  هذأد  حذ  مدأث ومنه(  َ) 
ُذو  من سبَّغ مىدرُ  َتْفِعهللاة وه [  ُحُمد   أومَ  وسهللام ُموا:  الس   (2) . الش 

  (248الحديث رقم )
 .لهتخريج  ىلم أعثر علقالت الباحثة:  

********** 
 :-رحمه هللا-قال ابن األثير  -

ُذو  ا  وسهللام ههللايه ّل  ىهللاى النذ  ِدْر ِ  اسم كان]  المدأث ومنه(  َ)    وَسَعِتيا لَتماميا[  الس 
 (3) 

  (249الحديث رقم )
 .الفضول  االفقار أو ذ الم أعثر علي لفظة "ذو السبوغ " ولكن وجدت لفظة ذ

 :-رحمه هللا- (4)قال اإلمام الحاكم 
 ال عفـ  إسـماق ذـن إذـراهيم مد نا ،غنام ذن ل هذد مد نا ،بالصوفة الم رئ  يمأى ذن حممد مد نا 

 كـان قـاا ههللاـ  هـن، ال ـ ار ذـن يمأـى هـن المكـم هن ،اَّودت إدرلَ هن ههللا  ذن مبان د نام،
 وممــار  دلــدا وبغهللاتــه ال ىــوى  وناقتــه:المرت ــ  لــه ي ــاا فــَر -وســهللام ههللايــه ل ىــهللاى- ل لرســوا
 .الفقار ذو وسيفه الفىوا ودرهه هفأر

 تخريج الحديث :
ذن اَّهراذ  (5)،حخر ه الذأي   هذـد الم أـد  مـيعيم مـن طرلـق  (7)شـأل اَّىـذيان  ال ووحذ (6) ،وا 

 .به بم هللاه  ،مبان ذن ههللا  الغن ت ذن ىالح ،هن 
 دراسة رجال اإلسناد:

  (39 ) سب ت التر مة له ف  المدأث رقمىدوق شيع  مدلَ ، يحيي بن الجزار العرني : -
                                                 

  486ت رل  التي أ  ص  (1)

 146ص  الذن اَّ أرالنياية ف  غرل  المدأث واَّ ر  (2)
 146ص  النياية ف  غرل  المدأث واَّ ر الذن اَّ أر (3)
 1318رقم  617/ 3المستدرا لهللاماصم  (4)
  31411رقم  36/ 41السنن الصذرت لهللاذأي    (5)
  4144رقم  43/ 4مع م إذن اَّهراذ   (6)
  451رقم  144/ 4حخالق النذ  َّذ  الشأل اَّىذيان   (7)
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  الث سنة مات دلَ، ربما حنه إال ف يه،  ذت   ة الصوف ، الكندي محمد أبو ع تيبة ، لحكم بنا -

 (1)ال ماهة له روى  وستون، نأف وله بعدها، حو ومائة، هشر ، .
 حرسال ":العالئ  وقاا (2)تدليسه يضر فال المدلسأن من ال انية المرتبة ف  م ر اذن  كر 

 ذن حممد وقاا حمادأث، خمسة إال م سم من المكم يسمب ولم منه، يسمب ولم حرقم ذن  لد هن

 حههللامه وال السهللامان ، هذأد  المكم أهللاق لم :ماتم حذو وقاا شأئًا، ههللا مة من مكمال يسمب لم منذال

 ال  ار ذن يمأى هن أرسال ولم ،  ة هو :قالت البام ة (3) شأئاً  مَر ض  ذن هاىم هن روى 
 .ضعفه  ىوقد ح مب الن اد ههللا (4)عأف ض:  العنزي  حبان بن علي -

قـاا الـ هذ  : هـو  ،سـمه هذـد ل إن إ، وي ـاا غيـاث بـن حفـص القاضـي ابن غنام بن عبيد -
 ولم ح د قواًل غأر  . (5)  ة 

اق   ْبــنُ  ِإْبــر اِهيمُ  - قــاا  (6) ، وقــاا ربمــا خــالف وحخطــا ال  ــات فــ  مبــان ذــن  كــر  :الصــيني ِإْســح 
 هــن قــيَ ذــن اَّســود هــن الربيــب ذــن قــيَ هــن تفــرد قــاا اذــن م ــر: (7)متــروا : الــدارقطن  

 ف  قضا  رمضان من ش   فاته إ ا سهللام و ههللايه ل ىهللاى ل رسوا كان قاا همر هن حذيه
 فيــه أــ كر فهللاــم مــاتم حذــ  ذــن و كــر  (8)اإلســناد ذيــ ا الإ همــر هــن أــروت  ال الم ــة  ت هشــر
  (9)  رما

 تر مة له.  ىلم حه ر ههللا :أحمد بن يحيي المقري  -
 .باق  ر اا اإلسناد   ات  -

 اإلسناد: ىالحكم عل
 إسناد  ضعأف فيه:

 تر مة له.  ىذن ههللاأ  العن ت، ضعأف ،و حممد ذن يمأ  الم رت : لم حه ر ههللامبان  -
********** 

 
 
 

                                                 

  479  ص ت رل  التي أ (1)
  41طب ات المدلسأن ص  (2)
  467 امب التمىأال ف  حمكام المراسأال ص  (3)
  495ت رل  التي أ  ص  (4)

  44/998سأر حهالم النبال   (5)

  78/ 8ال  ات الذن مبان  (6)

  4/3الضعفا  والمتروكأن لهللادارقطن   (7)

  4/41لسان المأ ان  (8)

  89/ 3ال رح والتعدأال  (9)
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 :-رحمه هللا-قال ابن األثير  -

 ُســُذو  مــن وَهِظيَميمــا تامَّيمــا حت[  اَّْلأَتــأن ســَابغَ  بــه  ــَا ت إن]  الُماَلهنــة مــدأث وفــ (  َ) 
 (1). والنلعِمة ال َّو 

 (2) سذق تخرل ه
********** 

 :-رحمه هللا-قال ابن األثير  -

ـَذق[  نْىال حو ماِفر   حو ُخف ل  ف  إال سَذق ال]  فيه(  َ{ )  سذق} -  ُأْ عـال مـا:  البـا  بفـتح السَّ
ــكون .  الُمســَاَب ة ههللاــى َرْهنــا الَمــاا مــن  حخــ ُ  َيِمــال ال المعنــى.  َســْب ا حْســِذق َســَب ت مىــدر:  وبالس 

ــيامُ  والخأــالُ  اإلذــالُ  وهــ   َّالِ ــةال هــِ   فــ  إالَّ  بالُمســَاب ة الَمــاا  كــان مــا الف يــا ُ  ذيــا حْلَمــق وقــد والسِل
َواية:  الخطَّاذ  قاا.  الِفْ ه ُكُت  ف  َتْفىأال   وله بمْعناهاَ   (3)  .البَا ِ  بفتح الىميمةُ  الرِل

  (251الحديث رقم )
 :-رحمه هللا -   (4)داود  وقال اإلمام أب

َ َنا ََ  ْذنُ  َحْمَمدُ  َمدَّ َ َنا،ُأوُن  َقـااَ  :َقـااَ  ُهَرْلـَر َ  َحِذـى َهـنْ  ،(6)َنـاِفب   َحِذى ْذنِ  َناِفبِ  َهنْ (5)، ِ ْئ    َحِذى اْذنُ  َمدَّ
ْبق   ال   » -وسهللام ههللايه ل ىهللاى- َِّّ  َرُسواُ  اِفرٍ  ِفى أ وْ  ُخف ٍ  ِفى ِإالَّ  س   .« (7)ن ْصلٍ  أ وْ  ح 

 تخريج الحديث :
 .به بم هللاه  ذن العال  ،هن وكيب ،هن اذن حذ   ئ من طرلق مممد  (8)، حخر ه الترم ت

به  من طرلق إسماهأال ذن مسعود ،هن خالد ذن المارث ،هن اذن حذ   ئ  (9)،النسائ حخر ه و  
 .بم هللاه 

مممــد ذــن همــرو اذــن ههللا مــة  هــن ، هذــد  ذــن ســهللايمان الصالذــ  مــن طرلــق(10)حخر ــه اذــن ما ــه،
 نه .الهللاأ  ،هن حذ  المكم موس  ذن لأث، به ذ    م

 

                                                 

 146ص  ة ف  غرل  المدأث واَّ ر الذن اَّ أرالنياي(1) 
 483سذق تخرلأ المدأث ف  المدأث رقم ( 2)

 146ص  النياية ف  غرل  المدأث واَّ ر الذن اَّ أر (3)
 3976رقم  441/ 3با  ف  الفسق  –كتا  ال ياد  –سنن حذ  داود  (4)
 154، ت رل  التي أ  ص  العامرت  ال رش   ئ  حذ  ذن المارث ذن المغأر  ذن الرممن هذد ذن مممد (5)

  998، ت رل  التي أ  صحممد حذ  مولى ل هذد حذو الذ ا  نافب حذ  ذن نافب (6)

 والرمح السيم مدأد هو(  نىال حو)  لهللافَر كالمافر لهللابعأر الخف الم مب ف  قاا : مافر حو خف ف  إال (7)
 7/474هون المعذود  ، م ب  له يكن لم ما والسأف

 4711رقم  319/ 1با  ما  ا  ف  الرهان ولسذق  –كتا  ال بائح  –الترم ت سنن  (8)
 1144رقم  14/ 4، والسنن الصذرت  4989رقم  6/336با  السذق  –كتا  الخأال  -سنن النسائ    (9)

 3878رقم  561/ 3با  السذق –كتا  ال ياد –سنن إذن ما ة  (10)
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 .به بم هللاه  من طرلق ههللا  ذن ال عد ،هن اذن حذ   ئ  (1)،اذن ال عدحخر ه و 
 .به بم هللاه  من طرلق وكيب ،هن اذن حذ   ئ  (2)، ذن حذ  شأبةحخر ه او 
بـه  اذـن حذـ   ئـ ،هن نـافب، مـن طرلـق يمأـ  ذـن سـعأد ال طـان،هن (3)، حممـد ذـن منذـالحخر ه و 

  .بم هللاه 
 .به بم هللاه  هباد ذن حذ  ىالح ،هن حذيه، اذن حذ   ئ ،هن قمن طرل  (4)وحخر ه الطماوت 

 .به بم هللاه  اذن حذ   ئ ،هن نافب، من طرلق هذد ل ذن مسهللامة ال عنذ ،هن(5)الطذران حخر ه و 
هذــد الممأــد ذــن ســهللايمان الخ اهــ  ،هــن هذــد ل ذــن  كــوان مــن طرلــق (6) حيضــاوحخر ــه الطذرانــ  

 م ذرت ، هن به بم هللاه .سعأد ذن حذ  سعأد ال هن ال رش  ،
 من طرلق أونَ ذـن مذأـ ،هن حذـو داود ،هـن اذـن حذـ   ئـ ، (8)،الطيالس و  (7)،الذأي  حخر ه و 

 .به بم هللاه 
مـن طرلـق مممــد ذـن هذـد اَّههللاــ ،هن المعتمـر ذـن ســهللايمان ،هـن اذـن حذــ   (9)،اذـن مبــانحخر ـه و 

 .به بم هللاه   ئ ،
 .به بم هللاه  هن اذن حذ   ئ ،من طرلق مممد ذن إسماهأال،(10) ،الشافع حخر ه و  

ـــ   ـــ  ،هـــنمـــن طرلـــق (11)وحخر ـــه الع أهللا ـــ   ئـــ   الفـــرذ ذـــن يمأ ـــن حذ ىـــالح ذـــن نذيـــان  هـــن،اذ
 .بم هللاهبه  ،ال مم 

 دراسة رجال اإلسناد:
 .ر اا اإلسناد   ات   ميب -
 اإلسناد: ىالحكم عل -

 (12)وقد ىممه اإلمام اَّلبان   إسناد  ىميح،
********** 

                                                 

  3795رقم  119/ 4مسند إذن ال عد  (1)
 41318رقم  913/ 43ف إذن حذ  شأبة مىن (2)
  41448رقم  435/ 46مسند حممد ذن منذال  (3)
 4884رقم  9/416مشكال اآل ار لهللاطماوت  (4)
 91رقم  93/ 4المع م الىغأر لهللاطذران   (5)
 3468رقم  414/ 3المع م اَّوسط لهللاطذران   (6)
 31341رقم  46/ 41ذرت ، السنن الص 9776رقم  413/ 41معرفة السنن واآل ار لهللاذأي    (7)
 3156رقم  435/ 1مسند الطيالس   (8)
  1651رقم  911/ 41ىميح اذن مبان  (9)

 4644رقم  147/ 4، مسند الشافع  634رقم  3/63السنن المد ور  لهللاشافع   (10)
 4667 رقم 341/ 7الضعفا  الصذأر لهللاع أهللا   (11)

 6/71ىميح وضعأف سنن حذ  داود ( 12)
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 :-مه هللارح-قال ابن األثير  -

 هـا َسـذَّق[  َنْخـالت  ـاَلث مـن حهـُ ق  ال َـة وسبََّ يا الَخأال ذإْ را  حَمرَ  حنه]  المدأث ومنه(  َ)  
ـَذق حْهطى بمعنى هنا ففـاً  يكـون  حو اَّْضـَداد مـن وهـو حَخـ َ  بمعنـى يكـون  وقـد.  السَّ  المـااُ  وهـو ُمخَّ

 (1) .الُمَعأَّن
  (251الحديث رقم )

 :-رحمه هللا-(2)شيبة ابن أبي اإلمام  قال 
َ َنا َمْفص  ، َهْن َ ْعَفر  ، َهْن َحِذيِه  َحنَّ َرُسوَا ِل ىـهللاى ل ههللايـه وسـهللام َحْ ـَرى اْلَخْأـاَل ، َوَ َعـاَل  ،َمدَّ

َذقَ   .َذْأَنَيا َسَبً ا : َحَواِق َّ ِمْن َوِرق  , َوَحْ َرى اإِلِذاَل ، َوَلْم َأْ ُكِر السَّ
 تخريج الحديث :

 اإلمام اذن حذ  شأبة . نفرد بهإ
 دراسة رجال اإلسناد :

 (211)سب ت التر مة له ف  المدأث رقم    ة: حفص بن غياث بن طلق بن معاوية -
سب ت التر مة لـه فـ  ىدوق : جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب -

 (187)المدأث رقم 
 اإلسناد : ىالحكم عل

 ،ىدوق. ههللا  ذن المسأن عفر ذن مممد ذن  فيهإسناد  مسن 
********** 

 :-رحمه هللا-قال ابن األثير  -

 ُيسـمَّ  لـم مـا ههللاـى وبضـميا السـأن بفـتح أـروى [  بعأـداً  َسـب ا َسـَبْ تم ف ـد اسـتِ يموا]  المـدأث ومنه -
ا فاههللاه ن:  بعَد  ل وله حولى واَّول  (3). َضهللاهللاتم ف د وشماال يمأناً  حخْ تم وا 

  (252الحديث رقم )
 :-رحمه هللا-(4)إلمام البخاري قال ا
َ َنا َ َنا(5)، ُنَعْيم   َحُذو َمدَّ ـام   َهـنْ  ،ِإْذـَراِهيمَ  َهـنْ ، اََّْْهَمـشِ  َهنْ  ،ُسْفَيانُ  َمدَّ  َيـا :َقـااَ  (7)ُمَ ْيَفـةَ  َهـنْ (6) ،َهمَّ
دْ  اْسَتِ يُموا ،اْلُ رَّا ِ  َمْعَشرَ  ْقُتمْ  ف ق  ب  ْبًقا س   .َبِعأًدا َضاَلاًل  َضهللاهللاُتمْ  َلَ دْ  َوِشَمااًل  ِمأًنايَ  َحَخْ ُتمْ  َفِإنْ  ب ِعيًدا س 

 تخريج الحديث :
 .إنفرد به اإلمام الذخارت دون اإلمام مسهللام 

                                                 

 146ص  المدأث واَّ ر الذن اَّ أر النياية ف  غرل  (1)
 41316رقم  43/914مىنف اذن حذ  شأبة ،  (2)
 146ص  النياية ف  غرل  المدأث واَّ ر الذن اَّ أر (3)
 6745رقم  54/ 5قتدا  بسنن رسوا ل با  اإل–كتا  اإلهتىام بالصتا  والسنة  –ىميح الذخارت  (4)
،  المالئ  نعيم حذو اَّموا موالهم التيم   هأر ذن مماد ذن وهمر  دكأن واسم الصوف  دكأن ذن الفضال (5)

 116ت رل  التي أ  ص 

 971، ت رل  التي أ  ص  الصوف  النخع  همرو ذن قيَ ذن المارث ذن همام (6)

 491، ت رل  التي أ  ص  اليمان ذن م يفةهو  (7)
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 دراسة رجال اإلسناد:
 (42)  ة ، سب ت التر مة له ف  المدأث رقم : النخعي األسود بن قيس بن يزيد بن إبراهيم -
سـب ت التر مـة لـه فـ  المـدأث  سـه ال يضـر،  ـة وتدلي: سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري  -

 (455)رقم 
ســـب ت التر مـــة لـــه فـــ     ـــة ،وتدليســـه واختالطـــه ال يضـــر ، :ســـليمان بـــن مهـــران األســـدي  -

 . (51)المدأث رقم 
 .باق  ر اا اإلسناد   ات  -
 اإلسناد: ىالحكم عل -

 إسناد  ىميح ،حخر ه اإلمام الذخارت . -
********** 

 :-رحمه هللا-قال ابن األثير  -

مَ  الَفْرثَ  َسَذق]  الخوارذ مدأث وف  - ِميَّـة فـ  سـرلعاً  مرَّ  حت[  والدَّ  منيـا يْعهللاـق لـم منيـا وخـرذَ  الرَّ
أن من خُروَ يم به َشبَّه لُسْرَهته وَدِميا َفْر يا من بَشى   (1).منه بش   َيْعهللا وا ولم الدِل

  (251الحديث رقم )
 :-رحمه هللا -  (2)قال اإلمام البخاري 

َ َنا   َحنَّ  الرَّْمَمنِ  َهْذدِ  ْذنُ  َسهللاَمةَ  َحُذو َحْخَذَرِن  :َقااَ  (5)،ال  ْهِرتلِ  َهنْ  (4)،ُشَعْأ    َحْخَذَرَنا (3)،اْلَيَمانِ  َحُذو َمدَّ
 َوُهـوَ  -َوَسـهللاَّمَ  َههللاْيـهِ  َُّّ  َىـهللاَّى- َِّّ  َرُسـواِ  ِهْنـدَ  َنْمـنُ  َذْأَنَمـا َقـااَ  -َهْنهُ  َُّّ  َرِض َ - اْلُخْدِرتَّ  َسِعأد   َحَبا

 َوَمـنْ  َوْلهللاـاَ : َفَ ـااَ  اْهـِداْ  ،َِّّ  َرُسـواَ  َيا: َفَ ااَ  َتِميم   َذِن  ِمنْ  َرُ ال   َوُهوَ  اْلُخَوْيِىَر ِ  ُ و َحَتا ُ  ِقْسًما َيْ ِسمُ 
 ِفيــهِ  ِلــ  اْئــَ نْ  َِّّ  ،َرُســواَ  َيــا :ُهَمــرُ  َفَ ــااَ  .حَْهــِداُ  َحُصــنْ  َلــمْ  ِإنْ  َوَخِســْرتَ  ِخْذــتَ  َقــدْ  ،حَْهــِداْ  َلــمْ  ِإَ ا َيْعــِداُ 

ـــهُ  َفَدْضـــِر َ  ـــااَ  ،ُهُنَ  ـــهُ  :َفَ  ـــِإنَّ  َدْه ـــهُ  َف ـــرُ  َحْىـــَماًبا َل ـــبَ  َىـــاَلَتهُ  َحَمـــُدُكمْ  َيْمِ  ـــبَ  َوِىـــَياَمهُ  َىـــاَلِتِيمْ  َم  َم
أنِ  ِمنْ  َيْمُرُقونَ  (6)َتَراِقَأُيمْ  ُأَ اِو ُ  اَل  اْلُ ْرآنَ  َيْ َرُ ونَ  ِىَياِمِيمْ  ْيمُ  َيْمُرقُ  َكَما (7)الدِل ِميَّةِ  ِمنْ  السَّ  ُأْنَظـرُ  الرَّ

 ِإَلـــى ُأْنَظـــرُ  ُ ـــمَّ  ،َشـــْ     ِفيـــهِ  ُأوَ ـــدُ  َفَمـــا (8)ِرَىـــاِفهِ  ِإَلـــى ُأْنَظـــرُ  ُ ـــمَّ  ،َشـــْ     ِفيـــهِ  ُأوَ ـــدُ  َفـــاَل  َنْىـــهللِاهِ  ِإَلـــى

                                                 

 146ص  النياية ف  غرل  المدأث واَّ ر الذن اَّ أر (1)
–، وكتا  اَّد   4641رقم  1/311 هالمات النذو  ف  اإلسالم با  – المناق كتا  – ذخارت الىميح  (2)

  6464رقم  48/ 8با  ما  ا  ف  قوا الر ال ولهللاا 
  476، ت رل  التي أ  ص الذيران  نافب ذن المكم (3)

 367، ، ت رل  التي أ  ص اَّموت  مم   حذ  ذن شعأ  (4)

 ال هرت  ال رش  كال  ذن  هر  ذن المارث ذن ل هذد ذن شيا  ذن ل هذد ذن ل هذأد ذن مسهللام ذن مممد (5)
  916ت رل  التي أ  ص

ْدرِ  حههللاى ف  الُمْشِرفُ  الَعْظمُ  الت ْرقو  َتَراِقْأيم (6) ، غرل  المدأث الذن ال و ت  تراق  وال مب ُتْرُقوَتانِ  وهما الىَّ
4/416 

 4/86تفسأر غرل  ما ف  الىميمأن ، منه أخر ون : حت الدأن من يمرقون  (7)

 4/498، الدأباذ ههللا  مسهللام السيم من النىال مدخال ميمهللاة وىاد بكسرالرا  : رىافة (8)
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ب ق   ق دْ  َشْ     ِفيهِ  ُأوَ دُ  َفاَل (2) ُقَ ِ  ِ  ِإَلى ْنَظرُ أُ  ُ مَّ ، ،َشْ     ِفيهِ  ُأوَ دُ  َفاَل  ِقْدُمهُ  َوُهوَ  (1)َنِضيِلهِ  ْرث   س   اْلف 
م   و الدَّ
 َههللاـى َوَلْخُرُ ـونَ  (4)َتَدْرَدرُ  اْلَبْضَعةِ  ِمْ الُ  َحوْ  اْلَمْرحَ ِ  َ ْدتِ  ِمْ الُ  َهُضَدْيهِ  ِإْمَدى َحْسَودُ  َرُ ال   آَأُتُيمْ  (3)
َِ  ِمــنْ  ُفْرَقــة   ِمــأنِ   َُّّ  َىــهللاَّى- َِّّ  َرُســواِ  ِمــنْ  اْلَمــِدأثَ  َهــَ ا َســِمْعتُ  َحنِلــ  َفَدْشــَيدُ  :َســِعأد َحُذــو َقــااَ  النَّــا
ََ  الرَُّ ـالِ  ِذـَ ِلاَ  َفـَدَمرَ  ،َمَعـهُ  َوَحَنـا َقـاَتهللاُيمْ  َطاِلـ    َحِذـ  ْذـنَ  َههللِاـ َّ  َحنَّ  َوَحْشـَيدُ  -َوَسـهللاَّم َههللاْيهِ   ِبـهِ  َفـُدِت َ  َفـاْلُتِم
 .َنَعَتهُ  الَِّ ت-َوَسهللاَّمَ  َههللاْيهِ  َُّّ  َىهللاَّى- النَِّذ لِ  َنْعتِ  َههللاى هِ ِإَليْ  َنَظْرتُ  َمتَّى

 تخريج الحديث :
ســهللامة ذـن هذــد   هــن حذـ ،مممـد ذـن مســهللام ال هـرت  أــونَ اَّأهللاـ  ،هــن مــن طرلـق (5)حخر ـه مسـهللام

 .بم هللاهبه والضماا ، ،الرممن ذن هوف
 دراسة رجال اإلسناد:

 .ر اا اإلسناد   ات   ميب -

 اإلسناد:ى حكم علال -

 إسناد  ىميح ،حخر ه اإلمام الذخارت . -
********** 

 :-رحمه هللا-قال ابن األثير  -

ـــذأال واذـــن ّل  َســـذأال]   كـــر المـــدأث فـــ  تصـــرر قـــد{ ...  ســـذال}  - ـــذأالُ [  السَّ  اَّىـــال فـــ :  فالسَّ
ر الطَّرلقُ    به ُسهللاا خاِلص   َهمال كال هللاىه ي بُ  هام   ّل  وسذأالُ .  حغهللا ُ  فأيا والتدنأثُ  ولانثَّ  ول كَّ
 الغاِلـ  فـ  فيو ُحْطهللاق وا  ا التَّطوه ات وحْنوا  ،والنَّوافال ،الَفَرائ  بددا ِ  تعالى ّل  إلى الت ر   َطرلق
ـذأال اذـنُ  وحملا.  ههللايه م ىور   كدنه االْسِتْعماا لَصْ ر  ىارَ  متى ال َياد ههللاى واقب    الُمسـَافر فيـو السَّ

فر الص أرُ   (6) .إيَّاها لُماَلَ مته ليا اْذناً  سمى السَّ
  (254الحديث رقم )

 قد تكرر ذكر سبيل هللا وابن السبيل في أحاديث كثيرة ومنها هذا الحديث :
 
 
 
 

                                                 

 وهو الروا  بع  من مدرذ وقاا لهللانض  تفسأر هو ال دح وهو المع مة الضاد وكسر النون  بفتح نضيه (1)
 4/495،الدأباذ ههللا  مسهللام السيم هود ال اف بكسر

، همد  ال ارت شرح ىميح الذخارت  السيم رلش وهو المع مة ال اا وتشدأد ال اف بضم ال     مب ق    (2)
43 /479 

 هاال  حن كما فيه والدم الفرث ح ر يظير لم حنه:  والمراد ، الصرش ف  ما والفرث السيم:  حت  سذق:  وقوله (3)
 46/ 1، ماشية السندت ههللا  ىميح الذخارت اإلسالم من بش   أتعهللا ون  ال

 7/466، شرح النووت ههللا  مسهللام تضطر  وت ه  وت   : وتدردر  ،ال طعة من الهللامم:البضعة ( 4)

 4161رقم  711/ 3 كر الخوارذ وىفاتيم  با  – ال كا  كتا – مسهللامىميح  (5)
 146ص  النياية ف  غرل  المدأث واَّ ر الذن اَّ أر (6)
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 :-رحمه هللا -  (1)قال اإلمام البخاري 

ِ اََّْْنَىاِرت   َّّ َ َنا ُمَممَُّد ْذُن َهْذِد  َ َنا ُقَتْأَبُة ْذُن َسِعأد  َمدَّ َ َنا اْذنُ  َمدَّ َهْن  (3)َقاَا َحْنَبَدِن  َناِفب   (2)َهْون   َمدَّ
ُ َهْنُيَما -اْذِن ُهَمَر  َّّ َُّّ   -َرِضَ   َحْن ُهَمَر ْذَن اْلَخطَّاِ  َحَىـاَ  َحْرًضـا ِذَخْأَذـَر َفـَدَتى النَِّذـ َّ َىـهللاَّى 

ــا َرُســواَ  ــاَا َي ــِه َوَســهللاََّم َيْســَتْدِمُرُ  ِفأَيــا َفَ  ََ  َههللاْي ــ ــْم ُحِىــْ  َمــااًل َقــط  َحْنَف ــَر َل ــ  َحَىــْذُت َحْرًضــا ِذَخْأَذ ِ ِإنِل َّّ
َق ِذَيـا ُهَمـُر حَ  ْقَت ِذَيـا َقـاَا َفَتَىـدَّ نَّـُه اَل ِهْنِدت ِمْنُه َفَما َتْدُمُر ِبـِه َقـاَا ِإْن ِشـْئَت َمَبْسـَت َحْىـهللاَيا َوَتَىـدَّ

َقــاِ  ُأَبــاُ  َواَل ُأوَهــُ  َواَل ُأــوَرُث َوَتَىــدَّ  ــِبيِل ّللاَِّ و اْبــِن َق ِذَيــا ِفــ  اْلُفَ ــَراِ  َوِفــ  اْلُ ْرَبــى َوِفــ  الرِل ِفــي س  و 
ـــِبيلِ  ا  َقـــاَا  السَّ ـــْأِف اَل ُ َنـــاَح َههللاـــى َمـــْن َوِلَأَيـــا َحْن َيْدُصـــاَل ِمْنَيـــا ِبـــاْلَمْعُروِف َوُيْطِعـــَم َغْأـــَر ُمَتَمـــوِل َوالضَّ

ْ ُت ِبِه اْذَن ِسأِرلَن َف َ   .اَا َغْأَر ُمَتَد ِلال  َمااًل َفَمدَّ
 تخريج الحديث :

 .،به بم هللاه ،هن نافب  ،هن اذن هون سهللايم ذن حخضرمن طرلق  (4)حخر ه مسهللام
 دراسة رجال اإلسناد:

  ميب ر اا اإلسناد   ات . -

 اإلسناد: ىالحكم عل -

 إسناد  ىميح ،حخر ه اإلمام الذخارت ومسهللام . -
********** 

 -رحمه هللا -قال ابن األثير -

ـذأال واذـنُ  والَغنضـم اإلِذـال َّْهطـَان َمَوالأيـا مـن ِ َراهـا حرَبُعـون  الذئـر َمـِرلم]  وفيه(  ه)  - اُ  السَّ  حول
ذأال هاذر حت[  ِمْنيا شار  ـن ههللايـه الُمِ ـيم مـن بـه حمـق   المـا ِ  حو بـالذئر الم تـا ُ  السَّ  الـِوْرد مـن ُيَمكَّ

ر   (5) .ههللايه لهللام يم أدهه  م لَشَفته أرفب وحن والش 
  (255الحديث رقم )

 -رحمه هللا- (6)قال اإلمام أحمد بن حنبل
َ َنا َ هُ  ،َرُ ال   َهنْ  ،َهْوف   َحْخَذَرَنا: َقااَ  ،ُهَشْيم   َمدَّ  َُّّ  َىـهللاَّى -:َِّّ  َرُسـواُ  َقـااَ  َقـااَ  ُهَرْلـَر َ  َحِذ  َهنْ  َمدَّ
ِريمُ  -َوَسهللاَّم َههللاْيهِ    (7)اْلِبْئرِ  ح 
 

                                                 

 3747رقم  4/458قف الشروط ف  الو  با  – الشروطكتا  – الذخارت ىميح  (1)
 447، ت رل  التي أ  ص هذد ل ذن هون ذن حرطبان حذو هون البىرت (2)

  995، ت رل  التي أ  صنافب حذو هذد ل المدن  مولى ذن همر( 3)

 4643رقم 4/4399الوقف  با  – الوىيةكتا  – مسهللامىميح ( 4)

 146ص  النياية ف  غرل  المدأث واَّ ر الذن اَّ أر (5)
 41144رقم  395/ 46سند حممد ذن منذال م (6)
، في  ال دأر به االنتفا  ذيا االختىاص له من غأر ههللاى ويمرم تراذيا نمو فيه أهللا   ال ت :الذئر مرلم (7)
4/919 
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ا ِمنْ  ِذر اًعا أ ْرب ُعون   و ال ْيه  ا ح  ِبلِ  (1)أِل ْعط انِ  ُكلخه  ِبيلِ  و اْبنُ  ،و اْلغ ن ِم ،اإلِْ لُ  السَّ اِرٍب  أ وَّ  َفْضـالُ  ُيْمَنـبُ  َواَل  ش 

 .اْلَصأَلُ  ِبهِ  ِلُيْمَنبَ  َما   
 تخريج الحديث:
هــن هــوف ذــن حذــ   مأهللاــة  ،هشــيم ذــن بشــأريمأــ  ذــن آدم ،هــن   مــن طرلــق (2)،حخر ــه الذأي ــ 

 .به ذ    منه ،العذدت
 حذ  ال ناد،هنعذد الرممن ذن هرم ،هن حذو هرلر  ،به ذ    منه.  من طرلق(3)ويمأ  ذن آدم  

هن هوف ذن حذ   ،هشيم ذن بشأر كالهما من طرلق(5)واذن  ن ويه  (4)،وحخر ه ال اسم ذن سالم
 .به ذ    منه ،هن ر ال غأر معروف ،  مأهللاة العذدت

هـن هـوف ذـن حذـ   مأهللاـة  ،هشـيم ذـن بشـأرالفضال ذن  كوان ،هن  طرلق من(6)وحخر ه الطذران 
 .به ذ    منه ،مممد ذن سأرلن  هن، العذدت

 دراسة رجال اإلسناد :
  ة ،مدلَ ال ي ذال اال ا ا ىرح بالسما  ،وقـد  السهللام  :  هشيم بن بشير بن القاسم بن دينار-

 .(15)سب ت التر مة له ف  المدأث رقم ىرح به ف  المدأث ،َ
 . ( 94)سب ت التر مة له ف  المدأث رقم    ة ، : عوف بن أبي جميلة العبدي-
 . هو مممد ذن سرلن كما ىرح به كال من الذأي   والطذران   :ر ال هن  -
 .باق  ر اا اإلسناد   ات  -

 اإلسناد : ىالحكم عل
فـ  سـند  هـو إسـناد  ىـميح والر ـال المـذيم  وقـااشـعأ  اَّرنـاوط : وقد ىـممه. ىميحسناد  إ

 (7) مممد ذن سأرلن كما  ا  مىرما به هند الذأي    ذإسناد ىميح
********** 

 :-رحمه هللا-قال ابن األثير  -

 ُحنِل ــت إ ا لهللاَّســذأال ِقهللاــه  مــب وهــو ،ُطُرقــه حت[  حْســُذهللاه هنــد اَّر  فــإ ا]  ســمر  مــدأث وفــ (  َ) 
رت وا  ا  (8) .حْسِذهللاة ف مُعيا ُ كِل

 (256الحديث رقم )
 . تخريج له ىقالت الباحثة :لم أعثر عل 

********** 

                                                 

 من ر وهيا هند إلأيا وتدوت  فأيا ترب  الت  المواضب وه  لهللاشا  كالمراب  لإلذال اَّهطان: حهطان (1)
   4/434،، تفسأر غرل  ما ف  الىميمأن الما  ههللاى إال اإلذال نحهطا تصون  ال وقأال المرهى

 43341رقم  6/499السنن الصذرت لهللاذأي    (2)
 418رقم  386/ 4لخراذ ليمأ  ذن آدم ا (3)
 649رقم  3/474اَّمواا لهللا اسم ذن سالم  (4)
 847رقم  3/113اَّمواا الذن  ن وية  (5)
 393رق م  4/463المع م الىغأر لهللاطذران   (6)
 3/151مسند حممد ذن منذال ( 7)

 146ص  النياية ف  غرل  المدأث واَّ ر الذن اَّ أر (8)
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 :-رحمه هللا-قال ابن األثير  -

 وَقْفتيــا لمــن  مرَتيــا وحبــح وقفــا ا عهللايــا حت[   مَرَتيـا وســذِلال حىــهللايا اْمــِبَ]  همــر وقــف مــدأث وفـ 
 (1) .َمْطروقةً  طرل اً  إليه َ َعهللات كدنَّا حبمَته إ ا الشى َ  سذَّهللاتُ  ههللايه

  (257الحديث رقم )
 :-رحمه هللا -(2)قال اإلمام النسائي

 (4)نـافب هن،همـر ذـن ل هذأـد هن، هأأنة ذن سفيان مد نا :قاا (3)،الرممن هذد ذن سعأد حخذرنا
 لــ  التــ  ســيم المائــة إن:  -ســهللام و ههللايــه ل ىــهللاى- لهللانذــ  همــر قــاا :قــاا (5)، همــر ذــنا هــن

 و ههللايـه ل ىـهللاى- النذ  ف اا ذيا تىدقح حن حردت قد منيا إل  حه   قط ماال حى  لم ذخأذر
 .(6)ثمرتها وسبل أصلها احبس -سهللام

 تخريج الحديث:
 .من طرلق معتمر ذن سهللايمان ،هن هذد ل ذن هوف ،هن نافب به بم هللاه (7)ذن ما ه ا حخر ه

من طرلق إسـماهأال ذـن إذـراهيم اَّسـدت ،هـن هذـد ل ذـن هـوف ،هـن (8) ،حممد ذن منذالحخر ه و 
 م هللاه.نافب به ب
 من طرلق اذن حذ  هدت ،هن هذد ل ذن هوف ،هن نافب به بم هللاه(9) ،ذن خ لمةاوحخر ه 

من طرلق هذد الع ل  ذن مممد ،هن هذأد ل ذن همر،هن هذد ل ذن  (10)،ذن مبان احخر ه و  
 هوف ،هن نافب به بم هللاه

 نافب به بم هللاهمن طرلق مماد ذن  لد ،هن حأو  السختيان  ،هن  (11)،الدارقطن حخر ه و 
 .وقد روت المدأث ذهللافظ حخر " إن شئت مبست حىهللايا وتىدقت ذيا "

مــن طرلــق مســدد،هن أ لــد ذــن  رلــب ،هــن هذــد ل ذــن هــوف ،هــن نــافب بــه (12)حخر ــه الذخــارت 
 ذنمو .

 .ذنمو من طرلق سهللايم ذن حخضر ،هن هذد ل ذن هوف ،هن نافب به (13)مسهللامحخر ه و 
 دراسة رجال اإلسناد :

سب ت الترممـة لـه   ة ، واختالطه وتدليسه ال يضر، :  ن بن عيينة بن أبي عمران الهالليسفيا

                                                 

 146ص  لنياية ف  غرل  المدأث واَّ ر الذن اَّ أرا(1) 
 4614رقم  343/ 6با  –با  مبَ المشا   –كتا  اَّمباَ  –سنن النسائ   (2)
 348، ت رل  التي أ  ص المخ وم  ل هذأد ذوح سعأد حذو ل د  وي اا مسان ذن الرممن هذد ذن سعأد (3)

 995، ، ت رل  التي أ  صهمر ذن مولى المدن  ل هذد حذو نافب (4)

  474، ت رل  التي أ  ص المدن  العمرت  الخطا  ذن همر ذن هاىم ذن مفص ذن همر ذن ل هذأد (5)

  1/931، تمفة اَّمو ت وتىدق ذ مرها  ياوقفح حت:(  مبست) :  مرتيا وسذال حىهللايا امبَ (6)

 3457رقم  814/ 3با  من وقف   –كتا  الىدقات  –سنن إذن ما ه  (7)
  6161رقم  187/  41مسند حممد ذن منذال  (8)
 3186رقم  445/ 1ىميح إذن م لمة  (9)

 1855رقم  363/ 44ىميح اذن مبان  (10)
 6رقم  486/ 1سنن الدارقطن   (11)
 3747رقم  455/ 4الشروط ف  الوقف  با  – الشروطكتا    -الذخارت ىميح  (12)
 4643رقم  4399/ 4الوقف  با  – الوىاياكتا    -ىميح مسهللام (13)
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 . (24 )ف  المدأث رقم 
 .باق  ر اا اإلسناد   ات  -
 اإلسناد: ىالحكم عل -

 (1)إسناد  ىميح ،وقد ىممه اإلمام اَّلبان  -
********** 

 :-رحمه هللا -قال ابن األثير -

ا الـ ت هـو[  إ اَر  الُمْسـِذال:  ال يامـة أـومَ  إلـأيم ّلُ  رأنظـ ال  ال َـة  ]  وفيه(  ه)   وُلْرسـهللاه  وَبـه ُيَطـوِل
نما.  َمَشى إ ا اَّْر  إلى ر وقد.  واْختياالً  ِكْذراً   لا يَفَعال وا   وُكهللا ـه المـدأث فـ  اإِلسـباا  كـرُ  تصـرَّ
 (2). المعنى ذي ا

  (258الحديث رقم )
 :-رحمه هللا- (3)قال اإلمام مسلم 

 ســهللايمان مــد نا، ســفيان مــد نا ،ال طــان وهــو يمأــى مــد نا (4)،البــاههللا  خــالد ذــن بكــر حذــو د ن ومــ
 ههللايـه ل ىـهللاى- النذـ  هـن  ر حذـ  هـن، المـر ذن خرشة هن، مسير ذن سهللايمان هن، اَّهمش

ــ، منــه إال شــأئا يعطــ  ال الــ ت (5)المنــان :ال يامــة أــوم ل يكهللاميــم ال  ال ــة : قــاا -وســهللام  قوالمنفَّ
 هـن  عفـر ذـن يعنـ  مممـد مـد نا خالد ذن بشر ومد نيه .(6)إ ار  والمسذال ،الفا ر بالمهللاف تهسهللاع
  وليم أ كأيم وال إلأيم أنظر وال ل يكهللاميم ال  ال ة وقاا اإلسناد ذي ا سهللايمان سمعت :قاا شعبة
 .حليم ه ا 

 تخريج الحديث:
 .نفرد به اإلمام مسهللام دون اإلمام الذخارت إ

 سناد :دراسة رجال اإل
 سـب ت الترممـة لـه فـ  المـدأث   ـة وتدليسـه واختالطـه اليضـر ،سليمان بن مهـران األسـدي : -

 . (19)رقم 
ب ت الترممـة لـه فـ  المـدأث س   ة ،وتدليسه ال يضر ،: سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري  -

 . (141 )رقم 
 .باق  ر اا اإلسناد   ات  -

 اإلسناد: ىالحكم عل

 ه اإلمام مسهللام .حخر  إسناد  ىميح،
********** 

                                                 

 8/479ىميح وضعأف سنن النسائ  ( 1)

 146ص  النياية ف  غرل  المدأث واَّ ر الذن اَّ أر(2)
 بالمهللاف السهللاعة وتنفأق ةبالعطي والمن اإل ار إسباا تمرلم غهللاظ ذيانبا   –كتا  اإليمان   -ىميح مسهللام (3)

 416رقم  413/ 4 حليم ه ا  وليم أ كأيم وال إلأيم أنظر وال ال يامة أوم ل يكهللاميم ال ال أن ال ال ة وبيان
 177، ت رلأ  التي أ  ص الباههللا  ك أر ذن خالد ذن مممد (4)

ن اَّ ر حبطهللات الىدقة وقعت إن وه  المنة من حمدهما و يأن ههللاى أتدوا: المنان (5)  المعروف ف  كانت وا 
 44/58، هون المعذود وحفسدتيا الىنيعة كدرت

 4/146،في  ال دأر  وفخرا تأيا مشى إ ا ولرسهللاه  وبه يطوا ال ت( إ ار  والمسذال) (6)
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 :-رحمه هللا-قال ابن األثير  -

 فــ  والَّــوا ُ .  ِروايــة فــ   ــا  هكــ ا[  َمــَ اَدتأن ذــأن ِرْ هللاأيــا ســاِذهللاة]  والَمــ اَدَتأن المــرح  مــدأث ومنــه 
واية.  ِرْ هللاأيا ُمَدلِلية حت:  ُمْسِذهللاة الهللا غة  (1) .ُمْرسهللاة حت:  سَاِدلة والرِل

  (259الحديث رقم )
 :-رحمه هللا - (2)قال اإلمام البخاري 

َ َنا َ َنا (3)،ِ اْلَوِلأد َحُذو َمدَّ َ َنا :َقااَ  (4)،َرَ ا    َحَبا َسِمْعتُ  ،َ ِرلر   ْذنُ  َسهللامُ م َمدَّ  َحنَُّيمْ  ُمَىْأن   ْذنُ  ِهْمَرانُ  َمدَّ
ــْبحِ  َوْ ــهُ  َكــانَ  ِإَ ا َمتَّــى َلْأهللاــَتُيمْ (5) ْدَلُ واَفــدَ  َمِســأر   ِفــ - َوَســهللاَّمَ  َههللاْيــهِ  َُّّ  َىــهللاَّى- النَِّذــ لِ  َمــبَ  َكــاُنوا  الى 
َُ  اْرَتَفَعـْت  َمتَّـى حَْهُأُنُيمْ  َفَغهللاَذْتُيمْ ، َهرَُّسوا ـْم اَ  َفَكـانَ  ،الشَّ  اَل  َوَكـانَ  َبْكـر   اَحُبـ َمَناِمـهِ  ِمـنْ  اْسـَتْيَ ظَ  َمـنْ  َحوَّ
 ِهْندَ  َبْكر   َحُذو َفَ َعدَ  ُهَمرُ  َفاْسَتْيَ ظَ  َيْسَتْيِ ظَ  َمتَّى َمَناِمهِ  ِمنْ  -هللاَّمَ َوسَ  َههللاْيهِ  َُّّ  َىهللاَّى- َِّّ  َرُسواُ  ُأوَقظُ 
 ِذَنــا َوَىــهللاَّى َفَنــَ اَ  -َوَســهللاَّم َههللاْيــهِ  َُّّ  َىــهللاَّى- النَِّذــ    اْســَتْيَ ظَ  َمتَّــى َىــْوَتهُ  َوَلْرَفــبُ  ،ُ ُيَكذِلــر َفَ َعــالَ  ،َرْحِســهِ 
ـا ،َمَعَنـا ُيَىـاللِ  َلـمْ  اْلَ ـْومِ  ِمـنْ  َرُ ـال   َفـاْهَتَ اَ  ،اْلَغَدا َ   ُتَىـهللاِل َ  َحنْ  َيْمَنُعـاَ  َمـا ،ُفـاَلنُ  َيـا :َقـااَ  اْنَىـَرفَ  َفهللامَّ
ِعأدِ  َأَتَيمَّمَ  َحنْ  َفَدَمَر ُ ، َ َناَبة   َحَىاَذْتِن : َقااَ  َمَعَنا  هِ َههللايْ  َُّّ  َىهللاَّى- َِّّ  َرُسواُ  َوَ َعهللاِن  َىهللاَّى ُ مَّ  ،ِبالىَّ
ــاِدل ةٍ  ِبــاْمَرحَ    َنْمــنُ  ِإَ ا َنِســأرُ  َنْمــنُ  َفَذْأَنَمــا َشــِدأًدا َهَطًشــا َهِطْشــَنا َوَقــدْ  ،َأَدْيــهِ  َذــْأنَ  َرُكــو    ِفــ - َوَســهللاَّمَ   س 

ا ت ْينِ  ب ْين   ِرْجل ْيه  م ز اد 
 َقاَلـْت  اْلَمـا ِ  َوَبـْأنَ  حَْههللِاـاِ  نَ َذأْ  َكمْ  َفُ هللاَنا َما َ  اَل  ِإنَّهُ  :َفَ اَلْت  اْلَما ُ  َحْأنَ : َلَيا َفُ هللاَنا (6)

 ُنَمهللاِلْكَيـا َفهللاـمْ  َِّّ  َرُسـواُ  َوَمـا: َقاَلـْت - َوَسـهللاَّمَ  َههللاْيـهِ  َُّّ  َىـهللاَّى- َِّّ  َرُسـواِ  ِإَلـى اْنَطهللِاِ ـ  َفُ هللاَنـا َوَلْأهللاة   َأْوم  :
َ ْتهُ - َوَسهللاَّمَ  َههللاْيهِ  َُّّ  َىهللاَّى- النَِّذ َّ  ِذَيا اْسَتْ َذهللاَنا َمتَّى َحْمِرَها ِمنْ  َ ْتَنا الَِّ ت ِبِمْ الِ  َفَمدَّ   َمدَّ
َ ْتــهُ  َحنََّيــا َغْأــرَ   َرُ ــاًل  َحْرَبِعــأنَ  ِهَطاًشــا َفَشــِرْبَنا (7)اْلَعــْ اَلَوْلنِ  ِفــ  َفَمَســحَ  ِبَمَ اَدَتْأَيــا َفــَدَمرَ  ُمْاِتَمــة   َحنََّيــا َمدَّ
َداَو    َمَعَنا ة  ِقْربَ  ُكالَّ  َفَمأَلَْنا ،َرِولَنا َمتَّى  َقـااَ   ُـمَّ  اْلِمـاْل ِ  ِمـنْ  َتِن    َتَصادُ  َوِه َ  َبِعأًرا َنْسقِ  َلمْ  َحنَّهُ  َغْأرَ  َواِ 

َِ  َحْسَمرَ  َلِ أتُ  :َقاَلْت  حَْههللاَيا َحَتْت  َمتَّى َوالتَّْمرِ  ،اْلِصَسرِ  ِمنْ  َلَيا َفُ ِمبَ  ِهْنَدُكمْ  َما َهاُتوا:   ُهوَ  َحوْ  النَّا
ْرمَ  َ ااَ  َُّّ  َفَيَدى َ َهُموا َماكَ  َنِذ     .َوَحْسهللاُموا َفَدْسهللاَمْت  اْلَمْرحَ ِ  ِذِتهللااَ (8)الىِل

 تخريج الحديث:
همـــران ذـــن العطـــاردت ،هـــن حذـــو ر ـــا  العطـــاردت ،ســـهللام ذـــن  رلـــر مـــن طرلـــق  (9)حخر ـــه مســـهللام 

 .به بم هللاه ،مىأن

                                                 

 146ص  النياية ف  غرل  المدأث واَّ ر الذن اَّ أر(1) 
 –، وكتا  التيمم  4974رقم  454 /1هالمات النذو  ف  اإلسالم  با  – المناق كتا  – الذخارت ىميح  (2)

 411رقم  76/ 4با  الضعأد الطأ  ووضو  المسهللام 
  974، ت رل  التي أ  ص الطيالس  الولأد حذو موالهم الباههللا  المهللاا هذد ذن هشام (3)

 141، ت رل  التي أ  صالعطاردت ر ا  حذو تيم ذن وي اا مهللامان ذن همران (4)

، همد  ال ارت شرح ىميح الهللاأال آخر ف  ساروا وا  ا الهللاأال حوا ساروا إ ا ال وم أحدل ي اا اإلدالذ من :فددل وا (5)
   31/431الذخارت 

  3/445، الدأباذ ههللا  مسهللام ال ربة من حصذر الم اد  :م ادتأن :مرسهللاة :حتسادلة (6)

،همد  ال ارت شرح  فاله ال  وهو فم ال ربة قاله بعضيم قهللات الع ال  فم الم اد  اَّس: مفردها  اْلَعْ اَلَوْلنِ  (7)
 31/434ىميح الذخارت 

 من ال طيب والىرمة وىرمة ىرم حهال هم وي اا الما  من نامية ذإذهللايم أن لون  ال وم من الطائفة: الىرم (8)
 4/41، تفسأر غرل  ما ف  الىميمأن ىرم و معيا السما  من ال طعة حيضا والىرمة ال ال أن نمو اإلذال

 683رقم  179/ 4قضا  الىال  الفائتة با   – د ومواضب الىال  المسا كتا  –ىميح مسهللام  (9)
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 دراسة رجال اإلسناد :
قـاا الع هللاـ  :   (2)قـاا الـ هذ  :  ـة   (1)مبـان فـ  ال  ـات   اذـن  كر  : العطاردي زرير بن سلم -

 قاا (5)المدأث ضعأفقاا اذن معأن :  (4)ذ اا هو ليَ: داود وحذقاا  (3)  ة ، ف  هداد الشأو  
ذـن حذـ   الـرممن هذـد وقـاا(6) رهـة هنـه : ف ـاا بىـرت   ـة  حبـا سـدلت مـاتم حذـ  ذـن الرممن هذد

، وقـاا (8)بـال وت  لـيَ ، قاا النسائ : (7)بدَ به ما   ة:  ااف  رلر ذن سهللام هن  ذح سدلتماتم، 
 ولـيَ مـدأ يم يعـ  الـ أن الم هللاـأن البىـرلأن هـداد فـ  وهـو قهللاأهللاـة حمادأث له ه ا وسهللام اذن هدت:

 يكـن لـم قـاا اذـن مبـان: (9) ىـدوق  حو هـو ضـعأف مدأ ه يعتذر حن المدأث من له ما م دار ه 
 فيمـا إال بـه االمت ـاذ أ ـو  ال ،فامشاً  خطد أخطئ ىالحال ههللايه الغال  وكان ىناهته المدأث
 .(10)  ال  ات أوافق

 .باق  ر اا اإلسناد   ات  -
 اإلسناد: ىالحكم عل -

 حخر ه اإلمام الذخارت ومسهللام . إسناد  ىميح،
 

********** 
 :- رحمه هللا -قال ابن األثير -

ـَذال[  ال يامـةِ  أوم إليه ّل  َأنُظر لم ال الُخيَ  من َسَذهللاه َ رَّ  من]  هرلر  حذ  مدأث ومنه(  ه)     السَّ
 من يكون  ما حغهللاظُ  إنيا:  وقأال.  والَمْنُشور  الُمْرَسهللاة ف  والَنَشر كالرََّسال الُمْسَذهللاة ال يا ُ :  بالتمرلا
 (11). الَصتَّان ُمشَاَقة من ُتتَّخ  ال يا 

  (261الحديث رقم )
  .فظة إزارهلقظة سبله ، وانما عثرت علي ل ىلم أعثر عل

 :-رحمه هللا- (12)قال اإلمام البخاري 
َ َنا َناد َحِذ  َهنْ ، (13)َماِلا   َحْخَذَرَنا ،ُأوُسفَ  ْذنُ  َِّّ  َهْذدُ  َمدَّ   (14)،ِ ال ِل

                                                 

  134/ 6ال  ات  (1)

  481/ 3مأ ان اإلهتداا  (2)

  345/ 4معرفة ال  ات  (3)

  413/ 4سااالت حذ  هذأد اآل رت حبا داود الس ستان   (4)

  411/ 4سااالت اذن ال نأد  (5)

  4353/ 4التعدأال والت رلح  (6)

  361/ 1تعدأال  ال رح وال (7)

  4/484الضعفا  والمتروكأن  (8)

  437الصامال ف  ضعفا  الر اا  (9)

 411/ 4الم رومأن الذن مبان  (10)

 146ص  النياية ف  غرل  المدأث واَّ ر الذن اَّ أر (11)
 9788رقم  414/ 7با  من  ر  وبه من الخيال  –كتا  الهللاباَ  –ىمبح الذخارت  (12)
 946، ت رل  التي أ  ص اَّىبم  همرو ذن هامر حذ  ذن امال ذن حنَ ذن مالا (13)

 413، ت رل  التي أ  صالمدن  الرممن هذد حذو ال رش   كوان ذن ل هذد (14)
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 َأـــْومَ  َُّّ  رُ َأْنُظـــ اَل  :َقـــااَ  – َوَســهللاَّمَ  َههللاْيـــهِ  َُّّ  َىـــهللاَّى- َِّّ  َرُســـواَ  َحنَّ  ُهَرْلــَر َ  َحِذـــ  َهـــنْ ، (1)اََّْْهـــَرذِ  نْ هــ

 (2)َبَطًرا ِإَ اَر ُ  َ رَّ  َمنْ  ِإَلى اْلِ َياَمةِ 
 تخريج الحديث:
 .بم هللاه  به ،هن مممد ذن  لاد ، شعبة ذن الم اذ من طرلق (3)حخر ه مسهللام 

 دراسة رجال اإلسناد :
 .ر اا اإلسناد   ات   ميب -
 اإلسناد: ىالحكم عل -

 . خر ه اإلمام الذخارت ومسهللام إسناد  ىميح،ح
********** 

  :- رحمه هللا-قال ابن األثير  -

اذ ههللاى دخهللاتُ ]  المسن مدأث ومنه -  (4) .[  َسَذهللاة  يا    وههللايه الم َّ
  (261الحديث رقم )

 . هتخريج ل ىلم أعثر علقالت الباحثة : 
********** 

  :- رحمه هللا-قال ابن األثير  -

ــَذهللاة َوِفــرَ  كــانَ  إنــه]  وفيــه(  ه)  ــ[  السَّ ــار ُ :  بالتمرلــا َذهللاةالسَّ ــَباا وال مــبُ  الشَّ .  ال ــوهرت  قالــه السِل
َعرات ه  الَيَروى  وقاا َذهللاة.  اَّْسَفال الهللاَّْمى َتْمتَ  الت  الشَّ م الَعـر  هنـد والسَّ  حْسـَذال ومـا الهللالْميـة ُم ـدَّ
ْدر ههللاى منيا  (5)  . الىَّ

  (262الحديث رقم )
  :-رحمه هللا- (6)قال اإلمام الطبراني 

، َداُودَ  ذن َحْمَمدُ  َ َناَمدَّ  َ َنا اْلَمكِل   َُ  َمدَّ ، َمْفص   ذن َقْي اِرِم   َ َنا الدَّ َ َنا اْلَماِرِث، ذن ُسهللاْيَمانُ  َمدَّ   َمدَّ
اِا، ذن َ ْيَضمُ  مَّ ا ُ  َهَ ا: َقاُلوا,  َشْأًخا ِبهِ  َفَرَحْأتُ  ِبالنَّْرِ أأِ  َمَرْرتُ : َقااَ  الضَّ  َهـْوَ َ ، ذن َخاِلدِ  ذن اْلَعدَّ
ان  :"َقااَ  ِل ، ِىْفهُ : َفُ هللاتُ  ،-َوَسهللاَّمَ  َههللاْيهِ  َُّّ  َىهللاَّى- َِّّ  َرُسواَ  َرَحْأتُ : َفَ ااَ  نُ  ك  س  ل ةِ  ح  ب  ان تِ  ،"السَّ ك   و 

بُ  مِ ي اْلع ر  ل ة   اللِ ْحي ة   ُتس  ب   .السَّ
 تخريج الحديث:
  يضـم ذـن الضـماا هـن ،مـارثذـن ال سـهللايمهـن ،قيَ ذـن مفصمن طرلق  (7) ،حخر ه الذخارت 

 .به بم هللاه 
                                                 

 493، ت رل  التي أ  ص اَّهرذ هرم  ذن الرممن هذد (1)

 44/414، هون المعذود  بالغنى وطغيانا فرما حو تصذرا حت بفتمتأن:  بطرا(2) 

 3187رقم   4694/ 4با  تمرلم  ر ال و  خيال   –كتا  الهللاباَ وال لنة –هللام ىميح مس (3)
 146ص  النياية ف  غرل  المدأث واَّ ر الذن اَّ أر(4) 
 146ص  النياية ف  غرل  المدأث واَّ ر الذن اَّ أر (5)
 45رقم  41/ 48المع م الصذأر لهللاطذران   (6)
 3484رقم  434/ 1التارلل الصذأر لهللاذخارت  (7)
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 من طرلق سهللايمان ذن حممد،هن حممد ذن داود المك  به بم هللاه. (1)نعيم اَّىذيان   ووحذ 
 دراسة رجال اإلسناد :

حمد الىمابة  بىرت،. ىعىعة ذن هامر ذن همرو ذن ربيعة ذن هوذة بن خالد بن العداء -
 فهللام منأن أوم وسهللام ههللايه ل ىهللاى ل رسوا قاتهللانا: ال ائال وهو ومنأن، الفتح بعد حسهللام الصرام،
 .(2)، حمد الىمابة الصرام .إسالمه فمسن حسهللام  م أنىرنا، ولم ل يظيرنا

ولم ح د فيه قوال لغأر  ، ال  رمًا وال  (3):  كر  اذن مبان ف  ال  ات  ا حجهضم بن الض -
 تعدياًل. 

 وقاا ال  ات ف  مبان ،  كر  اذن مممد حذو ،بىرى  :الدارمي القعقاع بن حفص بن قيس -
 وقاا(6)   ة :معأن اذن قاا (5)شأل  :ف اا هنه ىحذ سئال ن حذ  ماتم :ذ الرممن هذدقاا (4)يغر 

 (8).  ة : الدارقطن وقاا (7) يسأرا شأئا هنه كتذت به بدَ ال :الع هللاى
 .نموها حو نومائتأ وهشرلن سبب سنة مات :الذخارت  وقاا (9)وقاا اذن م ر : م ذوا  

 قالت البام ة :هو ىدوق .
 .باق  ر اا اإلسناد   ات  -
 اإلسناد: ىالحكم عل -

لـم أو  ـه غأـر  و يضـم ذـن الضـماا ىدوق. ، ال ع ا  ذن مفص ذن قيَفيه  مسن سناد إ -
 اذن مبان.

********** 
 :-  رحمه هللا-قال ابن األثير  -

نَّور َسَبالة م ال ُشَعأَرات   ههللايه]  ال  َديَّة  ت مدأث ومنه -  (10) .[ السِل
  (261الحديث رقم )
 :-رحمه هللا- (11)داود وقال اإلمام أب

َ َنا َ َنا ،َخاِلــد   ْذــنُ  ِبْشــرُ  َمــدَّ  َكــانَ  ِإنْ :  َقــااَ  َمــْرَلمَ   َحِذــ َهــنْ ، َمِكــيم   ْذــنِ  ُنَعــْيمِ  َهــنْ  ،َســوَّار   ْذــنُ  َشــَباَبةُ  َمــدَّ
 َيْشَيدُ  اْلَمَساِصأنِ  َمبَ  َوَرَحْأُتهُ  َفِ أًرا َوَكانَ  َوالنََّيارِ ، ِبالهللاَّْأالِ  ُنَ اِلُسهُ  اْلَمْسِ دِ  ىفِ  َأْوَمِئ    َلَمَعَنا اْلُمْخَدذَ  َ ِلاَ 

                                                 

 3317/ 1معرفة الىمابة َّذ  نعيم اَّىذيان   (1)
  4/484اَّستيعا  ف  معرفة اَّىما   الذن هذد الذر (2)
 444/ 1ال  ات  (3)

  5/49 ال  ات (4)

 7/59ال رح والتعدأال  (5)

  418/ 8تي أ  التي أ   (6)

  345/ 3معرفة ال  ات  (7)

 418/ 8تي أ  التي أ   (8)

  196ت رل  التي أ  ص  (9)

 147ص  النياية ف  غرل  المدأث واَّ ر الذن اَّ أر (10)
 1773رقم  454/ 1با  ف  قتاا الخوارذ  –كتا  السنة –سنن حذ  داود  (11)
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ـاَلمُ  َههللاْيهِ  َههللِاىل   َطَعامَ  َِ  َمـبَ  السَّ  ُيَسـمَّى اْلُمْخـَدذُ  َوَكـانَ :  َمـْرَلمَ  َحُذـو َقـااَ . ِلـى ُذْرُنًسـا َكَسـْوُتهُ  َوَقـدْ  ،النَّـا
ل ْيهِ  ال َّْدىِ  َمهللاَمةِ  ِمْ الُ  َمهللاَمة   َرْحِسهِ  َههللاى اْلَمْرحَ ِ  َ ْدىِ  ِمْ الُ  َأِد ِ  ِفى َوَكانَ  ال  َديَّةِ  َ ا َناِفًعا  ِمْثـلُ  ُشـع ْير اتٌ  ع 
نَّْورِ  (1)ِسب ال ةِ  َِ  ِهْندَ  َوُهوَ :  َداُودَ  َحُذو َقااَ . (2)السِ  َُ  اْسُمهُ  النَّا  .َمْرُقو

 تخريج الحديث:
 .داود  واإلمام حذ نفرد بهإ

 دراسة رجال االسناد : 
 .مافظ   ة ف ار ، ذن  مولى مروان اسمه :ي اا خراسان، من حىهللاه ،ْالمداِئني سوارٍ  بن شبابةُ   - 

 (3)ال ماهة له روى  ومائتأن، حربب سنة مات باإلر ا ، رم 
 وكان   ة:الع هللا  وقاا (4)مر ئاً  وكان المدأث، ف  اَّمر ىالح   ة، كان :سعد اذن قاا
 حذو وقاا(7)ىدوق  :حيضاُ  وقاا   ة، :معأن اذن وقاا (6)  ة :المدأن  اذن وقاا .(5)اإلر ا  أرى 

 وال مدأ ه يكت  ىدوق  ":ماتم حذو وقاا(8) وهمال قوا اإليمان :وقاا اإلر ا  هن ر ب ": رهة

 معاوية، اوحب ل ذده حبا يا له ف أال لإلر ا ، هنه حصت  لم تركته: منذال ذن حممد وقاا (9)به يمتأ

 .اإلر ا  ذدهة وبأن المدأث ه ا ذأن هالقة وال   ة، هو :قالت البام ة(10)داهية كان شبابة :ف اا

 (278)م يوا ، سب ت التر مة له ف  المدأث رقم  :الثقفي مريم أبو -

ائن وقاا الع هللا  :   ة من حهال المد (11):  كر  اذن مبان ف  ال  ات المدائني حكيم بن نعيم -
(12)  

  (15)وقاا اذن م ر: ىدوق له حوهام  (14)وقاا اذن معأن :   ة  (13)وقاا ال هذ  :   ة 
 

                                                 

 44/81، هون المعذود  السباا و معه الشار  بفتمتأن السذهللاة قأال السأن بكسر(  سبالة م ال)  (1)

/ 5، هون المعذود  الير وهو را  بعدها الواو وسكون  فتومةالم النون  وتشدأد المكسور  بالسأن :  السنور (2)
365  

  364ت رل  التي أ  ص  (3)
  431/ 7الطب ات الصذرت  (4)
  117/ 4ال  ات لهللاع هللا   (5)
 453/ 1ال رح والتعدأال  (6)
  358/ 5تارلل بغداد  (7)
  117/ 3انظر ذتىرف سااالت الذر ه   (8)
 453/ 1ال رح والتعدأال  (9)

  416 /43الصماا ي أ  ت (10)
  348/ 5ال  ات الذن مبان  (11)

  449/ 3معرفة ال  ات لهللاع هللا   (12)

  434/ 3الصاشف  (13)

  118/ 41أ تي أ  التي  (14)

  961ت رل  التي أ  ص  (15)
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وقاا اذن سعد : لم يكن  (2)وقاا النسائ  : ليَ بال وت  (1)وقاا اذن خراش : ىدوق البدَ به 
 قالت البام ة :هو ىدوق  .(4)وقاا اَّ دت: حمادأ ه مناصأر (3)ذ لا ف  المدأث 

 يغر  المدأث مست يم كر  اذن مبان ف  ال  ات ،وقاا :  العسكري  محمود أبو خالد نب بشر -
 ال ورت، مدأث مافظ االىذيان  مند  ذن يمأى ذن مممدقاا و  (5)بدشيا  اَّهمش هن شعبة هن
وقاا اذن م ر  (8)النسائ  :  ة و  (7)شأل هو :الرا ت  ماتم حذو قاا و.(6)شأل: ف اا هنه  ذح سئال

 قالت البام ة :هو   ة . (9)  :   ة يغر 
 باق  ر اا اإلسناد   ات -

 اإلسناد: ىالحكم عل
 (10)وقد ضعفه اإلمام الـدلبان  .م يوا ،ال  ف  مرلم حذو سناد  ضعأف ، فيهإ

********** 
  :- رحمه هللا -قال ابن األثير -

 الَمطـــرُ  حْســـَذال :ي ـــاا.  راً َغِ لـــ هـــَاِطال حت[  َســـابال َغأ ـــاً  اْســـِ ناَ ]  االستســـ ا  مـــدأث وفـــ (  َ) -
مب َذال واالسم.  َهَطال إ ا والدَّ  (11) . بالتمرلا السَّ

  (264الحديث رقم )
 .نما وجدت لفظة " غيثا مغيثا مريئا "ا  لفطة سابال، و  ىلم أعثر عل
 :-رحمه هللا- (12)داود وقال اإلمام أب

َ َنا َ َنا ،(13)َخهللاف   َحِذى اْذنُ  َمدَّ َ َنا، ُهَذْأد   ْذنُ  ُمَممَّدُ  َمدَّ  ْذـنِ  َ ـاِذرِ  َهـنْ  ،اْلَفِ أـرِ  َأِ لدَ  َهنْ (14) ،ِمْسَعر   َمدَّ
ْيًثـا اْسـِقن ا اللَُّهـمَّ  » َفَ ااَ  َذَواِصى -وسهللام ههللايه ل ىهللاى- النَِّذىَّ  َحَتتِ  َقااَ  َِّّ  َهْذدِ  ِريًئـا ُمِغيًثـا غ  م 

(15) 
َما ُ  َههللاْأِيمُ  َفَدْطَبَ ْت  :اَ َقا. « آِ ال   َغْأرَ  َهاِ الً  َضارل   َغْأرَ  ن اِفًعا  .السَّ

                                                 

  161/ 35تي أ  الماا  (1)

 961ت رل  التي أ  ص  (2)

  431/ 7الطب ات الصذرت  (3)

  461/ 4ال و ت الضعفا  والمتروكأن الذن  (4)

  8/419ال  ات  (5)

  4/117ال رح والتعدأال  (6)

 496/ 3التعدأال والت رلح   (7)

  68/ 4مشأخة النسائ   (8)

  434ت رل  التي أ  ص  (9)

 41/371سنن حذ  داود ( ىميح وضعأف 10)

 147ص  النياية ف  غرل  المدأث واَّ ر الذن اَّ أر (11)
 4474رقم  191/ 4رفب الأدأن ف  االستس ا   با  – الىال كتا  –سنن حذ  داود  (12)
 166، ت رل  التي أ  ص  ال طيع  السهللام  خهللاف حذ  ذن حممد ذن مممد (13)

  938، ت رل  التي أ  ص  الصوف  سهللامة حذو اليالل  ظيأر ذن كدام ذن مسعر (14)

  5/416، تمفة اَّمو ت فيه دا  ال حت مرلئا (15)
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 تخريج الحديث:
ههللاــ  ذــن المســأن ذــن إذــراهيم ذــن حذ ــر،هن مممــد ذــن هذأــد  مــن طرلــق (1)،حخر ــه اذــن م لمــة
 الطنافس ،به بم هللاه.

 المسن ذن هفان ،هن مممد ذن هذأد الطنافس ،به بم هللاه. من طرلق (2)،حذو هوانةحخر ه و  
المسـن ذـن ههللاـ  ذـن هفـان العـامرت ،هـن مممـد ذـن  مـن طرلـق  (4)، والذأي ـ (3)،المـاصمحخر ه و  

 هذأد الطنافس ،به بم هللاه.
مممد ذن حممد ذن حذـ  خهللاـف ،هـن مممـد ذـن هذأـد الطنافسـ ،به  من طرلق (5)،الطذران حخر ه و 

 بم هللاه.
ــــدحخر ــــه و   ــــن ممأ ــــد ذ ــــق (6)،هذ ــــد  مــــن طرل ــــن هذأ ــــد،هن مســــعر ،هــــن مممــــد ذ ــــن هذأ مممــــد ذ

 الطنافس ،به بم هللاه.
،هـن مممـد ذـن هذأـد الطنافسـ ،به   ههللا  ذـن إشـكا  العـامرت  من طرلق(7)اذن حذ  الدنياحخر ه و  

  بم هللاه.

 دراسة رجال اإلسناد:
 .روا  اإلسناد   ات   ميب-

 اإلسناد: ىلالحكم ع
 (8)وقد ىممه اإلمام اَّلبان   إسناد  ىميح ،

********** 
 :- رحمه هللا-قال ابن األثير  -

  ُرَقيَ ةَ  دأثم ومنه(  َ)  
 (9). هاِطال   َ ْود   َمَطر   حت ،  َسَذال   له َ ْوِنى   بالمَا ِ  َف ادَ  - 

  (265الحديث رقم )
 :-رحمه هللا- (10)البيهقيق ال اإلمام 

ا أوسف ذن نَ  َ دَّ : مَ ااَ قَ  ،ممد ذن هذد ل الم ن ا مممد ذن حَ نَ  َ دَّ : مَ ااَ قَ  ،هذد ل المافظ وذْ رنا حَ ذَ خْ حَ 
يع و  ذن مممد ذن هيسى  انَ  َ دَّ : مَ قاا ،ا حذو هذد الرممن ممأد ذن الخالانَ  َ دَّ : مَ قاا ،موسى

                                                 

 4146 رقم 449/ 3ىميح اذن خ لمة  (1)
 3937رقم  434/ 3مسند حذو هوانة  (2)
 4333رقم  436/ 4المستدرا  (3)
 175رقم  363/ 3، والدهوات الصذأر  6667رقم  499/ 4السنن الصذرت لهللاذأي    (4)
  3457رقم  613/ 4الدها  لهللاطذران   (5)
 4439رقم  448/ 4مسند هذد ذن ممأد  (6)
 14رقم  19/ 4المطر والرهد والذرق  (7)
 4/465سنن حذ  داودىميح وضعأف ( 8)

 147ص  النياية ف  غرل  المدأث واَّ ر الذن اَّ أر (9)
، وسدن ال كالمه ف  7/439, وقد شرح غرلبه اذن اَّ أر ف  حسد الغابة 494رقم  3/49 دالئال النذو  لهللاذأي   (10)

 تفسأر غرل  ه ا المدأث ذإ ن ل.
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هذد الع ل  ذن همران، هن اذن  انَ  َ دَّ مَ قاا:  ،ذن هذد المهللاا ذن ممأد ذن هذد الرممن ذن هوف
 (1) دَ وكانت لِ  ؛ذن هاشم ذنت حذ  ىيف  ة َ يْ قَ ه رُ هن حمل  ،ذن نوفال مةرَ خْ مَ : مد ن  مويىة قاا

: فذأنا حنا قت العظم، قالترَّ ، وحَ هللات ال هللادمَ قْ  دبة حَ  ون نُ سَ  ش  لْ رَ ههللاى قُ  ْت عَ ابَ تَ "تَ  المطهللا  قالت: هذد
 مل يُ هللال فذأنا حنا راقد  ال،  فبى وحهذد أردون ههللا  السلِ مات لنا ورُ يْ وت حىغر من  معنا ذَ نْ ومع  ِى 

 إن ه ا  ،: معشر قرلش واال يمِ َى  يىر  بىوت  َىأِلت  إ ا هاتف   ؛(2)مةولِ يَ حو مُ 
منكم  حال فانظروا ر الً  ، ْى والخِ  (4)ايَ بالمَ  (3)يالً فمأل  مخر ه،ان بَّ إِ وه ا  منكم، بعوثمالنذ  
اً حذي  ب، (5)اامً ظَ هُ  ،ُطَواالً   ،يدت إليهتة نل وسُ  ،م ههللايهيكظِ  خر  له ف ،أننَ رْ العِ  (7)مشَ حَ ، (6)ضل

  ،وا من الطأ سل وليمَ  ،من الما  حال فهللايس وا ,ر ال ن  بطْ إليه من كال  َأْدِلفولِ  ،ص هو وولد أخهللاُ هللاف
ولأامن ال وم ،  ستسق الر الُ يَ هللاْ فَ ، (8)َ  يْ ذَ وا حبا قُ  ُ ت م لأرْ  ،وليطوفوا بالذأت سبعاً  ،تهللاموا الركنوليسْ 

ال فَ   .م إ ا ما شئتم وهشتمتُ  ْ غُ حال وفأيم الطاهر والطأ  ل اته ، وا 
ه هللا ، فاقتىىت رايات،  هَ لِ وَ وَ  ، هللادت فَّ ور ، قد قَ هُ  ْ مَ  ود ا مف -ههللام ل- قالت : فدىبمتُ 

 ةُ الممد، ه ا شأبْ  بةُ أْ إال قاا: ه ا شَ   ل مِ طَ بْ م إن ب   ذيا حَ رَ رمة والمَ ا  مكة ، فوالمُ عَ ت ف  شِ مَ نَ فَ 
 با وا واستهللاموا وطافوا،  م ارت وا حأذُ وا وطَ ن  شَ ت هند  قرلش، وان   إليه من كال بطن ر ال فَ مَّ تَ ، وتَ 

 ،  ناذيه فاستصنوا ، ل روته قر متى ميهللاه سعأيم أدرا إن ما ون مولهف  دِ وطفق ال وم أَ  ،َ  يْ ذَ قُ 
 ، المطهللا  هذد ف ام ، كر  حو حيفب قد غالم أومئ  وهو -وسهللام ههللايه ل ىهللاى- ل رسوا ومعيم
 وه   ،  المن غأر ومسئوا ، معهللام غأر هالم حنت ، الصربة وكاشف ، الخهللاة ساد الهللايم:  ف اا

مااا هذدااا  الهللايم فاسمعن والخف الظهللاف حقمهللات قد الت  سنتيم إليا يشكون  ، مرما ه رات وا 
 ، ذ  أ ه الوادت وكظ بمائيا السما  انف رت متى الذأت راموا فما.  مغدقا  مرلعا  غأ ا وحمطرن 
 حهال هاش با حت هنأئا البطما  حبا لا هنأئا:  المطهللا  لعذد ت وا وه  قرلش شأخان فهللاسمعت

                                                 

 .7/439ن اَّ أر ِلَد : حت ههللاى سنله. حسد الغابة الذ (1)

ا النومالتيويم:  (2) ُا النَّْوم ، وقد ذأن ال عالذ  رممه ل مرات  النوم ف اا:" 7/439. حسد الغابة الذن اَّ أر حول َحوَّ
 َُ َِ  :ُ مَّ الَوَسن ، وُهَو َحْن يْمَتاَذ اإلْنَساُن إلى الَنْوم :الن َعا َِ وهو ُمخ :ُ مَّ َالتَّْرِنأقُ  ، وهو ِ َ ال الن عا اَلَطَة الن عا
وهو النَّْوُم وحْنَت َتْسَمب َكاَلَم  :ُ مَّ التَّْغِفأقُ  ، وُهَو حْن َيُكوَن اإلنساُن ذأن النَّاِئِم والَيْ َظانِ : ُ مَّ َالَصَرى والُغْمُ   ، الَعْأنَ 
َقادُ ، وُهَو النَّْوُم الَ هللِاأالُ  :ْيَ ا ُ ُ مَّ التَّْيِويُم والِغَراُر والتَّ ، وُهَو النَّْوُم الَخِفأف :ُ مل اإلْغَفا ُ ، الَ ْوم وهَو النَّْوُم  :ُ مَّ الر 

 .617". ف ه الهللاغة له صوهو َحَشد  النَّْومِ  :ُ مَّ التَّْسِذألُ ، وُهَو النَّْوُم الَغرقُ  :ُ مَّ الُيُ وُد والُيُ وُ  والُيُذو ، الطَِّولالُ 

: حت  ، وقاا اذن م ر:7/439مألياًل: كهللامة تع أال. حسد الغابة الذن اَّ أر  (3) "وه  كهللامة استدها  فأيا مث 
 .7/455فتح البارت له . ههللاموا مسرهأن"

 .7/439الميا بال ىر: المطر، حت حتاصم المطر والخى  ها اًل. حسد الغابة الذن اَّ أر  (4)

 .7/439ذن اَّ أر الُعظام: بضم العأن، حذهللاغ من العظيم، وك لا الُ سام حذهللاغ من ال سيم. حسد الغابة ال (5)

: الرقأق البشر . حسد الغابة الذن اَّ أر  (6)  .7/439الب ل

 .7/439اَّشم: المرتفب. حسد الغابة الذن اَّ أر  (7)

: ذهللافظ التىغأر، كدنه تىغأر قبَ النار، وهو اسم ال ذال المشرف ههللاى مكة. مع م الذهللادان  (8)  َ حذو ُقذْي
 .4/81لهللامموت 
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 المطر وا هللاو  الميا ف دنا وقد ذهللادتنا ل حس ى الممد بشأبة:  رقي ة ت وا  لا وف  - البطما 
 وخأر طائر  بالميمون  ل من سأال والش ر اَّمىار به فعاشت دان سبل له جوني بالماء فجاد
 "رخط وال هدا له اَّنام ف  ما به الغمام يستس ى اَّمر مبارا مضر به أوما بشرت من

 الحديث تخريج
،  َيْعُ و  ْذنمن طرلق  (1)حخر ه حذو نعيم به ِهْمَراَن،  ْذن اْلَعِ ل ِ  َهْذدهن ُمَممَِّد ْذِن ِهيَسى ال  ْهِرت 

 ،(4)، ومن طرلق الطذران  اذن اَّ أر(3)حذو نعيم اَّىفيان  وهنه ،(2)وحخر ه الطذران ذنمو .
  ذن يمأى حذ  كرلامن طرلق  ، -(7)واذن ال و ت  (6)ومن طرل ه الذأي   – (5)اذن حذ  الدنياو 

ذن   وَ رْ مد ن  هُ  :قاا ، يَ نْ ذن مِ  دأْ مَ   مُ هن  دلِ  ،ن  ْى ذن مِ  رمْ حذيه  َ   نا همل مد ،ائ ن الطل أْ كَ الس  
 به ذنمو . ذن هاشم ذنت حذ  ىيف  ة َ يْ قَ ه رُ هن حمل  ،ذن نوفال مةرَ خْ مدث مَ  :قاا ،َرلِ َض مَ 

 كرلا ذن يمأى الطائ ، من رواأته هن  وقعت لنا ه   ال ىة ف  نسخةوقد " :(8)قاا اذن م ر
، قاا: تمدث  هم حذيه  مر ذن مىن، هن  د  ممأد ذن مني ، مد نا هم  هرو  ذن مضَر
لناها بعهللاو ف  حمال  حذ  ال اسم هيسى ذن ههللا  ذن  مخرمة ذن نوفال، ف كرها بطوليا، وروِل

 .ال راح"
 :اإلسناد رجال دراسة

ذن هاشم ذن هذد المطهللا  ذن هاشم الياشمية  بنت أبي صيفيوهي  -بقافين مصغرة -ة: ُرق ْيق   -
خوته من ذن  هذد المطهللا   كرها  ،وه  والد  مخرمة ذن نوفال والد المسور ،ذنت هم العباَ وا 

:وقاا  ،والمستغفرت ف  الىمابة ،الطذران  هو  وهمد  من  كرها ،وما حراها حدركت اذن هذد الذرل
 .(9)ث، وقد  كرها اذن سعد ف  المسهللامات الميا راته ا المدأ

 قالت البام ة: ه  ىماذية.
  ذن هذد مناف ذن  هر  ذن كال  حذو ىفوان وحذو المسور أَ هْ حَ : وهو اذن مخرمة بن نوفل -

وهو والد المسور  ،ال حمه رقي ة ذنت حذ  ىيف  ذن هاشم ذن هذد مناف ذن  هر  ذن كِ  ،ال هرت 

                                                 

 .7644رقم  6/4438يم معرفة الىمابة َّذ  نع (1)

 .3188، والدها  له رقم 664رقم  31/395المع م الصذأر لهللاطذران   (2)

 .6553معرفة الىمابة َّذ  نعيم رقم  (3)

 .7/431حسد الغابة الذن اَّ أر  (4)

 .45رقم  96م اذو الدهو  الذن حذ  الدنيا ص (5)

 .494رقم  3/49لهللاذأي   دالئال النذو   (6)

 .4/195ن مدأث الىميمأن الذن ال و ت كشف المشكال م (7)

 .6/94اإلىابة ف  تمأأ  الىمابة الذن م ر  (8)

 .7/616اإلىابة ف  تمأأ  الىمابة الذن م ر  (9)
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وكانت له سن هالية وههللام بالنس  فكان  ،مة الفتحهللاَ سْ كان من مَ و  ،المشيور ذن مخرمة الىماذ 
 .(1)هـ 91، ت أاخ  هنه النس 

.  قالت البام ة: هو ىماذ ل
  .(2)واسمه إذراهيم م يوا: ابن حويصة -
 .(3): فيو مترواعبد العزيز بن عمران -
 , هم والرواية هن الضعفا ىدوق ك أر الو  ،ال هرت  يعقوب بن محمد بن عيسى بن عبد المل  -
 ،لهللامدأث كان مافظاً : (6)وقاا واذن سعد ،غأر   ة :(5)وف  رواية ،(4)  ه م اذ ذن الشاهرو 

 .(8)ال  اتكتا  ذن مبان ف  او كر   ،مدمون  و اد: (7)والماصم
 نه.هو ههللاى أدت هدا حدركته فهللام حصت  ه: (9)حذو ماتمقاا و 

 .(10)وما ال يعرف من الشأو  فدهو  ,ت فاصتذو وقاا يمأى ذن معأن ما مد صم هن ال  ا
 .ىدوق ك أر الوهم والرواية هن الضعفا : (11)وقاا اذن م ر

تشبه  حمادأ هوقاا ىالح ذن مممد هن اذن معأن  ،(12)ليَ يسوت شأئاً  بش  ليَ  حممد:قاا و 
 ،أتصهللام فيه (14)كان اذن المدأن و  ،(13)لواقدتحمادأث ا

ذن اليَ ههللايه قياَ يع و  ال هرت و  :وقاا ف  موضب آخر ,(15)واه  المدأث :وقاا حذو  رهة
قوا  حذو  :(17)قاا ال هذ و . (16) بالة والواقدت وهمر ذن حذ  بكر المامهللا  أت اربون ف  الضعف

                                                 

 .94-6/91اإلىابة ف  تمأأ  الىمابة الذن م ر  (1)

 .8/391قاا اَّلبان : لم حهرفه. السهللاسهللاة الضعيفة له  (2)

 .9/451, و4/444م ال رح والتعدأال الذن حذ  مات (3)

 .5/349الذن حذ  ماتم  ال رح والتعدأال (4)

 .7/384لهللا هذ   مأ ان االهتداا (5)

 .9/114الطب ات الصذأر الذن سعد  (6)

 .44/418 تي أ  التي أ  الذن م ر (7)

 .5/381ال  ات الذن مبان  (8)

 .5/349  الذن حذ  ماتم ال رح والتعدأال (9)

 .5/349ماتم  الذن حذ  ال رح والتعدأال (10)

 .4151ت رل  التي أ  الذن م ر ص (11)

 .5/349الذن حذ  ماتم  ال رح والتعدأال (12)

 .44/418 تي أ  التي أ  الذن م ر (13)

 .44/418 تي أ  التي أ  الذن م ر (14)

 .5/349الذن حذ  ماتم  ال رح والتعدأال (15)

 .43/471 لهللام ت  تي أ  الصماا (16)

 .3/795 المغن  ف  الضعفا  لهللا هذ  (17)
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 :(1)وقاا الع أهللا  .وهو المق ما هو بم ة ,وضعفه حذو  رهة وغأر  ,ماتم مب تعنته ف  الر اا
وقاا حذو  ،منكر المدأث :(2)قاا السا  و  ،هللايه إال من هو نمو وال أتابعه ه ف  مدأ ه وهم ك أر،

 ف  مدأ ه لأن. (3)ال اسم البغوت 
سذ  : (5)وه   ههللايه ال هذ  ب وله ،ليَ بالمعروف وحمادأ ه ال أتابب ههللاأيا :(4)وقاا اذن هدت

 لصتابة مدأ ه هن حىما  حىمابه و إال ال نشطو  ,هدم معرفة اذن هدت به حنه ما لمق حىمابه
 .فالر ال مشيور مك ر

 .ىدوق ك أر الوهم والرواية هن الضعفا قالت البام ة: هو كما قاا اذن م ر 
  : لم حه ر ههللاى تر مة له.حذو هذد الرممن ممأد ذن الخالا -
 : لم حه ر ههللاى تر مة له.أوسف ذن موسى -
  : لم حه ر ههللاى تر مة له.مممد ذن حممد ذن هذد ل الم ن  -
 اإلسناد   ات. وباق  ر اا  -

 سناداإل على الحكم
 وفيه: ،إسناد  ضعأف  داً 

 وهو م يوا.: اذن مويىة
 .: مترواهذد الع ل  ذن همرانو 

 ،وسف ذن موسىأ و ،حذو هذد الرممن ممأد ذن الخالاوفيه من لم حه ر ههللاى تر مة له وهم: 
 .مممد ذن حممد ذن هذد ل الم ن و 

 ،ف  ًدا ومسهللاسال  بالعهللاال وه : ضعف شأل الطذران  الذربرت وحما متابعة الطذران  فإسنادها ضعأ
و يالة  مْر ذن مىأن، و د  ممأد ذن مني ، وضعف  كرلا ذن يمأى الطائ ، فإن له 

واالن طا  ذأن ممأد ذن مني  وهرو  ذن مضرلَ ف د  ،(6)حمادأث فأيا مناصأر كما قاا الدارقطن 
 الشعذ ، وهو قوا اذن المدأن  ومسهللام. هن هرو  إال  بدنه لم أروِ  (7)  م الدارقطن 

 .(8)ر ذن مىن"واصتفى اليأ م  ذإهالله ف ط ذـ:"  مْ 
 من طرلق الولأد ذن هذد ل  (9)ولهللامدأث طرلق  حخرى ولصنيا ضعيفة وه  ما حخر ه اذن سعد

                                                 

 .3361رقم  1/4918 لهللاع أهللا  الضعفا  الصذأر (1)

 .44/418 تي أ  التي أ  الذن م ر (2)

 .44/418 تي أ  التي أ  الذن م ر (3)

 .7/415الصامال ف  ضعفا  الر اا الذن هدت  (4)
 .7/384لهللا هذ   مأ ان االهتداا (5)

 .4/354 تي أ  التي أ  الذن م ر (6)

 .81صاإلل امات لهللادارقطن   (7)

 .3/349م مب ال وائد لهللايأ م   (8)

 .4/85الطب ات الصذأر الذن سعد  (9)
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ذن ُ ميب ال هرت، هن اذن  لعذد الرممن ذن موه  ذن رباح اَّشعرت مهللاأف ذن   هر  هن حذيه ا
 : مد ن  مخرمة ذن نوفال و كر المدأث.قاا
ن كان و  ه بعضيم إال حن اذن و  سناد  ضعأف حيًضا، فإن فيه الولأد ذن هذد ل ذن  ميب وا  ا 

فهللاما فمش  لا منه بطال  ، بات بما ال يشبه مدأث ال  اتن اَّه كان ممن أنفرد: "(1)مبان قاا
 نه غأر معروف."، و فيه  يالة ولد هذد الرممن ذن موه  فإاالمت اذ به

   :-رحمه هللا-قال ابن األثير  -

ْر  حْسذال[  ُيْسِذالَ  متى َقراح   ف  ُتْسهللِامْ  ال]  مسروق  مدأث وف (  َ)  - َذال.  َسْنذال إ ا ال َّ :  والسَّ
ْنُذال  (2) . ائد    والنونُ  الس 

  (266الحديث رقم )
 تخريج له. ىقالت الباحثة :لم أعثر عل 

********** 
   :-رحمه هللا-ألثير قال ابن ا -

ــيَّة ال ِليــا  تفســأر فــ  ُذــرد  حذــ  مــدأث فــ (  َ{ )  ســذن}  - ــِذنىَّ  رحأــتُ  فهللامــا:  قــاا]  الَ سِل  السَّ
ــَذِنيَّةُ [  هــ  حنيــا هرفــتُ   موضــب   إلــى منســوَبة   الَصتَّــان ُمشــَاَقة مــن ُتتَّخــ  ال ِليــا  مــن ضــر   :  السَّ
 (3)َسَذن   له ي اا الَمْغر  ذنَاِمية
 (267رقم )الحديث 

 :-رحمه هللا- (4)قال اإلمام أحمد بن حنبل
َ َنا  ُكْنتُ : َقااَ  ،ُموَسى َحِذ  ْذنِ  ُذْرَد َ  َحِذ  َهنْ  ،اْلَ ْرِمى   ُكهللاْأ    ْذنُ  َهاِىمُ  َحْخَذَرَنا ،َهاِىم   ْذنُ  َههللِا    َمدَّ
َِ  ُحُمـورِ  ِمـنْ  ِبـُدُمور   ُموَسـى َحَبـا َمـرَ حَ  ُ مَّ ، َفَسهللاَّمَ  َههللاْأَنا َفَ امَ  َههللِا    َفَ ا َ  َحِذ  َمبَ  َ اِلًسا  َقـااَ   ُـمَّ  َقـااَ  النَّـا
  َتْعِن  َوَحْنتَ  اْلُيَدى ََّّ  َسالْ  -َوَسهللاَّمَ  َههللاْيهِ  َُّّ  َىهللاَّى- َِّّ  َرُسواُ  ِل  َقااَ  -َهْنهُ  َُّّ  َرِض َ - َههللِا   
ـْيمَ  َتْسِدأَداَ  ِذَ ِلاَ  َتْعِن  َوَحْنتَ  َدادَ السَّ  ََّّ  َواْسَداْ  ،الطَِّرلقِ  ِهَداَيةَ  ِذَ ِلاَ   َىـهللاَّى- َِّّ  َرُسـواُ  َوَنَيـاِن  السَّ
بَّاَبةِ  َهِ  ِ  َحوْ  َهِ  ِ  ِف  َخاَتِم  َحْ َعالَ  َحنْ  -َوَسهللاَّمَ  َههللاْيهِ  َُّّ   ِف  َحْدِرت  َفَما َقاِئًما َفَكانَ : َقااَ  َواْلُوْسَطى السَّ

ـيَّةِ  َوَهـنْ  (5)اْلِمأ َـَر ِ  َهـنْ -َوَسـهللاَّمَ  َههللاْيـهِ  َُّّ  َىـهللاَّى- َِّّ  َرُسواُ  َياِن َونَ : َقااَ  َحأَِّتِيَما  َحِمأـرَ  َيـا َلـهُ  ُقهللاَنـا اْلَ سِل
ــْاِمِنأنَ  ــَر ُ  َشــْ     َوَحت   ،اْلُم ــااَ  اْلِمأَ  ــااَ  ِرَمــاِلِينَّ  ِلُبُعــوَلِتِينَّ َههللاــى النِلَســا ُ  َيْىــَنُعهُ  َشــْ     :َق ــا :َق ــا :ُقهللاَن  َوَم
يَّةُ  ـامِ  ِقَذـالِ  ِمـنْ  َتْدِتأَنـا ِ َيا   : َقااَ  اْلَ سِل ـا: ُذـْرَد َ  َحُذـو َقـااَ  :َقـااَ  اَُّْْتـُرذلِ  َحْم َـااُ  ِفأَيـا ُمَضـهللاََّعة   الشَّ  ر أ ْيـتُ  ف ل مَّ
ب ِنيَّ  ْفتُ (6) السَّ ا ع ر   .ِهي   أ نَّه 

                                                 

 .4/78الم رومأن الذن مبان  (1)

 147ص  النياية ف  غرل  المدأث واَّ ر الذن اَّ أر (2)
 147ص  النياية ف  غرل  المدأث واَّ ر الذن اَّ أر (3)
 4431رقم  3/419مسند حممد ذن منذال  (4)
 ، والمرلر الدأباذ من حو خأهللايم سروذ ههللاى اَّممر اَّر وان من َّ وا ين أوطئه النسا  كان وطد:  الم أر  (5)

  5/434، شرح ىميح الذخارت الذن بطاا  الع م مراص  من  لا وكان

َذِنيَّةُ  (6) النياية  ، َسَذن   له اي ا الَمْغر  ذنَاِمية موضب   إلى منسوَبة   الَصتَّان ُمشَاَقة من ُتتَّخ  ال ِليا  من ضر   :  السَّ
 147ص  ف  غرل  المدأث واَّ ر الذن اَّ أر



 - 469 - 

 تخريج الحديث :
طرلق هذد ل ذن إدرلَ،هـن هاىـم ذـن كهللاأـ  بـه  من (3)،والذأي   (2)،والنسائ  (1)،حخر ه مسهللام
 ذ    منه.

 من طرلق بشر ذن المفضال،هن هاىم ذن كهللاأ  به ذ    منه. (4) ،داود وحذوحخر ه  
 من طرلق سفيان ذن هأأنة،هن هاىم ذن كهللاأ  به ذ    منه.(6)والممأدت (5)،الترم تحخر ه و 
،هـن ىـالح ذـن همـر،هن هاىـم ذـن  من طرلق أونَ ذن مممـد(7) ،يعهللا  الموىهللا  وحخر ه حذو 

 كهللاأ  به بم هللاه.

 من طرلق هفان ،هن حذو هوانة،هن هاىم ذن كهللاأ  به بم هللاه.(8) ،حممد ذن منذالحخر ه و  
 من طرلق شعبة ذن الم اذ،هن هاىم ذن كهللاأ  به ذ    منه. (9)،اذن مبانحخر ه و 

 دراسة رجال اإلسناد:
 .(36)المدأث رقم   ف ت التر مة له بس   ة ،عاصم بن كليب الجرمي :

 .باق  روا  اإلسناد   ات - 
 اإلسناد: ىالحكم عل

 (10)شعأ  اَّرناوط : إسناد  قوت وقد قاا إسناد  ىميح.
  :- رحمه هللا-قال ابن األثير  -

 َهَمـال مـن َمَعـه لـيَ فارغـاً  حت[  سـَذْيهللاالً  ال يامـة أـوم حمـُدكم َأ أـَئن ال]  فيه(  َ{ )  سذيال}  -
 (11) . ش   غأر ف  فارغاً  وَ َه   ا  إ ا َسَذْيهللاالً  يمش   ا   ااي.  شى    اآلخر 

  (268الحديث رقم )
 تخريج له. ىقالت الباحثة :لم أعثر عل

********** 
 
 
 

                                                 

رقم  4695/ 4با  ف  الني  هن التختم ف  الوسط  والت  تهللاأيا –كتا  الهللاباَ وال لنة  –ىميح مسهللام  (1)
3178 

، 9476رقم  315/ 8با  الني  هن ال هللاَو ههللا  الميا ر من اَّر وان  –كتا  ال لنة  –سنن النسائ   (2)
 5151رقم  161/ 9لسنن الصذرت وا

 6448رقم  376/ 4السنن الصذرت لهللاذأي    (3)
 1337رقم  419/ 1با  ما  ا  ف  خاتم المدأد –كتا  الخاتم  –سنن حذ  داود  (4)
 4786رقم  315/ 1با  الني  كراهية التختم ف  حىبعأن –كتا  الدبائح  –سنن الترم ت  (5)
 93رقم  35/ 4مسند الممأدت  (6)
 616رقم  4/193مسند حذ  يعهللا  الموىهللا   (7)
 4341رقم  718/ 3فضائال الىمابة َّممد ذن منذال  (8)
 9913رقم  443/ 43ىميح اذن مبان  (9)
 4/441مسند حممد ذن منذال ( 10)

  147ص  النياية ف  غرل  المدأث واَّ ر الذن اَّ أر (11)
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   :-رحمه هللا-قال ابن األثير -

ْذى]   كر المدأث ف  تصرر قد{ ...  سبا}   ـِذيَّة السَّ ـبايا والسَّ ـذىُ [  والسَّ  النـاَ وحخـ ُ  النَّيـ ُ :  فالسَّ
ما ً  َهذأداً  ِذيَّة وا  بايا و مُعيا َمْفُعولة بمعنى َفِعأهللاة الَمْنُيوبة المرح :  والسَّ  (1) .السَّ

  (269الحديث رقم )
 :-رحمه هللا  -(2)قال اإلمام البخاري 

َ َنا َيْعُ وُ  ْذُن ِإْذَراِهيمَ  َ َنا ِإْسَماِهأاُل ْذُن ُههللايََّة َقااَ  :َقااَ  ،َمدَّ َ َنا َهْذُد اْلَعِ لِ  ْذُن ُىَيْأ   مَ :َمدَّ َهْن ،دَّ
 َِّّ َِ ْذِن َماِلا  َحنَّ َرُسوَا  ُ َههللاْيِه َوَسهللاَّمَ  -َحَن َّّ َ  -َىهللاَّى  َغَ ا َخْأَذَر َفَىهللاَّْأَنا ِهْنَدَها َىاَلَ  اْلَغَداِ  ِبَغهللا

ُ َههللاْيِه َوَسهللاََّم َوَركِ  َّّ ِ َىهللاَّى  َّّ ِ َفَرِكَ  َنِذ    َّّ -َ  َحُذو َطهللاَمَة َوَحَنا َرِدأُف َحِذ  َطهللاَمَة َفَدْ َرى َنِذ   
ُ َههللاْيِه َوَسهللاََّم  َّّ ِ  -َىهللاَّى  َّّ َ  َفِخَ  َنِذ ِل  نَّ ُرْكَذِت  َلَتَم ُ َههللاْيِه َوَسهللاََّم -ِف  ُ َقاِق َخْأَذَر َواِ  َّّ ُ مَّ -َىهللاَّى 
َ اَر َهْن َفِخِ  ِ  َِّّ  َمَسَر اإْلِ ُ َههللاْيِه َوَسهللاَّمَ   -َمتَّى ِإنِل  َحْنُظُر ِإَلى َذَياِ  َفِخِ  َنِذ ِل  َّّ  َفهللامَّا  -َىهللاَّى 

ُ َحْصَذُر َخِرَبْت َخْأَذُر ِإنَّا ِإَ ا َنَ ْلَنا ِبَساَمِة َقْوم }َفَساَ  َىَباُح اْلُمْن َ  َّّ ً ا َقاَلَيا َ اَل (3)ِرلَن{َدَخاَل اْلَ ْرَلَة َقاَا 
َُ َيْعِن  :َقاَا َوَخَرَذ اْلَ ْوُم ِإَلى حَْهَماِلِيْم َفَ اُلوا ُمَممَّد  َقاَا  َهْذُد اْلَعِ لِ  َوَقاَا َبْعُ  َحْىَماِذَنا َواْلَخِمي

ُ َهْنُه َفَ اَا َيا نَ  َّّ ْذُ  َفَ اَ  ِدْمَيُة َرِضَ   ِ حَْهِطِن  َ اِرَلًة اْلَ ْيَش َقاَا َفَدَىْذَناَها َهْنَوً  َفُ ِمَب السَّ َّّ ِذ َّ 
ْبيِ  ُ َههللاْيِه -اْ َهْ  َفُخْ  َ اِرَلًة َفَدَخَ  َىِفيََّة ِذْنَت ُمَأ ل  َفَ اَ  َرُ ال  ِإَلى النَِّذ ِل :َقاَا  ِمْن السَّ َّّ َىهللاَّى 

َِّّ  -َوَسهللاََّم  َسأِلَدَ  ُقَرْلَظَة َوالنَِّضأِر اَل َتْىهللاُح ِإالَّ َلَا  حَْهَطْأَت ِدْمَيَة َىِفيََّة ِذْنَت ُمَأ ل   :َفَ اَا َيا َنِذ َّ 
ُ َههللاْيِه َوَسهللاَّمَ  -َقاَا اْدُهوُ  ِذَيا َفَ اَ  ِذَيا َفهللامَّا َنَظَر ِإَلْأَيا النَِّذ    َّّ ْذِ  :َقااَ  -َىهللاَّى  ُخْ  َ اِرَلًة ِمْن السَّ

َُّّ -َغْأَرَها َقاَا َفَدْهَتَ َيا النَِّذ    َوَتَ وََّ َيا َفَ اَا َلُه َ اِذت  َيا َحَبا َمْمَ َ  َما َحْىَدَقَيا   - َههللاْيِه َوَسهللاَّمَ َىهللاَّى 
َ ْتَيا َلُه ُحم   ُسهللاْيم  َفَدْهَدْتَيا َلُه ِمْن الهللاَّْأاِل َفَدْىَبَح  َقاَا َنْفَسَيا حَْهَتَ َيا َوَتَ وََّ َيا َمتَّى ِإَ ا َكاَن ِبالطَِّرلِق َ يَّ

ُ َههللاْيِه َوَسهللاَّمَ -ِذ   النَّ  َّّ َمْن َكاَن ِهْنَدُ  َشْ    َفهللاَأِ ْئ ِبِه َوَبَسَط ِنَطًعا َفَ َعاَل :َهُروًسا َفَ ااَ  -َىهللاَّى 
ِولَق َقاَا َفَماُسو  ْمِن َقاَا َوَحْمِسُبُه َقْد َ َكَر السَّ ْيًسا ا مَ الرَُّ اُل َأِ  ُ  ِبالتَّْمِر َوَ َعاَل الرَُّ اُل َأِ  ُ  ِبالسَّ

 َِّّ ُ َههللاْيِه َوَسهللاَّمَ  -َفَكاَنْت َوِليَمَة َرُسوِا  َّّ  -َىهللاَّى 
 تخريج الحديث :

    إسماهأال ذن ههللاية به بم هللاه . هأر ذن مر  ،هن  من طرلق (4) حخر ه مسهللام
 دراسة رجال اإلسناد:

  ميب ر اا اإلسناد   ات  -
 اإلسناد:ى الحكم عل

 هللام .إسناد  ىميح ،حخر ه الذخارت ومس -
********** 

                                                 

 147ص  النياية ف  غرل  المدأث واَّ ر الذن اَّ أر (1)
 474رقم  4/84 َبا  َما ُأْ َكُر ِف  اْلَفِخ ِ  -كتا  الىال   –ىميح الذخارت  (2)

 (477سور  الىافات اآلية رقم )( 3)

  4469رقم  3/4114با  غ و  خأذر  –كتا  ال ياد والسأر  –ىميح مسهللام ( 4)
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  :- رحمه هللا-قال ابن األثير  -

ـاِذيا  فـ  البـاق  وال ـ  ُ  التِل ـار  فـ  الـرِل ق  حْهشـَار تسـعةُ ]  وفيه(  َ)    فـ  النِلتـَاذَ  بـه ُأرلـد[  السَّ
ــَواذى وال مــبُ .  ك أــر ً  َمَواشــىَ  حت:  ســَاذيَا َ  ُفــالن آلا إنَّ  ُي ــاا.  وك رتيــاَ  الَمواشــ   فــ  وهــ  السَّ

 (1) .الَمِشيَمةُ  ه  وقأال.  الولدُ  فأيا َأْخُرذ الت  الِ هللاَد  الاَّْى 
  (271الحديث رقم )

 :-رحمه هللا -  (2)قال اإلمام ابن حجر 
  قاا ،الرممن هذد ذن نعيم هن ،هند حذ  ذن داود  نا ،ل هذد ذن خالد مد نا ،(3)مسدد وقاا
 فــ  البــاق  العشــر كســ  :نعــيم وقــاا ار الت ــ فــ  الــر ق  حهشــار تســعة: قــاا  ل رســوا حن ذهللاغنــ 
 .الغنم يعن  السائمة

 تخريج الحديث :
بــه  ذــن حذــ  هنــدمممــد ذــن الىــباح ،هــن هشــيم ،هــن داود  مــن طرلــق (4)حخر ــه اذــن حذــ  الــدنيا 

 .ذ    منه 
 دراسة رجال اإلسناد:

ــن نعــيم - ــد ب ــرحمن عب اذــن  ،قــاا يىــح وال الىــمابة فــ   كــر وقــاا منــد  ذــنا  كــر  :األزدي ال
 والعســكرت  مــاتم حذــو وقــاا التــابعأن فــ  وغأــرهم مبــان واذــن مــاتم حذــ  واذــن الذخــارت   كــر  :م ــر
  (5)أهللا ه ولم مرسال -سهللام و ههللايه ل ىهللاى -النذ  هن روى 

 .(6) كر ف  الىمابة وال يىح  :وقاا اذن اال أر 
 .(493) سب ت التر مة له ف  المدأث رقم  ة مت ن ،داود بن أبي هند القشيري :  -
 ا نتأن سنة مات  ذت،   ة موالهم، : الواسط الطَّمان الرحمنِ  عبد بنِ  هللاِ  عبد بن خاِلد -
 .(7)ال ماهة له روى  ومائة، و مانأن .
 .باق  روا  اإلسناد   ات  -
 اإلسناد: ىالحكم عل -

 .سناد  ىميحإ -
********** 

 
 
 
 
 
 

                                                 

 147ص  النياية ف  غرل  المدأث واَّ ر الذن اَّ أر (1)
 4141رقم  493/ 7 ر المطال  العالية الذن م (2)
 938، ت رل  التي أ  ص المسن حذو البىرت  اَّسدت مستورد ذن مسربال ذن مسرهد ذن مسدد (3)

 313رقم  318/ 4إىالح الماا الذن حذ  الدنيا  (4)
  941/ 6االىابة ف  تمأأ  الىمابة  (5)

 4/4173حسد الغابة الذن اَّ أر  (6)

 485ت رل  التي أ  ص   (7)
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 المبحث الثالث                                   

 اب السين مع التاءب
  :- رحمه هللا -قال ابن األثير -

 حْقَذهللاــت إ ا ِســتً  ههللاــى َتْمشــى إنَّيــا:  ف أــال بمكــة امــرح ً  خَطــ َ  ســعداً  إن[  فيــه(  َ ه{ )  ســتت} 
ت يعن [  حْدَذرت إ ا حربب وههللاى  كدنيا وَلَدأيا َ ْدَأأيا لِعَظم حنيا حت:  وِرْ هللاأيا، وَ ْدأأيا ،َأَدأيا بالسِل
ـان كادتا وحنيما، وحْلأتَاها ،ر الها واَّرببُ .  ُمِكبَّة ىَتْمشِ   َغـْيالنَ  ذنـتُ  وهـ  لِعظِميمـا اَّرَ   تمسَّ

 (1)هوف ذن الرممن هذد تمتَ  وكانت، ذَ مان وُتْدذر ،بدرَبب ُتْ ذال:  فأيا قأال الت  ال ََّ فيَّة
   (271الحديث رقم )
 :-رحمه هللا -يعلي الموصلي وأب (2)قال اإلمام 

 هذـد هـن ،المختـار ذـن هيسـى مـد نا ،الـرممن هذد ذن بكر مد نا،(3) شأبة حذ  ذن بكر حذو د نام
 بمكـة امـرأة خطـب أنـه مالـا ذـن سـعد هـن:  مالـا ذـن سعد ذن هامر هن ،(4)م اهد هن، الصرلم
 ؟ هنيــا أخذرنــ  ومــن أراهــا مــن هنــدت لأــت:  ف ــاا -ســهللام و ههللايــه ل ىــهللاى- ل رســوا مــب وهـو
 تمش :  قهللات حدذرت وا  ا ست ههللاى تمش :  قهللات حقذهللات إ ا لا حنعتيا حنا:  هأت دهىأ ر ال ف اا
 ،النســا  حمـر يعـرف حرا  منكــرا هـ ا حرى : - سـهللام و ههللايــه ل ىـهللاى- ل رسـوا لــه ف ـاا حربـب ههللاـى
 همـر  ر إمـ متـى كـ لا وكـان، نفـا  المدأنـة قدم فهللاما ،ههللاأيا أدخال حن فنيا  سود  ههللاى أدخال وكان
 .ههللايه فأتىدق ال معة أوم المدأنة أدخال حن له أرخص فكان ف يد

 تخريج الحديث :
هن هيسـ  ذـن المختـار،هن مممـد ذـن حذـ  لأهللاـ ، طرلـقمـن   (6)،والذـ ار ،(5)أبةحخر ه اذن حذ  ش

  .بم هللاه  هب،هن م اهد ذن  ذر ،هذد الصرلم ذن حذ  المخارق 
 دراسة رجال اإلسناد:

 .  مب الن اد ههللا  ضعفهحوقد  (7)فيو ضعأف ي عبد الكريم بن أبي المخارق البصر  -
 .روا  السند   ات  باق  -

 : إلسنادا ىالحكم عل
 .(8)بسذ  ضعف هذد الصرلم ، وه ا المكم موافق لمكم مسأن سهللايم حسد  إسناد  ضعأف،

********** 
 

                                                 

 147ص  ف  غرل  المدأث واَّ ر الذن اَّ أرالنياية  (1)
 798رقم  3/413مسند حذ  يعهللا  الموىهللا   (2)
، ت رل   الصوف  شأبة حذ  ذن بكر حذو اَّىال الواسط  ه مان ذن إذراهيم شأبة حذ  ذن مممد ذن ل هذد (3)

 431التي أ  ص 

  931ي أ  ص، ت رل  الت   المك  موالهم المخ وم  الم اذ حذو  ذر ذن م اهد (4)

 348رقم  368/ 4مسند اذن حذ  شأبة  (5)
  568رقم  4/449ال خار لهللاذ ار  رالبم (6)
 464ت رل  التي أ  ص  (7)

 798رقم  3/413مسند حذ  يعهللا  الموىهللا   (8)
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  :- رحمه هللا-قال ابن األثير  -

ْتر َميا ال يم  َسِتأر   مِأى   ّل  إن]  فيه{ ...  ستر}   من حت:  َفاِهال بمعنى َفِعأال:  ًسِتأر[  والسَّ
رادَتهِ  َشدنه تر ُم    وا  ون  السَّ  (1).  والىَّ

  (272الحديث رقم )
 :-رحمه هللا-(2)داود وقال اإلمام أب

َ َنا َ َنا ،ُنَفْأال   ْذنِ  ُمَممَّدِ  ْذنُ  َِّّ  َهْذدُ  َمدَّ  َهـنْ  ،اْلَعْرَ ِمـىلِ  ُسـهللاْيَمانَ  َحِذـى نِ ْذـ اْلَمهللِاـاِ  َهْذـدِ  َهـنْ ،(3) ُ َهْأر   َمدَّ
ــاْلَذَرا ِ  َيْغَتِســالُ  َرُ ــالً  َرَحى -وســهللام ههللايــه ل ىــهللاى- َِّّ  َرُســواَ  َحنَّ  َيْعهللاــى َهــنْ ، َهَطــا     ،ِإَ ار   ِبــالَ  (4)ِب
ــزَّ  ّللاَّ   ِإنَّ  » -وســهللام ههللايــه ل ىــهللاى- َقــااَ  ُ ــمَّ  ،َههللاْيــهِ  َوَحْ َنــى ََّّ  َفَمِمــدَ  اْلِمْنَذــرَ  َفَىــِعدَ  ــلَّ  ع  ج  ِيــى   و   ح 
ي اء   ُيِحبخ  ِستِ يرٌ  ْتر   اْلح  ل   ف ِإذ ا و السَّ ُدُكمْ  اْغت س  ْلي ْست ِتْر  أ ح   .« ف 

 تخريج الحديث :
 هذد ل ذن مممد ذن نفأال،به بم هللاه.من طرلق إذراهيم ذن يع و  ،هن  (5)،حخر ه النسائ 

مممــد ذــن هذــد  وكيــب،هن مــن طرلــق (8)ووكيــب  (7)ســرت،وهنــاد ذــن ال (6)وحخر ــه حممــد ذــن منذــال،
 ، به ذ    منه . هطا  ذن حذ  رباح الرممن ذن حذ  لأهللا  ،هن

هن  هأـر ذـن معاويـة بـه  ، دذو داود ،هن هذد ل ذن مممد ذن نفأالمن طرل (9) ،الذأي  حخر ه و 
 .بم هللاه 

هـن هذـد  المهللاـا  يـاش ،حسـود ذـن هـامر،هن حذـو بكـر ذـن ه مـن طرلـق(10)حيضـا  وحخر ه الذأي  
  به بم هللاه. ،ذن حذ  سهللايمان الع رم 

 دراسة رجال اإلسناد:
 ال ت وهو قرلش مهللاأف :المنظهللا  التميمي الحارث بن همام بن عبيدة أبي بن أمية بن يعلى  -

 بكـر حذـو هاسـتعمهللا ، وقـدالـدارقطن  ذـ لا  ـ م حذيـه حم هـ  :وقأـال حمه وه ، منية ذن يعهللاى له ي اا
 لع مان همال  م فع له ،ممى لنفسه فممى ،اليمن بع  ههللاى لعمر همال  م الرد  ف  مهللاوان ههللاى
 مـب ىـفأن شـيد  ـم ،ال مـال وقعـة فـ  هائشـة مـب فخرذ ه مان قتال سنة ومأ اليمن ىنعا  ههللاى
 .(11)ذيا قتال نهح وي اا ههللا 

                                                 

 147ص  النياية ف  غرل  المدأث واَّ ر الذن اَّ أر (1)
 1141رقم  71/ 1با  الني  هن التعرت –كتا  الممام  –سنن حذ  داود  (2)
 348، ت رل  التي أ  ص  ال عف  خأ مة حذو مدأأ ذن معاوية ذن  هأر (3)

 3/16، الدأباذ ههللا  مسهللام لما ته لأخهللاو اَّر  من الظاهر الواسب المكان وهو البا  بفتح :الذرا (4) 

 116رقم  311/ 4با  االستغفار هند االغتساا  –كتا  الغسال والتيمم  –سنن النسائ   (5)
  47571رقم  181/ 35مسند حممد ذن منذال  (6)
  4495رقم  638/ 3ال هد ليناد ذن السرت  (7)
  481رقم  148/ 4ال هد لوكيب  (8)
، وف  شع   553رقم  458/ 4با   ما  حذوا  الغسال من الطيار   –كتا  الطيار   –السنن الصذرت  (9)

  7784رقم  464/ 6اإليمان 
 971رقم  375/ 3،واآلدا    497رقم   4/334 ما  والىفات لهللاذأي  اَّس (10)
 6/689االىابة ف  تمأأ  الىمابة  (11)



 - 471 - 

 
 خمـَ نةسـ  مـات الخامسـة مـن حوهـام لـه ىـدوق  العر مـ  ميسـر  ،سـليمان أبـي بـن الملـ  عبـد  -
 .اَّربعة السنن وحىما  ومسهللام، تعهللايً ا، الذخارت  له روى  .(1) بعد المئة ربعأنح

 ذن إسماهأال :الناَ مفاظ :ةهأأن ذن سفيان وهن .المهللاا هذد مفظ من يع   شعبة كان

  (3) دسع اذن وو  ه .(2)ن بالمأ ا ال ورت  سفيان ووىفة .سهللايمان حذى ذن المهللاا وهذد خالد، حذى

 ذـن ل هذـد ذـن ومممـد والنسـائ ، (7) ممـات وحذـو ،(6)  والع هللاـ ،(5) معـأن اذـنو   ،(4)منذـال ذـن حممـد

 ذـن المهللاـا هذـد :َّممـد قهللاـت :داود حذـو وقـاا ، اَّىـذيان  نعـيم وحذـو ه، ٢٤٢ تـوف  همارالموىـهللا 

 حمادأث رفب حنه إال الصوفة، حهال حمفظ من وكان نعم، :قاا أخطى ؟ :قهللات   ة، :قاا سهللايمان؟  حذ

 ههللايه ل ىهللاى- النذ  هن  اذر، هن هطا ، نه  مدأ ه وحممد، شعبة، هههللاي وحنكر. (8)هطا  هن

 به يمدث لم مدأث هو :ف اا الساذق؟ المدأث ه ا هن معأن ذن يمأى سئال (9)الشفعة ف - وسهللام

   ة المهللاا هذد ولصن الناَ، ههللايه حنكر  وقد هطا ، هن سهللايمان، حذ  ذن المهللاا هذد إال حمد

 .سعد ذن قيَ من هطا  ف  ح ذت وهو ضعأف، :  مر يمأى وقاا م هللاه، ههللاى أرد ال ىدوق 

 منيم الن اد من وامد غأر و  ه وقد له تو ي ه والرا ح فيه، معأن اذن قوا اختهللاف لما ا حدرت  وال

 اذن و كر (10) ىدوق  :السا   وقاا .به بدَ ال :الرا ت   رهة حذو وقاا .تشدد  مب النسائ 

 نم  ههللاى والغال  ظيم،اومف الصوفة، حهال خيار من وكان حخطد، مارب :وقاا ال  ات، ف  مبان

  مأي بدوهام السنة هنه ىمت  ذت شأل مدأث ترا اإلنىاف من وليَ أيم، حن ويمدث يمفظ
  غهللا  فمن يفمش، لم ما فيه وهم حنه ىح ما وترا ذت ذت، أروى  ما قذوا فيه واَّولى فأيا،

 .حمادأث ف  حغر    ة حنه والرا ح :لبام ةقالت ا (11) الترا استمق ىوابه ههللاى خطا 
 .(691)سب ت التر مه له ف  المدأث رقم   ة ك أر اإلرساا ، :  عطاء بن أبي رباح -
 .باق  ر اا اإلسناد   ات-

 اإلسناد: ىالحكم عل
 (12)إسناد  ىميح ،وقد ىممه اإلمام اَّلبان 

                                                 

 464ت رل  التي أ  ص  (1)
  431/ 48تي أ  الصماا  (2)
  491/ 6الطب ات الصذرت  (3)
  115/ 4العهللاال ومعرفة الر اا  (4)
 414رواية ه مان الدارم  ص  –تارلل اذن معأن  (5)
  414/ 3ال  ات لهللاع هللا   (6)
  467/ 9ال رح والتعدأال  (7)
  37سااالت حذ  داود َّممد ص  (8)
  المدأث ه ا روى  حمًدا نعهللام وال غرل ، مسن مدأث ه ا :ههللايه معهللاً ا وقاا وغأر ، الترم ت حخر ه والمدأث (9)

 ح ال من سهللايمان حذ  ذن المهللاا هذد ف  شعبة تصهللام وقد  اذر، هن هطا ، هن سهللايمان، حذ  ذن المهللاا هذد غأر

 المدأث ه ا ح ال من شعبة غأر فيه تصهللام حمدا نعهللام ال المدأث، حهال هند مدمون    ة هو المهللاا وهذد المدأث، ه ا

 (4465رقم  694/ ٣ لهللاغائ  الشفعة ف   ا  ما با  ال نائ ، حذوا  الترم ت سنن  (
 الترم ت سنن ههللاى تعهللاي ه ف  اَّلبان  الشألوالمدأث ىممه  

  493/ 6تي أ  التي أ   (10)
  57/ 7ال  ات الذن مبان  (11)

 5/43سنن حذ  داود  ىميح وضعأف( 12)
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   :-رحمه هللا-قال ابن األثير  -

 وكراهيـةً  الَفِضـيمة إلْخفـا  ُمبلـاً  : لـا قـاا إنمـا[  ه َّاا يا ذَ وبا سَتْرَته حالَّ ]  ماه  مدأث ومنه -
 (1) إلشاَهتيا

  (271الحديث رقم )
 :-رحمه هللا- (2)قال اإلمام أبي داود

َ َنا د   َمــدَّ َ َنا، (3)ُمَســدَّ ــدِ  َهــنْ  ُســْفَيانَ  َهــنْ ، (4)َيْمَأــى َمــدَّ ــنِ  َأِ لــدَ  َهنْ ،َحْســهللامَ  ْذــنِ  َ ْل  َحنَّ  َحِذيــهِ  َهــنْ  ،َعــْيم  نُ  ْذ
 ل ــوْ  » ِلَيـ َّاا   َوَقـااَ  ِذَرْ ِمـهِ  َفــَدَمرَ  ،َمـرَّات   َحْرَبـبَ  ِهْنـَد ُ  َفـَدَقرَّ  -وســهللام ههللايـه ل ىـهللاى- النَِّذـىَّ  َحتَـى َمـاِهً ا
ت ْرت هُ  ان   ِبث ْوِب    س  ْيًرا ك   (5).« ل     خ 

 تخريج الحديث :
 سـفيانهـن  يمأ  ذن آدم،هن  ، هذد ل ذن المبارارلق من ط(7) ،والطماوت (6)، حخر ه النسائ 

 .به ذ    منه  ،
نعــيم ذــن ذــن أ لــد ،هــن  هشــام ذــن هاىــم مممــد ذــن همــر ،هــنمــن طرلــق  (8)وحخر ــه اذــن ســعد 

 .به بم هللاه و لاد  ، ه اا اَّسهللام 
 

                                                 

 147ص  النياية ف  غرل  المدأث واَّ ر الذن اَّ أر(1) 
 1475رقم  344/ 1با  ف  الستر مب حهال المدود  –كتا  المدود  –سنن حذ  داود  (2)
 938ل  التي أ  ص ، ت ر المسن حذو البىرت  اَّسدت مستورد ذن مسربال ذن مسرهد ذن مسدد (3)

 سعأد حذو التميم  مع مة  م الواو وسكون  المضمومة الرا  وتشدأد الفا  بفتح فرو  ذن سعأد ذن يمأى(4) 
 954، ت رل  التي أ  ص البىرت  ال طان

ولهللا مب ذأن مدأث ماه  هندما إهترف ههللا  نفسه وقوا الرسوا ف  المدأث لو سترته يا ه اا قاا اإلمام  (5)
كان لهللامنكر منيما مطالبة الم ر بمد ال  ف َّننا نميط ههللاما حنه ال أ تمب ههللاى الم ر المدان  إ الطماوت : 

ن كان كا با يكون قا فا ال  انيا وهو قوا حذ  منيفة وقد امتأ   ميعا َّنه إن كان ىادقا كان  انيا ال قا فا وا 
قاا لماه  ذن   -ل ههللايه وسهللام ىهللاى-ههللايه بما رولنا وال م ة ههللايه بما روت هن اذن هباَ حن رسوا ل 

مالا حمق ما ذهللاغن  هنا قاا وما ذهللاغا هن  قاا إنا حتأت  ارلة آا فالن فدقر ههللاى نفسه حربب مرات فدمر به 
ن  فر م وبما روت هن أ لد ذن نعيم ذن ه اا وكان ه اا استر م لماه  قاا كانت َّههللاه  ارلة ترهى غنما وا 

ن ه اال خدهه  فتخذر  بال ت ىنعت حن  -ىهللاى ل ههللايه وسهللام-ف اا انطهللاق إلى رسوا ل ماه ا وقب ههللاأيا وا 
أن ا فيا قرآن فدمر به نذ  ن فر م فهللاما هضه مَ الم ار  انطهللاق يسعى فاست ذهللاه ر ال ذهللامى  مال فضربه 

نفسه  يا ه اا لو كنت سترته ذ وبا كان خأرا لا فعهللام حن الم ر بال نا ههللاى -ىهللاى ل ههللايه وسهللام-فىرهه ف اا 
مالا وههللام حن المرح  الت   نى ذيا حمة ال مد ههللايه ف  رميه إياها  ه ا الر ال ال المرح  وههللام حنه هو ماه  ذن

ذخالف ما إ ا حقر بال نا بمر  فإنه أ   ليا ههللايه ذرميه إياها مد ال  ف فبان بممد ل حنه ال م ة فيه لمن 
 4/153تىر من مشكال اَّ ار، المعتىر من المخادهاها ههللاى حذ  منيفة ف  الستر

 73446رقم  419/ 1السنن الصذرت  لهللانسائ  (6)
  484/ 4مشكال اآل ار لهللاطماوت  (7)
  434/ 1الطب ات الصذرت الذن سعد  (8)
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 ، أبةحذـو بكـر ذـن حذـ  شـمـن طرلـق  (3)،والذأي ـ  (2)،واذـن حذـ  هاىـم (1)،اذن حذ  شأبةحخر ه و  
 .به ذ    منه  ، سفيانهن  يمأ  ذن آدم،هن 

 هبـ هذد الرممن ذن ميـدت ،هـن سـفيان ،هـن  لـد ذـن حسـهللام ، من طرلق (4)وحخر ه حممد ذن منذال
 .بم هللاه و لاد 

بــه بم هللاــه  ، ســفيانهــن  يمأــ  ذــن آدم،هــن مممــد ذــن المبــارا، مــن طرلــق  (5)وحخر ــه الطذرانــ  
  .و لاد 

 ،يمأـ  ذـن سـعأد ال طـان مممـد ذـن خـالد البـاههللا ،هن مـن طرلـق(6)  م اَّىـذياننعي وحذوحخر ه 
 .بم هللاه و لاد  هب

بــه  ،حذيــه هــن ،نعــيم ذــن هــ اا اَّســهللام  مممــد ذــن المنكــدر ،هــن  مــن طرلــق (7)، وحخر ــه المــاصم
 . ذ    منه
هــن مممــد ذـــن  ،يمأــ  ذـــن ســعأد مــن طرلــق (10)والخرائطـــ   (9)،الرويــان و  (8) ،الذأي ــ وحخر ــه 
 .به ذ    منه  ، هن نعيم ذن ه اا اَّسهللام  ،المنكدر

 .به ذ    منه  ، ذن ه اا هن أ لد ذن نعيم ،هشام ذن سعد المدن  من طرلق (11)وحخر ه وكيب 
 دراسة رجال اإلسناد :

ــيم - ــن نع  داود حذــو وحخــرذ ىــمبة لــه :مبــان ذــنا قــاا ،ىــمذته فــ  مختهللاــف :األســلمي هــزال ب
 والىـــمبة ،ىـــمبة لـــه ليســـت :ي ـــاا :قـــاا  ـــم الىـــمابة  فـــ الســـكن ذـــنا و كـــر  ،مدأ ـــه والمـــاصم

 .(12)َّذيه
 . (411)سب ت التر مه له ف  المدأث رقم    ة ،وتدليسه ال يضر،: سفيان بن مسروق الثوري  -
 .(66) سب ت التر مه له ف  المدأث رقم   ة وكان أرسال،زيد بن أسلم القرشي العدوي : -
 .(13) وام ذ :يزيد بن نعيم بن هزال األسلمي  -
 .باق  روا  اإلسناد   ات -

 اإلسناد: ىالحكم عل
 (14)،وقد ضعفه الشأل اَّلبان  فيه أ لد ذن نعيم ذن ه اا اَّسهللام  م ذوا  ،إسناد  ضعأف 

                                                 

 615رقم  354/ 3ومسند ذن حذ  شأبة  35475رقم  78/ 41مىنف اذن حذ  شأبة  (1)
 3454رقم  341/ 1اآلماد والم ان    (2)
 3667/ 9ان شع  اإليم (3)
 34853رقم  348/ 46مسند حممد ذن منذال  (4)
  48484رقم  313/ 33المع م الصذأر لهللاطذران   (5)
 3667/ 9معرفة الىمابة َّذ  نعيم اَّىذيان   (6)
 8183رقم  464/ 1المستدرا لهللاماصم  (7)
 444/ 7لسنن الىغأر ، وا 356/ 43، ومعرفة السنن واآل ار  47143رقم  345/ 8السنن الصذرت لهللاذأي    (8)
 3974رقم 
 4196رقم  478/ 1مسند الرويان   (9)

 946رقم  4/3مكارم اَّخالق لهللاخرائط   (10)
 119رقم  41/ 3ال هد لوكيب  (11)
 6/163اإلىابة ف  تمأأ  الىمابة  (12)

 619ت رل  التي أ  ص  (13)

 5/477ىميح وضعأف سنن حذو داود ( 14)
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   :-رحمه هللا-قال ابن األثير  -

 َسـفر فـ  -وسـهللام ههللايه ّل  ىهللاى- النذ  مب ُكنَّا:  قاا]  قتاد  حذ  مدأث ف (  ه{ )  ستال}  -
 ال ـومُ  َتَسـاَتال[  -وسـهللام ههللايـه ّل  ىـهللاى- ّل  رسـوا َنَعـَ الطَّرلق هن ُمَتساتهللاأن لأهللاة َنمنُ  نافذأ
يل ة الط ُرق :  والَمسَاِتالُ .  وامد حَ ر ف  وامداً  تتَاَبعوا إ ا  (1)فأيا أَتَساَتهللاون  النَّاَ َّن، الضَّ

  (274الحديث رقم )
نما عثرت ىلم أعثر عل  عليه بالمعني  الحديث بنفس اللفظ ،وا 

 :-رحمه هللا  -(2)قال اإلمام مسلم 
 ربــاح ذــن ل هذــد هــن ،(3) اذــت مــد نا ،المغأــر  ذــن يعنــ  ســهللايمان مــد نا ،فــرو  ذــن شــأبان ومــد نا

 ،ولأهللاـتصم هشـأتصم تسأرون  إنكم: ف اا -وسهللام ههللايه ل ىهللاى- ل رسوا خطذنا قاا قتاد  حذ  هن
 فذأنمــا :قتــاد  حذــو قــاا حمــد ههللاــى حمــد أهللاــوت  ال النــاَ فــانطهللاق، غــدا- ل شــا  إن- المــا  وتــدتون 
 هللا رسـول فـنعس قـاا  نبه إلى وحنا الهللاأال (4)إذيار متى يسأر -وسهللام ههللايه ل ىهللاى- ل رسوا

 ههللاـى اهتـدا متـى ،حوقظـه حن غأر من (5)فدهمته فدتأته رامهللاته هن فماا- وسهللام ههللايه هللا صلى-
 متـى حوقظـه حن غأـر مـن فدهمتـه: قـاا رامهللاتـه هـن مـاا (6)الهللاأـال تيـور متى ،سار  م :قاا رامهللاته
 المأهللاتــأن مــن حشــد هــ  مأهللاــة مــاا الســمر آخــر مــن كــان إ ا متــى ســار  ــم قــاا رامهللاتــه ههللاــى اهتــدا

 متــى قــاا قتــاد  احبــ قهللاــت؟  هــ ا مــن :ف ــاا رحســه فرفــب فدهمتــه، فدتأتــه (7)أن فــال كــاد متــى اَّولأــأن
 نذيـه بـه مفظـت بمـا- ل مفظـا -قـاا الهللاأهللاـة منـ  مسـأرت  اه   اا ما قهللات ؟من  مسأرا ه ا كان

 .....الح 
 تخريج الحديث :

 .نفرد به اإلمام مسهللام دون اإلمام الذخارت إ
هن خالــد ذــن ســمأر ،هــن اَّســود ذــن شــأبان ،ســهللايمان ذــن مــر مــن طرلــق  (8)وحخر ــه الطذرانــ  

 .منه هن ذ    ،حذ  قتاد   ،هنهن هذد ل ذن رباح اَّنىارت ،السدوس 
 دراسة رجال اإلسناد:

 واذن ال داح واذن الواقدت و  م ،المارث اسمه حن المشيور : األنصاري  ربعي بن قتادة أبو -
  غنم ذن هذأد ذن خناَ ذن ذهللادمة ذنا هو ربع  وحذو  همرو اسمه وقأال النعمان اسمه بدن الصهللاذ 

 وما حمدا شيد حنه ههللاى ف واوات، ذدرا شيود  ف  اختهللاف ،السهللام  الخ ر   اَّنىارت  سهللامة ذنا
 .(9)-وسهللام ههللايه ل ىهللاى- ل رسوا فاَر له ي اا وكان، بعدها

                                                 

 147ص  ر الذن اَّ أرالنياية ف  غرل  المدأث واَّ (1) 
  684رقم  173/ 4با  قضا  الىال  الفائتة  –كتا  المسا د ومواضب الىال   –ىميح مسهللام  (2)
 443، ت رل  التي أ  ص البىرت  مممد حذو الذنان  حسهللام ذن  اذت (3)

 3/389، الدأباذ ههللا  مسهللام الهللاأال  انتىف حت: الهللاأال اذيار (4)

 3/449، الدأباذ ههللا  مسهللام فوقيا لهللاذنا  كالدهامة تمته وىرت النوم هن مأهللاه حقمت حت فدهمته (5)

 3/449، الدأباذ ههللا  مسهللام  انيدامه وهو الذنا  تيور من مدخو  حص ر   ه  حت الهللاأال تيور (6)

 4/49، تفسأر غرل  ما ف  الىميمأن  ويس ط أن هللا  حت:أن فال (7)
 94رقم  411/ 4اَّمادأث الطواا لهللاطذران   (8)
 437/ 7ف  تمأأ  الىمابة اإلىابة  (9)
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  بضم اليم   والمومد  هللالِ أْ مفتومتأن اَُّ  المبط  بميمهللاة ومومد  شيبة وشيبان بن فروخ أب -
وتشدأد الالم حذو مممد من ىغار التاسعة مات سنة ست حو خمَ و ال أن وله بضب وتسعون 

 ،ىدوق : (4)وف  رواية ،(3)وال هذ  ،(2)ذن قاسم اَّندلس  مسهللامةو  ،(1)ذن منذال حممدو  ه  .سنة
  .ىدوق أيم ورم  بال در: (6)وف  رواية ،(5)واذن م ر

 .قدرت إال حنه كان ىدوقاً  (8)السا  وقاا  ،ىدوق  (7)وقاا حذو  رهة
   .طر الناَ إليه بدخر كان أرى ال در واض: (10)وقاا حذو ماتم  .ىالح : (9)وقاا اذن قانب

   ةقالت البام ة: هو 
 .باق  ر اا اإلسناد   ات  -

 اإلسناد: ىالحكم عل -

 حخر ه الذخارت ومسهللام . إسناد  ىميح ، -

********** 
  - رحمه هللا-قال ابن األثير  -

ـــة مـــدأث فـــ (  ه{ )  ســـته}  ـــداً  ُمْســـَتياً  بـــه  ـــا ْت  إن]  الُمالهَن ـــالن فيـــو َ ْع  َتهبالُمْســـ حراد[  ِلُف
ــْخمَ   فمــ فت َســَتة   االْســتِ  وحىــالُ .  االْســتِ  مــن ُمْفَعــال وهــو ُمْســَته فيــو ُحْســِته ي ــاا.  اَّْلأَتــأن الضَّ
 (11) . اليم   منيا وهو  اليا 

 (12). ه* سبق تخريج
********** 

  :- رحمه هللا-قال ابن األثير  -

 (13). [ ُمسَتياً  ر ال كانو  َخهللافه ومعاويةُ  ُسفيان حذوُ  َمرَّ :  قاا]  الذرا  مدأث ومنيا -
  (275الحديث رقم )

                                                 

 .43/611 لهللام ت  تي أ  الصماا (1)
 .1/438 تي أ  التي أ  الذن م ر (2)

 .4/453له  مأ ان االهتداا, و 3/114 لهللا هذ ت كر  المفاظ  (3)

 .44/414سأر حهالم النبال  لهللا هذ   (4)

 .5/431لسان المأ ان الذن م ر  (5)

 .113ت رل  التي أ  الذن م ر ص (6)

 .1/497  الذن حذ  ماتم رح والتعدأالال  (7)

 .1/438 تي أ  التي أ  الذن م ر (8)

 .1/438 تي أ  التي أ  الذن م ر (9)

 .1/497  الذن حذ  ماتم ال رح والتعدأال (10)

 148 -147ص  النياية ف  غرل  المدأث واَّ ر الذن اَّ أر (11)
 331سذق تخرلأ المدأث ف  المدأث رقم ( 12)

 148ص  ل  المدأث واَّ ر الذن اَّ أرالنياية ف  غر (13) 
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نما عثرت عليه بلفظ مستمداً  ىلم أعثر عل  الحديث بنفس اللفظ ،وا 
 :-رحمه هللا- (1)قال اإلمام الطبراني 

 هـن ،الفضـال ذـن سـهللامة نـا قـاا ،الـرا ت  ةسـهللام ذـن الرممن هذد نا قاا ،الرا ت  سعأد ذن ههللا  مد نا
 أبـو مـر :قـاا هـا   ذن الذرا  هن، الذرا  ذن إذراهيم هن، كيأال ذن سهللامة هن، إسماق ذن مممد
 ههللايـا الهللايـم -سـهللام و ههللايـه ل ىـهللاى- ل رسـوا ف ـاا مسـتمدا رجال وكان خلفه ومعاوية سفيان

 .سنةاَّ بىام 
 تخريج الحديث :
، هـن إذــراهيم  إســماق ذـن إذــراهيم،هن سـهللامة،هن مممــد ذـن إســماق مــن طرلـق (2)حخر ـه الرويـان 

 .به بم هللاه  ، ذن الذرا 
 دراسة رجال اإلسناد:

ىــدوق ، مســن المــدأث ، ولصنــه مــدلَ ، وال ذــد مــن محمــد بــن اســحاق بــن يســار القرشــي : -
 .(85)ف  المدأث رقم سب ت التر مه له  التىرلح بالسما  ،

 التسعأن بعد مات الخطد، ك أر ىدوق   الرت، قاض  اَّنىار، مولى ،األبرش الفضل بن سلمة -

 .التفسأر ف  ما ه واذن والترم ت، داود، حذو له روى  (3)المائة  ا  وقد ومائة،

 اذن وقاا .خأًرا إال حههللام ال :ف اا حممد، هنه وسئال. (4)ىدًوقا ة   كان :سعد اذن وقاا

 سمعت :آخر موضب ف  وقاا(6)أتشيب وكان بدَ، به ليَ :مر  وقاا ،(5)هنه كتذنا   ة، :معأن

 ذن سهللامة من إسماق اذن ف  ح ذت (8)خراسان تذهللاغ حن إلى غدادب لدن من ليَ :ي وا(7) رلًرا

 :ماتم حذو وقاا (11)ولخالف أخطئ :وقاا ال  ات، ف  مبان اذن و كر  (10) داود حذو وو  ه (9)الفضال

 يمتأ وال مدأ ه يكت  ه ا، من بدص ر فيه لسان  حطهللاق حن يمكن ال إنكار، مدأ ه ف  الىدق، ممهللاه

 من خر نا ما :ههللا  قاا المدأن ، ذن ههللا  هنَ هَّ وَ  مناصأر، ند ه :الذخارت  وقاا .(12)به
 
 

                                                 

 4551رقم  318/ 1المع م اَّوسط لهللاطذران   (1)
 444رقم  485/ 4مسند الرويان   (2)
 318ت رل  التي أ  ص  (3)
 484/ 7الطب ات الصذرت  (4)
  449/ 1، تي أ  التي أ   419/ 44تي أ  الصماا  (5)
  461/ 1رواية الدورت  –تارلل اذن معأن  (6)
 ومائة و مانأن  مان سنة مات وقاضأيا، الرت  ن لال الصوف ، الضذ  قرط، ذن الممأد هذد ذن  رلر هو (7)

 ٧٣ 9التي أ  ت رل     
 من البالد، حميات ههللاى وتشتمال اليند، أهللا  مما مدودها وآخر العراق، أهللا  مما مدودها حوا واسعة بالد :خراسان (8)

 151، 185/ 3 استع م ما مع م،  491/ ٢ الذهللادان ومرو مع م وهرا ، نيساذور، منيا
  449/ 1تي أ  التي أ   (9)

 466/ 3سااالت اآل رت  (10)
  367/ 8ال  ات الذن مبان  (11)
  465/ 1ال ر  والتعدأال  (12)
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 لمعان   فيه أرغذون  ال الرت  حهال كان :الرا ت   رهة حذو وقاا(1)بمدأ ه رمأنا متى الرت 

، وظهللام رحيه، سو  من فيه،  :النسائ  وقاا .(2) الص   أرلد لسانه إلى  رهة حذو وحشار ومعان 

فرادات، غرائ  هند : هدت ذن حممد حذو وقاا .(3)ضعأف  قد مدأً ا مدأ ه ف  ح د ولم وا 
 بال وى  ليَ :الماصم حممد حذو وقاا (4)ممتمهللاة مت اربة وحمادأ ه اإلنكار، ف  المد  او 

 الخطد ك أر ىدوق  م ر اذن قوا فيه الرا ح قالت البام ة: (5)هندهم
 هـ.357ت  الرا ت مافظ رماا  واا علي بن سعيد بن بشير -

اا ق ،تصهللاموا فيه: (8)و اد ،: كان يفيم ويمفظ(7)وقاا اذن أونَ.(6)ذن قاسم اَّندلس  مسهللامةو  ه 
 ن.لعال كالميم فيه من  ية دخوله ف  حهماا السهللاطا اذن م ر:

   م قاا ف  نفس ,قد مدث بدمادأث لم أتابب ههللاأياو  ،ليَ ف  مدأ ه ك اا :(9) قطنالدار  وقاا
ونف  : (10) اد اذن م ر -ر ذأد  وقاا هو ك ا وك اوحشا ،وقد تصهللام فيه حىماذنا بمىر ,منه
 قالت البام ة: هو ضعأف. .كدنه ليَ هو ذ  ة ،(11)ذأد 

ًا وال مــ،  كـر  اذــن مبـان الــرا ت ، ولـم أــ كر فيـه  ر  عبـد الــرجمن بــن ســلمة بـن عمــر الــرازي  -
 .تعدياًل ، قالت البام ة :الراوت م يوا الماا 

 اإلسناد:  ىالحكم عل -
 ، وههللا  ذن سعأد ذن بشأر ، ضعأف فيه هذد الرممن ذن سهللامة م يوا الماا  ضعأف ، إسناد 

********** 
 

 
 
 

                                                 

  81/ 1التارلل الصذأر  (1)
 463/ 3سااالت الذر ه   (2)
 17الضعفا  والمتروكأن لهللانسائ  ص  (3)
  411/ 4الصامال ف  الضعفا   (4)
 191/ 4، الصاشف 449/ 1، تي أ  التي أ   419/ 44تي أ  الصماا  (5)

 .9/913لسان المأ ان الذن م ر  (6)

 .41/416, وسأر حهالم النبال  له 3/791 لهللا هذ ت كر  المفاظ  (7)

 .9/914لسان المأ ان الذن م ر  (8)

 .418رقم  311ص سااالت السيم  لهللادارقطن   (9)

 .9/914ذن م ر لسان المأ ان ال (10)

من حسالأ  ههللاما  ال رح والتعدأال ف  الصالم ههللاى الروا  استخدام اإلشارات حو المركات، وكالل وامد  منيا  (11)
ف و يه، حو أنف  أد  رِ ْى ليا داللتيا إما ههللاى تعدأال الراوت حو  رمه، م ال: حن يمرلا رحسه، حو ُيعولذ فمه، حو يَ 

وانظر شفا  العهللاأال بدلفاظ  ,هو من ه ا البا  ههللا  ذن سعأدكالمه هن هنا ف   الدارقطن وغأرها، وما فعهللاه 
 .948وقواهد ال رح والتعدأال َّذ  المسن السهللايمان  ص 
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 المبحث الرابع

 باب السين مع الجيم

 

   :-رحمه هللا-قال ابن األثير  -

ة مــن حراَمُكــم قــد ّل  إن فيــه( ]  ه{ )  ســ أ}  - ــ َّ ــة السَّ ة[  والَذ َّ ــ َّ ــ اذ السَّ  الــ ت الهللاَّــَذن:  والسَّ
 (1). الَ اِههللاية ف  ُيْعذد كان َىَنم اسمُ  هو :وقأال.  ليكُ ر بالما  ُرقِلق

  (276الحديث رقم )
 :-رحمه هللا- (2)قال اإلمام البيهقي 

َ َنا َراَوْرِدىلِ  اْذنِ  َهنِ ، َممَّاد   ْذنُ  ُنَعْيمُ  َمدَّ  نْ َهـ ُمَ اِهـد   ْذـنِ  َيْعُ ـو َ :  اْلَ اصِ  َمَ َر َ  َحِذى َهنْ  ،اْلَمَدِنىلِ  الدَّ
 َحَراَمُكــمْ  ْقـدْ  ََّّ  َفـِإنَّ  ،َىـَدَقاِتُصمْ  َحْخِرُ ـوا »: َقـااَ  -وســهللام ههللايـه ل ىـهللاى- النَِّذـىلِ  َهـنِ  اْلُخهللاِ ـىلِ  َسـاِرَلةَ 
ةِ  اْلَ ْذَيةِ  ِمنَ  ةِ  َوالسَّ َّ  .« (3)َواْلَذ َّ

 تخريج الحديث :
 .نفرد به اإلمام الذأي  إ

 دراسة رجال اإلسناد:
 العمالأق من حنه :وي اا ،فير ذن المارث ذن قيَ وهو الخهللاأ إلى منسو  : الخلجي سارية -
 انت هللاوا  م هدوان ذن  ف  كانوا :اَّىذيان  الفرذ حذو وقاا :الصهللاذ  ذنا قاله فير ذن  ف  واهُ اد  فَ 

 هن فروى  الم كور سارلة وحما ذ لا فعرفوا ه مان خالفة ف  فير ذذن  التم وا  م هوا ن  إلى
 .(4) مبان واذن الذخارت  قاله ىمبة له وليست مرسال -سهللام و ههللايه ل ىهللاى -النذ 

 .(12)سبقت الترجمة له في الحديث رقم  ثقة،يعقوب بن مجاهد : -
، قاا اذن  المدن  موالهم ،ال ين  مممد حذو :الدراوردي عبيد بن محمد بن العزيز عبد -

 أو ق مالا كان :ل بأرت ا مىع  قاا (5)فأخطى  غأر  كت  من يمدث كان ىدوق م ر:
 وا  ا ،ىميح فيو كتابه من مدث وا  ا بالطهللا  معروفا كان: منذال ذن حممد وقاا (6)الدراوردت

 همر ذن هذدل مدأث قهللا  وربما ،فأخطئ من كتذيم ي رح وكان وهم الناَ كت  من مدث
  حذ  واذن هللايحف من ا ذت :الدراوردت معأن اذن هن الدورت  قاا (7)همرو ذن ل هذأد هن أروليا

                                                 

 148ص  النياية ف  غرل  المدأث واَّ ر الذن اَّ أر(1) 
 7663رقم  1/448السنن الصذرت لهللاذأي    (2)
ةِ  الَ ْذَيةِ  من َحَراَمُكم ل ِإنَّ  (3) ةِ  والَذ َّ ةُ  الَمَ لَّةُ  هنا ها فالَ ْذَيةُ  والسَّ َّ  كانوا َتَتَناَوَلهُ  العر ُ  َكاَنْت  ال ت الَفِىأدُ  والَذ َّ

ابَّةَ  َيْفِىدون  ةُ  َدَميا ويشربون  الدَّ أقِ  من ن هللاصم قد حنه والمعنى الم ْأق والسَّ َّ َعةِ  إلى الضِل  ه  ِإنََّما هذأد   حذو وقاا السِل
  4/446، غرل  المدأث الذن ال و ت   ْعَذدُ تُ  كانت حىنام   حسما ُ 

  371، 4اإلىابة ف  تمأأ  الىابة  (4)

  498ت رل  التي أ  ص  (5)

  557/ 3التعدأال والت رلح  (6)

  367/ 4مغان  اَّخيار  (7)
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 مرلم حذ  ذن حممد وقاا، بدَ به ليَ :معأن اذن هن خأ مة حذ  اذن وقاا، حويَ وحذ  ال ناد
 الشئ مفظه من مدث فربما المفظ سئ : رهة حذو وقاا (1)م ة   ة معأن اذن هن

 الع ل  هذد ف اا والدراوردت الما شون  ذن أوسف هن حذ  سئال ماتم ذ ح اذن وقاا(2)فأخطئ
 ومدأ ه بدَ به ليَ آخر موضب ف  وقاا بال وى  ليَ النسائ  وقاا (3).شأل وسفول ممدث

 مادأثواَّ العهللام ذيا وسمب ذيا ونشد بالمدأنة ولد: سعد اذن وقاا (4)منكر همر ذن ل هذأد هن
 :السا   وقاا ،  ة ه ا الع هللا  وقاا (5).يغهللاط ،المدأث ،ك أر   ة وكان  توف  متى ذيا أ ا ولم
 (6)منه  َّ إل حم  :سماهأالإ ذن ماتم حممد وقاا الوهم ك أر حنه إال مانةواَّ الىدق هالح  من كان
 الدراوردت يىهللاح: هيسى ذن معن وقاا(7)وامداً  مدأ اً  ميدت اذن هنه مدث ههللا  ذن همرو وقاا
 (9)بآخر  الذخارت  قرنه لصن ال ماهة له روى (8).المامنأن حمأر يكون  حن
  .قاا اذن م ر ىدوق كما قالت البام ة: هو  
 كر  اذن مبان ف   :المروزي  هللا عبد أبو الخزاعي الحارث بن معاوية بن حماد بن نعيم -

 ، قاا اذن م ر :(12)وقاا اذن حذ  ماتم : ممهللاه الىدق (11)وقاا الع هللا  :  ة  (10)ال  ات 
 ل رسوا بمدأث نعيم  ا نا: حممد قاا ، (13)بالفرائ  هارف ف يه ك أرا أخطى  ىدوق 

 يمأى وو  ه.(15)  ة: حممد هن المغن  وف  . (14) أومأن من فغسهللاته وسهللام ههللايه ل ىىهللا
 (17)حىال له ليَ ما فأروت  له يشبه مر  وقاا،(16) رواية ف 

                                                 

  454/  48تي أ  الصماا  (1)

 446/ 6تي أ  التي أ   (2)

  557/ 3التعدأال والت رلح  (3)

  446/ 6تي أ  التي أ   (4)

 131/ 9الطب ات الصذرت  (5)

 454/  48تي أ  الصماا  (6)

 446/ 6تي أ  التي أ   (7)

   457/ 4تدكر  المفاظ لهللا هذ   (8)

  457/ 4تدكر  المفاظ لهللا هذ   (9)

 4 3/46ال  ات الذن مبان  (10)

  345/ 5معرفة ال  ات لهللاع هللا   (11)

  164/ 8ال رح والتعدأال  (12)

 96 1 ت رل  التي أ  ص (13)

  4/464بمر الدم  (14)

 4/464بمر الدم  (15)

  485/ 4سااالت اذن ال نأد  (16)

  461/ 4الضعفا  والمتروكأن الذن ال و ت  (17)
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 كان :قالوا: اَّ دت الفتح حذو وقاا،الوهم ك أر: الدراقطن  وقاا (1)مرو ت  ضعأف :النسائ  وقاا
 ذن ههللا  وقاا (2) ك   كهللايا منيفة حذ   هللا  ف  ر م و  ومكايات السنة ت وية ف  المدأث يضب
 به الناَ هرفح  ناح .ىدق ر ال ،  ة ىدوق : مماد ذن نعيم حذو كرلا  قاا مبان ذن مسأن

 من حخ تيا الت  مادأثاَّ ه   :مىر من خرو   قذال له قهللات وقد بالبىر  رفي   كان،
 ف  كتابه ف  نظرح فكنت بعضيا فدَر الما  اىاذيا نسل مع  كانت إنما :ف اا العس الن 

 حخيه اذن ههللايه قدم  م :معأن اذن قاا.فال قط شأئا منه كتذت حصون  حن ماإف ههللا  تشكال الصهللامة
 (3).الىدق حهال من فكان هو وحما ،فيه فأخطئ الشئ أتوهم كان حنه إال كتبه بدىوا

  .م يوا ، ال حههللام من هو :أبو عبيد  -
 .باق  ر اا اإلسناد   ات -
  ناد:اإلس ىالحكم عل -
  .سناد  ضعأف،فيه حذو هذأد م يواإ

********** 
  :- رحمه هللا-قال ابن األثير  -

 ِمشـــيةً  الَمـــوت إلـــى وامُشـــوا]  الِ َتـــاا ههللاـــى حىـــمابه ُيمـــرِلُ   ههللاـــىل  مـــدأث فـــ (  ه{ )  ســـ ح -
ُ ح[ .  َسْ ما  حو ُسُمماً  يهللاة:  الس  ْ ما .  السَّ ْيال وهو اَّسَ ح تدنأثُ  والسَّ  (4). السَّ

   (277حديث رقم )ال
 .له تخريج ىلم أعثر علقالت الباحثة :

********** 
   :-رحمه هللا-قال ابن األثير  -

 (5) .[ فدْس ح مهللاصتَ ]  َقَرد  ت غ و  ف  اَّصو  اذن مدأث ومنه -
  (278الحديث رقم )

 :-رحمه هللا- (6)قال اإلمام البخاري 
َ َنا  ِمنْ  َخَرْ تُ  :َقااَ  َحْخَذَر ُ  َحنَّهُ  (7)َسهللاَمةَ  َهنْ ، ُهَذْأد   َحِذ  ْذنُ  َأِ لدُ  َرَناَحْخذَ  ،ِإْذَراِهيمَ  ْذنُ  اْلَمكِل    َمدَّ

                                                 

 314/ 4الضعفا  والمت وكأن لهللانسائ   (1)

 461/ 4الضعفا  والمتروكأن الذن ال و ت  (2)

  41/115تي أ  التي أ   (3)

 148ص  ر الذن اَّ أرالنياية ف  غرل  المدأث واَّ (4) 
 148ص  النياية ف  غرل  المدأث واَّ ر الذن اَّ أر(5) 
رقم  66/ 1با  من رحت العدو فنادت بدههللا  ىوته ويا ىبما   –كتا  ال ياد والسأر  –ىميح الذخارت  (6)

 1451رقم  441/ 9با   غ و   ت قرد  –، وكتا  المغا ت 4114
، تفرل  وسبعأن حربب سنة مات الرضوان ذيعة شيد إياَ وحذو مسهللام حذو اَّسهللام  اَّصو  ذن همرو ذن سهللامة (7)

 318التي أ  ص 
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 َوْيَماَ  ُقهللاتُ  َهْوف   ْذنِ  الرَّْمَمنِ  ِلَعْذدِ  ُغاَلم   َلِ َأِن  اْلَغاَبةِ  ِذَ ِنيَّةِ  ُكْنتُ  ِإَ ا َمتَّى اْلَغاَبةِ  َنْموَ  َ اِهًبا اْلَمِدأَنةِ 
 (2)َوَفَ اَر ُ  َغَطَفانُ  َقااَ  َحَخَ َها َمنْ  :ُقهللاتُ  -َوَسهللاَّمَ  َههللاْيهِ  َُّّ  َىهللاَّى- النَِّذ لِ  (1)ِلَ احُ  ُحِخَ ْت  :ااَ قَ  ؟!ِباَ  َما

 َمتَّى اْنَدَفْعتُ  ُ مَّ  ،َىَباَما ْ  َيا ،َىَباَما ْ  َيا(3) اَلَذَتْأَيا َذْأنَ  َما َحْسَمْعتُ  َىَرَخات   َ اَلثَ  َفَىَرْختُ 
بْ  َأْومُ  َواْلَأْومُ  اََّْْكَو ِ  اْذنُ  َحَنا َوَحُقواُ  َحْرِمأِيمْ  َفَ َعهللاتُ  ،َحَخُ وَها َوَقدْ  اُهمْ َحْل َ   َقْذالَ  ِمْنُيمْ  َفاْسَتْنَ ْ ُتَيا(4) الر ضَّ
 اْلَ ْومَ  ِإنَّ  ،َِّّ  َرُسواَ  َيا ُ هللاتُ فَ  -َوَسهللاَّمَ  َههللاْيهِ  َُّّ  َىهللاَّى- النَِّذ    َفهللاِ َأِن  َحُسوُقَيا ِذَيا َفَدْقَذهللاتُ  َيْشَرُبوا َحنْ 

نِل  ،ِهَطاش    ِإنَّ  (5)َفَدْسِ حْ  َمهللاْصتَ  ،اََّْْكَو ِ  اْذنَ  َيا َفَ ااَ  ِإْ ِرِهمْ  ِف  َفاْبَعْث  ِسْ َأُيمْ  َيْشَرُبوا َحنْ  حَْهَ هللاُتُيمْ  َواِ 
 .َقْوِمِيمْ  ِف (6) ُيْ َرْونَ  اْلَ ْومَ 

 تخريج الحديث :
 .به بم هللاه ،هن أ لد ذن حذ  هذأد اَّسهللام ،ماتم ذن إسماهأال من طرل  (7)حخر ه مسهللام 

 دراسة رجال اإلسناد:
 .ر اا اإلسناد   ات   ميب -
 اإلسناد : ىالحكم عل -

 إسناد  ىميح ،حخر ه اإلمام الذخارت ومسهللام . -
********** 

 :- رحمه هللا-قال ابن األثير  -

 (8). منه حْهَظم ُخُضو  وال اَّر  ههللاى يةالَ ذْ  وْضب وهو[  الىال  ُسُ ود]  ومنه -
  (279الحديث رقم )
 :-رحمه هللا- (9)مسلمقال اإلمام 

 مد ن  حذ  هن هذد الرممن  ،مد نا أوسف الما شون  ،مد نا مممد ذن حذ  بكر الم دم 
هن هذأد ل ذن حذ  رافب هن ههللا  ذـن حذـ  طالـ  هـن رسـوا ل ىـهللاى ل ههللايـه وسـهللام   ،اَّهرذ

 كـان إ ا قـام إلـى الىـال  قـاا و يـت و يـ  لهللاـ ت فطـر السـماوات واَّر  منيفـا ومـا حنـا مـنحنه 
                                                 

 33/444، همد  ال ارت شرح ىميح الذخارت  المهللاو  وه  ل وح والوامد  اإلذال الالم بكسر الهللا اح (1)

 33/444، همد  ال ارت شرح ىميح الذخارت  العر  من قذأهللاتان وهما الفا  بفتح وف ار  غطفان (2)

 ذأنيما وه  وغربية شرقية الذتان ولهللامدأنة سودا  م ار  المهللابسة اَّر  وه  البة الوامد  المرتان الالذتان  (3)
 4/111، الدأباذ ههللا  مسهللام 

بِ  َأْوم (4) ، َلِئيم   ِلُصاللِ   لا َفِ أالَ  الَمهللْا ِ  َىْوتُ  ُيْسَمبَ  لئال َيْمهللِاُذيا وال الَغَنمَ  َأْرَضبُ  كان َرُ الً  َحنَّ  ه ا َحْىالُ : الر ضَّ
 4/458غرل  المدأث الذن ال و ت 

 وارفق فدمسن ومعنا  ميمهللاة ما   م مكسور   يم  م ساصنة ميمهللاة سأن  م قطب ذيم   هو : فدس ح مهللاصت (5)
 43/471، شرح النووت ههللا  مسهللام  ارفق ذال بالشد  تدخ  ال حت السيولة والس امة

، شرح ىميح الذخارت  ترلد ما منيم تذهللاغ حن قذال ويس ون  طعمون في بالدهم حوا سأهللا ون  حنيم:  يعنى ي رون  (6)
  9/458الذن بطاا 

  4816رقم  4143/ 4وغأرها  غ و   ت قرد با  –كتا  ال ياد والسأر  – مسهللامىميح  (7)
 148ص  النياية ف  غرل  المدأث واَّ ر الذن اَّ أر(8) 
رقم  66/ 1و فنادت بدههللا  ىوته ويا ىبما  با  من رحت العد –كتا  ال ياد والسأر  – مسهللام ىميح (9)

 1451رقم  441/ 9با   غ و   ت قرد  –، وكتا  المغا ت 4114
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المشركأن إن ىالت  ونسك  ومميات وممات  ن ر  العالمأن ال شرلا له وب لا حمرت وحنا مـن 
المسهللامأن الهللايم حنت المهللاا ال إله إال حنت حنت رب  وحنا هذدا ظهللامت نفس  واهترفت ذ نذ  فاغفر 

وب   ميعا إنه ال يغفر ال نو  إال حنت واهدن  َّمسن اَّخالق ال أيدت َّمسـنيا إال حنـت ل   ن
واىـرف هنـ  سـأئيا ال يىــرف هنـ  سـأئيا إال حنــت لذيـا وسـعديا والخأـر كهللاــه فـ  أـديا والشــر 
ليا تباركت وتعالأت حستغفرا وحتو  إليا وا  ا ركب قـاا الهللايـم لـا ركعـت وبـا  ليَ إليا حنا با وا 

حسهللامت خشب لا سمع  وبىرت ومخ  وهظم  وهىذ  وا  ا رفـب قـاا الهللايـم ربنـا لـا  آمنت ولا
الممد مال  السماوات ومال  اَّر  ومال  ما ذأنيما ومال  ما شئت من ش   بعـد وا  ا سـ د قـاا 

لهللاــ ت خهللا ــه وىــور  وشــق ســمعه وبىــر   ســجد وجهــيالهللايــم لــا ســ دت وبــا آمنــت ولــا حســهللامت 
من آخر ما ي وا ذأن التشيد والتسهللايم الهللايم اغفر ل  مـا قـدمت تبارا ل حمسن الخال أن  م يكون 

وما حخرت وما حسررت وما حههللانت وما حسرفت وما حنت حههللام به من  حنت الم ـدم وحنـت المـاخر ال 
 .إله إال حنت

 تخريج الحديث :
 إنفرد به اإلمام مسهللام دون اإلمام الذخارت .

 دراسة رجال اإلسناد:
ــن أبــي ســلمة الما -  كــر  اذــن مبــان فــ   ، التيمــ  مــوالهم حذــو أوســف المــدن  جشــون يعقــوب ب

يكنى حبا أوسف وهو الما شون سم  ذـ لا هـو : كر  اذن سعد ف  الطب ة ال ال ة وقاا و  (1)ال  ات
 قـاا اذـن م ـر : (2)مادأـث يسـأر حوولد  وكان فأيم ر اا ليم ف ه ورواية لهللامدأث والعهللام وليع ـو  

  وق قالت البام ة :هو ىد (3)ىدوق 
 .باق  ر اا اإلسناد   ات  -

 اإلسناد:ى الحكم عل
 .إسناد  ىميح ،حخر ه اإلمام مسهللام 

********** 
  :- رحمه هللا-قال ابن األثير  -

ـْ ر [  الَعـأن حْسـ رَ  كـان حنـه]  السـالم ههللايه ىفته ف (  َ{ )  س ر}   ذياَضـيا ُأَخـالط حن:  الس 
رَقة ُممَر ال ُأخَالط حن هو: وقأال.  يسأر    ُممر    َ ر وحىالُ .  ال   ْ ر ِ  السَّ  (4) .الُصْدَر :  والس 

  (281الحديث رقم )
نما وجدت لفظة أشكل   .لم أجد لفظة أسجر ،وا 

 :-رحمه هللا- (5)قال اإلمام مسلم 
 مـد نا ، عفر ذن مممد مد نا :قاال الم نى الذن والهللافظ ،بشار ذن ومممد ،الم نى ذن مممد مد نا
 ههللايـه ل ىهللاى- ل رسوا كان  قاا سمر  ذن  اذر سمعت: قاا ،مر  ذن مااس هن ،(6)شعبة

                                                 

  9/991ال  ات الذن مبان ( 1)

  491/ 4( الطب ات الصذرت 2)

 618( ت رل  التي أ  ص 3)

 148ص  النياية ف  غرل  المدأث واَّ ر الذن اَّ أر(4) 
 رقم 4831/ 1 وه ذيه وهأنيه وسهللام ههللايه ل ىهللاى النذ  فم ىفة ف  ا ب –كتا  الفضائال –ىميح مسهللام  (5)

3445 
 366، ت رل  التي أ  ص  الواسط  بسطام حذو موالهم العتص  الورد ذن الم اذ ذن شعبة (6)
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 هظــيم قـاا ؟الفـم ضـهللايب مـا :لسـماا قهللاـت :قـاا الع ذـأن منيـَو، العـين أشـكل ، الفـم ضـهللايب -وسـهللام
 قهللاأـال قـاا ؟الع ـ  منيـَو مـا: قهللاـت: قاا العأن شق طولال :قاا ؟العأن حشكال ما: قهللات: قاا ،الفم
 .الع   لمم

 حديث :تخريج ال
 .نفرد به اإلمام مسهللام دون اإلمام الذخارت إ

 دراسة رجال اإلسناد:
 (11)، سب ت التر مة له ف  المدأث رقم  جنادة بن سمرة بن جابر -
 ال حن فيــه غفهللاــة ، ورواأتــه هــن شــعبة ىــميمة ،إ  ــة ، ىــميح الصتــا  ،  : محمــد بــن جعفــر -

 .(57 )سب ت التر مة له ف  المدأث رقم 
ضـطربة ، وقـد ال ف  رواأته هن هكرمة ، هن اذن هبـاَ ، فيـ  مإىدوق  : ربسما  بن ح -

اختهللاط بآخر  ، فت ذال رواية من روت هنه قديما قذال اختالطه مـن حم ـاا شـعبة ، وال ـورت فـ  غأـر 
 .(11)سب ت التر مة له ف  المدأث رقمما روت هن هكرمة، 

 .باق  ر اا اإلسناد   ات -
 اإلسناد: ىالحكم عل
  ىميح ،حخر ه اإلمام مسهللام .إسناد  

********** 
   :-رحمه هللا-قال ابن األثير  -

ال]  َهَبسة ذن همرو مدأث وف (  َ) -  ُتسـَ ر َ َينم فإن ،ْ اْقىر  م ِظهللاله الر مح َيْعدا متى فىل
 َفــْيح مــن المــرلِ  شــدَّ  فــإن بــالظ ير حْذــرُدوا]  ل ولــه بــالظ ير اإلْذــرادَ  حرادَ  كدنــه ُتوَقــد حت[  حذواُذيــا وُتفــتح
ََ  إن]  اآلخــر المــدأث فــ   ــا  مــا بــه حراد :وقأــال[  َ َيــنم ــم  فــإ ا الشــيَّطانُ  قارَنَيــا اْســَتوت إ ا الشَّ
 ُهبَّـــادُ  لـــه يســـُ د َّن ،وتيْأَئِتـــه الشـــمَ الشـــيطان لُمَ ارنـــة مأنئـــ   يـــنم َســـْ ر فهللاَعـــالل [  فارَقَيـــا  الـــْت 

 ذأن]  و[   ينم َتْسَ ر: ]  قوله:  الخطاذ  قاا.  الوقت  لا ف  الىال  هن نيى فهللا لا الشمَ
ــْرهية اَّْلفــاظِ  مــن[  وحم اليــا الشــيطان َقْرنــ  ــار ُ  أنفــردُ  حصُ رهــا التــ  الشَّ  ههللاأنــا ول ــ ُ  بمعانأيــا الشَّ

 (1). بُموِ ذياَ  والعمال بىمتيا اإلقرار هند والوُقوفُ  ذيا التَّْىِدأقُ 
  (281الحديث رقم )

 :- هللا رحمه- (2)اإلمام مسلم قال 
  شداد مد نا ،همار ذن هكرمة مد نا، مممد ذن النضر مد نا، المع رت   عفر ذن حممد مد ن 

 حمامـة حبـا شـداد ول ـ  هكرمـة :قـاا ،حمامـة حذ  هن ،ك أر حذ  ذن ويمأى ،همار حذو ل هذد ذنا
 هبسـة ذـن همـرو قاا :قاا حمامة حذ  هن وخأرا فضال ههللايه وح نى الشام إلى حنسا وىم  ووا هللاة

 يعذـدون  وهـم شـ   ههللاـى ليسوا وحنيم ضاللة ههللاى الناَ حن حظن ال اههللاية ف  وحنا كنت : السهللام 
 ل رســوا فــإ ا ،ههللايــه ف ــدمت، رامهللاتــ  ههللاــى ف عــدت ،حخبــارا أخذــر بمكــة ذر ــال فســمعت ،اَّو ــان
 مــا لــه ف هللاــت بمكــة ههللايــه دخهللاــت متــى فتهللاطفــت ،قومــه ههللايــه  ــر ا  مســتخفيا وســهللام ههللايــه ل ىــهللاى

 بىـهللاة حرسـهللان  :قـاا حرسـهللاا شـ   وبـدت :ف هللات ل حرسهللان  قاا ؟نذ  وما: ف هللات نذ  حنا قاا ؟تحن
 مــر قــاا ؟هــ ا ههللاــى معــا فمــن :لــه قهللاــت شــ   بــه يشــرا ال ل أومــد وحن اَّو ــان وكســر اَّرمــام

                                                 

 148ص  النياية ف  غرل  المدأث واَّ ر الذن اَّ أر(1) 
 8443رقم  971/ 4م همرو ذن هبسة با  إسال –كتا  ىال  المسافرلن وقىرها  –ىميح مسهللام  (2)
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  لـا تسـتطيب ال إنـا :قـاا متبعـا إنـ : ف هللات به آمن ممن وبالا بكر حذو أومئ  ومعه :قاا وهذد
 فــدتن  ظيـرت قـد ذـ  سـمعت فـإ ا ،حههللاـا إلـى ار ـب ولصـن النـاَ ومـاا ،مـال  تـرى  حال هـ ا أومـا
 ف عهللاـت ،حههللاـ  فـ  وكنـت المدأنـة- وسـهللام ههللايـه ل ىـهللاى- ل رسـوا وقدم حههللا  إلى ف هذت :قاا

 المدأنـة حهـال مـن أ ـر  حهـال مـن نفـر ههللاـ  قـدم متـى، المدأنة قدم مأن الناَ اَّخباروحسدا حتخذر
 فهللاــم قتهللاــه قومــه حراد وقــد ،ســرا  إليــه النــاَ :ف ــالوا ؟المدأنــة قــدم الــ ت الر ــال هــ ا الفعــ مــا :ف هللاــت

 الــ ت حنــت! نعــم قــاا حتعرفنــ ، ل رســوا يــا :ف هللاــت ههللايــه فــدخهللات المدأنــة ف ــدمت . لــا يســتطيعوا
 الىال  هن حخذرن  وح يهللاه ل ههللاما هما حخذرن ، ل نذ  يا ف هللات !ذهللاى ف هللات :قاا بمكة ل أتن 
 مـأن تطهللاـب فإنيـا ترتفـب متـى الشـمَ تطهللاب متى الىال  هن حقىر  م، الىبح ىال  ىالِ  :قاا

 حتــى ممضــور  مشــيود  الىــال  فــإن ىــالِ   ــم الصفــار ليــا يســ د ومأنئــ  ،شــيطان قرنــ  ذــأن تطهللاــب
 فـإن فىـالِ  الفـ   حقذـال فـإ ا ،جهـنم تسجر حينئذ فإن الصالة عن أقصر ثم، بالرم  الظل يستقل
 فإنيـا الشـمَ تغـر  متـى الىـال  هـن حقىـر  م ،العىر تىهللا  متى ور ممض مشيود  الىال 
  .....الح الصفار ليا يس د ومأنئ  ،شيطان قرن  ذأن تغر 

 تخريج الحديث :
 .نفرد به اإلمام مسهللام دون اإلمام الذخارت إ

 دراسة رجال اإلسناد:
لتر مة له فـ  المـدأث سب ت ا   ة ، وقد حطهللاق اَّئمة تو ي ه وقذوا مدأ ه،  عكرمة بن عمار: -

 . (515 )رقم 
 ف  الذخارت  له روى  الرابعة، من أرسال   ة الدمش  ، همار حذو ،الُقرشي هللاِ  عبد شداد بن -

  (1)ما ه واذن والنسائ ، والترم ت، داود، وحذو ومسهللام، المفرد، اَّد 
 حخرى  مر  وقاا   ة، :الدارقطن  وقاا .(3)  ة هو :ماتم حذو قاا (2)  ة تابع  :الع هللا  قاا
 حذ  هن روى  ":العالئ  وقاا .(5)ال  ات ف  مبان اذن و كر  .(4)  ة بىرت : همار حذو شداد

 وغأرهما حمامة، وحبا حنساً  سمب وقد منيما يسمب لم :  ر  ىالح وقاا مالا، ذن وهوف هرلر ،
 .مرسال   ة هو :قالت البام ة (6)هنيم ل رض 

 حمـا يضـر، ال وتدليسـه ولـدلَ، أرسـال، :م ـر اذـن قـاا كمـا ت، ذـ   ـة : يحيي بن كثيـر الطـائي -

سـب ت تر متـه فـ  .إرسـاا فيـه ممـا لـيَ الدراسـة ومـدأث هـنيم، حرسـال همـن مدأ ـه فأـرد إرسـاله
 .(38)المدأث رقم 

 كـر  اذـن مبـان فـ  ال  ـات ، وقـاا ربمـا انفـرد   :اليمـامي محمـد أبـو الجرشـي محمد بن النضر -
 (9)وقاا ال هذ  :   ة  (8)وقاا الع هللا  :  ة  (7)

                                                 

 361ت رل  التي أ  ص  (1)
  4/191ال  ات لهللاع هللا   (2)
 435/ 1ال رح والتعدأال  (3)
  46سااالت الذرقان  لهللادارقطن  ص  (4)
  497/ 1ال  ات الذن مبان  (5)
 459 امب التمىأال ف  حمكام المراسأال ص  (6)
  949/ 7ال  ات الذن مبان  (7)

  444/ 3هللا  ال  ات لهللاع  (8)

 434/ 3الصاشف لهللا هذ   (9)
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 ســمب المــدأث منكــر قــاا الذخــارت : (2) وقــاا اذــن م ــر :   ــة لــه حفــراد (1)وقــاا النســائ  :   ــة  

وقـاا اَّ دت :  (3)قـاا حذـو  رهـة الـرا ت : فيـه ضـعف ،  ضـعف فيـه  لـاد حذـ  ذن ول لد االهمش
 . قالت البام ة :هو ىدوق   (4)ضعأف 

 .ولم أرد لهللان اد فيه  رح وال تعدأال  (6)م ذواا اذن م ر :قا (5) المعقري  جعفر بن أحمد -
 .باق  ر اا اإلسناد   ات  -
 اإلسناد: ىالحكم عل  

 .،حخر ه اإلمام مسهللام  مسنسناد  إ -
********** 

 (282رقم )حديث 
 [ َ َينم َفْيح من المرلِ  شدَّ  فإن بالظ ير حْذرُدوا] " 

  :-رحمه هللا- (7)قال اإلمام البخاري 
َ َنا :َقــااَ  ،َمْفــص   ْذــنُ  ُهَمــرُ  َ َناَمــدَّ  ــااَ  ،َحِذــ  َمــدَّ َ َنا: َق َ َنا ،اََّْْهَمــُش  َمــدَّ ــو َمــدَّ  َحِذــ  َهــنْ ، (8)َىــاِلح   َحُذ

ة   ف ِإنَّ  ِبالظخْهرِ  (10)أ ْبِرُدوا- َوَسهللاَّمَ  َههللاْيهِ  َُّّ  َىهللاَّى- َِّّ  َرُسواُ  َقااَ : َقااَ  (9)َسِعأد   ر ِ  ِشدَّ   ِمنْ  اْلح 
نَّم   ف ْي ِ  ه   .اََّْْهَمشِ  َهنْ  َهَواَنةَ  َوَحُذو َوَيْمَأى ُسْفَيانُ  َتاَبَعهُ (11) ج 

 تخريج الحديث :
 .نفرد به اإلمام الذخارت دون اإلمام مسهللامإ

 دراسة رجال اإلسناد :
، سـب ت التر مـة  يضر  ال واختالطه وتدليسه ،   ة النخع ، معاوية ذن طلق بن غياث بن حفص-

 (251) مدأث رقم له ف  ال
قـاا حذـو  (12)ربمـا حخطـد:: كر  اذـن مبـان فـ  ال  ـات ، وقـاا النخعي غياث بن حفص بن عمر -

 (13)ماتم الرا ت :   ة 
 

                                                 

 144/ 7لسان المأ ان  (1)

  445/ 4الضعفا  الىغأر لهللاذخارت  (2)

  661/ 3ح وبة حذو  رهة الرا ت ههللا  سااالت الذر ه   (3)

  463/ 4الضعفا  والمتروكأن الذن ال و ت  (4)

  48/ 4،تي أ  التي أ   اليمن من نامية مع ر (5)

  78 ت رل  التي أ  ص (6)

 948رقم  4/444اإلذراد بالظير من شد  المربا   –ىال مواقأت ال كتا  – الذخارت  ىميح (7)
 314، ت رل  التي أ  ص المدن  ال لات السمان ىالح حذو  كوان (8)

 343، ت رل  التي أ  ص الخدرت  سعأد حذو اَّنىارت  هذأد ذن سنان ذن مالا ذن سعد (9)

 9/445، شرح النووت ههللا  مسهللام ليا الذرد واطهللاذوا الذرد ىإل  حخروها حت: ْذِرُدواح(10)  

، الدأباذ ههللا  مسهللام  وغهللايانيا وانتشار  مرها سطو  ميمهللاة وما  التمتية وسكون  الفا  بفتح  ينم فيح (11)
3/368 

 119/ 8ال  ات الذن مبان  (12)

 4199/ 4التعدأال والت رلح  (13)
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وقـاا اذـن حذـ  مـاتم : سـدلت حذـ  هنـه ف ـاا كـوف   (1)وقاا الع هللا  : كوف    ة يكن  حبا مفص  

ـــة  ـــاا اذـــن م ـــر (2)   ـــاا(3)ربمـــا وهـــم  ،  ـــة :وق ـــه :دداو  حذـــو وق ـــه إلـــى تبعت  منـــه حســـمب ولـــم من ل
 (6).ىدوق  حممد:قاا :ال  ات ف  شاهأن اذن وقاا(5) .  ة  رهة وحذو وقاا:.(4)اشأئً 
 .قالت البام ة : هو   ة  
ســب ت    ــة ، وتدليســه ال يضــر متــ  لــو لــم يىــرح بالســما  ، : ســليمان بــن مهــران األســدي -

 . (51)ف  المدأث رقم  التر مة له
 .سناد   ات باق  ر اا اال -
 اإلسناد : ىالحكم عل -

 إسناد  ىميح ،حخر ه اإلمام الذخارت . -
********** 

 (384رقم) مدأث
ََ  إن] "  م  [ فارَقَيا  الْت  فإ ا الشيَّطانُ  قارَنَيا اْسَتوت إ ا الشَّ

  :-رممه ل- (7)قاا اإلمام النسائ 
 حن الىـنابم  ل هذـد هـن، يسار ذن هطا  هن، حسهللام ذن  لد هن(9)، مالا هن، (8)قتأبة حخذرنا
 فارقيـا ارتفعـت فـإ ا الشـيطان قـرن  ومعيـا تطهللاب الشمَ:  قاا -سهللام و ههللايه ل ىهللاى- ل رسوا
 ل رسـوا ونيى فارقيا غربت فإ ا، قارنيا لهللاغرو  دنت فإ ا ،فارقيا  الت فإ ا ،قارنيا استوت فإ ا
 .الساهات تهللاا ف  الىال  هن- سهللام و ههللايه ل ىهللاى-

 تخريج الحديث :
هذــد الــر اق،هن معمــر ذــن راشــد  (12) ،وحممــد ذــن منذــال (11)،وهذــد الــر اق (10)،حخر ــه اذــن ما ــه

 .به بم هللاه ،هن  لد ذن حسهللام، 
 .به بم هللاه  لد ذن حسهللام، ،هن من طرلق مفىة ذن ميسر    (13)،اذن سعدحخر ه و 
 

                                                 

  461/ 3ال  ات لهللاع هللا   (1)

  414/ 6 ال رح والتعدأال (2)

 144ت رل  التي أ  ص  (3)

  484/ 7تي أ  التي أ   (4)

  411/ 34تي أ  الصماا  (5)

   484/ 7تي أ  التي أ   (6)

، والسنن  995رقم  379/ 4با  الساهات الت  ني  هن الىال  فأيا  –كتا  المواقأت  –سنن النسائ   (7)
 4991رقم  4/183الصذرت 

 191، ت رل  التي أ  ص  ال  ف  طرلف ذن ال يم تحبف  مأال ذن سعأد ذن قتأبة (8)

  946، ت رل  التي أ  ص  اَّىبم  همرو ذن هامر حذ  ذن مالا ذن حنَ ذن مالا (9)

رقم  467/ 4با  ما  ا  ف  الساهات الت  يكر  فأيا الىال   –كتا  إقامة الىال   –سنن اذن ما ه  (10)
4394 

 4591رقم  139/ 3مىنف هذد الر اق  (11)
  45164رقم  143/ 44مسند حممد ذن منذال  (12)
  136/ 7الطب ات الصذرت الذن سعد  (13)
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بـه ،هـن  لـد ذـن حسـهللام،  من طرلق يمأ  ذـن يمأـ  ذـن ك أـر،هن مالـا ذـن حنـَ (1)،مالاحخر ه و 

 .بم هللاه 
من طرلق أونَ ذن هذد اَّههللا ،هن هذد ل ذن وه  ،هن مالـا ذـن حنـَ   (2)،الطماوت حخر ه و 
 .به بم هللاه ، 
به من طرلق روح ذن هباد  ،هن مالا ،و هأر ،هن  لد ذن حسهللام، (3)نعيم اَّىذيان  وحذحخر ه و 

 بم هللاه
ســهللامة ال عنذــ ،و يمأــ  ذــن هذــد ل ذــن بكأــر ،هــن مــن طرلــق هذــد ل ذــن م (4)،الذأي ــ حخر ــه و  

 .به بم هللاه مالا ذن حنَ ، 
 .به بم هللاه من طرلق مالا ذن حنَ ،هن  لد ذن حسهللام، هن هطا ،  (5)،الشافع حخر ه و  
من طرلـق مىـع  ذـن هذـد الـه ال بأـرت،هن مالـا ذـن حنـَ ،هـن  (6)،الموىهللا  ىيعهللا وحذحخر ه و 

 .به بم هللاه  لد ذن حسهللام، 
بـه مـن طرلـق بكـر ذـن ىـدقة،هن هشـام ذـن سـعد ،هـن  لـد ذـن حسـهللام،  (7)،اذـن اَّهراذـ  حخر هو  

 .بم هللاه 
 .به بم هللاه من طرلق اذن حذ  إدرلَ،هن مالا ذن حنَ ،هن  لد ذن حسهللام،  (8)،اذن قانبحخر ه و 
  .به بم هللاهمن طرلق سولد ذن سعأد ،هن مالا ذن حنَ ،هن  لد ذن حسهللام،  (9)،البغدادتحخر ه و  

 :ة رجال اإلسناددراس
ــن أســلم القرشــي - ــد ب ــه فــ   نــه أرســال وخاىــة هــن حذــ  ســعأد،ص  ــة ، ل : زي ســب ت التر مــة ل

 .(66)المدأث رقم 
 .باق  ر اا االسناد   ات  -

 اإلسناد: ىالحكم عل
ىميح ، إال قوله : " فإ ا استوت قارنيـا فـإ ا  وقد ىممه الشأل اَّلبان  ،وقاا إسناد  ىميح ،

 (10) الت فارقيا "
********** 

 
 
 

                                                 

 483رقم  377/ 4الموطد لمالا  (1)
 4571رقم  41/449مشكال اآل ار لهللاطماوت  (2)
  4685/ 4معرفة الىمابة َّذ  نعيم اَّىذيان   (3)
 4351رقم  144/ 4 ار ، ومعرفة السنن واآل 1998رقم  191/ 3السنن الصذرت لهللاذأي    (4)
  911/ 4، إختالف المدأث  813رقم  466/ 4مسند الشافع   (5)
 4194رقم  4/47مسند حذ  يعهللا  الموىهللا   (6)
  4915رقم  1/96مع م اذن اَّهراذ   (7)
  941رقم  3/71مع م الىمابة الذن الم رئ  (8)
  354رقم  441/ 4الف يه والمتف ه  (9)
 3/314ئ  ىميح وضعأف سنن النسا( 10)
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  :- رحمه هللا-قال ابن األثير  -

و  وال]  المولد مدأث ف (  ه{ )  س َ}  - ََ  َمَنام   وال، يَ َظة ف  تُضر  [  واَّيام الهللايال  َسِ ي
ََ  آِتيــا ال :ي ــاا.  حذــداً  حت ْهر آخــر حت:  الهللايــال  َســِ ي  َســِ يَ الراصــد لهللامــا  :قأــال ومنــه.  الــدَّ
 (1) .َأْب ى ما آخر َّنه

  (284الحديث رقم )
 .لهتخريج ى لم أعثر علقالت الباحثة :  

********** 
   :-رحمه هللا-قال ابن األثير  -

ْ َسأُ  وهواُاها]  هباَ اذن مدأث ومنه -   (2). [ السَّ
  (285الحديث رقم )

 . تخريج له ىقالت الباحثة : لم أعثر عل 
********** 

  :- رحمه هللا-قال ابن األثير  -

 ههللايــه ُموســى ذيــا مــرَّ  س َاســأُ  هــ  :  ف ــاا المْســِ َدأن ذــأن ذــَواد   مــرَّ  حنــه]  المــدأث ومنــه(  ه)   
 (3).َسيهللاة وال ِبُىهللاَبة ليست اَّرُ   وهو سْ سأ  مب ه [  السالم

  (286الحديث رقم )
 :-رحمه هللا- (4)قال اإلمام الطبراني

 ،حذيـه هـن ،الم نـ  ل هذـد ذـن ك أـر  ن مد ،حويَ حذ  ذن اسماهأال  نا ،المبارا ذن ههللا  مد نا
  اإ متـى (5)اَّذـوا  غ اهـا غـ و  حوا- سهللام و ههللايه ل ىهللاى-ل رسوا مب غ ونا:  قاا  د  هن
 و ل :قـالوا ؟ ال ذـال هـ ا مااسـم تـدرون  هـال:  قـاا  ـم فىـهللاى (7)الظذيـة بعرق  ن ا (6)بالروما  كنا

  ،لهللاروما :  قاا و فيه َّههللاه بارا و ،فيه بارا يمالهللا ال نة  باا من  ذال ه ا: قاا حههللام رسوله
 

                                                 

 148ص  النياية ف  غرل  المدأث واَّ ر الذن اَّ أر(1) 
 148ص  النياية ف  غرل  المدأث واَّ ر الذن اَّ أر(2) 
 148ص  النياية ف  غرل  المدأث واَّ ر الذن اَّ أر(3) 
 43رقم  46/ 47المع م الصذأر لهللاطذران   (4)
  ذال وقأال ميال وهشرون   ال ة المدأنة أهللا  مما ال مفة وبأن ذأنيا المدأنة من الفر  حهماا من قرلة :اَّذوا  (5)
 44/414، هون المعذود المدأنة من مكة إلى المىعد يمأن هن

  4/986،التيسأر بشرح ال امب الىغأرالمدأنة من ميالً  و ال أن ستة نمو ههللاى ذهللاد والمدل  الرا  بفتح : الروما  (6)

 ضبطه هك ا ها   م تمت م نا  يا   م ساصنة مومد  با  م  مضمومة مع مة ظا  الظذية:الظذية بعرق  (7)
، شرح النووت ههللا  المدأنة أهللا  مما حمياا  ال ة ههللاى الروما  من هو الواقدت قاا قاا ،اَّماصن ف  الما م 
 43/494مسهللام 
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 بها مر لقد و نبيا سبعون  قبلي المسجد هذا في صلى لقد الجنة أودية من واد (1)سجاسج هذه
ــه موســى  مــا أن ســرائأالإ ذنــ  مــن حلــف ســبعأن فــ  (2)ورقــا  ناقــة ههللاــى قطوانأتــان هبا تــان علي
 معتمـرا حو ما ـا رسـوله و ل هذـد مـرلم ذن سىهي ذيا يمر متى الساهة تمر ال و ،العتأق الذأت

 .  لا له ل أ مب حو
 تخريج الحديث :

هـن ك أـر ذـن هذـد  مـن طرلـق مممـد ذـن  ولـن ،هـن العطـاف ذـن خالـد ، (3)حخر ه اذن حذ  شبة 
 الم ن  ،به ذ    منه. ل
 حذـ  حويـَ سماهأال ذنحممد ذن سيال ذن حأو  ،هن إمن طرلق (4)حذ  نعيم اَّىذيان حخر ه و  

 الم ن  ،به ذ    منه.  هن ك أر ذن هذد ل
 دراسة رجال اإلسناد:

 .تر مة له ىحه ر ههللا لم :الصنعاني المبار  بن علي -

 ذـن هذـدل حذـو :األصـبحي عـامر أبـي بـن مالـ  بـن أويس بن عبدهللا بن هللا عبد بن إسماعيل -

 له روى  (5)ومائتأن وهشرلن ست سنة مات مفظه، من حمادأث ف  حخطد ىدوق  المدن ، حويَ حذ 

 يمأـى وقـاا(7)معـأن ذـن يمأـى قـاا وكـ لا(6)به بدَ ال :منذال ذن حممد قاا .النسائ  سوى  ال ماهة

 من ي رح حو أاديه، حن يعرف وال المدأث، يمسن ال حنه يعنى ذ اا، ليَ الع ال، ضعأف ىدوق  :مر 
 يسرقان وحذو  حويَ حذ  اذن : مر  وقاا .ضعيفان واذنه حويَ حذو :مر  وقاا .كتابه غأر

 (9)مغًفال وكان الىدق، ممهللاة :ماتم حذو وقاا(8)بش   ليَ يك  ، مخهللاط، :مر  وقاا .المدأث
 مالا خاله هن روى  ه ا حويَ حذ  واذن :هدت اذن وقاا(10)ال  ات ف  مبان اذن و كر 

 مدث وقد وخه،شأ من وغأرهما بالا، ذن سهللايمان وهن ههللاأيا، حمد أتابعه ال غرائ ، حمادأث

 حذ  حذيه من خأر وهو الص أر، هنه يمدث والذخارت  وحممد، معأن، اذن ههللايه وح نى الناَ، هنه

 ال اسم حذو وقاا .ذ  ة ليَ :آخر موضب ف  وقاا(12)ضعأف :النسائ  وقاا(11)حويَ

 أذن لم ما له بان ولعهللاه تركه، إلى أادى حن إلى ههللايه، الصالم ف  النسائ  بالغ(13):الاللصائ 

  .ضعأف حنه إلى أاوا كهللايم هاال  كالم َّن لغأر ،
 

                                                 

َ اِسأُ  (1)  4/164 ت َ ، غرل  المدأث الذن ال و  ُقرل  وال فأيا َمرَّ  ال ُمْعَتِدا   حت :َسْ َسأ   َ ْمبُ  السَّ

 46/418، شرح النووت ههللا  مسهللام سواد ذياضيا أخالط حت بالمد ورقا  ناقة (2)

  4/81تارلل المدأنة الذن حذ  شأبة  (3)
 3/41مهللاية اَّوليا  َّذ  نعيم االىذيان   (4)
 418رل  التي أ  ص  ت (5)
 34بمر الدم ص  (6)
  348رواية ه مان تادارم  ص  –ارلل اذن معأن ت (7)
  481/ 4، وتي أ  الصماا  374/ 4ي أ  التي أ  ت (8)
  481/ 4ال رح والتعدأال  (9)

 55/ 8ال  ات الذن مبان  (10)
  434/ 4الصامال ف  الضعفا   (11)
  47الضعفا  والمتروكأن لهللانسائ  ص  (12)
/ 4المفاظ ت كر   ،وحربعمائة هشر   مان سنة مات الرا ت، الطذرت  منىور ذن المسن ذن ل هبة ال اسم، حذو هو (13)

4184 
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 هـن يمـدث كـان كـ ا ، حويـَ حذـ  اذـن :ي ـوا(2)سـهللامةالمرو ت  ذـن النضـر سـمعت :(1)الدوالذ  وقاا

 .ال  ات من كان :قاا ماتم حبا حن آخر موضب ف  وورد(3)مالا وقاا .وه  اذن بمسائال مالا

 شارا ال ت مدأ ه، من الىميح إال هنه حخر ا حنيما ذيما حظن فالالشأخان  وحما :م ر اذن وقاا 

  :قالت البام ة (4)ال  ات فيه
حنـه  م ـر اذـن إليـه  هـ  مـا والـرا ح حويـَ حذـ  اذـن ههللاـى المكـم فـ  العهللامـا  ذـأن واضـح خـالفال

 .ىدوق له حخطا 

 من الص  ، إلى نسبه من حفرط ضعأف، المدن ، ،المزني عوف بن عمرو بن عبدهللا بن كثير -

 .ما ه واذن والترم ت، داود، وحذو اإلمام، خهللاف ال را       ف  الذخارت  له روى  (5)لسابعةا

 نسخة  د  هن حذيه هن أروت   ًدا، المدأث منكر :مبان اذن قاا متى(6)الن اد ضعفه
 (7)هنه الرواية وال الصت ، ف   كرها يمال ال موضوهة،

 له روى (8)ال ال ة من م ذوا، المدن ، ،المزني زيد بن عوف بن عمرو بن عبدهللا هو :أبوه -

 .ما ه واذن والترم ت، داود، وحذو اإلمام، خهللاف ال را       ف  الذخارت 

 .م ر اذن قاا كما م ذوا، هو :قهللات (10)و ق :ال هذ  وقاا .(9)ال  ات ف  مبان اذن  كر 
 قدم إنه : ااي  هللاأال، ىماذ  الم ن ، هذدل حذو ،مليحة بن زيد بن عوف بن عمرو هو :جده -

 والية ف  مات ،(11)الخندق مشاهد  حوا إن :وي اا بالمدأنة، وسهللام ههللايه ل ىهللاى النذ  مب

 (12)معاوية .

 :اإلسناد على الحكم

 هن حذيه هن الموضوهات ورواأته هذدل ذن ك أر لضعف ضعأف، المدأث ه ا إسناد

 .تر مة له  ىالىنعان  لم حه ر ههللا المبارا ذن وفيه ههللا .  د 
********** 

                                                 

   و ال مائة هشر سنة مات الدوالذ ، الرا ت، اَّنىارت، مسهللام ذن سعأد ذن مماد ذن حممد ذن مممد بشر حذو هو (1)

 761/ 3اظ المف ت كر 
  هنه الرواية يمال ال المدأث، يسرق  ممن كان :مبان اذن قاا بشا ان، يعرف المرو ت، سهللامة ذن النضر هو (2)

 94/ 3 مبان الذن الم رومأن،   لالهتبار اال .
 418/ 4اإلرشاد ف  معرفة ههللاما  المدأث  (3)
، تي أ  التي أ   431/ 4، تي أ  الصماا  471/ 4، التعدأال والت رلح 416/ 4تر مته ف  التارلل الصذأر  (4)
 317/ 4، الصاشف 374/ 4

 161ت رل  التي أ  ص  (5)
/ 6، الصامال ف  الضعفا   85، الضعفا  والمتروكأن لهللانسائ  ص  491/ 7انظر تر مته ف  ال رح والتعدذال  (6)
 477/ 8، تي أ  التي أ   419/ 3، الصاشف  446/ 31، تي أ  الصماا  97
 3/334الم رومأن الذن مبان  (7)
 446ت رل  التي أ  ص (8)
 14/ 9ال  ات الذن مبان  (9)

 981/ 4الصاشف  (10)
 864/ 4حسد الغابة ف  معرفة الىمابة  (11)
 139ت رل  التي أ  ص  (12)
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   :-رحمه هللا-قال ابن األثير  -

 إلـــى فرفـــب مامـــال   إنِلـــ :  ف الـــت وطَدهـــا فـــدراد  ارلـــةً  اشـــترى  بكـــر حبـــا حن]  فيـــه(  ه{ )  ســـ ب} -
 ههللاــى بالِخيـَار فهللاــيَ الَمْسـَ ب  لــا سـَ ب إ ا حَمــدكم إن:  ف ـاا -وســهللام ههللايـه ّل  ىــهللاى- ّل  رسـوا

هــا وحمــر ّل   الُمْســتوى  الَ ْىــد:  الســْ ب وحىــالُ .  الَمْ ىــد  لــا وَقَىــد المْســهللاا لــا  ســهللاا حرادَ [  ذردِل
 (1). وامد َنسق ههللاى

  (287الحديث رقم )
 :-رحمه هللا- (2)قال اإلمام عبد الرزاق 

 قـد ر ـال مـن حه ميـة  ارلـة بكـر حذـو اذتـا  :قـاا ،حنـَ ذن غيالن هن ،الع ل  هذد ذن سعأد هن
   لا فرفب مامال كانت حنيا وحخذرته ههللايه فمامهللات يطدها حن كرب حذو فدراد له فممهللات حىاذيا كان
 ذــ لا انت ــب إ ا حمــدكم إن .ليــا ل فمفــظ مفظــت إنيــا ف ــاا -ســهللام و ههللايــه ل ىــهللاى -النذــ  إلــى

 .ىامذيا إلى -سهللام و ههللايه ل ىهللاى- النذ  فردها قاا ل ههللاى بالخيار فهللايَ المنت ب
 تخريج الحديث :

 .ذد الر اق الىنعان  نفرد به اإلمام هإ
 دراسة رجال اإلسناد:

 ف  اختهللاط ولصنه باَّو اه ، حممد سوا  إمام   ة ،الدمشقي التَُّنوخي ْالعِزيزِ  عبد سعيد بن -
 الذخارت  له روى  وسبعون، بضب وله بعدها :وقأال ومائة، وستأن سبب سنة مات حمر ، آخر

 الع لـ  هذـد ذـن سـعأد مـن مـدأ اً  حىـح ر ـال بالشـام لـيَ ":منذـال ذـن حممـد قـاا (3)ومسـهللام تعهللاي ـًا،
 .(4)التنوخ 

 . إمام   ة هو قالت البام ة:
 اذـن وقاا(6)وقاا اذن م ر : م ذوا  (5):  كر  اذن مبان ف  ال  ات الدمشقي أنس بن غيالن -

 قالت البام ة : هو م ذوا  (7).االو اه  غأر هنه أروت  ليَ معأن اذن هن :مرلم حذ 
 .  ات باق  ر اا اإلسناد

 االسناد: ىالحكم عل
 ولم أتابعه حمد.سناد  ضعأف ، فيه غيالن ذن حنَ الدمش   م ذوا .إ

********** 
 
 
 

                                                 

 148ص  النياية ف  غرل  المدأث واَّ ر الذن اَّ أر(1) 
 43938رقم  414/ 7مىنف هذد الر اق الىنعان   (2)
 348 ت رل  التي أ  ص (3)
 94/ 4العهللاال ومعرفة الر اا  (4)
  4/ 5ال  ات الذن مبان  (5)

 114ت رل  التي أ  ص  (6)

  336/ 8تي أ  التي أ   (7)
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   :-رحمه هللا-قال ابن األثير -

ـــْ ف وحلَ ـــى( ]  َ{ )  ســ ف} - ــ ف[  اِلسَّ ـــتر:  السَّ  ال وقأـــال.  وحْســـَذهللاه حْرَســهللاه إ ا وحســـَ َفه.  السِل
 (1)  .المدأث ف  تصرر وقد.  كالِمْىَراهأن الَوَسط شُ وق مَ  يكون  حن إال ِسْ فا ُيَسمى

 (288الحديث رقم )
 :- رحمه هللا- (2)قال اإلمام النسائي

 رسـوا إلـى نظرتيـا نظـر  آخـر:  قـاا حنـَ هـن(4) ،ال هـرت  هـن، سـفيان مد نا قاا (3)،قتأبة حخذرنا
 فـدراد هنـه ل رضـ  ربكـ حذـ  خهللاـف ىـفوف والنـاَ السـتار  كشـف -سـهللام و ههللايـه ل ىهللاى- ل
 أـوم و لـا الأـوم  لـا آخـر مـن وتـوفى (5) ،السـجف وألقـى امك وا حن إلأيم فدشار أرتد حن بكر حذو

 .اإل نأن
 تخريج الحديث :
حنـَ ذـن مالـا من طرل عذد الوارث ذن  كوان،هن هذد الع ل  ،هـن  (7)ومسهللام  (6)حخر ه الذخارت،

 به بمعنا .ذن النضر 
هـن مممـد ذـن  ، المسن ذن مرلث،و قتأبة،هن سـفيان ذـن هأأنـة من طرلق (8)، الترم تحخر ه و 

   .به بم هللاه  مسهللام ال هرت 
هــن مممــد ذــن مســهللام  ، هشــام ذــن همــار،هن ســفيان ذــن هأأنــة مــن طرلــق (9)، حخر ــه اذــن ما ــهو 

   .به بم هللاه  ال هرت 
مسـهللام  هـن مممـد ذـن ، سـعأد ذـن منىـور،هن سـفيان ذـن هأأنـة مـن طرلـق (10)،اذن سعدحخر ه و 

   .به بم هللاه  ال هرت 
هــن مممــد ذــن مســهللام  ، ســفيان ذــن هأأنــة مــن طرلــق (12)،والممأــدت(11) ،حممــد ذــن منذــالحخر ــه و 

  .به بم هللاه  ال هرت 

                                                 

 148ص  النياية ف  غرل  المدأث واَّ ر الذن اَّ أر(1) 
 4844رقم  7/ 1با  الموت أوم اال نأن    -كتا  ال نائ   –سنن النسائ   (2)
 191، ت رل  التي أ  ص ال  ف  طرلف ذن ال يم بفتح  مأال ذن سعأد ذن قتأبة (3)

 ال هرت  ال رش  كال  ذن  هر  ذن المارث ذن ل هذد ذن شيا  ذن ل هذد ذن ل هذأد ذن مسهللام ذن مممد (4)
 916، ت رل  التي أ  ص 

تر:  السَّ ف (5)  الَوَسط َمشُ وق  يكون  حن إال ِسْ فا ُيَسمى ال وقأال.  وحْسَذهللاه حْرَسهللاه إ ا وحسَ َفه.  السِل
 3/869، النياية ف  غرل  اال ر كالِمْىَراهأن

، وكتا   684رقم  447/ 4العهللام والفضال حمق باإلمامة با  حهال  –كتا  اَّ ان  –الذخارت  حىمي  (6)
  4319رقم  64/ 3با  من ر ب ال ي رى ف  ىالته  –ال معة 

رقم  449/ 4استخالف اإلمام إ ا هر  له ه ر من مر  و سفر  با  – الىال  كتا  – مسهللام  حىمي (7)
145 

 486رقم  437/ 4الشمائال المممدية لهللاترم ت   (8)
 631رقم  945/ 4با  ما  ا  ف   كر مر  رسوا ل –كتا  ال نائ   –ه سنن اذن ما   (9)

 3/346الطب ات الصذرت الذن سعد   (10)
  43173رقم  438/ 45مسند حممد ذن منذال   (11)
 4488رقم  914/ 3مسند الممأدت   (12)
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    .به بم هللاه  ،هن حنَ ذن مالامممد ذن مسهللام ال هرت  من طرلق(1)الذ ارحخر ه و  
هن مممـد ذـن مسـهللام  ، أأنةحبة خأ مة،هن سفيان ذن ه من طرلق(2) ،يعهللا  الموىهللا  وحذحخر ه و 

   .به بم هللاه  ال هرت 
هـن  ، هارون ذن أوسف ،هن حذو همر العدن ، سفيان ذن هأأنـة من طرلق(3) ، رت اآلحخر ه و  

   .به بم هللاه  مممد ذن مسهللام ال هرت 
 دراسة رجال اإلسناد: 
ر مـة سـب ت الت  ـة ، واختالطـه وتدليسـه ال يضـر سفيان بن عيينة بن أبي عمران الهاللي :  -

 .(24)له ف  المدأث رقم
 .باق  ر اا اإلسناد   ات  -

 اإلسناد: ىالحكم عل
 (4)، وقد ىممه الشأل اَّلبان  إسناد  ىميح 

********** 
   :-رحمه هللا-قال ابن األثير  -

ْيتِ :  لعائشة قالت حنيا]  سهللامة حم مدأث وف (  َ) - ْيتِ :  لعائشة و َّ  َهَتْصـتِ  حت[  ِسـ َاَفته و َّ
 (5) .وسأ ى .  بالداا وُلْرَوى .  وْ َيه وحَخْ تِ ، ْتَر سِ 

  (289الحديث رقم )
 . تخريج له ىقالت الباحثة : لم أعثر عل 

********** 
  :- رحمه هللا-قال ابن األثير  -

 من بَسْ ال وسهللام ههللايه ّل  ىهللاى ّل  رسوا فدمر المس د ف  بااَ  حهْراذيا حن فيه(  ه{ )  س ال} -
ْ ال[  ذوله ههللاى  َّ فُى  مَا    لو:  السَّ  (6) . ِس َاا ههللاى وُلْ مب.  ما  المألى الدَّ

  (291الحديث رقم )
 :-رحمه هللا-  (7)قال االمام البخاري 

َ َنا  َ َنا ،اْلَوهَّا ِ  َهْذدِ  ْذنُ  َِّّ  َهْذدُ  َمدَّ ـادُ  َمدَّ َ َنا :َقااَ ،َ ْلـد   ْذـنُ  َممَّ َِ  َهـنْ  (8)،َ اِذـت   َمـدَّ  أ نَّ  َماِلـا   ْذـنِ  َحَنـ
 َدَهـا ُ مَّ  (9)،ُتْ ِرُمو ُ  اَل   -َوَسهللاَّمَ  َههللاْيهِ  َُّّ  َىهللاَّى- َِّّ  َرُسواُ  َفَ ااَ  ِإَلْيهِ  َفَ اُموا اْلم ْسِجدِ  ِفي ب ال   أ ْعر اِبيًّا
 .َههللاْيهِ  َفُى َّ  َما    ِمنْ  ِذَدْلو  

                                                 

 6369رقم  379/ 3مسند الذ ار    (1)
 4956رقم  381/ 6مسند حذ  يعهللا  الموىهللا   (2)
 4368رقم  134/ 4الشرلعة لآل رت   (3)
 1/179ىميح وضعأف سنن النسائ  ( 4)

 148ص  النياية ف  غرل  المدأث واَّ ر الذن اَّ أر(5) 
 145ص  النياية ف  غرل  المدأث واَّ ر الذن اَّ أر(6) 
 6139رقم  8/43با  الرفق ف  اَّمر كهللاه  –كتا  اَّد   –ىميح الذخارت  (7)
 443، ت رل  التي أ  ص  البىرت  مممد حذو لذنان ا حسهللام ذن  اذت (8)

سكان بالتا  ت رمو  ال (9)  3/96، الدأباذ ههللا  مسهللام ت طعو  ال حت الرا  وكسر ال ات وا 
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 تخريج الحديث :
 .به بم هللاه ،مماد ذن  لد اَّ دت هن ، قتأبة ذن سعأد من طرلق (1)حخر ه مسهللام

 دراسة رجال اإلسناد:
 .ر اا اإلسناد   ات  ميب -
 اإلسناد : ىالحكم عل -

 إسناد  ىميح ،حخر ه الذخارت ومسهللام . -
********** 

  :- رحمه هللا-قال ابن األثير  -

 وحىـهللاه.  ههللاأنـا وَمـرَّ  لنـا َمـرَّ  حت[  ِسـ َاا ذأننـا والَمـْر ]  وِهَرْقـال سـفيان حذ  مدأث ومنه(  ه) -
ْ ال الُمْسَت أن حنَّ   (2) . س ال منيم واِمد   لصال يكون  بالسَّ

  (291الحديث رقم )
 :-رحمه هللا-  (3)قال االمام البخاري 

َ َنا َ َنا ،ُبَكْأر   ْذنُ  َيْمَأى َمدَّ َ ِن  :َقااَ (4) ،الهللاَّْأثُ  َمدَّ َُ  َمدَّ   ْذنِ  َِّّ  ُهَذْأدِ  َهنْ  (5)،ِشَيا    اْذنِ  َهنْ ، ُأوُن
َ   ْذنَ  َِّّ  َهْذدَ  َحنَّ  َِّّ  َهْذدِ   َكْأـفَ  َسـَدْلُتاَ  :َلـهُ  َقـااَ  ِهَرْقـالَ  َحنَّ  َحْخَذـَر ُ  َمْر    ْذنَ  ُسْفَيانَ  َحَبا َحنَّ  َحْخَذَر ُ  َهبَّا
ـــــانَ  ـــــاُلُصمْ  َك ـــــا ُ  ِقَت ـــــتَ  ِإيَّ ـــــْرب   أ نَّ  َفَ َهْم الٌ  اْلح  ـــــج  ـــــَ ِلاَ  َوُدَوا   (6)ِس ُســـــالُ  َفَك ـــــىتُ  الر  ـــــمَّ  ،ْذَتهللا ـــــونُ  ُ  ـــــمْ  َتُص  َلُي
 ....الل،اْلَعاِقَبةُ 

 تخريج الحديث :
هـــن مممـــد ذـــن مســـهللام  هذـــد الـــر اق الممأـــدت،هن معمـــر ذـــن راشـــد ، مـــن طرلـــق (7)ر ـــه مســـهللام خح

 .به بم هللاه ،ال هرت 
 دراسة رجال اإلسناد:

سـب ت  ،   ـة ، تصهللاـم فـ  رواأتـه هـن ال هـرت بشـ  يسـأر :يونس بن يزيد بن أبي النجاد األيلي -
 .(37)التر مة له ف  المدأث رقم 

 .باق  ر اا اإلسناد   ات  -
 اإلسناد : ىالحكم عل -

 إسناد  ىميح ،حخر ه الذخارت ومسهللام .
                                                 

/ 4با  و و  غسال الذوا وغأر  من الن سات إ ا مىهللات ف  المس د –كتا  الطيار   –ىميح مسهللام  (1)
 381رقم  346
 145ص   ر الذن اَّ أرالنياية ف  غرل  المدأث واَّ(2) 
قوا ل ه  و ال "قال هال تربىون ذنا اال إمدت المسنأأن با   – ال ياد والسأركتا   –ىميح الذخارت  (3)
 7رقم 8/ 4/ وبا  ذد  الوم  3811رقم  45/ 1

 161، ت رل  التي أ  ص  المىرت  المارث حذو الفيم  الرممن هذد ذن سعد ذن الهللاأث (4)

، ال هرت  ال رش  كال  ذن  هر  ذن المارث ذن ل هذد ذن شيا  ذن ل هذد ذن ل هذأد ذن مسهللام ذن مممد (5)
 916ت رل  التي أ  ص 

 المست أن من وحىهللاه حخرى  منا وتىأذون  مر  منكم نىأ  حت ههللاأنا وتدالون  ههللايكم نداا حت:س اا لمر ا (6)
 4/14 ، تفسأر غرل  ما ف  الىميمأنس ال منيما وامد لصال يكون  بالس ال

رقم  4454/ 4با  كتا  النذ  ىهللا  ل ههللايه وسهللام ال  هرقال –كتا  ال ياد والسأر  –ىميح مسهللام  (7)
4774 
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  :- رحمه هللا-قال ابن األثير  -

 مـــن.  ُمتَِّىـــهللاة قـــرا  ً  قَرحهـــا حت[  فَســـ هللايا النســـا  ســـور  افتـــتح]  مســـعود اذـــن مـــدأث وفـــ (  ه) -
ْ ال  (1)   .ُمتَِّىالً  َىبلاً  َىَذْته إ ا َسْ ال الما َ  َسَ هللات :ي اا.   لِ الىَّ :  السَّ

  (292الحديث رقم )
 : -رحمه هللا – (2)الموصلي ىيعل وقال اإلمام أب

مــد نا هاىــم ذــن حذــ  الن ــود ، (4)هــن  ائــد ،مــد نا مســأن ذــن ههللاــ  ال عفــ   ،(3)مــد نا حذــو كرلــ 
مر مب حذ  بكـر و همـر و  -ىهللاى ل ههللايه و سهللام- حن رسوا ل (6): هن هذد ل  (5)هن  ر،

: مــن  -ىــهللاى ل ههللايــه و ســهللام-رســوا ل  :ف ــاا فــافتت  ســورة النســاء فســجلهاهذــد ل يىــهللا  
- ــم قعــد  ــم ســدا ف عــال رســوا ل ا حنــ ا فهللاي ــرح قــرا   اذــن حم هذــد حمـ  حن ي ــرح ال ــرآن غضــا كمــ

فيما يسدا : الهللايم إن  حسدلا إيمانا ال أرتد ونعيما  ي وا : سال تعطه ف اا -ىهللاى ل ههللايه و سهللام
 ال أنفد ومراف ة نذأنا ىهللاى ل ههللايه و سهللام ف  حههللاى  نة الخهللاد فدتى همر لأبشر  ذيا 

  .فو د حبا بكر خار ا قد سب ه ف اا : إن فعهللات إنا لسباق بالخأر
 تخريج الحديث :
،هــن معاويــة ذــن همــرو ،هــن  ائــد  ذــن مممــد ذــن النضــر اَّ دت مــن طرلــق  (7)حخر ــه الطذرانــ  

 به بم هللاه .قدامة ،
 دراسة رجال اإلسناد:
 (449) سب ت التر مة له ف  المدأث رقم  ىدوق أخطئعاصم بن بهدلة : 

 .باق  ر اا اإلسناد   ات  -
 اإلسناد : ىالحكم عل -

 (8)وقد مسنه من العهللاما  مسأن سهللايم حسد فيه هاىم ذن ذيدلة ،ىدوق . سناد  مسن ،إ
********** 

   -رحمه هللا -قال ابن األثير  -

 (9)  .الناَ ُ رو  ف  ُتْطهللِاُ وها ال حت[  حْنعاَمكم ُتْسِ هللاوا وال]  المدأث ومنه -
  (291الحديث رقم )
 الحديث بنفس لفظ ابن االثير ، وقد عثرت عليه بلفظ تسحتوا  ىلم أعثر عل

 
 

                                                 

 145ص  النياية ف  غرل  المدأث واَّ ر الذن اَّ أر(1) 
  9198رقم  8/174مسند حذ  يعهللا  الموىهللا  ( 2)

 911، ت رل  التي أ  صمممد ذن العال  ذن كرل  اليمدان هو ( 3)

 344، ت رل  التي أ  ص ائد  ذن قدامة ال  ف  حذو الىهللات الصوف ( 4)
 349، ت رل  التي أ  ص  ر ذن مذيش ذن مباشة اَّسدت الصوف  حذو مرلم (5)

 434، ت رل  التي أ  صهذد ل ذن مسعود ذن غافال ذن مذأ  الي ل هو ( 6)

  8147رقم  5/68المع م الصذأر ( 7)

 9198رقم  8/174 مسند حذ  يعهللا  الموىهللا  (8)

 145ص  النياية ف  غرل  المدأث واَّ ر الذن اَّ أر(9) 
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  :-رحمه هللا - (1)قال اإلمام العقيلي 
 هذــد همــ  مــد ن :  قــاا الــرغيش حذــ  ذــن مفــص مــد ن :  قــاا الصشــورت  مممــد ذــن أــدهذ مــد نا
  هكرمـة هـن ، همـرو هـن ، (3)معمـر مـد ن :  قاا (2)هشام هن ، ال مارت  الرممن هذد ذن المهللاا
 تغهللاـ   مـرتأن ههللاـى ر ـال  ر ـال ه ابا النار حهال حيسر »:  قاا -وسهللام ههللايه ل ىهللاى- النذ  حن

 ذيـا يفسـد وكـان غـنم لـه كانـت »:  قاا ؟ ل رسوا يا  نبه كان وما:  قأال . « رحسه دما  منيما
نما ، ال ر    أنفسكم تعذبوا وال ، أنعامكم تسحتوا فال ، بم ر فوقه ال ر  مرمة وا 

 تخريج الحديث :
 .إنفرد به اإلمام الع أهللا 
 دراسة رجال اإلسناد:

 .تر مة له  ى: لم حه ر ههللا الكشوري  محمد بن عبيد -
 .تر مة له ىلم حه ر ههللا :الرغيش أبي بن حفص -
 ههللاـى ذـن همـرو وقـاا (4)ال  ـات كتـا  فـ  مبـان ذن  كر : الذمارى  الرحمن عبد بن المل  عبد -

 هـن ذـ ح سـدلت: الـرممن هذـدوقـاا .(5)  ة وكان: ال مارى  الرممن هذد ذن المهللاا هذد نا الىأرفى
 هذــد هــن  رهــة احبــ تدلســ وقــاا حيضــا:.(6)ب ــوى  لــيَ: ف ــاا الــ مارى  الــرممن هذــد ذــن المهللاــا هذــد
 المهللاـا هذـد  كـر داود حبـا سـمعت :اآل ـرت  هذأـد حذـو وقاا  (7)،المدأث منكر: ف اا ال مارى  المهللاا
 الخــوارذ فــدخهللات ،ب ــود ف ضــى قاضــيا كــان.و  ىــذرا هن ــه ضــربت :ف ــاا الــ مارت  الــرممن هذــد ذـن

 البىــر  نــ ا الشــام  العبــاَ حذــو الــرممن هذــد ذــن المهللاــا هذــد هــدت ذــن حممــد حذــو وقــاا (8)ف تهللاتــه
 البىر  ن ا الشام  العباَ حذو الرممن هذد ذن المهللاا هذد: الذخارت  قاا :ي وا مماد ذنا سمعت

 (9)منـاصأر حمادأـث اَّو اه  هن اَّو اه  مدأث ف  ه ا المهللاا لعذد خر ت وقد: حممد حذو قاا .
 قالت البام ة :هو ضعأف

 كتــا  فــ  مبــان ذــنا  كــر ، بــرق  عمــرو لــه يقــال :يمــانيال األســوار بــن هللا عبــد بــن عمــرو -
 هـ ا: ف ـاا يعنـ  حممـد  هنـه سـدلته: المرو ت قاا (11)لأن فيه ىدوق وقاا اذن م ر : (10)ال  ات
 ال الــيمن حهــال وكــان ،كتابــا منــه ســمب وكــان حذيــه، ههللاــى نــ ا هكرمــة كــان ذــرق، همــرو: لــه ي ــاا

 :معمـر قاا : لا أنكر فهللام َّأو  هكرمة نه مدأ ه ف كرت معمر قاا :هشام قااو . (12)أرضونه
 :شـذال ذـن حميـة لـ  ف ـاا حذيـه ههللاـى ن ا هكرمة كان :هشام وقاا الف يا  ممال ما إال ممال حر  ولم
 ف ــاا كتابــه مــن كتبــه حنــه فعهللاــم ،هكرمــة يســدا  عــال  ــم ،نســخه لعكرمــة كتــا  ههللاــ  هــدا كــان إنمــا

                                                 

 4134رقم  344/ 6الضعفا  الصذأر لهللاع أهللا   (1)
 974، ت رل  التي أ  ص ال اض  الرممن هذد حذو الىنعان  أوسف ذن هشام (2)

 914، تفرل  التي أ  ص البىرت  هرو  حذو موالهم اَّ دت راشد ذن معمر (3)

  486/ 8ات الذن مبان ال   (4)

 49 9/6ال رح والتعدأال  (5)

 49 9/6ال رح والتعدأال  (6)

 49 9/6ال رح والتعدأال  (7)

 44 7/ 48تي أ  الصماا  (8)

 44 7/ 48تي أ  الصماا  (9)

 7/339ال  ات الذن مبان  (10)

  134ت رل  التي أ  ص  (11)

  4/448بمر الدم  (12)
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 لـــيَ :معـــأن ذـــن يمأـــى هـــن دارم الـــ ســـعأد ذـــن ه مـــان وقـــاا(1) هـــ ا أذهللاـــغ لـــم ه هللاـــا حن ههللامـــت:
 لــيَ حنــه ال اضــ  هشــام  هــم :معــأن ذــن يمأــى هــن مــرلم حذــ  ذــن ســعد ذــن حممــد وقــاا (2)بــال وت 
  (4) ههللايه ال  ات أتابعه ال مدأ ه هدت ذن حممد حذو وقاا(3)ذ  ة

 قالت البام ة : هو ىدوق فيه لأن كما قاا اذن م ر 
 االسناد: ىالحكم عل -

تر مــة  ىلــم حه ــر ههللاــ الــرغيش حذــ  ذــن مفــص و الصشــورت  مممــد ذــن دهذأــ إســناد  ضــعأف فيــه :
  .ضعأف ال مارى  الرممن هذد ذن المهللاا هذدليما ،و 

********** 
  :- رحمه هللا-قال ابن األثير  -

ـــوم المســـا  مـــدأث وفـــ  - ـــ الَّت فُتوَضـــب]  ال يامـــة أ ـــة فـــ  السِل ـــِ ال ل   مـــب هـــ [  ِكفَّ  بالصســـر ِس
 (5) .أرالصذ الصتا  وهو والتشدأد

  (294الحديث رقم )
 :-رحمه هللا- (6)قال اإلمام ابن ماجه

 هذد حذ  هن يمأى ذن هامر مد ن  ، (8)الهللاأث  نا ، (7)مرلم اذن  نا ،يمأى ذن مممد مد نا
 -سهللام و ههللايه ل ىهللاى- ل رسوا قاا ي وا همرو ذن ل هذد سمعت :قاا المذهللا  الرممن

 كال.  س ال وتسعون  تسعة له فأنشر ، الخالئق رَا ههللاى ةال يام مو أ حمت  من ذر ال يىاح"
 في وا ر  يا.  ال في وا ؟ شأئا ه ا من تنكر هال : ال و ه  ل ي وا  م.  البىر مد س ال

  ذهللاى في وا.  ال في وا الر ال فأيا  ؟ مسنة  لا هن حلا ي وا  م ؟ المافظون  كتذت  حظهللامتا
نه.  مسنات هندنا لا إن  وحن ل إال الإله حن حشيد فأيا بطاقة له فتخرذ.  ومالأ ههللايا الظهللام وا 

 تظهللام ال إنا في وا؟ الس الت ه   مب البطاقة ماه  ، ر  يا :في وا: قاا.  ورسوله هذد  مممدا
 .البطاقة وثقلت السجالت (9)فطاشت.  كفة في والبطاقة كفة في السجالت فتوضع. 

 تخريج الحديث :
 (12)  ،واذن المبارا(11) ،ذالوحممد ذن من (10)،حخر ه الترم ت

                                                 

 4/311ال رح والتعدأال  (1)

  59/ 33  الصماا  ي أت (2)

   59/ 33ي أ  الصماا  ت (3)

 411/ 9الصامال ف  ضعفا  الر اا  (4)

 145ص  غرل  المدأث واَّ ر الذن اَّ أرالنياية (5) 
 1411رقم  4147/ 3با  ما أر   من رممه ل أوم ال يامة  –كتا  ال هد  –سنن اذن ما ه  (6)
 341، ت رل  التي أ  ص ال مم  رلمم حذ  ذن سالم ذن مممد ذن المكم ذن سعأد (7)

 161، ت رل  التي أ  ص الفيم  الرممن هذد ذن سعد ذن الهللاأث (8)

 49/449، شرح السنة لهللابغوت  خفت حت : طاشت (9)

 3645رقم  31/ 9با  ما  ا  قيمن يموت وهو يشيد حن ال اله االل –كتا  ال بائح  –سنن الترم ت  (10)
 6551رقم  971/ 44مسند حممد ذن منذال  (11)
 474رقم  415/ 4، وال هد والرقائق 411رقم  4/61مسند هذد ل ذن المبارا  (12)
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 .به بم هللاه  ،هن لأث ذن سعد من طرلق هذد ل ذن المبارا، (1) ،واذن مبان

 .به بم هللاه  ،هن لأث ذن سعد ،هذد ل ذن ىالحمن طرلق  (2)،الطذران حخر ه و 
 .به بم هللاه ،هن لأث ذن سعد ،أونَ ذن مممدمن طرلق   (4)،والذأي   (3)،الماصمحخر ه و  
 .به بم هللاه  ،هن لأث ذن سعد من طرلق يمأ  ذن هذد ل ذن بكأر،(5)الصنان حخر ه و 

 دراسة رجال اإلسناد:
 .ر اا اإلسناد   ات   ميب -

 اإلسناد: ىالحكم عل
 (6)إسناد  ىميح ،وقد ىممه الشأل اَّلبان  

********** 
 :- رحمه هللا-قال ابن األثير  -

 هـو :وقأـال.  الُصْمهللاـى   هـو :قأـال[  ِسـِ الَِّطىل  خـ ل  مـن ان  َطأهللاسـ له حُْهدى]  فيه(  َ{ )  س هللاط}  -
ــِ الَّطِ  لــون  ههللاــى ــوف مــن وَنمــط   الَصتَّــان ِ يــا  مــن َضــْر  حيضــا وهــو اليَاســمِأن وهــو السِل  ُتهللاِ يــه الى 
 (7). وُروم   ُكروملى   ِسِ الَّط   :ي اا.  َهوَد يا ههللاى المرح ُ 

  (295الحديث رقم )
 . تخريج له ىعل قالت الباحثة : لم أعثر 

********** 
   :-رحمه هللا-قال ابن األثير  -

أن فــ  فُأوَضــب َمْخُتومــا بِكَتابــه ولــُاَتى]  ســعأد حذــ  مــدأث فــ { ...  ســ ن} - ــ ِل   ــا  هكــ ا[  السِل
 (8) . لهللانار َههللام   اسمُ  بغأرهما وهو والالم باَّلف

  (296الحديث رقم )
 . تخريج له ىقالت الباحثة : لم أعثر عل 

********** 
 
 
 

                                                 

 339رقم  164/ 4ىميح اذن مبان  (1)
  4183رقم 146/ 4الدها  لهللاطذران   (2)
 4547رقم  938/ 4المستدرا لهللاماصم  (3)
 375رقم  361/ 4شع  اإليمان  لهللاذأي    (4)
 3رقم  41/ 4    البطاقة لهللاصنان   (5)
 5/411ىميح وضعأف سنن اذن ما ه ( 6)

 145ص  النياية ف  غرل  المدأث واَّ ر الذن اَّ أر(7) 
 145ص  النياية ف  غرل  المدأث واَّ ر الذن اَّ أر(8) 
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   :-رحمه هللا-قال ابن األثير  -

ى -وســهللام ههللايــه ّل  ىــهللاى- مــات لمــا حنــه]  فيــه(  َ{ )  ســ ا} - ــْردِ  ُســ ِل ــَر    ذُذ ــى حت[  ِمَذ .  ُغطِل
ى ا   الهللاَّأال من الُمَتَغطِلى:  والُمتَس ِل  (1) .وُسكونه بظالمه ُيَعطِلى َّنه السَّ

  (297الحديث رقم )
 :-رحمه هللا- (2)اري قال اإلمام البخ

َ َنا  ْذـنِ  الـرَّْمَمنِ  َهْذـدِ  ْذـنُ  َسهللاَمةَ  َحُذو َحْخَذَرِن  :َقااَ  (5)،ال  ْهِرتلِ  َهنْ  (4)،ُشَعْأ    َحْخَذَرَنا (3)،اْلَيَمانِ  َحُذو َمدَّ
- َِّّ  َرُسـواَ  َحنَّ  َحْخَذَرْتـهُ  -هللاَّمَ َوَسـ َههللاْيـهِ  َُّّ  َىـهللاَّى- النَِّذـ لِ  َ ْوذَ  -َهْنَيـا َُّّ  َرِضـ َ - َهاِئَشةَ  َحنَّ ،َهْوف  
ي   ُتُوفِ ي   ِحين  -َوَسهللاَّمَ  َههللاْيهِ  َُّّ  َىهللاَّى  .(6)ِحب ر ةٍ  ِبُبْردٍ  ُسجِ 

 تخريج الحديث :
 .به بم هللاه ، مممد ذن مسهللام ال هرت  ىالح ذن كيسان ،هن من طرلق (7)حخر ه مسهللام 

 دراسة رجال اإلسناد:
 . ميب ر اا االسناد   ات  -
 اإلسناد: ىالحكم عل -

 إسناد  ىميح ،حخر ه الذخارت ومسهللام . -
********** 

  :- رحمه هللا-قال ابن األثير  -

 فـ  تصـرر وقـد[  ذ َـو  ههللايـه ُمَسـ َّى رُ ـال فـرحى[  السـالم ههللاأيمـا والخضـر موسـى مدأث ومنه -
 (8) . المدأث

  (298الحديث رقم )
 :-رحمه هللا - (9)قال اإلمام البخاري 

ــد   ْذـنُ  َِّّ  َهْذــدُ  َ َناَمـدَّ  َ َنا :َقـااَ  (10)،ُمَممَّ َ َنا :َقـااَ  ،ُســْفَيانُ  َمــدَّ و َمــدَّ  ْذــنُ  َســِعأدُ  َحْخَذَرِنـ : َقــااَ  (11)،َهْمـر 
                                                 

 145ص  النياية ف  غرل  المدأث واَّ ر الذن اَّ أر(1) 
 9841رقم  417/ 7مهللاة الذرد والمذر  والش با – الهللاباَكتا   – الذخارت ىميح  (2)
 476، ت رل  التي أ  ص الذيران  نافب ذن المكم (3)

 367، ت رل  التي أ  ص الممى  بشر حذو دأنار حذيه واسم موالهم اَّموت  مم   حذ  ذن شعأ  (4)

، ال هرت  ال رش  كال  ذن  هر  ذن المارث ذن ل هذد ذن شيا  ذن ل هذد ذن ل هذأد ذن مسهللام ذن مممد (5)
  916ت رل  التي أ  ص

 ال يا  حشرف كانت وهى ذيا يشتمال المذرات وهى قطن من تىنب اليمن ذرود:  هى الذرود.  ِمَذَر    ِذُذْرد   (6)
 5/55، شرح ىميح الذخارت الذن بطاا هندهم

 513رقم  694/ 3تس ية المأت  با – ال نائ كتا   –ىميح مسهللام  (7)
 145ص  ر الذن اَّ أرالنياية ف  غرل  المدأث واَّ (8) 
َِ  َحت   ُسِئالَ  ِإَ ا ِلهللْاَعاِلمِ  ُيْسَتَم    َما با –كتا  العهللام  –ىميح الذخارت  (9)  49/ 4 َِّّ  ِإَلى اْلِعهللْامَ  َفَيِكالُ  حَْههللامُ  النَّا
 4114رقم  1/499با  مدأث الخضر مب موس  ههللايه الىال  والسالم  –،وكتا  حمادأث اَّنذيا   433رقم 
 434، ت رل  التي أ  ص   الذخارت   عفر حذو ال عف   عفر ذن ل هذد ذن مممد ذن ل دهذ (10)

 134، ت رل  التي أ  ص ال مم  اَّ رم مممد حذو المك  دأنار ذن همرو (11)
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َ   اِلْذـنِ  ُقهللاتُ :َقااَ  ،ُ َذْأر   ََ  ُموَسـى َحنَّ  َأـْ ُهمُ  اْلَبَكـاِل َّ  َنْوًفـا ِإنَّ  َهبَّـا  ُهـوَ  ِإنََّمـا ِإْسـَراِئأالَ  َذِنـ  ِبُموَسـى َلـْي
َ َنا َِّّ  َهــُدو   َكــَ  َ : َفَ ــااَ  آَخــرُ  ُموَســى ــنُ  ُحَذــ    َمــدَّ ــامَ  -َوَســهللاَّمَ  َههللاْيــهِ  َُّّ  َىــهللاَّى- النَِّذــ لِ  َهــنْ  َكْعــ    ْذ  َق
َِ  َحت   َفُسـِئالَ  ِإْسـَراِئأالَ  َذِنـ  ِفـ  َخِطأًبـا النَِّذ    ُموَسى  َلـمْ  ِإ ْ  َههللاْيـهِ  َُّّ  َفَعتَـ َ  حَْههللاـمُ  َحَنـا: َفَ ـااَ  ؟حَْههللاـمُ  النَّـا

  ،َر لِ  َيا :َقااَ  .ِمْناَ  حَْههللامُ  ُهوَ  اْلَبْمَرْلنِ  ِبَمْ َمبِ  ِهَباِدت ِمنْ  َهْذًدا َحنَّ  ِإَلْيهِ  َُّّ  َفَدْوَمى،اْلِعهللاَم ِإَلْيهِ  َأُردَّ 
 ُنون   ْذنِ  ُأوَشبَ  ِبَفَتا ُ  َواْنَطهللاقَ  َفاْنَطهللاقَ  َ مَّ  َفُيوَ  ْدَتهُ َف َ  َفِإَ ا (1)،ِمْكَتال   ِف  ُموًتا اْمِمالْ  :َلهُ  َفِ أالَ  ِبهِ  َوَكْأفَ 
ــــا َوَمَمــــاَل  ــــال   ِفــــ  ُموًت ــــا َمتَّــــى ِمْكَت ــــدَ  َكاَن ــــْخَر ِ  ِهْن  ِمــــنْ  اْلُمــــوتُ  َفاْنَســــالَّ  َوَناَمــــا ُرُ وَســــُيَما َوَضــــَعا الىَّ
 َفهللامَّا َوَلْوَمُيَما َلْأهللاِتِيَما َبِ يَّةَ  َفاْنَطهللاَ ا، َهَ ًبا َوَفَتا ُ  ِلُموَسى َوَكانَ (2){َسَرًبا اْلَبْمرِ  ِف  َسِذأهللاهُ  َفاتََّخ َ }اْلِمْكَتالِ 
ــا ُ  ُموَســى َقــااَ  َحْىــَبحَ  ــا}ِلَفَت ــا َلَ ــدْ  َغــَداَ َنا آِتَن ــمْ (3){َنَىــًبا َهــَ ا َســَفِرَنا ِمــنْ  َلِ أَن ــا ُموَســى َأِ ــدْ  َوَل  ِمــنْ  َمسًّ
ــْخَر ِ  ِإَلــى َحَوْلَنــا ِإ ْ  َحَرَحْأــتَ }َفَتــا ُ  َلــهُ  َفَ ــااَ  ،ِبــهِ  ُحِمــرَ  الَّــِ ت اْلَمَكــانَ  َ ــاَو َ  َمتَّــى النََّىــ ِ   َنِســأتُ  َفــِإنِل  الىَّ
ا َنْبِغ  ُكنَّا َما َ ِلاَ }ُموَسى َقااَ (4){اْلُموتَ  ْخَر ِ  ِإَلى اْنَتَيَيا َفهللامَّا(5){َقَىًىا آَ اِرِهَما َههللاى َفاْرَتدَّ   ِإذ ا الىَّ
ُجــلٌ  ــجًّى ر  ــْوٍب  (6)ُمس  ــاَلمُ  ِبَدْرِضــاَ  َوَحنَّــى :اْلَخِضــرُ  َفَ ــااَ  ُموَســى َفَســهللاَّمَ  ،ِذَ ْوِبــهِ  َتَســ َّى: َقــااَ  َحوْ  ِبث   السَّ
ـا ُتَعهللاِلَمِنـ  َحنْ  َههللاـى َحتَِّبُعـاَ  َهـالْ }َقـااَ  َنَعـمْ  :َقـااَ  :ِإْسـَراِئأالَ  َذِن  ُموَسى َفَ ااَ  ُموَسى َحَنا :َفَ ااَ   ُههللاِلْمـتَ  ِممَّ
 َتْعهللاُمـهُ  اَل  َههللاََّمِنيـهِ  َِّّ  ِههللاـمِ  ِمـنْ  ِههللام   َههللاى ِإنِل  ،ُموَسى َيا(8){َىْذًرا َمِع َ  َتْسَتِطيبَ  َلنْ  ِإنَّاَ }َقااَ (7){َرَشًدا
 َلــــــاَ  حَْهِىــــــ  َواَل  َىــــــاِذًرا َُّّ  َشــــــا َ  ِإنْ  َســــــَتِ ُدِن  َقــــــااَ }حَْههللاُمــــــهُ  اَل  َههللاََّمَكــــــهُ  ِههللاــــــم   َههللاــــــى َوَحْنــــــتَ  َحْنــــــتَ 

 ....الل.(9){ًراَحمْ 
 تخريج الحديث :

همـــرو ذـــن الناقـــد،و إســـماق ذـــن إذـــراهيم المنظهللاـــ  ، وهذأـــد ل ذـــن  مـــن طرلـــق (10)حخر ـــه مســـهللام
 .هن سفيان ذن هأأنة به بم هللاه ،سعأد،و همر ذن حذ  همر المك  

 دراسة رجال اإلسناد:
ب ت التر مـة سـيضـر ،  ة ، واختالطه وتدليسه ال  :  بن أبي عمران الهاللي سفيان ذن هأأنة -

 .(31)له ف  المدأث رقم 
 .باق  ر اا االسناد   ات  -
 اإلسناد: ىالحكم عل -

 إسناد  ىميح ،حخر ه الذخارت ومسهللام . -
 

********** 
 

                                                 

، شرح النووت ههللا  مسهللام  وهرق  و نذأال و نذال و بأال وقفة مكتال له ي اا ال فة وهو الميم بكسر :مكتال (1)
43/469 

 (64رقم )سور  الصيف  (2)

 (63رقم )سور  الصيف  (3)  
 (64رقم ) سور  الصيف (4)
 (61رقم ) سور  الصيف (5)

  4/441، فتح البارت  حت مغطى :مس ى  (6)

 (66رقم  ) سور  الصيف  (7)

 (67رقم ) سور  الصيف  (8)

 (65رقم ) سور  الصيف  (9)

 3481رقم  4817/ 1ضر ههللايه السالم با  من فضائال الخ–كتا  الفضائال  –ىميح مسهللام   (10)
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  :- رحمه هللا-قال ابن األثير  -

 (1) .ساصن   حت[  ساذ   بمر   وال داذ   لأال   وال]  -هنه ّل  رض - ههللا  مدأث ومنه
  (299الحديث رقم )

 .له تخريج ىلم أعثر علقالت الباحثة : 
********** 

  :- رحمه هللا-قال ابن األثير  -

 (2) .تصهللا ف   غأر من طذيعةً  حت[  َس يةَّ  ُخهللا ه كان حنه]  وفيه -
  (111الحديث رقم )

 . تخريج له ىقالت الباحثة : لم أعثر عل 
 

********** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 145ص  النياية ف  غرل  المدأث واَّ ر الذن اَّ أر(1) 
 145ص  النياية ف  غرل  المدأث واَّ ر الذن اَّ أر(2) 
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 المبحث الخامس                                       

 باب السين مع الحاء
  :- رحمه هللا-قال ابن األثير  -

ما َ  -وسهللام ههللايه ّل  ىهللاى- النذ  همامة اسم كان]  فيه{ ...  سم  -  تْشـذأيا بـه ُسـمِلأت[  السَّ
 (1) . اليَوا ِ  ف  َّنسمابه الَمطر بَسَما 

  (111الحديث رقم )
 .تخريج للحديث ىثر عللم أعقالت الباحثة : 

********** 
   :-رحمه هللا-قال ابن األثير  -

َذت ف اَمت]  وحْرَوى  ْسعد مدأث وف (  َ) -  حْرضـيا إلـى وحضـاَفْته اغَتَىـذْته حت[  م ِله ف  فَتسمَّ
.(2) 

  (112الحديث رقم )
  :-رحمه هللا- (3)قال اإلمام أبي نعيم األصبهاني 

 اذـن مـد نا ،ميـا ر ذـن رمـح ذـن مممـد  نـا، سـفيان ذـن المسن  نا (4)،ممدان ذن همرو حذو مد نا
 حتـت حويـَ ذنـت حروى  حن أخذر المرت  غطفان حبا سمب حنه ،ميا ر ذن  لد ذن مممد هن، لييعة
 م ـ  وغهللاذنـ  حرضـ  ظهللامنـ  :وقالـت  لـد ذـن سـعأد مـن تسـتغأ ه وفأيـا مسـتغأ ة المكـم ذـن مروان
 ليـا حل أـت ل ـد فـول م يـا حروى  حظهللاـم حنـا :ف ـاا همـر ذـن هاىم إليه فرك  ،بالع أق  ارها وكان

 سـمعت -سـهللام و ههللايـه ل ىـهللاى- ل رسـوا مـن سـمعته مـدأث ح ـال مـن حرض  من  را  ستمائة
 مــق بغأـر شـأئا المســهللامأن مـن امـرئ  مــق مـن حخـ  مــن ي ـوا -سـهللام و ههللايــه ل ىـهللاى- ل رسـوا
 فقامـــت ،م ـــا حنـــه تـــ همأن الـــ ت فخـــ ت ،حروى  يـــا قـــوم  حرضـــأن ســـبب متـــى ال يامـــة أـــوم طوقـــه

 فـ  ووقعـت فعمأـت ذئرهـا فـ  واقتهللايـا بىـرها فـدهم ظالمة كانت إن الهللايم: ف اا حقه في فتسحبت
 .فماتت ذئرها

 تخريج الحديث :
  .نعيم اَّىذيان  وحذ هنفرد بإ

 دراسة رجال اإلسناد:
ســب ت التر مـــة لــه فـــ   ضــعأف بســذ  اختالطـــه، عبــدهللا بـــن لهيعـــة بــن عقبـــة الحضـــرمي: -

  .(2 )المدأث رقم 
  لم .(6)و ال مائة  الث سنة مات(5)النسوت  الشأبان ، العباَ حذو ،عامر بن سفيان بن الحسن -

                                                 

 145ص  النياية ف  غرل  المدأث واَّ ر الذن اَّ أر(1) 
 145ص  النياية ف  غرل  المدأث واَّ ر الذن اَّ أر(2) 
 4/57  َّذ  نعيم اَّىذيان   مهللاية اَّوليا (3)
  4/146، الم تن  ف  سرد الصن   المأرى  حممد ذن مممد ممدان ذن همرو ذوح هو (4)

 55/ 44تارلل دمشف  (5)
  719/ 3ت كر  المفاظ  (6)
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 والص ر  ال ذت ف  مت دًما هىر ، ف  خراسان ممدث كان :الماصم قاا .الستة الصت  حىما  له أروِ 
 وقـاا الصذأـر، المسـند ىـام  خراسـان، شـأل اإلمـام المـافظ :الـ هذ  وقـاا(1)واَّد  والف ـه والفيـم
 .ال  ة در ة هن تن لهللاه مايستده  فيه أرد لم :قالت البام ة (2)بدًسا به ههللامت ما مسند،   ة :حيًضا

 بالمدأنـة دار لـه :وقـاا .(3)ال  ـات فـ  مبـان اذن  كر  : المري  مال  بن طريف بن غطفان أبو -
 هنـه يمـدث ،  ـة غطفـان حذـو: معـأن ذـن يمأـى هـن الـدورت  وقـاا ،الع لـ  هذـد ذـن همر دار هند
 ه مـان لـ م قـد كـان :وقاا المدأنة حهال من ال انية الطب ة ف  سعد اذن  كر و  .(4)المىأن ذن داود

 قأـال   ـة غطفان حذو الصنى ف  :النسائ  وقاا(5)وكان قهللاأال المدأث .لمروان حيضا وكت  له وكت 
 .قالت البام ة: هو   ة (7)م يوا غطفان وحذو داود ذن ربك حذ  هن الدورت  وقاا(6).سعد اسمه

 .باق  ر اا االسناد   ات  -
 اإلسناد : ىالحكم عل

 سناد  ضعأف فيه : هذدل ذن لييعة ذن ه بة المضرم : ضعأف بسذ  اختالطه إ
********** 

   :-رحمه هللا -قال ابن األثير -

 النَّـاَ مـن  َرهـاَ  فمـن:  فيـه ِكتَابـا ذـ لا ليـم وكَت  ِمًمى لُ رَش  حْممى حنه]  فيه(  ه{ )  سمت} 
 ال حت:  ُســـْمت وَدُمـــه اســـتْيهللاصه مـــن ههللاـــى شـــ   ال حت:  ُســـْمت فـــالن مـــااُ : ي ـــاا[  ُســـْمت فماُلـــه
مت من واِشت اُقه.  َسَفكه من ههللاى شى َ  ـمت.  واالسِتئىاا اإلْهالا وهو السَّ  الـ ت الَمـَرام:  والس 

 (8) .ُأْ هذيا حت:  الذركة ْسَمتيَ  َّنه كْسُبه َيِمال   ال
  (111الحديث رقم )

 :-رحمه هللا- (9)قال اإلمام ابن الجعد 
 -ســهللام و ههللايـه ل ىــهللاى- ل رسـوا حن:  مكمــوا هـن، راشــد ذـن مممــد حخذرنـ  (10)،ههللاــ  مـد نا
 .مماهم ل رش ممى

 تخريج الحديث :
  .نفرد به اذن ال عدإ

 دراسة رجال اإلسناد:
ا مكحولٌ -  ومائة، هشر  بضب سنة مات مشيور، اإلرساا ك أر ف يه   ة ل، هذد حذو ،مىالشَّ

                                                 

  344/ 3لسان المأ ان  (1)
  153/ 4،  مأ ان اإلهتداا  714/ 3ت كر  المفاظ  (2)
 967/ 9ال  ات الذن مبان  (3)

 133/ 5ال رح والتعدأال  (4)

  476/ 9الطب ات الصذرت الذن سعد  (5)

 477/ 41تي أ  الصماا  (6)

 478/ 43تي أ  التي أ   (7)

 145ص  النياية ف  غرل  المدأث واَّ ر الذن اَّ أر(8) 
 4146رقم  4/151مسند اذن ال عد  (9)

 458لتي أ  ص ، ت رل  االبغدادت ال وهرت  المسن حذو هذأد ذن ال عد ذن ههللا  (10)
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 اذـن  كـر  و (2) المدلسـأن مـن ال ال ـة المرتبـة فـ  م ـر اذـن و كـر  .(1)اَّربعة واَّئمة مسهللام، له روى 
 حرسال  دًا، اإلرساا ك أر الشام  الف يه مكموا ":العالئ  وقاا(3)دلَ ربما :وقاا ال  ات، ف  مبان
 حذـ  ذـن وسـعد هذأـد ، وحذـ  وههللاـ ، وه مان، وهمر، بكر، وحذ  ،-وسهللام ههللايه لىهللاى  -النذ  هن

 وشداد الىامت، ذن وهباد  هرلر ، وحذ  وهائشة، كع ، ذن وحذ   اذت، ذن و لد  ر، وحذ  وقاص،
 .(4)مالا ذن حنَ من إال سماهه ىح وما آخرلن، وطائفة حَو ذن

 مدلَ و مرسال،   ة هو :قالت البام ة  
وقاا اذن معأن :  ة  (5)  ة  :قاا اإلمام حممد : الخزاعى الشامي المكحولي راشد بن محمد -
 قااو (8)بال در ، وقاا االمام اذن م ر: ىدوق  :كان ي وا (7)وقاا مر  آخرت لم يكن به بدَ  (6)

 بةشع ئوضِل حُ  كنت :النضر حذو قاا :ف اا راشد ذن مممد هن ذىح سدلت :اذن حذ  ماتم 
 حما ؟ هنه كتذت حما: شعبة ف اا الخ اهى المكمول  يعنى ه ا راشد ذن مممد فدخال بالرىافة

:   ة ، وكان  دميم وقاا(10)منه المدأث ف  ور ح مداح رحأت ما :الر اق هذد وقاا ،(9)ىدوق  انه
 أرى  كان :قاا مسير حذ  وهن ،(12)ل  هوت إ  ة ، يمأال  :وقاا اذن هدت (11)يمأال ال  هوت 

 سدلت: الصتان  اذراهيم ذن مممد وقاا (14)بال وت  ليَ :النسائ  وقاا (13)ورها وكان الخوارذ ترح
 وقاا(16)بال در اتيم وحرا  الهللاسان ىدوق : المبارا اذن قاا (15)رافضيا كان :ف اا هنه ماتم حبا

  (17).مدأ ه ف  لهللاىدق متمرلا سمعت فيما وكان هةغأربد ههللاى مشتمال كان :ال و  ان  اذراهيم
  (18)غأر ال ال در لموضب فيه تصهللاموا إنما ىدوق  :السا   وقاا به،يعتذر  :الدارقطن  وقاا
 

                                                 

 919ت رل  التي أ  ص  (1)
 16طب ات المدلسأن ص  (2)
 116/ 9ال  ات الذن مبان  (3)
 389 امب التمىأال ص  (4)
 446/ 4بمر الدم  (5)

  464/ 4سااالت مممد ذن ه مان ذن حذ  شأبة الذن المدأن   (6)

  416/ 4سااالت اذن ال نأد  (7)

 178ت رل  التي أ  ص  (8)

 394/ 7لتعدأال ال رح وا (9)

  84/ 4التارلل الصذأر  (10)

  376/ 4شرح ههللاال الترم ت الذن ر    (11)

  474/ 4الصامال ف  ضعفا  الر اا  (12)

  471/ 3الصاشف  (13)

  349/ 4الضعفا  والمتروكأن لهللانسائ   (14)

  978/ 3المغن  ف  الضعفا  لهللا هذ   (15)

 443/ 4تي أ  التي أ   (16)

  464/ 4حمواا الر اا  (17)

 443/ 4تي أ  التي أ   (18)
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 .قالت البام ة : هو ىدوق  (1).المدأث ضعأف :خراش اذن وقاا
 .باق  ر اا االسناد   ات  -

 اإلسناد: ىالحكم عل
ــامى مرســال ومــدلَ ال ي ذــال  ســناد  ضــعأف فيــه: مكمــوا  إ    ،ولــم يىــرحال ا ا ىــرح بالســماإالشَّ

 ف  ه ا اإلسناد . بالسما 
********** 

  :- رحمه هللا-قال ابن األثير  -

  حُتْطعمون :  َأْرُشو  حن حَرادوا لما :خأذر لأيود :قاا حنه]  النَّخال وَخْرص َروامة اذن مدأث ومنه -
ْمت  (2) . ُسْمتا المكم ف  الرَّْشو  سمى.  الَمَرام حت[  الس 

 (114الحديث رقم )
  : -رحمه هللا-(3)قال اإلمام ابن حبان

حخذرنا خالد ذن النضر ذن همرو ال رش  حذو  لد المعـدا بالبىـر  قـاا : مـد نا هذـد الوامـد ذـن  -
غياث قاا : مد نا مماد ذن سهللامة قاا : حخذرنا هذأد ل ذن همر فيما يمس  حذو سهللامة هن نافب 

قاتـال حهـال خأذـر متـى حل ـدهم إلـى قىـرهم -مىهللاى ل ههللايه و سهللا -هن اذن همر : حن رسوا ل
فغهللا  ههللاـى اَّر  والـ ر  والنخـال فىـالمو  ههللاـى حن أ هللاـوا منيـا وليـم مـا ممهللاـت ركـاذيم ولرسـوا 
ل ىهللاى ل ههللايه و سهللام الىفرا  والذيضا  ولخر ون منيا فاشترط ههللاأيم حن ال يكتموا وال يغأذوا 

كا فيه ماا ومهللاـ  لمأـ  ذـن حخطـ  كـان حمتمهللاـه شأئا فإن فعهللاوا فال  مة ليم وال هىمة فغأذوا مس
مأـ  : )  ذـن رلعمـ -ىهللاى ل ههللايـه و سـهللام -معه إلى خأذر مأن ح هللاأت النضأر ف اا رسوا ل

ىـهللاى  -ما فعال مسا مأ  الـ ت  ـا  بـه مـن النضـأر ؟ ( ف ـاا : ح هذتـه النف ـات والمـرو  ف ـاا
ىــهللاى ل ههللايــه و -فدفعــه رســوا ل : ) العيــد قرلــ  المــاا حص ــر مــن  لــا (  -ل ههللايــه و ســهللام

إلى ال بأر ذن العوام فمسه بع ا  وقد كان مأ  قذال  لا قد دخال خربة فو ـدوا المسـا فـ   -سهللام
حذن  ] حذ  [ م أق وحمدهما  وذ ىفية ذنت مأ  -ىهللاى ل ههللايه و سهللام  -خربة ف تال رسوا ل

 رارليم وقسم حمواليم لهللانكث الـ ت نسا هم و  -ىهللاى ل ههللايه و سهللام-ذن حخط  وسذى رسوا ل 
نك وا وحراد حن أ هللاأيم منيا ف الوا : يا مممد دهنا نكون ف  ه   اَّر  نىهللاميا ون وم ههللاأيـا ولـم 

وال َّىمابه غهللامان ي ومون ههللاأيا فكـانوا ال تتفرغـون   -ىهللاى ل ههللايه و سهللام -يكن لرسوا ل 
 - ر  ونخــال وشــ   مــا ذــدا لرســوا لحن ي ومــوا فدهطــاهم خأذــر ههللاــى حن ليــم الشــطر مــن كــال 

يم نُ ملِ َضــوكــان هذــد ل ذــن روامــة يــدتأيم كــال هــام أخرىــيا ههللاــأيم  ــم يُ  -ىــهللاى ل ههللايــه و ســهللام 
وأرادوا أن يرشـوه فقـال شـد  مرىـه  -ىهللاى ل ههللايه و سـهللام -الشطر قاا : فشكوا إلى رسوا ل
ند حم  الناَ إل  وَّنتم حبغ  إل  مـن ول ل د  ئتصم من ه: يا أعداء هللا أتطعموني السحت 

هــدتصم مــن ال ــرد  والخنــا لر واليممهللانــ  بغضــ  إيــاصم ومذــ  إيــا  ههللاــى حن ال حهــدا ههللاــيكم ف ــالوا : 
بعأنـــ  ىـــفية  -ىـــهللاى ل ههللايـــه و ســـهللام -قـــاا : ورحى رســـوا ل واَّر  ذيـــ ا قامـــت الســـماوات 

 رحس  خضر  ف اا : ) يا ىفية ما ه   الخضر  ؟ ( ف الت : كان 
                                                 

 443/ 4تي أ  التي أ   (1)

 145ص  النياية ف  غرل  المدأث واَّ ر الذن اَّ أر(2) 
با   كر خذر  الث يىرح بدن ال  ر هن المخاذر  والم ارهة  –كتا  الم ارهة  –ىميح اذن مبان ( 3)

 9455رقم  44/617
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ف  م ر اذن حذ  م أق وحنا نائمة فرحأت كدن قمرا وقب ف  م رت فدخذرتـه ذـ لا فهللاطمنـ  وقـاا : 
 الَ تَـقَ  مـن حبغـ  النـاَ إلـ َّ  -ىهللاى ل ههللايه و سـهللام-تمنأن مهللاا أ ر  ؟ قالت : وكان رسوا ل 

فعــال ( متــى العــر  وفعــال و    ههللاــ َّ وي ــوا : ) إن حبــاا حلَّــ  و ــ  وحذــ  وحخــ  فمــا  اا يعتــ ر إلــ َّ 
 هــ   لــا مــن نفســ  وكــان رســوا ل ىــهللاى ل ههللايــه و ســهللام يعطــ  كــال حمــرا  مــن نســائه  مــانأن 
وس ا من تمركال هام وهشرلن وس ا مـن شـعأر فهللامـا كـان  مـن همـر ذـن الخطـا  غشـوا المسـهللامأن 
وحل وا اذن همر من فوق ذأت ف اا همر ذن الخطا  : من كان له سيم من خأذر فهللايمضـر متـى 

-ذأنيم ف سميا همر ذأنيم ف اا رئيسيم : ال تخر نا دهنا نكون فأيا كما حقرنا رسـوا ل  ن سميا
ىـهللاى ل -وحذو بكـر ف ـاا همـر لرئيسـيم حتـرا  سـ ط هنـ  قـوا رسـوا ل  -ىهللاى ل ههللايه و سهللام

: ) كأـف بـا إ ا حفضـت بـا رامهللاتـا نمـو الشـام أومـا  ـم أومـا ( وقسـميا همـر ذـأن  -ههللايه و سهللام
 ن شيد خأذر من حهال المدأذية من كا

 تخريج الحديث :
هذـد  ،هنأوسف ذـن يع ـو  ال اضـ من طرلق (2)السنن واآل ار ف  و (1)حخر ه الذأي   ف  الصذرت 

 ، هن مماد ذن سهللامة به بم هللاه .   ذن غياث الوامد
، هـن ممـاد ذـن سـهللامة  الولأد ذن ىـالح ،هنمممد ذن إسماهأال الىائغمن طرلق (3)واذن المن ر 
 بم هللاه .   به

 دراسة رجال اإلسناد:
 سـب ت التر مـة لـه فـ  المـدأث  ة ، تغأر مفظه بـدخر  ،  حماد بن سلمة بن دينار البصري : -

 (494)رقم 
وقـــاا (4)  كـــر  اذـــن مبـــان فـــ  ال  ـــات: حذـــو بمـــر الىـــأرف  ،عبـــد الواحـــد بـــن غيـــات المربـــدي -

وقـاا ىـالح ذـن مممـد  (7)،ىـدوق  قاا اذن م ر:و  (6)ىدوق : قاا حذو  رهة(5)الخطأ  كان   ة 
 قالت البام ة :هو ىدوق كما قاا اذن م ر  (8)ال بدَ به: 
 باق  ر اا اإلسناد   ات .  -

 سناد:اإل ىالحكم عل
شـــعأ   وقـــد ىـــممه مـــن العهللامـــا ، فيـــه هذـــد الوامـــد ذـــن غيـــات المربدت،ىـــدوق  إســـناد  مســـن ،

 (9)إسناد  ىميح وقاااَّرناوط :
 

********** 
 

                                                 

  44561رقم  6/441( السنن الصذر ت 1)

  8/434آل ار السنن وا( 2)

  413/ 44( اَّوسط 3)

 8/136( ال  ات الذن مبان 4)

  44/9( تارلل بغداد 5)

 6/34ال رح والتعدأال  (6)

 467ت رل  التي أ  ص  (7)

 488/ 6تي أ  التي أ  ( 8)

با   كر خذر  الث يىرح بدن ال  ر هن المخاذر  والم ارهة  –كتا  الم ارهة  –ىميح اذن مبان ( 9)
 9455رقم  44/617
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  :- رحمه هللا-األثير  قال ابن -

ـْمتُ  وكـ ا كـ ا فيـه ُيْسـَتمال  مـان   النَّـاَ ههللاـى يـدت ]  المدأث ومنه-  فـ  الرَّْشـو  حت[  باليِديَّـة والس 
ــياد  الُمكــم ــِرد.  ونموهمــا والشَّ ــُر  وههللاــى مــر ً  المــرام ههللاــى الصــالم فــ  وَل  ههللايــه وُيْســتلدا ُحْخــرى  المْك
ر وقد.  بال رآن  (1) .المدأث ف  تصرَّ

  (115الحديث رقم )
  :-رحمه هللا -(2)نعيم األصبهاني  وقال اإلمام أب

 ذـن بشـار  نـا ، سـهللامة ذـن الـرممن هذـد  نـا ، شـعأ  ذـن مممـد  نـا ،(3) ميـان ذـن مممـد حذـو مد نا
 ،(4) حذيـه هـن ، طالـ  حذـ  ذـن ههللاـ  ذـن همـر ذن مممد هن ، المك  ىالح ذن ههللا   نا ، قأراط
  -وسـهللام ههللايـه ل ىـهللاى- ل رسوا ههللاى السور  ه   ن لت لما:  اقا طال  حذ  ذن ههللا   د  هن
  ـا  قـد ، ههللا  يا:  ف اا ههللا  إلى -وسهللام ههللايه ل ىهللاى- النذ  حرسال" والفتح ل نىر  ا  إ ا

 كـان إنـه وحسـتغفر  ، وبممـد  ربـ  وسـبمان ، ل دأـن فـ  أدخهللاون  الناَ ورحأت ، والفتح ل نىر
 كأـف ،ل رسوا يا:  قالوا ،  بعدت الفتنة ف  ال ياد المامنأن ههللاى كت  قد إنه ، ههللا  يا ، توابا

 ،  ل دأـن فـ  ون  ُ دِ ْمـالمُ  وههللاـا ، دأـنيم فـ  إمـدا يم ههللاـى:  قـاا ؟ آمنـا قـد:  ي ولون  وهم ن اتهللايم
 فكأـف ، ح ـال »:  قـاا ، حمـد إلـى مخر ـا الشـياد  وهـدتن  كنـت إنـا ، ل رسوا يا:  ههللا  قاا

 مـا ذأنـت إ  حما ،ل رسوا يا:  قاا ورحسه الهللامية إلى وحشار  ؟ ه   من ه    خضذت اإ  ىذروا
 فإنـا ؛ لهللاخىـومة فاهتد ح ال:  قاا ، وشكر بشر موطن ولصنه ،ىذر بموطن  لا فهللايَ ، ذأنت

 ههللاـى اليـوى  هـدلوا قـد قومـا رحأـت إ ا:  قـاا ، الفهللاأ فدرشدن  ،ل رسوا يا:  قهللات  حمت  مخاىم
 يسـتحل ، بالشـذيات واَّخـ  ، ونييـه حمـر  ل مـن اليـدى فـإن ، اليـدى ههللاـى الـرحت اهـداف ، الرحت
:  قــاا ،  العامـة بــه ليغـيظ الذــرت  ويقتــل ، (7)بالـذكاة والــبخس ، (6)بالهديــة ،والســحت(5) الخمـر

 نواكـا ولـو ، فتنـة حهـال ذـال ، ال:  قـاا ؟ رد  حهال حم فتنة حهال ،  لا فعهللاوا إ ا ،ل رسوا يا هم فما
 . يستن  هم من ل لبعث رد  حهال

 تخريج الحديث :
 .نعيم اَّىذيان   ونفرد به حذإ

 دراسة رجال اإلسناد:
 (572)سب ت التر مة له ف  المدأث رقم  .م يوا الماا ،الرازي  بن عمر سلمة بن الرحمن عبد-
 الصتا ، حىمي ىدوق  ذأروت، ن لال الدمش   موالهم اَّموت  ،شابورٍ  بنِ  ُشعيِب  محمد بن -

                                                 

 145ص  النياية ف  غرل  المدأث واَّ ر الذن اَّ أر(1) 
 1144رقم  41/441َّذ  نعيم اَّىذيان   معرفة الىمابة  (2)
 46/376، سأرحهالم النبال   الشأل بدذ  المعروف ميان، ذن  عفر ذن مممد ذن ل هذد (3)

  146، ت رل  التي أ  ص الياشم  طال  حذ  ذن ههللا  ذن همر (4)

  4/341، في  ال دأر  مالا النذأ  وي وا بالنذأ  الخمر أتناوا حت( بالنذأ  الخمر يستمال) (5)

 ال يام ههللاأيم الوا   َّههللايا الال مة اَّمور من حشذييا وما والشيادات المكم ف  الرشو  حت :باليدية والسمت (6)
 4/345، غرل  المدأث لهللاخطاذ   ذيا

 ال كا  فيه أتدولون  والمكَ العشر باسم الوال  يدخ   مما ميمهللاة وسأن  مةمع وخا  بمومد  : بال كا  والذخَ (7)
 4/891، التيسأر بشرح ال امب الىغأر لهللامناوت 
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 .(1)اَّربعة اَّئمة له روى  و مانون، حربب وله مائتأن سنة مات
وقــاا الــ هذ  : و ــق   .(2)يغــر  :وقــاا ال  ــات فــ  مبــان اذــن  كــر  : المكــي صــال  بــن علــي -
 (5)م ذوا  :وقاا اذن م ر (4)م يوا حهرفه ال ف اا هنه حذ  سدلت :ماتم حذ  اذن وقاا(3)
:  نذيــان ذــن المــارث لــ  وقــاا(6) المــدأث منكــر:  حذــو  رهــة قــاا ي النيســابور  قيــراط بــن بشــار -

 هـو: ف ـاا هنـه ذـىح سـدلت وقاا اذـن حذـ  مـاتم :(8) مناصأر ىام  وقاا الماصم : (7)بال وت  ليَ
 : رهــــــة حذــــــو قــــــاا (9).بــــــه يمــــــتأ وال مدأ ــــــه يكتــــــ  المــــــدأث مضــــــطر  ،الــــــرى  قــــــدم نيســــــاذورى 

 .الىـدق إلـى منـه حقـر ، الضـعف إلـى وهـو ةممفوظـ غأر حمادأث روى :هدت اذن وقاا(10)يك  
  (12).الرحى م ه  أنتمال كانقاا اذن مبان : (11)منه خأر المكم ذن وبشار

 .قالت البام ة : هو ضعأف 
 :وقــاا اذــن م ــر (13) ال  ــات فــ  مبــان اذــن  كــر : طالــب أبــي بــن علــي بــن عمــر بــن محمــد -

 ذنـ  خالفـة حوا دراح قـد وكـان(15) المـدأث قهللاأال وكان ،هنه روى  قد :سعد اذن قااو (14)ىدوق 
قالــت البام ــة :هــو ىــدوق .(17)مرســال  ــد  هــن روى (16)م يــوا مالــه ال طــان اذــن وقــاا.العبــاَ

 اإلسناد: ىالحكم عل
 إسناد  ضعأف :فيه

 : ضعأفالمك  ىالح ذن ههللا و ، : م يوا المااالرا ت  ذن همر سهللامة ذن الرممن هذد
********** 

 
                                                 

 184ت رل  التي أ  ص  (1)
  315/ 7ال  ات الذن مبان  (2)

  14/ 3الصاشف لهللا هذ   (3)

  454/ 6ال رح والتع أال  (4)

 113ت رل  التي أ  ص  (5)

  193/ 3رهة الرا ت ههللا  ساالت الذر ه  ح وبة حذ     (6)

   193/ 3ح وبة حذ   رهة الرا ت ههللا  ساالت الذر ه   (7)

 479/ 4سااالت الس  ت لهللاماصم  (8)

  147/ 3ال رح والتعدأال  (9)

  411/ 4الضعفا  والمتروكأن الذن ال و ت  (10)

   34/ 3الصامال ف  ضعفا  الر اا  (11)

 4/454الم رومأن الذن مبان  (12)

  494/ 9ال  ات الذن  مبان  (13)

  158ت رل  التي أ  ص  (14)

  488/ 4الطب ات الصذرت  (15)

  434/ 5تي أ  التي أ   (16)

  381/ 4تمفة التىأال ف   كر روا  المراسأال  (17)
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  :- رحمه هللا-قال ابن األثير  -

ا ُ  ّل  يمـــأنُ ]  فيــــه(  ه{ )  ســـمح} - ــــ لِ  دائمـــة حت[  والنيــــارَ  الهللاأـــالَ  شــــ   َيغيُضـــيا ال َســــمَّ  الىَّ
ا ُ  والمانَّ ة ساح   فيو َيُسح   َسحَّ  :ي اا.  بالَعطا  واليْطال  وف  كَيْطال  ليا حفعالَ  ال َفْعال ُ  وه  َسمَّ
اً  مألى ّل  يمأن]  رواية .  َهطائـه َمَمـال هـن كنايـة   هنا ها واليمأن.  درالمى ههللاى بالتنولن[  َسمل

 أنْ ُىـــيا وال االســـت ا ُ  يغيُضـــيا ال التـــ  ال َّـــرَّ  كـــالعأن ف عهللايـــا.  منافعيـــا لَصْ ـــر  بـــاالْمتاِل  وَوىـــَفيا
 والهللاأــالَ  واالتســا  الم ــا ِ  َطرلــق ههللاــى العطــا ِ  َمِظنَّــة اَّْصَ ــر فــ  َّنيــا، اليمــأن وَخــصَّ  ، االمِتيــاحُ 
 (1) .الظرف ههللاى وبانمنى والنيار

  (116الحديث رقم )
 :-رحمه هللا-  (2)قال اإلمام البخاري 

َ َنا َ َنا (3)،َِّّ  َهْذـدِ  ْذـنُ  َههللِا    َمدَّ ـام   َهـنْ (4) ،َمْعَمـر   َحْخَذَرَنـا ،الـرَّ َّاقِ  َهْذـدُ  َمـدَّ َ َنا (5)  ،َهمَّ  ،ُهَرْلـَر َ  َحُذـو َمـدَّ
ــ لِ  َهــنْ  ــهِ هَ  َُّّ  َىــهللاَّى- النَِّذ ــااَ – َوَســهللاَّمَ  هللاْي ــأنَ  ِإنَّ  :َق ــأْلَى َِّّ  َيِم ــة   (6)َيِغيُضــَيا اَل  َم ا ُ  َنَفَ  ــالَ (7) َســمَّ  الهللاَّْأ

َمَواتِ  َخهللاقَ  ُمْن ُ  َحْنَفقَ  َما َحَرَحْأُتمْ  َوالنََّيارَ   اْلَمـا ِ  َههللاى َوَهْرُشهُ  َيِمأِنهِ  ِف  َما َأْنُ ْص  َلمْ  َفِإنَّهُ  ،َواََّْْرَ   السَّ
 .َوَلْخِفُ   َأْرَفبُ  (8)اْلَ ْبُ   َحوْ  اْلَفْيُ   اَُّْْخَرى  َأِد ِ َوبِ 

 تخريج الحديث :
بــه  ،هـن معمــر ذـن راشــد ،هــن هذـد الــر اق الىــنعان   مممــد ذــن رافـب ،مـن طرل  (9)حخر ـه مســهللام
 .ذ    منه 

 دراسة رجال اإلسناد:
 ،شيأر مىنف ،فظما   ة، الىنعان  بكر حذو :الحميري  نافع بن همام بن الرزاق عبد -

 خمَ وله ،هشر  إمدى سنة مات التاسعة من ،أتشيب وكان فتغأر ،همر  آخر ف  هم 
 (11)وهد  اذن م ر ف  الطب ة ال انية من المدلسأن والمدأث ال أالد م هبه  ، (10)و مانون 

 سمب من فسما  فأتهللا ن أهللا ن وكان همر  آخر ف  هم : منذال ذن حممد قاا،وبالنسبة الختالطه 

                                                 

 145ص  النياية ف  غرل  المدأث واَّ ر الذن اَّ أر(1) 
  7145رقم  431/ 5الما    با  وكان هرشه ههللا –كتا  التومأد  –ىميح الذخارت  (2)
 114، ت رل  التي أ  ص  السعدت ن يح ذن  عفر ذن ل هذد ذن ههللا  (3)

 914، ت رل  التي أ  صالبىرت  هرو  حذو موالهم اَّ دت راشد ذن معمر (4)

  971، ت رل  التي أ  صهتبة حذو الىنعان  كامال ذن منبه ذن همام (5)

  7/81نووت ههللا  مسهللام ، شرح الأن ىيا ال حت :يغيضيا ال (6)

 مكا  وال ان  اَّشير اَّىح هو وه ا المىدر ههللاى بالتنولن سما  حمدهما ذو يأن سما  ضبطوا سما : (7)
 7/81، شرح النووت ههللا  مسهللام  الدائم الى  والسح لهللاأد ىفة فعال  وو نه الوىف ههللاى بالمد سما  ال اض 

 44/459، فتح البارت  بالعطا  اإلمسان الفي وب بالموت اَّرواح قب  بال ب  المراد هيا  قاا (8)

 554رقم  654/ 3با  المث ههللا  النف ة وتبشأر المنفق بالمهللاف  –كتا  ال كا   –ىميح مسهللام   (9)
،تي أ  الصماا  2/32،وال رح والتعدأال  11، وانظر تر مته ف  بمر الدم ص 314ت رل  التي أ    (10)

 2/272تي أ  التي أ   5/215،والصاشف  52/12
 34طب ات المدلسأن  )11(
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 منه سمب ومن البىر ىميح وهو المئتأن قذال حتأته: حيضا وقاا . ش   ال المئتأن بعد منه
 (2).خر آب هنه كت  لمن نظر فيه: النسائ  وقاا.(1)السما  ضعأف فيو بىر   ه  بعدما
 آخر ف  هنه كت  َّنه هنه الدذرت  إسماق مدأث من ك أراً  استنكر إنه: الىالح اذن وقاا
قالت البام ة : هو   ة ،تغأر بعدما هم   ومدلَ (3).اإلطالق ههللاى ةم  فيو وبال مهللاة همر 

 من ال انية ،ورم  بالتشيب 
 .باق  ر اا االسناد   ات  -

 اإلسناد: ىالحكم عل
 إسناد  ىميح ،حخر ه  اإلمام الذخارت ومسهللام .

********** 
 :- رحمه هللا -قال ابن األثير -

 غـار ً  ههللاـأيم حِغـْر :  الشـام إلـى  يشـه حنفـ  مـأن سـامةَّ قـاا حنـه]  بكـر حذـ  مدأث ومنه(  ه)  -
ا َ   (4). تهللاذ ث   غأر من َدْفعةً  الَبال  ههللاأيم تُسح   حت[  َسمَّ

  (117الحديث رقم )
 . تخريج له ىقالت الباحثة : لم أعثر عل

********** 
  :- رحمه هللا-قال ابن األثير  -

نيا]  ال بأــر مــدأث وفــ (  ه)  ة   ِمْنمــة   مــن ههللاــىَّ  حهــونُ  وَلهللاــد   ولــروى  ِســَمناً  ُمْمتهللائــة شــا  حت[  ســامَّ
 الــَوَدا تُىــ ل  كدنيــا وُســمومة ُســموما بالصســر ح  ِســتَ  الشــا ُ  َســمَّت :ي ــاا.  بمعنــا  وهــو سْمَســامة

 (5) .ىبلاً 
 (118الحديث رقم )

 :- رحمه هللا-   (6)قال اإلمام ابن ماجه 
ذراهيم ، همار ذن هشام  ذن  كرلا يمأى حذو مد نا قالوا ،الىباح ومممد ،الم ام  المن ر ذن وا 

 -سهللام و ههللايه ل ىهللاى- ل رسوا مب كنا قاا ،سعد ذن سيال هن،(7)ما م حذو مد نا ، منظور
 فو ؟ اصاحبه على هينة هذه أترون )   ف اا.  (8)ذر هللايا شائهللاة مأتة بشا  هو فإ ا  المهللايفة ذ ت

                                                 

 4/71المختهللاطأن لهللاعالئ   (1)
 4/315الضعفا  والمتروكأن لهللانسائ  )2(

  4/71المختهللاطأن لهللاعالئ    )3(

 131ص  النياية ف  غرل  المدأث واَّ ر الذن اَّ أر(4) 
 131ص  النياية ف  غرل  المدأث واَّ ر الذن اَّ أر(5) 
 1441رقم  4476/ 3م ال الدنيا  با  –سنن اذن ما ه  كتا  ال هد  (6)
 317، ت رل  التي أ  ص المدن  التمار اَّف ر اَّهرذ ما م حذو دأنار ذن سهللامة(7) 
  7/171، ماشية السندت ههللا  اذن ما ه  ااِلْنِتَفا  ِمنْ  ِرْ هللاَيا َراِفَعة َحتْ :  ( ِذِرْ هللِاَيا َشاِئهللاة)  (8)
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 ل هند ت ن  الدنيا كانت ولو.  صاحبها على هذه من هللا على أهون  للدنيا ييده نفسي الذي
 .( حذداً  قطر  منيا كافرا س ى ما بعوضة  ناح

 تخريج الحديث :
ــدنيا (3)،والذأي ــ  (2)،المــاصمو  (1) ،الطذرانــ حخر ــه  ســعأد ذــن ســهللايمان مــن طرلــق  (4) ،واذــن حذــ  ال

 .به بم هللاه  الواسط  ،هن  كرلا ذن منظور،
 .      منهبه ذ ،هن  كرلا ذن منظور، اذن كاس  )يع و (ن طرلق م(5)وحخر ه اذن حذ  هاىم 

 دراسة رجال اإلسناد:
 ســاعدة بــن الخــزرج بــن عمــرو بــن حارثــة بــن ثعلبــة بــن خالــد بــن مالــ  بــن ســعد بــن ســهل -

 و ههللايه ل ىهللاى- النذ  فغأر  م ناً  اسمه كان :ي اا الىمابة مشاهأر من :الساعدي األنصاري 
 مـن آخر وهو سنة هشر  خمَ ذنا وهو -سهللام و ههللايه ل ىهللاى- النذ  مات :ال هرت  قاا -سهللام
 .(6)وتسعأن إمدى سنة مات الىمابة من بالمدأنة مات
  (9) سب ت التر مة له ف  المدأث رقم   ة ،محمد بن الصباح بن سفيان الجرجاني :  -
 (374) أث رقم سب ت التر مة له ف  المد  ة روت له الذخارت ،  إبراهيم بن المنذر : -

لمي ُنصيرٍ  بنِ  عمارٍ  هشام بن  -   ، أتهللا ن فىار كذر م رئ، ىدوق  الخطأ ، الدمش   ،الس 
 خمَ سنة مات ذ  ة، ليَ معروف لصن الخياط، معروف من سمب وقد حىح، ال ديم فمدأ ه

 .(7)اَّربعة واَّئمة الذخارت، له روى  الىميح، ههللاى ومائتأن وحربعأن
 .(9)ىدوق  :ماتم حذو وقاا .(8)وق ىد   ة :الع هللا  قاا .

 دمشـق خطأـ  المـافظ: الـ هذ  وقـاا(11) بـه بـدَ ال :النسائ  وقاا (10)ال  ات ف  مبان اذن و كر  

 التمـدأث، ههللاـى اَّ ـر  حخـ   ههللايـه وحنكـر :م ـر اذـن وقاا(13)خفأف طياش :حممد وقاا(12) وهالميا

ن فمـدث تمفـظ كنـت إن :لـه قهللات الفرهيان  وقاا  هـ   حخر ـت حنـا :قـاا ، تهللا ـن فـال تمفـظ ال كنـت وا 

قـاا ،(14)"أذدلونـه الـ أن ههللاـى إ مـه فإنمـا سـمعه مـا بعـد ذدلـه فمـن" تعـالى ل وقـاا ىماماً  اَّمادأث
 مناق  ف  وال ان  الذأو ، ف  حمدهما مدأ أن سوى  ىميمه ف  الذخارت  هنه أخرذ لماذن م ر : 

 لـ  تذـأن مما كتابه ف  ماله  ميب وه ا  ف،المعا تمرلم ف  مدأ ا اَّشربة ف  هنه وههللاق بكر، حذ 

                                                 

 9811رقم  497/ 6المع م الصذأر لهللاطذران   (1)
 7817رقم  416/ 1المستدرا لهللاماصم  (2)
 41168رقم  439/ 7شع  اإليمان لهللاذأي    (3)
 4رقم  4/3ال هد الذن حذ  الدنيا  (4)
 444رقم  61/ 4ال هد الذن حذ  هاىم  (5)
  4/311اإلىابة ف  تمأأ  الىمابة   (6)

 974ت رل  التي أ  ص  (7)
 443/ 3ال  ات لهللاع هللا   (8)
 66/ 5ال رح والتعدأال  (9)

 344/ 5ال  ات الذن مبان  (10)
  318/  41تي أ  التي أ   (11)
 447/ 3الصاشف  (12)
  391/ 41تي أ  الصماا  (13)

 (484سور  الب ر  رقم )( 14)
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 ال وتهللا نـه اختالطـه حن م ـر اذـن حشـار وقـد ىـدوق، هـو :قالـت البام ـة  (1) حههللاـم ول بـه امـتأ حنـه
 لـيَ ولصنـه المتـدخر، مدأ ـه ىـمة يعنـ  وهـ ا ، حىـح ال ـديم مدأ ـه :تر متـه فـ  قـاا مأـث يضر،

 .المفظ وتغأر الصذر بسذ  و لا المت دم مدأ ه وىمة ب و 
 .وقد ح مب العهللاما  ههللا  ضعفه (2)عأف ض:  زكريا بن منظور

 .باق  ر اا االسناد   ات  -
 اإلسناد: ىالحكم عل

 ، كرلا ذن منظور : ضعأف ،إسناد  ضعأف فيه -
********** 

   :-رحمه هللا-قال ابن األثير  -

 (3) .َسمأنة   حت[  ساح ل  َ ُ ور   ههللاى مررتُ ]  هباَ اذن مدأث ومنه
  (119ث رقم )الحدي

 تخريج له. ىقالت الباحثة : لم أعثر عل 
 ********** 

  :- رحمه هللا-قال ابن األثير  -

ن الســامعأن قهللاــو  َيىــرف مــا منــه حت[  لِســْمرا الَذيــان مــن إنَّ ]  فيــه(  ه{ )  ســمر} -   كــان وا 
 فيكـون  ِبسـْمِر  لسـامرا يْكَتسـبه مـا اإلْ ـم مـن بـه يْكَتسـ  مـا الَذيـان من إنل  معنا  :وقأال.  مقل  غأرَ 
 بـــه وُلَترضـــى ال هللاـــو ُ  بـــه ُيْســـتمااُ  َّنـــه ،الَمـــْدح َمْعـــر  فـــ  يكـــون  حن ول ـــو ُ ، الـــ َّم َمْعـــِر  فـــ 

ْع  به وُيْستْن ا الساخط  (4) .وْ يه هن الشى  َىرفُ :  كالميم ف  والسمرُ .  الىَّ
  (111الحديث رقم )

 :-رحمه هللا-   (5)قال اإلمام البخاري 
َ َنا  َُّّ  َرِضـ َ - ُهَمـرَ  ْذنِ  َِّّ  َهْذدِ  َهنْ ، َحْسهللامَ  ْذنِ  َ ْلدِ  َهنْ  (7)،َماِلا   َحْخَذَرَنا(6) ،ُأوُسفَ  ْذنُ  َِّّ  َهْذدُ  َمدَّ
َُ  َفَعِ ــ َ  َفَخَطَبــا اْلَمْشــِرقِ  ِمــنْ  َرُ ــاَلنِ  َقــِدمَ  َحنَّــهُ - َهْنُيَمــا  َُّّ  هللاَّىَىــ- َِّّ  َرُســواُ  َفَ ــااَ  ،ِلَذَياِنِيَمــا النَّــا
 .ل ِسْحرٌ  اْلب ي انِ  ب ْعه   ِإنَّ  أ وْ  ل ِسْحًرا اْلب ي انِ  ِمنْ  ِإنَّ  -َوَسهللاَّمَ  َههللاْيهِ 

 تخريج الحديث :
 .نفرد به اإلمام الذخارت دون اإلمام مسهللامإ

 دراسة رجال اإلسناد:
 . ميب ر اا االسناد   ات  -

                                                 

 115/ 4فتح البارت شرح ىميح الذخارت   (1)
 346ت رل  التي أ  ص   (2)

 131ص  النياية ف  غرل  المدأث واَّ ر الذن اَّ أر(3) 
 131ص  اية ف  غرل  المدأث واَّ ر الذن اَّ أرالني(4) 
با   –، وكتا  النكاح 9767رقم  448/ 7إن من الذيان لسمرا با  – الط كتا   –ىميح الذخارت  (5)

  9416رقم  7/45الخطبة 
 441، ت رل  التي أ  ص  التنيس  أوسف ذن ل هذد هو (6)

 946ت رل  التي أ  ص ، اَّىبم  همرو ذن هامر حذ  ذن مالا ذن حنَ ذن مالا هو (7)
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 اإلسناد: ىالحكم عل -

 ت.إسناد  ىميح ،حخر ه اإلمام الذخار 
********** 

   :-رحمه هللا-قال ابن األثير  -

ـــه ّل  ىـــهللاى- ّل  رســـواُ  مـــاتَ ]  هائشـــة مـــدأث وفـــ (  َ)  ـــأن- وســـهللام ههللاي ـــْمِرى  ذ [  وَنْمـــرى  َس
ــْمر َئــةُ :  السَّ ــْمر وقأــال.  منــه َســْمَرها ُيمــَاِ ى ومــا ىــدِرها إلــى ُمْســَتِند وهــو مــاتَ  حنــه حت الرِل  مــا السَّ
 سئال وحنه وال يم المع مة بالشأن حنه بعضيم هن الُ َتذى ومكى.  الَبْطن هللاىحهْ  من بالُمهللاْ وم َلِىق
ميا حىـابعه ذــأن فَشـبَّا  لــا هـن  َضــمَّْته وقــد مـات حنــه حت:  إليـه شــأئاً  يُضـم كدنــه ىــدِر  هـن وقــدَّ

ْ ر وَىْدِرها رهاَنمْ  إلى ِذَأَدْأيا اُ  مفوظُ موال.  حيضا الََّ ن وهو التَّْشذياُ :  والشَّ  (1) . اَّول
  (111الحديث رقم )

 :-رحمه هللا-  (2)قال اإلمام البخاري 
َ َنا َ َنا (3)،َمْرَلم َحِذ  اْذنُ  َمدَّ  َُّّ  َرِضـ َ - َهاِئَشـةُ  :َقاَلـْت  َقـااَ  (5) ،َ ُمهللاْيَكـة َحِذـ  اْذـنَ  َسـِمْعتُ  (4)،َنـاِفب   َمـدَّ
ِفي ب ْيِتي ِفي -هللاَّمَ َوَسـ َههللاْيهِ  َُّّ  َىهللاَّى- النَِّذ    ُتُوفِل َ - َهْنَيا ب ْين ن ْوب ِتي و  ـْحِري  و  ن ْحـِري  س   َُّّ  َوَ َمـبَ  و 
ــْأنَ  ــهِ  ِرلِ ــ  َذ ــْت  َوِرلِ  ــدُ  َدَخــالَ : َقاَل ــهِ  َُّّ  َىــهللاَّى- النَِّذــ    ِبِســَواا  َفَضــُعفَ  الــرَّْمَمنِ  َهْذ ــهُ  -َوَســهللاَّمَ  َههللاْي  َهْن

 .هِ بِ  َسَنْنُتهُ  ُ مَّ  َفَمَضْغُتهُ  َفَدَخْ ُتهُ 
 تخريج الحديث :
 هيس  ذن أونَ ،هن همر ذن سعأد، هن اذن حذ  مهللايكة من طرلق  (6)حخر ه الذخارت 
 .به بم هللاه و لاد  
بـه ذ ـ    ،هـن هـرو  ذـن ال بأـر ،هـن هشـام ذـن هـرو ، مماد ذن حسـامة من طرلق(7)حخر ه مسهللام 

 .منه 
 دراسة رجال اإلسناد:

 .ر اا االسناد   ات  ميب -
 ناد:اإلس ىالحكم عل -

 إسناد  ىميح ،حخر ه اإلمام الذخارت.
  

********** 
 
 

                                                 

 131ص  النياية ف  غرل  المدأث واَّ ر الذن اَّ أر(1) 
 4411رقم  1/84ما  ا  ف  ذأوت ح واذ النذ   با – فر  الخمَ كتا   –ىميح الذخارت  (2)
 341ت رل  التي أ  ص ، ال مم  مرلم حذ  ذن سالم ذن مممد ذن المكم ذن سعأد (3)

 995، ت رل  التي أ  ص همر ذن مولى المدن  ل هذد حذو نافب (4)

  443، ت رل  التي أ  صمهللايكة حذ  ذن ل هذد ذن ل هذأد ذن ل هذد (5)
 1194رقم  6/44مر  النذ  ووفاته  با – كتا  المغا ت  –ىميح الذخارت  (6)
 3114رقم  4854/ 1ف  فضال هائشة رض  ل هنيا  با –فضائال الىمابة كتا   – مسهللامىميح (7) 
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  :- رحمه هللا-قال ابن األثير  -

 ي ـاا.  ِرَئتُـا حت[  َسـْمُرا اْنـَتَفل:  ربيعـة ذـن لُعْتبـة قـاا]  ذـدر أـوم  يـال حذـ  مدأث ومنه(  َ) 
 (1) .لهللا بَانْ   لا

  (112الحديث رقم )
 :-رحمه هللا-(2)قال اإلمام البيهقي 

 هتـا  ذـن ل هذد ذن مممد بكر حذو حخذرنا:  قاا ذبغداد ، ال طان الفضال ذن المسأن حذو رناحخذ
 إسـماهأال حخذرنـا:  قـاا ، ال ـوهرت  المغأـر  ذـن ل هذـد ذـن ال اسـم مممـد حذو حخذرنا:  قاا العذدت

 ح ه بــة ذــن موســى ، همــه هــن ، ه بــة ذــن إذــراهيم ذــن إســماهأال مــد ن :  قــاا ، حويــَ حذــ  ذــن
 ،  ـدت مـد ن :  قاا ، الشعران  مممد ذن إسماهأال حخذرن :  قاا ، المافظ ل هذد حذو حخذرناو 

 ، ه بـة ذـن موسـى هـن ، فهللاـيح ذـن مممـد حخذرنـا:  قـاا ، الم امـ  المن ر ذن إذراهيم حخذرنا:  قاا
 فمكـث »:  قـاا ه بـة ذـن موسـى ، همه هن ، إسماهأال مدأث لفظ وه ا : شيا  اذن قاا:  قاا
 مـر  ذـن سفيان حذو حقذال  م ، شيرلن المضرم  اذن قتال بعد- وسهللام ههللايه ل ىهللاى- ل وارس
 ، نوفـال ذـن مخرمـة وفـأيم ، كهللايـا قـرلش بطـون  من راصبا سبعون  ومعه ، الشام من قرلش هأر ف 

:   يـال َّذـ  هتبـة وقـاا .... ، مكـة حهـال خـ ائن ومعيـم بالشام ت ارا وكانوا ، العاص ذن وهمرو
 وقــالوا ، لهللا تــاا  مىــافيا قــرلش وحخــ ت ، حرشــد اَّمــرلن حت ،(3) ســحره انــتفخ مــن ليــوما ســتعلم
-ل ذرسوا فدطاف فرسه ههللاى همأر ف عد ، وحىمابه مممدا لنا فام ر ارك :  وه  ذن لعمأر
  ادوا ، م اتـال ذ هللا مائـة مـ رتيم:  ف ـاا المشـركأن إلـى ر ـب  ـم ، وحىـمابه -وسـهللام ههللايـه ل ىهللاى
 ليــم هــال حنظــر متــى حنظرونــ  ولصــن ،  لــا ونمــو ، بعأــرا ســبعأن ومــ رت ، شــأئا ىــوان  حو شـأئا
 ههللايـــه ل ىـــهللاى- ل رســـوا مـــوا فدطـــافوا ، معـــه خـــأهللايم وبع ـــوا مـــوليم فدطـــاف ؟خذـــ   حو مـــدد
نما ، خذ   وال ليم مدد ال:  ف الوا ر عوا  م ، وحىمابه -وسهللام .  مـدصوا طعـام  ـ ور حصهللاة هم وا 
  واضط ب ، فاَر بمائة ور عوا الىف ههللاى همأر فممال ،(4) ال وم ذأن شرَّ مَ :  لعمأر وقالوا
 .... المدأث  حا نكم متى ت اتهللاوا ال:  َّىمابه وقاا- وسهللام ههللايه ل ىهللاى- ل رسوا

 تخريج الحديث :
 .نفرد به اإلمام الذأي   إ

 دراسة رجال اإلسناد:
  (51 ) ت التر مة له ف  المدأث رقم سبىدوق ، فيه تشيب ،محمد بن عبد هللا الضبي :  -
ســب ت التر مــة لــه فــ   ىــدوق لــه حخطــا  ، :إســماعيل بــن عبــد هللا بــن عبــد هللا األصــبحي  -

 .(222 )المدأث رقم
 حربب سنة مات بغداد ن لال البىرت  موالهم هللا  الع نىر حذو الخفاف عطاء بن الوهاب عبد -

 ،(5)ومائتأن ست سنة وي اا
                                                 

 131ص  النياية ف  غرل  المدأث واَّ ر الذن اَّ أر(1) 
  574رقم  444/ 4دالئال النذو   (2)
 1/433، غرل  المدأث الذن سالم  كدنيم إنما حرادوا الرئة وما معيا :انتفل َسْمُر  (3)

، تفسأر غرل  ما ف  ذأن ال وم يمرش تمرلشا إ ا حغرى ذأنيم و حفسد قهللاوبيم وحخر يم إلى التباغ  مرش (4)
 4/53الىميمأن 

 644/ 4ت رل  التي أ  الذن م ر  (5)
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 ،اً معروفـ المدأث ك أر كان:سعد اذن قاا .(1)ربعةواَّ ومسهللام العباد حفعاا خهللاق  ف الذخارت  له روى  

 ،(6)والـدارقطن  ،(5)شـاهأن واذـن (4)بـدَ بـه لـيَ :  مـر وقـاا ،(3) معـأن ذـن يمأـى و  ـه ،(2) اً ىدوق
 .(9) بـه بـدَ ال : هدت اذن وقاا ،(8)الىدق ممهللاه مدأ ه يكت : ماتم حذو قاا (7)سفيان ذن والمسن

  :الذـ ار وقـاا ، "مضـطر  المـدأث ضـعأف"(12)والع أهللاـ  ،(11)حممد قاا .(10)ىدوق : ال هذ اا وق
  :م ـر اذـن وقـاا ،(14)بـال وت  لـيَ  :النسـائ  وقـاا ،(13)مدأ ـه العهللاـم حهـال امتمـال وقـد ب ـوت  لـيَ

  ـور هن ذتدليسه قاا وممن ،  ور هن دلسه :ي اا العباَ ف  مدأ ا ههللايه حنكروا حخطد ربما ىدوق 
 والخطأـ  ،(16)  رهـة وحذـو ،(15)منـاصأر حمادأـث حقـوام و  ـور هـن أـدلَ كـان :قـاا مأـث رت الذخـا

 مكموا هن  ور هن روا  امدأ ً  الخفاف ههللاى حنكروا :سدت اَّ مممد ذن ىالح وقاا ،(17) البغدادت
 هـ ا  :ي ـوا معـأن اذـن وكـان ،  غأـر  ههللايه حنكروا وما(18) ال تهللاى فضال ف  هباَ اذن هن كرل  هن

  دلَ ولعهللاه  ور مد نا فيه ي ال لم :الوها  وهذد ىالح قاا .موضو  المدأث
 .(19)بالسما  فأيا التىرلح   والت  أ التاسعة المرتبة ف  م ر اذن  كر  .، فيه
 . الممى   ور هن ولدلَ ، أخط   ىدوق  هو : ةالبام  تقال
 قـــااو (20) قـــاا الـــ هذ  :   ـــة : االســـلمي يقـــال هللا عبـــد أبـــو ســـليمان بـــن فلـــي  بـــن محمـــد-

 ذـن فهللاـيح: ي ـوا معـأن ذـن يمأـى سـمعت: هذأـدل ذـن ىـالح ذـن معاويـةوقـاا   (21)  ة :الدارقطن 

                                                 

  458/ 6تي أ  التي أ  (1) 
 444/ 7الطب ات الصذرت الذن سعد  (2)
  84/ 1رواية الدورت  –تارلل اذن معأن  (3)
  4/491رواية ه مان الدارم   –تارلل اذن معأن  (4)
  467/ 4تارلل حسما  ال  ات الذن شاهأن  (5)
  149/ 1مأ ان اإلهتداا لهللا هذ   (6)
  111/ 6تي أ  التي أ  الذن م ر  (7)
  73/ 6ال رح والتعدأال الذن حذ  ماتم  (8)
  356/ 9الصامال الذن هدت  (9)

 149/ 1مأ ان اإلهتداا لهللا هذ   (10)
  498/ 3الىعفا  والمتروكأن الذن ال و ت  (11)
  841/ 4الضعفا  الصذأر لهللاع أهللا   (12)
 111/ 6ي أ  التي أ  الذن م ر ت (13)
  318/ 4الضعفا  والمتروكأن لهللانسائ   (14)
 111/ 6تي أ  التي أ  الذن م ر  (15)
  73/ 4َّذ   رهة  –المدلسأن  (16)
  418/ 4 امب التمىأال ف  حمكام المراسأال لهللاعالئ   (17)
  4763 هنه رقم سنن الترم ت ، حذوا  المناق  ، با  مناق  العباَ ذن هذد المطهللا  رض  ل (18)
  14/ 4طب ات المدلسأن الذن م ر  (19)
  3/639المغن  ف  الضعفا   (20)

  461/ 5تي أ  التي أ   (21)
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 .(3)وقاا اذن م ر : ىدوق أيم  (2)و كر  اذن مبان ف  ال  ات  (1).اذنه وال، ذ  ة ليَ سهللايمان
 ذـن دمممـ ههللاـى يممـال معـأن ذـن يمأـى كـان: ي ـوا ذـىح سـمعت ذن حذ  ماتم : الرممن هذدوقاا 
 .(4) ال وى  ذ اا ليَ بدَ به ما: قاا ؟ فيه قولا فما ذ َّ ف هللات ،سهللايمان ذن فهللايح
 .( 275)سب ت التر مه له ف  المدأث رقم  له الذخارت، ى   ة رو  :الحزامي المنذر بن إبراهيم -
 فـ  ارتذـت :المـاصم قاا الماصم شأو  من: النيسابوري  الشعراني الفضل بن محمد بن إسماعيل-

 .(6)لنفسه وخرذ و مب ورمال  د  هن روى  ال  ة العاذد قاا اذن العماد : (5)الشأو  بع  ل يه
 : لم حه ر ههللا  تر مة له . محمد بن الفضل الشعراني-

 (7) نكتـ  فهللاـم بعـدنا مـدثقاا اذن حذ  ماتم :   :بغدادي الجوهرى  المغيرة بن هللا عبد بن القاسم
 .  (8)مدمون    ةقاا الدارقطن  : .هنه

 .ق  ر اا االسناد   ات با -
 اإلسناد : ىالحكم عل -
 إسناد  ضعأف :فيه مممد ذن الفضال الشعران  : لم حه ر ههللا  تر مة له  -

********** 
  :- رحمه هللا-قال ابن األثير  -
مور]   كر وفيه(  َ)  -  الطَّعام من به ُأَتسملر ما اسمُ  بالفتح وهو موضب غأر ف  مكررا[  السَّ

را  موبا.  والشَّ ـوا  إن :وقأـال.  بـالفتح ُأْرَوى  ما وحص رُ .  نفُسه والفعالُ  المىدرُ  لضَّ  ،بالضـم.  الىَّ
 (9) .الطعام ف  ال الفعال ف  وال وا ُ  واَّ ر والذرَكةُ .  الطعام بالفتح َّنه

  (111الحديث رقم )
  :-رحمه هللا- (10)قال اإلمام البخاري 

  َ َ َنا آَدُم ْذُن َحِذ  ِإَيا َ َنا َهْذـُد اْلَعِ لـِ  ْذـُن ُىـَيْأ   ،(11)َنا ُشـْعَبُة َمدَّ َ  ،َمدَّ ََ ْذـَن  :َقـااَ  ،َمـدَّ َسـِمْعُت َحَنـ
ُ َهْنهُ -َماِلا   َّّ ُ َههللاْيِه َوَسهللاَّمَ -َقاَا َقاَا النَِّذ     -َرِضَ   َّّ ُموِر َذَرَكةً  -َىهللاَّى  ُروا َفِإنَّ ِف  السَّ  .َتَسمَّ

 تخريج الحديث :
حنَ ذن ،هن هذد الع ل  ذن ىيأ حذو هوانه الوضاح ،هن قتاد  ،و ن طرلق م (12) حخر ه مسهللام

 مالا،به بم هللاه.
                                                 

  8/95ال رح والتعدأال  (1)

  7/111ال  ات الذن مبان  (2)

 913ت رل  التي أ  ص  (3)

   8/95ال رح والتعدأال  (4)

  141/ 4لسان المأ ان  (5)

  3/474العماد ش رات ال ه  الذن  (6)

 7/443 ال رح والتعدأال (7)

 144/ 43تارلل بغداد  (8)

 131ص  النياية ف  غرل  المدأث واَّ ر الذن اَّ أر(9) 
 4534رقم  4/35ذركة السمور من غأر إأ ا   با – الىومكتا   –ىميح الذخارت  (10)

 366ل  التي أ  ص ت ر  ،شعبة ذن الم اذ ذن الورد العتص  موالهم حذو بسطام الواسط هو ( 11)

 4159رقم  3/771با  فضال السمور و تدصأد إستمبابه  –كتا  الىيام  –ىميح مسهللام ( 12)
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 دراسة رجال اإلسناد:
  ميب ر اا السند   ات  -
 اإلسناد:ى الحكم عل -

 إسناد  ىميح ،حخر ه اإلمام الذخارت ومسهللام.
********** 

 :-  رحمه هللا-قال ابن األثير  -

 (1). [ فسَمُطوها شا ً  اَّْهراذ  ليم فدخرذ]  المدأث ومنه(  ه)  -
  (114الحديث رقم )

نما عثرت عليه بلفظ فسخطوها ،بدل فسحطوها   لم أعثر علي الحديث بنفس لفظ ابن األثير ،وا 
 :-رحمه هللا - (2)اإلمام الطبراني  قال

،  نا َهمِل  ِإْذَراِهيُم ذـن ُمَممَّـد   اِفِع   َ َنا َحْمَمُد ذن ُمَممَّد  الشَّ ِ ذـن َمدَّ َّّ ،  نـا َيْمَأـى ذـن ُسـهللاْيم ، َهـْن َهْذـِد 
ُ َههللاْيــِه َوَســهللاَّمَ  َّّ ، َهــْن َحْســَماَ  ذنــِت َأِ لــَد، َحنل النَِّذــ َّ َىــهللاَّى   ُهْ َمــاَن ذــن ُخَ ــْيم ، َهــْن َشــْيِر ذــن َمْوَشــ  

، َفـَ َكُروا َحنَُّيـْم َنَ ُلـوا ِفـ  َحْر ِ  ، َفَدْىـَبُموا، َفـِإَ ا ُهـْم ِذَرُ ـال  ِفـ   َبَعَث َبْعً ا ِإَلـى َضـاِمَيِة ُمَضـر  َىـْخر 
ْنَيـا،  ُـمَّ َحْخـَرَذ ُقبَّة  َلُه ِبِفَناِئِه َغْنم ، َفَ اُ وا َمتَّى َوَقُفوا َههللاْيِه، َفَ ـاُلوا: اْمِرْ َنـا، َفـَدَمَرَ ُهْم َشـاً  َفَطَذُخـوا مِ 

 ِمْن َشاِ  َلْمم  ِإال َشا   َماِخ   َحْو َفَمال  َفَسَعُطوا، َفَدَخُ وا  ِإَلْأِيْم َفَسَخُطوَها، ُ مَّ َقاَا:َما َبِ َ  ِف  َغَنِم 
ِتِه، َفَ اُلوا: ِمْنَيا َشاً  َفهللامَّا َحْظَيُروا واْمَتَرُقوا َوُهْم ِف  َأْوم  َىاِئف  ال ِظالَّ َمَعُيْم، َقاُلوا: ُغَنْيَمَتُه ِف  َمَظهللاَّ 

ـــالِل ِمـــْن َهـــِ ِ  ا ، َفَ ـــاَا: ِإنَُّكـــْم َمَتـــى َنْمـــُن َحَمـــق  ِبالظِل ْلَغـــَنِم، َفَ ـــاُ وُ ، َفَ ـــاُلوا: حْخـــِرْذ َهنَّـــا َغَنَمـــَا َنْســـَتِظال 
ْأــ ِ َوِبَرُســوِلِه، َوَقـْد َىــهللاَّْأُت َوَ كَّ نِلـ  َرُ ــال  َقــْد آَمْنـُت ِبــاَّللَّ ُت، َفــَدْخَرُ وا ُتْخِرُ وَهـا َتْيهللِاــُا،َفَتْطَرُح َحْوالَدَهــا، َواِ 

هللاَذْث ِإال َساَهًة ِمْن َنَيار  َمتَّى َتَناَهَرْت َفَطَرَمْت. َحْوالَدَها، َفاْنَطهللاَق َسـِرلًعا َمتَّـى َقـِدَم َههللاـى َغَنَمُه َفهللاْم أَ 
ُ َههللاْيـِه َوَسـهللاََّم غَ  َّّ ُ َههللاْيِه َوَسهللاََّم، َفَدْخَذَرُ  اْلَخَذـَر، َفَغِضـَ  النَِّذـ   َىـهللاَّى  َّّ ا،  ُـمَّ َضـًبا َشـِدأدً النَِّذ ِل َىهللاَّى 

َْ َمتَّى َأْرِ َب اْلَ ـْومُ  ، َفُسـرِلَت َهـِن  َقاَا:اْ هللِا ـا َرَ ُعـوا َ َمـَب َذْأـَنُيْم َوَبْأَنـُه، َفتَـَواَتُروا َههللاْيـِه َكـِ    َكـِ    َفهللامَّ
 َِّّ ، َقاَا: َحَما َو ُ َههللاْيِه َوَسهللاََّم، َفهللامَّا َرَحى َ ِلَا اََّْهَراِذ   َّّ نَُّيْم  النَِّذ ِل َىهللاَّى  َ ِلَيْعهللاُم َحنِل  َلَىاِدق  َواِ  َّّ ِإنَّ 

ُ َههللاْيــِه َوَسـهللاَّ  َّّ َِ النَِّذــ ِل َىـهللاَّى  ، َفَوَقــَب ِفــ  َنْفـ
ِ َّّ َ ُأْخِذـُرَا َيــا َرُسـوَا  َّّ ، َلَصـاِ ُذوَن، َوَلَعــالَّ  َم َحنَّــُه َىــاِدق 
، َفَ ـاَم َفَدَهاُهْم َرُ ال َرُ ال ُأَناِشُد ُكالَّ َرُ ـال  ِمـْنيُ  ْم ُأْنِشـُدُ ، َفهللاـْم َأْنُشـْد َرُ ـال  ِمـْنُيْم ِإال َكَمـا َقـاَا اََّْهَراِذـ  

ُ َههللاْيــِه َوَســهللاََّم، َفَ اَا:َمــا َيْمِمهللاُصــْم َههللاــى َحْن َتَتــاَبُعوا ِفــ  اْلَصــِ ِ  َكَمــا َأَتَتــاَببُ  َّّ اْلَفــَراُش ِفــ   النَِّذــ   َىــهللاَّى 
: َرُ ال  َيْكِ ُ  اْمَرَحَتُه ِلَتْرَضى َهْنُه، النَّاِر، اْلَصِ ُ  َيْكتُ   ُ  َههللاى اْذِن آَدَم ِإال َ الَث ِخَىاا 

، َوَرُ ال  َيْكِ ُ  َذْأَن اْمَرَحْأِن ُمْسهللِاَمْأِن ِلُيْىهللِاَح َذْأَنُيَما.  َوَرُ ال  َيْكِ ُ  ِف  ُخْدَهِة َمْر  
 :تخريج الحديث

  .به بم هللاه،هن اذن خ يم  ن إسماهأال ذن هياشداود ذن رشأد،ه من طرلق (3) حخر ه اذن م ر
 دراسة رجال اإلسناد:

وقـاا يمأـ  ذـن معـأن   (5)  ـةوقـاا الـ هذ  (4): قاا اذن شـاهأن   ـة  يحيى بن سليم الطائفي -

                                                 

 131ص  النياية ف  غرل  المدأث واَّ ر الذن اَّ أر(1) 
 145رقم  31/461المع م الصذأر لهللاطذران   (2)
  3718رقم  7/185( المطال  العالية الذن م ر 3)

  361/ 4( تارلل حسما  ال  ات 4)

  467/ 3( الصاشف 5)
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 قـاا اذـن م ـر:   (3)و كر  اذن مبان ف  ال  ـات(2) كان   ة ك أر المدأثقاا اذن سعد:( 1)  ة 
شأل  ممهللاه الىدق و لم  سدلت حذ  هنه ف اا : :حذ  ماتم  وقاا اذن (4)ىدوق س   المفظ

وقــاا النســائ  لــيَ  (6). وقــاا الــرا ت ال يمــتأ بــه(5)يكــن بالمــافظ يكتــ  مدأ ــه وال يمــتأ بــه
قـاا حممـد: رحأتـه أخـتهللاط فـ  االمادأـث  (8) وهـو ىـدوق ال بـاَ بـه قاا اذن هـدت : (7)بال وت 
 قالت البام ة :هو ىدوق . (9) فتركته

 (221)، سب ت التر مة له ف  المدأث رقم ىدوق  :هللا بن عثمان بن خثيم عبد -
 باق  ر اا اإلسناد   ات  -
 اإلسناد : ىالحكم عل -
،كالهمــا بمرتبــة  يمأــى ذــن ســهللايم الطــائف ،و هذــد ل ذــن ه مــان ذــن خ ــيم ،فيــهإســناد  مســن  -

 ىدوق.
********** 

  :- رحمه هللا-قال ابن األثير  -

:  َسـمأق   ومكـان.  ُبْعـداً  ُبْعـداً  حت[  ُسْم اً  ُسْم اً : ليم فدقوا]  الَمو  مدأث ف { ...  سمق}  -
 (10)  .َبعأد  

  (115الحديث رقم )
 :-رحمه هللا - (11)قال اإلمام البخاري 

َ َنا َ َنا ،ُبَكْأـر   ْذـنُ  َيْمَأـى َمدَّ  ْذـنَ  َسـْيالَ  َسـِمْعتُ  :َقـااَ  (12)َمـاِ م   َحِذـ  َهـنْ ، الـرَّْمَمنِ  َهْذـدِ  ْذـنُ  َيْعُ ـو ُ  َمـدَّ
 َوَرَد ُ  َفَمــنْ  (13)اْلَمــْو ِ  َههللاــى َفــَرُطُكمْ  َحَنــا :َيُ ــواُ – َوَســهللاَّمَ  َههللاْيــهِ  َُّّ  َىــهللاَّى- النَِّذــ َّ  َســِمْعتُ  َيُ ــواُ  َســْعد  
ــمْ  ِمْنــهُ  َشــِر َ  َوَمــنْ  ِمْنــهُ  َشــِر َ  ــًدا َبْعــَد ُ  َيْظَمــدْ  َل ــِردُ  َحَذ  َذْأِنــ  ُيَمــااُ  ُ ــمَّ  َوَيْعِرُفــوِن  مْ حَْهــِرُفيُ  َحْقــَوام   َههللاــ َّ  َلَأ
ُ ُيمْ  َوَحَنا َهيَّاش   َحِذ  ْذنُ  الن ْعَمانُ  َفَسِمَعِن  :َماِ م   َحُذو َقااَ  َوَبْأَنُيمْ    َسْياًل  َسِمْعتَ  َهَكَ ا :َفَ ااَ  َهَ ا ُحَمدِل

                                                 

 4/336رواية الدورت  –( تارلل اذن معأن 1)

  911/ 9( الطب ات الصذرت 2)

 7/649( ال  ات الذن مبان 3)

 954ت رل  التي أ  ص  (4)

 5/496ال رح والتعدأال  (5)

 4/456الضعفا  والمتروكأن الذن ال و ت ( 6)

 4/315الضعفا  والمتروكأن لهللانسائ   (7)

  7/345مال ف  ضعفا  الر اا ( الصا8)

 4/473بمر الدم  (9)

 131ص  النياية ف  غرل  المدأث واَّ ر الذن اَّ أر(10) 
 ِمْنُكمْ  َظهللاُموا الَِّ أنَ  ُتِىأَذنَّ  اَل  ِفْتَنةً  َواتَُّ وا}  َتَعاَلى َِّّ  َقْواِ  ِف  َ ا َ  َمابا  –كتا  الفتن  –ىميح الذخارت  (11)

ةً  با  ف  –،وكتا  الرقائق  7191رقم  16/ 5 اْلِفَتنِ  ِمنْ  ُيَم ِلرُ  َوَسهللاَّمَ  َههللاْيهِ  َُّّ  َىهللاَّى النَِّذ    َكانَ  َوَما{  َخاىَّ
  6984رقم  431/ 8المو  

 317، ت رل  التي أ  ص  المدن  التمار اَّف ر اَّهرذ ما م حذو دأنار ذن سهللامة (12)

 والدال  الميا  ليم يىهللاح الوارد أت دم ال ت هو لفارطوا والرا  الفا  بفتح الفرط المو  ههللاى فرطكم (13)
 9/415الدأباذ ههللا  مسهللام  .له كالميأئ إليه ساب صم ، المو  ههللاى فرطكم فمعنى االستس ا  حمر من ونموها
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 اَل  ِإنَّـاَ  َفُيَ ـااُ  ِمنِلـ  ِإنَُّيـمْ  :َقـااَ  ِفيـهِ  َأِ لـدُ  َلَسـِمْعُتهُ  اْلُخـْدِرتلِ  َسِعأد   َحِذ  َههللاى َحْشَيدُ  َوَحَنا :َقااَ  َنَعمْ  :َفُ هللاتُ 
ُلوا َما َتْدِرت  اَ  ِلَمنْ (1)ُسْمً ا ُسْمً ا :َفَدُقواُ  َبْعَداَ  َذدَّ  .َبْعِدت َذدَّ

 تخريج الحديث :
 .به بم هللاهقتأبة ذن سعأد ،هن يع و  اذن هذد الرممن الم رئ ،من طرلق  (2)حخر ه مسهللام 

 ة رجال اإلسناد:دراس
 . ميب ر اا االسناد   ات 

 اإلسناد: ىالحكم عل -

 إسناد  ىميح ،حخر ه اإلمام الذخارت.
********** 

  :- رحمه هللا-قال ابن األثير  -

َل  مدأث وف (  َ)  - ُموق  كالنَّْخهللاة]  ُق  (3) الُمْ َتن  ههللاى  مُرها َبُعد الت  الطولهللاة حت[ :  السَّ
  (116الحديث رقم )

 :-رحمه هللا - (4)ابن سعد  اإلمام قال
 حذ  هن(6) ،هت  هن، المسن هن(5) ،قتاد  هن سعأد هن ،الع هللا  هطا  ذن الوها  هذد حخذرنا

  (7)،سحوق  نخلة كدنه طواال ر ال كان آدم إن :قاا حنه- السالم ههللايه- النذ  هن، كع  ذنا
 فـ  هاربـا فـانطهللاق  لـا قذـال أراهـا ال وكان ،هورته له ذدت (8)الخطأئة رك  فهللاما الرحَ شعر ك أر
 تفـر حمنـ  آدم يـا ربه ونادا  :قاا بمرسهللاتا لست :ف الت حرسهللاأن  :ليا ف اا ش ر  به فتعهللا ت ال نة
 .استمأأتا إن  ر  :قاا

  تخريج الحديث :
ذـن  طال ،هن هذـد الوهـا  ذـن هطـا   حذ يمأ  ذن   من طرلق  (10)والذأي   (9)،حخر ه الماصم

 .به بم هللاه 
،هن المسن مممد ذن إسماق ،هن مممد ذن ميمون  من طرلق(11)الشأل اَّىذيان   و ه حذوحخر 
 .ذ    منه ،حذ  المسن البىرت  ذن

 .به ذ    منه،حذ  ذن كع  هذد المهللاا ذن  رلأ ،هن  من طرلق (12)وحخر ه هذد الر اق
                                                 

 44/489، فتح البارت لهللامبالغة والتدصأد بعدا بعدا حت :سم ا سم ا (1)

 335رقم  4754/ 1ذأنا وىفاته با  إ بات مو  ن–كتا  الفضائال  –ىميح مسهللام  (2)
 131ص  النياية ف  غرل  المدأث واَّ ر الذن اَّ أر(3) 
 4/44الطب ات الصذرت الذن سعد  (4)
   194، ت رل  التي أ  ص  البىرت  الخطا  حذو السدوس  قتاد  ذن دهامة ذن قتاد (5) 

 484، ، ت رل  التي أ  ص السعدت التميم  ضمر  ذن هت  (6)

ُموق  هللاةكالنَّخْ (7)   النياية ف  غرل  المدأث واَّ ر الذن اَّ أر،  الُمْ َتن  ههللاى  مُرها َبُعد الت  الطولهللاة حت: السَّ
 131ص 

 4/343، التيسأر بشرح ال امب الىغأر  المعىية حت :الخطأئة (8)

 4558رقم  911م 3المستدرا لهللاماصم  (9)
 469رقم  478/ 4البعث والنشور لهللاذأأي    (10)
 3413433رقم  9/4995َّذ  الشأل اَّىذيان   العظمة (11)
 6186رقم  4/111مىنف هذد الر اق  (12)
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ن حذــ  هــن المســن ذــ ســعأد ذـن حذــ  هروبــة ،هــن قتــاد  ذـن دهامــة مــن طرلــق (1)وحخر ـه الطذرانــ 
 ،به ذ    منه.المسن 

 ههللا  ذن هاىم ،هن سعأد ذن حذ  هروبة ،به ذ    منه. من طرلق (2)اذن حذ  ماتم حخر ه و  
مممـــد ذـــن إســـماق،هن مممـــد ذـــن  مـــن طرلـــق  (4)ومممـــد ذـــن نىـــر،  (3)اذـــن حذـــ  الـــدنياحخر ـــه و  

 .به بم هللاه،هن المسن ذن حذ  المسن البىرت ،  كوان
،هــن المســن ذــن حذــ   هــن المســن ذــن  كـوان، مممــد ذـن إســماقلــق مــن طر (5)وحخر ـه الخرائطــ  
 .به بم هللاه المسن البىرت ،

شــأبان ذــن هذــد الــر من  هــن أــونَ ذــن مممــد البغــدادت، مــن طرلــق(6)وحخر ــه حممــد ذــن  نذــال 
 .به بم هللاه التميم  ،

 دراسة رجال اإلسناد:
 . (94)لمدأث رقم سب ت التر مه له ف  ا  ة ،مرسال  :  الحسن بن أبي الحسن البصري  -
 واالخــتالط ،ولصــن تدليســه ال يضــر ، ،  ــة وىــف بالتــدليَ : ســعيد بــن أبــي عروبــة العــدوي  -

 .(944)سب ت التر مه له ف  المدأث رقم 
سـب ت  ىـدوق أخطـئ ولـدلَ ،هـن  ـور الفيمـ  ، : عبد الوهـاب بـن عطـاء الخفـاف العجلـي -

 .(434)التر مه له ف  المدأث رقم 
 .ناد   ات باق  ر اا االس -

 اإلسناد: ىالحكم عل
 ،بمرتبة ىدوق.  عبد الوهاب بن عطاء الخفاف العجلي ،فيهإسناد  مسن

********** 
  :-رحمه هللا-قال ابن األثير  -

ــــواد الشــــدأدُ :  الُمْســــَمْنِكا[  ُمْســــَمْنِككاً  والِعضــــا ]  خ لمــــة مــــدأث فــــ { ...  ســــَماَ }   ي ــــاا.  السَّ
 (7)  .حىهللاه من ُمْن هللاعا حت.  ُمْسَتْمِنكا وُلْروى .  ُظهللامُته دلتاشت إ ا الهللاأالُ  اْسَمْنَكاَ 

  (117الحديث رقم )
 :-رحمه هللا - (8)قال اإلمام الطبراني 

  همران حذو نا ،السهللام  الرممن هذد ذن مممد نا ،اَّهوا ت  الخطأ  يع و  ذن مممد مد نا
  اذـت ذـن خ لمـة حن، ل هذـد ذـن  اذر هن ،هطا  هن، رلأ ذنا نا، يع و  ذن أوسف المران 
 تهللاــا فــ  معـه كــان -ســهللام و ههللايـه ل ىــهللاى- النذــ  وحن لخدأ ـة هأــر فــ  كـان باَّنىــارت  ولـيَ

                                                 

 3668رقم  47/ 1مسند الشامأأن لهللاطذران   (1)
 488رقم  4/87التفسأر َّذن حذ  ماتم  (2)
 413رقم  419/ 4الع وبات الذن حذ  الدنيا  (3)
 893رقم  813/ 3تعظيم قدر الىال  لمممد ذن نىر  (4)
 441رقم  4/3ارم اَّخالق لهللاخرائط  مك (5)
 18/ 4ال هد َّممد ذن منذال  (6)
 131ص  النياية ف  غرل  المدأث واَّ ر الذن اَّ أر(7) 
 7744رقم  7/461المع م اَّوسط لهللاطذران   (8)
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 وقــد (1)تيامــة مــن أخــرذ الــ ت النذــ  حنــا شــيدحو  خىــاال فيــا حرى  إنــ  ،مممــد يــا :لــه ف ــاا العأــر
 أـوم كـان متـى- سـهللام و ههللايه ل ىهللاى - النذ  هن فدبطد حتأتا ذخرو ا سمعت فإ ا ،با آمنت
 رسـوا يـا قـاا اَّوا بالميا ر مرمبا قاا -سهللام و ههللايه ل ىهللاى- النذ  رآ  فهللاما حتا   م مكة فتح
 لعيــدا ناصــث وال لذيعتــا منكــر غأــر بــا مــامن وحنــا حتــاا مــن حوا مــن حصــون  حن منعنــ  مــا ،ل

 ،(2)ر امـا المـل تركـت متواليـات شـداد سـنوات بعـدا حىـاذتنا حنـه إال بـالو ن وكفـرت بـال رآن وآمنـت
 أو وال نطـــة (5)مت ر مـــا الن ـــاد ليـــا وهـــاد (4)التـــر  ليـــا ونبعـــت الـــدر  ليـــا غاضـــت ،هامـــا (3)والمطـــ 
 الأذـــيَ (8)م مـــي وا تامـــت ،(7)الـــوديَ بـــدر  أبســـت (6)مســـتحنكا والوشـــيج مســـتحلفا العضـــاه

  :ف اا لذيعت  رمنك وال ،لعيدت ناصث غأر حتأتا (10)ال نطة قطت متى (9)الوشأأ حىوا وحفنت،
 النيار لمس   بالهللاأال أد  باسط وتعالى تبارا ل إن هنا خ - سهللام و ههللايه ل ىهللاى- ل رسوا
 ل تـــا  تـــا  فـــإن ،لأتـــو  الهللاأـــال لمســـ   بالنيـــار أـــد  وباســـط، ههللايـــه ل تـــا  تـــا  فـــإن ،لأتـــو 
  .....الح ههللايه

 تخريج الحديث :
 .نفرد به اإلمام الذأي  إ

 إلسناد:دراسة رجال ا
 .(215) سب ت التر مه له ف  المدأث رقم   ة أرسال ، :  عطاء بن رباح القرشي -
سـب ت التر مـه لـه فـ     ة وتدليسه ال يضر ،  : عبد المل  بن عبد العزيز بن جريج القرشي -

 .(22)المدأث رقم 
 باطـــال خذـــر  ـــرلأ ذـــنا هـــن : قـــاا اذـــن م ـــر:روت الحرانـــي عمـــران أبـــو يعقـــوب بـــن يوســـف -
 .(11)لالطو 
:  كـر  اذـن مبـان فـ  ال  ـات ، وقـاا مسـت يم السـلمي الصـمد عبـد بـن الـرحمن عبـد بـن محمد -

  (12)المدأث 
                                                 

وقاا المدائن   ،تيامة تساأر البمر منيا مكة قاا والم ا  ما م   ذأن تيامة والعرو  :قاا حذو المن ر (1)
 3/64، مع م الذهللادان    تيامة من اليمن وهو ما حىمر منيا إلى مد ف  بادأتيا ومكة من تيامة

  3/944، النياية ف  غرل  اَّ ر   َتمرَّا من الي ااأال  حت( 2)

،شرح  والمط   مب مطية وه  الناقة الت  أرك  مطاها حت ظيرها وي اا يمط  ذيا ف  السأر حت يمد (3)
 4/441 ائ السأوط  لسنن النس

بة هن الطرلق اََّهظم( 4) د  وه  ف  اََّىال الط ُرق الىغار الُمَتَشعِل ، لسان  الت رَُّ  بضم التا  وفتح الرا  المشدل
 44/181العر  

 43/49، لسان العر  الُ ْرُ ومة ما ا تمب من الترا  ف  ُحىوا الش ر (5)

 37/435هر ال امَو ، تاذ العرَو من  وا  حت : ُمْنَ هللِاعًا من َحْىهللِاه (6)

(7)   َ َُ ما اْخَرَ ْتُه االرُ  من النَّباِت ُي اا َحْوَدَست اَّرُ  وما ُحِم َنة والودي ََ يعن  السَّ حْأَبَسْت اََّْرُ  الودي
 3/198، غرل  المدأث الذن ال و ت َوَدَسيا

َعر (8)  4/841، النياية ف  غرل  اَّ ر َنْذت َيطوا َمتَّى َيِىأر مْ ال ُ مَّة الشَّ

َنَة والوشأأ ما اْلَتفَّ من الش ر (9)  3/167، غرل  المدأث الذن ال و ت وَحْفَنْت حىوَا الَوِشأِأ يعن  السَّ

وُقطَِّت الَ ِنطُة ُقطَّْت َحت ُقِطَعْت وَحما الَ ِنطُة ف اا َحذو موسى ال نعرفيا قاا اذن اََّ أر وَحظنه تىميفًا ِإال َحن  (10)
 7/486، لسان العر   ذت ديم الطا  وه  َهنة دون الِ بِة وي اا لهللا مة ذأن الوركأن َحيضًا َقِطَنة   يكون َحراد الَ ِطنةَ 

  6/441لسان المأ ان  (11)

  415/ 5ال  ات الذن مبان  (12)
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 . (1)وقاا اذن م ر: م يوا 

 :لم حه ر ههللا  تر مة له . محمد بن يعقوب الخطيب األهوازي  -
 اإلسناد : ىالحكم عل

 إسناد  ضعأف :فيه 
 أف هن اذن  رلأ ، ضع المران  همران حذو يع و  ذن أوسف -5
 .،م يوا السهللام  الىمد هذد ذن الرممن هذد ذن مممد -2
 لم حه ر ههللا  تر مة ،مممد ذن يع و  الخطأ  اَّهوا ت  -3

********** 
  :- رحمه هللا-قال ابن األثير  -

 وهمــا روايــة فــ   ــا  هكــ ا[  فاســَمُ ون ]  قــاا حو[  فاْســَمُكون  ُمــت   إ ا]  الُممــرق  مــدأث وفــ  -
 (2) .بمعنا  وهو باليا [  اسَيُكون ]  بعُضيم وا ور .  بمعنىً 

  (118الحديث رقم )
 :-رحمه هللا- (3)قال اإلمام البخاري 

َ َنا َ َنا ،اََّْْسَودِ  َحِذ  ْذنُ  َِّّ  َهْذدُ  َمدَّ َ َنا َحِذ  َسِمْعتُ  (4)،ُمْعَتِمر َمدَّ   َهْذدِ  ْذنِ  ُهْ َبةَ  َهنْ (5)، َقَتاَد ُ  َمدَّ
 ِفـيَمنْ  َحوْ  َسـهللافَ  ِفـيَمنْ  َرُ ـاًل  َ َكـرَ  َحنَّـهُ - َوَسهللاَّمَ  َههللاْيهِ  َُّّ  َىهللاَّى- النَِّذ لِ  َهنْ  (6)،  َسِعأد َحِذ  َهنْ  ،اْلَغاِفرِ 
ـا َوَوَلًدا َمااًل  َُّّ  حَْهَطا ُ  َيْعِن  :َكهللِاَمةً  َقااَ  َقْذهللاُصمْ  َكانَ   َلُصـمْ  ُكْنـتُ     حَ  َحتَّ : ِلَذِنيـهِ  َقـااَ  اْلَوَفـا ُ  َمَضـَرْت  َفهللامَّ
نْ  ،َخْأـًرا َِّّ  ِهْنـدَ  َأْذَتِئـْ   َلـمْ  َحوْ  (7)َأْذَتِئْر  َلمْ  َفِإنَّهُ  َقااَ  َح    َخْأرَ  :َقاُلوا ْبـهُ  َههللاْيـهِ  َُّّ  َيْ ـِدْر  َواِ   َفـاْنُظُروا ،ُيَع ِل
ْسَكْنَدِرلَّة َقااَ  َحوْ  َفاْسَمُ وِن  َفْمًما ِىْرتُ  ِإَ ا َمتَّى َفَدْمِرُقوِن  ،ُمت   ِإَ ا  َهاِىف   ِرلح   َأْومُ  َكانَ  َفِإَ ا َاإْلِ

ــَدْ ُروِن  ــمَّ  ،َفَفَعهللاــوا َوَربِلــ  َ ِلــاَ  َههللاــى َمــَواِ يَ ُيمْ  َفَدَخــ َ  -َوَســهللاَّمَ  َههللاْيــهِ  َُّّ  َىــهللاَّى- َِّّ  َنِذــ    َفَ ــااَ  ِفأَيــا َف  ُ 
 َمَمهللاـاَ  َمـا َهْذـِدت َحتْ  َُّّ  َقـااَ  َقـاِئم   َرُ ـال   ُهـوَ  َفـِإَ ا ُكـنْ  -َ ـالَّ وَ  َه َّ - َُّّ  َفَ ااَ  َهاِىف   َأْوم   ِف  َحْ َرْو ُ 
 َمــرَّ ً  :َوَقــااَ  ِهْنــَدَها َرِمَمــهُ  َحنْ  َتاَلَفــا ُ  َفَمــا َقــااَ  ِمْنــاَ  َفــَرق   َحوْ  َمَخاَفُتــاَ  :َقــااَ  َفَعهللاــتَ  َمــا َفَعهللاــتَ  َحنْ  َههللاــى
ــهِ  ْ تُ َفَمــدَّ ، َغْأُرَهــا َتاَلَفــا ُ  َفَمــا ُحْخــَرى  ــا ِب ــااَ  ُهْ َمــانَ  َحَب ــهُ  َغْأــرَ  َســهللاَمانَ  ِمــنْ  َهــَ ا َســِمْعتُ  :َفَ   ِفيــهِ  َ ادَ  َحنَّ
َ َنا .َمدَّثَ  َكَما َحوْ  اْلَبْمرِ  ِف  َحْ ُروِن  َ َنا ،ُموَسـى َمـدَّ َ َنا :َخهللِايَفـةُ  َوَقـااَ  َأْذَتِئـْر  َلـمْ  :َوَقـااَ  ُمْعَتِمـر   َمـدَّ  َمـدَّ
َر ُ  َأْذَتِئْ   مْ لَ  :َوَقااَ  ُمْعَتِمر   ِخْر  َلمْ  َقَتاَد ُ  َفسَّ  .َأدَّ

 
 

                                                 

 6/441لسان المأ ان  (1)

 131ص  النياية ف  غرل  المدأث واَّ ر الذن اَّ أر(2) 
ُلوا َحنْ  ُأِرلُدونَ }  َتَعاَلى َِّّ  َقْواِ  َبا با   –كتا  التومأد  –ىميح الذخارت  (3)  َفْىال   َلَ ْوا   ِإنَّهُ { }  َِّّ  َكاَلمَ  ُأَذدِل
رقم  419/ 5با  الخوف من ل  –، وكتا  الرقائق  3797رقم  8/414 ِبالهللاَِّع ِ {  ِباْلَيْ اِ  ُهوَ  َوَما}  َمق  { 

  4178رقم  476/ 1، وكتا  حمادأث اَّنذيا   7918
  945، ت رل  التي أ  ص  الطفأال أهللا   البىرت  مممد حذو التيم  سهللايمان ذن معتمر (4)

  194، ت رل  التي أ  صالبىرت  الخطا  حذو السدوس  قتاد  ذن دهامة ذن قتاد  (5)

 اَّنىارت  الخ رذ ذن المارث ذن هوف اذن اَّذ ر ذن هذأد ذن  عهللابة ذن سنان ذن مالا ذن سعد سعأد حذو (6)
  4/4486، حسد الغابة  الخدرت 

 1/413، ماشية السندت ههللا  الذخارت .ي دم لم:  حت :(أذتئر لم) (7)
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 تخريج الحديث :
بـه هن ه بة ذن هذد الغـافر اَّ دت  شعبة ذن الم اذ،هن قتاد  ،هن من طرلق (1)حخر ه مسهللام 

 .بم هللاه 
 دراسة رجال اإلسناد:

  . ميب ر اا االسناد   ات -
 اإلسناد: ىالحكم عل -

 ومسهللام. إسناد  ىميح ،حخر ه اإلمام الذخارت 
 

********** 
   :-رحمه هللا-قال ابن األثير  -

 بفتح ُأْروى [  همامة وال َقميص فأيا ليَ َسُمولَّية ح وا   ال ة ف  ُكفلن حنه]  فيه(  ه{ )  سمال} 
ـــُموا إلـــى منســو    فـــالفتح ،وضـــمِليا الســأن ـــار وهــو السَّ  إلـــى حو يغِســـهللايا حت:  يْســَمهللايا َّنـــه ،الَ ىَّ
 إلال يكـون  وال، النَّ ـ  اَّذـيُ   ال َّـو  وهـو َسـْمال  مـبُ  فيـو :الضـم وحمـا:  باليمن قرلة   وه  َسُموا

 (2) . حيضا بالضم الَ ْرلة اسمَ  إنل  وقأال ال مب إلى نس  َّنه ،ُش و    وفيه ُقطن من
  (119الحديث رقم )

 :-رحمه هللا -   (3)قال اإلمام البخاري 
َ َنا َ نِ  َقــااَ  ،ِإْســَماِهأالُ  َمـدَّ  َُّّ  َرِضــ َ - َهاِئَشــةَ  َهــنْ  (5)َحِذيــهِ  َهـنْ ، ُهــْرَو َ  ْذــنِ  ِهَشــامِ  َهــنْ  (4)،َماِلـا    َمــدَّ
ث ةِ  ِفي ُكفِ ن  - َوَسهللاَّمَ  َههللاْيهِ  َُّّ  َىهللاَّى- َِّّ  َرُسواَ  َحنَّ  -َهْنَيا ُحوِليَّةٍ  ِبيهٍ  أ ْثو اٍب  ث ال  ـا ل ـْيس   (6) س   ِفيه 

 .ِعم ام ةٌ  و ال   ق ِميٌص 
  الحديث : تخريج

بم هللاـه  هبـ هـرو  ذـن ال بأـر، هـن مممد ذن خا م ،هن هشام ذـن هـرو ، من طرلق (7)حخر ه مسهللام 
 .و لاد  

 دراسة رجال اإلسناد:
  ــة وقــد رد اَّئمــة نســذته الــ  التــدليَ واالخــتالط  :  هشــام بــن عــروة بــن الزبيــر بــن العــوام -
 .(44)سب ت التر مه له ف  المدأث رقم،
 .(286)سب ت التر مه له ف  المدأث رقم  ،   ة : بد هللا بن عبد هللا األصبحيإسماعيل بن ع -

 .  ات  ر اا االسناد باق  

                                                 

 3797رقم  3444/ 1با  ف  سعة رممته تعال  وحنيا سب ت غضبه  –كتا   التوبة  –ىميح مسهللام  (1)
 131ص  النياية ف  غرل  المدأث واَّ ر الذن اَّ أر(2) 
، وبا  ال يا  الذي  لهللاصفن  4374رقم  3/77 ِهَماَمة   َواَل  اْلَصَفنِ  با  –ل نائ  كتا   ا –ىميح الذخارت  (3) 

 4374رقم  77/ 3،وبا  الصفن بغأر قميص  4361رقم  79/ 3
  946، ت رل  التي أ  ص  اَّىبم  همرو ذن هامر حذ  ذن مالا ذن حنَ ذن مالا (4)

 485ت رل  التي أ  ص ، المدن  ل ذده حذو اَّسدت خولهللاد ذن العوام ذن ال بأر ذن هرو  (5)

الدأباذ ههللا  مسهللام   ،قطن حت كرسف من باليمن مدأنة إسموا منسوبة ضميا من حشير السأن بفتح سمولية (6)
4/31  

  514رقم  615/ 3با  ف  كفن المأت  –كتا   ال نائ   –  مسهللامىميح  (7)
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 اإلسناد: ىالحكم عل
 إسناد  ىميح ،حخر ه الذخارت ومسهللام 

********** 
  :- رحمه هللا-قال ابن األثير  -

بأــر ذنــت مكــيم حمل  إنل ]  وفيــه(  ه)  ــم َىــهللاَّى  ــم منيــا فدَصــال لــه هللاياتســمَ  ف عهللاــت بَكِتــف حتتــه ال    ول
ــد ــْمال[  أتوضَّ [  َتْســماها ف عهللاــت]  وُروى :  الهللامــم مــن ههللاأيــا مــا تْصشــطُ  حت:  والَصْشــط الَ ْشــر:  السَّ
 (1)  .بمعنا  وهو

  (121الحديث رقم )
نما عثرت عليه بالمعني  ىلم أعثر عل  الحديث بنفس اللفظ ،وا 

 :-رحمه هللا- (2)قال اإلمام البخاري 
َ َنا  َهـنْ  (7)  ،ُكَرْل    َهنْ  (6)،ُبَكْأر   َهنْ  (5)،َهْمُرو َحْخَذَرِن  َقااَ (4) ،َوْه    اْذنُ  َحْخَذَرَنا َقااَ (3) ،َحْىَبغُ  َمدَّ
ه ا أ ك ل   -َوَسهللاَّم َههللاْيهِ  َُّّ  َىهللاَّى- النَِّذ َّ  َحنَّ  َمْيُموَنةَ  ِتًفا ِعْند  لَّى ُثمَّ  ك  ل مْ  ص  أْ  و  ضَّ  .ي ت و 

 خريج الحديث :ت
ذــن حذــ  مســهللام ،هــن يع ــو  ذــن اَّشــأ ،هــن كرلــ    عفــر ذــن ربيــب مــن طرلــق (8)حخر ــه مســهللام

 .به بم هللاه ،ال رش  
 دراسة رجال اإلسناد:

  . ميب ر اا االسناد   ات -
 اإلسناد: ىالحكم عل -

 إسناد  ىميح ،حخر ه الذخارت ومسهللام . -
********** 

   :-رحمه هللا-قال ابن األثير  -

 ُمَتَتابعــةً  ِقــرا  ً  ُكهللاَّيـا قرحهــا حت[  فَسـَمهللايا النســا  سـور  افتــتح حنـه]  مســعود اذـن مــدأث وفـ  ( ه) -
ْمال وهو ُمتَِّىهللاةً  ح بمعنى السَّ  (9) . ت دم وقد.  بال يم وُلْروى .  والىَّ  السَّ

  (121الحديث رقم )
 
 

                                                 

 131ص  النياية ف  غرل  المدأث واَّ ر الذن اَّ أر(1) 
ِولقِ  ِمنْ  َمْضَمَ   َمنْ  َبا  با  –وضو كتا   ال –ىميح الذخارت   (2) دْ  َوَلمْ  السَّ   341رقم  4/93 َأَتَوضَّ
 444، ت رل  التي أ  ص المىرت  الف يه موالهم اَّموت  سعأد ذن الفرذ ذن حىبغ (3)

 438، ت رل  التي أ  ص  المىرت  مممد حذو موالهم ال رش  مسهللام ذن وه  ذن ل هذد (4)

  145، ت رل  التي أ  صالمىرت  موالهم اَّنىارت  يع و  ذن المارث ذن همرو (5)

  438، ت رل  التي أ  صالمدن  أوسف حذو حو ل هذد حذو مخ وم ذن  مولى اَّشأ ذن ل هذد ذن بكأر (6)

 164، ت رل  التي أ  ص رشدأن حذو المدن  موالهم الياشم  مسهللام حذ  ذن كرل  (7)

 496رقم  371/ 4با  نسل الوضو  مما مست النار -  -كتا  المي   –ح مسهللام ىمي  (8)
 131ص  النياية ف  غرل  المدأث واَّ ر الذن اَّ أر(9) 
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 :-رحمه هللا -  (1)قال اإلمام أحمد بن حنبل 

َ َنا و ْذنُ  ةُ ُمَعاِويَ  َمدَّ َ َنا :َقااَ  (2)،َهْمر  َ َنا، (3)َ اِئَد ُ  َمدَّ  َهْذدِ  َهنْ (4)،  ِ رل  َهنْ ، النَُّ ودِ  َحِذ  ْذنُ  َهاِىمُ  َمدَّ
 النِلَســا َ  حَ َفـاْفَتتَ  ُيَىــهللاِل  َِّّ  َوَهْذـدُ  َوُهَمــرَ  َبْكـر   َحِذــ  َذـْأنَ  َحَتــا ُ  -َوَسـهللاَّمَ  َههللاْيــهِ  َُّّ  َىـهللاَّى- النَِّذـ َّ  َحنَّ (5) َِّّ 

ـا اْلُ ـْرآنَ  َحْن َيْ ـَرحَ  َحَمـ َّ  َمـنْ - َوَسـهللاَّمَ  َههللاْيـهِ  َُّّ  َىـهللاَّى- النَِّذـ    َفَ ااَ (6) َفَسَمهللاَيا  َفهللاَيْ ـَرحْ ُ  ُحْنـِ اَ  َكَمـا (7)َغضًّ
مَ  ُ مَّ  ،َهْذد   ُحملِ  اْذنِ  ِقَراَ  ِ  َههللاى  َسـالْ  ُتْعَطـهْ  َسـالْ  َيُ ـواُ  -َوَسـهللاَّمَ  َههللاْيـهِ  َُّّ  َىـهللاَّى- النَِّذـ    َفَ َعـالَ  َيْسـَداُ  َتَ دَّ
 ُمَممَّد   َنِذيِلاَ  َوُمَراَفَ ةَ  َأْنَفدُ  اَل  َوَنِعيًما َأْرَتد   اَل  ِإيَماًنا َحْسَدُلاَ  ِإنِل  الهللاَُّيمَّ  َسَداَ  ِفيَما :َفَ ااَ  ُتْعَطهْ  َسالْ  ُتْعَطهْ 

 َِّّ  َهْذــدَ  -َهْنــهُ  َتَعــاَلى َُّّ  َرِضــ َ - ُهَمــرُ  َفــَدَتى َقــااَ  اْلُخهللاــدِ  نَّــةِ  َ  حَْههللاــى ِفــ - َوَســهللاَّمَ  َههللاْيــهِ  َُّّ  َىــهللاَّى-
َر ُ   .ِباْلَخْأرِ  َسبَّاًقا ُكْنتَ  َلَ دْ  َفَعهللاتَ  ِإنْ  :َفَ ااَ  َسَبَ هُ  َقدْ  -َههللاْيهِ  َِّّ  ِرْضَوانُ  -َبْكر   َحَبا َفَوَ دَ  ِلُأَبشِل

 تخريج الحديث :
بـه  ،هاىـم ذـن ذيدلـه  هـن،ذن قدامـه  مسأن ذن ههللا  ،هن  ائد  من طرلق (8)حخر ه اذن مبان 

 .بم هللاه 
 دراسة رجال اإلسناد:

 .(494)سب ت التر مه له ف  المدأث رقم  ىدوق أخطئ ، عاصم بن بهدلة : -
  .باق  ر اا اإلسناد   ات  -

 اإلسناد: ىالحكم عل
شـعأ  اَّرنـاوط : ىـميح بشـواهد  ا وقـد قـا هاىـم ذـن ذيدلة،بمرتبـة ىـدوق،فيـه ،إسناد  مسن 

 (9)وه ا إسناد مسن
********** 

   :-رحمه هللا-قال ابن األثير  -

[  ضاللة ِمْسَمال ف  يطُعُنون  أَ اُلون  ال حميَّة ذن  إنل ]  -هنه ّل  رض - ههللا ل  مدأث وُمنه(  ه) 
ون  فأيا ُيْسِرُهون  إنيم حت  حخـ  إ ا ِمْسـَمهللاه فـ  وطعـن ،انالِعنـ فـ  َطَعـن :ي اا.  الطْعن فأيا وَلِ د 
اً  فيه ومضى كالم   فيه حْمر ف   (10)  .ُمِ دل

  (122الحديث رقم )
 تخريج له . ىقالت الباحثة : لم أعثر عل

 

********** 
                                                 

 1399رقم  387/ 7مسند حممد ذن منذال  (1)
 948، ت رل  التي أ  ص اَّ دت همرو ذن الميهللا  ذن همرو ذن معاوية (2)

 344، ت رل  التي أ  ص الصوف  هللاتالى حذو ال  ف  قدامة ذن  ائد  (3)

  349، ت رل  التي أ  صمرلم حذو الصوف  اَّسدت مباشة ذن مذيش ذن  ر (4)

 434، ، ت رل  التي أ  ص الرممن هذد حذو الي ل  مذأ  ذن غافال ذن مسعود ذن ل هذد هو  (5)

ْمال وحىال كهللايا قرحها حى سمال  :َفسَمهللايا (6)    3/498ائق ف  غرل  المدأث واَّ ر، الف الىل  حى السحل :  السَّ

 4/654، النياية ف  غرل  اَّ ر فيه وَهْيدَته ال را   ف  َطِرلَ ه حرادَ  َأَتغَّْأر لم ال ت الطَِّرت  :  الَغ   (7) 

  7167رقم  914/ 49ىميح اذن مبان  (8)
 4/119مسند حممد ذن منذال ( 9)

 134ص  النياية ف  غرل  المدأث واَّ ر الذن اَّ أر(10) 
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   :-رحمه هللا-قال ابن األثير  -

 ِعـال ُ  حت[  َمِرلرتُـه ُسـِمهللات همَّـن تسدا ما:  مسعود ذن همرو له قاا]  معاوية مدأث وف (  ه) 
ـِمأال.  َسِمال الُمْذرم َمْذهللاه  الَمِرلـر وهـو طـَاَقأن ههللاـى والُمْذـرم َطـاق   ههللاـى المْفتُـوا الرلخـو المذـال:  السَّ

ته استرخَا َ  ُأرلدُ  والَمِرلر ُ  تيا بعد ُقوَّ  (1)  .ِشدَّ
  (121الحديث رقم )

  تخريج له. ىقالت الباحثة : لم أعثر عل 
********** 

  :- ه هللارحم-قال ابن األثير  -

ََ   ــا  رُ ــال إنل ]  المــدأث ومنــه(  َ)  ــاِئ ــمَّال هــ   مــن بَكَب  أرويــه هكــ ا:  موســى حذــو قــاا[  الس 
تـه إدراصـه َأـِتمَّ  لـم الـ ت الر َطـ  وهـو الميمهللاة بالما  حصُ رهم ـمأالِ  مـن ُحخـ  ولعهللاـه ،وقول .  المذـال:  السَّ
 (2)  .بابه ف  وسَأِ    المع مة بالخا  ولروى 

  (124) الحديث رقم
 :-رحمه هللا- (3)قال اإلمام الطبراني  

ــــا ،الســــ ط  الفضــــال ذــــن مممــــد مــــد نا ــــه ذــــن إذــــراهيم ومــــد نا(  ح) ، ســــهللايمان ذــــن ســــعأد  ن  متوب
 ذـــن ســـفيان هـــن ،العـــوام ذـــن هبـــاد  نـــا قـــاال ،المـــدائن   عفـــر ذـــن مممـــد  عفـــربن  نـــا ،اَّىـــذيان 

 ل ىــهللاى -ل رســوا حن : ذيــهح هــن ،منأــف ذــن ســيال ذــن حمامــة حذــ  هــن ،ال هــرت  هــن ،مســأن
 – ل رسوا فخرذ فوضعه (5)السخال ه ا من (4)بكبائَ ر ال ف ا  بىدقة حمر -سهللام و ههللايه
 " فن لـت بـه  ـا  الـ ت ىـ  الإ حمـد الأ ـ   فكـان ؟ ذي ا  ا  من ف اا -سهللام و ههللايه ل ىهللاى

 الخذأـث تيممـوا وال اَّر  مـن لصـم حخر نـا وممـا كسـذتم مـا طأبـات مـن ف ـوانح آمنـوا الـ أن اأياح يا
 .الىدقة ف  أاخ  حن (8)المذأق اذن ولون  (7)،ال عرور هن أومئ  ونيى(6) "تنف ون  منه
 
 

                                                 

 134ص  النياية ف  غرل  المدأث واَّ ر الذن اَّ أر(1) 
 134ص  النياية ف  غرل  المدأث واَّ ر الذن اَّ أر(2) 
 9976رقم  6/76 المع م الصذأر لهللاطذران  (3)
(4)  ََ  1/319النياية ف  غرل  المدأث واَّ ر، َوُرَطبه بَشمارلخه التَّام الِعْ ق وهو ِكباَسة َ ْمب ه : َبَكبائ

ْخال(5)    3/851النياية ف  غرل  المدأث واَّ ر،  الغنم ولدُ  اَّىال ف  وهو.  حَذويه إلى الممذَّ ُ  المْولودُ :  السَّ

 (367سور  الب ر  ) (6)

َر  َوَرا  ُمْيَمهللاة   َهْأن   َوُسُكونِ  ِ يم   َضملِ بِ  ( اْلُ ْعُرور) (7)  َخْأرَ  اَل  ِىَغاًرا ُرَطًبا َيْمِمال التَّْمر ِمنْ  َرِدت  َضْر  ُمَكرَّ
 4/151،ماشية السأوط  والسندت ههللا  سنن النسائ   ِفيهِ 

َد ِ  َوَفْتحِ  اْلُمْيَمهللاةِ  اْلَما ِ  ِبَضملِ  ( ُمَذْأق َوَلْون ) (8)  َمْنُسو    التَّْمرِ  ِمنْ  َرِدت    َنْو    َوَقاف   التَّْمِتيَّةِ  اْلُمَ نَّا ِ  َوُسُكونِ  اْلُمَومَّ
 4/151، ماشية السأوط  والسندت ههللا  سنن النسائ  َ ااَ  ِاْسُمهُ  َرُ ال   ِإَلى
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 تخريج الحديث :
سـعأد ذـن من طرلـق (5)والذأي   (4) ،والدارقطن  (3)،والطماوت  (2) ،والماصم (1) ،حخر ه اذن خ لمة

 .به بم هللاهسهللايمان ،هن هباد ذن العوام 
 مممـد ذـن مسـهللام ال هـرت  سهللايمان ذن ك أـر ،هـن من طرلق (7)واذن حذ  ماتم  (6)، لذأي  احخر ه و 
 .ذ    منه به ،

 دراسة رجال اإلسناد:
  خناَ ذن همرو ذن المارث ذن م دهة ذن  عهللابة ذن العكيم ذن واهب بن حنيف بن سهل -
 و ذـت - سـهللام و يـهههللا ل ىـهللاى- ل رسـوا مـب كهللايـا والمشـاهد ذـدرا شـيد،  حوسـ  حنىـارت  وهو 

 المـوت ههللاـى أومئـ  بايعـه وكـان النـاَ انيـ م لمـا -سـهللام و ههللايه ل ىهللاى- ل رسوا مب حمد أوم
 (8)-سهللام و ههللايه ل ىهللاى- ل رسوا هن بالنذال أرم  وكان

 رســوا هيــد ههللاــى ولــد، بكنأتــه مشــيور وهــو حمامــة حذــو: األنصــاري  حنيــف بــن ســهل بــن أســعد -
 لــه فــدها -وســهللام ههللايــه ل ىــهللاى- النذــ  بــه وحتــى بعــامأن وفاتــه قذــال  -موســهللا ههللايــه ل ىــهللاى-ل

 مـن العهللامـا  مـن ال هللاـة حمـد وهـو بكنأتـه وكنـا  ، رار  ذن سعد حمامة حذ  حمه حذ   د  باسم وسما 
 .(9)شأئاً  -وسهللام ههللايه ل ىهللاى- النذ  من يسمب ولم بالمدأنة التابعأن كبار
ت .البغدادت ال  ف   اذر ذن الفضال ذن مممد: هو (10)السقطي جابر بن الفضل بن محمد -

 ذن والهللاأث اَّشعرت، بالا وحبا سعدويه، سهللايمان ذن سعأد سمب (12):قاا ال هذ   (11)ه222
 بكر وحذو الن اش، المسن ذن مممد ذن بكر حذو: وهنه. و ماهة مماد، ذن اَّههللاى وهذد مماد،

 . ىدوق : (13) الدارقطن قااو . وآخرون  والطذران ، العطار، خالد ذن
 .قالت البام ة : هو ىدوق كما قاا الدارقطن  

 مــن م ــة، مافظــا، كــانقــاا الــ هذ  : :االصــبهاني متويــه بــن الحســن بــن محمــد بــن إبــراهيم -
: الشــأل حذــو وقــاا .المــدأث هنــه كتذــت شــأل حوا هــو: الم ــرئ  ذــن بكــر حذــو، قــاا  الىــدق معــادن

                                                 

 3444رقم  45/ 1ىميح اذن خ لمة  (1)
  4431رقم  3/389المستدرا لهللاماصم  (2)
 9886رقم  1/314شرح معان  اآل ار  (3)
  44رقم  3/441سنن الدارقطن   (4)
 7779رقم  1/446السنن الصذرت لهللاذأي    (5)
  8467رقم  6/417هللاذأي   معرفة السنن واآل ار ل (6)
  3813رقم  3/938التفسأر الذن حذ  ماتم  (7)
  4/189حسد الغابة  (8)

  4/37اإلستيعا  ف  معرفة اَّىما    (9)

الس ط : ه   النسبة ال  ذيب الس ط ، وه  اَّشيا  الخسيسة ، كالخر  والمالهق وخواتيم المدأد ،  (10)
  364/ 4اَّنسا  لهللاسمعان  

  389/ 3سالم لهللا هذ  تارلل اال (11)
  389/ 3تارلل االسالم لهللا هذ  (12) 
  4/419سااالت الماصم لهللادارقطن   (13)
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 سـنة اآلخـر   مـادى فـ  مـات الفضـال ، العبـاد مـن كـان: نعـيم حذـو وقاا .الىدق معادن من كان
 .قالت البام ة : هو   ة  (1).مئة و الث ا نتأن

 الموىـال نـ ا قـد كـانو  (2)،:  كـر  اذـن مبـان فـ  ال  ـات المـدائني جعفـر بـن محمـد بـن جعفر -
 .(3)ذيا ومدث

 ال هــرت  غأــر فــ    ــة :الواســطي الحســن أبــو أو محمــد أبــو حســن بــن حســين بــن ســفيان -
 حن أ ـ  تخـاليط فأيـا نإفـ،ال هرى  هـن رواأتـه وحمـا : كر  اذن مبان فـ  ال  ـات ، وقـاا (4)اقيمباتف

  مدأث مدأ ه  حشبه غأر  هن روى  وا  ا ،الم هللاوبات ال هرت  هن أروى  حيضًا: قااو (5)أ ان  
 حمـر  فـ  فاالنىـاف التـوهم، ههللاـى ذيـا يـدت  فكان ههللايه اختهللاطت ال هرت  ىميفة حن و اا اال بات
  (6).غأر  هن روى  بما واالمت اذ ال هرت  هن ماروى  تنك 

 اإلسناد: ىالحكم عل
 .إسناد  ضعأف ،بسذ  ضعف رواية سفيان ذن مسأن هن ال هرت 

********** 
  :- رحمه هللا-قال ابن األثير  -

 (7) . اَّسودُ :  اَّسَمم[  حْمَتم حْسَممَ  به  ا ْت  إن]  الُماَلَهنة مدأث ف (  َ{ )  سمم} 

 (8)ق تخريجه* سب
********** 

  :- رحمه هللا-قال ابن األثير  -

 (9).الهللالعان مدأث ىَاِم [  سْمما  ذن َشرلا]  ومنه -

 (10)* سبق تخريجه
********** 

 
 

                                                 

  413/ 1سأر حهالم النبال    (1)
  463/ 8ال  ات الذن مبان  (2)

  479/ 7تارلل بغداد  (3)

 311ت رل  التي أ  ص  (4)

  111/ 6ال  ات الذن مبان  (5)

  498/ 4الم رومأن الذن مبان  (6)

 134ص  النياية ف  غرل  المدأث واَّ ر الذن اَّ أر(7) 
 339سذق تخرلأ المدأث ف  المدأث رقم  (8)

 134ص  النياية ف  غرل  المدأث واَّ ر الذن اَّ أر(9) 
 339سذق تخرلأ المدأث ف  المدأث رقم  (10)
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   :-رحمه هللا-قال ابن األثير  -

 (1) .الهللامم هنيا وتْصشط تَ ِشُرها حت[  َتْسمَاها بَكِتف   حَتْته]  َمكيم حم مدأث ف { ...  سما} -
  (125الحديث رقم )

 :-رحمه هللا- (2)أخرجه اإلمام ابن أبي عاصم 
َ َنا ، ُمْكـــَرم   ْذـــنُ  ُهْ َبـــةُ  ْخَذَرَنـــاأ  َحَنـــا َدَخهللاـــتُ :  ِهْنـــدَ  َحِذـــ  ْذـــنُ  َداُودُ  َقـــااَ :  َقـــااَ  اْلَمَســـنِ  ْذـــنُ  َمْمُذـــو ُ  َمـــدَّ

 ،يع ـو  حبـا يـا : اذـت لـه ف ـاا ، المـارث ذـن ل َهْذـد ذـن إسـماق ههللاى ، اْلُذَناِن    َوَ اِذت   ، َواْلَمَسنُ 
ْث  َ ْتِن :  ِإْسَماقُ  َفَ ااَ  ، اْلَصِتفِ  ِبَمِدأثِ  ، َسِعأد   َحَبا َمدِل َبْأرِ  ِذْنتُ  َمِكيمِ  ُحم   َمدَّ  -َهْنَيـا َُّّ  َرِض َ - ال  

 ِهْنـَدَها َفَدَصـالَ  َحَتاَهـا َوُربََّما ،ِإَلْيهِ  ِبهِ  َعثُ َفَتبْ  َطَعاًما -وسهللام ههللايه ل ىهللاى- ِلهللانَِّذ لِ  َتْىَنبُ  َكاَنْت  َحنََّيا ،
ــْت  َوَحنََّيــا ، ــهُ  َ َهَم ــا َحنَّ ــْوم   َ اتَ  َحَتاَه ــهُ ، َأ ــهُ  َتْســَماَها َفَ َعهللاــْت  ِبَكِتــف   َفَدَتْت ــهُ  َوَ َهَمــْت  ، (3)، َل ــمْ  َحَصــالَ  َحنَّ  َوَل

 ُوُضوً ا ُيْمِدْث 
 تخريج الحديث :
وحذــــو نعــــيم  (7)واســــماق ذــــن راهويــــة  (6)وحممــــد ذــــن منذــــال (5)حذــــ  شــــأبةو اذــــن (4)حخر ــــه الذخــــارت 

ذــن  هــن هذــد ل ذــن المــارث، ىــالح ذــن حذــ  مــرلم مــن طرلــق (9)واذــن حذــ  هاىــم(8)اَّىــذيان 
 ،به ذ    منه . نوفال

،هـن داود ذـن حذـ  هنـد،هن إسـماق ذـن هذـد ل  من طرلق هذأد  ذن ممأد (10)وحخر ه اذن سعد 
 .هللاه به بم  نوفال ذن
،هن إسماق ذن هذد ل هشام الدستوائ  ،هن قتاد  ذن دهامةمن طرلق (12)والماصم (11)الطذران و 

  به ذنمو . ذن المارث
حم مكـيم  همـار ذـن حذـ  همـارممـاد ذـن سـهللامة  ،هـن من طرلق (14)والمارث (13)وحخر ه الطماوت 

 .ذ    منه ، ذنت ال بأر
إسـماق ذـن هذـد قتاد  ذن دهامة ،هن ،هن ون همام العمن طرلق (15)الموىهللا  ىيعهللا ووحخر ه حذ

 .المارث ، به ذ    منه ل ذن
                                                 

 134ص  النياية ف  غرل  المدأث واَّ ر الذن اَّ أر(1) 
 4461رقم  431/ 9الذن حذ  هاىم اآلماد والم ان   (2)
 4/167، غرل  المدأث الذن ال و ت  َتْ ِشُرَها حت َتْسَماَها (3)

 4397رقم  451/ 4التارلل الصذأر لهللاذخارت  (4)
 919رقم  4/15مىنف اذن حذ  شأبة  (5)
 37499رقم  411/ 19مسند حممد ذن منذال  (6)
 1رقم  61/ 9مسند اسماق ذن راهوية  (7)
 4487/ 6الىمابة َّذ  نعيم اَّىذيان   معرفة (8)
 4463رقم  9/436 اآلماد والم ان  الذن حذ  هاىم (9)

  453/ 4الطب ات الصذرت الذن سعد  (10)
 34441رقم  89/ 39المع م الصذأر لهللاطذران   (11)
 6533رقم  69/ 1المستدرا لهللاماصم  (12)
 471رقم  69/ 4شرح معان  اآل ار لهللاطماوت  (13)
 53رقم  4/431ارث مسند الم (14)
  7494ر قم  61/ 44مسند حذ  يعهللا  الموىهللا   (15)
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 دراسة رجال اإلسناد:

 . (493 )سب ت التر مة له ف  المدأث رقم    ة مت ن  داود بن أبي هند القشيري : -
مـن  حشـير بـه وهـو ممذـو  ول بـه ،مـوالهم ال رشـ   لنـ  حذـ  ذـن هـالل بـن الحسـن بـن محمد -

  (2)ال  ات كتا  ف  مبان ذنا و كر (1)بدَ به ليَ :معأن ذنقاا ا سعة الطب ة التا
  النسائ  وقاا (4)ب وت  ليَ ماتم حذو وقاا(3)وقاا اذن م ر : ىدوق فيه لأن ، ورم  بال در 

 .:  هو كما قاا اذن م ر ىدوق فيه لأن قالت البام ة  (5)ضعأف
 .(15)مه له ف  المدأث رقم   ة ،مرسال سب ت التر  :الحسن بن أبي الحسن البصري  -
 اإلسناد : ىالحكم عل -
 ىدوق.، هالا ذن المسن ذن مممد فيه، إسناد  مسن -

********** 
   :-رحمه هللا -قال ابن األثير  -

 (6) .ُمْنَ ِشر حت[  ُمْنَسح   السالم ههللايه و يه ُهْرُ   فإ ا]  المدأث ومنه(  ه) 
  (126الحديث رقم )

  تخريج له . ىلر علم أعثقالت الباحثة :  
********** 

  :- رحمه هللا-قال ابن األثير  -

 مـن الِمْ رفـة وهـ  ِمْسـما   مـبُ :  المسـَاِم [  ومكـَاِتهللايم بمسـَاِمأِيم فخَرُ وا]  خأذر مدأث ومنه -
ْمو من َّنه  ائد    والميمُ  المدأد  (7) .واإلَ الة الصْشف:  السَّ

  (127الحديث رقم )
 :-رحمه هللا - (8)قال اإلمام البخاري 

َ َنا َ   َهنْ ، ُمَمْأد   َهنْ (9)، َماِلا   َهنْ ، َمْسهللاَمةَ  ْذنُ  َِّّ  َهْذدُ  َمدَّ  َىـهللاَّى- النَِّذـ َّ  َحنَّ  -َهْنـهُ  َُّّ  َرِض َ - َحَن
 ،ُيْىِبحَ  َمتَّى َههللاْأِيمْ  ُيِغأرُ  اَل  ِذهللاْأال   َقْوًما َ ا َ  ِإَ ا َوَكانَ  َلْياًل  َفَ اَ َها َخْأَذرَ  ِإَلى َخَرذَ  -َوَسهللاَّمَ  َههللاْيهِ  َُّّ 

                                                 

  485/ 8ال رح والتعدأال  (1)
  48/ 5ال  ات  (2)
  847ت رل  التي أ  ص  (3)
  485/ 8ال رح والتعدأال  (4)
  71/ 39تي أ  التي أ   (5)
 134ص  النياية ف  غرل  المدأث واَّ ر الذن اَّ أر(6) 
 134ص  المدأث واَّ ر الذن اَّ أرالنياية ف  غرل  (7) 
، 3519رقم  1/18با  دها  النذ  الناَ إل  اإلسالم والنذو  –كتا  ال ياد والسأر  –ىميح الذخارت  (8)

 1457رقم  9/444با   غ و  خأذر  –وكتا  المغا ت 
 946، ت رل  التي أ  ص  اَّىبم  همرو ذن هامر حذ  ذن مالا ذن حنَ ذن مالا (9)
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َِّّ  ُمَممَّـد   :َقـاُلوا َرَحْو ُ  َفهللامَّـا (2)، َوَمَكـاِتهللِاِيمْ  (1)ِبَمَسـاِمأِيمْ  َأُيودُ  َخَرَ ْت  َحْىَبحَ  َفهللامَّا َُ  ُمَممَّـد   َو  (3)َواْلَخِمـي
 َىـَباحُ  َفَسـا َ } َقـْوم   ِبَسـاَمةِ  َنَ ْلَنـا ِإَ ا ِإنَّـا َخْأَذـرُ  َخِرَبـْت  رُ َحْصَذـ َُّّ  -َوَسـهللاَّمَ  َههللاْيـهِ  َُّّ  َىـهللاَّى- النَِّذ    َفَ ااَ 

 .(4){اْلُمْنَ ِرلنَ 
 تخريج الحديث :

هن  اذت ذـن ، هن مماد ذن سهللامة ذن دأنار البىرت  ، هفان ذن مسهللاممن طرلق  (5)حخر ه مسهللام
 .به بم هللاه  ،حسهللام الذنان  

 دراسة رجال اإلسناد:
 .(934 ) سب ت التر مة له ف  المدأث رقم   ة ، ولصنه أدلَ ، :الطويل  أبي حميد حميد بن -
 باقي رجال اإلسناد ثقات -

 اإلسناد: ىالحكم عل -

  إسناد  ىميح ،حخر ه الذخارت ومسهللام . -
********** 

   :-رحمه هللا-قال ابن األثير  -

ما  النَّْد  هسال من]  الم اذ مدأث وف (  َ)  - ـْعَتر:  والصسـر تحبـالف اِلنَّـْد [  والسِل  الَذـرِلت  السَّ
ــما .  ذيضـَا   مــر  ليـا خْضــرا  َشـَ ر : وقأـال.   ليــا الَصـفل  م ــال ىـغأر    شــ ر :  والمـدل  بالصسـر والسِل

ـــمى ذيـــا  فـــ  ممـــرا ُ  و ْهـــر  َشــوا   نمـــا الَذْيَرمـــة َ ْهرتيــا ُتسَّ  إ ا النَّْمـــال َّن النَّذَتـــأن هـــ أن خـــص وا 
 (6) .و اد هَسهللايا طا  حَصهللاتيما

  (128لحديث رقم )ا
 تخريج له. قالت الباحثة : لم أعثر على 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 و ه هن الطأن سموت من مدخو  َّنه  ائد  والميم الميم بكسر مسما   مب :اليا  ذتخفأف أيمبمسام (1)
 34/195، همد  ال ارت شرح ىميح الذخارت   رفته إ ا وسمأته اَّر 

 ال وهرت  وقاا ال فاف المكاتال الذر هذد اذن وقاا  ائد  حيضا فيه والميم الميم بكسر مكتال  مب :المكاتال (2)
 34/195، همد  ال ارت شرح ىميح الذخارت ىاها هشر خمسة يسب ال نذأال شبه المكتال

 وساقة م دمة حقسام خمسة َّنه"  خميسا"  سم  ال يش الميمهللاة السأن وبرفب المع مة بالخا  والخميَ (3)
 1/41، الدأباذ ههللا  مسهللام  وقهللا  وميسر  وميمنة

 (477سور  الىافات ) (4)

 4469رقم  4137/ 3با  غ و  خأذر –لسأر كتا  ال ياد وا – مسهللام ىميح  (5)
 134ص  النياية ف  غرل  المدأث واَّ ر الذن اَّ أر(6) 
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 المبحث السادس                                       
 باب السين مع الخاء

  :- رحمه هللا -قال ابن األثير -

َدقة ههللاى النِلسا َ  م َّ ]  فيه{ ...   خس}  خَا  تهللا ى المرح ُ  ف عهللات الىَّ  فيه ُأْنظم َخيط   هو[  والسِل
ذيان ولهللاَبسه َخَر   فأيـا ولـيَ ونمو  َوُسا   وَمْمهللا  َقَرنُفال من ُتتَّخ  ِقالَد  هو:وقأال.  والَ َوارت  الىِل
 (1) . شى    وال وهر الهللا ْالا من

  (129الحديث رقم )
 رحمه هللا  (2)قال اإلمام البخاري 

َ َنا َ َنا َقااَ  ،َمْر    ْذنُ  ُسهللاْيَمانُ  َمدَّ  اْذنِ  َهنْ  ،ُ َذْأر   ْذنِ  َسِعأدِ  َهنْ ، َ اِذت   ْذنِ  َهِدتلِ  َهنْ  (3)،ْعَبةُ شُ  َمدَّ
  َ  ُ مَّ  ،َبْعَدَها َواَل  َقْذهللاَيا ُيَىاللِ  َلمْ  َرْكَعَتْأنِ  اْلِفْطرِ  َأْومَ  َىهللاَّى  -َوَسهللاَّمَ  َههللاْيهِ  َُّّ  َىهللاَّى- النَِّذ َّ  َحنَّ  َهبَّا
َدَقةِ  َفَدَمَرُهنَّ  ِباَلا   َوَمَعهُ  النِلَسا َ  َحَتى ا اْلَمْرحَ ُ  ُتهللاِ   ُأهللاِ أنَ  َفَ َعهللْانَ  ِبالىَّ ه  ا (4)ُخْرص  اب ه  ِسخ   .(5)و 

 تخرلأ المدأث :
ذـن  اذـت  هذأد ل ذن معا  العنذرت ،هن حذيه ،هـن شـعبة ،هـن هـدتمن طرلق  (6)حخر ه مسهللام 

 .به بم هللاه ، اَّنىارت 
 دراسة رجال اإلسناد:

إال  أـتصهللام لـم .(7) ومائـة هشـر  سـت سـنة مـات بالتشـيب، رمـ    ة :يالكوف صاري األن ثابت بن عدي-
 ، ومدأ ه الأالد ذدهته. ال ماهة له روى  تشيعه، ف  حنه
ُ.باقيُرواةُالحديثُثقاتُُ-
 اإلسناد:ى الحكم عل -

 إسناد  ىميح ،حخر ه الذخارت ومسهللام .  -
ُ

********** 
 

                                                 

 134ص  النياية ف  غرل  المدأث واَّ ر الذن اَّ أر(1) 
با   –، وكتا  ال كا   561رقم  45/ 3با  الخطبة بعد العأد  –كتا  ال معة  –ىميح الذخارت  (2)

/ 7با  ال الئد والسخا  لهللانسا   –الهللاباَ   ، وكتا 4144رقم  3/444ة فأيا التمرل  ههللا  الىدقة والشفاه
  9884رقم  498
 366، ت رل  التي أ  ص  الواسط  بسطام حذو موالهم العتص  الورد ذن الم اذ ذن شعبة(3) 

 6/58، فتح البارت الذن م ر  مبة فأيا كانت وربما ، اإل ن ف  مهللا ة: الخرص (4)
 6/58، فتح البارت الذن م ر  الطأ  حنوا  من تتخ  قالد : السخا (5) 

 881رقم  616/ 3 العأد ترا الىال  قذالبا   – ىال  العأدأنكتا   – مسهللام ىميح  (6)
، تي أ  الصماا 443/ 3، وال  ات لهللاع هللا   371/ 9، وانظر ال  هللات الذن مبان  488تي أ  التي أ  ص  (7)
  415/ 7 ، تي أ  التي أ  3/49، الصاشف  933/ 45
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   :-رحمه هللا-قال ابن األثير  -

 (1) . اذنياَ  الَمَسن حت[  ِسخَابا فدلَبَسْته]  هنيا ّل  رض  فاطمة مدأث ومنه -
  (111الحديث رقم )

 :-رحمه هللا - (2)قال اإلمام البخاري 
َ َنا َ َنا ،َِّّ  َهْذدِ  ْذنُ  َههللِا    َمدَّ  ،ُمْطِعـم   ْذـنِ  رِ ُ َذْأـ ْذـنِ  َنـاِفبِ  َهـنْ ، َأِ لدَ  َحِذ  ْذنِ  َِّّ  ُهَذْأدِ  َهنْ  ،ُسْفَيانُ  َمدَّ
ــَر َ  َحِذــ  َهــنْ  ْوِســ لِ  ُهَرْل ــةِ  ِفــ  -َوَســهللاَّمَ  َههللاْيــهِ  َُّّ  َىــهللاَّى- النَِّذــ    َخــَرذَ  َقــااَ  -َهْنــهُ  َُّّ  َرِضــ َ - الدَّ  َطاِئَف

ََ  َقْأُنَ ا َ  َذِن  ُسوقَ  َحَتى َمتَّى ُحَصهللاِلُمهُ  َواَل  ،ُيَكهللاِلُمِن  اَل  النََّيارِ   َحَ مَّ  ُلَصبُ  َحَ مَّ  :َفَ ااَ  َفاِطَمةَ  ْأتِ ذَ  ِبِفَنا ِ  َفَ هللا
اًبا ُتْلِبُسـهُ  َحنََّيـا َفَظَنْنـتُ  َشـْأًئا َفَمَبَسـْتهُ (3) ُلَصبُ  ـهللاهُ  َحوْ  (4)ِسـخ   :َوَقـااَ  َوَقذَّهللاـهُ  َهاَنَ ـهُ  َمتَّـى َيْشـَتد   َفَ ـا َ  ُتَغسِل
 .ُيِمب هُ  َمنْ  َوَحِم َّ  َحْمِذْبهُ  الهللاَُّيمَّ 

 تخريج الحديث :
  .  سفيان ذن هأأنة به بم هللاه  مممدذن يمأ  ذن حذ  همر العدن  ،هن من طرلق (5)حخر ه مسهللام

 دراسة رجال اإلسناد:
ــي - ــي عمــران الهالل ــن أب ــة ب ــن عيين ســب ت    ــة ، واختالطــه وتدليســه ال يضــر ، : ســفيان ب

 . (31 )التر مه له ف  المدأث رقم 
 باق  ر اا اإلسناد   ات  -
 اإلسناد: ىالحكم عل -

 إسناد  ىميح ،حخر ه الذخارت ومسهللام .  -
 

********** 
  :- رحمه هللا -قال ابن األثير -

 (6).[  اْمرح ً  به فاتَّيُموا َفَتاِتيم ِسخَا  َفَ دوا َقوماً  إنل ]  اآلخر والمدأث -
  (111الحديث رقم )

 . تخريج له ىعل لم أعثرقالت الباحثة :  
********** 

 

                                                 

 134ص  النياية ف  غرل  المدأث واَّ ر الذن اَّ أر(1) 
   3433رقم  4/66ما  كر ف  اَّسواق  با  –الذأو كتا   –ىميح الذخارت  (2)
، تفسأر غرل  ما ف  والمعرفة العهللام ف  الىغأر حرلد لهللاصذأر قأال فإ ا السن ف  الىغأر حراد:لصب ح م (3)

 4/84الىميمأن 

 فأيا ليَ طأ  من تتخ  قالد  ه  الخطاذ  قاا وبمومد  خفيفة مع مة بعدها الميمهللاة بكسر سخابا تهللابسه (4)
، فتح البارت وال وارى  الىذيان أهللابسه خر  من خيط هو اليروت  وقاا قرنفال من الداودت وقاا فضة وال  ه 

 1/413شرح ىميح الذخارت 

 3134رقم  1/4883مسأن با  فضائال المسن وال –كتا  فضائال الىمابة  –ىميح مسهللام  (5)
 134ص  النياية ف  غرل  المدأث واَّ ر الذن اَّ أر(6) 
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  :- هللارحمه -قال ابن األثير  -

 (1) . ِسخا   مبُ  ه [  ُسُخَذيم يْمُرُ ون  ِىْذيان   وكدنَّيم]  ال بأر اذن مدأث ومنه(  ه) -
  (112الحديث رقم )

 . تخريج له ىقالت الباحثة : لم أعثر عل 
********** 

   :-رحمه هللا-قال ابن األثير  -

ــاف أن مــدأث وفــ [  ه]   - ــأيم َ ــنَّ  إ ا حت[  بالنيــار ُخُشــ   ]  المن  كــدنيم ِنيامــاً  ســَ طوا الهللاأــالُ  ههللا
اً  الـدنيا ههللاـى َتسـاَخُذوا حْىـبموا فإ ا ،ُخُش  ـَخ .  وِمرىـاً  ُشـمل ـَخ  والسَّ .  الِىـياح بمعنـى:  والىَّ
 (2). المدأث ف  تصرر وقد

  (111الحديث رقم )
 :-رحمه هللا- (3)قال اإلمام أحمد بن حنبل 

َ َنا  َهـنْ  ،اْلُفـَراتِ  َحِذـ  ْذـنِ  َبْكـرِ  ْذـنِ  ِإْسـَماقَ  َهـنْ  (5)،ُ اْلُ َمِم ل  ُقَداَمةَ  ْذنُ  اْلَمهللِااِ  َهْذدُ  َحْخَذَرَنا(4)، َأِ لدُ  َمدَّ
 َقـااَ  -َوَسـهللاَّمَ  َههللاْيـهِ  َُّّ  َىـهللاَّى- النَِّذـ لِ  َهـنْ  ،ُهَرْلـَر َ  َحِذـ  َهـنْ  ،َحِذيـهِ  َهـنْ  ،اْلَمْ ُذـِرتلِ  َسـِعأد   َحِذ  ْذنِ  َسِعأدِ 
 َيْ َرُبــونَ  َواَل  (7)ُغهللاـوا   َوَغِنيَمــُتُيمْ  (6)،ُنْيَبـة   َوَطَعــاُمُيمْ  ،َلْعَنـة   َتِمأَّــُتُيمْ  ِذَيـا ُيْعَرُفــونَ  َهاَلَمـات   أنَ ِلهللاُمَنـاِف ِ  ِإنَّ 

ــاَل َ  َيــْدُتونَ  َواَل  (8)،َهْ ــًرا ِإالَّ  اْلَمَســاِ دَ  ــلِ  ُخُشــبٌ  ُأْاَلُفــونَ  َواَل  َيــْدَلُفونَ  اَل  ُمْســَتْصِذِرلنَ  (9)َدْذــًرا ِإالَّ  الىَّ  ِباللَّْي
ارِ  ُصُخبٌ (10) ق ال   ِبالنَّه  ارِ  ُسُخبٌ  م رَّةً  ي ِزيدُ  و   .ِبالنَّه 

 تخريج الحديث :
 .هن أ لد ذن هارون به بم هللاه ، سيال ذن همار من طرلق (11)،  حخر ه الذأي

سـماق ذـن وهـ ،من طرلق (12) ،مممد ذن نىر المررو ت حخر ه و   هـن أ لـد  مممد ذن مـر ، وا 
 .ه بم هللاهذن هارون ب

                                                 

 134ص  النياية ف  غرل  المدأث واَّ ر الذن اَّ أر(1) 
 134ص  النياية ف  غرل  المدأث واَّ ر الذن اَّ أر(2) 
 7536رقم  413/  44مسند حممد ذن منذال  (3)
  4118ص  التي أ  ت رل هارون ذن  ا ت ،   ذن أِ لد هو (4)
 4/354لهللاسأوط  اَّنسا  تمرلر ف  الهللابا  .قرلش من بطن وه   مح ذن  إلى النسبة ه   :ْال مم (5) 
 43/95م ر الذن البارت  فتح .قيرا  يرا المدخو  به والمراد المنيو  الماا هو نيبه:  (6)
، شرح النووت ههللا  مسهللام  ال سمة قذال الغنيمة ماا من السرقة وحىهللاه الخيانة والغهللاوا الغأن بضم فيو غهللاوا (7)
4/414 

 1/115 لهللا مخشرت  واَّ ر المدأث غرل  ف  الفائق .وا هراضا تركا حت :ه راً  (8)
ر ي اا والداِذر :دذراً  (9)  َأت اقهللاون  أرلد حنَّيم .آخرالىال  يدتون  حت وغأرها الىال  الش   َحوقات آخر وهو والتلاِبب، لهللاَمتَدخِل

، 4448/ 3منظور  الذن العر  لسان ، 364/ 11 بأدتلهللا  العرَو تاذا،  حتوه يفر  َّماما كاد فا ا الىال  هن
 373/ 3غرل  المدأث الذن قتأبة 

 4/378، غرل  المدأث الذن ال و ت الُمهللْاَ ا ِ  كالُخُش ِ  َفَيمُ  ِنَيام   حنيم حت :ِبالهللاَّْأالِ  ُخُش    (10)

 3713رقم  487/ 1شع  االيمان  (11)
  43رقم  45/ 4لمممد ذن نىر المرو ت قيام الهللاأال  (12)
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 .هن أ لد ذن هارون به بم هللاه حممد ذن منذال الشأبان ،من طرلق (1)اذن بشران حخر ه و  
 .هن هذد المهللاا ذن قدامة به ذنمو  ،من طرلق هذد ل ذن م اتال (2)وحخر ه الذ ار 

 دراسة رجال اإلسناد:
 .(307ُ) سب ت التر مة له ف  المدأث رقم ثقة ، سعيد بن أبي سعيد المقبري : -
(3) مجهول :المدني بكر الفرات أبي بن إسحاق -

ُ.ُ

ال أ و   (4)ضعأف من السابعة عبد الملك بن قدامة بن إبراهيم بن محمد بن حاطب الجمحي:  -
 .(5)فيما لم أوافق ال  ات  هباالمت اذ 

 .باق  ر اا االسناد   ات  -
 :سناداإل على الحكم
 تفرد وقد قدامة، بن الملك عبد وضعف ، الفرات أبي بن إسحاق لجهالة . ضعيف إسناده
 يروى نعلمه ال ُ الحديث هذا: البزار قال . عليه الحديث ومدار إسحاق شيخه عن الحديث برواية

  بن الملك عبد إالاُ عنه حدث نعلم ال بكر بن وإسحاق ،سناد اإل بهذا الوجه هذا من عنُالنبيُإالاُ
 .(7)األلباني الحديث هذا ضعف وممن ،(6)قدامة

********** 
   :-رحمه هللا-قال ابن األثير  -

 حىــال فــ  اَُُّفغــوان إْطــراق ُتْطــِرق  ال:  لُمعاويــة قــاا]  ال بأــر اذــن مــدأث فــ (  ه{ )  ســخذر}  -
ْخَذر  فيـه نمـن همـا تَتغافـال ال ُأرلـدُ  َسـْخَذر  الومـد  ُحىـوله فـ  فَتسـكن الميَّات َتدُلفه ش ر هو[  السَّ

(8) 
  (114الحديث رقم )

 . تخريج له ىقالت الباحثة : لم أعثر عل 
********** 

  :- رحمه هللا-قال ابن األثير  -

طـالقُ  ؟ ذـ  حَتْسَتْيِ ت  حت: الَمهللِاا وحنتَ  منل  حتسَخرُ ]  فيه(  ه{ )  سخر} -  ال ّل  ههللاـى ظـاهر  وا 
نمــا أ ــو ُ  ــ  مــن ُحرا  ال فيمــا حَتضــعن  بمعنــى م ــا    هــو وا  ــ ىــور ُ  فكدنيــا م ِل  تصــرر وقــد.  ْخرلةالس 
ْخرلة  كر  مـن ت ـوا.  ُحْ ـر  بغأـر الفعـال ههللاـى والْممـال ،التصهللاأـف بمعنـى والتَّسِخأر المدأث ف   الس 

                                                 

  41رقم  4/44حمان  اذن بشران  (1)
 8111رقم  149/ 3مسند الذ ار  –البمر ال خار  (2)
 444ت رل  التي أ  ص  (3)
  636ت رل  التي أ  ص  (4)
  464/ 9ال رح والتعدأال الذن حذ  ماتم  (5)
 8111رقم  149/ 3مسند الذ ار  –البمر ال خار  (6)
 751/ 43السهللاسهللاة الضعيفة لأللبان   (7)
 134ص  النياية ف  غرل  المدأث واَّ ر الذن اَّ أر(8) 
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ا ــْخرتل  واالســمُ .  والخــا  الســأن فــ  والضــم بــالفتح َســَخرا حْســَخر وبــه منــه ِســخرت:  اَّول  بالضــم اِلس 
ْخرللة والصسر ر :  ال ان  من وت وا والس  ْخَرت  واَّسمُ  تْسخأرا سخَّ خر  بالضم الس   (1) .والس 

  (115الحديث رقم )
 :-رحمه هللا- (2)قال اإلمام البخاري 

َ َنا َ َنا، َشـْأَبةَ  َحِذـ  ْذـنُ  ُهْ َمانُ  َمدَّ  َهْذـدِ  َهـنْ  (4)  ،َهِذأـَد َ  َهـنْ  ِإْذـَراِهيمَ  َهـنْ  (3)،َمْنُىـور   َهـنْ ، َ ِرلـر   َمـدَّ
 ُخُروً ـا النَّـارِ  حَْهـالِ  آِخـرَ  َََّْههللاـمُ  ِإنِلـ  -َوَسـهللاَّمَ  َههللاْيـهِ  َُّّ  َىـهللاَّى- النَِّذـ    َقـااَ  -َهْنه وَ  ، َُّّ  َرِض َ - َِّّ 

 َفَيْدِتأَيـا اْلَ نَّـةَ  َفاْدُخـالْ  اْ َهـْ  : َُّّ  َفَيُ ـواُ  (5)َكْذـًوا النَّـارِ  ِمـنْ  َأْخـُرذُ  َرُ ـال   ُدُخـواًل  اْلَ نَّـةِ  حَْهـالِ  آِخرَ و ِمْنَيا 
 َفَيْدِتأَيــا اْلَ نَّــةَ  َفاْدُخــالْ  اْ َهــْ   :َفَيُ ــواُ  َمــأْلَى َوَ ــْدُتَيا ،َر لِ  َيــا: َفَيُ ــواُ  ،َفَأْرِ ــبُ  َمــأْلَى َحنََّيــا ِإَلْيــهِ  َخأَّــالُ َفأُ 

 َلـاَ  َفـِإنَّ  ،اْلَ نَّـةَ  ُخـالْ َفادْ  اْ َهـْ   :َفَيُ ـواُ  َمـأْلَى َوَ ـْدُتَيا ،َر لِ  َيـا :َفَيُ ـواُ  َفَأْرِ ـبُ  َمأْلَى َحنََّيا ِإَلْيهِ  َفُأَخأَّالُ 
ْنَيا ِمْ ـالَ  ْنَيا َحْم َـااِ  َهَشـَر ِ  ِمْ ـالَ  َلــاَ  ِإنَّ  َحوْ  َحْمَ اِلَيـا َوَهَشـَر َ  الـد  ُقـولُ  الــد  رُ  ف ي  ــي ت ْسـخ  ــي ت ْضـح  ُ  أ وْ  ِمنِ   ِمنِ 
ِلــ ُ  و أ ْنـت    َيُ ــواُ  َوَكـانَ  َنَواِ ـُ  ُ  َذــَدْت  َمتَّـى َضـِماَ  -مَ َوَســهللاَّ  َههللاْيـهِ  َُّّ  َىـهللاَّى- َِّّ  َرُســواَ  َرَحْأـتُ  َفهللاَ ـدْ  اْلم 

 .َمْنِ َلةً  اْلَ نَّةِ  حَْهالِ  َحْدَنى َ ااَ :
 تخريج الحديث :

 ،النخع  هن إذراهيم ذن أ لد ذن، مممد ذن خا م،هن سهللايمان ذن ميرانمن طرل  (6)حخر ه مسهللام 
  .به بم هللاه

 دراسة رجال اإلسناد:
سـب ت التر مـه لـه فـ    ـة ، وتدليسـه اليضـر ،  : األسـود النخعـي  إبراهيم بن يزيد بن قيس بـن

 . (18 )المدأث رقم 
مدأث حشعت وهاىم اَّمـوا،  ر همر  ف خ  ة ،اختهللاط ف  آ : جرير بن عبد الحميد بن قرط -

 .(45)سب ت التر مه له ف  المدأث رقم  ولم يمدث هن حمد منيما ف  المدأث ، 
سـب ت    ـة وقـد وقعـت لـه بعـ  اَّوهـام فـ  مدأ ـه ، : العبسـيعثمان بن محمـد بـن ابـراهيم  -

 .(664)التر مه له ف  المدأث رقم
 .اق  ر اا االسناد   ات ب -

 اإلسناد: ىالحكم عل
 إسناد  ىميح،حخر ه اإلمام الذخارت ومسهللام .

********** 
 
 
 

                                                 

 134ص  النياية ف  غرل  المدأث واَّ ر الذن اَّ أر(1) 
 6974رقم  447/ 8با  ىفة ال نة والنار  –كتا  الرقاق  –ىميح الذخارت  (2)
 917الصوف  ، ت رل  التي أ  ص  هتا  حذو السهللام  ل هذد ذن المعتمر ذن منىور (3)

  475، ت رل  التي أ  ص السهللامان  همرو ذن هذأد  (4)

 49/344، لسان العر   انك َّ ههللاى و يه :ُكُذوًّا (5)

 486رقم  474/ 4آخر حهال النار خرو ًا   با  – اإليمان كتا   – ىميح مسهللام(6) 
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   :-رحمه هللا-قال ابن األثير  -

ـــْخط[  ِلدأنـــه َســـْخطه مـــنيم حمـــد    ـــبَأرْ  فيـــال]  ِهَرْقـــال مـــدأث فـــ { ...  ســـخط}  - ـــخط السَّ :  والس 
 (1) . به الِرضا وهُدم لهللاش   الَصراهيةُ 

  (116الحديث رقم )
 :-رحمه هللا- (2)قال اإلمام البخاري 

َ َنا  ْذـنُ  َِّّ  ُهَذْأـدُ  َحْخَذَرِن  َقااَ  (4) ،ال  ْهِرتلِ  َهنْ (3) ،ُشَعْأ    َحْخَذَرَنا :َقااَ  ،َناِفب   ْذنُ  اْلَمَكمُ  اْلَيَمانِ  َحُذو َمدَّ
َ   ْذنَ  َِّّ  َهْذدَ  َحنَّ  ،َمْسُعود   ْذنِ  ُهْتَبةَ  ْذنِ  َِّّ  َهْذدِ   ِهَرْقـالَ  َحنَّ  َحْخَذـَر ُ  َمـْر    ْذـنَ  ُسْفَيانَ  َحَبا َحنَّ  َحْخَذَر ُ  َهبَّا
دْ  ِتَ اًرا َوَكاُنوا ُقَرْلش   ِمنْ  َرْك    ِف  ِإَلْيهِ  َحْرَسالَ   َههللاْيـهِ  َُّّ  َىـهللاَّى- َِّّ  َرُسـواُ  َكـانَ  الَِّت  اْلُمدَّ ِ  ِف  مِ ِبالشَّ
ــارَ  ُســْفَيانَ  َحَبــا ِفأَيــا َمــادَّ  -َوَســهللاَّمَ   ُهَظَمــا ُ  َوَمْوَلــهُ  َمْ هللِاِســهِ  ِفــ  َفــَدَهاُهمْ  (5)ِذِإأهللِاَيــا َ  َوُهــمْ  َفــَدَتْو ُ  ُقــَرْلش   َوُكفَّ
ومِ   َحُذـو َفَ ـااَ  ؟َنِذـ    َحنَّـهُ  َأـْ ُهمُ  الَّـِ ت الرَُّ ـالِ  ِذَيـَ ا َنَسًبا َحْقَر ُ  َحي ُكمْ  :َفَ ااَ  ُ َماِنهِ ِذَترْ  َوَدَها َدَهاُهمْ  ُ مَّ  ،الر 
ــا :َفُ هللاــتُ  :ُســْفَيانَ  ــَرُبُيمْ  َحَن ــو ُ : َفَ ــااَ  َنَســًبا َحْق ــوا ِمنِلــ  َحْدُن ُب ــاْ َعهللاوُهمْ  َحْىــَماَبهُ  َوَقرِل ــااَ  ُ ــمَّ  ،َظْيــِر ِ  ِهْنــدَ  َف  :َق

َِّّ  َفَكــ ِلُذو ُ  َكــَ َذِن  َفــِإنْ ، الرَُّ ــالِ  َهــَ ا َهــنْ  َهــَ ا َســاِئال   ِإنِلــ  َلُيــمْ  :ُقــالْ  َتْرُ َماِنــهِ لِ  ــَو ــْواَل  َف  َحنْ  ِمــنْ  اْلَمَيــا ُ  َل
اَ  َكانَ  ُ مَّ  ،َهْنهُ  َلَصَ ْذتُ  َكِ ًبا َههللا َّ  َيْدِ ُروا  ِفأَنـا ُهـوَ  :ُقهللاـتُ  ِفـيُكمْ  َنَسـُبهُ  َكْأـفَ  :َقااَ  َحنْ  َهْنهُ  َسَدَلِن  َما َحوَّ
 َمهللِاـا   ِمـنْ  آَباِئـهِ  ِمـنْ  َكـانَ  َفَيـالْ  :َقـااَ  اَل : ُقهللاـتُ  َقْذهللاـهُ  َقـط   َحَمـد   ِمـْنُكمْ  اْلَ ْواَ  َهَ ا َقااَ  َفَيالْ : َقااَ  َنَس    ُ و
َِ  َفَدْشـَرافُ  َقااَ  اَل : ُقهللاتُ  َأْنُ ُىـوَن  َحمْ  َحَأِ لـُدونَ  :َقـااَ  َفاُاُهمْ ُضـعَ  َذـالْ  :َفُ هللاـتُ  ُضـَعَفاُاُهمْ  َحمْ  َأتَِّبُعوَنـهُ  النَّـا
ـلْ : َقـااَ  َأِ لـُدونَ  َذالْ  :ُقهللاتُ  ـدٌ  ي ْرت ـدخ  ف ه  ـْخط ةً  ِمـْنُهمْ  أ ح   َفَيـالْ : َقـااَ  اَل  :ُقهللاـتُ  ِفيـهِ  َأـْدُخالَ  َحنْ  َبْعـدَ  ِلِديِنـهِ  س 
 اَل  ُمدَّ    ِف  ِمْنهُ  َوَنْمنُ  اَل  :ُقهللاتُ  َيْغِدرُ  َفَيالْ  َقااَ  اَل  :ُقهللاتُ  :َقااَ  َما َيُ واَ  َحنْ  َقْذالَ  ِباْلَصِ  ِ  َتتَِّيُموَنهُ  ُكْنُتمْ 
 َقـاَتهللاُتُمو ُ  َفَيـالْ  :َقـااَ  اْلَصهللِاَمـةِ  َهـِ  ِ  َغْأرُ  َشْأًئا ِفأَيا ُحْدِخالُ  َكهللِاَمة   ُتْمِكنِل  َوَلمْ  :َقااَ  ِفأَيا َفاِهال   ُهوَ  َما َنْدِرت 
 .الل ....ِمْنهُ  َوَنَنااُ  ِمنَّا َأَنااُ  ِسَ اا   َوَبْأَنهُ  َذْأَنَنا اْلَمْر ُ  ُقهللاتُ  ِإيَّا ُ  َتاُلُصمْ قِ  َكانَ  َفَكْأفَ  :َقااَ  :َنَعمْ  ُقهللاتُ 

 تخريج الحديث :
هـن هذأـد ل ذـن ، مممد ذـن مسـهللام هذد الر اق،هن معمر ذن راشد،هنمن طرلق  (6)حخر ه مسهللام

 .به بم هللاه  ،هذد ل ذن هتبة ذن مسعود 
 سناد:ة رجال اإلدراس

 . ميب ر اا االسناد   ات -
 اإلسناد: ىالحكم عل -

 إسناد  ىميح ،حخر ه الذخارت ومسهللام . 
                                                 

 133ص  النياية ف  غرل  المدأث واَّ ر الذن اَّ أر(1) 
، وكتا  اإليمان  7رقم  8/ 4بسم ل الرممن الرميم قاا الشأل با   – ذد  الوم كتا   –ىميح الذخارت  (2)
با  قال يا حهال الصتا  تعالوا إل   –، وكتا  تفسأر ال رآن 94رقم  45/ 4با  سااا  ذرلال النذ  هن اإليمان  –

 1994رقم  49/ 4كهللامة سوا  ذأننا وبأنكم 
 367، ت رل  التي أ  ص  اَّموت  مم   حذ  ذن شعأ  (3)

، ال هرت  ال رش  كال  ذن  هر  ذن المارث ذن ل هذد ذن شيا  ذن ل هذد ذن ل هذأد ذن مسهللام ذن مممد (4)
 916ت رل  التي أ  ص 

  كر قد واشت اقيا الشام وحوا الم ا  آخر ه  وقأال الشام أهللا  مما ال هللا م بمر سامال ههللاى مدأنة بالفتح حأهللاة (5)
 ههللاأيم ل مرم ال أن لهللاأيود مدأنة وه  يسأر  ر  ذيا هامر  ىغأر  مدأنة حأهللاة حذو لد قاا بعد  إأهللايا  اشت اق ف 

 4/353، مع م الذهللادان قرد  فمسخوا فخالفوا السذت أوم السما ىأد

  4774 رقم 4454/ 4با  كتا  النذ  إل  هرقال أدهو  إل  اإلسالم  –كتا  ال ياد والسأر –ىميح مسهللام  (6)
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 :-  رحمه هللا-قال ابن األثير  -
 أر ــب حو ههللايــه ويعــاقبُكم منــه ويمــَنُعكم لصــم يكَرُهــه حت[  كــ ا لصــم َيْســَخط ّل  إن]  المــدأث ومنــه -

 (1) .ثالمدأ ف  تصرر وقد.  ههللايه الُع وبة إراد  إلى
 (2)بالمعن سذق تخرلأ المدأث   

********** 
  :- رحمه هللا-قال ابن األثير  - 
.  وُه الــه ِرقَّتـه يعنــ [  ُ ـو  َســْخفة وَ ـد فمـا حيامــا َلذـث حنــه]   ر حذـ  إســالم فـ { ...  سـخف}  -

ــَخف ــةُ  وبالضــم.  العــيش ِرقــة.  بــالفتح والسَّ ــة هــ  :وقأــال.  الع ــال رقَّ  إ ا اإِلنســان رت َتْعَتــ التــ  الخفَّ
خف من  ا   (3) .وغأر  الع ال ف  الخفَّة وه  السل

 (117الحديث رقم )
 .:-رحمه هللا- (4)قال اإلمام البخاري 

 ذـن ل هذـد هـن، هـالا ذـن ممأـد حخذرنـا ،المغأـر  ذـن سهللايمان مد نا ،اَّ دت خالد ذن ةبده مد نا
 نــاح فخر ــت ،المــرام الشــير يمهللاــون  وكــانوا غفــار قومنــا مــن خر نــا   ر حذــو :قــاا قــاا ،الىــامت

 إ ا نـاإ :ف ـالوا قومـه فمسـدنا ،إلأنـا مسـنحو  خالنـا فدصرمنـا ،لنـا خـاا ههللاى فن لنا ،وحمنا حنيَ وحخ 
 مـن مضى ما حما :ف هللات :له قأال ال ت ههللاأنا فن ا خالنا ف ا  ،حنيَ إلأيم خالف حههللاا هن خر ت
  وبـه خالنـا وتغطـى ،ههللاأيـا فامتمهللانـا (5)تناىـرم ف ربنـا بعـد فيمـا لـا  مـا  وال ،كدرته ف د معروفا
 الصـاهن فدتيـا ،م هللايـا وهـن ،ىـرمتنا هـن حنيَ فنافر مكة بمضر  ن لنا متى فانطهللا نا ،أبك  ف عال
 رسـوا حل ـ  نح قذـال حخـ  ذـنا يـا ىـهللاأت وقـد :معيـا قـاا وم هللايـا بىـرمتنا حنـيَ فدتانـا حنيسا فخأر
 مأـث حتو ـه: قـاا ؟تو ـه فـدأن :قهللاـت ن قـاا لمـن :قهللاـت سـنأن ذـ الث -وسهللام ههللايه ل ىهللاى- ل

 ،الشـمَ تعهللاـون  متـى خفـا  كـدن  حل أـت الهللاأـال آخـر من كان إ ا متى هشا  حىهللاى رب  أو ين 
 ف هللاـت  ـا   ـم ،(6)ههللاـ  فراث مكة حتى متى حنيَ فانطهللاق ،فاصفن  بمكة ما ة ل  حن حنيَ :ف اا
 :قــاا :النــاَ ي ــوا فمــا :قهللاــت رســهللاهح ل نح أــ هم دأنــا ههللاــى بمكــة ر ــال ل أــت :قــاا ؟ىــنعت مــا

  هو فما الصينة قوا سمعت ل د :حنيَ قاا الشعرا  حمد حنيَ وكان سامر ،كاهن ،شاهر ي ولون 
 نـهإ ول شـعر نـهح بعـدت حمـد لسـان ههللاـى أهللاتئم فما (7)الشعر حقرا  ههللاى قوله وضعت ول د ،ب وليم
 (8)ر ـال فتضـعفت مكـة فدتأـت :قـاا فـانظر  ه ح متى فاصفن  :قهللات :قاا .لصا ذون  نيما  و  لىادق
 بكـال الوادت حهال ههللا  فماا :الىاذئ ف اا ل ل إ فدشار ؟الىاذئ تدهونه ال ت ه ا حأن :ف هللات منيم
 فدتأـت قـاا ممـرح نىـ  كـدن  ارتفعـت مـأن فارتفعـت :قـاا ههللاـ  مغشـيا خـررت متـى وهظم مدر 

                                                 

 133ص  النياية ف  غرل  المدأث واَّ ر الذن اَّ أر(1) 
 483المدأث بالمعن  ف  المدأث رقم  سذق تخرلأ( 2)

 133ص  النياية ف  غرل  المدأث واَّ ر الذن اَّ أر(3) 
 3174رقم  4545/ 1 هنه ل رض   ر حذ  فضائال من با  – فضائال الىمابةكتا   –ىميح الذخارت  (4)
 3/13، مشارق اَّنوار ههللا  ىماح اَّ ار  ه  ال طعة ال هللاأهللاة من اإلذال: نا ىرمتناف رب (5)

 46/38، شرح النووت ههللا  مسهللام حت حبطد:فراث ههللا  (6)

 3/479مشارق اَّنوار ههللا  ىماح اَّ ار، حت طرقه وحنواهه :إقرا  الشعر (7)

، تفسأر غرل  ما ف   تحت قدرته ضعيفا ال أنالن  بمكرو  وال أرتا  بم ىد:ر ال  فتضعفت( 8)
  4/48الىميمأن
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 كـان مـا ولـوم لأهللاـة ذأن  أن ال حخ  ذنا يا لذ ت ول د ،مائيا من وشربت الدما  هن  فغسهللات  م م
 (1)جـوع سـخفة كبـدي على وجدت وما ،بطنـ  هكن تصسرت متى فسمنت  م م ما  الإ طعام ل 
 حمـد بالذأـت يطـوف فمـا (3)حسـمختيم ههللاى ضر  إ (2) حضميان قمرا  لأهللاة ف  مكة حهال فذأنا :قاا

 اَّخـرى  حمـدهما انكمـا: ف هللاـت طوافيمـا فـ  ههللاـ  فدتتـا: قـاا (4)ونائهللاـة إسـافا تـدهوان مـنيم وامرحتأن
 فانطهللا تــا حصنــ  ال نــ ح غأــر الخشــبة م ــال هــن: ف هللاــت ههللاــ  فاتتــا :قــاا قوليمــا هــن تناهتــا فمــا :قــاا

 -وسهللام ههللايه ل ىهللاى -ل رسوا فاست ذهللايما :قاا حنفارنا من حمد هنا ها كان لو وت والن تولوالن
 ......الح هابطان وهما بكر وحذو

 تخريج الحديث :
  .مام مسهللام دون اإلمام الذخارت نفرد به اإلإ

 دراسة رجال اإلسناد:
 همال ف  لدخوله سأرلن اذن فيه توقف هالم،   ة البىرت، نىر حذو ،العدِوي  ه اللٍ  حميد بن -
 .(5)ال ماهة له روى  ال ال ة، من السهللاطان .
 النسائ  تفرد هاذد   ة هدا ، له :وي اا البىرت، خالد حذو ،ال قيسي األ سود بنِ  خاِلد بن هدبةُ  -

  (6)داود وحذو ومسهللام، الذخارت، له روى  ومائتأن، و ال أن بضب سنة مات ذتهللاأأنه،
 هنه وروى  الناَ، و  ة وقد ك أر، وهو أرويه فيما منكراً  مدأ ا له حهرف ال :هدت اذن قاا

 ااوقـ (9)  ـة بىـرت  :الع هللاـ  وقـاا(8)ال  ـات فـ  مبان اذن و كر  .(7)به بدَ ال ىدوق  وهو اَّئمة،
 وقـاا (11)  ـة خالـد ذـن هدبـة :ي ـوا معـأن ذـن يمأـى سـمعت :ال نأـد اذـن وقـاا(10)ىـدوق  :مـاتم حذـو

 وه ا الرممن هذد حذ  تضعأف ي ذال ال هنا :قهللات .ضعأف هو :ف اا النسائ  وحما ":ال هذ 
 اذن وه ا أنكر ما له يعرف ال بدنه يىرح هنه كبار طائفة هن هدبة ههللام حخ  ال ت هدت اذن

                                                 

، شرح وه اله وضعفه ال و  رقة وه  المع مة الخا  وسكون  وضميا الميمهللاة السأن بفتح : و  سخفة (1)
  9/114السأوط  ههللا  مسهللام 

 9/114، شرح السأوط  ههللا  مسهللام  مضأئة حت: إضميان ،قمرها طالب م مر  حت: قمرا  لأهللاة (2)

، شرح النووت ههللا  مسهللام  الرَّْحَ ِإَلى ُيْفِض  اَُُّْ ن ِف  الَِّ ت اْلَخْرقُ  َوُهوَ  ، ِسَما  َ ْمب ُهوَ وَ  : َحْسِمَخِتُيمْ  (3)
8/346 

 ِاْسمَيا َواْلَمْرحَ  ، َهْمرو ِاْذن َوُيَ اا ، َبَ ا  ْذن ِإَساف ِاْسمه َفالرَُّ ال ، َواْمَرحَ  َرُ اًل  حنيما ُيَ اا(  َوَناِئهللاة ِإَساف) (4)
َبا ، َمَ َرْلنِ  َّّ  َفَمَسَخُيَما ، اْلَصْعَبة َداِخال َفَ َنَيا ُ ْرُهم ِمنْ  َكاَنا:  ِقأالَ  ، َسْيال ِذْنت َوُيَ اا ، ِ ْئ  ِذْنت هللاةَنائِ   ِهْند َفُنىِل

َفا َههللاى:  َوِقأالَ  ، اْلَصْعَبة  َحَمدهَما َفَ َعالَ  ِكاَل  ْذن ُقَى ل  َلُيَماَموَّ  ُ مَّ  ، َوَلتَِّعُظوا ِذِيَما النَّاَ ِلَيْعَتِذر َواْلَمْرَو  الىَّ
،، شرح النووت ههللا  ِبِعَباَدِتِيَما َوَحَمرَ  ِهْندهَما َوَنَمرَ  ، ِذَ ْمَ م َ َعهللاُيَما:  َوِقأالَ  ، ِذَ ْمَ م َواآْلَخر اْلَصْعَبة ُماَلِىق

 485/ 1مسهللام

 483ت رل  التي أ  ص  (5)
 974ت رل  التي أ  ص  (6)
 445/ 7الضعفا   الصامال ف  (7)
  316/ 5ال  ات الذن مبان  (8)
  439/ 3ال  ات لهللاع هللا   (9)

  441/ 5ال رح والتعدأال  (10)
  498سااالت اذن ال نأد ص  (11)
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 .  ة هو البام ة  تالق (1)   ة بدنه يفىح  المفاظ مهللاا معأن
 .باق  ر اا االسناد   ات -

 اإلسناد: ىالحكم عل
 إسناد  ىميح،حخر ه اإلمام مسهللام .

 
********** 

  :- رحمه هللا-قال ابن األثير  -

 فَ ذهللاـه ُسـخَّال باُرطَ  امرح    إليه فدهَدت ُمْدِلأ ذن  واَد َ  مأن أْنُبب إلى خَرذ حنه]  فيه(  ه{ )  سخال} 
ال[  ـــخل هللاتِ  ي ولـــون .  الِم ـــا ِ  حهـــال هنـــد الِشـــيُص :  الخـــا  وتشـــدأد الســـأن بضـــم الس   إ ا النلخهللاـــةُ  ســـخَّ

 (2) . ِشيىاً  َممهللات
  (118الحديث رقم )

 . تخريج له  ىقالت الباحثة  : لم أعثر عل 
********** 

   :-رحمه هللا-قال ابن األثير  -

ــخَّال هــ   مــن بَكبــائَ  ــا  ُ ــالر  إن]  اآلخــر المــدأث ومنــه -  وقــد.  الميمهللاــة بالمــا  ولــروى [  الس 
 (3) .ت دم

 (4).يجه* سبق تخر 
********** 

  :- رحمه هللا-قال ابن األثير  -

ـْخال[  فيْ ُتهللاــه َسـْخهللِا  إلــى َيْعِمـدُ  ذ بَّــار كـدنِل ]  وفيـه(  ه)   وهــو.  حَذويـه إلــى الممذَّـ ُ  المْولــودُ :  السَّ
 (5) .الغنم ولدُ  اَّىال ف 

  (119الحديث رقم )
 . تخريج له ىقالت الباحثة : لم أعثر عل 

********** 
   :-رحمه هللا-قال ابن األثير  -

خمةُ [  َقهللاذ  َسِخيمة اسهللاالْ  الهللايم]  فيه(  َ{ )  سخم}   (6)  .النفَ ف  الم د:  السَّ

                                                 

  169/ 3ت كر  المفاظ  (1)
 133ص  النياية ف  غرل  المدأث واَّ ر الذن اَّ أر(2) 
 133ص  النياية ف  غرل  المدأث واَّ ر الذن اَّ أر(3) 
 437سذق تخرلأ المدأث ف  المدأث رقم ( 4)

 133ص  النياية ف  غرل  المدأث واَّ ر الذن اَّ أر(5) 
 133ص  النياية ف  غرل  المدأث واَّ ر الذن اَّ أر(6) 
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  (141الحديث رقم )
 :-رحمه هللا -(1)قال اإلمام أبي داود

َ نَ  ــدُ  اَمـدَّ  ُطهللاْأــقِ  َهــنْ ، اْلَمـاِرثِ  ْذــنِ  َِّّ  َهْذــدِ  َهـنْ ، ُمــرَّ َ  ْذـنِ  َهْمــِرو َهــنْ  ،ُسـْفَيانُ  َحْخَذَرَنــا ،َكِ أــر   ْذـنُ  ُمَممَّ
َ   ْذـنِ ا َ   اْذــنِ  َهـنِ  ،َقــْي  ُتِعــنْ  َوالَ  حَِهنِلـى َر لِ  » َأــْدُهو -وسـهللام ههللايــه ل ىـهللاى- النَِّذــى   َكـانَ  :َقــااَ  َهبَّـا

ــْر  َواْهــِدِنى ،َههللاــىَّ  َتْمُكــْر  َوالَ  ِلــى َواْمُكــْر  َههللاــىَّ  ،َتْنُىــْر  َوالَ  ْنُىــْرِنىَوا ،َههللاــىَّ   َواْنُىــْرِنى ِإَلــىَّ  ُهــَداىَ  َوَيسِل
 َحوْ (2) ُمْخِذًتــا ِإَلْيــاَ  ِمْطَواًهــا َلــاَ  ،َراِهًبــا ،َلــاَ  َ اِصــًرا َلــاَ ، َشــاِصًرا َلــاَ  اْ َعهللاِنــى الهللاَُّيــمَّ  َههللاــىَّ  َبَغــى َمــنْ  َههللاــى
ِتــى َوَ ذِلــْت  ،َدْهــَوِتى َوَحِ ــْ   (3)،َمــْوَبِتى َواْغِســالْ  َتــْوَبِتى َتَ ذَّــالْ  َر لِ  ُمِنأًبــا دْ  َقهللاِذــى َواْهــدِ  ،ُم َّ ــاِنى َوَســدِل  ِلس 
ِخيم ة   و اْسُللْ   .« ق ْلِبى(4) س 

 تخريج الحديث :
همرو ذـن مـر  ،هن سفيان ال ورت،هن  قذيىة ذن ه بة من طرلق (6)،والماصم (5)،الذخارت حخر ه 

 به بم هللاه.
،هــن ســفيان ال ــورت،هن همــرو  حذــو داود المفــرت  مــن طرلــق(8) ،واذــن الم ــرت  (7)،حخر ـه الترمــ تو 

 ذن مر  به بم هللاه.
مـن طرلـق (12)ومممد ذن نىـر المـرو ت (11)، واذن حذ  الدنيا (10)،واذن مبان (9)،النسائ حخر ه و  

 ر  به بم هللاه.،هن سفيان ال ورت،هن همرو ذن ميمأ  ذن سعأد ال طان

،هن سـفيان وكيـب ذـن ال ـراحمـن طرلـق  (15)،واذن بطة (14)ة،واذن حذ  شأب(13) ،اذن ما هحخر ه و 
 ال ورت،هن همرو ذن مر  به بم هللاه.

 من طرلق سفيان ال ورت،هن همرو ذن مر  به بم هللاه. (16)،حممد ذن منذالحخر ه و 

هن همــرو ذــن مــر  بــه ،هن ســفيان ال ــورت،همــر ذــن ســعدمــن طرلــق  (17)،هذــد ذــن ممأــدحخر ــه و 
 بم هللاه.

                                                 

رقم  998/ 4با  ماي وا الر ال إ ا سهللام –با  تفرلغ حذوا  الوتر - -كتا  الىال    –سنن حذ  داود  (1)
4943 

 3/6، النياية ف  غرل  المدأث واَّ ر  والتَّواُضب الُخشو :  واإلْخَباتُ  مطيعا َخاشعا حت : ُمْخِذتا (2)

 4/4179، النياية ف  غرل  المدأث واَّ ر إ م  حت : َمْوبت  واغسال (3)

 1/361، هون المعذود  ومسد  وم د  وغهللاه غشه حت(  قهللاذ  سخيمة)  حخرذ حت(  واسهللاال) (4)

 669رقم  343/ 4ت اَّد  المفرد لهللاذخار  (5)
 4541رقم  945/ 4المستدررا لهللاماصم  (6)
 4994رقم  991/ 9با  الدهوات هن رسوا ل  –كتا  ال بائح   -سنن الترم ت  (7)
 741رقم  347/ 3مع م اذن الم رئ  (8)
 41468رقم  499/ 6السنن الصذرت لهللانسائ   (9)

  517رقم  337/ 4ىميح اذن مبان  (10)
 11رقم  4/416الهللاأال الذن حذ  الدنيا   د وقياميالت (11)
 85رقم  4/441ىال  الوتر لمممد ذن نىر المرو ت  (12)
  4841رقم  4395/ 3با  دها  رسوا ل  –كتا  الدها   –سنن اذن ما ه  (13)
  41114رقم  381/ 41مىنف اذن حذ  شأبة  (14)
  4914رقم  85/ 3اإلبانة الصذرت  (15)
 4557رقم  193/ 4مسند حممد ذن منذال  (16)
 747رقم  346/ 4مسند هذد ذن ممأد  (17)
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،هن سفيان ال ورت،هن همـرو ذـن مـر  بـه  مممد ذن ك أر العذدت من طرلق (1)،الطذران حخر ه و 
 بم هللاه.

 ،هن سفيان ال ورت،هن همرو ذن مر  به بم هللاه. همرو العن رت  من طرلق (2)،الذأي  حخر ه و 

 دراسة رجال اإلسناد:
 .(477) سب ت التر مة له ف  المدأث رقم  ،   ة عمرو بن مرة بن عبد هللا المرادي : -
 . (475) سب ت التر مة له ف  المدأث رقم    ة محمد بن كثير العبدي : -
  سب ت التر مة له ف    ة ، وتدليسه ال يضر ، سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري : -
  على اإلسناد: م كالح
 .(3)مام اَّلبان  اإلإسناد  ىميح وقد ىممه  

********** 
  :- رحمه هللا-قال ابن األثير  -

خيمة من با نعو ُ  إنَّا الهللايم]  آخر مدأث وف  -  (4) .[  السَّ
  (141الحديث رقم )

 . تخريج له ىلم أعثر علقالت الباحثة :  
********** 

   :-رحمه هللا-قال ابن األثير  -

خائم اإلَمنُ  َتْ َه  َتيَاَدوا]  اَّمنف مدأث ومنه -  (5)  .َسخيمة  مبُ  وه  الُم ود تح[  والسَّ
  (142الحديث رقم )

 :-رحمه هللا- (6)قال أبي الشيخ األصبهاني 
َ َنا ــدِ  ْذــنُ  ِإْذــَراِهيمُ  َمــدَّ ــار   َحُذــو َ َنــا ، اْلَمَســنِ  ْذــنِ  ُمَممَّ  ْذــنِ  َهاِئــ ِ  َهــنْ  ، ُموَســى ْذــنُ  اْلَفْضــالُ  َ َنــا ، (7)َهمَّ
َِ  َهنْ  ، ُشَرْلح     َمنْ  َمْعَشرَ  َيا: "  -َوَسهللاَّمَ  َههللاْيهِ  َُّّ  َىهللاَّى- َِّّ  َرُسواُ  َقااَ :  َقااَ  ، َماِلا   ْذنِ  َحَن
ِخيم ة   ُتْذِهبُ  - َكُ َرْت  َحوْ  َقهللاَّْت  - اْلَيِديَّةَ  َفِإنَّ  َتَياَدْوا َمَضرَ  ُتوِرثُ  (8)السَّ ة   و  دَّ  ." اْلم و 

 تخريج الحديث :
هــن هائــ  ذــن  ، الفضــال ذــن موســ ذــو همــار المــرو ت،هن ح مــن طرلــق (9)حخر ــه اذــن حذــ  الــدنيا

 ,به بم هللاه ،شرلح 
 
 

                                                 

 4144رقم  147/ 4الدها  لهللاطذران   (1)
  448رقم  4/447ال ضا  وال در لهللاذأي    (2)
 1/41سنن حذ  داود   ىميح وضعأف (3)

 133ص  النياية ف  غرل  المدأث واَّ ر الذن اَّ أر(4) 
 133ص  رالنياية ف  غرل  المدأث واَّ ر الذن اَّ أ(5) 
 311رقم  387/ 4حم اا المدأث َّذ  الشأل االىذيان   (6)
 466، ت رل  التي أ  ص  المرو ت  همار حذو موالهم الخ اه  مرلث ذن المسأن (7)

ِخْيَمةُ  (8) ِغْأَنةُ  في  السَّ  1/156، غرل  المدأث الذن سالم  والَعداو  الضَّ

 461رقم  441/ 4مكارم اَّخالق  (9)
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بكــر ذــن بكــار حذــو  هــن مممــد ذــن منــد  ،مــن طرلــق (2)نعــيم اَّىــذيان   ووحذــ (1)،حخر ــه الذأي ــ 
 .به بم هللاه و لاد  ، هن هائ  ذن شرلح همرو ال يس  ،

 به بم هللاه  ، حنَ ذن مالا نه ،هن هائ  ذن شرلح ممأد ذن مماد، من طرلق(3)وحخر ه الطذران  
  دراسة رجال اإلسناد:

قـاا  (4) ىـنعة مدأ ـه فـ  :ي ـوا ذـىح سـمعت : قـاا اذـن حذـ  مـاتم :الحضـرمي شـري  بن عائذ-
: انفـرد إ ا بـه االمت ـاذ مـد هـن خـرذ متـى قهللاته ههللاى أخطئ ممن ،المدأث قهللاأال كاناذن مبان :

 حر لـم ،و بم ـة هـو مـا قـاا الـ هذ :.(5)بدسـا ذـ لا حر لـم معتذر به اهتذر فإن ،ال  ات وافق وفيما
 (8)بش   ليَ :طاهر ذنا وقاا (7)ضعف مدأ ه ف : ماتم حذو قاا ، (6)تو ي ا وال تضعيفا فيه ليم

 .قالت البام ة : هو ضعأف 
 :المروزي  هللا، عبد أبو سيناني،ال   موسي بن الفضل -

 نذا و كر  ،(13)شاهأن واذن ،(12)وال هذ  ،(11)عدس واذن ،(10)ووكيب(9)معأن ذن يمأى و  ه

 .مناصأر الفضال روى  (15)المدأن  ذن وههللا  حممد، قاا (14)ال  ات كتا  ف  مبان

 ىهللاى- وسهللام ههللايه ل ىهللاى- النذ  حن أروى  ال ت السائ  ذن ل هذد (16)معأن ذن يمأى وقاا
نما ف ط، هطا  هن هو إنما خطد ه ا ، دالعأ ذيم  :ا ي و أنان الس موسى ذن الفضال فيه يغهللاط وا 

 .ىالح ىدوق  (17)ماتم حذو وقاا .السائ  ذن ل هذد هن

 .حغر  وربما  ذت،   ة (18)م ر اذن وقاا

 .  ة قالت البام ة :هو  

                                                 

 8577رقم  175/ 6ان لهللاذأي   شع  اإليم (1)
  11451رقم  476/ 6حخبار حىذيان َّذ  نعيم اَّىذيان   (2)
 4939رقم  419/ 3اَّوسط لهللاطذران   (3)
  46/ 7ال رح والتعدأال  (4)

  451/ 3الم رومأن الذن مبان  (5)

 4/431المغن  ف  الضعفا   (6)

 4/431المغن  ف  الضعفا   (7)

  4/336لسان المأ ان  (8)

  491/ 1رواية الدورت  –تارلل اذن معأن  (9)
  397/ 34تي أ  الصماا  (10)
  473/ 7الطب ات الصذرت  (11)
  414/ 5، وسأر حهالم النبال   434/ 3الصاشف لهللا هذ   (12)
 486/ 4تارلل حسما  ال  ات الذن شاهأن  (13)
  445/ 7ال  ات الذن مبان  (14)
/ 9، مأ ان اإلهتداا  4483/ 4، التعدأال والت رلح  398/ 8 أ  ، تي أ  التي 68/ 7ال رح والتعدأال  (15)
147  ، 
  49/ 4رواية الدورت  –تارلل اذن معأن  (16)
  65/ 7ال رح والتعدأال  (17)
  44/ 3ت رل  التي أ   (18)
 44/ 3التي أ  ت رل     (18)
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  ـة ، سـب ت التر مـة لـه فـ  المـدأث رقـم  :األصبهاني متويه بن الحسن بن محمد بن إبراهيم -
(314) 
 .باق  ر اا االسناد   ات  -

 اد:اإلسن ىالحكم عل
 .ضعأف المضرم  شرلح ذن هائ إسناد  ضعأف ، فيه 

********** 
  :- رحمه هللا-قال ابن األثير  -

 والنَّْ ــو الغـائطَ  يعنـ [  ّل  لعنـةُ  فعهللايــه المسـهللامأن ُطـُرق  مـن طرلـق ههللاــى سـخيمة سـالَّ  مـن]  وفيـه -
(1) 

  (141الحديث رقم )
 :-رحمه هللا -(2)قال اإلمام الطبراني 

 مــد نا ، اَّنىــارت  همــرو ذــن مممــد مــد نا ، طهللامــة ذــن كامــال مــد نا ، الم نــى ذــن هبــاَ ومــد نا
 فـ  تفتأنـا حن توشـا متـى شـ   كـال فـ  حفتأتنـا قـد:  هرلر  َّذ  ر ال قاا:  قاا سأرلن ذن مممد
 -، وسهللام ههللايه ل ىهللاى- ل رسوا سمعت ، هنه ل رض  ، هرلر  حذو ف اا:  قاا ،(3) الخرا  
 والمالئكـة هللا لعنـة فعليـه المسـلمين طـرق  من عامرة طريق على(4) سخيمته سل من »:  ي وا

 .« أجمعين والناس
 تخريج الحديث :

 .هن هباَ ذن الم ن  به بم هللاه  حذو بكر ذن إسماق،من طرلق (6)،والذأي  (5) ،ر ه الماصمخح
 .به بم هللاه ، طهللامة ذن كامال ، هنمن طرلق هباَ ذن الم ن (7)والع أهللا  
 ال اإلسناد:دراسة رج

فــ   (10)و  ــه حممــد (9)( 235)ت بغــداد ن لــال البىــرت  يمأــى حذــو (8)الجحــدري  طلحــة بــن كامــل -
مـــر   مدأ ـــه  (13)حممـــد  قـــاا و (12)ال  ـــات كتـــا  فـــ  مبـــان ذـــنا  كـــر و   (11)قـــوا لـــه ، والـــدارقطن 

                                                 

 133ص  النياية ف  غرل  المدأث واَّ ر الذن اَّ أر(1) 
 844رقم  77/ 3، والمع م الىغأر  9136رقم  431/ 9ذران  المع م اَّوسط لهللاط (2)
 15/ 3النياية ف  غرل  المدأث   - لهللاَما ة والُ عود التََّخهللا :  والمد بالصسر الخَرا   (3)
  581،  854/ 3النياية ف  غرل  المدأث  سال سخيمته : حت حخرذ م د   (4)
  669رقم  486/ 4المستدرا لهللاماصم  (5)
  184رقم  58/ 4ذرت لهللاذأي   السنن الص (6)
 4844رقم  93/ 8الضعفا   الصذأر لهللاع أهللا   (7)
 البىرت  ال مدرت  طهللامة ذن كامال حذويمأى النسبة ذي   والمشيور ، ر ال إسم وهو  مدر إلى النسبة ه   (8)
 39/ 3،اَّنسا  لهللاسمعان   البىرت  طهللامة ذن المسأن ذن الفضال هم وهو بغداد سكن البىر ، حهال من
 59/ 31تي أ  الصماا  (9)

 443بمر الدم ص  (10)
  189/ 43تارلل بغداد  (11)
  38/ 5ال  ات  (12)
 14سااالت حذ  داود َّممد ذن منذال ص  (13)
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 كـــان (3) :وقـــاا حذــو  رهـــة (2) بم ـــة أــدفعيما حمـــدا حههللاـــم مــا(1) :م ــار  " وقـــاا فــ  موضـــب آخـــر
ليَ بش ،   (6) :، وقاا اذن معأنالبدَ به  (5):واذن م ر (4)الأدفب هن سما  ، وقاا حذو ماتم

قوا حذ  داود : ىدوق إن شا  ، وما حدرت و ه  (8) :رمأت بكتبه،وقاا ال هذ (7) :وقاا حذو داود
 .رمأت بكتبه ،وال رل  حن له هن اذن لييعة ما أنكر وال أتابب ههللايه ، فهللاعهللاه مفظه " 

ا أنكـر ،هــ  سـذ  تضــعأف اذـن معــأن لـه ، وهــو مــالـت البام ــة : ولعـال رواأتــه هـن اذــن لييعـه مق
 .ههللام"ح كما قاا اذن م ر "ال باَ به ول 

 . باقي رواه السند ثقات
ه ـر ههللاـى ح ، وهبـاَ ذـن الم نـى شـأل الطذرانـ  ، لـم (9)هدا مممد ذن همر االنىارت، ضعأف -

 .تر مه له 
  اإلسناد:الحكم على ا

لطذرانـ  ، وهبـاَ ذـن الم نـى شـأل ا ضـعأف، سناد  ضعأف، وههللاته مممـد ذـن همـرو االنىـارت إ
 .(11)لبان  ايضاواَّ(10)وقد ضعفة اذن م ر لم اه ر ههللاى تر مه له ، 
سـأد بمعنـا  ،ومسـن )الشـاهد( اليأ مـ  حُ ذن  فةي هن م (12)خر ه الطذران حولهللامدأث شاهد مسن ،

 .(15)ايضاحلبان  اَّ(14)والمن رت (13)
 ات وا" قاا -وسهللام ههللايه ل ىهللاى- ل رسوا حن هرلر  حذ بمعنا  ، هن  مدأ اً  خرذ مسهللام  حوقد 

 ."ظهللايم ف  حو الناَ طرلق ف  أتخهللاى ال ت :قاا ؟ل رسوا يا الهللاعانان وما :قالوا الهللاعانأن
********** 

 

                                                 

 443، وبمر الدم ص 34/ 4الضعفا  والمتروكأن الذن ال و ت  (1)
  447/ 3الضعفا  وح وبة حذ   رهة ههللا  سااالت الذر ه   (2)
 473/ 7ال رح والتعدأال  (3)
  195ت رل  التي أ  ص  (4)
 34/ 4الضعفا  والمتروكأن الذن ال و ت  (5)
 31/57تي أ  الصماا  (6)
  417/ 44سأر حهالم النبال   (7)
 911انظر ت رل  التي أ  ص  (8)
  418/ 4انظر : التهللاخيص الخذأر ف  تخرلأ حمادأث الرافع  الصذأر  (9)

 499/ 44السهللاسهللاة الىعيفة  (10)
 4194رقم  475/ 4الصذأر  المع م (11)
  184/ 4م مب ال وائد  (12)
  84/ 4الترغأ  والترهأ   (13)
  414/ 4انظر إروا  الغهللاأال  (14)
  457ىميح مسهللام ، كتا  الطيار  ، با  الني  هن التخهللا  ف  الطرلق والظالم رقم  (15)
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  :- رحمه هللا-قال ابن األثير -

 وســهللام ههللايــه ّل  ىــهللاى النذــ   ــا ت حنيــا]  هنيــا ّل  رضــ  فاطمــة مــدأث فــ (  َ{ )  ســخن} 
 الَمسـا  مـن حْغهللاـظ وَتْمـر َدقأـق :وقأـال.  وَسـمن َدقأـق مـن أتَّخـ ُ  مار   طعام   حت[  سخأنة فأيا ِذُذْرمة
 (1). َسخأنة ُسم وا متى ذيا ُفعأِلرت حْصهللِايا من ُتْصِ ر ُقرلش وكانت.  الَعىأد  من وحرقل 

  (144الحديث رقم )
 :-رحمه هللا- (2)يعلي الموصلي  ومام أبقال اإل
 ذن ح اا هن ،همار ذن هكرمة هن حذ  مد نا:  قاا حويَ حذ  اذن مد نا ، ن هللاة ذن سيال مد نا
 ل ىـهللاى - النذـ  ذنـت فاطمة  ا ت:  قالت سهللامة حم مد تن :  قاا المنف  موش  اذن هن،قر 

 يــدها فــي الحســين و الحســن متوركــة - ســهللام و ههللايــه ل ىــهللاى - ل رســوا إلــى - ســهللام و ههللايـه
 قدامـه وضـعتيا فهللامـا - سـهللام و ههللايـه ل ىـهللاى - النبـي بهـا أتـت حتـى سخين فيها للحسن برمة
 و  ســهللام و ههللايــه ل ىــهللاى - النذــ  ف هللاــَ فــدها  الذأــت  فــ:  قالــت ؟ المســن حذــو حأــن:  ليــا قــاا
 ل ىــهللاى - النذــ  ن ســام ومــا:  ســهللامة حم قالــت يــدصهللاون  المســأن و ،المســن و، فاطمــة و ،ههللاــ 
:  ســامن  ذــ تعنـ  - الأـوم  لـا قذـال سـامأته إال هنـد  وحنـا إال قـط طعامـا حصـال ومـا - سـهللام و ههللايـه

 .واالهم من وواا هاداهم من هاد الهللايم:  قاا  م ذ وبه ههللاأيم التف فر  فهللاما إليه دهان 
 تخريج الحديث :

إســماهأال ذــن حذــ  ن  ن هللاــة،هن حذــو يعهللاــ ،هن ســيال ذــ مــن طرلــق(3)حخر ــه اذــن م ــر العســ الن  
 .به بم هللاهإدرلَ ،

ح ـاا ذـن قـر   ،هـنالع هللاـ   رهكرمـة ذـن همـا نضر ذن مممـد ،هـن من طرلق  (4)وحخر ه المرب 
 .ذ    منهبه ،

ذـن ا،هـن شـير هذد الممأد ذـن ذيـرام الفـ ارت من طرلق   (6)،الطماوت و  (5)حممد ذن منذال  وحخر ه
 .موش  ، به بم هللاه و لاد  

 .به بم هللاه و لاد  شير ذن موش  ،  داود ذن ههللا  الذر م ،هن من طرلق(7)ذران حخر ه الط
 .،هن شير ذن موش  ، به بم هللاه و لاد  ههللا  ذن  لدمن طرلق (8)وحخر ه اآل رت 

 دراسة رجال اإلسناد:
 .( 454)سب ت التر مة له ف  المدأث رقم    ة ،: عكرمة بن عمار العجلي -
 
 

                                                 

 133ص  النياية ف  غرل  المدأث واَّ ر الذن اَّ أر(1) 
  6594رقم  484/ 43لموىهللا  مسند حذ  يعهللا  ا (2)
 1176رقم  366/ 44المطال  العالية الذن م ر العس الن   (3)
  4رقم  4144/ 4غرل  المدأث لهللامرب   (4)
 36991رقم  11/474مسند حممد ذن  نذال  (5)
 694رقم  3/367مشكال اآل ار لهللاطماول   (6)
  7641رقم  7/448المع م اَّوسط لهللاطذران   (7)
 4691رقم  484/ 1رت لشرلعة لآل ا (8)
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    ولــم أــ كرا  (3)واذــن حذــ  مـاتم  (2) كــر  الذخـارت   (1)مبــان فـ  ال  ــات   كـر  اذــن : أثــال بــن قــرة -
 قالت البام ة :هو م يوا .فيه  رما وال تعديال 

 توف  "سهللامة حم" السكن ذن أ لد ذنت حسما  مولى الشام  : األشعري  حوشب بن شهر -

 وقاا(8)شاهأن واذن ،(7)والع هللا ،(6)وحممد (،5) معأن اذن و  ه (4) ابعده حو قذهللايا وقأال ه 100

  سفيان ذن يع و  وقاا ،(9) فيه طعن قد بعضيم حن ههللاى ؛   ة موش  ذن شير:  شأبة ذن يع و 

ن وشير، .  .(10)  ة فيو ن كو ، :هون  ذن ل هذد قاا وا 
 فيه أتصهللام إنما :وقاا فو  ه، موش  ذن شير هن إسماهأال ذن مممد سدلت" : الترم ت قاا

 ذن شير مدأث ترضى  :له وقأال ، المدأن  ذن ههللا  سمعت  ":شأبة ذن ع و ي قاا و .(11)هون  اذن
 حد  ال وحنـا : قـاا ، هنـه يمـدث ميـدت ذـن الـرممن هذـد وكـان :قـاا ، هنـه حمـدث حنا : ف اا موش ؟
 ىالح وقاا ،(12)تركه ههللاى يعن   الرممن وهذد يمأى، ههللايه، أ تمعا حن إال الر ال، مدأث

 حهـال مـن ، النـاَ هنـه روى  ، أوسـف ذـن الم ـاذ ههللاـى العـراق قـدم ، شام  موش  ذن شير ":  ر 
 روى  حنـه إال ، أتنسـا ر ـال وكـان ، كـ   ههللاـى منـه أوقـف ولـم ، الشـام وحهـال ، الصوفـة وحهـال البىـر ،
 (13) حمد فأيا يشركه لم ا، به أتفرد حمادأث

 ك أـر ىـدوق ":م ـر اذـن وقـاا ،(15)بـال وت  لـيَ  :النَّسـائ  وقـاا ،(14)بـه  بـدَ ال :  رهـة حذـو قاا 

 وقـاا ، (17)بـه  حهتـد فهللاـم ا شـير ل أـت ول ـد  ":شـعبة هـن سـوار ذن شبابة قاا .(16)واَّوهام اإلرساا

 اذـن هـن ، شمأال ذن النضر وقاا ،(18)موش  ذن شير هن يمدث ال يمأى كان  ":ههللا  ذن همرو

نما ، فيه طعنوا حت ن كو  :النضر قاا ،ن كو شيرا  حن  ":هون   السهللاطان حمر ول  نهَّ ،فيه طعنوا وا 
 موشـ  ذـن شـير كـان :العذـدت حسـأد ذـن بشـأر حذيـه هـن نـ  الصرمـا بكأـر حذـى اذـن يمأى وقاا ،(19)

                                                 

 1/63ال  ات الذن مبان  (1)

  3/65التارلل الصذأر لهللاذخارت  (2)

 3/413ال رح والتعدأال  (3)

 981/ 43تي أ  الصماا لهللام ت  (4)
  141/ 1رواية الدورت  –تارلل اذن معأن  (5)
 981/ 43تي أ  الصماا لهللام ت  (6)
  164/ 4معرفة ال  ات لهللاع هللا   (7)
 4/444ل  ات الذن شاهأن تارلل حسما  ا (8)
 981/ 43تي أ  الصماا لهللام ت  (9)

  136/ 3المعرفة والتارلل لهللافسوت  (10)
  634/ 4سنن الترم ت  (11)
 981/ 43تي أ  الصماا لهللام ت  (12)
 981/ 43تي أ  الصماا لهللام ت  (13)
  981/ 43تي أ  الصماا لهللام ت  (14)
  451/ 4الضعفا  والمتروكأن لهللانسائ   (15)
 114التي أ  ص  ت رل  (16)
  44/ 4م دمة ىميح مسهللام  (17)
  981/ 43تي أ  الصماا لهللام ت  (18)
 3/454ضعفا  الع أهللا   (19)
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 ال ـرا  يـدمن فمـن ذخرلطـة دأنـه شير با  ل د : ال ائال ف اا دراهم فأيا خرلطة فدخ  ، الماا ذأت ههللاى

 مـدأث تشـبه ال حمادأ ـه موشـ  ذـن شـير ":ال و  ـان  يع ـو  ذـن إذـراهيم وقـاا (1) شـير يـا بعـدا

 اشـير  نإ    : ف ـاا لشـير مـدأث هـن سـئال هـون  اذـن حن شـمأال ذـن النضـر هـن مـد ت  و ، النـاَ
 لـيَ  " :حممـد حذـو المـاصم وقـاا .(3)ضـعأف  ":هـارون  ذـن موسـى وقـاا (2)  تركـو  اشـير  نإ تركـو 

 وهـن معضـالت،ال ال  ـات هـن أـروى  ممـن كان":مبانوحذ   (5)  ":هدى اذن وقاا.(4)هندهم بال وى 

 وشـير ، فيـه مـا اإلنكـار مـن فيـه المـدأث مـن غأـر  و ،شـير أرويـه مـا وهامـة (6) الم هللاوبـات اَّ بـات

 أخـرذ ":ن الـدارقط وقـاا ،(7) بـه أتـدأن وال ،بمدأ ـه يمـتأ ال ممـن وهـو ، المـدأث فـ  بـال وى  لـيَ

 (10)متروا" :م م اذن وقاا ،(9)ضعأف :الذأي   وقاا ،(8)مدأ ه
،  ماهـة و  ـه وقـد ، واَّوهـام ،اإلرسـاا ك أـر ،ىـدوق  م ـر اذـن إليـه  هـ  مـاك هـو : ةالباحث تقال

 ف  السذ  ذأن ف د فيه، طعنوا حت "ن كو  " فيه هون  اذن قوا وحما ، معأن واذن الذخارت  رحسيم ههللاى

نما" : ف اا شمأال ذن النضر  لا  ال و  ـان  ا  رو مـا وحمـا ." السهللاطان حمر ول  َّنه، فيه طعنوا وا 

 تىـمأف، فيـو "  تركـو  اشـيرً  إن تركـو  اشـيرً  إن :" قولـه هـون  اذن هن شمأال ذن النضر هن وغأر 

 : الىـالح اذـن قـاا :ال  ولنـ  الرافعـ  والمـار  الس سـتان ، مـاتم وحذـو الىـالح، اذـن ذأنـه مـا وهـ ا

 طعنوا : حت ن كو  ف وله ن كو ، شيرا إن موش  ذن شير ف  :قوله هون  اذن هن ذإسناد ، مسهللام  كر

  وهو ، والرا  بالتا  تركو  مسهللام روا  من ك أر روا  ، ال ىأر الرمح وهو ، النأ ا من مدخو  فيه؛
 وغأرهما، ، معأن ذن ويمأى منذال، ذن حممد و  ه قد وشير ،(11) أنفيه له مسهللام وتفسأر ، تىمأف

 إلـى وال هللاـ  ، يـهههللا واقتىـر معـأن، ذـن يمأـى هـن مكـا  ،   ـة حنـه ، خأ مـة حذـ  اذن فيه  كر  وال ت

ن ، حمأال ه ا  فـ   كـرهم فـيمن ، المـافظ نعـيم حذـو  كـر  وقـد ، الضـعفا  ف  كتذيم ف   ماهة  كر  وا 

 مممـال لـه الخيانـة،  يـة ههللاـى المـاا ذأـت من خرلطة حخ   من ،  رمه ف   كر وما ، اَّوليا  مهللاية

 (12)المس ط ال دح هنه أدرح

 ه، ن كو ر ال  اا : ف اا ، هون  اذن هند وش م ذن شير ُ كر ": الس ستان  ماتم حذو وقاا

  اا :ا ف الو ، المدأث حىما  فىمف : ماتم حذو قاا ، بالنيا ا ضربو  كدنيم ، فيه طعنوا :يعن 

 ن كـه :ي ـاا ه، ن كـو شـيرا إن  :قأـال م ـه وفـ  " :ال  ولنـ  الرافعـ  المـار  قـاا و- (13)تركـو  ر ـال

 ، ن كـو  بعضـيم وىـمف ، الـرمح مـن حىـغر وهو ، لنأ ابا الطعن ، الن ا وحىال ، هابه إ ا أن كه
                                                 

 981/ 43تي أ  الصماا لهللام ت  (1)
  496/ 4حمواا الر اا لهللا و  ان   (2)
 981/ 43تي أ  الصماا لهللام ت  (3)
  474/ 1تي أ  التي أ  الذن م ر  (4)
  464 /4الم رومأن الذن مبان  (5)
وهو حن يكون مدأث مشيور هن راو ، فأ عال هن راو آخر لأرغ  فيه لغراذته كمدأث مشيور الم هللاو :  (6)

 94/ 4،هن سالم ف عال هن نافب فىأر غرلبًا مرغوبًا فيه ، المنيال الروت الذن  ماهة 
 45/ 1الصامال ف  ضعفا  الر اا الذن هدت  (7)
   474/ 1تي أ  التي أ  الذن م ر  (8)
 474/ 1تي أ  التي أ  الذن م ر  (9)

  451/ 8الممهللا  الذن م م  (10)
 4/53، شرح النووت ههللا  مسهللام قاا مسهللام رممه ل : ي وا النضر : حخ ته حلسنة الناَ تصهللاموا فيه  (11)
 431 /4ىيانة ىميح مسهللام لهللاشير ورت  (12)
  349/ 34تارلل دمشق الذن هساصر  (13)
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 الخرلطـة حخـ   وقىـة السهللاطان حمر ف  دخوله بسذ  حنه فواضح ضعفه من تضعأف وحما (1) ذتركو 

 إسـنادها " : الروايـة ههللاـى معهللا ـاً  الـ هذ  قـاا، ال طـان ذـن المسـن وحذـو الـ هذ   لـا هـن دافـب وقـد

 ل نسـدا ا، مـق المسـهللامأن مـاا ذأـت فـ  له حن متدوالً  حخ ها حو منيا، وتا  وقعت، ولعهللايا ، من طب
 ذ ى  ت ليه من  كروا وما ، م ة لمضعفه حسمب لم ":الفاس  ال طان ذن المسن حذو وقاا .(2)الىفح

 ال مخـرذ ههللاـى خـارذ هـو حو ، يىـح ال فإمـا الخرلطـة، بدخ  وق فه ، باآلالت الغنا  وسماهه ال ند،
 وحمـا .(3)بـه ال  ـة سـ طت منـه ك ـر إ ا وه ا ،   ات هن منكرات ى أرو  حنه فيه قأال ما وشر ه، يضر

 بـدن ال و  ـان  وقـوا ، الم هللاوبـات اَّ بـات وهـن المعضـالت ال  ـات هـن أـروت  حنـه مبـان اذـن قـوا

 ف  شير تر مة ف  اَّمادأث ه   حورد بعدما ال هذ  هنه دافب ف د ، الناَ حمادأث تشبه ال حمادأ ه

 الـ هذ  ختم  م ا،  د بالمنكر  اا ، رواأته سعة ف  شير مدأث من استنكر ما في ا" : ف اا السأر

 متـر ح به واالمت اذ وههللام، ىدق هن مدفو  غأر الر ال :ب وله السأر ف  موش  ذن شير تر مة
(4). 
وقـاا  (5): قـاا الـ هذ    ـة اَّشـتر الخيـاط همـرو حذـو الـرازي  الصـغدي أبـي بـن زنجلة بن سهل-

 مـرتأن ارتمـال م ـة   ـة: الع هللا  وقاا(7)وقاا مسهللامة : را ت   ة  (6)  ة م ةحذو يعهللا  ال  ولن : 
 ذـىح سـئال قـاا اذـن حذـ  مـاتم : وقته ف  حقرانه من واإلت ان الديانة ف  ههللايه ي دم وال تىانأف وله
  قاا(10)وقاا اذن م ر : ىدوق  (9)و كر  اذن مبان ف  ال  ات  (8).ىدوق  را ى : ف اا هنه
 .قالت البام ة :هو   ة  . ىدوق : ماتم حذو

 قرلـ  المـدن  حويـَ حذـو (11)األصـبحي عـامر أبـي بـن مالـ  بـن أويـس بـن هللا عبـد بـن هللا عبـد-
 . بم ـة لـيَ، ىـدوق  :مـر  وقـاا ذ  ـة لـيَ  :معـأن ذـن يمأـى قـاا (12) أيـم ىـدوق  وىـير  مالا،

 حممـد وقـاا .(15) ضـعأف كـان :مـر  وقـاا ،(14) اضعيفً  ماذناى ح هند كان  :المدأن  اذن وقاا ،(13)

 ،(16)  ة  :قاا حو ، بدَ به ليَ  :منذال ذن
 

                                                 

  4/441افع  التدولن ف  حخبار ق ولن لهللار  (1)
  479/ 1سأر حهالم النبال  لهللا هذ   (2)
 474/ 1تي أ  التي أ  الذن م ر (3) 
 478/ 1سأر حهالم النبال  لهللا هذ   (4)
  4/165الصاشف لهللا هذ   (5)

  3/671االرشاد ف  معرفة ههللاما  المدأث  (6)

 1/334تي أ  الصماا  (7)

  3/41ت كر  المفاظ  (8)

  8/354ال  ات الذن مبان  (9)

  397ت رل  التي أ  ص  (10)

 وحىبح قمطان، ذن يعر  من وهو مالا ذن هوف ذن المارث واسمه حىبح إلى النسبة :ه   اَّىبم :  (11)

  471/ 4لهللاسمعان   اَّنسا  .قذأهللاة ىارت
  948رل  التي أ  الذن م ر ص  ت (12)
  187/  4 ، وشرح ههللاال الترم ت الذن ر   53/ 9ال رح والتعدأال الذن حذ  ماتم  (13)
 187/  4شرح ههللاال الترم ت الذن ر    (14)
  3/668، والضعفا  الصذأر لهللاع أهللا   41/6تارلل بغداد لهللاخطأ  البغدادت  (15)
  87/ 4مدمه حممد حو  مه  منبمر الدم ف   (16)
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  : رهـة حذـو وقـاا ،(2)  حىـح فيـو كتابـه حىـال مـن روى  مـا  :الذخـارت  وقـاا ،  (1)ىـالح :مـر  وقاا 

 وقـاا ،(3) بـال وى  ولـيَ ، بـه يمـتأ وال مدأ ـه يكتـ   :مـاتم حذـو وقـاا ، لـأن كدنـه ىـدوق  ىـالح

 متـى خطـا  يفمـش ولـم ا، ك أـر أخطـئ ممـن كان  :مبان اذن وقاا(4)  ت بال و  ليَ مدن   :النسائ 

 خـالف مـا تنك  حمر  ف  حرى  وال ى ، ممسهللاصي فيسهللاا ال  ات سنن سهللاا ممن هو وال ، الترا استمق

 :لـدارقطن ا  وقـاا ،(6) شـاهأن اذـن و  ـه (5)يـامن اَّ بـات وافـق بمـا مت ـاذ واإل حخبـار  مـن ال  ـات

 (7) ش   هبعض ف  ال هرت  هن مدأ ه
 .فامشاً  يكن لم ولصن والخطد، الوهم بع  هند  ،ىدوق  هوقالت البام ة : 
ــد هللا األصــبحي - ــن عب ــد هللا ب ــن عب ســب ت التر مــة لــه فــ   ىــدوق لــه حخطــا ، : إســماعيل ب

 . (386 )المدأث رقم 
 .باق  ر اا االسناد   ات  -

 اإلسناد: ىالحكم عل
 .إسناد  ضعأف :فيه ح اا ذن قر  م يوا 

********** 
  :- رحمه هللا-قال ابن األثير  -

 (8).[   منيا فدصهللاوا سخأنة ليم فُىِنَعت َمْم   همِله ههللاى دخال حنه]  المدأث ومنه(  َ) 
 (145الحديث رقم )

 :-رحمه هللا- (9)قال اإلمام القاسم بن سالم
 ، ل هذـد ذـن االضـما هن ، اَّشأ ذن بكأر هن ، لييعة اذن هن ، المىرت  اَّسود حذو مد نا
 على يوما دخل -وسهللام ههللايه ل ىهللاى- ل رسوا حن مد ته ، قيد ذنت حن ، لذأد ذن مممود هن
 رسـوا ف ـاا ، منها فأكلوا ،(10) سخينة له فصنعت ، تحته وكانت ، المطلب عبد بن حمزة عمه
 .حيضا  لا م ال  كر  م ، « ؟ الخطايا بكفارات حنذئكم حال »:  -وسهللام ههللايه ل ىهللاى- ل

 تخريج الحديث :
اســماهأال ذـن  عفــر ذــن  يمأــ  ذــن حأـو ،و قتأبــة ،و اذــن م ـر ،هــنمــن طرلـق  (11)حخر ـه مســهللام

 . حذ  ك أر ال رق  به ذ    منه
                                                 

  468/ 49تي أ  الصماا لهللام ت  (1)
  437/ 9التارلل الصذأر لهللاذخارت  (2)
 53/ 9اتم ال رح والتعدأال الذن حذ  م (3)
 468/ 49تي أ  الصماا لهللام ت (4) 
  31/ 3الم رومأن الذن مبان  (5)
  436/ 4تارلل حسما  ال  ات الذن شاهأن  (6)
  74/ 4سااالت الذرقان  لهللادارقطن   (7)
 133ص  النياية ف  غرل  المدأث واَّ ر الذن اَّ أر(8) 
 49رقم  47/ 4الطيور لهللا اسم ذن سالم  (9)

 ِشَد  ف  ُتْاكال وِانمَّا.  الَعىأد  من وَحرقل  المسا  من حغهللاظ وَسْمن َدقأق   من ُيْعَمال ش   ه  و : الَسخأنة (10)
 3/149، غرل  المدأث الذن قتأبة  الماا وَهَ ف الِسْعر وَغال  الَدْهر

 394رقم 345/ 4با  فضال اسبا  الوضو   –كتا  الطيار  –ىميح مسهللام  (11)
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 دراسة رجال اإلسناد:
 الخ ر يـة اَّنىـارلة الن ـار ذـن مالـا ذـن غـنم ذـن  عهللابـة ذـن بال اف :قهد بن قيس بنت خولة -
 .(1)دت الىماذيات الصرام إم، المطهللا  هذد ذن مم    وذ ه  ي اا مممد حم الن ارلة  م
: ضـعأف بسـذ  اختالطـه بعـد حن امترقـت كتبـه ، وقـد اسـت ن  بعـ  حهـال  عبد هللا بن لهيعـة -

 .(6)سب ت التر مه له ف  المدأث رقم ، العهللام رواية العبادلة هنه قذال االختالط
 (3)والذخـارت فـ  التـارلل الصذأـر  (2)فـ  ال  ـات  :  كـر  الـن مبـان الضحا  بن عبد هللا القرشي -

 (4)وروت له النسائ  مدأ ا وامدا ف  ىال  الضم  وقاا ان لم يكن اذن خالد فال حهرفه ، 
 .باق  ر اا االسناد   ات  -

 اإلسناد: ىالحكم عل
 .: ضعأف بسذ  اختالطه بعد حن امترقت كتبه هذد ل ذن لييعةإسناد  ضعأف :فيه 

********** 
  :- رحمه هللا-قال ابن األثير  -

 مـا [  ُسـْخنا ما ً  فأيا وىَنب ىمفه ف  فَكَسر  بُ ْرص دها السالم ههللايه حنه]  وا هللاة مدأث وف  -
 (5).  وَسِخن وَسَخن الما  سُخن وقد.  مار   حت:  الخا  وُسُكون  السأن بضم ُسْخن

  (146الحديث رقم )
 :-هللا رحمه - (6)قال اإلمام أحمد بن حنبل

َ َنا َ َنا :َقااَ  ،َهتَّا    َمدَّ َ ِن : َقااَ  ،َلِييَعةَ  اْذنُ  َحْخَذَرَنا :َقااَ  ،اْلُمَباَراِ  ْذنُ  َِّّ  َهْذدُ  َمدَّ   َيْعِن  َأِ لدُ  َمدَّ
َمْشِ  َّ  َأِ لدَ  ْذنَ  َرِبيَعةَ  َحنَّ  ،َمِذأ    َحِذ  اْذنَ   حَْهالِ  ِمنْ  ُكْنتُ  َقااَ  ،اََّْْسَ بِ  اْذنَ  َيْعِن  َواِ هللاةَ  َهنْ  َحْخَذَر ُ  ،الدِل

فَّةِ  ر هُ  ِبُقْرصٍ  ي ْوًما -َوَسهللاَّمَ  َههللاْيهِ  َُّّ  َىهللاَّى- َِّّ  َرُسواُ  َفَدَها (7)الى  ْصـع ةِ  ِفي ف ك س   ِفأَيـا َوَىـَنبَ  (8)اْلق 
 َفـْدِتِن  اْ َهـْ   :َقـااَ   ُـمَّ  (11)،َىـْعَنَذَيا  ُـمَّ  (10)،اَلبََّ َيـ  ُـمَّ  (9)،َسْفَسَفَيا ُ مَّ  ،َوَدًكا ِفأَيا َىَنبَ  ُ مَّ  ُسْخًنا َما ً 

 .َهاِشُرُهم َحْنتَ  ِبَعَشَر   
 تخريج الحديث :
 .به بم هللاه  ،،هن هذد ل ذن لييعةشعأ  ذن يمأ  الت أذ   من طرلق (12)حخر ه الذأي   

                                                 

  7/639 االىابة ف  تمأأ  الىمابة (1)

 1/488ال  ات الذن مبان  (2)
 1/441التارلل الصذأر لهللاذخارت  (3)

  4/315له رواية ف  مسند حممد  من (4)

 133ص  النياية ف  غرل  المدأث واَّ ر الذن اَّ أر(5) 
 46116رقم  487/ 39مسند حممد ذن منذال  (6)
 يك رون  وكانوا حهال وال له مدوى  ال ممن فيه الغربا  لن وا حهد مظهللاال النذوت  المس د ماخر ف  مكان الىفة (7)
 7/491ت  ، تمفة اَّمو يسافر حو يموت حو منيم أت وذ من بمس  وي هللاون  فيه
  4/471، فتح البارت الذن م ر خش  من يكون  اإلنا  ه : ال ىعة (8)
قيا ذيا فرولاها سمن من  غهللاة ههللاأيا حفر :  وَسْغَسَغيا(9)   4/316الم، غرل  المدأث الذن س فأيا وفرل

 4/316، غرل  المدأث الذن سالمالِمْغَرفة وه  بالِمْ َدمة َ َمَعيا يعن  :لبل يا (10)

 4/316، غرل  المدأث الذن سالمرحسيا رفب :وَىْعَنَذيا(11) 

 9534رقم  9/59شع  اإليمان لهللاذأي    (12)
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 دراسة رجال اإلسناد:
 :وي ـاا  ـد  الـى أنسـ  كـان، منـا  هذـد ذـن لأـث ذنـ  مـن هامر ذن كع  ذن األسقع بن واثلة -

 قذـال حسـهللام، اَّسـ ب حبـا يكنى غأر  وقاا قرىافة حبا يكنى: الواقدت قاا ل هذد واسمه ل   اَّس ب
 دمشـق فـتح شـيد: مـاتم حذـو قـاا الشـام نـ ا  ـم الىفة حهال من كان :سعد ذنا قاا، وشيدها تذوا

 .(1)الىمابة من ذدمشق مات من آخر وهو، وغأرهما وممص
: ضـعأف بسـذ  اختالطـه بعـد حن امترقـت كتبـه ، وقـد اسـت ن  بعـ  حهـال  عبد هللا بن لهيعـة -

ـــارا هنـــه م ذولـــة ، َّنيـــا قذـــال  ـــم روايـــة العبادلـــة هنـــه قذـــال االخـــتالط وههللايـــه فروايـــة اذـــن المب العهللا
 .(6)االختالط : سب ت التر مه له ف  المدأث رقم 

وقـاا  (2).  ـة ف ـاا هنـه اذـى سـئال ذـ  مـاتم:ذـن ح الـرممن قـاا هذـد : عتاب بن زياد الخرساني -
    (5) كر  اذن مبان ف  ال  ات (4)قاا حممد ذن منذال: ليَ به بدَ  (3):   ة اذن سعد 

 ســمب ىــالح فيــو بىـر  أــ ه  حن قذــال مـرو ت  وهــو الســكرت  ممـ   حذــ  مــن سـمب مــن :حممــدقـاا 
وقـاا  (6)بىـر   هـ  مـا بعـد منـه  لـاد ذـن هتـا  وسـمب بىـر  أ ه  حن قذال المسن ذن ههللا  منه

 (8)طأ  : كت  هنه البغدادأون سنة هشر ومائتأن ، قدم ما ا خوقاا ال (7)اذن م ر :ىدوق 
 .قالت البام ة :هو   ة 

 .باق  ر اا االسناد   ات  -
 اإلسناد: ىالحكم عل -

 (9)شعأ  اَّرناوطوقد مسن إسناد  من العهللاما  ، إسناد  ىميح  -
********** 

  :- مه هللارح-قال ابن األثير -

ـما  مـن َطعـَام   ههللايـا ُحْنـِ ا هـال ّل  رسوا يا:  ر ال   له قاا حنه]  وفيه(  َ)  -  نَعـم:  ف ـاا ؟ السَّ
ــْدر هــ [  ِمْســَخَنة فــ  طعــام ههللاــىَّ  ُحْنــِ ا نُ (  مــ كر فيــه يشــر  إنــا :  التــور)  كــالتَّْور ِق  فأيــا ُيَســخَّ

 (10). الطَّعام
  (147الحديث رقم )

 :-رحمه هللا- (11)م قال اإلمام الحاك
 ذـن ىفوان  نا ،ميران ذن إسماهأال ذن مممد  نا ،هانئ ذن ىالح ذن  عفر ذن مممد حذو مد نا

                                                 

 6/954االىابة ف  تمأأ  الىمابة  (1)

 7/44ال رح والتعدأال  (2)

  477/ 7صذرت الطب ات ال (3)

  441/ 43تارلل بغداد  (4)

 933/ 8ال  ات  الذن مبان  (5)

  495/ 4سااالت حذ  داود لإلمام حممد ذن منذال  (6)

  481ت رل  التي أ  ص  (7)

 441/ 43تارلل بغداد  (8)

 4/151مسند حممد ذن منذال ( 9)

 133ص  النياية ف  غرل  المدأث واَّ ر الذن اَّ أر(10) 
 8484رقم  116/ 1 لهللاماصم المستدرا(11) 
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 حرطـد   نـا ،المهللاذـ  إسـماهأال ذـن مبشـر  نـا :قـاال، الممىـ  المىفى ذن ومممد، الدمش   ىالح
 وكـان :ي ـوا السـكون  نفأـال ذـن سـهللامة سـمعت :ي ـوا ،مذأـ  ذـن ضـمر  سـمعت: قـاا ،المنـ ر ذنا

- وسـهللام ههللايـه ل ىهللاى- النذ  هند  هللاَو نمن ذأنا  -وسهللام ههللايه ل ىهللاى-النذ  حىما  من
 فيـال قـاا (1)مسـخنة بطعـام أتيـت فقـال ؟السماء من بطعام أتيت هل ،ل نذـ  يا ف اا ر ال ف ا 
  حنن إلى أوم  وهو السما  إلى متى رفب :قاا به فعال فما :قاا !نعم: قاا؟ هنا فضال فيه كان
 تـدتون   ـم متـى متـى ت ولـوا متـى تهللاذ ـون  ذـال قهللايال إال بعدت الذ أن ولستم قهللايال إال فيكم الذث غأر
 .ال ال ا سنوات وبعد  شدأد موتان الساهة أدت وبأن بعضا بعضكم ويفن  حفنادا

 تخريج الحديث :
د ال دوسـذن مـن طرلـق هذـ (5)ونعـيم ذـن ممـاد،  (4)والذ ار، (3)اذن مبان، (2)،حخر ه حممد ذن منذال

 .به بم هللاه ،المن ر ذن حرطد الم اذ ،هن 
 هن،المهللاذــ  إســماهأال ذــن مبشــرمــن طرلــق  لــاد ذــن حأــو ،هن  (6)،يعهللاــ  الموىــهللا  وحذــحخر ــه و 

 .به بم هللاه المن ر ذن حرطد 
بـه  المنـ ر ذـن حرطـد  هن،مـن طرلـق المكـم ذـن نـافب(8)نعيم اَّىذيان  ووحذ (7)،الطذران  حخر ه و 

 .بم هللاه
 .به بم هللاه المن ر ذن حرطد هن  ، يمأ  ذن سعأد العطار من طرلق (9)،ذن حذ  هاىماحخر ه و  

 .به بم هللاه
 مذأــ  ذــن ضــمر ،هن المنــ ر ذــن حرطــد  هنحشــعث ذــن شــعبة،مــن طرلــق  (10)وحخر ــه اذــن ســعد 

 .به بم هللاه،  السكون  نفأال ذن سهللامةخالد ذن حسد ذن مذأ  ، ،هن  ال بأدت
 دراسة رجال اإلسناد:

 ذـن ضـمر  هنـه وروى  ىـمبة لـه والذخـارت  ماتم حذو قاا: التراغمي ثم السكوني نفيل بن سلمة-
 .(11)غأر  له ما ي اا مدأث النسائ  ف  وله ممص ن ا قد وكان نفأر ذن و ذأر مذأ 

 تدليَ أدلَ وكان   ة، الدمش  ، المهللاا هذد حذو ،ال ث قفي صفوان بنِ  صاِل ِ  صفوان بن -
 داود، حذو له روى  سنة، سبعون  وله ومائتأن، و ال أن تسب حو ببس حو  مان سنة مات التسوية،

 (12)التفسأر ف  ما ه واذن والنسائ ، والترم ت،
 

                                                 

، همد  ال ارت شرح ىميح الذخارت  اَّرمام حو ا  من ولنفب والطمث لهللاذوا مدر : هو طعام مسخنة (1)
44/419  

 46564رقم  38/464مسند حممد ذن منذال  (2)
 6777رقم  481/ 49ىميح اذن مبان  (3)
  4435رقم  5/45البمر ال خار مسند الذ ار  (4)
  14رقم  4/45ذن مماد  الفتن لنعيم (5)
 6864رقم  43/371مسند حذ  يعهللا  الموىهللا   (6)
 687رقم  4/456، ومسسند الشامأأن  6474رقم  7/94المع م الصذأر لهللاطذران   (7)
 4493/ 4معرفة الىمابة َّذ  نعيم اَّىفيان   (8)
 3164رقم  1/357اآلماد والم ان  الذن حذ  هاىم  (9)

  137/ 7سعد الطب ات الصذرت الذن  (10)
 4/499االىابة ف  تمأأ  الىمابة  (11)

 376ت رل  التي أ  ص  (12)
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 حهال هند   ة هو :الترم ت وقاا.(2)م ة :داود حذو وقاا .(1)ىدوق  :ماتم حذو قاا

 الح،ى ذن ىفوان كان :الدمش    رهة حذو وقاا (4) ال  ات ف  مبان اذن و كر  .(3)المدأث
 اذن وهد (5)التسوية تدليَ أدلسان يعنى الولأد، ذن كب ية المدأث، يسويان مىفى ذن ومممد
 .(6)المدلسأن من ال ال ة المرتبة ف  م ر

  .التسوية تدليَ أدلَ وكان   ة، هو قالت البام ة  
 سـنة، ىام    ة :وقاا مر  حخرت  (7) يغر    ة ، قاا ال هذ  : الحمصي مصفى بن محمد -
   ة قاسم ذن مسهللامة وقاا،  أخطئ كان وقاا (9)و كر  اذن مبان ف  ال  ات (8) المدأث ههللاما  نم

 بدمادأـث مـدث وقـد ىـدوقا يكـون  حن حر ـو مخهللاطـا كـان :  ـ ر  مممد ذن ىالح قاا (10)مشيور
 وقـــاا (13)ىــدوق  :مـــاتم حذــو قــاا (12)أـــدلَ وكــان حوهــام لـــه ىــدوق  م ــر:،قــاا اذـــن (11)منــاصأر
قـاا العأنـ  :  (15)السـتوية تـدليَ أـدلَ ممـن كـان: الدمشـ    رهـة حذـ  قـااو   (14)ىالح النسائ 

وقـاا  أـدلَ، ىـدوق  :قالت البام ة : هو كمـا قـاا اذـن م ـر (16)ىدوق له حوهام ، وكان أدلَ 
 .ن هساصر: حمد ال  ات الرمالأناذ
 خَر :رمشيو  وقاا (17)  ة مدمون  :، قاا ال هذ  النيسابوري  مهران بن إسماعيل بن مممد -

قـاا  (19)حمد ال  ـات الرمـالأن ن هساصر:وقاا اذ(18)ضعأف فأيا هنه فاَّخ  حهوام بستة موته قذال
  .قالت البام ة :هو ىدوق  (20)مشيور ىدوق  اذن م ر :

                                                 

  939/ 1ال رح والتعدأال  (1)
 453/ 3سااالت اآل رت  (2)
  941/ 9سنن الترم ت  (3)
  434/ 8ال  ات الذن مبان  (4)
  19طب ات المدلسأن ص  (5)
  45طب ات المدلسأن ص  (6)
 3/333الصاشف ف  معرفة ال  ات  (7)

 1/14مأ ان االهتداا  (8)

 5/411ال  ات الذن مبان   (9)

 5/117تي أ  التي أ   (10)

 144/ 99تارلل دمشق  (11)

  917التي أ  ص  ت رل  (12)

 7/476لسان المأ ان  (13)

 117/ 5تي أ   التي أ   (14)

 117/ 5تي أ  التي أ   (15)

 69/ 6مغان  اَّخيار  (16)

 447/  41سأر حهالم النبال   (17)

 996/ 3المغن  ف  الضعفا   (18)

  415/ 93تارلل دمشق  (19)

 84/ 9لسان المأ ان  (20)



 - 191 - 

 . تر مة له ى: لم حه ر ههللاهانئ بن صال  بن جعفر بن محمد أبو -
 قـاا هنــه اإلمـام المــاصم: :هــانئ ذـن ىــالح ذـن مممــد  عفـر وحذــ وقـد و ــدت ر ـال حخــر اسـمه: -

 (1)المدمون  ال  ة
  .باق  ر اا االسناد   ات  -

 اإلسناد: ىالحكم عل
 . تر مة له ى: لم حه ر ههللاهانئ ذن ىالح ذن  عفر ذن مممد حذوإسناد  ضعأف ،فيه 

 
********** 

   :-رحمه هللا-قال ابن األثير  -

 وال الِخفـَاف:  التََّسـاِخأنُ [  والتَّساِخأن َمشَاِو ال ههللاى يمَسُموا حن حمَرهم حنه]  المدأث وف (  ه)  -
 وقـاا.  والَغِرلـ  الهللا غـة كتُـ  فـ  ُشـرح هكـ ا.  وَتْسخأن َتْسخان وامُدها وقأال.  لْفِظيا من ليا وامدَ 
َِ  حْغِطيـة مـن ِغطـَا  اْسـم وهـو َتْشـَكن تعرلـ  التَّسـَخان:  الُمَواَ نـة ِكتـا  فـ  اَّىفيان  مم  ُ   الـرَّح
ـة ُرُاسـيم ههللاى يدُخُ ونه والَمَواِذَ  ُ  لُعهللاما ا كان  فـ  التَّسـاخأن  كـر و ـا :  قـاا.  َغأـرهم دون  خاىَّ

م وقـــد.  فاِرســـأته يعـــرف لـــم مأـــث الُخـــف   هـــو:  تفســـأَر  َتعـــاَطى مـــن ف ـــاا المـــدأث  مـــرف فـــ  ت ـــدَّ
 (2).التا 

  (148الحديث رقم )
 :-رحمه هللا -(3)داود وقال االمام أب

َ َنا َ َنا، َمْنَذال   ْذنِ  ُمَممَّدِ  ْذنُ  ْمَمدُ حَ  َمدَّ  َ ْوَبـانَ  َهـنْ  ،َسـْعد   ْذـنِ  َراِشـدِ  َهـنْ  ،َ ْور   َهنْ  ،َسِعأد   ْذنُ  َيْمَأى َمدَّ
ــا اْلَذــْردُ  َفَدَىــاَذُيمُ  َســِرلَّةً  -وســهللام ههللايــه ل ىــهللاى- َِّّ  َرُســواُ  َبَعــثَ  َقــااَ  - َِّّ  َرُســواِ  َههللاــى َقــِدُموا َفهللامَّ

ُحوا أ نْ  أ م ر ُهمْ  -وسهللام ههللايه ل ىهللاى ل ى ي ْمس  اِئِب  ع  اِخينِ (4) اْلع ص   (5).و التَّس 
 تخريج الحديث :

يمأـ   ،هنمـن طرلـق حممـد ذـن منذـال الشـأبان (8)والمربـ  (7)،المـاصمو  (6) ،حممد ذن منذـال حخر ه
 .به بم هللاه  ، ذن سعأد ال طان،هن  ور ذن أ لد الصاله 

يمأـ  ذـن سـعأد ال طـان،هن  ـور ذـن أ لـد  مسـدد ذـن مسـرهد،هنطرلق من  (9)،الطذران حخر ه و  
 .به بم هللاه  ، الصاله 

                                                 

  9/17 تارلل دمشق (1)

 133ص  النياية ف  غرل  المدأث واَّ ر الذن اَّ أر(2) 
 416رقم  96/ 4با  المسح ههللا  العمامة  –سنن حذ  داود كتا  الطيار   (3)
 4/387، تخفة االمو ت  ياذ يعى  الرحَ َّن العمائم ه  العىائ  (4)

 4/387، تخفة االمو ت   ونموهما و ور  خف من ال دم به يسخن ما كال والتساخأن (5)

 33484رقم  66/ 47مسند حممد ذن منذال  (6)
 613رقم  465/ 4لمستدرا لهللاماصم ا (7)
 4رقم  4/4144غرل  المدأث لهللامرب   (8)
  177رقم 371/ 4مسند الشامأأن  (9)
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يمأـ  ذـن  ،هنحممـد ذـن منذـال الشـأبان  سـهللايمان ذـن اَّشـعث،هن من طرلق (1)،الذأي  حخر ه و  
 .به بم هللاه  ، سعأد ال طان،هن  ور ذن أ لد الصاله 

ذــن ســعأد ال طــان،هن  ــور ذــن أ لــد  يمأــ  مممــد ذــن بشــار،هنمــن طرلــق (2) ،الرويــان حخر ــه و  
 .به بم هللاه  ، الصاله 

 دراسة رجال اإلسناد:
 . (74 )سب ت التر مة له ف  المدأث رقم    ة ،مرسالراشد بن سعد المقرائي : -
 وقيل ومائة، خمسين سنة مات القدر، يرى أنه إال .ثبت ،ثقة الحمصي، خالد أبو ،يزِيد بن ثور -

 .(3) الجماعة له روى وخمسين، خمس أو ثالث
ُ.بدعته يؤيد ال الحديث هذا ألن الُيضره القدر من إليه نسب ما و ثبت، ثقة هو :قالتُالباحثة

 .باق  ر اا االسناد   ات  -

 اإلسناد: ىالحكم عل -

 (4)إسناد  ىميح ،وقد ىممه اإلمام اَّلبان   -
 

********** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

  354رقم  63/ 4ذرت لهللاذأي   السنن الص (1)
 631رقم 313/ 3مسند الرويان   (2)
 449ت رل  التي أ  ص   (3)
  4/331سنن حذ  داود  ىميح وضعأف( 4)
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 الخاتمة                                            
 

 بعــد ممــِد ل ســبمانه وتعــالى، وال نــا  ههللايــه بمــا هــو حههللاــه، والىــال  والســالم ههللاــى ىــفيه
 , وبعد:مممد ذن هذد ل

 المرفوهة, وبعد اإلطال  ههللاى  تم بفضال من ل ومنته دراسة     من حمادأث كتا  اذن اَّ أر
مــب  الســأنمتــى نيايــة بــا   الــ ات مــب الخــا اَّمادأــث التــ  اســتدا ذيــا فــ  كتابــه مــن ذدايــة بــا  

، وتخرل يا ودراستيا والمكم ههللاأيا، يمكن لهللابام ة حن تس ال حذر  النتائأ الت  توىهللات إلأيا الخا 
ة العهللام، وخاىـة الـراغذأن فـ  إتمـام من خالا ه   الدراسة، وحذر  التوىيات الت  توى  ذيا طهللاب

مًة  لا من خالا الن اط التالية:  دراسة حمادأث كتا  اذن اَّ أر ذخاىة، موضِل
 أواًل: النتائج التي توصلت إليها الباحثة من خالل الدراسة:

ذـــإأراد اَّمادأـــث الىـــميمة، ذـــال توســـب حص ـــر متـــى حورد  -رممـــه ل -لـــم أهللاتـــ م اذـــن اَّ أـــر  -4
لضعيفة ذال والموضوهة، ولعهللاه قىد اسـتيعا  كـال اَّلفـاظ الغرلبـة التـ  وردت فـ  حت اَّمادأث ا

 مدأث دون النظر إلى ماله من مأث ال ذوا والرد.
 إن اَّلفاظ الت  تناوليا اذن اَّ أر تختهللاف هن اَّلفاظ الوارد  ف  اَّمادأث  -3
، فتــار  أوردهــا ذــنفَ الهللافــظ، تنــو  حســهللاو  اذــن اَّ أــر فــ  طرل ــة االســتدالا باَّمادأــث النذويــة -4

 وتار  أوردها بدقر  لفظ أدا ههللايه، وتار  أ كرها بالمعنى.
ورد فــ  كتــا  النيايــة هــدد  لــيَ بال هللاأــال مــن اَّمادأــث التــ  خر تيــا  كتــ   متــدخر  بدســانأد  -1

 طولهللاة, وكان ه ا سذبًا لو ود روا  لم ت ف البام ة ههللاى تر مة ليم.
 ادأث كامهللاة ،ذال أ كر الشاهد ال ت أرلد  لأذأن الغرل  منهلم أ كر اذن اَّ أر اَّم -9

 صة دراسة الباحثة لهذه األحاديث:وهذا جدول تفصيلي يبين خال
 عدد األحاديث تصنيف األحاديث

 391 هدد اَّمادأث الت  قامت البام ة ذدراستيا

 58 هدد اَّمادأث الت  لم تع ر ههللاى تخرلأ ليا

 444 الىميمأن حو ف  حمدهماهدد اَّمادأث الت  وردت ف  

 47 هدد اَّمادأث المكرر 
 447 هدد اَّمادأث الت  ه  خارذ الىميمأن

 493 هدد اَّمادأث الىميمة

 34  هدد اَّمادأث المسنة

 79 هدد اَّمادأث الضعيفة
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 ثانيًا: التوصيات:
لـى د4 راســة اَّمادأـث النذويــة . و ـو  تو يـه طهللابــة المـدأث الشــرلف إلـى دراســة السـنة النذويــة، وا 

 وت ديميا لعامة الناَ ليسيال ههللاأيم اإلفاد  من ه ا ال يد.، لذيان ىميميا من س يميا
إ  هــو  ــ   حىــأال فــ  فيــم مــدأث رســوا ل ىــهللاى ل ههللايــه  ،هتمــام بعهللاــم غرلــ  المــدأثاإل -3

مـراد مــن فمـن أـرد فيـم  المـدأث ههللايـه بكتــ  غرلـ  الهللافـظ, متـى يىـال إلـى المعنـى ال ،وسـهللام ههللايـه
ال  ان  الىوا . ،كالم النذو   وا 

 لعمال موسوهة خاىة بغرل  المدأث تخدم طال  العهللام الشره  بشكال هام.  السع -4
 متى أتسنى لطهللابة العهللام االستفاد  منيا. ،هتمام ذتم أق المخطوطات وطباهتيااإل -1
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 العامة الفهارس                 
 

 

 

 اآليات القرآنية. أوالً: فهرس
 ثانيًا: فهرس األحاديث النبوية.

ا وتعديالً.
ً
م هلم جرح

َ
ا: فهرس الرواة املرتج

ً
 ثالث

ا: فهرس املصادر واملراجع
ً
 رابع

ا: فهرس املوضوعات.
ً
 خامس
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 (1)أواًل: فهرس اآليات القرآنية

مكان  رقمها اآلية الكريمة م
 ورودها

 سورة البقرة
ُلوَنهُ  1 َلُه َبْعَدَما َسِمَعُه َفِإنََّمآ ِإْ ُمُه َههللاى الَِّ أَن ُأَذدِل  118 484 َفَمن َذدَّ
722 َكَمَ اِل َمبَّة  َحنَذَتْت َسْبَب َسَناِذالَ  2  438 
212 َباِت َما َكَسْذُتمْ ياَحأ َيا الَِّ أَن َ اَمُنوْا َحنِفُ وْا ِمن َطألِ  1  134 

 آل عمرانسورة 
َ َمقَّ ُتَ اِتهِ  4 َّّ  85 413 ياَحأ َيا الَِّ أَن َ اَمُنوْا اتَُّ وْا 

 األنفالسورة 
ِ َوِلهللارَُّسوِا ِإَ ا َدَهاُصْم ِلَما ُيْمِأيُكمْ  5  437 24 اْسَتِ أُذوا َّللَّ

 التوبةسورة 
 438 81 ِعأَن َمرَّ ً ِإن َتْسَتْغِفْر َلُيْم َسبْ  6

 الكهفسورة 
 456 64 َسَرًبا اْلَبْمرِ  ِف  َسِذأهللاهُ  َفاتََّخ َ  7

 456 63 َنَىًبا َهَ ا َسَفِرَنا ِمنْ  َلِ أَنا َلَ دْ  َغَداَ َنا آِتَنا 8

ْخَر ِ  ِإَلى َحَوْلَنا ِإ ْ  َحَرَحْأتَ  9  196 61 اْلُموتَ  َنِسأتُ  َفِإنِل  الىَّ
ا َنْبِغ  نَّاكُ  َما َ ِلاَ  11  196 64 َقَىًىا آَ اِرِهَما َههللاى َفاْرَتدَّ
 196 66 َرَشًدا ُههللاِلْمتَ  ِممَّا ُتَعهللاِلَمِن  َحنْ  َههللاى َحتَِّبُعاَ  َهالْ  11
 196 67 َىْذًرا َمِع َ  َتْسَتِطيبَ  َلنْ  ِإنَّاَ  12
 196 69 َحْمًرا َلاَ  حَْهِى  َواَل  َىاِذًرا َُّّ  َشا َ  ِإنْ  َسَتِ ُدِن  َقااَ  11

 األنبياءسورة 
51  467 44 َوَكْم َقَىْمَنا ِمن َقْرَلة  َكاَنْت َظاِلَمةً  

 الحجسورة 
61 ورِ   ََ ِمَن اََّْوَ اِن َواْ َتِنُذوا َقْوَا ال    481 41 َفاْ َتِنُذوا الرِلْ 

 النورسورة 
71  469 44 َوالَِّ ى َتَولَّى ِكْذَرُ  ِمْنُيْم َلُه َهَ ا   َهِظيم   

                                                 

 ن.آسور ال ر  مرتبة مس (1)
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 سورة النمل
 ث 11 َوَمْن َشَكَر َفِإنََّما َيْشُكُر ِلَنْفِسهِ     18

 الصافات سورة 
 464-137 177 َفَساَ  َىَباُح اْلُمْنَ ِرلنَ  19

 الزخرف سورة
رَ  الَِّ ت ُسْبَمانَ  21  199 11-12 ُمْ ِرِنأنَ  َلهُ  ُكنَّا َوَما َهَ ا َلَنا َسخَّ

 المجادلة  سورة                              
12  344 43 ياَحأ َيا الَِّ أَن َ اَمُنوْا ِإَ ا َناَ ْأُتُم الرَُّسواَ  
22 ُموْا َذْأَن َأَدىْ    344 44 َحَ ْشَفْ ُتْم َحن ُتَ دِل

 المدثر سورة
12 739 9 -4 َفاْهُ ْر  َوالر ْ  َ  َقْوِلهِ  ِإَلى َفَدْنِ ْر  ُقمْ  اْلُمدَّ ِلرُ  َحأ َيا َيا   

 العلقسورة 
 394 3-4 َههللاق   ِمنْ  اإِلْنَسانَ  َخهللاقَ  َخهللاقَ  الَِّ ت َربِلاَ  ِباْسمِ  اْقَرحْ  24

 البينة سورة 
52  49 4 َلْم َيُكِن الَِّ أَن َكَفُروْا ِمْن حَْهاِل اْلِصَتا ِ  

 الزلزلةسورة 

62 ِمْ َ ـاَا َ رَّ    َفَمْن َيْعَمـاْل ِمْ َ ـاَا َ رَّ   َخْأـرًا َأـَرُ  َوَمـْن َيْعَمـالْ  
 8-7 َشرلًا َأَر ُ 

338 
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  (1)ثانيًا: فهرس األحاديث النبوية

 

                                                 

 .مروف المع ممرتبة مس   (1)

رقم  اسم الراوي طرف الحديث
 الحديث

 227 غيالن ذن حنَ   حه مية  ارلة بكر حذو اذتا 

 222 حذو سعأد الخ رت   اْلَمرلِ  ِشدَّ َ  َفِإنَّ  ِبالظ ْيرِ  َحْذِرُدوا

 257 معا  ذن  ذال  ىور  حمسن ف  وتعالى تبارا رب  حتان 

 224  اذر ذن هذد ل  َذَواِصى -وسهللام ههللايه ل ىهللاى- النَِّذىَّ  َحَتتِ 

 221 مديفة ذن اليمان  ُسَباَطةَ  -َوَسهللاَّمَ  َههللاْيهِ  َُّّ  النَِّذ   َىهللاَّى َحَتى

ْوَرا ِ بِ  َوُهوَ  ِذِإَنا    -َوَسهللاَّمَ  َههللاْيهِ  َُّّ  َىهللاَّى- النَِّذ    ُحِت َ   513 حنَ ذن مالا  ال َّ

 رط  من ب نا  -سهللام و ههللايه ل ىهللاى- النذ  حتأت
   غ  وح ر

 44 الربيب ذنت معو 

ـــهُ  ـــهِ  َُّّ  َىـــهللاَّى- َِّّ  َرُســـواَ  َحنَّ  َحْخَذَرْت ـــهللاَّمَ  َههللاْي  ِمـــأنَ -َوَس
  ِمَذَر    ِذُذْرد   ُس ِل َ  ُتُوفِل َ 

 217 هائشة ذنت حذ  بكر

 :ف ـــاا ذأـــدت -وســـهللام ههللايـــه ل ىـــهللاى-ل رســـوا حخـــ 
  و ال ه  ل خهللاق

 211 حذو هرلر  

 222 حنَ ذن مالا  ل رسوا إلى نظرتيا نظر  آخر

 272 سارلة الخهللا    َحَراَمُكمْ  ْقدْ  ََّّ  َفِإنَّ  ،َىَدَقاِتُصمْ  َحْخِرُ وا

 511 هائشة  بطعام فدهت هائشة ههللاى دخهللاتح

 418  رلر ذن هذد ل  ال ى له ت ذال لم العذد حذق إ ا

 531 حذو هرلر   ح ران له كان مواليه ومق ل مق العذد حدى إ ا

 66 حذو سعأد الخ رت   ِإْساَلُمهُ  َفَمُسنَ  اْلَعْذدُ  َحْسهللامَ  ِإَ ا

 51 حذو هرلر   اْلُمْاِمنِ  ُرْاَيا َتْصِ  ُ  َتَصدْ  َلمْ  ال ََّمانُ  اْقَتَر َ  ِإَ ا

 514 مفىة ذنت همر  المشرق  قذال من تون يد ذناَ سمعتم إ ا

 11 حنَ ذن مالا  الذركة أ ف مهللاصا إلأيا  ال و ه  ل بعث ال ارلة ولدت إ ا

 214 هذد ل ذن مسعود  فىهللاوا ف وموا قاا ال ف هللانا خهللافكم هاال  حىهللاى

 أـوم لهللاأيـود فكـان قذهللانـا كـان من ال معة هن ل حضال
 السذت

 511 م يفة ذن اليمان

 222 هذد ل ذن هباَ  اإليادت ساهد  ذن قَ يعرف من محفيك

ُقوا َساِمر   ُكالَّ  اْقُتهللاوا  ِمنَ  َمْمَرم   ِ ى ُكاللِ  َذْأنَ  َوَفرِل
 َِ  اْلَمُ و

 81 ذ الة ذن همرو
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 542 حذو حمامة الباههللا  َّىمابه شفيعا ال يامة أوم يدت  فإنه ال رآن اقر وا

 547 هذد ل ذن حذ  حوف   ههللا ىال  حص ركم ال نة ف  من  حقربكم

 521 هيا  ذن ممار  ههللامن  مما  يهللاتم ما حههللامكم حن حمرن  رب  إن حال

 433 هذد ل ذن همرو  الهللاَّْأالَ  َوَتُ ومُ  ،النََّيارَ  َتُىومُ  َحنَّاَ  ُحْخَذْر  َحَلمْ 

ْيَطانُ  َ اَ  ُ  اْلَمْسِ دِ  ِف  َكانَ  ِإَ ا َحَمَدُكمْ  ِإنَّ   414 حذو هرلر   الشَّ

 352 حذ  ذن كع   سموق  نخهللاة كدنه طواال ر ال كان آدم إن

 مســتغأ ة المكــم ذــن مــروان حتــت حويــَ ذنــت حروى  حن
  تستغأ ه وفأيا

 312 هاىم ذن همر

 ف اا -وسهللام ههللايه ل ىهللاى-ل رسوا حتى حهراذيا حن
  مضبة غائط ف  إن  :

 337 حذو سعأد الخ رت 

 46 حنَ ذن مالا  اْلَمْسِ دِ  ِف  َبااَ  حَْهَراِذيًّا َحنَّ 

 351 حنَ ذن مالا  اْلَمْسِ دِ  ِف  َبااَ  حَْهَراِذيًّا َحنَّ 

 67 هذد ل ذن قرط النَّْمر َأْومُ  -َوَتَعاَلى َتَباَراَ - َِّّ  ِهْندَ  اََّيَّامِ  حَْهَظمَ  ِإنَّ 

 521 ذن حذ  وقاصسعد  َشْ     َهنْ  َسَداَ  َمنْ  ُ ْرًما اْلُمْسهللِاِمأنَ  حَْهَظمَ  ِإنَّ 

يَمانَ  نَّ إ  532 سعد ذن حذ  وقاص  َذَدحَ  َكَما َوَسَيُعودُ  َغِرلًبا َذَدحَ  اإْلِ

 517 حذو  ر الغفارت  الرلح بعد رلما ال نة ف  خهللاق ل إن

 444  وبان الياشم   مشارقيا فرحأت اَّر  ل   وى  ل إن

َضاَهةَ  اَ َوَقا ِقأالَ  َ اَلً ا َلُصمْ  َكِر َ  ََّّ  ِإنَّ   525 المغأر  ذن شعبة   َواِ 

 19 هذد ل ذن همر   اََّْْرَ   اْلِ َياَمةِ  َأْومَ  َيْ ِبُ   ََّّ  ِإنَّ 

 544 هذد ل ذن هباَ   ف اا الد اا  كر- سهللام و ههللايه ل ىهللاى- النذ  حن

 َبْكــر    َحِذــ َذــْأنَ  َحَتــا ُ  -َوَســهللاَّمَ  َههللاْيــهِ  َُّّ  َىــهللاَّى- النَِّذــ َّ  َحنَّ 
  َفاْفَتَتحَ  ُيَىهللاِل  َِّّ  َوَهْذدُ  َوُهَمرَ 

 325 هذد ل ذن مسعود

 321 ميمونة         َكِتًفا ِهْنَدَها َحَصالَ  -َوَسهللاَّم َههللاْيهِ  َُّّ  َىهللاَّى- النَِّذ َّ  َحنَّ 

ُ َههللاْيِه َوَسهللاََّم َبَعَث َبْعً ا ِإَلـى َضـاِمَيةِ  َّّ  َحنل النَِّذ َّ َىهللاَّى 
  ُمَضر  

 354 حسما  ذنت أ لد

ـــ َّ  َحنَّ  ـــهِ  َُّّ  َىـــهللاَّى- النَِّذ ـــى َخـــَرذَ  -َوَســـهللاَّمَ  َههللاْي ـــرَ  ِإَل  َخْأَذ
  َلْياًل  َفَ اَ َها

 327 حنَ ذن مالا

 بكر  هندها من خرذ وسهللام ههللايه ل ىهللاى النذ  حن
  الىبح ىهللاى مأن

 444  ولرلة ذنت المارث

 معــــه ر ــــال رحى -وســــهللام ههللايــــه ل ىــــهللاى- النذــــ  حن
  غالم

 514 حذو هرلر 

 431 حسما  ذنت حذ  بكر  َضرَّ ً  ِل  ِإنَّ  ،َِّّ  َرُسواَ  َيا َقاَلْت  اْمَرحَ ً  َحنَّ 

 يـا ف ـاا- سهللام و ههللايه ل ىهللاى- النذ  حتى ر ال حن
 الطيور كأف، ل رسوا

 217 هذد ل ذن همرو
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 215 حنَ ذن مالا  اْلِمْنَذرِ  ِوَ ا َ  َكانَ  َبا    ِمنْ  اْلُ ُمَعةِ  َأْومَ  َدَخالَ  َرُ اًل  َحنَّ 

 ُهــوَ  اْهَتَصــفَ  - وســهللام ههللايــه ل ىــهللاى - لِ  َرُســواَ  َحنَّ 
  َشْيًرا َوَخِدأَ ةُ 

 573 هائشة

 بىــدقة حمــر -ســهللام و ههللايــه ل ىــهللاى -ل رســوا حن
  بكبائَ ر ال ف ا 

 324 سيال ذن منأف

 حأو  أوما ر ك سهللام و ههللايه ل ىهللاى ل رسوا نح
  النذ 

مممد ذن شيا  
 ال هرت 

37 

قاتـــــال حهـــــال -ىـــــهللاى ل ههللايـــــه و ســـــهللام -حن رســـــوا ل
  خأذر

 314 هذد ل ذن همر

مممد ذن ههللا  ذن   َحنَّ َرُسوَا ِل ىهللاى ل ههللايه وسهللام َحْ َرى اْلَخْأالَ 
 المسأن

215 

 حم تــ وذ مــأن -وســهللام ههللايــه ل ىــهللاى- ل رســوا حن
  سهللامة

ر ذن هذد حذو بك
 الرممن

234 

 حم تــ وذ مــأن- وســهللام ههللايــه ل ىــهللاى -ل رســوا حن
   سهللامة

حذو بكر ذن هذد 
 الرممن

231 

 َِّّ ُ َههللاْيِه َوَسهللاََّم  -َحنَّ َرُسوَا  َّّ َدَخاَل َههللاى ُحمِل -َىهللاَّى 
اِئ ِ    السَّ

 47 هذد ل ذن هباَ

 وى است إ ا كان -وسهللام ههللايه ل ىهللاى- ل رسوا حن
   ال ا كذر سفر إلى خار ا بعأر  ههللاى

 443 هذد ل ذن همر

ـنَ - َوَسهللاَّمَ  َههللاْيهِ  َُّّ  َىهللاَّى- َِّّ  َرُسواَ  َحنَّ   َ اَل َـةِ  ِفـ  ُكفِل
  َحْ َوا   

 351 هائشة ذنت حذ  بكر

 فــ  ي ــوا كــان -وســهللام ههللايــه ل ىــهللاى-ل رســوا حن
  ركوهه

 212 هائشة ذنت حذ  بكر

 97 حذو هرلر    ُتَ كِل  َفِ أالَ  َذرَّ َ  اْسُمَيا َكانَ  ْلَن َ  َ  َحنَّ 

 َحنَّ  َحْخَذَرْتـهُ  -َهْنَيـا َُّّ  َرِض َ - اْلُمْاِمِنأنَ  ُحمَّ  َهاِئَشةَ  َحنَّ 
ـــــاَلم َههللاْأَيــــــا َفاِطَمـــــةَ   َُّّ  َىــــــهللاَّى- َِّّ  َرُســـــواِ  اْذَنــــــةَ  السَّ
أقَ  َبْكر   َحَبا َسَدَلْت  َوَسهللاَّمَ  -َههللاْيهِ  دِل  الىِل
 

 523 اْلُمْاِمِنأنَ  ُحمَّ  َهاِئَشةَ 

  حخذرتـه -وسهللام ههللايه ل ىهللاى- النذ   وذ هائشة حن
 هذـــد ذـــن حســـد ذـــن مذأـــ  ذـــن تولـــت ذنـــت المـــوال  حن

  ذيا مرت الع ى 

 523 اْلُمْاِمِنأنَ  ُحمَّ  َهاِئَشةَ 

 416 المسور ذن مخرمة  َمةُ َفاطِ  ِذَ ِلاَ  َفَسِمَعْت  َ ْيال   َحِذ  ِذْنتَ  َخَط َ  َههللِايًّا ِإنَّ 

 214 هذد ل ذن همر  َحْن ُهَمَر ْذَن اْلَخطَّاِ  َحَىاَ  َحْرًضا ِذَخْأَذرَ 

 طالـ  حذـ  ذـن ههللا  إلى خط  الخطا  ذن همر حن
 كهللا وم حم اذنته

 527 طال  حذ  ذن ههللا 
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 223 حذو مرلم ال  ف   َأْوَمِئ    َلَمَعَنا اْلُمْخَدذَ  َ ِلاَ  َكانَ  ِإنْ 

 333 حذو هرلر   ِذَيا ُيْعَرُفونَ  َهاَلَمات   ِلهللاُمَناِفِ أنَ  ِإنَّ 

 273 نعيم ذن ه اا   النَِّذىَّ  َحَتى َماِهً ا َحنَّ 

 511 هذد ل ذن همرو  َواِلَدْيهِ  الرَُّ الُ  َأهللاَعنَ  َحنْ  اْلَصَباِئرِ  َحْصَذرِ  ِمنْ  ِإنَّ 

ََ  وَســـىمُ  َحنَّ  َأـــْ ُهمُ  اْلَبَكـــاِل َّ  َنْوًفـــا ِإنَّ  ـــْي ـــ  ِبُموَســـى َل  َذِن
  ِإْسَراِئأالَ 

 212 حذ  ذن كع 

 ِتَ ـاًرا َوَكـاُنوا ُقـَرْلش   ِمـنْ  َرْكـ    ِف  ِإَلْيهِ  َحْرَسالَ  ِهَرْقالَ  نَّ ح
ْدمِ     ِبالشَّ

 332 ىخر ذن مر 

 224 حنَ ذن مالا  سمما  ذن بشرلا امرحته ق ف حمية ذن هالا إن

 312 حذو هرلر   َيِغيُضَيا اَل  َمأْلَى َِّّ  َيِمأنَ  ِإنَّ 

 351 سيال ذن سعد  اْلَمْو ِ  َههللاى َفَرُطُكمْ  َحَنا

 7 مممد ذن شيا  ال هرت   ورسوله بان آمنتم ما حنتم

َبَ  ِ  ِإَلى اْنَتَيْأتُ   446 حذو  ر الغفارت   َتهللا َّاِن  َقدْ  َ رل   ِبَدِذ  َحَنا َفِإَ ا الرَّ

 45 حذو هرلر   ِمْنُكْم َواَل َتْنُظُروااْنُظُروا ِإَلى َمْن َحْسَفاَل 

 541 حذ  قتاد   َتْعَطُشوا َغًدا اْلَما َ  ُتْدِرُكوا اَل  ِإنْ  ِإنَُّكمْ 

 275 سعد ذن مالا  ل رسوا مب وهو بمكة امرح  خط  حنه

سعد ذن مالا ذن   َقْذهللاُصمْ  َكانَ  ِفيَمنْ  َحوْ  َسهللافَ  ِفيَمنْ  َرُ اًل  َ َكرَ  َحنَّهُ 
 سنان

352 

  َ اِا ْذِن َقْي مَّ َ  ُحْخَت الضَّ  ،َحنَُّه َسَدَا َفاِطَمَة ِذْنَت َقْي
  َوَكاَنْت ِمْن اْلُمَياِ َراِت اََُّْواِ 

  َ  43 َفاِطَمَة ِذْنَت َقْي

 351 هذد ل ذن همر  َفَخَطَبا اْلَمْشِرقِ  ِمنْ  َرُ اَلنِ  َقِدمَ  َحنَّهُ 

 271 ههللا  ذن حذ  طال   و ي حنه كان إ ا قام إلى الىال  قاا و يت 

ن  قهللاذ  ههللاى ليغان إنه   َّستغفر وا 
 

 233 اَّغر الم ن 

ــــْت  َحنََّيــــا  -وســــهللام ههللايــــه ل ىــــهللاى- ِلهللانَِّذــــ لِ  َتْىــــَنبُ  َكاَن
  َطَعاًما

 321 حم مكيم ذنت ال بأر

 39 هذد ل ذن مسعود  ِإنِل  اْمَرحَ   َ ْهَرا ُ 

 331 هذد ل ذن مسعود  ِمْنَيا ُخُروً ا ارِ النَّ  حَْهالِ  آِخرَ  َََّْههللامُ  ِإنِل 

 542 حذو سعأد الخ رت   ُيْفَتحُ  َما َبْعِدت ِمنْ  َههللاْيُكمْ  َحَخافُ  ِممَّا ِإنِل 

 94 هذد ل ذن هباَ  هاتوا ال قوم بش ر  مممد حأخوفنا

  ه ابا النار حهال حيسر
 
 

 213 هكرمة ذن همار
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 َحنِ  - وسهللام ههللايه ل هللاىى- لِ  َرُسواُ  ِإَل َّ  َبَعثَ 
 َْ   ِساَلَماَ  َههللاْياَ  اْلَب

 34 همرو ذن العاص

ــــــثَ  ــــــه ل ىــــــهللاى- َِّّ  َرُســــــواُ  َبَع ــــــِرلَّةً  -وســــــهللام ههللاي  َس
  اْلَذْردُ  َفَدَىاَذُيمُ 

 318  وبان الياشم 

 ْذنَ  َغاِل َ  -َوَسهللاَّمَ  َههللاْيهِ  َُّّ  َىهللاَّى -َِّّ  َرُسواُ  َبَعثَ 
  ِباْلَصِدأدِ  ُمهللاوَّح   َذِن  ِإَلى َلْأث   َكهللا َ  اْلَصهللاِذ َّ  َِّّ  َهْذدِ 

 438  ند  ذن مكأث

 ِ َّّ ُ َههللاْيِه َوَسهللاَّمَ -َبَعَث َنِذ    َّّ َ ْيًشا ِإَلى َذِن   -َىهللاَّى 
 اْلَعْنَذرِ 

 5  بأ  ذن  عهللابة

هذد الرممن ذن   نظرت ذدر أوم الىف ف  واقف حنا ذأنا
 هوف

435 

- وسـهللام ههللايـه ل ىهللاى- النذ  هند  هللاَو نمن ذأنا
  ل نذ  يا ف اا ر ال ف ا 

 347 سهللامة ذن نفأال

 341  حذو هرلر   ال ِلْئ ُ  َههللاْيهِ  َهَدا َغَنِمهِ  ِف  َرا    َذْأَنَما

 -َوَســـهللاَّمَ  َههللاْيـــهِ  َُّّ  َىـــهللاَّى- َِّّ  َرُســـواِ  ِهْنـــدَ  َنْمـــنُ  َذْأَنَمـــا
  ِقْسًما َيْ ِسمُ  َوُهوَ 

 213 سعأد الخ رت  حذو

رقأبة ذنت حذ    هللات ال هللادمَ قْ  دبة حَ  ون نُ سَ  ش  لْ رَ ههللاى قُ  ْت عَ ابَ تَ تَ 
 ىيف 

221 

 213 حذو هرلر   التَّْسِذيُح ِلهللارِلَ اِا َوالتَّْىِفأُق ِلهللانِلَسا ِ 

ُموِر َذَرَكةً  ُروا َفِإنَّ ِف  السَّ  353 حنَ ذن مالا  َتَسمَّ

يم ذن هذد الرممن نع  الت ار  ف  الر ق  حهشار تسعة
 اَّ دت

271 

 355 هائشة َذْأِت  ِف  -َوَسهللاَّمَ  َههللاْيهِ  َُّّ  َىهللاَّى- النَِّذ    ُتُوفِل َ 

 212 حذو  ر الغفارت   ال يامة أوم ل يكهللاميم ال  ال ة

 512 حذو هرلر   أ كأيم وال ال يامة أوم ل يكهللاميم ال  ال ة

مممد ذن شيا   تذوا غ و - سهللامو  ههللايه ل ىهللاى- ل رسوا غ ا  م
 ال هرت 

436 

 َىــْوًتا َســِمْعتُ  َحْمِشـ  َحَنــا َفَذْأَنــا َفْتـَر ً  اْلــَوْم ُ  َفَتَرَهنِلــ   ُـمَّ 
َما ِ  ِمنْ   السَّ

 572  اذر ذن هذد ل

 11 هائشة  المس د ف  هأد أوم ف  أ فنون  مبش  ا 

 251  ذن هباَهذد ل  اََّْسَذِ أِلأنَ  ِمنَ  َرُ ال   َ ا َ 

 - سـهللام و ههللايـه ل ىهللاى - النذ  ذنت فاطمة  ا ت
 متوركـــة - ســـهللام و ههللايـــه ل ىـــهللاى - ل رســـوا إلـــى

  المسأن و المسن

 344 حم سهللامة
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ََ ِإْمَدى َهْشَرَ  اْمَرحًَ  َفَتَعاَهْدنَ   48 هائشة  َ هللا

َعر َخِشنُ  َرُ ال   َفَ ا َ  ُقَرْلش   ِمنْ  َمإَل   ِإَلى َ هللاْستُ   64 ف ذن قيَاَّمن الشَّ

 211 حذو هرلر   ِ َراًها َحْرَبُعونَ  اْلِذْئرِ  َمِرلمُ 

 221 يعهللا  ذن مر   مسأن من وحنا من  مسأن

 313 مكموا الشام   مماهم ل رش ممى

ُ َههللاْيِه َوَسهللاَّمَ  -َخَرَذ النَِّذ    َّّ ِف  َساَهة  اَل  -َىهللاَّى 
  َأْخُرُذ ِفأَيا

 33 حذو هرلر 

 331 حذو هرلر   النََّيارِ  َطاِئَفةِ  ِف  -َوَسهللاَّمَ  َههللاْيهِ  َُّّ  َىهللاَّى-    النَّذِ  َخَرذَ 

 437 حذ  سهللامة الم ن   الع اف حذرق  حتيا متى  هأر اذنا وب أر كع  خرذ

 272 سهللامة ذن اَّصو   اْلَغاَبةِ  َنْموَ  َ اِهًبا اْلَمِدأَنةِ  ِمنْ  َخَرْ تُ 

اً ا -وسهللام ههللايه ل ىهللاى- َِّّ  َرُسواِ  َمبَ  َخَرْ َنا  ُم َّ
 ِباْلَعْرذِ  ُكنَّا ِإَ ا َمتَّى

 85 حسما  ذنت حذ  بكر

 ِ َّّ  ف  -ىهللاى ل ههللايه وسهللام-َخَرْ َنا َمَب َرُسوِا 
  َغْ َو   َفَدَىاَذَنا َ ْيد  

 445 سهللامة ذن اَّصو 

 337 حذو  ر الغفارت   المرام الشير يمهللاون  وكانوا غفار قومنا من خر نا

 رسوا إلى- هنيما ل رض - وهمر بكر حذو خط 
  ههللاأيما ل رسوا فدذى -وسهللام ههللايه ل ىهللاى- ل

 252 ههللا  ذن حذ  طال 

 فـ  :ف ـاا -سهللام و ههللايه ل ىهللاى -ل رسوا خطذنا
  حوشا إن  إال خطذته

 521 حذو سعأد الخ رت 

 إنكـم: ف ـاا -وسـهللام ههللايه ل ىهللاى- ل رسوا خطذنا
  هشأتصم تسأرون 

 274 حذو قتاد  اَّنىارت 

 3 نفيب ذن المارث  َيَشا ُ  َمنْ  اْلُمهللااَ  َُّّ  ُأْاِت  ُ مَّ  ُنُذوَّ    ِخاَلَفةُ 

 511 حذو هرلر    ِوْ ر   َرُ ال   َوَههللاى ِسْتر   َوِلَرُ ال   َحْ ر   ِلَرُ ال   اْلَخْأالُ 

 524 ةهائش  َِّّ  َرُسواِ  َههللاى اْلَأُيودِ  ِمنْ  َرْهط   َدَخالَ 

  وارت  من  ارلتان وهندت بكر حذو ههللا  دخال
 تغنيان اَّنىار

 75 هائشة

 341 خولة ذنت قيَ  المطهللا  هذد ذن مم   همه ههللاى أوما دخال

 فــ  -ســهللام و ههللايــه ل ىــهللاى-ل رســوا ههللاــى دخهللاــت
 فإ ا فأيا قب  الت  شكاته

ههللا  حذو ههللا  
 اليالل 

222 

وهَ  ْذنِ  َِّّ  َهْذدِ  َههللاى َدَخهللاتُ   َلهُ  َماِئط   ِف  َوُهوَ  ْمر 
  ِبالطَّاِئفِ 

 444 هذد ل ذن همرو
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 حنـــا -ســـهللام و ههللايـــه ل ىـــهللاى- ل رســـوا مـــب دخهللاـــت
  ميمونة ههللاى الولأد ذن وخالد

 571 هذد ل ذن هباَ

انُ  َوِهْنَدَها -َهْنَيا َُّّ  َرِض َ - َهاِئَشةَ  َههللاى َدَخهللاَنا  َمسَّ
  ِشْعًرا ُأْنِشُدَها َ اِذت   ْذنُ 

 443 هائشة

 الشعأر خذ  إلى -وسهللام ههللايه ل ىهللاى- النذ  ده 
   وا هالة

 كع  ذن مالا
 

411 

 

 

  هذد ل ذن حذ  حوف   اََّْْمَ ا ِ  َأْومَ  - َوَسهللاَّمَ  َههللاْيهِ  َُّّ  َىهللاَّى- َِّّ  َرُسواُ  َدَها

61 

 حلـف وسـبعون  نـور مـن م ـا  لف ح سبعون  ل دون 
 وظهللامة نور من م ا 

 491 سيال ذن سعد

  ات الد اا- وسهللام ههللايه ل ىهللاى- ل رسوا  كر
  غدا 

 69 النواَ ذن سمعان

 -ســـهللام و ههللايـــه ل ىـــهللاى- النذــ  هنـــد ال بائـــال  كــرت
 ح هر  مال :هامرف اا ذن  هن فسدلو 

 541 حذو هرلر  

 43 السائ  ذن أ لد  هللاَّمَ َوسَ  َههللاْيهِ  َُّّ  َىهللاَّى -النَِّذ لِ  ِإَلى َخاَلِت  ِذ  َ َهَذْت 

 272 يعهللا  ذن حذ  هذأد   ِباْلَذَرا ِ  َيْغَتِسالُ  َرُ الً  َرَحى

 458 هذد ل ذن همر   َيْىَنُعَيا َحْىَماِباَ  ِمنْ  َحَمًدا َحرَ  َلمْ  َحْرَبًعا َتْىَنبُ  َرَحْأُتاَ 

 411 حذو  ور الفيم   اذنته  م اذنته ل رسوا  و ن 

 466 الذرا  ذن ها   ِبَدْىَواِتُصمْ  ْرآنَ اْل ُ  َ لِلُنوا

 454 هذد ل ذن مسعود  اْلُمْرِ َئةِ  َهنْ ،َواِئال   َحَبا َسَدْلتُ 

 215 حذو سفيان ذن مر   ِإيَّا ُ  ِقَتاُلُصمْ  َكانَ  َكْأفَ  َسَدْلُتاَ 

 337 رهذد ل ذن هم  َسَدْلَنا اْذَن ُهَمَر َهْن َرُ ال  َطاَف ِباْلَذْأِت اْلُعْمَر َ 

 251 هائشة   َسَرَقَيا َمنْ  َههللاى َتْدُهو َفَ َعهللاْت  َلَيا ِمهللاَمَفة   ُسِرَقْت 

 223 هذد ل الىنبام   الشيطان قرن  ومعيا تطهللاب الشمَ 

 َىاَل ً  -َوَسهللاَّمَ  َههللاْيهِ  َُّّ  َىهللاَّى -َِّّ  َرُسواُ  َىهللاَّى
 اْلِ َيامَ  ِفأَيا َفَدْمَسنَ 

 444 معا  ذن  ذال 

 321 هذد ل ذن هباَ  َرْكَعَتْأنِ  اْلِفْطرِ  َأْومَ  هللاَّىَى 

وِر ِباإِلْشَراِا ِباَّللَِّ   434 خرلم ذن فاتا  ُهِدَلْت َشَياَدُ  ال  

 221 حنَ ذن مالا  َغَ ا َخْأَذَر َفَىهللاَّْأَنا ِهْنَدَها َىاَلَ  اْلَغَدا ِ 

 حوا- ســـهللام و ههللايـــه ل ىـــهللاى-ل رســـوا مـــب غ ونـــا
  غ و 

رو ذن هوف هم
 الم ن 

222 

 8 هذد ل ذن همرو   يكون  متى تتركه وحن مق :الفرهة
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َِّّ  َُّّ  َقاَتهللاُيمْ  :َفَ ااَ   1 هذد ل ذن هباَ  ِباََّْْ اَلمِ  ِإْن اْسَتْ َسَما َو

 قتـــال بعـــد- وســـهللام ههللايـــه ل ىـــهللاى- ل رســـوا فمكـــث
  شيرلن المضرم  اذن

مممد ذن شيا  
 ال هرت 

352 

 411 حذو هرلر    َقاِئم   ُمْسهللِام   َهْذد   ُأَواِفُ َيا اَل  َساَهة   اْلُ ُمَعةِ   فِ 

 المائـة إن  -سـهللام و ههللايـه ل ىـهللاى- لهللانذ  همر قاا
  ذخأذر ل  الت  سيم

 217 هذد ل ذن همر

 99 ههللا  ذن حذ  طال   َفَدَمْرتُ  َم َّا ً  َرُ اًل  ُكْنتُ  َقااَ 

 حمد ل تهللا  -سهللام و هللايهه ل ىهللاى- ل رسوا :قاا
  ذدمائيم  مهللاوهم

 89 هذد ل ذن  عهللابة 

 ذخمـــَ- وســـهللام ههللايـــه ل ىـــهللاى- ل رســـوا فأنـــا قـــام
  كهللامات

 318 حذ  موس  اَّشعرت 

 فـــ  تفتأنـــا حن توشـــا متـــى شـــ   كـــال فـــ  حفتأتنـــا قـــد
   الخرا  

 343 هرلر  وحذ

 434 حم همار    ل رسوا هن الناَ وانكشف رحأتن  قد

 71 حذو سعأد الخ رت   اْلِ َياَمةِ  َأْومَ  َربََّنا َنَرى  َهالْ  َِّّ  َرُسواَ  َيا َناُقهللاْ 

ـــف ذـــن حذـــ  كـــان ـــه ل ىـــهللاى -النذـــ  حتـــى خهللا  و ههللاي
 ، اإلسالم ههللايه فعر  -سهللام

مممد ذن شيا  
 ال هرت 

247 

 471 سمر  ذن  ند    لنتيا حرضنا ف  حن ا الهللايم:  قاا استس ى إ ا كان

 َحْنـــــتَ  ِإالَّ  ِإَلـــــهَ  الَ  » َقـــــااَ  الهللاَّْأـــــالِ  ِمـــــنَ  اْســـــَتْيَ ظَ  ِإَ ا َكـــــانَ 
  ُسْبَماَناَ 

 522 هائشة

 قومه من ر اال حن الهللاأ   اشيم ذن قباث اسالم كان
 ،اتو  العر  من وغأرهم

 84 سهللايمان الهللاأ   

 َر لِ  » َأــــْدُهو -وســــهللام ههللايــــه ل ىــــهللاى- النَِّذــــى   َكــــانَ 
  َههللاىَّ  ُتِعنْ  َوالَ  حَِهنِلى

 341 هذد ل ذن هباَ

ََ  اْلَ ْومِ  ِمنْ  َرْبَعةً  َكانَ   543 حنَ ذن مالا ِباْلَ ِىأرِ  َواَل  ،ِبالطَِّولالِ  َلْي

 223 هند ذن حذ  هالة   مفخما فخما -سهللام و ههللايه ل ىهللاى- ل رسوا كان

 متى يىهللا  سهللام و ههللايه ل ىهللاى ل رسوا كان
  ب قدما ت ل

 63 حذو هرلر  

 221  اذر ذن سمر   الفم ضهللايب -وسهللام ههللايه ل ىهللاى- ل سوار  كان

 44 هرو  ذن ال بأر 4 ف  سفر -ىهللاى ل ههللايه وسهللام-كان رسوا ل 

 َِّّ ُ َههللاْيِه َوَسهللاَّمَ  -َكاَن َرُسوُا  َّّ  َقْد َشِمَط  -َىهللاَّى 

ُم َرْحِسهِ    ُمَ دَّ

 44  اذر ذن سمر 

 211 حنَ ذن مالا منـ ال نـ ا إ ا-سـهللام و هههللايـ ل ىـهللاى-ل رسـوا كان
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 أرتفب  لم
 َِّّ  ِلَرُسواِ  َيْكُت ُ  َسْرح   َحِذى ْذنِ  َسْعدِ  ْذنُ  َِّّ  َهْذدُ  َكانَ 
ْيَطانُ  َفَدَ لَّهُ  -وسهللام ههللايه ل ىهللاى-  ِباْلُصفَّارِ  َفهللاِمقَ  الشَّ

 79 هذد ل ذن هباَ 

 47 د ل ذن مسعودهذ  ىوف كسا  ربه كهللامه أوم موسى ههللاى كان

 ي ــاا فــَر -وســهللام ههللايــه ل ىــهللاى- ل لرســوا كــان
  المرت   له

 241 ههللا  ذن حذ  طال 

 و ههللايه ل ىهللاى- ل لرسوا ت كر فاطمة كانت
 أحد   أ كرها فال -سهللام

 48 هذد ل ذن هباَ

 211 همران ذن مىأن  َمِسأر   ِف - َوَسهللاَّمَ  َههللاْيهِ  َُّّ  َىهللاَّى- النَِّذ لِ  َمبَ  َكاُنوا

 477 حذو موس  اَّشعرت  آِسَيةُ  ِإالَّ  النِلَسا ِ  ِمنْ  َيْكُمالْ  َوَلمْ  َكِ أر   الرِلَ ااِ  ِمنْ  َكَمالَ 

 ذــــ ت -ســــهللام و ههللايــــه ل ىــــهللاى- ل رســــوا مــــب كنــــا
   المهللايفة

 312 سيال ذن سعد

 َِّّ  232 ذن نفيب المارث  ُكْنُت ُحَىهللاِل  ِف  اْلَمْسِ ِد َفَدَهاِن  َرُسوُا 

 86 هذد ل ذن هباَ   اْلُمَياِ ِرلنَ  ِمنْ  ِرَ ااًل  ُحْقِرئُ  ُكْنتُ 

 227 ههللا  ذن حذ  طال   َفَسهللاَّمَ  َههللاْأَنا َفَ امَ  َههللِا    َفَ ا َ  َحِذ  َمبَ  َ اِلًسا ُكْنتُ 

فَّةِ  حَْهالِ  ِمنْ  ُكْنتُ   442 وا هللاة ذن اَّس ب   الى 

  الناَ حن حظن ال اههللاية ف  وحنا كنت
 

 225 حذو حمامة

 َحَيْ ُتهللاـــهُ  َرُ ـــاًل  اْمَرَحِتـــهِ  َمـــبَ  َوَ ـــدَ  َرُ ـــال   ِفـــ  َتُ وُلـــونَ  َكْأـــفَ 
  َفَتْ ُتهللاوَنهُ 

 483 سيال ذن سعد 

 وبان مول  رسوا   أتهللا فونيا حمية ذن  ف  الخالفة ت اا ال
 ل

16 

 53 طاَو ذن كيسان  سيامة وال ، مام وال،خ ام ال

 211 حذو هرلر   ُخفل   ِفى الَّ إِ  َسْذقَ  الَ 

 56 هائشة  اَّخذ ان أدافعه هو وال الطعام بمضر  ىال  ال

 361 حذو هرلر   َ رَّ  َمنْ  ِإَلى اْلِ َياَمةِ  َأْومَ  َُّّ  َأْنُظرُ  اَل 

 49 حم سهللامة   التستع هللاو  حو اذن  الت رموا

ارِ  ِلَأْومِ  َكاِرًها ُكْنت َلَ دْ   18 حم مذأبة   َرْحِياَ  َهنْ  تَرَ عْ  َفَكْأفَ  الدَّ

 َحْمر   َهنْ  َوَسهللاَّمَ  َههللاْيهِ  َُّّ  َىهللاَّى َِّّ  َرُسواُ  َنَياَنا َ دْ ل
  ِذَنا َكانَ 

 41 ظيأر ذن رافب

 521 هذد ل ذن هباَ  الىوت مسن ال رآن ومهللاية مهللاية ش   لصال

اِئالِ  نْ  َمق   ِلهللاسَّ َ   َههللاى َ ا َ  َواِ   571 مسأن ذن ههللا   َفَر

 512 كع  ذن مالا ِفـ - َوَسهللاَّمَ  َههللاْيهِ  َُّّ  َىهللاَّى- َِّّ  َرُسواِ  َهنْ  َحَتَخهللاَّْف  َلمْ 
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  َتُذواَ  َغْ َو ِ  ِف  ِإالَّ  َغَ اَها َغْ َو   
أنَ  َأِدأَنانِ  َوُهَما ِإالَّ  َقط   َحَذَوتَّ  حَْهِ الْ  َلمْ   76 هائشة   الدِل

 حن وسهللام ههللايه ل ىهللاى نذيه و ال ه  ل حمر لما
 العر  قبائال ههللاى نفسه يعر 

 65 ههللا  ذن حذ  طال  

 ِمـنْ  -وسـهللام ههللايـه ل ىـهللاى -لِ  َرُسواُ  َهاَ رَ  َحنْ  َلمَّا
ةَ    َمكَّ

 537 هاتصة  -حم معذد

 68 مىع  ذن همأر  هشر اَّ نا اَّولى الع بة حهال انىرف لما

 و ههللايه ل ىهللاى- النذ  إلى وفادتنا ف  لنا ذدا لما
 ال دوم شارفنا إ ا متى سرنا- سهللام

 447 شيا  ذن هباد

لما كان لأهللاة ولد فأيا رسوا ل ىهللا  ل ههللايه وسهللام 
 ارت َ إأوان كسرى 

 77 هان  المخ وم  

َُ  اْنَيَ مَ  ُحُمد   َأْومُ  َكانَ  َلمَّا  49 حنَ ذن مالا   النَِّذ لِ  َهنْ  النَّا

ـــ أن حأيـــا يـــا}  ن لـــت لمـــا  الرســـوا  أتمنـــا إ ا آمنـــوا ال
  ن واصم أدت ذأن ف دموا

 545 ههللا  ذن حذ  طال  

 ههللايه ل ىهللاى- ل رسوا ههللاى السور  ه   ن لت لما
  ل نىر  ا  إ ا ": -وسهللام

 311 ههللا  ذن حذ  طال 

 41 هذد ل ذن همرو  اََّْْسِ َيةِ  َهنْ  -َوَسهللاَّمَ  َههللاْيهِ  َُّّ  َىهللاَّى- النَِّذ    َنَيى َلمَّا

هذد ل ذن أ لد   هندا مبه عن فأن من وم  مبا ار قن  لهللايما
 الخطم  

441 

ْنَيا  93 هذد ل ذن هباَ   َلْو َحنَّ َقْطَرً  ِمْن ال َّق وِم ُقِطَرْت ِف  َداِر الد 

 6 سعد ذن حذ  وقاص   َلْو َحنَّ َما ُيِ ال  ُظُفر  ِممَّا ِف  اْلَ نَّةِ 

 َفَدَصالَ  -وسهللام ههللايه ل ىهللاى- َِّّ  َرُسواَ  َدَهْوَنا َلوْ 
  َمَعَنا

حذ  هذد –سفأنة 
 الرممن 

439 

 ُحوِتأــــتَ  َلَ ــــدْ  ، اْلَباِرَمــــةَ  ِقَرَاَ تَـــاَ  َحْســــَمبُ  َوَحَنــــا َرَحْأَتِنــــى َلـــوْ 
   ِمْ َماًرا

 522 حذو موس  اَّشعرت 

 ََ  527 حذو هرلر   ِباْلُ ْرآنِ  َأَتَغنَّ  َلمْ  َمنْ  ِمنَّا َلْي

 517 بشأر ذن معذد  َحْنتَ  َذالْ  » َقااَ . َ ْمم   َقااَ . ؟« ْسُماَ ا َما

 9 هذد ل ذن هباَ  اْلَمَساِ دِ  ِذَتْشِأأدِ  ُحِمْرتُ  َما

 َيُ واُ  -وسهللام ههللايه ل ىهللاى- َِّّ  َرُسواَ  َسِمْعتَ  َما
 َ َهُموا » ِفى

 38 ه بة ذن همرو 

 235 حذو واقد الهللاأ    َميَّة   َوِهىَ  اْلَذِييَمةِ  ِمنَ  ُقِطبَ  َما

 4 حذو  ر الغفارت  نوح  سفأنة م ال ذأت  حهال م ال

 271 الذرا  ذن ها    خهللافه ومعاوية سفيان حذو مر
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مـــر مـــب حذـــ  بكـــر و همـــر و هذـــد ل يىـــهللا  فـــافتتح 
  سور  النسا 

 212 هذد ل ذن مسعود

 222 ضمااال يضم ذن   َشْأًخا ِبهِ  َفَرَحْأتُ  ِبالنَّْرِ أأِ  َمَرْرتُ 

 ُأَخأَّالُ  َوَكَ ا َكَ ا - َوَسهللاَّمَ  َههللاْيهِ  َُّّ  َىهللاَّى - النَِّذ    َمَكثَ 
  ِإَلْيهِ 

 31 هائشة

 74 هذد ل ذن همر  .فهللايشكرها نعمة إليه ح لت من

 449 ش أق ذن سهللامة   ِ ْنَيةَ  َذُنو َنْمنُ  : َفَ اُلوا ؟َحْنُتمْ  َمنْ 

 495 حذو  ر الغفارت   وح لد ياحم ال هشر فهللاه بالمسنة  ا  من

 441 كع  ذن مالا  سهللامة ذن  يا سأدكم من

 15 الذرا  ذن ها     َمْن َمَنَح َمِنيَمَة َلَذن  َحْو َوِرق  َحْو َهَدى

 كس  هن -سهللام و ههللايه ل ىهللاى -ل رسوا نيى
 الم ام

 78 حذو هرلر  

 243 ن حذو  عهللابة الخش  َنا    ِ ت ُكاللِ  َحْصالِ  َهنْ  َنَيى

 512 حنَ ذن مالا  ُتْ ِه َ  َمتَّى ال ِلَمارِ  َذْيبِ  َهنْ  َنَيى

َبا ِ  ُ هللاودِ  َهنْ  َنَيى  242 حسامة ذن همأر   السِل

 313 قأهللاة ذنت مخرمة ح ا  كع  من حههللاى كعبا أ اا ال، ول

 251 همر ذن الخطا   رمَ هُ  رمْ هُ  من خأر ولوم بكر حذ  من لهللاأهللاة ول

 41 هذد ل ذن همر   ة " قأال : يا رسوا ل , وما ال ربيةولال لهللا ربي

 81 حذو موس  اَّشعرت  ِمنْ  ِمْ َماًرا ُحوِتأتَ  َلَ دْ  ،ُموَسى َحَبا َيا

َُ  َيا ََ  ِإنَّ  َحَن ُرونَ  النَّا  343 حنَ ذن مالا  َحْمَىاًرا ُيَمىِل

 4 ذن الىامت  هباد   ِبَما    َماَ ة   َلهُ  َكانَ  َمنْ  َنادِ  ،َ اِذرُ  َيا

 431 كع  ذن مالا  هن ه اضر  ل وهدو دهن ، ل رسوا يا

 486 فرو  ذن مسيا  َحْر    ُهوَ  َما َسَذإ   َهنْ  َحْخِذْرَنا ،َِّّ  َرُسواَ  َيا

 357 م لمة ذن  اذت  النذ  حنا شيدحو  خىاال فيا حرى  إن  ،مممد يا

 212 نم يفة ذن اليما ، اْلُ رَّا ِ  َمْعَشرَ  َيا

 342 حنَ ذن مالا  اْلَيِديَّةَ  َفِإنَّ  َتَياَدْوا َمَضرَ  َمنْ  َمْعَشرَ  َيا

 من وخأرته ، وىفيه ، ل نذ  حنت ، ل نذ  يا
  خهللا ه

 449 هذد ل ذن هباَ

 أ ـاو  ال ال رآن ي راون  المشرق  قذال من حقوام أ   
   تراقأيم

-344 حذ  سعأد الخضرت 

341 

 214 هذد ل ذن همرو   ال يامة مو أ  حمت من ذر ال يىاح
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م لهم جرًحا وتعديالً   (1)ثالًثا: فهرس الرواة المترج 

 

 رقم الحديث اسم الراوي
 65 الذ هللاى ما م ذىح ذن ل هذد ذن بانح

 315 الىأن  ِإْسَماقَ  ْذنُ  ِإْذَراِهيمُ 
 22 اَّشيهللا  اَّنىارت  مذأبة حذ  ذن إسماهأال ذن إذراهيم

 437 ن المن رإذراهيم ذ
 464 ال هرت  هوف ذن هذد الرممن ذن إذراهيم ذن سعد ذن إذراهيم
 65 اَّىذيان  إسماق ذن  عفر ذن إسماق ذن ل هذد ذن إذراهيم
 324 ىذيان اَّ متويه ذن المسن ذن مممد ذن إذراهيم

 22 العذدرت  شرمذأال  اذت ذن ذن مممد ذن ذراهيمإ
 42 النخع  سوداَّ ذن قيَ ذن أ لد ذن إذراهيم
 15 السذيع  إسماق حذ  ذن إسماق ذن أوسف ذن إذراهيم

 369 واسمه إذراهيم: اذن مويىة
 334 اذن  َّذ  هالة: واسمه هند

 333 حممد ذن روح
 542 ه الن ذن ىدى

 42 الصوف  ََّسدت ا سالم ذنِ  ياشِ ه  ذن بْكرِ  َحذو
 75 حذو بكر ذن حذ  شأبة

 3 ك ل دة بن الحارث بن ن ف ي ع
 314 الخشن   عهللابة حذو
 514 الفيم   ور حذو
 486 النخع  سذر  حذو

 542 المبش  ممطور اَّسود
 51 النيساذورت  مطر ذن همرو حذو
 312 المرت  مالا ذن طرلف ذن غطفان حذو
 371 اَّنىارت  ربع  ذن قتاد  حذو
 278 ال  ف  مرلم حذو

 411 ح اا ذن قر 
 384 ت المع ر   عفر ذن حممد

                                                 
 مرتبة مس  مروف المع م. )1(
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 251 الن اد سهللامان ذن حممد
 1 الضذ  موسى ذن هذد  ذن حممد
 73 اَّهراذ  ذن سعأد حذو  لاد ذن مممد ذن حممد
 313 اَّقيشر ذن هامر ذن همأر ذن حسامة

 000 المدني بكر الفرات أبي بن إسحاق

 22 ما م ذن سماقإ
 451 السهللاول  منىور ذن إسماق
 431 ت اَّنىار  منأف ذن سيال ذن حسعد

 571 المك ذن مسهللام   إسماهأال
 252 اَّ دت الوراق حبان ذن إسماهأال
 386 اَّىبم  مالا ذن حويَ ذن هذدل ذن هذدل ذن إسماهأال
 521 الذ هللا  همرو ذن إسماهأال
 22 الممىى الشامى سهللايم ذن هياش ذن إسماهأال
 352 النيساذورت  الشعران  الفضال ذن مممد ذن إسماهأال
 84 الهللاأ ى الع ل  هذد ذن اىبغ
 233 الم ن  يسار ذن اَّغر
 211 االنىارت   اذر ذن حَو ذن ىفوان ذن خالد ذن حأو 
 451 الخطمأأن مولى ميسر  ذن حأو 
 15 اَّوس  اَّنىارت  المارث ذن ها   ذن الذرا 

 81 موسى اَّشعرت  َحِذ  ذنِ  ذرد  َحِذى َّّ ذنِ  ذرلد ذن هذد
 43 ذن المارث  ُذرلد  ذن الَمِىأ

 419 النيساذورت  قأراط ذن بشار
 514 الضرلر آدم ذن بشر
 220 العسكرت  مممود حذو خالد ذن بشر
 41 الدمياط  سيال ذن بكر
 53  ند  ذن  ناد  ذن سمر  ذن  اذر
 71 الضذ  ذن قرط الممأد هذد ذن  رلر
 418 الذ هللا   اذر ذن ل هذد ذن  رلر
 52 حَو نذ الرممن هذد ذن ال عد
 324 المدائن   عفر ذن مممد ذن  عفر
 487 الياشم  طال  حذ  ذن ههللا  ذن المسأن ذن ههللا  ذن مممد ذن  عفر
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 334 ُ ميب ذن همر الع هللا 
ندبُبن ناد ة ج  يُ  ذر أ بوُ ُج  7ُ الغ فار 

 222  يضم ذن الضماا
0ُ المدني إسماعيل بن حاتم

 415 أبو قتادة األنصاري  ربع  ذن المارث
 252 اليمدان  اَّهور ل هذد ذن المارث

 343 المارث ذن نفيب ذن المعهللاى
 315 مبان ذن ههللا  العن ت 

 341 َ اِذت حِذ  ذن مِذأ 
 434 مذأ  ذن النعمان اَّسدت

 447 ربيعة ذن من   ذن خالد ذن مذيش
 437 مضر  ذن الرممن هذد ذن الم اذ
 443 المىيى  مممد ذن م اذ
 38 يمانال ذن م يفة

 484  الت ِ أذِ  فص  م َحذو مرانه ذنِ  مرمهللاة ذنِ  مأىي ذن رَمهللاةُ م
 447 الخ اهى مذيش ذن هشام ذن م ام

 49 البصريالمسن ذن حذ  المسن 
 5 رت فْ ال ُ   عفر حذ  ذن المسن
 486 النلخع   المكم ذن المسن
 312 هامر ذن سفيان ذن المسن
 21 العرن  ل هذد ذن المسن

 339 ن ذن هرفة ذن أ لد العذدتمسال
 571 التسترت  إسماق ذن المسأن
 43 اْلُمَعهللاِلمُ ذن  كوان ُمَسْأن  
 71 ال اض  ل هذد حذو المرو ت  واقد ذن المسأن
 251 النخع  معاوية ذن طهللاق ذن غياث ذن مفص

 315 الصندت مممد حذو َهتأبة ، المكم ذن
 333 العنس  موصاَّ ذن همأر ذن مكيم
 75 ال رش  حسامة ذن مماد
72ُ األزدي درهم بن زيد بن حماد

 449 البىرت  دَأنار   ذنِ  ةَسهللام ذن مماد
 491 مم   ذن هذد الوامد
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 57 الصوف  اَّهرذ مأدم
 493 الطولال ممأد حذ  ذن ممأد
 532  لاد ذن ممأد

 337 العدِوت  َهالا   ممأد ذن
 48 منظهللاه ذن سذر  ذن المسأ  ذن ن ية

 517 البىرت  السدوس  سمأر ذن خالد
 371 الواسط  الطَّمان الرممنِ  هذد ذنِ  لِ  هذد خاِلد ذن

 484 الم ا  ميران ذن خالد
 21 العم  خهللاف ذن موسى ذن خهللاف
 319 قيد ذن قيَ ذنت خولة
 51 البىرت  المسن حم خأر 

 349 ْال شأرت  ْهند َحِذ  داود ذن
 313 العنذِرلة َههللاأبة ِذنتُ  دمأبةُ 
 42 الذرسم  داود حذو حو الميهللا  حذو الىنعان  داود ذن راشد
 27 الم رئ  سعد ذن راشد

 41 رافب ذن َخِدأأ  
 44 الن ارلة اَّنىارلة هفرا  ذن معو  ذنت الربيب
 369 ذنت حذ  ىيف ُرَقْيَ ة 
 5 همرو ذن  عهللابة ذن  بأ 

 418  كرلا ذن منظور
 437 الم نى ْسهللامى َحِذ  ذنِ   هأرِ 

 434  لاد العىفرت 
 22 العدوت  حسهللام ذن  لد

 514 العكهللا  المسأنِ  حذو المباِ ،  لد ذن
 272 الخهللا   سارلة

 414 ْال عد َحِذ  ساِلم ذن
 52  مامة ذن سعأد ذن أ لد ذن السائ 

 48 سذر  ذن المسأ  ذن ن ية
 547 اَّذ ر ذن هذأد ذن  عهللابة ذن هذأد ذن سنان ذن مالا ذن سعد
 339 راشد حذ  ذن سعأد
 414 الم ذرت  كيسان واسمه سعأد حذ  ذن سعأد
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 494 سعأد ذن حذ  هروبة
 71 اَلهللاأ   َهالا   َحِذ  سعأد ذن

 64 سعأد ذن إياَ ال رلرت 
 439 سعأد ذن  ميان  االسهللام  

 227 الدمش   التَُّنوخ  ْالعِ ل ِ  هذد سعأد ذن
 484 اليمدان  حشو  ذن همرو ذن سعأد
 324 الواسط  المسن حذو حو مممد حذو مسن ذن مسأن ذن سفيان
 414 ال ورت  مسروق  ذن سعأد ذن سفيان
 31 اليالل  ميمون  همران حذ  ذن هأأنة ذن سفيان

 534  راحْال ذنِ  وكيبِ  ذن فيانس
 419 سالم ذن ىذيح المدائن 

 395 العطاردت  رلر ذن سهللام
 344 الضذ  سهللايمان ذن سهللام
 379 اَّذرش الفضال ذن سهللامة

 445 ة ذن همرو ذن اَّصو مَ هللاَ سَ 
 347 السكون  نفأال ذن سهللامة

 48 التميم هيسى ذن ميمون  سهللايمان ذن هذد الرممن ذن
 51 الصاههللا  اَّسدت ميران ذن سهللايمان
 22 ال هرت  موسى ذن سهللايمان
 53 ال ههللا  خالد ذن حَو ذن مر  ذن سماا
 571 الف ارت  هالا ذن  ند  ذن سمر 
 457 الدارم  بشر ذن بكار ذن سيال
 431 واه  ذن منأف ذن سيال
 411 الرا ت  الىغدت حذ  ذن  ن هللاة ذن سيال
 418  عهللابة ذن خالد ذن مالا ذن سعد ذن سيال
 220 ْالمداِئن  سوار   ذن شبابةُ 

 225 الُ رش  لِ  هذد شداد ذن
 314 المدن  هذدل حذو َحِذ  نِمر   ذنِ  هذدل ذنِ  شِرلاِ 

 44 النخع  شرلا حذ  ذن ل هذد اذن رلاش
 32 الذ هللا  خالد ذن شعأ 
 65 البىرت  واقد ذن شعأ 



 - 177 - 

 8 ذن العاص ذن همرو ذن هذد ل ذن مممد شعأ 
 1 ال بأ  ذن ل هذأد ذن شعأث
 449 اَّسدت وائال حذو سهللامة ذن ش أق
 447 البىرت  العذدت هباد ذن شيا 
 411 اَّشعرت  موش  ذن شير
 371 أبان ذن فرو  حذ  شأبة المبط ش

 347 اَلَ  ف  ىفوان ذنِ  ىاِلحِ  ىفوان ذن
 313 َههللاأبة ِذنتُ  ىفيةُ 
 451 ال اضى ال مدرت  طرلف ذن مسعود ذن الىهللات
 251 العن ت  ممىن ذن ضبة

 319 الضماا ذن هذد ل ال رش 
 414 الضماا ذن ه مان ذن هذد ل ال رش 

 468 المدن  التيم  ل هذأد ذن طهللامة ذن يمأى ذن طهللامة
 54 رافب ذن ظيأر
 447 ربيعة ذن من   ذن خالد ذنت هاتصة
 449 اَّسدت الن ود، حذ  اذن وهو ذيدلة، ذن هاىم

 26 هاىم ذن كهللاأ  ذن شيا  ذن الم نون ال رم  الصوف 
 413 المضرم  شرلح ذن هائ 

 42 الخالا ىبح ذن الولأد ذن هباَ
 22 المدنى نىارت اَّهمار   هذد ال بار ذن

 65 الرقى المنظهللا  سنان ذن ك أر ذن ال بار هذد
 81 هذد الممأد ذن هذد الرممن الممان 

 22 همران ذن الممأد هذد
 379 هذد الرممن ذن سهللامة ذن همر الرا ت 

 251 الراسذ  إذراهيم ذن الرممن هذد
 347 الواسط  المارث ذن إسماق ذن الرممن هذد

 77 ممن ذن المسن ال  اذ حذو مسعود الموىهللا هذد الر 
 311 الرا ت  ذن همر سهللامة ذن الرممن هذد
 22 اَّوس  اَّنىارت  ل هذد ذن الع ل  هذد ذن الرممن هذد

 344 هذد الرممن ذن هذد ل ذن دأنار ال رش 
 497 هذد الرممن ذن مخراق
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 437 مضر  ذن الرممن هذد
 52 هاشم ذن أونَ ذن الرممن هذد
 312 الممأرت  نافب ذن همام ذن الر اق هذد
 43 العْنذرت  سعأد ذن الوارث هذد ذن الىمد هذد

 369 هذد الع ل  ذن همران
 272 الدراوردت هذأد ذن مممد ذن الع ل  هذد

 374 هذد الصرلم ذن حذ  المخارق البىرت 
 21 حوفى اَّسهللام  حذ  ذن ل هذد

 463 ت أذ  المىرت هذد ل ذن الولأد ذن قيَ ال
 21 العدوت  ىعأر ذن  عهللابة ذن ل هذد
 333 اَّىذيان  مممد حذو فاَر ذن حممد ذن  عفر ذن ل هذد
 313 التَّميم  مسان ذن لِ  هذد
 535 البىرت  قالبة حذو ال رم  هامر حو همرو ذن  لد ذن ل هذد
 411 َّىبم ا هامر حذ  ذن مالا ذن حويَ ذن ل هذد ذن ل هذد

 339 هذد ل ذن ه مان ذن خ يم
 27 ال مال  اَّ دت قرط ذن ل هذد
 211 الطولال الدمش   ك أر ذن ل هذد
 2 مضرم ْال ه بة ذن عةَلِيي ذن ل هذد
 56 الىدأق بكر حذ  ذن الرممن هذد ذن مممد ذن ل هذد
 534 الخطم  اَّنىارت  مىن ذن  لد ذن أ لد ذن ل هذد
 213 ال مارى  الرممن هذد ذن المهللاا هذد

 68 ال رش  رلأذن  ُ  ذن هذد الع ل  هذد المهللاا
 33 هذد المهللاا ذن همأر ذن سولد الهللاخم 

 000 عبد الملك بن قدامة بن إبراهيم بن محمد بن حاطب الجمحي

 521 ال اض  المرو ت  خالد حذو المنف  خالد ذن المامن هذد
 411 مربدتهذد الوامد ذن غيات ال

 32 الوارث هذد ذن الىمد هذد ذن الوارث هذد
 352 الخفاف هطا  ذن الوها  هذد

 386 الم ن   لد ذن هوف ذن همرو ذن هذدل
 315 غياث ذن مفص ال اض  اذن غنام ذن هذأد
 51 الممارب  مممد ذن هذأد
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 416 هتا  ذن  لاد الخرسان 
 466 شأبة حذ  ذن ه مان
 247 ال  رت  ساذ ذن همرو ذن ه مان
 222 هو   ذن خالد ذن العدا 
 321 الصوف  اَّنىارت   اذت ذن هدت
 55 العوام ذن ال بأر ذن هرو 

 465 ال رش  حسهللام، رباح حذى ذنهطا  
 445 هكرمة ذن همار

 443 اَّ دت مار ة ذن هدى ذن سعد ذن ل هذد ذن ههللاى
 222 اليالل  ههللا  حذو ههللا 
 71 المرو ت  واقد ذن المسأن ذن ههللا 
 5  دهان ذن ل هذد ذن  هأر ذن ل هذد ذن  لد ذن ههللا 

 379 ههللا  ذن سعأد ذن بشأر الرا ت 
 419 المك  ىالح ذن ههللا 
 73 ساذور اذن المر بان اذن الع ل  هذد ذن ههللا 

 544 البغوت  ْالعِ ل  هذد ههللا  ذن
 7  سأف َحِذ  ذنِ  لِ  هذد ذنِ  مممد ذن  ههللا

 251 بشران ذن ل هذد ذن مممد ذن ههللا 
 1 شعأث ذن همار

 434 ُهَماَرُ  ْذُن َغِ لَّةَ 
 491 المدن   وبان ذن المكم ذن همر
 222 النخع  غياث ذن مفص ذن همر

 468 م اشب ذن موسى ذن همران
 213 اليمان  اَّسوار ذن ل هذد ذن همرو
 252 وف الص اليمدان  السذيع  هذأد ذن ل هذد ذن همرو
 386 مهللايمة ذن  لد ذن هوف ذن همرو
 477 المرادت ال مهللا  طارق  ذن هذدل ذن مر  ذن همرو
 8 ذن العاص ذن همرو ذن هذد ل ذن مممد ذن شعأ  همرو
 534 الخطم   عفر حذو اَّنىارت  مذأ  ذن همأر ذن أ لد ذن همأر
 51 اَّهراذ   مأهللاة حذ  ذن هوف
 521 مارم حذ  ذن ممار ذن هيا 
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 227 الدمش   حنَ ذن غيالن
 251 ال  رت  السائ  ذن فرات
 486  مسيا ذن فرو 

 78 الفضال ذن معدان المدان 
 413 السأنان  المرو ت    موس  ذن الفضال

 531 النماَ المىرت  سهللايمان ذن فيد
 72 المدائ  معدان ذن الفضال ذن ال اسم
 352 ال وهرى  المغأر  ذن ل هذد ذن ال اسم

دوِس ل   39 قتاد  ذن ِدَهامة السل
و ذنِ  ُقَشأرِ   349 َهمر 
 451 ََّسدت ا رِبيبِ لا ذن َقيَ
 222 الدارم  ال ع ا  ذن مفص ذن قيَ
 313 العنذِرلة مخرمة ِذنتُ  قَأهللاةُ 
 343 ال مدرت  طهللامة ذن كامال
 386 الم ن  هوف ذن همرو ذن هذدل ذن ك أر
 437 هللامىس حذ  ذن  هأر ذن كع 

 26 كهللاأ  ذن شيا  
 12  نيم ذن سهللايم حذ  ذن الهللاأث

 451 م الد ذن سعأد ذن ُهمأر اليمدان 
 333 ذن الم اذ الهللاخم ا مممد 
 71 البىرت   لالي  َعفر     ذن مممد

 65 مممد ذن إسماق ال  فى
 85  المدنمممد ذن إسماق ذن يسار 

 347 النيساذورت  ميران ذن إسماهأال ذن مممد
 449 اَّسدت ال بأر ذن المسن ذن مممد
 321 ال رش   لن  حذ  ذن هالا ذن المسن ذن مممد
 1 ائ رَ  َ رْ ال َ  سفيان ذن الىباح ذن مممد
 254 السدوس  الفضال ذن مممد
 324 الس ط   اذر ذن الفضال ذن مممد
 22 ه ل  ذىح ذن شرمذأال ذن  اذت ذن مممد
 337 السمأن البغدادت ميمون  ذن ماتم ذن مممد
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 333 ت مْ ذ  السل ذن خالد الضل  مممد ذن مسان
 51 ماهان ذن مممد ذن منيفة ذن مممد
 71 الصوف  الضرلر ذن َخاِ م   مممد
 313 الخ اهى الشام  المكمول  راشد ذن مممد

 336 مممد ذن ر لق ذن  امب
 65 الغالذ   كرلا ذن مممد
 344 هللا أاَّ   يعهللاى حذو  هأر ذن مممد

 419 شاذور   ذنِ  ُشعأ ِ  مممد ذن
 3 ال برقان ذن هباد ذن مممد
 357 السهللام  الىمد هذد ذن الرممن هذد ذن مممد
 51 الماصم النيساذورت  الضذ  ل هذد ذن مممد
 311 طال  حذ  ذن ههللا  ذن همر ذن مممد
 22 المدن  الواقدت اَّسهللام  واقد ذن همر ذن مممد
 511 الضذ   رلر ذن غ وان ذن فضأال ذن مممد
 352 سهللايمان ذن فهللايح ذن مممد
 475 البىرت  العذدت ك أر ذن مممد
 51 الواسط  ال ىبان  ماهان ذن مممد
 465 البىرت  الع هللا  الع أهللا  بكر حذو قدامة ذن مروان ذن مممد

 47 َتْدُرَمممد ذن مسهللام ذن 
 7 ال هرت  ال رش  ل هذأد ذن مسهللام ذن مممد
 347 الممى  مىفى ذن مممد
 54 المرو ت  الصسائ  المسن حذو م اتال ذن مممد
 42 بكار ذن مممد ذن هارون  ذن مممد
 553 العدن  همر حذ  ذن يمأى ذن مممد
 451 اإلسترابا ت سالم ذن أ داد ذن مممد
 547 اَّموت  ل هذد ذن سنان ذن مع ال ذن أوسف ذن يع و  ذن مممد

 483 الضِذ  واقد ذنِ  أوسف مممد ذن
 369 فالمخرمة ذن نو 

 522 اْلُ َيِن لِ  ُ ْنُد    ْذنِ  َِّّ  َهْذدِ  ْذنِ  ُمْسهللِامِ 
 512 ال هرت  ال رش  لات  ذن نوفال ذن مخرمة ذن المسور
 32 الصوف  ن بة ذن المسأ 
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 475 ال رشى ه ل  ذىح ذن شرمذأال ذن مممد ذن مىع 
 437  هأر ذن كع  ذن مضر 

 521 االستوائ  ل هذد ذ ح ذن هشام ذن معا 
 78 معاوية الميدت

 55 اَّ دت راشد ذن معمر
 42 الضذ  م سم ذن المغأر 
 41 الواسط  الم دم  اليالل  هطا  ذن يمأى ذن مممد ذن  م دم
 247 ذ ر  ذن ِمْ سم

امى مكموا    313 الشَّ
 373 العر م  ميسر  سهللايمان، حذ  ذن المهللاا
 317 هائشة حذ  ذن موسى
 21 العم  خهللاف ذن موسى
 34 الهللاخم  رباح ذن ههللا  ذن موسى

 491 موس  ذن هذأد  ذن نشيط ال بدت
 251 ميمون ذن ميران ال  رت 

 384 اليمام  مممد حذو ال رش  مممد ذن النضر
 220 المدائن  مكيم ذن نعيم
 272 الخ اه  المارث ذن معاوية ذن مماد ذن نعيم
 371 اَّ دت الرممن هذد ذن نعيم
 374 سهللام اَّ ه اا ذن نعيم
 21 قرط ذن همرو ذن خالد ذن معانس  ذنِ   نواَال

 77 هانئ المخ وم 
 337 اَل يس  اََّسود ذنِ  خاِلد ذن هدبةُ 
 418 سنذر هذدل حذ  ذن هشام
 447 اَّشعر ذن خالد ذن مذيش ذن هشام

 44 امهشام ذن هرو  ذن ال بأر ذن العول 
 418 الَسهللام  ُنىأر   ذنِ  همار   هشام ذن

 49 هَشيم ذن بشأر
 94 البىرت  العال  حذو موالهم العذدت خبا  ذن هالا

 222 اليأ م ذن مذأ  
 42 الغسان  ممأد ذن اليأ م
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 416 اَّس ب ذن وا هللاة
 344 البىرت   الرممن هذد ذن واىال

 22 يافب ذن هامر اليمىذ 
 39 الُصوفى العرن  ْال  ارِ  ذن يمأى
 32 الذ هللا  العال  ذن يمأى

 21 الطَّاِئ  مسان ذنِ  ذن  اِذرِ  مأىي
 468 اَّموت  العاص ذن سعأد ذن حبان ذن سعأد ذن يمأى

 354 يمأى ذن سهللايم الطائف 
 447 العىرت  الرممن هذد ذن يمأى
 498 المخ وم  بكأر   ذنِ  لِ  هذد ذن يمأى
28ُ الطَّاِئ  ك أر حذ  ذن يحيي

 11 مِذ  الر ُخمأر   ذن أِ لد
 334 روأ لد ذن هم

 514 أ لد ذن همرو المعافرت 
 7  الهللاَّأ   هيعد  ذنِ  هيا ِ  ذن أِ لد

 374 أ لد ذن نعيم ذن ه اا اَّسهللام 
 375 يع و  ذن حذ  سهللامة الما شون 

 12 مر   حذو ال رش  م اهد ذن يع و 
 369 ال هرت يع و  ذن مممد ذن هيسى ذن هذد المهللاا 

 475 يمأى حذى ذن يعهللاى
 373 التميم  المارث ذن همام ذن هذأد  حذ  ذن حمية ذن يعهللاى
 221  اذر ذن وه  ذن مر  ذن يعهللاى

 357 المران  همران حذو يع و  ذن أوسف
 27 اََّأهللِا  الن اد حذ  ذن أِ لد ذن  أُونَ
 51 العذدت دأنار ذن هذأد ذن أونَ
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اِدِر و الم ر اِجعِ رابًعا: ِفْهِرس اْلم                      (1)ص 
 

 أجوبة الحافظ ، ومعه: أجوبة الحافظ ابن حجر العسقالني على أسئلة بعه تالميذه
، تم أق: هذد الرميم ال ش رت، العراقي على أسئلة تلميذه الحافظ ابن حجر العسقالني

 م.3114 -هـ4131الرلا ، الطبعة اَّولى ، هام -حضوا  السهللاف
 هـ, تم أق227ت الشأبان  بكر حذو الضماا ذن همرو نذ ممدَّ, والمثاني اآلحاد :

 -هـ5455 اَّولى، الطبعة, الرلا  – الراية دار, ال واذر  حممد فيىال باسم. د
5115. 

 الم أد هذد ممدت: قأم هـ, ت321ت الطذران  حممد ذن سهللايمانل, الطوال األحاديث 
 .م5112 - هـ5451, ال انية الطبعة, ذأروت -اإلسالم  المكت , السهللاف 

 الُ و  ان  السعدت إسماق ذن يع و  ذن إذراهيم إسماق  ذَّ, الرجال أحوال 
 .آباد فيىال -حصادم  مدأث, الَبستوت  العظيم هذد العهللايم هذد, تم أق: هـ211ت

 هذد  حذ الفاصي  العباَ ذن إسماق ذن مممدل, وحديثه الدهر قديم في مكة أخبار 
 هـ.5454, ذأروت -خضر دار, دهيش ل هذد المهللاا هذد.د تم أقهـ, 271ت ل

 لمممد ذن إدرلَ حذو هذد اله الشافع  ،تم أق هامر حممد مأدر ،  إختالف الحديث،
 م.4589 -ه41119ذأروت ،الطبعة اَّول   –ماسسة الصت  ال  افية 

 َّذ  بكر مممد ذن المسأن ذن هذد ل اَّ رت البغدادت ، أخالق حملة القرآن
أق :حذو مممد شماتة اَّلف  السكندرت .الطبعة ه .تم أق وتعهللا321ت

 م .دار النشر:دار الىفا والمرو .5422/2111اَّول 
 حذو الشأل اَّىذيان  ميان ذن  عفر ذن مممد ذن ل عذد, لوآدابه النبي أخالق(

: هىام الدأن ذن سأد الىبابط , الدار المىرلة تم أق, هـ321ت اَّىذيان  (
 م.5113 -هـ 5453بعة ال انية, ال اهر , الط -الهللاذنانية

 فااد مممد: تم أق هـ,212ت الذخارت  ل هذد حذو إسماهأال ذن مممدل, المفرد األدب 
 م.5121 –هـ 5411 ال ال ة، الطبعة, ذأروت – اإلسالمية البشائر دار, الباق  هذد

  ، أهللا  َّذ  يعهللاى الخهللاأال ذن هذد ل الخهللااإلرشاد في معرفة علماء الحديث في البالد
 طبعة الرلا ، –هـ، تم أق: مممد سعأد ذن همر، مكتبة الرشد 116ال  ولن  ت

 هـ. 4115
 اَّلبان  الدأن ناىر مممدل, السبيل منار أحاديث تخريج في الغليل إرواء 

 م.5121-هـ5411ذأروت, الطبعة ال انية,  -, المكت  اإلسالم  هـ4131ت

                                                 

 .مروف المع ممرتبة مس   (1)
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 ال رطذ  الذر هذد ذن ل هذد ذن أوسف همر  ذ, َّاألصحاب معرفة في االستيعاب 
 اَّولى، الطبعة, ذأروت – ال أال دار, الذ اوت  مممد ههللا :  تم أق ,هـ423ت

 هـ.5452
 مممد ذن ههللا  المسن حذ  اَّ أر ذن الدأن ع ل ,الصحابة معرفة في الغابة أسد 

, ذأروت -العرب  التراث إميا  دار, الرفاه  حممد هادا: تم أق, هـ231ت ال  رت 
 .م5112 - هـ5457

 ه ،تم أق هماد 198ممد ذن المسأن ذن ههللا  الذأي   ت َّ،  األسماء والصفات
 م.3113لذنان(، الطبعة ال ال ة –الدأن حممد  مأدر،دار الصتا  العرب  )ذأروت 

 هـ423 اذث البغدادت  ذن ههللا  ذن ممدَّ ,األسماء المبهمة في األنباء المحكمة ,
 م.5117 -هـ5457ال ال ة,  ال اهر , الطبعة -مكتبة الخان  

 مممد مممود, تم أق: هـ155ت السأوط  بكر  حذ ذن الرممن عذدل, المدلسين أسماء 
 .اَّولى الطبعة, ذأروت – ال أال دار,  نىار مسن مممود

 َّذ  بكر هذد ل ذن مممد ذن هذأد ذن سفيان ال رش  المعروف ذإذن  إصالح المال ،
هذد ال ادر هطا ،ماسسة الصت  ال  افية ،الطبعة ه ،تم أق مممد 384حذ  الدنيا ت 

 م.4554 -ه4141اَّول  
 العس الن  الفضال حذو م ر ذن ههللا  ذن ممد, َّالصحابة تمييز في اإلصابة 

 اَّولى، الطبعة, ذأروت – ال أال دار, الذ اوت  مممد ههللا : تم أقهـ, 212ت
 هـ.5452

 أن ذن ههللا  ذن موس  ذن هذد ممد ذن المسَّ،  اإلعتقاد والهداية إلي سبيل الرشاد
 .3114لذنان  طباهة  –ذأروت –دار اذن م م  198ل الذأي   ت 

 الخرائط  السامرت  شاصر ذن سيال ذن  عفر ذن مممد بكر َّذ  ,عتالل القلوبإ 
 .هـ327ت

 قامَو ترا م َّشير الر اا والنسا  من العر  والمستعربأن والمستشرقأن  األعالم،
 م.4581لذنان ،الطبعة السادسة –،دار العهللام لهللامالأأن ،ذأروت ،لخأر الدأن ال ركهللا  

 إلذراهيم ذن إسماق المرب  ،حذو إسماق ،تم أق هذد ل هائ   إكرام الضيف،
 ه.4117طنطا، الطبعة اَّول  –الفرا ب   ،مكتبة الىمابة 

  ذن م ذالتم أق:  هـ, 489َّذ  المسن ههللا  ذن همر الدارقطن  ت لزامات والتتبع,اإل 
 .ال انية الطبعةذأروت,  – العهللامية الصت  دار, ادته

 حذو الممامهللا  الضذ  إسماهأال ذن مسأنلهللا, البيع يحيى ابن رواية المحاملي أمالي 
 هـ.5452, همان – اإلسالمية المكتبة, ال يس  إذراهيم. د :تم أقهـ, 331ت ل هذد
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 السأد إذراهيم ،مكتبة  ،لعذد الر اق الىنعان  ،تم أق م دت األمالي في آثار الصحابة
 ال اهر  . -ال رآن

 ذن الرممن هذد ذن هللامسنل, وسلم عليه هللا صلى النبي عن المروية الحديث أمثال 
 -هذد العهللا  هذد الممأد اَّهظم , الدار السهللافية: تم أق, هـ461الرَّاَمُيْرُم ت ت خالد

 م.5123 -هـ 5414 اَّولى، الطبعةاليند, 
  المعروف بدذ   ميان ذن  عفر ذن مممد ذن ل عذد, لي األمثال في الحديث النبو

 -, تم أق: د. هذد العهللا  هذد الممأد, الدار السهللافيةهـ321ت اَّىذيان الشأل 
 م.5122 -هـ5412اليند,الطبعة اَّولى, 

 َّذ  بكر حممد ذن  األمر بالمعروف والنهي عن المنكر من مسائل اإلمام أحمد،
ه ،تم أق يمأ  مراد ،دار الصت  العهللامية 444ت  مممد ذن هارون ذن أ لد الخالا

 .3114لذنان طباهة –ذأروت 
  ,هـ, تم أق: شاصر  أ  فيا , مرك  المهللاا فيىال215لممأد ذن  نَ ويه تاألموال- 

  السعودية.
 ه تم أق د. مممد همار  ،دار الشروق  331،َّذ  هذأد ال اسم ذن سالم ت  األموال

 ه.4115ذأروت ،الطبعة اَّول   –

 َّممد ذن يمأ  المعروف بالبال رت ،تم أق د. مممد ممأد ل ،دار  أنساب األشراف،
 المعارف بمىر ، معيد المخطوطات ذ امعة الدوا العربية .

 ،هـ، 963َّذ  سعد هذد الصرلم ذن مممد ذن منىور التميم  السمعان  ت األنساب
 -هـ4118ة اَّولى، ذأروت، الطبع–تم أق: هذد ل همر البارودت، دار ال نان 

 م.4588
 المن ر ذن إذراهيم ذن مممد بكرَّذ   ,واالختالف واإلجماع السنن في األوسط 

 – طأبة دار, منأف مممد ذن حممد ىغأر مماد حذو: تم أق, هـ352ت النيساذورت 
 .م5121 -هـ5411, اَّولى الطبعة, الرلا 

 ناىر ذن مممد ذن  ههللا :تم أق, د نْ مَ  ذن يمأى ذن إسماق ذن ممدلم, اإليمان 
 هـ.5412 ال انية، الطبعة, ذأروت – الرسالة ماسسة, الف أي 

  ,لأوسف ذن مسن ذن هذد اليادت, بحر الدم فيمن تكلم فيه اإلمام أحمد بمدح أو ذم
 م.5121الرلا ,  -دار الراية

 َّذ  بكر حممد ذن همرو ذن هذد الخالق الذ ار البحر الزخار المعروف بمسند البزار ,
ذأروت, مكتبة  -هـ, تم أق: د.ممفوظ الرممن  لن ل, ماسسه ههللاوم ال رآن 212ت

 م.5122 -هـ5411المدأنة المنور , الطبعة اَّولى,  -العهللاوم والمكم 
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 هـ، تم أق: 771، َّذ  الفدا  إسماهأال ذن همر ذن ك أر الدمش   تالبداية والنهاية
 .م5122-ـه5412لى, اَّو  الطبعة، العرب  التراث إميا  دار، شأرت  ههللا 

  ,هـ, 412ت الذأي   بكر حذو موسى ذن ههللا  ذن المسأن ذن ممدَّالبعث والنشور
لذنان,  -تم أق: حذو ها ر مممد السعأد ذن بسأون   غهللاوا, ماسسة الصت  ال  افية 

 م.5122 -هـ5412الطبعة اَّولى, 
  ,ذو ها ر مممد هـ, تم أق: ح352َّذ  بكر هذد ل ذن حذ  داود الس ستان  تالبعث

-هـ5417ذأروت, الطبعة اَّولى,  -السعأد ذن بسأون   غهللاوا, دار الصت  العهللامية
 م.5127

 حذ   المهللاا هذد ذن مممد ذن عهللا ل, األحكام كتاب في الواقعين واإليهام الوهم بيان
, الرلا  – طأبة دار, سعأد آأت المسأن.د, تم أق: هـ222ت ال طان ذن المسن
 .م5117 -هـ5452 اَّولى، الطبعة

 ارد, ال َّبأدت الر لاق هذد ذن ممملد ذن ممملدل ,القاموس جواهر من العروس اجت 
 .اليداية

 َّذ  نعيم حممد ذن هذد ل ذن حممد ذن إسماق ذن موس  ذن ميران  تاريخ أصبهان،
ه ،تم أق سأد مسن ،دار الصت  العهللامية ،الطبعة اَّول  141الميران  اَّىذيان  ت

 م.4551

 ليمأ  ذن معأن  رواية أحمد بن محمد بن القاسم بن محرز–ابن معين  تاريخ،
–م،م مب الهللاغة العربية 4589 -ه4119،تم أق مممد كامال العىار ،الطبب اَّول  

 دمشق 
  هـ، 344َّذ   كرلا يمأى ذن معأن ت -رواية عثمان الدارمي –تاريخ ابن معين

 هـ.4111هام دمشق، -تم أق: حممد نور سأف، دار المدمون لهللاتراث
  تم أق: حممد ، هـ344َّذ   كرلا يمأى ذن معأن ت -رواية الدوري –تاريخ ابن معين

ميا  التراث اإلسالم  مكة المكرمة، هام -نور سأف، مرك  البمث العهللام  وا 
 م.4575-هـ4455

  ,هـ, 225لعذد الرممن ذن همرو ذن هذد ل ذن ىفوان تتاريخ أبي زرعة الدمشقي
 -هـ5457ذأروت, الطبعة اَّولى,  -ىور, دار الصت  العهللاميةتم أق: خهللاأال المن

 م.5112
 ىبم : تم أقهـ, 321ت شاهأن ذن همر مفص ذ َّ ,الثقات أسماء تاريخ 

  م.4581 - ـه 4111اَّولى, الطبعة تونَ,  -السهللافية الدار , السامرائ 
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 ،د ل،حذو هذه 742ت لمممد ذن حممد ذن ه مان ذن قايما  ال هذ تاريخ اإلسالم ،
م ، دار الصتا  4587 - هـ 7047 تم أق همر هذد السالم تدمرت ، الطبعة اَّول 

 العرب  
 مممود: تم أق هـ,212ت الذخارت  ل هذد حذو إسماهأال ذن مممدل, الصغير التاريخ 

 م.5177 - هـ5317 اَّولى، الطبعة , مهللا -الوه  دار,   اأد إذراهيم
 َّذ  بكر حممد ذن حذ  خأ مة  هأر بن أبي خيثمةالتاريخ الكبير المعروف بتاريخ ا ,

هـ, تم أق: ىالح ذن فتم  ههللاال, دار الفاروق المدأ ة, الطبعة 375ذن مر  ت
 م.3111 -هـ4131اَّولى, 

 الصت  دارهـ, 212ت الذخارت  ل هذد حذو إسماهأال ذن مممدل, الكبير التاريخ 
 م.5122, ذأروت  -العهللامية

 مممد فييم :تم أق, هـ222ت البىرت  النمأرت  شبة ذن همر  لد , َّذ المدينة تاريخ 
 .الفكر دار ,شهللاتوت

 ،هـ، دار الصت  164َّممد ذن ههللا  حذو بكر الخطأ  البغدادت ت تاريخ بغداد
 م.4587-هـ4117، الطبعة اَّولى، ذأروت -العهللامية

 المعأد هذد مممد. د: تم أق ,ال ر ان  ال اسم حذو أوسف ذن مم  ل, جرجان تاريخ 
 م.5125 – هـ5415 ال ال ة، الطبعة, ذأروت – الصت  هالم,  خان

 ذن ههللا  ال اسم, َّذ  األماثل من حلها من وتسمية فضلها وذكر دمشق مدينة تاريخ 
 سعأد حذ  الدأن مم هـ, تم أق: 175ت هساصر باذن المعروف ل هبة ذن المسن
 م.5111, ذأروت -الفكر دار, العمرت  غرامة ذن همر

 خهللاأال ذن مممد ذن إذراهيم الوفا حذو المهللاذ  الدأن ذرهانل, المدلسين ألسماء التبيين 
 – العهللامية الصت  دار, مسن شفأق يمأى, تم أق: هـ245ت الشافع  الع م  اذن سبط

 م.5122 - هـ 5412اَّولى,  الطبعة, ذأروت
  ,هـ212ت العس الن  الفضال حذو م ر ذن ههللا  ذن ممدَّتحرير تقريب التهذيب, 

 م.4557 -هـ4147, ماسسة الرسالة, الطبعة اَّولى, طلبشار هواد، وشعأ  اَّرنااو 

 المباركفورت  الرميم هذد ذن الرممن هذد مممدل, الترمذي جامع بشرح األحوذي تحفة ,
 .ذأروت – العهللامية الصت  دار

 َّذ  الم اذ أوسف ذن هذد الرممن الم ت تحفة األشراف بمعرفة األطراف ،
 العس الن  الفضال حذو م ر ذن ههللا  ذن ممدَّالنكت الظراف ب أهللاه: هـ، و 713ت
ذأروت، الطبعة -، تم أق: هذد الىمد شرف الدأن، المكت  اإلسالم هـ212ت

 هـ.4113اَّولى، هام 
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 المسأن ذن الرميم هذد ذن حممد الدأن ول ل ,المراسيل رواة ذكر في التحصيل تحفة 
 .م5111, الرلا  -الرشد مكتبة, نوار  ل هذد تم أق, هـ222ت  العراق   رهة حذ 

 تم أقهـ, 223ت ال  ولن  الرافع  مممد ذن الصرلم عذدل, قزوين أخبار في التدوين 
 م.5127ذأروت,  -, دار الصت  العهللاميةالعطارت  ل ه ل 

 هـ, 742ت ال هذ  َقاْيما  ذن ه مان ذن حممد ذن مممد ل هذدَّذ  , الحفاظ تذكرة
 .ذأروت -لعهللاميةا الصت  دار

 لمماد ذن إسماق ذن إسماهأال ،تم أق د. حصرم تركة النبي والسبل التي وجهها فيها،
 م.4581-ه4111ضيا  العمرت ،الطبعة اَّول  

 مممد حذو المن رت  ال وت  هذد ذن العظيم عذدل, الشريف الحديث من والترهيب الترغيب ,
 هـ.5457 ، اَّولى الطبعة, روتذأ – العهللامية الصت  دار, الدأن شمَ إذراهيم: تم أق

 َّذ  هذد الرممن حممد ذن شعأ  ذن ههللا  النسائ  :تم أق قاسم  تسمية الشيوخ،
 م.3114 -ه4131لذنان ،الطبعة اَّول  –ههللا  سعأد ،دار البشائر اإلسالمية ذأروت 

 المدلسين وذكر النسائي علي بن شعيب بن أحمد الرحمن عبد أبي مشايخ تسمية 
, هـ414َّذ  هذد الرممن حممد ذن شعأ  الشيأر بالنسائ  ت, لفوائدا من ذل  وغير)

 الطبعة, المكرمة مكة ـ الفوائد هالم دار,  العون  هارف ذن ماتم الشرلفتم أق: 
 .هـ5423 اَّولى

 الفضال حذو م ر ذن ههللا  ذن ممدَّ, األربعة األئمة رجال بزوائد المنفعة تعجيل 
 الطبعة, ذأروت ـ البشائر دار, المق إمداد ل إصرام. د: هـ, تم أق212ت العس الن 

 .م5112, اَّولى
 ذن سهللايمان الولأد ذ , َّالصحي  الجامع في البخاري  عنه خرج لمن والتجري  التعديل 

  .لذ ار حممد :تم أق ـ,ه474ت المالص  البا   حأو  اذن سعد ذن خهللاف
 هذد. د: تم أق, هـ214ت المرو ت  الم اذ ذن نىر ذن مممدل, الصالة قدر تعظيم 

 هـ.5412 اَّولى، الطبعة, المنور  المدأنة - الدار مكتبة, الفرلوائ  ال بار هذد الرممن
 تم أقهـ، 437َّذ  مممد هذد الرممن ذن حذ  ماتم الرا ت ت, حاتم أبى ابن تفسير :

 .ىأدا – العىرلة المكتبة, الطأ  مممد حسعد
  عفر حذو الطذرت   رلر ذن مممدل ,القرآن تأويل في البيان جامعتفسير الطبري  

 ال انية. الطبعةال اهر ,  -, مكتبة اذن تيميةشاصر مممد حممد: قأ هـ, تم355ت
 

 لمممد ذن حذ  نىر فتوح ذن هذد  تفسير غريب ما في الصحيحين البخاري ومسلم،
ه ،تم أق الدكتور   بأد  188ل ذن فتوح ذن ممأد ذن يىال اَّ دت الممأدت ت 

 ال اهر  . –م، مكتبة السنة 4559-ه4149هذد الع ل  ،الطبعة اَّول   مممد سعأد
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 ،) َّذ  هذد ل مممد ذن حممد اَّنىارت تفسير القرطبي )الجامع ألحكام القرآن
 م.3111لذنان ( الطبعة ال انية –ال رطذ  ،دار ال أال )ذأروت 

 اَّشباا حذوهـ, تم أق: 212ت  العس الن  م ر ذن ههللا  ذن ممدَّ ,التهذيب تقريب 
 الرلا . -العاىمة دار, الباصستان  شاغف حممد ىغأر

 لهللامافظ حذ  بكر مممد ذن هذد الغن  البغدادت  التقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيد،
ذأروت –)اذن الن طة المنذهللا  (،تم أق كماا أوسف الموت ،دار الصت  العهللامية 

 ه.4118،الطبعة اَّول  
 لن الدأن هذد الرميم ذن  الفضال  ذَّ, الصالح ابن ةمقدم شرح واإليضاح التقييد 

 - السهللافية المكتبة, ه مان مممد الرممن هذد: تم أق, هـ 212ت العراق  المسأن
 .م5121-هـ5321 اَّولى، الطبعة, المنور  المدأنة

 ذن مممد ذن ههللا  ذن ممدَّ, الكبير الرافعي أحاديث تخريج في الحبير لتلخيصا 
 ,اَّولى الطبعةلذنان,  -العهللامية الصت  دار,  هـ212 ت ن العس ال م ر ذن حممد

 .م5121 - هـ5451
 َّذ  بكر هذد ل ذن مممد ذن هذأد ذن سفيان ذن قيَ ال رش   التهجد وقيام الليل،

الرلا  ، الطبعة  –،تم أق مىهللاح ذن   ا  ذن فدغوش المار  ، مكتبة الرشأد 
 م.4558اَّول  

 مسند عمر بن الخطاب,األخبار من هللا رسول عن تالثاب وتفصيل اآلثار تهذيب , 
 مطبعة, شاصر مممد مممود تم أقهـ, 355ت  عفر حذو الطذرت   رلر ذن مممدل

 .ال اهر  -المدن 
 ،ذأروت، -هـ، دار الفكر893َّممد ذن ههللا  ذن م ر العس الن  ت  تهذيب التهذيب

 .م5124 - هـ5414
 ،هـ، تم أق: بشار 713الرممن الم ت تَّذ  الم اذ أوسف ذن هذد  تهذيب الكمال

 م.4581-هـ4111ذأروت، -هواد معروف، ماسسة الرسالة 
 ثبات التوحيد  خ لمة ذن إسماق ذن مممد بكر ذ َّ ,عزوجل الرب صفات وا 

 الطبعة, الرلا  – الرشد مكتبة, الشيوان إذراهيم ذن الع ل  هذد.دهـ, تم أق: 355ت
 م.5114 الخامسة،

 المناوت  الر وفإلمام المافظ  لن الدأن هذد ل, ع الصغيرالتيسير بشرح الجام 
 .م5122 -هـ 5412, الطبعة ال ال ة, الرلا  –مكتبة اإلمام الشافع  هـ, 5153ت

 ،تم أق: السأد شرف هـ491لمممد ذن مبان ذن حممد ذن مبان الُبست  ت الثقات ،
 م.5171 – هـ5311 ، اَّولى الطبعةالدأن حممد، دار الفكر, 
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 لم د الدأن حذ  السعادات المبارا ذن مممد , الرسول أحاديث في األصول جامع
 الطبعة, الذيان دار مكتبة, طاَّرنااو  ال ادر هذد: تم أق, هـ616ال  رت اذن اال أر ت

 .م5121-هـ 5321, اَّولى
 العالئ  سعأد حذو كيكهللادت ذن خهللاأال سعأدَّذ  , المراسيل أحكام في التحصيل جامع ,

 - هـ5417 ,ال انية الطبعة, ذأروت – الصت  هالم, السهللاف  الم أد ذده ممدت: تم أق
 م.5122

 البغدادت الخطأ  بكر حذو ههللا  ذن ممدَّ, السامع وآداب الراوي  ألخالق الجامع 
 هـ.5413 ، الرلا  - المعارف مكتبةهـ, 423ت

  لعذد ل ذن وه  ذن مسهللام ال رش   .الجامع، 

 جامع معمر بن راشد. 
 هـ، دار إميا  437َّذ  مممد هذد الرممن ذن حذ  ماتم الرا ت ت ديل،الجرح والتع

 م.4593 -هـ4474 اَّولى, الطبعةذأروت، -التراث العرب 
 ه، 497،لمم   ذن مممد ذن ههللا  ذن العباَ حذو ال اسم الصنان  ت جزء البطاقة

الطبعة الرلا  ، –تم أق :هذد الرا ق ذن هذد المسن العباد الذدر ،مكتبة دار السالم 
 م.4553 -ه4143اَّول  

 ذو بكر حممد ذن مممد َّ ،جزء فيه أحاديث أبي عبد هللا بن محمد بن جعفر بن حيان
الناشر : مكتبة الرشد  ، تم أق : ذدر ذن هذد ل الذدر، ذن حذ  بكر ذن مردويه

 .ه5454الطبعة اَّولى ،  الرلا 
 ذن هذد ل ال  ف   مممد ذن هاىمل، جزء محمد بن عاصم الثقفي األصبهاني

 الرلا  –الناشر : دار العاىمة ، تم أق : مفأد خالد هأد ،اَّىذيان  حذو  عفر
 .ه5411الطبعة اَّولى ، 

 حذ  هاىم الضماا حذو بكر ،تم أق ساهد ذن سهللايمان  همرو ذن ،َّممد ذن الجهاد
 ه.4115المدأنة المنور  ، الطبعة اَّول   –الراشد ال مأد ،مكتبة العهللاوم 

  مممد ذن هذد اليادت السندت المدن  ، ل ، حاشية السندى على صحي  البخارى
 .الناشر دار الفكر، المنف  ، حذو المسن 

 لنور الدأن ذن هذد اليادت حذو المسن السندت ،تم أق  حاشية السندي علي النسائي،
 -ه4116مهللا  ،الطبعة ال انية –:هذد الفتاح حذو غد  ،مكتبة المطذوهات اإلسالمية 

 م.4586

 َّذ  بكر الخالا حممد ذن مممد ذن هارون ذن أ لد  الحث علي التجارة والصناعة،
 ه.444البغدادت ت 
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 هـ, 431ت اَّىذيان  ل هذد ذن حممد نعيمَّذ  , األصفياء وطبقات األولياء حلية
 هـ.5411 ، الرابعة الطبعة, ذأروت – العرب  الصتا  دار

 رح الشأل حممد مممد شاصر ، المطبعة السهللافية ،ليمأ  ذن آدم ال رش  ،ش الخراج– 
 ه.4481الطبعة ال انية 

 لمممد ذن إذراهيم ذن إسماهأال حذو هذد ل الذخارت ال عف  ،تم أق  خلق أفعال العباد،
 م.4578-ه4458السعودية،الرلا   -هذد الرممن همأر  ، دار المعارف

 مسن مممد ذن سعأد مممد: هـ, تم أق321ت الطذران  حممد ذن سهللايمانل, الدعاء 
 .م5127- هـ5417 ,اَّولى الطبعة, ذأروت – البشائر دار, الذخارت 

 هـ, 412ت الذأي   بكر حذو موسى ذن ههللا  ذن المسأن ذن ممدَّ, الكبير الدعوات
 - هـ5454, والو ائق والتراث المخطوطات مرك  ,الذدر ل هذد ذن ذدر تم أق
 .م5113

 لمممد ههللا  ذن مممد اذن إذراهيم البكرت  لصالحيندليل الفالحين لطرق رياه ا،
لذنان (  -الىدي   الشافع  اذن هالن ،ت ديم مممد مسن ربيب ،دار الفكر )ذأروت

 م.4511الطبعة ال ال ة 
 موسى ذن ههللا  ذن المسأن ذن ممدَّ, الشريعة صاحب أحوال ومعرفة النبوة دالئل 

, ذأروت -العهللامية الصت  دار , ع قهللا المعط  هذدهـ, تم أق: 412ت الذأي   بكر حذو
 .اَّولى الطبعة, ال اهر  -لهللاتراث الرلان دارو 

  ,هـ, تم أق: د. مممد 431ت اَّىذيان  ل هذد ذن حممد نعيمَّذ  دالئل النبوة
 -هـ5412ذأروت, الطبعة ال انية,  -رواَ قهللاع  , وهذد الذر هباَ, دار النفائَ

 م.5122
 المكتبة الشامهللاة 387ت   هاىم الضماا حذو بكر َّممد ذن همرو ذن حذ،  الديات ، 

 لعذد الرممن ذن حذ  بكر السأوط  ،تم أق  الديباج علي صحي  مسلم بن الحجاج،
حذو إسماق المولن  اَّ رت ،دار اذن هفان ،الخذر بالممهللاصة العربية السعودية ،الطبعة 

 م.4556 -ه4146اَّول  
  ,هـ, دار الصتا  431د ل اَّىذيان  تعيم حممد ذن هذنَّذ  ذكر أخبار أصبهان

 اإلسالم .
 ذن ه مان ذن حممد ذن مممد ل هذدَّذ  ، موثق وهو فيه تكلم من أسماء ذكر 

 -المنار مكتبة, الميادأن  حمرلر شكور مممد: ، تم أق هـ742ت ال هذ  َقاْيما 
 هـ.5412, ال رقا 
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 تم أق: هـ414بالنسائ  ت َّذ  هذد الرممن حممد ذن شعأ  الشيأر, المدلسين ذكر ,
 ,اَّولى الطبعة, المكرمة مكة ـ الفوائد هالم دار, العون  هارف ذن ماتم الشرلف
 هـ.5423

 لمممد ذن حممد ذن مماد ذن سعأد ذن مسهللام اَّنىارت ،حذو بشر  الذرية الطاهرة،
 .3141ال اهر    -ذنانيةهللاالدوالذ  ،الدار المىرلة ال

 َّممد  لهداية واإلرشاد في معرفة أهل الفقه والسدادرجال صحي  البخاري المسمي ا،
ذن مممد ذن المسأن ذن المسن ،حذو نىر الذخارت الصالبا ت ،تم أق هذد ل الهللاهللاأ   

 ذأروت .–،دار المعرفة -ه4117،الطبعة اَّول  

 َّذ  المسن ههللا  ذن همر الدارقطن  ،تم أق إذراهيم مممد العهللا  ، ومم ق  الرؤية،
 .4551همان  طباهة -فخرت الرفاه  ، مكتبة المنار  مشارا :حممد

  الرواة الذين ترجم لهم ابن حبان في المجروحين وأعادهم في الثقات جمع ودراسة
 امعة الصولت،  -، لهللادكتور: مبارا سأف اليا رت، م هللاَ النشر العهللام وتحليل
 م.3111-هـ4134

 ِممأرت مممد ذن هذد المنعم الل، الروه المعطار في خبر األقطار،            
            دار السراذ  -ذأروت  -ماسسة ناىر لهللا  افة  الناشر :، إمسان هباَ تم أق

 م4581 ال انيةالطبعة 
 ذأروت, الطبعة اَّولى,  -هـ, دار الصت  العهللامية314ت َّممد ذن منذال ,الزهد

 م.4584 -هـ4114
 ه،تم أق هذد العهللا  387،َّممد ذن همرو ذن حذ  هاىم الشأبان  ،حذو بكر تالزهد

 .4118هذد الممأد مامد ،دار الرلان لهللا رات ،ال اهر  ،الطبعة ال انية 

  ،ذن واضح المرو ت حذو هذد ل ،تم أق: مذأ  الرممن  لعذد ل ذن المباراالزهد
  اَّهظم  ،دار الصت  العهللامية ،ذأروت

 المكتبة الشامهللاة .،،لعذد ل ذن مممد ذن هذأد ذن حذ  الدنيا ،حذو بكر، الزهد 

  لهللامعاف  ذن همران الموىهللا  ،المكتبة الشامهللاة .الزهد، 
 الفرلوائ  ال بار هذد الرممن هذد تم أقهـ, 243ت الصوف  السرت  ذن ينادل, الزهد ,

 هـ.5412, اَّولى الطبعة, الصولت -اإلسالم  لهللاصتا  الخهللافا  دار
  ,د ال بار الفرلوائ , دار هـ, تم أق: هذد الرممن هذ517لوكيب ذن ال راح تالزهد

 الىميع .
 ه ،تم أق هامر 198،َّذ  بكر حممد ذن المسأن ذن ههللا  الذأي   ت  الزهد الكبير

 .4587لذنان (،وماسسة الصت  ال  افية ،طباهة –حممد  مأدر ،دار ال نان )ذأروت 
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 لعذد ل ذن المبارا ذن واضح المرو ت ،تم أق مذأ  الرممن  الزهد ويليه الرقائق،
 ذأروت.–اَّهظم  ،دار الصت  العهللامية 

 لمممد ذن إسماهأال اَّمر الصمالن  الىنعان  ،مكتبة مىطف  الباذهللا   سبل السالم،
 م.4561-ه4475المهللاذ  ،الطبعة الرابعة 

 هـ في 572سؤاالت أبا عبيد اآلجري أبا داود سليمان بن األشعث السجستاني ت
العهللايم هذد العظيم البستوت, ماسسة  تم أق: د.هذدمعرفة الرجال وجرحهم وتعديلهم, 

 م.5117 -هـ5452ذأروت, الطبعة اَّولى,  -الرلان
 هـ، تم أق: حممد مممد نور 344ت  سؤاالت ابن الجنيد ألبي زكريا يحيى بن معين

 م.4588 -هـ 4118المدأنة المنور ، الطبعة اَّولى، هام  -سأف، مكتبة الدار 
 منذال ذنَّممد , وتعديلهم الرواة جرح في لحنب بن أحمد لإلمام داود أبي سؤاالت 

, المنور  المدأنة -والمكم العهللاوم مكتبة,  منىور مممد  لاد. د : تم أقهـ,  314ت
 هـ.4141

 سؤاالت البرذعي ،المسمي الضعفاء وأجوبة أبي زرعة الرازي علي سؤاالت البرذعي 
دت الياشم  ،الطبعة ،لعذد ل ذن هذد الصرلم ذن أ لد الرا ت ،حذو  رهة ،تم أق سع

 المدأنة المنور  . –م ، الناشر ،ال امعة اإلسالمية 4583 -ه4113اَّول  
  ،هـ، تم أق الدكتور:  489ههللا  ذن همر الدارقطن  تسؤاالت البرقاني للدارقطني

 هـ.4111الباصستان،  –هذد الرميم مممد حممد ال ش رت، دار كت  خانه  مأهللا  
 تم أق, هـ 489ههللا  ذن همر الدارقطن  ت, دارقطنيلل النيسابوري  الحاكم سؤاالت :

 5414 اَّولى، الطبعة, الرلا  – المعارف مكتبة, ال ادر هذد ذن ل هذد ذن موفق
– 5124. 

  ,هـ 489ههللا  ذن همر الدارقطن  تسؤاالت حمزة بن يوسف السهمي للدارقطني 
ذن هذد ال ادر,  تم أق: موفق ذن هذد لوغيره من المشايخ في الجرح والتعديل, 

 م.5124 -هـ5414الرلا , الطبعة اَّولى,  -مكتبة المعارف
 لمممد ذن المسأن ذن موس  السهللام  حذو هذد الرممن السلمي للدارقطني  سؤاالت ،

 . تم أق : طالا حذو ميان 
 عفر ذن ل هذد ذن عهللا ل, المديني بن لعلي شيبة أبي بن عثمان بن محمد سؤاالت  

, الرلا  -المعارف مكتبة, ال ادر هذد ل هذد موفق :تم أق هـ,234ت المدأن 
 هـ.5414

 لإلمام ,الرواة أحوال عن البغداديين أسئلة مع السجزي  علي بن مسعود سؤاالت 
 موفق: قأم , تهـ411ت النيسابوري  الحاكم هللا عبد بن محمد هللا عبد أبي الحافظ
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 - هـ5412, اَّولى الطبعة, ذأروت -اإلسالم  الغر  دار, ال ادر هذد ذن ل هذد ذن
 .م5122

 لمممد ناىر الدأن سلسلة األحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في األمة ،
 م.4553-هـ4143الرلا ، الطبعة اَّولى، هام  -هـ ، دار المعارف4131اَّلبان  ت

 مممد سعأد سالم 1ه،تم أق د351،لعذد ذن حممد ذن منذال الشأبان  ت السنة
 ه.4116الدمام ،الطبعة اَّول   –طان  ،دار اذن ال يم ال م

 ، تم أق مممد ناىر الدأن َّممد ذن همرو ذن حذ  هاىم الضماا حذو بكر  السنة،
 ذأروت  –، المكت  اإلسالم  هـ 4111اَّلبان  ، الطبعة اَّول  

 هـ،374، َّذ  هذد ل مممد ذن أ لد ال  ولن  الشيأر باذن ما ه تسنن ابن ماجه 
، اهتنى هـ4131ت مكم ههللاى حمادأ ه وآ ار  وههللاق ههللايه: مممد ناىر الدأن اَّلبان 
الطبعة  الرلا ، -به: مشيور ذن مسن آا سهللامان، مكتبة المعارف لهللانشر والتو لب

 اَّولى.
 مكم ههللاى هـ، 379، َّذ  داود سهللايمان ذن اَّشعث الس ستان  تسنن أبي داود

، اهتنى به: مشيور هـ4131ت ر الدأن اَّلبان حمادأ ه وآ ار  وههللاق ههللايه: مممد ناى
 الطبعة اَّولى. الرلا ، -ذن مسن آا سهللامان، مكتبة المعارف لهللانشر والتو لب

 هـ، مكم ههللاى 375، َّذ  هيسى مممد ذن هيسى ذن سور  الترم ت تترمذيسنن ال
، اهتنى به: مشيور هـ4131ت حمادأ ه وآ ار  وههللاق ههللايه: مممد ناىر الدأن اَّلبان 

 الطبعة اَّولى. الرلا ، -ذن مسن آا سهللامان، مكتبة المعارف لهللانشر والتو لب
 التعليق وبذيله ,هـ 489َّذ  المسن ههللا  ذن همر الدارقطن  تالدارقطني  سنن 

 اَّرنااوط شعأ  :, تم أقآبادت العظيم المق شمَ مممدالدارقطني  على المغني
 م.2114 - هـ5424اَّولى,  الطبعة, ذأروت-الرسالة ماسسة, وآخرون 

 هـ412ت الذأي   بكر حذو موسى ذن ههللا  ذن المسأن ذن ممدَّ, ري الصغ السنن ,
 الطبعة, كراتش  -اإلسالمية الدراسات  امعة, قهللاع   حمأن المعط  هذدتحقيق: 
 .م5121 -هـ5451اَّولى,

  بكر حذو موسى ذن ههللا  ذن المسأن ذن ممدَّ -ومعه الجوهر النقي -السنن الكبرى 
 هـ.4411مأدر آباد، الطبعة اَّولى، هام -، م هللاَ إدار  المعارفهـ412ت الذأي  

 تم أقهـ414َّذ  هذد الرممن حممد ذن شعأ  الشيأر بالنسائ  ت, الكبرى  السنن ,: 
 - هـ5425, اَّولى الطبعة, ذأروت - الرسالة ماسسة, شهللاذ  المنعم هذد مسن

 .م2115
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 لَ ذن العباَ ذن ه مان ذن شافب ،َّذ  هذد ل مممد ذن إدر  السنن المأثورة
ال اهر  (  -ه ،تعهللاأق هذد المعط  حمأن قهللاع   ،دار المعرفة )مىر311الشافع  ت 

 .4586طباهة 

 َّذ  همرو ه مان ذن سعأد  السنن الواردة في الفتن وغوائلها والساعة وأشراطها،
–ىمة الم رت الدان ،تم أق د.ضيا  ل ذن مممد إدرلَ المباركفورت ،دار العا

 ه.4146الرلا  ،الطبعة اَّول  
 مكم هـ، 414، َّذ  هذد الرممن حممد ذن شعأ  الشيأر بالنسائ  تسنن النسائي

، اهتنى به: هـ4131ت ههللاى حمادأ ه وآ ار  وههللاق ههللايه: مممد ناىر الدأن اَّلبان 
الطبعة  الرلا ، -مشيور ذن مسن آا سهللامان، مكتبة المعارف لهللانشر والتو لب

 اَّولى.

 َّذ  المسن نور الدأن مممد ذن ن النسائي بشرح اإلمامين السيوطي والسنديسن،
السندت ،و الا الدأن السأوط  ،تم أق مممد سأد وسأد همران  هذد اليادت التنورت 

وههللا  مممد ههللا ،مرا عة مىطف  مممد مسأن ال هذ  ،دار المدأث ال اهر  
 م.4555

 مذأ  :تم أقهـ, 227المك  ت لسعأد ذن منىور ذن شعبة , منصور بن سعيد سنن 
 ذأروت.-العهللامية الصت  دار, اَّهظم  الرممن هذد

  ،ال هذ  َقاْيما  ذن ه مان ذن حممد ذن مممد ل هذدَّذ  سير أعالم النبالء 
، ومممد نعيم العرقسوس ، ماسسة الرسالة، هام ط, تم أق: شعأ  اَّرنااو هـ742ت

 هـ.4144

 عذد الم  ذن حممد الشيأر ،ذإذن العماد المنذهللا  ل، شذرات الذهب في أخبار من ذهب
دمشق –ه ،تم أق هذد ال ادر اَّرناوط ، مممود اَّرناوط ،دار اذن ك أر 4185ت

 .4116هام 
 جماع والسنة الكتاب من والجماعة السنة أهل اعتقاد أصول شرح  الصحابة وا 

 الاللصائ  ذرت الط منىور ذن المسن ذن ل هبة ال اسم , َّذ بعدهم ومن والتابعين
:  الطبعة, الرلا  -طأبة دار, الغامدت ممدان ذن سعد ذن حممد: هـ, تم أق452ت

 .م5111, اَّولى
 َّذ  مممد مممود ذن حممد ذن موس  ذن حممد ذن مسأن شرح سنن أبي داود،

الغتياذ  المنف  ذدر الدأن العأن  ،تم أق حذو المن ر خالد ذن إذراهيم المىرت ،مكتبة 
 م.4555 -ه4131رلا  ،الطبعة اَّول  ال -الرشد

 َّذ  المسن نور الدأن مممد ذن هذد اليادت التنورت  شرح سنن ابن ماجة القزويني،
 م.4511لذنان ( طباهة –السندت ،دار ال أال )ذأروت 
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 شعأ :  تم أق, هـ152ت البغوت  مسعود ذن المسأنَّذ  مممد , السنة شرح 
, ال انية الطبعة, دمشق – اإلسالم  ت المك, الشاويش  هأر مممد, و اَّرنااوط

 .م5123 - هـ5413
 السأوط  الفضال حذو بكر حذ  ذن الرممن عذدل, النسائي لسنن السيوطي شرح ,

 ال انية، الطبعة, مهللا  – اإلسالمية المطذوهات مكت , غد  حذو الفتاح هذد: تم أق
 م.5122 - هـ5412

  د المهللاا ذن بطاا البكرت ،َّذ  المسن ههللا  ذن خهللاف ذن هذ شرح صحي  البخاري
الرلا  –ه ،تم أق حذو تميم ياسر ذن إذراهيم ،مكتبة الرشد السعودية 115ال رطذ  ت

 م.3114-ه4134الطبعة ال انية 
 النووت  شرف ذن يمأى  كرلا حذ  الدأن ممأ لعلى صحي  مسلم,  النووي  شرح 

 م.5121 -هـ5347, ال انية الطبعة, ذأروت-العرب  التراث إميا  دارـ, ه272ت
 هـ، تم أق: همام 759المنذهللا  ت هذد الرممن ذن حممد ، الذن ر  شرح علل الترمذي

 .م2115-هـ5425، ال انية، الطبعة الرلا  - الرشد مكتبةسعأد، 
 بالطماوت  المعروف سالمة ذن مممد ذن حممد  عفرَّذ  , اآلثار مشكل شرح 

 -هـ 5451 ,اَّولى ةالطبع, الرسالة ماسسة, طاَّرنااو  شعأ : تم أق, هـ325ت
 .م5114

 َّذو مفص همر ذن حممد ذن ه مان ذن حممد ذن مممد ذن  شرح مذهب أهل السنة،
 حأو  البغدادت .

 بالطماوت  المعروف سالمة ذن مممد ذن حممد  عفرَّذ  , اآلثار معاني شرح 
ذأروت,  -الصت  هالم, المق  اد سأد مممد, و الن ار  هرت  مممد, تم أق: هـ325ت

 .م5114- هـ5454, اَّولى الطبعة
 هـ, تم أق: مممد مامد الف  , 461, َّذ  بكر مممد ذن المسأن اآل رت ت الشريعة

 م.4584 -هـ4114لذنان, الطبعة اَّولى,  -دار الصت  العهللامية, ذأروت
 هـ, 412ت الذأي   بكر حذو موسى ذن ههللا  ذن المسأن ذن ممدَّ ,اإليمان شعب

 الدار مب بالتعاون  الرلا  - الرشد مكتبة, مامد الممأد هذد العهللا  هذد :تم أق
 .م2113 - هـ 5423 اَّولى، الطبعة, باليند ذذومبات السهللافية

 َّذ  المسن مىطفى ذن إسماهأال  شفاء العليل بألفاظ وقواعد الجرح والتعديل
 م. 4554 -هـ 4144ال اهر , الطبعة اَّولى,  -السهللايمان , مكتبة اذن تيمية

 َّذو بكر مممد ذن  عفر ذن مممد ذن سيال ذن شاصر السامرت  شكر هللا علي نعمه،
 الخرائط  .
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  ,َّذ  هيسى مممد ذن هيسى الترم ت الشمائل المحمدية والخصائل المصطفوية
مكة المكرمة, الطبعة -هـ, تم أق: سأد ذن هباَ ال هللايم , المكتبة الت ارلة271ت

 م.5113 -هـ5453اَّولى, 
  ع المسند الصحي  المختصر من أمور رسول هللا المسمى )الجام صحي  البخاري

, لإلمام حذ  هذد ل مممد ذن إسماهأال الذخارت صلى هللا عليه وسلم وسننه وأيامه(
هـ, قام ههللاى نشر : ههللا  ذن مسن ذن هذد الممأد المهللاذ  اَّ رت, ال هرا  لإلالم 212ت

 ال اهر . -العرب 
  ،بان ذن حممد ذن مبان الُبست  لمممد ذن مصحي  ابن حبان بترتيب ابن بلبان

 الطبعة ال انية، ذأروت، -، ماسسة الرسالةطاَّرنااو هـ، تم أق: شعأ  491ت
 م.4554 -هـ4141

  مممدهـ, تم أق: 355ت خ لمة ذن إسماق ذن مممد بكر ذ َّ, خزيمة ابن صحي 
 .5171 – 5311, ذأروت – اإلسالم  المكت , اَّهظم  مىطفى

 ,لمسن مسهللام ذن الم اذ ذن مسهللام ال شأرت النيساذورت لإلمام حذ  ا صحي  مسلم
 م.2112 -هـ5422المنىور , الطبعة اَّولى,  -هـ, دار اذن ر  225ت

 هـ, ماسسة 4131, لمممد ناىر الدأن اَّلبان  تصحي  وضعيف سنن أبي داود
 م. 3113 -هـ4134الصولت, الطبعة اَّولى,  -غراَ

 ه.4147تبة المعارف ،الطبعة اَّول  ،لأللبان  ،مك صحي  وضعيف سنن ابن ماجة 

 لمممد ناىر الدأن اَّلبان  ،مكتبة المعارف صحي  وضعيف سنن اإلمام الترمذي،
 م.3113السعودية ( الطبعة ال انية  –)الرلا  

 لمممد ناىر الدأن اَّلبان  ،مكتبة المعارف صحي  وضعيف سنن اإلمام النسائي،
 م.4588السعودية ( طباهة  –)الرلا  

 هـ, تم أق: ههللا  رضا ذن 431ت اَّىذيان  ل هذد ذن حممد نعيمَّذ  الجنة,  صفة
 م.5111 -هـ5451دمشق, الطبعة ال انية,  -هذد ل ذن ههللا  رضا, دار المدمون 

  ,هـ, 225المشيور باذن حذ  الدنيا ت ال رش  بكر حذو مممد ذن ل عذدلصفة الجنة
 ال اهر . –تيمية  تم أق: همرو هذد المنعم سهللايم, مكتبة اذن

 ، المشيور باذن حذ  الدنيا  ال رش  بكر حذو مممد ذن ل عذدل الصمت وآداب اللسان
 ه5451حذو إسماق المولن  ، دار الصتا  العرب  ، الطبعة اَّول  هـ, تم أق:225ت

 لع مان ذن  صيانة صحي  مسلم من اإلخالل والغلط وحمايته من اإلسقاط والسقط،
 مان الصردت الشير ورت ،حذو همرو ،تم أق :موفق هذد ل هذد هذد الرممن ذن ه

 م.4118ذأروت ،الطبعة ال انية –ال ادر ،دار الغر  اإلسالم  
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 مممد: م أقهـ, ت212ت الذخارت  ل هذد حذو إسماهأال ذن مممدل ,الصغير الضعفاء 
 م.5122 -هـ5412, الطبعة اَّولى, لذنان – ذأروت المعرفة دار,  اأد إذراهيم

 لمممد ذن همر ذن موس  الع هللا  ،حذو  عفر ،تم أق :هذد المعط   الضعفاء الكبير،
 م.4581 -ه4111ذأروت ،الطبعة اَّول   –العهللامية  ت حمأن قهللاع ،  دار الص

 ذن الصرلم هذد ذن ل عذأدل, البرذعي سؤاالت على الرازي  زرعة أبي وأجوبة الضعفاء 
-اإلسالمية , ال امعةالياشم  سعدت .د: قأم هـ, ت224ت  رهة حذو الرا ت  أ لد

 .م5122 - هـ5412 اَّولى، الطبعة, المنور  المدأنة
  ,تم أق: هـ 489َّذ  المسن ههللا  ذن همر الدارقطن  تالضعفاء والمتروكين ,

 م.5121 -هـ5411مممد ذن لطف  الىبا , المكت  اإلسالم , الطبعة اَّولى, 
 هـ117ت تال و   مممد ذن ههللا  ذن الرممن هذد الفرذ  ذَّ, والمتروكين الضعفاء ,

 هـ.5412, ذأروت -العهللامية الصت  دار, ال اض  ل هذد تم أق
 ،هـ, 414َّذ  هذد الرممن حممد ذن شعأ  الشيأر بالنسائ  ت الضعفاء والمتروكين

 - ـه5412 اَّولى, الطبعةذأروت،  –تم أق: مممود إذراهيم  اأد، دار المعرفة 
 .م5122

 ومن الوهم حديثه على غلب ومن الحديث ووضع الكذب إلى نسب منو  الضعفاء 
 فيها يغلو بدعة وصاحب عليه يتابع ال ما روى  ومجهول حديثه بعه في يتهم

ن إليها ويدعو  ذن همرو ذن مممد  عفرَّذ   ,مستقيمة الحديث في حاله كانت وا 
, الرلا  -الىميع  دار, السهللاف  ممدت: , تم أقهـ322ت الع أهللا  مماد ذن موسى
 .م2111- هـ5421, اَّولى الطبعة

 دار, هـ4131ت  اَّلبان  الدأن ناىر مممدل, البخاري  لإلمام المفرد األدب ضعيف 
أق  الىدل

 لهللامافظ حذو الفضال  الا الدأن هذد الرممن ذن كماا الدأن حذ  بكر  طبقات الحفاظ،
 م.4445ذن مممد السأوط  المعروف باذن السأوط  ت

  هـ, تم أق: د.ههللا  مممد 231لمممد ذن سعد ذن منيب ال هرت ت ,الطبقات الكبري
  م.2115-هـ5425همأر, مكتبة الخان   بال اهر , الطبعة اَّولى, 

 ميان ذن  عفر ذن مممد ذن ل عذدل, عليها والواردين بأصبهان المحدثين طبقات 
 نمسأ المق هذد الغفور هذد: تم أق, هـ321ت اَّىذيان المعروف بدذ  الشأل 

 .ذأروت – الرسالة ماسسة, الذهللاوش 
 تم أق ،هـ212ت العس الن  الفضال حذو م ر ذن ههللا  ذن ممدَّ، المدلسين طبقات: 

 – هـ5413 اَّولى، الطبعة, همان – المنار مكتبة, ال رلوت  ل هذد ذن هاىم
 م.5123
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 مشيور ذن مسن آا  :هـ, تم أق224ت اليروت  مسالل  ذن ال اسم هذأد  ذَّ ,الطهور
 م.4551 -هـ4141 د , الطبعة اَّولى,  -سهللامان, مكتبة الىمابة

 اَّىذيان المعروف بدذ  الشأل  ميان ذن  عفر ذن مممد ذن ل عذدل, العظمة 
, الرلا  – العاىمة دار, المباركفورت  إدرلَ مممد ذن ل رضا : تم أق, هـ321ت

 .5412 اَّولى، الطبعة
 ال رش  بكر حذو مممد ذن ل عذدل, واألمم توالجماعا لألفراد اإللهية العقوبات 

هـ, تم أق: مممد خأر رمضان أوسف, دار اذن م م, 225المشيور باذن حذ  الدنيا ت
  م.5112-هـ5452الطبعة اَّولى, 

 ىبم  تم أق, القاضي طالب أبورتبه على كتب الجامع  الكبير الترمذي علل 
, ذأروت – الصت  هالم, لىعأدتا مممد مممود, النورت  المعاط  حذو, السامرائ 

 م.4585 -هـ4115الطبعة اَّولى, 
 مممد ذن ههللا  ذن الرممن هذد الفرذ  ذَّ, الواهية األحاديث في المتناهية العلل 

 .5413, ذأروت -العهللامية الصت  دار, الميَ خهللاأال تم أق, هـ117ت تال و  
 هـ489دارقطن  تَّذ  المسن ههللا  ذن همر ال, النبوية األحاديث في الواردة العلل ,

 - هـ 5411 اَّولى, الطبعة, الرلا  – طأبة دار, ل  لن الرممن ممفوظ. د :تم أق
 .م5121

 َّممد ذن منذال, وغيره المروذي رواية حنبل بن أحمد عن الرجال ومعرفة العلل 
 الطبعة, اليند-تذومبا السهللافية الداَر, هباَ مممد ذن ل وى : , تم أقهـ314ت

 .م5122-هـ5412, اَّولى
 هـ ، تم أق: وى  314ت َّممد ذن منذال ,العلل ومعرفة الرجال عن أحمد بن حنبل

 م.4588-هـ4118ذومبات، اليند، الطبعة اَّولى، هام -ل هباَ، الدار السهللافية
  ,الممأد سعد, تم أق: د.هـ437َّذ  مممد هذد الرممن ذن حذ  ماتم الرا ت تالعلل ,

 م.2112 -هـ5427لمهللاا فيد, الطبعة اَّولى, ود.خالد الُ رلس , مكتبة ا
 تم أق  د. ، ممد ذن شعأ  ذن ههللا  النسائ  حذو هذد الرممن َّ ، عمل اليوم والليلة

 .هـ 5412الطبعة ال انية ، ،  ذأروت –الناشر : ماسسة الرسالة ،  فاروق مماد 
 ق بشأر ، َّممد ذن مممد ذن إسماق الدنأورت ،اذن السن  ،تم أعمل اليوم والليلة

 مممد هأون دار الذيان ومكتبة المالد .
 هـ211ت العأن  حممد ذن مممود الدأن ذدرل, البخاري  صحي  شرح القاري  عمدة ,

 -هـ4134, الطبعة االولى, ذأروتالصت  العهللامية,  دار: هذد ل مممود همر, تم أق
 م.3114
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  آبادت يمالعظ المق شمَ مممد الطأ َّذ  , داود أبي سنن شرح المعبود عون 
, المنور  المدأنة -السهللافية المكتبة, ه مان مممد الرممن هذد: هـ, تم أق5351ت

 .م5122 -هـ5322, ال انية الطبعة
 َّذ  الطأ  مممد شمَ المق العظيم آبادت، عون المعبود شرح سنن أبي داود ،

 هـ.4133ال اهر ، الطبعة اَّولى، -خرذ حمادأ ه: هىام الىبابط ، دار المدأث
 اذن  أيم ذن ل هذد ذن مممد, لوالسير والشمائل المغازي  فنون  في األثر ن عيو 

, تم أق: د. مممد العأد الخطراوت, وممأى الدأن مستو, مكتبة 734ت  الناَ سأد
 م.5122 - ـه 5412ذأروت,  –المدأنة المنور , دار اذن ك أر -دار التراث

 لدأن المهللاذ  ،حذو الوفا إذراهيم ذن ،لذرهان ا اإلغتباط بمن رمي من الرواة باإلختالط
مممد اذن خهللاأال سبط اذن الع م  الشافع  ،تم أق هال  الدأن ههللا  رضا وسم  
تم ي ه نياية اإلغتباط يمن رم  من الروا  باإلختالط وهو دراسة وتم أق و لادات ف  

 ال اهر  . –م، دار المدأث 4588الترا م ههللا  الصتا  ،الطبعة اَّول  
 هـ، تم أق 389َّذ  إسماق إذراهيم ذن إسماق ذن إذراهيم الَمْرب ل ت ،غريب الحديث: 

ميا  الأسهللايمان ذن إذراهيم العا  امعة حم  -اث اإلسالم تر د، مرك  البمث العهللام  وا 
 .هـ4119هام  الطبعة اَّولى، ال رى،

 هذد:  تم أقهـ, 322ت الُبْسِت    الَخطَّاِذ   َّذ  سهللايمان َمْمد ذن مممد , الحديث غريب 
 هـ.5412 ، المكرمة مكة - ال رى  حم  امعة, الع باوت  إذراهيم الصرلم

 شرف مسأن: هـ, تم أق224ت اليروت  مسالل  ذن ال اسم هذأد  ذ, َّالحديث غريب ,
 .م5124, ال اهر  -اَّمأرلة المطبعة, هارون  السالم هذدو 

 و ت, ذن ال ههللا  ذن مممد ذن ههللا  ذن الرممن هذد الفرذ, َّذ  الحديث غريب 
 اَّولى، الطبعة, ذأروت -  العهللامية الصت  دار ,قهللاع   حمأن هذدالمعط .د :تم أق
 م.5121

 تم أق هـ,272ت الدأنورت  مممد حذو قتأبة ذن مسهللام ذن ل عذدل, الحديث غريب :
 هـ.5317 اَّولى، الطبعة, بغداد – العان  مطبعة, ال ذورت  ل هذد.د

 مممود ذن همر ال مخشرت ،تم أق ههللا  مممد ،ل الفائق في غريب الحديث واألثر
 لذنان الطبعة ال انية. –الذ اوت ،و مممد حذو الفضال إذراهيم ،دار المعرفة 

  العس الن  الفضال حذو م ر ذن ههللا  ذن ممدَّ, البخاري  صحي  شرحب الباري  فت 
 .ذأروت -المعرفة دار, الخطأ  الدأن مم  :هـ, تم أق212ت

  السخاوت  الرممن هذد ذن مممد الدأن شمَل, ديثالح ألفية شرح المغيث فت 
 .هـ5413 ، اَّولى الطبعة, لذنان – العهللامية الصت  دارهـ, 112ت
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 دار,  كار سيأالهـ, تم أق: د.221َّذ  هذد ل نعيم ذن مماد المرو ت ت, الفتن 
 م.3114 -هـ4131ذأروت,  -الفكر

 مسن ىذرت ،دار البشائر ،َّذ  ههللا  منذال ذن إسماق الشأبان  ،تم أق هامر  الفتن
 م.4558 -ه4145لذنان ،الطبعة اَّول  –اإلسالمية 

 لمممد الفضأال ذن مممد ال اض  الشذأي  . الفجر الساطع علي الصحي  الجامع، 

 َّذ  نعيم اَّىذيان  ، تم أق ىالح الع أال ،الطبعة  فضائل الخلفاء الراشدين،
 المدأنة المنور  . –ه،دار الذخارت 4147اَّول  

 هباَ مممد ل وى . د: تم أق ,هـ314ت َّممد ذن منذال, الصحابة ضائلف, 
 م.5123 - هـ5413 ، اَّولى الطبعة, ذأروت – الرسالة ماسسة

 تم أق, هـ414َّذ  هذد الرممن حممد ذن شعأ  الشيأر بالنسائ  ت ,القرآن فضائل :
 م.5112 ال انية، الطبعة, ذأروت – العهللاوم إميا  دار, مماد  فاروق .د

 َّذ  الشأل حذ  هذأد ال اسم ذن سالم اليروت ،تم أق مروان العطية  فضائل القرآن،
 ذأروت .–،وممسن خراذتة ،ووفا  ت   الدأن ،دار اذن ك أر دمشق 

 َّذ  هذد ل مممد ذن  فضائل القرآن وما أنزل من القرآن بمكة وما أنزل بالمدينة،
سورلا  -ذدأر ،دار الفكر دمشق ه،تم أق :هرو 351حأو  ذن الضرلَ الذ هللا  ت 

 م.4587-ه4118،الطبعة اَّول  

 ه،تىدأر رمضان هذد ال وا  135،َّذ  منىور ال عالذ  ت  فقه اللغة وسر العربية
 .4558 -ه4148ال اهر  ،الطبعة اَّول   –،تعهللاأق خالد فيم  ،مكتبة الخان   

 هاداهـ, تم أق: 423ت البغدادت الخطأ  بكر حذو ههللا  ذن ممدَّ, والمتفقه الفقيه 
 .هـ5457 بالسعودية، ال و ت  اذن دار, الع ا ت  أوسف ذن

 ,َّذ   فنون العجائب في أخبار الماضين من بني إسرائيل وغيرهم من العباد والزهاد
هـ, تم أق: طارق 454سعأد مممد ذن ههللا  ذن همرو ذن ميدت الن اش المنذهللا  ت

 ال اهر . -الطنطاوت, مكتبة ال رآن
  لمممد ذن ههللا  ذن همرو الن اش حذو سعأد ،تم أق م دت السأد  اقيينفوائد العر،

 ال اهر  . –إذراهيم ،مكتبة ال رآن 
 الم أد هذد ممدت :تم أقهـ, 454ت الرا ت  مممد ذن تمام ال اسم  ذَّ, الفوائد 

 هـ.5452, الرلا  -الرشد مكتبة,  السهللاف 
 ) حذو بكر ،تم أق مهللام  كامال حسعد ذن هذد ل الشافع  ، لمممد ،الفوائد )الغيالنيات

 م 4557-ه 4147السعودية ، الطبعة اَّول   -هذد الصامال ، دار اذن ال و ت 
 العهللامية الصت  دارهـ, 5211  تالشوكان مممد ذن ههللا  ذن مممدل ,القدير فيه 

 م5114- ه 5451 اَّولى الطبعة لذنان - ذأروت
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 تم أق هذد ل ذن ممد  ، ل عفر ذن مممد ذن المسأن الفرلاذ  حذو بكرالقدر،
 م.4557الرلا  ،الطبعة اَّول   –المنىور ، الناشر حضوا  السهللاف 

 َّذ  بكر حممد ذن المسأن ذن ههللا  الذأي  ، المكتبة الشامهللاة . القضاء والقدر ، 
 ذن حممد ذن مممد ل هذد, َّذ  الستة الكتب في رواية له من معرفة في الكاشف 

, اإلسالمية لهللا  افة ال ذهللاة دار, هوامة مممد :هـ, تم أق742ت ال هذ  َقاْيما  ذن ه مان
 م.5112 – هـ5453, اَّولى الطبعة,  د  -ههللاو ماسسة

 هـ، تم أق: 469، َّذ  حممد هذد ل ذن هدت ال ر ان  تالكامل في ضعفاء الرجال
 م.4588-هـ4115ذأروت، هام -يمأى مختار غ اوت، دار الفكر

 ذن مممد ذن إذراهيم المهللاذ  الدأن ذرهانل, الحديث عبوض رمي عمن الحثيث الكشف 
 – الصت  هالم, السامرائ  ىبم  :قأم هـ, ت245ت الشافع  الع م  اذن سبط خهللاأال

 م.5127 – هـ5417 ,اَّولى الطبعة, ذأروت
 مممد ذن ههللا  ذن الرممن هذد الفرذ  ذَّ, الصحيحين حديث من المشكل كشف 

 -هـ5452, الرلا  – الوطن دار, الذوا  مسأن ههللا : هـ، تم أق117ت تال و  
 .م5117

 تم أق هـ,423ت البغدادت الخطأ  بكر حذو ههللا  ذن ممدَّ, الرواية علم في الكفاية :
ذراهيمو , السورق  ل هذد حذو  .المنور  المدأنة - العهللامية المكتبة, المدن  ممدت ا 

 سهللام اَّنىارت ،َّذ  بشر مممد ذن حممد ذن مماد ذن سعأد ذن م الكني واألسماء
ه،تم أق :حذو قتأبة نظر مممد الفارلاذ ، دار اذن م م 441الدوالذ  الرا ت ت

 م.3111-ه4131،ذأروت ،الطبعة اَّول  
 َّذ  الذركات مممد ذن حممد الرواة الثقات اختلط من الكواكب النيرات في معرفة من ،

نذ ، دار المدمون ـ هـ، تم أق: هذد ال أوم هذد ر  ال535المعروف ذـ "اذن الصياا" ت
 م.4584ذأروت، الطبعة اَّولى،

 الشأبان  مممد ذن مممد الصرم حذ  ذن ههللا  المسنَّذ  , األنساب تهذيب في اللباب 
 .م5121 - هـ5411, ذأروت -ىادر دار, هـ231ت  ال  رت 

 لمممد ذن مكرم ذن منظور اَّفرل   المىرت ،الطبعة اَّول  ،دار  لسان العرب،
 ىادر ذأروت .

 اهتنى به  هـ212ت العس الن  الفضال حذو م ر ذن ههللا  ذن ممدَّسان الميزان، ل ،
هـ، واهتنى ذإخرا يا وطباهتيا اذنه سهللامان حذو 4147الشأل هذد الفتاح حذو غد  ت

ذأروت،  -اإلسالمية بالتعاون مب دار البشائر اإلسالمية غد ، مكتبة المطذوهات
 م.3113-هـ4134اَّولى،  الطبعة
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 تم أقهـ, 423ت البغدادت الخطأ  بكر حذو ههللا  ذن ممدَّ, لمفترق وا المتفق :
 م.5117 -هـ5457, الطبعة اَّولى, دمشق-ال ادرت  دار, المامدت ىادق مممدد.

 هـ, 225المشيور باذن حذ  الدنيا ت ال رش  بكر حذو مممد ذن ل عذد, لمجابو الدعوة
ذأروت, الطبعة اَّولى,  -تم أق: الميندَ  لاد ممدان, ماسسة الصت  ال  افية

 م.5113 -هـ5453
 لمممد ذن مبان ذن حممد ذن مبان , والمتروكين والضعفاء المحدثين من المجروحين

 -هـ5452ذأروت,  -, دار المعرفة اأد إذراهيم مممود تم أق, هـ491الُبست  ت 
 م.5112

 أ م  اليلنور الدأن ههللا  ذن سهللايمان ذن حذ  بكر  جمع الزوائد ومنبع الفوائد،م
 هـ.4143ذأروت، -فكردار ال, هـ817الشافع  ت

 الرَّاَمُيْرُم ت  خالد ذن الرممن هذد ذن هللامسنل, والواعي الراوي  بين الفاصل المحدث
 ال ال ة، الطبعة, ذأروت – الفكر دار, الخطأ  ه اذ مممد. د: تم أق, هـ461ت

 هـ.5414
 ذأروت. -الفكر دار, هـ412ت مممد حذو اَّندلس  م م ذن حممد ذن عهللا ل, المحلى 
 لمممد ذن حذ  بكر ذن هذد ال ادر الرا ت ،تم أق مممود خاطر  مختار الصحاح،

 م .4559 -ه4149ذأروت ، طبعة  دأد   –،مكتبة لذنان 

 لمممد ذن نىر . مختصر قيام الليل، 
 د: تم أق هـ,725ت العالئ  ل هذد ذن كيكهللادت ذن خهللاأال سعأد  ذَّ: المختلطين .

 الطبعة, بال اهر  الخان   مكتبة, م لد الباسط هذد ههللا , و المطهللا  هذد فو ت  رفعت
 .م5112 ,اَّولى

 َّذ  المسن ههللا  ذن إسماهأال النموت الهللاغوت اَّندلس  ،المعروف باذن  المخصص،
 –ه 4147ذأروت  –سأد  ،تم أق: خهللاأال إذراهيم  فاا ،دار إميا  التراث العرب  

 م.4556
 هـ222ت  العراق   رهة حذ  المسأن ذن الرميم هذد ذن حممد الدأن ول ل, المدلسين ,

 الطبعة, الوفا  دار, مماد مسأن ناف . ود ,المطهللا  هذد فو ت  رفعت1دتم أق: 
 .م5111 -هـ5451 , اَّولى

 نعمة ل شكر تم أقهـ, 327ت الرا ت  إدرلَ ذن مممد ذن الرممن عذدل, المراسيل 
 هـ.5317, ذأروت -الرسالة اسسة, مقو ان  ل

 لهللامالل ههللاى ال ارت., المصابي  مشكاة شرح المفاتي  مرقاة 
 لمممد ذن  عفر الخرائط  ،تم أق  مساوئ األخالق ومذمومها وطرائف مكروهها ،

 م .4554مىطف  هطا ،ماسسة الصت  ال  افية ،الطبعة اَّول  
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 ساذورت ،ليع و  ذن إسماق ذن إذراهيم ،حذو هوانة اإلسفرائأن  الني مستخرج أبو عوانة
 ه.446ت 

  ل هذد ذن مممد الماصم لَّذ  هذد , التلخيص وبذيله الصحيحين على المستدر 
 باذن المعروف النيساذورت  الطيمان  الضذ  المكم ذن ُنعيم ذن ممدويه ذن مممد ذن

 .ذأروت -المعرفة دار, هـ411 ت الذيب
   ىالح الباصرت  ق : د. مسأن حممدأم ت ور الدأن اليأ م  لن ،مسند الحارث 

 المدأنة المنور  -الناشر : مرك  خدمة السنة والسأر  النذوية      
 تم أق, هـ231ت شأبة حذ  ذن مممد ذن ل هذد بكر ذ َّ, شيبة أبي ابن مسند: 

 .م5117, الرلا  -الوطن دار, الم لدت فرلد ذن وحممد ,الع ا ت  أوسف ذن هادا
 ذن ال ادر هذد ذن الميدت هذدـ, تم أق: ه231ت ال عد لعهللا  ذن, الجعد ابن مسند 

 .م5121, اَّولى الطبعة, الصولت -الفالح مكتبة, اليادت هذد
 المعرفة دار, هـ352ت االسفرائن  إسماق ذن يع و  هوانة ذ َّ, عوانة أبي مسند- 

 .ذأروت
 ،هـ، تم أق: 417َّممد ذن ههللا  ذن الم نى حذ  يعهللاى الموىهللا  ت مسند أبي يعلى

 م.4581-هـ4111دمشق، هام  -سد، دار المدمون لهللاتراثمسأن سهللايم ح
 هـ, 232ت المنظهللا  راهويه ذن مخهللاد ذن إذراهيم ذن إسماق, راهويه بن إسحاق مسند

, المنور  المدأنة - اإليمان مكتبة, الذهللاوش  المق هذد ذن الغفور هذد. د: تم أق
 م.5115 – هـ5452 اَّولى، الطبعة

  وم موهة معه، ط، تم أق: شعأ  اَّرنااو هـ241مسند اإلمام أحمد بن حنبل ت ،
 م.3114-هـ4134ذأروت، الطبعة اَّولى، هام -ماسسة الرسالة

  مكتبة ، الناشر :تم أق : ىبم  الذدرت السامرائ   ، مسند اإلمام عبد هللا بن المبار      
 ه 4117الطبعة اَّولى   الرلا  –المعارف 

 مذأ : تم أقهـ, 251ت الممأدت بكر حذو ال بأر ذن ل عذدل ,الحميدي مسند 
 .ذأروت -العهللامية الصت  دار, اَّهظم  الرممن

 سعأد ذن خالد ذن سعأد ذن ه مان سعأد حذو, الدارمي بسنن المعروف الدارمي مسند 
 الطبعة, ذأروت-م م اذن دار, الداران  حسد سهللايم مسأن هـ،211ت الس ستان  الدارم 
 .م2111, اَّولى

  ,هـ, تم أق: حيمن ههللا  317ذ  بكر مممد ذن هارون الرويان  تَّمسند الروياني
 م.5111 -هـ5452حذو يمان , ماسسة قرطبة, الطبعة اَّولى, 
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 َّذ  هذد ل حممد ذن إذراهيم ذن ك أر الدورق  البغدادت  مسند سعد بن أبي وقاص،
، تم أق :هامر مسن ىذرت ،دار البشائر اإلسالمية ،الطبعة اَّول  316ت 

 م.4587-ه4117
 ذأروت – العهللامية الصت  دارهـ, 214ت الشافع  إدرلَ ذن مممدل, الشافعي مسند. 
 الم أد هذد ذن ممدت :هـ, تم أق321ت الطذران  حممد ذن سهللايمانل ,الشاميين مسند 

 .5124 – هـ5411, اَّولى الطبعة, ذأروت -الرسالة اسسة, مالسهللاف 
 تم أقهـ, 414ت ال ضاه  ل ذده حذو  عفر ذن سالمة ذن مممدل, الشهاب مسند :

 - هـ5417 ال انية، الطبعة, ذأروت – الرسالة ماسسة, السهللاف  الم أد هذد ذن ممدت
 م.5122

 ،هـ، تم أق: مممد ذن  311َّذ  داود سهللايمان ذن داود الطيالس  ت مسند الطيالسي
 -رهذد الممسن الترك ، بالتعاون مب مرك  البموث والدراسات اإلسالمية ذدار ه 

 م.4555 -هـ4131مىر ال أ  ، الطبعة اَّولى، 
 ممفوظ. د :تم أقهـ, 331  تالشاش كهللاأ  ذن اليأ م سعأد  ذَّي, للشاش المسند 

 .5451, المنور  المدأنة -والمكم العهللاوم مكتبة, ل  لن الرممن
  َّمكتبةالممأد هذد الدأن ممأى مممد: تم أق, ل تيميةة في أصول الفقه آلد  المسو , 

 .ال اهر  – مدن ال
  لهللا اض  هيا  ذن موسى ذن هيا  السذت   ,اآلثار صحاح على األنوار مشارق

 .التراث ودار العتي ة المكتبةهـ, 144ت
 هـ491لمممد ذن مبان ذن حممد ذن مبان الُبست  ت, األمصار علماء مشاهير ,

 – ـه5455 اَّولى, الطبعة, المنىور  -الوفا  دارإذراهيم,  ههللاى مر وق تم أق: 
 م.5115

 ذن المسن ذن إذراهيم ذن حممد ذن المسن ههللا  َّذ , الصغرى  شاذان ابن مشيخة 
 المدأنة -اَّ رلة الغربا  مكتبة, هادت موسى هىام تم أق, هـ422ت شا ان ذن مممد
 .هـ5112 -هـ5451, المنور 

 الم رت  ههللا  ذن مممد ذن ممد, َّللرافعي الكبير الشرح غريب في المنير المصباح 
 .ذأروت – العهللامية المكتبة, أوم الف

 الىنعان  اليمان  الممأرت  نافب ذن همام ذن الر اق هذد بكرَّذ  , المصنف 
 الطبعة, ذأروت -اإلسالم  المكت , اَّهظم  الرممن مذأ  :هـ, تم أق255ت

 هـ.5413, ال انية
 نَّف , هـ349ت الصوف  العبس  شأبة حذ  ذن مممد ذن ل هذد بكرَّذ  , الُمص 

 م.3116 -هـ 4137 د ,  الطبعة اَّولى,  -ال ذهللاة دار ,هوامة مممدتم أق: 
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 الفضال حذو م ر ذن ههللا  ذن ممدَّ بزوائد المسانيد الثمانية, العالية المطالب 
 الطبعة, الرلا  – العاىمة دارهـ, تم أق: قاسم ذن ىالح ال اسم, 212ت العس الن 
 م.2111 -هـ5421 اَّولى،

 لعذد ل ذن مممد ذن هذأد ذن سفيان ذن قيَ اَّموت ،حذو بكر  ق المطر والرعد والبر،
 ه.384ذن حذ  الدنيا ت 

 كتا  يعرف فيه ىامبه باَّهالم الوارد   المعالم الجغرافية الواردة في السيرة النبوية،
 ف  سأر  اذن هشام ،لعذد المهللاا ذن هشام ذن حأو  الممأرت المعافرت ،حذو مممد .

 لخىه ال اض  حذو المماسن موس  ذن  ر من مشكل اآلثارالمعتصر من المختص،
موس  المنف   ، من مختىر ال اض  حذ  الولأد البا   المالص  من كتا  مشكال 

ال اهر  ،مكتبة سعد  –ذأروت، مكتبة المتنذ  –اآل ار لهللاطماوت ،الناشر هالم الصت  
 دمشق . –الدأن 

  ممن هادا ذن سعد ،مكتبة الرشد ه،تم أق حذ  هذد الر 484،إلذن الم رت ت المعجم
 م.4558-ه4145،وشركة الرلا  ،الطبعة اَّول  

  ,هـ, تم أق: هذد 235َّذ  سعأد حممد ذن مممد ذن  لاد اذن اَّهراذ  تالمعجم
 ن اممد المسأن , دار اذن ال و ت.الممسن ذن إذراهيم ذ

 ،ل وهذد  ، تم أق: طارق هو هـ321ت الطذران  حممد ذن سهللايمانل المعجم األوسط
 هـ4149ال اهر ،  - ، دار المرمأنالممسن ذن إذراهيم الُمسأن

 ممد ذن إذراهيم ذن إسماهأال َّ ، معجم أسامي شيوخ أبي بكر اإلسماعيلي
دار النشر: مكتبة العهللاوم والمكم  ،اإلسماهأهللا  حذو بكر، تم أق: د.  لاد مممد منىور

 هـ 5451 ، الطبعة: اَّولى -المدأنة المنور   -
 الفكر دار هـ, 222ت المموت  ل هذد ذن ياقوت, َّذ  هذد ل البلدان معجم – 

 .ذأروت
 هساصر باذن المعروف ل هبة ذن المسن ذن ههللا  ال اسمَّذ  , الشيوخ معجم 

 .دمشق – البشائر دار, الدأن ت   وفا تم أق: , هـ175ت
 سالم ذن ىالح : أقتمهـ, 315ت المسأن حذو قانب ذن الباق  عذدل, الصحابة معجم 

 هـ.7071المدأنة المنور ,  – األثرية الغرباء مكتبة, المىرات 
 ،)تم أق: مممد هـ321ت الطذران  حممد ذن سهللايمانل المعجم الصغير)الروه الداني ،

همان، الطبعة -ذأروت، دار همار -شكور مممد الماذ حمرلر، المكت  اإلسالم 
 م.4589 -هـ4119اَّولى، 

 ذأروت –،لعمر رضا كمالة ،دار العهللام لهللامالأأن  عرب القديمة والحديثةمعجم قبائل ال
 م.4568-ه4488،الطبعة ال انية 
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 ,الم أد هذد ذن ممدت، تم أق: هـ321ت الطذران  حممد ذن سهللايمانل المعجم الكبير 
 .ل انية, الطبعة اال اهر  -تيمية اذن كتبة, مالسهللاف 

 لعذد ل ذن هذد الع ل  البكرت  معجم ما استعجم من أسماء البالد والمواضع،
 -ه ،هالم الصت 4114اَّندلس  ،حذو هذأد ، تم أق مىطفى الس ا ،الطبعة ال ال ة 

 ذأروت .

 الن ار مممد, و ال ادر هذد مامد, و ال لات حممد, و مىطفى ذراهيمإل, الوسيط المعجم ,
 ال اهر . -الدهو  دار, العربية الهللاغة م مبتم أق: 

 هـ,225ت الصوف  الع هللا  المسن حذو ىالح ذن ل هذد ذن ممدَّ, الثقات معرفة 
 اَّولى، الطبعة, المنور  المدأنة -الدار مكتبة, البستوت  العظيم هذد العهللايم هذد: تم أق
 م.5121 –5411

 الذأي   بكر حذو موسى ذن ههللا  ذن المسأن ذن ممدَّ, واآلثار السنن معرفة 
, كراتش  -اإلسالمية الدراسات  امعة, قهللاع   حمأن المعط  هذد هـ, تم أق:412ت

 .م5115- هـ5452, اَّولى الطبعة
 تم أق, هـ431ت حذو نعيم حممد ذن هذد ل ذن حممد االىذيان  ,الصحابة معرفة :

 .م5112 -هـ5451 ,اَّولى الطبعة, الرلا  –الوطن دار, الع ا ت  أوسف ذن هادا
 هـ, 411ت النيساذورت  الماصم ل هذد ذن مممد ل هذد َّذ , الحديث علوم معرفة

 - هـ5317 ال انية، الطبعة, ذأروت – العهللامية الصت  دار, مسأن معظم السأد: تم أق
 .م5177

  َّذ  أوسف يع و  النحوي  درستوية بن جعفر بن هللا عبد روايةالمعرفة والتاريخ ،
 أنةالمد -الدار مكتبةهـ، تم أق: حصرم ضيا  العمرت، 377ذن سفيان الفسوت تا

 هـ.5451،اَّولى، الطبعة المنور 

 مممد ذن حممد ذن ه مان ذن قايما  ال هذ  حذو هذد ل،  المعين فى طبقات المحدثين
اَّردن  -همان  -دار الفرقان  :دار النشر ،  تم أق : د. همام هذد الرميم سعأد ،ل
 ه4111الطبعة اَّولى،

 ذن حممد ذن مممود مممدَّذ  , اآلثار معاني رجال أسامي شرح في األخيار مغاني 
 مسن مممد ل هذد حذوـ, تم أق: ه211العأن  ت  الدأن ذدرالمنف   حممد ذن موسى
 الشافع . إسماهأال مسن مممد

  ال هذ  َقاْيما  ذن ه مان ذن حممد ذن مممد ل هذدَّذ   في الضعفاء،المغني 
 سورلا.-نور الدأن هتر، دار الفكر ، تم أق:هـ742ت

  َّذو العباَ حممد ذن الشأل حذ  مفص  لما أشكل من تلخيص كتاب مسلمالمفهم،
 همر ذن إذراهيم المافظ اَّنىارت ال رطذ  .
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 مممد ذن حممد ذن ه مان ذن قايما  ذن هذد ل التركمان  ،لالمقتنى في سرد الكنى
 :الناشر تم أق مممد ىالح هذد الع ل  المراد ،حذو هذد ل شمَ الدأن ال هذ 

 .هـ5412سنة النشر   -امعة اإلسالمية بالمدأنةال 
 َّذ  همرو ه مان ذن هذد الرممن  مقدمة ابن الصالح المسمي علوم الحديث،

 م.4581ه ، مكتبة الفاراذ  ،الطبعة اَّول  614الشير ورت ت 

 هـ, 225المشيور باذن حذ  الدنيا ت ال رش  بكر حذو مممد ذن ل عذدل, األخالق مكارم
 م.5111 - هـ5455 ، ال اهر  - ال رآن مكتبة, إذراهيم السأد دتم : تم أق

  تم أق  ،-رواية ابن طهمان  –من كالم أبي زكريا يحيى بن معين في الرجال
 هـ. 4111دمشق، هام  –الدكتور: حممد مممد نور سأف، دار المدمون لهللاتراث 

 ذن المسن ذى المماسن شمَ الدأن مممد ذن ههللاى ،َّ مدمن له رواية في مسند أح
 مأن قهللاع ىحالمعاطى  الدكتور هذد:م  ه وو  ه ،ذن مم   المسأنى الشافع  

  .كراتش  اإلسالميةسهللاسهللاة منشورات  امعة الدراسات  ،استدراصات المافظ اذن م ر،
 النيساذورت  مممد حذو ال ارود ذن ههللا  ذن ل عذدل, المسندة السنن من المنتقى 

 الطبعة, ذأروت – ال  افية الصتا  ماسسة, بارودتال همر ل هذد: تم أق هـ,317ت
 م.5122 – هـ5412 اَّولى،

 لهللادكتور بشأر ههللا  همر، وقف السالم منهج اإلمام أحمد في إعالل األحاديث ،
 م.3119-هـ4139الرلا ، الطبعة اَّولى، -الخأرتل 

  مممد ذن إذراهيم ذن  ماهةل ، المنهل الروي في مختصر علوم الحديث النبوي، 
الطبعة  دمشق –الناشر : دار الفكر  ، أق : د. ممأ  الدأن هذد الرممن رمضانتم

 .ه4116ال انية ، 

 لهللادارقطن  ،تم أق :موفق هذد ل ذن هذد ال ادر ،الطبعة اَّول   المؤتلف والمختلف،
 ذأروت . –م ،دار الغر  اإلسالم  4586-ه 4116

 الرممن همأر  ،دار ال أال ذأروت  ،لعذد الرممن ذن حممد اإلأ   ،تم أق هذد المواقف
 م.4557، الطبعة اَّول  

 مب وترتأ  السأد حذو المعاط  النورت ،والدكتور مممد  موسوعة أقوال الدارقطني  ،
 ميدت المسهللام  هذد الرممن ،وحممد ال امهللا  ،ومممود خهللاأال .

 هـ571ت المدن  اَّىبم  هامر ذن مالا ذن حنَ ذن مالا, لمال  اإلمام موطأ ,
 .الدومة - اأد الشأل ماسسة, اَّهظم  مممد : أقتم

 َقاْيما  ذن ه مان ذن حممد ذن مممد ل هذدَّذ  في نقد الرجال,  االعتدال ميزان 
 هذد حممد هادا والشأل ,معو  مممد ههللا  الشأل: هـ, تم أق742ت ال هذ 
 .م5111 -هـ5452لذنان, الطبعة اَّولى,  -ذأروت -العهللامية الصت  دار, المو ود
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  ,هـ212ت العس الن  الفضال حذو م ر ذن ههللا  ذن ممدَّنزهة األلباب في األلقاب , 

 .م5121-هـ5411, الرلا  -الرشد مكتبة, السدأرت  ىالح ذن مممد الع ل  هذد :تم أق
 َّممد ذن مممد ذن إسماهأال المرادت النماَ ،حذو  عفر ،تم أق  الناسخ والمنسوخ،

 ه.4118الصولت ،الطبعة اَّول   –ح مممد هذد السالم مممد ،دار الفال
 ماال, الزيلعي تخريج في األلمعي بغية حاشيته مع الهداية ألحاديث الراية نصب  

 ماسسة, هوامة مممدهـ, تم أق: 722ت ال لهللاع  مممد ذن أوسف ذن ل هذد الدأن
 .م5117 -هـ5452 اَّولى، الطبعة, ذأروت -الرلان

 هذد الدأن  ماا ذن مممد ل هذد حذ  الدأن رذد, لالصالح ابن مقدمة على النكت 
 – السهللاف حضوا , فرلأ بال مممد ذن العاذدأن  لن. د: تم أق, ال ركش  ذيادر ذن ل

 .م5112 - هـ5451 اَّولى، الطبعة, الرلا 
 لم د الدأن حذ  السعادات المبارا ذن مممد  ر,النهاية في غريب الحديث واألث

, حشرف ههللايه وقدم له: ههللا  ذن مسن ذن هذد الممأد  هـ616ال  رت اذن اال أر ت
 هـ.4137السعودية, الطبعة الرابعة,  -المهللاذ  اَّ رت,  دار اذن ال و ت 

 مممد ذن ههللا  ذن مممدل, األخبار منتقى شرح األخيار سيد أحاديث من األوطار نيل 
 .هـ5211  تالشوكان

  م المافظ شيا  الدأن ،لإلما هدي الساري مقدمة فت  الباري شرح صحي  البخاري
 لذنان .–ذأروت  –اذن م ر العس الن  ،الطبعة ال انية ،دار المعرفة 

 لعذد ل ذن مممد ذن هذأد ذن حذ  الدنيا ،حذو بكر ،تم أق: مىطف  هذد  الهواتف،
 م.4554 -4144ذأروت ،الطبعة اَّول   –ال ادر هطا ،ماسسة الصت  ال  افية 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 - 944 - 

 

 تفهرس املوضوعا
 

 الصفحة الموضو 
 االهدا 
 ت دأرشكر و 

   
 ذ

 د الم دمة
 ه حهمية الموضو  وبواهث اختيار 

 ه حهداف البمث
  -ه فيه ةمنيأ البمث وطذيعة همال البام 

 ح-  الدراسات الساب ة
 ط-ح خطة الدراسة

" اَّمادأث الوارد  من ذداية با  "ال ات مب الخا " متى نياية الفىال اَّوا: 
 "ال ات مب ال اف"با  

4 

 45-3 .ال ات مب الخا  المبمث اَّوا:
 13-31 .ال ات مب الرا  المبمث ال ان :
 13 .ال ات مب الطا  المبمث ال الث:
 95-14 .ال ات مب العأن المبمث الرابب:

 67-61 .ال ات مب الغأن المبمث الخامَ:
 75-68 .المبمث السادَ: ال ات مب الفا 

 53-81 .ال ات مب ال اف : المبمث السابب
" األحاديث الواردة من بداية باب "الزاي مع الكاف" حتى نهاية  الفىال ال ان :

 باب "الزاي مع الياء"
54 

   57-51                                                       .ال ات مب الصاف: المبمث اَّوا
 438-58 .ال ات مب الالمالمبمث ال ان : 
 415-435 .ال ات مب الميم المبمث ال الث: 
 471-491  .ال ات مب النون  المبمث الرابب:

 315-474 .ال ات مب الواو المبمث الخامَ:
 344-341 .المبمث السادَ: ال ات مب اليا  

 .اليا ال ات مب  المبمث السابب:
 
 

343-391 
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مع الهمزة" حتى نهاية األحاديث الواردة من بداية باب "السين الفىال ال الث: 
 الخاء "السين معباب

399 

 371-396                                                      .السأن مب اليم  المبمث اَّوا: 
 467-374 .السأن مب البا المبمث ال ان : 
 476-468 .السأن مب التا المبمث ال الث: 
 400-478 .السأن مب ال يم المبمث الرابب: 

 141-401 .السأن مب الما المبمث الخامَ: 
 199-144 .السأن مب الخا : سادَالمبمث ال
 196 الخاتمة

 196 حهم النتائأ
 197 التوىيات

 198 الفياَر
 161- 195                                                                فيَر اآليات 

 174-164                                                               فيَر اَّمادأث
 184-173                                                                   فيَر الروا 

 941-181                                                              فيَر المىادر 
 943-944                                       فيَر الموضوهات                    

 944تهللاخيص                                                                           
Summarize                                                                    941 
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 تلخيص
 

أن، والىال  والسالم ههللاى سأد اَّنذيا  والمرسهللاأن، وههللاى آله وىمبه الممد ن ر  العالم
 ح معأن، وبعد.

قامت البام ة ف  ه ا البمث ذدراسة     من اَّمادأث المرفوهة من كتا  النياية ف  غرل  
المدأث واَّ ر الذن اَّ أر، وكان ه ا ال    ال ت قامت البام ة ذدراسته ف  ه ا البمث من ذداية 

 .الخاءمع  السينحتى نهاية حرف  اي مع الخاءالز مرف 
وكانت طذيعة الدراسة ف  ه ا البمث ذإأراد نص اذن اَّ أر ال ت اشتمال ههللاى المدأث المرفو  
كاماًل، ومن  م اهتماد الرواية ال رلبة من نص المدأث ال ت اهتمد ههللايه اذن اَّ أر ف  كتابه، 

واًل من المواضب الت  وردت فأيا مسند ،  م دراسة ومن  م دراسة ه ا الرواية من خالا تخرل يا ح
ر اا ه   الرواية واستخالص مكم ههللاى كال ر ال من هاال  الر اا، ومن خالا ه ا المكم قامت 

 البام ة بالمكم ههللاى إسناد ه   الرواية من المدأث من مأث الىمة والضعف. 
بة من كت  الهللاغة وغرل  وقد قامت البام ة ف  طيات بم يا بالتعرلف ذبع  اَّلفاظ الغرل
 المدأث، وك لا التعرلف ذبع  الذهللادان الت  مرت من خالا الدراسة.

وقد اشتمال البمث ههللاى م دمة،  كرت فأيا البام ة حهمية الموضو ، وبواهث اختيار ، وحهداف 
طاللة ههللاى بع  الدراسات الت   البمث، ومنيأ البام ة وطذيعة همهللايا ف  ه ا البمث، وا 

ا هدد ة فىوا, تضمن كال فىال منياذن اَّ أر، كما اشتمال البمث ههللاى  ال تعرضت لصتا  
  .من المبامث

وك لا اشتمال البمث ههللاى خاتمة ذأنت فأيا البام ة بع  النتائأ الت  توىهللات إلأيا من 
 خالا الدراسة، وبع  التوىيات الت  حوىت ذيا.

.  ه ا وختمت البام ة ه ا البمث بعمال بع  الفياَر
 

 ا حن الممد ن ر  العالمأن.وآخر دهوان
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Summarize 
 

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 ZEA" with 

"Al KHaa " to the end of section "Al Seen " with "Al KHaa ". 

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 

countries which come in the research. 

The research included an introduction, the researcher noted in it the 

importance of the subject, research objectives, the path of the researcher 

and the nature of 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. 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 


