
 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم

 
 
 

 
 

 حاديث كتابأ
  النهاية يف غريب احلديث واألثر البن األثري


� ا��	ا�"
	 ��ا�� ��ب  	 "��ف 
� ا��	ا� " ��ب��� �����" �

ختريج ودراسةختريج ودراسةختريج ودراسةختريج ودراسة
ٌ ٌٌ ٌٌ ٌٌ ٌ

    
 

 
 :إ��اد ا�����

 يوسف عواد الشرايفحممد 
 

 
 :ا��آ�!ر إ��اف 

  "�&%$ ا#     " الصفدي   أسعدنعيم       

 
دم هذا البحث استكماالً لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في الحديث قُ

 الشريف وعلومه من كلية أصول الدين في الجامعة اإلسالمية بغزة
 

 '�
  م٢٠١١-هـ ١٤٣٢ا���م ا�)�

  0/ة–-
� ــــــــــــــا�)�
�� ا+س

 ـ�ت ا��2�ــــــــــــــ ا��راســـ��1دة 
 ــ!ل ا���ــ	ــــــــــــــآ2� أ4ـــــــ 
 7�89��  و�2!
$ ا�>��; ا�:ــــ
 

 



أ  

    
    اإلهداءاإلهداءاإلهداءاإلهداء

 
والمعلم الفاضـل   .. العالم الجليل   .. جبين الرأس ودرة التاج   .. إلى والدي    •

ثبـت اهللا علـى     .. والحبيب الشقيق .. الوالد الصديق .. والمجاهد المحتسب   
 ..هطريق الحق خطا

  اهللا بـوافر   هاأظل.. والتربية على الوفاء    .. مودع الحنان والعطاء  .. والدتي •
 ..الصحة والعافية

 ..والعون على الخير .. شراكتي على الدين والطاعة .. زوجتي •

 .. يوسفلديو.. وفلذة كبدي .. إلى قرة عيني •

 ..وأسكنها فسيح جناته.. روح جدتي زينب رحمها اهللاإلى  •

 ..أخواتي اَألعزاءلَى ِإخْواني وِإ •

 ..ِإلَى شُيوخي اَألفَاضِل •
 ..سالم ورفعة الحقإلى كل من يبتغي عزة اإل •

 ..إلى المجاهدين القابضين على دينهم كالجبال الرواسي •

 ..في سجون االحتالل وأعوانهم واألسرى.. إلى الشهداء األبرار •
• اءزاَألع قَاِئيدِإلَى أص.. 
  ..إلى كل من علمني حرفاً  •

 
 

 أهدي هذا العمل المتواضع سائالً المولى عزوجل القبول
 وأن يجعله في ميزان حسناتي
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شكر و تقديرشكر و تقديرشكر و تقديرشكر و تقدير
ٌ ْ َ ٌ ْ ٌُ ْ َ ٌ ْ ٌُ ْ َ ٌ ْ ٌُ ْ َ ٌ ْ ُ

ِِ ِِ    
 

 .)١(" النَّاس لَم يشْكُر اللَّهمن لَم يشْكُرِ"": مصلى اهللا عليه وسل"النبي  انطالقًا من قول

لمـشرف   والعرفان، إلى أستاذي الفاضل ا     الشكرجزيل  فإني أتوجه ب  واعترافاً بالفضل ألهله،    
 أجزل اهللا له الثواب، إذ تفضل مأجوراً بقَبـول          ،- حفظه اهللا    –نعيم أسعد الصفدي    : الدكتور

عايشني جميع مراحلها خطوةً خطوةً، يوجه ويـسدد ،         والذي  اإلشراف على هذه األطروحة،     
من جهده وعلمه ما ال يجازيه عليـه  ، وأعطاني من وقته النفيسفي ذلك  وبذل  ،  ح ويرشد ينص
 . خير الجزاء وعن اإلسالم والمسلمين ، فجزاه اهللا عنياهللا عز وجلإال 
الكبير صاحب الـسماحة والفـضيلة الـدكتور        أتقدم بخالص شكري وامتناني إلى والدي       كما  

، وبذله وإرشاده، فـاهللا أسـأل أن         حفظه اهللا، وبارك في جهده وجهاده      وسف الشرافي ي :الشيخ
 .يسلمه ويجزيه عن اإلسالم والمسلمين خير ما جزى والداً عن ولده، وشيخاً عن تلميذه

 وعلمـت    ،تعبتسهرت و  المربية،   والشكر موصول إلى والدتي الكريمة التي كانت نعم األم        
   .، فجزاها اهللا عني كل خيرثمرال، حتى ترى ت وربوصبرت

جتي الكريمة، نعم الزوجة، ونعم السند، والعون على الخير، التي تحملت معي            كما وأشكر زو  
 .وتطلعت لهذه اللحظة، وجدت وسهرت، أقر اهللا بالطاعة وطيب الذرية عينيها

كما أتقدم بخالص شكري وامتناني وتقديري ألستاذيالفاضلين ع ي لجنة المناقشةضو: 
 ".حفظهما اهللا "زكريا زين الدين:  والدكتور  ، أحمد أبو حلبية:  الدكتوراألستاذ  

اللذين تفضال مشكورين بالموافقة على مناقشة هذه الرسالة، وتحسينها وتجميلهـا بإرشـاداتهم      
 .السديدة، فجزاهم اهللا عني خير الجزاء، وجعل هذا العمل في ميزان حسناتهم

كما أخص بالشكر والتقدير الجامعة اإلسالمية والعـاملين فيهـا الـذين يواصـلون نهـارهم            
كليـة  و  رئاسة الجامعـة،   ليلهم من أجل إعالء منارة العلم والعلماء، وعلى رأسهم        ويسهرون  

، وأساتذتي الكرام فـي قـسم       -حفظه اهللا -محمد بخيت : أصول الدين متمثلة بعميدها الدكتور    
، -حفظـه اهللا -هـشام زقـوت  : الحديث الشريف وعلومه، وعلى رأسهم رئيس القسم الدكتور  

 .فجزاهم اهللا عنا خير الجزاء

                                                 

، ١٩٥٥ ح رقم ]٣٣٩/ ٤[ِإلَيك َأحسن ِلمن الشُّكْرِ في جاء ما باب، كتاب البر والصلة، سنن الترمذي  )١(
   .]٤٥٥/ ٤صحيح وضعيف سنن الترمذي انظر[، وصححه األلباني
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:  وزير الداخلية األستاذ    معالي  الفاضل تقدم بجزيل الشكر والعرفان، إلى األخ     كما ال أنسى أن أ    
، لما قاموا   -شمال غزة -، وإلى األخوة في قيادة جهاز األمن والحماية       -حفظه اهللا -فتحي حماد 

 .به من تيسير أموري إلتمام هذه الرسالة فبارك اهللا فيهم، وجزاهم اهللا خيراً
، الذي نقـح    "أبو العز "عبد الرحمن الشرافي  : تاذ عمي الفاضل األس   أيضاً أشكروال يفوتني أن    

كل من   ، وإلى أفادني بمعلوماته القيمة المفيدة    الذي   إبراهيم الكرد، :  واألستاذ الرسالة وراجعها، 
 جميعاً المثوبة والعطاء إنـه      مأسأل اهللا العلي العظيم أن يجزل له      فساهم في إنجاح هذا العمل،      

 .على كل شيء قدير وباإلجابة جدير
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� 
، الحمد هللا علـى منِّـه وإحـسانه       ، ظيمِ سلطانه الحمد هللا حمدا يليقُ بجالِل وجهِه وع      

المرسـِل رحمـةً    ، مبلِّغِ الرسالة الهادي اَألمـين    ، وُأصلِّي وُأسلِّم على سيد األوِلين واآلخرين     
 دمحنا ميعشَفنَا وديين؛ سصلَّى اهللا عليه وسلم"للعالَم." 

 :أما بعد
هادياً " صلى اهللا عليه وسلم "اً هذه األمة إذ بعث فيها سيدنا محمدفلقد أتم اهللا نعمته على

كَما َأرسلْنَا فيكُم رسولًا منْكُم يتْلُو علَيكُم آياتنَـا ويـزكِّيكُم           : "قال اهللا عز وجل   ، ومزكياً ومعلماً 
فجعل اهللا السنة النبوية هي مصدر      ، )٢("نُوا تَعلَمون ويعلِّمكُم الْكتَاب والْحكْمةَ ويعلِّمكُم ما لَم تَكُو      

" صلى اهللا عليه وسـلم    "وقيض لسنة نبيه    ، فتكفل اهللا بحفظ كتابه   ، التشريع اإلسالمي مع كتابه   
فقاموا بجهود  ، وبذلوا أعمارهم لخدمتها ونصرتها   ، رجاالً أفذاذاً تعاقبوا على حفظها وصيانتها     

، ا المؤلفات التي بقيت شاهدة على ما بذلوه من أجل السنة النبويـة     وألفو، مضنية للحفاظ عليها  
، ومن هذه المؤلفات التي عنيت بالسنة النبوية تلك التي صنفت في مجال اللغة وغريب اللفـظ               

ومن الذين كان لهم الريادة في هذا المجال         ، من حديثه " صلى اهللا عليه وسلم   "لبيان مراد النبي    
،  السعادات المبارك بن محمد بـن األثيـر الجـزري رحمـه اهللا    ولدين أباإلمام الجليل مجد ا   

 . هـ في كتابه النهاية في غريب الحديث واألثر٦٠٦ سنة ىالمتوف
 

، غـزة ، لذا فقد اتفق طالب قسم الحديث الشريف وعلومه فـي الجامعـة اإلسـالمية                    
التي وردت فـي    ، ث المرفوعة على دراسة األحادي  ، وبتوجيه من أساتذة القسم الكرام    ، فلسطين

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

 باب العين   الباحث في هذا البحث بدراسة األحاديث الواردة في هذا الكتاب من بداية           قام       و
 .واهللا أسأل التوفيق والسداد، ع السين إلى نهاية باب العين مع الكافم
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 :أهمية الموضوع وبواعث اختياره

 .  المكانة العلمية لكتاب النهاية البن األثير في بيان ألفاظ الحديث النبوي-١
 .إن هذا الكتاب لم يخدم من قبل الخدمة الحديثية -٢
التي و ، ال أسانيد لها   بير من األحاديث النبوية الشريفة     إن كتاب النهاية اشتمل على عدد ك       -٣

 .بحاجة إلى دراسة وتمحيص
 إن خدمة هذا الكتاب من الناحية الحديثية سيفتح المجال لخدمة باقي كتب الغريـب فـي                 -٤

 .الحديث واألثر
 

 :أهداف البحث

 تخريج أحاديث كتاب النهاية في غريب الحديث واألثر البن األثير من كتب السنة ودراسة        -١
 .أسانيدها 

 . معرفة األحاديث المقبولة من المردودة -٢
 .بيان مكانة كتاب ابن األثير بين كتب اللغة وكتب غريب الحديث  -٣
 .مة السنة النبوية المشرفة  اإلسهام في إخراج الموسوعات الحديثية وخد-٤
ليسهل على الباحثين الرجـوع إليهـا   ،  تقديم مادة علمية محققة مجموعة في مرجع واحد   -٥

 . واالستشهاد بها 
 

 :منهج البحث وطبيعة عمل الباحث فيه
 :المنهج في الترتيب والترقيم : أوالً

 . ألثير حسب ترتيب كتاب ابن ادرسها بترتيب األحاديث التي قام الباحث -١
   .اً تسلسلي بترقيم األحاديث ترقيماًقام الباحث -٢
 علـى   ي بكتابة نص ابن األثير الـذي يحتـو        قام الباحث :  بالنسبة لطريقة ترتيب البحث    -٣

 المطابقة أو األقـرب      الرواية االعتماد على    ومن ثم    ، في بداية العمل   الحديث المرفوع كامالً  
لتي ترد في أقدم مصدر يذكر فيه       ان باللفظ نفسه قدمت ا    إلى نص ابن األثير، فإذا وجدت روايت      

ومن ثـم   إال إذا كان الحديث في الصحيحين أو أحدهما فسيكتفي الباحث عندئذ بهما،             الحديث،  
 .التخريج ودراسة السند والحكم عليه

على للداللة  ) *( رمز   ا وإنما جعل له   ، مستقالً  رقماً ا الباحث له  األحاديث المكررة لم يجعل   -٤
 .تكراره
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 :المنهج في تخريج األحاديث : ثانياً

أما إن كان فـي غيرهمـا   ،  الباحث بتخريجه منهما  ىاكتفأو أحدهما   ،  الصحيحين أحاديث -١
 .توسع الباحث في تخريجه من كتب السنةف
 بالعزو لمكان تخريجه    قامو، الباحث بتخريج الحديث المكرر في أول مكان يرد فيه         ىاكتف -٢

 . فيما بعد
مه يقدبت قام الباحث  إذا كان الحديث في سنن أبي داود أو الترمذي أو النسائي أو ابن ماجه              -٣

 . ذكر المصادر مرتبة حسب الوفياتفي التخريج، ثم
 ".لم أعثر على تخريج له" بالقول اكتفي ،صل إليها الباحثي بالنسبة لألحاديث التي ال -٤

 :يهمالمنهج في الترجمة للرواة والحكم عل : ثالثاً

، إذا وجـد فـي       بالترجمة للرواة بذكر االسم، والكنية، والنسب، وتاريخ الوفاة        قام الباحث  -١
 .كتب التراجم

نهم مـن كتـب      الباحث بالترجمة لغير المشاهير م     ىفاكتف فكلهم عدول    ؛ بالنسبة للصحابة  -٢
 .الصحابة الخاصة بهم

 . دون توسع،غيره أو من ، الباحث بالترجمة للراوي الضعيف من تقريب التهذيبفىاكت  -٣
إذا كان الراوي مختلفًا فيه، فإن الباحث قام بالتوسع في دراسته، حسب قواعـد الجـرح                 -٤

 . والتعديل، للوصول إلى خالصة الحكم فيه
ذكر  ،لراوي في أول موضع يذكر فيه، فإن تكرر ورود الراوي          الباحث بالترجمة ل   ىاكتف -٥

 .على موضعه األول من الرسالةأحال الباحث  ثم ، خالصة القول فيهالباحث
 :المنهج في الحكم على األسانيد:رابعاً

 بدراسته  اكتفي الباحث  لحديث، والحكم عليه، فإن كان صحيحاً     ا إسناد   بدراسة قام الباحث  -١
 قد تثبت صحة الحـديث      متابعات الحديث، التي   الباحث بدراسة    فقام كان ضعيفاً أما إن   ، وحده

  . وإال يبقى على ضعفه،أو حسنه
 اكتفـى لباحث لم يحكم علـى إسـناده، و       إن كان الحديث في الصحيحين أو أحدهما، فإن ا        -٢

 .باإلشارة إلى العلة إن وجدت، وذكر مسوغ إخراجه في الصحيحين أو أحدهما
 .ال العلماء في الحكم على الحديث الباحث بأقواستأنس -٣
 . شرائط القبول والرد المقررة في كتب مصطلح الحديثحسبالحكم على الحديث كان  -٤

 :المنهج في األماكن والبلدان: خامساً
 . بالتعريف باألماكن والبلدان من خالل كتب البلدان قام الباحث -
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 : المنهج في اللغة وغريب اللفظ : سادساً

 . واللغةومن كتب الشروحأ بتفسير األلفاظ الغريبة من كتب غريب الحديث ث قام الباح-
 :المنهج في التوثيق: سابعاً

 بعزوها إلى مواضعها من كتـاب اهللا فـي الحاشـية            قام الباحث  بالنسبة لآليات القرآنية     -١
 . وذلك بذكر اسم السورة ورقم اآلية، السفلية

راجع من ناحية االسم والمؤلف والطبعة ودار        الباحث بذكر المعلومات المتعلقة بالم     ىاكتف -٢
ـ أما في الحاشية السفلية     ،  الحواشي بذلك  النشر في قائمة المصادر والمراجع لعدم إثقال       ى اكتف

ورمز لرقم الحديث بحرف    ورقم الحديث    مع ذكر الجزء والصفحة      الباحث بذكر ما يدل عليه    
 ).ح(

 :الدراسات السابقة

 السابقة حول كتاب النهاية في غريب الحديث واألثر فكـان            الباحث بعض الدراسات   وجدلقد  
حيـث قـام     ،مدى ارتباطها بموضوع الدراسـة     عليه أن يعرضها في هذا المقام لبيان         لزاماً

الكتاب   وتقسيم  البن األثير،  تخريج أحاديث كتاب النهاية   ب في الجامعة اإلسالمية بغزة    الطالب
   :، وهذا جزء منها لدراسته وبيان حكم األحاديث فيه،على مجموعة من الطالب

من بداية  ،  راسةأحاديث كتاب النهاية في غريب الحديث واألثر البن األثير تخريج ود           -١
 .دحت القدرةم :، للباحث"سين مع الحاءال " بابحتى نهاية" اءث مع الحاءال"باب 

من بداية  ،  ودراسةأحاديث كتاب النهاية في غريب الحديث واألثر البن األثير تخريج            -٢
  . صالح الكحلوت:، للباحث"ملال مع احاءال " بابحتى نهاية" شين مع الحاءال"باب 

من بداية  ،  أحاديث كتاب النهاية في غريب الحديث واألثر البن األثير تخريج ودراسة           -٣
 .حمد سمورم :، للباحث"باء مع الخاءال " بابحتى نهاية" ميم مع الحاءال"باب 

من بداية   ،تاب النهاية في غريب الحديث واألثر البن األثير تخريج ودراسة         أحاديث ك  -٤
 .جدي أبو الحصينم: ، للباحث"فاء مع الخاءال " بابحتى نهاية" ثاء مع الخاءال"باب 

من بداية   ،أحاديث كتاب النهاية في غريب الحديث واألثر البن األثير تخريج ودراسة           -٥
 .محمد نمر الدبور: ، للباحث"ثاء مع الدالال "اب بحتى نهاية" قاف مع الخاءال"باب 

من بداية   ،أحاديث كتاب النهاية في غريب الحديث واألثر البن األثير تخريج ودراسة           -٦
عبـد المعطـي    : ، للباحـث  "حاء مع ال  زايال " باب حتى نهاية " قاف مع ال  اءرال"باب  

 .األخرس

من بداية   ، تخريج ودراسة  أحاديث كتاب النهاية في غريب الحديث واألثر البن األثير         -٧
 .صعب درويشم: ، للباحث"ميم مع الشينال " بابحتى نهاية" دال مع الينشال"باب 



ح  

من بداية   ،أحاديث كتاب النهاية في غريب الحديث واألثر البن األثير تخريج ودراسة           -٨
 .شلكريم الضاعبد ا: ، للباحث"عين مع الادصال " بابحتى نهاية" نون مع الينشال"باب

مـن   بتخريج أحاديث كتاب النهاية البن األثيـر         فقام ،أما بالنسبة لعمل الباحث في هذا البحث      
 ودراسة أسانيدها   ،ريقة علمية  بط "فكا مع ال  عينال " باب حتى نهاية " سين مع ال  عينال"اية باب بد

 . والحكم عليها

 خطة البحث
 :وخاتمة، وفصلين،  مقدمةىينقسم البحث إل        
 اختياره، وأهداف البحـث، ومـنهج البحـث          واشتملت على أهمية البحث، وبواعث     :المقدمة

 .وطبيعة عمل الباحث فيه، والدراسات السابقة
، "العين مع الطاء  "حتى نهاية باب    " العين مع السين  "األحاديث الواردة من باب     : الفصل األول 

 :وفيه خمسة مباحث
 . باب العين مع السين:المبحث األول      
 .لشينباب العين مع ا :المبحث الثاني      
 .  باب العين مع الصاد:المبحث الثالث      
 .  باب العين مع الضاد:رابعالمبحث ال      
 . باب العين مع الطاء:خامسالمبحث ال      

، "العين مع الكاف"حتى نهاية باب " العين مع الظاء"األحاديث الواردة من باب : الفصل الثاني
 :وفيه أربعة مباحث
 .باب العين مع الظاء :      المبحث األول

 . باب العين مع الفاء:المبحث الثاني      
 . باب العين مع القاف:الثالث المبحث      

 . باب العين مع الكاف:      المبحث الرابع
 . أهم نتائج البحث والتوصيات علىاشتملت و:الخاتمة

  :الفهارس العامة

 . فهرس اآليات القرآنية-
 . فهرس األحاديث النبوية-
 . فهرس الرواة المترجم لهم-
 . فهرس المصادر والمراجع-
 . فهرس الموضوعات-



 ١

 

 
 
 

 الفصل األول
العين مع "حتى نهاية باب " العين مع السين"األحاديث الواردة من باب 
 :، وفيه خمسة مباحث"الطاء

 
 

 .باب العين مع السين:       المبحث األول
 

 . باب العين مع الشين:المبحث الثاني      
 

 .  باب العين مع الصاد:المبحث الثالث      
 

 . اب العين مع الضاد ب:رابعالمبحث ال      
 

 . باب العين مع الطاء:خامسالمبحث ال      
 
 
 
 
 
 
 



 ٢

 
  .باب العين مع السين: المبحث األول

 

 :قال ابن األثير رحمه اهللا
 }عسل    [ فيه  )  س   هـ(  } ببِ الفَحسى عن عالفَحل  ] أنه نَه بسسـاً كـان أو      : عماُؤه فَر

 ولم ينْه عن    ،عسب الفحُل الناقَة يعسبها عسباً    :  يقال ،ضرابه: ا وعسبه أيض  ،أو غيرهما  بعيراً
ما واحدراء الذي يؤخذُ عليه،منهوإنما أراد النَّهي عن الك ،وبل مندةَ الفح١( إليها  فإن إعار( . 

 
 
 )١ (حديث رقمال
 عن،(٤)وِإسماعيُل بن ِإبراهيم (٣) وارِثحدثَنَا عبد الْ، (٢)حدثَنَا مسدد:قال اإلمام البخاري   

عـن   �  النَّبِينَهـى " : قَاَل-رضي اللَّه عنْهما-عن ابنِ عمر  (٦) عن نَافعٍ (٥) علي بنِ الْحكَم  
 . (٧) "عسبِ الْفَحِل

   
 :تخريج الحديث

 . تفرد به البخاري دون مسلم
 

 :سناددراسة رجال اإل
 . جميع رجال اإلسناد ثقات-
 

********** 
 

                                                 

  .]٣/٢٣٤[يب الحديث واألثر النهاية في غر)  ١(
  .]٥٢٨ صتقريب التهذيب [ ،  ربلسسرهد بن ممسدد بن م:هو)  ٢(
  .]٣٦٧  صتقريب التهذيب [ ،عبد الوارث بن سعيد بن ذكوان:هو)  ٣(
 نسبة إلى أسد وهـو      : ، واألسدي  ]١٠٥صتقريب التهذيب   [،  م األسدي قسإسماعيل بن إبراهيم بن م    :هو)  ٤(

 ].١٣٨ / ١األنساب للسمعاني انظر [العزي بن قصي لقبائل، منهم أسد بن عبداسم عدة من ا
  .]٤٠٠ صتقريب التهذيب[، انينَعلي بن الحكم الب: هو)  ٥(
 .]٥٥٩ صتقريب التهذيب [، بن عمراافع أبو عبد اهللا المدني مولى ن:هو)  ٦(
  .٢٢٨٤ ح رقم ]٩٤/ ٣[ صحيح البخاري كتاب اإلجارة باب عسب الفحل  )٧(



 ٣

 

 :قال ابن األثير رحمه اهللا
عـسب   ووجه الحديث أنه نهى عن كـراء    ]حلها ومن حقِّها إطْراقُ فَ    : [الحديث وقد جاء في  

 .(١)الفحل 

 
   )٢ (حديث رقمال

 ، حدثَنَا عبد الْملـك    ،(٢) حدثَنَا َأبِي  ٍ،يرحدثَنَا محمد بن عبد اللَّه بنِ نُم       :قال اإلمام مسلم  
ما من صاحبِ ِإبٍِل ولَا بقَرٍ ولَا       " :قَاَل � عن النَّبِي    �  عن جابِرِ بنِ عبد اللَّه     ،عن َأبِي الزبيرِ  

 وتَنْطَحـه   ،بِظلْفها (٤)طَُؤه ذَاتُ الظِّلْف   تَ ٍ(٣)قَاعٍ قَرقَر لَا يَؤدي حقَّها ِإلَّا ُأقْعد لَها يوم الْقيامة بِ        ،غَنَمٍ
 ؟،حقُّها قُلْنَا يا رسوَل اللَّه وما       ،ولَا مكْسورةُ الْقَرنِ   (٥) لَيس فيها يومِئذ جماء    ،ذَاتُ الْقَرنِ بِقَرنها  

 وحمٌل علَيها فـي سـبِيِل       ،وحلَبها علَى الْماء   (٧) ومنيحتُها ،لْوِها وِإعارةُ د  ،(٦)ِإطْراقُ فَحلها :قَاَل
ا            ،اللَّهاعشُج ةاميالْق موَل يوِإلَّا تَح كَاتَهي زَؤداٍل لَا يبِ ماحص نلَا م(٨) و ع(٩)َأقْر،   هباحص عتْبي 

 با ذَهثُميح،  رفي وهقَالُ   ويو نْهم :     خَُل بِهي كُنْتَ تَبالَّذ الُكذَا مخَـَل         ،هَأد نْهم دلَا ب َأى َأنَّهفَِإذَا ر 
 .(١١) "كَما يقْضم الْفَحُل (١٠)يده في فيه فَجعَل يقْضمها

 
 

 :تخريج الحديث
 .تفرد به مسلم دون البخاري 

 
 
 

                                                 
  .]٣/٢٣٤[النهاية في غريب الحديث واألثر  )  ١(
  .]٣٢٧صتقريب التهذيب [، عبد اهللا بن نمير الهمداني:هو )  ٢(
 .]٤٨/ ٤النهاية في غريب الحديث واألثر [ .هو الْمكَان المستوي: قرقر)  ٣(
 .]١٥٩/ ٣النهاية في غريب الحديث واألثر [،بعير للبقَر والغَنَم كالحافر للفَرس والبغْل، والخُفِّ لل:الظِّلْف  )٤(
 .]٣٠٠/ ١[النهاية في غريب الحديث واألثر [ ،  الَّتي لَا قَرن لَها: الجماء)  ٥(
  .]١٢٢/ ٣النهاية في غريب الحديث واألثر [ أي للتلقيح ،َأي ِإعارتُه للضراب: إطراق فحلها)  ٦(
  .]٧٢/ ٧شرح النووي على مسلم  انظر [إلنتفاع بها ،إعارة الدابة ل: المنيحة)  ٧(
 .]٤٤٧/ ٢ [النهاية في غريب الحديث واألثر[  ، الحيةُ الذكَرهي : شجاعا)  ٨(
)٩  (عهو  : الَْأقْرهمس ةِلكَثْر هرطَ شَععي تَم٧١/ ٧شرح النووي على مسلم [ ، الَّذ[.  
 .]٧٧/ ٤[النهاية في غريب الحديث واألثر[،   الَْأسنَانِالَْأكُْل بَِأطْراف: القَضم) ١٠(
  .٩٨٨ح رقم ] ٢/٦٨٥[صحيح مسلم كتاب الزكاة، باب إثم مانع الزكاة  ) ١١(



 ٤

 :دراسة رجال اإلسناد  
 :ابن سعد وقال   : من وثقه كلٌ ،  (٢)هـ١٤٥ت   (١)ميرزالع الملك بن أبي سليمان ميسرة    عبد  -

 ،(٥) ثقة صدوق ال يـرد علـى مثلـه         :وقال في موضع آخر    ،(٤)ابن معين ، و (٣) ثبتاً ثقة مأموناً 
 وكـان   يخطئ ثقة   :، وقال في موضع آخر    (٧)من الحفاظ كان  :، وقال في موضع آخر    (٦)وأحمد

 من عيـون    : في موضع آخر   قالو ،(٩) (٨) عطاء  أنه رفع أحاديث عن    إال من أحفظ أهل الكوفة   
 إسـناد   فـي  من الحفاظ إال أنه كان يخالف ابن جـريج           : في موضع آخر    وقال ،(١٠)الكوفيين

 :والعجلي وقال ،(١٢)ثقة حجة: ومحمد الموصلي وقال ،(١١)أحاديث، وابن جريج أثبت منه عندنا
ثقة مأمون عند أهل الحديث ال نعلم تكلم فيه غيـر           : لوالترمذي وقا  ،(١٣)ثقة ثبت في الحديث   

ثناؤهم عليه مستفيض وحسن ذكرهم     : الخطيب قالو ،(١٦)ي، والدارقطن (١٥)النسائىو ،(١٤)شعبة
 :وذكره ابن حبان في الثقـات وقـال  ، (١٨)ثقة متقن فقيه: وقالالثوري  سفيانو ،(١٧)له مشهور
وقال في  ،  (٢١)"(٢٠)يه شعبة للتفرد بخبر الشفعة    كلم ف ثقة مشهور تَ  : "وقال الذهبي ،  (١٩)ربما أخطأ 

 .(٢٢)من الحفاظ األثباتوكان  :موضع آخر
                                                 

وظني أنه : قال السمعاني بفتح العين المهملة وسكون الراء وفتح الزاى، هذه النسبة إلى عرزم،:العرزمي)  ١(
  .]١٧٨/ ٤األنساب للسمعاني [، وفةبطن من فزارة، وعرزم بالكوفة معر

  .]٣٢٢/ ١٨ [تهذيب الكمال في أسماء الرجال)  ٢(
 .]٣٥٠ / ٦[الطبقات الكبرى )  ٣(
  .]٥٢٥/ ٦الكامل في ضعفاء الرجال [، و]٣٦٨ / ٥[ الجرح والتعديل   )٤(
 .]١٣٥ / ١٢[ريخ بغداد  تا)  ٥(
 .]٤١٠ / ١[ العلل ومعرفة الرجال )  ٦(
 .]٥٣٥ / ١[ رجع السابق  نفس الم)٧(
  .]٣٩١: تقريب التهذيب ص[، عطاء بن أبي رباح:هو)  ٨(
 .]٢٩٦ / ١[سؤاالت أبي داود لإلمام أحمد بن حنبل   )٩(
  .]٣٢٦ / ١٨[ تهذيب الكمال   )١٠(
 . ]٣٦٧ / ٥[الجرح والتعديل  )١١(
 .]١٣٢/ ١٢[  تاريخ بغداد)  ١٢(
 .]١٠٣ / ٢[ معرفة الثقات )  ١٣(
 .]٦٤٣ / ٣[ الترمذي  سنن )  ١٤(
 .]٣٢٨ / ١٨[ تهذيب الكمال )  ١٥(
 .]٤٥ / ١[   للدراقطنيسؤاالت البرقاني)  ١٦(
 .]١٣٦ / ١٢[  تاريخ بغداد)  ١٧(
 .المرجع السابق نفسه)  ١٨(
 .]٩٧ / ٧[ الثقات )  ١٩(
 بِها، ينْتَظر جارِه، بِشُفْعة الْجار َأحقُّ: "  وسلَّمقَاَل رسوُل اِهللا صلَّى اُهللا علَيه: عن جابِرِ بنِ عبد اِهللا، قَاَل  )٢٠(

ِإنو ا، كَانِإذَا غَاِئب ا كَانما طَرِيقُهداحاألرنـؤوط   شـعيب  قال   ١٤٢٥٣ ح رقم    ]١٥٥/ ٢٢مسند أحمد   [  "و :
 .رواته ثقات رجال الشيخين

 .]٥٧٤ / ١[المغني في الضعفاء  )  ٢١(
 .]١١٧ /١[ فاظ  تذكرة الح)   ٢٢(



 ٥

 
: وسئل أبو حاتم فقـال    ،  (١) كان شعبة يعجب من حفظ عبد الملك بن سليمان         ":بن مهدى ا وقال
 .(٣)"(٢)رطاةأ إلى من الحجاج بن أحبهو 

، وقال في موضع    (٤)ن العرزمى  عبد الملك بن أبى سليما     وذكر  ثالثة حفاظ الناس : سفيانقال  و
كان المحدثون إذا وقع بينهم االختالف في الحـديث سـألوا          : جريروقال   ،(٥)ذاك ميزان : آخر

، روى عنه يحيى بن سعيد      صدوق: وقال الساجى ،  (٦)بن أبي سليمان وكان حكمهم    اعبد الملك   
 .(٧)  ضخماًالقطان جزءاً

 والغالب علـى مـن يحفـظ        ،كوفة وحفاظهم  كان عبد الملك من خيار أهل ال       :ابن حبان قال  و
 وليس من اإلنصاف ترك حديث شيخ ثبت صحت عدالته بأوهـام            ،ويحدث من حفظه أن يهم    

 .(٩)صدوق له أوهام: وقال ابن حجر ،(٨)يهم في روايته
تحدث  : فقيل،  تركت حديثه :  الملك بن أبى سليمان؟ قال       مالك ال تحدث عن عبد    :  لشعبة وقيل
مـن  :  قـال  لم تركته؟ وقد كان حسن الحديث،     : تركته، قيل : قال الملك،    و تدع عبد   رجلعن  

 سليمان حديثا آخـر مثـل حـديث    أبيلو روى عبد الملك بن  :وقال شعبة ،(١٠)حسنها فررت 
، وهو مرسل، وإرساله    (١٢) ضعيف: ابن معين في رواية له    وقال   ،(١١) الشفعة لطرحت حديثه  

 .(١٣)ال يضر في الحديث
 يخطئ، وفي هذا الحديث سلم من الخطأ، ألنـه لـم            ، ثقة نهإة القول فيه    خالص  :قال الباحث 

 .يخالف ابن جريج، ولم يرفع عن عطاء
 
 
 

                                                 
 .]١٣٤ / ١٢[ تاريخ بغداد  )   ١(
 .]١٥٢ صتقريب التهذيب  [  ،هبيرة صدوق كثير الخطأ والتدليس بن حجاج بن أرطاة بن ثور:هو)   ٢(
 .]٣٦٨ / ٥[ الجرح والتعديل    )٣(
 .]٧٢ / ١[نفس المرجع السابق)   ٤(
 . ]٣٦٦ / ٥ [نفس المرجع السابق)   ٥(
 .ابق نفسهالمرجع الس)   ٦(
 .]٣٨٩ / ٦[ تهذيب التهذيب  )  ٧(
 .]٩٧ / ٧[الثقات  )  ٨(
 .]٣٦٣ ص[تقريب التهذيب  )  ٩(
 . ]١٤٦ / ١[ الجرح والتعديل    )١٠(
 . ]٣٦٧ / ٥ [  نفس المرجع السابق)١١(
 . المرجع السابق نفسه) ١٢(
 .]٢٢٩:  ص[جامع التحصيل  )١٣(



 ٦

:  وقال ابن سعد :  من وثقه كلٌّ ،  (١)هـ١٢٦ ت   ، أبو الزبير المكي   محمد بن مسلم بن تَدرس    -
بـن  او،  (٢) معاملـة    فـي  زعم أنه رآه فعله      لشيءكان ثقة، كثير الحديث إال أن شعبة تركه         

، (٦)، والعجلـي  (٥)ثقـة ثبـت   : ، وابن المديني وقـال    (٤)صالح: ، وقال في موضع آخر    (٣)معين
 فيذكره ابن حبان و ،(٨)إلى الضعف ما هو و،ثقة صدوق:  وقالويعقوب بن شيبة، (٧)والنسائي

 ، وقال (١٠) واسع العلم  وكان مدلساً ،  حافظ ثقة : والذهبي وقال  ،(٩)وكان من الحفاظ   : وقال الثقات
 .(١٢)صدوق إال أنه يدلس: وقال ابن حجر، (١١)صدوق مشهور: أيضاً

كنا نكون عند جابر فإذا خرجنا من عنده تذاكرنا حديثـه فكـان أبـو الزبيـر                 : و قال عطاء  
احتجوا و ، قد روى عنه أهل النقل و قبلوهصدوق، حجة فى األحكام: وقال الساجى، (١٣)أحفظنا

 .(١٥)ليس به بأس و ، قد احتمله الناس:أحمدوقال  ،(١٤)به
فقد تـرك    أما شعبة، ،  (١٦) إنما يحتج بحديث الثقات    :فقال أبو زرعة عنه    :ولقد ضعفه بعضهم  

أنـه رآه يـزن     : ، والثـاني  (١٧)أنه ال يحسن يـصلي    : ، األول أسبابا ثالثة ه، وذكر لذلك    حديثَ
 .(١٩)ا أغضبه فافترى عليه، وهو حاضرأن رجلً: ، والثالث)١٨(نازميويسترجح في ال

 . )٢١(  "(٢٠)هو أحب إلى من أبى سفيان وال يحتج به، ويكتب حديثه،": أبو حاتمل قاو

                                                 
 .]٢٢١ / ١[ التاريخ الكبير  )   ١(
 .]٤٨١/ ٥[ الطبقات الكبرى  )  ٢(
 .]٢٠٣:  ص[ رواية الدارمي-تاريخ ابن معين )   ٣(
  .]٧٥ / ٨[ الجرح والتعديل)   ٤(
 .]٣٨٢/ ٥ [سير أعالم النبالء )   ٥(
 .]٢٥٣/ ٢[ الثقات    معرفة )٦(
 .]٤٠٩/ ٢٦[تهذيب الكمال في أسماء الرجال )   ٧(
 .]٤٠٨/  ٢٦ [نفس المرجع السابق )   ٨(
 .]٣٥٢-٣٥١ /٥[ الثقات   )٩(
 .]٢١٦ / ٢[الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة  )١٠(
 .]٦٣٢ / ٢[المغني في الضعفاء  )  ١١(
 .]٥٠٦ / ١[تقريب التهذيب  )  ١٢(
 .]٤٤٣/ ٩ [تهذيب التهذيب)  ١٣(
 .]٤٤٣/ ٩ [نفس المرجع السابق )  ١٤(
 .]٧٦/ [٨الجرح والتعديل )  ١٥(
 .]٨٢٧/ ٣[  ي زرعة الرازي في أجوبته على أسئلة البرذعيالضعفاء ألب  )١٦(
 ].٤/١٣٠[، والضعفاء الكبير ]١/١٥١[الجرح والتعديل)  ١٧(

 ].٤/١٣٠[   الضعفاء الكبير(١٨)
 .المرجع السابق نفسه)  ١٩(
 .]٢٨٣تقريب التهذيب ص[  ، بن نافع الواسطي أبو سفيان صدوق طلحة:هو)  ٢٠(
  .]٧٦/ ٨[الجرح والتعديل   )٢١(



 ٧

وقال يعلى بن عطـاء     ،  (١) كأنه يضعفه  أيحدثنا أبو الزبير و هو أبو الزبير        :  ابن عيينة  وقال
وقال عبد اهللا بن أحمد ، (٢) أبو الزبير، وكان أكمل الناس عقال وأحفظهم       حدثني: فيما روى عنه  

!  الزبير، وأبو الزبير أبو الزبيـر      حدثنا أبو : كان أيوب السختيانى يقول     : ال أبى   ق: بن حنبل 
 . (٣)نعم: كأنه يضعفه ؟ قال : يقلت ألب
مالك تركـت   :  لشعبة ، وقيل (٥) فمزقه ي الزبير، فأخذ شعبة كتاب    يسمعت من أب  : (٤)هشَيموقال  

ال ابن جريج ما كنت أرى أن       قَ، و (٦) الميزان فيرأيته يزن و يسترجح     :  الزبير قال  يحديث أب 
 .(٧)أعيش حتى أرى حديث َأبِي الزبير يروى

كان أبو الزبير عندنا بمنزلة     : وقال ابن عيينة    ،  (٨)دعامة أبو الزبير يحتاج إلى   : الشافعيوقال  
  . (٩)خبز الشعير إذا لم نجد عمرو بن دينار ذهبنا إليه

 الوزن لنفسه لم في فيه، ألن من استرجح لم ينصف من قدح": ابن حبان فقالوأجاب على ذلك 
 .(١٠) "يستحق الترك ألجله

 ال يـروي إال      فإن مالكاً  ، عنه مالك  ث حد أن وكفى بأبي الزبير صدقاً   : "وقال ابن عدي كذلك   
 وهو في نفسه ثقة إال   ، من الثقات تخلف عن أبي الزبير إال قد كتب عنه          عن ثقة وال أعلم أحداً    

فيكون ذلك من جهة الضعيف وال يكون من قبله وأبو الزبيـر            أن يروي عنه بعض الضعفاء      
 .(١١) " ال بأس به، ولم يتخلف عنه أحد وهو صدوق ثقة،يروي أحاديث صالحة

 :قال الباحث
 ولقد  ،أنه يدلس  إال أن يروي عن ضعيف، كما قال ابن عدي، كما            خالصة القول فيه أنه ثقة،    

قـدمت  ":  بن سعدقال الليثف ،"رضي اهللا عنه "جابر بن عبد اهللا    من هاختلف العلماء في سماع   
: مكة، فجئت أبا الزبير، فدفع إلي كتابين، وانقلبت بهما، ثم قلت في نفسي لو عاودته، فـسألته               

َأعلم لي على   : فقلت له  ،نه ما سمعت، ومنه ما حدثنـاه عنه      م: ع هذا كله من جابر؟ فقال     مسَأ
 .(١٢)"دي لي على هذا الذي عنملَ فأع،ما سمعت

                                                 
 .]٧٥ / ٨[ الجرح والتعديل)   ١(
 .]٢٨٧/ ٧ [الكامل في ضعفاء الرجال)   ٢(
  .]٥٤٢/ ١[العلل ومعرفة الرجال ألحمد رواية ابنه عبد اهللا )   ٣(
 ] .٥٧٤ :صتقريب التهذيب [، شير بن القاسم بن دينارشيم بالتصغير بن به:هو)   ٤(
 .]١٥١/ ١[الجرح والتعديل )   ٥(
 .]٤٠٧/ ٢٦ [  الكمال في أسماء الرجالتهذيب)   ٦(
 .]٢٨٤/ ٧[الكامل في ضعفاء الرجال  ، و]٧٥ / ٨[ الجرح والتعديل)   ٧(
 .]٣٨٣/ ٥ [سير أعالم النبالء )   ٨(
 .]٤٤٣/ ٩ [تهذيب التهذيب)    ٩(
 .]٣٥٢-٣٥١ /٥[ الثقات ) ١٠(
 .]٢٩١/ ٧[الكامل في ضعفاء الرجال )  ١١(
 .]٤/١٣٠[يلي  للعقالضعفاء الكبير)  ١٢(



 ٨

 
  عـن أبـي    ،ولهذا توقف جماعة من األئمة عن االحتجاج بما لم يروه الليـث           : "وقال العالئي 

 وليـست   وفي صحيح مسلم عدة أحاديث مما قال فيه أبو الزبير عن جابرٍ           ،   عن جابر  ،الزبير
 رحمه اهللا اطلع على أنها مما رواه الليث عنه وإن لم يروها من              من طريق الليث وكأن مسلماً    

  .(١)"يقهطر
وفي صحيح مسلم عدة أحاديث مما لم يوضح فيها أبو الزبير السماع عن جابر، : "قال الذهبيو

 (٢)". القلب منها شيءففيوهى من غير طريق الليث عنه، 
حدثنا وأخبرنا وسمعت فهو غيـر مقطـوع   :  أبو الزبير مدلس فما لم يقل فيه   :"وقال ابن حزم  

واية الليث عنه عن جابر، فإنه كله سـماع، فلـسنا نحـتج             على أنه مسند حاشا ما كان من ر       
بحديثه إال بما كان فيه بيان أنه سمعه، وقد صح ذلك في كلِّ ما رواه عنه الليث عـن جـابر                     

، التي ال يقبـل حـديث   (٤)وذكره ابن حجر في المرتبة الثالثة من طبقات المدلسين، (٣) خاصة
 ابنِمن طريق    مسلم بالسماع في رواية أخرى       أصحابها إال إذا صرحوا بالسماع، ولقد صرح      

   .(٥) جابِر بن عبد اِهللا من سماعاًِ  الزبيريب َأ عن سماعاًجريجٍ
 .سماع أبي الزبير من جابر (٧) نصر الكالباذييأبو ،(٦)مسلم : ولقد أكد كٌل من

 . ثابت كما هو عند مسلمأبي الزبير من جابر وسماع :قلت
 
 .جال اإلسناد ثقاتباقي ر-
 
 
 

********** 
 

                                                 
 ].١١٠ص [جامع التحصيل)   ١(
 .] ٣٩/ ٤ [ميزان االعتدال)   ٢(
 .]٢٩٥ص [  البن حزمحجة الوداع   )٣(
 ].٤٥ ص[طبقات المدلسين )   ٤(
  .٩٨٨ ح رقم ،]٦٨٤/ ٢[ صحيح مسلم)   ٥(
 .]٣٤٧/ ١[الكنى واألسماء )   ٦(
 .]٨٨١/ ٢[رجال صحيح البخاري )   ٧(



 ٩

 
 :قال ابن األثير رحمه اهللا

 وهي السعفة مما لَـا ينْبـتُ       ،َأي جريدة من النَّخْلِ   » َأنَّه خَرج وفي يده عسيب    «وفيه   ) ـه( 
الخُوص هلَي(١) ع. 

 
 )٣ (حديث رقمال
، ثَنَا (٣)، ثَنَا َأبو تَوبةَ (٢)محمد بن عبدةَ الْمصيصي    حدثَنَا   :قال اإلمام الطبراني رحمه اهللا      

حدثَني من، حدثَه عمرو بن غَيلَان : معاوِيةُ بن سلَّامٍ، عن زيد بنِ سلَّامٍ، َأنَّه سمع َأبا سلَّامٍ، يقُوُل
يقَالَ (٤)الثَّقَف ، : دبتُ عَأتَي     فَقُلْتُ لَه ،ودعسنِ مب اللَّه  :       وِل اللَّهسر عكُنْتَ م ،ثْتُ َأنَّكدلَـةَ   �حلَي 

ِإن َأهَل الصفَّة َأخَذَ كُلُّ رجٍل منْهم : " حدثْني كَيفَ كَان شَْأنُه؟ قَاَل: َأجْل، فَقُلْتُ: وفْد الْجِن؟ فَقَاَل
 يعنِ يلَيجر           وُل اللَّهسبِي ر رفَم ،دَأح منْهي مْأخُذْني تُرِكْتُ فَلَما، ومذَا؟ ":  فَقَالَ �شْهه نفَقُلْتُ "م  :

 ،"فَانْطَلقْ ِلعلي َأجِـد لَـك شَـيًئا       ": لَا، قَالَ :  قُلْتُ "ما َأجِدك َأحد يعشِّيك؟   ": َأنَا ابن مسعود، فَقَالَ   
 قَاِئما ودخََل ِإلَى َأهله، ثُم خَرجـت        � ِ طَلَقْنَا حتَّى َأتَى حجرةَ ُأم سلَمةَ، فَتَركَني رسوُل اللَّه        فَانْ

 لَم يجِد لَك عيشًا، فَارجِع ِإلَـى مـضجعك،          �يا ابن مسعود ِإن رسوَل اللَّه       : الْجارِيةُ، فَقَالَتْ 
جتَّى              فَريلًا حثْ ِإلَّا قَلَألْب بِي، فَلَمالْتَفَفْتُ بِثَوو ،تُهدسفَتَو جِدسى الْمصتُ حعمفَج ،جِدستُ ِإلَى الْمع

اتَّبعتُهـا   فَ-صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم-عبد اللَّه بن مسعود َأجِب رسوَل اللَّه   : جاءت الْجارِيةُ، فَقَالَتْ  
 مـن نَخْـٍل،    وفي يده عسيب ����رسوُل اللَّه خَرجوَأنَا َأرجو الْعشَاء، حتَّى ِإذَا بلَغَتُ مقَامي 

ما شَاء اللَّه، فََأعادهـا     : قُلْتُ» انْطَلقْ َأنْتَ معي حيثُ َأنْطَلقْ    " : فَعرض بِه علَى صدرِي، فَقَالَ    
َأقُولُ     ع كُلُّ ذَِلك ،اترثَلَاثَ م يقَد         : لالْغَر يعقنَا بتَّى َأتَيح هعانْطَلَقْتُ مفَانْطَلَقَ و ،اللَّه ا شَاء(٥)م ،

 .(٦).................. "اجلس فيها ولَا تَبرح حتَّى آتيك" : فَخَطَّ بِعصاه خَطا، ثُم قَاَل
 
 

                                                 
 ] .٣/٢٣٤[ريب الحديث واألثر النهاية في غ)   ١(
)٢(   ييصصالْم) :    هذه : ولى مشددةبين الصادين المهملتين، األ) بكسر الميم والياء المنقوطة باثنتين من تحتها

النسبة إلى بلدة كبيرة على ساحل بحر الشام، يقال لها المصيصة، وقد استولت الفرنج عليها، وهي في أيديهم                  
 ] .٣١٥ / ٥ للسمعاني األنساب[، إلى الساعة

  .]٢٠٧: تقريب التهذيب ص[ ، الربيع بن نافع أبو توبة الحلبي: هو)   ٣(
 بفتح الثاء المثلثة والقاف والفاء، هذه النسبة إلى ثقيف، وهو ثقيف بن منبه بن بكر بن هـوازن                 : الثقفي)   ٤(

 ] .٥٠٨ / ١للسمعاني األنساب [،  البالد في منها وانتشرت بالطائف القبيلة هذه أكثر ونزلت
  .]٤٧٣/ ١معجم البلدان [، مقبرة أهل المدينة: بقيع الغرقد)   ٥(
  .٢٨٧١ ح رقم ]١١٤-١١٣/ ٤[مسند الشاميين )   ٦(



 ١٠

 
 : الحديثتخريج

من طريق أبي زيد مولى عمرو بن       ) كالهما بنحوه ( الكبير،    في (٢)والطبراني،  (١)أحمدأخرجه  
 في األوسط، من طريق موسى بن علي بن ربـاح عـن أبيـه،               (٣)الطبرانيحريث، وأخرجه   

 .عن ابن مسعود ) وعلي بن رباحأبي زيد: كالهما(
 

 :دراسة رجال اإلسناد
- لَّامٍوَأبألسود الحبشي ممطور ا: س . 
 .(٥)غالب رواياته مرسلة ولذا ما أخرج له البخاري: ، وقال الذهبي(٤)ثقَة: قال العجلي 

 .(٧) ثقة يرسل:، وقال ابن حجر(٦) وذكره ابن حبان في الثقات
 :قال الباحث

 (٨)ابـن أبـي حـاتم     :  من سل، فاشتهر باإلرسال حيث ذكره كلُّ     خالصة القول فيه أنه ثقة ير     
 .، وفي الحديث أرسل عن رجٍل مبهمٍ، وإرساله لم يتميزفي كتب المراسيل ،(٩)والعالئي

 
 
، وبدر  (١١)، والذهبي في تاريخه   (١٠)ذكره ابن عساكر في تاريخه    ،  محمد بن عبدة المصيصي    -

 .تعديالً وال جرحاً فيه وايذكر لمو، (١٢)ال أعرف له ترجمة :الدين العيني وقال
 .ال تعديالًلم أجد فيه جرحاً و: قال الباحث

 
 . باقي رجال اإلسناد ثقات -
 

                                                 
 . ٤٣٨١ ح رقم ]٣٩١/ ٧[مسند أحمد  )   ١(
  .٩٩٦٦ ح رقم ]٦٥/ ١٠[المعجم الكبير  )   ٢(
  .٨٩٩٥ ح رقم ]١٧/ ٩ [المعجم األوسط    )٣(
 .]٢٩٦/ ٢[ الثقات معرفة   ) ٤(
 .]٢٩٣/ ٢[الكاشف     )٥(
 .]٤٦٠/ ٥[الثقات     )٦(
 .]٥٤٥ص[تقريب التهذيب     )٧(
 .  ٣٨٨ ترجمة ]٢١٥: ص[المراسيل البن أبي حاتم     )٨(
 .٧٩٧ ترجمة ]٢٨٦: ص[جامع التحصيل       )٩(
  .٦٧٠١ ترجمة ]١٦٥/ ٥٤[تاريخ دمشق     )١٠(
  .٤٧١ ترجمة ]٢٧٤/ ٢١[م تاريخ اإلسال)    ١١(
  .]٥٤٨/ ٣[مغاني األخيار في شرح أسامي رجال معاني اآلثار     )١٢(



 ١١

 
 

 :الحكم على الحديث
 :إسناده ضعيف، فيه

 . مجهول العين عن رجل سلَّامٍوَأب حيث روى : في السندإلبهام ا-
 .(١)ضعيف اإلسناد:  محمد بن عبدة مجهول الحال، والحديث ضعفه األلباني فقال-

 . ولكن دون لفظة ابن األثير، (٢)أخرجه مسلم في صحيحه وأصل الحديث صحيح حيث 
 
 
 
 
 
 

********** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .]١٣٨/ ٣ [سلسلة األحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في األمة)  ١(
 .٤٥٠ح رقم ] ١/٣٣٢[صحيح مسلم ، كتاب الصالة، باب الجهر بالقرءة في الصبح والقراءة على الجن، )٢(



 ١٢

 

 :قال ابن األثير رحمه اهللا
* نْهملة     ويثُ قَيدح »    نخلة بيسده عوبيقشُمـ  » و كَذَا يـ  ه ـه  را،غّصروى مب :وجمعـسع 

 .(١)بضمتين

 )٤ (حديث رقمال
 َأبـو  عمر بن حفْص ثنا ،(٣)الْكَشِّي (٢)مسلمٍ بوَأ حدثَنَا: قال اإلمام الطبراني رحمه اهللا    

رمع رِيرالض يضوثَنَا ح ،(٤)الْحدحاذُ وعم نثَنَّى بُل ،الْمالْفَضو نابِ ببو الْحيفَةَ، َأبثنا: قَالَا خَل 
دباِهللا ع نارِ بونِ سةَ بامنِ قُدةَ بنَزنْ عالْعرِيثَنَا ح ،(٥)بدحو قُوبعي ناقَ بحِإس يمخَرثنا ،(٦)الْم 

فَّانع نمٍ، بلسثَنَا ح مدحو دمحم نا بكَرِيز ثنا ،(٧)الْغَلَابِي دباِهللا ع نب  ـاءجـ الْ ر  ح ،(٨)دانيغُ
 عاِئـشَةَ  بـنِ  محمـد  بـن  اِهللا عبيـد  ثنا ،(٩)الْمستَملي الدميك َأبِي بنِ هشَامِ بن محمد وحدثَنَا
يمثنا: قَالُوا ،(١٠)التَّي دباِهللا ع نانٍ بسح رِينْبو الْعَأب ،دنَيي َأخُو الْجنبٍ بكَع رِينْبي  الْعثَتْنـدح 
تَايدةُ جيفةُ صبيحدنَ وةَ تَاببلَيكَانَتَا ،عو تَيبِيبلَةَ، رقَي لَةَ َأنةَ بِنْتَ قَيمخْرا ،(١١)ممثَتْهدـا،  حَأنَّه 
 منْها هابنَات فَانْتَزع تُوفِّي، ثُم النِّساء لَه فَولَدتْ ،(١٢)جنَابٍ بني َأخي َأزهر بنِ حبِيبِ تَحتَ كَانَتْ

                                                 
 .]٢٣٤/ ٣[النهاية في غريب الحديث واألثر  )  ١(
 .]٣٦/ ٧تاريخ بغداد [  ،إبراهيم بن عبد اهللا بن مسلم :هو)   ٢(
 هذه النسبة إلى كش، قرية على ثالثة فراسخ من جرجان ،بفتح الكاف وتشديد الشين المعجمة: الكشي)   ٣(

 ].٧٧ / ٥األنساب للسمعاني [،  على الجبل  
)٤  (الحوالحـوض ، حاء المفتوحة المهملة وسكون الواو والضاد المعجمة، هذه النسبة إلى الحوض بال: يوض 

 ].٢٨٩ / ٢األنساب للسمعاني [، بالبصرة موضع
)٥   (بني العنبر ، وهـم  : " هذه النسبة إلى .بفتح العين المهملة، وسكون النون، وفتح الباء الموحدة،       : نبريالع

 ].٢٤٥ / ٤األنساب للسمعاني  .[ي العنبر بن عمرو بن تميمتميم، ينسبون إلى بن جماعة من بني
)٦ (بضم الميم، وفتح الخاء المعجمة، وتشديد الراء المكسورة، هذه النسبة إلى المخرم، وهي محلة              : خرميالم

 ].٢٢٣ / ٥األنساب للسمعاني [،ببغداد، وإنما قيل له المخرم الن بعض ولد يزيد بن المخرم نزلها فسميت به
هذه النسبة إلى غالب وهـو      .بفتح الغين المعجمة وتشديد الالم ألف وفي آخرها الباء الموحدة         : البيالغً  ) ٧(

 ].٣٢١ / ٤األنساب للسمعاني   [.والد خالد بن غالب البصري
النسبة إلى غدانة بـن      هذه .بضم الغين المعجمة وفتح الدال المهملة المخففة وفي آخرها النون         : دانيالغُ)  ٨(

 ].٢٨٣ / ٤األنساب للسمعاني [،  ع بن حنظلةيربو
)٩  (بضم الميم، وسكون السين المهملة، وفتح التاء المنقوطة اختص بهذه النسبة جماعـة كثيـرة               : ستمليالم

 ].٢٨٧ / ٥األنساب للسمعاني [ ،   كابر والعلماءكانوا يستملون لأل
 ].٤٩٨ / ١نساب للسمعاني األ[ ،  اسمها تيم" قبائل " هذه النسبة إلى : التيمي)  ١٠(
 صـلّى " النبي إلى هاجرت،   وهو الصحيح  ، العنبرية : وقيل ، العنزية :وقيل. قيلة بنت مخرمة الغنوية   )   ١١(

 ١٩٠٦/ ٤االستيعاب في معرفة األصحاب     انظر[ .وائل بن بكر بني وافد حسان بن حريث مع "وسلّم عليه اللَّه
  .]٢٤٥/ ٦ أسد الغابة و
معجم البلدان  [هو موضع بين العراق والشام    : لفتح،وهو الفناء وما قرب من محلّة القوم، وقيل       با:جنَاب)   ١٢(
١٦٤/ ٢[. 



 ١٣

بَأثْو نب رهَأز ،نهمتْ عجي فَخَرتَغةَ تَبابحوِل ِإلَى الصسي  �اِهللا رِل فـلَامِ،  َأوكَـتْ  الِْإسفَب 
 مـن  لَهـا  (٣)سبيج علَيها َأصغَرهن وهي (٢)رصةُفالْ هاتَْأخَذَ كَانَتْ قَد ،(١)حديباء منْهن جويرِيةُ
وفا ،صتَهمحا فَرلَتْهتَما، فَاحهعا منَميا فَبمكَانِ هتَل (٤)تَرمالْج انْتَفَ ِإذج(٥)ت  ،نَـبالَْأر  فَقَالَـت 

اءبيدالْح اِهللا لَا: ةُيالْقَصاُل لَا وزي كبلَى كَعَأع نبِ مكَع بي َأثْوذَا فه يثدا، الْحدَأب ثُم الَم شَنَّح 
،لَبالثَّع تْهما فَسماس رلَبِ غَينُسميه الثَّع دباِهللا ع نانٍ بستَّى .............. ،حح  ـاءـلٌ  ججر 

 الـسلَام  وعلَيـك : � اِهللا رسـولُ  فَقَاَل اِهللا، رسوَل يا علَيك السلَام: فَقَاَل الشَّمس اتَفَعت بعدما
ـ  وبيده نَقَضتَا وقَد ،(٨)بِزعفَرانٍ كَانَتَا قد (٧)ملَيتَينِ (٦)َأسماُل وعلَيه اِهللا ورحمةُ عسيب  نَخْلَـة 
رقَصم  قْـشُو(٩)م قَفْر رنِ غَيتَيخُوص نم لَاهَأع دقَاع اءفُصا ،(١٠)الْقُرتُ فَلَمَأيـولَ  رساِهللا ر � 

 الْمـسكينَةُ  (١١)ُأرعـدت  اِهللا رسوَل يا: جليسه لَه فَقَاَل الْفَرق، من ُأرعدتُ الْجِلْسة في لْمتَخَشِّعا
 رسوُل اقَالَه فَلَما السكينَةُ علَيك مسكينَةُ يا: ظَهرِه عنْد وَأنَا ِإلَي ينْظُر ولَم: � ِ اهللا رسوُل فَقَاَل
 .(١٢)................."الرعبِ من قَلْبِي في دخََل كَان ما عنِّي اُهللا َأذْهب � اِهللا
 

 :تخريج الحديث
 (١٥)ابن أبي عاصم  و في الطبقات بنحوه،     (١٤)، وابن سعد  اً في سننه مختصر   (١٣)أخرجه الترمذي 

 عن عبـد اهللا  ، عفان بن مسلم من طريق ) مأربعته( في سننه مختصراً،     (١٦)والبغوي مختصراً،
 .مخْرمةَ بِنْت قَيلَة عن ،علَيبةَ بنَتَا ودحيبة صفية عن ،بن حسانا
 

                                                 
 .]٣٠٠/ ١لسان العرب انظر [ ما ارتَفَع وغَلُظَ من الظَّهر: والحدب: قَاَل.  تَصغير حدباءهيوُ:الحديباء)  ١(
 .]٤٣٢/ ٣ غريب الحديث واألثر النهاية في[ ،   ي ريح الحدبأ:الفرصة)  ٢(
وقيَل هو ثوب صوفْ    . هو تَصغير سبِيجٍ، كَرغيف ورغَيف وهو معرب شَبى، ِللْقَميصِ بِالْفَارِسية         :سبيح)  ٣(

 .]٣٣١/ ٢النهاية في غريب الحديث واألثر .[أسود
 .]٥٣/ ٣غريب الحديث للقاسم بن سالم انظر[، ريعالس السير علَى يحمالنهما َأي:  ترتكان )٤(
 .]٨٨/ ٥النهاية في غريب الحديث واألثر .[َأي وثَبتْ:   انتفجت )٥(
 .]٤٠٣/ ٢النهاية في غريب الحديث واألثر [  .   الخَلَق من الثِّياب: السمُل)  ٦(
 .]٤٠٤/ ٢في غريب الحديث واألثر النهاية [  .الملية تَصغير المالَءة ، وهي اإلزار)  ٧(
 .]٣٢٤/ ٤لسان العرب [،  الصبغُ الْمعروفُ، وهو من الطِّيبهو: لزعفَرانا)  ٨(
  .]٦٦/ ٤النهاية في غريب الحديث واألثر [    .َأي مقْشور عنْه خُوصه: مقشو)  ٩(
 .]٤٧/ ٤ة في غريب الحديث واألثر النهاي[. هي جِلْسة المحتبي بيديه: القرفصاء )  ١٠(
)١١  (ابرطاِلاضو عالْفَز يهةُ ودع٣/ ٢تحفة األحوذي [، الر[. 
  .١ ح رقم ]٩/ ٢٥ [المعجم الكبير   )١٢(
 .٢٨١٤ ح رقم ]١٢٠/ ٥ [سنن الترمذي )  ١٣(
 .]٣١٧/ ١ [الطبقات الكبرى   )١٤(
 .٣٤٩٢ ح رقم ]٢٦٢/ ٦ [اآلحاد والمثاني البن أبي عاصم   )١٥(
 .٣٣٥٦  ح رقم ]٣٢٣/ ١٢[  ، كتاب اإلستئذان، باب كيفية الجلوسشرح السنة  )١٦(



 ١٤

 
 مختصراً، وابن أبـي     (٢) والبخاري في األدب المفرد    ، في سننه مختصراً   (١)وأخرجه أبو داود  

من طريق موسى   ) أربعتهم( في السنن الكبرى بنحوه،      (٤) والبيهقي ،(٣)خيثمة في تاريخه بنحوه   
) ثالثتهم( بنحوه،   (٧) بنحوه، والمزي  (٦)أبو نعيم ، و مختصراً (٥)وأخرجه أبو داود  ابن إسماعيل،   

 مختصراً، من طريق يعقوب بـن إسـحاق،     (٨)، وأخرجه الطحاوي  من طريق حفص بن عمر    
يعقوب موسى وحفص و  : أربعتهم(،  بنحوه، من طريق عبيد اهللا بن محمد       (٩)وأخرجه أبو نعيم  

 .عن عبد اهللا بن حسان به) وعبيد اهللا
  :دراسة رجال اإلسناد

 .(١٠)هـ٩٠ ت المخرمي الضبي الحسن أبو إبراهيم بن إسحاق بن يعقوب-
كتبنا عنْه في حياة جـدي ثُـم         ابن المنادي وقال  ،  (١٢)، واأللباني (١١)الدراقطني:  من ضعفه كالً 

أوجب التحذير عنْه، وذلك بعد معاتبة وتوقيف        ما   - لنا من انبساطه في تصريح الكذب      -ظهر
 .(١٣)فرمينا كل ما كتبنا عنْه، نحن وعدة من أهل الحديث، متواتر

 . ضعيف  :قال الباحث
 .هـ٢٩٠محمد بن زكريا الغالبي ت -

 .(١٤)اًحداث والمغازي وغيرذلك وكان ثقة صادقالرواة للسير واأل أحدوقال  :وثقه ابن النديم
 ِلَأنَّـه فـي     ،كَان صاحب حكايات وأخبار يعتَبر حديثه ِإذا روى عن الثِّقَـات          : نوقال ابن حبا  

 .(١٥)رِوايته عن المجاهيل بعض الْمنَاكير

                                                 
 .٤٨٤٧ ح رقم ]٢٦٢/ ٤ الرجِل جلُوسِ في باب، سنن أبي داود)    ١(
 .١١٧٨ ح رقم ]٤٠٢:  ص[األدب المفرد    )٢(
 .٣٥٦٢ ح رقم ]٨٢٩/ ٢ [تاريخ ابن أبي خيثمة     )٣(
 .٥٩١٥ ح رقم ]٣٣٣/ ٣ [ن الكبرى السن    )٤(
 .٤٨٤٧ ح رقم ]٢٦٢/ ٤ الرجِل جلُوسِ في باب، سنن أبي داود)    ٥(
 .٧٨١٦ ح رقم ]٣٤٢٨/ ٦ [معرفة الصحابة     )٦(
 .]٢٧٥/ ٣٥[تهذيب الكمال في أسماء الرجال     )٧(
 .١٠٥٨ ح رقم ]١٧٧/ ١ [شرح معاني اآلثار    )٨(
 .٧٨١٦ ح رقم ]٣٤٢٨/ ٦ [ معرفة الصحابة )   ٩(
 .]٤٢٤/ ١٦[تاريخ بغداد )   ١٠(
 .]١٦٠ ص[سؤاالت الحاكم للدارقطني)   ١١(
 .]٦٤/ ٤ [األحاديث الضعيفة سلسلة )   ١٢(
 .]٤٢٤/ ١٦[تاريخ بغداد )    ١٣(
  .]١٣٨:  ص[الفهرست)   ١٤(
 .]١٥٤/ ٩ [الثقات  )   ١٥(



 ١٥

 .(٢)تكلم فيه: وقال ابن مندة، (١)يضع الحديث: وتكلم فيه العلماء فقال الدارقطني
وقال الخليلي: يهف تَكَلَّميفَ معالبيهقي، وقال(٣)ض :وكتْر(٥)ضعيف: ، وقال ابن عساكر(٤)م. 

وقال قـي    ،(٨)كذاب:، وقال في موضع آخر    (٧)متهم: ، وقال الذهبي  (٦)كَذَّاب:وقال ابن الجوزي  
 .(١٠)ضعيف: ، وقال ابن حجر(٩)ضعيف :موضع آخر
 .ضعيف : قال الباحث

  -صرو الغداني الْبمو عر َأبمن عن رجاء بد اللَّه بب(١١)هـ٢٢٠ تّ رِيع. 
ـ  كان ثقـة وقال : ، ووثقه أبو حاتم(١٢) ال بأس به صدوقاًكان شيخاً: قال ابن معين   ، (١٣)ىرض
، (١٦)وذكره ابن حبان في الثقـات ، (١٥)يعقوب بن سفيانثقه و و ،(١٤)لَيس به بأس  : وقَال النَّسائي 

  ،(١٨)الحافظ الثقة: ، وقال في موضع آخر(١٧)من ثقات البصريين ومسنديهم: ووثقه الذهبي وقال
 .(١٩)اجتمع أهل البصرة على عدالة عبد اللَّه بن رجاء: علي بن المديني قَالو

سئل أبو زرعة عنه فجعـل يثنـي        ، و (٢٠)صدوق: قال العجلي واعتدل فيه بعض العلماء حيث      
صدوق  :، وقال ابن حجر   (٢٢)صدوق: ، وقال الذهبي  (٢١)إسرائيلحسن الحديث عن    : عليه وقال 

  .  (٢٣) قليالًيهم
                                                 

 .]١٤٨:  ص[سؤاالت الحاكم للدارقطني)   ١(
 .]٥٥٠/ ٣[ميزان االعتدال )   ٢(
 .]٥٢٩/ ٢ [اإلرشاد في معرفة علماء الحديث للخليلي)  ٣(
 .]٤٢١/ ١[شعب اإليمان )   ٤(
 .]٣٧٣/ ٥٧[تاريخ دمشق )   ٥(
 .]٣٧/ ٢ [الموضوعات البن الجوزي)   ٦(
 .]٣٢٥/ ١[ميزان االعتدال )   ٧(
 .]١٦٦/ ٣[ نفس المرجع السابق)   ٨(
 .]٥٥٠/ ٣ [ابقنفس المرجع الس)   ٩(
 .]١٦٨/ ٥[لسان الميزان )  ١٠(
 .]٤٩٩/ ١٤[تهذيب الكمال في أسماء الرجال ، و ]٩١ / ٥[التاريخ الكبير )  ١١(
 .]١٨١:  ص [ رواية الدارمي-تاريخ ابن معين )  ١٢(
 .]٥٥/ ٥ [الجرح والتعديل )  ١٣(
 .]٤٩٩/ ١٤ [تهذيب الكمال في أسماء الرجال)  ١٤(
 .]٣٧٥/ ٣ [لمعرفة والتاريخ)  ١٥(
 .]٣٥٢/ ٨[الثقات )  ١٦(
 .]٤٢١/ ٢[ميزان االعتدال )  ١٧(
 .]٢٩٦/ ١[تذكرة الحفاظ )  ١٨(
 .]٤٤٩/ ١٤[تهذيب الكمال في أسماء الرجال )  ١٩(
 .]٢٩/ ٢[الثقات معرفة )  ٢٠(
 .]٥٥/ ٥ [الجرح والتعديل )  ٢١(
 .]٣٣٨/ ١[المغني في الضعفاء )  ٢٢(
 .]٣٠٢: ص[تقريب التهذيب )  ٢٣(



 ١٦

صـدوق، وهـو كثيـر الغلـط        : علـي الـصيرفي    بن عمرووتكلم فيه بعض العلماء فقال      
، وقال فـي    (٣)كثير التصحيف، وليس بِه بأس    :  وقال بن معين ، وا (٢)ليس بحجة  (١)والتصحيف
 .(٤) ليس من أصحاب الحديث:موضع آخر
 :قال الباحث

حديث، فقد وثقه ابن معين والنسائي وأبو حاتم         أنه ثقة تكلم فيه بتصحيف ال      خالصة القول فيه  
 .وهم من المتشددين 

 - دمحم نشَامِ بنِ هَأبِي ب كيمي الدلتَمس(٥)هـ٢٨٩ ت الْم. 
كتـب النـاس عنـه      : ، وقال ابـن المنـادي     (٧)ال بأس به  : وقال الدراقطني  ،(٦)وثقه الخطيب 

 .(١٠)من أكابر مشايخ الطّبراني :العماد الحنبلي، وقال ابن (٩)موثق: ، وقال الذهبي(٨)صدوق
 . صدوق ال بأس به: قال الباحث 
 .(١١)هـ١٤٥ ت  أبو الجنيد العنبري لقبه عتريس،عبد اهللا بن حسان التميمي-

 زعموا َأن عبد اللَّه بن حسان كان إذا قَعد احتَوشَه           :(١٢) أبو بكر بن أبي خيثمة في تاريخه       قال
اس، فَصار يحدثهم حديثَه بعشرة، ثُم بخمسة، ثُم بدرهمينِ، ثم بأربعة دنانير، ثـم حـديثين                النَّ

 وقال ابـن    ،(١٥)لم أر به بأساً   :  وقال مرةً  ،(١٤)ثقة :وقال الذهبي  ،(١٣)بدرهم، ثم حديث بِدانقَينِ   
 .(١٦)مقبول: حجر

  .ثقة : قال الباحث 

                                                 
توضيح األفكار لمعاني تنقيح األنظـار      [، تحويل الكلمة من الهيئة المتعارفة إلى غيرها         :والتصحيف ه )   ١(
٢٤٠/ ٢[. 
 .]٥٥/ ٥ [الجرح والتعديل )   ٢(
 .]٤٩٩/ ١٤[تهذيب الكمال في أسماء الرجال )   ٣(
 .]٢١٠/ ٥[تهذيب التهذيب )   ٤(
 .]٥٧٤/ ٤[تاريخ بغداد )   ٥(
 .]٥٧٤/ ٤[ ع السابقنفس المرج)   ٦(
 .]١٣٩:  ص[سؤاالت الحاكم للدارقطني)   ٧(
 .]٥٧٤/ ٤ [تاريخ بغداد  )  ٨(
 .]١٨٥/ ٣[ميزان االعتدال  )  ٩(
 .]٣٧٥/ ٣ [شذرات الذهب في أخبار من ذهب)  ١٠(
 .]٧٣/ ٥ [ ، للبخاريالتاريخ الكبير)  ١١(
 .]٨٣٩/ ٢ [ تاريخ ابن أبي خيثمةالمعروفالتاريخ الكبير )  ١٢(
 ،من اَألوزان، وربما قيَل داناقٌ كَما قَالُوا للدرهمِ درهام، وهو سدس الدرهم: الدانق والدانَقُ: دنق)  ١٣(
 .]١٠٥/ ١٠لسان العرب  انظر [
 .]٥٤٥/ ١[الكاشف )  ١٤(
 .]٢٩٢/ ١٠ [تاريخ اإلسالم    )١٥(
 .]٣٠٠: ص[تقريب التهذيب )  ١٦(



 ١٧

 
 
-يبةلَصفية بنت ع: 
 .(٢)بن حسان عنها ال تعرف إال من رواية عبد اهللا: ،وقال الذهبي(١)كرها ابن حبان في الثقاتذ

 .(٣)مقبولة: وقال ابن حجر
 .صدوقة: قال الباحث

 
- يبةلَدحيبة بنت ع:  
 .(٦)مقبولة: ، وقال ابن حجر(٥)قتثو:، وقال الذهبي(٤)ذكرها ابن حبان في الثقات  

 .صدوقة: قال الباحث
 

 .اقي رجال اإلسناد ثقات  ب-
 

 :الحكم على الحديث
 :إسناده ضعيف، فيه

 بأكثر  قد تابعهما اإلمام الطبراني   لو محمد بن زكريا الغالبي، ويعقوب بن إسحاق ضعيفان،          -
 .من متابعة في نفس الحديث

 .(٧)  باني األل وعليه يرتقي الحديث للحسن لغيره، والحديث حسنه:قلت
 
 
 
 

********** 
 

                                                 
  .]٤٨٠/ ٦ [الثقات )  ١(
  .]٦٠٨/ ٤[ميزان االعتدال )  ٢(
 .]٧٤٩: ص[تقريب التهذيب )  ٣(
  .]٢٩٥/ ٦ [لثقات ا)  ٤(
 .]٥٠٧/ ٢ [الكاشف)  ٥(
 .]٧٤٦: ص[ تقريب التهذيب)  ٦(
 .]١٥٧/ ٥[سلسلة األحاديث الصحيحة )  ٧(



 ١٨

 
 

 : ابن األثير رحمه اهللاقال
 َأي تَظْهر لَه وتَجتَمع عنْده:  جمع يعسوب،"فتَتْبعه كنُوزها كيعاسيب النَّحل" ومنْه حديثُ الدجاِل

 .(١)النَّحُل علَى يعاسيبِها كَما تَجتَمع

 
 )٥ (حديث رقمال

َأبو خيثَمةَ زهير بن حربٍ، حدثَنَا الْوِليد بن مسلمٍ، حدثَنَا ": "رحمه اهللا"مسلم  قال اإلمام
            ابِرٍ الطَّـاِئيج نى بيحي يثَندابِرٍ، حنِ جب زِيدي ننِ بمحالر دبي عثَندـصٍ    (٢)حمـي حقَاض ، ،

 حدثَني 
     َأبِيه نرٍ، عيبج ننِ بمحالر دبع ج   يمرضرٍ الْحنِ نُفَيرِ بي(٣)ب      انعـمس نب اسالنَّو عمس (٤)، َأنَّه 

لَابِي٥(الْك(    نب دمحي مثَندح وح ،  ازِيالر انره(٦)م-    اللَّفْظُ لَهثَنَا    - وـدمٍ، حلسم نب ِليدثَنَا الْودح 
   زِيدي ننِ بمحالر دبـنِ                عـرِ بيبنِ جنِ بمحالر دبع نع ،ابِرٍ الطَّاِئينِ جى بيحي نابِرٍ، عنِ جب 

         انعمنِ ساسِ بنِ النَّورٍ، عنِ نُفَيرِ بيبج َأبِيه نرٍ، عوُل اهللاِ  : ، قَالَ �نُفَيسر اَل ذَاتَ  � ذَكَرجالد
ما : ع، حتَّى ظَنَنَّاه في طَاِئفَة النَّخِْل، فَلَما رحنَا ِإلَيه عرفَ ذَِلك فينَا، فَقَالَ            غَداة، فَخَفَّض فيه ورفَّ   

يا رسوَل اِهللا ذَكَرتَ الدجاَل غَداةً، فَخَفَّضتَ فيه ورفَّعتَ، حتَّى ظَنَنَّاه فـي طَاِئفَـة     : شَْأنُكُم؟ قُلْنَا 
دونَكُـم، وِإن    (٨)، ِإن يخْرج وَأنَا فيكُم، فََأنَا حجِيجه      (٧)غَير الدجاِل َأخْوفُني علَيكُم   : اَلالنَّخِْل، فَقَ 

 يخْرج ولَستُ فيكُم، فَامرٌؤ حجِيج نَفْسه واُهللا خَليفَتي علَى كُلِّ مسلمٍ،

                                                 
 .]٢٣٥/ ٣[النهاية في غريب الحديث واألثر)  ١(
اللباب في تهذيب األنساب    [، وهي تقع في اليمن،      اء وسكُون الْألف  هذه النِّسبة ِإلَى طي        بِفَتْح الطَّ  :الطَّاِئي)  ٢(
  .]٣٢٦:  نهاية األرب في معرفة أنساب العرب ص، و٢٧١/ ٢
)٣  (يمرضبفتح الحاء المهملة وسكون الضاد المنقوطة وفتح الراء، هذه النسبة إلى حضرموت وهـي              : الْح

 ].٢٣٠ / ٢األنساب للسمعاني  . [من أقصاهامن بالد اليمن 
سـتيعاب فـي   اإل[.  وألبيه صحبةله ،الشاميين في معدود ،  النواس بن سمعان بن خالد بن عبد اللَّه  :  هو  )٤(

 .]٥٩١/ ٤أسد الغابة  و١٥٣٤/ ٤معرفة األصحاب 
)٥  (من قبائل العرب، دذه النسبة إلى عده، بكسر الكاف بعدها الالم ألف وفي آخرها الباء الموحدة: البيالك 

 ].١١٦ / ٥األنساب للسمعاني [، "صلى اهللا عليه وسلم" ، جد النبيكالب بن مرة: منهم

، بفتح الراء والزاي المكسورة بعد االلف، هذه النسبة إلى الري، وهي بلدة كبيرة من بالد الديلم: الرازي)   ٦(
  .]٥٤٤/ ٢ معجم البلدان ،و٢٣ / ٣ساب األن[ تقع في البحرين،  اليمامة فيأرضوهي 

شرح النووي  [،  علَيكُم خَوفي َأخْوفُ الدجاِل غَيرِ خَوفُ: ، وقيل غَير الدجاِل َأخْوفُ مخُوفَاتي علَيكُم    :أي)   (٧
 .]٦٤/ ١٨على مسلم 

 .]٣٤١/ ١ثر النهاية في غريب الحديث واأل[،   الدِليُل والبرهان:الحجة)   ٨(



 ١٩

 
 

، فَمن َأدركَه منْكُم، فَلْيقْرْأ     (٣)، كََأنِّي ُأشَبهه بِعبد الْعزى بنِ قَطَنٍ      (٢)افَئة، عينُه طَ  (١)ِإنَّه شَاب قَطَطٌ  
يمينًا وعاثَ شمالًا، يا     (٥)فَعاثَ  بين الشَّْأمِ والْعراق،   (٤)علَيه فَواتح سورة الْكَهف، ِإنَّه خَارِج خَلَّةً      

َأربعون يوما، يوم كَسنَة، ويوم ":  وما لَبثُه في الَْأرضِ؟ قَاَل،يا رسوَل اِهللا:  قُلْنَا، فَاثْبتُواعباد اِهللا
     كُمامكََأي هامَأي اِئرسو ،ةعمكَج مويرٍ، ووَل اهللاِ  :  قُلْنَا "كَشَهسا ري،    ي كَسالَّذ موالْي ينَا   فَذَِلكَأتَكْف ،نَة

 : وما ِإسراعه في الَْأرضِ؟ قَاَل،يا رسوَل اِهللا:  قُلْنَا"لَا، اقْدروا لَه قَدره": فيه صلَاةُ يومٍ؟ قَاَل
جِيبون لَه، فَيْأمر السماء كَالْغَيث استَدبرتْه الريح، فَيْأتي علَى الْقَومِ فَيدعوهم، فَيْؤمنُون بِه ويستَ" 

     متُهارِحس هِملَيع وحفَتُنْبِتُ، فَتَر ضالَْأرو ،رطا    (٦)فَتُما كَانَتْ ذُرَل ما،   (٧)، َأطْووعرض غَهبَأسو ،
 راصخَو هدَأم(٨)و       قَو هلَيع وندرفَي موهعدفَي ،مي الْقَوْأتي ثُم ،      ونبِحـصفَي ،مـنْهرِفُ عنْصفَي ،لَه

فَتَتْبعـه  َأخْرِجِي كُنُـوزك،    : ممحلين لَيس بَِأيديهِم شَيء من َأمواِلهِم، ويمر بِالْخَرِبة، فَيقُوُل لَها         
رميـةَ  (٩)زلَتَينِبه بِالسيف فَيقْطَعه جِا، فَيضرِ، ثُم يدعو رجلًا ممتَلًئا شَبابكُنُوزها كَيعاسيبِ النَّحلِ 

  "(١١) .................، ثُم يدعوه فَيقْبُِل ويتَهلَُّل وجهه(١٠)الْغَرضِ
 
 

 :تخريج الحديث
 .تفرد به مسلم دون البخاري 

 
 
 

                                                 
 .]٣٣٤/ ٢النهاية في غريب الحديث واألثر [،  الشَّديد الجعودة: القَطط)  ١(
  . ]١٥٠/ ١فتح الباري البن حجر [،   َأي مطموسة وفي وصفها َأيضا ممسوحة وغير ناتئة:طافئة)  ٢(
الطبقات الكبرى  [. ، وكان يشبه الدجال   الْجاهلية في هلَك خُزاعةَ منعبد الْعزى بن قَطَنِ بنِ عمرِو       : هو)  ٣(
  .]٤٨٨/ ٦فتح الباري البن حجر ، و٢٥٠/ ٤
  .]٧٣/ ٢النهاية في غريب الحديث واألثر [،َأي في طَرِيق بينهما:خلة)  ٤(
  .]٣٢٧/ ٣النهاية في غريب الحديث واألثر [.  الْفَسادهو : العيث)  ٥(
  .]٣٥٨/ ٢ة في غريب الحديث واألثر ايالنه[،  الماَشية:لسارِح والسارِحةُ سواءالسرح وا)  ٦(
 .]١٥٦/ ٢غريب الحديث البن قتيبة انظر[ى الشيء ، َأعلَ: الذِّروة)  ٧(
)٨  ( را خَواصهدعها وأتَمها:َأمسأو ٣٠٩/ ٤النهاية في غريب الحديث واألثر [ ،   َأي[.  
 .]٥٠٦/ ٢الدالئل في غريب الحديث انظر[ ،القطْعة: زلَةُ بالكسرالجِ)   ٩(
النهاية في غريـب    [ .َأراد َأنَّه يكُون بعد ما بين القطْعتَين بِقَدر رمية السهم ِإلَى الهدف           . الهدف: الغَرض) ١٠(

 .]٣٦٠/ ٣الحديث واألثر 
 .٢٩٣٧ ح رقم ]٢٢٥٠/ ٤[اب ذكر الدجال وصفته وما معه كتاب الفتن وأشراط الساعة، بصحيح مسلم )١١(



 ٢٠

 
  :دراسة رجال اإلسناد

ثقة؛ ولكنه  ،  (١)١٩٥ هـ أو    ١٩٤و العباس الدمشقي، ت     ، موالهم أب  الوليد بن مسلمٍ القُرشي   -
، وذكره ابن حجر فـي الطبقـة الرابعـة مـن            (٢)مكثر من التدليس وبخاصة تدليس التسوية     

فـي هـذا    ، التي ال بد أن يصرح فيها بالسماع، ولقد صرح بالسماع من شـيخه               (٣)المدلسين
 .الحديث 

 .(٤)هـ١٢٦تُوفِّي  .ياض القَيمصو الحرٍمو عب َأ،الطَّاِئي انس حيحيى بن جابِر بنِ-
سـل  ير ،ثقـة : وقال ابن حجر  ،  (٨)وذكره ابن حبان في الثقات     ،(٧) (٦)ودحيم ،(٥)وثقه العجلي 

(١١)صدوق: ، وقال الذهبي(١٠)صالح الحديث: وقال أبو حاتم، (٩)اكثير. 
 :قال الباحث

، كمـا أنـه     (١٢) في كتب المراسيل   لرحمنِ بنِ جبيرِ  عبد ا ثقة مرسل، ولم يذكر أنه أرسل عن        
 .صرح بالسماع منه في الحديث

 
 . باقي رجال اإلسناد ثقات-
 
 

********** 
 
 

                                                 
 .]٨٦/ ٣١ [تهذيب الكمال في أسماء الرجال)   ١(

 .]٥٨٤: تقريب التهذيب ص،  و٥٣٣: من تكلم فيه وهو موثق ت الرحيلي صانظر  [ )٢(
 ] .٥١ص [ طبقات المدلسين   )  ٣(
  .]٢٤٨/ ٣١[تهذيب الكمال في أسماء الرجال   )  ٤(
 . ]٣٤٩/ ٢[الثقات معرفة   )  ٥(

 .]١٦٣/ ٣٤تاريخ دمشق [، عبد الرحمن بن إبراهيم بن عمرو بن ميمون أبو سعيد المعروف بدحيم: هو)  (٦
 .]٢٥٠/ ٣١[تهذيب الكمال في أسماء الرجال   )  ٧(
 .]٥٢٠/ ٥ [الثقات   )  ٨(
 .]٥٨٨:  ص[تقريب التهذيب  )  ٩(
 .]١٣٣/ ٩[لجرح والتعديل ا )  ١٠(
 .]٣٦٣/ ٢[الكاشف   ) ١١(
  .]٢٩٧:  ص[جامع التحصيل )  ١٢(



 ٢١

 :قال ابن األثير رحمه اهللا
ـ  بِها سمي تَبوك، غَزوة جيشُ هو »العسرة جيشَ جهز َأنَّه« عثْمان حديث في *﴿عسر﴾  هِلَأنَّ

 علَيهِم ذَِلك فَعسر الظِّالل، وطيب الثمرة ِإينَاعِ وقْتُ وكَان القَيظ، شدة في الغَزو ِإلَى النَّاس ندب
 (١).والصعوبةُ والشِّدة الضيقُ وهو اليسر، ضد: والعسر. وشَقَّ

 
 )٦(الحديث رقم 

ا عبد اهللا بن عبد الرحمنِ، وعباس بـن محمـد           حدثَنَ": رحمه اهللا "قال اإلمام الترمذي    
ورِيقَالُوا     (٢)الد ،داحنَى وعالْم ،داحو رغَياهللا      : ، و دبر، قَاَل عامع نب يدعثَنَا سدح :  يدعنَا سرَأخْب

، عن ثُمامةَ بـنِ  (٤)،عن َأبِي مسعود الْجريرِي(٣)نقَريبن عامرٍ، عن يحيى بنِ َأبِي الْحجاجِ الْم       ا
 رِينٍ الْقُشَيزقَالَ (٥)ح ،" :     انثْمع هِملَيفَ عَأشْر ينح ارتُ الدفَقَالَ (٦)"�شَهِد  :  كُميباحي بِصاْئتُون

 اكُمنِ َألَّبقَالَ (٧)اللَّذَي ،لَيع : بِهِم انِ     فَجِيءارما حمكََأنَّه لَانِ َأوما جمقَالَ ،ا فَكََأنَّه  :   هِملَـيفَ عفََأشْر
 قَدم الْمدينَةَ، ولَيس بِهـا      � بِاهللا والِْإسلَامِ، هْل تَعلَمون َأن رسوَل اهللا         (٨)َأنْشُدكُم: عثْمان، فَقَالَ 
 ذَبتَعسي اءبِْئرِ    (٩)م رة غَيوم؟ فَقَالَ (١٠)ر :         ينملسالْم لَاءد عم هلْوَل دعجةَ فَيومر شْتَرِي بِْئري نم

                بتَّى َأشْرح بَأشْر ي َأنوننَعتَم موالْي اِلي؟ فََأنْتُملْبِ مص نا متُهيفَاشْتَر نَّةي الْجا فنْهم رٍ لَهبِخَي
َأنْشُدكُم بِاِهللا والِْإسلَامِ، هْل تَعلَمـون َأن الْمـسجِد ضـاقَ       :  قَالَ ،اللَّهم نَعم : قَالُوا! من ماء الْبحرِ  

" من يشْتَرِي بقْعةَ آِل فُلَانٍ فَيزِيدها في الْمسجِد بِخَيرٍ منْها في الْجنَّة          :" � بَِأهله، فَقَاَل رسوُل اهللا   
: قَاَل. اللَّهم نَعم : قَالُوا! ريتُها من صلْبِ ماِلي، فََأنْتُم الْيوم تَمنَعوني َأن ُأصلِّي فيها ركْعتَينِ؟          فَاشْتَ

                                                 
  .]٢٣٥/ ٣ [النهاية في غريب الحديث واألثر)  ١(
 ]. ٥٠٣ / ٢ األنساب للسمعاني [موضع ببغداد ، نسبة إلى الدور وهيبالدال والراء المهملتين، : الدوري)  ٢(
 والراء، هذه النسبة إلى بني منقـر بـن           النون، وفتح القاف،   سكونهذه النسبة بكسر الميم، و    : المنقري)  ٣(

 ] . ٣٩٦ / ٥األنساب للسمعاني [، عبيد
)٤  (مـن البـصرة،     ولى وسكون الياء، هذه النسبة إلى جرير بن عباد        بضم الجيم وفتح الراء األ    : ريريالج 
 ].٥٣ / ٢األنساب للسمعاني [
تها نقطتان وفي آخرها راء هذه النِّسبة ِإلَى قُشَير بن           بِضم الْقَاف وفتح الشين وسكُون الْياء تح       :شيرِيالْقُ)  ٥(

 .]٣٧/ ٣اللباب في تهذيب األنساب انظر [،الْعلماء من كثير ِإلَيها ينْسب كَبِيرة قَبيلَة، وهي كَعب

،وقت الفتنـة،    أبي سـرح  وذَِلك حين حاصره المصريون الَّذين َأنْكَروا علَيه تَوِلية عبد اهللا بن سعد بن              )   (٦
 .]١٣٠/ ١٠ حفة األحوذيت[
 .]٥٩/ ١النهاية في غريب الحديث واألثر انظر.[لتجمع على عداوة إنساناهو: التألب)   ٧(
 .]١٩٣/ ٥تحفة األحوذي [، َأي َأسَألُكُم رافعا نصوتي:أنشدكم)   ٨(
 .]١٩٥/ ٣واألثر النهاية في غريب الحديث .[َأي  الماء العذْب:يستعذب)   ٩(
النهاية في غريـب الحـديث   [،بئر بِالْمدينَة اشْتَراها عثمان رضي اللَّه عنْه   : هي بِضم الراء  : بئر رومة )  ١٠(

 .]٢٧٩/ ٢واألثر 



 ٢٢

 اللَّهـم :  مـن مـاِلي؟ قَـالُوا      جهزتُ جـيشَ الْعـسرة    َأنْشُدكُم بِاهللا والِْإسلَامِ، هْل تَعلَمون َأنِّي       
م(١).............نَع . 

 :تخريج الحديث
 في شـرح مـشكل      (٤)والطحاوي،   في صحيحه  (٣) في الكبرى، وابن خزيمة    (٢)أخرجه النسائي 

، (٧)في تاريخـه بن عـساكر وا ،(٦)في سننه، والبيهقي في السنن الكبرى(٥) اآلثار، والدارقطني
 (٩)، وعبد اهللا بن أحمـد     (٨)أخرجه الدارقطني و،   من طريق يحيى بنِ َأبِي الْحجاجِ      )بنحوه كلهم(

 يحيى بنِ َأبِي الْحجاجِ وهلَاُل :كالهما(قٍّ بنحوه،  حفي زوائده على المسند، من طريق هلَاِل بنِ     
 .عن الجريري به) بن حق

 :دراسة رجال اإلسناد
  (١٠)البصري، لين الحديثيحيى بن أبي الحجاج أبو أيوب -
 .إلسناد ثقاتباقي رجال ا-

 :الحكم على الحديث
 : فيهإسناده ضعيف،

لكنه تُوبع عليه، فقد تابعه هلَاُل بن حق في الرواية عن          لين الحديث،   :  يحيى بن أبي الحجاج    -
:  قال عنه ابن حجـر فـي التقريـب         ،كما هو مبين في التخريج، وهالل بن حق       –الجريري  

 .(١١)مقبول
:  فقال (١٢) الترمذي-من العلماء-حسن لغيره؛ وممن حسنه لإلى االحديث يرتقي  وعليه   :قلـت 

 .(١٣)، واأللبانيحديث حسن وقد روي من غير وجه عن عثمان

********** 

                                                 
  .٣٧٠٣ ح رقم ]٦٢٧/ ٥ [ سنن الترمذي، كتاب المناقب، باب في مناقب عثمان رضي اهللا عنه،)   ١(
 .٣٦٠٨ح رقم ] ١٤٤/ ٦[ كتاب األحباس، باب وقف المساجد، كبرىالسنن ال)   ٢(
 .٢٤٩٢ ح رقم ]١٢١/ ٤ [صحيح ابن خزيمة)   ٣(
 .٥٠١٩ ح رقم ]١٤/ ١٣ [شرح مشكل اآلثار   )٤(
  .٤٤٣٧ ح رقم ]٣٤٨/ ٥ [ ،والسقَايات الْمساجِد وقْف باب، سنن الدارقطني)   ٥(
  .١١٩٣٦ ح رقم ]٢٧٧/ ٦ [ ،وغَيرِها والسقَايات الْمسجِد تِّخَاذا باب، السنن الكبرى)   ٦(
 .]٣٣٥/ ٣٩[تاريخ دمشق )   ٧(
 .٤٤٣٩ ح رقم ]٣٥٠/ ٥[ ،حبسها الَّتي الْآبارِ ماء من الْمحبِسِ شُربِ ِإباحة باب، سنن الدارقطني)   ٨(
 .٥٥٥ ح رقم ]٥٥٨/ ١[مسند أحمد )   ٩(
 .، وهو متفق على لينه]٥٨٩:  ص[تقريب التهذيب)  ١٠(
  ] .٥٧٥ص [ نفس المرجع السابق)  ١١(
 .٣٧٠٣ رقم ]٦٢٧/ ٥ [سنن الترمذي )   ١٢(
 ].٣٩ / ٦[إرواء الغليل )  ١٣(



 ٢٣

  :قال ابن األثير رحمه اهللا
 يـةَ بئر بِالْمدينَـة كَانَـتْ ِلـَأبِي أم       : وهو بِفَتْحِ الْعينِ وكَسرِ السينِ    » العسير«وفيه ذكْر   ) س(

 اها النَّبِيومي، سمالمخْز-لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهسيرة-ص(١) بِي. 

 
 )٧ (حديث رقمال

َأخْبرنَـا عمـر بـن      : قَاَل َأخْبرنَا محمد بن عمر   : بلفظ مشابه " رحمه اهللا " ابن سعد    قَاَل       
 بنِ يربوعٍ، عن عمر بـنِ       ك بن عبيد، عن عبد الرحمنِ بنِ سعيد       حدثَني عبد الْمل  : عثْمان قَالَ 
، (٤) شَهِد بدرا، وُأحدا، وكَان الَّذي جرحه بُِأحد َأبو ُأسامةَ الْجشَمي          (٣)َأن َأبا سلَمةَ  ": (٢)َأبِي سلَمةَ 

 لَةبعبِم اهم(٥)ر  ي عف هدى،  (٦)ضرا ييمَأ فرفَب اوِيهدا يركَثَ شَهغْيٍ لَا " فَملَى بع حرَل الْجمانْد قَدو
رِفُهع(٧)"ي     وُل اللَّهسر ثَهعفَب ،�             ةـرالْهِج ـنا مرشَـه ينثَلَاثو ةسْأسِ خَملَى رمِ عرحي الْمف 
 عشْرةَ لَيلَةً، ثُم قَدم الْمدينَةَ فَانْتَقَض بِه الْجـرح          (١٠)، فَغَاب بِضع  (٩)د بِقَطَنٍ  ِإلَى بني َأس   (٨)سرِيةً

 دينِ زةَ بيي ُأمنبِْئرِ ب ةيرسالْي نَل مفَغُس ،ةرى الْآخادمج نم نيضاٍل ملَي اتَ ِلثَلَاثم فَاشْتَكَى، ثُم
ِ، وكَان اسمها   (١٣)غُسَل بين قَرنَيِ الْبِْئر    ،(١٢)، وكَان ينْزُِل هنَاك حين تَحوَل من قُباء       (١١)يةبِالْعاِل

                                                 
 .]٢٣٦/ ٣ [النهاية في غريب الحديث واألثر)   ١(
، أمه  "صلى اهللا عليه وسلم   "ربيب رسول اللَّه    ، عمر بن َأبِي سلَمة بن عبد األسود بن هالل القرشي            :هو)   ٢(

 .]١١٥٩/ ٣االستيعاب في معرفة األصحاب [،أم سلمة المخزومية أم المؤمنين، يكنى َأبا حفص

-لنبي ل وكان أخاً،من السابقين األولين إلى اإلسالم،  عبد اللَّه بن عبد األسد بن هالل بن مخزوم:هو)   ٣(
، وهو "صلى اللَّه عليه وسلّم"من الرضاعة، وتزوج أم سلمة، ثم صارت بعده إلى النبي  -صلى اللَّه عليه وسلّم

 .]١٣١/ ٤اإلصابة في تمييز الصحابة [،مشهور بكنيته أكثر من اسمه
 . وحارثة بن سـراقة    العرِقَة هو الَّذي رمى سعد بن معاذ      بن  حبان بن بن قَيس     هو  : أبو أسامة الجشمي  )   ٤(
بـضم الجـيم    : الجشمي ، و  ]٥٣٦/ ٢غوامض األسماء المبهمة     [ و ]٤١٥/ ١ف والمختلف للدارقطني    المؤتل[

 ].٦١ / ٢األنساب للسمعاني [ ، وفتح الشين وفي آخرها الميم، هذه النسبة إلى قبائل منها جشم بن الخزرج
  .]١٧٤/ ٣النهاية في غريب الحديث واألثر [ريض طويل، عل نص: المعبلة)   ٥(
 .]٢٥٢/ ٣النهاية في غريب الحديث واألثر [،ما بين الكَتف والمرفَق: العضد)   ٦(
)٧   (     رِفُهعغْيٍ لَا يلَى بع حرَل الْجمانْد :      لم بِهعي لَملَى فَساد والنهاية في غريب الحديث واألثر      [،.َأيِ انْخَتم ع
١٣٤/ ٢[. 
)٨   (   طائفةٌ م ية،َ هريالس  مِلَأنَّه وا بِذَِلكما، سايرها السوجمع ،دوعث ِإلَى الععمائة تُبا أرباهيش يبلغُ َأقْصالج ن

 .]٢٢٧/ ١غريب الحديث البن قتيبة انظر[،يكونُون خُالصةَ العسكر وخيارهم،من الشَّيء السرِي النَّفيس

 .]٣٧٥/ ٤معجم البلدان انظر[ع بالقرب من المدينة، اسم جبل وفير النخيل والمياه، يق :قطن)    (٩
النهايـة  [،وقيَل ما بين الْواحد ِإلَى الْعشَرة     . البِضع في الْعدد بِالْكَسرِ، وقَد يفْتح، ما بين الثَّلَاث ِإلَى التّسع          )  ١٠(

 .]١٣٣/ ١في غريب الحديث واألثر 
 .]٧١/ ٤معجم البلدان [،ن جهة نجد من المدينة من قراها وعمائرها إلى تهامةاسم لكل ما كان م: العالية)١١(
 .]٣٠٢/ ٤معجم البلدان [،وهي قرية على ميلين من المدينة على يسار القاصد إلى مكة:  قباء)   ١٢(
إكمـال  [، ر ألجل الْبِْئرهما قرنا الْبِْئر المبنيان على جانبيها َأو هما خشبتان في جانبي الْبِئْ          :قَرني الْبِْئر   )   ١٣(

 .]٥٠٩/ ٢اإلعالم بتثليث الكالم 



 ٢٤

   ةيلاهي الْجسيرالْفع،     وُل اللَّهسا راهمفَس �             نففَـد ـديـنِ زةَ بيي ُأمنب نَل ممح ةَ، ثُميرسالْي 
  .(١)"فَاعتَدتْ ُأمي ُأم سلَمةَ حتَّى حلَّتْ َأربعةَ َأشْهرٍ وعشْرا": قَاَل عمر بن َأبِي سلَمةَ. مدينَةبِالْ

 :تخريج الحديث
 . بهعثْمان  بنِعمرفي المغازي بنحوه، من طريق   (٢)أخرجه الواقدي

 :دراسة رجال اإلسناد
 .(٥)متروك :(٤)، َأبو عبد اللَّه الْمدني(٣)بن واقد الواقدي اَألسلميمحمد بن عمر -
  .(٦) والصواب عمر بن عثمانيربوع بن عمرو بن عثْمان بن عبد الرحمن بن سعيد-

 .(٨)مقبول :، و قال ابن حجر(٧)ذكره ابن حبان في الثقات
 . مقبول :قال الباحث

 
-يبع نب كلالْم دبرِعوسا الْمكْنَى َأبوعِ يبرنِ يب يدعنِ سب (٩)د. 

حيث لم أعثر على أقوال للنقاد فيه سوى ذكـر ابـن حبـان لـه فـي                    مقبول، :قال الباحث 
 . باقي رجال اإلسناد ثقات- .(١٠)الثقات

  
 :الحكم على الحديث

 : فيه،إسناده ضعيف جداً 
 .متروك: محمد بن عمرو الواقدي -
 . ولم يتابعاعبيد، مقبوالن،، وعبد الملك بن و بن عثْمانعمر -

********** 

                                                 
  .]٢٤٠/ ٣[الطبقات الكبرى )    ١(

 .]٣٤٣/ ١[مغازي الواقدي )    ٢(

،   بفتح االلف وسكون السين المهملة وفتح الالم وكسر الميم، هذه النسبة إلى أسلم بن أقـصى               : مياألسل)   ٣(
 ].١٥١ / ١األنساب للسمعاني 

 ].٤٩٨:، وتقريب التهذيب ص١٨٠/ ٢٦تهذيب الكمال في أسماء الرجالظر ان)   [٤(

  .]٤٩٨: ص[تقريب التهذيب )    ٥(

 .]١٥١/ ٢٢[تهذيب الكمال في أسماء الرجال )    ٦(

 .]١٧٩/ ٧ [الثقات )    ٧(

 .]٤٢٤: ص[قريب التهذيب ت )    ٨(

 .]٢١٢:  ص[ متمم التابعين قسم-لطبقات الكبرى ا)    ٩(

 .]١٠٥/ ٧ [الثقات  )  ١٠(



 ٢٥

 
  :قال ابن األثير رحمه اهللا

 (١) .وقَد تَكَرر ذكْره في الْحديث» تغْدو بعس وتروح بعس«ومنْه حديثُ المنْحة  *

 
 )٨ (حديث رقمال

، (٢)هير بن حربٍ، حدثَنَا سفْيان بن عيينَةَ، عن َأبِي الزنَاد         حدثَنَا ز ": رحمه اهللا "قال اإلمام مسلم    
، (٦) بِعس(٥)تَغْدوَألَا رجٌل يمنَح َأهَل بيت نَاقَةً، " (٤)، يبلُغُ بِه� ، عن َأبِي هريرةَ(٣)عنِ الَْأعرجِ

وحتَر(٧)وسا لَ بِعهرَأج ِإن ،يمظ(٨)"ع. 
 

 :تخريج الحديث
 . بنحوه، من طريق مالك عن أبي الزناد به (٩)أخرجه البخاري

 . مرفوعاً-رضي اهللا عنه- عن أبي هريرة َأبِي حازِمٍ، من طريقبنحوه (١٠)وأخرجه مسلم
 

 :دراسة رجال اإلسناد
 . جميع رجال اإلسناد ثقات -

 
 

********** 
 

                                                 
 .]٢٣٦/ ٣ [النهاية في غريب الحديث واألثر)   ١(
 .]٣٠٢: تقريب التهذيب ص[،عبد اهللا بن ذكوان القرشي:هو)   ٢(
 .]٣٥٢: تقريب التهذيب ص[،ن هرمز األعرجبعبد الرحمن :هو)   ٣(

 الْمرفُوع حكم وحكمه رفعه عن كنَاية فَهو بِه يبلغ َأو ينميه َأو راوِيه َأو يرفعه الصحابِي عن قيل ذاِإ)   ٤(
 .]٥٠: مقدمة ابن الصالح صالمعروف بمعرفة أنواع علوم الحديث انظر[، صرِيحا

 .]٣٤٦/ ٣النهاية في غريب الحديث واألثر [ر،وهو سير َأوِل النَّها: الغدو)   ٥(
)٦   (سالع: ح الْكَبِير٢٣٦/ ٣ب الحديث واألثر النهاية في غري[،القَد[  .  
 .]٢٧٣/ ٢النهاية في غريب الحديث واألثر [،خر النَّهارالسير آ:الروحة)   ٧(
  .١٠١٩ ح رقم ]٧٠٧/ ٢[  كتاب الزكاة، باب فضل المنيحة،صحيح مسلم)   ٨(
 .٢٦٢٩ ح رقم ]١٦٥/ ٣[ ، كتاب الهبة، باب فضل المنيحةصحيح البخاري)   ٩(
  .١٠١٩ ح رقم ]٧٠٧/ ٢[ ب الزكاة، باب فضل المنيحة كتاصحيح مسلم)  ١٠(



 ٢٦

  :قال ابن األثير رحمه اهللا
﴿فَعهـ(﴾ س ( يهفاء«فصفَاء والوسقَتْل الع نى عنه َأنَّه «فَاءسالع :اءرهم،األجدواح : 

:  وعسيف،العبد:  وقيَل،هو الشَّيخُ الفَاني: وقيَل، جمع َأسيف بمعنَاه» اُألسفَاء« ويروى ،عسيفٌ
    ير، َأووٍل، كَأسفْعنَى معيل بِمفَع     فسالع نليم، مٍل كعنَى فَاععفَاية  :  بِمورِ، َأوِ الكقَالُ ،الجي  : وه

 .(١).َأي كَم أعمُل لك:  وكَم َأعسفُ علَيك،َأي يكْفيهم: يعسفُهم

 )٩ (حديث رقمال
هيـب، عـن    ثَنَا الْعباس بن الْوِليد، ثنـا و       ":رحمه اهللا "أبو يعلى الموصلي  قال اإلمام   

وب(٢)َأي      النَّبِي مٌل خَدجي رثَندقَالَ �، ح َأبِيه ننًى، عبِم " : وُل اللَّهسا رثَهعب ةرِيي سكُنْتُ ف� 
فَاءصقَتِْل الْو نانَا ع(٣)فَنَهفَاءسالْع(٤) " و.  

 
 :تخريج الحديث

، من طريق ) بمثلهثالثتهم(،  (٧)، وأحمد (٦) أبي شيبه  ابن في سننه، و   (٥) سعيد بن منصور   أخرجه
 .أيوب به

 
 :دراسة رجال اإلسناد

 الرجل المبهم في السند تبين أنه صحابي، يروي عن أبيه الـصحابي، فكالهمـا ال يـضر                  -
 .إبهامهما

 . باقي رجال اإلسناد ثقات-
 :الحكم على الحديث

 .ه صحيحإسناد

********** 
                                                 

 .]٢٣٦/ ٣ [النهاية في غريب الحديث واألثر)   ١(
بفـتح الـسين   : انييخت الـس ، و]١١٧: تقريب التهذيب ص[،انييختالس كيسان  أيوب بن أبي تميمة  : هو )  ٢(

 النسبة إلى عمل السختيان وبيعها، وهـي        هذه،  وفتح الياء   ؛ المهملة، وكسر التاء المنقوطة باثنتين من فوقها        
 ].٢٣٢ / ٣األنساب للسمعاني [، الجلود الضأنية ليست بأدم

 .]١٩١/ ٥النهاية في غريب الحديث واألثر [هم العبيد،: الوصفاء)   (٣
 .]١٦٧/ ٥ [، للبوصيريإتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة    )٤(

 .٢٦٢٨ ح رقم ]٢٨١/ ٢ [سنن سعيد بن منصور)    (٥
  .٣٣١١٤ ح رقم ]٤٨٢/ ٦[مصنف ابن أبي شيبة )    ٦(
 .١٥٤٢٠ ح رقم ]١٤٦/ ٢٤[مسند أحمد )    ٧(



 ٢٧

  :قال ابن األثير رحمه اهللا
*و  نْهيثُ مديفاً تَقْتُلوا لَا« الْحسلَا عيفاً و(١) .»أس 

   
 )١٠ (حديث رقمال 

حدثَنَا الْمغيرةُ بن عبـد     :  حدثَنَا َأبو عامرٍ عبد الْملك بن عمرٍو، قَالَ        :قال اإلمام أحمد           
   نَادَأبِي الز ننِ، عمحبِيعِ        : قَاَل،  (٢)الرنِ الراحِ ببر هدج نع ،يفيص نب قِّعري الْمثَندي  (٣)حَأخ ،

 مقَدمته وعلَى غَزاها، غَزوة في � اِهللا رسوِل مع خَرج َأنَّه: ، َأنَّه َأخْبره  �(٤)حنْظَلَةَ الْكَاتبِ 
خَاِلد نب ،ِليدالْو رفَم راحب ابحَأصوِل وسلَى � اِهللا رع َأةرام ،قْتُولَةم منم تابةُ، َأصمقَدالْم 

 فَـانْفَرجوا  راحلَته، علَى � اِهللا رسوُل لَحقَهم حتَّى خَلْقها، من ويتَعجبون ِإلَيها، ينْظُرون فَوقَفُوا
: لَه فَقُْل خَاِلدا الْحقْ :ِلَأحدهم فَقَاَل ،ِلتُقَاتَل هذه كَانَتْ ما :فَقَاَل � اهللا رسوُل اعلَيه فَوقَفَ عنْها،

 .(٦)" عسيفًا ولَا ،(٥)ذُريةً تَقْتُلُوا لَا
 

 :تخريج الحديث
مرقع عن من طريق عمرو بن ال) ثالثتهم بنحوه(، (٩)البيهقي، و(٨)، والنسائي(٧)أخرجه أبو داود

 .أبيه عن رباح بن الربيع 
 
 
 
 

                                                 
 .]٢٣٧/ ٣ [النهاية في غريب الحديث واألثر)  ١(
 .عبد اهللا بن ذكوان: هو)  ٢(
 ،األسدي الكاتب الربيع بن حنظلة أخو هو أكثر، الربيع وابن ربيعة، ابن: ويقَاَل،  الربيع بن  رباح :هو ) ٣(
 .]٤٨٦/ ٢االستيعاب في معرفة األصحاب [البصرة، ونزل المدينة، أهل في يعد صحبة، له
 حنظلة بن الربيع بن صيفي بن رباح بن الحارث يقال له حنظلة الكاتب، وهو ابن أخي أكثم بـن                    :هو)   ٤(

دسية، ونـزل الكوفـة، وتخلّـف عـن         وشهد القا .  إلى أهل الطائف فيما ذكر ابن إسحاق        النبي أرسله،صيفي
/ ٢اإلصابة في تمييز الـصحابة      [ بن أبي سفيان،   ، حتى مات في خالفة معاوية     في الفتنة " رضي اهللا عنه  "علي
١١٧[ . 

/ ٢ألثر  النهاية في غريب الحديث وا    [، اسم يجمع نَسل الِْإنْسانِ من ذَكَرٍ وُأنْثَى وتُجمع علَى ذُريات          :الذُّريةُ) ٥(
١٥٧[. 

 .١٥٩٩٢ ح رقم ]٣٧٠/ ٢٥[مسند أحمد )   ٦(
 .٢٦٦٩ ح رقم ]٥٣/ ٣[ ،النِّساء قَتِْل في باب، كتاب الجهاد، سنن أبي داود)   ٧(
 .٨٥٧١ ح رقم ]٢٧/ ٨[ ، كتاب السير، باب قتل العسيفالسنن الكبرى للنسائي)   ٨(
 .١٨١٠٤ ح رقم ]١٣٩/ ٩ [ مرأة تقاتل فتُقتل للبيهقي، كتاب السير، باب الالسنن الكبرى)   ٩(



 ٢٨

، (٥)، والطبرانـي  (٤)ابن حبـان  و ،(٣)والطحاوي ،(٢)وأبو يعلى  ،(١)سعيد بن منصور  وأخرجه  
 . من طريق المغيرة بن عبد الرحمن عن أبي الزناد به ) بنحوهخمستهم(

لرحمن عبد ا  ، من طريق  (٨)، والحاكم (٧)، من طريق ابن جريج، وأحمد     (٦)وأخرجه عبد الرزاق  
 .بنحوه من طريق أبي الزناد به ) بن أبي الزنادوا ابن جريج :كالهما(بن أبي الزناد، ا

 
 :دراسة رجال اإلسناد

 فـى  حبـان  ابـن  ذكـره  ،(٩)ْ مرقِّع بن عبد اهللا بن صيفي بن رباح بن الربيع التميمـي            -
ـ : حـزم  ابن وقال،  (١٢)صدوق: ، وقال ابن حجر   (١١)وثقه الذهبي و،  (١٠)الثقات ، (١٣)ولمجه
 .(١٤)وهو من اطالقاته المردودة : بقولهابن حجرعليه ورد 

  .ثقة :قال الباحث 
 
 . باقي رجال اإلسناد ثقات-
 

 :الحكم على الحديث
  .(١٥)ده صحيح، والحديث صححه األلبانيإسنا

********** 
                                                 

 .٢٦٢٣ ح رقم ]٢٨٠/ ٢[سنن سعيد بن منصور )  ١(
 .١٥٤٦ ح رقم ]١١٥/ ٣[مسند أبي يعلى الموصلي )  ٢(
 .٦١٣٧ ح رقم ]٤٣٨/ ١٥[شرح مشكل اآلثار )  ٣(
 قَـاتَلُوا  ِإذَا الْحـربِ  َأهِل من والصبيان النِّساء َأن علَى الدالِّ الْخَبرِ ذكْر، كتاب السير،   صحيح ابن حبان    )٤(

 .٤٧٨٩ ح رقم ]١١٠/ ١١ [قُوتلُوا
 .٤٦٢٠ ح رقم ]٧٢/ ٥[ المعجم الكبير    )٥(
 .١٠٢٤٢ ح رقم ]١٣٢/ ٦[مصنف عبد الرزاق الصنعاني   )٦(
 .١٥٩٩٣ ح رقم ]٣٧٢/ ٢٥ [مسند أحمد  )  ٧(
 .]١٣٣/ ٢[ المستدرك على الصحيحين    )٨(
 .]٣٧٨/ ٢٧ [تهذيب الكمال في أسماء الرجال)   ٩(
 .]٤٦٠/ ٥[ الثقات )  ١٠(
 .]٢٥٢/ ٢[الكاشف )  ١١(
 .]٥٢٥: ص[تقريب التهذيب)  ١٢(

 . ]٨٨/ ١٠[تهذيب التهذيب)  (١٣
 .المرجع السابق نفسه)  ١٤(
 .]٣١٤/ ٢ [سلسلة األحاديث الصحيحة   )١٥(



 ٢٩

  :قال ابن األثير رحمه اهللا
 (١) .أجِيراً :َأي »هذَا علَى عسيفاً كَان ابني إن« الْحديثُ ومنْه) هـ(

 )١١ (حديث رقمال
، (٣)، حدثَنَا ابن َأبِي ذْئبٍ، حدثَنَا الزهرِي      (٢) حدثَنَا آدم  ":رحمه اهللا "قال اإلمام البخاري    

     اللَّه دبنِ عب اللَّه ديبع ن(٤)ع      نِ خَاِلدب ديزةَ، وريرَأبِي ه نال (٥)، عينها   "(٦)جمنْهع اللَّه يضر" ،
صدقَ، اقْضِ : يا رسوَل اللَّه، اقْضِ بينَنَا بِكتَابِ اللَّه، فَقَام خَصمه فَقَاَل: جاء َأعرابِي، فَقَالَ : قَاالَ

    ابِيرفَقَاَل اَألع ،تَابِ اللَّهنَنَا بِكيب :    يفًا عسع ي كَانناب ذَا ِإنفَقَالُوا ِلي لَى ه ،هَأترنَى بِاملَى : ، فَزع
ِإنَّما علَـى   : ٍ، ثُم سَألْتُ َأهَل العلْمِ، فَقَالُوا     (٧) ابنك الرجم، فَفَديتُ ابني منْه بِماَئة من الغَنَمِ ووِليدة        

   تَغْرِيبو ،اَئةم لْدج كنامٍ، فَقَاَل النَّ   (٨)ابع  بِي�:"ني(٩)لََأقْض  الغَنَمةُ وِليدا الوَأم ،تَابِ اللَّها بِكنَكُميب 
           سا ُأنَيا َأنْتَ يَأمامٍ، وع تَغْرِيبو ،اَئةم لْدج كنلَى ابعو ،كلَيع د(١٠)فَر   ٍل فَاغْـدجلَـى   (١١) ِلرع

 .(١٢)" علَيها ُأنَيس فَرجمها ، فَغَدا"امرَأة هذَا، فَارجمها
  

 : تخريج الحديث
 . من طريق الزهري به) كالهما بنحوه( في رواية، (١٤) بعدة طرق، ومسلم(١٣)أخرجه البخاري

  
                                                 

 .]٢٣٧/ ٣ [النهاية في غريب الحديث واألثر)  ١(
 .]٨٦: ص تقريب التهذيب[، آدم بن أبي إياس عبد الرحمن العسقالني :  هو)٢(
 .]٥٠٦: تقريب التهذيب ص[ بن شهاب الزهري، محمد بن مسلم بن عبيد اهللا :  هو)٣(
 . ]٣٧٢: تقريب التهذيب ص[عبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتبة بن مسعود، : هو  )٤(
 المدينـة،  سـكن ،طلحة َأبو: وقيل زرعة، َأبو: وقيل الرحمن، عبد أبا نىيك  زيد بن خالد الجهني،    : هو )  ٥(

االستيعاب في معرفـة    [.الفتح يوم جهينة لواء معه وكان وسلم، عليه اللَّه صلَّى اللَّه رسول مع الحديبية وشهد
 .]٤٩٩/ ٢اإلصابة في تمييز الصحابة  [ و]١٣٢/ ٢أسد الغابة ط الفكر [ و ]٥٤٩/ ٢األصحاب 

بضم الجيم وفتح الهاء وكسر النون في آخرها، هذه النسبة إلى جهينة وهي قبيلة من قـضاعة            : الجهني)   ٦(
 .]٣٦٢/ ٤معجم البلدان ، و١٣٤ / ٢األنساب للسمعاني انظر [،   قرية في بغداد قضاعةوواسمه زيد بن ليث 

)٧   (ِإنو ،ةواألم ةارِيلَى الْجةُ عِليدةًتطْلَق الْو٢٢٥/ ٥النهاية في غريب الحديث واألثر .[ كَانَتْ كَبِير[. 
 .]٣٤٩/ ٣النهاية في غريب الحديث واألثر [ .النَّفْي عنِ الْبلَد الَّذي وقَعت فيه الجِناية: التَّغْرِيب)   ٨(
ولَم يرِد الْقُرآن، ِلَأن النَّفْي والرجم لَا       . ادهَأي بحكم اللَّه الَّذي أنْزلَه في كتابه، َأو كَتَبه علَى عب          : ألقضين  )  ٩(

 .]١٤٧/ ٤النهاية في غريب الحديث واألثر [ .ذكْر لَهما فيه
 أنيس بن الضحاك األسلمي وهو الذي أرسله النَّبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم ِإلَى االمـرأة األسـلمية                  :هو)  ١٠(

 .]٣٠٢/ ١أسد الغابة ط العلمية [،.رفت بالزناليرجمها، إن اعت
)١١  (وارِ:الغُدِل النَّهَأو ريس وه٣٤٦/ ٣النهاية في غريب الحديث واألثر [، و[. 
 ح رقـم    ]٨٤/ ٣ [مردود فَالصلْح جورٍ صلْحِ علَى اصطَلَحوا ِإذَا باب،كتاب الصلح،   صحيح البخاري   )١٢(

٢٦٩٥. 
  .٧٢٦٠ و٦٨٣٥ و ٦٨٢٧ و ٦٦٣٣ و٢٧٢٤صحيح البخاري ، ح رقم ر انظ)  ١٣(
 .١٦٩٧ ح رقم ]١٣٢٤/ ٣[ بِالزنَى نَفْسه علَى اعتَرفَ منِ باب، كتاب الحدود، صحيح مسلم  )١٤(



 ٣٠

 :  دراسة رجال اإلسناد
 . (١)، ثقة مرسل، وإرساله ال يضرمحمد بن عبد الرحمن بن المغيرة -
 .  رجال اإلسناد ثقات باقي-

********** 
  :قال ابن األثير رحمه اهللا

 يأخُـذَ  َأن: الَْأصِل في والعسف ،لُوماًظَ جاِئرا َأي »ًعسوفا إماماً شَفَاعتي تبلُغُ لَا« وفيه) س(
سافرلَى المرِ عغَي لَا طَرِيقو ةادلَا جلَمٍ ويَل ،عقو :وكوب هرِ راألم نرِ مغَي ةوِيلف ،رِإلَى نُق 

 (٢) .والجور الظُّلم
 
 . بلفظ آخَر مسددلم أعثر عليه بهذا اللفظ، وهو عند، )١٢ (حديث رقمال

           رحمه اهللا " مسددقال اإلمام":    انملَيس نب فَرعثنا ج يعبنِ   (٣)الضلَّى بعنِ الْمزيـاد  ، ع  
يوسدَأبِي غَاِلبٍ،     (٤)الْقُر نةَ  ، عامَأبِي ُأم نقَاَل�(٥)ع :    وُل اللَّهسي   : (�قَاَل رتُأم ننْفَانِ مص

     ي، َأوتا شَفَاعمتَنَلْه ا    لن تنالهما شفاعتي  لَمملَه أو لن َأشْفَع ، :    غَشُوم ظَلُوم يروفٌَأمسكُلُّ  عو ،
  .(٦) "غاٍل مارِقٌ

 :تخريج الحديث 
 (١٠) والخرائطي ، بنحوه (٩)وأبو إسحاق الحربي   ، بنحوه (٨) في جزئه  (٧)أخرجه المؤمل بن إهاب   

  .بهمن طريق أبي غالب البصري ) أربعتهم( ، بنحوه (١١)الطبرانيبمثله، و
                                                 

 .]٢٦٦: جامع التحصيل ص، ٤٩٣:  التهذيب صانظر[   )١(
 .]٢٣٧/ ٣ [النهاية في غريب الحديث واألثر)   ٢(
بن قـيس بـن   " ضبيعة " بضم الضاد المعجمة، وفتح الباء المنقوطة بواحدة، هذه النسبة إلى       : الضبعي)   ٣(

 .]٤٥٢/ ٣معجم البلدان  و٨ / ٤األنساب للسمعاني انظر [، وهي مكان بالبصرةثعلبة
 ،بضم القاف وسكون الراء وضم الدال المهملتين هذه النسبة إلى القراديس بالبصرة: القردوسي)    ٤(
 ].٤٦٩ / ٤ األنساب للسمعاني [
توفي سـنة إحـدى     ،غلبت عليه كنيته، كان يسكن حمص      ي بن عجالن بن وهب،    دص: أبو ُأمامة هو  )    ٥(

،  "وسـلم  رسولصلى اهللا عليهال آخر من بقى بالشام من أصحاب قيل إنه .وثمانين، وهو ابن إحدى وتسعين سنة     
 .]٧٣٦/ ٢االستيعاب في معرفة األصحاب انظر[

 .]٣٦/ ٥ [، للبوصيريإتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة   )٦(
 .]٥٥٥: تقريب التهذيب ص[،مؤمل بن إهاب أبو عبد الرحمن الكوفي:هو)    ٧(

 .]٥٠: ص[جزء المؤمل )    ٨(

 .]٦٦٥/ ٢[غريب الحديث )    ٩(
  .٦١٢ ح رقم ]٢٨٦: ص[مساوئ األخالق )   ١٠(

 .٨٠٧٩ ح رقم ]٢٨١/ ٨ [ المعجم الكبير)   ١١(



 ٣١

  :دراسة رجال اإلسناد
 . (١)هـ١٧٨، ت أبو سليمانجعفر بن سلَيمان الضبعي -

َ كَـان يحيـى     :وقـال ابن معين   و ،(٢)ن يتَشَيع َ كَان ثقَةً، وبِه ضعفٌ، وكَا     :وثقه ابن سعد وقال   
 .(٥)ال بأس به :، وقال أحمد(٤)، وابن المديني(٣)الْقطَّان لَا يكْتب حديثه

 :، ووثقه العجلي وقال(٦)روى أحاديث منكرة وهو ثقة متماسك كان ال يكتب :وقال الجوزجاني 
 نَّـه َأ غير ،الروايات في المتقنين لثِّقَاتا من: ، وذكره ابن حبان في الثقات وقال      (٧)َكَان يتشيع 

ت أهل ِإلَى الْميل ينتحل كَانيلم الْبنِ و مذْهبه ِإلَى بداعية يكن وخَييبغض الشَّي (٨)كَان. 
 بـأس  ال أنه أرجو  شيعي، :وابن عدي وقال   ،(٩)وكان يتشيع ويغلو فيه   :وقال في موضع آخر   

 أن يجـب  ممن عندي وهو بالمنكرة، ليست وأحاديثه ،أيضا الشيخين فضائل في روى قد به،
 وهو من زهـاد     ، مع كثرة علومه قيل كان أمياً      يء فيه ش  :ووثقه الذهبي وقال  ،  (١٠)حديثه يقبل

 .(١٢)فيه تشيع وله ما ينكر وكَان لَا يكْتب صدوق صالح ثقَة مشْهور: وقال أيضاً، (١١)الشيعة
فـضل  ب يعني   -ى عنه، إنما كان يتشيع وكان يحدث بأحاديث          لم يكن ينه   :حماد بن زيد  وقال  

، وعامـة حديثـه     -رضى اهللا عنـه   - ي وأهل البصرة يغلون في عل     -كرم اهللا وجهه  - يعل
 عنـه  ذكـرت  إنما فيه خطأ في وال ه،حديث في يطعن أحداً  لم نسمع  :وقال البزار ،  (١٣)رقائق
 بعض حديثه منكر كَان يبغض َأبا بكر        في: وقال ابن الجوزي   ،(١٤)فمستقيم حديثه وأما شيعيته
 .(١٦)صدوق زاهد لكنه كان يتشيع: ، وقال ابن حجر(١٥)وعمر

                                                 

 .]٤٣/ ٥ [تهذيب الكمال في أسماء الرجال )  ١(

 .]٢٨٨/ ٧ [الطبقات الكبرى  )  ٢(

 .]١٣٠/ ٤  [ رواية الدوري-تاريخ ابن معين  )  ٣(
 .]٥٣:  ص[سؤاالت ابن أبي شيبة البن المديني  ) ٤(

 .]٤٨١/ ٢ [الجرح والتعديل  )  ٥(

 .]١٨٤: ص[أحوال الرجال )   ٦(

 .]٢٦٨/ ١ [الثقات معرفة )    ٧(

 .]١٤٠/ ٦[الثقات )    ٨(

 .]٢٥٢:  ص[مشاهير علماء األمصار)    ٩(

 .]٣٨٩/ ٢[الكامل في ضعفاء الرجال انظر)   ١٠(

 .]٢٩٤/ ١[الكاشف )   ١١(

 .]١٣٢/ ١ [المغني في الضعفاء)   ١٢(

 .]٤٨١/ ٢ [لجرح والتعديل ا)   ١٣(

 .]٩٧/ ٢[تهذيب التهذيب )   ١٤(

 .]١٧١/ ١ [الضعفاء والمتروكون   )١٥(

 .]١٤٠: ص[تقريب التهذيب )   ١٦(



 ٣٢

 
كَـان  : ، وقال البخـاري (٢) يستثقل حديثه  ابن سنان  وكان،  (١)الموصليمحمد بن عمار  وضعفه  

 .(٣)أمياً
ع هذا الحديث، ألن تـشيعه  لـيس موضـو          صدوق متشيع، وتشيعه ال يضر ب      : قال الباحث 

 .الحديث
 
-مرِيصو الحسن البَأب ،يوسد(٤) على بن زياد الْقُر. 

 .(٨)، و ذكره ابن حبان في الثقات(٧)ر أبو بكر البزا، و(٦) ، و أبو حاتم(٥)وثقه ابن معين
 .(٩)َ هو أحد ممن يعد من زهاد الشيوخ في البصرة، والَ أرى برواياته بأساً:وقال ابن عدي

 . (١١)صدوق قليل الحديث زاهد : ، وقال ابن حجر(١٠)قوهوث: وقال الذهبي
والَ  :، ورد ابن عدي قائالً    (١٢)ليس بِشَيء، والَ يكتب حديثه    : وقال ابن معين في رواية أخرى     

             هو عندي ال بأس بِهين ال يكتب حديثه، وعن موالرواية :وقال الذهبي ،  (١٣)أدري من أين قَاَل اب
 .(١٤)ةالمعتبر هي يحيى عن األولى

 . ثقة : قال الباحث
 
 
 
 

                                                 

 .]٦٦:  ص[،البن شاهينعفاء والكذابينضتاريخ أسماء ال)    ١(

 .]٤٨١/ ٢ [الجرح والتعديل انظر )    ٢(
 .]٤٧/ ٥ [تهذيب الكمال في أسماء الرجال)    ٣(
 .]٢٨٧/ ٢٨ [تهذيب الكمال في أسماء الرجال)    ٤(
 .]٣٣١/ ٨ [الجرح والتعديل )    ٥(

 .المرجع السابق نفسه)    ٦(

 .]٩٨/ ٨ [الكامل في ضعفاء الرجال)    ٧(

 .]٤٩٢/ ٧ [الثقات )    ٨(
 .]٩٧/ ٨ [الكامل في ضعفاء الرجال)    ٩(

 .]٢٨١/ ٢[الكاشف )   ١٠(

 .]٥٤١: ص[تقريب التهذيب )   ١١(

 .]٩٧/ ٨ [الكامل في ضعفاء الرجال)   ١٢(

 .] ٩٨/ ٨ [ المرجع السابقنفس)   ١٣(

 .]١٤٨/ ٤ [ميزان االعتدال)   ١٤(



 ٣٣

 
 
-  ،رِيصو غالب البقال َأبي اسمه، فقيـل     ،األصبهاني صاحب َأبِي أمامة   :  وياسـمه  :  اختلف ف

موسى ، و(٣)والدارقطني،   (٢)، وثقه ابن المديني  (١)نافع: سعيد بن الحزور، وقيل   :  وقيل ،حزور
   (٥)ليس به بأس: ، وقال ابن معين(٤)بن هارون

 .(٧)صدوق يخطىء: ، وقال ابن حجر(٦)صالح الحديث:  الذهبيوقال
 :قال النـسائي   و ،(٩) ليس بالقوي  :وقال أبو حاتم  ،  (٨)كَان ضعيفًا، منْكَر الْحديث   : وقال ابن سعد  

: وقال ابن عدي  ،  (١١) ال يجوز االحتجاج به إال فيما وافق الثقات        :وقال ابن حبان  ،  (١٠)ضعيف
 ، (١٢)ا منكرا جدا وأرجو أنه ال بأس بهلم أر في أحاديثه حديث

 . صدوق يخطىء:قال الباحث
 

 :الحكم على الحديث
 :إسناده حسن، فيه

 .صدوق متشيع:  أبو سليمانجعفر بن سلَيمان الضبعي -
 .(١٣) والحديث حسنه األلبانيصدوق يخطىء،:  أبو غالب البصري-
 
 

********** 
 

                                                 
 .]١٧٠/ ٣٤ [هذيب الكمال في أسماء الرجال  ت )١(
 .]١٥٣:  ص[سؤاالت ابن أبي شيبة البن المديني   )٢(
 .]٢٦:  ص[سؤاالت البرقاني للدارقطني   )٣(
 .]١٩٨/ ١٢ [هذيب التهذيب  ت )٤(
 .]٣٠٠:  ص[سؤاالت ابن الجنيد   )٥(
 .]٤٤٩/ ٢ [الكاشف   )٦(
 .]٦٦٤:  ص[تقريب التهذيب   )٧(
 .]٢٣٨/ ٧ [الطبقات الكبرى    )٨(
 .]٣١٦/ ٣ [الجرح والتعديل    )٩(
 .]١١٥:  ص[الضعفاء والمتروكون للنسائي  )١٠(
 .]٢٦٧/ ١ [المجروحين البن حبان  )١١(
 .]٣٩٨/ ٣ [لكامل في ضعفاء الرجالا  )١٢(
 .]٢٦٣/ ٢صحيح الترغيب والترهيب  و٨٤١/ ١صحيحة سلسلة األحاديث ال)  [١٣(



 ٣٤

 

  :قال ابن األثير رحمه اهللا
يهفو ذفَان« كْرسع« يهجامعةٌ قريةٌ و نيكَّةَ بم ينَةدالْم(١) .و 

 

 )١٣ (حديث رقمال
، عـن   (٢)حدثَنَا موسى بن ِإسماعيَل، حدثَنَا َأبو عوانَةَ      : " رحمه اهللا  "قال اإلمام البخاري  

 خَـرج   ":، قَالَ -رضي اللَّه عنْهما  -باسٍ  ، عنِ ابنِ ع   (٥)، عن طَاوسٍ  (٤)، عن مجاهد  (٣)منْصور
   وُل اللَّهسلَغَ         �رتَّى بح امكَّةَ، فَصِإلَى م ينَةدالم نم فَانسع         ـهيدِإلَـى ي هفَعفَر اءا بِمعد ثُم ،

انضمي رف ذَِلككَّةَ، وم متَّى قَدح فََأفْطَر ،النَّاس هرِيقُوُل "ِلياسٍ يبع ناب وُل ":، فَكَانسر امص قَد
 .(٦)" وَأفْطَر، فَمن شَاء صام ومن شَاء َأفْطَر�ِ اللَّه

 
  :تخريج الحديث

 . بنحوه، من طريق مجاهد به(٧)أخرجه مسلم
  عن ، الزهريابنِ شهاب، من طريق )كالهما بنحوه(، (٩)، ومسلم(٨)وأخرجه البخاري

 " .رضي اهللا عنهما"عبيد اللَّه بنِ عبد اللَّه بنِ عتْبةَ، عنِ ابنِ عباس
 :دراسة رجال اإلسناد 
 . جميع رجال اإلسناد ثقات -

********** 
 

                                                 
 .]٢٣٧/ ٣ [النهاية في غريب الحديث واألثر)  ١(
بقتح اليـاء   :  ، واليشكري  ]٥٨٠: تقريب التهذيب ص  [ مشهور بكنيته ،   وضاح بن عبد اهللا اليشكري     :هو)  ٢(

 ] .١٣٤ / ٢ األنساب للسمعاني انظر[وضم الكاف نسبة إلى قبيلة يشكر في اليمامة  
، وهو مرسل، وإرسـاله ال  ]٥٤٧: تقريب التهذيب ص[ أبو عتاب، ن المعتمر بن عبد اهللا    بمنصور   :هو)  ٣(

 .]٢٨٧: جامع التحصيل صانظر [ يضر،
انظـر  [ ، وهو مرسل، وإرساله ال يضر،     ]٥٢٠: تقريب التهذيب ص  [،  جاهد بن جبر أبو الحجاج    م :هو)  ٤(

 .]٢٧٣: جامع التحصيل ص
، وهو مرسل، وإرساله ال     ]٢٨١: تقريب التهذيب ص  [،  بن كيسان اليماني أبو عبد الرحمن     طاوس   :هو)  ٥(

 .]٢٠١: جامع التحصيل صانظر [ يضر،
 .١٩٤٨ح رقم ]٣٤/ ٣  [النَّاس ِليراه السفَرِ في َأفْطَر من باب، كتاب الصوم، صحيح البخاري)  ٦(
 ح رقـم    ]٧٨٤/ ٢[غَيرِمعـصية  في ِللْمسافرِ شَهرِرمضان في الْفطْرِو الصومِ جوازِ باب،مسلم صحيح)  ٧(

١١١٣. 
 .٤٢٧٦  ح رقم ]١٤٦/ ٥ [ و ١٩٤٤ح رقم ]٣٤/ ٣[صحيح البخاري )   ٨(
 .١١١٣ح رقم ]٧٨٤/ ٢[صحيح مسلم )   ٩(



 ٣٥

 

  :قال ابن األثير رحمه اهللا
 :﴾ في قصيدة كعب بن زهيرعسقََل﴿
 كأن بها َأوياعرذ قَدرِقَتْ وع ... قَدو يل بالقُورِ تَلَفَّعاقسالع.  
 (١)  .وغَطَّاها السراب تَغَشَّاهاأي : الربى: ، والقُورالسراب: العساقيل 

 
 )١٤ (حديث رقمال

 َأخْبرني َأبو الْقَاسمِ عبد الرحمنِ بن الْحسينِ بنِ َأحمد بنِ          :"رحمه اهللا "قال اإلمام الحاكم    
يدالَْأس كلالْم دبنِ عب ديبنِ عب دمحم(٢)مبِه ،د(٣)انيامزرِ الْحنْذالْم نب يماهري ،(٤)، ثَنَا ِإبثَندح 

زى الْملْمنِ َأبِي سرِ بيهنِ زبِ بنِ كَعنِ بمحالر دبنِ عب ةبقَيي الرذ نب اججالْح ي(٥)ن ،َأبِيه نع ،
: ، فَقَاَل بجير ِلكَعبٍ)٨( ابنَا زهيرٍ حتَّى َأتَيا َأبرقَ الْعزاف(٧) وبجير(٦) خَرج كَعب":عن جده، قَاَل

           وَل اللَّهسي رنعَل يجذَا الره يتَّى آتح كَانذَا الْمِل هجي عتْ فقُولُ   فَأَ � اثْبا يم عمـتَ   ،سفَثَب 
      وُل اللَّهسر اءفَج،ريجب جخَرو بلَا   �كَعالِْإس هلَيع ضرا    م فَعبكَع لَغَ ذَِلكفَب لَمفقال بعض   ، فََأس ،

 .........،"عبا فَلْيقْتُلْـه  من لَقي كَ  " :  َأهدر دمه، فَقَالَ   � فَلَما بلَغَت الَْأبياتُ رسوَل اللَّه       األبيات،
 بقَاَل كَع:         وَل اللَّهسفْتُ ررفَع ،جِدسابِ الْمي بِبلَتاحتُ     � فََأنَخْتُ رلَستَّى جتُ حفَتَخَطَّي فَةبِالص 

ومـن  ": الَْأمان يا رسوَل اللَّه، قَالَ     ،هَأشْهد َأن لَا ِإلَه ِإلَّا اللَّه، وَأنَّك رسوُل اللَّ        : ِإلَيه فََأسلَمتُ فَقُلْتُ  
: كَيفَ، قَاَل: َأنْتَ الَّذي تَقُوُل، ثُم الْتَفَتَ ِإلَى َأبِي بكْرٍ، فَقَاَل: َأنَا كَعب بن زهيرٍ، قَالَ   :  قُلْتُ "َأنْتَ؟

                                                 
 .]٢٣٧/ ٣ [النهاية في غريب الحديث واألثر)  ١(
  .٢ رقم سبق ذكره في حديث:األسدي)  ٢(

 ].٦٤٧ / ٥األنساب للسمعاني [بفتح الهاء والدال المهملة،وهي قبيلة من اليمن، نزلت الكوفة،:همدان)  ٣(

)٤  (على، حزام بن خويلـد     بكسر الحاء المهملة والزاي والميم بعد االلف، هذه النسبة إلى الجد األ           : زاميالح
 .]٢١٤ / ٢األنساب للسمعاني [، بن أسد من أهل المدينة

)٥(  الموالمزينـة  بضم الميم، وفتح الزاي، وفي آخرها النون، هذه النسبة إلى مزينة بن أد بن طابخة             : نيز ،
 .]٢١١/ ٣معجم البلدان و ٢٧٧ / ٥األنساب للسمعاني انظر [موضع قرب المدينة المنورة 

 فـي  اشـتهر  ممـن  كان نجد، هلأ من الطبقة عالي شاعر المازني، سلمى أبي بن زهير بن كعب هو)   ٦(
 النبي فهدر المسلمين، بنساء يشبب قامأو وسلم، عليه اهللا صلى النبي هجا اإلسالم ظهر ولما الجاهلية،

 .]٤٤٣/ ٥اإلصابة في تمييز الصحابة انظر [سلم،أ وقد مستأمنا، كعب فجاء دمه "وسلم عليه اهللا صلى "

 "وسـلم  عليـه  اهللا صلى" اهللا رسول مع  وشهد،زهير أخو كعب بن ،ابن زهير بن َأبِي سلمى    هو :بجير)  ٧(
 .]١٩٧/ ١أسد الغابة [ وهو شاعرأيضا،لم قبل أخيه كعب،  أسالطائف

هو ماء لبني أسد بن خزيمة بـن مدركـة،          : بفتح العين المهملة وتشديد الزاي وألف وفاء      :َأبرقُ العزاف )  ٨(
مدينة من البصرة وإنما سمي العزاف ألنهم يسمعون        مشهور، ذكر في أخبارهم، وهو في طريق القاصد إلى ال         

٦٨/ ١معجم البلدان [ ،فيه عزيف الجن[. 



 ٣٦

وانْهلَك الْمـْأمور   ... قَاك َأبو بكْرٍ بِكَْأسٍ روِية      س :" رضي اللَّه عنْه   "يا َأبا بكْرٍ فََأنْشَده َأبو بكْرٍ     
 (١)منْها وعلَّكَا

 :ِإنَّما قُلْتُ: ، قَاَل» وكَيفَ قُلْتَ«: يا رسوَل اللَّه، ما قُلْتُ هكَذَا، قَاَل: قَاَل
 ن منْها وعلَّكَا،وَأنْهلَك الْمْأمو... سقَاك َأبو بكْرٍ بِكَْأسٍ روِيةً 

    وُل اللَّهسفَقَاَل ر�  : اللَّهو ونْأملَى           ،ما علَاهَأما ورِهلَى آختَّى َأتَى عا حةَ كُلَّهيدالْقَص هَأنْشَد ثُم 
 :الْحجاجِ بنِ ذي الرقَيبة حتَّى َأتَى علَى آخرِها وهي هذه الْقَصيدةُ

.................................          ................... 
  وقَد تَلَفَّع بِالْقُورِ الْعساقيُل       كَان َأوب يديها بعدما نَجدتْ 

........................          .......................... 
 (٢)خَراديُل معفُور القَوم من حملَ     عيشُهما ضرغَامينِ فيلْحم يغْدو

......................          ............................ (٣). 
 

 :تخريج الحديث
(٧) في اآلحاد بنحوه، وأبو العباس(٦) بنحوه، وابن أبي عاصم(٥)في جزئه(٤) يليزِأخرجه ابن د 

فـي معرفـة الـصحابة بنحـوه،       (٩)هاني بنحوه، وأخرجه أبو نعيم األصب(٨)المعروف بثعلب 
وأخرجه ،   في الفهرست مختصراً   (١١) في دالئل النبوة بنحوه، و أبو بكر اإلشبيلي        (١٠)والبيهقي

 .من طريق إبراهيم بن المنذر به) سبعتهم( بنحوه،األغاني  في (١٢)أبو الفرج األصفهاني
 

                                                 

لسان العرب انظر [،الثاني الشرب: والعلل العلل، سقاك: وعلك األول الشرب وهو النهل، سقاك: أنهلك)  ١(
٤٦٨/ ١١[. 

 .]٢١/ ٢ر النهاية في غريب الحديث واألث [،قطَعا مقَطَّع َأي:خراديل   )٢(
  .]٥٧٩/ ٣ [المستدرك على الصحيحين )   ٣(
 .]٣٨٧/ ٦تاريخ دمشق [، هـ ٢٨١ت ديزيل بابن المعروف الهمداني علي بن الحسين بن إبراهيم:هو)   ٤(
  .  ١٥ ح رقم ]٥٣:  ص[حديث ابن ديزيل)   ٥(
 .٢٧٠٦ ح رقم ]١٦٨/ ٥ [اآلحاد والمثاني )   ٦(
بن زيد بن سيار َأبو الْعباس النحوي موالهم المعروف بثعلب إمام الكـوفيين فـي               أحمد بن يحيى    :هو)   ٧(

 .]٤٤٨/ ٦تاريخ بغداد [ ،هـ ٢٩١ت النحو واللغة 
 .]٦٨: ص[مجالس ثعلب )   ٨(
 .١٢٤٩ ح رقم ]٤٢٨/ ١[معرفة الصحابة )   ٩(
  .]٢٠٧/ ٥  [دالئل النبوة)  ١٠(

 .]٣٦١:  ص[فهرسة ابن خير اإلشبيلي)  ١١(

 ].٩١ / ١٧[  ألبي الفرج األصفهانياألغاني)  ١٢(



 ٣٧

، (٢)والبيهقـي ،  ن سلمة من طريق محمد ب    ،(١) حيث أخرجه الطبراني   : مرسلة وللحديث شواهد 
  محمد بنِ ِإسحاقَ   عن) بكَيرٍ محمد بن سلمة و يونس بن        :كالهما( ،بكَيرٍمن طريق يونس بن     

 .مرسالً
 . من طريق محمد بن فُليح، عن موسى بن عقبة مرسالً، بنحوه(٣)وأخرجه البيهقي

 . مرسالًبنِ الْمسيبِسعيد  بنحوه، من طريق محمد بن سليمان عن (٤) السبكيوأخرجه 
 

 :دراسة رجال اإلسناد
 .(٥) ٣٥٢ ت  األسدي بنِ َأحمدسنعبد الرحمنِ بن الْح-

تخاليط كتبه في رأيت: قال الدارقطني. 
 . ادعى الرواية عن ابن ديزيل فَذهب علمه:(٦)قَاَل صالح بن َأحمدو

 تركـت  قدومه بلغني  لما :وقال أبو يعقوب بن الدخيل    ،  (٧)ب يكذ : وقَاَل الْقَاسم بن أبي صالح    
  .(٨)أمره وادحمي لم ثم منه، التفسير وسمعتُ الموسم أشغال

 . جداً ضعيف:قال الباحث 
 .(٩)هـ٢٣٦ت  الحزامي إسحاق أبو المنذر بن اهللا عبد بن المنذر بن إبراهيم-

ثقَـة  : بكي وقـال  والس ،(١٢)يب البغدادي ، والخط (١١)الدارقطنيو ،(١٠)بن معين ا: وثقه كٌل من  
 .(١٧)وثقه الذهبيو ،(١٦)ذكره ابن حبان في الثقاتو، (١٥)(١٤)ابن وضاحو ،(١٣)جليل

                                                 

 .]١٧٧/ ١٩[المعجم الكبير )  ١(

 .]٢١١/ ٥ [دالئل النبوة )  ٢(

  .المرجع السابق نفسه)   ٣(

 .]٢٢٩/ ١ [طبقات الشافعية الكبرى)   ٤(

  .]٥٩١/ ١١[تاريخ بغداد )   ٥(
  .]٤٣٣/ ١٠ريخ بغداد تا[هـ ،٢٦٥، ت صالح بن أحمد بن محمد بن حنبل:هو)   ٦(
 .]٣٧٨/ ٢[المغني في الضعفاء)   ٧(
 .]٤١٢/ ٣[لسان الميزان )    ٨(
 .]١٢٢/ ٧[تاريخ بغداد )    ٩(

 .]٢١٠/ ٢[تهذيب الكمال في أسماء الرجال )  ١٠(

 .]٨٧:  ص[سؤاالت السلمي للدارقطني)  ١١(
 .]١٢٢/ ٧[اريخ بغداد    ت)١٢(
  .]٨٢/ ٢ [يطبقات الشافعية الكبرى للسبك)   ١٣(
 .]١٧٩/ ٥٦تاريخ دمشق [ ، محمد بن وضاح بن بزيع أبو عبد اهللا:هو)   ١٤(
 .]١٦٧/ ١[تهذيب التهذيب )   ١٥(
  .]٧٣/ ٨ [الثقات )   ١٦(
 .]٤٤/ ٢ [تذكرة الحفاظ )   ١٧(



 ٣٨

 .(٣)صدوق: (٢)، وقال صالح جزرة(١)صدوق: قال أبو حاتمو
 .(٥)"كان له علم بالحديث ومروءة وقدر: "وقال الزبير بن بكار ،(٤) لَا بْأس بِه:قَاَل النَّساِئيو

 .(٧)صدوق تكلم فيه أحمد ألجل القرآن:وقال ابن حجر ،(٦)صدوق: وقال الذهبي
 بالحديث إال إنه خلط     عارفإبراهيم بن المنذر  : سمعت أبا حاتم الرازي، يقول    : وقال الخطيب 

في القرآن، جاء إلى أحمد بن حنبل فاستأذن عليه، فلم يأذن له وجلس حتى خرج، فسلم عليـه             
 .(٨)مفلم يرد عليه السال

بلغني أن أحمد بن حنبل كان يتكلم فيه ويذمه، وقـصد إليـه             : وقَال زكريا بن يحيى الساجي    
 .(٩)عنده مناكير ببغداد ليسلم عليه فلم يأذن له، وكان

أما المناكير فقل ما توجـد فـي حديثـه إال أن تكـون عـن                :  الْحافظ َأبو بكْر الْخَطيب    ورد
عند المحدثين، ومع هذا فإن يحيى بن معين وغيره من الحفاظ           المجهولين، ومن ليس بمشهور     

 .(١٠)كانوا يرضونه ويوثقونه 
 ِلَأنَّه قيَل خلط في مسَألَة الْقُـرآن        ؛يءه ش  من -اللَّه عنْه رضي  –د اِإلمام َأحمد    عن:وقال السبكي 

 ولَكن اِإلمام َأحمـد شَـديد فـي         ،خوفاً وأرى ذَِلك منْه تقية و     :، وقال كََأنَّه مجمح في الْجواب   
 .(١١) ولَو كلف النَّاس ما كَان علَيه َأحمد لم يسلم ِإلَّا الْقَليل،صالبته جزاه اللَّه عن الِْإسلَام خيراً

 . صدوق :قال الباحث 
 
 . ه على ترجمةلم أقف ل:  بن كعبالْحجاج بن ذي الرقَيبة بنِ عبد الرحمنِ-
- نِوذمحالر دبنِ عب ةبقَيلم أقف له على ترجمة:  الر. 
-دبنِعمحن  الررِبيهنِ زبِ بلم أقف له على ترجمة:  كَع. 
 
 

                                                 
 .]١٣٩/ ٢[الجرح والتعديل   )١(

 .]١٢٢/ ٧ بغداد تاريخ[،هـ٢٩٣ تصالح بن محمد البغدادي الملقب بجزرة أبو علي:هو)  ٢(

 .]١٢٢/ ٧[تاريخ بغداد )  ٣(

 .]٢٠٩/ ٢[تهذيب الكمال في أسماء الرجال   )٤(

 .]١٦٧/ ١[تهذيب التهذيب )  ٥(
 .]٢٢٥/ ١  [الكاشف)  ٦(
 .]٩٤:  ص[تقريب التهذيب  )٧(

 .]١٢٢/ ٧ [تاريخ بغداد   انظر)٨(

 .المرجع السابق نفسه)  ٩(

 .المرجع السابق نفسه  )١٠(

 .]٨٢/ ٢[قات الشافعية الكبرى طب)  ١١(



 ٣٩

 
 

 :الحكم على الحديث
فالحجاج، وأبوه، وجده، ال يعرفـون، وليـست لهـم          :  مسلسل بالمجاهيل  إسناده ضعيف، فهو  

 .وقد ال يعرفوا بغير هذا اإلسناد  بجرح أو تعديلواتب الرجال، ولم يذكرترجمة في ك
ولقد اختلف العلماء في الحديث بين مصححٍ ومحسنٍ ومضعف : 

 لم أسمع قط في خبر كعب بن زهير حـديثا قـط أتـم وال       " :قالف المديني بن علي حسنهفقد  
وحـديث   : فقال الحاكم صححه ماك ،(١)" وال أبالي أال أسمع من خبره غير هذا        ،أحسن من هذا  

 غير هـذَا    -في صحبته وروايته  -وال أعلم لَه    " :البر عبد ابن ،وقال(٢)ابن ذي الرقيبة صحيح   
 .(٥)صحيح: ، وقال الكاندهلوي(٤)رجاله إلى ابن إسحاق ثقات :وقال الهيثمي، (٣)"الخبر

، ولكن لم أر ذلك      جداً ةوهذا من األمور المشهور   " : فقال بعد ذكر القصة    ابن كثير ولقد ضعفه   
 .(٦)"في شيء من هذه الكتب المشهورة بإسناد أرتضيه، فاهللا أعلم 

 وذَكَرها ابن ِإسـحاقَ     ،وهذه الْقَصيدةُ قَد روينَاها من طُرق لَا يصح منْها شَيء         : قَاَل الْعراقي و
 .(٧) بِسنَد منْقَطعٍ

 . أن الحديث يرتقي إلى الحسن لغيرهإلى :ويميل الباحث
 
 
 

********** 
 
 
 

                                                 

 ].٩٣ / ١٧[  الفرج األصفهاني، ألبياألغاني)   ١(

 .]٥٨٣/ ٣ [المستدرك على الصحيحين )   ٢(

 .]١٣١٣/ ٣ [االستيعاب في معرفة األصحاب)   ٣(
 .]٣٩٤/ ٩ [جمع الزوائد ومنبع الفوائد   م)٤(

 .]٢٤٤/ ١[حياة الصحابة    )٥(

 .]١٣٧/ ٧ [البداية والنهاية )   ٦(

 .] ١٨٦/ ٢ [نيل األوطارانظر )   ٧(
 



 ٤٠

 

  :قال ابن األثير رحمه اهللا
 يا رسوَل اللَّه، وما عسله؟: ِإذَا أراد اللَّه بعبد خَيراً عسلَه، قيَل«فيه ) هـ(﴾ عسَل﴿

طيب الثَّنَـاء،   : العسل» عنْه من حولَه   بين يدي موته حتَّى يرضى       اًيفْتح لَه عمال صاِلح   : قَاَل
 شبه ما رزقه اللَّه تَعالَى من       ،ِإذَا جعل فيه العسل   : عسَل الطَّعام يعسلُه  :  يقَالُ ،مأخُوذٌ من العسل  

  الطَّعـام فيحلَـولي بِـه   العمل الصاِلحِ الَّذي طَاب بِه ذكْره بين قَومه بالعسل الَّذي يجعل فـي        
 (١) .ويطيب

 )١٥ (حديث رقمال
، ثَنَا معاوِيـةُ بـن      (٣)حدثَنَا زيد بن حبابٍ الْعكْلي    : رحمه اهللا (٢)حميد بن عبدقال اإلمام   

سـمعتُ عمـرو بـن      : َأخْبرني عبد الرحمنِ بن جبيرِ بنِ نُفَيرٍ، عن َأبِيه، قَـالَ          : صاِلحٍ، قَالَ 
قمقُوُل �(٤)الْحي :    وُل اللَّهسقَاَل ر�:"      سا عرخَي دببِع اللَّه اديلَ "هلَِإذَا َأر؟    : ، قلُهـسـا عمو

 .(٥)" يفْتَح لَه عملًا صاِلحا بين يدي موته حتَّى يرضى عنْه من حولَه" : قَاَل
 

 : الحديثتخريج
 بنحوه،  (٩)البزار بمثله، و  (٨)، وابن أبي عاصم    بنحوه (٧)ابن أبي شيبة   بنحوه، و  (٦)أخرجه أحمد 

 في المستدرك بنحـوه،     (١٢) في صحيحه بنحوه، والحاكم    (١١)بنحوه، وابن حبان   (١٠)لخرائطيوا

                                                 
 .]٢٣٧/ ٣ [النهاية في غريب الحديث واألثر)   ١(
تقريـب التهـذيب    [ ،هـ٢٤٩، ت   أبو محمد قيل اسمه عبد الحميد ثقة حافظ       ،عبد بن حميد بن نصر      :هو) ٢(

 .]٣٦٨: ص
، وهو بطن من تمـيم " ل كَع"  إلى هذه النسبة.بضم العين المهملة، وسكون الكاف، وكسر الالم    : العكلي)   ٣(
 ].٢٢٣ / ٤األنساب للسمعاني [
 الكاهن بن حبيب بن عمرو :بفتح أوله وكسر الميم بعدها قاف، ابن كاهل ، ويقال :عمرو بن الحمق :هو)   ٤(
اإلصابة في تمييـز  انظر.[واألول أصح. بل أسلم بعد حجة الوداع: هاجر بعد الحديبية، وقيل  : قيل ،له صحبة ،
  .]٥١٤/ ٤لصحابة ا

 .٤٨١ح رقم ]١٧٥:  ص [المنتخب من مسند عبد بن حميد)   ٥(

  .٢١٩٤٩ ح رقم ]٢٨٠/ ٣٦ [مسند أحمد )   ٦(
 ٨٦٢ ح رقم ]٣٥٥/ ٢[مسند ابن أبي شيبة )   ٧(

 .٢٣٤٠ ح رقم ]٣١٥/ ٤ [اآلحاد والمثاني )   ٨(

 . ٢٣١٠ ح رقم ]٢٨٦/ ٦ [مسند البزار )   ٩(

 .٢٦٣ ح ر34 ]٩٩: ص[اْ(َ&0ِْ/ ِ�َ* ُ�َ)�َوَرِ.ِ- َوُ'ْ+ِ* اْ(َ)�ِر ِ'ْ&ِ$ ِ#! َ �َء َ��  َ��ُب،ق���رم ا���)  ١٠(

�FَنE اْ(�8َ�ْDِِر ِذْآُ@، آ�Aب ا(8@ وا(?<=، >;:9 ا�* '�8ن)   ١١(ِ 9َAْ#َ -ِE>)ا G>َHَ 3ِ>ِ+ْIُ)ْا /َIَJَ)ْ9َ ا)ِ�E?)ا !#ِ @ِ�ِK 

Lِ@ِIْHُ،... ] ٥٤/ ٢[ 34٣٤٣ و٣٤٢ ح ر. 
 .]٤٩٠/ ١ [المستدرك على الصحيحين )   ١٢(



 ٤١

ه،  فـي الـسير بنحـو   (٣) والذهبيبمثله،(٢)  في القضاء والقدر، وفي الزهد الكبير(١)والبيهقي
 .من طريق زيد بن حباب به ) تسعتهم(

 يحيى بن أبي كثير، من طريق)  بنحوهكالهما(،  في تاريخه(٥)الخطيب، و(٤)وأخرجه الطحاوي
 بمثله مـن    (٧) بمثله، من طريق خالد بن معدان، وفي رواية أخرى         (٦)ابن أبي عاصم    وأخرجه

 فـي مـسند     (٩)، والطبراني  بنحوه من طريق رفاعة بن شداد      (٨)طريق زيد بن واقد، والبزار    
خالـد، وزيـد، و رفاعـة،       يحيى، و : خمستهم( الشاميين بنحوه، من طريق مكحول الشامي،     

 . به  جبير بن نُفيرعن) ولومكح
 

 :دراسة رجال اإلسناد
- يمن من أهل الْكُوفَة زيد بن الْحباب العكلي التَّييسو الْح(١٠) هـ٢٠٣ ت كنيته َأب. 

 ابـن  وقال،  (١٤)الدارقطنى، و (١٣)يالعجلو ،(١٢)يالمدين  ابن ، و (١١)معين بنا: وثقه كٌل من   
 وأحمد السبتى، جعفر أبو وثقه: (١٦)خلفون ابن وقال ،(١٥)شيبة أبى بن عثمان وثقه: شاهين

، (١٨)مـاكوال  ابـن : وثقـه أيـضاَ   و ،(١٧)صدوقاً بالحديث معروفاً وكان : زادو صالح بنا
 .(١٩)والذهبي

                                                 
 .]١٨٢:  ص[القضاء والقدر)    ١(
  .٨١٨ ح رقم ]٣٠٨: ص[الزهد الكبير )    ٢(
 .]١٠٥/ ١٩[سير أعالم النبالء )     ٣(
  .٢٦٤٠ ح رقم ]٥٢/ ٧ [شرح مشكل اآلثار)    ٤(
 .]٣٨٩/ ١٣[تاريخ بغداد )    ٥(

 . ٢٣٤١ ح رقم ]٣١٥/ ٤[اآلحاد والمثاني )    ٦(

 .٢٣٤٢نفس المرجع السابق ح رقم )    ٧(

 .٢٣٠٩ ح رقم ]٢٨٦/ ٦ [مسند البزار )    ٨(

 .١٨٣ ح رقم ]١١٩/ ١ [مسند الشاميين)    ٩(

 .]٤٤٧/ ٩ [تاريخ بغداد )   ١٠(

 .]٥٦١/ ٣[الجرح والتعديل )   ١١(
 .المرجع السابق نفسه )  ١٢(

 .]٣٧٧/ ١[لثقات معرفة ا)   ١٣(
 .]٤٨٠/ ١ [المؤتلف والمختلف )   ١٤(
 .]٩١: ص[تاريخ أسماء الثقات )    ١٥(
 .]٧١/ ٢٣سير أعالم النبالء [هـ ،٦٣٦ ت محمد بن ِإسماعيَل بنِ محمد بنِ خَلْفُون: هو)   ١٦(

 .]٤٠٤/ ٣[تهذيب التهذيب )   ١٧(
 .]١٤٣/ ٢ [سماء والكنى واألنساباإلكمال في رفع االرتياب عن المؤتلف والمختلف في األ)   ١٨(
 .]١١٩/ ٨سير أعالم النبالء  و ٢٥٦/ ١ [تذكرة الحفاظ )    ١٩(



 ٤٢

 وأمـا  المـشاهير،  عـن  روى إذا حديثه يعتبر ،ئيخط: قالو تالثقا فى حبان ابن وذكره 
  .(١)المناكير ففيها المجاهيل عن روايته

 كـان : أحمـد  قـال  و،  (٢) بأس به يكن لم و الثورى، حديث يقلب كان: معين ابن قال و
، وقـال   (٣) الخطـأ  كثير كان لكن و صالح، بن معاوية عن األلفاظ يضبط وكان ،صدوقاً
 .(٤)نَّه كَان كثير الْخَطَأإال أ ما نفذ في الحديث ِإلَّا بالصالح اً صالحجالًكَان ر :أيضاً

  . (٧)صالح كوفى: (٦)قانع ابن وقال، (٥)   صدوق صالح الحديثحاتم أبو قال و
 . (٩) الحديث حسن وكان ، الحديث طلب فى البالد فى جواالً كان: (٨)يونس ابن قال و
 ،ثبات مشايخ الكوفة ممن ال يشك فـي صـدقه         أكثير، وهو من     له حديث    :عدى ابن قالو

 إنما له عن الثَّوري أحاديـث تـشبه         ،والذي قاله ابن معين أن أحاديثه عن الثَّوري مقلوبة        
 والبـاقي عـن     ، وبعضه يرفعه، والَ يرفعـه     ،بعض تلك األحاديث يستغرب بذلك اإلسناد     

 .(١٠) لهاالثَّوري وعن غير الثَّوري مستقيمة ك
 في حـديث    ئصدوق يخط : ، وقال ابن حجر   (١١)لم يكن به بأس قد يهم     : وقال الذهبي مرةً  

 .(١٢)الثوري
 

 .، يخطئ في أحاديث الثوري  صدوق :قال الباحث
 
 
 
 
 

                                                 

 .]٢٥٠/ ٨[الثقات )    ١(
 .]٤٥٠/ ٩ [تاريخ بغداد )    ٢(

 .]٣١٩: ص[سؤاالت أبي داود لإلمام أحمد )    ٣(
 .]٩٦/ ٢ [العلل ومعرفة الرجال ألحمد رواية ابنه عبد اهللا)    ٤(

 .]٥٦١/ ٣[الجرح والتعديل   )  ٥(
 .]٥٢٦/ ١٥سير أعالم النبالء [هـ، ٣٥١ ت عبد الباقي بن قَانعِ بنِ مرزوق:هو)    ٦(

 .]٤٠٤/ ٣[تهذيب التهذيب )    ٧(
سير أعالم [هـ ، ٣٤٧ ت عبد الرحمن بن أحمد بن يونس بن عبد األعلى، أبو سعيد المصري:هو)    ٨(

  .]١٤/٢٣٠النبالء

 .]٨٨/ ٢[ " الغرباء تاريخ"  ويسمى تاريخ ابن يونس المصرى)     ٩(
 .]١٦٧/ ٤ [الكامل في ضعفاء الرجال)   ١٠(
 .]٤١٥/ ١[الكاشف )   ١١(
 .]٢٢٢: ص[تقريب التهذيب)    ١٢(



 ٤٣

-     يمرضر الحيدقاضـي           معاوية بن صالح بن ح ،أبو عمرو أو أبو عبد الرحمن الحمـصي 
 .(١)هـ١٥٠األندلس، ت 
، )٧(، وأبو زرعة الرازي   (٦)، والترمذي )٥( والعجلي ،)٤(وابن مهدي  ،)٣(وأحمد ،)٢(عدوثقه ابن س  

 .)١٠(، وذكره ابن حبان في الثقات)٩(، والبزار)٨(والنسائي
 صالح الحديث، حسن    :، وقال أبو حاتم   )١٢(صالح: ، وقال مرة  )١١(يبرض ليس: معين ابن وقال

قد حمل الناس عنه، ومنهم من      : بن شيبة وقال يعقوب   ،  )١٣(الحديث، يكتب حديثه وال يحتج به     
 .)١٤( ليس بالثبت وال بالضعيف، ومنهم من يضعفهيرى أنه وسطٌ

صـدوقٌ  : ، وقال الذهبي  )١٧( ليس به بأس   :البزار مرة ، وقال   )١٦(صدوق: (١٥)وقال ابن خراش  
 .)١٩(صدوق له أوهام: ، وقال ابن حجر)١٨(إمام

سألت يحيى بن سعيد    : "، وقال ابن المديني   )٢٠("كان يحيى بن سعيد ال يرضاه     :"وقال ابن معين  
 .)٢١("اما كنا نأخذ عنه ذلك الزمان وال حرفً: عنه، فقال

                                                 
 .]٤٤/ ٥٩ [تاريخ دمشق )      ١(

 ].٧/٥٢١[ الطبقات الكبرى  )٢(
 ].٨/٣٨٢[ الجرح والتعديل )٣(

 .بق نفسهالمرجع السا )٤(
 ].٢/٢٨٤[معرفة الثقات  )٥(
 ].٥/٣١[سنن الترمذي)       ٦(

 ].٨/٣٨٢[الجرح والتعديل  )٧(

 ].٢٨/١٩١[تهذيب الكمال في أسماء الرجال  )٨(
 .]٥٧/ ١٠ [مسند البزار  )٩(
 ].٧/٤٧٠[ الثقات  )١٠(

 ].٨/٣٨٢[ والتعديل الجرح )١١(
 ].٢٨/١٩٠[ تهذيب الكمال في أسماء الرجال  )١٢(
 ].٨/٣٨٢[الجرح والتعديل  )١٣(

 ].٢٨/١٩٢[ تهذيب الكمال )١٤(

 .]٥٧١/ ١١تاريخ بغداد [هـ، ٢٨٣ ت عبد الرحمن بن يوسف بن سعيد بن خراش أبو محمد الحافظ:هو)١٥(

 .المرجع السابق نفسه )١٦(

 ].١٠/٢١٠[ تهذيب التهذيب )١٧(

 ].٢/٢٧٦[ الكاشف  )١٨(
 ].٩٥٥ص[تقريب التهذيبب )١٩(

 ].٤/٩١[  رواية الدوري–ابن معين تاريخ  )٢٠(

 ].٨/٣٨٢[     الجرح و التعديل)٢١(



 ٤٤

ث بحديث معاوية بن صالح زبره يحيـى بـن سـعيد     إذا حد يان ابن مهد  ك: "وقال ابن معين  
 .)١(" حديثهين روى ،و يحيى ثقة ف ال يبالى عمي، وكان ابن مهد!؟ هذه األحاديثشٍيَأ: وقال
 . (٢) جداً الشام أهل بحديث يغرب معاوية كان: خيثمة أبى بن أحمد بن محمد وقال

-، قال الترمـذي     ، وهو متشدد   ولم يطعن فيه إال يحيى بن سعيد القطان        صدوق، :قال الباحث 
 .)٣("ا تكلم فيه غير يحيى بن سعيد القطانوال نعلم أحد" :-رحمه اهللا

 
 .باقي رجال اإلسناد ثقات -
 

 :لى الحديثالحكم ع
 :إسناده حسن، وفيه

-      يمرضر الحيد(٤)شـعيب األرنـؤوط    صححه   الحديثوصدوق،  :  معاوية بن صالح بن ح ،
 . (٥)واأللباني

 

********** 
 

  :قال ابن األثير رحمه اهللا
 (٦) .فيهِم ثَنَاءه طَيب َأي »النَّاس في عسلَه خَيرا بعبد اللَّه أراد ِإذَا« الْحديثُ ومنْه) هـ(
 

 
ه، كما في الحديث وِ عليه بنحرتُثْع، و أعثر عليه بنفس لفظة ابن االثير     لم  ،  )١٦ (حديث رقم ال

 .السابق

********** 
 

                                                 

 ].٦/٤٠٤[     الكامل في ضعفاء الرجال )١(

 .]٢١١/ ١٠[تهذيب التهذيب)    ٢(

 .٢٦٥٣ح رقم ] ٥/٣١[    سنن الترمذي)٣(

  .]٥٤/ ٢ [ شعيب األرنوؤط: ، تحقيقصحيح ابن حبان)    ٤(
 .]١٠٧/ ٣[سلسلة األحاديث الصحيحة )    ٥(
 .]٢٣٧/ ٣ [النهاية في غريب الحديث واألثر )   ٦(



 ٤٥

  :قال ابن األثير رحمه اهللا
يهفو »رأة قَاَل َأنَّهرفاعةَ إلم يظتَّى: القُرتَذُوقي ح عيسذُوقَ لَتَهوي عه »كيلَتَساعِ لذَّة شبالْجِم 
قل بذَوسالع تَعارا فاسقاً، لَها ذَوِإنَّمأنَّث و ِلَأنَّه ادةً َأرطْعق نل مسيَل ،العقلَـى : وطاِئهـا  عإع 
 ،كقُويسة ،لَةٌعسي: قَاَل مَؤنَّثًا صغَّره فَمن ويَؤنَّث، يذَكَّر األصل في العسل: وقيَل ،النُّطْفة معنَى

يسةا ،وشُمِإنَّمةً صغَّره ور ِإلَى ِإشَاري القَليل القَدصل الَّذحي (١) .الحلُّ بِه 

 
 )١٧ (حديث رقمال

، (٣)، حدثَنَا هشَام  (٢) حدثَنَا عمرو بن علي، حدثَنَا يحيى      :"رحمه اهللا "        قال اإلمام البخاري  
 ح حدثَنَا عثْمان بـن َأبِـي   - صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم-، عن عاِئشَةَ، عنِ النَّبِي  (٤)دثَني َأبِي ح: قَاَل

 (٦)رِفَاعـةَ َأن  : -رضي اللَّه عنْهـا   -، عن هشَامٍ، عن َأبِيه، عن عاِئشَةَ،        (٥)شَيبةَ، حدثَنَا عبدةُ  
يظ(٧)القُر   جوَأةً تَزرام        النَّبِي فََأتَت ،تْ آخَرجوا، فَتَزطَلَّقَه ثُم �       َأنَّها، ويهْأتالَ ي َأنَّه تْ لَهفَذَكَر 

ةبدثُْل هِإلَّا م هعم ستَّىالَ، ": ، فَقَاَل(٨)لَيح لَتَكيسذُوقَ عيو لَتَهيسي ع(٩)"تَذُوق. 
 

 :يثتخريج الحد
 .من طريق هشام بن عروة به  بنحوه، (١٠)أخرجه البخاري

 
 

                                                 
 .]٢٣٧/ ٣ [النهاية في غريب الحديث واألثر)   ١(
 .]٥٩١: تقريب التهذيب ص[،يحيى بن سعيد بن فروخ أبو سعيد القطان:هو)   ٢(
 .]٥٧٣: تقريب التهذيب ص[،هشام بن عروة بن الزبير بن العوام:هو)   ٣(
 .]٣٨٩: تقريب التهذيب ص[،الزبير بن العوام أبو عبد اهللا المدنيعروة بن :هو)   ٤(
 .]٣٦٩: تقريب التهذيب ص[،  الكوفيعبدة بن سليمان أبو محمد:هو)   ٥(

، مرأته ثالثااوهو الذي طلق ،  رفاعة بن رفاعة القرظي، من بني قريظة:ويقَاَل ل،امورفاعة بن س: هو)   ٦(
 .]٤٠٨/ ٢اإلصابة في تمييز الصحابة   و٥٠٠ /٢االستيعاب في معرفة األصحاب [

هذه النسبة إلى قريظة، وهو اسم رجل نزل ،  بضم القاف وفتح الراء الهملة والظاء المعجمة:رظيالقُ)    ٧(
 ].٤٧٥ / ٤األنساب للسمعاني  [.قلعة حصينة بقرب المدينة، فنسب إليهم

النهاية في [. رِخْو مثُل طَرف الثَّوب، لَا يغْني عنْها شَيًئا وَأنَّه، أرادت متاعهطَرفُ الثَّوب: الهدبة)    ٨(
 .]٢٤٩/ ٥غريب الحديث واألثر 

 ،يمسها فَلَم غَيره، زوجا العدة بعد تَزوجتْ ثُم ثَالَثًا، طَلَّقَها ِإذَا باب كتاب الطالق، صحيح البخاري)    ٩(
 .٥٣١٧ ح رقم ]٥٦/ ٧  [

 .٥٢٦٥ ح رقم ]٤٣/ ٧[ حرام علَي َأنْت: ِلامرَأته قَاَل من بابنفس المرجع السابق، كتاب الطالق، )    ١٠(



 ٤٦

 
 عـن   ، من طريق محمد بن شهاب الزهـري       )كالهما بنحوه (،  (٢)، ومسلم (١)البخاري وأخرجه

 .عروة بن الزبير به 
 -رضي اهللا عنها- بنحوه، من طريق عكرمة مولى ابن عباس عن عائشة(٣)وأخرجه البخاري 

  .مرفوعاً
 

 :إلسناددراسة رجال ا
 . جميع رجال اإلسناد ثقات -
 
 
 
 
 
 
 

********** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
  ، ٥٧٩٢ ح رقم ]١٤٢/ ٧[ ، ٥٢٦٠ ح رقم ]٤٢/ ٧ [،٢٦٣٩ ح رقم ]١٦٨/ ٣ [صحيح البخاري)    ١(
 .٦٠٨٤ ح رقم ]٢٢/ ٨[
 وتَنْقَضي يفَارِقَها ثُم ويطََأها، غَيره، زوجا تَنْكح حتَّى ِلمطَلِّقها ثَلَاثًا لْمطَلَّقَةُا تَحلُّ لَا  باب،صحيح مسلم)    ٢(

  .١٤٣٣ ح رقم ]١٠٥٥/ ٢ [، عدتُها

 .٥٨٢٥ ح رقم ]١٤٨/ ٧[ الخُضرِ ثيابِ باب، كتاب اللباس، صحيح البخاري)    ٣(



 ٤٧

  :قال ابن األثير رحمه اهللا

سلَ﴿عي) س (﴾جف يثدفة حـاتَ « (١)طَهملُوج  وـسالع«  ـوه  نِإذَا الغـص  ـبِسبـت  يوذَه 
 ،الجـدبِ  مـن  تلَكَوه يبِست األغْصان نَأ يريد ،الطُّلُوعِ الْحديثُ القَضيب هو: وقيَل،طَراوته
هعمجو :اِليجس(٢) .ع 

 

 )١٨ (حديث رقمال
 نا الْحارِثي، نا عبد الرحمنِ بن يحيى بنِ سعيد  :"رحمه اهللا " (٣)قال اإلمام ابن األعرابي   

ذْرِي(٤)الْعيالنَّخَع اللَّه دبع نب نِ (٥)، نا شَرِيكسنِ َأبِي الْحنِ بسنِ الْحشَبٍ، عونِ حامِ بونِ الْعع ،
 � ِ  علَى رسوِل اللَّه   (٧) قَدم وفْد بني نَهد بنِ زيد      ": قَالَ �(٦)الْبصرِي، عن عمران بنِ حصينٍ    

َأتَينَاك يا رسوَل اللَّـه مـن   :  فَقَاَل �"رسوِل اللَّه بين يدي (٨)زهيرٍ النَّهديية بن أبي هفَقَام طَ
، ونَستَحيُل (١٣)، نَستحلب الصبِير(١٢) تَرتَمي بِنَا الْعيس(١١)ِ الْميسِ(١٠) علَى َأكْوار(٩)غَورِي تهامةَ

امه(١٤)الرامهيُل الْجتَحتَس(١٥)، وضٍ غَاِئلَةَأر نم  

                                                 
و    ٤٧٨/ ٢أسـد الغابـة   انظر[طهية، وكالهمـا جـائز،    : طَهفة، ويقال : فيقال: الللعلماء في اسمه أقو   )   ١(

 . ]٤٤٣/ ٣اإلصابة في تمييز الصحابة 
 ].٢٣٨/ ٣ [النهاية في غريب الحديث واألثر)   ٢(
 .]٣٥٣/ ٥تاريخ دمشق [هـ،  ٣٤٠، ت عرابيبو سعيد بن األ، أحمد بن محمد بن زيادأ: هو)  ٣(
: وهو" عذرة  " هذه النسبة إلى    ،عين المهملة، وسكون الذال المعجمة، وفي آخرها الراء       بضم ال : العذري)  ٤(

 ].١٧١ / ٤ األنساب للسمعاني [،ابن زيد الالت بن رفيدة
هذه النسبة إلى النخع، وهي قبيلة من العـرب         .بفتح النون والخاء المعجمة بعدها العين المهملة      : النخعي)   ٥(

 ].٤٧٣ / ٥األنساب للسمعاني [،  ذكرهمنزلت الكوفة، ومنها انتشر
 صـاحب  وكان غزوات، عدة وغزا خيبر، عام إسالمه كان،  بن عبيد بن خلف    مران بن حصين  ع:هو)   ٦(

 .]٥٨٤/ ٤اإلصابة في تمييز الصحابة انظر[، وكان من أفاضل من نزل البصرة،الفتح يوم خزاعة راية
 ].٥٤١ / ٥األنساب للسمعاني [ لشام،جماعة تعيش في اليمن وا: بني نهد بن زيد)   ٧(
 "صلَّى اللَّه علَيه وسـلَّم    "وفد علَى النَّبِي    ،   طهفة بن زهير النهدي    :ويقالهية بن أبي زهير النهدي      طَ:هو)  ٨(

 .]٤٤٣/ ٣اإلصابة في تمييز الصحابة و ٤٧٨/ ٢أسد الغابة انظر.[سنة تسع، حين وفد أكثر العرب

 وركـود  حرهـا  لـشدة  تهامـة  وسـميت   في جزيرة العرب، منها مكـة،والحجاز      تقع بالكسر،:تهامة)  ٩(
 .]٦٣/ ٢معجم البلدان [،ريحها

 .]٢٠٩/ ٤النهاية في غريب الحديث واألثر [،  والزنابيرحلبيت النَّهو : أكوار)  ١٠(
 .]٣٨٠/ ٤النهاية في غريب الحديث واألثر [،  هو شجر صلْب: الميس)  ١١(
 .]٣٢٩/ ٣النهاية في غريب الحديث واألثر [،  هي الِْإبُِل البِيض مع شُقْرة يسيرة:يسالع)  ١٢(
 .]٤٢٢/ ١النهاية في غريب الحديث واألثر .[ َأي نَستَدر السحاب:نَستحلب الصبِير)  ١٣(
 .]٢٨٤/ ٢ غريب الحديث واألثر النهاية في[،  هي األمطار الضعيفَةُ، واحدتُها رِهمةٌ: الرهام)  ١٤(
 .]٣٢٣/ ١النهاية في غريب الحديث واألثر [،  السحاب الَّذي فَرغَ ماُؤه: الجهام)  ١٥(



 ٤٨

، (٤)، وسقَطَ الُْأملُوج من الْبكَارة    (٣)، ويبس الْجِعثن  (٢)، غَليظَة الْموطَِأ، قَد نَشَفَ الْمدهن     (١)الْمنْطَِأ 
لُوجساتَ الْعمو، يدالْه لَكه(٥)و، يداتَ الْوم(٦)و،     ـنم ـوَل اللَّـهسـا ررِْئنَا يثَنِ  ب(٧)الْـو  

نَو(٩) ..............."،(٨)نِالْع. 
 :تخريج الحديث
 . بنحوه، من طريق عبد الرحمن بن يحيى به(١٠)أخرجه أبو نعيم

 . مرسالًرويم بنِ عروةَ عن واقد، بنِ ورعم بنحوه، من طريق (١١)وأخرجه ابن شبة
 

 :دراسة رجال اإلسناد
 ، نصور بن حبيب أبو سعيد الحارثيعبد الرحمن بن محمد بن م وهو :الحارثي-

كتبت عنه مـع أبـي      :  حاتم الرازي  يأبوقال ابن    ،(١٣) مسلمة بن قاسم   ثقهو،  (١٢)هـ٢٧١ت  
حدث بأشياء ال يتابعه أحد     : وقال ابن عدي   ،(١٤)شيخ: عنه، فَقَالَ أبو حاتم   ئل  سووتكلموا فيه،   

 . (١٧)ي الثقات، وذكره ابن حبان ف(١٦)ليس بالقوي: وقال الدارقطني، (١٥)عليه
 .مقبول :قال الباحث 

                                                 
 .]٣٩٧/ ٣النهاية في غريب الحديث واألثر [  .َأي تَغُوُل ساِلكيها ببعدها:غَاِئلَة الْمنْطَِأ )  ١(
النهاية في غريب الحديث انظر[، كناية عن شح الماء،لجبل يجتمع فيها المطَرهو نُقْرةٌ في ا: نشف المدهن)  ٢(

 .]١٤٦/ ٢واألثر 
 .]٢٧٤/ ١النهاية في غريب الحديث واألثر انظر[ أي عروق الشجر، هو َأصُل النَّبات: الجعثن)  ٣(
 .]٣٥٣/ ٤النهاية في غريب الحديث واألثر انظر[ والتعب،يعني الْبِكْر السمين يدرِكُه الْهزاُل)   ٤(
النهاية فـي غريـب     [،وهو ما يهدى ِإلَى البيت الحرام من النَّعم ِلتُنْحر، فُأطْلق علَى جميع اإلبِل            : الهدي)  ٥(

 ..]٢٥٤/ ٥الحديث واألثر 
: ، ويقـال   َأي يبِس من شدة الجـدب والقَحـط        ،ودية: ةُصغَار النَّخْل، الْواحد  : الْودى بِتَشْديد الْياء  :الودي)  ٦(

    اءرها وتَشْديد الْياِل، وبكَسكُونِ الدل            : بِسـوـد البعالـذَّكر ب ـنج مخْـري يلَُل اللَّزِج الَّذواالول أصـح    الب ،
 ].١٧٠-١٦٩/ ٥النهاية في غريب الحديث واألثر [.وأفصح

 .]٣١٣/ ٣النهاية في غريب الحديث واألثر . [الصنَم: الوثَن)  ٧(
 .]٣١٣/ ٣النهاية في غريب الحديث واألثر . [أراد بِه الخالفَ والباطل:وقيَل،عتراضاإل:العنَن)  ٨(
 .٢٠٤٠ ح رقم ]٩٥٩/ ٣[معجم ابن األعرابي )    ٩(

 .٣٩٧٢ ح رقم ]١٥٧٠/ ٣ [معرفة الصحابة ألبي نعيم)  ١٠(

 .]٥٦٢-٥٥٩/ ٢ [ينة البن شبةتاريخ المد  )١١(
 .]٥٦١/ ١١ [تاريخ بغداد )   ١٢(

 .]٤٣١/ ٣[لسان الميزان )   ١٣(

 .]٢٨٣/ ٥ [الجرح والتعديل )   ١٤(

 .]٥١٤/ ٥ [الكامل في ضعفاء الرجال)   ١٥(
 .]١٢٨: ص[سؤاالت الحاكم للدارقطني )   ١٦(
 .]٣٨٣/ ٨[لثقات ا)   ١٧(



 ٤٩

-      ذْرِيالْع يدعنِ سى بيحي ننِ بمحالر دبمجهول  :قال العقيلي و ،(١)ال أعرفه : قال أبو داود  ،  ع 
(٤)متروك ال يحتج بحديثه: (٣)األزدي، وقال (٢) الحديث من جهتهامقال ي 

لـيس  : ضعفه الـدارقطني وقـال مـرة      ، و (٦)ال يعتمد على روايته   : (٥)الحاكمأبو أحمد   وقال  
 .(٧)بالقوي

 .متروك الحديث : قال الباحث
 .(٨)هـ١٧٧، ت  أبو عبد اهللا النخعي،شريك أبى بن اهللاشريك بن عبد  -

 وقال،  (١٠)، وابن معين  (٩)وكان يغلط كثيراً   الحديث، كثير مأموناً ثقةً كان:  وقال سعد ابنوثقه  
 أنه إال ،ثقة شريك: ، وقال مرة  (١١)ثقة ثقة وهو بشىء، ان القط يحيى عند شريك يكن لم :أيضاً

 ثقة صدوق شريك :خرىأ، وقال مرة    (١٣)ثقة من يسأل عنه؟    :، وقال أيضاً  (١٢)يغلط و يتقن ال
 .(١٥)الحديث حسن وكان : وقالالعجلى، ووثقه (١٤) منه إلينا أحب فغيره خالف إذا أنه إال

 .(١٧) بأس به ليس: ىالنسائ وقال، (١٦) ئيخط ثقة:  وقالداود وأبو
ثقة صدوق، صحيح الكتاب، رديء الحفظ      :  وقال شيبة بن ويعقوب،  (١٨)الحربى إبراهيمووثقه  

 تغير ، روى فيما ئيخط أمره آخر فى كان: وقال الثقات فى حبان ابن وذكره،  (١٩)مضطرب

                                                 
 .]٣٦١:  ص[د السجستاني سؤاالت أبي عبيد اآلجري أبا داو   )١(
 .]٣٥١/ ٢[الضعفاء الكبير للعقيلي )   ٢(

هــ،  ٣٦٩ ت    أبـو الفـتح األزدي الموصـلي       ،محمد بن الحسين بـن أحمـد بـن الحـسين          : هو)   ٣(
 .]٣٦/ ٣تاريخ بغداد [،هـ٣٧٤:وقيل

 .]٤٤٤/ ٣ [لسان الميزان)   ٤(

 .]١٥٤/ ٥٥تاريخ دمشق [،هـ ٣٧٨ت  ،وريمحمد بن محمد بن أحمد بن إسحاق أبو أحمد النيساب:هو)   ٥(

 .]٣٨٩/ ٢[المغني في الضعفاء )   ٦(

 .]٤٤٤/ ٣[لسان الميزان )   ٧(

 .]٣٨٤/ ١٠[تاريخ بغداد )   ٨(

 .]٣٧٩/ ٦ [الطبقات الكبرى )   ٩(
 ].٤٦٨/ ١٢[تهذيب الكمال في أسماء الرجال )  ١٠(
 .]٣٦:  ص [أبي خالد الدقاق: ة، روايمن كالم أبي زكريا يحيى بن معين في الرجال)  ١١(
 .]١٢/ ٥ [الكامل في ضعفاء الرجال)  ١٢(
 .]٣٦٧/ ٤ [الجرح والتعديل )  ١٣(
 .]٣٨٤/ ١٠ [تاريخ بغداد )  ١٤(
 .]٤٥٣/ ١ [ثقات معرفة ال)  ١٥(

 .]٣٨٤/ ١٠[تاريخ بغداد )  ١٦(
 ]. ٤٧٢/ ١٢[تهذيب الكمال في أسماء الرجال )  ١٧(
 ].٢٩٦ / ٤[تهذيب التهذيب )  ١٨(

 .]٣٨٤/ ١٠[تاريخ بغداد )  ١٩(



 ٥٠

 منه المتأخرين وسماع تخليط، فيه ليس  الذين سمعوا منه بواسط    المتقدمين فسماع حفظه، عليه
كان من الفقهاء والمذكورين من العلمـاء        :، وقال في موضع آخر    (١) كثيرة أوهام فيه بالكوفة

 .(٢)حايين إذا حدث من غير كتابهالذين واظبوا على العلم ووقفوا أنفسهم عليه وكان يهم في األ
 .(٤)ال يحتج بحديثه :، وقال مرة(٣)صدوق، كان له أغاليط: وقال أبو حاتم

 كثيـر  ، الحفظ ئسي المذهب، يغال القصد، عن مائل أنه إال ،صدوقاً كان: ىاألزد قال و
  . (٥)الحديث مضطرب الوهم،
شريك أعلـم   : ابن المبارك ال  ، وق (٦)كشري من الكوفيين عن أروى أحد يكن لم: وكيع وقال

 . (٧)بحديث الكوفيين من سفيان الثوري
: ، وقال أيـضاً (٨)ي علمه من شريك    قط أورع ف   ما رأيت أحداً  : عيسى بن يونس يقول   وقال  
 . (٩) اهللا عبد بن شريك األمة رجل
 أحـضر  كـان : عيينة ابن وقال،   (١٠)لعقله يؤتى لكان علم عنده يكن لم لو: نعيم أبو وقال
  فقيهاً حسن الحديث إماماً  : ، وقال في موضع آخر    (١٢)صدوق: ، وقال الذهبي  (١١)جواباً الناس

 .(١٤) شريك األمة رجل: وقال أيضاً ،(١٣)ان كحماد بن زيد ليس هو في اإلتقومحدثا مكثراً
 ليس :الدارقطنى، وقال   (١٥) كان كثير الحديث صاحب وهم، يغلط أحياناً       :قال  زرعة وأبوقال  
 .(١٦)يبالقو

                                                 
 .]٤٤٤/ ٦[الثقات )   ١(

 .]٢٦٩:  ص[مشاهير علماء األمصار)   ٢(
 .]٣٦٧/ ٤ [لجرح والتعديل ا)   ٣(

 .]٣٨٤/ ١٠[تاريخ بغداد )   ٤(

 ].٢٩٦ / ٤[تهذيب التهذيب )   ٥(

 .]٣٦٦/ ٤ [الجرح والتعديل )   ٦(
 .المرجع السابق نفسه)   ٧(
 .]٣٦٦/ ٤ [تعديل الجرح وال)   ٨(
 ].١٢/٤٧٠[تهذيب الكمال في أسماء الرجال  )  ٩(
 ].٢٩٥ / ٤[تهذيب التهذيب )  ١٠(
 ].٢٩٦ / ٤[ نفس المرجع السابق)  ١١(

 .]٢٩٧/ ١ [المغني في الضعفاء)  ١٢(
 .]١٧٠/ ١ [تذكرة الحفاظ)  ١٣(
 ].١٢/٤٧٠[تهذيب الكمال في أسماء الرجال )  ١٤(

 .]٣٦٧/ ٤ [الجرح والتعديل )  ١٥(

 .]٢٩٧/ ١ [المغني في الضعفاء)  ١٦(



 ٥١

 وقد ، المفرط التشيع إلى ينسب كان: الساجى وقال،  (١) بالمتين ليس: الحاكم أحمد أبو وقال
 .(٣)بالقوى ليس: مرة النسائى وقال، (٢)يهاًفق كان و ذلك، خالف عنه حكى

  . (٤)بالتدليس مشهوراً وكان: القطان ابن قالو
صدوق، لما ولي القضاء اضطرب حفظه، وقلما يحتاج إليـه          : قال أبو علي صالح بن محمد     و

  .(٦)تخليطاً شريك أصول فى رأيت:  يحيى بن سعيدوقال ،(٥)في الحديث الذي يحتج به
 (٧) الحفظ مضطرب الحديث مائٌلئس: الجوزجانى يعقوب بن إبراهيم وقال

لشَرِيك حديث كثير من المقطوع والمسند وأصناف، وِإنَّما ذكرت من حديثـه            :وقال ابن عدي  
 والغالـب علـى     ،وأخباره طرفا وفي بعض ما لم أتكلم على حديثه مما أمليت بعض اإلنكار            

 ال أنه   ،كرة إنما أتي فيه من سوء حفظه       والذي يقع في حديثه من الن      ،حديثه الصحة واالستواء  
 .(٨) مما يستحق أن ينسب فيه إلى شيء من الضعفيتعمد في الحديث شيئاً

  بن مهدي  الرحمن عبد وكان ،شريك عن يحدث ال  بن سعيد  يحيى كان: يعل بن عمرو وقال
  . (٩)عنه يحدث
  . (١٠)مخلطاً زال ما: قالف ،هبأخر خلط إنما شريكا أن زعموا: سعيد بن يىليح وقيل
 جعفر أبو وقال ،(١١)بشىء عنه حدثا الرحمن عبد وال يحيى، رأيت ما: المثنى بنمحمد   وقال
  . (١٣)نبيالً كان: الذهلى يحيى بن محمد وقال، (١٢)عالماً فقيهاً كان: يالطبر

  تغير حفظه منذ ولي القضاء بالكوفة وكان عـادالً         ،صدوق يخطىء كثيراً   :وقال ابن حجر  
 .(١٥)، وذكره في المرتبة الثانية من طبقات المدلسين(١٤) على أهل البدع شديداًبداً عافاضالً

                                                 
 ].٢٩٧ / ٤[تهذيب التهذيب )   ١(
 ].٢٩٦ / ٤[ نفس المرجع السابق)   ٢(
 .مرجع السابق نفسهال)   ٣(
 .مرجع السابق نفسهال)   ٤(

 .]٣٨٤/ ١٠ [تاريخ بغداد )    ٥(

 .]١٠/ ٥[الكامل في ضعفاء الرجال )    ٦(
 .]١٥٠: ص[أحوال الرجال)    ٧(
 .]٣٥/ ٥[الكامل في ضعفاء الرجال )    ٨(
 ].١٢/٤٦٨[تهذيب الكمال في أسماء الرجال )    ٩(

 .]١٠/ ٥[الكامل في ضعفاء الرجال )   ١٠(
 .]٢٧٠/ ٢[ميزان االعتدال )   ١١(
 ].٢٩٥ / ٤[تهذيب التهذيب )   ١٢(
 ].٢٩٦ / ٤[ نفس المرجع السابق)   ١٣(

 .]٢٦٦: ص[تقريب التهذيب )   ١٤(
 .]٣٣: ص[طبقات المدلسين )   ١٥(



 ٥٢

ـ  بعـدما  منه سمع فمني القضاء،   ، تغير حفظه لما ولَّ    يخطئ كثيراً  صدوقٌ :قال الباحث   يولَّ
 ، من شـريك لـم  عبد الرحمنِ بن يحيى الْعذْرِي، وسماع   ختالطها في منه سمع فإنما ،القضاء
 .(١)يتميز

-الحسن ب بِ أَ ن ي الحنِس الب رِصفِّي   ، األنصاري موالهم  ، واسم أبيه يسار   ،يثقة  هـ،  ١١٠ تُو 
 الثانيـة مـن      المرتبة ، وذكره ابن حجر في    (٢)ا ويدلس  وكان يرسل كثير   ،فقيه فاضل مشهور  

  .)٣(طبقات المدلسين
 :على قولينعمران بن حصين و اختُلف في سماعه من 

 :عمران بن حصينمن نفى سماع الحسن البصري من : أوالً
 َ: فقالبعدم سماع الحسنوجزم ابن المديني  ،(٤)حصين بن عمران من يسمع  لم:قال ابن معين

          حصي يحٍ لَمحبِص سلَيًئا ونٍ شَييصنِ حب انرمع نم عمسي لَم-  انرمع ننِ عسنِ الْحع - اعمس 
 :(٩)العالئـي  و ،(٨)رمنصو بن قاإسحو ،(٧)، وأبو حاتم  (٦) وقال أحمد  ،(٥)وجه صحيح ثَابت  من  

 . شيئاًحصين بن عمران من يسمع لم الحسن
 .(١٠) كان يروي عن جماعة لم يسمع منهم فيتجوز ويقول حدثنا وخطبنا:قال البزارو

 : عمران بن حصينمن أثبت سماع الحسن من : ثانيا
 .(١١)سمع الحسن من عمران بن حصين شيئا:وقال بهز بن أسد

وأما في حـديث    ،  "أي لم يسمع   "ما في حديث الْبصرِيين فَلَا     أ :ولقد فسر المسألة ابن معين فقال     
 .وفي الحديث أخذ عن عمران بن حصين وهو بصري: ، قلت(١٢) "أي سمع" الْكُوفيين فَنعم

  :قال الباحث  
صحة سماع الحسن من عمران بن حصين، ألن علمـاء فـن             هو عدم    -واهللا أعلم -والراجح  

 .العلل في الحديث قد جزموا بذلك، وكالمهم مقدم على كالم نفر واحد
                                                 

 .]١٧٠:  ص[االغتباط بمن رمي من الرواة باالختالط انظر  )١(
 .]١٦٠:  ص[تقريب التهذيب)  ٢(

 ].٢٩ص [طبقات المدلسين  )٣(

 .]٣٨:  ص[المراسيل البن أبي حاتمانظر )  ٤(

 .]٥١:  ص[العلل البن المديني)  ٥(
 .]٣٩: ص[المراسيل البن أبي حاتم انظر)  ٦(
 .]٣٨:  ص[   نفس المرجع السابق)٧(
 .]٣٩:  ص [نفس المرجع السابق)   ٨(

 .]١٦٣:  ص[جامع التحصيل )  ٩(

 .]٢٧٣: ص [سؤاالت أبي عبيد اآلجري أبا داود السجستاني في الجرح والتعديلهامش )  ١٠(

 .]٦٨: ص[تحفة التحصيل في ذكر رواة المراسيل)  ١١(

 .] ١٠٠:  ص [ارمي رواية الد-تاريخ ابن معين انظر )  ١٢(



 ٥٣

 
 .باقي رجال اإلسناد ثقات-
 

 : الحكم على الحديث
 :إسناده ضعيف جداً، فيه

 .مقبول، ولم يتابع: عبد الرحمن بن محمد أبو سعيد الحارثي -
-ع محالر دبذْرِيالْع يدعنِ سى بيحي نمتروك الحديث: نِ ب. 
- الحسنب بِ َأني الحنِسالب رِصلم يسمع من عمران بن حصين: ي. 
 .(١)باطل:  وقالالذهبيالحديث ضعفه و
 
 
 

********** 
 
 

  :قال ابن األثير رحمه اهللا

 (٢) .اليد منه تعوج المرفَق في يبس : العسم " ُأعتقَ إذا األعسمِ العبد في " فيه ) س(  ﴿عسم﴾

 
 )١٩ (حديث رقمال

 . لهلم أعثر على تخريجٍ
 
 

 

********** 
 
 
 
 

                                                 

 .]٥٨٧/ ٢[ميزان االعتدال )    ١(

 ].٢٣٨/ ٣ [النهاية في غريب الحديث واألثر)    ٢(



 ٥٤

 
 
 

  :قال ابن األثير رحمه اهللا

: الحميدي قال :الخطابي قال " بِعساء وتَروح بِعساء تَغْدو المنيحةُ الصدقة أفضُل "*  ﴿عسا﴾
اءسالع :سه ولم الععمهذا في إالَّ أس (١)الزمخشريوقال   ،الحديث :ساءاس  العـسجمـع  والع 
س(٢) .ع 

 
 . مقاربٍلم أعثر عليه بنفس لفظة ابن االثير، وعثرت عليه بلفظ، )٢٠ (حديث رقمال

، عن َأبِي   (٥)عنِ الَْأعرجِ ،  (٤)ثنا َأبو الزنَاد  : ، قَالَ (٣) ثنا سفْيان  :" رحمه اهللا  "قال الحميدي         
 تَـروح  َأو   (٧) بِعـس   تَغْـدو  ،(٦)َأفْضُل الصدقَة الْمنْيحةُ  ": �قَاَل رسوُل اللَّه    : ، قَالَ �هريرةَ
س(٨)"بِع . 

   :تخريج الحديث

  بمعنـاه مـن   (١٠)بمعناه من طريق مالك بن أنس، و أبو يعلى الموصـلي (٩)  أخرجه البخاري
 .من طريق أبي الزناد به)  مالك وعبد الرحمن:كالهما(طريق عبد الرحمن بن أبي الزناد، 

، والبيهقي فـي    "إن أجرها لعظيم  " بزيادة لفظة ) كالهما بنحوه (،  (١٢)، وأحمد (١١)وأخرجه مسلم 
مـن طريـق    ) أربعتهم( بنحوه،   (١٥) بنحوه، والبغوي  (١٤) بنحوه، وفي معرفة السنن    (١٣)الكبرى

 .نة بهسفيان بن عيي
                                                 

 .]٣٨٩/ ٣[الفائق في غريب الحديث )  ١(

 ].٢٣٨/ ٣ [النهاية في غريب الحديث واألثر)  ٢(
 .]٢٤٥: تقريب التهذيب ص[،سفيان بن عيينة بن أبي عمران: هو)  ٣(
 .]٢١٠: جامع التحصيل صانظر[وإرساله ال يضر،   بن ذكوان، مرسل،عبد اهللا: هو   )٤(
 .عبد الرحمن بن هرمز: هو   )٥(
 .]٣٦٤/ ٤النهاية في غريب الحديث واألثر [،المنْحةُأي : الْمنيحةُ)  ٦(
)٧  (سه:العوجمع ،ح الْكَبِيراس: القَدساس وَأعس٢٣٦/ ٣النهاية في غريب الحديث واألثر .[ع[. 

  .١٠٩٢ ح رقم]٢٤١/ ٢[مسند الحميدي )  ٨(

 .٢٦٢٩ ح رقم ]١٦٥/ ٣  [المنيحة فَضِل باب، كتاب الهبة وفضلها، صحيح البخاري)  ٩(

 .٦٢٨٨ ح رقم ]١٧٨/ ١١[مسند أبي يعلى الموصلي )  ١٠(

 .١٠١٩ ح رقم ]٧٠٧/ ٢  [الْمنيحة فَضِل باب، كتاب الزكاة، صحيح مسلم)  ١١(

 .٧٣٠١ ح رقم ]٢٤٨/ ١٢ [مسند أحمد )  ١٢(

 .٧٨٠١ ح رقم ]٣١٠/ ٤ [السنن الكبرى للبيهقي)  ١٣(
 .٨٥١٩ ح رقم ]٢١٥/ ٦ [معرفة السنن واآلثار)  ١٤(

 .١٦٦٢ ح رقم ]١٦٢/ ٦[ ، كتاب الزكاة، باب ثواب المحنةشرح السنة)  ١٥(



 ٥٥

 
  
 

 ، من طريق محمد بن عجـالن ،)كالهما( بزيادة، (٢)بنحوه، والحميدي(١) وأخرجه ابن المبارك
 . مرفوعاً-رضي اهللا عنه-عن سعيد المقبري عن أبي هريرة

  

 :دراسة رجال اإلسناد
 . جميع رجال اإلسناد ثقات-
 

 : الحكم على الحديث
متفق على   :قال البغوي ف ،   -ا في التخريج  كم-وهو عند البخاري ومسلم بنحوه    إسناده صحيح،   

 .(٣)صحته
 
 
 
 

********** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 .]٢٦٩/ ١[الزهد والرقائق البن المبارك )  ١(

 .١٠٩٣ ح رقم ]٢٤٢/ ٢[ مسند الحميدي)  ٢(

 .]١٦٢/ ٦[شرح السنة )   ٣(



 ٥٦

 
 

  :قال ابن األثير رحمه اهللا

  .»لما َأتَيتُ عمي بالسالح وكَان شَيخًا قَد عسا َأو عشَا«وفي حديث قَتادة بنِ النُّعمان *
  هينِ الْما بِالسسعلَةوأَ  : م كَبِر َأي م ،نس           هرـصقَـلَّ ب َأي ةمجعبِالْمو ،بِسِإذَا ي يبا القَضسع ن

 (١) .وضعفَ

  )٢١ (حديث رقمال
حدثَنَا الحسن بن َأحمد بنِ َأبِـي شُـعيبٍ َأبـو مـسلمٍ             ":رحمه اهللا "قال اإلمام الترمذي      

يانرقَالَ (٢)الح  : دمحثَنَا مدقَالَ    ح يانرةَ الحلَمس نـنِ        :  بمِ باصع ناقَ، عحِإس نب دمحثَنَا مدح
 هدج نع ،َأبِيه نةَ، عنِ قَتَادب رمانِ عمنِ النُّعةَ بقَاَل�(٣)قَتَاد ، :مقَاُل لَهنَّا يم تيُل بَأه نُو : كَانب

 بِشْر رِقي(٤)ُأب بو ر(٥)شَي شِّربمو       (٦) وجهي رقُوُل الشِّعقًا ينَافلًا مجر رشَيب كَان(٧)، و    ابـحَأص بِه 
   وِل اللَّهسر�  لُهنْحي قُولُ    (٨) ثُمي بِ ثُمرالع ضعب  :          ابـحَأص عـمكَذَا، فَـِإذَا سكَذَا و قَاَل فُلَان
   وِل اللَّهسال  �ر قَالُوا  ذَِلك رُل،            : شِّعجا قَاَل الركَم ذَا الخَبِيثُ، َأوِإلَّا ه رذَا الشِّعقُوُل ها يم اللَّهو

وكَانُوا َأهَل بيت حاجة وفَاقَة، في الجاهلية واِإلسـلَامِ، وكَـان           : ابن اُألبيرِق قَالَها، قَالَ   : وقَالُوا
  من (٩) طَعامهم بِالمدينَة التَّمر والشَّعير، وكَان الرجُل ِإذَا كَان لَه يسار فَقَدمتْ ضافطَةٌالنَّاس ِإنَّما

                                                 
 ].٢٣٨/ ٣ [النهاية في غريب الحديث واألثر)   ١(
وهي على طريـق الموصـل والـشام        ،  مدانوحران بطن من ه   ،حران بلدة من الجزيرة ولها تاريخ       و)   ٢(

 فقيل حران، وذكر قوم أنها      سميت بهاران أخي إبراهيم، عليه السالم، ألنه أول من بناها فعربت          :والروم، قيل 
 ].٢٣٥/ ٢معجم البلدان و١٩٥ / ٢األنساب للسمعاني انظر[، أول مدينة بنيت على األرض بعد الطوفان

 كلهـا،  والمـشاهد  بدرا شهد ،ألمه الخدري سعيد َأبِي أخو  وهو،بن زيد بن عامر   قتادة بن النعمان  :هو)   ٣(
 الغابةأسد  و١٢٧٤/ ٣االستيعاب في معرفة األصحاب     انظر[ألصح،أحد وهو ا  : ، وقيل بدر يوم عينه وأصيبت

٨٩/ ٤[. 
االسـتيعاب فـي معرفـة      [ ولم يذكر له نفاقا،      بن عمرو األنصاري ، شهد أحد      بشر بن الحارث  : هو)    ٤(

  .]١٧١/ ١األصحاب 
صلى "هللا  هو شاعر، وكان منافقا يهجو أصحاب رسول ا       ، و بن عمرو األنصاري   بن الحارث بشير  :هو)    ٥(

، وشهد مع أخويه بشر ومبشر أحدا، ثم ارتد في شهر ربيـع األول مـن سـنة أربـع مـن                      "اهللا عليه وسلم  
 .]١٧١/ ١االستيعاب في معرفة األصحاب [الهجرة،

واسمه الحارث بن عمرو بن الحارث بن الهيثم بن ظفر األنصاري شهد أحدا مع              ،  مبشر بن أبيرق  :هو)    ٦(
 .]٢٨١/ ٤أسد الغابة [ير، أخويه بشر وبش

 .]٣٥٣/ ١٥لسان العرب [ ،شَتَمه بالشِّعر، وهو خلَافُ المدحأي : يهجو)    ٧(
، وتَنَحلَـه، ِإذَا ادعـاه مبطلًـا      ؛ انْتَحلَه، ِإذَا ادعاه محقـا      : وقيل ،ِإذَا تَعاطَاه وادعاه   انْتَحَلمن  : ينحله)    ٨(

 .]٤٠٣/ ٥مقاييس اللغة انظرمعجم .[ انْتَحَل وتَنَحَل سواءابوالصو
 .]٩٥/ ٣النهاية في غريب الحديث واألثر [ ،الَّذي يجلب الميرة والمتَاع ِإلَى المدنهو : الضافطة)   ٩(



 ٥٧

  كمرالد ن(١)الشَّامِ م              ـرالتَّم مهـامـا طَعاُل فَِإنَّميا العَأمو ،ها نَفْسبِه ا فَخَصنْهُل مجالر تَاعاب ، 
  ،يرالشَّعو....... وُل اللَّهسَأتَى ر آنَل القُرا نَزةَ �فَلَمِإلَى رِفَاع هدلَاحِ فَرةُ ، فَقَاَل (٢)بِالسقَتَـاد :

امه ، وكُنْتُ ُأرى ِإسلَ   (٣) في الجاهلية  -  َأو عسا  -لَما َأتَيتُ عمي بِالسلَاحِ، وكَان شَيخًا قَد عشَا         
يا ابن َأخي، هو في سبِيِل اللَّه، فَعرفْـتُ َأن ِإسـلَامه كَـان              : ، فَلَما َأتَيتُه بِالسلَاحِ قَالَ    (٤)مدخُولًا
   .(٥) ..........صحيحا

 
 

 :تخريج الحديث
 ،لكبيـر  فـي ا   (٨)والطبرانـي في تفـسيره،      (٧)وابن أبي حاتم  في تفسيره،     (٦)أخرجه الطبري 

وأبـو نعـيم    ،  فـي المـستدرك     (١١)، والحاكم  (١٠) في الجليس الصالح   (٩)والمعافى بن زكريا  
من )  بنحوه ثمانيتهم(،  (١٤)والمزي،  في أسد الغابة    (١٣)وابن األثير ،  في المعرفة  (١٢)األصفهاني

 .طريق محمد بن سلمة الحراني به
 بن عمر بن قتـادة دون        بنحوه، من طريق محمد بن إسحاق عن عاصم        (١٥)وأخرجه الترمذي 

 .أبيه عن جده مرسالً
 
 

                                                 
 .]١١٤/ ٢النهاية في غريب الحديث واألثر انظر[خالص البياض، الدقيقُ الهو: الدرمك)  ١(
اإلصابة فـي تمييـز     .[بن عامر بن سواد بن كعب األنصاري ، عم قتادة بن النّعمان            رفاعة بن زيد  :هو)  ٢(

 .]٤٠٧/ ٢الصحابة 
وهي الْحاُل الَّتي كَانَتْ علَيها الْعرب قَبَل الِْإسلَامِ؛ من الجهل بِاللَّه ورسـوله وشَـراِئعِ الـدين،                 :الجاهلية)  ٣(

 .]٣٢٣/ ١النهاية في غريب الحديث واألثر .[فاخَرة بِالَْأنْسابِ والكبرِ والتَّجبر وغَيرِ ذَِلكوالم
)٤   ( رِيكخَُل بِالتَّحالد :  شُّ والفَسادوالغ بيفَاقٌ      . العن يهلْزِالً فتَزم إيمانَه كَان ي َأننعالنهايـة فـي غريـب      .[ي

 .]١٠٨/ ٢الحديث واألثر 
 .٣٠٣٦ ح رقم ]٢٤٤/ ٥ [ ،كتاب تفسير القرآن، باب ومن سورة النساءسنن الترمذي)   ٥(

 .١٠٤١١ ح رقم ]١٧٧/ ٩ [تفسير الطبري )   ٦(

 .٥٩٣٣ ح رقم ]١٠٥٩/ ٤ [تفسير ابن أبي حاتم )   ٧(

 .١٥ ح رقم]٩/ ١٩[المعجم الكبير)   ٨(

 .]٣٠٨/ ١٥تاريخ بغداد  .[هـ٣٩٠ت يد َأبو الفرج المعافى بن زكَرِيا بن يحيى بن حم:هو)   ٩(
 .]٣٥٥: ص[الجليس الصالح الكافي واألنيس الناصح الشافي )   ١٠(
  .]٤٢٦/ ٤ [المستدرك على الصحيحين)  ١١(
 .٥٩٢٥ ح رقم ]٢٤٢٢/ ٥ [معرفة الصحابة ألبي نعيم)  ١٢(

  .]٧٥/ ٢ [أسد الغابة )  ١٣(

 .]٤٨٣/ ٢١تهذيب الكمال في أسماء الرجال )  ١٤(
 .٣٠٣٦ ح رقم ]٢٤٤/ ٥ [ ،كتاب تفسير القرآن، باب ومن سورة النساءسنن الترمذي)  ١٥(



 ٥٨

 :دراسة رجال اإلسناد
-محمد ب إِ ن ساقَح نِب ي ارٍس الم دنأً ي ،ب رٍكْو ب –أُ :اُلقَوي ب و عبالقُ -اهللا د رشي الم  م بِيطَّللَوم، اه
 .)١( بعدها:هـ، وقيل١٥٠ وفِّي، تُيازِغَام الممِإ

 .)٢ (محمد بن إسحاق أمير المحدثين بحفظه: ن الحجاجقال شعبة ب
 .)٤ (هو حسن الحديث: ، وقال اإلمام أحمد)٣ (حسن الحديث: وثقه ابن معين وزاد

ل عن محمد   ِئوس- سمعت سفيان    : قال  علي بن المديني   أخبرنا: وقال صالح بن أحمد بن حنبل     
جالست ابن إسحاق منذ بـضع      : ل سفيان قافِلم لَم يرو أهل المدينة عنه؟       : قيل له  -بن إسحاق ا

كـان ابـن    :  قلت لـسفيان   ، وال يقول فيه شيًئا    ، وما يتهمه أحد من أهل المدينة      ،وسبعين سنة 
الَإسحاق جأخبرني:  فاطمة بنت المنذر؟ فقالسابن إسحاق أنها ح تْثَده٥ (ل عليهاخَ، وأنه د(. 
سـمعت يحيـى بـن      : ، قال يبن خالد الباهل  حدثنا أبو بكر    ": اهللا بن أحمد بن حنبل     وقال عبد 

ث ابن إسحاق عن امرأتي فاطمة      دحي: سمعت هشام بن عروة يقول    :  يقول -هو القطان -سعيد
:  بحديث ابن إسحاق فقاليفحدثت أب: اهللا بن أحمد قال عبد و ،)٦( واهللا إن رآها قط    !بنت المنذر 

 .)٧ (ولم يعلم: ، أحسبه قال لعله جاء فاستأذن عليها فأذنت له؟ر هشامكنْ يموِل
وقال علي عن ابن    :"  ثم قال  ، بحديث ابن إسحاق   جتَحاهللا ي  رأيت علي بن عبد   : وقال البخاري 

 .)٨ (ما رأيت أحدا يتهم ابن إسحاق: عيينة
 ،كيف حديث محمد بن إسـحاق عنـدك       : سألت علي بن المديني قلت    : وقال يعقوب بن شيبة   

اهللا  سمعت محمد بن عبد   : ، وقال يعقوب بن شيبة    )٩ (ي صحيح نعم، حديثه عند  : صحيح؟ فقال 
ع منه من المعروفين فهو حسن الحديث م سنمإذا حدث ع:  فقال-وذكر ابن إسحاق-بن نمير ا

صدوق، وإنما ُأتم ن أنّيه يح١٠ (ث عن المجهولين أحاديث باطلةد(. 

                                                 
 .]٤٠٥/ ٢٤[تهذيب الكمال في أسماء الرجال   )١(

 ].١/٤٠ [التاريخ الكبير    )٢(

 .]٢/٧[تاريخ بغداد    )٣(
 . ]٤٩:  ص[العلل ومعرفة الرجال ألحمد رواية المروذي    )٤(
 ].١/٣٨ [ والتعديلالجرح   )٥(

 حدثته،  اهشام صادقٌ في يمينه، فما رآها، وال زعم أنه رآها، بل ذكر أنه            : قال الذهبي رحمه اهللا معلقًا       )٦(
        وكذلك ر ،وقد سمعنا من عدة نسوة وما رأيتهنوما رأوا لها صورة أبـداً       عن عائشة  ى عدة من التابعين   و ،. 

 .]٧/٣٨سير أعالم النبالء [

 .]١٠-٢/٨[خ بغداد تاري   )٧(

 .]٤٠/ ١ [التاريخ الكبير    )٨(

 .]٢١-٢/٢٠[ تاريخ بغداد   )٩(
 .]٢/٢٢[ نفس المرجع السابق  )١٠(



 ٥٩

مع الكبراء من أهل العلم على األخذ       ومحمد بن إسحاق رجل قد اجت     : الدمشقيوقال أبو زرعة    
، وشعبة، وابن عيينة، وحماد بن زيد، وحماد بـن سـلمة، وابـن               بن سعيد  سفيان: عنه منهم 

وقد اختبـره أهـل     . يزيد بن أبى حبيب   : المبارك، وإبراهيم بن سعد، وروى عنه من األكابر       
 .)١ ( ابن شهاب لهةدح وخيرا مع م،الحديث فرأوا صدقًا

 .)٢ (ابن إسحاق ليس بحجة:  يقولأحمدسمعت : ل بن إسحاقوقال حنب
وسأله رجـل   -اهللا بن أحمد بن حنبل       سمعت عبد : وقال أبو العباس أحمد بن محمد بن سعيد       

 ويخرجـه  ، فيكتبه كثيرا بالعلو والنزول،هع حديثَتَتَب ييكان أب:  فقال له  -عن محمد بن إسحاق   
 .)٣ ( السننفيلم يكن يحتج به :  به؟ قالجتَحي: ، قيل له المسند، وما رأيته أنفى حديثه قطفي

 ؛بن إسحاق غير واحد من العلماء     اوقد أمسك عن االحتجاج بروايات      : وقال الخطيب البغدادي  
 فأما الصدق فليس بمدفوع     ،س في حديثه  لِّد وي ،ب إلى القدر  سنْ وي ،عيشَتَ أنه كان ي   :ألسباب منها 

 (٦)ال يحتج به: وقال الدارقطني ،)٥ (الدجاجلة من الدج: كذبه فقالوأما مالك ف ،)٤ (عنه
 فأما وهيب والقطـان     ،ب بن خالد  يه وو ،ويحيى القطان ،  وكذبه سليمان التيمي  : قال ابن حجر  

 والظاهر ، تكلم فيهيء شألي فلم يتبين لي ي وأما سليمان التيم،افقلدا فيه هشام بن عروة ومالكً
 .)٧ (ن سليمان ليس من أهل الجرح والتعديل أل غير الحديثألمرأنه 

 هشام بـن    :بن إسحاق رجالن  اوقد تكلم في    : "وقد فصل ابن حبان في رده فقال       :قال الباحث 
 قلـت لهـشام بـن       : يحيى بن سعيد القطان    فقال فأما هشام بن عروة      ،ومالك بن أنس  ،  عروة
وهذا الـذي    ؟ل كان يصل إليها    وه : قال !ث عن فاطمة بنت المنذر    دحبن إسحاق ي  ا إن   :عروة

      وذلك أن التابعين مثل علقمة من       ،جرح به اإلنسان في الحديث    قاله هشام بن عروة ليس مما ي 
 قد سمعوا من عائشة ، ودونهما من أهل الحجاز بن أبي رباح وعطاء، سلمةي وأب؛أهل العراق

 أحدهم إليها   َلصير أن ي   الناس أخبارهم من غ    َلبِ وقَ ، سمعوا صوتها  ،من غير أن ينظروا إليها    
 أو بينهما ،بن إسحاق كان يسمع من فاطمة والستر بينهما مسبلا وكذلك ،احتى ينظر إليها عيانً

وأما مالك فإنه ،  والقادح فيه بهذا غير منصف صحيح فهذا سماع،حائل من حيث يسمع كالمها
 م يكن بالحجاز أحد أعلم بأنساب  وذلك أنه ل،بحثم عاد له إلى ما ي،  واحدةًكان ذلك منه مرةً

                                                 

 .]٢٦٥ ص [تاريخ أبي زرعة الدمشقي   )١(

 .]٢/٢٢[تاريخ بغداد    )٢(

 .   المرجع السابق نفسه)٣(

 ].٢/٧ [ نفس المرجع السابق   )٤(

 .]٢٠ /١ [الجرح والتعديل    )٥(

 .]٥٨:  ص[سؤاالت البرقاني للدارقطني )    ٦(

 ].٩/٣٩[تهذيب التهذيب    )٧(



 ٦٠

 فإني به ائتوني :بن إسحاقا قال ؛ف مالك الموطأنَّ فلما ص  ،الناس وأيامهم من محمد بن إسحاق     
 وكان بينهم مـا     ، عن اليهود  يروِ ي ، هذا دجال من الدجاجلة    : ذلك إلى مالك فقال    َلق فنُ ،بيطاره

 فأعطاه  ،لى العراق فتصالحا حينئذ   حتى عزم محمد بن إسحاق على الخروج إ        يكون بين الناس  
    ولم يكن يقدح فيه مالك من أجل        ،- نصف ثمرته تلك السنة    -ا  مالك عند الوداع خمسين دينار 

 عن أوالد اليهـود     - صلى اهللا عليه و سلم     -ه غزوات النبي  عبتَ إنما كان ينكر عليه تَ     ،الحديث
 ،بهها من الغزوات عن أسالفهم     وما أش  ، والنضير ، وقريظة ،الذين أسلموا وحفظوا قصة خيبر    

 وكان مالك ال يرى الرواية إال       ، بهم جتَح ليعلم من غير أن ي     ،عنهم ع هذا بتَتَإسحاق ي  بناوكان  
عن متقن صدوق فاضل يحسن ما ييوِروي يرِدما ي ح١("ثد(. 

 
 القول  خالصةو .وسط ومت ، ومضعف ،وألهل العلم فيه كالم طويل ما بين مقو له        : قال الباحث 

هـو كثيـر   : قال اإلمام أحمدف، لكنه مدلس مكثر من التدليس،    حسن الحديث  ، أنه صدوق  :فيه
و)٢ (االتدليس جد ،رمبالتشيع والقدري . 

 في  فَلتُر، واخْ كَنْتَسى تُ وا من بحور العلم، وله غرائب في سعة ما ر         كان صدوقً : قال الذهبي و
ـ  ور ،صدوق يدلس  :، وقال ابن حجر   )٣ ( وقد صححه جماعة   ،ناالحتجاج به، وحديثه حس    مي 

، التـي ال بـد أن   )٥( ذكره ابن حجر في الرابعة من طبقات المدلـسين      ، وقد )٤ (بالتشيع والقدر 
  . (٦)يصرح فيها بالسماع، ولقد صرح بالسماع من عاصم بن عمر كما في رواية الحاكم

-ر بن قتادة بن النعمان اَألنْصارِيم(٧)  المدنيع . 
 .(٩)ال يعرف إال من رواية ولده عنه: قال الذهبيو ،(٨)ذكره ابن حبان في الثقات

 .(١٠)مقبول :وقال ابن حجر
 .مقبول  :قال الباحث 
 

                                                 

 ].٣٨٣-٧/٣٨٠[الثقات    )١(

 .]٤/٢٣ [الضعفاء الكبير   )٢(
 ].٢/١٥٦[الكاشف    )٣(

 ].٨٢٥ص[تقريب التهذيب   )٤(

 ].٥١ص  [طبقات المدلسين   )٥(
  .]٤٢٦/ ٤ [المستدرك على الصحيحين   )٦(
 .]٤٨٣/ ٢١[هذيب الكمال في أسماء الرجال ت)   ٧(

 .]١٤٦/ ٥[الثقات  )  ٨(

 .]٢١٨/ ٣ [ميزان االعتدال )   ٩(

 .]٤١٦: ص[تقريب التهذيب )   ١٠(



 ٦١

 
 . باقي رجال اإلسناد ثقات-
 

 :  الحكم على الحديث
 : فيه وإسناده ضعيف،

 .عمر بن قتادة مقبول ولم يتابع-
، ولقـد  يثٌ غَرِيب لَا نَعلَم َأحدا َأسنَده غَير محمد بنِ سـلَمةَ الحرانـي   حد :(١) وقال الترمذي

رجاله : وقال الهيثمي ،  (٢)صححه الحاكم المعروف بتساهله في المستدرك، وسكت عنه الذهبي        
  .   (٤)، وحسنه األلباني(٣)إلى ابن إسحاق ثقات

 
 
 

********** 
 

                                                 
 .٣٠٣٦ ح رقم ]٢٤٤/ ٥ [ يسنن الترمذ)   ١(
  .]٤٢٦/ ٤ [، بتعليق الذهبيالمستدرك على الصحيحين)   ٢(

 .]٣٩٤/ ٩ [مجمع الزوائد ومنبع الفوائد   )٣(
 .]٣٦/ ٧ [صحيح وضعيف سنن الترمذي   )٤(
 



 ٦٢

 . باب العين مع الشين:المبحث الثاني
 
 

  :قال ابن األثير رحمه اهللا

﴿ رشع  ﴾  *يهف »يتُم إنراً لَقاشع فَاقْتُلُوه« َأي تم ِإندجأخُذُ من وشْر ييأخُذُه كان ما على الع 
 مـستَحال  وأخَذَه مسلما كَان ِإن ِلكِلذَ الستحالِله َأو لكُفْره فاقْتُلُوه، دينه علَى مقيماً الجاهلية أهُل

 جميٌل، فحسن تَعالَى اللَّه فَرض ما علَى يعشُرهم من فََأما ،العشْر ربع وهو اللَّه فَرض وتَارِكًا
فيجوز ى َأنمسذُ يآخ راً ذَِلكاشع، ا إلضافةشْر، ِإلَى يأخُذُه مع العبشْر،ال كرع فصنشْر، والع 
 فـي  الذِّمـة  َأهـلِ  أمـوالِ  وعشْر ،السماء سقَتْه ما زكاةُ وهو جميعه، العشْر يأخُذُ وهو كَيفَ

  . (١)الْمذْكُورِ التَّْأوِيِل علَى العشَّار فَمحموٌل عقُوبة من الْحديث في ورد وما، التِّجارات
 
 

 )٢٢ (ث رقمحديال
ـ ، عنِ ابنِ لَهِيعةَ،     (٢) حدثَنَا ابن َأبِي مريم    :"رحمه اهللا "قال اإلمام القاسم بن سالم       عن 

َأخْبرني رجـٌل   : يزِيد بنِ َأبِي حبِيبٍ، عن مخَيسِ بنِ ظَبيان، عن عبد الرحمنِ بنِ حسان، قَالَ             
عاشرا  ِإذَا لَقيتُم    ": يقُولُ �سمعتُ رسوَل اللَّه    : ، يقُولُ  ابن عتَاهية  ،سمع فُلَان : َل قَا (٣)من جذَامٍ 
ا:  قَاَل،"فَاقْتُلُوهقِّهرِ حلَى غَيا عْأخُذُهقَةَ يدالص ي بِذَِلكنع٤( "ي (. 

 

 :تخريج الحديث
 .يان به بمثله، من طريق مخيس بن ظب(٥)أخرجه أحمد

أبي  بنحوه، من طريق ابن (٧) بمثله، من طريق عمر بن طارق، والطبراني )٦(وأخرجه الفسوي 
   (٨)مريم، وأبو نعيم األصبهاني        بمثله، من  (٩) بمثله، من طريق يحيى بن سعيد العطار، والبغوي 

                                                 
 ].٢٣٩-٢٣٨/ ٣ [واألثرالنهاية في غريب الحديث انظر )   ١(
 .]٢٣٤: تقريب التهذيب ص[،سعيد بن الحكم بن محمد بن سالم بن أبي مريم أبو محمد المصري :هو)   ٢(
)٣   (ة من أرض األردن إلى ناحية عكـا                  و:ذامجصـفة  [،هي بين مدين إلى تبوك ومنها فخذ مما يلي طبري

 .]١٢٩: جزيرة العرب ص
  .]٦٣٤: ص[األموال للقاسم بن سالم   )٤(
 .١٨٠٥٧ ح رقم ]٥٩٧/ ٢٩[مسند أحمد )   ٥(

 .]٤٦٢/ ٢[المعرفة والتاريخ    ٦)(

 .٦٧١ ح رقم ]٣٠١/ ١٩ [المعجم الكبير )   ٧(
 .٦٠١ ح رقم ]٢٤٦٨/ ٥ [معرفة الصحابة )   ٨(
 .٢٠٧٤ ح رقم ]٢٢٢/ ٥ [معجم الصحابة للبغوي)   ٩(



 ٦٣

ـ             :أربعتهم( طريق موسى بن داود،    ار  عمر بن طارق و ابن أبي مريم و يحيى بن سعيد العط
 . عن عبد الرحمن بن حسانمن طريق عبد اهللا بن لهيعة) وموسى بن داود

عبد الرحمن : كالهما(له، من طريق يزيد بن أبي حبيب،  بمث(١) أبو بكر بن أبي خيثمةأخرجهو
 .عن رجل من جذام به)  ويزيد بن أبي حبيبابن حسان

 بنحوه، من طريق (٣)ن قانع بمثله، من طريق مخيس بن ظبيان، واب(٢)وأخرجه إبراهيم الحربي
 . مرفوعاًعن مالك بن عتاهية)  مخيس بن ظبيان ومرثد بن عبد اهللا:كالهما( مرثد بن عبد اهللا

 
 

 :دراسة رجال اإلسناد
 .)٤( هـ١٢٨ ت المصرِي رجاء َأبو يزيد بن َأبي حبيب-

 . (٦)، ولم يذكر أنه أرسل عن مخيس بن ظبيان(٥)ثقة فقيه وكان يرسل :قال ابن حجر
 واألول أصح،   ،أبو النضر : أبو عبد الرحمن، ويقال    ،عبد اهللا بن لهيعة بن عقبة الحضرمي      -

 .(٧)هـ١٧٤ت المصرِي الفقيه قاضي 
 ال تحمـل    :، وسئل عبد الرحمن بن مهدي فقال      (٨)تركه يحيى بن سعيد القطان    : قال البخاري 

  سماع إال لهيعة ابن حديث من سمعته يءبش عتدأ ما: يضاًأ، وقال (٩) وال كثيراًعنه قليالً
 لهيعة ابن رأيت لو: (١١)يالسر بن بشر لى قال: المدينى ابن وقال،  (١٠)ونحوه المبارك ابن
 بـن   ووكيـع  سعيد، بن ويحيى ،يمهد ابن تركه: الكنى فى مسلم وقال،  (١٢)عنه تحمل لم

  .  (١٣)الجراح
 

                                                 
 .٢٢١١ ح رقم ]٥٤١/ ١ [التاريخ الكبير  السفر الثاني)   ١(

 .]١٥٣/ ١[لحربي لغريب الحديث )   ٢(

 .]٤٩/ ٣[معجم الصحابة البن قانع )   ٣(

 .]١٠٢/ ٣٢[تهذيب الكمال في أسماء الرجال )    ٤(

 .]٦٠٠:  ص[تقريب التهذيب)    ٥(

 .]٣٠٠:  ص[جامع التحصيل)    ٦(
 .]٤٨٧/ ١٥ [تهذيب الكمال في أسماء الرجال)    ٧(
 .]١٨٢/ ٥[الكبيرالتاريخ )    ٨(
 .]١٤٦/ ٥ [الجرح والتعديل )    ٩(
 .]٢٩٣/ ٢[الضعفاء الكبير )   ١٠(
تهـذيب  [.بـالمواعظ  يـتكلم  كان ألنه األفوه، وسمي،  فوهبشر بن السري البصرِي، َأبو عمرو األ      :هو)   ١١(

 .]١٢٢/ ٤الكمال في أسماء الرجال 
 .]٣٧٧/ ٥ [تهذيب التهذيب)    ١٢(
 .]٥١٩/ ١ [األسماء الكنى و)    ١٣(



 ٦٤

 فـى  حـاالً  أحـسن  أمره أول فى منه سمع ومنعنده حديثٌ كثير،    : وضعفه ابن سعد وقال   
: وقال أيـضاً   ، (٣)حتَج بحديثه لَا ي : ، وقال مرة  (٢) وابن معين  ،(١)هبآخر منه سمع ممن روايته

، (٥) وقد كتبت حديث ابن لهيعة، ورشدين ليس بشيء،(٤) بن سعدابن لهيعة أمثل من رشدين  
نعم، سواء،  : عة سواء؟ قال  سماع القدماء واآلخرين من ابن لهي     عن  :وسأل ابن الجنيد يحيى   

عبـد اهللا    زال ما و قط، اًكتاب لهيعة البن احترق ما ،مصر أهلقال لي    : يحيى قال، و واحد
                        .  (٧) النسائيوضعفه ، (٦)مات حتى عنه يكتب وهبٍ بنا

 يعـاً جم: فقـاال ،  فريقي أيهما أحب إليكمـا    هيعة واإل  عن ابن ل   وسئل أبو حاتم وأبو زرعة    
          يكتب حديثه على    ضعيفان، بين اإلفريقي وابن لهيعة كثير، أما ابن لهيعة فأمره مضطرب ،

 وابن وهب إذا كان من يروى عن ابن لهيعة مثل ابن المبارك           : ، وسئل أبو حاتم   (٨)االعتبار
وله أآخره و : ؟ فقال ن ابن لهيعة  سماع القدماء م  ئل أبو زرعة عن     س، و (٩)ال: يحتج به؟ قال  

 إال أن ابن المبارك وابن وهب كانا يتتبعان أصوله فيكتبان منه، وهؤالء الباقون كانوا         سواء
 القـول  أجمـل  مـن  بحديثه يحتج ممن وليس يضبط، ال لهيعة ابن وكان لنسخ،ايأخذون من   

 وهو بر به،عتأكتب أ مما كتب كثيراًني ألإ و، ما حديث ابن لهيعة بحجة:قال أحمد، و(١٠)فيه
بـن  ا كتب   احترقت :وله ق (١٢)ِإسحاق بن عيسى  ، وروى أحمد عن     (١١)ضيقوي بعضه ببع  

   تِّينسة سنة تسع ولَهِيع،    تِّينسسـبعين َأو ثَلَـاث           ، ولقيته سنة َأربع وات سـنة َأربـع ومو 
 من  ومائة،سنة تسع وسبعينقال ابن المبارك  : وقال أبو داود سمعت أحمد قال      ،(١٣)وسبعين

 ، وقال أيضاً سمعت أحمد بن حنبل (١٤) عشْرين سنة فَِإن سماعه صالح منْذُسمع ابن لَهِيعة

                                                 

 .]٥١٦/ ٧ [الطبقات الكبرى )     ١(
 .]١٥٣:  ص] رواية الدارمي-تاريخ ابن معين )     ٢(
 .]٤٨١/ ٤[ رواية الدوري -تاريخ ابن معين )     ٣(
 .]٢٠٩: تقريب التهذيب ص[،رشدين بن سعد بن مفلح أبو الحجاج المصري ضعيفِ :هو)    ٤(

 .]٣٨٤: ص[سؤاالت ابن الجنيد )     ٥(
 .]٣٩٣: ص[ نفس المرجع السابق )    ٦(
 ].٤٦:ص[الضعفاء والمتروكون)     ٧(

 .]١٤٧/ ٥ [الجرح والتعديل )     ٨(
 .المرجع السابق نفسه)     ٩(
 .المرجع السابق نفسه)    ١٠(
 .]١٥٤/ ٣٢ [تاريخ دمشق )    ١١(
 .]١٠٢: تقريب التهذيب ص[ ، طباع إسحاق بن عيسى بن نجيح البغدادي أبو يعقوب بن ال: هو)    ١٢(
 .]٦٧/ ٢[العلل ومعرفة الرجال ألحمد رواية ابنه عبد اهللا )    ١٣(

 .]١٧٠: ص[سؤاالت أبي داود لإلمام أحمد )     ١٤(



 ٦٥

ولينه أحمد في    ،(١)من كَان بِمصر يشبه ابن لَهِيعة في ضبط الحديث وكثرته وإتقانه          : يقول
تب عنه قبل   عبد اهللا بن لهيعة احترقت كتبه، فمن ك       : عمرو بن علي  ، وقال   (٢)رواية أخرى 

صح من الذين كتبوا بعـد مـا احترقـت    أالمقري  وعبد اهللا بن يزيدبن المبارك   ذلك مثل ا  
 أن ينبغـى  وال حديثـه،  على يوقف ال: الجوزجانى وقال،  (٣)الكتب، وهو ضعيف الحديث   

، (٥) عمـره  آخـر  فى عقله اختلط: الطبرى جعفر أبو وقال،  (٤)بروايته يغتر وال به يحتج
 ذاهـب : أحمـد  أبـو  الحـاكم  وقـال ،  (٦) انفـرد  ال أخرج حديثـه إذا    : وقال ابن خزيمة  

يعتبر بما يروي عنه العبادلة     : ، وقال الدارقطني  (٨)ليس بشيء : ،وقال ابن شاهين  (٧)الحديث
، وقال في موضع    (١١)لَا يحتَج بِحديثه  : ، وقال مرة  (١٠)، وابن وهب  (٩)ابن المبارك، والمقرئ  

ب الحديث على ضعف ابن لهيعـة،       أجمع أصحا : قال البيهقى و ،(١٢)ضعيف الحديث : آخر
 ؛روايتـه  فـى  المنـاكير  كثرت ثم فمن: الخطيب قال، و (١٣)وترك االحتجاج بما ينفرد به    

  . (١٤)لتساهله
 :ضـعف، ثـم قـال     : وقال الذهبي ،  (١٥)ما أقر به قبل االحتراق وبعده     : وقال ابن أبي مريم   

 .(١٦) حديثهتضعيفالعمل على و
 :ماءولقد أثنى على ابن لهيعة بعض العل

حججت حججا أللقـى ابـن      : وقال،  عند ابن لهيعة األصول وعندنا الفروع     : يقال الثور ف
 خمـسمائة   - من ابن لهيعـة    -وددت أنى سمعت  : وقال عبد الرحمن بن مهدى    ،  (١٧)لهيعة

                                                 

 .]٢٤٦:  ص [سؤاالت أبي داود لإلمام أحمد)      ١(
 .]٥٤: ص[العلل ومعرفة الرجال ألحمد رواية المروذي )      ٢(
 .]١٤٧/ ٥ [لجرح والتعديل ا)      ٣(
 .]٢٦٦:  ص[أحوال الرجال)      ٤(
 .]٣٧٩/ ٥ [تهذيب التهذيب)      ٥(
 .]٧٥/ ١ [صحيح ابن خزيمةانظر)      ٦(
 .]٣٧٨/ ٥ [تهذيب التهذيب)      ٧(

 .]١١٨:  ص[تاريخ أسماء الضعفاء والكذابين)      ٨(
  .]٣٣٠: تقريب التهذيب ص[، حمن المقرىءعبد اهللا بن يزيد المكي أبو عبد الر:      هو )٩(
 .]١٦٠/ ٢ [  للدارقطنيالضعفاء والمتروكون )    ١٠(
 ].١٢٩/ ١[سنن الدارقطني   )   ١١(
 .المرجع السابق نفسه )    ١٢(
 .]٤٣/ ٩ [معرفة السنن واآلثار )    ١٣(
 .]٣٧٨/ ٥ [تهذيب التهذيب )    ١٤(

 ].٥/١٣٦[الجرح  والتعديل  )    ١٥(

 .]٥٩٠/ ١[الكاشف  )    ١٦(
 .]٤٩٥/ ١٥[تهذيب الكمال في أسماء الرجال )    ١٧(



 ٦٦

 والبار عبد اهللا    ،حدثنى واهللا الصادق  : بن وهب عبد اهللا   وقال  ،  (١) وأنى غرمت ماالً   ،حديث
 قـال ، و (٣) وهـب  ابن من لكتبه قراءة أجود لهيعة ابن: حنبل بن أحمد وقال،  (٢)بن لهيعة ا

سماع االوائل واالواخر منه    : وقال أبو زرعة  ،(٤) لهيعة ابن إال مصر محدث كان ما: أيضاً
  .(٥)سواء، إال أن ابن المبارك، وابن وهب كانا يتبعان أصوله، وليس ممن يحتج به

 ا  لقى ابن لهيعة    : (٦)وح بن صالح  وقال رولقي الليث بن سـعد اثنـي       ،  اثنين وسبعين تابعي
 مـن  سمعته بشىء أعتد ما: يقول مهدى، ابن سمعت: حماد بن نعيم وقال،   (٧)عشر تابعيا 

 أحمـد  لـى  قـال : ، وقال قتيبة بن سعيد    (٨)نحوه و المبارك ابن سماع إال لهيعة ابن حديث
 .(٩) صحاح لهيعة ابن عن أحاديثك

 : فقال ؟ لهيعة ابن دار احترقت متى أبى سألت: يالسهم صالح بن عثمان بن يحيى قال و
 كتبـت  ما اهللا معاذ:فقال ؟ العامة تزعم كما كتبه احترقت و: قلت ،ئةام و سبعين سنة فى

 ما بعض أن غير داره احتراق بعد لهيعة ابن كتاب أصل من إال (١٠)غزية بن مارةع كتاب
  . (١١)ابحاله أصوله بقيت و ،احترق منه يقرأ كان

 : عن ابن لهيعة، فقيل لـه      (١٢)ما أحسن حديث أبي األسود    :"  المصري وقال أحمد بن صالحٍ   
 يقولون سماع فمن وقع   ،بن لهيعة صحيح الكتاب   ا ، ليس من هذا شيء    : فقال ، وحديثٌ  قديم 

 ،(١٣)" كثير  ومن كتب من نسخة لم تضبط جاء فيه خللٌ         ،على نسخة صحيحة فحديثه صحيح    
 ولكنه كَان يدلس عن الضعفَاء قبل احتراق كتبـه ثـم            اً، صالح كَان شَيخاً  َ :وقال ابن حبان  

 وكَان َأصحابنَا يقُولُون ِإن سماع      ،احترقت كتبه في سنة سبعين وماَئة قبل موته بَِأربع سنين         

                                                 
 .المرجع السابق نفسه)    ١(
 .]٢٥٣/ ٥ [لكامل في ضعفاء الرجالا)    ٢(
 .]٤٩٥/ ١٥[تهذيب الكمال في أسماء الرجال )    ٣(
 .المرجع السابق نفسه)    ٤(
 .]٤٧٧/ ٢[ميزان االعتدال )     ٥(
الكامل فـي  [هـ،٢٣٣ مصري ضعيف ت  صالح ويقال له بن سيابة ، يكَنَّى أبا الحارث    روح بن :هو)     ٦(

 .]٦٣/ ٤ضعفاء الرجال 

 .]٤٩٠/ ١٥[تهذيب الكمال في أسماء الرجال )      ٧(
 .]٢٩٤/ ٢  [الضعفاء الكبير)     ٨(
 .]١٢٨/ ٧[سير أعالم النبالء )    ٩(
 .]٤٠٩: تقريب التهذيب ص[، صاري ية بن الحارث األنزِعمارة بن غَ:هو)    ١٠(
 .]٢٩٤/ ٢ [الضعفاء الكبير )    ١١(
تقريب التهذيب  [،النضر بن عبد الجبار المرادي موالهم المصري أبو األسود مشهور بكنيته ثقة           : هو)    ١٢(

اللبـاب  [،ن زيد ِإلَى مراد واسمه يحابر بن مالك بن أدد ب        نسبة ً بِضم الْميم وفتح الراء     : ، والمرادي ]٥٦٢: ص
 .]١٨٨/ ٣في تهذيب األنساب 

 .]٣٧٦/ ٥[تهذيب التهذيب )    ١٣(



 ٦٧

ه بعد احتـراق     ومن سمع منْ   ،من سمع منْه قبل احتراق كتبه مثل العبادلة فسماعهم صحيح         
 وكَان بن لَهِيعة من الْكتَابينِ للْحديث والجماعين للْعلم والرحـالين    ،كتبه فسماعه لَيس بِشَيء   

يهت        ار  اقد سبرت أخب  : ، وقال أيضاً  (١)فَأيفَر نهمين والمتأخرين عتَقَدة الْماية من رِوبن لَهِيع
  وما لَا أصل لَه من رِوايـة الْمتَقَـدمين كثيـراً           رين عنه موجوداً  التَّخْليط في رِواية الْمتََأخِّ   

بن لَهِيعة ثقَـات    اعتبار فرأيته كَان يدلس عن َأقوام ضعفى عن َأقوام رآهم           إفَرجعت ِإلَى الِ  
الموضوعات بِه لْك(٢)فالتزقت ت. 

 .(٣)ن روى عنه، وهو ممن يكتب حديثهوحديثه حسن كأنه يستبان عم : ابن عديوقال
 روِي عنه مـن الَْأحاديـث       ابن لهيعة ثقة، وما   : ونقل ابن شاهين عن أحمد بن صالح قوله       

   يط يا تَخْليهقع فويط  وح ذَِلك التَّخْلإذا : والساجى،  األزدى سعيد بن الغنى عبد وقال،  (٤)طْر 
 ابن كان: صالح بن أحمد عن الساجى، وحكى ،(٥)صحيح فهو لهيعة ابن عن العبادلة روى
 .(٦) به حدث شيئاً لقن إذا أنه إال الثقات من لهيعة

 ."(٧)فأخطأ كتبه احتراق بعد حفظه من حدث إنما الكذب يقصد لم: "بقوله الحاكم أنصفه وقد
 خلط بعد احتراق كتبه ورواية بن المبارك وابن وهب عنه أعدل من             ،صدوق: قال ابن حجر  و

 .)٨( مقرون شيء بعضا وله في مسلمٍغيرهم
وعمن ضعف بأمر آخر سـوى  : ه ابن حجر في الطبقة الخامسة في المدلسين والتي قال فيها       د

  ولو صرحوا بالسماع، إال أن يوثق من كان ضعفه يـسيراً، كـابن              التدليس، فحديثهم مردود 
  .مقروناً مسلم له روىولقد  ،(٩)ه، وكثر عنه المناكير في روايتهلهيعة، وقال اختلط آخر عمر

 
تبه، ويقبل من روايته مـا روى عـن         ت كُ قَرِصدوق، اختلط آخر عمره بعدما ح     : قال الباحث 
 .المقرئعبد اهللا بن يزيد ، وعبد اهللا بن وهببن المبارك، وعبد اهللا : العبادلة وهم

 
 

                                                 
 .]١١/ ٢[المجروحين البن حبان )    ١(
 .المرجع السابق نفسه)    ٢(

 .]٢٥٣/ ٥ [لكامل في ضعفاء الرجالا)    ٣(
 .]١٢٥: ص[تاريخ أسماء الثقات)    ٤(
 .]٣٧٨/ ٥ [تهذيب التهذيب)    ٥(
 .سابق نفسهالمرجع ال)    ٦(
 .المرجع السابق نفسه)    ٧(

 ].٥٣٨ ص[تقريب التهذيب     )٨(
 .]٥٤: ص[طبقات المدلسين  )   ٩(



 ٦٨

 
: ن حجـر فـي التعجيـل       لم أعثر له على جرحٍ أو تعديٍل  سوى قول اب           :مخَيس بن ظَبيان  -

 . (١)مجهول
 . مجهول:قال الباحث 
 .مجهول العين:  فالن عن ابن عتاهية-
بن حرب بن     ابن عتاهية، ولقد تبين لي من خالل التخريج السابق أن اسمه مالك بن عتاهية              -

 .(٢) فقطشهد فتح مصر، وجاء عنه حديثانو سكن مصر، ،سعد
 
 

 .باقي رجال اإلسناد ثقات-
 

  :  الحديثالحكم على
 :إسناده ضعيف، فيه

صدوق اختلط بأخرة، ويقبل من روايته ما روى عـن العبادلـة، وفـي              : عبد اهللا بن لهيعة   -
 .الحديث لم يروِ عنهم ولم يتابع

-سخَيان مين ظَبمجهول ولم يتابع:  ب. 
 . وهو مبهم مجهول:  رجٌل من جذام-
 .مجهول:  فالن الراوي عن ابن عتاهية-
 
 
 
 

********** 
 
 
 
 

                                                 

 .]٢٤٧/ ٢ [تعجيل المنفعة)    (١
     .]٥٤٤/ ٥اإلصابة في تمييز الصحابة و ،٢٤٦٨/ ٥معرفة الصحابة ألبي نعيم انظر)   [ ٢(



 ٦٩

  :قال ابن األثير رحمه اهللا
 »والنَّـصارى  الْيهـود  علَـى  العشُور إنَّما عشُور، الْمسلمين علَى ليس« الْحديثُ ومنْه) س(

ـ  يلَزمهم والَّذي ،الصدقَات دون للتجارات أموالهم من كان ما يعني عشْر، جمع: العشُور من 
ذَِلك نْدع يعا (١)الشَّافوا موِلحص هلَيد، وقتَ عهالع فَِإن وا لَمالَحصلَى يع ءهم فَلَا شَيمِإلَّـا  يلْز 

 دخَلُوا ِإذَا منْهم أخَذْنا للتِّجارة بالدهم دخَلُوا ِإذَا الْمسلمين من أخَذُوا ِإن: حنيفَةَ َأبو وقَاَل ،الجِزية
 (٢) .للتِّجارة بالدنا

 
 )٢٣ (قمر  حديثال

حدثَنَا جرِير بن عبـد     :  قَالَ ٍ،َأخْبرنَا سعيد بن منْصور   : "رحمه اهللا "قال اإلمام ابن سعد     
 مـن بنـي     (٣)جـلٍ  عن َأبِي ُأمه ر    ، عن حربِ بنِ هالٍل الثَّقَفي     ،الْحميد عن عطَاء بنِ الساِئبِ    

بقَاَل(٤)تَغْل  :وَل اللَّهستُ رفَقُلْتُ� َأتَي شُورظْتُ ِإال الْعفالمِ فَحاِإلس اِئعي شَرنلَّم؟:  فَعمهشُرَأع ،
 يعني بِالْعـشُورِ     قَالَ ،"لَيس علَى الْمسلمين عشُور ِإنَّما الْعشُور علَى الْيهود والنَّصارى         ":فَقَاَل

  .(٥)"الجزية
 :تخريج الحديث

من )  بنحوه أربعتهم( ،(٩)وأبو الحسن بن األثير   ،  (٨)، وابن الجوزي  (٧)والبغوي،  (٦)أخرجه أحمد 
    .طريق جرير بن عبد الحميد به

  بزيادة مطولة،(١٢) بزيادة مطولة، وابن بشران(١١)بمثله، والطبري(١٠) وأخرجه ابن أبي شيبة

                                                 
 .]٢٦٠/ ٧ [األم للشافعي)   ١(
 ].٢٣٩/ ٣ [ في غريب الحديث واألثرالنهاية)   ٢(
فمرة عن حرب بن هالل عن أبي أمية رجل من تغلب، ومرة عن حرب عـن        :  صحابي الحديث مبهم      )٣(

 .  إبهامه على الحديث هذَا صحابِي واستمر: خاله، ومرة عن حرب عن جده أبي أمه، فقال ابن حجر
هذه النسبة إلى تغلب    ،  باثنتين وسكون الغين المعجمة وكسر الالم       بفتح التاء المنقوطة    وهي  :   بنو تغلب    )٤(

األنـساب  انظر[، وهي تقع في الجزيرة العربية،         وهي قبيلة معروفة، وهي تغلب بن وائل بن قاسط بن هنب          
 .]٥٧/ ٣للسمعاني 

 .]٥٩/ ٦[الطبقات الكبرى )    ٥(

 .١٥٨٩٧ ح رقم]٢٣٢/ ٢٥ [مسند أحمد )    ٦(

 .١٠٥٠ ح رقم ]١٤٠/ ٣ [صحابة معجم ال)    ٧(

 .١٩١٧ ح رقم ]٣٥٤/ ٢[ الخالف أحاديثالتحقيق في )    ٨(
 .]١٩/ ٥ [أسد الغابة )    ٩(
 .١٠٥٧٤ ح رقم ]٤١٦/ ٢[ عشُور الْمسلمين علَى لَيس: قَاَل من، باب مصنف ابن أبي شيبة)   ١٠(
 .]٥٧١/ ١١ [الطبريتاريخ )    ١١(
 .٥٠٩ ح رقم ]٢٢١:  ص[بشران أمالي ابن )    ١٢(



 ٧٠

 .، عن جده أبي أمه بن السائب، عن حرب بن هالل، من طريق عطاء)همثالثت(
، (٥)والخطيـب   ،  (٤)، والبيهقـي  (٣)، والطحـاوي  (٢)أبو إسحاق الحربي  ، و (١)أبو داود وأخرجه  

 ".وهو مبهم"، من طريق حرب بن عبيد اهللا، عن جده أبي أمه، عن أبيه)خمستهم بنحوه(
 

 :دراسة رجال اإلسناد
 .)٦(هـ١٣٦ ، تلساِئبِ الثَّقَفي الكُوفي َأبو ا:، ويقَاُلساِئبِ، َأبو محمدعطَاء بن ال-

من سمع مـن     َ : وقال ، والعجلي )٩(وابن معين ،  (٨)يعقوب بن سفيان   و ،)٧(وثقه أيوب السختياني  
ه بِأخرة فَهو مـضطَرب   فَهو صحيح الحديث منْهم سفْيان الثَّوري فََأما من سمع منْ         عطاء قَديماً 

 حديثه في ثقة: وقال والنسائي،  )١٠(َأن عطاء كَان بِأخرة يتَلَقَّن ِإذا لقنوه في الحديث        إال  الحديث  
إذا حدثك عـن رجـل      : وقال شعبة ،  )١٢ (ثقة ثقة : ، وقال أحمد بن حنبل    )١١(تغير أنه الإ القديم

 حفظـه    وقد روى عنه المتقدمون، وقد كان تغير       ،كان ثقةً : ، وقال ابن سعد   )١٣ (واحد فهو ثقة  
 .)١٥( ابن القطان من حديثه ما رواه قبل اختالطهحح، وص)١٤(بأخرة، واختلط في آخر عمره

 وقد تغير فَِإنَّه لَيس     ،صالح من سمع منْه يعني قَديماً     : وقال أحمد في رواية عن يحيى بن سعيد       
ا قبل أن يختلط، صـالح           كا: "وقال أبو حاتم   ،(١٦)بِذَاكاًن عطاء بن السائب محله الصدق قديم 

                                                 
/ ٣ [بِالتِّجـارات  اخْتَلَفُوا ِإذَا الذِّمة َأهِل تَعشيرِ في بابكتاب الخراج واالمارة والفيء،     د،   داو يسنن أب )    ١(

 .٣٠٤٦ ح رقم ]١٦٩

 .]١٥٣/ ١[غريب الحديث إلبراهيم الحربي )    ٢(

 .٣٠٦٠ ح رقم ]٣١/ ٢  [لَا؟ َأم الِْإمام يْأخُذُها هْل الزكَاةُ باب، شرح معاني اآلثار)    ٣(

 ح  ]٣٣٤/ ٩ [ بِالتِّجـارة  اخْتَلَفَ ِإذَا مالُه يعشَر ولَا الْجِزيةُ عنْه فَيرفَع يسلم الذِّمي  باب ،السنن الكبرى )    ٤(
 .١٨٧٠٣رقم 

 .]٢٥٨/ ٤[تاريخ بغداد)    ٥(

 .]٨٦/ ٢٠ [الكمال في أسماء الرجالتهذيب     )٦(

 .]٦/٣٣٣ [الجرح والتعديل)    ٧(
 .]٣٦٩/ ٣ [المعرفة والتاريخ)   ٨(
 ].٩٣:  ص[ رواية الدارمي-تاريخ ابن معين )   ٩(
 ].٢/١٣٥ [الثقاتمعرفة )  ١٠(
 .]٢٠/٩٢ [تهذيب الكمال)   ١١(
 .]٦/٣٣٣ [الجرح والتعديل)  ١٢(
 .]٦/٣٣٨ [الطبقات الكبرى)  ١٣(
 .المرجع السابق نفسه)  ١٤(
 .]٦/٣٣٣[الجرح والتعديل )  ١٥(
 .]٤١٤/ ١[العلل ومعرفة الرجال ألحمد رواية ابنه عبد اهللا )  ١٦(
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 .)١ (..."مستقيم الحديث، ثم بأخرة تغير حفظه في حديثه تخاليط كثيرة 
ليث بن أبي سلَيم، وعطاء :  "وقال عبد الرحمن بن مهدي، )٢("صدوق اختلط: " وقال ابن حجر

ما سـمعتُ   : وقَاَل يحيى القطان   ،)٣("دي عن بن السائب، ويزيد بن أبي زياد، ليث أحسنهم حاالً        ا
ما حدث سـفْيان  :  في حديثه القديم، قيَل ليحيى    من الناس يقُوُل في عطاء بن السائب شيئاً        أحداً

، وذكـره ابـن     (٤)سمعتهما بأخرة   : نعم إال حديثين كَان شُعبة يقُولُ     : وشُعبة أصحيح هو؟ قَالَ   
 حتَّى يستَحق َأن يعدل بِه عـن        ؤه ولم يفحش خط   كَان قد اخْتَلَط بِآخره   : حبان في الثقات وقال   

صدوق ثقة لم يتكلم الناس      :وقال الساجي ،  (٥)الروايات في ثباته صحة تقدم مسلَك الْعدول بعد  
 .(٧)ثقة ساء حفظه بآخره : ، وقال الذهبي(٦)في حديثه القديم

، والليـث  -ابـن أبـي سـليم   : يعنـي –هو أضعف عندي من ليث    : "بن علَية  إسماعيل   وقال
 .)٩("عطاء بن السائب ال يحتج بحديثه: "، وقال ابن معين)٨("ضعيف

 رواه بما الإ حديثه من يحتج وال الصحيح في به يحتجوا ولم اختلط :العلل في الدارقطني وقال
  .    (١٠)عنه حديثهم ففي خرونوالمتأ ليةع بنا وأما ،ونظراؤهم ووهيب والثوري شعبة ،األكابر

 
  .ختالطه، فما رواه قبل اختالطه فهو صحيحثقة، وإنما ضعفه من ضعفه ال: قال الباحث

 االختالط كمـا    بعد، وقد روى عنه     والراوي عن عطاء في هذا الحديث جرير بن عيد الحميد         
 .)١١(ابن أبي حاتم عن ابن معيننقله 

 
 
 

                                                 

 .]٦/٣٣٤[الجرح والتعديل )    ١(
 ].٦٧٨ص [تقريب التهذيب    )٢(

 .]٦/٣٣٣ [الجرح والتعديل)    ٣(
 .]٤٦٥/ ٦ [التاريخ الكبير )    ٤(

 .]٢٥١ /٧[الثقات )    ٥(

 .]٢٠٦/ ٧ [تهذيب التهذيب)    ٦(

 .]٢٢/ ٢[الكاشف )    ٧(

  ].٣٣٨ /٦ [ الطبقات الكبرى)    ٨(
 .]٤/٥٩[رواية الدوري -تاريخ ابن معين )     ٩(
 .]١٤٣/ ١١ [علل الدارقطني )   ١٠(
 ٧٣٦/ ٢ شرح علل الترمذي ، و٨٤: المختلطين للعالئي ص ، وانظر ٦/٣٣٤الجرح والتعديل    [)١١(

  .]٣٢٣: الكواكب النيرات ص        و
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 .(١)د اهللا بن عمير وهما واح حرب بن عبيد :، وقيل حرب بن هالل-

 أبـى  جده عن يقول أحدا تعرف: ليحيى قلت: الدورى عباس وقال،  (٢)مشهور: ابن معين قال  
 عنده كأنه ، ال: قال ؟ ـ أخيه عن ، أمه يأب جده عن رواية فى و ـ أمية يأب جده عن أمه،
 . (٣) فقط أمه يأب جده عن هو إنما

 عـن  اهللا عبيـد  بن حرب عن ،بالسائ بن عطاء يثحد عن  ابن معين  وسألت:  الدوري قالو
، وذكره ابـن حبـان فـي     (٥)عليه يتابع ال: البخاري قالو،  (٤)يأدر ال :قال ؟ خاله من: خاله

 .(٨)تابعي أرسل حديثاً: ، وقال في موضع آخر(٧)لين الحديث: وقال ابن حجر، (٦)الثقات
 .لين الحديث: قال الباحث

 . باقي رجال اإلسناد ثقات-
 

  : الحكم على الحديث
 :إسناده ضعيف، فيه

 .صدوق اختلط بأخرة، وسماع جرير بن عبد الحميد منه بعد االختالط:  عطاء بن السائب-
 .لين الحديث: حرب بن هالل -

 ؛إسناده ضـعيفٌ  : ، وقال شعيب  )٩(  ولَا يصح هذَا الْحديثُ    ،حديثٌ فيه اضطراب  : قال الترمذي 
  . (١١)، وضعفه األلباني(١٠)قد اختلف فيه على عطاءالضطرابه، ف

 

********** 
 

                                                 
 .]٥٢٨/ ٥ [تهذيب الكمال في أسماء الرجال    )١(
 .]٩٣: ص[ رواية الدارمي -تاريخ ابن معين )    ٢(
 .]٥٧١/ ٣ [ رواية الدوري-تاريخ ابن معين )    ٣(
 .]٥١١/ ٣ [نفس المرجع السابق)    ٤(
 .]٦٠/ ٣ [التاريخ الكبير )    ٥(
 .]١٧٢/ ٤[ت الثقا)    ٦(

 .]١٥٥: ص[تقريب التهذيب     )٧(
 .]١٧٦/ ٢[اإلصابة في تمييز الصحابة     )٨(
 .]١٠٣:  ص[لعلل الكبير ا    )٩(
 .]٢٣٠/ ٢٥ [مسند أحمد    )١٠(
 .]٤٤٧/ ٢[ ، لأللباني داودي أب سننضعيف)   ١١(
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  :قال ابن األثير رحمه اهللا
 (١) .منْهم أخُذُهتَ الملوك كانَت ما يعني »العشُور عنْكُم رفَع إذْ اللَّه احمدوا« الْحديثُ ومنْه) س(
 

 

 )٢٤ (قمر  حديثال
، (٢)حدثَنَا َأبو َأحمد  ، حدثَنَا عبيد اللَّه بن عمر    : "رحمه اهللا "الحربيقال اإلمام أبو إسحاق     

عـن سـعيد بـنِ     ، (٣)عن عمرِو بنِ حريث   ، عن رجلٍ ، ن ِإبراهيم بنِ مهاجِرٍ   ع، عن ِإسراِئيلَ 
  .(٥)"احمدوا اللَّه ِإذْ رفَع عنْكُم الْعشُور، عربِ يا معشَر الْ":  يقُوُل� سمعتُ النَّبِي: (٤)زيد

 
 

 :تخريج الحديث
 (٩)، وأبو يعلـى الموصـلي      بنحوه (٨)البزارو،  بنحوه (٧)أحمدبنحوه، و  (٦)أخرجه ابن أبي شيبة   

من طريق أبي أحمد الزبيري، عن إسرائيل بن يونس         ) خمستهم(  بمثله، (١٠)الطحاوي و بنحوه،
دون - بن المهاجر  ، عن إبراهيم   بن يونس  إسرائيل بمثله، من طريق     (١١)الطحاويبه، وأخرجه   

 . مرفوعاًعمرو بن حريث، عن سعيد بن زيد عن -لفظة رجل
 .(١٢) رواية أبي أحمد الزبيري عن إسرائيل أصح:قال الدراقطنيو
 

                                                 
 ].٢٣٩/ ٣ [النهاية في غريب الحديث واألثر)    ١(
  .]٤٨٧: تقريب التهذيب ص[،  حمد بن عبد اهللا بن الزبير الزبيريم: هوأبو أحمد     )٢(
صـلَّى اللَّـه   "رَأى النَّبِي  ،عمرو بن حريث بن عمرو بن عثمان الْقُرشي المخزومي يكنى أبا سعيد           :هو)    ٣(

 لَّمسو هلَيا، وهو أول قرشي اتخذ بالكوفة            "عسكن الكوفة وابتنى بها دار ، ا، توفي النَّبِيدار"   ـهلَيع لَّى اللَّـهص
لَّمسوعمره" و       اثنتي عشرة سنة، ومسح النَّبِي "  لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهي صفقته وبيعه، "صبالبركة ف رأسه، ودعا لَه 

 .]٧١٠/ ٣غابة أسد ال.[هـ٨٥ ت فكسب مالًا عظيما، وكان من أغنى أهل الكوفة، وشهد القادسية، وأبلى فيها
أسلم قبل دخول   ،   أحد العشرة المشهود لهم بالجنّة     ،فيل بن عبد العزى   بن عمرو بن نُ    سعيد بن زيد  :هو)     ٤(

رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلم دار األرقم، وهاجر وشهد أحدا والمشاهد بعدها، ولم يكن بالمدينة زمان بدر،                
 .]٨٧/ ٣اإلصابة في تمييز الصحابة .[هـ ٥٢يل هـ وق٥١هـ، وقيل ٥٠ ت فلذلك لم يشهدها

 .]١٥٣/ ١[ ، باب عشرغريب الحديث    )٥(
 .١٠٥٧٦ ح رقم ]٤١٦/ ٢ [مصنف ابن أبي شيبة     )٦(
 .١٦٥٤ ح رقم ]١٩١/ ٣ [مسند أحمد      )٧(
 .١٢٥٤ ح رقم ]٨٤/ ٤ [مسند البزار      )٨(
 .٩٦٤ ح رقم ]٢٥٦/ ٢ [مسند أبي يعلى الموصلي     )٩(
 .٣٠٥٩ ح رقم ]٣٠/ ٢ [شرح معاني اآلثار   )١٠(
 .٣٠٥٨  نفس المرجع السابق ح رقم  )١١(
 .]٤٠٨/ ٤ [علل الدارقطني    )١٢(



 ٧٤

 
 :دراسة رجال اإلسناد

-ونُإسرائيل بن يس بن َأبي إسحاق الهمبِداني السهـ، وقيل١٦٠ ت أبو يوسف الكوفي،ييع :

 ،، والعجلـي  (٤) وأحمد ،(٣)نمير بن اهللا عبد بن محمد و ،(٢) كابن معين  :وثقه غير واحد  ،  (١)بعده
 وذكـره   ،(٧)تقن أصحاب أبي إسحاق   أثقة من   :  وقال (٦)، وأبو حاتم  (٥)جائز الحديث : وقال مرة 

إسـرائيل لـص يـسرق      : مهديوقال عبد الرحمن بن      ، (٩) والذهبي ،(٨)ابن حبان في الثقات   
 إسرائيل إذا انفرد : قلت ألحمد بن حنبل:وقال أبو داود ،(١٠)يعني أنه يتلقف العلم تلقفاً، الحديث

 مـن  حديثاً أصح إسرائيل: (١٢)داود أبو وقَال ،(١١)إسرائيل ثبت الحديث  : " قال ،بحديث يحتج به  
غَاِلب علَيه االستقَامةُ، وهو ممن     الْ :وقال ابن عدي  ،  (١٤)ليس به بأس  : وقال النسائي  ،(١٣)شَرِيك

   يثُهدح كْتَبي بِه تَجحيالحفـاظ  من إسرائيل: ، وقال الدارقطني  (١٥)، وسبب الضعف من غيره    و 
 .(١٦) إسحاق أبي عن

 وحـدث   ،كان ثقةً :  وقال ابن سعد   ،(١٧)وتكلم فيه جماعة ولم يثبت قولهم، فضعفه ابن المديني        
، (١٩)فيه لين، سمع من بـأخرة     : ، وقال أحمد  (١٨)اً كثيراً، ومنهم من يستضعفه    عنه الناس حديث  

 .(٢٠)وكان ابن مهدي ال يرضاه

                                                 

 .]٥١٥/ ٢[تهذيب الكمال في أسماء الرجال )    ١(

 .]٧١:  ص[ رواية الدارمي-تاريخ ابن معين )    ٢(
 .]٢٦٣/ ١ [تهذيب التهذيب)    ٣(
 .]٣٣١/ ٢ [عديل الجرح والت)    ٤(
 .]٢٢٢/ ١[معرفة الثقات )    ٥(
 .]٣٣١/ ٢ [الجرح والتعديل )    ٦(
 .]٦١٣: تقريب التهذيب ص[،بيعي أبو إسرائيلونس بن أبي إسحاق السي: هو)    ٧(

 ].٦/٧٩[الثقات )    ٨(

 .]٧٧/ ١ [المغني في الضعفاء)    ٩(
 .]٣٣٠/ ٢ [الجرح والتعديل )   ١٠(
 .]٣١١:  ص[بي داود لإلمام أحمدسؤاالت أ)   ١١(
 .]٤٧٧/ ٧ [تاريخ بغداد )   ١٢(
 .]٢٦٦: تقريب التهذيب ص[، شريك بن عبد اهللا النخعي: هو)   ١٣(
 .]٢٦٣/ ١[ تهذيب التهذيب)   ١٤(
 ].١٣٦/ ٢ [لكامل في ضعفاء الرجالاانظر )   ١٥(

 .]٢٥٧/ ١٣ [علل الدارقطني )   ١٦(
 .]٨٦:  ص[العلل البن المديني)   ١٧(
 .]٣٧٤/ ٦[الطبقات الكبرى  )   ١٨(
 .]٤٧٦/ ٧ [تاريخ بغداد )    ١٩(
 .المرجع السابق نفسه)    ٢٠(
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صـالح  : ، وقال يعقوب بن شيبة    (١)حديثه من أحاديث به ورد إسرائيل ضعف حزم ابن وأطلق
 فـي الحـديث وال      اًثقة، صدوق، وليس قوي   :  في موضع آخر   الحديث، وفي لين حديثه، وقال    

 .(٣) ال يعبأ بإسرائيل القطان كَان يحيى بن سعيد:ابن عمار الموصلي وقال ،(٢)ساقطبال
روى عن إبـراهيم بـن مهـاجر، عـن      : ، وقيل ليحيى بن سعيد    )٤(مخْتَلَفٌ فيه : وقال العقيلي 

أيمـا أثبـت شـريك أو       :  ، وقيل البن معين   (٥)لم يؤت منه، أتى منها جميعاً     : ثالثمائة، فقال 
  .(٦)إسرائيل أقرب حديثًا، وشريك أحفظ: يل؟ قالإسرائ

إسرائيل اعتمده البخاري ومسلم في األصول، وهـو فـي          : ورد الذهبي على من ضعفه فقال     
(٧)عيف من ضعفهتضلتفت إلى الثبت كاالسطوانة، فال ي . 

غيره، ثقة، فلم يثبت ما قيل فيه، ولم يذكَر فيه سبب الجرح، وتبين أن السبب من                : قال الباحث 
 .ولقد وثقه كبار النقاد

 (٩). ، أبو إسحاق الكوفي(٨)ليج الب بن جابرٍ بن مهاجرٍبراهيمِإ-
ـ  وقال،  به بأس ال: (١٢)، وأحمد (١١)الثورى سفيان وقال،  (١٠)سعد ابن وثقه  جـائز : يالعجل

  . (١٥)الحديث صالح: داود أبو وقال، (١٤) فيه اختلفوا صدوقٌ: يالساج وقال، (١٣)الحديث
 قـال ،  بـه  يحتج وال ،حديثه يكتب الصدق محل عندنا ومحله بالقوى، ليس: حاتم أبو وقال
 ال قومـاً  كـانوا : قـال  ؟ بحديثهم يحتج ال معنى ما: ألبى قلت: حاتم أبى بن الرحمن عبد

 .(١٦) شئت ما اضطراباً أحاديثهم فى ترى فيغلطون يحفظون ال بما فيحدثون يحفظون

                                                 
 .]٢٦٣/ ١ [تهذيب التهذيب)    ١(
 .]٤٧٦/ ٧ [تاريخ بغداد )    ٢(
 .]١٢٩/ ٢[الكامل في ضعفاء الرجال)    ٣(
 .]١٣١/ ١ [الضعفاء الكبير )    ٤(
 .]١٥٨/ ١ [تذكرة الحفاظ)    ٥(

 .]٣٧٩: ص[سؤاالت ابن الجنيد  )   ٦(

 .]٢٠٩/ ١[ ميزان االعتدال)    ٧(

)٨(     الببفتح الباء المنقوطة والجيم، هذه النسبة إلى قبيلة بجيلة وهو ابن أنمار بن أراش بن عمـرو،             : ليج
 ].٢٨٤ / ١األنساب للسمعاني [، ن بجيلة اسم أمهمإ :وقيل

 .]٢١١/ ٢ [التهذيب الكمال في أسماء الرج)     ٩(
 .]٣٣١/ ٦ [الطبقات الكبرى  )  ١٠(
 .]٦٦/ ١[الضعفاء الكبير للعقيلي   ) ١١(
 .]٣٤١/ ٢ [العلل ومعرفة الرجال ألحمد رواية ابنه عبد اهللا )  ١٢(
 .]٢٠٦/ ١[لثقات معرفة ا )  ١٣(
 .]١٦٨/ ١ [هذيب التهذيبت )  ١٤(
 .المرجع السابق نفسه )  ١٥(
 .]١٣٣/ ٢ [الجرح والتعديل  )  ١٦(



 ٧٦

، وحديثه يكتب   ، ويشبه بعضها بعضاً   ها بعضاً لحة، يحمل بعض  أحاديثه صا  :عدى بنا وقال
 .(١)في الضعفاء

فيـه  :  أحمد وقال،  (٤)، وابن القيسراني  (٣)ليس بذاك القوي  : ، وقال مرة  (٢)وضعفه ابن معين  
 الـرحمن  عبد عند يوماً معين بن يحيى قال: أحمد وقال،  (٦)لين أمره : ، وقال مرة  (٥)ضعف

 مـا  كره و الرحمن عبد فغضب ضعيف،: يحيى فقال مهاجر نب إبراهيم وذكر ،مهدى بنا
 .ليس بالقوي: (٩)، والنسائي(٨)القطان وقال، (٧)قال

كثير الْخَطَأ تستَحب مجانبة ما انْفَرد من الروايـات ولَـا            : المجروحين فى حبان ابن وقال
ْأتا ية مات ِلكَثْرافق الَْأثْبا واج بِمجتي اِلاحعجبن(١٠)ي من المقلوباتي . 

  سعيد بن يحيى فيه تكلم ،ضعفوه: قال مهاجر؟ بن إبراهيم: للدارقطنى قلت الحاكم وقال
  . (١١)أيضاً شعبة غمزه وقد عليها، تابعي ال بأحاديث حدث بلى،: قال ؟ بحجة: قلت، وغيره

 . (١٣) به يعتبر: ي أيضاالدارقطن وقال، (١٢)لم يكن بالقوي: وقال يحيى القطان
 .البخارى سوى الجماعة له روى، و(١٤)لين حديثه وفى شرف، له: سفيان بن يعقوب قال و

وحديثه يكتب في الضعفاء، كما     :  ضعيف، يعتبر به في المتابعات، فقال ابن عدي        :قال الباحث 
 ال، ثم بين معنى به يحتج ال و حديثه يكتب: بين أبو حاتم سبب تضعيفه وعدم االحتجاج فقال

 فـى  ترى فيغلطون يحفظون ال بما فيحدثون يحفظون ال قوما كانوا: قالف ثهم؟بحدي يحتج
 .، كالهما متابع(١٥)، وإنما انتقى مسلم من حديثه حديثين فقطشئت ما اضطراباً أحاديثهم

 . باقي رجال اإلسناد ثقات-

                                                 
 .]٣٥١/ ١[ الكامل في ضعفاء الرجال)   ١(
 .]٣٤٤/ ٣ [ رواية الدوري-تاريخ ابن معين )   ٢(

 .]٣٤٣:  ص[سؤاالت ابن الجنيد)   ٣(
 .]٢٥٤: ص[معرفة التذكرة )   ٤(
 ]. ٣٤٩/ ١ [الكامل في ضعفاء الرجال)   ٥(
 .]٧٤:  ص[العلل ومعرفة الرجال ألحمد رواية المروذي )   ٦(
 .]٣٤١/ ٢ [العلل ومعرفة الرجال ألحمد رواية ابنه عبد اهللا )  ٧(
 .]٢١٢/ ٢ [تهذيب الكمال في أسماء الرجال)    ٨(
 .]١١:  ص[الضعفاء والمتروكون)    ٩(

 .]١٠٢/ ١ [  من المحدثينالمجروحين)   ١٠(
 .]١٨٠:  ص[سؤاالت الحاكم للدارقطني)   ١١(
 .]١٣٣/ ٢ [الجرح والتعديل )   ١٢(
 .]٢٥١/ ١ [ ، للدارقطنيضعفاء والمتروكونال)  ١٣(
 .]٩٣/ ٣ [المعرفة والتاريخ)   ١٤(
 .٦٥٥ ح رقم  ]٤٥٣/ ١[، و٣٣٢ ح رقم ]٢٦٢/ ١ [صحيح مسلم)   ١٥(



 ٧٧

 :  الحكم على الحديث
 :فيهإسناده ضعيف، 

 .ضعيف  :إبراهيم بن مهاجر -
 .، وهو مجهولال يعرفرجل مبهم : ثو بن حري الراوي عن عمر-

 . (٢)حسين سليم أسدو ،(١) األرنؤوطيث ضعفه، شعيب والحد

********** 
 

  :قال ابن األثير رحمه اهللا
 عشْر يْؤخَذ لَا َأي »وابجوال ي  يعشَروا وال يحشروا لَا َأن اشْتَرطُوا ثَقيف وفْد إن«  وفيه )س(

 يومِئذ واجِبةً تَكُن لَم إلنَّها تَركها في لَهم فسح إنَّما و الواجبةَ، الصدقةَ بِه أرادوا: قيَلو ،أموالهم
،هِملَيا عام تَجِب ِإنَّمل بتَمو(٣) .الح 

 )٢٥ (قمر  حديثال
يد يعني ابـن منْجـوف،       حدثَنَا َأحمد بن علي بنِ سو      ":رحمه اهللا "اإلمام أبو داود    قال  

، �(٤)لْعاصِبو داود، عن حماد بنِ سلَمةَ، عن حميد، عنِ الْحسنِ، عن عثْمان بنِ َأبِي ا              َأحدثَنَا  
  يفثَق فْدو َأن       وِل اللَّهسلَى روا عما قَدلَم �    َأر كُونِلي جِدسالْم ملَهطُوا      َأنْزفَاشْـتَر ،قَّ ِلقُلُـوبِهِم

   َأن هلَيوا عشَرحوا  ،(٥)لَا يشَرعلَا يو   بجلَا يا، و(٦)و،   وُل اللَّهسوا،     : "�  فَقَاَل رـشَرلَا تُح َأن لَكُم
كُوعر يهف سينٍ لَيي دف رلَا خَيوا، وشَرلَا تُع(٧)"و . 

 
                                                 

 .]١٩١/ ٣[  األرنؤوطشعيب : ، بتحقيقمسند أحمد)   ١(

 .]٢٥٦/ ٢[   حسين سليم أسد:، بتحقيقمسند أبي يعلى الموصلي)   ٢(

 ].٢٣٩/ ٣ [في غريب الحديث واألثرالنهاية )    ٣(
عثمان بن أبي العاص بن بشر بن عبد دهمان الثقفي، أبو عبد اهللا، أحد الصحابة الكرام، أسلم في :هو)    (٤

وفد ثقيف؛ لما قدموا على النبي صلى اهللا عليه وسلم سنة تسع وأمره عليهم، ثم أقره أبو بكر على الطائف، ثم 
ى عمان والبحرين، ثم سكن البصرة حتى مات بها في خالفة معاوية سنة خمسين ، عمر، ثم استعمله عمر عل

  ].٤/٤٥١ اإلصابة في تمييز الصحابة  [.أو إحدى وخمسين
ال يحشَرون إلـى عامـل      : وقيل. أي ال ينْدبون إلى الْمغَازي، وال تُضرب عليهم البعوث        :ال يحشروا )    (٥

 ].١/٣٨٩النهاية في غريب الحديث  [هم؛ بل يأخُذُوها في أماكنهم الزكاة ليأخَذ صدقَة أمواِل
هو أن يضع يديه على : وقيل. أن يقوم اإلنسان قيام الراكع: أي ال يصلون، وأصل التجبية: لَا يجبوا)    (٦

 ]. ٢٣٨ / ١النهاية في غريب الحديث . [هو السجود: وقيل. ركبتيه وهو قائم
 .٣٠٢٦ح رقم ]١٦٣/ ٣  [الطَّاِئف خَبرِ في جاء ما ابب الخراج واالمارة والفيء، ب، كتااودي دسنن أب)  ٧(



 ٧٨

 :تخريج الحديث
 َأبِـي  بن عثْمان  وقَالَ "بزيادة لفظ ،  (٣)عمر بن شبة  و ،(٢) بنحوه، وأحمد  (١)ي شيبة أخرجه ابن أب  

) أربعتهم(  بنحوه، (٤) وابن خزيمة  ،"قَومي ِإمام واجعلْني الْقُرآن، علِّمني اِهللا رسوَل يا: الْعاصِ
  .من طريق عفان بن مسلم عن حماد بن سلمة به

 . محمد بن يحيى، عن حماد بن سلمة بهبنحوه، من طريق (٥)دوأخرجه ابن الجارو
بنحوه، مـن طريـق      (٧)البيهقيو ،، من طريق العباس بن الفضل      بنحوه (٦)الطبرانيوأخرجه  

العباس : ثالثتهم( يوسف بن يعقوب،    بنحوه، من طريق   (٨)وفي رواية أخرى  ونس بن حبيب،    ي
 ن طريق أبي داود الطيالسي عن، م)ويوسف بن يعقوب بن حبيب، سويون ،بن الفضلا

 .حماد بن سلمة به
 

 :دراسة رجال اإلسناد
-            ن علي بن سويد بن منجوف الـسب بد اللَّهن عد بمَأحد ـ نْوسي الم جكْـر     (٩)يوفـو بَأب ،

رِيص(١٠)هـ٢٥٢ توقد ينسب إلى جده، الب . 
، (١٣)صـاِلح : النَّـسائي  قالو،  (١٢)ذكره ابن حبان في الثقات    و ،(١١)ثقة :بن إسحاق الحبال  اقال  

 .(١٤)صدوق: وقال ابن حجر
 .ثقة  :قال الباحث

 
                                                 

 .١٠٥٧٩ ح رقم ]٤١٦/ ٢ [مصنف ابن أبي شيبة)    (١
 .١٧٩١٣ ح رقم ]٤٣٨/ ٢٩ [مسند أحمد )    (٢
 .]٥١٠/ ٢ [تاريخ المدينة البن شبة)    (٣
ح رقم  ] ٢/٢٨٥ [الْحرامِ الْمسجِد غَير الْمسجِد الْمشْرِكين ِإنْزاِل يف الرخْصة بابصحيح ابن خزيمة،    )    (٤

١٣٢٨. 
 .٣٧٣ ح رقم ]١٠١:  ص[المنتقى البن الجارود)    (٥
 .٨٣٧٢ ح رقم ]٥٤/ ٩ [المعجم الكبير )    (٦
 .٤٣٣٥ ح رقم ]٦٢٣/ ٢ [ الْحرامِ الْمسجِد غَير الْمسجِد يدخُُل الْمشْرِك باب، السنن الكبرى)    (٧
 .٤٣٣٤ ح رقم نفس المرجع السابق)    (٨
، "اللبـاب "وال استدركها عليه ابن االثير في ،  "االنساب"لم يذكر السمعاني هذه النسبة في       : قال المزي )     (٩

 .]٣٦٥/ ١تهذيب الكمال في أسماء الرجال [.وهي نسبة إلى جد المنتسب، فتستدرك عليهما
 .]٣٦٥/ ١[تهذيب الكمال في أسماء الرجال )    (١٠
 .]٤٨/ ١[تهذيب التهذيب )     (١١
 .]٣٠/ ٨ [الثقات )     (١٢
 .]٣٦٦/ ١[تهذيب الكمال في أسماء الرجال )     (١٣
 .]٨١: ص[تقريب التهذيب )     (١٤



 ٧٩

-حميدب بِ َأني حميدوِ الطُلي،الب رِصاختُ، أبو عبيدة البصريي ف في اسم أبيه على نحو ل
 .(١)هـ١٤٣: ويقال ،هـ١٤٢ : تُوفَّي،عشرة أقوال

س به مـن أكبـر       ال بأ  ":وزاد )٥(، وأبو حاتم    )٤(عجلي، وال )٣(، والنسائي )٢(وثقه يحيى بن معين   
 وذكره ،)٦("كان ثقة كثير الحديث إال أنه ربما دلس عن أنس    ":  وقال ابن سعد   ،"أصحاب الحسن 

 حميد بن أبي داود، وكان يدلس سمع من أنس          :هو الذي يقال له   " :ابن حبان في الثقات، وقال    
بـن   وقال عبد الرحمن بن يوسـف     ،  )٧("دلس عنه ناني ف  وسمع من ثابت الب    ثمانية عشر حديثاً  

 في حديثه شيء، يقال إن عامة حديثه عـن          ":، وقال في موضع آخر    )٨(" ثقة صدوق  ":خراش
عامة ما يـروي    ":  وقال مؤمل بن إسماعيل عن حماد بن سلمة        ،)٩("أنس إنما سمعه من ثابت    

لم يسمع حميد من أنس     ": وقال أبو عبيدة الحداد عن شعبة     . )١٠("حميد عن أنس سمعه من ثابت     
 .)١١(" والباقي سمعها من ثابت أو ثبته فيها ثابتإال أربعة وعشرين حديثاً

 له شـيئاً   وحميد له حديث كثير مستقيم، فأغنى لكثرة حديثه أن أذكر":قال أبو أحمد بن عدي و
 من حديثه، وقد حدث عنه األئمة، وأما ما ذكر عنه أنه لم يسمع من أنس إال مقدار مـا ذكـر         

 ألنـه قـد      يميزه من كان يتهمه أنه عن ثابت؛       وسمع الباقي من ثابت عنه، فإن تلك األحاديث       
روى عن أنس، وروى عن ثابت عن أنس أحاديث، فأكثر ما في بابه أن الذي رواه عن أنس                  
البعض مما يدلسه عن أنس، وقد سمعه من ثابت، وقد دلس جماعة من الرواة عن مشايخ قـد                  

 في المرتبة الثالثة من طبقات المدلسين التي ال يقبل حديثها إال )١٣(ابن حجروذكره ، )١٢("رأوهم

                                                 
 ].٧/٣٥٥[تهذيب الكمال في أسماء الرجال )   (١
 ].٣/٢١٩[ الجرح والتعديل)   ٢(
 ].٣/٣٤[   تهذيب التهذيب ) ٣(
 ].١/٣٢٥[معرفة الثقات  )    ٤(
 ].٣/٢١٩[الجرح والتعديل )    ٥(
 ].٧/٢٥٢[  الطبقات الكبرى )    ٦(
 ].٤/١٤٨[الثقات )    ٧(
 ].٧/٣٥٥[تهذيب الكمال في أسماء الرجال )    ٨(
 ].٧/٣٥٩[ نفس المرجع السابق)    ٩(
 .المرجع السابق نفسه)   ١٠(

 ].٧/٣٦٠[  المرجع السابقنفس)   ١١(
 ].٢٦٨ / ٢[ الكامل في ضعفاء الرجال )   ١٢(
 ] .٣٨ص [ طبقات المدلسين )   ١٣(



 ٨٠

 ولـو لـم   ، الذي ذكره فيمن احتمل العلماء تدليـسه      (١)بالتصريح بالسماع مخالفا بذلك العالئي    
 .يصرح بالسماع

 محتمـل، وأن فعـل الحـافظ        ، وأن تدليسه   مطلقاً  أنه ثقةٌ  -واهللا أعلم -والراجح   :قال الباحث 
 وهم الذين احتمل األئمة تدليسهم أولى من إلحاقـه بالمرتبـة            ،بإلحاقه بالمرتبة الثانية  عالئي  ال

، وذلك أنه إنما عرف بالتدليس عن أنس، وقد تقدم أن ما دلسه عـن                كما فعل ابن حجر    الثالثة
  فعلى تقـدير أن    ":)٢(ناني عنه، وثابت ثقة، ولذا قال العالئي       فهو مما سمعه من ثابت الب      ،أنس

 أمـا   ، هذا بشكل عـام    ،"يكون أحاديث حميد مدلسة، فقد تبين الواسطة فيها، وهو ثقة صحيح          
عنعنة حميد في هذا الحديث محمولٌة على االتِّصال، حتى ولـو لـم             فإن  بالنسبة لهذا الحديث      

وقد أكثر من الرواية عنه، وهذه مـن        ن حميدا من أكبر أصحاب الحسن،       أل ؛يصرح بالسماع 
ي يحمل فيها العلماء أمثال اإلمام الذهبي، وهو من أهل االسـتقراء التـام روايـة            الحاالت الت 

 وربما دلّس   ،وهو يدلّس ":ترجمة األعمش المدلس على االتصال حتى مع العنعنة حيث قال في          
تَطَرقَ إليـه احتمـال     عن  :  ومتى قال  حدثنا فال كالم،  :  وال يدرى به، فمتى قال     ،عن ضعيف 

بن سلمة، وأبي صالح    في شيوخ له أكثر عنهم كإبراهيم النخعي، وأبي وائل شقيق            إلّا   ،التدليس
 .)٣ ("السمان، فإن روايته عن هذا الصنف محمولة على االتصال

 
اً وكـان يرسـل كثيـر      ،ثقة: ، وهو (٤) سبقت ترجمته   هو ابن أبي الحسن البصري،     :الحسن-

 .)٦(ت المدلسين الثانية من طبقا الطبقة، وذكره ابن حجر في(٥)ويدلس
 :على قولينعثمان بن أبي العاص  و اختُلف في سماعه من 

 :من نفى سماع الحسن البصري من عثمان بن أبي العاص: أوالً
فَِإن الْحسن لَم يسمع من     :  حيث قال  جزم الحاكم بعدم سماع الحسن من عثمان بن أبي العاص         

  . )٧("عثْمان بنِ َأبِي الْعاصِ
 
 

                                                 

 ].١١٣ص [  جامع التحصيل في أحكام المراسيل )   ١(
 ].١٦٨ص[  نفس المرجع السابق )   ٢(
 ].٢/٢٢٤[ ميزان االعتدال )   ٣(
 .١٨  انظر حديث رقم  ٤)(
 .]١٦٠ : ص[تقريب التهذيب)   ٥(

 ].٢٩ص [طبقات المدلسين   )٦(

 .المرجع السابق نفسه)   ٧(



 ٨١

 .)١("والحسن أروى الناس عنه، وقد قيل إنه لم يسمع عنه": قال ابن عبد البرو
رِينْذيَل": وقال الْماصِ:وقد قنِ أبي الْععثمان ب نلم يسمع م رِيصن الْبالْحس ٢(" ِإن(. 

 .)٣("وقيل لم يسمع منه": وذكر المزي عثمان بن أبي العاص الثقفي في شيوخ الحسن، وقال 
 :من أثبت سماع الحسن من عثمان بن أبي العاص: انياث

سمع الحـسن مـن   ":جزم ابن المديني في العلل بسماع الحسن من عثمان بن أبي العاص فقال          
 .)٤("عثمان بن عفان وهو غالم يخطب، ومن عثمان بن أبي العاص
مـا  : قـول  كان الحسن ي   ":قال بل إن الحسن قد صرح بذلك فيما رواه اإلمام أحمد عن سفيان           

 .)٥("رأينا أفضل منه يعني عثمان بن أبي العاص
 هو صحة سماع الحسن من عثمان بن أبي العـاص، ألن            -واهللا أعلم -والراجح   :قال الباحث 

 في هذا الشأن، وكالمه مقدم على كالم         معلومةٌ مكانة ابن المديني  وابن المديني قد جزم بذلك،      
 .الحاكم

 
 . باقي رجال اإلسناد ثقات-
 

 :  كم على الحديثالح
 .(٦)والحديث حسنه شعيب األرنوؤطه صحيح، إسناد

 
 

********** 
 

 

 

                                                 

 ].١٠٣٥ / ٣[ االستيعاب في معرفة األصحاب )   ١(
 ].٢٦٨ / ٨[  عون المعبود )   ٢(
 ].٩٨ / ٦[ تهذيب الكمال في أسماء الرجال )   ٣(
 ].٥١ص[ العلل البن المديني)   ٤(
 ].٦٠ / ٢[العلل ومعرفة الرجال ألحمد بن حنبل )   ٥(
 .١٧٩١٣ ح رقم ]٤٣٨/ ٢٩ [ شعيب األرنوؤط: ، يحقيقمسند أحمد   )٦(



 ٨٢

 :قال ابن األثير رحمه اهللا
 سيتَـصدقون  أنَّهـم  علـم :قَاَلفجِهاد، ولَا علَيهِم صدقَةَ لَا َأن ثَقيف اشْتراط عنِ جابر وسئل 

 (١) .َأسلَموا ِإذَا ويجاهدون

 )٢٦ (قمر  يثحدال
 حدثَنَا الْحسن بن الصباحِ، حدثَنَا ِإسماعيُل يعني ابن : "اهللارحمه " داود قال اإلمام أبو

ـ  ،عبد الْكَرِيمِ، حدثَني ِإبراهيم يعني ابن عقيِل بنِ منَبه، عن َأبِيه، عـن وهـبٍ               سـَألْتُ  : اَلقَ
، َأن لَا صدقَةَ علَيهـا، ولَـا        � علَى النَّبِي    اشْتَرطَتْ:  عن شَْأنِ ثَقيف ِإذْ بايعتْ؟ قَالَ      �جابِرا

 النَّبِي عمس َأنَّهو ،ادقُوُل�جِهي ذَِلك دعوا":  بلَمِإذَا َأس ونداهجيو ،قُوندتَصي(٢)"س . 
 :تخريج الحديث

بنحوه مـن طريـق    (٤)وابن أبي عاصم  بنحوه، من طريق عبد اهللا بن لهيعة،(٣) أخرجه أحمد
، من طريق أبي الزبير المكي      ) عبد اهللا بن لهيعة وموسى بن عقبة       :كالهما(موسى بن عقبة،    

 .بنحوه من طريق إسماعيل بن عبد الكريم به  (٥)وأخرجه البيهقي، "هللا عنهرضي ا"عن جابر 
 :دراسة رجال اإلسناد

 . (٧)هـ ٢٤٩ ت(٦)، َأبو علي الواسطيلْحسن بن الصباح بن محمد البزارا-
، (١٠)ليس بـالقوي  : ، وقال مرة  (٩)صالح: النسائي، وقال   (٨)سنة صاحب  ثقة، :وثقه أحمد وقال  
 .(١١) عنه في السنن الكبرى أحاديث في الحدود وغيرهاألنه روى: واألول أصوب

  وكان أحمد بن حنبل يرفع من قدره،اللة عجيبة ببغدادصدوق وكان له ج:  أبو حاتموقال
 

                                                 
 ].٢٣٩/ ٣ [النهاية في غريب الحديث واألثر)    ١(

 .٣٠٢٥ ح رقم ]١٦٣/ ٣ [الطَّاِئف خَبرِ في جاء ما باب، كتاب الخراج واالمارة والفيء، سنن أبي داود) (٢
 .١٤٦٧٤قم  ح  ر]٣٤/ ٢٣ [مسند أحمد )    (٣
 .١٥٢٤ ح رقم ]١٨٨/ ٣ [اآلحاد والمثاني )   (٤
 .]٣٠٦/ ٥[دالئل النبوة )    (٥
٦)    (واسـط القـصب،    : هذه النسبة إلى واسط العراق، ويقال لها      ،بكسر السين والطاء المهملتين   : طيالواس

نهـا فـي وسـط    ألط، واس: وقيل لها.بناها الحجاج بن يوسف أمير العراق في سنة ثالث وثمانين من الهجرة     
 ].٥٦١ / ٥األنساب للسمعاني  [.البصرة والكوفة، وهي واسطتها: العراقين

 .]١٩١/ ٦ [تهذيب الكمال في أسماء الرجال)     (٧
 .]٢٩٩/ ٨ [اريخ بغداد ت)     (٨
 .]٨٥:  ص[، للنسائيتسمية الشيوخ)     (٩

 .]٢٩٩/ ٨ [اريخ بغداد ت)    (١٠
 .]٢٩٠/ ٢[تهذيب التهذيب )    (١١



 ٨٣

 
أحـد  : وقَال َأبو قريش محمد بـن جمعـة الحـافظ         ،  (٢)ذكره ابن حبان في الثقات    و،  (١)ويجله

 وكان  ،صدوق يهم : ابن حجر وقال  ،  (٥)عالمأحد األ  :، وقال مرة  (٤)ووثقه الذهبي ،  (٣)الصالحين
 .(٦)  فاضالًعابداً

 .قة، ولم أعثر ألحد من النقاد بقول يصفه بالوهم غير قول ابن حجر ث:قال الباحث
 
 .(٨) هـ٢١٠ت   (٧)، َأبو هشام الصنعانيِإسماعيل بن عبد الكريم بن معقل بن منبه -

 إنما ،بشيءثقة، رجل صدق والصحيفة التي يرويها عن وهب عن جابِر ليست : ابن معين  قال
  .(١١)، وذكره ابن حبان في الثقات(١٠)لم يكن به بأس: مرة، وقال (٩)هو كتاب وقع إليهم

: ، وقال ابـن حجـر     (١٣)جائز الحديث : وقال مسلمة بن قاسم   ،  (١٢)ليس به بأس  : وقَال النَّسائي 
 .(١٥)صحيحهما في حبان وابن خُزيمة ابن بِه احتج: وقال العالئي، (١٤)صدوق
 .(١٧)مردود عليهفكالمه :  ورد ابن حجربقوله،(١٦) دالَته لَا يعرف ولم تثبت ع:ابن القطانوقال 

 . ثقة:قال الباحث
 
 

                                                 

 .]١٩/ ٣ [الجرح والتعديل )    (١
 .]١٧٦/ ٨ [الثقات )    (٢
 .]١٩٤/ ٦ [تهذيب الكمال في أسماء الرجال)    (٣
 .]١٦١/ ١ [المغني في الضعفاء)    (٤
 .]٣٢٦/ ١ [الكاشف)    (٥
 .]١٦١: ص[تقريب التهذيب )    (٦
صنعاء وصنعاء بلدة باليمن قديمـة      " بة إلى   بفتح الصاد المهملة، وسكون النون، هذه النس      : الصنعاني)    (٧

 ].   ٥٥٦ / ٣األنساب للسمعاني [، معروفة
 .]١٣٨/ ٣ [تهذيب الكمال في أسماء الرجال)     (٨
 .]١٤٠/ ٣ [نفس المرجع السابق)     (٩

 .]٤٤٧: ص[سؤاالت ابن الجنيد )    (١٠
 .]٩٦/ ٨[الثقات )    (١١
 .]١٤٠/ ٣ [تهذيب الكمال في أسماء الرجال)    (١٢
 .]٣١٦/ ١ [تهذيب التهذيب)    (١٣
 .]١٠٨:  ص[تقريب التهذيب)    (١٤
 .]٥٥:  ص[ذيل ميزان االعتدال)    (١٥
 .المرجع السابق نفسه)    (١٦
 .]٣١٦/ ١ [تهذيب التهذيب)    (١٧



 ٨٤

 . (٢)  الصنعاني(١)ِإبراهيم بن عقيل بن معقل بن منبه اليماني -
 . (٦)، وذكره ابن حبان في الثقات(٥)، والعجلي(٤)لم يكن بِه بْأس:  وقال مرة،(٣)وثقه ابن معين
 َأو يومـا  بِالْيمن بابه على فأقمت ِإلَيه يوصل لَا عسرا كَان :َأحمد قَاَلو،  (٧)ثقو: وقال الذهبي 

  .(٩)صدوق: ، وقال ابن حجر(٨)بحديثين فَحدثني ِإلَيه وصلت حتَّى يومينِ
 . ثقة:قال الباحث

 
- ع  قيل بن معق  ل بن م(١٣)وابـن شـاهين     ،(١٢)، وأحمـد  (١١)، وثقه ابن معين    (١٠)ه اليماني نب، 

 . (١٦)صدوق: ، وقال ابن حجر(١٥)، وسكت عنه أبو حاتم(١٤)وذكره ابن حبان في الثقات
 .  ثقة :قال الباحث

 
- ب بن موهه بن كامل اليماني الصنعانينبد اللَّهبو ع(١٧)هـ١١٤هـ، وقيل ١١٣ ت ، َأب . 

 . (١٩)، ولم يضعفه سوى الفالس (١٨)متفق على توثيقه
                                                 

١)    (الييمنـي  : سبة إليها هذه النسبة إلى اليمن، والن    .بفتح الياء والميم بعدهما االلف وفي آخرها النون       : انيم
 ].٧٠٦ / ٥األنساب للسمعاني [، ويماني

 .]١٥٤/ ٢[تهذيب الكمال في أسماء الرجال )     (٢
 .]١٤٦/ ١[تهذيب التهذيب )     (٣
 .]١١٨/ ٣ [ رواية الدوري-تاريخ ابن معين )     (٤
 .]٢٠٢/ ١ [الثقات معرفة )     (٥
 .]٦/ ٦[الثقات )     (٦
 .]٢١٩/ ١ [الكاشف)     (٧
 .]٥٦٣/ ١ [العلل ومعرفة الرجال ألحمد رواية ابنه عبد اهللا)     (٨
 .]٩٢:  ص[تقريب التهذيب)      (٩

 .]٢٤٠/ ٢٠[تهذيب الكمال في أسماء الرجال )    (١٠
 .]٢١٩/ ٦ [الجرح والتعديل )    (١١
 .]٢٤١/ ٢٠[تهذيب الكمال في أسماء الرجال )    (١٢
 .]١٨١:  ص[تاريخ أسماء الثقات)    (١٣
 .]٢٩٤/ ٧ [الثقات )    (١٤

 .]٢١٩/ ٦ [الجرح والتعديل     )١٥(
 .]٣٩٦: ص[تقريب التهذيب )    (١٦
 .]١٤٠/ ٣١[تهذيب الكمال في أسماء الرجال )     (١٧
/ ٥ الثقات، و ٢٤/ ٩الجرح والتعديل   ، و ٤٦٧: الثقات ص ، ومعرفة   ٣٧٩: سؤاالت ابن الجنيد ص   [)    (١٨
 .]٧٢٧/ ٢ المغني في الضعفاء، و٤٨٧
 .]١٦٨/ ١١ [تهذيب التهذيب)     (١٩



 ٨٥

 : على قوليين-رضي اهللا عنه-ابر بن عبد اهللاولقد اختلف في سماعه من ج
 :جابر بن عبد اهللا من وهب بن منبهمن نفى سماع : أوالً

ولكنه ينْبغي َأن تكون صحيفَة وقعت : ، ثم قاللم يلق وهب بن منَبه جابِراً: حيث قال ابن معين
ه(١)ِإلَي. 
 :جابر بن عبد اهللا من وهب بن منبهمن أثبت سماع : ثانيا

  بعد أن ذكر حديثا يبين فيـه       : في تاريخه، والمزي وقال    (٣)، وابن عساكر  (٢)أثبت السماع مسلم
 ِإنَّه لَم يسمع من جابِرٍ، فَِإن الشَّهادةَ علَى اِإلثْبات مقَدمةٌ           وفيه رد علَى من قال    : السماع، ثم قال  

    لَى النَّفْي، وصع ةادلَى الشَّهامٍ عميفَةُ هرة مشهور    (٤)حيرن َأبِي هفَاةُ َأبِي      ة علْمِ، ووِل الْعَأه نْدع 
رتَنْكسفَ يابِرٍ، فَكَيج َل وفَاةرة قَبيروكَه نْهم هاعما في بلد واحدا سيعم(٥)نا ج. 

 فأمـا  ،ا في همـام  ولكن هذ،أما إمكان السماع فال ريب فيه: فرد ابن حجرعلى المزي بالقول 
 وال يحسن االعتراض على ابـن معـين         ،أخوه وهب الذي وقع فيه البحث فال مالزمة بينهما        

 في هذه اللفظة عن وهب       بن علية   إسماعيل طُ فإن الظاهر أن ابن معين كان يغلِّ       ،بذلك اإلسناد 
  .(٦)الصواب عنده عن جابرواً، سألت جابر

          .-رضي اهللا عنه-ه سماع وهب بن منبه من جابر، أثبت في(٧)كما أن الحاكم روى حديثاً
 ثقة، ولم يذكر في كتب المراسيل، أنه أرسل عن جابر بن عبد اهللا، سوى قـول                 :قال الباحث 

 .ابن معين فيه
 :  الحكم على الحديث

 .(٩)األلباني، و(٨) شعيب األرنوؤط، وصححهإسناده صحيح

********** 
                                                 

 .]٢٢٨: المراسيل البن أبي حاتم ص، وانظر ١١٨/ ٣ رواية الدوري -تاريخ ابن معين )  [  (١
 .]٤٧٤/ ١ [الكنى واألسماء    )٢(

 .]٣٦٦/ ٦٣[تاريخ دمشق )    (٣
 .]٥٧٤: هذيب صتقريب الت[،همام بن منبه بن كامل الصنعاني أبو عتبة أخو وهب: هو)    (٤
 .]١٤٠/ ٣[تهذيب الكمال في أسماء الرجال )    (٥
 .]٣١٦/ ١ [تهذيب التهذيب)    (٦
هذَا ما سَألْتُ عنْه جابِر بن عبد اللَّه الَْأنْصارِي، وَأخْبرني َأن النَّبِي : وهبٍ، قَاَلمن طريق :   روى الحاكم )٧(
"  هلَيلَّى اُهللا علَّم صسقُولُ  َ" وي كَان  :"   ابوغَلِّقُوا الَْأبةَ ويقُئوا الَْأسكوحكم عليه الحاكم بالصحة، ووافقـه       ....."َأو ،

 ]١٥٦/ ٤المستدرك على الصحيحين للحاكم [الذهبي،
 .١٤٦٧٤ ح  رقم ]٣٤/ ٢٣ [ شعيب األرنوؤط: ، تحقيقمسند أحمد    )٨(

 .]٥٠٩/ ٤ [سلسلة األحاديث الصحيحة )    (٩
 



 ٨٦

 

 :قال ابن األثير رحمه اهللا
 فَلَـا  منْهـا  اثْنَـانِ  َأمـا «: فَقَاَل الِْإسلَامِ شَراِئع لَه ذَكَر حين الخَصاصية بنِ بشير حديثُ َأمافَ

 ِإذَا فأخـافُ  الْجِهـاد  وأمـا  وحمولتُهم، أهلي سُلر هن ذَود، ِلي فإنَّما الصدقةُ أما ُأطيقُهما،
 ِلبشير يحتَمل فَلَم »؟الجنَّةَ تَدخُل فَبِم جِهاد ولَا صدقةَ لَا: وقَاَل يده كفَّف نَفْسي خَشَعتْ حضرت

 لَا كَانَتْ وثَقيفٌ لَه، قيَل ِإذَا يقْبل َأنَّه ِلعلمه لَه يسمح لَم إنَّما ،يكُون َأن ويشْبه ،لثَقيف احتَمل ما
 (١) .فَشَيًئا شَيًئا علَيه ويدرجهم مهيتألَّفَ َأن فأراد جماعة وهم ،واحد وهو الْحاِل، في تَقْبله

 
 ) ٢٧ (قمر  حديثال

بكْرٍ َأحمد بن سلْمان بنِ الْحسنِ الْفَقيه ِإملَاء، ثنا         حدثَنَا َأبو   ":رحمه اهللا "قال اإلمام الحاكم  
   الر لَاءالْع نلَاُل به(٢)قِّي               ديز نع ،قِّيرٍو الرمع نب اللَّه ديبثنا ع ،قِّيفَرٍ الرعج نب اللَّه دبثنا ع ،

       يدبثَنَّى الْعو الْممٍ، ثنا َأبيحنِ سلَةَ ببج نةَ، عسنِ َأبِي ُأنَيقَاَلب ، :ةياصالْخَص نتُ ابعم(٣) �س ،
تَشْهد َأن لَا ِإلَه ِإلَّـا اللَّـه وَأن         "َ ِلُأبايعه علَى الِْإسلَامِ، فَاشْتَرطَ علَي       �َأتَيتُ رسوَل اللَّه    : يقُوُل

     تَ، ويالْب جتَحكَاةَ، وي الزتَُؤدو ،انضمر ومتَصو ،سالْخَم لِّيتُصو ،ولُهسرو هدبا عدمحم داهتُج
  بِيِل اللَّهي سا     : قُلْتُ:  قَالَ "فَأم ،وَل اللَّهسا را  يميقُهاثْنَتَانِ فَلَا ُأط        ـشْراِلي ِإلَّـا عكَاةُ فَما الزَأم ،

د(٤)ذَو  ،   مولَتُهمحي ولُل َأهسر نه،  ادا الْجِهَأمو      لَّى، فَقَدو نم َأنَّه ونمعزفَي      ـنبٍ مبِغَض اءب 
  ،ي  اللَّهنرضتَ، و    فََأخَافُ ِإذَا حوتُ الْمتَاٌل كَرِهي  قتْ نَفْسقَالَ َخَشَع ، :    وُل اللَّهسر ضفَقَب�  هدي 

    ا ثُمكَهرح نَّةَ؟      ": قَاَلثُمخُُل الْجتَد فَبِم ادلَا جِهقَةَ ودقُلْتُ :  قَالَ ،"لَا ص ثُم :ي    كعايُأب ،وَل اللَّهسا ر

كُلِّهِن هِنلَيي عنعايفَب"
(٥) . 

 

 

                                                 
 ].٢٤٠-٢٣٩/ ٣ [النهاية في غريب الحديث واألثر)  ١(

بفتح الراء وفي آخرها القاف المشددة، هذه النسبة إلى الرقة وهي بلدة علـى طـرف الفـرات                  : الرقي)  (٢
 ].٨٤ / ٣األنساب للسمعاني [، الرقة النها على شط الفراتبمشهورة من الجزيرة، وإنما سميت 

بن نذير بن معبد السدوسي، المعروف بابن الخصاصية،        : وهو بشير بن معبد، ويقال    : ةابن الخصاصي )   (٣
" صلى اهللا عليه وسلم   "، فسماه النبي بشير وكان ممن هاجر إلى النبي        كان اسمه في الجاهلية    والخصاصية أمه، 

 .]١٧٣/ ١االستيعاب في معرفة األصحاب [، 
 واللفْظَة مَؤنثةٌ، ولَا واحد لَها من ،وقيَل ما بين الثَّالث ِإلَى العشْر. نتين ِإلَى التِّسع ما بين الثَّ  :الذَّود من الِْإبِلِ   )(٤

 . ] ٢٢٦، ومختار الصحاح ص١٧١/ ٢النهاية في غريب الحديث واألثر انظر[أذواد : ، والجمعلَفْظها كالنَّعم
   .]٨٠-٧٩/ ٢ [المستدرك على الصحيحين)   (٥



 ٨٧

 
  :تخريج الحديث

 .، من طريق زكريا بن عدي)كالهما بنحوه(، (٢)المروزِي نصر بن محمد، و(١)أخرجه أحمد
وه، بنح (٥) بنحوه، وأبو نعيم األصبهاني    (٤)بنحوه، وفي األوسط   (٣)وأخرجه الطبراني في الكبير   

بنحوه، (٩)  بمثله، وفي الشعب(٨)بنحوه، والبيهقي في اإلعتقاد(٧) وابن عساكر بنحوه،  (٦)والحاكم
 فـي الترغيـب والترهيـب      (١٢) األصـبهاني  (١١)إسماعيل بن محمد   بنحوه، و  (١٠)وفي الكبرى 

 بنحوه، من طريق عمـرو      (١٣)وأخرجه ابن مندة  من طريق عبد اهللا بن جعفر،       ) ستتهم(بنحوه،
، من طريق عبيد    ) وعمرو بن عثمان   وعبد اهللا بن جعفرٍ     زكريا بن عدي   :ثالثتهم(ن،  بن عثما 

 . بهالرقِّياهللا 
 (١٦) في الكبير بنحوه، وأبو نعـيمٍ األصـبهاني        (١٥) مختصراً، والطبراني  (١٤)وأخرجه ابن قانعٍ  

س من طريق قي  ) خمستهم(بنحوه،   (١٨)في تاريخه بنحوه، وابن عساكر     (١٧)مختصراً، والخطيب 
 .ابن الربيع، عن جبلة بن سحيمٍ به

 
 
 
 

                                                 
 .٢١٩٥٢ ح رقم ]٢٨٤/ ٣٦ [مسند أحمد      )(١
 .٤٥١ ح رقم ]٤٤٠/ ١ [والصدقَة الْجِهاد علَى الْمبايعةُباب تعظيم قدر الصالة )     (٢
 .١٢٣٣ ح رقم ]٤٤/ ٢ [لمعجم الكبير ا)     (٣
 .١١٢٦ ح رقم ]٢٨/ ٢ [المعجم األوسط)     (٤
 .١١٩٨  ح رقم]٤٠١/ ١ [معرفة الصحابة )     (٥
 .]٨٠/ ٢ [المستدرك على الصحيحين )     (٦
 .]٣٠٨/ ١٠ [تاريخ دمشق )     (٧
 .]٢٤٨:  ص[والهداية إلى سبيل الرشادعتقاد اإل)     (٨
 .٣٠٢٥ ح رقم ]٨/ ٥شعب اإليمان )      (٩

 .١٧٧٩٦ ح قم ]٣٥/ ٩ [السنن الكبرى)    (١٠
طبقـات  [،  لقاسم األصبهاني الملقـب بقـوام الـسنة       إسماعيل بن محمد بن الفضل بن علي أبو ا        :   هو   (١١) 

 .]٥٩١: الشافعيين ص
 .١٤٧٢ ح رقم ]٢٢٢/ ٢ [الترغيب والترهيب )     (١٢
 .]٢٤٥:  ص[معرفة الصحابة )     (١٣
 .]٨٩/ ١ [معجم الصحابة )     (١٤
 .١٢٣٤ ح رقم ]٤٥/ ٢[ المعجم الكبير )     (١٥
 .١١٩٩ ح رقم ]٤٠١/ ١ [معرفة الصحابة )     (١٦
 .]٥٥٥/ ١[تاريخ بغداد )     (١٧
 .]٣٠٩/ ١٠[ تاريخ دمشق )     (١٨



 ٨٨

 
 

 :دراسة رجال اإلسناد
 (١)  .هـ٣٤٨ تالحنبلي الْمعروف بالنجاد َأبو بكْر،َأحمد بن سلمان بن الْحسن بن إسرائيل -

  السنن،  وصنف في  ، عارفاً كَان صدوقاً : قال الخطيب ، و (٢)حدث من غيرِ كُتبِه   : قال الدارقطني 
 .(٣).  بصره في آخر عمره، فلعل بعض طلبة الحديث قرأ علَيهفَّ كُ:ثم قال

  فـي الفقـه    رأسـاً صدوق، وكان   : الذهبيوقال  ،  (٥)من كبار َأِئمة الْحنَابِلَة   : (٤)وقال الصفدي 
الفقيه الحافظ، شيخ الحنابلة بـالعراق، وصـاحب التـصانيف          : وقال ابن العماد  ،  (٦)الروايةو

 .(٧)والسنن
 .��وق :باحثقال ال

 

 
-ب لَاءالع نلَاُل بنِهلَ هنِال بع مرالب اهلَأ، موالهمي بو عمفِّي .يقِّر الر(٨)هـ٢٨٠ تُو. 

ال بأس به روى أحاديث منكرة عن أبيه ال أدري الريب منه : ، وقال مرة (٩)صالح:قال النسائي
 . (١٢)ن حبان في الثقات، وذكره اب(١١)صدوق: وقال أبو حاتم، (١٠)أو من أبيه

 .صدوق: )١٤(، وابن حجر(١٣): وقال الذهبي
 .صدوق، كما قال ابن حجر  :قال الباحث

 
 
 

                                                 

 .]٣٠٩/ ٥[تاريخ بغداد )     (١
 .]٩٠:  ص[سؤاالت السلمي للدارقطني)     (٢
 .]٣٠٩/ ٥[تاريخ بغداد )     (٣
 .]٥/ ١٠طبقات الشافعية الكبرى   [،هـ٧٦٤ ت الصفدي اهللا عبد بن أيبك بن خليل الدين صالح:هو)    (٤
 .]٢٤٧/ ٦ [الوافي بالوفيات)    (٥
 .]١٨٠/ ١[لسان الميزان )     (٦
 .]٢٥١/ ٤ [شذرات الذهب في أخبار من ذهب)     (٧
 .]٣٤٦/ ٣٠ [تهذيب الكمال في أسماء الرجال)     (٨
 .]٣٥٠/ ٣٠ [نفس المرجع السابق)     (٩

 .]٧٠:  ص[تسمية الشيوخ)    (١٠
 .]٧٩/ ٩ [الجرح والتعديل )    (١١
 .]٢٤٨/ ٩[ الثقات )    (١٢

 .]٣٤٢/ ٢ [الكاشف    )١٣(

 .]٥٦٧ص[تقريب التهذيب     )١٤(



 ٨٩

 

 .  (١)هـ١٢٤: هـ، وقيل١١٩، أبو أسامة، ت زيد بن ُأنيسة الجزري-
لـيس بـه   :  داود، والعجلي، وغيرهم، وقال النسائي    لنقاد، كابن سعد، وابن معين، وأبي     وثقه ا 

 النكـرة،  حديثه حسن مقارب، وإن فيه لـبعض :" لعقيلي روى عن أحمد أنه قالبأس، إال أن ا   
ثقة له  : صالح وليس هو بذاك، وقال ابن حجر      :  مرةً  أحمد ، وقال وهو على ذلك حسن الحديث    

 .  (٢)أفراد
 .���  :قال الباحث

 

-  يدبثَنَّى الْعو الْمرِ وهو   :َأبْؤثنِ مةَ بفَازقال  الشيباني عوذكره  (٤)وثقه العجلي ،  (٣) العبدي :، وي ،
 .  (٧)مقبول: ، وقال ابن حجر(٦)قثو: ، وقال الذهبي(٥)ابن حبان في الثقات

 .لم يرد به جرح ، فالراجح أنه ثقة :قال الباحث
 .باقي رجال اإلسناد ثقات-

 :  الحكم على الحديث
 : فيهإسناده حسن،

 .صدوق، ولم يتابع: َأحمد بن سلمان-

 . صدوق، وقد توبع كما في التخريج: ُل بن العلَاءهلَا-
 .(٨)، ووافقه الذهبي الحاكمه صححوالحديث

********** 
                                                 

 ] .١٠/١٨[تهذيب الكمال في أسماء الرجال )   (١
 العلل ومعرفة الرجال ،٤/٤١١رواية الدوري -، وتاريخ ابن معين٣/٣٨٨التاريخ الكبير[ انظر ترجمته)   (٢

، ٢/٢٧٢،وسؤاالت اآلجري٢٧٩: ت أبي داود لإلمام أحمد صسؤاال، و٦٥: ألحمد رواية المروذي ص
، والجرح والتعديل ١/٣٧٦، ومعرفة الثقات ١٨٥ص:، مشاهير علماء األنصار٦/٣١٥والثقات البن حبان

، ١٠/١٨، وتهذيب الكمال في أسماء الرجال ٢/٧٤، والضعفاء الكبير ٢/٥٨٤، والتعديل والتجريح ٣/٥٥٦
، و تهذيب ٢٢٢ص:،وتقريب التهذيب٧/٢٢٣،ولسان الميزان١/١٣٩اظ، وتذكرة الحف١/٤١٥والكاشف 
 ].٣/٣٤٣التهذيب 

 .]١٥/ ٢٩ [تهذيب الكمال في أسماء الرجال)    (٣
 ].٢/٣٠٣[معرفة الثقات )    (٤
 .]٤٦٣/ ٥[الثقات )    (٥
 .]٣٠٠/ ٢[الكاشف )     (٦
 .]٥٤٩ص[تقريب التهذيب)     (٧
 .]٨٠/ ٢ [المستدرك على الصحيحين )     (٨



 ٩٠

 

  :قال ابن األثير رحمه اهللا
 لَـا : وقيـلَ  ،أمواِلهن عشْر يْؤخذ لَا َأي »يعشَرن ولَا يحشَرن لَا النساء« الْحديثُ ومنْه) هـ(

 (١) .الرجال أمواُل ولَا نأمواِلهِ عشْر يْؤخَذُ فَلَا وإالَّ هِن،يِلح من رالعشْ يْؤخَذ
 

 )٢٨ (قمر  حديثال
النِّساء لَا يعشرن " ِإنَّه قَاَل في حجة الْوداع �في حديث النَّبِي ": رحمه اهللا"قال اإلمام ابن قتيبة

 ثَنَا هشَام   ،بن الْحارِث ا ثَنَا   ، حدثَنيه يزِيد بن عمرو بن الْبراء       قَالَ ،(٢) حدثَنيه أبي  ،"ولَا يحشرن 
 .(٤)  � يذكر ذَِلك عن رسول اهللا  قَاَل سمعت أنساً،(٣) ثَنَا بسام بن عبد الرحمن،بن عبد اهللا
 

  :تخريج الحديث
 . تفرد به ابن قتيبة-

   :دراسة رجال اإلسناد
 .(٥) لم أقف إال على ذكره في الثقات البن حبان:ء يزيد بن عمرو بن البرا-

 .مقبول: قال الباحث
 
، َأبو عبد الرحمن المـدني    ،   إسحاق بن عبد اهللا بن الحارث       هو هشام بن   : عبد اهللا  هشام بن -

: ، وقال أبو حاتم   (٨)صدوق: ، وقال الذهبي  (٧)، ذكره ابن حبان في الثقات     (٦)وقد ينسب إلى جده   
 .(١٠)مقبول:  حجر، وقال ابن(٩)شيخ

 . صدوق:قال الباحث
 

                                                 
 ].٣/٢٤٠ [النهاية في غريب الحديث واألثر)    ١(
 .مسلم بن قتيبة: هو   )٢(
 .]١٧٧: سؤاالت السجزي للحاكم ص[ الصيرفي،بسام بن عبد الرحمن: هو   )٣(
 .]٣٩١/ ١ [غريب الحديث البن قتيبة   )٤(
 .]٢٧٧/ ٩ [الثقات    )٥(
 .]١٧٤/ ٣٠ [تهذيب الكمال في أسماء الرجال   )٦(
 .]٥٦٨/ ٧ [الثقات    )٧(
 ].٣٣٥/ ٢ [لكاشف   )٨(
 .]٥٣/ ٩ [الجرح والتعديل    )٩(
 .]٥٧٢:  ص[تقريب التهذيب  )١٠(



 ٩١

 
 . لم أقف على اسمه: ابن الحارث-
 . باقي رجال اإلسناد ثقات-

 :  الحكم على الحديث
 :إسناده ضعيف، فيه

� �����:  يزيد بن عمرو بن البراء-� ."�! ل، و

 .لى اسمهلم أقف ع: ابن الحارث -
 

********** 
 :قال ابن األثير رحمه اهللا

يهفتسعةُ« و اءرشزق َأعي الرارة فالتِّج« يه ير، جمعشع وهشْر، ويب العاء كنَصب(١) .وأنْص 

 . بلفظ مشابه ولكن عثرت عليه،لم أعثر عليه بلفظ ابن األثير ،)٢٩(الحديث رقم 
عـن  ، ثَنَا هـشَيم  حد، حدثَنَا محمد بن الصباحِ   ": رحمه اهللا  "(٢)قال اإلمام ابن أبي الدنيا    

   نْدنِ َأبِي هب داونُ ، د ننِ   عمحالر دبنِ عمِ بيقَاَل، ع :  وُل اللَّهسقَاَل ر � :"    قزشَارِ الـرةُ َأععست
 .)٣(" ِفي التِّجارة

  :تخريج الحديث
 .   بنحوه، من طريق داود بن أبي هند به(٤)أخرجه مسدد

 :دراسة رجال اإلسناد
لكنـه   ،(٦) ثبـتٌ  ثقةٌ: ، هو (٥)هـ١٨٣بن بشير بن القاسم بن دينار السلمي ت         ا : وهو هشَيم-

 التي ال يقبـل حـديث صـاحبها إال          )٧(مدلّس مشهور به، وذكره ابن حجر في المرتبة الثالثة        
 .بالتصريح بالسماع، ولمّ يصرح بالسماع من داود بن أبي هند

                                                 
 ].٣/٢٤٠ [النهاية في غريب الحديث واألثر )    ١(
 .]٧٢/ ١٦تهذيب الكمال في أسماء الرجال[ ،هـ ٢٨١، أبو بكر، تعبد اللَّه بن محمد بن عبيد :هو)    ٢(
 .٢١٣ ح رقم ]٧٣:  ص [اِلاحتراف باب، إصالح المال)    ٣(
 .]٢٧٥/ ٣[إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة     )٤(
 .]٢٧٢/ ٣٠ [تهذيب الكمال في أسماء الرجال)    ٥(
يب  تقريـب التهـذ    ، و ٣٣٨/ ٢الكاشف  ،و١١٥/ ٩الجرح والتعديل   ، و ٣٣٤/ ٢الثقات  انظر معرفة   [)    ٦(

 .]٥٩/ ١١تهذيب التهذيب ، و٥٧٤:ص
 ].٤٧:ص[طبقات المدلسين )    ٧(



 ٩٢

 
 . (٢) (١)  نُعيم بن عبد الرحمن األزدي-

 .مرسل-صلى اهللا عليه وسلم-عن النبي:  وقال(٤)وأبو حاتم ،(٣)البخاري عنه سكت
 .(٦)ذُكر في الصحابة ولَا يصح: ، وقال أبو نعيم األصبهاني(٥) وذكره ابن حبان في الثقات

 .، حيث لم يذكره سوى ابن حبان في الثقات، والصحيح أنه تابعي مقبول :قال الباحث
 
 . باقي رجال اإلسناد ثقات-
 

 :الحكم على الحديث
 : فيه،إسناده ضعيف مرسل

 .ولمّ يصرح بالسماع ، )٧(المرتبة الثالثةمن مدلّس   ثقة ثبت:هشَيم بن بشير-
 انقطاع في   -صلى اهللا عليه وسلم   - مقبول ولم يتابع، وبينه وبين النبي      :نُعيم بن عبد الرحمن    -

 .(٩)، واأللباني(٨)ي ضعفه البوصيرالسند، والحديث
 
 

********** 
 

 
 

                                                 

هذه النسبة إلى أزدشنوءة بفتح االلف وسكون الزاي وكسر الدال المهملة، وهو أزد بن الغوث   : زدياأل)    ١(
 ].١٢٠ / ١األنساب للسمعاني [، بن نبت بن مالك

 .]٩٧/ ٨ [التاريخ الكبير )    ٢(

 . ابق نفسهالمرجع الس)    ٣(

 .]٤٦١/ ٨ [الجرح والتعديل )    ٤(

  .]٤٧٧/ ٥ [الثقات  )   ٥(

 .]٤٠٠/ ٦اإلصابة في تمييز الصحابة ، و٢٦٧١/ ٥معرفة الصحابة ألبي نعيم انظر[)    ٦(

 ].٤٧:ص[طبقات المدلسين)     ٧(
 .]٢٧٥/ ٣ [إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة)   ٨(

 .]٣٥٩:  ضعيف الجامع الصغير وزيادته ص، و٤١٢/ ٧اديث الضعيفة سلسلة األح)   [٩(
 



 ٩٣

 :قال ابن األثير رحمه اهللا
 ،المعاشر :وج، والعشير ز ال يرِيد »العشير وتَكْفُرن اللَّعن، تُكْثرن: للنِّساء قَاَل َأنَّه« وفيه) هـ(

 ،الصحبة: العشْرة من ٌل،فَعي وهو ويعاشرها، تُعاشره ِلَأنَّها ؛الصديق في كالمصادق
 قَدو ري تَكَرف يثد(١) .الْح 

 )٣٠(الحديث رقم 
َأخْبرنَا محمـد بـن     : حدثَنَا سعيد بن َأبِي مريم، قَالَ     ": رحمه اهللا "قال اإلمام البخاري      

 ،  �ياضِ بنِ عبد اللَّه، عن َأبِي سعيد الخُدرِي       َأخْبرني زيد هو ابن َأسلَم، عن ع      : جعفَرٍ، قَالَ 
يا معشَر  :  في َأضحى َأو فطْرٍ ِإلَى المصلَّى، فَمر علَى النِّساء، فَقَالَ          �خَرج رسوُل اللَّه    : قَاَل

، (٢)تُكْثرن اللَّعـن  ": وبِم يا رسوَل اللَّه؟ قَالَ    : قُلْن فَ ،النِّساء تَصدقْن فَِإنِّي ُأرِيتُكُن َأكْثَر َأهِل النَّارِ      
 يرشالع نتَكْفُرو        ِللُب بينٍ َأذْهدقٍْل وع اتصنَاق نتُ مَأيا ر(٣)، م       ،اكُنـدِإح نازِمِ مِل الحجالر

وَل ال: قُلْنسا رنَا يقْلعنَا ويند انا نُقْصم؟ قَاَلوِل: لَّهجالر ةادشَه فصثَْل نم َأةرةُ المادشَه سَألَي، 
لَى، قَالَ : قُلْنا      ": بِإذَا ح سا، َألَيهقْلانِ عنُقْص نم فَذَِلك    متَص لَملِّ وتُص تْ لَمض" لَى، قَالَ :  قُلْنب :

 .)٤("فَذَِلك من نُقْصانِ دينها
 

 :لحديثتخريج ا
 . به جعفَرٍ بنِمحمد بزيادة، من طريق (٥) تفرد به البخاري دون مسلم، كما أخرجه البخاري-

  :دراسة رجال اإلسناد
يذكر أنه أرسل ، ولم  (٧)ثقة مرسل: ، وهو (٦)هـ١٣٦، ت ، أبو ُأسامةزيد بن أسلم القرشي -

 .  (٨)عياضِ بنِ عبد اللَّهعن 
 .جال اإلسناد ثقاتباقي ر -

********** 
 

                                                 
 ].٢٤٠/ ٣ [النهاية في غريب الحديث واألثر)   ١(
 . ]٢٥٥/ ٤النهاية في غريب الحديث واألثر [،الطَّرد واإلبعاد من اللَّه،ومن الخَلْق السب والدعاءوهو :اللَّعن)٢(
)(٣   ءكُلِّ شَي هخ: لُب٢٢٣/ ٤النهاية في غريب الحديث واألثر انظر[، والمراد في الحديث العقل،اِلص[.  
 .  ٣٠٤ ح رقم ]٦٨/ ١ [،الصوم الحاِئضِ تَرك باب،كتاب الحيض، صحيح البخاري)   ٤(

 .١٤٦٢ ح رقم ]١٢٠/ ٢ [، اَألقَارِبِ علَى الزكَاة باب، نفس المرجع السابق )   ٥(

 .]١٢/ ١٠[يب الكمال في أسماء الرجال تهذ)   ٦(

 .]٢٢٢:  ص[تقريب التهذيب)   ٧(
 .]١٧٨:  ص[جامع التحصيل)   ٨(



 ٩٤

 

  :قال ابن األثير رحمه اهللا
 كَلَامهِم في ولَيس ،إسالمي اسم وهو ،الْمحرمِ من العاشر اليوم هو »عاشُوراء« ذكْر وفيه) س(

 هـو  عاشُـوراء  إن: وقيـلَ  ،حرمِالْم تاسع وهو تاسوعاء، بِه ُألْحق وقَد ،غَيره بِالْمد فَاعوالَء
عمأخوذٌ ،التَّاس نشْر مي العاد ف(١) .الِْإبِِل أور 

 
 )٣١(الحديث رقم 

عن يزِيد بنِ َأبِي عبيد، عن سلَمةَ        ،(٢)حدثَنَا َأبو عاصمٍ  ": رحمه اهللا "قال اإلمام البخاري  
ِإن من َأكََل فَلْيـتم   " :عاشُوراء بعثَ رجلًا ينَادي في النَّاسِ يوم        � َ بِيَأن النَّ : �(٣)بنِ اَألكْوعِ ا

  . (٤)"َأو فَلْيصم، ومن لَم يْأكُْل فَالَ يْأكُْل
 

 :تخريج الحديث
 .من طريق يزيد بن أبي عبيد اهللا به) كالهما بنحوه(، (٦)، ومسلم(٥)أخرجه البخاري

 
  :جال اإلسناددراسة ر

 .جميع رجال اإلسناد ثقات-
 
 

********** 
  

                                                 
 ].٢٤٠/ ٣ [النهاية في غريب الحديث واألثر)   ١(
 .]٢٨٠: تقريب التهذيب ص[البصري، الضحاك بن مخلد بن الضحاك )   ٢(

 مشاهده  أولاألسلمي،  سنّان بن عبد اهللا: األكوع واسم ينسب إلى جده، األكوع، عمروسلَمة بن: هو)   ٣(
 صلى- النبي وبايعا،  وكان شجاعاً رامياً محسناً خَيراً فاضلً،اعدو الفرس ويسبق الشجعان من وكان ،ةيالحديب

هـ، ٧٤:  هـ،وقيل٦٤ت وغزا مع رسول اهللا سبع غزوات، ،الموت على الشجرة عند -سلم و عليه اهللا
 .]١٢٧/ ٣اإلصابة في تمييز الصحابة ، و٦٣٩/ ٢ب في معرفة األصحاب االستيعاانظر[

 .١٩٢٤ ح رقم ]٢٩/ ٣[ ،صوما بِالنَّهارِ نَوى ِإذَا باب،كتاب الصوم، صحيح البخاري)   ٤(

 .٢٠٠٧ح رقم ]٤٤/ ٣[، عاشُوراء يومِ صيامِ باب نفس المرجع السابق، كتاب الصوم،)   ٥(

 .١١٣٥ ح رقم ]٧٩٨/ ٢[ ،يومه بقيةَ فَلْيكُفَّ عاشُوراء في َأكََل من باب،كتاب الصيام، لمصحيح مس)   ٦(



 ٩٥

 
 :قال ابن األثير رحمه اهللا

 بِالضم -العشَراء »عشَراوين بِنَاقَتَينِ موءودةً اشْتَريتُ: نَاجِية بن صعصعةُ قَاَل« وفيه) هـ(
 ،عـشَراء  :حامل لكلِّ فَقيل فيه اتُّسع ثُم أشُهر، عشْرة احمله علَى أتَى الَّتي: والْمد الشِّينِ وفَتْحِ
ا وأكثرطْلَق ملَى :يِل عالِْإبِِل الْخَي(١) .و 

 
 )٣٢(الحديث رقم 

، نا الْعلَاء بن الْفَضِل بنِ      (٣) حدثَنَا َأبو موسى   ":رحمه اهللا " (٢)قال اإلمام ابن أبي عاصم    
 كلالْم دبع   نِ َأبِي سوِ ب نْقَرِيةَ الْمكَُ      (٤)ي نب ادبِل، نا عذَيو الْهي َأبـرٍو،      سمع نُل بي طُفَيثَندبٍ، ح

 نةَعنِ نَاجِيةَ بعصعقَاَل�(٥)ص  : لَى النَّبِيتُ عمي �قَدنلَّمعتُ، ولَمفََأس لَامالِْإس لَيع ضرفَع َ
 م اتآنِ، فَقُلْتُ  آيالْقُر رٍ؟             : نَأج نا منْهْل ِلي مفَه ،ةيلاهي الْجالًا فملْتُ َأعمِإنِّي ع ،وَل اللَّهسا ري

 علَى جمٍل ِلي، فَرفـع     (٦) فَخَرجتُ َأبغيهِما  راوينِشَعضلَّتْ نَاقَتَانِ ِلي    : لْتُوما عملْتَ؟، فَقُ  : قَاَل
 ، فَظَهر الِْإسلَام وقَد َأحييتُ ثَلَاثَ ماَئة وسـتِّين مـن            .........بنْيان في فَضاء من الَْأرضِ    ِلي  

ةدءوو(٧)الْم     ننْهم ةداحكُلُّ و ، نِ عنِشَبِنَاقَتَيياوـرٍ؟ فَقَـاَل            رَأج ـنم ي ذَِلكْل ِلي فٍل، فَهمجو 
 .  (١٠)" علَيك بِالِْإسلَامِ-عز وجلَّ- اللَّه (٩)ِ ولَك َأجره، ِإذْ من(٨)هذَا باب من الْبِر": �لَّه رسوُل ال

 
 
 

                                                 
 ].٢٤٠/ ٣ [النهاية في غريب الحديث واألثر)   ١(
 .]١٠٤/ ٥تاريخ دمشق  [،هـ٢٨٧، ت  أبي عاصم بن مخلدأحمد بن عمرو بن الضحاك:هو)   ٢(

 .]٥٠٥: تقريب التهذيب ص[ البصري، عبيدمحمد بن المثنى بن:  هو)  ٣(

  .٦سبق بيانه تحت حديث رقم)   ٤(

لـه  ،  الـشّاعر صعـصعة  بن غالب بن مامه: قال التميمي، جد الفرزدق  بن ع  صعصعة بن ناجية  : هو)   ٥(
 .]٣٤٧/ ٣اإلصابة في تمييز الصحابة و ،٤٠٤/ ٢أسد الغابة انظر [، وسكن البصرة،صحبة

  .]٣٧٦/ ١النهاية في غريب الحديث واألثر [، القَصد واِلاجتهاد في الطَّلَبِ أي :االبتغاء)   ٦(

 .]١٤٣/ ٥النهاية في غريب الحديث واألثر انظر[الطفلة التي دفنت وهي حية بال ذنب، : الموءودة)   ٧(

  .]١١٦/ ١النهاية في غريب الحديث واألثر [، َأيِ الطَّاعةَ والعبادة: البر)   ٨(

 .]٣٦٥/ ٤النهاية في غريب الحديث واألثر انظر[واإلنعام،الِْإحسانِ : منال)   ٩(

 .١١٩٩ ح رقم ]٤٠٣/ ٢ [اآلحاد والمثاني )  ١٠(



 ٩٦

 :تخريج الحديث
أبو الحسن  ، و (٥)أبو نعيم األصبهاني  ، و (٤)الحاكم،  (٣) والطبراني ،(٢) والعقيلي ،(١)أخرجه البزار 

 . من طريق العالء بن الفضل به)وهستتهم بنح(، (٦)ابن األثير
  :دراسة رجال اإلسناد

 .(٨) ضعيف:وهو ،(٧)هـ٢٢٠ تالعالء بن الفضل بن عبد الملك بن َأبي سوية َأبو الْهذَيِل-
 .(١٠)، وذكره ابن حبان في الثقات(٩)ال يصح حديثه :، قال البخاريبٍسيعباد بن كَُ-

  .ضعيف :قال الباحث
- طُفَي   ييمرٍو التَّممع نلَى   : ، وقال العقيلي  (١٢)لم يصح حديثه  : ، قال البخاري   (١١)ُل بع عتَابلَا ي

فُ ِإلَّا بِهرعلَا يو ،هيثد(١٥)وذكره ابن حبان في الثقات ،(١٤)ال يعرف: ، وقال الذهبي (١٣)ح .  
 .ضعيف :قال الباحث

 . باقي رجال اإلسناد ثقات-
 :يثالحكم على الحد

 :إسناده ضعيف فيه
 .ضعفاء: طُفَيُل بن عمرٍو، وبسيعباد بن كَُ، والعالء بن الفضل بن عبد الملك -

  .(١٧)، والهيثمي(١٦)والحديث سكت عنه الحاكم
                                                 

 . ٧٢ ح رقم ]٥٥/ ١  [يسلم َأن قَبَل خَيرا عمَل فيمن باب،للهيثمي، كشف األستار عن زوائد البزار)  ١(

 .]٢٢٨/ ٢ [ الضعفاء الكبير)  ٢(

 .٧٤١٢ ح رقم ]٧٦/ ٨ [المعجم الكبير )  ٣(

 . ٦٥٦٢ ح رقم ]٧٠٧/ ٣ [المستدرك على الصحيحين )  ٤(

 . ٣٨٧٧ ح رقم ]١٥٢٨/ ٣ [معرفة الصحابة )  ٥(

 .]٤٠٥/ ٢ [أسد الغابة )  ٦(

 .]٥٣٠/ ٢٢ [تهذيب الكمال في أسماء الرجال)  ٧(

/ ٢الضعفاء والمتروكون البن الجوزي     ، و ٢٢٨/ ٢فاء الكبير   الضع، و ١٨٣/ ٢المجروحين البن حبان    [)  ٨(
 .]١٨٩/ ٨تهذيب التهذيب ، و٤٣٥: تقريب التهذيب ص، و١٠٥/ ٢ الكاشف ، و١٨٨

 .]٣٧٥/ ٢ميزان االعتدال ، و٣٢٧/ ١المغني في الضعفاء وانظر[، ]٤٠/ ٦ [التاريخ الكبير )   ٩(

 .]١٥٨/ ٧ [الثقات )  ١٠(

 .]٢٢٨/ ٢ [الضعفاء الكبير)  ١١(

 .]٣٦٤/ ٤ [التاريخ الكبير )  ١٢(

 .]٢٢٨/ ٢ [عفاء الكبيرالض)  ١٣(

 .]٣٣٧/ ٢[ميزان االعتدال )  ١٤(

 .]٤٩٤/ ٦[الثقات )  ١٥(
 ]٧٠٧/ ٣ [المستدرك على الصحيحين )  ١٦(

 .]٩٥/ ١[مجمع الزوائد ومنبع الفوائد)  ١٧(



 ٩٧

 :قال ابن األثير رحمه اهللا
يهفو كْروة« ذة غَزرشَيقَاُل »العير،: وشَية وذَاتُ العرشَير، ،العشَيوالع وهو موضع نطْـنِ  مب 
ِعنْب(١) .ي 

 
 . بلفظ مشابه ولكن عثرت عليه،لم أعثر عليه بلفظ ابن األثير، )٣٣(الحديث رقم 

، حـدثَنَا  (٢)حدثَني عبد اللَّه بن محمد، حـدثَنَا وهـب  ": رحمه اهللا"قال اإلمام البخاري   
َ �كَم غَزا النَّبِـي     : " ، فَقيَل لَه  (٤) كُنْتُ ِإلَى جنْبِ زيد بنِ َأرقَم      : قال بِي ِإسحاقَ، ، عن أَ  (٣)شُعبةُ

فََأيهم كَانَـتْ   : سبع عشْرةَ، قُلْتُ  : كَم غَزوتَ َأنْتَ معه؟ قَالَ    : قيَل" تسع عشْرةَ   : من غَزوة؟ قَالَ  
 . (٥) " العشَير َأوِ يرةُالعس: َأوَل؟ قَاَل

 :تخريج الحديث

 .، عن أبي إسحاق به بن الحجاجشُعبة بنحوه، من طريق (٦) مسلمأخرجه
 

 :  دراسة رجال اإلسناد
.  قبل ذلك  :، وقيل (٨)هـ١٢٩ت.(٧) هو عمرو بن عبد اهللا الهمداني السبِيعي       :َأبو ِإسحاقَ -
 فـي القـسم األول، الـذي ال يـضر           (١٠)لط بأخرة، وذكره العالئي   نه اخت إ :، وقيل )٩(ثقة

                                                 
 ].٢٤٠/ ٣ [النهاية في غريب الحديث واألثر)  ١(
  .]٥٨٥: تقريب التهذيب ص[،ن جرير بن حازم أبو عبد اهللاوهب ب:هو)  ٢(
  .]٢٦٦: تقريب التهذيب ص[، تكيشعبة بن الحجاج بن الورد الع: هو)  ٣(

 أحد الصحابة الكرام يكنى أبا عمرو، وقيـل         اَألنْصارِي،،  النُّعمانِ بن   قَيسٍ بن زيد بن     َأرقَم بن زيد:هو)  ٤(
 -صلى اهللا عليه وسلم-أحد، وأول مشاهده الخندق، روي عنه أنه شهد مع رسول اهللا غير ذلك، استُصغر يوم 

سبع عشرة غزوة، وكان يتيماً في حجر عبد اهللا بن رواحة، وسار معه إلى مؤتة، سكن الكوفة، وتوفي بهـا                    
  ،٥٣٥/ ٢االستيعاب في معرفة األصحاب انظر[مات بعد قتل الحسين بقليل، : سنة ثمان وستين، وقيل

 .]١٢٤/ ٢أسد الغابة و

 .٣٩٤٩ح رقم ]٧١/ ٥  [العسيرة َأوِ العشَيرة غَزوة باب،كتاب المغازي، باب صحيح البخاري)  ٥(

 ح رقـم    ]١٤٤٧/ ٣  [وسلَّم علَيه اُهللا صلَّى النَّبِي غَزوات عدد باب،كتاب الجهاد والسير،    صحيح مسلم )  ٦(
١٢٥٤. 

 هذه النسبة إلى سبيع، وهو سبيع بن صعب بن معاويـة بـن              ،بفتح السين المهملة وكسر الباء    : سبِيعيال)  ٧(
 ].٢١٨ / ٣األنساب للسمعاني [، وهي مكان معروف بالكوفة،  كثير بن مالك

 .]١٠٢/ ٢٢ [تهذيب الكمال في أسماء الرجال )  ٨(

 ].٧٣٩ص[تقريب التهذيب )   ٩(
 .]٢٧٣: االغتباط بمن رمي من الرواة باالختالط ص، و٩٤: الئي صالمختلطين للعانظر[) ١٠(



 ٩٨

، )٢( وذكره ابن حجر في المرتبة الثالثـة        بذلك، )١(وصفه النسائي  ،مدلسأنه  اختالطه، كما   
 " في نفس الرواية بقوله     بالسماع صرح  قد  لالتي ال يصح حديثها إال بالتصريح بالسماع، و       

 .ن تدليسه فُأم"كُنْتُ ِإلَى جنْبِ
 
 . باقي رجال اإلسناد ثقات -
 

********** 
 :قال ابن األثير رحمه اهللا

 »العشَرِ شَجر من شَجرةٌ بينَهما فدخَلتْ هبارز مسلَمةَ بن محمد أن« مرحب حديث وفي) س(
وه شجر قَاُل صمغٌ لَهي كَّر: لَهشَر سيَل ،العقو :لَه (٣) .ثَمر 

 )٣٤(ديث رقم الح
، (٤)حدثَنَا ابن ِإدرِيس  ، يوسفُ بن بهلُولٍ  حدثَنَا  ": رحمه اهللا "قال اإلمام إبراهيم الحربي       

بارزه محمد بن مسلَمةَ    ، َأن مرحبا "، �عن جابِرٍ ، حدثَني عبد اللَّه بن سهلٍ    ، عنِ ابنِ ِإسحاقَ  
 . (٥)"فَطَفقَ كُلُّ واحد يلُوذُ بِها من صاحبِه ، لَتْ بينَهما شَجرةٌ من شَجرِ الْعشَرِفَدخَ

  :تخريج الحديث
، (١٠)، والبيهقي في الكبـرى    (٩)، والحاكم (٨)، والطبري (٧)، وأبو يعلى الموصلي   (٦)أخرجه أحمد 
 .، من طريق محمد بن إسحاق به)ولةستتهم بزيادة مط(، (١٢)، وابن عساكر(١١)ودالئل النبوة

  

                                                 

 ].١٢٢ص [    ذكر المدلسين للنسائي)١(

 ].٤٢ ص [المدلسين طبقات   )٢(
  ] .٢٤١/ ٣ [النهاية في غريب الحديث واألثر)   ٣(
 .]٢٩٥: تقريب التهذيب ص[، أبو محمد الكوفي ،عبد اهللا بن إدريس بن يزيد:هو)   ٤(

 .]١٥٤/ ١[ريب الحديث غ)   ٥(

 .١٥١٣٤ ح رقم ]٣٣٨/ ٢٣[مسند أحمد )   ٦(

 .١٨٦١ ح رقم ]٣٨٥/ ٣ [مسند أبي يعلى الموصلي)   ٧(

 .]١٠/ ٣ [تاريخ الطبري )   ٨(
  .]٤٩٤/ ٣ [المستدرك على الصحيحين )   ٩(
 .١٨١٠٨ ح رقم ]١٤٠/ ٩ [السنن الكبرى )   ١٠(

 .]٢١٥/ ٤ [دالئل النبوة )   ١١(

 .]٢٦٨/ ٥٥ [اريخ دمشق ت)  ١٢(



 ٩٩

 
 : دراسة رجال اإلسناد

 صدوق، وذكره ابن حجر في المرتبة الرابعة     : وهو ،)١(، سبقت ترجمته  محمد بن إسحاق  -
التي ال يقبل حديثهم إال إذا صرحوا بالسماع، وقد صرح بالسماع من شيخه في الحـديث،        

 .فُأمن تدليسه
 . باقي رجال اإلسناد ثقات-
 

 :م على الحديثالحك

 :، فيهإسناده حسن
 .صدوق مدلس، من الرابعة، ولقد صرح بالسماع:  محمد بن إسحاق-

 .(٢)والحديث حسنه شعيب األرنوؤط
 

********** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

   .٢١  انظر حديث رقم)١(
 .]٣٣٩/ ٢٣[ 23(1 ا/رن ؤط: ، ��*�()"'&� أ$#�)  ٢(



 ١٠٠

 :قال ابن األثير رحمه اهللا
 طَعامنـا  في تخُونُنَا لَا اَأنَّه َأي »تَعشيشاً بيتَنَا تَمأل ولَا« زرع ُأم حديث في ) هـ( ﴾ عشَشَ ﴿

 :وقيـلَ  ،شَتَّى مواضع في عشَّشَت ِإذَا كالطُّيور الزاوِية، هذه وفي ،الزاوية هذه في منْه فتَخْبأ
 (١) . طَاِئرٍ عشُّ كََأنَّه بالمزابل بيتَنا تَمأل الَ أرادت

 )٣٥(الحديث رقم 
:  حدثَنَا سلَيمان بن عبد الرحمنِ، وعلي بن حجرٍ، قَاالَ         ":هللارحمه ا "قال اإلمام البخاري  

              ـنةَ، عوـرع ـنةَ، عورنِ عب اللَّه دبع نةَ، عورع نب شَامثَنَا هدح ،ونُسي نى بيسنَا عرَأخْب
َأةً، فَتَعاهدن وتَعاقَدن َأن الَ يكْتُمن من َأخْبارِ َأزواجِهِـن          جلَس ِإحدى عشْرةَ امر   : عاِئشَةَ، قَالَتْ 

الَ سهٍل فَيرتَقَـى والَ سـمينٍ       : ، علَى رْأسِ جبلٍ   (٢)زوجِي لَحم جمٍل غَثٍّ   : شَيًئا، قَالَت اُألولَى  
، ِإن َأذْكُـره َأذْكُـر      (٥) خَبره، ِإنِّي َأخَـافُ َأن الَ َأذَره       (٤)ثُّزوجِي الَ َأب  : ، قَالَت الثَّانيةُ  (٣)فَينْتَقَُل
هرج(٦)ع هرجبالثَّاِلثَةُ  (٧) و شَنَّقُ : ، قَالَتالع جِيولَّقْ      (٨)زكُتْ ُأعَأس ِإنقْ ُأطَلَّقْ وَأنْط (٩)، ِإن  قَالَت ،
: ، قَالَت الخَامـسةُ   (١٢)، والَ مخَافَةَ والَ سآمةَ    (١١)، الَ حر والَ قُر    (١٠)زوجِي كَلَيِل تهامةَ  : الرابِعةُ

   خََل فَهِدد جِي ِإنو(١٣)ز   دَأس جخَر ِإنةُ      (١٤)، وسادالس قَالَت ،هِدا عمَأُل عسالَ يو ، :   جِـي ِإنوز
 ،(١٥)َأكََل لَفَّ

                                                 
  ] .٢٤١/ ٣ [النهاية في غريب الحديث واألثر)  ١(
 .]٤٩/ ٣ ،للزمخشريالفائق في غريب الحديث[أي الهزيل الضعيف ، : الغث)  ٢(
 .]١١٠/ ٥النهاية في غريب الحديث واألثر [يوتهم فَيْأكُلُونَهَأي ينْقُلُه النَّاس ِإلَى ب: فينتقل)  ٣(
 .]٢١٣/ ١٥شرح النووي على مسلم [، َأي لَا َأنْشُره وُأشيعه: ال أبث)  ٤(
افُ َألَّا أقْدر   معنَاه َأخَ : وقيَل.َأي  أخافُ َألَّا أتْرك صفَتَه، ولَا أقْطَعها من طُولها         : أي أتركه، والمعنى  : أذره)  ٥(

 .]١٧١/ ٥النهاية في غريب الحديث واألثر .[علَى تَركه وفراقه؛ ألن َأولَادي منْه، وِللَْأسبابِ الَّتي بيني وبينَه
 .]١٩٦/ ١ الفائق في غريب الحديث[،،وقيَل العجر الْعروقُ المتعقّدة في الظَّهرِرنفْخَةٌ في الظَّه:العجرة)  ٦(
َأي ُأموره كلَّها باديها    ": عجره وبجره " أو انتفاخ في السرة ، والمراد        الْعروقُ المتَعقّدة في الْبطْنِ،   : البجر)  ٧(

  .]٩٧/ ١النهاية في غريب الحديث واألثر [، وقيَل َأسراره وقيَل عيوبه، وخافيها
  .]٢٤١/ ٣النهاية في غريب الحديث واألثر [، الْقَامةهو الطويُل الممتد : العشنق)  ٨(
  .]٢٨٨/ ٣النهاية في غريب الحديث واألثر [، َأي يتْركُني كالمعلَّقَة، لَا ممسكة ولَا مطَلَّقة: أعلق)   ٩(
  .]٣٢٨/ ٢النهاية في غريب الحديث واألثر انظر[أي هادئ الطبع ، : كليل تهامة)  ١٠(
 .]٢٠٤/ ٢الفائق في غريب الحديث [، دة البردش: القر)  ١١(
  .]٣٢٨/ ٢النهاية في غريب الحديث واألثر [،الْملَُل والضجر: السآمةُ)  ١٢(
أي صار كالفهد، تعني أنه كثير النوم، والمراد أنه يتغافل عما يلزمها إصالحه من عيوب البيت،                : فهد)  ١٣(

  .]٤٨١/ ٣النهاية في غريب الحديث واألثر انظر  [ين جانبه، وال يتعاتبها عليه من كرم خلقه، ول
شرح النووي  [،  وهو وصفٌ لَه بِالشَّجاعة ومعنَاه ِإذَا صار بين النَّاسِ َأو خَالَطَ الْحرب كَان كَالَْأسد             : أسد)  ١٤(

 .]٢١٤/ ١٥على مسلم 
 .]٢٩٢/ ٢غريب الحديث للقاسم بن سالم انظر[، من كُلِّ شَيء، وخَلَط وجمع من هنا وهناكَأي قَمش:لف)١٥(



 ١٠١

:  قَالَت الـسابِعةُ   ،(٤) الكَفَّ ِليعلَم البثَّ   (٣)، والَ يوِلج  (٢) اضطَجع التَفَّ  ، وِإنِ (١) وِإن شَرِب اشْتَفَّ  
 اءايجِي غَيو(٥)ز -  اءاييع (٦) َأو – اقَاء(٧) طَب     كشَج ،اءد لَه اء(٨)، كُلُّ د  فَلَّك ـا     (٩) َأوكُل عمج َأو 

نَةُ  (١٠)لَكالثَّام قَالَت ، :نَبٍ   زَأر سم سجِي المنَبٍ   (١١)ورز رِيح يحالرةُ    (١٢)، وـعالتَّاس قَالَـت ، :
  ادمالع يعفجِي رو(١٣)ز  اد(١٤)، طَوِيُل النِّج  ادمالر يمظ(١٥)، ع    النَّاد نم تيالب (١٦)، قَرِيب   قَالَـت ،

، قَلـيالَتُ   (١٧)خَير من ذَِلك، لَه ِإبٌِل كَثيراتُ المبـارِك       زوجِي ماِلك وما ماِلك، ماِلك      : العاشرةُ
: ، قَالَـت الحاديـةَ عـشْرةَ      (٢٠)ِ، َأيقَن َأنَّهن هواِلك   (١٩)، وِإذَا سمعن صوتَ المزهر    (١٨)المسارِحِ

                                                 
غريب الحديث إلبراهيم انظر[،الفَضلة الَّتي تَبقى في اِإلناء  : والشُّفَافَةُ ،  َأي شَرِب جميع ما في اِإلناء     : اشتف) ١(

 ]٨١٧/ ٢الحربي 
  .]٢٦١/ ٤النهاية في غريب الحديث واألثر .[ةً عنِّيَأي ِإذَا نام تَلَفَّفَ في ثوبٍ ونام ناحي: التف) ٢(
  .]٢٢٤/ ٥النهاية في غريب الحديث واألثر [هو الدخول، : أي يمد يده، والولوج : يولج) ٣(
 بِجـسدها   في الَْأصِل أشَد الْحزنِ والمرض الشَّديد، كََأنَّه من شدته يبثّه صاحبه، والْمعنَى َأنه كَـان              : البث) ٤(

               فُه بِاللُّطْفا، تَصيهْؤذي ذَِلك لمه َأنه ِلعمسا فيبِهي ثَوف هدل يخدلَا ي اء فَكَاند ب أولَـا       . عي َأي ،لَه و ذَميَل هقو
 .]٢٩٣/ ٢غريب الحديث للقاسم بن سالم انظر[يتَفقَّد ُأمورها ومصاِلحها،

 ويجوز َأن تَكُون قَد وصـفَتْه بِثقَـل         ،كََأنَّه في غَياية َأبدا، وظُلْمة لَا يهتَدي ِإلَى مسلك ينْفُذ فيه          َأي  : غياياء) ٥(
يهاقَ في لَا إشْرظْلم الَّذف المتَكاثكالظِّلِّ الم َأنَّهوح، و٤٠٤/ ٣النهاية في غريب الحديث واألثر [، الر[.  

)٦  (ياءالعقح : ايللَاُ يرِب وضي لَا يالِْإبِِل الَّذ نم وهعةُ النِّساء، ويه مباضيي تُعالَّذ نِّينغريب الحديث انظر [،الْع
 .]٢٩٤/ ٢للقاسم بن سالم 

 وقيَل هو الذَّي يعجِز عـنِ       ،شَّاةَأي مغَ :  وقيَل هو الَّذي ُأموره مطْبقَة علَيه      ،هو المطْبق علَيه حمقا   :طبقاء)  ٧(
  .]١١٤/ ٣النهاية في غريب الحديث واألثر .[الْكَلَامِ فتَنْطَبِقُ شَفتاه

  .]١٧٨/ ٣ ،البن فارسمقاييس اللغةمعجم [، صدعِ الشَّيءهو جرح الغير، و: الشج)  ٨(
 .]٥١/ ٣الفائق في غريب الحديث انظر [،صومةَراد بالفَّل الْخَُ:الكَسر والضرب، وقيَل هو :الفَّل)  ٩(
النهاية في غريب الحـديث     [،  نَّها معه بين شَج رأسٍ، َأو كَسر عضو، َأو جمع بينَهما          أي أ : جمع كال لك  ) ١٠(

  .]٤٧٢/ ٣واألثر 
  .]٣٢٩/ ٤ريب الحديث واألثر النهاية في غ[،وصفَتْه بِلينِ الجانبِ وحسنِ الخُلُقأي : المس مس أرنب) ١١(
)١٢  (نَبراعِ الطِّيب    :الزَأنْو نم عيح     ،نَوالر نبتٌ طِّيب ويَل هقفَران   ، والزع ويَل هقالنهاية في غريـب    [،   و

  .]٣٠١/ ٢الحديث واألثر 
ت شَرفه، والعرب تَضع البيـت موضـع        أرادت عماد بي  ، و    الخشَبة الَّتي يقُوم علَيها البيتُ     هي: العماد)  ١٣(

 .]٢٩٧/ ٢غريب الحديث للقاسم بن سالم انظر [،الشَّرف في النَّسب والحسب 
)١٤(اده،:النِّججادا ِإذَا طَالَتْ طاَل نه،فَِإنَّهتُريد طوَل قامت فياِئُل السم١٩/ ٥رواألث الحديث النهايةفي غريب[ح[  
غريب الحديث للقاسم بن سـالم      انظر [فهي تصفه بالجود والكرم،   ي كَثير األضياف واإلطْعام؛     َأ: الرماد) ١٥(
٢٩٧/ ٢[. 
ِإن بيتَه وسطَ الحلَّـة، َأو قَرِيبـا        : تَقُوُل. مجتَمع القومِ وَأهِل المجلس، فَيقَع علَى المجلس وأهله       : النَّادى)  ١٦(

  .]٣٦/ ٥النهاية في غريب الحديث واألثر [،   والطُّراقمنْه؛ ِليغْشَاه األضيافُ
  .]١٠٣/ ١الفائق في غريب الحديث انظر [ اإلبل،هو الْموضع الَّذي تَبرك فيهجمع مبرك ، : المبارك)  ١٧(
)١٨  (ارِحسةُ با         :الْمياشالْم هِإلَي حري تَسع الَّذالموض وهحٍ، ورسم عمعي جاة للرالنهاية فـي غريـب     [ ،   لغَد

 . ]٣٥٧/ ٢الحديث واألثر 
)١٩  (رهزناء:المي الغف بِه برضي يالَّذ ود٣٢٥/ ٤النهاية في غريب الحديث واألثر [، الع[.  

 وينْحر الشَّراب ويسقيهم الَهيَأرادتْ َأن زوجها عود إبِلَه ِإذَا نَزَل بِه الضيفان أن يأتيهم بالم: هوالك)  ٢٠(
مفَِإذَا اِإلبل، لَه نعمس ا أيقنتْ الصوتَ ذَِلك٣٢٥/ ٤النهاية في غريب الحديث واألثر [، منحورةٌ َأنَّه[.  



 ١٠٢

، وبجحنـي   (٢)شَحمٍ عضدي ُأذُنَي، وملََأ من     من حلي    (١)َأبو زرعٍ، َأنَاس   زوجِي َأبو زرعٍ، وما   
، (٦) وَأطـيط  (٥)، فَجعلَني في َأهِل صهِيلٍ    (٤) ِإلَي نَفْسي، وجدني في َأهِل غُنَيمة بِشقٍّ       (٣)فَبجِحتْ
، ُأم َأبِـي    (١١)، وَأشْرب فَـَأتَقَنَّح   (١٠)د فََأتَصبح ، وَأرقُ (٩)، فَعنْده َأقُوُل فَالَ ُأقَبح    (٨) ومنَقٍّ (٧)وداِئسٍ

، ابن َأبِي زرعٍ، فَما ابن َأبِـي        (١٤)، وبيتُها فَساح  (١٣) رداح (١٢)عكُومهازرعٍ، فَما ُأم َأبِي زرعٍ،      
، بِنْتُ َأبِي زرعٍ، فَما بِنْتُ َأبِـي        (١٧)رة، ويشْبِعه ذراع الجفْ   (١٦) شَطْبة (١٥)زرعٍ، مضجعه كَمسلِّ  

، جارِيةُ َأبِي زرعٍ، فَمـا      (١٩)وغَيظُ جارتها ،  (١٨)زرعٍ، طَوع َأبِيها، وطَوع ُأمها، ومْلء كساِئها      
 جارِيةُ َأبِي زرعٍ،

 

                                                 
  ،وفاً تَنُوس بُأذُنَيهاكلُّ شَيء يتَحرك متَدلِّيا ، وَأنَاسه غيره، تُريد َأنَّه حلَّاها قرطَةً وشُنُهو : أناس)  ١(

 .]٣٠٠/ ٢غريب الحديث للقاسم بن سالم انظر[
  .]٢٥٢/ ٣النهاية في غريب الحديث واألثر [، ما بين الكَتف والمرفَق: العضد)  ٢(
ـ  ، وقيَل عظَّمني فَعظُمتْ نفْسي عندي،َأي فرحني ففَرِحت :  بجحني فبجحت ) ٣( بجح بِكَـذَا َأي   يقَاُل فُلَـان يتَ

رفْتَخي٩٦/ ١النهاية في غريب الحديث واألثر [، يتَعظَّم و[.  
 فَالْكَسر من الْمشَقَّة، يقَاُل هم بِشقٍّ من الْعيشِ ِإذَا كَانُوا في جهد، ومنْه قَولُـه  ،يروى بِالْكَسرِ والْفَتْحِ  : بشق)  ٤(

نصف الشَّيء، كََأنَّه قَد ذَهب     : وأصلُه من الشِّقِّ  ] ٧ :،آيةالنحلسورة[»ونُوا باِلغيه ِإالَّ بِشقِّ اَألنْفُسِ    لَم تَكُ «تَعالَى  
 حرِج عٍموض في َأنَّهم َأرادتْ كََأنَّها الشَّيء، في الفَصل: الشَّقِّ من فَهو الْفَتْح وَأما،  نصفُ أنفُسكم حتَّى بلغْتُموه   

قيي كَالشَّقِّ ضل ف٤٩١/ ٢النهاية في غريب الحديث واألثر انظر[، الجب[.  
 .]٣٠١/ ٢غريب الحديث للقاسم بن سالم [الخيل، صوتُ : الصهيل)  ٥(
  .]٥٤/ ١النهاية في غريب الحديث واألثر انظر[ في َأهِل ِإبٍِل وخَيل جعلني َأيصوت اإلبل، : أطيط)  ٦(
)٧ ( اِئسالد :    ،اسيالد وهنبل، والس نم الحب خْرِجانِ ليقّه بالفدويد الطَّعام وسدي يالَّذ والفـائق فـي   انظر[ه

 .]٥٢/ ٣غريب الحديث 
النهاية في غريب   [،  تَصفُه بكَثْرة أمواِله  ، وهي   تُرِيد َأصواتَ الْمواشي واألنْعام   ،  الصوتُ: من النَّقيق : منق)  ٨(

 ].١١٠/ ٥الحديث واألثر 
النهاية في غريـب الحـديث      [،  َأي لَا يرد علَي قَوِلي، ِلميله إلي وكَرامتي علَيه        القبح ضد الحسن،    : أقبح)  ٩(

  .]٣/ ٤واألثر 
  .]٧/ ٣ألثر النهاية في غريب الحديث وا[، أرادت أنَّها مكْفية، فَهِي تَنَام الصبحة)  ١٠(
/ ٤النهاية في غريب الحـديث واألثـر      [،هوالشُّرب بعد الري  :وقيَل،َأي أقْطَع الشُّرب وأتَمهل فيه    :أتقنح)  ١١(

١١٢[. 
  ]٢٨٥/ ٣النهاية في غريب الحديث واألثر [، األحمال والغَرائر الَّتي تَكُون فيها األمتعة وغيرها: العكُوم) ١٢(
)١٣  (احدابِ : رالثِّيالمتَاع و نا ميها ففَها بالثِّقَل لكَثْرة ميلة الكَفَل، وصالنهاية في غريب الحديث واألثـر  [، ثَق
٢١٣/ ٢[. 
  .]٤٤٥/ ٣النهاية في غريب الحديث واألثر [، َأي واسع: فساح)   ١٤(
 .]٣٩٢/ ٢النهاية في غريب الحديث واألثر [ ن قشْره،َأي ما سلَّ م: مصدر بِمعنَى المسلُول: الْمسلُّ)  ١٥(
 .]٣٩٢/ ٢النهاية في غريب الحديث واألثر [، وقيَل السيفُ.  في النخيلالسعفَة الخَضراء: والشَّطْبة)  ١٦(
 .]٥٣/ ٣الفائق في غريب الحديث انظر[إذا بلغ أربع أشهر،   المعزولد: والجفْرة)  ١٧(
 . ]٣٥٢/ ٤النهاية في غريب الحديث واألثر[، َأرادتْ َأنَّها سمينةٌ، فَِإذَا تَغَطَّت بكسائها ملََأتْه :ملء كسائها) ١٨(
النهاية في غريب الحـديث     [،  َأي َأنَّها تَرى حسنها فَيغيظُها ذَِلك     : الضرةُ، من المجاورة بينَهما   : الجارة)  ١٩(

  .]٣١٣/ ١واألثر 



 ١٠٣

 زرعٍ َأبو خَرج: قَالَتْ ، تَملَُأ بيتَنَا تَعشيشًا، والَ(٢) تَنْقيثًا(١)احديثَنَا تَبثيثًا، والَ تُنَقِّثُ ميرتَنَ الَ تَبثُّ
طَاباَألو(٣)و خَض(٤)تُم، يَأةً فَلَقرا امهعانِ ملَدا ونِ، لَهيدانِ كَالفَهبلْعي  ـنم  ـتا  تَحرِهخَـص 
 علَـي  وَأراح ،خَطِّيا وَأخَذَ ،(٥)شَرِيا ركب سرِيا، رجلًا بعده كَحتُفَنَ ونَكَحها، فَطَلَّقَني بِرمانَتَينِ،

 فَلَـو : قَالَـتْ  َأهلَك، وميرِي زرعٍ ُأم كُلي: وقَاَل زوجا، راِئحة كُلِّ من وَأعطَاني ،(٦)ثَرِيا نَعما
  �قَاَل رسـوُل اللَّـه      :  قَالَتْ عاِئشَةُ  زرعٍ، َأبِي آنية َأصغَر بلَغَ ما َأعطَانيه، شَيء كُلَّ جمعتُ

 .(٧)"كُنْتُ لَك كََأبِي زرعٍ ِلُأم زرعٍ "
   :تخريج الحديث

 بنحوه من طريق سعيد بـن       (٩) بنحوه، من طريق عيسى بن يونس به، وكذلك        (٨)أخرجه مسلم 
 .سلمة، عن هشام بن عروة به

 
 :  دراسة رجال اإلسناد

 . (١٠)هـ٢٣٣ت ، َأبو أيوب الدمشقي بن عيسى بن ميمون التميمي،سلَيمان بن عبد الرحمن -
، (١٢)لَيس بِالْمسكينِ بْأس ِإذَا حدثَ عنِ الْمعروفين       : وقال أيضاً  ،(١١)ليس به بأس  : قال ابن معين  

أليس عنده  :  ثقة، قلت  :سليمان بن عبد الرحمن؟ قال    : قطنيقلت للدرا : وقال الحاكم أبو عبد اهللا    
ثقـة يخطـئ كمـا      : وقال أبو داود  ،  (١٣)حدث بها عن قوم ضعفاء فأما هو فثقة       : مناكير؟ قال 
 .(١٤)يخطئ الناس

                                                 
 .]٣٧٩/ ٤النهاية في غريب الحديث واألثر انظر[الطعام الذي يجمع للسفر ونحوه، : الميرة)  ١(
النهاية في غريب الحـديث   [،  َأرادتْ َأنَّها َأمينَةٌ علَى حفْظ طَعامنَا، لَا تَنْقُله وتُخْرِجه وتُفَرقه         . النَّقل: النَّقْثُ)  ٢(

  .]١٠٣/ ٥واألثر 

)٣(   طْبهو ه:الْوعقَه، وجما فَوذع فَمالج جِلْد وهو ناللَّبن ومالس يهف كُوني يقُ الَّذالز .طَابَأو، 
 ].٢٠٣/ ٥النهاية في غريب الحديث واألثر [
 .]٣٠٧/ ٤النهاية في غريب الحديث واألثر انظر[أي ترج حتي يستخرج زبدتها،:   تمخض )٤(
 .]٣٠٨/ ٢غريب الحديث للقاسم بن سالم  [سيره، في يستَشْرِي رساًفَ ركب َأي: شريا   )٥(
 .]٢١٠/ ١النهاية في غريب الحديث واألثر [،َأي كَثيرا:   ثرياً )٦(
 .٥١٨٩ ح رقم ]٢٨-٢٧/ ٧[ اَألهِل مع المعاشَرة حسنِ باب،كتاب النكاح، صحيح البخاري)   ٧(

 .٢٤٤٨ ح رقم ]١٨٩٦/ ٤[ زرعٍ ُأم حديث ذكْرِ باب، الصحابة ِئِلفَضا  كتاب،صحيح مسلم)   ٨(

 .المرجع السابق نفسه)   ٩(

 .]٢٦/ ١٢[تهذيب الكمال في أسماء الرجال)   ١٠(

 .]٤٢٣: ص[سؤاالت ابن الجنيد )   ١١(
 .]١٣٢/ ٢ [،للعقيليالضعفاء الكبير)   ١٢(

 .]٢١٧:  ص[سؤاالت الحاكم للدارقطني )  ١٣(

 ].٢/١٩٠[سؤاالت اآلجري )   ١٤(



 ١٠٤

يعتبـر حديثـه إذا روى عـن الثقـات          : ، وذكره ابن حبان في الثقات وقال      (١)ووثقه العجلي 
، وقـال   (٢) والمجاهيل، ففيها مناكير كثيرة ال اعتبار بهـا        المشاهير، أما روايته عن الضعفاء    

ال : ، وقال صالح بن محمد البغـدادي      (٣)ثقة صحيح الكتاب، وإن فيه شيء فمن النقل       : الفسوي
 . (٤)بأس به ولكنه يحدث عن الضعفاء

عـن  مستقيم الحديث وهو أروى النـاس      : ، وكذا قال أبو حاتم وزاد     (٥)صدوق:  وقال النسائي 
 ال وكـان  يفهـم  لـم  حديثا له وضع رجال أن لو: حد في عندي وكان والمجهولين،اء  الضعف
، (٨)حافظ يأتي بمناكير كثيرة   :  وقال مرة  ،(٧)ءثقة لكنه مكثر عن الضعفا    : وقال الذهبي ،  (٦)يميز

وقـال ابـن   ، (٩)لو لم يذكره العقيلي في كتاب الضعفاء لما ذكرته، فإنه ثقة مطلقا        : وقال أيضاً 
  .(١٠)ق يخطئصدو: حجر

من كتابه، أو  ثقة له مناكير، يقبل حديثه إذا روى عنه الثقات المشاهير، أو حدث  :قال الباحث 
 وروى  ،أحاديث يسيرة من روايتـه    وأخرج له البخاري    : لم يرو عن الضعفاء، فقال ابن حجر      

  .(١١)له مقروناً
 
 .  باقي رجال اإلسناد ثقات-
 
 

********** 
 
 
 

                                                 
 .]٤٣٠/ ١[الثقات   معرفة )  ١(

 .]٢٧٨/ ٨ [الثقات )  ٢(

 .]٤٠٦/ ٢ [المعرفة والتاريخ)  ٣(

 .]٢٠٨/ ٤[تهذيب التهذيب )  ٤(

 .]٣٠/ ١٢[تهذيب الكمال في أسماء الرجال)  ٥(
 .]١٢٩/ ٤ [الجرح والتعديل)  ٦(

 .]٤٦٢/ ١[ الكاشف)  ٧(

 .]٢٤٣:  ص[ وهو موثق من تكلم فيه)  ٨(
 .]٢١٣/ ٢ [ميزان االعتدال)  ٩(

 .]٢٥٣:  ص[تقريب التهذيب)  ١٠(

 ].٤٠٨ / ١ [فتح الباري، البن حجر) ١١(



 ١٠٥

 

 :حمه اهللاقال ابن األثير ر
 يـبس  ِإذَا الخبـز  عـشم  مـن  وهو يابِسة، َأي »عشَمة باردةٌ بلْدتَنا إن« فيه) هـ (﴾معشَ﴿ 

 (١) .وتَكرج

 
 .لم أعثر عليه بلفظ ابن األثير ولكن عثرت عليه بمعناه، )٣٦(الحديث رقم 

، عن محمد يعني    (٢)السرِى، حدثَنَا عبدةُ   حدثَنَا هنَّاد بن     :"رحمه اهللا "قال اإلمام أبو داود   
                ـينزالْي اللَّـه ـدبـنِ عب ثَدرم نبِيبٍ، عنِ َأبِي حب زِيدي ناقَ، عحِإس نلَـمٍ    (٣)ابيد ـن(٤)، ع 

رِييمقَالَ �(٥)الْح ، :  وَل اللَّهسَألْتُ روَل ال  : َ فَقُلْتُ � سسا ري  ،لَّه  ةارِدضٍ بـا    ِإنَّا بَِأريهف اِلجنُع 
هْل ": عملًا شَديدا، وِإنَّا نَتَّخذُ شَرابا من هذَا الْقَمحِ نَتَقَوى بِه علَى َأعماِلنَا وعلَى برد بِلَادنَا، قَالَ               

فَِإن لَـم يتْركُـوه     ":  فَِإن النَّاس غَير تَارِكيه، قَالَ     :قُلْتُ:  قَالَ ،فَاجتَنبوه: نَعم، قَالَ :  قُلْتُ "يسكر؟
ملُوه(٦)"فَقَات .  

 
  :تخريج الحديث

خمـستهم  (،  (١١)، والمزي (١٠)، والبيهقي (٩)وابن أبي عاصم  ،  (٨)أحمد، و (٧)أخرجه ابن أبي شيبة   
 .، من طريق محمد بن إسحاق)بنحوه

                                                 
  ] . ٢٤١/ ٣ [النهاية في غريب الحديث واألثر)   ١(
  .]٣٦٩: تقريب التهذيب ص[، بو محمد الكوفيأالبي عبدة بن سليمان الك: هو)   ٢(

، وهـو  فتح الياء المنقوطة من تحتها بنقطتين والزاي مفتوحة بعدها نون، فهذه النسبة إلى يزن ب: اليزني)   ٣(
 .]٤٣٦/ ٥معجم البلدان و، ٦٩١ / ٥األنساب للسمعاني انظر[،  باليمنيواد

 صـلَّى - النبي على وافد أول كان ،هوشَع بن ديلم: وقيل فيروز، بن ديلم: وقيل يلم،د أبي بن يلمد :وهو)  ٤(
/ ٢االستيعاب في معرفة األصحاب     انظر [،مصر فتح وشهد اليمن، من جبل بن معاذ عند من -وسلَّم علَيه اُهللا

 .]٣٢٨/ ٢اإلصابة في تمييز الصحابة ، و٤٦٣

)٥  (الحوكسر الراء المهملة، هذه النسبة إلـى حميـر          ،بكسر الحاء المهملة وسكون الميم وفتح الياء      : ريمي 
 ].٢٧٠ / ٢األنساب للسمعاني [، القبائل، نزلت أقصى اليمنوهي من أصول 

 .٣٦٨٣ ح رقم ]٣٢٨/ ٣  [،الْمسكرِ عنِ النَّهيِ باب، كتاب األشربة، داودوسنن أب)   ٦(

 . ٢٣٧٤٢ ح رقم ]٦٦/ ٥ [،كتاب األشربة، باب من حرم المسكر،ونهى عنهمصنف ابن أبي شيبة)   ٧(

 .١٨٠٣٥ح رقم  ]٥٦٩/ ٢٩[مسند أحمد )   ٨(

 .٢٦٨٣ ح رقم ]١٤٤/ ٥ [اآلحاد والمثاني )   ٩(
 .١٧٣٦٦ ح رقم ]٥٠٧/ ٨ [السنن الكبرى)  ١٠(

 .]٥٠٤/ ٨ [تهذيب الكمال في أسماء الرجال)  ١١(



 ١٠٦

، من  )ثالثتهم بنحوه (، (٤)البغوي، و (٣)، والطبراني (٢)ة، وفي األشرب  (١)وأخرجه أحمد في مسنده   
 محمد بن إسحاق : كالهما(طريق عبد الحميد بن جعفر، وهو متابع لمحمد بن إسحاق، 

 .، عن يزيد بن أبي حبيبٍ به)وعبد الحميد بن جعفر
 

 : دراسة رجال اإلسناد
المرتبـة   صدوق، وذكره ابن حجـر فـي         : وهو ،)٥( سبقت ترجمته  :محمد بن إسحاق  -

ـ  لم التي ال يقبل حديثهم إال إذا صرحوا بالسماع، و         ، من مراتب المدلسين،   الرابعة صرح ي
 .ولكنه توبع كما في التخريجبالسماع من شيخه في الحديث، 

، ولم يذكر أنه أرسل عن      لثقة فقيه وكان يرس   : ، وهو )٦(سبقت ترجمته  :يزيد بن َأبي حبيب   -
  . (٧)مرثد بن عبد اهللا اليزني

 
 . باقي رجال اإلسناد ثقات-

 
:الحكم على الحديث  

 :ضعيف، فيهإسناده 
 الرابعة، ولم يصرح بالسماع من شيخه،       المرتبةصدوق، مدلس من    :  محمد بن إسحاق   -

 .ولكنه توبع كما في التخريج
 . وعليه يرتقي الحديث إلى الحسن لغيره:قلت

 
 

********** 
 
 

                                                 
 .١٨٠٣٤ ح رقم ]٥٦٧/ ٢٩[مسند أحمد )   ١(

 .٢٠٩ ح رقم ]٧٥:  ص[األشربة ألحمد بن حنبل)   ٢(

 .٤٢٠٤ ح رقم ]٢٢٧/ ٤ [المعجم الكبير )   ٣(

 .٦٣٨ ح رقم ]٢٨٨/ ٢ [معجم الصحابة )   ٤(

   .٢١   انظر حديث رقم)٥(
  .٢٢   انظر حديث رقم )٦(
 .]٣٠٠:  ص[جامع التحصيل)   ٧(



 ١٠٧

 

 :قال ابن األثير رحمه اهللا
 * نْهميثُ ودح ةيرغالْم »َأةً أنرشكَت ام هلَها ِإلَيعق: فَقَالَتْ با اهللا فو بيني وبينه، فَرو مإالَّ ه 

 (٢) .»(١)ِالعشَم من عشَمة

 
 .، ولكن عثرت عليه بمعناهلم أعثر عليه بلفظ ابن األثير، )٣٧(الحديث رقم 

، (٣)ذَكَر َأبِي : دثَنَا عبيد اللَّه بن معاذ، قَالَ      ح ":رحمه اهللا "قال اإلمام أبو يعلى الموصلي    
       َأبِيه نرِ، عنْكَدنِ الْمب دمحنِ مفَ بوسي نابِر  (٤)عج نقَالَ �، ع : عم نا نَحنَميب وِل اللَّهسر � 

يا رسوَل اللَّه، ِإن زوجِي :  وهو علَى حمارٍ، فَقَالَتْ دابته(٥) قَد َأخَذَتْ بِعنَانِامرَأةٌفي السوق ِإذَا    
 تَـشْكُو ما لَك ولَها، جـاءتْ  : ، فَقَاَل� ، ومر زوجها فَدعاه النَّبِيفَفَرقْ بيني وبينَه  لَا يقْربني   
 فَاءج نْكتَشْكُو   (٦)م ،   هبلَا تَقْر َأنَّك نْكقَالَ ا؟م  :         هذا ِلهي بِهدهع ِإن كمي َأكْرالَّذو ،وَل اللَّهسا ري

، فَِإنَّه من َأبغَضِ خَلْق اللَّه ِإلَـي، فَتَبـسم          فَرقْ بيني وبينَه  كَذَب،  : اللَّيلَة، وبكَت الْمرَأةُ، فَقَالَتْ   
   وُل اللَّهسَأخَذَ بِ   �ر ا    ثُمهْأسرو هْأسقَـالَ   را، ومنَهيب عمنِ  ": فَجَأد ـم(٧)اللَّه     ـنم ـداحكُـلَّ و 

بِهاح(٨)....."ص . 
 
 
 

  :تخريج الحديث
عبيد اللَّه  ، من طريق    )كالهما بنحوه (،  (١٠) بنحوه، وأبو القاسم األصبهاني    (٩)أخرجه ابن عدي  

 . به معاذبنا
 
 

                                                 

 .]٤٣٤/ ٢الفائق في غريب الحديث انظر[، أي يبس وكبر، وصار اليقوى على امور الزواج  ١)(
  ] . ٢٤١/ ٣ [النهاية في غريب الحديث واألثر)  ٢(
  .]٥٣٦: تقريب التهذيب ص[، معاذ بن معاذ بن نصر أبو المثنى البصري:  هو ٣)(
، وهو مرسل، وإرساله ال يضر،      ]٥٠٨: تقريب التهذيب ص  [،  بن المنكدر بن عبد اهللا التيمي      محمد:  هو  ٤)(
 .]٢٧٠: جامع التحصيل صانظر [
 .]٣١٣/ ٣في غريب الحديث واألثر النهاية [هو اللجام الذي تقاد به الدابة، :  العنان ٥)(
 ]١١١/ ١النهاية في غريب الحديث واألثر انظر [هوالغلظة وشدة الطبع، والفحش في القول والفعل،:الجفاء٦)(
  .]١٦٥/ ١٣لسان العرب انظر [أي قَرب وجمع بينهما، :   َأدن ٧)(
 .١٨٦٨ ح رقم ]٣٩٢/ ٣ [مسند أبي يعلى الموصلي   ٨)(
 .]٤٨٥/ ٨ [ ضعفاء الرجالالكامل في   ٩)(
 .١٩٢ ح رقم ]١٦١: ص[دالئل النبوة إلسماعيل ألصبهاني   )١٠(



 ١٠٨

 :اددراسة رجال اإلسن
- د بن الممحنكَيوسف بن ميم(١)در القرشي التَّي. 

 .(٥)األزدي، و(٤)الدوالبيتركه ، و(٣)ليس بثقة: ، وقال مرة(٢) النسائي: تركه
ليس بقـوى يكتـب     : ، وقال أبو حاتم   (٧)صالح: ، وقال مرة  (٦)واهي الحديث : وقال أبو زرعة  

  .(٩)ديثهلَا يتَابع علَى ح: ، وقال العقيلي(٨)حديثه
 ، حتَّى غفل عن الْحفْظ واإلتقـان      ، ممن غلب علَيه الصالح     صالحاً  شَيخاً كَان َ :قال ابن حبان  و

: ، وقال ابـن عـدي     (١٠)حتجاج بِه على الَْأحوال كلها    ا فَبطل الِ  ،فَكَان يْأتي بالشَّيء على التَّوهم    
ال بأس بِه و َأنَّه(١٤) ، وابن حجر(١٣) ، والذهبي(١٢)الدارقطني :ه كذلك، وضعف(١١)أرج. 

 .  ضعيف جداً:قال الباحث
 :الحكم على الحديث

 :إسناده ضعيف جداً، فيه
 .ضعيف جداً:  يوسف بن محمد بن المنكدر-

 .(١٦)حسين سليم أسد، وضعفه (١٥) والحديث أنكره أبو حاتم

********** 
 

                                                 

 .]٤٥٦/ ٣٢[تهذيب الكمال في أسماء الرجال     ١)(
 .]١٠٦:  ص[  للنسائيالضعفاء والمتروكون   ٢)(
 .]٤٥٦/ ٣٢ [تهذيب الكمال في أسماء الرجال    ٣)(
 .]٤٢٢/ ١١ [تهذيب التهذيب    ٤)(
 . المرجع السابق نفسه   ٥)(
 .]٣٩٩/ ٢ [الضعفاء ألبي زرعة الرازي في أجوبته على أسئلة البرذعي     ٦)(
 .]٢٢٩/ ٩ [الجرح والتعديل     ٧)(
 .   المرجع السابق نفسه ٨)(
 .]٤٥٦/ ٤ [الضعفاء الكبير     ٩)(
 .]١٣٦/ ٣ [المجروحين البن حبان   ١٠)(
 .]٤٨٦/ ٨ [الكامل في ضعفاء الرجال   ١١)(
 .]١٣٧/ ٣  [الضعفاء والمتروكون   ١٢)(
 .]٤٠١/ ٢[الكاشف    ١٣)(
 .]٦١١: ص[تقريب التهذيب    ١٤)(
 .]٥١٣/ ٦ [علل الحديث البن أبي حاتم   ١٥)(
 .١٨٦٨ ح رقم ]٣٩٢/ ٣ [حسين سليم أسد،: ، تحقيقمسند أبي يعلى الموصلي   ١٦)(



 ١٠٩

 :قال ابن األثير رحمه اهللا
 األطْراف محدد طويٌل دقيقٌ نَبتٌ هي »عيشُومةٌ فيه بِمنًى مسجد في صلَّى َأنَّه« وفيه) هـ( 

ُل، كََأنَّهتَّخذُ األسي نْهم رصقاقُ الحقَاُل ،الديو ِإن ذَِلك قَاُل المسجدي لَه ـشُومة،  مسجديالع  يـهف 
 (٣) .(٢)والخصب (١)الجدب في َأبدا خَضراء عيشُومة

 

 )٣٨(الحديث رقم 
 .لم أعثر على تخريج له        

********** 
 :قال ابن األثير رحمه اهللا

 خُوص من الخُوصة: اُألمصوخة »عيشُومة بُأمصوخَة فُالن ضربك لَو« الْحديثُ ومنْه] هـ [
 (٤) .وغَيرِه الثُّمام

 )٣٩(الحديث رقم 
 .أعثر على تخريج لهلم        

********** 
 

 :قال ابن األثير رحمه اهللا
 لَـه  َأن أرادت الْقَامـة،  الممتـد  الطويُل هو »العشَنَّق زوجي« زرع ُأم حديث في﴾  عشْنَقَ﴿ 

 (٥) .الخلق يئالس هو: وقيَل. السفَه دليُل الْغَاِلبِ في الطُّوَل ِلَأن مخْبرٍ، بِلَا منْظَراً

 
 .٣٥حديث رقم ال في معانيه،سبق تخريجه وبيان *) ( 
 

********** 
                                                 

 .]٢٤٣/ ١ واألثر النهاية في غريب الحديث[القحط ، َأي : الجدب)    ١(
 .]٣٦/ ٢النهاية في غريب الحديث واألثر [ ،وهو ضد الْجدبِ: الخصب)    ٢(
  ] . ٢٤١/ ٣ [النهاية في غريب الحديث واألثر)    ٣(
 . المرجع السابق نفسه )    ٤(
 .المرجع السابق نفسه )    ٥(



 ١١٠

 :قال ابن األثير رحمه اهللا
 والعشْوة بِالضم   ،يريد ظُلمة الكُفْر  » احمدوا اللَّه الَّذي رفَع عنْكُم العشْوة     « فيه) هـ( ﴾  عشَا ﴿ 

لْتَبس، وَأن يركَب َأمرا بِجهل لَا يعرف وجهه، مأخوذٌ مـن عـشْوة             األمر الم : والْكَسرِ والْفَتْحِ
 (١) .هي من َأوِله ِإلَى ربعه:  وقيَل،اللَّيِل، وهي ظُلْمتُه

 
عـنكم  -، ولكن عثرت عليه بلفـظ مغـاير       لم أعثر عليه بلفظ ابن األثير     ،  )٤٠(الحديث رقم   

 .٢٤م  كما في الحديث رق-العشور
 

********** 
 :قال ابن األثير رحمه اهللا

 (٢) .»حتَّى ذَهب عشْوةٌ من اللَّيل«ومنْه الْحديثُ ) س( 

 
  )٤١(الحديث رقم  

 حدثَنَا ِإبراهيم بن محمد بنِ عرق، ثنـا عمـرو بـن             ":رحمه اهللا "اإلمام الطبراني قال  
حدثَني َأنَس بن ماِلك، :  عتْبةُ بن َأبِي حكيمِ، حدثَني طَلْحةُ بن نَافعٍ، قَاَلحدثَني ، عثْمان، ثنا بقيةُ

، ذَا الرجِل علَينَـا حقـا     ِإن ِله  : رجٌل من الَْأشْعرِيين سبع حججٍ فَقَالَ      � خَدم رسوَل اللَّه  ": قَاَل
عشْوة من   وكَان ذَِلك عنْد     ، ارفَع ِإلَينَا حاجتَك   ":� فَدعوه فَقَاَل رسوُل اللَّه      ،لَينَا حاجتَه فَلْيرفَع إِ 

ح َأتَاه   فَلَما َأصب  ،نَعم يا رسوَل اللَّه ولَكن دعني حتَّى ُأصبِح فََأستَخير اللَّه         : فَقَاَل الَْأشْعرِي ، اللَّيِل
يثَبتُ اللَّه الَّـذين آمنُـوا      {:� فَقَاَل رسوُل اللَّه     ،يا رسوَل اللَّه َأسَألُك الشَّفَاعةَ يوم الْقيامة      : فَقَاَل

ةري الْآخفا ونْيالد اةيي الْحف ِل الثَّابِتلَى،(٣)}بِالْقَونِّي عَأع نلَكبِكَ و كنَفْس ودجالس ة٤( "ثْر(. 
 

  :تخريج الحديث
 .انفرد به الطبراني بهذا اللفظ

                                                 
 ] . ٢٤٢/ ٣ [النهاية في غريب الحديث واألثر)    ١(
 .مرجع السابق نفسهال )   ٢(
 .٢٧: ، آيةإبراهيمسورة     )٣(

 . ٧٣٦ ح رقم ]٤١٨/ ١ [مسند الشاميين     )٤(



 ١١١

فََأعنِّي علَـى نَفْـسك     "، بذكر قوله    (٢)، من طريق ربيعة بن كعب     (١)والحديث أصله عند مسلم   
ودجالس ةدون لفظ ابن األثير"بِكَثْر ،. 

 : دراسة رجال اإلسناد
- قرِإبراهيم بن محمد بن ع: 
ضعفه الذهبي، ولـم    : ، وقال الهيثمي  غير معتمد  :، فقاال (٤)، وتبعه ابن حجر   (٣) الذهبي ضعفه 

 .(٧)ال أعرفه: ، وقال األلباني(٦)لم أعرفه: ، وقال مرة (٥)أرى للمتقدمين فيه تضعيفاً
. مجهول الحال: قال الباحث  

 . (٨)هـ٢٥٠ عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار القُرشي، أبو حفص، ت -
 كٌل  وقال،  (١٣)الثقات فى حبان ابن وذكره،  (١٢) (١١)ومسلمة،  )١٠ (النسائى، و (٩)داود أبو وثقه

 ابن من أحفظ كان: زرعة أبو، وقال صدوق: (١٦)، وابن حجر(١٥)، والذهبي (١٤)من أبي حاتم  
مإل وأحب (١٧)فىص(١٨)منه ي .  

  . صدوق:قال الباحث
                                                 

 .٤٨٩ ح رقم ]٣٥٣/ ١ [ِ،علَيه والْحثِّ السجود فَضِل  باب،صحيح مسلم   )١(
أهـل المدينـة،     معدود في     صحابي جليل،  أبو فراس،  ر األسلمي، عمربيعة بن كعب بن مالك بن ي      :هو   )٢(

         ول اللَّهسوكان من أهل الصفة، وكان يلزم ر-   لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهمات سنة ثالث   ،   في السفر والحضر،     -ص
 .]٣٩٤/ ٢اإلصابة في تمييز الصحابة  ، و٤٩٤/ ٢االستيعاب في معرفة األصحاب انظر[، وستين

  .]٦٣/ ١[ميزان االعتدال     )٣(

 .]١٠٥/ ١[زان لسان المي    )٤(

 .]٧٢/ ٥ [مجمع الزوائد ومنبع الفوائد    )٥(

 .]٣٣٥/ ١٠[نفس المرجع السابق     )٦(

 .]٢٦٤/ ٥ [سلسلة األحاديث الضعيفة     )٧(

 ].١٤٤/ ٢٢ [تهذيب الكمال في أسماء الرجال    )٨(
 .]٧٦/ ٨[تهذيب التهذيب     )٩(
 .]٦٠: ص[تسمية الشيوخ    )١٠(
 .]١١٠/ ١٦سير أعالم النبالء [،  هـ٣٥٣، ت ةُ بن القَاسمِ بنِ ِإبراهيم َأبو القَاسمِمسلَم:هو   )١١(
 .]٧٦/ ٨[تهذيب التهذيب    )١٢(
 .]٤٨٨/ ٨ [الثقات    )١٣(
 .]٢٤٩/ ٦ [لجرح والتعديل ا   )١٤(
 .]٨٣/ ٢ [الكاشف   )١٥(
 .]٤٢٤:  ص[تقريب التهذيب   )١٦(
  .]٥٠٧: تقريب التهذيب ص [،لول القرشي صدوق له أوهام وكان يدلسهبفى بن صمحمد بن م: هو   )١٧(
 .]٢٤٩/ ٦ [لجرح والتعديل ا   )١٨(



 ١١٢

 
-ِليدالْو نةُ بيقبنِ بلَلكَد ااِئ صاع(١)يأبو ي حدم فِّيمصي، تُو(٢)هـ١٩٧ الح. 

 ذاكـرت : ، وقال أيضاً  (٣)ما أحسن حديثك، ولكن ليس له أركان      : قال لي شعبة   :قال عن نفسه  
 كـان : المبارك ابن وقال ،(٤)أجنحة لها كان لو حديثك أجود ما: فقال بأحاديث، زيد بن حماد

 وبقية ، عياش بن إسماعيل اجتمع إذا: مرة ، وقال(٥)روأدب أقبل عمن يكتب كان ولكنه ،صدوقاً
 يسامي، ويـسم   األ يلوال أنه يكن  ! بقيةنعم الرجل   :  أيضاً قالو،  (٦)إلى أحب فبقية ، حديث فى

 فى كان ما منه اسمعوا و نة،س فى كان ما بقية من تسمعوا ال: عيينة بن سفيان وقال،  (٧)الكنى
وكان ضعيفاً في الرواية عن      الثقات، عن روايته فى ثقة كان: سعد بنا وقال،  (٨)غيره و ثواب

 بـن  صـفوان  مثل الثقات عن حدث إذا: فقال بقية، عن معين بن يحيى وسئل،  (٩)غير الثقات 
 الرجل، اسم يسم ولم الرجل، كنى وإذا، فال المجهولين أولئك عن حدث إذا وأما وغيره، عمرو
، صـالحان  كالهمـا : فقال عياش؟ بن إسماعيل أو بقية أثبت أيما: له فقيل ،شيئاً يساوى فليس
ذا حدثك إ: ، وقال مرةبالفقه شعبة يذاكر كان صحاح، أحاديث شعبة، عن حديث ألفا عنده وقال

 . (١٠) " وعمن ال تعرف فال تكتب عنه،عمن تعرف
 فضعيف والعراق، الحجاز أهل عن أما و الشام، أهل عن روى فيما صالح: المدينى ابن وقال
ء، ويستبيح ذلـك، وهـذا إن صـح مفـسد     بقية يدلس عن الضعفا: وقال ابن القطان ،  (١١)جداً

 وإذا إلـى،  أحب بقية: فقال عياش، بن وإسماعيل بقية عن أحمد بن حنبل   ئلوس"،  (١٢)لعدالته
سمعت أحمد  : ما أقربهما، وقال أبو داود    : ، وقال مرة  تقبلوه فال بمعروفين ليسوا قوم عن حدث
 توهمت أن بقية ال يحدث      : عبيد اهللا بن عمر العمري مناكير، وقال أحمد        روى بقية عن  : يقول

                                                 

األنساب للسمعاني [ وحمص، كالع، نزلت الشام: " هذه النسبة إلى قبيلة، يقال لها، بفتح الكاف: العيالكَ   )١(
١١٨ / ٥.[ 
 .]١٩٢/ ٤ [تهذيب الكمال في أسماء الرجال   )٢(
 ].٣٣/ ١٠[تاريخ دمشق    )٣(
 .]١٦٢/ ١ [الضعفاء الكبير    )٤(
 .]١٦١/ ١ [الضعفاء الكبير    )٥(
 .]١٥٠/ ٢ [التاريخ الكبير    )٦(
 .]٣٣٧/ ١[ميزان االعتدال    )٧(
 .]٤٣٥/ ٢[ والتعديل حالجر   )٨(
 .]٤٦٩/ ٧ [الطبقات الكبرى    )٩(
 .]٤٣٥/ ٢الجرح والتعديل  و، ٢٤٠/ ٢رز  رواية ابن مح- تاريخ ابن معين انظر [ )١٠(
 .]٦٢٣/ ٧ [تاريخ بغداد    )١١(
 .]٤٧٨/ ١[تهذيب التهذيب   )١٢(



 ١١٣

،    (١)"إال عن المجاهيل، فإذا هو يحدث المناكير عن المشاهير، فعلمت من أين أتـى             المناكير  
 . (٢)أتى من التدليس: قال ابن حجر

: وقال أيضاً ،  (٣)كان يأخذ عن غير ثقة فإذا أخذت حديثه عن الثقات فهو ثقة            :الجوزجانى وقال
. (٤)بـه  بأس فال الثقات عن حدث وإذا يأخذ، عمن خرافة وجد إذا يبالى كان ما بقية اهللا رحم

 أبو وقال،  (٥) وما روى عن المجهولين فَلَيس بِشَيء      ،ثقَة ما روى عن المعروفين    : وقال العجلي 
 ثم ـ تقدم الذى مباركال ابن قول ذكر و ـ ثقة فهو الثقات، عن روى إذا عجب بقية: زرعة

 عن فيحدث المجهولين فى فأما الثقات، فى هذا: قال ثم ذلك، فى المبارك ابن أصاب وقد: قال
 عـن  روايتـه  كثرة إال عيب له ما: آخر موضع فى وقال،  (٦)يضبطون ال و يعرفون ال قوم

: النسائى لوقا،(٧)ثقة فهو الثقات عن حدث إذا الصدق، من يؤتى فال الصدق، فأما المجهولين،
 عمـن  يـدرى  ال ألنه عنه، يؤخذ فال" فالن عن:"قال وإذا،  ثقة فهو ،"وأخبرنا حدثنا: "قال إذا

 .(٩)ببقية أحتج ال: خزيمة ابن وقال ،(٨)أخذه
 .(١٠) وهو أحب إلى من إسماعيل بن عياش، وال يحتج به،كتب حديث بقيةي: وقال أبو حاتم

 علـى  النسخ كتبت و أحاديثه، فتتبعت بقية، أنش همى وأكبر حمص، دخلت": حبان ابن وقال
 دلس ، مدلساً كان ولكنه ،مأموناً ثقةً فرأيته ـ بنزول يعنى ـ بعلو أجد لم ما وتتبعت الوجه،

 عبد بن والسرى عمرو، بن المجاشع :مثل عن أخذه ما ،وشعبة ومالك، عمر، بن اهللا عبيد عن
 من سمع ما رآهم الذين الثقات أولئك عن فروى وأشباههم، الميتمى، موسى بن وعمر الحميد،
 و اهللا، عبيد عن بقية عن فحملوا مالك، وقال اهللا، عبيد قال: يقول فكان عنهم، الضعفاء هؤالء

 الوسط، من الواضع وتخلص ببقية، الوضع فألزق بينهما، الواهى وأسقط مالك، عن بقية عن
 .(١١)به كله ذلك فالتزق ، ويسوونه ثه،حدي من الضعفاء يسقطون كانوا له بتالميذ بقية وامتحن

                                                 

 العلل ومعرفة الرجال ألحمد رواية ابنه و ،٢٦٥-٢٦٤: مام أحمد صسؤاالت أبي داود لإلانظر [   )١(
 .]٣٠: بحر الدم فيمن تكلم فيه اإلمام أحمد بمدح أو ذم صو، ٥٣/ ٣عبد اهللا 

 .]٤٧٦/ ١[تهذيب التهذيب     )٢(
 .]٢٩٦: ص[أحوال الرجال     )٣(
 .]٢٩٨: ص[ نفس المرجع السابق    )٤(
 .]٢٥٠/ ١ [لثقات معرفة ا    )٥(
 ]. ٤٧٥/ ١[تهذيب التهذيب      )٦(
 .]٤٣٥/ ٢ [الجرح والتعديل     )٧(
 ] . ٣٣٢/ ١[ميزان االعتدال      )٨(
 .المرجع السابق نفسه     )٩(
 .]٤٣٥/ ٢ [الجرح والتعديل    )١٠(
 .] ٢٠٠/ ١ [المجروحين البن حبان   )١١(



 ١١٤

 وإذا ثبـت،  فهو الشام أهل عن روى وإذا الثقات، رواياته بعض فى خالفي :"وقال ابن عدي  
 حديث، صاحب وبقية منه، ال منهم فالعهدة المجهولين عن روى وإذا خلط، غيرهم عن روى
  (١)"الناس من الكبار عنه يروى والكبار، الصغار عن يروى

 ال يعرف لكنه ربما روى عن أقوام ،ثقة في حديثه إذا حدث عن الثقات  : و أحمد الحاكم  وقال أب 
 .(٣)مأمون ثقة: الحاكم وقال، (٢)أحاديث شبيهة، مثل األوزاعي

 أن إال منـاكير،  حديثه فى: الخطيب وقال،  (٤)بحجة ليس بقية أن على أجمعوا: البيهقى وقال
 إذا الحديث، حسن ثقة هو:  بن أبي شيبة   يعقوب قال، و (٥)صدوقاً وكان المجاهيل، عن أكثرها
 أسـمائهم  عن ويحيد الضعفاء، وعن الحديث، متروكى قوم عن ويحدث المعروفين، عن حدث
 . (٦)أسمائهم إلى كناهم وعن كناهم، إلى

 يـروى   ،ئمة الْحفاظ حد األ أ: ، وقال أيضاً  (٧)وثقه الجمهور فيما سمعه من الثقات     : وقال الذهبي 
 أبـو  وقـال ،  (٨) عـن الثِّقَـات ِلكَثْـرة حديثـه        يـضاً أ وله غرائب تستنكر     ، دب ودرج  عمن

اختلفوا :  والخليلي الساجى قالو،  (٩)تقية على منها فكن نقية،  ليست أحاديثه بقية: مسهرالغسانى
  . (١١)به يحتج ال بقية:  اإلشبيليالحق عبد وقال، (١٠)فيه

 . )١٣(، وهو ممن يدلس تدليس التسوية)١٢(ن الضعفاء كثير التدليس ع، صدوق:قال ابن حجرو
  ثقة، فيما رواه عن أهل الشام، وضعيف جداً فيما رواه عن أهل العراق   :قال الباحث

ولقد صرح ، )١٤(ذكره ابن حجر في الرابعة من طبقات المدلسين، والحجاز، وهو مدلس
.بالسماع من شيخه كما في الحديث  

                                                 

 .]٢٧٦/ ٢ [الكامل في ضعفاء الرجال   )١(
 .]٤٧٨/ ١[تهذيب التهذيب    )٢(
 ] . ٩٣:  ص[سؤاالت السجزي للحاكم   )٣(
 .]٤٧٨/ ١[تهذيب التهذيب    )٤(
 .]٦٢٣/ ٧ [تاريخ بغداد    )٥(
 .]١٩٧/ ٤ [ي أسماء الرجالتهذيب الكمال ف   )٦(
 ].٢٧٣/ ١[الكاشف    )٧(
 .]١٠٩/ ١[لمغني في الضعفاء ا   )٨(
 .]٤٣٥/ ٢ [الجرح والتعديل    )٩(
 .]٤٧٨/ ١[تهذيب التهذيب    )١٠(
 .المرجع السابق نفسه    )١١(
 ].١٢٦ص [تقريب التهذيب   )١٢(

 ].١٦ ص[التبيين ألسماء المدلسين ، و]٤٩ص[طبقات المدلسين    )١٣(

 .٤٩صطبقات المدلسين    )١٤(



 ١١٥

  .(١) هـ١٤٠، ت بعد اني، َأبو الْعباسثُم الشعب، انيعتبة بن َأبي حكيم الهمد-
 أبوو ،(٤) الطاطري مروانو،(٣)أبو زرعةو ،(٢)معين  ابن:وثقهف ،آخرون ضعفَهو جماعةٌ،وثقه 
 ابـن  بقية رواية غير من حديثه يعتَبر: وقال،  الثقات في حبان ابن ذكره، و (٥)الطبراني القاسم
  . (٧)ن شاهين، واب(٦)عنه الوليد
 ابـن  وقـال ،  (٩)هب بأس ال ،صالح: حاتم أبو قال، و (٨)الحديث مستقَيم إال أعلمه ال: حيمد وقال
مختلف في : ، وقال مرةً(١١)الحديث حسن متوسط: الذهبي وقال ،(١٠)به بأس ال أنه أرجو: عدي
، (١٥)الدوالبى شرب ووأب،  (١٤) في رواية أخرى، وابن المديني     (١٣)معين ابن: ، وضعفه (١٢)توثيقه

: ، والنسائي وقال  (١٧)الحديث في محمود غير :الجوزجاني وقال،  (١٦)يالطائ عوف بن محمدو
صدوق يخطـىء   : ، وقال ابن حجر   (١٩)قليالً يوهنُه َأحمد كَأَّن: حاتم أبو وقال،  (١٨)ليس بالقوي 

 .(٢٠)كثيراً
 . ابن حجرصدوق يخطئ كثيراً، كما قال :قال الباحث

 

                                                 

 .]٣٠٠/ ١٩ [تهذيب الكمال في أسماء الرجال   )١(
 .]٤٢٨/ ٤[ رواية الدوري -تاريخ ابن معين    )٢(
 .]٣٨٥: ص[تاريخ أبي زرعة الدمشقي    )٣(
 .]٣٠١/ ١٩ [تهذيب الكمال في أسماء الرجال   )٤(
 .]٣٠٣/ ١٩ [المرجع السابق   نفس  )٥(
 ] . ٢٧١/ ٧ [الثقات    )٦(
 .]١٨١:  ص[تاريخ أسماء الثقات    )٧(
 .]٩٤/ ٧[تهذيب التهذيب     )٨(
 .]٣٧١/ ٦ [لجرح والتعديل ا   )٩(
 .]٦٦/ ٧[الكامل في ضعفاء الرجال    )١٠(
 .]٢٨/ ٣ [ميزان االعتدال   )١١(
 .]٦٩٦/ ١[الكاشف    )١٢(
 .]٣٠١/ ١٩ [تهذيب الكمال في أسماء الرجال   )١٣(
 .]١٥٩: ص[االت ابن أبي شيبة البن المديني سؤ   )١٤(
  .]٢٣٣/ ٣٨ [تاريخ دمشق    )١٥(
 .]٩٤/ ٧[تهذيب التهذيب     )١٦(
 ].٢٩٥: ص[أحوال الرجال     )١٧(
 .]٧٥:  ص[الضعفاء والمتروكون    )١٨(
 .]٣٧١/ ٦ [لجرح والتعديل ا    )١٩(
 .]٣٨٠: ص[تقريب التهذيب     )٢٠(



 ١١٦

 .  (١)، موالهم، أبو سفيان الواسطي نافع القرشيطلحة بن -
: النـسائى  وقال،  (٣)جاِئز الحديث ولَيس بِالْقَوِي   : ، وقال العجلي  (٢) بأس به ليس: قال أحمد 

  (٦)الثقـات  فى حبان ابن وذكره،  (٥)ثقة نفسه فى هو: البزار بكر أبو وقال،  (٤)بأس به ليس
 األعمش عنه روى به، بأس ال: عدى بنا وقال،  (٧)لشئكان يهم في الشئ بعد ا     : وقال مرةً 

  . (١٠)صدوق: ، وقال ابن حجر(٩)ثقَة: ، وقال الذهبي(٨)مستقيمة أحاديث
، (١٢)نَا يضعفونه فـي حديثـه     كَان َأصحاب : ، وقال ابن المديني   (١١)شىء ال: معين بنا وقال

 حديثـه،  يكتـب  وهو: ، ثم قال  يثأحاد أربعة إال جابرٍ من يسمع لم سفيان أبو: قال أيضاً و
 حـديث : شعبة وقال،  (١٤)منه يإل أحب المكيالزبير أبو: حاتم أبو وقال،  (١٣)بالقوى وليس

 .(١٥)صحيفة يه إنما جابر، عن سفيان، أبى
 .(١٦)محتمٌل" رضي اهللا عنه" سماع أبي سفيان من أنس: في المراسيلحاتم أبى ابن وقال

، ولقد صرح بالسماع من شـيخه فـي         (١٧)ة من المدلسين  وذكره ابن حجر في المرتبة الثالث     
 . بغيره مقروناً البخارى الحديث، ولقد احتج به مسلم، وروى له

  .صدوق :قال الباحث

 

                                                 

 .]٤٣٨/ ١٣[اء الرجال تهذيب الكمال في أسم    )١(
 .]٤٧٤/ ٢ [العلل ومعرفة الرجال ألحمد رواية ابنه عبد اهللا    )٢(
 .]٤٨١/ ١[الثقات معرفة     )٣(
 .]٤٣٩/ ١٣[تهذيب الكمال في أسماء الرجال     )٤(
 .]٢٧/ ٥ [تهذيب التهذيب    )٥(
 .]٣٩٣/ ٤[الثقات     )٦(
 .]١٧٥:  ص[مشاهير علماء األمصار    )٧(
 .]١٨١/ ٥[الكامل في ضعفاء الرجال     )٨(
 .]٣١٧/ ١[المغني في الضعفاء     )٩(
 .]٢٨٣:  ص[تقريب التهذيب   )١٠(
 .]٤٧٥/ ٤ [الجرح والتعديل    )١١(
 . ]١٤٦: ص[سؤاالت ابن أبي شيبة البن المديني    )١٢(
 .]٢٧/ ٥ [تهذيب التهذيب    )١٣(
 .]٤٧٥/ ٤ [الجرح والتعديل     )١٤(
 .]٢٢٤/ ٢ [ضعفاء الكبير ال    )١٥(
 .]١٠٠:  ص[المراسيل البن أبي حاتم   )١٦(
 .]٦٣: أسماء المدلسين ص، و٣٤: التبيين ألسماء المدلسين ص، وانظر٣٩: طبقات المدلسين  ص  [ )١٧(



 ١١٧

  :الحكم على الحديث
 :إسناده ضعيف، فيه

.  مجهول الحال، ولم يتابع: إبراهيم بن محمد بن عرق -  
 .(١)غَرِيب:  ابن القيسرانيقال

.عند مسلم في صحيحه كما في التخريج-فأعني على نفسك بكثرة السجود–وأصل الحديث   
 

 ********** 
 :قال ابن األثير رحمه اهللا

 علَـى  ويجمـع  اللَّيِل، من بالسواد َأي »بالعشْوة علَيهِم فأخَذَ« الَْأكْوعِ ابنِ حديثُ ومنْه) هـ (
 (٢) .عشَوات

 )٤٢(الحديث رقم 
 النَّضر بـن    حدثنا،  (٣)حدثَنَا َأحمد بن يوسفَ السلَمي     ":رحمه اهللا "مام أبو عوانة  قال اإل 

  ،دمحارٍ،     حدثناممع نةُ بكْرِمعِ حدثنا عنِ الَْأكْوةَ بلَمس نب اسِإي َأبِيه نتُ :  ، قَاَل�(٤)، عجخَر
   ِإلَى النَّبِي�  َأنَا غُلَامثٌ ، ود(٥) ح   وِلهسرلَّ وجو زع اِلي ِإلَى اللَّهمي ولكْتُ َأهتَرفَكُنْـتُ  � ، و ،

      اللَّه ديبنِ عةَ با ِلطَلْحتَبِيع-  نْهع اللَّه يضـةَ        -ربِييدنَا الْحمفَقَد ،هامطَع نم هعآكُُل مو هم(٦) َأخْد 
  شْرع عبَأر ننَحو     النَّبِي عم اَئةا    �ةَ مهلَيعـوَل         ، وستُ رَأيا، فَروِيها تُرشَاةً م ونسخَم ِئذموي

  ا    �اللَّهاهبلَى جع دقَع ينقَ : ، قَالَ (٧) حسا بتْ     (٨)فَِإما نُزِحا فَمعا دِإما، ويه(٩) ف     نَبِي ِإن ثُم ،دعب 
 اللَّه� " ب النَّاسِ، ثُم نم طسي وف تَّى كَانح عايب ِل النَّاسِ، ثُمي َأوف تُهعايفَب ةرتَ الشَّجنَا تَحعاي 

                                                 

  .]١١٧/ ٢ [أطراف الغرائب واألفراد   )١(
 ] . ٢٤٢/ ٣ [النهاية في غريب الحديث واألثر)   ٢(
)٣(   هذه النسبة بضم السين المهملة، وفتح الالم إلى سليم، وهي قبيلة من العرب مشهورة يقال لها                :ميلَالس  :

 .]٢٤٦/ ٢معجم البلدان ،و٢٧٨ / ٣األنساب للسمعاني [، وهي قبيلة تقع في نجد، سليم بن منصور بن عكرمة
 .٣١سلمة بن عمرو بن األكوع، سبقت ترجمته حديث رقم : هو   )٤(
 .]٣٥١/ ١النهاية في غريب الحديث واألثر [،ايةٌ عنِ الشَّبابِ وَأوِل العمركنَ: حدث   )٥(
ـ ، و وهي قَريةٌ قَرِيبة من مكَّةَ سميت بِبِْئرٍ فيها ،خففها من ومنهم شددها من منهم:الحديبية)٦( ميت  بـشجرة س 

 .]٣٤٩/ ١ي غريب الحديث واألثر النهاية ف،و٢٢٩/ ٢معجم البلدانانظر[،حدباء كانت في ذلك الموضع
النهايـة  [،   ما جمعتَ فيه من الْماء     ِ: وبِالْكَسر ، ، أي الحافة والطرف    ما حوَل الْبِْئرِ   :بِالْفَتْحِوهي  :  جباها   )٧(

  .]٢٣٧/ ١في غريب الحديث واألثر 
 .]٢١/ ١٠لسان العرب   و،١٢٨/ ١النهاية في غريب الحديث واألثر انظر[وتفل،بزق أي : بسق   )٨(
)٩(   رِيكبِالتَّح ،حا: النَّزاُؤهذ مي ُأخالَّت ٤٠/ ٥النهاية في غريب الحديث واألثر [،الْبِْئر[.  



 ١١٨

 يا نَبِـي  : قُلْتُفَ ........يا رسوَل اللَّه بايعتُك في َأوِل النَّاسِ،      : يا سلَمةُ َألَا تُبايعني؟، قُلْتُ    : قَاَل
 فَُأصـبِح، ولَـم يبـقَ        علَيهِم بالْعشْوة  ذَخَأفَاللَّه بَِأبِي َأنْتَ وُأمي ذَرني فََأنْتَخب من الْقَومِ ماَئةً          

خْبِر(١)م     وَل اللَّهستُ رَأيفَر ،�    اجِذُهتْ نَودتَّى بح كحوُل        (٢) ضسقَاَل ر النَّارِ، ثُم ةشْوي عف  اللَّه
 .(٣)."…… والَّذي بعثَك بِالْحقِّنَعم:  قُلْتُ،"يا سلَمةُ َأكُنْتَ فَاعلًا؟": �

  :تخريج الحديث
  بنحـوه،  (٧)ابن أبي شيبة   بنحوه، و  (٦)ابن سعد ، و مختصراً (٥)أبو داود  بنحوه، و  (٤)أخرجه مسلم 

 من طريق ) سبعتهم(وه،  بنح(١٠)وابن عساكر  بمثله،(٩)وأبو عوانة  مختصراً،(٨)وأحمد
 بـن  الملك عبد كذلك بنحوه، من طريق أبي عامر العقدي         (١١)هاشم بن القاسم، وأخرجه مسلم    

 . عبيد اهللا بن عبد المجيد بنحوه، من طريق(١٢)وأخرجه كذلك، عمرو
 .من طريق أبي الوليد الطيالسي) كالهما(،مختصراً(١٤) بنحوه، والطبراني(١٣)وأخرجه ابن حبان

  هاشم بن القاسم: خمستهم(، من طريق موسى بن إسماعيل، مختصراً (١٥)بيهقيوأخرجه ال
عـن  ) أبو الوليد الطيالسي وموسى بن إسماعيل      و عبيد اهللا بن عبد المجيد     و أبو عامر العقدي  و

 .عكرمة بن عمار به
 .، من طريق محمد بن إياس بن سلمة عن أبيه بهمختصراً (١٦)وأخرجه ابن أبي عاصم

                                                 

/ ٣النهاية في غريب الحديث واألثـر       انظر[من ينقل القتال إلى قومه،    : هو ناقل األخبار والمراد   :المخبر)  ١(
١٣٣[ 

 .]٢٠/ ٥النهاية في غريب الحديث واألثر[،عنْد الضحك  الَّتي تَبدو أواخراألسنانواحك،وهيالض: النَّواجِذُ )٢(
 .٦٨٢٠ ح رقم]٣٠١/ ٤[مستخرج أبي عوانة   )٣(
 .١٨٠٧ح رقم ]١٤٣٣/ ٣  [وغَيرِها قَرد ذي غَزوة باب، والسيرِ الْجِهاد  كتَاب،صحيح مسلم  )٤(
 .٢٦٥٤ح رقم ] ٤٩/ ٣  [الْمستَْأمنِ الْجاسوسِ في باب،  داودسنن أبي  )٥(
 .]٨٢-٨١/ ٢ [الطبقات الكبرى   )٦(
 .٣٧٠٠٢ ح رقم ]٤٢٠/ ٧[مصنف ابن أبي شيبة   )٧(
 .١٦٥٣٥ ح رقم ]٧٠/ ٢٧ [مسند أحمد    )٨(
 .٦٨٢١ ح رقم ]٣٠٧/ ٤[مستخرج أبي عوانة    )٩(
 .]٩٧-٩٦/ ٢٢ [تاريخ دمشق   )١٠(
 .١٨٠٧ح رقم ]١٤٣٣/ ٣  [وغَيرِها قَرد ذي غَزوة باب، والسيرِ الْجِهاد  كتَاب،صحيح مسلم  )١١(
 .المرجع السابق نفسه  )١٢(
 .٦٩٣٥ ح رقم ]٣٨٠/ ١٥ [صحيح ابن حبان   )١٣(
 .٦٢٣٣ ح رقم ]١٣/ ٧ [المعجم الكبير  )١٤(
 .]١١١/ ٤ [دالئل النبوة   )١٥(
 .  ٢٣٧٢ ح رقم ]٣٣٧/ ٤[ والمثاني اآلحاد   )١٦(



 ١١٩

من طريق يزيد بن أبي عبيد عن       ) كالهما ( بنحوه، (٢)البيهقي، و مختصراً (١)نيوأخرجه الطبرا 
 .سلمة بن األكوع

 :دراسة رجال اإلسناد
 .(٣) هـ١٦٠أبو عمار العجلي اليمامي، ت  عكرمة بن عمار، -

بـن   ويعقوب،  )٨(، والعجلي )٧(، وأحمد بن صالح   )٦(أحمد، و (٥) وابن المديني  ،)٤(وثقه ابن معين  
رِوايته عن يحيى   : ، وقال وذكره ابن حبان في الثقات     ،)١١(والدارقطني،  )١٠(وأبو داود ،  )٩(شيبة

 .(١٢) كَان يحدث من غير كتَابة اضطرابابن َأبِي كثير فيها
وقال ابن معين في روايـة   ،(١٣)فمضطرب أبي كثير  ثقة إال في يحيى بن    : الذهبي وقال ووثقه  

 .)١٥ (ليس به بأس صدوق :ابن شاهين، وقال (١٤)صدوق، ليس بن بأس: له
١٦(" لو لم يكن عندي ثقة لم أكتب عنه:" عنه فقال السختيانيئل أيوبوس(. 

ابـن   روى عنـه  عكرمة بن عمار ثقة عندهم، و  ":يوقال محمد بن عبد اهللا بن عمار الموصل       
 . )١٧("ا، ما سمعت فيه إال خيريمهد

 مضطرب الحديث عن : اوقال أيض، )١٨("مضطرب الحديث عن يحيى بن أبى كثير":أحمدقال و
 

                                                 

 .٦٢٨٧ ح رقم ]٣١/ ٧ [المعجم الكبير    )١(
 .]٢٠٠/ ٤ [دالئل النبوة    )٢(
  .]٢٥٦/ ٢٠[تهذيب الكمال في أسماء الرجال     )٣(
 ].٤/١٢٣[     تاريخ ابن معين رواية الدوري )٤(

 .]١٣٣:  ص[سؤاالت ابن أبي شيبة البن المديني    )٥(
 .]٢٦١/ ٢٠ [ذيب الكمال في أسماء الرجالته    )٦(

 ].١٧٧ص  [ البن شاهينتاريخ أسماء الثقات    )٧(

  ].٢/١٤٤[     معرفة الثقات)٨(

 .]٢٦٣/ ٧[تهذيب التهذيب    )٩(

 .]٢٦٤: ص[ داود ألبيسؤاالت أبي عبيد اآلجري    )١٠(

  ].٥٦ص [    سؤاالت البرقاني للدارقطني)١١(

 .]٥/٢٣٣[   الثقات  )١٢(
 .]٣٣/ ٢[الكاشف    )١٣(
 ].٧/١١[  الجرح والتعديل  )١٤(
 ].١٧٧ص [  البن شاهينتاريخ أسماء الثقات   )١٥(

 .   المرجع السابق نفسه)١٦(
 ].٢٠/٢٦٢[   تهذيب الكمال في أسماء الرجال)١٧(
  .]٤٩٤/ ٢ [العلل ومعرفة الرجال ألحمد رواية ابنه عبد اهللا   )١٨(



 ١٢٠

 
 . (٢)ضعيف الحديث: وقال مرة،)١ (اوكان حديثه عن إياس بن سلمة صالح غير إياس بن سلمة،
 ،كثير ليست بذاك مناكير   ي  بن أب   أحاديث عكرمة بن عمار عن يحيى      ":يوقال على بن المدين   

  .)٣("كان يحيى بن سعيد يضعفهما
  .)٤(" حديث يحيى بن أبى كثير، و لم يكن عنده كتابفي مضطرب ":وقال البخارى
عن يحيى بـن      حديثه يربما دلس، وف   حديثه، و  يربما وهم ف  ا، و  كان صدوقً  ":وقال أبو حاتم  

، )٦ ( كثير اضـطراب   يحديثه عن يحيى بن أب    في  : وقال أبو داود  ،)٥(" كثير بعض األغاليط   يأب
 .)٧( كثير ييى بن أب حديثه عن يحفي ليس به بأس إال : النسائيوقال

 حديثـه   فـي ا، و  كان صـدوقً   ":قال ابن خراش  و،  )٨ (صدوق : الساجيوقال زكريا بن يحيى     
 محمـد  بـن  صـالح  وقال،  )١٠("مستقيم الحديث إذا روى عنه ثقة     ":يبن عد اوقال  ،  )٩("نكرة

 أن إال صـدوق : أيضاً وقال،  (١١)أحد فيها يشركه ولم طوال، بأحاديث ينفرد كان: األسدى
  .)١٣("جل حديثه عن يحيى، و ليس بالقائم": قال أبو أحمد الحاكمو، (١٢)شيئا ديثهح فى

 لـه  يكن ولم اضطراب، كثير يأب بن يحيى عن روايته وفى يغلط، صدوق": وقال ابن حجر  
  .)١٤("كتاب

 وإنما تكلموا في حديثه عن يحيى بـن أبـي           ، ثقةٌ، وقد احتج به مسلم وارتضاه       :قال الباحث 
  عكرمة :اإلمام أحمد بصحة روايته عنه فقالنا هذا عن إياس بن سلمة، وقد نص كثير، وحديث

 
                                                 

 .]٣٧٩/ ١[    نفس المرجع السابق)١(

 .]٤٣٨/ ٢[المغني في الضعفاء    )٢(
 .]٢٦١/ ٢٠ [تهذيب الكمال في أسماء الرجال   )٣(

 .]٤٣٨/ ٢ المغني في الضعفاء ، و٤٧٨/ ٦الكامل في ضعفاء الرجال انظر   [)٤(

 ].٧/١١[   الجرح والتعديل )٥(

 ].٢٠/٢٦١[     تهذيب الكمال في أسماء الرجال)٦(

 .نفسه    المرجع السابق )٧(

 .]٢٦٢/ ٧ [تهذيب التهذيب    )٨(

 .   المرجع السابق نفسه)٩(

 .٥/٢٧٧   الكامل في ضعفاء الرجال البن عدي )١٠(

 .]٢٦١/ ٢٠ [تهذيب الكمال في أسماء الرجال، و١٨٥/ ١٤ تاريخ بغداد انظر[    )١١(
 ].١٨٥/ ١٤[تاريخ بغداد     )١٢(
 .]٢٦٢/ ٧ [تهذيب التهذيب )١٣(
 .]٣٩٦:  ص[تهذيبتقريب ال    )١٤(



 ١٢١

وكان حديثه عن إيـاس بـن سـلمة          بن عمار، مضطرب الحديث عن غير إياس بن سلمة،        ا
قبـل حـديثها إال        (٢)إال أنه مدلس، فقد ذكره ابن حجر في المرتبة الثالثة         ،  (١)اصالحالتي ال ي ،

 .، فُأمن تدليسه في الحديثصرح بالسماعبالتصريح بالسماع، وقد 
 
 . باقي رجال اإلسناد ثقات-
 

  :الحكم على الحديث
  .(٤)، واأللباني(٣)إسناده صحيح، وصححه شعيب األرنوؤط 
 
 
 

********** 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 .]٣٧٩/ ١[العلل ومعرفة الرجال ألحمد رواية ابنه عبد اهللا     )١(
 .]٧٣:  ص، ألبي زرعة ابن العراقيالمدلسين، وانظر ٤٢: طبقات المدلسين  ص    )٢(
 .١٦٥٣٥ ح رقم ]٧٠/ ٢٧ [ شعيب األرنوؤط: ، تحقيقمسند أحمد    )٣(
/ ١٠ ،لأللبانيالتعليقات الحسان على صحيح ابن حبان     ، و ١٥٠٩/ ٧سلسلة األحاديث الصحيحة    انظر[  )  ٤(

٢٥٠[ 



 ١٢٢

 

 :قال ابن األثير رحمه اهللا
 وقْـتَ  سار َأي »اللَّيِل َأوِل في فاعتَشَى سفَرٍ يف كَان والسلَام الصلَاةُ علَيه أنَّه« وفيه] هـ[ 

 (١) .وابتَكَر استَحر: يقال كَما العشَاء،

 )٤٣(الحديث رقم 
 سـنَةَ   (٣)عمران الْهيثَم بن َأيوب الطَّالْقَاني     حدثَنَا َأبو    ":رحمه اهللا "(٢)قال اإلمام الفريابي  

   شْرِينعسٍ ومٍ               : قَاَلخَمـيـنِ نُعب ادزِي نع ،ادنِ زِينِ بمحالر دبع نع ،ونُسي نى بيسثَنَا عدح
يمرض(٤)الْح    ارِثنِ الْحب ادزِي ن(٥)، ع اِئيدقَالَ (٦) � الص ،ِ :    تُ النَّبِـيلَـى     �َأتَيع تُـهعايفَب

رد الْجيشَ، وَأنَـا لَـك بِِإسـلَامهِم        : ه قَد بعثَ جيشًا ِإلَى قَومي، فََأتَيتُه فَقُلْتُ       الِْإسلَامِ، فَُأخْبِرتُ َأنَّ  
يا َأخَا  :  وطَاعتهِم، فَقَالَ  بِِإسلَامهِم �يهِم، فََأتَى وفْد منْهم رسوَل اللَّه         وطَاعتهِم، فَفَعَل، فَكَتَبتُ ِإلَ   

  اءدص   كمي قَوف طَاعالْم فَقَالَ       : ، قُلْتُ ِإنَّك ،هِمِإلَي نسَأحلَّ، وجو زع اللَّه ماهدْل هب :   كرَألَا نُـَؤم
مِئذ في  فَاكْتُب ِلي بِِإمارتهِم، وسَألْتُه من صدقَاتهِم فَفَعَل، وكَتَب ِلي بِذَِلك، وكَان يو           : علَيهِم؟ قُلْتُ 

َأخَذَنَا بِما كَان بينَنَا وبين     :  فَنَزَل منْزِلًا، فََأتَاه َأهُل الْمنْزِِل يشْتَكُون عاملَهم، وقَالُوا        َأسفَارِهبعضِ  
لَا خَير في   :  وَأنَا فيهِم، فَقَالَ   نَعم، فَالْتَفَتَ ِإلَى َأصحابِه   : َأوفَعَل؟ قَالُوا : قَومهِم في الْجاهلية، فَقَالَ   

من سَأَل النَّاس عن ظَهـرِ      : الِْإمارة ِلرجٍل مْؤمنٍ، فَوقَع ذَِلك في نَفْسي، فََأتَاه رجٌل فَسَألَه، فَقَالَ          
ِإن اللَّه تَعالَى لَم    : دقَات، فَقَالَ َأعطني من الص  :  فَقَالَ ،غنًى، فَصداع في الرْأسِ، وداء في الْبطْنِ      

              قَّكح تُكطَيا َأعنْهكُنْتَ م فَِإن ،اءزةَ َأجيانا ثَمَأهزتَّى جح رِهلَا غَيو يكْمِ نَببِح قَاتدبِالص ضري، 
اللَّه نَبِي ِإن ثُم-لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عتَشَ - صِلاعَل اللَّيى َأولُوننْفَتي هابحَل َأصعجو تُهتَّـى    فَلَزِمح

 . (٧) .......لصبحِ، َأمرني فََأذَّنْتُلَم يبقَ منْهم َأحد غَيرِي فَلَما تَحين َأذَان ا
 

                                                 
 ] . ٢٤٢/ ٣ [النهاية في غريب الحديث واألثر)  ١(
 .]١٠٢/ ٨تاريخ بغداد [هـ، ٣٠١، تفاض، َأبو بكْرٍستَجعفَر بن محمد بنِ الْحسن بن الم: هو  )٢(
بلدة بين مـرو الـروذ      " طالقان  " م، بعدها القاف المفتوحة،     بفتح الطاء المهملة، وسكون الال    : انيالقَالطَ  )٣(

 ].٢٩ / ٤األنساب للسمعاني  [. وهما مدينتان في خٌراسانوبلخ مما يلي الجبال،
  .٥سبق بيانها تحت حديث رقم    )٤(
اهللا صـلَّى   - لبني الحارث بن كعب، بايع النبي        حليفٌ صحابي جليل،    زياد بن الحارث الصدائي،   : هو   )٥(

 االستيعاب في معرفة األصحاب انظر.[عد في المصريين وأهل المغربي، وأذّن بين يديه، -عليه وسلم
 .]٤٨١/ ٢اإلصابة في تمييز الصحابة ، و٥٣٠/ ٢
)٦(   اِئيدهذه النسبة إلى : الص "٥٢٦ / ٣األنساب للسمعاني [، وهي قبيلة من اليمن" داء ص.[ 
 .٣٨ح رقم ]٧٢:  ص[بيدالئل النبوة للفريا   )٧(



 ١٢٣

 
 :تخريج الحديث

 ".رضي اهللا عنه"ياد بن الحارث مختصراً، من طريق عبد اهللا بن نعيم عن ز(١)الفريابيأخرجه 
 . مختصراً، من طريق عبد اهللا بن عمر بن غانم(٢)أبو داودوأخرجه 

 يعلى  من طريق) ثالثتهم مختصراً(، (٥)ابن أبي شيبة، و(٤)، وابن ماجه(٣)أخرجه الترمذيو
  .الْعلَاء بنِ يحيىمختصراً، من طريق  (٦)، وأخرجه عبد الرزاقعبيدبن ا

، وأبـو نعـيم     (١٠)، والـدارقطني  (٩)، وأحمـد  (٨)، وابـن سـعد     أيضاً (٧) عبد الرزاق  وأخرجه
 .من طريق سفيان الثوري) ستتهم مختصراً(، (١٢)، والبغوي(١١)األصبهاني

، (١٦)، والبيهقي في دالئل النبـوة     (١٥)، وأبو نعيم األصبهاني   (١٤)، والطبراني (١٣)أخرجه الفسوي و
 .، من طريق عبد اهللا بن يزيد المقرئ)خمستهم بنحوه(، (١٨)، والمزي(١٧)والكبرى

  عبـد اهللا بـن عمـر       :ستتهم( مختصراً، من طريق عبد اهللا بن وهب،         (١٩)وأخرجه الطحاوي 
وعبد اهللا بن   ،  وعبد اهللا بن يزيد المقرئ    ،  وسفيان الثوري ،  الْعلَاء بنِ يحيىو،  عبيدبن  اويعلى  

 . عبد الرحمن بن زياد بهعن) وهب
                                                 

 .٣٩ ح رقم ]٧٤-٧٣:  ص[دالئل النبوة للفريابي   )١(
 . ٥١٤ ح رقم ]١٤٢/ ١[ آخَر ويقيم يَؤذِّن الرجِل في باب،كتاب الصالة، سنن أبي داود   )٢(
 .١٩٩ ح رقم ]٣٨٣/ ١ [ يقيم فَهو َأذَّن من َأن جاء ما باب،أبواب الصالة، سنن الترمذي   )٣(
 .٧١٧ ح رقم ]٢٣٧/ ١[ الَْأذَانِ في السنَّة باب، كتاب األذان والسنة فيه،ابن ماجهسنن    )٤(
 .٢٢٤٦ ح رقم ]١٩٦/ ١  [غَيره ويقيم يَؤذِّن الرجِل في، مصنف ابن أبي شيبة   )٥(
 .١٨١٧ ح رقم ]٤٧٠/ ١ [ راكبا الَْأذَانِ باب، مصنف عبد الرزاق   )٦(
 .١٨٣٣ ح رقم ]٤٧٥/ ١ [ يقيم فَهو َأذَّن من بابنفس المرجع السابق،    )٧(
 .]٣٢٧/ ١ [الطبقات الكبرى    )٨(
 .١٧٥٣٧ ح رقم ]٧٩/ ٢٩ [مسند أحمد     )٩(
 .٢٠٦٣ ح رقم ]٥٧/ ٣  [قسمتها وبيانِ الصدقَة ِإخْراجِ علَى الْحثِّ باب، سنن الدارقطني   )١٠(
 .٣٠٤٢ ح رقم ]١٢٠٨/ ٣ [معرفة الصحابة    )١١(
 .٨٨٨ ح رقم ]٤٩٩/ ٢ [ ،للبغويمعجم الصحابة   )١٢(
 .]٤٩٥/ ٢ [المعرفة والتاريخ   )١٣(
 .٥٢٨٥ ح رقم ]٢٦٢/ ٥ [المعجم الكبير   )١٤(
 .٣٠٤١ ح رقم ]١٢٠٦/ ٣ [معرفة الصحابة    )١٥(
 .]١٢٦/ ٤ [دالئل النبوة    )١٦(
 .٢٠٢١٧ ح رقم ]١٦٤/ ١٠ [السنن الكبرى    )١٧(
 .]٤٤٦/ ٩ [تهذيب الكمال في أسماء الرجال   )١٨(
 .٨٧٢ ح رقم ]١٤٢/ ١[شرح معاني اآلثار    )١٩(



 ١٢٤

 
 

  :سناددراسة رجال اإل
-دبعننِ بمحالر ادزِي نْ َأنِ برِفْ اِإلمٍعيقفِّي ،ي٢(ضعيف :، وهو(١) بعدها: وقيل،هـ١٥٦ تُو(. 
 .باقي رجال اإلسناد ثقات-
 

 :الحكم على الحديث
 :إسناده ضعيف، فيه

- دبعننِ بمحالر ادتابع:  زِيضعيف، ولم ي. 
 .  (٤)، واأللباني(٣)ؤطوالحديث ضعفه شعيب األرنو

 
 

********** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 .]١٠٢/ ١٧ [تهذيب الكمال في أسماء الرجال   )١(
، ٣٤٠صب  تقريـب التهـذي  ، و٦٢٧/ ١الكاشف ، و١٠٤/ ١٧تهذيب الكمال في أسماء الرجال    انظر  [  )٢(
 .]١٧٣/ ٦تهذيب التهذيب و
 .١٧٥٣٧ ح رقم ]٧٩/ ٢٩ [ شعيب األرنوؤط: ، تحقيقمسند أحمد   )٣(
 .] ٢٤: ضعيف سنن الترمذي ص، و١٨٤/ ١ أبي داود  سننضعيفانظر[  )٤(



 ١٢٥

 :قال ابن األثير رحمه اهللا
*يهفول بنَا صلَّى« وسر لَّى- اللَّهص اللَّه هلَيع لَّمسدى -وصـالتَيِ  إح  يـشالع  لَّمفَـس  ـنم 

 من العشي: وقيَل ،عشي المغْرِب ِإلَى والالز بعد ما ِلَأن الْعصرِ، َأوِ الظُّهر صلَاةَ يرِيد »اثْنَتين
  الْمغْرِبِ بين وِلما شَاآن،الع: شَاءوالع الْمغْرِبِ ِلصلَاة :وقيَل ،الصباحِ ِإلَى الشَّمسِ زواِل

 (١) .عشَاء: والعتَمة

 )٤٤(الحديث رقم 
حدثَنَا النَّضر بن شُميٍل، َأخْبرنَا     : ، قَالَ (٢)حاقُ حدثَنَا ِإس  ":رحمه اهللا " قال اإلمام البخاري  

 ِإحـدى   ����صلَّى بِنَا رسـوُل اللَّـه       :، قَالَ �، عن َأبِي هريرةَ   (٤)، عنِ ابنِ سيرِين   (٣)ابن عونٍ 
   يشالَتَيِ العص-   يرِينس ننَ   :  قَاَل اب نلَكةَ وريرو ها َأباهميتُ َأنَـا  سلَّى بِنَـا   :  قَـالَ -سفَـص

   نِ، ثُمتَيكْعرلَّمس             هدي عضوو ،انبغَض ا كََأنَّههلَيفَاتَّكََأ ع ،جِدسي المف ةوضرعم ةِإلَى خَشَب فَقَام ،
        ماَألي هخَد عضوو ،هابِعَأص نيب كشَبى، ورسلَى الينَى عمى،         اليرـسالي ـرِ كَفِّـهلَـى ظَهع ن

انعرالس تجخَرفَقَالُوا(٥)و ،جِدسابِ الموَأب نالَةُ:  مالص تر(٦)".........قَص.  

 :تخريج الحديث
  بنحوه، من طريق (٨) بنحوه، من طريق يزيد بن إبراهيم، ومسلم(٧)أخرجه البخاري

عن محمد بن إسحاق به)  يزيد وأيوب:الهماك(ختياني، أيوب بن أبي تميمة الس. 
  :دراسة رجال اإلسناد

 . (٩) هريرة من أبي جميع رجال اإلسناد ثقات، فيه محمد بن سيرين مرسل، ولقد سمع-

********** 
 

                                                 
 ] . ٢٤٢/ ٣ [النهاية في غريب الحديث واألثر)   ١(
 .]١٠٣: تقريب التهذيب ص[ ،هرام أبو يعقوب التميميإسحاق بن منصور بن ب:هو   )٢(
 .]٣١٧: تقريب التهذيب ص[،  أبو عون البصري،عبد اهللا بن عون بن أرطبان: هو   )٣(
  .]٤٨٣: تقريب التهذيب ص[،محمد بن سيرين األنصاري أبو بكر: هو   )٤(
)٥(   انعرقْبِلون        : السوي ءِإلَى الشَّي ونعارتَسي ينعة أوائُل النَّاسِ الَّذربِس هلَيالنهاية في غريب الحـديث     .[ع

 .]٣٦١/ ٢واألثر 
 .٤٨٢ح رقم ]١٠٣/ ١[ وغَيرِه المسجِد في اَألصابِعِ تَشْبِيك باب،كتاب الصالة، صحيح البخاري   )٦(
 .١٢٢٩ رقم  ح]٦٨/ ٢  [السهوِ سجدتَيِ في يكَبر من بابنفس المرجع السابق،كتاب الجمعة،    )٧(
 .٥٧٣ ح رقم ]٤٠٣/ ١ [لَه والسجود الصلَاة في السهوِ باب، كتاب المساحد، صحيح مسلم   )٨(
 .]٢٦٤: ص[جامع التحصيل   انظر  )٩(



 ١٢٦

 

 
 :قال ابن األثير رحمه اهللا

 الَّذي الطَّعام: بِالْفَتْحِ العشَاء »بالعشَاء فابدأوا والعشَاء العشَاء حضر ِإذَا« الْحديثُ ومنْه) س (
 فـي  قلْبـه  بِـه  يشْتَغل ِلَئلَّا العشَاء قدم وِإنَّما ،المغْرب صلَاةَ بالعشَاء وَأراد ،العشَاء عنْد يْؤكل

لَاةا ،الصِإنَّميَل وا: قا المغْرِب ِإنَّهاإلفْطار، وقتُ ِلَأنَّه (١) .وقْتها ولضيق 

 

 . بلفظ مقاربعثرت عليه و، لم أعثر عليه بلفظ ابن األثير،)٤٥(لحديث رقم ا
، وزهير بن حربٍ، وَأبو بكْرِ بـن        (٢)َأخْبرني عمرو النَّاقد  ": رحمه اهللا "قال اإلمام مسلم  

 �، عنِ النَّبِـي     �، عن َأنَسِ بنِ ماِلك    حدثَنَا سفْيان بن عيينَةَ، عنِ الزهرِي     : َأبِي شَيبةَ، قَالُوا  
 . (٣)"فَابدءوا بِالْعشَاء، وُأقيمت الصلَاةُ، ِإذَا حضر الْعشَاء": قَاَل

 
 :تخريج الحديث

 . عن محمد بن شهاب الزهري به، بمثله، من طريق عمرو بن الحارث(٤)أخرجه مسلم
، عـن   يوب السختياني، عن أبي قالبة عبد اهللا بن زيد         بنحوه، من طريق أ    (٥)وأخرجه البخاري 

 . مرفوعاً-رضي اهللا عنه-أنس
 

  :دراسة رجال اإلسناد
 .جميع رجال اإلسناد ثقات -
 
 

********** 

                                                 
 ] . ٢٤٢/ ٣ [النهاية في غريب الحديث واألثر)   ١(
 .]٤٢٦: صتقريب التهذيب [،كير الناقد أبو عثمانعمرو بن محمد بن ب:هو   )٢(
 في َأكْلَه يرِيد الَّذي الطَّعام بِحضرة الصلَاة كَراهة باب، كتاب المساجد ومواضع الصالة،      مسلم صحيح   )٣(

 .٥٥٧ح رقم]٣٩٢/ ١[ الَْأخْبثَينِ مدافَعة مع الصلَاة وكَراهة الْحاِل
 .المرجع السابق نفسه   )٤(
 .٥٤٦٣ ح رقم ]٨٣/ ٧  [عشَاِئه عن يعجْل فَالَ العشَاء حضر ِإذَا باب،كتاب األطعمة، اريصحيح البخ   )٥(
 



 ١٢٧

 :قال ابن األثير رحمه اهللا
 تَعـشَّى  َأنَّه َأي »ابينَهم والعشَاء وحدها صلَاة كُلَّ الصالتَين صلَّى« بِعرفَةَ الجمع حديث وفي 

نيالتَين ب(١) .الص 

 )٤٦(الحديث رقم 
 حدثَنَا عبد اللَّه بن رجاء، حدثَنَا ِإسراِئيُل، عـن َأبِـي            ": رحمه اهللا "قال اإلمام البخاري  

، ِإلَى مكَّةَ، ثُم قَدمنَا � بن مسعودهخَرجنَا مع عبد اللَّ   : ِإسحاقَ، عن عبد الرحمنِ بنِ يزِيد، قَالَ      
، ثُم صلَّى الفَجر حين والعشَاء بينَهمـا  بَِأذَانٍ وِإقَامة، فَصلَّى الصالَتَينِ كُلَّ صالَة وحدهاجمعا،  

 �ِإن رسوَل اللَّـه     : طْلُعِ الفَجر، ثُم قَالَ   لَم ي : طَلَع الفَجر، وقَاِئٌل يقُولُ   : طَلَع الفَجر، قَاِئٌل يقُولُ   
 في هذَا المكَانِ، المغْرِب والعشَاء، فَالَ يقْدم النَّـاس          نِ حولَتَا عن وقْتهِما   ِإن هاتَينِ الصالَتَي  ":قَاَل

لَـو َأن َأميـر     : م وقَفَ حتَّى َأسفَر، ثُم قَـالَ      جمعا حتَّى يعتموا، وصالَةَ الفَجرِ هذه الساعةَ، ثُ       
رضـي اللَّـه    "َأقَولُه كَان َأسرع َأم دفْع عثْمان       : المْؤمنين َأفَاض اآلن َأصاب السنَّةَ، فَما َأدرِي      

نْهع"وي ةقَبةَ العرمى جمتَّى ري حلَبْل يزي رِ، فَلَمالنَّح (٢)"م.    
  :تخريج الحديث

 .فرد به البخاري دون مسلم ت-
 

  :دراسة رجال اإلسناد
 .ثقة: ، وهو(٣) سبقت ترجمته: إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق-
ذكره ثقة، : ، وهو(٤) سبقت ترجمته:  هو عمرو بن عبد اهللا الهمداني السبِيعي:َأبو ِإسحاقَ-

 صـرح  قد  ل التي ال يصح حديثها إال بالتصريح بالسماع، و        ،)٥(ر في المرتبة الثالثة   ابن حج 
 .ن تدليسهفُأم في نفس الرواية بالسماع

 .ثقة تُكلم فيه بتصحيف الحديث: ، وهو)٦(سبقت ترجمته:  عبد اهللا بن رجاء الغداني-
 .باقي رجال اإلسناد ثقات-

********** 

                                                 
 ] . ٢٤٢/ ٣ [النهاية في غريب الحديث واألثر)    ١(
 .١٦٨٣ح رقم ]١٦٦/ ٢[ بِجمعٍ الفَجر يصلِّي متَى باب،كتاب الحج، صحيح البخاري    )٢(
 .٢٤قم  حديث ر   انظر )٣(
 .٣٣ حديث رقم انظر    )٤(
 ].٤٢ ص [المدلسين طبقات    )٥(
 .٤ حديث رقم    انظر ٦)(



 ١٢٨

 :قال ابن األثير رحمه اهللا
 (١) . »دنْيا وطالب علْم طالب: يشْبعان لَا منهومان« الْآخَر الْحديثكَ

 )٤٧(الحديث رقم 
حدثَنَا علي بن عبد الْعزِيزِ، ثنا عمرو بن عونٍ الْواسطي، ": رحمه اهللا"قال اإلمام الطبراني     

رِياهكْرٍ الدو بِإ(٢)ثنا َأب نبٍ،، عهنِ وب ديز نع ،نِ َأبِي خَاِلديَل باعماِهللاس دبع نابن مسعود ع  
  .(٣) "طَاِلب علمٍ، وطَاِلب الدنْيا:  طَاِلبهمامنْهومانِ لَا يشْبعانِ " :�قَاَل رسوُل اِهللا : قَاَل

 :تخريج الحديث
 .من طريق عمرو بن عون الواسطي به)  بمثلهكالهما(، (٥)ضاعي، والقُ(٤)أخرجه ابن عدي

  :دراسة رجال اإلسناد
  .(٧)، ضعيف(٦)البصري عبد اللَّه بن حكيم : هوأبو بكر الداهري-
 . باقي رجال اإلسناد ثقات -

 :الحكم على الحديث
 :إسناده ضعيف، فيه

 .ضعيف : أبو بكر الداهري -
في شـعب    و ،(١٠)في المدخل إلى السنن     قي، والبيه (٩)الحاكم، أخرجه   (٨)شاهد صحيح وللحديث  

 عن الطويل من طريق حماد بن سلمة عن حميد )ثالثتهم بنحوه(، (١٢)، وابن عساكر (١١)اإليمان
 .  مرفوعاً�أنس

                                                 
 ] . ٢٤٣/ ٣ [النهاية في غريب الحديث واألثر)   ١(
األنساب انظر[، وهي قرية ببغداد، بفتح الدال المهملة وكسر الهاء والراء هذه النسبة إلى داهر        : الداهري   ٢)(

 ]٤٣٥/ ٢معجم البلدان ، و٤٤٩ / ٢للسمعاني 
 .١٠٣٨٨  ح رقم ]١٨٠/ ١٠ [المعجم الكبير    ٣)(
 .]٢٢٩/ ٥[الكامل في ضعفاء الرجال    ٤)(
 .٣٢٢ ح رقم ]٢١٢/ ١[مسند الشهاب    ٥)(
 .]١١٠/ ١١ [تاريخ بغداد    ٦)(
 ديل الجرح والتع، و٢٤١/ ٢الضعفاء الكبير ، و١١٥: الضعفاء والمتروكون للنسائي صانظر  [  ٧)(
 ].،٢١/ ٢المجروحين البن حبان و ،٤١/ ٥
 .]١١٢٥/ ٢ صحيح الجامع الصغير وزيادته ، و٩٢/ ١المستدرك على الصحيحين  انظر  [  ٨)(
 .]٩٢/ ١ [المستدرك على الصحيحين    ٩)(
 .٤٥٠ ح رقم ]٣٠٠:  ص[المدخل إلى السنن الكبرى    ١٠)(
 .٩٧٩٨ ح رقم ]٤٩٧/ ١٢[شعب اإليمان     ١١)(
 .]٢٨٦/ ٤١ [تاريخ دمشق     ١٢)(



 ١٢٩

 :قال ابن األثير رحمه اهللا
 علَى عشية تصغير هي »عشَيشية فنَزلْنا الكَديد بطْن فأتينا« نيالْجه جنْدب حديث وفي) هـ( 

 وعـشَيانا،  عشَيشية، أتيتُه: يقَاُل،  عشَيية: أصلَها كََأن شين الوسطَى الْياء من أبدل قياسٍ، غَيرِ
 (١) .وعشَيشيانا وعشَيانَة،

 )٤٨(الحديث رقم 
كَما حدثَني ابن ِإسحاقَ،    : (٣)بِيقَاَل أَ : ، قَالَ (٢) حدثَنَا يعقُوب  ":رحمه اهللا "قال اإلمام أحمد  

           ينهبٍ الْجينِ خُباِهللا ب دبنِ عمِ بلسم نةَ، عتْبنِ عب قُوبعي ن(٤)ع         يـثكـنِ مبِ بنْـدج ـنع ،
ينهوُل اِهللا    : " ، قَالَ �(٥)الْجسثَ رعب�     اِهللا الْكَلْبِي دبع نب ـي       َ كَ (٦) غَاِلبنِإلَـى ب ـثلَي لْب
، فَمضينَا حتَّى ِإذَا كُنَّـا      (١٠)، فَخَرج فَكُنْتُ في سرِيته     علَيهِم (٩)ه َأن يغير  ، وَأمر (٨) بِالْكَديد (٧)ملَوحٍ
ديفَ          (١١)بِقُد ،يثاللَّي اءصرالْب ناب وهو اِلكم نارِثَ بالْح ينَا بِهفَقَالَ  لَق َأخَذْنَاه :    ،مـلا جِْئتُ ِلُأسِإنَّم

  نب فَقَاَل غَاِلب دباِهللا ع :ا كُنْتَ ِإنا جِْئتَ ِإنَّمملسم فَلَن كرضاطُ يمٍ (١٢)رِبوي ،لَةلَيو ِإنكُنْـتَ  و 
: فَقَاَل معنَا، كَان َأسود رجلًا علَيه (١٣)خَلَّفَ ثُم رِباطًا فََأوثَقَه: قَاَل،  منْك استَوثَقْنَا ذَِلك غَيرِ علَى

 بطْـن  َأتَينَـا  حتَّـى  مضينَا ثُم: قَاَل رْأسه، (١٤)فَاحتَز نَازعك فَِإن علَيك، نَمر حتَّى معه امكُثْ
،يدلْنَا الْكَدةً فَنَزيششَيع دعرِ، بصالْع عيفَبابِي ثَنحي َأصف ةِئيتُ ،(١٥)ردمـي  تَـلٍّ  ِإلَى فَعنعطْلي 

                                                 
 ] . ٢٤٣/ ٣ [النهاية في غريب الحديث واألثر)    ١(
  .]٦٠٧: تقريب التهذيب ص[، بن إبراهيم بن سعد أبو يوسف المدني يعقوب:    هو ٢)(
  .]٨٩: تقريب التهذيب ص[، بو إسحاق المدنيأبن إبراهيم  إبراهيم بن سعد:    هو ٣)(
 .١١ديث رقم سبق بيانها في الح    ٤)(
 اللَّه رسوِل مع الْحديبِيةَ شهِد ، صحابي جليل،جراد بن يربوع بن عمرٍو بنِ مكيث بن جنْدب:  هو   ٥)(
  .]٦١٧/ ١اإلصابة في تمييز الصحابة [،  الرضوان بيعة الشجرة تحت وبايع- وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى - 
 عام الْفَتْحِ ِليسهَل    -صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم   -له صحبة، بعثَه النَّبِي     : بد اللَّه الكناني الليثي   غالب بن ع  :   هو   ٦)(

 .]٢٤٢/ ٥اإلصابة في تمييز الصحابة ، و٢٢٦٥/ ٤معرفة الصحابة انظر[، لَهم الطَّرِيقَ
 .]١٩٥/ ٥معجم البلدان انظر[قرية من قرى حلب، :   بني ملوح ٧)(
  .]٤٤٢/ ٤معجم البلدان [، من مكةوهو موضع قريب  :   الكديد ٨)(
 النهاية في غريب الحديث واألثر[النهب، : واإلغارة، هي المباغتة في القتال ضد العو، وقيل:    يغير٩)(
 ٣٩٤/ ٣[. 
 .٧سبق بيانها تحت حديث رقم :السرية   ١٠)(
  .]٣١٣/ ٤م البلدان معج[، اسم موضع قرب مكةوهو :   قُديد ١١)(
 كُلٌّ ثَغْر، في خيولَهم الفَرِيقان يربِطَ َأن الْمرابطَة أصل و الِْإقَامةُ علَى جِهاد الْعدو بِالْحربِ،    هو  :   الرباط   ١٢)(

 .]١٨٥/ ٢النهاية في غريب الحديث واألثر انظر[،ِلصاحبِه معد منْهما
 .]٦٦/ ٢النهاية في غريب الحديث واألثر [ أحداً، أي ترك عليه: خَلَّفَ   ١٣)(
)(١٤   ز٣٧٧/ ١النهاية في غريب الحديث واألثر [، القَطْع هو :الح[.  
لَى جبٍل   وهو الْعين والطَّليعةُ الَّذي ينْظُر ِللْقَومِ ِلَئلَّا يدهمهم عدو، ولَا يكُون ِإلَّا ع             :الربِيئةُ:  الرئية، ويقال    ١٥)(

نْهم نْظُرف ي٨٢/ ١لسان العرب .[َأو شَر[.  



 ١٣٠

 علَـى  منْبطحا فَرآني فَنَظَر منْهم رجٌل فَخَرج الْمغْرِب، وذَِلك علَيه، فَانْبطَحتُ الْحاضرِ، علَى
  .(١)........النَّهارِ َأوَل رَأيتُه ما سوادا التَّلِّ هذَا علَى لََأرى ِإنِّي واِهللا: ِلامرَأته فَقَاَل التَّلِّ،

 
 :تخريج الحديث

 ،بنحوه (٥) بنحوه، والبغوي (٤) بنحوه، والطبراني(٣) مختصراً، وابن سعد(٢)أخرجه أبو داود
 .من طريق عبد الوارث بن سعيد) أربعتهم(
، من طريق عبد اهللا بـن       )هما مختصراً كال(،  (٧) في تاريخه، والطحاوي   (٦)وأخرجه البخاري  

 . بنحوه، من طريق يحيى بن سعيد(٨) وأخرجه ابن أبي عاصمإدريس،
 .، من طريق محمد بن سلمة)كالهما بنحوه(، (١٠)، والبيهقي(٩)وأخرجه الطبراني 

 عبد الوارث بن    :خمستهم(، من طريق علي بن الحسن الهاللي،         مختصراً (١١)وأخرجه الحاكم 
 ، عن )وعلي بن الحسن، ومحمد بن سلمة، يحيى بن سعيد، واهللا بن إدريسوعبد ، سعيد

 . محمد بن إسحاق به
  :دراسة رجال اإلسناد

 ، مدلس، وقد   حسن الحديث  ،صدوق: وهو،  (١٢)سبقت ترجمته :  محمد بن إسحاق بن يسار     - 
ع، ولقد  ، التي ال بد أن يصرح فيها بالسما       )١٣(ذكره ابن حجر في الرابعة من طبقات المدلسين       

 .(١٥)، والبيهقي(١٤)الطبرانيصرح بالسماع عن يعقوب بن عتبة كما في رواية 

                                                 

 .١٥٨٤٤ ح رقم ]١٧٠-١٦٩/ ٢٥ [مسند أحمد    ١)(
 .٢٦٧٨ ح رقم ]٥٦/ ٣  [يوثَقُ الَْأسيرِ في باب، سنن أبي داود   ٢)(
 .]١٢٤/ ٢[لطبقات الكبرى   ا ٣)(
 .١٧٢٦ ح رقم ]١٧٨/ ٢ [المعجم الكبير   ٤)(
 .٣٦٧ ح رقم ]٥٤٨/ ١ [الصحابةمعجم    ٥)(
 .٢٢٦٧ ح رقم ]٢٢١/ ٢ [التاريخ الكبير    ٦)(
 ]٢٠٨/ ٣  [لَا؟ َأم يدعوهم َأن ذَِلك قَبَل علَيه هْل الْحربِ َأهِل قتَاَل يرِيد الِْإمامِ باب،  شرح معاني اآلثار     ٧)(

 .٥٠٩٣ح رقم 
 .٢٥٩١رقم  ح ]٥٥/ ٥ [اآلحاد والمثاني    ٨)(
 .١٧٢٦ ح رقم ]١٧٨/ ٢ [المعجم الكبير   ٩)(
 .]٢٩٨/ ٤ [دالئل النبوة     ١٠)(
 .]١٣٥/ ٢ [المستدرك على الصحيحين    ١١)(
 .٢١  انظر حديث رقم  ١٢)(
 ].٥١ص  [طبقات المدلسين   )١٣(
 .١٧٢٦ ح رقم ]١٧٨/ ٢ [المعجم الكبير   ١٤)(
 .]٢٩٨/ ٤ [دالئل النبوة    ١٥)(



 ١٣١

 
- ينهبٍ الْجينِ خُباِهللا ب دبن عم بلس(١)م  . 

 . (٤)مجهول :، وقال ابن حجر(٣)، وأبو حاتم(٢)سكت عنه البخاري
 . الحال مجهول :قال الباحث

 
 .باقي رجال اإلسناد ثقات -
 

 :على الحديثالحكم 
 : فيهسناده ضعيف،إ

 .، ولم يتابع الحالمجهول: مسلم بن عبد اهللا بن خُبيب-
، ورد (٧)، ولقد صححه الحاكم ووافقه الذهبي(٦)، واأللباني(٥)شعيب األرنوؤط :والحديث ضعفه
 .(٨)وهذا من أوهامهما :األلباني بالقول

 
 
 
 

*********   
 

                                                 
 .]٥٢٤/ ٢٧ [ الكمال في أسماء الرجالتهذيب   ١)(
 .]١٨٨/ ٨ [الجرح والتعديل    ٢)(
 .]٢٦٥/ ٧ [التاريخ الكبير    ٣)(
 .]٥٣٠: ص[تقريب التهذيب     ٤)(
 .١٥٨٤٤ ح رقم ]١٧٠-١٦٩/ ٢٥ [ شعيب األرنوؤط: ، بتحقيقمسند أحمد   ٥)(
 . ]٣٣٨/ ٢[ ، لأللباني أبي داود  سننضعيف   ٦)(
 .]١٣٥/ ٢ [ك على الصحيحين المستدر   ٧)(
 . ]٣٣٩/ ٢[ أبي داود  سننضعيف   ٨)(



 ١٣٢

 . باب العين مع الصاد:لثالمبحث الثا
 

  :قال ابن األثير رحمه اهللا
﴿بصع﴾* يهف  »تَن ذَكر َأنَّهقَاَل الفَأى فَِإذَا: ور النَّاس اُل أتَتْه ذَِلكداِئب  الـشَّام  (١)َأبـصوع 

اقرالْع ونَهعتْباِئب »فَيصالع :ة، جمعابصع مهةُ والجماع نلنَّاسِا م نة مشَرعين، ِإلَى العباألر 
 (٢) .لفظها من لَها واحد ولَا

 
  )٤٩(الحديث رقم 

حدثَنَا محمد بن الْمثَنَّى، حدثَنَا معاذُ بن هشَامٍ، حـدثَني          ": رحمه اهللا "قال اإلمام أبو داود   
 �، زوجِ النَّبِـي   (٥)، عن صاحبٍ لَه، عن ُأم سلَمةَ      (٤)خَليِل، عن قَتَادةَ، عن صاِلحٍ َأبِي الْ      (٣)َأبِي

   نِ النَّبِيارِب           ": قَالَ �عه ينَةدِل الْمَأه نٌل مجر جخْرفَي ،يفَةخَل توم نْدلَافٌ عاخْت كُونِإلَـى   اًي 
رِجونَه وهو كَارِه، فَيبايعونَه بين الركْنِ والْمقَامِ، ويبعثُ ِإلَيه         مكَّةَ، فَيْأتيه نَاس من َأهِل مكَّةَ فَيخْ      

    ،ينَةدالْمكَّةَ وم نيب اءديبِالْب فُ بِهِمخْسِل الشَّامِ، فَيَأه نثٌ معاُل   بـدَأب َأتَـاه ذَِلك َأى النَّاسفَِإذَا ر
 اِئبصعِل الشَّامِ، وَأه  ونَهعايبفَي ،اقرالْع            الُـهشٍ َأخْويقُر نٌل مجنْشَُأ ري قَامِ، ثُمالْمكْنِ والر نيب 

ث   (٦)كَلْبعب هِمثُ ِإلَيعبـةَ             اً، فَييمغَن دـشْهي لَم نةُ ِلمبالْخَيثُ كَلْبٍ، وعب ذَِلكو ،هِملَيع ونرظْهفَي ،

                                                 

النهاية في غريب الحديث [، ِلَأنَّهم كُلَّما ماتَ واحد منْهم ُأبدل بآخر   : والعباد، سموا بِذَِلك   هم الَْأوِلياء :   أبدال   )١(
 .]١٠٧/ ١واألثر 

 ].٢٤٣/ ٣ [النهاية في غريب الحديث واألثر)  ٢(
 بفتح الـدال وسـكون      :ائيوستُالد، و ]٥٧٣: تقريب التهذيب ص  [،  ائيوستُالدهشام بن أبي عبد اهللا      :  هو  )٣(

، واألهواز تقـع    هواز يقال لها دستوا    هذه النسبة إلى بلدة من بالد األ       ،السين المهملتين وضم التاء وفتح الواو     
 .]٢٨٥/ ١معجم البلدان ، و٤٧٦ / ٢األنساب للسمعاني انظر[، البصرة وفارسبين 

 .]٢٧٣: تقريب التهذيب ص[، صالح بن أبي مريم أبو الخليل البصري: هو )٤(

 إن  :وقيـل ،   أم المؤمنين أم سلمة، مشهورة بكنيتها، معروفة باسـمها         ،هند بنت أبي أمية   : أم سلمة هي    )٥(
 وكان أبوها يلقّب زاد الركب، ألنه كان أحد األجواد فكان إذا سافر لم يحمل أحد معه                  وهو خطأ،  اسمها رملة 

 إلى الحبشة، ثم هـاجرت إلـى        - عليه وسلم  صلى اهللا - النبي هاجرت مع ،  ، بل هو كان يكفيهم    من رفقته زاداً  
توفيـت  -صلّى اللَّه عليـه وآلـه وسـلّم       -ولما مات زوجها من الجراحة التي أصابته خطبها النبي           المدينة،

 .]٣٤٢/ ٨اإلصابة في تمييز الصحابة ، و٢٨٩/ ٦أسد الغابة انظر[هـ، على األصح، ٦١عام
/ ١١داود أبـي  سـنن  شـرح عون المعبود   انظر[من بني كلب  َأخْوالُه   يخَاِلفُ الْمهدي    أي أن الرجل الذي   ) ٦(

٢٥٤[. 



 ١٣٣

 في الَْأرضِ، فَيلْبثُ (١) ويلْقي الِْإسلَام بِجِرانه�بٍ، فَيقْسم الْماَل، ويعمُل في النَّاسِ بِسنَّة نَبِيهِم         كَلْ
ونملسالْم هلَيلِّي عصيفَّى وتَوي ثُم ،يننس عب٢  ("س(. 

 
 :تخريج الحديث

 .، من طريق همام بن يحيى بن دينار عن قتادة به نفسه بمثله(٣)أخرجه أبو داود
 وابـن   (٧) جعفر ابـن البختـري     وأب، و (٦)، وأبو يعلى  (٥)، وأحمد (٤)وأخرجه إسحاق بن راهويه   

  . بهائيوستُالدمن طريق هشام بن أبي عبد اهللا )  ستتهم بنحوه(، (٩)، وابن عساكر(٨)حبان
 (١٣) بنحـوه، والحـاكم    (١٢)بنحوه، والطبرانـي   (١١) بمثله، وابن أبي شيبة    (١٠)وأخرجه أبو داود  

 بنحـوه،   (١٤)من طريق عبد اهللا بن الحارث، وأخرجه إسحاق بن راهويـه          ) أربعتهم(بنحوه،  
مـن  )  إسحاق بن راهويه والطبرانـي     :كالهما( بنحوه،   (١٦) والكبير (١٥)والطبراني في األوسط  
رضي اهللا -أم سلمة عن )ومجاهد بن جبر  عبد اهللا بن الحارث    :كالهما(طريق مجاهد بن جبر،   

 . مرفوعاً-عنها
 .�النبي إلى يرفعه قتادة، عن معمر،في الفتن مختصراً من طريق  (١٧)نُعيم بن حمادوأخرجه 

 

                                                 

 .]٢٦٣/ ١النهاية في غريب الحديث واألثر  [واستَقام، قَراره قَر َأي:    بجرانه )١(
  .٤٢٨٦ ح رقم ]١٠٧/ ٤[ الْمهدي كتَاب،  داوديسنن أب  )  ٢(

 .٤٢٨٧   نفس المرجع السابق ح رقم  )٣(

 .١٩٥٤ ح رقم ]١٧٠/ ٤ [مسند إسحاق بن راهويه    )٤(
 .٢٦٦٨٩ ح رقم ]٢٨٦/ ٤٤ [مسند أحمد     )٥(
 .٦٩٤٠ ح رقم ]٣٦٩/ ١٢ [مسند أبي يعلى الموصلي    )٦(

 .٣٠٧ ح رقم ]٢٨٠-٢٧٩:  ص[مجموع فيه مصنفات أبي جعفر ابن البختري    )٧(

 هـم  ِإنَّمـا  بِهِـم  يخْـسفُ  الَّذين الْقَوم بَِأن الْمصرحِ برِالْخَ ذكْر، كتاب التاريخ، باب     صحيح ابن حبان      )٨(
وندِإلَى الْقَاص يدهي الْماِل فورِ زالَْأم نْه٦٧٥٧ ح رقم ]١٥٨/ ١٥ [ ع. 

 .]٢٩٤/ ١ [تاريخ دمشق     )٩(
 .٤٢٨٨ ح رقم ]١٠٨/ ٤[ الْمهدي كتَاب، سنن أبي داود   )١٠(

  .٣٧٢٢٣ ح رقم ]٤٦٠/ ٧  [عنْها وتَعوذَ الْفتْنَة في الْخُروج كَرِه من: ، بابمصنف ابن أبي شيبة   )١١(

 .٦٥٦  ح رقم ]٢٩٥/ ٢٣ [المعجم الكبير    )١٢(
 .]٤٣٠/ ٤ [المستدرك على الصحيحين    )١٣(
 .١٩٥٥ ح رقم ]١٧٠/ ٤ [مسند إسحاق بن راهويه   )١٤(
 .١١٥٣ ح رقم ]٣٥/ ٢[ط المعجم األوس   )١٥(
 .٣١  ح رقم ]٣٩٠/ ٢٣ [لمعجم الكبير    ا )١٦(

 .١٠٠١ ح رقم ]٣٤٦/ ١ [  فيها ِللْمهدي وبيعتُهم بِمكَّةَ، النَّاسِ اجتماع: ، بابالفتن لنعيم بن حماد   )١٧(



 ١٣٤

 
 : دراسة رجال اإلسناد

-بد اللَّهمعاذ بن هشام بن َأبي عستُ الدائيو ،رِيص(٢)ثقه ابن معينو،  (١)هـ ٢٠٠، ت الب،  
، الثقـات  فى حبان ابن وذكره ،(٤)صدوق، ثقة : ، والذهبي وقال  (٣)مأمون ثقة:  وقال قانع ابنو

 .(٥)وكَان من المتقنين: وقال
صـحاب  أنما رغب فيـه     إلم يكن بالثقة    : ، وقال أيضاً  (٦)بحجة ليس صدوق: معين بنا قالو

  . (٨)القوى بذاك ليس: معين ابن عن خيثمة أبى ابن وقال،(٧)الحديث لإلسناد
 آالف، عشرة عندى: قال ماعندك؟: له قيل و بمكة، هشام بن معاذ سمعت: ينىالمد ابن وقال

 يعنى ـ قال مما نحواً الكتب من إلينا أخرج البصرة إلى جئنا فلما منه، سخرناو عليه، فأنكرنا
  . (٩)يميزها فجعل أسمعه لم وهذا سمعته، هذا : فقال ، ـ أبيه عن

 شيئا، قولأ أن أكره: قال حجة؟ عندك امهش بن عاذم: داود ألبى قلت: اآلجرى عبيد أبو وقال
 هـشام  بن ولمعاذ: عدى بنا قال، و (١١)سكت عنه أبو حاتم   ، و  (١٠)يرضاه ال  القطان يحيى كان
 فـى  يغلـط  ربما وهو صالحة، أحاديث أبيه غير عن ولمعاذ ،كثير حديثٌ قتادة عن أبيه عن

 كان من سادات المتقنـين وسـيد      : ، وقال السمعاني  (١٢)صدوق أنه وأرجو الشىء، بعد الشىء
، (١٣)المحدثين بالبصرة، ممن لم يكن يحدث إال من كتابه، حتى ال يكاد يوجد له خطأ في حديثه      

 . (١٥)صدوق ربما وهم: ، وقال ابن حجر(١٤)حديثه في الْكتب كلها، صدوق: الذهبيوقال 
 .  صدوق حسن الحديث :قال الباحث

                                                 

 .]١٣٩/ ٢٨ [تهذيب الكمال في أسماء الرجال   )١(
 .] ٢٥٠/ ٨ [الجرح والتعديل    )٢(
 .]١٩٧/ ١٠[تهذيب التهذيب    )٣(
 .]٤٩٥:  ص[من تكلم فيه وهو موثق    )٤(
 .] ١٧٧/ ٩ [الثقات    )٥(
 .]٢٦٣/ ٤[ رواية الدوري-تاريخ ابن معين    )٦(
 .]١١٨/ ١[ رواية ابن محرز -تاريخ ابن معين    )٧(

 .]٢٠٤/ ٣ [تاريخ ابن أبي خيثمة    )٨(
 .]١٨٣/ ٨ [الرجالالكامل في ضعفاء    )٩(

 .]٢٦٣:  ص[سؤاالت أبي عبيد اآلجري أبا داود   )١٠(

 .] ٢٥٠/ ٨ [الجرح والتعديل   )١١(

 .]١٨٥/ ٨ [الكامل في ضعفاء الرجال  )١٢(

 ].٤٧٦ / ٢ [األنساب للسمعاني  )١٣(

، ١٦٤:  الرواة الثقات المتكلم فيهم بما ال يوجب ردهـم ص          ، و ٦٦٥/ ٢المغني في الضعفاء    انظر   [  )١٤(
  .]١٣٣/ ٤ميزان االعتدال 

 .]٥٣٦: ص[تقريب التهذيب    )١٥(



 ١٣٥

 
-    دوسامة السعقتادة بن د ١(ي( على توثيقه، إال أنه مدلس، وصفه النسائي       ، م جمع)بـذلك،   )٢ 

  صرحي ، التي ال يقبل حديثها إال بالتصريح بالسماع، ولم )٣(وذكره ابن حجر في المرتبة الثالثة
 .  في الحديثصاِلحٍ َأبِي الْخَليِلمن بالسماع 

-بٍ لَهاحفي التخريج، أن اسمه وهورجل مبهم، وذكرت بعض روايات الحديث كما: ص  
عبد اهللا بن   : عبد اهللا بن الحارث ، حيث سئل أبو حاتم عن صاحب صالح أبي خليل، فقال هو               

ارِث(٥)ثقة: ، وهو (٤)الْح. 
 . باقي رجال اإلسناد ثقات -

 
 :الحكم على الحديث
 :إسناده ضعيف، فيه

، كما انه توبع كما     لتخريجروى صالح أبو خليل عن رجل مبهم، ولقد تبين اسمه من خالل ا            -
 .في التخريج

 .مدلس ولم يصرح بالسماع: قتادة بن دعامة -
، (٧)صـحيح : ومثْلُه مما يجوز َأن يقَـاَل فيـه       : ابن القيم قال  و،  (٦)والحديث سكت عنه الحاكم   

 .(١٠)، واأللباني(٩)وضعفه شعيب األرنوؤط ،(٨)حسين سليم أسدحسنه و
 

********** 

                                                 

)١(  يوسدهذه النسبة إلـى جماعـة     ،  بضم الدال المهملة والواو بين السينين المهملتين أوالهما مفتوحة        :   الس 
شيبان وهو في ربيعة، وهو سدوس بن ذهل بن ثعلبة بن عكابة بن صـعب                سدوس بن : قبائل، منها 

 ].٣/٢٣٥األنساب للسمعاني .[، وإليها ينتسب قتادةكر بن وائلعلي بن ب بنا

 ].١٢١ص [    ذكر المدلسين للنسائي)٢(

 .]٤٣:  ص[طبقات المدلسين    )٣(

 .]٥٤٤/ ٦[علل الحديث البن أبي حاتم    )٤(

ل في تهذيب الكما، و٩/ ٥الثقات البن حبان ، و٣١/ ٥لجرح والتعديل ، وا٢٤/ ٢الثقات انظر معرفة [   )٥(
 .]٢٩٩: تقريب التهذيب ص، و٣٩٦/ ١٤أسماء الرجال 

 .]٤٣٠/ ٤ [المستدرك على الصحيحين    )٦(

 .]١٤٥:  ص[  البن القيمالمنار المنيف في الصحيح والضعيف   )٧(
 .]٣٦٩/ ١٢  [حسين سليم أسد: ، تعليقمسند أبي يعلى الموصلي   )٨(

 .٢٦٦٨٩ ح رقم ]٢٨٦/ ٤٤ [ شعيب األرنوؤط:، بتحقيقمسند أحمد   )٩(

 .]٤٣٥/ ٤ [سلسلة األحاديث الضعيفة   )١٠(



 ١٣٦

 

  :قال ابن األثير رحمه اهللا
 فَقَد عنْه اعفُ: فَقَاَل ُأبي بن اللَّه عبد عبادة بنِ سعد ِإلَى شَكى السلَام علَيه َأنَّه« وفيه) هـ( 

ُل اصطَلَح كَانأه هذرة هيحلَى (١)البع وه َأنبصعة، يابصا بالعفَلَم اءج ـلَامِ بِ اللَّهشَـرِقَ  الِْإس 
وه »(٢)بِذَِلكبصعي :وه َأيدوسملِّكُوه يكَانُوا ،ويون وسمي السيد طاعباً،: المصعم ب  ِلَأنَّهـصعي 

 والعمائم ،لمعمما: َأيضا لَه يقَاُل وكَان ،بِه وتُدار ِإلَيه تُرد َأي: النَّاسِ أمور بِه تُعصب َأو بِالتَّاجِ
انجب، تَيرى العمتُساِئب، وصا العتُهداحة: وابص(٣) .ع 

 
    )٥٠(الحديث رقم 

، (٦)، عنِ الزهرِي  (٥)، َأخْبرنَا شُعيب  (٤) حدثَنَا َأبو اليمانِ   ":رحمه اهللا " البخاري مقال اإلما 
 َأن رسوَل اللَّه : ، َأخْبره"رضي اللَّه عنْهما"لزبيرِ، َأن ُأسامةَ بن زيد َأخْبرني عروةُ بن ا: قَاَل
�      ةيكفَد يفَةلَى قَطارٍ عملَى حع بكةَ           (٧) رـادبع نب دعس ودعي هاءرو ديز نةَ بامفَ ُأسدَأرو ،

حتَّى مر بِمجلسٍ فيه عبد اللَّه بن ُأبي ابـن          : الخَزرجِ قَبَل وقْعة بدرٍ، قَالَ    في بني الحارِث بنِ     
                 ينـشْرِكالمو ينملسالم نسِ َأخْالَطٌ ملجي المفَِإذَا ف ،يُأب نب اللَّه دبع ملسي َل َأنقَب ذَِلكلُوَل وس

 اَألو ةدب(٨)ثَانِع              ـسلجالم تيا غَـشةَ فَلَماحور نب اللَّه دبسِ علجي المفو ،ينملسالمو ودهاليو 
اللَّه الَ تُغَبروا علَينَا، فَسلَّم رسوُل      :  الدابة، خَمر عبد اللَّه بن ُأبي َأنْفَه بِرِداِئه، ثُم قَالَ          (٩)عجاجةُ
�           ـناب ـيُأب ـنب اللَّه دبفَقَاَل ع ،آنالقُر هِملَيَأ عقَرو ،ِإلَى اللَّه ماهعَل فَدقَفَ فَنَزو ثُم ،هِملَيع 

                                                 

النهاية في غريب الحديث واألثر [،مدينَةُ الرسوِل صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم، وهو تَصغير البحرة: البحيرة)   ١(
١٠٠/ ١[. 
حسد يقَاُل غُص بِالطَّعامِ وشَجِي بِالْعظْمِ وشَرِقَ بِالْماء ِإذَا َأي غُص بِه وهو كنَايةٌ عنِ الْ:   شرق بذلك )٢(

 .]٢٣٢/ ٨فتح الباري البن حجر [،اعتَرض شَيء من ذَِلك في الْحلْق فَمنَعه الِْإساغَةَ
 ].٢٤٤/ ٣ [النهاية في غريب الحديث واألثر)   ٣(
 .]١٧٦: تقريب التهذيب ص[،ع الحمصيالحكم بن ناف:هوأبو اليمان )   ٤(
  .]٢٦٧: تقريب التهذيب ص[، شعيب بن أبي حمزة األموي:   هو )٥(

  .]٥٠٦: تقريب التهذيب ص[، أبو بكر بن شهابمحمد بن مسلم بن عبيد اهللا:   الزهري هو )٦(

  .]٢٣٨/ ٤البلدان معجم [، يومان المدينة وبين بينها بالحجاز قرية، وهي  فدك إلى منسوبة:   فدكية )٧(
 كلُّ ما لَه جثَّة معمولة من جواهر الَْأرضِ َأو من الخَشَب والحجارة، كـصورة               :جمع وثن، وهو  : وثاناأل)٨(

/ ٥النهاية في غريب الحديث واألثر      [،  الوثَن علَى غَيرِ الصورة   وقد يطلق   : ، وقيل اآلدمي تُعمل وتُنْصب فتُعبد   
١٥١[. 

النهاية في غريب الحـديث     انظر[هو من الْغُبارِ ما ثَورتْه الريح،     : الغُبار، وقيلَ وهو: العجاجعجاجة من   )   ٩(
 .]٣١٩/ ٢لسان العرب ، و١٨٤/ ٣واألثر 



 ١٣٧

سنَا، ارجِـع ِإلَـى     َأيها المرء ِإنَّه الَ َأحسن مما تَقُوُل، ِإن كَان حقا فَالَ تُْؤذنَا بِه في مجل              : سلُوَل
بلَى يا رسوَل اللَّه فَاغْشَنَا بِه فـي        : رحلك فَمن جاءك فَاقْصص علَيه، فَقَاَل عبد اللَّه بن رواحةَ         

تَّى كَادح ،ودهاليو شْرِكُونالمو ونملسالم تَبفَاس ،ذَِلك بنَا، فَِإنَّا نُحاِلسجِل مزي فَلَم ،ونرتَثَاووا ي
  النَّبِي�        النَّبِي بكر كَنُوا، ثُمتَّى سح مهخَفِّضةَ،         �َ يادبنِ عب دعلَى سخََل عتَّى دح ارفَس تَهابد 

النَّبِي ابٍ؟  " :  � فَقَاَل لَهبو حا قَاَل َأبم عمتَس َألَم دعا سرِي-يي  يُأب نب اللَّه دبع كَذَا :  قَاَل-د
 واصفَح عنْه، فَوالَّذي َأنْزَل علَيك الكتَاب       اعفُ عنْه يا رسوَل اللَّه،    : ، قَاَل سعد بن عبادةَ    "وكَذَا  

        ،كلَيَل عي َأنْزقِّ الَّذبِالح اللَّه اءج لَقَد  َأه طَلَحاص لَقَد  ةريحالب هذُل ه     وهجتَوي لَى َأنع  وهبصعفَي
،ةابصبِالع          اللَّه طَاكي َأعقِّ الَّذبِالح ذَِلك ى اللَّها َأبفَلَم  فَا       شَرِقَ بِذَِلكتَ، فَعَأيا رم َل بِهفَع فَذَِلك ،

 وُل اللَّهسر نْه(١)........�ع . 
 

 :تخريج الحديث
 بمثله، من طريق عقيل بن      (٣) بمثله، من طريق معمر بن راشد، وأخرجه أيضا        (٢)سلممأخرجم  
 .، عن محمد بن شهاب الزهري به) معمر وعقيل:كالهما(خالد، 

 
 : دراسة رجال اإلسناد

 .  جميع رجال اإلسناد ثقات-
 
 

********** 
 
 
 
 
 

                                                 

 َأذًى َأشْركُوا الَّذين ومن قَبلكُم من الكتَاب ُأوتُوا الَّذين من ولَتَسمعن{باب،كتاب التفسير،   صحيح البخاري    )١(
 .٤٥٦٦ ح رقم  ]٣٩/ ٦ [، "١٨٦: عمران آل"} كَثيرا

 علَـى  وصبرِه اِهللا، ِإلَى وسلَّم علَيه اُهللا صلَّى النَّبِي دعاء في :باب ،والسيرِ الْجِهاد  كتَاب ،صحيح مسلم    )٢(
 .١٧٩٨ ح رقم ]١٤٢٢/ ٣  [الْمنَافقين َأذَى

 .المرجع السابق نفسه   )٣(
 



 ١٣٨

  :قال ابن األثير رحمه اهللا
وهي كلُّ ما عصبت بِه » (١)نَّه رخَّص في المسح علَى العصاِئب والتَّـساخين َأ«ومنْه الْحديثُ   

 (٢) .رأسك من عمامة َأو منْديل َأو خرقة

 
 )٥١(الحديث رقم 

عـن  ، (٣)حدثَنَا يحيـى  ، حدثَنَا َأحمد بن محمد     ": رحمه اهللا "قال اإلمام إبراهيم الحربي   
يمسحوا علَـى الْعـصاِئبِ      َأن   � النَّبِي   رخَّص، �(٥) عن ثَوبان  ،، عن راشد بنِ سعد    (٤)ثَور

  .(٦)"  والتَّساخينِ
 

 :تخريج الحديث
 . يحيى بن سعيد بهمن طريق بنحوه، (٧)أخرجه أحمد

من طريق مـسدد بـن      ) كالهما (بنحوه، (٩)الطبراني بمثله،  و   (٨)وأخرجه أبو إسحاق الحربي   
،  (١٤)، والبغـوي  (١٣)، والبيهقـي  (١٢)، والحـاكم  (١١)، والطبراني  (١٠)وأخرجه أبو داود  ،  مسرهد

                                                 

 اسم غطَاء من أغْطية الرأسِ كان العلماء يأخذونـه علـى رؤوسـهم              وه َ :وقيلهي اِلخَفاف،   : التساخين  )١(
 .]١٨٩/ ١النهاية في غريب الحديث واألثر [، خَاصةً

 ].٢٤٤/ ٣ [النهاية في غريب الحديث واألثر)  ٢(
  .]٥٩١: تقريب التهذيب ص[،  سعيد بن فروخ أبو سعيد القطانيحيى بن:  هو )٣(

 .]١٣٥: تقريب التهذيب ص[، أبو خالد الحمصي ،ثور بن يزيد: هو  )٤(
ابن جحدر ، يكنى أبـا      : ثَوبان، مولى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلّم، وهو ثوبان بن بجدد وقيل              : هو  )٥(

 وأعتقه، فلزم - صلى اهللا عليه وسلّم- سبي من أرض الحجاز فاشتراه النبيأبو عبد الرحمن ،  : عبد اهللا، وقيل  
 وصحبه وحفظ عنه كثيرا من العلم، وطال عمره، واشتهر ذكره، نزل حمـص              -صلى اهللا عليه وسلّم   -النبي  

 .ومات بها سنة أربع وخمسين

 .]٣٠١/ ١ [غريب الحديث إلبراهيم الحربي  )٦(

 .٢٢٣٨٣رقم  ح ]٦٥/ ٣٧[مسند أحمد    )٧(
 .]١٠٣٣/ ٣ [غريب الحديث إلبراهيم الحربي   )٨(

 .٤٧٧ ح رقم ]٢٧٤/ ١ [مسند الشاميين    )٩(

 .١٤٦ ح رقم ]٣٦/ ١ [ الْعمامة علَى الْمسحِ باب، الطَّهارة كتَاب، سنن أبي داود  )١٠(
 .٤٧٧ ح رقم ]٢٧٤/ ١ [مسند الشاميين   )١١(

 .]١٦٩/ ١ [ين المستدرك على الصحيح  )١٢(

 . ٢٩٠ ح رقم ]١٠٢/ ١ [السنن الكبرى   )١٣(
 .٢٣٤ ح رقم ]٤٥٢/ ١  [الْخُفَّينِ علَى الْمسحِ باب،  السنةحشر  )١٤(



 ١٣٩

 بنحوه، من طريق محمد بـن  (١)الروياني من طريق أحمد بن حنبل، وأخرجه)  بنحوه خمستهم(
 .ان بهعن يحيى بن سعيد القط)  مسدد وأحمد بن حنبل ومحمد بن بشار:ثالثتهم(بشار، 

 
  : دراسة رجال اإلسناد

- راشد بن سعد الم(٣) هـ ١١٣ :وقيل، هـ ١٠٨، ت ، الحمصي(٢)ائيقر . 
، (٨) حـاتم  ، وأبـي  (٧)، والعجلـي  (٦)، والنـسائي  (٥)، وابن معين  (٤)كابن سعد : وثقه كباراألئمة 

يعتبر بـه  ال بأس به، :  الدارقطني وقال،  (١٠)ال بأس به  : ، إال أن أحمد بن حنبل قال      (٩)وغيرهم
، (١٣)، وكذا ضعفه ابن حـزم      في رواية له   (١٢) الدارقطني ، وضعفه (١١)إذا لم يحدث عنه متروك    

، وجـزم   (١٥)"لم يسمع مـن ثوبـان     :" يث قال أحمد  ، ح (١٤)ثقة كثير اإلرسال  : قال ابن حجر  و
 .(١٧)في حديثه عن أبي الدرداء نظر: ، وقال ابن حجر(١٦)البخاري بسماع راشد من ثوبان

 ثقة مرسل، وال اعتبار بتفرد الدارقطني، وابن حزم بتضعيفه، فقد وثقـه كبـار                :قال الباحث 
 .النقاد، ولقد جزم البخاري بسماعه من ثوبان

 

                                                 

 .٦٤٢ ح رقم ]٤٢٠/ ١ [مسند الروياني   )١(
)٢(   بدمـشق  بضم الميم، وقيل بفتحها، وسكون القاف، وفتح الراء، هذه النسبة إلى مقرى قرية            : قرائيالم . 
 ].٣٦٦ / ٥األنساب للسمعاني [

 .]٨/ ٩ [تهذيب الكمال في أسماء الرجال   )٣(
 .]٤٥٦/ ٧ [الطبقات الكبرى    )٤(

 .]١١٠:  ص[ رواية الدارمي-تاريخ ابن معين    )٥(

 .]٤٨٣/ ٣ [الجرح والتعديل    )٦(

 .]٣٤٧/ ١ [الثقات معرفة    )٧(

 .]٤٨٣/ ٣ [الجرح والتعديل    )٨(

، ٣٨٨/ ١الكاشـف   ، و ١٠/ ٩تهذيب الكمال في أسماء الرجـال       ، و ٢٣٣/ ٤الثقات البن حبان    انظر  [   )٩(
 .]٢١٤/ ٧ لسان الميزان ، و٢٢٦/ ٣تهذيب التهذيب ، و٣٥/ ٢ميزان االعتدال و

 .]٤٨٣/ ٣ [الجرح والتعديل    )١٠(

 .]٢٢٦/ ٣ [تهذيب التهذيب   )١١(

 .]٧٩:  ص[سؤاالت البرقاني للدارقطني    )١٢(

 .]٢٢٦/ ٣ [تهذيب التهذيب   )١٣(

 .]٢٠٤:  ص[تقريب التهذيب   )١٤(

 جامع ، و٥٩: بي حاتم صأالمراسيل البن ،وانظر٣٤٦/ ١العلل ومعرفة الرجال رواية ابنه عبد اهللا       )   [١٥(
 .]١٧٤: التحصيل ص

 .]٢٩٢/ ٣ [التاريخ الكبير    )١٦(

 .]٢٢٦/ ٣ [تهذيب التهذيب   )١٧(



 ١٤٠

 . باقي رجال اإلسناد ثقات-
  :الحكم على الحديث

 .(٣)، واأللباني(٢)شعيب األرنوؤط، و(١)صححه الحاكم، ووافقه الذهبيإسناده صحيح، و

********** 
  :األثير رحمه اهللاقال ابن 

نْهميثُ ودح ةيرغَأنَا فَِإذَا« الْم وبصعر مدالص« كَان نهم متادِإذَا ع هم جاعأحد شُد َأني فَهوج 
 (٤) .حجرا تحتَها جعل وربما بعصابة،

 )٥٢(الحديث رقم 
 بن فَروخَ، حدثَنَا أبو هلَاٍل، حدثَنَا حميد بن حدثَنَا شَيبان": رحمه اهللا"قال اإلمام أبو داود   

 �َأكَلْتُ ثُوما فََأتَيتُ مصلَّى النَّبِـي       : ، قَالَ �(٦)، عنِ الْمغيرة بنِ شُعبةَ    (٥)هلَاٍل، عن َأبِي بردةَ   
      دجو جِدسخَلْتُ الْما دفَلَم ،ةكْعبِقْتُ بِرس قَدو   النَّبِي �     ـوُل اللَّـهسى را قَضالثُّومِ، فَلَم رِيح � 

من َأكََل من هذه الشَّجرة فَلَا يقْربنَّا حتَّى يذْهب رِيحها َأو رِيحه فَلَما قُضيت الصلَاةُ ": صلَاتَه قَاَل
 وِل اللَّهسوَل : فَقُلْتُ� جِْئتُ ِإلَى رسا رقَاَلي ،كدنِّي ييطلَتُع اللَّهو ،اللَّه :  ي كُـمف هدخَلْتُ يفََأد
 . (٧)" ِإن لَك عذْرا: ، قَاَلرفَِإذَا َأنَا معصوب الصدقَميصي ِإلَى صدرِي 

 :تخريج الحديث
 أبو  ليمس بن محمدمن طريق   ) كالهما بنحوه (،  (٩) الشيخ األصبهاني  وأب، و (٨)أخرجه الطحاوي 

  .حميد بن هالل بههالل الراسبي، عن 

                                                 

 .]١٦٩/ ١ [ى الصحيحين المستدرك عل   )١(

 .]٦٦/ ٣٧ [ شعيب األرنوؤط:، بتحقيقمسند أحمد   )٢(

 .]٢٥٠/ ١ [، لأللباني  أبي داود سننصحيح   )٣(

 ].٢٤٤/ ٣ [النهاية في غريب الحديث واألثر)   ٤(
 .]٦٢١: تقريب التهذيب ص[، الحارث: وقيل، اسمه عامر: قيل،أبو بردة بن أبي موسى األشعري:هو   )٥(

 وشـهد  الخندق، عام  أسلم ،َأبو عيسى :  وقيل ، أبا عبد اللَّه   : يكنى ،المغيرة بن شُعبة بن َأبِي عامر     :   هو   )٦(
واله عمر بن الخطاب البصرة، ثُم واله الكوفة        ،  وكَان موصوفا بالدهاء، وكَان أعظمهم كرما وفضال       الحديبية

فتوح الشام، وذهبت عينه باليرموك، وشهد      شهد   ثُم عزله،    ،ه عثمان عليها  فلم يزل علَيها حتَّى قتل عمر، فأقر      
/ ٤أسـد الغابـة   انظر[ هجري،  سنة خمسينتوفيواعتزل الفتنة بعد قتل عثمان، ، القادسية، وشهد فتح نهاوند  

 .]١٥٦/ ٦اإلصابة في تمييز الصحابة ، و٤٧٣-٤٧٢
 .٣٨٢٦ ح رقم ]٣٦١/ ٣[ الثُّومِ ِلَأكْ في باب، كتاب األطعمة، سنن أبي داود   )٧(
 .٦٦١٥ ح رقم ]٢٣٨/ ٤[ والْكُراث والْبصِل الثُّومِ َأكِْل باب، شرح معاني اآلثار   )٨(
 .٦ ح رقم ]٨٥/ ١ [ ألبي الشيخ األصبهاني،"صلى اهللا عليه وسلم"أخالق النبي   )٩(



 ١٤١

 
 . بنحوه، من طريق عبد الرحمن بن مهدي، عن أبي هالل به(١)وأخرجه أحمد

من طريق ) أربعتهم بنحوه(، (٥)، وابن حبان(٤)، وابن خزيمة(٣)، وأحمد(٢)أخرجه ابن أبي شيبةو
 . عن حميد بن هالل به،سليمان بن المغيرة

 
 

  : اددراسة رجال اإلسن
 .)٦(هـ٢٣٦ أو ٢٣٥ ت ،، َأبو محمدشَيبان بن فَروخَ الحبطي-

 عبد الباقي وقال ،)٩ (صدوق: وقال أبو زرعة، )٨(، ومسلمة بن القاسم)٧( أحمد بن حنبلوثقه
كان يرى  : وقال أبو حاتم  ،  )١١(قدري، إال أنه كان صدوقًا    : ، وقال الساجي  )١٠( صالح :بن قانع ا

 .)١٢ ( الناس إليه بَأخَرةواضطر القدر
  .)١٣ (ا من أمره، ولكنه ليس في الذروةوما علمت به بأسا، وال استنكروا شيًئ: وقال الذهبي

 .)١٤ (صدوق يهم، ورمي بالقدر: وقال ابن حجر
 كما في التخـريج     -وهو إمام ثقة  -عبد الرحمن بن مهدي    تابعه صدوق يهم، وقد     :قال الباحث 

 .ل الوهم في هذا الحديثالسابق، فانتفى عنه احتما

                                                 

 .١٨١٧٦ ح رقم ]١١٢/ ٣٠[مسند أحمد    )١(
 ح رقم   ]٢٤٩/ ٢[ الْمسجِد يحضر َأن ثُوما َأو بصلًا، َأكََل ِإذَا يكْره كَان من: ، باب  أبي شيبة  مصنف ابن )   ٢(

٨٦٥٦. 
 .١٨٢٠٥ ح رقم ]١٤٣/ ٣٠[مسند أحمد    )٣(
 .١٦٧٢ ح رقم ]٨٦/ ٣[ ِإلَيه والْحاجة الضرورة عنْد َأكْله في الرخْصة باب، صحيح ابن خزيمة   )٤(
 مـن  معذُورا كَان ِإذَا الْجماعةَ شُهوده مع نَيًئا وصفْنَا ما آكِل عن الْحرجِ ِإسقَاط ذكْر،  صحيح ابن حبان     )٥(

لَّةى عاودا ي٢٠٩٥ ح رقم]٤٤٩/ ٥ [ بِه. 
 .]٥٩٨/ ١٢[هذيب الكمال في أسماء الرجال    ت)٦(

 ].١٢/٦٠٠ [رجع السابق   نفس الم)٧(

 .]٣٧٥/ ٤[تهذيب التهذيب    )٨(

 .]٤٩١/ ١ الكاشف ، و٤/٣٥٧الجرح والتعديلانظر   [)٩(

 .]٣٧٥/ ٤[تهذيب التهذيب   )١٠(

 ] .٤/٣٧٦[   نفس المرجع السابق)١١(

 ].٤/٣٥٧[الجرح والتعديل   )١٢(

 .]١٤٢/ ٩ [سير أعالم النبالء   )١٣(

 .]٢٦٩: ص[لتهذيب اتقريب    )١٤(



 ١٤٢

 
 .(٢) ذلك قبل :وقيل ،هـ ١٦٧ ، تالبصرى (١)بىالراس ليم،س بن محمد: واسمه هالل أبو -

، (٥)صـويلح : ، وقال أيضاً  (٤)صدوق: ، وقال ابن معين   (٣)كتاب له يكن لم: وثقه أبو داود وقال   
، (٧)كتـاب  صاحبب ليسو  بأس، به ليس: أخرى وقال،(٦)القوي صالح ليس بذاك  : وقال مرةً 

 ل، وقـا (٨) وابن مهدي يروي عنْـه ، ال يروي عنْه القطانكَان يحيى بن سعيد   : وقال البخاري 
محله الصدق لم يكـن بـذاك      : ، وقال أبو حاتم   (٩)حافظ غير وهو حديثه، الناس احتمل: البزار
 من غير تعمد حتَّى صـار        صدوقًا ِإلَّا َأنه كَان يخطىء كثيراً      كان: وقال ابن حبان  ،  (١٠)المتين

 ولَا يعلم وأكْثر ما كَان يحدث من حفظه فَوقع الْمنَاكير في حديثه مـن سـوء                 ،يرفع الْمراسيل 
والَّذي أميل ِإلَيه ترك ما انْفَرد من الَْأخْبـار الَّتـي خَـالف فيهـا الثِّقَـات                 : ، ثم قال  (١١)حفظه

 الَّتي لَيس باتلَّتي لم يخَالف فيها األثات وقبول ما انْفَرد من الروايات اواالحتجاج بِما وافق الثِّقَ
 يكتب ممن هو و الثقات، عليه يوافقه ال ما رواياته بعض فى: عدى ابن وقال،  (١٢)فيها منَاكير 

  .(١٥)صدوق فيه لين: وقال ابن حجر، (١٤)صالح الحديث: وقال الذهبي، (١٣)حديثه
 .(١٧)وذكره البخاري في الضعفاء ،(١٦)ضعف فيه: سعد بنا وقال

 

                                                 

)١(   األنـساب   [بكسر السين والباء الموحدة منسوب إلى بني راسب، وهي قبيلة نزلت البـصرة،            : بيالراس
الضعفاء الـصغير   [،  لم يكن من بني راسب، وإنما نزل فيهم فنسب إليهم         و :، قال البخاري  ]٢٥ / ٣للسمعاني  

 .]٢٩٣/ ٢٥ تهذيب الكمال في أسماء الرجال ، وانظر١٠٢: ص
 .]٢٩٢/ ٢٥ [لكمال في أسماء الرجالتهذيب ا    )٢(

 .]٣٢٥: ص[ داود اسؤاالت أبي عبيد اآلجري أب    )٣(

 .]٤٢٧: ص[سؤاالت ابن الجنيد     )٤(

 .]٢٧٣/ ٧ [الجرح والتعديل     )٥(

 .]٤٢٧: ص[سؤاالت ابن الجنيد     )٦(

 .]٢٩٤/ ٢٥ [تهذيب الكمال في أسماء الرجال    )٧(

 .] ١٠٥/ ١ [التاريخ الكبير     )٨(
 .]١٩٦/ ٩[تهذيب التهذيب     )٩(
 .]٢٧٤/ ٧ [الجرح والتعديل    )١٠(

 .]٢٨٣/ ٢ [المجروحين البن حبان   )١١(
 .مرجع السابق نفسهال   )١٢(
 .]٤٤٣/ ٧ [الكامل في ضعفاء الرجال   )١٣(
 .]٤٥٢: ص[من تكلم فيه وهو موثق    )١٤(
 .]٤٨١:  ص[تقريب التهذيب   )١٥(

 . ]٢٧٨/ ٧[لكبرى الطبقات ا   )١٦(

 .]١٠٢: ص[الضعفاء الصغير    )١٧(



 ١٤٣

 
، (١)الحـديث  مضطرب وهو قتادة، فى يخالف أنه إال حديثه، فى يحتمل: حنبل بن أحمد وقال
  . (٣)منكر حديث عنه روى: الساجى وقال، (٢)بالقوى ليس: النسائى وقال

عه المغيرة بن سليمان، كمـا       ضعيف، يعتبر به في المتابعات والشواهد، ولقد تاب        : قال الباحث 
 ." الصحيح"فى البخارى به استشهدفي التخريج، كما 

 .باقي رجال اإلسناد ثقات -
 

  :الحكم على الحديث
 :إسناده ضعيف، فيه 
عبد الرحمن  تابعه، ولقد ، ضعيف، يعتبر به في المتابعاتليمس بن محمد:  الراسبيهالل أبو -

 . كما في التخريج السابقابن مهدي
   .(٥)، واأللباني(٤) وعليه يرتقي الحديث إلى الحسن لغيره، حيث حسنه شعيب األرنوؤط:قلت

 .(٦)والحديث اختلف في وصله وإرساله، والمرسل أصح
 . مختصراً، من طريق نافع عن ابن عمر مرفوعاً(٧)أخرجه مسلم: وللحديث شاهد

 
 
 

********** 
 
 

                                                 

 .]٢٧٣/ ٧ [الجرح والتعديل    )١(
 .]٩٠:  ص[الضعفاء والمتروكون للنسائي   )٢(
 .]١٩٦/ ٩[تهذيب التهذيب    )٣(
 .١٨٢٠٥ ح رقم ]١٤٣/ ٣٠[   شعيب األرنوؤط:، تحقيقمسند أحمد   )٤(
 .]٦٥٩:  ص[ لأللباني،والكتاب السنة فقه في الثمر المستطاب   )٥(
 ].٧/١٤[   العلل للدارقطني  )٦(
/ ١[ نَحوها َأو كُراثًا َأو بصلًا َأو ثُوما َأكَِل من نَهيِ باب،  الصلَاةَ ومواضعِ الْمساجِد كتَاب،  صحيح مسلم    )٧(

 .٥٦١ ح رقم ]٣٩٤



 ١٤٤

 
  :قال ابن األثير رحمه اهللا

 يريـد  »برأسـي  واعصبوها تُقاتلوا ولَا ارجعوا: ربِيعةَ بن عتبة قَاَل« بدرٍ حديثُ ومنْه) س(
:  معرفة المخاطَبين  علَى اعتماداً فأضمرها ِإلَى السلم،  والجنوح الحرب بتَرك تلْحقُهم الَّتي السبة

 (١) .، وإن كانت ذَميمةإلي وانْسبوها، بِي الحاَل هذه نوارقا يَِأ

 
 )٥٣(الحديث رقم 

 حدثَنَا حجاج، حدثَنَا ِإسراِئيُل، عن َأبِي ِإسحاقَ، عن حارِثَةَ          ":رحمه اهللا "قال اإلمام أحمد  
   يلع نبٍ، عرضنِ مقَالَ � ب  :      يتَوا، فَاجارِهمث ننَا مبينَةَ َأصدنَا الْمما قَدالَما   (٢)نَاهنَا بِهابَأصو 

كع(٣)و    النَّبِي كَانو ،� رتَخَبوُل اهللاِ           (٤) يسر ارلُوا، سَأقْب قَد ينشْرِكالْم لَغَنَا َأنا برٍ، فَلَمدب نع  
فَقَاَل رسوُل ......... رجلَينِ منْهم،  ِإلَى بدرٍ، وبدر بِْئر، فَسبقْنَا الْمشْرِكين ِإلَيها، فَوجدنَا فيها     �
 من صاحب الْجمِل الْـَأحمرِ،      - وكَان َأقْربهم من الْمشْرِكين      -يا علي نَاد ِلي حمزةَ      :" �اِهللا  

د يْأمر بِخَيرٍ، فَعسى َأن يكُون      ِإن يكُن في الْقَومِ َأح    : " �ثُم قَاَل رسوُل اِهللا     " وماذَا يقُوُل لَهم؟    
، وهو ينْهـى عـنِ الْقتَـاِل،        (٥)عتْبةُ بن ربِيعةَ  هو  :   فَجاء حمزةُ فَقَالَ    ،صاحب الْجمِل الَْأحمرِ  

 مقُوُل لَهيو :     ينيتتَمسا ممى قَوِإنِّي َأر ،ما قَو(٦)ي   ِإلَي لُونلَا تَص      ما قَوي ،رخَي يكُمفو ا هِموهبـصاع 
  مويالْيْأسقُولُوا بِرو ، :  نبةَ  جبِيعر نةُ بتْبقَالَ      ع ،كُمنبتُ بَِأجَأنِّي لَس تُمملع قَدو   : ، وَأب ذَِلك عمفَس

 جوفَـك  رَِئتُـك  ملَـَأتْ  قَد ،لََأعضضتُه هذَا يقُوُل غَيرك لَو واِهللا ؟ َأنْتَ تَقُوُل هذَا  : جهٍل، فَقَالَ 
 . (١٠)....."؟ (٩)استه  (٨)مصفِّر يا  (٧)تُعير ِإياي: عتْبةُ فَقَاَل ،اًرعب

                                                 

 ].٢٤٤/ ٣ [النهاية في غريب الحديث واألثر)   ١(
اجتويت البلـد، إذا    : ، ويقال يريد داء الجوف  أي أصابه الجوى وهو المرض،        : من اجتوى :   اجتويناها   )٢(

 ]٣١٨/ ١النهاية في غريب الحديث واألثر [كرهت المقام فيه، وإن كنت في نعمة، 

   .]٢٠٧/ ٥النهاية في غريب الحديث واألثر انظر[أي األلم من المرض والحمى والتعب،  :  الوعك )٣(

  .]٧/ ٢النهاية في غريب الحديث واألثر انظر[ ويسأل عن األخبار ، َأي يتَعرف:  يتخبر )٤(

 كـان موصـوفاً   . كبير قريش وأحد ساداتها في الجاهلية     : عتبة بن ربيعة بن عبد شمس، أبو الوليد       :  هو   )٥(
 .]٢٢٣:  ص[ اسحاق سيرة ابنهـ، ٢، قُتل يوم بدر بالرأي والحلم والفضل، خطيبا، نافذ القول

 ]٢٠٠/ ٤األعالم للزركلي [

)٦(  ينيتتَمسم:تلَى المولُون عقَاتي ينالَّذ مهو ،لينتَقْتسم ٣٧٠/ ٤النهاية في غريب الحديث واألثر [،  َأي[.  

 .]٩٦/ ١النهاية في غريب الحديث واألثر انظر[أي تعيب وتقدح به،: تعير)   ٧(

 مـضرط  يـا   أراد :وقيل. هي كَلمةٌ تُقَاُل للمتَنَعم المتْرف الَّذي لَم تُحنّكُه التَجارب والشَّدائد          :يا مصفر )   ٨(
 .]٣٦/ ٣النهاية في غريب الحديث واألثر [الصفير، من نَفْسه،

 .]٤٢٩/ ٢حديث واألثر النهاية في غريب الانظر[حلقة الدبر، :العجز والمؤخرة، وتطلق على: اإلست)   ٩(

 .٩٤٨ ح رقم  ]٢٦٠-٢٥٩/ ٢[مسند أحمد    )١٠(



 ١٤٥

 
 :  تخريج الحديث

 (٤) مختصراً، والبزار(٣)، وابن أبي عاصم بنحوه(٢)ابن أبي شيبة مختصراً، و  (١) أبو داود  أخرجه
 بنحوه، والبيهقـي    (٧)، والحاكم  في األوسط بنحوه   (٦)، وابن المنذر   بنحوه (٥)تصراً، والطبري مخ
مـن  ) تسعتهم( بنحوه،   (١٠) بنحوه، وابن عساكر   (٩)دالئل النبوة و ،مختصراً (٨) السنن الصغير  في

 .طريق إسرائيل بن يونس به
الحجاج، عـن أبـي     مختصراً، من طريق شعبة بن       (١١)وأخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده     

 .إسحاق مصرحاً بالسماع من حارثة بن مضرب به
 

  : دراسة رجال اإلسناد
وهو ثقة مخـتلط، ذكـره   ،  (١٢)هـ٢٠٦، تاَألعور ، أبو محمدالْمصيصيحجاج بن محمد    -

ـ  : طلَّ خَ العالئي في القسم األول الذي ال يضر اختالطهم، وقال ابن معين البنه عندما             دخل ال تُ
 . (١٣)يه أحداًعلَ
 .ثقة: ، وهو (١٤)، سبقت دراستهس بن َأبي إسحاقونُبن يهو ا: إسرائيل-
 
 

                                                 

 .٢٦٦٥ ح رقم ]٥٢/ ٣  [الْمبارزة في باب،كتاب الجهاد، سنن أبي داود   )١(
 .٣٦٦٧٩ ح رقم ]٣٥٦/ ٧[ وَأمرها كَانَتْ ومتَى الْكُبرى بدرٍ غَزوةُ،باب مصنف ابن أبي شيبة   )٢(

/ ٢ [ِإلَيها يدعو من ِإلَى الْخُروجِ في منْه والِْإذْن يبارِز، َأن ِإلَى الِْإمامِ نَدب، باب   د البن أبي عاصم   الجها   )٣(
 .٢٩٥ ح رقم ]٦٧٨

 .٧١٩ ح رقم ]٢٩٦/ ٢ [مسند البزار     )٤(
 .]٤٢٤/ ٢[تاريخ الطبري     )٥(
 كَرها الْمشْرِكين من خَرج من حكْم َأن علَى الدالِّ الْخَبرِ  ذكْر ،األوسط في السنن واإلجماع واالختالف        )٦(

 .٦٦١٦ ح رقم ]٢١٧/ ١١  [الْفداء من منْه يْؤخَذُ فيما طَاِئعا خَرج من حكْم الْقتَاِل ِإلَى
 ].١٩٤ / ٣[  على الصحيحينالمستدرك    )٧(

 .٢٩٠٥ ح رقم ]٤١١/ ٣ [ الْمبارزة بابتاب السي، ، كلسنن الصغير   ا )٨(
 .]٦٢/ ٣ [ بدرٍ يوم الْحربِ وتَهييج الْقتَاِل بدء كَان كَيفَ باب، دالئل النبوة    )٩(
 .]٢٤٨/ ٣٨ [تاريخ دمشق    )١٠(
  .١١٨ ح رقم ]١١١/ ١ [ داود الطيالسييمسند أب   )١١(

 .]٤٥١/ ٥[ي أسماء الرجال تهذيب الكمال ف   )١٢(

 .]٤٥٦: الكواكب النيرات ص، و٢٠٦/ ٢تهذيب التهذيب ، و ١٤٢/ ٩تاريخ بغداد انظر [   )١٣(

 .٢٤  انظر حديث رقم  )١٤(



 ١٤٦

 
 ،ثقـةٌ، مـدلس   :، وهو (٢)، سبقت دراسته  (١) هو عمرو بن عبد اهللا الهمداني        :َأبو ِإسحاقَ -

قـد  لع، و ، التي ال يصح حديثها إال بالتصريح بالسما       )٣(ذكره ابن حجر في المرتبة الثالثة     
 .ن تدليسه فُأم في رواية أبي داود الطيالسي كما في التخريج السابق بالسماعصرح 

 
 .  باقي رجال اإلسناد ثقات-
 
 

 :الحكم على اإلسناد
 .(٧)، واأللباني(٦)، وشعيب األرنوؤط(٥)، والهيثمي(٤)صححه الحاكمإسناده صحيح، و

 
 
 
 
 

 **********  
 
 
 
 
 

                                                 

 .]١٠٢/ ٢٢ [تهذيب الكمال في أسماء الرجال )  ١(

 .٣٣  انظر حديث رقم  )٢(

 ].٤٢ ص [المدلسين طبقات   )٣(
 ].١٩٤ / ٣[ ن على الصحيحيالمستدرك   )٤(

 .]٧٦/ ٦[مجمع الزوائد ومنبع الفوائد    )٥(

 .٩٤٨ ح رقم  ]٢٦٠-٢٥٩/ ٢[ شعيب األرنوؤط: ، تحقيقمسند أحمد   )٦(

  .]٤١٧/ ٧ [، لأللباني أبي داود سننصحيح   )٧(



 ١٤٧

 

  :قال ابن األثير رحمه اهللا
 ركبـه  َأي »الغُبار رأسه عصب وقَد جبريُل َأتَاه منْها فَرغ لما« َأيضا (١)بدر حديث وفي) س(

 (٢) .بِالْميمِ »عصم« ويروى ،بِه لَصق ِإذَا فَاه الريقُ عصب من بِه، وعلق

 
 )٥٤(الحديث رقم 

، عن هشَامِ بـنِ     (٣)حدثَنَا محمد بن سالَمٍ، َأخْبرنَا عبدةُ      ":رحمه اهللا "قال اإلمام البخاري  
  َأبِيه نةَ، عوراِئشَةَ    (٤)عع نا  "، عنْهع اللَّه يضر" :    وَل اللَّهسر َأن�       قالخَنْـد مـوي عجا رلَم 

وضعتَ السالَح فَواللَّـه    : ، فَقَالَ قَد عصب رْأسه الغُبار   فََأتَاه جِبرِيُل و  ووضع السالَح، واغْتَسَل    
 وُل اللَّهسفَقَاَل ر ،تُهعضا وم� :نظَةَ، قَالَتْ: قَاَل،فََأييي قُرنَأ ِإلَى بمَأونَا، وا هه  : هِمِإلَي جفَخَر

 وُل اللَّهس(٥)"�"ر . 
 

 :تخريج الحديث
، من طريق عبد اهللا بن نمير، عن هـشام بـن            )كالهما بنحوه (،  (٧)، ومسلم (٦)لبخاريأخرجه ا 
 .عروة به

  : دراسة رجال اإلسناد
 .جميع رجال اإلسناد ثقات -

********** 
 

                                                 

-لم أجد نص ابن األثير في أحاديث غزوة بدر، ووجدته بنفس لفظة ابن األثير بحديث غزوة األحزاب)   ١(
 .-أي الخندق

 ].٢٤٤/ ٣ [النهاية في غريب الحديث واألثر)  ٢(
  .]٣٦٩: تقريب التهذيب ص[،  بن سليمان الكالبي عبدة :  هو )٣(

 .]٣٨٩: تقريب التهذيب ص[، أبو عبد اهللا، عروة بن الزبير بن العوام: هو )٤(
 .٢٨١٣ ح رقم ]٢١/ ٤  [غُبارِوال الحربِ بعد الغَسِل باب،كتاب الجهاد، صحيح البخاري  )٥(
 ومخْرجِه اَألحزابِ، من "وسلَّم علَيه اُهللا صلَّى" النَّبِي مرجِعِ باب نفس المرجع السابق، كتاب المغازي،          )٦(

 .٤١١٧ ح رقم ]١١١/ ٥[ ِإياهم ومحاصرته قُريظَةَ بني ِإلَى
 علَـى  الْحصنِ َأهِل ِإنْزاِل وجوازِ الْعهد، نَقَض من قتَاِل جوازِ باباد والسير،   ، كتاب الجه  صحيح مسلم    )٧(

 .١٧٦٩ ح رقم ]١٣٨٩/ ٣  [ِللْحكْمِ َأهٍل عدٍل حاكمٍ حكْمِ
 



 ١٤٨

  :قال ابن األثير رحمه اهللا
يهفة« وتَدعلَا الم سغَ تَلْببصإالَّ ةالم ب ثَوبصب »عصالع :رودمن بةيب  يـصعلهـا  يغَز:َأي 
برد  :يقَاُل ،صبغ يأخُذْه لَم أبيض منْه عصب ما ِلبقَاء موِشياً فَيْأتي وينْسج يصبغُ ثُم ويشد يجمع

الفَتـُل،  : والعـصب  ،مخطَّطـةٌ  برود هي: وقيَل ،واإلضافة بالتَّنوين عصبٍ وبرود عصبٍ،
 (١) . النَّسج بعد صبِغ عما للمعتدة النهي فيكون، الغَزال: بوالعصا

   .لم أعثر عليه بنفس لفظة ابن االثير، وعثرت عليه بلفظ مقارب، )٥٥(الحديث رقم 
 حدثَني عبد اللَّه بن عبد الوهابِ، حدثَنَا حمـاد بـن            ": رحمه اهللا " قال اإلمام البخاري  

  وبَأي نع ،ديةَ  (٢)زفْصح نةَ   (٣)، عيطع ُأم نقَ        ": ، قَالَتْ (٤)، عفَـو تيلَى مع دنُح ى َأنكُنَّا نُنْه
            ،بالَ نَطَّيَل، والَ نَكْتَحا، وشْرعرٍ وةَ َأشْهعبجٍ، َأرولَى زِإلَّا ع وغً    ثَالَثبـصا مبثَو سالَ نَلْباو، 

 مـن   (٥)، وقَد رخِّص لَنَا عنْد الطُّهرِ، ِإذَا اغْتَسلَتْ ِإحدانَا من محيضها، في نُبذَة            ِإلَّا ثَوب عصبٍ  
تنَاِئزِ(٧) َأظْفَارٍ(٦)كُساعِ الجنِ اتِّبى عكُنَّا نُنْه(٨)" ، و. 

 :تخريج الحديث
 .من طريق هشام بن حسان، عن حفصة به) نحوهكالهما ب(، (١٠)، ومسلم(٩)أخرجه البخاري

 :دراسة رجال اإلسناد

 . جميع رجال اإلسناد ثقات-

********** 

                                                 

 ].٢٤٥/ ٣ [النهاية في غريب الحديث واألثر)   ١(
 .٩  سبقت ترجمته، انظر حديث رقم  )٢(
   .]٧٤٥: تقريب التهذيب ص[،  فصة بنت سيرين أم الهذيل األنصاريةح:   هي )٣(

 وكانت  ،تُعد في أهل البصرة   . سيبة بنت كَعب    نُ:  وقيل ،سيبة بنت الحارث   اسمها نُ  :ُأم عطية األنْصارِية     )٤(
اإلصابة فـي  [صلى اهللا عليه وسلم  ،       –  تغسل الموتى، وتغزو مع رسول اهللا      ت وكان ،من كبار نساء الصحابة   

 .]٤٣٧/ ٨تمييز الصحابة 

  .]٧/ ٥النهاية في غريب الحديث واألثر [،  َأي قطْعةٌ:   نبذة )٥(

  .]١٧٢/ ٤النهاية في غريب الحديث واألثر [، عقَّار معروف: وهوهو القُسط الهِندي، :   الكست )٦(

هو شَيء مـن الْعطْـرِ      :  وقيلَ ،ظُفْر: وقيَل واحده . ه من لَفْظه  جِنْس من الطِّيبِ لَا واحد لَ     هو  : اَألظْفَار   )٧(
دو١٥٨/ ٣النهاية في غريب الحديث واألثر ، .َأس[.  

 .٥٣٤١ ح رقم ]٦٠/ ٧[ الطُّهرِ عنْد ِللْحادة القُسط باب،كتاب الطالق، صحيح البخاري   )٨(
 . ٥٣٤٢ ح رقم ]٦٠/ ٧  [العصبِ ثياب الحادةُ تَلْبس ابب  نفس المرجع السابق،   )٩(

  [َأيامٍ ثَلَاثَةَ ِإلَّا ذَِلك غَيرِ في وتَحرِيمه الْوفَاة، عدة في الِْإحداد وجوبِ باب،كتاب الطالق،   صحيح مسلم   )١٠(
 .٩٣٨ ح رقم ]١١٢٧/ ٢

 



 ١٤٩

  :قال ابن األثير رحمه اهللا
 قَـالَ  »عـاجٍ  مـن  وسـوارين  عصب، من قالدةً لفَاطمةَ اشتَرِ: لثَوبان قَاَل َأنَّه« وفيه) س(

ي الخطَّابيالم« فع(١)»الم :ِإن تَكُنِ لَم ةَ الثيابيرِي فَلَا اليمانا أدي، مـا  همى وَأر ة  أنـالَدالق 
ا تَكُوننْهقَالَ ،مو  وى َأبوسحتمل: (٢)مي يندع ةَ َأنايوا الرِإنَّم يب« هصبِفَـتْحِ  »الع  ،ادالـص 
يهفاصل أطْناب وم ،انَاتويالْح وهو ر، شيءودُل متَمحفَي مب يأخذُون كَانُوا َأنَّهصـضِ  ععب 

انَاتوية الْحالطَّاهر ونَهقْطَعفَي لُونَهعجيبه وزِ، شبِس فَِإذَا الْخَرتَّخذون يي نْهِإذَا القَالئد، مو  ـازج 
كَنَأمو تَّخذ َأني نظام ملحفاة عا السرِهغَيورةُا وألس ،ازج كَنَأمو تَّخذ َأني نب مصأشْباهها ع 
زتُنْظم خَر نْهقَاَل،  القالِئد م :ثُم ِلي ذَكَر ِل بعضمن أهالي: ب  َأنصالع نة سة دابرِيحـ  ب  سمىتُ
 .(٣) أبيض ويكُون غَيرِه،و سكِّين نصابِ من الخَرز وغَير الخَرز منْها يتَّخذ فرعون، فرس

 
 )٥٦(الحديث رقم 

، حدثَنَا عبد الْوارِث بن سـعيد، عـن         (٤) حدثَنَا مسدد  ": رحمه اهللا "قال اإلمام أبو داود   
            انبثَو نع ،هِينَبالْم انملَيس نع ،يالشَّام ديمح نةَ، عادحنِ جب دمحم      ـوِل اللَّـهسلَى روم� 

 ِإذَا سافَر كَان آخر عهده بِِإنْسانٍ من َأهله فَاطمةَ، وَأوُل مـن يـدخُُل               �كَان رسوُل اللَّه    : قَاَل
      اةغَز نم مةَ، فَقَدمفَاط ما ِإذَا قَدهلَيا      (٥)عحسلَّقَتْ مع قَدو ا- لَهتْرس َأو  -   لَّـتحـا، وابِهلَى بع 

 من فضة، فَقَدم فَلَم يدخُْل، فَظَنَّتْ َأن ما منَعـه َأن يـدخَُل مـا رَأى،                 (٦)الْحسن والْحسين قُلْبينِ  
 وهمـا  � فَانْطَلَقَا ِإلَى رسوِل اللَّه فَهتَكَتْ الستْر، وفَكَّكَت الْقُلْبينِ عنِ الصبِيينِ، وقَطَّعتْه بينَهما،    

 ِإن  - َأهِل بيـت بِالْمدينَـة       -يا ثَوبان، اذْهب بِهذَا ِإلَى آِل فُلَانٍ        " :يبكيانِ، فََأخَذَه منْهما، وقَالَ   
يا ثَوبان، اشْتَرِ ِلفَاطمةَ قلَادةً مـن       م الدنْيا،   هُؤلَاء َأهُل بيتي َأكْره َأن يْأكُلُوا طَيباتهِم في حياتهِ        

  .(٩) "(٨) من عاجٍ(٧)عصبٍ، وسوارينِ
                                                 

 .]٢١٢/ ٤ [، للخطابيمعالم السنن  )١(
 ، للذهبيالعبر في خبر من غبر[،هـ٥٨١، ت  محمد بن أبي بكر عمر بن أحمدهو: أبوموسى المديني) ٢(
٨٤/ ٣[. 
 ].٢٤٥/ ٣ [النهاية في غريب الحديث واألثر)  ٣(
 . مسدد بن مسرهد:  هو )٤(

 . ]٣٦٦/ ٣ألثر النهاية في غريب الحديث وا[الخروج لمحاربة العدو،: من الغزو، وهو:  الغزاة والغزوة )٥(

  .]٩٨/ ٤النهاية في غريب الحديث واألثر [، السوار: والمراد به:  القُلب )٦(

)٧   (  الحلي نم اروالنهاية في غريب الحديث واألثـر      انظر  [، وكل ما يلبس حول المعصم يسمى سوار،         الس
٤٢٠/ ٢[.  

  .]٣١٦/ ٣ة في غريب الحديث واألثر النهاي[على نابه، : ، ويطلق هو عظْم الفيل:العاج  )٨(

 .٤٢١٣ ح رقم ]٨٧/ ٤[ بِالْعاجِ اِلانْتفَاعِ في جاء ما باب، التَّرجِل كتَاب، داوديسنن أب  )٩(



 ١٥٠

 :تخريج الحديث
 بنحوه، والبيهقي   (٤)عدي وابن بنحوه،   (٣)الطبراني بمثله، و  (٢)الرويانيو بنحوه،   (١)أخرجه أحمد 

مـن  ) ستتهم( بمثله، (٧) بمثله، والخطيب البغدادي(٦)بمثله، وشعب اإليمان(٥) في السنن الكبرى
 . طريق عبد الوارث بن سعيد به

  : دراسة رجال اإلسناد
- ويقال حمصيميد الشامي الح ، :ح (٨)ميدميد بن َأبي ح.  

كر عليه هـذا    أنُ: ، وقال ابن عدي مرةً    ال َأعرِفه : (١١)، وابن عدي  (١٠)، وأحمد (٩)قال ابن معين  
لينـه  : ، وقـال أيـضاً    (١٤)ليس بحجـة  : وقال الذهبي  ،   (١٣)عنه أبو حاتم  سكت  ، و (١٢)الحديث
  .(١٧)له حديث منكر: ، وقال مرةً(١٦)مجهول: وقال ابن حجر، (١٥)بعضهم

 . الحال مجهول: قال الباحث
- مان الملَيإ: يقالو، هيبِنْسبد اللَّهن عمان بلَي(١٨)نه س.  

 .(٢١)ال أعرفه:  ابن معينوقال، (٢٠)، وأبو حاتم(١٩)سكت عنه البخاري

                                                 

 .٢٢٣٦٣ ح رقم ]٤٦/ ٣٧ [مسند أحمد    )١(
 .٦٥٥ ح رقم  ]٤٢٨/ ١[مسند الروياني    )٢(
 .١٤٥٣ ح رقم ]١٠٣/ ٢[المعجم الكبير    )٣(
 .]٧٠/ ٣ [الكامل في ضعفاء الرجال   )٤(
 .٩٧ ح رقم ]٤١/ ١  [لَحمه يْؤكَُل لَا مما وغَيرِها الْفيلَة، عظَامِ في اِلادهانِ من الْمنْعِ باب، السنن الكبرى)  ٥(
 .٥٢٧١ ح رقم ]٤٥٤/ ٧[شعب اإليمان     )٦(

 . ]٧٣٣/ ١ [المتفق والمفترق   )٧(
 .]٤١٢/ ٧[تهذيب الكمال في أسماء الرجال    )٨(

 . ]٦٣: ص[أبي خالد الدقاق:، روايةمن كالم أبي زكريا يحيى بن معين في الرجال   )٩(
 .]٢٣٢/ ٣ [الجرح والتعديل    )١٠(

 .]٧٠/ ٣ [الكامل في ضعفاء الرجال   )١١(

 .المرجع السابق نفسه   )١٢(

 .]٢٣٢/ ٣ [الجرح والتعديل    )١٣(

 .]٣٥٦/ ١[كاشف ال   )١٤(
 .]١٩٦/ ١[المغني في الضعفاء    )١٥(

 .]١٨٢: ص[تقريب التهذيب    )١٦(
 .]٢٠٥/ ٧[لسان الميزان )   ١٧(
 .]١١١/ ١٢[تهذيب الكمال في أسماء الرجال    )١٨(

 .]٣٦/ ٤ [التاريخ الكبير    )١٩(

 .]١٥٢/ ٤ [الجرح والتعديل    )٢٠(
 .]٩٧: ص [ رواية الدارمي-تاريخ ابن معين     )٢١(



 ١٥١

 .(٣)مجهول: ، وقال ابن حجر(٢)ثقو: ، وقال الذهبي(١)الثقات فى حبان ابن وذكره
 . الحال مجهول: قال الباحث

 . باقي رجال اإلسناد ثقات-
  :الحكم على الحديث

 : فيهضعيف، إسناده
- وسليمان ،الشامي ميدحن، ولم يتابعامجهوال :هيبِنْ الم. 

  .(٦)، واأللباني(٥)، وشعيب األرنوؤط(٤)ه ابن الجوزيوالحديث ضعف

********** 
 

  :قال ابن األثير رحمه اهللا
يهفو»بِيصالع نم عينه يلَى قومالظُّلم ع« بِيصالع :وي هالَّذ به يغْضتبصامي لعحوي منْهع. 

 (٧) .بِهِم ويشتد بِه يحيطُون َأي:بِهِم ويعتَصب يعصبونَه ألنَّهم اَألبِ، جِهة من األقَارِب:والعصبة

 
 )٥٧(الحديث رقم 

عن ، حدثَنَا الْوِليد بن مسلمٍ، حدثَنَا داود بن رشَيد": رحمه اهللا"قال اإلمام إبراهيم الحربي
  زِيدنِ يقَةَ بدلَةَ  ، صاثي بِنْتُ وثَتْندا  ، حاهتْ َأبعما سقُلْتُ: َل قَا (٨)َأنَّه :  وَل اللَّهسا ري ،  بحُل يجالر

هم؟ قَاَل، قَووه بِيصنِ : قُلْتُ، لَا: َأعفَمبِيصي ": ؟ قَاَلالْعلَى الظُّلْمِالَّذع همقَو ينع(٩)"ي. 
 

                                                 

 .]٣٠٤/ ٤[الثقات     )١(
  .]٤٦٥/ ١ [الكاشف    )٢(

 .]٢٥٥:  ص[تقريب التهذيب    )٣(
 .]٣١٥/ ٢[العلل المتناهية في األحاديث الواهية     )٤(

 .٢٢٣٦٣ ح رقم ]٤٦/ ٣٧ [ شعيب األرنوؤط: ، تحقيقمسند أحمد    )٥(

  .]١٢٦٨/ ٢ األلباني: ، تحقيقة المصابيح مشكا، وانظر٩٢٦: ضعيف الجامع الصغير وزيادته ص[    )٦(

 ].٢٤٥/ ٣ [النهاية في غريب الحديث واألثر)    ٧(
 أنه واثلة بن عبد اللَّه بـن        :، وقيل واثلة بن األسقع بن كعب بن عامر، من بني ليث بن عبد مناة            :    هو    )٨(

 : أبو محمد، ويقال   :با األسقع، ويقال   أ : يكنى ،األسقع، كان ينسب إلى جده، ويقال األسقع لقب، واسمه عبد اللَّه          
 :، وقيـل  سنة ثالث وثمانين  ، توفي   كان من أهل الصفة، ثم نزل الشّام      و ،أبو الخطاب،أسلم قبل تبوك، وشهدها    

 .]٤٦٢/ ٦اإلصابة في تمييز الصحابة .[سنة خمس وثمانين،وهو آخر من مات بدمشق من الصحابة
 .]٣٠١/ ١ [ ،للحربيغريب الحديث    )٩(



 ١٥٢

 
 :تخريج الحديث

، (٣)ابن أبي شيبة  ، و (٢)وأخرجه ابن ماجه  ،  ق سلمة بن بشر    بنحوه، من طري   (١)أخرجه أبو داود  
وابـن  ،  (٩)، والطبرانـي  (٨)والعقيلي،  (٧)، والدوالبي (٦)، والروياني (٥)ابن أبي خيثمة  ، و (٤)وأحمد
 ، (١٣)، وشعب اإليمان(١٢) والبيهقي في اآلداب،(١١)وأبو نعيم األصبهاني، (١٠)عدي

 سلمة بن بشر، وعباد بـن       :كالهما(بن كثير،   من طريق عباد    ) كلهم بنحوه (،  (١٤)وابن عساكر 
  .  به واثلَةَ بنِ الَْأسقَعِبِنْتعن ) كثير

 المليح  من طريق أبي  ) كالهما بزيادة مطولة  (،  (١٦)، والطبراني (١٥)وأخرجه أبو يعلى الموصلي   
 ".مرفوعاً"الهذَلي، عن واثلة بن األسقع

 بنحوه، من طريق (١٨)وابن عديبن نجدة،  بمثله من طريق عبد الوهاب    (١٧)وأخرجه الطبراني 
عن الوليـد بـن     )  عبد الوهاب بن نجدة وعلي الخواص      :كالهما(علي بن الحسين الخَواص،     

 .مسلم، عن صدقة بن يزيد به، ولقد صرح الوليد بالسماع من صدقة في رواية ابن عدي
  
 

                                                 

 .٥١١٩ ح رقم ]٣٣١/ ٤[ الْعصبِية في باب، كتاب االدب، كتاب الفتن،  داوديسنن أب   )١(

 .٣٩٤٩ ح رقم ]١٣٠٢/ ٢  [الْعصبِية باب، سنن ابن ماجه   )٢(
 .٣٧٣٧٤ ح رقم ]٤٧٩/ ٧ [، باب من كره الخروج في الفتنة وتعوذ منهامصنف ابن أبي شيبة   )٣(
 .١٦٩٨٩ ح رقم ]١٩٦/ ٢٨ [مسند أحمد    )٤(
 .٢٥٤٢ ح رقم ]٦٠٨/ ٢[تاريخ ابن أبي خيثمة     )٥(

 .١٥٠٣ ح رقم ]٤٧٩/ ٢ [مسند الروياني    )٦(
 .٢٨٩ ح رقم ]١٤٣/ ١ [ ،للدوالبيالكنى واألسماء   )٧(

 .]١٤١/ ٣ [الضعفاء الكبير   )٨(

 .١٩٣ ح رقم ]٧٨/ ٢٢ [المعجم الكبير    )٩(

 .]١٤٤/ ٤[ الرجال الكامل في ضعفاء   )١٠(

 .٦٩٥٢ ح رقم ]٢٩٨٨/ ٦ [معرفة الصحابة    )١١(

 .١٧١ ح رقم ]٧٠:  ص [الْعصبِية ذَم في باب، اآلداب لليهقي   )١٢(

 .٧٢٧٠ ح رقم ]١٢٧/ ١٠[شعب اإليمان    )١٣(

 .]٤٥/ ٧٠ [تاريخ دمشق    )١٤(
 .٧٤٩٢ ح رقم ]٤٧٦/ ١٣ [مسند أبي يعلى الموصلي   )١٥(

 .٩٥٥ ح رقم ]٣٨٣/ ٢٢ [المعجم الكبير   )١٦(

 .٢٣٥ ح رقم ]٩٧/ ٢٢ [   نفس المرجع السابق )١٧(
 .]١٢٣/ ٥[الكامل في ضعفاء الرجال    )١٨(



 ١٥٣

 
 :دراسة رجال اإلسناد

و ثقة؛ ولكنه مكثر من التدليس وبخاصـة         وه ،(١)سبقت ترجمته :  الوليد بن مسلم الدمشقي    -
، التي ال بد أن يصرح فيها (٢)تدليس التسوية، وذكره ابن حجر في الطبقة الرابعة من المدلسين       

 .في رواية ابن عدي كما في التخريجبالسماع، ولقد صرح بالسماع من شيخه 
-ياناسالْخُر زِيدي نقَةُ بدنَةَتوفي ،  صس فخَ نَيونيسم ُماَئةقَاَل ، (٤)وثقه أبو زرعة، (٣)وابن و

، وقال ابن   (٧)الحص: وقال أبو حاتم  ،  (٦)حسن الحديث : وقَاَل الفَسوِي ،  (٥)صاِلح الحديث : معين
 .(١٠)فه أحمد ضعو  ،(٩)منكر الحديث: وقال البخاري، (٨)صالح الحديث: شاهين

كَان ممن يحدث عن الثِّقَات باألشياء المعضالت علَى قلَّة : ل ابن حبان  وقا،  (١١)النسائيوضعفه  
 .(١٢) لَا يجوز اِلاشْتغَال بحديثه عنْد اِلاحتجاج بِه،رِوايته

تـابع عليـه     وأحاديثه بعضها مما ي    ، الضعف أقرب منه إلى الصدق     وهو إلى : وقال ابن عدي  
 .(١٤)ضعفُوه: وقال الذهبي، (١٣)أحد وبعضها ال يتابعه عليها

      . ضعيف الحديث: قال الباحث
  .(١٥) بنِ الَْأسقَعِ سيلة بنت واثلةفَ: خصيلة، ويقال: جميلة، ويقال اسمها : يقال:بِنْتُ واثلَةَ -

   .(١٧)مقبولة: ، وقال ابن حجر(١٦)ذكرها ابن حبان في الثقات
 . مقبولة :قال الباحث

                                                 

 .٥   انظر حديث رقم  )١(

 ] .٥١ص [ طبقات المدلسين )    ٢(

 .]٢٠٦/ ٢ [الضعفاء الكبير     )٣(

 .]٣٩٧:  ص[تاريخ أبي زرعة الدمشقي    )٤(

 .]٤١٧/ ٤ [ رواية الدوري-ريخ ابن معين تا   )٥(

 .]٤٣٨/ ٢ [المعرفة والتاريخ   )٦(

 .]٤٣١/ ٤ [الجرح والتعديل    )٧(

 .]١١٨: ص[تاريخ أسماء الثقات    )٨(

 .]٢٩٥/ ٤ [التاريخ الكبير    )٩(

 .]٥٥١/ ١ [العلل ومعرفة الرجال ألحمد رواية ابنه عبد اهللا   )١٠(

 .]٥٨:  ص[ للنسائيالضعفاء والمتروكون   )١١(

 .]٣٧٤/ ١[المجروحين البن حبان    )١٢(

 .]١٢٦/ ٥[الكامل في ضعفاء الرجال    )١٣(

 .]٣٠٨/ ١ [المغني في الضعفاء   )١٤(

 .]١٤٤/ ٣٥ [تهذيب الكمال في أسماء الرجال   )١٥(

 .]٢١٥/ ٤[الثقات    )١٦(

 .]٧٥٢:  ص[تقريب التهذيب   )١٧(



 ١٥٤

 
 .اد ثقات باقي رجال اإلسن-
 

  :الحكم على الحديث

 :إسناده ضعيف، فيه
-    ياناسالْخُر زِيدي نقَةُ بدضعيف الحديث، ولقد تابعه سلمة بن بشر، وعباد بن كثير كما           : ص

 .في التخريج السابق
 .مقبولة، ولقد تابعها أبو المليح الهذلي، كما في التخريج السابق:  جميلة بنت واثلة-

 ، (١) والحديث حسنه شعيب األرنوؤط، يرتقي الحديث إلى الحسن لغيرهوعليه : قلت

********** 
  :قال ابن األثير رحمه اهللا

نْهميثُ ودالْح »سمنَّا لَي نا معة، ِإلَى دبِيصع ة قاتَل َأوبِيصة »عبِيصب العصاةُ : والتَّعحامالم 
 (٢) .والمدافَعة

 
 )٥٨ (الحديث رقم

، عن سعيد بنِ َأبِي     (٤)، حدثَنَا ابن وهبٍ   (٣) حدثَنَا ابن السرحِ   ":رحمه اهللا "قال اإلمام أبو داود        
ملَينِ َأبِي سب اللَّه دبع نةَ، عَأبِي لَبِيب ني ابنعي كِّينِ الْممحالر دبنِ عب دمحم نع ،وبَأي نع ،ان

، ولَيس منَّا من    لَيس منَّا من دعا ِإلَى عصبِية     ": ، قَالَ �، َأن رسوَل اللَّه     �(٥)جبيرِ بنِ مطْعمٍ  
  .(٦)"، ولَيس منَّا من ماتَ علَى عصبِيةعصبِية علَى قَاتََل

 
 

                                                 

 .١٦٩٨٩ ح رقم ]١٩٦/ ٢٨ [ األرنوؤطشعيب: ، بتحقيقمسند أحمد    )١(

 ].٢٤٦/ ٣ [النهاية في غريب الحديث واألثر)   ٢(
 .]٨٣: تقريب التهذيب ص[،أحمد بن عمرو بن عبد اهللا بن السرح أبو الطاهر:هو   )٣(

  .]٣٢٨: تقريب التهذيب ص[، عبد اهللا بن وهب بن مسلم القرشي: هو   )٤(

أبـا  : دي بن نَوفَل بن عبد مناف بن قُصي القرشي، يكنى أبا محمد، وقيـل             جبير بن مطْعم بن ع    :   هو   )٥(
 وكان من حلماء قريش وساداتهم، وكان يؤخذ عنه النسب          الفتح،بعد   :يلوق ،الحديبية بعده  إسالم وكان عدي،

 سـبع  سـنة  تـوفي أخذت النسب عن أبي بكر الصديق رضي اهللا عنه،          : لقريش وللعرب قاطبة، وكان يقول    
 ].٣٩٧ / ١أسد الغابة [ وخمسين تسع سنة: وقيل ثمان، سنة: وقيل وخمسين،

 .٥١٢١ ح رقم ]٣٣٢/ ٤  [الْعصبِية في باب، كتاب األدب،  داوديسنن أب   )٦(



 ١٥٥

 :تخريج الحديث
 . بهسعيد بنِ َأبِي َأيوبمن طريق ) ثالثتهم بمثله(،(٣)، والبغوي(٢)ي، والبيهق(١)أخرجه ابن عدي

 :دراسة رجال اإلسناد
لَـيس حديثـه    : قال ابن معـين   ،   (٤) ابن َأبي لبيبة  : محمد بن عبد الرحمنِ بن لبيبة، ويقال      -

 .(٨)ذكره ابن حبان في الثقات، و(٧) البخاريهسكت عن، و(٦)ليس بثقة: وقال أبو حاتم، (٥)بِشَيء
ضـعيف كثيـر   : ، وقال ابن حجر(٩) ضعيف: في كتابه الضعفاء، وقال مرة   الدارقطنيوذكره  
  . (١٠)اإلرسال

 فـي كتـب     عبد اللَّه بنِ َأبِي سـلَيمان      ضعيف مرسل، ولم يذكر أنه أرسل عن          :قال الباحث 
 .  (١١)المراسيل

 . (١٢)ليمان اسمه س:ويقال، لقرشي َأبو أيوب، مولى عثمان بن عفانعبد اهللا بن َأبي سلَيمان ا-
، (١٥)حديثه حديث مقارب: ، وقال أحمد(١٤)، وذكره ابن حبان في الثقات(١٣)وثقه ابن معين
لم يسمع : وقَال َأبو داود، (١٦)، وهو شيخكان من أكابر أصحاب حماد بن سلمة: وقال أبو حاتم

  .  (١٩)صدوق :، وقال ابن حجر(١٨)شيخ: ،  وقال الذهبي(١٧)مرسل  وهومن جبير بن مطعم
 . صدوق، ولم يذكر في كتب المراسيل أنه مرسٌل :قال الباحث

                                                 

 .]٦٣/ ٤[الكامل في ضعفاء الرجال    )١(

 .١٧٠ ح رقم ]٦٩:  ص [الْعصبِية ذَم في باب، اآلداب للبيهقي   )٢(

 .٣٥٤٣ ح رقم ]١٢٢/ ١٣  [العصبية باب، شرح السنة    )٣(
 .]٦٢٠/ ٢٥[تهذيب الكمال في أسماء الرجال    )٤(

 .]٦٥/ ٣ [ رواية الدوري-تاريخ ابن معين    )٥(

 .]٢٤/ ١ [الجرح والتعديل    )٦(

 .]١٥١/ ١[التاريخ الكبير    )٧(

 .]٣٦٩/ ٧ [الثقات   )٨(

   .]٣٠١/ ٩تهذيب التهذيب ، و١٢٩/ ٣وكون للدارقطني الضعفاء والمترانظر[   )٩(

 .]٤٩٣:  ص[تقريب التهذيب   )١٠(

 .]٢٠٤:  ص،البن العراقيتحفة التحصيل في ذكر رواة المراسيل، و٢٦٦: ص جامع التحصيلانظر  [ )١١(

 .]٦٥/ ١٥[تهذيب الكمال في أسماء الرجال    )١٢(

 .]١٤٣: ص[ رواية الدارمي -تاريخ ابن معين    )١٣(

 .]٣٣/ ٥ [الثقات    )١٤(

 .]٢٢٢/ ١ [العلل ومعرفة الرجال ألحمد رواية ابنه عبد اهللا   )١٥(

 .]٧٦/ ٥ [الجرح والتعديل    )١٦(

 .]٦٦/ ١٥[تهذيب الكمال في أسماء الرجال     )١٧(

 .]٥٦٠/ ١ [الكاشف   )١٨(

 .]٣٠٧: ص[تقريب التهذيب    )١٩(



 ١٥٦

 .  باقي رجال اإلسناد ثقات-
  :الحكم على الحديث

 :إسناده ضعيف، فيه
  .(١)يوالحديث ضعفه األلبان، ضعيف، ولم يتابع: محمد بن عبد الرحمنِ بن لبيبة-

 َأبِي هريرةَ عن  ،رِياح بنِ زياد قَيس َأبِي ، من طريق بمعناه(٢)وللحديث شاهد عند مسلم
  . مرفوعاً-نهرضي اهللا ع-

********** 
  :قال ابن األثير رحمه اهللا

 اجتمعـوا  َأيِ »اعصوصبوا صوتَه سمعوا فَلَما ،صوتَه فرفَع مسير، في كَان َأنَّه« وفيه) س(
 العصيب األمرِ من كأنَّه اشْتد،: السير واعصوصب السير، في وجدوا واحدةً عصابة وصاروا

وهو يد(٣) .الشَّد 

 )٥٩(الحديث رقم 
بِـي  عـن أَ  ، (٥)كيـع حـدثَنَا و  ، (٤)حدثَنَا َأبو الساِئبِ  ": رحمه اهللا "قال إبراهيم الحربي  

: رفَع صـوتَه  ِإذْ في مسيرٍ �بينَا رسوُل اللَّه  " :�(٧)عن الْحسنِ عن َأبِي موسى    ، (٦)الَْأشْهبِ
}         يمظع ءشَي ةاعلَةَ السلْزز ِإن كُمباتَّقُوا ر ا النَّاسها َأي(٨)}ي  ،  عما سفَلَم   ونملستَ الْموص نَبِي  هِم

 .(٩)  "اعصوصبوا

                                                 

غاية المرام في تخريج أحاديث الحـالل والحـرام         ، و ٧١١: صضعيف الجامع الصغير وزيادته     انظر[  )١(
  .]١٨٦: ص

/ ٣ [الكفـر  إلى الدعاة وتحذير الْفتَنِ ظُهورِ عنْد الْجماعة بِلُزومِ الَْأمرِ باب، كتاب اإلمارة،    صحيح مسلم   )٢(
 .١٨٤٨ ح رقم ]١٤٧٦

 ].٢٤٦/ ٣ [النهاية في غريب الحديث واألثر)   ٣(
 . ]٢٤٥: تقريب التهذيب ص[،سلم بن جنادة بن سلم:  هو )٤(
 .وكيع بن الجراح:   هو )٥(
 .]١٤٠: تقريب التهذيب ص[ ، حيان السعديبنجعفر:   هو )٦(
مشهور باسمه، وكنيته معا، أسلم وهـاجر إلـى         ،  ليم، أبو موسى األشعري   بن س  عبد اللَّه بن قيس   :   هو   )٧(

وقدم المدينة بعد فتح خيبر،     ،   ولم يهاجر إلى الحبشة، وهذا قول األكثر       بل رجع إلى بالد قومه    : وقيل،  الحبشة
 و ،هـ٥٠، توفي سنة  واستعمله عمر على البصرة، على بعض اليمن-صلى اللَّه عليه وسلّم-واستعمله النبي 

 .]١٨١/ ٤اإلصابة في تمييز الصحابة انظر [،بـمكة بعدها :قيل

 .]٢ :آية[، الحجسورة     )٨(

 .]٣٠٢/ ١ [ريب الحديث إلبراهيم الحربيغ   )٩(



 ١٥٧

 :تخريج الحديث
 .تفرد به الحربي بهذا اللفظ، ومن هذا الطريق

-أربعتهم مطـوالً  (،(٤)، والحاكم (٣)، والطبراني (٢)، والنسائي (١)أخرجه الترمذي : وللحديث شاهد 
 -رضي اهللا عنـه   -عن عمران بن حصين    الحسن البصري، من طريق   ) دون لفظة ابن األثير   

 .مرفوعاً
 :ة رجال اإلسناددراس

-الحسن ب بِ أَ ن ي الحنِس الب رِصوكـان  ،ثقة فقيه فاضل مـشهور   : ، وهو  (٥)سبقت دراسته  ،ي 
 وذكره ابن حجر فـي     .(٦) ويدلس ، ولقد ذُكر أنه مرسٌل عن أبي موسى األشعري،        ايرسل كثير

 .، ولم يصرح بالسماع في الحديث)٧(الثانية من طبقات المدلسين
 .اإلسناد ثقات باقي رجال -
 

  :الحكم على الحديث
 :إسناده ضعيف، فيه

دلس من الثالثة ولـم     مرسٌل عن أبي موسى األشعري، وم     : الحسن بن أبي الحسن البصري    -
 .يصرح بالسماع

 .(٩)، والحاكم(٨)وللحديث شواهد صحيحة كما في التخريج، صححها الترمذي
 
 

********** 
 

                                                 

 .٣١٦٩ ح رقم ]٣٢٣/ ٥ [، أبواب تفسير القرآن، باب ومن سورة الحجسنن الترمذي    )١(
  "٢: الحج"} بِسكَارى هم وما سكَارى النَّاس وتَرى{: تَعالَى قَولُه:، كتاب التفسير، بابالسنن الكبرى   )٢(
 .١١٢٧٧ ح رقم ]١٨٩/ ١٠ [

 .٣٠٦ ح رقم ]١٤٤/ ١٨ [المعجم الكبير    )٣(
 ].٢٨ / ١[  على الصحيحينالمستدرك   )٤(

 . ١٨  انظر حديث رقم  )٥(

 .]١٦٠:  ص[تقريب التهذيب)  ٦ (

 ].٢٩ص [طبقات المدلسين  )٧(

 .٣١٦٩ ح رقم ]٣٢٣/ ٥ [سنن الترمذي   )٨(
 ].٢٨ / ١[  على الصحيحينالمستدرك   )٩(



 ١٥٨

 
 

  :قال ابن األثير رحمه اهللا
﴿صعي ﴾دف يثدلة حبتُ« خَوفقر ة لَهيدصع« وقيقٌ هلَتُّ دمن يطْبخ، بالست :يقاُل ويدـصع 

 (١) .اتَّخَذتها َأيِ: وَأعصدتها العصيدة

 
 )٦٠(لحديث رقم ا

بو النُّعمانِ، ثنا حماد  حدثَنَا علي بن عبد الْعزِيزِ، ثنا عارِم َأ":رحمه اهللا"قال اإلمام الطبراني    
ٍ، (٢)قَهـد بن زيد، عن يحيى بنِ سعيد، عن محمد بنِ يحيى بنِ حبان، عن خَولَةَ بِنْت قَيسِ بنِ                  ا

يا نَبِي اِهللا قَد :  تَزوره قَالَتْ  �وكَانَت امرَأةَ حمزةَ بنِ عبد الْمطَّلبِ، فَقُتَل عنْها فَجاءتْ نَبِي اِهللا            
 ما بين كَذَا ِإلَى كَـذَا،       اًكُنْتُ ُأحب َأن َألْقَاك فََأسَألُك عن شَيء ذُكر ِلي ِإنَّك تَذْكُر َأن لَك حوض             

فَقَربـتُ لَـه    :  فَقَالَتْ ،" َأن يرِده قَومك    ِإلَي -َأو َأحب النَّاسِ  -َأجْل وَأحب النَّاسِ ِإلَي     ": فَقَاَل لَها 
ِإن ابن آدم ِإن َأصابه     : "  ثُم قَالَ  ،(٤)حس:  فَلَما وضع يده فيها احتَرقَتْ، فَقَالَ      (٣) في تَورٍ  عصيدةً

  .(٥) "حس :  حس وِإن َأصابه برد قَاَل:حر، قَاَل
 

 :ريج الحديثتخ
 بنحـوه، مـن     (٧) بنحوه، من طريق يحنَّس بن أبي موسى، وأخرجه ابن حبان          (٦)أخرجه أحمد 

رضي اهللا "ن خولة بنت قيس ع) سنوطا  عبيد يحنَّس و:كالهما(، الْوِليد َأبو سنوطا عبيدطريق 
 .مرفوعاً" عنها

 
                                                 

 ].٢٤٦/ ٣ [ي غريب الحديث واألثرالنهاية ف)   ١(
 هي زوج حمـزة بـن     :القَ ي ،دمح م م أُ ،ةُيارِج النَّ م ثُ ةُيجِرز الخَ ةُيارِصنْ األَ ده قَ نِ ب سِي قَ تُنْ بِ خَولَةُ: هي)   ٢(

 بـن عجـالن     عمـان د، فخلف عليهـا النُّ    ح عنها حمزة يوم أُ    َلتقُ، واألول أصح،     غيرها :قيلو ،المطلب عبد
 ].٧/٦٢٥  في تمييز الصحابةاإلصابة، و٤/١٨٣٣  في معرفة األصحاباالستيعابانظر[، األنصاري

 .]١٩٩/ ١النهاية في غريب الحديث واألثر [ أو غيره،هو ِإنَاء من حجارة:   التور )٣(
النهاية في غريـب    انظر[،غَفْلَة، كالجمرة والضربة   وأحرقَه   شيءكَلمةٌ يقولُها الِْإنْسان ِإذَا َأصابه      :   الحس   )٤(

 .]٥٤٢/ ١٥تاج العروس ، و٣٨٥/ ١الحديث واألثر 
 .٥٨٩ ح رقم ]٢٣٢-٢٣١/ ٢٤[المعجم الكبير    )٥(
 .٢٧٣١٦ ح رقم ]٢٩٦/ ٤٥ [مسند أحمد    )٦(
/ ٧ [ بالقـضاء  الرضـا  لزوم من لْمرءا علَى يجِب عما الِْإخْبارِ ذكْر،كتاب الجنائز،     صحيح ابن حبان  )   ٧(

 .٢٨٩٢ ح رقم ]١٥٠



 ١٥٩

 :دراسة رجال اإلسناد
، ثقةٌ (١)هـ ٢٢٤ :، وقيلهـ ٢٢٣، ت وسىدالس فضلال بن محمدوهو : عارم أبو النعمان-

  . (٣)، وسماع علي بن عبد العزيز قبل االختالط)٢(فاضل اختلط آخر عمره
 .  باقي رجال اإلسناد ثقات-
 

  :الحكم على الحديث
  . (٦)، واأللباني(٥)، وشعيب األرنوؤط(٤)صححه الهيثميإسناده صحيح، و

 

********** 
  :حمه اهللاقال ابن األثير ر

﴿ رصس ( ﴾ ع (يهظْ« فافلَى حن  عيرـصالع« رِيدالَة ير صر،  وصالةَ الفجـصما  العاهسـم 
 أحـد  غَلَّـب  َأنَّـه  واألشْبه ،والنَّهار اللَّيُل وهما العصرين، طَرفَي في يقَعان ِلَأنَّهما العصرين
 (٧) .للشمس والقمر:  وعمر، والقمرينبكْرٍ ِلَأبِي :مرينكالع الْآخَرِ، علَى االسمين

    )٦١(الحديث رقم 
، عن داود بـنِ     (٨) حدثَنَا عمرو بن عونٍ، َأخْبرنَا خَاِلد      ":رحمه اهللا "قال اإلمام أبو داود     

       دونِ َأبِي الَْأسبِ برَأبِي ح نع ،نْد(٩)َأبِي ه  دبع نَأبِيـه     ، ع ـنالَةَ، عنِ فَضب قَـالَ (١٠)ِ� اللَّه  :
"    وُل اللَّهسي رنلَّمي   �عنلَّما عيمف سِ، قَالَ    :  فَكَانالْخَم اتلَولَى الصظْ عافحقُلْتُ: و :   هـذه ِإن

                                                 

 .]٣٥٠/ ٣٤[تهذيب الكمال في أسماء الرجال    )١(
المجروحين البن حبان   ، و ٢٥٠/ ٢الثقات  ، ومعرفة   ١٥٢/ ١ رواية ابن محرز     -تاريخ ابن معين    انظر[) ٢(
/ ١تـذكرة الحفـاظ     ، و ٢٨٧/ ٢٦تهذيب الكمال في أسماء الرجال      ، و ١٢١/ ٤ الضعفاء الكبير    ، و ٢٩٤/ ٢

 ].٣٧١/ ٧لسان الميزان ،و٤٠٢/ ٩، وتهذيب التهذيب ٥٠٢: وتقريب التهذيب ص، ٢١٠/ ٢الكاشف ، و٣٠٠

 .]٣٣٥ :االغتباط بمن رمي من الرواة باالختالط ص،و١١٦: المختلطين للعالئي صانظر[   )٣(

  .]٢٠/ ٥ [مجمع الزوائد ومنبع الفوائد    )٤(

 .٢٧٣١٦ ح رقم ]٢٩٦/ ٤٥ [ شعيب األرنوؤط ،: ، تحقيقدمسند أحم   )٥(

 .]٤٤٥/ ٤التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان ، و١٠٦/ ٤سلسلة األحاديث الصحيحة انظر[   )٦(
 ].٢٤٦/ ٣ [النهاية في غريب الحديث واألثر)   ٧(

 .]١٨٩: تقريب التهذيب ص[الواسطي، خالد بن عبد اهللا بن عبد الرحمن : هو   (٨)
 .]٦٣٢: تقريب التهذيب ص[، عطاء: وقيل، محجن: قيل اسمه،أبو حرب بن أبي األسود   (٩)

لـه   بن فضالة،    بن وهب بن بجرة ، وهو والد عبد اللَّه        ا :هو ابن عبد اللَّه، وقيل    : قيل،  الة الليثي ضفَ)   ١٠(
 .]٢٨٦/ ٥اإلصابة في تمييز الصحابة انظر. [صحبة ورواية، وحديثه في البصريين



 ١٦٠

 ،حافظْ علَى الْعصرينِ  : جزَأ عنِّي، فَقَالَ  ساعاتٌ ِلي فيها َأشْغَاٌل فَمرني بَِأمرٍ جامعٍ ِإذَا َأنَا فَعلْتُه أَ          
صلَاةُ قَبَل طُلُوعِ الـشَّمسِ، وصـلَاةُ قَبـَل         : وما الْعصرانِ؟، فَقَالَ  : وما كَانَتْ من لُغَتنَا، فَقُلْتُ    

 .(١)"غُروبِها
 

 :تخريج الحديث
، (٤)وابن قانع ،  (٣)وأخرجه الفسوي بمثله، من طريق محمد بن خالد،        (٢)أخرجه ابن أبي عاصم   

مـن طريـق    ) ستتهم بنحوه (،  (٨)المزيو ،(٧)والبيهقي،  (٦)، وأبو نعيم األصبهاني   (٥)والطبراني
 . بمثله، من طريق إسحاق بن شاهين(٩)عمرو بن عون، وأخرجه الطبري

من ) همثالثت( بمثله،   (١٢) بمثله، وأبو نعيم األصبهاني    (١١)والحاكمبنحوه،   (١٠)وأخرجه الطحاوي 
 ،وإسـحاق بـن شـاهين      ،وعمرو بن عون   ، محمد بن خالد   :أربعتهم(،  وهب بن بقية  طريق  

 .عن خالد بن عبد اهللا به) وهبو
 :دراسة رجال اإلسناد

 ،  فعقّ عنه أبوه بفرس-وسلم صلّى اللَّه عليه- ولد في حياة النبي ،الة الليثيضعبد اهللا بن فَ-
، وقـال ابـن     (١٣)ا تَصح لَه صحبةٌ، عداده في التَّابِعين      لَ:  فقال أبو نعيم   مختلف في صحبته،   

  .( ١٥) أنه غير صحابي:صوابوال، (١٤)من أوالد الصحابة له رؤية ورواية مرسلة: حجر
                                                 

 .٤٢٨ ح رقم ]١١٦/ ١ [الصلَوات وقْت علَى الْمحافَظَة في باب، كتاب الصالة،  داوديسنن أب)   ١(
 . ٩٣٩ ح رقم ]١٩٣/ ٢ [اآلحاد والمثاني )   ٢(
 .]٣٤١/ ١[المعرفة والتاريخ)    ٣(
 .]٣٢٥/ ٢[معجم الصحابة )    ٤(
 . ٨٢٦ ح رقم ]٣١٩/ ١٨[المعجم الكبير )    ٥(
 .٥٦٥٣ ح رقم ]٢٢٨٤/ ٤ [معرفة الصحابة )   ٦(
 .٢١٨٨ ح رقم ]٦٨٢/ ١ [السنن الكبرى)   ٧(
 .]٤٣٢/ ١٥[تهذيب الكمال في أسماء الرجال)   ٨(

 .]٥٦٥/ ١١[تاريخ الطبري )    ٩(
 .٩٩٦ ح رقم ]٣٢/ ٣[شرح مشكل اآلثار    (١٠)

 .]١٩٩/ ١[المستدرك على الصحيحين )   ١١(
 .٥٦٥٣ ح رقم ]٢٢٨٤/ ٤ [ ألبي نعيم،معرفة الصحابة)   ١٢(
 .] ١٧٤٨/ ٣[   نفس المرجع السابق )١٣(
 .]٣١٧:  ص[تقريب التهذيب    )١٤(

، ١٧٤٨/ ٣معرفة الصحابة ألبي نعيم     ، و ١٣٦/ ٥الجرح والتعديل   ، و ١٧٠/ ٥التاريخ الكبير   انظر  [   (١٥)
/ ٣أسـد الغابـة     ،  ٤٣٠/ ١٥ال  تهذيب الكمال في أسماء الرج    ، و ٩٦٢/ ٣االستيعاب في معرفة األصحاب     و

 .]٣١٧: تقريب التهذيب ص، و١٨/ ٥اإلصابة في تمييز الصحابة ، و٢٥٨



 ١٦١

 .  باقي رجال اإلسناد ثقات-
  :الحكم على الحديث

 . ( ٢)، واأللباني )١(إسناده صحيح، حيث صححه الحاكم ووافقه الذهبي

********** 
  :قال ابن األثير رحمه اهللا

 وصالةٌ ،الشمسِ طلوع قبل صالةٌ: قَاَل العصران؟ وما: قيَل« الْحديث، في تفسيرهما جاء وقد
 (٣) .»غُروبها قبل

 
 .سبق تخريجه وبيان معانيه، في الحديث السابق *)( 

********** 
  :قال ابن األثير رحمه اهللا

 (٤) . »الْجنَّةَ دخل العصرين صلَّى من« يثُالْحد ومنْه) س(

 
 )٦٢(الحديث رقم 

: حدثَنَا هدبةُ بن خَاِلد، قَاَل: ، قَاَل(٥)حدثَنَا ابن َأبِي داود ": رحمه اهللا "قال اإلمام الطحاوي  
اممثَنَا هدحقَاَل( ٦)و ، :يعبةَ الضرمو جي َأبثَندكْرٍ(٧)حَأبِي ب ن(٨)، ع  َأبِيـه ـنـنِ  �( ٩)، عع ،

نَّةَ: "  قَاَل �النَّبِيخََل الْجنِ ديرصلَّى الْعص ن( ١٠) "م . 
 
 

                                                 

 .]١٩٩/ ١[المستدرك على الصحيحين    (١)
  .]٥٩٩/ ١صحيح الجامع الصغير وزيادته ، و٤٢٨/ ٤سلسلة األحاديث الصحيحة انظر[  (٢)

 ].٢٤٦/ ٣ [النهاية في غريب الحديث واألثر)   ٣(
 ].٢٤٧/ ٣ [النهاية في غريب الحديث واألثر )  ٤(

 .]٣٩٣/ ١٣سير أعالم النبالء [،ِإبراهيم بن َأبِي داود سلَيمان بنِ داود اَألسدي: هو   (٥)
 .]٥٧٤: تقريب التهذيب ص[،أبو عبد اهللا البصري، همام بن يحيى بن دينار:    هو(٦)
 .]٥٦١: تقريب التهذيب ص [، أبو جمرة، مشهور بكنيته،ضبعينصر بن عمران بن عصام ال:    هو(٧)
 .]٦٢٤: تقريب التهذيب ص[،  اسمه عمرو أو عامر،أبو بكر ابن أبي موسى األشعري:    هو(٨)
 .٥٩عبد اهللا بن قيس، سبقت ترجمته حديث رقم :    هو(٩)

 .٩٩٨ ح رقم ]٣٣/ ٣ [شرح مشكل اآلثار    (١٠)



 ١٦٢

 :تخريج الحديث
 (٥)والبـزار  ،(٤)الدارمي، و (٣)، وأحمد (٢)مسلم، و (١)تفرد الطحاوي بهذا اللفظ، وأخرجه البخاري     

، ( ١١)والبغوي ،(١٠)والبيهقي ،(٩)وابن حبان ، (٨)، والدوالبي(٧)صلي يعلى المووأب، و(٦)الرويانيو
  . بههمام بن يحيى بن دينارمن طريق ) جميعهم بلفظة البردين(

 
 :دراسة رجال اإلسناد

 . جميع رجال اإلسناد ثقات-
 

  :الحكم على الحديث
 . ( ١٤)، واأللباني( ١٣)حسين سليم أسد، و( ١٢)صححه شعيب األرنوؤطوإسناده صحيح، 

 
 

********** 
 

                                                 

 .٥٧٤ ح رقم ]١١٩/ ١[ الفَجرِ صالَة فَضِل باب، الصالَة مواقيت ب كتَا،صحيح البخاري   (١)
 علَيهِما والْمحافَظَة والْعصرِ، الصبحِ صلَاتَيِ فَضِل باب،  الصلَاةَ ومواضعِ الْمساجِد  كتَاب ،صحيح مسلم    (٢)

 .٦٣٥ ح رقم ]٤٤٠/ ١[
 .١٦٧٣٠ ح رقم ]٢٨٩/ ٢٧ [مسند أحمد    (٣)
 .١٤٦٥ ح رقم ]٨٩٣/ ٢[ الْعصرِ وصلَاة الْغَداة صلَاة فَضِل باب،كتاب الصالة، سنن الدارمي   (٤)
 .٣٠٩٥ ح رقم ]٩٥/ ٨ [مسند البزار    (٥)
 .٥١٥ ح رقم ]٣٣٨/ ١ [مسند الروياني  (٦)
 .٧٢٦٥ ح رقم ]٢٤٨/ ١٣ [مسند أبي يعلى الموصلي  (٧)
 .٦٦٨ ح رقم ]٣٧٣/ ١ [نى واألسماء الك  (٨)
 ح رقـم    ]٣٢/ ٥ [ بـردينِ  والْغَـداةَ  الْعصر وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى النَّبِي تَسمية ذكْر،  صحيح ابن حبان    (٩)

١٧٣٩. 
 .٢١٨٤ ح رقم ]٦٨١/ ١ [السنن الكبرى   (١٠)
 .٣٨١ ح رقم ]٢٢٧/ ٢ [ والْعصرِ الْفَجرِ صالة فَضِل باب ، شرح السنة  (١١)
 .١٦٧٣٠ ح رقم ]٢٨٩/ ٢٧ [ شعيب األرنوؤط: ، نتحقيقمسند أحمد   (١٢)
 .١٤٦٥ ح رقم ]٨٩٣/ ٢[ حسين سليم أسد: ، بتحقيقسنن الدارمي   (١٣)
 .]١٠٩/ ١ [، لأللباني،صحيح الترغيب والترهيب   (١٤)



 ١٦٣

  :قال ابن األثير رحمه اهللا
 الغَاِئط ِإلَى يحتَاج الَّذي هو »معتَصرهم ليعتَصر الفجر قبَل يَؤذِّن َأن بِلَالًا أمر َأنَّه« وفيه) هـ(

 (١) .والمستَخْفَى الملْجأ وهو العصر، َأوِ العصر، من وهو وقْتها، دخول قَبَل للصالة ليتأهب

 
 .بمعناهلم أعثر عليه بنفس لفظة ابن االثير، وعثرت عليه ، )٦٣(الحديث رقم 

حـدثَنَا  : حدثَنَا زهير، قَالَ  :  حدثَنَا َأحمد بن يونُس، قَالَ     ":رحمه اهللا "قال اإلمام البخاري  
    ثْمَأبِي ع نع ،يمالتَّي انملَيس يدالنَّه (٢)ان     ودعسنِ مب اللَّه دبع نع ،�  نِ النَّبِيالَ " : قَاَل �، ع

   كُمدَأح ننَعمي-     نْكُما مدَأح َأو -        َؤذِّني فَِإنَّه ،ورِهحس نبِالٍَل م ٍل     - َأذَاني بِلَينَادي َأو -  جِعرِلي
 وقَاَل بَِأصابِعه ورفَعها ِإلَى فَوقُ      "– َأوِ الصبح    -، ولَيس َأن يقُوَل الفَجر      اِئمكُمقَاِئمكُم، وِلينَبه نَ  

بِسبابتَيه ِإحداهما فَوقَ اُألخْرى، ثُم مدها عن       " : ِإلَى َأسفَُل حتَّى يقُوَل هكَذَا وقَاَل زهير       (٣)وطَْأطََأ
ينمياِلهمشو (٥)" (٤)ه  .  

 :تخريج الحديث
  القطان، يحيىمن طريق بنحوه (٧) وكذلكيزِيد بن زريعٍ، بنحوه، من طريق (٦)أخرجه البخاري
) يزيد ويحيى وإسـماعيل   : ثالثتهم( ،   ِإسماعيل بن ِإبراهيم    بنحوه، من طريق   (٨)وأخرجه مسلم 

 . بهسلَيمان التَّيميعن 
 

  :دراسة رجال اإلسناد
 .  جميع رجال اإلسناد ثقات-

********** 
                                                 

 ].٢٤٧/ ٣ [النهاية في غريب الحديث واألثر)   ١(
 .]٣٥١: تقريب التهذيب ص [،عمرو بن لم بن الرحمن عبد:   هو )٢(
 .]١١٠/ ٣النهاية في غريب الحديث واألثر [أي خفض، :   طأطأ )٣(
عتَرِضا ثُم يعم   كََأنَّه جمع بين ِإصبعيه ثُم فَرقَهما ِليحكي صفَةَ الْفَجرِ الصادق ِلَأنَّه يطْلُع م             َ :قال ابن حجر     )٤(

فَِإنَّه يظْهر في َأعلَى السماء ثُم ينْخَفض وِإلَى ذَِلك َأشَار بِقَوِلـه            ،  الُْأفُقَ ذَاهبا يمينًا وشمالًا بِخلَاف الْفَجرِ الْكَاذبِ      
 .]١٠٥/ ٢فتح الباري البن حجر [،رفَع وطَْأطََأ

 .٦٢١ ح رقم ]١٢٧/ ١ [الفَجرِ قَبَل اَألذَانِ بابكتاب األذان، ، صحيح البخاري   )٥(
 .٥٢٩٨ ح رقم ]٥٢/ ٧ [واُألمورِ الطَّالَق في اِإلشَارة بابصحيح البخاري، كتاب الطالق،    )٦(
ـ  الواحـد  خَبرِ ِإجازة في جاء ما بابنفس المرجع السابق، كتاب أخبار اآلحاد،          )٧(  اَألذَانِ فـي  صدوقال

الَةالص٧٢٤٧ح رقم ] ٨٧/ ٩ ... [،و . 
 ح  ]٧٦٨/ ٢....[ الْفَجرِ، بِطُلُوعِ يحصُل الصومِ في الدخُوَل َأن بيانِ باب، كتاب الصيام،    صحيح مسلم    )٨(

 .١٠٩٣رقم 



 ١٦٤

 :قال ابن األثير رحمه اهللا
 رِوايـة  وفـي  »ِإعـصار  ولذَيلها متَطيبةً بِه مرت امرأةً أن« هريرةَ َأبِي حديث وفي) هـ(
 وهـي  ،مـستطيالً  الـسماء  ِإلَـى  عدالصا الغُبار: والعصرة واِإلعصار ،غُبار َأي »عصرة«

 (١) .اَألعاصير من تُثير الريح بِما فشبهه الطِّيب، فَوح من العصرة وتكون :قيَل ،الزوبعة

 
  )٦٤(الحديث رقم 

عن عاصمِ بـنِ    ،  (٢) حدثَنَا محمد بن كَثيرٍ، حدثَنَا سفْيان      ":رحمه اهللا "قال اإلمام أبوداود  
 وجد منْهـا رِيـح      امرَأةٌلَقيتْه  : ، قَالَ �عبيد اللَّه، عن عبيد مولَى َأبِي رهمٍ، عن َأبِي هريرةَ         

ولَـه  : نَعم، قَـالَ : يا َأمةَ الْجبارِ، جِْئت من الْمسجِد؟ قَالَتْ     : ، فَقَالَ وِلذَيلها ِإعصار  ينْفَح،   الطِّيبِ
لَا تُقْبُل صلَاةٌ ِلامرَأة تَطَيبـتْ      ":  يقُولُ �ِإنِّي سمعتُ حبي َأبا الْقَاسمِ      : نَعم، قَالَ : تَطَيبت؟ قَالَتْ 

ةنَابالج نا ملَهَل غُسفَتَغْتَس جِعتَّى تَرح ،جِدسذَا الْم(٣)" ِله. 
 :تخريج الحديث

من طريق سفيان ) بنحوهأربعتهم (، ( ٧)البيهقي، و(٦)أحمد، و ( ٥)، والحميدي(٤)ابن ماجهجه أخر
 .ابن عيينة
من طريق ) ثالثتهم بنحوه(، ( ١٠) يعلى الموصليوأب، و( ٩)عبد بن حميد، و( ٨)ابن الجعدوأخرجه 

ـ    بنحوه، من طريق شعبة بن الحجـاج،         (١١)وأخرجه أحمد شريك بن عبد اهللا،      ن وأخرجـه اب
 ،عيينةسفيان بن   : أربعتهم(من طريق سفيان الثوري،     ) كالهما بنحوه (،   (١٣)، والمزي (١٢)حبان

 .عن عاصم بن عبيد اهللا به )وسفيان الثوري، وشعبة بن الحجاج، وشريك بن عبد اهللا
                                                 

 ].٢٤٧/ ٣ [النهاية في غريب الحديث واألثر)    ١(
  .]٢٤٤: تقريب التهذيب ص[، بن مسروق الثوري ن سعيدسفيان ب:    هو(٢)
 .٤١٧٤ ح رقم ]٧٩/ ٤  [ِللْخُروجِ تَتَطَيب الْمرَأة في جاء ما باب، التَّرجِل كتَاب، داوديسنن أب    (٣)
 . ٤٠٠٢ح رقم   ]١٣٢٦/ ٢[ النِّساء فتْنَة باب، كتاب الفتن، سنن ابن ماجه   (٤)
 .١٠٠١ح رقم  ]١٩٦/ ٢ [سند الحميديم   (٥)
 .٧٣٥٦ح رقم  ]٣١١/ ١٢ [مسند أحمد    (٦)
 .٥٩٩٤ح رقم  ]٢٣٧/ ٤[معرفة السنن واآلثار    (٧)
 .٢٢٦٨ح رقم  ]٣٣٠: ص[مسند ابن الجعد    (٨)
 . ١٤٦١ح رقم  ]٤٢٥: ص[المنتخب من مسند عبد بن حميد    (٩)

 .٦٤٧٩ رقمح ]٣٦٦/ ١١[مسند أبي يعلى الموصلي    (١٠)
 . ٧٩٥٩ ح رقم ]٣٣٩/ ١٣ [مسند أحمد    (١١)
 .]١٢٨/ ٢ [المجروحين البن حبان   (١٢)
 .]٢٢٠/ ١٩[تهذيب الكمال في أسماء الرجال   (١٣)



 ١٦٥

 مختصراً، من طريق (٢)يالنسائ وأخرجه بسرِ بنِ سعيد، مختصراً، من طريق (١)وأخرجه مسلم
رضـي  "عن َأبِي هريرةَ    ) والرجل الثقة  بسرِ بنِ سعيد  كالهما  ( بن سليم عن رجٍل ثقة،       صفوان
 .مرفوعاً" اهللا عنه
  وهـو  - بنحوه، من طريق عبد الرحمن بن الحارث بن أبي عبيد عن جده            (٣) البيهقي وأخرجه

 .  به-رهم أبي مولى عبيد
 

 :دراسة رجال اإلسناد
ـ  ١٣٢ت   ، بـن عاصـم بـن عمـر بـن الخطـاب القرشـي              عاصم بن عبيد اللَّه   - ، هـ

 .(٤)ضعيف:وهو
 
: ، وذكره ابن حبان في الثقات وقال      (٦)وثقه العجلي ،   (٥) مولى أبي رهم   عبيد بن َأبي عبيد،    -

سـكت  و،  (٨)نفردا فَبطل اِلاحتجاج بِه ِإذا      ،ء كثيراً ىكَان ممن يخط  : ، وقال مرة  (٧)يكتب حديثه 
، وقال ابن ( ١٢)وثق :، وقال الذهبي( ١١)مجهول: قال العقيلي، و( ١٠) حاتم، وأبو( ٩)خاريعنه الب
 .( ١٣)مقبول :حجر

 . مقبول: قال الباحث
 
 

                                                 

ـ  وَأنَّها فتْنةٌ، علَيه يتَرتَّب لَم ِإذَا الْمساجِد ِإلَى النِّساء خُروجِ باب، كتاب الصالة،    صحيح مسلم   (١)  تَخْـرج  الَ
  .  ٤٤٤ح رقم ]٣٢٨/ ١[ مطَيبةً

 .٥١٢٧  ح رقم]١٥٣/ ٨  [الطِّيبِ من الْمرَأة اغْتساُلي، كتاب الزينة،باب سنن النسائ  (٢)
 .٥٣٧٦ح رقم  ]١٩١/ ٣  [طيبا تَمس لَا ِللصلَاة الْمسجِد تَشْهد الْمرَأة باب، السنن الكبرى  (٣)
/ ٥تهذيب التهـذيب    ، و ٢٨٥: تقريب التهذيب ص  ، و ٥٠٤/ ١٣تهذيب الكمال في أسماء الرجال      انظر  [  (٤)
٤٦[.  
 .]٢١٩/ ١٩[تهذيب الكمال في أسماء الرجال    (٥)
 .]١١٧/ ٢ [الثقات    معرفة (٦)
 .]١٣٥/ ٥[الثقات    (٧)
 .]١٢٩/ ٢[المجروحين البن حبان    (٨)
 .]٤٥٣/ ٥ [التاريخ الكبير    (٩)

 .]٤١١/ ٥ [الجرح والتعديل    (١٠)
 .]٣٨٠/ ٣ [الضعفاء الكبير   (١١)
 .]٦٩١/ ١[الكاشف    (١٢)
 .]٣٧٧:  ص[تقريب التهذيب   (١٣)



 ١٦٦

 
   :الحكم على الحديث
 :إسناده ضعيف، فيه

 عبد الرحمن بن الحارث بن أبي  ضعيف، ولقد توبع من قبل: عاصم بن عبيد اللَّه بن عاصم-
 .رواية البيهقي كما في التخريج عبيد، كما في 

، كما   وبسر بن سعيد   مقبول، ولقد تابعه رجٌل مبهم ثقةٌ     : عبيد بن َأبي عبيد، مولى أبي رهم       -
 .النسائي كما في التخريج و  مسلم،في رواية

حـسين سـليم   ، وقال (١) وإسناده ضعيف،حتمل للتحسينم: والحديث قال فيه شعيب األرنوؤط    
 .( ٢)يه ضعيفانإسناده ف: أسد
 . وعليه يرتقي الحديث إلى الحسن لغيره:قلت

 
 

********** 
 
 

  :قال ابن األثير رحمه اهللا
 هو»عصر علَى ِإلَيها مسيره في -وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى- اللَّه رسوُل سلَك« خَيبر حديث وفي

 .(٣)وسلم عليه اللَّه صلَّى" النبي بِه صلَّى مسجد وعنده الفُرع، ووادي نَةالْمدي بين جبٌل: بِفَتْحتَينِ

 
  )٦٥(الحديث رقم 

 .لم أعثر على تخريج له      
 

********** 
 

                                                 

 .٧٣٥٦ح رقم  ]٣١١/ ١٢ [ شعيب األرنوؤط: ، بتحقيقمسند أحمد  (١)
 .٦٤٧٩ح رقم ]٣٦٦/ ١١[   حسين سليم أسد:، بتحقيقمسند أبي يعلى الموصلي  (٢)

 ].٢٤٧/ ٣ [النهاية في غريب الحديث واألثر )   ٣(



 ١٦٧

  :قال ابن األثير رحمه اهللا
 ،الهبـوب  يدةُشد: عاصف وريح ،هبوبها اشتد َأيِ »الريح عصفَت ِإذَا كَان«فيه  *  ﴾عصفَ﴿

قَدو ري تَكَرف يثد(١) .الْح 

  )٦٦(الحديث رقم 
: بن وهـبٍ، قَـالَ    عبد اهللا   ِ، َأخْبرنَا   (٢)حدثَني َأبو الطَّاهر  ": رحمه اهللا " قال اإلمام مسلم  

 كَان:  َأنَّها قَالَتْ�، زوجِ النَّبِي سمعتُ ابن جريجٍ، يحدثُنَا عن عطَاء بنِ َأبِي رباحٍ، عن عاِئشَةَ
  النَّبِي�   يحالر فَتصـلَتْ           ": ، قَالَ ِإذَا عسا ُأرم رخَيا، ويها فم رخَيا، وهرخَي َألُكِإنِّي َأس مالله

وِإذَا تَخَيلَت السماء، تَغَير  :  ، قَالَتْ  "هبِه، وَأعوذُ بِك من شَرها، وشَر ما فيها، وشَر ما ُأرسلَتْ بِ           
لَونُه، وخَرج ودخََل، وَأقْبَل وَأدبر، فَِإذَا مطَرتْ، سري عنْه، فَعرفْتُ ذَِلك في وجهِـه، قَالَـتْ                

فَلَما رَأوه عارِضا مستَقْبَِل َأوديـتهِم      {: قَوم عاد لَعلَّه، يا عاِئشَةُ كَما قَاَل      : " فَسَألْتُه، فَقَالَ : عاِئشَةُ
  .( ٤) "( ٣)}قَالُوا هذَا عارِض ممطرنَا

 
 :تخريج الحديث

 من طريق سليمان بن يسار، عن عائشة)  كالهما بنحوه(، (٦)، ومسلم(٥)أخرجه البخاري
 . مرفوعاً-رضي اهللا عنها-
 

 :دراسة رجال اإلسناد
  ،(٨)، ثقةٌ فاضل( ٧)بعدها :، وقيلهـ ١٥٠، ت عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج القرشي-

                                                 

 .مرجع السابق نفسهال)    ١(
 .]٨٣: تقريب التهذيب ص[، أحمد بن عمرو بن عبد اهللا بن عمرو بن السرح:     هو(٢)
 .]٢٤: آية[ األحقاف    سورة (٣)
 ح  ]٦١٦/ ٢ [بِالْمطَرِ والْفَرحِ والْغَيمِ، الريحِ يةرْؤ عنْد التَّعوذ باب،  اِلاستسقَاء صلَاة كتَاب،صحيح مسلم     (٤)
 .٨٨٩رقم 

 آيـة :األحقـاف " }َأوديتهِم مستَقْبَِل عارِضا رَأوه فَلَما{: قَوِله باب، كتاب تفسير القرآن،     صحيح البخاري    )٥(
 .٤٨٢٨ ح رقم ]١٣٣/ ٦ "[٢٤

 ]٦١٦/ ٢ [بِـالْمطَرِ  والْفَرحِ والْغَيمِ، الريحِ رْؤية عنْد التَّعوذ بابء،  ، كتاب صالة اإلستسقا   صحيح مسلم    )٦(
 .٨٩٩ح رقم 

 .]٣٣٨/ ١٨[تهذيب الكمال في أسماء الرجال    (٧)
/ ٥الجرح والتعـديل    ، و ١٠٣/ ٢الثقات  ، ومعرفة   ١٤٣:  رواية الدارمي ص   -تاريخ ابن معين    انظر[   (٨)

/ ١المؤتلف والمختلف للدارقطني    ، و ٢٣٠: مشاهير علماء األمصار ص   ، و ٩٣/ ٧بن حبان   الثقات ال ، و ٣٥٦



 ١٦٨

، التـي ال يقبـل حـديثها إال         )١(ذكره ابن حجر في المرتبة الثالثة     حيث   :التدليس: فيه علتان 
 . شيخه كما في الحديثبالتصريح بالسماع، ولقد صرح بالسماع من

   .( ٢)سل عن عطاء بن أبي رباح ولم يذكر أنه أر:واإلرسال
، وهـو  ،(٣)بعدها: وقيل المشهور، على هـ ١١٤، ت المكي محمد أبو ،عطاء بن َأبي رباح  -
 .( ٥)"رضي اهللا عنها"، ولم يذكر أنه أرسل عن عائشة لكنه كثير اإلرسال،(٤) فاضٌلثقةٌ
 . باقي رجال اإلسناد ثقات -

********** 
  :قال ابن األثير رحمه اهللا

﴾فَرصهـ(﴿ع (يهد لَا« فضعر يشَج ينَةدفُورٍل إلّا الْمصٍقَتَـبٍ  ع« وه ـه  أحدانيدـه  ،عوجمع :
 (٦)  .عصافير

 .لم أعثر عليه بنفس لفظة ابن االثير، وعثرت عليه بلفظ مقارب،  )٦٧(الحديث رقم 
 الْعلَاء، َأن زيد بن الْحبابِ حدثَهم حدثَنَا        حدثَنَا محمد بن  ": رحمه اهللا "قال اإلمام أبو داود   

، ( ٧)مولَى عثْمان بنِ عفَّان، َأخْبرنَا عبد اللَّه بن َأبِي سفْيان، عن عدي بنِ زيد سلَيمان بن كنَانَةَ

                                                                                                                                            

/ ٢ميـزان االعتـدال   ، و٣٤٩: من تكلم فيه وهو موثق ت الرحيلـي ص     ، و ١٤٢/ ١٢تاريخ بغداد   ، و ٥٣٢
 ].٤٠٢/ ٦ تهذيب التهذيب ، و٣٦٣:  تقريب التهذيب ص، و٦٦٦/ ١الكاشف ، و٦٥٩

 .]٤١:  ص[طبقات المدلسين    )١(

 .]٢٢٩:  ص[جامع التحصيل   (٢)
 .]٦٩/ ٢٠[تهذيب الكمال في أسماء الرجال    (٣)
 .]٣٩١:  ص[تقريب التهذيب   (٤)
 .]٢٣٧: ص[التحصيل   جامع   (٥)

 ].٢٤٨/ ٣ [النهاية في غريب الحديث واألثر)   ٦(
صـحابي  : ته، والراجح أنـه ،مختلف في صحبته، وجزم ابن عبد البر بصحبذاميي بن زيد الج   دع:   هو   (٧)

 االستيعاب في معرفة األصـحاب      انظر[له حديث واحد في الكتب التسعة عند أبي داود،          سكن المدينة،   جليل،  
 .]٣٩٢/ ٤اإلصابة في تمييز الصحابة ، و١٠٦٠/ ٣



 ١٦٩

، ( ٣) لَا يعـضد ، وشَجره ( ٢)لَا يخْبطُ:  برِيدا(١) الْمدينَة  كُلَّ نَاحية من�حمى رسوُل اللَّه :" قَاَل
   .( ٤)"ِإلَّا ما يساقُ بِه الْجمُل 

 
 :تخريج الحديث

، مـن طريـق     (٦) نعيم و أب ، من طريق عبدة بن عبد اهللا الصفار، وأخرجه        (٥)لطبرانيأخرجه ا 
 .الحباب به ، عن زيد بن )كالهما بنحوه(محمد بن العالء، 
 :وللحديث شواهد

 -مـا رضي اهللا عنه  - عباس بنا بن حوشب، عن     شَهربنحوه، من طريق     (٧)حيث أخرج أحمد  
عن الْحارِث بنِ رافعِ    من طريق   ) كالهما بنحوه (،  (٩)، والبيهقي (٨)وأخرجه ابن حبان  مرفوعاً،  

ابِرمن طريق  ) كالهما بنحوه (،  (١١)والبيهقي ،(١٠)وأخرجه الحاكم  مرفوعاً،   -رضي اهللا عنه  -ج
مرفوعاً" -رضي اهللا عنه-عامر بن سعد بن أبي وقاص، عن أبيه سعد. 

 
 :دراسة رجال اإلسناد

صدوق حسن الحديث، يخطـئ فـي أحاديـث     : وهو،(١٢) سبقت دراسته :زيد بن الْحبـاب    -
 .الثوري

 
                                                 

ريـد  أن الب: هو المسافة بين كل منزلين من منازل الطريق، وهي أميال اختلف في عددها، وقيل         :   البريد  (١)
النهاية في غريب الحديث    ، و ٣٥/ ١معجم البلدان   انظر[،  ، وبالشام وخراسان ستة أميالً    بالبادية اثنا عشر ميالً   

 .]١١٦/ ١واألثر 
 .]٧/ ٢النهاية في غريب الحديث واألثر [ضرب الشَّجرِ بِالْعصا ليتنائر ورقُها، هو : الْخَبط   (٢)
  .]٢٥١/ ٣نهاية في غريب الحديث واألثر ال[، يقْطع  ال َأي:   ال يعضد(٣)
 .٢٠٣٦ ح رقم ]٢١٧/ ٢  [الْمدينَة تَحرِيمِ في باب، الْمنَاسك كتَاب،سنن أبي داود   (٤)
 .٢٧٢ ح رقم ]١١١/ ١٧ [المعجم الكبير    (٥)
 .٥٥٠٠ ح رقم ]٢١٩٤/ ٤ [معرفة الصحابة    (٦)
 .٢٩٢٠ح رقم ] ٩٠/ ٥ [سند أحمد     م(٧)
 .٣٧٥٢ ح رقم ]٦٨/ ٩ [ الرسول حرمِ شَجر يعضد َأن عن الزجرِ ذكْر،صحيح ابن حبان    (٨)
 ح  ]٣٢٨/ ٥  [وسـلَّم  علَيه اُهللا صلَّى النَّبِي حماه موضعٍ بِكُلِّ الشَّجرِ قَطْعِ كَراهية اب،بالكبرى السنن    (٩)
 .٩٩٧٩رقم 

 .]٤٨٥/ ١[ على الصحيحين المستدرك  (١٠)
/ ٥  [صـيدا  فيـه  َأصـاب  َأو الْمدينَـة  حرمِ شَجرِ من قَطَع من سلْبِ في ورد ما باب، السنن الكبرى   (١١)
 .٩٩٧٥ح رقم ]٣٢٧
 .١٥   انظر حديث رقم (١٢)



 ١٧٠

 
  .(١)، مولى عثمان بن عفانسلَيمان بن كنانة القرشي اُألموِي -
  . (٤)مجهول الحال: ، وقال ابن حجر( ٣)شيخ: ، وقال الذهبي( ٢)ال أعرفه: ال أبو حاتمق

 . مجهول الحال: قال الباحث

 . ( ٥)هـ ١٣٩ ، ت مولى ابن َأبي أحمد، الحجازيعبد اللَّه بن َأبي سفيان -
 ،( ٨)قثو: ي، وقال الذهب( ٧)هابن القطان ال يعرف حال، وقال  ( ٦)ذكره ابن حبان في الثقات 

 .( ٩)مقبول: وقال ابن حجر
 . مقبول :قال الباحث

 .باقي رجال اإلسناد ثقات  -
 

   :الحكم على الحديث
 :إسناده ضعيف، فيه

 .مجهول الحال، ولم يتابع: سلَيمان بن كنانة -
 .مقبول، ولم يتابع: عبد اللَّه بن َأبي سفيان -

 .( ١١)وضعفه األلباني، ( ١٠)والحديث سكت عنه ابن حجرفي الفتح
رضي اهللا -قال الحاكم عن شاهد سعدوللحديث شواهد صحيحة، كما في التخريج السابق، ف

 .( ١٣) بالشواهدصحيح :، وقال األلباني عن الحديث( ١٢)صحيح على شرط مسلم: -عنه

********** 
                                                 

 .]٥٨/ ١٢ [تهذيب الكمال في أسماء الرجال   (١)
 .]١٣٧/ ٤ [الجرح والتعديل    (٢)
 .]٤٦٣/ ١[الكاشف    (٣)
 .]٢٥٤:  ص[تقريب التهذيب   (٤)
 .]٤٨/ ١٥[تهذيب الكمال في أسماء الرجال    (٥)
 .]٣٧/ ٧ [الثقات    (٦)
 .]٢٤١/ ٥[تهذيب التهذيب   (٧)
 .]٥٥٨/ ١[الكاشف    (٨)
 .]٣٠٦:  ص[تقريب التهذيب   (٩)

 .]٨٥/ ٤ [فتح الباري البن حجر   (١٠)
 ].٣٦ / ٥[ وضعيف سنن أبي داودصحيح   (١١)
 .]٤٨٥/ ١[المستدرك على الصحيحين    (١٢)
 .]٧٠٩/ ٧ [سلسلة األحاديث الصحيحة    (١٣)



 ١٧١

  :قال ابن األثير رحمه اهللا
نْهميثُ ودرٍ حدنوا«بامي نذَا علا هصي»لعنعمَل يالر وجعنةً: الملتويالمم(١)  أي خذوا عنه ي. 

 
  )٦٨(الحديث رقم 

 .لم أعثر على تخريج له      

********** 
  :قال ابن األثير رحمه اهللا

: ويقُـولُ  صنَمه رْأسِ علَى فيضعه والزبد بالجبن يْأتي كَان صنَم لرجٍل كَان َأنَّه« وفيه) هـ(
،ماطْع اءان فَجلُبن فََأكََل ثُعبد الْجبوالز َل ثُمصلَى عْأسِ عنَمِ رالص« باَل َأي . ـانلُبالثُّع: ذَكـر 

 (٢). الثَّعالب

  )٦٩(الحديث رقم 
 .لم أعثر على تخريج له      

********** 
  :قال ابن األثير رحمه اهللا 
 (٣) والْحاجة الضياع من يمنَعهم َأي»لَألرامِل عصمةٌ اليتَامى ثماُل«:طَاِلبٍ َأبِي شعر  ومنْه]هـ[

 
  )٧٠(الحديث رقم 

: حدثَنَا َأبو قُتَيبـةَ، قَـالَ     :  حدثَنَا عمرو بن علي، قَالَ     ": رحمه اهللا "قال اإلمام البخاري  
سمعتُ ابن عمر يتَمثَُّل بِشعرِ َأبِـي       ":  بن عبد اللَّه بنِ دينَارٍ، عن َأبِيه، قَالَ        حدثَنَا عبد الرحمنِ  

 .( ٧) "( ٦)اليتَامى عصمةٌ ِللَْأرامِل( ٥)ثماُل... بِوجهِه ( ٤)وَأبيض يستَسقَى الغَمام: طَاِلبٍ
                                                 

 ].٢٤٨/ ٣ [النهاية في غريب الحديث واألثر)   ١(
 .مرجع السابق نفسهال)   ٢(
 ].٢٤٩/ ٣ [النهاية في غريب الحديث واألثر)  ٣(

 .]٣٢٦/ ١ النهاية في غريب الحديث واألثر انظر[هطول المطر، :  هنايعني البرد، والمراد: الغمام  (٤)
 .]٢٢٢/ ١النهاية في غريب الحديث واألثر [،هو المطْعم في الشِّدة: وقيَل،الملْجأ والغياث:- بِالْكَسرِ-الثِّمال(٥)
 من الفَرِيقَين علَى انْفراده أرامـُل، وهـو بالنَّـساء    ويقَاُل لكُّل واحد،المساكين من رِجال ونساء  : الَْأرامُل  (٦)

النهاية [،الَْأرمُل الَّذي ماتَتْ زوجتُه، والَْأرملَةُ الَّتي ماتَ زوجها       و ،أخَص وَأكْثَر استعمالًا، والواحد َأرمُل وَأرملَةُ     
 .]٢٦٦/ ٢في غريب الحديث واألثر 

 .١٠٠٨ح رقم ]٢٧/ ٢[ قَحطُوا ِإذَا اِلاستسقَاء اِإلمام النَّاسِ سَؤاِل باب، الجمعة كتَاب،اريصحيح البخ  (٧)



 ١٧٢

 : تخريج الحديث
 .ون مسلمتفرد به البخاري د

 :  دراسة رجال اإلسناد
  .( ٢)بعدها: هـ، وقيل٢٠٠، ت ( ١)يريع سلم بن قتيبة الشَ: واسمهَأبو قتيبة -

، وذكره ابـن    (٥)، وأبو زرعة  (٤)، وأبو داود  (٣)ثقَة صدوق لَيس بِه بْأس    : وثقه ابن معين وقال   
 .( ١٠)ثقة يهم: والذهبي وقال، ( ٩)م، والحاك( ٨)ابن قانعو ،(٧)، والدارقطني( ٦)حبان في الثقات
 .( ١٢)صدوق: ، وقال ابن حجر( ١١)ليس به بأس، كثير الوهم، يكتب حديثه: وقال أبو حاتم

 . ثقة: قال الباحث
 
 .)١٣(، المدني، مولى عبد اللَّه بن عمر عبد الرحمنِ بن عبد اللَّه بن دينار القرشي العدوي -

لَـا  : وقال أحمد ،  (١٥)في حديثه عنْدي ضعفٌ    َ :وقال مرةً  ،(١٤)ذَاك الْقوي لَيس بِ : قال ابن معين  
 لم أسمع عبد الرحمن بن مهدي يحدث عن : وقال الفالس ،(١٦)رب الحديثبْأس بِه مقا

 .(١٧) عبد اهللا  دينار بشئ قط عبد الرحمن بن
 

                                                 

األنساب للسمعاني [، "الشعير " هذه النسبة إلى بيع    بفتح الشين المعجمة، وكسر العين المهملة،     : يريعالشَ  (١)
٤٣٧ / ٣.[ 

 .]٢٣٢/ ١١ تهذيب الكمال في أسماء الرجالو، ١٥٩/ ٤ التاريخ الكبير انظر[  (٢)
/ ٣ العلل ومعرفة الرجال ألحمد رواية ابنه عبد اهللا ، و١٧١/ ٤ رواية الدوري -تاريخ ابن معين    انظر  [  (٣)
 .]١٠٣: تاريخ أسماء الثقات ص، و٢٣

 .]٢٣٤/ ١١[تهذيب الكمال في أسماء الرجال   )٤(
 .]٢٦٦/ ٤[الجرح والتعديل   (٥)
 .]٢٩٧/ ٨[ات الثق  (٦)
 .]٢٢٢: ص[سؤاالت الحاكم للدارقطني   (٧)
 .]١٣٣/ ٤[تهذيب التهذيب   (٨)
(٩)   ١١٨: ص[جزي للحاكمسؤاالت الس[. 

 .]٤٥١/ ١[الكاشف   (١٠)
 .]٢٦٦/ ٤[الجرح والتعديل    (١١)
 .]٢٤٦: ص[تقريب التهذيب   (١٢)

 .]٢٠٨/ ١٧[تهذيب الكمال في أسماء الرجال )   ١٣(
 .]١٠٧:  ص[أبي خالد الدقاق: ، روايةكالم أبي زكريا يحيى بن معين في الرجالمن )   ١٤(
 .]٣٣٩/ ٢ [الضعفاء الكبير )   ١٥(
 .]٢١٦:  ص[سؤاالت أبي داود لإلمام أحمد)   ١٦(
 .]٢٥٤/ ٥ [الجرح والتعديل )   ١٧(



 ١٧٣

 
، وقال ابن (٢)ب حديثه وال يحتج به   فيه لين، يكت  : ، وقال أبو حاتم   (١)ليس بذاك : وقال أبو زرعة  

 اِلاحتجاج يجوز لَا رِوايته كَان ممن ينْفَرد عن َأبِيه بِما لَا يتَابع علَيه مع فحش الْخَطَأ في            : حبان
رِهبعض ما يرويه منكـر     : وقال ابن عدي  ،  (٤)ه غيره أوثق من   :وقال الحربي  ،(٣)انْفَرد ِإذا بِخَب

 ضـعيف  :، وقال الدارقطني  (٥)بع عليه، وهو في جملة من يكتب حديثُه من الضعفَاء         مما الَ يتَا  
نَّما حدث ِإ: ، وقال مرةً(٧) الناس فيه، وليس هو بمتروكخالف البخاري:، وقال أيضاً(٦)يعتبر به

 .(٨) بَِأحاديث يسيرة وقد احتج البخَارِي بِه وغمزه يحيى بن سعيد
 صـالح   :وقال أبو القاسم البغوي    ،(١٠) صدوق :بن المديني اوقال  ،  (٩)ضعيف: بن شاهين وقال ا 
 .(١١) الحديث

  .(١٣) صدوق يخطىء:  وقال ابن حجر،(١٢) ثقو: وقال الذهبي
 في األصول والمتابعات،    البخاري روى له  حسن، حديثه غالبو صدوق يخطئ،    : قال الباحث 

   .-أعلم هللاوا -صحيحاً كان ما حديثه من انتقى ولقد
 
 . باقي رجال اإلسناد ثقات-

 
********** 

 
                                                 

 . ]٤٤٣/ ٢ [الضعفاء ألبي زرعة الرازي في أجوبته على أسئلة البرذعي )   ١(
 .]٢٥٤/ ٥ [الجرح والتعديل  )  ٢(
 .]٥١/ ٢[المجروحين البن حبان )  ٣(
 .]٢٠٧/ ٦ [تهذيب التهذيب)   ٤(
 .]٤٨٨/ ٥ [الكامل في ضعفاء الرجال)  ٥(
 .]٤٢:  ص[ؤاالت البرقاني للدارقطني س)  ٦(
 .]٢١٢:  ص[سؤاالت السلمي للدارقطني)  ٧(
 .]٢٣٤:  ص[سؤاالت الحاكم للدارقطني)  ٨(
 .]١٢٧:  ص[،البن شاهينيخ أسماء الضعفاء والكذابينتار)  ٩(
 .]٢٠٧/ ٦ [تهذيب التهذيب)  ١٠(
 .المرجع السابق نفسه)  ١١(
 .]٣٣٤: من تكلم فيه وهو موثق  ص، و٣٨٢/ ٢ ءالمغني في الضعفاانظر)   [١٢(
 .]٣٤٤: ص[تقريب التهذيب )   ١٣(



 ١٧٤

  :قال ابن األثير رحمه اهللا
نْهميثُ ودالْح »وا فَقَدمصنِّي عم مهماء(١) .»وأموالَهم د 

  )٧١(الحديث رقم 
حدثَنَا َأبو روحٍ : اَلحدثَنَا عبد اللَّه بن محمد المسنَدي، قَ": رحمه اهللا"قال اإلمام البخاري

سمعتُ َأبِي يحدثُ، عنِ ابـنِ      : حدثَنَا شُعبةُ، عن واقد بنِ محمد، قَالَ      : الحرمي بن عمارةَ، قَالَ   
   وَل اللَّهسر َأن ،رمالَ":  قَاَل�ع وا َأندشْهتَّى يح َل النَّاسُأقَات تُ َأنرُأم    َأنو ،ِإلَّـا اللَّـه ِإلَـه 

           لُوا ذَِلككَاةَ، فَِإذَا فَعْؤتُوا الزيالَةَ، ووا الصيمقيو ،وُل اللَّهسا ردمحم      مهـاءمنِّـي دوا ممـصع
مالَهوَأمولَى اللَّهع مهابسحالَمِ، وقِّ اِإلس( ٢)"  ِإلَّا بِح.  

 :تخريج الحديث
 .، عن شعبة بن الحجاج بهالصباحِبنحوه، من طريق عبد الملك بن  ( ٣)رجه مسلمأخ

 :دراسة رجال اإلسناد
-حقال،مارة بن َأبي حفصةرمي بن عواسمه نابت بالنون، وي  :رِيصو روح البثابت، َأب، 

، وأبو ( ٧)عين، وقال ابن م ( ٦)، ووثقه الذهبي ( ٥)ذكره ابن حبان في الثقات، ( ٤)هـ ٢٠١ ت 
، ورد  (٩)، ُأنكـر عليـه حـديثين      غَفَلَةٌلكن كانت فيه    صدوقٌ و : وقال أحمد ،  صدوق: (٨)حاتم

  .(١١)صدوق يهم: ، وقال ابن حجر(١٠)وهما معروفان من حديث الناس: العقيلي
 .(١٣) فأساء:، ورد الذهبي بقوله(١٢)وذكره العقيلي في الضعفاء

                                                 

 ].٢٤٩/ ٣ [النهاية في غريب الحديث واألثر)   ١(
:  آية التوبة[} سبِيلَهم فَخَلُّوا الزكَاةَ وآتَوا الصالَةَ وَأقَاموا تَابوا فَِإن{:باب، كتاب اإليمان،    ح البخاري صحي   (٢)

 .٢٥ ح رقم ]١٤/ ١[] ٥
 ]٥٣/ ١[ اِهللا رسوُل مدمح اُهللا ِإلَّا ِإلَه لَا: يقُولُوا حتَّى النَّاسِ بِقتَاِل الَْأمرِ باب،كتاب االيمان،   صحيح مسلم    (٣)

 .٢٢ح رقم 
 .]٥٥٦/ ٥[تهذيب الكمال في أسماء الرجال    (٤)
 .]٢١٦/ ٨ [الثقات    (٥)
 .]٣١٨/ ١[الكاشف    (٦)
 .]٩٨:  ص[ رواية الدارمي-تاريخ ابن معين    (٧)
 .]٣٠٧/ ٣ [الجرح والتعديل    (٨)
 .]٢٧٠/ ١[ ، للعقيليالضعفاء الكبير   (٩)

  .لمرجع السابق نفسه   ا(١٠)
 .]١٥٦:  ص[تقريب التهذيب   (١١)
 .]٢٧٠/ ١[الضعفاء الكبير    (١٢)
 .]٤٧٤/ ١[ميزان االعتدال   (١٣)



 ١٧٥

 .ري في المتابعات والشواهد صدوق، روى له البخا: قال الباحث
 .باقي رجال اإلسناد ثقات-

********** 
  :قال ابن األثير رحمه اهللا

 (٢)  .»بالورع اللَّه فعصمها« ( ١)اإلفْك وحديثُ

  )٧٢(الحديث رقم 
، (٤) يـونُس  ، عن (٣) حدثَنَا يحيى بن بكَيرٍ، حدثَنَا اللَّيثُ      ":رحمه اهللا "إلمام البخاري قال ا 

َأخْبرني عروةُ بن الزبيرِ، وسعيد بن المسيبِ، وعلْقَمةُ بن وقَّاصٍ، وعبيد           : عنِ ابنِ شهابٍ، قَالَ   
 �جِ النَّبِـي    ، زو "رضي اللَّه عنْهـا   "اللَّه بن عبد اللَّه بنِ عتْبةَ بنِ مسعود، عن حديث عاِئشَةَ            

                 ضعبو يثدالح ني طَاِئفَةً مثَندكُلٌّ حا قَالُوا، ومم ا اللَّهَأهرا قَالُوا، فَبم ُل اِإلفْكا َأهقَاَل لَه ينح
            ري عثَندي حضٍ الَّذعب نم ى لَهعَأو مهضعب كَان ِإنا، وضعقُ بدصي هِميثداِئـشَةَ    حع نةُ، عو

 ِإذَا  �كَان رسوُل اللَّه    :  قَالَتْ � ، زوج النَّبِي  "رضي اللَّه عنْها  "َأن عاِئشَةَ   : "رضي اللَّه عنْها  "
 معه، قَالَتْ   �اللَّه   خَرج بِها رسوُل     (٥)َأراد َأن يخْرج َأقْرع بين َأزواجِه، فََأيتُهن خَرج سهمها        

 بعدما نَـزَل    �فََأقْرع بينَنَا في غَزوة غَزاها فَخَرج سهمي، فَخَرجتُ مع رسوِل اللَّه            : عاِئشَةُ
              وُل اللَّهسغَ رتَّى ِإذَا فَرنَا حرفَس ،يهُل فُأنْزجِي، ودوي هُل فمفََأنَا ُأح ،ابجالح�  هتوغَز نم ، 

يـا  ":  يسَأُل زينَب ابنَةَ جحشٍ عن َأمرِي، فَقَالَ       �وكَان رسوُل اللَّه    : قَالَتْ عاِئشَةُ …………
 يا رسوَل اللَّه َأحمي سمعي وبصرِي، ما علمتُ ِإلَّا خَيرا،         :  فَقَالَتْ "زينَب ماذَا علمت َأو رَأيت؟    

 (٧) وطَفقَـتْ  فَعصمها اللَّه بِالورعِ   � من َأزواجِ رسوِل اللَّه      (٦)وهي الَّتي كَانَتْ تُساميني   : قَالَتْ

   . ( ٩)"  تُحارِب لَها، فَهلَكَتْ فيمن هلَك من َأصحابِ اِإلفْك(٨)ُأخْتُها حمنَةُ
                                                 

  .]٥٦/ ١النهاية في غريب الحديث واألثر انظر[ ، والخداع الكذب بمعنى في الَْأصِل:ِإلفْك  ا(١)
 ].٢٤٩/ ٣ [النهاية في غريب الحديث واألثر)  ٢(

 .]٤٦٤: تقريب التهذيب ص[، أبو الحارث المصري،الليث بن سعد بن عبد الرحمن  :هو   (٣)
 .]٦١٤: تقريب التهذيب ص[،يونس بن يزيد بن أبي النجاد  :هو   (٤)
  .]٤٢٩/ ٢النهاية في غريب الحديث واألثر انظر[هنا بمعنى النصيب ، :   السهم(٥)
 .]٤٠٥/ ٢النهاية في غريب الحديث واألثر [اخرني، َأي تُعاِليني وتُفمن السمو، :   تساميني(٦)
  .]٤٦٣/ ١النهاية في غريب الحديث واألثر انظر[أي شرعت وبدأت،  :   طفقت(٧)
حمنة بنت جحش األسدية،أخت أم المؤمنين زينب، وكانت زوج مصعب بن عمير، فقتل عنها يوم               :   هي  (٨)

، فكانت تـسقي العطـشى، وتحمـل الجرحـى، وتـداويهم          ،  شهدت أحداً ،  أحد، فتزوجها طلحة بن عبيد اللَّه     
 .]٨٨/ ٨اإلصابة في تمييز الصحابة انظر[

} خَيرا بَِأنْفُسهِم والمْؤمنَاتُ، المْؤمنُون ظَن سمعتُموه ِإذْ لَوالَ {باب،كتاب تفسير القرآن،    صحيح البخاري    (٩)
 .٤٧٥٠ ح رقم ]١٠٥-١٠١/ ٦[] ١٢: النور[



 ١٧٦

 :تخريج الحديث
 بنحوه، من طريـق  ( ٢) بنحوه، من طريق فُليح بن سليمان، وأخرجه مسلم( ١)أخرجه البخاري

ويونس بـن عبيـد،     ،   فُليح بن سليمان   :ثالثتهم(يونس بن عبيد، ومن طريق معمر بن راشد،         
 .عن ابن شهاب الزهري به ) ومعمر بن راشد

 :دراسة رجال اإلسناد
 .جميع رجال اإلسناد ثقات -

 

********** 
  : رحمه اهللاقال ابن األثير

 النِّـساء  :والْكَـوافر  عصمة، جمع» (٤)الكَوافرِ بِعصمِ ( ٣)تُمسكوا ولَا« الحديبية وحديثُ] هـ[
ادَأرة، وقْد الكَفَرع هنكَاح(٥) .ن 

  )٧٣(الحديث رقم 
، (٦)د، حدثَنَا عبـد الـرزاق      حدثَني عبد اللَّه بن محم     ": رحمه اهللا "قال اإلمام البخاري  

 رمعنَا مرقَالَ  : ، قَالَ (٧)َأخْب ،رِيهي الزنرـنِ          : َأخْبرِ بوـسـنِ المرِ، عيبالز نةُ بوري عنرَأخْب
 زمـن   �ج رسوُل اللَّه    خَر: ، ومروان، يصدقُ كُلُّ واحد منْهما حديثَ صاحبِه، قَاالَ        (٨)مخْرمةَ

ةبِييدالح         قَاَل النَّبِي ،ضِ الطَّرِيقعتَّى ِإذَا كَانُوا بِبيمِ    ": � حبِالْغَم ِليدالو نب خَاِلد ـٍل    (٩)ِإني خَيف 

                                                 

 .٢٦٦١ ح رقم ]١٧٣/ ٣[ بعضا بعضهِن النِّساء تَعديِل باب، الشَّهادات  كتَابنفس المرجع السابق ،  (١)
 .٢٧٧٠ ح رقم ]٢١٢٩/ ٤  [الْقَاذف تَوبة وقَبوِل الِْإفْك حديث في باب، التَّوبة  كتاب،صحيح مسلم  (٢)
، عمرو وأبي لعالية،ا وأبي الحسن، قراءة وهي األصل، في بالتشديد هكذا »كُوامستُ وال«:  قال ابن األثير    (٣)

 .]٦٥/ ١٨تفسير القرطبي انظر [،التَّمسك من مشَددةً
 .١٠  اآلية،الممتحنة سورة  (٤)

 ].٢٤٩/ ٣ [النهاية في غريب الحديث واألثر)  ٥(
 .]٣٥٤: تقريب التهذيب ص[،عانيأبو بكر الصن،عبد الرزاق بن همام بن نافع :  هو(٦)
 .]٥٤١: تقريب التهذيب ص[،معمر بن راشد األزدي أبو عروة : هو  (٧)

، صـحابي   عـوف  بنت عاتكة وأمه الرحمن، عبد أبا :يكنّى ،المسور بن مخرمة بن نوفل القرشي     :  هو  )٨(
 ست ابن أيفع غالم وهو ثمان، سنة الفتح بعد الحجة ذي في المدينة وقدم بسنتين، الهجرة بعد مولده كانجليل،
، كان في جيش    أحاديث -وسلم وآله عليه اللَّه صلى- النبي من حفظ،  والدين العلم أهل من فقيها وكَان،  سنين

اإلصابة فـي   انظر[هـ،  ٦٤ الكعبة، توفي سنة   جرح في يصلي وهو منجنيق حجر أصابهعبد اهللا بن الزبير ف    
 .]٩٣/ ٦تمييز الصحابة 

 .]٢١٤/ ٤معجم البلدان [، وهي إلى المدينة أقرب، موضع بين مكة والمدينة :  الغميم )٩(



 ١٧٧

 الجيشِ، فَانْطَلَقَ (١)ذَا هم بِقَتَرة فَواللَّه ما شَعر بِهِم خَاِلد حتَّى ِإ،ِلقُريشٍ طَليعةٌ، فَخُذُوا ذَاتَ اليمينِ
: قُوموا فَانْحروا ثُم احلقُوا، قَـالَ     :  ِلَأصحابِه � قَاَل رسوُل اللَّه     ........يركُض نَذيرا ِلقُريشٍ،  

   ا لَمفَلَم ،اترثَالَثَ م تَّى قَاَل ذَِلكٌل حجر منْهم ا قَامم اللَّهةَ،  فَوـلَمس لَى ُأمخََل عد دَأح منْهم قُمي 
يا نَبِي اللَّه، َأتُحب ذَِلك، اخْرج ثُم الَ تُكَلِّـم َأحـدا            : فَذَكَر لَها ما لَقي من النَّاسِ، فَقَالَتْ ُأم سلَمةَ        

قَك فَيحلقَك، فَخَرج فَلَم يكَلِّم َأحدا منْهم حتَّى فَعَل ذَِلـك         منْهم كَلمةً، حتَّى تَنْحر بدنَك، وتَدعو حالِ      
نَحر بدنَه، ودعا حاِلقَه فَحلَقَه، فَلَما رَأوا ذَِلك قَاموا، فَنَحروا وجعَل بعضهم يحلقُ بعضا حتَّـى                

    ا غَمضعقْتُُل بي مهضعب الَى       كَادتَع َل اللَّهنَاتٌ فََأنْزْؤمةٌ موسن هاءج نُوا ِإذَا     {: ا، ثُمآم ينا الَّذها َأيي
ننُوهتَحفَام اتاجِرهنَاتُ مْؤمالم كُماءج{(٢)  َلَغتَّى بح}رافمِ الكَوصنِ، }بِعَأتَيرام ِئذموي رمفَطَلَّقَ ع 

كَانَتَا لَهكي الشِّر( ٣)  "...........، ف.  
 

 :تخريج الحديث
 .تفرد به البخاري دون مسلم

 
 :دراسة رجال اإلسناد

 ولد على   :، مختلف في صحبته، فقيل     عبد الْملك  و يكنى َأب  ،مروان بن الحكم بن َأبِي الْعاص     -
 يـوم   :، وقيل عام الخندق :  وقيل ،رة سنة اثنتين من الهج    -صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم   -عهد رسول   

 ال   ألنه خرج ِإلَى الطائف طفالً     -صلى اهللا عليه وسلم   -النبيولد بالطائف، ولم ير   : وقيل ،أحد
 مـن   هسـماع ، ولقد جزم البخاري، وأبو زرعة، والمزي، والذهبي، وابن حجر، بعـدم             يعقل
 ( ٥).  في اإلصابة( ٤)في القسم الثاني، كما ذكره ابن حجر - صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم-النبي

                                                 

 .]١٢/ ٤النهاية في غريب الحديث واألثر [، الْجيشِارغَبهي : القَتَرة  (١)
 .]١٠: آية [الممتحنة  سورة (٢)
  [الشُّروط وكتَابة الحربِ َأهِل مع والمصالَحة الجِهاد في الشُّروط باب،  الشُّروط  كتَاب ،صحيح البخاري   (٣)

 .٢٧٣١ح رقم ]١٩٣/ ٣
 -صلى اهللا عليه وسلم-فيمن ذكرمن الصحابة من األطفال، الذين ولدوا في عهد النبي        :   القسم الثاني وهو    (٤)

مـا   وهو دون سن التمييـز، وإن -صلى اهللا عليه وسلم-لبعض الصحابة من الرجال والنساء، ممن توفي النبي 
  .]٣/ ١اإلصابة في تمييز الصحابة انظر[ألحقوا بالصحابة على سيبل الظن، 

، ١٩٨: المراسيل البن أبي حاتم ص، و٥٩٨/ ١مسلم ل الكنى واألسماء ، و ٣٦٨/ ٧التاريخ الكبير   انظر[  (٥)
 ،٧١٥/ ٢رجال صحيح البخاري ، و١٣٨٧/ ٣االستيعاب في معرفة األصحاب    ، و ٢٧١/ ٨الجرح والتعديل   و
، ٢٠٣/ ٦اإلصابة في تمييز الـصحابة      ، و ٢٥٣/ ٢الكاشف  ، و ٣٨٨/ ٢٧تهذيب الكمال في أسماء الرجال      و
  .]٥٢٥: تقريب التهذيب صو



 ١٧٨

 -صلى اهللا عليه وسـلم    -والراجح واهللا أعلم، أنه ليس صحابياً، مرسٌل عن النبي        : قال الباحث 
 . في الحديثالمسورِ بنِ مخْرمةَولقد تابعه 

 
 .باقي رجال اإلسناد ثقات -

********** 
 

  :قال ابن األثير رحمه اهللا
َأي لَزِقَ بِه، والْميم فيه بدٌل من       » برِيَل جاء يوم بدر وقَد عصم ثَنيتَه الغُبار       أن جِ «وفيه  ] هـ[

اءالْب،متَقَد قَد(١) . و 

  )٧٤(الحديث رقم 
حدثَنَا عيسى بن يونُس، عن َأبِي بكْرِ بنِ َأبِي         ": رحمه اهللا "قال اإلمام سعيد بن منصور    

م       سٍ، َأننِ قَيةَ بيطع نع ،ميرِيَلرجِب     وَل اللَّهستَاِل      �، َأتَى رق نغَ ما فَرمدعرٍ بدسٍ   بلَى فَرع 
    ةيالنَّاص قُودعم ،اءرمح صع قَدم  ارالْغُب تَهيثَن   هعرد هلَيفَقَالَ (٢)، ع ، :    اللَّـه ِإن دمحا مـي   يثَنعب 

  .(٣)  " نَعم: ِإلَيك، وَأمرني َأن لَا ُأفَارِقَ حتَّى تَرضى، َأفَرضيتَ؟ قَاَل
 :تخريج الحديث

 أخرجه ابن سعد
 . بهَأبِي بكْرِ بنِ َأبِي مريم بنحوه، من طريق عبد اهللا بن المبارك، عن (٤)

 :دراسة رجال اإلسناد
 ،ب إلى جده  سنْ وقد ي  ، يانسم الغَ يري م بِ أَ نِ اهللا ب  دب ع ن ب رِكْو ب بَأ هو :أبو بكر بن أبي مريم    -

، وسماع  ه فاختلطق بيتُرِوكان قد س، ضعيف، هـ١٥٦ ، تالمعبد الس:وقيلر، يكَ اسمه ب:قيل
 .(٥)  عيسى بن يونس منه، قبل االختالط

 . باقي رجال اإلسناد ثقات-
                                                 

 ].٢٤٩/ ٣ [النهاية في غريب الحديث واألثر)  ١(
ويطلق عليه الزردية، وهو قميص من حلقات من حديد متشابكة، يلبس وقايـة مـن الـسالح،                 : الدرع)  ٢(
 .]١١٤/ ٢هاية في غريب الحديث واألثر النانظر[
 .٢٨٧٣ ح رقم ]٣٦٣/ ٢ [الشَّهادة جامعِ باب، سنن سعيد بن منصور)   ٣(
 .]٢٦/ ٢ [الطبقات الكبرى )   ٤(
، ١٠٨/ ٣٣تهذيب الكمال فـي أسـماء الرجـال         ، و ٦٨/ ١ رواية ابن محرز     -تاريخ ابن معين    انظر[)  ٥(
، ٢٨/ ١٢تهذيب التهذيب   ، و ٦٢٣: تقريب التهذيب ص  ، و ٧٧٤/ ٢لضعفاء  المغني في ا  ، و ٤١١/ ٢الكاشف  و
 .]٥١٠: الكواكب النيرات صو



 ١٧٩

   :الحكم على الحديث
 :إسناده ضعيف، فيه

 .ضعيف: أبو بكر بن أبي مريم-
 ".صلى اهللا عليه وسلم"فإن عطية بن قيس تابعي، فحديثه مرسل عن النبي : اإلرسال-

********** 
  :قال ابن األثير رحمه اهللا 
 الْجنَـاحينِ،  األبـيض  هو »اَألعصم الغُراب مثُْل إالَّ ،الجنةَ النِّساء من يدخُُل لَا« وفيه) هـ(

 الغربـانِ  في الوصفَ هذَا ألن النِّساء، من الْجنَّةَ يدخُُل من قلَّة: َأراد ،الرجلين الَْأبيض :وقيَل
(١) . قليٌلعزيز 

 
  )٧٥(الحديث رقم 

َأبو بكْـرٍ محمـد بـن       ، أنبأ   (٢) َأخْبرنَا َأبو طَاهرٍ الْفَقيه    ": رحمه اهللا "قال اإلمام البيهقي  
               ع نى بوسي مثَنداِلحٍ، حص ناِهللا ب دباِلحٍ عو صرِ، ثنا َأبهو الَْأزثنا َأب ،نِ الْقَطَّانيسـنِ   لالْحب ي

َأبِيه ناحٍ، عبر 
 ، عن َأبِي ُأذَينَةَ(٣)

(٤)يفد(٥)   �الصوَل اِهللا أنسقَاَل� ر  " :   اِئكُمـسن ـرخَي
 وهن  (٨)الْمتَخَيلَّاتُ (٧)لْمواسيةُ، ِإذَا اتَّقَين اَهللا، وشَر نساِئكُم الْمتَبرجات       ا (٦)الْودود الْولُود الْمواتية  

   "ِإلَّا مثُْل الْغُرابِ الَْأعصمِ منْهن، لَا يدخُُل الْجنَّةَالْمنَافقَاتُ 
(٩) . 

 
 
 

                                                 

 ].٢٤٩/ ٣ [النهاية في غريب الحديث واألثر)  ١(
 .]٣٦١: طبقات الشافعيين ص [،الفقيه أبو طاهر  محمشِمحمد بن محمد بن: هو)  ٢(
 .]٤٠١: تقريب التهذيب ص[،د اهللا المصري رباح بن قصير أبو عب بالتصغير بنيلَع: هو)  ٣(
 -صـلى اللَّـه عليـه وسـلّم       - روى عـن النبـي        صـحابي جليـل،      من أهـل مـصر،     :أبو أذينة )  ٤(

 .]٧/ ٧اإلصابة في تمييز الصحابة ، و١٥٩٥/ ٤االستيعاب في معرفة األصحاب انظر[،حديثاً
بكسر الدال، وهي قبيلة من حميـر       "  الصدف   "بفتح الصاد، والدال المهملتين، هذه النسبة إلى        : الصدفي)  ٥(

 ].٥٢٨ / ٣األنساب للسمعاني [، نزلت مصر
 .]٢٢/ ١النهاية في غريب الحديث واألثر [ حسن المطَاوعة والْموافَقَة، وهيالمواتَاةمن : المواتية)  ٦(
 .]١١٣/ ١النهاية في غريب الحديث واألثر [،  مذْمومِإظْهار الزينَة ِللنَّاسِ الَْأجانبِ وهوهو : التَّبرج)  ٧(
 .]٩٣/ ٢النهاية في غريب الحديث واألثر [، الكبر والعجب،الخُيلَاء والخيلَاء بِالضم والْكَسرِمن :المتخيالت)٨(
 .١٣٤٧٨ح رقم ]١٣١/ ٧[الْولُود بِالْودود التَّزوجِ استحبابِ اب، بالسنن الكبرى)  ٩(



 ١٨٠

 
 :تخريج الحديث
 أخرجه الطبري

 األصبهاني إسماعيل بن محمد بنحوه، من طريق الليث بن سعد، وأخرجه (١)
الليث وعثمان  :كالهما(بنحوه، من طريق عثمان بن سعيد الدارمي، (٢) في الترغيب والترهيب

 .عن موسى بن علي بن رباح به) ابن سعيد الدارمي
 دوللحديث شاهد أخرجه أحم

  عن عمرو بن العاص ، بن خزيمةعمارةَمن طريق بنحوه، (٣)
 .مرفوعاً -رضي اهللا عنه–
 

 :دراسة رجال اإلسناد
بن شاهين ثقه ا، و(٤) هـ ٢٦٣ ، ت، النَّيسابورِيَأحمد بن اَألزهر بن منيعهو : َأبو اَألزهر -
، ووثقه الـذهبي    (٧)يخطىء:الثقات وقال وذكره ابن حبان في      ،(٦)ثقة نبيل : فقال" (٥)األفراد "في

، (١٠)بـو حـاتم   أ، وقال   (٩)ال بأس به  : قال النسائي ، و (٨)كلم فيه ابن معين ثم عذر     ثقَة تَ : وقال
شبيه بصورة أهل الصدق عند الناس، وقد روى        : وقال ابن عدي  ،  صدوق: (١١)وصالح جزرة 

وقد ُأخرج في الصحيحين عمن هـو       ال بأس به،    :  وقال الدارقطني  ،(١٢)عنه الثقات من الناس   
 .(١٤)كَان من أحسن مشايخنا حديثاً: وقَال ِإبراهيم بن َأبي طالب ،(١٣)دونه وشر منه

 .(١٥) قنلَوكان قد كبر فربما ي، كتابه فهو أصح ما حدث من أصل :أبو أحمد الحاكم وقال

                                                 

 ].٥٩٠/ ١١ [تاريخ الطبري)  ١(
 .١٥٢٧ ح رقم ]٢٥١/ ٢[الترغيب والترهيب لقوام السنة )  ٢(
 .١٧٧٧٠ ح رقم]٣٠٥/ ٢٩ [مسند أحمد )  ٣(
 .]٢٥٥/ ١[تهذيب الكمال في أسماء الرجال )  ٤(
 .وهو كتاب البن شاهين، لم أعثر عليه، لعله مخطوط:  األفراد )٥(
 .]١٣/ ١[ذيب تهذيب الته)  ٦(
 .]٤٣/ ٨  [الثقات)  ٧(
 .]٣٣/ ١المغني في الضعفاء ، و٩٤: المعين في طبقات المحدثين صانظر[)  ٨(
 .]٧٩:  ص[، للنسائيتسمية الشيوخ)  ٩(
 .]٤١/ ٢ [الجرح والتعديل )  ١٠(
 .]١٢/ ١ [تهذيب التهذيب)  ١١(
 .]٣١٨/ ١ [الكامل في ضعفاء الرجال)  ١٢(
 .]٨٨:  ص[لدارقطنيسؤاالت السلمي ل)  ١٣(
 .]٢٥٨/ ١ [تهذيب الكمال في أسماء الرجال)  ١٤(
 .]١١/ ١[تهذيب التهذيب )  ١٥(



 ١٨١

 أبـو   : عن محمد بن يحيـى     ملىستَوقال أبو عمرو الم   ،  (١)يثحسن الحد : قال أحمد بن سيار   و
سألت مسلم بن : وقال مكي بن عبدان، (٢)كتب عنه نرى أن ي ،من أهل الصدق واألمانة    األزهر

صدوق كان يحفظ ثم كبر فصار      : ، وقال ابن حجر   (٣)فقال اكتب عنه  ، الحجاج عن أبي األزهر   
 .(٤) كتابه أثبت من حفظه

 . صدوق :قال الباحث
 
  المصرِي كاتب الليث بن سعد، بن صالح بن محمد بن مسلم،بد اللَّهعَأبو صاِلح  -

 .(٥) هـ، روى له البخاري تعليقاً في الصحيح٢٢٢ت 
، (٦)إال أنه مختلف فيه فحديثه حسن      ولم يثبت عليه ما يسقط له حديثه       ،صدوق:قال ابن القطان  

ضربت علـى حـديث   : ابن المديني، وقال (٧) ثقة مأمون:بن الليث عبد الملك بن شعيب     وقال  
 ثـم فـسد     ،كَان أول أمره متماسـك    : ، وقال أحمد  (٨) وما أروي عنه شيئاً    ،عبد اللَّه بن صاِلحٍ   

رهء  ،  بِآخبِشَي وه سلَيئل مرة عنه   (٩)وُوس ، : هكَرِهقَـة  : ، وقال النسائي  (١٠) فذمه وبِث س(١١)لَي، 
وذكره العقيلي في    ،(١٢) وكان حسن الحديث   لم يكن عندي ممن يتعمد الكذب،     : وقال أبو زرعة  
  صـالحاً  لم يكن وزن أبي صالح وزن الكذب، كان رجالً        : ، وقال أبو حاتم   (١٣)كتاب الضعفاء 

ال يـشبه     يروي عن الَْأثْبات مـا     ،منكر الحديث جداً  : وقال ابن حبان  ،  (١٤)صدوقاً، كتبنا عنه  
 .(١٥) وكَان في نَفسه صدوقًا،يرة عن َأقوام مشاهير َأِئمة وعنْده الْمنَاكير الْكَث،حديث الثِّقَات

                                                 

 .]١٣/ ١[تهذيب التهذيب )  ١(
 .]١١/ ١[ نفس المرجع السابق)  ٢(
 .]١٢/ ١[ نفس المرجع السابق)  ٣(
 .]٧٧: ص[تقريب التهذيب )  ٤(
 .]٩٨/ ١٥ [تهذيب الكمال في أسماء الرجال)  ٥(
 ]٢٦١/ ٥[تهذيب التهذيب )  ٦(
 .]٨٦/ ٥ [الجرح والتعديل )  ٧(
 .]١٠٢/ ١٥[تهذيب الكمال في أسماء الرجال )  ٨(
 .]٢١٢/ ٣ [العلل ومعرفة الرجال ألحمد رواية ابنه عبد اهللا)  ٩(
 .]٢٤٢/ ٣[ نفس المرجع السابق)  ١٠(
 .]٦٣:  ص[الضعفاء والمتروكون للنسائي)  ١١(
/ ٥الجـرح والتعـديل       ، و ٤٩٢/ ٢ زرعة الرازي في أجوبته على أسئلة البرذعي         الضعفاء ألبي انظر)[١٢(

٨٧[. 
 .]٢٦٧/ ٢ [الضعفاء الكبير )   ١٣(
 .]٨٧/ ٥ [الجرح والتعديل انظر )  ١٤(
 .]٤٠/ ٢[المجروحين البن حبان )  ١٥(



 ١٨٢

إالَّ أنه يقع في حديثه في أسانيده ومتونه غلـط، والَ يتعمـد             ،مستقيم الحديث :  وقال ابن عدي  
وقال ،  (٢) روى عن الليث مناكير ولم يكن أحمد بن شعيب يرضاه            :وقال ابن يونس  ،  (١)الكذب

لف  لم يتفقوا عليه ألحاديـث رواهـا يخـا         :وقال الخليلي ،  (٣)حديث ذاهب ال  :أبو أحمد الحاكم  
 .(٥)  كان ال بأس به:وقال مسلمة بن قاسم ،(٤)فيها

  الحديث لَه صالح: وقال في موضع آخر، (٦)كان صاحب حديث فيه لين: وقال الذهبي
 .(٨) فلة وكانت فيه غ، ثبت في كتابه،صدوق كثير الغلط: قال ابن حجر، و(٧)رمنَاكي

 . ابن حجر، كما قالصدوق كثير الغلط: قال الباحث
- ى بن عوسلَمد بن رباح ، أبويبنِ  عمحرِي الرص(٩) هـ، متفق على توثيقه١٦٣، ت الم ،

 .ثقة: قلت، (١٠) صدوق ربما أخطأ: وانفرد ابن حجر بقوله
 . باقي رجال اإلسناد ثقات-

 :الحكم على الحديث
 : يه، فحسنإسناده 

  .صدوق: َأحمد بن اَألزهر:   أبو األزهر-

 . ، ولقد توبع كما في التخريجصدوق كثير الغلط: بد اللَّه بن صالح ع :َأبو صاِلح -
 .صحيح لغيره وعليه يرتقي الحديث إلى ال:قلت 

 النَّبِي عنِ يسارٍ بنِ سلَيمان عن صحيحٍ بِِإسنَاد وروِي: كما أن البيهقي قال بعد ذكر الحديث 
  مرسلًا -وسلَّم علَيه اُهللا صلَّى- 

 وصححه األلباني  ،(١١)
(١٢).  

                                                 

 .]٣٤٧/ ٥[الكامل في ضعفاء الرجال )  ١(
 .]٢٧٣/ ١ [تاريخ ابن يونس المصرى)   ٢(
 .]٢٦٠/ ٥[تهذيب التهذيب  )  ٣(
 .]٤٠١/ ١ [اإلرشاد في معرفة علماء الحديث للخليلي)  ٤(
 .]٢٦١/ ٥ [تهذيب التهذيب)   ٥(
 .]٥٦٢/ ١[الكاشف )  ٦(
 .]٣٤٢/ ١ [المغني في الضعفاء)  ٧(
 .]٣٠٨: ص[تقريب التهذيب)  ٨(
الجـرح  ، و ٣٠٥/ ٢الثقات  ة  ، ومعرف ٣٠٩: سؤاالت ابن الجنيد ص   ، و ٥١٥/ ٧الطبقات الكبرى   انظر[)  ٩(

/ ١٠تهذيب التهذيب   ، و ٣٠٦/ ٢الكاشف  ، و ١٢٢/ ٢٩تهذيب الكمال في أسماء الرجال      ، و ١٥٣/ ٨والتعديل  
٣٦٣.[ 

 .]٥٥٣: ص[تقريب التهذيب )  ١٠(
 .١٣٤٧٨ح رقم ]١٣١/ ٧[الْولُود بِالْودود التَّزوجِ استحبابِ اب، بالسنن الكبرى)  ١١(
 .]٦٢٨/ ١صحيح الجامع الصغير وزيادته ، و٤٦٥/ ٤لسلة األحاديث الصحيحة سانظر[)  ١٢(



 ١٨٣

  :قال ابن األثير رحمه اهللا
 اللَّـه، ومـا    يا رسولَ : قيَل اَألعصم، الغُراب مثُْل الصالحةُ المرأةُ": قَاَل« آخَر حديث  وفي *

 (١) .» بيضاءإحدى رِجليه  الَّذي:قَاَل م؟اَألعص الغُراب

  )٧٦(الحديث رقم 
حدثَنَا عبيد بن غَنَّامٍ، ثنا َأبو بكْرِ بن َأبِي شَـيبةَ، ثنـا      ": رحمه اهللا "قال اإلمام الطبراني  

: اَلقَ(٤)َ�لْقَاسمِ، عن َأبِي ُأمامة   ، عنِ ا  (٣)، عن علي بنِ يزِيد    (٢)عبد اِهللا بن ِإدرِيس، عن مطَّرِحٍ     
يا رسوَل اِهللا، : قيَل ،كَمثَِل الْغُرابِ الَْأعصم في النِّساء الْمرَأة الصاِلحةمثَُل ": َ� رسوُل اِهللا  قَاَل

 " الَّذي ِإحدى رِجلَيه بيضاء: وما الْغُراب الَْأعصم؟ قَاَل
(٥).  

 :ريج الحديثتخ
 .انفرد به الطبراني بهذا اللفظ

 وللحديث شواهد كما في الحديث السابق، منها ما أخرجه عبد بن حميد في مسنده
مطـوالً،  (٦)

 .مرفوعاً" رضي اهللا عنها"كَثيرِ بنِ مرةَ الْحضرمي، عن عاِئشَةَمن طريق 
  :دراسة رجال اإلسناد

   .(٧) هـ ١١٢ الشامي، ت  أبو عبد الرحمن،شقيالقاسم بن عبد الرحمن الدم -
ة  و،  (٩)، والترمذي (٨)ثقه ابن معين  وبن شَيقَال في موضع آخر    ،يعقوب بقد اختلف النـاس    : و

 ثقة، يكتب حديثه، وليس     :، والعجلي وقال  (١٠)يوثقه من ومنهم روايته، يضعف فيه، فمنهم من  
 أدرك أربعـين    ، فاضـالً  كان خياراً : وزجانيوقَال الج ،  (١٢)أبو إسحاق الحربي  ، و (١١)بالقوي

                                                 

 ].٢٤٩/ ٣ [النهاية في غريب الحديث واألثر)   ١(
تهذيب الكمال في أسـماء     انظر[ الكوفي، متفق علي تضعيفه،       بن يزيد األسدي، َأبو المهلب     مطَّرِحٍ:هو   )٢(

 ].٥٣٤: تقريب التهذيب ص، و٦٠/ ٢٨الرجال 
تقريب ، و١٧٨/ ٢١تهذيب الكمال في أسماء الرجال انظر [،علي بن يزيد بن َأبي هالل األلهاني:  هو )٣(

، بفتح االلف وسكون الالم وفتح الهاء ، هذه النسبة إلى ألهان بن مالك: لهانياأل،  و]٤٠٦: التهذيب ص
 ].٢٠٥ / ١األنساب للسمعاني [
  .١٢سبقت ترجمته تحت حديث رقم )   ٤(
 .٧٨١٧ح رقم ]٢٠١/ ٨[لمعجم الكبير ا)   ٥(
 .١٥٢٨ ح رقم ]٤٤١:  ص[المنتخب من مسند عبد بن حميد )   ٦(
 .]٣٨٣/ ٢٣ [تهذيب الكمال في أسماء الرجال)    ٧(
 .]٤٢٨/ ٤ [ رواية الدوري-تاريخ ابن معين )    ٨(
 .]٣٤٦/ ٥ [سنن الترمذي )    ٩(
 .]٣٨٩/ ٢٣ [تهذيب الكمال في أسماء الرجال)  ١٠(
 .]٢١٢/ ٢ [الثقاتمعرفة )  ١١(
 .]٣٢٤/ ٨ [تهذيب التهذيب)  ١٢(



 ١٨٤

 ،(٢)في حديث الْقَاسم منَاكير مما يروِيها الثِّقَات      : وقال أحمد ،  (١) من المهاجرين واألنصار   رجالً
وقَـال  ،  (٣)حديث الثقات عنه مستقيم، ال بأس بِه، وإنما ينكر عنـه الـضعفاء            : وقَال َأبو حاتم  

 .(٦) صدوق يغرب كثيراً: ، وقال ابن حجر(٥)صدوق: قال الذهبيو، (٤)منكر الحديث :الغالبي
 .صدوق : قال الباحث

 . باقي رجال اإلسناد ثقات -
 

 :الحكم على الحديث
 :إسناده ضعيف، فيه

 . ولم يتابعا، ضعيفانعلي بن يزيد، و بن يزيدمطَّرِح -
علـى ضـعف    : ابن معين ، أضف إلى ذلك فقد نص       (٨)، واأللباني (٧)والحديث ضعفه الهيثمي  

، وهذه السلسلة من أضـعف أسـانيد أهـل      )٩(أحاديث علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة        
 .  (١٠)الشام

********** 
  :قال ابن األثير رحمه اهللا

 (١١)  .»الغربان في اَألعصم كالغُراب ،النِّساء في عائشةُ« آخَر حديث  وفي*

ليه بنفس لفظة ابن االثير، وعثرت عليه بمعناه كما في الحديثين       لم أعثر ع  ،  )٧٧(الحديث رقم   
 .السابقين

********** 
                                                 

 .]٢٨٦:  ص [أحوال الرجال)  ١(
 .]٥٦٥/ ١[العلل ومعرفة الرجال ألحمد رواية ابنه عبد اهللا )  ٢(
 .]٣٢٤/ ٨[تهذيب التهذيب )  ٣(
 .]٣٨٩/ ٢٣ [تهذيب الكمال في أسماء الرجال)  ٤(
  .]١٢٩/ ٢ [الكاشف)  ٥(
 .]٤٥٠: ص[ التهذيب ريبقت)  ٦(
  .]٢٧٣/ ٤ [مجمع الزوائد ومنبع الفوائد)  ٧(
 .]٧٥٨:  ص[، لأللبانيضعيف الجامع الصغير وزيادته)  ٨(
 .]١٧٩/ ٢١ [تهذيب الكمال في أسماء الرجال  )٩(
 .]٤٠١/ ١ [النكت على مقدمة ابن الصالح للزركشيانظر )١٠(
 ].٢٤٩/ ٣ [النهاية في غريب الحديث واألثر) ١١(



 ١٨٥

  :قال ابن األثير رحمه اهللا
 وفيهـا  بغربان، نَحن فَِإذَا شعباً فدخَلْنا الْعاصِ بنِ عمرِو مع نحن بينَما« آخَر حديث  وفي *

 لَـا « -وسـلَّم  علَيه اللَّه صلَّى- اللَّه رسوُل قَاَل: عمرو فَقَاَل لَين،والرج المنْقَار أحمر غُراب
 يكون البياض: العصمة وأصُل »الغربان هُؤلَاء في الغُراب هذَا قَدر ِإلَّا النِّساء من الْجنَّةَ يدخل

 (٢)  . (١)والوعل والظَّبي الفَرس يديِ في

  )٧٨(ديث رقم الح
حدثَنَا َأبو  : ، قَالَ  بن سلمة  ، حدثَنَا حماد  د حدثَنَا عبد الصم   ": رحمه اهللا "قال اإلمام أحمد  

 يفَرٍ الْخَطْمعةَ، قَالَ     (٣)جمينِ خُزةَ بارمع ناصِ     : ، عنِ الْعرِو بمع عم نا نَحنَميب     َأو ـجي حف 
ةرموِل اِهللا      : ، فَقَالَ عسر عم نا نَحنَميذَا    �بي هبِ فًئا؟    : "  ِإذْ قَالَ  الشِّعشَي نوْل تَروا، هانْظُر "
لَا يدخُُل   " ���� فَقَاَل رسوُل اِهللا     ،َأحمر الْمنْقَارِ والرجلَينِ   َأعصم   غربانًا فيها غُراب  نَرى  : فَقُلْنَا
  "الْغُرابِ في الْغربانِ من كَان منْهن مثَْل هذَا ةَ من النِّساء، ِإلَّاالْجنَّ

(٤) . 
 :تخريج الحديث

 أخرجه أبو يعلى الموصلي بنحوه، من طريق حماد بن سلمة به 
(٥). 

 :دراسة رجال اإلسناد
: هــ، وقيـل   ٢٠٦، ت ، أبو سهل البصرِي   عبد الصمد بن عبد الوارث بن سعيد بن ذكوان        -

 ، (١٠)، وذكره ابن حبان في الثقات(٩)، والعجلي(٨)، وابن معين(٧)وثقه ابن سعد، (٦) هـ٢٠٧
 .(١١) يخطىء:وقال ابن قانعوثقه و 
 

                                                 

 .]٥٠٠/ ٢غريب الحديث إلبراهيم الحربي  [وهو ذكر الشاة البرية، :  الوعل )١(
 ].٢٥٠/ ٣ [النهاية في غريب الحديث واألثر)  ٢(
 خطمة بن جشم بن مالك بن :نصار يقال لهبفتح الخاء المنقوطة ، هذه النسبة إلى بطن من األ: الخطمي  )٣(

 ].٣٨٢ / ٢األنساب للسمعاني [، وس األ
 .١٧٧٧٠ ح رقم ]٣٠٥/ ٢٩ [مسند أحمد  )  ٤(
 .٧٣٤٣ ح رقم ]٣٢٨/ ١٣ [مسند أبي يعلى الموصلي)   ٥(
 .]٩٩/ ١٨ [تهذيب الكمال في أسماء الرجال)   ٦(
  .]٣٠٠/ ٧ [الطبقات الكبرى )   ٧(
 .]١٤٥/ ١ [ رواية ابن محرز-تاريخ ابن معين )   ٨(
  .]٩٥/ ٢[  الثقاتمعرفة )   ٩(
 .]٤١٤/ ٨ [الثقات )  ١٠(
 .]٣٢٨/ ٦[تهذيب التهذيب )  ١١(



 ١٨٦

، (٣)الحـافظ الحجـة   :وقال الذهبي  ،(٢)صدوق صالح الحديث  : وقال أبو حاتم  ،  (١)الحاكمثقه  وو
 .(٤) صدوق ثبت في شعبة: وقال ابن حجر

 .  ثقة :الباحثقال 
 
-يفَرٍ الْخَطْمعو جن حبيب : هوَأبير بمن عير بن يزيد بم(٦)وثقه ابن معين، (٥) المدنيع  ،

، (١١)والطبراني، (١٠)بن نميراوثقه ،و(٩) ، وذكره ابن حبان في الثقات(٨) والعجلي ،(٧) والنسائي
عفر وأبوه وجده قوما يتوارثون الصدق كان َأبو ج: وقَال عبد الرحمن بن مهدي، (١٢)والذهبي

 .(١٤) صدوق: ، وقال ابن حجر(١٣)بعضهم عن بعض
 . ثقة  :قال الباحث

 . باقي رجال اإلسناد ثقات -
 :الحكم على الحديث

 ، واأللباني(١٦)والهيثمي،(١٥) شعيب األرنوؤطصححه و، إسناده صحيح
(١٧). 

 

********** 

                                                 

 . ]٤٢٠/ ١ [المستدرك على الصحيحين)  ١(
 .]١٠٢/ ١٨تهذيب الكمال في أسماء الرجال ، و٥١/ ٦ الجرح والتعديل  انظر)  [٢(
 .]٢٥١/ ١تذكرة الحفاظ ، و٦٥٣/ ١الكاشف انظر)  [٣(
 .]٣٥٦: ص[تقريب التهذيب )   ٤(
 .]٣٩١/ ٢٢ [لرجالتهذيب الكمال في أسماء ا)   ٥(
 ٣٧٩/ ٦ [الجرح والتعديل )  ٦(
 .]٣٩٢/ ٢٢[تهذيب الكمال في أسماء الرجال )   ٧(
 .]١٩٢/ ٢ [الثقات معرفة )   ٨(
 .]٢٧٢/ ٧ [لثقات ا )  ٩(
 .]١٥١/ ٨ [تهذيب التهذيب)   ١٠(
 .]٣٠٦/ ١ [المعجم الصغير )  ١١(
 .]٩٨/ ٢[الكاشف )  ١٢(
 .]٣٩٣/ ٢٢ [رجالتهذيب الكمال في أسماء ال)  ١٣(
 .]٤٣٢: ص[تقريب التهذيب )  ١٤(
  .١٧٧٧٠ ح رقم ]٣٠٥/ ٢٩ [ شعيب األرنوؤط،: ، بتحقيقمسند أحمد)  ١٥(
 .]٤٠٠/ ١٠[مجمع الزوائد ومنبع الفوائد )  ١٦(
  .]٤٦٦/ ٤ [سلسلة األحاديث الصحيحة )  ١٧(



 ١٨٧

 

  :قال ابن األثير رحمه اهللا

 كُـلِّ  رِباطُ وهو عصام، جمع: العصم »بعصم مقَيد آدم جمٌل عامرٍ بني جد فَِإذَا« يهوف) هـ(
،ءشَي أراد َأن بصه خبالد سه قَدبناِئه، حبف ود لَا فَهعبي يى، طَلَب فعالمر  ارفَـص  بمنْزلـة 
 (١) .مكانَه يبرح لَا الَّذي المقيد

 
  )٧٩(الحديث رقم 

، حدثَنَا علي بن سويد، عـن عبـد اِهللا بـنِ    (٢) حدثَنَا روح":رحمه اهللا "قال اإلمام أحمد  
َأبِيه نةَ، عديرقَاَل (٣)ب : النَّبِي نْدع عتَمرٍ�اجدب ننَةُ بييابِسٍ(٤) عح نب عالَْأقْرلْ(٥)، وعو ، نةُ بقَم

 علَاثَةَ
(٦) فَقَاَل النَّبِي ،وددوا الْجفَذَكَر�: "  تُكُمرَأخْب كَتُّمس ـلٌ ِإنمرٍ جامي عنب دج َأو رمَأح مآد 

 تَنْفي النَّـاس  اءنشَخَ(٧) في روضة، وغَطَفَان َأكَمةٌ: وَأحسبه قَاَل: يْأكُُل من َأطْراف الشَّجرِ، قَاَل
  "سكَتَ لَو: قَاَل تَميمٍ بني جد  فََأين:فَقَاَل الَْأقْرع بن حابِسٍ:  قَاَل،"عنْها 

(٨).  
 

                                                 

 ].٢٥٠/ ٣ [النهاية في غريب الحديث واألثر)  ١(
 .]٢١١: تقريب التهذيب ص[،دة بن العالء أبو محمد البصريروح بن عبا: هو  )٢(
  مهاجراً-صلّى اللَّه عليه وسلم- أسلم حين مر به النبي ،ب بن عبد اللَّه بن الحارثيصة بن الحديرب: هو)  ٣(

أسلم :  وقيل ،، وأقام في موضعه حتى مضت بدر وأحد، ثم قدم بعد ذلك           "موضع بين مكة والمدينة   وهو  "بالغميم
غزا مع رسول اللَّه ، كما أنه  من بدر، وسكن البصرة لما فتحت- صلّى اللَّه عليه وسلم-بعد منصرف النبي-

وكان غزا خراسان في زمن عثمان ثم تحول إلى مرو فسكنها إلى            ،   ستّ عشرة غزوة   -صلّى اللَّه عليه وسلم   
اإلصابة في تمييز   ،و٢١٤/ ٤معجم البلدان   رانظ [،سنة ثالث وستين  ، توفي   أن مات في خالفة يزيد بن معاوية      

 .]٤١٨/ ١الصحابة 
قبل الْفَتْح، وشهد   :  وقيل ،أسلم بعد الْفَتْح  ،  يكنى َأبا ماِلك  ،  اريزعيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر الفَ       : هو)  ٤(

صلَّى اللَّه علَيه وآلـه     - النَّبِي   نَّه دخل علَى  َإ: ومن األعراب الجفاة، قيل    ، وهو من المؤلفة قلوبهم،    الْفَتْح مسلماً 
لَّمس٣١/ ٤أسد الغابة ، و١٢٤٩/ ٣االستيعاب في معرفة األصحاب انظر[ن،  من غير إذ-و[. 

وشهد ،   وافدا -مصلَّى اللَّه علَيه وسلَّ   -الَْأقْرع بن حابِسِ بنِ عقَاِل بنِ محمد ، قَدم الْمدينَةَ علَى النَّبِي             : هو)  ٥(
، ٣٣/ ١معرفة الصحابة ألبي نعيم انظر.[وقد حسن إسالمه،  والطائف، وهو من المؤلفة قلوبهمفتح مكة وحنيناً

 .]٢٥٢/ ١اإلصابة في تمييز الصحابة و
، ولم  عاقالً في قومه، حليماً من المؤلفة قلوبهم، وكَان سيداً،الثة بن عوف بن األحوصعلقمة بن ع: هو)  ٦(

 .]١٠٨٨/ ٣االستيعاب في معرفة األصحاب انظر[ ،الْمْؤمنين الْفُقَهاء من  وكَان،يكن فيه ذاك الكرم
 .]٥٩/ ١النهاية في غريب الحديث واألثر [والمراد بها الهضبة، ما ارتفع عن األرض، : َأكَمة)  ٧(
 .٢٢٩٣٥ح رقم ]١٨/ ٣٨[مسند أحمد )  ٨(



 ١٨٨

  :تخريج الحديث
 أخرجه أحمد في فضائل الصحابة

 . بمثله، من طريق علي بن سويد به(١)
 :دراسة رجال اإلسناد

 . جميع رجال اإلسناد ثقات-
 :م على الحديثالحك

    .(٢) ، وصححه شعيب األرنوؤط إسناده صحيح

********** 
  :قال ابن األثير رحمه اهللا

 طاعـة  علَى وجمعهم تأديبهم تَدع لَا َأي »أهلك عن عصاك تَرفَع لَا« فيه) س هـ (عصا﴾ ﴿
الَى اللَّهقَالُ ،تَعا شَقَّ:  يصالع :قَ َأيفار لم الْجةَ، واعرِد مب يرا، الضصله ولكنَّه بالععثَلًا جم، 

 (٣) . من الفسادومنْعهم َأدبهم تَغْفُل عن لَا أراد: وقيَل

  )٨٠(الحديث رقم 
:  حدثَنَا محمد بن عبد الْعزِيـزِ قَـالَ        : في األدب المفرد   "رحمه اهللا "قال اإلمام البخاري  

 ثَنَا عدح            رِيصةَ الْبكْرنِ َأبِي بب اللَّه ديبنِ عالْخَطَّابِ ب نب كلالْم دب-      لَـةمبِالر يتُـهقَـالَ  - لَق  :
          اءدرالد ُأم نشَبٍ، عونِ حرِ بشَه نع ،دمحو مَأب داشي رثَند(٤)ح   اءدرَأبِي الد نقَالَ �(٥)، ع :" 

لَا تُشْرِك بِاللَّه شَيًئا؛ وِإن قُطِّعتَ َأو حرقْتَ، ولَا تَتْركَن الـصلَاةَ  :  بِتسعٍ�ني رسوُل اللَّه   َأوصا

                                                 

 .١٥٢٠ ح رقم ]٨٣٢/ ٢ [ الْعربِ  فَضاِئُل:، باببةل الصحائفضا)  ١(
 .٢٢٩٣٥ح رقم ]١٨/ ٣٨[ شعيب األرنوؤط : ، بتحقيقمسند أحمد)  ٢(
 ].٢٥٠/ ٣ [النهاية في غريب الحديث واألثر)  ٣(
 النـساء  فـضالء  من وكانت،   اسمها خيرة بنت أبي حدرد األسلمي      :يقال أم الدرداء زوجة أبي الدرداء      )٤(

 فـي  بالشام وفاتها وكانت بسنتين، الدرداء أبي قبل توفيت. والنسك العبادة مع منهن الرأي وذوات هنوعقالئ
 عويمر الدرداء أبي زوجها وعن -وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى -النَّبِي عنِ حفظت قد وكانت عفان، بن عثْمان خالفة

ارِيإحداهما رأت  : بي الدرداء امرأتان كلتاهما يقال لهما أم الدرداء        كان أل  ، حيث  اسمها هجيمة  :وقيل،  اَألنْص
  صلّى اللَّه عليه وسلّم   -النبي-            جها بعد وفاة النبيصلّى اللَّه عليـه    - وهي خيرة بنت أبي حدرد، والثانية تزو
حابة اإلصابة في تمييز الص   ، و ١٩٣٤/ ٤االستيعاب في معرفة األصحاب     انظر.[ وهي هجيمة الوصابية   -وسلّم

١٢٤/ ٨[. 
 هو عامر، وعويمر    :واختلف في اسمه، فقيل   اً،   مشهور بكنيته وباسمه جميع    واسمه عويمر، : أبو الدرداء )  ٥(

عامر، أو مالك، أو ثعلبة، أو عبد اللَّه، أو زيد، وأبوه ابن قيس بن أمية بن                : لقب، واختلف في اسم أبيه، فقيل     
كان َأبو الـدرداء أحـد      .  وشهد الخندق وما بعدها من المشاهد      ،أسلم يوم بدر، وشهد أحدا وأبلى فيها      ،  عامر  

، ١٢٢٨/ ٣االسـتيعاب فـي معرفـة األصـحاب         انظر.[عثمان خالفة في، توفي   الحكماء العلماء والفضالء  
 .]٦٢١/ ٤اإلصابة في تمييز الصحابة و



 ١٨٩

مفْتَـاح كُـلِّ   ، ولَا تَشْربن الْخَمر، فَِإنَّها   (١)الْمكْتُوبةَ متَعمدا، ومن تَركَها متَعمدا برَِئتْ منْه الذِّمةُ       
      ِإنرِ ولَاةَ الْـَأمو نلَا تُنَازِعا، وملَه جفَاخْر اكنْيد نم جتَخْر َأن اكرَأم ِإنو ،كياِلدو عَأطو ،شَر

 علَـى   (٢) من طَوِلـك   رَأيتَ َأنَّك َأنْتَ، ولَا تَفْرر من الزحف، وِإن هلَكْتَ وفَر َأصحابك، وَأنْفقْ           
  "، وَأخفْهم في اللَّه عز وجلَّ َلَا تَرفَع عصاك عن َأهلكَأهلك، و

(٣). 
 

محمـد بـن     مختـصراً، و   (٥) مختصرأ، وابن أبي عاصم    (٤) ابن ماجه  أخرجه: تخريج الحديث 
وهو متابع - بن أبي عديمحمد بن إبراهيممن طريق ) أربعتهم(، (٧)، والطحاوي بنحوه(٦)نصر

 . عن راشد أبي محمد به-عبد الْملك بن الْخَطَّابِل
 :دراسة رجال اإلسناد

 .(٨) ، َأبو عبد اللَّه الرملي المعروف بابن الواسطيمحمد بن عبد الْعزِيزِ بن محمد العمري-
 بما خَالفر: وقَال الثقات، في حبان ابن ذكره، و(٩)لعجلي وثقه ا

(١٠). 
 ولم أدركته: حاتم َأبو وقَال، (١٢) ليس بقوي:وقال أبو زرعة، (١١)حافظاً كان: الفسوي وقَال 

 ما الضعف إلى هو بالمحمود، عندهم يكن ولم غرائب، عنده كان منه، السماع لي يقض
 .(١٤) صدوق يهم وكانت له معرفة: وقال ابن حجر، (١٣)هو

 . صدوق يهم :قال الباحث
 

                                                 

 لدخُولهم في عهـد     : وسمي َأهُل الذِّمة   ، بِمعنَى العهد، واألمانِ، والضمان، والحرمة، والحقِّ      يوه: الذمة  )١(
هِمانَأمو ينملس١٦٨/ ٢النهاية في غريب الحديث واألثر انظر[، الْم[. 

 .]١٤٥/ ٣النهاية في غريب الحديث واألثر [بمعنى السعة،: الطول  )٢(
 .١٨ح رقم ]٢٠:  ص[ صيةًمع يكُن لَم ما واِلديه يبر  باب:،باباألدب المفرد)   ٣(
 .٣٣٧١ ح رقم ]١١١٩/ [شَر كُلِّ مفْتَاح الْخَمر، باب، كتاب األشربة، سنن ابن ماجه   )٤(
 سهنَفْ من صادقًا الشَّهادةَ اللَّه سَأَل من": وسلَّم علَيه اُهللا صلَّى النَّبِي قَوِل  ذكْر،الجهاد البن أبي عاصم   )٥(

 .٢٧٦ ح رقم ]٦٥١/ ٢ "[ُأعطيها
 .٩١١ ح رقم ]٨٨٤/ ٢  [.الصلَاة تَارِك ِإكْفَارِ ذكْرِ باب،المروزِيتعظيم قدر الصالة لمحمد بن نصر )   ٦(
 ٦٨٤ ح رقم ]٤١١/ ١ [ األخبار من اهللا رسول عن الثابت  وتفصيلتهذيب اآلثار   )٧(
 .]١١/ ٢٦ [رجالتهذيب الكمال في أسماء ال)  ٨(
 .]٢٤٦/ ٢ [الثقات معرفة )  ٩(
 .]٨١/ ٩[الثقات )  ١٠(
 .]٤٣٧/ ٢[المعرفة والتاريخ )  ١١(
 .]٨٢٦/ ٣ [الضعفاء ألبي زرعة الرازي في أجوبته على أسئلة البرذعي )  ١٢(
 .]٨/ ٨ [الجرح والتعديل )  ١٣(
 .]٤٩٣:  ص[تقريب التهذيب)  ١٤(



 ١٩٠

-رِيصكْرة الثقفي البن َأبي بيد اللَّه ببك بن الخطاب بن علبد المذكره ابن حبان في ، (١) ع
 .  (٤) مقبول: وقال ابن حجر ،(٣)حاله مجهولة :وقال ابن القطان ،(٢) الثقات

 .مقبول  :قال الباحث
  .(٥)  ي، أبو محمد البصرِانيمجيح الحبن نُراشد  : واسمه أبو محمدراشد-

 .(٧) صالح الحديث: ، وقال أبو حاتم(٦) ربما َأخطَأ: ذكره ابن حبان في الثقات، وقال
 .(٨) صدوق ربما أخطأ: وقال ابن حجر

 . ابن حجر ، كما قالصدوق ربما أخطأ :قال الباحث
 
 هـ ١٠٠ ت "أم سلمة" الشامي مولى أسماء بنت يزيد بن السكن       بن حوشب األشعري    شَهر -

 .)١٣(وابن شاهين، )١٢(والعجلي ،)١١(، وأحمد)١٠(وثقه ابن معين ،)٩( قبلها أو بعدها:لوقي
 وإن  ":، وقال يعقوب بن سفيان    )١٤(" على أن بعضهم قد طعن فيه      ؛ ثقة ": وقال يعقوب بن شيبة   

 .)١٦(" فهو ثقة،كوهنز :)١٥(بن عوناقال 
إنما يتكلم  : قه، وقال عن شهر بن حوشب فوث    ) البخاري(سألت محمد بن إسماعيل   :"قال الترمذي 
 سمعت علي بن المديني، وقيل له ترضى حـديث          ":قال يعقوب بن شيبة   ، و )١٧("فيه ابن عون  

                                                 

 .]٣٠٤/ ١٨ [لتهذيب الكمال في أسماء الرجا)  ١(
 .]٣٨٦/ ٨ [الثقات )  ٢(
  .]٣٩٣/ ٦ [تهذيب التهذيب)   ٣(
 .]٣٦٢:  ص[تقريب التهذيب)   ٤(
 .]١٦/ ٩ [تهذيب الكمال في أسماء الرجال)   ٥(
 .]٢٣٤/ ٤ [الثقات)   ٦(
 .]٤٨٤/ ٣ [الجرح والتعديل )   ٧(
 .]٢٠٤:  ص[تقريب التهذيب)   ٨(
 ].١٢/٥٧٨[ رجال   تهذيب الكمال في أسماء ال)٩(

 .]٢١٦/ ٤[ رواية الدوري -تاريخ ابن معين   )١٠(

 ].١٢/٥٨٤، وتهذيب الكمال ٣٨٣/ ٤الجرح والتعديل انظر[  )١١(

 ].١/٤٦١[   معرفة الثقات )١٢(

 .]١١١:  ص[تاريخ أسماء الثقات  )١٣(

 ].١٢/٥٨٥[   تهذيب الكمال في أسماء الرجال)١٤(

 .] ٣١٧: تقريب التهذيب ص[،أبو عون البصريعبد اهللا بن عون بن أرطبان :  هو)١٥(

 ].٢/٤٢٦[   المعرفة والتاريخ)١٦(
 ].٣/٦٢١[   سنن الترمذي)١٧(



 ١٩١

وأنا :  قال،وكان عبد الرحمن بن مهدي يحدث عنه:  قال،أنا أحدث عنه: شهر بن حوشب فقال
 .)١("ال أدع حديث الرجل، إال أن يجتمعا عليه، يحيى، وعبد الرحمن ـ يعني على تركه

 روى عنه الناس، من أهل البصرة، وأهل الكوفة، وأهل الشام، ولم يوقف             ":وقال صالح جزرة  
 .)٢(" يتنسك، إال أنه روى أحاديث يتفرد بها، لم يشركه فيها أحدمنه على كذب، وكان رجالً

صدوق كثير  : ، وقال ابن حجر   )٤ (ليس بالقوي : ، وقال النَّسائي  )٣ (ال بأس به  : قال أبو زرعة  و
 .)٥ (سال واألوهاماإلر

 أن :"بن عونايل، عن موقال النضر بن شُ، )٦("ه كان يحيى ال يحدث عن:"وقال عمرو بن علي  
 .)٧("، وإنما طعنوا فيه ألنه ولي أمر السلطان نزكوه أي طعنوا فيه:ر قال النض،كوهنزشهرا 

 فأخذ خريطة فيها دراهـم      ، كان على بيت المال    ": عن أبيه  يوقال يحيى بن أبى بكير الكرمان     
وقال إبراهيم بـن    ،   )٨("لقد باع شهر دينه بخريطة فمن يأمن القراء بعدك يا شهر          : فقال القائل 

ثت عن النضر بن شميل أن ابن عون        د وح ، أحاديثه ال تشبه حديث الناس     :"يعقوب الجوزجاني 
: وقال موسى بن هارون   ،  )١٠("ا تركوه  شهر  إن (٩)ا تركوه  شهر  إن :سئل عن حديث لشهر فقال    

 ي كان ممن يرو:وقال ابن حبان ،)١٢ ( عندهميليس بالقو: قال الحاكم أبو أحمد و، )١١ (ضعيف
                                                 

 ].١٢/٥٨٣[    تهذيب الكمال في أسماء الرجال)١(

 ]. .١٢/٥٨٥[    نفس المرجع السابق )٢(

 .]٨٨٢/ ٣ [الضعفاء ألبي زرعة الرازي في أجوبته على أسئلة البرذعي    )٣(

 .]٥٦:  ص[لضعفاء والمتروكون للنسائيا   )٤(
 .]٢٦٩: ص[تقريب التهذيب    )٥(
 ].١٢/٥٨١[    تهذيب الكمال في أسماء الرجال)٦(

 .٢٦٩٧ ح رقم ]٥٨/ ٥[   انظرسنن الترمذي )٧(

 ].١٢/٥٨٣[   تهذيب الكمال في أسماء الرجال )٨(
 و تصحيف، وهذا ما بينه بعض العلماء، فقالفه" ا تركوها تركوه إن شهر إن شهر: "  وأما قول ابن عون )٩(

:  نزكوه، فقوله نزكوه أيفي شهر بن حوشب إن شهراً:  عون قولهابنذكر مسلم بإسناده، عن ": ابن الصالح
رواه كثير من رواة مسلم تركوه بالتاء والراء، وهو ، طعنوا فيه؛ مأخوذ من النيزك، وهو الرمح القصير

: نزكوه، يعني ذاك رجل: ذُكر شهر بن حوشب عند ابن عون، فقال:" جستاني حاتم السبو أ، وقال)٩(تصحيف
قال ، و"رجل تركوه ذاك: قالواففصحف أصحاب الحديث، :  أبو حاتمقال، طعنوا فيه، كأنهم ضربوه بالنيازك

هو نزكه ينزكه إذا عابه، وأصل النزك، الطعن بالنيزك، و: إن شهرا نزكوه، يقال: وفي حقه قيل": القزويني
، وتاريخ دمشق ١/١٢٥انظرصيانة صحيح مسلم [، "أصغر من الرمح، وصحف بعضهم نزكوه، بتركوه

 ].١/١١٠، و التدوين في أخبار قزوين٢٣/٢٣٥
 ].١٥٦ ص[ أحوال الرجال     )١٠(

 ].١٢/٥٨٣[    تهذيب الكمال في أسماء الرجال )١١(

 ].٣٧١ / ٤ [تهذيب التهذيب    )١٢(



 ١٩٢

 الحديث،  في يليس بالقو : يوقال ابن عد  ،  )١ (ثبات المقلوبات األ وعن   ،عن الثقات المعضالت  
 .)٣ (يخرج حديثه: ي وقال الدارقطن،)٢ (ممن ال يحتج بحديثه وال يتدين به و هو

 .)٥ (متروك:  وقال ابن حزم،)٤ (ضعيف: يوقال البيهق
 بـن   النـضر أي طعنوا فيه،  فقد بين السبب في ذلك          " نزكوه" وأما قول ابن عون فيه       :قلت

 ".وإنما طعنوا فيه ألنه ولي أمر السلطان: " فقاليلمشُ
خريطة وقد  وأما تضعيف من ضعفه فواضح أنه بسبب دخوله في أمر السلطان وقصة أخذه ال             

 :أبو الحسن بن القطاندافع عن ذلك الذهبي و
إسنادها منقطع، ولعلها وقعت، وتاب منها، أو أخذها متأوالً أن :" قال الذهبي معلقاً على الرواية

 .)٦("له في بيت مال المسلمين حقاً، نسأل اهللا الصفح
 ا من تزييـه بـزى      لم أسمع لمضعفه حجة، و ما ذكرو       ":يقال أبو الحسن بن القطان الفاس      و

الجند، وسماعه الغناء باآلالت، و قذفه بأخذ الخريطة، فإما ال يصح، أو هو خارج على مخرج 
ال يضره، و شر ما قيل فيه أنه يروى منكرات عن ثقات، وهذا إذا كثر منه سـقطت الثقـة                    

ـ              )٧("به ول ، وأما قول ابن حبان أنه يروي عن الثقات المعضالت وعن األثبات المقلوبات، وق
الجوزجاني بأن أحاديثه ال تشبه أحاديث الناس،فقد دافع عنه الذهبي بعدما أورد هذه األحاديث              

فهذا ما استنكر من حديث شهر في سعة روايته، ومـا ذاك            " :في ترجمة شهر في السير فقال     
 عن مدفوع غير الرجل :ثم ختم الذهبي ترجمة شهر بن حوشب في السير بقوله          ،ابالمنكر جد 

 .)٨("مترجح به واالحتجاج لم،وع صدق
 والقلب يميل إلى ما ذهب إليه ابن حجر من أنه صدوق كثير اإلرسال واألوهام،               :قال الباحث 

فقد وثقه جماعة على رأسهم ابن معين، وأحمد، كما أنه لم يذكر أنه أرسل عن أم الدرداء في                  
  .)٩(كتب المراسيل

                                                 

 ] .٣٦١ / ١ [انالمجروحين البن حب   )١(

  .]٦٤/ ٥ [الكامل في ضعفاء الرجال   )٢(

 .]٣٦: ص[سؤاالت البرقاني للدارقطني    )٣(

  .]١٠٩/ ١ [السنن الكبرى للبيهقي   )٤(

  .]٢٨٨/ ٧ [، البن حزمالمحلى باآلثار   )٥(
 ].٤/٣٧٥[    سير أعالم النبالء)٦(

 ].٣٧١ / ٤ [تهذيب التهذيب   )٧(

 ].٤/٣٧٨[ لنبالء   سير أعالم ا)٨(

 تحفة التحصيل في ذكر رواة      ، و ١٩٧: جامع التحصيل ص  ، و ٨٩: المراسيل البن أبي حاتم ص    انظر[   )٩(
 .]١٤٩: المراسيل ص



 ١٩٣

 
 :الحكم على الحديث

 :، فيهضعيفإسناده 
 .صدوق يهم: د بن عبد العزيزمحم -
 .مقبول، ولقد تُوبع، كما في التخريج: عبد الملك بن الخطاب بن عبيد اللَّه -

 .صدوق كثير اإلرسال واألوهام، ولم يتابع، وإرساله ال يضر:  شهر بن حوشب-
 .صدوق ربما أخطأ، ولم يتابع:  راشد أبو محمد-
مكْحوٍل، في مسنده بنحوه، من طريق       (٢)د بن حميد  عبحيث أخرج   : (١) حسنة وللحديث شواهد  

  نمَأي ُأم نرِيـس     بنحوه، من طريق   (٣)مرفوعاً، وأخرجه الطبراني  " رضي اهللا عنها  "عَأبِـي ِإد  
 . مرفوعاً-رضي اهللا عنه-الْخَولَاني، عن معاذ بنِ جبٍل

********** 
  :قال ابن األثير رحمه اهللا

 أهلَـه  يـَؤدب  َأنَّـه : َأراد »(٤)عاتقـه  عـن  عصاه يضع لَا فَِإنَّه« جهمٍ َأبِي حديثُ ومنْه) س(
 نَـزل  ِإذَا عـصاه  وألقَـى  سار، ِإذَا عصاه رفع: يقَاُل ،األسفارِ كثْرةَ بِه أراد: وقيَل ،بالضرب

َأقَام(٥) .و 

  )٨١(الحديث رقم 
قَرْأتُ علَى ماِلك، عن عبد اِهللا  :  حدثَنَا يحيى بن يحيى، قَالَ     ":رحمه اهللا "سلمقال اإلمام م  

بنِ يزِيد مولَى الَْأسود بنِ سفْيان، عن َأبِي سلَمةَ بنِ عبد الرحمنِ، عن فَاطمةَ بِنْت قَيسٍ، َأن َأبا             ا
واِهللا : ، فَقَاَل(٧)، وهو غَاِئب، فََأرسَل ِإلَيها وكيلُه بِشَعيرٍ، فَسخطَتْه     (٦)لَّقَها الْبتَّةَ عمرِو بن حفْصٍ طَ   

لَيس لَـك علَيـه نَفَقَـةٌ،       ":  فَذَكَرتْ ذَِلك لَه، فَقَالَ    �ما لَك علَينَا من شَيء، فَجاءتْ رسوَل اِهللا         

                                                 

مشكاة ، و ١٣٨/ ١، لأللباني صحيح الترغيب والترهيب   ، و ٢١٧/ ٤ [ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد    انظر [ )١(
 .]١٨٣/ ١ األلباني: ، بتحقيقالمصابيح

 .١٥٩٤ ح رقم ]٤٦٢: ص[المنتخب من مسند عبد بن حميد )  ٢(
 .٧٩٥٦ ح رقم ]٥٨/ ٨ [المعجم األوسط)  ٣(
 .]١١٣/ ٥النهاية في غريب الحديث واألثر [،وهو ما بين الكَتف والعنُق: العاتق   )٤(
 ].٢٥٠/ ٣ [النهاية في غريب الحديث واألثر)   ٥(
  .]٩٣/ ١النهاية في غريب الحديث واألثر انظر [بائناً، ال رجعة فيه، أي طلقها طالقاً :    البتة)٦(
النهايـة فـي   [،  وعدم الرِضا بِه  ،  الكَراهيةُ ِللشَّيء  وهي   :السخْطُ والسخْطُ أي استقله، من    : سخط الشيء    )٧(

  .]٣٥٠/ ٢غريب الحديث واألثر 



 ١٩٤

ا َأنهرفََأمتَد(١) تَعشَرِيك ُأم تيي بقَاَل(٢) ف ي: ، ثُمتَدابِي، اعحا َأصغْشَاهَأةٌ يرام لْكت  نِ ُأماب نْدع
َأن فَلَما حلَلْتُ ذَكَرتُ لَـه      : ، قَالَتْ (٣)مكْتُومٍ، فَِإنَّه رجٌل َأعمى تَضعين ثيابك، فَِإذَا حلَلْت فَآذنيني        

فَلَا يضع عـصاه    ،  َأبو جهمٍ  َأما   � طَباني، فَقَاَل رسوُل اهللاِ   معاوِيةَ بن َأبِي سفْيان، وَأبا جهمٍ خَ      
 هقاتع نع   لُوكعةُ فَصاوِيعا مَأم(٤)، و       ديز نةَ بامي ُأسحانْك ،اَل لَهقَا   ، لَا م ثُم ،تُهي :َل فَكَرِهحانْك

  .(٦)" بِه(٥)ُأسامةَ، فَنَكَحتُه، فَجعَل اُهللا فيه خَيرا، واغْتَبطْتُ
 : تخريج الحديث

 .  تفرد به مسلم دون البخاري
 :دراسة رجال اإلسناد

 .جميع رجال اإلسناد ثقات -

********** 
 

  :قال ابن األثير رحمه اهللا
يهفو »َأنَّه مر حرالم شجا ِإلَّا دينةصيدة عدح« صاً َأيع تصلح َأن اباً  تكونـصن  مـن  آللـة 

 (٧) .الحديد

لم أعثر عليه بنفس لفظة ابن االثير، وعثرت عليه بمعناه كما في الحديث              ،)٨٢(الحديث رقم   
 .٦٧رقم 

 

********** 
 

                                                 

يحل للمراة الزواج فيها، بسبب موت زوجها، أو طالقها المدة التي ال : أي تقضي فترة العدة وهي  : تعتد)   ١(
 .]٦١/ ١٠شرح النووي على مسلم ، و٦٢٩/ ٢غريب الحديث البن قتيبة انظر[منه، 

ـ زغُ :ويقـال  ية،زِغَ :اسمها األنصارية، :ويقال الدوسية، :ويقال العامرية، شريك أم   )٢(  ،وداد بنـت  ةيلَ
 .]٤١٦/ ٨اإلصابة في تمييز الصحابة انظر [-وسلم عليه اهللا صلى- للنبى نفسها وهبت:قيل

 .]٣٤/ ١النهاية في غريب الحديث واألثر انظر[هو اإلعالم بالشيء، أو اإلخبار به،:  األذان واإلذن  )٣(
 .]٤٥٥/ ١٠لسان العرب ، و١٧٦: مختار الصحاح صانظر [، الْفَقيرهو : الصعلوك   )٤(
)٥(    طةبح وا:الغالفَر يهاِل، ون الْحسحو رور١٧٢/ ٣النهاية في غريب الحديث واألثر [لس[. 
 .١٤٨٠ح رقم ]١١١٤/ ٢[ لَها نَفَقَةَ لَا ثَلَاثًا الْمطَلَّقَة باب،كتاب الطالق، صحيح مسلم)   ٦(
 ].٢٥٠/ ٣ [النهاية في غريب الحديث واألثر)   ٧(



 ١٩٥

  :قال ابن األثير رحمه اهللا
نْهميثُ ودأالَ« الْح يُل الخَطِإ قَتيَل إنقَت وطا السصما »والعا ألنَّهليس  ـنم فَـِإذَا  القَتْـل،  آالت 

 (١) .خَطَأ قَتْلُه كَان فماتَ َأحد بِهِما ضرِب

  )٨٣(الحديث رقم 
، (٢)دَأنْبَأنَا حما :  َأخْبرني يحيى بن حبِيبِ بنِ عربِي، قَالَ       ":رحمه اهللا "قال اإلمام النَّسائي  

              اللَّه دبع نسٍ، عنِ َأوةَ بقْبع نةَ، عبِيعنِ رمِ بالْقَاس نع ،ذَّاءي الْحنعي خَاِلد نبن عمرو  ع   َأن ،
  وَل اللَّهسيَل الْخَطَِإ":  قَاَل�رقَت ِإنَألَا و ا كَانم دمالْع هبا شصالْعو طوبِالس ـناَئةٌ مالِْإبِـِل  ، م 

  .(٣)" َأربعون في بطُونها َأولَادها
 

 : تخريج الحديث
، وابـن   (٨)،  والطحـاوي   (٧)جـارود ال، وابـن    (٦)، والدارمي (٥)، وابن ماجه  (٤)أخرجه أبو داود  

 .من طريق القاسم بن ربيعة به) ثمانيتهم بنحوه(، (١١)والدارقطني ،(١٠)، والطبراني (٩)حبان

 بن أوس، عن    من طريق عقبة  ) ثالثتهم بنحوه (،  (١٤)، والبيهقي (١٣)، وأحمد (١٢)وأخرجه النسائي 
 . مرفوعاً-صلى اهللا عليه وسلم-رجٍل من أصحاب النبي

 
 

                                                 

 ].٢٥١/ ٣ [النهاية في غريب الحديث واألثر)   ١(
 .]١٧٨: تقريب التهذيب ص[،حماد بن زيد بن درهم األزدي: هو)  ٢(
 .٤٨٠٧ح رقم ]٤١/ ٨[ الْحذَّاء خَاِلد علَى اِلاخْتلَاف ذكْر:، كتاب القَسامة، بابسنن النسائي)   ٣(
 . ٤٥٨٨ رقم  ح]١٩٥/ ٤[ الْعمد شبه الْخَطَِإ دية في باب، الديات كتَاب،سنن أبي داود)   ٤(
 . ٢٦٢٧ ح رقم ]٨٧٧/ ٢  [مغَلَّظَةً الْعمد شبه دية  باب،الديات  كتَاب،سنن ابن ماجه)   ٥(
 .٢٤٢٨ ح رقم ]١٥٤٠/ ٣ [الْعمد شبه في الدية باب، الديات كتَابِ،سنن الدارمي)   ٦(
  .٧٧٣ ح رقم ]١٩٥:  ص [ياتالد في باب، المنتقى البن الجارود)   ٧(
/ ١٢ [ الْقَتْـِل،  في وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى اِهللا رسوِل عن روِي ما مشْكِل بيانِ باب،  شرح مشكل اآلثار  )   ٨(

 .٤٩٤٨ ح رقم ]٤٦٨
 .٦٠١١ ح رقم ]٣٦٤/ ١٣ [ذكر وصف الدية في قتل الْخَطَِإ الَّذي يشْبِه الْعمد ، صحيح ابن حبان)   ٩(
 .١٤٥٣٢ ح رقم ]٦١٣ /١٣ [المعجم الكبير )   ١٠(
 .٣١٧٠ ح رقم ]١٠٢/ ٤[ وغَيره والديات الْحدود كتَاب، سنن الدارقطني)   ١١(
 .٤٨١١ ح رقم ]٤٢/ ٨[ الْحذَّاء خَاِلد علَى اِلاخْتلَاف ذكْر:، كتاب القَسامة، بابسنن النسائي   )١٢(
 .٢٣٤٩٣ ح رقم ]٤٧٨/ ٣٨[مسند أحمد )   ١٣(
 .١٥٩٩٩ ح رقم ]٨٠/ ٨ [ الْعمد شبه باب، السنن الكبرى)   ١٤(



 ١٩٦

 
 :دراسة رجال اإلسناد

-  و  ،  (١)هران الحذاء خالد بن منَازِِلاَأبلم رِيصذكر أنه أرسـل عـن          (٢) البثقة يرسل، ولم ي ،
 .(٣)مراسيلبن ربيعة في كتب الاالقاسم 

-قالقبة بن أوس،عيعقوب بن أوس:  وي ،السديوس رِيص(٤)الب. 
 .(٨)ثقو: ، وقال الذهبي(٧)، وذكره ابن حبان في الثقات(٦)، والعجلي(٥)وثقه ابن سعد

  .(٩)صدوق: وقال ابن حجر
 . ثقة:قال الباحث

 
 . باقي رجال اإلسناد ثقات-
 

 :الحكم على الحديث
  .(١١)، واأللباني(١٠)صححه شعيب األرنوؤط، وإسناده صحيح

 
 
 

********** 
 

                                                 

 .]٢٥٩/ ٧الطبقات الكبرى [، لَم يكُن بِحذَّاء، ولَكن كَان يجلس ِإلَيهِمَ :   قال ابن سعد)١(
 .]١٧٧/ ٨ [تهذيب الكمال في أسماء الرجال   )٢(
 .]١٧١: ص[جامع التحصيل    )٣(
 .]١٨٧/ ٢٠ [تهذيب الكمال في أسماء الرجال   )٤(
 .] ١٥٤/ ٧[الطبقات الكبرى    )٥(
 .]١٤٢/ ٢ [الثقات    معرفة )٦(
 .]٢٢٥/ ٥ [الثقات    )٧(
 .]٢٨/ ٢[الكاشف    )٨(
 .]٣٩٤: ص[تقريب التهذيب    )٩(
 .٢٣٤٩٣ ح رقم ]٤٧٨/ ٣٨[ شعيب األرنوؤط: ، بتحقيقمسند أحمد  )١٠(
/ ١صحيح الجامع الصغير وزيادته ،و٢٦٢/ ٧إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل انظر[ )١١(

٥١٥[. 



 ١٩٧

  :قال ابن األثير رحمه اهللا
 يهفي«واصالع ر اسمغَي ار» َأنَّهعش ره ألنا غَية ِإنَّمن الطَّاعْؤمدهاالم(١) .َ ، والعصيان ض 

 
  . مقاربٍبلفظلم أعثر عليه بنفس لفظة ابن االثير، وعثرت عليه ، )٨٤(الحديث رقم 

حدثَنَا َأبو بكْرِ بن َأبِي شَيبةَ، حدثَنَا علـي بـن مـسهِرٍ،             ": رحمه اهللا "قال اإلمام مسلم  
يعكو(٢)و    بِينِ الشَّعا، عكَرِيز نيعٍ    : ، قَالَ (٣)، عطم ناِهللا ب دبي عنر(٤)َأخْب  َأبِيه نقَالَ �(٥)، ع ، :
، "  بعد هذَا الْيومِ ِإلَى يومِ الْقيامة      ،(٦)لَا يقْتَُل قُرشي صبرا   ":  يقُوُل يوم فَتْحِ مكَّةَ    � النَّبِي   سمعتُ

ـ و: حدثَنَا ابن نُميرٍ، حدثَنَا َأبِي، حدثَنَا زكَرِيا، بِهذَا الِْإسنَاد وزاد قَالَ و َأس كُني لَم   ـنم ـدَأح لَم
  .(٧)"اً مطيع�، فَسماه رسوُل اِهللا اسمه الْعاصي، كَان عصاة قُريشٍ غَير مطيعٍ

 :  تخريج الحديث
  .تفرد به مسلم دون البخاري

 
 :دراسة رجال اإلسناد

ه ابن حجـر  ، ذكر(٨)وهو ابن أبي زائدة، ثقة مدلس:  جميع رجال اإلسناد ثقات، وفيه زكريا     -
 .  ، التي ال يضر تدليسها(٩)في المرتبة الثانية من المدلسين

********** 
                                                 

 ].٢٥١/ ٣ [النهاية في غريب الحديث واألثر)   ١(
 .]٥٨١: تقريب التهذيب ص[،ليح أبو سفيان الكوفيوكيع بن الجراح بن م: هو   )٢(
 .]٢٨٧: تقريب التهذيب ص[، الشعبي أبو عمروعامر بن شراحيل: هو   )٣(
كان من  ، صحابي جليل،    عبد اللَّه بن مطيع بن األسود بن حارثة بن نضلة القرشي العدوي المدني            :   هو   )٤(

ـ ٧٣ كان مع عبد اهللا بن الزبير ضد الحجاج بن يوسف الثقفي، توفي سـنة             ،   وجلداً اًرجال قريش شجاع    ،هـ
  .]٢١/ ٥اإلصابة في تمييز الصحابة ، و١٤٧٦/ ٤صحاب  االستيعاب في معرفة األانظر[
صـلى  -كان اسمه العاصي، فسماه النبي      ،  طيع بن األسود بن حارثة بن نضلة القرشي العدوي        م: هو)    ٥(

اإلصـابة فـي تمييـز      انظر[ في خالفة عثمان بالمدينـة،      توفي ، أسلم يوم الفتح،    مطيعاً -اللَّه عليه وآله وسلم   
 .]١٠٥/ ٦الصحابة 

النهايـة فـي غريـب      [،   ثم يرمى بِشَيء حتَّى يموتَ     ،هو َأن يمسك شيء من ذوات الروح حيا       : صبراً)  ٦(
  .]٨/ ٣الحديث واألثر 

 .١٧٨٢ ح رقم ]١٤٠٩/ ٣  [الْفَتْحِ بعد صبرا قُرشي يقْتَُل لَا باب، والسيرِ الْجِهاد كتَاب،مسلم صحيح)  ٧(
 .]٢١٦: ص[تقريب التهذيب   )٨(
 .]٣١:  ص[طبقات المدلسين   )٩(



 ١٩٨

  :قال ابن األثير رحمه اهللا
 فَقَاَل   فقد غوى،  من يطعِ اللَّه ورسولَه فَقَد رشَد، ومن يعصهِما       : قَاَل إن رجالً « ومنْه الْحديثُ 

   النَّبِي لَه- لَّى اللَّهص  لَّمسو هلَيَأنْتَ- ع يبالْخَط قُْل، بِْئس  :    فَقَـد ـولَهسرو صِ اللَّـهعي نمو
، فأمره "ومن يعصهما": ِإنَّما ذَمه ِلَأنَّه جمع في الضمير بين اللَّه وبين رسوِله في قَوِله  » غَـوى 

    تَّب اسمظْهر ليتَربالم يْأتي ي الذِّكر قبلَ     أنالَى فتَع وِل     اللَّهسمِ الراس-    ـلَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص- 
تُفيد التَّرتيب الواو لَى أندليٌل ع يهف(١) . و 

 

   )٨٥(الحديث رقم 
د اِهللا بنِ نُميرٍ،     حدثَنَا َأبو بكْرِ بن َأبِي شَيبةَ، ومحمد بن عب         ":رحمه اهللا "قال اإلمام مسلم  

 عن عبد الْعزِيزِ بنِ رفَيعٍ، عن تَميمِ بنِ طَرفَـةَ،           - وهو الثوري  -حدثَنَا وكيع، عن سفْيان   : قَالَا
فَقَد رشَد،  من يطعِ اَهللا ورسولَه،     ": فَقَاَل � خَطَب عنْد النَّبِي     َأن رجلًا ،  �عن عدي بنِ حاتمٍ   

ومـن يعـصِ اَهللا     : بِْئس الْخَطيب َأنْتَ، قُلْ   : " ����ومن يعصهِما، فَقَد غَوى، فَقَاَل رسوُل اِهللا        
ولَهسررٍ ". وينُم نقَاَل اب :غَو فَقَد(٢)" ي. 

 : تخريج الحديث
 .تفرد به مسلم دون البخاري

 
 :دراسة رجال اإلسناد

 .جال اإلسناد ثقات جميع ر-

********** 
  :قال ابن األثير رحمه اهللا

  يهفنِ         «وطيع بم غير شٍ أحدياة قُرصع نم لَمأس يكُن ود لَماسـمه         »األس مـن كـان يريـد 
 (٣) .العاصي

 .٨٦ سبق تخريجه وبيان معانيه، في الحديث رقم *)( 

********** 

                                                 

 ].٢٥١/ ٣ [النهاية في غريب الحديث واألثر)    ١(
 .٨٧٠ح رقم ]٥٩٤/ ٢ [والْخُطْبة الصلَاة تَخْفيف باب،وقَصرِها الْمسافرِين صلَاة كتَاب،صحيح مسلم)    ٢(
 ].٢٥١/ ٣ [حديث واألثرالنهاية في غريب ال)    ٣(



 ١٩٩

 .ضاد باب العين مع ال:رابعالمبحث ال
 

  :قال ابن األثير رحمه اهللا
﴾بضهـ [﴿ع [يهف »كان ه اسماء ناقَتبضالع« وه لَما عمنْقُول لَه نلهم ماء  ناقَةٌ: قَوبـضع :

شْقُوقة َأياألذُن، م لَمو شْقُوقةَ تكُنقَاَل ،األذُن مهم ب وا: عضلُ    كانَت ِإنَّهالْـَأومشقُوقَة اُألذن، و  
 (٢) ." وهي القصيرةُ اليدعضباء،  ناقَةٌ:قَوِلهِم من منْقول هو" :(١)الزمخْشَرِي أكثر وقَاَل

 
  )٨٦(الحديث رقم 
، حدثَنَا َأبـو    (٣) حدثَنَا عبد اللَّه بن محمد، حدثَنَا معاوِيةُ       ":رحمه اهللا "اإلمام البخاري قال  

 .)٥(" ُالعضباء يقَاُل لَها � النَّبِي نَاقَةُكَانَتْ ": يقُوُل�اًسمعتُ َأنَس: ، عن حميد، قَاَل(٤)ِإسحاقَ
 

  : تخريج الحديث

   .تفرد به البخاري دون مسلم
 

 :دراسة رجال اإلسناد
، ذكره ابن حجر في     (٦) الطويل، ثقةٌ مدلس   جميع رجال اإلسناد ثقات، وفيه حميد بن أبي حميد        

، الذين ال يقبل حديثهم إال بالتصريح بالسماع، ولقد صرح حميد           (٧)المرتبة الثالثة من المدلسين   
 . في الحديث-رضي اهللا عنه-الطويل بالسماع من أنس

 

********** 
 

                                                 
 .]١٧٣/ ٢ [الفائق في غريب الحديث)   ١(
 ].٢٥١/ ٣ [النهاية في غريب الحديث واألثر)   ٢(
 .]٥٣٨: تقريب التهذيب ص[، معاوية بن عمرو بن المهلب بن عمرو األزدي: هو)   ٣(
 .]٩٢: ريب التهذيب صتق[،إبراهيم بن محمد بن الحارث بن أسماء بن خارجة أبو إسحاق : هو)   ٤(
 .٢٨٧١ ح رقم ]٣٢/ ٤ "[وسلَّم علَيه اُهللا صلَّى" النَّبِي نَاقَة باب،والسيرِ الجِهاد كتَاب،صحيح البخاري)    ٥(
 .]١٨١:  ص[تقريب التهذيب)   ٦(
 .]٣٨:  ص[طبقات المدلسين )   ٧(

 



 ٢٠٠

  :قال ابن األثير رحمه اهللا
 يكـون  وقَـد  القَـرنِ،  المكْسور هو »القَرنِ باَألعضب حىيض َأن نَهى« الْحديثُ ومنْه) هـ(

 حراك لَا الَّذي الزمن: هذَا غَيرِ في والمعضوب ،أكْثر القَرن في أنَّه ِإلَّا َأيضا األذُن في العضب
(١) .بِه 
 

  )٨٧(الحديث رقم 
، عن سعيد، عن (٣)حدثَنَا عبدةُ:  قَاَل،(٢)نَّاد حدثَنَا ه: رحمه اهللا"قال اإلمام الترمذي

َأن يضحى  �ِ  رسوُل اللَّهنَهى" :  قَاَل �، عن جري بنِ كُلَيبٍ السدوسي، عن علي(٤)قَتَادةَ
  .)٥("  واُألذُنِبَِأعضبِ القَرنِِ
  :تخريج الحديث

 أخرجـه  و مـن طريـق هـشام الدسـتوائي،       ) كالهما بنحوه (،  (٧)مدأح، و (٦)أخرجه أبو داود  
 ،(١٠) النـسائي  وأخرجـه   بمثله، من طريق سعيد بن أبي عروبـة،        (٩)ابن ماجه ، و (٨)الترمذي

مـن  ) خمستهم بنحوه (،  (١٥)، والبغوي (١٤)بيهقي، وال (١٣)الحاكم، و (١٢)ابن خزيمة ، و (١١)البزارو
 .عن قتادة به) ، وشعبة سعيد، وهشام:ثالثتهم( طريق شعبة بن الحجاج،

 .-جري بنِ كُلَيب متابع ل صدوق وهو–  نُجيعبد اِهللا بن بنحوه، من طريق (١٦)أحمدوأخرجه 

                                                 
 ].٢٥١/ ٣ [النهاية في غريب الحديث واألثر)   ١(
 .]٥٧٤: تقريب التهذيب ص[،ي بن مصعب التميميرهناد بن الس: هو)  ٢(
 .]٣٦٩: تقريب التهذيب ص[،البي أبو محمد الكوفيعبدة بن سليمان الك: هو)  ٣(
  .]٤٥٣: تقريب التهذيب ص[، بن دعامة بن قتادة السدوسي قتادة: هو)  ٤(
 القَـرنِ  بِعضباء الضحية في باب،وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى اللَّه سوِلر عن الَْأضاحي َأبواب،سنن الترمذي   )  ٥(

  .١٥٠٤ ح رقم ]٩٠/ ٤ [واُألذُنِ
 .٢٨٠٥ ح رقم]٩٨/ ٣ [الضحايا من يكْره ما  باب،الضحايا  كتَاب،سنن أبي داود)  ٦(
 . ٦٣٣ ح رقم ]٦٦/ ٢ [مسند أحمد )  ٧(
 .١٥٠٤ ح رقم ]٩٠/ ٤ [واُألذُنِ القَرنِ بِعضباء الضحية في باب، كتاب األضاحي، سنن الترمذي   )٨(
 .٣١٤٥ ح رقم ]١٠٥١/ ٢[ بِه يضحى َأن يكْره، ما باب، الَْأضاحي كتَاب،سنن ابن ماجه)  ٩(
 .٤٣٧٧ ح رقم ]٢١٧/ ٧ [الْعضباء، كتاب الضحايا، باب  سنن النسائي)١٠(
 .٨٧٦ ح رقم ]٩٦/ ٣ [مسند البزار ) ١١(
 ح  ]٢٩٣/ ٤ [اخْتيـارِ  زجـر  والَْأضاحي الْهديِ في الْعضباء ذَبحِ عن الزجرِ  باب ،صحيح ابن خزيمة  ) ١٢(

 .٢٩١٣رقم
  .]٢٢٤/ ١ [المستدرك على الصحيحين)  ١٣(
 .١٩١٠٤ ح رقم ]٤٦٢/ ٩ [بِه التَّضحية عنِ النَّهي دور ما  باب،السنن الكبرى )  ١٤(
 .١١٢٢ ح رقم ]٣٣٨/ ٤ [منْها يكْره وما اُألضحية من يستَحب ما  باب،شرح السنة)  ١٥(
 .٨٦٤ ح رقم ]٢١٦/ ٢[مسند أحمد   )١٦(



 ٢٠١

 
 :دراسة رجال اإلسناد

-   سعيد بن أبي عروةَب :    وهـو  ١٥٦ري موالهم البصري، ت     شكُهو أبو النضر العدوي الي ،: 

 :م بأمرينهِ، إال أنه اتُ)١(ثقةٌ
، )٣( على اختالطه، وذكره في المختلطين ابن الـصالح        )٢(فقد نص ابن معين   : االختالط: ولاأل

 . )٥(االختالطقبل  سمع منه خالد بن الحارث ونص أهل العلم على أن ،)٤(والعالئي
 في  )٨(ذكره ابن حجر  ، و )٧(وسبط ابن العجمي  ،  )٦(وممن وصفه بذلك النسائي   : التدليس: الثاني

 .من مراتب المدلسين التي احتمل األئمة تدليسهاالمرتبة الثانية 
 
-جرلَ بن كُ  ي يب السد رِيص(١١)، وذكره ابن حبان فـي الثقـات       (١٠)، وثقه العجلي  (٩)وسي الب ،
، وقـال   (١٤)شيخ ال يحتج بحديثه   : ، وقال أبو حاتم   هولمج: (١٣)والذهبي ،(١٢)قال ابن المديني  و

 .(١٦)مقبول: ل ابن حجر، وقا(١٥)قد أثنى عليه قتادة: الذهبي مرة
 .  ثقة:قال الباحث

 
 . باقي رجال اإلسناد ثقات-
 

                                                 

 .]٥/ ١١ [تهذيب الكمال في أسماء الرجال    )١(

 .]٤٤٦/ ٤الكامل في ضعفاء الرجال ، وانظر ٢٩٠: بن الجنيد صسؤاالت ا[    )٢(

 ].٣٩٣ص [    مقدمة ابن الصالح)٣(

 ].٤١ص [    المختلطين للعالئي )٤(

 ].١٩٩، والكواكب النيرات ص٤١انظرالمختلطين للعالئي ص     [)٥(

 ]. ١٢٢ص [     ذكر المدلسين للنسائي )٦(

 ].٢٦ص [     التبيين ألسماء المدلّسين )٧(
 ].٣١ص [     طبقات المدلّسين )٨(

 .]٥٥٣/ ٤[تهذيب الكمال في أسماء الرجال)    ٩(
  .]٢٦٧/ ١ [الثقات معرفة )   ١٠(
 .]١١٧/ ٤ [الثقات )   ١١(
 .]٥٣٧/ ٢ [الجرح والتعديل )   ١٢(
 . ]١٣٠/ ١ [المغني في الضعفاء)   ١٣(
 .]٥٣٧/ ٢ [الجرح والتعديل )   ١٤(
 .]٣٩٧/ ١ [لميزان االعتدا)    ١٥(
 .]١٣٩:  ص[تقريب التهذيب)    ١٦(



 ٢٠٢

 :الحكم على الحديث
، وكذا الحاكم ووافقـه     (١)حديث حسن صحيح  : والحديث صححه الترمذي فقال    ،صحيحإسناده  
 .(٤)أحسن أحواله أن يبلغ مرتبة الحسن: ، وقال األلباني(٣)، وحسنه شعيب األرنوؤط(٢)الذهبي

 

********** 
 

  :قال ابن األثير رحمه اهللا
﴿دضي )هـ(﴾عرِيمِ فتَح ينَةدى« الْمنه َأن دضعها يرشَج« قْطع َأيقَاُل ،يتُ: يدضع  الـشجر 

 (٥) .المعضود: بِالتَّحرِيك والعضد ،عضداً َأعضده

 
 .٦٧سبق تخريجه وبيان معانيه، في الحديث رقم ، *)( 

********** 
  :قال ابن األثير رحمه اهللا

نْهميثُ ودت« الْحددةٌ َأنِّي لورد شَجض(٦) .»تُع 

  )٨٨(الحديث رقم 
 (٧)حدثَنَا َأبو َأحمد الزبيـرِي    : حدثَنَا َأحمد بن منيعٍ قَالَ    ": رحمه اهللا "قال اإلمام الترمذي  

، عن َأبِي   (٨) عن مورق  -ابن جبر -  عن ِإبراهيم بنِ المهاجِرِ، عن مجاهد      حدثَنَا ِإسراِئيُل، : قَاَل
قَالَ �ذَر ، :    وُل اللَّهسقَاَل ر� :"            َأطَّـت ونعما لَـا تَـسم عمَأسو ،نوا لَا تَرى م(٩)ِإنِّي َأر 

موضع َأربعِ َأصابِع ِإلَّا وملَك واضع جبهتَه ساجِدا ِللَّه، واللَّه          السماء، وحقَّ لَها َأن تَِئطَّ ما فيها        

                                                 
 .١٥٠٤ ح رقم ]٩٠/ ٤ [سنن الترمذي)   ١(
 .]٢٢٤/ ١ [المستدرك على الصحيحين)   ٢(
 . ٦٣٣ ح رقم ]٦٦/ ٢ [  شعيب األرنوؤط:، بتحقيقمسند أحمد)   ٣(
 ].٣٦٢/ ٤ [إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل)   ٤(
 ].٢٥١/ ٣ [ب الحديث واألثرالنهاية في غري)   ٥(
 ].٢٥٢/ ٣ [النهاية في غريب الحديث واألثر)   ٦(
  .]٤٨٧: تقريب التهذيب ص[،  محمد بن عبد اهللا بن الزبير الزبيري: هو  الزبيريأبو أحمد)  ٧(
 .]٥٤٩: تقريب التهذيب ص[، و المعتمر البصريبق بن عبد اهللا العجلي أور م:هو)  ٨(
النهاية فـي غريـب الحـديث       [،أصواتُها وحنينُها :وَأطيطُ الِْإبِلِ .  صوتُ الَْأقْتَابِ  : وهو طيطاَألمن  : أطت)  ٩(

 .]٥٤/ ١واألثر 



 ٢٠٣

لَو تَعلَمون ما َأعلَم لَضحكْتُم قَليلًا ولَبكَيتُم كَثيرا، وما تَلَذَّذْتُم بِالنِّساء علَى الفُرشِ ولَخَرجتُم ِإلَـى          
اتدع(١)الصتَج ون(٢)َأر ،تُ َأنِّي  ِإلَى اللَّهددكُنْتُلَودضةً تُعر(٣)"  شَج.  

 
   :تخريج الحديث

 ،"لـوددت أنـي شـجرة تعـضد       " بنحوه دون لفظة    (٥) بنحوه، والطحاوي  (٤)ابن ماجه أخرجه  

  بنحـوه،  (٩)، والبغـوي   بنحـوه  (٨)، والبيهقي  بنحوه (٧) بنحوه، وأبو نعيم األصبهاني    (٦)والحاكم
 بنحوه، من طريق أسود بن عامر،       (١٠)من طريق عبيد اهللا بن موسى، وأخرجه أحمد       ) تتهمس(

عبيد اهللا بن موسى وأسود     : ثالثتهم(،   أحمد الزبيري   بنحوه، من طريق أبي    (١١) البزار وأخرجه
 .عن إسرائيل بن يونس به) أبو أحمد الزبيريابن عامر و

 ، عن َأنَسٍ  موسى بنِ َأنَس من طريق-(١٣)ومسلم (١٢)البخاري-وأصل الحديث أخرجه الشيخان
-نْهع اللَّه يضمرفوعاً-ر . 
 

 :دراسة رجال اإلسناد
-ونُإسرائيل بن يس بن َأبي إسحاق الهمبِداني السثقة:، وهو (١٤)سبقت دراسته: ييع . 
 

                                                 
 .]١٢٥/ ٢غريب الحديث للقاسم بن سالم [،التُّراب:وهوالصعيد   الطّرق وهي مْأخُوذَة منهي:الصعدات)  ١(
 .]٢٣٢/ ١النهاية في غريب الحديث واألثر [اثة،رفْع الصوت واالستغ: الجَؤار)  ٢(
 لَـضحكْتُم  َأعلَـم  ما تَعلَمون لَو«: وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى النَّبِي قَوِل في باب، الزهد َأبواب،سنن الترمذي   )  ٣(

 .٢٣١٢ ح رقم ]٥٥٦/ ٤ [»قَليلًا
 .٤١٩٠ ح رقم ]١٤٠٢/ ٢ [والْبكَاء الْحزنِ  باب، دالزه  كتَاب،سنن ابن ماجه)   ٤(
 .١١٣٥ ح رقم]١٦٨/ ٣ [شرح مشكل اآلثار)   ٥(
 ] .٥٤٣/ ٢ [المستدرك على الصحيحين )  ٦(
  .]٢٣٦/ ٢ [حلية األولياء وطبقات األصفياء)  ٧(
  .]٨٣/ ٧ [والْكَلَامِ بِالنَّفْسِ النَّاسِ معاشَرة مع حقِّالْ مشَاهدة بِرْؤية مطَالَبا كَان ما  باب،السنن الكبرى  ) ٨(
 .٤١٧٢ ح رقم]٣٦٩/ ١٤ [وجلَّ عز اللَّه من الْخَوف  باب،شرح السنة   ) ٩(
 .٢١٥١٦ ح رقم ]٤٠٥/ ٣٥ [مسند أحمد  )  ١٠(
 .٣٩٢٥ ح رقم ]٣٥٧/ ٩ [مسند البزار )   ١١(
: المائـدة "} تَـسْؤكُم  لَكُم تُبد ِإن َأشْياء عن تَسَألُوا الَ{: قَوِله باب،  القُرآنِ تَفْسيرِ كتَاب،صحيح البخاري  )  ١٢(

 .٤٦٢١  ح رقم ]٥٤/ ٦ "[١٠١:آية
 ضـرورةَ  لَا ماع سَؤاِله ِإكْثَارِ وتَرك وسلَّم، علَيه اُهللا صلَّى تَوقيرِه باب،  الْفَضاِئِل كتاب،صحيح مسلم )   ١٣(

ه٢٣٥٩ ح رقم ]١٨٣٢/ ٤ [ِإلَي. 
 .٢٤انظر حديث رقم )   ١٤(



 ٢٠٤

 
ضعيف، : هوو ، (١)سبقت دراسته :  أبو إسحاق الكوفي   براهيم بن مهاجر بن جابر البجلي،     ِإ-

 .يعتبر به في المتابعات والشواهد
 .باقي رجال اإلسناد ثقات-
 

 :الحكم على الحديث
 :إسناده ضعيف، فيه

 .ضعيف، ولم يتابع: ربراهيم بن مهاجِإ-
 .(٢)"رضي اهللا عنه"مرسل عن أبي ذر:  مورق بن عبد اهللا العجلي-

، وحـسنه  (٤) حسن لغيـره : رنوؤط، وقال شعيب األ(٣)صححه الحاكم ووافقه الذهبي  والحديث
، (٥) -رضي اهللا عنه- فهو قول موقوف ألبي ذر"لوددت أني شجرة تعضد" : دون قولهاأللباني

 . والحديث أصله عند البخاري ومسلم كما في التخريج
 

********** 

  :قال ابن األثير رحمه اهللا
 (٧) .ِللَْأكِْل من شَجرِه ونَجنيه قْطَعهنَ َأي »البرير ونَستَعضد« (٦)طَهفَةَ وحديثُ) هـ(

 
، لم أعثر عليه بنفس لفظة ابن األثير، وعثرت عليه بمعناه، كما في الحديث )٨٩(الحديث رقم 

  .١٨رقم 
 

********** 
 

                                                 
 .٢٤انظر حديث رقم )   ١(
تحفة التحصيل في ذكر رواة     ، و ٢٨٨: جامع التحصيل ص  ، و ٢١٦: المراسيل البن أبي حاتم ص    انظر[)   ٢(

 .]٣١٩: المراسيل ص
 ] .٥٤٣/ ٢ [المستدرك على الصحيحين )   ٣(
 .٢١٥١٦ ح رقم ]٤٠٥/ ٣٥ [ شعيب األرنوؤط: ، بتحقيق أحمدمسند)   ٤(
  .]٣٠٠/ ٤[سلسلة األحاديث الصحيحة )   ٥(
 .١٨  سبق بيانه في الحديث رقم  )٦(
 ].٢٥٢/ ٣ [النهاية في غريب الحديث واألثر)   ٧(



 ٢٠٥

 

  :قال ابن األثير رحمه اهللا
 ويأكُلُون عضيدها، يخْبِطُون (٢)جذيمة من   (١)خَاِلد بنِ عمرو بنُو وكَان« ظَبيان وحديثُ) هـ(

 علَفـاً   فيتخذُوه ليسقط ورقُه  يضربونه  َأي :الشَّجرِ من قُطع ما: والعضد العضيد »(٣)حصيدها
 (٤) .إلبِلهم

 
  )٩٠(الحديث رقم 

حـدثَني َأخـي    : حدثَنَا َأمد بن معاوِيةَ بنِ بكْرٍ قَـالَ       ": رحمه اهللا "(٥)قال اإلمام ابن شبة   
          بِينِ الشَّعع ،َأبِيه ناسِ، عنِ النَّحب دعم نةَ، عاوِيعم نب اسبةَ   :  قَالَ (٦)الْعادكَد نب انيظَب م(٧)قَد 

    وِل اللَّهسلَى رقَالَ        �ع ثُم لَّمس ثُم ،ينَةدبِالْم هجِدسي مف وهالْ  ": و ِإن  ِللَّه لْكِإلَـى    ،م ينادهالْجو 
           ةاررس نم مقَو ننَحو ،هرغَي لَا ِإلَه نَا َأنشَهِدو نَّا بِهرِ، آملَنَا       (٨)الْخَي ،اِلكنِ مب ابِرحنِ يجِ بذْحم 

رآث(٩)م  شَارِبمُل وآكمو ......، ثُم ِإن لُوكم ريملَّكُو حَل اماقعضِ  مـا  الْـَأرهارقَرو، وسءرو 
لُوكا الْمهاررغوَل ،(١٠)وكُها النَّاسِ (١١)وهارَأغْمتَّى ،(١٢)ولَغَ حا بنَاها، َأداهَأقْص....، كَاننُو وب 

ـ  جذيمـةَ يخْبِطُـون      مـن د  عمرِو بنِ خَالِ    (١٣)يرشِّـحون وضيدها، ويـْأكُلُون حـصيدها،      ع
   .(١٥)....." ،(١٤)خَضيدها

 
                                                 

 .]٧٧/ ٥األعالم للزركلي [،عمرو بن خالد الضبعي، شاعر جاهلي:هو)   ١(
 .]١١٦/ ٢معجم البلدان [،الكوفةموضع بوهي : جذيمة)   ٢(
 .]٣٩٤/ ١النهاية في غريب الحديث واألثر [المحصود،وهو : الحصيد)   ٣(
 ].٢٥٢/ ٣ [النهاية في غريب الحديث واألثر)   ٤(
 .]٤٥/ ١٣تاريخ بغداد [، هـ٢٦٢ ت،عمر بن شبة بن عبيدة بن زيد َأبو زيد النميري البصري: هو )   ٥(
 .]٢٨٧: تقريب التهذيب ص[،بي أبو عمروعامر بن شراحيل الشع: هو   ) ٦(
صـلى اهللا   "، صحابي جليل،قدم على النبي    الثقفي:  اإليادي، وقيل  ،كرادة: ظبيان بن كدادة، ويقال   : هو )   ٧(

 .]٤٥٣/ ٣اإلصابة في تمييز الصحابة ، و١٠٢/ ٣أسد الغابة انظر[فأسلم، " عليه وسلم
 .]١٣١/ ١غريب الحديث للخطابي انظر [،في منصب منهمو ن خيارهم، مأي: سرارة )   ٨(
 .]٢٢/ ١النهاية في غريب الحديث واألثر انظر .[ تُروى وتُذْكر أي مكارم ومفاخرَ:مآثر  )  ٩(
 .]١٢٨/ ٢غريب الحديث للقاسم بن سالم انظر[هو النُّقْصان، والغر جمع: واَألغْرار الغرار   )١٠(
/ ٤النهاية في غريـب الحـديث واألثـر         [،من زاد علَى ثَلَاثين سنَةً ِإلَى الَْأربعين      : الكَهل من الرِجال     )١١(

٢١٣[. 
)١٢(   رالصغير : الغموربِ الُْأمرجي ي لَم١٠٨٧/ ٣الدالئل في غريب الحديث [، الَّذ[. 
 .]٣٩/ ٢النهاية في غريب الحديث واألثر [،هَأي يصلحونه ويقومون بَِأمرِ: يرشحون )   ١٣(
 .]٢٢٤/ ٢النهاية في غريب الحديث واألثر [المقْطُوع من شجر الثَّمر،هو : الخَضيد  )  ١٤(
 .]٥٥٨-٥٥٢/ ٢تاريخ المدينة البن شبة  )   ١٥(



 ٢٠٦

 
       :تخريج الحديث

 .تفرد بروايته ابن شبة  -
  :دراسة رجال اإلسناد

-كْرَأمنِ بةَ باوِيعم نب لم أقف على ترجمة له: د. 
 .لم أقف على ترجمة له: الْعباس بن معاوِية-
-دعمناسِ بأقف لهما على ترجمة لم: وهب وَأ النَّح . 
  . باقي رجال السند ثقات-
 

  :الحكم على الحديث
 :إسناده ضعيف، فيه

 .عبي لم أقف على  ترجمة لهم، سوى الشَّرواته  جميع-
 . مرسل–صلى اهللا عليه وسلم -فالشعبي عن النبي: اإلرسال-
 

********** 

 

  :قال ابن األثير رحمه اهللا
 ولَـم  والمرفَـق،  بين الكَتف  ما: العضد »عضدي شَحمٍ من ومَأل« رعز ُأم حديث وفي) هـ(

 (١) .، سمن سائر الجسدالعضد سمن ِإذَا كلَّه، فَِإنَّه الجسد َأرادت خاصة، ولَكنَّها تُرِده

 
 .٣٥، سبِق تخريجه وبيان معانيه، في الحديث رقم  *)(
 
 

********** 

 
 

                                                 
 ].٢٥٢/ ٣ [النهاية في غريب الحديث واألثر)    ١(



 ٢٠٧

  :قال ابن األثير رحمه اهللا
نْهميثُ ودار قَتادة َأبِي حشي والحمحد فنَاولْته« الوضا العكَتفه »فََأكَلَه ريد(١) .ي 

  )٩١(الحديث رقم 
حدثَني محمد بـن  :  حدثَنَا عبد العزِيزِ بن عبد اللَّه، قَاَل":رحمه اهللا"قال اإلمام البخاري  

ازِمٍ   جَأبِي ح نفَرٍ، ع(٢)ع         َأبِيه نع ،يلَمةَ السنِ َأبِي قَتَادب اللَّه دبع نـا    ":، قَالَ �(٣)، عموكُنْتُ ي 
       ابِ النَّبِيحَأص ناٍل مرِج عا ماِلسج�          وُل اللَّـهسركَّةَ، وم ي طَرِيقنْزٍِل، في منَـازٌِل   �َ ف 

 (٤)، وَأنَا مـشْغُوٌل َأخْـصفُ     حمارا وحشيا لقَوم محرِمون، وَأنَا غَير محرِمٍ، فََأبصروا       َأمامنَا وا 
 ،تُهجرسِ، فََأستُ ِإلَى الفَرفَقُم تُهرصالتَفَتُّ، فََأبو ،تُهرصَأنِّي َأب وا لَوبَأحو ،ي بِهنُونْؤذي ي، فَلَملنَع

ثُم      مفَقُلْتُ لَه ،حمالرطَ وويتُ السنَستُ، وبكفَقَـالُوا    :  ر ،حمالرطَ ووي السالَ    : نَاوِلُون ،اللَّـهالَ و
           تُهقَرارِ فَعملَى الحتُ عدتُ فَشَدبكر ا، ثُمملْتُ، فََأخَذْتُهتُ، فَنَزبفَغَض ،ءبِشَي هلَيع ينُك(٥)نُع  ،  ثُـم

جِْئتُ بِه وقَد ماتَ، فَوقَعوا فيه يْأكُلُونَه، ثُم ِإنَّهم شَكُّوا في َأكْلهِم ِإياه وهم حرم، فَرحنَا وخَبـْأتُ                  
      وَل اللَّهسكْنَا رري، فََأدعم دضفَقَالَ    �الع ،ذَِلك نع َألْنَاه؟  :  فَسءشَي نْهم كُمعفَقُلْـتُ  ،م  :  ،ـمنَع

  . (٦)"  وهو محرِم، حتَّى نَفدهافَنَاولْتُه العضد فََأكَلَها
  :تخريج الحديث

 محمـد    بنحوه، من طريق أبي    (٨) بمثله، من طريق عطاء بن يسار، ومسلم       (٧)أخرجه البخاري 
 . عن أبي قتادة مرفوعاً)  محمدعطاء وأبو: كالهما(ولى أبي قتادة، م

 :اسة رجال اإلسناددر
 .جميع رجال اإلسناد ثقات -

                                                 
 ].٢٥٢/ ٣ [النهاية في غريب الحديث واألثر)   ١(
 .]٢٤٧: تقريب التهذيب ص[،سلمة بن دينار أبو حازم األعرج: هو)   ٢(
 : أبـوه ، عمـرو :وقيل اسمه.  اسمه النعمان:وقيل ،بن ربعي  الحارث: اسمه ،أبو قتادة األنصاري  : هو)   ٣(

ه بـدرا،   اختلف في شهود  ،   كبشة بنت مطهر بن حرام بن سواد بن غنم         :ناس، وأمه ربعي هو ابن بلدمة بن خُ     
اإلصـابة  انظر .["صلى اللَّه عليه وسلّم" فارس رسول اللَّه : وما بعدها، وكان يقال له  واتفق على أنه شهد أحداً    

 .]٢٧٢/ ٧في تمييز الصحابة 
 .]٣٨/ ٢النهاية في غريب الحديث واألثر انظر [هو إصالح النعل، وخياطته بالمخرز،: الخصف)   ٤(
 .]٢٧١/ ٣ية في غريب الحديث واألثر النها [هو القتل،: العقر)   ٥(
 ح  ]١٥٤/ ٣[شَيًئا َأصحابِه من استَوهب منِ باب،علَيها والتَّحرِيضِ وفَضلها الهِبة كتَاب،صحيح البخاري )   ٦(

 .٢٥٧٠رقم 
/ ٣[شَـيًئا  َأصـحابِه  من استَوهب منِ ابب،علَيها والتَّحرِيضِ وفَضلها الهِبة كتَاب ،نفس المرجع السابق  )   ٧(

 .٢٥٧٠ ح رقم ]١٥٤
 .١١٩٦ ح رقم ]٨٥١/ ٢[ِللْمحرِمِ الصيد تَحرِيمِ باب،كتاب الحج، صحيح مسلم )   ٨(



 ٢٠٨

  :قال ابن األثير رحمه اهللا
 ،(١)معـينٍ  بـن  يحيى رواه هكَذَا »معضدا أبيض كان َأنَّه« "وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى" صفَته وفي
وهثَّقُ ووالْم ،فُوظُ الْخَلْقحالْمي وف ةايوالر »دام(٣) .»(٢)قَص 

   )٩٢(الحديث رقم 
 حدثَنَا عبيد اِهللا بن عمر الْقَوارِيرِي، حدثَنَا عبد الَْأعلَى بـن عبـد              ":رحمه اهللا "قال اإلمام مسلم  

  رِييرنِ الْجلَى، علِ   (٤)الَْأعَأبِي الطُّفَي نوَل اِهللا    : ، قَالَ �(٥)، عستُ رَأير�      ـهجلَـى وا عمو
رِي، قَاَل فَقُلْتُ لَهغَي آهٌل رجضِ ر؟ قَاَل: الَْأرتَهَأيفَ رفَكَي :ضيَأب ا كَانيحلا مدقَص(٦)" م.    

  :تخريج الحديث
 .تفرد به مسلم دون البخاري

 
 :دراسة رجال اإلسناد

، ثقة، لكنه اخـتلط قبـل   هـ ١٤٤ت  ،ي سعيد بن إياس، أبو مسعود البصرِ     : هو الجريري-
  .(٨) قبل االختالطه من عبد الَْأعلَى الَْأعلَى بنِعبد، وسماع  (٧)موته

 
 .باقي رجال اإلسناد ثقات-
 

********** 

 
                                                 

 .- مقصداً-، وعثرت عليه بلفظ-معضدا- لم أعثر على رواية ابن معين   )١(
طَويل ولَا قَصير ولَا جسيم، كََأن خَلْقَه نُحي بِه القَصد من الْـُأمورِ والمعتَـدل               هو الَّذي لَيس ب   : مقصدا )   ٢(

 .]٦٧/ ٤النهاية في غريب الحديث واألثر .[الَّذي لَا يميل ِإلَى أحد طَرفَيِ التَّفْريط واإلفْراط
 ].٢٥٢/ ٣ [النهاية في غريب الحديث واألثر)   ٣(
)٤   (٢األنساب للـسمعاني    [ ،   ولى ، هذه النسبة إلى جرير بن عباد       بضم الجيم وفتح الراء األ    : ريريالج / 

٥٣.[ 
هو عامر بن واثلَةَ بن عبد اهللا بن عمرو بن جحش الليثي، من مشاهير الصحابة الكـرام،                 : َأبو الطُّفَيل )   ٥(

سنة مائة وهو آخر من مـات مـن          وهو شاب، وحفظ عنه أحاديث، مات        -صلى اهللا عليه وسلم   -رأى النبي   
 .]١٩٣/ ٧اإلصابة في تمييز الصحابة انظر[غير ذلك،: الصحابة، وقيل

 ح  ]١٨٢٠/ ٤ [الْوجه مليح َأبيض َ"وسلَّم علَيه اُهللا صلَّى" النَّبِي كَان باب،  الْفَضاِئِل كتاب،صحيح مسلم )   ٦(
 . ٢٣٤٠رقم 

 .]٢٣٣: تقريب التهذيب ص، و٣٣٨/ ١٠ي أسماء الرجال تهذيب الكمال فانظر)  [ ٧(
 . ]١٢٧: االغتباط بمن رمي من الرواة باالختالط ص ، و١٦: المختلطين للعالئي صانظر [)   ٨(



 ٢٠٩

  :قال ابن األثير رحمه اهللا 
 مـن  طَرِيقَةً َأراد » األنصار نم رجل حاِئط في نَخْل من عضد لَه كَان سمرةَ َأن« وفيه] هـ[

 (١) .دعضي فَهو منْه ، يتَناوُل جِذْع للنَّخلة صار وِإذَا »نَخٍْل من عضيد«هو ِإنَّما: النَّخْل وقيَل

  )٩٣(الحديث رقم 
 -ابن زيد - حدثَنَا حماد   حدثَنَا سلَيمان بن داود الْعتَكي،     ":رحمه اهللا "قال اإلمام أبو داود   

سـمرةَ بـنِ    سمعتُ َأبا جعفَرٍ محمد بن علي، يحدثُ عن         : حدثَنَا واصٌل مولَى َأبِي عيينَةَ، قَالَ     
: ومع الرجِل َأهلُه، قَالَ   : ، قَالَ َأنَّه كَانَتْ لَه عضد من نَخٍْل في حاِئط رجٍل من الَْأنْصارِ           (٢)جنْدبٍ

                  َأن ـهِإلَي ى، فَطَلَبفََأب هبِيعي َأن هِإلَي فَطَلَب ،هلَيشُقُّ عيو تََأذَّى بِهفَي هخُُل ِإلَى نَخْلدةُ يرمس فَكَان
     ى، فََأتَى النَّبِيفََأب لَهنَاقي�     ِإلَي فَطَلَب لَه ذَِلك فَذَكَر   النَّبِي ه�         َأن ـهِإلَي ى فَطَلَـبفََأب هبِيعي َأن

 فَقَاَل رسـوُل    ،َأنْتَ مضار : فَهِبه لَه ولَك كَذَا وكَذَا َأمرا رغَّبه فيه فََأبى، فَقَالَ         ":ينَاقلَه فََأبى، قَالَ  
 اللَّه� ارِيِللَْأنْص :نَخْلَه فَاقْلَع ب(٣)" اذْه.  

 
   :تخريج الحديث

 بنحوه،  (٥)اد، والخرائطي باد بن ع  ب بنحوه، من طريق ع    (٤) في القضاء  ريج بن يونس  سأخرجه  
 عبـاد   :ثالثـتهم ( بنحوه، من طريق سليمان بن داود،        (٦)من طريق عفان بن مسلم، والبيهقي     

 .عن حماد بن زيد به) وعفان وسليمان
 :دراسة رجال اإلسناد

-د بمحن علي بن َأبيمن الحسين بي طَاِلب ن علي بشو الهاشمي، الْقُرفَر َأبعفي، و(٧) الباقر ج 
 يتعـذر  ما ،سمرة ووفاة مولده من نقل وقد ،نظر جندب بن رةمس من الباقرأبي جعفر    سماع
ولد سنة ستين وهـو     : ، وقيل مولده سنة ست وخمسين   : قيل: ابن حجر قال  ، ف منه سماعه معه

                                                 
 ].٢٥٢/ ٣ [النهاية في غريب الحديث واألثر)   ١(
 علـى  شـديداً   وكـان  م،سمرة بن جندب بن هالل الفزاري، يكنى أبا سليمان، أحد الصحابة الكرا           :هو)   ٢(

في أول سـنة    : سنة تسع وخمسين، وقيل   : وقيلوخمسين،مات سنة ثمان    :  قيل عليه، يطعنون فكانوا الخوارج،
 .]٦٥٣/ ٢ االستيعاب في معرفة األصحاب انظر[، ستين بالبصرة

 .٣٦٣٦ ح رقم ]٣١٥/ ٣  [الْقَضاء من باب، الَْأقْضية كتَاب، داوديسنن أب)   ٣(
 .١٢ ح رقم  ]٣٧:  ص[السيِل في الْقَضاء  باب،ضاء لسريج بن يونسقال)   ٤(
 .٥٨٤ ح رقم ]٢٧٤:  ص[بِالنَّاسِ الِْإضرارِ من يكْره ما  باب،مساوئ األخالق للخرائطي)   ٥(
 علَـى  عـنْهم  الـضررِ  ودفْع لَاحهمص فيه بِما النَّاسِ بين فيما قَضى من  باب ،السنن الكبرى للبيهقي    )   ٦(

ادهت١١٨٨٣ ح رقم ]٢٦٠/ ٦[اِلاج. 
 .]١٣٦ ٢٦[تهذيب الكمال في أسماء الرجال)   ٧(



 ٢١٠

 : ست عشرة وقيـل    : وقيل ، خمس عشرة  : وقيل ، إنه مات سنة أربع عشرة     :قيلح، كما   األرج
 .)١( ومائةأربع عشرة، واألرجح أنه مات سنة   ومائةسبع عشرة

: سنة تسع وخمسين، وقيل   : وقيلوخمسين،  سنة ثمان   : واختلف في وفاة سمرة بن جندب فقيل      
 .  (٢)في أول سنة ستين

ة بن جندب، توفي سنة ثمان وخمسين، وأبو جعفر الباقر ولد سـنة             رم س  كان  فإن :قال الباحث 
 .عليه يتعذر سماعه من سمرة بن جندب فهو مرسل عنهفستين، 

 .باقي رجال اإلسناد ثقات-
 

 :الحكم على الحديث
 :إسناده ضعيف، فيه

 . سمرة بن جندبانقطاع السماع بين أبي جعفر الباقر محمد بن علي بن الحسين، وبين-
  .   (٣)حديث ضعفه األلبانيوال

********** 

  :قال ابن األثير رحمه اهللا
﴿ ضضي *﴾عف يثدباض حروا« العضا وعهلَيع ذَا »بالنَّواجِذثٌَل هي مة فشد  ـساكمتاالس 

 الَّتـي   :وقيَل،الَْأسنَانِ أواخُر والَْأسنَانِ، وهي  الفَمِ بِجميعِ عض بالنَّواجِذ العض ألن الدين، بأمرِ
دع(٤) . األنيابب 

 )٩٤(الحديث رقم 
حدثَنَا َأحمد بن حنْبٍل، حدثَنَا الْوِليد بن مسلمٍ، حدثَنَا ثَور       ": رحمه اهللا "قال اإلمام أبو داود   

 وحجـر   (٥)حدثَني عبد الرحمنِ بن عمرٍو السلَمي     : َلحدثَني خَاِلد بن معدان، قَا    : بن يزِيد، قَالَ  ا
 ِإذَا ما َأتَوك  ولَا علَى الَّذين  {َل فيه   ، وهو ممن نَز   �(٦)َأتَينَا الْعرباض بن سارِيةَ   : بن حجرٍ، قَالَا  

       لُكُمما َأحم قُلْتَ لَا َأجِد ملَهمِلتَحهلَيقُلْنَا  (٧)}عنَا، ولَّمائِ  :  فَسعو اِئرِينز نَاكفَقَالَ  َأتَي ،ينقْتَبِسمو يند 
                                                 

 .]٣٥١/ ٩ [تهذيب التهذيب)   ١(

 .]١٥٠/ ٣ [اإلصابة في تمييز الصحابة)   ٢(

  .]٥٥٦/ ٣[سلسلة األحاديث الضعيفة )   ٣(

 ].٢٥٢/ ٣ [لحديث واألثرالنهاية في غريب ا)  ٤(
 .٤٢سبق بيانه تحت حديث رقم )   ٥(
غير : وقيَل وسبعين، خمس سنة توفي، صحابي جليل،    جيح يكنى أبا نُ   ،يملَعرباض بن سارية الس   ال: هو)   ٦(

 .]٥١٦/ ٣أسد الغابة انظر[ذلك، 

 .]٩٢: آية [التوبةسورة )   ٧(



 ٢١١

اضبرالْع :     وُل اللَّهسلَّى بِنَا را           �صنْهفَتْ ميغَةً ذَرلظَةً بعوظَنَا معنَا فَولَيَل عَأقْب مٍ، ثُموذَاتَ ي 
يا رسوَل اللَّه كََأن هذه موعظَةُ مودعٍ، فَماذَا تَعهـد          : منْها الْقُلُوب، فَقَاَل قَاِئلٌ    (١)الْعيون ووجِلَتْ 

ي  حبشيا، فَِإنَّه من يعشْ منْكُم بعـد اًعِ والطَّاعة، وِإن عبدُأوصيكُم بِتَقْوى اللَّه والسم   "ِإلَينَا؟ فَقَاَل   
وعـضوا  ، فَعلَيكُم بِسنَّتي وسنَّة الْخُلَفَاء الْمهديين الراشدين، تَمسكُوا بِهـا           اًسيرى اخْتلَافًا كَثير  فَ

اجِذا بِالنَّوهلَيعثَةدحكُلَّ م ورِ، فَِإنالُْأم ثَاتدحمو اكُمِإي(٢)، وةعكُلَّ بِدةٌ، وعلَالَةٌ بِد(٣)"  ض  .  
   :تخريج الحديث

مـن  ) كالهمـا بنحـوه   ( في مستدركه،    (٥)، والحاكم (٤)أخرجه أبو عبد اهللا المروزي في السنة      
 .طريق الوليد بن مسلم به

أبو القاسـم األصـبهاني   ، و (٨)، وابن أبي عاصم في السنة (٧)، والدارمي (٦)وأخرجه الترمذي
ان، عـد من طريق خالد بن م) أربعتهم بنحوه(، (٩)والترهيب في الترغيب  قوام السنةالملقب ب

 :كالهمـا (من طريق ضمرة بن حبيب، ) كالهما بنحوه(،  (١١)، وأحمد (١٠)وأخرجه ابن ماجه
عن عبد الرحمن بن عمـرو الـسلمي، وأخرجـه ابـن            ) خالد بن معدان وضمرة بن حبيب     

 أبـي المطـاع، وأخرجـه    من طريق يحيـى بـن  ) كالهما بنحوه(،  (١٣)، والحاكم(١٢)ماجه
 عبد الرحمن بن عمرو السلمي :ثالثتهم(  بنحوه، من طريق عبد اهللا بن أبي بالل،        (١٤)الطبراني

 " .رضي اهللا عنه"عن العرباض بن سارية) ويحيى بن أبي المطاع وعبد اهللا بن أبي بالل
                                                 

  .]١٥٧/ ٥نهاية في غريب الحديث واألثر ال[، الفَزعهو الخوف و: الْوجُل)   ١(

/ ١النهاية في غريب الحديث واألثر .[وهي ما لَم يكُن معروفًا في كتَابٍ ولَا سنَّة ولَا إجماع: المحدثة)   ٢(
٣٥١[. 

 .٤٦٠٧ ح رقم ]٢٠١-٢٠٠/ ٤[السنَّة لُزومِ في باب، السنَّة كتَاب ،داودي سنن أب)   ٣(

 .٧٠ ح رقم ]٢٦:  ص[السنة للمروزي)   ٤(

 .]٩٧/ ١ [المستدرك على الصحيحين )   ٥(

 .٢٦٧٦ ح رقم ]٤٤/ ٥[البِدعِ واجتنَابِ بِالسنَّة اَألخْذ في جاء ما باب ، أبواب العلم،سنن الترمذي)   ٦(

 .٩٦ ح رقم ]٢٢٨/ ١ [السنَّة اتِّباعِ باب،كتاب العلم، سنن الدارمي)   ٧(

 .٥٤ ]٢٩/ ١ [الراشدين الْخُلَفَاء وسنَّة السنَّة اتِّباعِ منِ بِه َأمر ما باب، السنة البن أبي عاصم)  ٨(

 .٣٤٢ ح رقم ]٢٣٥/ ١ [االقتداءواالتباع في الترغيب في باب،ألبي القاسم األصبهاني،لترغيب والترهيبا)٩(

 [الْمهـديين  الراشدين الْخُلَفَاء سنَّة اتِّباعِ باب،والعلم الصحابة وفضائل اإليمان يف كتاب،سنن ابن ماجه  )  ١٠(
 . ٤٣ ح رقم ]١٦/ ١

 .١٧١٤٢ ح رقم ]٣٦٧/ ٢٨ [مسند أحمد )   ١١(

 [الْمهـديين  اشدينالر الْخُلَفَاء سنَّة اتِّباعِ باب،والعلم الصحابة وفضائل اإليمان في كتاب،سنن ابن ماجه  )   ١٢(
 . ٤٢ ح رقم ]١٥/ ١

 .]٩٧/ ١ [المستدرك على الصحيحين )   ١٣(

 .٦٢٤ ح رقم ]٢٤٩/ ١٨ [المعجم الكبير )   ١٤(



 ٢١٢

 :دراسة رجال اإلسناد
 ولكنه مكثر من التدليس وبخاصـة        ثقة؛ :، وهو (١) سبقت دراسته  : الوليد بن مسلم القرشي    -

، التي ال بد أن يصرح فيها (٢)تدليس التسوية، وذكره ابن حجر في الطبقة الرابعة من المدلسين       
 .في هذا الحديث بالسماع، ولقد صرح بالسماع من شيخه 

 :قيل و هـ ١٠٣،ت  ، أبو عبد اهللا الشافي الحمصي     (٣)العيخالد بن معدان بن َأبي كرب الكَ      -
 أنه أرسل عن  (٥)، ولم يذكر في كتب المراسيل(٤)ثقة يرسل كثيراً :، وهوذلك بعد
دبنِ عنِ بمحالريلَمرٍو السمع . 

 
  . (٦)هـ١١٠، ت عبد الرحمن بن عمرو بن عبسة السلمي الشامي-

، (٩)معـروف تابعي : ، وقال ابن حجر (٨)صدوق: ، وقال الذهبي (٧)ذكره ابن حبان في الثقات
، ورد العراقـي صـاحب ذيـل     (١١)ول الحالهمج: القطان، وقال ابن  (١٠)مقبول: وقال مرة

  . (١٢)الرجل معروف الْعين والْحال معاو: الميزان فقال
 . صدوق :قال الباحث

 ال :بـن القطـان  اوقال ، (١٤)، ذكره ابن حبان في الثقات(١٣)صيالعي الحملكَ حجر بن حجر  -
(١٦)مقبول: ، وقال ابن حجر (١٥)عرفي .  

 .، فلقد تفرد بالرواية عنه خالد بن معدان العين مجهول :قال الباحث

                                                 

 .٥انظر حديث رقم   ) ١(
 ] .٥١ص [ طبقات المدلسين  )  ٢(

 .٤١سبق بيانها تحت حديث رقم  )  ٣(
 .]١٩٠: تقريب التهذيب ص، و١٦٧/ ٨تهذيب الكمال في أسماء الرجال انظر[ )  ٤(
 .]١٧١: جامع التحصيل ص،  و٥٢: المراسيل البن أبي حاتم صانظر[  ) ٥(
 .]٣٠٤/ ١٧ [تهذيب الكمال في أسماء الرجال   ) ٦(

 .]١١١/ ٥ [الثقات  )   ٧(

 .]٦٣٨/ ١ [الكاشف )   ٨(

 .]١٨٤/ ٥ [اإلصابة في تمييز الصحابة  )  ٩(

 .]٣٤٧:  ص[تقريب التهذيب)   ١٠(

 .]٢٣٨/ ٦ [تهذيب التهذيب)   ١١(

 .]١٤٦:  ص[، ألبي الفضل العراقيذيل ميزان االعتدال)   ١٢(

 .]٤٧٢/ ٥ [تهذيب الكمال في أسماء الرجال)   ١٣(

 .]١٧٧/ ٤[الثقات )   ١٤(

 .]٢١٤/ ٢ [تهذيب التهذيب)   ١٥(

 .]١٥٤:  ص[تقريب التهذيب)   ١٦(



 ٢١٣

 
 . باقي رجال اإلسناد ثقات-
 
 

 :الحكم على الحديث
 :، فيهضعيفإسناده 

، ولقد تابعه عبد الرحمن بـن عمـرو فـي نفـس             مجهول العين : العيحجر بن حجر الكَ    -
 . كما في التخريجيحيى بن أبي المطاع وعبد اهللا بن أبي بالله الحديث، كما تابع

، والحاكم ووافقه (١) الترمذي وعليه يرتقي الحديث إلى الحسن لغيره، حيث صحح الحديث  :قلت
وللحـديث روايـة    ،  (٥)، وحسنه شعيب األرنوؤط   (٤)، واأللباني (٣)، وحسين سليم أسد   (٢)الذهبي

 . السلمي فقط  كما في التخريج وعبد الرحمن بن عمر صحيحة من طريق
 
 
 
 
 
 
 

********** 

 

 

 

 

                                                 
 .٢٦٧٦ ح رقم ]٤٤/ ٥[سنن الترمذي)   ١(

 .]٩٧/ ١[المستدرك على الصحيحين )   ٢(

 .٩٦ ح رقم ]٢٢٨/ ١ [حسين سليم أسد: ،بتحقيقسنن الدارمي)   ٣(

 .]١٠/ ١صحيح الترغيب والترهيب ، و٥٢٦/ ٦سلسلة األحاديث الصحيحة انظر[)   ٤(
 .١٧١٤٢ ح رقم ]٣٦٧/ ٢٨ [ شعيب األرنوؤط : ، بتحقيقمسند أحمد)   ٥(



 ٢١٤

 

  :قال ابن األثير رحمه اهللا
 اعضض:لَه قُولوا َأي »تَكْنُوا وال َأبِيه بِهنِ فَأعضوه الجاهلية بعزاء (١)تَعزى من« وفيه) هـ(

 (٣) . وتأديباًلَه بالَهن، تَنْكيالً األير عنِ تكْنُوا ، ولَا(٢)أبِيك بأيرِ

 )٩٥(الحديث رقم 

َأخْبرنَا ِإبراهيم بن محمـد التَّيمـي الْقَاضـي، كَـان           ": رحمه اهللا "          قال اإلمام النسائي  
، عـن   (٥)، عنِ الْحسنِ، عن عتَـي  (٤)حدثَنَا يحيى بن سعيد الْقَطَّان، عن عوف: بِالْبصرة قَاَل

يوُل اِهللا  : قَاَل�(٦)ُأبسى ":�قَاَل رزتَع نم ةيلاهالْج اءزوهبِعضنِ فَأعبِه (٧)"تَكْنُوا وال َأبِيه  . 
   :تخريج الحديث

من طريق عثمـان بـن      ) كالهما بنحوه (،  (٩) في األدب المفرد، والطحاوي    (٨)أخرجه البخاري 
من طريق يحيى القطان، وأخرجه ) كالهما بنحوه(،  (١١)ابن حبان و ، (١٠)الهيثم ، وأخرجه أحمد   

 . بنحوه، من طريق خالد بن الحارث (١٢)الطحاوي

                                                 
يا : اسم لدعوى المستَغيث، وهو َأن يقُولَ     : والعزاء والعزوة ،  النْتماء واالنْتساب ِإلَى الْقَومِ   ا هو   :التَّعزي)   ١(

  .]٢٣٣/ ٣النهاية في غريب الحديث واألثر انظر[، لَفُالن، َأو يا لََألنصار، ويا لَلمهاجرين

)٢(   ضضرِ اعيبٍ     :أبِيك بأيتَْأد رَأم وـا             هي غَاثَةتي اِلاسف قُولُونكَانُوا ي مِلَأنَّه ةيلاهى الْجوعد نع رجز يهفو
             وِ ذَِلكنَحو هزعو هفِلشَر هدجو ي إلَى َأبِيهنْتَمفُلَانٍ ي نب ي َأنَا فُلَاننَاديـ      أي   ،لَفُلَانٍ و وا  قَبحوا علَيه فعلَـه وقُولُ

 ر، للحمويالمصباح المنير في غريب الشرح الكبيانظر[،َأبِيك فَِإنَّه في الْقُبحِ مثُْل هذه الدعوىدبراعضض بهن   
٤٠٨/ ٢[. 
 ].٢٥٢/ ٣ [النهاية في غريب الحديث واألثر)   ٣(
 .]٤٣٣: تقريب التهذيب ص[،عوف بن أبي جميلة األعرابي العبدي: هو)   ٤(

 .]٣٨١: تقريب التهذيب ص[،مرة التميمي السعديعتَي بن ض :هو)   ٥(

 أبـو  الخزرجـى،  األنصارى مالك بن عمرو بن معاوية بن زيد بن عبيد بن قيس بن كعب بن بىُأ:هو)   ٦(
 وشـهد  الثانية، العقبة أصحاب من  كان ، صحابي جليل بدري، وسيد القراء،     المدنى الطفيل أبو :يقال و المنذر
اإلصابة فـي   انظر  [،   بـالمدينة ذلك غير :قيل و، هـ ٣٢ :قيل و،   هـ ١٩توفي سنة   ،  كلها مشاهدوال بدراً

 .]١٨١/ ١تمييز الصحابة 
 .٨٨١٣ ح رقم ]١٣٦/ ٨ [الْجاهلية بِعزاء تَعزى من ِإعضاض، السيرِ كتَاب،السنن الكبرى للنسائي)    ٧(

 .٩٦٣ ح رقم ]٣٣٤:  ص[األدب المفرد)    ٨(

 .٣٢٠٤ ح رقم ]٢٣١/ ٨ [شرح مشكل اآلثار)    ٩(

 . ٢١٢٣٤ ح رقم]١٥٨/ ٣٥ [مسند أحمد )   ١٠(

 ح رقم   ]٤٢٤/ ٧ [بِها يمتَحن مصيبة عنْد الْجاهلية بِعزاء تَعزى ِلمن الِْإسماعِ  ذكْر ،صحيح ابن حبان  )   ١١(
٣١٥٣. 

 .٣٢٠٧ ح رقم ]٢٣٥/ ٨ [شرح مشكل اآلثار)   ١٢(



 ٢١٥

 
 عثمان ويحيـى وخالـد      :أربعتهم( بنحوه، من طريق مروان بن معاوية،        (١)وأخرجه البغوي 

 .عن عوف بن أبي جميلة به) ومروان 
 

 :دراسة رجال اإلسناد
-الحسن ب بِ أَ ن ي الحنِس الب رِصوكـان   ، ثقة فقيه فاضل مـشهور     :، وهو (٢)سبقت دراسته ،  ي 

 التـي ال يـضر      )٤(، وذكره ابن حجر في الثانية من طبقات المدلسين        (٣)ا ويدلس يرسل كثير ،
 . أنه أرسل عن عتي بن ضمرة (٥)تدليسها، وأما إرساله فلم يذكر في كتب المرسلين

 . باقي رواة اإلسناد ثقات-
 
 :حكم على الحديثال

 . (٧)، وصححه األلباني (٦)إسناده صحيح، والحديث حسنه شعيب األرنوؤط
 

********** 

 

  :قال ابن األثير رحمه اهللا
* ونْهيثُ مدنِ« الْحوه اتَّصَل مضفَأع« نِ َأيم بة انتسبسن ،ةيلاهقَاَل الْجا: و(٨) .لَفُالن ي 

بمعناه كما في الحديث م أعثر عليه بنفس لفظة ابن االثير، وعثرت عليه ل، )٩٦(الحديث رقم 
 .السابق

********** 

                                                 

 .٣٥٤١ ح رقم ]١٢٠/ ١٣ [ باب التعزي بعزاء الْجاهلية،شرح السنة)   ١(

 .١٨انظر حديث رقم )   ٢(

 .]١٦٠:  ص[تقريب التهذيب)  ٣ (

 ].٢٩ص [طبقات المدلسين   )٤(

 .]١٦٥: ص[جامع التحصيل )   ٥(

 .٢١٢٣٤رقم ح ]١٥٨/ ٣٥ [ شعيب األرنوؤط : ،بتحقيقمسند أحمد)   ٦(

 .] ٥٣٧/ ١ [سلسلة األحاديث الصحيحة )   ٧(

 ].٢٥٣/ ٣ [النهاية في غريب الحديث واألثر)   ٨(



 ٢١٦

 

  :قال ابن األثير رحمه اهللا
 (١) .»اتَّصل َأعض ِإنْسانًا ِإنَّه« ُأبي وحديثُ *
 

 بمعناه كما في الحديثلم أعثر عليه بنفس لفظة ابن االثير، وعثرت عليه ، )٩٧(الحديث رقم 
 .٩٥رقم 

********** 

  :قال ابن األثير رحمه اهللا
 (٢) .» هذَا َألعضضتُه يقُوُل غيرك لَو واللَّه« بدر يوم لعتْبة جهٍل َأبِي وقَوُل

 .٥٣رقم  سبق تخريجه وبيان معانيه، في الحديث، *)( 

********** 

  :قال ابن األثير رحمه اهللا
.  اللُّزوم :العضيض أصُل » الفَحل كعضيض فيعضه َأخيه ِإلَى أحدكم ينْطَلق« يعلَى حديث وفي
 لَـه  بِعـضه  ِلَأنَّـه  نفْسه، العض هاهنَا بِه والْمراد. لَزِمه ِإذَا عضيضاً يعض علَيه عض: يقَاُل

 (٣) .يلْزمه

 )٩٨(الحديث رقم 
: َأنْبَأنَا َأحمد بن خَاِلد، قَالَ    :  َأخْبرنَا عمران بن بكَّارٍ، قَالَ     ":رحمه اهللا "قال اإلمام النّسائي  

 (٥) ويعلَـى  (٤)حدثَنَا محمد، عن عطَاء بنِ َأبِي رباحٍ، عن صفْوان بنِ عبد اللَّه، عن عميه سلَمةَ              
 في غَزوة تَبوك، ومعنَا صاحب لَنَا، فَقَاتََل رجلًا من          �  خَرجنَا مع رسوِل اللَّه    ":ابنَي ُأميةَ قَالَا  

                                                 
 ].٢٥٣/ ٣ [النهاية في غريب الحديث واألثر)   ١(
 .المرجع السابق نفسه)   ٢(
 .مرجع السابق نفسهال)   ٣(
، أمهمـا وهو اسـم    ية،  نّ أمية المعروف بابن م    سلمة بن أمية بن َأبِي عبيدة التميمي، أخو يعلى بن         : هو)   ٤(
اإلصـابة فـي تمييـز      ، و ٢٧٢/ ٢أسد الغابة   انظر[،  يعد في المكيين  وهاجر مع أخيه يعلى،     ،  حليف قريش و

 .]٥٣٨/ ٦الصحابة 
يكنى أبـا   : وأكثرهم يقولون ، أخو سلمة بن أمية،      يعلى بن أمية بن أبي عبيدة التميمي، َأبو صفوان        : هو)   ٥(

، وثالثـين  ثمـان  سنة ، توفي بالسخاء معروفًا سخيا، كان   ، أسلم يوم الفتح، وشهد حنينًا والطائف وتبوك       خالد
 .]١٥٨٥/ ٤االستيعاب في معرفة األصحاب انظر [



 ٢١٧

        تَهيثَن حفَطَر يهف نا مهذَبفَج ،هاعرُل ذجالر ضفَع ،ينملس(١)الْم     ُل النَّبِيجفََأتَى الر �   سلْـتَمي 
، ثُم يْأتي يطْلُب الْعقَْل لَا عقْـَل        ينْطَلقُ َأحدكُم ِإلَى َأخيه فَيعضه كَعضيضِ الْفَحلِ      : اَل، فَقَ (٢)الْعقَْل

   . (٣)" � فََأبطَلَها رسوُل اللَّه ،لَها
 

      :تخريج الحديث
 . به محمد بن إسحاق  طريق، من) بنحوهثالثتهم(،  (٦)، والحاكم (٥)أحمدو ، (٤)ابن ماجه أخرجه

،  (١١)وابن المنذر فـي اإلقنـاع   ،  (١٠)والنسائي،  (٩)، وأبو داود (٨)مسلم، و (٧)وأخرجه البخاري
،  (١٦)، وأبو نعيم األصـبهاني  (١٥)الدارقطني، و (١٤)، والطبراني (١٣)ابن حبان، و (١٢)الطحاويو

 عن عطاء بن    ،جريجمن طريق عبد الملك بن عبد العزيز بن         ) جميهم بنحوه ( ،  (١٧)والبيهقي
 . عن أبيه فقط، عن صفوان بن يعلى،أبي رباح

 
                                                 

 .]٢١٠/ ١النهاية في غريب الحديث واألثر انظر[هي السن األولى من مقدم الفم يميناً أو شماالً،: الثنية)   ١(

 .]٥١٩/ ٢النهاية في غريب الحديث واألثر [مراد به الدية، ال: العقل)   ٢(

 .٤٧٦٥ ح رقم ]٣٠/ ٨  [نَفْسه عن يدفَع الرجُل،كتاب القسامة، باب سنن النسائي)   ٣(

 .٢٦٥٦ ح رقم ]٨٨٦/ ٢ [ثَنَاياه فَنَدر يده فَنَزع رجلًا عض من باب،كتاب الديات، سنن ابن ماجه)   ٤(
 .١٧٩٥٣ ح رقم ]٤٧٣/ ٢٩[مسند أحمد )   ٥(
 .]٤٢٤/ ٣ [المستدرك على الصحيحين)   ٦(

 . ٤٤١٧ ح رقم ] ٣/ ٦ [الغَزوِ في اَألجِيرِ باب، كتاب اإلجارة، صحيح البخاري)   ٧(

 َأو الِْإنْـسانِ  نَفْـسِ  علَـى  اِئِلالـص  باب،  والديات والْقصاصِ والْمحارِبِين الْقَسامة كتَاب،صحيح مسلم )   ٨(
وِهض١٦٧٤ ح رقم]١٣٠١/ ٣...[ع. 

 .٤٥٨٤ ح رقم ]١٩٤/ ٤ [نَفْسه عن فَيدفَعه الرجَل يقَاتُل الرجِل في باب، كتاب الديات،  داوديسنن أب )   ٩(

 .٤٧٦٩ ح رقم ]٣١/ ٨  [سهنَفْ عن يدفَع الرجُل،كتاب القسامة، باب سنن النسائي)   ١٠(

 باب ذكر الجراحات التي ال توجب قودا وال عقال، كتاب الجراحات، اإلقناع البن المنذر)   ١١(
 .١٢١ ح رقم ]٣٥٥/ ١ [

 ]٢٢٣ /٣ [الْحربِ دارِ في والْوِلْدانِ النِّساء من قَتْله عن ينْهى ما باب،كتاب السير،   شرح معاني اآلثار  )   ١٢(
 .٥١٧٨ح رقم 

 ح  ]٣٤٣/ ١٣ [ذكر إسقاط القود عن الثنايا العاض أسنان آخَـر          ، باب القصاص،    صحيح ابن حبان  )   ١٣(
 .٥٩٩٧رقم 

 .٦٤٨ ح رقم ]٢٤٩/ ٢٢ [المعجم الكبير )   ١٤(

 .٤٥٢٢ ح رقم ]٣٩٦/ ٥ [ارتَدتْ ِإذَا تُقْتَُل الْمرَأة في،باب سنن الدارقطني)   ١٥(

 . ٦٦٣٨ ح رقم ]٢٨٠١/ ٥ [رفة الصحابة مع)   ١٦(

 ح رقم   ]٥٨٣/ ٨ [الْعمد من الْقصاص يسقطُ ما باب،  فيها والْحد الَْأشْرِبة كتَاب،السنن الكبرى للبيهقي  )   ١٧(
١٧٦٤١. 



 ٢١٨

 :دراسة رجال اإلسناد
 . (٢)هـ٢١٤، تَأبو سعيد،  (١)هبيابن محمد، الو: ، ويقالَأحمد بن خالد بن موسى-
، وقال ابـن    (٥)ال بأس به  : ، وقال الدارقطني  (٤)، وذكره ابن حبان في الثقات     (٣) ابن معين  ثقةو
 . (٦)صدوق: جرح

 . ثقة: قال الباحث
-محما :وهو دبإِ ن ساقَح نِب ي ارٍس الم دنحسن الحـديث   ،صدوق :وهو ،(٧)سيقت دراسته : ي  ،

، التي ال   )٨( ذكره ابن حجر في الرابعة من طبقات المدلسين        لكنه مدلس مكثر من التدليس، وقد     
ن عطاء بن أبي رباح،  كما فـي روايـة           بد أن يصرح فيها بالسماع، ولقد صرح بالسماع م        

 .  كما في التخريج(٩)أحمد
 لكنـه كثيـر     ، فاضـلٌ  ثقةٌ :وهو ،(١٠) سبقت دراسته  ،المكي محمد أبو ،عطاء بن َأبي رباح   -

 .( ١١)صفوان بن عبد اهللا، ولم يذكر أنه أرسل عن اإلرسال
  . باقي رجال اإلسناد ثقات -

  :الحكم على الحديث
 . (١٣)، واأللباني (١٢)شعيب األرنوؤطه حصحإسناده صحيح، و

 

********** 

                                                 

)١ (   ٥اب للسمعاني   األنس[،  والد عبد اهللا بن وهب    لهذه النسبة إلى وهب، وهو اسم       ،  بفتح الواو : هبيالو / 
٦١٩.[ 

 .]٢٩٩/ ١[تهذيب الكمال في أسماء الرجال  )   ٢(

 .]٤٩/ ٢ [الجرح والتعديل  )   ٣(

 .]٦/ ٨ [الثقات  )   ٤(

 .]١٦:  ص[سؤاالت البرقاني للدارقطني  )   ٥(

 .]٧٩: ص[تقريب التهذيب  )   ٦(

 .٢١انظر حديث رقم  )   ٧(

 ].٥١ص  [طبقات المدلسين    )٨(
 .١٧٩٥٣ ح رقم ]٤٧٣/ ٢٩[مسند أحمد   )  ٩(
 .٦٦انظر حديث رقم )   ١٠(

 .]٢٣٧: ص[التحصيل   جامع   (١١)
: ، بتحقيق صحيح ابن حبان  ، و ١٧٩٥٣ ح رقم    ٤٧٣/ ٢٩ شعيب األرنوؤط :، بتحقيق مسند أحمد انظر  [)   ١٢(

  .]٣٤٤/ ١٣  شعيب األرنوؤط

 .]٣٩٥/ ٨ [،لأللبانيالتعليقات الحسان على صحيح ابن حبان)   ١٣(



 ٢١٩

  :قال ابن األثير رحمه اهللا
نْهميثُ ودالْح »لَوو َأن ضِل تَعبَِأص ةر(١) .» شَج 

 )٩٩(الحديث رقم 
 حدثَني ابن   :حدثَنَا يحيى بن موسى، حدثَنَا الوِليد، قَالَ      ": رحمه اهللا "قال اإلمام البخاري          

، َأنَّـه   (٣)حدثَني َأبو ِإدرِيس الخَوالَني   : حدثَني بسر بن عبيد اللَّه الحضرمي، قَالَ      : ، قَالَ (٢)جابِرٍ
وكُنْتُ َأسـَألُه    عنِ الخَيرِ،    �كَان النَّاس يسَألُون رسوَل اللَّه      :  يقُولُ �سمع حذَيفَةَ بن اليمانِ   

 يا رسوَل اللَّه ِإنَّا كُنَّا في جاهلية وشَر، فَجاءنَا اللَّـه بِهـذَا           :عنِ الشَّر مخَافَةَ َأن يدرِكَني، فَقُلْتُ     
نَعـم،  :شَّر من خَيرٍ؟ قَالَ   وهْل بعد ذَِلك ال   :  قُلْتُ ،نَعم: الخَيرِ، فَهْل بعد هذَا الخَيرِ من شَر؟ قَالَ       

خَند يهف؟ قَاَل:  قُلْتُ، (٤)وخَنُها دمو :"رتُنْكو منْهرِفُ مي، تَعيدرِ هبِغَي وندهي مـْل  :  قُلْتُ"قَوفَه
يا :  قُلْتُ ،َأجابهم ِإلَيها قَذَفُوه فيها   نَعم، دعاةٌ ِإلَى َأبوابِ جهنَّم، من       : بعد ذَِلك الخَيرِ من شَر؟ قَالَ     
فَما تَْأمرني ِإن َأدركَني    :  قُلْتُ ،هم من جِلْدتنَا، ويتَكَلَّمون بَِألْسنَتنَا    : رسوَل اللَّه، صفْهم لَنَا؟ فَقَالَ    

 فَاعتَزِْل :فَِإن لَم يكُن لَهم جماعةٌ والَ ِإمام؟ قَاَل:  قُلْتُتَلْزم جماعةَ المسلمين وِإمامهم،: ذَِلك؟ قَاَل
 . (٥)"، حتَّى يدرِكَك الموتُ وَأنْتَ علَى ذَِلكولَو َأن تَعض بَِأصِل شَجرةتلْك الفرقَ كُلَّها، 

    :تخريج الحديث
  عن الوليد ، المثَنَّى بنِمحمدمن طريق ) حوهكالهما بن(،  (٧)، ومسلم (٦)أخرجه البخاري

 .بن مسلم بها
 :دراسة رجال اإلسناد

 ثقة؛ ولكنه مكثر من التدليس وبخاصـة        :، وهو (٨)سبقت دراسته :  الوليد بن مسلم القرشي    -
، التي ال بد أن يصرح فيها (٩)تدليس التسوية، وذكره ابن حجر في الطبقة الرابعة من المدلسين       

 .في هذا الحديث ماع، ولقد صرح بالسماع من شيخه بالس

                                                 
 ].٢٥٣/ ٣ [النهاية في غريب الحديث واألثر)   ١(
 .]٣٥٣: تقريب التهذيب ص[،عبد الرحمن بن يزيد بن جابر األزدي أبو عتبة: هو)   ٢(

 .]٢٨٩: تقريب التهذيب ص[،  ،أبو إدريسعائذ اهللا بن عبد اهللا: هو)   ٣(
 .]١٠٩/ ٢غريب الحديث واألثر النهاية في انظر[ وشوائب،فَساد واختالفأي على : دخن)   ٤(

 .٣٦٠٦ ح رقم ]١٩٩/ ٤ [اِإلسالَمِ في النُّبوة عالَمات باب، المنَاقبِ كتَاب،صحيح البخاري)   ٥(
 .٧٠٨٤ ح رقم ]٥١/ ٩ [جماعةٌ تَكُن لَم ِإذَا اَألمر كَيفَ: باب،كتاب الفتن،  نفس المرجع السابق)  ٦(

/ ٣ [الكفر إلى الدعاة وتحذير الْفتَنِ ظُهورِ عنْد الْجماعة بِلُزومِ الَْأمرِ باب، كتاب اإلمارة،    مصحيح مسل )   ٧(
 .١٨٤٧ ح رقم ]١٤٧٥

 .٥انظر حديث رقم )   ٨(
 ] .٥١ص [ طبقات المدلسين )   ٩(



 ٢٢٠

 . باقي رجال اإلسناد ثقات-

  :قال ابن األثير رحمه اهللا
 فيه يعضون كأنَّهم وظُلْم،  عسفٌ فيه الرعية يصيب َأي »عضوض ملْك يكون ثُم« وفيه) هـ(

 (١) .المبالغة أبنية من:  والعضوض،عضاً

 )١٠٠(لحديث رقم ا
، (٢)حدثَنَا يحيى بن سعيد الْعطَّار، عن َأيوب، عن قَتَـادةَ         ": رحمه اهللا "قال اإلمام نعيم بن حماد    

 نُبوةٌ  َأوُل هذه الُْأمة  " : �قَاَل رسوُل اللَّه    :  قَالَ �، عن َأبِي عبيدةَ بنِ الْجراحِ     (٣)عن َأبِي ثَعلَبةَ  
 ةٌ، ثُممحرلَافَةٌ وخ ةٌ، ثُممحرووضضع لْكثًامبعةً ورِيبج يرتَص (٤)" ، ثُم.   

    :تخريج الحديث
 من طريق مكحول الشامي،) ثالثتهم بنحوه(، (٧)، والطبراني(٦)، والبزار(٥)أخرجه الدارمي
عن ) سابط مكحول وابن :كالهما(من بن سابط،  بنحوه، من طريق عبد الرح(٨)وأخرجه البزار

 . أبي ثعلبة به
 فـي معرفـة الـصحابة،       (١١)، وأبو نعيم  (١٠)في تفسيره  ، وابن أبي حاتم   (٩)أخرجه أبو يعلى  و

من طريق عبد الرحمن بن سابط عن أبـي         ) خمستهم بنحوه (،  (١٣)، وابن عساكر  (١٢)والبيهقي
 . مرفوعاً-رضي اهللا عنهما-ان الجراح، وحذيفة بن اليمة بنثعلبة عن أبي عبيد

                                                 
 ].٢٥٣/ ٣ [النهاية في غريب الحديث واألثر )  ١(
 .وسيقتادة بن دعامة السد: هو   )٢(
صحابي مشهور، معروف بكنيته واختلف في اسمه اختالفا كثيرا؛ وكذا في اسم            ،  أبو ثعلبة الخشني  :هو   )٣(

وقيل غيـر ذلـك،      عمر،   : زيد، وقيل  :رثوم، وقيل  ج :رهوم، وقيل  ج : وقيل ،رثم ج :رهم، وقيل ج: أبيه؛ فقيل 
 بسهمه له وضرب الشجرة، تحت بايع نمم كانوغير ذلك،    قيس،   : عمرو، وقيل  :واختلف في اسم أبيه؛ فقيل    

اإلصابة فـي تمييـز     انظر[هـ،  ٧٥، ت   فأسلموا قومه إلى -وسلّم عليه اللَّه صلى- النبي وأرسله خيبر، في
 .]٥٠/ ٧الصحابة 

 .٢٣٥ ح رقم ]٩٨/ ١ [وسلَّم علَيه اُهللا صلَّى اللَّه رسوِل بعد الْخُلَفَاء من يذْكَر ما، باب الفتن لنعيم بن حماد)٤(
 .٢١٤٦ ح رقم ]١٣٣٤/ ٢ [الْمسكرِ في قيَل ما باب، كتاب األشربة، سنن الدارمي   )٥(

 .١٢٨٢ ح رقم ]١٠٨/ ٤ [مسند البزار    )٦(

 .٥٩١ ح رقم ]٢٢٣/ ٢٢ [المعجم الكبير    )٧(

 .١٢٨٣ ح ر��  ]١٠٩/ ٤ [���� ا���ار    )٨(

 . ٨٧٣ ح رقم ]١٧٧/ ٢ [ليمسند أبي يعلى الموص   )٩(

 .١٦٥٣٠ ح رقم ]٢٩١٢/ ٩ [تفسير ابن أبي حاتم    )١٠(

 . ٥٩٤ ح رقم ]١٥٢/ ١ [معرفة الصحابة ألبي نعيم   )١١(

 .١٦٦٣٠ ح رقم ]٢٧٥/ ٨ [ ِإمامه جِهة من يصيبه َأذًى علَى الصبرِ، باب السنن الكبرى للبيهقي   )١٢(

  .]١٠٢/ ٦٦ [تاريخ دمشق    )١٣(



 ٢٢١

 :دراسة رجال اإلسناد
-     يد العطار اَألنْصارِيعى بن سيحقال     ، يو زكريا الشامي الحمصي، ويوهـو  الدمـشقي :  َأب ، :

 .(١)ضعيف
 .(٢)متروك الحديث: البصري أمية أبو ط،وخُ بن أيوب:  وهوأيوب-
 . باقي رجال اإلسناد ثقات-
 

 :الحكم على الحديث
 :ده ضعيف جداً، فيهإسنا

 .ضعيف: يحيى بن سعيد العطار -
 .متروك الحديث: طوخُ بن أيوب -

 .(٤)، واأللباني(٣)والحديث ضعفه حسين سليم أسد
 شمرِ بنِ عطية، من طريق بنحوه، (٧) في الفتن (٦) الدانيأخرجحيث : (٥) حسنهوللحديث شواهد

، (٩)، والطبراني فـي األوسـط     (٨)أخرجه ابن األعرابي   مرفوعاً، و  -رضي اهللا عنه  -عن َأنَس 
 مرفوعاً،  -رضي اهللا عنه  - بن اليمان  طَارِق بنِ شهاب، عن حذَيفَة    من طريق   ) كالهما بنحوه (

 -رضي اهللا عنـه   -، عنِ ابنِ عباسٍ    مجاهد  بنحوه، من طريق   (١٠)وأخرجه الطبراني في الكبير   
 .مرفوعاً

********** 

                                                 

 .]٥٩١: تقريب التهذيب ص، و٣٤٣/ ٣١تهذيب الكمال في أسماء الرجال انظر[   )١(

ميزان ، و٦/ ٢الكامل في ضعفاء الرجال ، و٢٤٦/ ٢الجرح والتعديل ، و٤١٤/ ١التاريخ الكبير انظر[    )٢(
 .]١١٨: تقريب التهذيب ص، و٢٨٦/ ١االعتدال 

 . ٨٧٣ ح رقم ]١٧٧/ ٢ [سين سليم أسد ح: ، بتحقيقسند أبي يعلى الموصليم    )٣(

 .]٥٦/ ٧ [سلسلة األحاديث الضعيفة     )٤(

 .]٨٠٢/ ٧سلسلة األحاديث الصحيحة  ، و٢١/ ٥[إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة انظر[    )٥(

سير أعالم النبالء   [هـ،  ٤٤٤، ت    اُألموِي َأبو عمرٍو عثْمان بن سعيد بنِ عثْمان بنِ سعيد بنِ عمر          :   هو   )٦(
٧٧/ ١٨[. 

/ ٤ [ تُعبد الَْأوثَان وَأن ، َأهلُه ويذْهب يدرس الِْإسلَام َأن جاء ما باب،السنن الواردة في الفتن للداني   )٧(
 .٤١٨ ح رقم ]٨٢٤

 .١٦٠٠ ح رقم ]٨٠٣/ ٢ [معجم ابن األعرابي    )٨(

 .٦٥٨١ ح رقم ]٣٤٥/ ٦ [المعجم األوسط    )٩(

 .١١١٣٨ ح رقم ]٨٨/ ١١ [المعجم الكبير    )١٠(



 ٢٢٢

  :ألثير رحمه اهللاقال ابن ا
 (١) .الخَبيثُ الشَّرِس بِالْكَسرِ، وهو عض: جمع وهو ، »عضوض ملوك يكُون ثُم« رِواية وفي

لـك  م – بلفـظ    لم أعثر عليه بنفس لفظة ابن االثير، وعثـرت عليـه           ، )١٠١(الحديث رقم   
كما في الحديث السابق-ضوضع . 
 

 **********  

 

  :ابن األثير رحمه اهللاقال 
 (٣) .التَّمر من ضرب هو »التَّعضوض من (٢)نَوطاً لَنَا أهدت« وفيه) هـ(

 
 .بلفظ مقارب لم أعثر عليه بنفس لفظة ابن االثير، وعثرت عليه، )١٠٢(الحديث رقم 

، حدثَني  (٤)حدثَنَا عوفٌ :  قَالَ  حدثَنَا ِإسماعيُل بن ِإبراهيم،    ": رحمه اهللا "قال اإلمام أحمد  
 مـن عبـد   �حدثَني َأحد الْوفْد الَّذين، وفَدوا علَى رسوِل اِهللا  :، قَاَل الْقَموصِ زيد بن علي  َأبو

مـا  : " ، فَقَـالَ  (٦)، َأو برني  وضٍمن تَعض  (٥)، َأو قربةً  اًنَوط لَه فيما نُهدي     َأهدينَاو: الْقَيسِ، قَالَ 
َأبلغُوهـا آَل   : " وَأحسبه نَظَر ِإلَى تَمرة منْها فََأعادها مكَانَها، وقَالَ       : هذه هديةٌ، قَالَ  : قُلْنَا" هذَا؟  
  دمحنِ    : ، قَالَ "مع َألُوهتَّى سح ،اءَأشْي نع مالْقَو َألَهابِ، فَقَـالَ  فَسـي    : "  الـشَّروا فبلَـا تَـشْر

اءب٨(........" ،(٧)د(.   
 
 
 

                                                 
 ].٢٥٣/ ٣ [النهاية في غريب الحديث واألثر)   ١(
 .]١٢٨/ ٥النهاية في غريب الحديث واألثر .[الجلَّة الصغيرةُ الَّتي يكُون فيها التَّمر: النَّوطُ)   ٢(
 ].٢٥٣/ ٣ [ب الحديث واألثرالنهاية في غري)    ٣(
 .]٤٣٣: تقريب التهذيب ص[، عوف ابن أبي جميلة العبدي:هو)    ٤(
 .]٣٣/ ١النهاية في غريب الحديث واألثر [ لحفظ الماء،إناء صغير من جلْدهي : القربة)    ٥(
 .]٢٥/ ٣النهاية في غريب الحديث واألثر انظر [ضرب من أنواع التمر الجيد، : البرني)    ٦(
النهايـة فـي غريـب    ، لقَرع، واحدها دباءةٌ، كانوا ينْتبذُون فيها فتُسرع الشّدةُ في الشَّرابِ       هو ا : الدباء)    ٧(

 .]٩٦/ ٢الحديث واألثر 
 .١٧٨٢٩ ح رقم ]٣٦٣-٣٦٢/ ٢٩ [مسند أحمد )    ٨(



 ٢٢٣

 
    :تخريج الحديث

، (٤)، وابن أبي عاصم   (٣)، وأبو إسحاق الحربي   (٢) في فضائل الصحابة، والفسوي    (١)أخرجه أحمد 
 .من طريق عوف بن أبي جميلة به) خمستهم بنحوه(، (٥)والخطيب البغدادي

 
 :إلسناددراسة رجال ا

 . جميع رجال اإلسناد ثقات-
 

 :الحكم على الحديث
 .(٧)، وشعيب األرنوؤط(٦)، وصححه الهيثميإسناده صحيح

 

********** 

  :قال ابن األثير رحمه اهللا
ـ  َأي »مقَصداً«بدل »معضالً كَان َأنَّه« وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى صفَته في) س(﴾عضَل﴿   قَموثَّ

 (٨) .شديده، والمقَصد أثْبت الخَلْق

 كما -مقصداً-بلفظةلم أعثر عليه بنفس لفظة ابن االثير، وعثرت عليه ، )١٠٣(الحديث رقم 
 .٩٢في الحديث رقم 

 

********** 

 

                                                 

 .١٥١٤قم  ح ر]٨٢٩/ ٢ [، باب فضائل العربفضائل الصحابة ألحمد بن حنبل)    ١(
 .]٢٩٧/ ١ [المعرفة والتاريخ)    ٢(
 .]٩٢٤/ ٣ [غريب الحديث إلبراهيم الحربي)   ٣(
 .٢٩٣٤ ح رقم ]٣٥٢/ ٥[اآلحاد والمثاني البن أبي عاصم  )   ٤(
 .]٩٦٢/ ٢ [المتفق والمفترق )   ٥(
 .]٦٠/ ٥ [مجمع الزوائد ومنبع الفوائد )   ٦(
 .١٧٨٢٩ ح رقم ]٣٦٣-٣٦٢/ ٢٩ [ نوؤطشعيب األر: ، بتحقيقمسند أحمد)    ٧(
 ].٢٥٣/ ٣ [النهاية في غريب الحديث واألثر)    ٨(



 ٢٢٤

 

  :قال ابن األثير رحمه اهللا 
 فـي  والعضلَة،  المكتَنز اللَّحم  :والعضل اَألعضل »قَصير َأعضٌل َأنَّه« ماعز حديث وفي) س(

 سـاقيه   عـضلَة  َأن َأراد  يكُون َأن ويجوز. عضلَة الساق  ومنْه ،مكتَنزة صلْبة لَحمة كُلُّ البدن
 (١) .كبيرة

 
 )١٠٤(الحديث رقم 

  رحمه اهللا "قال اإلمام مسلم:"      سح نُل بيٍل فُضو كَامي َأبثَندح  رِيدحنٍ الْجو   (٢)يثَنَا َأبدح ،
رَأيتُ ماعز بن ماِلك حين جِيء      : ، قَالَ �، عن سماك بنِ حربٍ، عن جابِرِ بنِ سمرةَ        (٣)عوانَةَ

    ِإلَى النَّبِي ٌل   �بِهجر يرٌل،  قَصضَأع      لَى نَفْسع فَشَهِد ،اءرِد هلَيع سنَى،     ، لَيز َأنَّه اترم عبَأر ه
فَرجمه، ثُـم خَطَـب،     : ، قَالَ (٤)لَا، واِهللا ِإنَّه قَد زنَى الَْأخر     :  قَالَ ،؟"فَلَعلَّك": �فَقَاَل رسوُل اِهللا    

 كَنَبِيبِ التَّيسِ، يمنَح َأحـدهم      (٥)َألَا كُلَّما نَفَرنَا غَازِين في سبِيِل اِهللا، خَلَفَ َأحدهم لَه نَبِيب          ": فَقَاَل
  .(٨)"  عنْه(٧)، َأما واِهللا، ِإن يمكنِّي من َأحدهم لَُأنَكِّلَنَّه(٦)الْكُثْبةَ

 
    :تخريج الحديث

  . تفرد به مسلم دون البخاري-
 
 
 

                                                 
 .المرجع السابق نفسه)   ١(
)٢(   رِيدحالْج :          بفتح الجيم وسكون الحاء وفتح الدال المهملتين، هذه النسبة إلى جبـن  ربيعة : واسمه ،رحد 

 ].٢٥/ ٢األنساب للسمعاني [،قيس بن ضبيعة
  .]٥٨٠: تقريب التهذيب ص[، اح بن عبد اهللا اليشكريوض:   هو)  ٣(
ومراده نَفْسه ، وكُلُّه متَقَارِب ، الشَّقي: وقيَل، اللَِّئيم:معنَاه الَْأرذَُل والَْأبعد والَْأدنَى وقيَلَ :نَّه قَد زنَى الَْأخرإِِ   )٤(

 ِإنَّها كنَايةٌ يكَنِّي بِها عن نَفْسه وعن غَيرِه ِإذَا َأخْبر عنْه : وقيَل،لَا سيما وقَد فَعَل هذه الْفَاحشَةَفَحقَّرها وعابها 
 حتَقْبسا ي١٩٥/ ١١شرح النووي على مسلم انظر[،بِم[. 

)٥    (نْد الهو : النَّبِيبس عت التَّيو٤/ ٥ة في غريب الحديث واألثر النهاي[جماع، ص[.  
غريب الحـديث   [، من لبن كَان َأو طَعام َأو غَيره       ، كل شَيء مجتَمع وهو مع اجتماعه قَليل       هي :الكُثبة)    ٦(

 .]٢١٠/ ٢للقاسم بن سالم 
)٧    ( نَّه:لَُأنَكِّلَنَّهنَعألم ١١٧/ ٥النهاية في غريب الحديث واألثر [،َأي[. 
 .١٦٩٢ ح رقم ]١٣١٩/ ٣ [بِالزنَى نَفْسه علَى اعتَرفَ منِ باب،كتاب الحدود، صحيح مسلم  )  ٨(



 ٢٢٥

 
  :دراسة رجال اإلسناد

-اكمس بن  ح أَ ب بنِ ر د ال اِل خَ س بنِ وليذُه، رِكْ البالكُ ،ي وفـ ١٢٣ ت .ي وثقـه ابـن     ،)١(هـ
خذوا العلم من سماك بـن      : السبِيعي إسحاق أبوقال  ، و (٤)، وابن شاهين  )٣(، وأبو حاتم  )٢(معين
، واحتج به مـسلم فـي       )٦ (ا من عبد الملك بن عمير      حديثً سماك أصح :  وقال أحمد  ،)٥ (حرب

 .)٧( وغيرهما،بشير والنعمان بن ،عن جابر بن سمرةصحيحه 
 وكان شـعبة    ، سماك بن حرب ثقة    : يقول  ابن معين   سمعت : مريم يوقال أحمد بن سعد بن أب     

يضقال يحيـى  ، وبن عباس لقالها ولو شئت أن يقول له   ، عكرمة : وكان يقول في التفسير    ،فهع
 .)٨ ( وكان شعبة ال يروي تفسيره إال عن عكرمة:بن معينا

 إال أنه كان في     ،ا وكان فصيح  ، وكان له علم بالشعر وأيام الناس      ،ثجائز الحدي : وقال العجلي 
 صـلى اهللا عليـه      " قال النبـي   : وربما قال  ،بن عباس احديث عكرمة ربما وصل الشيء عن       

 ،عففه بعض الض  ضع وكان سفيان الثوري ي    ،بن عباس ا وإنما كان عكرمة يحدث عن       ،"وسلم
    تْوكان جائز الحديث لم يه أح ك حديثَ ركـان  :  وقال أبو بكر البزار    ،)٩ ( ولم يرغب عنه أحد    ،د

 .)١٠ ( وكان قد تغير قبل موته، ال أعلم أحدا تركه،رجلًا مشهورا
 وهو من ، وقد حدث عنه األئمة،كلها إن شاء اهللا،  ولسماك حديث كثير مستقيم:بن عدياقال و

  .)١١ (دوق ال بأس به وهو ص،ى عنهو رن وأحاديثه حسان عن م،كبار تابعي الكوفيين
عر وأيـام   ا بالـشِّ   وكان عالم  ،ه أحد  لم يترك حديثَ   ،كان جائز الحديث  : وقال الخطيب البغدادي  

 .)١٣ (يخطئ كثيراكان :  في الثقات، وقال ابن حبانذكرهو، )١٢ ( وكان فصيحا،الناس
                                                 

 .]١١٥/ ١٢ [تهذيب الكمال في أسماء الرجال   )١(

 ].٢/٥٥٣الضعفاء الكبير ، و٤/٢٧٩الجرح والتعديل انظر)   [٢(
 ].٤/٢٧٩ [الجرح والتعديل)   ٣(

 .]١٠٧ :ص[تاريخ أسماء الثقات )    ٤(
 ].٤/٢٧٩[الجرح والتعديل )   ٥(

 .المرجع السابق نفسه)   ٦(

 ].٤٩ ص  [المختلطين للعالئي   )٧(

 .]٥٤١/ ٤ [الكامل في ضعفاء الرجال)   ٨(

 ].١/٤٣٦ [الثقاتمعرفة )   ٩(

  .]٢٣٤/ ٤ [تهذيب التهذيب)  ١٠(

 .]٥٤٣/ ٤ [الكامل في ضعفاء الرجال)  ١١(

 .]٢٩٦/ ١٠ [تاريخ بغداد )   ١٢(

 ].٤/٣٣٩[الثقات )   ١٣(



 ٢٢٦

 قـال   .نعم: قول عن ابن عباس؟ في    ، عكرمة : كانوا يقولون لسماك   :وأما شعبة بن الحجاج فقال    
: بـن المبـارك  اوقـال  ، )٢ ( ضعيف:سفيان الثوري، وقال )١ (فكنت أنا ال أفعل ذلك به   : شعبة

في حديثه  : بن خراش اوقال  ،)٤ (مضطرب الحديث : قال أحمد و،  )٣ ( الحديث فيسماك ضعيف   
 وقال ،)٧ ( وفي حديثه شيء،ليس به بأس: وقال النسائي، )٦ (فيضع: قال صالح جزرة، )٥ (ينِل

هـو  : وقال الذهبي ،)٩ (الحفظ سيء: ، وقال الدارقطني  )٨ (ليس بالقوي، وكان يقْبل التَّلْقين    : مرةً
ـ        : قال جرير بن عبد الحميد    و،  )١٠ (ثقة ساء حفظه   اأتيت سماك بن حرب فرأيته يبـول قائم، 
 .)١١ ( قد خرف:قلت. سأله عن شيءأفرجعت ولم 

 أسند أحاديث لم يـسندها      : قال عيب عليه؟ حرب ما الذي    وسئل يحيى بن معين عن سماك بن        
 . )١٣ (نقَّلَتَين فَ ألنه كان يلَقَّ،إذا انفرد بأصل لم يكن حجة": النسائي ، وقال)١٢("غيره

 مـضطربة،  :رواية سماك عن عكرمة؟ فقـال     : ي بن المدين  يقلت لعل ": وقال يعقوب بن شيبة   
  وأبـو  إسـرائيلُ ( عن ابـن عبـاسٍ    : ما يقول وسفيان وشعبة يجعلونها عن عكرمة، و غيره      

 .(١٥)حديثه يقولون أنه كان يغلط ويختلفون في :الموصليوقال ابن عمار، )١٤()"األحوص
 ، وهو في غير عكرمة صـالح      ،روايته عن عكرمة خاصة مضطربة    ": قال يعقوب بن شيبة   و

نـه صـحيح     وسفيان فحديثهم ع   ، شعبة :ا مثل  ومن سمع من سماك قديم     ،وليس من المتثبتين  
 .)١٦("رةخَنه فيمن سمع منه بَأأى ربن المبارك إنما يا والذي قاله ،مستقيم

                                                 

 .]١٧٨/ ٢ [الضعفاء الكبير للعقيلي   )١(

 .]٥٤١/ ٤ [الكامل في ضعفاء الرجال)   ٢(

 .]١٢٠/ ١٢ [تهذيب الكمال في أسماء الرجال)   ٣(

 ].٤/٢٧٩ [الجرح والتعديل)   ٤(

 .]٢٩٦/ ١٠ [تاريخ بغداد )   ٥(

 .المرجع السابق نفسه)   ٦(

 .]١٢٠/ ١٢ [في أسماء الرجالتهذيب الكمال )   ٧(

 .٨/٧٢٢سنن النسائي )   ٨(

 .]١٨٤/ ١٣ [لل الدارقطني    ع)٩(

 ].١/٤٦٥[ الكاشف)  ١٠(

 .]٥٤١/ ٤ [الكامل في ضعفاء الرجال)  ١١(

 ].٤/٢٧٩ [الجرح والتعديل)  ١٢(

 ].٤٩ص [ المختلطين للعالئي)  ١٣(

 .]١٢٠/ ١٢ [تهذيب الكمال في أسماء الرجال)  ١٤(

 .]٢٣٣/ ٤ [ذيب التهذيبته)   ١٥(
 .]١٢٠/ ١٢ [تهذيب الكمال في أسماء الرجال)   ١٦(



 ٢٢٧

 ربما فكان ،ةرخَبَأ تغير وقد،   وروايته عن عكرمة خاصة مضطربة     ،صدوق": وقال ابن حجر  
١("نقَّلَي(. 

سماك بن حرب صدوق إال في روايته عن عكرمة، عـن ابـن عبـاس فهـي                  :قال الباحث 
من أمثال شعبة،   -ختلط بَأخَرة، فتُقبل روايةُ من روى عنه قديما قبل اختالطه           مضطربة، وقد ا  
، وروايـة   -رضي اهللا عنهما  -غير ما روى عن عكرمة عن ابن عباس        في   -وسفيان الثوري 

 .مسلم في هذا الحديث من غير طريق عكرمة عن ابن عباس
 .باقي رواة اإلسناد ثقات -

********** 

  :رحمه اهللاقال ابن األثير 
 :وقَاَل ساقي، عضلة من بأسفََل -وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى- النَّبِي أخَذَ« حذَيفة حديثُ ومنْه) س(

 (٢) .عضالت:العضلة وجمع» اإلزار موضع هذَا

 )١٠٥(الحديث رقم 

ثنا َأبو ِإسحاقَ الْهمداني، :  قَاَل-عيينةابن - حدثَنَا سفْيان":رحمه اهللا"قال اإلمام الحميدي
 َأو سـاقه   بَِأسفََل من عضلَة ساقي ���� َأخَذَ رسوُل اللَّه  :  قَالَ �عن مسلمِ بنِ نُذَيرٍ، عن حذَيفَةَ     

َأسفََل، فَِإن َأبيتَ فَلَا حقَّ ِللِْإزارِ فيما َأسفََل  فَِإن َأبيتَ فََأسفََل، فَِإن َأبيتَ فَهذَا موضع الِْإزارِ": فَقَاَل
  .(٣)" من الْكَعبينِ

    :تخريج الحديث
) أربعتهم بنحوه (،(٧)ابن أبي شيبة  ، و (٦)ابن ماجه  في الكبرى، و   (٥)، والنسائي (٤)الترمذيأخرجه  

ـ  (٨) ابن ماجـه   وأخرجه ،-سالم بن سليم  -من طريق أبي األحوص    ابـن أبـي    ، و (٩)د، وأحم
 .من طريق سفيان بن عيينة) م بنحوهثالثته(، (١٠)خيثمة

                                                 

 .]٢٥٥:  ص[تقريب التهذيب)   ١(

 ].٢٥٣/ ٣ [النهاية في غريب الحديث واألثر)   ٢(
 .٤٥٠ ح رقم ]٤١٠/ ١ [مسند الحميدي )   ٣(
 .١٧٨٣رقم ح ]٢٤٧/ ٤ [اِإلزارِ مبلَغِ في باب،كتاب اللباس، سنن الترمذي )   ٤(
 .٩٦٠٧ ح رقم  ]٤٣٠/ ٨ [السنن الكبرى للنسائي)   ٥(
 .٣٥٧٢ ح رقم]١١٨٢/ ٢ [هو َأين الِْإزارِ موضعِ باب،كتاب اللباس، سنن ابن ماجه)   ٦(
 .٢٤٨١٨ ح رقم ]١٦٦/ ٥ [هو َأين الِْإزارِ موضع،باب مصنف ابن أبي شيبة)   ٧(
 .٣٥٧٢ ح رقم]١١٨٢/ ٢ [هو َأين الِْإزارِ موضعِ بابللباس، ،كتاب اسنن ابن ماجه)   ٨(
 .٢٣٢٤٣ ح رقم]٢٧٩/ ٣٨ [مسند أحمد )   ٩(
 .٣٦٠٦ ح رقم ]٩/ ٣ [تاريخ ابن أبي خيثمة)   ١٠(



 ٢٢٨

بن عيينة ا أبو األحوص و:ثالثتهم(، مطَرف بنِ طَرِيف بنحوه، من طريق(١) وأخرجه الطبراني
 .اني بهعن أبي إسحاق الهمد) مطَرفو

 :دراسة رجال اإلسناد
-قال ،سلم بن نذير  من يزيد  :  ويقال  السعدي أَ  مسلم بو نذير، ويقال  : بو يزيد، ويو عياض  : َأبَأب

: ، وقـال الـذهبي    (٤)، وذكره ابن حبان في الثقات     (٣)ال بأس بحديثه  : وقال أبو حاتم   ،(٢)الكوفي
 .(٦)مقبول: ، وقال ابن حجر(٥)صالح

 . صدوق حسن الحديث :قال الباحث
 . باقي رجال اإلسناد ثقات-

 :الحكم على الحديث
 :يهإسناده حسن، ف

-صدوق حسن الحديث: سلم بن نذيرم. 
 .(٨)، والهيثمي(٧)والحديث صححه الترمذي

********** 

  :قال ابن األثير رحمه اهللا
عضلَت الحامُل : يقَاُل» عضلَها ولـدها  َأنَّه مر بظَبية قَد«وفي حديث عيسى علَيه السلَام   ) س(

 عـضلَها «:  فَقَالَ ،بظَبية قَد عضلَت  :وكَان الوجه َأن يقُوَل     .  خُروج ولَدها  وَأعضلَت ِإذَا صعب  
 وأصـلُ  ،يخـرج  ولَم ولـدها   بطْنها في نَشب حيثُ معضلَة جعلها ولَدها َأن ومعناه ،»ولدها

 (٩) . ضاقت عليك فيه الحيلِإذَا األمر بِي َأعضَل: يقَاُل. والشِّدة المنع: العضل

 )١٠٦(الحديث رقم 

 .           لم أعثر على تخريج له

                                                 

 .٢٧٠ ح رقم ]١٧١/ ١ [المعجم الصغير للطبراني)   ١(
 .]٥٤٦/ ٢٧ [تهذيب الكمال في أسماء الرجال)   ٢(
 .]١٩٧/ ٨ [ والتعديل الجرح)   ٣(
 .]٣٩٨/ ٥[الثقات )   ٤(
 .]٢٦٠/ ٢[الكاشف )   ٥(
 .]٥٣١:  ص[تقريب التهذيب)   ٦(
 .١٧٨٣ ح رقم]٢٤٧/ ٤  [سنن الترمذي )   ٧(
 .]١٢٤/ ٥ [مجمع الزوائد ومنبع الفوائد)   ٨(
 ].٢٥٤-٢٥٣/ ٣ [النهاية في غريب الحديث واألثر)  ٩(



 ٢٢٩

  :قال ابن األثير رحمه اهللا
 نَـدري كيـفَ    لَـا  قَاَل مقَالَـةً   قَد عبدك إن رب يا: فَقَالَا بالملَكَين فَأعضلَتْ« الْآخَر والْحديثُ

 (١) .»نكْتُبها

 )١٠٧(الحديث رقم 

حدثَنَا صدقَةُ  : حدثَنَا ِإبراهيم بن الْمنْذرِ الْحزامي قَالَ     ": رحمه اهللا "قال اإلمام ابن ماجه     
، يحدثُ َأنَّه كَان يخْتَلـفُ      (٢)سمعتُ قُدامةَ بن ِإبراهيم الْجمحي    : بن بشيرٍ، مولَى الْعمرِيين، قَالَ    ا
فَحدثَنَا عبد اللَّه بن    : ى عبد اللَّه بنِ عمر بنِ الْخَطَّابِ وهو غُلَام وعلَيه ثَوبانِ معصفَرانِ، قَالَ            ِإلَ

     وَل اللَّهسر َأن ،رمع� مثَهدقَالَ     : "  ح اللَّه ادبع نا مدبع ـ     : َأن كَم دمالْح لَك با رـي   يغنْبا ي
     ،كلْطَانيمِ سظِلعو هِكجلَاِل ونِ ِلجلَكَيلَتْ بِالْمضفَع        ،اءما ِإلَى السدعا، فَصهانكْتُبفَ يا كَيرِيدي فَلَم ،

وهو َأعلَم بِما   : ه عز وجلَّ  ، قَاَل اللَّ  يا ربنَا، ِإن عبدك قَد قَاَل مقَالَةً لَا نَدرِي كَيفَ نَكْتُبها          : وقَالَا
 هدبي؟ قَالَا   : قَاَل عدباذَا قَاَل عقَالَ   : م ِإنَّه با ري :          هِـكجلَـاِل وي ِلجغنْبا يكَم دمالْح لَك با ري

  .  (٣)"  عبدي، حتَّى يلْقَاني فََأجزِيه بِهااكْتُباها كَما قَاَل: وعظيمِ سلْطَانك، فَقَاَل اللَّه عز وجلَّ لَهما
    :تخريج الحديث

 .من طريق إبراهيم بن المنذر به) ثالثتهم بنحوه(، (٦)، والمزي  (٥)، والبيهقي(٤)الطبرانيأخرجه 
   :دراسة رجال اإلسناد

 .فيهصدوق تُكلم : ، وهو(٧)، سبقت دراستهالحزامي إسحاق أبو ،المنذر بن إبراهيم-
 :، وقال ابن حجر   (١٠)، والذهبي (٩)سكت عنه أبو حاتم    ،(٨) أبو محمد  صدقة بن بشير المدني،   -

  . (١١)مقبول
 .مقبول: قال الباحث

                                                 
 ].٢٥٤/ ٣ [ث واألثرالنهاية في غريب الحدي )  ١(
وهم بطـن مـن     ،  بضم الجيم وفتح الميم وفي آخرها الحاء المهملة هذه النسبة إلى بني جمح            : الجمحي )  ٢(

 .]٢٩١/ ١اللباب في تهذيب األنساب ، و٨٥ / ٢األنساب للسمعاني انظر[، قُريش وهو جمح بن عمرو
 .٣٨٠١ ح رقم ]١٢٤٩/ ٢ [امدينالْح فَضِل باب ، كتاب األدب،سنن ابن ماجه)   ٣(
 .١٣٢٩٧ ح رقم ]٣٤٣/ ١٢ [المعجم الكبير )   ٤(
 .٤٠٧٧ ح رقم ]٢٢٥/ ٦ [شعب اإليمان)   ٥(
 .]١٢٨/ ١٣ [تهذيب الكمال في أسماء الرجال)   ٦(
 .١٤انظر حديث رقم )   ٧(
 .]١٢٧/ ١٣[تهذيب الكمال في أسماء الرجال )   ٨(
 .]٤٣٥ /٤ [الجرح والتعديل )   ٩(
 .]٥٠١/ ١ [الكاشف)   ١٠(
 .]٢٧٥:  ص[تقريب التهذيب)   ١١(



 ٢٣٠

، وقـال   (٢)ذكره ابن حبان فـي الثقـات       ،(١)دامة بن ِإبراهيم بن محمد بن حاطب القرشي       قُ -
 .(٤)مقبول: ، وقال ابن حجر(٣)وثق: الذهبي

  .مقبول: قال الباحث
 . باقي رواة اإلسناد ثقات-

    :الحكم على الحديث

 :إسناده ضعيف، فيه
 .(٥)مقبوالن ولم يتابعا، والحديث ضعفه األلباني: ، وقدامة بن إبراهيمصدقة بن بشير-

********** 

  :قال ابن األثير رحمه اهللا
 َأراد المنْـع، : من العضل  هو »فعضلْتَها َأةًامر زوجتك«: َأبوه لَه قَاَل (٦)عمر ابنِ حديث وفي
َأنَّك املْها لَملَة تُععاماجِ موائهم، الَْأزكْها ِلنستتر لَمي وف فنَفْسها، فكأنَّك تتصر تها قَدنَع(٧) .م 

  )١٠٨(الحديث رقم 

بد اللَّه بن َأحمد بنِ عبد اللَّه بـنِ         َأخْبرنَا َأبو حصينٍ ع   ": رحمه اهللا "قال اإلمام النَّسائي  
، عن عبد اللَّـه بـنِ   -ابن جبر -، عن مجاهد  (٩)حدثَنَا حصين : ، قَالَ (٨)حدثَنَا عبثَر : يونُس، قَالَ 
نعم الرجُل من   : ين بعلَك؟ فَقَالَتْ  كَيفَ تَر : زوجني َأبِي امرَأةً فَجاء يزورها، فَقَالَ     : عمرٍو، قَالَ 

      ارالنَّه رفْطلَا يَل، واللَّي نَامٍل لَا يجبِي  ،ر قَعقَالَ (١٠) فَوَأةً : ، ورام تُكجوز    ينملسالْم نا ملْتَهضفَع ،
:  فَقَـالَ  � َ ي من الْقُوة واِلاجتهاد، فَبلَغَ ذَِلك النَّبِي      فَجعلْتُ لَا َألْتَفتُ ِإلَى قَوِله مما َأرى عنْد       : قَاَل

"  رَأفْطو مصو ،نَمو فَقُم ،رُأفْطو ومَأصو ،َأنَامو نِّي َأنَا َأقُومرٍ ثَلَاثَـةَ   ":  قَاَل،"لَككُلِّ شَـه نم مص
، " صم صوم داود علَيه السلَام، صم يوما وَأفْطـر يومـا           ":اَلَأنَا َأقْوى من ذَِلك، قَ    : ، فَقُلْتُ "َأيامٍ

                                                 

 .]٥٤٢/ ٢٣ [تهذيب الكمال في أسماء الرجال)    ١(
 .]٣١٩/ ٥[الثقات  )   ٢(
 .]١٣٤/ ٢ [الكاشف  )  ٣(
 .]٤٥٤: ص[تقريب التهذيب   )  ٤(
 .]٢٤١/ ١ضعيف الترغيب والترهيب ، و٢٧١: ضعيف الجامع الصغير وزيادته صانظر[  )  ٥(
لم أعثر على روايات البن عمر، كما عند ابن األثير، وإنما كل الروايات أشارت إلى أنه                :  قال الباحث   )  ٦(

 .عبد اهللا بن عمرو بن العاص، فال أدري أهو خطأ من ابن األثير، أم من محقق كتاب ابن األثير
 ].٢٥٤/ ٣ [النهاية في غريب الحديث واألثر)   ٧(
 .]٢٩٤: تقريب التهذيب ص[،يدي بر بن القاسم الزثَبع: هو )   ٨(
 .]١٧٠: تقريب التهذيب ص[، ي أبو الهذيلملَحصين بن عبد الرحمن الس: هو )   ٩(
   .]٢١٥/ ٥النهاية في غريب الحديث واألثر [،  َأي المني وعنَّفَني: فوقع بي)   ١٠(



 ٢٣١

: ، ثُم انْتَهى ِإلَى خَمس عشْرةَ وَأنَا َأقُوُل"اقْرِأ الْقُرآن في كُلِّ شَهرٍ    ": َأنَا َأقْوى من ذَِلك، قَالَ    : قُلْتُ
ذَِلك نى م(١)" َأنَا َأقْو.  

 
    :الحديثتخريج 
 فـي الحليـة بنحـوه،       (٤)وأبو نعيم األصبهاني   بنحوه،   (٣)أحمد مختصراً، و  (٢)البخاريأخرجه  

مـن  ) كالهما بنحوه (،  (٦)، وابن خزيمة  (٥)وأخرجه البزار من طريق مغيرة الضبي،     ) ثالثتهم(
طريق حصبي وحصين:كالهما( ن بن عبد الرحمن،يعن مجاهد به)  مغيرة الض. 

من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن ) كالهما بلفظ مقارب(، (٨)، ومسلم(٧)البخاريكما أخرجه 
 .عن عبد اهللا بن عمرو مرفوعاً

 
 :دراسة رجال اإلسناد

 . جميع رجال اإلسناد ثقات-
 

 :الحكم على الحديث
 .(١٠)، واأللباني(٩)، وصححه شعيب األرنوؤطصحيح إسناده 

********** 

                                                 

 ح رقـم    ]٢١٠/ ٤ [ذَِلك في ِللْخَبرِ النَّاقلين اخْتلَاف وذكْر الدهرِ ثُلُثَيِ صوم ،كتاب الصيام، سنن النسائي )   ١(
٢٣٩٠. 

 .١٩٧٨ ح رقم ]٤٠/ ٣ [يومٍ وِإفْطَارِ يومٍ صومِ باب، كتاب الصوم، صحيح البخاري)   ٢(
 .٦٤٧٧ ح رقم ]٨/ ١١ [مسند أحمد )   ٣(
 .]٢٨٥/ ١[حلية األولياء وطبقات األصفياء )   ٤(
 .٢٣٤٥ ح رقم ]٣٣٧/ ٦ [مسند البزار  )  ٥(
 ]٢٩٣/ ٣ [ داود اللَّه نَبِي صوم بَِأنَّه والِْإعلَامِ يومٍ، وِإفْطَارِ يومٍ صومِ استحبابِ  باب ،صحيح ابن خزيمة  )   ٦(

  .٢١٠٥ح رقم 
 .١٩٧٦ ح رقم ]٤٠/ ٣ [الدهرِ صومِ باب، كتاب الصوم، صحيح البخاري)   ٧(
 ح  ]٨١٢/ ٢ [ حقا بِه فَوتَ َأو بِه تَضرر ِلمن الدهرِ صومِ عن النَّهيِ باب، كتاب الصيام،    صحيح مسلم )   ٨(

 .١١٥٩رقم 
 .٦٤٧٧ ح رقم ]٨/ ١١ [  شعيب األرنوؤط:، بتحقيقمسند أحمد)   ٩(
، إرواء الغليل في تخريج أحاديث منـار الـسبيل        ، و ١٣١٥/ ٢صحيح الجامع الصغير وزيادته     انظر[)  ١٠(

 .]٧٨/ ٧ لأللباني



 ٢٣٢

  :قال ابن األثير رحمه اهللا
﴿ هضي*  ﴾  عف يثدعة حيلَا« البو هضعنا يا بعضضعب« ميه لَا َأيرة، ييهضتان  بالعهالب يهو 

قَدب، ووالكَذ ههضهاً عضه عهضع(١) .ي 

 )١٠٩(الحديث رقم 
ا هشَيم، َأخْبرنَا خَاِلد، عن     حدثَني ِإسماعيُل بن ساِلمٍ، َأخْبرنَ    ":رحمه اهللا "قال اإلمام مسلم    

     ياننْعالص ثَأبِي الَْأشْع نةَ، علَاب(٢)َأبِي ق    تامنِ الصةَ بادبع نوُل   : " ، قَالَ �، عسنَا رلَيَأخَذَ ع
لَا نَزني، ولَا نَقْتَُل َأولَادنَـا،      َأن لَا نُشْرِك بِاِهللا شَيًئا، ولَا نَسرِقَ، و       :  كَما َأخَذَ علَى النِّساء    �اِهللا  

 هضعلَا يا  وضعنَا بضعا           بدح نْكُمَأتَى م نملَى اِهللا، وع هرفََأج نْكُمفَى مو ن(٣)، فَم يمفَُأق ،  ،ـهلَيع  
،تُهكَفَّار وِإلَى اِهللا، ِإ فَه هرفََأم ،هلَياُهللا ع هتَرس نمذَّوع شَاء نغَفَر شَاء ِإنو،هب ٤( "لَه(. 

 
   :  تخريج الحديث

 زهرِي، عن َأبِي ِإدرِيسالمن طريق ابن شهاب ) كالهما بنحوه(، (٦)، ومسلم(٥)أخرجه البخاري
 . مرفوعاً-رضي اهللا عنه-، عن عبادةَ بنِ الصامتالخوالني

 
 :دراسة رجال اإلسناد

-ا وهو :شيمه بن ب     لَشير بن القاسم بن دينار السلكنـه   ثقة ثبت، : وهو ،(٧)، سبقت دراسته  يم
 التي ال يقبـل حـديث صـاحبها إال          )٨(مدلّس مشهور به، وذكره ابن حجر في المرتبة الثالثة        

ولقد صرح بالسماع من شيخه في الحديث، كما أنه مرسٌل، ولم يذكر في             بالتصريح بالسماع،   
 . أنه أرسل عن خالد بن مهران(٩)كتب المدلسين

 

                                                 
 ].٢٥٤/ ٣ [النهاية في غريب الحديث واألثر)   ١(
 .]٢٦٤: تقريب التهذيب ص[،شراحيل بن آدة بالمد الصنعاني : هو)   ٢(

ئين، فكأن حدود الشَّرع فَصلَتْ     وأصل الحد المنْع والفَصل بين الشَّي     العقاب المقدر في الشرع،     : الحد هو )   ٣(
 .]٣٥٢/ ١النهاية في غريب الحديث واألثر [،بين الْحلَاِل والْحرامِ

 .١٧٠٩ ح رقم ]١٣٣٣/ ٣ [،ِلَأهلها كَفَّاراتٌ الْحدود باب، كتاب الحدود، صحيح مسلم)   ٤(

 .١٨ ح رقم ]١٢/ ١ [اَألنْصارِ حب يمانِاِإل عالَمةُ:  باب، كتاب اإليمان،صحيح البخاري)    ٥(

 .١٧٠٩ ح رقم ]١٣٣٣/ ٣ [،ِلَأهلها كَفَّاراتٌ الْحدود باب، كتاب الحدود، صحيح مسلم)    ٦(

 .٢٩انظر حديث رقم )    ٧(

 ].٤٧:ص[طبقات المدلسين)    ٨(
 .]٢٩٤:  ص[جامع التحصيلانظر )    ٩(



 ٢٣٣

-  و  ،  هران الحذاء خالد بن منَازِِلاَأبلم رِيصذكر أنه أرسل عن أبـي          (١) البثقة يرسل، ولم ي ،
 .(٢)قالبة في كتب المراسيل

 
 ،ابن عامر بن ناتل بن ماِلك البصرِي: بد اللَّه بن زيد بن عمرو، ويقال وهو ع: أبو قالبة-
ولم يذكر أنه أرسل عـن       ،(٣) كثير اإلرسال   ثقةٌ :، وهو الشام بـ بعدها :قيل و ،هـ ١٠٤ ت 

  .(٤)أبي األشعث الصنعاني في كتب المراسيل
 . باقي رجال اإلسناد ثقات-

********** 

  :قال ابن األثير رحمه اهللا
 كتُب في يروى هكَذَا »النَّاسِ بين القالَةُ ةالنَّميم هي العضه؟ ما ُأنَبُئكْم أالَ« الْحديثُ ومنْه)هـ(

يثدي ،الْحالَّذو اءي جا ُأنبئكم َألَا «:الغَرِيب كتُب فةُ مضرِ» ؟العبِكَس ادفَتْحِ الضنِ وي(٥) .الْع 

 
    )١١٠(الحديث رقم 

حدثَنَا محمـد   : ، قَالَا (٦)، وابن بشَّارٍ   حدثَنَا محمد بن الْمثَنَّى    ":رحمه اهللا "قال اإلمام مسلم  
، عن عبـد اِهللا بـنِ      (٨)، سمعتُ َأبا ِإسحاقَ، يحدثُ عن َأبِي الَْأحوصِ       (٧)بن جعفَرٍ، حدثَنَا شُعبةُ   ا

 .(١٠)" (٩)؟ هي النَّميمةُ الْقَالَةُ بين النَّاسَِألَا ُأنَبُئكُم ما الْعضه" :  قَاَل�ِإن محمدا : مسعود، قَاَل
    :تخريج الحديث

 . تفرد به مسلم دون البخاري-

                                                 
 .]١٧٧/ ٨ [ الرجالتهذيب الكمال في أسماء    )١(
 .]١٧١: ص[جامع التحصيل     )٢(
/ ٥تهذيب التهـذيب  و، ٣٠٤: تقريب التهذيب ص، و٥٤٢/ ١٤تهذيب الكمال في أسماء الرجال      انظر[)    ٣(

٢٢٤[ 

 .]٢١١: جامع التحصيل ص، و١٠٩: المراسيل البن أبي حاتم صانظر[  )  ٤(

 ].٢٥٤/ ٣ [النهاية في غريب الحديث واألثر)   ٥(
 .]٤٦٩: تقريب التهذيب ص[، محمد بن بشار بن عثمان العبدي:هو )   ٦(

 .]٢٦٦: تقريب التهذيب ص[شعبة بن الحجاج العتكي،  :  هو )  ٧(

 .]٤٣٣: تقريب التهذيب ص[الكوفي، عوف بن مالك بن نضلة :  هو )  ٨(

،  بِما يحكَى ِللْبعضِ عنِ الْبعضِ،صومة بين النَّاسِ وِإيقَاع الخُ،َأي كَثْرةُ القَول: النميمة القالة بين الناس )   ٩(
 .]١٢٣/ ٤النهاية في غريب الحديث واألثر [

 .٢٦٠٦ ح رقم ]٢٠١٢/ ٤ [النَّميمة تَحرِيمِ باب، والْآدابِ والصلَة الْبِر كتاب،صحيح مسلم)    ١٠(



 ٢٣٤

 
 :دراسة رجال اإلسناد

،  قبـل ذلـك    : وقيل ، هـ١٢٩ت،   هو عمرو بن عبد اهللا الهمداني السبِيعي      : َأبو ِإسحاقَ -
 في القسم األول، الذي ال يضر       (٢)ة، وذكره العالئي   ثقة اختلط بأخر   ، وهو (١)سبقت دراسته 
، التي ال يصح حـديثها إال       )٣(ذكره ابن حجر في المرتبة الثالثة     ،  مدلس  أنه  اختالطه، كما   

 .ن تدليسه فُأمالحديث في  بالسماعصرح قد لبالتصريح بالسماع، و
 . باقي رجال اإلسناد ثقات-
 

********** 

  :قال ابن األثير رحمه اهللا
    آخَر يثدي حفةَ «وضاكم والعإي «   خْشَرِيمقَاَل الز ،لـة،    «: (٤)قَاَل الْخَطَّابِيعة، فهضأصلُها الع

ينضلَى عنة والشَّفَة، وتُجمع عالس نذفت ما حه كَمفَتْ المذتُ، فَحهالْب وهه، وضالع نم. 
 (٥) .»  من العضيهةبينَهم عضةٌ قبيحةٌ: يقَاُل

 
   )١١١(الحديث رقم 

، عنِ ابنِ   (٦)عن َأبِي ِإسحاقَ، عن َأبِي الَْأحوصِ     ": رحمه اهللا "قال اإلمام معمر بن راشد    
ودعسا اثْنَتَانِ: ، قَالَ �مما هي: ِإنَّمدَأ(٧)الْهو ،اللَّه الْكَلَامِ كَلَام نسفََأح ،الْكَلَامي  وديِ هدالْه نسح
  دمحم�    عالْبِدو اتمرحالْمو اكُما    (٨)، َألَا ِإيثَاتُهدحورِ مالُْأم شَر قَـالَ  .......،، فَِإن ثُم :"   ـاكُمِإي

  .(٩)" ، َأتَدرون ما الْعضةُ؟ النَّميمةُ، ونَقُْل الَْأحاديثوالْعضةَ
 

                                                 
 .٣٣انظر حديث رقم )    ١(

 .]٢٧٣: االغتباط بمن رمي من الرواة باالختالط ص، و٩٤: للعالئي صالمختلطين انظر[)   ٢(

 ].٤٢ ص [المدلسين طبقات    )٣(
  .]٤٤٣/ ٢ [، للزمخشريالفائق في غريب الحديث)   ٤(

 ].٢٥٥/ ٣ [النهاية في غريب الحديث واألثر)   ٥(
 . عوف بن مالك: هو)   ٦(

)٧   (يديئة والطَّ وهي :الْهيرة واله٢٥٣/ ٥النهاية في غريب الحديث واألثر [،  ريقَةالس[.   

 ، وَأكْثَر ما يستعمل المبتَدع عرفا في الـذَّم       .  خَالَفَ ُأصوَل الشَّرِيعة ولَم يوافق السنَّة      هي كل ما  : البدعة)   ٨(
 .]١٠٧/ ١النهاية في غريب الحديث واألثر [

 .٢٠٠٧٦ ح رقم ]١١٧-١١٦/ ١١ [لقدر، باب اجامع معمر بن راشد)   ٩(



 ٢٣٥

    :ثتخريج الحدي
 (٤) مختصراً، والطبراني  (٣) مختصراً، وابن أبي عاصم    (٢) بنحوه، والفسوي  (١)أخرجه ابن ماجه  

، (٧)، والبغوي (٦)، والبيهقي (٥)الطبراني وأخرجه   من طريق معمر بن راشد،    ) أربعتهم(بنحوه،  
 .إسحاق بهعن أبي ) وموسى معمر: هماكال(من طريق موسى بن عقبة، ) ثالثتهم بنحوه(
 

 : رجال اإلسناددراسة
، ، وهو ثقة مدلس(٨)سبقت دراسته:   هو عمرو بن عبد اهللا الهمداني السبِيعي:َأبو ِإسحاقَ-

ولـم  ، التي ال يصح حديثها إال بالتصريح بالـسماع،          )٩(ذكره ابن حجر في المرتبة الثالثة     
 .ن شيخه يصرح بالسماع في الحديث، ولم أعثر له على تصريح بالسماع م

 .  باقي رجال اإلسناد ثقات-
 

  :الحكم على الحديث
 : إسناده ضعيف، فيه

مدلس من الثالثة، ولم يصرح بالـسماع مـن         : هو عمرو بن عبد اهللا الهمداني     : َأبو ِإسحاقَ  -
 .(١٠)شيخه، والحديث ضعفه األلباني

عـن   من طريق محمد بن على،       -ر دون لفظة ابن األثي    - بنحوه (١١)وللحديث شاهد عند مسلم   
دبنِ عابِرِ بمرفوعاً-رضي اهللا عنه- اهللاج . 

********** 

 
                                                 

 .٤٦ ح رقم]١٨/ ١ [والْجدِل الْبِدعِ اجتنَابِ  باب،كتاب اإليمان وفضائل الصحابة والعلم،سنن ابن ماجه)   ١(

 .]٣٨٥/ ٣[لمعرفة والتاريخ ا)   ٢(

 وتَحذيرِه الُْأمورِ محدثَات عن وسلَّم يهعلَ اُهللا صلَّى النَّبِي زجر ما ذكْرِ  باب،السنة البن أبي عاصم )   ٣(
 .٢٥ ح رقم ]١٦/ ١[منْها

 .٨٥١٨ ح رقم ]٩٦/ ٩ [المعجم الكبير)   ٤(

 .٨٥١٨ ح رقم ]٩٦/ ٩ [المعجم الكبير)   ٥(

 .٤٤٥٤ ح رقم ]٤٤٢/ ٦[شعب اإليمان )   ٦(
 .]١٥٤/ ١٣  [والْكذب الصدق  باب،شرح السنة)   ٧(

 .٣٣انظرحديث رقم  )  ٨(

 ].٤٢ ص [المدلسين طبقات   )٩(
 .]٢٩٩: ص[ ،لأللبانيضعيف الجامع الصغير وزيادته)  ١٠(

 .٨٦٧ ح رقم ]٥٩٢/ ٢ [والْخُطْبة الصلَاة تَخْفيف باب المسافرين وقصرها،، كتاب صالة صحيح مسلم)  ١١(



 ٢٣٦

  :قال ابن األثير رحمه اهللا
 اشْـتموه  َأيِ: رِواية في جاء هكَذَا »فاعضهوه الجاهلية بعزاء تَعزى من« الْحديثُ ومنْه) س(

 (١)  .البهت: العضيهة من صرِيحا،

 
–  فَأعضوه-لم أعثر عليه بنفس لفظة ابن األثير، وعثرت عليه بلفظة، )١١٢(الحديث رقم 

 .٩٥كما في الحديث رقم 

********** 

  :قال ابن األثير رحمه اهللا
 ستَـسحرة، والم الـساحرة  هي: قيَل »والمستَعضهة العاضهة، لعن َأنَّه« الْحديثُ ومنْه) هـ(

 (٢)  . حقيقةَ لهلَا وتَخْييٌل كَذب ِلَأنَّه عضهاً السحر وسمي

 
 )١١٣(الحديث رقم 

ٍ، عن (٣)حدثَنَا َأبو هشَامٍ، حدثَنَا َأبو عامر": رحمه اهللا"قال اإلمام أبو إسحاق الحربي
الْعاضهةَ،  � رسوُل اللَّه لَعن" ، عنِ ابنِ عباسٍ (٤)زمعةَ، عن سلَمةَ بنِ وهرام، عن عكْرِمةَ

  .(٥)" َوالْمستَعضهة
    :تخريج الحديث

 .بمثله، من طريق إبراهيم بن سعيد الجوهري عن أبي عامر به (٦)أخرجه ابن عدي
 :دراسة رجال اإلسناد

 .(٧)ضعيف: ، وهووهب أبو اليمانى، صالح بنا :وهو زمعة -

                                                 
 ].٢٥٥/ ٣ [النهاية في غريب الحديث واألثر)   ١(
 .لمرجع السابق نفسها)   ٢(
  .]٣٦٤: تقريب التهذيب ص[، عبد الملك بن عمرو القيسي:هو)   ٣(

 .]٣٩٧: تقريب التهذيب ص[، عكرمة أبو عبد اهللا مولى ابن عباس: هو)   ٤(
 .]٩٢٣/ ٣  [عضه:  باب،غريب الحديث إلبراهيم الحربي)   ٥(

 .]٣٦٧/ ٤ [الكامل في ضعفاء الرجال)   ٦(

العلـل  ، و ٤٦:  ص أبي خالـد الـدقاق    : ، رواية  كالم أبي زكريا يحيى بن معين في الرجال        منانظر[)   ٧(
 الـضعفاء والمتروكـون     ، و ٤٥١/ ٣التاريخ الكبيـر    ، و ٥٣٠/ ٢ومعرفة الرجال ألحمد رواية ابنه عبد اهللا        

/ ١بان  المجروحين البن ح  ، و ٦٢٤/ ٣الجرح والتعديل   ،  ٩٤/ ٢الضعفاء الكبير للعقيلي    ، و ٤٣: للنسائي ص 



 ٢٣٧

-   ة بن ولَمسوذكره ابن حبان في الثقـات      ،(٣)أبو زرعة ، و (٢)وثقه ابن معين  ،  (١)ام اليماني هر
  .(٥)صدوق: ، وقال ابن حجر(٤)يعتَبر بحديثه من غير رِواية زمعة بن صالح عنه: وقال
 .(٦)ضعيفاً ثه حديثاًيروى عنه زمعة َأحاديث منَاكير أخْشَى َأن يكون حد: أحمدوقال 

، (٨) يتَابع منْها علَى شَـيء     لَه عن عكْرِمةَ َأحاديثُ لَا    : العقيليوقال  ،  (٧)ضعيف: وقَال أبو داود  
، وقـال   (٩)وأرجو أنه ال بأس برواياته هذه األحاديث التي يرويها عنه زمعة          : ابن عدي وقال  
 .(١٠)منَاكير يروي عنه زمعة: الذهبي

، وفـي الحـديث روى       صدوق في نفسه، ضعيف برواية زمعة بن صالح عنه         : ثقال الباح 
  . زمعة عنه

 .باقي رجال اإلسناد ثقات -
 

  :الحكم على الحديث
 :إسناده ضعيف، فيه

 .ضعيف: اليمانى صالح بن زمعة -
، فهو ضعيف يـروي     ، صدوق، إال في رواية زمعة بن صالح عنه        سلَمة بن وهرام اليماني    -

 .المناكير
 

********** 
 

                                                                                                                                            

المغنـي فـي    ، و ٣٨٦/ ٩تهذيب الكمال في أسماء الرجـال       ، و ١٩٧/ ٤الكامل في ضعفاء الرجال     ، و ٣١٢
 .]٢١٧: تقريب التهذيب ص، و٣٣٨/ ٣تهذيب التهذيب ، و٢٤٠/ ١الضعفاء 

 .]٣٢٨/ ١١ [تهذيب الكمال في أسماء الرجال)    ١(

 .]٤٧٣:  ص[سؤاالت ابن الجنيد)    ٢(

 .]٨٧٦/ ٣ [ي زرعة الرازي في أجوبته على أسئلة البرذعي الضعفاء ألب )   ٣(
 .]٣٩٩/ ٦ [الثقات )   ٤(

 .]٢٤٨:  ص[تقريب التهذيب)   ٥(

  .]٥٢٧/ ٢ [العلل ومعرفة الرجال ألحمد رواية ابنه عبد اهللا)   ٦(

 .]٤٥٥/ ١الكاشف ، و٣٢٩/ ١١تهذيب الكمال في أسماء الرجال انظر) [٧(

 .]١٤٦/ ٢ [الضعفاء الكبير )  ٨(

 .]٣٦٨/ ٤[الكامل في ضعفاء الرجال )  ٩(

 .]٢٧٦/ ١ [المغني في الضعفاء)  ١٠(



 ٢٣٨

  :قال ابن األثير رحمه اهللا
 وكُلُّ ،غَيالن ُأم شَجر: العضاه »عضاهه من ولَو شَجره، من فكُلوا ُأحداً جئتُم ِإذَا« وفيه) س(

عـضاهة  : واحدتـه  وقيـلَ  ،عـضهة  وأصلُها عضة بِالتَّاء، : الواحدةُ شَوك، لَه عظيم شَجر
ضتهاوعاه ِإذَا قَطَعضتُ الع(١)  .ه 

 
 )١١٤(الحديث رقم 

َأخْبرني َأبو مصعبٍ، عن عبد الْعزِيزِ بـنِ        ": رحمه اهللا "قال اإلمام أبو إسحاق الحربي    
             نَبِيط بِنْت نَبيز نامٍ، عنِ تَمب اللَّه دبع نع ،دينِ زيرِ بكَث نع ،دمح(٢)م  ،   اِلكنِ مَأنَسِ ب نع� 

 وَل اللَّهسر د": قَاَل�َأنُأح اًِإذَا جِْئتُم،رِهشَج نفَكُلُوا م ،هاهضع نم لَو(٣)" و  
  :تخريج الحديث

، (٦) في فضائل المدينة، والطبرانـي فـي األوسـط         (٥)لجنديأبو سعيد ا  ، و (٤)أخرجه ابن شبة  
 . هللا بن تمام بهمن طريق عبد ا) ثالثتهم بنحوه(
 

 :دراسة رجال اإلسناد
، وثقـه   (٧)هـ٢٤٢، ت   ،  العوفي المدني بن الحارث    َأحمد بن َأبي بكْر   :  واسمه أبو مصعب -

، (٩) بِمذهب أهل الْمدينَة عالماً متقناً وكَان فَقيهاً:، وذكره ابن حبان في الثقات وقال(٨)الدارقطني
 .(١١) أحد األثبات وشيخ أهل المدينة وقاضيهم ومحدثهم:، وقال مرةً(١٠)ووثقه الذهبي

 
                                                 

 ].٢٥٥/ ٣ [النهاية في غريب الحديث واألثر)  ١(
خالد بن مالك بن عدي بن زيد مناة، امـرأة          : يط بن جابر، ويقال   لبنت س : زينب بنت نبيط، ويقال   :  هي  )٢(

/ ٦معرفة الـصحابة ألبـي نعـيم        انظر[حابة، والصواب خالف ذلك،    بعضهم أدرجها في الص    أنس بن مالك،  
 .]١٧٠/ ٨ [اإلصابة في تمييز الصحابة، و١٣٦/ ٧أسد الغابة ، و٣٣٤١

 .]٩٢٤/ ٣  [عضه،باب غريب الحديث إلبراهيم الحربي )  ٣(

   .]٨٤/ ١ [، ما جاء في جبل أحد،تاريخ المدينة البن شبة)  ٤(

 .١١ ح رقم ]٢٢:  ص[ُأحد فَضاِئِل في روِي ما  باب،لجنديد ا،ألبي سعيفضائل المدينة)  ٥(

 .٩٠٥ ح رقم ]٢٥٥/ ٢[المعجم األوسط )  ٦(

 .] ٢٧٨/ ١ [تهذيب الكمال في أسماء الرجال)  ٧(

 .]١١٣:  ص[سؤاالت السلمي للدارقطني)  ٨(

 .]٢١/ ٨ [الثقات)  ٩(

 .]٨٤/ ١ [ميزان االعتدال)   ١٠(

 .]٥٢/ ٢ [ظ تذكرة الحفا)  ١١(



 ٢٣٩

 
 ال تكتب عن  :  خيثمة البنه  وأبصدوق، وقال   : (٣)، وابن حجر  (٢)، وأبو حاتم  (١)وقال أبو زرعة  

ه، حتمل أن يكون مراد    وي :، وعقب عليه ابن حجر بالقول     (٤) مصعب واكتب عن من شئت     أبي
 .(٥)دخوله في القضاء أو اكثاره من الفتوى بالرأي

 .  صدوق:قال الباحث
 
-          يدرراويد الدبيد بن َأبي عبو محمـد الجهنـي مـوالهم       ، أب (٦) عبد العزيز بن محمد بن ع

ـ ١٨٧المدني، ت    ، وذكره ابن حبـان     (١٠)، والعجلي (٩)ابن المديني ، و (٨)، وثقه ابن معين   (٧) ه
، وقـال ابـن     )١٢(  الْحديث يغْلَطُ  كَان كَثير : ، وقال ابن سعد   (١١)كَان يخطىء  َ :في الثقات وقال  

ما روى من كتَابه فَهو أثبـت مـن         : ، وقال مرةً  (١٣)صالح ال بأس به   : معين في رواية أخرى   
 .(١٤)حفظه

اس  بالطلب، وإذا حدث من كتابه فهو صحيح، وإذا حدث من كتب الن            كان معروفاً  :وقال أحمد 
 .(١٦) ِإذا حدث من حفظه جاء ببواطيل:َأيضاً، وقال (١٥)وهم، كان يقرأ من كتبهم فيخطئ

 

                                                 
 .]٨٤٠/ ٣[الضعفاء ألبي زرعة الرازي في أجوبته على أسئلة البرذعي )  ١(

 .]٤٣/ ٢ [لجرح والتعديل ا)  ٢(

 .]٧٨: ص[تقريب التهذيب )  ٣(

 .]٨٤/ ١ [ميزان االعتدال)   ٤(

 .]٢٠/ ١ [تهذيب التهذيب)   ٥(

خرى هذه النسبة خرى وكسر الدال األاء األبفتح الدال المهملة والراء والواو وسكون الر: الدراوردي   )٦(
 مدينة -كان أبوه من دارابجرد   الدراوردي، من أهل المدينة،دبي محمد عبد العزيز بن محمد بن عبيأل

 ].٤٦٧ / ٢األنساب للسمعاني انظر[الدراوردي، :  فاستثقلوا أن يقولوا داربجردي فقالوا-بفارس
 .]١٨٧/ ١٨ [تهذيب الكمال في أسماء الرجال    )٧(
 .]١٢٤:  ص[ رواية الدارمي-تاريخ ابن معين     )٨(
 .]٦٣٤/ ٢ [ميزان االعتدال    )٩(
 .]٩٧/ ٢ [الثقات عرفة   م )١٠(
 .]١١٦/ ٧[الثقات   )١١(
  .]٤٢٤/ ٥ [الطبقات الكبرى    )١٢(
 .] ١٧٤:  ص[ رواية الدارمي-تاريخ ابن معين    )١٣(
 .]٩٣:  ص[أبي خالد الدقاق : ، روايةين في الرجالمن كالم أبي زكريا يحيى بن مع   )١٤(
 .]٣٩٦/ ٥[الجرح والتعديل    )١٥(
 .]٣٩٩/ ٢ [المغني في الضعفاء  )١٦(



 ٢٤٠

 لـيس   :وقـال النـسائي   ،(١)من حفظه الشئ فيخطئ   سيئ الحفظ فربما حدث     : وقال أبو زرعة  
، وقـال ابـن     (٤)صدوق غَيره أقوى منْـه    : ، وقال الذهبي  (٣)محدث: ، وقال أبو حاتم   (٢)بالقوي
 .(٥)صدوق كان يحدث من كتب غيره فيخطىء: حجر

 . إذا لم يحدث من كتب غيرهصدوق: قال الباحث
 
- ،د اَألسلمييير بن زد المدني، يقال لهكَثمحو من مافَ: َأب(٦)ه، وهي أمهنَّاب. 

صالح ولَـيس   :  وقال ابن المديني   ،(٨)وذكره ابن حبان في الثقات     ،(٧)بن عمار الْموصلي  وثقه ا 
(٩)بِالْقَوِي. 

ما أرى بِه   : وقال أحمد  ،(١٢)، والنَّسائي (١١)يس بذاك القوي  ل: وقال مرةً  ،(١٠)وضعفه ابن معين  
صالح لـيس بـالقوى يكتـب       : ، وقال أبو حاتم   (١٤)صدوق فيه لين  : وقال أبو زرعة   ،(١٣)بْأس

ليس بذاك الساقط،   : وقَال يعقُوب بن شَيبة   ،  (١٦)َأرجو َأنَّه ال بْأس بِه    :وقال ابن عدي  ،  (١٥)حديثه
و(١٨)صدوق يخطىء :، وقال ابن حجر(١٧)وإلى الضعف ما ه. 

 . صدوق يخطىء :قال الباحث
 

                                                 
 .]٣٩٦/ ٥[الجرح والتعديل   )١(
 .]٣٥٤/ ٦[تهذيب التهذيب   )٢(
 .]٣٩٦/ ٥[الجرح والتعديل   )٣(
 .]٣٩٩/ ٢ [المغني في الضعفاء  )٤(
 .]٣٥٨:  ص[تقريب التهذيب  )٥(
 .]١١٣/ ٢٤ [تهذيب الكمال في أسماء الرجال  )٦(
 .]١١٥/ ٢٤ [ نفس المرجع السابق )٧(
 .]٣٥٤/ ٧ [الثقات   )٨(
 .]٩٥:  ص[سؤاالت ابن أبي شيبة البن المديني   )٩(
 .]٧٠/ ١ [ رواية ابن محرز-تاريخ ابن معين   )١٠(
 .]٣٣٦/ ٢ [تاريخ ابن أبي خيثمة   )١١(
 .]٨٩:  ص[تروكون للنسائيالضعفاء والم   )١٢(
 .]٣١٧/ ٢ [العلل ومعرفة الرجال ألحمد رواية ابنه عبد اهللا   )١٣(
 .]٩٢٥/ ٣ [الضعفاء ألبي زرعة الرازي في أجوبته على أسئلة البرذعي   )١٤(
 .]١٥١/ ٧ [الجرح والتعديل   )١٥(
 .]٢٠٧/ ٧[الكامل في ضعفاء الرجال  )١٦(
 .]١١٥/ ٢٤ [تهذيب الكمال في أسماء الرجال  )١٧(
 .]٤٥٩: ص[تقريب التهذيب   )١٨(



 ٢٤١

، وذكره ابن حبان    (٣) ، وأبو حاتم  (٢)، سكت عنه البخاري   )١(اعي القاضي لَعبد اهللا بن تمام الكَ    -
 .(٥) الحديث، وأمرنا أن نضرب على حديثهضعيف: ، وقال أبو زرعة(٤)في الثقات

 .  ضعيف الحديث:قال الباحث
 .اة اإلسناد ثقات باقي رو-
 

  :الحكم على الحديث
 :إسناده ضعيف، فيه

-د اَألسلمييير بن زصدوق يخطىء، ولم يتابع: كَث. 

 .(٦)والحديث ضعفه األلبانيضعيف، : اعيلَعبد اهللا بن تمام الكَ-

********** 

  :قال ابن األثير رحمه اهللا
 (٧)  .» التَّسبيح بِتَركها اعضاه ِإلَّ عضهتْ ما «الْحديثُ ومنْه) س( 

 .بلفظ مقارب لم أعثر عليه بنفس لفظة ابن االثير، وعثرت عليه  ،)١١٥(الحديث رقم 
 بقيةُ بن الْوِليد، ثَنَا الْحكَم بن عبد اللَّه خبرناأ: "رحمه اهللا" ِإسحاقُ بن راهوايهقال اإلمام
ي الزثَندح ،يلالَْأيرِييقُ: " قَاَل(٨)هدكْرٍ الصو بَأب ينِ فَقَاَل�ُأتينَاحرِ الْجافابٍ وتُ :  بِغُرعمس

 وَل اللَّهسيقول�ر  :ديص يدا صلَا ،مو تْ عدضاةٌعلَا ضةٌ ويجشتْ وعبِيحِ (٩)قُطالتَّس لَّةِإلَّا بِق 
 . (١٠)  "بِ، ثُم خَلَّى عنِ الْغُرا"

                                                 
 .]١٧٤/ ٢٧ [اريخ دمشق   ت )١(

 .]٥٨/ ٥ [التاريخ الكبير    )٢(

 .]١٩/ ٥ [الجرح والتعديل    )٣(

 .]٢٤/ ٧ [الثقات    )٤(

 .]٤٧٤/ ٢ [الضعفاء ألبي زرعة الرازي في أجوبته على أسئلة البرذعي    )٥(

 .]٢٨: ضعيف الجامع الصغير وزيادته ص، و١٩٣/ ١ب ضعيف الترغيب والترهيانظر[   )٦(
 ].٢٥٥/ ٣ [النهاية في غريب الحديث واألثر)  ٧(
 .محمد بن مسلم بن عبيد اهللا الزهري: هو   )٨(

اية في النهانظر[،جمع وشيجة: والْوشيج. عرق الشجرة، وِليفٌ يفْتَل ثُم يشَد بِه ما يحملهي : الْوشيجةُ   )٩(
 .]١٨٧/ ٥غريب الحديث واألثر 

  لقد أشارت كتب التخريج إلى مصدر هذه الرواية وهو مسند إسحاق بن راهويه، ولم أقف عليه في  )١٠(
النسخ المطبوعة من مسنده، فربما يكون الحديث في أصل مخطوط إلسحاق بن راهويه، لم أقف عليه، 



 ٢٤٢

  :تخريج الحديث
رضـي اهللا  - بنحوه، من طريق روح بن حبيب، عن أبي بكر الـصديق  (١)أخرجه ابن عساكر  

 .-عنه
يزِيـد   بنحوه، من طريق  (٢)أخرج أحدهما أبو الشيخ األصبهاني في العظمة      : وللحديث شاهدان 

 .اً مرفوع-رضي اللَّه عنْه-َأبِي الدرداء ، عن بنِ مرثَدا
 بنحوه، من طريق أبي موسى األشعري، عن        (٣)وأخرج اآلخر أبو نعيم األصبهاني في الحلية      

 . مرفوعاً-رضي اهللا عنهما-أبي هريرة
 :دراسة رجال اإلسناد

ثقة، فيما رواه عن أهل الشام، وضعيف جداً فيمـا        : ، وهو (٤) سبقت دراسته  : بقية بن الوليد   -
، ذكره ابن حجـر فـي الرابعـة مـن طبقـات             دلسرواه عن أهل العراق والحجاز، وهو م      

 . كما في الحديث-وهو شامي– ولقد صرح بالسماع من شيخه، )٥(المدلسين
-يلالَْأي دعنِ سب اللَّه دبع نب كَم(٧)متروك الحديث: (٦)ُالْح. 
 

  :الحكم على الحديث
 :إسناده ضعيف جداً، فيه

-اللَّه دبع نكَم بوك الحديثمتر: الْح. 
 .(٨)"رضي اهللا عنه"فمحمد بن مسلم الزهري، لم يلق ويسمع من أبي بكر الصديق: اإلنقطاع-

                                                                                                                                            

المطالب العالية ، و٦٠٦٣ ح رقم ٣٨٤/ ٦ لبوصيريل ،لعشرةإتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد اوانظر[
 ].٣٤٠٥ ح رقم ١١٦/ ١٤ ، البن حجربزوائد المسانيد الثمانية

 .]٢٣٩/ ١٨ [تاريخ دمشق    )١(

/ ٥ [منْها ساعة كُلِّ في الْخَلَاِئق وعبادة والنَّهارِ اللَّيِل ساعات ذكْر: باب ،العظمة ألبي الشيخ األصبهاني  )٢(
١٧٣٧[. 

 .]٢٤٠/ ٧ [حلية األولياء وطبقات األصفياء  )٣(

 .   ٤١ انظر حديث رقم  )٤(

 .٤٩صطبقات المدلسين   )٥(

 األنساب للسمعانيانظر[، وهي قرية قرب مصر،بفتح االلف، هذه بلدة على ساحل بحر القلزم: يلياَأل  )٦(
 .]٣٤٤/ ١معجم البلدان ، و٢٣٧ / ١ 

/ ١الضعفاء الكبيـر    ، و ٢٩: الضعفاء والمتروكون للنسائي ص   ، و ٣٨٢: ؤاالت ابن الجنيد ص   سانظر[  )٧(
، ٤٧٨/ ٢الكامل في ضعفاء الرجال     ، و ٢٤٨/ ١المجروحين البن حبان    ، و ١٢١/ ٣الجرح والتعديل   ، و ٢٥٦

 .]٥٧٢/ ١ميزان االعتدال ، و١٨٣/ ١المغني في الضعفاء و

 .]٢٦٩:  ص[جامع التحصيل   )٨(



 ٢٤٣

، وقـال  (٢)معضل مرسـل : ، وقال ابن حجر(١)غَرِيب: والحديث قال عنه أبو نعيم األصبهاني     
 .(٣)موضوع: األلباني

********** 

  :قال ابن األثير رحمه اهللا
نْهميثُ ودابِرٍ، حي جف قْتو لَاةرِ صصا « الْعم لَو لًا أنجر روراً نَحزاها جضَل وعغُروب قَب 

 (٤)  .َأعضاءها وفَصل قَطَّعها َأي » الشَّمسِ

 )١١٦(الحديث رقم 
، (٦)اِئدةَ، حدثَنَا ابن َأبِي ز    (٥)حدثَنَا َأبو كُريبٍ  ": رحمه اهللا "قال اإلمام أبو إسحاق الحربي    

، �(٧)عن َأبِيه، عن مصعبِ بنِ شَيبةَ، حدثَني خَاٌل ِلُأمي من بني حنيفَةَ، عن رجٍل، عن جابِرٍ               
    وَل اللَّهسر َأن�     رصلِّي الْعصي ا      كَانورزج رلًا نَحجر َأن ا لَووبِ     (٨)مـَل غُـرا قَباهضعو ،

  .(٩)  "مسِالشَّ
  :تخريج الحديث

 .تفرد بروايته أبو إسحاق الحربي
 

 :دراسة رجال اإلسناد
، ذكره ابن حجر في المرتبـة الثانيـة مـن           (١٠)بن أبي زائدة، ثقة مدلس     زكريا:  وهو  أبوه -

 .  ، التي ال يضر تدليسها(١١)المدلسين
 

                                                 

 .]٢٤٠/ ٧ [لية األولياء وطبقات األصفياءح  )١(

 ].١١٦/ ١٤[ ،المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية   )٢(

 .]٧٣٥: ضعيف الجامع الصغير وزيادته ص، و٣٥٤/ ٤سلسلة األحاديث الضعيفة انظر[  )٣(

 ].٢٥٦/ ٣ [النهاية في غريب الحديث واألثر)   ٤(
 .]٥٠٠: تقريب التهذيب ص[،الهمدانيريب محمد بن العالء بن كُ:   هو )٥(
 .]٥٩٠: تقريب التهذيب ص[،يحيى بن زكريا بن أبي زائدة :   هو )٦(

 .جابر بن عبد اهللا، الصحابي المشور:   هو )٧(
)٨(   ورزـ                هي  : الج ، راًالبعير ذَكَرا كَان َأو ُأنْثَى، إال أن اللَّفْظة مؤنثة، تقول هذه الجـزور، وإن أردت ذكَ

 .]٢٦٦/ ١النهاية في غريب الحديث واألثر [،والجمع جزر وجزاِئر

 .]٩١٥/ ٣ [عضو:  باب،ريب الحديث إلبراهيم الحربي  غ )٩(

 .]٢١٦: ص[تقريب التهذيب    )١٠(
 .]٣١:  ص[طبقات المدلسين    )١١(



 ٢٤٤

 
-ن جة ببن شَيمصعب بة بب(٣)، والعجلي(٢)ابن معينوثقه  ،(١)العبدي القرشيير بن شَي. 

 .(٥)َأحاديثُه منَاكير: ، وقال أحمد(٤)كَان قَليَل الْحديث: وقال ابن سعد
 منكـر   مصعب:  أنه قال   النَّسائي قرأت بخط :  الدارقطني وقَال ،(٦)لَيس بِقَوي : وقال أبو زرعة  

ال يحمدونـه،  : ، وقال أبو حـاتم (٨)يءفي حديثه ش:  في موضع آخر    النّسائي وقَال،  (٧)الحديث
، (١١)فيه ضـعف  : ، وقال الذهبي  (١٠)وال بالحافظ   لَيس بِالْقَوِي  :قَاَل الدارقُطْني ، و (٩)وليس بقوى 

 (١٢)لين الحديث: وقال ابن حجر
 .  ضعيف الحديث:قال الباحث

 
 . باقي رجال اإلسناد ثقات-
 

  :الحكم على الحديث
 :إسناده ضعيف، وفيه

 .ضعيف الحديث: عب بن شَيبةمص-
 .خَاٌل ِلُأمي من بني حنيفَةَ، عن رجٍل:  ، بقولهجهول عن مجهول رواية م-
 

********** 
 

                                                 

 .]٣١/ ٢٨ [تهذيب الكمال في أسماء الرجال   )١(

 .]٣٠٥/ ٨ [الجرح والتعديل    )٢(

 .]٢٨٠/ ٢ [الثقات  معرفة   )٣(

 .]٤٨٨/ ٥ [الطبقات الكبرى    )٤(
 .]١٩٧/ ٤ [الضعفاء الكبير للعقيلي   )٥(

 .]٥٧٠/ ١ [علل الحديث البن أبي حاتم   )٦(

 .]٣٤٠:  ص[اإللزامات والتتبع للدارقطني   )٧(
 .]٣٣/ ٢٨ [تهذيب الكمال في أسماء الرجال   )٨(
 .]٣٠٥/ ٨ [عديل الجرح والت   )٩(
 .]١٦٢/ ١٠تهذيب التهذيب ، و٦٦٠/ ٢المغني في الضعفاء انظر  [ )١٠(
 .]٢٦٧/ ٢ [الكاشف   )١١(
 .]٥٣٣: ص[تقريب التهذيب    )١٢(



 ٢٤٥

 

  :قال ابن األثير رحمه اهللا
 ويـدع  ،ُلالرج يموتَ َأن هو »القَسم حمل فيما ِإلَّا ميراث في تَعضيةَ لَا« الْحديثُ ومنْه] هـ[

 ذَِلك، من  ونَحوِ والحمام (١)والطَّيلَسان بعضهم، كالجوهرة  َأو استضروا ورثَته بين قُسم ِإن شَيًئا
 (٢)  .التَّفريق:التَّعضية

 )١١٧(الحديث رقم 
،  خالد بن أسلم     حدثَنا، حدثَنا الحسين بن ِإسماعيل     ":  رحمه اهللا "قال اإلمام الدارقطني  

ثَنا ردحج، (٣)حويرثَنا ابن جدعن ، حقيدى بنِ صوسكْر،مد بن أبي بحم(٤)عن أبيه،  عن م� 

 . (٥)"مٍسل القَمما ح إال يراثالم على أهل يهضعال تَ ":�قال رسول اهللا : قال
 

  :تخريج الحديث
بمثله، وفي معرفة (٧) نحوه، والبيهقي في الكبرى في تصحيفات المحدثين ب(٦)أخرجه العسكري

 .من طريق عبد الملك بن جريج به) كالهما( بمثله، (٨)السنن
 

 :دراسة رجال اإلسناد
، ت  البغـدادي  اهللا عبـد  أبـو  ،(٩)ُّالمحـاملي  إسماعيل بن محمد بن إسماعيل بن الحسين-

 .(١١)المحدث الثِّقَة: لذهبي، وقال ا(١٠) صادقاً ديناً كان فاضالً:قال الخطيبهـ، ٣٣٠
 .ثقة  :قال الباحث

 

                                                 

 .]٣٨٩/ ١ ، البن سيدهالمخصص[هو معطف من الصوف،: ، وقيلضرب من األكْسيةهو : الطيلسان   )١(
 ].٢٥٦/ ٣ [رالنهاية في غريب الحديث واألث)   ٢(
 .]٢١١: تقريب التهذيب ص[،روح بن عبادة بن العالء أبو محمد البصري :   هو )٣(
 .]٦٢٤: تقريب التهذيب ص[،بن حزم األنصاري أبو بكر بن محمد بن عمرو:   هو )٤(
 .]١٤٣٧/ ٣ [المؤتلف والمختلف للدارقطني   )٥(

 .]٣٣٤/ ١ [،للعسكريتصحيفات المحدثين   )٦(
 ٢٠٤٤٦ ح رقم ]٢٢٥/ ١٠ [الْقسمةَ يحتَمُل لَا ما باب، الْقَاضي آدابِ  كتَاب، الكبرى للبيهقيالسنن   )٧(

 .١٩٧٨٩ ح رقم]٢٣٨/ ١٤ [الشُّهود عنِ الْمسَألَةُ،باب معرفة السنن واآلثار    )٨(
 بيت ووه، س على الجمال إلى مكةبفتح الميم، هذه النسبة إلى المحامل التي يحمل فيها النا: المحاملي    )٩(

 ].٢٠٨/ ٥األنساب للسمعاني [، كبير ببغداد لجماعة من أهل الحديث والفقه

 .]٥٣٦/ ٨ [تاريخ بغداد    )١٠(

 .]٤٧٩/ ١١ [سير أعالم النبالء    )١١(



 ٢٤٦

 
ثقـةٌ  : وهو ،(١) سبقت دراسته  ،عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج القرشي        وهو   :ابن جريج -

، التي ال يقبل حـديثها إال بالتـصريح     )٢(لكنه مدلس، ذكره ابن حجر في المرتبة الثالثة        فاضل
كما في رواية البيهقي في السنن الكبرى كمـا فـي           ه  رح بالسماع من شيخ   ولقد ص بالسماع،  
   .( ٣) صديق بن موسىمرسٌل، ولم يذكر أنه أرسل عن و، التخريج

  
 

-صوذكره ابـن    (٥)، وأبو حاتم  (٤)، سكت عنه البخاري   يق بن موسى بن عبد اهللا بن الزبير       د ،
  .(٧)لَيس بِالْحجة: ، وقال الذهبي(٦)حبان في الثقات

 .  ضعيف ليس بحجة:حثقال البا
 . باقي رجال اإلسناد ثقات-

  :الحكم على الحديث
 :إسناده ضعيف، وفيه

- صضعيف، ولم يتابع: يق بن موسىد. 
 .(٨) مرسلة-صلى اهللا عليه وسلم- بكر بن محمد بن حزم عن النبيفرواية أبي:  اإلرسال-

  .(٩)طَاعه ِلانْق الحديثوضعفَ هذَا:  والحديث ضعفه البيهقي فقال
 
 

**********   
 

                                                 
 .٦٦  انظر حديث رقم  )١(

 .]٤١:  ص[طبقات المدلسين    )٢(

 .]٢٢٩:  ص[جامع التحصيل   (٣)
 .] ٣٣٠/ ٤ [اريخ الكبير الت   )٤(

 .]٤٥٥/ ٤ [الجرح والتعديل    )٥(

 .]٣٨٥/ ٤ [الثقات   )٦(

 .]٣٠٨/ ١ [المغني في الضعفاء   )٧(

 .]٢٩٠/ ١ [علل الدارقطني    )٨(

 .١٩٧٩١ ح رقم]٢٣٨/ ١٤ [الشُّهود عنِ الْمسَألَةُ،باب معرفة السنن واآلثار    )٩(



 ٢٤٧

 .طاء باب العين مع ال:خامسالمبحث ال
 

  :قال ابن األثير رحمه اهللا
﴿ طَبع  ﴾   *يهفو كْرطَب« ذي عدر وقد هالكُه، وهو »الهبعي بِه نه  آفَة عتَرِيه وتمنعنِ  تَعع

رنْحر فيي(١)  .الس 

   )١١٨(الحديث رقم 

 عبد الْوهابِ بن سعيد، حدثَنَا شُعيب بن ِإسحاقَ،         َأخْبرنَا": رحمه اهللا "قال اإلمام الدارمي  
    َأبِيه نةَ، عورنِ عشَامِ به ن(٢)عيلَمةَ الَْأسنَاجِي نيِ (٣)، عدبِ هاح(٤) ص وِل اللَّهسقَـالَ � ر  :

 (٥)كُلُّ بدنَـة  " : �فَقَاَل رسوُل اللَّه     ؟هديِالْ من   بطَع كَيفَ َأصنَع بِما     :� ِ سَألْتُ رسوَل اللَّه  
 .  )٧(" ين النَّاسِ فَلْيْأكُلُوها، ثُم خَلِّ بينَها وب(٦)عطبتْ فَانْحرها، ثُم َألْق نَعلَها في دمها

 
  :تخريج الحديث

 ، (١١)هب في الجامـعوابن و في موطئه، (١٠)، ومالك(٩)الترمذيو ،(٨) أبو داودأخرجه
 
 

                                                 

 ].٢٥٦/ ٣ [النهاية في غريب الحديث واألثر )  ١(
 .عروة بن الزبير، أبو عبد اهللا:   هو )٢(

 ،نَاجِيةُ بن كَعبِ بنِ جنْدبِ بنِ عميرِ بنِ يعمر بنِ حازِمٍ الَْأسـلَمي     : نَاجِيةُ بن جنْدبِ بنِ كَعبٍ وقيلَ     :   هو   )٣(
صلى اللَّه عليه وآلـه     -كان اسمه ذكوان، فسماه النبي      :  وقيل ،-صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم   -  ساِئقُ بدنِ رسوِل اهللاِ   

/ ٥معرفة الـصحابة ألبـي نعـيم        انظر. [مات بالمدينة في خالفة معاوية    ،   ناجية حين نجا من قريش     -وسلم
 .  ]٣١٥/ ٦ اإلصابة في تمييز الصحابة ، و٢٦٩٧

 .]٢٥٤/ ٥النهاية في غريب الحديث واألثر [يهدى ِإلَى البيت الحرام من النَّعم ِلتُنْحر،هو ما َ :  الهدي )٤(

النهاية في . [وسميتْ بدنةً ِلعظَمها وسمنَها.  تَقَع علَى الْجمِل والنَّاقَة والْبقَرة، وهي بِالِْإبِِل َأشْبه:البدنَة   )٥(
 .]١٠٨/ ١األثر غريب الحديث و

َأي اغمسه فيه والطخه بِه، ثم اجعلْه على صفحتها ليكُون ذَِلك عالمة يعرف بِه النَّـاظر َأنَّهـا هديـة                   )٦(
 .]١٨٢٥/ ٥مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح[، فيأكلها الْفُقَراء

  .١٩٥٠ ح رقم ]١٢١٥/ ٢ [عطبتْ ِإذَا ةالْبدنَ سنَّة باب،كتاب المناسك، سنن الدارمي )  ٧(

 .١٧٦٢ ح رقم ]١٤٨/ ٢ [يبلُغَ َأن قَبَل عطب ِإذَا الْهديِ في باب،كتاب المناسك،  داوديسنن أب   )٨(
 .٩١٠ ح رقم ]٢٤٤/ ٣ [بِه يصنَع ما الهدي عطب ِإذَا جاء ما  باب،أبواب الحج،سنن الترمذي   )٩(
 .٣٥٩ ح رقم]٥٥٧/ ٣ [ضلَّ َأو عطب، ِإذَا الْهديِ في  الْعمُل،كتاب الحج،موطأ مالك   )١٠(
 .١٧١ ح رقم ]١٠٣/ ١ [الجامع البن وهب   )١١(



 ٢٤٨

، (٦)والبغـوي ،  (٥)والبيهقـي ،  (٤)وابن حبـان  ،  (٣)، والطحاوي (٢)وابن أبي خيثمة   ،(١)والدارمي
 .من طريق هشام بن عروة به)  بنحوهعشرتهم(
 

 :دراسة رجال اإلسناد
، بوهـب  المعـروف  المفتـي  الدمشقي محمد أبو،  عبد الْوهاب بن سعيد بن عطية السلمي      -
 . )١٠(صدوق: ، وقال ابن حجر(٩)، ووثقه الذهبي(٨)ذكره ابن حبان في الثقات، (٧)هـ٢١٣ت

 .ثقة  :قال الباحث
 

 .باقي رجال اإلسناد ثقات -

 : الحكم على الحديث
 .(١٣)، واأللباني(١٢)أسد سليم حسين، و(١١)والحديث صححه الترمذيإسناده صحيح، 

 
 
 

********** 
 

                                                 

 ١٩٥١ ح رقم ]١٢١٥/ ٢ [عطبتْ ِإذَا الْبدنَة سنَّة باب،كتاب المناسك، سنن الدارمي   )١(

 .]٤١/ ١ [تاريخ ابن أبي خيثمة    )٢(

 .١٣٢١ ح رقم  ]٣٦١/ ٣[شرح مشكل اآلثار   )٣(
ذكْر الَْأمرِ ِلمن ساقَ الْبدن وَأرادتْ َأن تَعطَب َأن ينْحرها ثُم يجعلَها : ، باب الهديصحيح ابن حبان   )٤(

 .٤٠٢٣ ح رقم ]٣٣١/ ٩ [ِللْوارِد والصادرِ
/ ٧ [بِه وصنَع نَحره ذَكَاتَه وَأدرك فَعطَب ساقَه ِإذَا تَطَوع َأصلُه الَّذي الْهديباب  ،رمعرفة السنن واآلثا   )٥(

 ١٠٩٢٤. ح رقم ]٥٣٠

 .١٩٥٣ ح رقم ]١٩٢/ ٧ [ باب ِإذَا عطب الْهدي،شرح السنة     )٦(
 .] ٤٩٢/ ١٨ [تهذيب الكمال في أسماء الرجال    )٧(

 .]٤١٠/ ٨ [الثقات     )٨(

 .]٦٧٤/ ١ [الكاشف    )٩(

 .]٣٦٨:  ص[تقريب التهذيب   )١٠(

 .٩١٠ ح رقم ]٢٤٤/ ٣  [سنن الترمذي   )١١(

 .١٩٥٠ ح رقم ]١٢١٥/ ٢ [حسين سليم أسد،: ،تحقيقسنن الدارمي   )١٢(
 .]٣٠٠/ ١صحيح الجامع الصغير وزيادته ، و١١/ ٦ داود  ي أب سننصحيحانظر[   )١٣(
 



 ٢٤٩

  :قال ابن األثير رحمه اهللا
﴿طْبي] هـ [﴾َلعف هفَتلَّى- صص اللَّه هلَيع  ـلَّمسو- » لَـم  كُـنـول  يطْبلَـا  بعير  وبقَـص «

 بِه الرجـلُ   الصلْب األملس، ويوصفُ   الطويُل هو: وقيَل ،العنُق الطويُل الْقَامة الممتد:العطْبول
 (١)  .والمرأةُ

 
 .بمعناه لفظة ابن االثير، وعثرت عليه لم أعثر عليه بنفس،  )١١٩(الحديث رقم 

 حدثَنَا عبد اللَّه بن يوسفَ، َأخْبرنَا ماِلك بن َأنَسٍ، عن           ": رحمه اهللا "قال اإلمام البخاري  
 � اللَّـه     كَان رسـولُ   ":، َأنَّه سمعه يقُولُ   �بنِ َأبِي عبد الرحمنِ، عن َأنَسِ بنِ ماِلك         اربِيعةَ  

 (٤)، ولَيس بِالْجعـد   (٣)، ولَيس بِالْآدمِ  (٢)، والَ بِاَألبيضِ اَألمهق   والَ بِالقَصيرِ لَيس بِالطَّوِيِل الباِئنِ،    
(٥)القَطَط  طبالَ بِالسنَةً، فَأَ       (٦)، وس ينعبْأسِ َأرلَى رع اللَّه ثَهعب ،    شْركَّةَ عبِم قَام،يننس و  ينَـةدبِالْم

،يننس شْرع اءضيةً برشَع ونشْرع هتيِلحو هْأسي رف سلَيو اللَّه فَّاه٧("فَتَو( . 
  :تخريج الحديث

 بنحوه، من طريق يحيى     (٩) بنحوه، من طريق إسماعيل بن عبد اهللا ، ومسلم         (٨)أخرجه البخاري 
 .عن مالك بن أنس به) ل ويحيى إسماعي:كالهما(بن يحيى، ا

 :دراسة رجال اإلسناد
 . جميع رجال اإلسناد ثقات-

 
********** 

                                                 

 ].٢٥٦/ ٣ [لنهاية في غريب الحديث واألثرا)   ١(
النهاية في غريب الحديث واألثر [، يريد أنه كان نَير البياض، الكَرِيه البياضِ كَلَونِ الجصهي:   األمهق )٢(
٣٧٤/ ٤[. 
  .]١٣٩/ ٢الفائق في غريب الحديث [، الشَّديدة السمرةهي :   األدم )٣(
 .]٢٧٥/ ١النهاية في غريب الحديث واألثر [لشَّعر، وهو ضد السبط، جعد اأي:   الجعد )٤(
 .]٣٣٤/ ٢النهاية في غريب الحديث واألثر [،َأي كَان شَعره وسطًا بينَهما: الشَّديد الجعودة: القَطط   )٥(
 .]٣٣٤/ ٢ غريب الحديث واألثر النهاية في[الْمنْبسطُ المسترسل،: السبطُ من الشَّعر   )٦(
 .٣٥٤٨ ح رقم ]١٨٧/ ٤ [وسلَّم علَيه اُهللا صلَّى النَّبِي صفَة باب، كتاب المناقب،صحيح البخاري   )٧(
 .٥٩٠٠ ح رقم]١٦١/ ٧  [الجعد باب  نفس المرجع السابق، كتاب اللباس،  )٨(
 ]١٨٢٤/ ٤ [وسنِّه ومبعثه، ،"وسلَّم علَيه اُهللا صلَّى" النَّبِي فَةص في  باب، كتاب الفضائل،صحيح مسلم   )٩(

 .٢٣٤٧ح رقم 
 



 ٢٥٠

  :قال ابن األثير رحمه اهللا
﴿ طُرهـ ( ﴾  ع (يهف »َأنَّه كْره كَاني طُّرتَع النساء نههتَشَبـالِ  وجبِالر« ادي   َأرالَّـذ طْـرالع 

رظْهه يا ريحكَم طْر يظهرجال عيَل ،الرقو :ادتعطُّل َأر ،بِاللَّامِ،  النساء يهي ولَـا  الَّت  لْـيح 
 (١)  .يتعاقَبان والراء واللَّام خضاب ولَا علَيها

  )١٢٠(الحديث رقم 
 نا  ،نا َأبو رويق   ،عبد الرزاق  حدثَنَا محمد بن بكْرِ بنِ    ": رحمه اهللا "قال اإلمام الخطابي  

نَبِيةَ       ،(٢)الْقَعريمنِ ضب اللَّه دبع نب نيسنِ َأبِـي طَاِلـبٍ         ، نا الْحب يلع ةَ بِنْتمفَاط نع ،   ـنع 
  .(٣)" كَان يكْره تَعطُّر النِّساء وتَشَبههن بِالرجاِل �َأن النَّبِي : "�َأبِيها
  :ج الحديثتخري

 .تفرد به الخطابي -
 :دراسة رجال اإلسناد

هــ،  ٢٧٩تي البصري   بصين أبو محمد الض   بد الرحمن بن خلف بن الح     وهوع: أبو رويق -
  .(٥)صدوق :، وقال ابن حجر(٤)ما علمت به بأسا:قال الخطيب
 .صدوق: قال الباحث

 .(٦) الحديثمتروك :الْحسين بن عبد اللَّه بنِ ضميرةَ-
 
، قـال   (٨)ثقـة : ، وهـي  (٧)هـ١١٧ت  ،  فاطمة بنت علي بن َأبي طالب القرشية الهاشمية        -

، وقال ابن حبان بعد أن أوردهـا فـي          (٩)اًلم تسمع من أبيها شيئ    : العجلي وأبو حاتم وغيرهما   
  .(١٠)تروى عن َأبِيها ما روى عنه أهل الْمدينَة وأهل الْكُوفَة: كتابه الثقات

                                                 

 ].٢٥٦/ ٣ [النهاية في غريب الحديث واألثر)  ١(
 .عبد اهللا بن مسلمة القَعنَبي:  هو )٢(
 .]١١٦/ ١[غريب الحديث للخطابي   )٣(
 .]٥٦٤/ ١١ [تاريخ بغداد   )٤(
 .]٣٣٩:  ص[التهذيبتقريب   )٥(
/ ١المغني فـي الـضعفاء      ، و ٢٢: سؤاالت البرقاني للدارقطني  ص    و ،٥٨/ ٣الجرح والتعديل   انظر[    )٦(

١٧٢[. 
 .]٢٦١/ ٣٥ [تهذيب الكمال في أسماء الرجال   )٧(
 .]٧٥١:  ص[تقريب التهذيب   )٨(
 .]٣١٨: جامع التحصيل ص، و٢٦١: المراسيل البن أبي حاتم ص، و٥٢٢: الثقات صانظرمعرفة [   )٩(
 .]٣٠١/ ٥ [الثقات   )١٠(



 ٢٥١

 . الراجح أنها لم تسمع من أبيها لتصريح العلماء بذلك:قال الباحث
 . باقي رجال اإلسناد ثقات-
 

 : الحكم على الحديث
 :إسناده ضعيف جداً، فيه

 .متروك الحديث: الْحسين بن عبد اللَّه بنِ ضميرةَ -
 والراجح أنها لم تسمع منه، مختلف في سماعها من أبيها،: فاطمة بنت علي بن َأبي طالب -

 .فهي مرسلة عن أبيها
 من المتَشَبهات َ "صلى اهللا عليه وسلم   " لعن رسول اهللا   - بلفظ   (١)وللحديث شاهد أخرجه البخاري   

اءاِل النِّسجاس من طريق ،-بِالربنِ عن ابة، عكْرِما- عمنْهع اللَّه يضمرفوعاً-ر . 
 

********** 
 

  :ابن األثير رحمه اهللاقال 
نْهميثُ ودى َأبِي حوست ِإذَا المرأةُ« مطَرتَعت اسلَى ومروا  عجِدمِ ليها الْقَولَت َأيِ» رِيحمتَعاس 

وهطْر و(٢)  . الطِّيبالع 

 
  )١٢١(الحديث رقم 
، َأخْبرنَا ثَابِتُ بن عمارةَ،     (٤) يحيى ، حدثَنَا (٣) حدثَنَا مسدد  ":رحمه اهللا "اإلمام أبو داود  قال  

، ِإذَا اسـتَعطَرت الْمـرَأةُ  "  :  قَـالَ �، عنِ النَّبِي �(٥)حدثَني غُنَيم بن قَيسٍ، عن َأبِي موسى    
  .)٦( " اً شَديدقَاَل قَوالً "، فَهِي كَذَا وكَذَافَمرتْ علَى الْقَومِ ِليجِدوا رِيحها

 

                                                 

 ح رقـم    ]١٥٩/ ٧[ بِالرجـالِ  والمتَـشَبهاتُ  بِالنِّساء، المتَشَبهون: باب، كتاب اللباس،    صحيح البخاري    )١(
٥٨٨٥. 

 ].٢٥٦/ ٣ [النهاية في غريب الحديث واألثر)   ٢(
 .مسدد بن مسرهد:   هو )٣(

 . بن سعيد القطانيحيى:   هو )٤(

 ".رضي اهللا عنه"أبو موسى األشعري:   هو )٥(

 .٤١٧٣ ح رقم ]٧٩/ ٤ [ِللْخُروجِ تَتَطَيب الْمرَأة في جاء ما باب،كتاب الترجل، داوديسنن أب   )٦(



 ٢٥٢

 
  :تخريج الحديث

 (٣)وأخرجه النسائي من طريق يحيى بن سعيد،      ) كالهما بنحوه (،  (٢)أحمد، و (١)الترمذيأخرجه  
-بزيادة لفظة ) كالهما(،  (٥)، والحاكم (٤)وأخرجه الطحاوي  بنحوه، من طريق خالد بن الحارث،     

، (٨)والبيهقـي ،  (٧)بانوابن ح ،  )٦(ابن خزيمة  ح بن عبادة، وأخرجه   و من طريق ر   -فهي زانية 
 . ، من طريق النضر بن شُميل-فهي زانية-بزيادة لفظة) ثالثتهم(

 .بي عبيدة الحداد بنحوه، من طريق أ(١٠) في معجم الشيوخ(٩)وأخرجه ابن جميع الصيداوي
خالد بـن   يحيى بن سعيد، و:ستتهم(  بنحوه، من طريق عثمان بن عمر، (١١)وأخرجه الخطيب 

عن ثابت  )  عبيدة الحداد، وعثمان بن عمر     ، وأبو النضر بن شُميل  بادة، و ، وروح بن ع   الحارث
 .بن عمارة بها

 :دراسة رجال اإلسناد
-   مارة الحنفي،  ثابت بن ع   رِيصو مالك البوأبـو  (١٣)ه ابـن معـين    ثق، و (١٢)هـ١٤٩، ت  َأب ،

قات أهل  من ث :، وقال في موضعٍ آخر    (١٦)وذكره ابن حبان في الثقات     ،(١٥)، والدارقطني (١٤)داود

                                                 

 .٢٧٨٦ ح رقم  ]١٠٦/ ٥ [ رةًمتَعطِّ خُروجِ المرَأة كَراهية في جاء ما باب، أبواب األدب سنن الترمذي  )١(

 .١٩٥٧٨ ح رقم ]٣٤٩/ ٣٢ [مسند أحمد     )٢(
 .٥١٢٦ ح رقم]١٥٣/ ٨ [الطِّيبِ من ِللنِّساء يكْره ما، كتاب الزينة، سنن النسائي    )٣(
 .٢٧١٦ ح رقم ]١٤١/ ٧ [شرح مشكل اآلثار    )٤(

 .]٣٩٧/ ٢ [المستدرك على الصحيحين   )٥(

/ ٣زانيةً فَاعلها وتَسمية رِيحها ِليوجد الْخُروجِ عنْد الْمرَأة تَعطُّرِ في التَّغْليظ  باب، خزيمةصحيح ابن  )٦(
 .١٦٨١ ح رقم]٩١

/ ١٠[يحلُّ لَا مما يعملَانِ فيما والرجِل الُْأذُنِ زِنَى وصف  ذكْر، باب الزنى وحده،صحيح ابن حبان    )٧(
 .٤٤٢٤ ح رقم ]٢٧٠

 ، وانظر٦٠٨ح رقم  ]٢٤٩:  ص[خُروجِهِن عنْد النِّساء وطيبِ الرجاِل طيبِ في  باب،اآلداب للبيهقي   )٨(
 .٥٩٧٥ح رقم  ]٣٤٩/ ٣ [الْخُروجِ عنْد الطِّيبِ من ِللنِّساء يكْره ما باب ،السنن الكبرى للبيهقي

 .]١٢٥/ ٥١تاريخ دمشق [،هـ٤٠٢: المتوفى الصيداوي الغساني جميع بن أحمد بن مدمح: هو)   ٩(

)١٠(   ١٣٤:  ص[ميع الصيداويمعجم الشيوخ البن ج[. 

 .]٣٥٥/ ٢ [،للخطيب البغداديموضح أوهام الجمع والتفريق   )١١(

 .]٣٦٦/ ٤ [تهذيب الكمال في أسماء الرجال   )١٢(

 .]٤١٨:  ص[سؤاالت ابن الجنيد   )١٣(

 .]٣٥٠: ص[سؤاالت أبي عبيد اآلجري أبا داود السجستاني    )١٤(

 .]١٩:  ص[سؤاالت البرقاني للدارقطني    )١٥(

 .]١٢٧/ ٦ [الثقات    )١٦(



 ٢٥٣

لَيس بِه : (٤)، والنسائي(٣)وقال أحمد، (٢) ثابت بن عمارةتدعونتأتوني و: ، وقال شعبة(١)البصرة
، (٧)صدوق فيه لـين   : وقال ابن حجر  . (٦)صدوق: ، وقال الذهبي  (٥) مشهور :وقال البزار ،  بْأس

 . (٨)ليس عندي بالمتين: بقوله حاتم أبو وتفرد
 .  ثقة:قال الباحث 
 .ال اإلسناد ثقاتباقي رج-

 : الحكم على الحديث
، وصـححه  (١٠)والحـاكم ووافقـه الـذهبي   ، (٩)، والحديث صـححه الترمـذي   صحيحإسناده  

  .(١١)واأللباني

********** 

  :قال ابن األثير رحمه اهللا
نْهميثُ ودبِ حنِ كَعب في« الَْأشْرنْدعو طَررب َأعالع« ها َأيبطْراً أطْي(١٢)  .ع 

  ) ١٢٢(الحديث رقم 
رحمه اهللا"ميديقال اإلمام الح:"انفْيثَنَا سدينَارٍ، قَاَل: ، قَاَل(١٣) حد نو برمتُ : ثنا ععمس

   اللَّه دبع نب ابِرقُولُ �جي ، :    وُل اللَّهسقَاَل ر� : "       آذَى اللَّـه قَـد ؟ إنَّهفنِ الَْأشْربِ بِلكَع نم
سرةَ    ولَمسم نب دمحفَقَاَل م ،؟، قَالَ    : ولَهَأقْتُلَه َأن بَأتُح ،وَل اللَّهسا رقَاَل: ي ،مِلـي،   : نَع فَاْئـذَن
رِيحـا  ما رَأينَا كَاللَّيلَـة     : فََأتَوه وهو متَوشِّح ينْفُح منْه رِيح الطِّيبِ، فَقَالُوا       ......فََأذن لَه، : قَاَل

                                                 

 .]٢٤٤:  ص[مشاهير علماء األمصار   )١(
 .]١٦٦/ ٢ [التاريخ الكبير للبخاري    )٢(
 .]٥٠٢/ ٢ [العلل ومعرفة الرجال ألحمد رواية ابنه عبد اهللا  )٣(

 .]٣٦٧/ ٤ [تهذيب الكمال في أسماء الرجال  )٤(
 .]١١/ ٢ [تهذيب التهذيب  )٥(
 .]٢٨٢/ ١ [الكاشف  )٦(
 .]١٣٢: ص[تقريب التهذيب  )٧(
 .]٤٥٥/ ٢ [الجرح والتعديل   )٨(
 ٢٧٨٦ ح رقم  ]١٠٦/ ٥ [سنن الترمذي   )٩(

 .]٣٩٧/ ٢ [المستدرك على الصحيحين   )١٠(

غاية المرام في تخريج أحاديث ، و١٣٧:  ص،لأللباني المرأة المسلمة في الكتاب والسنةجلبابانظر[  )١١(
 .]٦٩:  ص،لأللبانيالحالل والحرام

 ].٢٥٦/ ٣ [النهاية في غريب الحديث واألثر)  ١٢(
 .سفيان بن عيينة:  هو )١٣(



 ٢٥٤

اْئـذَن  :شُم، ثُم قَالَ  : م؟ قَالَ اْئذَن ِلي َأن َأشُ   : ، فَقَاَل محمد  َأعطَر الْعربِ  فُلَانَةُ   عنْدي: َأطْيب، فَقَالَ 
 .(١)"اضرِبوه، فَضربوه حتَّى قَتَلُوه: وقَاَل عاد،فَتَشَبثَ بِرْأسه،فَ: ِلي في َأن َأعود، قَاَل

 
  :تخريج الحديث

، وأبو عوانـة فـي      (٥)، والنسائي في السنن الكبرى    (٤)، وأبو داود  (٣)، ومسلم (٢)أخرجه البخاري 
 ، (٩)، والبغوي(٨)والبيهقي في معرفة الصحابة، (٧)وأبو نعيم األصبهاني ،(٦)مستخرجه

 .من طريق سفيان بن عيينة به) -دون لفظة ابن األثير- بنحوهثمانيتهم( 
 

   :رجال اإلسناددراسة 

 .جميع رجال اإلسناد ثقات -
 

 : الحكم على الحديث
 .إسناده صحيح، وهو عند البخاري ومسلم

 
 
 

********** 
 
 
 

                                                 

 .١٢٨٧ ح رقم ]٣٣٤/ ٢ [مسند الحميدي  )١(

 .٤٠٣٧ ح رقم ]٩٠/ ٥ [اَألشْرف بنِ كَعبِ قَتِْل ب با، كتاب المغازي،صحيح البخاري  )٢(
 .١٨٠١ ح رقم ]١٤٢٥/ ٣ [الْيهود طَاغُوت الَْأشْرف بنِ كَعبِ قَتِْل باب،كتاب الجهاد والسير، صحيح مسلم)٣(
 .٢٧٦٨ ح رقم ]٨٧/ ٣ [مبِهِ ويتَشَبه غرة علَى يْؤتَى الْعدو في باب، كتاب الجهاد، داوديسنن أب  )٤(
 . ٨٥٨٧ ح رقم ]٣٥/ ٨ [الْحربِ في الْكَذبِ في الرخْصةُ،كتاب السير، السنن الكبرى للنسائي  )٥(
 يوالمْؤذ عدوه، ِإلَى َأصحابه -وسلَّم علَيه اُهللا صلَّى- النَّبِي نَدبِ بيان،كتاب الحدود،مستخرج أبي عوانة   )٦(

،لَه هتاحِإبو ملَه كْرالْم ِل بِهِل بِالْقَوعالْف٦٩١٩ ح رقم ]٣٤٦/ ٤ و. 
 .٣٦٥٧ ح رقم ]١٤٤١/ ٣ [معرفة الصحابة ألبي نعيم  )٧(

 .١٨١٠٢ ح رقم ]١٣٨/ ٩  [الَْأشْرف بنِ كَعبِ قَتُْل،باب السنن الكبرى للبيهقي  )٨(
 .٢٦٩٢ ح رقم ]٤٣/ ١١ [والخديعة والكذبِ الحربِ في المكْرِ بابد، ،كتاب السير والجهاشرح السنة )  ٩(



 ٢٥٥

 

  :قال ابن األثير رحمه اهللا
﴿طَسع﴾ فيه »ب كَانحي طَاسالع هكْريا »(١)التَّثاُؤب وِإنَّم بطَاس أحالع، ا ِلَأنَّهكُ ِإنَّميون  ـعم 

 تخفيـفُ  الَْأوصاف هذه وسبب ،بِخلَافه والتَّثَاُؤب الْحركَات، وتَيسيرِ الْمسام وانْفتَاحِ البدن خفَّة
 (٢)  .والشَّراب الطعام من واإلقْالُل الغذاء

   )١٢٣(الحديث رقم 

، عـن   )٣(علي، حدثَنَا ابن َأبِي ذْئـبٍ     حدثَنَا عاصم بن    ": رحمه اهللا "قال اإلمام البخاري  
   َأبِيه نع ،رِيقْبالم يدعةَ   (٤)سريرَأبِي ه نع ،�    نِ النَّبِيقَالَ �، ع  " :   اللَّه ِإن   طَـاسالع بحي

  التَّثَـاُؤب هكْريلَ وا عقح كَان ،اللَّه دمحو كُمدَأح طَسفَِإذَا ع ،  قُـوَل لَـهي َأن هعممٍ سلسى كُلِّ م :
   ا التَّثَاُؤبَأمو ،اللَّه كمحري :            فَـِإن ،تَطَاعا اسم هدرفَلْي كُمدَأح بطَانِ، فَِإذَا تَثَاءالشَّي نم وا هفَِإنَّم

 طَانالشَّي نْهم كحض بِإذَا تَثَاء كُمد٥( "َأح(.  

  :يج الحديثتخر
 .ان المقبريسي بنحوه من طريق كَ(٦)أخرجه البخاري

سان وعبـد   ي كَ :كالهما(بن يعقوب الجهني،    ا بنحوه من طريق عبد الرحمن       )٧(مسلمأخرجه  و
 .عن أبي هريرة به) الرحمن

 :دراسة رجال اإلسناد
-     رِيقْبيد المعيد بن َأبي سعقبـل  تغير ثقة ، : ، وهو اقبله :وقيل، هـ ١٢٠ أبو سعد، ت     ،س 

 . (٨)ختالط منه قبل االمحمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب، وسماع سنين بأربع موته
 .باقي رجال اإلسناد ثقات -

********** 
                                                 

هو تنفس ينفتح منه الفم بال قصد، وذلك يكون عند امتالء البدن وثقله وكثرة الطعام، وميله إلى                 :  التثاؤب  )١(
 .]٢٠٤/ ١النهاية في غريب الحديث واألثر انظر[الكسل،

 ].٢٥٦/ ٣ [النهاية في غريب الحديث واألثر)  ٢(
 .]٤٩٣: تقريب التهذيب ص[،محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث بن أبي ذئب :  هو )٣(

 .]٤٦٣: تقريب التهذيب ص[، كيسان أبو سعيد المقبري المدني: هو )٤(

 . ٦٢٢٦ ح رقم  ]٥٠/ ٨[ فيه علَى يده فَلْيضع تَثَاءب ِإذَا باب، كتاب األدب،صحيح البخاري  )٥(
 . ٦٢٢٣ ح رقم ]٤٩/ ٨ [التَّثَاُؤبِ من يكْره وما العطَاسِ من يستَحب ما باب،كتاب األدب،صحيح البخاري)٦(
 .٢٩٩٤ ح رقم ]٢٢٩٣/ ٤ [التَّثَاُؤبِ وكَراهة الْعاطسِ، تَشْميت باب،كتاب الزهد والرقائق،صحيح مسلم  )٧(
، ٤٦٦/ ١٠تهذيب الكمال في أسماء الرجال ، و٢٠٧/ ٢ رواية ابن محرز -ين تاريخ ابن معانظر[ )٨(
 .]٢٣٦: تقريب التهذيب ص، و٣٩: المختلطين للعالئي صو



 ٢٥٦

  :قال ابن األثير رحمه اهللا
: والمعطَف عطَاف ال ،بِالْعز تَردى َأي »بِه وقَاَل بالعز تَعطَّفَ من سبحان« فيه) هـ (﴾عطَفَ﴿

داءالر، قَدطَّفَ وتَع تَطَفَ، بِهتَطَفَه  واعطَّفَه واعي ،وتَعمطَافاً وسه عقوعلَى لوطْفَيِ عل، عالرج 
شَـمله   العـز  كـأن  بِه االتِّصاف،  يراد مجاز تَعالَى اللَّه حقِّ في والتَّعطُّف ،عنُقه وهما ناحيتا 

 (١)  .َل الرداءشُمو

  )١٢٤(الحديث رقم 
َأخْبرنَا محمد بـن  : حدثَنَا عبد اللَّه بن عبد الرحمنِ قَالَ   ":رحمه اهللا "قال اإلمام الترمذي  

  انرملَى قَالَ   اعنِ َأبِي لَيي َأبِي قَالَ  : بثَندح :     داود نلَى، عَأبِي لَي ني ابثَندح      ـناب وه يلنِ عب 
 اللَّه دباسٍ، قَالَ         عبنِ عاب هدج نع ،َأبِيه ناسٍ، عبنِ عب:"     وَل اللَّهستُ رعمس �    ينلَةً حقُوُل لَيي 

  هلَاتص نغَ ما قَلْبِي،          " : فَري بِهدتَه كنْدع نةً ممحر َألُكِإنِّي َأس ماللَّه     تَلُـمرِي، وا َأمبِه عمتَجو
اللَّهم َأعظم ِلي نُورا، وَأعطني نُورا، واجعْل ِلي نُورا،         .......،ا غَاِئبِي ، وتُصلح بِه  (٢)بِها شَعثي 

انحبي   سطَّفَ   الَّذبتَع  قَاَل بِهو زالع     متَكَرو دجالم ي لَبِسالَّذ انحبي      ، سغنْبي لَا يالَّذ انحبس ،بِه 
التَّسبِيح ِإلَّا لَه، سبحان ذي الفَضِل والنِّعمِ، سبحان ذي المجد والكَـرمِ، سـبحان ذي الجلَـاِل                 

 .(٣)" واِإلكْرامِ
   :تخريج الحديث

    أخرجه محمد بن نصر المرفـي صـحيحه،     (٥) في صـالة الـوتر، وابـن خزيمـة         (٤)يزِو 
وهو متابع لعمران بـن     -من طريق قيس بن الربيع    ) ثالثتهم بنحوه ( في الدعاء،    (٦)والطبراني
 بنحـوه،   (٩) مختصراً، وأبو أحمد الحـاكم     (٨) بنحوه، وابن عدي   (٧)وأخرجه البزار  ،-أبي ليلى 

 .عن ابن أبي ليلى به)  قيس وعمران:كالهما(من طريق عمران بن أبي ليلى، ) ثالثتهم(

                                                 

 ].٢٥٧/ ٣ [النهاية في غريب الحديث واألثر)  ١(
 .]٤٧٨/ ٢واألثر النهاية في غريب الحديث .[َأي تجمع بِها ما تفرق من أمرِى: تَلُم بِها شَعثيَ  )٢(

 ح ]٤٨٤-٤٨٢/ ٥ [الصلَاة ِإلَى اللَّيِل من قَام ِإذَا يقُوُل ما جاء ما  باب، أبواب الدعوات،سنن الترمذي )   ٣(
 .٣٤١٩رقم 

 .]٣٣٧:  ص[صالة الوتر لمحمد بن نصر المروزي   )٤(
 .١١١٩ ح رقم ]١٦٥/ ٢ [جرِالْفَ ركْعتَيِ بعد الدعاء  باب،صحيح ابن خزيمة   )٥(
 .٤٨٢ ح رقم ]١٦٥:  ص[الْفَجرِ ركْعتَيِ بعد الدعاء  باب،الدعاء للطبراني   )٦(
 .٥٢٣٣ ح رقم ]٣٩٦/ ١١ [مسند البزار    )٧(
 .]٥٥٦/ ٣ [الكامل في ضعفاء الرجال   )٨(
 الدعاء من صلَاته من فَراغه عنْد الْمصلِّي هيقُولُ ما  باب،شعار أصحاب الحديث ألبي أحمد الحاكم     )٩(
 .٨٠ ح رقم ]٦١: ص[



 ٢٥٧

  :دراسة رجال اإلسناد
 .(١)، َأبو عبد الرحمنِ الكوفيمحمد بن عمران بن محمد بن عبد الرحمنِ بن َأبي ليلى -
 علينـا  أملـى  صدوق: وقال أبو حاتم  ،  (٣)، وذكره ابن حبان في الثقات     (٢)مسلمة بن قاسم   ثقةو

  .(٥)صدوق: ، وقال ابن حجر(٤)حفظه من الفرائض كتاب
 . صدوق: قال الباحث

 
، ذكره ابن حبان في     (٦)عمران بن محمد بن عبد الرحمنِ بن َأبي ليلى اَألنْصارِي          وهو   :أبيه-

  .(٨)مقبول :، وقال ابن حجر(٧)الثقات
 .مقبول :قال الباحث

 
، َأبو عبد الرحمن الكوفي     ارِيمنِ بن َأبي ليلى اَألنْص    محمد بن عبد الرح   وهو  : ابن َأبِي لَيلَى  -

صدوق، ثقة، وكان فقيها، صـاحب سـنة، جـائز          : ، وثقه العجلي وقال   (٩)هـ١٤٨ ت الفقيه
ثقة عدل، في حديثه بعض المقـال، لـين         : ، والفسوي وقال  (١٠)قارًئا للقرآن عالما به   الحديث،  

ـ (١٢)ثقَةٌ في حفْظه شَـيء : ، والدارقطني وقال(١١)الحديث عندهم  كـان سـيء   : ال مـرةً ، وق
، (١٦)ما كان يثبت في الحـديث     : ، وقال مرةً  (١٥)، وابن معين  (١٤)، وضعفه ابن القطان   (١٣)الحفظ

                                                 

 .]٢٢٩/ ٢٦ [تهذيب الكمال في أسماء الرجال   )١(

 .]٣٨١/ ٩ [تهذيب التهذيب    )٢(

 .]٨٢/ ٩ [الثقات   )٣(

 .]٤١/ ٨ [الجرح والتعديل    )٤(

 .]٥٠٠:  ص[تقريب التهذيب    )٥(

 .]٣٤٩/ ٢٢ [لكمال في أسماء الرجالتهذيب ا    )٦(

 .]٤٩٦/ ٨[الثقات     )٧(

 .]٤٣٠:  ص[تقريب التهذيب    )٨(

 .]٦٢٢/ ٢٥ [تهذيب الكمال في أسماء الرجال    )٩(

 .]٤٠٧:  ص[الثقات   معرفة  )١٠(

 .]٣٨٠/ ٣[المعرفة والتاريخ    )١١(

 .]٢٢٥/ ١ [سنن الدارقطني   )١٢(

 .]٢٧٦/ ٣ [علل الدارقطني    )١٣(

 .]٣٢٢/ ٧ [الجرح والتعديل     )١٤(

 .]٩٩/ ٤ [الضعفاء الكبير للعقيلي    )١٥(

 .]٢٩١:  ص[سؤاالت ابن الجنيد    )١٦(



 ٢٥٨

ما رَأيتُ َأحدا َأسوَأ حفْظًـا      : قَاَل شُعبةُ ، و (١) كان سيء الحفظ واهي الحديث     :بن المديني اوقال  
، وقال فـي    (٣) أحب ِإلَينَا من حديثه    هقهف،  يثمضطَرب الحد : ، وقال أحمد  (٢)منِ ابنِ َأبِي لَيلَى   

ابن أبـي   َأمرنَا زاِئدةُ َأن نَتْرك حديثَ      : يحيى بن يعلَى  ، وقال   (٤)كان سئ الحفظ  : موضع آخر 
اً ر ِلابنِ الْمبارك حديث   كذُ، و (٦) أفادني ابن أبي ليلى أحاديث فإذا هي مقلوبة        :شعبة، وقال   (٥)ليلى
ـ   : ، وقال أبو زرعة   (٧)ه هذَا من فواحش   :فَقَاَل بن أبي ليلى  ا أحاديثمن   قوى مـا   أصالح ليس ب

 .(٩)لَيس بِالْقَوِي في الحديث: ، وقال النسائي(٨)يكون
تهم بشئ مـن     ال ي  ،ل بالقضاء فساء حفظه   غ شُ ، كان سيئ الحفظ   ،محله الصدق : وقال أبو حاتم  

كَـان  : ، وقال ابـن حبـان     (١٠)حتج به  وال ي  ،كتب حديثه  ي ،أنكر عليه كثرة الخط   نما ي ، إ الكذب
 يروي الشَّيء على التَّوهم فَكثر الْمنَاكير في رِوايته         ، فَاحش الْخَطَأ  ، كثير الْوهم  ،رديء الْحفْظ 

 .(١٢)هو مع سوء حفظه يكتب حديثه: ، وقال ابن عدي(١١)فَاستحقَّ التّرك
لـيس بـذاك    : ، وقال ابـن شـاهين     (١٣) عالماً ن كان فقيهاً  إحافظ و  ليس بال  :بن خزيمة اوقال  
 كان سيء الحفظ ال     :وقال الساجي ،  (١٥) عامة أحاديثه مقلوبة   :وقال أبو أحمد الحاكم   ،  (١٤)القوي

(١٦) فأما في الحديث فلم يكن حجة،مدح في قضائهيتعمد الكذب فكان ي. 
 
 
 

                                                 

 .]٣٠٣/ ٩ [تهذيب التهذيب    )١(

 .]٩٨/ ٤ [الضعفاء الكبير للعقيلي   )٢(

 .]٤١١/ ١[العلل ومعرفة الرجال ألحمد رواية ابنه عبد اهللا    )٣(

 .]٣٢٢/ ٧ [تعديل الجرح وال   )٤(

 .]٩٨/ ٤ [الضعفاء الكبير للعقيلي   )٥(

 .]٣٢٢/ ٧ [الجرح والتعديل    )٦(

 .]٢٤٦/ ٢ [المجروحين البن حبان   )٧(

 .]٣٢٢/ ٧ [الجرح والتعديل    )٨(

 .]٩٢:  ص[الضعفاء والمتروكون للنسائي   )٩(

 .]٣٢٢/ ٧ [الجرح والتعديل    )١٠(

 .]٢٤٤/ ٢ [المجروحين البن حبان   )١١(

 .]٣٩٩/ ٧ [الكامل في ضعفاء الرجال   )١٢(

 .]٢٠٦/ ٤[صحيح ابن خزيمة    )١٣(

 .]١٦٩:  ص[،البن شاهينتاريخ أسماء الضعفاء والكذابين   )١٤(

 .]٣٠٣/ ٩ [تهذيب التهذيب   )١٥(

 .  المرجع السابق نفسه )١٦(



 ٢٥٩

 
 الصحة؛ ألنه ليس بالمتقن عندهم ومناقبه  وال يرتقي إلى ،حديثه في وزن الحسن   : وقال الذهبي 

  .(٢)صدوق سيء الحفظ جداً: ، وقال ابن حجر(١)كثيرة
 .، كما قال ابن حجرصدوق سيء الحفظ جداً: قال الباحث

 
 .(٣)هـ١٣٣، ت  َأبو سلَيمان الشامي،داود بن علي بن عبد اللَّه بن عباس بن عبد المطلب -

نه لَيس  أشيخ َأرجو   : ، وسئل عنه ابن معين  فقال      (٤)يخطىء: الثقات وقال ذكره ابن حبان في     
، (٧)ثقو: ، وقال الذهبي  (٦)ال بأس برواياته  : ، وقال ابن عدي   (٥) إنما يحدث بحديث واحد    يكذب

 . (٨)مقبول: ن حجروقال اب
 .مقبول: قال الباحث

 
 : الحكم على الحديث
 :إسناده ضعيف، فيه

-حران بن ممن َأبي ليلىعنِ بمحد الربن عد بمقبول، وقد توبع: م.  

  .صدوق سيء الحفظ جداً، ولم يتابع: محمد بن عبد الرحمنِ بن َأبي ليلى-

 .مقبول، ولم يتابع: داود بن علي بن عبد اللَّه بن عباس -
 .(١٠)، وضعفه األلباني(٩)غريب: والحديث قال عنه الترمذي

 

********** 
 

                                                 

 .]١٢٩/ ١ [تذكرة الحفاظ     )١(

 .]٤٩٣: ص[تقريب التهذيب    )٢(

 .]٤٢١/ ٨ [تهذيب الكمال في أسماء الرجال    )٣(

 .]٢٨١/ ٦ [الثقات     )٤(

 .]١٠٨:  ص[ رواية الدارمي-تاريخ ابن معين     )٥(

 .]٥٦٠/ ٣[الكامل في ضعفاء الرجال     )٦(

 .]٣٨١/ ١[الكاشف     )٧(

 .]١٩٩: ص[تقريب التهذيب     )٨(

 .٣٤١٩ ح رقم ]٤٨٤-٤٨٢/ ٥ [سنن الترمذي )    ٩(

 .] ١٦٩: ضعيف الجامع الصغير وزيادته ص، و٤٤٧: ضعيف سنن الترمذي صانظر[   )١٠(



 ٢٦٠

 

  :قال ابن األثير رحمه اهللا
 ِإنَّمـا  »األيـسر  عاتقـه  علَى األيمن عطَافَه وجعل هرِداء حول« اِلاستسقَاء حديثُ ومنْه) س(

 َأن جـوز وي الـرداء،  ضمير فالهاء العطَاف، شقَي َأحد َأراد ِلَأنَّه ،الرداء ِإلَى العطَاف أضافَ
ل يكونللرج، رِيديطَاف وبالع:من  جانب(١)   .رِداِئه األي 

    )١٢٥(الحديث رقم 
َأخْبرنَا ابن  :لَيمان بن داود، قَالَا   وس ،(٢)حدثَنَا ابن السرحِ  ":رحمه اهللا "قال اإلمام أبو داود   

َأخْبرني عباد بـن    : ، قَالَ (٦)، عنِ ابنِ شهابٍ   (٥)، ويونُس (٤)َأخْبرني ابن َأبِي ذْئبٍ   : ، قَالَ (٣)وهبٍ
    همع عمس َأنَّه ،يازِنيمٍ الْم(٧)تَم�       وِل اللَّهسابِ رحَأص نم كَانقُولُ �، وـوُل   : " ، يسر جخَر

  اللَّه�      رَل ِإلَى النَّاسِ ظَهوي فَحقتَسسا يمولَّ     يجو زع و اللَّهعدي ه،       داود ـنب انمـلَيقَاَل س  :
 زاد ابن   ،- وقَرَأ فيهِما  :  قَاَل ابن َأبِي ذْئبٍ    -واستَقْبَل الْقبلَةَ، وحوَل رِداءه ، ثُم صلَّى ركْعتَينِ         

قَرْأتُ في كتَابِ عمرِو بنِ الْحارِث يعنـي        : ن عوف، قَالَ  حدثَنَا محمد ب   و يرِيد الْجهر، : السرحِ
       يديبنِ الزاِلمٍ، عنِ سب اللَّه دبع نع ،يصم(٨)الْح         لَم هنَادبِِإس يثدذَا الْحمٍ، بِهلسنِ مب دمحم نع ،

، وجعـَل عطَافَـه     الَْأيسرِ فَجعَل عطَافَه الَْأيمن علَى عاتقه    ،  هوحوَل رِداء : يذْكُرِ الصلَاةَ، قَالَ  
  .(٩)" الَْأيسر علَى عاتقه الَْأيمنِ، ثُم دعا اللَّه عز وجلَّ

 
  :تخريج الحديث

 ، (١٢)، والنسائي(١١) بنحوه، من طريق محمد بن أبي بكر، وأخرجه مسلم(١٠)أخرجه البخاري
 

                                                 

 ].٢٥٧/ ٣ [النهاية في غريب الحديث واألثر)   ١(
 .]٨٣: تقريب التهذيب ص[، أحمد بن عمرو بن عبد اهللا بن عمرو بن السرح:  هو )٢(

 .عبد اهللا بن وهب القرشي:   هو )٣(

 .]٤٩٣: تقريب التهذيب ص[،ن بن المغيرة بن الحارث بن أبي ذئب القرشي محمد بن عبد الرحم:  هو )٤(

 . النجاد أبي بن يزيد بن  يونس:  هو )٥(

 .محمد بن مسلم بن عبيد اهللا بن شهاب الزهري:   هو )٦(

 .]٩١٣/ ٣االستيعاب في معرفة األصحاب [ ،األنصارى كعب بن عاصم بن زيد بن اهللا عبد:   هو )٧(
 .]٥١١: تقريب التهذيب ص[،مد بن الوليد بن عامرمح:   هو )٨(
 . ١١٦٣ -١١٦٢ ح رقم]٣٠٢/ ١ [وتَفْرِيعها اِلاستسقَاء صلَاة َأبوابِ جماع،كتاب الصالة، داوديسنن أب)   ٩(
 .١٠١١ ح رقم]٢٧/ ٢ [اِلاستسقَاء في الرداء تَحوِيِل  باب،كتاب الجمعة،صحيح البخاري  )١٠(
 .٨٩٤ ح رقم ]٦١١/ ٢ [اِلاستسقَاء صلَاة  كتَاب،صحيح مسلم  )١١(
 . ١٥٠٥ ح رقم ]١٥٥/ ٣ [ِللاستسقَاء الْمصلَّى ِإلَى الِْإمامِ خُروجِ،كتاب االستسقاء، باب سنن النسائي  )١٢(



 ٢٦١

 
من طريق أبي بكر بـن محمـد بـن          ) أربعتهم بنحوه (،  (٢)، وابن شبة في تاريخه    (١)والدارمي

 . عمارةَ بنِ غَزِيةَ بنحوه، من طريق(٣)ابن حبانعمرو، وأخرجه 
من طريق معمر بن راشد، وأخرجه أبو       ) كالهما بنحوه (،  (٥)، والدارقطني (٤)وأخرجه الترمذي 

، -وحده-من طريق ابن أبي ذئب    ) كالهما بنحوه (،   في مسنديهما  ،(٧)مدأحو ،(٦)داود الطيالسي 
من طريق  ) كالهما بنحوه ( في السنن الكبرى،     (٩)، والبيهقي (٨) في مستخرجه  عوانةوأبوأخرجه  

 بنحوه، من طريق يونس وابن أبي       (١٠)محمد بن الوليد الزبيدي، وأخرجه الطبراني في الدعاء       
( ،عن ابن شـهاب الزهـري     ) ويونس والزبيدي بن أبي ذئب   معمر وا  :أربعتهم(،  -معاً-ذئب

عن )  و ابن شهاب الزهري    عمارةَ بنِ غَزِيةَ  وأبو بكر بن محمد و      محمد بن أبي بكر    :أربعتهم
 .عباد بن تميم به

 
 :دراسة رجال اإلسناد

يم مـستَق : ، ذكره ابن حبان في الثقـات وقـال        (١١)عمرو بن الحارث بن الضحاك الحمصي     -
، وقـال ابـن     (١٤)ال تعرف عدالته  : ، وقال في موضع آخر    (١٣)وثق: ، وقال الذهبي  (١٢)الحديث

 .(١٥)مقبول: حجر
  .   صدوق:قال الباحث

                                                 

 .١٥٧٤ ح رقم ]٩٦٠/ ٢ [اِلاستسقَاء صلَاة في  باب، كتاب الصالة،سنن الدارمي  )١(
 .]١٤٣/ ١ [اِلاستسقَاء صلَاة في وسلَّم علَيه اُهللا صلَّى النَّبِي يفْعلُه كَان  ما:،بابتاريخ المدينة البن شبة  )٢(
 ح رقم ]١١٨/ ٧ [ِللنَّاسِ ذكْر الْبيانِ بَِأن قَلْب الرداء دون تَحوِيله مباح ِللْمستَسقي ،صحيح ابن حبان )  ٣(

٢٨٦٧.  

 .٥٥٦ ح رقم ]٤٤٢/ ٢[اِلاستسقَاء صلَاة في جاء ما  باب، أبواب السفر،سنن الترمذي     )٤(
 .١٨٠١ ح رقم ]٤٢٣/ ٢ [اِلاستسقَاء  كتَاب،سنن الدارقطني    )٥(
 .١١٩٦ ح رقم ]٤٢٣/ ٢مسند أبي داود الطيالسي     )٦(
 .١٦٤٣٧ ح رقم ]٣٦٧/ ٢٦ [د أحمد مسن    )٧(
 .٢٥٢١ ح رقم ]١٢٢/ ٢[ عوانةيمستخرج أب    )٨(
 .٦٤١٥ ح رقم ]٤٨٨/ ٣ [الرداء تَحوِيِل كَيفية باب، كتاب صالة االستسقاء، السنن الكبرى للبيهقي    )٩(
 .٢١٩٩ ح رقم ]٦٠٣:  ص[اِلاستسقَاء عنْد الرداء تَحوِيِل في السنَّة  باب،الدعاء للطبراني  )١٠(
 .]٥٦٨/ ٢١[تهذيب الكمال في أسماء الرجال   )١١(

 .]٤٨٠/ ٨ [الثقات   )١٢(

 .]٧٣/ ٢ [الكاشف  )١٣(

 .]٢٥١/ ٣ [ميزان االعتدال  )١٤(

 .]٤١٩: ص[تقريب التهذيب   )١٥(



 ٢٦٢

   . رجال اإلسناد ثقاتباقي -
 : الحكم على الحديث

 :حسن، فيهإسناده 
 .صدوق، ولقد توبع كما في سند الحديث نفسه: عمرو بن الحارث-

، وشـعيب   (١) صـححه الترمـذي  تقي الحديث إلى الصحيح لغيره، والحديث  وعليه ير  :قلـت 
 .(٣)، واأللباني(٢)األرنوؤط

********** 

  :قال ابن األثير رحمه اهللا
 (٤)   .نحو العقْصاء وهي القَرن، ملْتَوِية َأي »عطْفَاء فيها لَيس« الزكَاة حديث وفي

 .-عقْصاء- عليه بلفظ مقاربرتُثْعوعليه بنفس لفظة ابن االثير،أعثر لم ،)١٢٦(الحديث رقم 
حدثَني محمد بن عبد الْملك الُْأموِي، حدثَنَا عبد الْعزِيزِ بن          ": رحمه اهللا "قال اإلمام مسلم  

" : �قَاَل رسوُل اِهللا    : ، قَالَ �بِي هريرةَ الْمخْتَارِ، حدثَنَا سهيُل بن َأبِي صاِلحٍ، عن َأبِيه، عن أَ         
ما من صاحبِ كَنْزٍ لَا يَؤدي زكَاتَه، ِإلَّا ُأحمي علَيه في نَارِ جهنَّم، فَيجعُل صفَاِئح فَيكْوى بِهـا                  

ان مقْداره خَمسين َألْفَ سنَة، ثُم يرى سبِيلَه،       جنْباه، وجبِينُه حتَّى يحكُم اُهللا بين عباده، في يومٍ كَ         
ِإما ِإلَى الْجنَّة، وِإما ِإلَى النَّارِ، وما من صاحبِ ِإبٍِل لَا يَؤدي زكَاتَها، ِإلَّا بطح لَها بِقَاعٍ قَرقَـرٍ،                   

 مضى علَيه ُأخْراها ردتْ علَيه ُأولَاها، حتَّى يحكُم اُهللا بـين            كََأوفَرِ ما كَانَتْ، تَستَن علَيه، كُلَّما     
عباده، في يومٍ كَان مقْداره خَمسين َألْفَ سنَة، ثُم يرى سبِيلَه ِإما ِإلَى الْجنَّة، وِإما ِإلَى النَّارِ، وما         

 (٦)فَتَطَُؤه بَِأظْلَافها ، كََأوفَرِ ما كَانَتْ     (٥)دي زكَاتَها ِإلَّا بطح لَها بِقَاعٍ قَرقَرٍ      من صاحبِ غَنَمٍ، لَا يؤَ    
، كُلَّما مضى علَيه ُأخْراها ردتْ علَيه ُأولَاها، (٧)لَيس فيها عقْصاء ولَا جلْحاءوتَنْطَحه بِقُرونها، 

م اُهللا بين عباده في يومٍ كَان مقْداره خَمسين َألْفَ سنَة مما تَعدون، ثُم يرى سبِيلَه ِإما                 حتَّى يحكُ 
  .(٨)" ........،ِإلَى الْجنَّة، وِإما ِإلَى النَّارِ

 

                                                 

 .٥٥٦ ح رقم ]٤٤٢/ ٢[سنن الترمذيِ   )١(

 .١٦٤٣٧ ح رقم ]٣٦٧/ ٢٦ [  رنوؤطشعيب األ: ، بتحقيقمسند أحمد   )٢(

 .]١٤٢/ ٣إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل ، و ٣٢٤/ ٤ داود ي أب سننصحيحانظر[  )٣(
 ].٢٥٧/ ٣ [النهاية في غريب الحديث واألثر)  ٤(
 .]٤٨/ ٤النهاية في غريب الحديث واألثر [ .هو الْمكَان المستوي:  قرقر )٥(
 .]١٥٩/ ٣النهاية في غريب الحديث واألثر [،للبقَر والغَنَم كالحافر للفَرس والبغْل، والخُفِّ للبعير :الظِّلْف  )٦(
 .]٢٨٤/ ١النهاية في غريب الحديث واألثر [،هي الَّتي لَا قَرن لَها: الجلحاء  )٧(
 .٩٨٧رقم  ح ]٦٨٢/ ٢ [الزكَاة مانعِ ِإثْمِ باب، كتاب الزكاة، صحيح مسلم  )٨(



 ٢٦٣

  :تخريج الحديث 
 .به بنحوه، من طريق زيد بن أسلم، عن أبي صالح (١)أخرجه مسلم

رضي اهللا  - مختصراً، من طريق عبد الرحمن بن هرمز، عن أبي هريرة          (٢)وأخرجه البخاري 
 . مرفوعاً-عنه

 
 :دراسة رجال اإلسناد

، وثقـه   (٣)٢٤٣، ت   ، َأبو عبد اللَّه البصرِي    محمد بن عبد الملك بن َأبي الشوارب اُألموِي        -
ما بلغنـي عنْـه ِإالَّ   : َأحمد بن حنبل، وقال (٥)ي الثقات، وذكره ابن حبان ف   (٤) بن القاسم  سلمةم

 ،(٨) صدوق لَا بْأس بِه: عثْمان بن أبي شيبة، وقال(٧)ال بأس به: ، وقال النسائي(٦)خَيرا
 .(١٠)صدوق: ، وقال ابن حجر(٩)شيخ جليل صدوق: صالح جزرةوقال 

 .صدوق: قال الباحث
، أبـو يزيـد المـدني، تـوفي فـي خالفـة             )كوان السمان ذ( واسمه    سهيل بن أبي صالح    -

وذكره ابن   ،)١٥(والعجلي،  )١٤(، وسفيان بن عيينة   )١٣(، وابن معين  )١٢( ابن سعد  وثقه،  )١١(المنصور
روى عنه مالك والثوري وشعبة وكان : قال و،وذكره ابن حبان في الثقات، )١٦(الثقات شاهين في

                                                 

 .٩٨٧ ح رقم ]٦٨٢/ ٢ [الزكَاة مانعِ ِإثْمِ باب، كتاب الزكاة، صحيح مسلم   )١(
، ١٤٠٣، وانظر ح رقم     ١٤٠٢ ح رقم    ]١٠٦/ ٢ [الزكَاة مانعِ ِإثْمِ باب، كتاب الزكاة،    صحيح البخاري    )٢(

٦٩٥٧، ٤٥٦٥. 
 .]١٩/ ٢٦ [تهذيب الكمال في أسماء الرجال   )٣(
 .]٣١٦/ ٩ [تهذيب التهذيب   )٤(
 .]١٠٢/ ٩ [الثقات    )٥(
 ]٥٩٦/ ٣ [تاريخ بغداد    )٦(
 .]٥١:  ص[تسمية الشيوخ   )٧(
 .]٢١١: ص[تاريخ أسماء الثقات    )٨(
 .]٥٩٦/ ٣ [تاريخ بغداد    )٩(
 .]٤٩٤:  ص[تقريب التهذيب  )١٠(
 .]٢٢٣/ ١٢[تهذيب الكمال في أسماء الرجال  )١١(

 .]٣٤٥:  ص[ متمم التابعين -الكبرى الطبقات   )١٢(

 .]١٨٢/ ٣ [ رواية الدوري-تاريخ ابن معين    )١٣(

 .]٥٢٣/ ٤ [الكامل في ضعفاء الرجال   )١٤(

  ].١/٤٤٠[    معرفة الثقات)١٥(
  ]. ١٠٨ص [    تاريخ أسماء الثقات)١٦(



 ٢٦٤

سهيل بن أبى صالح و     : يحيى بن معين  قال  و،  (٢)حفظهثقَة تغير   : ووثقه الذهبي وقال   ،)١(يخطئ
هـو  : ، وقـال مـرة  )٣(عبد الرحمن حديثهما قريب من السواء، وليس حديثهما بحجة    العالء بن 

 .)٥(يكتب حديثه وال يحتج به: وقال أبو حاتم ، )٤(صويلح، وفيه لين
ليس به  :)٨(، وأحمد)٧(يوقال النسائ، )٦( ثبت ال بأس به هو عندي مقبول األخبار:بن عدىاوقال  
 .)٩(ما أصلح حديثه :وقال أحمد بن حنبل، بأس

: )١١(يملَالس قالو،  (١٠)النسائي وعاب ذلك عليه     روى له البخاري مقرونًا بغيره،    : "قال ابن حجر  
ال أعرف له فيه    : ؟ فقال " الصحيح  "  كتاب   ي حديث سهيل ف   يك البخار ر تَ مِل: يسألت الدارقطن 

 اليمان، و يحيى بـن      يسهيل واهللا خير من أب    :  بحديث سهيل قال    إذا مر  ي النسائ  فقد كان  عذراً
  .)١٢("وغيرهما بكير،

سـهيل أحـد أركـان     :  على مسلم إخراج حديثه    يب باب من ع   في قال الحاكم    :"قال ابن حجر  و
قد و    الشواهد، في األصول، و الشواهد إال أن غالبها        فيالحديث، و قد أكثر مسلم الرواية عنه        

حديثه بـالعراق أنـه   ي  شيوخ أهل المدينة الناقد لهم، ثم قيل ففيروى عنه مالك، و هو الحكم    
 فمـات  أخ لـسهيل  كان :وقال ابن المديني   ،)١٣(" آخر عمره  فينسى الكثير منه، و ساء حفظه       

 )١٥(رسامصدوق إال أنه أصابه بِ  : يوقال أبو الفتح األزد   ،  )١٤(الحديث من اكثير فنسى عليه فوجد
 .(١٧)صدوق تغير حفظه بأخرة: ، وقال ابن حجر)١٦(حديثه  آخر عمره فذهب بعضيف

                                                 

 .]٤١٧/ ٦ [الثقات    )١(

 .]٢٨٩/ ١ [المغني في الضعفاء  )٢(
 .]١٥٥/ ٢ [كبير للعقيليالضعفاء ال  )٣(

 .  المرجع الساق نفسه)٤(

 ].٤/٢٤٧[   الجرح والتعديل )٥(

 ].٥٢٦ /٣[   الكامل في ضعفاء الرجال )٦(

 .]٢٢٧/ ١٢ [تهذيب الكمال في أسماء الرجال   )٧(

 .]٦٢:  ص[لعلل ومعرفة الرجال ألحمد رواية المروذي وغيره    ا)٨(

 ].٤/٢٤٧[    الجرح والتعديل )٩(

 .]٢٦٤/ ٤ [تهذيب التهذيب  )١٠(
 .أبو عبد الرحمن السلمي:   هو)١١(

 ].١٨٣ص [   سؤاالت السلمي للدارقطني)١٢(

 .]٢٦٤/ ٤ [تهذيب التهذيب  )١٣(

 .]٤٦٠/ ٥ [سير أعالم النبالء  )١٤(
 ].٤١ص [المصباح المنير للفيومي . علة عقلية ينشأ عنها الهذيان، شبيهة بالجنون:   البِرسام )١٥(

 .]٢٦٤/ ٤ [تهذيب التهذيب  )١٦(

 .]٢٥٩:  ص[تقريب التهذيب  )١٧  (



 ٢٦٥

 صدوق حسن الحديث، وأما تضعيف من ضعفه فهو بسبب تغيره و سوء حفظـه               : قال الباحث 
اتهامه باالختالط فقد دافع عنه الذهبي فقال في ترجمة هشام           عن أماو بعد موت أخيه واهللا أعلم،    

وسهيل  - أي هشام بن عروة-ا قاله الحافظ أبو الحسن بن القطان من أنه      ال عبرة بم   :بن عروة ا
روى عنه شعبة ومالك، وقد كان اعتل بعلة فنسى         : ، وقال أيضا  )١(رابن أبي صالح اختلطا وتغي    ا

 يوجب لم من وهم: األول القسم في )٣(العالئي اعتبره فقدوإذا سلمنا بأنه اختلط     ،  )٢(بعض حديثه 
 شيًئا يرو لم ألنّه وإما وقلَّته، االختالط مدة ِلقصر إما مرتبتهم، من يحط ولم ،أصالً ضعفًا ذلك
  .اختالطه حال

 . باقي رجال اإلسناد ثقات-

********** 

  :قال ابن األثير رحمه اهللا
 ويـروى ،  وانْعطَفَ كََأنَّه طالَ  طُوٌل، َأي »عطَفٌ أشْفارِه وفي« (٤)معبد ُأم حديث وفي) هـ(

نِ وسيجيء(٥)   .بِالْغَي 

  )١٢٧(الحديث رقم 
 ثنا علي بن عبد     ،(٦)نَا سلَيمان بن َأحمد    حدثَ ":رحمه اهللا "قال اإلمام أبو نعيم األصبهاني    

 وثنا ،(٧)مد بن موسى الْحلْواني   ثنا محمد بن محمد بنِ عقْبةَ الشَّيباني ومح       : الْعزِيزِ وثنا َأبِي قَالَ   
 ،ثنا مكْرم بن محرِزٍ الْكَعبِي الْخُزاعي     :  قَالَ ، محمد بن ِإسحاقَ السراج    : قَالَ ،َأبو حامد بن جبلَةَ   

ن َأبِيه هشَامٍ، عن جده حبيشِ بـنِ         ع  محرِز بن مهدي، عن حزامِ بنِ هشَامٍ،       ،حدثَني َأبِي : قَاَل
(٨)خَاِلد�     وِل اللَّهسبِ راحص � :    وَل اللَّهسر اجِر       �َأنها منْهم جكَّةَ خَرم نم جخَر يناً  ح

                                                 

 .]٣٠١/ ٤[ ميزان االعتدال  )١(

 .]٢٤٣/ ٢ [  نفس المرجع السابق )٢(

  ].٥٠ص[   المختلطين للعالئي)٣(

 وهي التي ، عاتكة بنت خالد بن خليف: ويقال،عاتكة بنت خالد بن منقذ بن ربيعة،أم معبد الخزاعية  :  هي  )٤(
 في خيمتها حين خرج من مكة ِإلَى المدينة مهـاجرا، وذلـك             - صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم    -عليها رسول اللَّه  نزل  

 .]١٨٧٦/ ٤االستيعاب في معرفة األصحاب [،الموضع يدعى ِإلَى اليوم بخيمة أم معبد

 ].٢٥٧/ ٣ [النهاية في غريب الحديث واألثر)  ٥(
 .]١٦٣/ ٢٢تاريخ دمشق البن عساكر [،أبو القاسم الطبراني، بن أيوبسليمان بن أحمد :  هو )٦(

)٧(   وهي آخر حد عرض سواد العراق مما يلي الجبال،بضم الحاء ، هذه النسبة إلى بلدة حلوان: لوانيالح  
 .]٢٩٠/ ٢معجم البلدان ، و٢٤٧ / ٢األنساب للسمعاني انظر [،من بغداد

استـشهد يـوم    ،   أبا صخر، وهو أخو أم معبـد       :يكنى،   منقذ الخزاعي  بيش بن خالد بن سعد بن     ح:  هو  )٨(
 .]٢٤/ ٢اإلصابة في تمييز الصحابة انظر[،الفتح



 ٢٦٦

 فَمـروا   ،(٢)ي عبد اللَّه بن أريقط     ودِليلُهم اللَّيث  (١)هو وَأبو بكْرٍ ومولَى َأبِي بكْرٍ عامر بن فُهيرةَ        
   تَيملَى خَيع   دبعم ُأمةياعةً  ،الْخُززركَانَتْ بةً (٣) و(٤) جِلْد         ـمتُطْعي وقتَـس ثُم ةالْقُب نَاءتَبِي بِفتَح 

 ، دها شَيًئا من ذَِلكفَسَألُوها لَحما وتَمرا ِليشْتَروا منْها فَلَم يصيبوا عنْ
 الْوجه حسن (٦)رَأيتُ رجلًا ظَاهر الْوضاءة َأبلَج: " صفيه ِلي يا ُأم معبد قَالَتْ  : (٥)فَقَاَل..........

لَةٌ   ،الْخَلْقثَج هبتَع لَةٌ    (٧) لَمعص رِ بِهتَز لَم(٨) و،  يمقَس يمس(٩) و  يي عف  جعد ه(١٠)نَي،    ي َأشْـفَارِهوف
  .(١١)......" عنُقه سطَع وفي ِلحيته كَثَاثَةٌ  وفي صوته صهٌل وفي،عطَفٌ

   :تخريج الحديث
هـشام محمـد بـن سـليمان،        ، من طريق أبي      بنحوه (١٢)أخرجه ابن عبد البر في االستيعاب     

 ،-بلفظ وطف-(١٤)والطبراني، -بلفظ غطف– (١٣)وأخرجه اآلجري

                                                 

  من الْمهاجِرِين الَْأوِلين هاجر مع -رضي اُهللا عنْه-عامر بن فُهيرةَ مولَى َأبِي بكْرٍ الصديق :   هو )١(
معرفة [، من مكَّةَ، بدرِي، استُشْهِد بِبِْئرِ معونَةَ      -رضي اُهللا عنْه  - وَأبِي بكْرٍ    -لَّى اللَّه علَيه وسلَّم   ص-رسوِل اِهللا   

 .]٢٠٥١/ ٤الصحابة ألبي نعيم 
 وأبي بكر لما -مصلى اللَّه عليه وسلّ -أريقد، بالدال، الليثي، دليل النّبي      : ويقال،  ريقطعبد اللَّه بن أُ   :   هو   )٢(

 بأنه لم يعـرف لـه       :البعض وقد جزم    ،هاجرا إلى المدينة، ثبت ذكره في الصحيح، وأنه كان على دين قومه           
 .]٥/ ٤اإلصابة في تمييز الصحابة [،إسالماً

)٣(       ع ذَِلك عم يهو ،جاب الشَّوابتتَجب احلة لَا تَحة ِإذَا كَانَتْ كهزرَأةٌ برقَاُل املـس ِللنَّـاسِ   يلَةٌ تَجاقيفَةٌ عف
 .]١١٧/ ١النهاية في غريب الحديث واألثر [، وتُحدثهم، من البروز وهو الظّهور والخروج

)٤(  لَدر: الجبة والص٢٨٤/ ١النهاية في غريب الحديث واألثر [، القُو[. 

له رواية :"قال ابن عبد البر.حد الصحابة الكرام زوج أم معبد الخزاعية، أ:  أبو معبد الخزاعي:القائل هو  )٥(
عن النبي صلى اهللا عليه وسلم، ويقولون إن حديثه إنما سمعه من أم معبد في قصتها حين مر بها رسول اهللا 

انظر [،-صلى اهللا عليه وسلم-صلى اهللا عليه وسلم بخيمتها، ونزل عليها ،  توفي أبو معبد قبل موت النبي 
 .]١٧٥٩/ ٤فة األصحاب االستيعاب في معر

 .]١٥١/ ١النهاية في غريب الحديث واألثر [،ومنْه تَبلَّج الصبح وانْبلَج. َأي مشْرِق الوجه مسفره:  أبلج )٦(
 .]٢٠٨/ ١النهاية في غريب الحديث واألثر [،بطْنالَأي ضخَم : ثجلة  )٧(

 .]٣٢/ ٣النهاية في غريب الحديث واألثر [، قَّة والنُّحول في البدن وهي َأيضا الد،هي صغَر الرأسِ:صعلة)٨(

َأي جميٌل كلُّه، كََأن كلَّ موضعٍ منْه أخَذَ قسماً مـن           : ورجٌل مقَسم الوجه   ،الحسنوهي  : القَسامةقسيم من     )٩(
 .]٦٣/ ٤النهاية في غريب الحديث واألثر [،الجمال

)١٠(  جعةُ الدجعواد          :  والدالس شديد كَان نَيهيع وادس َأن رِيدا، يرِهغَيين وي العف واديَل. السقو :جعةُ : الددش
  .]١١٩/ ٢النهاية في غريب الحديث واألثر [، سواد العين في شدة بياضها

 .٢٣٨ ح رقم ]٣٣٩-٣٣٧:  ص[دالئل النبوة ألبي نعيم األصبهاني   )١١(

 .]١٩٥٩-١٩٥٨/ ٤ [االستيعاب في معرفة األصحاب  )١٢(
 خَصه الَّتي الْجميلَة الْحميدة وَأخْلَاقه "وسلَّم علَيه اُهللا صلَّى" اللَّه رسوِل خَلْق صفَة باب،الشريعة لآلجري  )١٣(

الَى اللَّها تَع١٠٢٠ ح رقم ]١٤٩٦/ ٣ [بِه. 
 .٣٦٠٥ ح رقم ]٤٨/ ٤ [المعجم الكبير   )١٤(



 ٢٦٧

  
بلفـظ  -(٣)، وابـن عـساكر    -بلفظ وطف -،(٢) والبغوي ،-بلفظ غطف -(١)وأبو نعيم األصبهاني  

، -بلفظ وطف -(٤)من طريق أبي محرز بن مهدي، وأخرجه الحاكم       ) خمستهم بنحوه (،  -غطف
من طريـق  ) كالهما بنحوه(، -بلفظ غطف- (٥) في شرح أصول اإلعتقاد    لاللكائيوأبو القاسم ا  

عن حزام بـن     ) وأيوب بن الحكم   أبو محرز بن مهدي    و  أبوهشام :ثالثتهم(  الحكم،   أيوب بن 
 .هشام به

 
 :دراسة رجال اإلسناد

 .لم أقف على ترجمة له: أحمد بن محمد بن جبلة: ، واسمهَأبو حامد بن جبلَةَ -
- يدهم نب رِزحلم أقف على ترجمة له: م. 
 . باقي رجال اإلسناد ثقات-
 

 :الحكم على الحديث
 :إسناده ضعيف، فيه

 .لم أقف على ترجمه لهما: محرِز بن مهدي، وَأبو حامد بن جبلَةَ-
  .(٦)يرقى ِإلَى الْحسن بِتَعدد طرقه وقد ضعيف:  وقالاأللبانيالحديث ضعفه و

احالْ من طريق -بلفظ وطف- بنحوه(٧)الحاكم صحيح عند وللحديث شاهدينِ الصب رعنح  
 . مرفوعاً-رضي اهللا عنه-الْخُزاعي معبد َأبِي 
 
 

********** 

                                                 

 .٢٢٦٦ ح رقم ]٨٧١/ ٢ [معرفة الصحابة ألبي نعيم  )١(
 .٣٧٠٤ ح رقم ]٢٦١/ ١٣ [ "وسلَّم علَيه اُهللا صلَّى" صفَاته جامع باب،كتاب الفضائل،شرح السنة )  ٢(
 .]٣٣٠/ ٣ [تاريخ دمشق    )٣(
 .]٩/ ٣ [المستدرك على الصحيحين   )٤(
 ابتداء في "وسلَّم علَيه اُهللا صلَّى" النَّبِي روى ما  سياقُ ،لاللكائي،شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة  )٥(

 .١٤٣٧ ح رقم ]٨٥٧/ ٤ [سنَةً َأربعون ولَه ِإلَيه وُأنْزَِل بعثَ وَأنَّه وصفَته، الْوحيِ،
 .]١٦٧٢/ ٣ [األلباني: تحقيق،بمشكاة المصابيح   )٦(
 .، ووافقه الذهبي بتصحيحه]١٠/ ٣ [المستدرك على الصحيحين    )٧(



 ٢٦٨

  :قال ابن األثير رحمه اهللا
 عاطٌل الحلْي، وامرأةٌ  فقْدان: العطُل »عطُالً يصلِّين لَا نساءك مر علي يا« فيه) س (﴾عطََل﴿

قَدطُل، ولَتْ وعططَ عطُوالًالًع(١)   . وع 

  )١٢٨(الحديث رقم 
ثَنَـا َأبـو الْوِليـد      : حدثَنَا محمد بن محمد التَّمار قَالَ      ":رحمه اهللا "قال اإلمام الطبراني  

ياِلسبِيعِ:  قَاَل(٢)الطَّيالر نب ساِئ:  قَاَل،ثَنَا قَير نةَ، عسنْبلَى عوو مرمنِ ثَنَا عب اللَّه دبع طَةَ بِنْت
قَاَل رسوُل  :  قَالَ �، عن علي بنِ َأبِي طَاِلبٍ     (٤)، عن َأبِيه  (٣)حدثَني َأبِي : محمد بنِ علي، قَالَتْ   

 طُالً" : �اللَّهع نلِّيصلَا ي كاءسن رم ،يلا عيَأن لَور، ويس نتَقَلَّد(٦)" (٥)اً ي.  
  :تخريج الحديث

 . بنحوه، من طريق قيس بن الربيع به(٧)أخرجه الخطيب في الجمع والتفريق
  :دراسة رجال اإلسناد

-ارالتَّم دمحم نب دمحا َأخطَأ :، ذكره ابن حبان في الثقات وقالمبموقال الدارقطني(٨)ر ، : 
ْأس بِه(٩)لَا ب. 

 .، ربما أخطأ  صدوق:قال الباحث
 .(١٠)بعده: قبل ذلك، وقيل: ، وقيلهـ١٦٨ ت  األحول، أبو محمدقَيس بن الربيع األسدي-

، (١٢)لَيس حديثـه بِـشَيء    : ، وقال مرةً  (١١)لَا يساوى شَيئاً  : ضعفه بعض العلماء فقال ابن معين     
مهدي ثم ضرب   حدث عنه عبد الرحمن بن      ، و (١٣)كان وكيع يضعف حديثه   : ابن المديني وقال  

                                                 

 ].٢٥٧/ ٣ [النهاية في غريب الحديث واألثر)   ١(
 .]٥٧٣: تقريب التهذيب ص[،هشام بن عبد الملك الباهلي :   هو )٢(
 .]٣٢١:  صتقريب التهذيب[، عبد اهللا بن محمد بن علي بن أبي طالب:   هو )٣(

 .]٤٩٧: تقريب التهذيب ص[،بن أبي طالب الهاشمي أبو القاسم بن علي محمد:   هو )٤(
 .]٤٣٣/ ٢النهاية في غريب الحديث واألثر [،رود يخاِلطه حرير كَالسيورِوهو نوع من الب:   سيراً )٥(
 .٥٩٢٩ ح رقم ]١٠٢/ ٦[المعجم األوسط    )٦(
 .]٣٢٣/ ٢ [،للخطيب البغداديفريقوهام الجمع والتأموضح    )٧(

 .]١٥٣/ ٩ [الثقات    )٨(

 .]١٤٤:  ص[سؤاالت الحاكم للدارقطني    )٩(

 .]٢٥/ ٢٤ [تهذيب الكمال في أسماء الرجال   )١٠(

 .]٩٨/ ٧الجرح والتعديل ، و٢٩٠/ ٣ رواية الدوري -تاريخ ابن معين انظر[   )١١(

سؤاالت ، و١١٢:  صأبي خالد الدقاق: ، روايةفي الرجالمن كالم أبي زكريا يحيى بن معين انظر  [ )١٢(
 .]٣٣٧: ابن الجنيد ص

 .]٤٧٠/ ٣ [الضعفاء الكبير للعقيلي   )١٣(



 ٢٦٩

 قيس بن الربيع أي شئ ضعفه؟ قال روى أحاديث          :حمدأل، وقيل   (٢) أحمد لينه، و (١)على حديثه 
، (٦) ليس بثقة:وقَال النَّسائي، (٥)فيه لين: أبو زرعة ، وقال   (٤)ساقط: وقال الجوزجاني ،  (٣)منكرة

وقَـال  ، (٨) ينْبغي َأن يتـرك الَو:  بقولهالذهبي، ورد  (٧)متْروك الحديث : وقال في موضعٍ آخر   
 الحفظ  يءح، وهو رد   عند جميع أصحابنا صدوق، وكتابه صال      هو: يعقُوب بن شَيبة السدوسي   

 لـيس حديثـه     :وقال أبو أحمـد الحـاكم     ،  (٩)، كَثير الخطأ، ضعيف في روايته      مضطرب جداً
 .(١١)ضعيف: الدارقطني، وقال (١٠)بالقائم

، وقـال   (١٢)واُل ِلكَثْرة سماعه وعلْمـه    ج الْ كَان يقَاُل ِلقَيسٍ  : ابن سعد فقال  : وأثنى عليه آخرون  
 وكـان يـسمى قـيس       ،ال وجدنا قيس بن الربيع قد سبقنا إليـه        إ بالكوفة   ما أتينا شيخاً  : شعبة

 ما رأيت   :سفيان بن عيينة  ، وقال   (١٤) ارتحلوا إلى قيس قبل أن يموت      :، وقال أيضاً  (١٣)الجوال
 .(١٥) من قيسجود حديثاًأ رجالً

 ِإن ابنه أفـسد علَيـه   : ويقَال، بِالْحديث صدوقًاكَان معروفاً: العجليفقال  : وتوسط فيه بعضهم  
 من قبل ابنه، كان ابنه يأخـذ  ي قيس تإنما أُ : وقال أبو داود  ،  (١٦)كتبه بِأخرة فَترك النَّاس حديثه    

عهدي : ، وقال أبو حاتم   (١٧)اب قيس، وال يعرف الشيخ ذلك     أحاديث الناس، فيدخلها في فرج كت     
 يكتب ، وليس بقوي، ومحله الصدق،حلىأراه أما اآلن فأ و،به وال ينشط الناس في الرواية عنه

                                                 

 .]٢١٧/ ٢ [المجروحين البن حبان   )١(

 .]٩٠:  ص[العلل ومعرفة الرجال ألحمد رواية المروذي وغيره    )٢(

 .]٩٨/ ٧ [الجرح والتعديل    )٣(

 .]٩٦: ص[ أحوال الرجال   )٤(

 .]٩٧/ ٧ [الجرح والتعديل    )٥(

 .]٣٥/ ٢٤ [تهذيب الكمال في أسماء الرجال   )٦(

 .]٨٨:  ص[الضعفاء والمتروكون للنسائي  )٧(

 .]٤٣/ ٨ [سير أعالم النبالء    )٨(

 .]٣٥/ ٢٤ [تهذيب الكمال في أسماء الرجال   )٩(

 .]٣٩٥/ ٨ [تهذيب التهذيب   )١٠(
 .١٢٤٨ ح رقم ]١٢٠/ ٢ [سنن الدارقطني   )١١(
 .]٣٧٧/ ٦ [الطبقات الكبرى    )١٢(

 .]٩٧/ ٧ [الجرح والتعديل    )١٣(

 .   المرجع السابق نفسه )١٤(

 .   المرجع السابق نفسه )١٥(

 .]٢٢٠/ ٢ [الثقات    معرفة  )١٦(

 .]٩٨/ ٧ الجرح والتعديل  ، و١١٥: الضعفاء الصغير للبخاري صانظر   [ )١٧(



 ٢٧٠

ابتُلي بابنٍ له أدخََل عليه ما ليس مـن حديثـه           : ، وقال في موضعٍ آخر    (١) وال يحتج به   ،حديثه
 حيثُ كَان شَابا فَلَما كبـر       ،صدوقًا مْأموناً كان  : ، وقال ابن حبان   (٢)ثَهوهو ال يعلَم، فأفسد حدي    

    هنبِاب نْهقَة مث يهيث فيجيب فدالح هلَيخل عيد ن سوء فَكَانحفظه وامتحن بِاب اءـا غلـب   ،سفَلَم 
        تحق مجانبته عز اسيلم يتَميثه وديح ححير على صنَاكاج الْمجتتنَا     ،نْد اِلاحفَكل من مدحه من َأِئم  

 من وكل سماعه عن بها حدث الَّتي المستقيمة الَْأشْياء ِإلَى نظروا لما منْهم ذَِلك كَان علَيه وحث
، (٣)وغَيـره  ابنـه  علَيه َأدخل الَّتي الْمنَاكير من حديثه في مما علموا لما ذَِلك فَكَان منْهم وهاه

 .(٤)ه ال بأس ب:، وهورواياته مستقيمة وقد حدث عنه شُعبة وغيره من الكبار: ابن عديوقال 
َأحد َأوعيـة العلْـمِ علَـى       : وقال الذهبي ،  (٥) حسن الحديث   كان ثقةً  : الطيالسي  الوليد و أب قالو

: ، وقال ابن حجر   (٧)الْحفْظ  سيء صدوق: ، وقال في موضع آخر    (٦)ضعف فيه من قبِل حفْظه    
 .(٨) فحدث به، تغير لما كبر وأدخل عليه ابنه ما ليس من حديثه،صدوق

 
هو ضعيف يعتبر به في المتابعات والشواهد، لصعوبة تمييز حديثه الصحيح من             :قال الباحث 

طيالسي منـه  ، وسماع أبي الوليد الالسقيم، فال يؤمن أن يكون هذا الحديث مما أدخله عليه ابنه 
 .(٩)لم يتميز

 
َأبو خالد الواسطي، وهو باسـمه أشـهر منـه           عمرو بن خالد،  : وهو  عمرو مولَى عنْبسةَ   -

 .(١٠)متروك الحديث: ، وهوبكنيته
 
 

                                                 

 .]٩٨/ ٧ [يل الجرح والتعد   )١(

 .]١٣١/ ١ [علل الحديث البن أبي حاتم   )٢(

 .]٢١٨/ ٢ [المجروحين البن حبان   )٣(

 .]١٧١/ ٧ [الكامل في ضعفاء الرجال   )٤(

 .]٣٩٢/ ٨[تهذيب التهذيب    )٥(

 .]٤١/ ٨ [سير أعالم النبالء     )٦(

 .]٥٢٦/ ٢ [المغني في الضعفاء    )٧(

 .]٤٥٧:  ص[تقريب التهذيب   )٨(
 .]٤٩٢:  ص[الكواكب النيرات  انظر  )٩(
المجروحين البـن   ، و ٣٠٦/ ٢علل الحديث البن أبي حاتم      ، و ٢٢٣/ ١الضعفاء الكبير للعقيلي    انظر[   )١٠(

: الضعفاء ألبي نعيم ص   ، و ٥٣: سؤاالت البرقاني ص  ، و ٢١٧/ ٦الكامل في ضعفاء الرجال     ، و ٧٦/ ٢حبان  
 .]٤٢١: تقريب التهذيب ص، و٢٧٥/ ٣٣ تهذيب الكمال في أسماء الرجال، و١١٩



 ٢٧١

 
 .لم أقف على ترجمة لها:  عبد اللَّه بنِ محمد بنِ علي بِنْتُراِئطَةُ-
 . باقي رجال اإلسناد ثقات-
 

 : الحكم على الحديث
 : إسناده ضعيف جداً، فيه

 .ضعيف:  قيس بن الربيع-
 .متروك الحديث:  عمرو بن خالد مولى عنبسة-
 .أقف على ترجمة لها لم : عبد اللَّه بنِ محمد بنِ علي بِنْتراِئطَةُ -

 . (٢)سكت عنه الهيثمي، و(١) ضعفه أبو حاتموالحديث

********** 
 

  : ابن األثير رحمه اهللاقال
 (٤)فنَص عيطٍَل ذراعاً (٣)النَّهارِ شَد :كعب ةقصيد وفي

 (٥)  . زاِئدةٌ والْياء الطَّويلةُ، النَّاقَة: العيطَل                                     

 كما في بمعناهلم أعثر عليه بنفس لفظة ابن االثير، وعثرت عليه ،  )١٢٩(الحديث رقم 
 .١٤الحديث 

 

********** 
 
 
 
 

                                                 

 .]١٣١/ ١ [علل الحديث البن أبي حاتم   )١(

 .]٥٢/ ٢ [مجمع الزوائد ومنبع الفوائد   )٢(
 .]٤٥٢/ ٢النهاية في غريب الحديث واألثر [،َأي وقْتَ ارتفَاعه وعلُوه:   شد النهار )٣(
)٤(   رِيكفُ بِالتَّحال: النَّص نيي بلةالَّتة والكَه٦٦/ ٥النهاية في غريب الحديث واألثر [،شاب[. 

 ].٢٥٨/ ٣ [النهاية في غريب الحديث واألثر)   ٥(



 ٢٧٢

 

  :قال ابن األثير رحمه اهللا
﴿طَني) هـ (﴾عف يثدا حْؤيتَّى« الرب حرض طَن الناسطَن »بعك :العربوَل اإلبِل  مح اءالْم، 

 الـشُّرب  ِإلَى لتُعاد الحياضِ عنْد وبركت سقيت ِإذَا ،وعواطن عاطنَة فَهِي الِْإبُِل عطَنَت: يقَاُل
 زمن عمر،  في النَّاس التِّساع مثَال ذَِلك ضرب ذَِلك، بِها فَعلْتَ ِإذَا اإلبَل وَأعطَنْتُ ،أخْرى مرة
 (١)  . األمصار علَيهِم من اللَّه فَتَح وما

     )١٣٠(الحديث رقم 

حـدثَني  : ، قَـالَ  (٢)عيد بن عفَيرٍ، حدثَني اللَّيثُ    حدثَنَا س ": رحمه اهللا "قال اإلمام البخاري  
: ، قَاَل�َ، َأخْبره َأن رسوَل اللَّه �، َأن َأبا هريرة   (٥)، َأخْبرني سعيد  (٤)، عنِ ابنِ شهابٍ   (٣)عقَيٌل

ا دلْو، فَنَزعتُ منْها ما شَاء اللَّه، ثُم َأخَذَها ابن َأبِـي            ، وعلَيه (٦)بينَا َأنَا نَاِئم، رَأيتُني علَى قَليبٍ     " 
قُحافَةَ، فَنَزع منْها ذَنُوبا َأو ذَنُوبينِ، وفي نَزعه ضعفٌ، واللَّه يغْفر لَه، ثُم اسـتَحالَتْ غَربـا،                 

  َأر الخَطَّابِ، فَلَم نب رما عافََأخَذَهقَرِيبنِ الخَطَّابِ، (٧)عب رمع عنَز نْزِعالنَّاسِ ي نم  برتَّى ضح
  .(٨)" النَّاس بِعطَنٍ

  :تخريج الحديث
من طريق يونس بن يزيد عن ابـن شـهاب          ) كالهما بنحوه (،  (١٠)، ومسلم (٩)أخرجه البخاري 

 .  الزهري به

                                                 

 ].٢٥٨/ ٣ [النهاية في غريب الحديث واألثر)   ١(
 .الليث بن سعد:   هو )٢(

  .]٣٩٦: تقريب التهذيب ص[، عقيل بن خالد بن عقيل أبو خالد األموي:   هو )٣(

 .حمد بن مسلم بن عبيد اهللا الزهريم:   هو )٤(

 .سعيد بن المسيب:   هو )٥(

 .]٩٨/ ٤النهاية في غريب الحديث واألثر [البِئر الَّتي لَم تُطْو،: القَليب   )٦(

ر قَرية يـسكُنها الجِـن    واألصُل في العبقَرِي، فيما قيَل، َأن عبقَ   ، سيدهم وكَبِيرهم وقَوِيهم    هو :بقَرِي الْقَومِ  َ )٧(
: فيما يزعمون، فكُلما رَأوا شَيًئا فَاِئقًا غَرِيبا مما يصعب عملُه ويدقُّ، َأو شَيًئا عظيما في نَفْسه نسبوه ِإلَيها فَقَالُوا         

        يد الكَبِيرالس ي بِهمتَّى سح يهاتُّسع ف ثُم ،قَرِيبالنهاية فـي  ، و٤٠٢/ ٣يب الحديث للقاسم بن سالم غرانظر[، ع
 .]١٧٣/ ٣غريب الحديث واألثر 

 .٧٠٢١ ح رقم ]٣٨/ ٩ [بِضعف البِْئرِ من والذَّنُوبينِ الذَّنُوبِ نَزعِ باب،كتاب التعبير، صحيح البخاري  )٨(
 ح ]٦/ ٥ "[خَليلًا متَّخذًا كُنْتُ لَو": وسلَّم علَيه اُهللا صلَّى النَّبِي قَوِل بابصحيح البخاري، كتاب المناقب، )   ٩(

 .٣٦٦٤رقم 
 ح رقم ]١٨٦٠/ ٤ [عنْه تَعالَى اُهللا رضي عمر فَضاِئِل من باب، كتاب فضائل الصحابة، صحيح مسلم)   ١٠(

٢٣٩٢. 



 ٢٧٣

  :دراسة رجال اإلسناد
-   ن عيد بعفَ سن عفير بن مسلم      : هو و رين كثير بيد بعو،  سان َأبثْمرِي عصينـسب  وقد ،الم 

، (٢)! ثقـة ال بـأس بـه، وأيـش عنـده؟           : وقـال  ابن معـين  وثقه  ،  (١)هـ٢٢٦، ت جده ِإلَى
لم يكن بالثبت   : وقال أبو حاتم  ،  (٥)الذهبيوثقه  و،  (٤)ذكره ابن حبان في الثقات     و ،(٣)والدارقطني

 مـستقيم  :، فهـو إذا روى عن ثقة: وقال ابن عدي، (٦)س، وهو صدوق  كان يقرأ من كتب النا    
صدوق : وقال ابن حجر  ،  (٨)ن مصر لم تخرج أجمع للعلوم منه       إ  يقال :وقال الحاكم ،  (٧)صالح

ورد ابن  ،  (١٠) غير ثقة   وكان مخلطاً  ،فيه غير لون من البدع    : وقال السعدي ،  (٩)عالم باألنساب 
، والَ بلغني عن أحد من الناس       سعدي ال معنى له ولم أسمع أحداً      وهذا الَّذي قَاَل ال   : عدي بقوله 

 في سعيد بن كثير بن عفير، وهو عند الناس صدوق ثقة وقد حدث عن األئمة من الناس                  كالماً
وقال ابن  ،  (١١)الْكَذبِ إلى أحد ينسبه فلم ،ثقة غير نهأ كرذُ والذي،  بدع إلى عفير بن ينسب فلم

 . (١٢)َأحاديث علَيه نكرُأ: يونس
 .  ثقة، وهو شيخ للبخاري، روى له في األصول والمتابعات:قال الباحث

 

  . باقي رجال اإلسناد ثقات-
 
 

********** 
 

                                                 

 .]٣٦/ ١١ [تهذيب الكمال في أسماء الرجال    )١(

 .]٣٦١: ص[ الجنيد سؤاالت ابن    )٢(

 .]١٨٢/ ١ [علل الدارقطني    )٣(

 .]٢٦٦/ ٨ [الثقات     )٤(

 .]٢٦٥/ ١ [المغني في الضعفاء    )٥(

 .]٥٦/ ٤ [الجرح والتعديل     )٦(

 .]٤٧٢/ ٤ [الكامل في ضعفاء الرجال    )٧(

 .]٧٥/ ٤ [تهذيب التهذيب    )٨(

 .]٢٤٠:  ص[تقريب التهذيب    )٩(

 .]٢٧٠: ص[رجال أحوال ال   )١٠(

 .]٤٧١/ ٤ [الكامل في ضعفاء الرجال   )١١(

 .]٢١٠/ ١ [تاريخ ابن يونس المصرى   )١٢(



 ٢٧٤

 

  :قال ابن األثير رحمه اهللا
ـــ( ــه) ه ــديثُ ومنْ ح قَاءــس تــا« اِلاس ت فَمــض ــابعةٌ م ــى س ــن حتَّ ــاس َأعطَ                          الن
شْب يفالع«ادَأر طَر َأنق المطَب طُون وعمتَّىو البورحالظُّه طَنَأع النَّاس مي ِإبِلَهي فاعر(١) الْم 

   )١٣١(الحديث رقم 

   قال اإلمام عبد الرنَةَ": رحمه اهللا "اق الصنعاني زيينِ عنِ اب(٢)ع  ،يدـعنِ سرِو بمع نع ،
دعـوتَ  ، يا رسوَل اللَّه    :  فَقَالَ �قَام رجٌل ِإلَى النَّبِي     : يرِه، عن ساِلمِ بنِ َأبِي الْجعد قَالَ      َأو غَ 

 رضلَى م(٣)ع نَةطُّ  (٤) بِالسغا يقَالَ       (٥) فَم بِيص ملَه يحصا يمو ،يرعب ملَه  :    النَّبِـي لَـى   �فَقَامع 
نْبيثً   " : رِ، فَقَالَ الْمغثًا منَا غَيقاس مرِيع اللَّهك (٦)اًا، ماربرِيًئا اً، مع (٧) مق اً، نَافـاجِالً  (٨)اً طَبع ،   ـرغَي 

اِئثقَالَ ،"(٩)ر  : وا، َأورطتَّى مح موالْي ى ذَِلكضا مفَم    النَّـاس طَـنتَّـى َأعةٌ حابِعتْ سضا مم
      .(١٠)" بِالْعشْبِ

 
    :تخريج الحديث
تفرد به عبد الراق الصنعانيز. 

، عن  البنائي ثَابِت من طريق-دون لفظة ابن األثير- بنحوه(١١)وأصل الحديث أخرجه البخاري 
اِلكنِ ممرفوعاً-رضي اهللا عنه-َأنَسِ ب . 

 
 
 

                                                 

 ].٢٥٨/ ٣ [النهاية في غريب الحديث واألثر)   ١(
 .سفيان بن عيينة اإلمام المشهور: هو   )٢(

 .]٤٩٤/ ٢ البلدان معجمانظر[ في العراق،  الفرات نهروهي ما كان في السهل بقرب من شرقي:   مضر )٣(
 .]٤١٠/ ١غريب الحديث للخطابي [،َأسنَتَ القوم إذا أجدبوا :  يقال، الجدب:السنَةُ   )٤(
النهاية في غريـب    [،  الصوت الَّذي يخْرج مع نَفَس النَّاِئمِ، وهو تَرديده حيثُ لَا يجِد مساغاً           هو  : الغَطيط   )٥(

 .]٣٧٢/ ٣الحديث واألثر 

 .]٣٢٠/ ٤النهاية في غريب الحديث واألثر [، المخْصب النَّاجِع: المرِيع   )٦(

النهاية في غريب   [،    مرَأني الطعام، وَأمرَأني، ِإذَا لَم يثْقُل علَى المعدة، وانحدر عنْها طَيباً          : يقَاُل: مريئاً   )٧(
 .]٣١٣/ ٤الحديث واألثر 

 .]١١٣/ ٣النهاية في غريب الحديث واألثر [، ماِلئاً ِللَْأرضِ مغَطْياً لَهاَأي: طبقاً   )٨(

 .]٢٨٧/ ٢النهاية في غريب الحديث واألثر [،َأي غير بطىء متأخِّر:   رائث )٩(
 .٤٩٠٩ ح رقم ]٩١/ ٣ [اِلاستسقَاء باب، كتاب الصالة،مصنف عبد الرزاق الصنعاني  )١٠(
 .١٠٢١ ح رقم ]٣٠/ ٢ [علَينَا والَ حوالَينَا المطَر كَثُر ِإذَا الدعاء باب، كتاب الجمعة، يصحيح البخار  )١١(



 ٢٧٥

  :دراسة رجال اإلسناد
 ، خاصة عن كبـار الـصحابة      (١)كان يرسل كثيراً   ،ثقةٌ: سالم بن أبي الجعد رافع الغطفاني     -

 . (٢)، وثوبان، وعبد اهللا بن مسعود، وعائشة الدرداءيأبعمر، وعثمان، وعلي، و :مثل
 . باقي رجال اإلسناد ثقات-

 : الحكم على الحديث
إسناده صحيح، إذا كان الرجل الذي روى عنه سالم بن أبي الجعد من غير الـصحابة الـذين                  

 . ال فالحديث إسناده ضعيفأرسل عنهم، وإ
 .وأصل الحديث عند البخاري كما في التخريج

********** 

  :قال ابن األثير رحمه اهللا
نْهميثُ ودوا« الْحتَوصى اسزعا بالمروانْقُشُوا خَي طَنه لَهَأ »ع احه ير(٣)  . م 

 )١٣٢(الحديث رقم 

ِإسحاقُ بن َأحمد بنِ جعفر، حدثَنا أبـو أسـامة          ا  حدثَنَ": رحمه اهللا "قال اإلمام ابن عدي   
 عن عمـرو بـنِ      ، عن حمزةَ الْجزرِي   ،، حدثَنا عاصم بن يوسف، حدثَنا َأبو شهابٍ       (٤)الكوفي

، قٌيق فَِإنَّه ماٌل ر   ،اًاستَوصوا بِالْمعزى خَير  "  :�قَال رسوُل اللَّه    : ، قَال  عباسٍ دينَارٍ، عنِ ابنِ  
  نَّةالْج نهو مَأنْ ،وشُواقُو   بِه طَنَهع   ةارجالْحو كالشَّو نم ،      ْأنالَى الضتَع اِل ِإلَى اللَّهالْم بَأحو  ،

  وإن الـشَّاةَ ،ا فيه موتَاكُمنُو وكَفِّ، فَلْيلْبسه َأحياُؤكُم، فَِإن اللَّه خَلَقَ الْجنَّةَ بيضاء  اض،يعليكم بالبِ و
اءضيمن    الْب اللَّه نْدع ظَمنِ  دم  َأعياودوقَاَل،  الس قَالَتَأةٌ ورا اموَل يسـتُ  ِإنِّي اِهللا رتَعـا  ابغَنَم 

 . (٦) " بِالْبِيضِ الْغَنَم (٥)فِّرِيع � اللَّه رسوُل لَها فَقَاَل تَنْمو ال وِإنَّها ورسلَها نَسلَها َأبتَغي
 
 

                                                 

/ ١٠تهذيب الكمال في أسماء الرجال ، و٣٨٢/ ١الثقات ، ومعرفة ١٨١/ ٤الجرح والتعديل انظر[  )١(
 .]٢٢٦: تقريب التهذيب ص، و١٣٢

:  ص،للعالئيجامع التحصيل، و٨٠-٧٩: لمراسيل البن أبي حاتم صا، و٧٢: العلل البن المديني ص[  )٢(
١٧٩[ . 

 ].٢٥٨/ ٣ [النهاية في غريب الحديث واألثر)  ٣(
  .]١٠/ ٥الجرح والتعديل  [،الكلبي أسامة بن اهللا عبد: هو  )٤(

 .]٢٦١/ ٣النهاية في غريب الحديث واألثر  [أي اخلطي،:  عفري )٥(
 .]٢٦٦-٢٦٥/ ٣ [لالكامل في ضعفاء الرجا  )٦(



 ٢٧٦

  :تخريج الحديث
ثالثتهم (،  (٣)، وأبو نعيم األصبهاني في تاريخ أصبهان      (٢)، والطبراني   (١)ابن أبي خيثمة  أخرجه  

 .من طريق أبي شهاب الكناني به) بنحوه
  :دراسة رجال اإلسناد

أيتهم ر: فرد الدارقطني بقوله  ، ان (٤)٣١٥، ت   البغدادي يعقوب وأب جعفر بن أحمد بن إسحاق-
 .(٥)يثنون عليه وفي حديثه أوهام

 . صدوق يهم :قال الباحث
هـ، ١٧١ت ،  الحناط الكوفي األصغر ، َأبو شهاب  عبد ربه بن نافع الكناني     وهو   :أبو شهاب -

َأبـو  : ، وقال مرةً  (٨)ابن معين ، و (٧)كان ثقةً كثير الحديث   : وثقه ابن سعد وقال   ،  (٦)بعدها: وقيل
 كثير كان ثقةً :  وقال شَيبة بن يعقوب و (٩) في كل شَيء   بن عياش  ا هاب أحب ِإلَي من أبي بكر     ش

لَا  :، وقال مرةً  (١١)، والعجلي (١٠) لم يكن بالمتين، وقد تكلموا في حفظه       ، صالحاً  رجالً ،الحديث
 ْأس بِهـ  (١٥)ن نميـر  اب، و (١٤)البزار، ووثقه   (١٣)، وذكره ابن حبان في الثقات     (١٢)ب ابـن  ال  ، وق
: أحمـد ، وقال   (١٦)مرهأبالحافظ، ولم يرض يحيى     لم يكن   : سمعت يحيى القطان يقول   : المديني

 ليس هو بالحافظ فلم يرض بذلك ولم يقـر          :ن يحيى بن سعيد يقول    إ:  له يل فق ،ما بحديثه بأس  
 .(١٧)به

                                                 

 .٤٦٦٧ ح رقم ]٢٤٣/ ٣[تاريخ ابن أبي خيثمة    )١(
 .١١٢٠١ ح رقم ]١٠٩/ ١١ [المعجم الكبير    )٢(
 .]٣٠٤/ ٢ [تاريخ أصبهان    )٣(
 .]٤٣٠/ ٧ [تاريخ بغداد    )٤(

 .]١٧٣:  ص[سؤاالت حمزة للدارقطني   )٥(

 .]٤٨٥/ ١٦[تهذيب الكمال في أسماء الرجال    )٦(

 .]٣٩١/ ٦ [الطبقات الكبرى    )٧(

 .]٤٣٧/ ١٢تاريخ بغداد ، و٤٢/ ٦الجرح والتعديل انظر[   )٨(

 .]٥٢:  ص[ رواية الدارمي-تاريخ ابن معين    )٩(

 .]٤٣٧/ ١٢ [تاريخ بغداد   )١٠(

 . المرجع السابق نفسه )١١(

 .]٧١/ ٢ [الثقات  معرفة  )١٢(

 .]١٥٤/ ٧ [الثقات   )١٣(

 .]١٢٩/ ٦[تهذيب التهذيب   )١٤(

 . المرجع السابق نفسه )١٥(

 .]٤٢/ ٦ [الجرح والتعديل   )١٦(

 .]٤٢/ ٦الجرح والتعديل ، و٣١٣: سؤاالت أبي داود لإلمام أحمد صانظر[  )١٧(



 ٢٧٧

 : الموصـلي  ماربن ع اوقَاَل  ،  (٢)صالح الحديث :  أبو حاتم  ، وقال (١)ليس بالقوي : وقَال النَّسائي 
  ي ا كَانِإنَّم يهيشرب النَّبِيذ   إ ، من أجل النَّبِيذ   ،طعن ف (٥)، والذهبي (٤)بن خراش ، وقال ا  (٣)نه كَان: 

 صدوق  :وقال الساجي ،  (٦)صدوق وليس بذاك الحافظ   : ، وقال الذهبي في موضعٍ آخر     صدوق
 ليس بالحافظ   :أبو أحمد وقال الحاكم   ،  (٨)يخطىءو صدوق يهم :  األزدي ، وقال (٧)يهم في حديثه  

 .(١٠)صدوق يهم: ، وقال ابن حجر(٩)عندهم
 .   صدوق يهم:قال الباحث

ـ     بن َأبي حمزة، واسمه ميمون،     حمزة:  واسمه  الجزري حمزة- : ، وهـو  يبيصالجـزري النَّ
 .(١١)متروك متهم بوضع األحاديث

 . باقي رواة اإلسناد ثقات-
 

 : الحكم على الحديث
 :إسناده ضعيف جداً، فيه

 .متروك متهم بوضع األحاديث:  حمزة الجزري-
 . في كنز العمال(١٤) نديوضعفه عالء الدين اله  موضوع،:(١٣)، واأللباني(١٢)وقال الهيثمي

 

********** 

                                                 

 .]٤٨٨/ ١٦ [تهذيب الكمال في أسماء الرجال  )١(

 .]٤٢/ ٦ [الجرح والتعديل   )٢(

 .]١٦١:  ص[، البن شاهينتاريخ أسماء الثقات  )٣(

 .]٤٣٧/ ١٢ [تاريخ بغداد    )٤(

 .]٦١٩/ ١[الكاشف   )٥(

 .]٣٧٠/ ١ [المغني في الضعفاء  )٦(

 .]١٢٩/ ٦[تهذيب التهذيب   )٧(

 . المرجع السابق نفسه  )٨(

 . المرجع السابق نفسه  )٩(

 .]٣٣٥:  ص] تقريب التهذيب)١٠(

، ١٩٢/ ١غني في الـضعفاء  الم، و٣٥١/ ١الكاشف   و ٣٢٣/ ٧ تهذيب الكمال في أسماء الرجال       انظر [)١١(
 .]٢٨/ ٣تهذيب التهذيب ، و١٧٩: وتقريب التهذيب ص

 .]٦٦/ ٤ [مجمع الزوائد ومنبع الفوائد  )١٢(

 .]٦٢٠/ ١ [سلسلة األحاديث الضعيفة   )١٣(

  .]٣٢٦/ ١٢ [، للهنديكنز العمال  )١٤(



 ٢٧٨

  :قال ابن األثير رحمه اهللا
 عن الصلَاة  ينْه مل »اإلبِل َأعطَان في تُصلُّوا ولَا ،الغَنَم مرابضِ في صلُّوا« الْحديثُ ومنْه) هـ(

 مـع  والصالةُ فيها، بالصالة أمر وقَد ،الغَنَم مرابض في موجودةٌ فإنَّها النَّجاسة، جِهة من فيها
 نيـؤم  ولَا رؤسها رفَعت شَرِبت فَِإذَا المنْهل في تَزدحم الِْإبَِل َأن َأراد وِإنَّما تَجوز، لَا النجاسة

نفارِها مقها ني وتَفَرف عِ ذَِلكضولِّي فتُْؤذي الْمصا، المهنْدتُلْهيه  ع َأو نه، عصالت ـسه  َأوتُنَج 
 (١) . أبواِلها برشَاش

 )١٣٣(الحديث رقم 

آدم، عن َأبِي   حدثَنَا يحيى بن    :  قَالَ ،(٢) حدثَنَا َأبو كُريبٍ   ":رحمه اهللا "قال اإلمام الترمذي  
 : �قَاَل رسوُل اللَّه :  قَاَل�، عن َأبِي هريرةَ(٤)، عن ابنِ سيرِين(٣)بكْرِ بنِ عياشٍ، عن هشَامٍ

  .(٥)" ولَا تُصلُّوا في َأعطَانِ اِإلبِِل، صلُّوا في مرابِضِ الغَنَمِ" 
 

   :تخريج الحديث
 . صالح، عن أبي هريرة به، من طريق ذكوان أبي بمثله(٦)أخرجه الترمذي

) هم بنحـوه  خمست(،  (١١)، والبيهقي (١٠)، وابن حبان  (٩)، والدارمي (٨)، وأحمد (٧)وأخرجه ابن ماجه  
 .من طريق يزيد بن زريع

                                                 

 ].٢٥٩-٢٥٨/ ٣ [النهاية في غريب الحديث واألثر)   ١(
 .]٥٠٠: تقريب التهذيب ص[، انيدمالء بن كريب الهمحمد بن الع:   هو )٢(

 .]٥٧٢: تقريب التهذيب ص[،هشام بن حسان األزدي:   هو )٣(
 .محمد بن سيرين، مولى أنس بن مالك: هو   )٤(

-١٨٠/ ٢ [اِإلبِِل وَأعطَانِ الغَنَمِ، مرابِضِ في الصلَاة في جاء ما باب، كتاب الصالة،سنن الترمذي    )٥(
 .٣٤٨ ح رقم ]١٨١

-١٨٠/ ٢ [اِإلبِِل وَأعطَانِ الغَنَمِ، مرابِضِ في الصلَاة في جاء ما باب، كتاب الصالة،سنن الترمذي    )٦(
 .٣٤٩ ح رقم ]١٨١

 ح ]٢٥٢/ ١ [مِالْغَنَ ومراحِ الِْإبِِل، َأعطَانِ في الصلَاةَ باب، كتاب المساجد والجماعات، سنن ابن ماجه   )٧(
 .٧٦٨رقم 

 .٩٨٢٥ ح رقم  ]٥١١/ ١٥ [مسند أحمد    )٨(
 .١٤٣١ ح رقم ]٨٧٤/ ٢ [الِْإبِِل ومعاطنِ الْغَنَمِ مرابِضِ في الصلَاة باب، كتاب الصالة،سنن الدارمي   )٩(
جعلَت الَْأرض "وِله صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم ذكْر التَّخْصيصِ الثَّاِلث الَّذي يخُص عموم قَ، صحيح ابن حبان  )١٠(

 . ١٧٠٠ ح رقم ]٥٩٩/ ٤["كُلُّها مسجِدا
/ ٢ [الْغَنَمِ مراحِ دون الِْإبِِل، َأعطَانِ في الصلَاة كَراهية باب، كتاب الصالة، السنن الكبرى للبيهقي   )١١(

 .٤٣٥٥ ح رقم ]٦٢٩



 ٢٧٩

: كالهما( من طريق أبي بكر بن عياش،       ) بنحوهكالهما  (،  (٢)، والبغوي (١)وأخرجه ابن خزيمة  
 .عن هشام بن حسان به )   بن عياشوأبو بكر ،زريعبن  يزيد

 
  :دراسة رجال اإلسناد

 .  جميع رجال اإلسناد ثقات-
 : الحكم على الحديث

 .(٦)، واأللباني(٥)، واألعظمي(٤)، وشعيب األرنوؤط(٣)صححه الترمذيوإسناده صحيح، 

********** 

  :قال ابن األثير رحمه اهللا
 ،الـشَّعرِ  المنْمرِقُ المنْتن: المعطُون »عنُقي فََأدخَلْتُه عطُوناًم (٧)إهاباً أخَذت« علي حديث وفي
 (٨)  . الدباغ في شَعره وأنْتَن مرق ِإذَا: ومعطُون عطن فَهو الجلد عطن :يقَاُل

  )١٣٤(الحديث رقم 

ثَنَا يونُس بن بكَيرٍ، عن محمد بنِ       حد:  قَالَ (٩)حدثَنَا هنَّاد ": رحمه اهللا "قال اإلمام الترمذي  
حدثَني من، سمع علي بن     : حدثَنَا يزِيد بن زِياد، عن محمد بنِ كَعبٍ القُرظي قَالَ         : ِإسحاقَ قَالَ 
 ،اً معطُون اًَأخَذْتُ ِإهاب  وقَد   �للَّه  خَرجتُ في يومٍ شَات من بيت رسوِل ا       : "  يقُولُ �َأبِي طَاِلبٍ 

   طَهستُ وبوي فَجنُقع خَلْتُهفََأد       ِإنِّي لَشَدبِخُوصِ النَّخِْل، و تُهمزي فَحطستُ ودشَدو ،ـوعِ  يدالج ، 
       وِل اللَّهسر تيي بف كَان لَوو�نْهتُ مملَطَع امتُ َألْتَ، طَعجًئا فَخَرشَي سي ،مف يودهتُ بِيررفَم 

    ةكَري بِبقسي وهو اٍل لَه(١٠)م لَه ،      اِئطي الحف ةثُلْم نم هلَيتُ ع؟     :  فَقَالَ ، فَاطَّلَعابِـيرا َأعي ا لَكم
وه فَكُلَّما  دخَُل فَفَتَح فَدخَلْتُ فََأعطَاني دلْ    نَعم، فَافْتَحِ الباب حتَّى أَ    : هْل لَك في كُلِّ دلْوٍ بِتَمرة؟ قُلْتُ      

                                                 

 .٧٩٥ ح رقم ]٨/ ٢ [الِْإبِِل معاطنِ في الصلَاة عنِ النَّهيِ باب، كتاب الصالة،خزيمةصحيح ابن   )١(
 .٥٠٣ ح رقم ]٤٠٣/ ٢ [اِإلبِِل وَأعطَانِ الْغَنَمِ مرابِضِ في الصالة باب، كتاب الصالة، شرح السنة )٢(
 .٣٤٨ ح رقم ]١٨١-١٨٠/ ٢ [سنن الترمذي  )٣(

 .٩٨٢٥ ح رقم  ]٥١١/ ١٥ [ شعيب األرنوؤط: ، بتحقيقدمسند أحم  )٤(

 .٧٩٥ ح رقم ]٨/ ٢ [األعظمي : ، بتحقيقصحيح ابن خزيمة  )٥(

 .]٣٠٣/ ١ [حيح الجامع الصغير وزيادته ص )٦(
 .]٨٣/ ١النهاية في غريب الحديث واألثر [،يقَاُل ِللْجِلْد ِإهاب قَبَل الدبغِ: اإلهاب  )٧(

 ].٢٥٩/ ٣ [في غريب الحديث واألثرالنهاية )  ٨(
 .هناد بن السري:   هو )٩(

 .]١٤٩/ ١النهاية في غريب الحديث واألثر انظر[،يستَقَى علَيها الْماءهي خشبة مستديرة : البكرة  )١٠(



 ٢٨٠

حسبِي فََأكَلْتُها ثُم جرعتُ    :  حتَّى ِإذَا امتَلََأتْ كَفِّي َأرسلْتُ دلْوه وقُلْتُ       ، َأعطَاني تَمرةً  اًنَزعتُ دلْو 
 .(١) " فيه � رسوَل اللَّه من الماء فَشَرِبتُ ثُم جِْئتُ المسجِد، فَوجدتُ

 
    :تخريج الحديث

 .تفرد به الترمذي 
 

   :دراسة رجال اإلسناد
، ت  الكـوفي  الجمـال  كيـر ب أبـو  :قـال وي،  بكر أبو ،بانييالشَّ واصل بنس بن بكَيرٍ    يونُ-

 ثقـة    هو اليوم  :وقال ابن عمار  ،  )٥(ر نمي ، وابن (٤)، وابن شاهين  )٣(، وثقه ابن معين   )٢(هـ١٩٩
 أنه كان مع جعفـر بـن        إال ؛ صدوقاً ان ثقةً ك :قال يحيى بن معين   ، و )٦ ( الحديث  أصحاب عند

 ثـم   . كذب : فقال ،كذا وكذا ب يرمونه بالزندقة    نهمإا فقال له رجل      وكان موسر  ،يحيى البرمكي 
، يـه  فذهبا يتكلمان ف،ا فلم يعطهما وسأاله كتاب، رأيت ابني أبي شيبة أتياه فأقصاهما  :قال يحيى 

وقال أبو  ،  )٩(، وذكره ابن حبان في الثقات     )٨ ( قد كتبت عنه   : وقال أبو خيثمة   ،)٧ (قد كتبت عنه  و
 في الحـديث    أما:  ينكر عليه ؟ فقال    يء أي ش  :عنهسئل أبو زرعة    ، و )١٠ (محله الصدق : حاتم
أمـره لميلـه عـن      ثبت في   ت ينبغي أن ي   :وزجانيالجإبراهيم بن يعقوب    وقال   ،)١١ (علمهأفال  

 .)١٢(لطريقا
 
 

                                                 

-٦٤٥/ ٤ [وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى اللَّه رسوِل عن والْورعِ والرقَاِئق الْقيامة صفَة َأبواب، سنن الترمذي   )١(
 .٢٤٧٣ ح رقم ]٦٤٦

 ].٤٩٣ / ٣٢ [ في أسماء الرجالتهذيب الكمال   )٢(
 ].٢٧٤ / ٣ [تاريخ ابن معين رواية الدوري   )٣(
 .]٢٦٤:  ص[تاريخ أسماء الثقات   )٤(

 .]٥٢٥/ ٨[الكامل في ضعفاء الرجال   )٥(

 .]٤٣٥/ ١١ [تهذيب التهذيب   )٦(

 .]٢٩٨:  ص[سؤاالت ابن الجنيد   )٧(
 .   المرجع السابق نفسه)٨(

 ].٧/٦٥١[    الثقات )٩(

 ].٢٣٦ / ٩ [الجرح والتعديل  )١٠(

 .  المرجع السابق نفسه)١١(
 ].١/١٣٨[    أحوال الرجال )١٢(



 ٢٨١

 وقال أحمـد    ،)١ ( الصدق أهلوهو عندهم من     ؛ ال يحدث عنه   ي كان ابن المدين   :وقال الساجي  
 وكـان   :قال الـساجي  و،  )٢ ( وقد كتبت عنه   ! عنه وأنفرهمزهد الناس فيه    أ ما كان    :بن حنبل ا

 ، وقـال فـي    (٤)الحافظب:  ووصفه الذهبي  ،)٣ (ا إال أنه كان يتبع السلطان وكان مرجئً       ؛صدوقا
 .(٦)صدوق يخطىء:  وقال ابن حجر،(٥) شيعي مشْهورصدوقٌ: موضعٍ آخر
 ، يعنى هو وأبوه   ؛ وبعض الناس يضعفونهما   ،بكر بن يونس بن بكير ال بأس به       : وقال العجلي 

 فيوصـله بـن إسـحاق     ا يأخذ كالم    ؛ ليس هو عندي حجة    : داود بوأ، وقال   )٧ (وهم األكثرون 
 .)١٠ ( ضعيف: وقال في موضع آخر،)٩ (يس بالقوي ل:وقال النسائي، )٨ (باألحاديث

 صدوق، وإنما تكلم فيه لمذهبه في اإلرجاء ودخوله على السلطان، وأما تضعيف             :قال الباحث 
 .النسائي له، ففيه تشدد

 
-محمد ب إِ ن ساقَح نِب ي ارٍس الم دنلكنـه    حسن الحديث  ،صدوق :وهو ،(١١)سبقت دراسته : ي ،

، التي ال بـد  )١٢( ذكره ابن حجر في الرابعة من طبقات المدلسين التدليس، وقدمدلس مكثر من 
 .أن يصرح فيها بالسماع، ولقد صرح بالسماع من شيخه في الحديث

 
 . باقي رجال اإلسناد ثقات-

 : الحكم على الحديث
  :إسناده ضعيف، فيه

- يظبٍ القُرنِ كَعب دمحمجهول يحدث عن م. 

                                                 

 .]٤٣٦/ ١١ [تهذيب التهذيب   )١(

 .    المرجع السابق نفسه)٢(

 .   المرجع السابق نفسه)٣(

 .]٤٠٢/ ٢ [الكاشف    )٤(

 .]٧٦٥/ ٢[المغني في الضعفاء     )٥(

 .]٦١٣:  ص[تقريب التهذيب    )٦(

 ].٢٥٣ / ١[الثقات     معرفة )٧(

 ].٤٩٦ / ٣٢ [ في أسماء الرجالتهذيب الكمال    )٨(

 ..    المرجع السابق نفسه)٩(

 ].٣٢/٤٩٧[    نفس المرجع السابق)١٠(
 .٢١انظر  حديث رقم )   ١١(

 ].٥١ص  [طبقات المدلسين   )١٢(



 ٢٨٢

 .(٢)، وضعفه األلباني(١)هذَا حديثٌ حسن غَرِيب:  عليه الترمذي بقوله عقبوالحديث
 وردان، عن كَعبِ بـنِ      موسى بنِ  بنحوه، من طريق     (٣)شاهد حسن أخرجه الطبراني   وللحديث  

 . (٦)، واأللباني(٥)وحسنه الهيثمي،  مرفوعاً-رضي اهللا عنه-(٤) ةعجر
 

********** 

 :رحمه اهللاقال ابن األثير 
 (٧)  . »عطنَة هبالْبيت ُأ وفي«عمر حديثُ ومنْه] هـ[ 

 )١٣٥(الحديث رقم 

 (٨)َأخْبرنَا عمرو بن عاصمٍ الْكلَابِي، َأخْبرنَا َأبو الَْأشْهبِ       ": رحمه اهللا "اإلمام ابن سعد  قال  
 فَرآه علَى حصيرٍ َأو     � علَى رسوِل اللَّه     �دخََل عمر بن الْخَطَّابِ   :  قَالَ سمعتُ الْحسن : قَاَل

فَبكَـى  :  قَـالَ  ةٌنَب عط وفي الْبيت ُأه  :  قَاَل ُأراه قَد َأثَّر بِجنْبِه قَالَ      - َأبو الَْأشْهبِ شَك     -سرِيرٍ  
َأنْتَ نَبِي اللَّه وكسرى وقَيصر علَى َأسرة الذَّهبِ قَاَل يـا           :  قَالَ ،ر؟ما يبكيك يا عم   : عمر فَقَالَ 

رمةُ": عرلَنَا الْآخا ونْيالد ملَه تَكُون ى َأنضا تَر(٩)" َأم.  
  :تخريج الحديث

 مطـوالً، مـن     (١٠)"صلى اهللا عليه وسلم   " في تركة النبي   إسحاق بن حمادأخرجه أبو إسماعيل    
  بن مسلم،عن ِإسماعيَل في الزهد بنحوه، (١١)هناد بن السريوأخرجه ، زِياد بنِ الْمعلَّىطريق 

                                                 

، والمراد بالحسن عند الترمذي الحسن لغيره، الذي كان أصله ٢٤٧٣ ح رقم ]٦٤٥/ ٤ [سنن الترمذي)   ١(
 .ضعيفاً، وارتقى من طرق أخرى

 .]٢٨١: ضعيف سنن الترمذي ص، و٢١/ ٢ضعيف الترغيب والترهيب انظر[   )٢(
 .٧١٥٧ ح رقم ]١٦٠/ ٧ [المعجم األوسط   )٣(

 تََأخَّر ِإسلَامه ثُم َأسلَم، وشَهِد الْمشَاهد، صحابي جليل،كَعب بن عجرةَ َأبو محمد الَْأنْصارِي السلَمي،:   هو )٤(
/ ٥عرفة الصحابة ألبي نعيم م[،وهو الَّذي نَزلَتْ فيه بِالْحديبِية الرخْصةُ في فدية الْمحرِمِ ِإذَا مسه الَْأذَى

٢٣٧٠[. 
 .]٣١٣/ ١٠ [مجمع الزوائد ومنبع الفوائد    )٥(

 .]١٥٠/ ٣ [صحيح الترغيب والترهيب    )٦(

 ].٢٥٩/ ٣ [النهاية في غريب الحديث واألثر)    ٧(
 .]١٤٠: تقريب التهذيب ص[،جعفر بن حيان السعدي أبو األشهب:    هو )٨(
 .]٤٦٦/ ١[الطبقات الكبرى     )٩(

  .]٧٨: ص[ ، ألبي إسماعيل حماد بن إسحاق"صلى اهللا عليه وسلم"تركة النبي   )١٠(

 .]٣٨١/ ٢ [النَّبِي معيشَة باب، الزهد لهناد بن السري   )١١(



 ٢٨٣

  .عن الحسن البصري به)  ِإسماعيَل والْمعلَّى :كالهما( 
  :دراسة رجال اإلسناد

، قال  (١)هـ٢١٣، ت   صرِي، أبو عثمان الب   عمرو بن عاصم بن عبيد اهللا بن الوازع الكالبي        -
، وذكره ابن حبـان  (٣) ووثقه ابن سعد،(٢) كتبت عن حماد بن سلمة بضعة عشر ألفا     :عن نفسه 
 :الـذهبي ، ووصـفه    (٦)ليس به بأس  : وقَال النَّسائي ،  (٥) صالح :، وقال ابن معين   (٤)في الثقات 

ـ :وقال ابن حجر  ،  (٨)صدوق مشْهور : ، وقال في موضعٍ آخر    (٧)الحافظب دوق فـي حفظـه     ص
 .(١٠)ال أنشط بحديثه: ، وقال أبو داود(٩)شيء

 . صدوق حسن الحديث:قال الباحث
-الحسوهو ن  :الحسن ب بِ أَ ن ي الحنِس الب رِصت.  األنـصاري مـوالهم    ، واسم أبيه يسار   ،ي 

  الطبقة ، وذكره ابن حجر في    (١١)ا ويدلس  وكان يرسل كثير   ،ثقة فقيه فاضل مشهور   هـ،  ١١٠
  .(١٣) مرسلة-رضي اهللا عنه-، وروايته عن عمر بن الخطاب)١٢(ية من طبقات المدلسينالثان

 . باقي رجال اإلسناد ثقات- 
 : الحكم على الحديث
ـ يرِص البنِسي الحبِ َأن ب فالحسن: اإلرسال -:إسناده ضعيف، فيه   ٌل عـن عمـر بـن    ، مرس

، عبيد بنِ حنَـين والً، من طريق  مط(١٤) البخاري شاهد عند وللحديث  -رضي اهللا عنه  -الخطاب
 . مرفوعاً-رضي اللَّه عنْهما-ابن عباسٍ عن 

                                                 

 .]٨٧/ ٢٢ [تهذيب الكمال في أسماء الرجال   )١(

 .]٨٠/ ٢ [الكاشف   )٢(

 .]٣٠٥/ ٧ [الطبقات الكبرى    )٣(

 .]٤٨١/ ٨ [ت الثقا   )٤(

 .]٢٥٠/ ٦ [الجرح والتعديل    )٥(

 .]٨٩/ ٢٢[تهذيب الكمال في أسماء الرجال    )٦(

 .]٨٠/ ٢ [الكاشف   )٧(

 .]٤٨٥/ ٢ [المغني في الضعفاء   )٨(

 .]٤٢٣:  ص[تقريب التهذيب    )٩(

 .]٢٣٦: ص[سؤاالت أبي عبيد اآلجري أبا داود السجستاني    )١٠(

 .]١٦٠: ص [تقريب التهذيب)  ١١ (

 ].٢٩ص [طبقات المدلسين   )١٢(

 .]١٦٢:  ص[جامع التحصيل   )١٣(

 ح ]١٥٦/ ٦ " [١:  آيةالتحريم"} َأزواجِك مرضاةَ تَبتَغي {باب، كتاب تفسير القرآن، صحيح البخاري   )١٤(
 .٤٩١٣رقم 



 ٢٨٤

  :قال ابن األثير رحمه اهللا
 َأنَّه َأي »َأحد يعرِفْه لَم الحقُّ تُعوطي فَِإذَا« -وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى- صفَته في) هـ (﴾عطَا﴿

كَان نم خُلُقا النَّاسِ سنأح عم ،ابِهحا َأصم لَم راً يقض حتعري اٍل لَهمبِِإه طاٍل َأوإب َأو  ،إفْـساد 
 التَّنـاولُ : والتَّعـاطي  ،الحقِّ لنُصرة ذَِلك كلُّ عرفه، من أنْكَره حتَّى وتَغير تَنَمر ذَِلك رأى فَِإذَا

 (١)  . أخَذَه وتَنَاوله ِإذَا يعطُوه الشيء عطَا ء، منالشَّي علَى والجراءة

 
 )١٣٦(الحديث رقم 

 َأخْبرنَا  ،(٢)َأخْبرنَا ماِلك بن ِإسماعيَل َأبو غَسان النَّهدي      ": رحمه اهللا "قال اإلمام ابن سعد   
جثَ       مدح ،يلجنِ الْعمحالر دبنِ عب رمع نب يع        ـييمالَةَ التَّمنٍ ِلَأبِي هنِ ابكَّةَ عٌل، بِمجي رنِ ،نع

سَألْتُ خَاِلي هنْد بن َأبِي هالَةَ التَّميمي وكَان وصافًا عن حلْية، رسوِل اللَّه             : الْحسنِ بنِ علي قَالَ   
ـ  �كَان رسوُل اللَّه    : تَعلَّقُ بِه فَقَالَ   وَأنَا َأشْتَهِي َأن يصفَ ِلي منْها شَيًئا أَ        � ـ  اً فَخْم  ،(٣)اً مفَخَّم

 ، عظيم الْهامة  ،(٥) وَأقْصر من الْمشَذَّبِ   (٤) َأطْوَل من الْمربوعِ   ِ،يتَلَْألَُأ وجهه تَلَْألَُؤ الْقَمرِ لَيلَةَ الْبدر     
كَـان  : قُلْتُ صفْ ِلي منْطقَه قَـالَ :  قَالَ .....،فَلَا وِإلَّـا  فُرقَ تُهعقيص انْفَرقَتْ نِإ رجَِل الشَّعر 
   وُل اللَّهسر�    ةكْرالْف اِئمانِ دزلًا ِللَْأحتَواصةٌ   ، ماحر تْ لَهسلَي ،     ةاجرِ حي غَيف تَكَلَّمطَوِيـَل   ، لَا ي 

كْتالس،   خْتيو الْكَلَام حفْتَتي  هاقبَِأشْد هير          ،(٦)ملَـا تَقْـصوَل وٌل لَا فُضعِ الْكَلَامِ، فَضاموبِج تَكَلَّميو ،َ 
 لَا يـذم ذَواقًـا ولَـا        ، منْها شَيًئا  مةَ وِإن دقَّتْ لَا يذم     يعظِّم النِّع  ، لَيس بِالْجافي ولَا الْمهِينِ    (٧)دمثًا

هحدما     لَا تُ  ،يلَه ا كَانما ونْيالد هبغْض،      دَأح رِفْهعي قَّ لَمالْح يوطفَِإذَا تُع،      ءشَـي بِهِلغَض قُمي لَمو 
 ِإذَا َأشَار َأشَـار بِكَفِّـه كُلَّهـا وِإذَا تَعجـب     ، ولَا ينْتَصر لَها ، لَا يغْضب ِلنَفْسه   ُ،حتَّى ينْتَصر لَه  

    .(٨).........." ،لَّبهاقَ
 

                                                 

 ].٢٥٩/ ٣ [النهاية في غريب الحديث واألثر)   ١(
األنساب [، اليمنموضع بنهد ، وهذه النسبة إلى بني نهد، وهو نهد بن زيد بن ليث، بفتح النون: النهدي   )٢(

 ].٥٤١ / ٥للسمعاني 
الفَخَامة : وقيَل، في الصدورِ والعيون، ولَم تَكُن خلْقَته في جِسمه الضخامة معظَّماًَأي عظيماً:   فخماً مفخماً )٣(

هِهجي وف :تامو لُهابةنُباِل والمهمالْج عم ٤١٩/ ٣النهاية في غريب الحديث واألثر [،لَاُؤه[. 
 .]١٩٠/ ٢النهاية في غريب الحديث واألثر [، هو بين الطَّوِيِل والْقَصيرِ:الْمربوعِ   )٤(

 .]٤٨٩/ ١غريب الحديث البن قتيبة [، الطَّوِيل الْباِئن:المشذب   )٥(

 .]٤٥٣/ ٢النهاية في غريب الحديث واألثر [،  جوانب الفَم، وِإنَّما يكون ذَِلك لرحب شدقَيه:الَْأشْداقُ   )٦(
/ ١غريب الحديث البن قتيبة [،الدمث من الرجال السهل اللين وهو من الدمث مْأخُوذ وهو اَألرض اللينة    )٧(

٥٠٣[. 

 .]٤٢٥-٤٢٢/ ١ [الطبقات الكبرى     )٨(



 ٢٨٥

   :تخريج الحديث
 مختـصراً،   (٢)وابن أبي الـدنيا فـي الهـم والحـزن          بنحوه،   (١)أخرجه الترمذي في الشمائل   

مختصراً، " صلى اهللا عليه وسلم " في أخالق النبي   (٤) الشيخ األصبهاني  وأب بنحوه ، و   (٣)واآلجري
من طريق سفيان بن    ) بعتهمس(مختصراً،  (٧)ي بنحوه، والبغو  (٦) بنحوه، وابن عدي   (٥)وابن حبان 

، (١١)، وأبـو نعـيم األصـبهاني      (١٠)، والطبرانـي  (٩)، وابـن قـانع    (٨)، وأخرجه الفسوي  وكيع
 (١٣)من طريق مالك بن إسماعيل، وأخرجه ابـن أبـو عاصـم      ) خمستهم بنحوه (،  (١٢)والبيهقي

عمـرو  ، وسماعيلمالك بن إ، و سفيان بن وكيع:ثالثتهم( بنحوه، من طريق عمرو بن محمد،    
بنحوه، من طريق محمود بن  (١٤)وأخرجه ابن عساكرعن جميع بن عمر عن رجل، ) بن محمد

)  الرجل، ومحمود بن علي    :كالهما(،  -وهو متابع للرجل الذي روى عنه جميع بن عمر        -علي
 . ألبي هالة بهعن ابنٍ

   :دراسة رجال اإلسناد
-جنِ       ممحد الربن عر بمن عو بكر  ،عجلياليع بقـال  ، و (١٦)، ذكره ابن حبان في الثقات     (١٥) َأب

 .(١٨)أخشى أن يكون كذاباً: ، وقال أبو داود(١٧) كان فاسقاً:أبو نعيم الفضل بن دكين
                                                 

ح رقم  ]٢٧٦: ص[وسلَّم علَيه اُهللا صلَّى اللَّه رسوِل تَواضعِ في جاء ما  باب ،الشمائل المحمدية للترمذي      )١(
٣٣٧. 

 .١ح رقم ]٢٧:  ص[الْفكْرة داِئم الَْأحزانِ متَواصُل، باب الهم والحزن البن أبي الدنيا  )٢(
 خَصه الَّتي الْجميلَة الْحميدة وَأخْلَاقه وسلَّم علَيه اُهللا صلَّى اللَّه رسوِل خَلْق صفَة باب،الشريعة لآلجري  )٣(

الَى اللَّها تَع١٠٢٢ ح رقم ]١٥٠٨/ ٣ [بِه. 
 .٢٠٣ح رقم  ]٩/ ٢ [لَّموس علَيه اُهللا صلَّى وَألْفَاظه منْطقه صفَةُ، باب  أخالق النبي ألبي الشيخ األصبهاني)٤(
 .]١٤٥/ ٢ [ذكر وصف رسول اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم، الثقات   )٥(

 .]٤١٩/ ٢[لكامل في ضعفاء الرجال  ا )٦(
 .٣٧٠٥ ح رقم ]٢٦٩/ ١٣ [وسلَّم علَيه اُهللا صلَّى صفَاته جامع باب، كتاب الفضائل، شرح السنة   )٧(
 .]٢٨٤/ ٣[عرفة والتاريخ الم  )٨(
 .]١٩٥/ ٣[معجم الصحابة البن قانع   )٩(
 .٤١٤ح رقم ]١٥٥/ ٢٢ [المعجم الكبير  )١٠(

 . ٦٥٥٣ ح رقم ]٢٧٥١/ ٥ [معرفة الصحابة ألبي نعيم  )١١(
 .١٣٦٢ ح رقم ]٢٤/ ٣ [وخُلقه-صلى اهللا عليه وسلم-، فصل في خلق رسول اهللاشعب اإليمان  )١٢(

 .١٢٣٢ ح رقم ]٤٣٨/ ٢ [ني اآلحاد والمثا  )١٣(
 .]٣٣٨/ ٣ [تاريخ دمشق   )١٤(
 .]١٢٢/ ٥ [تهذيب الكمال في أسماء الرجال  )١٥(

 .]١٦٦/ ٨ [الثقات   )١٦(

 .]١١١/ ٢تهذيب التهذيب ، و٤٢١/ ١ميزان االعتدال انظر[  )١٧(

 .]٤٢١/ ١ [ميزان االعتدال   )١٨(



 ٢٨٦

 .(٢)ضعيف رافضي: وقال ابن حجر، (١) يكْتب حديثه ولَيس بِالْقَوِي، بْأس بِهالَ:قال العجليو
 .ضعيف جداً :قال الباحث

 َأبو عبد اللَّه التميمي، من ولد َأبِي هالة النباش بن زرارة، زوج             ،يزيد بن عمر  : اسمه و رجل-
ال يتابعه إال من هو دونه أو : ، وقال العقيلي(٤)، ذكره ابن حبان في الثقات(٣)خديجة بنت خويلد

   .(٧)مجهول: ، وقال ابن حجر(٦)لَا يصح حديثه:، وقال الذهبي(٥)مثله
 . الحالمجهول:  ثقال الباح

 .(٨)ال يعرف: ، قال الذهبي ابن ألبي هالة-
 . مجهول: قال الباحث

 . باقي رجال اإلسناد ثقات-

 : الحكم على الحديث
 :، فيه جداًإسناده ضعيف

- جر ممن عجداًضعيف: العجلييع ب . 
 .لتخريج، مجهول، ولقد توبع كما عند ابن عساكر كما في ايزيد بن عمر:  رجل واسمه-
 .مجهول، ولم يتابع:  ابن ألبي هالة -

 لَيس لَه في    هِإسنَاد: ، وابن حبان وقال   (٩) في إسناد حديثه   متكلم: والحديث ضعفه البخاري وقال   
قْع(١١)، والهيثمي(١٠)الْقَلْبِ و. 

 ، وأوتيـت  بعثْـتُ -بلفـظ  كالهما دون لفظة ابن األثير،    (،  (١٢)وللحديث شاهد أخرجه الشيخان   
 . مرفوعاً-رضي اهللا عنه- هريرةي َأبعن ،سعيد بن المسيبمن طريق ) -الكَلمِ بِجوامعِ

                                                 

 .]٢٧٢/ ١ [الثقات  معرفة  )١(

 .]١٤٢: ص [تقريب التهذيب  )٢(

 .]٢٣/ ٣٤ [تهذيب الكمال في أسماء الرجال  )٣(

 .] ٦٢٦/ ٧[الثقات   )٤(

 .]٣٨٥/ ٤ [الضعفاء الكبير   )٥(

 .]٧٥٢/ ٢ [المغني في الضعفاء  )٦(

 .]٦٥٤: ص[تقريب التهذيب   )٧(

 .]٥٩٧/ ٤ [ميزان االعتدال  )٨(

 .]١٣٨: ص[الضعفاء الصغير للبخاري انظر )٩(

 .]١٤٥ /٢ [الثقات   )١٠(

 .]٢٧٨/ ٨ [مجمع الزوائد ومنبع الفوائد  )١١(

، كتاب  صحيح مسلم، و٧٠١٣ ح رقم ]٣٦/ ٩ [اليد في المفَاتيحِ باب، كتاب التعبير، صحيح البخاري[  )١٢(
 .٥٢٣ ح رقم ]٣٧٢/ ١ [وطهورا مسجدا األرض لي جعلت بابالمساجد ومواضع الصالة، 



 ٢٨٧

  :قال ابن األثير رحمه اهللا
 تَنَاولُـه  َأي »حقٍّ بغَيرِ َأخيه عرض الرجِل عطْو الربا أربى ِإن« هريرةَ َأبِي حديثُ ومنْه) س(

 (١)  . حوِهونَ بالذَّم

 .بلفظ مقاربلم أعثر عليه بنفس لفظة ابن االثير، وعثرت عليه ، )١٣٧(الحديث رقم 

، حـدثَنَا  (٢) حدثَنَا محمد بن عوف، حدثَنَا َأبـو الْيمـانِ   ":رحمه اهللا "قال اإلمام أبو داود   
بي(٣)شُع      يسَأبِي ح نب اللَّه دبثَنَا عدح ،        دينِ زب يدعس نع ،قاحسم نفَُل بثَنَا نَودـنِ   �نٍ، حع ،
 قَاَل�النَّبِي  : "ِإن نا مبى الربي َأرطَالَةَ فتضِ اِلاسرمِ علسقٍّ الْمرِ ح(٤)" بِغَي.  

   :تخريج الحديث
، (٩)لبيهقـي فـي شـعب اإليمـان       ، وا (٨)، والطبراني (٧)، وابن قانع  (٦)، والبزار (٥)أخرجه أحمد 

  .من طريق أبي اليمان به) جميعهم بنحوه(،(١٢)وابن عساكر،(١١)والخطيب البغدادي،(١٠)واآلداب
  :دراسة رجال اإلسناد

 . جميع رجال اإلسناد ثقات-

 : الحكم على الحديث
 .(١٥)، واأللباني(١٤)، وشعيب األرنوؤط(١٣)إسناده صحيح، صححه الهيثمي

********** 

                                                 

 ].٢٥٩/ ٣ [ واألثرالنهاية في غريب الحديث)   ١(
 .الحكم بن نافع: هو   )٢(

 .]٢٦٧: تقريب التهذيب ص[،شعيب بن أبي حمزة األموي: هو   )٣(

 .٤٨٧٦ ح رقم ]٢٦٩/ ٤ [الْغيبة في باب، كتاب األدب،سنن أبي داود   )٤(
 .١٦٥١ ح رقم ]١٨٩/ ٣ [مسند أحمد    )٥(
 .١٢٦٤ ح رقم ]٩٢/ ٤ [سند البزار   م )٦(
 .]٢٦٠/ ١ [معجم الصحابة البن قانع   )٧(
 .٣٥٧ ح رقم ]١٥٤/ ١ [المعجم الكبير    )٨(

 .٦٢٨٤ ح رقم ]٧٨/ ٩ [شعب اإليمان   )٩(

 ]٥١:  ص [والْبغْـيِ  والتَّعييرِ بِالسب الْمسلمين َأعراضِ في الْوقُوعِ عنِ الِْإعراضِ باب،  اآلداب للبيهقي   )١٠(
 .١٢٥ح رقم 

 .]٣٨٥/ ٧[تاريخ بغداد   )١١(
 .]٢٩٤/ ٦٢ [تاريخ دمشق   )١٢(
 .]١٥٠/ ٨ [مجمع الزوائد ومنبع الفوائد  )١٣(
 .١٦٥١ ح رقم ]١٨٩/ ٣ [ شعيب األرنوؤط: ، بتحقيقمسند أحمد  )١٤(
 .]٣٣٨/ ٢ صحيح الترغيب والترهيب ، و١٦٦٧/ ٧سلسلة األحاديث الصحيحة انظر[  )١٥(



 ٢٨٨
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 .باب العين مع الظاء: المبحث األول
 

 :قال ابن األثير رحمه اهللا
﴿ظُمي *﴾عف اءمَأس الَى اللَّهتَع »يمظالْع« وهاكُبها وتَر وي هالَّذ زه جاوروجلَّ قد نود  عـدح 

 الطُّـولِ  كبـر : األجسام صفات في  والعظَم ،حقيقتهو بكُنْهه اإلحاطةُ تُتَصور لَا العقول، حتَّى 
 .(١)  ذَِلك قَدره عن جلَّ تَعالَى  واللَّه.والعمق والعرضِ

 
 )١٣٨ (حديث رقمال

حـدثَني صـفْوان بـن      :  حدثَنَا ِإبراهيم بن يعقُوب قَالَ     ":رحمه اهللا "قال اإلمام الترمذي  
، عـن   (٢)حدثَنَا شُعيب بن َأبِي حمزةَ، عن َأبِي الزنَـاد        : حدثَنَا الوِليد بن مسلمٍ قَالَ    : اَلصاِلحٍ قَ 
ِإن ِللَّه تَعالَى تسعةً وتسعين اسـما       " : �قَاَل رسوُل اللَّه    : ، قَالَ �، عن َأبِي هريرةَ   (٣)اَألعرجِ

 راَئةً غَيم داحا  ، واهصَأح نِإلَّا          (٤) م ي لَا ِإلَهالَّذ اللَّه ونَّةَ، هخََل الجو، دوساق الحـديث   ....." ه
هذَا حديثٌ غَرِيب، حدثَنَا بِه غَيـر واحـد   : ، قال الترمذي"العفو"، و"العظيم"وفيه ذكر اسم اهللا    

فُه ِإلَّا من حديث صفْوان بنِ صاِلحٍ، وهو ثقَةٌ عنْد َأهِل الْحديث، عن صفْوان بنِ صاِلحٍ، ولَا نَعرِ   
   النَّبِي نةَ، عريرَأبِي ه نع هجرِ وغَي نيثُ مدذَا الْحه وِير قَدو-لَّمسو هلَيلَّى اهللا علَـا  -صو ،

     الر نم ءي كَبِيرِ شَيف لَمى            نَعور قَدو ،يثدذَا الْحي هِإلَّا ف اءمالَْأس كْرذ يححص نَادِإس لَه اتايو
               النَّبِي نةَ، عريرَأبِي ه نذَا عرِ هغَي نَاديثَ بِِإسدذَا الْحاسٍ هَأبِي ِإي نب مآد-     ـهلَيـلَّى اهللا عص

لَّمسو-مالَْأس يهف ذَكَرو ُيححص نَادِإس لَه سلَيو ،٥(" اء(.   
 

                                                 

  .]٢٦٠-٣/٢٥٩[ية في غريب الحديث واألثر النها)   ١(
 . عبد اهللا بن ذكوان :   هو )٢(
 .عبد الرحمن بن هرمز:   هو )٣(
َأراد مـن  : وقيَل، َأي حفظَها علَى قَلْبه: َأحصاها:  وقيَل،َأي من َأحصاها علْماً بِها وِإيمانًا     :   من أحصاها    )٤(

 لم يعدها لَهم، ِإلَّا ما جاء       -صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم   -بِ اللَّه تَعالَى وَأحاديث رسوِله، ِلَأن النَّبِي        استَخْرجها من كتَا  
علم َأنَّه سميع بصير  َأراد من َأطَاقَ العمل بِمقْتَضاها، مثْل من ي       :  وقيلَ ،  في رواية عن َأبِي هريرةَ وتَكَلَّموا فيها      
،لَه وزجا لَا يعه عممكُفُّ لسانَه وس٣٩٧/ ١النهاية في غريب الحديث واألثر [في[. 

  .٣٥٠٧ ح رقم ]٥٣١-٥٣٠/ ٥ [،كتاب الدعوات، باب ما جاء في عقد التسبيح باليد سنن الترمذي )  ٥(



 ٢٩٠

 :تخريج الحديث
 ،(٤)اإلعتقـاد  فـي و ،(٣) فـي األسـماء والـصفات      ، والبيهقي (٢)، والحاكم (١)أخرجه ابن حبان  

 .من طريق صفوان بن صالح به) أربعتهم بنحوه مطوالً(، (٥)والبغوي
 .، عن عبد الرحمن األعرج به بنحوه مطوالً، من طريق موسى بن عقبة(٦)وأخرجه ابن ماجه
عن شعيب بن أبي حمزة به بـدون    ) الحكم بن نافع  ( من طريق أبي اليمان    )٧(وأخرجه البخاري 

 .ذكر األسماء
، (١١) من طريق سفيان بن عيينة، وأخرجه أحمـد        ،)١٠( والترمذي )٩( ومسلم )٨(وأخرجه البخاري 

ي الزناد به بـدون ذكـر       عن أب )  سفيان، وابن سيرين   :كالهما(من طريق محمد بن سيرين،      
 .األسماء

 
 :دراسة رجال اإلسناد

: ، وقيـل ٢٣٧الهم أبو عبد الملـك الدمـشقي ت  ، مو صفوان بن صالح بن صفوان الثقفي   -
، وذكره ابن حجـر فـي       )١٢(ثقة وكان يدلس تدليس التسوية؛ قاله أبو زرعة الدمشقي          بعدها،

يها بالسماع، ولقد صرح بالسماع مـن       ، التي ال بد أن يصرح ف      (١٣) من المدلسين  الطبقة الثالثة 
 .، كما في التخريج،  فانتفى عنه التدليس  في رواية ابن حبانشيخه

 

                                                 

/ ٣ [ الْجنَّةَ محصيها اللَّه يدخُل الَّتي الَْأسامي تَفْصيِل كْرذ، كتاب الرقائق،باب األذكار،   صحيح ابن حبان     )١(
 .٨٠٨ح رقم  ]٨٨

 .]١٦/ ١ [المستدرك على الصحيحين    )٢(
 .٦ ح رقم]٢٢/ ١ [الْجنَّةَ دخََل َأحصاها من الَّتي الَْأسماء بيانِ باب،األسماء والصفات للبيهقي   )٣(
 .]٥٠:  ص [ثَنَاُؤه وجلَّ َأسماُؤه عزتْ وصفاته اللَّه َأسماء ذكْرِ  باب،عتقاد للبيهقياال   )٤(
 .١٢٥٧ ح رقم ]٣٢/ ٥ [وتَعالَى سبحانَه اللَّه َأسماء  باب، كتاب الدعوات،شرح السنة   )٥(
 .٣٨٦١ ح رقم ]١٢٦٩/ ٢ [وجلَّ عز هاللَّ َأسماء  باب، كتاب الدعاء،سنن ابن ماجه   )٦(
، وكتـاب   ٢٧٣٦ح رقـم     ]١٩٨/ ٣ [، كتاب الشروط، باب ما يجوز من اإلشـتراط          صحيح البخاري )   ٧(

، وكتاب الشروط، باب مـا يجـوز مـن          ٧٣٩٢ ح رقم    ]١١٨/ ٩ [ واحدا ِإلَّا اسمٍ ماَئةَ ِللَّه ِإن: بابالتوحيد،  
  .٢٧٣٦اإلشتراط، رقم

  .٦٤١٠ ح رقم ]٨٧/ ٨ [، كتاب الدعوات، باب هللا مائة اسم غير واحد، نفس المرجع السابق )  ٨(
/ ٤ [صحيح مسلم، كتاب في الذكر والدعاء والتوبة، باب في أسماء اهللا تعالى وفضل مـن أحـصاها،                )   ٩(

  .٢٦٧٧ ح رقم]٢٠٦٢
  .٣٥٠٨ ح رقم ]٥٣٢/ ٥[ باليد،سنن الترمذي، كتاب الدعوات، باب ما جاء في عقد التسبيح )  ١٠(
 .٧٦٢٣ح رقم ]٦١/ ١٣ [مسند أحمد   )١١(
 .]٢٧٦: ص تقريب التهذيب، و٤١٥: تاريخ أبي زرعة الدمشقي صانظر  [) ١٢(
 ] .٣٩:ص[ طبقات المدلسين )  ١٣(



 ٢٩١

ثقة؛ ولكنه مكثر من التـدليس وبخاصـة        : ، وهو (١)سبقت دراسته : الوليد بن مسلمٍ القُرشي   -
صرح فيها ، التي ال بد أن ي(٢)تدليس التسوية، وذكره ابن حجر في الطبقة الرابعة من المدلسين       

 .في الحديث  -شعيب-بالسماع، ولقد صرح بالسماع من شيخه
 . باقي رجال اإلسناد ثقات -
 

 :الحكم على الحديث
 .إسناده صحيح 

 إال أن كثيرا من العلماء ذهبوا إلى أن سرد األسماء في الحديث مدرج مـن رواة                 :قال الباحث 
ويحتمل أن يكون التفسير ": ال البيهقيقف، -صلى اهللا عليه وسلم-الحديث وليس من كالم النبي 

ولهذا االحتمال ترك البخاري ومسلم إخـراج حـديث الوليـد فـي     ... وقع من بعض الرواة  
 )٣("الصحيح

 ليستا من كالم النبي   وقد اتفق أهل المعرفة بالحديث على أن هاتين الروايتين   ":وقال ابن تيمية  
 بعض السلف، فالوليد ذكرها عـن بعـض          وإنما كل منهما من كالم     -صلى اهللا عليه وسلم   -

شيوخه الشاميين كما جاء مفسرا في بعض طرق حديثه، لهذا اختلفت أعيانهما عنـه، فـروي        
عنه في إحدى الروايات من األسماء بدل ما يذكر في الرواية األخرى، ألن الذين جمعوها قد                

 .)٤("كانوا يذكرون هذا تارة وهذا تارة
هذا حديث قد خرجاه في الصحيحين بأسـانيد        ": حديث في المستدرك  وقال الحاكم بعد تخريج ال    

صحيحة دون ذكر األسامي فيه، والعلة فيه عندهما أن الوليد بن مسلم تفرد بسياقته بطولـه،                
وذكر األسامي فيه ولم يذكرها غيره، وليس هذا بعلة فإني ال أعلم اختالفًا بين أئمة الحديث أن               

أعلم وأجل من أبي اليمان وبشر بن شعيب وعلي بـن عيـاش             الوليد بن مسلم أوثق وأحفظ و     
 .)٦(" )٥(وأقرانهم من أصحاب شعيب

 وليست العلة عند الشيخين تفـرد الوليـد فقـط بـل             ":فتعقبه ابن حجر في فتح الباري بقوله      
 .)٧( " واالضطراب وتدليسه واحتمال اإلدراج،االختالف فيه

                                                 

 .   .٥   انظر حديث رقم  )١(
 ] .٥١: ص[ طبقات المدلسين )    ٢(

  .١/٢٢األسماء والصفات للبيهقي)    ٣(
 ].٣٧٩ / ٦[ مجموع الفتاوى، البن تيمية )    ٤(
 .حيث أن هؤالء الرواة قد رووه دون األسماء)    ٥(
 ].١٦ / ١[المستدرك على الصحيحين )    ٦(
 ].٢١٥ / ١١[فتح الباري البن حجر  )   ٧(



 ٢٩٢

 هـذا  في األسماء سرد أن الحفاظ من جماعة يهعل عول والذي" : تفسيره "في كثير ابن وقال
 عن الصنعاني، محمد بن الملك وعبد مسلم، بن الوليد رواه كما ذلك وإنما فيه، مدرج الحديث،

 مـن  جمعوها أنهم :أي ذلك، قالوا أنهم العلم أهل من واحد غير عن بلغه أنه محمد بن زهير
 .(١)عيينة بن وسفيان محمد، بن جعفر عن ورد كما القرآن
 فـي  المـذكورة  األسماء عين أنه -وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى- النبي عن يثبت لم. الداوودي وقال

 هـذه  وجميـع  ،الـرواة  بعض من األسامي هذه ذكر يكون أن يحتمل :البغوي وقال ،الحديث
 .(٢)داللة أو نصاً -وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى- الرسول أحاديث وفي اهللا، كتاب في األسامي

 يحتَمُل َأن تَكُون الَْأسماء تَكْملَةَ الْحديث الْمرفُوعِ ويحتَمُل َأن تَكُون من جمعِ             : بن الْعربِي اوقَاَل  
 .(٤)لَيس مرفُوعاذكر األسماء : ، وقال ابن حجر(٣)بعضِ الرواة وهو الَْأظْهر عنْدي

 .(٦)، وضعف األلباني ذكر األسماء (٥)األذكار في النووي اإلمام حسنه فقد تقدم ام كل ومع
، دون ذكر األسماء، وأن ذكـر       -كما في التخريج  -والحديث الصحيح ما ذكره الشيخان    : قلت

  .-واهللا أعلم-األسماء، هو جمع وإدراج من رواة الحديث

********** 
 :قال ابن األثير رحمه اهللا

 يهفَأ« ونَّه ث كَاندحلَةً يلَي ني عنلَا إسرائيَل ب ا يقُوميهظْم ِإلَى ِإلَّا فع لَاةص« ظْمع  الـشيء :
 .(٧) الْفَرِيضة ِإلَى يقُوم ِإلَّا لَا أراد كََأنَّه أكْبره،

 )١٣٩ (حديث رقمال
، (٨)لْمثَنَّى، حدثَنَا معاذٌ، حدثَني َأبِـي      حدثَنَا محمد بن ا    ": رحمه اهللا "قال اإلمام أبو داود   

عن  يحدثُنَا  � نَبِي اللَّه    كَان": ، قَالَ �، عن َأبِي حسان، عن عبد اللَّه بنِ عمرٍو        (٩)عن قَتَادةَ 
  .(١٠)" ِإلَّا ِإلَى عظْمِ صلَاة يقُوم حتَّى يصبِح ما بني ِإسراِئيَل

 
                                                 

 .]٥١٥/ ٣ [تفسير ابن كثير     )١(
 ]٣٥/ ٥ [شرح السنة    )٢(
 .]٢١٧/ ١١ [جرفتح الباري البن ح    )٣(
 .المرجع السابق نفسه    )٤(
 .]١٠٠:  ص[األذكار للنووي    )٥(
 .] ٢٨٢: ضعيف الجامع الصغير وزيادته ص، و٤٥٦: ضعيف سنن الترمذي صانظر[    )٦(
  .]٣/٢٦٠[النهاية في غريب الحديث واألثر  )   ٧(
 .هشام بن أبي عبد اهللا الدستَوائي: هو    )٨(
 .ة بن دعامةقتاد:    هو )٩(
 .٣٦٦٣ ح رقم ]٣٢٢/ ٣ [ِإسراِئيَل بني عن الْحديث باب، كتاب العلم، سنن أبي داود   )١٠(



 ٢٩٣

   :تخريج الحديث

من طريق معاذ بن    )  بنحوه ثالثتهم( ،  (٣)، والخطيب البغدادي  (٢)، وابن خزيمة  (١)أخرجه أحمد 
 . عن قتادة بن دعامة به، بنحوه، من طريق سعيد بن أبي هالل(٤)وأخرجه ابن حبانهشام به، 

 :دراسة رجال اإلسناد
صـدوق حـسن    : ، وهو (٥)، سبقت دراسته  ائيوستُ الد بن هشام بن َأبي عبد اللَّه     ا  وهو : معاذ -

 .الحديث
 ، (٧)هـ١٣٠، ت ، بصري(٦)ردجاأل: األعرج، ويقال  مسلم بن عبد اللَّه: واسمهَأبو حسان-

مستقيم : ، وقال أحمد(١٠)، والذهبي(٩)كان يرى رأي الخوارج: ، والعجلي وقال  (٨)وثقه ابن معين  
صدوق رمي : ، وقال ابن حجر(١٢)ال بأس به:  زرعة، وقال أبو(١١) أو مقارب الحديث   ،الحديث

 .(١٣)برأي الخوارج
 .، والحديث ال عالقة له ببدعته ثقة، رمي برأي الخوارج :قال الباحث

 . باقي رجال اإلسناد ثقات-
 :الحكم على الحديث

 .(١٥)، واأللباني(١٤)إسناده صحيح، وصححه شعيب األرنوؤط

********** 
                                                 

 .١٩٩٢٢ ح رقم ]١٥٠/ ٣٣ [مسند أحمد     )١(
 يجِب ما غَيرِ في الْعشَاء بعد السمرِ كَراهةَ َأن علَى الدِليِل ذكْرِ باب، كتاب الصالة، صحيح ابن خزيمة    )٢(

 .١٣٤٢ ح رقم ]٢٩٢/ ٢ [الْمرء علَى
 َأهـلِ  عـن  الْمْأثُورة ِإسراِئيَل بني َأحاديث رِواية  كَراهةُ :مع، باب الجامع ألخالق الراوي وآداب السا        )٣(

 .١٣٤٨ ح رقم ]١١٦/ ٢ [الْكتَابِ
/ ١٤[ وَأخْبـارِهم  ِإسـراِئيلَ  بني عن يحدثَ َأن ِللْمرء الِْإباحة كْر ذ ، كتاب التاريخ،  صحيح ابن حبان        )٤(

 .٦٢٥٥ ح رقم ]١٤٨
 .٤٩انظر حديث رقم     )٥(
 .]٣٣٣: سؤاالت أبي عبيد اآلجري أبا داود  ص[ي رجليه، ألنه كَان يمشي علَى عقب:سمي األجرد  )  ٦(
 .]٢٤٢/ ٣٣ [لرجالتهذيب الكمال في أسماء ا    )٧(
 .]٢٠١/ ٨ [الجرح والتعديل     )٨(
 ]٣٩٤/ ٢ [الثقات معرفة     )٩(
 .]٤١٨/ ٢ [الكاشف   )١٠(
 .]٢٠١/ ٨ [الجرح والتعديل    )١١(
 .]٩٥٩/ ٣ [الضعفاء ألبي زرعة الرازي في أجوبته على أسئلة البرذعي    )١٢(
 .]٦٣٢:  ص[تقريب التهذيب   )١٣(
 .١٩٩٢٢ ح رقم ]١٥٠/ ٣٣ [ شعيب األرنوؤط: يق، بتحقمسند أحمد   )١٤(
 ].١٦٣ / ٨[صحيح وضعيف سنن أبي داود    )١٥(



 ٢٩٤

 :قال ابن األثير رحمه اهللا
 .(٢) معظَمه َأي »(١)الدخْشُمِ ابنِ ِإلَى ذَِلك عظْم فأسنَدوا« الْحديثُ ومنْه) س(

 
  )١٤٠ (حديث رقمال

 حدثَنَا شَيبان بن فَروخَ، حدثَنَا سلَيمان يعني ابن الْمغيـرة،         ":رحمه اهللا "قال اإلمام مسلم  
، عـن عتْبـان بـنِ       (٤)حدثَني محمود بن الربِيعِ   : ، عن َأنَسِ بنِ ماِلك، قَالَ     (٣)حدثَنَا ثَابِتٌ : قَاَل

اِلكفَقُلْتُ    : ، قَالَ �(٥)م ،انتْبيتُ عينَةَ، فَلَقدتُ الْممقَالَ   : قَد ،نْكي علَغَنيثٌ بدـي    : حي فنـابَأص
 َأنِّي ُأحب َأن تَْأتيني فَتُـصلِّي فـي منْزِِلـي،           �تُ ِإلَى رسوِل اِهللا     بصرِي بعض الشَّيء، فَبعثْ   

، ومن شَاء اُهللا من َأصحابِه، فَدخََل وهو يصلِّي في منْزِِلي           �فََأتَى النَّبِي   : فََأتَّخذَه مصلى، قَالَ  
ودوا َأنَّه دعا   : ، قَالُوا ماِلك بنِ دخْشُمٍ   ِإلَى وكُبره   َأسنَدوا عظْم ذَِلك  م  وَأصحابه يتَحدثُون بينَهم، ثُ   

" :  الصلَاةَ، وقَـالَ   -صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم   -علَيه فَهلَك، ودوا َأنَّه َأصابه شَر، فَقَضى رسوُل اِهللا          
لَا : ِإنَّه يقُوُل ذَِلك، وما هو في قَلْبِه، قَالَ       : ا ِإلَه ِإلَّا اُهللا، وَأنِّي رسوُل اِهللا؟، قَالُوا       َألَيس يشْهد َأن لَ   

     همتَطْع َأو ،خَُل النَّاردوُل اِهللا، فَيسَأنِّي رِإلَّا اُهللا، و لَا ِإلَه َأن دَأح دشْهقَاَل َأنَسِ"ي ،  :ي هنبجذَا فََأع
  .(٦)" اكْتُبه فَكَتَبه: الْحديثَ، فَقُلْتُ ِلابني

 :تخريج الحديث
 . بنحوه، من طريق ابن شهاب الزهري، عن محمود بن الربيع به(٧)أخرجه البخاري

- بنحوه، من طريق ثابت البناني عن أنس بن مالك عن عتبان بـن مالـك               (٨)أخرجه مسلم   و
 . مرفوعاً-رضي اهللا عنهما

                                                 

ماِلك بن الدخْشُمِ من بني عامرِ بنِ عوف، شَهِد بدرا، وهو الَّذي ذَب عنْه رسوُل اِهللا صـلَّى اللَّـه                    :  هو   )١(
 رضح موي لَّمسو هلَيعاِلكنِ مب انتْبع ار٢٤٦٤/ ٥معرفة الصحابة ألبي نعيم [،د[. 

  .]٣/٢٦٠[النهاية في غريب الحديث واألثر )  ٢(
 .ثابت بن أسلم البناني:   هو )٣(
 سـكَن  َ،-موسـلَّ  علَيـه  اللَّه صلَّى- اِهللا رسوَل عقََل ، صحابي جليل،  الْخَزرجِي الربِيعِ بن محمود: هو   )٤(

 .]٣٣/ ٦اإلصابة في تمييز الصحابة  [ ،وسبعين ثَلَاث ابن وهو وسبعين تسعٍ سنَةَ تُوفِّي الْمدينَةَ،
ي صلَّى اللَّـه علَيـه   عتْبان بن ماِلك الَْأنْصارِي الْخَزرجِي شَهِد بدرا، وكَان ِإمام قَومه في عهد النَّبِ     : هو   )٥(

 .]٢٢٢٥/ ٤معرفة الصحابة ألبي نعيم [،بـالمدينة معاوية خالفة فى، توفي وسلَّم وهو َأعمى
 [النَّارِ علَى وحرم الْجنَّةَ دخََل فيه شَاك غَير وهو بِالِْإيمانِ اَهللا لَقي من باب، كتاب اإليمان،    صحيح مسلم    )٦(
 .٣٣ ح رقم ]٦١/ ١
 ]٩٢/ ١ [يتَجسس والَ ُأمر حيثُ َأو شَاء حيثُ يصلِّي بيتًا دخََل ِإذَا باب، كتاب الصالة،    صحيح البخاري    )٧(

 .٤٢٥-٤٢٤ح رقم 
 [النَّارِ علَى وحرم الْجنَّةَ خََلد فيه شَاك غَير وهو بِالِْإيمانِ اَهللا لَقي من باب، كتاب اإليمان،    صحيح مسلم    )٨(
 .٣٣ ح رقم ]٦١/ ١



 ٢٩٥

 :ة رجال اإلسناددراس
، وهو شيخ مـسلم، ولقـد       صدوق يهم : ، وهو (١) سبقت دراسته  ،، َأبو محمد  شَيبان بن فَروخَ  -

 .روى له في المتابعات والشواهد
 . باقي رجال اإلسناد ثقات-

********** 
 :قال ابن األثير رحمه اهللا

 َأبنيـة  مـن  والفُعـال  ،باِلغاً عظيماً َأي »ظَاماًع طُواالً رجلًا انظُروا« رقَيقَة حديث وفي) س(
 (٢) .بِالتَّشْديد فُعال منْه وأبلَغُ ،المبالغة

  )١٤١ (حديث رقمال
نا حميد بن علي بنِ الْبخْتَرِي بنِ مسافرِ بنِ َأبان،          ": رحمه اهللا "قال اإلمام ابن األعرابي   

   كَانَتْ ُأمةَ   ورت يلنِ عب ان(٣)َأب      ينِ الْكُوفمحالر دبو ععٍ َأبافنَةَ رـنِ         ابب ـدمحم نب قُوبعنا ي ،
               انرمع نزِيزِ بالْع دبنا ع ،فونِ عنِ بمحالر دبنِ عب ديمنِ حب كلالْم دبنِ عى بيسـنِ   (٤)عع ،

 صيونِ حثَ  :  قَالَ ةَابدفَلٍ  تَحنَو نةُ بمخْر(٥)م،      يفيَأبِي ص قَةَ بِنْتقَير هُأم نةَ  ،(٦) عكَانَتْ ِلد(٧)و 
 ، تَتَابعتْ علَى قُريشٍ سنُون جدبٍ: بنِ هاشمٍ، قَالَتْاعبد الْمطَّلبِ 

                                                 

 .٥٢  انظر حديث رقم  )١(
  .]٣/٢٦٠[النهاية في غريب الحديث واألثر )   ٢(
 .]١٨٩/ ١النهاية في غريب الحديث واألثر انظر[أي تبعاً لها، :   ترة )٣(
 .]٣٥٨: تقريب التهذيب ص[ث،، متروك الحديعبد العزيزبن عبد العزيز بن عمران : هو   )٤(
َأبـو  : كنيتـه ،  أمه رقيقة  بنت بن أبي صيفي      . هيب بن عبد مناف الزهرِي    مخرمة بن نوفل بن أُ    : هو   )٥(

 وهو والد المسور بن مخرمة، وهو ابن عم سعد     ، واألول أكثر  ،َأبو األسود :  وقيل ،َأبو المسور : صفوان، وقيل 
وحسن إسالمه، وكَان لَه علـم بأيـام        . كَان من مسلمة الفتح، ومن المؤلفة قلوبهم      و،  بن َأبِي وقاص بن أهيب    

، وأعطاه رسول -صلَّى اللَّه علَيه وسلم-شهد حنينا مع النَّبِي ، الناس، وبقريش خاصة، وكَان يؤخذ عنْه النسب
وخمس عشرة سـنة، وعمـي فـي آخـر     توفي بالمدينة سنة أربع وخمسين، وعمره مائة        ،  اهللا خمسين بعيراً  

 .]٣٤٩/ ٤أسد الغابة انظر[،عمره
رقيقة بنت أبي صيفي بن هاشم بن عبد المطلب بن هاشم الهاشمية، بنت عم العباس وإخوته من                 :   وهي   )٦(

 -صلّى اللَّه عليه وسـلّم    -أدركت رسول اللَّه     صحابية جليلة،    بني عبد المطلب، وهي والدة مخرمة بن نوفل،       
: قيل ، يعني لكونه لم يسلم-، وكانت أشد الناس على ولدها مخرمة     ، وذكرت في المهاجرات المسلمات    وأسلمت

 عن فراشه    ليلة الهجرة، فأخبرته، فتحول    -رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم     هي التي علمت بمكر قريش ضد       
١٣٦/ ٨اإلصابة في تمييز الصحابة انظر[ ."رضي اهللا عنه"وبات عليه علي[. 

الدالئل في غريب [،ِلدون وِلداتٌ: الَّذي وِلد معه َأو قَرِيبا من ميلَاده، واِلاثْنَانِ ِلدتَانِ، والْجمع :   لدة )٧(
 .]٧٨٥/ ٢ ،للزمخشريالحديث



 ٢٩٦

 
تظْ  (٢) الظِّلْفَ (١)َأقْلَحالْع فَتَأرقَالَتْ ، و ،ـنْوِي         : مـي صعمةً وومغْمم َأو مالْهةٌ بداقنَا َأنَا ري(٣)فَب 

 وعبِيد يرِدن علَي من الشِّعف ِإذَا َأنَا بِهاتف صيت يصرخُ           (٤)ىي معنَا بهماتٌ لَنَا ودب    َأصغَر منِّ 
، فَحي (٦)شَر قُريشٍ ِإن هذَا النَّبِي الْمبعوثَ فيكُم، وهذَا ِإبان نُجومهيا مع:  يقُوُل(٥)بِصوت صحَل

 (١٠) َأشَم الْعرنينِ  (٩) َأبيض بضا  ظَامارجلًا طُوالًا ع   منْكُم   فَانْظُروا والْخصبِ، َألَا    (٨) بِالْحيا (٧)هلَّا
   .(١١)" .......يه،لَه فَخذٌ يعظُم علَ

 
    :تخريج الحديث

مـن طريـق    ) كالهما بنحـوه  (،  (١٣)، وابن عساكر في تاريخه    (١٢)أخرجه البيهقي في الدالئل   
 .يعقوب بن محمد به
 بن عروة من طريق  بنحوه،(١٥)وفي الكبير بنحوه، (١٤)في األحاديث الطوالوأخرجه الطبراني  

  . عن مخرمة بن نوفل بهمضرس
  : رجال اإلسناددراسة

- خْتَرِينِ الْبب يلع نب ديملم أقف على ترجمة له:ح . 

                                                 

غريـب الحـديث    [،  احـلٌ قَحل الشيء قُحولًا أي يبس وخُبر ق      : يقاُل.  من القُحولَة وهي اليبوسة    :تحَأقْلَ  )١(
  .]٤٣٧/ ١للخطابي 

/ ٣النهاية في غريب الحديث واألثـر       [،للبقَر والغَنَم كالحافر للفَرس والبغْل، والخُفِّ للبعير      هي   :الظلف  )٢(
١٥٩[. 

 .]٥٧/ ٣النهاية في غريب الحديث واألثر [، وأصلُه َأن تَطْلُع نَخْلَتان من عرق واحد،المثْل: الصنْو  )٣(
)٤(  ،انِإنْس َأي ،يب١٠٥٨/ ٣الدالئل في غريب الحديث [د[. 
 .]٤٣٧/ ١غريب الحديث للخطابي [، الصحُل بحةٌ في الصوت  )٥(
)٦(  نُجومه انقْتُ ظهوره:إب٤٣٨/ ١غريب الحديث للخطابي [،  أي و[ . 
، وهي كَلمتَان جعلتَا كَلمةً واحدة، فَحي بمعنى أقْبِل، وهلًا بمعنَى َأسـرِع           .  َأي فأقْبِْل بِه وأسرِع    :فَحي هلَّا   )٧(
 .]٢٧٢/ ٥النهاية في غريب الحديث واألثر [
)٨(   ورقْصا ميهو   :والح   يي اَألرضحالذّي ي طرياء   . المحتممدود من االس ياءغريب الحديث للخطابي    [،والح
٤٣٨/ ١[. 
  .]١٣٢/ ١النهاية في غريب الحديث واألثر [،َأي أرقُّهم لَونًا وأحسنُهم بشَرةً: بضا    )٩(
 .] ٤٩١/ ١غريب الحديث البن قتيبة انظر[، وقيَل رأسه. األنفُ: العرنين  )١٠(
 .١٥٢٧ ح رقم ]٧٥٢/ ٢ [معجم ابن األعرابي  )١١(
 اِهللا رسوِل آيات من فيه ظَهر وما هاشمٍ بنِ الْمطَّلبِ عبد استسقَاء في اءج ما باب،  دالئل النبوة للبيهقي    )١٢(

 .]١٥/ ٢ [وسلَّم علَيه اُهللا صلَّى
 .]١٤٧/ ٥٧ [تاريخ دمشق   )١٣(
 .٢٦ ح رقم ]٢٤٠:  ص[األحاديث الطوال للطبراني   )١٤(
 .٦٦١ ح رقم ]٢٥٩/ ٢٤ [المعجم الكبير    )١٥(



 ٢٩٧

 بن حميد بن عبد الرحمنِ بن عـوف الزهـرِي           يعقوب بن محمد بن عيسى بن عبد الملك        -
، (٣)، وذكره ابن حبان في الثقـات      (٢)، وثقه الحاكم  (١)هـ٢١٣، ت   القرشي، َأبو يوسف المدني   

 .(٤)كان كثير العلم والسماع للحديث، وكان حافظاً للحديث: وقال ابن سعد
 .(٥)ما حدثكم عن شيوخه الثقات فاكتبوه، وما لم يعرف من شيوخه فـدعوه            : ابن معين : وقال

، (٧)ليس بشيء، ليس يساوي شيئاً    : ، وقال أحمد  (٦)حدث عمن يبالي ال ولكن صدوق: وقال مرةً 
فـي حديثـه    : ، وقال العقيلي  (٩)ليس عليه قياس  : وقال مرة ،  (٨)هي الحديث وا: وقال أبو زرعة  

دركتـه ولـم   أهو على يدي عدل، : ، وقال أبو حاتم(١٠)وهم كبير، وال يتابعه إال من هو نحوه      
: وقال الـساجي  ،  (١٢)ليس بالمعروف وأحاديثه، الَ يتَابع عليها     : ، وقال ابن عدي   (١١)كتب عنه أ

، وقال ابن (١٤)وهو الْحق ما هو بِحجة: الذهبي على من ضعفه  بقوله، وعقب (١٣)منكر الحديث
 .(١٥) كثير الوهم والرواية عن الضعفاء،صدوق: حجر

 .القول فيه ما قال ابن حجر :قال الباحث
 .لم أقف على ترجمة له: وهو إبراهيم بن حويصة الحارِثي:  ابن حويصة-

 :الحكم على الحديث
 :، فيهإسناده ضعيف جداً

-خْتَرِينِ الْبب يلع نب ديمويصة، و حلم أقف لهما على ترجمة له:  إبراهيم بن ح. 
 . الزهري، صدوق، كثير الوهم والرواية عن الضعفاء، ولم يتابعيعقوب بن محمد بن عيسى -
 . )١٦(والحديث ضعفه الهيثميمتروك الحديث، : عبد العزيز بن عمران -

                                                 

 .]٣٦٧/ ٣٢ [تهذيب الكمال في أسماء الرجال   )١(
 .]١٢٠:  ص[سؤاالت السجزي للحاكم   )٢(
 .]٢٨٤/ ٩[الثقات    )٣(
 .]٤٤١/ ٥ [الطبقات الكبرى    )٤(
 .]٢١٥/ ٩ [الجرح والتعديل    )٥(
 .]٣٩٢/ ١٦ [تاريخ بغداد    )٦(
 .]٤٤٥/ ٤ [الضعفاء الكبير للعقيلي   )٧(
 .]٣٥٢/ ٢ [ء ألبي زرعة الرازي في أجوبته على أسئلة البرذعي الضعفا   )٨(
 .]٣٩٧/ ١١ [تهذيب التهذيب   )٩(
 .]٤٤٥/ ٤ [الضعفاء الكبير   )١٠(
 .]٢١٥/ ٩ [الجرح والتعديل   )١١(
 .]٤٧٤/ ٨ [الكامل في ضعفاء الرجال  )١٢(
 .]٤٥٤/ ٤ [ميزان االعتدال  )١٣(
 .]٧٥٩/ ٢ [المغني في الضعفاء  )١٤(
 .]٦٠٨:  ص[تقريب التهذيب   )١٥(
 .]٢١٩/ ٨ [مجمع الزوائد ومنبع الفوائد   )١٦(



 ٢٩٨

 :ير رحمه اهللاقال ابن األث
 الكبر هو: النَّفس في التَّعظُّم »غَضبان وتَعالَى تبارك اللَّه لَقي نَفْسه في تَعظَّم من« وفيه) س(

 (١)  .الزهو َأوِ والنَّخْوة

 )١٤٢ (حديث رقمال
ا يونُس بن الْقَاسمِ الْحنَفـي      حدثَنَا يحيى بن ِإسحاقَ، َأخْبرنَ    ": رحمه اهللا "قال اإلمام أحمد  

يومخْزالْم خَاِلد نةَ بكْرِمتُ ععمس ،ياممقُوُل(٢)يقُوُل:  يي رمع نتُ ابعموَل اِهللا : سستُ رعمس 
   .(٤)  "غَضبانوهو علَيه  لَقي اَهللا ِ، في مشْيته(٣)، َأوِ اخْتَاَلمن تَعظَّم في نَفْسه: "  يقُوُل�
 

 :تخريج الحديث
، (٧)الطبراني ، و(٦)والخرائطي في مساوئ األخالق ،(٥)المفرد األدب في البخاري أخرجه

) كالهما بنحوه(، (٩)، والبيهقي(٨)وأخرجه الحاكم، مسرهد بن دمسد طريق من) ثالثتهم بمثله(
 .عن يونس بن القاسم به)  وعمر مسدد:كالهما (من طريق عمر بن يونس،

 :دراسة رجال اإلسناد
يني الح والس ،ونييلحالس: ، ويقال (١٠)ينيحيلََأبو بكْر الس  : ويقال ، يحيى بن ِإسحاقَ َأبو زكَرِيا     -

، (١٢)حديثـه  وقَد كَتَب النَّاس عنْه، وكَان حافظًـا لِ :، وثقه ابن سعد وقال(١١)هـ٢١٠، ت   أيضاًُّ

                                                 

  .]٣/٢٦٠[النهاية في غريب الحديث واألثر )  ١(
)٢(  المبني مخزوم بن عمرو:إحداهما تنسب إلى: بفتح الميم، وضم الزاي، هذه النسبة إلى قبيلتين: وميخز  ،

 ].٢٢٥ / ٥األنساب للسمعاني [، وهو منسوب إليهم ، مرة مخزوم بن يقظة بن:هوومخزوم قريش : واألخرى
 .]٩٣/ ٢النهاية في غريب الحديث واألثر [، الكبر والعجب-الخُيلَاء والخيلَاء بِالضم والْكَسرِمن : اختال  )٣(
 .٥٩٩٥ ح رقم ]٢٠٠/ ١٠ [مسند أحمد    )٤(
 .٥٤٩  ح رقم]٢٨٣:  ص[ الكبر  باب،األدب المفرد  )٥(
:  ص[والْوِزرِ الِْإثْمِ، من ذَِلك في وما والْكبرِ، الْعجبِ، ذَم في جاء ما باب، مساوئ األخالق للخرائطي   )٦(

 .٥٤٧ ح رقم ]٢٥٥
 .١٣٦٩٢ ح رقم ]٦٤ /١٣ [لمعجم الكبير ا   )٧(
 ].٦٠ / ١[ على الصحيحينالمستدرك    )٨(
 .٧٨١٧ ح رقم ]٤٧١/ ١٠ [ن الخلق، فصل في التواضع وترك الزهو،باب حسشعب اإليمان   )٩(
)١٠(  األنـساب  [في العـراق،    هذه النسبة إلى سيلحين، وهي قرية معروفة        ،  بفتح السين المهملة  : يلحينيالس

 ].٣٦٢ / ٣للسمعاني 
 .]١٩٥/ ٣١[تهذيب الكمال في أسماء الرجال   )١١(
 .]٣٤٠/ ٧ [الطبقات الكبرى   )١٢(



 ٢٩٩

 صـدوقٌ : ، وقال ابـن معـين    (٣)، ووثقه الذهبي  (٢)، وذكره ابن حبان في الثقات     (١)أحمدوثقه  و
 .(٥) صدوق :، وقال ابن حجر(٤)الْمسكين

 . ثقة :قال الباحث
  . باقي رجال اإلسناد ثقات-

  :الحكم على الحديث
 .(٩)واأللباني ،(٨)نوؤط، وشعيب األر(٧)، والهيثمي(٦)إسناده صحيح، وصححه الحاكم

********** 
 :قال ابن األثير رحمه اهللا

 (١٠) .وعنْدي علي يعظُم لَا َأي »أغْفره َأن ذَنْب يتَعاظَمني لَا: تَعالَى اللَّه َلقَا« وفيه) س(

 )١٤٣ (حديث رقمال
 (١٣)، عن َأبِي عمران(١٢)َأخْبرنَا صاِلح، (١١) َأخْبرنَا هاشم:في الزهد" رحمه اهللا"اإلمام أحمدقال  

ينو(١٤)الْج   لْدَأبِي الْج نع ،،   الَى   َأنتَعو كارتَب ى ِإلَ  اللَّهحَأو ،   لَامالس هلَيع داوى د: "   رَأنْذ ،داوا دي
لَا يو ،هِمبَِأنْفُس نبجع؛ فَلَا يينيقدالص يادبع هبي َأنْصادبع نم دَأح سلَي ؛ فَِإنَّهاِلهِمملَى َأعع لُنتَّك 

              َأنَّه شِّرِ الْخَطَّاِئينبو ،همَأظْل رِ َأنغَي نم تُهذَّبِلي ِإلَّا عدع هلَيع يمُأقابِ، وسِللْح   ي ذَنْبناظَمتَعلَا ي
هرَأغْف َأناوَأتَجو نْهع (١٥)" ز.  

                                                 

 .]٢٣٤/ ١٦[ريخ بغداد تا  )١(
 .]٢٦٠/ ٩ [الثقات   )٢(
 .]٣٦١/ ٢ [الكاشف  )٣(
 .]١٢٥: ص[ رواية الدارمي -تاريخ ابن معين   )٤(
 .]٥٨٧: ص[تقريب التهذيب  )٥(
  ].٦٠ / ١[ على الصحيحينالمستدرك   )٦(
 .]٩٨/ ١ [مجمع الزوائد ومنبع الفوائد  )٧(
 .٥٩٩٥ ح رقم ]٢٠٠/ ١٠ [ شعيب األرنوؤط: ، بتحقيقمسند أحمد  )٨(
 .]٨١/ ٢سلسلة األحاديث الصحيحة ، و٢٠٧: صحيح األدب المفرد صانظر[  )٩(
  .]٣/٢٦٠[النهاية في غريب الحديث واألثر )  ١٠(
 .]٥٧٠: تقريب التهذيب ص[هاشم بن القاسم الليثي، :  هو )١١(
 .]٢٧١: تقريب التهذيب ص[ضعيف،: ، وهوصالح بن بشير بن وادع :  هو )١٢(
 .]٣٦٢: تقريب التهذيب ص[،عبد الملك بن حبيب األزدي:  هو )١٣(
 الجون بن : وهو،زدبفتح الجيم وسكون الواو وكسر النون، هذه النسبة إلى جون بطن من األ: الجوني  )١٤(

 ].١٢٥ / ٢ األنساب للسمعاني [ ، عوف بن خزيمة
 .٣٧٦ رقم  ح]٦٢:  ص[، زهد داود عليه السالمالزهد ألحمد بن حنبل  )١٥(



 ٣٠٠

   :تخريج الحديث

 . بنحوه، من طريق هاشم بن القاسم به(١)أخرجه أبو نعيم األصبهاني
 :دراسة رجال اإلسناد

، (٤)، وأحمـد (٣)، وثقه ابن سعد(٢)ابن فروة :  ويقال،يلَان بن َأبِي فروة واسمه جَ : أبو الجلـد   -
، وقال (٦)وائل وكان من العبادن يقرأ كتب األ كان مم : ، وقال أيضاً  (٥)ذكره ابن حبان في الثقات    

 .(٧)، وِمواعظ الَْأنْبِياء وَأحواِلهِم للكتبكَان حافظًا: أبو نعيم
 . ثقة: قال الباحث

 . باقي رجال اإلسناد ثقات-
  :الحكم على الحديث
 :إسناده ضعيف، فيه

 .ضعيف  : صالح بن بشير بن وادع -
 .ليس صحابياًوهو أبو الجلد جيالن بن فروة، حيث أرسله : اإلرسال-

********** 
  :قال ابن األثير رحمه اهللا

 فَقَـالَ  يهـودي  علَيه مر (٨)وضاحٍ بعظْمِ صغير وهو الصبيان مع يلْعب هو بينَا« وفيه) س(
لَه:لتقْتُلن يدنَادص هذه ةيالقَر« ية هبلُع مون كَانُوا لَهحطْرظْماً يِل عونه، بِاللَّيمير نه فَمابأص 

غلب ،هابحكَانُوا َأصغَلب ِإذَا و واحد نب الفَرِيقين مرك هاآلخَر الفَريقَ أصحاب نضـع  مالمو 
 (٩) .منْه بِه رموا الَّذي الْموضعِ ِإلَى فيه يجدونه الَّذي

  )١٤٤ (حديث رقمال
 .       لم أعثر على تخريج له

                                                 

 .]٥٧/ ٦ [حلية األولياء وطبقات األصفياء  )١(
 .]٢٥١/ ٢[التاريخ الكبير للبخاري   )٢(
 .]٢٢٢/ ٧ [الطبقات الكبرى   )٣(
 .]٥٤٧/ ٢ [الجرح والتعديل   )٤(
  .]١١٩/ ٤ [الثقات   )٥(
 .]١٥٠:  ص[مشاهير علماء األمصار  )٦(
 .]٥٤/ ٦ [حلية األولياء وطبقات األصفياء  )٧(
 َأبيض شَديد الْبياض فَيلْقُوه ثم يتفرقوا في طلبه فَمن وجده           وهي َأن يْأخُذُوا عظماً   من الوضوح،   : وضاح  )٨(

 .]٣٧٩/ ١غريب الحديث البن قتيبة [،صحابهأمنْهم ركب 
  .]٣/٢٦٠[النهاية في غريب الحديث واألثر )  ٩(



 ٣٠١

 :قال ابن األثير رحمه اهللا
﴿عظَه﴾ يهلَنَّك«  فعظَةً ألجع« ظَة َأيعوة مره لغَيرِك، وعبوباب ،الواو نظ، معالو اءالْهو يهف 

ضوع نالواوِ م ذُوفَةح(١) .الْم 

 
   )١٤٥ (حديث رقمال

، حدثَنَا بِشْر يعني ابـن      (٢) حدثَنَا نَصر بن علي الْجهضمي     ":رحمه اهللا "قال اإلمام مسلم  
، َأتَـى   �(٥)، َأن َأبا موسى   (٤)، عن َأبِي سعيد   (٣)مفَضٍل، حدثَنَا سعيد بن يزِيد، عن َأبِي نَضرةَ       

 رمع ابب�   رمفَقَاَل ع ،تَْأذَنفَاس ،: و      رمةَ، فَقَاَل عيالثَّان تَْأذَناس ةٌ، ثُمداح :     ـتَْأذَناس نْتَانِ، ثُـمث
  رمفَقَالَ     : الثَّاِلثَةَ، فَقَاَل ع ،هدفَر هعفَ فََأتْبرانْص ـوِل        : ثَلَاثٌ، ثُمسر نم ظْتَهفًئا حذَا شَيه كَان ِإن

 �َألَم تَعلَموا َأن رسـوَل اِهللا       : فََأتَانَا فَقَالَ : ، قَاَل َأبو سعيد   جعلَنَّك عظَةً فَلََأ، وِإلَّا،   (٦) فَها �اِهللا  
َأتَاكُم َأخُوكُم الْمـسلم قَـد ُأفْـزِع،        : فَجعلُوا يضحكُون، قَاَل فَقُلْتُ   :  قَالَ ،اِلاستْئذَان ثَلَاثٌ؟ ": قَاَل

 . (٧)" هذَا َأبو سعيد: نَا شَرِيكُك في هذه الْعقُوبة، فََأتَاه فَقَاَلتَضحكُون؟ انْطَلقْ فََأ
 :تخريج الحديث

 . بمثله، من طريق شعبة بن الحجاج، عن سعيد بن يزيد به(٨)أخرجه مسلم
 .، عن أبي سعيد الخدري بهبسرِ بنِ سعيد بنحوه، من طريق (٩)وأخرجه البخاري
- كذلك بنحوه، من طريق عبيد بن عمير، عن أبي موسـى األشـعري             (١٠)وأخرجه البخاري 

 . مرفوعاً-رضي اهللا عنه

 :دراسة رجال اإلسناد
 . جميع رجال اإلسناد ثقات-
 

                                                 

  .]٣/٢٦٠[النهاية في غريب الحديث واألثر )   ١(
)٢(  الجاألنـساب  [،  بفتح الجيم والضاد المنقوطة، هذه النسبة إلى الجهاضمة وهي محلة بالبـصرة           : ميهض

 ].١٣٢ / ٢للسمعاني 
 .]٥٤٦: تقريب التهذيب ص[، ةطعالمنذر بن مالك بن قُ: هو   )٣(
 .أبو سعيد الخدري: هو   )٤(
 .أبو موسى األشعري: هو   )٥(
 .]١٣٣/ ١٤شرح النووي على مسلم [، الْبينَةََأي فَهات:   فها )٦(
 .٢١٥٣ ح رقم ]١٦٩٥/ ٣ [اِلاستْئذَانِ باب، كتاب اآلداب، صحيح مسلم   )٧(
 .المرجع السابق نفسه   )٨(
 .٦٢٤٥ ح رقم ]٥٤/ ٨ [ثَالَثًا واِلاستْئذَانِ التَّسليمِ باب، كتاب االستئذان، صحيح البخاري   )٩(
 صلَّى النَّبِي َأحكَام ِإن: قَاَل من علَى الحجة بابالمرجع السابق، كتاب االعتصام بالكتاب والسنة،       نفس    )١٠(

 .٧٣٥٣ ح رقم ]١٠٨/ ٩ [ظَاهرةً، كَانَتْ وسلَّم علَيه اُهللا



 ٣٠٢

 . باب العين مع الفاء:المبحث الثاني
 

 :قال ابن األثير رحمه اهللا
﴿فَرهـ( ﴾ع (يهِإذَا« ف دافَى سجيه (١)جدتَّى عضى حري م ةَ  ن خَلفَهفْـرطيـه  عة » إبفْـرالع :

بياض سلَي فَر كلَون بالنَّاصع، ولكنع وهضِ، وها الَْأره(٢) .وج 

    )١٤٦ (حديث رقمال
، َأنَا  (٣)َأخْبرنَا محمد بن الْحسنِ، َأنَا َأبو الْعباسِ الطَّحان       ": رحمه اهللا "قال اإلمام البغوي  

 و َأحَأب محم دو    مشٍ، َأنَا َأبيقُر نب دديب(٤)ع           ديبع نسٍ، عنِ قَيب داود نفَرٍ، ععج نيُل باعمنَا ِإس ،
       َأبِيه نع ،منِ َأقْرب اللَّه دبنِ عب (٥)اللَّه�    نِ النَّبِيع ،�:  "   كَان َأنَّه      هيدـضـافَى عج دجِإذَا س

  .(٦)" ِى يرى من خَلْفَه عفْرةَ ِإبطَيهحتَّ
    :تخريج الحديث

 بنحوه، من طريق    (٨) وأخرجه النسائي   بنحوه، من طريق أبي خالد األحمر،      (٧)أخرجه الترمذي 
  وابـن أبـي     (١١) وأحمد ،(١٠) في مسنده  ابن أبي شيبة   و ،(٩)وأخرجه ابن ماجه  جر،  على بن ح ،

، (١٤)، والحميدي (١٣)وأخرجه الشافعي   طريق وكيع بن الجراح،    من) أربعتهم بنحوه  (،(١٢)عاصم
 بنحوه، من طريق الفضل بـن       (١٥) وأخرجه أحمد  من طريق سفيان بن عيينة،    ) كالهما بنحوه (

 . كذلك بنحوه، من طريق عبد الرحمن بن مهدي(١٦)وأخرجه أحمددكين، 

                                                 

 .]٢٨٠/ ١النهاية في غريب الحديث واألثر [،َأي يباعدهما: جافى   )١(
  .]٣/٢٦١[نهاية في غريب الحديث واألثر ال)   ٢(
 .الطَّحان سراجٍ بنِ محمد بن َأحمد:   هو )٣(
 .القاسم بن سالم:   هو )٤(
اإلصابة في  [،المدينة أهل في معدود، صحابي جليل،    عبد اللَّه بن أقرم بن زيد الخزاعي، أبو سعيد        : هو   )٥(

 .]٩/ ٤تمييز الصحابة 
 .٦٥١ ح رقم ]١٤٥/ ٣ [السجود هيَئة باب،كتاب الصالة،  السنةشرح   )٦(
 .٢٧٤ ح رقم]٦٢/ ٢[السجود في التَّجافي في جاء ما باب،كتاب الصالة، سنن الترمذي   )٧(
 .١١٠٨ ح رقم ]٢١٣/ ٢ [السجود صفَة  باب، كتاب التطبيق،سنن النسائي   )٨(
 .٨٨١ح رقم ]٢٨٥/ ١ [السجود باب، كتاب إقامة الصالة، جهسنن ابن ما    )٩(
 .٦١٠ ح رقم ]١١٥/ ٢ [مسند ابن أبي شيبة  )١٠(
 .١٦٤٠٢ ح رقم ]٣٢٨/ ٢٦[مسند أحمد   )١١(
 .٢٣٣١ ح رقم ]٣٠٦/ ٤ [اآلحاد والمثاني البن أبي عاصم  )١٢(
 .٢٥٩ رقمح  ]٩٢/ ١ [الصالة صفة في،كتاب الصالة، باب مسند الشافعي   )١٣(
 .٩٥٢ح رقم ]١٦٧/ ٢[مسند الحميدي   )١٤(
 .١٦٤٠٣ ح رقم ]٣٢٨/ ٢٦ [مسند أحمد   )١٥(
  .١٦٤٠١ح رقم ]٣٢٧/ ٢٦ [ نفس المرجع السابق  )١٦(



 ٣٠٣

 
 من طريق ) بنحوهبعتهم أر ((٤)، والحاكم(٣)، والطبراني(٢)، وابن قانع(١)وأخرجه ابن سعد

بـن نـافع،    ا بنحوه، من طريـق عبـد اهللا         (٥)أخرجه الطحاوي وعبد اهللا بن مسلمة القعنبي،      
عن إسماعيل )  ابن نافع، وابن مطيع:كالهما( بنحوه، من طريق عبد اهللا بن مطيع، (٦)والبغوي

،  خالد األحمروأب :تسعتهم(بن يزيد،ا بنحوه، من طريق سليمان (٧)وأخرجه الطبرانيبن جعفر، 
 ،والقعنبـي ،  وابن مهدي ،  وابن عيينة ،  وكيع بن الجراح  و  والفضل بن دكين،   وعلى بن حجر،  

 .عن داود بن قيس به) وسليمان بن يزيد ،إسماعيل بن جعفر

 
 :دراسة رجال اإلسناد

 .جميع رجال اإلسناد ثقات-
 

 :الحكم على الحديث
 .(١٠)، وشعيب األرنوؤط(٩) والهيثمي،(٨)، ووافقه الذهبيصحيح، وصححه الحاكمإسناده 

 

********** 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 .]٢٩٧/ ٤ [الطبقات الكبرى    )١(
  .]١١٦/ ٢ [معجم الصحابة البن قانع   )٢(
 .٤٦٧ ح رقم ]١٩٧/ ١٣ [المعجم الكبير    )٣(
 ] .٢٢٧ / ١ [، بتعليق الذهبيك على الصحيحينتدرالمس   )٤(
 .١٣٨٧ ح رقم ]٢٣١/ ١ [الركُوعِ في التَّطْبِيق باب، كتاب الصالة، شرح معاني اآلثار   )٥(
 .١٦٧٠ ح رقم ]١٥٨/ ٤ [معجم الصحابة للبغوي   )٦(
 .٩٠٤ ح رقم ]٣٠٦/ ١ [المعجم الكبير   )٧(
 ].٢٢٧  /١[ك على الصحيحين المستدر   )٨(
 .]١٢٥/ ٢[مجمع الزوائد ومنبع الفوائد    )٩(
 .١٦٤٠٢ ح رقم ]٣٢٨/ ٢٦[ شعيب األرنوؤط: ، بتحقيقمسند أحمد  )١٠(



 ٣٠٤

 :قال ابن األثير رحمه اهللا
 (١) .»"وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى" اللَّه رسوِل إبطَي عفْرتَي ِإلَى أنظُر كََأنِّي« الْحديثُ ومنْه) هـ(
 

   )١٤٧ (حديث رقمال
 حـدثَني : قَاَل قَيسٍ، ابن يعني داود حدثَنَا نُعيمٍ، َأبو احدثَنَ": رحمه اهللا "قال اإلمام أحمد  

ديبا اِهللا عنب دبنِ اِهللا عب مَأقْر ،ياعي: قَاَل الْخُزثَندَأبِي، ح َأنَّه كَان عم بِالْقَاعِ َأبِيه نةَ مر(٢)نَم، 
بهمك حتَّى آتي هُؤلَاء     في كُن بنَي، َأي: َأبِي فَقَاَل الطَّرِيق، بِنَاحية خُوافََأنَا ركْب بِنَا فَمر: قَاَل

فَصلَّيتُ : �دنَا منْهم ودنَوتُ منْه، وُأقيمت الصلَاةُ، فَِإذَا فيهِم رسوُل اِهللا           : الركْب فَُأساِئلَهم، قَالَ  
 مهعكََأنِّي موِل اِهللا وسر طَيِإب تَيفْرِإلَى ع َأنْظُر���� دج(٣) " ِإذَا س  .  

 
   :تخريج الحديث

 .سبق تخريجه في الحديث السابق
 

 :دراسة رجال اإلسناد
 . جميع رجال اإلسناد ثقات-
 

 :الحكم على الحديث
 .(٤)طإسناده صحيح، وصححه شعيب األرنؤو

 
 
 
 

********** 
 

 

                                                 

  .]٣/٢٦١[النهاية في غريب الحديث واألثر )   ١(
نْـصاب  الجبل الَّذي علَيـه أ    هي   َ:، وقيل -صلّى اهللا عليه وسلّم   -ناحية بعرفة نزل بها النبي    هي  :   نمرة   )٢(

 .]٣٠٤/ ٥معجم البلدان انظر[، الحرم بعرفات
 .١٦٤٠٣ ح رقم ]٣٢٩/ ٢٦ [مسند أحمد    )٣(
 .١٦٤٠٣ ح رقم ]٣٢٩/ ٢٦ [ شعيب األرنؤوط: ، بتحقيقمسند أحمد   )٤(



 ٣٠٥

 :حمه اهللاقال ابن األثير ر
نْهميثُ ودشَر« الْححي الناس يوم ةاميلَى الْقضٍ عضاء أرياء بفْر(١)  .»ع 

 

   )١٤٨ (حديث رقمال
 حدثَنَا سعيد بن َأبِي مريم، َأخْبرنَا محمد بـن جعفَـرٍ،            ":رحمه اهللا "قال اإلمام البخاري  

 :  يقُوُل�سمعتُ النَّبِي : ، قَاَل�(٣)سمعتُ سهَل بن سعد: ، قَاَل(٢)مٍحدثَني َأبو حازِ: قَاَل
 "       اءفْرع اءضيضٍ بلَى َأرع ةاميالق موي النَّاس شَرحي ةص(٤)، كَقُر ينَق  "     هـرغَي ٌل َأوهقَاَل س : "

لَمعا ميهف س(٥)لَي د(٦)" ِلَأح .  
   :تخريج الحديث

 .، عن محمد بن جعفر بهمخْلَد بن خَاِلد بمثله، من طريق (٧)أخرجه مسلم
 :دراسة رجال اإلسناد

 .جميع رجال اإلسناد ثقات -

********** 

 :قال ابن األثير رحمه اهللا
  سـود،  :َألْوانُها؟ قَالَتْ  ما: قَاَل غَنَمها، نسل قلَّة ِإلَيه شَكَتْ امرَأةً َأن« الْآخَر والْحديثُ) هـ(

 (٨) .  ء عفْرا:واحدتُها عفْرٍ، اخْلطيها بغَنمٍ :َأيِ » عفِّرِي:فَقَاَل

 . ١٣٢سبق تخريجه وبيان معانيه، في الحديث رقم )*(

********** 

                                                 

  .]٣/٢٦١[النهاية في غريب الحديث واألثر )  ١(
 .سلمة بن دينار:  هو )٢(
 يحيـى،  أبـو  :ويقال العباس، أبو ،يالساعد الخزرجى األنصارى لدخا بن مالك بن سعد بن سهل: هو  )٣(

َأحصن سبعين امرَأةً، شَهِد قَضاء رسوِل اِهللا صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم في الْمتَلَاعنَينِ،             ،  صحبة ألبيه و له ،المدنى
آخر الـصحابة موتًـا     وهو   ،سماه رسوُل اِهللا صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم سهلًا       وَأنَّه فَرقَ بينَهما، وكَان اسمه حزنًا فَ      

 ،ينَةد١٣١٢/ ٣معرفة الصحابة ألبي نعيم انظر[،بـالمدينة بعدها :قيل و ،هـ ٨٨ :توفي سنةبِالْم[. 
 .]١٧٧/ ٣غريب الحديث للقاسم بن سالم [،الْحوارييعني الخبز : قرصة  )٤(
األثَر، : المعلَم: وقيَل. ما جعل علَامة للُّطُرق والحدود، مثْل َأعلَام الحرم ومعاِلمه المضروبة علَيه          : المعلم  )٥(

 .]٢٩٢/ ٣النهاية في غريب الحديث واألثر [،المنَار والجبل: والعلَم
 .٦٥٢١ ح رقم ]١٠٩/ ٨ [القيامة يوم اَألرض اللَّه يقْبِض: باب، كتاب الرقاق، صحيح البخاري  )٦(
 الَْأرض وصفَة والنُّشُورِ الْبعث في باب ،والنَّارِ والْجنَّة الْقيامة صفَة كتاب،صحيح مسلم  )٧(
ِ موي ةامي٢٧٩٠ ح رقم ]٢١٥٠/ ٤ [الْق. 

  .]٣/٢٦١[النهاية في غريب الحديث واألثر )  ٨(



 ٣٠٦

 

 :قال ابن األثير رحمه اهللا
 (١) .»سوداوين دمِ من اللَّه ِإلَى أحب عفْراء لَدم« الضحية حديثُ ومنْه) هـ(

 
   )١٤٩ (حديث رقمال

حدثَنَا قُتَيبةُ بن سعيد، حدثَنَا عبد الْعزِيزِ بن محمد، عـن           ": رحمه اهللا "قال اإلمام أحمد  
          رَأبِي ه ننِ، عمحالر دبنِ عاحِ ببر نع ،يرفَاٍل الْمةََأبِي ثرـوُل اِهللا     : ، قَالَ �يسقَاَل ر� " :

  .(٢)  "دم عفْراء َأحب ِإلَي من دمِ سوداوينِ
 

  :تخريج الحديث
أربعـتهم   ((٦)، وابن عـساكر   (٥)، والبيهقي (٤)، والحاكم (٣)أخرجه أبو محمد الحارث في مسنده     

 .من طريق عبد العزيز بن محمد به مرفوعاً) بنحوه
 أبو ، وأخرجهعتَّاب بنحوه، من طريق سلمى بن  (٧) الصنعاني في مصنفه   عبد الرزاق وأخرجه  

عن أبي  )  سلمى ورباح  :كالهما(، من طريق رباح بن عبد الرحمن،         بنحوه (٨)إسحاق الحربي 
 . موقوفاً-رضي اهللا عنه-هريرة

 
 :دراسة رجال اإلسناد

-     يدرراوصدوق كان يحدث مـن كتـب       :  وهو ،(٩) سبقت دراسته  : عبد العزيز بن محمد الد
  .غيره فيخطىء

                                                 

  .]٣/٢٦١[النهاية في غريب الحديث واألثر )   ١(
 .٩٤٠٤ ح رقم ]٢٣٥/ ١٥ [مسند أحمد    )٢(
 .٤٠٢ ح رقم ]٤٧٣/ ١ [والْوِليمة والْعقيقَة الَْأضاحي كتَاب، مسند الحارث    )٣(
 ].٢٢٧ / ٤[علي الصحيحينالمستدرك    )٤(
ح رقـم     ]٤٥٨/ ٩ [الْغَـنَمِ  من بِه يضحى َأن يستَحب ما  باب ايا،، كتاب الضح  السنن الكبرى للبيهقي  )   ٥(

١٩٠٩٠. 
 .]٢٥/ ١٨ [تاريخ دمشق     )٦(
/ ٤ [الْمحرِم يذْبح وهْل والْهديِ، الضحايا فَضِل  باب،كتاب المناسك،مصنف عبد الرزاق الصنعاني    )٧(

 .٨١٦٥ ح رقم ]٣٨٧
 .]١٩٣/ ١ [ الحديث إلبراهيم الحربيغريب   )٨(
 .١١٤انظر حديث رقم    )٩(



 ٣٠٧

، وقـال   (٢)، ذكره ابن حبان في الثقـات      (١)صين بن وائل بن ح    ثُمامةُوهو  :  ثفَال الْمري  وَأب -
، وقـال ابـن   (٥)مجهـول :  أبو حاتموقال ،(٤)في حديثه نَظَر :، وقال العقيلي (٣)مشهور: البزار
 .(٦)مقبول: حجر

 .قبولم :قال الباحث 
- احبر ننِ   بمحالر دبن َأبي سفيان    عوقال أبـو حـاتم     (٨)، ذكره ابن حبان في الثقات     (٧)ب ،: 

، في حديثه عن أبي هريرة عنـدي نظـر        : ، وقال أيضاً  (١٠)مقبول: ، وقال ابن حجر   (٩)مجهول
 .(١١)عنقطوالظاهر أنه م

 .مقبول :قال الباحث
 . باقي رجال اإلسناد ثقات-

 : الحديثالحكم على
 :إسناده ضعيف، فيه

 .، مقبوالن، ولم يتابعارباحِ بنِ عبد الرحمنِ، و ثفَال الْمريوَأب -
 .(١٤)طشعيب األرنؤو، و(١٣)وضعفه الهيثمي، (١٢) سكت عنه الحاكم والحديث

 رفعه في افاِلاخْتلَ الدارقُطْني ذكرف،    -كما هو مبين في التخريج    -وقد اختلف في رفعه ووقفه    
 .(١٦) بعضهم وال يصحهويرفع: ، وجزم البخاري بوقفه فقال(١٥) دون أن يرجح الصوابووقفه

 .-واهللا أعلم-أنه موقوف لجزم البخاري بذلك: والصواب

********** 

                                                 

  .]٤١٠/ ٤ [تهذيب الكمال في أسماء الرجال   )١(
 .]١٥٧/ ٨ [الثقات    )٢(
 .]٣٠/ ٢ [تهذيب التهذيب   )٣(
 .]١٧٧/ ١ [الضعفاء الكبير    )٤(
 .]٥٩٥/ ١ [علل الحديث البن أبي حاتم   )٥(
 .]١٣٤:  ص[تقريب التهذيب   )٦(
 .]٤٥/ ٩ [تهذيب الكمال في أسماء الرجال   )٧(
 .]٣٠٧/ ٦[الثقات    )٨(
 .]٥٩٥/ ١ [علل الحديث البن أبي حاتم   )٩(
 .]٢٠٥: ص[تقريب التهذيب   )١٠(
 .]٢٣٤/ ٣ [تهذيب التهذيب  )١١(
 ].٢٢٧ / ٤[علي الصحيحينالمستدرك   )١٢(
 .]١٨/ ٤ [مجمع الزوائد ومنبع الفوائد  )١٣(
 .٩٤٠٤ ح رقم ]٢٣٥/ ١٥ [ شعيب األرنؤوط،: ، بتحقيقند أحمدمس  )١٤(
 .]٣٢٧/ ١٠ [علل الدارقطني   )١٥(
 .]١٩٨/ ٤ [التاريخ الكبير للبخاري   )١٦(



 ٣٠٨

 

 :قال ابن األثير رحمه اهللا
 (١) .مثَل هو: وقيَل  كالسود،المقْمرة ياللَّيال يَِأ»كالدآدئ اللَّياِلي عفْر لَيس«الْحديثُ ومنْه] هـ[

   )١٥٠ (حديث رقمال
 .لم أعثر على تخريج له       

********** 
 

 :قال ابن األثير رحمه اهللا
 شَـرح  في (٢)الخطَّابي رواه كَذَا »خَضرة فسماها عفرة تُسمى أرضٍ علَى مر َأنَّه« وفيه) س(
 (٣) .والذَّاِل والثَّاء بِالْقَاف ويروى ،الَْأرضِ لَونِ: العفْرة من هو: َلوقَا ،»السنن«

   .لم أعثر عليه بنفس لفظة ابن االثير، وعثرت عليه بلفظ مقارب ،)١٥١ (حديث رقمال
ادي، خَاُل َأبِـي     حدثَنَا الْحسن بن علي بنِ ياسرِ الْبغْد       ":رحمه اهللا " قال اإلمام الطبراني  

حدثَنَا سعيد بن يحيى بنِ الَْأزهرِ الْواسطي، حدثَنَا ِإسحاقُ بن يوسفَ الْـَأزرقُ، حـدثَنَا               ، الَْأذَانِ
 �كَان النَّبِي    ":  قَالَتْ -رضي اللَّه عنْها  -شَرِيك، عن هشَامِ بنِ عروةَ، عن َأبِيه، عن عاِئشَةَ          

  .(٤)" فَسماها خَضرةً، رةفع : يقَاُل لَهاعلَى قَرية فَمر،  غَيره اً قَبِيحاًِإذَا سمع اسم
 :تخريج الحديث

من طريق سعيد ) كالهما(، رةقع بلفظ (٦) والخطيب البغداديبلفظ عفرة ،(٥) أخرجه ابن عدي
 .بن يحيى بن األزهر بها

 ،  غَدرة بلفظ(٩)، والطحاويغَدرة بلفظ (٨)، وأبو يعلىعقرة  بلفظ(٧)وأخرجه أبو إسحاق الحربي

                                                 

  .]٣/٢٦١[النهاية في غريب الحديث واألثر )   ١(
 . ]١٢٨/ ٤ [، للخطابيمعالم السنن   )٢(
  .]٣/٢٦١[النهاية في غريب الحديث واألثر )   ٣(
 .٣٤٩ ح رقم ]٢١٨/ ١ [المعجم الصغير للطبراني   )٤(
 .]٣٠/ ٥ [الكامل في ضعفاء الرجال   )٥(
 .]٣٥٦/ ٨ [تاريخ بغداد    )٦(
 .]٩٩٤/ ٣ [غريب الحديث إلبراهيم الحربي   )٧(
 .٤٥٥٦ ح رقم ]٤٢/ ٨[مسند أبي يعلى الموصلي    )٨(
 يعجِبه كَان َأنَّه -وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى- اِهللا رسوِل عن روِي ما مشْكِل بيانِ  باب،شرح مشكل اآلثار   )٩(

 .١٨٤٩  ح رقم ]١٠٤/ ٥ [الْحسن الْفَْأُل



 ٣٠٩

من ) ستتهم بنحوه(،  غَدرة بلفظ(٣)، والبيهقي غَدرة بلفظ(٢)، والطبراني غَدرة بلفظ(١)وابن حبان
 .طريق عبدة بن سليمان، عن هشام بن عروة به

 :دراسة رجال اإلسناد
صـدوقٌ  : ، وهـو  (٤)سبقت دراسته : خعي أبو عبد اهللا النَّ    ،شريك أبى بن ريك بن عبد اهللا   ش-

 فـي  منـه  سمع فإنما القضاء ولي بعدما منه سمع فمنفاضٌل، تغير حفظه لما ولي القضاء،       
 .(٥)ختالطاالإختالطه، وسماع إسحاق بن يوسف األزرق منه قبل 

 . باقي رجال اإلسناد ثقات-
 :   ثالحكم على الحدي

 : فيه،إسناده حسن
 .صدوق، ولقد تابعه عبدة بن سليمان، كما في التخريج:  شريك بن عبد اهللا النَّخعي-

، (٧)، وحسين سليم أسد   (٦)صححه الهيثمي قد   و وعليه يرتقي الحديث إلى الصحيح لغيره،     : قلت
 .(٨)واأللباني

********** 
 

 :قال ابن األثير رحمه اهللا
 خَراديُل معفُور القَوم من لَحم...  عيشُهما ضرغَامينِ فيلْحم يغْدو :كَعبٍ قَصيد وفي 

 (٩) .بالتُّراب المعفَّر المتَرب: المعفُور
 

  .  ١٤، سبق تخريجه وبيان معانيه، في الحديث رقم )*(

********** 
 

                                                 

 .٥٨٢١ ح رقم ]١٣٦/ ١٣ [والكني األسماء  باب،صحيح ابن حبان    )١(
 .٦٤٨ ح رقم ]٢٠٢/ ١ [، للطبرانيالمعجم األوسط)   ٢(
 .٤٨٥٧ ح رقم ]١٨٥/ ٧ [،للبيهقييمانشعب اإل   )٣(
  .١٨  انظر حديث رقم  )٤(
 .]١٧٠:  ص [العجمي ابن سبط، لاالغتباط بمن رمي من الرواة باالختالط   )٥(
 .٤٥٥٦ ح رقم ]٤٢/ ٨ [حسين سليم أسد: ، بتحقيقمسند أبي يعلى الموصلي   )٦(
 .]٥١/ ٨ [مجمع الزوائد ومنبع الفوائد   )٧(
 .]٤١٨/ ١ [ألحاديث الصحيحة سلسلة ا   )٨(
  .]٣/٢٦١[النهاية في غريب الحديث واألثر )   ٩(



 ٣١٠

 :قال ابن األثير رحمه اهللا
نْهميثُ ودالْح »افرالع هجي الوف لَاةب َأيِ »الصتَر(١) .الم 

 

   )١٥٢ (حديث رقمال
 .لم أعثر على تخريج له       

********** 

 :قال ابن األثير رحمه اهللا
نْهميثُ ودٍل َأبِي حههْل« ج فِّرعي دمحه مهوج نيرِكم بأظْه« ريدي ه بِهجودلَـى  سالتُّـراب،  ع 
 اللَّه لعنةَ إذاللَه، يريد »التُّرابِ في وجهه ُألعفِّرن َأو رقَبته علَى َألطَأن«: آخرِه في قَاَل ِلكوِلذَ

هلَي(٢)  .ع 

   )١٥٣ (حديث رقمال
ى الْقَيـسي،    حدثَنَا عبيد اِهللا بن معاذ، ومحمد بن عبد الَْأعلَ         ":رحمه اهللا "قال اإلمام مسلم  

، عـن َأبِـي     (٥)، حدثَني نُعيم بن َأبِي هنْد، عن َأبِي حـازِمٍ         (٤)، عن َأبِيه  (٣)حدثَنَا الْمعتَمر : قَالَا
: عـم، فَقَـالَ   نَ: ؟ قَاَل فَقيلَ  هْل يعفِّر محمد وجهه بين َأظْهرِكُم     : قَاَل َأبو جهلٍ  : ، قَالَ �هريرةَ

       ُل ذَِلكفْعي تُهَأير ى لَِئنزالْعو اللَّاتو  هتقَبلَى رع ابِ    ،  لََأطََأني التُّرف ههجو نفِّرلَُأع قَـالَ  َأو ، :
 (٦)ه ِإلَّا وهو ينْكُص   فَما فَجَِئهم منْ  :  وهو يصلِّي، زعم ِليطََأ علَى رقَبته، قَالَ       �فََأتَى رسوَل اِهللا    

ِإن بيني وبينَه لَخَنْدقًا مـن نَـارٍ وهولًـا         : ما لَك؟ فَقَالَ  : فَقيَل لَه : علَى عقبيه ويتَّقي بِيديه، قَالَ    
 اُهللا فَـَأنْزلَ : قَاَل" عضوا، عضوا لَو دنَا منِّي لَاخْتَطَفَتْه الْملَاِئكَةُ    " : �وَأجنحةً، فَقَاَل رسوُل اِهللا     

زلَّ عجرِي لَا - وي نَدف يثدةَ، َأبِي حريره َأو ءشَي لَغَهكَلَّا{ :ب ِإن انطْغَـى،  الِْإنْسلَي َأن آهر 
 الْهدى، علَى كَان ِإن َأرَأيتَ صلَّى، ِإذَا عبدا ينْهى، الَّذي َأرَأيتَ الرجعى، ربك ِإلَى ِإن استَغْنَى

َأو رى، َأمتَ بِالتَّقْوَأيَأر ِإن لَّى كَذَّبتَوي (٧)}ونعا يٍل َأبه(٨)... ج. 

                                                 

  .]٣/٢٦١[النهاية في غريب الحديث واألثر )   ١(
 .المرجع السابق نفسه)   ٢(
 .المعتمر بن سليمان بن طرخان:   هو )٣(
 .سليمان بن طرخان:   هو )٤(
 .]٢٤٦: ب صتقريب التهذي[،سلمان أبو حازم األشجعي:   هو )٥(
)٦(   صراء،: النُّكوجوع ِإلَى و١١٦/ ٥النهاية في غريب الحديث واألثر [الر[. 
 ].١٣-٦: آية[ العلقسورة    )٧(
: العلق"} استَغْنَى رآه َأن لَيطْغَى الِْإنْسان ِإن{:قَوِله باب،  والنَّارِ والْجنَّة الْقيامة صفَة كتاب،صحيح مسلم      )٨(
 .٢٧٩٧ ح رقم ]٢١٥٤/ ٤"[٧



 ٣١١

 
    :تخريج الحديث

 .تفرد به مسلم دون البخاري-
 

 :دراسة رجال اإلسناد
 .ميع رجال اإلسناد ثقات ج-

********** 

 :ير رحمه اهللاقال ابن األث
 قَوِلهِم من والدهاء، بالنُّكْر يساس ملْك َأي »َأعفَر ملْك ثُم ورحمةٌ، نُبوة دينكُم أوُل« وفيه) هـ(

نْكَر ِللْخَبِيثالم :فْرة ،عفَارثُ: والعطَنة الخُب(١)  .والشَّي 

   )١٥٤ (حديث رقمال
َأخْبرنَا مروان بن محمد، حدثَنَا يحيى بن حمزةَ، حدثَني  ": رحمه اهللا "قال اإلمام الدارمي  

       يةَ الْخُشَنلَبَأبِي ثَع نوٍل، عكْحم نبٍ، عهو واحِ     (٢)َأبرنِ الْجةَ بديبَأبِي ع نقَـاَل  :  قَـالَ  �، ع
 وُل اللَّهسةٌ  " : � رونُب كُمينُل دةٌ َأومحرةٌ،      ومحرو لْكم ثُم ،  فَرَأع لْكم وتٌ     ثُمـربجو لْكم ثُم ،

رِيرالْحو را الْخَميهلُّ فتَحس(٣)" ي.  
  :تخريج الحديث

 . ١٠٠سبق تخريجه في الحديث رقم 
 :دراسة رجال اإلسناد

ـ ١٣٢، ت   امي الدمـشقي  عبيد اللَّه بن عبيد، الكالعي الش     : واسمه بو وهب َأ-  وثقـه ،  (٤) هـ
  .صدوق: (٩)، وابن حجر(٨)، وقال الذهبي(٧)ليس به بأس: ، وقال ابن معين(٦)، والعجلي(٥)دحيم

 . ثقة:قال الباحث

                                                 

  .]٣/٢٦٢[النهاية في غريب الحديث واألثر )  ١(
 .١٠٠سبقت ترجمته في الحديث رقم   )٢(
 .٢١٤٦ ح رقم ]١٣٣٤/ ٢ [الْمسكر في قيَل ما باب،كتاب األشربةة، سنن الدارمي  )٣(
 .]١١١/ ١٩ [تهذيب الكمال في أسماء الرجال  )٤(
 .سابق نفسهالمرجع ال  )٥(
 .]٤٣٦/ ٢ [الثقات  معرفة  )٦(
 .]١١٢/ ١٩ [تهذيب الكمال في أسماء الرجال  )٧(
 .]٥٨٥/ ٤ [ميزان االعتدال  )٨(
 .]٣٧٣:  ص[تقريب التهذيب  )٩(



 ٣١٢

 ، (٢)، وهو مرسٌل عن أبي ثعلبة الخُشَني(١)ثقة كثير اإلرسال، أبو عبد اهللا، مكحول الشامي-
 . باقي رجال اإلسناد ثقات-

 :ى الحديثالحكم عل
 :إسناده ضعيف، فيه

 .(٣)والحديث ضعفه األلباني فمكحول الشامي عن أبي ثعلبة الخُشني مرسل،:  اإلرسال-
 مجاهد، عـنِ ابـنِ       بنحوه، من طريق   (٥)، أخرجه الطبراني في الكبير    (٤)وللحديث شاهد حسن  

 . مرفوعاً-مارضي اهللا عنه-عباسٍ
 
 

********** 

 :ه اهللاقال ابن األثير رحم
 (٦)  .الشِّرير الخبيثُ الداهي هو »النِّفْرِية العفْرِيةَ يبغض تَعالَى اللَّه ِإن« الْحديثُ ومنْه) هـ(

   .لم أعثر عليه بنفس لفظة ابن االثير، وعثرت عليه بلفظ مقارب، )١٥٥ (حديث رقمال
ثَنَا يحيى بن ِإسحاقَ بن، ثنا عبد الْواحـد          حد :"رحمه اهللا "إلمام أبو محمد الحارث   قال ا 

       يدالنَّه انثْمَأبِي ع نِل، عومٍ الَْأحاصع نع ،ادقَالَ �(٧)زِي  :     لَى النَّبِـيخََل عد�   ابِـيرَأع 
        النَّبِي فَقَاَل لَه يمظع انمسج َأو يمسبِالْ  ": �ج كدهتَى عى؟ممـا قَـالَ     :  قَـالَ  ،"حرِفُهلَـا َأع :

 ،"فَرزِيتَ بِولَـدك؟  ": قَاَل، لَا  :  قَالَ ،"فَُأصبتَ بِماِلك؟ ": لَا َأدرِي ما هو، قَالَ    :  قَالَ ،"فَالصداع؟"
 يصاب   لَا يرزُأ في ولَده ولَا     الَّذي ِإن اللَّه يبغض الْعفْرِيتَ النِّفْرِيتَ    " : �فَقَاُل النَّبِي   ، لَا  : قَاَل
  .(٨)" ماِلهفي 

 
 
 

                                                 

 .]٥٤٥:  ص[تقريب التهذيب   )١(
 .]٢٨٥:  ص[جامع التحصيل   )٢(
 .]٥٦/ ٧ [سلسلة األحاديث الضعيفة    )٣(

/ ٧ سلسلة األحاديث الصحيحة، و ٢١/ ٥،للبوصيريف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرةإتحاانظر [ )٤(
٨٠٢[. 

 .١١١٣٨ ح رقم ]٨٨/ ١١ [المعجم الكبير    )٥(

  .]٣/٢٦٢[النهاية في غريب الحديث واألثر )   ٦(
 .١٣٦سبق بيانه في الحديث رقم    )٧(
 .٢٤٨ ح رقم ]٣٥٢/ ١[ [مصيبةٌ تُصبه ولَم يمرض لَم نفيم باب، كتاب الجنائز، مسند الحارث   )٨(



 ٣١٣

 :تخريج الحديث
، وأخرجه البيهقـي     زِياد  عبد الْواحد بنِ    في األمثال بنحوه، من طريق     (١) رمزيامهلرأخرجه ا 

عـن  )  عبد الواحد وشعبة   :كالهما( بنحوه، من طريق شعبة بن الحجاج،        (٢)في شعب اإليمان  
 .ألحول بهعاصم ا

 :دراسة رجال اإلسناد
ـ  ٩٥ت   ،التـابعين  كبار من،  عمرو بن لم بن الرحمن عبد وهو   :أبوعثمان النهدي -  ،هـ

 عليـه  اللَّه صلّى- النبي أدرك فيمن الثالث القسمثقة، ذكره ابن حجر في      : ، وهو بعدها :وقيل
 .(٣) فحديثه عنه مرسل،يره ولم -وسلّم

 . باقي رجال اإلسناد ثقات-
 :حكم على الحديثال

 :إسناده ضعيف، فيه
 . فهو مرسل عنه-صلى اهللا عليه وسلم-لم يدرك النبيعثمان النهدي أبو ف:  اإلرسال-

 .(٤)والحديث ضعفه األلباني
********** 

 :قال ابن األثير رحمه اهللا
نْهمفْرِيت« ويَل» العقو :ووع همنُوع الجيَل، المققَاَل، الظلُوم: ووهريا وي لجيرِ فة تَفْسفْرِيالع :

 »ماٍل ولَا َأهٍل في يرزُأ لَا الَّذي« تَمامه في قَاَل ِلَأنَّه أشْبه،  وكََأنَّه ،لَه ِإتْباع والنِّفْرية المصحح،
 ،هقرنَ يعفر الَّذي المتَشَيطن يالقَوِ: والعفَارِية والعفْرِيت، والعفْرِية، العفْر،: (٥)الزمخْشَرِي وقَاَل
ي والياءة ففْرِيع ةوعِللْإلْحاق فَارِي مةذربِش ،رةذافوع ا والهاءيهِمللمبالَغَة ف  ،ي والتاءفْرِيت  فع

 (٦)   .بِقْنديل لإللْحاق

 .  ، سبق تخريجه وبيان معانيه، في الحديث السابق)*(

********** 

                                                 

 .١٣٨ ح رقم ]١٦٢:  ص[أمثال الحديث للرامهرمزي   )١(
 .٩٤٤٠ ح رقم ]٣٠٩/ ١٢ [، باب في الصبر على المصائبشعب اإليمان   )٢(
 .] ٢٢٧: صيل صجامع التح، و٣٥١: تقريب التهذيب ص، و٨٤/ ٥اإلصابة في تمييز الصحابة انظر[   )٣(
 .]١٩٦: ضعيف الجامع الصغير وزيادته ص، و١٧٥/ ٦سلسلة األحاديث الضعيفة [   )٤(
 .]٤١٤/ ١ [، للزمخشريالفائق في غريب الحديث   )٥(
  .]٣/٢٦٢[النهاية في غريب الحديث واألثر )   ٦(



 ٣١٤

  :ابن األثير رحمه اهللاقال 
 مـن  عدلـه  َأو ديناراً (١)حاِلمٍ كُلِّ من يأخُذَ َأن وَأمره اليمن ِإلَى معاذاً بعثَ َأنَّه« وفيه) هـ(

رِيافعالم« يه رودمن بنْسوبة بالير، ِإلَى مافعقَبِيلَةٌ م يهو يمالْمن، وةٌ باليماِئد(٢) .ز 

 
 )١٥٦ (حديث رقمال

، (٤)، حدثَنَا َأبو معاوِيةَ(٣)حدثَنَا عبد اللَّه بن محمد النُّفَيلي": رحمه اهللا"قال اإلمام أبو داود
ره َأن يْأخُذَ ِإلَى الْيمنِ َأملَما وجهه  �َأن النَّبِي " ، �معاذ، عن (٥)عنِ الَْأعمشِ، عن َأبِي واِئٍل

 . (٦)"  ثياب تَكُون بِالْيمنِعافرِيدلَه من المدينَارا، َأو ع - يعني محتَلما - من كُلِّ حاِلمٍ
 

    :تخريج الحديث

 من طريق أبي معاوية محمد بن خازم، ) كالهما( بنحوه، (٨) بمثله، والبيهقي(٧)أخرجه أبو داود
أربعتهم (،  (١٢)البزار، و (١١)، وأحمد (١٠) في مصنفه  عبد الرزاق الصنعاني  ، و (٩)لترمذي ا وأخرجه

  بنحوه، من طريق محمد بن إسحاق، (١٣)النسائيمن طريق سفيان الثوري، وأخرجه ) بنحوه
 .عن األعمش به ) ومحمد بن إسحاق أبو معاوية وسفيان الثوري: ثالثتهم( 
 
 

                                                 

النهاية في غريب الحديث    [،  واء احتَلم َأو لَم يحتَلم    من بلَغَ الحلُم وجرى علَيه حكم الرجاِل، س       هو  : الحالم   )١(
  .]٤٣٤/ ١واألثر 

  .]٣/٢٦٢[النهاية في غريب الحديث واألثر )   ٢(
 ٥األنساب للسمعاني   نظرا[، نفيل الحراني،    علىهذه النسبة إلى الجد األ    ،  بضم النون وفتح الفاء   : يليفَالنُ   )٣(

 /٥١٦.[ 
 .ازممحمد بن خ:   هو )٤(
 .شقيق بن سلمة:   هو )٥(
 .٣٠٣٨ ح رقم ]١٦٧/ ٣ [الْجِزية َأخْذ في باب، والْفَيء والِْإمارة الْخَراجِ كتَاب، سنن أبي داود   )٦(
 .١٥٧٦ ح رقم ]١٠١/ ٢ [الساِئمة زكَاة في باب، كتاب الزكاة، نفس المرجع السابق   )٧(
 .١٨٦٦٦ ح رقم ]٣٢٤/ ٩ [الْجِزيةُ كَمِ باب، كتاب الجزية، بيهقيالسنن الكبرى لل   )٨(
 .٦٢٣  ح رقم ]١١/ ٣ [البقَرِ زكَاة في جاء ما باب، كتاب الزكاة، سنن الترمذي    )٩(
 .٦٨٤١ ح رقم ]٢١/ ٤ [الْبقَرِ باب، كتاب الزكاة، مصنف عبد الرزاق الصنعاني  )١٠(
 .٢٢٠١٣ ح رقم ]٣٣٨/ ٣٦ [مسند أحمد   )١١(
 .٢٦٥٤ ح رقم  ]٩٦/ ٧ [مسند البزار   )١٢(
 .٢٤٥٣ ح رقم ]٢٦/ ٥ [الْبقَرِ زكَاة: باب كتاب الزكاة، ،سنن النسائي  )١٣(



 ٣١٥

، (٥)، وابـن حبـان    (٤)، وابـن خزيمـة    (٣)وابن الجـارود  ،  (٢)ابن ماجه ، و (١)النسائيوأخرجه  
من طرق  ) جميعهم بنحوه (،  (١٠)والبغوي ،(٩)، والبيهقي (٨)، والحاكم (٧)الدارقطني، و (٦)والطبراني

، (١٣)، والطحـاوي  (١٢)، وأحمد (١١)يحيى بن آدم في الخراج     عن مسروق بن األجدع، وأخرجه    
عن أبي وائل   ) مسروق وعاصم األحول   :كالهما( من طريق عاصم األحول،   ) ثالثتهم بنحوه (
 .بن سلمة بها
 

 :دراسة رجال اإلسناد
 مدلس، ذكره ابن حجر في      - سليمان بن مهران   - جميع رجال اإلسناد ثقات، وفيه األعمش      -

 .المرتبة الثانية، التي اليضر تدليسها
 

 : الحكم على الحديث
 (١٧)حسنه الترمـذي  ، و (١٦)انياأللبو،  (١٥)، وشعيب األرنوؤط  (١٤)إسناده صحيح، صححه الحاكم   

 .ألنه ذكر بعده سند أصح
 

********** 

                                                 

 .٢٤٥٠ ح رقم ]٢٥/ ٥ [الْبقَرِ زكَاة: باب ، كتاب الزكاة،  سنن النسائي   )١(
 .١٨٠٣ ح رقم ]٥٧٦/ ١ [الْبقَرِ ةصدقَ باب، كتاب الزكاة، سنن ابن ماجه   )٢(
 .١١٠٤ ح رقم ]٢٧٨:  ص[الْجِزية باب،كتاب الزكاة، المنتقى البن الجارود   )٣(
 .٢٢٦٨ ح رقم ]١٩/ ٤ [مفَسرٍ غَيرِ مجمٍل لَفْظ بِذكْرِ الْبقَرِ صدقَة باب، كتاب الزكاة، صحيح ابن خزيمة  )٤(
حتَّى يعطُوا الْجِزيةَ عن يـد      {: ذكْر الْخَبر الْمفَسرِ ِلقَوِله تَعالَى    ،  والْجِزية الذِّمي باب،صحيح ابن حبان        )٥(

ونراغص مه٤٨٨٦ ح رقم ]٢٤٤/ ١١"[ ٢٩: التوبة"} و . 
 . ٢٦٠ ح رقم ]١٢٨/ ٢٠ [المعجم الكبير     )٦(
  .١٩٣٧ ح رقم  ]٤٩١/ ٢ [صدقَةٌ الْخَضراوات في لَيس: باب ، كتاب الزكاة،سنن الدارقطني    )٧(
 ].٣٩٧ / ١[على الصحيحينالمستدرك     )٨(
 .١٨٦٦٥ ح رقم ]٣٢٤/ ٩ [الْجِزيةُ كَمِ باب، كتاب الجزية، السنن الكبرى للبيهقي    )٩(
 .١٥٧١ ح رقم ]١٩/ ٦ [مةالساِئ الْبقَرِ صدقَة باب، كتاب الزكاة، شرح السنة    )١٠(
 .٢٢٨ ح رقم ]٦٨:  ص[والْخَراج الْجِزيةُ: باب، الخراج ليحيى بن آدم   )١١(
 .٢٢٠٣٧ ح رقم]٣٦٥/ ٣٦ [مسند أحمد    )١٢(
 .١٨٥٢٦ ح رقم ]٣٧٣/ ١٣ [الْجِزيةُ؟ كَمِ، كتاب الجزية، معرفة السنن واآلثار   )١٣(
 ].٣٩٧ / ١[على الصحيحينالمستدرك    )١٤(
 .٢٢٠٣٧ ح رقم]٣٦٥/ ٣٦ [ شعيب األرنوؤط: ، بتحقيقمسند أحمد   )١٥(
 .]٢٩٧/ ٥ ، لأللباني أبي داود سننصحيح، و٩٥/ ٥إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل [   )١٦(
 .٦٢٣  ح رقم ]١١/ ٣ [سنن الترمذي   )١٧(



 ٣١٦

 

 :قال ابن األثير رحمه اهللا
 ِإذَا كَانُوا َأنَّهم: التَّعفير »  النَّخلِ عفَارِ منْذ بأهلي عهد ِلي ما: فَقَاَل جاءه رجلًا َأن« وفيه) هـ(

 تَعطَش َأن ِإلَى تُتْرك ثُم تُسقَى، ثُم حملُها ينْتَفض ِلَئلَّا تُسقَى لَا مايو َأربعين تركُوها النَّخَل أبروا
قَى ثُمتُس، قَدو فَّرع لوا ِإذَا: القومفَع ،ذَِلك وهو نير مفة تَعيشحها، الوولد ذَِلكو تَفْطمه َأن نْدع 

 (١) . ِليعتاده مرارا ذَِلك تَفْعل تُرضعه، ثُم أياماً الرضاع

   )١٥٧ (حديث رقمال

    اق الصنعانيزجٍ قَالَ   ": رحمه اهللا "قال اإلمام عبد الريرج ننَا ابرَأخْب :   نى بيحي يثَندح
يدعاسٍ،         (٢)سبنِ عنِ ابع ،دمحنِ ممِ بنِ الْقَاسلًا "، عجر َأتَى ا  (٣)َأن فَقَاَل �لنَّبِي :     ـدها ِلـي عم

 ي ملفَارِ النَّخْلِ  نبَِأهقَالَ ذْ ع  :   را كَانَتْ تَُؤبا َأنَّههفَارعـارِ         (٤)والِْإب دعقَى بلَا تُس ينعبَأر فَّرتُع ثُم ،
 والَّـذي   ، سـبطَ الـشَّعرِ    (٦)ا حمشًا وكَان زوجها مصفَّر  :  مع امرَأتي قَالَ   (٥)فَوجدتُ رجلًا : قَاَل

    ادوٌل ِإلَى السخَد يتْ بِهما قَطَطًا  ،ردع(٧) ج     ا، فَقَاَل النَّبِيتَهِمسـا      : � ممنَهيب نلَاع ثُم ،نيب ماللَّه
يتْ بِهمي رالَّذ شْبِهي لَدتْ بِواء(٨)" فَج .  

 
 :تخريج الحديث

 من طريق عبد الرحمن بن القاسم، ) كالهما بزيادة مطولة(، (١٠)، ومسلم(٩)ه البخاريأخرج

                                                 

  .]٣/٢٦٣[النهاية في غريب الحديث واألثر )  ١(
 . بن سعيد بن قيس النجارييحيى: هو  )٢(
، وهو الذي قذف امرأته بالزنـا،        وما بعدها  اًشهد بدر ،  بن عامر بن قيس األنصاري     هالل بن أمية  : هو  )٣(

بة اإلصـا انظر[وهي آيات اللعان،  " ٦: النور" } والَّذين يرمون َأزواجهم ولَم يكُن لَهم شُهداء ِإلَّا َأنْفُسهم        {فنزلت  
 .]٤٢٨/ ٦في تمييز الصحابة 

/ ٤النهاية في غريب الحديث واألثـر       [، وضع طَلْع الذَّكَر في طَلْع الُْأنْثَى      :، وهو تَلْقيح النَّخْل هو  : التأبير)  ٤(
٢٦٣[. 

 أحدا، أبيه مع شهد إنه: قيلشريك بن السحماء وهي أمه،وهو حليف األنصار، وهو صاحب اللعان، :هو  )٥(
 .]٣٧٠/ ٢أسد الغابة انظر[بامرأته، أمية بن هالل قذفه الذي وهو. ألمه مالك بن لبراءا أخو وهو

 .]٤٤٠/ ١النهاية في غريب الحديث واألثر انظر[هو الدقيق الساقين، : الحمش)  ٦(
 .]٣٣٤/ ٢النهاية في غريب الحديث واألثر [،الشَّديد الجعودة: القَطط  )٧(
 .١٢٤٥١ ح رقم ]١١٧/ ٧ [َأبدا الْمتَلَاعنَانِ يجتَمع لَا: باب، كتاب الطالق، عانيمصنف عبد الرزاق الصن )٨(
 ح رقم ]١٧٥/ ٨ [بينَة بِغَيرِ والتُّهمةَ واللَّطْخَ الفَاحشَةَ َأظْهر من  باب، كتاب الحدود،صحيح البخاري ) ٩(

٦٨٥٦. 
/ ٢ [الْحمِل بِوضعِ وغَيرِها زوجها، عنْها الْمتَوفَّى عدة ضاءانْق باب، كتاب الطالق، صحيح مسلم )١٠(

 .١٤٩٧ ح رقم ]١١٣٤



 ٣١٧

، من طريق يحيى بـن سـعيد      ) بنحوهثالثتهم  (،  (٣)والبيهقي،  (٢)الطحاوي، و (١)وأخرجه أحمد 
 من طريق أبي الزناد عبد اهللا بن ذكـوان،        ) كالهما بنحوه  ((٥)البيهقيو،  (٤)الطبرانيوأخرجه  

 .عن القاسم بن محمد به) و الزنادالرحمن بن القاسم ويحيى بن سعيد وأبعبد : مثالثته(
، (١١) وأبو نعـيم   (١٠)، وابن ماجه  (٩)النسائي، و (٨)الترمذيو،  (٧) داود وأب، و (٦)وأخرجه البخاري 

من طريق هشام بن حسان، عن عكرمة مولى ابن عباس، عـن ابـن              ) بزيادة مطولة ستتهم  (
 . مرفوعاً-رضي اهللا عنه-عباس

 :اسة رجال اإلسناددر
: ثقةٌ فاضـل، فيـه علتـان    : وهو ،(١٢)سبقت دراسته : عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج       -

، التي ال يقبـل حـديثها إال بالتـصريح          )١٣(حيث ذكره ابن حجر في المرتبة الثالثة      : التدليس
 .بالسماع، ولقد صرح بالسماع من شيخه كما في الحديث

   ( ١٤).  أرسل عن يحيى بن سعيدولم يذكر أنه: واإلرسال
 . باقي رجال اإلسناد ثقات-

   :الحكم على الحديث
 .، كما في التخريجإسناده صحيح، وهو عند البخاري ومسلم

********** 

                                                 

 .٣٣٦٠ ح رقم ]٣٦٠/ ٥ [مسند أحمد     )١(
 ح رقم ]١٠٠/ ٣ [منْه يكُون َأن امرَأته حمَل ينْفي الرجِل باب، كتاب الطالق، شرح معاني اآلثار    )٢(

٤٦٦٤. 
 .١٥٣٤٩ ح رقم ]٦٦٨/ ٧ [الْحمِل علَى اللِّعانِ باب، كتاب اللعان، السنن الكبرى للبيهقي    )٣(
 .١٠٧١٠ ح رقم ]٢٩٤/ ١٠ [المعجم الكبير    )٤(
 .١٥٣٥٠ ح رقم ]٦٦٩/ ٧ [الْحمِل علَى اللِّعانِ باب، كتاب اللعان، السنن الكبرى للبيهقي    )٥(
 البينَة ِلطَلَبِ وينْطَلقَ البينَةَ، يلْتَمس َأن فَلَه قَذَفَ، َأو ادعى ِإذَا باب، كتاب الشهادات، البخاريصحيح     )٦(
 .٢٦٧١ ح رقم ]١٧٨/ ٣ [
 .٢٢٥٤ ح رقم ]٢٧٦/ ٢ [اللِّعانِ باب، كتاب الطالق، سنن أبي داود    )٧(
 .٣١٧٩ ح رقم  ]٣٣١/ ٥ [النُّورِ سورة ومن: بابرآن، ، كتاب تفسير القسنن الترمذي     )٨(
 .٣٤٦٩ ح رقم ]١٧٢/ ٦ اللِّعانِ  كيفباب، كتاب الطالق، سنن النسائي    )٩(
 .٢٠٦٧ ح رقم ]٦٦٨/ ١ [اللِّعانِ باب، كتاب الطالق، سنن ابن ماجه   )١٠(
 .٣٧٣٩ ح رقم ]١٤٧٦/ ٣ [معرفة الصحابة ألبي نعيم   )١١(
 .٦٦انظر حديث رقم    )١٢(
 .]٤١:  ص[طبقات المدلسين    )١٣(

 .]٢٢٩:  ص[جامع التحصيل   (١٤)



 ٣١٨

 :قال ابن األثير رحمه اهللا
 (٢) . »النَّخل عفَّرنَا مذْ أهلي قَربتُ ما« (١)هلَاٍل حديث وفي) هـ(

، لم أعثر عليه بنفس لفظة ابن االثير، وعثرت عليه بمعناه، كما في )١٥٨ (حديث رقمال
   .الحديث السابق

********** 

 :قال ابن األثير رحمه اهللا
 (٣)تَـرخيم  تَـصغير  هـو  »عفَير -وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى- النَّبِي حمارِ اسم َأن« وفيه) س (

 سويد، وتَـصغيره  : أسود تَصغير في قَالُوا كَما التُّرابِ، ولَون الغُبرة وهي: فْرةالع من َألعفَر،
رخَّم غَيرر،:مفييود ُأع(٤) .كُأس 

   )١٥٩ (حديث رقمال

حـدثَنَا   حدثَني ِإسحاقُ بن ِإبراهيم، سمع يحيى بن آدم،   ":رحمه اهللا "اإلمام البخاري قال  
 (٧) كُنْتُ رِدفَ  ":، قَالَ �، عن معاذ  (٦)، عن َأبِي ِإسحاقَ، عن عمرِو بنِ ميمونٍ       (٥)َأبو اَألحوصِ 

  لَى   ����النَّبِيارٍعمح  قَاُل لَهي : رفَيقُّ         " : ، فَقَالَ عا حمو ،هادبلَى عع قَّ اللَّهرِي حْل تَداذُ، هعا مي 
فَِإن حقَّ اللَّه علَى العباد َأن يعبدوه والَ يشْرِكُوا : اللَّه ورسولُه َأعلَم، قَاَل: العباد علَى اللَّه؟، قُلْتُ  

سوَل اللَّـه َأفَـالَ     يا ر : بِه شَيًئا، وحقَّ العباد علَى اللَّه َأن الَ يعذِّب من الَ يشْرِك بِه شَيًئا، فَقُلْتُ              
  .(٨)" الَ تُبشِّرهم، فَيتَّكلُوا: ُأبشِّر بِه النَّاس؟ قَاَل

  :تخريج الحديث
 .، من طريق أبي بكر بن أبي شيبة عن أبي األحوص بهبنحوه (٩)أخرجه مسلم

 
                                                 

 .هالل بن أمية، سبق ذكره في الحديث السابق: هو   )١(
  .]٣/٢٦٣[النهاية في غريب الحديث واألثر )   ٢(
 .]٢٣٩/ ٢الكتاب لسيبويه [، وال يكون إال في النداء، حذفُ أواخر األسماء المفرد تخفيفاًهو: الترخيم   )٣(
  .]٣/٢٦٣[النهاية في غريب الحديث واألثر )   ٤(
 .]٢٦١: تقريب التهذيب ص[،ليم الحنفيام بن سسلَّ:   هو )٥(
لف هذه بفتح األ: ودياأل، و]٤٢٧: تقريب التهذيب ص[، اهللا عبد أبو ودى،اَأل ميمون بن عمرو:   هو )٦(

 ].٢٢٦ / ١ساب للسمعاني األن[،النسبة إلى أود بن صعب بن سعد
 .]٣١٣/ ٢النهاية في غريب الحديث واألثر [الرفيق في السفر الَّذي يعينك علَى أمورِك،هوا: الرديف   )٧(
 .٢٨٥٦ ح رقم ]٢٩/ ٤ [والحمارِ الفَرسِ اسمِ باب، كتاب الجهاد والسير، صحيح البخاري   )٨(
 [النَّارِ علَى وحرم الْجنَّةَ دخََل فيه شَاك غَير وهو بِالِْإيمانِ اَهللا لَقي من ابب، كتاب اإليمان،    صحيح مسلم    )٩(
 .٣٠ ح رقم ]٥٨/ ١



 ٣١٩

 
س بن  من طريق أن  ) - دون لفظة ابن األثير    -كالهما بنحوه (،  (٢)، و مسلم  (١)وأخرجه البخاري 

 دون لفظة ابـن     -كالهما بنحوه ( كذلك،   (٤)، ومسلم (٣)، وأخرجه البخاري  "رضي اهللا عنه  "مالك
رضي اهللا  –عن معاذ بن جبل     )  أنس واألسود  :كالهما(طريق األسود بن هالل،     من  ) -األثير
 . مرفوعاً-عنه

 بِـي َأ من طريـق     - دون لفظة ابن األثير    - بنحوه (٥)وأخرجه البيهقي في األربعين الصغرى    
 . بهميمون بن عمرو  السبيعي، مصرحاً بالسماع عنِإسحاق

 
  :دراسة رجال اإلسناد

نـه  إ :وقيـل ثقة، : ، وهو(٦)ترجمته سبقت:  هو عمرو بن عبد اهللا الهمداني:َأبو ِإسحاقَ -
ـ  في القسم األول الذي ال يضر اختالطه، كما          (٧)العالئيذكره  اختلط بأخرة،    مـدلس  ه  أن
، التي ال يصح حـديثها إال       )٩( وذكره ابن حجر في المرتبة الثالثة       بذلك، )٨(وصفه النسائي 

ن  فـُأم  - كما في التخـريج    -رواية البيهقي  في    بالسماع صرح  قد  لبالتصريح بالسماع، و  
 .تدليسه

 
 . باقي رجال اإلسناد ثقات-

 
********** 

 

                                                 

 .٥٩٦٧ ح رقم ]١٧٠/ ٧ [الرجِل خَلْفَ الرجِل ِإرداف باب، كتاب اللباس، صحيح البخاري  )١(
 [النَّارِ علَى وحرم الْجنَّةَ دخََل فيه شَاك غَير وهو بِالِْإيمانِ اَهللا لَقي نم باب، كتاب اإليمان،    صحيح مسلم   )٢(
 .٣٠ ح رقم ]٥٨/ ١
 اللَّـه  تَوحيد ِإلَى ُأمتَه وسلَّم علَيه اُهللا صلَّى النَّبِي دعاء في جاء ما باب، كتاب التوحيد،    صحيح البخاري   )٣(
 .٧٣٧٣ ح رقم ]١١٤/ ٩ [وتَعالَى باركتَ
 [النَّارِ علَى وحرم الْجنَّةَ دخََل فيه شَاك غَير وهو بِالِْإيمانِ اَهللا لَقي من باب، كتاب اإليمان،    صحيح مسلم   )٤(
 .٣٠ ح رقم ]٥٨/ ١
 .٥ ح رقم ]٢٤:  ص[سواه دون تهعباد في اللَّه تَوحيد في، األربعون الصغرى للبيهقي  )٥(
 .٣٣ حديث رقم انظر  )٦(
 .]٢٧٣: االغتباط بمن رمي من الرواة باالختالط ص، و٩٤: المختلطين للعالئي صانظر[)  ٧(

 ].١٢٢ص [ ذكر المدلسين للنسائي  )٨(

 ].٤٢ ص [المدلسين طبقات  )٩(



 ٣٢٠

  :قال ابن األثير رحمه اهللا
سـمي يعفُـوراً    : قيَل» َأنَّه خَرج علَى حماره يعفُور ليعوده     «ث سعد بنِ عبادة     وفي حدي ) س(

سمي بِه تَشْبِيهاً في عدوِه بـاليعفُور،       :  وقيلَ ،يخْضور: ِللَونه، من العفْرة، كَما قيَل في أخْضر      
الظَّبي وهيَل. وقشْف: و(٢)  .(١)الخ 

، لم أعثر عليه بنفس لفظة ابن االثير، وعثرت عليه بمعناه، كما في )١٦٠ (ديث رقمحال
   .٥٠الحديث رقم 

 

********** 
 

  :قال ابن األثير رحمه اهللا
﴿فَسدي     ) هـ(﴾عنْظَلة اَألسعة    «في حديث حيوالض نَا األزواجافَسنا ععجة» (٣)فَِإذَا رافَسعالم: 

الجةُ والمعبةالمالعارسةُ والم(٤) .م 

 )١٦١ (حديث رقمال

حدثَنَا جعفَـر بـن     : حدثَنَا بِشْر بن هلَاٍل البصرِي قَالَ     ": رحمه اهللا "قال اإلمام الترمذي  
حدثَنَا : نَا سيار قَاَلحدثَ: سلَيمان، عن سعيد الجريرِي، ح وحدثَنَا هارون بن عبد اللَّه البزاز قَاَل

 (٥)جعفَر بن سلَيمان، عن سعيد الجريرِي، والْمعنَى واحد عن َأبِي عثْمان النَّهدي، عن حنْظَلَـةَ              
يدي(٦)اُألس�،-     كُتَّابِ النَّبِي نم كَانو� بي وهكْرٍ وبَِأبِي ب رم ي، فَقَاَل َأنَّهنْظَلَةُ؟ : كا حي ا لَكم

 يذَكِّرنَا بِالنَّارِ والجنَّة كََأنَّا رْأي عـينٍ،         �نَافَقَ حنْظَلَةُ يا َأبا بكْرٍ، نَكُون عنْد رسوِل اللَّه          : قَاَل
فَواللَّه ِإنَّا لَكَذَِلك، انْطَلـقْ بِنَـا ِإلَـى         : اَل ونَسينَا كَثيرا، قَ    والضيعة ا عافَسنَا الَْأزواج  فَِإذَا رجعنَ 

   وِل اللَّهسر�       وُل اللَّهسر آها رنْظَلَةُ؟  ":  قَالَ � فَانْطَلَقْنَا، فَلَما حي ا لَكـا  :  قَاَل"منْظَلَةُ ينَافَقَ ح
فَِإذَا رجعنَـا عافَـسنَا اَألزواج      ة كََأنَّا رْأي عينٍ،     رسوَل اللَّه، نَكُون عنْدك تُذَكِّرنَا بِالنَّارِ والجنَّ      

                                                 

المصباح المنير في غريب الشرح [،خُشُوفٌ  والْجمع،ىواألنث الذكر على يطلق الغزال، ولدهو  : الخشف   )١(
 .]١٧٠/ ١ ،للحمويالكبير

  .]٣/٢٦٣[النهاية في غريب الحديث واألثر )   ٢(
 .]١٠٨/ ٣النهاية في غريب الحديث واألثر انظر[،جارة و تمعاش الرجل من مال أو حرفة ِأ: الضيعة) ٣(
  .]٣/٢٦٣[النهاية في غريب الحديث واألثر ) ٤(
 .١٠حنظلة بن الربيع، سبق ذكره في حديث رقم : هو  )٥(
هذه النـسبة   تحتها، لف وفتح السين المهملة وكسر الياء المشددة المنقوطة بنقطتين من        بضم األ : يديساُأل)  ٦(

 ].١٥٩ / ١األنساب للسمعاني [ أسيد بن عمرو بن تميم،:يقال له، أسيد وهو بطن من تميم :إلى



 ٣٢١

لَو تَدومون علَى الْحاِل الَّتي تَقُومون بِهـا        " : �فَقَاَل رسوُل اللَّه    :  ونَسينَا كَثيرا، قَالَ   والضيعةَ
     كُماِلسجي ملَاِئكَةُ فالم تْكُمافَحي لَصنْدع ني   مفو ،  ،كُمشلَى فُرعو ،كُمقةً     طُراعنْظَلَةُ سا حي نلَكو

 .  (١)" وساعةً
 

 :تخريج الحديث
 (٣) أبو نعيم  جهن بن نُسير، وأخر   طَ بنحوه، من طريق يحيى بن يحيى التيمي وقَ        (٢)أخرجه مسلم 

 .سليمانعن جعفر بن ) يى وقطن وبشر يح:ثالثتهم(شر بن هالل، بنحوه، من طريق بِ
، (٨)، والبيهقـي  (٧)، وأبو نعيم األصبهاني   (٦)ابن أبي عاصم  ، و (٥)، وأحمد (٤)ابن ماجه  وأخرجه  

 بنحوه، من طريق أحمد بـن       (٩)من طريق سفيان الثوري، وأخرجه البغوي     ) خمستهم بنحوه (
 .عن سعيد الجريري به)  جعفر بن سليمان و الثوري وأحمد بن إبراهيم:ثالثتهم(، إبراهيم
 :ة رجال اإلسناددراس

 صدوق متشيع، وتشيعه ال     :هو، و (١٠)سبقت دراسته  ، أبو سليمان  جعفر بن سلَيمان الضبعي    -
  .، ألن الحديث ال يؤيد تشيعهيضر بهذا الحديث

 
ثقة، لكنـه  : وهو، هـ ١٤٤ت  ، سعيد بن إياس، أبو مسعود البصرِي: هوالجريري سعيد   -

  .(١٢) قبل االختالطهمنفر بن سلَيمان جع، وسماع  (١١)اختلط قبل موته
 
 

                                                 

 ح  ]٦٦٦/ ٤ [وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى اللَّه رسوِل عن والْورعِ والرقَاِئق الْقيامة صفَة كتاب،  ذيسنن الترم   )١(
 .٢٥١٤رقم 

 ح ]٢١٠٦/ ٤ ...[والْمراقَبة الْآخرة ُأمورِ في والْفكْرِ الذِّكْرِ دوامِ فَضِل باب، كتاب التوبة، صحيح مسلم)  ٢(
 .٢٧٥٠رقم 

 .٢٢٢٩ ح رقم ]٨٥٤/ ٢[معرفة الصحابة ألبي نعيم   )٣(
 .٤٢٣٩ ح رقم ]١٤١٦/ ٢ [الْعمِل علَى الْمداومة باب، كتاب الزهد، سنن ابن ماجه  )٤(
 .١٩٠٤٥ح رقم ] ٣٩٠/ ٣١ [مسند أحمد   )٥(
 .١٢٠١ ح رقم ]٤٠٦/ ٢[اآلحاد والمثاني البن أبي عاصم  )٦(
 .٢٢٢٨ ح رقم ]٨٥٤/ ٢[ة الصحابة ألبي نعيم معرف  )٧(
 .١٠٢٨ ح رقم ]٣٤٤/ ٢ [، باب الرجاء من اهللا تعالىشعب اإليمان  )٨(
 .٥٣٨ ح رقم ]١٨٤/ ٢ [معجم الصحابة للبغوي  )٩(
 .١٢انظر حديث رقم   )١٠(
 .]٢٣٣: تقريب التهذيب ص، و٣٣٨/ ١٠تهذيب الكمال في أسماء الرجال انظر[ )  ١١(
 . ]١٢٧: االغتباط بمن رمي من الرواة باالختالط ص ، و١٦: المختلطين للعالئي صر انظ[ )  ١٢(



 ٣٢٢

 
، ذكـره   (١)هـ٢٠٠: هـ، وقيل ١٩٩، ت   بن حاتم العنزي، أبو سلمة البصرِي     ا  وهو :سيار -

 صالح الحديث فيه : ، وقال في موضع آخر(٣)صدوق: وقال الذهبي ،(٢)ابن حبان في الثقات
 :وقال أبو أحمد الحـاكم    ،  (٦)بن المديني ا ضعفه، و (٥)صدوق له أوهام  : ، وقال ابن حجر   (٤)خفَّة

 .(٨) عنده مناكير:وقال األزدي، (٧)في حديثه بعض المناكير
 . صدوق له أوهام: قال الباحث

 . باقي رجال اإلسناد ثقات-
 

 :الحكم على الحديث
 : إسناده حسن، فيه

 . في التخريج كما وأحمد بن إبراهيمصدوق، وقد تابعه سفيان الثوري،: جعفر بن سلَيمان -
 ويحيـى بـن     صدوق له أوهام، ولقد تابعه بشر بن هالل، وقطن بن نُسير،          : بن حاتم  سيار -

لصحيح لغيره، والحـديث     إلى ا   بالمتابعات  وعليه يرتقي الحديث   :قلت،   كما في التخريج   يحيى
 .(١٠)، واأللباني(٩)وصححه الترمذيعند مسلم، 

 
 
 
 

********** 
 
 

                                                 

 .]٣٠٧/ ١٢ [تهذيب الكمال في أسماء الرجال   )١(
 .]٢٩٨/ ٨[الثقات    )٢(
 .]٤٧٥/ ١ [الكاشف   )٣(
 .]٢٩١/ ١[المغني في الضعفاء    )٤(
 .]٢٦١:  ص[تقريب التهذيب   )٥(
 .]٢٩٠/ ٤ [هذيب التهذيبت   )٦(
 .  المرجع السابق نفسه )٧(
 .المرجع السابق نفسه  )٨(
 .٢٥١٤ ح رقم ]٦٦٦/ ٤  [سنن الترمذي  )٩(
 .]٥٩٢/ ٤ [سلسلة األحاديث الصحيحة   )١٠(



 ٣٢٣

  :اهللاقال ابن األثير رحمه 
﴿ فَصاللُّقَطَة    ) هـ(  ﴾  ع يثدي حفَظْ«فها  احها ووكاءفَاصفَاص» (١)عالع :   ي تكونالَّذ الوِعاء

 وبِه سمي الْجِلْـد     ،وهو الثَّنْي والعطْف  : فيه النَّفَقةُ من جِلْد َأو خرقَة َأو غَيرِ ذَِلك، من العفْص          
ل ععجي يةالَّذورْأسِ القَارالفُها: لَى رغ كَذَِلكفَاصاً، و(٢) .ع 

 )١٦٢ (حديث رقمال

، حـدثَنَا   (٣)حدثَنَا عمرو بن عباسٍ، حدثَنَا عبد الرحمنِ      ": رحمه اهللا "قال اإلمام البخاري  
انفْيةَ  (٤)سبِيعر ن(٥)، ع عنْبلَى الموم زِيدي يثَندح ،ينهالج نِ خَاِلدب ديز نع ،قَاَل�(٦)ث ،:" اءج 

   النَّبِي ابِيرفَقَالَ    �َأع ،طُهلْتَقا يمع َألَهفَس ، :"    نَةً، ثُما سفْهراعهوِكَاءا وهفَاصفَظْ عاح اءج فَِإن ،
لَك َأو ِلَأخيك َأو ِللذِّْئبِ،     : يا رسوَل اللَّه، فَضالَّةُ الغَنَمِ؟ قَالَ     :  قَالَ ،َأحد يخْبِرك بِها، وِإلَّا فَاستَنْفقْها    

 وسقَاُؤها تَـرِد    (٨)ما لَك ولَها، معها حذَاُؤها    : ، فَقَالَ � وجه النَّبِي    (٧)ضالَّةُ اِإلبِِل؟ فَتَمعر  : قَاَل
رتَْأكُُل الشَّجو ،اء(٩)"  الم . 

  :تخريج الحديث
، (١١) بنحوه، من طريق سليمان بن بالل المـديني، وأخرجـه البخـاري            (١٠)أخرجه البخاري 

من طريق مالك بـن أنـس، وأخرجـه         ) - بلفظ اعرف عفاصها   -كالهما بنحوه (،  (١٢)ومسلم
عن ربيعة بـن    )  سليمان ومالك ويحيى   :ثالثتهم( بنحوه، من طريق يحيى بنن سعيد،        (١٣)مسلم

   .من بهأبي عبد الرح
 

                                                 

 .]٢٠١/ ٢غريب الحديث للقاسم بن سالم [،يعني الْخَيط الَّذي تشد بِه: ووكاءها    )١(
  .]٣/٢٦٣[ النهاية في غريب الحديث واألثر )  ٢(
 .عبد الرحمن بن مهدي: هو   )٣(
 .سفيان بن سعيد  الثوري: هو   )٤(
 .]٢٠٧: تقريب التهذيب ص[ربيعة بن أبي عبد الرحمن، : هو   )٥(
 .١١سبق ذكر اسمه ونسبته في الحديث رقم    )٦(
 ].٣٤٢/ ٤لنهاية في غريب الحديث واألثر ا[ وأصلُه قلّةُ النَّضارة وعدم إشْراق اللَّونِ، ،ي تَغَيرَأ: تمعر)   ٧(
النَّعل، أراد َأنَّها تَقْوى علَى المشْي وقَطْع الَْأرضِ، وعلَـى قَـصد الْميـاه              : الحذَاء بالمد من  :  حذَاُؤها   )٨(

         ن كَانا بِمههة، شَبفْتَرِساع المبنِ السناع عتر، واالمي الشَّجعها وررودوفَره     وي سقَاء فذَاء وسه حالنهاية [، مع
 .]٣٥٧/ ١في غريب الحديث واألثر 

 .٢٤٢٧ ح رقم ]١٢٤/ ٣ [اِإلبِِل ضالَّة باب، كتاب في اللقطة، صحيح البخاري   )٩(
 ح ]٣٠/ ١ [كْرهي ما رَأى ِإذَا والتَّعليمِ، الموعظَة في الغَضبِ باب، كتاب العلم،  نفس المرجع السابق  )١٠(

 .٩١رقم 
 .٢٣٧٢ ح رقم ]١١٣/ ٣ [اَألنْهارِ من والدواب النَّاسِ شُربِ باب نفس المرجع السابق، كتاب المساقاة،  )١١(
 .١٧٢٢ ح رقم ]١٣٤٦/ ٣ [الْخَصمينِ بين الْحاكمِ ِإصلَاحِ استحبابِ باب كتاب الحدود، ،صحيح مسلم  )١٢(
 .المرجع السابق نفسه  )١٣(



 ٣٢٤

 
 :دراسة رجال اإلسناد

: ، ذكره ابن حبان في الثقات وقال      (٢)هـ٢٣٥، ت   ، أبو عثمان  (١)عمرو بن العباس الباهلي    -
  بـن  عبـدان وقال  ،  (٥)صدوق ربما وهم  : ، وقال ابن حجر   (٤)، ووثقه الدارقطني  (٣)ربما خَالف 

 .(٦)سِ عنِ ابنِ مهدي خَمسون ِألْفًاكَان عنْد عمرو بنِ الْعبا: اَألهوازِي أحمد
: ربما وهم، فلقد تابع فيه ابن حبان من قوله: ولقد روى عنه البخاري، أما قول ابن حجر: قلت

 .ربما خالف، ولم أجد فيه جرحاً
 .صدوق، وهو من شيوخ البخاري:  قال الباحث

-   يزيد مولى المنبوقـال أحمـد    (٨)ثقـه الـذهبي   ، وو (٧)، ذكره ابن حبان في الثقـات      ثع ، :
 .(١٠)صدوق: ، وقال ابن حجر(٩)معروف

 .ثقة، روى له البخاري، في المتابعات والشواهد:  قال الباحث
 
 .باقي رجال اإلسناد ثقات-

 
 
 

********** 
 
 
 

                                                 

)١(  وهي باهلة بن أعـصر     ،بفتح الباء المنقوطة بواحدة وكسر الهاء والالم، هذه النسبة إلى باهلة          : اهليالب ، 
 / ١األنساب للسمعاني   [،  شراف كأنها ليست فيما بينهم من األ      ،نتساب إلى باهلة  وكان العرب يستنكفون من اإل    

٢٧٥.[ 
 .]٩٤/ ٢٢ [لرجالتهذيب الكمال في أسماء ا   )٢(
 .]٤٨٦/ ٨ [ الثقات   )٣(
 .]٢٥٠:  ص[سؤاالت الحاكم للدارقطني   )٤(
 .]٤٢٣: ص[تقريب التهذيب    )٥(
 .]٢٠٢/ ١ [الكامل في ضعفاء الرجال   )٦(
 .]٥٣٣/ ٥ [الثقات    )٧(
 .]٣٩٢/ ٢[الكاشف    )٨(
 .]٣٥:  ص[ثرم ألحمد بن حنبلسؤاالت األ   )٩(
 .]٦٠٦:  ص[بتقريب التهذي  )١٠(



 ٣٢٥

 
 

  :قال ابن األثير رحمه اهللا
 عـنِ  الكَفُّ وهو والتَّعفُّف، العفَاف طلب: االستعفَاف »اللَّه يعفَّه يستَعففْ من« فيه* ﴾عفَفَ﴿

: االسـتعفَاف  وقيـلَ  ،إياها اللَّه َأعطَاه وتَكَلَّفَها العفَّة طَلَب من َأي: النَّاسِ من والسؤاِل الحرام
 (١) .عفيف فَهو عفَّة يعفُّ  عفَّ:يقَاُل الشَّيء، عنِ والنَّزاهةُ الصبر

 
 )١٦٣ (حديث رقمال

، عـنِ ابـنِ   (٢) حدثَنَا عبد اللَّه بن يوسفَ، َأخْبرنَا ماِلك":رحمه اهللا "قال اإلمام البخاري  
ِإن نَاسا من اَألنْصارِ سَألُوا     : �، عن عطَاء بنِ يزِيد اللَّيثي، عن َأبِي سعيد الخُدرِي           (٣)شهابٍ

سر فَقَاَل�وَل اللَّه ،هنْدا عم دتَّى نَفح مطَاهفََأع ،َألُوهس ثُم ،مطَاهفََأع ،َألُوهس ثُم ،مطَاها ": ، فََأعم
        ،نْكُمع هرخَأد رٍ فَلَنخَي ني منْدع كُوني   اللَّه فَّهعفْ يفتَعسي نمو   غْنتَغْنِ يسي نمو ،ه اللَّه   ـنمو

ي،اللَّه هربصي ربرِ تَصبالص نم عسَأوا ورخَي طَاءع دَأح يطا ُأعم(٤)"و . 
 

  :تخريج الحديث
 بنحـوه، مـن   (٦) بمثله، من طريق شعيب بن أبي حمزة ، وأخرجه مـسلم  (٥)أخرجه البخاري 

 .بن شهاب الزهري بهعن ا)  شعيب ومالك:كالهما(طريق مالك بن أنس، 
 

 
  :دراسة رجال اإلسناد

 . جميع رجال اإلسناد ثقات-
 
 

********** 

                                                 

  .]٣/٢٦٤[النهاية في غريب الحديث واألثر )   ١(
 .مالك بن أنس:   هو )٢(
 .محمد بن مسلم بن شهاب الزهري:   هو )٣(
 .١٤٦٩ ح رقم ]١٢٣-١٢٢/ ٢ [المسَألَة عنِ اِلاستعفَاف باب، كتاب الزكاة، صحيح البخاري   )٤(
 .٦٤٧٠ ح رقم ]٩٩/ ٨ [اللَّه محارِمِ عن الصبرِ باب  نفس المرجع السابق، كتاب الرقاق،  )٥(
 .١٠٥٣ ح رقم ]٧٢٩/ ٢ [والصبرِ التَّعفُّف فَضِل باب، كتاب الكسوف، صحيح مسلم   )٦(



 ٣٢٦

 :قال ابن األثير رحمه اهللا
 * نْهميثُ ودالْح »مفَّة ِإنِّي اللَّهالع نَى أسَألُك(١) .»والغ 

   .لم أعثر عليه بنفس لفظة ابن االثير، وعثرت عليه بلفظ مقارب، )١٦٤ (حديث رقمال

 َأبِـي  نَا الَْأصبهاني، عامرٍ بنِ ِإبراهيم بن محمد حدثَنَا": رحمه اهللا "قال اإلمام الطبراني  
يماهرِإب نرٍ، بامع ني عدرِ جامنِ عب يماهرتُ: قَاَل ِإبعمشََل سنَه نب يدعس ،يذمثُ  التِّرـدحي 

كَان دعـاء   " :  قَالَ � بنِ مسعود  ، عن عبد اللَّه   (٢)عن َأبِي الَْأحوصِ  ،  مزاحمٍ بنِ حاكالض عنِ
  نِ    �النَّبِيييدي الْعـحٍ،    " فلَا فاضخْزٍ وم را غَيدرمةً، ووِييتَةً سمةً، وييشَةً تَقع َألُكِإنَّا نَس ماللَّه

اللَّه              ،ةيصلَا وقٍّ وح نجِلْنَا علَا تُعغْتَةً، ولَا تَْأخُذْنَا بَأةً، وكْنَا فَجللَا تُه فَـافَ     مالْع َألُكِإنَّا نَس ماللَّه
شِّقَاق، والريـاء   ، والتُّقَى والْهدى، وحسن عاقبة الْآخرة والدنْيا، ونَعوذُ بِك من الشَّك وال           والْغنَى

                  ةً، ِإنَّكمحر نْكلَد نلَنَا م بهتَنَا ويدِإذْ ه دعنَا بالْقُلُوبِ لَا تُزِغْ قُلُوب قَلِّبا مي ،كيني دف ةعمالسو
ابه(٣)" َأنْتَ الْو.  

  :تخريج الحديث
 . تفرد به الطبراني بهذا اللفظ-

  :دراسة رجال اإلسناد
- دمحم نب يماهرنِ ِإبرٍ بامع يانهبلم أقف على ترجمه له:الَْأص . 
-داقنِ وب يماهرنِ ِإبرِ بامع نب يماهرِإب، رِيالَْأشْع َؤذِّناقَ الْمحو ِإسهـ٢٦٠، ت َأب. 

، وسأل ابن   (٥)يث إلى أبي زرعة وأبي حاتم     ولقد كتب بأحاد  ، (٤) كَان خَيرا فَاضلًا   :عيمقال أبو نُ  
 فسمى أربعة أنفس أحدهم إبراهيم       عمن أكتب،  :ال له  مسعود أحمد بن الفرات فق     اأب حاتم،   أبي
 .(٧)كان صدوقاً:، وقال أبو الشيخ األصبهاني(٦)ن عامر بن إبراهيماب

  .صدوق :قال الباحث
 .(٨)يثمتروك الحد :التِّرمذي سعيد بن نَهشَُل-

                                                 

  .]٣/٢٦٤[النهاية في غريب الحديث واألثر )   ١(
 .]٤٣٣: تقريب التهذيب ص[،ةلَضعوف بن مالك بن نَ:   هو )٢(
 .٧٥٧٢ ح رقم ]٣٠٦/ ٧ [المعجم األوسط   )٣(
 .]٢١٤/ ١[ ،ألبي نعيم تاريخ أصبهان   )٤(
 .]١١٦/ ٢ [ الجرح والتعديل انظر   )٥(
 .المرجع السابق نفسه   )٦(
 .]٢٧٤/ ٢ [طبقات المحدثين بأصبهان والواردين عليها   )٧(
 .]٥٦٦: تقريب التهذيب ص، و٣٢٧/ ٢الكاشف ، و٣١/ ٣٠تهذيب الكمال في أسماء الرجال انظر[   )٨(



 ٣٢٧

-اكحالض نمٍ باحزقال، يكنى أبو القاسم،     مت  ، واألول أصـح،   الخراسـاني  محمـد  أبو: وي
، وذكره ابن حبـان فـي       (٥)أبوزرعةو،  (٤)، والعجلي (٣)، وأحمد (٢)، وثقه ابن معين   (١)هـ١٠٥
س بِالمجود ِلحديثه، وهو كَان من َأوعية العلْمِ، ولَي: ، وقال الذهبي  (٧)الدارقطنيوثقه  ، و (٦)الثقات

هي نَفْسقٌ فود(٩)صدوق كثير اإلرسال: ، وقال ابن حجر(٨)ص  
 .(١٠)كان شعبة ال يحدث عنه: وضعفه يحيى القطان وقال

 كثير اإلرسال، ولم يذكر أنه أرسل عـن أبـي األحـوص فـي كتـب                  صدوق :قال الباحث 
 .(١١)المراسيل

 .ات باقي رجال اإلسناد ثق-
 :الحكم على الحديث

 : إسناده ضعيف جداً، فيه
- دمحم نب يماهرنِ ِإبرٍ بامع يانهبلم أقف على ترجمه له: الَْأص. 
 .(١٢)متروك الحديث، والحديث ضعفه الهيثمي: التِّرمذي سعيد بن نَهشََل -

، وابـن   (١٥)، وأبـو داود   (١٤)فـرد ، أخرجه البخاري فـي األدب الم      (١٣)وللحديث شاهد صحيح  
 جبير، من طريق )- اللهم ِإنِّي َأسَألُك الْعفْو والْعافيةَ-أربعتهم بنحوه بلفظ(، (١٧)، وأحمد(١٦)ماجه

 . مرفوعاً-رضي اهللا عنهما-، عن ابن عمرسلَيمان َأبِي بنا

                                                 

 .]٢٩٣/ ١٣ [تهذيب الكمال في أسماء الرجال   )١(
 .]٤٥٨/ ٤ [الجرح والتعديل    )٢(
 .]٣٠٩/ ٢ [العلل ومعرفة الرجال ألحمد رواية ابنه عبد اهللا   )٣(
  .]٤٧٢/ ١ [الثقات   معرفة  )٤(
 .]٨٨٣/ ٣[الضعفاء ألبي زرعة الرازي في أجوبته على أسئلة البرذعي   )٥(
 .]٤٨٠/ ٦ [الثقات    )٦(
 .]٣٨: ص[سؤاالت البرقاني للدارقطني   )٧(
 .]٥٩٨/ ٤ [سير أعالم النبالء    )٨(
 .]٢٨٠:  ص[تقريب التهذيب   )٩(
 .]٢١٨/ ٢ [الضعفاء الكبير للعقيلي  )١٠(
 .]١٩٩: جامع التحصيل ص، و٩٤: المراسيل البن أبي حاتم صانظر[  )١١(
 .]٢٠١/ ٢ [ ومنبع الفوائدمجمع الزوائد  )١٢(
 .]١٦٠/ ١ ، لأللبانيصحيح الترغيب والترهيب، و٤٦٥: صحيح األدب المفرد صانظر[  )١٣(
 .١٢٠٠ ح رقم ]٤١١:  ص[أصبح إذا يقول ما باب، األدب المفرد   )١٤(
 .٥٠٧٤ ح رقم ]٣١٨/ ٤ [َأصبح ِإذَا يقُوُل ما باب، كتاب األدب، سنن أبي داود  )١٥(
 .٣٨٧١ ح رقم ]١٢٧٣/ ٢ [َأمسى وِإذَا َأصبح ِإذَا الرجُل بِه يدعو ما باب، كتاب الدعاء، ن ابن ماجهسن) ١٦(
 .٤٧٨٥ ح رقم ]٤٠٣/ ٨[مسند أحمد   )١٧(



 ٣٢٨

 :قال ابن األثير رحمه اهللا
 (٢) .عفيف جمع »(١)صبر َأعفَّةٌ -علمتُ ما -فإنَّهم« الْآخَر والْحديثُ * 

  )١٦٥ (حديث رقمال
حدثَنَا :  حدثَنَا عبدةُ بن عبد اللَّه الخُزاعي البصرِي قَالَ        ":رحمه اهللا "قال اإلمام الترمذي           
 داوو دقَالَا (٣)َأب ،دمالص دبعو ، :ثَنَا مدحَأبِيه نع ،ينَانالب ثَابِت نب دم(٤)ح  ،اِلـكنِ مَأنَسِ ب نع ،

 -مـا علمـتُ   -فَِإنَّهم  َأقْرِْئ قَومك السلَام    "  �قَاَل ِلي رسوُل اللَّه     : ، قَالَ �(٥)عن َأبِي طَلْحةَ  
ربفَّةٌ ص(٦)" َأع.  

  :تخريج الحديث
 . به داود الطيالسي وعبد الصمد بن عبد الوارثيأب، من طريق  بنحوه(٧)أخرجه الحاكم

من طريق عبد الصمد بـن عبـد الـوارث،      ) كالهما بنحوه (،  (٩)الطبراني، و (٨)أحمدأخرجه  و
 عمـل اليـوم      فـي  (١٢)السنِّي ابنو بمثله،   (١١) يعلى الموصلي  وأب بنحوه، و  (١٠)البزاروأخرجه  

 الطيالـسي   من طريق أبـي داود    ) أربعتهم(بمثله،  (١٤) وأبو نعيم األصبهاني      بمثله، (١٣)والليلة
 .(١٥)سليمان بن داود

                                                 

  ]٧٣/ ٤غريب الحديث للقاسم بن سالم [، وصبر كُلِّ شَيء أعاله،ي أعلى نَواحيهاَأ:صبر  )١(
  .]٣/٢٦٤[ في غريب الحديث واألثر النهاية)  ٢(
 .داود بن سليمان أبو داود الطيالسي:  هو )٣(
 .ثابت بن أسلم البنائي: هو  )٤(
 ، كان من فضالء الصحابة،يجِرز الخَيارِصنْ اَألدوس اَألنِ بِله سن بديزهو :  أبو طلحة األنصاري )٥(

ليموهو زوج أم س ،فّي: ليي وفاته فقاختلف ف، اشهد بدرسنة : ، وقيلقبلها بسنتين: ، وقيل سنة أربع وثالثينتُو
 .]١٦٥٦/ ٣معرفة الصحابة ألبي نعيم انظر [، خمسين أو سنة إحدى وخمسين

 .٣٩٠٣ ح رقم ]٧١٤/ ٥ [وقُريشٍ اَألنْصارِ فَضِل في باب، كتاب المناقب، سنن الترمذي    )٦(
 ].٧٩ / ٤[ ن على الصحيحيلمستدرك ا )٧(
 .١٢٥٢١ ح رقم  ]٤٩٧/ ١٩ [مسند أحمد    )٨(
 .٤٧١٠ ح رقم ]٩٨/ ٥ [المعجم الكبير    )٩(
 .٦٩٠٦ ح رقم ]٣٠٩/ ١٣ [مسند البزار   )١٠(
 .١٤٢٠ ح رقم ]١٣/ ٣ [مسند أبي يعلى الموصلي  )١١(
حـافظ المعـروف بـابن      وري ال نَي أبو بكر الـد    ،أحمد بن محمد بن إسحاق بن إبراهيم بن أسباط        :  هو  )١٢(

 .]٢١٤/ ٥تاريخ دمشق البن عساكر [، هـ٣٦٤،ت السني
 .٣٣١ ح رقم ]٢٩٣:  ص[الْمدح كَيفَ باب، عمل اليوم والليلة البن السني  )١٣(
 .٧٧٤ ح رقم ]٢٣٦/ ١ [معرفة الصحابة ألبي نعيم  )١٤(
 .، بنحوه٢١٦٢ ح رقم ]٥٣١/ ٣ [مسند أبي داود الطيالسي  )١٥(



 ٣٢٩

ثالثتهم (،  (٤) والطبراني  في مسنده،  (٣)، وأبو سعيد الشاشي   (٢)، والخرائطي (١)الرويانيوأخرجه  
    عبد الصمد:ثالثتهم(من طريق الحسن بن أبي جعفر، ، )بنحوه

 .هعن محمد بن ثابت ب) وأبو داود والحسن بن أبي جعفر
 

  :دراسة رجال اإلسناد
 .ثقة: ، وهو(٥) سبقت دراسته،عبد الصمد بن عبد الوارث بن سعيد بن ذكوان -
- د بن ثَابِت بن أسلم البمحنَمانرِيص(٦)ضعيف: ، وهوي الب. 
 . باقي رجال اإلسناد ثقات-
 

 :الحكم على الحديث
 :إسناده ضعيف، فيه

 .ضعيف: ياننَ البمحمد بن ثَابِت بن أسلم -
 ،(١٠)، واأللباني(٩)أسد سليم حسين، و(٨)، وشعيب األرنؤوط(٧)والحديث ضعفه الهيثمي
من طريـق   ) كالهما(،  (١٣)، وابن حبان  (١٢)بن أبي عاصم  ، أخرجه ا  (١١)وللحديث شاهد صحيح  

 . مرفوعاً–رضي اهللا عنه –  هريرةيبَأ، عن  الَْأنْصارِيبن وديعةايزِيد 
 

********** 

                                                 

 . ٩٨٥ ح رقم ]١٥٨/ ٢ [د الرويانيمسن  )١(
 .٣٢ ح رقم ]٣٣:  ص[، باب الحث على األخالق الصالحة والترغيب فيهامكارم األخالق للخرائطي  )٢(
 .١٠٥٦ ح رقم ]١٥/ ٣ [المسند للشاشي  )٣(
 .٤٧٠٩ ح رقم ]٩٨/ ٥ [المعجم الكبير   )٤(
 .٧٨ انظر حدبث رقم  )٥(
تقريب التهذيب ، و٥٦١/ ٢المغني في الضعفاء ، و٥٤٧/ ٢٤الرجال تهذيب الكمال في أسماء انظر[  )٦(

 .]٤٧٠: ص
 .]٤١/ ١٠ [مجمع الزوائد ومنبع الفوائد  )٧(
 .١٢٥٢١ ح رقم  ]٤٩٧/ ١٩ [ شعيب األرنؤوط: ، بتحقيقمسند أحمد  )٨(
 .١٤٢٠ ح رقم ]١٣/ ٣  [أسد سليم  حسين:، بتحقيقمسند أبي يعلى الموصلي  )٩(
 .]٥٢٢:  ص[، لأللباني الترمذيضعيف سنن  )١٠(
 .]٢٥٤/ ٧ [سلسلة األحاديث الصحيحة  )١١(
ح  ]٣٤٩/ ٣ ["صـبر  َأعفَّةٌ" -وسلَّم علَيه اُهللا صلَّى- النَّبِي قَوِل ذكْر،  اآلحاد والمثاني البن أبي عاصم     )١٢(

 .١٧٣٩ رقم
 ح  ]١٥٩/ ١٤ [اعِ النَّاسِ ِلقُريشٍ في الْخَيرِ والـشَّر      ذكْر وصف اتِّب  ، كتاب التاريخ،    صحيح ابن حبان      )١٣(

 .٦٢٦٤رقم 



 ٣٣٠

 

 :قال ابن األثير رحمه اهللا
 مـا  أكْثر يحلَب َأن بعد الضرع في اللَّبن بقية هي »العفَّة تُحرم لَا« المغيرة حديث وفي) س( 

،يهف كَذَِلكفَافَة، وها العارأة، فاستَعرم للموه قُولُونفَة: يي(١) .الع 

 
   .لم أعثر عليه بنفس لفظة ابن االثير، وعثرت عليه بلفظ مقارب،  )١٦٦ (حديث رقمال

نَا : نَا هشَام بن عمارٍ قَالَ    : حدثَنَا عبدان بن َأحمد قَالَ    ": رحمه اهللا "قال اإلمام الطبراني   
  يدعاس  يى اللَّخْميحي نقَالَ (٢)ب  :    َأبِي خَاِلد نيُل باعمنِ َأبِي      نَا ِإسسِ بقَي نع ،   ةيرغنِ الْمازِمٍ، عح

الْمـرَأةُ  " :وما الْعيفَةُ؟ قَالَ  : قُلْنَا "(٤)م الْعيفَةُ رحلَا تُ " : �قَاَل رسوُل اللَّه    :  قَالَ  �(٣)شُعبةَ بنِا
ا الْمتُهارج عضا، فَتُرهييي ثَدف ناللَّب رخْصفَي ،دنِتَلتَيرالْمةَ و(٥)"ر.  

 

  :تخريج الحديث
 .، من طريق هشام بن عمار به-لَا تُحرم الْعنَقَةُ- بنحوه بلفظ (٦)أخرجه الطبراني

، من طريق سـفيان بـن عيينـة،    -الْعيفَةُلَا تُحرم - بنحوه بلفظ (٧)سعيد بن منصوروأخرجه  
 .، من طريق وكيع بن الجراح-الْغَبقَةُحرم لَا تُ- بنحوه بلفظ (٨)ابن أبي شيبةوأخرجه 

 :ثالثـتهم (، من طريق يحيى القطـان،       -الْغَبقَةُلَا تُحرم   - بنحوه بلفظ    (٩) وأخرجه الدارقطني 
 .موقوفاً� عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس عن المغيرة بن شعبة) سفيان ووكيع ويحيى

                                                 

  .]٣/٢٦٤[النهاية في غريب الحديث واألثر )  ١(
 من اليمن نزلت لةبفتح الالم المشددة وسكون الخاء المعجمة، هذه النسبة إلى لخم، ولخم قبي: اللخمي  )٢(

 ].١٣٢ / ٥ األنساب للسمعاني [الشام،
وكان ضخم   عبد اللَّه،وأب: ، وقيل أبو محمد:، وقيلبن أبي عامرالثقفي، أبو عيسى المغيرة بن شعبة:  هو )٣(

 عمـر  واله،  البـصرة  ديوان وضع من أول  كان أسلم قبل عمرة الحديبية، وشهدها وبيعة الرضوان،       القامة،
 .]١٥٦/ ٦ي تمييز الصحابة اإلصابة فانظر[،األكثر عند خمسين سنة مات عزله، ثم عثمان وأقره الكوفة،

 فَإنَّا لَا نرى هذَا محفُوظًا ولَا نَعرِف العيفةَ "لَا تحرم العيفَة": وأما حديث الْمغيرة بن شُعبة: قال أبو عبيد  )٤(
غريب الحديث للقاسم [،ما فيه وهي بقية اللَّبن في الضرع بعد ما يمتك َأكثر ، ولَكن نراها العفَّة،في الرضاع

 .]٦١/ ٣بن سالم 
 .٤٥٥٧ح رقم  ]١٩/ ٥[المعجم األوسط   )٥(
 .٩٦٥ ح رقم ]٤٠٤/ ٢٠ [المعجم الكبير   )٦(
 .٩٧٩ ح رقم ]٢٨٠/ ١ [الرضاعة من الَْأخِ ابنَة في جاء ما باب، كتاب الوصايا، سنن سعيد بن منصور  )٧(
/ ٣ [الرضـعةُ  ولَـا  الرضـعتَانِ،  تُحرم لَا: قَاَل من الرضاعِ، في، كتاب النكاح،     شيبة مصنف ابن أبي     )٨(

 .١٧٠٢٥ ح رقم ]٥٤٨
 .]١٢٧/ ٧[علل الدارقطني   )٩(



 ٣٣١

 
  :دراسة رجال اإلسناد

هــ،  ٣٠٦ هــ، ت  ٢١٦، ولد سنة    عبد اهللا بن َأحمد بن موسى     : واسمه،   عبدان بن أحمد   -
 .(١) ثقة:وهو

بعد : هـ، وقيل ٢٤٥، ت ، َأبو الوليد الدمشقي   ير بن ميسرة بن أبان    صهشام بن عمار بن نُ     -
، ووثقـه أبـو يعلـى       )٥(الثقـات ، وذكره ابن حبان في      )٤(، والعجلي )٣(وثقه ابن معين  ،  (٢)ذلك

 .(٧)هب ثقَة مكثر لَه ما ينكر: يلذهبوقال ا، (٦)الخليلي
 وكلما دفع ،لما كبر تغير: ، وقال أيضا)٩ (صدوق: وقال أبو حاتم ،)٨ ( ال بأس به:وقال النسائي

: الـدارقطنى  وقـال  ،)١٠ (صح، كان يقرأ من كتابـه     أا  وكان قديم  ن،قَّلَ تَ نقِّوكلما لُ ،  إليه قرأه 
 فحديثـه القـديم     ، كبر فصار يتلقن   ،صدوق مقرئ  :وقال ابن حجر   ،)١١ (المحل كبير صدوق،

 يعنى ـ منه خير ـ )١٣(شرحبيل بنت بن سليمان يعنى ـ أيوب أبو: داود أبو قالو ،)١٢ (أصح
ـ  كـان  مسنده، أصل لها ليس حديث مايةأربع من بأرجح هشام حدث ـ، هشام من  )١٤(كلَضفَ

مـن فاتـه    : وقال أبو زرعة  ،  )١٥(رعما بن هشام يلقنها وغيره، رهِسم يأب أحاديث على يدور
 ما كَـان فـي      : عبدانِ يقُول  وكان ،(١٦)هشام بن عمار يحتاج أن ينزل في عشرة اآلف حديث         

                                                 

 .]١٦/ ١١ [تاريخ بغداد    )١(
 .]٢٤٢/ ٣٠ [تهذيب الكمال في أسماء الرجال   )٢(
 ].٣٩٧ص [سؤاالت ابن الجنيد   )٣(

 ].٢/٣٣٣ [معرفة الثقات   )٤(

 ].٩/٢٣٣ [ الثقات   )٥(

 .]٤٤٥/ ١ [اإلرشاد في معرفة علماء الحديث للخليلي   )٦(
 .]٧١١/ ٢ [المغني في الضعفاء   )٧(
 .]٦٣:  ص[، للنسائيتسمية الشيوخ   )٨(

 ].٩/٦٧ [الجرح والتعديل   )٩(

 ].٦٧-٩/٦٦ [  نفس المرجع السابق)١٠(

 .]٢٤٨/ ٣٠[ي أسماء الرجال تهذيب الكمال ف  )١١(

 .]٥٧٣: ص[تقريب التهذيب   )١٢(

سـؤاالت أبـي عبيـد      [ ،"ثقة، يخطئ كما يخطئ الناس    : "  قال أبو داود عن سليمان ابن بنت شرحبيل         )١٣(
 ].٢/١٩١اآلجري 

 ].١٢/٦٣٠سير أعالم النبالء [،  الحافظ المحقق، أبو بكر، الفضل بن العباس الرازي  هو اإلمام)١٤(

 ].١٩١-٢/١٩٠[ أبي عبيد اآلجري أبا داود السجستاني في الجرح والتعديلؤاالت   س)١٥(

 .]٩٤٨/ ٣ [الضعفاء ألبي زرعة الرازي في أجوبته على أسئلة البرذعي   )١٦(



 ٣٣٢

 ِإذا حدثت في    :قَاَل َأحمد بن أبي الْحواري    ، و (١)الدنْيا مثل هشَام بن عمار في ِإسنَاده في زمانه        
 ،(٢)قحلَ فَيجب للحيتي َأن تُ،عماربلد فيه مثل أبي الْوِليد هشَام بن 

 ألنه عمار بن هشام حديث عن أمسك أن زماناً عزمت: يالراز هوار بن مسلم بن محمد وقال
 يحـدث  وال الحديث، على يأخذ عمار بن هشام كان": جزرة صالح وقال،  )٣(الحديث يبيع كان
  .)٤ ("... يأخذ لم ما

ل خالف بين العلماء، فال مؤاخذة عليه في ذلـك،          أما أخذه أجرا على التحديث، فهذا مح       :قلت
 .)٥(خاصة إذا كان يشغله التحديث عن التسبب

ا كبر كان يلَقَّن فَيتَلَقَّن، وراوية عبدان بن أحمد لم          وخالصة القول فيه أنه ثقة، لم      :قال الباحث 
 هـشام بـن     ، وبالنظر إلى سنة ميالد ووفاة عبدان، مقارنة بوفاة        (٦)تتميز في كتب المختلطين   

 تحمل فهي البخاري صحيح في روايته أماعمار، يتبين أنه سمع منه قبل كبره الذي تلقن فيه،           
 .أعلم تعالى واهللا ويلقن، يكبر أن قبل مروياته من أنها على

 

: هـ، وقيل ٢٠٠ ت ، أبويحيى الكوفي، المعروف بسعدان،    سعيد بن يحيى بن صالح اللخمي     -
 ،(٩)ما هو عندي ممن يتهم بالكذب: ميحدوقال ، (٨)ه الصدقمحل: قال أبو حاتم، (٧)قبلها

ثقـة مـأمون مـستقيم األمـر فـي          : ، وقال في موضع آخر    (١٠)وذكره ابن حبان في الثقات    
 .(١١)الحديث

يقُطنارقَال الد(١٤)صدوق وسط: ، وقال ابن حجر(١٣)صدوق: ، وقال الذهبي(١٢)ليس بذاك: و. 
 .  صدوق:قال الباحث

 .ل اإلسناد ثقات باقي رجا-

                                                 

 .]٢١٧:  ص[، البن عديمن روى عنهم البخاري في الصحيح   )١(
 .  المرجع السابق نفسه )٢(
 .]٢٤٨/ ٣٠[ل تهذيب الكمال في أسماء الرجا   )٣(

 .   المرجع السابق نفسه)٤(

 ].١١٨ص [مقدمة ابن الصالح:    انظر)٥(

 .]٣٦٤: االغتباط بمن رمي من الرواة باالختالط ص، و١٢٦: المختلطين للعالئي صانظر[   )٦(
 .] ١٠٦/ ١١ [تهذيب الكمال في أسماء الرجال   )٧(
 .]٢٩٠/ ٤ [الجرح والتعديل    )٨(
 .]١٠٨/ ١١ [ل في أسماء الرجالتهذيب الكما   )٩(
 .]٣٧٤/ ٦ [الثقات   )١٠(
 .]٩٩/ ٤ [تهذيب التهذيب  )١١(
 .]١٠٨/ ١١ [تهذيب الكمال في أسماء الرجال  )١٢(
 .]٤٤٦/ ١[الكاشف   )١٣(
 .]٢٤٢:  ص[تقريب التهذيب  )١٤(



 ٣٣٣

 :الحكم على الحديث
 :إسناده حسن، فيه

 .(١)ححه الهيثميصوالحديث  صدوق،: سعيد بن يحيى اللخمي-
ويبقى أن الحديث اخُتلف في رفعه ووقفه، فروي مرفوعا، وموقوفًا كما تقدم في التخريج، ولقد 

 .(٢)الْموقُوفُ هو الصحيحو :فقال جزم الدارقطني بوقفه
 .، واهللا أعلم، كما جزم الدارقطنيفالراجح أنه موقوف:  الباحثقال

 

********** 
 

  :قال ابن األثير رحمه اهللا
 ِإذَا وعفَاقاً عفْقاً يعفقُ عفَقَ: يقَاُل »العفَاق ذَا َأخي منِّي خُذي« لُقمان حديث في) هـ(﴾  عفَقَ﴿

 (٣)  .الضراب وكَثْرةُ العطْف،: َأيضا والعفْق ،سرِيعاً ذَهاباً ذَهب

 
 .لم أعثر عليه بنفس لفظة ابن االثير، وعثرت عليه بلفظ مقارب،  )١٦٧ (حديث رقمال

بن عـاد خطـب   ا َأنه قَاَل ِإن لُقْمان �في حديث النَّبِي ": رحمه اهللا"قال اإلمام ابن قتيبة         
 وكَـانُوا   ، خطبت امرَأة قد خطبناها قبلك     ،ئس ما صنعت   ب : فَقَالُوا ،امرَأة قد خطبها أخوته قبله    

 ،سبعة هو ثامنهم فَصالحهم على َأن ينعت لَها نَفسه وِإخْوته بِصدق وتختار هي َأيهـم شَـاءت    
،  وِإذا كَان الـشَّْأن    ، وِإذا سعى الْقَوم نسل    ، ِإذا رعى الْقَوم غفل    خذي مني أخي ذَا البجل     :فَقَاَل

....... يهثَندأبي  ح، يهثَندرو بن يزِيد حمراء بن عى ثناه ،(٤)الغنوي الْبوسيل بن ماعمثَنَا ،ِإس 
  .(٦)" (٥)بيهأ عن ،عروة بن هشَام عن ،سلمة بن سعيد

 
  :تخريج الحديث

 . تفرد به ابن قتيبة-
 

                                                 

 .]٢٦١/ ٤ [مجمع الزوائد ومنبع الفوائد    )١(
 .]١٢٧/ ٧[علل الدارقطني    )٢(
  .]٣/٢٦٤[النهاية في غريب الحديث واألثر )   ٣(
 .مقبول: ، وهو٢٨سبق ذكره تحت حديث رقم     )٤(
 .عروة بن الزبير: هو    )٥(
 .]٥١٤/ ١ [غريب الحديث البن قتيبة   )٦(



 ٣٣٤

 
  :دراسة رجال اإلسناد

، (٣)، وذكره ابن حبان في الثقـات      (٢)، وثقه الحاكم  (١)بي الحسام الْقُرشي  سعيد بن سلَمة بن أَ    -
وقَال َأبو   ،(٤)رفه، يعني لم يعرفه حق معرفته     سألت يحيى بن معين عنه فلم يع      : قال َأبو حاتم  و

َأبـو سـلَمة   قال و ،(٥) وليس في حديثه،كَان في لسانه: سألت َأبا داود عنه فَقَالَ : عبيد اآلجري 
شيخ ضـعيف، وإنمـا     : وقَال النَّسائي ،  (٦) أصح من كتابه   ما رأيت كتاباً  : موسى بن ِإسماعيل  

صدوق صحيح  : ، وقال ابن حجر   (٨)اعتمده مسلم : وقال الذهبي  ،(٧)أخرجناه للزيادة في الحديث   
 .(٩)الكتاب يخطىء من حفظه

 .، كما قال ابن حجرهفظن حيخطىء م صدوق صحيح الكتاب، :قال الباحث
 
 . باقي رجال اإلسناد ثقات-
 

 :الحكم على الحديث
 :إسناده ضعيف، فيه

 .مقبول، ولم يتابع:  يزيد بن عمرو بن البراء-
 .برواية عروة بن الزبير الحديث:  اإلرسال-
 
 
 
 

********** 
 

                                                 

  .]٤٧٧/ ١٠[تهذيب الكمال في أسماء الرجال     )١(
 .]١٠٢:  ص[سؤاالت السجزي للحاكم    )٢(
 .]٣٥٨/ ٦ [حبانالثقات البن     )٣(
 .]٢٩/ ٤ [الجرح والتعديل     )٤(
  .]٤٧٨/ ١٠[تهذيب الكمال في أسماء الرجال     )٥(
 .   المرجع السابق نفسه )٦(
 .]٢٥٨/ ٨ [سنن النسائي    )٧(
 .]١٤١/ ٢ [ميزان االعتدال    )٨(
 .]٢٣٦:  ص[تقريب التهذيب    )٩(



 ٣٣٥

  :قال ابن األثير رحمه اهللا
﴿نفي ﴾عف ةصق وبَأي هلَيع السلَام »نفع نح مم القَيفي والدوج« د َأيفَس  ـنـهما  ماسبتاح 

يه(١) .ف 

   .بمعناهلم أعثر عليه بنفس لفظة ابن االثير، وعثرت عليه ،  )١٦٨ (حديث رقمال

: زِمٍ قَـالَ  ، َأخْبرنَا جرِير بن حـا     (٢) حدثَنَا يزِيد  :في الزهد " رحمه اهللا "قال اإلمام أحمد           
كَان ِلَأيوب علَيه السلَام َأخَوانِ، فََأتَيـاه ذَاتَ يـومٍ،          " :سمعتُ عبد اللَّه بن عبيد بنِ عميرٍ يقُولُ       

فَما سمع  : لَّ هذَا قَالَ  لَو كَان اللَّه عز وجلَّ علم من َأيوب خَيرا ما بلَغَ بِه كُ            : ، فَقَالَا فَوجدا رِيحا 
اللَّهم، ِإن كُنْتَ تَعلَم َأنِّي لَم َأبِتْ لَيلَةً شَبعان، وَأنَا َأعلَم مكَان            : شَيًئا كَان َأشَد علَيه من ذَِلك، فَقَالَ      

لْبس قَميـصا   هم، ِإن كُنْتَ تَعلَم َأنِّي لَم أَ      اللَّ: فَصدقَ، وهما يسمعانِ ثُم قَالَ    : جاِئعٍ، فَصدقْني قَالَ  
: ثُم خَر ساجِدا، ثُم قَـالَ     : فَصدقَ، وهما يسمعانِ قَالَ   :  قَالَ ، عارٍ، فَصدقْني   َأعلَم مكَان  قَطُّ، وَأنَا 

  .(٣)" فَ اللَّه عز وجلَّ ما بِه اللَّهم لَا َأرفَع رْأسي حتَّى يكْشَفَ ما بِي؛ فَكَشَ
  :تخريج الحديث

بن امن طريق يزيد    ) كالهما( بنحوه،   (٥) بنحوه، وأبو نعيم األصفهاني    (٤)ابن أبي حاتم  أخرجه  
 .هارون به

  :دراسة رجال اإلسناد
-    يبن عب د اللَّهبر  دعيمن عفهو مرسل عن    ،(٦)ثقة، من الطبقة الوسطى من التابعين     : ، وهو  ب 

 .-صلى اهللا عليه وسلم-النبي
 . باقي رجال اإلسناد ثقات-

 :الحكم على الحديث
 :إسناده ضعيف، فيه

 .-صلى اهللا عليه وسلم-عن النبي، لم يرو  بن عميردعبد اللَّه بن عبياإلرسال، ف-
 

********** 

                                                 

  .]٣/٢٦٤[النهاية في غريب الحديث واألثر )   ١(
 .يزيد بن هارون:   هو )٢(
 .٢٢٦ ح رقم ]٣٧:  ص[، باب زهد أيوب عليه السالمالزهد ألحمد بن حنبل  )٣(
 .١٣٦٩٥ ح رقم ]٢٤٥٩/ ٨ [تفسير ابن أبي حاتم   )٤(
 .]٣٥٥/ ٣ [حلية األولياء وطبقات األصفياء  )٥(
 .]٣١٢: ص[تقريب التهذيب   )٦(



 ٣٣٦

 :قال ابن األثير رحمه اهللا
 وتـرك  الذَّنْب عنِ التَّجاوز :وهو العفْو من فَعول، هو »العفُو« تَعالَى اللَّه َأسماء  في *﴾عفَا﴿

 عاف فَهو عفْواً، يعفُو عفَا: يقَاُل. المبالغة أبنية من وهو والطَّمس، المحو وأصلُه علَيه، العقَاب
فُو(١) .وع 

 
 .١٣٨ الحديث رقم  سبق تخريجه وبيان معانيه، في)* (
 

********** 
 
 

 :قال ابن األثير رحمه اهللا
 أخْذَ لَكُم تَركْتُ َأي »أمواِلكم زكاةَ فأدوا والرقيق الخَيِل عنِ عفَوتُ قَد« الزكَاة حديث وفي*  

 (٢) .محتْهو طَمسته ِإذَا األثَر، الريح عفَت: قولُهم ومنْه عنْه، وتجاوزتُ زكاتها

 
  )١٦٩ (حديث رقمال

، (٣)حدثَنَا َأبـو ُأسـامةَ    :  َأخْبرنَا محمود بن غَيلَان، قَالَ     ":رحمه اهللا "قال اإلمام النَّسائي           
اَل رسـوُل   قَ: قَاَل ، �، عن َأبِي ِإسحقَ، عن عاصمِ بنِ ضمرةَ، عن علي         (٤)حدثَنَا سفْيان : قَاَل
 اللَّه� : "اِلكُموكَاةَ َأموا زفََأد ،يققالرِل ونِ الْخَيتُ عفَوع ةًقَدسنِ خَماَئتَيكُلِّ م ن(٥)"  م.  

 
   :تخريج الحديث

من طريق الوضاح بـن عبـد       )  بنحوه ثالثتهم(،  (٨)بيهقيوال،  (٧)والترمذي،  (٦) داود وأب أخرجه
 اهللا، 

                                                 

  .]٣/٢٦٥[النهاية في غريب الحديث واألثر )  ١(
 .لمرجع السابق نفسها)  ٢(
 .حماد بن سلمة:  هو )٣(
 .سفيان بن سعيد الثوري:  هو )٤(
 .٢٤٧٧ ح رقم ]٣٧/ ٥ [الْورِق زكَاة باب، كتاب الزكاة، سنن النسائي  )٥(
 .١٥٧٤ ح رقم ]١٠١/ ٢ [الساِئمة زكَاة في باب، كتاب الزكاة، سنن أبي داود  )٦(
 .٦٢٠ ح رقم ]٧/ ٣[والورِق الذَّهبِ زكَاة في جاء ما باب، كتاب الزكاة،  الترمذي سنن  )٧(
 .٧٤٠٦ ح رقم ]١٩٨/ ٤ [الْخَيِل في صدقَةَ لَا باب، كتاب الزكاة، السنن الكبرى للبيهقي  )٨(



 ٣٣٧

 
، (٥)، والخطيب البغـدادي   (٤)ابن خزيمة ، و (٣) في األموال  (٢)بن زنجويه ، وا (١)نسائيالوأخرجه  

 .من طريق سفيان الثوري) هم بنحوهأربعت(
من طريق أبي بكر بن     ) كالهما بنحوه (،  (٧)الدارقطني في الخراج، و   (٦)يحيى بن آدم  وأخرجه  

 . بن جريجنحوه، من طريق عبد الملك ب(٨)عبد الرزاق الصنعانيعياش، وأخرجه 
ابن أبـي   ، وأخرجه   سوار بن مصعب   بنحوه، من طريق     (١٠) في جزئه  (٩) الجهم وأب وأخرجه  

 الوضـاح  :سـتتهم ( من طريق سليمان بـن مهـران،    ) كالهما بنحوه (،  (١٢)، وأحمد (١١)شيبة
عن أبـي   )  وسليمان بن مهران   سوار بن مصعب  والثوري وأبو بكر بن عياش وابن جريج و       

ابن  في مسنده، و   (١٥)الحميدي في الجامع، و   (١٤)، وابن وهب  (١٣)ابن ماجه أخرجه   و ، به إسحاق
من طريق أبي إسحاق ) ستتهم بنحوه(  في مسنده، (١٨)عبد بن حميد ، و (١٧)أحمد، و (١٦)أبي شيبة 

 . مرفوعاً-رضي اهللا عنه-عن الحارث األعور عن على
 

                                                 

 .٢٤٧٨ ح رقم ]٣٧/ ٥ [الْورِق زكَاة: باب، كتاب الزكاة، سنن النسائي  )١(
 .]٣٩٢/ ٧تهذيب الكمال في أسماء الرجال [،هـ٢٥١  تحميد بن مخلد بن قتيبة، َأبو َأحمد: هو)  ٢(
/ ٣ [السنَّة من فيها وما والرقيق الْخَيِل صدقَة في جاء ما: باب، كتاب الصدقة، األموال البن زنجويه  )٣(

 .١٨٧٠ ح رقم ]١٠١٩
 ح رقم ]٢٨/ ٤ ...[والرقيق الْخَيِل عنِ الْماِل صدقَة ِإسقَاط باب، كتاب الزكاة، يمةصحيح ابن خز)  ٤(

٢٢٨٤. 
  .]١٦٠/ ١٤[تاريخ بغداد   )٥(
 .٣٧٧  ح رقم]١١٥:  ص[بِغَربٍ سقي َأو ، السماء سقَت ما باب، الخراج ليحيى بن آدم  )٦(
 .١٩٤١ ح رقم ]٤٩٣/ ٢ [صدقَةٌ الْعوامِل في لَيس: بابزكاة، ، كتاب السنن الدارقطني  )٧(
 .٦٨٨٠ ح رقم ]٣٤/ ٤ [الْخَيل باب، كتاب الزكاة، مصنف عبد الرزاق الصنعاني  )٨(
 .]٥٢٥/ ١٠سير أعالم النبالء  [،هـ٢٢٨ ، تالعالء بن موسى بن عطية أبو الجهم الباهلي:  هو  )٩(
 .٩٣ ح رقم ]٥٣:  ص[جزء أبي الجهم   )١٠(
 ح ]٣٥٦/ ٢ [زكَاةٌ درهمٍ ماَئتَي من َأقَلَّ في لَيس قَاَل من، كتاب الزكاة، باب مصنف ابن أبي شيبة   )١١(

 .٩٨٦١رقم 
 .١٢٦٧ ح رقم ]٤١٦/ ٢[مسند أحمد    )١٢(
 .١٧٩٠ ح رقم ]٥٧٠/ ١ [والذَّهبِ الْورِق زكَاة باب، كتاب الزكاة، سنن ابن ماجه   )١٣(
 .١٨٧ ح رقم ]١١٢/ ١ [،باب الزكاةالجامع البن وهب    )١٤(
 .٥٤ ح رقم ]١٨١/ ١ [مسند الحميدي   )١٥(
 .١٠١٤٠ ح رقم]٣٨١/ ٢[الْخَيِل زكَاة في قَالُوا ما، كتاب الزكاة، باب مصنف ابن أبي شيبة   )١٦(
 .٩٨٤ ح رقم ]٢٨٢/ ٢ [مسند أحمد    )١٧(
 . ٦٥ ح رقم ]١١٢/ ١ [سند عبد بن حميد المنتخب من م  )١٨(



 ٣٣٨

   :دراسة رجال اإلسناد
ذكره س،   ثقة، مدل  :، وهو (١)سبقت دراسته : بن عبد اهللا الهمداني   هو عمرو   : َأبو ِإسحاقَ -

 صـرح  قد  ل، التي ال يصح حديثها إال بالتصريح بالسماع، و        )٢(ابن حجر في المرتبة الثالثة    
 . رواية يحيى بن آدم في الخراج كما في التخريج فيبالسماع

 ،(٧)بن المـديني  وا ،(٦)، وابن معين  (٥)ن سعد ، وثقه اب  (٤) الكوفي (٣)يوِلسلُعاصم بن ضمرة ال    -
هو : ، وقال الذهبي  (١٠) صالح الحديث  :وقال البزار ،  (٩)ليس به بأس  : وقَال النَّسائي ،  (٨)والعجلي

 علـى مـن الحـارث     أعاصم بن ضـمرة     : أحمدوقال  ،  (١٢)صدوق: وقال ابن حجر  (١١)وسط
 ،ا ال يتابعه الثقات عليـه     مم ،بأحاديث علي عن يتفرد: ، وقال صاحب المجروحين   (١٣)األعور
 ،كثيـراً  قَوله علي عن كَان رديء الْحفْظ فَاحش الْخَطَأ يرفع     : ، وقال ابن عدي   (١٤)منه والبلية

 .(١٥)الْحارِث من حاال أحسن َأنه على ،التّرك استحق رِوايته في ذَِلك فحش فَلَما
 . صدوق: قال الباحث

 .  باقي رجال اإلسناد ثقات-
 :حكم على الحديثال

 :إسناده حسن، فيه
 . كما في التخريج-الحارث األعور-صدوق، ولقد تابعه: عاصم بن ضمرة -

 .(١٧)، واأللباني(١٦) وعليه يرتقي الحديث إلى الصحيح لغيره، والحديث صححه الترمذي:قلت
                                                 

 .٣٣انظر حديث رقم   )١(
 ].٤٢ ص [المدلسين طبقات  )٢(
)٣(  هذه النسبة إلى بني سلول، وهي قبيلـة مـن الكوفـة   ، ولىبفتح السين المهملة وضم الالم األ  : لوليالس ،
 ].٢٨٢ / ٣األنساب للسمعاني[
 .]٤٩٦/ ١٣ [تهذيب الكمال في أسماء الرجال   )٤(
 .]٢٢٢/ ٦ [الطبقات الكبرى    )٥(
 .]٦٥:  ص[أبي خالد الدقاق: ، روايةمن كالم أبي زكريا يحيى بن معين في الرجال   )٦(
 .]٣٤٥/ ٦ [الجرح والتعديل    )٧(
 .]٨/ ٢ [الثقات معرفة    )٨(
 .]٤٩٨/ ١٣ [تهذيب الكمال في أسماء الرجال   )٩(
 .]٤٥/ ٥ [تهذيب التهذيب   )١٠(
 .]٥١٩/ ١[الكاشف    )١١(
 .]٢٨٥:  ص[تقريب التهذيب   )١٢(
 .]٣٤٥/ ٦ [الجرح والتعديل    )١٣(
  .]١٢٥/ ٢ [المجروحين البن حبان   )١٤(
 .]٣٨٧/ ٦ [الكامل في ضعفاء الرجال   )١٥(
 .٦٢٠ ح رقم ]٧/ ٣[سنن الترمذي    )١٦(
 .]٨٠٦/ ٢  لأللباني،صحيح الجامع الصغير وزيادته، و٢٩٥/ ٥ أبي داود  سننصحيحانظر [ )١٧(



 ٣٣٩

 :قال ابن األثير رحمه اهللا
 الـذُّنوب،  محـو : فـالعفْو  »والمعافَاة والعافية عفْوال اَهللا سلُوا« بكْرٍ َأبِي حديثُ ومنْه) هـ (

 الثَّاغيـةُ  ونظيرهـا  المـرض،  وضـد  الصحةُ وهي والبالَيا، األسقَام من تَسلَم َأن: والعافية
: منْـك  ويعافيهم النَّاسِ من اُهللا يعافيك َأن هي: والمعافَاة ،(٢)والرغاء (١)الثُّغاء بِمعنَى والراغية،

يك َأيغْني منْهغْنيهم عوي ،نْكرف عصم ويأذاه نْكع وأذَاك منْهيَل. عقو :يلة هفاعم نفْو، مالع 
وهو َأن فُوعنِ يالنَّاسِ ع فُوعم ويه نْه(٣) .ع 

  )١٧٠ (حديث رقمال
حـدثَنَا  :  َأخْبرني محمود بن خَاِلد، قَـالَ      :في الكبرى " رحمه اهللا "ئيقال اإلمام النَّسا            
، (٦) الْبجلـي  (٥)سمعتُ َأوسطَ : حدثَني سلَيم بن عامرٍ، قَالَ    : ، قَالَ (٤)حدثَنَا ابن جابِرٍ  : الْوِليد، قَالَ 

 عام َأوَل، فَبَِأبِي وُأمي هو، ثُم خَنَقَتْـه      � ِ قَام فينَا رسوُل اهللا    ":يقُوُل �سمعتُ َأبا بكْرٍ    : يقُوُل
سـلُوا اَهللا الْعفْـو والْعافيـةَ    " :  عام الَْأوِل يقُـولُ  �سمعتُ رسوَل اِهللا    : الْعبرةُ، ثُم عاد فَقَالَ   

  .(٧)"   بعد يقينٍ خَيرا من معافَاة، فَِإنَّه ما ُأوتي عبدوالْمعافَاةَ
   :تخريج الحديث

،  بنحـوه  (١٠)طبرانـي ، وال  بنحوه (٩)لحميدياو  بمثله، (٨) النسائي في عمل اليوم والليلة     أخرجه
 .من طريق الوليد بن مسلم به) ثالثتهم(

ابن أبي  و ،(١٤)، والبخاري في األدب المفرد    (١٣)، وأحمد (١٢)ابن الجعد و ،(١١)ابن ماجه وأخرجه  
 ،(١٦)، والعقيلي(١٥) في اليقينالدنيا

                                                 

 .]٢١٤/ ١النهاية في غريب الحديث واألثر [، صياح الْغَنَمِهو: الثغاء   )١(
)٢(   غَاء٢٤٠/ ٢النهاية في غريب الحديث واألثر [،صوتُ الِْإبِِلهو : الر[. 
  .]٣/٢٦٥[النهاية في غريب الحديث واألثر  )  ٣(
 .عبد الرحمن بن يزيد بن جابر: هو   )٤(
 .]١١٦: تقريب التهذيب ص[، أو عمرو البجلي، أو ابن عامر،أوسط بن إسماعيل:  هو  )٥(
 .٢٤ سبق بيانها في الحديث رقم   )٦(
 .١٠٦٥١ ح رقم ]٣٢٥/ ٩ [....الْمعافَاة مسَألَةُباب ، كتاب عمل اليوم والليلة، السنن الكبرى للنسائي   )٧(
 .٨٨١ ح رقم ]٥٠٢:  ص[المعافاة َألَةمس، مل اليوم والليلة للنسائيع   )٨(
 .٢ ح رقم ]١٤٩/ ١ [مسند الحميدي   )٩(
 .٥٧٩ ح رقم ]٣٢٩/ ١ [مسند الشاميين للطبراني  )١٠(
 .٣٨٤٩ ح رقم  ]١٢٦٥/ ٢ [والْعافية بِالْعفْوِ الدعاء باب، كتاب الدعاء، سنن ابن ماجه   )١١(
 .١٧٠٢ ح رقم ]٢٥٦: ص[مسند ابن الجعد    )١٢(
 .٣٤ ح رقم ]٢١٠/ ١ [مسند أحمد    )١٣(
  .٧٢٤ ح رقم ]٢٥٢:  ص[الْعافيةَ اللَّه سَأَل من باب، األدب المفرد    )١٤(
 .]٣١: ص[اليقين البن أبي الدنيا    )١٥(
 .]٣٧٩/ ٤ [الضعفاء الكبير    )١٦(



 ٣٤٠

يـر،  من طريـق يزيـد بـن خُم       ) سبعتهم بزيادة يسيرة  (،  (١)ر في مدح التواضع   ابن عساك  و
عن سليم بن عامر    )  يزيد وبشر  :كالهما( بنحوه، من طريق بشر بن الحكم،        (٢)الحاكم وأخرجه

 .به
خمـستهم  (،  (٧)، والبغـوي  (٦)على الموصلي  ي وأب، و (٥)البزار، و (٤)، وأحمد (٣)أخرجه الترمذي و

 . مرفوعاً-رضي اهللا عنه- عن أبيه عن أبي بكر الصديقفَاعةَ بنِ رافعٍمن طريق رِِ) بنحوه
 

  :دراسة رجال اإلسناد
هو ثقة؛ ولكنه مكثر من التدليس وبخاصـة        ،  (٨) سبقت دراسته  بن مسلمٍ القُرشي،  ا : هو الوليد-

، التي ال بد أن يصرح فيها (٩)حجر في الطبقة الرابعة من المدلسين   تدليس التسوية، وذكره ابن     
 .في هذا الحديث بالسماع، ولقد صرح بالسماع من شيخه 

 
 . باقي رجال اإلسناد ثقات-
 

 :الحكم على الحديث
 .(١٢)، واأللباني(١١)، وشعيب األرنؤوط(١٠)إسناده صحيح، وصححه الحاكم

 
 

********** 
 
 

                                                 

 .٢١ ح رقم ]٤٥:  ص [مدح التواضع البن عساكر   )١(
 ].٥٢٨ / ١[على الصحيحينالمستدرك    )٢(
 .٣٥٥٨ ح رقم ]٥٥٧/ ٥[واِلاستغْفَارِ التَّوبة فَضِل في باب، كتاب الدعوات، سنن الترمذي    )٣(
 .٦ ح رقم ]١٨٥/ ١ [مسند أحمد    )٤(
 .٣٤ ح رقم ]٩٢/ ١ [مسند البزار    )٥(
 .٨٧ ح رقم ]٨٨/ ١ [مسند أبي يعلى الموصلي   )٦(
 .١٣٧٧ ح رقم ]١٧٨/ ٥ [الدعاء جامعِ باب، كتاب الدعوات،  شرح السنة   )٧(
 .٥انظر حديث رقم    )٨(
 ] .٥١ص [ طبقات المدلسين  )  ٩(

 ].٥٢٨ / ١[على الصحيحينالمستدرك   )١٠(
 .٣٤ ح رقم ]٢١٠/ ١ [  شعيب األرنؤوط:، بتحقيقمسند أحمد  )١١(
 .]٧٦٧/ ٢ األلباني: ، بتحقيقة المصابيحمشكا، ١٧٦/ ٣صحيح الترغيب والترهيب انظر [ )١٢(



 ٣٤١

 :اهللاقال ابن األثير رحمه 
  *نْهميثُ ودا« الْحافَوتَع ا الحدوديمف نَكُميب« وا َأيزا تَجاونْهلَا عوها وفَعتَر ،تَـى  فإنَّي إليم 

 (١) .أقَمتُها علمتُها

 
   )١٧١ (حديث رقمال

: ، قَـالَ  (٢) َأخْبرنَا ابن وهـبٍ    حدثَنَا سلَيمان بن داود الْمهرِي،    ": رحمه اهللا "قال اإلمام أبو داود   
سمعتُ ابن جريجٍ، يحدثُ عن عمرِو بنِ شُعيبٍ، عن َأبِيه، عن عبد اللَّه بنِ عمرِو بنِ الْعاصِ،                 

 وَل اللَّهسر افَ" :  قَاَل�َأنتَعونَكُميا بيمف وددا الْحني ملَغَنا بفَم ،بجو فَقَد د(٣)"  ح.  
   :تخريج الحديث

من طريق عبد اهللا بن وهب، وأخرجـه ابـن          ) كالهما بمثله (،  (٥)البيهقي، و (٤)أخرجه النسائي 
من طريق إسماعيل بن عياش، ) ثالثتهم( بنحوه، (٨) بمثله، والحاكم(٧) بنحوه، والطبراني(٦)عدي

 .عن ابن جريج به)  ابن وهب وإسماعيل:كالهما(
 

  :دراسة رجال اإلسناد
:  فيـه علتـان    ، ثقةٌ فاضـل،   عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج القرشي       :  وهو ابن جريج -

، التـي ال يقبـل حـديثها إال بالتـصريح           )٩(ذكره ابن حجر في المرتبة الثالثة     حيث   :التدليس
 . شيخه كما في الحديثبالسماع، ولقد صرح بالسماع من

   .(١٠)  عمرو بن شعيبأنه أرسل عن ولم يذكر :واإلرسال
 

                                                 

  .]٣/٢٦٥[النهاية في غريب الحديث واألثر )   ١(
 .عبد اهللا بن وهب:   هو )٢(
 .٤٣٧٦ ح رقم ]١٣٣/ ٤ [السلْطَان تَبلُغِ لَم ما الحدود عنِ الْعفْوِ بابكتاب الحدود،  ،سنن أبي داود   )٣(
 .٤٨٨٦ ح رقم ]٧٠/ ٨ [يكُون لَا وما حرزا يكُون مالسارق، ، كتاب قطع اسنن النسائي   )٤(
 ح ]٥٧٥/ ٨ [الْحدود َأهِل علَى الستْرِ في جاء ما باب، كتاب األشربة والحد فيها، السنن الكبرى للبيهقي   )٥(

 .١٧٦١١رقم 
 .]٤٨٢/ ١ [الكامل في ضعفاء الرجال   )٦(
 .٦٢١٢ ح رقم ]٢١٠ /٦ [المعجم األوسط   )٧(
 ].٣٨٣ / ٤[على الصحيحينالمستدرك    )٨(
 .]٤١:  ص[طبقات المدلسين    )٩(

 .]١٣١: ص[المراسيل البن أبي حاتم   انظر(١٠)



 ٣٤٢

-عمر و بشُ ن عبِي نِ ب م حم نِد ب ع بد  نِ اهللا ب ع رِم نِو ب وثقـه ابـن    ،  )١ (هـ١١٨، ت   اص الع
إذا روى عنه الثقات فهو ثقة      : قال يحيى بن سعيد القطان    ، و )٤(، والنسائي )٣(العجليو ،)٢(معين

 إذا كان الراوي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده            :وقال إسحاق بن راهويه   ،  )٥ (يحتج به 
 .)٦ (بن عمرا فهو كأيوب عن نافع عن ؛ثقة

 رأيت أحمد بن حنبل، وعلي بن المديني، وإسحاق بن راهويه، وأبـا عبيـد             :" وقال البخاري 
، وعامة أصحابنا يحتجون بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، ما تركه أحـد                اآلجري

 .)٨ (ليس به بأس: يوقال النسائ، )٧("!؟ن الناس بعدهمم: ل البخاريمن المسلمين، قا
يحتج : ما أعلم أحدا ترك حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، قيل له             : وقال اإلمام أحمد  

 أصـحاب   ":أيـضا وقـال   ،  )٩ (ال أدري : بحديث عمرو بن شعيب ما كان عن غير أبيه؟ قال         
 شـاءوا رو بن شـعيب عـن أبيـه عـن جـده، وإذا               احتجوا بحديث عم   شاءواالحديث إذا   

مـا أقـول   : سألت يحيى بن معين عنه؟ فغضب وقال   :" وقال أبو حاتم الرازي   ،  )١١(")١٠(تركوه
 .)١٣ (يكتب حديثه:  ابن معين مرةوقال، )١٢("فيه؟ روى عنه األئمة

 إذا حدث عمرو بن شعيب عن أبيه عـن          :سمعت يحيى يقول  :" العباس بن محمد الدوري    وقال
صلى اهللا عليـه    - أبي عن جدي عن النبي       :يقولعمرو بن شعيب    وكان   ،)١٤( فهو كتاب  جده

 فإذا حدث عمـرو بـن       ،-أو نحو هذا من الكالم قاله يحيى      - فمن ها هنا جاء ضعفه       ،-وسلم

                                                 

 .]٦٤/ ٢٢ [تهذيب الكمال في أسماء الرجال  )١(

 .]٤٣١:  ص[سؤاالت ابن الجنيد  )٢(

 .]٢/١٧٧ [ الثقات  معرفة )٣(
 ].٧٢/ ٢٢ [سماء الرجالتهذيب الكمال في أ  )٤(

 .]٦٨/ ٢٢ [  نفس المرجع السابق)٥(
 .]٧٢/ ٢٢ [  نفس المرجع السابق )٦(

 .]٣٤٢/ ٦ [التاريخ الكبير   )٧(

 .]٢٢/٧٢ [ في أسماء الرجالتهذيب الكمال  )٨(

 .]٢٣١ ص[سؤاالت أبي داود لإلمام أحمد  )٩(

ون في االحتجاج به، ال أنهم يفعلون ذلك على هذا محمول على أنهم يتردد" : الذهبي رحمه اهللا  قال)١٠(
 .٥/١٦٨سير أعالم النبالء للذهبي . "التشهي

 .]٢٣٠ ص[سؤاالت أبي داود لإلمام أحمد  )١١(

 ].٦/٢٣٨[الجرح والتعديل   )١٢(

 .]٢٣٩/ ٦ [ نفس المرجع السابق  )١٣(

 العاص رضي اهللا عنهما مما ، وهي التي كتبها عبد اهللا بن عمرو بنلصحيفة الصادقة ايقصد بالكتاب  )١٤(
 ]. ٣١/٢٦٢ انظر تاريخ دمشق [."صلى اهللا عليه وسلم"سمعه من النبي 



 ٣٤٣

أو - فهو ثقة عن هـؤالء     ؛شعيب عن سعيد بن المسيب أو عن سليمان بن يسار أو عن عروة            
 .)١("-قريب من هذا الكالم قاله يحيى

: روى عنه الثقات، وإنما أنكروا عليه كثرة روايته عن أبيه عن جده، وقالوا            :"وقال أبو زرعة  
إنما سمع أحاديث يسيرة، وأخذ صحيفة كانت عنده فرواها، وما أقل ما نصيب عنه مما روى                

ن ى عنه إنما هي عن المثنى بروعن غير أبيه عن جده من المنكر، وعامة هذه المناكير التي تُ
، وقال في   )٢("م فيه بسبب كتاب عنده    لِّكُالصباح وابن لهيعة والضعفاء، وهو ثقة في نفسه إنما تُ         

 .(٣)نما تكلم فيه بسبب كتاب عندهإكأنه ثقة في نفسه : موضع آخر
، وقـال ابـن     )٤("ى عنه الثقات فيذاكر به    و وما ر  ،كتب حديثه  ي ،ليس بقوي :" فقال  حاتم وأبأما  

 في يدخلُوه ولَم ِإياه احتماِلهِم مع النَّاس اجتَنَبهف ، َأنَّه ِإذَا روى عن َأبِيه، عن جده       ثقَةٌ إالَّ : عدي
 .(٥)صحيفَةٌ هي وقَالُوا خَرجوه ما صحاحِ

ث كان إنما يحـد   : ، وقال سفيان بن عيينة    )٦("حديثه عندنا واهي  :"  القطان وقال يحيى بن سعيد   
عمرو بن شعيب :  بن حنبل، وقال أحمد)٧ ( وكان حديثه عند الناس فيه شيء،عن أبيه عن جده 

    له أشياء مناكير، وإنما ي  وقـال أبـو عبيـد       )٨ (عتبر به، فأما أن يكون حجة فال      كتب حديثه ي ،
ال، وال نصف   : عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده حجة عندك؟ قال         : قيل ألبي داود  " :اآلجري

ا، ووثقه الجمهـور،  عمرو بن شعيب ضعفه ناس مطلقً" : في التهذيبابن حجروقال ،  )٩("حجة
ا فمحمول على روايتـه       ومن ضعفه مطلقً    ،وضعف بعضهم روايته عن أبيه، عن جده حسب       

: عـن، فـإذا قـال     :  الصحيفة بلفظ  في فأما روايته عن أبيه فربما دلس ما         ،عن أبيه عن جده   
 زرعة المتقدم، وأما رواية أبيه عـن        يما يقتضيه كالم أب    صحتها ك  في، فال ريب    ي أب حدثني

 بها الجد األعلى عبد اهللا بن عمرو ال محمد بن عبد اهللا، وقد صـرح شـعيب               يجده فإنما يعن  
وهذه قطعة من جملة أحاديـث      " :ثم قال ... " أماكن، وصح سماعه منه    فيبسماعه من عبد اهللا     

  سمع منه جميع ما روى عنه، أم سمع بعضها تصرح بأن الجد هو عبد اهللا بن عمرو، لكن هل
 

                                                 

 .]٤/٤٦٢ [-رواية الدوري-تاريخ ابن معين   )١(

 .]٩١٧/ ٣ [الضعفاء ألبي زرعة الرازي في أجوبته على أسئلة البرذعي   )٢(

 .]٢٣٩/ ٦ [الجرح والتعديل   )٣(
 .  المرجع السابق نفسه)٤(

 .]٢٠٥/ ٦[الكامل في ضعفاء الرجال   )٥(
 .]٢٢/٦٨تهذيب الكمال  و ،٦/٢٣٨الجرح والتعديل انظر  [)٦(
 .]٦/٢٣٨[الجرح والتعديل   )٧(

 .]٢٧٣/ ٣ [الضعفاء الكبير للعقيلي  )٨(
 ].٧١/ ٢٢ [تهذيب الكمال في أسماء الرجال  )٩(



 ٣٤٤

، وهو الجامع الختالف األقوال فيه، وأما اشتراط بعضهم         عندي أظهر   الثاني صحيفة؟   الباقيو
، وقـال   )١(" جميع الرواة ال يختص به عمرو      في عنه ثقة، فهذا الشرط معتبر       الراويأن يكون   

 .)٢ ( صدوق:في التقريب
 .ن حجر ابصدوق كما قال  :الباحثقال 

 
، ذكره ابن حبـان فـي       (٣)بد اللَّه بن عمرو بن العاص     شعيب بن محمد بن ع     واسمه   : أبيه -

، وهـو   (٦)صدوق ثبت سماعه من جـده     :، وقال ابن حجر   (٥)صدوق: ، وقال الذهبي  (٤)الثقات
 .(٧)مدلس ذكره ابن حجر في المرتبة الثانية التي اليضر تدليسها

 . صدوق:الباحثقال 
 
  .قي رجال اإلسناد ثقات با-
 

 :الحكم على الحديث
 :إسناده حسن، فيه

-عمرو بشُن عبِينِ بم حمنِد بع بوأبيه، صدوقان اهللاد ، . 

 .(٩)، وحسنه األلباني(٨)والحديث صححه الحاكم ووافقه الذهبي
 
 

********** 
 

 

                                                 

 .]٨/٥١ [تهذيب التهذيب   )١(
 .]٤٢٣ ص [تقريب التهذيب   )٢(
 .]٥٣٤/ ١٢ [تهذيب الكمال في أسماء الرجال   )٣(
 .]٣٥٧/ ٤ [الثقات    )٤(
 .]٤٨٨/ ١ [الكاشف   )٥(
 .]٢٦٧: ص[تقريب التهذيب    )٦(
 .]٣٤:  ص[طبقات المدلسين    )٧(
 ].٣٨٣ / ٤[على الصحيحينالمستدرك    )٨(
 .]٥٦٨/ ١ [صحيح الجامع الصغير وزيادته   )٩(



 ٣٤٥

 :قال ابن األثير رحمه اهللا
 الـسهل  هـو  »النـاسِ  أخْـالق  من العفْو يأخُذَ َأن نبيه اللَّه أمر« بيرالز ابنِ حديث وفي*  

 (١) .علَيهِم يستَقصي ولَا وتَيسر، سهل ما منْها ويقْبل أخْالقَهم يحتَمَل َأن أمره َأي: المتَيسر

  )١٧٢ (حديث رقمال
، حـدثَنَا   (٣) عبد اللَّه بن براد، حدثَنَا َأبو ُأسامةَ       (٢)قَاَل َ ":رحمه اهللا "قال اإلمام البخاري            

شَام(٤)ه  َأبِيه نرِ     (٥)، عيبنِ الزب اللَّه دبع نقَالَ �، ع ، : "  هنَبِي اللَّه رَأم �     نم فْوْأخُذَ العي َأن
  .(٦)" ، َأو كَما قَاَللنَّاسَِأخْالَق ا

   :تخريج الحديث

  . تفرد به البخاري دون مسلم-
  : دراسة رجال اإلسناد

، ذكـره ابـن     (٧)هـ٢٣٤، ت   ، َأبو عامر الكوفي    بن يوسف بن َأبي بردة     درابعبد اللَّه بن    -
وقال ابـن  ، (١١)يس بِه بْأسلَ :قال أحمدو، (١٠)، والذهبي(٩)، ووثقه الدارقطني(٨)حبان في الثقات 

 .(١٣)صدوق: ، وقال ابن حجر(١٢) صالح:قانع
 . ثقة :قال الباحث

 .باقي رجال اإلسناد ثقات -
********** 

                                                 

  .]٣/٢٦٥[في غريب الحديث واألثر النهاية )   ١(
سوى هذا الحـديث    البخاريلم يرو عنهو عن عبد اهللا بن براد  الخاري،هذَا تَعليق أخرجه:   قال العيني    )٢(

فتح الباري البن حجر ، وانظر٢٤٣/ ١٨عمدة القاري شرح صحيح البخاري [، ولَعلَّه َأخذه عنه مذاكرةالمعلق،
٣٠٥/ ٨[. 
 .حماد بن أسامة بن زيد: هو   )٣(
 .   هشام بن عروة بن الزبير:   هو )٤(
 .عروة بن الزبير:   هو )٥(
: األعراف"} الجاهلين عنِ وَأعرِض بِالعرف وْأمر العفْو خُذ {باب، كتاب تفسير القرآن، صحيح البخاري   )٦(

 .٤٦٤٤ ح رقم ]٦١/ ٦ ["١٩٩
 .]٣٢٧/ ١٤[ماء الرجال تهذيب الكمال في أس   )٧(
 .]٣٥٤/ ٨ [الثقات    )٨(
 .]٢٦٠/ ١ [المؤتلف والمختلف للدارقطني   )٩(
 .]٥٤٠/ ١ [الكاشف  )١٠(
 .]٤٦١/ ٣ [لل ومعرفة الرجال ألحمد رواية ابنه عبد اهللا الع )١١(
 .]١٥٦/ ٥ [تهذيب التهذيب  )١٢(
 .]٢٩٦: ص[تقريب التهذيب   )١٣(



 ٣٤٦

 

 :قال ابن األثير رحمه اهللا
 فَـا ع مـن  كالـشَّوارب،  يقَص ولَا شَعرها يوفِّر َأن هو »اللِّحى بِإعفَاء أمر َأنَّه« وفيه) هـ( 

كَثُر ِإذَا الشيء ادزقَاُل ،وتُه: يفَيتُه َأعفَّي(١) .وع 

 
  )١٧٣ (حديث رقمال

بن  ، َأخْبرنَا عبيد اللَّه   (٣)، َأخْبرنَا عبدةُ  (٢)حدثَني محمد ": رحمه اهللا "قال اإلمام البخاري            
 (٥)انْهكُـوا " : �قَاَل رسـوُل اللَّـه      :  رضي اللَّه عنْهما قَالَ    ، عنِ ابنِ عمر   (٤)عمر، عن نَافعٍ  

 ،ارِبىالشَّوفُوا اللِّحَأع(٦)" و.   
 

   :تخريج الحديث

عمر بن محمد بن يزيد، عن نافع من طريق ) كالهما بنحوه(، (٨)، ومسلم(٧)أخرجه البخاري
 .عيد عن عبيد اهللا بن عمر به بنحوه، من طريق يحيى بن س(٩)وأخرجه مسلمبه، 

 

  :دراسة رجال اإلسناد
 . جميع رجال اإلسناد ثقات-
 

********** 
 
 
 

                                                 

  .]٣/٢٦٦[يث واألثر النهاية في غريب الحد)   ١(
 .]٤٨٢:  ص[تقريب التهذيب، ام بن الفرجلَمحمد بن س: هو   )٢(
 .]٣٦٩:  ص[ تقريب التهذيب،عبدة بن سليمان أبو محمد: هو   )٣(
 .نافع مولى ابن عمر:   هو )٤(
 .]٢٦٨/ ١النهاية في غريب الحديث واألثر انظر[ ،القص في بالغواأي : انهكوا   )٥(
 .٥٨٩٣ ح رقم ]١٦٠/ ٧ [اللِّحى ِإعفَاء باب، كتاب اللباس، لبخاريصحيح ا   )٦(
 .٥٨٩٢ ح رقم ]١٦٠/ ٧ [اَألظْفَارِ تَقْليمِ باب  نفس المرجع السابق، كتاب اللباس،  )٧(
 .٢٥٩ ح رقم ]٢٢٢/ ١ [الْفطْرة خصاِل باب، كتاب الطهارة، صحيح مسلم   )٨(
 .  المرجع السابق نفسه )٩(



 ٣٤٧

 

 :قال ابن األثير رحمه اهللا
 نْهميثُ ودصاص حفَ لَا« القن يَأعقَتَل م دعب أخْذ ةيذَا »الدعاء هد هلَيع :لَا مالُه كَثُر لَا َأيو 

 (١) .استَغْنَى

 
  )١٧٤ (حديث رقمال

، َأخْبرنَا (٢) حدثَنَا موسى بن ِإسماعيَل، حدثَنَا حماد":رحمه اهللا"قال اإلمام أبو داود          
اللَّه دبنِ عابِرِ بج ننِ، عسنِ الْحع هبسَأحاقُ ورالْو طَروُل :  قَاَل-رضي اهللا عنهما-مسقَاَل ر

 .(٣)" عفي من قَتََل بعد َأخْذه الديةَلَا َأ" : �ه اللَّ
 

   :تخريج الحديث

 .من طريق حماد بن سلمة به) كالهما بمثله (،(٥)البيهقي، و(٤)أخرجه أحمد
 

  :دراسة رجال اإلسناد
-ر بن طَطَمهو رجاء الخُان الوراقمَأب ،ر(٦)بعد ذلك: هـ، وقيل١٢٥، تانياس،  

: (٩)أبـو حـاتم   و (٨)، وقال أبو زرعـة    (٧) ولم يكن بِالْقَوِي    وسطاً صالحاًكان  : ابن المديني قال  
 ، ليس به بأس   :وقال أبو بكر البزار   ،  (١٠)ربما َأخطَأ  : وذكره ابن حبان في الثقات وقال      .صالح

صـدوق كثيـر    : ، وقال ابن حجر   (١٢)وقال الساجي صدوق يهم   ،  (١١)حديثه ترك أحدا نعلم وال
 .(١٣)أ وحديثه عن عطاء ضعيفالخط

                                                 

  .]٣/٢٦٦[النهاية في غريب الحديث واألثر  )   ١(
 .حماد بن سلمة بن دينار: هو    )٢(
 .٤٥٠٧ ح رقم ]١٧٣/ ٤ [الدية َأخْذ بعد يقْتُُل من باب، كتاب الديات، سنن أبي داود    )٣(
   .١٤٩١١ ح رقم ]١٨٢/ ٢٣[مسند أحمد     )٤(
 .١٦٠٤٦ ح رقم ]٩٦/ ٨ [الديةَ َأخْذه بعد قَتََل من باب النفقات، ، كتابالسنن الكبرى للبيهقي    )٥(
 .]٥١/ ٢٨[تهذيب الكمال في أسماء الرجال    )٦(
 .]٤٨: ص[سؤاالت ابن أبي شيبة البن المديني     )٧(
 .]٨٢٩/ ٣[الضعفاء ألبي زرعة الرازي في أجوبته على أسئلة البرذعي     )٨(
 .]٢٨٨/ ٨[عديل الجرح والت    )٩(
 .]٤٣٥/ ٥[الثقات    )١٠(
 .]١٦٨/ ١٠[تهذيب التهذيب   )١١(
 .]١٦٩/ ١٠[نفس المرجع السابق   )١٢(
 .]٥٣٤: ص[تقريب التهذيب   )١٣(



 ٣٤٨

كَان يحيى بن سعيد يشبه مطر الوراق بـابن         :  وقال أحمد  ،(٢) وابن معين  ،(١)وضعفه ابن سعد  
 هفعضكان القطان ي: ، وقال أيضاً(٣)َأبِي ليلى في سوء الحفظ، وابن َأبِي ليلى مضطرب الحديث

 ؟ لَه تَابع  : قيل ، لَا بْأس بِه   : وقَاَل مرة  ،وقصد: ، وقال العجلي  (٤)في حديث عطاء بن أبي رباح     
لَـيس  :وقـال النـسائي   ،  (٦) فيـه   الحفظ على صالح   يءوكان رد : ، وقال ابن حبان   (٥) لَا :قَاَل

لحة وكان يكتب المصاحف بالبصرة ولـذا سـمي         له أحاديث صا  : ، وقال ابن عدي   (٧)بالقوي
 (٨)الوراق، وهو مع ضعفه يجمع حديثه ويكتب

 .صدوق كثير الخطأ وحديثه عن عطاء ضعيف : الباحثقال 
 

-الحسن ب بِ أَ ن ي الحنِس الب رِصثقة فقيه فاضل مشهور    ،ي ،    (٩)ا ويـدلس   وكان يرسل كثيـر ،
،التي ال يضر تدليسها، وهو مرسل      )١٠( الثانية من طبقات المدلسين     الطبقة وذكره ابن حجر في   
 .(١١) -رضي اهللا عنهما-عن جابر بن عبد اهللا

 

 :الحكم على الحديث
 :إسناده ضعيف، وفيه

- ر بن طَطَمهولم يتابعصدوق كثير الخطأ: ان الوراقم ،. 

 .-رضي اهللا عنهما- عن جابر بن عبد اهللاحيث أرسله الحسن البصري:  اإلرسال-
 .(١٣)، واأللباني(١٢)شعيب األرنؤوط والحديث ضعفه

 

********** 

                                                 

 .]٢٥٤/ ٧[الطبقات الكبرى    )١(
 .]٢٨٨/ ٨[الجرح والتعديل    )٢(
 .]٤٠٩/ ١[العلل ومعرفة الرجال ألحمد رواية ابنه عبد اهللا   )٣(
 .]٣١/ ٣[  نفس المرجع السابق )٤(
 .]٢٨١/ [ الثقات   معرفة )٥(
 .]١٥٣: ص[مشاهير علماء األمصار   )٦(
 .]٩٧: ص[الضعفاء والمتروكون للنسائي   )٧(
 .]١٣٤/ ٨[الكامل في ضعفاء الرجال   )٨(
 .]١٦٠:  ص[تقريب التهذيب)  ٩ (

 ].٢٩ص [طبقات المدلسين  )١٠(

 .]١٦٣: ص[جامع التحصيل انظر )١١(
 .١٤٩١١ ح رقم ]١٨٢/ ٢٣[ شعيب األرنؤوط،:  بتحقيقمسند أحمد  )١٢(
 .]٨٩١: ص[ضعيف الجامع الصغير وزيادته  )١٣(



 ٣٤٩

 :قال ابن األثير رحمه اهللا
 ُأخْـرى  رِوايـة  وفـي ،  اِإلبل وبر كَثُر َأي »الوبر وعفَا صفَر دخَل ِإذَا« الْحديثُ ومنْه) هـ(
 (١) .وامحى درس بِمعنَى هو »اَألثَر وعفَا«

   )١٧٥ (حديث رقمال

 ."الوبر وعفَا صفَر دخَل ِإذَا ":الرواية األولى
:  َأخْبرنَا عبد الَْأعلَى بن واصِل بنِ عبد الَْأعلَى، قَـالَ          ":رحمه اهللا "ائيقال اإلمام النّس            

، عن ابنِ   (٣)حدثَنَا عبد اللَّه بن طَاوسٍ، عن َأبِيه      : ، عن وهيبِ بنِ خَاِلد، قَالَ     (٢)حدثَنَا َأبو ُأسامةَ  
كَانُوا يرون َأن الْعمرةَ، في َأشْهرِ الْحج من َأفْجرِ الْفُجورِ في           " :  قَالَ -رضي اهللا عنهما  -عباسٍ

    قُولُونيو ،فَرص مرحالْم لُونعجيضِ، والَْأر :  ربَأ الدر(٤)ِإذَا ب  ، ربفَا الْوعو    فَرلَخَ صانْسو ،-  َأو 
 وَأصـحابه صـبِيحةَ رابِعـة       �ت الْعمرةُ ِلمنِ اعتَمر، فَقَدم النَّبِي        فَقَد حلَّ  - دخََل صفَر : قَاَل

هِلِّين(٥)م   جةً   ،   بِالْحرما علُوهعجي َأن مهرفَقَالُوا    ،  فََأم ،مهنْدع ذَِلك اظَمفَتَع  :     َأي وَل اللَّـهسا ري
  .(٦)" ه الْحلُّ كُلُّ":الْحلِّ؟ قَاَل

   :تخريج الحديث

) خمستهم بنحوه (،  (١١)والطبراني ،(١٠)، وابن حبان  (٩)، والطحاوي (٨)، وأحمد (٧)أبو داود  أخرجه
 .من طريق محمد بن إسحاق وابن جريج، عن عبد اهللا بن طاوس به

، (١٤)، والبغـوي  (١٣) بنحوه، من طريق بهز بن حكيم، وأخرجه البيهقـي         (١٢)وأخرجه ابن حزم  
 .عن وهيب بن خالد به)  بهز وموسى:كالهما( من طريق موسى بن إسماعيل،)بنحوهكالهما (
 

                                                 

  .]٣/٢٦٦[النهاية في غريب الحديث واألثر )  ١(
 .حماد بن أسامة بن سلمة:  هو )٢(
 .طاوس بن كَيسان:  هو )٣(
 .]٩٧/ ٢النهاية في غريب الحديث واألثر [،رِ الْبعيرِالجرح الَّذي يكُون في ظَههو :  الدبر )٤(
 .]٢٨٥/ ١غريب الحديث للقاسم بن سالم انظر[، بالتّلْبِية الصوت رفْع :وهومن اإلهالل :  مهلين )٥(
 .٢٨١٣ ح رقم ]١٨٠/ ٥ [الْهدي يسق لَم ِلمن بِعمرة الْحج فَسخِ ِإباحةُ، كتاب مناسك الحج، سنن النسائي  )٦(
 .١٩٨٧ ح رقم ]٢٠٤/ ٢ [الْعمرة باب، كتاب المناسك، سنن أبي داود  )٧(
 .٢٣٦١ ح رقم  ]١٩٢/ ٤ [مسند أحمد   )٨(
 .٢٤٢٧ ح رقم ]٢١٣/ ٦   ....[الْعمرةَ تَحرِيمهِم من علَيه الْمشْرِكُون كَان ما، باب شرح مشكل اآلثار  )٩(
 ح رقـم    ]٨٠/ ٩[ الْقَعـدة  ذي في يعتَمر َأن ِللْمعتَمرِ الِْإباحة ذكْر، كتاب الحج، باب      ابن حبان    صحيح) ١٠(

٣٧٦٥. 
 .١٠٩٠٧ ح رقم ]٢٠/ ١١ [المعجم الكبير   )١١(
 .٤٣٣ ح رقم ]٣٧٦: ص[  بِفَسخِ الْحج بِعمرة في حجة الْوداعِ، باب األمرحجة الوداع البن حزم  )١٢(
 .٨٧٣٣ ح رقم ]٥٦٣/ ٤ [الْحج َأشْهرِ في الْعمرة باب، كتاب الحج، السنن الكبرى للبيهقي  )١٣(
 .١٨٨٤ ح رقم ]٧٦/ ٧ [الْقرانِ باب، كتاب الحج، شرح السنة  )١٤(



 ٣٥٠

  :دراسة رجال اإلسناد
 . جميع رجال اإلسناد ثقات-

 :الحكم على الحديث
 .(٢)، واأللباني(١)، وصححه شعيب األرنؤوطصحيحإسناده 

 

 ."وعفَا اَألثَر ":الرواية الثانية 
 حدثَنَا موسى بن ِإسماعيَل، حدثَنَا وهيب، حدثَنَا ابن طَـاوسٍ،           :"رحمه اهللا "قال اإلمام البخاري  

كَانُوا يرون َأن العمرةَ في َأشْهرِ الحج من : ، قَاَل-رضي اللَّه عنْهما-عن َأبِيه، عنِ ابنِ عباسٍ   
    عجيضِ، وي اَألرورِ فرِ الفُجَأفْج   قُولُونيا، وفَرص مرحالم لُون :     ،ربا الـدرِإذَا ب   فَـا اَألثَـرعو ،

         النَّبِي مقَد ،رتَمنِ اعةُ ِلمرمالع لَّتح ،فَرلَخَ صانْسو�       جبِـالح هِلِّينم ةابِعةَ ربِيحص هابحَأصو 
حـلٌّ  " : يا رسوَل اللَّه، َأي الحلِّ؟ قَالَ     : تَعاظَم ذَِلك عنْدهم، فَقَالُوا   فََأمرهم َأن يجعلُوها عمرةً، فَ    

(٣)" كُلُّه.  
 

   :تخريج الحديث

 بنحوه، من طريق (٥) بنحوه، من طريق مسلم بن إبراهيم، وأخرجه مسلم(٤)أخرجه البخاري
 .عن وهيب بن خالد به)  مسلم وبهز:كالهما( بهز بن حكيم،

 

  :دراسة رجال اإلسناد
 . جميع رجال اإلسناد ثقات-
 

********** 
 
 
 
 

                                                 

 .٢٣٦١ ح رقم  ]١٩٢/ ٤ [ شعيب األرنؤوط: ، بتحقيقمسند أحمد  )١(
 .]١٢/ ٦ [، لأللبانين على صحيح ابن حبانالتعليقات الحسا  )٢(
 هدي معه يكُن لَم ِلمن الحج وفَسخِ بِالحج، واِإلفْراد واِإلقْرانِ التَّمتُّعِ باب، كتاب الحج، صحيح البخاري  )٣(
 .١٥٦٤ ح رقم ]١٤٢/ ٢ [
 .٣٨٣٢ ح رقم ]٤١/ ٥ [اهليةالج َأيامِ  باب، كتاب المناقب،نفس المرجع السابق  )٤(
 .١٢٤٠ ح رقم ]٩٠٩/ ٢ [الْحج َأشْهرِ في الْعمرة جوازِ باب، كتاب الحج، صحيح مسلم  )٥(



 ٣٥١

 :قال ابن األثير رحمه اهللا
 ِلـم  يـدرِ  فَلَم أرسلُوه، ثُم أهلُه (١)عقَلَه ،كالبعير كَان ُأعفي ثُم مرض ِإذَا المنافق إن« وفي 

 (٢) .عوفي ىبِمعنَ المريض ُأعفي »أرسلُوه وِلم عقَلُوه

  )١٧٦ (حديث رقمال
 حدثَنَا محمد بن    ،(٣)محمد النُّفَيلي  حدثَنَا عبد اللَّه بن      ":رحمه اهللا "قال اإلمام أبو داود              

َأبو منْظُورٍ، عن عمه، :  لَهحدثَني رجٌل من َأهِل الشَّامِ، يقَاُل: سلَمةَ، عن محمد بنِ ِإسحاقَ، قَاَل
هو الْخَضر،  : قَاَل النُّفَيلي :  قَاَل َأبو داود   -، َأخي الْخَضرِ    (٤)حدثَني عمي، عن عامرٍ الرامِ    : قَاَل

هـذَا  : ما هذَا؟ قَالُوا  : ، فَقُلْتُ (٦)لْوِيةٌ وأَ  (٥)ِإنِّي لَبِبِلَادنَا ِإذْ رفعتْ لَنَا راياتٌ     :  قَالَ -ولَكن كَذَا قَاَل    
    وِل اللَّهسر اءِلو�            ـعتَماج قَدو ،هلَيع اِلسج وهو ،اءسك طَ لَهسب قَد ةرتَ شَجتَح وهو تُهفََأتَي ،َ

        وُل اللَّهسر فَذَكَر ،هِمتُ ِإلَيلَسفَج ،هابحَأص هفَقَـالَ   الْ �ِإلَي ،قَامَأس : "      هـابِإذَا َأص نـْؤمالْم ِإن
قَمتَقْبُِل،                 (٧)السـسـا ييمف ظَةً لَهعومو ،ذُنُوبِه نى مضا مةً ِلمكَفَّار كَان ،نْهم اللَّه فَاهَأع ثُم ، ِإنو

عقَلُوه، ولَم يـدرِ    عقَلَه َأهلُه، ثُم َأرسلُوه فَلَم يدرِ ِلم      الْمنَافقَ ِإذَا مرِض ثُم ُأعفي كَان كَالْبعيرِ،        
 لُوهسَأر ِلم"،    لَهوح نمٌل مجتُ قَـطُّ، فَقَـاَل         :  فَقَاَل ررِضا مم اللَّه؟ وقَاما الَْأسمو ،وَل اللَّهسا ري

 وُل اللَّهسر� : "تَ منَّا، فَلَسع (٨)......." ،نَّاقُم.   
 

   :تخريج الحديث

 ، مختصراً(١٠) مختصراً، وابن قانع(٩)المرض والكفارات في ابن أبي الدنياأخرجه 
 

                                                 

 .]٢٨٠/ ٣النهاية في غريب الحديث واألثر انظر[بل، بِه اإليربطالحبل الَّذي وهو :  عقله من العقال  )١(
  .]٣/٢٦٦[ث واألثر النهاية في غريب الحدي)   ٢(
 .١٥٦  سبق بيانه في الحديث رقم  )٣(
. ر، بضم الخاء، المحاربي، من ولد مالك بن طريف بن خلف بن محاربضْعامر الرام أخو الخَ:   هو )٤(

 ، حسن الرمي، فلذلك قيل له الرامي لولد مالك  الخضر، ألنه كان شديد األدمة، وكان عامر رامياً:وكان يقال
 .]٤٩١/ ٣ [اإلصابة في تمييز الصحابةانظر[،عراًوكان شا

 .]٢٩١/ ٢النهاية في غريب الحديث واألثر [هي علم الجيش،: الرايةُ   )٥(
 .]٧٧٦/ ٢غريب الحديث إلبراهيم الحربي  [،اية، ولَا يمسكُها إالَّ صاحب الجيش وهي ر: اللِّواء   )٦(
)٧(   قَموالس قْمالمر هو:الس٣٨٠/ ٢النهاية في غريب الحديث واألثر [،ض[. 
 .٣٠٨٩ ح رقم ]١٨٢/ ٣ [ِللذُّنُوبِ الْمكَفِّرة الَْأمراضِ باب، كتاب الجنائز، سنن أبي داود   )٨(
 .١٩٦ ح رقم ]١٥٤:  ص[المرض والكفارات البن أبي الدنيا   )٩(
 .]٢٣٦/ ٢ [معجم الصحابة البن قانع  )١٠(



 ٣٥٢

 (٣) بنحـوه، والمـزي    (٢) بنحوه، والطب النبـوي    (١) في معرفة الصحابة    نعيم األصفهاني  وبوأ
 (٥)البغـوي و ،حـوه  بن (٤)وأخرجه البيهقـي   من طريق سلمة بن الفضل،    ) أربعتهم(،  مختصراً
)  بن سـلمة    ومحمد  بن الفضل   سلمة :كالهما( من طريق محمد بن سلمة،       )كالهما (مختصراً،
 .بن إسحاق بهاعن محمد 

  :دراسة رجال اإلسناد
-محمد ب ِإن ساقَح نِبي ـ ارٍس الم دنلكنـه   حسن الحديث،صدوق :وهو ،(٦)سبقت دراسته: ي ،

، التي ال بـد     )٧( ذكره ابن حجر في الرابعة من طبقات المدلسين        دمدلس مكثر من التدليس، وق    
 .أن يصرح فيها بالسماع، ولقد صرح بالسماع من شيخه في الحديث

، (١٠)لَا يدرى من هو   : ، وقال الذهبي  (٩)، وأبو حاتم  (٨)، سكت عنه البخاري   أبومنظور الشامي  -
 .(١٢)مجهول: ، وقال ابن حجر(١١)ال يعرف: وقال أيضاً

 . الحال مجهول :الباحثقال 
 .ال يعرفون: وأبو منظور، عن عمه، عن عمه: قلت

 
 :الحكم على الحديث
 :إسناده ضعيف، فيه

 .ال يعرفون، ولم يتابعوا: ، عن عمه، عن عمهأبومنظور الشامي -
  .(١٤)، واأللباني(١٣) والحديث ضعفه شعيب األرنؤوط

********** 
                                                 

 .٥١٨٨ ح رقم ]٢٠٦٤/ ٤ [بة ألبي نعيممعرفة الصحا  )١(
 لمـا  كفارة األمراض، فصل في أسماء العلل، وتدبير المرض، باب         الطب النبوي ألبي نعيم األصفهاني      )٢(

 .٥٩٠ ح رقم ]٥٦٤/ ٢ [ يستأنف لما ومواعظ مضى
 .]٨٦/ ١٤ [تهذيب الكمال في أسماء الرجال  )٣(
 .٦٧٢٨ ح رقم ]٣٣٣/ ٩ [وبة، باب معالجة كل ذنب بالتشعب اإليمان  )٤(
 .١٤٤٠ ح رقم ]٢٥٠/ ٥ [الْمرضِ شدة باب، كتاب الجنائز، شرح السنة  )٥(
 .٢١انظر حديث رقم )  ٦(

 ].٥١ص  [طبقات المدلسين   )٧(
 .]٧٥/ ٩ [التاريخ الكبير    )٨(
 ]٤٤٧/ ٩[الجرح والتعديل   )٩(
 .]٨١٠/ ٢ [المغني في الضعفاء  )١٠(
 .]٥٧٧/ ٤ [االعتدالميزان   )١١(
 .]٦٧٦: ص[تقريب التهذيب   )١٢(
 .١٤٤٠ ح رقم ]٢٥٠/ ٥ [شعيب األرنؤوط : ، بتحقيقشرح السنة  )١٣(
 .]٤٦٨/ ٢ ، لأللباني أبي داود سننضعيف، و٢٥٤: ضعيف الجامع الصغير وزيادته صانظر[  )١٤(



 ٣٥٣

 

 :قال ابن األثير رحمه اهللا
َأي ما لَيس فيه ِلَأحد أثَر، وهو من         » َأنَّه أقْطَع من أرضِ الْمدينَة ما كَان عفَاء       «يه  وف) هـ( 

       أثَر قَ لَهبي لَمرس وِإذَا د فَا الشيءقَالُ ،عي  :           ـنم ،لْكم يهف ألحد سا لَيم َأو ،فَاءع الدار فَتع
عي ءفَا الشَّيفَا وخَلُصع(١) .فُو ِإذَا ص 

  )١٧٧ (حديث رقمال
 .لم أعثر على تخريج له       

********** 

 :قال ابن األثير رحمه اهللا
 (٢) .»عفَاءها ويرعون« الْحديثُ ومنْه] هـ[ 

  )١٧٨ (حديث رقمال
 .لم أعثر على تخريج له       

********** 

 :قال ابن األثير رحمه اهللا
  كلُّ :والعافي العافية »العوافي«رِواية وفي »صدقة لَه فهو منْها العافية أكَلَت ما« وفيه) هـ(

 ،الْجماعـة  العافية علَى  وقَد تَقَع  العوافي،: وجمعها طائرٍ، َأو بهِيمة َأو إنسانٍ من رزق طَاِلبِ
 (٣) .معروفَه أطلُب أتَيتُه َأي: يتُهواعتَفَ عفَوتُه: يقَاُل

  )١٧٩ (حديث رقمال
حدثَنَا َأبو معاوِيةَ، عن هشَامِ بنِ : في الخراج" رحمه اهللا"قال اإلمام يحيى بن آدم          

نِ عابِرِ بج نعٍ، عافنِ رنِ بمحالر دبنِ عب اللَّه ديبع نةَ، عورعاللَّه درضي اهللا عنهما-ب- ،
ما َأكَلْت الْعافيةُ منْها، فَهو لَه من َأحيا َأرضا ميتَةً، فَلَه َأجر فيها، و: " � قَاَل رسوُل اللَّه: قَاَل

  .(٤) "صدقَةٌ 
 

                                                 

  .]٣/٢٦٦[النهاية في غريب الحديث واألثر )   ١(
 . نفسهالمرجع السابق)   ٢(
 .المرجع السابق نفسه)   ٣(
 .٢٥٩ ح رقم ]٧٨-٧٧:  ص[والزرعِ النَّخِْل غَرسِ باب، الخراج ليحيى بن آدم   )٤(



 ٣٥٤

   :تخريج الحديث

من طريق أيـوب    ) كالهما(،  -يافبلفظ العو –  بنحوه    (٢) بنحوه، والطبراني  (١)أخرجه النسائي 
(٤)أحمـد   بنحوه، من طريق وكيع بن الجراح، وأخرجه       (٣)ابن أبي شيبة  تياني، وأخرجه   خْالس 

 بمثله، من طريق عبد الرحمن بن       (٥)ابن زنجويه بمثله، من طريق عبد اهللا بن عقيل، وأخرجه         
، (٧)الـدارمي جـه    بنحوه، من طريق أنس بن عيـاض، وأخر        (٦)لبيهقيأبي الزناد، وأخرجه ا   

 أيـوب ووكيـع     :ستتهم(من طريق أبي معاوية محمد بن خازم،        ) كالهما بنحوه (،  (٨)لبغويوا
 .عن هشام بن عروة به) وابن عقيل وابن أبي الزناد وأنس بن عياض وأبو معاوية 

 بنحوه (١١) يعلى الموصليوأب، و-بلفظ العوافي–بنحوه (١٠)  بنحوه، وأحمد(٩)وأخرجه الترمذي
من طريق وهب بن كَيسان ) أربعتهم(، -بلفظ العوافي– بنحوه (١٢)ابن حبان، و -ظ العوافي بلف–

 . مرفوعاً-رضي اهللا عنهما-عن جابر بن عبد اهللا
 

  :دراسة رجال اإلسناد
-ذكره ابن حبان فـي      (١٣)اهللا عبد ابن :ويقال ،األنصاري رافع بن الرحمن عبد بن اهللا بيدع ،

 .(١٦) ال يعرف له حال:بن القطان الفاسي، وقال ا(١٥)هصحح أحمد حديث، و(١٤)الثقات
 

                                                 

 .٥٧٢٥ ح رقم ]٣٢٤/ ٥ [الْموات ِإحياء علَى الْحثِّ باب، كتاب إحياء الموات، السنن الكبرى للنسائي    )١(
 .٤٧٧٩ ح رقم ]٩٧/ ٥ [المعجم األوسط    )٢(
 ح رقـم    ]٤٨٧/ ٤ [لَـه  فَهِي َأرضا َأحيا ِإذَا: قَاَل من، كتاب البيوع واألقضية،     ابن أبي شيبة   مصنف    )٣(

٢٢٣٨١. 
 .١٤٥٠٠ ح رقم  ]٣٨٢/ ٢٢ [مسند أحمد     )٤(
 [َأحياها من علَى والدخُوُل ا،وِإحيازه الَْأرضِ ِإحياء: باب، كتاب أحكام األرض،     األموال البن زنجويه      )٥(
 .١٠٥٠ ح رقم ]٦٣٧/ ٢
 ]٢٤٤/ ٦ [الَْأجرِ من فيه يرجى وما ِإحياء، يكُون ما باب، كتاب إحياء الموات،     السنن الكبرى للبيهقي      )٦(

 . ١١٨١٤ح رقم 
 .٢٦٤٩ ح رقم ]١٧٠٠/ ٣ [رلَه فَهِي ميتَةً َأرضا َأحيا من: باب، كتاب البيوع، سنن الدارمي    )٧(
 .١٦٥١ ح رقم ]١٥٠/ ٦ [والزرعِ الْغَرسِ ثَوابِ باب، كتاب الزكاة، شرح السنة    )٨(
 .١٣٧٩ ح رقم ]٦٥٥/ ٣ [الموات َأرضِ ِإحياء في ذُكر ما باب، كتاب األحكام، سنن الترمذي     )٩(
 .١٤٢٧١ ح رقم ]١٧٠/ ٢٢[مسند أحمد   )١٠(
 .٢١٩٥ ح رقم ]١٣٩/ ٤ [مسند أبي يعلى الموصلي  )١١(
ذكْر الْخَبرِ الدالِّ علَى َأن الذِّمي ِإذَا َأحيى َأرضا ميتَةً لَم تَكُن ، كتاب إحياء الموات، صحيح ابن حبان   )١٢(
٥٢٠٥ ح رقم ] ٦١٦/ ١١[لَه. 
 .]٨٣/ ١٩ [رجالتهذيب الكمال في أسماء ال  )١٣(
 .]٧١/ ٥ [الثقات   )١٤(
 .]٦٨٣/ ١ [الكاشف  )١٥(
 .]٢٨/ ٧ [تهذيب التهذيب  )١٦(



 ٣٥٥

 
  .(٢)مستور :(١)، وقال ابن حجر مجهول:بن مندةاوقال 
 .مقبول  :قال الباحث 
 . باقي رجال اإلسناد ثقات-

 :الحكم على الحديث
 :إسناده ضعيف، فيه

 .ي التخريج، ولقد تابعه وهب بن كَيسان، كما فقبولم: رافع بن الرحمن عبد بن اهللا عبيد-
شـعيب   و ،(٣) وعليه يرتقي الحديث إلى الحسن لغيـره، والحـديث صـححه الترمـذي             :قلت

  .(٥) واأللباني،(٤)األرنؤوط

********** 

 :قال ابن األثير رحمه اهللا
 (٧) .»وافيللع (٦)مذَلَّلَةً كَانَتْ ما أحسن علَى أهلُها ويتْركُها« الْمدينَة ذكْرِ في الْحديثُ ومنْها

  )١٨٠ (حديث رقمال
حدثَني زهير بن حربٍ، حدثَنَا َأبو صفْوان، عن يونُس بنِ          ": رحمه اهللا "قال اإلمام مسلم  

نِ ابـنِ   ، َأخْبرني يونُس، ع   (٨)يزِيد، ح وحدثَني حرملَةُ بن يحيى، واللَّفْظُ لَه، َأخْبرنَا ابن وهبٍ          
ِللْمدينَة " : �قَاَل رسوُل اِهللا    : ، يقُولُ � ، عن سعيد بنِ الْمسيبِ، َأنَّه سمع َأبا هريرةَ        (٩)شهابٍ

ـ      " ما كَانَتْ مذَلَّلَةً ِللْعوافي    خَيرِ   لَيتْركَنَّها َأهلُها علَى   قَاَل م ،رالطَّيو اعبي السنعي ملـو  " : سَأب
رِهجي حف كَان يننس شْرجٍ، عيرنِ جاب يمتي ،كلالْم دبع ناِهللا ب دبع وذَا هه انفْو(١٠)" ص.  

 
                                                 

 .]٣٧٢:  ص[تقريب التهذيب    )١(
 وإليـه  يوثـق،  ولم واحد من أكثر عنه روى من  وهي  : من مراتب التضعيف   السابعةوهي المرتبة       )٢(

 ].٧٤:ب صتقريب التهذي[الحال مجهول أو مستور،: بلفظ اإلشارة
 .١٣٧٩ ح رقم ]٦٥٥/ ٣ [سنن الترمذي     )٣(
 .١٤٢٧١ ح رقم ]١٧٠/ ٢٢[ شعيب األرنؤوط،: ، بتحقيقمسند أحمد   )٤(
 .]١١١/ ٢ [سلسلة األحاديث الصحيحة    )٥(
َأراد :  وقيـلَ ، أحسن َأحواِلهاَأي ثمارها دانيةٌ سهلةُ المتَنَاول مخالَّة غَير محمية ولَا ممنُوعة علَى :   مذللة   )٦(

 .]١٦٦/ ٢النهاية في غريب الحديث واألثر [،َأن المدينة تَكون مخَالَّة خاِلية من السكَّان لَا يغْشَاها ِإلَّا الوحوش
  .]٣/٢٦٧[النهاية في غريب الحديث واألثر )   ٧(
 .عبد اهللا بن وهب:   هو )٨(
 .سلم الزهريمحمد بن م:   هو )٩(
 .١٣٨٩ ح رقم ]١٠٠٩/ ٢ [َأهلُها يتْركُها حين الْمدينَة في باب، كتاب الحج، صحيح مسلم  )١٠(



 ٣٥٦

   :تخريج الحديث

عقَيل  بنحوه، من طريق     (٢) ومسلم ، بن أبي حمزة    شُعيب  بنحوه، من طريق   (١)أخرجه البخاري 
 . بهالزهرِيابن شهاب عنِ )  شعيب وعقيل:هماكال(، بن خَاِلدا

  :دراسة رجال اإلسناد
-حرةُلَم ب ن ي حي نِى ب ح رةُلَم نِ ب ع مأَ ،انر ب فْو ح ص المصفِّي  .  صـاحب الـشافعي    ،ريتُـو

 دخل مصر وهو    ،ما أعلم به بأساً   : ، وقال النسائي  (٤)، وثقه أحمد  (٣)هـ٢٤٤: هـ، وقيل ٢٤٣
صدوق : ، وقال الذهبي  (٦)يكتب حديثه وال يحتج به    : ، وقال أبو حاتم   (٥)لم أكتب عنه  ف ،مريض

 (٩)صدوق: ، وقال ابن حجر(٨)صدوق يغرب: ، وقال أيضاً(٧)من أوعية العلم
 حمل أحمد بن صالح عليـه   وأما: ، فقال ابن عدي   (١٠) يضعفه ويتكلم فيه   أحمد بن صالح  وكان  

 فتولـد   ، ومنعه النصف  ،بن وهب فأعطاه نصف سماعه    افإن أحمد سمع في كتب حرملة من        
 ومـا  ،صـالح  بن أحمد يحدثه ال بحرملة مصر دخل إذا يبدأ من فكان ،بينهما العداوة من هذا   

 ومـن  أحمد، عنده ليس حرملة عنده من أن ورأينا ،جميعاً عنهما فكتب بينهما جمع أحداً رأينا
فلـم  ،   وفتشته ، وقد تبحرت حديث حرملة    :يثم قال ابن عد    ،(١١)حرملة عنده ليس أحمد عنده

 .  (١٢)أجد في حديثه ما يجب أن يضعف من أجله
 وقد نص  صدوق، وهو من شيوخ مسلم، روى له في األصول والمتابعات، :قال الباحث
 . على أنه أعلم الناس بابن وهب،)١٤(، وأبو زرعة)١٣(ابن معين

 . باقي رجال اإلسناد ثقات-

********* 
 

                                                 

 .١٨٧٤ ح رقم ]٢١/ ٣ [، كتاب الحج،صحيح البخاري   )١(
 .١٣٨٩ ح رقم ]١٠٠٩/ ٢ [َأهلُها يتْركُها حين الْمدينَة في باب، كتاب الحج، صحيح مسلم   )٢(
 .]٥٤٨/ ٥ [تهذيب الكمال في أسماء الرجال   )٣(
 .]٤٨٨/ ٢ [العلل ومعرفة الرجال ألحمد رواية ابنه عبد اهللا   )٤(
 .]٧٢:  ص[تسمية الشيوخ   )٥(
 .]٢٧٤/ ٣ [الجرح والتعديل    )٦(
 .]٣١٧/ ١ [الكاشف   )٧(
 .]١٥٣/ ١ [المغني في الضعفاء   )٨(
 .]١٥٦:  ص[تقريب التهذيب   )٩(
 .]٤٠٤/ ٣ [الكامل في ضعفاء الرجال  )١٠(
 .]٤٠٩/ ٣ [نفس المرجع السابق  )١١(
 . المرجع السابق نفسه )١٢(
 ].١/٣٢٢ [،للعقيليالضعفاء الكبير  )١٣(

  .]١٦٦/ ١[لضعفاء ألبي زرعة الرازي في أجوبته على أسئلة البرذعي ا)  ١٤(



 ٣٥٧

 . باب العين مع القاف:لثالمبحث الثا
 

 :قال ابن األثير رحمه اهللا
﴿قَبهـ(﴾  ع (يهن« فم قَّبي عف الةص وي فَهف صالة« َأي ي أقامصالَّه فم دعا بغُ مفْري نم 

لَاةقَاُل ،الصلَّى: يص القوم قَّب١    .فُالن وع 

  .  معناهليه بنفس لفظة ابن االثير، وعثرت عليه بلم أعثر ع، )١٨١ (حديث رقمال

حدثَنَا ِإسماعيُل بن جعفَـرٍ، عـن       : ، قَالَ (٢) حدثَنَا قُتَيبةُ  ":رحمه اهللا "اإلمام البخاري قال  
ديمقَالَ (٣)ح ، :   اِلكم نب ِئَل َأنَسس�     وُل اللَّهسِل اتَّخَذَ را؟ فَقَاَل� هالَةَ نَ:  خَاتَملَةً صلَي َأخَّر مع

ولَـم   صلَّى النَّاس ورقَدوا  " : العشَاء ِإلَى شَطْرِ اللَّيِل، ثُم َأقْبَل علَينَا بِوجهِه بعد ما صلَّى، فَقَالَ           
 .(٥)" خَاتَمه(٤)فَكََأنِّي َأنْظُر ِإلَى وبِيصِ: قَاَل،"تَزالُوا في صالَة منْذُ انْتَظَرتُموها

 
   :تخريج الحديث

 . بنحوه، من طريق حميد الطويل به(٦)أخرجه البخاري
عن أنـس بـن     ) كالهما( بنحوه، من طريق ثابت البناني، وقتادة بن دعامة،          (٧)وأخرجه مسلم 

 . مرفوعاً-رضي اهللا عنه-مالك
   :دراسة رجال اإلسناد

 -حميد ب بِ أَ ن ي حميد وِ الطثقة مدلس، ذكره ابن حجر في المرتبة       : ، وهو (٨) سبقت دراسته  ،ُلي
، ولقد صرح بالسماع في  من طبقات المدلسين التي ال يقبل حديثها إال بالتصريح بالسماعالثالثة

 .الحديث
 .سناد ثقات باقي رجال اإل-

********** 

                                                 

   .]٣/٢٦٧[النهاية في غريب الحديث واألثر )  (١

 .قتيبة بن سعيد:  هو )٢(
 .حميد بن أبي حميد الطويل:  هو )٣(
)٤(  صبِيقُ هو :الورِي٣٣٣/ ٤غريب الحديث للقاسم بن سالم [ واللمعان، الب[. 
 ح  ]١٣٣/ ١  [المساجِد وفَضِل الصالَةَ ينْتَظر المسجِد في جلَس من باب، كتاب األذان،    صحيح البخاري   )٥(

 .٦٦١ رقم
 .٥٧٢ ح رقم ]١١٩/ ١ [اللَّيِل نصف ِإلَى العشَاء وقْت باب نفس المرجع السابق، كتاب مواقيت الصالة،  )٦(
 .٦٤٠ ح رقم ]٤٤٣/ ١ [وتَْأخيرِها الْعشَاء وقْت باب، كتاب المساجد ومواضع الصالة، صحيح مسلم  )٧(
 .٢٥انظر حديث رقم   )٨(



 ٣٥٨

 :قال ابن األثير رحمه اهللا
نْهميثُ وديب« الْحقي والتَّعالْ فاجِدسظار مالة بانْتالص دعب لَاة(١) .»الص 

  .  معناهلم أعثر عليه بنفس لفظة ابن االثير، وعثرت عليه ب، )١٨٢ (حديث رقمال

حدثَنَا النَّضر بـن    :  حدثَنَا َأحمد بن سعيد الدارِمي قَالَ      ":رحمه اهللا " ابن ماجه   اإلمام قال        
،  بن العاص  ، عن عبد اللَّه بنِ عمرٍو     (٤)، عن َأبِي َأيوب   (٣)، عن ثَابِت  (٢)حدثَنَا حماد :  قَالَ شُميٍل

، فَجاء رسوُل اللَّـه  وعقَّب من عقَّب   الْمغْرِب، فَرجع من رجع،      �صلَّينَا مع رسوِل اللَّه     : قَاَل
َأبشروا، هذَا ربكُم قَد فَتَح بابا من       : " د حفَزه النَّفَس، وقَد حسر عن ركْبتَيه، فَقَالَ        مسرِعا، قَ  �

قَد قَضوا فَرِيضةً، وهم ينْتَظرون     انْظُروا ِإلَى عبادي    : َأبوابِ السماء، يباهي بِكُم الْملَاِئكَةَ، يقُولُ     
  .(٥) "رى ُأخْ

   :تخريج الحديث

 .بنحوه، من طريق عفَّان بن مسلم، عن حماد بن سلمة به (٦)الطبراني أخرجه
) ثالثتهم بنحوه (،  (٩)وأبو نعيم في الحلية    ،(٨)، والدارمي في الرد على الجهمية     (٧)وأخرجه أحمد 

،  عبـد اللَّـه    مطَرف بـنِ   بنحوه، من طريق     (١٠)من طريق نوف بن فََضالة، وأخرجه البزار      
 . مرفوعاً-رضي اهللا عنهما- بن عمرو بن العاصعن عبد اهللا) رفطَ نوف وم:كالهما(

  :دراسة رجال اإلسناد
  . جميع رجال اإلسناد ثقات-

 :الحكم على الحديث
 .(١٢)األلبانيو، (١١)إسناده صحيح، وصححه البوصيري

********** 

                                                 

  .]٣/٢٦٧[ي غريب الحديث واألثر النهاية ف)  ١(
 .حماد بن سلمة: هو  )٢(
 .ثابت بن أسلم البناني: هو  )٣(
 .]٦٢٠: تقريب التهذيب ص[يحيى بن مالك المراغي،: هو  )٤(
 .٨٠١ ح رقم ]٢٦٢/ ١ [الصلَاة وانْتظَارِ الْمساجِد لُزومِ باب، كتاب المساجد والجماعات، سنن ابن ماجه  )٥(
 . ١٤٥٢٣ ح رقم ]١٣/٦٠٥ [المعجم الكبير   )٦(
 .٦٩٤٦ ح رقم ]٥٣٨/ ١١ [مسند أحمد   )٧(
 .]٥٨:  ص[الرد على الجهمية للدارمي  )٨(
 .]٥٤/ ٦ [حلية األولياء وطبقات األصفياء  )٩(
 .٢٣٦٥ ح رقم ]٣٥٧/ ٦ [ مسند البزار )١٠(
 .]١٠٢/ ١ [ مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه)١١(
 .]٢٦٥/ ٢ [سلسلة األحاديث الصحيحة و، ٣٧٣/ ٢صحيح وضعيف سنن ابن ماجة  انظر [)١٢(



 ٣٥٩

 

 :قال ابن األثير رحمه اهللا
نْهميثُا ودا« لْحتين، إالَّ الخَوف صالةُ كَانَتْ مدجا إالَّ سقَباً كَانَتْ َأنَّهع« لِّي َأيطائفةٌ تُص دعب 

،طائفة مونَها فَهاقَبتَعي اقُباة  تَع(١) .الغُز 

 
   )١٨٣ (حديث رقمال

حـدثَنَا  :  بن سعد بنِ ِإبـراهيم، قَـالَ       َأخْبرنَا عبيد اللَّه  ": رحمه اهللا "قال اإلمام النسائي          
حدثَني داود بن الْحصينِ، عن عكْرِمةَ، عن       : قَ، قَالَ ا، عن ابنِ ِإسح   (٣)حدثَنَا َأبِي : ، قَالَ (٢)عمي

لَاة َأحراسكُم هُؤلَـاء الْيـوم خَلْـفَ      كَص ،ما كَانَتْ صلَاةُ الْخَوف ِإلَّا سجدتَينِ     " : ابنِ عباسٍ قَالَ  
   ،ُؤلَاءه كُمتا   َأِئمقَبا كَانَتْ عِإلَّا َأنَّه          وِل اللَّهسر عا ميعمج مهو منْهتْ طَاِئفَةٌ متْ   �، قَامدـجسو 

  وُل اللَّهسر قَام ثُم ،منْهطَاِئفَةٌ م هعم�هعوا مقَامو    ـا، ثُـميعمج هعوا مكَعرو كَعر ا، ثُميعمج 
             وُل اللَّهسر لَسا جفَلَم ،ةرَل ما َأواميكَانُوا ق ينالَّذ هعم دجفَس دجـي   �سف هعوا مدجس ينالَّذو 

      هِما ِلَأنْفُساميكَانُوا ق ينالَّذ دجس هِملَاترِ صآخ       وُل اللَّهسر مهعموا فَجلَسج ثُم ،-    ـهلَيلَّى اُهللا عص
لَّمسيمِ-ول(٤)"  بِالتَّس.  

   :تخريج الحديث

 . بنحوه، من طريق يعقوب بن إبراهيم به(٥)أخرجه أحمد 
، (٩)ابن حبان، و(٨)ابن أبي شيبة، و(٧)بد الرزاق الصنعانيوع، (٦)البخاريوأخرجه 
 عن ابن ،من طريق عبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتبة) ستتهم بنحوه(، (١١)لبيهقيوا ،(١٠)والحاكم
 . مرفوعاً-رضي اهللا عنهما-عباس

                                                 

  .]٣/٢٦٧[النهاية في غريب الحديث واألثر )  ١(
 .   يعقوب بن إبراهيم بن سعد:  هو )٢(
 .إبراهيم بن سعد:  هو )٣(
 .١٥٣٥ ح رقم ]١٧٠/ ٣ [، كتاب صالة الخوفسنن النسائي  )٤(
 .٢٣٨٢ رقم  ح]٢١٢/ ٤ [مسند أحمد   )٥(
 .٩٤٤ ح رقم ]١٤/ ٢ [الخَوف صالَة في بعضا بعضهم يحرس ابب، كتاب الجمعة، صحيح البخاري  )٦(
 .٤٢٥١ ح رقم ]٥١١/ ٢ [الْخَوف صلَاة باب، كتاب الصالة، مصنف عبد الرزاق الصنعاني  )٧(
 .٨٢٧١ ح رقم ]٢١٣/ ٢ [هي؟ كَم الْخَوف ةصلَا في، كتاب صالة التطوع، مصنف ابن أبي شيبة  )٨(
  ذكْر الْبيانِ بَِأن الْقَوم في الصلَاة الَّتي وصفْنَاها كَانُوا يحرسون بعضهم، كتاب الصالة،صحيح ابن حبان   )٩(

 .٢٨٨٠ ح رقم ]١٣٤/ ٧  [ بعضا
  .]٣٣٤/ ١ [ المستدرك على الصحيحين )١٠(
/ ٣ [يقْـضوا  ولَـم  ركْعةً طَاِئفَة بِكُلِّ صلَّى: قَاَل من باب، كتاب صالة الخوف،     السنن الكبرى للبيهقي    )١١(

 .٦٠٤ ح رقم ]٣٧٢



 ٣٦٠

 

  :دراسة رجال اإلسناد
،  حسن الحديث،صدوق: وهو، (١)سبقت ترجمته:  محمد بن إسحاق بن يسار     : هو ابن إسحاق -

، التي ال بد أن يـصرح فيهـا         )٢( ذكره ابن حجر في الرابعة من طبقات المدلسين        مدلس، وقد 
 . من شيخه في الحديثبالسماع، ولقد صرح بالسماع

 .باقي رجال اإلسناد ثقات -
 :الحكم على الحديث

 : فيه،حسنإسناده 
 . حسن الحديث،صدوق: محمد بن إسحاق بن يسار-
 .(٥)صححه األلباني، و(٤)شعيب األرنؤوطو ،(٣)ابن حجر حسنهالحديث و

********** 

 :ن األثير رحمه اهللاقال اب
 نُوبـاً،  بينَهم الغَزو يكُون َأي »بعضا بعضها بيعقُ غَزتْ غازِية كلَّ وأن« الْحديثُ ومنْه) هـ(

 (٦) .غيرها أخْرى تَعقُبها حتَّى ثَانيةً تَعود َأن تُكَلَّف لَم عادت ثُم طائفةٌ خَرجت فَِإذَا

   )١٨٤ (حديث رقمال
 اللَّـه   حدثَني يحيى بن عبد:في األموال" رحمه اهللا"قال اإلمام أبو عبيد القاسم بن سالم            

حدثَني عقَيُل بن خَاِلد، عنِ ابنِ : حدثَنَا اللَّيثُ بن سعد، قَالَ   :  صاِلحٍ، قَالَا   اللَّه بن  بنِ بكَيرٍ، وعبد  ا
هقَالَ  (٧)ابٍش َأنَّه ، : "     وَل اللَّهسر ي َأنلَغَنتَابِ   �بذَا الْكبِه كَتَب  : "      النَّبِـي دمحم نم تَابذَا كه

   وِل اللَّهسر�      نم ينملسالْمو يننْؤمالْم نيشٍ بيـ        قُر فَح ،قَ بِهِمفَلَح مهتَبِع نمو ،ثْرِبِل يَأهلَّ  و
، (٨)الْمهاجِرون من قُريشٍ علَى رِباعتهِم     ،معهم وجاهد معهم، َأنَّهم ُأمةٌ واحدةٌ من دونِ النَّاسِ        

، ......مْؤمنين، بِالْمعروف والْقسط بين الْ    (٩)، وهم يفْدون عانيهم   يتَعاقَلُون بينَهم معاقلَهم الُْأولَى   
                                                 

 .٢١  انظر حديث رقم  ١)(
 ].٥١ص  [طبقات المدلسين   )٢(
 .]١٨١/ ٢ [،البن حجرالتلخيص الحبير  )٣(
 .٢٣٨٢ ح رقم ]٢١٢/ ٤ [ طشعيب األرنؤو: ، بتحقيقمسند أحمد   )٤(
 .]١٧٩/ ٤ [، لأللبانيصحيح وضعيف سنن النسائي   )٥(
  .]٣/٢٦٧[النهاية في غريب الحديث واألثر )   ٦(
 .محمد بن مسلم بن شهاب الزهري:   هو )٧(
)٨(   هِمتاعرِب :لَى َأيهم، عتقامتاس رِيدي ملَى َأنَّهي أمرِهم عكَانُوا الَّذ لَيعالنهاية في غريب الحديث واألثر     [،ه
١٨٩/ ٢[. 
 .]١٨٦/ ٢غريب الحديث للقاسم بن سالم [أي أسيرهم، :   عانيهم )٩(



 ٣٦١

والْمْؤمنُون بعضهم مواِلي بعضٍ دون النَّاسِ، وَأنَّه من تَبِعنَا من الْيهود، فَـِإن لَـه الْمعـروفَ       
ا يـسالَم مـْؤمن دون      والُْأسوةَ غَير مظْلُومين ولَا متَنَاصرٍ علَيهِم، وَأن سلْم الْمْؤمنين واحد، ولَ          

            ،منَهيٍل بدعو اءولَى سِإلَّا ع ،بِيِل اللَّهي ستَاٍل في قنٍ فْؤمم      مهضعب قُبعتْ يغَز ةكُلَّ غَازِي َأنو
 يجِير مشْرِك مالًا ِلقُريشٍ، ولَـا       ، وِإن الْمْؤمنين الْمتَّقين علَى َأحسنِ هدى وَأقْومه، وَأنَّه لَا         بعضا

 .(١)......" يعينُها علَى مْؤمنٍ،
   :تخريج الحديث

 . من طريق الليث بن سعد به،(٢)أخرجه ابن زنجويه بمثله
 . بن راشد عن ابن شهاب الزهريمعمر عن مختصراً، (٣)عبد الرزاق الصنعانيوأخرجه 

 
  :دراسة رجال اإلسناد

 وكانت فيه   ، ثبت في كتابه   ،صدوق كثير الغلط  : ، وهو (٤) سبقت دراسته  :اهللا بن صالح   عبد   -
 .غفلة

 
  :الحكم على الحديث
 :إسناده ضعيف، فيه

 .-صلى اهللا عليه وسلم-بين ابن شهاب الزهري، والنبي:  علة االرسال-
تابعه يحيـى   ، ولقد    وكانت فيه غفلة   ، ثبت في كتابه   ،صدوق كثير الغلط  :  عبد اهللا بن صالح    -
 .(٥)والحديث ضعفه األلباني، بن بكير في الحديث نفسها
 
 

********** 
 

 

                                                 

 وَأهِل الْمْؤمنين بينكتاب الرسول  وَأحكَامها، صلْحا الَْأرضين افْتتَاحِ كتَاب،األموال للقاسم بن سالم   )١(
ثْرِبي هتعادوما، وهودهي همقْدينَةَ مد٥١٨ ح رقم ]٢٦٠:  ص [الْم. 

 عنْـد  يهودها، وموادعتُه يثْرِب وَأهِل الْمْؤمنين بين، كتاب العهود، كتاب الرسول      ألموال البن زنجويه   ا  )٢(
همقْدينَةَ مد٧٥٠ ح رقم ]٤٧٠-٤٦٦/ ٢ [الْم. 

 .١٧١٨٣ ح رقم ]٢٧٣/ ٩ [السلَاحِ عمد باب، كتاب العقول، صنعانيمصنف عبد الرزاق ال  )٣(
 .٧٥انظر حديث رقم   )٤(
 .]٢٦٨/ ٧ [،لأللبانيإرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل  )٥(



 ٣٦٢

 :قال ابن األثير رحمه اهللا
 (١)  .»عامٍ كلِّ في الْجيوش يعقِّب كَان َأنَّه« عمر حديثُ ومنْه) س هـ(

  )١٨٥ (حديث رقمال
ا موسى بن ِإسماعيَل، حدثَنَا ِإبراهيم يعنـي ابـن          حدثَنَ": رحمه اهللا "قال اإلمام أبو داود           

             ،ارِيالَْأنْص اِلكنِ مبِ بنِ كَعب اللَّه دبع نابٍ، عهش نثَنَا ابدح ،دعارِ     " سالَْأنْـص نشًا ميج َأن
      ،ميرِهَأم عم ضِ فَارِسكَانُوا بَِأر   رمع كَانويقِّبامٍ    عي كُلِّ عوشَ فيالْج      ،ـرمع منْهَل عفَشُغ ،

، فَاشْتَد علَيهِم وتَواعدهم وهم َأصحاب رسـوِل اللَّـه    (٤) َأهُل ذَِلك الثَّغْرِ   (٣) قَفَلَ (٢)فَلَما مر الَْأجلُ  
 مـن ِإعقَـابِ   �كْتَ فينَا الَّذي َأمر بِه رسوُل اللَّـه  يا عمر، ِإنَّك غَفَلْتَ عنَّا، وتَر     : ، فَقَالُوا �

  .(٥)" بعضِ الْغَزِية بعضا
    :تخريج الحديث

 بنحوه، مـن  (٧)لبيهقيابنحوه، من طريق يعقوب بن إبراهيم، وأخرجه (٦) ابن الجارودأخرجه 
 .ن سعد بهعن إبراهيم ب)  يعقوب وموسى:كالهما(طريق موسى بن إسماعيل، 

  :دراسة رجال اإلسناد
- دبع   اللَّه   نبِ بنِ كَعب  ارِيالَْأنْص اِلكوذكره ابن حجر فـي      (٩)له رؤية :  يقال (٨)وهو ثقة :  م ،

هو : ، قلت (١٠)لصغره منه سمع أنه يرد ولم ،-وسلم عليه اللَّه صلّى- يره لم يمنف الثاني القسم
 . مرسل-صلى اهللا عليه وسلم-ي عن النبهمن كبار التابعين، فحديث

  . باقي رجال اإلسناد ثقات-
  :الحكم على الحديث
 :إسناده ضعيف، فيه

 .ة مرسل-صلى اهللا عليه وسلم-عن النبي، عبد اللَّه بن كَعب بن ماِلكفرواية : اإلرسال-
                                                 

  .]٣/٢٦٧[النهاية في غريب الحديث واألثر )   ١(
النهاية في غريب الحديث واألثر     [العمر،:  واألجل ود في الْمستَقْبِل،   وهو الْوقْتُ الْمضروب الْمحد    :الَْأجِل   )٢(
٢٦/ ١[. 
 .]٩٢/ ٤النهاية في غريب الحديث واألثر [أي عاد ورجع،:   قفل )٣(
وضع الْمخَافَة من َأطْراف الْموضع الَّذي يكُون حدا فَاصلًا بين بِلَاد الْمسلمين والْكُفَّارِ، وهو مهو: الثَّغْر   )٤(

٢١٣/ ١النهاية في غريب الحديث واألثر [،الْبِلَاد[. 
 .٢٩٦٠ ح رقم ]١٣٨/ ٣ [الْعطَاء تَدوِينِ في باب ،والْفَيء والِْإمارة الْخَراجِ كتَاب،سنن أبي داود   )٥(
 .١٠٩٥ ح رقم ]٢٧٥:  ص[الْجيوشِ تَعقيبِ في بيجِ ما باب، كتاب السير، المنتقى البن الجارود   )٦(
 .١٧٨٤٩ ح رقم ]٥٠/ ٩ [بِالْغُزى يجمر لَا الِْإمامِ باب، كتاب السير، السنن الكبرى للبيهقي   )٧(
 .]٣١٩:  ص[تقريب التهذيب   )٨(
 .]٢٦٩/ ٣ [أسد الغابة    )٩(
 .]٢٠/ ٥ [اإلصابة في تمييز الصحابة )١٠(



 ٣٦٣

 

 :قال ابن األثير رحمه اهللا
 وثَلَـاثُون  وثَلَاثٌ تَسبيحةً، وثَلَاثُون ثَالث: قاِئلُهن خيبي لَا معقِّبات« الدعاء حديث وفي) هـ(

 عقيب تُقَاُل ألنَّها َأو مرة، بعد مرة عادتْ ألنَّها معقِّبات سميت »تَكْبِيرةً وثَلَاثُون وَأربع تَحميدةً،
 (١) .قبله ما عقيب جاء ما: شَيء كلِّ من والمعقِّب ،الصالة

 
    )١٨٦ (حديث رقمال

حدثَنَا الْحسن بن عيسى، َأخْبرنَا ابن الْمبارك، َأخْبرنَا ماِلك ": رحمه اهللا"قال اإلمام مسلم            
 َأبِي لَيلَى، عن كَعبِ بنِ سمعتُ الْحكَم بن عتَيبةَ، يحدثُ عن عبد الرحمنِ بنِ: بن مغْوٍل، قَاَلا

 دبر كُلِّ صلَاة - َأو فَاعلُهن - معقِّباتٌ لَا يخيب قَاِئلُهن" :  قَاَل�، عن رسوِل اِهللا �(٢)عجرةَ
 ،ةكْتُوبثَمو عبَأرةً، ويدمتَح ثَلَاثُونثَلَاثٌ وةً، وبِيحتَس ثَلَاثُونثَلَاثٌ ولَاثُون 
 .(٣)"  ً تَكْبِيرة

 
    :تخريج الحديث

حمزة الزيـات، عـنِ     بنحوه، من طريق     (٤)أخرجه مسلم  تفرد به مسلم دون البخاري، كما        -
 . بن عتيبة بهالْحكَمِ

 
  :دراسة رجال اإلسناد

 . جميع رجال اإلسناد ثقات-
 
 

********** 
 

  

                                                 

  .]٣/٢٦٧[النهاية في غريب الحديث واألثر )   ١(
 .١٣٤سبقت ترجمته في الحديث رقم    )٢(
 ]٤١٨/ ١[صـفَته  وبيانِ الصلَاة بعد الذِّكْرِ استحبابِ باب،الصلَاةَ ومواضعِ الْمساجِد كتَاب،صحيح مسلم      )٣(

 .٥٩٦ح رقم 
 .المرجع السابق نفسه   )٤(



 ٣٦٤

 

 :قال ابن األثير رحمه اهللا
 بعد واحدا الركُوب في يتَعاقَبونَه َأي »الخمسةُ منَّا يعتَقبه (١)الناضح فَكَان« الْحديثُ نْهوم) س(

قَاُل ،واحدت: يارة دقْبفُلَانٍ ع :ت َأيتُه جاء(٢) .ركُوبه ووقتُ نَوب 

 
   )١٨٧ (حديث رقمال

 وتَقَاربا في   -نَا هارون بن معروف، ومحمد بن عباد         حدثَ ":رحمه اهللا "قال اإلمام مسلم          
     وناراقُ ِلهيالسو ،يثدالْح َأبِـي           :  قَالَا -لَفْظ ـداهجنِ مب قُوبعي نيَل، عاعمِإس نب ماتثَنَا حدح

خَرجتُ َأنَا وَأبِي نَطْلُب الْعلْم فـي       : ، قَالَ � بنِ الصامت  حزرةَ، عن عبادةَ بنِ الْوِليد بنِ عبادةَ      
، صـاحب رسـوِل اِهللا      (٣)هذَا الْحي من الَْأنْصارِ، قَبَل َأن يهلكُوا، فَكَان َأوُل من لَقينَا َأبا الْيسرِ            

 في الْخَلُوقَ جعلْتُم هنَاك فَمن: جابِر فَقَاَل،  .....حف، من ص  (٤)، ومعه غُلَام لَه، معه ضمامةٌ     �
كُماجِدسوِل اِهللا     ،  مسر عنَا مرس�    اطوطْنِ بب ةوي غَزـرٍو        (٥) فمع ـنب يدجالْم طْلُبي وهو ،
ينهةُ    ،  (٦)الْجسنَّا الْخَمم هبتَقعي حالنَّاض كَانارِ        والَْأنْص نٍل مجةُ رقْبتْ عارةُ، فَدعبالستَّةُ والسو

،هبكفَر فََأنَاخَه ،حٍ لَهلَى نَاض(٧)...." ع.  
 

    :تخريج الحديث

 . تفرد به مسلم دون البخاري-
 
 
 

                                                 

 .]٨٩٧/ ٢غريب الحديث إلبراهيم الحربي [،الْجمِل يستَقَى علَيه ِلسقْيِ َأرضٍ َأو شُربٍهو : نَّاضحِال  )١(
  .]٣/٢٦٨[النهاية في غريب الحديث واألثر )  ٢(
  كعب بن عمرو بن تميم بن سواد األنصاري الـسلمي،          : وقيل،  عب بن عمرو بن عباد بن عمرو      ك:  هو  )٣(

، وهو آخـر    ، وله فيها آثار كثيرة، وهو الّذي أسر العباس        هور باسمه وكنيته، شهد العقبة وبدراً      مش أبو اليسر، 
 .]٣٨٠/ ٧اإلصابة في تمييز الصحابة انظر[ بالمدينة، وخمسين خمس سنةمن توفي من أهل بدر، توفي 

 .]١٠١/ ٣النهاية في غريب الحديث واألثر [،َأي حزمة: ضمامة  )٤(
 .]٥٠٣/ ١معجم البلدان [بمحاذاة المدينة المنورة ،  ينبع  منقربالب تقع قبليةالواد من أودية و ه: بواط )٥(
 فـي  طلبه في -وسلم عليه اهللا صلى- اهللا رسول خرج لما للمسلمين حليفًا وكان ،عمرو بن مجدي :هو  )٦(

 .]٣٣٨/ ٢ كثير السيرة النبوية البنانظر[ المسلمين، مع ذلك بعد حلفه نقض ولكنه بواط، غزوة
 ح  ]٢٣٠٤ -٤/٢٣٠١ [الْيسرِ َأبِي وقصة الطَّوِيِل جابِرٍ حديث باب ،والرقَاِئق الزهد كتَاب،  مسلم صحيح  )٧(

 .٣٠٠٦رقم 



 ٣٦٥

 
  :دراسة رجال اإلسناد

-  د بن عبمحم  اد بن الزببـن  ا ثقهو،  (١)هـ٢٣٥ :هـ، وقيل ٢٣٤ ت  أبو عبد اهللا،   ،المكي انقَر
 ،(٤) ال بأس بـه : فقالبن معينا سألت :قال أبو زرعةو ،(٣)وذكره ابن حبان في الثقات  ،(٢)قانع

يقع في  :  مرة أخرى  وقال حديثه حديث أهل الصدق، وأرجو أن ال يكون به بأس،            :وقال أحمد 
 .(٧)صدوق يهم :حجر، وقال ابن (٦)ال بأس به: صالح جزرةوقال  ،(٥)قلبي أنه صدوق

 .، ولقد روى له مسلم مقروناً بغيره، كما في الحديث صدوق حسن الحديث:قال الباحث
، ت  كنيته َأبو يوسف، وأبو حزرة لقب     : ة المدني ، يقال   زر، أبوح يعقوب بن مجاهد القرشي   -

، (١٢)، والـذهبي (١١)، والنـسائي (١٠)، وابن المديني(٩)، وثقه ابن معين   (٨)هـ١٥٠: ، وقيل ١٤٩
، وقال ابن معـين فـي       (١٤)كَان قَليَل الْحديث  : ، وقال ابن سعد   (١٣)وذكره ابن حبان في الثقات    

ال : ، وقال أبو زرعـة    (١٦)في الْحديث  كَان صويلحا : ، وقال في أخرى   (١٥)ليس به بأس  : رواية
 .(١٨)صدوق: ، وقال ابن حجر(١٧)بأس به

 . ثقة :قال الباحث
 
 . ثقات باقي رجال اإلسناد-

********** 

                                                 

 .]٤٣٥/ ٢٥ [تهذيب الكمال في أسماء الرجال   )١(
 .]٢٤٥/ ٩[تهذيب التهذيب    )٢(
 .]٩٠/ ٩ [الثقات    )٣(
 .]٩٣١/ ٣ [الضعفاء ألبي زرعة الرازي في أجوبته على أسئلة البرذعي    )٤(
 .]٤٠٩/ ٢ [العلل ومعرفة الرجال ألحمد رواية ابنه عبد اهللا   )٥(
 .]٦٥١/ ٣ [تاريخ بغداد    )٦(
 .]٤٨٦:  ص[تقريب التهذيب   )٧(
 .]٣٦٠/ ٣٢ [تهذيب الكمال في أسماء الرجال   )٨(
 .]١٨٢/ ٣ [اية الدوري رو-تاريخ ابن معين    )٩(
 .]٩١:  ص[سؤاالت ابن أبي شيبة البن المديني  )١٠(
 .]٣٦٢/ ٣٢ [تهذيب الكمال في أسماء الرجال  )١١(
 .]٣٩٥/ ٢ [الكاشف  )١٢(
 .]٦٤٠/ ٧ [الثقات   )١٣(
 .]٤٠٧:  ص[ – متمم التابعين -الطبقات الكبرى   )١٤(
 .]٤٧١:  ص[سؤاالت ابن الجنيد   )١٥(
 .]٤٣٧/ ٤ [كبير للعقيليالضعفاء ال  )١٦(
 .]٩٥٧/ ٣ [الضعفاء ألبي زرعة الرازي في أجوبته على أسئلة البرذعي   )١٧(
 .]٦٠٨:  ص[تقريب التهذيب  )١٨(



 ٣٦٦

 :قال ابن األثير رحمه اهللا
نْهميثُ ودةَ َأبِي حريره »كَان وأته هره وامون وخادمبتَقعَل يأثْالثاً اللَّي« ونـه  َأيـي  يتَنَاوبف 
 (١) .الصالة ِإلَى الْقيامِ

 
   )١٨٨ (حديث رقمال

، حدثَنَا حماد بن زيـد، عـن عبـاسٍ          (٢)ثَنَا مسدد حد": رحمه اهللا "قال اإلمام البخاري          
رِيير(٣)الج   انثْمَأبِي ع نةَ  : ، قَالَ (٤)، عريرا هفْتُ َأبيا،   �تَضعبس ،    همخَادو َأتُهرامو وه فَكَان

 بـين   �قَسم رسـوُل اللَّـه      " : يوقظُ هذَا، وسمعتُه يقُولُ    يصلِّي هذَا، ثُم     ،يعتَقبون اللَّيَل َأثْالَثًا  
  .(٦)"  (٥)َأصحابه تَمرا، فََأصابني سبع تَمرات، ِإحداهن حشَفَةٌ

 
   :تخريج الحديث

 . مسلم البخاري دون تفرد به-
 

  :دراسة رجال اإلسناد
 . جميع رجال اإلسناد ثقات-
 
 

********** 
 
 
 
 
 

                                                 

  .]٣/٢٦٨[النهاية في غريب الحديث واألثر )   ١(
 .مسدد بن مسرهد:   هو )٢(
 .عباس بن فروخ:   هو )٣(
 .عبد الرحمن بن مل:   هو )٤(
 .]١٨٦/ ١النهاية في غريب الحديث واألثر [، يابِسةأي: فةحشَ   )٥(
 .٥٤٤١ ح رقم  ]٧٩/ ٧ [بِالقثَّاء الرطَبِ باب، كتاب األطعمة، صحيح البخاري   )٦(



 ٣٦٧

 :قال ابن األثير رحمه اهللا
    النَّبِي اءمي َأسفو -   لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهب «-صاققُـوب      » العـب والعاقاألنْبِياء، والع آخر وه :

 (١) .الَّذي يخْلُف من كَان قبلَه في الخَير

 
    )١٨٩ (حديث رقمال

، عـن   (٢)حدثَني معن :  حدثَني ِإبراهيم بن المنْذرِ، قَالَ     ":اهللارحمه  "قال اإلمام البخاري          
اِلك(٣)م         َأبِيه نمٍ، عطْعنِ مرِ بيبنِ جب دمحم نابٍ، عهنِ شنِ ابقَاَل�(٤)، ع ، :  وُل اللَّـهسقَاَل ر
� " :  اءمةُ َأسسِلي خَم :  َأحو ،دمحَأنَا م          راشَأنَا الحو ،بِي الكُفْر و اللَّهحمي يي الَّذاحَأنَا المو دم

  .(٥)  "العاقبالَّذي يحشَر النَّاس علَى قَدمي، وَأنَا 
 

   :تخريج الحديث

 بنحـوه، مـن   (٧)بي حمزة، وأخرجه مـسلم  بمثله، من طريق شعيب بن أ(٦)أخرجه البخاري   
عن ابن شـهاب    )  شعيب وسفيان ويونس   :ثالثتهم(،   بن يزيد   يونُس نة و طريق سفيان بن عيي   

 .الزهري به
 

   :دراسة رجال اإلسناد
صدوق تُكلَم  : ، وهو (٨) سبقت دراسته  :إسحاق أبو المنذر بن اهللا عبد بن المنذر بن إبراهيم -

 .، وهو من شيوخ البخاري، روى له في األصول والمتابعاتفيه
 .د ثقات باقي رجال اإلسنا-

********** 
 

                                                 

  .]٣/٢٦٨[النهاية في غريب الحديث واألثر )   ١(
 .]٥٤٢: تقريب التهذيب ص[،معن بن عيسى بن يحيى أبو يحيى:   هو )٢(
 .مالك بن أنس: و  ه )٣(
 ".٥٨سبقت ترجمته في الحديث رقم "جبير بن مطعم، :   هو )٤(
 ]١٨٥/ ٤ [ "وسلَّم علَيه اُهللا صلَّى" اللَّه رسوِل َأسماء في جاء ما باب، كتاب المناقب،    صحيح البخاري     )٥(

 .٣٥٣٢ح رقم 
/ ٦ "[٦: الـصف "} َأحمد اسمه بعدي من{: تَعالَى قَوِله اببنفس المرجع السابق، كتاب تفسير القرآن،           )٦(

 .٤٨٩٦ ح رقم ]١٥١
 .٢٣٥٤ ح رقم ]١٨٢٨/ ٤ "[وسلَّم علَيه اُهللا صلَّى" َأسماِئه في باب، كتاب الفضائل، صحيح مسلم   )٧(
 .١٤انظر حديث رقم    )٨(



 ٣٦٨

 :قال ابن األثير رحمه اهللا
 وَأصـحابِ  رؤسـاِئهم  مـن  هما »والعاقب السيد جاء« (١)نَجران نَصارى حديث وفي) س(

 (٢) .السيد يتْلو والعاقب. مراتبهم

   )١٩٠ (حديث رقمال

ي عباس بن الحسينِ، حدثَنَا يحيى بن آدم، عـن          حدثَن": رحمه اهللا "قال اإلمام البخاري           
، جـاء العاقـب والـسيد      ":، قَالَ �ِإسراِئيَل، عن َأبِي ِإسحاقَ، عن صلَةَ بنِ زفَر، عن حذَيفَةَ         

      وِل اللَّهسِإلَى ر ،انرا نَجباحص�   نَاهالَعي انِ َأنرِيدقَالَ (٣) ي ، :  بِهاحا ِلصمهدْل،  : فَقَاَل َأحالَ تَفْع
ِإنَّا نُعطيك مـا سـَألْتَنَا،      :  من بعدنَا، قَاالَ   (٤)فَواللَّه لَِئن كَان نَبِيا فَالَعنَّا الَ نُفْلح نَحن، والَ عقبنَا         

، "لََأبعثَن معكُم رجلًا َأمينًا حقَّ َأمـينٍ      "  : فَقَالَ ،ا ِإلَّا َأمينًا  وابعثْ معنَا رجلًا َأمينًا، والَ تَبعثْ معنَ      
 وِل اللَّهسر ابحَأص فَ لَهتَشْراحِ" :  فَقَاَل�فَاسرالج نةَ بديبا عا َأبي قَاَل"قُم ،ا قَامفَلَم  

 وُل اللَّهساُأل" : �ر هذه ينذَا َأمهة(٥)" م  
   :تخريج الحديث

 بنحوه، من طريق شعبة بن الحجاج، عن أبي إسحاق مصرحاً بالسماع عن (٦)أخرجه مسلم
 .صلة بن زفر به

  :دراسة رجال اإلسناد
نـه  إ: ثقة، وقيـل  : ، وهو (٧)سبقت دراسته :  هو عمرو بن عبد اهللا الهمداني      :َأبو ِإسحاقَ -

مـدلس  أنه   في القسم األول، الذي ال يضر اختالطه، كما          (٨) العالئي اختلط بأخرة، وذكره  
قـد  ل، التي ال يصح حديثها إال بالتصريح بالسماع، و        )٩(ذكره ابن حجر في المرتبة الثالثة     

 .ن تدليسه فُأم كما في رواية مسلم كما في التخريج، بالسماعصرح 
 . باقي رجال اإلسناد ثقات-

                                                 

 .]٢٦٦/ ٥معجم البلدان  [،مكة ناحية من ليمناموضع ب:   نجران )١(
  .]٣/٢٦٨[النهاية في غريب الحديث واألثر )   ٢(
 .]٢٥٥/ ٤النهاية في غريب الحديث واألثر [،الطَّرد واإلبعاد من اللَّه، ومن الخَلْق السب والدعاءهو: اللَّعن)٣(
 .]٢٠٥/ ٢غريب الحديث البن قتيبة [ من الذرية،كثير األتباعهو :   العقب )٤(
 .٤٣٨٠ ح رقم ]١٧١/ ٥ [نَجران َأهِل قصة باب، كتاب المغازي، صحيح البخاري   )٥(
/ ٤ "[عنْـه  تَعالَى اُهللا رضي" الْجراحِ بنِ عبيدةَ َأبِي فَضاِئِل باب، كتاب فضائل الصحابة،     صحيح مسلم    )٦(

 .٢٤٢٠ ح رقم ]١٨٨٢
 .٣٣انظرحديث رقم    )٧(
 .]٢٧٣: االغتباط بمن رمي من الرواة باالختالط ص، و٩٤: المختلطين للعالئي صانظر[  ) ٨(

 ].٤٢ ص [المدلسين طبقات    )٩(



 ٣٦٩

 :قال ابن األثير رحمه اهللا
يهفم لَا« وهدلَى تَرقَابِهم عَأع« ِإلَى َأي هِمالَتاُألولَى ح نك مرة تَر(١) .الهِج 

   )١٩١ (حديث رقمال

 حدثَنَا عبد اللَّه بن يوسفَ، َأخْبرنَا ماِلـك، عـنِ ابـنِ             ":رحمه اهللا "قال اإلمام البخاري         
 يعـودني  �كَان رسوُل اللَّه   " : ، قَالَ � سعد بنِ َأبِي وقَّاصٍ، عن َأبِيه        شهابٍ، عن عامرِ بنِ   

ِإنِّي قَد بلَغَ بِي من الوجعِ وَأنَا ذُو ماٍل، والَ يرِثُني           : عام حجة الوداعِ من وجعٍ اشْتَد بِي، فَقُلْتُ       
الثُّلُـثُ  ":  ثُـم قَـالَ    ،"الَ": ؟ فَقَالَ (٣)بِالشَّطْرِ:  فَقُلْتُ ،"الَ":  بِثُلُثَي ماِلي؟ قَالَ   ، َأفََأتَصدقُ (٢)ِإلَّا ابنَةٌ 

   الثُّلُثُ كَبِيرو-    يركَث الَـةً           - َأوع مهتَذَر َأن نم رخَي ،اءيَأغْن ثَتَكرو تَذَر َأن (٤) ِإنَّك   تَكَفَّفُـوني 
 "ن تُنْفقَ نَفَقَةً تَبتَغي بِها وجه اللَّه ِإلَّا ُأجِرتَ بِها، حتَّى ما تَجعُل في في امرَأتـك                النَّاس، وِإنَّك لَ  

ِإنَّك لَن تُخَلَّفَ فَتَعمَل عملًا صاِلحا ِإلَّا ازددتَ        " : يا رسوَل اللَّه، ُأخَلَّفُ بعد َأصحابِي؟ قَالَ      : فَقُلْتُ
ه درجةً ورِفْعةً، ثُم لَعلَّك َأن تُخَلَّفَ حتَّى ينْتَفع بِك َأقْوام، ويضر بِك آخَرون، اللَّهـم َأمـضِ                  بِ

  و ،متَهرجابِي هحِلَأص   قَابِهِملَى َأعع مهدالَ تَر  اِئسنِ البلَةَ   (٥)، لَكخَو نب دع(٦) س"    ي لَهثروُل  يسر
 اتَ �اللَّهم كَّةَ(٧)َأن(٨)"  بِم.  

   :تخريج الحديث
  . عن الزهري بهمن طريق إبراهيم بن سعد،) كالهما بنحوه(، (١٠)، ومسلم(٩)أخرجه البخاري

 

                                                 

  .]٣/٢٦٨[النهاية في غريب الحديث واألثر )  ١(
 معنَاه لَا يرِثُني    كِإلَّا فَقَد كَان لَه عصبةٌ وقيلَ     ي ولَا يرِثُني من الْولَد وخَواص الْورثَة و       َأ: الَ يرِثُني ِإلَّا ابنَةٌ     )٢(

 .]٧٦/ ١١شرح النووي على مسلم [، من َأصحابِ الْفُروضِ
 .]٣٤٣/ ١غريب الحديث البن قتيبة [، النّصفهو: الشّطْر  )٣(
 .]٣٤٤/ ١غريب الحديث البن قتيبة [، وهو جمع عائل، َأي فُقَراء:عالَة  )٤(
عمـدة القـاري شـرح      [المسكين،:  والمراد هنا  الْفقر والعيلة، :  َأي ،وهو الَّذي علَيه أثر الْبْؤس    :  البائس  )٥(

 .]٩٠/ ٨ ، للعينيصحيح البخاري
، تـوفي   عامر بني حالف اليمن من فارسي إنه: ، قيل  مالك بني من العامري خولةالقرشي بن سعد: هو  )٦(

 .]٤٥/ ٣اإلصابة في تمييز الصحابة انظر[  عند الهجرة،-وسلم عليه اللَّه صلّى- النّبي في حجة الوداع، فرثاه
 وكَانُوا يكْرهون الِْإقَامةَ في ،َأن سعد بن خَولَةَ وهو من الْمهاجِرِين من مكَّةَ ِإلَى الْمدينَةيريد :  أن مات  )٧(

 فَمن ثَم خَشي سعد بن َأبِي وقَّاصٍ َأن يموتَ بِها ، وتَركُوها مع حبهِم فيها ِللَّه تَعالَى،منْهاالَْأرضِ الَّتي هاجروا 
 .]١٦٥/ ٣ر فتح الباري البن حج[، وتَوجع رسوُل اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم ِلسعد بنِ خَولَةَ ِلكَونه ماتَ بِها

 ح ]٨١/ ٢ [خَولَـةَ  بـن  سعد -وسلَّم علَيه اُهللا صلَّى- النَّبِي رِثَاء باب، كتاب الجنائز،  صحيح البخاري    )٨(
 .١٢٩٥رقم 

ـ  اللَّهم -وسلَّم علَيه اُهللا صلَّى- النَّبِي قَوِل باب  نفس المرجع السابق، كتاب المناقب،         )٩( ابِي  ضَِأمـحِلَأص 
متَهرج٦٣٧٣ ،ح رقم ٤٤٠٩، وانظر ح رقم ٣٩٣٦ ح رقم ]٦٨/ ٥ [ه. 

 .١٦٢٨ ح رقم ]١٢٥٠/ ٣ [بِالثُّلُث الْوصية باب، كتاب الهبات، صحيح مسلم  )١٠(



 ٣٧٠

  :دراسة رجال اإلسناد
 . جميع رجال اإلسناد ثقات-

********** 

 :قال ابن األثير رحمه اهللا
نْهميثُ ودا« الْحالُوا مين زتدرلَى مقَابِهم عَأع« ين َأياجِعـوا  كأنَّهم الكُفْر، ِإلَى رجعِإلَـى  ر 

 (١) .وراِئهم

   )١٩٢ (حديث رقمال

، حـدثَنَا   (٣)، َأخْبرنَـا سـفْيان    (٢) حدثَنَا محمد بن كَثيرٍ    ":رحمه اهللا "قال اإلمام البخاري          
، عـنِ   -رضي اللَّه عنْهما  -حدثَني سعيد بن جبيرٍ، عنِ ابنِ عباسٍ        : لنُّعمانِ، قَالَ المغيرةُ بن ا  

  أَ      : " ، قَالَ �النَّبِيقَر لًا، ثُماةً غُررفَاةً عح ونشُورحم ا       {: ِإنَّكُمـدعو هيدنُع َل خَلْقْأنَا َأودا بكَم
، وَأوُل من يكْسى يوم القيامة ِإبراهيم، وِإن ُأنَاسا من َأصحابِي يْؤخَذُ بِهِم (٤)}ا كُنَّا فَاعلينعلَينَا ِإنَّ

  منْـذُ  لَم يزالُوا مرتَدين علَـى َأعقَـابِهِم      ِإنَّهم  : ذَاتَ الشِّماِل، فََأقُوُل َأصحابِي َأصحابِي، فَيقُولُ     
       اِلحالص دبا قَاَل العفََأقُوُل كَم ،مقْتَهي       {": فَارتَنفَّيا تَوفَلَم يهِمتُ فما دا مشَهِيد هِملَيكُنْتُ عِإلَى  -}و 

 ِلهقَو-} يمكالح زِيز(٦) " (٥)}الع.  
   :تخريج الحديث

 .ن الثوري به بنحوه، من طريق محمد بن يوسف، عن سفيا(٧)أخرجه البخاري
عن المغيرة بن   من طريق شعبة بن الحجاج،      )  بنحوه كالهما(،  (٩) ومسلم ،(٨)وأخرجه البخاري 

 . النعمان به
                                                 

  .]٣/٢٦٨[النهاية في غريب الحديث واألثر )  ١(
 .]٥٠٤: ذيب صتقريب الته[ العبدي،محمد بن كَثير:  هو )٢(
 .سفيان الثوري:  هو )٣(
 .]١٠٤: آية [األنبياءسورة  )٤(
 .]١١٨-١١٧: أية[ المائدةسورة   )٥(
 "[١٢٥: النساء"} خَليلًا ِإبراهيم اللَّه واتَّخَذَ{: تَعالَى اللَّه قَوِل باب، كتاب أحاديث األنبياء،     صحيح البخاري   )٦(
 .٣٣٤٩ ح رقم ]١٣٩/ ٤
} َأهلها من انْتَبذَتْ ِإذ مريم الكتَابِ في واذْكُر {اللَّه قَوِل بابفس المرجع السابق، كتاب أحاديث األنبياء،  ن )٧(
 .٣٤٤٧ ح رقم ]١٦٨/ ٤ "[١٦: مريم"
 كُنْـتَ  تَـوفَّيتَني  فَلَما ،فيهِم دمتُ ما شَهِيدا علَيهِم وكُنْتُ {باب نفس المرجع السابق، كتاب تفسير القرآن،         )٨(

، ح  ٤٧٤٠، ح رقـم     ٤٦٢٥ ح رقم    ]٥٥/ ٦ "[١١٧: المائدة"} شَهِيد شَيء كُلِّ علَى وَأنْتَ علَيهِم، الرقيب َأنْتَ
 .٦٥٢٦رقم 

 ح رقـم    ]٢١٩٤/ ٤ [يامةالْق يوم الْحشْرِ وبيانِ الدنْيا فَنَاء باب، كتاب الجنة وصفة نعيمها،      صحيح مسلم   )٩(
٢٨٦٠. 



 ٣٧١

  :دراسة رجال اإلسناد
 .جميع رجال اإلسناد ثقات -

********** 
 

 :قال ابن األثير رحمه اهللا
 هـو  »الشَّيطَانِ عقْبة عن« رِواية وفي »ةالصلَا في الشَّيطَانِ عقب عن نَهى َأنَّه« وفيه) هـ(

ع َأنضلَى ألْيتيه يه عيبقع نيتين، بجدي  السالَّذ وهلُه والنَّاسِ  يجع بعض يَل،  اإلقْعاءقو :وه َأن 
 (١) .الْوضوء في مغْسولَين غَير عقبيه يتْرك

 
   )١٩٣ (حديث رقمال

 حدثَنَا محمد بن عبد اِهللا بنِ نُميرٍ، حدثَنَا َأبو خَاِلد يعنـي             ":رحمه اهللا "قال اإلمام مسلم           
َأخْبرنَـا  :  قَـالَ  - واللَّفْظُ لَه    -وحدثَنَا ِإسحاقُ بن ِإبراهيم     : الَْأحمر، عن حسينٍ الْمعلِّمِ، ح قَالَ     

يساِئـشَةَ،      عع ـنع ،اءزوَأبِي الْج نةَ، عرسينِ مِل بيدب نع ،لِّمعالْم نيسثَنَا حدح ،ونُسي نى ب
ـ       "  � كَان رسوُل اِهللا     ":قَالَتْ ان يستَفْتح الصلَاةَ بِالتَّكْبِيرِ والْقراءة، بِالْحمد ِللَّه رب الْعالَمين، وكَ

صشْخي لَم كَع(٢)ِإذَا رهبوصي لَمو ،هْأس(٣) ر كُوعِ لَمالر نم هْأسر فَعِإذَا ر كَانو ،ذَِلك نيب نلَكو 
ي جاِلسا، وكَان يسجد، حتَّى يستَوِي قَاِئما، وكَان ِإذَا رفَع رْأسه من السجدة، لَم يسجد حتَّى يستَوِ

يقُوُل في كُلِّ ركْعتَينِ التَّحيةَ، وكَان يفْرِشُ رِجلَه الْيسرى وينْصب رِجلَه الْيمنَى، وكَان ينْهـى               
 يخْـتم الـصلَاةَ      وينْهى َأن يفْتَرِشَ الرجُل ذراعيه افْتراشَ السبعِ، وكَـان         ،عن عقْبة الشَّيطَانِ  

  .(٤)"ينْهى عن عقبِ الشَّيطَانِ وفي رِواية ابنِ نُميرٍ، عن َأبِي خَاِلد، وكَان "بِالتَّسليمِ
 

   :تخريج الحديث

 . تفرد به مسلم دون البخاري-
 
 

                                                 

  .]٣/٢٦٨[النهاية في غريب الحديث واألثر )   ١(
 .]٤٠٨/ ٢غريب الحديث إلبراهيم الحربي [أي يرتفع،:   يشخص )٢(
 .]١١٣/ ٤النهاية في غريب الحديث واألثر [،َأي لَا يرفَعه حتَّى يكُون أعلَى من ظَهره: يصوبه   )٣(
 ح رقم   ]٣٥٧/ ١ .....[بِه ويخْتَم بِه يفْتَتَح وما الصلَاة صفَةَ يجمع ما باب، كتاب الصالة،    يح مسلم صح   )٤(

٤٩٨. 



 ٣٧٢

  :دراسة رجال اإلسناد
وثقه ابن   ،(١)بعد ذلك : هـ، وقيل ١٨٩ت سلَيمان بن حيان األزدي،      : واسمه َأبو خالد األحمر  -

، (٤)ثقَة ولَيس يثْبت  : ، وقال في موضع آخر    (٣)ليس به بأس ثقة ثقة    : ، وابن معين وقال   (٢)سعد
، ووثقه ابن (٦)صدوق وليس بحجة: ، وقال أيضاً(٥)لَيس بِه بْأس لم يكن بِذَاك المتقن: وقال مرةً 

 أهل  يتقنمن م : ، وقال في موضع آخر    (٩) حبان في الثقات   ، وذكره ابن  (٨)، والعجلي (٧)المديني
: (١٣)، والـذهبي فـي روايـة   (١٢)، وقال أبو حاتم، وابن خـراش (١١)، ووثقه الذهبي (١٠)الكوفة
 أحاديـث  لـه : ، وقال ابن عدي   ليس به بأس  : (١٦)، وابن شاهين  (١٥)قال النَّسائي ، و (١٤)صدوق
 صدوق: معين ابن قال كما األصل يف وهو ،ئويخط فيغلط حفظه سوء من أتى وإنما صالحة،

 .(١٨)صدوق يخطىء: وقال ابن حجر، (١٧)بحجة وليس
 .، كما أنه توبع في نفس رواية مسلم  ثقة يخطئ:قال الباحث

 

، (١٩)ثقة يرسل كثيراً: ، وهوهـ ٨٣ ، تالبصرى اهللا عبد بن أوس: واسمه الجوزاء أبو -
  .(٢٠)-رضي اهللا عنها-ولم يذكر أنه أرسل عن عائشة

 . باقي رجال اإلسناد ثقات-

********** 
                                                 

 .] ٣٩٤/ ١١[تهذيب الكمال في أسماء الرجال    )١(
 .]٣٩١/ ٦ [الطبقات الكبرى    )٢(
 .]٩٦/ ١ [ رواية ابن محرز-تاريخ ابن معين    )٣(
 .]١٢٤/ ٢ [ضعفاء الكبير للعقيليال   )٤(
 .]١١١:  ص[أبي خالد الدقاق: ، روايةمن كالم أبي زكريا يحيى بن معين في الرجال   )٥(
 .]١٨١/ ٤ [تهذيب التهذيب   )٦(
 .]١٠٧/ ٤ [الجرح والتعديل    )٧(
 .]٤٢٧/ ١ [الثقات   معرفة  )٨(
 .]٣٩٥/ ٦ [الثقات    )٩(
 .]٢٧٠:  ص[مشاهير علماء األمصار  )١٠(
 .]٢٧٨/ ١المغني في الضعفاء ، و١٠١:  ص،الرواة الثقات المتكلم فيهم بما ال يوجب ردهمانظر [ )١١(
 .]٢٨/ ١٠ [تاريخ بغداد   )١٢(
 .]٤٥٨/ ١ [الكاشف  )١٣(
 .]١٠٧/ ٤ [الجرح والتعديل   )١٤(
 .]٣٩٧/ ١١ [تهذيب الكمال في أسماء الرجال  )١٥(
 .]١٠٠:  ص[تاريخ أسماء الثقات  )١٦(
 .]٢٨٢/ ٤ [الكامل في ضعفاء الرجال  )١٧(
 .]٢٥٠:  ص[تقريب التهذيب  )١٨(
 .]١١٦:  ص[نفس المرجع السابق  )١٩(
 .]١٤٧:  ص[جامع التحصيل  )٢٠(



 ٣٧٣

 

 :قال ابن األثير رحمه اهللا
 ِلَأنَّه،بِالْعذَابِ العقب وخَص »لَألعقَاب« رِواية وفي »النَّارِ من للعقب ويٌل« الْحديثُ ومنْه) هـ(

وضي العالَّذ ل لَمغْسيلَ ،يقو  :أراد باحب، صقذَ العافَ فَفَحضا،  الْمِإنَّمقَاَل و  ،ذَِلـك  مِلـَأنَّه 
 (١) .عقب وعقْب: فيه ويقَاُل، في الْوضوء أرجلهم غَسَل يستَقْصون لَا كَانُوا

 

   )١٩٤ (حديث رقمال

   ".النَّارِ من للعقب ويٌل ":الرواية األولى
 ،(٣)حدثَنَا يزِيد بن زريعٍ، عن شُعبةَ     :  قَالَ (٢) قُتَيبةَ  َأخْبرنَا ":رحمه اهللا "قال اإلمام النسائي  

، عن شُعبةَ، عن محمد بنِ زِياد، عـن َأبِـي           (٤)حدثَنَا ِإسماعيلُ : ح وَأنْبَأنَا مَؤمُل بن هشَامٍ قَالَ     
 . (٥)"لْعقبِ من النَّارِويٌل ِل:"�قَاَل َأبوالْقَاسمِ  :قَاَل �هريرةَ

 
 :تخريج الحديث

 مثلـه، مـن   (٧)أحمـد  معمر بن راشد، وأخرجه عن بنحوه،   (٦)عبد الرزاق الصنعاني  أخرجه  
 . عن محمد بن زياد به)  معمر وحماد:كالهما(طريق حماد بن سلمة، 

بـن  ا في الطهور بنحوه، من طريق هشيم بن بـشير ، وأخرجـه             (٨)لقاسم بن سالم  وأخرجه ا 
 هشيم وابن   :ثالثتهم( بنحوه، من طريق هاشم بن القاسم،        (١٠)لدارمي بمثله، وأخرجه ا   (٩)الجعد

 .عن شعبة بن الحجاج به) الجعد وهاشم
 
 
 
 

                                                 

  .]٣/٢٦٩[النهاية في غريب الحديث واألثر )  ١(
 .قتيبة بن سعيد:  هو )٢(
 .شعبة بن الحجاج:  هو )٣(
 .]١٠٥: تقريب التهذيب ص[،مقسم األسدي إسماعيل بن إبراهيم بن : هو )٤(
 .١١٠ ح رقم ]٧٧/ ١ [الرجلَينِ غَسِل ِإيجابِ باب، كتاب الطهارة، سنن النسائي  )٥(
 .٦٢ ح رقم ]٢١/ ١ [الرجلَينِ غَسِل باب، كتاب الطهارة، مصنف عبد الرزاق الصنعاني  )٦(
 .٩٢٨٣ ح رقم ]١٦١/ ١٥ [مسند أحمد   )٧(
 .٣٧٢ ح رقم ]٣٧٥:  ص[الْعقبينِ مع ذَِلك ووجوب الْقَدمينِ غَسِل باب، الطهور للقاسم بن سالم  )٨(
 .١١٢٧ ح رقم ]١٧٥: ص[مسند ابن الجعد    )٩(
 .٧٣٤ ح رقم ]٥٥٢/ ١ [النَّارِ من ِللَْأعقَابِ ويٌل باب، كتاب الطهارة، سنن الدارمي  )١٠(



 ٣٧٤

 
 بنحـوه،   (٤)ابـن خزيمـة    بمثله، و  (٣)أحمد بنحوه، و  (٢)ابن ماجه  بنحوه، و  (١)الترمذيوأخرجه  

 -رضـي اهللا عنـه    -هريـرةَ  َأبِـي  عن َأبِيه، عن ،صاِلحٍ َأبِي بنِ سهيِلمن طريق   ) أربعتهم(
 .مرفوعاً

 

  :دراسة رجال اإلسناد
 . جميع رجال اإلسناد ثقات-

 :الحكم على الحديث
 .(٧)،وحسين سليم أسد(٦)، وشعيب األرنؤوط(٥)، وصححه الترمذيإسناده صحيح

 
   ".لَألعقَاب" :الرواية الثانية

حدثَنَا : حدثَنَا شُعبةُ، قَالَ  : حدثَنَا آدم بن َأبِي ِإياسٍ، قَالَ     ": رحمه اهللا "قال اإلمام البخاري  
: سمعتُ َأبا هريرةَ، وكَان يمر بِنَا والنَّاس يتَوضُئون من المطْهرة، قَـالَ           : محمد بن زِياد، قَالَ   

  .(٨)"   من النَّارِِللَْأعقَابِويٌل " :  قَاَل�لقَاسمِ َأسبِغُوا الوضوء، فَِإن َأبا ا
 

 :تخريج الحديث
 .، عن محمد بن زياد به الربِيع بن مسلم بمثله، من طريق(٩)أخرجه مسلم

 
  :دراسة رجال اإلسناد

 . جميع رجال اإلسناد ثقات-

********** 

                                                 

 .٤١ ح رقم ]٥٨/ ١ [النَّارِ من ِللَْأعقَابِ ويٌل جاء ما باب، كتاب الطهارة،  سنن الترمذي  )١(
 .٤٥٣ ح رقم  ]١٥٤/ ١ [الْعراقيبِ غَسِل باب، كتاب الطهارة وسننها، سنن ابن ماجه  )٢(
 .٧٧٩١ ح رقم ]٢٠٣/ ١٣ [مسند أحمد   )٣(
 ح رقـم    ]٨٤/ ١ [الْوضوء في الْعقبينِ غَسِل تَرك في غْليظالتَّ باب، كتاب الوضوء،    صحيح ابن خزيمة  )  ٤(

١٦٢. 
 .٤١ ح رقم ]٥٨/ ١ [سنن الترمذي   )٥(
  .٩٢٨٣ ح رقم ]١٦١/ ١٥ [ شعيب األرنؤوط: ، بتحقيقمسند أحمد  )٦(
 . ٧٣٤ ح رقم ]٥٥٢/ ١ [حسين سليم أسد : ، بتحقيقسنن الدارمي  )٧(
 .١٦٥ ح رقم ]٤٤/ ١ [اَألعقَابِ غَسِل باباب الوضوء، ، كتصحيح البخاري  )٨(
 .٢٤٢ ح رقم ]٢١٤/ ١ [بِكَماِلهِما الرجلَينِ غَسِل وجوبِ باب ، كتاب الطهارة، صحيح مسلم  )٩(



 ٣٧٥

 :قال ابن األثير رحمه اهللا
 (٢) .عقب لَها الَّتي: المعقَّبة »(١)مخَصرة معقَّبة كَانَتْ علهنَ َأن« وفيه) هـ(

   )١٩٥ (حديث رقمال
َأخْبرنَا يحيى بن عباد، َأخْبرنَا حماد بن سـلَمةَ، عـن           ": رحمه اهللا "قال اإلمام ابن سعد           

  .(٦)" (٥) لَها قبالَانِ(٤) ملَسنَةًمخَصرةً معقَّبةَ � رسوِل اللَّه عَلنَرَأيتُ ":  قَاَل(٣)هشَامِ بنِ عروةَ
    :تخريج الحديث

 من )كالهما بنحوه(، (٨) والخطابي في غريب الحديث،(٧)أخرجه ابن األعرابي في معجمه
 .طريق همام بن يحيى، عن هشام بن عروة مرسالً

  :دراسة رجال اإلسناد
 -يحي   ى بن عباد الضبي،ع   رِيصو عباد الب(١٠)، ذكره ابن حبان في الثقات     (٩)هـ١٩٨، ت    َأب ،

وكان صدوقًا، وقد أتيناه فأخرج كتابا فإذا هو ال يحسن يقـرأه             لَم يكن بذاك،  : وقال ابن معين  
 نْهأهل البص  : ، وقال الخطيب  (١٢)ليس به بأس   :، وقال أبو حاتم   (١١)فانصرفنا ع كرة الرواية  تَر

عنه، ال يوجب رد حديثه، وحسبك برواية َأحمد بن حنبل، وأبي ثَور عنْه، ومع هذا فقد احتج                 
 ن الحجاج النيسابوري، وأحاديثه مستقيمة ال نعلمهومسلم ب ،خَارييل الْباعمن ِإسد بمحبحديثه م

، وقال  (١٥)صالح: ، وقال مرةً  (١٤) صدوق ثقة: ، وقال الذهبي  (١٣)  يحتج بِه  :، ثم قال  روى منكرا 
 .(١٦)صدوق: ابن حجر

                                                 

النهاية فـي غريـب   [،دقيق الْخَصر: ورجٌل مخَصر. َأي قُطع خَصراها حتَّى صارا مستَدقَّينِ :   مخصرة   )١(
 .]٣٧/ ٢الحديث واألثر 

  .]٣/٢٦٩[النهاية في غريب الحديث واألثر )   ٢(
 .]٢٦: طبقات المدلسين ص [.  مدلس من المرتبة األولى، فتدليسه ال يضر )٣(
 .]٢٤٩/ ٤النهاية في غريب الحديث واألثر [ ،اللِّسانِ شَكِْل علَى دقيقة كَانَتْ َأي :ملَسنة   )٤(
غريب الحديث للقاسم بـن      [،اِإلصبعين بين يكُون الَّذي السير وهو النَّعل، زِماموهو  : القبال  قباالن من      )٥(

 .]١١٥/ ٣سالم 
 .]٤٧٨/ ١ [الطبقات الكبرى   )٦(
 .٢٠٤٠ ح رقم ]٩٨٦/ ٣ [معجم ابن األعرابي   )٧(
 .]٦٨٦/ ١ [غريب الحديث للخطابي   )٨(
 .]٣٩٥/ ٣١ [ب الكمال في أسماء الرجالتهذي   )٩(
 .]٢٥٦/ ٩[الثقات     )١٠(
 .]٢١٧/ ١٦ [تاريخ بغداد    )١١(
 .]١٧٣/ ٩[الجرح والتعديل   )١٢(
 .]٢١٧/ ١٦ [تاريخ بغداد   )١٣(
 .]٣٨٧/ ٤[ميزان االعتدال   )١٤(
 .]٣٦٨/ ٢[الكاشف   )١٥(
 .]٥٩٢:  ص[تقريب التهذيب  )١٦(



 ٣٧٦

 
ول ما رأيته فـي مجلـس   أ :قال، وسئل عنه أحمد ف(١) لَيس ممن أحدث عنْه:وقال ابن المديني  

، (٢)علـم عليـه حجـة   أما : أي شئ حاله؟ قال  : س يذاكر الحديث، وكتبت عنه، قلت     ياط كَ بسأ
 .(٣)زكريا الساجيوضعفه 

 .صدوق: قال الباحث
 . باقي رجال اإلسناد ثقات-

 :الحكم على الحديث
 :إسناده ضعيف، فيه

 . مرسلة-صلى اهللا عليه وسلم-فرواية هشام بن عروة عن النبي:  اإلرسال-
  َأنَسٍ عن قَتَادة،   ، من طريق    -دون لفظة ابن األثير   - بمعناه (٤) أخرجه البخاري  وللحديث شاهد 

-نْهع اللَّه يضمرفوعاً-ر . 
 

********** 

 :قال ابن األثير رحمه اهللا
: قيـلَ  »عرقُوبيها َأو عقبيها ِإلَى انْظُرِي: فَقَاَل امرَأةً لَه لتنْظُر سليم ُأم بعث َأنَّه« وفيه) س(

ِإذَا ِلَأنَّه وداها اسبقع وداس دها سائرس(٥) .ج 

  . نفس لفظة ابن االثير، وعثرت عليه بلفظ مقاربلم أعثر عليه ب، )١٩٦ (حديث رقمال

، عن (٦)حدثَنَا ِإسحاقُ بن منْصورٍ، حدثَنَا عمارةُ، عن ثَابِت      ": رحمه اهللا "قال اإلمام أحمد          
 وانْظُـرِي  ،(٧)عوارِضها يشُم: " فَقَاَل  ِإلَى جارِية،  ُأم سلَيمٍ تَنْظُر   َأرسَل   �، َأن النَّبِي    �َأنَسٍ
    .(٨)  "عرقُوبيها ِإلَى

                                                 

 .]٢١٧/ ١٦ [تاريخ بغداد   )١(
 .]١٧٣/ ٩[الجرح والتعديل   )٢(
 .]٢١٧/ ١٦ [تاريخ بغداد   )٣(
 ح رقـم    ]١٥٤/ ٧ [واسـعا  واحدا قبالًا رَأى ومن نَعٍل، في قباالَنِ باب، كتاب اللباس،    صحيح البخاري   )٤(

٥٨٥٧. 
  .]٣/٢٦٩[النهاية في غريب الحديث واألثر )   ٥(
 .]١٥١: جامع التحصيل صانظر [رسل، وإرساله ال يضر، ثابت البناني، م: هو   )٦(
األسنان الَّتي في عرض الفَمِ، وهي ما بين الثَّنايا واألضراس، واحدها عارِض، أمرها  هي :العوارِض  )٧(

 .]٢١٢/ ٣النهاية في غريب الحديث واألثر [،بِذَِلك ِلتَبور بِه نَكْهتَها
 .١٣٤٢٤ ح رقم ]١٠٥/ ٢١[ مسند أحمد   )٨(



 ٣٧٧

   :تخريج الحديث

 .، من طريق إسحاق بن منصور به(١) بنحوهعبد بن حميدأخرجه 
، (٣)، وأخرجـه الحـاكم    عبد اللَّه بن محمـد الْهـذَِلي       بنحوه، من طريق     (٢)وأخرجه الطبراني 

عن ثابـت   ) عبد اهللا وحماد  : كالهما(ن طريق حماد بن سلمة،      م) كالهما بنحوه  (،(٤)والبيهقي
 .ي بهالبنان

 :دراسة رجال اإلسناد
-د الرحمن الكوفي(٥)يوِللُإسحاق بن منصور السب(٦)هـ٢٥٠،، أبو ع ، 

، ووثقـه   (٨)، وذكره ابن حبان في الثقـات      (٧) كَان فيه تشيع وقد كتبت عنه      :وثقه العجلي وقال  
 .(١١)صدوق تكلم فيه للتشيع :، وقال ابن حجر(١٠)ليس به بأس:  وقال ابن معين،(٩)الدارقطني
 .ه تشيع، وتشيعه ال يضر في الحديث، ألن الحديث ال يوافق تشيعه ثقة، كان في:قال الباحث

 

-عسلمة  أبو ارة بن زاذان الصيدالني،   م  رِيصحدث  :قَاَل، وأحمد و  (١٣) وثقه ابن معين   ،(١٢)الب 
وذكره ابن حبان   ،  (١٦)، والفسوي (١٥)، ووثقه العجلي  (١٤) ما أرى بِه بْأس    بن الجراح،  عنه وكيع 
 .(١٨) صالح:، وقال ابن معين في رواية أخرى(١٧)في الثقات

 

                                                 

 .١٣٨٨ ح رقم ]٤٠٨:  ص[المنتخب من مسند عبد بن حميد    )١(
 .٦١٩٥ ح رقم ]٢٠٤/ ٦[المعجم األوسط    )٢(
 .]١٦٧/ ٢ [المستدرك على الصحيحين    )٣(
 .١٣٥٠١ ح رقم ]١٣٩ /٧ [ِإلَيها ِلتَنْظُر بِامرَأة بعثَ من باب، كتاب النكاح، السنن الكبرى للبيهقي[   )٤(
)٥(   هذه النسبة إلى بني سلول، وهي قبيلة من الكوفة نزلت ، ولىبفتح السين المهملة وضم الالم األ: يوِللُالس

 ].٢٨٢ / ٣ األنساب للسمعاني [بها لنزولهم إياها، الكوفة، وصارت محلة معروفة
 .] ٤٧٨/ ٢ [تهذيب الكمال في أسماء الرجال   )٦(
 .]٢٢٠/ ١ [لثقات ا  معرفة  )٧(
 .]١١٢/ ٨ [الثقات    )٨(
 .]٤٠٨/ ١٣ [علل الدارقطني    )٩(
 .]٦٩:  ص[ رواية الدارمي-تاريخ ابن معين   )١٠(
 .]١٠٣:  ص[تقريب التهذيب  )١١(
 .]٢٤٣/ ٢١ [تهذيب الكمال في أسماء الرجال  )١٢(
 .]١٢٢/ ٤ [ رواية الدوري-تاريخ ابن معين   )١٣(
 .]١١٣/ ٣[لرجال ألحمد رواية ابنه عبد اهللا العلل ومعرفة ا  )١٤(
 .]١٦٢/ ٢ [الثقات  معرفة  )١٥(
 .]١١٩/ ٢ [المعرفة والتاريخ  )١٦(
 .]٢٦٣/ ٧ [الثقات   )١٧(
 .]٢٤٥/ ٢١[تهذيب الكمال في أسماء الرجال   )١٨(



 ٣٧٨

وقـال  ،  (٢)ال بْأس بِه ممـن يكتـب حديثـه        : ، وقال ابن عدي   (١)ال بأس به  : وقال أبو زرعة  
، (٤)نس أحاديث منـاكير   أ عن   ييرو:  مرةً ، وقال أحمد  (٣)ربما يضطرب في حديثه   : البخاري

ـ    يكتب حديثه : ، وقال أبو حاتم   (٥)ليس بذاك : وقال أبو داود   ، (٦) لـيس بـالمتين    ه،وال يحتج ب
، والـساجي   (٩)، وابن عمار الموصلي   (٨)ال يعتبر به  :  وقال لدارقطني، وا (٧)وضعفه ابن شاهين  

 .(١٠)صدوق كثير الخطأ: ن حجروقال اب،  في الحديثىوقَ وال ي،فيه ضعف ليس بشيء: وقال

 . ابن حجر، كما قالصدوق كثير الخطأ: قال الباحث
 :الحكم على الحديث

 :، فيهحسنإسناده 
- عكمـا   -حماد بن سلمة، وعبد اهللا الهذلي     -صدوق كثير الخطأ، ولقد تابعه    : ارة بن زاذان  م 

 .في التخريج
 ،(١٢)، والهيثمي(١١)ححه الحاكم، والحديث صالصحيح لغيرهوعليه يرتقي الحديث إلى : قلت

 أنكره األلباني بسبب المخالفة بين      :قلت،  (١٤)منكر: ، وقال األلباني  (١٣)وحسنه شعيب األرنؤوط  
 .روايات الحديث بعضها البعض، كما ضعف الحديث إلرساله

 سـلمان    َأبِي حازِمٍ  ، من طريق  -دون لفظة ابن األثير   - بمعناه (١٥) أخرجه مسلم  وللحديث شاهد 
 . مرفوعاً-رضي اهللا عنه-، عن َأبِي هريرةَاألشجعي

********** 

                                                 

 .]٩١٤/ ٣[الضعفاء ألبي زرعة الرازي في أجوبته على أسئلة البرذعي    )١(
 .]١٥٢/ ٦ [ضعفاء الرجالالكامل في    )٢(
 .]٥٠٥/ ٦ [التاريخ الكبير    )٣(
 .]٣٦٦/ ٦[الجرح والتعديل    )٤(
 .]٢٤٩: ص[سؤاالت أبي عبيد اآلجري أبا داود السجستاني   )٥(
 .]٣٦٦/ ٦ [الجرح والتعديل    )٦(
 .]١٤٤:  ص[تاريخ أسماء الضعفاء والكذابين   )٧(
 .]٥٣ :ص[سؤاالت البرقاني للدارقطني    )٨(
 .]٤١٧/ ٧ [تهذيب التهذيب    )٩(
 .]٤٠٩: ص[تقريب التهذيب  )١٠(
 .]١٦٧/ ٢ [المستدرك على الصحيحين   )١١(
 .]٢٧٦/ ٤ [مجمع الزوائد ومنبع الفوائد   )١٢(
 .١٣٤٢٤ ح رقم ]١٠٥/ ٢١[ شعيب األرنؤوط: ، بتحقيقمسند أحمد   )١٣(
 . ]٤٣٢/ ٣[سلسلة األحاديث الضعيفة    )١٤(
 ح  ]١٠٤٠/ ٢ [تَزوجها يرِيد ِلمن وكَفَّيها الْمرَأة وجه ِإلَى النَّظَرِ نَدبِ باب، كتاب النكاح،    يح مسلم صح   )١٥(

 .١٤٢٤رقم 



 ٣٧٩

 :قال ابن األثير رحمه اهللا
يهفو »َأنَّه كَان ه اسمايتر هلَيع لَامقَاب السالع« يهلَم والع خْم(١) .الض 

 
   )١٩٧ (حديث رقمال

، َأخْبرنَا  (٢)و بكْرِ بن عبد اللَّه بنِ َأبِي ُأويسٍ       َأخْبرنَا َأب ": رحمه اهللا " قال اإلمام ابن سعد           
  انملَيةَ قَالَ       اسلْقَمنِ َأبِي عةَ بلْقَمع نبِلَاٍل، ع نب :         وِل اللَّهسر فيس ماس َأن لَمَأع اللَّهي ولَغَنب� 
 . (٤)" قَابواسم رايته الْع ،(٣)ذُو الْفَقَارِ

   :تخريج الحديث

بنحوه مطـوالً، وابـن   (٥)  "صلى اهللا عليه وسلم"أخرجه أبو إسماعيل األزدي في تركة النبي 
 . به بكْرِ بن عبد اللَّه بنِ َأبِي ُأويسٍيَأبمن طريق ) كالهما( بمثله، (٦)عساكر

 
   :دراسة رجال اإلسناد

، - رضي اهللا عنها   -المؤمنين أم عاِئشَة ولى م ، بالل المدني  :، واسمه علقمة بن َأبي علقمة    -
 . مرسل-صلى اهللا عليه وسلم-، فحديثه عن النبي(٧)تابعي ثقة: وهو

 . باقي رجال اإلسناد ثقات-
 

 :الحكم على الحديث
 :إسناده ضعيف، فيه

 . مرسلة-صلى اهللا عليه وسلم-عن النبيعلقمة بن َأبي علقمة، فرواية : اإلرسال-
 .(٨)لبانيوالحديث ضعفه األ

********** 

                                                 

  .]٣/٢٦٩[النهاية في غريب الحديث واألثر )   ١(
 .]٤٤٤/ ١٦في أسماء الرجال تهذيب الكمال [،عبد الحميد بن عبد اللَّه بن عبد اللَّه بن أويس:   هو )٢(
النهاية في  [،  الَّذي فيه حزوز مطْمئنة   : والمفَقَّر من السيوف  . ِلَأنَّه كَان فيه حفَر صغار حسان      :ذُو الْفَقَارِ    )٣(

 .]٤٦٤/ ٣غريب الحديث واألثر 
 .]٤٨٦/ ١ [الطبقات الكبرى    )٤(
 .]١٠٣: ص[ "لمصلى اهللا عليه وس"تركة النبي   )٥(
 .]٢٢٦/ ٤ [تاريخ دمشق    )٦(
 .]٣٩٤/ ٣٥ [تهذيب الكمال في أسماء الرجال   )٧(
 .]٦٤٨:  ص[ضعيف الجامع الصغير وزيادته   )٨(



 ٣٨٠

  :قال ابن األثير رحمه اهللا
 عمـا  عوضاً منْهم يْأخُذَ َأي »قراه بمثْل يعقبهم َأن فَلَه (١)يقْروه لَم فَِإن« الضيافة حديث وفي

: يقَـالُ  ،التَّلَـفَ  نَفْسه ىعلَ ويخَافُ ،طَعاما يجد لَا الَّذي المضطَر في وهذَا ،القرى من حرموه
 (٢) .فاتَه عما بدالً منْهم يأخُذَ َأن وهو وعقْبةً، عقْبى منْهم أخَذَ ِإذَا وَأعقَبهم ،ومخفَّفاً مشَدداً عقَّبهم

   )١٩٨ (حديث رقمال

جدةَ، حدثَنَا َأبو عمرِو بن كَثيـرِ بـنِ         حدثَنَا عبد الْوهابِ بن نَ    ": رحمه اهللا "قال اإلمام أبو داود   
               ي كَرِبدعنِ مامِ بقْدنِ الْمع ،فونِ َأبِي عنِ بمحالر دبع نع ،انثْمنِ عرِيزِ بح نينَارٍ، عد� 

    وِل اللَّهسر نقَالَ  �ع َأنَّه  : "    ثْلَهمو ،تَابيتُ الْكلَـى        َألَا ِإنِّي ُأوتع انعٌل شَبجر كوشَألَا ي هعم 
َأرِيكَته يقُوُل علَيكُم بِهذَا الْقُرآنِ فَما وجدتُم فيه من حلَاٍل فََأحلُّوه، وما وجدتُم فيـه مـن حـرامٍ      

 معاهد، ِإلَّا   (٣)ا كُلُّ ذي نَابٍ من السبعِ، ولَا لُقَطَةُ       فَحرموه، َألَا لَا يحلُّ لَكُم لَحم الْحمارِ الَْأهلي، ولَ        
           وهقْري َأن هِملَيمٍ فَعَل بِقَونَز نما، وهباحا صنْهع يتَغْنسي ثِْل       َأنبِم مهبقعي َأن فَلَه وهقْري لَم فَِإن

اهر(٤)" ق .  
   :تخريج الحديث

، مـن طريـق     )أربعتهم بنحـوه    (،  (٨)، والبيهقي (٧)، وأحمد (٦)، وابن ماجه  (٥)ترمذيأخرجه ال 
 .  مرفوعاً-رضي اهللا عنه-الحسن بن جابر عن المقداد بن معدي

  :دراسة رجال اإلسناد
 . جميع رجال اإلسناد ثقات-

 :الحكم على الحديث
 .(١٠)، واأللباني(٩)وصححه شعيب األرنؤوطإسناده صحيح، 

  

                                                 

 .]١٧٦/ ١٥لسان العرب انظر[وهي حسن الضيافة والوِفادة، : يقروه من القرى  )١(
  .]٣/٢٦٩[النهاية في غريب الحديث واألثر )  ٢(
 .]٢٦٤/ ٤النهاية في غريب الحديث واألثر [، من غيرِ قَصد وطَلبيه يعثُر علَوهي ما: لقطة  )٣(
 .٤٦٠٤ ح رقم ]٢٠٠/ ٤ [السنَّة لُزومِ في باب، كتاب السنَّة، سنن أبي داود  )٤(
 . ٢٦٦٤ ح رقم ]٣٨/ ٥ [العلْمِ كتَابة كَراهية في جاء ما باب، كتاب العلم، سنن الترمذي   )٥(
 .١٢ ح رقم ]٦/ ١ ..[وسلَّم، علَيه اُهللا صلَّى" اللَّه رسوِل حديث تَعظيمِ باب، كتاب اإليمان، سنن ابن ماجه) ٦(
 .١٧١٩٤ ح رقم ]٤٢٩/ ٢٨ [مسند أحمد   )٧(
 ح رقـم    ]٥٥٦/ ٩ [الَْأهليـة  الْحمـرِ  ومِلُح َأكِْل في جاء ما باب، كتاب الضحايا،    السنن الكبرى للبيهقي    )٨(

١٩٤٦٨. 
  .١٧١٩٤ ح رقم ]٤٢٩/ ٢٨  [ شعيب األرنؤوط:، بتحقيقمسند أحمد  )٩(
 .]٥٧/ ١ [األلباني: ، بتحقيقمشكاة المصابيح  )١٠(



 ٣٨١

 :األثير رحمه اهللاقال ابن 
نْهميثُ  ودالْح »طيكى منها سُأعقْبقَاء من بدالً :أي »ع(١) .واإلطْالَق اإلب 

 
   )١٩٩ (حديث رقمال

 حـدثَنَا الْحـسين بـن محمـد الْخَيـاطُ           :في الـدعاء  " رحمه اهللا "قال اإلمام الطبراني          
  ادمثنا ح ،زِيمرهامالر             ،يودعـسثنا الْم ،ياِلسالطَّي داوو داقُ، ثنا َأبرةَ الْوسنْبنِ عنِ بسالْح نب 

سمعتُ :  قَالَتْ-رضي اللَّه عنْها-عن عونِ بنِ عبد اللَّه بنِ عتْبةَ، عن َأبِي سلَمةَ، عن ُأم سلَمةَ              
   وَل اللَّهسقُولُ �ري  " :  دبع نا مقُولُ   مفَي ةيبصبِم ابصي :}    وناجِعر هِإنَّا ِإلَيو (٢)}ِإنَّا ِللَّه    ـماللَّه 

 خَيرا منْها، ِإلَّا آجره اللَّه عز وجلَّ        منْها عقْبى عنْدك َأحتَسب مصيبتي، فَْأجرني فيها وَأعقبني       
  .(٣) "بته وَأعقَبه اللَّه تَعالَى خَيرا منْها في مصي

 
   :تخريج الحديث

 من طريق عمر بن سفينة، وأخرجه) كالهما بنحوه(، (٥)، والبيهقي(٤)أخرجه مسلم
 بنحوه،  (٩)ابن حبان  بنحوه، و  (٨) مختصراً، وأحمد  (٧)عبد الرزاق الصنعاني   بنحوه، و  (٦) داود وأب

من طريق أبي وائل شقيق بن سـلمة،        ) ستتهم( بنحوه،   (١١)، والحاكم  اً مختصر (١٠)والطبراني
 . مرفوعاً-رضي اهللا عنها-عن أم سلمة)  عمر بن سفينة، وأبي وائل:كالهما(
 

 
 

                                                 

  .]٣/٢٦٩[النهاية في غريب الحديث واألثر )  ١(
 .]١٥٦: آية [لبقرةسورة ا  )٢(
 .١٢٣٣ ح رقم ]٣٧١:  ص[الْمصيبة عنْد اِلاسترجاعِ باب، الدعاء للطبراني  )٣(
 .٩١٨ ح رقم ]٦٣١/ ٢[الْمصيبة عنْد يقَاُل ما باب، كتاب الكسوف، صحيح مسلم   )٤(
 ح رقـم    ]١٠٧/ ٤ .[...الْجاهليـة  بِدعوى الدعاء من عنْه ينْهى ما باب،الجنائز،  السنن الكبرى للبيهقي    )٥(

٧١٢٥. 
 .٣١١٥ ح رقم ]١٩٠/ ٣ [الْكَلَامِ من الْميت عنْد يقَاَل َأن يستَحب ما باب، كتاب الجنائز، سنن أبي داود  )٦(
 .٦٠٦٦ ح رقم ]٣٩٣/ ٣ [الْموت عنْد الْقَوِل باب، كتاب الجنائز، مصنف عبد الرزاق الصنعاني  )٧(
 .٢٦٤٩٧ ح رقم ]١٠١/ ٤٤ [حمد مسند أ  )٨(
ذكْر الَْأمرِ ِلمن حضر الْميتَ بِسَؤاِل اللَّه جلَّ وعلَا الْمغْفرةَ ِلمن ، كتاب الجنائز، صحيح ابن حبان   )٩(

 .٣٠٠٥ ح رقم ]٢٧٤/ ٧  [ حضرتْه الْمنيةُ
 .٧٢٢ ح رقم ]٣١٨/ ٢٣ [المعجم الكبير   )١٠(
  .]١٦/ ٤ [درك على الصحيحين المست  )١١(



 ٣٨٢

  :دراسة رجال اإلسناد
: ، وقيـل  ١٦٠ وهو عبد الرحمن بن عبد اهللا بن عتْبة المسعودي الكـوفي، ت              :المسعودي-

، )٦(، وأحمـد  )٥(، وابـن نميـر    )٤(، وابن المديني  )٣(، وابن معين  )٢(ثقه ابن سعد  ، و (١)هـ  ١٦٥
 .)١١(، وابن خراش)١٠(، وعثمان الدارمي)٩(، ويعقوب بن شيبة(٨)، وابن شاهين)٧(والعجلي

 .)١٤(صدوق : ، وقال ابن حجر)١٣(ليس به بأس: ، وقال النسائي)١٢ (صدوق:  وقال شعبة
نما أراد بعبارته مطلق التوثيق، ألنها جاءت في معـرض          الظاهر من قول شعبة أنه إ      و :قلت

فالظـاهر  . )١٥("اسكت فإنه صدوق  ":  المدح، فقد وقع رجل في المسعودي عنده، فقال له شعبة         
 .من هذه العبارة أنه لم يقصد إنزاله عن مرتبة الثقة، وإنما أراد الثناء عليه

 :لكن مع هذا فقد أخذ الناس عليه أمورا وهي
 .الملك بن عمير  وعبد، واألعمش، وسلمة،ي عن عاصمروِه كان يغلط فيما يأن: األول

 ،)١٦("الملك بن عميـر أيـضا       وعن عبد  ،أحاديثه عن األعمش مقلوبة   ": و قال يحيى بن معين    
المـسعودى  : حيى بن معين  قرأ على ي  : اهللا بن شعيب، قال    حدثنى عبد ": وقال يعقوب بن شيبة   

 والـصغار، يخطـىء فـى       ، واألعمـش  ، وسلمة ،ي عن عاصم  روِ وقد كان يغلط فيما ي     ،ثقة
 .)١٨("ى عن عاصم بن بهدلة، وسلمةوكان يغلط فيما ر":  بن المدينييوقال عل، )١٧("ذلك

                                                 

 .]٢٢٠/ ١٧ [تهذيب الكمال في أسماء الرجال   )١(
 .]٣٦٦/ ٦ [الطبقات الكبرى )   ٢(
 .]٣٣٣/ ٣ [ رواية الدوري-تاريخ ابن معين )    ٣(
 .]٤٨٠/ ١١ [تاريخ بغداد )    ٤(
 ].٢٥١/ ٥[ الجرح والتعديل)    ٥(
 .المرجع السابق نفسه)    ٦(
 .]٤٤٥/ ٢ [الثقات معرفة )    ٧(
 .]١٤٣:  ص[تاريخ أسماء الثقات    )٨(
 .]٤٨٠/ ١١ [تاريخ بغداد )    ٩(
 ].١٨٥ص [-رواية عثمان الدارمي–تاريخ ابن معين )   ١٠(
 .]٤٨٠/ ١١ [تاريخ بغداد )   ١١(
 .]١٤٦/ ١ [الجرح والتعديل )   ١٢(
 .]٢٢٦/ ١٧ [تهذيب الكمال في أسماء الرجال)   ١٣(
 .]٣٤٤:  ص[التهذيبتقريب )   ١٤(
 .]٤٨٠/ ١١ [تاريخ بغداد    )١٥(

 ].٣/٤٢٩ [-رواية الدوري-تاريخ ابن معين    )١٦(

 ] .١٧/٢٢٦ [تهذيب الكمال في أسماء الرجال   )١٧(

 .]٤٨٠/ ١١ [تاريخ بغداد    )١٨(



 ٣٨٣

 
 .(١)صحاح من الوحديثه عن عون : وحديثه هنا عن عون، حيث قال ابن معين

ن اختالطه الكنهم اختلفوا في تحديد زم وقد اتفقت كلمة النقاد على أنه اختلط، :االختالط: الثاني
ا حتى ذهب عقله، وكان يحدث بمـا        ا شديد اختلط في آخر عمره اختالطً    ": حتى قال ابن حبان   

 .)٢("يجيئه فحمل فاختلط حديثه القديم بحديثه األخير، ولم يتميز فاستحق الترك
يد زمن اختالطـه إال      من ابن حبان، فإن العلماء وإن اختلفوا في تحد         تعنت وهذا   :قال الباحث 

أنهم اتفقوا على أن اختالطه قد كان بعدما قدم بغداد، وإنما وقع االختالف بينهم في تعيين وقت 
 سمع منه شعبة،    ذلك الوقت  في بغداد قبل أن يختلط، وفي        ااختالطه في بغداد، فقد مكث زمانً     

وبغض النظر عن زمن    وبعد ذلك اختلط ولم يتميز زمان اختالطه، فإذا كان األمر كذلك فإنه             
 إال أنه ال شك أن من كان له سماع قديم منه فهو قبل اختالطه، وعلى ذلك                 ،اختالطه في بغداد  

: فإن قول اإلمام أحمد هو الحد الفاصل في بيان من تقبل روايته عنه ومن ال تقبل، فقد قـال                  
ن وم. المسعودى ببغدادسماع وكيع من المسعودى بالكوفة قديم، وأبو نُعيم أيضا، وإنما اختلط      "

كان ثقة، فلمـا    ":  ووافقه على ذلك ابن نمير فقال      ،)٣("سمع منه بالبصرة والكوفة، فسماعه جيد     
الرحمن بن مهدى، ويزيد بن هارون، أحاديث مختلطة، وما          رة اختلط، سمع منه عبد    خَكان بأَ 

 فيديث إال أنه اختلط     كان ثقة كثير الح   ": ، وكذا قال ابن سعد    )٤("روى عنه الشيوخ فهو مستقيم    
 وضابطه أن ، اختلط قبل موته:، وقال ابن حجر)٥("آخر عمره، ورواية المتقدمين عنه صحيحة

 .)٦(من سمع منه ببغداد فبعد االختالط
 وضابطه أن من سمع منه ببغـداد        ،اختلط قبل موته   وخالصة القول فيه أنه ثقة،       :قال الباحث 

 ويستثنى ممن سمع منه ببغـداد       ،جيد فسماعه والبصرة بالكوفة منه سمع ومن،  فبعد االختالط 
 .(٧) بعد االختالط الطيالسي منه  داوديأبشعبة، فقد سمع منه قبل اختالطه، وسماع 

 
 .  باقي رجال اإلسناد ثقات-
 
 

                                                 

 .]٤٢٩/ ٣ [ رواية الدوري-تاريخ ابن معين    )١(
  ].٢/٤٨ [،البن حبانالمجروحين  )٢(

 .]٣٢٥/ ١ [علل ومعرفة الرجال ألحمد رواية ابنه عبد اهللال  )٣(

 .]٣٢٢/ ١ [الجرح والتعديل   )٤(

 .]٣٦٦/ ٦ [الطبقات الكبرى   )٥(

 .]٣٤٤: ص[تقريب التهذيب   )٦(

 .]٧٤٨/ ٢ [شرح علل الترمذي انظر )٧(



 ٣٨٤

 :الحكم على الحديث
 :إسناده ضعيف، فيه

ـ اع ، وسـم اختلط قبـل موتـه  ثقة، : عبد الرحمن بن عبد اهللا بن عتبة المسعودي -   داوديأب
 .بعد االختالطالطيالسي منه 

 . كما في التخريجوالحديث رواه مسلم في صحيحه، من غير طريق المسعودي،
 .من غير طريق المسعودي ،(٢)، واأللباني(١) وصححه كذلك شعيب األرنؤوط

 
 

********** 
 

 :قال ابن األثير رحمه اهللا
 (٣) .شَوطاً :َأي »كَذَا فَلَه عقْبةً دابته عن مشَى من« وفيه) س(

 
  .   لم أعثر عليه بنفس لفظة ابن االثير، وعثرت عليه بلفظ مقارب، )٢٠٠ (حديث رقمال

، ثنا محمد بـن     (٤)حدثَنَا الْحسين بن ِإسحاقَ التُّستَرِي    ": رحمه اهللا "قال اإلمام الطبراني          
   ،يوسدةَ السقْبَأبِـي                 ع ـنع ،ثَـدرنِ مب زِيدي نع ،طَاءع نب ينضذَامٍ، ثنا الْوخ نب يمكثنا ح

اءدرقَالَ �الد ، :    وُل اللَّهسقَاَل ر� : "        ةيدبِه هلِإلَى َأه جِعرفَلْي نْكُمم افَرس نـشَى   ، مم نمو
ع هلَتاحر نقْعةً كَانبةً كَمقَبتَقَ رَأع (٥)" ن.  

 
   :تخريج الحديث

 . بهالْوضين بن عطَاء بنحوه، من طريق (٦)أخرجه ابن عساكر
 
 

                                                 

 .٢٦٤٩٧ ح رقم ]١٠١/ ٤٤ [ شعيب األرنؤوط: ، بتحقيقمسند أحمد  )١(
 .]١٤٧/ ١ [مع الصغير وزيادتهصحيح الجا  )٢(
  .]٣/٢٦٩[النهاية في غريب الحديث واألثر )  ٣(
األنساب [،خوزستان هواز من بالدبالتاء المضمومة، هذه النسبة إلى تستر بلدة من كور األ: التستري  )٤(

 ].٤٦٥/ ١للسمعاني 
 .    ٦٦٢ ح رقم ]٣٨١/ ١ [مسند الشاميين للطبراني   )٥(
 .]٣٧٣/ ٦٥ [ تاريخ دمشق   )٦(



 ٣٨٥

  :دراسة رجال اإلسناد
-    د بن عقبة بن همحم رم السدد أبو   ،يوسبع اللَّه رِيص(٢)، ذكره ابن حبان في الثقـات   (١)الب ،
ضعيف الحديث كتبت عنه ثم     : ، وقال أبو حاتم   (٣) أحدث عنه   ال :وقال،  ترك أبو زرعة حديثه   و

 .(٥)صدوق يخطىء كثيراً: ، وقال ابن حجر(٤)تركت حديثه فليس نحدث عنه
 . ضعيف:قال الباحث

 .(٦)وهو منكر الحديث: الْبصرِي سمير َأبو ،امذَخ بن حكيم -
، ت  َأبو عبـد اللَّـه الدمـشْقي      : نانة، ويقال َأبو ك  ،نانة بن عبد اهللا   بن ك  الْوضين بن عطَاء  - 

، ووثقـه   (١١) وذكره ابن حبان في الثقات     ،(١٠)ميحد، و (٩)، وأحمد (٨)، وثقه ابن معين   (٧)هـ١٤٩
، وقـال ابـن     (١٤)تعرف وتنكر : ، وقال أبو حاتم   (١٣)صالح الحديث : ، وقال أبو داود   (١٢)الذهبي
 .(١٥) بأحاديثه بأساًىما أر: عدي

وقالجوزجاني  ، وال (١٦)بن سعد ا ضعفهو:  يثدوقال   (١٨)بن قانع ، وا (١٧) واهي الْح ،    ـنب ِليـدالْو
 .(٢٠)غيره أوثق منه: براهيم بن إسحاق الحربي، وقال ِإ(١٩) في الحديثلَم يكُن بِذَاكَ :مسلم

 .(٢١) ورمي بالقدر،صدوق سيء الحفظ: وقال ابن حجر
 . ابن حجركما قال، صدوق سيء الحفظ: قال الباحث

                                                 

 .] ١٢٤/ ٢٦ [تهذيب الكمال في أسماء الرجال    )١(
 .]١٠٠/ ٩ [الثقات     )٢(
 .]١٥٨/ ١[الضعفاء ألبي زرعة الرازي في أجوبته على أسئلة البرذعي    )٣(
 .]٣٦/ ٨ [الجرح والتعديل     )٤(
 .]٤٩٦: ص[تقريب التهذيب     )٥(
 .]٢٠٣/ ٣رح والتعديل الج، و١٨/ ٣التاريخ الكبير انظر[    )٦(
 .]٤٤٩/ ٣٠[تهذيب الكمال في أسماء الرجال     )٧(
 .]٥٠/ ٩ [الجرح والتعديل     )٨(
 .]٤٤٩/ ٣٠[تهذيب الكمال في أسماء الرجال     )٩(
 .]١١٥/ ٣[العلل ومعرفة الرجال ألحمد رواية ابنه عبد اهللا   )١٠(
 .]٥٦٤/ ٧ [الثقات   )١١(
 .]٣٤٩/ ٢ [الكاشف  )١٢(
 .]٦٦٨/ ١٥ [تاريخ بغداد   )١٣(
 .]٥٠/ ٩ [الجرح والتعديل   )١٤(
 ].٣٧٧/ ٨ [الكامل في ضعفاء الرجال  )١٥(
 .] ٣٢٣/ ٧ [الطبقات الكبرى   )١٦(
 .]٣٧٦/ ٨ [الكامل في ضعفاء الرجال  )١٧(
 .]٦٦٨/ ١٥ [تاريخ بغداد   )١٨(
 .] ٣٢٩/ ٤ [الضعفاء الكبير للعقيلي  )١٩(
 .]٤٥١/ ٣٠ [ماء الرجالتهذيب الكمال في أس   )٢٠(
 .]٥٨١: ص[تقريب التهذيب    )٢١(



 ٣٨٦

رضي اهللا -، وهو مرسل عن أبي الدرداء(١)ثقة له مراسيل:  أبو عثمان، وهو يزيد بن مرثد،-
 .(٢)-عنه
 . باقي رجال اإلسناد ثقات-

 :الحكم على الحديث
 :، فيهضعيف جداًإسناده 

 .منكر الحديث: امذَخ بن حكيم -
- د بن عقبة السمحمدفضعي: يوس. 
 .(٣) والحديث ضعفه األلبانيصدوق سيء الحفظ، ولم يتابع،: ن بن عطَاءالْوضي-
 

********** 

 :قال ابن األثير رحمه اهللا
 (٤) .عاقبة َأي »عقْباناً أحمد جرعة من ما« وفيه) س(

 
  .   لم أعثر عليه بنفس لفظة ابن االثير، وعثرت عليه بلفظ مقارب، )٢٠١ (حديث رقمال

: حدثَنَا بِشْر بن عمـر قَـالَ      : حدثَنَا زيد بن َأخْزم قَالَ    ": رحمه اهللا "قال اإلمام ابن ماجه          
قَاَل رسوُل اللَّـه    : حدثَنَا حماد بن سلَمةَ، عن يونُس بنِ عبيد، عنِ الْحسنِ، عنِ ابنِ عمر، قَالَ             

�: "ج نا مامرَأج ظَمَأع ةعراللَّه هجو غَاءتاب دبا عهكَظَم ظغَي ةعرج نم ،اللَّه نْد(٥)"  ع. 
 

   :تخريج الحديث

 عن  ،، من طريق علي بن عاصم     )ثالثتهم بنحوه (،  (٨)، والبيهقي (٧)، والطبراني (٦)أخرجه أحمد 
 .   بهعبيديونس بن 

 

                                                 

 .]٦٠٥:  ص[تقريب التهذيب  )١(
 .]٣٠٢:  ص[جامع التحصيل انظر  )٢(
 .]٧٤:  ص[ضعيف الجامع الصغير وزيادته  )٣(
  .]٣/٢٦٩[النهاية في غريب الحديث واألثر )  ٤(
 .٤١٨٩ ح رقم ]١٤٠١/ ٢ [الْحلْمِ باب، كتاب الزهد، سنن ابن ماجه  )٥(
 .٦١١٤ ح رقم ]٢٧٠/ ١٠ [مسند أحمد   )٦(
 .١٣٩٩٤ ح رقم ]٢٤٩ /١٣ [المعجم الكبير   )٧(
 .٧٩٥٢ ح رقم ]٥٣٨/ ١٠ [، كتاب األدب، باب في ترك الغضبشعب اإليمان  )٨(



 ٣٨٧

 
، من طريق عبد األعلى بـن عبـد         )هما بنحوه كال(،  (٢)خرائطي وال ،(١)ابن أبي شيبة  وأخرجه  

 شـهاب،    عبد ربـه أبـي      في األدب المفرد بنحوه، من طريق      (٣)على، وأخرجه البخاري    األ
رضي الـه  - عن الحسن عن ابن عمر      عبيد، عن يونس بن  )  عبد األعلى وأبو شهاب    :كالهما(

 . موقوفاً-عنهما
 

  :دراسة رجال اإلسناد
-الحسن ب بِ أَ ن ي الحنِس الب رِصثقة فقيه : ، وهو ي،   وذكره ابـن    (٤)ا ويدلس  وكان يرسل كثير ،

، التي ال يضر تدليسها، وكذلك إرساله ال يضر،         )٥(حجر في الطبقة الثانية من طبقات المدلسين      
 . (٦)-رضي اهللا عنهما-ألنه لم يرسل عن ابن عمر

 . باقي رجال اإلسناد ثقات-
 

 :حديثالحكم على ال
الموقوف ، و -كما في التخريج  -واختلف في رفعه ووقفه    ،(٧)إسناده صحيح، وصححه األلباني   

 .(٨)أصح
سعيد بنِ المسيبِ،    من طريق    )كالهما بمعناه (،  (١٠)، ومسلم (٩)وللحديث شاهد أخرجه البخاري   

 .  مرفوعاً-رضي اهللا عنه-عن َأبِي هريرةَ

********** 
 

                                                 

 .٣٥٧١٨ ح رقم ]٢٤٤ /٧ [اللَّه خَشْية من الْبكَاء في قَالُوا ماباب ، كتاب الزهد، مصنف ابن أبي شيبة   )١(
 ح  ]١٥٨:  ص [الْغَـضبِ  وذَم الْغَيظ، وكَظْمِ الْحلْمِ، فَضِل في جاء ما باب،  مساوئ األخالق للخرائطي     )٢(

 .٣٢٤رقم 
 .١٣١٨ ح رقم ]٤٤٦:  ص[الْغَضبِ باب، األدب المفرد    )٣(
 .]١٦٠:  ص[تقريب التهذيب)  ٤ (

 ].٢٩ص [طبقات المدلسين   )٥(

 .]٣١:  ص[المراسيل البن أبي حاتم  انظر )٦(
 .]٣٠/ ٣ [صحيح الترغيب والترهيب   )٧(
 .]١٥١/ ١٣ [علل الدارقطني   انظر  )٨(
 .٦١١٤ ح رقم ]٢٨/ ٨ [الغَضبِ من الحذَرِ باب، كتاب األدب، صحيح البخاري   )٩(
 ح رقم   ]٢٠١٤/ ٤ [الْغَضبِ عنْد نَفْسه يملك من فَضِل باب، كتاب البر والصلة واآلداب،       صحيح مسلم  )١٠(

٢٦٠٩. 



 ٣٨٨

 : رحمه اهللاقال ابن األثير
يهفو »غَ َأنَّهقَباً مضع وهو صائم« وبِفَتْحِ ه ب: الْقَافص(١) .الع 

 
 )٢٠٢ (حديث رقمال

، وسـلَيمان بـن   (٢)حدثَنَا محمد بن عبد اهللاِ ": رحمه اهللا "قال اإلمام أبو نعيم األصبهاني    
نَا محمد بن عبد اِهللا الْحضرمي، ثَنَا ِإبـراهيم بـن مردويـه،             ثَ:  قَالُوا - في جماعة    - (٣)َأحمد

 بـا مضغَ عقَ  �َأن رسوَل اِهللا    " : �حدثَني َأبِي، ثَنَا الربِيع بن صبِيحٍ، عنِ الْحسنِ، عن َأنَسٍ         
 . (٥)"  بِه وتَر قَوسه(٤)في رمضان ورصفَ

 
   :تخريج الحديث

 . تفرد به أبو نعيم األصبهاني-
  :دراسة رجال اإلسناد

 . لم أقف على ترجمة له: إبراهيم بن مردويه-
حيث ، وثقه ابن سعد     (٦)،َ يكْنَى َأبا عبد اللَّه    عبد الصمد بن يزِيد، ولَقَبه مردويه     :  واسمه  أبوه -

، (٨) وذكره ابن حبان في الثقات     ،(٧) َأهِل السنَّة والْورعِ، وقَد كَتَب النَّاس عنْه       كَان ثقَةً، من   َ :قال
الَ : ، وقال ابن عدي   (١٠)يكذب  ممن  ال بأس به ليس    : وقال ابن معين   ،(٩)الحسين بن فهم  ووثقه  

 .(١٢)يروي حكايات: ، وقال الذهبي(١١)أعرف له مسندا فأذكره
  . صدوق:قال الباحث

 

                                                 

  .]٣/٢٦٩[النهاية في غريب الحديث واألثر )   ١(
 . الضبيمحمد بن عبد اِهللا:   هو )٢(
 .]٣٩٤/ ١تاريخ أصبهان [ ، أبو القاسم الطبراني،سلَيمان بن َأحمد: هو   )٣(
 .]٢٢٧/ ٢النهاية في غريب الحديث واألثر [،الشَّد والضم:  والرصفُ،ه بِه وقَواهَأي شد:   رصف )٤(
 .]٣٠٦/ ٦ [حلية األولياء وطبقات األصفياء   )٥(
 .]٣٠٥/ ١٢ [تاريخ بغداد    )٦(
 .]٣٦٣/ ٧ [الطبقات الكبرى    )٧(
 .]٤١٥/ ٨ [الثقات    )٨(
 .]٣٠٥/ ١٢ [تاريخ بغداد    )٩(
 .]٣٠٥/ ١٢ [ريخ بغداد تا  )١٠(
 .]٣٣/ ٧ [الكامل في ضعفاء الرجال  )١١(
 .]٦٢١/ ٢ [ميزان االعتدال  )١٢(



 ٣٨٩

 .(١)هـ ١٦٠ ت ،البصرِي حفص، أبو: ويقال،  أبو بكريح السعدي،بِلربيع بن صا-
، وقال  (٤)صالح لَيس بِالْقَوِي  : ، وقال ابن المديني   (٣)لَيس بِه بْأس  : ، وقال مرةً  (٢)وثقه ابن معين  

،وقال (٧)دوقص: وقال الترمذي ،  (٦)به بأس ال :العجلي وقال ،(٥)لَا بْأس بِه رجل صالح    : أحمد
الة أحب إلي   ضبارك بن فَ  رجل صالح، وم  : وقال أبو حاتم  ،  (٨)صدوق صالح شيخٌ: أبو زرعة 

 وَأرجو َأنَّه ال ، ولم َأر لَه حديثًا منْكَرا جِدا،َأحاديث صاِلحةٌ مستَقيمةٌله : ، وقال ابن عدي(٩)منه
لَقَد بلَغَ الربِيع   :  أيضاً قَاَل، و (١١)ربيع من سادات المسلمين    ال :شعبةوقال  ،  (١٠)بْأس بِه وبرواياته  

 .(١٢)-يعني في اِلارتفَاعِ-بن صبِيحٍ ما لَم يبلُغِ الَْأحنَفُ
، فَلَم   بن مسلم   عفَّان تركهى عنْه الثَّورِي، و   وقَد رو : وضعفه ابن سعد وقال    ،(١٣)وتركه القطان 

حتَـاج  لَيس عنْده حديث ي   : ، وضعفه أحمد مرةً وقال    (١٥)، وابن معين في رواية      (١٤)هيحدثْ منْ 
 يهف هة وزهـادهم        : ، وقال صاحب المجروحين   (١٧)، والنسائي (١٦)ِإلَيرـصمن عباد أهل الْب كَان

 فَكَان  ، الْحديث لَم يكن من صناعته      ِإلَّا َأن  ؛ من كَثْرة التَّهجد   ،وكَان يشبه بيته بِاللَّيِل بِبيت النَّحل     
 فَلَا يعجبني اِلاحتجاج بِه ، من حيثُ لَا يشْعر، حتَّى وقع في حديثه الْمنَاكيريهم فيما يروِي كثيراً   

 :رو بن علي  عموقال   ،(١٨) فَِإن اعتبر بِه معتَبر لم أر بذلك بْأساً        ،ِإذَا انْفَرد وفيما يوافق الثِّقَات    
رجـل  : وقَال يعقوب بن شَيبة    ،(٢٠) مقلوبة كلها أحاديثه :مسلم بن عفان وقال ،(١٩)ليس بالقوي 

 لـيس   :وقال أبو أحمد الحـاكم     ،(٢١)-في الحديث -، ضعيف جداً  -في نفسه -صالح صدوق ثقة  
                                                 

 .]٨٩/ ٩ [تهذيب الكمال في أسماء الرجال  )١(
 .]٧٨/ ١ [ رواية ابن محرز-تاريخ ابن معين    )٢(
 .]١١١:  ص[ رواية الدارمي-تاريخ ابن معين    )٣(
 .]٥٩:  ص[ المدينيسؤاالت ابن أبي شيبة البن   )٤(
 .]٤١٢/ ١ [العلل ومعرفة الرجال ألحمد رواية ابنه عبد اهللا   )٥(
 .]٢٤٨/ ٣[تهذيب التهذيب   )٦(
 .]٣٩٣:  ص[العلل الكبير للترمذي    )٧(
 .]٨٦٧/ ٣ [الضعفاء ألبي زرعة الرازي في أجوبته على أسئلة البرذعي   )٨(
 .]٤٦٥/ ٣ [الجرح والتعديل    )٩(
 .]٤١/ ٤ [امل في ضعفاء الرجالالك  )١٠(
 .]٢٤٨/ ٣ [تهذيب التهذيب  )١١(
 .]٥٢/ ٢ [الضعفاء الكبير للعقيلي  )١٢(
 .]٤٦٤/ ٣ [الجرح والتعديل   )١٣(
 .]٢٧٧/ ٧ [الطبقات الكبرى    )١٤(
 .]٤٦٥/ ٣ [الجرح والتعديل    )١٥(
 .]٢٣٥:  ص[العلل ومعرفة الرجال ألحمد رواية المروذي وغيره    )١٦(
 .]٣٨/ ٤ [الكامل في ضعفاء الرجال   )١٧(
 .]٢٩٦/ ١ [المجروحين البن حبان   )١٨(
 .]٤٦٥/ ٣ [الجرح والتعديل    )١٩(
 .]٢٤٧/ ٣ [تهذيب التهذيب   )٢٠(
 .]٩٦٦/ ٣ [الضعفاء ألبي زرعة الرازي في أجوبته على أسئلة البرذعي    )٢١(



 ٣٩٠

ـ  (٢) صالحاً  ضعيف الحديث أحسبه كان يهم وكان عبداً       :وقال الساجي ،  (١)بالمتين عندهم  ال ، وق
 .(٣) مجاهداًصدوق سيء الحفظ وكان عابداً: ابن حجر

 . صدوق سيئ الحفظ، كما قال ابن حجر:قال الباحث
 
-الحسن ب بِ أَ ن ي الحنِس الب رِصثقة فقيه :  وهو ،ي،   وذكره ابـن    (٤)ا ويدلس  وكان يرسل كثير ،

وكذلك إرساله ال يضر،    ، التي ال يضر تدليسها،      )٥(حجر في الطبقة الثانية من طبقات المدلسين      
 .(٦)-رضي اهللا عنه-ألنه لم يرسل عن أنس بن مالك

 
 . باقي رواة اإلسناد ثقات-
 

 :الحكم على الحديث
 :إسناده ضعيف، فيه

 .لم أقف على ترجمة له: إبراهيم بن مردويه-
 .صدوق سيئ الحفظ، ولم يتابع:  الربيع بن صبيح-
 
 
 

********** 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 .]٢٤٨/ ٣[تهذيب التهذيب   )١(
 .]٢٤٨/ ٣[ نفس المرجع السابق   )٢(
 .]٢٠٦:  ص[تقريب التهذيب   )٣(
 .]١٦٠:  ص[ نفس المرجع السابق)  ٤ (

 ].٢٩ص [طبقات المدلسين   )٥(

 .]٣١:  ص[المراسيل البن أبي حاتم  انظر )٦(



 ٣٩١

 : اهللاقال ابن األثير رحمه
﴿قَدهـ [﴾ع [يهف »نم قَدته عيِلح داً فَِإنمحم ريءب نْهيَل »مق :والجتُهـا  هعتَّـى  مقَّـد  حتَتَع 

 تكَبراً ذَِلك يفْعلُون كَانُوا بِِإرساِلها، فأمرهم الحروب، في يعقدونها كَانُوا:  وقيَل،وتَتَجعد
 .(١) وعجباً 

 )٢٠٣ (حديث رقمال

حدثَنَا ابن وهبٍ، عن حيوةَ :  َأخْبرنَا محمد بن سلَمةَ، قَالَ  ":رحمه اهللا "قال اإلمام النَّسائي          
، حدثَه َأنَّه، سمع    بنِ شُريحٍ، وذَكَر آخَر قَبلَه، عن عياشِ بنِ عباسٍ الْقتْباني، َأن شُييم بن بيتَان             ا

  ثَابِت نب عفيوقُولُ �(٢)ري  :    وَل اللَّهسر ي،  " :  قَالَ �ِإندعب تَطُوُل بِكاةَ سيلَّ الْحلَع ،عفيوا ري
    َأنَّه فََأخْبِرِ النَّاس  تَهيِلح قَدع نا   متَرو تَقَلَّد (٣)، َأو   ى بِرتَنْجاس ظْـمٍ،      (٤)جِيعِ، َأوع َأو ةابد   فَـِإن
نْهم رِيءا بدمح(٥)" م .  

   :تخريج الحديث

 بنحوه، من طريق    (٧) بنحوه، من طريق المفضل بن فَضالة، وأخرجه أحمد        (٦)أخرجه أبو داود  
 .، عن عياش بن عباس به) المفضل وابن لهيعة:كالهما(عبد اهللا بن لهيعة، 
) أربعتهم بنحـوه  (،  (١١)والبغوي ،(١٠)، والبيهقي (٩)، وأبو نعيم األصبهاني   (٨)وأخرجه الطبراني 

  مرفوعاً-رضي اهللا عنه-رويفع بن ثَابِتمن طريق شيبان بن أمية، عن 
  :دراسة رجال اإلسناد

 . جميع رجال اإلسناد ثقات-
                                                 

  .]٣/٢٧٠[النهاية في غريب الحديث واألثر )  ١(
 نزل  صحابي جليل،النّجار،رويفع بن ثابت بن السكن بن عدي بن حارثة، من بني مالك بن :  هو )٢(

اإلصابة [،وخمسين ست سنة حتى توفي ،مصر، وولّاه معاوية على طرابلس  سنة ستّ وأربعين، فغزا إفريقية
 .]٤١٦/ ٢في تمييز الصحابة 

النهايـة  [،   فَنُهوا عن ذَِلك   كَانُوا يزعمون َأن التَّقَلُّد باألوتارِ يرد العين، ويدفَع عنْهم المكارِه،         ألنهم  : وتراً   )٣(
 .]١٤٩/ ٥في غريب الحديث واألثر 

 وِإنَّما سمي رجيعا ِلَأنَّه رجع عن حاله األولى بعـدما كَـان             ،قد يكون الروث َأو العذرة جميعا     :   الرجيع   )٤(
 .]٢٧٤/ ١غريب الحديث للقاسم بن سالم [، طَعاما َأو علفا ِإلَى غير ذَِلك

 .٥٠٦٧ ح رقم ]١٣٥/ ٨ [اللِّحية عقْد، كتاب الزينة، باب سنن النسائي   )٥(
 .٣٦ ح رقم ]٩/ ١ [بِه يستَنْجى َأن عنْه ينْهى ما باب، كتاب الطهارة، سنن أبي داود   )٦(
 .١٦٩٩٦ ح رقم ]٢٠٦/ ٢٨ [مسند أحمد    )٧(
 .٤٤٩١ ح رقم]٢٨/ ٥ [المعجم الكبير   )٨(
 .٢٧٠٤ ح رقم ]١٠٦٧/ ٢ [معرفة الصحابة ألبي نعيم   )٩(
 نُهِـي  ما دون الِْإنْقَاء في الْحجارة مقَام يقُوم بِما اِلاستنْجاء باب، كتاب الطهارة،    السنن الكبرى للبيهقي    )١٠(

 .٥٣٤ ح رقم ]١٧٨/ ١ [بِه اِلاستنْجاء عنِ
 .٢٦٨٠ ح رقم ]٢٨/ ١١ [واألوتارِ القالئد قطْعِ بابلجهاد، ، كتاب السير واشرح السنة  )١١(



 ٣٩٢

 :الحكم على الحديث
 .(١)إسناده صحيح، وصححه األلباني

********** 

  :ألثير رحمه اهللاقال ابن ا
يهفو »نم قَديةَ عي الجزنُقه فع رَِئ فَقَدا (٢)بمم اءج وُل بِهسلَّى اللَّه " اللَّه رص هلَيع لَّمسو"« 
قْدية عناية :الجزك نا علَى تَقْرِيرِهع ،ها نَفْسقَد كَمة تُعالذم تابيا للكهلَي(٣) .ع 

  )٢٠٤( رقم الحديث
 حدثَنَا هارون بن محمد بنِ بكَّارِ بنِ بِلَاٍل، َأخْبرنَا محمد           ":رحمه اهللا "قال اإلمام أبو داود           

            اللَّه دبو عي َأبثَندح ،داقو نب ديثَنَا زدعٍ، حيمس ني ابنعى ييسع ن(٤)اب  اذعم ن(٥)، ع�   َأنَّـه ،
  .(٦)" ����عقَد الْجِزيةَ في عنُقه، فَقَد برَِئ مما علَيه رسوُل اللَّه من " : قَاَل

  :تخريج الحديث
 بمثله، من (٨) بمثله، من طريق هارون بن محمد به، وأخرجه الطبراني(٧)أخرجه البيهقي

 .طريق صدقة بن خالد، عن زيد بن واقد به
 

  :ل اإلسناددراسة رجا
ال بـأس   : ، وقال النـسائي   (١٠)وثقه الذهبي  ،(٩)هارون بن محمد بن بكار بن بالل الدمشقي       -
 .(١١)به

                                                 

 .]١١٤/ ١ [األلباني: ، بتحقيقمشكاة المصابيح  )١(
َأي ِإذَا اشْتَرى َأرضا خَراجِيةً من كَافرٍ لَزِمه خَراجها والْخَراج قسم من الْجِزية فَصار     :آبادي العظيم قال    )٢(

لَا     كََأنَّهو هنُقي عةَ فيالْجِز قَدع  شَك  َأن امِإلْز ةيالْجِز سلَي نم طَرِيق نَّةلَّ السفَلَع ذَِلك ونَى هعالْم ةاءرعون [،بِالْب
 .]٢٣٢/ ٨المعبود  

  .]٣/٢٧٠[النهاية في غريب الحديث واألثر )  ٣(
 .]٦٥٤: تقريب التهذيب ص[،لشامي الدمشقيَأبو عبد اللَّه األشعري ا:  هو )٤(
 ".رضي اهللا عنه"معاذ بن جبل: هو  )٥(
 ح رقـم    ]١٨٠/ ٣ [الْخَراجِ َأرضِ في الدخُوِل في جاء ما باب، كتاب الخراج واإلمارة،     سنن أبي داود  )   ٦(

٣٠٨١. 
 ح رقم  ]٢٣٥/ ٩ ...[ِلَأهلها رِقَابها صلْحا تْكَانَ ِإذَا الَْأرضِ باب، كتاب السير، السنن الكبرى للبيهقي  )٧(

١٨٣٩٤. 
 .١٩٦ ح رقم ]١٠٠/ ٢٠ [المعجم الكبير    )٨(
 .]١٠٣/ ٣٠ [تهذيب الكمال في أسماء الرجال   )٩(
 .]٣٣١/ ٢ [الكاشف  )١٠(
 .]٥٩:  ص[تسمية الشيوخ)  ١١(



 ٣٩٣

 .صدوق: (٢)، وابن حجر(١)وقال أبو حاتم
 . صدوق:قال الباحث

- ن القاسم بن سى بيسن عد بمحمو سفيان الدمشقييع القرشيم(٣)هـ٢٠٤، ت ، َأب ، 
، ووثقـه ابـن     (٤)ن السماع في خَبـره    مستَقيم الحديث ِإذا بي   : ان في الثقات، وقال   ذكره ابن حب  

، وقـال ابـن     (٧)شيخ يكتب حديثه وال يحتج به     : ، وقال أبو حاتم   (٦)هشام بن عمار  ، و (٥)شاهين
 بنا من يسمعه لم أنه (٨)عثْمان مقْتَِل حديثَ علَيه َأنْكَر والَّذي حسن الْحديث ال بأس به،    : عدي
ليس مـن    : ، وقال دحيم  (١٠) إال أنه كَان يتهم بالقدر     ،ليس به بأس  : ، وقال أبو داود   (٩)ذْئبٍ َأبِي

: ، وقال ابن حجر   (١٣)صدوق: ، وقال الذهبي  (١٢)وقال الدارقطني ليس به بأس    ،  (١١)أهل الحديث 
، التي ال   (١٥)ة الرابعة ، كما ذكره ابن حجر في المرتب      (١٤)صدوق يخطىء ويدلس ورمي بالقدر    

 .يقبل حديث أصحابها إال بالتصريح بالسماع، ولقد صرح بالسماع من شيخه في الحديث
 صدوق حسن الحديث ، دلس حديثاً واحداً، في مقتل عثمان، فتُكلم فيـه ألجـل                :قال الباحث  

 .ذلك
 . باقي رجال اإلسناد ثقات-

 :الحكم على الحديث
 :إسناده حسن، فيه

 .صدوق: محمد بن بكارهارون بن -
صدوق، تابعه صدقة بن خالد، وعليه يرتقـي الحـديث إلـى             :محمد بن عيسى بن القاسم     -

 .الصحيح لغيره

                                                 

 .]٩٧/ ٩ [الجرح والتعديل   )١(
 .]٥٦٩:  ص[تقريب التهذيب  )٢(
 .]٢٥٤/ ٢٦[تهذيب الكمال في أسماء الرجال   )٣(
 .]٤٣/ ٩ [الثقات   )٤(
 .]٦٧٨/ ٣ [ميزان االعتدال  )٥(
 .]٣٩١/ ٩ [تهذيب التهذيب   )٦(
 .]٣٨/ ٨ [الجرح والتعديل   )٧(
 .]٤٨٨/ ٧الكامل في ضعفاء الرجال [ انظر حديث مقتل عثمان ، )٨(
 .]٤٨٩/ ٧ [الكامل في ضعفاء الرجال  )٩(
 .]٢٥٥/ ٢٦ [تهذيب الكمال في أسماء الرجال  )١٠(
 .المرجع السابق نفسه  )١١(
 .]٣٩٢/ ٩ [تهذيب التهذيب  )١٢(
 .]٤٦٤:  ص[من تكلم فيه وهو موثق   )١٣(
 .]٥٠١: ص[تقريب التهذيب   )١٤(
 .]٥١:  ص[طبقات المدلسين   )١٥(



 ٣٩٤

 :قال ابن األثير رحمه اهللا
    اءعالد يثدي حفم    «وة النَّدقْدقُلُوبنا ع نم ـ      » لَك هامة، ولَى النَّدم عزالع قْدع رِيديـقُ   يقتَح و

ةب(١) .التَّو
 

 
  .لم أعثر عليه بنفس لفظة ابن االثير، وعثرت عليه بمعناه، )٢٠٥ (حديث رقمال

معاذُ بن الْمثَنَّى، ثنا عبد اللَّه بن سوارٍ الْعنْبرِي،          حدثَنَا   ":رحمه اهللا "قال اإلمام الطبراني  
    نب اللَّه دبثَنَا عدحارٍ               ح ووس نب اللَّه دبثنا ع ،يلع نو برمفْصٍ عو حثنا َأب ،انرمنِ عب دمحم 

       َأن ،رِينْبالْع انسح نب اللَّه دبثنا ع ،رِينْبةَ      الْعمخْرلَةَ بِنْتَ مقَي َأن تَاهرَأخْب ،هتَيدكَانَتْ ِإذَا   (٢) ج 
بِسمِ اللَّه وَأتَوكَُّل علَى اللَّه، وضعتُ جنْبِي ِلربـي،         : حظَّها من الْمضجعِ بعد الْعتَمة قَالَتْ     َأخَذَتْ  

جاوِزهن بر َأعوذُ بِاللَّه وبِكَلماته التَّامات الَّتي لَا ي: ، حتَّى تَقُولَها مرارا ثُم تَقُوُلوَأستَغْفره ِلذَنْبِي
ولَا فَاجِر من شَر ما ينْزُِل من السماء وما يعرج فيها، وشَر ما ينْزُِل في الَْأرضِ، وشَـر مـا                    

تُ بِاللَّه واعتَصمتُ يخْرج منْها، وشَر فتَنِ النَّهارِ وشَر طَوارِق اللَّيِل ِإلَّا طَارِقًا يطْرقُ بِخَيرٍ، آمنْ
                 ِللَّه دمالْحو ،ءكُلُّ شَي هتزي ذَلَّ ِلعالَّذ ِللَّه دمالْحو ،ءكُلُّ شَي هترِلقُد لَمتَسي اسالَّذ ِللَّه دمالْح ،بِه

        ي خَشَعالَّذ اللَّه دمالْحو ،ءكُلُّ شَي هتظَمِلع عاضي تَوِإنِّـي         الَّذ ـماللَّه ،ءكُلُّ شَي هلْكِلم   ـَألُكَأس
   كشرع نم زالْع داقعبِم،           ـكاتمكَلرِ، والَْأكْب كماسلَى والَْأع كدجو ،تَابِكك نم ةمحى الرنْتَهمو 

اتالتَّام،      لَا فَاجِرو رب نهاوِزجي لَا يالَّت ، ةً،       َأنومحرةً منَا نَظْرِإلَي ـا ِإلَّـا        تَنْظُرلَنَا ذَنْب علَا تَد
تَهلَـا        غَفَرو ،تُهينًا ِإلَّا قَضيلَا دو ،تَهوا ِإلَّا كَسرِيلَا عو ،لَكْتَها ِإلَّا َأهودلَا عو ،تَهربا ِإلَّا جلَا فَقْرو ،

     لَاحص يها لَنَا فرتُ            َأممتَـصاعو نْتُ بِاللَّهآم ،ينماحالر محا َأري تَنَاهطَيِإلَّا َأع ةرالْآخا ونْيي الدف
، ثُـم   سبحان اللَّه ثَلَاثًا وثَلَاثين، واللَّه َأكْبر ثَلَاثًا وثَلَاثين، والْحمد ِللَّه َأربعا وثَلَاثين           : بِه، ثُم تَقُولُ  

َألَا َأدلُّك علَى خَيرٍ ": َأتَتْه تَستَخْدمه فَقَاَل�يا بنَيتي هذه رْأس الْخَاتمة ِإن بِنْتَ رسوِل اللَّه : تَقُوُل
 .(٣)"عنْد الْمضجعِ بعد الْعتَمة بلَى،فََأمرها بِهذه الْماَئة: قَالَتْ"من الْخَادمِ؟

   :تخريج الحديث

 . في األسماء والصفات بنحوه، من طريق عبد اهللا بن حسان به(٤)أخرجه البيهقي
 : دراسة رجال اإلسناد

 .صدوق: ، وهو(٥)سبقت دراسته:  العنبريعبد اهللا بن حسان-
                                                 

  .]٣/٢٧٠[النهاية في غريب الحديث واألثر )   ١(
 .٤ في الحديث رقم   سبق بيانها )٢(
 .٢٣٦ ح رقم ]٩٦:  ص[الْمضاجِعِ َأخْذ عنْد الْقَوِل باب،الدعاء للطبراني   )٣(
 .٢٥٠ ح رقم ]٣٢٣/ ١ [الْقُدرة ِإثْبات في جاء ما  باب،األسماء والصفات للبيهقي   )٤(
 .٤  انظر حديث رقم )٥(



 ٣٩٥

- هتَيدمقبوليتن: ، وهما(١)سبقت دراستهما: صفية، ودحيبة بنتا عليبة: واسمهما: ج. 
 . رجال اإلسناد ثقات باقي-

 :الحكم على الحديث
 :إسناده ضعيف، فيه

 .، ولقد تابعت إحداهن األخرىمقبولتان: وهما: دحيبة بنتا عليبة صفية، و-
 .(٢) وعليه يرتقي الحديث إلى الحسن لغيره، والحديث حسنه الهيثمي:قلت

********** 
 

  :قال ابن األثير رحمه اهللا
نْهميثُ ودالْح »رآلملَتي ناحل، برحتُر لُّ الَ ثُما َأحة لَهقْدتَّى عح مينَةَ أقْددالْم« أحـلُّ  لَـا  َأي 

 (٣) .عقالها حل ِإلَى أحتَاج حتَّى فأعقلها أنزُل لَا أراد: وقيَل ،أقْدمها حتَّى عزمي

   )٢٠٦ (حديث رقمال

، عـن  (٤)ثَنَا حماد بن ِإسماعيَل بنِ علَيةَ، حـدثَنَا َأبِـي      حد ":رحمه اهللا "قال اإلمام مسلم          
                  مهـابَأص َأنَّـه ،ـرِيهلَى الْموم ،يدعَأبِي س نثَ عدح اقَ، َأنَّهحنِ َأبِي ِإسى بيحي نبٍ، عيهو

      ا سَأتَى َأب َأنَّهةٌ، ودشو دهج ينَةدبِالْم رِيالْخُد يدع�  تْنَا       : ، فَقَاَل لَهـابَأص قَـداِل، ويالْع يرِإنِّي كَث
 يدعو سفَقَاَل َأب ،يفضِ الرعاِلي ِإلَى بيَأنْقَُل ع تُ َأندةٌ، فََأردينَـةَ، فَِإنَّـا    : شدمِ الْمْل، الْـزلَا تَفْع

واِهللا : ، فََأقَام بِها لَياِلي، فَقَاَل النَّاس     (٥) حتَّى قَدمنَا عسفَان   -َأنَّه قَاَل    َأظُن   �خَرجنَا مع نَبِي اِهللا     
ما " : ، فَقَالَ � ما نَْأمن علَيهِم، فَبلَغَ ذَِلك النَّبِي        (٦)ما نَحن ها هنَا في شَيء، وِإن عيالَنَا لَخُلُوفٌ        

  لَغَني بذَا الَّذ؟  هكُميثدح نفَ قَاَل - "ي مرِي كَيا َأدم –  " فُ بِهلي َأحالَّذو- هدي بِيي نَفْسالَّذو َأو 
لَآمرن بِنَاقَتي تُرحُل، ثُم لَا َأحلُّ لَها عقْـدةً          - َأو ِإن شْئتُم لَا َأدرِي َأيتَهما قَاَل         - لَقَد هممتُ    -

 الْمدينَـةَ  حرمـتُ  وِإنِّي،  اللهم ِإن ِإبراهيم حرم مكَّةَ فَجعلَها حرما      ": ، وقَالَ "قْدم الْمدينَةَ حتَّى أَ 
 .  (٧)... "..،حراما

                                                 

 .٤ انظر حديث رقم )١(
 .]١٢٥/ ١٠[ومنبع الفوائد مجمع الزوائد   )٢(
  .]٣/٢٧٠[النهاية في غريب الحديث واألثر )  ٣(
 .ِإسماعيل بن علَية:  هو )٤(
 .]١٢٢/ ٤معجم البلدان [ بين مكة والمدينة،قرية جامعةهي :  عسفان )٥(
 .]٩٧٦/ ٣الدالئل في غريب الحديث [،الْقَوم ِإذَا ذَهبوا من الْحي، وخَلَّفُوا َأثْقَالَهمهم : الْخُلُوفُ  )٦(
/ ٢ ...[ بِالْبركَة، فيها وسلَّم علَيه اُهللا صلَّى النَّبِي ودعاء الْمدينَة، فَضِل باب، كتاب الحج،    صحيح مسلم    )٧(

 .١٣٧٤ ح رقم ]١٠٠١



 ٣٩٦

   :تخريج الحديث

  . تفرد به مسلم دون البخاري-
  :دراسة رجال اإلسناد

، (٣)، وابن معين  (٢)، وثقه ابن سعد   (١)هـ١٣٦، ت   بصرِييحيى بن َأبي ِإسحاق الحضرمي ال      -
ال : ، وقال أبو حـاتم    (٧)، ووثقه الذهبي  (٦)، وذكره ابن حبان في الثقات     (٥)، والنسائي (٤)والعجلي

 .(٩)صدوق ربما أخطأ: ، وقال ابن حجر(٨)بأس به، صالح
 ،ي حديثه نَكَـارةٌ   ف: ، وسئل أحمد فقال   (١٠) في حديثه بعض الضعف    : في رواية  بن معين اوقال  
 .(١١)عبد الْعزِيزِ َأوثَقُ: فََأيما َأحب ِإلَيك هو َأو عبد الْعزِيزِ بن صهيبٍ؟ قَاَل: فقيل

 .ا أخطأ، روى له مسلم في المتابعات والشواهد صدوق ربم:قال الباحث
-   يد، مولى المعو سووثقـه   (١٤) ابن حبان فـي الثقـات      ، وذكره (١٣)، وثقه العجلي  (١٢)يهرَِأب ،

 .(١٦)مقبول: وقال ابن حجر ،(١٥)الذهبي
 .ثقة :قال الباحث

 
 .باقي رجال اإلسناد ثقات-
 

********** 
 

                                                 

 .]١٩٩/ ٣١[تهذيب الكمال في أسماء الرجال   )١(
 .]٢٥٤/ ٧ [الطبقات الكبرى   )٢(
 .]٢٧/ ٣ [العلل ومعرفة الرجال ألحمد رواية ابنه عبد اهللا  )٣(
 .]٣٤٧/ ٢ [الثقات   معرفة  )٤(
 .]٢٠٠/ ٣١ [تهذيب الكمال في أسماء الرجال   )٥(
 .]٥٢٤/ ٥ [الثقات    )٦(
 .]٣٦١/ ٢ [الكاشف   )٧(
 .]١٢٦/ ٩ [الجرح والتعديل    )٨(
 .]٥٨٧: ص[تقريب التهذيب    )٩(
 .] ١٧٨/ ١١ [تهذيب التهذيب  )١٠(
 .]٣٩٩/ ٤ [الضعفاء الكبير للعقيلي  )١١(
 .]٣٥٩/ ٣٣ [تهذيب الكمال في أسماء الرجال  )١٢(
 .]٤٠٤/ ٢ [الثقات  معرفة  )١٣(
 .]٥٨٨/ ٥ [الثقات    )١٤(
 .]٤٣٠/ ٢ [الكاشف   )١٥(
 .]٦٤٤: ص[تقريب التهذيب    )١٦(



 ٣٩٧

  :قال ابن األثير رحمه اهللا
يهفو »لًا أنجر ايع كَانبي يفته وقْدف ععض« ي َأيأيه في ونَظَره رالح فص(١) .نَفْسه م 

 
 )٢٠٧ (حديث رقمال

حدثَنَا عبد اَألعلَى  : حدثَنَا يوسفُ بن حماد البصرِي قَالَ     ": رحمه اهللا "قال اإلمام الترمذي          
وكَان ،  َأن رجلًا كَان في عقْدته ضعفٌ     ،  �، عن َأنَسٍ  (٢)بن عبد اَألعلَى، عن سعيد، عن قَتَادةَ      ا

عايبي    ا النَّبِيَأتَو لَهَأه َأنفَقَالُوا�، و ، :رجاح ،وَل اللَّهسا ر(٣)ي    اللَّـه نَبِـي اهعفَـد ،هلَيع � ،
، ولَـا   (٤)ِإذَا بايعتَ فَقُْل هاء وهاء    " : يا رسوَل اللَّه، ِإنِّي لَا َأصبِر عنِ البيعِ، فَقَالَ        : فَنَهاه، فَقَالَ 

الحجر علَى الرجِل الحر في     :  والعمُل علَى هذَا الحديث عنْد بعضِ َأهِل العلْمِ، وقَالُوا         ،"(٥)خلَابةَ
 ي َأن مهضعب ري لَماقَ، وحِإسو ،دمُل َأحقَو وهقِْل، ويفَ الععض ِإذَا كَان اءالشِّرعِ ويلَى البع رجح

  .(٦) "الحر الباِلغِ 
 

   :تخريج الحديث

 بنحوه، من طريق   (٨)، وأخرجه ابن ماجه    بمثله، من طريق يوسف بن حماد      (٧)أخرجه النسائي  
 . عن عبد األعلى بن عبد األعلى به)يوسف وأزهر:كالهما (أزهر بن مروان،
 ، (١٣)ابن حبان، و(١٢)ابن الجارودو، (١١) يعلى الموصليوأب، و(١٠)، وأحمد(٩)وأخرجه أبو داود

                                                 

  .]٣/٢٧٠[النهاية في غريب الحديث واألثر )   ١(
 .قتادة بن دعامة السدوسي: هو   )٢(
 .]٣٤٢/ ١النهاية في غريب الحديث واألثر [،المنْع من التصرف هو :الحجر   )٣(
 خُذْ َأي :وهات هاك :معنَاه: وقيَل، هاء فيعطيه ما في يده :  هو َأن يقُوَل كُلُّ واحد من البيعين       :هاء وهاء    )٤(

طأع٢٣٧/ ٥النهاية في غريب الحديث واألثر [ ،و[. 
 .]٢٤٣/ ٢غريب الحديث للقاسم بن سالم [، خداعأي ال :   ال خالبة )٥(
 .١٢٥٠ ح رقم ]٥٤٤/ ٣ [البيعِ في يخْدع فيمن جاء ما باب،كتاب البيوع، سنن الترمذي    )٦(
 .٤٤٨٥ ح رقم ]٢٥٢/ ٧ [الْبيعِ في الْخَديعةُ ، كتاب البيوع، النسائي سنن   )٧(
 .٢٣٥٤ ح رقم ]٧٨٨/ ٢ [مالَه يفْسد من علَى الْحجرِ باب، كتاب األحكام، سنن ابن ماجه)   ٨(
 .٣٥٠١ ح رقم ]٢٨٢/ ٣ [خلَابةَ لَا الْبيعِ في يقُوُل الرجِل في باب، كتاب البيوع، سنن أبي داود   )٩(
 .١٣٢٧٦ ح رقم ]٩/ ٢١ [مسند أحمد   )١٠(
 .٢٩٥٢ ح رقم ]٣٢٧/ ٥ [مسند أبي يعلى الموصلي  )١١(
 .٥٦ ح رقم ]١٤٧:  ص[التِّجارات في باب، كتاب البيوع، المنتقى البن الجارود  )١٢(
 علَى من يرى ذَِلك احتياطًا لَه ذكْر الِْإباحة ِللِْإمامِ َأن يحجر، كتاب البيوع، باب الحجر،صحيح ابن حبان  )١٣(

 هتيعر ن٥٠٥٠ ح رقم ]٤٣١/ ١١ [م. 



 ٣٩٨

، من طريق عبد الوهاب بن عطاء،       )ثمانيتهم بنحوه (،  (٣)، والبيهقي (٢)، والحاكم (١)الدارقطنيو
 .عن سعيد بن أبي عروبة به

 

   :دراسة رجال اإلسناد
-سعيد بن أبي عرومختلط، وسماع عبد األعلى بن )٥(ثقةٌ :، وهو(٤)، سبقت دراستهةَب ، 

 في المرتبة الثانيـة مـن مراتـب         )٦(على منه قبل اإلختالط، ومدلس، ذكره ابن حجر       عبد األ 
 .المدلسين التي احتمل األئمة تدليسها

 . باقي رجال اإلسناد ثقات-
 :الحكم على الحديث

 .(١٠)، واأللباني(٩)، وشعيب األرنؤوط(٨)، والحاكم(٧)إسناده صحيح، وصححه الترمذي

********** 

  :حمه اهللاقال ابن األثير ر
 (١١) .للوالَة المعقُودة البيعة يرِيد »الْكَعبة ورب العقْدة أهُل هلَك«: ُأبِي حديث ومنه) هـ(

 )٢٠٨ (حديث رقمال

حـدثَنَا  : حدثَنَا سلَيمان بن داود، ووهب بن جرِيرٍ، قَالَـا        ": رحمه اهللا "قال اإلمام أحمد          
َأتَيـتُ  : سمعتُ ِإياس بن قَتَادةَ، يحدثُ، عن قَيسِ بنِ عباد، قَـالَ          : شُعبةُ، عن َأبِي جمرةَ، قَالَ    

     دمحابِ محَأص يينَةَ ِللُقدالْم�           ـيُأب ـنم ِإلَي بَأح ٌل َألْقَاهجر يهِمف كُني لَم(١٢)، و   ـتيمفَُأق ،
، فَقُمتُ في الصفِّ الَْأوِل، فَجاء رجٌل، فَنَظَـر         �صلَاةُ، وخَرج عمر مع َأصحابِ رسوِل اِهللا        ال

يا : في وجوه الْقَومِ، فَعرفَهم غَيرِي، فَنَحاني وقَام في مكَاني، فَما عقلْتُ صلَاتي، فَلَما صلَّى قَالَ              

                                                 

 .٣٠٠٩ ح رقم ]٨/ ٤ [، كتاب البيوعسنن الدارقطني   )١(
 .]١٠١/ ٤[المستدرك على الصحيحين    )٢(
 .١١٣٣٨ ح رقم]١٠٣/ ٦ [فَهبِالس الْباِلغين علَى الْحجرِ باب، كتاب الحجر، السنن الكبرى للبيهقي   )٣(
 .٨٧  انظر حديث رقم )٤(
 .]٥/ ١١ [تهذيب الكمال في أسماء الرجال   )٥(

 ].٣١ص [     طبقات المدلّسين )٦(

 .١٢٥٠ ح رقم ]٥٤٤/ ٣ [سنن الترمذي     )٧(
 .]١٠١/ ٤[المستدرك على الصحيحين    )٨(
 .١٣٢٧٦قم  ح ر]٩/ ٢١ [ شعيب األرنؤوط: ، بتحقيقمسند أحمد    )٩(
 .]٣٣٢/ ٧ [، لأللبانيالتعليقات الحسان على صحيح ابن حبان  )١٠(
  .]٣/٢٧٠[النهاية في غريب الحديث واألثر )  ١١(
 . بن كعبُأبي: هو   )١٢(



 ٣٩٩

  نَيوَل اِهللا             بسر نلَكو ،الَةهبِج تُكي َأتَيالَّذ كآت اُهللا، فَِإنِّي لَم كوءسـي   : " قَاَل لَنَا  �لَا يكُونُوا ف
  ثُم حدثَ، فَما رَأيتُ الرجـالَ  ،وِإنِّي نَظَرتُ في وجوه الْقَومِ فَعرفْتُهم غَيرك      " الصفِّ الَّذي يليني  

، َألَا  هلَك َأهُل الْعقْدة ورب الْكَعبة    : فَسمعتُه يقُولُ :  َأعنَاقَها ِإلَى شَيء متُوحها ِإلَيه، قَالَ      (١)متَحتْ
 لَفْظ علَى يثُوالْحد ،ُأبي هو وِإذَا. الْمسلمين من يهلكُون من علَى آسى ولَكن ،(٢)آسى علَيهِم لَا

انملَينِ سب داو(٣)" د.  
     :تخريج الحديث

من طريق شـعبة بـن      ) كالهما( بمثله،   (٥) بنحوه، وابن عساكر   (٤)أخرجه أبو نعيم األصبهاني   
 .الحجاج به

من طريـق   ) أربعتهم بنحوه (،  (٩)، والحاكم (٨)، وابن حبان  (٧)، وابن خزيمة  (٦)وأخرجه النسائي 
 . عن قيس بن عباد بهالحق بن حميد،

 بنحوه، من   (١١)، وأخرجه الطبراني  جنْدبِ بنِ عبد اللَّه    بنحوه، من طريق     (١٠)وأخرجه ابن سعد  
 -رضـي اهللا عنـه    -، عن أبي بـن كعـب      ) جندب، وعتي  :كالهما(طريق عتي بن ضمرة،     

 .مرفوعاً
  :دراسة رجال اإلسناد

 . جميع رجال اإلسناد ثقات-
 :ثالحكم على الحدي

 .(١٤)، واأللباني(١٣)، وشعيب األرنؤوط(١٢)إسناده صحيح، وصححه الحاكم

                                                 

)١(  تْحذْبِ: الْمالْجو دثُْل الْمومتحتم ، :ت َأيدأعناقَها م هو٧٤٦/ ٢الدالئل في غريب الحديث انظر[، نَح[. 
 .]٥٠/ ١النهاية في غريب الحديث واألثر [الحزن،هو : اَألسى  مفْتُوحا  )٢(
 .٢١٢٦٤ ح رقم ]١٨٧-١٨٦/ ٣٥ [مسند أحمد   )٣(
 .]٢٥٢/ ١ [حلية األولياء وطبقات األصفياء  )٤(
 .]٣٣٤/ ٧ [تاريخ دمشق   )٥(
 .٨٠٨ ح رقم ]٨٨/ ٢ [، كتاب اإلمامة، باب من يلي اإلمام ثم الذي يليهسنن النسائي  )٦(
/ ٣ ...[،الَْأوِل بِالصفِّ َأحقُّ والنُّهى الَْأحلَامِ ُأوِلي َأن الْبيانِ ذكْرِ باب، كتاب اإلمامة،    صحيح ابن خزيمة    )٧(

 .١٥٧٣ ح رقم ]٣٣
 الَْأوِل عنْد حضورِ ُأوِلي الَْأحلَامِ ذكْر ِإباحة تَْأخيرِ الَْأحداث عنِ الصفِّ، كتاب الصالة، صحيح ابن حبان  )٨(

 .٢١٨١ ح رقم ]٥٥٥/ ٥ [والنُّهى
 .]٣٣٤/ ١ [المستدرك على الصحيحين   )٩(
 .]٥٠١/ ٣ [الطبقات الكبرى   )١٠(
 .٧٣١٥ ح رقم ]٢١٧/ ٧ [المعجم األوسط  )١١(
 .]٣٣٤/ ١ [المستدرك على الصحيحين  )١٢(
 .٢١٢٦٤ ح رقم ]١٨٧-١٨٦/ ٣٥ [ رنؤوطشعيب األ: ، بتحقيقمسند أحمد  )١٣(
 .]٥٧/ ٤ [، لأللبانيالتعليقات الحسان على صحيح ابن حبان  )١٤(



 ٤٠٠

 

  :قال ابن األثير رحمه اهللا

 بها العـرشُ   استحقَّ الَّتي بالخصال :َأي »عرشك من العز بمعاقد َأسَألُك« الدعاء حديث وفي
،العز ع َأوها بمواضقَاديقَ،  منْه انْعقحةُو نَاهعم :بعز كشرع، ابحَأصنيفة َأبِي وون حذَا يكْرهه 
 (١) .الدعاء من اللَّفظ

 
 .٢٠٥ سبق تخريجه، وبيان معانيه، في الحديث رقم ،)* (
 

********** 

  :قال ابن األثير رحمه اهللا
يهفدلتُ« ونِ فعع ة فَِإذَا الطَّرِيققْدبع نرٍ مشَج« ةالعقْد نضِ مقْعة: الَْأررِ الكثيرةُ الب(٢) .الشَّج 

 )٢٠٩ (حديث رقمال

حدثَنَا الَْأسود بـن    : قَاَل، حدثَنَا سلَيمان بن حربٍ   " : رحمه اهللا " ابن أبي شيبة   قال اإلمام         
انبرٍ   ، شَييمنِ سب خَاِلد نقَاَل، ع :  دبنَا علَيع مقَد    ارِياحٍ الَْأنْصبر نب قَاَل،  اللَّه :  ارالَْأنْص كَانَتو
هةَ  : قَاَل، تُفَقِّهو قَتَادثَنَا َأبدح�     وِل اللَّهسر قَالَ � فَارِس  :    وُل اللَّهسثَ رعب�    اءرشَ الْـُأميج 
فَِإن ُأصيب جعفَر فَعبـد     ، زيد فَجعفَر بن َأبِي طَاِلبٍ    فَِإن ُأصيب   ، علَيكُم زيد بن حارِثَةَ   " : وقَاَل

، ما كُنْتُ َأرهب َأن تَستَعمَل علَـي زيـدا          ، يا رسوَل اللَّه  : ، فَقَالَ فَوثَب جعفَر ، "اللَّه بن رواحةَ  
 �اِهللا    ثُم ِإن رسولَ   ،، فَانْطَلَقُوا فَلَبِثُوا ما شَاء اللَّه     "يرفَِإنَّك لَا تَدرِي َأي ذَِلك خَ     ، امضِ  ": فَقَاَل

   يفَنُود رَأمو ،رنْبالْم دعولِ     : صسِإلَى ر النَّاس عتَمةٌ، فَاجعامالَةُ جاِهللا   الص-     ـهلَيـلَّى اهللا عص
لَّمسفَقَالَ -و ، :"      رخَي ثَاب ، رخَي ذَا الْغَازِي، انْطَلَ      ،-الَثًاثَ–ثَابه كُمشيج نع كُمقُوا فَلَقُـوا    ُأخْبِر

فَاستَغْفروا لَه، ثُم َأخَذَ اللِّواء جعفَر بن َأبِي طَاِلبٍ، فَشَد علَى الْقَومِ حتَّى              الْعدو، فَقُتَل زيد شَهِيدا   
شَّهادة، واستَغْفروا لَه، ثُم َأخَذَ اللِّواء عبد اِهللا بن رواحةَ، فََأثْبتَ قَدميه            قُتَل شَهِيدا، اشْهدوا لَه بِال    

                  ـرَأم وه ،اءراُألم نم كُني لَمو ،ِليدالْو نب خَاِلد اءَأخَذَ اللِّو ثُم ،وا لَهرتَغْفا، فَاسَل شَهِيدتَّى قُتح
هوُل اِهللا      "نَفْسسقَاَل ر ثُم ،� : "      هرفََأنْتَ تَنْص ،كوفيس نفٌ ميس ِإنَّه ماللَّه"     يـمس ِئذموي نفَم ،

، "انْفروا، فََأمدوا ِإخْوانَكُم، والَ يتَخَلَّفَن مـنْكُم َأحـد        ": �سيفَ اِهللا الْمسلُوَل، وقَاَل رسوُل اِهللا       

                                                 

  .]٢٧١-٣/٢٧٠[النهاية في غريب الحديث واألثر )   ١(
  .]٣/٢٧١[نفس المرجع السابق )   ٢(



 ٤٠١

: فَجِْئتُ فَقُلْتُ  ، بِعقْدة من شَجرٍ   َأنَا   فَِإذَا، فَعدلْتُ عنِ الطَّرِيق  :  قَالَ ،......نَفَروا مشَاةً وركْبانًا،  فَ
    وَل اللَّهسا را       ، يتُهبَأص رٍ قَدشَج نةٌ مقْدع هذقَاَل، ه :    وُل اللَّهسَل ردفَع�     نم هعَل مدعو يهلي

    ِل الطَّرِيقَأه نم ،      الطَّرِيق نم ةقْدوا بِالْعتَتَراسلُوا وـةً     ، فَنَزسِ طَاِلعقَظْنَا ِإلَّـا بِالـشَّمتَيا اسفَم
  .(١)  "....،علَينَا

 
   :تخريج الحديث

 )٤( الدالئل ، بنحوه، مقتصرا على أوله، والبيهقي في      )٣( مختصراً، وابن حبان   )٢(أخرجه الدارمي 
 .، من طريق سليمان بن حرب به)ثالثتهم(بنحوه، 

، من طريق عبد الرحمن     )كالهما مقتصرا على أوله   ()٦(، والنسائي في الكبرى   )٥(وأخرجه أحمد 
 .بن مهدي، عن األسود بن شيبان به

مـن  ) ثالثتهم بنحوه، واقتصروا علـى آخـره  (، )٩(، والترمذي)٨(، وأبو داود)٧(وأخرجه مسلم 
 .اهللا بن رباح، به اني، عن عبدنَ ثابت البطريق

 

  :دراسة رجال اإلسناد
، وذكره ابن حبان في     )١٢(، والنسائي )١١(، وثقه العجلي  )١٠(يرِص الب يسود الس رٍيم س ن ب داِلخَ-

 .)١٤("اصدوق يهم قليلً: "، وقال ابن حجر)١٣(الثقات
 :واحدا، وهو في هذا الحديث ثقة، وإنما أخذ العلماء عليه وهما :قال الباحث

                                                 

 ح رقـم  ]٤١٣-٤١٢/ ٧ [مْؤتَـةَ  غَـزوة  فـي  حفظْتُ ماباب ، كتاب المغازي،  مصنف ابن أبي شيبة      )١(
٣٦٩٦٦. 

 ]١٥٩٠/ ٣ [جامعةٌ الصلَاةُ" وسلَّم علَيه اُهللا صلَّى" النَّبِي قَوِل بيانِ في: باب، كتاب السير،    سنن الدارمي    )٢(
 .٢٤٩٢ح رقم 

 ح  ]٥٢٢/ ١٥ [ ان اللَّه علَيه   ذكْر عبد اللَّه بنِ رواحةَ رِضو      ، كتاب مناقب الصحابة،   صحيح ابن حبان       )٣(
 . ٧٠٤٨رقم 

 ]٣٦٧/ ٤ ..[،مْؤتَةَ غَزوة في جاء ما باب، كتاب المغازي، دالئل النبوة للبيهقي   )٤(

 .٢٢٥٥١ ح رقم ]٢٤٤/ ٣٧ [سند أحمد    م)٥(

 .٨١٩٢ ح رقم ]٣٤٨/ ٧ [عنْه اُهللا رضي رواحةَ بن اِهللا عبد، كتاب المناقب، السنن الكبرى للنسائي   )٦(

 .٦٨١ ح رقم ]٤٧٢/ ١ [   صحيح مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصالة، باب قضاء الصالة الفائتة،)٧(

 .٤٣٧ ح رقم ]١١٩/ ١ [، كتاب الصالة، باب فيمن نام عن الصالة أو نسيها،سنن أبي داود   )٨(

، وكتـاب   ١٧٧ ح رقـم     ]٣٣٤/ ١ [نوم عن الصالة،     سنن الترمذي، كتاب الصالة، باب ما جاء في ال           )٩(
 .١٨٩٤ ح رقم ]٣٠٧/ ٤  [األشربة، باب ما جاء أن ساقي القوم آخرهم شربا،

 .]٩٠/ ٨ [تهذيب الكمال في أسماء الرجال  )١٠(

 .١/٣٣٠الثقات   معرفة )١١(

 .]٩٠/ ٨ [تهذيب الكمال في أسماء الرجال  )١٢(

 .]٢٠٤/ ٤ [الثقات   )١٣(

 ].١١٨ص[تهذيب تقريب ال  )١٤(



 ٤٠٢

ـ     والبيهقي حديثً  ، وابن عبد البر   :وذكر له ابن جرير الطبري    : "قال ابن حجر    ةا أخطأ في لفظ
صـلى اهللا عليـه     - والنبي   ، يعني مؤتة  )األمراءكنا في جيش    ( : وهي قوله في الحديث    ،منه

ن خالـد بـن     والحاصل أ : "، وقال صاحب عون المعبود العظيم آبادي      )١(" لم يحضرها  -وسلم
في قوله :  والثاني،في قوله جيش األمراء: األول: سمير وهم في هذا الحديث في ثالثة مواضع

 .)٢(" واهللا أعلم،"فليقض معها مثلها"في قوله :  والثالث،"كان منكم يركع ركعتي الفجر إلخ"من 
م في الجـيش،     كان معه  -صلى اهللا عليه وسلم   - وسياق الحديث مشعر بأن النبي       :قال الباحث 

وهذا وهم، لكنه ال ينْزِله عن مرتبة الثقة، على أنه ذُكر له وهمان آخران، في هذا الحـديث،                  
 .)٣(لكنهما من باب الظن ال القطع

 
 .باقي رجال اإلسناد ثقات-
 

 :الحكم على الحديث
 :إسناده ضعيف، فيه

 . ، قد وهم في هذا الحديثريمسفخالد بن : اإلعالل-
 . مسلم كما في التخريجء األخير منه، حيث أخرجهوصح الجز

 
 
 

********** 
 
 
 
 

 
 
 

                                                 

 .]٩٧/ ٣ [تهذيب التهذيب   )١(

 ]٨٠/ ٢ [عون المعبود   )٢(

 ].٢/٨٠عون المعبود ، و٢/٧١فتح الباري البن حجر انظر   [)٣(



 ٤٠٣

 

  :قال ابن األثير رحمه اهللا

يهفالخيُل« و ي معقوديها فنَواص رالْخَي« َأي: الزٍما ملَه كََأنَّه قُودعا ميه(١) .ف 

 
   )٢١٠ (حديث رقمال

، (٤)، عـن عـامرٍ    (٣)، حدثَنَا زكَرِياء  (٢)دثَنَا َأبو نُعيمٍ   ح ":رحمه اهللا "قال اإلمام البخاري          
  يارِقةُ البورثَنَا عد(٥)ح� :   النَّبِي قَالَ �َأن  " :    را الخَييهاصي نَوف قُودعُل ممِ     الخَيـوِإلَـى ي 

ةاميالق : غْنَمالمو ر(٦) "اَألج.  
 

   :تخريج الحديث

ين بن عبد الرحمن، عن عامر بن شـراحيل بـه،            ص بنحوه، من طريق ح    (٧)أخرجه البخاري 
 . بمثله، من طريق عبد اهللا بن نمير، عن زكريا به(٨)وأخرجه مسلم

 

  :دراسة رجال اإلسناد
 . جميع رجال اإلسناد ثقات-
 

 
********** 

 
 

                                                 

  .]٣/٢٧١[النهاية في غريب الحديث واألثر )  ١(
 .الفضل بن دكين:  هو )٢(
 .زكريا بن أبي زائدة:  هو )٣(
 .]٢٨٧: تقريب التهذيب ص[، ن شراحيل الشعبيبعامر : هو  )٤(
، البـارقى  عيـاض،  بـن  عـروة  :وقيل ،سعد اسمه: قيل ،الجعد أبى ابن :ويقال ،الجعد بن عروة:هو   )٥(

 .]٩٦/ ٥اإلصابة في تمييز الصحابة [،استعمله عمر على قضاء الكوفةصحابي جليل، 
 .٢٨٥٢ ح رقم ]٢٨/ ٤ [والفَاجِرِ البر مع ماضٍ الجِهاد: باب، كتاب الجهاد والسير، صحيح البخاري   )٦(
 [»الغَنَـاِئم  لَكُم ُأحلَّتْ«: وسلَّم علَيه اُهللا صلَّى النَّبِي قَوِل باب  نفس المرجع السابق، كتاب فرض الخمس،   )٧(
 .٣١١٩ ح رقم ]٨٥/ ٤
 ح رقـم    ]١٤٩٣/ ٣ [الْقيامـة  يـومِ  ِإلَـى  يرالْخَ نَواصيها في الْخَيُل باب، كتاب اإلمارة،    صحيح مسلم    )٨(

١٨٧٣. 



 ٤٠٤

 

  :قال ابن األثير رحمه اهللا
﴿قَرهـ (﴾ع (يهقْرِ إنِّي« في لبعوضح أذُود ِل النَّاسن ِلَأهقْر» اليمضِ عوالْح مبِالض: عضوم  

ةالشَّارِب نْهم :ل َأيهم ألجدأطر َأن رِدن أهُل ي(١) .اليم 

 
  )٢١١ (حديث رقمال

حمد بن الْمثَنَّى، وابـن  ، وم(٣) الْمسمعي(٢)حدثَنَا َأبو غَسان": رحمه اهللا"قال اإلمام مسلم 
، عن قَتَادةَ، عن (٥)حدثَنَا معاذٌ وهو ابن هشَامٍ، حدثَني َأبِي:  قَالُوا- وَألْفَاظُهم متَقَارِبةٌ - (٤)بشَّارٍ

      رِيمعةَ الْينِ َأبِي طَلْحب اندعم نع ،دعنِ َأبِي الْجاِلمِ ب(٦)س ،انبثَو ناِهللا �ع نَبِي قَاَل�، َأن : "
 فَسِئَل عن   ، علَيهِم (٧) َأضرِب بِعصاي حتَّى يرفَض    ،نِّي لَبِعقْرِ حوضي َأذُود النَّاس ِلَأهِل الْيمنِ      ِإ

َأشَد بياضا من اللَّبنِ، وَأحلَى     " :  وسِئَل عن شَرابِه فَقَالَ    ،"من مقَامي ِإلَى عمان   " : عرضه فَقَالَ 
رِقو نم الْآخَربٍ، وذَه نا ممهدَأح ،نَّةالْج نم هاندمانِ يابيزم يهغُتُّ فِل، يسالْع ن(٩)" (٨)م

 .  

 
   :تخريج الحديث

 . تفرد به مسلم دون البخاري-
  :دراسة رجال اإلسناد

، صدوق حسن الحديث  : ، وهو (١٠)سبقت دراسته : ائيوستُ الد شام بن َأبي عبد اللَّه    معاذ بن ه  -
 .أخرج له مسلم في األصول والمتابعات

 
                                                 

  .]٣/٢٧١[النهاية في غريب الحديث واألثر )  ١(
 .]٥١٧: تقريب التهذيب ص[،مالك بن عبد الواحد:  هو )٢(
 نزلهـا  بالبـصرة،  محلـة  وهي المسامعة، إلى النسبة هذه الثانية، وفتح االولى، الميم بكسر: المسمعي  )٣(

 ].٢٩٧ / ٥األنساب للسمعاني  [فنسبت المسمعيون
 .محمد بن بشار: هو  )٤(
 .ائيوستُالدهشام بن أبي عبد اهللا :  هو )٥(
 فـي مكـة،     بفتح الياء المعجمة وفتح الميم ، وهذه النسبة إلى يعمر، وهو بطن مـن كنانـة               : اليعمري  )٦(
 ].٦٩٩ / ٥األنساب للسمعاني [
)٧(  ٣٧٥/ ٤ث للقاسم بن سالم غريب الحدي[أي يسبل،: يرفَض[. 
 .]١٨٧/ ١غريب الحديث البن قتيبة [،الْفضة:  الورق )٨(
 ح رقم   ]١٧٩٩/ ٤ [وصفَاته وسلَّم علَيه اُهللا صلَّى نَبِينَا حوضِ ِإثْبات باب ، كتاب الفضائل،    صحيح مسلم )  ٩(

٢٣٠١. 
 .٤٩انظر حديث رقم   )١٠(



 ٤٠٥

 
، خاصة عن كبار الصحابة، ولم يـذكر أنـه          (١) وكان يرسل كثيراً   ،ثقةٌ ،سالم بن أبي الجعد   -

 . (٢)   معدان بنِ َأبِي طَلْحةَأرسل عن
 
 .ناد ثقات باقي رجال اإلس-

********** 

  :قال ابن األثير رحمه اهللا
نْهميثُ ودقْر« الْحار علَامِ دالشَّاُم الِْإس« َأي لُهضعه، َأصووم كََأنَّه َأشَار ِإلَى بِه قْتالفتن و :َأي 
كُوني الشَّام ِئذموناً يا، آمنْهلَامِ وأهُل مالِْإس بِه (٣) .أسلم 

   )٢١٢ (حديث رقمال

حدثَنَا مروان وهـو    : َأخْبرنَا َأحمد بن عبد الْواحد، قَالَ     ": رحمه اهللا "قال اإلمام النَّسائي          
اهيم بن َأبِـي    حدثَنَا ِإبر : حدثَنَا خَاِلد بن يزِيد بنِ صاِلحِ بنِ صبِيحٍ الْمري، قَالَ         : ابن محمد، قَالَ  

             ينْـدٍل الْكنِ نُفَيةَ بلَمس نرٍ، عنِ نُفَيرِ بيبج نع ،يشرنِ الْجمحالر دبنِ عب ِليدالْو نلَةَ، عب(٤)ع ،
نَّـاس الْخَيـَل،     ال )٥(يا رسـوَل اللَّـه، َأذَالَ     : ، فَقَاَل رجلٌ  �كُنْتُ جاِلسا عنْد رسوِل اللَّه      : قَاَل

 بِوجهِـه،   �لَا جِهاد قَد وضعت الْحرب َأوزارها، فََأقْبَل رسوُل اللَّه          : ووضعوا السلَاح، وقَالُوا  
قِّ، ويزِيغُ اللَّه لَهم كَذَبوا الْآن، الْآن جاء الْقتَاُل، ولَا يزاُل من ُأمتي ُأمةٌ يقَاتلُون علَى الْح    " : وقَاَل

قُلُوب َأقْوامٍ، ويرزقُهم منْهم حتَّى تَقُوم الساعةُ، وحتَّى يْأتي وعد اللَّه، والْخَيـُل معقُـود فـي                 
           م رغَي وضقْبَأنِّي م ى ِإلَيوحي وهو ،ةاميمِ الْقوِإلَى ي را الْخَييهاصي      نَوـونتَتَّبِع َأنْـتُمو ،ـثلَب

  .(٧)" وعقْر دارِ الْمْؤمنين الشَّام، يضرِب بعضكُم رِقَاب بعضٍ، )٦(َأفْنَادا
 

                                                 

تهذيب الكمال في أسماء ، و٣٨٢/ ١الثقات ، ومعرفة ١٨١/ ٤ البن أبي حاتم الجرح والتعديلانظر[  )١(
 .]٢٢٦: تقريب التهذيب ص، و١٣٢/ ١٠الرجال 

 ، للعالئيجامع التحصيل، و٨٠-٧٩: المراسيل البن أبي حاتم ص، و٧٢: العلل البن المديني صانظر[  )٢(
 . ]١٧٩: ص

  .]٣/٢٧١[النهاية في غريب الحديث واألثر )  ٣(
اإلصـابة فـي تمييـز      [نزل حمـص،    كندي، صحابي جليل، أصله من اليمن، ثم        ال فيلسلمة بن نُ  :  هو  )٤(

 .]١٣٠/ ٣الصحابة 
 .]١٧٥/ ٢النهاية في غريب الحديث واألثر [، َأراد َأنَّهم وضعوا َأداةَ الحرب عنْها وأرسلُوها:  أذال )٥(
 .]٤٧٥/ ٣النهاية في غريب الحديث واألثر [قين قَوما بعد قَومٍ، َأي جماعات متَفَر: أفنادا  )٦(
 .٣٥٦١ ح رقم ]٢١٤/ ٦ [، كتاب الخيلسنن النسائي  )٧(



 ٤٠٦

   :تخريج الحديث

من طريق إبراهيم بن أبي     ،  )ثالثتهم بنحوه (،  )٣(، وابن عساكر  )٢(لبغويا، و )١(أخرجه الطبراني 
، من طريـق إبـراهيم بـن        )كالهما بنحوه (،  )٥(ابن أبي عاصم  ، و )٤(أحمد علبة به، وأخرجه  
)  إبراهيم ومحمد  :كالهما( بنحوه، من طريق محمد بن مهاجر،        )٦(ابن حبان سليمان، وأخرجه   

 .بن عبد الرحمن بهاعن الوليد 
 يعلـى   وأبو في الديات،    )٩(ابن أبي عاصم  ، و (٨)الدارمي، و )٧( في الفتن  نعيم بن حماد  وأخرجه  

مة  بـن    ، عن سل   بنِ حبِيب  ضمرة، من طريق    )خمستهم مختصراً (،  (١١)، والحاكم (١٠)ليالموص
 . مرفوعاً-رضي اهللا عنه-نفيل

  :دراسة رجال اإلسناد
-       ييمبن واقد التَّم داحد الْوبد بن عمَأح     د اللَّهبو عت  الدمـشقي  المعروف بابن عبود  ،  ، َأب ،

، )١٤(محمد بن يحيـى بـن أحمـد       ، و )١٣(صم ومسلمة بن قاسم   قه ابن َأبي عا   وث،  )١٢(هـ٢٥٤
 .) ١٧(صدوق: ، وقال ابن حجر)١٦(صالح ال بأس به: ، وقال النسائي)١٥(والذهبي

 . ثقة:قال الباحث

                                                 

 .٦٣٥٧ ح رقم ]٥٢/ ٧ [المعجم الكبير    )١(
 .١٠٣٤ ح رقم ]١٢٨/ ٣ [معجم الصحابة للبغوي   )٢(
  .]١١٥/ ١ [تاريخ دمشق   )٣(
 .١٦٩٦٥ ح رقم  ]١٦٤/ ٢٨[مسند أحمد    )٤(
 .٢٤٦٠ ح رقم ]٤١١/ ٤ [اآلحاد والمثاني البن أبي عاصم   )٥(
  ذكْر الْبيانِ بَِأن الشَّام هي عقْر دارِ الْمْؤمنين في آخرِ الزمانِ، كتاب مناقب الصحابة،صحيح ابن حبان    )٦(
 .٧٣٠٧ ح رقم ]٢٩٦/ ١٦[
 .١٧٠٤ح رقم ]٦١٣/ ٢ [والْمسخُ والرجفَةُ والزلَازُِل الْخَسفُب ، باالفتن لنعيم بن حماد   )٧(
 [الـسماء  من الطَّعامِ بِنُزوِل وسلَّم علَيه اُهللا صلَّى النَّبِي ُأكْرِم ما باب، كتاب دالئل النبوة،     سنن الدارمي    )٨(
 .٥٦ح رقم ]٢٠٠/ ١
  .]١٧: ص...[ِلُأمته، مسَألَته في ِإياه اللَّه ِإجابة من ذُكر ما باب ،الديات البن أبي عاصم    )٩(
 .٦٨٦١ح رقم ]٢٧٠/ ١٢ [مسند أبي يعلى الموصلي  )١٠(
 .]٤٤٧/ ٤ [المستدرك على الصحيحين   )١١(
 .]٣٩٣/ ١ [تهذيب الكمال في أسماء الرجال  )١٢(
 .]٣٩٤/ ١[   نفس المرجع السابق )١٣(
 .]٥٧/ ١ [تهذيب التهذيب)   ١٤(
 .]١٩٩/ ١ [الكاشف   )١٥(
 .]٨٠:  ص[تسمية الشيوخ   )١٦(
 .]٨٢:  ص[تقريب التهذيب   )١٧(



 ٤٠٧

  :الحكم على الحديث
  .)٣(، واأللباني)٢(، والهيثمي)١(إسناده صحيح، وصححه الحاكم

********** 

  :قال ابن األثير رحمه اهللا
 ينْحرونَهـا  َأي: المـوتَى  قُبـور  علَى اإلبَل يعقرون كَانُوا »الِْإسلَامِ في عقْر لَا« فيهو) هـ(

قُولُونيو :إن ر صاحبالقَب كَان رقعي افيِللَْأض امثِْل حياته فتكافئه  َأييعه بِمنـه    صوفات ـدعب ،
 (٤) .قائم وهو بالسيف الشاة َأوِ رِالْبعي قواِئم ضرب: العقْر وأصُل

  )٢١٣ (حديث رقمال

 حدثَنَا يحيى بن موسى الْبلْخي، حدثَنَا عبد الرزاق، ":رحمه اهللا"قال اإلمام أبو داود
ثَابِت نع ،رمعنَا مرَأنَسٍ(٥)َأخْب نقَاَل�، ع ، : وُل اللَّهسلَامِلَا ":�قَاَل ري الِْإسف قْرقَاَل " ع ،

اقزالر دبشَاةً" : ع ةً َأوقَررِ بالْقَب نْدع ونرقع٦(" كَانُوا ي(.  
   :تخريج الحديث

، (١٠)الفاصـل  المحـدث  فـي  والرامهرمـزي ،  (٩)، وابن حبـان   (٨)، والبزار (٧)أحمد أخرجه
 . بهاق الصنعاني، من طريق عبد الرز)خمستهم بنحوه(، (١١)والبيهقي

  :دراسة رجال اإلسناد
 . جميع رجال اإلسناد ثقات-

  :الحكم على الحديث
 .(١٢)األلبانييح، وصححه سناده صحإ

                                                 

 .]٤٤٧/ ٤ [المستدرك على الصحيحين    )١(
 .]٣٠٦/ ٧ [مجمع الزوائد ومنبع الفوائد    )٢(
 .]٦٠٣/ ٤ [سلسلة األحاديث الصحيحة     )٣(
  .]٣/٢٧١[الحديث واألثر النهاية في غريب )    ٤(
 .ثابت بن أسلم البناني: هو   )٥(
 .٣٢٢٢ ح رقم ]٢١٦/ ٣ [الْقَبرِ عنْد الذَّبحِ كَراهية باب، كتاب الجنائز، سنن أبي داود   )٦(
 .١٣٠٣٢ ح رقم ]٣٣٣/ ٢٠ [مسند أحمد    )٧(
 .٦٩١٨ ح رقم ]٣١٨/ ١٣ [مسند البزار    )٨(
/ ٧ [ذكْر الْخَبرِ الْمصرحِ بِحظْرِ هذَا الْفعِل علَى اإلطالق       ، كتاب الجنائز، باب النياحة،    نصحيح ابن حبا     )٩(

 . ٣١٤٦ ح رقم ]٤١٥
 .]٢٥٢:  ص[المحدث الفاصل بين الراوي والواعي   )١٠(
 .٧٠٦٩ ح رقم ]٩٤/ ٤ [الْقَبرِ عنْد الذَّبحِ كَراهية باب، كتاب الجنائز، السنن الكبرى للبيهقي  )١١(
 .]٥٦٤/ ٥[سلسلة األحاديث الصحيحة   )١٢(



 ٤٠٨

  

 :قال ابن األثير رحمه اهللا
نْهميثُ  ودنِ حعِ ابا« الَْأكْويهم زلتُ فَممَأر رقوَأع بِهِم« هم  َأيكُوبقَاُل ،أقتُُل مرقَ:يتُعر  بِـه :

 (١) .راجالً وجعلتَه مركوبه قَتَلْتَ ِإذَا

  )٢١٤ (حديث رقمال

 حدثَنَا َأبو بكْرِ بن َأبِي شَيبةَ، حدثَنَا هاشم بن الْقَاسـمِ، ح             ":رحمه اهللا "قال اإلمام مسلم            
      امو عنَا َأبرَأخْب ،يماهرِإب ناقُ بحثَنَا ِإسدثَنَا         وحدارٍ، ح وحمنِ عةَ بكْرِمع نا عملَاهك ،يقَدرٍ الْع

 ،جِيدالْم دبع ناِهللا ب ديبع ينَفالْح يلو عنَا َأبرَأخْب يثُهدذَا حهو ،يارِمنِ الدمحالر دبع ناِهللا ب دبع
   ناب وهةُ وكْرِمثَنَا عدي َأبِي       حثَندةَ، حلَمس نب اسي ِإيثَندارٍ، حمقَالَ (٢) ع ، :    ـعةَ مبِييدنَا الْحمقَد

فَقَعد رسـوُل اِهللا    :  ونَحن َأربع عشْرةَ ماَئةً، وعلَيها خَمسون شَاةً لَا تُروِيها، قَالَ          �رسوِل اِهللا   
�   ةيكا الربلَى جا، قَالَ      (٣) عيهقَ فصا بِإما، وعا دنَا، قَالَ   : ، فَِإمتَقَياسنَا وقَياشَتْ، فَسفَج :  ِإن ثُم

فَبايعتُه َأوَل النَّاسِ، ثُم بايع، وبايع، حتَّى ِإذَا :  دعانَا ِللْبيعة في َأصِل الشَّجرة، قَاَل�رسوَل اِهللا 
  النَّاسِ، قَالَ    كَان نم طسي وةُ  " : فلَما سي عايِل         : قُلْتُ:  قَالَ "بـي َأوـوَل اِهللا فسا ري تُكعايب قَد

 :ثُم خَرجتُ في آثَارِ الْقَومِ َأرميهِم بِالنَّبِل وَأرتَجِز، َأقُوُل......، "وَأيضا": النَّاسِ، قَاَل
 والْيوم يوم الرضعِ         وعَِأنَا ابن الَْأكْ

منْهلًا مجقُ رفََألْح     ك(٤) فََأصهلحي را فمهس  
: وَأنَا ابن الَْأكْوعِ والْيوم يوم الرضعِ قَـالَ        خُذْها: قُلْتُ: حتَّى خَلَص نَصُل السهمِ ِإلَى كَتفه، قَالَ      

، فَِإذَا رجع ِإلَي فَارِس َأتَيتُ شَجرةً، فَجلَستُ في َأصلها، ثُـم            ا زِلْتُ َأرميهِم وَأعقر بِهِم    مفَواِهللا،  
،تُ بِهقَرفَع تُهيم(٥)..."  ر.  

 
   :تخريج الحديث

 -ضي اللَّـه عنْـه  ر- يزِيد بن َأبِي عبيد، عن سلَمةَ       مختصراً، من طريق     (٦)أخرجه البخاري 
 .مرفوعاً

                                                 

  .]٣/٢٧١[النهاية في غريب الحديث واألثر )  ١(
 .٣١سلمة بن عمرو بن األكوع، سبقت ترجمته حديث رقم : هو  )٢(
 .]٢٦١/ ٢النهاية في غريب الحديث واألثر انظر[ الْبِْئر،أي بجانب:  جبا الركية )٣(
)٤(  كَكا،         َأ: الصا َأثَريهِمو فتَُؤثر فدالع نْددى الركْبتَين اُألخْرى عرِب إحتَض النهاية في غريـب الحـديث      [ ن

  .]٤٢/ ٣واألثر 
 .١٨٠٧ ح رقم ]١٤٣٣/ ٣ [وغَيرِها قَرد ذي غَزوة باب، كتاب الجهاد والسير، صحيح مسلم  )٥(
 [المـوت  علَى: بعضهم وقَاَل يفروا، الَ َأن الحربِ في البيعة ابب، كتال الجهاد والسير،    صحيح البخاري   )٦(
 .٢٩٦٠ ح رقم ]٥٠/ ٤



 ٤٠٩

  :دراسة رجال اإلسناد
ثقةٌ، مدلس، فقد ذكره ابن حجر فـي        : وهو،  (١)سبقت دراسته :  أبو عمار   عكرمة بن عمار،   -

، التي ال يقبل حديثها إال بالتصريح بالسماع، وقد صرح بالسماع في الحديث،             (٢)المرتبة الثالثة 
 .فُأمن تدليسه

، (٥)العجلـي ، و(٤)، وثقه ابن سعد(٣)هـ٢٠٩، ت  أبو علي الحنفيعبد المجيد،عبيد اللَّه بن     -
 لـيس بـه     :، وقال ابن معـين    (٨)، والذهبي (٧)الدارقطني، ووثقه   (٦)وذكره ابن حبان في الثقات    

، وذكر العقيلي في (١١)صدوق: ، وقال ابن حجر  (١٠)صالح ليس به بأس   : ، وقال أبو حاتم   (٩)بأس
لم يثبت أن يحيى و:  بقوله، ورد ابن حجر(١٢)ليس بشيء: ن له بقولهالضعفاء تضعيف ابن معي

 .(١٣)ابن معين ضعفه
 .  ثقة:قال الباحث

 
 .باقي رجال اإلسناد ثقات -

 

********** 
 
 
 
 

 
                                                 

 .٤٢انظرحديث رقم    )١(
 .]٤٢:  ص[طبقات المدلسين    )٢(
 .] ١٠٤/ ١٩ [تهذيب الكمال في أسماء الرجال   )٣(
 .]٢٩٩/ ٧ [الطبقات الكبرى    )٤(
 .]١١١/ ٢ [الثقات   معرفة  )٥(
 .]٤٠٤/ ٨ [الثقات    )٦(
 .]٣٤/ ٧ [تهذيب التهذيب   )٧(
 .] ٦٨٣/ ١[الكاشف    )٨(
 .]٣٢٤/ ٥ [الجرح والتعديل    )٩(
 .المرجع السابق نفسه  )١٠(
  .]٣٧٣:  ص[تقريب التهذيب  )١١(
 .]١٢٣/ ٣ [الضعفاء الكبير   )١٢(
  .]٣٧٣:  ص[تقريب التهذيب  )١٣(



 ٤١٠

  :قال ابن األثير رحمه اهللا
 اتُّـسع  ثُم دابته، بعرقَ َأي » حرب بنِ سفْيان بَِأبِي الراهب حنظلةُ فعقَر« الْحديثُ ومنْه] هـ[

(١) .والْهلَاك القَتْل في استعمل حتَّى العقْر في
 

 
   )٢١٥ (حديث رقمال

، ثنـا َأبـو الْعبـاسِ       (٢)َأخْبرنَا َأبو سعيد بن َأبِي عمرٍو     ": رحمه اهللا "قال اإلمام البيهقي          
م(٣)الَْأصبِيعاُهللا: ، قَاَل(٤)، أنبأ الر همحر يعقَاَل الشَّاف " : قَد انفْيبِ بَِأبِي ساهالر ننْظَلَةُ بح قَرع

 يوم ُأحد، فَاكْتَسعتْ فَرسه بِه، فَسقَطَ عنْها فَجلَس علَى صدرِه ِليذْبحـه، فَـرآه ابـن                 بنِ حربٍ 
فَقَاَل َأبو سـفْيان    :  كََأنَّه سبع فَقَتَلَه، واستَنْقَذَ َأبا سفْيان من تَحته، قَالَ          فَرجع ِإلَيه يعدو   (٥)شَعوبٍ

ذَِلك دعب ن(٦)..." ،م  . 

    :تخريج الحديث

 . به سعيد بن أبي عمرويأب بنحوه، من طريق (٧)أخرجه ابن عساكر
 

  :دراسة رجال اإلسناد
، (٨)ثقة مـتقن  : وهو،  هـ ٢٠٤، ت المكى اهللا عبد أبو بن إدريس،    واسمه محمد :  الشافعي -

 .   مرسل-صلى اهللا عليه وسلم-ولكن حديثه، عن النبي
 . باقي رجال اإلسناد ثقات-

 

  :الحكم على الحديث
 :إسناده ضعيف، فيه

 . مرسل-صلى اهللا عليه وسلم-عن النبيفالشافعي : اإلرسال-

********** 
                                                 

  .]٣/٢٧٢[الحديث واألثر النهاية في غريب )  ١(
 .]٣٥٠/ ١٧سير أعالم النبالء [، أبو سعيد ،محمد بن موسى بنِ الفَضِل:  هو )٢(
 .]٤٥٢/ ١٥سير أعالم النبالء [، أبو العباس،محمد بن يعقُوب:  هو )٣(
 .الربيع بن سليمان:  هو )٤(
، دافع عن أبي سفيان فـي       وأما شعوب فهي أمه   . األسود هو شداد بن     : األسود، وقيل  :شداد، وقيل : هو  )٥(

 .]٣٨/ ٧اإلصابة في تمييز الصحابة  [أحد، ثم أسلم بعد ذلك،
 ح رقم    ]١٤٩/ ٩ [الْقتَاِل حاَل يقَاتلُه من دابة عقْرِ في الرخْصة باب، كتاب السير،    السنن الكبرى للبيهقي    )٦(

١٨١٣٩ 
 .]٤٤٢/ ٢٣ [تاريخ دمشق   )٧(
 .]٤٦٧:  ص[تقريب التهذيب  )٨(



 ٤١١

 :اهللاقال ابن األثير رحمه 
 ،ليهلكنَّـك  :َأي »اللَّـه  ليعقرنَّك أدبرت ولَِئن: الْكَذَّابِ لمسيلمة قَاَل َأنَّه« الْحديثُ ومنْه) س( 

(١) .فتَيبس تُقْطع رُؤوسها َأن وهو النَّخْل، عقْرِ من َأصلُه: وقيَل
 

 
   )٢١٦ (حديث رقمال

، عن عبد اللَّه بنِ     (٣)، َأخْبرنَا شُعيب  (٢) حدثَنَا َأبو اليمانِ   ":رحمه اهللا "لبخاريقال اإلمام ا          
 �وقَفَ النَّبِـي    : ، قَالَ -رضي اهللا عنههما  -َأبِي حسينٍ، حدثَنَا نَافع بن جبيرٍ، عنِ ابنِ عباسٍ        

لَو سَألْتَني هذه القطْعةَ ما َأعطَيتُكَها، ولَن تَعدو َأمر اللَّه فيك،  " : فَقَاَلَ في َأصحابِه    مسيلمةعلَى  
اللَّه نَّكرقعتَ لَيربَأد لَِئن(٤)" و.  

   :تخريج الحديث

 . من طريق أبي اليمان به)كالهما بنحوه(، (٦)، ومسلم(٥)أخرجه البخاري
 

  :دراسة رجال اإلسناد
 . جميع رجال اإلسناد ثقات -

**********  

 :قال ابن األثير رحمه اهللا
نْهميثُ ودح ع ُأمرز »قْرها وعتجار« الكُها :َأيه ند مسالح ظالْغَي(٧) .و 

 
 .٣٥، سبق تخريجه، وبيان معانيه، في الحديث رقم )*(

********** 
 

                                                 

  .]٣/٢٧٢[النهاية في غريب الحديث واألثر )  ١(
 .الحكم بن نافع:  هو )٢(
 .شعيب بن أبي حمزة:  هو )٣(
} فَيكُون كُن لَه نَقُوَل َأن َأردنَاه ِإذَا ِلشَيء قَولُنَا ِإنَّما{: تَعالَى اللَّه قَوِل باب، كتاب التوحيد، صحيح البخاري  )٤(
 .٧٤٦١ ح رقم ]١٣٦/ ٩ "[٤٠: النحل"
 .٣٦٢٠ ح رقم ]٢٠٣/ ٤ [اِإلسالَمِ في النُّبوة عالَمات باب نفس المرجع السابق، كتاب المناقب،  )٥(
 .٢٢٧٣ ح رقم ]١٧٨٠/ ٤ [وسلَّم علَيه اُهللا صلَّى النَّبِي رْؤيا باب، كتاب الرؤيا، صحيح مسلم  )٦(
  .]٣/٢٧٢[النهاية في غريب الحديث واألثر )  ٧(



 ٤١٢

  :قال ابن األثير رحمه اهللا
يهفِإ« ونَّه ارٍ مرير بحمقع« َأي: هابَأص قْرع، لَمت ويم دع(١) .ب 

  )٢١٧ (حديث رقمال

 َأخْبرنَا يحيى بن سعيد، عن محمد بن      : حدثَنَا هشَيم، قَالَ    ":رحمه اهللا "قال اإلمام أحمد          
ِ،يماهري: قَاَل ِإبنرى َأخْبيسع نةَ بنِ طَلْحب ديباِهللا، ع نرِ عيمنِ عةَ بلَمس  رِيم(٢)الـض�، َأن 

 يـا : فَقَاَل بهزٍ، من رجٌل جاء َأن يلْبثْ فَلَم ،عقيرٍ بِحمارٍ هو فَِإذَا ،(٣)بِالْعرجِ مر � اِهللا رسوَل
 سـار  ثُـم  الرفَاق، بين فَقَسمه بكْرٍ، َأبا � اِهللا رسوُل فََأمر بِها فَشَْأنُكُم رميتي هذه اِهللا، رسوَل
 � النَّبِـي  فََأمر صخْرة، ظلِّ في (٤)حاقفٌ وهو سهم، فيه بِظَبيٍ هو فَِإذَا ُأثَايةَ، عقَبةَ َأتَى حتَّى
  .(٥) "بِشَيء َأحد يرميه لَا الرفَاقُ يمر حتَّى هاهنَا فْق: " فَقَاَل َأصحابِه من رجلًا

   :تخريج الحديث

ابن أبـي   وأخرجه   من طريق يزيد بن الهاد،    ) كالهما بنحوه (،   (٧)، والحاكم (٦)أخرجه النسائي 
عن )  يزيد ويحيى  :كالهما(من طريق يحيى بن سعيد،      ) كالهما بنحوه (،(٩)البغوي، و (٨)عاصم

 .محمد بن إبراهيم به
 

  :دراسة رجال اإلسناد
، لكنه مدلّس، ذكره ابن حجـر       (١٠)ثقة ثبت : ابن بشير بن القاسم بن دينار، وهو      : وهوهشَيم  -

 ولقد صرح بالسماع  إال بالتصريح بالسماع،، التي ال يقبل حديث صاحبها)١١(في المرتبة الثالثة
 .في الحديث

 . باقي رجال اإلسناد ثقات-

                                                 

  .]٣/٢٧٢[النهاية في غريب الحديث واألثر )   ١(
/ ٣االستيعاب في معرفة األصحاب [ معدود في أهل المدينة،،لَه صحبة، عمير بن سلَمة الضمري: هو  )٢(

١٢١٧[. 
 .]٩٨ /٤معجم البلدان [وهو موضع بالمدينة،: العرج   )٣(
 .]١٨٨/ ٢غريب الحديث للقاسم بن سالم [ سم،نَومه في انْحنَى قَد نَاِئم َأي :حاقف   )٤(
 .١٥٤٥٠ ح رقم ]١٨٦/ ٢٤ [مسند أحمد    )٥(
 .٤٣٤٤ ح رقم ]٢٠٥/ ٧ [الْوحشِ حمرِ لُحومِ َأكِْل ِإباحة باب، كتاب الصيد والذبائح، سنن النسائي   )٦(
 .]٧٢٣/ ٣ [ستدرك على الصحيحينالم   )٧(
 .١٣٨٢ ح رقم ]٦٧/ ٣ [اآلحاد والمثاني البن أبي عاصم   )٨(
 .٨٨٤ ح رقم ]٤٩٣/ ٢ [معجم الصحابة للبغوي   )٩(
 .]٥٩/ ١١تهذيب التهذيب ، و٥٧٤: تقريب التهذيب ص، و٣٣٨/ ٢الكاشف انظر [  )١٠(
 ].٤٧:ص[طبقات المدلسين)   ١١(



 ٤١٣

 
  :كم على الحديثالح

 .(٢)، وشعيب األرنؤوط(١)، وصححه الهيثميإسناده صحيح

********** 

 :قال ابن األثير رحمه اهللا
 اُهللا عقَرهـا  :َأي »عقْرى حلْقَـى  : فَقَاَل حائض، إنَّها: لَه قيَل لما« صفية حديثُ ومنْه) هـ( 

 مـذْهبهم  في وهو الْحقيقَة، في بِدعاء ولَيس الدعاء علَيها،  وظَاهره ،جسدها في بعقْر وأصابها
 وقَاَل، وحلَقَ،   عقَر: مصدرا ِلَأنَّهما بِالتَّنْوِينِ، ،»حلْقاً عقْراً« الصواب: (٣)عبيد َأبو  قَالَ ،معروفٌ
هيويبتُه: سقَّرقلتَ ِإذَا ع قْراً،: لَهع هوو نابِ مقْياً، بعاً  سدياً، وجعقَاَل، و ور  خْـشَرِيم(٤)الز :

 ،علَيهِم شُْؤمها تَستَأصلُهم من  أي: وتَحلقُهم قومها تَعقر َأنَّها َأي: المشْئومة ِللْمرَأة صفَتان هما«
 فَعلـى  علَى مصدرين يكُونَا َأن ويحتمل ،ىوحلْقَ قْرىعهي َ  َأي: الخَبرية علَى الرفع ومحلُّهما

 (٥) .»للشكْوِ كالشَّكْوى العقْر والحلْق، بِمعنَى

   )٢١٨ (حديث رقمال

، عـن   (٨)، حدثَنَا الحكَـم   (٧)، حدثَنَا شُعبةُ  (٦) حدثَنَا آدم  ": رحمه اهللا "قال اإلمام البخاري            
 َأن ينْفر، فَرَأى    �َأراد النَّبِي   ": ، قَالَتْ -رضي اللَّه عنْها  -، عن عاِئشَةَ    (٩) اَألسود ِإبراهيم، عنِ 

 - لُغَةٌ ِلقُريشٍ    - حلْقَى عقْرى" : فَقَاَل،  ِلَأنَّها حاضتْ  كَِئيبةً حزِينَةً،    (١٠)صفيةَ علَى بابِ خباِئها   
" : نَعـم، قَـالَ   :  قَالَـتْ  - يعني الطَّوافَ    - "َأكُنْت َأفَضت يوم النَّحرِ   " : ثُم قَالَ ،  "نَاِإنَّك لَحابِستُ 
  .(١١)" فَانْفرِي ِإذًا

 
                                                 

 .]٢٣٠/ ٣ [الفوائدمجمع الزوائد ومنبع   )١(
 .١٥٤٥٠ ح رقم ]١٨٦/ ٢٤ [ شعيب األرنؤوط: ، بتحقيقمسند أحمد  )٢(
 .]٩٤/ ٢ [ريب الحديث للقاسم بن سالم غ )٣(
 .]١٠/ ٣ [الفائق في غريب الحديث  )٤(
  .]٢٧٣-٣/٢٧٢[النهاية في غريب الحديث واألثر )  ٥(
 .آدم بن أبي إياس:  هو )٦(
 .شعبة بن الحجاج:  هو )٧(
 .الحكم بن عتيبة:  هو )٨(
 .األسود بن يزيد بن قيس:  هو )٩(
)١٠( اءبر          :  الْخشَع نم كُونلَا يو ،وفص بر َأوو نبِ مريوت الْعب أحد .       ثَلَاثَـة دين َأوـوملَـى عع كُونيو .

 .]٩/ ٢النهاية في غريب الحديث واألثر [،والْجمع َأخْبِيةٌ
 [»حلْقَـى  وعقْرى يمينُك، تَرِبتْ«: وسلَّم علَيه اُهللا صلَّى النَّبِي قَوِل باب، كتاب األدب،    البخاريصحيح    )١١(
 .٦١٥٧ ح رقم ]٣٧/ ٨



 ٤١٤

   :تخريج الحديث

بن المعتمر عـن     من طريق منصور  ) كالهما بنحوه مطوالً  (،  (٢)، ومسلم (١)أخرجه البخاري  
 .إبراهيم النخغي به

 

  :ل اإلسناددراسة رجا
ثقـة  : وهو،  هـ ١٩٦ ت ،النخعى عمرو بن األسود بن قيس بن يزيد بنا  وهو :إبراهيم -

 .(٤)، ولم يذكر أنه أرسل عن األسود بن يزيد(٣)مرسل
 . باقي رجال اإلسناد ثقات-

********** 

  :قال ابن األثير رحمه اهللا
 »مرعاهـا  يعقر لَا َأن علَيه واشْتَرط كَذَا، احيةَنَ (٥)مشَمت بن حصين أقْطَع َأنَّه« وفيه) هـ(

قْطع لَا :َأيها ير(٦) .شج
 

  . لم أعثر عليه بنفس لفظة ابن االثير، وعثرت عليه بلفظ مقارب، )٢١٩ (حديث رقمال

 حدثنا  : قَالَ ،مثَنَّىحدثَني محمد بن الْ   : الكبيرالتاريخ  في  " رحمه اهللا "قال اإلمام البخاري          
محرِز بن وِزرِ بنِ عمران بنِ شُعيث بنِ عاصمِ بنِ حصينِ بنِ مشمت بن شَداد بنِ زهيرِ بـنِ     

 عمران حدثَه   َأن َأباه  ، حدثَني َأبِي يعني وِزرا    : قَالَ ٍ،النَّضرِ بنِ مرةَ بنِ حمان بنِ كَعبِ بنِ سعد        
ثَهدثًا حيشُع اهَأب َأن، اهَأب (٧)عاصماً َأنثَهدح ،ثَهدنًا حيصح اهَأب َأن : " وِل اللَّهسِإلَى ر فَدو َأنَّه� 
 ومنْهـا   (١٠) منْهـا الْمـاعزةُ    ،(٩)د وِإسنَاد جرا  ،(٨) مياه عدةَ بِالْمروت   فََأقْطَعهوصدقَ ِإلَيه ماله    

                                                 

 [هدي معه كُني لَم ِلمن الحج وفَسخِ بِالحج، واِإلفْراد واِإلقْرانِ التَّمتُّعِ باب، كتاب الحج،    صحيح البخاري   )١(
 .١٥٦١ ح رقم ]١٤١/ ٢
/ ٢ ...[والْقـرانِ،  والتَّمتُّـعِ  الْحج ِإفْراد يجوز وَأنَّه الِْإحرامِ، وجوه بيانِ باب، كتاب الحج،    صحيح مسلم   )٢(

 .١٢١١ ح رقم ]٨٧٧
 .]٢٣٣/ ٢ [تهذيب الكمال في أسماء الرجال  )٣(
 .]١٤١:  ص[حصيلجامع الت انظر  )٤(
 وصدق  اإلسالم بيعة فبايعه -وسلم عليه اهللا صلى- النبي على وفد ،صحبة له ،متشَّم بن حصين:  هو  )٥(

 .]٨٤٣/ ٢معرفة الصحابة ألبي نعيم [، حديثُه عنْد َأولَاده، مياه عدة وأقطعه ماله، إليه
  .]٣/٢٧٣[النهاية في غريب الحديث واألثر )   ٦(
اإلصابة فـي  انظر[ مع أبيه،-صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم  -وفد علَى النَّبِي    ،عاصم بن حصين بن مشمت      : وه   )٧(

 ]٤٦٢/ ٣تمييز الصحابة 
 .]١١١/ ٥معجم البلدان [ في الجزيرة العربية،واد: وهو اسم نهر، وقيل: المروت   )٨(
 .]١١٧/ ٢ان معجم البلد[،بين البصرة واليمامةماء :   جراد )٩(
 .]٤٣/ ٥معجم البلدان انظر[،هو المكان الكثير الحصى :  الماعزة )١٠(



 ٤١٥

هِبيى  (١)ُأصوا َأهنْهم(٢) و،  ادا الثِّمنْهمطَ،  (٤) ومنها السديرة  ،(٣) وشَروُل وسر نٍ  � اللَّهيـصِلح 
   . (٥)" ماُؤه يباع وال ،مرعاه رعقي وال ،ِلي يعقَر ال َأن ،َأقْطَعه فيما

    :ج الحديثتخري

 من طريق أحمد    )كالهما( مختصراً،   (٧) األصبهاني  نعيم وأب بنحوه، و  (٦)أخرجه ابن أبي عاصم   
، (١١)، والخطيـب البغـدادي    (١٠)، والبيهقي (٩)لينق في الم  (٨)دعلَج محمد أبووأخرجه  بن عبدة،   

  نعـيم  وأب بنحوه، و  (١٢)من طريق عبد العزيز بن معاوية، وأخرجه الطبراني       ) ثالثتهم بنحوه (
 أحمد وعبد العزيـز    :ثالثتهم(من طريق محمد بن موسى،      ) كالهما( مختصراً،   (١٣)األصبهاني

 .عن محرز بن وزر بن عمران به) ومحمد
  :دراسة رجال اإلسناد

- رِزحم نرِ بنِ وِزب انرمنِ عب ثيلم أقف على ترجمة لهم:  هو وأبيه وجده:شُع. 
- اصنِ عب ثينِشُعيصنِ حلم أقف له على جرح أو تعديل: (١٤)مِ ب.  
 

  :الحكم على الحديث
 :إسناده ضعيف، فيه

- رِزحم نرِ بنِ وِزب انرمنِ عب ثيلم أقف على ترجمة لهم: هو وأبيه وجده: شُع. 
 .(١٥)من لم أعرفهمفيه : والحديث ضعفه الهيثمي، وقال

********** 
 

                                                 

 .]٦٢/ ٣النهاية في غريب الحديث واألثر [،لونه صهبة، وهي كالشُّقرة اَألصهب الذي يعلووهو :  أصيهب)١(
 .]٢٨٧/ ١معجم البلدان [بالبحرين،موضع بأرض هجرهي :   أهوى )٢(
)٣(   يُلهي: الثِّمادالْقَل ا الماءيهف كُوني فَر١٠٥/ ٣لسان العرب [، الح[. 
 .]٢٠٢/ ٣معجم البلدان [،ماء بين جراد والمروت بأرض الحجاز: السديرة   )٤(
 .]٢/ ٣ [التاريخ الكبير    )٥(
 .١٢١٠ ح رقم ] ٤١٥/ ٢ [اآلحاد والمثاني    )٦(
 .٢٢٠٦رقم  ح ]٨٤٣/ ٢ [معرفة الصحابة ألبي نعيم   )٧(
 .]٣٦٦/ ٩تاريخ بغداد [،هـ٣٥١،ت دعلج بن َأحمد بن دعلج بن عبد الرحمنِ َأبو محمد السجستاني: هو)٨(
 .]٣٥:  ص[المنتقى من مسند المقلين لدعلج   )٩(
 .١١٧٩١ ح رقم]٢٣٩/ ٦ [الْموات ِإقْطَاعِ  باب، كتاب إحياء األرض،السنن الكبرى للبيهقي  )١٠(
 .]١٨٣:  ص[الكفاية في علم الرواية   )١١(
 .٣٥٥٥ ح رقم ]٢٩/ ٤ [المعجم الكبير   )١٢(
 .٢٢٠٦ ح رقم ]٨٤٣/ ٢ [معرفة الصحابة ألبي نعيم  )١٣(
 .]٢٧١/ ٤ [التاريخ الكبير   )١٤(
 .]٩/ ٦ [مجمع الزوائد ومنبع الفوائد  )١٥(



 ٤١٦

  :مه اهللاقال ابن األثير رح
يثُمنه  ودنِ حاسٍ اببا« عا فَلَمَأور لَّى- النَّبِيص اللَّه هلَيع لَّمسـقَطَت أذقَـانُهم    -ولَـى  سع 

(١) .»مجاِلسهم في وعقروا صدورهم
 

 
  )٢٢٠ (حديث رقمال

 حدثَنَا يحيى بن سلَيمٍ، عن عبد اِهللا         حدثَنَا ِإسحاقُ بن عيسى،    ":رحمه اهللا "قال اإلمام أحمد         
ِإن الْملََأ من قُريشٍ اجتَمعوا في الْحجرِ،       : بنِ عثْمان، عن سعيد بنِ جبيرٍ، عنِ ابنِ عباسٍ، قَالَ         ا

لَو قَد رَأينَا محمدا، لَقَد قُمنَا ِإلَيه       : ونَاِئلَةَ وِإساف فَتَعاقَدوا بِاللَّات والْعزى، ومنَاةَ الثَّاِلثَة الُْأخْرى،       
 تَبكـي، حتَّـى     -رضي اُهللا عنْها  -قيام رجٍل واحد، فَلَم نُفَارِقْه حتَّى نَقْتُلَه، فََأقْبلَت ابنَتُه فَاطمةُ           

هُؤلَاء الْملَُأ من قُريشٍ، قَد تَعاقَدوا علَيك، لَو قَد رَأوك، لَقَـد  : ، فَقَالَتْ �دخَلَتْ علَى رسوِل اِهللا     
           كمد نم هيبفَ نَصرع ٌل ِإلَّا قَدجر منْهم سفَلَي ،فَقَتَلُوك كوا ِإلَيـي      :" فَقَاَل. قَامـةُ، َأرِيننَيـا بي

ها هو ذَا، وخَفَـضوا َأبـصارهم،   :  علَيهِمِ الْمسجِد، فَلَما رَأوه، قَالُوا فَتَوضَأ، ثُم دخَلَ  " وضوءا  
      هِماِلسجي موا فرقعو ،مورِهدي صف مقَطَتْ َأذْقَانُهسو         ـهقُـمِ إلَيي لَما، ورصب هوا ِإلَيفَعري فَلَم ، 

منْهٌل، مجَل رو فََأقْبستَّى � اِهللا ُلرح لَى قَامع ،هِموسءةً فََأخَذَ رضقَب نابِ،  مفَقَـالَ  التُّـر " :
تشَاه وهجالْو " ثُم مهبصا، حا بِهفَم ابلًا َأصجر منْهم نم ى ذَِلكصاةٌ الْحصَل ِإلَّا حقُت مورٍ يدب 
  .(٢)" كَافرا

 
   :تخريج الحديث

 بنحـوه،   (٤) بنحوه، من طريق إسماعيل بن عياش، وأخرجه أحمد        (٣)خرجه سعيد بن منصور   أ
 بنحوه، من طريق مسلم بن خالد، وأخرجـه         (٥)ابن حبان  من طريق معمر بن راشد، وأخرجه     

عـن  )  إسماعيل ومعمر ومسلم ويحيى    :أربعتهم( بنحوه، من طريق يحيى بن سليم،        (٦)الحاكم
 .عبد اهللا بن عثمان به

 
 

                                                 

  .]٣/٢٧٣[النهاية في غريب الحديث واألثر )  ١(
 .٢٧٦٢ ح رقم ]٤٨٦/ ٤ [ أحمد مسند  )٢(
 .٢٩١٣ ح رقم ]٣٧٨/ ٢ [الشَّهادة جامعِ باب، كتاب الجهاد، سنن سعيد بن منصور  )٣(
 .٣٤٨٥ ح رقم ]٤٤٢/ ٥ [مسند أحمد   )٤(
لَيه وسلَّم، وبـين    ذكْر ما حاَل اللَّه جلَّ وعلَا بين صفيه صلَّى اللَّه ع          ، باب المعجزات،    صحيح ابن حبان    )٥(

بِه وهدا قَصيمف ينشْرِك٦٥٠٢ ح رقم ]٤٣٠/ ١٤  [الْم. 
 .]١٦٣/ ١ [المستدرك على الصحيحين   )٦(



 ٤١٧

  :دراسة رجال اإلسناد
ـ  أبو يعقوب ابـن الطَ     يح البغدادي، جإسحاق بن عيسى بن نُ    - هــ، وقيـل   ٢١٤ ت   اع،ب :

، (٤)، ووثقه الخليلي(٣)، وذكره ابن حبان في الثقات(٢)مشهور الحديث: ، قال البخاري(١)هـ٢١٥
 ن محمـد  صالح ب ، وقال   (٦)صدوق وهو منه إلي أحب محمد أخوه: ، وقال أبو حاتم   (٥)والذهبي
 .(٨)صدوق: ، وقال ابن حجر(٧) ال بأس به صدوق:الحافظ

 . صدوق:قال الباحث
-  ى بن سيحد ، أبو (٩)يم القرشي الطائفي  لَيمحقال  مت  الخـزاز  الحذاء المكي زكريا أبو: وي ،

، (١٤)، وابن شاهين  (١٣)، والعجلي (١٢)، وابن معين  (١١)، وثقه ابن سعد   (١٠)هـ١٩٤هـ، أو   ١٩٣
، وذكره ابن حبان في     (١٦)، ووثقه الذهبي  (١٥) صالحاً ان جاِئز الحديث وكَان رجالً    كَ :وقال مرة 

وقـال  ، (١٨) ليس به بأس يكتـب حديثـه  :وقال ابن معين في رواية   ،  (١٧)يخطئ: الثقات، وقال 
 وإذا حـدث    ، وإذا حدث من كتابه فحديثه حـسن       ، صالح وكتابه ال بأس به     :يعقوب بن سفيان  

 ،أحاديث صالحة وإفرادات وغرائب يتفـرد بهـا  له :  وقال ابن عدي(١٩) ينْكَرو فَيعرفُ حفظاً
 .(٢١)صدوق سيء الحفظ:، وقال ابن حجر(٢٠)وأحاديثه متقاربة، وهو صدوق ال بأس به

                                                 

 .]٤٦٢/ ٢ [تهذيب الكمال في أسماء الرجال   )١(
 .]٣٩٩/ ١ [التاريخ الكبير    )٢(
 .]١١٤/ ٨ [الثقات    )٣(
 .]٢٤٥/ ١ [الحديث اإلرشاد في معرفة علماء    )٤(
 .]٢٣٨/ ١ [الكاشف   )٥(
 .]٢٣١/ ٢ [الجرح والتعديل    )٦(
 .]٣٤٥/ ٧ [تاريخ بغداد    )٧(
 .]١٠٢:  ص[تقريب التهذيب    )٨(
 .]٢٧٨/ ٢التاريخ األوسط [،كَان يخْتَلف ِإلَى الطَّاِئف فنسب ِإلَيه:    قال البخاري )٩(
 .]٣٦٥/ ٣١ [تهذيب الكمال في أسماء الرجال  )١٠(
 .]٥٠٠/ ٥ [الطبقات الكبرى   )١١(
 .]٦٠/ ٣ [ رواية الدوري-تاريخ ابن معين   )١٢(
 .]٣٥٣/ ٢ [الثقات  معرفة  )١٣(
 .]٢٥٩:  ص[تاريخ أسماء الثقات  )١٤(
 .]٢٦١:  ص[ نفس المرجع السابق )١٥(
 .]٣٦٧/ ٢ [الكاشف  )١٦(
 .]٦١٥/ ٧ [الثقات   )١٧(
 .]٦٢/ ٩ [الكامل في ضعفاء الرجال  )١٨(
 .] ٥١/ ٣ [المعرفة والتاريخ  )١٩(
 .]٦٤/ ٩ [الكامل في ضعفاء الرجال   )٢٠(
 .]٥٩١: ص[تقريب التهذيب   )٢١(



 ٤١٨

قـن   كَان قد أت   : وقَاَل مرة  ،كَذَا وكَذَا واهللا ِإن حديثه يعني فيه شَيء وكََأنَّه لم يحمده          : وقال أحمد 
 قُلْنَـا   ، رهناً  أعطوني مصحفاً  :حديث بن خثيم كَانَت عنْده في كتاب فَقُلْنَا لَه أعطنا كتابك فَقَالَ           

وقَعـتُ  : ، وقال أيضاً  (٢)مضطَرب الحديث : ، وقال أيضاً  (١)من َأين لنا مصحف ونحن غرباء     
اللَّه َأحاديثَ منَاكير، فَتَركْتُه ولَم َأحمْل عنْـه ِإلَّـا          عن عبيد   ، علَى يحيى بنِ سلَيمٍ وهو يحدثُ     

: ، وقال في موضع آخـر     (٥)لَيس بِالْقَوِي : ، وقال النسائي  (٤) لَا يحتَج بِه   :قَاَل الرازِي ، و (٣)حديثًا
 ،بالحافظ ولم يكن    ،شيخ محله الصدق  : ، وقال أبو حاتم   (٦)عمر منكر الحديث عن عبيد اهللا بن     

سيء :  وقال الدارقطني  ،(٨)ليس بالحافظ : وقال أبو أحمد الحاكم   ،،  (٧)يكتب حديثه وال يحتج به    
 .(١١)َأخْطََأ في َأحاديث: ، وقال الخليلي(١٠)ليس بالقوي: وقَال أبو بشر الدوالبي، (٩)الحفظ

 . صدوق سيء الحفظ:قال الباحث
 
 ،(١٢)هـ١٣٢،ت َأبو عثمان المكي، عبد اللَّه بن عثمان بن خثيم القاري-

ليس به : ، وقال مرةً(١٤) ثقة حجة:، وابن معين، وقال(١٣)لَه َأحاديث حسنَةٌَ :وثقه ابن سعد وقال
، وذكره ابن حبان في الثقات،      (١٨) ليس بالقوي  :وقال مرة ،  (١٧)النَّسائي، و (١٦) والعجلي (١٥)بأس
 .(٢٠)أحاديثه ليست بالقوية :، وقال ابن معين في رواية(١٩)كَان يخطىءَ :وقال

                                                 

 .]٤٨٠/ ٢ [العلل ومعرفة الرجال ألحمد رواية ابنه عبد اهللا  )١(
 .]٢٣٦:  ص[سؤاالت أبي داود لإلمام أحمد  )٢(
 .]٤٠٦/ ٤ [الضعفاء الكبير للعقيلي  )٣(
 .]١٩٦/ ٣ [ضعفاء والمتروكون البن الجوزيال  )٤(
 .]١٠٨:  ص[الضعفاء والمتروكون للنسائي  )٥(
 .]٣٦٧/ ٢ [الكاشف  )٦(
 .]١٥٦/ ٩[الجرح والتعديل  )٧(
 .]٢٢٧/ ١١ [تهذيب التهذيب  )٨(
 .]٣٤/ ١٣ [علل الدارقطني   )٩(
 .]٣٦٨/ ٣١ [ تهذيب الكمال في أسماء الرجال)١٠(
 .]٣٨٥/ ١ [ علماء الحديث  اإلرشاد في معرفة)١١(
 .]٢٨١/ ١٥ [ تهذيب الكمال في أسماء الرجال)١٢(
 .]٤٨٧/ ٥ [ الطبقات الكبرى )١٣(
 .]٢٦٧/ ٥ [ الكامل في ضعفاء الرجال)١٤(
 .]٤٧٦:  ص[سؤاالت ابن الجنيد  )١٥(
 .]٤٦/ ٢ [الثقات  معرفة  )١٦(
 .]٢٨١/ ١٥ [تهذيب الكمال في أسماء الرجال  )١٧(
 .]٣١٥/ ٥[هذيب تهذيب الت  )١٨(
 .]٣٤/ ٥[الثقات   )١٩(
 .]٢٦٦/ ٥ [الكامل في ضعفاء الرجال  )٢٠(



 ٤١٩

 
 

، وقال ابـن    (٢)ما به بأس، صالح الحديث    : وقال أبو حاتم  ،  (١)ابن جريج أثبت منْه   : وقال أحمد 
، (٤)صالح الحـديث  : ، وقال الذهبي  (٣)حب أن يكتب  مما ي وهو   ،أحاديثه أحاديث حسان  : عدي

 .(٥)صدوق: وقال ابن حجر
 . صدوق:قال الباحث

 
 .اد ثقاتباقي رجال اإلسن -
 

  :الحكم على الحديث
 :، فيهحسنإسناده 

 .صدوق سيء الحفظ، ولقد تابعه معمر وإسماعيل، كما في التخريج: يحيى بن سليم- 
، وحسنه  (٧)، واأللباني (٦) لغيره، حيث صححه الهيثمي    صحيحرتقي الحديث إلى ال    وعليه ي  :قلت

 .(٨)شعيب األرنؤوط
 
 
 
 

********** 
 
 
 
 

                                                 

 .]٨١:  ص[العلل ومعرفة الرجال ألحمد رواية المروذي وغيره   )١(
 .]١١٢/ ٥ [الجرح والتعديل   )٢(
 .]٢٦٨/ ٥ [الكامل في ضعفاء الرجال  )٣(
 .]٥٧٣/ ١ [الكاشف  )٤(
 .]٣١٣:  ص[تقريب التهذيب  )٥(
 .]٢٢٨/ ٨ [مجمع الزوائد ومنبع الفوائد   )٦(
 .]٧٨٢/ ٦ [سلسلة األحاديث الصحيحة   )٧(
 .٢٧٦٢ ح رقم ]٤٨٦/ ٤ [ شعيب األرنؤوط: ، بتحقيقمسند أحمد  )٨(



 ٤٢٠

 

  :ثير رحمه اهللاقال ابن األ
يهفلَا« و نجوراً تَزاقفَِإنِّي ،ع مكاثر ر »بِكُماقي المرأةُ: العل لَا الَّت(١) .تَحم

 

 
  )٢٢١ (حديث رقمال

حدثَنَا عبيد اللَّه بن عمر، حدثَنَا عمرو بـن         ": رحمه اهللا "أبو إسحاق الحربي  قال اإلمام           
 بنِ جابِرٍ، عن جبيرِ بنِ نُفَيرٍ، عن عياضِ بـنِ           حيى، عن ي  (٢)يةَ بن يحيى  يد، سمعتُ معاوِ  الْوِل
  . (٤)"  بكملَا تَزوجن عاقرا؛ فَِإنِّي مكَاثر" : � ، قَاَل رسوُل اللَّه�(٣)غَنْمٍ

   :تخريج الحديث

 بمثله، وأبـو    (٨) بنحوه، والحاكم  (٧) وابن عدي   بنحوه، (٦)طبراني وال  بنحوه، (٥)أخرجه ابن قانع  
 .من طريق عمرو بن الوليد به) ستتهم( بنحوه، (١٠) بنحوه، والخطيب(٩)نعيم 

 :دراسة رجال اإلسناد
لَـيس بِـه    : ، وقال ابن معين   (١٢)، ذكره ابن حبان في الثقات     (١١)عمرو بن الْوِليد األغضف    -

 ، حـسان غَراِئـب  لَه َأحاديثٌ: ، وقال ابن عدي(١٤)لم أكتب عنه لَا أعرفه : ، وقال مرة  (١٣)بْأس
بِه ْأسال ب و َأنَّهجَأر(١٦)، ولينه الذهبي(١٥)و. 

 . ال بأس به:قال الباحث

                                                 

  .]٣/٢٧٣[النهاية في غريب الحديث واألثر )   ١(
 .]٥٣٨: تقريب التهذيب ص[، ضعيف،في أبو روحدمعاوية بن يحيى الص:   هو )٢(
 الَْأشْعرِي، سكَن الشَّام، َأسلَم قَبَل الْحديبِية،:  وقيَل،بنِ زهيرِ بنِ َأبِي شَداد الْفهرِي عياض بن غَنْمٍ:  هو  )٣(

 .]٢١٦٢/ ٤معرفة الصحابة ألبي نعيم انظر[ِلَأحد، دين علَيه ولَا ماٌل لَه ولَيس ماتَ
 .]٩٩٦/ ٣ [غريب الحديث إلبراهيم الحربي   )٤(
 .]٢٧٨/ ٢ [معجم الصحابة البن قانع   )٥(
 .١٠٠٨ ح رقم ]٣٦٨/ ١٧ [المعجم الكبير    )٦(
 .]٢٥٠/ ٦ [الكامل في ضعفاء الرجال   )٧(
 .]٢٩٠/ ٣ [المستدرك على الصحيحين    )٨(
 . ٥٤٢٧ ح رقم ]٢١٦٣/ ٤ [معرفة الصحابة ألبي نعيم   )٩(
 .]٧٢/ ٥ [تاريخ بغداد   )١٠(
 .]٤٩١/ ٢ [المغني في الضعفاء    )١١(
 .]٤٨١/ ٨ [الثقات     )١٢(
 .] ٢٠٠/ ٤ [ رواية الدوري-تاريخ ابن معين     )١٣(
 .]٣٣: ص[ أبي خالد الدقاق:، روايةمن كالم أبي زكريا يحيى بن معين في الرجال    )١٤(
 .]٢٥٠/ ٦ [الكامل في ضعفاء الرجال    )١٥(
 .]٤٩١/ ٢ [المغني في الضعفاء    )١٦(



 ٤٢١

، (١)سـل كثيـراً   مرثقـة   : وهو ،هـ١٢٦ ، ت عمرو أبو الطائي حسان بن جابر بن يحيى -
 .(٢)لم يلقه مرسل جبير بن نفيروحديثه عن 

 
 . باقي رجال اإلسناد ثقات-
 

  :الحكم على الحديث
 :إسناده ضعيف، فيه

 .ضعيف:  الصدفيمعاوية بن يحيى -
 .فيحيى بن جابر الطائي، مرسٌل عن جبير بن نفيل:  اإلرسال-

 .(٥)، واأللباني(٤)ابن حجر، كما ضعفه (٣)والحديث صححه الحاكم، واعترض الذهبي وضعفه
 

********** 

  :قال ابن األثير رحمه اهللا
 العاقر ألن العقْر، اسم لَها كَرِه كََأنَّه »خَضرة فَسماها عقرة تُسمى بأرضٍ مر َأنَّه« وفيه) س(

 يكُـون  َأن ويجوز ،.بِها تَفاُؤالً خَضرة فسماها  ،تَحمل لَا عاقرة وشَجرة،  تَحمل لَا الَّتي المرأةُ
نم ِلهِمة نخلةٌ: قَورقِإذَا ع عا قُطهْأسبِست ر(٦) .فَي 

 
 .١٥١، سبق تخريجه، وبيان معانيه، في الحديث رقم )*(
 
 
 

********** 
 

                                                 

 .]٥٨٨:  ص[تقريب التهذيب    )١(
 .]٢٩٧: ص[جامع التحصيل     )٢(
 .]٢٩٠/ ٣ [المستدرك على الصحيحين    انظر )٣(
 .]٢٤٨/ ٣ [التلخيص الحبير     )٤(
 .]٣١٦/ ١٠ [سلسلة األحاديث الضعيفة     )٥(
  .]٣/٢٧٣[النهاية في غريب الحديث واألثر )    ٦(



 ٤٢٢

  :قال ابن األثير رحمه اهللا
 عقْـر  مـن  مأخوذٌ وه :قيَل ،شُربها يدمن الَّذي هو »خمرٍ معاقر الجنةَ يدخل لَا« وفيه) هـ(

 (١) .تُالزِمه الواردةَ ِلَأن الحوض،

  .لم أعثر عليه بنفس لفظة ابن االثير، وعثرت عليه بلفظ مقارب، )٢٢٢ (حديث رقمال

:  قَاَلحدثَنَا سلَيمان بن عتْبةَ:  حدثَنَا هشَام بن عمارٍ قَاَل":رحمه اهللا"قال اإلمام ابن ماجه        
        رِيسَأبِي ِإد نسٍ، علْبنِ حةَ برسيم نب ونُسي يثَند(٢)ح   اءدرَأبِي الد نع ،�   ـنِ النَّبِـيع ،� 

  .(٣)" لَا يدخُُل الْجنَّةَ، مدمن خَمرٍ" : قَاَل
    :تخريج الحديث

من طريق هشام بـن     )  يسيرة دةكالهما بنحوه بزيا  (،  (٥)، والطبراني (٤)ابن أبي عاصم   أخرجه
، (٧)وشـجان، وأخرجـه البـزار      بنحوه، من طريق محمد بـن النُّ       (٦)وأخرجه أحمد عمار به،   

مـن طريـق    ) ة بزيادة يـسير   ثالثتهم بنحوه ( في اإلبانة،    (٩)، وابن بطة  (٨)والفريابي في القدر  
 .سليمان بن عبد الرحمن

مـن  ) سيرةكالهما بنحوه بزيادة ي   (،  (١١)، والبيهقي في القضاء والقدر    (١٠)وأخرجه ابن بشران  
 .عن سليمان بن عتبة به)  محمد وسليمان والهيثم:ثالثتهم(طريق الهيثم بن خارجة، 

 
  :دراسة رجال اإلسناد

 كبر كـان    ثقة، لما : ، وهو (١٢)سبقت دراسته : ، َأبو الوليد الدمشقي   ريصهشام بن عمار بن نُ    -
 .يلَقَّن فَيتَلَقَّن

 
                                                 

  .]٣/٢٧٤[النهاية في غريب الحديث واألثر )   ١(
 .عائذ اهللا بن عبد اهللا الخوالني:   هو )٢(
 .٣٣٧٦ ح رقم ]١١٢٠/ ٢ [الْخَمرِ مدمن باب، كتاب األشربة، سنن ابن ماجه   )٣(
 الْـآخرة،  في لَهم وما اللَّه، بِقَدرِ الْمكَذِّبِين في السلَام علَيه النَّبِي عنِ ذُكر ما باب،  السنة البن أبي عاصم      )٤(

 .٣٢١ ح رقم ]١٤١/ ١ [فيهِم بِه َأمر وما
 .٢٢١٢ ح رقم ]٢٦٠/ ٣ [مسند الشاميين للطبراني   )٥(
 .٢٧٤٨٤ ح رقم ]٤٧٧/ ٤٥ [مسند أحمد    )٦(
 .٤١٠٦ ح رقم ]٤٥/ ١٠ [مسند البزار    )٧(
  .٢٠١ ح رقم ]١٥٨:  ص[ابي القدر للفري   )٨(
 .١٥٢٦ ح ]١٠٨/ ٤ [بِالْقَدرِ الْمكَذِّبِين في روِي ما باب، كتاب القدر، اإلبانة الكبرى البن بطة  )٩(
 .٤٦٦ ح رقم  ]٢٠٢ /١[أمالي ابن بشران    )١٠(
 مقَدرةٌ َأعمالَه َأن وزعم تَعالَى اللَّه بِقَدرِ بكَذَّ من علَى التَّشْديد من ورد ما باب،  القضاء والقدر للبيهقي    )١١(
لَه ونه د٤٢٩ ح رقم]٢٨٧:  صِ]...،خَاِلق. 
 .١٦٦انظر حديث رقم    )١٢(



 ٤٢٣

 
-  أبو ربيع الداراني،    ، الغساني :، ويقال تبة بن ثور بن زيد بن األخنس السلمي       سليمان بن ع 
، وذكره ابن حبـان فـي       (٣)دحيم، ووثقه   (٢) ثقة :،قال أبو زرعة عن أبي مسهر     (١)هـ١٨٥ت

 بـأس،  به ليس: حاتم َأبو وقَال، (٦) ال أعرفه:، وقال أحمد(٥) ال شئ:، وقال ابن معين (٤)الثقات
روى أحاديث مناكير، وكَان الهيـثم بـن        : جزرةوقَال صالح   ،  (٧)مشقيينالد عند محمود وهو

صـدوق لـه    : ، وقال ابن حجر   (٩)صدوق: ، وقال الذهبي  (٨)خارجة، وهشام بن عمار يوثقانه    
 .القول فيه ما قال ابن حجر: قال الباحث، (١٠)غرائب

 
 . باقي رجال اإلسناد ثقات-
 

 :الحكم على الحديث
 :إسناده حسن، فيه

-صدوق، له غرائب: تبةسليمان بن ع. 
  .(١٤)، واأللباني(١٣)، وشعيب األرنؤوط(١٢)، والبوصيري(١١)وحسنه الهيثمي

 
 

********** 
 

                                                 

 .]٣٦/ ١٢ [تهذيب الكمال في أسماء الرجال  )١(
 .]٨٧٨/ ٣[الضعفاء ألبي زرعة الرازي في أجوبته على أسئلة البرذعي   )٢(
 .]٤٦٢/ ١ [كاشفال  )٣(
 .]٣٨٧/ ٦ [الثقات   )٤(
 .]١٣٤/ ٤ [الجرح والتعديل   )٥(
 .  المرجع السابق نفسه )٦(
 . المرجع السابق نفسه )٧(
 .]٣٨/ ١٢ [تهذيب الكمال في أسماء الرجال  )٨(
 .]٤٦٢/ ١ [الكاشف  )٩(
 .]٢٥٣:  ص[تقريب التهذيب  )١٠(
 .]٢٠٣/ ٧ [مجمع الزوائد ومنبع الفوائد  )١١(
 .]٣٩/ ٤ [مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه  )١٢(
 .٢٧٤٨٤ ح رقم ]٤٧٧/ ٤٥ [ شعيب األرنؤوط: ، بتحقيقمسند أحمد  )١٣(
 .]٢٨٥/ ٢ [سلسلة األحاديث الصحيحة   )١٤(



 ٤٢٤

 

  :قال ابن األثير رحمه اهللا
 (١) .الخمرِ أسماء من بِالضم هو »العقَار« ذكْر قُس، حديث وفي) س(

  )٢٢٣ (حديث رقمال
 َأخْبرنَا َأبو محمد عبد اللَّه بن جعفَـرِ بـنِ           ":رحمه اهللا  "(٢)قاش سعيد النَّ  وأبقال اإلمام   

َأحمد بنِ فَارِسٍ، حدثَني َأبو الطِّيبِ َأحمد بن روحٍ، حدثَني حماد بن الْمَؤمِل، وَأبو الْـَأحوصِ،                
، عن مجاِلد بنِ سعيد، (٤)، حدثَنَا محمد بن الْحجاجِ اللَّخْمي(٣) حسان السمتيحدثَنَا محمد بن: قَالَا

 قَاَل لَهم رسوُل اللَّه     �لَما قَدم عبد الْقَيسِ علَى رسوِل اللَّه        : عنِ الشَّعبِي، عنِ ابنِ عباسٍ، قَالَ     
� : "يكُمةَ     َأفداعس نب رِفُ قُسعي ن(٥) م يادفَقَـاَل   :  فَقَالُوا "؟(٦) الِْإي ،وَل اللَّـهسا ري رِفُهكُلُّنَا نَع

  قُولُ          : " �النَّبِييي، ونَادي وهو ،رمٍل َأحملَى جفٌ عاقو ،كَاظع وقبِس اهتُ َأنْسـا    : لَسهـا َأيي
معوا واستَمعوا، وِإذَا سمعتُم فَعوا، وِإذَا وعيتُم فَانْتَفعوا، وِإذَا انْتَفَعتُم فَقُولُوا، وِإذَا قُلْتُم          النَّاس، اجتَ 

                  ،ـاءيَأحـاتٌ، ونَبو ،طَـرم ،آت آت وا هكُلُّ ماتَ فَاتَ، وم نماتَ، واشَ مع نقُوا، مدفَاص
 علمـتَ  ما َأو ُأمك، ثَكلَتْك: (٧)ِلي َل، فقا ....،ن في السماء خَبرا، وفي الَْأرضِ عبرا      وَأمواتٌ، إِ 

َأن لَديَل واعمكُوا ِإستَر يند ،وا َأبِيهِمعاتَّبو ،اددوا الَْأضظَّمعو ادالَْأنْد ـلَ  ثُملَـى  َأقْبنِ  عيـرالْقَب 
 :ويقُوُل ،يبكي

  سقَاكُماالْعقَار كََأن الَّذي يسقي        َأرى النَّوم بين الْعظْمِ والْجِلْد منْكُما 
..............................      ................................ 

  .(٨)"وحده ُأمةً الْقيامة يوم يبعثُس ِإنَّه َأما قُسا اللَّه رحم": �اللَّه رسوُل فَقَاَل
                                                 

  .]٣/٢٧٤[النهاية في غريب الحديث واألثر )  ١(
 .]٣٠٧/ ١٧النبالء سير أعالم [،هـ٤١٤ ، تالنقاش مهدي بن عمر بن علي بن محمد:  هو )٢(
)٣(  ٢٩٣ / ٣األنساب للسمعاني [،والهيئة السمت إلى النسبة هذه بفتح السين المهملة،: متيالس  .[ 
األنساب للسمعاني [، الشام  من اليمن نزلتةقبيلوهي بفتح الالم المشددة ، هذه النسبة إلى لخم، : اللخمي  )٤(
١٣٢ / ٥.[   
 عصره، في وحكيمها وحليمها وشاعرها العرب خطيب، مالك بن عدي بن عمرو بن ساعدة بن قس:  هو )٥(

أما بعد : من أهل الجاهلية، وأول من توكّأ على عصا في الخطبة، وأول من قال بالبعث آمن من أول وهو
اإلصابة في تمييز انظر["صلى اهللا عليه وسلم" توفي قبل بعثة النبي،في، وأول من كتب من فالن إلى فالن

 .]٤١٣/ ٥ القسم الرابع،الصحابة
األنساب [،لف وفتح الياء المنقوطة، هذه النسبة إلى إياد بن نزار بن معد بن عدنانبكسر األ: يادياإل   )٦(

 ].٢٣٣ / ١للسمعاني 
 .، جد جاهلي من كنعانأفصى بن القيس عبد: القائل )٧(
 .٢٨ ح رقم ]٤٦-٤٣:  ص[فنون العجائب ألبي سعيد النقاش  )٨(



 ٤٢٥

   :تخريج الحديث

 مختصراً،  (٢) مختصراً، من طريق سعيد بن شبيب، وأخرجه البزار        (١)ابن أبي عاصم  أخرجه  
 :ثالثتهم( بنحوه، من طريق محمد بن حسان،        (٣)من طريق أحمد بن داود، وأخرجه الطبراني      

 . الحجاج اللخمي بهعن محمد بن) سعيد وأحمد ومحمد
، من طريق أبي صـالح،      )كالهما مختصراً (،  (٥)، وأبو نعيم األصبهاني   (٤)وأخرجه الدارقطني 

 بنحـوه،   (٧)البيهقيأخرجه  و  بنحوه، من طريق سعيد بن المسيب،      (٦) سعيد النقاش  وأبوأخرجه  
  بنحوه، من طريق علـي بـن عبـد اهللا،          (٨) وأخرجه ابن عساكر   من طريق سعيد بن جبير،    

 . مرفوعاً-رضي اهللا عنهما-، عن ابن عباس)وعليوسعيد  أبو صالح وابن المسيب :أربعتهم(
 :دراسة رجال اإلسناد

 لَـه : قال الدارقطني، وأبو نعيم األصـبهاني      ، َأبو الطَّيب  ،َأحمد بن روح بن زياد بن َأيوب      -
 .(٩)واألخبار الزهد في مصنفات

 .ال بأس به :قال الباحث
-حد بن حسان بن خالد السمتي م(١١)، ذكره ابن حبان في الثقات(١٠)هـ٢٢٨ ت ،م، 

: ، وقال أبو يعلى الموصـلي   (١٣)ليس بالقوى : ، وقال أبو حاتم   (١٢)ليس به بأس  : وقال ابن معين  
ثقـة يحـدث عـن    : ، وقال في رواية أخرى(١٥)ليس بالقوي :، وقال الدارقطني  (١٤)ال بأس به  

 .(١٧)صدوق لين الحديث: ر، وقال ابن حج(١٦)اءالضعف
 .-كما في التخريج-وهو كما قال ابن حجر، ولقد توبع: قال الباحث

                                                 

 ١٦٣١ ح رقم  ]٢٦٠/ ٣ [حاد والمثاني البن أبي عاصماآل   )١(
 .٥٣٤٧ ح رقم ]٤٧٠/ ١١ [مسند البزار    )٢(
 .١٢٥٦١ ح رقم ]٨٨/ ١٢ [المعجم الكبير   )٣(
 .]١٩٠٩/ ٤ [المؤتلف والمختلف    )٤(
  .]١٢/ ٢ [تاريخ أصبهان    )٥(
 . ٢٩ ح رقم ]٤٦:  ص[فنون العجائب ألبي سعيد النقاش   )٦(
  .]١٠٢/ ٢  [دالئل النبوة للبيهقي   )٧(
 .]٤٢٨/ ٣ [تاريخ دمشق    )٨(
 .]١٤٦/ ١تاريخ أصبهان  و،٢٥٧/ ٥تاريخ بغداد  انظر [   )٩(
 .] ٤٩/ ٢٥ [تهذيب الكمال في أسماء الرجال  )١٠(
 .]٨٤/ ٩ [الثقات   )١١(
 .]٨٨/ ١ [ رواية ابن محرز-تاريخ ابن معين   )١٢(
 .]٢٣٨/ ٧ [الجرح والتعديل   )١٣(
 .]١١١/ ٩ [تهذيب التهذيب  )١٤(
 .]٣٠٠:  ص[سؤاالت السلمي للدارقطني  )١٥(
 .]٨٢/ ٣ [تاريخ بغداد   )١٦(
 .]٤٧٣: ص[تقريب التهذيب   )١٧(



 ٤٢٦

 .(١) منكر الحديث:الواسطي اللخمى الحجاج بن محمد -
 

- ير بن بـسطام   مميد بن ععقال،جالد بن سرو، ويمو عقال:  َأبير، ويمو عيد،   : َأبـعـو سَأب
جاِئز الحـديث حـسن     : ، وقال العجلي  (٤)والنَّسائي،  (٣)بن معين وثقه ا  ،(٢)هـ١٤٤ ت   الكوفي،
 يحتمل  :قال محمد بن المثنى   ، و (٦)ثقَةٌ  تكلم الناس فيه وهو    :وقال يعقوب بن سفيان   ،  (٥)الحديث

مشهور صاحب حـديث    : ، وقال مرةً  (٨)مشْهور صالح الحديث  : ، وقال الذهبي  (٧)حديثه لصدقه 
 .(١٠)ليس بالقوي وقد تغير في آخر عمره: ل ابن حجر، وقا(٩)على لين فيه

كَـان يحيـى القطـان      : ، وقال البخاري  (١٣)، والجوزجاني (١٢)، والنسائي (١١)وضعفه ابن سعد  
كَان رديء الْحفْظ يقلب الَْأسانيد     : ، وابن حبان وقال   (١٤) وكَان ابن مهدي ال يروي عنه      ،يضعفه

 .(١٦)ابن شاهين وضعفه ،(١٥)حتجاج بِهويرفَع الْمراسيل لَا يجوز اِلا
 ، وسُئل عنـه أحمـد  (١٨)ال يحتج بحديثه  : ، وقال ابن معين   (١٧)في نفسي منه شئ   : القطانوقال  
ليس :  ، وقال أيضاً  (١٩) فَتكلم بِكَلَام لين   ،تحتج بِه أ :يل ق ، روى عنه يحيى   ال وق ، كَذَا وكَذَا  :فَقَاَل
 يحـتج ال  : ، وقال أبـو حـاتم     (٢٠) الناس، وقد احتمله الناس     ال يرفعه  ، كثيراً  يرفع حديثاً  ،بشئ

                                                 

سؤاالت البرقـاني   ، و ٢٣٤/ ٧الجرح والتعديل   ، و ٢١٤:  رواية الدارمي ص   -تاريخ ابن معين    انظر[   )١(
 .]٦٣: للدارقطني ص

 .]٢٢٠/ ٢٧ [ل في أسماء الرجالتهذيب الكما   )٢(
 .]٢٦٩/ ٣ [ رواية الدوري-تاريخ ابن معين    )٣(
 .]٢٢٣/ ٢٧ [تهذيب الكمال في أسماء الرجال   )٤(
 .]٢٦٤/ ٢ [الثقات   معرفة  )٥(
 .]١٠٠/ ٣[المعرفة والتاريخ   )٦(
 .]٤١/ ١٠ [تهذيب التهذيب   )٧(
 .]٥٤٢/ ٢ [المغني في الضعفاء   )٨(
 .]٤٣٨/ ٣ [ان االعتدالميز   )٩(
 .]٥٢٠:  ص[تقريب التهذيب  )١٠(
 .]٣٤٩/ ٦ [الطبقات الكبرى   )١١(
 .]٩٥:  ص[الضعفاء والمتروكون للنسائي  )١٢(
 .]١٤٤:  ص[أحوال الرجال  )١٣(
 .]٩/ ٨ [التاريخ الكبير   )١٤(
 .]١٠/ ٣ [المجروحين البن حبان  )١٥(
 .]١٨١:  ص[تاريخ أسماء الضعفاء والكذابين  )١٦(
 .]٣٦١/ ٨ [الجرح والتعديل   )١٧(
 . المرجع السابق نفسه )١٨(
 .]٤٩:  ص[العلل ومعرفة الرجال ألحمد رواية المروذي وغيره   )١٩(
 .]٣٦١/ ٨ [الجرح والتعديل   )٢٠(



 ٤٢٧

، وقـال   (٢) ما يروِيـه غَيـر محفُـوظ       عامةُ: ، وقال ابن عدي   (١) الحديث يوليس بقو  ،بحديثه
 .(٣)ليس بقوي: الدارقطني

 منه بعد   اللخمى الحجاج بن محمد وسماع   ،وقد تغير في آخر عمره     ليس بالقوي،    :قال الباحث 
 .ناًمقرو مسلموروى له  ،(٤)طاالختال

 
 . باقي رجال اإلسناد ثقات-
 

  :الحكم على الحديث
 :، فيهإسناده ضعيف جداً

 .منكر الحديث: اللخمى الحجاج بن محمد -
 .ليس بالقوي:  مجالد بن سعيد-

 .(٧)موضوع: ، واأللباني وقاال(٦)، والهيثمي(٥)باطل: والحديث ضعفه ابن الجوزي، وقال
 
 
 
 
 

********** 
 
 
 
 
 

                                                 

 .]٣٦١/ ٨ [الجرح والتعديل   )١(
 .]١٦٩/ ٨ [الكامل في ضعفاء الرجال  )٢(
 .]١٣٤/ ٣ [الضعفاء والمتروكون للدارقطني  )٣(
 .]٥٠٥:  ص[الكواكب النيرات  )٤(
 .]٢١٤/ ١ [الموضوعات البن الجوزي  )٥(
 .]٤١٩/ ٩ [مجمع الزوائد ومنبع الفوائد  )٦(
 .]٨٣٣/ ١٢ [سلسلة األحاديث الضعيفة   )٧(



 ٤٢٨

 :قال ابن األثير رحمه اهللا
 (١) .ذَِلك ونَحو والنَّخل والَْأرض الضيعةُ: بِالْفَتْحِ العقَار »عقَاراً َأو داراً باع من« وفيه] هـ[ 

   )٢٢٤ (حديث رقمال

:  قَـالَ (٢)حدثَنَا وكيع: بةَ قَاَل حدثَنَا َأبو بكْرِ بن َأبِي شَي ":رحمه اهللا "قال اإلمام ابن ماجه           
: ، قَاَل�، عن عبد الْملك بنِ عميرٍ، عن سعيد بنِ حريثربن ِإبراهيم بنِ مهاجحدثَنَا ِإسماعيُل 

    وَل اللَّهستُ رعمقُولُ �سا    " : ، يقَارع ا َأوارد اعب نلْ  معجي قَ      فَلَم كَان ،هثْلي مف نَهلَا    ثَم نًا َأنم
يهف كارب(٣) "ي.  

 
   :تخريج الحديث

 بنحوه، من طريـق     (٥) كذلك أخرجه، و  بنحوه، من طريق وكيع بن الجراح به       (٤)أحمد أخرجه
 .قيس بن الربيع، عن عبد الملك بن عمير به

 ، بنحـوه (٩) ابن أبي عاصمو بنحوه، (٨)الدارمي بنحوه، و(٧) بمثله، وأحمد(٦)وأخرجه ابن ماجه
 (١٣) وابـن عـدي     بنحوه، (١٢) وابن قانع   بمثله، (١١)، والطحاوي  بنحوه (١٠)وأبو يعلى الموصلي  

من طريق عبد الملك بن عميـر،       ) عشرتهم( بنحوه،   (١٥)والبيهقي  بنحوه، (١٤)، وأبو نعيم  بنحوه
 . مرفوعاً-رضي اهللا عنهما-ن عمرِو بن حريث، عن َأخيه سعيد بنِ حريثع
 

 
 

                                                 

  .]٣/٢٧٤[النهاية في غريب الحديث واألثر )   ١(
 .وكيع بن الجراح:   هو )٢(
 .٢٤٩٠ ح رقم ]٨٣٢/ ٢ [مثْله في ثَمنَه يجعْل ولَم عقَارا باع من بابرهون، ، كتاب السنن ابن ماجه  )٣(
 .١٨٧٣ ح رقم ]٣٦/ ٣١ [مسند أحمد   )٤(
 .١٦٥٠ ح رقم ]١٨٩/ ٣ [مسند أحمد   )٥(
 .٢٤٩٠ ح رقم ]٨٣٢/ ٢ [لهمثْ في ثَمنَه يجعْل ولَم عقَارا باع من باب، كتاب الرهون، سنن ابن ماجه  )٦(
 .١٥٨٤٢ ح رقم ]١٦٦/ ٢٥ [مسند أحمد   )٧(
 .٢٦٦٧ ح رقم ]١٧١٣/ ٣ [مثْلها في ثَمنَها يجعْل فَلَم دارا باع فيمن: باب، كتاب البيوع، سنن الدارمي  )٨(
 .٧٠٩ ح رقم ]٣٤/ ٢ [اآلحاد والمثاني البن أبي عاصم  )٩(
 .١٤٥٨ح رقم ]٤٢/ ٣ [لى الموصليمسند أبي يع  )١٠(
 سـلَّطَ  تَاِلدا باع من "وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى" اِهللا رسوِل عن روِي ما مشْكِل بيانِ باب،شرح مشكل اآلثار    )١١(

 .٣٩٤٩ح رقم ]١٠١/ ١٠ [تَاِلفًا علَيه اُهللا
 .]٢٦٥/ ١ [معجم الصحابة البن قانع  )١٢(
 .]٤٦٦/ ١ [الكامل في ضعفاء الرجال  )١٣(
 .٣٢٥٥ح رقم ]١٢٩٦/ ٣ [معرفة الصحابة ألبي نعيم  )١٤(
 .١١١٧٥ح رقم ]٥٥/ ٦ [الْعقَارِ بيعِ في جاء ما باب، كتاب البيوع، السنن الكبرى للبيهقي  )١٥(



 ٤٢٩

 
  :ددراسة رجال اإلسنا

 .(١)ضعيف: ، وهوإسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر بن جابر البجلي -
-      ير بن سمك بن علبد المقال   ويد بن جارية القرشي،   عرو، ويمـر   :  أبو عمت  أبـو ع ،

، )٣(مرتبة الثالثةالحيث ذكره ابن حجر في  وربما دلس، حفظه تغير ثقة: ، وهو (٢)هـ١٣٦
 الـدارمي   كما في رواية بالسماعصرح  قد  لالتي ال يصح حديثها إال بالتصريح بالسماع، و       

 .ن تدليسه فُأم كما في التخريج،وأبو نعيم
 
 . باقي رجال اإلسناد ثقات-
 

  :الحكم على الحديث
 :إسناده ضعيف، فيه

، وحـسين سـليم     (٤)وصيري ضعفه الب  والحديث،  ضعيف: إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر     -
  محمد بن ميمون، وقيس بن الربيع كما في التخريج، ولقد توبع من قبل،(٥)أسد
حـسن  : وعليه يرتقي الحديث إلى الحسن لغيره، والحديث حسنه شعيب األرنؤوط فقال          : قلت

 .(٧)، واأللباني(٦)بمتابعاته وشواهده
ثالثـتهم  (،  (١١)، والبزار (١٠) الطيالسي ، وأبو داود  (٩) أخرجه ابن ماجه   :(٨)وللحديث شاهد حسن  

 . مرفوعاً-رضي اهللا عنه-َأبِي عبيدةَ بنِ حذَيفَةَ، عن َأبِيه حذَيفَةَ بنِ الْيمانِمن طريق ) بنحوه
 

********** 

                                                 

 .]١٠٥: ص[تقريب التهذيب   )١(
 .]٣٧٠/ ١٨ [تهذيب الكمال في أسماء الرجال  )٢(
 ].٤١ ص [المدلسين طبقات   )٣(
 .]٨٧/ ٣ [مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه  )٤(
 .١٤٥٨ح رقم ]٤٢/ ٣  [حسين سليم أسد: ، بتحقيقمسند أبي يعلى الموصلي  )٥(
 .١٨٧٣ ح رقم ]٣٦/ ٣١ [ شعيب األرنؤوط: ، بتحقيقمسند أحمد   )٦(
 .]٤٢٧/ ٥[سلسلة األحاديث الصحيحة   )٧(
 .]١٠٥٥/ ٢ [يح الجامع الصغير وزيادتهصح  انظر  )٨(
 .٢٤٩١ ح رقم ]٨٣٢/ ٢ [مثْله في ثَمنَه يجعْل ولَم عقَارا باع من باب، كتاب الرهون، سنن ابن ماجه   )٩(
 .٤٢٤ ح رقم ]٣٣٩/ ١ [مسند أبي داود الطيالسي  )١٠(
 .٢٩٦٧ ح رقم ]٣٦٨/ ٧ [مسند البزار   )١١(



 ٤٣٠

 

 :قال ابن األثير رحمه اهللا
 بيـوتهِم  متَاع: وقيَل،  أرضهم َأراد »وتهمبي وعقَار ذَراريهم علَيهِم فَرد« الْحديثُ ومنْه) هـ( 

هاتوَأدو هيانَأويَل ،وقتاعه: وي متَذل لَا الَّذبي إالَّ يف اديقَار ،الَْأعكُلِّ وع ءشَي :هاري(١) .خ 

 
   )٢٢٥ (حديث رقمال

ر بـن   ضن غَيلَان، حدثَنَا النَّ   ا محمود ب  حدثَنَ": رحمه اهللا "قال اإلمام أبو إسحاق الحربي            
      َأبِيه نبِيبٍ، عح نب اسمثَنَا الْهِردٍل، حي(٢)شُم  هدج نع ،� :    وُل اللَّهسثَ رعرٍ    �بدب ننَةَ بييع 

    لَاما الِْإسجدو النَّاس لَمَأس ين(٣)ح    دي عنلَى بع مجفَه ،      الشُّقُوق احِ بِذَاتقَ النِّببٍ فَونْدنِ جب (٤)ي ،
 علَيهِم، فََأخَذُوا َأموالَهم حتَّى َأحضروها الْمدينَةَ عنْـد         (٥)فَلَم يسمعوا َأذَانًا عنْد الصبحِ، فََأغَاروا     

   اللَّه رِ    �نَبِينْبي الْعنب فُودفَقَالَتْ و ، :ُأخ            ـينح ينـشْرِكم ـرنِ غَييملـسم وَل اللَّهسا رذْنَا ي
، وعمـَل الْجـيشَ      ذَرارِيهم وعقَار بيوتهِم   علَيهم � رسوُل اللَّه    فَرد آذَان النَّعمِ،    (٦)خَضرمنَا

" : ، فَاستَحكَم علَيها، فَاستَعدى رسوُل اللَّه، فَقَاَل جدتي (٧)َأنْصافَ الَْأمواِل وجاء رجٌل ِإلَى زِربِيةَ     
همفَقَاَل"الْز هعم وهو بِه رم ِإنَّهرِ؟": ، ونْبي الْعنا َأخَا بي يرِكَل بَِأستَفْع َأن ا تُرِيد(٨)" م.  

 
 
 

                                                 

  .]٣/٢٧٤[ غريب الحديث واألثر النهاية في)  ١(
اإلصابة في تمييز الصحابة [جد الهرماس بن حبيب العنبري،، صحابي جليل، ثعلبة التميمي العنبري:  هو )٢(
٥٢٣/ ١[. 
)٣(   ا اإلسالمجد :           ءس كُلَّ شَيتُه وألْبت ظُلْما الليُل ِإذَا تَمجد نوكثُر، م شَاع َأي .  م عها أمرجود لَى ذَِلك : َأي

 .]١٠٢/ ٢النهاية في غريب الحديث واألثر [، صلح
 .]٩١/ ٣معجم البلدان [،اليمامةهي موضع ب: ذات الشقوق  )٤(
النهاية في غريب انظر [بغفلة،: النهب والوقوع على العدو بسرعة، وقيل:  أغاروا من اإلغارة وهي )٥(

 .]٣٩٤/ ٣الحديث واألثر 
طْع ِإحدى ُأذُنَيِ النَّاقَة، كَانَتْ سنَّةَ الْجاهلية، فَلَما جاء الِْإسلَام شَقُّوا الُْأذُنَينِ شَقا، ولَم يقْطَعوها قَ: الْخَضرمةُ  )٦(

غريب الحديث إلبراهيم [سَؤاِلهِم، وند َأيامهِم ِليعلَم من لَقيهم َأن قَد َأسلَموا، وكَانَتْ تلْك علَامةً بِِإسلَامهِم في
 .]١٠٠٢/ ٣الحربي 

الثَّوب الْموشَّى من : الزربِيةُو ِإعطَاءهم َأنْصافَ الَْأمواِل عمالَةً لَهم، :عمُل الْجيشِ: قَاَل النَّضر بن شُميٍل  )٧(
وف٤١٢/ ٢اآلحاد والمثاني البن أبي عاصم [،ص[. 

 .]٩٩٦-٩٩٥/ ٣[غريب الحديث إلبراهيم الحربي   )٨(



 ٤٣١

 
   :تخريج الحديث

 (٤) بنحوه، والطبراني(٣) مختصراً، وابن أبي عاصم  (٢) مختصراً، وابن ماجه   (١)أخرجه أبو داود  
 .من طريق النضر بن شميل به) خمستهم( مختصراً، (٥)والبيهقي مختصراً،

 

 :اإلسناددراسة رجال 

 :، وقال أبو حاتم   (٧)ال نعرفه :  معين وأحمد  ، قال ابن  (٦)التميمي العنبري   الْهِرماس بن حبِيب   -
 .(٩)أعرابي نكرة: ، وقال الذهبي(٨)جدهبوه والأابى، وال يعرف أعرشيخ 

 . مجهول:قال الباحث
 
: ، وقـال ابـن حجـر   (١٠)ال يعـرف : ، قال أبو حـاتم حبيب التميمي العنبريوهو   :أبـوه -

 .(١١)مجهول
 . مجهول:قال الباحث

 
 . باقي رجال اإلسناد ثقات-
 

  :الحكم على الحديث
 :إسناده ضعيف، فيه

 . (١٢)، ولم يتابعا، والحديث ضعفه األلبانيالنمجهو :وه، وأبالْهِرماس بن حبِيب -
 

********** 

                                                 

 .٣٦٢ ح رقم  ]٣١٤/ ٣[وغَيرِه الدينِ في الْحبسِ في باب، كتاب األقضية، سنن أبي داود  )١(
 .٢٤٢٨ ح رقم ]٨١١/ ٢ [والْملَازمة الدينِ في الْحبسِ باب، كتاب الصدقات، سنن ابن ماجه  )٢(
 .١٢٠٧ ح رقم ]٤١٢/ ٢ [المثاني البن أبي عاصماآلحاد و  )٣(
 .٧٨٤ ح رقم ]٣٠٩/ ٢٢ [المعجم الكبير   )٤(
 .١١٢٨٦ ح رقم ]٨٧/ ٦ [الْملَازمة في جاء ما باب، كتاب التفليس، السنن الكبرى للبيهقي  )٥(
 .] ١٦٢/ ٣٠ [تهذيب الكمال في أسماء الرجال  )٦(
 .]١١٨/ ٩ [الجرح والتعديل   )٧(
 . المرجع السابق نفسه )٨(
 .]٣٣٤/ ٢ [الكاشف  )٩(
 .]١١٨/ ٩ [الجرح والتعديل   )١٠(
 .]١٥٢:  ص[تقريب التهذيب  )١١(
 .]٤٢٨/ ٥ [صحيح وضعيف سنن ابن ماجة  )١٢(



 ٤٣٢

 
 

  :قال ابن األثير رحمه اهللا
 أصل  أراد :وقيَل ،بِالْفَتْحِ هو: وقيَل ،شَيء كلِّ أصُل: بِالضم هو »العقْر الماِل خير« وفيه) س(

 (١) .نَماء لَه ماٍل

 
   .  ر عليه بنفس لفظة ابن االثير، وعثرت عليه بلفظ مقاربلم أعث، )٢٢٦ (حديث رقمال

، (٣)حـدثَنَا َأبـو ُأسـامةَ     ، (٢)حدثَنَا عثْمان ": رحمه اهللا "قال اإلمام أبو إسحاق الحربي             
 عنِ النَّبِي ، �هبيرةيد بنِ عن سو، عن ِإياسِ بنِ زهيرٍ، عن مسلمِ بنِ بديٍل، َأخْبرني َأبو نَعامةَ

  .(٥)" (٤) مهرةٌ مْأمورةٌخَير الْماِل" :  قال�
   :تخريج الحديث

 ،(٩)األصـبهاني نعـيم   ، وأبو   (٨)في مسنده  ، وأبو محمد الحارث   (٧)، وأحمد (٦)أخرجه ابن سعد   
ابـن أبـي    أخرجـه   من طريق روح بن عبادة، و     ) ستتهم بنحوه (،  (١١)، والبغوي (١٠)والبيهقي

، (١٤)، وابـن قـانع  (١٣)، وأخرجـه الـدوالبي  زهير بـن هنَيـد   بنحوه، من طريق     (١٢)عاصم
، (١٦)ابن األعرابي من طريق عبد الوارث بن سعيد، وأخرجه        ) ثالثتهم بنحوه (،  (١٥)والطبراني

                                                 

  .]٣/٢٧٤[النهاية في غريب الحديث واألثر )   ١(
 .]٣٨٦: صتقريب التهذيب [،أبو الحسن ،عثمان بن محمد بن إبراهيم :   هو )٢(
 .حماد بن سلمة:   هو )٣(
 .]٣٥٠/ ١غريب الحديث للقاسم بن سالم [، الْكَثيرة النِّتَاجوهي: هرة الْمْأمورة  الم )٤(
 .]٨٠/ ١ [غريب الحديث إلبراهيم الحربي   )٥(
 .]٧٩/ ٧ [الطبقات الكبرى    )٦(
 .١٥٨٤٥ ح رقم  ]١٧٢/ ٢٥ [مسند أحمد    )٧(
 .٤٢٢ ح رقم ]٤٨٨/ ١[الْماِل من يقْتَنَى فيما باب، كتاب البيوع، مسند الحارث   )٨(
 .]١٤٠٠/ ٣ [معرفة الصحابة ألبي نعيم   )٩(
 [حيـوان  َأو عقَار َأو ، عرض ولَه ، ماٌل لَه ما: حلَفَ من باب، كتاب األيمان،    السنن الكبرى للبيهقي    )١٠(

 .٢٠٠٢٩ ح رقم ]١٠٩/ ١٠
 .٢٦٤ ح رقم]٣٨٧/ ١٠ [ِللْجِهاد الْخَيِل اتِّخَاذ باب، كتاب السيروالجهاد، شرح السنة  )١١(
 .١٢١٦ ح رقم ]٤٢٤/ ٢ [اآلحاد والمثاني البن أبي عاصم  )١٢(
 .١٢٠٦ ح رقم ]٦٨٦/ ٢الكنى واألسماء للدوالبي   )١٣(
 .]٢٩٥/ ١ [معجم الصحابة البن قانع  )١٤(
 .٦٤٧٠ ح رقم ]٩١/ ٧[المعجم الكبير  )١٥(
 .٤٨٨ ح رقم ]٢٧٠/ ١ [معجم ابن األعرابي  )١٦(



 ٤٣٣

  روح  وزهير   :أربعتهم( من طريق حماد بن سلمة،      ) كالهما بنحوه (،  (١)والقضاعي في المسند  
 .عن أبي نعامة العدوي به) وعبد الوارث وحماد

 
 : رجال اإلسناددراسة

، تفرد ابن سعد (٢)ويد بن هبيرة ، العدوي البصرِيعمرو بن عيسى بن س:  واسمهعامةَن أبوَ -
، (٧)، والنـسائي  (٦)، والعجلي (٥)اختلط قبل موته  : ، وأحمد وقال  (٤)ووثقه ابن معين  ،  (٣)بتضعيفه

ال : ، وقال أبو حـاتم    (٩) قيل تغير بآخره  : ، ووثقه الذهبي وقال   (٨)بان في الثقات  وذكره ابن ح  
 .(١١)صدوق اختلط: ، وقال ابن حجر(١٠)بأس به

 .(١٢)ثقة، اختلط آخر عمره، وسماع حماد بن سلمة منه قبل االختالط :قال الباحث
 

 أبي هريرة وإياس   عن    يروي شيخ: وقال ذكره ابن حبان في الثقات        العدوي، يلدب بن مسلم-
 .(١٣)ابن زهير

 .مقبول :قال الباحث

يعد فـي   : ، وقالوا  زرعة و وأب ،أبو حاتم  عنه البخاري، و   ، سكت طلحة أبو ،هيرز بن ياسإ-
 .(١٥)، وذكره ابن حبان في الثقات(١٤)البصريين

 .يعتبر حديثه :قال الباحث
-س  ي صحبته، وذكره ابـن     ، مختلف ف   العدوي : وقيل ،العبدي بيرة بن عبد الحارث   ويد بن ه

ن لَـه   َإ : يقَال :، وقال ابن حجر   (١٦)يروي الْمراسيل : حبان في الثقات قسم كبار التابعين، وقال      
                                                 

 .١٢٥١ ح رقم ]٢٣١/ ٢ [مسند الشهاب  )١(
 .]١٨٠/ ٢٢ [تهذيب الكمال في أسماء الرجال  )٢(
 .]٢٥٦/ ٧[الطبقات الكبرى  )٣(
 .]٢٥١/ ٦ [الجرح والتعديل) ٤(
 .]٢٥١/ ٦الجرح والتعديل ، و٤٩/ ٣ العلل ومعرفة الرجال ألحمد رواية ابنه عبد اهللانظر[  )٥(
 .]١٨١/ ٢ [الثقات  معرفة  )٦(
 .]١٨١/ ٢٢ [تهذيب الكمال في أسماء الرجال  )٧(
 .]٢٢٦/ ٧ [الثقات   )٨(
 .]٨٥/ ٢ [الكاشف  )٩(
 .]٢٥٢/ ٦ [الجرح والتعديل   )١٠(
 .]٤٢٥:  ص[تقريب التهذيب  )١١(
 .]٢٨٠: ص[طاالغتباط بمن رمي من الرواة باالختال انظر )١٢(
 .]٤٠٠/ ٥ [الثقات   )١٣(
 .]٢٧٩/ ٢الجرح والتعديل  ، و ٤٣٨/ ١التاريخ الكبير  انظر  )١٤(
 .]٣٦/ ٤[الثقات   )١٥(
 .]٣٢٣/ ٤ [الثقات   )١٦(



 ٤٣٤

 عن زهير، بن إياس عن نعامة، أبي عن ، والحديث من طريق عبد الوارث بن سعيد       (١)صحبة
 .-لَّموس علَيه اُهللا صلَّى- النبي عن بلغني: قال هبيرة، بن سويد

 :قال هبيرة، بن سويد عن زهير، بن إياس عن نعامة، أبي عن ومن طريق روح بن عبادة،      
 لـم  -"اإلصابة "في الحافظ نقله فيما -منده ابن وقال،  (٢)-وسلَّم علَيه اُهللا صلَّى- النبي سمعت

غلط :  وعقب أبو حاتم بقوله    ،(٣)عبادة بن روح إال ،-وسلَّم علَيه اُهللا صلَّى- النبي سمعت: يقل
خـاص  ، وذكره ابن حجر في القـسم األول ال        (٤)تابعي ليست له صحبة    ، سويد روح بن عبادة  

بتراجم الذين وردت صحبتهم بطريق الرواية عنهم أو عن غيرهم، مهمـا كانـت الطريـق                
 .(٥)صحيحة أو حسنة أو ضعيفة

 . مرسل- اهللا عليه وسلمصلى- هو من كبار التابعين، وحديثه عن النبي:قال الباحث
 
 . باقي رجال اإلسناد ثقات-
 

  :الحكم على الحديث
 :، فيهإسناده ضعيف

 .مقبول، ولم يتابع:  العدوييلدب بن مسلم-
 . مرسلة-صلى اهللا عليه وسلم-فسويد بن هبيرة تابعي، روايته عن النبي: اإلرسال-

 .(٧)رجاله ثقات: ول، واكتفي الهيثمي بالق(٦)والحديث ضعفه شعيب األرنؤوط
 
 
 

********** 
 
 

                                                 

 .]٦٣٠/ ١ [تعجيل المنفعة  )١(
 .]٦٨١/ ٢ [االستيعاب في معرفة األصحاب انظر  )٢(
 .]١٩١/ ٣ [اإلصابة في تمييز الصحابة  )٣(
 .]٢٣٣/ ٤ [الجرح والتعديل   )٤(
 .]١٩١/ ١ [اإلصابة في تمييز الصحابة  )٥(
 .١٥٨٤٥ ح رقم  ]١٧٢/ ٢٥ : [، بتحقيقمسند أحمد  )٦(
 .]٢٥٨/ ٥ [مجمع الزوائد ومنبع الفوائد  )٧(



 ٤٣٥

  :قال ابن األثير رحمه اهللا
 َأي: يعقر سبع كُلُّ وهو »العقُور الكَلْب منْها وعد والحرم، الحلِّ في يقْتَلن خَمس« وفيه) هـ(

: والعقُور ،السبعية في الشْتراكها كَلْبا سماها ،والذِّئب والنّمر، كاألسد، ويفْتَرس، ويقْتُل يجرح
نية منأب الَغَةب(١) .الْم 

 
   )٢٢٧ (حديث رقمال

، (٣)، عن شُعبةَ  (٢)حدثَنَا َأبو بكْرِ بن َأبِي شَيبةَ، حدثَنَا غُنْدر       ": رحمه اهللا "قال اإلمام مسلم          
سمعتُ : حدثَنَا محمد بن جعفَرٍ، حدثَنَا شُعبةُ، قَالَ      : ، قَالَا (٥)ابن بشَّارٍ ، و (٤)ح وحدثَنَا ابن الْمثَنَّى   

: "  َأنَّه قَـالَ �، عنِ النَّبِي  -رضي اُهللا عنْها  -قَتَادةَ، يحدثُ عن سعيد بنِ الْمسيبِ، عن عاِئشَةَ         
سقُ،   خَماسفَو قْتَلْنمِ   يرالْحلِّ وي الْحف  :  قَعالَْأب ابالْغُرةُ، ويةُ،   (٦)الْحالْفَْأرو ،   قُـورالْع الْكَلْـبو ،

     .(٧) "والْحديا 
   :تخريج الحديث

 شهاب الزهري، وأخرجه مسلم     نمن طريق اب  ) كالهما بنحوه (،  (٩)، ومسلم (٨)أخرجه البخاري 
عن عروة بن الزبير، عـن      )  الزهري وهشام  :كالهما(روة،  ، من طريق هشام بن ع     (١٠)بنحوه
 . مرفوعاً-رضي اهللا عنها-عائشة

 
 :دراسة رجال اإلسناد

  . جميع رجال اإلسناد ثقات-

********** 

                                                 

  .]٣/٢٧٥[النهاية في غريب الحديث واألثر )   ١(
 .]٤٧٢: تقريب التهذيب ص[محمد بن جعفرالهذلي، :  هو )٢(
 .شعبة بن الحجاج:  هو )٣(
 .محمد بن المثنى: هو  )٤(
 .محمد بن بشار:   هو)٥(
 .]١٤٥/ ١النهاية في غريب الحديث واألثر .[ ما خَالَطَ بياضه لون آخرهو: اَألبقَع   )٦(
 ِلحلْقـه،  الْفديـة  ووجوبِ َأذًى، بِه كَان ِإذَا ِللْمحرِمِ الرْأسِ حلْق جوازِ باب ، كتاب الحج،    صحيح مسلم    )٧(

 .١١٩٨ ح رقم ]٨٥٦/ ٢ [قَدرِها وبيانِ
 .١٨٢٩ ح رقم ]١٣/ ٣ [الدواب من المحرِم يقْتُُل ما باب، كتاب الحج، صحيح البخاري   )٨(
 ِلحلْقـه،  الْفديـة  ووجوبِ َأذًى، بِه كَان ذَاِإ ِللْمحرِمِ الرْأسِ حلْق جوازِ باب ، كتاب الحج،    صحيح مسلم    )٩(

 .١١٩٨ ح رقم ]٨٥٦/ ٢ [قَدرِها وبيانِ
 .المرجع السابق نفسه   )١٠(



 ٤٣٦

 

 :قال ابن األثير رحمه اهللا 
لما وصفَهما  : َلقي» (٢) عقيران في النَّار   (١)إن الشمس والْقَمر نُوران   «وفي حديث كَعبٍ    ) س(

    ِلهي قَوف باحةالَى بالستَع اللَّه:»    ونحبسي ي فَلَك(٣)»كُلٌّ ف         ـذِّبعي النَّارِ يعلهما فجي ر َأنَّهأخْب ثُم 
حكَى ذَِلك َأبو موسى وهو كَمـا         عقيران، (٤)زمنانبهما أهلها بحيث ال يبرحانها صارا كََأنَّهما        

(٥) .اهتر 

 
 . -ثوران–مقاربلم أعثر عليه بنفس لفظة ابن االثير، وعثرت عليه بلفظ ، )٢٢٨(حديث رقمال

 حدثَنَا درستُ، عن يزِيد بنِ َأبان الرقَاشـي،         ":رحمه اهللا "قال اإلمام أبو داود الطيالسي            
ِإن الشَّمس والْقَمر ثَورانِ عقيرانِ في      :"  �َل النَّبِي   قَا:  قَالَ �، رفَعه ِإلَى النَّبِي     �عن َأنَسٍ 

  .(٦)" نارال
 

   :تخريج الحديث

 درستُمن طريق ) ثالثتهم بنحوه(، (٩)، وابن عدي(٨) والطحاوي،(٧) يعلى الموصلي وأبأخرجه  
 . بهبن زيادا

حماد بن سلمة، عن يزيد بن       في العظمة بنحوه، من طريق       (١٠) الشيخ األصبهاني  وأبوأخرجه  
 .أبان به

 

                                                 

 .]١٧٧/ ٤فيض القدير [وروي بنون وهو تصحيفثوران عقيران، :  قال المناوي )١(
)٢(  هيبذي النَّارِ تَعا فهِمنبِكَو ادرالْم سلَيا بِذَِلكم، متَهادبع وا َأنلَمعا ِلينْيي الدا فمهدبعي كَان نيتٌ ِلمكتَب نَّهلَكو 

هما فَِإن ِللَّه  لَا يلْزم من جعلهِما في النَّارِ تَعذيب:، وقيل ِإنَّهما خُلقَا من النَّارِ فَُأعيدا فيها : وقيَل،لَهما كَانَتْ باطلًا
 فَلَا تَكُون ذَِلك نم اللَّه ا شَاءمذَابِ والْع آلَات نآلَةً ما وذَابِل النَّارِ عِلَأه ا ِلتَكُونهرغَيةٌ وارجحلَاِئكَةٌ وي النَّارِ مف

 .]٣٠٠/ ٦فتح الباري البن حجر انظر[هي معذَّبةً
 .]٣٣: يةآ[األنبياء سورة  )٣(
 .]٣٦٢٧/ ٩ [،للمال القاريمرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح[،زمنَانِ، يعني لَا يجرِيانِ  )٤(
  .]٣/٢٧٥[النهاية في غريب الحديث واألثر )  ٥(
 .٢٢١٧ ح رقم ]٥٧٤/ ٣ [مسند أبي داود الطيالسي  )٦(
 .٤١١٦ ح رقم ]١٤٨/ ٧ [مسند أبي يعلى الموصلي  )٧(
 .١٨٤ ح رقم ]١٧١/ ١ [رح مشكل اآلثارش  )٨(
 .]٥٧٧/ ٣ [الكامل في ضعفاء الرجال  )٩(
 .]١١٥٩/ ٤[ العظمة ألبي الشيخ األصبهاني)١٠(



 ٤٣٧

 
 :دراسة رجال اإلسناد

 .(١)ضعيف: أبويحيى:  َأبو الحسن، ويقال،القشيري: ، ويقالبن زياد العنبري هو ا:درستُ-
 .(٢)ضعيف:  ، َأبو عمرو البصرِييزيد بن أبان الرقاشي-
 

  :الحكم على الحديث
 :إسناده ضعيف، فيه

 .ضعيف، تابعه حماد بن سلمة كما في التخريج: ادبن زي درستُ -
 .ضعيف، لم يتابع: يزيد بن أبان -

 .(٥)، واأللباني(٤)، وحسين سليم أسد(٣)والحديث ضعفه الهيثمي
 بلفظ   (٦) أخرجه البخاري  وللحديث شاهد - سالشَّم  رالقَمانِ وركَوم موي ةاميمـن   مغاير -الق ،

 . مرفوعاً-رضي اللَّه عنْه- عبد الرحمنِ، عن َأبِي هريرةَ بنِ سلَمةَ يَأبطريق 

********** 

  :قال ابن األثير رحمه اهللا
﴿قَصي) هـ(﴾عف هفَتلَّى صص اللَّه هلَيع لَّمسقَتْ ِإنِ« وته انْفَريصقق  عِإلَّـا  فَـرتَركهـا  و« 

 أطْـراف  وإدخال. اللَّي: وأصُل العقْص . المضفُور من نحو وهو قُوص،المع الشَّعر: العقيصة
 ،شـعره  يعقـص  يكُـن  لَم ِلَأنَّه »عقيقَته« والمشهور. رِواية في جاء  هكَذَا ،ُأصوله في الشَّعر

 (٧) .ولَم يفْرقْها اِلهاح علَى تركها وِإلَّا نَفْسها ذَات من انْفَرقَت ِإنِ والْمعنَى

 
 .١٣٦، سبق تخريجه، وبيان معانيه، في الحديث رقم )*(

********** 
                                                 

تقريب ، و٤٨٠/ ٨ تهذيب الكمال في أسماء الرجال ، و٣٨:  للنسائي صينالضعفاء والمتروكانظر[  )١(
 .]٢٠١: التهذيب ص

تهذيب الكمال في أسماء و ،٣٧٣/ ٤الضعفاء الكبير ، و٢٥١/ ٩حاتم الجرح والتعديل البن أبي انظر[  )٢(
 .]٥٩٩: تقريب التهذيب ص، و٦٤/ ٣٢الرجال 

 .]٣٩٠/ ١٠[مجمع الزوائد ومنبع الفوائد   )٣(
 . ٤١١٦ ح رقم ]١٤٨/ ٧ [حسين سليم أسد : ، بتحقيقمسند أبي يعلى الموصلي  )٤(
 .]٥٠٣:  ص[ضعيف الجامع الصغير وزيادته  )٥(
 .٣٢٠٠ ح رقم ]١٠٨/ ٤ [بِحسبانٍ والقَمرِ الشَّمسِ صفَة باب، كتاب بدء الخلق، صحيح البخاري  )٦(
  .]٣/٢٧٥[النهاية في غريب الحديث واألثر )  ٧(



 ٤٣٨

 :قال ابن األثير رحمه اهللا
نْهميثُ ودام حم(١)ض»قَ ِإندن ذُو صتَييصقالع خُلندنَّةَ لَيتَين»الْجيصقتثنيةُ:الع يصق(٢) .ةالع 

  )٢٢٩ (حديث رقمال

: ، عنِ ابنِ ِإسـحاقَ، قَـالَ      (٤)، حدثَنَا َأبِي  (٣) حدثَنَا يعقُوب  ":رحمه اهللا "قال اإلمام أحمد          
   دمحى مثَندـاسٍ              احبنِ عاِهللا ب دبلَى عوبٍ ميكُر نرِ، عيبلَى آِل الزوعٍ، مفينِ نُوب ِليدالْو ن(٥)ب ،

  نع   دباسٍ  عبنِ عـا             -رضي اهللا عنهما  -اِهللا بكْـرٍ لَمنِ بب دعي سنةَ، َأخَا بلَبثَع نب اممض َأن ،
 عن فَراِئضِ الِْإسالمِ من الصالة وغَيرِها، فَعد علَيه الصلَوات الْخَمس  �َأسلَم، سَأَل رسوَل اِهللا     

  هِنلَيع زِدي ـا                 لَمفَلَم ،هلَياُهللا ع مرا حم هلَمَأع ثُم ،تيالْب جح ثُم ،انضمر اميص كَاةَ، ثُمالز ثُم ،
ال بِه، لَا َأزِيـد و    َأشْهد َأن لَا ِإلَه ِإال اُهللا، وَأشْهد َأنَّك رسوُل اِهللا، وسَأفْعُل ما َأمرتَني              : فَرغَ قَالَ 

وُل اِهللا :  قَاَل،َأنْقُصسلَّى، فَقَاَل رو نَّةَ: " �ثُمخُِل الْجدنِ يتَييصققْ ذُو الْعدصي (٦)  "ِإن.  
   :تخريج الحديث

من طريق  ) ثالثتهم بنحوه مطوالً  ( في دالئل النبوة،     (٩)، والبيهقي (٨)، والحاكم (٧)أخرجه البزار 
 .الوليد بن نويفع بهمحمد بن إسحاق، عن محمد بن 

) أربعتهم بنحوه(، (١٣)، وأبو نعيم األصبهاني(١٢)، وابن شبة (١١)، والدارمي (١٠)وأخرجه أبو داود  
  بن كُهيل، عن كريب مولى من طريق محمد بن إسحاق، عن محمد بن الوليد بن نويفع وسلمة

 . بهابن عباس 
 

                                                 

 كان،  الكوفةنسك، كان حسن المسألة، وجيز العبارة، ام بن ثعلبة السعدي من بني سعد بن بكرضم: هو  )١(
سنة تسع هجري : ، سنة خمس هجري، وقيلالمدينة "وسلم عليه اهللا صلى" اهللا رسول على وقدم ديةالبا ينزل

 .]٣٩٥/ ٣اإلصابة في تمييز الصحابة انظر[وهو األرجح، 
  .]٣/٢٧٥[النهاية في غريب الحديث واألثر )  ٢(
 .]٦٠٧: تقريب التهذيب ص[،يعقوب بن إبراهيم بن سعد:  هو )٣(
 .]٨٩: تقريب التهذيب ص [بن سعد بن إبراهيم،إبراهيم :  هو )٤(
 .]٤٦١: تقريب التهذيب ص[،كريب بن أبي مسلم الهاشمي:  هو )٥(
 .٢٢٥٤ ح رقم ]١١٨/ ٤ [مسند أحمد   )٦(
 .٥٢١٩ ح رقم ]٣٨٥/ ١١ [مسند البزار   )٧(
 .]٥٤/ ٣ [المستدرك على الصحيحين   )٨(
/ ٥"[وسلَّم علَيه اُهللا صلَّى" اِهللا رسوِل علَى ثَعلَبةَ بنِ ضمامِ قُدومِ ابب،كتاب المغازي،   دالئل النبوة للبيهقي  )  ٩(

٣٧٤[. 
 .٤٨٧ ح رقم ]١٣٢/ ١ [الْمسجِد يدخُُل الْمشْرِك في جاء ما باب، كتاب الصالة، سنن أبي داود  )١٠(
 .٦٧٨ ح رقم ]٥١٦/ ١ [والصلَاة وءالْوض فَرضِ باب، كتاب الطهارة، سنن الدارمي  )١١(
 .]٥٢١/ ٢ [الْوفُود، باب تاريخ المدينة البن شبة  )١٢(
  .]٢٧٦/ ١ [تاريخ أصبهان   )١٣(



 ٤٣٩

  :دراسة رجال اإلسناد

 حـسن  ،صـدوق : وهـو ، (١)سبقت ترجمتـه : سارمحمد بن إسحاق بن ي  هو   : ابن إسحاق  -
، التي ال بد أن يـصرح        ذكره ابن حجر في الرابعة من طبقات المدلسين        ، مدلس، وقد  الحديث

 . من شيخه في الحديثفيها بالسماع، ولقد صرح بالسماع
 

: ارقُطْنيوقَال الد ،  (٢)الثقات"ذكره ابن حبان في كتاب      ،  ويفع القرشي محمد بن الوليد بن نُ     -
 . (٥)مقبول: ، وقال ابن حجر(٤)وثق: ، قال الذهبي(٣) بهيعتبر

 . مقبول:قال الباحث
 
 . باقي رجال اإلسناد ثقات-

 
  :الحكم على الحديث

 : ، فيهضعيفإسناده 
 .، وقد توبع كما في التخريجمقبول: ويفعمحمد بن الوليد بن نُ -

، (٦)، والحديث صححه الحاكم، ووافقـه الـذهبي       لغيرهالحسن  وعليه يرتقي الحديث إلى     : قلت
 .(٩)واأللباني، (٨)، وحسنه شعيب األرنؤوط(٧)والهيثمي

، مـن   -بذكر قصة ذو العقيصتين دون ذكر اسـمه       - بنحوه   (١٠)وللحديث شاهد أخرجه مسلم   
ناني، عطريق ثابت الباِلكنِ مَأنَسِ ب مرفوعاً- رضي اهللا عنهما-ن . 

 

********** 

 

                                                 

 .٢١ انظر حديث رقم  ١)(
 .]٤٢٠/ ٧ [الثقات   )٢(
 .]٦٢:  ص[سؤاالت البرقاني للدارقطني   )٣(
 .]٢٢٨/ ٢ [الكاشف  )٤(
 .]٥١١:  ص[تقريب التهذيب  )٥(
 .]٥٤/ ٣[المستدرك على الصحيحين  )٦(
 .]٢٩٠/ ١ [مجمع الزوائد ومنبع الفوائد  )٧(
 .٢٢٥٤ ح رقم ]١١٨/ ٤ [   شعيب األرنؤوط:، بتحقيقمسند أحمد  )٨(
 .]٣٩٠/ ٢ [أبي داود سنن صحيح   )٩(
 .١٢ ح رقم ]٤١/ ١ [لدينِا وشَراِئعِ بِاِهللا الِْإيمانِ بيانِ في باب، كتاب اإليمان، صحيح مسلم  )١٠(



 ٤٤٠

  :ال ابن األثير رحمه اهللاق
نْهميثُ ودنِ حاسٍ اببي« علِّي الَّذصي هْأسرقُوص وعي مصلّي كَالَّذي وهمكْتُوف و« أراد ِإذَا َأنَّه 
ه كَانا شعرنْشُورقط ملَى سضِ عالَْأر نْدجود عطَى السعفي هباحص جود ثوابِإذَاه،  ب السكَ وان 

 يقَعان لَا ألنَّهما اليدين، المشْدود وهو بالمكْتُوف، وشَبهه يسجد، لَم ما معنَى في صار معقُوصاً
 (١) .السجود في الَْأرضِ علَى

  )٢٣٠ (حديث رقمال

َأخْبرنَا عبد اِهللا بن وهبٍ،      حدثَنَا عمرو بن سواد الْعامرِي،       ":رحمه اهللا "قال اإلمام مسلم          
، حدثَه َأن كُريبا مولَى ابنِ عباسٍ، حدثَه عن عبد اِهللا بنِ (٢)َأخْبرنَا عمرو بن الْحارِث، َأن بكَيرا    

        ،ارِثالْح ناِهللا ب دبَأى عر اسٍ، َأنَّهبع  عم هْأسرلِّي وصيا       قُوصفَلَم ،لُّهحَل يعفَج فَقَام اِئهرو نم 
" :  يقُولُ �ِإنِّي سمعتُ رسوَل اِهللا     : ما لَك ورْأسي؟ فَقَالَ   : انْصرفَ َأقْبَل ِإلَى ابنِ عباسٍ، فَقَالَ     

  .(٣)" الَّذي يصلِّي وهو مكْتُوفٌِإنَّما مثَُل هذَا، مثَُل 
   : الحديثتخريج

 . تفرد به مسلم دون البخاري-
 :دراسة رجال اإلسناد

  . جميع رجال اإلسناد ثقات-

********** 

  :قال ابن األثير رحمه اهللا
نْهميثُ ودب حت« حاطجتاب فأخْرالك نها مقَاصع« ا، َأيفَاِئرِهع ضمة جيصقع ة  َأوقْـصع، 
 (٤) .الوجه والَْأوُل الذَّوائب، َأطْرافُ بِه تُعقَص يالَّذ الخيط هو: وقيَل

    )٢٣١ (حديث رقمال

، حـدثَنَا عمـرو بـن       (٥) حدثَنَا علي بن عبد اللَّه، حدثَنَا سفْيان       ":رحمه اهللا "اإلمام البخاري قال  
َأخْبرني عبيد اللَّه بن َأبِي رافعٍ،      : حسن بن محمد، قَالَ   الرني  َأخْب: دينَارٍ، سمعتُه منْه مرتَينِ قَالَ    

" :  َأنَا والزبير، والمقْداد بن اَألسود، قَـالَ       �بعثَني رسوُل اللَّه    : ، يقُولُ �سمعتُ عليا   : قَاَل
                                                 

  .]٢٧٦-٣/٢٧٥[النهاية في غريب الحديث واألثر )   ١(
 .]١٢٨: تقريب التهذيب ص[،كير بن عبد اهللا بن األشجب:   هو )٢(
 في سِالرْأ وعقْصِ والثَّوبِ الشَّعرِ كَفِّ عن والنَّهيِ السجود، َأعضاء باب، كتاب الصالة،    صحيح مسلم    )٣(

لَاة٤٩٢ ح رقم ]٣٥٥/ ١ [الص. 
  .]٣/٢٧٦[النهاية في غريب الحديث واألثر )   ٤(
 .سفيان بن عيينة:   هو )٥(



 ٤٤١

 ، فَانْطَلَقْنَـا    "، ومعها كتَاب فَخُذُوه منْهـا     (٢)، فَِإن بِها ظَعينَةً   (١)انْطَلقُوا حتَّى تَْأتُوا روضةَ خَاخٍ    
ما : ، فَقَالَتْ الكتَابتَعادى بِنَا خَيلُنَا حتَّى انْتَهينَا ِإلَى الروضة، فَِإذَا نَحن بِالظَّعينَة، فَقُلْنَا َأخْرِجِي             

، فََأتَينَـا بِـه     فََأخْرجتْه من عقَاصـها    َأو لَنُلْقين الثِّياب،     الكتَابلَتُخْرِجِن  : امعي من كتَابٍ، فَقُلْنَ   
   وَل اللَّهسكَّـةَ                  �رـِل مَأه ـنم ينشْرِكالم نةَ ِإلَى ُأنَاسٍ ملْتَعنِ َأبِي ببِ باطح نم يهفَِإذَا ف ،

يا رسوَل  : ، قَالَ "يا حاطب ما هذَا؟   ": �، فَقَاَل رسوُل اللَّه     � رسوِل اللَّه    يخْبِرهم بِبعضِ َأمرِ  
 في قُريشٍ، ولَم َأكُن من َأنْفُسها، وكَان من معك من (٣)اللَّه، الَ تَعجْل علَي ِإنِّي كُنْتُ امرًأ ملْصقًا

  ابقَر ملَه اجِرِينهبِ              المالنَّـس ـنم ي ذَِلكتُ ِإذْ فَاتَنببفََأح ،مالَهوَأمو يهِملا َأهبِه ونمحكَّةَ ياتٌ بِم
                 دعا بِالكُفْرِ بالَ رِضا، واددتالَ ارا ولْتُ كُفْرا فَعمي، وتابا قَربِه ونمحا يدي مهنْدذَ عَأتَّخ َأن ،يهِمف

اِإلس  وُل اللَّهسالَمِ، فَقَاَل ر� :"قَكُمدص لَقَد"رمـذَا  : ، قَاَل عنُقَ هع رِبي َأضنعد وَل اللَّهسا ري
: ِإنَّه قَد شَهِد بدرا، وما يدرِيك لَعلَّ اللَّه َأن يكُون قَد اطَّلَع علَى َأهِل بدرٍ فَقَـالَ                : " المنَافق، قَالَ 

 تُ لَكُمغَفَر فَقَد ْئتُما شلُوا مم(٤)"  اع.  
   :تخريج الحديث

  بنحوه، من طريق(٦) بنحوه، من طريق قتيبة بن مسلم، وأخرجه كذلك(٥)أخرجه البخاري 
ي بكر بـن ابـي شـيبة         بنحوه، من طريق أب    (٧) عبد اهللا بن الزبير الحميدي، وأخرجه مسلم      

عن سفيان بـن    ) يبة والحميدي و أبو بكر بن أبي شيبة وزهير        قت: أربعتهم(وزهير بن حرب،    
 .عيينة به

 
 :دراسة رجال اإلسناد

 . جميع رجال اإلسناد ثقات-

********** 

                                                 

معجـم  [ حمراء األسد مـن المدينـة،         من قربالروضة خاخ، ب  : موضع بين الحرمين، ويقال له    :   خاخ   )١(
 ]٣٣٥/ ٢البلدان 

غريب الحديث للقاسم بن  [، وِإنَّما سميت الْمرَأة ظَعينَة ِلَأنَّها تركبه، علَيه كّل جمل يركب ويعتَمل:الظَّعينةَ  )٢(
 .]٤٣٧/ ٤سالم 

 .]٢٤٩/ ٤النهاية في غريب الحديث واألثر [،هو الرجل المقيم في الحي، ولَيس منْهم بنَسب: الملْصق  )٣(
 .٣٠٠٧ ح رقم ]٦٠-٥٩/ ٤ [الجاسوسِ باب، كتاب الجهاد والسيرن صحيح البخاري   )٤(
 .٤٢٧٤ح رقم ]١٤٥/ ٥ [الفَتْحِ غَزوة باب  نفس المرجع السابق، كتاب المغازي،  )٥(
/ ٦ "[١: الممتحنـة "} َأوِلياء وعدوكُم عدوي تَتَّخذُوا الَ {باب  نفس المرجع السابق، كتاب تفسير القرآن،          )٦(

 .٤٨٩٠ ح رقم ]١٤٩
 اُهللا رضي الرضوانِ بيعة َأهِل الشَّجرة َأصحابِ فَضاِئِل من باب، كتاب فضائل الصحابة،     صحيح مسلم    )٧(

منْه٢٤٩٤ ح رقم ]١٩٤١/ ٤ [ع. 



 ٤٤٢

 :قال ابن األثير رجمه اهللا
 »جلْحـاء  ولَـا  عقْـصاء  فيهـا  لـيس  بأظْالَفهـا  فَتَطـُؤه « الزكَاة مانعِ حديث وفي )هـ(

 (١) .القرنين الملْتَوِية:العقْصاء

 .١٢٦سبق تخريجه، وبيان معانيه، في الحديث رقم ، )*(

********** 

  :قال ابن األثير رحمه اهللا
 كالصنَّارة ملْوِية َأي»عقيفَة شَوكة لَها (٣)مفَلْطَحة (٢)حسكَةٌ وعلَيه«الْقيامة حديث في﴿عقَفَ﴾

(٤) 

   )٢٣٢ (حديث رقمال
حدثَنَا يحيى بن بكَيرٍ، حدثَنَا اللَّيثُ بن سعد، عن خَاِلـد           ": رحمه اهللا "        قال اإلمام البخاري  

، عن عطَاء بـنِ يـسارٍ، عـن َأبِـي سـعيد             (٥)بنِ يزِيد، عن سعيد بنِ َأبِي هالٍَل، عن زيد        ا
رِي؟ قَالَ         قُ:  قَالَ ،�الخُدةاميالق مونَا يبى رْل نَره وَل اللَّهسا رلْنَا ي : "    ةْؤيي رف ونارْل تُضه

فَِإنَّكُم الَ تُضارون في رْؤية ربكُم يومِئذ، ِإلَّا        " : الَ، قَالَ : ، قُلْنَا "الشَّمسِ والقَمرِ ِإذَا كَانَتْ صحوا؟    
ِليذْهب كُلُّ قَومٍ ِإلَى ما كَانُوا يعبدون، فَيذْهب        : ينَادي منَاد : "  ثُم قَالَ  "ن في رْؤيتهِما  كَما تُضارو 

              ،هِمـتآِله عم ةكُلِّ آِله ابحَأصو ،هِمثَانَأو عثَانِ ماَألو ابحَأصو ،يبِهِملص عيبِ ملالص ابحَأص
 تَّى ياتٌ         حرغُبفَاجِرٍ، و َأو رب نم ،اللَّه دبعي كَان نقَى م(٦)ب         ـنَّمهـْؤتَى بِجي تَابِ، ثُمِل الكَأه نم 

    ودهقَاُل ِللْيفَي ،ابرا سكََأنَّه ضر؟ قَالُوا   : تُعوندبتَع ا كُنْتُمم :      فَي ،اللَّـه ناب ريزع دبقَـالُ كُنَّا نَع :
تُم؟ قَالُوا         كَذَبونا تُرِيدفَم ،لَدالَ وةٌ وباحص ِللَّه كُني قَـالُ      : ، لَمنَا، فَييقتَـس َأن وا،  : نُرِيـدباشْـر

لمسيح ابن اللَّه،   كُنَّا نَعبد ا  : ما كُنْتُم تَعبدون؟ فَيقُولُون   : فَيتَساقَطُون في جهنَّم، ثُم يقَاُل ِللنَّصارى     
: نُرِيد َأن تَـسقينَا، فَيقَـالُ     : كَذَبتُم، لَم يكُن ِللَّه صاحبةٌ، والَ ولَد، فَما تُرِيدون؟ فَيقُولُون         : فَيقَاُل

           رب نم اللَّه دبعي كَان نقَى مبتَّى يح ،نَّمهي جف اقَطُونتَسوا فَيباشْر     ـمقَاُل لَهفَاجِرٍ، فَي ـا  :  َأوم
   قُولُون؟ فَيالنَّاس بذَه قَدو كُمبِسحـا   : يينَادنَا معـمِإنَّا سو ،موالي هنَّا ِإلَيم جوَأح ننَحو ،مقْنَاهفَار

                                                 

  .]٣/٢٧٦[النهاية في غريب الحديث واألثر )   ١(
)٢(   هيد صلبَ:يحسكة ود٨٥/ ٢ قتيبة غريب الحديث البن[،  شوك ح[. 
 .]٤٧١/ ٣النهاية في غريب الحديث واألثر [،الَّذي فيه عرض واتِّساع هو :المفَلْطَح   )٣(
  .]٣/٢٧٦[النهاية في غريب الحديث واألثر )   ٤(
 .زيد بن أسلم:    هو )٥(
 .]٣٣٧/ ٣النهاية في غريب الحديث واألثر [قي، َأيِ البوا:   غبرات )٦(



 ٤٤٣

فَيْأتيهِم الجبار في صورة غَيرِ : ظر ربنَا، قَاَلِليلْحقْ كُلُّ قَومٍ بِما كَانُوا يعبدون، وِإنَّما نَنْتَ: ينَادي
َأنْتَ ربنَا، فَالَ يكَلِّمه ِإلَّا اَألنْبِياء،      : َأنَا ربكُم، فَيقُولُون  : صورته الَّتي رَأوه فيها َأوَل مرة، فَيقُولُ      

الساقُ، فَيكْشفُ عن ساقه، فَيسجد لَه كُلُّ مْؤمنٍ،        : ةٌ تَعرِفُونَه؟ فَيقُولُون  هْل بينَكُم وبينَه آي   : فَيقُوُل
 واحـدا، ثُـم     (١)ويبقَى من كَان يسجد ِللَّه رِياء وسمعةً، فَيذْهب كَيما يسجد، فَيعود ظَهره طَبقًا            

  رِ فَيسْؤتَى بِالْجي     نَّمهج يرظَه نيُل بع؟ قَالَ     : ، قُلْنَا "جرسا الجمو ،وَل اللَّهسا رةٌ : " يـضحد(٢)م 
، تَكُون بِنَجد، يقَاُل    لَها شَوكَةٌ عقَيفَاء   مفَلْطَحةٌ حسكَةٌ، و (٥) وكَالَِليب (٤) خَطَاطيفُ علَيه،  (٣)مزِلَّةٌ
  .(٧)....." ف وكَالْبرق وكَالريحِ،، المْؤمن علَيها كَالطَّر(٦)السعدان: لَها

   :تخريج الحديث

من طريق حفص بن ميسرة، عن زيد بن أسلم         ) كالهما بنحوه (،  (٩)، ومسلم (٨)أخرجه البخاري 
رضي اهللا  - بنحوه، من طريق يحيى بن عمارة، عن أبي سعيد الخدري          (١٠)وأخرجاه كذلك ،  به
 . مرفوعاً-نهع

 :دراسة رجال اإلسناد

أصله :  َأبو العالء المصرِي، مولى عروة بن شييم الليثي، ويقال         ،سعيد بن َأبي هالل الليثي    -
، وذكره ابن حبان    (١٣)، والعجلي (١٢)، وثقه ابن سعد   (١١)بعدها: ، وقيل ـه١٣٥، ت   من المدينة 
 .(١٤)في الثقات

                                                 

)١(   لَـى                 : قالطَّبون عرة، فَلَـا يقْـدهم كُلُّه كالفَقَارة الواحدار فَقارص َأنَّه رِيدقَة، يرِ، واحدتُها طَبفَقار الظَّه
 .]١١٤/ ٣النهاية في غريب الحديث واألثر [، السجود

 .]٢٤٧/ ٢غريب الحديث للخطابي [أي زلقة ال تثبت عليها قدم،:   مدحضة )٢(
 .]٣١٠/ ٢النهاية في غريب الحديث واألثر [،َأراد أنَّه تزلَقُ علَيه األقْدام ولَا تَثْبتُ: الْمزلَّةُ   )٣(
 وهي حديدة حجناء كالمحجن منعقفة وكل منعقف معوج الطّرف خطَّاف ،واحداها خطَّاف: خطاطيف   )٤(
 .]٢٣١:  ص[تفسير غريب ما في الصحيحين البخاري ومسلم[،
 .]١٩٥/ ٤النهاية في غريب الحديث واألثر [،حديدة معوجة الرأس: وبالكَلُّ   )٥(
 .]٢١٦/ ٣لسان العرب [هو نبات شوكي،:   السعدان )٦(
: القيامـة "} نَاظرةٌ ربها ِإلَى نَاضرةٌ يومِئذ وجوه{: تَعالَى اللَّه قَوِل باب، كتاب التوحيد،    صحيح البخاري    )٧(

 .٧٤٣٩ ح رقم ]١٣٠-١٢٩ /٩ "[٢٣
/ ٦ ["٤٠: النـساء "} ذَرة مثْقَـالَ  يظْلم الَ اللَّه ِإن{: قَوِله باب  نفس المرجع السابق، كتاب تفسير القرآن،    )٨(

 .٤٥٨١ ح رقم ]٤٤
 .١٨٣ح رقم ]١٦٧/ ١ [الرْؤية طَرِيق معرِفَة باب، كتاب اإليمان، صحيح مسلم   )٩(
، كتاب  صحيح مسلم ، و ٦٥٦ح رقم   ]١١٥/ ٨ [والنَّارِ الجنَّة صفَة باب، كتاب الرقاق،    يح البخاري صح)  ١٠(

 .١٨٤ح رقم ]١٧٢/ ١ [النَّارِ من الْموحدين وِإخْراجِ الشَّفَاعة ِإثْبات باباإليمان، 
 .]٩٤/ ١١ [تهذيب الكمال في أسماء الرجال  )١١(
 .]٥١٤/ ٧[ى الطبقات الكبر  )١٢(
 .]٤٠٥/ ١ [الثقات  معرفة  )١٣(
 .]٣٧٤/ ٦ [الثقات   )١٤(



 ٤٤٤

، (٦)والذهبي ،(٥)، والخطيب (٤) وابن عبد البر   ،(٣)والبيهقي ،(٢)الدارقطنيو ،(١)بن خزيمة ووثقه ا 
 ما أدري : ، وقال أحمد  (٩) صدوق :الساجيو ،(٨) أبو زرعة  وقال،  (٧)ال بأس به  : وقال أبو حاتم  

، ورد ابـن    (١١)ليس بـالقوى  : قال ابن حزم وحده   ، و (١٠)األحاديث في يخلط! حديثه؟ شيء أي
 .(١٢)ه سلفاًالبن حزم في تضعيف صدوق لم أر: حجر بقوله
 .ثقة: قال الباحث

 

يذكر أنه أرسل عـن     ، ولم    (١٣)، ثقة مرسل  هـ١٣٦، ت   ، أبو ُأسامة  زيد بن أسلم القرشي    -
 .  (١٤)عطاء بن  يسار

 . باقي رجال اإلسناد ثقات-

 
 

********** 
 
 
 
 

 

                                                 

 .]٩٥/ ٤ [تهذيب التهذيب   )١(
 .]٧٣/ ٢ [سنن الدارقطني   )٢(
 .]٣٧٠/ ٢ [معرفة السنن واآلثار   )٣(
 .]١٦٧١/ ٤ [االستيعاب في معرفة األصحاب   )٤(
 .]٩٥/ ٤ [تهذيب التهذيب   )٥(
 .]١٦٢/ ٢ [ميزان االعتدال   )٦(
 .]٧١/ ٤ [الجرح والتعديل    )٧(
 .]٣٦١/ ٢ [الضعفاء ألبي زرعة الرازي في أجوبته على أسئلة البرذعي    )٨(
 .]٩٥/ ٤ [تهذيب التهذيب   )٩(
 .]٤٥:  ص[سؤاالت االثرم ألحمد بن حنبل  )١٠(
 .]١٦٢/ ٢ [ميزان االعتدال  )١١(
 .]٢٤٢:  ص[تقريب التهذيب  )١٢(
 .]٢٢٢: تقريب التهذيب ص، و١٢/ ١٠مال في أسماء الرجال تهذيب الكانظر)  [١٣(
 .]١٧٨: جامع التحصيل ص، و٦٣: المراسيل البن أبي حاتم صانظر )  [١٤(



 ٤٤٥

 :قال ابن األثير رحمه اهللا
 ،المولود عنِ تُذْبح الَّتي الذبيحةُ: العقيقَة »لحسينوا الْحسنِ عنِ عقَّ َأنَّه« فيه] هـ[ ﴾  عقَقَ ﴿

 (١) .حلْقُها يشَق ألنَّها عقيقَة، ِللذَّبِيحة وقيَل ،والقَطْع الشَّقُّ: العقِّ وأصل

    )٢٣٣ (حديث رقمال

ـ      ": رحمه اهللا "قال اإلمام أبو داود            ب اللَّه دبرٍ عمعو مثَنَا َأبدح       ـدبثَنَا عـدـرٍو، حمع ن
ارِث(٢)الْو  وبثَنَا َأيدةَ  (٣)، حكْرِمع ناسٍ   (٤)، عبنِ عنِ ابرضي اهللا عنهما  -، ع-  ، "ـوَل   َأنسر 

 نِ �اللَّهيسالْحنِ، وسنِ الْحقَّ عشًاعشًا كَب(٥)  "  كَب . 
 

   :تخريج الحديث

 بمثله، (٧)، من طريق حاتم بن وردان، والخطيب-فظ كبشين كبشينبل- بنحوه(٦)أخرجه النسائي
 .عن أيوب به)  حاتم وحفص:كالهما(من طريق حفص بن عمر، 

 بمثله، من طريق محمد بن عمر العقدي،        (٩)ابن الجارود و  في النفقة،  (٨) ابن أبي الدنيا   وأخرجه
من طريق عبد اهللا بـن      ) ه بنحو ثالثتهم(،  (١٢)، والبيهقي (١١) والطبراني ،(١٠)وأخرجه الطحاوي 

 .عن عبد الوارث بن سعيد به)  محمد بن عمر وعبد اهللا بن عمرو:كالهما(عمرو، 
 . بنحوه، من طريق سفيان الثوري، عن عكرمة به(١٣)وأخرجه أبو نعيم األصبهاني

   :دراسة رجال اإلسناد

 . جميع رجال اإلسناد ثقات-

 
                                                 

  .]٣/٢٧٦[النهاية في غريب الحديث واألثر )   ١(
 .عبد الوارث بن سعيد بن ذكوان:   هو )٢(
 .أيوب بن أبي تميمة:   هو )٣(
 .باسعكرمة مولى ابن ع:   هو )٤(
 .٢٨٤١ ح رقم ]١٠٧/ ٣ [في الْعقيقَة باب، كتاب الضحايا، سنن أبي داود   )٥(
 .٤٢١٩ ح رقم ]١٦٥/ ٧ [الْجارِية عنِ يعقُّ كَم، كتاب العقيقة، باب سنن النسائي   )٦(
 .]٣٨٥/ ١١ [تاريخ بغداد    )٧(
 .٤٦ ح رقم ]١٨٦/ ١ [وِلَادته عنْد بِه يصنَع وما الْمولُود عنِ الْعقيقَة  باب،العيال البن أبي الدنيا)   ٨(
 .٩١١ ح رقم ]٢٢٩:  ص[الْعقيقَة في جاء ما  باب،المنتقى البن الجارود   )٩(
/ ٣ [شَاتَانِ َأو شَاةٌ هو هْل سابِعه يوم الذَّكَرِ الْمولُود عنِ يذْبح فيما مشْكِل بيانِ  باب،شرح مشكل اآلثار  )١٠(

 .١٠٣٩ح رقم ]٦٦
 .٢٥٦٧ ح رقم ]٢٨/ ٣ [المعجم الكبير   )١١(
 .١٩١٤١ ح رقم ]٦٩/ ١٤ [الْعقيقَة باب، كتاب الضحايا، معرفة السنن واآلثار  )١٢(
 .]١١٦/ ٧ [حلية األولياء وطبقات األصفياء   )١٣(



 ٤٤٦

  :الحكم على الحديث
 .(١)وهو األصح" كبشين كبشين " :في رواية النسائيو :لباني وقال وصححه األصحيح،إسناده 

********** 

 :قال ابن األثير رحمه اهللا
* نْهميثُ ودن الغُالم« الْحرتَهه (٢)ميقَتقيَل »بعق:نَاهعم أن اهم َأبرحةَ يه شَفَاعلَدِإذَا و  ـقَّ  لَـمعي 

نْه(٣) ع 

  )٢٣٤ (حديث رقمال

َأخْبرنَا علي بن مسهِرٍ، عن     : حدثَنَا علي بن حجرٍ قَالَ    ": رحمه اهللا "قال اإلمام الترمذي          
   مٍ، علسنِ ميَل باعمةَ   ِإسرمس ننِ، عسالح قَالَ � ن  :     وُل اللَّـهسقَاَل ر� :"    نتَهـرم الغُلَـام

هيقَتقنْبِعع حذْبي هْأسلَقُ رحيى، ومسيابِعِ، والس موي ه ". 
 عروبـةَ،  َأبِي بن سعيد َأخْبرنَا: قَاَل هارون بن يزِيد حدثَنَا: قَاَل الخَلَّاُل علي بن الحسن حدثَنَا
نةَ، عنِ قَتَادنِ، عسالح نةَ عرمنِ سبٍ، بنْدنِ جع النَّبِي � هوذَا: نَحيثٌ هدح نسح  يحـحص 

 يتَهيـأْ  لَم فَِإن السابِعِ، يوم العقيقَةُ الغُلَامِ عنِ يذْبح َأن يستَحبون العلْمِ َأهِل عنْد هذَا علَى والعمُل
موابِعِ يالس موفَي ابِعالر ،شَرع فَِإن لَم ْأييقَّ تَهع نْهع موي ادح ،شْرِينعقَالُوا وزُِئ لَا: وجـي  يف 

يقَةقالع نم ا ِإلَّا الشَّاةزُِئ مجي يف ةيح(٤) .اُألض  
   :تخريج الحديث

ـ ، و (٨)، وابن ماجـه   (٧)، والنسائي (٦)، والترمذي (٥)أخرجه أبو داود    فـي    داود الطيالـسي   وأب
 ، (١٢)والدارمي ،(١١)، وأحمد(١٠) في مصنفهابن أبي شيبة، و(٩)مسنده

                                                 

 .]٣٤١ /٦[صحيح وضعيف سنن أبي داود    )١(
النهاية [،َأن العقَيقَة الزِمةٌ لَه لَا بد منْها، فَشَبهه في لُزومها لَه وعدم انْفكاكه منْها بالرهن في يد المرتَهن   )٢(

 .]٢٨٥/ ٢في غريب الحديث واألثر 
  .]٣/٢٧٧[النهاية في غريب الحديث واألثر )   ٣(
 .١٥٢٢ ح رقم ]١٠١/ ٤ [الْعقيقَة من باب، ، كتاب األضاحيسنن الترمذي   )٤(
 .٢٨٣٧ ح رقم ]١٠٦/ ٣ [الْعقيقَة في باب،الضحايا كتَاب،سنن أبي داود   )٥(
 .١٥٢٢ ح رقم ]١٠١/ ٤ [الْعقيقَة من باب، كتاب األضاحي، سنن الترمذي   )٦(
 .٤٢٢٠ ح رقم ]١٦٦/ ٧[يعقُّ؟ متَى، كتاب العقيقة، سنن النسائي    )٧(
 .٣١٦٥ ح رقم ]١٠٥٦/ ٢ [الْعقيقَة باب، كتاب الذبائح، سنن ابن ماجه   )٨(
 .٩٥١ ح رقم]٢٢٦/ ٢ [مسند أبي داود الطيالسي   )٩(
 .٢٤٢٣٨ ح رقم ]١١٣/ ٥ [رآها من الْعقيقَة في، كتاب العقيقة، مصنف ابن أبي شيبة  )١٠(
 .٢٠٠٨٣ رقم   ح]٢٧١/ ٣٣ [مسند أحمد   )١١(
 .٢٠١٢ ح رقم ]١٢٥١/ ٢ [الْعقيقَة في السنَّة باب، كتاب األضاحي، سنن الدارمي  )١٢(



 ٤٤٧

متابعـاً  -من طريق قتادة بن دعامـة     ) جميعهم بنحوه (،  (٣)، والحاكم (٢)، والطبراني (١)والبزار
 .، عن الحسن البصري به-إلسماعيل بن مسلم

   :دراسة رجال اإلسناد

 .(٤) لحديثعيف اض:  َأبو ِإسحاق البصرِيِإسماعيل بن مسلم مكي،-
 

-الحسن ب بِ أَ ن ي الحنِس الب رِصثقة فقيه :  وهو ،ي،   وذكره ابـن    (٥)ا ويدلس  وكان يرسل كثير ،
، التي ال يضر تدليسها، وكذلك إرساله ال يضر،         )٦(حجر في الطبقة الثانية من طبقات المدلسين      

 السماع، قـول    ، ومما يدلل على صحة    (٧)-رضي اهللا عنه  -ألنه لم يرسل عن سمرة بن جندب      
 .(٨)"من سمرةَ بنِ جنْدبٍ": ممن سمع حديثَ العقيقَة؟  فَقَاَل: سئل الحسن: البخاري في صحيحه

 . باقي رجال اإلسناد ثقات-
  :الحكم على الحديث

 : فيه،ضعيف  األولسنادهإ
 . ي التخريجضعيف الحديث، ولقد تابعه قتادة بن دعامة، كما ف:  إسماعيل بن مسلم-

ثم أورد الترمذي بعده إسناداً آخر صحيحاً، وهذا ديدن اإلمام الترمذي في علم العلـل، لبيـان    
 .ق ومقارنة صحيحها بسقيمهاالطر
ـ ، وشـعيب األر   (٩) وعليه فإن الحديث بمجمله صحيح، حيث صححه الذهبي        :قلت ، (١٠)ؤوطن

 .(١١)واأللباني

********** 
 

                                                 

 .٤٥٤٩ ح رقم ]٤٠٨/ ١٠ [مسند البزار   )١(
 .٦٨٣١ ح رقم ]٢٠١/ ٧ [المعجم الكبير   )٢(
 .]٢٣٧/ ٤ [المستدرك على الصحيحين   )٣(
/ ٣تهذيب الكمال في أسماء الرجال ،و١٩٨/ ٢ لالجرح والتعدي، و٩١/ ١الضعفاء الكبير للعقيلي انظر[  )٤(

 .]١١٠: تقريب التهذيب ص، و١٩٨
 .]١٦٠:  ص[تقريب التهذيب)  ٥ (

 ].٢٩ص [طبقات المدلسين   )٦(

 .]٣١:  ص[المراسيل البن أبي حاتم  انظر )٧(
 .]٨٥/ ٧ [العقيقَة في بِيالص عنِ اَألذَى ِإماطَة باب، كتاب العقيقة، صحيح البخاري   )٨(
 .]٢٣٧/ ٤ [المستدرك على الصحيحين    )٩(
 .٢٠٠٨٣ ح رقم  ]٢٧١/ ٣٣ [ شعيب األرتؤوط : ، بتحقيقمسند أحمد  )١٠(
 .]١٢٠٨/ ٢ [األلباني: ، بتحقيقمشكاة المصابيح  )١١(



 ٤٤٨

 

  :قال ابن األثير رحمه اهللا
*ونْهيثُ مدالْح »ئل َأنَّهنِ سيقَة عققُوق ُأحب لَا: فَقَاَل العالع«  يهف سهين لَيرِ تَويقَة ِلَأمقلَا العو 

 علَـى  جريـاً  والذَّبِيحة، كالنَّسيكَة منْه، بأحسن تُسمى َأن وأحب االسم، كَرِه وِإنَّما لَها، ِإسقاطٌ
: أمـه  بطْـن  مـن  الْمولُود رْأسِ علَى يخرج الَّذي للشَّعر  ويقَالُ ،القَبيح تَغيير اِلاسمِ  يف عادته

 (٢) .منْه قّةتمش المذبوحة والشاة ،أصالً الشعر (١)الزمخشري وجعل، تُحلق عقيقَة، ألنَّها

  )٢٣٥ (حديث رقمال

سمعتُ عمرو بن   :  عن داود بنِ قَيسٍ قَالَ     ":رحمه اهللا "اني الصنع عبد الرزاق قال اإلمام           
     هدج نع ،َأبِيه نثُ عدحبٍ، ييِئَل:  قَالَ �(٣)شُعس    وُل اللَّهس؟ فَقَالَ   � ريقَةقنِ الْعع :"  بلَا ُأح

من َأحـب   " : للَّه، نَسَألُك عن َأحدنَا يولَد لَه، فَقَالَ      يا رسوَل ا  :  قَالُوا -كََأنَّه كَرِه اِلاسم  - "الْعقُوقُ
   .(٥)" ، وعلَى الْجارِية شَاةٌ(٤)منْكُم َأن ينْسك عن ولَده فَلْيفْعْل، علَى الْغُلَامِ شَاتَانِ مكَافََأتَانِ

 
   :تخريج الحديث

 بمثلـه،   (٩) بمثلـه، وأحمـد    (٨)ابن أبي شـيبة    بنحوه، و  (٧) بنحوه، والنسائي  (٦)أخرجه أبو داود  
 .من طريق داود بن قيس به) ستتهم(  بمثله، (١١) بمثله، والحاكم(١٠)والطحاوي

 

   :دراسة رجال اإلسناد

-عمر و بشُ ن عبِي نِ ب م حم نِد ب ع بد  نِ اهللا ب ع رِم نِو ب وهـو ،  (١٢) سبقت دراسـته   ،اص الع :
 .صدوق

                                                 

 .]١١/ ٣ [الفائق في غريب الحديث  )١(
  .]٣/٢٧٧[النهاية في غريب الحديث واألثر )  ٢(
 .، صحابي جليلعبد اللَّه بن عمرو بن العاص:  هو )٣(
 .] ١٠٣/ ٢غريب الحديث للقاسم بن سالم انظر[،شاتَينِ قَد سوي بينَهما، َأو مساوى بينَهماأي : مكَافََأتَانِ  )٤(
 .٧٩٦١ ح رقم ]٣٢٩/ ٤ [الْعقيقَة باب، كتاب العقيقة، مصنف عبد الرزاق الصنعاني  )٥(
 .٢٨٤٢ ح رقم ]١٠٧/ ٣ [الْعقيقَة في باب، كتاب الضحايا، سنن أبي داود   )٦(
 . ٤٢١٢ ح رقم ]١٦٢/ ٧ [، كتاب العقيقةسنن النسائي   )٧(
 .٢٤٢٤٤رقم  ح ]١١٤/ ٥ [والْجارِية الْغُلَامِ بين يسوى: قَاَل من، كتاب العقيقة، مصنف ابن أبي شيبة   )٨(
 .٦٨٢٢ ح رقم ]٤٢٠/ ١١ [مسند أحمد    )٩(
 يـومِ  فـي  بِالْمولُود يفْعُل ما يعني " الَْأذَى عنْه وَأميطُوا: " قَوِله مشْكِل بيانِ  باب ،شرح مشكل اآلثار     )١٠(

هابِع١٠٥٥ ح رقم ]٧٩/ ٣ [س. 
 .]٢٣٨/ ٤ [المستدرك على الصحيحين    )١١(
 .١٧١  انظر حديث رقم  )١٢(



 ٤٤٩

: ، وهـو  (١)، سبقت دراسته  شعيب بن محمد بن عبد اللَّه بن عمرو بن العاص         واسمه   : أبوه -
، وهو مدلس ذكره ابن حجر في المرتية الثانيـة التـي اليـضر              صدوق ثبت سماعه من جده    

 . تدليسها
 
  . باقي رجال اإلسناد ثقات-
 

  :الحكم على الحديث
 :إسناده حسن، فيه

 .صدوقان ولم يتابعا: وأبوه عمرو بن شعيب بن محمد، -
 .(٤)، واأللباني(٣)، وحسنه شعيب األرنؤوط(٢)والحديث صححه الحاكم ووافقه الذهبي

 
********** 

 
 

 :قال ابن األثير رحمه اهللا
 َأي »فَـرق  عقيقَتُه انْفَرقَتْ ِإنِ« -وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى- شَعره صفَة في الْحديثُ ومنْه) هـ(

 (٥) .المولُود بِشَعرِ تَشْبيها عقيقَة سمي شَعره،

 
 .١٣٦، سبق تخريجه، وبيان معانيه، في الحديث رقم )*(
 

********** 
 
 

                                                 

 .١٧١  انظر حديث رقم  )١(
 .]٢٣٨/ ٤ [المستدرك على الصحيحين    )٢(
 .٦٨٢٢ ح رقم ]٤٢٠/ ١١ [ شعيب األرنؤوط: ، بتحقيقمسند أحمد   )٣(
 .]٢١٣/ ٤ [سلسلة األحاديث الصحيحة    )٤(
  .]٣/٢٧٧[النهاية في غريب الحديث واألثر )   ٥(



 ٤٥٠

  :قال ابن األثير رحمه اهللا
يهفو »ى َأنَّهنَه نقُوق عهات عقَاُل »األمقَّ: يه عاِلدقُّه وعقُوقاً يع واقٌّ فَهِإذَا ع اه  آذَاهـصوع 

جخَرو هلَيع ،وهو دض وأصلُه ،بِه البِر نقِّ ما والقَطْعِ، الشَّقِّ: العِإنَّمو هات خَصاألم ِإنو كَان 
 (١) .القُبح في مزية األمهات فلعقُوق عظيما، الْحقُوق من ذَوِي وغَيرِهم الْآباء عقُوق

   )٢٣٦ (محديث رقال
، (٣)، عن منْصورٍ  (٢)حدثَنَا سعد بن حفْصٍ، حدثَنَا شَيبان     ": رحمه اهللا "قال اإلمام البخاري          

ِإن اللَّـه حـرم     : "  قَالَ �، عنِ النَّبِي    �، عنِ المغيرة بنِ شُعبةَ    (٥)، عن وراد  (٤)عنِ المسيبِ 
كُملَيع:  اتهقُوقَ اُألمع  اتها ونْعم(٦)، و ْأدو(٧)، و   لَكُم كَرِهو ،نَاتَؤاِل،    :  البةَ السكَثْرقَاَل، ويَل وق

    .(٨) "وِإضاعةَ الماِل 
   :تخريج الحديث

 بنحوه، من طريق عبـد      (١٠) بنحوه، من طريق عامر بن شُراحيل، وأيضاً       (٩)أخرجه البخاري 
 . الثقفي بهورادعن )  عامر وعبد الملك:كالهما(عمير، الملك بن 

 . بنحوه، من طريق جرير بن عبد الحميد، عن منصور بن المعتمر به(١١)وأخرجه مسلم
 

   :دراسة رجال اإلسناد

 . جميع رجال اإلسناد ثقات-

********** 

                                                 

  .]٣/٢٧٧[ الحديث واألثر النهاية في غريب)   ١(
 .]٢٦٩: تقريب التهذيب ص[،شيبان بن عبد الرحمن التميمي :   هو )٢(
 .منصور بن المعتمر:   هو )٣(
 .]٥٣٢: تقريب التهذيب ص[،المسيب بن رافع األسدي:   هو )٤(
 .]٥٨٠: تقريب التهذيب ص[،وراد الثقفى أبو سعيد:   هو )٥(
 وطَلَب ما لَا يستَحقُّ َأخْذَه ويحتَمُل َأن يكُون النَّهي عنِ السَؤاِل ِ،ما ُأمر ِإعطَاِئهبمنْع  والالنَّهيهو     )٦(

 .  ]٤٠٦/ ١٠ الباري البن حجر حفت[، مطْلَقًا
 .]١٤٣/ ٥النهاية في غريب الحديث واألثر [،بنت في التُّرابِ وهي حيةهو دفن ال: الوأد  )٧(
 .٥٩٧٥ ح رقم ]٤/ ٨ [الكَباِئرِ من الواِلدينِ عقُوقُ باب، كتاب األدب، صحيح البخاري   )٨(
 ح رقـم    ]١٢٠/ ٣ [الماِل ِإضاعة عن ينْهى ما باب  نفس المرجع السابق، كتاب اإلستقراض والديون،          )٩(

٢٤٠٨ 
 الَ مـا  وتَكَلُّـف  السَؤاِل كَثْرة من يكْره ما باب نفس المرجع السابق ، كتاب اإلعتصام بالكتاب والسنة،   )  ١٠(

يهنع٧٢٩٢ ح رقم ]٩٥/ ٩ [ي . 
 ح رقـم    ]١٣٤١/ ٣...[ حاجـة،  غَيرِ من الْمساِئِل كَثْرة عن النَّهيِ باب، كتاب الحدود،    صحيح مسلم   )١١(

٥٩٣. 



 ٤٥١

 :قال ابن األثير رحمه اهللا
نْهميثُ وداِئرِ حالْكَب »دنْ وعامقُوق هين عاِلدالو« قَدو رتَكَر هكْري ذف يثد(١) .الْح 

 
  )٢٣٧ (حديث رقمال

 حدثَني محمد بن الوِليد، حدثَنَا محمد بن جعفَرٍ، حـدثَنَا      ":رحمه اهللا "قال اإلمام البخاري          
ذَكَر رسوُل  : قَاَل �سمعتُ َأنَس بن ماِلك     : ه بن َأبِي بكْرٍ، قَالَ    حدثَني عبيد اللَّ  : ، قَالَ (٢)شُعبةُ
  اِئرِ فَقَالَ      �اللَّهنِ الكَبِئَل عس َأو ،اِئرقَتُْل النَّفْسِ،     : "  الكَبو ،بِاللَّه كنِ   الشِّرياِلـدقُـوقُ الوعو ،
وَأكْثَر ظَنِّي : قَاَل شُعبةُ" شَهادةُ الزورِ : قَوُل الزورِ، َأو قَالَ : باِئرِ؟ قَالَ َأالَ ُأنَبُئكُم بَِأكْبرِ الكَ   : فَقَاَل

  .(٣)" شَهادةُ الزورِ" : َأنَّه قَاَل
 

   :تخريج الحديث

 . بنحوه، من طريق محمد بن جعفر به(٤)أخرجه مسلم
 (٦)د الملك بن إبـراهيم، وكـذلك       بنحوه، من طريق وهب بن جرير، وعب       (٥)وأخرجه البخاري 

 بنحوه، من طريق خالد بـن       (٧)بنحوه، من طريق عبد الصمد بن عبد الوارث، وأخرجه مسلم         
 .عن شعبة بن الحجاج به) مد وخالدوهب وعبد الملك وعبد الص: أربعتهم(الحارث، 

 
   :دراسة رجال اإلسناد

  . جميع رجال اإلسناد ثقات-

********** 
 

 

                                                 

 . ]٣/٢٧٧[النهاية في غريب الحديث واألثر )  ١(
 .شعبة بن الحجاج:  هو )٢(
 .٥٩٧٧ ح رقم ]٤/ ٨ [الكَباِئرِ من الواِلدينِ عقُوقُ: باب، كتاب األدب، صحيح البخاري  )٣(
 .٨٨ ح رقم ]٩١/ ١ [وَأكْبرِها الْكَباِئرِ بيانِ باب، كتاب اإليمان، صحيح مسلم  )٤(
 .٢٦٥٣ ح رقم ]١٧١/ ٣ [الزورِ شَهادة في قيَل ما باب، كتاب الشهادات، صحيح البخاري  )٥(
 ح رقـم    ]٣/ ٩ "[]٣٢: المائدة"} َأحياها ومن{: تَعالَى اللَّه قَوِل باب نفس المرجع السابق، كتاب الديات،        )٦(

٦٨٧١. 
 .٨٨  ح رقم]٩١/ ١ [وَأكْبرِها الْكَباِئرِ بيانِ باب، كتاب اإليمان، صحيح مسلم  )٧(



 ٤٥٢

  :ر رحمه اهللاقال ابن األثي
 يـا  القَتْل ذُق أراد »عقَقُ ذُقْ: لَه فَقَاَل قَتيلًا بِحمزة مر سفيان َأبا إن« ُأحد حديثُ ومنْه) هـ(

 عـاقّ،  عـن  معـدول : وعقَق ،قُريش كُفَّار :يعني قَومك، من بدرٍ يوم قَتلْت كَما قومه، عاقَّ
 (١) .فَاسق من وفُسق، غَادرٍ، من كَغُدر، ة،ِللْمبالَغَ

 
  )٢٣٨ (حديث رقمال

 (٢)حدثَنَا ابن ِإدرِيس، حدثَنَا يوسفُ بن بهلُوٍل ": رحمه اهللا "قال اإلمام أبو إسحاق الحربي           
،  الـرمحِ  (٤) بِزج (٣) في شدقه  َل يضرِب فَجع، مر َأبو سفْيان بِحمزةَ   : " ، قال عنِ ابنِ ِإسحاقَ  ، 

    .(٥)  "ذُقْ عقَقُ: ويقُوُل
 

   :تخريج الحديث

 . تفرد به أبو إسحاق الحربي-
 

   :دراسة رجال اإلسناد

 لكنه مرسـٌل،    ، حسن الحديث  ،صدوق: وهو،  (٦)سبقت ترجمته :  محمد بن إسحاق بن يسار     -
 .-ليه وسلمصلى اهللا ع-عن النبي

 

  :الحكم على الحديث
 :إسناده ضعيف، فيه

 .-ليه وسلمصلى اهللا ع- النبيإلىمحمد بن إسحاق من بعد : نقطاع اإل-
   

********** 
 

                                                 

  .]٣/٢٧٧[النهاية في غريب الحديث واألثر )   ١(
 .]٢٩٥: تقريب التهذيب ص[، أبو محمد،عبد اهللا بن إدريس بن يزيد: هو   )٢(
 .]٤٥٣/ ٢النهاية في غريب الحديث واألثر [ الفم، جانب:الشدق   )٣(
)٤(   ج٢٩٦/ ٢النهاية في غريب الحديث واألثر [،النصِلهو : الز[. 
 .]٤٤/ ١ [عق: باب،غريب الحديث إلبراهيم الحربي   )٥(
 .٢١  انظر حديث رقم  ٦)(



 ٤٥٣

  :قال ابن األثير رحمه اهللا
عقَّـتْ َأي حملـت،     »  فعقَّتْ لَه فرسه كَان لَه كـأجرِ كَـذَا          مسلماً (١)من أطْرق «وفيه  ) هـ(

دواألجقال     : ولَا يقُوقٌ، وع فَهِي قَّتْ، بِالَْأِلفقٌّ: َأععم،  خْشَرِيمقَاَل الزقَاُل«: (٢) وـقُّ   : يقَّتْ تَعع
 (٣) .»عقَقاً وعقَاقاً، فَهِي عقُوقٌ، وَأعقَّت فَهِي معقٌّ

  )٢٣٩ (حديث رقمال

: حدثَنَا محمد بن حربٍ، قَالَ    : يد بن عبد ربه، قَالَ     حدثَنَا يزِ  ":رحمه اهللا "قال اإلمام أحمد          
         ينزورٍ الْهامَأبِي ع نع ،دعنِ سب داشر نع ،يديبثَنَا الزدشَةَ(٤)حَأبِي كَب ن(٥)، ع ـارِي(٦) الَْأنْم :

فَعقَّتْ  من َأطْرقَ مسلماً  : "  يقُولُ �ك، فَِإنِّي سمعتُ رسوَل اِهللا      َأطْرِقْني من فَرس  : َأنَّه َأتَاه فَقَالَ  
سالْفَر رِ، لَهكََأج لَه بِيِلكَاني سف هلَيَل عما حسفَر ينعب(٧)  "اِهللا  س.  

   :تخريج الحديث

أربعـتهم  (،  (١١)راني، والطب (١٠)، وابن حبان  (٩)ابن أبي عاصم  ، و (٨)أخرجه أبو إسحاق الحربي   
 . من طريق محمد بن حرب به) بنحوه

   :دراسة رجال اإلسناد

 . جميع رجال اإلسناد صحيح-
  :الحكم على الحديث

  .(١٢)، وصححه شعيب األرنؤوطصحيح إسناده
                                                 

 .]١٢٢/ ٣النهاية في غريب الحديث واألثر انظر[أي استعارته للتكاثر والتناسل،:   أطرق )١(
 .]١١/ ٣ [الفائق في غريب الحديث   )٢(
  .]٣/٢٧٨[النهاية في غريب الحديث واألثر )   ٣(
، ، نزلت الشامفي اليمنهذه النسبة إلى هوزن، وهو بطن من ذي الكالع من حمير،فتح الهاءب: لهوزني  ا )٤(
 ].٦٥٦ / ٥األنساب للسمعاني [
عمرو بن :  وقيل،اسمه سعد بن عمرو: قيلف ، صحابي جليل، مختلف في اسمه،أبو كبشة األنماري   )٥(

 .]١٧٣٩/ ٤معرفة األصحاب االستيعاب في [ ،عامر بن سعد:  وقيل ،عمر بن سعد:  وقيل،سعد
ذحج، موضع باليمن،   م أنمارلف وسكون النون وفتح الميم ، هذه النسبة إلىبفتح األ: ارينماأل   )٦(
 .]٩١/ ١اللباب في تهذيب األنساب ، ٢٢٢/ ١األنساب للسمعاني انظر[
 . ١٨٠٣٢ ح رقم ]٥٦٣/ ٢٩ [مسند أحمد   )٧(
 .]٤٣/ ١ [غريب الحديث إلبراهيم الحربي   )٨(
 . ٢٥١٨ ح رقم ]٤٦٤/ ٤ [اآلحاد والمثاني البن أبي عاصم   )٩(
 . ٤٦٧٩ ح رقم ]٥٣٤/ ١٠ [، كتاب السير، باب الخيلصحيح ابن حبان  )١٠(
 .١٨٦١ ح رقم ]٩٤/ ٣ [مسند الشاميين للطبراني  )١١(
 . ١٨٠٣٢ ح رقم ]٥٦٣/ ٢٩ [شعيب األرنؤوط: ، بتحقيقمسند أحمد  )١٢(



 ٤٥٤

  :قال ابن األثير رحمه اهللا
 مـن  َأنَّه علَى  حاِئٌل، :وقيَل ،لحام َأي »عقُوق فَرس معه رجل َأتَاه َأنَّه« الْحديثُ ومنْه) س(

 (١) .تَعالَى اللَّه شَاء ِإن َأنَّها ستَحمل أرادوا كََأنَّهم التَّفاؤل، من هو:  وقيَل،األضداد

 
  )٢٤٠ (حديث رقمال

، ثنـا   (٢)ان الْمصيصي  حدثَنَا محمد بن الْحسنِ بنِ كَيس      ":رحمه اهللا "قال اإلمام الطبراني          
           َأبِيه نةَ، علَمنِ ساسِ بِإي نارٍ، عمع نةُ بكْرِمفَةَ، ثنا عذَيو حوُل اِهللا    : ، قَالَ (٣)َأبسر ي  �كَانف 

 ،اءرمح ةٌلقُبجر هاءلَى ِإذْ جع قُوقسٍ عفَقَاَلفَر ،هرها مهعتْبَأنْتَ؟:  ي نوُل اِهللا":  قَاَلمسَأنَا ر" 
غَيب، ولَا يعلَم   ": فَمتَى نُمطَر؟ قَالَ  :  قَالَ "غَيب، ولَا يعلَم الْغَيب ِإلَّا اهللاُ     ": متَى الساعةُ؟ قَالَ  : قَاَل

فَـَأعطني  :  قَـالَ  "غَيب ِإلَّا اهللاُ  غَيب، ولَا يعلَم الْ   ": فَما في بطْنِ فَرسي؟ قَالَ    :  قَالَ "الْغَيب ِإلَّا اهللاُ  
، ثُم  "ِإنَّك لَن تَستَطيع الَّذي َأردتَ    ": � فََأخَذَه، فَسلَّه ثُم هذَّه، فَقَاَل رسوُل اِهللا         (٤)"ها": سيفَك؟ قَالَ 

  .(٥)"   فَغَمد السيفَ"في فََأقْتُلُهثُم آخُذُ سي، ِإن هذَا َأقْبَل، فَقَاَل آتيه فََأسَألُه ": قَاَل
 

   :تخريج الحديث

من طريق النضر بن محمد،     ) كالهما بنحوه (،  (٧)، والبيهقي في القضاء والقدر    (٦)أخرجه الحاكم 
 .عن عكرمة بن عمار به

 
   :دراسة رجال اإلسناد

-دمحم ننِ بسنِ الْحب يلنِ عب انسيكَيصيص(٨)صري صالحب :تفرد الدارقطني بقوله،  الم. 
  . ال بأس به:قال الباحث

 

                                                 

  .]٣/٢٧٨[ غريب الحديث واألثر النهاية في)  ١(
 .٣ سبق بيانها في الحديث رقم  )٢(
 .٣١سلمة بن عمرو بن األكوع، سبقت ترجمته حديث رقم :  هو )٣(
 .]٢٣٧/ ٥النهاية في غريب الحديث واألثر [،َأي خُذْ:  ها )٤(
 .٦٢٤٥ ح رقم ]١٨/ ٧ [المعجم الكبير  )٥(
 .]٧/ ١ [المستدرك على الصحيحين   )٦(
 "[١٥٣: األنعـام "} فَاتَّبِعوه مستَقيما صراطي هذَا وَأن{: وجلَّ عز اللَّه قَوِل  باب ،القضاء والقدر للبيهقي    )٧(

 .٣٠٤ ح رقم ]٢٣٤: ص
 .]٣٥٢/ ١٤ [علل الدارقطني   )٨(



 ٤٥٥

وكَـان  : ، وثقه ابن سعد وقـال (١)هـ٢٢٠، تموسى بن مسعود النهدي:  واسمه أبو حذيفة  -
، وذكره ابن حبان فـي الثقـات،        (٣)، والعجلي (٢) والثوري حسن الرواية عن عكْرِمةَ بنِ عمارٍ     

 .(٥)هل الصدقأمن هو : ، وقال أحمد(٤)خطَأربما َأ: وقال
 وكان أبـو    ،رجل صدوق معروف بالثوري، كان الثوري نزل بالبصرة على       : وقال أبو حاتم  

ف، وروى أبو حذيفـة  حصبا حذيفة في حوائجه، ولكن كان ي      أحذيفة معهم، فكان سفيان يوجه      
 عـن مؤمـل بـن       :تم أبو حا  وسئل،  (٦)لف حديث، وفى بعضها شئ    أعن سفيان بضعة عشر     

 :، وقال الحـاكم   (٧)قلهما خطأ أبو حذيفة   أ و ،في كتبهما خطأ كثير   : بى حذيفة فقال  أ و ،سماعيلإ
، وقال فـي موضـع      (٩)صدوق يصحف : ، وقال الذهبي  (٨) وهو كثير الْوهم   ، البخَارِي  له خرج
 وكـان   ،فظصدوق سيء الح  : ، وقال ابن حجر   (١٠)صدوق مشْهور من مشيخة البخَارِي    : آخر

 .(١١)يصحف
سين بن يحيى ئلوعن ميقع (١٢)بنداراً نإ: ، فقيل له  الكذب أهل من يكن لم: فَقَاَل ،هع يهقـال  ،ف 

، ومحمد بن بـشار     (١٤) التِّرمذي  وضعفه ،(١٣)مثله األرض ومن ملء  بندار من خير هو: يحيى
وقَـاَل َأبـو    ،  (١٦)ن َأكثر النَّاس خطأً    م كان:  أحمد وقَال،  (١٥)تركته ثم كثيراً عنْه كتبت: وقال

وقال ، (١٨) لَا أحدث عنه:وقَاَل ابن خُزيمة ،  (١٧) لَا يروي عنه من يبصر الحديث      :حفْص الفالس 
 . (١٩) فيه ضعف:ابن قانع

                                                 

 .]١٤٥/ ٢٩[تهذيب الكمال في أسماء الرجال    )١(
 .]٣٠٤/ ٧ [الطبقات الكبرى    )٢(
 .]٣٠٥/ ٢ [الثقات   معرفة  )٣(
 .]٤٥٩/ ٧ [الثقات    )٤(
 .]١٦٣/ ٨ [الجرح والتعديل    )٥(
 .  المرجع السابق نفسه )٦(
 .  المرجع السابق نفسه )٧(
 .]٢٧٤:  ص[سؤاالت الحاكم للدارقطني   )٨(
 .]٣٠٨/ ٢ [الكاشف    )٩(
 .]٦٨٧/ ٢ [المغني في الضعفاء   )١٠(
 .]٥٥٤:  ص[يبتقريب التهذ   )١١(
 .]٤٦٩: تقريب التهذيب ص[محمد بن بشار، ثقة،:   هو )١٢(
 .]٧٨/ ١ [ رواية ابن محرز-تاريخ ابن معين    )١٣(
 .٢٧٣٥ ح رقم ]٧٨/ ٥ [سنن الترمذي    )١٤(
 .  المرجع السابق نفسه )١٥(
 .]١٣٠:  ص[العلل ومعرفة الرجال ألحمد رواية المروذي وغيره    )١٦(
 .]٦٨٧/ ٢ [الضعفاءالمغني في    )١٧(
 .  المرجع السابق نفسه )١٨(
 .]٣٧١/ ١٠ [تهذيب التهذيب   )١٩(



 ٤٥٦

 ،(٢) وهو لين،كان يصحف : وقال الساجي،(١) كثير الوهم سيء الحفظ:وقال الحاكم أبو عبد اهللا
 . وهو كثير الوهم تكلموا فيه،وقال الدارقطني قد أخرج له البخاري

 . صدوق سيء الحفظ، أما رواية البخاري له، ففي المتابعات فقط:قال الباحث
 وإنما تكلموا في    ثقةٌ،: ، وهو (٣)سبقت دراسته  أبو عمار العجلي اليمامي،       عكرمة بن عمار،   -

اإلمام أحمد بصحة   عن إياس بن سلمة، وقد نص       نا هذا   حديثه عن يحيى بن أبي كثير، وحديث      
وكان حديثه    عكرمة بن عمار، مضطرب الحديث عن غير إياس بن سلمة،          :روايته عنه فقال  

    التي ال   (٥)إال أنه مدلس، فقد ذكره ابن حجر في المرتبة الثالثة         ،  (٤)اعن إياس بن سلمة صالح ،
 . فُأمن تدليسه في رواية الحاكم،ماعقد صرح بالسليقبل حديثها إال بالتصريح بالسماع، و

 . باقي رجال اإلسناد ثقات-
 

  :الحكم على الحديث
 : فيهحسن،إسناده 

صدوق سيء الحفظ، ولقد تابعه النضر بن محمد، كمـا فـي        :  أبو حذيفة موسى بن مسعود     -
 .التخريج

، (٦) لغيره، ولقد صـححه الحـاكم ووافقـه الـذهبي          صحيح وعليه يرتقي الحديث إلى ال     :قلت
 .  (٧)والهيثمي

 َأبِـي من طريـق     ،(٩) ومسلم  عطَاء بنِ يسار،   ، من طريق  (٨)وللحديث شاهد أخرجه البخاري   
متـى  "، بلفظ -بدون قول ابن األثير   - عطاء، وأبو زرعة   :كالهما(،  جرِيرٍ بنِ عمرِو بنِ زرعةَ
 . مرفوعاً-رضي اهللا عنه–عن َأبِي هريرةَ ") الساعة

********** 

                                                 

 .  المرجع السابق نفسه )١(
 .  المرجع السابق نفسه )٢(
 .٤٢  انظر حديث رقم  )٣(
 .]٣٧٩/ ١[العلل ومعرفة الرجال ألحمد رواية ابنه عبد اهللا    )٤(
 .]٤٢:  ص[طبقات المدلسين    )٥(
 .]٧/ ١ [رك على الصحيحين المستد   )٦(
 .]٢٢٧/ ٨ [مجمع الزوائد ومنبع الفوائد   )٧(
 [الساِئَل َأجاب ثُم الحديثَ فََأتَم حديثه، في مشْتَغٌل وهو علْما سِئَل من باب، كتاب العلمن    صحيح البخاري    )٨(
 .٥٩ ح رقم ]٢١/ ١
 .٩ ح رقم ]٣٩/ ١ [خصاِله وبيان هو ما الِْإيمان: باب، كتاب اإليمان، صحيح مسلم  )٩(



 ٤٥٧

  :قال ابن األثير رحمه اهللا
 ِللْماء، مسيٌل الْمدينَة َأودية من واد هو »والعقيق (١)بطْحان ِإلَى يغْدو أن يحب َأيكُم« وفيه) س(

وهي والَّذ درو هكْري ذف يثدالْح َأنَّه ادك وبار(٢) .م 

  )٢٤١ (حديث رقمال

بٍ، حدثَنَا   حدثَنَا سلَيمان بن داود الْمهرِي، حدثَنَا ابن وه        ":رحمه اهللا "قال اإلمام أبو داود           
  ع نى بوسلم    َأبِيه ناحٍ، عبنِ رب (٣)ي     ينهرٍ الْجامنِ عةَ بقْبع ننَـا    : ، قَالَ �(٤)، علَيع جخَـر

 فَيْأخُـذَ   الْعقيق َأوِ   َأيكُم يحب َأن يغْدو ِإلَى بطْحان     " : ، فَقَالَ (٥) ونَحن في الصفَّة   �ه  رسوُل اللَّ 
ـ   :  قَالُوا " بِغَيرِ ِإثْمٍ بِاللَّه عز وجلَّ، ولَا قَطْعِ رحمٍ؟        (٧) زهراوينِ (٦)نَاقَتَينِ كَوماوينِ  سا روَل كُلُّنَا ي

فَلََأن يغْدو َأحدكُم كُلَّ يومٍ ِإلَى الْمسجِد، فَيتَعلَّم آيتَينِ من كتَابِ اللَّه عز وجلَّ، خَيـر       " : اللَّه، قَالَ 
  .(٨)" لَه من نَاقَتَينِ، وِإن ثَلَاثٌ فَثَلَاثٌ مثُْل َأعدادهن من الِْإبِِل

   :تخريج الحديث
مـن  ) ثالثـتهم بنحـوه  (، (١١)، وأبو عوانة في مستخرجه   (١٠)ابن أبي شيبة  ، و (٩) أخرجه مسلم 

 بنحوه، من طريق عبد اهللا بن يزيد، وأخرجه ابـن         (١٢)طريق الفضل بن دكين، وأخرجه أحمد     
 الفـضل   :ثالثـتهم (، من طريق عبد اهللا بن صالح،        )كالهما بنحوه (،  (١٤)، والطبراني (١٣)حبان

 .عن موسى بن علَي به)  صالحوابن يزيد وابن
 

                                                 

 .]٤٤٦/ ١معجم البلدان [هو واد بالمدينة، وهو أحد أوديتها الثالثة، وهي العقيق وبطحان وقناة،:  بطحان )١(
  .]٣/٢٧٨[النهاية في غريب الحديث واألثر )   ٢(
 .]٤٠١: تقريب التهذيب ص[،د اهللا المصري رباح بن قصير أبو عب بالتصغير بنيلَع:   هو )٣(
 .١١  سبق بيانها في الحديث رقم  )٤(
هم فُقَراء المهاجرين، ومن لَم يكُن لَه منْهم منْزل يسكُنه فكَانُوا يأوون ِإلَى موضع مظَلَّل في :   الصفة )٥(

 .] ٣٧/ ٣ثر النهاية في غريب الحديث واأل[، مسجد المدينة يسكُنُونه
 .]٨٤/ ٣غريب الحديث للقاسم بن سالم [، النَّاقة الْعظيمة السنامهي: الكوماء  )٦(
 .]٣٢١/ ٢النهاية في غريب الحديث واألثر [أي بيضاوين في اللون،:  زهراوين )٧(
 .١٤٥٦ ح قم ]٧١/ ٢ [الْقُرآنِ قراءة ثَوابِ في باب، كتاب الصالة، سنن أبي داود   )٨(
 ]٥٥٢/ ١ [وتَعلُّمه الصلَاة في الْقُرآنِ قراءة فَضِل باب، كتاب صالة المسافرين وقصرها،      صحيح مسلم    )٩(

 .٨٠٣ح رقم 
 .٣٠٠٧٤ ح رقم ]١٣٣/ ٦ [وعلَّمه الْقُرآن تَعلَّم فيمن، كتاب فضائل القرآن، مصنف ابن أبي شيبة  )١٠(
 . ٣٧٧٨ ح رقم ]٤٤٧/ ٢ ...[ آيات، ثَلَاث قراءة ثَوابِ بيانِ باب، كتاب الحج، نةمستخرج أبي عوا  )١١(
 .١٧٤٠٨ ح رقم ]٦٢٦/ ٢٨ [مسند أحمد   )١٢(
 ]٣٢١/ ١ [  ذكْر الْحثِّ علَى تَعليمِ كتَابِ اللَّه وِإن لَم يتَعلَّمِ الِْإنْسان بِالتَّمامِ، كتاب العلم،صحيح ابن حبان  )١٣(

 . ١١٥ح رقم 
 .٧٩٩ ح رقم ]٢٩٠/ ١٧ [المعجم الكبير   )١٤(



 ٤٥٨

    :دراسة رجال اإلسناد

- ى بن عوسلَمثقة: ، وهو(١) سبقت دراسته: بن رباحي. 
 . باقي رجال اإلسناد ثقات-
 

  :الحكم على الحديث
 .، كما في التخريجإسناده صحيح، وهو عند مسلم

********** 

  :قال ابن األثير رحمه اهللا
 عـرق،  ذَات من قَرِيب موضع وهو »العـراق  َأهِل ميقَاتُ العقيق ِإن« آخَر حديث وفي) س(

 شَـقَقْتَه  موضع وكلُّ،  العقيق تُسمى كَثيرةٌ مواضع الْعربِ بِلَاد وفي ،مرحلتين َأو بمرحلة قَبلَها
نضِ مالَْأر ويق، فَهقع عمالْجقَّة: وقَ َأع(٢) .اِئقوع 

 .لم أعثر عليه بنفس لفظة ابن األثير، وعثرت عليه بلفظ مقارب ،)٢٤٢ (حديث رقمال

، (٣) حدثَنَا َأحمد بن محمد بنِ حنْبٍل، حـدثَنَا وكيـع          ":رحمه اهللا "قال اإلمام أبو داود              
 انفْيثَنَا سدا     (٤)حنِ َأبِي زِيب زِيدي نـنِ             ، عنِ اباسٍ، عبنِ عب اللَّه دبنِ عب يلنِ عب دمحم نع ،د

  .(٦)" ِلَأهِل الْمشْرِق الْعقيقَ (٥)  �رسوُل اللَّه وقَّتَ ": ، قَاَل-رضي اهللا عنهما-عباسٍ
   :تخريج الحديث

 من طريق وكيع )أربعتهم بمثله (،(١٠)، والبيهقي(٩)، وأحمد(٨)ابن أبي شيبة، و(٧)أخرجه الترمذي
 .بن الجراح بها

                                                 

 .٧٥  انظر حديث رقم  )١(
  .]٣/٢٧٨[النهاية في غريب الحديث واألثر )   ٢(
 .وكيع بن الجراح: هو   )٣(
 .سفيان الثوري: هو   )٤(
)٥(    يححالصالْخَطَّابِ:و نب رمع اقَهل العراق،  هو من وقت العقيق، أل َأنرالْع فَتَح ينشرح انظر[، ح

 .]١١٣/ ٥عون المعبود ، و٣٩/ ٧السنة للبغوي 
 .١٧٤٠ ح رقم ]١٤٣/ ٢ [الْمواقيت في باب، كتاب المناسك، سنن أبي داود   )٦(
 .٨٣٢ ح رقم ]١٨٥/ ٣ [اآلفَاق ِلَأهِل اِإلحرامِ مواقيت في جاء ما باب، كتاب الحج، سنن الترمذي   )٧(
 .١٤٠٦٩ ح رقم ]٢٦٦/ ٣ [الْحج مواقيت في، كتاب الحج، مصنف ابن أبي شيبة   )٨(
 .٣٢٠٥ ح رقم ]٢٧٦/ ٥ [مسند أحمد    )٩(
 .٨٩١٨ ح رقم ]٤٢/ ٥ [الْعراق َأهِل ميقَات باب، كتاب الحج، السنن الكبرى للبيهقي  )١٠(



 ٤٥٩

خمستهم دون ذكر   (،  (٥)، وابن خزيمة  (٤)، والدارمي (٣)، والنسائي (٢)، ومسلم (١)وأخرجه البخاري 
رضـي اهللا   -، من طريق عبد اهللا بن طاوس، عن أبيه، عن ابن عبـاس            )ميقات أهل العراق  

  . مرفوعاً-عنهما
 

   :دراسة رجال اإلسناد

 .(٦) ضعيف كبر فتغير وصار يتلقن ، أبي زياد الهاشمييزيد بن  -
 
 . باقي رجال اإلسناد ثقات-
 
 

  :الحكم على الحديث
 :، فيهإسناده ضعيف

، (٧)، ولم يتابع، والحديث ضـعفه شـعيب األرنـؤوط          ضعيف ،يزيد بن أبي زياد الهاشمي     -
 .ل العراق، والحديث متفق عليه كما في التخريج، دون ذكر ميقات أه(٨)واأللباني

، من طريـق أبـي   - َأهِل الْعراق من ذَات عرق    ومهُل -، بلفظ (٩)وللحديث شاهد أخرجه مسلم   
 . مرفوعاً-رضي اهللا عنهما-الزبير المكي، عن جابر بن عبد اهللا

 
 
 

********** 

 

                                                 

 . ١٥٢٤ ح رقم ]١٣٤/ ٢ [والعمرة ِللْحج مكَّةَ َأهِل مهلِّ بابالحج، ، كتاب صحيح البخاري  )١(
 .١١٨١ ح رقم ]٨٣٩/ ٢ [والْعمرة الْحج مواقيت باب، كتاب الحج، صحيح مسلم  )٢(
 . ٢٦٥٤ ح رقم ]١٢٤/ ٥ [الْيمنِ َأهِل ميقَاتُ، كتاب مناسك الحج، سنن النسائي  )٣(
 .١٨٣٣ ح رقم ]١١٢٦/ ٢ [الْحج في الْمواقيت باب، كتاب المناسك، سنن الدارمي  )٤(
 ح ]١٥٨/ ٤ ...[،الْحرمِ ِإلَى َأقْرب هي الَّتي الْمنَاهِل َأهِل ِإحرامِ باب، كتاب المناسك، صحيح ابن خزيمة  )٥(

 . ٢٥٩٠رقم 
 .]٦٠١: قريب التهذيب ص، وت٤٢٣/ ٤ االعتدال ميزان، و٢٦٥/ ٩الجرح والتعديل انظر[  )٦(
 .٣٢٠٥ ح رقم ]٢٧٦/ ٥ [ شعيب األرنؤوط: ، بتحقيقمسند أحمد  )٧(
 .]١٤٣/ ٢ [أبي داود سنن ضعيف   )٨(
 .١١٨٣ ح رقم ]٨٤١/ ٢ [والْعمرة الْحج مواقيت باب، كتاب الحج، صحيح مسلم  )٩(



 ٤٦٠

  :قال ابن األثير رحمه اهللا
 (٢)  .»(١)العاقلَة على الدية« الحديث ومنه

   )٢٤٣ ( رقمحديثال

حـدثَنَا  :  قَالَ (٣)حدثَنَا وكيع :  حدثَنَا علي بن محمد قَالَ     ":رحمه اهللا "قال اإلمام ابن ماجه           
 : قَاَل�(٥)، عن ِإبراهيم، عن عبيد بنِ نُضيلَةَ، عنِ الْمغيرة بنِ شُعبةَ(٤)َأبِي، عن منْصورٍ

  " وُل اللَّهسى رقَض� لَةاقلَى الْعع ةي(٦)" بِالد.  
    :تخريج الحديث

من طريق جرير بن عبد الحميد، )  بنحوهثالثتهم( ،(٩)الدارقطنيو ،(٨)، والنسائي(٧)أخرجه مسلم
مـن  ) ثالثتهم بنحوه (،  (١٢)، وأبو عوانة في مستخرجه    (١١)، وابن الجارود  (١٠)وأخرجه الترمذي 

، (١٤)وأحمـد  ،(١٣) فـي مـصنفه    عبد الرزاق الـصنعاني    بن الحجاج، وأخرجه     طريق شعبة 
 فـي   ابـن أبـي شـيبة     من طريق سفيان الثوري، وأخرجه      ) ثالثتهم بنحوه (،  (١٥)والطبراني

عـن  ) يحيىو سفيانوشعبة  و  جرير :أربعتهم( ،   بنحوه، من طريق يحيى بن يعلى      (١٦)مصنفه
 .منصور بن المعتمر به

 
                                                 

غريب الحديث البن الجـوزي  [، الذين يعطون دية قتيل الخطأ، لْقَرابة من قبل الَْأب   هم الْعصبة وا  : الْعاقلَة  )١(
١١٧/ ٢[. 
  .]٣/٢٧٨[النهاية في غريب الحديث واألثر )  ٢(
 .وكيع بن الجراح:  هو )٣(
 .منصور بن المعتمر:  هو )٤(
 .٥٢سبق ترجمته في الحديث رقم   )٥(
 ح رقم   ]٨٧٩/ ٢ [الْماِل بيت فَفي عاقلَةٌ يكُن لَم فَِإن الْعاقلَة علَى لديةا باب، كتاب الديات،  سنن ابن ماجه    )٦(

٢٦٣٣. 
 علَـى  الْعمد وشبه الْخَطَِإ، قَتِْل في الدية ووجوبِ الْجنينِ، دية باب، كتاب القسامة والديات،     صحيح مسلم   )٧(

لَةاقي عان١٦٨٢ ح رقم ]١٣١٠/ ٣ [الْج. 
 ح رقـم    ]٥٠/ ٨ ..[،الْعمـد  وشبه الَْأجِنَّة، ديةُ من وعلَى الْعمد شبه صفَةُ، كتاب القسامة،    سنن النسائي   )٨(

٤٨٢٢ . 
 . ٣٤٤٤ ح رقم ]٢٦٩/ ٤ [، كتاب الحدود والدياتسنن الدارقطني   )٩(
 . ١٤١١ ح رقم ]٢٤/ ٤ [الجنينِ دية في ءجا ما باب، كتاب الديات، سنن الترمذي  )١٠(
 . ٧٧٨ ح رقم ]١٩٧:  ص[، باب في الدياتالمنتقى البن الجارود  )١١(
 الْقَاتـلِ  علَـى  حكـم  قُتلَـتْ  ِإذَا الْحامَل َأن علَى الدالِّ الْخَبرِ بيان، كتاب الحدود،    مستخرج أبي عوانة    )١٢(

 . ٦٢٠٠ح رقم  ]١١٠/ ٤ ...[،ديتُها
 . ١٨٣٥١ ح رقم ]٦٠/ ١٠ [الْجنينِ نَذْرِ باب، كتاب العقول، مصنف عبد الرزاق الصنعاني  )١٣(
 . ١٨١٣٨ ح رقم  ]٦٨/ ٣٠ [مسند أحمد   )١٤(
 .٩٧٨ ح رقم ]٤٠٩/ ٢٠ [المعجم الكبير  )١٥(
 . ٢٧٢٩٠ ح رقم ]٣٩٣/ ٥ [هي؟ من علَى الْغُرةُ، كتاب الديات، بااب مصنف ابن أبي شيبة  )١٦(



 ٤٦١

 
   :دراسة رجال اإلسناد

بعـد  : هـ، وقيـل   ١٧٥، ت ، َأبو وكيع  (١)ليح بن عدي الرؤاسي   الجراح بن م  : أبوه واسمه -
، وقال ابن معين في (٥) السجِستَاني، وأبو داود(٤)ابن معينو ،(٣) أبو داود الطيالسيوثقه ،(٢)ذلك

، وقـال   (٧)ال بأس به، وابنه أنبـل منـه       : ، وقال العجلي  (٦)يكتب حديثه  ليس به بأس  : رواية
له : ، وقال ابن عدي   (٩) يكتب حديثه وال يحتج به     :وقال أبو حاتم  ،  (٨)شويخ ال بأس به   : لنسائيا

  وحديثه ال بأس به، وهو صدوق ولم أجد في حدثه منكراً           ، وروايات مستقيمة  ،أحاديث صالحة 
ال وق،  (١٠) وقد حدث عنْه غير وكيع الثقات من الناس        ، وعامة ما يرويه عنْه ابنه وكيع      ،فأذكره

 .(١٣)صدوق يهم: وقال ابن حجرصدوق، : (١٢)، والذهبي(١١) الترمذي
 وابن  ،(١٥) وابن معين في رواية    ،(١٤)عسرا في الْحديث ممتَنعا بِه     كَان َ :وضعفه ابن سعد، وقال   

 :وقـال األزدي  ،  (١٧)كَان يقلب الَْأسانيد ويرفَع الْمراسيل    : ، وقال ابن حبان   (١٦)عمار الموصلي 
 يعتبـر  ال،  كثير الوهم،ليس بشيء: ، وقال الدارقطني(١٨)يتكلمون فيه وليس بالمرضي عندهم    

 .(١٩)به
 .صدوق، يهم: قال الباحث

 
                                                 

 األنساب للسمعاني [،  الحارث بن كالب بن ربيعة، وهو،إلى بني رؤاس، نسبة بضم الراء: اسيؤالر   )١(
٩٧ / ٣.[ 
 .]٥١٧/ ٤ [تهذيب الكمال في أسماء الرجال   )٢(
 .]١٨٢/ ٨[تاريخ بغداد    )٣(
 .]٢٦٧/ ٣[ رواية الدوري -تاريخ ابن معين    )٤(
 .]١١٦:  ص[أبي عبيد اآلجري أبا داود السجستاني سؤاالت    )٥(
 .]٣٩١: ص[سؤاالت ابن الجنيد    )٦(
 .]٩٥ /١ [الثقات   معرفة  )٧(
 .]٩٢:  ص[تسمية الشيوخ   )٨(
 .]٥٢٣/ ٢ [الجرح والتعديل    )٩(
 .]٤١٣/ ٢ [الكامل في ضعفاء الرجال  )١٠(
 .]٣٩٤:  ص[العلل الكبير للترمذي   )١١(
 .]١٢٨/ ١ [في الضعفاءالمغني   )١٢(
 .]١٣٨:  ص[تقريب التهذيب  )١٣(
 .]٣٨١/ ٦ [الطبقات الكبرى   )١٤(
 .]٦٧/ ٢ [تهذيب التهذيب  )١٥(
 .]١٨٢/ ٨[تاريخ بغداد   )١٦(
 .]٢١٩/ ١[المجروحين البن حبان   )١٧(
 .]٦٧/ ٢ [تهذيب التهذيب  )١٨(
 .]٢٠:  ص[سؤاالت البرقاني للدارقطني   )١٩(



 ٤٦٢

 
 
ثقة  ،هـ١٩٦تُوفِّي  ،  يوفكُ الْ انرمو ع ب أَ ،يعخَ النَّ دوس األَ نِ ب سِي قَ نِ ب ديزِ ي نباهو  : مياهربِإ-

إال أنه يرل كس(٢) أنه أرسل عن يزيد بن نضلةلم يذكر، و)١(اثير. 
 . باقي رجال اإلسناد ثقات-
 

  :الحكم على الحديث
 :حسن، فيهإسناده 

صدوق يهم، ولقد توبع كما في التخريج: ليحالجراح بن م. 
، (٣)وعليه يرتقي الحديث إلى الصحيح لغيره، والحديث عند مسلم، وصـححه الترمـذي            : قلت

 .(٤)واأللباني
  

********** 
 

  :قال ابن األثير رحمه اهللا
 علَـى  قُـريش  مـن  المهاجِرون: فيه كتاباً والَْأنْصارِ قُريش بين كَتب« الْحديثُ ومنْه) هـ(

ـ  مـن  علَيه كَانُوا ما يكُونُون علَى  َأي »اُألولَى معاقلَهم بينَهم يتَعاقَلُون رباعتهم  الـديات  ذأخْ
 معاقلهم علَى فُالن بنُو: يقَاُل ،معقُلَة جمع الديات،: والمعاقل ،العقْل من تَفاعل وهو،  وِإعطَاِئها

 (٥) .وحالَاتهِم مراتبِهم َأي: علَيها كَانُوا الَّتي

 
 .١٨٤، سبق تخريجه، وبيان معانيه، في الحديث رقم )*(
 

********** 
 

                                                 

 ].٩٥:ص[ذيب تقريب الته   )١(

 .]١٤١:  ص[جامع التحصيل  انظر )٢(
 . ١٤١١ ح رقم ]٢٤/ ٤ [سنن الترمذي   )٣(
 .]١٣٣/ ٦ [صحيح وضعيف سنن ابن ماجة   )٤(
  .]٣/٢٧٩[النهاية في غريب الحديث واألثر )   ٥(



 ٤٦٣

 

  :قال ابن األثير رحمه اهللا
نْهميثُ ودرير حتَصم« جفاع جود، منْهم ناسرع بالسفأس يهِمذلك فبلغ الْقَتُْل، ف لَّى- النبيص 
اللَّه هلَيع لَّمسو- فأمر مف لَهقْل بِنصا »(١)العِإنَّم رَأم ملَه فد بِالنِّصعلْمه بال عهم،بإسم مِلَأنَّه 
لَى أعانُوا قَدهم أنْفُسهم عن بمقامياني برفَكَانُوا الْكُفَّارِ، ظَه نلَك كَمة هه بِجنايره، وجِناية نَفْسغَي 

 (٢) .الدية من جِنايته حصة فَتَسقُطُ

 
   )٢٤٤ (حديث رقمال

، عـن   (٣) هنَّاد بن السرِي، حدثَنَا َأبـو معاوِيـةَ         حدثَنَا ":رحمه اهللا "قال اإلمام أبو داود           
سـرِيةً ِإلَـى     �بعثَ رسوُل اللَّه    : ، قَالَ �، عن جرِيرِ بنِ عبد اللَّه     (٥)، عن قَيسٍ  (٤)ِإسماعيَل

فَـَأمر لَهـم    ����فَبلَغَ ذَِلك النَّبِي   :  قَالَ ،َلفََأسرع فيهِم الْقَتْ  ،  فَاعتَصم نَاس منْهم بِالسجود    خَثْعمٍ
يا رسوَل اللَّه   : قَالُوا . "هرِ الْمشْرِكين َأنَا برِيء من كُلِّ مسلمٍ يقيم بين َأظْ       " :  وقَالَ بِنصف الْعقْلِ 

 ." نَاراهما(٦)لَا تَراءى" : ِلم؟ قَاَل
  .(٧) "جرِيرا يذْكُروا لَم وجماعةٌ الْواسطي، وخَاِلد ومعمر، هشَيم، رواه": داود َأبو قَاَل

   :تخريج الحديث

 . بنحوه، من طريق هنَّاد بن السري به(٨)أخرجه الترمذي
 بنحوه، من طريق عبد اهللا      (١٠) بنحوه، وأخرجه الطبراني   (٩)وأخرجه ابن األعرابي في معجمه    

 .ن عمر بن أباناب

                                                 

)١(    يعقَاَل الشَّاف :    النَّبِي بستُ، فََأحثْبذَا يه كَان لَّى اُهللا-ِإنصلَّمسو هلَيطَـى  - عَأع نطَى مَأع ،لَمَأع اللَّهو ،
منْهم متَطَوعا، وَأعلَمهم َأنَّه برِيء من كُلِّ مسلمٍ مع مشْرِك، واللَّه َأعلَم، في دارِ شرك ِليعلِّمهم َأن لَـا ديـاتَ                     

دلَا قَوو ،هِملَي٣٧/ ٦للشافعي األم [،ع[. 
  .]٢٨٠-٣/٢٧٩[النهاية في غريب الحديث واألثر )   ٢(
 .محمد بن خازم:   هو )٣(
 .]١٠٧: تقريب التهذيب ص[إسماعيل بن أبي خالد، :   هو )٤(
 .]٤٥٦: تقريب التهذيب ص[قيس بن أبي حازم، :   هو )٥(
/ ٢غريب الحديث للقاسم بن سالم انظر[ ،يبعد بيت المسلم عن المشرك، فال تجتمع نارهما من بعد: أي)   ٦(

٨٨[. 
 .٢٦٤٥ ح رقم ]٤٥/ ٣ [بِالسجود اعتَصم منِ قَتِْل عن النَّهيِ باب، كتاب الجهاد، سنن أبي داود  )٧(
 . ١٦٠٤ح رقم ]١٥٥/ ٤ [المشْرِكين َأظْهرِ بين المقَامِ كَراهية في جاء ما باب، كتاب السير، سنن الترمذي)٨(
 . ٨٤٠ ح رقم ]٤٣٩/ ٢ [معجم ابن األعرابي  )٩(
 .٢٢٦٤ ح رقم  ]٣٠٣/ ٢ [ المعجم الكبير )١٠(



 ٤٦٤

 
من طريق أحمد ) ثالثتهم بنحوه(، (٣)، وابن عساكر في معجمه(٢)، والخطيب(١)وأخرجه البيهقي

  .عن أبي معاوية به) ابن األعرابي وعبد اهللا وأحمد: ثالثتهم(بن عبد الجبار، ا
 ثالثـتهم  (،(٦) في سـننه   سعيد بن منصور   و ،(٥) والشافعي في األم بنحوه    ،(٤)وأخرجه النسائي 

 . مرسالًحازِمٍ َأبِي بنِ قَيسِ عن خَاِلد، َأبِي بنِ ِإسماعيلمن طريق ) بنحوه
 

   :دراسة رجال اإلسناد

 . جميع رجال اإلسناد ثقات-
 

  :الحكم على الحديث
لكنهم و،   العقل  األمر بنصف   دون صحيح: ، واأللباني وقال  (٧) صححه الترمذي   صحيح، إسناده

 . (٨)أعلوه باإلرسال
 روايته مرسالً، حيث قال     :، واألرجح -كما في التخريج  - وإرساله وصله،الحديث اختلف في    و

 .(٩)مرسل. سِ بنِ َأبِي حازِمٍالصحيح عن قَيو: البخاري

 
********** 

 
 
 
 

 
                                                 

 . ٣١١٧ ح رقم ]٢٦١/ ٣ ...[،الْقَتِْل كَفَّارة باب، كتاب الديات، السنن الصغير للبيهقي  )١(
 .]٣٥٥/ ١ [المتفق والمفترق  )٢(
 .١٢٢١قم  ح ر]٩٥٧/ ٢ [معجم ابن عساكر  )٣(
 . ٤٧٨٠ ح رقم ]٣٦/ ٨[حديدة بِغَيرِ الْقَود، كتاب القسامة، سنن النسائي   )٤(
 .]٣٧/ ٦ [، كتاب جراح العمداألم للشافعي  )٥(
  ح ]٢٩٢/ ٢ [ذَِلك وغَيرِ الِْإسلَامِ ِإلَى يدعى الَْأسيرِ في جاء ما باب، كتاب الجهاد،    سنن سعيد بن منصور     )٦(

 . ٢٦٦٣رقم 
 . ١٦٠٤ ح رقم ]١٥٥/ ٤ [سنن الترمذي  )٧(
 .]٣٠/ ٥إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل ، و٣٩٧/ ٧ أبي داود   سننصحيحانظر[  )٨(
 .]٢٦٤:  ص[العلل الكبير للترمذي   )٩(



 ٤٦٥

 :قال ابن األثير رحمه اهللا
 اللَّـه  صلَّى -اللَّه رسوِل ِإلَى يَؤدونَه كَانُوا مما عقَالًا منَعوني لَو« بكْرٍ َأبِي حديث وفي) هـ(

هلَيع لَّمسلقَاتَلْتُهم -و هلَيع« قَال أرادل: بالعبي الحُل الَّذقعي عير بِهي البالَّذ ؤخَـذَ  كَانـي  يف 
 من عقَالًا يساوي ما َأراد: قيَل و ،بالرباط القَبض يقَع وإنََما ،التَّسليم صاحبِها علَى ألن ؛الصدقة
 َأخَذ: قيَل أثمانَها َأخَذَ وِإذَا عقَالًا، أخَذَ: قيَل ،الِْإبِِل أعيان المصدق أخَذَ ِإذَا:  وقيلَ ،الصدقة حقوق

 مـنْهم  أخَـذ  َأي: الْعـامِ  اهذَ عقَال المصدق َأخَذَ: يقَاُل ،العام صدقةَ بالعقَال َأراد: وقيَل،  نَقْدا
 وقَـالَ  ،(١)عبيد َأبو واخْتاره ،صدقاتهم علَى بعث ِإذَا: فُلَانٍ بني عقَال علَى فُلَان وبعث ،صدقَته

وي أشْبه هنْدنَى ععقَاَل،  بِالْمو ا: (٢)الْخَطَّابِيرب ِإنَّمضثَل يي المثل فذَا مبـاألكْثر،  لَا باألقَلِّ ه 
سلَياِئرٍ وي بِسانهم فلس قَال أنقة العدامٍ، صي عفَأكْثَرِ و اتايوالر »نَعوني لَونَاقاً مي »(٣)عفو 
 (٥) .القَولَين علَى يدل ما الْحديث في جاء قَد: قُلْتُ،  (٤)"ًجديا" ُأخْرى

     )٢٤٥ (حديث رقمال

، عنِ  (٧)، عن عقَيلٍ  (٦) حدثَنَا قُتَيبةُ بن سعيد، حدثَنَا لَيثٌ      ":رحمه اهللا "قال اإلمام البخاري          
لَما تُوفِّي رسوُل   : ، قَالَ � الزهرِي، َأخْبرني عبيد اللَّه بن عبد اللَّه بنِ عتْبةَ، عن َأبِي هريرةَ           

  كْرٍ             �اللَّهِلَأبِي ب رمبِ، قَاَل عرالع نم كَفَر نم كَفَرو ،هدعكْرٍ بو بفَ َأبتُخْلاسـُل   :  وفَ تُقَاتكَي
      وُل اللَّهسقَاَل ر قَد؟ وقُولُوا     : " �النَّاستَّى يح َل النَّاسُأقَات تُ َأنرقَالَ     : ُأم نفَم ،ِإلَّا اللَّه الَ ِإلَه :

         قِّهِإلَّا بِح ،هنَفْسو الَهنِّي مم مصع ِإلَّا اللَّه الَ ِإلَه     لَى اللَّهع هابسحقَ    : ، فَقَالَ "وفَر نم لَنلَُأقَات اللَّهو
         اللَّهاِل، وقُّ المكَاةَ حالز فَِإن ،كَاةالزو الَةالص نيبقَالًا  لَوي عوننَعم-(٨)ناقاًع-    ونَـهَؤدكَانُوا ي 

    وِل اللَّهسلَى  ����ِإلَى رع ملَقَاتَلْتُه    رمفَقَاَل ع ،هنْعم  : "          حشَـر قَد تُ اللَّهَأير ِإلَّا َأن وا هم اللَّهفَو
 وهـو   ،بد اللَّه عنِ اللَّيث عنَاقًـا      ، قَاَل ابن بكَيرٍ، وع     "صدر َأبِي بكْرٍ ِللْقتَاِل، فَعرفْتُ َأنَّه الحقُّ      

ح(٩)" َأص.  

                                                 

 .]٢١١/ ٣[غريب الحديث للقاسم بن سالم   )١(
 .]١٢/ ٢ [معالم السنن   )٢(
 .]٣١١/ ٣النهاية في غريب الحديث واألثر  [،المعز ولد من األنثى هي: العناق   )٣(
 .  لم أعثر على هذه اللفظة خالل التخريج )٤(
  .]٣/٢٨٠[النهاية في غريب الحديث واألثر )   ٥(
 .ليث بن سعد:   هو )٦(
 .عقيل بن خالد بن عقيل:   هو )٧(
 . ١٤٥٦ ح رقم ]١١٨/ ٢ [الصدقَة في العنَاق َأخْذ باب، كتاب الزكاة، صحيح البخاري   )٨(
 "[وسلَّم علَيه اُهللا صلَّى" اللَّه رسوِل بِسنَنِ اِلاقْتداء باب، كتاب اإلعتصام بالكتاب والسنة،     صحيح البخاري    )٩(
 .١٤٠٠ ح رقم ]١٠٥/ ٢[ الزكَاة وجوبِ بابو، ٧٢٨٤ ح رقم ]٩٤-٩٣/ ٩



 ٤٦٦

   :تخريج الحديث

 بنحـوه،  (٢)، من طريق يحيى بن بكير، وأخرجه مسلم -بلفظ عناقاً - بنحوه (١)أخرجه البخاري 
 .عن الليث بن سعد به)  يحيى وقتيبة:كالهما(من طريق قتيبة بن سعيد، 

 
   :دراسة رجال اإلسناد

 .ال اإلسناد ثقات جميع رج-

********** 
 

 :قال ابن األثير رحمه اهللا
 يهفقَّلَة كالِْإبِل« وعة َأيِ »المودشْدقَال، الموالتَّشْديد بالع يه(٣) .للتَّكثير ف 

   )٢٤٦ (حديث رقمال

، (٥)، عن نَافعٍ(٤)نَا ماِلكحدثَنَا عبد اللَّه بن يوسفَ، َأخْبر    ":رحمه اهللا "اإلمام البخاري قال          
    رمنِ عنِ ابا  -عمنْهع اللَّه يضر- :    وَل اللَّهسر ثَِل     " :  قَالَ �َأنآنِ، كَمبِ القُراحثَُل صا مِإنَّم

  .(٦)" ، ِإن عاهد علَيها َأمسكَها، وِإن َأطْلَقَها ذَهبتْاِإلبِِل المعقَّلَةصاحبِ 
  :تخريج الحديث

 . بن أنس بهماِلكعن  يحيى،  يحيى بنِبنحوه، من طريق (٧)أخرجه مسلم
 

   :دراسة رجال اإلسناد

 . جميع رجال اإلسناد ثقات-

********** 

                                                 

/ ٩ [الـردة  ِإلَـى  نُسبوا وما الفَراِئضِ، قَبوَل َأبى من قَتِْل باب، كتاب استتابة المرتدين،     ح البخاري صحي  )١(
 .٦٩٢٤ ح رقم ]١٥

 ]٥١/ ١ [اِهللا رسوُل محمد اُهللا ِإلَّا ِإلَه لَا: يقُولُوا حتَّى النَّاسِ بِقتَاِل الَْأمرِ باب، كتاب اإليمان،    صحيح مسلم   )٢(
 .٢٠ح رقم 

  .]٣/٢٨١[النهاية في غريب الحديث واألثر )  ٣(
 .مالك بن أنس:  هو )٤(
 .نافع مولى ابن عمر:  هو )٥(
 .٥٠٣١ ح رقم ]١٩٣/ ٦ [وتَعاهده القُرآنِ استذْكَارِ باب، كتاب فضائل القرآن، صحيح البخاري  )٦(
 كَـذَا،  آيةَ نَسيتُ قَوِل وكَراهة الْقُرآنِ، بِتَعهد الَْأمرِ باب وقصرها،   ، كتاب صالة المسافرين   صحيح مسلم   )٧(

 .٧٨٩ ح رقم ]٥٤٣/ ١ [ُأنْسيتُها قَوِل وجوازِ



 ٤٦٧

 :قال ابن األثير رحمه اهللا
 نْهميثُ ودح يلزة عمبوا وحلشُّر *نقَّلَات وهعنَاء مبالْف*  ،عاء نييسقَّلَات نعم  اجِهِـنوألز 

 (١) .الضراب عنْد النُّوق تُعقَُّل كَما

   )٢٤٧ (حديث رقمال
 أنا عبد اِهللا    َأخْبرنَا َأبو الْحسينِ بن الْفَضِل الْقَطَّان بِبغْداد،       ":رحمه اهللا "قال اإلمام البيهقي          

أنا ، حدثَني عبد اِهللا بن عثْمان ح وأنبأ َأبو عبد اِهللا الْحافظُ           ، وب بن سفْيان  ثنا يعقُ ، (٢)بن جعفَرٍ ا
وَأبو محمد الْحسن بن محمد بنِ حليمٍ       ،  فُضيٍل التَّاجِر  َأبو الْعباسِ محمد بن َأحمد بنِ محبوبِ بنِ       

زِيورقَالَا الْم ، :  و الْمرٍو   ثنا َأبمع نب دمحم هجاهللاِ  ، و دبلَةَ    أنبأ عبنِ جب انثْمع ناِهللا    أنا،  ب ـدبع 
 كاربالْم نب ،   ي نب ونُسأنا يزِيد ، رِيهنِ الزع ،نِ   َأخْبيسالْح نب يلي عنر ،     ـيلع نب نيسح َأن

 يوم بدرٍ،    من نَصيبِي من الْمغْنَمِ    (٣)كَانَتْ ِلي شَارِفٌ  : "  قَالَ -رضي اُهللا عنْه  -خْبره، َأن عليا    َأ
 بِفَاطمـةَ بِنْـت     (٤) َأعطَاني شَارِفًا من الْخُمسِ يومِئذ، فَلَما َأردتُ َأن َأبني         �وكَان رسوُل اِهللا    

 َأردتُ  (٦)يرتَحَل معي فَنَْأتي بِـإذْخرٍ     من بني قَينُقَاع َأن    (٥) واعدتُ رجلًا صواغًا   � اِهللا   رسوِل
ابِ َأن َأبِيعه من الصواغين فََأستَعين بِه في وِليمة عرسي، فَبينَا َأنَا َأجمع ِلشَارِفي متَاعا من الَْأقْتَ 

               ـينـتُ حعجارِ، فَرالَْأنْـص نٍل مجر ةرجنْبِ حنَاخَتَانِ ِإلَى جم شَارِفَاياِئِل، وبالْحاِئرِ والْغَرو
 جمعتُ ما جمعتُ وِإذَا شَارِفَاي قَد اجتُبتْ َأسنمتُهما، وبقرتْ خَواصرهما، وُأخذَ من َأكْبادهمـا،             

فَعلَه حمزةُ بن عبد    : من فَعَل هذَا؟ فَقَالُوا   : فَلَم َأملك عيني حين رَأيتُ ذَِلك الْمنْظَر منْهما، فَقُلْتُ        
 : في غنَاِئها   وَأصحابه، فَقَالَتْ  (٧)الْمطَّلبِ، وهو في هذَا الْبيت في شَربٍ من الَْأنْصارِ، غَنَّتْه قَينَةٌ          

  :الصواغ
 اءالنِّو فِللشُّر زما حَألَا ي... .......نَاءقَّلَاتٌ بِالْفعم نهو 

قَربا، ومتَهمنَأس تَبفَاج فيةُ ِإلَى السزمح ا،(٨)فَقَاممهراصا،   خَومهادَأكْب نَأخَذَ م(٩)"  .....و.  
 

                                                 

  .]٣/٢٨١[النهاية في غريب الحديث واألثر )  ١(
 .]٨٥/ ١١تاريخ بغداد [،ويهستُربن دعبد اهللا بن جعفر : هو  )٢(
 .]٤٨٦/ ١غريب الحديث البن قتيبة انظر[، التي ارتفع لبنها،المسنَّة النَّاقَةُ هي :ارِفُالشَّ  )٣(
 .]١٥٨/ ١النهاية في غريب الحديث واألثر انظر[هو الدخول بالزوجة، : البناء  )٤(
 .]٦١/ ٣النهاية في غريب الحديث واألثر [،صاِئغ الحلْيهو   )٥(
 .]٥٣٥/ ٢غريب الحديث إلبراهيم الحربي [ائحة،  الرحشيشَةٌ طَيبةُ: اإلذخر  )٦(
غريب الحديث للقاسم بن سالم انظر  [،المغَنِّية علَى تُطْلق ما وكَثيرا تُغَن، لَم َأو غَنَّت األمة هي :القَينَة  )٧(
١٣٢/ ٤[. 
 .]١٤٤/ ١النهاية في غريب الحديث واألثر [ والقطع، الشَّقهو : البقر  )٨(
 .١٢٩٥٦ ح رقم ]٥٥٥/ ٦ [الْخُمسِ من الْقُربى ذي سهمِ باب، كتاب الوديعة، السنن الكبرى للبيهقي  )٩(



 ٤٦٨

   :لحديثتخريج ا

 .به" عبدان" مختصراً، من طريق عبد اهللا بن عثمان(١)أخرجه البخاري
، وابن  (٦)، وأبو يعلى الموصلي في مسنده     (٥)، والبزار (٤)، وأحمد (٣)، ومسلم (٢)أخرجه البخاري و

، من طريق عبد الملك بن عبد       )-دون لفظة ابن األثير   -سبعتهم بنحوه (،  (٨)، وأبو نعيم  (٧)حبان
دون لفظـة ابـن     -كالهما بنحوه ( ،  (١٠) عاصم يأب، وابن   (٩)يج، وأحرجه مسلم  العزيز بن جر  

، -دون لفظة ابن األثيـر - بنحوه(١١)أبو داود  ، من طريق عبد اهللا بن وهب، وأخرجه       )-األثير
 ابن جريج  :كالهما(بن يزيد،   اعن يونس   )  عبد اهللا وخالد   :كالهما(من طريق عنبسة بن خالد،      

 .ري بهعن ابن شهاب الزه) ويونس
  

   :دراسة رجال اإلسناد

-     عبد اللَّه بن جعفر بن دد الفارسي   ،هويستُرمحهـ،٣٤٧، ت   الفسوى يعقوب صاحب،   أبو م 
 الْحسن بن اللَّه هبة سمعت:وقال الخطيب ،  (١٣)، والذهبي (١٢) الْحسين بن عثمان الشيرازي    وثقه

 حديثًا الدوري عباس عن حدثْ: له قيل هأن بلغني: قَاَلو وضعفه، درستويه ابن ذكر ،الاللكائى
 الحكايـة  هـذه : ، وعقب الخطيب بقوله   عباس من سمع يكن ولم ففعل، درهماً نعطيك ونحن
 فكيـف  الكثير، العوض ألجل يكذب أن من قدرا أرفع كان درستويه بن محمد أبا ألن ؛باطلة
 كتـاب  روى لما ألنه ضعفوه،: اَلفقَ درستويه، ابن عن برقانيوسئل ال ،  الحقير؟ التافه ألجل

  قديما الكتاب بهذا يعقوب حدث إنما: له وقَالُوا ذلك، عليه أنكروا سفيان بن يعقوب عن التاريخ
                                                 

 . ٢٠٨٩ ح رقم ]٦٠/ ٣ [الصواغِ في قيَل ما باب، كتاب البيوع، صحيح البخاري  )١(
 . ٢٣٧٥ ح رقم ]١١٤/ ٣ [أوالكَلَ الحطَبِ بيعِ باب، كتاب المساقاة، نفس المرجع السابق  )٢(
 ح  ]١٥٦٨/ ٣ ..[الْعنَبِ، عصيرِ من تَكُون َأنَّها وبيانِ الْخَمرِ، تَحرِيمِ باب، كتاب األشربة،    صحيح مسلم   )٣(

 .١٩٧٩رقم 
 . ١٢٠١ ح رقم ]٣٨٢/ ٢ [مسند أحمد   )٤(
 . ٥٠٢ ح رقم ]١٤١/ ٢ [مسند البزار   )٥(
 . ٥٤٧ ح رقم ]٤١٦/ ١ [وصليمسند أبي يعلى الم  )٦(
 ]٣٩٨/ ١٠ [الْهيَئات ذَوِي هفَوات عن يغَضي َأن ِللِْإمامِ يستَحب ما ذكْر، كتاب السير، صحيح ابن حبان   )٧(

 . ٤٥٣٦ح رقم 
 . ٣٥٠ح رقم ]٩٠/ ١ [معرفة الصحابة ألبي نعيم   )٨(
 ح ]١٥٦٩/ ٣ ..[الْعنَبِ، عصيرِ من تَكُون َأنَّها وبيانِ الْخَمرِ، رِيمِتَح باب، كتاب األشربة، صحيح مسلم   )٩(

 .١٩٧٩رقم 
 . ١٩١ ح رقم  ]١٥٤/ ١ [اآلحاد والمثاني البن أبي عاصم  )١٠(
 ح رقم   ]١٤٨/ ٣ [الْقُربى ذي وسهمِ الْخُمسِ، قَسمِ مواضعِ بيانِ في باب، كتاب الخراج،    سنن أبي داود  )  ١١(

٢٩٨٦ . 
 .]٨٥/ ١١ [تاريخ بغداد   )١٢(
 .]٥٣١/ ١٥ [سير أعالم النبالء   )١٣(



 ٤٦٩

 مـن  درستويه بن جعفر ألن نظر، القول هذا في: وعقب الخطيب بقوله  ،   !منه؟ سمعته فمتى
 بابنه بكر يكون أن يستنكر فال وطبقته، المديني بن علي عن وعنده وفهمائهم، المحدثين كبار
 ابـن  كتـاب  أصل رأيت: األزهري القاسمأبو   فقال وغيره، سفيان بن يعقوب من السماع في

 .(١)صحيحا فيه سماعه ووجدت حسنًا، أصلًا فرأيته سفيان، بن يعقوب بتاريخ درستويه
 .ثقة: قال الباحث

 . باقي رجال اإلسناد ثقات-
 

  :الحكم على الحديث
 .(٢)، وصححه األلباني-دون لفظة ابن األثير-حيح، وهو عند البخاري ومسلمإسناده ص

 
 

********** 
 

 :قال ابن األثير رحمه اهللا
 الحـصون، : المعاقـل  »وقَرارهـا  الَْأرضِ معاقَل ملَكُوا حمير ملُوك ِإن« ظَبيان حديث وفي

 (٣) .معقل: واحدها

 
 .٩٠ه، وبيان معانيه، في الحديث رقم ج، سبق تخري)*(

 

********** 
 
 
 
 

                                                 

 .]٨٥/ ١١ [تاريخ بغداد   انظر  )١(
 .]٥٠٠/ ٦ [األلباني: ، بتحقيقالتعليقات الحسان على صحيح ابن حبان   )٢(
  .]٣/٢٨١[النهاية في غريب الحديث واألثر )   ٣(



 ٤٧٠

 

 :قال ابن األثير رحمه اهللا
نْهميثُ ودالْح »لَنقعلي الدين نازِ مجَل الْحقعة م(١)اُألروي  ـنـل  رأسِ مالجب« ن  َأيـصتحلي 

 (٢) .الْجبِل سِرْأ ِإلَى الوعُل يلْتَجِئ كَما ِإلَيه ويلْتَجِئ ويعتَصم

    )٢٤٨ (حديث رقمال

َأخْبرنَا ِإسماعيُل  :  حدثَنَا عبد اللَّه بن عبد الرحمنِ قَالَ       ":رحمه اهللا "قال اإلمام الترمذي           
 عن َأبِيه،  (٣) زيد بنِ ملْحةَ   حدثَني كَثير بن عبد اللَّه بنِ عمرِو بنِ عوف بنِ         : بن َأبِي ُأويسٍ قَالَ   ا

 هدج نع�     وَل اللَّهسر ـةُ   " : قَاَل �، َأنيالح ـا تَـْأرِزازِ كَمجِإلَى الح ْأرِزلَي ينالد ِإلَـى   ِإن
 ِإن الدين بدَأ غَرِيبا ويرجِع      ،َلَيعقلَن الدين من الحجازِ معقَل اُألروِية من رْأسِ الجبلِ        جحرِها، و 

   .(٤)" غَرِيبا، فَطُوبى ِللْغُرباء الَّذين يصلحون ما َأفْسد النَّاس من بعدي من سنَّتي
 

   :تخريج الحديث
بمثله، من طريق    (٦)وأخرجه الطبراني  بنحوه، من طريق بشر بن موسى،        (٥)أخرجه ابن قانع  

 الشيخ وأخرجه أبو بنحوه، من طريق محمد بن جعفر،       (٧)بن المبارك، وأخرجه ابن عدي     علي
 األصبهاني فـي المعرفـة بمثلـه، والخطيـب          (٩)وأبو نعيم   بنحوه، (٨) في األمثال  األصبهاني

 بـشر، وابـن المبـارك،       :أربعتهم( من طريق علي بن جبلَة،      ) ثالثتهم( بنحوه،   (١٠)البغدادي
، والبيهقـي  (١١)عن إسماعيل بن أبي أويس، وأخرجه القضاعي في مسنده ) ةومحمد، وابن جبلَ  

                                                 

غريب الحديث انظر [، وهي تُيوس الْجبِل، الواحدةُ من شياه الجبل، وجمعها َأروىالشاةُ: الُْأروِيةُ   )١(
 .]٥٠٠/ ٢إلبراهيم الحربي 

  .]٣/٢٨١[النهاية في غريب الحديث واألثر )   ٢(
 .]٤٦٠: تقريب التهذيب ص[ ضعيف ،كَثير بن عبد اللَّه بنِ عمرِو   )٣(
 .٢٦٣٠ ح رقم ]١٨/ ٥[غَرِيبا وسيعود غَرِيبا بدَأ اِإلسلَام َأن جاء ما باب، كتاب اإليمان، سنن الترمذي   )٤(
 .]١٩٩/ ٢[معجم الصحابة البن قانع    )٥(
 .١١ ح رقم ]١٦/ ١٧ [المعجم الكبير   )٦(
 .]١٩٠/ ٧ [الكامل في ضعفاء الرجال   )٧(
 .٢٨٧ ح رقم ]٣٣٦:  ص[صبهانيأمثال الحديث ألبي الشيخ األ   )٨(
 . ٥٠٥١ ح رقم ]٢٠١٠/ ٤ [معرفة الصحابة ألبي نعيم   )٩(
 .]١١٢/ ١ [الجامع ألخالق الراوي وآداب السامع   )١٠(
 . ١٠٥٣ ح رقم ]١٣٨/ ٢ [مسند الشهاب القضاعي  )١١(



 ٤٧١

من طريق إسحاق بـن     ) ثالثتهم بنحوه (،  (٢)جامع بيان العلم  ، وابن عبد البر في      (١)في الزهد   
 .عن كثير بن عبد اهللا بن عمرو به)  ابن أبي أويس وإسحاق:كالهما(إبراهيم الحنيني، 

   :دراسة رجال اإلسناد

، يندس الم يو اهللا بن أبي أُ    دب أبو ع  ،)٣(يحبص األَ سِيو أُ نِ اهللا ب  دب ع نِ اهللا ب  دب ع ن ب ُلياعمسِإ-
محلـه  : ، وقال أبـو حـاتم     )٦ (ال بأس به  : ، وقال مرة  )٥(وثقه أحمد بن حنبل   ،  )٤(هـ٢٢٦ ت

: ، وقال مرة  )٨ (في خاله مالك   بتاًكان ث : ونقل الخليلي أن أبا حاتم قال     ،  )٧ (الصدق، وكان مغفلًا  
 .)١٠(، وذكره ابن حبان في الثقات)٩ (كان من الثقات

، وقال في   )١١ (كان ثقة :  الدارمي عنه  اله فيه، فقال كما في رواية     أما ابن معين فقد اختلفت أقو     
إسماعيل بن أبي أويـس يـسوى       : وقال ،)١٢ ( ليس بذلك  ، ضعيف العقل  ،صدوق: موضع آخر 

بن أبي أويس وأبـوه يـسرقان       ا: وقال ،)١٤ (أبو أويس وابنه ضعيفان   : ل أيضا ، وقا )١٣ (فلسين
، وروى عن ابـن     )١٦ (يكذب، ليس بشيء   ط،لِّخَم: ، وروى عنه ابن الجنيد أنه قال      )١٥ (الحديث

 .(١٧)ضعيف أضعف الناس ال يحل لمسلم ان يحدث عنه بشيء: محرز أنه قال
وثقه ثم تبين له حاله، كما يظهر مـن جرحـه   والذي يظهر أن ابن معين كان في أول األمر ي         

المفسر له، ويؤيد ذلك أن رواية الدارمي عن ابن معين متقدمة على غيرها مـن الروايـات،                 

                                                 

 . ٢٠٥ ح رقم ]١١٧:  ص[الزهد الكبير للبيهقي  )١(
 . ١٩٠٢ ح رقم ]٩٩٧/ ٢[واِلاتِّباعِ التَّقْليد بينِ والْفَرق ونَفْيه التَّقْليد فَساد باب، جامع بيان العلم وفضله  )٢(
.  وهو من يعرب بن قحطان، وأصبح صارت قبيلة، واسمه الحارث بن عوف بن مالك،نسبة إلى أصبح   )٣(

 .١/١٧٤األنساب للسمعاني 

 .١٤١صتقريب التهذيب    )٤(

 ].٢/١٧٧[ ، للفسويوالتاريخالمعرفة    )٥(

 .]١٨١/ ٢ [الجرح والتعديل    )٦(

 .   المرجع السابق نفسه)٧(

 .]٣٤٨/ ١ [اإلرشاد في معرفة علماء الحديث    )٨(

 ].٣/١٢٨ [ في أسماء الرجالتهذيب الكمال   )٩(

 ].٨/٩٩  [الثقات  )١٠(

 ].٢٣٨ ص [-رواية الدارمي-تاريخ ابن معين   )١١(

 .]١٨١/ ٢ [عديل الجرح والت  )١٢(

 .  المرجع السابق نفسه)١٣(

 .]٨٧/ ١ [الضعفاء الكبير للعقيلي  )١٤(

 .]٥٢٥/ ١ [الكامل في ضعفاء الرجال  )١٥(

 .٣١٢صسؤاالت ابن الجنيد    )١٦(

 .]٦٥/ ١ [ رواية ابن محرز-تاريخ ابن معين    )١٧(



 ٤٧٢

 .  )١(بمعنى أن اتصال الدارمي بابن معين كان مبكرا
 وقال أبو القاسم  ،  )٣ (ليس بثقة : ، وقال مرة  )٢ (ضعيف: وكذا أطلق النسائي القول بتضعيفه فقال     

 ،له ما لم يبن لغيره      ولعله بان  ، بالغ النسائي في الكالم عليه إلى أن يؤدي إلى تركه          :الاللكائي
 .)٤ (ألن كالم هؤالء كلهم يؤول إلى أنه ضعيف

وهـو أحـد    - ذكر محمد بن موسى الهاشمي       : قال ، ثنا أبو الحسن الدارقطني    ، البرقاني قالو
 حكى لي   :الرحمن قال   فذكر عن أبي عبد    ،-ه وكان النسائي يخصه بما لم يخص به ولد        األئمة

 فما زلت بعد ذلك أداريه أن يحكي لـي          : قال ،م توقف أبو عبد الرحمن    ث ،سلمة بن شبيب قال   
 ربما كنـت    :ويس يقول أ بن أبي    إسماعيل سمعت   : قال لي سلمة بن شبيب     :الحكاية حتى قال  

 من : قلت للدارقطني:ل البرقانيقا، و فيما بينهميء المدينة إذا اختلفوا في شألهلأضع الحديث 
يعنـي  - وقرأتهـا عليـه      ، كتبتها من كتابه   ، الوزير : قال ؟حكى لك هذا عن محمد بن موسى      

الذي بان للنسائي منه  وهذا هو: ، وقال ابن حجر)٥("-ابةزنْ الحافظ الجليل جعفر بن خ:بالوزير
 في شبيبته ثـم  إسماعيلمن   ولعل هذا كان     ، ليس بثقة  بأنهالقول فيه   وأطلق  حتى تجنب حديثه    

 كان يحدث عن مالك بمسائل عبد اللَّه بن         :، وقال النضر بن سلمة المروزي   وكذبه  ،  )٦ (انصلح
قد حدث عنه الناس، وأثنى عليه ابن معين وأحمـد، وحـدث عـن       : وقال ابن عدي  ،  (٧)وهب

 فـي   ال أختـاره  : وقـال الـدارقطني   ،  (٨) الكثير من الناس، وهو خير من أبيه أبي اويـس         
محدث : وقال الذهبي ،  (١٠)الحديث يضع كان: األزدي الفتح أبو قال،  حزم ابن وقال،(٩)الصحيح

 .(١٢)صدوق أخطأ في أحاديث من حفظه: ، وقال ابن حجر(١١)مكثر فيه لين
أن توثيق من وثقه ال ينفعه، وقـد بـان          و  أنه ضعيف، يعتبر به،     وخالصة القول  :قال الباحث 

 الحديث، لكن ابن حجر يرى أن ذلك كان في شبيبته ثم تاب،      سبب جرحه وهو الكذب، وسرقة    
 وعندئذ يبقى النظر في أمر التائب من وضع الحديث، هل يجوز األخذ عنه أم ال؟

                                                 

 ].٣١ص[ -رواية الدارمي-مقدمة تحقيق تاريخ ابن معين :     انظر)١(

 ].١٧ص [الضعفاء والمتروكين    )٢(

 ].٣/١٢٨ [ في أسماء الرجالتهذيب الكمال   )٣(

 .   المرجع السابق نفسه)٤(

 .]٤٧:  ص[سؤاالت البرقاني للدارقطني    )٥(
 .]٣١٢/ ١ [تهذيب التهذيب   )٦(

 .]٥٢٥/ ١ [الكامل في ضعفاء الرجال   )٧(
 .  المرجع السابق نفسه )٨(
 .]٣١١/ ١ [هذيبتهذيب الت    )٩(
 .]٣٠٧/ ١١ [،البن حزمالمحلى باآلثار   )١٠(
 .]٢٢٢/ ١ [ميزان االعتدال   )١١(
 .]١٠٨:  ص[تقريب التهذيب   )١٢(



 ٤٧٣

، فلعل البخاري ممن يرى جواز األخذ عنه وقد تاب وانصلح         )١(المسألة فيها خالف بين العلماء    
يه أمره، فكان يوثقه كاإلمام أحمد، وابـن   حاله، ولذلك أخرج له في الصحيح، أو لعله خفي عل         

 . كما في رواية الدارمي عنه-في أول األمر-معين 
ِإسماعيل أخرج لَه ُأصوله وأذن لَه َأن ينتقي منْها وَأن يعلم لَه على           أما رواية البخاري له، فإن      

    ليحدث بِه ا يحدث بِهم،   ا سواهمويعرض ع ،    مشْعر بَِأن م وهمن       و وه نهع خَارِيا أخرجه الب
صحيح حديثه ِلَأنَّه كتب من ُأصوله وعلى هذَا لَا يحتَج بِشَيء من حديثه غير ما في الـصحيح              

يهتَبر فغَيره فَيع يهف غَيره ِإلَّا َأن شَاركهو اِئيالنَّس يها قدح ف(٢)من أجل م. 
 .حاق بن إبراهيم كما في التخريجوعلى كل حال فقد تابعه إس

 .(٣)متروك الحديث:  كثير بن عبد اهللا بن عمرو بن عوف-
: ، وقـال الـذهبي    (٤)، ذكره ابن حبان في الثقات      عبد اللَّه بنِ عمرِو بنِ عوف      : واسمه أبوه -
(٦)مقبول:، وقال ابن حجر(٥)ثقو . 

 .مقبول: قال الباحث
  :الحكم على الحديث

 : ضعيف جداً، فيهإسناده
 .متروك الحديث:  كثير بن عبد اهللا بن عمرو بن عوف-
-      فونِ عرِو بمنِ عب اللَّه دبحـسن  :  والحديث صححه الترمذي وقـال   .مقبول، ولم يتابع  : ع

، وضـعفه   (٨) جـداً    ضـعيفٌ   وهذا من تساهله، فإن كثيراً    : ، وعقب األلباني بقوله   (٧)صحيح
 .(٩)األلباني
، مـن   " ِإن الِْإسلَام بدَأ غَرِيبا وسيعود غَرِيبا كَمـا بـدأَ          " بلفظ   (١٠)ث شاهد أخرجه مسلم   وللحدي

 . مرفوعاً-رضي اهللا عنهما-طريق محمد العمري عن ابن عمر
                                                 

  صـحيح مـسلم  شـرح ، و٦١صمقدمة ابن الصالح   ، و ١١٨-١١٧ص الكفاية في علم الرواية      :انظر  [)١(
 ].٣٤٠-١/٣٣٦فتح المغيث ، و٧١-١/٦٩لنووي ل

 ]٣٩١/ ١ [باري البن حجرفتح الانظر   )٢(
سـؤاالت  ، و ١٥٤/ ٧الجرح والتعديل البن أبي حـاتم       ، و ٨٩: الضعفاء والمتروكون للنسائي ص   انظر[  )٣(

 .]٥٣١/ ٢المغني في الضعفاء ، و١٣٦/ ٢٤تهذيب الكمال في أسماء الرجال ، و٢٧٢: السلمي للدارقطني ص
 .]٤١/ ٥[الثقات   )٤(
 .]٥٨٠/ ١[الكاشف  )٥(
 .]٣١٦: ص[ب التهذيبتقري  )٦(
 .٢٦٣٠ ح رقم ]١٨/ ٥ [سنن الترمذي  )٧(
 .]٢٦٨/ ٣[سلسلة األحاديث الصحيحة   )٨(
 .]٣١٢: ص[ضعيف سنن الترمذي  )٩(
 [سجِدينِالْم بين يْأرِز وَأنَّه غَرِيبا، وسيعود غَرِيبا بدَأ الِْإسلَامِ َأن بيانِ باب، كتاب اإليمان،    صحيح مسلم   )١٠(
 .١٤٦ ح رقم ]١٣١/ ١



 ٤٧٤

  

 :قال ابن األثير رحمه اهللا
 آخره ويجر فخذه تَحتَ الراكب جعلَهي َأن: الرمح اعتقَاَل »خَطِّياً واعتَقل« زرع ُأم حديث وفي
 (١) .وراءه الَْأرضِ علَى

 
 .٣٥جه، وبيان معانيه، في الحديث رقم ، سبق تخري)*(

 ********** 
 

  :قال ابن األثير رحمه اهللا
 :بالتَّشديد العقَّال »العقَّال اذَ يسمى فَرس -وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى- ِللنَّبِي كَان َأنَّه« وفيه) س(

اءي دلَيِ فرِج ،وابالد قَدخَفَّف، وي يمس نِ  بِهيفْع عوء لدالس نْهقَاَل،  ع رِيهوقَّـال  وذُو: الْجع 
م(٢) .فَرس اس 

 

 .، لم أعثر عليه بنفس لفظة ابن األثير، وعثرت عليه بلفظ آخر)٢٤٩ (حديث رقمال
 حدثَنَا علي بن عبد اللَّه بنِ جعفَرٍ، حدثَنَا معن بن عيسى،            ":رحمه اهللا "قال اإلمام البخاري        

فَرس  في حاِئطنَا    ����كَان ِللنَّبِي   " : ِ، قَالَ �حدثَنَا ُأبي بن عباسِ بنِ سهٍل، عن َأبِيه، عن جده         
   .(٤) "اللُّخَيفُ : وقَاَل بعضهم: " ، قَاَل َأبو عبد اللَّه"(٣)للُّحيفُيقَاُل لَه ا

 
   :تخريج الحديث

 . تفرد به البخاري دون مسلم-
 . بن سهل، عن أبيه بهعبد الْمهيمنِ بنِ عباسِ بنحوه، من طريق (٥) الطبرانيهوأخرج

 
 

                                                 

  .]٣/٢٨١[النهاية في غريب الحديث واألثر )   ١(
 .المرجع السابق نفسه)   ٢(
النهاية في غريب الحديث [، وهو األشهر،َأي يغَطِّيها بِه. ِلطُول ذَنَبه، كََأنَّه يلْحفُ الَْأرض بذَنَبه:   اللحيف )٣(

 .]٢٣٨/ ٤واألثر 
 .٢٨٥٥ ح رقم ]٢٩/ ٤ [والحمارِ الفَرسِ اسمِ باب، كتاب الجهاد والسير، البخاريصحيح    )٤(
 .٥٧٢٩ ح رقم ]١٢٧/ ٦ [المعجم الكبير   )٥(



 ٤٧٥

 
 

   :دراسة رجال اإلسناد

، وضعفه ابـن    (٢)ذكره ابن حبان في الثقات    ،  (١)العباس بن سهل بن سعد اَألنْصارِي     بي بن   ُأ-
 لـيس بـالقوي،   : ،، وقـاال  (٦)، والنسائي (٥)، والبخاري (٤)منكر الحديث :  وقال أحمد، و (٣)معين

له أحاديث : وقَال العقيلي  ،(٧)العجب منه كيف أخرج له هذا الحديث؟و: وعقب األلباني بقوله
، (٩)يكْتَب حديثُه، وهو فَـرد الْمتُـونِ واَألسـانيد        : ، وقال ابن عدي   (٨)لى شيء منها  ال يتابع ع  

: ، وذكره فيمن تكلم فيه وهو موثوق وقـال        (١١)ضعفوه: ، وقال الذهبي  (١٠)وضعفه الدارقطني 
 ،(١٣)إن لم يكن بالثبت فهو حسن الحديث      : ، وقال في موضع   (١٢)قليل الرواية، وغيره أمتن منه    

 .(١٤) ما له في البخاري غير حديث واحدفيه ضعف: ال ابن حجروق
روى لـه   و  كما في التخـريج،    -عبد المهيمن بن العباس   - تابعه أخوه     ضعيف، :قال الباحث 

 ليس فيه تحـريم وال      ، واحداً لم يخرج له إال حديثاً    : ، وقال األلباني  البخاري في موضع واحد   
 (١٥)-صلى اهللا عليه وسلم-ل النبي تحليل، وال كبير شيء، وإنما هو في ذكر خي

 
 .باقي رجال اإلسناد ثقات -
 

********** 
 
 

                                                 

 .] ٢٥٩/ ٢ [تهذيب الكمال في أسماء الرجال  )١(
 .]٥١/ ٤ [الثقات   )٢(
 .]١٦/ ١[الضعفاء الكبير للعقيلي   )٣(
 .]١٨:  ص[اإلمام أحمد بمدح أو ذمالدم فيمن تكلم فيه  بحر   )٤(
 .]١٢٨/ ٢ [الكامل في ضعفاء الرجال  )٥(
 . ]١٥:  ص[الضعفاء والمتروكون للنسائي  )٦(
 .]٢٣٦/ ٩ [سلسلة األحاديث الضعيفة   )٧(
 .]١٦/ ١ [الضعفاء الكبير   )٨(
 .]١٢٨/ ٢ [الكامل في ضعفاء الرجال  )٩(
 .]٢٠٣:  ص[اإللزامات والتتبع   )١٠(
 .]٢٢٨/ ١ [الكاشف  )١١(
 .]٧٣:  ص[من تكلم فيه وهو موثق   )١٢(
 .]٧٨/ ١ [ميزان االعتدال  )١٣(
 .]٩٦:  ص[تقريب التهذيب  )١٤(
 .]٣٩٤/ ٢سلسلة األحاديث الضعيفة  ، و١٨٧/ ١ [تهذيب التهذيبانظر [  )١٥(



 ٤٧٦

 

 :قال ابن األثير رحمه اهللا
 (١).الْحصرِم وهي العقَّيلَى يخْرِج َأي»الكَرم فيعقُِّل الخصب يْأتي ثُم«الدجاِل حديث وفي)هـ(

 
بنحوه، كما سبق في    فس لفظة ابن االثير، وعثرت عليه       لم أعثر عليه بن   ،  )٢٥٠ (حديث رقم ال

  .٥حديث الدجال رقم 

********** 
 

  :قال ابن األثير رحمه اهللا
﴿قُمهـ (﴾ع (يهف »وآس(٢)ء لُودو رخَي نم نَاءسيم حقيم »عقَأةُ: العري الْملَـا  الَّت  ،ـدتَل  قَـدو 

  (٣) .ومعقُوم والرجل عقيم معقُومة، فَهِي وعقمتْ يم،عق فَهِي تَعقُم عقُمتْ

 .بلفظ مقاربلم أعثر عليه بنفس لفظة ابن االثير، وعثرت عليه ، )٢٥١ (حديث رقمال
حدثَنَا الْحسين بن ِإسحاقَ التُّستَرِي، ثنـا يحيـى بـن           ": رحمه اهللا "        قال اإلمام الطبراني  

ربِيعِدالر نب يلتَ، ثنا ع(٤)سهدج نع ،َأبِيه نيمٍ، عكح نب زهي بثَندقَاَل : ، قَاَل�(٥)، ح 
 (٦)، ِإنِّي مكَاثر بِكُم الُْأمم حتَّـى بِالـسقْط        لَا تَلد  سوداء ولُود خَير من حسنَاء    : " �رسوُل اِهللا   
 بحظَلُّ مًئاي(٧)نْط     قَاُل لَهي نَّةابِ الْجلَى بقُوُل:  عنَّةَ، فَيخُِل الْجاد :قَاُل لَه؟، فَيايوَأبو با رخُِل : ياد

 اكوَأبنَّةَ َأنْتَ و(٨) "الْج. 
 

                                                 

  .]٣/٢٨٢[النهاية في غريب الحديث واألثر )  ١(
)٢(  آءوالقَبِيحةُ: الس .قَاُلي :آءوُأ وامرأةٌ سوٌل َأسجر،ةلة قَبِيحفَع َأو ةملَى كُلِّ كَلطْلق عي قَدغريب [،  و

 .]١٥٣/ ١الحديث للقاسم بن سالم 
  .]٣/٢٨٢[النهاية في غريب الحديث واألثر )  ٣(
 ]١١١/ ٢المجروحين البن حبان  [ علي بن الربيع، منكر الحديث،  )٤(
صلى اهللا "القشيري، جد بهز بن حكيم، له وفادة وصحبة، سمع النبي  معاوية بن حيدة بن يةمعاو:  هو )٥(

 ].٦/١١٨  في تمييز الصحابةاإلصابة[ن "عليه وسلّم
 .]٣٧٨/ ٢النهاية في غريب الحديث واألثر [الولد الَّذي يسقُطُ من بطن ُأمه قَبَل تمامه،:  السقط )٦(
غريب انظر[  هو الممتَنع امتناع طَلبة،: وقيَل، المتغضب المستبطىء ِللشَّيء:- بِالْهمزِ وتَركه-المحبنْطُئ  )٧(

 .]٤٢٢/ ١الحديث البن قتيبة 
 .١٠٠٤ ح رقم ]٤١٦/ ١٩ [المعجم الكبير   )٨(



 ٤٧٧

   :تخريج الحديث

 بن محمـد،  من طريق إبراهيم    ) كالهما بنحوه (،  (٢) الشيخ األصبهاني  وأب، و (١)أخرجه العقيلي 
 . بنحوه، من طريق يوسف بن موسى(٣) في الفوائدوأخرجه تمام أبو القاسم

) إبراهيم ويوسف ومحمد  : ثالثتهم ( بنحوه، من طريق محمد بن يزيد،      (٤)وأخرجه ابن عساكر  
 .عن يحيى بن درست به

 
 

   :دراسة رجال اإلسناد

-بهز بنح كمِي نِبم اوِعةَي ةَنِبديشَقُ ال حرِيَأي ،بو عبدالمل ت ك ،رِيص٥(هـ١٦٠ قبل الب(.  
، )١١(، والحـاكم  )١٠(وابن شاهين  ،)٩(، والنسائي )٨(، والترمذي )٧(ابن المديني  و ،)٦(ابن معين  وثقه

 .)١٢(بن راهويه قد احتجا به  وإسحاق بن حنبل،أن أحمد وذكر ابن حبان
إسناد صحيح، إذا كان دون بهز      :"ن جده، فقال  بن حكيم، عن أبيه، ع     وسئل ابن معين عن بهز    

 صالح، و لكنه ليس بالمشهور    : ، وقال أبو زرعة   )١٤ ( حجة عنديهو  : داود   وأب وقال،  )١٣("ثقة

 وجماعـة مـن      ...ى عنه الزهري  وى عنه ثقات الناس، وقد ر     وقد ر : وقال ابن عدي  ،  )١٥(
 ولم  ،الثقات  من عنه الرواية في تخلف اأحد رَأ  ولم ،رواياته  في الثقات، وأرجو أنه ال بأس به     

ال : ، وقـال الـدارقطني    )١٦( بحديثه بأس فال ثقة عنه حدث إذا أنه وأرجو له حديثًا منكرا،     رَأ
بن حكـيم،    وال أعلم خالفًا بين أكثر أئمة أهل النقل في عدالة بهز          : قال الحاكم و ،(١٧)بأس به 

                                                 

 .]٢٥٣/ ٣ [الضعفاء الكبير   )١(
 . ٥٨ ح رقم ]٩٧:  ص[أمثال الحديث ألبي الشيخ األصبهاني   )٢(
 .١٤٦٣ ح رقم ]١٧٦/ ٢ [فوائد تمام    )٣(
 .]٥٠/ ١٤ [تاريخ دمشق    )٤(
 .]٢٥٩/ ٤ [تهذيب الكمال في أسماء الرجال   )٥(

 ].٨٢ ص -رواية الدارمي- تاريخ ابن معين  و،٤/١٢٤ -رواية الدوري-تاريخ ابن معين    [)٦(

 .]٨٩:  ص[العلل البن المديني   )٧(

 .]٣٠٩/ ٤ [مذي سنن التر   )٨(

 ].٤/٢٦٢[    تهذيب الكمال في أسماء الرجال)٩(

 ].٤٩ ص [تاريخ أسماء الثقات  )١٠(

 .]١٤٨:  ص[سؤاالت السجزي للحاكم  )١١(

 ].١/١٩٤[ البن حبانالمجروحين  )١٢(

 ].٤/٢٦١[   تهذيب الكمال في أسماء الرجال)١٣(

 ].١/٤٣٧ تهذيب التهذيب، و٣٥٤/ ١ميزان االعتدال :   انظر)١٤(

 .]٨٥١/ ٣ [الضعفاء ألبي زرعة الرازي في أجوبته على أسئلة البرذعي  )١٥(

 .]٢٥٤/ ٢ [الكامل في ضعفاء الرجال  )١٦(

 .]١٣١:  ص[سؤاالت السلمي للدارقطني  )١٧(



 ٤٧٨

 وأنه يا عنه   : بن حكيم؟ قال    بهز فيتقول  ما  : بن حنبل  وسئل أحمد ،  )١ (ع حديثه جمرسألت غُنْد
صدوق فيه لين وحديثه    : ، وقال الذهبي  )٢ (ه، ثم تبين معناه، فكتب عنه     سم  كان شعبة   قد :فقال

 .)٥(صدوق: وقال ابن حجر، (٤)صدوق مشهور: ، وقال مرةً(٣)حسن
 ليس بحجة، ولـم يحـدث       هو عند الشافعي  : قال أبو داود  لكنه لم يسلم من جرح البعض له،        و

كتـب حديثـه، وال     هو شيخ، ي   : حاتم ووقال أب ،  )٦(؟ ومن أبوك  ؟من أنت : شعبة عنه، وقال له   
٩( ")٨(أعرابيبن حكيم عن أبيه عن جده، إسناد  بهز": جزرة وقال صالح، )٧ (حتج بهي(. 

اعة مـن   كان يخطئ كثيرا، فأما أحمد وإسحاق فهما يحتجان به، وتركه جم          : "وقال ابن حبان  
 الثقات، وهو ممن أسـتخير اهللا    في ألدخلناه   )١٠ ()إنا آخذوها وشطر ماله   (: أئمتنا، ولوال حديثه  

 .)١١(" فيه
، )١٢(ويكفي أن الزهري روى عنه وهو أكبر منه       فأكثر العلماء على توثيقه،      ثقة،   :قال الباحث 
ه  في الرواية وتحريهتشددببن سعيد القطان روى عنه، عن أبيه، عن جده، مع العلم  وأن يحيى

 .فيها
  . الرواية عنه فترة ثم تراجع عن هذا وكتب عنهله، فقد تركشعبة أما ترك و

وقول أبـي   :" بن القطان فقال    أبو الحسن   وقد تعقبه  فمعلوم أنه متشدد،   جرح أبي حاتم له   وأما  
 .)١٣(" ال ينبغي أن يقبل منه إال بحجة، وبهز ثقة عند من علمه)حتج بهال ي(: حاتم

كان يخطئ كثيرا، فأما أحمد وإسحاق فهما يحتجان به، وتركه جماعـة            " : قول ابن حبان   أماو
 الثقات، وهو ممن أسـتخير اهللا       في ألدخلناه   )إنا آخذوها وشطر ماله   (: من أئمتنا، ولوال حديثه   

                                                 

 ].١/٤٦[   المستدرك على الصحيحين)١(

 .]٤٩٩/ ١ [تهذيب التهذيب  )٢(

 .]١١٦/ ١ [المغني في الضعفاء  )٣(
 .]١٣٤:  ص[لم فيه وهو موثق من تك  )٤(
 ].١٢٨ص [  تقريب التهذيب )٥(

 .]٤٩٩/ ١ [تهذيب التهذيب  )٦(

 ].٢/٤٣١[   الجرح والتعديل)٧(
الظاهر أن من قيلت فيه هذه اللفظة فإنه مضعف من قبل حفظه؛ ألن األعراب ال يشتغلون بتحصيل العلم،                  )٨(

 .١٦٥-١٦٤شفاء العليل بألفاظ وقواعد الجرح والتعديل ص : انظر. ومن هنا يأتي في حديثهم الوهم والغلط

 .]٤٩٨/ ١ [تهذيب التهذيب   )٩(

، والنسائي، كتـاب    ١٥٧٥ : ح رقم  ]١٠١/ ٢  [  أخرجه أبو داود، كتاب الزكاة، باب في زكاة السائمة،         )١٠(
يف سنن أبـي  صحيح وضع[، والحديث حسنه األلباني٢٤٤٤:  ح رقم]١٥/ ٥[الزكاة، باب عقوبة مانع الزكاة،  

 ].٧٥ / ٤داود 

 ].١/١٩٤[  البن حبانالمجروحين  )١١(

 ].٤/٢٦٢[ تهذيب الكمال في أسماء الرجال:   انظر)١٢(

 ].٥/٥٦٦[  بيان الوهم واإليهام )١٣(



 ٤٧٩

حـديث   إن أخطأ فـي   درتُ الثقة ال    فإن أحاديث  أكثر تشددا في الجرح من أبي حاتم،      فهو  " فيه
كـان  (قولـه   : إحداها :في قوله هذا مأخوذات   :"  فقال يه الرد عل  مْؤنةَ الذهبي   كفىواحد، وقد   
 وما  )١( وإنما يعرف خطأ الرجل بمخالفة رفاقه له، وهذا انفرد بالنسخة المذكورة           )ايخطئ كثير 

 !؟شاركه فيها، وال له في عامتها رفيق، فمن أين لك أنه أخطأ
ـ ها، بل قد يتركون االحتجاج بخبره، فَ      ا تركه أبد   فما علمت أحد   )ةتركه جماع (قولك: الثاني ا لَّ

 .أفصحت بالحق
ا، وقـال بـه بعـض       ا ورأس فهو حديث انفرد به بهز أصلً     ) إنا آخذوها : ولوال حديث   (:الثالث

 .)٢("وحديثه قريب من الصحة... المجتهدين ، 
 مـن الطبقـة الوسـطى مـن         البـصرِي،  القُشَيرِي ةَدي ح نِب ةَياوِع م نب محكي:  واسمه أبوه-

، )٦(، وذكره ابن حبان فـي الثقـات       )٥(ليس به بأس  : النسائي، وقال   )٤(العجلي، وثقه   (٣)التابعين
 .)٧(صدوق: وقال ابن حجر

 .كما قال ابن حجر هو :قال الباحث
 . باقي رجال اإلسناد ثقات-

  :الحكم على الحديث
  :سناده ضعيف جداً، فيهإ

 .(٩)، واأللباني(٨)ضعفه ابن حبانالحديث ومنكر الحديث، :  علي بن الربيع-
 بِكُم مكَاثر فَِإنِّي الْولُود الْودود زوجوات -، بلفظ (١١)، أخرجه أبو داود   (١٠)وللحديث شاهد صحيح  

مة، من طريق -الُْأماوِيعنِ مةَ، بقُر نِل عقعنِ مارٍ بسمرفوعاً- عنهرضي اهللا-ي .  

********** 
                                                 

بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، روى بهذا         ":قال ابن الصالح   رواه عن أبيه عن جده،        ما نسخةبال   يقصد  )١(
 ].٣١٥علوم الحديث ص معرفة : انظر. [ "حسنة، وجده هو معاوية بن حيدة القشيرياإلسناد نسخة كبيرة 

 ].٨١-٩/٨٠ [اإلسالم للذهبيتاريخ    )٢(

 .]٢٠٢/ ٧ [تهذيب الكمال في أسماء الرجال   )٣(
 ].١/٣١٧ [الثقات   معرفة )٤(

 ].٧/٢٠٣[    تهذيب الكمال في أسماء الرجال)٥(

 ].٤/١٦١  [الثقات   )٦(

 ].١٧٧ص [تقريب التهذيب   )٧(

 .]١١١/ ٢[المجروحين البن حبان    )٨(
 .]٢٦٥/ ٧ [سلسلة األحاديث الضعيفة    )٩(
 .]٤٩٨/ ٥ [سلسلة األحاديث الصحيحة   )١٠(
 .٢٠٥٠ ح رقم ]٢٢٠/ ٢ [النِّساء من يلد لَم من تَزوِيجِ عن النَّهيِ باب، كتاب النكاح، سنن أبي داود  )١١(



 ٤٨٠

  :قال ابن األثير رحمه اهللا
نْهميثُ ودالْح »مينةُ اليي الْفَاجِرقْتَطَع الَّتا ياُل بِهلم مسالم مقتَع محريد »الرا يلَة تَقْطَع َأنَّهالص 

 (١) .ظَاهره علَى يحمل َأن ويجوز ،النَّاسِ بين والمعروفَ

 )٢٥٢ (حديث رقمال

حـدثَنَا ابـن    : َأخْبرنَا عبد اللَّه بن جعفَر الرقِّي، قَـالَ       ": رحمه اهللا "قال اإلمام ابن سعد           
ودَأبِي س نيمٍ، عي تَمنب نخٍ مشَي نرٍ، عمعم نع ،كارب(٢)الْم� النَّبِي عمس قُوُل�، َأنَّهي  :" ِإن

  .(٣)" ماَل الْمسلمِ تَعقم الرحم الرجُل الْيمين الْفَاجِرةَ الَّتي يقْتَطع بِها
 

   :تخريج الحديث

من طريق يحيـى بـن آدم، وأخرجـه         ) كالهما بمثله (،  (٥)، وابن أبي عاصم   (٤)أحمد أخرجه
 بمثله،  (٧) وأخرجه ابن مندة    بنحوه، من طريق سويد بن نصر، وحبان بن موسى،         (٦)الطبراني

 بـن  جبـارة  بمثله، من طريق     (٨)من طريق إبراهيم بن عيسى، وأخرجه أبو نعيم األصبهاني        
 .عن ابن المبارك به) جبارةويحيى وسويد وحبان وإبراهيم : خمستهم( ، مغَلِّسٍ

اني، عـن    الصنع زاقعبد الر من طريق   ) كالهما بمثله (،  (١٠)، وابن قانع  (٩)وأخرجه الدوالبي 
 .معمر بن راشد به

 
    :دراسة رجال اإلسناد

 .برواية معمر بن راشد، عن شيخ مجهول : اإلبهام-
 . باقي رجال اإلسناد ثقات-
 

                                                 

  .]٣/٢٨٢[النهاية في غريب الحديث واألثر )   ١(
 اسمه حسان بن : الّذي ثار بخراسان، وقيل، إنه جد وكيع بن أبي سود: يقال،التميميأبو سود : هو   )٢(

 .]١٦٥/ ٧اإلصابة في تمييز الصحابة انظر [، فأسلم،مجوسياكان  سود جد وكيع ا أبأن:  ويقالقيس،
 .]٦٦/ ٧ [الطبقات الكبرى    )٣(
 .٢٠٧٤٧ ح رقم ]٣٥٠/ ٣٤ [مسند أحمد    )٤(
 . ١٢١٤ ح رقم ]٤٢١/ ٢ [اآلحاد والمثاني البن أبي عاصم   )٥(
 .٩٥٠ ح رقم ]٣٨١/ ٢٢ [المعجم الكبير    )٦(
 .]٨٩٨: ص[معرفة الصحابة البن منده    )٧(
 .٦٨٤٢ ح رقم ]٢٩٢١/ ٥ [معرفة الصحابة ألبي نعيم   )٨(
 .٢١٦ ح رقم ]١٠٥/ ١ [سماء للدوالبيالكنى واأل   )٩(
 .]٢٠١/ ١[معجم الصحابة البن قانع   )١٠(



 ٤٨١

 
  :الحكم على الحديث
 :إسناده ضعيف، فيه

 .برواية معمر بن راشد، عن شيخ مجهول: اإلبهام-
 .)٢(، واأللباني(١)والحديث ضعفه الهيثمي

 من حلَفَ علَى يمينٍ وهو فيهـا        -كالهما بلفظ (،  (٤)، ومسلم (٣)وللحديث شاهد أخرجه البخاري   
يق من طريق) -فَاجِربن سلمةشَق ، نع دبع بن مسعوداللَّه - يضر اللَّه نْهمرفوعاً-ع . 

  
 
 
 

********** 

 

                                                 

 .]١٧٩/ ٤[مجمع الزوائد ومنبع الفوائد   )١(
 .]١٥٢/ ٧ [سلسلة األحاديث الضعيفة   )٢(
 ح  ]١٧٧/ ٣ [مـينِ الي قَبـلَ  بينَةٌ؟ لَك هْل: المدعي الحاكمِ سَؤاِل باب، كتاب الشهادات،    صحيح البخاري   )٣(

 .٢٦٦٦رقم 
 ح رقـم    ]١٢٣/ ١ [بِالنَّـارِ  فَـاجِرة  بِيمينٍ مسلمٍ حقَّ اقْتَطَع منِ وعيد باب، كتاب اإليمان،    صحيح مسلم   )٤(

١٣٨. 
 



 ٤٨٢

 .باب العين مع الكاف: المبحث الرابع
 

 

  :قال ابن األثير رحمه اهللا
﴿ ركهـ( ﴾ ع (يهون، أنْتُم« فكَّارون  الَ العارون َأيِ »الفَـرارب  ِإلَى الكَرـرطَّـافُون  الحوالع 

 ِإذَا علَيـه  وعكَرتُ ،اعتَكَرو عكَر: ِإلَيها راجعاً يكُر ثُم الحرب عنِ يولِّي للرجل يقال نَحوها،
  ( ١)     .حملْتَ

 
  )٢٥٣ (حديث رقمال

، حدثَنَا يزِيد بـن   (٢) حدثَنَا َأحمد بن يونُس، حدثَنَا زهير      ":رحمه اهللا "قال اإلمام أبو داود           
        لَى حَأبِي لَي ننِ بمحالر دبع َأن ،ادَأبِي زِي            ةـرِيي سف كَان َأنَّه ،ثَهدح رمع نب اللَّه دبع َأن ،ثَهد

     وِل اللَّهسا رايرس نقَالَ �م  :اصقَالَ      (٣)فَح اصح نيمةً، فَكُنْتُ فصيح نَـا    :  النَّاسزرـا بفَلَم
نَدخُُل الْمدينَـةَ فَنَتَثَبـتُ فيهـا       :  وبْؤنَا بِالْغَضبِ؟ فَقُلْنَا   كَيفَ نَصنَع وقَد فَررنَا من الزحف     : قُلْنَا

   دانَا َأحرلَا يو بنَذْهخَلْنَا فَقُلْنَا :  قَالَ ،وفَد :       وِل اللَّهسلَى رنَا عنَا َأنْفُسضرع كَانَتْ لَنَا    �لَو فَِإن ،
 قَبَل صلَاة الْفَجرِ، فَلَما خَرج      �فَجلَسنَا ِلرسوِل اللَّه    :  قَالَ ،ِلك ذَهبنَا تَوبةٌ َأقَمنَا، وِإن كَان غَير ذَ     

 فَدنَونَا فَقَبلْنَا يده،  :  قَالَ ، "َأنْتُم الْعكَّارون  بْل   ،لَا" :  فََأقْبَل ِإلَينَا فَقَالَ   الْفَراروننَحن  : قُمنَا ِإلَيه فَقُلْنَا  
  .(٤)" ِإنَّا فَئةُ الْمسلمين" : فَقَاَل

  :تخريج الحديث
 . بنحوه، من طريق زهير بن معاوية به(٥)أخرجه ابن سعد

                                                 

   .]٣/٢٨٣[النهاية في غريب الحديث واألثر       )(١

 .]٢١٨: تقريب التهذيب ص[زهير بن معاوية بن حديج،:   هو )٢(
 .]٤٦٨/ ١النهاية في غريب الحديث واألثر [،ن الفرارَأي جالُوا جولة يطْلُبو: حاص   )٣(
 .٢٦٤٧ ح رقم ]٤٦/ ٣ [الزحف يوم التَّولِّي في باب، كتاب الجهاد، سنن أبي داود   )٤(
 .]١٤٥/ ٤ [الطبقات الكبرى    )٥(



 ٤٨٣

، (٥)، البيهقـي (٤)، وأبو يعلـى الموصـلي  (٣)، وابن الجارود  (٢)، والحميدي (١)وأخرجه الترمذي 
، (٦) فـي سـننه    سعيد بـن منـصور    من طريق سفيان بن عيينة، وأخرجه       ) خمستهم بنحوه (

ابن أبـي    من طريق خالد بن عبد اهللا، وأخرجه         )ثالثتهم بنحوه (،  (٨)، والطبراني (٧)والطحاوي
 بنحوه، مـن    (١٠)طريق عبد الرحيم بن سليمان، وأخرجه أحمد       بنحوه، من    (٩) في مصنفه  شيبة

 بنحوه، من طريق علي بـن صـالح، وأخرجـه           (١١)طريق شعبة بن الحجاج، وأخرجه كذلك     
 مطوالً، من   (١٣) في الناسخ والمنسوخ   النَّحاس جعفر أبو بنحوه، و  (١٢)ي األدب المفرد  البخاري ف 

عن ) سفيان وخالد وعبد الرحيم وشعبة وعلي والوضاح      : ستتهم( طريق الوضاح بن عبد اهللا،      
 .زيد بن أبي زياد بهي

   :دراسة رجال اإلسناد

 .(١٤)  ضعيف كبر فتغير وصار يتلقن،يزيد بن أبي زياد الهاشمي -
 . باقي رجال اإلسناد ثقات-

  :الحكم على الحديث
 :، فيهإسناده ضعيف

 . ضعيف،يزيد بن أبي زياد الهاشمي -
 .(١٧)، واأللباني(١٦)، وحسين سليم أسد(١٥)ضعفه شعيب األرنؤوط والحديث

********** 
                                                 

 ١٧١٦. ح رقم ]٢١٥/ ٤ [الزحف من الفرارِ في جاء ما باب، كتاب الجهاد، سنن الترمذي  )١(
 . ٧٠٤ ح رقم ]٥٥٢/ ١ [مسند الحميدي  )٢(
 . ١٠٥٠ ح رقم ]٢٦٣:  ص[فَئة ِإلَى الزحف من الْفَار باب، كتاب الجهاد، المنتقى البن الجارود  )٣(
 . ٥٥٩٦ ح رقم ]٤٤٦/ ٩ [مسند أبي يعلى الموصلي  )٤(
 ح رقـم    ]١٣٠/ ٩ [فَئة ِإلَى متَحيزا َأو ِلقتَاٍل متَحرفًا تَولَّى نم باب، كتاب السير،    السنن الكبرى للبيهقي  )  ٥(

١٨٠٨٢ . 
 ٢٥٣٩ ح رقم ]٢٤٩/ ٢ [مسلمٍ كُلِّ فَئةُ الِْإمام قَاَل من باب، كتاب الجهاد، سنن سعيد بن منصور   )٦(
 .٩٠٠ ح رقم ]٣٥٧/ ٢ [شرح مشكل اآلثار    )٧(
 . ١٣٧٠٩ ح رقم ]١٣/٧٥  [بير المعجم الك   )٨(
 . ٣٣٦٨٦ ح رقم ]٥٤١/ ٦ [الزحف من الْفرارِ في جاء ما، كتاب الجهاد، مصنف ابن أبي شيبة   )٩(
 . ٥٥٩١ ح رقم  ]٤٢١/ ٩ [مسند أحمد   )١٠(
 . ٥٢٢٠ ح رقم  ]١٨١/ ٩ [مسند أحمد   )١١(
 .٩٧٢ ح رقم ]٥٤١:  ص[األدب المفرد   )١٢(
 .]٤٦٢:  ص[خ والمنسوخ للنحاسالناس  )١٣(
 .]٦٠١: قريب التهذيب ص، وت٤٢٣/ ٤ميزان االعتدال ، و٢٦٥/ ٩الجرح والتعديل انظر[  )١٤(
 . ٥٢٢٠ ح رقم  ]١٨١/ ٩ [ شعيب األرنؤوط: ، بتحقيقمسند أحمد  )١٥(
 . ٥٥٩٦ ح رقم ]٤٤٦/ ٩ [حسين سليم أسد : ، بتحقيقمسند أبي يعلى الموصلي  )١٦(
 .]٣٣١/ ٢ [أبي داود ن سنضعيف   )١٧(



 ٤٨٤

  :قال ابن األثير رحمه اهللا
 علَـى  وغَلبهـا  فتَـسنَّمها  علَيها عكَر َأي »ورةعكُ بامرأة فَجر رجالً أن« الْحديثُ ومنْه) هـ(

 (١) .نَفْسها

 
 .، لم أعثر عليه بنفس لفظة ابن األثير، وعثرت عليه بمعناه)٢٥٤ (حديث رقمال

حـدثَنَا  : َل َأخْبرنَا محمد بن يحيى بنِ محمد الْحراني، قَا        ":رحمه اهللا "اإلمام النسائي قال          
عمرو بن حماد بنِ طَلْحةَ هو الْقَنَّاد، حدثَنَا َأسباط بنِ نَصرٍ، عن سماك، عن علْقَمةَ بنِ واِئـٍل،              

 َأبِيه ن(٢)ع   معلٌ    ، زجا رهلَيع قَعَأةً ورام ِإلَى ا       َأن دمتَع يهحِ وبالص ادوي سف   جِدسةً لْمكُـورع 
                 ـتَغَاثَتْ بِهِـمفَاس ددو عا ذَوهلَيع رم ا ثُمهباحص فَرا، وهلَيع رٍل مجتَغَاثَتْ بِرا فَاسهلَى نَفْسع

ه يقُودونَه ِإلَيها، فَقَـاَل     فََأدركُوا الرجَل الَّذي كَانَت استَغَاثَتْ بِه فََأخَذُوه وسبقَهم الْآخَر فَجاءوا بِ          
 فََأخْبرتْه َأنَّه وقَع علَيهـا وَأخْبـر        �فََأتَوا بِه النَّبِي    : َأنَا الَّذي َأغَثْتُك وقَد ذَهب الْآخَر قَالَ      : لَها

: لَى صاحبِها فََأدركُوني هُؤلَاء فََأخَذُوني قَالَتْ     ِإنَّما كُنْتُ ُأغيثُها ع   : الْقَوم َأنَّهم َأدركُوه يشْتَد فَقَالَ    
:  فَقَام الرجُل من النَّاسِ فَقَاَل"انْطَلقُوا بِه فَارجموه": �كَذَب هو الَّذي وقَع علَي فَقَاَل رسوُل اِهللا 
      لْتُ بِهفَع يي فََأنَا الَّذونمجارو وهمجـوِل اِهللا           لَا تَرسر نْـدثَلَاثَةٌ ع عتَمفَ فَاجتَرَل فَاععا الْف� ،

َأما َأنْت فَقَد غُفر لَك وقَاَل ِللَّذي َأغَاثَها قَولًا حسنًا،          : الَّذي وقَع علَيها والَّذي َأغَاثَها والْمرَأةُ فَقَالَ      
رمفَقَاَل ع :تَري اعالَّذ مجوَل اِهللا َأرسى رنَى؟ فََأبِإلَى اِهللا" : قَاَلو �فَ بِالز تَاب قَد (٣)"لَا ِإنَّه.  

 
   :تخريج الحديث

مـن طريـق    ) أربعتهم بنحـوه  (،  (٧)، والطبراني (٦)، وأحمد (٥)، والترمذي (٤)أخرجه أبو داود  
 .إسرائيل بن يونس، عن سماك بن حرب به

 
 

                                                 

  .]٣/٢٨٣[النهاية في غريب الحديث واألثر )  ١(
سـكَن  جليل،   صحابى نيد،ه أبو :يقالو نيدة،ه أبو الحضرمى، مسروق بن سعد بن جرح بن وائل:  هو  )٢(

 .]٢٧١١/ ٥معرفة الصحابة ألبي نعيم [، حتى توفي في خالفة معاوية بن أبي سفيان،الْكُوفَةَ
 ح  ]٤٧٤/ ٦ [فيه الَْأشَج بنِ اِهللا عبد بنِ يعقُوب علَى اِلاخْتلَاف ذكْر، كتاب الرجم،    نن الكبرى للنسائي  الس  )٣(

 .٧٢٧٠رقم 
 . ٤٣٧٩ ح رقم ]١٣٤/ ٤ [فَيقر يجِيء الْحد صاحبِ في باب، كتاب الحدود، سنن أبي داود  )٤(
 . ١٤٥٤ ح رقم ]٥٦/ ٤ [الزنَا علَى استُكْرِهتْ ِإذَا المرَأة في جاء ما بابود، ، كتاب الحدسنن الترمذي   )٥(
 .٢٧٢٤٠ ح رقم ]٢١٣/ ٤٥ [مسند أحمد   )٦(
 . ١٩ ح رقم ]١٦/ ٢٢ [المعجم الكبير   )٧(



 ٤٨٥

 
 (٢)وأخرجـه الطبرانـي    ن طريق محمد بن يحيى الـذُهلي،       بنحوه، م  (١)أخرجه ابن الجارود  و

 بنحـوه،  (٤) والكبرى(٣)وأخرجه البيهقي في الصغير    ، بكْرِ بن َأبِي شَيبة    يَأببنحوه، من طريق    
عن عمرو بن حماد بن طلحـة       ) محمد وأبو بكر وأحمد   : ثالثتهم ( من طريق أحمد بن حازم،    

 .به
  
 

   :دراسة رجال اإلسناد

-عمو ربنح مادلْ طَنِ بَأ،ادنَّ القَةَح وب محمالكُد وفي،نْ وقد ي٥(هـ٢٢٢، ت ب إلى جدهس(. 
، )٨(، وذكره ابن حبان في الثقـات      (٧)"مطَين"  الحضرمي محمد بن عبد اللَّه   ، و )٦(وثقه ابن سعد  

 ". صدوق: ")١٠(، وأبو حاتم)٩(وقال ابن معين
م هتَّ ي :وقال الساجي ،  )١١ (السلطان فطلبه بشيء عثمان ذكر ،الرافضة نم كان: وقال أبو داود  

 ،صـدوق : وقال ابن حجر  ،  (١٣)صدوق يترفض : ، وقال الذهبي  )١٢ ( وعنده مناكير  ،في عثمان 
 .)١٤(رمي بالرفض

 
 . هو كما قال ابن حجر، والحديث يخالف بدعته:قال الباحث

 
 

                                                 

 .٨٢٣  ح رقم]٢٠٩:  ص[والثَّيبِ الْبِكْرِ الزاني حد  باب،المنتقى البن الجارود  )١(
 .١٨ ح رقم ]١٥/ ٢٢ [المعجم الكبير  )٢(
 . ٢٦٥٢ ح رقم ]٣٢٣/ ٣[ الطَّرِيق قُطَّاعِ باب، كتاب الحدود، السنن الصغير  )٣(
 آيـة  علَـى  قياسـا  بِالتَّوبة تَعالَى ِللَّه حقٍّ كُلُّ يسقُطُ: قَاَل من باب،كتاب السرقة،   السنن الكبرى للبيهقي    )٤(
  . ١٧٣٢٣ ح رقم ]٤٩٤/ ٨ [ محاربةالْ
 .]٥٩١/ ٢١ [تهذيب الكمال في أسماء الرجال  )٥(

 ].٦/٤٠٩[الطبقات الكبرى   )٦(

 .]٢٣/ ٨ تهذيب التهذيب ، و٥٩٤/ ٢١تهذيب الكمال في أسماء الرجال انظر  [ )٧(
 ].٨/٤٨٣  [الثقات   )٨(

 ].١٥٧ص [-رواية الدارمي-تاريخ ابن معين   )٩(

 ].٦/٢٢٨ [الجرح والتعديل )١٠(

 ].١/١٥٤[   سؤاالت اآلجري)١١(

 ].٨/٢٣ [تهذيب التهذيب  )١٢(

 .]٧٥/ ٢ [الكاشف  )١٣(
 ].٤٢٠ص[تقريب التهذيب   )١٤(



 ٤٨٦

 
، وقـال   )٢(، وثقـه ابـن معـين      )١(رص أبو نَ  :قال وي ،فوسو ي ب أَ ،ياندم اله رٍص نَ ن ب اطُبسَأ-

، وابـن   )٥(، وذكره ابن حبان   )٤( لم يكن به بأس    : وقال موسى بن هارون    ،)٣(صدوق: اريالبخ
 وأما في نفـسه،     ،أما حديثه، فيعرف وينكر   : ل أيو زرعة عنه فقال    ئُِوس في ثقاتهما،    )٦(شاهين

 .(٧)فال بأس به
، وقد روِي عن أبي نعيم تضعيفه كـذلك،         )٩(")٨(َأهوجنه  أ يكن به بأس غير      لم": وقال أبو نعيم  

 ، سـقط )١٠( عاميـة أحاديثه:  بن نصر، وقال  أسباطف  عض نعيم ي   أبا سمعت: "فقد قال أبو حاتم   
 لـيس  : فمع توثيقه له، فقد نقل ابن حجر عنه أنه قال فيه       ابن معين ، ومثله   )١١("األسانيدمقلوبة  
 الكـوفي  بن نصر    أسباط :-يعني ابن حنبل  –ألحمد   قلت   إسماعيلحرب بن   ل  ، وقا )١٢(بشيء
 لـيس  :وقال النـسائي ، )١٣( وكأنه ضعفهأدري،ما :  كيف حديثه؟ قالي،د عن الس يروِ ي الذي

 .)١٥(ع عليها عن سماك بن حربتاب ال يأحاديثى و ر:وقال الساجي في الضعفاء، )١٤(بالقوي
شهدت أبا زرعة وأنكر على مسلم تخريجه لحديث : "مان البرذعيقال أبو عثمان سعيد بن عث و

- وروايته عن أحمد بن عيسى المصري في كتابه الصحيح           ،ريسن بن نُ  طَأسباط بن نصر وقَ   

                                                 

 .]٣٥٧/ ٢ [تهذيب الكمال في أسماء الرجال  )١(

، ٧٠ص -رواية عثمان الدارمي  -تاريخ ابن معين    ، و ٣/٢٦٦ -رواية الدوري -تاريخ ابن معين    انظر    [)٢(
 ].٢/٣٣٢الجرح والتعديل و

 ].٢/٣٥٩[    تهذيب الكمال في أسماء الرجال)٣(

 ].١/٢١٢[تهذيب التهذيب    )٤(

 ].٦/٨٥  [الثقات   )٥(

 .، ونقل توثيق ابن معين له]٤٣ص [تاريخ أسماء الثقات   )٦(

 .]٤٦٤/ ٢ [الضعفاء ألبي زرعة الرازي في أجوبته على أسئلة البرذعي   )٧(
 ].٦/٤٧١٧ لسان العرب [، هو اَألحمق:اَألهوجِ   )٨(

 .]٣٣٢/ ٢ [الجرح والتعديل    )٩(

 .وهو المناسب للسياق..." أحاديثه عامته سقط ] "٢/٣٥٩[   في تهذيب الكمال)١٠(

 .]٣٣٢/ ٢ [الجرح والتعديل   )١١(

 يحيى أن أظن ال: "، وقد شكَّك بشار معروف في صحة هذا النقل عنه فقال]١/٢١٢[تهذيب التهذيب   )١٢(
 ،والدارمي ،الدوري: روايات وهي ،يحيى عن المختلفة الروايات معظم لك أوردنا وقد  ،)بشيء ليس( فيه قال

 من إال األمر أظن وال ونحوهم، ،والذهبي ،شاهين وابن ،حاتم أبي ابن : مثل عنهم نقل ومن ،خيثمة أبي وابن
 ".حجر ابن الحافظ أوهام

 .]٣٣٢/ ٢ [ الجرح والتعديل  )١٣(

 ].٢/٣٥٩ [ في أسماء الرجالتهذيب الكمال  )١٤(

 .]٢١٢/ ١ [تهذيب التهذيب  )١٥(



 ٤٨٧

إنما أدخلت  : فلما رجعت إلى نيسابور ذكرت ذلك لمسلم، فقال       : ، قال -في حكاية طويلة ذكرها   
لثقات عن شيوخهم، إال أنّه ربما وقع إلـي عـنهم   من حديث أسباط وقطن وأحمد ما قد رواه ا    

ـ قتصر على أولئك، وأَ   أبارتفاع، ويكون عندي من رواية أوثق منهم بنزول، ف         ُلص  الحـديث  
 .)٢("برِغْ ي، كثير الخطأ،صدوق: "وقال ابن حجر، )١("معروف من رواية الثقات

  . هو كما قال ابن حجر:قال الباحث
، صدوق إال في روايته عن عكرمة، عن ابن عباس          (٣)دراستهسبقت  :  هو ابن حرب   :سماك-

من أمثـال   -فهي مضطربة، وقد اختلط بَأخَرة، فتُقبل روايةُ من روى عنه قديما قبل اختالطه              
، -رضي اهللا عنهمـا   - في غير ما روى عن عكرمة عن ابن عباس         -شعبة، وسفيان الثوري  

 .عن ابن عباسوروايته في هذا الحديث من غير طريق عكرمة 
 
-    علقمة بن وائل بن حوذكـره  (٧)، والنسائي(٦)، والعجلي(٥)، وثقه ابن سعد(٤)ر الحضرميج ،

 .(١٠)صدوق: ، وقال ابن حجر(٩)، ووثقه الذهبي(٨)ابن حبان في الثقات
 :على قولين أبيه من و اختُلف في سماع علقمة بن وائل

 :أبيهسماع علقمة بن وائل من من نفى : أوالً
إال أنـه لـم     صدوق،  : ، وابن حجر فقال   (١١) مرسل ، واِئٍل، عن َأبِيه   علْقَمة بنِ : ن معين فقال  اب

 .(١٢)يسمع من أبيه
 
 
 

                                                 

تهـذيب الكمـال    ، وانظر الرواية بتمامها مـسندة فـي          ٢/٨٣١ رجب بنال الترمذي علل شرحانظر    [)١(
١/٤١٩.[ 

 ].٩٨ص [تقريب التهذيب   )٢(

 .١٠٤  انظر حديث رقم  )٣(
 .]٣١٢/ ٢٠[ماء الرجال تهذيب الكمال في أس   )٤(
 .]٣١٢/ ٦ [الطبقات الكبرى    )٥(
 .]١٤٨/ ٢ [الثقات   معرفة  )٦(
 .]٣١٤/ ٢٠[تهذيب الكمال في أسماء الرجال    )٧(
 .]٢٠٩/ ٥ [الثقات    )٨(
 .]٤٤٢/ ٢ [المغني في الضعفاء   )٩(
 .]٣٩٧: ص[تقريب التهذيب   )١٠(
 .]٢٤٠: جامع التحصيل ص، و٤٨/ ٣تاريخ ابن أبي خيثمة انظر [  )١١(
 .]٣٩٧: ص[تقريب التهذيب   )١٢(



 ٤٨٨

 
 :أبيهسماع علقمة بن وائل من من أثبت : ثانيا

، وابن حبـان فـي      (٢)، والترمذي في سننه   (١)البخاري في تاريخه  : ولقد أثبت السماع كٌل من    
  . (٣)الثقات

 ثقة، ولقد ثبت سماع علقمة بن وائل عن أبيه، برواية مسلم في صـحيحه عـدة                 :ل الباحث قا
أخذ كالمه من العلل الكبير للترمذي، فقد جاء فيه أن سـأل            فقد   ابن حجر    أما قول ،  (٤)أحاديث

، (٥)بيه بستة أشـهر  بعد موت أ وِلد ِإنَّه: فَقَاَل َأبِيه؟ من سمع هْل واِئل بن علْقَمة عنالبخاري،  
 .(٦) إنما قال ذلك البخاري في حق أخيه عبد الجبار بن وائل، كما في تاريخه:قلت

 
 . باقي رجال اإلسناد ثقات-
 

  :الحكم على الحديث
 : ، فيهحسنإسناده 

، كمـا فـي   -الثقـة -صدوق كثير الخطأ، ولقد تابعه إسرائيل بن يـونس :  أسباط بن نصر   -
 ..التخريج

 حـسن  حـديثٌ :  لغيره، حيث حسنه الترمذي وقال     رتقي الحديث على الصحيح   وعليه ي : قلت
غَرِيب يحح(٨)، واأللباني(٧)ص. 

 
 

********** 
 
 
 

                                                 

 .]٤١/ ٧ [التاريخ الكبير  )١(
 .١٤٥٤ ح رقم ]٥٦/ ٤ [سنن الترمذي   )٢(
 .]٢٠٩/ ٥  [الثقات   )٣(
 .٢١٣٥  و٤٠١  و١٣٩ : انظر صحيح مسلم  ح رقم )٤(
 .]٢٠٠:  ص[العلل الكبير   )٥(
 .]١٠٦/ ٦ [التاريخ الكبير  انظر  )٦(
  . ١٤٥٤ ح رقم ]٥٦/ ٤ [سنن الترمذي   )٧(
 ].٤٥٤/ ٣صحيح وضعيف سنن الترمذي ، و٥٦٧/ ٢سلسلة األحاديث الصحيحة انظر[  )٨(
 



 ٤٨٩

  :قال ابن األثير رحمه اهللا
 علَـى  عكَر ثُم ثَنيتُه، فسقَطَت فنَزعها إحداهما علَى فعكَر« ُأحد يوم عبيدة َأبِي وحديثُ) هـ(

 اللَّـه  رسـول  وجـه  في نَشبتَا اللَّتَين الزردتَين يعني »األخْرى ثَنيتُه فَسقطت فنَزعها األخْرى
 (١) ."وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى"

 . ، لم أعثر عليه بنفس لفظة ابن األثير، وعثرت عليه بمعناه)٢٥٥ (حديث رقمال

حدثَني : عن ِإسحاقَ بنِ يحيى بنِ طَلْحةَ قَالَ      :  في الجهاد  "رحمه اهللا "كابن المبار قال اإلمام        
وِل مـن   كُنْتُ في أَ  ":  قَالَ �(٢)َأخْبرني َأبِي : عيسى بن طَلْحةَ بنِ عبيد اللَّه، عن عاِئشَةَ، قَالَتْ        

  دُأح موي فَاء ،   سر علًا مجتُ رَأيفَر   قَالَ    �وِل اللَّه اهَأر ونَهُل دقَاتقُلْتُ :  ي يهمحيـةَ  : وطَلْح كُن ،
 منْـه، وهـو   �َأنَا َأقْرب ِإلَى رسوِل اللَّه ، ٌل الْمشْرِكين رجوبيني وبين، حيثُ فَاتَني ما فَاتَني   

 قَد نَـشَبتَا    (٣)فَِإذَا حلَقَتَانِ من الْمغْفَرِ   ، �ى دفَعتُ ِإلَى النَّبِي     يخْطَفُ السعي تَخَطُّفًا لَا َأحفَظُه حتَّ     
ف هِهجةَ   ، ي وديبو عَأب وِإذَا هو ،   فَقَاَل النَّبِي�:"    كُمباحص كُملَيةَ  ،" عطَلْح رِيدفَ ، ينَز قَدو ، فَلَم

 هِإلَي نْظُرلْنَا إِ ، يَأقْبو   لَى النَّبِي� ،  و عي َأبنادفََأر   كَهَأتْر لَى َأنةَ عديفَلَ، ب   كْتُـهتَّى تَرْل بِي حزي م ،
     وِل اللَّهسلَى رع فََأكَب� ،         وِل اللَّهسر هجي وتْ فبنَش لْقَةً قَدـا     �فََأخَذَ حهزِععزي َأن فَكَرِه ،

 ي النَّبِيشْتَكفَي � ،  هتيا بِثَنهلَيع ما  ، (٤)فََأزهلَيع ضنَه تْ، ثُمر(٥)فَنَد تُهيـا ،  ثَنهعنَزفَقُلْـتُ ، و :
فَكَـان  ،ونَدرتْ ثَنيتُه ،فَنَزعها، ع بِها مثَْل ذَِلك   فَصنَ،علَى الُْأخْرى  فََأكَب، فَطَلَب ِإلَي ، فََأتَى، دعني

 .(٧)" الثَّنَايا(٦) عبيدةَ َأهتَمَأبو
  :تخريج الحديث

 في فضائل أحمد بن حنبل و بنحوه،(٩) وابن سعد بنحوه،(٨) في مسنده داود الطيالسيوأبأخرجه 
، وأبو نعيم األصبهاني فـي       مختصراً (١١) في األوائل  ابن أبي عاصم   مختصراً، و  (١٠)الصحابة

                                                 

  .]٣/٢٨٣[النهاية في غريب الحديث واألثر )  ١(
 ". رضي اهللا عنه"أبو بكر الصديق :  هو )٢(
 .]٣٤٨/ ٣غريب الحديث للقاسم بن سالم انظر[ ،من الزردهو ما يلْبسه الدارِع علَى رْأسه : المغفر  )٣(
/ ١٤لـسان العـرب     [ ،تحت من وثنتان فوق من ثنتان،  الفم مقدم في التي ربعاأل سناناأل إحدى: الثنية  )٤(

١٢٣[. 
 .]٣٥/ ٥النهاية في غريب الحديث واألثر [ت، ووقَعتَأي سقَطَ: ندرت  )٥(
 .]٢٣٧/ ٢غريب الحديث للخطابي انظر [،ت ثَناياها من أصلها وانْقَلَعت انْكَسرذيالهو:  أهتم )٦(
 .٩١ ح رقم ]٧٨-٧٧:  ص[الجهاد البن المبارك  )٧(
 . ٦ ح رقم ]٨/ ١ [مسند أبي داود الطيالسي   )٨(
 .]٢١٨/ ٣[لطبقات الكبرى  ا )٩(
 . ٢٥٩ ح رقم ]٢٢٢/ ١ [فضائل الصحابة ألحمد بن حنبل  )١٠(
 .٣٠ ح رقم ]٦٧:  ص[، باب أول من أفاء يوم احدوائل البن أبي عاصماأل  )١١(



 ٤٩٠

من طريق عبد اهللا بن المبارك، وأخرجـه  ) ستتهم(حوه، بن(٢)  وابن عساكر، مختصراً(١)الحلية
، وأخرجه الطبراني فـي     سوار بن شَبابةمن طريق   ) كالهما بنحوه (،  (٤)، وابن حبان  (٣)البزار
عـن  )  ابن المبارك وشَبابة وسـعيد     :ثالثتهم( بنحوه، من طريق سعيد بن سليمان،        (٥)األوائل

 .إسحاق بن يحيى بن طلحة به
   :ل اإلسناددراسة رجا

 .(٦) ضعيف:إسحاق بن يحيى بن طلحة بن عبيد اهللا التيمي-
 
 . باقي رجال اإلسناد ثقات-
 

  :الحكم على الحديث
 :إسناده ضعيف، فيه

 . ضعيف:إسحاق بن يحيى بن طلحة-
 .(٩)، وشعيب األرنؤوط(٨)، وضعفه الهيثمي (٧)والحديث صححه الحاكم وخالفه الذهبي بتضعيفه

 وكُسرتْ  "بلفظ-كالهما دون لفظة ابن األثير    (،  (١١)، ومسلم (١٠)د أخرجه البخاري  وللحديث شاه 
تُهياعبلمن طريق سلمة بن دينار، عن ) -"(١٢)رهسبن سعد -نْهع اللَّه يضمرفوعاً- ر . 

********** 
 

                                                 

 .]٨٧/ ١ [حلية األولياء وطبقات األصفياء  )١(
 .]٤٤٧/ ٢٥[تاريخ دمشق   )٢(
 . ٦٣ ح رقم ]١٣٢/ ١ [مسند البزار   )٣(
طَلْحةُ يـوم ُأحـد مـع       ذكْر وصف الْجِراحات الَّتي ُأصيب      ، كتاب مناقب الصحابة،     صحيح ابن حبان      )٤(

 . ٦٩٨٠ ح رقم ]٤٣٧/ ١٥ "[صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم"الْمصطَفَى 
 [ُأحد يوم الْهزِيمة بعد "وسلَّم علَيه اُهللا صلَّى" اللَّه رسوِل َأصحابِ من فَاء من َأوِل  باب ،األوائل للطبراني   )٥(

 . ٦٣رقم  ح ]٩١: ص
تهذيب الكمال في ، و١٠٣/ ١الضعفاء الكبير ، و١٤٢: سؤاالت ابن أبي شيبة البن المديني صانظر [  )٦(

 .]١٠٣: تقريب التهذيب ص، و٤٨٩/ ٢أسماء الرجال 
 ].٢٦٦ / ٣[على الصحيحين المستدرك    )٧(
 .]١١٢/ ٦[مجمع الزوائد ومنبع الفوائد  )٨(
 . ٦٩٨٠ ح رقم ]٤٣٧/ ١٥ [ عيب األرتؤوطش: ، بتحقيقصحيح ابن حبان  )٩(
 .٢٩١١ ح رقم ]٤٠/ ٤[ البيضة لُبسِ  باب، كتاب الجهاد والسير،صحيح البخاري  )١٠(
 .١٧٩٠ ح رقم ]١٤١٦/ ٣ [ُأحد غَزوة باب، كتاب الجهاد والسير، صحيح مسلم  )١١(
 .]١٣٦:  ص[ير غريب ما في الصحيحين تفسانظر[ هو سن بين مقدمة األسنان، والناب،: الرباعية  )١٢(
 



 ٤٩١

 

  :قال ابن األثير رحمه اهللا
 بـين  مـا  اإلبِل من: بِالتَّحرِيك العكَرة »شَيًئا لَه يذْبح فَلَم عكَرةٌ لَه بِرجل مر َأنَّه« وفيه] هـ[

 (١) .الْماَئة ِإلَى: وقيَل ،السبعين ِإلَى الخَمسين
 

 .ظة ابن األثير، وعثرت عليه بلفظ مقارب، لم أعثر عليه بنفس لف)٢٥٦ (حديث رقمال
حدثَنَا عبد اللَّه بـن َأحمـد بـنِ         : مكارم األخالق ي  ف" رحمه اهللا "الخرائطيقال اإلمام           

بن عيينَةَ، عن عمرِو بنِ دينَـارٍ،       سفيان  ِإبراهيم الدورقي، حدثَنَا محمد بن عباد الْمكِّي، حدثَنَا         
 من ِإبٍِل وغَنَمٍ، فَلَم يـضيفْه، ومـر         بِرجٍل لَه عكْر   �  النَّبِي مر " :، قَالَ �(٢)عن َأبِي الْمنْهالِ  

         فَقَاَل النَّبِي ،افَتْهَأضو تْ لَهحاتٌ، فَذَبهيا شُولَه َأةرِل      : َ�بِامجذَا الرنَا بِهررم ،هذوا ِإلَى هانْظُر
 كْرع لَهقَرٍ    وبغَنَمٍ وِإبٍِل و نلَنَا  ، فَ  م حذْبي تْ لَنَـا           لَمحاتٌ، فَـذَبهيا شُـوا لَهِإنَّمفْنَا، ويضي لَمو ،

   . (٣) "ِإنَّما هذه الَْأخْلَاقُ بِيد اللَّه، فَمن شَاء َأن يمنَحه اللَّه خُلُقًا حسنًا فَعَل ": �َ وضيفَتْنَا ثُم قَال
 

    :تخريج الحديث
، عن سفيان   الْحسن بن الصباحِ  ، من طريق     بنحوه (٤) في مكارم األخالق   ابن أبي الدنيا  رجه  أخ
 .بن عيينة بها

مـن طريـق    ) كالهما بنحوه ( في الشعب،    (٦)، والبيهقي (٥)وأخرجه معمر بن راشد في جامعه     
 .سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار مرسالً

 
   :دراسة رجال اإلسناد

 .صدوق حسن الحديث: ، وهو(٧)، سبقت دراستهالمكي ن عباد بن الزبرقانمحمد ب-
 
 . باقي رجال اإلسناد ثقات-
 

                                                 

  .]٣/٢٨٣[النهاية في غريب الحديث واألثر )  ١(
 ].٤٠٦/ ١٧تهذيب الكمال في أسماء الرجال [ ، تابعي ثقة،نانيعبد الرحمن بن مطعم الب:  هو )٢(
 ح رقـم    ]١١٦-١١٥:  ص [ِإلَيـه  نِوالِْإحسا الضيف ِإكْرامِ في جاء ما باب،  مكارم األخالق للخرائطي    )٣(

٣٢٨. 
 .٣١ ح رقم ]٢٥:  ص[فيه جاء وما الْحياء ذكْرِ  باب،مكارم األخالق البن أبي الدنيا  )٤(
 .٢٠١٥٥ ح رقم ]١٤٥/ ١١ [الْخُلُق حسنِ باب، جامع معمر بن راشد  )٥(
 . ٩١٥١ ح رقم ]١٢٦/ ١٢ [، باب إكرام الضيفشعب اإليمان  )٦(
 .١٨٧ انظر حديث رقم  )٧(



 ٤٩٢

 
  :الحكم على الحديث
 :إسناده ضعيف، فيه

 . مرسل-صلى اهللا عليه وسلم-فأبو المنهال عن النبي: اإلرسال-
 .(١)والحديث ضعفه األلباني إلرساله

 

********** 
 

  :هللاقال ابن األثير رحمه ا
 مـن  وأصلُه. جماعةٌ َأي »الْمشْرِكين من عكَر وعلَيه« الصمة بنِ الْحارِث حديثُ ومنْه) س(

 (٢) .والكَثْرة االزدحام وهو االعتكَار،
 

  )٢٥٧ (حديث رقمال

ان الَْأصبهاني، حدثَنَا محمد بن عبادةَ  حدثَنَا محمد بن َأب":رحمه اهللا"قال اإلمام الطبراني          
ثنـا  : الْواسطي، ح وحدثَنَا محمد بن عبد اِهللا الْحضرمي، ثنا َأحمد بن سنَانٍ الْواسـطي، قَالَـا             

       انرمع نزِيزِ بالْع دبثنا ع ،دمحم نب قُوبع(٣)ي ننِ         ، عمِ باصع نينَارٍ، عنِ داِلحِ بنِ صب دمحم 
      نِ لَبِيدب ودمحم نةَ، عنِ قَتَادب رمقَالَ �(٤)ع ، :   ةمالص نارِثُ بـوُل   : �(٥)قَاَل الْحسي رَألَنس

نَعم يا رسوَل اِهللا، :  قُلْتُ"بن عوف؟هْل رَأيتَ عبد الرحمنِ  " :  يوم ُأحد وهو في الشِّعبِ     �اِهللا  
 ،، فَهربتُ ِإلَيه ِلَأمنَعه، فَرَأيتُك فَعـدلْتُ ِإلَيـك        وعلَيه عكَر من الْمشْرِكين   رَأيتُه ِإلَى حر الْجبِل،     

   فَقَاَل النَّبِي� : "    هعُل ملَاِئكَةَ تُقَاتالْم ا ِإنارِثُ  ،"َأمقَاَل الْح  :   نيب هنِ فََأجِدمحالر دبتُ ِإلَى ععجفَر
    ى، فَقُلْتُ لَهعرص ةعبقَتَلْتَ؟ قَالَ     : نَفَرٍ س ُؤلَاءَأكُلَّ ه ،ينُكمتْ يرـنِ        : ظَفطـاةَ بـذَا ِلَأرـا هَأم

  .(٦)" صدقَ اُهللا ورسولُه:  قُلْتُ،لَاء فَقَتَلَهم من لَم َأرهشُرحبِيَل، وهذَا فََأنَا قَتَلْتُهما، وَأما هُؤ

                                                 

 .]١٢١٧/ ١٤ [سلسلة األحاديث الضعيفة   )١(
  .]٣/٢٨٣[النهاية في غريب الحديث واألثر )  ٢(
 .]٣٥٨: تقريب التهذيب ص [، متروك الحديث،مران بن  الزهري  األعرجعبد العزيز بن ع:  هو )٣(
 ٩٦ صحابي جليل، تعبد األشهل، األنصاري،بن رافع بن امرئ القيس بن زيد بن        محمود بن لبيد  :  هو  )٤(

 .]٣٥/ ٦اإلصابة في تمييز الصحابة [هـ بالمدينة، 
معرفة الصحابة ألبي [،الْحارِثُ بن الصمةَ بنِ عمرٍو الَْأنْصارِي شَهِد بدرا، واستُشْهِد يوم بِْئرِ معونَةَ:  هو )٥(

 .]٧٧٠/ ٢نعيم 
 .٣٣٨٥ ح رقم ]٢٧١/ ٣[ر المعجم الكبي  )٦(



 ٤٩٣

 
   :تخريج الحديث

 . بنحوه، من طريق محمد بن عبد اهللا الحضرمي به(١)أخرجه أبو نعيم األصبهاني
 من طريق يعقوب بن عمـارة،  ) حوهكالهما بن(،  (٣)، وأبو نعيم األصبهاني   (٢)وأخرجه ابن قانع  

 .قوب بن محمد بهعن يع
 

   :دراسة رجال اإلسناد

: الباهلي، َأبو عبد اللَّه، وقيـل     : العجلي، وقيل : ، وقيل  بن البختري األسدي   بادةعُمحمد بن    -
 حبان ، وذكره ابن(٦)ثقة صدوق:  وقال، وابن أبي حاتم(٥)، وثقه أبو داود(٤)َأبو جعفر الواسطي

 .صدوق: (٩)وابن حجر، (٨)، وقال أبو حاتم(٧)في الثقات
 . ثقة:قال الباحث

  

سـبقت  : ، َأبو يوسف المـدني    يعقوب بن محمد بن عيسى بن عبد الملك الزهرِي القرشي          -
 . كثير الوهم والرواية عن الضعفاء،صدوق: ، وهو(١٠)دراسته

- دمحم نينَارٍ    بنِ داِلحِ بو عبد اللَّه المدني    رما التَّ  ص(١١)بعـد ذلـك  : ـ، وقيله١٥٨، ت   ، َأب .
وذكره ابن حبان في    ،  (١٥)، وأبو داود  (١٤)والعجليثقة ثقة،   :  وقال (١٣)، وأحمد (١٢)وثقه ابن سعد  

                                                 

 .٢٠٥٣ ح رقم ]٧٧١/ ٢ [معرفة الصحابة ألبي نعيم    )١(
 .]١٧٩/ ١ [معجم الصحابة البن قانع    )٢(
 .٢٠٥٣ ح رقم ]٧٧١/ ٢ [معرفة الصحابة ألبي نعيم    )٣(
  .] ٤٤٧/ ٢٥ [تهذيب الكمال في أسماء الرجال    )٤(
 .]٤٤٨/ ٢٥ [   نفس المرجع السابق )٥(
 .]١٧/ ٨ [الجرح والتعديل     )٦(
 .]١٢٦/ ٩ [الثقات     )٧(
 .]١٧/ ٨ [الجرح والتعديل     )٨(
 .]٤٨٦: ص[تقريب التهذيب     )٩(
 .١٤١  انظر حديث رقم  )١٠(
 .]٣٧٧/ ٢٥ [تهذيب الكمال في أسماء الرجال   )١١(
 .]٤٤٧: ص[ متمم التابعين -الطبقات الكبرى    )١٢(
 .]٢٨٧/ ٧ [الجرح والتعديل    )١٣(
 .]٢٤٠/ ٢ [الثقات   معرفة  )١٤(
 .]٣٧٨/ ٢٥ [تهذيب الكمال في أسماء الرجال   )١٥(



 ٤٩٤

صـدوق  : ، وقال ابن حجـر    (٢)حديثه يعجبني ال بالقوي، ليس شيخ: وقال أبو حاتم   ،(١)الثقات
 .(٤)متروك: ، وشذ الدارقطني فقال(٣)يخطىء

 .بعد أن وثقه األئمةطني يحتاج لتفسير، ، وقول الدارقصدوق: قال الباحث
 . باقي رجال اإلسناد ثقات-

  :الحكم على الحديث
 :إسناده ضعيف جداً، فيه

-متروك الحديث: لزهريامران بن عبد العزيز بن ع. 
 

********** 

  :قال ابن األثير رحمه اهللا
﴿كَعرحديث  في ﴾د العرننُوا« (٥)نييموا فسدكْروع «وا غَلُظُوا َأيقَاُل ،واشْتَدالغَلـيظ  ِللْغُلَامِ :ي 

شْتَدالم دكْرع ودكْر(٦) .وع 

  .ظة ابن األثير، وعثرت عليه بمعناهلم أعثر عليه بنفس لف ،)٢٥٨ (حديث رقمال

، حـدثَنَا   (٩)ةَ، عن شُـعب   (٨)، حدثَنَا يحيى  (٧) حدثَنَا مسدد  ":رحمه اهللا " البخاري قال اإلمام         
 َأن  �فَرخَّص لَهم رسوُل اللَّه     " المدينَةَ   (١١) اجتَووا عرينَةََأن نَاسا من    : �، عن َأنَسٍ    (١٠)قَتَادةُ

   ،قَةدْأتُوا ِإبَِل الصوا يبشْرافَياِلهوَأبا، وهانَألْب نتَا"(١٢)ماسو ،ياعفَقَتَلُوا الر ،دَل (١٣)قُوا الذَّوسفََأر ،
                                                 

 .]٣٩٠/ ٧[الثقات    )١(
 .]٢٨٧/ ٧ [الجرح والتعديل    )٢(
 .]٤٨٤: ص[تقريب التهذيب    )٣(
 .]٦٠:  ص[سؤاالت البرقاني للدارقطني    )٤(
)٥(   ١١٥/ ٤معجم البلدان [رى المدينة المنورة،وهي من ق: ، قيلقبيلة من العرب: رينةع[. 
  .]٣/٢٨٤[النهاية في غريب الحديث واألثر )   ٦(
 .مسدد بن مسرهد:   هو )٧(
 .يحيى بن سعيد القطان:   هو )٨(
 .شعبة بن الحجاج:   هو )٩(
 . قتادة بن دعامة:هو  )١٠(
اجتويت البلد، إذا كرهت المقام :  ويقال،يريد داء الجوفأي أصابه الجوى وهو المرض،  :  اجتوى )١١(

 .]٣١٨/ ١النهاية في غريب الحديث واألثر [فيه، وإن كنت في نعمة، 
وَأما من مْأكُوِل اللَّحمِ فَبِالْقيـاسِ     من اإلبل،    شُربهم الْبوَل فَاحتَج بِه من قَاَل بِطَهارته      أما  : قال ابن حجر  )  ١٢(

هلَيغَيره        إلى  : ب غيرهم ، وذه عمِ وْأكُوِل اللَّحم نا مكُلُّه اثوالَْأراِل ووالَْأب ةاسذَا  :  بعضهم قَاَل، و القول بِنَجه َأن
   .]٣٣٨/ ١فتح الباري البن حجر انظر [،ولئك األقوامأخَاص ب

النهاية في غريب الحـديث  [، ما بين الثَّالث ِإلَى العشْر  :يَلوق. ما بين الثَّنتين ِإلَى التِّسع    : الذَّود من الِْإبِلِ    )١٣(
 .]١٧١/ ٢واألثر 



 ٤٩٥

   وُل اللَّهسر�      رمسو ،ملَهجَأرو مهيدَأي فَقَطَّع ،بِهِم ي(١)، فَُأت منَهيَأع      ونـضعي ةربِالح مكَهتَرو ،
  .(٣) "َأنَسٍ عن وثَابِتٌ، قالَبةَ، َأبو تَابعه" (٢) الحجارةَ

  
  :تخريج الحديث

 مختصراً، من طريـق  (٥)، وأخرجه مسلم بن يحيى   بنحوه، من طريق همام    (٤)أخرجه البخاري 
 .عن قتادة بن دعامة به) همام وسعيد: كالهما (، بن أبي عروبةسعيد

من طريق أبي قالبـة عبـد اهللا بـن زيـد،            ) كالهما بنحوه (،  (٧)، ومسلم (٦)وأخرجه البخاري 
 بنحـوه، مـن طريـق    (٩) ثابت البناني، وأخرجه مسلم بنحوه، من طريق  (٨)وأخرجه البخاري 

 أبو قالبـة    :أربعتهم(،  ليمان التَّيمي  مختصراً، من طريق س    (١٠)معاوية بن قُرة، وأخرجه أيضاً    
 . مرفوعاً-رضي اهللا عنه-عن أنس بن مالك) ومعاوية وسليمانوثابت 

 
    :دراسة رجال اإلسناد

 . جميع رجال اإلسناد ثقات -
 
 

********** 
 
 

                                                 

 .]٣٩٩/ ٢النهاية في غريب الحديث واألثر [،َأي أحمى لَهم مساَمير الحديد ثُم كَحلَهم بِها: سمر  )١(
 .]١٢٣/ ٧صحيح البخاري [،"َأن تَنْزَِل الحدود َأن ذَِلك كَان قَبَل : "حدثني محمد بن سيرين:  قال البخاري )٢(
 .١٥٠١ ح رقم ]١٣٠/ ٢ [السبِيِل ِلَأبنَاء وَألْبانها الصدقَة ِإبِِل استعماِل باب، كتاب الزكاة، صحيح البخاري )٣(
 .٥٦٨٦ ح رقم ]١٢٣/ ٧ [اِإلبِِل بَِأبواِل الدواء باب نفس المرجع السابق، كتاب الطب،  )٤(
 ح رقم   ]١٢٩٨/ ٣ [والْمرتَدين الْمحارِبِين حكْمِ باب، كتاب القسامة والمحاربين والمرتدين،      صحيح مسلم )  ٥(

١٦٧١. 
م  ح رق  ]١٦٣/ ٨ [المحارِبِين َأعين وسلَّم علَيه اُهللا صلَّى النَّبِي سمرِ اب، كتاب الحدود،    صحيح البخاري   )٦(

٦٨٠٥. 
 ح رقم   ]١٢٩٦/ ٣ [والْمرتَدين الْمحارِبِين حكْمِ باب، كتاب القسامة والمحاربين والمرتدين،      صحيح مسلم   )٧(

١٦٧١. 
 .٥٦٨٥ ح رقم ]١٢٣/ ٧ [اِإلبِِل بَِألْبانِ الدواء باب، كتاب الطب، صحيح البخاري  )٨(
 ح رقم   ]١٢٩٨/ ٣ [والْمرتَدين الْمحارِبِين حكْمِ بابالمرتدين،  ، كتاب القسامة والمحاربين و     صحيح مسلم  )٩(

١٦٧١. 
 .المرجع السابق نفسه )١٠(



 ٤٩٦

  :قال ابن األثير رحمه اهللا
 يقيمـون  سوق الْجاهلية في بِه تُقام كَانَتْ مكَّةَ، بقُرب موضع وهو »عكَاظ« ذكْر  فيه ﴾عكَظَ﴿

يهاماً ف(١) .أي 

 
  )٢٥٩ (حديث رقمال

، عن َأبِي بِـشْرٍ     (٢)ثَنَا َأبو عوانَةَ  حد:  حدثَنَا مسدد، قَالَ   ":رحمه اهللا "قال اإلمام البخاري          
، - رضي اللَّه عنْهمـا -هو جعفَر بن َأبِي وحشيةَ، عن سعيد بنِ جبيرٍ، عن عبد اللَّه بنِ عباسٍ    

، وقَد حيَل بين الشَّياطينِ عكَاظوق  في طَاِئفَة من َأصحابِه عامدين ِإلَى س�انْطَلَقَ النَّبِي : " قَاَل
مـا لَكُـم؟   : وبين خَبرِ السماء، وُأرسلَتْ علَيهِم الشُّهب، فَرجعت الشَّياطين ِإلَى قَومهِم، فَقَـالُوا      

ما حاَل بينَكُم وبـين خَبـرِ       : شُّهب، قَالُوا حيَل بينَنَا وبين خَبرِ السماء، وُأرسلَتْ علَينَا ال       : فَقَالُوا
               ـنَكُمياَل بي حذَا الَّذا هوا ما، فَانْظُرهغَارِبمضِ وشَارِقَ اَألروا مرِبثَ، فَاضدح ءِإلَّا شَي اءمالس

 وهو بِنَخْلَةَ عامدين    � ِ حو تهامةَ ِإلَى النَّبِي   وبين خَبرِ السماء، فَانْصرفَ ُأولَِئك الَّذين تَوجهوا نَ       
   وقِإلَى سكَاظفَقَـالُوا            ع ،وا لَهعتَماس آنوا القُرعما سرِ، فَلَمالَةَ الفَجص ابِهحلِّي بَِأصصي وهو ، :

       اءمرِ السخَب نيبو نَكُمياَل بي حالَّذ اللَّهذَا وقَالُوا      هو ،هِمموا ِإلَى قَوعجر ينح نَاِلكنَا : ، فَهما قَوي :
، فََأنْزَل اللَّه علَـى     (٣)}ِإنَّا سمعنَا قُرآنًا عجبا، يهدي ِإلَى الرشْد، فَآمنَّا بِه ولَن نُشْرِك بِربنَا َأحدا            {

 هنَبِي�:} َأنَّه ِإلَي يقُْل ُأوحالجِن نم نَفَر عتَم(٤)}اس ُل الجِنقَو هِإلَي يا ُأوحِإنَّم(٥) " و.  
   :تخريج الحديث

 بنحوه، من طريق شَـيبان   (٧) بمثله من طريق موسى بن ِإسماعيَل ، ومسلم        (٦)أخرجه البخاري 
 .عن أبي عوانة به)  موسى وشيبان:كالهما( بن فَروخَ، ا

   : اإلسناددراسة رجال

 .جميع رجال اإلسناد ثقات -
 

                                                 

  .]٣/٢٨٤[النهاية في غريب الحديث واألثر ) ١(
 .وضاح بن عبد اهللا الواسطي: هو  )٢(
 .]٢: آية[الجنسورة   )٣(
 .]١: آية[الجن  سورة )٤(
 .٧٧٣ ح رقم ]١٥٤/ ١ [الفَجرِ صالَة بِقراءة الجهرِ بابذان، ، كتاب األصحيح البخاري  )٥(
/ ٦ "[٢٣: نـوح "} ويعـوقَ  يغُوثَ والَ سواعا، والَ ودا {باب نفس المرجع السابق، كتاب تفسير القرآن،         )٦(

 .٤٩٢١ ح رقم ]١٦٠
 ح رقـم    ]٣٣١/ ١ [الْجِـن  علَى والْقراءة الصبحِ في بِالْقراءة الْجهرِ باب، كتاب الصالة،    صحيح مسلم   )٧(

٤٤٩. 



 ٤٩٧

  :قال ابن األثير رحمه اهللا
 وبِالْمكَانِ الشَّيء، علَى اإلقَامة وهو »والعكُوف االعتكَاف« ذكْر الْحديث في تَكَرر  قَد ﴾عكَفَ﴿

 فَهـو  اعتكَافـاً  يعتَكـفُ  واعتَكَفَ عاكف، فَهو عكُوفاً ويعكفُ يعكُفُ عكَفَ: يقَاُل ،ولُزومهما
 (١) .ومعتَكف  عاكف:فيه العبادة علَى وَأقَام الزم المسجد ِلمن قيَل ومنْه ،معتَكف

  )٢٦٠ (حديث رقمال

 . "االعتكَاف : "الرواية األولى
، حدثَنَا حماد بـن زيـد، حـدثَنَا         (٢)مانِحدثَنَا َأبو النُّع  ": رحمه اهللا "قال اإلمام البخاري          

، يعتَكـفُ فـي     �كَان النَّبِي   : ، قَالَتْ -رضي اللَّه عنْها  -، عن عاِئشَةَ    (٤)، عن عمرةَ  (٣)يحيى
       اءبخ لَه رِبفَكُنْتُ َأض ،انضمر نرِ ماخشْرِ اَألو(٥)الع  لِّي الصصـتَْأذَنَتْ       فَيفَاس ،خُلُـهدي ثُم حب

   رِبتَض اِئشَةَ َأنةُ عفْصـشٍ              ححنَـةُ جاب نَـبيز َأتْها رفَلَم ،اءبتْ خبرا، فَضنَتْ لَهفََأذ ،اءبخ
       النَّبِي حبا َأصفَلَم ،آخَر اءبتْ خبرةَ، فَقَالَ   �ضَأى اَألخْبِيذَا ":  را ه؟م"     فَقَاَل النَّبِي ،فَُأخْبِر � :

  .(٧) "  ذَِلك الشَّهر، ثُم اعتَكَفَ عشْرا من شَواٍلاِلاعتكَافَ فَتَرك "(٦)لْبِر تُرون بِهِنآ"
 

  :تخريج الحديث
 بنحوه، من طريق محمد بن خازم، وسفيان الثوري، ومحمـد بـن إسـحاق،               (٨)أخرجه مسلم 
 .حارث، جميعهم عن يحيى بن سعيد بهوعمرو بن ال

 

   :دراسة رجال اإلسناد

 .جميع رجال اإلسناد ثقات-
 
 

                                                 

  .]٣/٢٨٤[النهاية في غريب الحديث واألثر )  ١(
 .]٥٠٢: تقريب التهذيب ص[محمد بن الفضل السدوسي، : هو  )٢(
 .]٥٩١: تقريب التهذيب ص[يحيى بن سعيد بن قيس األنصاري، : هو  )٣(
 .]٧٥٠: تقريب التهذيب ص [ن االنصارية،عمرة بنت عبد الرحم: هي  )٤(
)٥(  اءبر هو:الْخشَع نم كُونلَا يو ،وفص بر َأوو نبِ مريوت الْعب أحد  . دين َأووملَى عع كُونيو

٩/ ٢النهاية في غريب الحديث واألثر [،ثَلَاثَة[. 
 .]١١٦/ ١ب الحديث واألثر النهاية في غري[،َأيِ الطَّاعةَ والعبادة:  البر )٦(
 .٢٠٣٣ ح رقم ]٤٩-٤٨/ ٣ [النِّساء اعتكَاف باب، كتاب االعتكاف، صحيح البخاري  )٧(
 ح رقـم    ]٨٣١/ ٢ [معتَكَفـه  فـي  اِلاعتكَافَ َأراد من يدخُُل متَى باب ، كتاب االعتكاف،    صحيح مسلم   )٨(

١١٧٢. 



 ٤٩٨

  ."العكُوف: "الرواية الثانية
حدثَنَا زاِئدةُ، عن موسى بنِ     :  حدثَنَا َأحمد بن يونُس، قَالَ     ":رحمه اهللا "اإلمام البخاري قال         

   بع ناِئشَةَ، عةَ، قَالَ       َأبِي عتْبنِ عب اللَّه دبنِ عب اللَّه داِئشَةَ فَقُلْتُ   : يلَى عخَلْتُ عي  : دينثـدَأالَ تُح 
     وِل اللَّهسضِ ررم نلَى، ثَقُلَ : ؟ قَالَتْ �ع(١)ب   ؟ ":  فَقَالَ � النَّبِيلَّى النَّاسقُلْنَـا  "َأص  :   ـمالَ، ه

 (٣)فَفَعلْنَا، فَاغْتَـسَل، فَـذَهب ِلينُـوء      :  قَالَتْ ،"(٢)عوا ِلي ماء في المخْضبِ    ض": ينْتَظرونَك، قَالَ 
: الَ، هم ينْتَظرونَك يا رسوَل اللَّه، قَـالَ       :  قُلْنَا "َأصلَّى النَّاس؟ ": �فَُأغْمي علَيه، ثُم َأفَاقَ، فَقَاَل      

: فَقَعد فَاغْتَسَل، ثُم ذَهب ِلينُوء فَُأغْمي علَيه، ثُم َأفَاقَ، فَقَالَ         :  قَالَتْ "ضعوا ِلي ماء في المخْضبِ    "
، "ضعوا ِلي ماء في المخْـضبِ     ": الَ، هم ينْتَظرونَك يا رسوَل اللَّه، فَقَالَ      :  قُلْنَا "َأصلَّى النَّاس؟ "

   بذَه َل، ثُمفَاغْتَس ،دَأفَاقَ فَقَالَ      فَقَع ثُم ،هلَيع يفَُأغْم نُوء؟  ":  ِليـلَّى النَّـاسفَقُلْنَـا "َأص  :  ـمالَ، ه
      النَّاسو ،وَل اللَّهسا ري ونَكرنْتَظكُوفٌيع          الَةِلـص الَمالـس هلَيع النَّبِي ونرنْتَظي ،جِدسي المف 

  .(٤)" .....رٍ بَِأن يصلِّي بِالنَّاسِ، ِإلَى َأبِي بكْ� النَّبِي العشَاء اآلخرة، فََأرسَل
 

  :تخريج الحديث
 بنحوه، من طريق ابن     (٦) به، وأخرجه كذلك    يونُس َأحمد بن  بمثله، من طريق     (٥)أخرجه مسلم 

 . بهعبيد اللَّه بنِ عبد اللَّه بنِ عتْبةَشهاب الزهرين عن 
 

   :ال اإلسناددراسة رج

 . جميع رجال اإلسناد ثقات-

 

********** 
 
 
 

                                                 

 .]٣٨٢/ ١مقاييس اللغة انظر معجم [،وهو ضد الْخفَّةأي ضعف لشده مرضه، :  ثقل )١(
 .]٩١/ ٣غريب الحديث للقاسم بن سالم [هو إناء تغسل فيه الثياب، :  المخضب )٢(
 .]٣٢١/ ١غريب الحديث للقاسم بن سالم [أي يقوم وينهض، :  ينوء )٣(
 .٦٨٧ح رقم ] ١٣٩-١٣٨/ ١ [ربِهِ ِليْؤتَم اِإلمام جعَل ِإنَّما باب، كتاب األذان، صحيح البخاري  )٤(
 ح ]٣١١/ ١ ...[وسفَرٍ، مرضٍ من عذْر لَه عرض ِإذَا الِْإمامِ استخْلَاف باب، كتاب الصالة، صحيح مسلم  )٥(

 .٤١٨رقم 
/ ١ ...[وسـفَرٍ،  مرضٍ من عذْر لَه عرض ِإذَا الِْإمامِ استخْلَاف باب نفس المرجع السابق، كتاب الصالة،       )٦(

 .٤١٨ ح رقم ]٣١١



 ٤٩٩

 

  :قال ابن األثير رحمه اهللا
﴿كَكس( ﴾ع (يهف »لًا إنجهدي كان ركَّة -وسلم عليه اهللا صلى- للنبي يالع نمن  مَأوِ الـس 

 (١) .أخَص نبالسم وهو بِهِما، يخْتَص مستَدير، جلود من وِعاء هي »العسل

 
  .ظة ابن األثير، وعثرت عليه بمعناهلم أعثر عليه بنفس لف ،)٢٦١ (حديث رقمال

 حدثَنَا َأحمد بن َأبِي بكْرٍ، حدثَنَا محمد بن ِإبراهيم بـنِ            ":رحمه اهللا "قال اإلمام البخاري          
َأن ": � ابنِ َأبِي ذْئبٍ، عن سعيد المقْبرِي، عن َأبِي هريـرةَ            دينَارٍ َأبو عبد اللَّه الجهني، عنِ     

            وَل اللَّهسر مِإنِّي كُنْتُ َألْزةَ وريرو هَأب َأكْثَر قُولُونكَانُوا ي ،تَّى الَ آكُُل      �النَّاسي حطْنعِ بببِش 
ير(٢)الخَم   بِيرالح سالَ َألْب(٣) و و ،         اءبـصي بِالحطْنقُ بكُنْتُ ُألْصالَ فُالَنَةُ، وو ي فُالَننمخْد(٤)الَ ي 

                ـرَأخْي كَاني، ونمطْعبِي فَي بنْقَلي ي، كَيعم يةَ، هَل اآليجتَقْرُِئ الركُنْتُ لََأس ِإنوعِ، والج نم
اِلبٍ، كَان ينْقَلب بِنَا فَيطْعمنَا ما كَان في بيته، حتَّـى ِإن كَـان              النَّاسِ ِللْمسكينِ جعفَر بن َأبِي طَ     

  .(٥)" الَّتي لَيس فيها شَيء، فَنَشُقُّها فَنَلْعقُ ما فيهالَيخْرِج ِإلَينَا العكَّةَ 
   :تخريج الحديث

بن شيبة، عـن    طريق عبد الرحمن     بنحوه، من    (٦) تفرد به البخاري دون مسلم، كما أخرجه       -
 .محمد بن إبراهيم به
   :دراسة رجال اإلسناد

صدوق، شيخ للبخاري روى له فـي    : ، وهو (٧) سبقت دراسته  :بن الحارث  َأحمد بن َأبي بكْر   -
 .األصول والمتابعات

 .ي رواة اإلسناد ثقات باق-

********** 
 

                                                 

  .]٣/٢٨٤[النهاية في غريب الحديث واألثر )  ١(
 .]٢٨٦/ ٣النهاية في غريب الحديث واألثر [،َأيِ الخُبزِ المخْبوز من الشَّعير: خميرال  )٢(
)٣(  بِيرخَطّطاً: الحا ميشوم ا كَان٣٢٨/ ١ديث واألثر النهاية في غريب الح[،م[. 
 .]٣٩٣/ ١النهاية في غريب الحديث واألثر [ر، والمراد هنا األرض،الْحصى الصغاي وه: الحصباء  )٤(
 ح ]١٩/ ٥ [ُ"عنْه اللَّه رضي" الهاشمي طَاِلبٍ َأبِي بنِ جعفَرِ منَاقبِ باب، كتاب المناقب،  صحيح البخاري   )٥(

 .٣٧٠٨رقم 
 .٥٤٣٢ ح رقم ]٧٧/ ٧ [والعسِل الحلْواء باب نفس المرجع السابق، كتاب األطعمة،  )٦(
 .١١٤ انظر حديث رقم  )٧(



 ٥٠٠

  :قال ابن األثير رحمه اهللا
﴿كَمي) هـ( ﴾ عف يثدح ع أمرها« زكُومع احدكُوم »رمال: العي والغَرائر األحالَّت ا تَكُونيهف 

 (١) .بِالْكَسرِ عكْم،: واحدها وغيرها، األمتعة

  
 .٣٥، سبق تخريجه، وبيان معانيه، في الحديث رقم )*(

********** 
 

  :قال ابن األثير رحمه اهللا
 انْتظَر وما تحبس ما َأي »الِْإسلَام علَيه عرِض حين -بكْرٍ َأبا يعني -عنْه معكَ ما« وفيه) س(

 (٢) .عدل ولَا

 
  .ظة ابن األثير، وعثرت عليه بلفظ مقاربلم أعثر عليه بنفس لف ،)٢٦٢ (حديث رقمال

 بن الرحمنِ عبد بن محمد حدثني: في المغازي " رحمه اهللا "قال اإلمام محمد بن إسحاق            
 ِإال كَانَتْ   اِإلسالمِ دعوتُ َأحدا ِإلَى   ما   : " قَالَ �َأن رسوَل اللَّه    ،  التَّميمي الْحصينِ بن اللَّه عبد

  .(٤)" .ما تَردد فيهو،  حين ذَكَرتُه لَهما عتَم َأبا بكْرٍ، وتَردد ونَظَر، ِإال (٣)لَه عنْه كَبوةٌ
 

   :تخريج الحديث

ثالثتهم (، (٧)، وابن األثيرفي أسد الغابة(٦)، وابن عساكر(٥)أخرجه البيهقي في دالئل النبوة
 .من طريق محمد بن عبد الرحمن بن عبد اهللا مرسالً) بمثله

 
 

                                                 

  .]٣/٢٨٥[النهاية في غريب الحديث واألثر )   ١(
 .المرجع السابق نفسه)   ٢(
/ ٤النهاية في غريب الحديث واألثر [،يكْرهه الِْإنْسانالوقْفة كوقْفَة العاثر، َأوِ الوقْفَة عنْد الشَّيء : الكَبوة)   ٣(

١٤٦[. 
 .]١٣٩:  ص [عنه اهللا رضي الصديق بكر أبي اسالم، باب السير والمغازي   )٤(
 .]١٦٤/ ٢...[عنْهم، اُهللا رضي الصحابة من ِإسلَامه تَقَدم من  باب،دالئل النبوة للبيهقي    )٥(
 .]٤٤/ ٣٠ [ريخ دمشق تا   )٦(
 .]٢٠٦/ ٣ [أسد الغابة    )٧(



 ٥٠١

 
   :دراسة رجال اإلسناد

، وأبـو   (١) سكت عنـه البخـاري     ،اللَّه بن حصين التميمي   محمد بن عبد الرحمن بن عبد       -
 .(٣) من المتعبدين قواماًكَان صواماً: ، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال(٢)حاتم

 -صلى اهللا عليـه وسـلم     - وثق، وهو من طبقة أتباع التابعين، وحديثه عن النبي         :قال الباحث 
 .مرسٌل

 

  :الحكم على الحديث
 :إسناده ضعيف، فيه

صلى اهللا -، حديثه مرسٌل عن النبيمحمد بن عبد الرحمن بن عبد اللَّه بن حصين ف: اإلرسال -
  .-عليه وسلم

-محمد ب إِ ن ساقَح نِب ي ذكره ابن حجـر فـي       ، وقد ، لكنه مدلس   حسن الحديث  ،صدوق :ارٍس 
لسماع، ولقد صرح بالسماع مـن      ، التي ال بد أن يصرح فيها با       )٤(الرابعة من طبقات المدلسين   

 .شيخه في الحديث، فانتفت عنه علة التدليس
 
 
 
 

********** 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 .]١٥٧/ ١ [التاريخ الكبير    )١(
 .]٣١٧/ ٧ [الجرح والتعديل    )٢(
 .]٤١٣/ ٧  [الثقات    )٣(
 ].٥١ص  [طبقات المدلسين   )٤(



 ٥٠٢

  :قال ابن األثير رحمه اهللا
كَذَا أورده الطَّحاوي، وفـسره بِـضم       » َأنَّه نَهى عنِ المعاكَمة   «وفي حديث َأبِي ريحانة     ) س(

  ءِإلَى الشَّي ءقَ ،الشَّيضٍ      : اُل يعلَى بها عضعتَ بدِإذَا شَد تُ الثّيابكَمتَمـع      . عجي ـا َأنبِه رِيدي
 الرجُل ِإلَـى    (١)لَا يفْضي « مثُْل الْحديث الْآخَرِ     ،الرجالن َأوِ الْمرَأتَانِ عراةً لَا حاجِز بين بدنَيهِما       

 (٢) .»ةالرجل ولَا المرأةُ ِإلَى الْمرَأ

 
  )٢٦٣ (حديث رقمال

  . "َأنَّه نَهى عنِ المعاكَمة" :الرواية األولى
: نُس الْبغْـدادي قَـالَ   حدثَنَا ِإسحاقُ بن إبراهيم بنِ يو":رحمه اهللا"اإلمام الطحاوي قال           

حدثَنَا زيد بن الْحبابِ، عن يحيى بنِ َأيوب، عن عياشِ بنِ عباسٍ، عـنِ              : حدثَنَا َأبو كُريبٍ قَالَ   
 صـاحب  (٥)َأبا ريحانَـةَ ، عن َأبِي عامرٍ الْحجرِي، َأنَّه سمع       (٤) الْحجرِي (٣)الْهيثَمِ َأبِي الْحصينِ  

ـ معاعـن   :  عشْرِ خصالٍ  عن ينْهى �كَان رسوُل اِهللا    : "  يقُولُ �رسوِل اِهللا     الرجـِل   ةكَم
       ءا شَيمنَهيب سارٍ لَيعي شَأةَ فرالْم َأةرالْمَل، وجافًـا    -الرـي ِلحنعشْـرِ  - يالْو(٦)، و  ،النَّتْـفو ، 

، وركُوبِ النُّمورِ، واتِّخَاذ الديباجِ علَى الْعاتق، واتِّخَاذ الديباجِ في َأسـفَِل            (٨)، والنُّهبة (٧)والْوشْمِ
يء، ضم الشَّيء إلَى الـشَّ    : عةكاعومعنَى الْم : بو جعفَرٍ قَاَل أَ ". الْجِبابِ، والْخَاتَمِ إلَّا ِلذي سلْطَانٍ      

  .(٩)"عكَمتُ الثِّياب إذَا شَددتُ بعضها إلَى بعضٍ: ومنْه قيَل
 
 
 

                                                 

 .]١٥٤/ ٢لسان العرب انظر [هو اجتماع األبدان وتالمسها،: اإلفضاء  )١(
  .]٣/٢٨٥[حديث واألثر النهاية في غريب ال)  ٢(
 .]٥٧٨: تقريب التهذيب ص[،يفّالهيثم بن شَ:  واسمه )٣(
 / ٢األنـساب للـسمعاني      [بفتح الحاء المهملة، هذه النسبة إلى الحجر الذي معناه الحجـارة،          :  الحجري  )٤(

١٧٨.[ 
 اهللا رسول مولى له :ويقال األنصار، حليف ،األزدى ريحانة أبو مغون،شَ :ويقال ،زيد بن عونمشَ:  هو  )٥(
 .]١٦٦١/ ٤االستيعاب في معرفة األصحاب [، "وسلم عليه اهللا صلى"
مرقاة المفاتيح شـرح    [،  تَحديد الَْأسنَانِ وتَرقيقُ َأطْرافها، تَفْعلُه الْمرَأةُ الْكَبِيرةُ تَتَشَبه بِالشَّواب        هو  :   الوشر   )٦(

 .]٢٧٨٦/ ٧مشكاة المصابيح 
 .]١٨٤/ ٢الفائق في غريب الحديث [،غرز الْكَفّ َأو المعصم باإلبرة ثم تحشى بكحل َأو نَحوههو: الوشم   )٧(
 .]٦١/ ٢النهاية في غريب الحديث واألثر انظر [كل ما يؤخذ بال حق قهراً وظلماً، : النهبة   )٨(
 عـنِ  نَهيـه  فـي " وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى "اِهللا ِلرسو عن روِي ما مشْكِل بيانِ باب،  شرح مشكل اآلثار     )٩(

ةعكَامالْم ةاكَمعالْم٣٢٥٦ ح رقم ]٣٠٢/ ٨ [و. 



 ٥٠٣

    :تخريج الحديث

مـن  ) خمستهم بنحوه (،  (٥)، والبيهقي (٤)، والطحاوي (٣)، وأحمد (٢)، والنسائي (١)أخرجه أبو داود  
 .طريق المفضل بن فَضالة، عن عياش بن عباس به

من ) ثالثتهم( بنحوه،   (٨) مختصراً، والدارمي  (٧)ابن أبي شيبة   مختصراً، و  (٦)وأخرجه ابن ماجه  
 .طريق زيد بن الحباب به

 
    :دراسة رجال اإلسناد

-     يمن ،  زيد بن الْحباب العكلي التَّييسو الْحصدوق، يخطئ فـي    : ، وهو (٩)، سبقت دراسته  َأب
 .ب، وراويته في هذا الحديث عن يحيى بن أيوأحاديث الثوري

 
 .(١١)هـ١٦٨: هـ، وقيل١٦٣، ت، َأبو العباس المصرِي(١٠)يقافيحيى بن أيوب الغَ-

، (١٥)يعقـوب بـن سـفيان     ، و (١٤)يغرب: ، وابن حبان، وقال   (١٣)، والعجلي (١٢)وثقه ابن معين  
 الصدق يكتب حديثه وال همحل: ، وقال أبو حاتم(١٧)صالح: داودوقال أبو ،  (١٦)إبراهيم الحربي و

، والَ أرى في علمائهاله أحاديث صالحة، وهو من فقهاء مصر و:  وقال ابن عدي،(١٨)يحتج به
                                                 

 .٤٠٤٩ ح رقم ]٤٨/ ٤ [كَرِهه من باب، كتاب اللباس، سنن أبي داود   )١(
 .٥٠٩١ ح رقم ]١٤٣/ ٨ [النَّتْفُ ، كتاب الزينة، باب سنن النسائي   )٢(
 .١٧٢٠٩ ح رقم ]٤٤١/ ٢٨ [مسند أحمد    )٣(
 عـنِ  نَهيـه  فـي " وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى "اِهللا رسوِل عن روِي ما مشْكِل بيانِ باب،  شرح مشكل اآلثار     )٤(

ةعكَامالْم ةاكَمعالْم٣٢٥٦ ح رقم ]٣٠٢/ ٨ [و. 
 .٦١٢١ ح رقم ]٣٩٢/ ٣ [الْمراكبِ عنِ ينْهى ما باب صالة الخوف، ، كتابالسنن الكبرى للبيهقي   )٥(
 .٣٦٥٥ ح رقم ]١٢٠٥/ ٢ [النُّمورِ ركُوبِ ، باب اللِّباسِ كتَاب، سنن ابن ماجه   )٦(
 .٢٥٢٤٢ ح رقم ]٢٠٣/ ٥ [ النُّمورِ ركُوبِ ، بابوالزينَة اللِّباسِ كتَاب، مصنف ابن أبي شيبة   )٧(
 ]١٧٣٢/ ٣ [الْمرَأةَ والْمرَأة الرجَل، الرجِل مكَامعة عن النَّهيِ في: باب، كتاب االستئذان،    سنن الدارمي    )٨(

 . ٢٦٩٠ح رقم 
 .١٥ انظر حديث رقم  )٩(
انظر [،ندلس باأل، وهي موضعهذه النسبة إلى غافق، بفتح الغين المعجمة وكسر الفاء والقاف: الغافقي  )١٠(

 .]١٨٣/ ٤معجم البلدان ، و٢٧٦/ ٤األنساب للسمعاني 
 .]٢٣٣/ ٣١ [تهذيب الكمال في أسماء الرجال   )١١(
 .]٩٨/ ١ [ رواية ابن محرز-تاريخ ابن معين    )١٢(
 .]٣٤٧/ ٢ [الثقات   معرفة  )١٣(
 .]٦٠٠/ ٧[الثقات : ، وانظر٣٠٢: مشاهير علماء األمصار ص   )١٤(
 .]١٨٧/ ١١ [هذيبتهذيب الت   )١٥(
 .  المرجع السابق نفسه )١٦(
 .  المرجع السابق نفسه )١٧(
  .]١٢٨/ ٩ [الجرح والتعديل    )١٨(



 ٥٠٤

 فأذكره، وهو عنـدي صـدوق ال     أو يروى هو عن ثقة حديثا منكراً       ،حديثه إذا روى عنه ثقة    
كَان أحد الطالبين للعلم، حدث عن أهل مكة والمدينـة          : وقَال َأبو سعيد بن يونُس    ،  (١)بأس به 

صدوق : ، وقال ابن حجر   (٣) صدوق  أحد العلماء  :وقال الذهبي ،  (٢)هل مصر والعراق  والشام وأ 
 كَـان : وقال مرة ،  (٦)سيء الْحفْظ : ، وقال أحمد  (٥)منْكَر الْحديث : وقال ابن سعد  ،  (٤)ربما أخطأ 

وقَال فـي موضـع     ،  (٨)لْقويلَيس بِذَاك ا  : ، وقال النسائي  (٧)بِه بْأس لَا وكَان، حفْظه من يحدثُ
 وقـال   (١١) صدوق يهم  :وقال الساجي ،(١٠) ال يحتج به   :وقال اإلسماعيلي ،  (٩)ليس به بأس  : آخر

وقَـاَل  ،  (١٢) إذا حدث من حفظه يخطىء وما حدث من كتاب فليس به بـأس             :أبو أحمد الحاكم  
يقُطْناراب    :الدرطيثه اضدي بعض حهو ممن علمـت حالـه       :وقال ابن القطان الفاسى   ،  (١٣) ف 

 .(١٤)وأنه ال يحتج به
 .، كما قال ابن حجر أخطأاصدوق ربم: قال الباحث

. (١٥)عبد اللَّه بـن جـابر   : َأبو عامر، واسمه: عامر، والصحيح:  ويقال،الْحجرِيَأبو عامر   -
 .(١٦)مقبول: تفرد ابن حجر بقوله

 .مقبول :قال الباحث
 
 . باقي رجال اإلسناد ثقات-
 
 
 

                                                 

 .]٥٩/ ٩[ [الكامل في ضعفاء الرجال   )١(
 .]٥٠٦/ ١ [تاريخ ابن يونس المصرى   )٢(
 .]٣٦٢/ ٢الكاشف ، و٥٣٧: من تكلم فيه وهو موثق صانظر [   )٣(
 .]٥٨٨:  ص[تقريب التهذيب   )٤(
 .]٥١٦/ ٧ [الطبقات الكبرى    )٥(
 .]٥٢/ ٣ [العلل ومعرفة الرجال ألحمد رواية ابنه عبد اهللا   )٦(
 .]٢٣٥/ ٣١ [تهذيب الكمال في أسماء الرجال   )٧(
 .]١٠٧:  ص[الضعفاء والمتروكون    )٨(
 .]٢٣٦/ ٣١ [تهذيب الكمال في أسماء الرجال   )٩(
 .]١٨٧/ ١١ [تهذيب التهذيب  )١٠(
 . المرجع السابق نفسه )١١(
 . المرجع السابق نفسه )١٢(
 .٢٠٧ح رقم ] ١١٣/ ١[سنن الدارقطني   )١٣(
 .]٣٦٢/ ٤ [ميزان االعتدال   )١٤(
 .]١٤/ ٣٤[تهذيب الكمال في أسماء الرجال   )١٥(
 .]٦٥٣:  ص[تقريب التهذيب)  ١٦(



 ٥٠٥

  :الحكم على الحديث
 :، فيهضعيفإسناده 

 .(١)والحديث ضعفه األلبانيمقبول، ولم يتابع، : الْحجرِيَأبو عامر -
مـن  ") الواشمةَ والمـستَوشمةَ لعن "كالهما بلفظ(،  (٣)، ومسلم (٢)وللحديث شاهد أخرجه البخاري   

  . مرفوعاً-رضي اهللا عنهما-طريق نافع عن ابن عمر
 

 ."الرجُل ِإلَى الرجل ولَا المرأةُ ِإلَى الْمرَأة لَا يفْضي  ": الثانيةالرواية
 حدثَنَا َأبو بكْرِ بن َأبِي شَيبةَ، حدثَنَا زيد بن الْحبابِ، عـنِ             ":رحمه اهللا "        قال اإلمام مسلم  
بن َأسلَم، عن عبد الرحمنِ بنِ َأبِي سعيد الْخُدرِي، عن          َأخْبرني زيد   : الضحاك بنِ عثْمان، قَالَ   

وَل اِهللا     �(٤)َأبِيهسر قَالَ �، َأن  : "           ةرـوَأةُ ِإلَى عرلَا الْمِل، وجالر ةروُل ِإلَى عجالر نْظُرلَا ي
 و ،َأةرِل      الْمجُل ِإلَى الرجي الرفْضلَا ي    ،داحبٍ وي ثَولَافي   وتُفْض   َأةرَأةُ ِإلَى الْمربِ    الْمي الثَّـوف 

داح(٥)" الْو .  
   :تخريج الحديث

، من طريق محمد -بلفظ عرية المرأة– بنحوه  (٦) تفرد به مسلم دون البخاري، كما أخرجه-
 . بهالضحاك بنِ عثْمانبن إسماعيل بن أبي فُديك، عن 

     :سة رجال اإلسناددرا

 .سبق ذكره في الرواية األولى: بزيد بن الْحبا -
:  وقـال  بن سعد ا ، وثقه (٧) الكبير المدنيأبو عثمان    القرشيبن عبد اهللا    الضحاك بن عثمان    -

 .)١٠(، وابن المديني)٩(بن معين، وا(٨)كان ثبتاً
 

                                                 

 .]٩٢/ ١٤ [سلسلة األحاديث الضعيفة   )١(
 .٥٩٣٧ ح رقم ]١٦٥/ ٧ [الشَّعرِ في الوصِل بابكتاب اللباس، ، صحيح البخاري  )٢(
 ...[،والْمـستَوشمة  والْواشمة والْمستَوصلَة الْواصلَة فعِل تَحرِيمِ باب، كتاب اللباس والزينة،     صحيح مسلم   )٣(
 .٢١٢٤ح رقم ]١٦٧٧/ ٣
 .بي جليل مشهور، صحا سعيد الْخُدرِيوَأبِ: هو  )٤(
 .٣٣٨ ح رقم ]٢٦٦/ ١ [الْعورات ِإلَى النَّظَرِ تَحرِيمِ باب، كتاب الحيض، صحيح مسلم  )٥(
 .المرجع السابق نفسه  )٦(
 .]٢٧٢/ ١٣[تهذيب الكمال في أسماء الرجال   )٧(
 .]٣٩٨:  ص[ متمم التابعين -الطبقات الكبرى   )٨(
 ] .١٣٥ص[ -ارمي رواية الد-   تاريخ ابن معين)٩(

 .]٤٤٧/ ٤ [تهذيب التهذيب   )١٠(



 ٥٠٦

 فـي وذكره ابن حبـان     ،  )٤(كيرابن ب ، و )٣(الزبيريمصعب  ، و )٢(أبو داود و،  )١(أحمدكما وثقه   
 .  )٥(الثقات

: وقال أبو حاتم  ،  )٧(ليس بقوى : قال أبو زرعة    ، و )٦( جائز الحديث  ؛ال بأس به  : ميروقال ابن نُ  
 كان كثير الخطأ، ليس بحجة    : قال ابن عبد البر   و ،،)٨(يكتب حديثه، وال يحتج به، وهو صدوق      

  .)١١(همصدوق ي: ، وقال ابن حجر(١٠)صدوق: ، وقال الذهبي)٩(
 . صدوق، ولقد روى له مسلم في المتابعات والشواهد:قال الباحث

 
يذكر أنه أرسل عـن     ، ولم    (١٢)ثقة مرسل : هـ١٣٦، ت    أبو ُأسامة  زيد بن أسلم القرشي،    -

 .)١٣ (عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري
 
  . باقي رجال اإلسناد ثقات-
 
 

********** 
 

 

    

                                                 

 .]٥٢:  ص[ثرم ألحمد بن حنبلسؤاالت األ   )١(

 .]٢٧٤/ ١٣ [تهذيب الكمال في أسماء الرجال   )٢(

 .]٤٤٧/ ٤ [تهذيب التهذيب   )٣(
 .   المرجع السابق نفسه)٤(
  ].٦/٤٨٢[     الثقات )٥(

 .]٤٤٧/ ٤ [تهذيب التهذيب    )٦(

 .]٨١١/ ٣[عفاء ألبي زرعة الرازي في أجوبته على أسئلة البرذعي الض    )٧(

 .]٤٦٠/ ٤ [الجرح والتعديل     )٨(

 .]٢١١/ ٢١[التمهيد لما في الموطأ من المعاني واألسانيد    )٩(

 .]٢٧٠:  ص[من تكلم فيه وهو موثق    )١٠(
 ] .٢٧٩ ص[   تقريب التهذيب )١١(

 .]٢٢٢:  ص[نفس المرجع السابق)   ١٢(
 .]١٧٨:  ص[جامع التحصيل   )١٣(



 ٥٠٧

    اخلامتةاخلامتةاخلامتةاخلامتة
    

 :مته تتم الصالحات، والصالة والسالم على خير البريات وبعدالحمد هللا الذي بنع
تم بفضل من اهللا ومنة، دراسة جزء من أحاديث كتاب ابن األثير المرفوعة، من بداية 

باب العين مع السين حتى نهاية باب العين مع الكاف، وتخريجها ودراستها والحكم عليها، 
وصل إليها من خالل هذه الدراسة، وأبرز تمكن الباحث من أن يسجل أبرز النتائج التي ت

التوصيات التي يوصي بها طلبة العلم، وخاصة الراغبين في إتمام دراسة أحاديث كتاب ابن 
 : األثير، موضحا ذلك من خالل النقاط التالية

 :النتائج التي توصل إليها الباحث من خالل الدراسة: أوالً
د األحاديث الصحيحة، بل توسع حتى أورد لم يلتزم ابن األثير رحمه اهللا بإيرا-١

األحاديث الضعيفة، بل والموضوعة، ولعله قصد االستيعاب لألحاديث التي تشمل الكلمات 
 . الغريبة، ال البحث عن صحيحها دون ضعيفها

كثير من األحاديث التي استدل بها ابن األثير في كتابه هي أحاديث غريبة األلفاظ، -٢
 .ة النبويةبالنسبة ألحاديث السن

تنوع أسلوب ابن األثير في طريقة االستدالل باألحاديث النبوية، فتارة يوردها -٣
 .بنفس اللفظ، وتارة يوردها بأقرب لفظ يدل عليه، وتارة يذكرها بالمعنى

من بداية باب العين مع السين حتى نهاية  من خالل الدراسة ألحاديث كتاب النهاية-٤
ه لعل ابن األثير اطلع على مصادر ومراجع ربما بعضها لم باب العين مع الكاف يتضح أن

يطبع بعد، أو أن بعضها لم يصل إلينا، وربما أن بعضها فُقد، فأدى ذلك إلى وجود أحاديث لم 
أقف عليها مسندة، إال أنها ذكرت في بعض كتب غريب الحديث، وخاصة الناقلين عن ابن 

 .األثير
أللفاظ، فإن هناك رجال لم يقف الباحث على باعتبار أن بعض األحاديث غريبة ا-٥

ترجمة لهم؛ وذلك لعل أن هذه األحاديث وردت في كتب متأخرة بأسانيد متأخرة، لم يقف 
 .الباحث على بعض رجالها

 :  تفصيلي يبين خالصة دراسة الباحث لهذه األحاديثبيانوهذا 
 .بدون المكرر) ٢٦٣(عدد األحاديث التي قام الباحث بدراستها  .١
 ).١٢(دد األحاديث التي لم يعثر على تخريج لها ع .٢

 ).٢٠(عدد األحاديث المكررة  .٣
 ).٧٩(عدد األحاديث التي وردت في الصحيحين، أو أحدهما  .٤



 ٥٠٨

، تفرد منها بعشرة أحاديث عن )٥٣(عدد األحاديث التي وردت في صحيح البخاري .٥
 .مسلم

 عشر حديثاً عن ، تفرد منها بستة)٢٦( عدد األحاديث التي وردت في صحيح مسلم .٦
 .البخاري

 ).٤٩(عدد األحاديث الصحيحة خارج الصحيحين  .٧

، ارتقى منها أحد عشرة أحاديث بالمتابعات إلى الصحيح )٢١(عدد األحاديث الحسنة  .٨
 .لغيره

، ارتقى منها اثنا عشر حديثاً بالمتابعات إلى الحسن )٧٥(عدد األحاديث الضعيفة  .٩
 . لغيره

 ).١٦(والموضوعة عدد األحاديث الضعيفة جدا  .١٠

 
 .التوصيات: ثانياً 

وجوب توجيه طالب الحديث الشريف إلى دراسة السنة النبوية، لبيان صحيحها من سقيمها . ١
 . وتقديمه لعامة الناس ليسهل عليهم اإلفادة من هذا الجهد

أوصي إخواني بإتمام دراسة أحاديث هذا الكتاب، وخاصة االحاديث الغير مرفوعة التي لم . ٢
 . تناولها الدراسةت
 .االعتناء بطلبة العلم وتفريغهم لهذا الفن من العلم ليحققوا أفضل النتائج المرجوة. ٣

االهتمام بعلم غريب الحديث، إذ هو جزء أصيل في فهم الحديث، فمن يريد فهم حديث .٤
 كالم عليه بفهم غريب اللفظ حتى يصل إلى المعنى المراد من" صلى اهللا عليه وسلم"رسول اهللا

 .النبوة، وإال جانب الصواب

 .السعي لعمل موسوعة خاصة بغريب الحديث تخدم طالب العلم الشرعي بشكل عام. ٥
أخيرا أوصي المختصين في مجال علم الحديث الشريف بالمضي قدماً في هذا الدرب فهو . ٦

 . يحتاج إلى جهد متواصل للحصول على نتائج طيبة بإذن اهللا
 
 

 .لعلي العظيم القبول والتوفيق والسدادهذا وأسأل اهللا ا
 .وصلى اهللا وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً 

 
 
 



 ٥٠٩

    
    
    

    الفهارسالفهارسالفهارسالفهارس
 
 

 .يات القرآنية فهرس اآل :أوالً
 

 . فهرس األحاديث النبوية :ثانياً
 

 .فهرس الرواة المترجم لهم : ثالثًا
  
 فهرس المصادر والمراجع  :رابعاً    

 
 .فهرس الموضوعات: خامساً    
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أوالأوالأوالأوال
ًً ًً

 .)١(يات القرآنيةيات القرآنيةيات القرآنيةيات القرآنيةفهرس اآلفهرس اآلفهرس اآلفهرس اآل: : : : 
 
 

 فحةرقم الص اآلية السورة اآلية

 ج ١٥١ البقرة ما َأرسلْنَا فيكُم رسولًا منْكُم يتْلُو علَيكُم آياتنَا
وناجِعر هِإنَّا ِإلَيو ٣٨١ ١٥٦ البقرة  ِإنَّا ِللَّه 

نعملَتَسو نم ينُأوتُوا الَّذ تَابالك نم كُمل١٣٦ ١٨٦ عمران آل  قَب 
ِإن ظْ الَ اللَّهيمثْقَاَل لم ة٤٤٣ ٤٠ النساء ذَر 

 خَليلًا ِإبراهيم اللَّه واتَّخَذَ
 

 ٣٧٠ ١٢٥ النساء

نما واهييعاًَأحمج ٤٥١ ٣٢ المائدة  فكأنما أحيا النَّاس 
 ٢٠٣ ١٠١ المائدة  تَسْؤكُم لَكُم تُبد ِإن َأشْياء عن تَسَألُوا الَ

 ٣٧٠ ١١٧ المائدة فيهِم دمتُ ما شَهِيدا معلَيهِ وكُنْتُ
َأنذَا وي هاطرا صيمتَقسم وه٤٥٢ ١٥٣ األنعام فَاتَّبِع 
خُذ فْوالع  ـرْأمو  فربِـالع  ـرِضَأعـنِ  وع 

ينلاهالج  
 ٣٤٥ ١٩٩ األعراف

ونراغص مهو دي نةَ عيطُوا الْجِزعتَّى ي٣١٥ ٢٩ بةالتو ح 
        اةيي الْحف ِل الثَّابِتنُوا بِالْقَوآم ينالَّذ تُ اللَّهثَبي

 الدنْيا 
 ١١٠ ٢٧ إبراهيم

 ١٠٢ ٧ النحل لَم تَكُونُوا باِلغيه ِإالَّ بِشقِّ اَألنْفُسِ
 كُـن  لَـه  نَقُوَل َأن َأردنَاه ِإذَا ِلشَيء قَولُنَا نَّماإ

كُونفَي 
 ٤١١ ٤٠ النحل

اذْكُري وتَابِ فالك ميرم ذَتْ ِإذانْتَب نا مهل٣٧٠ ١٦ مريم َأه 
ونحبسي ي فَلَككُلٌّ ف 

 
 ٤٣٦ ٣٣ األنبياء

 ١٥٧ ٢ الحج بِسكَارى هم وما سكَارى النَّاس وتَرى
 ملَه كُني لَمو مهاجوَأز ونمري ينالَّذِإلَّا و اءدشُه

مهَأنْفُس 
 ٣١٧ ٦ النور

                                           

 .سور المصحف  ترتيب  حسبةمرتب )١(



 ٥١١

 ١٧٦ ١٢ النور والمْؤمنَاتُ المْؤمنُون ظَن سمعتُموه ِإذْ لَوالَ
 هِمتيدتَقْبَِل َأوسا مارِضع هَأوا ر١٦٧ ٢٤ األحقاف فَلَم 

 ٤٤١ ١ الممتحنة َأوِلياء وعدوكُم عدوي تَتَّخذُوا الَ
نَـاتُ          ايْؤمالم كُمـاءنُـوا ِإذَا جآم ينا الَّذهَأي

اتاجِرهم  
 ١٧٧ ١٠ الممتحنة

ني مدعب هماس دم٣٦٧ ٦ الصف َأح 
 ٢٨٤ ١ التحريم َأزواجِك مرضاةَ تَبتَغي

 ٤٩٦ ٢٣ نوح ويعوقَ يغُوثَ والَ سواعا، والَ ودا
 ٤٩٦ ١ الجن لَي َأنَّه استَمع نَفَر من الجِنقُْل ُأوحي ِإ

 ٤٩٦ ٢ الجن ِإنَّا سمعنَا قُرآنًا عجبا
وهجو ِئذموةٌ يرا ِإلَى نَاضهبةٌ رر٤٤٣ ٢٣ القيامة نَاظ 

 ٣١١ ٧-٦ العلق استَغْنَى رآه َأن لَيطْغَى، الِْإنْسان ِإن كَلَّا
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ًًثانياثانياثانياثانيا  .)٢(فهرس األحاديث النبويةفهرس األحاديث النبويةفهرس األحاديث النبويةفهرس األحاديث النبوية: : : : ًً
 

 حديثرقم  اسم الراوي طرف الحديث

اءمابِ السوَأب نا مابب فَتَح قَد كُمبذَا روا، هرشَأب. 
 

 عبد اهللا بن عمرو
 

١٨٢ 
 

وَل اللَّهستُ رلَامِ �َأتَيلَى الِْإسع هعاي٢٧  بن الخصاصيةبشير . ِلُأب 
 تُ النَّبِيلَامِ�َأتَيلَى الِْإسع تُهعاي٤٣ زياد بن الحارث . فَب 

وُل اللَّهسَأخَذَ ر�لَةضع نفََل م١٠٥ حذيفة بن اليمان . اإلزار بَِأس 
 ١٠٩ عبادة بن الصامت . كَما َأخَذَ علَى النِّساء�َأخَذَ علَينَا رسوُل اِهللا 

 النَّبي ادة �َأريفأى صفَر ،نَفر٢١٨ عائشة .َأن ي 
 ٢٠ أبو هريرة .َأفْضُل الصدقَة الْمنْيحةُ

يادةَ الِْإيداعس نب رِفُ قُسعي نم يكُم٢٢٣ ابن عباس .َأف 
 مفَِإنَّه لَامالس كمتُ-َأقْرِْئ قَوملا عم-ربفَّةٌ ص١٦٥ أبو طلحة األنصاري . َأع 

هضا الْعم ُئكُم١١٠ عبد اهللا بن مسعود .َألَا ُأنَب 
هعم ثْلَهمو ،تَابيتُ الْك١٩٨ المقدام بن معدي .َألَا ِإنِّي ُأوت 

عالْبِدو اتمرحالْمو اكُم١١١ عبد اهللا بن مسعود .َألَا ِإي 
 ٨ أبو هريرة .بيت نَاقَةًَألَا رجٌل يمنَح َأهَل 

 ١٠٤ جابر بن سمرة .َألَا كُلَّما نَفَرنَا غَازِين في سبِيِل اِهللا
دمالْع هبيَل الْخَطَِإ شقَت ِإن٨٣ عبد اهللا بن عمرو .َألَا و 

 ١٤٠ كعتبان بن مال .َألَيس يشْهد َأن لَا ِإلَه ِإلَّا اُهللا، وَأنِّي رسوُل اِهللا
 ١٣٥ عمر بن الخطاب .َأما تَرضى َأن تَكُون لَهم الدنْيا ولَنَا الْآخرةُ

 هنَبِي اللَّه رَأم�فْوْأخُذَ العي ١٧٢ عبد اهللا بن الزبير . َأن 
 ٧١ عبد اهللا بن عمر .ُأمرتُ َأن ُأقَاتَل النَّاس حتَّى يشْهدوا

لَما سَأب ا ةََأندُأحا، وردب ٧ أبو سلمة المخزومي .شَهِد 
 وَل اللَّهسرِيَل، َأتَى رجِب ٧٤ عطية بن قيس .�َأن 

ذْ عفَارِ نم ما ِلي عهد بَِأهلي:  فَقَاَل� تَى النَّبِيأَ َأن رجلًا
 .النَّخِْل

 ١٥٧ ابن عباس

                                           

 .حروف المعجممرتبة حسب  )٢(



 ٥١٣

 وَل اللَّهسر لِّي الْ�َأنصي كَان رص١١٦ جابر بن عبد اهللا .ع 
    وَل اللَّهسر ـا          �َأننْهم جكَّـةَ خَـرم نم جخَر ينح 

 .اًمهاجِر
 ١٢٧ حبيش بن خالد

 وَل اللَّهسر نِ�َأنسنِ الْحقَّ ع٢٣٣ ابن عباس . ع 
 وَل اللَّهسر ق�َأنالخَنْد موي عجا رعائشة . لَم 

 
٥٤ 
 

ََأن وَل اللَّهسار � رملَى حع بك٥٠ أسامة بن زيد .ر 
وَل َأنساِهللا ر � رجِ مرمير بن سلمة .بِالْع٢١٧ ع 

 ٢٠٢ أنس بن مالك .با مضغَ عقَ�َأن رسوَل اِهللا 
لَما َأسكْرٍ لَمنِ بب دعي سنةَ، َأخَا بلَبثَع نب اممض ٢٢٩ ابن عباس .َأن 

 ١٠٧ عبد اهللا بن عمر .يا رب لَك الْحمد: َأن عبدا من عباد اللَّه قَاَل
َاأنبحرةَ،  ملَمسم نب دمحم هزار٣٤ جابر بن عبد اهللا .ب 

النَّبِي ي� َأننَادلًا يجثَ رع٣١ سلمة بن األكوع . ب 
النَّبِي نِ� َأنمِإلَى الْي ههجا و١٥٦ معاذ بن جبل . لَم 

 ١٤٣ موضع إرسال .َأن اللَّه تَبارك وتَعالَى، َأوحى ِإلَى داود علَيه السلَام
 ٢٥٨ أنس بن مالك .َأن نَاسا من عرينَةَ اجتَووا المدينَةَ

 ٢٦١ أبو هريرة .كْثَر َأبو هريرةََأن النَّاس، كَانُوا يقُولُون َأ
 وِل اللَّهسلَى روا عما قَدلَم يفثَق فْدو ٢٥ عثمان بن أبي العاص .�َأن 

 ٢٤٤ جرير بن عبد اهللا .َأنَا برِيء من كُلِّ مسلمٍ يقيم بين َأظْهرِ الْمشْرِكين
َأنَّه جخَر عوِل مسي � اِهللا رف ةوبِيعِ .غَزنِ الراحِ بب١٠ ر 

هيدضافَى عج دجِإذَا س كَان ١٤٦ عبد اهللا بن أقرم .َأنَّه 
 وِل اللَّهسِإلَى ر فَدو اله�َأنَّهم هقَ ِإلَيدصشمت . وصين بن م٢١٩ ح 

 وُل اللَّهسي رانصع�َأوس٨٠ أبو الدرداء . بِت 
 ٩٤ العرباض بن سارية .م بِتَقْوى اللَّه والسمعِ والطَّاعةُأوصيكُ

 ١٥٤ أبو عبيدة بن الجراح .َأوُل دينكُم نُبوةٌ ورحمةٌ، ثُم ملْك ورحمةٌ
 ١٠٠ أبو عبيدة بن الجراح .َأوُل هذه الُْأمة نُبوةٌ ورحمةٌ

 َأن بحي كُمَأييققَأوِ الْع انطْحِإلَى ب وغْد٢٤١ عقبة بن عامر .ي 
 ١٣٢ ابن عباس .يقٌق فَِإنَّه ماٌل راً،استَوصوا بِالْمعزى خَير



 ٥١٤

 ١٣١ صحابي مبهم .اً، مباركاًاسقنَا غَيثًا مغيثًا، مرِيع
 وِل اللَّهسر فيس م١٩٧ موضع إرسال . ذُو الْفَقَارِ�اس 

 ١٤٤ أبو موسى األشعري .اِلاستْئذَان ثَلَاثٌ
 ١٥ عمرو بن الحمق .هلَِإذَا َأراد اللَّه بِعبد خَيرا عس

 ٢٠٧ أنس بن مالك .، ولَا خلَابةَءِإذَا بايعتَ فَقُْل هاء وها
 ١٢١  األشعريأبو موسى .ِإذَا استَعطَرت الْمرَأةُ، فَمرتْ علَى الْقَومِ

 ١١٤ أنس بن مالك .، فَكُلُوا من شَجرِهاًِإذَا جِْئتُم ُأحد
 ٤٥ أنس ين مالك .ِإذَا حضر الْعشَاء، وُأقيمت الصلَاةُ

ا فَاقْتُلُوهراشع يتُمةمالك بن  .ِإذَا لَقيتَاه٢٢ ع 
نَخْلَه فَاقْلَع ب٩٣ سمرة بن جندب .اذْه 

 ٢٥٩ ابن عباس . في طَاِئفَة �لَقَ النَّبِي انْطَ
 ٢٣١ علي بن أبي طالب .انْطَلقُوا حتَّى تَْأتُوا روضةَ خَاخٍ، فَِإن بِها ظَعينَةً

 ١٧٣ عبد اهللا بن عمر .الشَّوارِب، وَأعفُوا اللِّحى انْهكُوا
 ٧٣  مخرمةالمسور بن .ِإن خَاِلد بن الوِليد بِالْغَميمِ

 ٢٤٨ عمرو بن عوف .ِإن الدين لَيْأرِز ِإلَى الحجازِ كَما تَْأرِز الحيةُ
رمٌل َأحمرٍ جامي عنب دج تُكُمرَأخْب كَتُّمس صيب .ِإنريدة بن الح٧٩ ب 

داحو اَئةً غَيرماً مين اسسعتةً وعسالى تتَع ِلله ١٣٨  هريرةأبو .إن 
 ٢٢٨ أنس بن مالك .نارِإن الشَّمس والْقَمر ثَورانِ عقيرانِ في ال

التَّثَاُؤب هكْريو طَاسالع بحي اللَّه ١٢٣ أبو هريرة .ِإن 
كُملَيع مرح اللَّه ِإن:اتهقُوقَ اُألم٢٣٦ المغيرة بن شعبة . ع 

لََأ مالْم رِِإنجي الْحوا فعتَمشٍ اجيقُر ٢٢٠ ابن عباس .ن 
 ١٣٧ سعيد بن زيد .ِإن من َأربى الربا اِلاستطَالَةَ في عرضِ الْمسلمِ
نْهم اللَّه فَاهَأع ثُم ،قَمالس هابِإذَا َأص نْؤمالْم ١٧٦ صحابي مبهم .ِإن 

 ٤٦ عبد اهللا بن مسعود .ينِ حولَتَا عن وقْتهِماِإن هاتَينِ الصالَتَ
 ٢٥١ أبو سود التميمي .ِإن الْيمين الْفَاجِرةَ الَّتي يقْتَطع بِها الرجُل
 ٣٦ ديلم الحميري .ِإنَّا بَِأرضٍ بارِدة نُعاِلج فيها عملًا شَديدا

 ٢٤٦ عبد اهللا بن عمر .ِإنَّما مثَُل صاحبِ القُرآنِ
 ٢٣٠ عبد اهللا بن الحارث .ِإنَّما مثَُل هذَا، مثَُل الَّذي يصلِّي وهو مكْتُوفٌ

 ١٩٢ ابن عباس .ِإنَّكُم محشُورون حفَاةً عراةً غُرلًا



 ٥١٥

ونعما لَا تَسم عمَأسو ،نوا لَا تَرى م٨٨ أبو ذر الغفاري .ِإنِّي َأر 
 ٢١١ ثوبان مولى الرسول .نِّي لَبِعقْرِ حوضي َأذُود النَّاس ِلَأهِل الْيمنِِإ

 ٨٥ عدي بن حاتم .بِْئس الْخَطيب َأنْتَ
بنْبِي ِلرتُ جضعو ،لَى اللَّهكَُّل عَأتَوو مِ اللَّهةَ .بِسمخْرلَةَ بِنْتَ م٢٠٥ قَي 

 وُل اللَّهسثَ رعب�ا جرشَ الُْأم٢٠٩ أبو قتادة األنصاري .ءي 
 ٤٨ جنْدب بن مكيث . غَاِلب بن عبد اِهللا�بعثَ رسوُل اِهللا 
 وُل اللَّهسثَ رعب�النَّاس لَمَأس ينرٍ حدب ننَةَ بيي٢٢٥ صحابي مبهم . ع 

يبٍ، ولَى قَلي عتُنَأير ،نَا َأنَا نَاِئميبلْوا دهلَي١٣٠ أبو هريرة ع 
 وُل اللَّهسنَا ريب�تَهوص فَعيرٍ ِإذْ رسي م٥٩ أبو موسى األشعري . ف 

عم نا نَحنَميوِل اللَّه بسر ِ�وقي الس٣٧ جابر بن عبد اهللا . ف 
تبٍ َأقْلَحدج نُونشٍ سيلَى قُرتْ ععقَة بِنْ .تَتَابقَيريفي١٤١ ت َأبِ ص 

ةاري التِّجف قزشَارِ الرةُ َأععس٢٩ نعيم بن عبد الرحمن .ت 
نَكُميا بيمف وددافُّوا الْح١٧١ عبد اهللا بن عمرو .تَع 

 النَّبِي ابِيرَأع اءج�طُهلْتَقا يمع َألَه١٦٢ زيد بن خالد .، فَس 
 ١٩٠ حذيفة بن اليمان .سيد، صاحبا نَجرانجاء العاقب وال

 وُل اللَّهسى رمح�ينَةدالْم نم ةي٦٧ عدي بن زيد . كُلَّ نَاح 
وَل اللَّهسر مخَد �نرِييالَْأشْع نٌل مج٤١ أنس بن مالك . ر 

 وُل اللَّهسر جى�خَرحي َأض٣٠ أبو سعيد الخدري . ف 
 ١٣ ابن عباس . من المدينَة ِإلَى مكَّةَ�رج رسوُل اللَّه خَ

 وُل اللَّهسر جي�خَرقتَسسا يمو١٢٥ عبد اهللا بن زيد . ي 
           ـوِل اللَّـهسر تيب نم مٍ شَاتوي يتُ فجخَر�   قَـدو 

 .اً معطُوناًَأخَذْتُ ِإهاب
 علي بن أبي طالب

 
١٣٤ 
 

خَر تُ ِإلَى النَّبِيج�َأنَا غُلَام٤٢ سلمة بن األكوع .، و 
 ٢٢٧ عائشة .خَمس فَواسقُ، يقْتَلْن في الْحلِّ والْحرمِ

 ٢٢٦ سويد بن هبيرة .خَير الْماِل مهرةٌ مْأمورةٌ
 ٧٥ الصدفي ينَة ُأذَوَأب .خَير نساِئكُم الْودود الْولُود الْمواتية

را الخَييهاصي نَوف قُودعُل م٢١٠ عروة البارقي .الخَي 
 لَى النَّبِيخََل عيم�دسج ابِير١٥٥ أبو عثمان النهدي . َأع 



 ٥١٦

 ١٤٩ أبو هريرة .دم عفْراء َأحب ِإلَي من دمِ سوداوينِ
 ٥ النواس بن سمعان .اَل ذَاتَ غَداةالدج �ذَكَر رسوُل اِهللا

 ٥٧ واثلة بن األسقع .الَّذي يعين قَومه علَى الظُّلْمِ
 ٩٢ أبو الطفيل الليثي . وما علَى وجه الَْأرضِ�رَأيتُ رسوَل اِهللا 

 وِل اللَّهسَل رتُ نَعَأيةً�ررخَص١٩٥ موضع إرسال . م 
النَّبِي خَّصوا� رحسمي ٥١ ثوبان مولى رسول اهللا . َأن 

 ٢٥٤ وائل بن حجر .زعم َأن امرَأةً وقَع علَيها رجٌل في سواد الصبحِ
 ٢٥٧ الحارث بن الصمة . يوم ُأحد�سَألَني رسوُل اِهللا 

 ١٨٧ صامتعبادة بن ال . في غَزوة �سرنَا مع رسوِل اِهللا 
 ١٧٠ أبو بكر الصديق .سلُوا اَهللا الْعفْو والْعافيةَ والْمعافَاةَ

دلَا تَل نَاءسح نم رخَي لُودو اءدو٢٥٠ معاوية بن حيدة .س 
 ٢٦ جابر بن عبد اهللا .سيتَصدقُون، ويجاهدون ِإذَا َأسلَموا

 ١٩٦ أنس بن مالك .عرقُوبيها ِإلَى رِيوانْظُ، عوارِضها شُمي
 ٦ عثمان بن عفان .شَهِدتُ الدار حين َأشْرفَ عليهم عثمان

 ٢٣٧ أنس بن مالك .الشِّرك بِاللَّه، وقَتُْل النَّفْسِ، وعقُوقُ الواِلدينِ
 ١٣٣ أبو هريرة .صلُّوا في مرابِضِ الغَنَمِ

 ٤٤ أبو هريرة . ِإحدى صالَتَيِ العشي � ُل اللَّهصلَّى بِنَا رسو
الَةي صالُوا فتَز لَموا وقَدرو لَّى النَّاس١٨١ أنس بن مالك .ص 

 ١٢ أبو أمامة .صنْفَانِ من ُأمتي لَن تَنَالَهما شَفَاعتي
موي نْهع حذْبي هيقَتقبِع نتَهرم ابِعِالغُلَامرة بن جندب . الس٢٣٤ سم 

ربِنَا فَم كْبفََأنَاخُوا ر ةيبِنَاح ١٤٧ عبد اهللا بن أقرم .الطَّرِيق 
يققالرِل ونِ الْخَيتُ عفَوع ١٦٩ علي بن أبي طالب .قَد 

ع قَد    مـوبٍ يـرنِ حب انفْيبِ بَِأبِي ساهالر ننْظَلَةُ بح قَر
دُأح. 

 ٢١٥ موضع إرسال

 ٩٠ موضع إرسال .�علَى رسوِل اللَّه  قَدم ظَبيان بن كَدادةَ
دينِ زب دي نَهنب فْدو مقَد وِل اللَّهسلَى ر١٨ عمران بن حصين .�ع 

 لَى النَّبِيتُ عمقَد�لَيع ضرفَع لَامة .لِْإسن نَاجِية بعصعص 
 

٣٢ 
 



 ٥١٧

 ٢١٤ سلمة بن األكوع .�قَدمنَا الْحديبِيةَ مع رسوِل اِهللا 
 وُل اللَّهسر ما�قَسرتَم ابهحَأص ني١٨٨ أبو هريرة . ب 

 وُل اللَّهسى رقَض�ةي٢٤٣ المغيرة بن شعبة . بِالد 
مقَاُل لَهنَّا يم تيُل بَأه ٢١ قتادة بن النعمان .كَان 

 ِإذَا َأراد َأن يخْـرج َأقْـرع بـين          � كان رسـول اهللاِِ   
اجِهوَأز. 

 ٧٢ عائشة

 وُل اللَّهسر كَان� افَر٥٦ ثوبان مولى رسول اهللا . ِإذَا س 
 وُل اللَّهسر فَخَّماً فَخْم�كَان١٣٦ أبو هالة التميمي .اً م 
 ٢٤٠ سلمة بن األكوع .مراء في قُبة ح�كَان رسوُل اِهللا 
 وُل اللَّهسر بِالطَّوِيِل  �كَان س١١٩ أنس بن مالك .لَي 
 ١٩٣ عائشة .يستَفْتح الصلَاةَ  �كَان رسوُل اِهللا 
 وُل اللَّهسر اعِ�كَاندالو ةجح امي عنودع١٩١ سعد بن أبي وقاص . ي 
 ٢٦٣ أبو ريحانة األزدي .نْهى عن عشْرِ خصاٍل ي�كَان رسوُل اِهللا 

 ١٦٨ موضع إرسال .كَان ِلَأيوب علَيه السلَام َأخَوانِ، فََأتَياه ذَاتَ يومٍ
 وَل اللَّهسر َألُونسي النَّاس رِ�كَاننِ الخَي٩٩ حذيفة بن اليمان . ع 

 النَّبِي كَان�اس عم١٥٠ عائشة .اً قَبِيحاًم ِإذَا س 
 اللَّه نَبِي اِئيَل �كَانري ِإسنب نثُنَا عدح١٣٩ عبد اهللا بن عمرو . ي 

 النَّبِي شْرِ�كَاني العفُ فتَكع٢٦٠ عائشة .، ي 
 ِللنَّبِي كَان� سنَا فَراِئطي ح٢٤٩ سهل بن سعد .ف 

النِّس طُّرتَع هكْري اِلكَانجبِالر نههتَشَبو ١٢٠ علي بن أبي طالب .اء 
 ٢٤٧ علي بن أبي طالب .كَانَتْ ِلي شَارِفٌ من نَصيبِي من الْمغْنَمِ يوم بدرٍ

 كَانَتْ نَاقَةُ النَّبِي�اءبضا العقَاُل لَه٨٦ أنس بن مالك . ي 
 ١٧٥ ابن عباس .َأشْهرِ الْحجكَانُوا يرون َأن الْعمرةَ، في 

 ٣٥ عائشة  .كُنْتُ لَك كََأبِي زرعٍ ِلُأم زرع
 ١٥٩ معاذ بن جبل . علَى حمارٍ� ردفَ النَّبِيكُنْتُ

ابِ النَّبِيحَأص ناٍل مرِج عا ماِلسا جمو٩١ أبو قتادة األنصاري .كُنْتُ ي 
فَاء نِل مي َأودكُنْتُ فُأح مو٢٥٥ أبو بكر الصديق . ي 
 وِل اللَّهسر عكُنْتَ م�الْجِن فْدلَةَ و٣ عبد اهللا بن مسعود . لَي 
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 ٢١٢ سلمة بن نُفيل .كَذَبوا الْآن، الْآن جاء الْقتَاُل
نَةدا كُلُّ بهرتْ فَانْحبط١١٨ ناجية األسلمي .ع 

 ا النَّبِيغَز كَم� َةوغَز ن٣٣ زيد بن أرقم .م 
قَ ثَالَثفَو تيلَى مع دنُح ى َأن٥٥ أم عطية األنصارية .كُنَّا نُنْه 

 ٢٠٨ قيس بن عباد .كُونُوا في الصفِّ الَّذي يليني
نيلََأقْض تَابِ اللَّها بِكنَكُميأبو هريرة وزيد بن  .ب

 خالد الجهني
١١ 

بقُوقُلَا ُأح٢٣٥ عبد اهللا بن عمرو . الْع 
 ١٧٤ جابر بن عبد اهللا .عفي من قَتََل بعد َأخْذه الديةَلَا َأ
 ٢٥٣ عبد اهللا بن عمر . بْل َأنْتُم الْعكَّارون،لَا

 ١٦٦ المغيرة بن شعبة .ما الْعيفَةُ و:قُلْنَا، م الْعيفَةُرحلَا تُ
 ١٠٢ صحابي مبهم . في دباءلَا تَشْربوا

 ١١٧ موضع إرسال .مٍسل القَم إال ما حيراثيه على أهل المضعال تَ
جِدسذَا الْمتْ ِلهبتَطَي َأةرلَاةٌ ِلامُل ص٦٤ أبو هريرة .لَا تُقْب 
لَتَكيسذُوقَ عيو لَتَهيسي عتَّى تَذُوق١٦ عائشة .الَ، ح 

 ٢١٣ أنس بن مالك .ر في الِْإسلَامِلَا عقْ
 ٨٤ مطيع بن األسود . بعد هذَا الْيوم،لَا يقْتَُل قُرشي صبرا

 ٢٢٢ أبو الدرداء .لَا يدخُُل الْجنَّةَ، مدمن خَمرٍ
 ٧٨ عمارة بن خزيمة .لَا يدخُُل الْجنَّةَ من النِّساء

 ٦٣ عبد اهللا بن مسعود . َأذَان بِالٍَل- َأو َأحدا منْكُم -م الَ يمنَعن َأحدكُ
 وُل اللَّهسر نةَ �لَعهاض١١٣ ابن عباس .الْع 

رُأفْطو ومَأصو ،َأنَامو نِّي َأنَا َأقُوم١٠٨ عبد اهللا بن عمرو .لَك 
 ٥٣ علي بن أبي طالب .لَما قَدمنَا الْمدينَةَ َأصبنَا من ثمارِها

 وُل اللَّهسر فِّيا تُوفَ�لَمتُخْلاس٢٤٥ أبو هريرة . و 
 ١٦١ حنظلة اُألسيدي .لَو تَدومون علَى الْحاِل الَّتي تَقُومون بِها من عنْدي

 ١٥٣ أبو هريرة .عضوا،لَو دنَا منِّي لَاخْتَطَفَتْه الْملَاِئكَةُ عضوا
اءمةُ َأسسِلي خَم :دمَأحو ،دمح١٨٩ جبير بن مطعم .َأنَا م 

 ١٨٠ أبو هريرة .لَيتْركَنَّها َأهلُها علَى خَيرِ ما كَانَتْ مذَلَّلَةً ِللْعوافي
شُورع ينملسلَى الْمع س٢٣ صحابي مبهم .لَي 
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رنَفَقَةٌ، فََأم هلَيع لَك سلَيتَدتَع ا َأن٨١ فاطمة بنت قيس .ه 
 ١٦٤ عبد اهللا بن مسعود .اللَّهم ِإنَّا نَسَألُك عيشَةً تَقيةً، وميتَةً سوِيةً
 ٦٦ عائشة .اللهم ِإنِّي َأسَألُك خَيرها، وخَير ما فيها
دتَه كنْدع نةً ممحر َألُكِإنِّي َأس ما قَلْبِياللَّه١٢٤ ابن عباس .ي بِه 

 ٢٦٢ موضع إرسال .ما دعوتُ َأحدا ِإلَى اِإلسالمِ ِإال كَانَتْ لَه عنْه كَبوةٌ
ديص يدا صم،تْ عدضلَا عاةٌ و١١٥ أبو بكر الصديق .ض 

 ١٨٣ ابن عباس .ما كَانَتْ صلَاةُ الْخَوف ِإلَّا سجدتَينِ
نا ممج اللَّه نْدا عرَأج ظَمَأع ةع٢٠١ عبد اهللا بن عمر .ر 

 ٢ جابر بن عبد اهللا .ولَا غَنَمٍ ما من صاحبِ ِإبٍِل ولَا بقَرٍ
كَاتَهي زَؤدبِ كَنْزٍ لَا ياحص نا م١٢٦ أبو هريرة .م 
 ١٩٩ أم سلمة .ما من عبد يصاب بِمصيبة فَيقُوُل

كُميثدح ني ملَغَني بذَا الَّذا ه٢٠٦ أبو سعيد الخدري .م 
نْكُمع هرخَأد رٍ فَلَنخَي ني منْدع كُونا ي١٦٣ أبو سعيد الخدري .م 

اءي النِّسف ةاِلحالص َأةرثَُل الْم٧٦ أبو أمامة الباهلي .م 
 ٢٣٨ موضع إرسال .فَجعَل يضرِب، مر َأبو سفْيان بِحمزةَ

النَّبِي رم �كْرع ٍل لَهجنهال . بِر٢٥٦ أبو الم 
نقَاِئلُه يبخاتٌ لَا يقِّبعجرة .م١٨٦ كعب بن ع 

 ١٧٩ جابر بن عبد اهللا .من َأحيا َأرضا ميتَةً، فَلَه َأجر فيها
 ٢٣٩ أبو كبشة األنماري . لَه الْفَرسمن َأطْرقَ مسلماً فَعقَّتْ

 ٥٢ المغيرة بن شعبة .من َأكََل من هذه الشَّجرة فَلَا يقْربنَّا
هثْلي مف نَهْل ثَمعجي ا فَلَمقَارع ا َأوارد اعب نريث .م٢٢٤ سعيد بن ح 

ةيلاهالْج اءزى بِعزتَع نبن  .م ٩٥ كعبُأبي 
 ١٤٢ عبد اهللا بن عمر . في مشْيتهلمن تَعظَّم في نَفْسه، َأوِ اخْتَا

ةيدبِه هلِإلَى َأه جِعرفَلْي نْكُمم افَرس ن٢٠٠ أبو الدرداء .م 
 ٦٢ عبد اهللا بن قيس .من صلَّى الْعصرينِ دخََل الْجنَّةَ

ةَ فيالْجِز قَدع نمهنُق٢٠٤ معاذ بن جبل .ي ع 
قْتُلْها فَلْيبكَع يلَق ن١٤ موضع إرسال .م 

ولَهسرو آذَى اللَّه قَد ؟ إنَّهفنِ الَْأشْربِ بِلكَع ن١٢٢ جابر بن عبد اهللا .م 
 ٤٧ عبد اهللا بن مسعود .منْهومانِ لَا يشْبعانِ طَاِلبهما
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 ٨٧ علي بن أبي طالب . القرنِ َأن يضحى بَِأعضبِ� هنَهى رسوُل اللَّ
 ٩ رجل من الصحابة . عن قَتِْل الْعسفَاء�هى رسوُل اللَّه نَ

ى النَّبِيِل� نَهبِ الْفَحسع ن١ عبد اهللا بن عمر . ع 
الْمو يننْؤمالْم نيب النَّبِي دمحم نم تَابذَا كهينمل١٨٤ موضع إرسال .س 

 ٢٣٢ أبو سعيد الخدري .هْل تُضارون في رْؤية الشَّمسِ والقَمرِ ِإذَا كَانَتْ صحوا
امقَى الغَمتَسسي ضيَأبو 
 هِهج٧٠ عبد اهللا بن عمر .بِو 

 ٦١ فَضالة الليثي .وحافظْ علَى الصلَوات الخَمسِ
كلَيعا ولَامةُ لسمحراِهللا و هلَيعاُل وم٤ رجل من الصحابة .َأس 

 وُل اللَّهسقَّتَ رو�شْرِقِل الْم٢٤٢ ابن عباس . ِلَأه 
 قَفَ النَّبِيو�ابِهحي َأصةَ فمليسلَى م٢١٦ ابن عباس . ع 

 ١٩٤ أبو هريرة .ويٌل ِللْعقبِ من النَّارِ
يوا رييدعب تَطُوُل بِكاةَ سيلَّ الْحلَع ،عف. عفيو٢٠٣  بن ثابتر 

 ١٢٨ علي بن أبي طالب .يا علي، مر نساءك لَا يصلِّين عطُالً
 ٢٢١ عياض بن غَنْم .يا عياض، لَا تَزوجن عجوزا ولَا عاقرا

 ٢٤ سعيد بن زيد .دوا اللَّه ِإذْ رفَعاحم، يا معشَر الْعربِ 
َألُكفََأس َألْقَاك َأن بكُنْتُ ُأح اِهللا قَد ا نَبِي٦٠ خولة بنت قيس .ي 

اءفْرع اءضيضٍ بلَى َأرع ةاميالق موي النَّاس شَرح١٤٨ سهل بن سعد .ي 
يفَةخَل توم نْدلَافٌ عاخْت كُون٤٩ أم سلمة .ي 
هضعفَي يهِإلَى َأخ كُمدقُ َأحنْطَل٩٨ سلمة ويعلى ابنا أمية .ي 
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ثالثاثالثاثالثاثالثا
ًً ًً

فهرس الرواة املرتجم هلم فهرس الرواة املرتجم هلم فهرس الرواة املرتجم هلم فهرس الرواة املرتجم هلم : : : : 
ََََ)٣(. 

 
 حديثرقم ال اسم الراوي

 ٧٥ أبو ُأذينة الصدفي
 ٧ أبو أسامة الجشمي
 ٣٣ أبو إسحاق السبيعي

 ١٩٣  البصريالجوزاء أبو
 ٨٠ أبو الدرداء األنصاري

 ٩٢ أبو الطفيل الليثي
يدبثَنَّى الْعو الْم٢٧ َأب 
 ١٢ أبو أمامة الباهلي
 ٤٧ أبو بكر الداهري

 ٧٤ أبو بكر بن أبي مريم
١٠٠ أبو ثعلبة الخشني 

 ١٤٩  ثفَال الْمريوَأب
يفَرٍ الْخَطْمعو ج٧٨ َأب 
 ١٣٨ أبو حسان األعرج

١٩٣ و خالد األحمرَأب 
 ١٢٠ أبو رويق الضبي

 ٢٦٣ أبو ريحانة األزدي
يد، مولى المعو س٢٠٦ يهرَِأب 

لَّامٍوَأب٣ األسود  س 
 ٧ أبو سلمة المخزومي

 ٢٥٢ التميميأبو سود 
 ٢٦٣ الْحجرِيَأبو عامر 

 ١٥٥ أبو عثمان النهدي
 ٩١ أبو قتادة األنصاري

 ٧٠ يريعالشَ بو قتيبةَأ
                                           

 .مرتبة حسب حروف المعجم )٣(
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 ١٠٩ أبو قالبة المصري
 ٢٣٩ أبو كبشة األنماري
 ١١٤ أبو مصعب العوفي
 ١٢٧ أبو معبد الخزاعي

 ٥٩ أبو موسى األشعري
 ٥٢  الراسبيهالل أبو

 ١٥٤  الكَالعيبو وهبَأ
 ١٧٦ يأبومنظور الشام

 ٢٤٩ بي بن العباس بن سهلُأ
 ٩٥ كعب بن بىُأ

 ١٤ امي الحزالمنذر بن إبراهيم
يماهرنِ ِإبرِ بامع نب يماهر١٦٤ ِإب 

 ٢٦  الصنعانيِإبراهيم بن عقيل
٤١ قرِإبراهيم بن محمد بن ع 

 ٢٤  بن مهاجرٍبراهيمِإ
 ٢١٨ قيس بن يزيد بن إبراهيم

 ٩٨ َأحمد بن خالد بن موسى
 ٢٧  الحنبليَأحمد بن سلمان بن الْحسن

د بمَأحالس بد اللَّهن ع٢٥ وسيد 
 ٢١٢ َأحمد بن عبد الْواحد

 ٢٥٤ ياندم الهرٍص نَن باطُبسَأ
 ١٣٢ جعفر بن أحمد بن إسحاق

 ٢١٩ يحجإسحاق بن عيسى بن نُ
١٩٦ يوِللُإسحاق بن منصور الس 

 ٢٥٥ إسحاق بن يحيى بن طلح
ونُإسرائيل بن يبِس الس٢٤ ييع 

ميل بن عبد الكريمِإس٢٦  الصنعانياع 
 ٢٤٨ سِيو ُأنِ اهللا بدب عنِ اهللا بدب عن بُلياعمسِإ

 ٢٣٤ ِإسماعيل بن مسلم
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 ٧٩ الَْأقْرع بن حابِسِ
 ٢٢٦ هيرز بن ياسإ

 ١٠٠ طوخُ بن أيوب
ر جيبن َأبِي سر بيه١٤ لمىبن ز 
بريدة بن الحص٧٩ بي 

 ٢١ بشر بن الحارث األنصاري
٢١ ر بن الحارث األنصارييشَب 

 ٢٧  السَدوسيبشير بن معبد
ِليدالْو نةُ بيقبنِ بلَد الكَاِئ صاع٤١ ي 

بهز بنح كمِي نِبم اوِع٢٥١  ةَي 
١٢١ مارة الحنفيثابت بن ع 

 ٢٢٥ ثعلبة التميمي
 ٥١ - عليه وسلمصلى اهللا-ثوبان مولى رسول اهللا

يدم بن عطْعر بن ميب٥٨ ج 
٢٤٣ ليحالجراح بن م 

جر٨٧ يبلَ بن كُي 
 ١٢ جعفر بن سلَيمان الضبعي

جنممحد الربن عر بمن ع١٣٦ يع ب 
بنْدج نب يثك٤٨ م 

َن َأبِي فروةجب لَان١٤٣ ي 
 ٢٥٧ الْحارِثُ بن الصمةَ

 ٢٢٥ ب التميميحبي
 ٥٣ الْمصيصيحجاج بن محمد 

 ٩٤ العيلكَاحجر بن حجر
 ٢٣ حرب بن هالل

حرةُلَمب ني حينِى بح ر١٧٩ ةُلَم 
ح٧١ مارةرمي بن ع 

الحسنب بِ َأني الحنِسالب رِص١٨ ي 
 ٢٦ الْحسن بن الصباح البزار
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 ١١٧ امليالمح إسماعيل بن الحسين
 ١٢٠ الْحسين بن عبد اللَّه بنِ ضميرةَ

 ٢١٩ متشَّم بن حصين
يلالَْأي اللَّه دبع نب كَم١١٥ الْح 

 ٢٠٠ امذَخ بن حكيم
يكحم بنم اوِع٢٥١  ةَي 

 ١٣٢  الجزريحمزة
٥٦ ميد الشاميح 
حميدب بِ َأني حميدوِ الط٢٥ ُلي 

 ١٠ حنظلة بن الربيع بن صيفي
 ٢٠٩ يسود السرٍيم سن بداِلخَ

 ٩٤ العيخالد بن معدان الكَ
٨٣  هران الحذاءخالد بن م 

 ٢٢١ داهر بن نوح الَْأهوازِي
 ١٢٤ داود بن علي بن عبد اللَّه بن عباس

 ٢٢٨ بن زياد العنبري درستُ
أبي بن يلمد ميرييلمد٣٦  الح 

راشد بن سعد الم٥١ ائيقر 
 ٨٠ انيمجيح الحبن نُراشد 

 ١٠ لربيعارباح بن 
احبرننِ بمحالر دبن َأبي سفيان  ع١٤٩ ب 

٢٠٣ يحبِالربيع بن ص 
 ١٧ القُرظي رِفَاعةَ

 ١١٦ زكريا بن أبي زائدة
 ١١٣ اليمانى صالح بن زمعة
 ٤٣ ائيدن الحارث الصزياد ب

ديقَم بن ز٣٣ َأر 
 ٣٠ زيد بن أسلم القرشي

١٥ بابزيد بن الْح 
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 ٢٧ زيد بن ُأنيسة الجزري
زيد بن خالد الج١١ هني 

 ٩٨ سلمة بن أمية التميمي
لَمة بن٣١  األكوع عمروس 

ة بن ولَمس١١٣ ام اليمانيهر 
 ٣٥ يميسلَيمان بن عبد الرحمن التم

٢٢٢ تبةسليمان بن ع 
 ٦٧ سلَيمان بن كنانة القرشي

مان الملَي٥٦ هيبِنْس 
اكمسبن ح ١٠٤ بر 

 ٩٣ سمرة بن جندب
 ١٢٦ سهيل بن أبي صالح

 ١٨ شريك أبى بن اهللاشريك بن عبد 
بد اللَّهد بن عمح١٧١ شعيب بن م 

 ٨٠  بن حوشبشَهر
فَر نب انب٥٢ وخشَي 

س٢٢٦ بيرةويد بن ه 
 ١٠٧ صدقة بن بشير
 ١٠٧ صدقة بن بشير

ياناسالْخُر زِيدي نقَةُ بد٥٧ ص 
ص١١٧ يق بن موسىد 

 ٣٢ صعصعة بن ناجية
 ١٣٨ صفوان بن صالح الثقفي

 ٢٦٣ الضحاك بن عثمان
اكحالض نمٍ باحز١٦٤ م 

 ٢٢٩ ام بن ثعلبة السعديضم
ييمرٍو التَّممع نُل ب٣٢ طُفَي 
 ٤١ طلحة بن نافع القرشي

 ٩٠ ادةدظبيان بن كَ
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 ٦٠ عارم أبو النعمان
 ٢١٩ عاصم بن حصين بن مشمت

 ١٦٩ يوِلسلُعاصم بن ضمرة ال
 ٦٤ عاصم بن عبيد اللَّه بن عاصم

 ١٢٧ عامر بن فُهيرةَ 
 ٣٢ بٍسيعباد بن كَُ

 ١٤ األسدي سنعبد الرحمنِ بن الْح
دبعننِ بمحالر ادرِفْ اِإل زِييق٤٣ ي 

وديعسن بن عبد اهللا المحمالر دب١٩٩ ع 
 ٧٠ عبد الرحمنِ بن عبد اللَّه بن دينار
 ٩٤ عبد الرحمن بن عمرو بن عبسة

 ١٨ ي الحارثعبد الرحمن بن محمد
ذْرِيى الْعيحي ننِ بمحالر دب١٨ ع 

 ١٢ مطهر بن السالم عبد
 ٧٨ عبد الصمد بن عبد الوارث

زِيدي نب دمالص دب٢٠٢ ع 
يدرراو١١٤ عبد العزيز بن محمد الد 

 ٦٧  الحجازيعبد اللَّه بن َأبي سفيان
 ٥٨ عبد اهللا بن َأبي سلَيمان القرشي

 ١٢٧ ريقطعبد اللَّه بن ُأ
 ١٧٢ درابعبد اللَّه بن 

 ١١٤ اعيلَعبد اهللا بن تمام الكَ
عبد اللَّه بن جعفر بن د٢٤٧ هويستُر 

 ٤  العنبريعبد اهللا بن حسان
بن صالحع ٧٥  المصريبد اللَّه 

يبن عب د اللَّهبردعيمن ع١٦٨  ب 
 ٢١٩ بن خثيمعبد اللَّه بن عثمان 

فونِ عرِو بمنِ عب اللَّه دب٢٤٨ ع 
 ٦١ الة الليثيضعبد اهللا بن فَ



 ٥٢٧

دببِعنِ كَعب ١٨٥  اللَّه 
 ٢٢ عبد اهللا بن لهيعة
 ٨٥  العدويعبد اللَّه بن مطيع

 ٨٠  الثقفيعبد الملك بن الخطاب
 ٦٦ عبد الملك بن عبد العزيز

ك بلد الْمبدعيبع ٧ ن 
 ٢٢٤ عبد الملك بن عمير

 ١١٨ عبد الْوهاب بن سعيد
 ١٣٢ عبد ربه بن نافع الكناني

 ١٦٦ عبدان بن أحمد
١٧٩ رافع بن الرحمن عبد بن اهللا بيدع 

 ٢١٤ عبيد اللَّه بن عبد المجيد
 ٦٤ عبيد بن َأبي عبيد

ارِيالَْأنْص اِلكم نب انتْب١٤٠ ع 
 ٤١ عتبة بن َأبي حكيم الهمداني

 ٢٥ عثمان بن أبي العاص
عد٦٧ ذاميي بن زيد الج 
 ٩٤ عرباض بن ساريةال

 ٦٦ عطاء بن َأبي رباح
 ٢٣ عطَاء بن الساِئبِ

٨٣ قبة بن أوسع 
عقيل بن معقل بن م٢٦ ه اليمانينب 

 ٤٢ عكرمة بن عمار
 ٣٢ بي سويةَأبن العالء بن الفضل 

 ١٩٧ علقمة بن َأبي علقمة
ن عن عوفعلقمة ب٧٩ الثة ب 

علقمة بن وائل بن ح٢٥٤ رج 
ع١٩٦ ارة بن زاذان الصيدالنيم 

 ٢١ عمر بن قتادة بن النعمان



 ٥٢٨

١٨ مران بن حصينع 
 ١٢٤ عمران بن محمد بن عبد الرحمنِ بن َأبي ليلى

 ١٢٥  الضحاكعمرو بن الحارث بن
قمالْح نو برم١٥ ع 

 ١٦٢ عمرو بن العباس الباهلي
 ٢٢١ عمرو بن الْوِليد األغضف

 ٢٤  المخزوميعمرو بن حريث
عمرو بنح مادلْ طَنِ ب٢٥٤ ةَح 
عمرو بشُن عبِينِ بم ح١٧١ دم 

 ١٣٥ عمرو بن عاصم بن عبيد اهللا
 ٤١  القُرشيبن عثمان بن سعيدعمرو 

رو بن عيسى بن سم٢٢٦ ويدع 
 ١٢٨ عمرو مولَى عنْبسةَ

 ٧٩ عيينة بن حصن بن حذيفة
 ٦١ الة الليثيضفَ

 ٧٦ القاسم بن عبد الرحمن الدمشقي
 ٢١ قتادة بن النعمان

يدوسامة السع٤٩ قتادة بن د 
 ٢٢٣ ساعدة بن قس

 ١٢٨  األسديقَيس بن الربيع
د اَألسلمييير بن ز١١٤ كَث 

 ٢٤٨ كثير بن عبد اهللا بن عمرو
 ١٤ لمىس أبي بن زهير بن كعب

 ٢٢ مالك بن عتاهية
٢١ بشر بن الحارث األنصاريم 
يرمميد بن عع٢٢٣ جالد بن س 

 ٢١٥  الشافعيمحمد بن إدريس
محمدب ِإن ساقَح نِبي ٢١ ارٍس 

 ٢٢٣ اللخمى الحجاج بن محمد



 ٥٢٩

دمحم ننِ بسنِ الْحب يل٢٤٠ ع 
 ٢٢٩ ويفعمحمد بن الوليد بن نُ

 ١٦٥ محمد بن ثَابِت بن أسلم
 ٢٢٣ محمد بن حسان بن خالد
 ٤ محمد بن زكريا الغالبي

دمحمنينَارٍ بنِ داِلحِ ب٢٥٧ رما التَّ ص 
 ٢٥٦ ن الزبرقانمحمد بن عباد ب

د بن عبمحماد بن الزب١٨٧ انقَر 
 ٢٥٧  بن البختريبادةعُمحمد بن 

 ١٢٤ محمد بن عبد الرحمنِ بن َأبي ليلى
 ٢٦٢ محمد بن عبد الرحمن بن عبد اللَّه

 ٥٨ محمد بن عبد الرحمنِ بن لبيبة
 ٨٠ العمري د الْعزِيزمحمد بن عب

 ١٢٦ محمد بن عبد الملك بن َأبي الشوارب
 ٣ محمد بن عبدة المصيصي

د بن عقبة بن همح٢٠٠ رمم 
 ٩٣ محمد بن علي بن الحسين
 ٧ محمد بن عمر بن الواقدي

 ١٢٤ محمد بن عمران بن محمد بن َأبي ليلى
د بمحن القاسممى بيس٢٠٤ ن ع 

ارالتَّم دمحم نب دمح١٢٨ م 
 ٢ محمد بن مسلم بن تَدرس

 ٤ محمد بن هشام بن أبي الدميك
ودمحم نبِيعِ بالر جِير١٤٠ الْخَز 

 ٢٥٧ محمود بن لبيد
 ١٤١ مخرمة بن نوفل
 ٢٢ مخَيس بن ظَبيان
 ١٠  بن صيفيْمرقِّع بن عبد اهللا

 ٧٣ مروان بن الحكم بن َأبِي الْعاص



 ٥٣٠

 ٢٢٦ يلدب بن مسلم
 ٤٨ مسلم بن عبد اِهللا بنِ خُبيب

١٠٥ سلم بن نذيرم 
 ٧٣ المسور بن مخرمة

 ١١٦ مصعب بن شَيبة
ر بن طَطَمه١٧٤ ان الوراقم 

 ٤٩ ائيوستُالدمعاذ بن هشام 
معاوية بن صالح الحيمر١٥ ض 

ميوسد١٢ على بن زياد الْقُر 
 ٥٢ المغيرة بن شعبة
 ١٥٤ مكحول الشامي

ى بن عوسلَم٧٥  بن رباحي 
 ٢٤٠ موسى بن مسعود النهدي

 ١١٨  األسلمينَاجِيةُ بن جنْدبِ
 ١٢ الصاغانينصر بن داود 

 ٢٩ نُعيم بن عبد الرحمن األزدي
 ١٦٤ التِّرمذي سعيد بن نَهشَُل

 ٥ واس بن سمعانالنَّ
 ٢٠٤ هارون بن محمد

 ٢٢٥ التميمي الْهِرماس بن حبِيب
 ١٦٦ يرصهشام بن عمار بن نُ

 ٢٩ بشير بن القاسمهشيم 
لَاءالع نلَاُل ب٢٧ ه 
 ١٥٧ بن عامر هالل بن أمية

 ٥٧ واثلة بن األسقع
 ٢٠٠ الْوضين بن عطَاء

 ٥ الوليد بن مسلمٍ القُرشي
ب بن موه٢٦ ه الصنعانينب 

 ٢٠٦ يحيى بن َأبي ِإسحاق الحضرمي



 ٥٣١

 ٦ يحيى بن أبي الحجاج
 ١٤٢ يحيى بن ِإسحاقَ

 ٢٦٣ يقافيحيى بن أيوب الغَ
 ٥ الطَّاِئي جابِر بن يحيى بن

 ٢٢١ حسان بن جابر بن يحيى
ى بن سيح٢١٩ يم القرشيلَي 

ى بن عباد الضيحيب١٩٥ يع 
 ٢٢٨ يزيد بن أبان الرقاشي

 ٢٢ يزيد بن َأبي حبيب
 ١٣٦ يزيد بن عمر
يزيد مولى المنب١٦٢ ثع 

 ٤  المخرميإسحاق بن يعقوب
 ١٨٧ يعقوب بن مجاهد

 ١٤١ يعقوب بن محمد بن عيسى
 ٩٨  بن أمية التميمييعلى

محيوسف بن م٣٧ درنكَد بن الم 
 ١٣٤ س بن بكَيرٍيونُ

 ٨٠ أم الدرداء االنصارية
 ٤٩ أم سلمة األنصارية
 ٨١ أم شريك العامرية

 ٥٥ أم عطية األنصارية
 ٥٧ جميلة بنت واثلة

ح٧٢ نة بنت جحشم 
 ٦٠ خولة بنت قيس األنصارية

 ٤ دحيبة بنت عليبة
 ٤ صفية بنت عليبة

 ١٢٧ عاتكة بنت خالد
 ١٢٠ فاطمة بنت علي بن َأبي طالب

 ٤ قيلة بنت مخرمة



 ٥٣٢
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: ، تحقيـق هـ٣٨٧ت بطَّة بابن المعروف محمد بن اهللا عبيد اهللا عبد ، ألبي الكبرى اإلبانة •
ـ  والتوزيـع،  للنشر الراية دار،  الوابل ويوسف األثيوبي، وعثمان معطي، رضا ، اضالري

   .م ١٩٨٨ - هـ ١٤٠٩ األولى،: الطبعة
 إسماعيل البوصيري حمد بن أبي بكر بن، ألإتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة •

دار ،  دار المشكاة للبحث العلمي بإشراف أبو تميم ياسر بن إبراهيم         : ، تحقيق هـ٨٤٠ ت  
 .م١٩٩٩ -هـ١٤٢٠، الطبعة األولى، الرياض -الوطن

 هــ، ٢٨٧أحمد بن عمرو بن الضحاك الـشيباني ت         البن أبي عاصم،    ثاني،  اآلحاد والم  •
 - ١٤١١الطبعة األولـى،      الرياض، –باسم فيصل أحمد الجوابرة، دار الراية       . د: تحقيق
١٩٩١. 

حمدي عبـد المجيـد     : تحقيق،  هـ٣٦٠ ت   سليمان بن أحمد الطبراني   لاألحاديث الطوال،    •
 .م١٩٨٣ – هـ١٤٠٤ الثانية،: عةالطب، الموصل – الزهراء مكتبةالسلفي، 

 إسحاق إبراهيم بن يعقـوب بـن إسـحاق الـسعدي الجوزجـاني              يبألأحوال الرجال،    •
 –عبد العليم عبد العظيم البستوي، حديث أكـادمي، فيـصل آبـاد             : تحقيقهـ،  ٢٥٩:ت

 .باكستان
ي  عبد اهللا محمد بن إسحاق بن العبـاس الفـاكه          يب، أل أخبار مكة في قديم الدهر وحديثه      •

 .هـ١٤١٤،  بيروت -دار خضر، عبد الملك عبد اهللا دهيش . د:تحقيق ٢٧٥ت

 بـأبِي  المعروف،  محمد بن اهللا عبد محمد ، ألبي وآدابه "صلى اهللا عليه وسلم   "النبي أخالق •
 للنـشر  المـسلم  دار،  الونيـان  محمـد  بن صالح: تحقيق ،هـ٣٦٩ ت األصبهاني الشيخ

 . م ١٩٩٨ األولى،: الطبعة، والتوزيع
: عليه وعلق به اعتنى،  هـ٤٥٨ ت البيهقي بكر أبو ،علي بن الحسين بن حمد، أل آلدابا •

: الطبعـة ،  لبنـان  – بيـروت  الثقافيـة،  الكتـب  مؤسـسة ،  المنـدوه  السعيد اهللا عبد أبو
 .م١٩٨٨ -هـ ١٤٠٨األولى،

 :تحقيقهـ،  ٢٥٦ ت   محمد بن إبراهيم بن إسماعيل البخاري     ، ألبي عبد اهللا     األدب المفرد  •
 .١٩٨٩ – ١٤٠٩الطبعة الثالثة، ،  بيروت– دار البشائر اإلسالمية ، فؤاد عبدالباقيمحمد

 أبو: ، تحقيق هـ٤٥٨ ت البيهقي بكر أبو ،علي بن الحسين بن حمد، أل الصغرى األربعون •
 .هـ ١٤٠٨ األولى،: الطبعة، بيروت – العربي الكتاب دار، األثري الحويني إسحاق

                                           

 . التعريف في الترتيب"أل" مع إهمال على حروف المعجم، ةمرتب )٤(



 ٥٣٣

 ت القزوينـي  اهللا عبـد  بن خليل الخليلي، يعلى ، ألبي ثالحدي علماء معرفة في اإلرشاد •
 األولى،: الطبعة،  الرياض – الرشد مكتبة،  إدريس عمر سعيد محمد. د: ، تحقيق هـ٤٤٦

 .هـ١٤٠٩

هـ، ١٤٢٠محمد ناصر الدين األلباني ت      لإرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل،         •
 .م١٩٨٥هـ ١٤٠٥ بيروت، الطبعة الثانية، –المكتب اإلسالمي 

 بـن  اهللا عبد ، ألبي أحمد  مشايخه من البخاري إسماعيل بن محمد عنهم روى من أسامي •
 – اإلسـالمية  البـشائر  دار،  صبري حسن عامر. د: ، تحقيق هـ٣٦٥ ت الجرجاني عدي

 .هـ١٤١٤ األولى،: الطبعة، بيروت

 هـ،٤٦٣يوسف بن عبد اهللا بن محمد بن عبد البر ت           لاالستيعاب في معرفة األصحاب،      •
 .١٩٩٢-هـ١٤١٢بيروت، –علي محمد البجاوي، دار الجيل : تحقيق

هــ، دار  ٦٣٠بي الحسن علي بن محمد الجـزري ت  ألأسد الغابة في معرفة الصحابة،     •
 . م١٩٨٩ - هـ ١٤٠٩ بيروت، – الفكر

ـ ٩١١ت السيوطي الدين جالل بكر، أبي بن الرحمن عبد، ل المدلسين أسماء • : ، تحقيـق  هـ
 .األولى: الطبعة، بيروت – الجيل دار، نصار حسن دمحمو محمد محمود

عبد اهللا بـن محمـد      : ، تحقيق هـ٤٥٨  ت حمد بن الحسين البيهقي   ، أل األسماء والصفات  •
 .م ١٩٩٣ - هـ ١٤١٣، الطبعة األولى،  جدة–مكتبة السوادي ، الحاشدي

ـ ٨٥٢ ت اإلصابة في تمييز الصحابة، ألحمد بن علي بن حجر العسقالني الـشافعي            • ، هـ
 بيـروت، الطبعـة األولـى ،        – الكتب العلمية   ، دار   أحمد عادل، وعلي معوض   : تحقيق
 .هـ١٤١٥

: ، تحقيق هـ٢٨١ ت الدنيا أبي بابن المعروف محمد بن اهللا عبد بكر ، ألبي المال إصالح •
 األولـى، : الطبعـة ،  لبنـان  – بيـروت  - الثقافية الكتب مؤسسة،  عطا القادر عبد محمد

 .م١٩٩٣ - هـ١٤١٤

، هـ٥٠٧ الغرائب واألفراد للدارقطني، ألبي الفضل محمد بن طاهر المقدسي ت            أطراف •
 - هـ ١٤١٩ األولى،: الطبعة،  بيروت – العلمية الكتب دار ،نصار محمد محمود: تحقيق
 .م١٩٩٨

 ت البيهقـي  بكـر  أبـو  ،علي بن الحسين بن حمد، أل الرشاد سبيل إلى والهداية االعتقاد •
 األولـى، : الطبعـة ،  بيروت – الجديدة اآلفاق دار،  لكاتبا عصام أحمد: ، تحقيق هـ٤٥٨

 .هـ ١٤٠١

، للماليـين  العلـم  دار،  هـ١٣٩٦ ت الزركلي محمد بن محمود بن الدين خير، ل األعالم •
 .م ٢٠٠٢ عشر الخامسة: الطبعة



 ٥٣٤

مطبعة دار الكتـب    ،  جابر سمير : تحقيقـ،  ه ٣٥٦  ت األصفهاني الفرج ، ألبي األغاني •
 .م١٩٥٢-هـ ١٣٧١، المصرية

 ت العجمـي  ابـن  سبط،  الحلبي الدين برهان، ل باالختالط الرواة من رمي بمن االغتباط •
 مـن  رمي بمن االغتباط نهاية (تحقيقه وسمى رضا، علي الدين عالء: ، تحقيق هـ٨٤١
 – الحـديث  دار،  الكتاب على التراجم في وزيادات وتحقيق دارسة وهو) باالختالط الرواة
 .م١٩٨٨ ى،األول: الطبعة، القاهرة

 بـن  اهللا عبد الدكتور: تحقيق،  هـ٣١٩ت   المنذر بن إبراهيم بن محمد ، ألبي بكر  اإلقناع •
 .هـ ١٤٠٨ األولى،: الطبعة، الجبرين العزيز عبد

 ت اهللا، عبـد  أبـو  بن مالـك الطـائي،       اهللا عبد بن محمد، ل الكالم بتثليث األعالم إكمال •
 المملكـة  - المكرمة مكة - القرى أم جامعة،  الغامدي حمدان بن سعد: ، تحقيق هـ٦٧٢

  .م١٩٨٤- هـ١٤٠٤ األولى،: الطبعة، السعودية

 بن علي والكنى واألنساب،    األسماء في والمختلف المؤتلف عن االرتياب رفع في اإلكمال •
 األولى، الطبعة،  بيروت-العلمية الكتب دار،  هـ٤٧٥  ت ماكوال بن نصر أبي بن اهللا هبة

 .م١٩٩٠ -هـ ١٤١١

مقبل الوادعي،  : هـ، تحقيق ٣٨٥ات والتتبع، للدارقطني على بن عمر بن أحمد ت        اإللزام •
 .م ١٩٨٥ - هـ١٤٠٥بيروت، الطبعة الثانية، -دار الكتب العلمية

 أحمد: ، تحقيق هـ٤٣٠ ت بشْران بن محمد بن الملك عبد القاسم ، ألبي بشران ابن أمالي •
 .م ١٩٩٩ - هـ ١٤٢٠ ،األولى: الطبعة، الرياض للنشر، الوطن دار، سليمان بن

 الحسن بن عبد الرحمن بـن  يب، أل" صلى اهللا عليه وسلم"أمثال الحديث المروية عن النبي   •
 –مؤسسة الكتب الثقافيـة     ،  أحمد عبد الفتاح تمام   :  تحقيق ،هـ٣٦٠  ت خالد الرامهرمزي 

 .هـ١٤٠٩الطبعة األولى، ، بيروت

 اهللا بن محمد بن جعفر بن حيـان        د عب  الشيخ األصبهاني  بي، أل األمثال في الحديث النبوي    •
الطبعـة  ،  بومباي الهند - الدار السلفية  ،الحميد حامد  العلي عبد  عبد.د:  تحقيق ،هـ٣٦٩ ت

 .م١٩٨٧ -هـ  ١٤٠٨ الثانية،

، المطلـب  عبد فوزي رفعت: ، تحقيق هـ٢٠٤  ت إدريس بن محمد، لإلمام الشافعي    األم •
 .م١٩٩٠-هـ١٤١٠، بيروت – المعرفة دار

 هــ، ٥٦٢ ت   الـسمعاني   سعد عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي        يب، أل األنساب •
 .١٩٨٨ – ١٤٠٨، الطبعة األولى، بيروت - دار الجنان، عبد اهللا عمر البارودي: تحقيق

، العجمي ناصر بن محمد: ، تحقيق هـ٢٨٧ت الشيباني عاصم أبي بن ، ألبي بكر  األوائل •
 .الكويت – اإلسالمي للكتاب الخلفاء دار



 ٥٣٥

 الحاجي محمود بن شكور محمد: ، تحقيق هـ٣٦٠ ت الطبراني أحمد بن سليمان، ل ائلاألو •
 .هـ١٤٠٣ األولى،: الطبعة،بيروت – الفرقان دار ، الرسالة مؤسسة، أمرير

 ت المنـذر  بـن  إبـراهيم  بـن  محمد بكر ، ألبي واالختالف واإلجماع السنن في األوسط •
ـ  محمـد  بن أحمد صغير حماد أبو: تحقيق،  هـ٣١٩  – الريـاض  - طيبـة  دار،  فحني

 .م ١٩٨٥ -هـ ١٤٠٥  األولى: الطبعة، السعودية

 ابـن  ابـن ،   أحمد بن حسن بن يوسف، ل ذم أو بمدح أحمد اإلمام فيه تكلم فيمن الدم بحر •
 دار،  الـسويفي  الرحمن عبد روحية الدكتورة: وتعليق تحقيق،  هـ٩٠٩ ت الحنبلي المبرد
  .م ١٩٩٢ - هـ ١٤١٣ األولى،: طبعةال، لبنان – بيروت العلمية، الكتب

عبد : هـ، تحقيق ٧٧٤البداية والنهاية، ألبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي ت             •
ـ  ١٤١٨ األولى،: الطبعة،  والنشر للطباعة هجر داراهللا بن عبد المحسن التركي،        - هـ

 .م ١٩٩٧
 محمـد  بـن  الحارث محمد، ألبي   -مسند الحارث -الحارث مسند زوائد عن الباحث بغية •

. د :، تحقيق هـ ٨٠٧ ت الهيثمي بكر أبي بن علي الحسن أبو: ، انتقى أحاديثه  هـ٢٨٢ت
، المنـورة  المدينـة  - النبويـة  والسيرة السنة خدمة مركز،  الباكري صالح أحمد حسين
 .م١٩٩٢ – هـ١٤١٣ األولى،: الطبعة

 الملقّـب  لحـسيني ا الـرزاق  عبد بن محمد بن محمد، ل القاموس جواهر من العروس تاج •
 . للنشرالهداية دار، المحققين من مجموعة :تحقيق، الزبيدي بمرتضى

زكريا يحيـى بـن       ألبي – رواية أحمد بن محمد بن القاسم بن محرز          –تاريخ ابن معين     •
هـ ١٤٠٥دمشق،  -كامل القصار، مجمع اللغة العربية       محمد: هـ، تحقيق ٢٣٣معين ت   

 .م١٩٨٥، 

: هــ، تحقيـق   ٢٣٣ ألبي زكريا يحيى بن معين ت        -ة الدارمي رواي –تاريخ ابن معين     •
 .هـ١٤٠٠دمشق،  -أحمد نور سيف، دار المأمون للتراث

أحمد : هـ، تحقيق٢٣٣ ألبي زكريا يحيى بن معين ت -رواية الدوري –تاريخ ابن معين  •
-هـ١٣٩٩مكة المكرمة، عام    -نور سيف، مركز البحث العلمي وإحياء التراث اإلسالمي       

 .م١٩٧٩

ـ ٣٤٧ ت الصدفي، يونس بن أحمد بن الرحمن عبد، ل المصري يونس ابن تاريخ •  دار،  هـ
  .هـ ١٤٢١ األولى،: الطبعة، بيروت العلمية، الكتب

تاريخ أبي زرعة الدمشقي، لإلمام عبد الرحمن بـن عمـرو بـن عبـد اهللا النـصري                   •
ولـى،  بيروت، الطبعة األ  -خليل منصور، دار الكتب العلمية    : هـ، وضع حواشيه  ٢٨١ت

 .هـ١٤١٧



 ٥٣٦

 عـواد  بشار:  تحقيق هـ،٤٦٣ألحمد بن علي أبو بكر الخطيب البغدادي ت          تاريخ بغداد،  •
 .م٢٠٠٢ـهـ ١٤٢٢الطبعة األولى،  ،بيروت -اإلسالمي الغرب دار ،معروف

 ،شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي   ، ل تاريخ اإلسالم ووفيات المشاهير واألعالم     •
 ،األولى الطبعة   ، بيروت -لبنان،  دار الكتاب العربي  ،  م تدمري عمر عبد السال  . د: تحقيق
 .م١٩٨٧ - هـ١٤٠٧

: هـ، تحقيق ٣٨٥تاريخ أسماء الثقات، ألبي حفص عمر بن أحمد الشهير بابن شاهين ت              •
 .م١٩٨٤-هـ١٤٠٤الكويت، الطبعة األولى -صبحي السامرائي، الدار السلفية

 بــابن  المعروف عثمان بن أحمد بن مرع حفص ، ألبي والكذابين الضعفاء أسماء تاريخ •
 األولـى، : الطبعـة ،  القـشقري  أحمـد  محمـد  الرحيم عبد: ، تحقيق هـ٣٨٥ ت شاهين
 .م١٩٨٩-هـ١٤٠٩

 هـ،٤٣٠، لإلمام أبي نُعيم أحمد بن عبد اهللا األصبهاني ت         )أخبار أصبهان (تاريخ أصبهان  •
ـ  ١٤١٠ ولى،األ: الطبعة،  بيروت – العلمية الكتب دار،  حسن كسروي سيد: تحقيق -هـ
 .م١٩٩٠

ـ ٢٥٦ ت  عبد اهللا إسماعيل بن إبراهيم الجعفي البخاري       يبألالتاريخ الكبير،    •  طبـع   ، هـ
 .الدكن – آباد حيدر العثمانية، المعارف دائرة ،خان المعيد عبد محمد: مراقبة تحت

هـ، تحقيق  ٢٧٩ بكر أحمد بن أبي خيثمة ت        يبأل،  )تاريخ ابن أبي خيثمة   (التاريخ الكبير    •
 .م ٢٠٠٦ - هـ١٤٢٧ األولى،القاهرة، الطبعة -ح هلل، الفاروق الحديثةصال

 القاسم علي بن الحسن يبألتاريخ مدينة دمشق وذكر فضلها وتسمية من حلها من األماثل،  •
محب الدين أبي سعيد عمر بـن       : هـ، المحقق ٥٧١بن هبة اهللا المعروف بابن عساكر ت        

 .م١٩٩٥ بيروت، –غرامة العمري، دار الفكر 

، ألبي زيد عمر بن شـبة النميـري البـصري ت            )أخبار المدينة (تاريخ المدينة المنورة     •
 .هـ ١٣٩٩  عام،شلتوت محمد فهيم: هـ، تحقيق٢٦٢

، بيروت – التراث دار دار،  هـ٣١٠  ت الطبري جرير بن محمد، ل والملوك األمم تاريخ •
 .هـ ١٣٨٧  الثانية: الطبعة

 ،محمود إبراهيم زايـد   :  تحقيق هـ،٢٥٦ ت  البخاري محمد بن إسماعيل  وسط، ل التاريخ األ  •
 . ١٩٧٧ – ١٣٩٧الطبعة األولى ، ، القاهرة،  حلب-مكتبة دار التراث ، دار الوعي

برهان الدين الحلبي أبو الوفاء إبراهيم بن محمد بن خليل سبط           لالتبيين ألسماء المدلسين،     •
 – الكتـب العلميـة      يحيى شفيق حـسن، دار    : تحقيقهـ،  ٨٤١ابن العجمي الشافعي، ت     
  . م١٩٨٦ - هـ ١٤٠٦بيروت، الطبعة  األولى 



 ٥٣٧

 ت المبـاركفورى  الرحيم عبد بن محمد العال ، ألبي الترمذي جامع بشرح األحوذي تحفة •
 .بيروت – العلمية الكتب دار، هـ١٣٥٣

تحفة التحصيل في ذكر رواة المراسيل، لولي الدين أبي زرعة أحمد بـن عبـد الـرحيم                  •
الريـاض،  -عبد اهللا نوارة، مكتبـة الرشـد      :  هـ، تحقيق  ٨٢٦ن العراقي ت   اب –العراقي  

 .م١٩٩٩الطبعة األولى،  

 ت الجـوزي  محمد بن علي بن الرحمن عبد، البن الجوزي    الخالف أحاديث في التحقيق •
 األولى، الطبعة،  بيروت-العلمية الكتب دار،  السعدني الحميد عبد سعدم: ، تحقيق هـ٥٩٧

 .هـ١٤١٥
ـ ٦٢٣  تعبد الكريم بن محمد الرافعي القزويني      ل أخبار قزوين التدوين في    •  :تحقيـق ، هـ

  .م١٩٨٧ -هـ١٤٠٨ ،بيروت  -دار الكتب العلمية، عزيز اهللا العطاري
 ت الـسنة  بقـوام  الملقب األصبهاني، الفضل بن محمد بن سماعيل، إل والترهيب الترغيب •

 األولـى : الطبعـة ،  اهرةالق – الحديث دار،  شعبان بن صالح بن أيمن: ققيحت ،هـ٥٣٥
 .م ١٩٩٣ -هـ ١٤١٤

 إسحاق بن حماد إسماعيل ، ألبيفيها وجهها التي والسبل "وسلم عليه اهللا صلى" النبي تركة •
 األولـى، : الطبعـة ،  العمـري  ضياء أكرم. د: ، تحقيق هـ٢٦٧ ت األزدي إسماعيل بن

  .هـ ١٤٠٤

، هـ٣٠٣ ت النسائي شعيب بن أحمد الرحمن عبد ، ألبي )مشيخة النسائي (الشيوخ   تسمية •
 األولى: الطبعة، المكرمة مكة - الفوائد عالم دار، العوني عارف بن حاتم الشريف: تحقيق
  .هـ١٤٢٣

 محمود: ، تحقيق هـ٣٨٢ت العسكري اهللا عبد بن الحسن أحمد ، ألبي المحدثين تصحيفات •
  .هـ١٤٠٢ األولى،: الطبعة، القاهرة – الحديثة العربية المطبعة، ميرة أحمد

: الطبعـة ،  بيـروت -هـ، دار الكتب العلمية   ٧٤٨تذكرة الحفاظ، لمحمد بن أحمد الذهبي        •
 .م١٩٩٨ -هـ١٤١٩ األولى،

 حمد بن علي بن محمد بن حجر العسقالني       ، أل تعجيل المنفعة بزوائد رجال األئمة األربعة      •
 ـ  الطبعة األولـى  دار البشائر ـ بيروت ، إكرام اهللا إمداد الحق.  دهـ،  تحقيق٨٥٢ت 

 .م١٩٩٦

 بـن  سـليمان  الوليد ، ألبي الصحيح الجامع في البخاري له خرج لمن، والتجريح التعديل •
 – والتوزيـع  للنـشر  اللـواء  دار،  حسين لبابة أبو. د: ، تحقيق هـ٤٧٤ ت الباجي خلف

 .م ١٩٨٦ – ١٤٠٦ األولى،: الطبعة، الرياض



 ٥٣٨

ـ ٢٩٤  ت مـروزي  عبد اهللا محمد بن نصر بن الحجاج ال        يب أل تعظيم قدر الصالة،   • ، هـ
 المدينـة المنـورة، الطبعـة       -عبد الرحمن عبد الجبار الفريوائي، مكتبة الدار        .د: تحقيق

 .هـ١٤٠٦األولى 

، محفوظه من وشاذه صحيحه، من سقيمه وتمييز حبان ابن صحيح على الحسان لتعليقاتا •
 لمملكـة ا - جدة والتوزيع، للنشر وزير با دار،  هـ١٤٢٠ ت األلباني الدين ناصر محمدل

 .م ٢٠٠٣ - هـ ١٤٢٤ األولى،: الطبعة، السعودية العربية

محمد بن أبي نصر فتوح بن عبد اهللا بن لتفسير غريب ما في الصحيحين البخاري ومسلم،  •
 زبيدة محمد سعيد عبـد العزيـز،      : ، تحقيق هـ٤٨٨ ت   فتوح بن حميد األزدي الحميدي    

 .م١٩٩٥ - هـ١٤١٥األولى :  القاهرة، الطبعة–مكتبة السنة 

ـ ٣٢٧: ت محمـد  بـن  الرحمن عبد محمد أبو،  حاتم أبي البن العظيم القرآن تفسير • ، هـ
، الـسعودية  العربيـة  المملكـة  - الباز مصطفى نزار مكتبة،  الطيب محمد أسعد: تحقيق
 .هـ ١٤١٩ الثالثة: الطبعة

 يسام: ، تحقيق هـ٧٧٤  ت كثير بن عمر بن إسماعيل الفداء ، ألبي العظيم القرآن تفسير •
 .م ١٩٩٩ - هـ١٤٢٠ الثانية: الطبعة، والتوزيع للنشر طيبة دار، سالمة محمد بن

: هــ، تحقيـق   ٨٥٢تقريب التهذيب، ألبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقالني ت             •
 .م١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦ األولى،: الطبعة، سوريا – الرشيد دار، عوامة محمد

 بـي ، أل )مسند عمر بن الخطاب   (خباراأل من اهللا رسول عن الثابت وتفصيلتهذيب اآلثار    •
-المدني مطبعة،  شاكر محمد محمود :تحقيق،  هـ٣١٠  ت الطبري جرير بن محمد جعفر

 .القاهرة

 المعـارف  دائرة مطبعةهـ، ٨٥٢تهذيب التهذيب، ألحمد بن علي بن حجر العسقالني ت        •
 .هـ١٣٢٦ األولى، الطبعة، الهند النظامية،

: هـ، تحقيـق  ٧٤٢يوسف بن عبد الرحمن المزي ت       ، ل  في أسماء الرجال   تهذيب الكمال  •
 – ١٤٠٠ ، األولـى  الطبعـة بيـروت،  -الدكتور بشار عواد معروف، مؤسسة الرسـالة      

١٩٨٠. 

 ت الـصنعاني،  صـالح  بـن  إسماعيل بن محمد، ل األنظار تنقيح لمعاني األفكار توضيح •
، ميـة العل الكتـب  دار،  عويضة بن محمد بن صالح الرحمن عبد أبو: ، تحقيق هـ١١٨٢
 .م١٩٩٧-هـ١٤١٧ األولى :الطبعة، لبنان -بيروت

-السيد شرف الدين أحمد، دار الفكر     : هـ، تحقيق ٣٥٤الثقات، لمحمد بن حبان البستي ت        •
 .م١٩٧٥-هـ١٣٩٥بيروت، عام 



 ٥٣٩

ـ ١٤٢٠ ت األلباني الدين ناصر محمد، ل والكتاب السنة فقه في المستطاب الثمر •  ، دار هـ
  .األولى: الطبعة، والتوزيع للنشر غراس

 المطلب عبد فوزي رفعت .د: ، تحقيق هـ١٩٧ ت وهب بن اهللا عبد محمد ، ألبي الجامع •
  .م ٢٠٠٥ - هـ ١٤٢٥ األولى: الطبعة، الوفاء دار، مزيد الباسط عبد علي .د –

، هـ٤٦٣ ت البر عبد بن محمد بن اهللا عبد بن يوسف عمر ، ألبيوفضله العلم بيان جامع •
: الطبعـة ،  الـسعودية  العربيـة  المملكة الجوزي، ابن دار،  يريالزه األشبال أبي: تحقيق

 .م ١٩٩٤ - هـ ١٤١٤ األولى،

 محمد بن جرير بن يزيد بن كثير، أبـو        ل،  )تفسير الطبري  (جامع البيان في تأويل القرآن     •
أحمد محمد شاكر، مؤسسة الرسالة، الطبعة األولـى        : تحقيقهـ،  ٣١٠ت جعفر الطبري، 

 م٢٠٠٠ – ١٤٢٠
هــ،  ٧٦١يل في أحكام المراسيل، ألبي سعيد خليل بن كَيكَلدي العالئي ت            جامع التحص  •

 .م١٩٨٦-هـ١٤٠٧الرياض، -حمدي عبد المجيد السلفي، دار عالم الكتب: تحقيق

، ٤٦٣ ت ثابت بن علي بن أحمد البغدادي لخطيبل ،السامع الراوي وآداب  ألخالق الجامع •
 .هـ١٤٠٣  الرياض،-المعارف مكتبة، الطحان محمود.د: تحقيق

 بكر البيهقي أحمد بـن الحـسين بـن علـي بـن موسـى                يبألاإليمان،   الجامع لشعب  •
الدكتور عبد العلي عبد الحميـد حامـد،        : هـ، تحقيق ٤٥٨الخُسروجِردي الخراساني، ت    

مكتبة الرشد للنشر والتوزيع بالرياض بالتعاون مع الدار السلفية ببومباي بالهند، الطبعـة             
 . م٢٠٠٣ - هـ ١٤٢٣األولى، عام 

هـ، دار إحيـاء    ٣٢٧الجرح والتعديل، ألبي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي ت             •
 .م ١٩٥٢ هـ ١٢٧١ األولى،: الطبعة، بيروت-التراث العربي

 ت البـاهلي  الجهـم  أبـو  موسـى  بن لعالء، ل الباهلي موسى بن العالء الجهم أبي جزء •
 الريـاض،  الرشـد،  مكتبـة ،  القشقري أحمد بن محمد بن الرحيم عبد: ، تحقيق هـ٢٢٨

 .م١٩٩٩-هـ١٤٢٠ األولى،: الطبعة، السعودية العربية المملكة
 ديزيـل  بابن المعروف ،الهمداني الحسين بن براهيم، إل ديزيل ابن الحافظ حديث فيه جزء •

 - األثريـة  الغربـاء  مكتبة،  البخاري الرحيم عبد محمد بن اهللا عبد: ، تحقيق هـ ٢٨١ت
   .هـ ١٤١٣ األولى: الطبعة، ةالنبوي المدينة

ـ ٢٥٤ ت الرملي العزيز عبد بن هابيإ بن مؤمل، ل إيهاب بن المؤمل جزء • : ، تحقيـق  هـ
 .هـ١٤١٣ األولى: الطبعة، بريدة – البخاري دار، فرة بن عماد

ـ ١٤٢٠ ت األلباني الدين ناصر محمد الرحمن عبد ، ألبي المسلمة المرأة جلباب •  دار،  هـ
  .م ٢٠٠٢- هـ١٤٢٣ الثالثة،: الطبعة، عوالتوزي للنشر السالم



 ٥٤٠

 يحيـى  بن زكريا بن المعافى الفرج ، ألبي الشافي الناصح واألنيس الكافي الصالح الجليس •
 – بيـروت  العلمية، الكتب دار،  الجندي سامي الكريم عبد: ، تحقيق هـ٣٩٠ ت الجريرى

  .م ٢٠٠٥ - هـ ١٤٢٦ األولى: الطبعة، لبنان
 الراشد سليمان بن مساعد: قيحق، ت هـ٢٨٧ت   الشيباني عاصم يأب بن بكر ، ألبي  الجهاد •

 .١٤٠٩ األولى،: الطبعة، المنورة المدينة - والحكم العلوم مكتبة، الجميد

 التونـسية ، الـدار    حماد  نزيه :تحقيق،  المرزوي واضح بن المبارك بن اهللا عبد، ل الجهاد •
 .هـ١٩٧٢ تونس، -للنشر

ـ ٤٥٦ ت حزم بن سعيد بن دأحم بن علي محمد ، ألبي الوداع حجة •  أبـو : ، تحقيـق  هـ
 األولـى، : الطبعـة ،  الريـاض  – والتوزيـع  للنشر الدولية األفكار بيت،  الكرمي صهيب
 .م١٩٩٨

هـ، دار  ٤٣٠ نعيم أحمد بن عبد اهللا األصبهاني ت         يبألحلية األولياء وطبقات األصفياء،      •
 .م١٩٨٨ -هـ١٤٠٩ بيروت، الطبعة األولى –الكتاب العربي 

 وضـبط  حققه،،  هـ١٣٨٤ت   الكاندهلوي إلياس محمد بن يوسف محمد، ل الصحابة حياة •
 والنـشر  للطباعـة  الرسـالة  مؤسـسة ،  معروف عواد بشار الدكتور: عليه وعلق نصه،

  .م ١٩٩٩ - هـ ١٤٢٠ األولى،: الطبعة، لبنان – بيروت والتوزيع،

 دار،  عطـا  القادر عبد مصطفى :، تحقيق هـ٣٦٠ ت الطبراني أحمد بن سليمان، ل الدعاء •
 .١٤١٣ األولى،: الطبعة، بيروت – العلمية الكتب

. د: تحقيـق ،  هـ٣٠٢  ت السرقسطي حزم بن ثابت بن قاسم، ل الحديث غريب في لدالئلا •
ـ  ١٤٢٢ األولـى، : الطبعـة ،  الرياض العبيكان، مكتبة،  القناص اهللا عبد بن محمد  - هـ

  .م ٢٠٠١

، صبري حسن عامر :، تحقيق هـ٣٠١ت فريابِيال محمد بن جعفر بكر ، ألبي النبوة دالئل •
 .هـ ١٤٠٦ األولى،: الطبعة، المكرمة مكة - حراء دار

محمد قلعه جـي، وعبـد البـر        : ، تحقيق هـ٤٣٠ دالئل النبوة، ألبي نُعيم األصبهاني ت      •
 .م ١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦بيروت، الطبعة الثانية، -عباس، دار النفائس

  ت  بكر أحمد بـن الحـسين البيهقـي        يبألريعة،  دالئل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الش      •
ـ ١٤٠٨ الطبعة األولى  -عبد المعطي قلعجي، دار الكتب العلمية        :تحقيق،  هـ٤٥٨  - هـ

 .م ١٩٨٨

 :تحقيـق ،  هـ٣٠٣ ت    عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي النسائي        يبألذكر المدلسين،    •
الطبعـة األولـى   الشريف حاتم بن عارف العوني، دار عالم الفوائد ـ مكـة المكرمـة،    

 .هـ١٤٢٣



 ٥٤١

: ، تحقيـق  هـ٨٠٦ت   العراقي الحسين بن الرحيم عبد الفضل ، ألبي االعتدال ميزان ذيل •
: الطبعـة ،  بيـروت  – العلمية الكتب دار،  عبدالموجود أحمد عادل - معوض محمد علي

 .م١٩٩٥ - هـ ١٤١٦ األولى،

 محمـد  بن ، ألحمد)ادوالسد الثقة أهل معرفة في واإلرشاد الهداية( رجال صحيح البخاري   •
 دار،  الليثـي  اهللا عبـد : ، تحقيق هـ٣٩٨ ت الكالباذي نصر أبو الحسن، بن الحسين بن

 .هـ١٤٠٧ األولى،: الطبعة، بيروت – المعرفة

 عبد بن بدر: ، تحقيق هـ٢٨٠ ت الدارمي سعيد بن عثمان سعيد ، ألبي الجهمية على لردا •
  .م١٩٩٥ - هـ١٤١٦ الثانية، :الطبعة، الكويت – األثير ابن دار، البدر اهللا

 أحمـد  بن محمد اهللا عبد أبو الدين شمس، ل ردهم يوجب ال بما فيهم المتكلم الثقات الرواة •
 – بيروت - اإلسالمية البشائر دار،  الموصلي إبراهيم محمد: ، تحقيق هـ٧٤٨ت الذهبي
  .م١٩٩٢ - هـ١٤١٢ األولى،: الطبعة، لبنان

 عبـد  محمـد : حواشيه وضع،  هـ٢٤١ ت حنبل بن مدمح بن أحمد اهللا عبد ، ألبي الزهد •
 ١٩٩٩ - هـ ١٤٢٠ األولى،: الطبعة، لبنان – بيروت العلمية، الكتب دار، شاهين السالم

 .م

 دار،  الفريـوائي  الجبـار  عبد الرحمن عبد: ، تحقيق هـ٢٤٣  ت السرِي بن هنَّاد، ل الزهد •
 .هـ ١٤٠٦ األولى،: الطبعة، الكويت – اإلسالمي للكتاب الخلفاء

 أحمـد  عامر: قيحق، ت هـ٤٥٨ البيهقي بكر أبو ،علي بن الحسين بن حمد، أل الكبير الزهد •
 .م١٩٩٦ الثالثة،: لطبعة، ابيروت – الثقافية الكتب مؤسسة، حيدر

 حبيـب : تحقيـق ،  هـ١٨١  ت المرزوي واضح بن المبارك بن اهللا عبد، ل الرقائقو الزهد •
 .وتبير-العلمية الكتب  دار،األعظمي الرحمن

 سلسلة األحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها، لمحمد ناصر الـدين األلبـاني ت              •
 .م ١٩٩٥ - هـ١٤١٥ الرياض، -، مكتبة المعارفهـ١٤٢٠

ألبي عبد الرحمن محمـد     ،  األمة في السيئ وأثرها والموضوعة الضعيفة األحاديث سلسلة •
، السعودية العربية الممكلة - الرياض المعارف، دار،  هـ١٤٢٠ ناصر الدين األلباني ت   

  .م ١٩٩٢ - هـ ١٤١٢ األولى،: الطبعة

أحمد محمـد نـور   : هـ، تحقيق٢٣٣ ألبي زكريا يحيى بن معين ت    ،سؤاالت ابن الجنيد   •
 .م١٩٨٨ -هـ ١٤٠٨ المدينة المنورة، الطبعة األولى، عام -سيف، مكتبة الدار 

  هـ، تحقيق  ٣٨٥دارقطني ت   البرقاني للدارقطني، ألبي الحسن علي بن عمر ال        سؤاالت •
 . القاهرة-والتوزيع والنشر للطبع القرآن مكتبة، ابراهيم السيد مجدي :وتعليق



 ٥٤٢

: هـ في جرح الرواة وتعديلهم، تحقيـق      ٢٤١سؤاالت أبي داود لإلمام أحمد بن حنبل ت          •
 .هـ١٤١٤ المدينة المنورة، عام -زياد محمد منصور، مكتبة العلوم والحكم

 في الجرح  هـ٢٧٥آلجري أبا داود سليمان بن األشعث السجستاني ت         سؤاالت أبي عبيد ا    •
 المدينة المنورة، الطبعة    -محمد علي قاسم العمري، الجامعة اإلسالمية       : ، تحقيق والتعديل

 .م١٩٧٩-هـ١٣٩٩األولى، عام 
 ٣٨٥سؤاالت الحاكم النيسابوري للدارقطني، ألبي الحسن علي بن عمر الـدارقطني ت              •

ـ ١٤٠٤الريـاض، عـام     -موفق عبد القادر، مكتبة المعارف     كتور الد :هـ، تحقيق   -هـ
 .م١٩٨٤

موفـق ابـن    : سؤاالت حمزة بن يوسف السهمي للدارقطني وغيره من المشايخ، تحقيـق           •
 -هــ    ١٤٠٤ األولـى، : الطبعـة الريـاض،   -اهللا بن عبد القادر، مكتبة المعارف      عبد

 .م١٩٨٤

 الـسلمي  الـرحمن  عبـد  أبـو  محمد، بن الحسين بن محمد، ل للدارقطني السلمي سؤاالت •
: د و الحميد اهللا عبد بن سعد :د وعناية بإشراف ،  الباحثين من فريق: تحقيق،  هـ٤١٢ت

  .هـ ١٤٢٧ األولى،: الطبعة، الجريسي الرحمن عبد بن خالد
 موفق عبد اهللا    :تحقيق،  ٢٣٤  ت  لعلي بن المديني   ،سؤاالت محمد بن عثمان بن أبي شيبة       •

 .هـ١٤٠٤ ، الرياض،ة المعارف مكتب،عبد القادر
 لإلمـام  ،الرواة أحوال عن البغداديين أسئلة مع  للحاكم، السجزي علي بن مسعود سؤاالت •

 بـن  موفق: ، تحقيق هـ٤٠٥  ت النيسابوري الحاكم اهللا عبد بن محمد اهللا عبد أبي الحافظ
ـ ١٤٠٨، األولـى  الطبعـة ، بيـروت -اإلسالمي الغرب دار،  القادر عبد بن اهللا عبد ، هـ

 .م١٩٨٨

: هــ، تحقيـق   ٢٨٧ ت الشيباني الضحاك عاصم أبي بن عمرو، البن أبي عاصم     السنة •
 .هـ١٤٠٠ األولى، الطبعة، بيروت-اإلسالمي المكتب، األلباني الدين ناصر محمد

 أحمد سالم: ، تحقيق هـ٢٩٤ ت المروزِي الحجاج بن نصر بن محمد اهللا عبد ، ألبي السنة •
 .هـ ١٤٠٨ األولى،: الطبعة، بيروت – افيةالثق الكتب مؤسسة، السلفي

هــ،  ٢٧٣سنن ابن ماجه، ألبي عبد اهللا محمد بن يزيد القزويني الشهير بابن ماجـه ت                 •
 .العربية الكتب إحياء دار ،الباقي عبد فؤاد محمد: تحقيق

 محمـد :  تحقيـق  هـ،٢٧٥سنن أبي داود، ألبي داود سليمان بن األشعث السجستاني ت            •
 .بيروت – صيدا العصرية، المكتبة ، الحميد عبد الدين محيي



 ٥٤٣

 أحمد: هـ، تحقيق٢٧٩سنن الترمذي، ألبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي ت         •
 هـ ١٣٩٥ الثانية،الطبعة  ،  مصر – الحلبي البابي مصطفى ومطبعة مكتبة،  شاكر محمد

 .م ١٩٧٥ -

لحسن علي بن عمـر بـن    سنن الدارقطني، وبذيله التعليق المغني على الدارقطني، ألبي ا         •
محمد شمس الحـق    : شعيب األرناؤوط وآخرون، مؤلف التعليق    : أحمد الدارقطني، تحقيق  

 .م٢٠٠٤هـ  ١٤٢٤ولى عام  بيروت، الطبعة األ–العظيم آبادي، مؤسسة الرسالة 

 عثمان سعيد بن منصور بن شعبة الخراساني الجوزجاني ت          يبألسنن سعيد بن منصور،      •
 األولـى، : الطبعـة ،  الهنـد  – السلفية الدار،  األعظمي الرحمن حبيب :هـ، المحقق ٢٢٧

 .م١٩٨٢- هـ١٤٠٣

عبـد  : تحقيـق هـ،  ٤٥٨ بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي ت          يبألالسنن الصغير،    •
 - ١٤١٠ باكستان، الطبعة األولـى      –المعطي أمين قلعجي، جامعة الدراسات اإلسالمية       

١٩٨٩. 

ة السندي، ألبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب الشهير         سنن النسائي بشرح السيوطي وحاشي     •
، حلـب  – اإلسالمية المطبوعات مكتب،  غدة أبو الفتاح عبد: تحقيقهـ،  ٣٠٣بالنسائي ت 

 .م ١٩٨٦ - هـ١٤٠٦ الثانية،: الطبعة

 عبد الرحمن أحمد بن شعيب بـن علـي الخراسـاني، النـسائي ت               يبألالسنن الكبرى،    •
 بيـروت، الطبعـة األولـى       –لبي، مؤسسة الرسالة    حسن عبد المنعم ش   :تحقيقهـ،  ٣٠٣

 .م٢٠٠١-هـ١٤٢١

هـ، ٤٥٨ ألحمد بن الحسين بن علي البيهقي ت         -النقي الجوهر ذيله وفي-السنن الكبرى  •
 .هـ١٣٤٤حيدر آباد، الطبعة األولى، عام -مجلس إدارة المعارف

 عمر بن عثمان بن سعيد بن عثمان، ل وأشراطها والساعة وغوائلها الفتن في الواردة السنن •
 دار،  المباركفوري إدريس محمد بن اهللا رضاء. د: ، تحقيق هـ٤٤٤  ت الداني عمرو أبو

 . هـ ١٤١٦ األولى،: الطبعة، الرياض – العاصمة
شعيب األرنؤوط وغيره،   : هـ، تحقيق ٧٤٨سير أعالم النبالء، لمحمد بن أحمد الذهبي ت          •

 .م ١٩٨٥ - هـ ١٤٠٥ ، الثالثةمؤسسة الرسالة، الطبعة 

شذرات الذهب في أخبار من ذهب، لعبد الحي بن أحمد الشهير بـابن العمـاد الحنبلـي                  •
دمشق، عام  -محمود األرنؤوط، دار ابن كثير    -عبد القادراألرنؤوط : هـ، تحقيق ١٠٨٩ت

 .م ١٩٨٦ -هـ١٤٠٦



 ٥٤٤

ـ ٥١٠ محمد الحسين بن مـسعود البغـوي ت          يبألشرح السنة،    • شـعيب  : ، تحقيـق  ـه
الشاويش، المكتب اإلسالمي ـ بيروت، الطبعة الثانيـة، عـام     محمد زهير -األرناؤوط 

 .م١٩٨٣ -هـ ١٤٠٣
 المنـار  مكتبةهمام سعيد، :  هـ، تحقيق٧٩٥شرح علل الترمذي، البن رجب الحنبلي ت        •

 .م١٩٨٧ - هـ١٤٠٧ ألولى،ا، الطبعة األردن - الزرقاء -

ـ ٣٢١ ، ت وي جعفر أحمد بن محمد بن سالمة الطحا       يأب، لإلمام   شرح مشكل اآلثار   • ، هـ
 -هـ ١٤١٥ األولى: الطبعة،   بيروت - لبنان ،مؤسسة الرسالة ،   شعيب األرنؤوط  :تحقيق
 .م ١٤٩٤

 الملك بن سلمة أبو جعفر الطحاوي شرح معاني اآلثار، ألحمد بن محمد بن سالمة بن عبد  •
ـ  راجعـه ،  الحـق  جاد سيد  محمد -محمد زهري النجار  : هـ، تحقيق ٣٢١ ت  د: هورقم

 .م ١٩٩٤ - هـ ١٤١٤، الطبعة األولى الكتب عالم المرعشلي منالرح عبد يوسف

 زكريا يحيى بن شـرف بـن مـري          ألبي،  - المنهاج –شرح النووي على صحيح مسلم       •
 .هـ١٣٩٢ بيروت، الطبعة الثانية –، دار إحياء التراث العربي هـ٦٧٦  تالنووي

 بالحاكم المعروف النيسابوري أحمد بن محمد بن محمد أحمد ، ألبي الحديث أصحاب شعار •
  .الكويت – الخلفاء دار، السامرائي صبحي: ، تحقيقهـ٣٧٨ ت الكبير

  ت الترمـذي  سـورة  بـن  عيـسى  بن محمد، ل المصطفوية والخصائل المحمدية الشمائل •
 مكـة  -الباز أحمد مصطفى التجارية، المكتبة،  الجليمي عباس بن سيد: ، تحقيق هـ٢٧٩

  .م ١٩٩٣ - هـ ١٤١٣ األولى،: الطبعة، المكرمة

صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان، لمحمد بن حبان بن أحمـد بـن حبـان البـستي ت                    •
شـعيب  : تحقيـق هــ،   ٧٣٩عالء الدين علي بن بلبان الفارسـي ت         : ترتيبهـ،  ٣٥٤

 .م١٩٩٣هـ، ١٤١٤ بيروت، الطبعة الثانية، عام -األرنؤوط، مؤسسة الرسالة

ق بن خزيمة بن المغيرة بن صالح بن بكـر          صحيح ابن خزيمة، ألبو بكر محمد بن إسحا        •
 –محمد مصطفى األعظمي، المكتب اإلسالمي . د: هـ، تحقيق٣١١السلمي النيسابوري ت

 .م١٩٧٠ هـ ١٣٩٠بيروت، عام 

 مؤسـسة ،  هـ١٤٢٠ ت األلباني الدين ناصر محمد الرحمن عبد ،ألبي داود أبي صحيح •
 .م ٢٠٠٢ - هـ ١٤٢٣ األولى،: الطبعة، الكويت والتوزيع، للنشر غراس

 اهللا صـلى " اهللا رسول أمور من المختصر الصحيح المسند الجامعصحيح البخاري، وهو     •
هــ،  ٢٥٦، لإلمام أبي عبد اهللا محمد بن إسـماعيل البخـاري            وأيامه وسننه "وسلم عليه

 .هـ١٤٢٢بيروت، الطبعة األولى، عام -محمد زهير الناصر، دار طوق النجاة:تحقيق



 ٥٤٥

 –مكتبة المعارف   هـ،  ١٤٢٠ ت   محمد ناصر الدين األلباني   ، ل ترهيبصحيح الترغيب وال   •
 .الطبعة الخامسة الرياض

ـ ١٤٢٠ ت األلباني الدين ناصر محمد، ل وزياداته الصغير الجامع صحيح •  المكتـب  ،هـ
 .اإلسالمي

 وهو المسند الصحيح المختصر من السنن بنقل العدل عن العدل عن رسول             صحيح مسلم،  •
 محمد:  تحقيقهـ،٢٦١ لإلمام مسلم بن الحجاج النيسابوري ت ،"ه وسلمصلى اهللا علي"اهللا 
 .بيروت – العربي التراث إحياء دار: الناشر ،الباقي عبد فؤاد

ـ ١٤٢٠ ت األلبـاني  الدين ناصر محمدبن ماجه، ل  ا سنن وضعيف صحيح •  برنـامج ،  هـ
 الـسنة و القـرآن  ألبحـاث  اإلسـالم  نـور  مركـز  إنتاج ،   الحديثية التحقيقات منظومة

 .باإلسكندرية

ـ ١٤٢٠ ت األلبـاني  الدين ناصر محمدأبي داود، ل   سنن وضعيف صحيح •  برنـامج ،  هـ
 والـسنة  القـرآن  ألبحـاث  اإلسـالم  نـور  مركـز  إنتاج ،   الحديثية التحقيقات منظومة

 .باإلسكندرية

ـ ١٤٢٠ ت األلبـاني  الدين ناصر محمدلترمذي، ل ا سنن وضعيف صحيح •  برنـامج ،  هـ
 والـسنة  القـرآن  ألبحـاث  اإلسـالم  نـور  مركـز  إنتاج ،   الحديثية التحقيقات منظومة

 .باإلسكندرية

ـ ١٤٢٠ ت األلبـاني  الدين ناصر محمد، ل النسائي سنن وضعيف صحيح •  برنـامج ،  هـ
 والـسنة  القـرآن  ألبحـاث  اإلسـالم  نـور  مركـز  إنتاج ،   الحديثية التحقيقات منظومة

 .باإلسكندرية

 ت بالهمـداني  الـشهير  أحمـد  بـن  الحسن محمد أبو الحائك، بنال ،العرب جزيرة صفة •
  .م ١٨٨٤ ليدن، - بريل مطبعة، هـ٣٣٤

: اختـصره ،  هـ٢٩٤ ت المروزِي الحجاج بن نصر بن محمد اهللا عبد صالة الوتر، ألبي   •
: الطبعـة ،  باكـستان  – اباد فيصل أكادمي، حديث ، نشر المقريزي علي بن أحمد العالمة
  .م ١٩٨٨ - هـ ١٤٠٨ األولى،

 عبـد  بـن  عثمان، ل والسقط اإلسقاط من وحمايته والغلط اإلخالل من مسلم صحيح انةصي •
 الغرب دار،  عبدالقادر عبداهللا موفق: ، تحقيق هـ٦٤٣ ت الصالح المعروف بابن    الرحمن

 .هـ١٤٠٨ الثانية،: الطبعة، بيروت – اإلسالمي

 عبـد  :هــ، تحقيـق   ٣٢٢الضعفاء، ألبي جعفر محمد بن عمرو بن موسى العقيلي ت            •
ـ ١٤٠٤ األولـى، : الطبعـة ،بيروت – العلميـة  المكتبة دار،  قلعجي أمين المعطي  - هـ
 .م١٩٨٤



 ٥٤٦

 دار ،حمادة فاروق: ، تحقيق هـ٤٣٠ ت األصبهاني اهللا عبد بن أحمد نعيم ، ألبي الضعفاء •
 .م١٩٨٤ -هـ ١٤٠٥ األولى،: الطبعة،البيضاء الدار - الثقافة

 بـن  اهللا عبيد، ألبي زرعة    ى أسئلة البرذعي  الضعفاء ألبي زرعة الرازي في أجوبته عل       •
 العلمـي  البحـث  عمـادة ،  الهاشمي مهدي بن لسعدي :، تحقيق  هـ ٢٦٤ ت الكريم عبد

ـ ١٤٠٢: الطبعـة ،  الـسعودية  العربية المملكة النبوية، المدينة اإلسالمية، بالجامعة -هـ
  .م١٩٨٢

 دار، زايد إبراهيم محمود: ، تحقيقهـ٢٥٦البخاري إسماعيل بن محمدل ،الصغير الضعفاء •
 .هـ ١٣٩٦ األولى،: الطبعة، حلب – الوعي

: هـ، تحقيـق  ٣٠٣الضعفاء والمتروكين، ألبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي، ت            •
 . م١٩٨٦ هـ ١٤٠٦ بيروت ، الطبعة األولى -محمود إبراهيم زايد، دار المعرفة 

هـ، ٧٥٩وزي أبو الفرج ت عبد الرحمن بن علي بن محمد بن الج      لالضعفاء والمتروكين،    •
 .هـ١٤٠٦ بيروت –عبد اهللا القاضي، دار الكتب العلمية : تحقيق

 عبـد .  د :هـ، تحقيـق  ٣٨٥والمتروكين، لعلي بن عمر بن أحمد الدارقطني ت          الضعفاء •
 .هـ ١٤٠٣، المنورة بالمدينة اإلسالمية الجامعة مجلة، القشقري محمد الرحيم

 – المعارف مكتبة،  هـ١٤٢٠ ت األلباني الدين صرنا محمد، ل والترهيب الترغيب ضعيف •
 .الرياض

 على أشرف،  هـ١٤٢٠ ت األلباني الدين ناصر محمد، ل وزيادته الصغير الجامع ضعيف •
 .اإلسالمي المكتب، الشاويش زهير: طبعه

 للنشر غراس مؤسسة،  هـ١٤٢٠ ت األلباني الدين ناصر محمدل ،داود أبي  سنن ضعيف •
 .هـ ١٤٢٣  األولى : طبعةال، الكويت – التوزيع و

 طباعتـه  على أشرف،  هـ١٤٢٠ ت األلباني الدين ناصر محمد، ل الترمذي سنن ضعيف •
 هـ ١٤١١ األولى،: الطبعة،  بيروت – االسالمي المكتب،  الشاويش زهير: عليه والتعليق

 .م ١٩٩١ -

 خـضر  مصطفى: ، تحقيق هـ٤٣٠ ت األصبهاني اهللا عبد بن أحمد ، ألبي النبوي الطب •
 .م ٢٠٠٦ األولى،: الطبعة، حزم ابن دار، التركي مزدون

 أحمـد  د: تحقيـق ،  هـ٧٧٤ ت كثير بن عمر بن إسماعيل الفداء ، ألبي الشافعيين طبقات •
 .م ١٩٩٣ - هـ ١٤١٣، الدينية الثقافة مكتبة، عزب محمد زينهم محمد د -هاشم عمر

ـ ٧٧١ ت لـسبكي ا الـدين  تقي بن الوهاب عبد الدين تاج، ل الكبرى الشافعية طبقات • ، هـ
 والنـشر  للطباعـة  هجر،  الحلو محمد الفتاح عبد. د -الطناحي محمد محمود. د: تحقيق

 .هـ١٤١٣ الثانية،: الطبعة، والتوزيع



 ٥٤٧

هـ، دار  ٢٣٠اهللا البصري الزهري ت      محمد بن سعد بن منيع أبو عبد      ل،  كبرىالطبقات ال  •
 .م ١٩٦٨ األولى،: الطبعة،  بيروت–صادر 

محمد بن سعد   عبد اهللايبأل) القسم المتمم لتابعي أهل المدينة ومن بعدهم      (الطبقات الكبرى    •
 المدينـة    ، مكتبة العلوم والحكـم   ،  تحقيق زياد محمد منصور   ،  ٢٣٠تبن منيع الهاشمي    

 .هـ١٤٠٨ ،المنورة

 الفضل أحمد   يب أل ،بالتدليس الموصوفين بمراتب التقديس اهل تعريف أو   طبقات المدلسين  •
 –اهللا القريوتي، مكتبـة المنـار    عاصم بن عبد  . د: عسقالني ، تحقيق  بن علي بن حجر ال    

 .م١٩٨٣ -هـ ١٤٠٣عمان، الطبعة األولى، 

 حـسن  مـشهور : أحاديثه وخرج حقه،  هـ٢٢٤ ت سالّم بن القاسم عبيد ، ألبي الطهور •
ـ  ١٤١٤ األولى،: الطبعة الشرفية، - جدة الصحابة، مكتبة،  سلمان محمود  ١٩٩٤ - هـ

 .م

 هاجر أبو: ، تحقيق هـ٧٤٨  ت الذهبي عثمان بن أحمد بن محمد،  غبر من خبر في العبر •
 .بيروت-العلمية الكتب دار، زغلول بسيوني بن السعيد محمد

، محمـد مـصطفى األعظمـي     : ، تحقيق هـ٢٣٤ تعلي بن عبد اهللا بن المديني       ، ل العلل •
 .م ١٩٨٠الثانية الطبعة، بيروت، المكتب اإلسالمي

الـسيد صـبحي    : ، تحقيق هـ٢٧٩د بن عيسى بن سورة الترمذي ت        العلل الكبير، لمحم   •
بيروت، الطبعة  -السامرائي، والسيد أبو المعاطي النوري، ومحمود الصعيدي، عالم الكتب        

 .هـ١٤٠٩األولى، 

هــ،  ٥٩٧العلل المتناهية في األحاديث الواهية، عبد الرحمن بن علي بن الجـوزي ت               •
 الثانيـة، : الطبعة،  باكستان آباد، فيصل األثرية، لعلوما إدارة،  األثري الحق إرشاد: تحقيق
 .م١٩٨١-هـ١٤٠١

، ألبي الحسن علي بن عمر بن أحمد        -علل الدارقطني -العلل الواردة في األحاديث النبوية     •
الريـاض،  -محفوظ الرحمن زين اهللا السلفي، دار طيبـة       : هـ، تحقيق ٣٨٥الدارقطني ت 

 . م١٩٨٥ هـ  ١٤٠٥ولى الطبعة األ

: هـ، تحقيـق  ٢٤٢ ت - رواية ابنه عبد اهللا    -معرفة الرجال، لإلمام أحمد بن حنبل     العلل و  •
 .م ٢٠٠١ - هـ ١٤٢٢ الثانية،: الطبعة الرياض، –وصي اهللا عباس، دار الخاني 

هــ،  ٢٤٢ ت -وغيـره  يوذالمـر  رواية   -العلل ومعرفة الرجال، لإلمام أحمد بن حنبل       •
 - هـ ١٤٠٨ األولى،: الطبعة،  الهند - اىبومب السلفية، الداروصي اهللا عباس،    : تحقيق
 .م ١٩٨٨



 ٥٤٨

 الـدين  بـدر  الحنفـى  أحمد بن محمود ،محمد ، ألبي البخاري صحيح شرح القاري عمدة •
 .بيروت – العربي التراث إحياء دار، هـ٨٥٥ت  العينى

 الطيب محمد   يبألعون المعبود شرح سنن أبي داود ، مع شرح الحافظ ابن قيم الجوزية،               •
 الثانيـة، : الطبعة،  بيروت – العلمية الكتب دار ،   هـ١٣٢٩  ت عظيم آبادي شمس الحق ال  

 .هـ ١٤١٥

 الـرحمن  عبـد  نجم.د:  تحقيق ،القرشي عبيد بن محمد بن اهللا عبد، البن أبي الدنيا     العيال •
 .هـ١٩٩٠ - هـ١٤١٠ األولى، الطبعة، الدمام-القيم بنا دار، خلف

 ت األلبـاني  الـدين  ناصـر  محمـد ، ل موالحـرا  الحالل أحاديث تخريج في المرام غاية •
 .هـ١٤٠٥  الثالثة: الطبعة، بيروت – اإلسالمي المكتب، هـ١٤٢٠

 هـ، تحقيق   ٢٨٥غريب الحديث، ألبي إسحاق إبراهيم بن إسحاق بن إبراهيم الحربي ت             •
جامعة أم القرى، مركز البحث العلمي      : سليمان بن إبراهيم العايد، مكة المكرمة     : ودراسة
 .هـ١٤٠٥لتراث اإلسالمي، الطبعة األولى، عام وإحياء ا

عبـد الكـريم   : هـ، تحقيق٣٨٨غريب الحديث، ألبي سليمان حمد بن محمد الخطابي ت    •
 رب عبـد  القيوم عبد: أحاديثه وخرججامعة أم القرى،    : باوي، مكة المكرمة  غرإبراهيم ال 

ـ ١٤٠٢، عام   مركز البحث العلمي وإحياء التراث اإلسالمي، الطبعة األولى       ،  النبي  - هـ
 .م١٩٨٢

 المعيـد  عبـد  محمد. د: ، تحقيق هـ٢٢٤ ت سالّم بن القاسم عبيد ، ألبي الحديث غريب •
 - هـ ١٣٨٤ األولى،: الطبعة،  الدكن -آباد حيدر العثمانية، المعارف دائرة مطبعة،  خان

 . م ١٩٦٤

. د: يق، تحق هـ٢٧٦ ت الدينوري قتيبة بن مسلم بن اهللا عبد محمد ، ألبي الحديث غريب •
 .هـ١٣٩٧ األولى،: الطبعة، بغداد – العاني مطبعة، الجبوري اهللا عبد

 عبـد  الدكتور: ، تحقيق هـ٥٩٧ ت الجوزي بنا ،الفرج أبو الدين جمال، ل الحديث غريب •
 هـ١٤٠٥ األولى،: الطبعة،  لبنان – بيروت - العلمية الكتب دار،  القلعجي أمين المعطي

 .م ١٩٨٥ –

 عبـد  بن خلف القاسم ، ألبي المسندة األحاديث متون في الواقعة المبهمة األسماء غوامض •
 عز الدين كمال محمدو ، السيد علي الدين عز. د: ، تحقيق هـ٥٧٨ ت بشكوال بن الملك
 .هـ ١٤٠٧ األولى،: الطبعة، بيروت – الكتب عالم، الدين

، هـ٥٣٨ ت الزمخشري عمرو بن محمود القاسم ، ألبي واألثر الحديث غريب في الفائق •
: الطبعـة ، لبنـان  – المعرفة دار،  إبراهيم الفضل أبو محمد- البجاوي محمد علي: تحقيق
 .الثانية



 ٥٤٩

فتح الباري بشرح صحيح البخاري، للحافظ أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقالني               •
 -المعرفةعبد العزيز بن عبد اهللا بن باز ومحب الدين الخطيب، دار            : هـ، تحقيق ٨٥٢ت  

 .بيروت

 ت الـسخاوي  الـرحمن  عبـد  بـن  محمد الدين شمس، ل الحديث الفية بشرح المغيث فتح •
 ، هـ٩٠٢

 .م٢٠٠٣- هـ١٤٢٤ األولى،: الطبعة، مصر – السنة مكتبة، علي حسين علي:      تحقيق
 وصـي . د :، تحقيق هـ٢٤١ ت حنبل بن محمد بن أحمد اهللا عبد ، ألبي الصحابة فضائل •

 .م١٩٨٣ –هـ ١٤٠٣ األولى،: الطبعة، يروتب – الرسالة مؤسسة، عباس محمد اهللا

 ، ألبـي  والزاهدين العباد من وغيرهم إسرائيل بني من الماضيين أخبار في العجائب فنون •
 مكتبـة ، ،   الطنطـاوي  طارق: وتحقيق دراسة،  هـ٤١٤ ت النقاش علي بن محمد سعيد

 .القاهرة القرآن،

 ت النـديم  بـابن  عـروف الم الـوراق  محمد بن إسحاق بن محمد الفرج ، ألبي الفهرست •
 ١٤١٧ الثانيـة : الطبعة،  لبنان – بيروت المعرفة دار،  رمضان إبراهيم: ، تحقيق هـ٤٣٨
 . م ١٩٩٧ - هـ

 محمد: ، تحقيق هـ٤٥٨ ت البيهقي بكر أبو ، علي بن الحسين بن حمد، أل والقدر القضاء •
 هـ١٤٢١ لى،األو: الطبعة،  السعودية – الرياض - العبيكان مكتبة،  عامر آل اهللا عبد بن
  .م٢٠٠٠ -

الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة، شمس الدين أبو عبد اهللا محمد بن أحمد                  •
محمـد عوامـة، دار القبلـة للثقافـة         : هـ، تخقيق ٧٤٨بن عثمان بن قَايماز الذهبي ت       

 .م١٩٩٢ هـ ١٤١٣ جدة الطبعة األولى عام –اإلسالمية 

: هـ، تحقيـق  ٣٦٥مد عبد اهللا بن عدي الجرجاني ت        الكامل في ضعفاء الرجال، ألبي أح      •
 الطبعة األولى،  ،   -بيروت - العلمية الكتب،  معوض محمد علي-الموجود عبد أحمد عادل

 .م١٩٩٧-هـ١٤١٨

، هارون محمد السالم عبد: ، تحقيق هـ١٨٠ ت سيبويه الملقب عثمان بن عمرو، ل الكتاب •
 .م ١٩٨٨ - هـ ١٤٠٨ الثالثة،: الطبعة، القاهرة الخانجي، مكتبة

 عبد: تحقيق،  هـ٦٧٦ ت النووي شرف بن يحيى الدين محيي زكريا ، ألبي األذكاركتاب   •
 .م ١٩٩٤ - هـ ١٤١٤،بيروت-للطباعة الفكر دار، األرنؤوط القادر

 عـالم ،  السامرائي صبحي:  تحقيق ،هـ٢٤١  ت حمد بن محمد بن حنبل    ، أل األشربةكتاب   •
 .م١٩٨٥-ـه١٤٠٥ الثانية الطبعة: الطبعة، الكتب



 ٥٥٠

شـاكر ذيـب    . د: هـ، تحقيـق  ٢٥١كتاب األموال، البن زنجويه، حميد بن زنجويه ت          •
 .م ١٩٨٦ - هـ ١٤٠٦ األولى،: الطبعةفياض، مركز الملك فيصل، 

، دار  هـراس  محمد خليل: هـ، تحقيق ٢٢٤كتاب األموال، ألبي عبيد القاسم بن سالم ت          •
 .بيروت - الفكر دار

، رتبـه   هـ٢٠٣ تحيى بن آدم بن سليمان القرشي بالوالء         زكرياء ي  يب، أل الخراجكتاب   •
 .هـ ١٣٨٤ الثانية،: الطبعة، ومكتبتها السلفية  المطبعةأحمد شاكر، :ووضع حواشيه

 والعلوم القرآن إدارة،  هـ٢٨٧ ت عاصم أبي بن عمرو بن أحمد ، ألبي بكر  الدياتكتاب   •
 .كراتشي – اإلسالمية

ـ ١٥١ ت يـسار  بـن  إسحاق بن محمد، ل )قإسحا ابن سيرة(والمغازي السير كتاب • ، هـ
  .م١٩٧٨- هـ١٣٩٨ األولى: الطبعة، بيروت – الفكر دار، زكار سهيل: تحقيق

ـ ٣٦٠ ت اآلجري اهللا عبد بن الحسين بن محمد بكر ، ألبي الشريعةكتاب   • : ، تحقيـق  هـ
، الـسعودية  – الريـاض  - الـوطن  دار،  الدميجي سليمان بن عمر بن اهللا عبد الدكتور
  .م ١٩٩٩ - هـ ١٤٢٠ الثانية،: الطبعة

 األصـبهاني  الشيخ بأبِي المعروف جعفر بن محمد بن اهللا عبد محمد ، ألبي العظمةكتاب   •
، الرياض – العاصمة دار،  المباركفوري إدريس محمد بن اهللا رضاء: ، تحقيق هـ٣٦٩ت

 .هـ١٤٠٨ األولى،: الطبعة

ـ ٣٠١ ت الفريابِي المستَفاض نب الحسن بن محمد بن جعفر بكر ، ألبي القدر كتاب • ، هـ
 األولـى، : الطبعـة ،  الـسعودية  – الـسلف  أضـواء ،  المنصور حمد بن اهللا عبد: تحقيق
  .م١٩٩٧ - هـ١٤١٨

 الدكتور: وتعليق وتحقيق دراسة، هـ٢٣٥  تالحارث أبو يونس بن ريجلس، القضاء كتاب •
 هـ ١٤٢١ األولى،: بعةالط لبنان – بيروت اإلسالمية، البشائر دار،  صبري حسن عامر

 .م ٢٠٠٠ -

كتاب العلل، لإلمام أبي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بـن إدريـس الـرازي،                   •
خالد الجريسي، نشر . سعد بن عبد اهللا الحميد، و د. د: فريق من الباحثين بإشراف : تحقيق
 . م ٢٠٠٦ - هـ ١٤٢٧ األولى،: الطبعة ،الحميضي مطابع

 مكتبة،  الزهيري أمين سمير: ، تحقيق هـ٢٢٨ ت حماد بن نعيم اهللا بدع ، ألبي الفتن كتاب •
 .هـ١٤١٢ األولى،: الطبعة، القاهرة – التوحيد

: ، تحقيـق  هـ٤٥٨ ت المرسي سيده بن إسماعيل بن علي الحسن ، ألبي المخصصكتاب   •
ـ ١٤١٧ األولـى، : الطبعة،  بيروت – العربي التراث إحياء دار،  جفال إبراهم خليل  -هـ

 . م١٩٩٦



 ٥٥١

هـ، ٨٠٧كشف األستار عن زوائد البزار على الكتب الستة، لعلي بن أبي بكر الهيثمي ت              •
 - هـ١٣٩٩بيروت، الطبعة األولى،    -حبيب الرحمن األعظمي، مؤسسة الرسالة    : تحقيق
١٩٧٩. 

 بـالمتقي  الشهير الدين حسام بن علي الدين عالء، ل واألفعال األقوال سنن في العمال كنز •
 الطبعة: الطبعة، الرسالة مؤسسة،  السقا صفوة - حياني بكري: قيق، تح هـ٩٧٥ت الهندي

 .م١٩٨١-هـ١٤٠١ الخامسة،

 بِشْر محمد بن أحمد بن حماد بن سعيد بن مسلم األنصاري الدوالبي      يب، أل الكنى واألسماء  •
  الطبعة، بيروت،دار ابن حزم  أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي:، تحقيق هـ٣١٠ تالرازي

 .م٢٠٠٠ - هـ١٤٢١ى،  األول

 أحمد محمد الرحيم عبد: ، تحقيق هـ٢٦١ت الحسن أبو الحجاج بن مسلم، ل واألسماء الكنى •
 األولـى، : الطبعـة  المنـورة،  المدينة اإلسالمية، بالجامعة العلمي البحث عمادة،القشقري
 .م١٩٨٤-هـ١٤٠٤

، هـ٤٦٣  ت البغدادي الخطيب بكر يأب ثابت بن علي بن حمد، أل الرواية علم في الكفاية •
 .المدينة-العلمية  المكتبة،المدني حمدي إبراهيمو، السورقي اهللا عبد أبو: تحقيق

الكواكب النيرات في معرفة من اختلط من الرواة الثقات، ألبي البركات محمد بن أحمـد                •
عبد القيوم عبد رب النبي، دار المأمون       : هـ، تحقيق ٩٢٩ت  " ابن الكيال " المعروف بـ   

 .م١٩٨١ألولى، عام ـ بيروت، الطبعة ا

 الـشيباني  محمـد  بـن  محمد الكرم أبي بن علي الحسن يب، أل األنساب تهذيب في اللباب •
 .م١٩٨٠ - هـ١٤٠٠بيروت، -صادر دار، هـ٦٣٠ تالجزري

 – صـادر  دارهـ، ٧١١لسان العرب، لمحمد بن مكرم بن منظور األفريقي المصري ت       •
 .هـ ١٤١٤  الثالثة: الطبعة، بيروت

 دائرة: تحقيقهـ،  ٨٥٢، ألبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقالني ت           لسان الميزان  •
 الثانية،: الطبعة،  لبنان - بيروت للمطبوعات األعلمي مؤسسة ،الهند - النظامية المعرف
 .م١٩٧١- هـ١٣٩٠

محمد . د: هـ، تحقيق ٤٦٣المتفق والمفترق، للخطيب البغدادي أحمد بن على بن ثابت ت          •
 .هـ١٤١٧، الطبعة األولى، الحامدي، دار القادري

ـ ٢٩١ ت بثعلب المعروف يحيى، بن حمد، أل ثعلب مجالس •  الـسالم  عبـد  :تحقيـق ،  هـ
 .هارون

هــ،  ٣٥٤، لمحمد بن حبـان البـستي ت    والضعفاء والكذابينالمجروحين من المحدثين   •
 .هـ١٣٩٦الطبعة األولى، ، حلب - الوعي داربراهيم زايد ، إمحمود : تحقيق



 ٥٥٢

 الدين حسام:  تحقيق هـ،٨٠٧بع الفوائد، لعلي بن أبي بكر الهيثمي ت         مجمع الزوائد ومن   •
 .م ١٩٩٤ -هـ ١٤١٤، القاهرة القدسي، مكتبة، القدسي

 تتقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحلـيم بـن تيميـة الحرانـي                ، ل مجموع الفتاوى  •
 - هــ    ١٤٢٦الطبعة الثالثة ،      دار الوفاء  ، عامر الجزار  - أنور الباز    :، تحقيق هـ٧٢٨

 . م٢٠٠٥

 ت البختري بن عمرو بن محمد جعفر ، ألبي البختري ابن جعفر أبي مصنفات فيه مجموع •
 ولى،األ: الطبعة،  لبنان - االسالمية البشائر دار،  جرار الدين سعد نبيل: ، تحقيق هـ٣٣٩

 .م ٢٠٠١ - هـ١٤٢٢

. د: تحقيـق  ،الرامهرمزي الرحمن عبد بن الحسن،  والواعي الراوي بين الفاصل المحدث •
 .هـ١٤٠٤ ، الثالثة الطبعة، بيروت-الفكر دار، الخطيب عجاج محمد

 – الفكر  دار هـ،٤٥٦ ت   ، محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري         يبألالمحلى،   •
 .بيروت

 الـشيخ  يوسف: ، تحقيق هـ٦٦٦ ت الرازي بكر أبي بن محمد اهللا عبد، ل الصحاح مختار •
 الخامـسة، : الطبعـة ،  صـيدا  – بيـروت  النموذجيـة،  الدار - العصرية المكتبة،  محمد

 .م١٩٩٩ -هـ١٤٢٠

 ،رفعت فـوزي عبـد المطلـب   . د: ، المحققهـ٧٦١ ت   لمختلطين، ألبي سعيد العالئي   ا •
 .م١٩٩٦وعلي عبد الباسط مزيد، مكتبة الخانجي بالقاهرة، الطبعة األولى عام 

 عـساكر  بابن المعروف اهللا هبة بن الحسن بن علي القاسم ، ألبي الكبر وذم التواضع مدح •
: الطبعة،  دمشق – سوريه. السنابل دار،  النابلسي الرحمن عبد محمد: ، تحقيق هـ٥٧١ ت

 .م١٩٩٣ - هـ١٤١٣ األولى

محمد األعظمـي،   . د: المدخل إلى السنن الكبرى، لإلمام أحمد بن الحسين البيهقي، تحقيق          •
 .الكويت – اإلسالمي للكتاب الخلفاء دار

 ت العراقي بابن المعروف ،الرحيم عبد بن أحمد الدين ولي العراقي رعةز يب، ألالمدلسين •
 الطبعـة ،  الوفـاء  دار،  حمـاد  حسين نافذ. دو ،المطلب عبد فوزي رفعت. د،  هـ٨٢٦

 .م١٩٩٥ -هـ١٤١٥ ،األولى

اهللا  اهللا بن نعمـة    شكر: هـ، تحقيق ٣٢٧المراسيل، ألبي محمد بن أبي حاتم الرازي ت          •
 .هـ١٣٩٧ األولى،بيروت، الطبعة -ةقوجاني، مؤسسة الرسال

ـ ٢٨١ ت الدنيا أبي بابن المعروف محمد بن اهللا عبد بكر ، ألبي والكفارات المرض • ، هـ
ـ ١٤١١ األولـى، : الطبعـة ،  بومباي – السلفية الدار،  الندوي الوكيل عبد: تحقيق  - هـ
 .م١٩٩١
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 دار،  هـ١٠١٤ ت القاري المال سلطان، بن علي، ل المصابيح مشكاة شرح المفاتيح مرقاة •
  .م٢٠٠٢ - هـ١٤٢٢ األولى،: الطبعة، لبنان – بيروت الفكر،

هــ،  ٣٢٧مساؤي األخالق ومذمومها، ألبي بكر محمد بن جعفر بن سهل الخرائطي ت            •
 .١٩٩٣ -١٤١٣ جدة، الطبعة األولى -مصطفى الشلبي، مكتبة السوادي: تحقيق

 اهللا محمد بن عبد اهللا الحاكم المستدرك على الصحيحين وبذيله التلخيص للذهبي، ألبي عبد  •
 .بيروت–يوسف عبد الرحمن المرعشلي، دار المعرفة : هـ، تحقيق٤٠٥النيسابوري ت

 يوسـف  بـن  عـادل : ، تحقيق هـ٢٣٥ ت شيبة، أبي بن بكر ، ألبي شيبة أبي ابن مسند •
 .م١٩٩٧ األولى،: الطبعة، الرياض – الوطن دار، المزيدي فريد بن أحمد و العزازي

 مؤسسة،  حيدر أحمد عامر: تحقيق،  هـ٢٣٠ ت البغدادي الجعد بن علي، ل الجعد ابن مسند •
 .م ١٩٩٠ – هـ١٤١٠ األولى،: الطبعة، بيروت – نادر

 هــ، تحقيـق   ٢٠٤الطيالسي، ألبي داود سليمان بن داود الطيالـسي ت   أبي داود  مسند •
راسـات  المحسن التركي ، بالتعاون مـع مركـز البحـوث والد           محمد بن عبد  : الدكتور

 .م ١٩٩٩ - هـ ١٤١٩ ، مصر الجيزة، الطبعة األولى-اإلسالمية بدار هجر

إلمام أبي عوانة يعقوب بن إسـحاق       ل،  )المعروف بمستخرج أبي عوانة   (مسند أبي عوانة   •
 .م١٩٩٨ -هـ١٤١٩ األولى،: الطبعة، بيروت–هـ، دار المعرفة ٣١٦ ت اإلسفراييني

حسين : هـ، تحقيق ٣٠٧أبي يعلى الموصلي ت   مسند أبي يعلى، ألحمد بن علي بن المثنى          •
 . م١٩٨٤-هـ١٤٠٤ دمشق، عام -سليم أسد، دار المأمون للتراث

ـ ٢٣٨ ت   الحنظلـي   إسحاق بن إبراهيم بن راهويه     لإلمام ،مسند إسحاق بن راهويه    •  ، هـ
الطبعـة    المدينة المنـورة   -مكتبة اإليمان ،  بن عبد الحق البلوشي   اعبد الغفور   .د: تحقيق

 .١٩٩١ – ١٤١٢األولى ، 

شعيب األرنؤوط، وعادل مرشد، مؤسسة     : هـ، تحقيق ٢٤١مسند اإلمام أحمد بن حنبل ت        •
 .م ٢٠٠١ - هـ ١٤٢١بيروت، الطبعة األولى، -الرسالة

 عابـد  محمـد  : ترتيـب ،هـ٢٠٤ ت إدريس بن محمد اهللا عبد أبو مسند اإلمام الشافعي،  •
 .م ١٩٥١ - هـ ١٣٧٠،  بيروت–، دار الكتب العلمية السندي

 الخـالق  عبـد  بن عمرو بن أحمد بكر يب، أل )الزخار البحر باسم المنشور( البزار مسند •
 - والحكـم  العلوم مكتبة وغيره،   اهللا زين الرحمن محفوظ. د :تحقيقهـ  ٢٩٢  ت البزار
  .م١٩٨٨ -هـ ١٤٠٩،المنورة المدينة

 الـسقا،  دار،  أسد سليم حسن: مسند الحميدي، عبداهللا بن الزبير أبو بكر الحميدي، تحقيق         •
 .م ١٩٩٦ األولى،: الطبعة، سوريا – دمشق



 ٥٥٤

  القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي الطبراني           يب، أل مسند الشاميين  •
  الطبعةاألولى ،بيروت،  مؤسسة الرسالة ،  حمدي بن عبدالمجيد السلفي    :هـ، تحقيق ٣٦٠ت

 .م١٩٨٤ – هـ١٤٠٥

هــ،  ٢٨٠، لعثمان بن سـعيد الـدارمي ت         )الدارمي سنن (بـ المعروف الدارمي مسند •
 .م٢٠٠٠ -هـ ١٤١٢الرياض، الطبعة األولى، -حسين سليم أسد، دار المغني: تحقيق

أيمن علي أبو   : هـ، تحقيق ٣٠٧ بكر محمد بن هارون الروياني ت        يب أل مسند الروياني،  •
  .هـ١٤١٦ القاهرة عام –يماني، مؤسسة قرطبة 

 بـن  حمدي: ، تحقيق هـ٤٥٤ ت القضاعي سالمة بن محمد اهللا عبد ، ألبي الشهاب مسند •
 . م ١٩٨٦ – هـ١٤٠٧ الثانية،: الطبعة، بيروت – الرسالة مؤسسة، السلفي المجيد عبد

 :هـ، حققه ووثقه وعلق عليـه     ٣٥٤مشاهير علماء األمصار، لمحمد بن حبان البستي ت          •
 الطبعة األولى  المنصورة ،-براهيم ، دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع     إمرزوق على   

 . م ١٩٩١  - هـ ١٤١١

 محمد ناصر   : تحقيق ،هـ٧٤١  ت محمد بن عبد اهللا الخطيب التبريزي      ل مشكاة المصابيح  •
 .م١٩٨٥ – هـ١٤٠٥ –الطبعة الثالثة   بيروت–المكتب اإلسالمي ، الدين األلباني

ـ  أحمـد  الدين شهاب العباس ، ألبي ماجه ابن زوائد في الزجاجة مصباح •  بكـر  أبـي  نب
: الطبعة،  بيروت – العربية دار،  الكشناوي المنتقى محمد: ، تحقيق هـ٨٤٠ت البوصيري

 .هـ ١٤٠٣ الثانية،

حمد بن محمد بـن علـي المقـري         ، أل المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي       •
 . بيروت– المكتبة العلمية  ،هـ٧٧٠  الحموي تالفيومي

  بكر عبد اهللا بن محمد بن أبي شيبة العبسي الكـوفي       يبأل،  رواآلثا األحاديث في المصنَّف •
 .هـ١٤٠٩ ،، الطبعة األولى الرياض - الرشد مكتبة، كمال الحوت: ، تحقيقهـ٢٣٥ت 

 بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميـري          يبأل،   ومعه جامع معمر بن راشد     المصنف •
 – المكتـب اإلسـالمي      حبيب الرحمن األعظمـي،   : هـ، تحقيق ٢١١اليماني الصنعاني،   

 .هـ١٤٠٣بيروت الطبعة الثانية 

هـ، ٨٥٢المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية، البن حجر أحمد بن علي العسقالني ت              •
 .هـ١٤١٩سعد الشثري، دار العاصمة، دار الغيث، الطبعة األولى . د: تنسيق

، حلب – العلمية بعةالمط،  هـ٣٨٨ ت الخطابي محمد بن حمد سليمان  ألبي السنن، معالم •
 .م١٩٣٢ - هـ ١٣٥١ األولى: الطبعة

ـ ٣٤٠ المعجم البن األعرابي أحمد بن محمد بن زياد ت         • عبـد المحـسن    : ، تحقيـق  هـ
 .م١٩٩٧ -هـ١٤١٨الرياض، الطبعة األولى، -الحسيني، دار ابن الجوزي



 ٥٥٥

طـارق   : هـ، تحقيـق   ٣٦٠المعجم األوسط، ألبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني ت           •
 . هـ١٤١٥ القاهرة، -وض اهللا وعبد المحسن بن إبراهيم الحسيني، دار الحرمينع

، بيـروت  صادر، دار،  هـ٦٢٦  ت معجم البلدان، ياقوت بن عبد اهللا الحموي أبو عبد اهللا          •
 .م١٩٧٧هـ، ١٣٩٧الطبعة األولى 

. د: ، تحقيق هـ٤٠٢ ت الصيداوي جميعبن   أحمد بن محمد الحسين ، ألبي الشيوخ معجم •
: الطبعـة ،  طرابلس ، بيروت - اإليمان دار ، الرسالة مؤسسة،  تدمري السالم عبد عمر

 .هـ ١٤٠٥ األولى،

 ت عـساكر  بـابن  المعـروف  اهللا هبـة  بن الحسن بن علي القاسم ، ألبي الشيوخ معجم •
 ١٤٢١األولى: الطبعة،  دمشق – البشائر دار،  الدين تقي وفاء الدكتورة: ، تحقيق هـ٥٧١
 .م ٢٠٠٠-هـ

 صالح: ، تحقيق هـ٣٥١: ت البغدادي قانع بن الباقي عبد الحسين ، ألبي الصحابة ممعج •
 .هـ١٤١٨ األولى،: الطبعة، المنورة المدينة - األثرية الغرباء مكتبة، المصراتي سالم بن

 األمين محمد: ، تحقيق هـ٣١٧ ت البغوي محمد بن اهللا عبد القاسم ، ألبي الصحابة معجم •
 .م ٢٠٠٠ - هـ ١٤٢١ ، األولى : لطبعة، الكويت – البيان دار مكتبة، الجكني محمد بن

 هـ،  ٣٦٠، ألبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني ت         )الروض الداني ( المعجم الصغير    •
 عمان،  - بيروت، دار عمار   -محمد شكور محمد الحاج أمرير، المكتب اإلسالمي      : تحقيق

 .م١٩٨٥-هـ١٤٠٥الطبعة األولى، 

ان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي، أبو القاسم الطبرانـي            المعجم الكبير، سليم   •
 القاهرة، الطبعـة    –المجيد السلفي، مكتبة ابن تيمية       حمدي بن عبد  : تحقيقهـ،  ٣٦٠ت  

 .الثانية 

مقاييس اللغة، ألبي الحسين أحمد بن فـارس بـن زكريـاء القَزوينـي الـرازي،                معجم   •
ـ ١٣٩٩ بيـروت،    - هارون، دار الفكـر    عبد السالم محمد  : هـ، تحقيق   ٣٩٥ت  - هـ

 . م١٩٧٩

 المعروف المقدسي طاهر بن محمد الفضل ، ألبي الموضوعة األحاديث في التذكرة معرفة •
 الثقافية الكتب مؤسسة،  حيدر أحمد الدين عماد الشيخ: ، تحقيق هـ٥٠٧ ت القيسراني بابن

 .م١٩٨٥ - هـ ١٤٠٦ األولى،: الطبعة، بيروت –

 هــ،   ٢٦١ الحسن أحمد بن عبد اهللا بن صالح العجلي الكـوفي ت             يب أل معرفة الثقات،  •
 المدينة المنورة، الطبعة األولـى،      -عبد العليم عبد العظيم البستوي، مكتبة الدار        : تحقيق
 .م١٩٨٥ هـ ١٤٠٥



 ٥٥٦

: هـ، تحقيـق  ٤٥٨معرفة السنن واآلثار، ألبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي ت              •
 – كراتشي بباكستان، دار الوعي      - جامعة الدراسات اإلسالمية     عبد المعطي أمين قلعجي،   

 .م١٩٩١- هـ١٤١٢ دمشق، الطبعة األولى –حلب، دار قتيبة 

 وعلق له وقدم حققه، هـ٣٩٥ ت إسحاق بن محمد اهللا عبد أبو، منده البن الصحابة معرفة •
 األولى، :الطبعة،  المتحدة العربية اإلمارات جامعة مطبوعات،  صبري حسن عامر: عليه

 .م ٢٠٠٥ - هـ ١٤٢٦

 نعيم أحمد بن عبد اهللا بن أحمد بن إسحاق بن موسى بـن مهـران   يمعرفة الصحابة، ألب  •
 –عادل بن يوسـف العـزازي، دار الـوطن للنـشر            : هـ، تحقيق ٤٣٠األصبهاني ت   

 . م١٩٩٨ هـ ١٤١٩الرياض،الطبعة األولى 

أكرم ضياء العمري،   : تحقيقهـ،  ٢٧٧والتاريخ، ألبي يوسف يعقوب الفسوي ت        المعرفة •
 .م ١٩٨١ -هـ ١٤٠١بيروت، الطبعة الثانية، -نشر مؤسسة الرسالة

ـ ٧٤٨ ت الذهبي اهللا عبد أبو الدين شمس، ل المحدثين طبقات في المعين • . د: ، تحقيـق  هـ
 .هـ ١٤٠٤ األولى،: الطبعةن، األرد – عمان - الفرقان دار، سعيد الرحيم عبد همام

مارسـدن  : هـ، تحقيـق  ٢٠٧ محمد بن عمر بن واقد الواقدي ت         المغازي، ألبي عبد اهللا    •
 .بيروت-جونس، مكتبة عالم الكتب

 بـدر  أحمـد  بن محمود محمد ، ألبي اآلثار معاني رجال أسامي شرح في األخيار مغاني •
 العلمية، الكتب دار،  إسماعيل حسن محمد حسن محمد: تحقيق،  هـ٨٥٥ ت العينى الدين

 .م ٢٠٠٦ - هـ ١٤٢٧ ألولى،ا: الطبعة، لبنان – بيروت

نور الدين عتـر، دار     : هـ، تحقيق ٧٤٨المغني في الضعفاء، لمحمد بن أحمد الذهبي ت          •
 .سوريا-الفكر

، ألبي عمـرو عثمـان بـن عبـد الـرحمن            "علوم الحديث "مقدمة ابن الصالح المسمى      •
 الفكـر  دار سـوريا،  -الفكـر  دار ،عتر الدين نور:  تحقيق  هـ، ٦٤٣الشَّهرزورِي، ت   

 .م١٩٨٦ - هـ١٤٠٦، بيروت – المعاصر

ـ ٢٨١ ت الـدنيا  أبـي  بابن المعروف محمد بن اهللا عبد بكر ، ألبي األخالق مكارم • ، هـ
  .القاهرة – القرآن مكتبة، إبراهيم السيد مجدي: تحقيق

 الجـابر  عبـد  أيمن :تحقيق، هـ٣٢٧أبي بكر محمد بن جعفر  مكارم األخالق للخرائطي  •
 .م ١٩٩٩ - هـ ١٤١٩ األولى،: الطبعة، القاهرة العربية، اقاآلف دار، البحيري

 ت الجوزية قيم ابن الدين شمس بكر أبي بن محمد، ل والضعيف الصحيح في المنيف المنار •
: الطبعـة ،  حلـب  اإلسـالمية،  المطبوعات مكتبة،  غدة أبو الفتاح عبد: ، تحقيق هـ٧٥١

 .م١٩٧٠-هـ١٣٩٠ األولى،



 ٥٥٧

ـ ٢٤٩ ت   عبد بن حميد  ، ل المنتخب من مسند عبد بن حميد      • مـصطفى بـن    : ، تحقيـق  هـ
 .م١٩٨٨ - هـ١٤٠٨ األولى،: الطبعةمكتبة النهضة العربية،  ، عالم الكتب،العدوي

  ت النيـسابوري   محمد عبد اهللا بن علي بـن الجـارود         يب، أل المنتقى من السنن المسندة    •
الطبعـة   ، بيـروت  – مؤسسة الكتاب الثقافيـة      ،عبداهللا عمر البارودي  :  تحقيق ،هـ٣٠٧

 .١٩٨٨ – ١٤٠٨األولى، 

 عبد: ، تحقيق هـ٣٥١ ت السجستاني أحمد بن دعلَج محمد ، ألبي المقلين مسند من المنتقى •
 .هـ١٤٠٥ األولى،: الطبعة، الكويت – األقصى دار مكتبة، الجديع يوسف بن اهللا

، هـ٧٤٨ ت الذهبي اهللا عبد أبو الدين شمس، ل الحديث صالح أو موثوق وهو فيه تكلم من •
 .م ٢٠٠٥ - هـ١٤٢٦ األولي: الطبعة، الرحيلي اهللا ضيف بن اهللا عبد: تحقيق

، حنبل بن محمد بن أحمد اهللا عبد أبا األثرم هانئ بن محمد بن أحمد بكر أبي سؤاالت من •
. د: ، تحقيق هـ٢٤١ ت الشيباني أسد بن هالل بن حنبل بن محمد بن أحمد اهللا عبد ألبي
ـ ١٤٢٥ األولـى، : الطبعة،  بيروت – اإلسالمية ئرالبشا دار،  صبري حسن عامر  - هـ

  .م٢٠٠٤

 يحيى زكريا ، ألبي )رواية أبي خالد الدقاق   (الرجال في معين بن يحيى زكريا أبي كالم من •
 .دمشق – للتراث المأمون دار ف،سي نور محمد أحمد. د: ، تحقيقهـ٢٣٣ت معين بن

مسعود بن النعمان    بن مهدي بن   الحسن علي بن عمر بن أحمد        يب، أل المؤتلف والمختلف  •
دار ،  موفق عبد اهللا بـن عبـد القـادر        : ، تحقيق هـ٣٨٥ ت بن دينار البغدادي الدارقطني   

 .١٩٨٦ – ١٤٠٦ الطبعة األولى بيروت -الغرب اإلسالمي

ـ ٤٦٣ ت البغدادي الخطيب علي بن أحمد ، ألبي بكر  والتفريق الجمع أوهام موضح • ، هـ
 .هـ١٤٠٧ األولى،: الطبعة، بيروت – المعرفة دار ،يقلعج أمين المعطي عبد. د: تحقيق

 ضـبط ،  هـ٥٩٧ ت الجوزي محمد بن علي بن الرحمن عبد الدين جمالل ،الموضوعات •
 السلفية المكتبة صاحب المحسن عبد محمد، دار   عثمان محمد الرحمن عبد: وتحقيق وتقديم

 .م ١٩٦٦ - هـ ١٣٨٦ األولى: الطبعة، المنورة المدينة-

 –محمد األعظمي، مؤسسة الشيخ زايد      : هـ، تحقيق ١٧٩إلمام مالك بن أنس ت      الموطأ، ل  •
 .م ٢٠٠٤ - هـ ١٤٢٥ األولى،: الطبعة، الدوحة

ميزان االعتدال، شمس الدين أبو عبد اهللا محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايماز الـذهبي ت               •
، لبنـان  – بيروت والنشر، للطباعة المعرفة دار ،البجاوي محمد علي: تحقيق هـ،٧٤٨

 .م ١٩٦٣ - هـ ١٣٨٢ األولى،: الطبعة



 ٥٥٨

 بهـادر  بـن  اهللا عبـد  بن محمد الدين بدر اهللا عبد ألبي،  الصالح ابن مقدمة على النكت •
 – الـسلف  أضـواء ،  فريج بال محمد بن العابدين زين. د: ، تحقيق هـ٧٩٤  ت الزركشي
 .م١٩٩٨ - هـ١٤١٩ األولى،: الطبعة،الرياض

، هـ٨٢١ ت القلقشندي علي بن أحمد العباس ، ألبي العرب سابأن معرفة في األرب نهاية •
ـ  ١٤٠٠ الثانيـة، :الطبعة،  بيروت اللبنانين، الكتاب دار،  اإلبياري إبراهيم: تحقيق  - هـ
 .م١٩٨٠

النهاية في غريب الحديث واألثر، لمجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري ابن  •
 محمود محمـد الطنـاحي، المكتبـة        - يالزاوطاهر أحمد   : ، تحقيق هـ٦٠٦ ت   األثير

 .م١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩العلمية، بيروت، 

ـ ١٢٥٠ ت الـشوكاني  اهللا عبد بن محمد بن علي بن محمد، ل األوطار نيل • : تحقيـق ،  هـ
  .م١٩٩٣ - هـ١٤١٣ األولى،: الطبعة، مصر الحديث، دار، الصبابطي الدين عصام

، هـ٢٨١ ت الدنيا أبي بابن المعروف اديالبغد محمد بن اهللا عبد بكر ، ألبي والحزن الهم •
 .م١٩٩١ - هـ١٤١٢ األولى،: الطبعة، القاهرة – السالم دار، السيد فتحي مجدي: تحقيق

 وتركـي  األرنـاؤوط  أحمد: ، تحقيق هـ٧٦٤ ت الصفدي الدين صالح، ل بالوفيات الوافي •
 .م٢٠٠٠ -هـ١٤٢٠، بيروت – التراث إحياء دار، مصطفى

، تحقيق  هـ٢٨١ ت الدنيا أبي بابن المعروف البغدادي محمد بن اهللا عبد بكر ، ألبي اليقين •
 .اإلسالمية البشائر دار، السورس محمد ياسين :وتعليق

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ٥٥٩

 
    ....فهرس املوضوعاتفهرس املوضوعاتفهرس املوضوعاتفهرس املوضوعات: : : : ًًًًخامساخامساخامساخامسا

    
    
    

 

 الصفحةالموضوع                                                  

 أ                اإلهداء                                        

 بالشكر                                                        

 جالمقدمة                                                      

 دأهمية الموضوع وبواعث اختياره                            

 د              أهداف البحث                                   

 دمنهج البحث وطبيعة عمل الباحث فيه                        

 و الدراسات السابقة              

 ز خطة البحث        

العـين مـع    "األحاديث الواردة من بـاب      : الفصل األول 
"                                       العين مع الطاء"حتى نهاية باب " السين

١ 

 ٢ باب العين مع السين: المبحث األول

 ٦٢ .باب العين مع الشين:  المبحث الثاني

 ١٣٢ .باب العين مع الصاد:  المبحث الثالث

 ١٩٩ . باب العين مع الضاد:رابعالمبحث ال
 ٢٤٧ . باب العين مع الطاء:خامسالمبحث ال

"  لظاءالعين مع ا"األحاديث الواردة من باب : الفصل الثاني
 "  العين مع الكاف"حتى نهاية باب 

٢٨٨ 

 ٢٨٩ .باب العين مع الظاء: المبحث األول
 ٣٠٢ .باب العين مع الفاء: المبحث الثاني

 ٣٥٧ .باب العين مع القاف: المبحث الثالث

 ٤٨٢ .باب العين مع الكاف: المبحث الرابع

 ٥٠٧ الخاتمة                          

 ٥٠٧                          أهم النتائج  

 ٥٠٨ التوصيات                          

 ٥٠٩ الفهارس               

 
 



 ٥٦٠

 
    امللخصامللخصامللخصامللخص

    
 

الحمد هللا رب العالمين، والصالة والسالم على سيد األنبياء والمرسلين، وعلى آلـه وصـحبه               
 :أجمعين، وبعد

" حديث واألثر البن األثير تخريج ودراسةأحاديث كتاب النهاية في غريب ال: "هذا بحث بعنوان
 مـع   عـين ال"وقد قمت في هذا البحث بدراسة األحاديث الواردة في هذا الكتاب من بداية باب               

 :، وتوصلت من خالل الدراسة إلى النتائج التالية"كاف مع العينال"حتى نهاية باب " سينال
 

 .)٧٩(عدد األحاديث التي وردت في الصحيحين أو في أحدهما  .١

 ).٤٩(عدد األحاديث الصحيحة خارج الصحيحين  .٢

 ).٢١(عدد األحاديث الحسنة  .٣

 ).٧٥(عدد األحاديث الضعيفة  .٤

 ).١٦(عدد األحاديث الضعيفة جدا والموضوعة  .٥

 ).١٢(عدد األحاديث التي لم يعثر الباحث على تخريج لها  .٦

 ).٢٠(عدد األحاديث المكررة  .٧
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The Abstract 
 

Praise be to Allah, Lord of the Worlds, and prayers and peace be 

upon Ashraf senders, his family and companions, and after: 

The title of this thesis is " Hadiths of Al Nihaya Book, in strange 

hadith and Al Athar to Ibn Al Atheer" In this thesis, I studied the 

Hadiths in this book from "AL EIN  WITH AL SEEN " till the end of " 

AL AL EIN WITH AL KAF", the final result in this thesis are: 

١-  The number of hadiths that are in Al-Bukhary and Moslim or 

one of them (٧٩). 

٢- The number of  right hadiths which are not find in Al-Bukhary 

and Moslim (٤٩). 

٣- The number of hadiths which are good (٢١). 

٤- The number of hadiths which are weak (٧٥). 

٥- The number of hadiths which are very weak (١٦). 

٦-The number of hadiths which are not find (١٢). 

٧- The number of hadiths which are repeated (٢٠). 

 
And thank Allah the lord of the worlds. 

 
 

 

 
 
 
 

 




