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شكر و تقدير
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ِوإذ تـأذن ربكـم لـئن شـكرتم ألزيـدنكم ولـئن كفـرتم إن عـذايب : [ًانطالقا من قول اهللا تعـاىل َ َ َ ُّ ََّ َِ ِْ ْ ْ ْ ْ ْ َُ َ َ ُ ََ َِ َِ َ َّ ُْ َّ َ ُِ َ َ
ِلشدي َ  . وإنا واهللا نريد الزيادة، ونسأل اهللا تعاىل أن نكون من الشاكرين)١(]ٌدَ

ّوملـا كـان الـشكر حقـا ال بـد مـن أدائـه، ودينـا ال بـد مـن قـضائه، فـإين أتوجـه بالـشكر اجلزيــل  ُّ ًُ  ّ
ًالـذي تفـضل أوال باملوافقـة عـىل ، و - حفظه اهللا – نعيم أسعد الصفدي:  الدكتورللمرشف الفاضل

ًىل إعداد هذه األطروحة، والذي عايـشني مجيـع مراحلهـا خطـوة خطـوة، وقرأهـا حرفـا اإلرشاف ع ً ً
ّحرفا، يوجه ويسدد ، ينصح ويرشد، وجتشم تعب البحث معي، وبذل من وقته النفـيس ُ ُّ ُ ُ ُ ُ ّ ، و أعطـاين ً

ّمن جهده وعلمه ما ال جيازيه عليه إال ربه جل وعال، فجزاه اهللا عني وعن هـذا البحـث وعـن علـوم ُّ 
 .السنة خري اجلزاء، وأوىف له العطاء، وحقق له الرجاء

 – نافـذ حـسني محـاد: ًوال يزال الشكر موصوال للـشيخني الكـريمني فـضيلة األسـتاذ الـدكتور
ّ، حيـث تكرمـا بمناقـشة - حفظـه اهللا–نزار عبد القـادر ريـان :، وفضيلة األستاذ الدكتور-حفظه اهللا

 .قراءهتا، جزامها اهللا عني خري اجلزاءّهذه الرسالة، وتكلفا التعب والنصب ب
 هنـارهم،  اجلامعة اإلسالمية والعاملني فيها، الذين يواصـلونً أيضاكام أخص بالشكر والتقدير

 .- أدامه اهللا وحفظه من كل مكروه–ْويسهرون ليلهم من أجل إعالء منارة هذا الطود الشامخ 
ِرضيت حيـاة طالـب العلـم لة، التي  والديت الكريمة، وزوجتي الفاضوال أستجيز إغفال شكر ِ

ّ بحلوها ومرها–  .ً اهللا خرياافصربت واحتسبت جزاه  برضائرها الكثريات من الكتب،-ُ
أسـأل ووال يفوتني أن أسجل رسالة شكر وامتنان، لكل من ساهم يف إنجـاح هـذا العمـل، 

 .ير وباإلجابة جديرًاهللا العيل العظيم أن جيزل هلم مجيعا املثوبة والعطاء إنه عىل كل يشء قد

                                                                                       
 .٧سورة إبراهيم آية   )١(
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إن احلمد هللا نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ باهللا من رشور أنفسنا ومـن سـيئات أعاملنـا مـن 
هيده اهللا فال مضل له ومن يضلل فال هادي له وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال رشيك له وأن حممـدا 

 .عبده ورسوله
 :أما بعد

بعثـه اهللا سـبحانه وتعـاىل بلـسان ، أرسل صـىل اهللا عليـه وسـلملقد أعز اهللا هذه األمة بخري نبي 
وقد تكفل اهللا عز وجل بحفظ هذا الدين وسخر له العلامء الذين بذلوا كـل مـا بوسـعهم ، عريب مبني
وقـد ، ولينقحوه مما شابه من كـالم الوضـاعني والكـذابني، ليذودوا عن حياض هذا الدين، من جهد

م التــي أفنــوا مــن أجلهــا الفــضل الكبــري واجلهــد الواضــح يف مؤلفــاهتكــان هلــؤالء العلــامء اجلهابــذة 
 .أعامرهم

والتـي مـن ضـمنها جمـال اللغـة ، ومن هؤالء العلامء الذين متيزوا يف هذا العلم يف معظم جماالته
 يبلبيـان مـراد النبـي صـىل اهللا عليـه وسـلم مـن حديثـه؛ اإلمـام اجلليـل جمـد الـدين أ، وغريب اللفـظ
النهايـة يف ": يف كتابـه، )هــ٦٠٦(املتوىف سـنة ، رك بن حممد بن األثري اجلزري رمحه اهللالسعادات املبا

 ."غريب احلديث واألثر
، فلـسطني، غـزة، لذا فقد اتفق طالب قـسم احلـديث الـرشيف وعلومـه يف اجلامعـة اإلسـالمية

هـذا الكتـاب التـي وردت يف ، عـىل دراسـة األحاديـث املرفوعـة ، وبتوجيه من أساتذة القسم الكـرام
 أحاديـث كتـاب النهايـة يف ":واحلكم عىل أسانيدها حتى يتم بيان الصحيح مـن غـريه، حتـت عنـوان

 الباحــث يف هــذا البحــث بدراســة قــد قــام و"غريــب احلــديث واألثــر البــن األثــري ختــريج ودراســة
زة مـع اهلمـ" حتـى هنايـة بـاب "اهلمـزة مـع البـاء"األحاديث الواردة يف هذا الكتاب من بداية بـاب 

 ."الشني
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 علـم غريـب احلـديث،   بكتابـة مقدمـة ومبحـث حـول- عـىل مـا سـبقً زيـادة-ًأيـضا  وقد قـام
 .دراسة منهجه يف كتاب النهاية مع ؤلف ابن األثري امل وكذلك

 
  : أهمية الموضوع وبواعث اختياره

 . املكانة العلمية لكتاب النهاية البن األثري يف بيان ألفاظ احلديث النبوي .١
 .ا الكتاب مل خيدم من قبل اخلدمة احلديثيةإن هذ .٢
إن كتاب النهاية البن األثري اشتمل عـىل عـدد كبـري مـن األحاديـث النبويـة الـرشيفة  .٣

 .والتي بحاجة إىل دراسة ومتحيص
إن خدمة هذا الكتاب من الناحية احلديثية سيفتح املجـال خلدمـة بـاقي كتـب غريـب  .٤

 .احلديث واألثر
 .ث بكتب غريب احلديثمل تعهد عناية أهل احلدي .٥
احتواء كتاب ابن األثري كغريه من كتب اللغـة عـىل أحاديـث ال أصـل هلـا فالبـد مـن  .٦

 . دراستها وبياهنا للناس
  :أهداف البحث

 .ختريج أحاديث ابن األثري من كتب السنة ودراسة أسانيدها .١
 .بيان مكانة كتاب ابن األثري بني كتب اللغة .٢
 .ديثية وخدمة السنة املرشفةاإلسهام يف إخراج املوسوعات احل .٣
 .معرفة األحاديث املقبولة من املردودة .٤
ليسهل عىل الباحثني الرجـوع إليهـا ، تقديم مادة علمية حمققة جمموعة يف مرجع واحد .٥

 .واالستشهاد هبا
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  :عمله فيهمنهج البحث وطبيعة 
 :املنهج يف الرتتيب: ًأوال
 .ها حسب ترتيب كتاب ابن األثري الباحث برتتيب األحاديث التي سيقوم بدراستقام .١
ً الباحث برتقيم األحاديث ترقيام تسلسلياقام .٢ ً. 
 الباحث بكتابة نص ابن األثـري الـذي حيتـوي عـىل فقد قام: بالنسبة لطريقة ترتيب البحث  .٣

 التـي تـرد يف أقـدم مـصدر روايـةالعتمـد اًاحلديث املرفوع كامال يف بداية العمل، ومن ثـم 
قـد ، وه، واحلكـم عـىل إسـناد رجال اإلسنادن ثم التخريج، ودراسة، ومُيذكر فيه احلديث

 .وغريها الباحث باستخدام احلاشية للعزو وتفسري بعض األلفاظ الغريبة قام
إذا كان احلديث يف سنن أيب داود أو الرتمذي أو النسائي أو ابن ماجـه فـإن الباحـث قدمـه  .٤

 .اتَيف التخريج، ثم بدأ بذكر املصادر مرتبة حسب الوفي
ًإذا تكرر احلديث فإن الباحث مل جيعل له رقام مستقال بل جيعـل لـه رمـز  .٥ للداللـة عـىل (*) ً

 .تكراره
 :املنهج يف ختريج األحاديث: ًثانيا
أمـا إن كـان يف ،  بتخرجيـه مـنهام الباحـثىاكتفـأو أحدمها ، إذا كان احلديث يف الصحيحني .١

 . من كتب السنةع الباحث يف خترجيهّغريمها فتوس
 .ً، وقد يذكر الشاهد أحيانا الباحث بدراسة سندهىكتفا ًحاد احلديث صحيإذا كان إسنا .٢
سـواء كـان ،  لـهٍم الباحـث بالبحـث عـن جـابرقـا، ًإذا كان احلديث ضعيفا وحيتاج إىل تقوية .٣

 .ًاجلابر متابعة أو شاهدا
ان خترجيه فـيام م بالعزو ملكاوق،  الباحث بتخريج احلديث املكرر يف أول مكان يرد فيهىكتفا .٤

 .بعد
 ."ٍ مل أعثر عىل ختريج له": بالقولىكتفا إليها الباحث التي مل يصلبالنسبة لألحاديث  .٥
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 :املنهج يف الرتمجة للرواة واحلكم عليهم: ًالثثا
إن مل  والطبقـة، وتـاريخ الوفـاة، والنسب، والكنية،  الباحث بالرتمجة للرواة بذكر االسمقام .١

 .)٢( رمحه اهللا يف التقريب طبقات احلافظ ابن حجر يف ذلكًتمدا معة، يوجد تاريخ الوفا
 مـن كتـب لغـري املـشاهري مـنهم بالرتمجـة ، واكتفـى الباحـثبالنسبة للصحابة فكلهم عدول .٢

 . اخلاصة هبمالصحابة
 يرتجم له ، أمـا إذا كـان الـراوي فإن الباحث مل ًإذا كان الراوي متفقا عىل توثيقه أو تضعيفه  .٣

 .بني خالصة القول فيهه ترمجة موسعة، ولجم فرتًخمتلفا فيه 
ُترجم الباحث للراوي يف أول موضع ذكر فيه، ويف حالـة التكـرار اكتفـى الباحـث بالرتمجـة  .٤ ٍ

 مـع اإلشـارة إىل خالصـة - وحييـل عـىل موضـع الرتمجـة-األوىل، ثم بني أنه سـبقت ترمجتـه
                                                                                       

 :قات وأما الطب":  فقال٣١-٣٠ ص  تقريب التهذيب كتابهوقد ذكرها رمحه اهللا يف مقدمة  )٢(
 . الصحابة ، عىل اختالف مراتبهم ، ومتييز من ليس له منهم إال جمرد الرؤية من غريه : فاألوىل 
 . طبقة كبار التابعني ، كابن املسيب ، فإن كان خمرضما رصحت بذلك :   الثانية 
 . الطبقة الوسطى من التابعني ، كاحلسن وابن سريين :   الثالثة 

 . جل روايتهم عن كبار التابعني ، كالزهري وقتادة طبقة تليها ، :   الرابعة 
 . الطبقة الصغرى منهم، الذين رأوا الواحد واالثنني، ومل يثبت لبعضهم السامع من الصحابة، كاألعمش:   اخلامسة 

 . طبقة عارصوا اخلامسة ، لكن مل يثبت هلم لقاء أحد من الصحابة ، كابن جريج :   السادسة 
 . تباع التابعني ، كاملك والثوري كبار أ:   السابعة 

 . الطبقة الوسطى منهم ، كابن عيينة وابن علية :   الثامنة 
 . كيزيد بن هارون، والشافعي ، وأيب داود الطياليس،  وعبد الرزاق : الطبقة الصغرى من أتباع التابعني :   التاسعة 
 . بعني ، كأمحد بن حنبل كبار اآلخذين عن تبع األتباع ، ممن مل يلق التا:   العارشة 

 . الطبقة الوسطى من ذلك ، كالذهيل والبخاري :   احلادية عرشة 
 .صغار اآلخذين عن تبع األتباع ، كالرتمذي :   الطبقة الثانية عرشة

  إىل آخـرفهم قبل املائة، وإن كـان مـن الثالثـة : ذكرت وفاة من عرفت سنة وفاته منهم ، فإن كان من األوىل والثانيةو 
 .فهم بعد املائتني: فهم بعد املائة ، وإن كان من التاسعة إىل آخر الطبقات : لثامنة ا
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 .القول فيه
 :املنهج يف احلكم عىل األسانيد: ًارابع
فـإن ، واحلكـم عليـه، ومـن ثـم دراسـته، لباحث باعتامد إسناد أقرب األلفاظ للحـديث اقام .١

ًكان صحيحا اكتفى بدراسته وحده، أما إن كـان ضـعيفا   الباحـث بدراسـة أسـانيد فقـد قـامً
 .أخرى قد تثبت صحة احلديث أو حسنه وإال يبقى عىل ضعفه

 .ام خالفهم، وربنس الباحث بأقوال العلامء يف احلكم عىل احلديثاستأ .٢
 .احلكم عىل احلديث يكون من خالل رشائط القبول والرد املقررة يف كتب املصطلح .٣

 :املنهج يف األماكن والبلدان: ًاخامس
 . الباحث بالتعريف باألماكن والبلدان من خالل كتب البلدانقام  
 :املنهج يف اللغة وغريب اللفظ: اًسادس
 .الرشوح ب غريب احلديث ومن كتب م الباحث بتفسري األلفاظ الغريبة من كتقا
 :املنهج يف التوثيق: ًابعسا
 الباحث بذكر املعلومات املتعلقة باملراجع من ناحية االسم واملؤلف والطبعة ودار النرش ىكتفا

 الباحـث ىكتفـقـد ايف قائمة املصادر واملراجع، لعدم إثقال احلوايش بذلك، أما يف احلاشـية الـسفلية ف
 أما الكتب الستة فـإن الباحـث وثـق أحاديثهـا بالكتـاب والبـاب ورقـم احلـديث بذكر ما يدل عليه ،

 ."رقم"فقط، ورمز لرقم احلديث بلفظ
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  :خطة الدراسة
 .ٍّقسم الباحث اخلطة إىل قسم نظري و آخر تطبيقي وخامتة

  
  القسم النظري: ًأوال

 : ويشتمل عىل متهيد وفصلني 
 :التمهيد

 :وفيه مبحثان
 )ًلغة واصطالحا ( تعريف الغريب  : املبحث األول
 نشأة التأليف يف غريب احلديث وتطوره واملؤلفات فيه: املبحث الثاين 

ًأوال  .لكتب املؤلفة عىل املسانيدا: ّ
 .الكتب املؤلفة عىل حروف املعجم: ًثانيا
 .الكتب املؤلفة عىل األبواب الفقهية: ًثالثا
 .املصنفاتالكتب املؤلفة اخلاصة بغريب بعض : ًرابعا

 .الكتب املصنفة بغريب بعض األحاديث:ًخامسا
 

 ترمجة ابن األثري: الفصل األول 
 : مباحثتةوفيه س

 دراسة موجزة عن عرصه: املبحث األول 
 :مطلبانوفيه 

 .من الناحية السياسية: ولاملطلب األ
 .من الناحية العلمية: املطلب الثاين

 .اسمه ونسبه وكنيته: املبحث الثاين 
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  .مولده ونشأته وأرسته العلمية وطلبه للعلم : حث الثالث املب
 .شيوخه وتالميذه: املبحث الرابع 

 .مؤلفاته : املبحث اخلامس 
 . رمحه اهللامرضه ووفاته: املبحث السادس 

 
 التعريف بكتاب النهاية يف غريب احلديث البن األثري: الفصل الثاين 

 :وفيه ثالثة مباحث
 .ريفية عن الكتابنبذة تع: املبحث األول

 : مطالبأربعةوفيه 
 .تأريخ تأليف الكتاب: املطلب األول
 .سبب تأليف الكتاب: املطلب الثاين
 .مصادر املصنف يف الكتاب: املطلب الثالث
 .طبعات الكتاب وخمطوطاته: املطلب الرابع

 اهتامم العلامء بالكتاب :املبحث الثاين
 : مطالب ستةوفيه

 .امء عنهنقل العل: املطلب األول
 .رشوح الكتاب: املطلب الثاين
 .ذيول الكتاب: املطلب الثالث
 .منظومات الكتاب: املطلب الرابع

 .خمترصات الكتاب: املطلب اخلامس
 .العلمية والدراسات املعارصة اخلاصة بكتاب النهاية الرسائل: املطلب السادس
 .حلديثمنهج ابن األثري يف كتابه النهاية يف غريب ا: املبحث الثالث
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ثانيا
ً

  القسم التطبيقي : 
  "أشا  "إلى كلمة " أبب " وهو تخريج ودراسة األحاديث المقررة من كلمة 

 :وفيه أربعة فصول
 :وفيه ثالثة مباحث:الفصل األول

 .اهلمزة مع الباء: املبحث األول
 .اهلمزة مع التاء: املبحث الثاين
 .اهلمزة مع الثاء: املبحث الثالث

 :ه ثالثة مباحثوفي:الفصل الثاين
 .اهلمزة مع اجليم: املبحث األول
 .اهلمزة مع احلاء: املبحث الثاين
 .اهلمزة مع اخلاء: املبحث الثالث

 :وفيه ثالثة مباحث:الفصل الثالث
 .اهلمزة مع الدال: املبحث األول
 .اهلمزة مع الذال: املبحث الثاين
 .اهلمزة مع الراء: املبحث الثالث

 :ثة مباحثوفيه ثال:الفصل الرابع
 .اهلمزة مع الزاي: املبحث األول
 .اهلمزة مع السني: املبحث الثاين
 .اهلمزة مع الشني: املبحث الثالث
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ثالثا
ً

  .ّوفيها أهم النتائج والتوصيات التي توصل إليها الباحثاخلامتة : 
 

  :الفهارس العامة
 . فهرس اآليات القرآنية، واعتمد الباحث فيه رقم الصفحة-
 . األحاديث النبوية، واعتمد الباحث فيه رقم احلديث فهرس-
ًرواة املرتجم هلم جرحا وتعديال، واعتمد الباحث فيه رقم احلديث فهرس ال- ً. 
 . فهرس املصادر واملراجع-
 . فهرس املوضوعات-
 

ًوهذا أوان الرشوع يف املقصود، متوكال عىل الرب املعبود، سـائال املـوىل التوفيـق والـسداد، إنـه  ً
 .ّيل ذلك والقادر عليهو
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  القسم النظري: الًأو
  :ويشتمل على تمهيد وفصلين 
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  :التمهيد
  :وفيه مبحثان
  )لغة واصطالحاً ( تعريف الغريب : المبحث األول 
  نشأة التأليف في غريب الحديث وتطوره والمؤلفات فيه: المبحث الثاني 

 .سانيدالكتب المؤلفة على الم: أوالً
  .الكتب المؤلفة على حروف المعجم: ثانيا
 .الكتب المؤلفة على األبواب الفقهية: ثالثاً

 .الكتب المؤلفة الخاصة بغريب بعض المصنفات: رابعا
 .الكتب المصنفة بغريب بعض األحاديث:خامسا
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 ً واصطالحاًتعريف الغريب لغة: املبحث األول
 الغريب يف اللغة

 :ةّدِ عٍ واستعامالتٍ معان"غريب" لكلمة  أننيّغويّتأمل يف كالم اللمس املْيل
َّ وقـد غـرب عنـا يغـرب غربـا، وغـرب، ، هو الذهاب والتنحي عن النـاس" الغرب " ّجد أنيف ْ ُ ََ َ ْ ًَ َ َّ

ّوأغرب، وغربه وأغربه إذا نحـاه َّ َ ْوالغربـة والغـرب. ْ َْ ِ، واخلـرب املغـرب)١(النـوى والبعـد: َ ْ الـذي جـاء : ُ
ًيبا حادثا طريفاغر ً ً)٢( . 

ًوالغريب هو البعيد عن وطنه، وسمي الغراب غرابا لكونه مبعدا يف الذهاب، ًِ ُ ِّ ُُ :  ومن هذا البابُ
ُغروب الشمس، كأنه بعدها عن وجه األرض وأغـرب الرجـل . )٤(ُالغـامض:  والغريب من الكالم)٣(ُ

َوالشعرة الغريبة حدث يف الرأس مل . )٥(إذا جاء بيشء غريب ُيكن من قبـل، وأتـى يف كالمـه بالغريـب َ ْ
ِوغاية مغربة. ًإذا كان بعيدا عن الفهم ْ ْبعيدة الشأو: ُ ْ، والغرب)٦(َّ . شجر ال يثمر لتباعده من الثمـرات: َ

ِوأغرب الرجـل يف منطقـه ِ و مغـرب ومغـرب: َ َّإذا مل يبـق شـيئا إال تكلـم بـه، وشـأ ْ ُ ِّ َُ َ ٌ ْ ُْ َ َّ ً ِ، وغربـت )٧(بعيـد: ِ َ ُ َ
َمضت، وتكلم فأغربَغ: ُالكلمة َ ُْ َ َ َّ ْ  .جاء بغريب الكالم ونوادره: َ

ُوالغرب هو التامدي واللجاجة يف اليشء َّ ُ ْ ِوكف من غربك أي. )٨(َ ْ َ َّ ِمن حدتك: ُ  واستغرب . )٩(َِّ

                                                                                       
 .١/٦٣٩  البن منظورلسان العرب  )١(
 .١/٦٣٩  البن منظورلسان العرب  )٢(
 .٤/٤٢١  البن فارسمقاييس اللغة  )٣(
 .١/٦٤٠لسان العرب البن منظور   )٤(
 .١/٦٤٠لسان العرب البن منظور   )٥(
 .١/١٨٧لسان العرب البن منظور . أي بعيد اهلمة: ّد الشأوبعي  )٦(
 .٤/٤٢١مقاييس اللغة البن فارس   )٧(
 .٨/١١٢، هتذيب اللغة لألزهري ٤/٤٠٩العني للخليل بن أمحد : انظر  )٨(
 .٤/٤٢٠، مقاييس اللغة البن فارس ٨/١١٢  لألزهري، هتذيب اللغة٤/٤٠٩العني للخليل بن أمحد   )٩(
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ِإذا لج يف الضحك،: الرجل ِ َّ َّ ، اإلمعـان:  والتغريب )١(َّ واشتد ضحكه وأكثر منه حتى سال الدمعَ
ْويف لسانه غرب أي. )٢(أغرب إذا أمعن فيهاّوغرب يف األرض و َّحدة: َ ِ)٣( . 

َّمما تقدم يتبني أن داللة املادة تنحرص فيام ييل َّ : 
َّ وأحسب أن اشتقاق الغريب من هذا" :)٤(ابن دريدقال : ُالبعد. ١ ُ ْ، واملصدر الغربةَ ُ". 
َّاحلدة. ٢ ِ. 
ــة. ٣ ــل: ُّالطــروء واحلداث ــه رضب غر"وقــد ورد يف املث ْرضب ــك أن الغري، )٥ ("ائــب اإلبــلَ ــة َّوذل  ب

ًتزدحم عىل احلياض عند الورود، وصاحب احلوض يطردها ليحفظ املاء وفريا أمام إبله ُْ َ ُِ. 
ًوقد تكلم اإلمام اخلطايب يف مقدمة كتابه غريب احلديث كالما نفيسا يف معنى الغريب والغرابـة  ً

البعيد من الفهم، كالغريب مـن النـاس إنـام هـو  الغريب من الكالم إنام هو الغامض ":فقال رمحه اهللا
ُاغـرب عنـي، أي : البعيد عن الوطن، املنقطـع عـن األهـل، ومنـه قولـك للرجـل إذا نحيتـه وأقـصيته

ْابعد، ومن هذا قوهلم ٌنوى غربة، أي بعيدة، وشأو: ُ ًْ ِمغرب، وعنقاء مغرب َ ُ ّ ْأي جائية من بعد، وكـل : ُ ُ
ًغـرب الرجـل يغـرب غربـا: تلف يف املصادر، فيقالُهذا مأخوذ بعضه من بعض، وإنام خي َ َُ إذا تنحـى : َ

ُوذهب، وغرب غربة ًإذا انقطع عن أهله، وغربت الكلمة غرابة، وغربت الشمس غروبا: ُ َ ُ. 
 :ثم إن الغريب من الكالم يقال به عىل وجهني

ٍأن يراد به بعيد املعنى غامضه، ال يتناوله الفهم إال عن بعد ومعان: أحدمها ُ ُُ  .اة فكرُ
ّأن يراد به كالم من بعدت به الدار، ونأى به املحل من شواذ قبائل العرب: والوجه اآلخر ّ ُ ، فـإذا ُُ

وقعـت إلينـا الكلمـة مـن لغـاهتم اسـتغربناها، وإنـام هـي كـالم القـوم وبيـاهنم، وعـىل هـذا جـاء عـن 

                                                                                       
 .٢/٦٤٧ملجموعة من املؤلفني سيط املعجم الو  )١(
 .١/٦٤١  البن منظور لسان العرب  )٢(
 .١/٦٤١لسان العرب البن منظور   )٣(
 .١/٣٢١ مجهرة اللغة البن دريد  )٤(
 .٢/٢٦٠  للميداينجممع األمثال  )٥(
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 الغريـب أنـت هـو كـالم القـوم، إنـام: ٍأسألك عن حرف مـن الغريـب، فقـال: بعضهم، وقال له قائل
    .)١("وأمثالك من الدخالء فيه

 الغريب يف االصطالح
هو عبارة عام وقع يف متون األحاديث من األلفاظ الغامـضة، البعيـدة ":عرفه ابن الصالح بقوله
 .)٣ (، ووافقه عىل هذا النووي رمحه اهللا)٢("من الفهم، لقلة استعامهلا

ّالسخاويوقال  َ ُتون لقلة استعامله ودورانه، بحيـث يبعـد فهمـه، وال هو ما خيفى معناه من امل ":ّ ُ َ َ
 .)٤("يظهر إال بالتنقري عنه من كتب اللغة

ــى  َمــا خفــي معنــاه مــن متــون  ":يف االصــطالح هــو غريــب احلــديث ّوممــا ســبق يتبــني أن معن ِ َ
  ".غةاألحاديث، لقلة استعامله ودورانه عىل األلسنة، وال يظهر معناه إال بالتنقري عنه من كتب الل

ومعرفة غريـب ألفـاظ احلـديث مـن املهـامت املتعلقـة بفهـم احلـديث والعلـم والعمـل بـه ، ال "
ّ وهو مـن مهـامت الفـن، لتوقـف الـتلفظ ":، قال السخاوي)٥("بمعرفة صناعة اإلسناد ، وما يتعلق به َّ
 .)٦("  وتتأكد العناية به ملن يروي باملعنى،ًببعض األلفاظ فضال عن فهمها عليه

: لعز بـن عبـد الـسالم إىل أن رشح الغريـب واجـب، فقـال يف تقـسيمه املـشهور للبـدعوذهب ا
ُأحدها االشتغال بعلم النحو الذي يفهم به كالم اهللا وكالم رسـوله صـىل اهللا : وللبدع الواجبة أمثلة"

عليه وسلم، وذلك واجب ألن حفظ الرشيعة واجب، وال يتـأتى حفظهـا إال بمعرفـة ذلـك، ومـا ال 
 .جب إال به فهو واجبيتم الوا

                                                                                       
 .٧١-١/٧٠للخطايب غريب احلديث   )١(
 .٦٠ ص "علوم احلديث"مقدمة ابن الصالح املسمى   )٢(
 .١٨٢الب احلقائق إىل معرفة سنن خري اخلالئق للنووي ص إرشاد ط  )٣(
 .٣/٤١٢  للسخاويفتح املغيث  )٤(
 .٢/٤٦١- املطبوع مع الباعث احلثيث ألمحد شاكر-اختصار علوم احلديث البن كثري  )٥(
، وقد أكثـر الـسخاوي رمحـه اهللا يف ذكـر أمثلـة للغريـب ممـا مل نجـده ٤١٤-٣/٤١٢فتح املغيث للسخاوي   )٦(

 .٥٦٧-٢/٥٠٧ "الغاية يف رشح اهلداية يف علم الرواية"ه من أهل العلم بتوسعه، وذلك يف كتابه لغري
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  .)١("حفظ غريب الكتاب والسنة من اللغة: املثال الثاين
وال جيـوز تعمـد تغيـري املـتن بـالنقص ": وأشار ابن حجر إىل وجه احلاجة لرشح الغريب فقـال

، ثـم "واملرادف إال لعامل بام حييل املعاين ، فإن خفي املعنى احتيج إىل رشح الغريب  وبيان املشكل منه
 الكتـب) احتـيج إىل(بـأن كـان اللفـظ مـستعمال بقلـة  ) َىنْعَ املَيِفَخفإن  ( ":حلافظ قوله فقالرشح ا

 ً وإن كـان اللفـظ مـستعمال..... )٢(اب أبـى عبيـد القاسـم بـن سـالمَتـِكَك) رشح الغريـب (املصنفة يف
منهـا ، ) ملـشكلبيان ا و( األخبار  رشح معاين مدلوله دقة احتيج إىل الكتب املصنفة يف لكن يف؛بكثرة

  .)٣("م وابن عبد الرب وغريهاخلطايب  وي ذلك كالطحاووقد أكثر األئمة من التصانيف يف

ٌ وهـذا فـن عزيـز ":ونص أهل العلم عىل أمهيته دراسته، ورشف تعلمه، حتـى قـال ابـن األثـري ٌّ
َرشيف ال يوفق له إال السعداء ُُّ ّ ّهـل العلـم عامـة، ثـم ٌّ هو فن يقبح جهله بأ":وقال اإلمام النووي، )٤("ٌ

ّبأهل احلديث خاصة، واخلوض فيه ليس باهلني، فليتحر خائضه، وكان الـسلف يتثبتـون أشـد تثبـت  ّ
ُ وجاللـة قـدره، يـسأل عـن هَ مـع سـعة علمـ رمحـه اهللاوهذا اإلمام أمحد بـن حنبـل، )٥("يف تفسري ذلك

ٍحرف من غريب احلديث فيقول لـم يف قـول رسـول اهللا  سلوا أصحاب الغريب، فإين أكـره أن أتك":ْ
 .)٦("ّصىل اهللا عليه وسلم بالظن فأخطئ
اجلـار " قول رسول اهللا صىل اهللا عليـه وسـلمى ما معن: يا أبا سعيد":ُوسئل األصمعي رمحه اهللا

ن أ ولكـن العـرب تـزعم ،فـرس حـديث رسـول اهللا صـىل اهللا عليـه وسـلمأنـا ال أ : فقال"أحق بسقبه
َّالسقب اللزيق َ َّ")٧(. 

                                                                                       
 .٢/٣٣٧ّ للعز بن عبد السالم " قواعد اإلحكام يف إصالح األنام"القواعد الكربى املسمى بـ  )١(
 .٢٤ ص عنهسيأيت احلديث   )٢(
 .١٢٢- ١٢٠نزهة النظر رشح نخبة الفكر البن حجر ص   )٣(
 .١/٦النهاية يف غريب احلديث واألثر البن األثري   )٤(
  .١٨٢ إرشاد طالب احلقائق إىل معرفة سنن خري اخلالئق للنووي ص  )٥(
 .٢٧٢ ص مقدمة ابن الصالح ، ٤١٣العلل لإلمام أمحد رواية امليموين   )٦(
 .٢٧٢مقدمة ابن الصالح  ص   )٧(
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 .)١(نشأة التأليف يف غريب احلديث وتطوره واملؤلفات فيه:  الثايناملبحث
                                                                                       

 املتقدمني الذين أرخو تاريخ نـشأة الغريـب، ثـم العلامءول  هـ أ٣٨٨يعترب اإلمام اخلطايب ت : قال الباحث   )١(
ّ يف مقدمـة كتـابيهام يف غريـب احلـديث فـصوال أرخـا فيهـا فكتب كالمها هـ، ٦٠٦تبعه اإلمام ابن األثري ت  ً

ٌّعلم الغريب ذاكرين أهم الكتب التي ألفت يف هذا الفن كل إىل زمنه ْ. 
  نـشأته-املعجـم العـريب" كتابـه النفـيس -باحثني املعـارصين وهو أحد ال–ف الدكتور حسني نصار ّوملا أل

 ًفصال تكلم فيه عن نشأة الغريب وأهـم املؤلفـات فيـه اسـتغرق نحـو ثـالث عـرشة صـفحة  عقد"وتطوره
م وطبعت ألول مرة سنة ٢٣/٦/١٩٥٣ والكتاب أصله رسالة علمية نوقشت يف ، ٥٤-١/٤٢وذلك يف 
 . م١٩٥٦

 أليب " الـدالئل يف غريـب احلـديث" يف مقدمة بحثه الـذي نـرشه عـن كتـاب ثم تبعه الدكتور شاكر الفحام
ّحممد الرسقسطي ت  ْ َِّ ُ هـ حيث قدم لبحثه بمقدمة نفيسة ضافية ذكر فيها تاريخ هذا العلـم حتـى عهـد ٣٠٢َ

ِّالرسقسطي مؤلف كتاب الدالئل ّ ْ َِّ ُ ، م ١٩٧٥عـام ، ٥٠ ونرشها يف جملة جممع اللغة العربية يف دمـشق جملـد ،َ
 .٧٥ص 

ّوقد كتب بعض الباحثني املعارصين رسائل جامعيـة يف تـأريخ هـذا العلـم وذكـر مؤلفاتـه، ولكـن مل يقـدر  ُ
 :للباحث الوقوف عليها منها

مد شفيع النيبـايل، بـإرشاف بدر الزمان حم: لة ماجستري للباحث وهي رسا"دراسات يف غريب احلديث" -
كـام يف املعجـم . هــ١٤٠٨ عام جلامعة اإلسالمية، كلية اللغة العربيةا:  املدينة املنورة-عبد احلميد أبو سكني

 .٥٧٧ رقم ١/١٦٦املصنف ملؤلفات احلديث الرشيف ملحمد خري رمضان يوسف 
 "ماهيته، وتارخيـه، ومؤلفـوه، واملخطوطـات املوجـودة منـه يف مكتبـات إسـتانبول: علم غريب احلديث" -  

جامعـة مرمـرة، معهـد :  إسـتانبول- بإرشاف فخر الدين عطارويل كاخيال،: وهي رسالة ماجستري للباحث
كام يف املعجم املصنف ملؤلفات احلـديث الـرشيف ملحمـد خـري رمـضان .  هـ١٤٠٥العلوم االجتامعية، عام 

 .٥٨١ رقم ١/١٦٧يوسف 
 وهـي رسـالة "رجالـه ومنـاهجهم مـن بدايـة القـرن الثـاين إىل القـرن الـسابع اهلجـري: غريب احلـديث " -  

ــ ــشري الرومــي، : وراة للباحــثدكت ــان-عــدنان ســامل حممــد الب ــوم :  أم درم ــرآن الكــريم والعل جامعــة الق
 كام يف املعجم املصنف ملؤلفـات احلـديث الـرشيف ملحمـد خـري رمـضان .عبة احلديث والسنةشاإلسالمية، 

   .٥٨٦ رقم ١/١٦٧يوسف 
= 
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كان النبي صىل اهللا عليـه وسـلم جيلـس بـني الـصحابة كـالقمر وسـط النجـوم يتلـوا علـيهم آي 
الكتاب املبني، ويعلمهم احلكمة ويزكيهم ويرشدهم ، وكان الصحابة يتلقون احلديث الـرشيف مـن 

ً ضا طريـا، فـامهني معنـاه، مـدركني فحـواه، بـسبب سـليقتهم العربيـة ّيف النبي صىل اهللا عليه وسلم غ
َ بـل نـدر -ّوفصاحتهم التي مل تشوهبا العجمة واللحـن، ولـذلك قـل  َ سـؤال الـصحابة رسـول اهللا -َ ُِ

 .صىل اهللا عليه وسلم ملعاين كلامت احلديث الواردة يف حديثه صىل اهللا عليه وسلم
 :ديث رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم فيقولل اخلطايب جميء الغريب يف حّويعل

ٍإنه صىل اهللا عليه وسلم بعث مبلغا ومعلام، فهو ال يزال يف كل مقام يقومه، ومـوطن يـشهده، " ِّ ّ ًّ ً ُ
َيأمر بمعروف وينهى عن منكر، ويرشع يف حادثة، ويفتى يف نازلة، واألسامع إليه مصغية، والقلـوب  ْ َ

 ختتلف عنها عباراته، ويتكرر فيهـا بيانـه، ليكـون أوقـع للـسامعني، ملا يرد عليها من قوله واعية، وقد
ًوأقرب إىل فهم من كان منهم أقل فقها، وأقرب باإلسالم عهدا، وأولـو احلفـظ واإلتقـان مـن فقهـاء  ً ّ َ
ّالصحابة يرعوهنا كلها سمعا، ويستوفوهنا حفظا، ويؤدوهنا عىل اختالف جهاهتا، فيجتمع لـذلك يف  ًً

 ويف " الولد للفراش، وللعاهر احلجـر": عدة ألفاظ حتتها معنى واحد، وذلك كقولهالقضية الواحدة
 وبحـرضته وقد يتكلم صىل اهللا عليه وسلم يف بعض النـوازل، ... )١("وللعاهر اإلثلب":رواية أخرى

ٌأخالط من الناس قبائلهم شتى، ولغاهتم خمتلفة، ومراتبهم يف احلفظ واإلتقان غري متـساوية، ولـيس 
ّ يتيرس لضبط اللفظ وحرصه، أو يتعمد حلفظه ووعيه، وإنام يستدرك املـراد بـالفحوى، ويتعلـق كلهم ّ ّ

ّمنه باملعنى، ثم يؤديه بلغته، ويعرب عنه بلسان قبيلته، فيجتمع يف احلـديث الواحـد إذا انـشعبت طرقـه  ّ
 ول أبو عبيدة ولكثرة ما يرد من هذا ومن نظائره، يق...... ٌعدة ألفاظ خمتلفة، موجبها يش واحد

                                                             
نعـامن أمحـد : رسالة ماجستري للباحـث وهي "لغته، تارخيه، وتصنيفه ومعايريه: غريب احلديث النبوي " -  

كـام يف املعجـم املـصنف ملؤلفـات .  هــ١٤٠٧جامعة الريمـوك، :  إربد–العيل؛ بإرشاف حميي الدين رمضان 
   .٥٨٧ رقم ١/١٦٨احلديث الرشيف ملحمد خري رمضان يوسف 

 .٥٦حتت حديث رقم وسيأيت خترجيه   )١(
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 .)١("أعيانا أن نعرف، أو أن نحيص غريب حديث رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم :معمر بن املثنى
َوعليه كانت احلاجة لبيان غريب احلـديث يف الـزمن األول قليلـة جـدا، وكلـام بعـد العهـد عـن   ُ َ ّ ٌ

ّالـصدر األول؛ فـشا اللحــن، وانتـرشت العاميــة، بـسبب بعـدهم عــن العربيـة،  فنــشأ الغريـب بيــنهم ّ
ُوأضحت الكلامت العربية بالنسبة ملن بعـدهم غريبـة، وكلـام بعـد العهـد ازداد الغريـب بيـنهم أكثـر،  َ

ًوبسبب هذا كانت احلاجة إىل التأليف يف هذه الفن أمرا ملحا، وغاية مأمولة ً ً ًّ ِّ ُ . 
ت عـىل أيـدي علـامء  نشأته األوىل كانـ" ّ يرى أن- غريب احلديث–واملتأمل يف نشأة هذا العلم 

ى برشح الكلامت الغامضة الغريبة يف حديث رسـول اهللا صـىل اهللا عليـه َنْعُراسخني من أئمة اللغة، لي
ّإال بعد الكد واملطالعة، ل الذي ال يفطن إليه ِ من املشك، وأساميه، وتفسري ما خفي من معانيه،ّوسلم

َضامره؛ جرؤوا عليه، وتفردوا بـه، فعرضـوا وكان علامء اللغة هم فرسان هذا امليدان الذي جروا يف م
 ففــرسوه ،للغريـب الغــامض يف حـديث رســول اهللا صــىل اهللا عليـه وســلم مــن األلفـاظ واألســاليب

َوجلوا معنـاه، وكـشفوا عـن م  دوا مـا ذهبـوا إليـه مـن تفـسري ورشح بالـشواهد مـن شـعرّراميـه، وأيـّ
ُفنـشطوا ، )٢("العرب َ  غريـب احلـديث، وشـهدت أواخـر القـرن  منـذ بـدء التـدوين إىل التـصنيف يف"َ

 )٣("الثاين اهلجري ومطالع القرن الثالث أوىل هذه املحاوالت املباركة
ٍوكانت بداية التصنيف عبـارة عـن مـصنفات صـغرية احلجـم، حتتـوي عـىل شـذرات مـن علـم 

 :غريب الكلامت، ويكاد ينعقد اإلمجاع عىل أن أول من صنف يف غريب احلديث وارتاد هذا الطريق
 غريب "، واسم كتابه ) هـ ٢١٠ت  ()٤( التيمي بالوالء البرصيأبو عبيدة معمر بن املثنى

                                                                                       
 .٦٩-١/٦٨غريب احلديث للخطايب   )١(
 .٥٠/٧٦ مقال للدكتور شاكر الفحام جملة جممع دمشق جملد " يف غريب احلديث للرسقسطيالدالئل"  )٢(
 .١/٣ الطناحي للنهاية  حتقيقمقدمة  )٣(
، كـان وي صـاحب التـصانيفْاإلمام العالمة البحر أبو عبيدة معمر بن املثنى التيمي موالهم البرصي النح  )٤(

ــه مــشاركة  ــت ل ــه، وكان ــة يف زمان ــامء العربي ــون مــن عل ــع الفن ــاريخ بغــداد للخطيــب البغــدادي .يف مجي  ت
  .٢/٢٩٤، بغية الوعاة للسيوطي ٤٤٥ / ٩  للذهبي سري أعالم النبالء،١٣/٢٥٢



 - ١٩ -

 .)١("احلديث
، )٥(، والــذهبي)٤( ويــاقوت احلمــوي)٣(، وابــن األثــري)٢(وانتــرص هلــذا القــول اخلطيــب البغــدادي

 .)٧(، وأمحد شاكر)٦(والسيوطي
 :حلديث هوإىل أن أول من صنف يف غريب ا) هـ٤٠٥ت (وذهب احلاكم 
 .)٩( "غريب احلديث"، واسم كتابه ) هـ٢٠٣ت ()٨(ّ املازينميلُ بن شْرضَّالن أبو احلسن

 . يف التأليفِقْبَّ نظر إىل تقدم الوفاة فقال بالس احلاكمّولعل
 ومـنهم مـن ":ب عليـه بقولـهَّ ثم عقـ، احلاكم يف مقدمتهَقول)  هـ ٦٤٣ت ( الصالح ُونقل ابن
 .)١٠("نف فيه أبو عبيدة معمر بن املثنىأول من ص: خالفه، فقال

  - أي النرض بن شميل- وهو الظاهر فإنه": للحاكم وقال)هـ٩٠٢ت (وانترص السخاوي 

                                                                                       
 .١/٨٧نسبه إليه النديم يف الفهرست   )١(
 .١٢/٤٠٥ للخطيب البغدادي تاريخ بغداد  )٢(
 .١/٥  واألثر البن األثريالنهابة يف غريب احلديث  )٣(
 .٦/٢٧٤  للحمويدباءمعجم األ  )٤(
 .١٦/٣٢٥  للذهبيتاريخ اإلسالم  )٥(
 .٢٩٤/ ٢  للسيوطيبغية الوعاة  )٦(
 .٢/٤٦٣الباعث احلثيث رشح اختصار علوم احلديث البن كثري للشيخ أمحد شاكر   )٧(
 .٣٢٨ / ٩  للذهبي سري أعالم النبالء  )٨(
، ونـسبه إليـه النـديم يف "بـال سـامعهـو عنـدنا ":وقـال يف وصـفه،  ٢٩٥معرفة علوم احلديث للحـاكم ص  )٩(

 يف احلمـوي ، و١/٥، وابن األثري يف مقدمـة النهايـة ٧٣، واألنباري يف نزهة األلباء ص ١/١٥٣الفهرست 
 ٥/٢٢٥ وسـامه األزهـري يف هتـذيب اللغـة، ٤/٤٠٤ِّ، وابن خلكان يف الوفيـات ١٩/٢٤٣معجم األدباء 

املعجــم "َّن مرويــات احلــافظ ابــن حجــر يف كتابــه  ، وهــو مــ" احلــروف املفــرسة مــن غريــب احلــديث":بـــِ
 .٦١٧ رقم ١٦٣ ص " جتريد أسانيد الكتب املشهورة واألجزاء املنثورة"بـُِ املسمى "َاملفهرس

 .٢٧٣ابن الصالح ص مقدمة   )١٠(
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 ثـم املحـب الطـربي يف تقريـب )١(مات يف سنة ثالث وثامنني ومائة ومشى ابن األثري يف خطبة النهايـة
، وانترص هلذا القول من  )٣("يغة التمريض منهام لكن بص-ّ يعني معمر بن املثنى-عىل الثاين له )٢(املرام

 .)٤(املتأخرين الكتاين رمحه اهللا
خني أن وفاة النرض بـن ّ املؤرْ بنيَالفِث ال خْ حي،ّاويَخّ من الس- واهللا أعلم- ٌمْهَهذا ولعل و
 مـات يف آخـر يـوم ": فقال الذهبي، ومجع بينهام )٥() هـ٢٠٤( وقيل سنة )هـ٢٠٣( سنة  كانتشميل

 .)٦("ن ذي احلجة سنة ثالث ومائتني، ودفن يف أول املحرمم
 حيـث ذهـب إىل أن )٧(ٌوهناك قول ثالث تفرد به الدكتور حـسني نـصار يف كتابـه املعجـم العـريب

 .)٩( ومل يوجد له سلف يف هذه املسألة)٨(أبو عدنان السلميّأول من ألف يف هذا الفن 
ٌسبق ذكرمها، وأن أبا عبيدة معارص للنرض بن ما ا ومهام يكن من أمر فإن القولني املشهورين مه

ــاره  ــا اخت ــهرمها م ــان أش ــميل، وإن ك ــذهبي، ش ــاقوت، وال ــري، وي ــن األث ــدادي، واب ــب البغ اخلطي
 )١٠(" يكاد االمجاع ينعقد عليه":، يعضده قول الطناحي رمحه اهللاوالسيوطي

  فجمع من ألفاظ ":له وصفه ابن األثري بقو، صغري احلجمأيب عبيدة معمر بن املثنىوكتاب 
 
 

                                                                                       
 .١/٥النهاية يف غريب احلديث واألثر البن األثري    )١(
 .١/٤٦٥كشف الظنون حلاجي خليفة . "سالم تقريب املرام يف غريب القاسم بن ":واسم كتابه  )٢(
 ٣/٤١٥  للسخاويفتح املغيث  )٣(
 .١٥٤ ص  للكتاينالرسالة املستطرفة  )٤(
 .٧٥ص  لألنباري نزهة األلباء  )٥(
 .٩/٣٣١  للذهبيسري أعالم النبالء  )٦(
 .٤٣-١/٤٢  حلسني نصاراملعجم العريب  )٧(
 .٢٣ص سيأيت ذكره   )٨(
 مجـل " أيوب االنصاري بتفنيد هذا القول وبيـان ضـعفه يف مقدمـة حتقيقـه لكتـابوقام الدكتور حممد أمجل  )٩(

 ١٠-٨ للنيسابوري ص "الغرائب
 .٣٩٧ص للطناحيجمد الدين بن األثري وجهوده يف علم غريب احلديث   )١٠(
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ٍ كتابا صغريا ذا أوراقغريب احلديث واألثر ً ْ جلريان العـادة بـذلك يف املبتـدئ "، )١("ٍ معدوادتً ُ
ّبام مل يسبق إليه، ال سي ُ ام والعلم إذ ذاك أكثر فشوا من نقيضهُ ُ ُ ُ")٢(. 

ّوتتابعت التأليفات يف هذا، فكان ممن ألف   :فيهّ
ــاش ا ــن عي ــو بكــر احلــسني ب ــسلميّأب ــوالهم )٣(ُّل ّالباجــدائي م ــه ) هـــ٢٠٤ت ( )٤(َ غريــب  "، ل

 . )٥("احلديث
ُأبو عيل حممد بن املستنري امللقب بقطربو   ْ  .)٦("غريب اآلثار"، واسم كتابه )هـ٢٠٦ت ( ُ

ّوأبو سعيد عبد امللك بن قريب الشهري باألصمعي ْ  .)٧ ("غريب احلديث" له ،)هـ٢١٦ت ( ُ

                                                                                       
ًرا ًأليب عبيدة متـداوال دهـ) غريب احلديث(ّ، وظل كتاب رشح  ١/٥  البن األثريالنهاية يف غريب احلديث  )١(

ّحـدث بـه اإلمـام القـايض ) هــ٥٧٥ت( ًطويال، فكان من مرويات أيب بكر حممد بن خري األموي اإلشبييل 
فهرسـت ابـن خـري اإلشـبييل : انظـر) هــ٥٤٣ ت(أبو بكر حممد بن عبـد اهللا بـن العـريب املعـافري اإلشـبييل 

املعجـم " يف كتابـه ) هــ٨٥٢ت (ّ، ثم كـان مـن مرويـات احلـافظ ابـن حجـر العـسقالين رمحـه اهللا ١٥٧ص
 .٦١٦ رقم ١٦٣ ص " جتريد أسانيد الكتب املشهورة واألجزاء املنثورة"بـُِ املسمى "َاملفهرس

 .١/٥، وانظر لألمهية النهاية يف غريب احلديث واألثر البن األثري ٣/٤١٥فتح املغيث للسخاوي   )٢(
َالسلمي  )٣( : يم، وهي قبيلة من العـرب مـشهورة يقـال هلـاَلُهذه النسبة بضم السني املهملة، وفتح الالم إىل س: ُ

 ٣األنـساب للـسمعاين . ليم بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس عيالن بن مرض، تفرقت يف الـبالدُس
/ ٢٧٨. 

ّالباجدائي  )٤( لف والدال املشددة املهملـة، هـذه النـسبة إىل باجـدا وهـي فتح الباء املوحدة واجليم وبينهام األب: َ
 .٢٤٥/ ١األنساب للسمعاين ،  بغدادقرية من نواحي

تاريخ  ،٣/٢١٢٢املتفق للخطيب البغدادي ، ١/٥٠، غريب احلديث للخطايب١/١٥٤ الفهرست للنديم  )٥(
 . ٣/١٤٧، ولسان امليزان له  ٢/٣٦٢هتذيب التهذيب البن حجر،  ١٤/١١٣  للذهبياإلسالم

 .١/٨٦للنديم الفهرست   )٦(
، وذكره ابـن " غريب احلديث، نحو مائتي ورقة": وقال بشأنه ما نصه١/٨٢ نسبه إليه النديم يف الفهرست  )٧(

ثـم مجـع ..... ":قـال مـا نـصه و ورفعه فوق كتاب أيب عبيدة يف غريب احلديث١/٦األثري يف مقدمة النهاية 
َّعبد امللك بن قريب األصمعي، وكان يف عرص أيب عبيدة وتأخر عنه، كتابا أحسن فيه الصنع وأجاد، ونيف  ً
= 
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 .)١("غريب احلديث "، له ) هـ٢١٠ت (ِق بن مرار أبو عمرو الشيباين إسحاو
 .)٢("غريب احلديث "، له ) هـ٢١٥(ت أبو زيد سعيد بن أوس األنصاري و
اهلجـري مـن أهـل القـرن الثـاين  ،ةَيـِاوّ الرّميَلُّعدنان عبد الرمحن بن عبد األعىل الـسألف أبو و

احي، شـاعر، عـامل َيـّاء الرَدْيـَوية أيب الب را":، قال النديم "غريب احلديث"ًمعارص أيب عبيدة كتابا يف 
مـا جـاء يف احلـديث املـأثور : ني، كتاب غريب احلديث، وترمجتهّباللغة، وله من الكتب كتاب النحوي

ًعن النبي صىل اهللا عليه وسلم مفرسا، وعىل أثره ما فرس العلامء من السلف ّ")٣(. 
ْدرسووصفه ابن  َ  ّد، وصنفه عىل أبواب السنن والفقه إال أنه  ذكر فيه األساني": بقوله)٤(ْهَويُتَ

                                                             
 ، والـذهبي يف تـاريخ اإلسـالم ٣/١٧٦ وفيـات األعيـانكان يف ّابن خل: ً، ونسبه إليه أيضا"عىل كتابه وزاد

 .١٩/١٢٩، والصفدي يف الوايف بالوفيات ١٥/٢٨٠
كتابه يف غريب احلديث عبد اهللا بن أمحد بن حنبل عن أبيه اإلمام أمحد بـن حنبـل عـن أيب عمـرو وممن روى   )١(

، والـسيوطي يف بغيـة ٦/٨٢، وياقوت يف معجـم األدبـاء ١/١٠١يه النديم يف الفهرستالشيباين، ونسبه إل
 .١/٤٤٠الوعاة 

 .١/٩٦  للنديمالفهرست  )٢(
 .١/٧٤  للنديمالفهرست  )٣(
 ، وسيأيت ذكـره٢/٣٦بغية الوعاة . ُدرستويه بضم الدال والراء، وضبطه ابن ماكوال بالفتح: قال السيوطي  )٤(

 .٣٤ص 
:  وجهـان "ِ سـيبويه ، راهويـه ، عمرويـه ، نفطويـه " وأمثالـه كــَ " درسـتويه" النّطق بلفظ يف: قال الباحث

ْدرســتويه ( ّفاملحــدثون يــضمون مــا قبــل الــواو ويــسكنون الــواو فتكــون اللفظــة  َ َُ ْ ّ، والنحويــون واألدبــاء )َ ْ
ْدرســتويه ( ًيفتحــون الــواو ومــا قبلهــا أيــضا فتكــون اللفظــة  َ ََ ْ  "عنــد حديثــه عــن نــسبة ، قــال الــسمعاين  ) َ

ْالعبدوي ْعبدويه : فإن قيل كام يقول النحويون) عبدويه (  هذه النسبة إىل " ٨/٣٥٤ يف األنساب "َ َ َْ  بفتح –َ
ّعبدوي (  فالنسبة إليه –الدال والواو  َْ َعبدويه (  بفتح الدال، وإن قيل كام يقول املحدثون )َ ُْ بـضم الـدال، ) َ

ّعبدويي(فالنسبة إليه  ِ ُ َْ("  

  قواعد يف علوم "وانظر تفصيل جيد هلذه املسألة للشيخ عبد الفتاح أبو غدة رمحه اهللا يف تعليقه عىل كتاب   
 

= 
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 .)١("ليس بالكبري
غريـب "، لـه )هــ٢٠٧ت ( امللقـب بـالفراء )٢(ّميَلْيّأبو زكريا حييـى بـن زيـاد بـن عبـد اهللا الـدو
 .)٣("احلديث

ّوهذه الكتب عىل كثرة عددها إذا حصلت كان مآهلـا كالكتـاب الواحـد، كـام يقـول اخلطـايب ُ)٤( ،
 يف آخـرين مـن ":ا قبل كتاب أيب عبيد القاسم بن سـالمَِوي وهو يعدد املؤلفات ملولذلك قال السخا

ٌ ذات عدد، ومل يكد أحد منهم ٍها ومعناها يف أوراقِتَموا عىل لغّأئمة الفقه، واللغة مجعوا أحاديث تكل َ َ ِ
 .)٥("ٍينفرد عن غريه بكبري أمر مل يذكره اآلخر

لـذي قـال فيـه اهلـالل بـن العـالء  ا،) هــ٢٢٤ت ( ّيَوَرَم اهلـّأبو عبيد القاسم بن سالحتى جاء 
ّ من اهللا عىل هذه األمة بأربعة يف زماهنم، بالشافعي تفقـه بحـديث رسـول اهللا صـىل اهللا عليـه ":ّيِّقَّالر

وسلم، وبأمحد ثبت يف املحنة، لوال ذلك كفر الناس، وبيحيى بـن معـني نفـى الكـذب عـن احلـديث، 
غريـب "، واسـم كتابـه )٦("احلديث، ولوال ذلك القتحم الناس يف اخلطأ وبأيب عبيد فرس الغريب من 

وأليب ": يف مقدمـة هتـذيب اللغـة فقـالُّ األزهـريُونسب هذا الكتاب إىل أيب عبيد اإلمـام،  "احلديث
عبيد من الكتب  الرشيفة كتاب غريب احلديث، قرأته من أولـه إىل آخـره عـىل أيب حممـد عبـد اهللا بـن 

                                                             
 .١٠٤ ص " أربع رسائل يف علوم احلديث":، وكذلك يف ١٣١ للتهانوي ص "احلديث

 .والذي سيعتمده الباحث يف ضبطه هلذه األسامء هو ضبط املحدثني 
 .٤/١٤٨  للقفطي، إنباه الرواة١٢/٤٠٥  للخطيب البغدادي تاريخ بغداد،١/٥١  للنديمالفهرست  )١(

بفتح الدال املهملة وسكون الياء املعجمة بنقطتني من حتتها وفتح الالم وكرس املـيم، هـذه النـسبة : ميَلْيّالد  )٢(
 .٥٢٧ / ٢األنساب للسمعاين . م، وهو بالد معروفةَلْيّإىل الد

 .٣/٤٧٩ ات املفرسيننسبه إليه الداودي يف طبق  )٣(
 .١/٤غريب احلديث للخطايب   )٤(
 .٣/٤١٦  للسخاويفتح املغيث  )٥(
سـري و، ١٢/٤١٠  للخطيب البغـدادي،  وانظر تاريخ بغداد٢٩٦اكم يف معرفة علوم احلديث ص رواه احل  )٦(

 .٤٩٩ / ١٠  للذهبيأعالم النبالء
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ّأخربكم أمحد بن عبد اهللا بن جبلة عن أيب عبيد؟ فأقر به، وكانت نـسخته : قلت لهحممد بن جاهك، و
ّالتي سمعتها من ابن جبلة مضبوطة حمكمة، ثم سمعت الكتاب من أيب احلسني املزين، حدثنا بـه عـن 

 .)١("عيل بن عبد العزيز، عن أيب عبيد إىل آخره قراءة علينا بلفظه
 وإن -ع كتابه املـشهور يف غريـب احلـديث واآلثـار الـذي صـار  مج":وقال ابن األثري يف النهاية

َّ أوال ملا حواه من األحاديث واآلثار الكثرية واملعاين اللطيفة والفوائـد اجلمـة فـصار هـو -ًكان أخريا  ّ
 إين ":  حتـى لقـد قـال فـيام يـروى عنـه ، وأطـاب بـه ذكـره،ْ فإنه أفنى فيه عمره،َالقدوة يف هذا الشأن

ُمجعت كت َ ولقـد صـدق رمحـه اهللاّ فإنـه احتـاج إىل  . "ُايب هذا يف أربعني سنة وهو كان خالصـة عمـري َْ
ُّتتبع أحاديـث رسـول اهللاّ صـىل اهللاّ عليـه وسـلم عـىل كثرهتـا وآثـار الـصحابة والتـابعني عـىل تفرقهـا  َ َْ َ ََ ُّ

َوتعددها حتى مجع منها ما احتاج إىل بيانه بطرق أسانيدها وحفظ رو ُ ِ فـن عزيـز رشيـف ال هتا وهـذا اُّ
ُيوفق له إال السعداء َ عىل كثرة تعبه وطول نصبه -َّوظن رمحه اهللاّ ، ّ َ  أنـه قـد أتـى عـىل معظـم غريـب -َ

َاحلديث وأكثر اآلثار وما علم أن الشوط  ْ ّ ِبطنيِ ِواملنهل معني، )٢(َ َ")٣(. 
ف ُّرَعـَوقـد كـان ت": عند علامء الغريب، يقـول ابـن قتيبـةٍ وافرٍ كتاب أيب عبيد بتقديرَِيظَوقد ح

 ُ فهمـه ومـن يكمـل،سأل عنه أهل اللغـةُ حلاجته إىل أن ي،ا فيام مىض عىل من طلبهًهذا وأشباهه عسري
 ُى محلـةِفـُ فأمـا زماننـا هـذا فقـد ك، معانيـه وإظهـار غوامـضه قليـلَقْتـَمنهم ليفرس غريب احلديث وف

 .)٤("سم بن سالمفه أبو عبيد القاَّة التفسري والبحث بام ألَنواحلديث فيه مؤ
                                                                                       

 .١/١٥٣ الفهرست  كذلك النديم يف إليه، ونسبه١/٢٠  لألزهريهتذيب اللغة  )١(
 .١٣/٥٧  البن منظورلسان العرب. أي بعيد  )٢(
 .٦ / ١ حلديث واألثر البن األثريالنهاية يف غريب ا  )٣(
، وألمهيــة هــذا الكتــاب قــام العلــامء مــن بعــده بالتهــذيب و التــذييل ١/١٥٠غريــب احلــديث البــن قتيبــة   )٤(

 :واالستدراك عليه منهم
إصالح الغلـط الواقـع يف غريـب ":هـ، واسم كتابه٢٦٧ِّ قتيبة الدينوري ت  أبو حممد عبد اهللا بن مسلم بن-  

هــ يف ٤١٤ّأبو املظفر حممد بن أمحد بن آدم بـن كـامل اهلـروي ت : ، وقد رشح كتاب ابن قتيبة هذا"احلديث
 ."رشح إصالح اخلطأ الواقع يف غريب احلديث البن قتيبة":كتابه

= 
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ّأبو عيل احلسن بن حمبوب الـرسو ً، ويقـال فيـه أيـضا- بالـسني–اد ّ  مـن أهـل - بـزاي–اد ّالـزر: ُ
، قـال الـدكتور أمحـد الـرشقاوي "غريـب احلـديث":، لـه)هـ٢٢٤ت (الكوفة، ومن الشيعة اإلمامية 

 .)١(" نصار يف املعجم العريب، ومل أعرف مصدره فيهنينسبه إليه الدكتور حس":إقبال
ّايبَرْحممد بن زياد املعروف بابن األعو  .)٢("غريب احلديث"، له ) هـ٢٣١ت ( ِ

                                                             
ّالرد عىل أيب عبيدة يف غريب احلديث ": هـ، واسم كتابه٢٨٠ين ت ّ أبو عيل احلسن بن عبد اهللا األصفها-   ّ". 
ّ أبو حممد القاسم بن ثابت الرسقسطي ت -   ْ َِّ ُ بيـدة  الـدالئل يف رشح مـا أغفلـه أبـو ع"هـ، واسـم كتابـه٣٠٢َ

 .٣٣-٣٢ًعنه مفردا ص ، وسيأيت احلديث "وابن قتيبة من غريب احلديث
ّالقاين ت َّ أبو احلسن إسامعيل بن عباد الط-   ِ َ  ."خمترص غريب احلديث ": هـ، واسم كتابه٣٢٦َ
 ."زيادات عىل غريب احلديث ":هـ، واسم كتابه٣٢٩ أبو الفضل حممد بن أيب جعفر املنذري ت -  
 ."معاين شواهد غريب احلديث ": هـ، واسم كتابه٣٧٠ّ حممد بن أمحد األزهري ت -  
ّ أبو عيل احلسن بن أمحد األسَرتاباذي ت-    ."خمترص غريب احلديث ":هـ، واسم كتابه ٤٦٤ بعد ْ
هــ، واسـم ٤٦٥ أبو حممد عبد العزيز بـن عبـد اهللا بـن ثعلبـة الـسعدي األندلـيس املعـروف بالـشاطبي ت -  

 ."ترتيب غريب أيب عبيد عىل حروف املعجم ":كتابه
 ."قيح غريب احلديثتن ":، واسم كتابه- القرن اخلامس– أمحد بن حممد بن أيب الربكات السامرائي -  
 ."هتذيب غريب احلديث": هـ، واسم كتابه٥٠٢ أبو زكريا حييى بن عيل اخلطيب التربيزي ت -  
 تقفيـة غريـب ":هــ، واسـم كتابـه٥٤٦ أبو احلسن عـيل بـن عبـد اهللا بـن حممـد بـن أيب جـرادة العقـييل ت -  

 ."احلديث
تقريب املرام من غريـب القاسـم  ":اسم كتابههـ، و٦٩٤ حمب الدين أمحد بن عبد اهللا بن حممد الطربي ت -  
 ."بن سالما
ــاب    ــه كت ــيام ســبق كل ــرشوح واحلــوايش"ّانظــر ف ــيش " جــامع ال ــد اهللا حممــد احلب .١٢٨٢-٢/١٢٨١ لعب
بـريوت، -حممد عبد املعيد خان، ونـرشته دار الكتـاب العـريب: وقد طبع الكتاب عدة طبعات منها بتحقيق 

 .هـ١٣٩٦عام 
 .٢٥ ص لرشقاوي لمعجم املعاجم  )١(
 .١/١٥٣ ذكره النديم يف الفهرست  )٢(



 - ٢٦ -

قــال الــدكتور أمحــد ، "غريــب احلــديث"، لــه ) هـــ٢٣١ت ( )١(اينَبْيَّعمــرو بــن أيب عمــرو الــشو
ــال ــره ":الــرشقاوي إقب ــدكتور حــسذك ــصدره يفنيال ــصار يف املعجــم العــريب، ومل أعــرف م ــذه  ن  ه

 .)٢("النسبة
 .)٣("غريب احلديث"، له )هـ٢٣٢ت (حلسن عيل بن املغرية األثرم أبو او
 "تفـسري غريـب احلـديث"، له ) هـ٢٣٤ت ( إمام املحدثني أبو احلسن عيل بن عبد اهللا املدينيو

 .)٤(يف مخسة أجزاء
، لـه ) هــ٢٣٨ت ( )٥( ثم القرطبـيّيِِريبْلِلمي اإلُّأبو مروان عبد امللك بن حبيب بن سليامن السو

 .)٦("ب احلديثغري"
 .)٧("غريب احلديث"، له ) هـ٢٤٥ت ( ّويّْحأبو جعفر حممد بن حبيب البغدادي النو
ّ النحويأبو جعفر حممد بن عبد اهللا بن قادمو ِْ  .)١("غريب احلديث"، له )هـ٢٥١ت  ()٨(َ

                                                                                       
بفتح الشني املعجمة، وسكون الياء املنقوطة باثنتني من حتتها والبـاء املوحـدة بعـدها، ويف آخرهـا : يباينَّالش  )١(

 .٤٨٢ / ٣األنساب للسمعاين .  وهي قبيلة معروفة يف بكر بن وائل"شيبان "النون، هذه النسبة إىل 
 .٢٥ ص  للرشقاويعاجممعجم امل  )٢(
 .١٥/٧٧معجم األدباء  يف احلموي، و١/١٥٣ نسبه إليه النديم يف الفهرست  )٣(
 .١١/٦٠ سري أعالم النبالء، والذهبي يف ٢٩٧ احلاكم يف معرفة علوم احلديث ص ذكره له  )٤(
ذه النـسبة إىل قرطبـة، هـ، بضم القاف وسكون الراء وضم الطاء املهملة ويف آخرها الباء املوحدة: ّبيُطْرُالق  )٥(

. اً وحـديثًوهي بلدة كبرية من بالد املغرب من االندلس، خرج منها مجاعة كثرية من العلامء يف كل فن قـديام
 .٤٧٢ /٤األنساب للسمعاين 

 ابن فرحـون ، و١/٢٥٢ القايض عياض يف ترتيب املدارك ، ونسبه إليه ١/١٥٣ ذكره النديم يف الفهرست  )٦(
 .٢/١٠٩ ، والسيوطي يف بغية الوعاة٢/١١ ذهباج املَيبِّيف الد

 يف و احلمـوي،  ١/٢٨٢ وفيـات األعيـانكـان يف ّ إليـه ابـن خل، ونـسبه١/١٥٥ ذكره النديم يف الفهرست  )٧(
 .١/٧٤والسيوطي يف بغية الوعاة ، ١٨/١١٦معجم األدباء 

 هــ، وجـزم ابـن ٢٥١ سـنة ّأن أبـا جعفـر خـرج مـن بيتـه ومل يرجـع: ١/١٤١  الوعاةذكر السيوطي يف بغية  )٨(
 .١/٤١٧ وفيات األعيان هـ كام يف ٢٥١كان بأن وفاته سنة ِّخل
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قــال ، "غريـب احلـديث "عـىل التقريـب، لــه)  هـــ٢٥٠ت  (أبـو حممـد ثابـت بــن عبـد العزيـزو
قـف عـىل نـصار يف املعجـم العـريب، ومل أ نينـسبه إليـه الـدكتور حـس":د الرشقاوي إقبالالدكتور أمح

 .)٢("مرجعه يف هذه النسبة 
ُأبو عمرو شمر بن محدو ْ َ ِ  :قـال الـذهبي، )٤("غريـب احلـديث"، لـه ) هــ٢٥٥ت ( )٣( اهلـرويْهَويَ

 )٥("صنف كتاب غريب احلديث يف قدر غريب احلديث الذي أليب عبيد مراتنه إقيل "
 .)٧("غريب  احلديث" له، ّ أيب عبيد القاسم بن سالم)٦(ّثابت بن أيب ثابت، وراقو

                                                             
بغيـة ، والـسيوطي يف ١/٤١٧  األعيـان وابـن خلكـان يف وفيـات، ١/١٥٣ نسبه إليه النديم يف الفهرسـت  )١(

 .١/١٤١الوعاة 
 .٢٦ ص  للرشقاويمعجم املعاجم  )٢(
ّاهلـروي  )٣( َ األنــساب . ، وهـي إحــدى بــالد خراســانٍاةَرَة، هــذه النــسبة إىل بلــدة هــبفــتح اهلــاء والــراء املهملـ: َ

 .٦٣٧ / ٥للسمعاين 
، ويـاقوت يف معجـم األدبـاء ٧/ ١ ابن األثري يف مقدمة النهاية ، و١/١٠٣ اخلطايب يف غريب احلديث ذكره  )٤(

ًكبري جدا ": وقال١١/٢٧٥ جليم مل يسبق إىل مثله،  ابتدأ فيه بحرف ا،عجمبه عىل املّ رت و":،  وزاد ياقوت" ٌ
ًأودعه تفسري القرآن وغريب احلديث، وكان ضنينا به فلم ينسخه أحد وخزنه بعد وفاته بعـض أقاربـه فلـم 

 . "ينتفع به
 . أن الكتابني له احلمويوهذا الكتاب غري كتاب غريب احلديث املذكور حيث ذكر ياقوت:قال الباحث

 .١٥٥، والكتاين يف الرسالة املستطرفة ص ١٦٦ / ١٩تاريخ اإلسالم لإلمام الذهبي   )٥(
 معانـاة الكتـب باالستنـساخ، والتـصحيح، ": أن الوراقـة هـي٤٠٢-٤٠٠ذكر ابن خلدون يف مقدمته ص   )٦(

: ، وأحلق أهل العلم يف مهنة الوراقـة العديـد بـاألعامل منهـا"والتجليد، وسائر األمور الكتابية، والدواوين
جتـارة .٣جتليـد الكتـب، . ٢زويقها، وزخرفتهـا، وتـذهيبها، وتـصويرها، ت: نسخ الكتب، ويشمل أحيانا.١

إعـداد قـوائم . ٦اإلرشاف عىل صناعة الورق، . ٥، )احلرب(اد َِدبيع الورق، واألقالم، وأنواع امل. ٤الكتب، 
أخالقيـات مهنـة الوراقـة يف احلـضارة : انظـر. " الوراقيـات"الكتب واملؤلفات، وهـو ما يطلق عليـه اليـوم 

 .٤٢٦  صّيِخَوِْشإلسـالمية لعابد سليامن املا
 .٤ /١ حي يف مقدمة حتقيقه للنهايةاذكره الطن  )٧(
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. )٢("غريب احلديث"، له )١(أو بعدها)  هـ٢٧٠ت ( ّيِوّْحأبو حممد سلمة بن عاصم الكويف النو

يب عبيـد إنه قدر كتـاب أ: الَقُي ":خاويَّ السقال، و)٣(استفاد األزهري يف هتذيبه بطائفة من غريبهوقد 
 .)٤("ًمرارا

ّأبو حممد عبد اهللا بن مسلم الدينوريو َ َ غريـب "، لـه كتـاب) هــ٢٧٦ت (ة َبـْيَتُ الـشهري بـابن ق)٥(ِّ
، وقصته أن ابن قتيبة قد ابتدأ العمل فيه بتتبع ما فات أبو عبيد القاسم بـن سـالم اهلـروي )٦("احلديث

ليه أن يميل عليهم مـن ذلـك مـا يرتفـع إليـه يف كتابه غريب احلديث، وسمعه طلبة العلم به، فرغبوا إ
ّكل أسبوع مستعجلني االستفادة، فأجاهبم إىل ذلك، وبدأ فيه ومتادى عليه حتـى تـم إمـالء الكتـاب، 
فأشاعوه يف الناس ومحلوه إىل األمصار واألقاليم، ثم وقـف بعـد الـذي كـان عـىل أشـياء مـن غريـب 

                                                                                       
 .٤ /١ حي يف مقدمة حتقيقه للنهايةاذكره الطن  )١(
 بغية الوعـاة ، والسيوطي يف١١/٢٤٣معجم األدباء  يف احلموي، و ١/١٥٣ نسبه إليه النديم يف الفهرست  )٢(

١/٥٩٦. 
 .١/٨٣  للجوهرياللغةمقدمة هتذيب   )٣(
 .٣/٤١٧  للسخاويفتح املغيث  )٤(
وري  )٥( ّالدينَ ِْ بكرس الدال املهملة وسـكون اليـاء آخـر احلـروف وفـتح النـون والـواو ويف آخرهـا الـراء، هـذه : ِّ

النسبة إىل الدينور، وهي بلدة من بالد اجلبل عند قرميسني، كان هبا مجاعـة مـن العلـامء املحـدثني واملـشايخ 
 .٥٣١ / ٢األنساب للسمعاين . رياملشاه

، واألزهـري يف ١/١٥٣ ، و النـديم يف الفهرسـت ١٦٠ذكره له أبو الربكات األنباري يف نزهـة األلبـاء ص   )٦(
، ٦٤-٢/٦٣ ، والسيوطي يف بغية الوعاة ٣/٤٢ّ ، وابن خلكان يف وفيات األعيان ١/٣٠مقدمة التهذيب 

 جملـدات، ولـه طبعـات ثالثـة هــ، يف ١٣٩٧ وزارة األوقـاف، :ُوقد طبع بتحقيق عبـد اهللا اجلبـوري، بغـداد
، ١/١١٥ رمـضان يوسـف وجمموعـة معـه دليل مؤلفات احلديث الرشيف ملحمـد خـري: أخرى انظرها يف

 جمـد الـدين "وقد أشار الطناحي رمحه اهللا إىل أن طبعات هذا الكتاب مجيعها ناقصة فقال يف بحثه املعنون بــ
 ومعـروف أنـه ال توجـد نـسخة كاملـة مـن ": ما نصه٤٣٣ ص " غريب احلديثبن األثري وجهوده يف علم

 ."ٍغريب ابن قتيبة هذا، ونرشة األخ الدكتور اجلبوري إنام هي عن أجزاء من نسخ خمتلفة
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ّ ترمجـه بالزوائـد يف غريـب احلـديث، ثـم إنـه مجـع بـني ٍاحلديث فاتته يف التدوين فدوهنا يف تأليف ثـان
 .)١(ًالعملني معا فكان منهام كتابه غريب احلديث

ِحذا فيه حذو أيب عبيد ومل يودعـه شـيئا مـن األحاديـث املودعـة يف كتـاب أيب ":يقول ابن األثري ْ ُ َ َْ
ٌعبيد إال ما دعت إليه حاجة من زيـادة وبيـان أو اسـتدراك أو اعـرتاض، فجـا ْ َ ء كتابـه مثـل كتـاب أيب َ

ًوقـد كنـت زمانـ:( ِّعبيد أو أكرب منه، وقال يف مقدمـة كتابـه ا أرى أن كتـاب أيب عبيـد قـد مجـع تفـسري ُ
ٍغريب احلديث وأن النظر فيه مستغن به  ْ َ ْ ُثم تعقبت ذلك بـالنظر والتفتـيش واملـذاكرة. ُ َ  فوجـدت مـا ،َ

ًترك نحو ْ ُ فتتبعت ما أغفل،ا مما ذكرَ ْ ُ وفرسته،َّ َّ عىل نحو مما فرسَ َ ْ  وأرجو أن ال يكـون بقـي بعـد هـذين ،َ
 .)٢(")ٍالكتابني من غريب احلديث ما يكون ألحد فيه مقال 

 املسائل يف معاين غريب القرآن واحلـديث ممـا "والبن قتيبة كتاب آخر يف غريب احلديث اسمه 
 .)٣("املسائل واألجوبة " أو كتاب" مل يقع يف كتاب الغريب

ُِّرب املعروف بامل)٤(ُّاس حممد بن يزيد الثاميلأبو العب و  .)٥("غريب احلديث"، له) هـ٢٨٥ت ( ْدَ
 

                                                                                       
 ٢٧-٢٦ ص  للرشقاويمعجم املعاجم  )١(
 .١/٦ البن األثري  يف غريب احلديث واألثرمقدمة النهاية  )٢(
، وقـد طبـع عـدة طبعـات منهـا ١٩٦-١٩٥شبييل يف فهرسـة مـا رواه عـن شـيوخه ص ذكره له ابن خري اإل  )٣(

ُهـ، ثم نرش يف جملة ١٣٤٩ القاهرة، – وطبع يف مكتبة القديس "املسائل واألجوبة يف احلديث واللغة":باسم
ــق٥٥٢-٢٣٣هـــ، ص ١٣٠٤ ســنة ٤ عــدد ٣املــورد العراقيــة جملــد شــاكر : ، بــنفس اإلســم الــسابق بتحقي

، هــ١٤١٠ دمـشق، -ُم طبع بتحقيق مروان العطية وحمسن خرابة، ونرش يف دار ابن كثري بـريوتالعاشور، ث
 .١/١١٩انظر دليل مؤلفات احلديث الرشيف ملحمد خري رمضان يوسف وجمموعة معه 

 وهـو ،زد وهـي مـن األ،بضم الثاء املنقوطة بثالث وفتح امليم ويف آخرها الالم، هذه النسبة إىل ثاملة: ُّالثاميل  )٤(
األنـساب . زد بـن الغـوثبن احلارث بن كعب بن عبد اهللا بن مالك بن نرص بن األاثاملة بن أسلم بن كعب 

 .٥١٣ / ١للسمعاين 
 .١/٧  يف غريب احلديث واألثرذكره له ابن األثري يف مقدمة النهاية  )٥(
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 .)٢("غريب احلديث"، له) هـ٢٨٥ت ( )١( ّيبْرَأبو إسحاق إبراهيم بن إسحاق بن إبراهيم احل و

 عدة، مجع فيه وبـسط القـول ورشح، واستقـىص ٍ ذو جملداتٌ كبريٌ وهو كتاب":يقول ابن األثري
حاديث بطرق أسانيدها، وأطاله بذكر متوهنا، وألفاظها، وإن مل يكن فيها إال كلمة واحدة غريبـة، األ
ً كتابه وبسبب طوله ترك وهجر، وإن كان كثري الفوائد جم املنافع، فإن الرجل كـان إمامـا كطال ذلف

ًحافظا متقنا عارفا بالفقه واحلديث واللغة واألدب رمحة اهللا عليه وهـو أنفـس ":لـذهبي، ويقـول ا)٣("ًً
 .)٤("الكتب وأكربها يف هذا النوع

ــة اخلــشنيو ــن ثعلب ــسالم ب ــد ال ــن عب ــد ب ــو احلــسن حمم ّأب َ ــيُطْرُالق )٥(ُ ــصانيف ب  )٦(صــاحب الت
 كتــاب غريــب ":ذكــره لــه ابــن خــري يف فهرســته وقــال بــشأنه، "غريــب احلــديث "، لــه)هـــ٢٨٦ت(

ّزءا، رشح حديث النبي عليه السالم يف احلديث، ملحمد بن عبد السالم اخلشني، نيف عىل عرشين ج ً

                                                                                       
ّاحدة، هـذه النـسبة إىل حملـة احلربيـة،  بفتح احلاء وسكون الراء املهملتني ويف آخرها الباء املعجمة بو: يبْرَاحل  )١(

 .٢/١٩٧األنساب للسمعاين . وهي حملة معروفة بغريب بغداد، وإليها ينسب احلريب هذا
، وابن شـاكر ١/١١٣، وياقوت يف معجم األدباء ١٦٣يف فهرسة ما رواه عن شيوخه ص ذكره له ابن خري   )٢(

 .١/٤٠٨، والسيوطي يف بغية الوعاة ١/٦٢يف فوات الوفيات 
 ١/٦ البن األثري  يف غريب احلديث واألثرمقدمة النهاية  )٣(
، وقـد طبــع هـذا الكتـاب بتحقيــق ١٣/٣٥٩ سـري أعـالم النــبالء لـه، ٢١/١٠٢ ّ للــذهبيتـاريخ اإلسـالم  )٤(

جامعة أم القرى، مركـز البحـث العلمـي وإحيـاء الرتـاث : ودراسة سليامن بن إبراهيم العايد، مكة املكرمة
هـ، يف ثالثة جملدات، وهو حتقيق املجلدة اخلامسة منه، ألن املجلدات األربـع األوىل ١٤٠٥ اإلسالمي، عام
 .١/١١٤ رمضان يوسف وجمموعة معه دليل مؤلفات احلديث الرشيف ملحمد خري: منه مفقودة، انظر

 هي بطن من قـضاعة، وبضم اخلاء وفتح الشني املعجمتني ويف آخرها النون، هذه النسبة إىل قبيلة : ِّينَشُاخل  )٥(
األنساب للسمعاين . بن حلوان بن عمران بن احلاف بن قضاعة) بن تغلب( بن النمر ابن وبرة ْنيَشُوهو خ

٣٧٠ / ٢. 
 .٤٥٩/ ١٣ سري أعالم النبالء للذهبي  )٦(



 - ٣١ -

ًأحد عرش جزءا، وحديث الصحابة يف ستة أجزاء، والتابعني يف مخسة أجـزاء، حـدثني بـه الـشيخ أبـو 
: نا به القايض أبو عمر أمحد بن حممد بن حييى احلـذاء، قـال أخرب: رمحه اهللا إجازة قالحممد بن عتاب 

: نا أبو بكر حممد بن احلسن اخلـشني قـالأخرب:  عيسى قالنا به القايض عبد الرمحن بن حممد بنأخرب
 .)١(" عن أبيه حممد مؤلفه رمحه اهللا،نا عمي حممد بن حممد بن عبد السالمأخرب

ُ رأيت كتاب اخلشني يف رشح احلـديث، وطالعتـه، فـام ":بيدي عن أيب عيل القايل قوله ّونقل الز
 .)٢("ًرأيته صنع شيئا

غريــب "، لـه ) هــ٢٨٨ت  (ِدْعـّباين املعـروف باجلْيَّبـن مـسبح الـشأبـو بكـر حممـد بـن عـثامن  و
 .)٣("احلديث
 .)٤("غريب احلديث"، له ) هـ٢٩١ت (باين املعروف بثعلب ْيَّأبو العباس أمحد بن حييى الشو
ّأبو احلسن حممد بن أمحد بن إبراهيم الشهري بابن كيسان النو غريـب "، لـه ) هــ٢٩٩ت(وي ْحـْ
 . )٥("احلديث

ًومل خيل زمان وعرص ممن مجع يف هذا الفن شـيئا وانفـرد فيـه بتـأليف، ":ابن األثري رمحه اهللايقول  ٌ ٌ ُ ْ َ
 .)٦("ّواستبد فيه بتصنيف

 
 :ّثم دخل القرن الرابع اهلجري، وتتابعت التأليفات يف هذا الفن، فكان ممن ألف فيه

                                                                                       
 .١٦٣ص فهرست ما رواه ابن خري اإلشبييل عن شيوخه   )١(
 .٣٠٩بيدي ص ُّ للز واللغوينيوينيْطبقات النح  )٢(
 .١/١٥٤الفهرست للنديم   )٣(
 .١/٧ذكره له ابن األثري يف مقدمة النهاية   )٤(
وكتابه نحو أربعامئـة ":  وقال١٧/١٣٩  يف معجم األدباءاحلموي، و١/١٥٤ النديم يف الفهرست ذكره له  )٥(

 ."ورقة
 .١/٧  يف غريب احلديث واألثرمقدمة ابن األثري لكتاب النهاية  )٦(
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ّ الرسقـسطيّويفُأبو حممد قاسم بن ثابـت بـن عبـد العزيـز العـ ْ ِّ ُ  :، واسـم كتابـه) هــ٣٠٢ت ( )١( َ
ــديث" ــب احل ــدالئل يف غري ــره الز،)٢("ال ــالّ ذك ــدي وق ــف قاســم ":بي ــا يف رشح احلــديث  وأل ًكتاب

 وألــف قاســم كتابــا يف رشح احلــديث ســامه كتــاب ":، وقــال ابــن الفــريض)٣("كتــاب الــدالئل :ســامه
 ذكـره ":وقال ياقوت ،)٤("عدهالدالئل بلغ فيه الغاية من اإلتقان ومات قبل إكامله فأكمله أبوه ثابت ب

هو مؤلف كتاب غريب احلديث، رواه عنه ابنه ثابت ولـه فيـه زيـادات، وهـو كتـاب :  فقالّديْيَمُاحل
 إال بتقــدم ٍ أبــو عبيــد)٥(مــا شــآه: حـسن مــشهور، وذكــره أبــو حممــد عــيل بــن أمحــد وأثنـى عليــه وقــال

: -القـايلأي أيب عـيل –م البغـدادي قـال إسـامعيل بـن القاسـ":ً، و يقول ابن الفريض أيضا)٦("العرص
فتعـصب ولـو قـال إسـامعيل إنـه مـا وضـع ، ئل ومـا أعلـم وضـعا باألنـدلس مثلـهكتبت كتاب الدال

كـان يف عـرص .... طي ْقـسّوتصنيف قاسـم الرس":قال صديق حسن خان، و)٧("باملرشق مثله ما أبعد 
 .)٨("ما وضع اآلخر، ذكره البقاعياحلريب، ذلك يف املرشق، وهذا يف املغرب، ومل يطلع أحدمها عىل 

 

                                                                                       
َالرس  )١( تح السني والـراء املهملتـني، وضـم القـاف، بعـدها سـني أخـرى سـاكنة، ويف آخرهـا الطـاء بف: ّيِطْسُقَ

َإىل رس، نسبة املهملة ندلس، خرج منها مجاعة من املحـدثني ة، وهي بلدة عىل ساحل البحر من بالد األَطْسُقَ
 .٢٤٦/ ٣ األنساب للسمعاين .والعلامء

الـدالئل يف رشح مـا أغفلـه أبـو عبيـد وابـن قتيبـة مـن  ":اسـم ب١٥٥ّسامه الكتاين يف الرسالة املـستطرفة ص   )٢(
ِ، وقد طبع هذا الكتاب بتحقيق"غريب احلديث -حممد بن عبد اهللا القناص، وصدر عـن مكتبـة العبيكـان: ُ

املعجـم املـصنف ملؤلفـات : ّهـ يف ثالثة جملدات، وانظر باقي هـذه الطبعـات يف كتـاب١٤٢٢ عام الرياض،
 .١/١٦٦ري رمضان يوسف احلديث الرشيف ملحمد خ

، وذكره ابن خـري يف فهرسـت مـا رواه عـن شـيوخه ٢٨٥-٢٨٤ص  للزبيدي طبقات النحويني واللغويني  )٣(
 .١٦١ص

 .١٤/٥٦٣سري أعالم النبالء للذهبي : ، وانظر٤٠٣ / ١تاريخ العلامء باألندلس البن الفريض   )٤(
 .١٤/٤١٧  البن منظورلسان العرب. أي سبقه  )٥(
 .١٦/٢٣٧  للحمويألدباءمعجم ا  )٦(
 .١٥٥ ص  للكتاينالرسالة املستطرفة: ، وانظر٤٠٣ / ١تاريخ العلامء باألندلس البن الفريض   )٧(
 .١٨١-١٨٠ ص ّ لصديق حسن خانة يف ذكر الصحاح الستةَّطِاحل  )٨(
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 .)٢("غريب احلديث"، له ) هـ٣٠٥ت ( )١( ّيِارَبَْنار األّأبو حممد القاسم بن حممد بن بشو
غريـب " ، لـه كتـاب)هــ٣٠٦ت ( )٣(ْضِامَأبو موسى سليامن بن حممد بن أمحـد املعـروف باحلـو
 .)٤("احلديث
َأبو بكر حممد بن احلسن بن دريد األو ْ َ  .)٦("غريب احلديث"، له كتاب ) هـ٣٢١ت ( )٥(ّديْزُ
 .)٧("غريب احلديث"، له كتاب ) هـ٣٢٨ت ( ّاريَبَْنأبو بكر حممد بن القاسم بن بشار األو
 غريب "، له ) هـ٣٢٨ت ( القايض ّيِدَْزيوسف األ  أبو احلسني عمر بن أيب عمر حممد بن و
 

                                                                                       
لـف، هـذه ء بعـد األلف وسكون النون بعده وفتح الباء املنقوطة بنقطـة مـن حتتهـا والـرابفتح األ: ّيِارَبَْناأل  )١(

 مجاعة من الفضالء والعلـامء ها وخرج من،النسبة إىل بلدة قديمة عىل الفرات بينها وبني بغداد عرشة فراسخ
 .٢١٢ /١ األنساب للسمعاين .ٍّ فنِّيف كل

 .١/١٩بغية الوعاة ، والسيوطي يف ١٦/٣١٧ معجم األدباء نسبه إليه ياقوت يف  )٢(
لة وكرس امليم بعد األلف ويف آخرها الضاد املعجمة، هذا االسم لقب أيب موسى بفتح احلاء املهم: احلامض  )٣(

نزهـة األلبـاب : ، وانظر١٦٠ /٢األنساب للسمعاين. سليامن بن حممد بن أمحد النحوي املعروف باحلامض
 ."سليامن بن حممد" بدل " حممد بن سليامن": وفيه١/١٨٨يف األلقاب البن حجر 

ــسبه   )٤( ــو الربن ــه أب ــة ص إلي ــاري يف النزه ــات األنب ــديم يف الفهرســت ١٨١ك ــب ١/١٥٣ ، و الن ، ،واخلطي
ــداد  ــاريخ بغ ــدادي يف ت ــساب ١٠/٨٥البغ ــسمعاين يف األن ــاريخ اإلســالم ٢/١٦٠، و ال ــذهبي يف ت ، وال

 .١٤/٨٠٦، وابن كثري يف البداية والنهاية ٢٣/١٥٩
الزاي وكرس الدال املهملة، وهو أزد بن الغوث بن وءة بفتح االلف وسكون نَُهذه النسبة إىل أزدش: ّديْزَاأل  )٥(

 .١٢٠ / ١ األنساب للسمعاين .نبت بن مالك بن زيد بن وكهالن بن سبأ
 .١/١٥٣نسبه إليه النديم يف الفهرست   )٦(
  يف معجـم األدبـاءاحلمـوي و١/٧ مقدمتـه للنهايـة  ابن األثري يفو، ١/١٥٣  إليه النديم يف الفهرستنسبه  )٧(

 إال أن ،" قيل أنه مخـسة وأربعـون ألـف ورقـة":وفيه ٤/٣٤٢كان يف وفيات األعيان ِّلَابن خ، و ١٨/٣٢١
 فهـذا الكتـاب يكـون ؛ّ فإن صح هـذا": وقال١٥/٢٧٧ أعلام النبالء سريالذهبي أشار إىل تضعيف هذا يف 

  "ّأزيد من مئة جملد
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 .)١("احلديث
غريـب احلـديث عـىل "، لـه ) هــ٣٤٥ت (غالم ثعلب د، ِاهَّأبو عمر حممد بن عبد الواحد الزو

 .)٢("مسند أمحد بن حنبل
ــد اهللا و ــابن درأبــو حممــد عب ُبــن جعفــر بــن حممــد املعــروف ب ُســتُ غريــب "هـــ، لــه ٣٤٧ت ه َويْ
 .)٣("احلديث
، )هـ٣٤٩ت ()٥(الّ املعروف بالعس)٤( ّاينَهَفَْص بن إبراهيم بن سليامن األ بن أمحدأبو أمحد حممدو

 .)٦("ب احلديثغري"له 
البـارع يف غريـب "، واسـم كتابـه )هــ٣٥٦ت  (وأبو عيل إسـامعيل بـن القاسـم اللغـوي القـايل

 .)٧("احلديث
ً مل خيل زمان وعرص ممن مجع يف هذا الفن شيئا وانفرد فيه بتأليف، "واليف حتىّالتوتتابعت  ٌ ٌ 

                                                                                       
كتـاب :  له من التصانيف": وقال١٦/٦٩  يف معجم األدباءاحلموي ، و١/١٥٤ذكره النديم يف الفهرست   )١(

 ."غريب احلديث، كبري مل يتم
، وذكـره ١٨/٢٣٢، معجـم األدبـاء ٣/١٧٤  للقفطي ، إنباه الرواة٣/١٢٩طبقات احلنابلة البن أيب يعىل   )٢ (

سـري أعـالم ، و٢٥/٣٣٥ً، والذهبي أيضا يف تاريخ اإلسـالم ٣/٦٢٢له اخلطيب البغدادي يف تاريخ بغداد 
 .١٥/٥١٣ النبالء

، والـسيوطي ٣/٤٥  األعيـانكان يف وفياتّ، وابن خل"ّ ومل يتمه":وفيه ١/١٥٤ذكره النديم يف الفهرست   )٣(
 .٢/٣٦يف بغية الوعاة 

لف أو فتحها وسكون الصاد املهملة وفتح الباء املوحدة واهلـاء  وهي بكرس األ– بالباء –ويقال هلا أصبهان   )٤(
 .١٧٥ / ١األنساب للسمعاين . نسبة إىل أشهر بلدة باجلباللف، هذه الويف آخرها النون بعد األ

َّالعسال   )٥( األنـساب للـسمعاين . هُهذه اللفظة ملن يبيع العـسل ويـشتار، بفتح العني وتشديد السني املهملتني: َ
١٨٩ /٤. 

 .١٦/١١ الذهبي يف سري أعالم النبالء نسبه إليه  )٦(
 .١/٢١٦نسبه إليه حاجي خليفة يف كشف الظنون   )٧(
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 :و واستمرت احلال حتى عهد اإلمام اخلطايب وه)١("ّواستبد فيه بتصنيف
ُأبو سليامن محد بن حممد بن إبراهيم بن اخلطاب البستي ْ ، ) هــ٣٨٨ت(، )٣( الـشهري باخلطـايب،)٢(َ

 سـلك فيـه ،ف كتابه املشهور يف غريـب احلـديثّأل":قال ابن األثري، )٤("غريب احلديث"واسم كتابه 
ْ وابن قتيبةٍدْيَبُهنج أيب ع َ ُ واقتفى هدهيام،ُ َ ْ ْأن ذكر كتابيهام وأثنـى علـيهامبعد - وقال يف مقدمة كتابه ،َ َ ْ َ- :

َّوبقيتْ بعدمها صبابة للقول فيها متـربض" َ َُ ٌ َ ً مـسرتسال،ُ توليـت مجعهـا وتفـسريها،ُ ْ ْ  ، بحـسن هـدايتهامَُ
ٍ بعد أن مىض عيل زمان وأنا أحـسب أنـه مل يبـق يف هـذا البـاب ألحـد،وفضل إرشادمها َِ ْ َّ مـتكلمّ  وأن ،ُ

ًاألول مل يرتك لآلخر شيئ ُ َ ِتكل عـىل قـول ابـن قتيبـة يف خطبـة كتابـه او ،اّ َ َ ْْ َ ُ َُ َإنـه مل يبـق ألحـد يف غريـب : ّ
ْا بعد أن ذكر مجاعة من مصنفي الغريب وأثنى علـيهمًيضأ :َوقال اخلطايب،  "احلديث مقال  َ  إال أن ":ُ

ُهذه الُكتب عىل كثرة عددها إذا حصلت كان مآهلا كالكتاب الواحد  َ َ َِ َ نـام سـبيلهم َإذ كان مـصنفوها إ. َُ
ِفيها أن يتوالوا عىل احلديث الواحد فيعتوروه فيام بينهم َ ْ َ ْ ثم يتباروا يف تفـسريه ويـدخل بعـضهم عـىل ،َْ ََ َ

َ ومل يكن من رشط املسبوق أن يفرج للسابق عام أحرزه،بعض َ ِّْ ْ وأن يقتضب الكالم يف يشء مل يفـرس ،َُ َّ َ ُْ ِ َ
َقبله عىل شاكلة ابن قتيبة وصنيعه يف كت ْ َ ُ َابه الذي عقبَ َّ  ثم إنه ليس لواحد من هـذه ،به كتاب أيب عبيد َ

ْا منها عىل منهاج كتـاب أيب عبيـد يف بيـان اللفـظًالكتب التي ذكرناها أن يكون شيئ  ، وصـحة املعنـى،ِ
                                                                                       

 .١/٧  يف غريب احلديث واألثرمقدمة ابن األثري للنهاية  )١(
 بضم الباء املعجمة املوحدة وسكون السني املهملة والتـاء املنقوطـة بنقطتـني ،ٍتْسُهذه النسبة إىل ب: ِّيتْسُالب  )٢(

ألنـساب ا. هنـارل بني هراة وغزنـة، وهـي بلـدة حـسنة كثـرية اخلـرض واألُيف آخرها، وهي بلدة من بالد كاب
 .٣٤٨ /  ١للسمعاين 

إىل عمـر بـن اخلطـاب، وإىل  نـسبة بفتح اخلاء املنقوطة وتشديد الطاء املهملة وكرس الباء املوحدة، : ّايبَّطَاخل  )٣(
 .٣٨٠ / ٢األنساب للسمعاين . أخيه زيد بن اخلطاب ريض اهللا عنهام

، وابـن األثـري يف مقدمـة ٣٩يـة صغنال ، والقايض عياض يف١٦٠ ص نسبه له ابن خري اإلشبييل يف فهرسته  )٤(
ٌ، وغـريهم كثـري،  وهو يف غاية احلـسن والبالغـة" وفيه١٠/٢٦٩معجم األدباء  يف احلموي، و١/٧ النهاية

ّعبد الكريم إبراهيم العزباوي، خرج أحاديثه عبد القيوم عبـد رب النبـي، مكـة : ُوقد طبع الكتاب بتحقيق ّ
 .م، يف ثالثة جملدات١٤٠٣-هـ١٤٠٢بحث العلمي، ّجامعة أم القرى، مركز ال: ّاملكرمة
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َوجودة االستنباط ْ  وإيـراد ، وال أن يكون من جنس كتاب ابـن قتيبـة يف إشـباع التفـسري، وكثرة الفقه،َ
ِّ وإنام هي أو عامتها إذا تقسمت وقعت بني مقرص ال يـورد يف ، وختليص املعاين،النظائر وذكر ،ُاحلجة ُ ََ ُ

َكتابه إال أطرافا وسواقط من احلديث  ً َْ  وبـني ،ِّثم ال يوفيها حقها من إشـباع التفـسري وإيـضاح املعنـى،َ
ْمطيل يرسد األحاديث املشهورة التي ال يكاد يشكل منها يشء ُ ُ ُ ِ ُسريها ويطنـب فيهـاُ ثـم يتكلـف تفـ،ُ ُْ ،

ُى ومندوحــة عــن كــل كتــاب ذكرنــاه قبــلًنــِويف الكتــابني غ ِّ ٌ َ ُ ْ ِ إذ كانــا قــد أتيــا عــىل مجــاع مــا تــضمنت ،َ َ َ
َ ولعل اليشء بعـد ، وأملك له، فصارا أحق به، وزادا عليه،األحاديث املودعة فيهام من تفسري وتأويل

َاليشء منها قد يفوهتام ُ ُ ُ فـرصفت ،ابنا هذا فإين ذكرت فيـه مـا مل يـرد يف كتـابيهاموأما كت: قال اخلطايب ، َ ْ
َ حتى اجتمع منها مـا أحـب اهللاّ أن يوفـق لـه، وألتقط آحادها،ّع مظاهناّ ومل أزل أتتب،ِإىل مجعه عنايتي ِّ َ ُ، 

  .ٍواتسق الكتاب فصار كنحو من كتاب أيب عبيد أو كتاب صاحبه
 يـسأل العلـامء عـام أودعـه مـن ،ه أربعـني سـنة عبيد مكث يف تـصنيف كتابـاوبلغني أن أب:  قال 

ُ والروضـة أنـف، والنـاس إذ ذاك متـوافرون،تفسري احلديث واألثر  ثـم قـد غـادر ،ُ واحلـوض مـآلن،ُ
َ ثم سعى له أبو حممد سعي اجلواد فأ،َالكثري منه ملن بعده َ َ  وقد بقـي ،َ القدر الذي مجعناه يف كتابنا)١(َرَأْسَْ

ٍ عدد مل أتيرس لتفـسريها تركتهـا ليفتحهـا اهللاّ عـىل مـن يـشاء مـن عبـاده ُمن وراء ذلك أحاديث ذوات
ٍوإن من يشء إال عندنا خزائنـه ومـا ننزلـه إال بقـدر [قال اهللاّ تعاىل،ٍقوم ولكل نشئ علمولكل وقت  َ ِّ َ ُ َ َ َ َْ ُ َِ َّ َِّ ِ ُِ َ ُ ْ َُ ََ ِ ِ ٍ ِْ ْ

ٍمعلوم ُ ْ  ،َ عـرف احلـق فقالـه، عليه وأنصفَلقد أحسن اخلطايب رمحة اهللاّ : - أي ابن األثري-ُقلت، )٢(]َ
ِ فكانت هذه الكتب الثالثة يف غريب احلديث واألثر أمهات الكتب،َّوحترى الصدق فنطق به  وهـي ،َّ

ُالدائرة يف أيدي الناس والتي يعول عليها علامء األمصار ِّ َ ُ")٣(. 
 غريب "ع اهلجري، له ، من أهل القرن الراب األصفهاين)٤( ِّيتْرَيمِّأبو حممد القاسم بن حممد الدو

                                                                                       
 .٤١٩/ ١٠، ٣٣٩/ ٤لسان العرب . ّأي جعل فيها بقية  )١(
 .٢١ آية احلجرسورة   )٢(
 .٨-٧ / ١  البن األثري األثر احلديث والنهاية يف غريب  )٣(
ِّالديمريت  )٤( ْ َ  ء ويف آخرها تاء ثالث بكرس الدال املهملة وسكون الياء آخر احلروف، وفتح امليم وسكون الرا: ّ
 
 

= 
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 .)١("احلديث
 .)٢("غريب احلديث" له ، ّيِْدِنأمحد بن احلسن الكو
َفستقة"حممد بن عيل بن الفضل املديني املعروف بـِو ُ ْ  .)٣("غريب احلديث"له  ،"ُ
 .)٤("غريب احلديث"له ، ّاحلرضميو
 .)٥("غريب احلديث"له ، ّابن رستم احلريبو

 :ًوتتابعت التأليفات أيضا، فكان ممن ألفثم دخل القرن اخلامس اهلجري، 
َأبو عبيد أمحد بن حممد بن عبد الرمحن اهل ْ َ  - اللغويّصاحب اإلمام أيب منصور األزهري- ّيِوَرُ

 وهو أحد كتابني . )٦("الغريبني، غريب القرآن، وغريب احلديث كتاب "، واسم كتابه ) هـ٤٠١ت (

                                                             
، األنـساب للـسمعاين ٥٤٥/ ٢معجـم البلـدان .  وهـي قريـة مـن نـواحي أصـبهانتْرَيمـِاحلروف، هذه النسبة إىل د

٢/٥٢٦. 
 . ٢/٢٦٣بغية الوعاة ، والسيوطي يف  ١٦/٣١٩معجم األدباء نسبه إليه ياقوت يف   )١(
 . ١/٧ مة النهاية، وابن األثري يف مقد١/١٥٤ ذكره النديم يف الفهرست  )٢(
 .١/١٥٤ ذكره له النديم يف الفهرست  )٣(
 .١/١٥٤ذكره له النديم يف الفهرست   )٤(
 .١/١٥٤ذكره له النديم يف الفهرست  )٥(

إنام ذكرت هؤالء األربعة يف هذا املوضع، مع عدم وقويف عىل تـأريخ وفيـاهتم، ألن النـديم يف : قال الباحث
 يف القـرن الرابـع اهلجـري عـىل التحديـد الـصحيح، فـال يعقـل أن الفهرست ذكرهم، ووفـاة النـديم كانـت

 .يكونوا بعده وهو ينقل عنهم
 رواية أيب سـعد املـاليني –، وقد طبع كتاب الغريبني أليب عبيد اهلروي ١/١٦٣ ذكره له ابن خري يف فهرسته  )٦(

 ية، جلنة إحياء الرتاثاملجلس األعىل للشؤون اإلسالم: هـ، بتحقيق حممود حممد الطناحي، القاهرة٤١٢ت
ري رمـضان يوسـف هـ، وانظر باقي الطبعات لـه يف دليـل مؤلفـات احلـديث الـرشيف ملحمـد خـ١٣٩٠عام

 :، وقد قام بعض أهل العلم بمجهودات حول هذا الكتاب منهم١/١١٦وجمموعة معه 
 .٤٠ه صوسيأيت احلديث عن، "خمترص الغريبني ": هـ، واسم كتابه٤٤٧ليم بن أيوب الرازي ت ُ س-  

= 
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 .لنهايةاعتمد عليهام ابن األثري يف تأليف كتابه ا
 ،ئر يف اجلمع بني غريبي القـرآن العزيـز واحلـديثاَّ صنف كتابه املشهور الس": يقول ابن األثري

ْ مل يـسبق يف غريـب القـرآن واحلـديث إليـهٍ عـىل وضـع،ى عىل حروف املعجمًورتبه مقف َ َفاسـتخرج ، ُْ َ
ُ كان الغرض واملقـصد مـن  إذ، وذكر معانيها،َالكلامت اللغوية الغريبة من أماكنها وأثبتها يف حروفها

ًهذا التصنيف معرفة الكلمة الغريبـة لغـة وإعرابـا ومعنـى ً ً ُ ال معرفـة متـون األحاديـث واألحاديـث ،َ ُ َ
ُواآلثار وطرق أسانيدها و َأسامء رواهتاَ  .ل بنفسه مشهور بني أهله  فإن ذلك علم مستق،ُ

ُيبة وغريمهـا ممـن تقدمـه عـرصه ُ ثم إنه مجع فيه من غريب احلديث ما يف كتاب أيب عبيد وابن قت َّ ََ َ
ِّمن مصنفي الغريب َ َ مع ما أضاف إليه مما تتبعه من كلامت مل تكن يف واحد من الكتب املصنفة قبلـه،ُ َّ، 
ًفجاء كتابه جامع َ فإذا أراد اإلنسان كلمة غريبة وجـدها يف حرفهـا ،ُا يف احلسن بني اإلحاطة والوضعُ َ ً ً ُ

ًث مفرقا يف حروف كلامته إال أنه جاء احلدي،َبغري تعب ََّ  فانتـرش ، حيـث كـان هـو املقـصود والغـرض،ُ
 ومـا ، وصار هو العمدة يف غريب احلـديث واآلثـار،ُكتابه هبذا التسهيل والتيسري يف البالد واألمصار

َزال الناس بعده يقتفون هديه َْ ََ ُ َ ويتبعون أثره،ْ َ ُ َ َ ويشُكرون له سعيه،َْ ُ ويـستدركون مـا،ََ ِ َ ْ َ فاتـه َ مـن غريـب َ
ِواأليام تنقيض، َ وجيمعون فيه جماميع،احلديث واآلثار َ ْ َ َ واألعامر تفنى،ُ ْ َ ٍ إال عـن تـصنيف  وال تنقـيض،ُ

 . )١("يف هذا الفن

                                                             
اسـتدراك عـىل ألفـاظ ":هــ، واسـم كتابـه٥٥٠المي البغدادي ت ُّ أبو الفضل حممد بن نارص بن حممد الس-  

 ."الغريبني
 ."خمترص الغريبني ": هـ، واسم كتابه٥٦١ أبو املكارم جمد الدين عيل بن حممد بن هبة اهللا النّحوي ت -  
تقذية مـا يقـذي  ":، واسم كتابه-من القرن السادس – أبو الكرم عبد السالم بن حممد بن احلسن احلجي -  

 ."ْالعني من هفوات كتاب الغريبني
ِ أبو عبد اهللا حممد بن عيل بن اخلرض الغساين املالقي ت -   ّ َّّ ّاملرشوع الـروي يف الزيـادة ": هـ، واسم كتابه ٦٣٦َ

 ."عىل غريب اهلروي
 .١٢٨٥-٢/١٢٨٤ اهللا حممد احلبيش  لعبد" جامع الرشوح واحلوايش"ّانظر فيام سبق كله كتاب   

 .٩-٨ / ١  البن األثري األثر احلديث والنهاية يف غريب  )١(
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ٍ، وحمصله بنيةٌ مفيدٌ ممتعٌوهو كتاب":فقال  عىل هذا الكتابّ الذهبيأثنى و ّ ٌ موفقّ  .)١("ٌد سعيّ
ّدل عىل اطالعه وتبحره يف هذا الشأني....  وكتابه الغريبني": ابن كثري قالو ّ")٢(. 
، " شـمس األئمـة "ـِامللقـب بـ ، )٤(ّيِقـَهْيَ الب،)٣( ّيِازَأبو القاسم إسامعيل بن احلسن بن عيل الغـو

 .)٥("سمط الثريا يف معاين غريب احلديث"، واسم كتابه ) هـ٤٠٢ت(
ُأبو الفتح سليم بن أيوب بـن سـو ّ، لـه مؤلـف يف ) هــ٤٤٧ت ( عيالفقيـه الـشاف )٦( ّيِازّليم الـرُ

تقريـب " ويوجد منه بدار الكتب املرصية نسخة من كتابـه باسـم":، يقول الطناحي)٧(غريب احلديث
 .)٨(" تفسري١٠١٧ برقم "الغريبني
، يقـول "غريب احلديث"، له ) هـ٤٤٩ت  (- راوي صحيح مسلم–إسامعيل بن عبد الغافر و
 .)٩("ئدة، جملد مرتب عىل احلروف وكتابه جليل الفا":صديق حسن خانالسيد 
 

                                                                                       
 .١٧/٢٥ سري أعالم النبالء للذهبي  )١(
 .١٥/٥٣٥  البن كثريالبداية والنهاية  )٢(
ّالغازي  )٣( ِ للـسمعاين األنـساب . بفتح الغني املعجمة وكرس الزاي، هذه النسبة إىل الغزو واجلهـاد مـع الكفـار: َ

٤/٢٧٥. 
بفتح الباء املنقوطـة بواحـدة وسـكون اليـاء املنقوطـة بـاثنتني مـن حتتهـا وبعـدها اهلـاء ويف آخرهـا : ّيِقَهْيَالب  )٤(

األنـساب . القاف، هـذه النـسبة إىل بيهـق وهـي قـرى جمتمعـة بنـواحي نيـسابور عـىل عـرشين فرسـخا منهـا
 .٤٣٨ / ١للسمعاين 

 .١/٤٤٥، والسيوطي يف بغية الوعاة ٦/١٤٠ء ذكره ياقوت يف معجم األدبا  )٥(

ِالرازي  )٦( ، وهي بلدة كبرية من بالد الديلم بني ّلف، هذه النسبة إىل الريبفتح الراء والزاي املكسورة بعد األ: ّ
 ، ويثقـل عـىل اللـسان،ن النـسبة عـىل اليـاء ممـا يـشكلا، ألً وأحلقوا الـزاي يف النـسبة ختفيفـ،قومس واجلبال

ال جمال للقياس فيها واملعترب فيها النقل املجرد، خرج منها مجاعـة  نساب مما عىل أن األ، الراءلف لفتحةواأل
ً قديام وحديثا من العلامء واملحدثني يف كل فن  .٢٣ / ٣األنساب للسمعاين . ً

  .٢/٣٩٧ األعيان  كان يف وفياتّ خلابننسبه إليه   )٧(
 .١/٦  واألثر يف غريب احلديثّيف مقدمة حتقيقه للنهاية  )٨(
 . هـ٤٤٥، وفيه أن وفاته سنة ٢/٣٩١أبجد العلوم لصديق حسن خان   )٩(
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 :َّثم دخل القرن السادس اهلجري، فكان ممن ألف
 ،)٢("غريـب احلـديث" له ،) هـ٥١٩ت  ()١( َّالشيخ العميد إبراهيم بن حممد بن إبراهيم النسوي

ً صنف يف غريب احلديث أليب عبيد تصنيفا مفيدا":قال ياقوت ً ّ")٣(. 
ــن إســامعيلو ــد الغــافر ب ــو احلــسن عب ــاريسأب ــد الغــافر الف ــن عب ـــ٥٢٩ت  ()٤( ب ، واســم ) ه
 .)٥("جممع الغرائب يف غريب احلديث":كتابه

، واسـم ) هــ٥٣٨ت ( )٦( ّيَِرشَْخمـَّأبو القاسم حممود بـن عمـر بـن حممـد بـن عمـر الز جار اهللاو
 .)٧("الفائق يف غريب احلديث": كتابه

ولقـد صـادف هـذا . "الفائق "سامه  و، صنف كتابه املشهور يف غريب احلديث":قال ابن األثري
َّاالسم مسمى َ ُ َّ وكشف من غريب احلديث كل معمى،ُ َّ ورتبه عىل وضع اختاره مقفى عىل حروف ،َُ َ ُ َ ْ ٍ َّ 

                                                                                       
سوي  )١( ّالنَّ ِ َبفتح النون والسني املهملة والواو، هذه النسبة إىل نسا، وقد ذكرنا النـسبة إليهـا النـسائي، ومـنهم : َ َ

سوي ّمن قال بالواو وجعل النسبة إليها النَّ  .٤٨٧ / ٥األنساب للسمعاين . َ
 ، والسيوطي يف بغية الوعاة٢/١٤ يف معجم األدباء احلموينسبه إليه   )٢(
 ٢/١٤  للحمويمعجم األدباء  )٣(
هـذا االسـم لعـدة مـن املـدن ، لف والراء املكسورة ويف آخرها السني املهملةبفتح الفاء بعدها األ: ِّيسِارَالف  )٤(

 خرج منها مجاعـة كثـرية مـن العلـامء يف كـل ،رياز أصلها ودار مملكتها ش،قاليم املعروفةالكبرية وهي من األ
 .٣٣٢ / ٤األنساب للسمعاين  .فن من هذه البالد واشتهروا هبذه النسبة

ّ ، و الكتـاين يف ٢/١٦٠٢، وحاجي خليفة يف كـشف الظنـون ٣/٢٢٥ذكره ابن خلكان يف وفيات األعيان   )٥(
 .١٥٧الرسالة املستطرفة ص 

ْخمّالز  )٦(  وامليم وسكون اخلاء املعجمة وفتح الشني املعجمة ويف آخرها الراء، هذه النسبة إىل بفتح الزاي: ّيَِرشَ
ْخمَز  .١٦٣ /٣األنساب للسمعاين . كبريةال، وهي قرية من قرى خوارزم َرشَ

م بتحقيـق ١٩٤٥-هــ١٣٦٤ يف مـرص سـنة : هــ، والثـاين١٣٢٤ حيدر آبـاد سـنة  يف:لاألو: طبع بتحقيقني  )٧(
 . الفضل إبراهيم وعيل البجاوي األستاذين حممد أبو
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ً ولكن يف العثور عىل طلب احلديث منه كلفة ومشقة،املعجم َ ْ ُُ َ وإن كانت دون غريه مـن متقـدم ،ُ ُ
ِ ألنه مجع يف التقفية بني إيرا،الكتب ِ ْ َ َ ًد احلديث مـرسودا مجيعـه أو أكثـره أو أقلـهَ ُ ْ َ ثـم رشح مـا فيـه مـن ،َ َ َ
ُ فيجـيء رشح كـل كلمـة غريبـة يـشتمل عليهـا ذلـك احلـديث يف حـرف واحـد مـن حـروف ،غريب
ُ فرتد الكلمة يف غري حرفها،املعجم َ وإذا تطلبهـا اإلنـسان تعـب حتـى جيـدها،ِ ِ َ َِ َّ ُكـان كتـاب اهلـروي  ف،َ

ًأقرب متناوال، وأس َ َ َّهل مأخذا، وإن كانت كلامته متفرقة يف حروفها، وكان النفع به أتم، والفائدة منـه ُ ً
 .)١("َّأعم

هــ عـىل ٥٥٠ت ( )٢( أبـو القاسـم حممـود بـن أيب احلـسن بـن احلـسني النيـسابوري نجم الـدينو
 .)٣("ل الغرائب يف تفسري غريب احلديثُُمج ":كتابه، واسم )التقريب
، واســم ) هـــ٥٦٢ت  (-صــاحب كتــاب األنــساب – اينَعْمَّلــسعبــد الكــريم بــن حممــد بــن او
 .)٤("جمموع غرائب احلديث":كتابه

املغيـث يف  ":، واسم كتابـه) هـ٥٨١ت (أبو موسى حممد بن عمر بن أمحد املديني األصفهاين و
 ."النهاية" وهو ثاين كتابني اعتمد عليهام ابن األثري يف تصنيف ،)٥("غريب القرآن واحلديث

ُّ تشد إليه الرحـال،اًا متقنً حافظ،ا يف عرصهً كان إمام":ن األثري يقول اب ُ وتنـاط بـه مـن الطلبـة ،ُ
َيـب القـرآن واحلـديث يناسـبه قـ مـن غرّ اهلـرويَا مجع فيه ما فاتًف كتابَّ قد صن،اآلمال ُ ًدراُ  ،ً وفائـدةْ

                                                                                       
 .١/٩ واألثر البن األثري النهاية يف غريب األثر  )١(
ّالنَّيسابوري  )٢( ُ ِْ لـف بـاء بفتح النون وسكون اليـاء املنقوطـة مـن حتتهـا بـاثنتني وفـتح الـسني املهملـة وبعـد األ: َ

. نة وأمجعها للخريات بخراسـانور وهي أحسن مديُابَسْيَمنقوطة بواحدة ويف آخرها الراء، هذه النسبة إىل ن
 .٥٥٠ / ٥األنساب للسمعاين 

 .١/٦٠١، و حاجي خليفة يف كشف الظنون ٢/٢٢٨ذكره السيوطي يف بغية الوعاة   )٣(
فـوزي :عثامن بن عبد اهللا النجراين؛ بـإرشاف :  الباحث-دكتوراةال لنيل شهادة –وقد قام بدراسته وحتقيقه   )٤(

كـام يف املعجـم .  هــ١٤١٨اجلامعـة اإلسـالمية، كليـة اللغـة العربيـة، عـام : ة املدينـة املنـور–يوسف اهلـابط 
 .١/١٦٩املصنف ملؤلفات احلديث الرشيف ملحمد خري رمضان يوسف 

 .٢/١٢٨٤ لعبد اهللا احلبيش "جامع الرشوح واحلوايش"ًوالكتاب ال يزال خمطوطا ، وانظر نسخه يف كتاب   )٥(
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َويامثله ً حجام وعائدةُ ً َ وسلك يف وضعه مسلكه،ْ ْ َ وذهب فيه مذهبه،َ َبه كام رتبهَّ ورت،َ  واعلم ": ثم قال،َّ
، ولقـد صـدق "ُأنه سيبقى بعد كتايب أشياء مل تقع يل، وال وقفت عليها، ألن كالم العـرب ال ينحـرص

ٌ فإن الذي فاته من الغريب كثري هللارمحه ا َ َ")١(.  

، اطَّرَأبـو حممــد عبـد احلــق بـن عبــد الـرمحن بــن عبـد اهللا األزدي اإلشــبييل املعـروف بــابن اخلــو
عبيـد  ً يف مخسة وعرشين سـفرا، ضـاهى بـه كتـاب الغـريبني أليب"الغريبني كتاب"، له ) هـ٥٨١ت(

 .)٢(أمحد بن حممد اهلروي
ــدو ــو شــجاع حممــد بــن عــيل بــن شــعيب البغــدادي املعــروف بال ــدين أب ّ الفــريضانَّهّفخــر ال ِ َ َ 

مــاكن ّعمــل فيــه رمــوز احلـروف، يــستدل هبــا عــىل أ" غريــب احلـديث"كتــاب يف ، لــه )هــ٥٩٠ت(
 .)٣(الكلامت املطلوبة يف اللغة

 ّيِزْوَمجال الدين أبو الفرج عبد الرمحن بن عـيل بـن حممـد القـريش التيمـي املعـروف بـابن اجلـو
 ."غريب احلديث"، له كتاب ) هـ٥٩٧ت(

ًصـنف كتابـ":يقول ابن األثري ََ َ هنـج فيـه طريـق اهلـروي يف كتابـه،َّا يف غريـب احلـديث خاصـةَّ ََ َ، 
ًجتـه جمـردَوسلك فيه حم َّ وهـذا لفظـه يف مقدمتـه بعـد أن ذكـر مـصنفي الغريـب،ا مـن غريـب القـرآنَّ َ ُ 

ٌفقويت الظنون أنه مل يبق يشء":قال َ ْ َ ُّ َ ْ قـد فـاهتم أشـياء وإذا،َِ ْ ُ ُ فرأيـت أن أبـذل الوسـع يف مجـع غريـب ،َ َ
َّ أال يـشذ عنـي م،حديث رسول اهللاّ صىل اهللاّ عليه وسلم وأصحابه وتـابعيهم وأرجـو ّهـم مـن ذلـكَّ ِ، 

ّوأن يغني كتايب عن مجيع ما صنف يف ذلك ُ َُ ِ ًولقد تتبعت كتابه فرأيتـه خمتـرصا مـن كتـاب ، هذا قوله."ْ َ ُْ
َاهلروي منتزعا من أبوابه شـيئا فـشيئا، ووضـعا فوضـعا، ومل يـزد عليـه إال الكلمـة الـشاذة، واللفظـة  ّ ً ً ً ًَ َّ ْ ً ََ َ ْ ُ

                                                                                       
 .١/٩  البن األثرير األث احلديث والنهاية يف غريب  )١(
، وابن فرحـون يف ١/٢٤٨، وابن شاكر يف فوات الوفيات١/٢٩٢ ذكره له النووي يف هتذيب األسامء واللغات  )٢(

 .٣/٢٨١ ، والزركيل يف األعالم٤/٢٧١ الذهب ، وابن العامد يف شذرات٥٦-٢/٥٥ الديباج املذهب
يف سـتة عـرش ": وفيـه١/١٨٠ يف بغيـة الوعـاة ، و الـسيوطي٤١/٣٩٢نسبه إليه الذهبي يف تاريخ اإلسالم   )٣(

 . "ًجملدا
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ُالفاذة، ولقد قايست ما زاد يف كتابه عىل ْ َ َ ما أخذه من كتـاب اهلـرويّ ً فلـم يكـن إال جـزءا يـسريا مـن ،َ ً
  .)١("ٍأجزاء كثرية 

ٍحتى كانت بداية مطلع القرن السابع اهلجري، فكـان عـىل موعـد مـع مؤلـف عظـيم، ومؤلـف  ٍ ٍَّ َِّ ُ
ابـن  أيب السعادات جمد الـدين لإلمام اهلامم "النهاية يف غريب احلديث واألثر"جسيم، أال وهو كتاب 

 ). هـ٦٠٦ت (  رمحه اهللاألثري
ٌ وقد رزق نصيب من اسمه–وما إن برز كتاب النهاية  ، حتى تلقاه الناس بـالقبول، وأضـحى -ُ

ّمنهل الوراد، بل وكعبة القصاد، فروى به الظمأ، ونقع الغل َّ  .ة، وقد صادف اإلثمد احلدقةّ
ًيعابا، وأغزرهـا أوىف الكتـب يف غريـب احلـديث، وأوسـعها اسـت مـن "النهاية"كتاب ُ يعترب و

ًمادة، وأجودها تصنيفا، وأحسنها ترتيبا، مجع فيه بني غريب احلديث من كتـاب أيب عبيـد أمحـد بـن  ً ً
، ومن كتاب أيب موسى حممـد بـن عمـر املـديني )هـ ( ًرامزا له بالرمز ) هـ٤٠١ت (موسى اهلروي 

أن أمجـع مـا  ُفرأيـت":قـولبإضافة ما فاهتام، ويف ذلـك يوقام ، )س ( ًرامزا له بالرمز ) هـ٥٨١ت(
َّفيهام من غريب احلديث جمردا من غريب القـرآن  ً تـسهيال،ِ وأضـيف كـل كلمـة إىل أختهـا يف باهبـا،ُ

ــك أقــدم رجــال وأؤخــر أخــرىَ ومتــادت يب،ْلُكلفــة الطلــب ــام يف ذل ِّ األي ُ ــت العزيمــة،ُِّ ٍ إىل أن قوي َ، 
ّ ويرس اهللاّ األمر وسهله وسناه ووفق إليه،ّ وحتققت يف إظهار ما يف القوة إىل الفعل،َوخلصت النية َّ َّ، 

ُفحينئذ أمعنت النظر ْ َ ِ وأنعمت الفكر يف اعتبار الكتابني واجلمع بـني ألفـاظهام،ْ ُ ْ َ ْ  وإضـافة كـل مـنهام ،َ
ُ فوجدهتام ،إىل نظريه يف بابه ْ َ َ ُ قـد فـاهتام الكثـري -دع فيهام من غريب احلديث واألثر وُ عىل كثرة ما أ-َ َ َ

ٌ مـر بـذكري كلـامت غريبـة مـن غرائـب أحاديـث الكتـب ،َّ وأول النظـر،ِفإين يف بادئ األمر ،ُالوافر ِ ّ
ً وكفـاك هبـام شـهرة يف كتـب احلـديث -ّالصحاح كالبخاري ومسلم  َ ْ ْ مل يـرد يشء مـنهام يف هـذين -ُ َِ

عرفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت ،)٢(الكتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابني فحيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــث   ُ  

                                                                                       
 .١/١٠   البن األثري األثر احلديث والنهاية يف غريب  )١(
 صـحيح البخـاري ": عىل الكتب الستة وهـيْكان وقت تأليفه لكتابه جامع األصول الذي وضعه لعل هذا  )٢(

هـذا الكتـاب مـن بـواكري تـصنيفاته، ُحيـث يعتـرب  "ن أيب داود والنسائي واملوطأ لإلمام مالـكنومسلم وس
ُر مؤلفاته أنه ألفه قبـل مرضـه العـضال، وبالتـايل كـان مـن مـنهج ابـن األثـري يف كتابـه ْكِوسيأيت يف مبحث ذ

= 
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َّ تنبهت العتبار غري هذين الكتابني من كتب احلديث املدو،ذلك َ نة املصنفة يف أول الزمان وأوسـطه ُ
َ واسـتقريت مـا حـرضين منهـا، فتتبعتها،وآخره َ َُ ْ َ ْْ َ واستقـصيت مطالعتهـا مـن املـسانيد،َ ُ َْ َ ُْ ْ َ  ، واملجـاميع،َ

َوكتب السنن ُ فرأيـت فيهـا مـن الكلـامت ، وكتب اللغة عىل اختالفهـا،ِ والغرائب قديمها وحديثها،ُّ
ٍفصدفت حينئذ ،اًالغريبة مما فات الكتابني كثري ُ ْ ََ ْ عن االقتصار عىل اجلمع بني كتـابيهامَ ت مـا ْ وأضـف،َ

ُعثرت عليه ُ ووجدته من الغرائب إىل ما يف كتابيهام يف حروفها مع نظائرها وأمثاهلا،ََ َ.  
ْ وما أحسن ما قال اخلطايب وأبو موسى رمحة اهللاّ علـيهام يف مقـدمتي كتـابيهام َ َ ْْ َ ُ ََ ّ َ ا ً وأنـا أقـول أيـض،ّ

ْمق ًتديا هبامُ ُكم يكون قد فاتني من الكلامت الغريبة التي تشتمل عل: َ َ ُِ  يها أحاديـث رسـول اهللاّ صـىل اهللاَ
ِعليه وأصحابه وتاب ُ جعلها اهللا سبحانه ذخرية لغريي يظهرها عـىل يـده، عنهمعيهم ريض اهللاِ ِ ْ َ َُ َ ْ ليـذكر ،َِ ُ

َّولقـد صـدق القائـل الثـاين ، هبـا َ  ،فحيـث حقـق اهللاّ سـبحانه النيـة يف ذلــك ،َّكـم تـرك األول لآلخـر: َ
َّسلْكت طريقة الكتابني يف الرتتيب الذي اشتمال عليه ُ َ ِ والوضع الذي حوياه من التقفية عىل حروف ،َ َِ َ َْ َّ ْ
ِّاملعجـم بــالتزام احلـرف األول والثــاين مــن كـل كلمــة َّ ِ وإتبـاعهام بــاحلرف الثالــث مـنهام عــىل ســياق ،ّ ِ َ ْ

ُ إال أين وجدت ،احلروف ُيف احلديث كلامت كثرية يف أوائلها حـروف زائـدة قـد بنيـت الكلمـة عليهـا ّ ِ ِ ٍُ ً
َ وكان يلتبس موضعها األصيل عىل طالبها ال سيام وأكثـر طل،حتى صارت كأهنا من نفسها َ َ ُْ َْ َّ ْ ْ ُ َِ ِ ِ ِبـة غريـب َ

َاحلديث ال يكادون يفر ُ َ فرأيت أن أثبتهام يف باب احلرف ال،ُقون بني األصيل والزائدَ  ،ّذي هـو يف أوهلـاُ
َوإن مل يكن أصليا ونبهت عند ذكره عىل زيادته لئال يراها أحد يف غـري باهبـا َ َّ َّّ َ ُ َ ُ فـيظن أين وضـعتها فيـه ،ً ّ

َفال أنسب إىل ذلك وال أكون قد عرضت الواقف عليهـا للغيبـة وسـوء الظـن ومـع هـذا ، للجهل هبا  ُِ ِ ُ ََّ َ ْ ُ
َفإن املصيب بالقول والفعل قليل بـل عـ ْ َِ ِ َّومـن الـذي يـأمن الغلـط والـسهو والزلـل ؟ نـسأل اهللاّ ، ِديمُ َ َ َ َ

 .)١("والتوفيقَالعصمة 
ًومما دل عىل تلقي الناس كتاب النهاية بالقبول هو ما نراه من إقبال الباحثني قديام وحديثا  ًّ 

                                                             
غريب هذه األحاديـث، فلـام مل جيـد يف كتـب الغريـب التـي سـبقته مـا يـروي  الكالم عىل "جامع األصول"

 . غريب احلديث هذهغليله ويشفي عليله، كانت فكرة النهاية يف
 .١١-١/١٠  البن األثريالنهاية يف غريب احلديث واألثر  )١(
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ُعليه، حيث تبوأ منزلة متقدمة جدا يف مصادرهم، و أضحى أوىل مصادر الغريـب التـي يرجـع ًَّ َ 
ّإليها، ويعول عليها ُ. 

هذا من جهة، ومن جهة أخرى نالحظ ندرة املؤلفات التي جاءت من بعده، حتى ال تكـاد جتـد 
 .ًإال مؤلفات قليلة جدا بالنسبة ملا سبق من املؤلفات عرب القرون

 :فممن ألف بعد ابن األثري 
، لـه ) هــ٦١٧ت  (ةَّجـُعقـويب الـواعظ املعـروف باحلبُأبو عبد اهللا حممد بن الفضل بن بختيار ال

 . )١("غريب احلديث"كتاب 
قنعـة الغريـب يف  ":، لـه كتـاب)هــ٦٢٠ت  ( وموفق الدين عبد اهللا بن أمحد بن قدامة املقـديس

 .)٢("تفسري الغريب من حديث رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم والصحابة والتابعني
 ،ّدادي املعـروف بـابن اللبـادّموفق الـدين أبـو حممـد عبـد اللطيـف بـن يوسـف بـن حممـد البغـو

مجع فيه غريب أيب عبيد القاسم بـن سـالم، وغريـب ابـن ، "غريب احلديث"، له كتاب )هـ٦٢٦ت(
 . )٣(اخلطايبقتيبة، وغريب 

 .)٤( اخترص فيه كتابه السابق"ّاملجرد من غريب احلديث ":وللموفق كتاب آخر اسمه
ّغريـب احلـديث الكبـري الـذي : ة منهـاّوعملت بدمشق تصانيف مج":اد عن نفسهّيقول ابن اللب

ّ ثم عملت له خمترصا سميته ،ّابن قتيبة، وغريب اخلطايب مجعت فيه غريب أيب عبيد، وغريب ًّ 

                                                                                       
 ٣/٢٥٤، وابــن رجــب يف الــذيل عــىل طبقــات احلنابلــة ٤٤/٣١٨نــسبه إليــه الــذهبي يف تــاريخ اإلســالم   )١(

ْث به بإربلّحد":وفيه ِ ِْ ِ". 
 دليــل مؤلفــات احلــديث هـــ، كــام يف١٤٠٦الريــاض، عــام -، دار أميــةعــيل حــسني البــواب: طبـع بتحقيــق  )٢(

 .١/١١٧الرشيف ملحمد خري رمضان وجمموعة معه 
، وسـري أعـالم النـبالء ٤٥/٣٥٦ والذهبي يف تاريخ اإلسـالم ،٢/١٠  ابن شاكر يف فوات الوفيات لهذكره  )٣(

 .٢٢/٣٢٣له 
 .انظر املصدر السابق  )٤(
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 .)١("ّاملجرد
ــابن احلاجــبو ــونس الــشهري ب ــو عمــرو عــثامن بــن عمــر بــن أيب بكــر بــن ي ــدين أب ، )٢(مجــال ال

 .)٣("غريب احلديث"، له كتاب يف )هـ٦٤٦ت(
ّايتَوقــُّيوســف بــن عــيل التعــيل بــن و ، قــال "غريــب احلــديث"، لــه رشح ) هـــ٧٠٥ت بعــد ( )٤(ِ
أنجـزت : خمطوط، رتب فيه األحاديث عىل حروف املعجم، قال صـاحب تـذكرة النـوادر" :الزركيل

 .)٥("هنا مسودة املؤلف أ وغالب ظني ـ، ه٧٠٥خمطوطته يف شوال 
 البارزي اجلهني احلمـوي الـشافعيابن ف برشف الدين أبو القاسم هبة بن عبد الرحيم املعروو

 .)٦("ضبط غريب احلديث":،له كتاب ) هـ٧٣٨ ت(
َحممد طاهر الصديقي اهلندي الفو ِّ ّايتَرُجـَ الك)٧(ِّينَّتِّ جممـع بحـار  ":، واسـم كتابـه) هــ٩٨٦ت ( ِ

 .)٨("األنوار يف غرائب التنزيل ولطائف األخبار
 جممع البحرين ":، واسم كتابه) هـ١٠٨٥ت ( امفخر الدين بن حممد بن عيل الطرحيي اإلمو

                                                                                       
 .٣٥٨/ ٤٥  للذهبيتاريخ اإلسالم  )١(
 .١/٢٨٤٠ ترمجته يف الوايف بالوفيات  )٢(
 " يف عرش جملدات":، ووصفه بقوله٢/١٢٠٧نسبه إليه حاجي خليفة يف كشف الظنون   )٣(
 ٥/٣٤  للزركيل كام يف األعالم،نسبة إىل توقات برتكيا بني قونيا وسيواس: التوقايت  )٤(
 .٥/٣٤  للزركيلاألعالم  )٥(
يف طبقـات ي لـداودجملـدان ، وكـذلك ا، وأشار أنه ١/١٣٣ ابن قايض شهبة يف طبقات الشافعية نسبه إليه  )٦(

 . ٨/٧٣، وراجع األعالم للزركيل ٢/٤٣٦املفرسين 
ّ فتن":نسبة إىل   )٧( َ من بالد كجرات باهلند"َ ُ  .٤/١٦١ األعالم للزركيل .َ
ُ أجـزاء يف جملـدين، وطبـع يف حيـدر آبـاد ٣هــ، ١٢٨٣املطبـع العـاملي عـام : ُوقد طبع هذا الكتـاب يف اهلنـد  )٨(

دليل مؤلفـات احلـديث الـرشيف ملحمـد : انظر. هـ١٣٨٧بعة جملس دائرة املعارف العثامنية عام مط: الدكن
 .١/١١٨خري رمضان يوسف وجمموعة معه 
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 .)١("ن يف تفسري غريب القرآن واحلديثْيِّريَّومطلع الن
بلـوغ املـرام لبيـان ألفـاظ سـيد ":، واسـم كتابـه)هــ١٢٨١ت بعـد ( أمحد بـن حممـد املرزوقـيو
 .)٢("األنام

 يف غريــب  مــن أسـامء املــؤلفني- بتوفيـق اهللا وحــده–هـذا مــا اســتطاع الباحـث الوقــوف عليــه 
 .عامة، مع ذكر أسامء مؤلفاهتم يف هذا البابباحلديث 

ً وتبقى اإلشارة إىل أن هناك كتبا رشحت غريب احلـديث، ولكنـه كـان رشحـا ضـمنيا؛ ككتـب  ْ ً
 البـن حجـر "فـتح البـاري" احلنـبيل، وٍ البـن رجـب" فتح البـاري"رشوح األحاديث املشهورة مثل 

َّ، ورشح صــحيح مـسلم املــسمى بــّمــام العينـي لإل"عمــدة القـاري"، وّالينَقْسَالعـ َ  لإلمــام "املنهــاج"ُ
 ه وغريها الكثري الكثري، وملا كانت كـذلك مل تكـن عـىل رشط الباحـث ، حيـث اقتـرص يف هـذّالنووي

 . الرسالة عىل الكتب التي أفردت غريب احلديث بالتأليف والتصنيف
َّ املرتبـة غريـب املؤلفـة عـىل املـسانيد، ثـم نامذج لبعض كتب ال الباحثذكري ، فسًوإمتاما للفائدة

 ثـم  اخلاصة بغريب بعض املصنفات، الكتب األبواب الفقهية، ثمَّ املرتبة عىلحروف املعجم، ثمعىل 
 .فة بغريب بعض األحاديثَّ املصنالكتب

 الكتب املؤلفة عىل املسانيد: ًأوال
 .)٣()ـ ه٢٢٤ت ( القاسم بن سالم اهلروي  أليب عبيد"غريب احلديث" -
 .)٤() هـ٢٨٥ت (ّ أليب إسحاق إبراهيم بن إسحاق احلريب "غريب احلديث" -

                                                                                       
 . إىل أنه مطبوع، ومل يقف الباحث عىل مكان نرشه"ط" وأشار بقوله٥/١٣٨نسبه إليه الزركيل يف األعالم   )١(
دليـل مؤلفـات احلـديث ملحمـد خـري : انظـر. هــ١٢٩١ هــ، ١٢٨٦ القـاهرة، سـنة -طبع يف مطبعة بـوالق  )٢(

 . ١/١١٤  معهرمضان يوسف وجمموعة
 .٢٤وقد سبق احلديث عنه ص   )٣(
 .٣١ وقد سبق احلديث عنه ص  )٤(
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َ أليب احلـــسن حممـــد بـــن عبـــد الـــسالم بـــن ثعلبـــة اخلـــش"غريـــب احلـــديث" -  ّ القرطبـــيّنيُ
 .)١()هـ٢٨٦ت(

ّ أليب سليامن محد بن إبراهيم بن اخلطاب البستي اخلطايب "غريب احلديث" - ُّ ّّ  .)٢()هـ٣٨٨ت (ْ
 

 الكتب املؤلفة عىل حروف املعجم: ًثانيا
 أليب عبيد أمحد بن حممد بـن عبـد الـرمحن "الغريبني، غريب القرآن وغريب احلديثكتاب  " -

 .)٣()هـ٤٠١ت  (ّيِوَاهلر
ـــب- ـــب احلـــديث"  ترتي ـــشاطبي "غري ـــسعدي ال ـــة ال ـــن ثعلب ـــز ب ـــد العزي ـــد، لعب ّ أليب عبي َّّ

 .)٤()هـ٤٦٥ت(
ــب احلــديث"  - ــائق يف غري ــر الزخمــرشي جلــار "الف ــن عم ــن حممــد ب ــر ب ــن عم ــود ب ّاهللا حمم ّ 

 .)٥()هـ٥٣٨ت(
ابـن "ّ جلامل الـدين أيب الفـرج عبـد الـرمحن بـن عـيل بـن حممـد املعـروف بــ"غريب احلديث" -
 .)٦() هـ٥٩٧ت  ("اجلوزي

 الكتب املؤلفة عىل األبواب الفقهية: ًثالثا
 .)١() هـ٢٣٨ت (دليس ُّ لعبد امللك بن حبيب السلمي األن"تفسري غريب املوطأ" -

                                                                                       
 .٣١وقد سبق احلديث عنه ص   )١(
 .٣٦وقد سبق احلديث عنه ص   )٢(
 .٣٩-٣٨وقد سبق احلديث عنه ص   )٣(
 ١٠٣ للتليـدي ص  تـراث املغاربـة، وانظـر ٣/٣٩٠ ّ الرطيبـب للمقـري مـن غـصن األنـدلسنفح الطيب  )٤(

 .٣٢٩رقم
 .٤١وقد سبق احلديث عنه ص   )٥(
 .٤٣ وقد سبق احلديث عنه ص  )٦(
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ِالتعليق عـىل املوطـأ يف تفـسري لغاتـه وغـوامض إعرابـه ومعانيـه " - ّ هلـشام بـن أمحـد الوقـيش "ّ

 .)٢() هـ٤٨٩ت ( األندليس 
ِّملحمد بن عبد احلق بن سـليامن اليفـرين  "ّاالقتضاب يف غريب املوطأ وإعرابه عىل األبواب " - ُ ْ َ

 .)٣()هـ٦٢٥ت (ِّالتلمساين 
 الكتب املؤلفة اخلاصة بغريب بعض املصنفات: ًرابعا

 ذكر أصحاب الرتاجم أن أبا عمر حممد بن عبد الواحد الزاهد ت ":قال الدكتور شاكر الفحام
 هـ غالم ثعلب، له كتاب يف غريب احلديث، صنفه عىل مسند اإلمام أمحد، وهو فـيام يبـدو لـون ٣٤٥

د شـهري مـن كتـب احلـديث، وقـد فـتح الزاهـد جديد يف التصنيف يلتزم فيه مؤلفه تفسري كتاب واحـ
الباب هلذا اللون من التصنيف فاقتدى به آخرون ألفوا يف غريب املوطـأ وغريـب البخـاري وغريـب 

 .)٤("مسلم 
 : وعليه، فهذه نامذج من الكتب املؤلفة اخلاصة بغريب بعض املصنفات وهي

 .املؤلفات يف غريب الصحيحني* 
ّلقايض نور الدين أيب الثناء حممود بن أمحد بن حممد اهلمداين  ل"التقريب يف علم الغريب" - ْ 

                                                             
 الرياض، الطبعـة –ُوقد طبع بتحقيق الدكتور عبد الرمحن بن سليامن العثيمني، وصدر عن مكتبة العبيكان   )١(

 .م٢٠٠١-هـ١٤٢١األوىل عام 
 الرياض، الطبعـة –ُ طبع بتحقيق الدكتور عبد الرمحن بن سليامن العثيمني، وصدر عن مكتبة العبيكان وقد  )٢(

 .م٢٠٠١-هـ١٤٢١األوىل، عام 
 الريـاض، الطبعـة األوىل، –ُوقد طبع بتحقيق الدكتور عبد الرمحن العثيمني، وصـدر عـن مكتبـة العبيكـان   )٣(

 .م٢٠٠١-هـ١٤٢١
 .١٨/٢٣٢  للحموي، معجم األدباء٣/١٧٤  للقفطيإنباه الرواة  )٤(
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ّالفيومي احلموي املعروف بـ  ِ  .)١() هـ٣٣٤ت ( "ّ ابن خطيب جامع الدهشة"ّ
ــب " - ــسري غري ــا يف تف ــصحيحني م ــدي"ال ــرص احلمي ــن أيب ن ــد ب ــد اهللا حمم ــافظ أيب عب  ّ للح

 . )٢() هـ٤٨٨ت(
ّ للقايض عياض بن موسى اليحـصبي"اآلثارمشارق األنوار عىل صحاح  " - ُ ْ ، )٣()هــ٥٤٤ت (َ

 .وهو خاص بغريب الصحيحني واملوطأ
 .)٤()هـ١١٤٣ ت( لعبد الغني بن إسامعيل النابليس "قرة العني بغرائب الصحيحني" -

 
 .املؤلفات يف غريب صحيح البخاري* 

 .)٥()هـ٤٢٣ت ( أليب الوليد هشام بن عبد الرمحن الصابوين "رشح غريب كتاب البخاري " -
 .)٦()هـ٥٤٠ ت( ّويْحَّ النّاينَّ أليب احلسن حممد بن أمحد اجلي"رشح غريب البخاري" -

                                                                                       
 ذكر أنـه لغـة تتعلـق باملوطـأ والـصحيحني وهـو يف ": وقال١٥٨ّذكره له الكتاين يف الرسالة املستطرفة ص   )١(

 ."جملد
زبيـدة : حييى بـن مـراد يف جملـد، وكـذلك طبـع بتحقيـق:  بتحقيق١٤٢٥طبع يف دار الكتب العلمية بريوت   )٢(

 .م١٩٩٥-هـ١٤١٥القاهرة، عام -تبة السنة، مكحممد سعيد عبد العزيز 
  مجـع فيـه بـني ضـبط األلفـاظ واخـتالف":١٧٥ يف الرسـالة املـستطرفة ص ّله عدة طبعات، وقال الكتـاين  )٣(

ُالروايات وبيان املعنى، وخصه باملوطأ والصحيحني، وهو كتاب لـو وزن بـاجلوهر أو كتـب بالـذهب كـان  ُ ّّ
 ."ًقليال فيه

ّاب مع التذييل عليه أبو إسحاق إبراهيم بن يوسف الوهراين احلمزي املعـروف بـابن وممن اخترص هذا الكت   ِ ْ
ُقرقول ت  ، ذكـره الكتـاين يف فهـرس الفهـارس "مطالع األنوار عىل صـحاح اآلثـار " هـ، واسم كتابه ٥٦٩ُ

ً صــنّفه عــىل مثــال املــشارق خمتــرصا لــه منهــا، مــع زيــادة الــبعض وخــصه أيــضا بالكتــب ":وقــال١٥٧ص ّ ً
 ."ذكورةامل

 .١٦٩١ /٣جامع الرشوح واحلوايش للحبيشكام يف  ، يف الرياضخمطوط يف جامعة اإلمام  )٤(
 .٣٠٦ذكره ابن خري يف فهرسته ص   )٥(
 .٣٦ ص  للمراكيشالذيل والتكملة السفر السادس  )٦(
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 .)١( ملحمد بن جعفر القزاز القريواين اللغوي"تفسري غريب البخاري" -
 

 .)٢(اجلياين حممد بن أمحد بن حممد بن أيب خيثمةيب احلسن  أل"رشح غريب البخاري" -
 .)٣( )هـ٨٥٢ت( للحافظ ابن حجر العسقالين " غريب البخاريتقريب الغريب يف" -
 اهللا التميمـي  أليب العبـاس أمحـد بـن قاسـم بـن أيب عبـد"فتح الباري رشح غريب البخاري" -

 .)٤() هـ١١٣٩ت ( ّينْوَالب
 .املؤلفات يف غريب مسلم* 

 أيب القاسم  أليب احلسن عبد الغافر بن إسامعيل الفاريس سبط "املفهم رشح غريب مسلم" -

                                                                                       
 امللقن يف البدر املنـري ، وابن٣٠٨ رقم ١/٦٢ة يف تراجم أئمة النحو واللغة َغْلُالب نسبه إليه الفريوزآبادي يف   )١(

٢/٣٤٩. 
صـنف يف رشح غريـب البخـاري  ": وفيـه١/٢٥٠ بـن اخلطيـبا يف أخبار غرناطة للـسان الـدين اإلحاطة  )٢(

ًمصنفا مفيدا  .١/٤١، ونسبه إليه السيوطي يف بغية الوعاة " ً
مـود عبـد املـنعم يف  وذكره له هبذا اإلسـم الـدكتور شـاكر حم ،١/٣٣٣فهرس الفهارس ّذكره له الكتاين يف   )٣(

ــه ــد يف باب ــه الفري ــه اإلصــابة "كتاب ــوارده يف كتاب ــن حجــر العــسقالين، مــصنفاته ودراســة يف منهجــه وم  اب
 فيه غريب األلفاظ ويقع يف جزء، اخترصه من القرطبي مع الزيادة عليه والفوائد املهمـة ": وقال"١/١٩٨

املعجـم املـصنف ملؤلفـات احلـديث : كتابه، وقد قال األستاذ حممد خري رمضان يوسف يف "هـ٨١٨يف سنة 
ًتفــسري غريــب احلــديث مرتبــا عــىل  ": يف تعــداد بعــض كتــب غريــب احلــديث املطبوعــة١/١٦٤الــرشيف 
 ": ثـم قـال يف احلاشـية"هــ١٣٧٠مطبعـة اإلمـام، :  ألمحد بن عيل بن حجر العـسقالين، القـاهرة"احلـروف

ى للباحـث الوقـوف عـىل ومل يتـسنّ. "٢/١٤٦ملطبـوعالشامل للرتاث العريب ااملعجم : مصدر هذه املعلومة
الرتجيح هل هو كتاب واحد أم كتابان خمتلفان، مع اإلشارة إىل أن احلافظ ابن حجـر كال الكتابني ليستطيع 

ْهدي الـساري  :  النافع املفيدٍّرمحه اهللا قد أفرد غريب كلامت صحيح البخاري يف فصل مستقل ضمن كتابه
 .٥٠٤-١/١٨١ مقدمة فتح الباري

 .٣٣٠شجرة النور الزكية ص ، و خملوف يف  -١/٢٣٧فهرس الفهارس نسبه إليه الكتاين يف   )٤(
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 .)١("كتاب جممع الغرائب يف غريب احلديث" وهو صاحب ،)هـ٥٢٩ت (القشريي 
 لإلمام أيب عبد اهللا حممد بـن حييـى بـن "املفصح املفهم واملوضح امللهم ملعاين صحيح مسلم" -

  .)٢()هـ٧٦١ت (حوي َّهشام األنصاري الن
 

 .)٣(ّاملوطأاملؤلفات يف غريب * 
َ ألصبغ بن سعيد بـن نـافع األمـ" أتفسري غريب املوط " -  - مـوىل عمـر بـن عبـد العزيـز– ّويُ

 .)٤()هـ٢٢٥ت(
 .)٥() هـ٢٣٨ت (ُّ لعبد امللك بن حبيب السلمي األندليس " تفسري غريب املوطأ "  -
ّملحمد بن عبد اهللا بن عبد الرحيم الربقي  " غريب املوطأ " - ْ َ  .)٦()هـ٢٤٩ت (ّ
َمران بن سالمة البرصي األهلاين املعروف بــِ ألمحد بن ع" غريب املوطأ " -  ت(، "األخفـش"ْ

 . )٧()هـ٢٥٠قبل سنة 
 .)٨( أليب القاسم العثامين" غريب املوطأ " -

                                                                                       
 .٤/٣١األعالم للزركيل ، ٧/٨٩  للسبكيطبقات الشافعية، ١٢/٢٩٣البن كثريالبداية والنهاية   )١(
 .نيبتحقيق وليد أمحد حس، هـ يف مرص يف جملد١٤٢٣طبع يف دار الفاروق احلديثة سنة    )٢(
 بجمـع كتـب الـرشوح والغريـب التـي - حفظـه اهللا–وقد قام الـدكتور عبـد الـرمحن بـن سـليامن العثيمـني   )٣(

ّرشحت موطأ مالك رمحه اهللا وذلك يف مقدمة حتقيقه لكتاب  البن حبيب األندلـيس " تفسري غريب املوطأ"ّ
ًبلغت أكثر من مئة وثالثني كتابا، جزاه اهللا خرياف، ١٥٠-١/٦٣ ً . 

 .١/٣٠٠ُ، وابن فرحون يف الديباج املذهب ٤/١٧سبه إليه القايض عياض يف ترتيب املدارك ن  )٤(
 .٤٩سبق ذكره ص   )٥(
، كالمهـا ٨/٧٨، والذهبي يف سري أعالم النـبالء للـذهبي ٢/٨٣ذكره له القايض عياض يف ترتيب املدارك   )٦(

 .يف ترمجة اإلمام مالك رمحه اهللا
 .١/٣٥١، والسيوطي يف بغية الوعاة ٧٩يل يف فهرسة ما رواه عن شيوخه ص نسبه إليه ابن خري اإلشبي  )٧(
ــيس   )٨( قــال الــدكتور عبــد الــرمحن العثيمــني يف تعليقــه عــىل كتــاب تفــسري غريــب املوطــأ البــن حبيــب األندل

ٌ مل أستطع التعرف عىل مؤلفه، وهو قديم الوفاة مذكور يف ترمجة أيب القاسم عبد الرمحن بن ع" :١/١١٣ َّ ّ بد ّ
= 
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ّ األشـريي" أليب عيل احلسن بن عبـد اهللا بـن حـسن الكاتـب املعـروف بــ" غريب املوطأ " - ِ" ،
 .)١()هـ٥٦٩ت بعد (

 
 اديثالكتب املصنفة بغريب بعض األح: ًخامسا

ًلقد اهتم علامء السلف رمحهم اهللا يف هذا الفن أيضا وكانت هلم مؤلفات متنوعة منها ّ: 
 .)٢()هـ٢٢٦ت  (ن عبد اهللا بن أويس شيخ البخاري إلسامعيل ب"رشح حديث أم زرع" -
ُ أليب عصيدة أمحد بن عبيد بن ناصح "رشح حديث أم زرع" -  .)٣() هـ٢٧٣ت (َِ
 .)٤() هـ٢٥٦ت ( بن بكار  للزبري"رشح حديث أم زرع" -
 .)٥() هـ٣٤٦ت ( ّيِاذ أليب احلسن إسحاق بن حممد الَك"رشح حديث أم زرع" -
 أليب بكر حممـد " رشح حديث السيدة عائشة يف صفة أبيها أيب بكر الصديق ريض اهللا عنهام" -

 .)٦()هـ٣٢٨ت (ّابن القاسم بن األنباري 
                                                             

، ذكـره اهللا القـايض عيـاض يف ترتيـب )ّغريـب املوطـأ(هـ يف شيوخه، واسـم رشحـه٣٨٥ّاهللا اجلوهري ت 
     ". يف ترمجة اإلمام مالك٨/٧٧، والذهبي يف سري أعالم النبالء ٢/٨٣املدارك 

ْفـت عليـه  لـه جممـوع يف غريـب املوطـأ، وق":، وقال١/٢٧٠ لكتاب الصلة ّنسبه إليه ابن األبار يف التكملة  )١(
 ."ه بخط

 ."زيل احلافظ من روايته عنهْيَينا ذلك يف جزء إبراهيم بن دِّوُر":، وقال١١/٥٦١فتح الباري البن حجر   )٢(
 . ١١/٥٦١  البن حجرفتح الباري  )٣(

 .١١/٥٦١  البن حجرفتح الباري  )٤(
ِّب بـن الـسّكيت وعـن ٍيف جزء مفرد، وذكر أنه مجعه عـن يعقـو":قال، و ١١/٥٦١  البن حجرفتح الباري  )٥(

 ."أيب عبيدة وعن غريمها
 ٣٧ صالح الدين املنجـد بتحقيقـه جملـد .نرشها د و،١٤٠ذكره ابن خري يف فهرسة ما رواه عن شيوخه ص   )٦(

ّ، ثــم أفردهــا يف كتــاب مــستقل ونــرشها يف دار الكتــاب اجلديــد يف ٤٢٧-٤١٤ ص جملــة جممــع دمــشقمـن
 .١٧٠ت حديث رقم ٌهـ، وسيأيت ختريج له حت١٤٠٠بريوت سنة 
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 أليب بكر حممـد "ّ رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلمرشح غريب كالم هند بن أيب هالة يف صفة" -
 .)١()هـ٣٢٨ت (ابن القاسم بن األنباري 

 .)٢()هـ٣٢٨ت ( أليب بكر حممد بن القاسم بن األنباري "رشح غريب حديث أم زرع" -
 .)٣()هـ٥٤٣ت ( أليب بكر حممد بن عبد اهللا بن العريب "رشح حديث أم زرع " -
ّ للقـايض عيـاض بـن موسـى اليحـصبي " أم زرع مـن الفوائـديث حـدبغية الرائد ملا تضمنه" - ِ ُ ْ َ

 .)٤()هـ٥٤٤ت(
ــرضَّّرَد " - ــضل الر"ع حلــديث أم زرعْة ال ــن الف ــريم ب ــد الك ــن عب ــد ب ــِافَّ ملحم ــِوْزَ القّيِع  ّيِين

  .)٥()هـ٥٨٠ت(
                                                                                       

 .١٩٧ص ذكره ابن خري يف فهرسة ما رواه عن شيوخه  )١(
  كتاب رشح أيب بكر بن األنباري لغريب حـديث":فقال بشأنه ما نصه، ١٦٦ذكره ابن خري يف فهرسته ص   )٢(

 بـن عبـد الـرب النمـري،انا به أبو عمـر :  إجازة قال-رمحه اهللا-ني به الشيخ أبو حممد بن عتابثأم زرع، حد
أبو طلحـة متـام بـن  نا: دي، عن أيب زكرياء حييى بن مالك العائذي قالزعن أيب الوليد حممد بن الفريض األ

 .٩/٢٥٦ وراجع فتح الباري "نا أبو بكر بن األنباري: حممد األزدي قال
 .٦/٩٠، وهدية العارفني للبغدادي ٢/٣٦ّ للمقري  من غصن األندلس الرطيبيبِّنفح الط  )٣(
حدثني به مؤلفه رمحه اهللا إجـازة ": وقال١٦٦ ابن خري اإلشبييل يف فهرسة ما رواه عن شيوخه ص ذكره له  )٤(

 احلـسن أجـانف صـالح الـدين اإلدلبـي وحممـد: ، وقام بتحقيقه"منه يل، ومشافهة فيام كتبه يل، وأذن يل فيه
ُذه الطبعـة صـورت هـ، وعىل ه١٣٩٥وحممد عبد السالم الرشقاوي، ونرشته وزارة األوقاف باملغرب سنة 

، وقام ١١٥التعريف بام أفرد من األحاديث بالتصنيف ملحمد بن يوسف العتيق ص : انظر. طبعات عديدة
ــب ــا عــام : الطال ــوراة يف جامعــة إســتانبول يف تركي ــديم رســالة دكت ــري بتق ــان دم ــشار ق ـــ ١٣٩٧حممــد ي ه
احلـديث الـرشيف ملحمـد خـري كـام يف املعجـم املـصنف ملؤلفـات . "القايض عياض وبغيـة الرائـد":بعنوان

 هو أمجعها وأوسعها، وأخـذ منـه غالـب ":، قال احلافظ ابن حجر يف الثناء عليه٢/١١٤٩رمضان يوسف 
  .١١/٥٦١فتح الباري له . "ّالرشاح بعده

مـشهور : ً، وقـام بتحقيقـه أيـضا٣٧٢-١/٣٥١التدوين يف أخبـار قـزوين : أودعه ابنه عبد الكريم يف كتابه  )٥(
 .هـ١٤١١بريوت، الطبعة األوىل -ونرشه يف دار ابن حزمحسن سلامن، 
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ــا " - ــشة ريض اهللا عنه ــؤمنني عائ ــه أم امل ــذي روت ــن "رشح حــديث أم زرع ال ــز ب ــد العزي  لعب
 .)١() هـ٦٢٠ت ( "ّالعز بن عبد السالم"م الشهري بـِعبدالسال

 لعبد الباقي بن عبد املجيد بـن عبـد اهللا بـن مثنـى الـيامين "مطرب السمع يف حديث أم زرع " -
 .)٢()هـ٧٤٣ت(املخزومي 

ابــن " ملحمـد بـن أيب بكــر عبـد اهللا القيـيس الــشهري بــ"ريـع الفـرع يف رشح حــديث أم زرع " -
 .)٣()هـ ٨٤٢ت ( "نارصالدين

 .)٤()هـ٩٩١ت ( ملحمد بن أيب بكر بن عبد اهللا األشخر "رشح حديث أم زرع" -
ّ ملحمد مرتىض بن حممـد الزبيـدي"إنجاز وعد السائل يف رشح حديث أم زرع من الشامئل " - ِ َّ 

 .)٥()هـ١٢٩٥ت(
 .)٦()هـ١٢٠٢ت ( ألمحد بن عبد الغني التميمي "حسن القرع عىل حديث أم زرع" -

                                                                                       
التعريـف بـام أفـرد مـن : ً نقـال عـن كتـاب– ١٢٩العز بـن عبـد العزيـز بـن عبـد الـسالم حياتـه وآثـاره ص   )١(

 .-١١٦األحاديث بالتصنيف ملحمد بن يوسف العتيق ص 
 شـذرات الـذهب البـن ،٣/٢٦ طبقات الـشافعية البـن قـايض شـهبة ،٢/٤٢٣الدرر الكامنة البن حجر   )٢(

 .٥١للحبيش ص مصادر الفكر اإلسالمي يف اليمن : ، وانظر٦/١٣٨العامد احلنبيل 
، شذرات الذهب البن العـامد احلنـبيل ٨/١٠٤الضوء الالمع للسخاوي ، ٣٢١حلظ األحلاظ البن فهد ص  )٣(

ملحمد بن يوسف ، التعريف بام أفرد من األحاديث بالتصنيف ٢/٦٧٦، فهرس الفهارس للكتاين٧/٢٤٤
 .١١٦العتيق ص 

: ،وانظـر" وهـو آخـر مؤلفاتـه":٣٩١صعن أخبـار القـرن العـارش الـسافرنـورقال العيـدروس يف كتابـه ال  )٤(
 .٦٥مصادر الفكر اإلسالمي يف اليمن لعبد اهللا احلبيش ص 

ــاين   )٥( ــارس للكت ــرس الفه ــه١/٥٣٨فه ــراريس": وفي ــة ك ــن األحاد" يف ثامني ــرد م ــام أف ــف ب ــث ، و التعري ي
 .١١٧-١١٦بالتصنيف ملحمد بن يوسف العتيق ص 

التعريـف بـام أفـرد مـن األحاديـث : ، وانظـر" هــ١٢٠٢ فرغ من تبييضها سنة ":قال الزركيل يف األعالم له  )٦(
 .١١٧بالتصنيف ملحمد بن يوسف العتيق ص 
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ّعـيل بخـش بـن خـدا بخـش الـسهارنفوري  لفـيض احلـسن بـن اخلليفـة " ةَّيِيقِّدِّة الصالتحف" - َ َ َِ ُ ْ ََ َّ ْ ُ ْ
 .)١() هـ١٣٠٤ت(

 .)٢( ألمحد حممود بن بداة احلسني"رشح حديث أم معبد يف صفة النبي صىل اهللا عليه وسلم" -
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                       
- اهلنـد مـن األعـالم يف كتابـه اإلعـالم بـام يفقال عبد احلي احلسني يف معرض ذكره ملؤلفات فيض احلـسن  )١(

  زرع، سـامهام والتحفـة الـصديقية، رسـالة يف رشح حـديث أ":٣/١٣٢٨ -اخلـواطرنزهة : ًويسمى أيضا
ـوجي، وأهـداها إليـه ّباسم السيد صديق حسن خان بـن أوالد حـسن القنَّ ْ مطبعـة : ُ وقـد طبـع يف الهـور،"ِ

لرشيف ملحمد خري رمضان يوسـف هـ، كام يف املعجم املصنف ملؤلفات احلديث ا١٢٩٥خورشيد عامل سنة 
  .١١٧ أفرد من األحاديث بالتصنيف ملحمد بن يوسف العتيق ص التعريف بام: وانظر، ٢/١١٤٠

التعريف بام أفرد من األحاديث بالتصنيف ملحمد بن يوسف و، ٦٥١ رقم ١٨٧تراث املغاربة للتليدي ص   )٢(
 .١٢٤العتيق ص 
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 دراسة موجزة عن عرصه: املبحث األول
 .من الناحية السياسية: ولاملطلب األ

ًعاش ابن األثري يف بداية النصف الثاين من القرن السادس اهلجري، وكـان هـذا العـرص وسـطا 
ا، وبـني سـقوطها عـىل يف قوة الدولة اإلسالمية وأوج جمـدها وذلـك يف حكـم العباسـيني األوائـل هلـ

أيدي التتار يف منتصف القرن السابع اهلجري، وكانت حياة ابن األثري يف هـذه الفـرتة بدايـة الـسقوط 
ِّهلذه الدولـة وانـشقاقها، وبدايـة دب اهلـوان والـضعف يف صـفوفها، فقـد بـدأت الدولـة العباسـية يف  َ

ــة ــدأت ســيطرة الــسالجقة عــىل البلــدان العربي ــدأ العــراق بالــسقوط، وب ــزداد، وب ــدأت قوهتــا ت ، وب
 الـبالد إىل مقاطعـات أطلـق )١( ملكشاه الـسلجوقيَعَّزَالجقة بتقسيم الدولة اإلسالمية بينهم ، ووّالس

ّعليها مسمى   .   وحيكمها أتابكة أقوياء"ّاألتابكيات"ُ
ْوشــهد النــصف الثــاين مــن القــرن الــسادس اهلجــري أوج اجلهــاد يف ســبيل اهللا وبخاصــة مــع  َ

ِّ، فكان هلم باملرصاد سالطني وأمراء آل زنكي الذي تنافسوا يف حماربة الصليبيني والتصدي الصليبني
، حتـى كـان النـرص )٢(هلم، بعد أن بدأ هذا احلرب وأطلق عناهنا األمري عامد الدين زنكي بن أق سـنقر

ُّعىل يد السلطان املظفر صالح الدين األيويب بفتح بيت املقدس سنة  ّ ْ  .)٣( هـ٥٨٣ُّ
ّكانت مدينة املوصل من مجلة البالد التي حكمها آل زنكي، وكان آل ابـن األثـري مـن املقـربني و

َهم، املخصوصني بمناصب عالية عندهم، فكان ممن حَكمها قطب الـدين مـودود بـن عـامد الـدين من
 هـ، وكان رمحه اهللا قد ساعد أخاه نورد الدين زنكي ٥٦٥ هـ  حتى سنة ٥٤٤ وذلك من سنة )٤(زنكي

 ، وكان النرص )٥(هـ٥٥٩ يف مقاتلة الصليبيني يف بالد الشام وذلك سنة –وكان حاكم حلب -

                                                                                       
 .٥/٢٨٣ّوفيات األعيان البن خلكان   )١(
 .٢/٣٢٧ّوفيات األعيان البن خلكان   )٢(
 .١١/٥٤٩الكامل يف التاريخ البن األثري   )٣(
 .١٦/٣٥٣البداية والنهاية البن كثري   )٤(
 .٤١١-١٦/٤١٠البداية والنهاية البن كثري   )٥(
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 .)١(حليفهم
ُ هـ، هاجم نور الدين زنكى وأخـوه قطـب الـدين مدينـة طـرابلس ودمـروا ٥٦٢ّوملا كانت سنة ّ ََ ُْ

َحصوهنا وقالعها ، وغنموا وأرسوا بعـده ولـده سـيف  توىل احلكم )٣(ُ، وملا تويف قطب الدين مودود)٢(ِ
 بـن تـوىل بعـده عـز الـدين مـسعودّ، ثم )  هـ٥٧٦ –هـ ٥٦٥ (  )٤(الدين غازي بن قطب الدين مودود

 .ولكن كانت واليته كسابقتها ضعيفة وممزقة)  هـ٥٨٩ -هـ٥٧٦(  وذلك من سنة مودود،
َصالح الدين بضعف احلكم يف املوصل، فسار إليها ، وملك ما حوهلا، وحدث قتال بيوعلم  نه ُ

وبني أمريها عز الدين مسعود، فاضطر صالح الدين ملحارصة املوصل، ولكنه تراجع عن حـصارها 
خشية إرهاق جيشه واستنفاذ قوته يف أمر غري مهـم، بـل غـريه أهـم منـه، فـرتك املوصـل وعـاد لـبالد 

 .)٥( هـ٥٨١الشام وكان ذلك يف عام 
ّتويف سنة وبقي عز الدين مسعود عىل سدة احلكم يف املوصل إىل أن   هـ ، وكان ابـن األثـري ٥٨٩ُ
ُ، ثم خلف عز الـدين مـسعود ولـده )٦(ُيف هذه احلقبة قد توىل ديوان رسائل عز الدين مسعود وكتب له ّ َ

ٍودخل يف نزاع مع عمه عامد الدين زنكـي بـن )  هـ٦٠٧ - هـ ٥٨٩( نور الدين أرسالن شاه من سنة 
ٍقطب الدين ، وظل أتابكة املوصـل يف رصاع مـ ع آل زنكـي، وأرشف األتابكـة عـىل الفنـاء مـن كثـرة ّ

 قد عارص كل هذه األحداث وتأثر هبا، وشارك نور الدين َاملرتجم لهاالقتتال واحلروب، لذلك نجد 
ّي املعركة معه، ألنه حظي عنـده بمنـصب عـال، وتـوفرت ِّريَسُأرسالن شاه يف حروبه بل كان أحد م ٍ

                                                                                       
 .٢/٣١٩زبدة احللب من تاريخ حلب البن العديم   )١(
 .١١/١٢٢الكامل يف التاريخ البن األثري   )٢(
 "ّ وله من العمر أربعون سنة، ومدة ملكه منها إحدى وعرشون سنة، وكان من خيار امللـوك":بن كثريقال ا  )٣(

 .١٦/٤٤٢البداية والنهاية له 
 .١٦/٥٤٤البداية والنهاية البن كثري   )٤(
 .١٦/٥٦٩البداية والنهاية البن كثري   )٥(
 .٤/١٤٢ّ البن خلكان وفيات األعيان  )٦(
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كان يقـصد منزلـه يف  دولته حقيقة بحيث إن السلطان َوصار واحد، )١(ّله  حرمته لديه ، وكتب له مدة
 ألنه أقعد يف آخر زمانه فكانت احلركة تصعب عليه فكان جييئه بنفسه، أو يرسل إليه بـدر ،مهام نفسه

  .)٢("الدين لؤلؤ 

 من الناحية العلمية: املطلب الثاين
ً قرنـا )هــ٦٠٠(ايتـه سـنة  حتـى هن،) هــ٥٠٠(يعترب القرن الـسادس اهلجـري منـذ بدايتـه سـنة 

ً حافال بأهل العلم يف شتى املجاالت، األمر الذي سـاعد كثـريا عـىل ثـراء هـذا القـرن ،ًزاخرا بالعلامء ً
 يف تـآليفهم ّ جتـىلٌّ علمـيٌض عنـه إبـداعّ ليـتمخ، وإمداد احلياة العلمية برشايني القوة والتفـوق،ًعلميا
ّكريام للوراد ًمة التي ال تزال منهالّالقي ً ونبعا فياضا للمشتغلني يف العلوم الرشعية إىل يومنا هذا،ً ّ ً. 

القاسم وأبو حممد  اإلمام الكبري أبوفكان من العلامء الذين اشتهروا يف القراءات وعلوم القرآن 
ُّالقاسم بن فريه بن أيب القاسم خلف بن أمحد األندليس املقرئ الفقيه املحدث الـرضير الزاهـد العابـد  ْ ِ

ّصاحب املنظومة الرائعة يف القراءات السبعة املتـواترة املـسامة بــِ ) هـ ٥٩٠ -٥٣٨( شاطبيالشهري بال
 وهي منظومة مشهورة مباركة بل ومعتمدة يف القراءات بـل وأضـحت "حرز األماين ووجه التهاين"

ِّ مشتغل بالقراءات إال ويقدم حفظها ومعرفتهاَّلَعمدة القراء، وق ٌ. 
  املجـاوردري األندلـيسْبَن معاوية املالكي العب احلسن رزين وأبرين ومن علامء احلديث املشهو

َّبمكة دهرا واملتوىف جتريد الـصحاح يف اجلمـع بـني املوطـأ والكتـب  "فّ حيث أل)٣() هـ٥٣٥سنة ( هبا ً
 .(٤) فرتبه عىل األبواب وأدخل فيه زيادات واهية"اخلمسة

 جامع األصول من  "بن األثري رمحه اهللا يف وهو الكتاب الذي اشتغل به العالمة أبو السعادات ا

                                                                                       
 .٤/١٤٢ ّلكان البن خوفيات األعيان  )١(
 .١٧/٧٢  للحمويمعجم األدباء  )٢(
 . ٢٠٦-٢٠/٢٠٤  للذهبيسري أعالم النبالء  )٣(
 .٥٠-١/٤٩  البن األثري، مقدمة جامع األصول٢٠/٢٠٥  للذهبيسري أعالم النبالء  )٤(
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ــه وســلم ــب "أحاديــث الرســول صــىل اهللا علي ــه واعتمــد عــىل أصــوله ورت ــث أصــلح في ّ حي
ًموضوعات أحاديثه ترتيبا هجائيا ورشح غريبه  ً)١(. 

 احلافظ الكبري حمدث الشام يف وقته أبو القاسـم عـيل بـن احلـسن بـن هبـة اهللا بـن عـساكرومنهم 
 .)٢(احب التصانيف البديعة والتواليف الرائعةص)  هـ ٥٧١ت(

ــارص البغــدادي َّومــنهم اإلمــام املــربز يف أصــحاب احلــديث يف زمانــه  أبــو الفــضل حممــد بــن ن
َّوكان ثقة ثبتا وتفرد بإجازات عالية، وحصل األصول، ومجع وألف )  هـ ٥٥٠ت( َّ َ ً)٣(. 

صاحب التواليـف الرائعـة والتـصانيف  )٤(ِّاحلافظ الكبري أبو طاهر أمحد بن حممد السلفيومنهم 
  .)٥() هـ٥٧٦( النافعة، واملتوىف يف اإلسكندرية سنة

 .)٦( ) هـ ٥٨١ت (األصبهاين  حافظ املرشق أبو موسى املديني ومنهم 
 .)٧()هـ٥٨٢ت ( اإلمام الفقيه احلافظ أبو حممد عبد احلق بن عبد الرمحن اإلشبييل ومنهم
 .)٨( )هـ ٥٨٤ت  ( حممد بن موسى احلازمياحلافظ الناقد أبو بكر  و منهم
ّاحلافظ املفرس العالمة النحرير أبو الفرج مجال الدين عبد الـرمحن بـن عـيل الـشهري بـابن ومنهم 

 .)٩( )هـ٥٩٧ت  (اجلوزي القريش التيمي البكري احلنبيل
                                                                                       

 .١/٥انظر منهجه يف مقدمة كتابه جامع األصول   )١(
 .٢٢٣-٧/٢١٥ ت الشافعية ، طبقا٥٧١-٢٠/٥٥٤ ّ للذهبيسري أعالم النبالء  )٢(
 .٢٧٩ – ٢٦٥/ ٢٠ ّ للذهبيسري أعالم النبالء  )٣(
َسـلفة"بكرس السني وفـتح الـالم وهبـي نـسبة إىل جـده أمحـد الـذي كـان لقبـه   )٤(  للـسمعاين  األنـساب انظـر"ِ

 .٢/٧٣٨ البن حجرتبصري املنتبه،  ١٢/٦ ّ أعالم النبالء للذهبيسري، ٣/٢٧٤
 .٣٩-٢١/٥ ّبي للذهسري أعالم النبالء  )٥(
 .١٥٤-٢١/١٥٢ ّ للذهبيسري أعالم النبالء  )٦(
 .٥٦-٢/٥٥ البن فرحون الديباج املذهب  )٧(
 .١٧٠-٢١/١٦٧ ّ للذهبيسري أعالم النبالء  )٨(
 .٣٨٠-٢١/٣٦٥ ّ للذهبيسري أعالم النبالء  )٩(
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  الكـامل يف"صاحب الكتاب النفـيس املبـارك )  هـ٦٠٠ت  (احلافظ عبد الغني املقديس ومنهم
 )١("أسامء الرجال 

العالمـة ويف الفقه اإلسالمي برع أعالم وبرز أئمـة فحـول، فكـان مـن أعـالم املـذهب احلنفـي 
بـدائع " مـصنف الكتـاب الرائـع )هــ٥٨٧ ت( عالء الدين أبـو بكـر بـن مـسعود بـن أمحـد الكاسـاين

 .)٢("الصنائع
ّاينَينـِغْرَليل املّمة املحقق برهان الدين عيل بن أيب بكر بن عبد اجلّالَالعو كذلك   )هــ٥٩٣ت ( )٣(ِ

 .)٤(" اهلداية"صاحب الكتاب املعتمد عند احلنفية
ــة  ــار فقهــاء املالكي ّاإلمــام إســامعيل بــن مكــي القــريش الزهــري العــويف اإلســكندريومــن كب ّ 

 .)٥( )هـ ٥٨١ت(
 مؤلف الكتـاب)  هـ٥٩٥ت (محد بن رشد القرطبي الشهري باحلفيدأالعالمة اجلليل حممد بن  و

كتـاب : ولـه مـن املـصنفات": والذي قـال عنـه الـذهبي"بداية املجتهد وهناية املقتصد"اجلليل النافع 
َّل فيهــا ووجـه، وال نعلـم يف فنــه أنفـع منـه، وال أحــسن ّ علـ،قتــصد يف الفقـهبدايـة املجتهـد وهنايـة امل

 .)٦("مساقا
ّ الرحبي الروحاينالفقيه حممد بن عيلوكان من كبار الشافعية يف هذا القرن مجاعة منهم  ّ)٧(  

                                                                                       
 .٢١/٤٤٤ ّ للذهبي أعالم النبالءسري   )١(
 .٢٨-٤/٢٥ ّ للقريشةاجلواهر املضي  )٢(
ِاملرغ  )٣( ْ اينَ ّينَ بفتح امليم، وسكون الراء، وكرس الغني، وسكون الياء املنقوطة بـاثنتني مـن حتتهـا، وفـتح النـون،  :ِ

األنساب .  بالقرب من تركستانان، وهي بلدة من بالد فرغانةينَِغْرَويف آخرها نون أخرى، هذه النسبة إىل م
 .٥/٢٥٩للسمعاين 

 .٦٢٩-٢/٦٢٧ ّ للقريشاجلواهر املضية  )٤(
 .٢١/١٢٢ ّ للذهبيسري أعالم النبالء  )٥(
 .١٩٨ / ٤٢تاريخ اإلسالم للذهبي   )٦(
 .٦/٥٦  للسبكيطبقات الشافعية الكربى  )٧(
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 " الرحبية" صاحب املنظومة الرائقة يف الفرائض املسامة بـِ) هـ٥٧٧ت(
ِّالعالمة نرص بن فتيان بن املني فقهاء احلنابلة وكان من كبار مرجـع والـذي اعتـرب ) هـ٥٨٣ت (َ

 . )١(فقهاء املذهب املتأخرين 
اإلمـام أبـو القاسـم ّة الـذابني عنهـا وكان مـن أعـالم أهـل الـسنة الراسـخني يف العقيـدة الـسلفي

 . )٢("ةّة يف بيان املحجّ احلج" صاحب كتاب )هـ٥٣٥ ت(إسامعيل التيمي األصبهاين
ّالعالمة عيل بـن أيب رب هذا القرن قمة النضوج يف أصول الفقه، وكان من أبرز من ألف فيه ُواعت
 .)٣("ماإلحكام يف أصول األحكا"ِّ، مؤلف كتاب )هـ ٦٣١ت ( ّعيل اآلمدي

ِّالعالمة فخر الدين حممد بن عمر الرازيوكذلك   .)٤("املحصول"، صاحب ) هـ٦٠٦ت ( ّ
ّإلمام العالمة النحـوي البـارع حمـب الـدين أبـو وكذلك كان من مشاهري النحاة يف ذاك العرص ا ّ ّ

َالبقاء عبد اهللا بن احلسني العكربي  .)٥() هـ٦١٦ت ( الرضير صاحب التصانيف ُْ
ّ النحوي أبو حممد القاسم بن عيل احلريريّالعالمةونظم  ، منظومتـه الـشهرية يف ) هــ٥١٦ت ( ّ

َ ورشحها"ملحة اإلعراب":ّالنحو واملسامة بـِ  َ)٦(. 
ّإمــام األدبــاء وحامــل لــواء الرتســل القــايض الفاضــل عبــد الــرحيم بــن عــيل البيــساينوكتــب  ّ 

 .)٧(ّمن اإلنشاء الفائق الرائق ما يربو عىل مائة جملد) هـ٥٩٦ت(
ٌوهكذا توافرت مجيع الفنون يف هذا العرص، وقلام جتد فنا من فنون العلم وإال وارتاده إمام،  ّ ّ 

                                                                                       
 .١/٣٤٣  البن رجبالذيل عىل طبقات احلنابلة  )١(
 .٨٥ -٢٠/٨٠  للذهبيسري أعالم النبالء  )٢(
 .٣٦٦-٢٢/٣٦٤ ّ للذهبيسري أعالم النبالء  )٣(
 .٤٠-٥/٣٣  للسبكيافعية الكربىطبقات الش  )٤(
 .٩٣-٢٢/٩١ ّ للذهبيسري أعالم النبالء  )٥(
 .٤٦٥-١٩/٤٦٠ ّ للذهبي، سري أعالم النبالء٢٩٣-١٦/٢٦١ ّ للحمويمعجم األدباء  )٦(
 .٧/١٦٧  الكربى للسبكيطبقات الشافعية  )٧(
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ُونبغ فيه أعالم، وجادت قرائحهم بمصنفات عديدة، وتواليف مفيدة، ال يـزال ينهـل منهـا إىل اآلن،  ٌَ َ َ
ِهذا األمر جعل اإلمام ابن األثري يفتح عينيه عىل نتـاج علمـي، وتواجـد ٍّ ْ شـيوخ بعـدد وافـر، ففتقـت ٍ َ َ ََ ٍ ٍ ٍ

ّأمعاءه علوم مجة، ترشهبا منذ صغره، ونامها عىل أيدى شيوخ عرصه، و كذلك بمطالعـة املؤلفـات يف  ٌ ََّ ٌ َّ َ ُ
ّذلك الوقت، فكان عامال مؤثرا، وسببا قويا أثر يف شخصيته العلميـة التـي ترمجـت يف مؤلفاتـه لتـدل  ّ ِّ ًُ ً ً ً

ٍعىل قدم راسخة يف العلم، وف ٍهم ثاقب للرشيعة وعلومها رمحه اهللا تعاىلٍ ٍ. 
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 اسمه ونسبه وكنيته: املبحث الثاين
ّهو املبارك بن أيب املكارم حممـد بـن حممـد بـن عبـد الكـريم بـن عبـد الواحـد الـشيباين اجلـزري  َ

 . )١(د الدين ويعرف بابن االثري ويلقب جم،ّ ، يكنى أبا السعاداتّاملوصيل الشافعي
 

 .مولده ونشأته وأرسته العلمية وطلبه للعلم : املبحث الثالث
َيف الوقت الذي أفل فيه نجم من بالد املغرب العريب وهو القايض عياض  رمحه اهللا كـان العـام )٢(َ

 .نفسه عىل موعد جديد مليالد عامل املرشق ابن األثري رمحه اهللا
   )٣(هــ، عـدا أيب شـامة٥٤٤والدته كانت سـنة وتكاد جتمع املصادر التي ترمجت البن األثري عىل أن 

ّهــ، وهـو قـول ال يعـرج ٥٤٠ حيـث ذكـرا أن تـاريخ والدتـه كانـت سـنة - )٤( وتبعه ابن تغـري بـردي - ُ  
                                                                                       

 :مصادر  ترمجته يف  )١(
 .٤٩١-٢١/٤٨٨  للذهبيسري أعالم النبالء -
 . هـ٦٠٦ وفيات سنة  للذهبيتاريخ االسالم -
 .١٠-١٧/٨  البن كثريالبداية والنهاية -
 ٢٦٠-٣/٢٥٧إنباه الرواة للقفطي  -
 ٢٧٥-٢/٢٧٤بغية الوعاة للسيوطي  -
 ٦٨ذيل الروضتني أليب شامة ص  -
 ٢٣-٥/٢٢شذرات الذهب البن العامد  -
 ١٥٤-٥/١٥٣طبقات الشافعية للسبكي  -
 ١٩٩-٦/١٩٨النجوم الزاهرة البن تغري بردي  -
 ١٤٣-٤/١٤١يات األعيان البن خلكان وف -
 .٦٥٠-٦٢٠ص٦٥جملد  جملة جممع دمشق ،جمد الدين ابن األثري ومنهجه يف التأليف لسمري كجو -

 .١٦/٣٥٢البداية والنهاية البن كثري   )٢(
 ٦٨ ص  أليب شامةذيل الروضتني  )٣(
 ٦/١٩٨  البن تغري برديالنجوم الزاهرة  )٤(
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   هــ يف جزيــرة ابــن ٥٤٤عليـه مقابــل مـا أمجــع عليـه املؤرخــون أن والدتــه كانـت يف أحــد الـربيعني ســنة 
 .)١(عمر

 شيبانية عريقة النسب، ذائعة الـصيت، طيبـة األصـل، كريمـة ينتسب ابن األثري إىل أرسة عربية
ِ، وكان من علية القـوم فيهـا، )٢(الطباع، فوالده هو أثري الدين أبو الكرم حممد من أهل جزيرة ابن عمر

، كـام كانـت لـه ضـياع وبـساتني بـاجلزيرة )٣(ًومن وجهاء املوصـل حيـث كـان ثريـا ولـه جتـارة رائجـة
ّ قرية تسمى  كان من مجلة أعامل جزيرة ابن عمر":، قال عز الدين ابن األثريوبالعقيمة مقابل اجلزيرة ُ

  )٤("وكان لنا هبا عدة بساتني... العقيمة مقابل اجلزيرة من اجلانب الرشقي
ّ كان يل فيها ملك كثري، ومجع إىل جانب الثراء اجلاه واملنصب الرفيع، وقـد احتـل ":ًوقال أيضا

ِد آل زنكي أتابكة املوصل، فعهد إليه قطب الدين مـودود بواليـة اجلزيـرة مكانة مرموقة يف الدولة عن
ًوتوىل خراجها، ثم زاده تقريبا فواله اخلزانة العامة، وانتقل هبذا املنصب إىل املوصل مـع أرستـه سـنة 

 ّ هـ، وظل يعمل يف خدمة األتابكة إىل أن استعفى وتوىل بعده ابنه جمد الدين خدمة عز الدين ٦٥٦

                                                                                       
 وأحـسب أن أول مـن عمرهـا ": ثالثـة أيـام، قـال يـاقوت يف معجـم البلـدانوهي بلدة فوق املوصل بينهام  )١(

 وجزيـرة ابـن عمـر؛ ":١٧/٢١١، وقال ابن كثـري يف البدايـة والنهايـة "احلسن بن عمر بن اخلطاب التغلبي
َعبد العزيز بن عمر من أهل برقعيد، وقيل: ُقيل أهنا منسوبة إىل رجل يقال له ْ ر ْبل هي منسوبة إىل ابني عم: َ

ّومها أوس وكامل ابنا عمر بن أوس الثعلبي واهللا أعلم، حرر ذلـك القـايض ابـن خلكـان رمحـه اهللا ،وممـن "ٌ
 بليدة يف طرق بقعاء ":ذكرها يف رحلته ابن بطوطة ووصفها يف كتابه املشهور عن رحلته، وأما برقعيد فهي 

حب مراصـد االطـالع ، وذكـر صـا١/٥٧١  للحمـوي كـام يف معجـم البلـدان"املوصل مـن جهـة نـصيبني
 "لص برقعيدي: أنه يرضب بأهلها املثل يف اللصوصية فيقال ":١/١٨٦

 .١٧/٧٧  للحمويمعجم األدباء  )٢(
ْهـ بالالذقية وأخذوا منهـا مـركبني مملـوءين ٥٦٧يذكر ابنه عز الدين املؤرخ أن الفرنج هنبوا جتارته مرة سنة   )٣( ْ

سـمري .  جمد الدين ابن األثري ومنهجه يف التـأليف د":ًال عن ، نق"٢٧٠أتابكة املوصل ص "كام يف. باألمتعة
  "٦٥/٦٢٠سعيد كجو، املنشور يف جملة جممع اللغة العربية يف دمشق جملد

 املصدر السابق  )٤(
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 .)١(ودمسع
ُوينقل عز الدين عن أبيه موقفا دار بينه وبـني قطـب الـدين مـودود ينبـئ عـن سـداد رأي أبيـه،  ً

 :ًورجحان عقله، مع احلكمة والدهاء والفقه، واالبتعاد عن اجلشع فيقول نقال عن أبيه
 إليه مرة فسألني عام أتواله من األعامل وأحوال الرعيـة، وأنـا أخـربه عـام سـألني عـن دخلت "

أنـل أفعـل ذلـك بنفـيس، : ّقرايا التي هبا خاصة، ومن يتوىل قسمتها واستخالص أمواهلا، فقلـت لـهال
ّوما الذي قرر لك عليها يف مقابل تعبك؟ فقلت: فقال يل من إنعام موالنا مـا ال حاجـة يل إىل تقريـر : ُ

ال : هـذه القرايـا، فقـال والرسوم، إنام هو عىل أعاميل من مجلتها )٢(ٍيشء آخر، ثم املقرر يل من اجلامكية
ّجيوز تتعب بغري فائدة، ثم أمر يل بعاملـة خاصـة مجيعهـا يف بـالد اجلزيـرة، وملـا خرجـت رأيتهـا كثـرية 

ربـام : حيصل منها ما يزيد عىل سبعامئة دينار أمريي، وليس يل هبا من العمل كثري أمر، فقلت يف نفـيس
إن هـذه :  فأرسـلت لـه مـع صـاحبه أقـول لـهّال يعلم مقدارها، فإذا علمه يظن أننـي اغتنمـت غرتـه،

ًالعاملة يتحصل منها يف هذا الرخص كذا وكذا دينارا  فلـام سـمع قـويل : ، وأنا أقنع ببعض ذلـك، قـالّ
 )٣("هذا كالم رجل عاقل واجلميع له: ضحك وقال

 أرسته العلمية
لعلم واالشـتغال بـه من خالل النظر إىل ترمجة والد ابن األثري، مل جيد الباحث له كثـري اهـتامم بـا

ْوال التصنيف فيه، إال أنه بفـرط صـالحه وطيـب معاملتـه ودماثـة خلقـه قـد وهبـه اهللا نعمـة عظيمـة 
ّمتثلت يف إنجاب عدد من األوالد، وهيأ هلم سبل العلم، ووفر هلم مستلزماته، فنبغ من بينهم ثالثة  ّ ٍ 

                                                                                       
  البـن األثـري أتابكـة املوصـل:وانظـر -، ٣/٢٢٥، األعالم اخلطرية البن شداد ٩/١٠٧الكامل يف التاريخ   )١(

 .-٦٢١ التأليف لسمري كجو صجمد الدين ابن األثري ومنهجه يفًال عن نق – ٢٤١ص  و ٢٧١ص 
) كـي(أي قيمة ومـن ) هَامَج(ّرواتب خدام الدولة، تعريب جامكي، وهو مركب من : اجلامكية واجلومك  )٢(

ً نقـال عـن جمـد الـدين ابـن األثـري ومنهجـه يف -٤٥ّ ألدي شـري ص "األلفـاظ الفارسـية"أداة النسبة كـام يف 
 .٦٢١ف لسمري كجو ص التألي

-٦٢١ جمد الدين ابـن األثـري ومنهجـه يف التـأليف لـسمري كجـوصًنقال- ٣٤١ ص  البن األثريأتابكة املوصل  )٣(
٦٢٢-. 
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ٌ هلم بني الناس ذكر جليل، وسبح طويلأغنوا املكتبة اإلسالمية والعربية بمؤلفاهتم، ال يزال يرسي ْ ُ ٌ ْ. 
 وهـو موضـوع هـذا البحـث ودراسـته، وقـد األبناء هو جمد الدين ابـن األثـري وكان أكرب هؤالء

 .ًاختار احلديث والفقه واللغة والتفسري ، وستأيت ترمجته قريبا
، وقد اختـار )١(واملتوىف باملوصل) هـ ٦٣٠-هـ٥٥٥ ( والثاين عز الدين أبو احلسن عيل بن األثري

 .ًعلم التاريخ فأبدع فيه، وكان كتابه الكامل فريدا يف بابه
، وقـد )٢(واملتـوىف يف بغـداد) هــ ٦٣٧ -هــ٥٥٨ ( والثالث ضياء الدين أبو الفتح نرص اهللا بن األثري

  " املثـل الـسائر يف أدب الكاتـب والـشاعر"آثر البالغـة وصـناعة اإلنـشاء فأبـدع يف تـأليف كتابـه الرائـع
ّ مجع فأوعى، ومل يرتك شيئا يتعلق بفن الكتابة إال ذكره":الذي وصفه ابن العامد بقولهو ً")٣(  

نشأ جمد الدين أبو السعادات يف هذه اجلزيرة، وشب وترعـرع يف كنـف أرستـه التـي عاشـت يف 
 ّبحبوحة، وهتيأ هلا من أسباب الثروة واجلاه ما تطمح إليـه األنفـس، وتتـشوق إليـه القلـوب، وتعـشو

َإليه األنظار، ولقن دروسه األوىل يف مدارسها ِّ  عىل أيدي كبـار علامئهـا ممـن كـان هلـم معرفـة وافـرة )٤(َ
 .باللغة العربية وآداهبا، ودراية كبرية بعلوم الدين وفروعه

ّ، وسكن بدرب دراج)٥( هـ٥٦٥ًوملا استوى يافعا انتقل إىل املوصل سنة  َ)٦(. 
ِويف املوصل أخذت شخصية ابن األ ْ  ثري تنضج، وأخذ ينهل املعرفة من شيوخها، ويكرع العلم َ

                                                                                       
 .٣/٤٣ ّ البن خلكانوفيات األعيان  )١(
 .٢٣/٧٢  أعالم النبالء للذهبيسريترمجته يف   )٢(
 .٥/١٨٨  البن العامد شذرات الذهب  )٣(
ٍحينئـذ أربـع مـدارس يـدرس فيهـا مـذهب  أنه كـان فيهـا ٣/٢١٤ يف كتابه األعالق اخلطرية ادّذكر ابن شد  )٤(

ً نقال عن جمد الدين ابن األثري ومنهجه يف التـأليف لـسمري -ًاإلمام الشافعي وأهنا كانت تضم ثامنني مسجدا
 .-٦٢٤و ص ّكج

 :٥/٢٢٣ياقوت يف معجم البلـدان ٍ، وكانت املوصل حينئذ كام يقول ٤/١٤٢ِّ البن خلكانوفيات األعيان  )٥(
 ."إحدى قواعد اإلسالم، وكانت ملتقى العلامء األئمة، كثرية املساجد واملدارس"

 .٦٨ ص  أليب شامةذيل الروضتني  )٦(
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 علمـه "من أسـاتذهتا، ويتـرشب الثقافـة مـن مناهلهـا، فنمـت معرفتـه وتعـززت ثقافتـه، وبـدأ 
قـدره، وذاع صـيته، واشـتهر أمـره، وعـرف بعلمـه  يتأصل، وشخصيته تنضج، فظهـر فـضله، وعـال

 .)١("راءة واالنتفاعوورعه وتدينه وحسن سريته، وأقبل عليه الناس للق
وقد استطاعت شخصية ابن األثري العلمية ذات االطالع الواسع أن جتـذب إليـه أنظـار احلكـام 

نزل منزلة رفيعـة عنـد أمـراء املوصـل خاصـة بفـضل مـا فواألمراء الذين رغبوا يف اإلفادة من علمه، 
ٍدين وصالح وأمانة، األمر ٍ من شخصية، وما اشتهر به من ورع وت بهٍأويت من علم ومعرفة، وما متتع ٍ ٍ

 كـان ":الذي جعل رجال السلطة يقربونه، وأسبغوا عليه املناصب الرفيعة، يقول ابـن كثـري رمحـه اهللا
ــوك املوصــل ــد مل ــام عن ــامة)٢("ًمعظ ــو ش ــول أب ــه ":، ويق ــه ويعظمون ــراء املوصــل حيرتمون ــان أم  ك

 ويـضيف ابـن تغـري )٣("إىل العلمًويستشريونه، وكان بمنزلة الوزير الناصح، ومع ذلك كان منقطعا 
 .)٤(بردي بأنه كان قليل املالزمة هلم

 ووزير صاحب )٥(اتصل منذ صغره بالصاحب مجال الدين أيب جعفر األصبهاين امللقب باجلواد
وكـان الـصدر جمـد الـدين أبـو :  قـال ابـن خلكـان":املوصل أتابك زنكي بن أقسنقر، يقـول الـذهبي

 .)٦("ًيف صباه كاتبا بني يديه، فكان يميل عليه اإلنشاءالسعادات املبارك بن األثري 
 توىل أخي أبو السعادات اخلزانـة لـسيف الـدين ":روى ياقوت عن أخيه عز الدين املؤرخ قوله

 فنـاب يف الـديوانالغازي بن مودود بن زنكي، ثم واله ديوان اجلزيرة وأعامهلا، ثم عـاد إىل املوصـل، 
ن عـيل بـن مجـال الـدين حممـد بـن منـصور األصـبهاين، ثـم اتـصل عن الوزير جالل الـدين أيب احلـس

                                                                                       
 .٦٢٤صجمد الدين ابن األثري ومنهجه يف التأليف لسمري سعيد كجو   )١(
 .١٧/٨ البن كثري البداية والنهاية   )٢(
 .٦٨أليب شامة ص  ذيل الروضتني   )٣(
 ٦/١٩٨  البن تغري برديالنجوم الزاهرة  )٤(
 .٥/١٤٦ّ، ووفيات األعيان البن خلكان ١١/٤٤٨انظر ترمجته يف الكامل يف التاريخ البن األثري   )٥(
 .٣٨/٢٩٣  للذهبي تاريخ اإلسالم  )٦(
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، فلـام قـبض جماهـد الـدين اتـصل )١()فكتـب عـىل يديـه(بمجاهد الدين قايامز فنال عنده درجة رفيعة 
، إىل )٢()صاحب املوصل وتوىل ديـوان رسـائله وكتـب لـه(بخدمة أتابك عز الدين مسعود بن مودود 

فحظــي عنــده (تــصل بخدمــة ولــده نــور الــدين أرســالن شــاه  هـــ، فا٥٨٩أن تــويف عــز الــدين ســنة 
ّوتوفرت حرمته لديه وكتب له مدة كـان يقـصد َ، وصار واحـد دولتـه حقيقـة بحيـث إن الـسلطان )٣()ّ

منزله يف مهام نفسه ألنه أقعد يف آخر زمانه فكانت احلركة تصعب عليه فكان جييئه بنفـسه، أو يرسـل 
  .)٤(" أمري املوصلإليه بدر الدين لؤلؤ الذي هو اليوم

ًأحب ابـن األثـري العلـوم الـرشعية حبـا عظـيام، ملكـت شـغاف قلبـه، فأعطاهـا نفـسه رغبـة يف  ً
االستكثار منه، واالستزادة يف حتـصيله، فعـزف عـن مغريـات الـدنيا، وزهـد يف الـسلطة واملناصـب، 

 .وانقطع للدرس والتحصيل، وتفرغ للعلم والفتوى، وانتفع بعلمه الناس
حـدثني أخـي أبـو :  قـال- أي عـز الـدين املـؤرخ-حدثني أخوه املـذكور": رمحه اهللاقال ياقوت
 حتـى غـضب منـي وأمـر ، وأنـا أسـتعفيه،لقد ألزمني نـور الـدين بـالوزارة غـري مـرة: السعادات قال

أبلـغ األمـر إىل :  فقـال يل، فجاءين وأنا عىل تلك احلال، فبلغه ذلك،فجعلت أبكي:  قال،بالتوكيل يب
 وقـد خـدمت ،أنا يا موالنا رجل كبري: فقلت. ًلمت أن رجال ممن خلق اهللا يكره ما كرهتهذا؟ ما ع

العلم عمري، واشتهر ذلك عني يف البالد بأرسها، وأعلـم أننـي لـو اجتهـدت يف إقامـة العـدل بغايـة 
 يف ضيعة من أقىص أعامل الـسلطان لنـسب ظلمـه إيل، )٥(ارّم أكِلُجهدي ما قدرت أؤدي حقه، ولو ظ

 وأخـذ هـذا اخللـق )٦(فْسَعت أنت وغريك بالالئمة عيل، وامللك ال يستقيم إال بالتـسمح يف العـورج

                                                                                       
 ٤/١٤٢ ّ البن خلكان وفيات األعيان  )١(
 ٤/١٤٢ ّ البن خلكان وفيات األعيان  )٢(
 ٤/١٤٢ ّ البن خلكانوفيات األعيان  )٣(
 ١٧/٧٢  للحمويمعجم األدباء  )٤(
 .١/٥٧النهاية يف غريب احلديث واألثر البن األثري . ّ والزراعاثّاحلرم  ه:َّاألكار  )٥(
 .أي التساهل فيه  )٦(
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فأما والده وأخوه فالماه عـىل . بالشدة، وأنا ال أقدر عىل ذلك فأعفاه، وجاءنا إىل دارنا فخربنا باحلال
 الـذي ذكرتـه هـو ًاالمتناع فلم يؤثر اللـوم عنـده أسـفا، وذكـر يف قـصة طويلـة بتفاصـيلها إال أن هـذا

 .)١("معناها
 ثقافته وعلمه

ّ ما زلت منذ ريعان الشباب وحداثـة الـسن ":ّحتدث ابن األثري عن طلبه العلم منذ صغره فقال َ
ّمشغوفا بطلب العلم وجمالسة أهله، والتشبه هبم حسب اإلمكان، وذلك من فضل اهللا عيل ولطفه يب  ً

ِّأن حببه إيل، فبذلت الوسع يف حتصيل ما وف ُ ّقت له من أنواعه، صـارت يف قـوة االطـالع عـىل خفايـاه ّّ
ٍّ يف إكامل الطلب وابتغاء األرب؛ إىل أن تـشبثت مـن كـل - واهللا املوفق-ً جهداُ ومل آل"وإدراك خباياه ْ َّ

ْبطرف تشبهت فيه بأرضايب، وال أقول متيزت به عىل أترايب، فلله احلمد عـىل مـا أنعـم بـه مـن فـضله،  َّ َ
 .)٢("...لهوأجزل به من طو

ّوقد أثنى العلامء عىل ابن األثري ثناء طيبا، واعرتفوا له باإلمامة والفضل والرب واإلحسان ًً. 
ًا، وأكـرب العلـامء قـدرا، وأوحـد األفاضـل املـشار إلـيهم، ًرأشهر العلامء ذك":يقول ابن املستويف

 .)٣("وفرد األماثل املعتمد يف األمور عليهم
ًا حمدثا أديبا نحويا، عاملا بصنعة احلساب واإلنـشاء، ورعـا عـاقال ً كان فقيه":وقال ابن خلكان ً ً ً ً ِّ
ٍّمهيبا ذا بر وإحسان ً")٤(. 

ًكان عاملا فاضـال":وقال ياقوت احلموي ً وسـيدا كـامال، قـد مجـع بـني علـم العربيـة والقـرآن،ً ً، 
 .)٥("ًوالنحو واللغة واحلديث وشيوخه وصحته وسقمه والفقه وكان شافعيا

                                                                                       
 .١٧/٧٣  للحموي معجم األدباء  )١(
 .١/١٢  البن األثري جامع األصول  )٢(
 .٤/١٤١ ّن خلكان البوفيات األعيان  )٣(
 . ومل يوجد هذا النقل يف املطبوع من وفيات األعيان٥/٢٢  د البن العامشذرات الذهب  )٤(
 .١٧/٧١  للحمويمعجم األدباء  )٥(
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 .)١(" كبريٌ وصدر، مصنفٌ كاتب":و شامةوقال أب
 .)٢(وحد البليغالقايض الرئيس العالمة البارع األ":وقال الذهبي

 )٣("من مشاهري العلامء، وأكابر النبالء، وأوحد الفضالء":وقال السيوطي
ّوكان ابن األثري من املقلني جدا يف قول الشعر، ومل يوجد له إال مقطوعـات شـعرية تـشف عـن  ِ ً

 .ٍّيب مرهفٍّحس أد
 هللارمحـه  حدثني أخي أبو الـسعادات:حدثني عز الدين أبو احلسن قال":يقول ياقوت احلموي

ن الـدهان النحـوي البغـدادي بـكنت أشتغل بعلم األدب عىل الشيخ أيب حممد سعيد بن املبارك : قال
ات ليلـة نـائم رأيـت فبينا أنـا ذ:  قال،ًباملوصل، وكان كثريا ما يأمرين بقول الشعر وأنا أمتنع من ذلك

 : أعمل عليه فقالًضع يل مثاال:  فقلت له،رعالشيخ يف النوم وهو يأمرين بقول الش
َّدمنا إن فاتـــك الظُال مـــَ الفـــِبُجــ   ُرَفـــً

 
ـــَّدُوخـــ  ـــّدَ خ ـــلّ الث ـــرُ مُرى واللي   ُعتك

 :فقلت أنا 
ــــَكْرَوات اخليــــل مَهَ يف صــــُّزِفــــالع   ُهُب

 
ـــــسُ ينتجـــــه اإلرساءُواملجـــــد    ُهرَّ وال

 )٤("ًأحسنت، هكذا فقل، فاستيقظت فأمتمت عليها نحو العرشين بيتا: قال يلف 
كتب أخـي أبـو الـسعادات إىل صـديق : حدثني عز الدين أبو احلسن قالو":ًوقال ياقوت أيضا

 :له يف صدر كتاب والشعر له
ــــــُوإين مل ــــــربٍدْه ــــــني م   ٍحِّ عــــــن حن

 
  إليك عىل األقىص مـن الـدار واألدنـى 

ــــت األشــــواق  ــــوإن كان   امّ تــــزداد كل
 

   الــدار واقــرتب املغنـــىُعــدُتنــاقص ب 
ــت عليــه نــسمة   ًســالما كنـــرش الـــروض بـــاكره احليـــا    ر األعــىلَ الــسحُوهب

                                                                                       
 .٦٨ ص  أليب شامة  الروضتنيلذي  )١(
 .٤٨٨ / ٢١  للذهبي سري أعالم النبالء  )٢(
 .٢/٢٧٤للسيوطي بغية الوعاة   )٣(
 .١٧/٧٣ ي للحمومعجم األدباء  )٤(
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  ًيـــــاّ اهلـــــوا متحلِّيكْسِفجـــــاء بمـــــ
 

  ببعض سجايا ذلك املجلـس األسـمى 
  

 :أنشدين أخي جمد الدين أبو السعادات لنفسه: وأنشدين عز الدين قال

ايـة، ومـا كان أخي قليـل الـشعر مل يكـن لـه بـه تلـك العن: ًواستنشدته شيئا آخر من شعره فقال
 )١("أعرف اآلن له غري هذا

 :َّومن شعره ما أنشده لألتابك صاحب املوصل، وقد زلت بغلته
ـــــــه ـــــــة مـــــــن حتت ًفــــــــــــإن يف زلتهــــــــــــا عــــــــــــذرا   ّإن زلـــــــت البغل ّ  
ـــــــاهقا ـــــــه ش ـــــــن علم ـــــــا م ًمحله َّ ـــــــرا   َ ـــــــه بح ـــــــدى راحت ـــــــن ن   ًوم

 )٢("ً وهذا معنى مطروق، وقد جاء يف الشعر كثريا":ّقال ابن خلكان
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                       
 .١٧/٧٥ ّ للحمويمعجم البلدان  )١(
 .٤/١٤٢ ّ البن خلكانوفيات األعيان  )٢(

   طيبـــهْرشَن نـــ فـــاح مـــٌعليـــك ســـالم
 

  ُ والبـــــانُدْنــــَّه الرّ تــــوىل بثــــٌنــــسيم 
ــــي  ــــالل م ــــىل أط ــــشيةٍّوجــــاز ع   ً ع

 
  ُانَّتـــَل هْبـــَ الوُقِغـــدُوجـــاد عليـــه م 

  ًه شــــوقا حوتــــه ضــــامئريُلتــــّفحم 
 

ــــانُى ولَوْضــــَمتيــــد لــــه أعــــالم ر    ُبن
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 شيوخه وتالميذه: بحث الرابعامل
ابـن األثـري لـزوم  اشهد عرص ابن األثري هنضة علمية حافلـة بـالعلم والعلـامء األمـر الـذي حـد

ٍغرزهم، ومالزمة درسهم، فأخذ عن شيوخ أجالء وأعالم فضالء يف مجيع الفنـون والعلـوم، فجمـع  ٍ
 .بني التمكني من علوم العربية والقرآن واحلديث والفقه

 :)١(ه الذين أخذ عنهم العلمفمن شيوخ
 ، صـاحب )٢(هــ٥٦٩ ت أبو حممد سعيد بن املبارك بن عـيل بـن الـدهان البغـدادي النحـوي. ١

ّالغرة يف رشح اللمع، حيث أخذ عنه النحو األدب ّ. 
، حيـث سـمع )٣(هــ٥٧٨ ت  خطيـب املوصـل الطـويس أبو الفضلعبد اهللا بن أمحد بن حممد. ٢

 .منه احلديث
 .)٥( ، حيث سمع منه احلديث)٤(هـ٦٠٧ ت بن سكينة الصديف الشافعيعبد الوهاب . ٣
 حيـث أجـازه يف احلـديث وسـمع ضياء الدين أبو أمحد عبد الوهاب بن عيل بن عـيل األمـني. ٤

ّ، وقـرأه عليـه أيـضا كتـاب الـسنن أليب داود وأقـر لـه بـه، وذلـك )٦(هـ٥٨٥منه صحيح مسلم يف سنة  ً
 ُام قرأ عليه كتاب اجلمع بني الصحيحني للحميدي بظاهر املوصل ، ك)٧(هـ٥٨٦بمدينة السالم سنة 

                                                                                       
 .حسب حروف املعجمة مرتب  )١(
 .٢/٤٧  للقفطي، إنباه الرواة١٧/٧١  للحموي، معجم األدباء٤/١٤١  البن خلكانوفيات األعيان  )٢(
 البـن العـامد ، شـذرات الـذهب٣/٢٥٨  للقفطـي، إنبـاه الـرواة٦/٩٤ البن تغـري بـردي النجوم الزاهرة  )٣(

٤/٢٦٢. 
 .٢١/٥٠٢  أعالم النبالء للذهبيسري  )٤(
  للـسبكي، طبقـات الـشافعية٦/٢٠١ البن تغري بردي ، النجوم الزاهرة١٧/٧٢  للحمويمعجم األدباء  )٥(

٥/١٣٦. 
 .١/٢٠٠  البن األثريجامع األصول  )٦(
 .)١/٢٠١  البن األثريجامع األصول( ا، ًلعله ملا قدمها حاج  )٧(
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 .)١( هـ٥٨٥سنة 
ــة .٥ ــن أيب حب ــد الوهــاب ب ــن عب ــة اهللا ب ــن هب ــد الوهــاب ب ــارسّعب ــو ي   الطحــان  البغــدادي أب

 .)٣( هـ٥٨٧، حيث قرأ عليه صحيح مسلم بمدينة املوصل يف شهور سنة )٢(هـ٥٨٨ت
التاجر تح عبد املنعم بن عبد الوهاب بن سعد البغدادي احلنبيل أبو الفرج احلراين ابن أيب الف. ٦

 وكان مسند ": هـ، حيث سمع منه احلديث، قال ابن خلكان٥٩٦ت ) ابن كليب احلراين( الشهري بـِ 
 .)٤("العراق، أحلق الصغار بالكبار

 سـمع منـه  ، حيث)٥(هـ٥٩٦ت أبو جعفر املبارك بن املبارك بن أمحد بن زريق احلداد املقرئ . ٧
 .)٦(هـ٥٨٩كتاب رزين بن معاوية يف احلديث يف سنة 

 حيث قرأ عليه ابن األثـري صـحيح ،مجال الدين أبو عبد اهللا حممد بن حممد بن رسايا املوصيل. ٨
 .)٧( هـ٥٨٨البخاري بمدينة املوصل يف مدة آخرها شهور سنة 

 -نزيـل املوصـل -الـرضير ّأبو احلرم مكى بن ريان بن شـبة بـن صـالح املاكـسيني النحـوي . ٩
، حيث أخذ عنه النحو وسمع منه احلديث وقرأ عليه كتاب املوطأ يف مدة آخرهـا شـهور )٨(هـ٦٠٣ت

  .)٩(ٍسنة ثامن وثامنني ومخسامئة باملوصل
                                                                                       

 .١/٢٠٤  البن األثريجامع األصول  )١(
 .٢٢٨-٢١/٢٢٧  للذهبيسري أعالم النبالء  )٢(
 .١/١٩٩  البن األثريجامع األصول  )٣(
 .٤/٣٢٧  البن العامد، شذرات الذهب٢/٣٩٤ ّ البن خلكانوفيات األعيان  )٤(
 عـدة شـيوخ مـنهم اتفـرد بإجـاز، وأفاد الذهبي أن ابن زريـق هـذا ت٢١/٣٢٨ ّ للذهبيسري أعالم النبالء  )٥(

 .وية العبدريارزين بن مع
 .١/٢٠٥  البن األثريجامع األصول  )٦(
 .١/١٩٨  البن األثريجامع األصول  )٧(
 .٣/٢٥٨  للقفطي، إنباه الرواة١٧/٧١  للحمويمعجم األدباء  )٨(
 .١/٢٠٠  البن األثريجامع األصول  )٩(
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 ، )١(هــ٥٦٧ املقـرئ املتـوىف يف املوصـل سـنة حييى بن سـعدون القرطبـي النحـوي اللغـوي. ١٠
 .حيث أخذ عنه النحو

 الرضير صاحب ابن اخلـل - منسوب إىل هنر الفرات-قاسم يعيش بن صدقة الفرايتأبو ال. ١١
  قــدم بغــداد حاجــا فــسمع مــن أيب القاســم ":، قــال يــاقوت)٢( هـــ٥٩٣وشــيخ الــشافعية يف وقتــه ت 

 .)٤(هـ٥٨٦وقرأ عليه كتاب السنن للنسائي بمدينة السالم يف سنة .)٣("ّصاحب ابن اخلل
 

 :تالميذه
بن األثري ثلة طيبة مـن أهـل العلـم ممـن اشـتهروا بـني النـاس يف العلـم والفتـوى تتلمذ عىل يد ا

 :)٥(والتصنيف والتأليف نذكر منهم
 .)٦(هـ٦٥٣ ت الشهاب القويص الشهري بـِ إسامعيل بن حامد. ١
 .)٧(تاج الدين عبد املحسن بن حممد بن حممد بن احلامض شيخ الباجربقي. ٢
  صاحب املشيخة -بد الواحد الشهري بفخر الدين بن البخاريفخر الدين عيل بن أمحد بن ع. ٣

                                                                                       
، ٦/١٧١ّ البـن خلكـان، وفيـات األعيـان٣/٢٥٨للقفطـي ، إنباه الـرواة١٧/٧١ للحمويمعجم األدباء  )١(

 .٢/٣٧٢طبقات القراء البن اجلزري 
 .٢١/٣٠٠ سري أعالم النبالء للذهبي  )٢(
 ." هكذا ذكر ياقوت ومل نعثر عىل ترمجة أليب القاسم هذا":١/١٥ الطناحي يف مقدمة حتقيقه للنهاية قال  )٣(

 أعـالم ، والـذهبي يف سـري١٢/٥٥ املـؤرخ يف الكامـل  ذكرهـا ابـن األثـري،بل هـي موجـودة: قال الباحث 
 .٧/٣٣٨  الشافعية الكربىطبقات، والسبكي يف ١٢/٣٠٠النبالء 

 .١/٢٠٤  البن األثريجامع األصول  )٤(
 .مرتبة عىل حروف املعجم  )٥(
 .١٧/٣٢٦  البن األثريالبداية والنهاية  )٦(
 .٢١/٤٩٠  للذهبيسري أعالم النبالء  )٧(
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 .)١(هـ٦٩٠ ت -املشهورة
ْأبو احلسن عيل بن يوسف القفطي. ٤  . صاحب إنباه الرواة )٢() هـ٦٤٦ت ( ِ
 نزيـل مـرص وشـيخ الشهاب الطويس أبو الفتح حممد بن حممود بن حممـد بـن شـهاب الـدين. ٥

 .)٣( هـ٥٩٦الشافعية ت 
 

 مؤلفاته: مساملبحث اخلا
ًظهر نبوغ العالمة ابن األثري منذ صغره، فكان شـغوفا هبـذا العلـم منكبـا عليـه نـاهال وكارعـا،  ً ًً
ًحتى تكونت عنده حصيلة علميـة جعلتـه يطـرق فنونـا كثـرية يف احلـديث والفقـه والتفـسري واللغـة، 

ّا أفاده املؤرخ ابـن خلكـان وطرق باب التفسري أبدع، وتلقى العلامء مؤلفاته بالقبول، مع التنبيه عىل م ّ
 يعينونه عليهـا يف االختيـار  منمرضه، فكان عنده من الطلبةّأن غالب مؤلفات ابن األثري قد ألفها يف 

 .)٤(والكتابة
 فيه دقة ألن جـامع األصـول لـه ألفـه قبـل مرضـه، " وغالب مؤلفاته"ّوكالم ابن خلكان بقوله

سخة املكتبـة العموميـة يف أسـتانبول وتـأريخ نـسخها يؤكد هذا النـسخ اخلطيـة هلـذا الكتـاب، منهـا نـ
 . )٦( وهي بخط املؤلف) هـ٥٩٦ (، ومنها نسخة تشسرتبتي وتأريخ نسخها)٥(هـ٥٩٢

                                                                                       
 .٨/٣٦٦  للسبكي، طبقات الشافعية٢١/٤٩٠  للذهبيالنبالءسري أعالم   )١(

 :يف مقدمـة حتقيقـه أثنـاء الرتمجـة فقـال الـصواب -حمقق كتاب النهاية-حي ناوقد جانب الط: قال الباحث 
بخـاري لهكذا قال ابن السبكي ولعله قايض القضاة أبو طالب عيل بن عيل بن هبة اهللا بن حممـد بـن عـيل ا"

 . والصواب ما أثبته") هـ٥٩٣ (غداد سنةالقايض املتوىف بب
 .٢/٢١٢  للسيوطيبغية الوعاة  )٢(
 .٤/٣٢٧  البن العامد، شذرات الذهب٤/١٨٥  للسبكيطبقات الشافعية  )٣(
 .٤/١٤٢ ّ البن خلكانوفيات األعيان  )٤(
 .١/٤٨٠ - قسم احلديث الرشيف –الفهرس الشامل للرتاث العريب اإلسالمي املخطوط   )٥(
 .١/٤٨٠ - قسم احلديث الرشيف –س الشامل للرتاث العريب اإلسالمي املخطوط الفهر  )٦(
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 :وهاك قائمة بمؤلفاته القيمة مرتب عىل حروف املعجم
 اإلنصاف يف اجلمع بني الكشف والكشاف. ١

 أليب إســحاق الثعلبــي "لقــرآنالكـشف والبيــان يف تفــسري ا"وهـو عبــارة عــن مجــع بــني كتــاب 
هــ، ٥٣٨ أليب القاسم الزخمرشي ت "الكشاف عن حقائق التأويل"هـ، وكتاب ٤٢٧النيسابوري ت 

ــاقوت ، ووصــفه صــاحب كــشف الظنــون )٢(، وذكــره ابــن تغــري بــردي)١(" أربــع جملــدات":قــال ي
 .)٣("تفسري كبري":بقوله

 الباهر يف الفروق يف النحو. ٢
 البـاهر يف "، وسـامه األخـري باسـم )٦(، وحـاجي خليفـة)٥( والـسيوطي،)٤(ذكـره يـاقوت احلمـوي

 ."النحو
 البديع يف النحو. ٣

 .)٨(، والسيوطي)٧(ذكره ياقوت
 البـديع يف رشح الفـصول ": باسـم)١١(، وابـن تغـري بـردي)١٠(، والـسبكي)٩(كـان ّوذكره ابن خل

                                                                                        البن 
 .١٧/٧٦  للحمويمعجم األدباء  )١(
 .٦/١٩٨  البن تغري بردي النجوم الزاهرة  )٢(
 .١/١٨٢ حلاجي خليفة كشف الظنون  )٣(
 .١٧/٧٦  للحمويمعجم األدباء  )٤(
 .٢/٢٧٤  للسيوطيبغية الوعاة  )٥(
 .٢١٩ /١جي خليفة  حلاكشف الظنون  )٦(
 .١٧/٧٦  للحمويمعجم األدباء  )٧(
 .٢/٢٧٤  للسيوطيبغية الوعاة  )٨(
 .٤/١٤١ ّ البن خلكانوفيات األعيان  )٩(
 .٥/١٥٤  للسبكيطبقات الشافعية  )١٠(
 .٦/١٩٨  البن تغري برديالنجوم الزاهرة  )١١(
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 ."الدهان
 فوجدتـه -الدين املـؤرخ أي أخوه عز-ليهوقفني ع:  نحو األربعني كراسة، وقال":قال ياقوت

ًبديعا كاسمه، سلك فيه مسًكا غريبا، وبوبه تبويبا عجيبا ً ّ ً ً" 
 البـديع يف علـم "، وورد اسـمه ٢٤٤٦ومنه نسخة خطية بمكتبـة عـاطف أفنـدي برتكيـا بـرقم 

ًبابـا،  إنه يف الرصف والنحو والكتابة والشعر واخلطابة ورتبـه يف عـرشين ": وجاء يف وصفه"العربية
 ملا قرأت كتاب بغية الراغـب يف هتـذيب الفـصول ،فإنك أهيا األخ أبقاك اهللا ورعاك.... أما بعد: أوله

 ويمكن من اإلجياز مع ما اشتمل عليـه مـن الـرشائط، ،النحوية رأيته يف غاية ما يمكن من االختصار
مجـع كتـاب تنـري طـرق رغبـت إىل ....... وحواه من األحكام والضوابط، وكنت يف مزاولة هذا الفن

 ."..... فأجبتك إىل ما سألت، وتتضح مذاهب معرفته،فهمه
 .)١( بتحقيق ودراسة أمحد عيل الدين" البديع يف علم العربية":ًوقد طبع متأخرا باسم 

 جتريد أسامء الصحابة. ٤
 مل يـرد يف ": وقـال يف احلاشـية"هــ١٣١٥ طبـع يف حيـدر آبـاد سـنة ":قال الدكتور سمري كجـو 

 .)٢("٦/١٩٨ان ترمجته، وإنام ذكره بروكلامن يف كتابه مظ
ّوهذا وهم وقع فيه بروكلامن وتبعه الزركيل: قال الباحث ْ ِ ِّ ِ َ ْ ٌ ْ َ، ومن ثم وقـع فيـه الـدكتور سـمري )٣(َ ََ ّ

ٌكجو ، و الكتاب منسوب إىل احلافظ الذهبي وليس البن األثري، وهو من مؤلفاته املشهورة ّ. 
 انهتذيب فصول ابن الده. ٥

 ، ويبدو أن اسمه كام ورد يف )٢(، وحاجي خليفة)١(، والسيوطي)٤(وهو يف النحو، ذكره ياقوت

                                                                                       
 مكـة –إحيـاء الـرتاث اإلسـالمي معهد البحوث العلميـة، مركـز : ن مطبوعات جامعة أم القرىْمِرش ضُون  )١(

 .هـ١٤٢٠ّاملكرمة، عام 
 .٦٢٥صجمد الدين ابن األثري ومنهجه يف التأليف للدكتور سمري كجو   )٢(
 .٦/١٥٢ّاألعالم للزركيل   )٣(
 .١٧/٧٦  للحمويمعجم األدباء  )٤(
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 ." بغية الراغب يف هتذيب الفصول النحوية":مقدمة كتاب البديع هو
 جامع األصول يف أحاديث الرسول صىل اهللا عليه وسلم. ٦

ود وسنن النسائي والرتمـذي،  مجع فيه بني البخاري ومسلم واملوطأ وسنن أيب دا":قال ياقوت
عمله عىل حروف املعجم، ورشح غريب األحاديث ومعانيها وأحكامها ووصف رجاهلـا ونبـه عـىل 

 )٣("أقطع أنه مل يصنف مثله قط وال يصنف: مجيع ما حيتاج إليه منها، ثم قال
ً م يف اثنـي عــرش جـزءا بعنايــة ١٩٤٩ -هـــ ١٣٦٨ وقــد طبـع يف القــاهرة سـنة ":قـال الطنـاحي

  )٤("لشيخني عبد املجيد سليم وحامد الفقيا
م، وصدر عـن مكتبـة احللـواين ١٩٦٩ًوطبع أيضا بتحقيق عبد القادر األرناؤوط رمحه اهللا سنة 

 .ومطبعة املالح ومكتبة دار البيان يف بريوت
 ديوان رسائل. ٧

هرة ، ومنـه نـسخة خطيـة بالقـا)٧(، وابـن تغـري بـردي)٦(، ويـاقوت احلمـوي)٥(ذكره ابن خلكان
 .)٨( أشار إليها بروكلامن٣/١٥٨ثان

 رسائل يف احلساب. ٨
 .)٩(جمدوالت، ذكرها ياقوت

                                                             
 .٢/٢٧٤  للسيوطيبغية الوعاة  )١(
 .٢/١٢٦٥  حلاجي خليفةكشف الظنون  )٢(
 .١٧/٧٦  للحمويءمعجم األدبا  )٣(
 .١/١٦مقدمة حتقيقه لكتاب النهاية   )٤(
 .٤/١٤١ ّ البن خلكانوفيات األعيان  )٥(
 .١٧/٧٦  للحمويمعجم األدباء  )٦(
 .٦/١٩٨  البن تغري بردي النجوم الزاهرة  )٧(
 .٦/١٩٨  ربوكلامنلتاريخ األدب العريب   )٨(
 .١٧/٧٦  للحمويمعجم األدباء  )٩(
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 الشايف يف رشح مسند الشافعي. ٩
 .)١("أبدع يف تصنيفه، فذكر أحاكمه ولغته ونحوه ومعانيه، نحو مائة كراسة":قال عنه ياقوت
أربع جملدات، ونسخة حديث يف ٣٠٦ ومنه نسخة بدار الكتب املرصية برقم ":وقال الطناحي 

 .)٢("ب٢٢١١٨٤أخرى يف جملد واحد برقم 
ً، و طبــع أخــريا بتحقيــق أمحــد )٣(هـــ١٣٢٧هـــ، ويف القــاهرة ســنة ١٣٠٦ باهلنــد )أرا(وطبــع يف  ُ

 . جملداتمخسةسليامن وصدر عن مكتبة الرشد يف الرياض يف 
 رشح غريب الطوال. ١٠

 .)٤(ذكره السبكي 
 الفروق واألبنية يف النحو. ١١

 .)٥(ذكره السبكي
 . فلعلهام كتاب واحد" الباهر يف الفروق" باسم)٧( والسيوطي)٦(وذكره ياقوت

 كتاب يف صنعة الكتابة. ١٢
 .)١٠(، وابن العامد احلنبيل)٩( بأنه كتاب لطيف، وذكره ابن تغري بردي)٨(ّوصفه ابن خلكان

                                                                                       
 .١٧/٧٦ وي للحممعجم األدباء  )١(
 .١/١٧  يف غريب احلديث واألثريف مقدمة حتقيقه لكتاب النهاية  )٢(
 .٦٣٦ص جمد الدين ابن األثري ومنهجه يف التأليف للدكتور سمري كجو   )٣(
 .٥/١٥٣  للسبكيطبقات الشافعية  )٤(
 .٥/١٥٣  للسبكيطبقات الشافعية  )٥(
 .١٧/٧٦  للحمويمعجم األدباء  )٦(
 .٢/٢٧٤ وطيعاة للسيبغية الو  )٧(
 .٤/١٤١ ّ البن خلكانوفيات األعيان  )٨(
 .٦/١٩٨البن تغري بردي النجوم الزاهرة   )٩(
 .٥/٢٢  البن العامد شذرات الذهب  )١٠(
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 املختار يف مناقب األخيار. ١٣
 )١(" جملداتة يف أربع":ذكره ياقوت وقال

 كام يوجـد النـصف الثـاين منـه بمكتبـة فـيض اهللا ١٠٩٠ منه نسخة بليدن برقم ":قال الطناحي
 )٢(" وهو مصور بمعهد املخطوطات بجامعة الدول العربية١٥١٦بإستانبول برقم 

 .)٣(وذكر الدكتور رمضان ششن عدة نسخ خطية له يف مكتبات تركيا
 .البنات واألذواء والذواتّاملرصع يف اآلباء واألمهات واألبناء و. ١٤

ــاقوت احلمــوي ــد": وقــال)٤(ذكــره ي ــال )٦(، والــسيوطي)٥( ، والــسبكي"ّجمل ــه  ":وق ــت علي وقف
 ."وخلصت منه الُكنى يف كراسة

 صـفحة مـن ٢٦٧ بعناية سـيبولد األملـاين يف ١٨٩٦سنة ) ر َامْيَو(  وقد طبع يف ":قال الطناحي
 .)٨(م يف بغداد١٩٧١ إبراهيم السامرائي سنة وكام طبع بتحقيق الدكتور، )٧("القطع الصغري

 املصطفى واملختار يف األدعية واألذكار. ١٥
ّ ، واللْكنوي)٢( ، وابن العامد)١(ّ ، والسبكي)١٠( ، وابن تغري بردي)٩(ِّذكره ابن خلكان َ َّ)٣(. 

                                                                                       
 .١٧/٧٧  للحمويمعجم األدباء  )١(
 .١/١٧  يف غريب احلديث واألثرمقدمة حتقيق كتاب النهاية  )٢(
، وانظـر تـاريخ األدب العــريب ٣٢-١/٣١ لرمـضان شـشن نـوادر املخطوطـات العربيـة يف مكتبـات تركيـا  )٣(

 .٦٠٧ ملحق اجلزء األول ص-١/٧٥٣لربوكلامن 
 .١٧/٧٦معجم األدباء للحموي   )٤(
 .٥/١٥٣طبقات الشافعية للسبكي   )٥(
 .٢/٢٧٤بغية الوعاة للسيوطي   )٦(
 .١/١٨  يف غريب احلديث واألثرمقدمة حتقيق كتاب النهاية  )٧(
 .٦٣٧ص ألثري ومنهجه يف التأليف للدكتور سمري كجو جمد الدين ابن ا  )٨(
 .٤/١٤١ ّ البن خلكانوفيات األعيان  )٩(
 .٦/١٩٨  البن تغري بردي النجوم الزاهرة  )١٠(
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 منال الطالب يف رشح طوال الغرائب. ١٦
 ."رشح غريب الطوال" باسم )٤(أشار إليه السبكي

 .)٥(م ١٩٨٣د نرش بتحقيق الدكتور حممود الطناحي وصدر عن جامعة أم القرى بمكة سنة وق
 .النهاية يف غريب احلديث واألثر. ١٧

 .ًوهو موضوع الدراسة، وسيأيت احلديث عليه مفردا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
 .٥/١٥٣ للسبكي طبقات الشافعية  )١(
 .٥/٢٢  البن العامد شذرات الذهب  )٢(
 .٣٥ ص  للكنويالفوائد البهية  )٣(
 .٥/١٥٣  للسبكيطبقات الشافعية  )٤(
 .٦٣٧ص جمد الدين ابن األثري ومنهجه يف التأليف للدكتور سمري كجو   )٥(



 - ٨٤ -

 مرضه ووفاته: املبحث السادس
واإلقبال عىل العلم، مـع الرغبـة ًعاش ابن األثري حياته الكريمة جامعا بني العزوف عن الدنيا، 

 فأبطـل يديـه )١("ّالنقـرس"ُ واالستكثار من اخلري، حتى ابـتاله اهللا بمـرض شـديد يقـال لـه ،يف املعرفة
ّورجليـه، وشــله عـن احلركــة، حتـى أصــبح حيمـل عــىل حمفـة، ولكنــه تقبلـه بقلــوب الرجـال املؤمنــة  َ َ ُ

َهتبوالنفوس املطمئنة، وا َ  .نقطاع إىل التأليف، والفراغ إىل الدرس والتصنيفا فرصة رمحه اهللا لالَهَلْ
 أنـه ملـا أقعـد جـاءهم رجـل ٌّحكى أخوه عز الدين أبـو احلـسن عـيل ":قال ابن خلكان رمحه اهللا

لنا إىل قولـه، وأخـذ يف ِا إال بعد برئه، فمًمغريب، والتزم أنه يداويه ويربئه مما هو فيه، وأنه ال يأخذ أجر
ت ثمرة صنعته والنت رجاله وصـار يـتمكن مـن مـدمها، وأرشف عـىل معاجلته بدهن صنعه، فظهر

، ملاذا وقـد ظهـر نجـح معاناتـه:  فقلت له،عط هذا املغريب شيئا يرضيه وارصفهأ:  فقال يل،كامل الربء
،  وااللتـزام بأخطـارهم،كام تقول، ولكني يف راحة مما كنت فيه من صحبة هـؤالء القـوم األمر: فقال

النقطاع والدعة، وقد كنت بـاألمس وأنـا معـاىف أذل نفـيس بالـسعي إلـيهم، وقد سكنت روحي إىل ا
وها أنا اليوم قاعد يف منزيل، فإذا طرأت هلم أمور رضورية جاءوين بأنفسهم ألخذ رأيـي، وبـني هـذا 

مـن العمـر إال  وذاك كثري، ومل يكن سبب هذا إال هـذا املـرض، فـام أرى زوالـه وال معاجلتـه، ومل يبـق
ّني أعيش باقيه حرا سليام من الذل، وقد أخذت منه بأوفر حظ، قال عـز الـدينالقليل، فدع فقبلـت :  

 .)٢("قوله ورصفت الرجل بإحسان
ًوهكذا ظل ابن األثري بقية عمره مالزما بيته، صابرا عىل ما أصابه، حمتسبا هـذا االبـتالء، يرحـل إليـه  ً ً ّ

ٌ أكباد اإلبل، كل يرنـو إىل االقتبـاس مـن طالب العلم، ويغشى جملسه األكابر، ويرضب إليه الراغب
 .علمه، واالنتهال من فهمه

  ووقف أمالكه عليه "قرص حرب"ًوكان رمحه اهللا قد أنشأ رباطا بقرية من قرى املوصل تسمى 

                                                                                       
 البـن لسان العرب. ِ واملفاصللْجِّ يأخذ يف الرٌ معروفٌداء: ، والنّقرس ٤٣/٢٢٦  للذهبيتاريخ اإلسالم  )١(

 .٢٤٠ / ٦ منظور 
 ١٤٣-٤/١٤٢ّ البن خلكان وفيات األعيان  )٢(
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 .)١(وعىل داره التي يسكنها باملوصل، ووقف داره عىل الصوفية
ٍري عـىل موعـد مـع ربـه سـبحانه هــ، كـان ابـن األثـ٦٠٦ويف يوم اخلميس سلخ ذي احلجة سـنة 

ّوتعاىل، وفاضت الروح إىل بارئها، وسكن القلم الذي كان يميل، وانقطع املجلس الـذي كـان حمجـة 
طالب العلم، وكانت وفاته ثلمة ال تندمل يف حيـاة النـاس، رمحـه اهللا رمحـة واسـعة وأنـزل عـىل قـربه 

 .شآبيب الرمحة والرضوان
سنة، سن نبينا حممد صـىل اهللا عليـه وسـلم وسـن خـري هـذه ًوعاش ثالثا وستني ":قال الذهبي

 .)٢(" ومها أبو بكر وعمر ريض اهللا عنهام،األمة بعد نبيها بشهادة أمري املؤمنني عيل ريض اهللا عنه هلام
: ٌّ ذكــر يل أخــوه أبــو احلــسن عــيل أنــه رآه بعــد موتــه أن نجاســة قــد آذتــه، قــال":فطــيِقــال الق

ّيا، فوجدت أحد األهايل قـد أطلـق غـنام لـه فـوق سـطح الـصفة فاستقصيت وبحثت عن صحة الرؤ ُّ ً
التي هو فيها مدفون، وقد كثر ما خيرج من أجوافهـا فـوق ذلـك املوضـع، فأزلتـه ونظفتـه ممـا حـصل 

 . رمحه اهللا رمحة واسعة)٣("فيه
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                                       

 .٤/١٤١ ّوفيات األعيان البن خلكان  )١(
 .٢٢٧ / ٤٣تاريخ اإلسالم للذهبي   )٢(
 .٣/٢٥٩  للقفطيإنباه الرواة  )٣(
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 .نبذة تعريفية عن الكتاب: املبحث األول
 .تأريخ تأليف الكتاب: املطلب األول

ًمل جيد الباحث بعـد بحـث وتفتـيش نـصا رصحيـا يفيـد حتديـد تـأريخ تـأليف ابـن األثـري لكتابـه  ً ِ
 مؤسـسة النهاية، ولكن بالرجوع إىل فهارس املخطوطات وبخاصة الفهرس الشامل الـذي أصـدرته

ًخمطوطـا تقريبـا، وأن أقـدم نـسخة ) ٢٤٦( آل البيت يف عـامن نجـد أن خمطوطـات النهايـة قـد بلغـت ً
بإسـتانبول يف ) قـره مـصطفى(للكتاب هي اجلزء األول من الكتـاب واملوجـودة يف املركـز احلكـومي

  .)١() هـ٦٠٤سنة (، ويعود تأريخ نسخها إىل )  ورقة٣١١(تركيا، وعدد أوراقها 
 هــ أو قبلهـا، ٦٠٤ل يف هذا النص يستطيع الباحث القول أن تأليف النهاية كان يف سنة وبالتأم

وكال االحتاملني وارد، واخلالصة أن أقل مـدة لتـأليف الكتـاب كانـت قبـل وفاتـه بـسنتني إن مل يكـن 
 .أكثر واهللا تعاىل أعىل وأعلم

 
 .سبب تأليف الكتاب: املطلب الثاين

ً الكتـب يف غريـب احلـديث، وأوسـعها اسـتيعابا، وأغزرهـا مـادة، أوىف مـن كتاب النهايةيعترب  ً
ًوأجودها تصنيفا، وأحسنها ترتيبا، مجع فيه بني غريب احلديث من كتـاب أيب عبيـد أمحـد بـن موسـى  ً

 هــ، بإضـافة مـا فـاهتام، ٥٨١، ومن كتاب أيب موسى حممد بن عمر املـديني ت )هـ٤٠١ت (اهلروي 
َّ جمردا من غريب القرآن،ع ما فيهام من غريب احلديثأن أمج ُفرأيت":ويف ذلك يقول ِ وأضـيف كـل ،ُ

ً ومتادت يب األيام يف ذلك أقدم رجال،ْ لُكلفة الطلبً تسهيال،كلمة إىل أختها يف باهبا ِّ ِّ وأؤخـر أخـرىُ ُ، 
ٍإىل أن قويت العزيمة  ،مـرَّ ويـرس اهللاّ األ،ّ وحتققـت يف إظهـار مـا يف القـوة إىل الفعـل،َ وخلصت النية،َ

ّوسهله وسناه ُ فحينئذ أمعنت النظـر، ووفق إليه،َّ ْ َ ِ وأنعمـت الفكـر يف اعتبـار الكتـابني،ْ ُ ْ َ ْ  واجلمـع بـني ،َ
ُ فوجدهتام ، وإضافة كل منهام إىل نظريه يف بابه،ألفاظهام ْ َ َ دع فيهام من غريب احلـديث وُ عىل كثرة ما أ-َ
ُ قد فاهتام الكثـري الـوافر-واألثر  ُ َ ٌ مـر بـذكري كلـامت غريبـة،َّ األمـر وأول النظـرِ فـإين يف بـادئ،َ ِ  مـن ،ّ

                                                                                       
 .-قسم احلديث الرشيف- ٣/١٧٠٥  للرتاث العريب اإلسالمي املخطوط الفهرس الشامل  )١(
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ً وكفاك هبام شـهرة يف كتـب احلـديث -ّغرائب أحاديث الكتب الصحاح كالبخاري ومسلم  َ ْ ْ مل يـرد -ُ َِ
ُ تنبهـت العتبـار غـري هـذين الكتـابني مـن كتـب ،ُ فحيث عرفـت ذلـك،ْيشء منهام يف هذين الكتابني

َّاحلديث املدونـة املـصنفة يف أول َ واسـتقريت مـا حـرضين منهـا، فتتبعتهـا، الزمـان وأوسـطه وآخـرهَ َ َُ ْ َ ْْ َ، 
ِواستقصيت مطالعتها من املسانيد واملجاميع وكتب السنن والغرائب قديمها وحديثها وكتـب اللغـة  َ ُّ َ ُ َْ َ ُْ ْ َ َ

ً فرأيت فيها من الكلامت الغريبة مما فات الكتابني كثري،عىل اختالفها ُ فصدفت حينئذ عن ا،اُ ْ ََ القتصار َ
ْعىل اجلمع بني كتابيهام ُ وأضفت ما عثرت عليه،َ ُ ووجدته من الغرائب إىل ما يف كتـابيهام يف حروفهـا ،ََ َ
 .)١("مع نظائرها وأمثاهلا
 .مصادر املصنف يف الكتاب: املطلب الثالث

 حيـث انتهـى إليـه حـصاد ،ابن األثري كغريه من املؤلفني أفاد من كتابة من سـبقوه يف هـذا الفـن
 وتـسهيلها ، وتيـسريها، مما ساعده عـىل اإلبـداع يف مجـع املـادة العلميـة،يب من كتب رشح الغريبط

 .للناس
ّ وذلك يف مقدمتـه ،وأبان رمحه اهللا بنفسه عن موارده ومصادره التي عول عليها يف تأليفه النهاية

 عبيـد اهلـروي، وأيب موسـى ْوذكر أنه أدار كتابه عىل كتـايب أيب، "النهاية"ّة التي صدر هبا كتابه النفيس
 .ْ أشهر كتابني اعتمد عليهام ابن األثرياملديني، ومها

، و كـذلك  للخطـايب " غريـب احلـديث" كتـاب ً أيـضاومن الكتب التي استفاد منها ابن األثري
ً، ونقــل مــنهم نقــوال كثــرية تــدل عــىل أمهيــة هــذين  للزخمــرشي" الفــائق يف غريــب احلــديث"كتــاب 

  .)٢(ثر ابن األثري هبامالكتابني، ومدى تأ
ونـص عليـه يف مقدمـة كتابـه  للحـريب رمحـه اهللا، " غريـب احلـديث":ًومن موارده أيضا كتـاب

 .النهاية
                                                                                       

 ١١-١/١٠النهاية يف غريب احلديث واألثر   )١(
-٤١٧ للطنـاحي ص "م غريـب احلـديث جمد الـدين بـن األثـري و جهـوده يف علـ"وانظر أمثلة عىل هذا يف   )٢(

٤٢٤. 
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 لألزهـري رمحهـام " هتـذيب اللغـة" للجوهري، وكتـاب "ّ الصحاح"ًومن موارده أيضا كتاب 
 .)١(ًاهللا، ونقل عنهام نقوال كثرية

وأمـا غريهـا فقـد أفـاد ، "النهايـة"بن األثري يف تأليفـه كتـاب ّهذه أهم الكتب التي عول عليهام ا
 .ُمنها ولكن ليست مثل التي ذكرت من هذه الكتب

 
 خمطوطات الكتاب وطبعاته: املطلب الرابع

 :ًأوال خمطوطات الكتاب
 باعتبـاره أكثـر املراجـع –بالرجوع إىل الفهرس الشامل الذي نرشته مؤسسة آل البيت يف عـامن 

 نجــد أن -باملخطوطــات ورسدهــا واســتقراء فهــارس املخطوطــات يف مكتبــات العــاملالتــي اهتمــت 
سـنة  خمطوط، وأن أقدم خمطوط للكتاب يعود تـأريخ نـسخه إىل ٢٤٦خمطوطات كتاب النهاية بلغت 

بإستانبول، وبلغ ) قره مصطفى(هـ وهي عبارة عن املجلد األول من نسخة يف املركز احلكومي ٦٠٤
 هنايـة النظـر يف رشح غريـب احلـديث "ة، وورد عنـوان الكتـاب فيهـا باسـم ورقـ٣١١عدد ورقاهتـا 

 )٢("واألثر
 :ًومن خمطوطات الكتاب أيضا

بإسـتانبول، وهـي عبـارة عـن املجلـد الثـاين وعـدد ) قـره مـصطفى( نسخة املركـز احلكـومي -
 )٣(.هـ٦٠٩ ورقة وتأريخ نسخها سنة ٣٤٩أوراقها 
إسـتانبول، وهـي عبـارة عـن املجلـد الثالـث وعـدد ب) قره مـصطفى( نسخة املركز احلكومي -
 .)٤( هـ٦٠٩ ورقة، وتأريخ نسخها سنة ٣٩٦أوراقها 

                                                                                       
 .املصدر السابق  )١(
  قسم احلديث الرشيف٣/١٧٠٥الفهرس الشامل   )٢(
 . قسم احلديث الرشيف٣/١٧٠٥الفهرس الشامل   )٣(
 . قسم احلديث الرشيف٣/١٧٠٥الفهرس الشامل   )٤(
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 .)١( هـ٦٦٢ نسخة املكتبة اخلالدية يف القدس وهي عبارة عن اجلزء األول، وتأريخ نسخها -
هـــ جــاء يف ٦٧١ ورقــة، وتــأريخ نــسخها ٣٨٤ نــسخة دار صــدام يف العــراق وعــدد أوراقهــا -

 .)٢(ا نسخة نفيسةالفهرس أهن
 .)٣(هـ٦٧٢ ورقة، وتأريخ نسخها ٢٤٤ يف بلغاريا وعدد أوراقها - صوفيا– نسخة دار الكتب -
 طبعات الكتاب: ًثانيا

 :طبع كتاب النهاية عدة طبعات هي
هـ، طبع حجـر وهـي غـري مـضبوطة وتقـع يف جملـد واحـد ١٢٦٩ الطبعة األوىل بطهران عام -

 .)٤( ورقة١٩٩كبري احلجم يف 
، وهـي مـضبوطة بالـشكل الكامـل، وتقـع يف )٥(ـهـ١٣١١الطبعة الثانية باملطبعة العثامنية سنة  -

 للــسيوطي وهــي بتــصحيح عبــد العزيــز بــن إســامعيل "الــدر النثــري"أربعــة أجــزاء، وعــىل هامــشها 
 .)٦(األنصاري الطهطاوي

، )٧(أربعـة أجـزاءهـ، وهي غـري مـضبوطة، وتقـع يف ١٣١٨ الطبعة الثالثة باملطبعة اخلريية سنة -
مفـردات (ىل من اجلزء األول أن هبامشها كتـابني، أحـدمها و وقد ذكر يف الصفحة األ":قال الطناحي

 يف غريب احلديث للحافظ ) تصحيفات املحدثني(يف غريب القرآن، وثانيهام ) الراغب األصفهاين

                                                                                       
 . قسم احلديث الرشيف٣/١٧٠٥الفهرس الشامل   )١(
 . احلديث الرشيف قسم٣/١٧٠٥الفهرس الشامل   )٢(
 . قسم احلديث الرشيف٣/١٧٠٥الفهرس الشامل   )٣(
، ١/٣٥، معجـم املطبوعـات العربيـة واملعربيـة لـرسكيس١٣١ك ص ْيَاكتفاء القنـوع ممـا هـو مطبـوع لفنـد  )٤(

 .١/١٨مقدمة الطناحي للنهاية 
 "هــ١٣٠٨ القـاهرة عـام ًوطبـع أيـضا يف": ما نصه١٣١ك ذكر يف كتابه اكتفاء القنوع ص ْأشري إىل أن فندي  )٥(

 .ومل يزد عىل هذا فليحرر
 .١/٣٥معجم املطبوعات العربية واملعربة لرسكيس   )٦(
 .١/٣٥معجم املطبوعات العربية واملعربة لرسكيس   )٧(
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 .)١("ت الراغبأيب أمحد احلسن بن عبد اهللا العسكري، ولكن مل يطبع باهلامش سوى مفردا
ــق ١٣٨٣-م١٩٦٣ الطبعــة الرابعــة بمطبعــة عيــسى  البــايب احللبــي بالقــاهرة ســنة - هـــ بتحقي

.  لبنـان- جملدات، وصورته دار إحياء الرتاث العـريب ببـريوت٥الطاهر الزاوي وحممود الطناحي يف 
طبعـة وهي أفضل الطبعات وأجودها وأتقنها وكل الطبعات احلديثـة للكتـاب اعتمـدت عـىل هـذه ال

 .كأصل يف نرش الكتاب
ُوهذه الطبعة هـي التـي اعتمـد عليهـا يف خترجيـي ودراسـتي ألحاديـث النهايـة يف : قال الباحث

 .غريب احلديث واألثر
 اهتامم العلامء يف الكتاب: املبحث الثاين
 نقل العلامء عنه: املطلب األول

ته الكتـب املؤلفـة يف هـذا  احلظوة والقبول عند الناس، وغطت شـهر"النهاية "ُلقد رزق كتاب 
ّالفن، فقلام جتد مؤلفا يف اللغة أو التفسري أو احلديث إال وعول يف رشح الغريب عليه ً  وأشار يف بيان ،ّ

 .املعنى إليه
ُلكن السبيل إىل استقصاء الكتب التي أفادت من النهاية أمر متعذر، فهي أكثر من أن حتـىص أو  ّ ّ

  .شاهري الكتب واملعاجمُتستقىص، ولكن أكتفي بذكر نامذج مل

ّ العالمـة : وبخاصة من أصـحاب املعـاجم" النهاية "ومن أشهر الكتب التي عولت عىل كتاب 
، فقـد رصح رمحـه اهللا يف مقدمـة اللـسان بأنـه "لـسان العـرب" هـ صاحب كتاب ٧١١ابن منظور ت 

الـصحاح  هتـذيب اللغـة لألزهـري، واملحكـم البـن سـيده، و":صنع كتابه اللـسان مـن كتـب مخـسة
 قد جاء يف ذلك ": وقد قال عن النهاية)٢("للجوهري وحواشيه البن بري، والنهاية البن األثري

                                                                                       
 .١/١٨  يف غريب احلديث واألثر مقدمة حتقيق النهاية  )١(
 .١/٣  البن منظورلسان العرب  )٢(
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 )١("بالنهاية، وجاوز يف اجلودة حد الغاية
هتـذيب "، ويظهر اسـتفادته يف قـسم اللغـات مـن كتـاب ) هـ٦٧٦ت (وكذلك اإلمام النووي 

صحيح "األسامء واللغات  ."املنهاج"ّمسلم املسمى بـ وكذلك يف تضاعيف رشحه لـِ
 . " املطلع عىل ألفاظ املقنع " يف كتابه )هـ٧٠٩ ت (وكذلك اإلمام شمس الدين البعيل

 وقـد ذكـر "املصباح املنري يف غريب الـرشح الكبـري " يف معجمه )هـ٧٧٠ت (ّوكذلك الفيومي 
 .)٢( يف  ثبت مصادره املوجودة يف آخر الكتاب"النهاية"

 يف رشحـه العظـيم لـصحيح اإلمـام البخـاري )هــ٨٥٢ت (ظ ابـن حجـر وكذلك اإلمام احلاف
 من كتاب النهاية البن األثـري، وبـالرجوع ً واسعةً حيث ذكر يف تضاعيف رشحه نقوال"فتح الباري"

نجـد ،  والـذي صـنعه مـشهور حـسن سـلامن)٣(" معجـم املـصنفات الـواردة يف فـتح البـاري"لكتاب 
ًزءا وصفحةها باختصار ج بعضمواضع كثرية نذكر ً: 

 ٣/٢٤ "، "٥٠٤ و ٤٧٠ و ٤٤١ و ٢/٢٣٥"، "٥٢٩ و ٤٦٧ و ٤٣٠ و ٣٢٤ و ٤٢٨/ ١ "
  ."٥٢٢ و ٢٦٦ و ١٠٤/ ٨ "، " ٦/٥٩ " ، "٨٩/ ٥ "، " ٥٦٤ و ٤٨٩ و ٣٢٦ و ١٩٤و 

ــدي خامتــة أصــحاب املعــاجم  ــام الزبي ّوكــذلك اإلم ِ ـــ١٢٠٥ت (َّ ــه العظــيم )ه ــاج  " يف كتاب ت
قد ذكر األستاذ عبد الستار فـراج يف مقدمـة طبعـة التـاج الكويتيـة مـن  ف"العروس يف رشح القاموس

 )٤("النهاية"مجلة الكتب التي اعتمد عليها الزبيدي يف التاج وذكر 
  .)٥(صادره يف مقدمة رشحه للقاموس وذكر منها النهايةملًبل وذكر الزبيدي نفسه ثبتا 

                                                                                       
 .١/٣  البن منظورلسان العرب  )١(
 .٥٩١للفيومي ص املصباح املنري   )٢(
ًدا عـىل الطبعـة ِمـَمعت  ١٤٠٤ رقـم ٤٣٣ ص  ملشهور حسن سـلامناريب الحمعجم املصنفات الواردة يف فت  )٣(

 .السلفية لفتح الباري
 .٩ /١مقدمة املحقق لتاج العروس   )٤(
 .١/٦مقدمة الزبيدى لكتابه تاج العروس   )٥(
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ّذا الفن، يستفيد منـه كـل راغـب، وينهـل ًوال يزال كتاب النهاية هو عمدة املتأخرين أيضا يف ه
 .منه كل طالب

 
 رشوح الكتاب: املطلب الثاين

  .ٍ مل يقف الباحث عىل رشح هلذا الكتاب رغم أمهيته
 

 ذيول الكتاب: املطلب الثالث
 :، ومن هذه الكتبومن صور اهتامم العلامء لكتاب النهاية أن قاموا بالتذييل عليه

 حممـود بـن أيب بكـر بـن حامـد بـن أمحـد ء لرساج الـدين أيب الثنـا" ريذيل النهاية البن األث ". ١
 .)١( ) هـ٦٨٢ ت(األرموي 

ين حممود بن أيب بكر بـن حممـود األرمـوي ِّ الدّ عليها صفيَلَّيَن ذَّمِ فم":قال الطناحي رمحه اهللا
 .)٢(")وله ذيل كبري عىل النهاية البن األثري :(  قال الوادي آيش). هـ٧٢٣ت ( ّايفَرَالق

 أليب عبد اهللا حممد بن حممـد " جممع الغرائب ومنبع العجائب يف زوائد النهاية البن األثري ". ٢
 . )٣() هـ٧٠٥ ت(بن عيل الكاشغري 

  جلـالل الـدين عبـد الـرمحن بـن أيب بكـر الـسيوطي" التذييل والتذنيب عىل هناية الغريـب ". ٣
 . )٤()هـ٩١١ت(

                                                                                       
  ٣/٢٠٣٧  للحبيش ،  جامع الرشوح واحلوايش٢/٤٠٦  للبغداديهدية العارفني  )١(
، جمـد الـدين ابـن األثـري وجهـوده يف ٢/١٩٨٩ حلاجي خليفة كشف الظنون، ٨٩برنامج الوادي آيش ص   )٢(

 .٤٢٦  صلطناحيعلم غريب احلديث ل
 . ٣/٢٠٣٧  للحبيشجامع الرشوح واحلوايش،  ٢/١٤٠  للبغداديهدية العارفني  )٣(
 هــ منـشورات دار ١٤٠٣ طبع بتحقيق عبد اهللا اجلبور بالرياض سـنة ، و١/٥٣٧ لبغدادي لهدية العارفني  )٤(

 ٤٢٩ رقم ١/١١٤  دليل مؤلفات احلديث الرشيف ، ٣/٢٠٣٨جامع الرشوح واحلوايش :، انظرالرفاعي
. 
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 :ومن املعارصين 
  .)١(للدكتور إبراهيم السامرائي "ثري يف التعليق عىل النهاية البن األثري  اللؤلؤ الن". ١
 أليب عبد اهللا عبد السالم بـن حممـد بـن عمـر "الذيل عىل النهاية يف غريب احلديث واألثر". ٢
 اشـتمل املـتن فيـه )٣("اجلامع يف غريـب احلـديث":كتاب سامه ً، وقد قام املؤلف أيضا بجمع )٢(علوش

، " أليب عبيــد"غريــب احلــديث": ة يف غريــب احلــديث البــن األثــري، وجعــل يف احلاشــيةعــىل النهايــ
 " إصـالح غلـط املحـدثني" كالمهـا البـن قتيبـة، و "إصـالح غلـط أيب عبيـد" و "غريب احلـديث"و

 . للعكربي"إعراب احلديث" للزخمرشي، و "الفائق"للخطايب، و 
 

 منظومات الكتاب: املطلب الرابع
 :ًال نظام واحد للنهاية وهو إجيد الباحثمل 
 أيب الفدا إسامعيل بن حممد بن بردس لإلمام نظم هناية ابن األثري " النقاية يف اختصار النهاية "

  :أوله ، )٤() هـ٧٨٦ت (بن نرص بن بردس بن أرسالن البعلبكي احلنبيل ا
ــــــــــش َّاحلمــــــــــد هللا العــــــــــيل ال ــــــز   ِانّ ــــــدرةِّذي الع ــــــسلطانِ والق   ِ وال

 
                                                                                       

 . م٢٠٠٢-هـ١٤٢٣ْنرش دار القلم دمشق عام   )١(
 . م ١٩٩٧-هـ ١٤١٧ لعام ١  بريوت ط -ْنرش دار ابن حزم   )٢(
 جملدات، كام يف املعجم املصنف ملؤلفات احلديث ٥هـ، يف ١٤٢٢ُوقد طبع يف مكتبة الرشد يف الرياض سنة   )٣(

 .١/١٦٥الرشيف ملحمد خري رمضان يوسف 
 " عند تعداد مؤلفاتـه ١٩ ص " اجلوهر املنضد "وذكر احلافظ ابن عبد اهلادي يف ترمجة ابن بردس من كتابه   )٤(

 وهو خمطوط له نسخ يف ، ١/١٠٥ ونسبه له ابن حجر يف إنباء الغمر بأبناء العمر "م النهاية منها الكفاية نظ
 قـسم – ٣/١٢٩٩ كـام يف الفهـرس الـشامل ١٦٥٩ وأخـرى بـرقم ،١٦٥٩ وبـرلني ،٢٦٧٥أوقاف بغداد 

 وقد رأيت له نسخة مـصورة يف : قال الباحث ،٣/٢٠٣٨  للحبيشجامع الرشوح واحلوايش، و -احلديث
 .عة اإلسالمية يف املدينة املنورة، ولكنها ناقصةة اجلاممكتب
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 خمترصات الكتاب: املطلب اخلامس
 :لكتاب النهاية عدة خمترصات منها

 ّجلالل الدين عبد الرمحن بـن أيب بكـر الـسيوطي "ّ الدر النثري يف تلخيص هناية ابن األثري ". ١
  )١()هـ٩١١ت (

 لقطب الدين أيب اخلري عيسى بن عبيد اهللا بن حممـد احلـسيني " خمترص النهاية البن األثري ". ٢
 .)٢() هـ٩٥٣ت (جيي الشافعي اإل

 لعــالء الـدين عــيل بـن حــسام الـدين بــن عبـد امللــك " مطلـع الغايـة يف اختــصار النهايـة " .٣
 .)٣() هـ٩٧٥ ت( ّيِقَّاملعروف باملت

 لعقيل بن عمر بن عبد اهللا بن عيل ابن " منتخب الزهر والثمر من غريب احلديث واألثر ". ٤
 .)٤()هـ١٠٦٢ت (ظفاري عمر بن سامل املشهور بعمران ال

 .)٥( ملجهول" خمترص النهاية يف غريب احلديث". ٥
 :ومن املعارصين الذي اخترصوا النهاية

 .)٦(صالح الدين حفنيل "خمترص النهاية يف غريب احلديث واألثر البن األثري"-
                                                                                       

 هــ ١٣٢٢ وسـنة ، هـ١٣١١بع بمرص سنة ، وط ١٧١٣/-٣ حديثقسم احلديث- انظر الفهرس الشامل  )١(
 . ٣/٢٠٣٨جامع الرشوح واحلوايش : انظر، مع أصله

 ، وانظـر الفهـرس ٣/٢٠٣٨ كام يف جامع الرشوح واحلوايش ١٦٦١خمطوط له نسخة خطية يف برلني برقم   )٢(
 .- قسم احلديث الرشيف-٣/١٧١٣الشامل 

الفهـرس : ، وانظر٣/٢٠٣٨ كام يف جامع الرشوح واحلوايش ١٦٦٢ يف برلني برقم  خطيةخمطوط له نسخة  )٣(
 .- قسم احلديث الرشيف-٣/١٧١٤الشامل 

: وانظـر، ٣/٢٠٣٨ كـام يف جـامع الـرشوح واحلـوايش ١٤٧٢خمطوط له نـسخة خطيـة يف قـاريونس بـرقم   )٤(
 .- قسم احلديث الرشيف-٣/١٧١٤الفهرس الشامل 

 .- قسم احلديث الرشيف-٣/١٧١٤كام يف الفهرس الشامل   )٥(
  ص، كذلك يف القاهرة عن املركز الدويل ١٧٥هـ، يف ١٤٠٦صدر يف الكويت عن دار البحوث العلمية   )٦(
 
 
 

= 
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 الرسائل العلمية والدراسات املعارصة اخلاصة بكتاب النهاية: املطلب السادس
ٍمهية كتاب النهايـة البـن األثـري أنظـار كثـري مـن البـاحثني املعـارصين، األمـر الـذي لقد لفتت أ

َّحداهم للقيـام بخدمتـه خدمـة علميـة، وقـاموا بدراسـات متنوعـة، أثـرت الكتـاب ، وعـززت قيمـة  َ َ ِ َ ْ َ
 .االستفادة منه، ومن هذه الدراسات

رسـالة ماجـستري  "البن األثري الظواهر اللغوية يف كتاب النهاية يف غريب احلديث واألثر ". ١
 . )١(جامعة بغداد، للطالب صالح كاظم داود

 :رسالة دكتوراة للطالبة " ابن األثري املحدث ومنهجه يف كتاب النهاية يف غريب احلديث ". ٢
 .)٢( م١٩٩٣جامعة دمشق سنة ، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، أميمة رشيد بدر الدين

 رســالة "ٌ ونقــدٌيث مــن خــالل كتــاب النهايــة البــن األثــري عــرضالتأويـل يف غريــب احلــد". ٣
الريـاض، ســنة - عـيل بـن عمــر الـسحيباين، كليـة أصـول الــدين، جامعـة اإلمـام:ماجـستري للطالـب

  .)٣(هـ١٤١٨
و يبدو من هذه الدراسات أهنا منصبة عىل الناحية اللغوية واملنهجية والعقديـة، ولـذلك كانـت 

 ختتلـف عنهـا، -شرتكني معه يف ختريج ودراسـة أحاديـث هـذا الكتـاب وامل–دراسة وخدمة الباحث 
حيث ركزت عىل دراسة كتب غريب احلديث، مع ختريج األحاديث النبوية الـواردة فيـه، ودراسـتها 

 .واحلكم عليها
 
 

                                                             
 .٤٤٨ رقم ١/١١٨ مؤلفات احلديث الرشيف كام يف دليل،  ص ١٧٥ يف  هـ ١٤١١إلحياء العلوم والرتاث 

 .٣٦٩/١٠٦ رقم ٤٨األطاريح يف اجلامعات العراقية ص  اجلامع للرسائل و  )١(
 .١٦/١٦ رقم ٣٠األطاريح للطلبة السوريني يف سوريا واخلارج ص  اجلامع للرسائل و  )٢(
 .٥٧٢ رقم ١/١٦٤املعجم املصنف ملؤلفات احلديث الرشيف ملحمد خري رمضان يوسف   )٣(
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 .)١(منهج ابن األثري يف كتابه النهاية يف غريب احلديث: الثاملبحث الث
ًتـأليف ، وقـد ظهـر هـذا جليـا يف كتابـه النهايـة يف غريـب احلـديث متيز ابن األثري باإلبـداع يف ال

 :واألثر، و سيجد القارئ يف هذه األسطر إطاللة مقتضبة عىل منهجه يف كتابه
َ تكلم يف مقدمة النهاية عن نبذة مهمة ذكر فيهـا نـشأة علـم الغريـب، وبـدايات التـأليف فيـه، -

 .ومراحل تطوره، ومناهج املصنفني فيه
من مناهج من سبقوه منهج أيب عبيـد اهلـروي ، ومـنهج أيب موسـى املـديني مـن حيـث  انتقى -

إيراد املواد اللغوية، وترتيبها وفق احلرف األول والثاين والثالـث، وأدار كتابـه عـيل هـذين الكتـابني، 
، )٢(عالمة النقل عن أيب موسـى املـديني) س(عالمة النقل عن اهلروي، واحلرف ) هـ(فجعل احلرف 

ًثم أورد الكلامت عىل ظاهر لفظها، دون أن جيردهـا مـن الزيـادة طلبـا لليـرس والـسهولة، وهـذا ومن  ّ
 ." اهلمزة"ًجيده القارئ جليا يف أول الكتاب وبخاصة حرف 

ِ حرص عىل أن يذكر أصل الكلمة بعد أن يوردها عىل ظاهر لفظها، ومثاله ما ذكـره يف كلمـة - َ
ــدة( ــث قــا) ح ــدال، حي ــاب احلــاء وال ــصة دفــن يف ب ــه يف ق ــابر ريض اهللا عن ــديث ج ل يف رشح ح

وأصلها من الـواو، فحـذفت مـن أوهلـا، وعـوض منهـا اهلـاء يف :  قال"ٍفجعلته يف قرب عىل حدة":أبيه
ِآخرها، كعدة، وزنة، من الوعد والوزن ِ")٣(. 

ُ شعر ابن األثري أحيانا بأن النص عىل أصل الكلمة حني يذكرها عـىل ظـاهر لفظهـا، ال يغنـي- ً 
 .مرة عىل ظاهر لفظها، ومرة عىل حق اللفظ: عن وضعها يف حق موضعها، فذكرها مرتني

                                                                                       
ًراجع تفصيال ممتعا   )١( َمنهج ابن األثري اجلزري يف مصنفه النهايـة يف  ":نهج ابن األثري يف كتابه النهاية يف كتابملً َ

جمـد الـدين بـن األثـري وجهـوده يف علـم  ": للـدكتور أمحـد اخلـراط، وانظـر لألمهيـة "غريب احلديث واألثر
 .٤١٣-٤٠٠ للطناحي ص "غريب احلديث

 .١/١١ غريب احلديث واألثر البن األثري النهاية يف  )٢(
 ١/١٨١، و )أبـرز( مـادة ١/١٤، و )حدة( مادة ١/٣٥٥النهاية يف غريب احلديث واألثر : وانظر لألمهية  )٣(

  ).حتا(  مادة ١/١٨٣، و )جتف( مادة ١/١٨٢، و )ترت(مادة 
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احلبـل : باطن الركبة ها هنا، وهو مـن اإلبـاض:  املأبض": قال" أبض"ومثاله ما ذكره يف مادة 
ُالذي يشد به رسغ البعري إىل عضده ّ ، ثم أعاده عىل ظاهر لفظه يف بـاب )١("وسيجيء يف حرف امليم... ُ

 .)٢("مأبض"مليم مع اهلمزة ا
، )٣( حيث ذكره يف باب اهلمزة مع الفاء عىل ظـاهر لفظـه" األفكل"ًومثاله أيضا ما ذكره يف مادة 
  .)٤(ثم أعاده يف باب الفاء مع الكاف

 زعـم ":ًإال أنه مل يلتزم رمحه اهللا هبذا املنهج متاما، ومثال ذلك ما ذكره يف قول عيل ريض اهللا عنه
عـىل ظـاهر لفظـه، ) )٦( متـرح-)٥(تلعـب( ْ حيث ذكر هذا القول يف ماديت "ة أين تلعابة متراحةابن النابغ

مـع أنـه حـق لفـظ ) مـرح(، لكنه مل يعده يف )تلعابة(، وهو حق لفظ  ))٧(لعب( ثم أعاد ذكره يف مادة 
 .ًأصال) مرح(، بل مل يذكره يف مادة )متراحة(

ملواد عىل ظاهر لفظها، حتـى إنـه اعتـرب كـاف التـشبيه مـع  يف إيراد ا-ً أحيانا– بالغ ابن األثري -
 .، ورشح عليها حديثني"باب الكاف مع امليم" كلمة واحدة، وذكرها يف آخر "ما"

 هـو أن ":ً ثم قال شـارحا لـه"ًمن حلف بملة غري ملة اإلسالم كاذبا فهو كام قال" منها حديث 
ّ، أو هيـودي، أو نـرصاين، أو بـريء مـن اإلسـالم، إن كان كذا وكذا فأنا كافر: يقول اإلنسان يف يمينه ّ

ًويكون كاذبا يف قوله، فإنه يصري إىل ما قاله من الكفر وغريه، وهذا وإن كان ينعقـد بـه يمـني عنـد أيب 
 .)٨("ًحنيفة، فإنه ال يوجب فيه إال كفارة اليمني وأما الشافعي فال يعده يمينا وال كفارة فيه عنده

                                                                                       
 .١/١٥النهاية يف غريب احلديث واألثر البن األثري   )١(
 .٤/٢٨٨يب احلديث واألثر البن األثري النهاية يف غر  )٢(
 .١/٥٦النهاية يف غريب احلديث واألثر البن األثري   )٣(
 .٣/٤٦٦النهاية يف غريب احلديث واألثر البن األثري   )٤(
 .١/١٩٤النهاية يف غريب احلديث واألثر البن األثري   )٥(
 .١/١٩٦النهاية يف غريب احلديث واألثر البن األثري   )٦(
 .٢٥٣-٤/٢٥٢ية يف غريب احلديث واألثر البن األثري النها  )٧(
 .٢٠٢-٤/٢٠١النهاية يف غريب احلديث واألثر البن األثري   )٨(
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عىل ذكر الكلـامت الغريبـة يف كتابـه، ولكنـه قـد يـذكر الكلمـة الواضـحة  مل يقترص ابن األثري -
: هــو بالكــرس: ّ الزبــل":فقـال) زبــل(الظـاهرة غــري الغريبــة لغـرض آخــر، ومثالــه مــا ذكـره يف مــادة 

ْإذا أصلحتها بالزبل: مصدر زبلت األرض: ِّالرسجني، وبالفتح   وإنام ذكرنا هذه اللفظـة، ": ثم قال"ِّ
ٍ تصحف بغريها، فإهنا بمكان من االشتباهّمع ظهورها، لئال ُ")١(. 

ُ من منهجه أنه مل يقف عند حدود الرشح اللغـوي لغريـب احلـديث، بـل يعنـى بـالتوفيق بـني - ِ
 كـل حمدثـة ":توفيقه بـني قـول النبـي صـىل اهللا عليـه وسـلم: األحاديث املتعارضة يف الظاهر، ومثاله

 .)٢(" البدعة هيِتَمِْع ن": وقول عمر بن اخلطاب ريض اهللا عنه"بدعة
ُّالتوفيق بني األحاديث التي جوزت الرقية، واألحاديث التي هنت عنها: ومثله ّ)٣(. 

 .)٤(وكذلك التوفيق بني هنيه عن كتابة أي يشء سوى القرآن، وبني إذنه يف كتابة احلديث عنه
 .)٥(البيوع وغريهاّ ربام يتعرض لبعض املسائل الفقهية من أبواب الفقه كالزكاة، واحلدود، و-
، )٦(ً شيئا مـن اخـتالف الفقهـاء، مثـل اخـتالفهم يف الـصالة يف جلـود الـسباع–ًأحيانا - يذكر -

  )٧(ِّواختالفهم يف تفسري التفرق بني البيعان وأهنام باخليار ما مل يتفرقا

                                                                                       
 .٢/٢٩٤ النهاية يف غريب احلديث واألثر البن األثري  )١(
 .١٠٧-١/١٠٦النهاية يف غريب احلديث واألثر البن األثري   )٢(
 .٢٥٥-٢/٢٥٤ ثريالنهاية يف غريب احلديث واألثر البن األ  )٣(
 .٤/١٤٨النهاية يف غريب احلديث واألثر البن األثري   )٤(
 .٢٠١، ٦٣، ٦٢، ٢/٢٠، ٤١٦، ٣٩٩، ١/٣٩٨النهاية يف غريب احلديث واألثر البن األثري : انظر   )٥(
 .٢/٣٣٧النهاية يف غريب احلديث واألثر البن األثري   )٦(
 .٣/٤٣٨ النهاية يف غريب احلديث واألثر البن األثري  )٧(
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  .الهمزة مع الباء: المبحث األول
 

 :قال ابن األثري رمحه اهللا
َأب(  "  )َد َ

ٍ خديجبن ُِعافَقال ر)  هـ  (  ِ َأصبنا هنب: َ ْ َْ َ َ ٍ إبـل)١(َ َّ فنـد؛ِ َ ٌ منهـا بعـري)٢(َ ه، َسَبـَحَ فٍمْهَسِ بـٌلُجـَاه رَمـَ فرَ
َ أوابد كأوابد الـوِ اإلبلِ هلذهّإن": فقال رسول اهللاّ صىل اهللاّ عليه وسلم َ ََ َ  ٌا يشءَهـْنِ مْمُبكَلـَ، فـإذا غِشْحِ

ُ األوابد"اَذَكَ هِِهلوا بَعْافَف ِ َ ٍ مجع آبدة:َ ْ وهي التي قد تأبدت،ِ َ ْ أي توحشت؛ََّ َ َّ َ ْ ونفرت مـن اإلنـس،َ َ َ  وقـد ،َ
ُأبدت تأبد وتأبد َ ُ َ َُ َْ ِ ْ")٣(. 

   )١( الحديث رقم 
 : رمحه اهللا )٤(قال اإلمام البخاري

ُحدثنا عمرو ْ َ َ َ َّ َ عيل، حدثنا حييىبن َ َْ َ ََ َ َّ ٍّ ُ، حدثنا سـفيان)٥(ِ ْ ََ َُ َ ِدثنا أيبَ، حـ)٦(َّ َ َ َ َ، عـن عبايـة)٧(َّ َ َ َْ َ رفاعـةبـن َ ََ  بـن ِ
ِرافع ِ ٍ خديجبن َ ِ ِ عن رافع،َ ِ َ ْ ٍ خديجبن َ ِ َ قال،َ َ قلت يا رسـول اهللاِ:َ ْ ُُ َ َ ً إنـا القـو العـدو غـدا:ُ ُ ََّ ِّ َ ْ ُ َ َ وليـست معنـا ،ِ َ ْ ََ َْ َ
ًمدى َ فقال،)٨(ُ َ ْاعجل": َ َ ْ أو أرن)٩(ْ ِ َ َْ)١٠(  

                                                                                       
 .٥/١٣٢النهاية يف غريب احلديث واألثر البن األثري . ّالغارة والسلب: ْالنَّهب  )١(
َأي رش: ّند  )٢(  . ٣٤ / ٥  البن األثريالنهاية يف غريب احلديث .   عىل وجههَبَهَ وذَدَ
 .١٣/ ١النهاية يف غريب احلديث واألثر البن األثري   )٣(
 .٥٥٠٩ ما ند من البهائم فهو بمنزلة الوحش رقم ٢٣ باب صحيح البخاري ك الذبائح والصيد  )٤(
 .هو حييى بن سعيد القطان  )٥(
 .هو سفيان بن سعيد الثوري  )٦(
 .هو سعيد بن مرسوق الثوري  )٧(
َاملدى  )٨( ، قال احلافظ ابـن ٣١٠ / ٤  البن األثري وهي السكني والشفرة، النهاية يف غريب احلديث،ةَيْدُمجع م: ُ

 .١٢/٤٥٦  البن حجر فتح الباري"لك ألهنا تقطع مدى احليوان أي عمره سميت بذ":حجر
  للقـايض عيـاض مـشارق األنـوار.  عىل األمر مـن العجلـة بالذبيحـة واإلجهـاز،بفتح اجليم وسكون الالم  )٩(

٢/٦٨. 
يث لـه  وكالمه يف غريـب احلـد–  قال اخلطايب، هذه اللفظة قد اختلف يف صيغتها ومعناها":قال ابن األثري  )١٠(

 فلم أجد عند واحـد مـنهم ، عنه أهل العلم باللغةُتْلَ وسأ، فيه الرواةُّتَبْثَتْ هذا حرف طاملا اس :-١/٣٨٥
 : لوجوهُ فرأيته يتجه،اً وقد طلبت له خمرج،قطع بصحتهُشيئا ي
 ،اً أهلكهـا ذبحـ: فيكون معنـاه، إذا هلكت مواشيهم، فهم مرينون، أران القوم: أن يكون من قوهلم:أحدها

َهنَ ما أّق نفسها بكلَهْوأز  . وسكون النون،اءّ الرْ وكرس،تح اهلمزةَِف ب....فرّ والظّنّ غري السّر الدمْ
= 
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َما أهن َْ ِ الدم وذك)١(َرَ ُ َ َ ُر اسم اهللاَّ ْ َل ليس السن والظفرُ فكَ ِّ ُْ ُّ َ َّ َ َ ٌ وسأحدثك أما السن فعظم،ْ ِّ َّ َْ َ ُّ َ ََ َ َ ُ ِّ ُ وأما الظفـر ،ُ َُّ ُّ َ َ
ِفمدى احلبشة َ َ َْ َ ُ ٍ وأصبنا هنب إبل وغنم،"َ َ ََ َ َ ْ َ ٍَ ِ ِ ْ َ ٌ فند منها بعري؛َ ِ َِ َ ْ ََّ ُ فرماه رجل بسهم فحبسه،َ َ َ ْ ُ َُ َ َ َ ََ ٍ ٌ ُفقال رسـول اهللاِ ،)٢(َِ َ َ َُ َ

َىل اهللاُ عليه وسلمَص ََّ ََ ِْ َ ِإن هلذه اإلبل أوابد كأوابد الوحش ":َّ ِْ َ َ َْ ِ ِ ِ ِِ ِ َِ َ َ َ ِ ْ َ َّ ُ فإذا غلبكم منها يشء فافعلوا،ِ َ َ ََ َْ َ ٌَ ْ َ ْ ِ ْ ُ َ َ به هكذاِ َ َ ِ ِ". 
  :تخريج الحديث

 بـن  سـعيد القطـان عـن سـفيان الثـوري عـن أبيـه سـعيدبـن  مـن طريـق حييـى)٣(مسلم أخرجه 
 .به  )٤(مرسوق الثوري

 .حوهبن  به اجلراح عن سفيان الثوريبن  من طريق وكيع)٦( ومسلم)٥(وأخرجه البخاري
  ،)٨(ّريُكْشَ عبد اهللا اليبن  من طريق أيب عوانة الوضاح)٧(وأخرجه البخاري

                                                             
 ،اًقـها خنَْلُ تقتّل لئالَجْعا وّ خف: يقول،ّفَخَ وَطِ إذا نش، أرن يأرن: من، أن يكون إثرن بوزن إعرن:والثاين

 . احلديد ال يمور يف الذكاة مورهْ غريّوذلك أن
 : أو يكـون أراد،ء إذا أدمتـهيشظر إىل الـت النّْوَ رن: من قولك،ُرتْفَ وال تّزَ احلَمِدَ أ: أن يكون بمعنى:الثالثو

 ، وسـكون الـراء، والنون، بكرس اهلمزة: وتكون الكلمة، عن املذبحّ تزلّ لئال، ببرصكِهِ وراع،يهإلظر  النِّأدم
 فقـد ، كـل مـن عـالك وغلبـك:-٢/٩٦غريب احلـديث  وكالمه يف الفائق يف - وقال الزخمرشى،بوزن إرم
 وصـاروا ذوى ريـن ، أي هلكـت، إذا رين بمواشـيهم:ران القومأ و، ذهب به املوت:ين بفالنِ ور،ران بك

ْ أي رص: فمعنى إرن،يف مواشيهم  " أي أزهـق نفـسها، تعدية ران:رانأ وجيوز أن يكون ، ذا رين يف ذبيحتكِ
 .٤١/ ١  لهالنهاية يف غريب احلديث

َاإلهنار  )١( ْ النهايـة يف غريـب . ّاإلسالة والصب بكثرة، شبه خروج الدم من موضع الذبح جيري املـاء يف النهـر: ِ
 .٥/١٣٤احلديث واألثر البن األثري 

 .١٢/٤٦٤أي أصابه السهم فوقف، فتح الباري البن حجر   )٢(
 رقـم  سن والظفـر وسـائر العظـام جواز الذبح بكل مـا أهنـر الـدم إال الـ٤ األضاحي باب كصحيح مسلم   )٣(

١٩٦٨. 
 .١٢/٤٥٩  البن حجرفتح الباري. ومدار هذا احلديث يف الصحيحني عليه   )٤(
َ  من عدل عرشة من الغنم بجزور يف القسم رقم ١٦ك الرشكة باب صحيح البخاري   )٥( َ٢٥٠٧. 
 رقـم  ر وسـائر العظـام جواز الذبح بكل مـا أهنـر الـدم إال الـسن والظفـ٤ األضاحي باب كصحيح مسلم   )٦(

١٩٦٨. 
ُ مـا يْكـره مـن ١٩١ ، و ك اجلهاد والـسري بـاب ٢٤٨٨ قسمة الغنم رقم ٣صحيح البخاري ك الرشكة باب   )٧(

 التـسمية عـىل الذبيحـة ومـن تـرك ١٥، و ك الذبائح والـصيد بـاب ٣٠٧٥ذبح اإلبل والغنم يف املغانم رقم 
 .٥٤٩٨ًمتعمدا رقم 

ثنتني املنقوطة من حتتها وسـكون الـشني املعجمـة وضـم الكـاف ويف آخرهـا الـراء، بفتح الياء با: شكريَالي  )٨(
 .٦٩٧ / ٥  للسمعاين  األنساب"ينسب إىل هذه القبيلة وهي يشكر مجاعة
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ــق زائــدة)١(و مــسلم ــق شــعبةبــن  مــن طري  ،أبــو عوانــة(  ثالثــتهم )٢( قدامــة، وكــذلك مــن طري
 .حوهبن به مرسوق بن عن سعيد )  وشعبة ، قدامةبن وزائدة

 عــن ، مــسلمبــن  عــن إســامعيل ،-)٤( وهــو ابــن عيينــة-  مــن طريــق ســفيان)٣(وأخرجــه مــسلم
 .حوه بن به مرسوق بن سعيد

م بـن َّ سـال مـن طريـق أيب األحـوص)٥( رواها البخـاري،وللحديث طريق أخرى: قال الباحث
ْسليم  عن جده رافـع ،  )٦( عن أبيه رفاعة، بن رفاعة عن عباية عن سعيد بن مرسوق":ّإال أنه قال فيهاُ

 ."أبيه" بزيادة  بمثله،"بن خديجا
عـن سـعيد بـن ،  )٧(رمـاينِ يف اإلسناد حسان بن إبراهيم الكوتابع أبا األحوص عىل هذه الزيادة

 .)٨(مرسوق به، كام عند البيهقي
                                                                                       

 رقـم   جواز الذبح بكل مـا أهنـر الـدم إال الـسن والظفـر وسـائر العظـام٤ األضاحي باب كصحيح مسلم   )١(
١٩٦٨. 

 رقـم   جواز الذبح بكل مـا أهنـر الـدم إال الـسن والظفـر وسـائر العظـام٤ باب  األضاحيكصحيح مسلم   )٢(
١٩٦٨. 

 رقـم   جواز الذبح بكل مـا أهنـر الـدم إال الـسن والظفـر وسـائر العظـام٤ األضاحي باب كصحيح مسلم   )٣(
١٩٦٨. 

إسـامعيل بـن وإنام جزمت بأنه ابن عيينة مع أنه مـبهم يف سـند مـسلم، ألننـي وجـدت شـيخه : قال الباحث  )٤(
مسلم من أقران سفيان الثوري وشارك الثوري يف هذه الرواية عن أبيه سعيد بن مرسوق، ثـم مل أجـد لكـل 

َمن ترجم إلسامعيل وذكر تالميذه إال و ذكر سفيان بن عيينة ال الثوري َ َ. 
ً إذا أصاب قوم غنيمـة فـذبح بعـضهم غـنام أو إبـال٣٦صحيح البخاري ك الذبائح والصيد باب   )٥(  بغـري أمـر ً

 .٥٥٤٣ُأصحاهبم مل تؤكل رقم 
وليس لرفاعة ذكر يف كتب األقـدمني ممـن صـنف يف الرجـال، وإنـام ذكـروا ولـده عبايـة بـن : قال ابن حجر  )٦(

 . ١٢/٤٦٠  له فتح الباري"ُإنه يكنى أبا خديج: حبان يف ثقات التابعني، وقالرفاعة، نعم ذكره ابن 
: مثـل: هذه النسبة إىل بلـدان شـتى، بفتحها وسكون الراء ويف آخرها النونبكرس الكاف وقيل ": رماينِالك  )٧(

ٍجريفت، وٍصِْيبَخ ْ َ ْ  بفتح الكاف، وهو الصحيح، غـري :ان، وقيلَمْرَ، يقال جلميعها كٍريِسَدْرَ، وبِانَجَريِّ، والسِ
 حـديث رقـم ، وذكر احلافظ ابن حجر يف الفـتح عنـد٥٦ / ٥ األنساب للسمعاين "أنه اشتهر بكرس الكاف

ِ الكرماين بكرس الكاف، وذكر الكرماين الشارح":ٍ عند راو منسوب للكرماين فقال٢٠٦٧  يقـصد شـارح -ِ
ّ أن النــووي ضــبطها بفــتح الكــاف وتعقبــه، وســلف النــووي يف ذلــك أبــو ســعيد بــن -صــحيح البخــاري

ُالسمعاين وهو أعلم الناس بذلك، فلعل الصواب فيها يف األصل الفـتح، ثـم كثـر اسـ ًتعامهلا بالكـرس تغيـريا ّ
 .٥٢٢-٥/٥٢١ فتح الباري البن حجر"من العامة

 .٩/٢٤٧السنن الكربى للبيهقي   )٨(



 

 - ١٠٥ -

، ذكـره الـدارقطني  عن جده، عن أبيه، عن عباية، عن أيب سليم،وهكذا رواه ليث بن أيب سليم
 ." وكذا قال مبارك بن سعيد الثوري عن أبيه": ، ثم قال)١(يف العلل

 عـن :ُ أخرجه مـن طريـق مبـارك، فلـم يقـل يف اإلسـناد)٢(ُ وتعقب بأن الطرباين":قال ابن حجر
ّه اختلف عىل املبارك فيه، فإن الدارقطني ّ، فلعلأبيه ًال يتكلم يف هذا الفن جزافاُ ّّ")٣( 

ّ اجليـاين)٤(عـيلقال أبو  َّ عـن :  روى البخـاري حـديث رافـع مـن طريـق أيب األحـوص فقـال":)٥(َ
: ، وسـقط قولـه)٦( عن جده، هكـذا عنـد أكثـر الـرواة، عن أبيه، عن عباية بن رافع،سعيد بن مرسوق

ن، فـإن َكَّبـن الـسا وحده، وأظنـه مـن إصـالح )٨(َ عند الفربري)٧(َّبن السَكناعن أبيه يف رواية أيب عيل 

                                                                                       
 وقد بحثت عـن هـذه الروايـة يف املطبـوع منـه -١٢/٤٦٠ كام يف فتح الباري البن حجر –علل الدارقطني   )١(

 . ّفلم أعثر عليها، فلعلها يف اجلزء املخطوط، واهللا أعلم
 .٤/٢٧٣الكبري للطرباين املعجم   )٢(
 .١٢/٤٦٠فتح الباري  البن حجر   )٣(
هو اإلمام احلافظ املجود احلجة الناقد حمدث األندلس أبو عيل احلسني بن حممد بن أمحد الغـساين األندلـيس   )٤(

َصاحب تقييد املهمل ومتييز املشَكل، قال الذهبي ْ  هــ، ٤٩٨وهو كتاب حسن مفيد أخذه النـاس عنـه، ت : ُ
 . ١٩/١٥٠سري أعالم النبالء للذهبي انظر 

ّاجلياين  )٥( َ ّ بفتح اجليم وتشديد الياء املعجمة بنقطتني من حتتها ويف آخرها النون، هذه النسبة إىل جيـان، وهـي : َ
 .١٣٩ / ٢ األنساب للسمعاين .بلدة كبرية من بالد االندلس من املغرب

 .ربري عنهَأي الرواة الذين رووا صحيح البخاري من طريق الف  )٦(
َهو األمام املجود، أبو عـيل، سـعيد بـن عـثامن بـن سـعيد بـن الـسَكن، املـرصي البـزاز، سـمع مـن الفربـري   )٧( َّ ِّ

 هــ، انظـر سـري أعـالم النـبالء للـذهبي ٣٥٣بخراسان، وكان أول من جلب الصحيح إىل مرص وتويف سنة 
 عــن الفربــري، وأعلمهــم ّهــو أول مــن حــدث بالكتــاب: ٢٣/٦١٤، ويف تــاريخ اإلســالم لــه ١٦/١١٧

 .باحلديث
 ٣٢٠َربـري راوي اجلـامع الـصحيح للبخـاري  ت  َفاهللا حممد بن يوسف ال هو املحدث الثقة العامل أبو عبد  )٨(

ُربر بكرس الفاء وبفتحها وهي من قرى بخارى، حكى َف " ، و١٥/١٣  للذهبيهـ، كام يف سري أعالم النبالء َْ
 "ول، واحلازمي وقال الفتح أشهر، وأما ابن ماكوال فام ذكر غـري الفـتحُقْرُالوجهني القايض عياض، وابن ق

 .١٣-١٥/١٢  للذهبيسري أعالم النبالء
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- أي ابن أيب شـيبة- ثم قال أبو بكر،)١( عن أبيه: أخرجه عن أيب األحوص بإثبات قوله،شيبةبن أيب ا
 .)٢( ")مل يقل أحد يف هذا السند عن أبيه غري أيب األحوص( :

 :قوله )٣(  األزدي عن عبد الغني بن سعيد،ّاينَّيَ ثم نقل اجل
يف  البخــاري هجـن جــده، وخرعـن أبيــه عـ: أخطـأ أبـو األحــوص يف هـذا، يعنــي حيـث  قــال"

 يعمـل بـه مـن ٌوهـو أصـل، )٤( بإسقاط اخلطـأ عىل الصواب، عن أيب األحوص،ٍدّدَسُ م:عنالصحيح 
كــام عمــل  انقــصّوإنــام حيــسن هــذا يف الن،  إذا وقــع يف احلــديث خطــأ ال يعــول عليــه،بعــد البخــاري

 منه اخلطـأ، وأمـا أن يـصلحه ُالبخاري، يعني أنه حيسن أن يصلح اخلطأ من اإلسناد واملتن بأن حيذف
 )٥("بالزيادة؛ فال

 ِلَمـَ عْنِنـه مـأا منه   ظن؛كنّبن السا وإنام تكلم عبد الغني عىل ما وقع يف رواية ":ّاينَّيَثم قال اجل
 . )٧(" ِّعنه، عن أبيه، عن جده:  يقولون)٦(من الرواةن األكثر أل وليس كذلك ،البخاري

ص يف هــذه الروايــة اإلمــام أبــو احلــسن ابــن القطــان وممــن نــص عــىل صــحة زيــادة أيب األحــو
ِإن أبا األحوص أخطأ، إال كان آلخر أن يعكس بتخطئة مـن : ٍ وليس لقائل أن يقول": فقال)٨(الفايس ٍ

 .)٩("ٌخالفه، فإنه ثقة، فاعلم ذلك
                                                                                       

، وهـو عنـد ابـن أيب شـيبة ٣٩٦ًكام يف مسند ابن أيب شيبة ، نقال عن احلافظ ابن حجر يف هدي الـساري ص   )١(
ّجليـاين بـسنده يف، ومن طريق ابن أيب شيبة أخرجـه أبـو عـيل ا١٩٧٩٢يف املصنف رقم  َ تقييـد املهمـل  كتابـهَ ْ ُ

ِومتييز املشكل  ْ ُ٢/٧٢٣. 
ّتقييد املهمل ومتييز املشكل للجياين   )٢( َ ِْ ْ ُ  عـن ١٢/٦٤ ، والنص املنقول مـن فـتح البـاري البـن حجـر ٢/٧٢٢َُ

 .ٍاجلياين بترصف للحافظ ابن حجر فيه
الغني بـن سـعيد بـن بـرش بـن مـروان أبـو حممـد  بدهو اإلمام احلافظ احلجة النسابة حمدث الديار املرصية ع  )٣(

ِاألزدي ، صاحب كتاب املؤتلف واملختلف، وله جزء بني فيه أوهام كتاب املدخل إىل الـصحيح للحـاكم، 
 .١٧/٢٦٨ري أعالم النبالء للذهبي  هـ، انظر س٤٠٩ت 

 .أبيه عن بإسقاط يعني  )٤(
ِتقييد املهمل ومتييز املشكل للجياين  )٥( ْ ُ َُ ْ٧٢٤-٧٢٣ /٢. 
 .َأي الرواة الذين رووا صحيح البخاري من طريق الفربري عنه  )٦(
ِتقييد املهمل ومتييز املشكل للجياين  )٧( ْ ُ َُ ْ٧٢٤ /٢. 
هـي مدينـة و... ..هذه النـسبة إىل فـاس وهـي بلـدة بـاملغرب ، بفتح الفاء ويف آخرها السني املهملة: الفايس  )٨(

. آن عـىل مـذهب مالـك بـن أنـس وهـي عـىل طـرف االنـدلسعظيمة سكنها الصاحلون وعامتهم محلة القر
 .٣٣٨ / ٤األنساب للسمعاين 

ْبيان الوهم واإلهيام الواقعني يف كتاب األحكام البن القطان الفايس   )٩( ْ٢٩١-٢/٢٩٠. 
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 : والذي يرتجح عندي صحة الطريقني ومها: قال الباحث
  .ده عن ج، عن أبيه،باية بن رفاعةَرواية ع -
 .)١("عن أبيه" بدون زيادة ، عن جده رافع بن خديج،ورواية عباية بن رفاعة -

 فقال بعد أن ذكـر كـالم احلـافظ ، وانترص له يف مقدمة الفتح ابن حجر،اه احلافظّ وهو الذي قو
 قـد أخـرج البخـاري الـوجهني، وال بعـد ":ّ يف الرد عىل احلافظ عبد الغني بن سـعيد الـسابق،ّاجلياين
َ يف أن يكون عباية سمعه من جده مع أبيه، فذكر أباه فيه، والـذي جيـري عـىل قواعـد النقـاد أن عندي

 )٢("حديث أيب األحوص من املزيد يف متصل األسانيد
  :تراجم رواة السند

ٍ رافع بن خديج- ِ ّبن رافع بن عدي احلارثي األويس األنصاري أحد الـصحابة الكـرام، ا وهو: َ ّّ ّ ِ َ
 .)٣( هـ، وقيل قبل ذلك٧٣أحد ثم اخلندق، ت أول مشاهده غزوة 

 .رجال هذا اإلسناد كلهم ثقات -
*****  ***** 

 
 :قال ابن األثري رمحه اهللا

ْ ومنه حديث أم زرع " ٍ فأراح عيل مـن كـل سـائمة":َ َِ َ َّ َُ َّ َ َ َ ِ زوجـني، ومـن كـل آبـدة اثنتـني)٤(َ ِ ْ َ ْ تريـد  "َ
ُا من رضًأنواع ٍ بآبدةجاء: ومنه قوهلم. ِشْحَوْ الِوبُ ُ ينفرٍ عظيمٍأي بأمر: ِ َ ْ ُ منه ويستوحشُ َ ْ َُ ْ")٥( 

   )٢( الحديث رقم 
  :تخريج الحديث
 . لهٍمل أعثر عىل ختريج: قال الباحث

                                                                                       
 حيـث ذكـر روايـة ١٦١٦ رقـم ٤/٥٢٧بـن أيب حـاتم العلـل الّوهي التي رجحها أبو حاتم الرازي كام يف   )١(

رج احلـديث مـن خـ حيـث أ١٤٩١ وكذلك رجحها الرتمذي يف سننه رقم " الثوري أحفظ":الثوري وقال
 يعنـي " وهذا أصح ، وعباية قد سمع من رافـع":طريق أيب األحوص، ثم أخرجها من طريق الثوري وقال

 .ابن خديج جده
 .٩٨٨ /٢هدي الساري مقدمة فتح الباري البن حجر   )٢(
 .٢/٤٣٦حجر اإلصابة يف متييز الصحابة البن   )٣(
ُالسائمة  )٤( َ ِسامت: الراعية، يقال: َِّ َ ً املاشية، سـوماَ ْ َرعـت بنفـسها، وأسـامها راعيهـا، فهـي سـائمة، و اجلمـع: َ َ َ َِ َ َ ْ :

ِسوائم  .١/٢٩٧ ّ للفيومي املصباح املنري ، ٢/٤٢٦النهاية يف غريب احلديث البن األثري . َ
 .١/١٣النهاية يف غريب احلديث واألثر البن األثري   )٥(
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*****  ***** 
 

 :قال ابن األثري رمحه اهللا
ُقال له رساقة:  ويف حديث احلج " َ َ َأرأيت متعتنا هذه ألعامنـا أم لألبـد؟ فقـال":  مالكبن ُ ََ َ َ ِْ ِ َ  بـل :ُ
ٍألعامنا هذا أم ألبد؟ فقال":، ويف رواية "َهي لألبد َِ َبل ألبد أبد: ََ َألبد األبـد ": ويف أخرى"َِ ُ واألبـد"ِ َ :

ُالدهر، أي هي آلخر الدهر ْ َّ")١(. 
   )٣( الحديث رقم 

 :روايات وفيه ثالث
َ أرأيت متعتنا هذه ألعامنا أم لألبد؟ فقال":الرواية األوىل*  ََ َ َ ِْ ِ َ   "َألبدبل هي ل: ُ

 : رمحه اهللا)٢(قال اإلمام مسلم
ُحدثني حممد ََّّ َ ُ ِ َ َ حاتم، حدثنا حييىبن َ َ َْ َ َ َ ٍَّ َ سعيد، عن ابـن جـريج، أخـربين عطـاء ،قـالبن ِ َ ٌَ َ َ َ ََ َِ ْ َ ٍ ْ ُ ْ ِْ ٍ ُسـمعت : ِ ْ ِ َ

َجابر ِ َاهللاِ ريض اهللاُ عنهام يف ناس معـي قـال  عبدبن َ َ ِ َِ َ ٍَ َ ِ ُ ْ َ َّ أهللنـا أصـحاب حممـ":َ َ ُ َ َ ْ َ ََ ْ َ َد صـىل اهللاُ عليـه وسـلم ْ ََّ ََ ْ َِ ٍَ َّ
ٌباحلج خالصا وحده، قال عطاء ََ َ َ َْ ُ ْ َ ً َِّ ِ َ ٌقال جابر: ِ ِ َ َ ٍفقدم النبي صىل اهللاُ عليـه وسـلم صـبح رابعـة: َ ِ َِ َ ْ ُ َ ْ َِ َِ َ َ ُّ ََّ َ َ ََ َّ ْ مـضت )٣(َّ َ َ

ٌمن ذي احلجة، فأمرنا أن نحل، قال عطاء  َ ََ َ َ َّ ْ َ َْ ِ ِ ِ ِ َِ ََ َ َّ َقال: ْ َحلوا وأ: َ َ ُّ ٌصيبوا النساء ،قال عطاء ِ َ ََ َ ََ ِّ ُ ْومل يعزم علـيهم، :ِ ِْ ِْ ْ َ ََ ََ ْ
ْولكن أحلهن هلم ُ َ َّ ُ َ ْ ََّ ََ َ، فقلنا)٤(ِ ْ ُ َملا مل يُكن بيننا وبني عرفة إال مخس ، أمرنا أن نفيض إىل نسائنا فنـأيت عرفـة : َ َ َ ْ ْ َّ َ َ َ َََّ َ َ َ َ َْ ٌ َ َ ْ َ ْ َِ ْ َ َ َ َِ ِ َِ َِ َِ ُ ََ َ ْ َ َ ْ
َتقطر مذاكرينا ا َُ ِ َ ُ َْ َ، قال)٥(َِّينَملُ َيقول جابر بيده كأين أنظر إىل قوله بيده حيركها قال: َ َ َ ُ ُ َُ َ ْ َ َ َُ َ َِّ َ ُ ٌُ ِِّ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ ِِ ْ َ َّفقام النبـي صـىل اهللاُ : َ َ ُّ َِ َّ َ َ

َعليه وسلم فينا، فقال َ َ َّ ََ ِ َِ َ َ ْ َقد علمتم أين أتقاكم هللاَِِّ وأصدقكم وأبركم ولوال ": َ ْ َ َ َ ْ َ ََ ُ َ َْ ُّ ْ ْ ْ ُْ َ ُ ْ ُ َْ َ َ َُ ِّ َهديي حلللت كام حتلـونِ ُّ ْ َِ َ َ َ ُ ََْ ِ َ، 
ِولو استقبلت من أمر ْ َْ ْ َ ْ َِ ُ َْ ْ ِي ما استدبرت مل أسقَ َُ ْ ْ َْ َ ُ ْ َدي اهلََ ُّ فحلوا؛ْ ِ َ فحللنـا وسـمعنا وأطعنـا،"َ َ َْ َ ْ َ ََ َ ِ َ ْ َ ٌ قـال عطـاء،َ َ َ َ َ: 

ٌقال جابر ِ َ َ ِ فقدم عيل من سعايته:َ ِ ِ ِ َِ ََ ْ ٌَّ ِ َ َ فقال)٦(َ َ َ بم أهللت:َ ْ َ ْ َ َ َ قال؟ِ َ بام أهل به النبي صىل اهللاُ عليه وسلم:َ َ ْ َُّّ َ َّ ََّ َ َ َِ ِِ َّ ِ َِ َ فقال ،َ َ َ
                                                                                       

 .١/١٣النهاية يف غريب احلديث واألثر  البن األثري   )١(
 بيان وجوه اإلحرام وأنه جيوز إفراد احلج والتمتع والقـران وجـواز إدخـال ١٧صحيح مسلم ك احلج باب   )٢(

 .٣٠٠٢ّاحلج عىل العمرة ومتى حيل القارن من نسكه رقم 
 .٨/١٦٣  لهمسلم رشح "بضم الصاد وكرسها: ُ صبح رابعة"قال النووي   )٣(
وأما اإلحالل فعزم فيـه عـىل مـن مل ،  معناه مل يعزم عليهم يف وطء النساء بل أباحه ومل يوجبه ":قال النووي  )٤(

 .٨/١٦٣ رشح مسلم له "ٌيْدَيكن معه ه
 .٨/١٦٣، رشح النووي عىل مسلم إشارة إىل قرب العهد بوطء النساء   )٥(
رشح النــووي عــىل مــسلم  "ن عملــه يف الــسعي يف الــصدقات أي مــ:  مــن ســعايته":قـال القــايض عيــاض  )٦(

٨/١٦٤. 
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َله رسول اهللاِ صىل اهللاُ عليه وسلم َ ْ ُ ََّ َ َّ ََ َ َ ُِ ِ فأهد:ُ ْ َ ً وامكث حراما،َ َ َْ َْ َ قال،ُ ً وأهدى له عيل هديا:َ ْ ََ َ ُ ْ ٌَّ ِ َ ُ فقال رساقة،َ َ ََ ُ َ  بـن َ
ِمالك ِ ٍ جعشمبن َ ُ ْ َ يا رسول اهللاِ أ:ُ َ ُ َ ٍلعامنا هذا أم ألبدَ ِ َِ َ ََ ِ ْ َ َ َ فقال؟َ َ ٍ ألبد":َ َ َ ِ)١(". 

 
  : األولىتخريج الرواية

 .انفرد هبا مسلم دون البخاري
  : رجال اإلسناددراسة

 إال أن ،)٢(إمـام ثقـة هــ، ١١٤ي ت املكـ حممـد أبـو ، القرشـى أسـلم، رباح أبى بنا  هو: عطاء-
 . اإلرسالكثري: العلامء تكلموا يف إرساله، بل نعتوه بـِ

 الي النخعـ إبـراهيم ومرسـالت املرسالت، أصح بّاملسي بن سعيد مرسالت: قال اإلمام أمحد
 كانـا فـإهنام ،ربـاح أبـى بـن وعطـاء احلـسن مرسالت من أضعف ءيش املرسالت ىف وليس هبا، بأس

  .)٣(أحد كل عن يأخذان
 وزيـد بـن ، بـن عمـر وعبـد اهللا،أبو سعيد اخلدري: وتكلموا يف سامعه من بعض الصحابة مثل

 وغريهم ، وأسامة بن زيد، ورافع بن خديج، وعثامن، وأبو بكر، وأم هانئ، وأم سلمة،خالد اجلهني
 .)٤(من الصحابة

 ."ً سمعت جابرا": يف هذا احلديث نفى عن نفسه شبهة اإلرسال بقولهٌءعطاو :قال الباحث
  هــ، ١٥٠ األمـوي مـوالهم، ت  القريشريجُ بن ج بن عبد العزيزعبد امللكهو : ريج ُابن ج -

 مُ ال يقبـل حـديثهذين، وذكره ابن حجر يف املرتبة الثالثة من مراتب املدلـسني الـٌسِّلَدُفإنه عىل ثقته م
 وصفه النسائي وغريه بالتدليس قال الـدارقطني رش التـدليس تـدليس ":إال بالترصيح بالسامع وقال

 .)٥(" ام سمعه من جمروحال فيإ ال يدلس ، فإنه قبيح التدليس؛بن جريجا

                                                                                       
معنـاه أن العمـرة جيـوز :  واختلف العلامء يف معناه عىل أقوال، أصـحها، وبـه قـال مجهـورهم":قال النووي   )١(

 واملقصود به بيان إبطال ما كانت اجلاهلية تزعمه من امتناع العمـرة يف. فعلها يف أشهر احلج إىل يوم القيامة 
 .٨/١٦٦  له مسلم صحيحرشح"أشهر احلج 

كان ابن جريج و قيس بن سعد تركا عطاء : قول ابن املدينى:  قرأت بخط الذهبى ": قال احلافظ ابن حجر  )٢(
ــرتَِّنْعــَ مل ي؛بــآخره ــت ريضْ ال ــري الــشان ٌك االصــطالحى، بــل هــو ثب   لــه هتــذيب التهــذيب" حجــة إمــام كب

٧/٢٠٢. 
 .٢٠/٨٣هتذيب الكامل للمزي   )٣(
 .٢٢٩الدين العراقي ص  ، و حتفة التحصيل لويل٢٣٧جامع التحصيل للعالئي ص :  انظر  )٤(
 .٤١ / ١  البن حجرطبقات املدلسني  )٥(
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 ،ئمـة تدليـسهمـن احتمـل األ:  املرتبـة الثانيـة":فذكره يف املرتبـة الثانيـة وقـال ،وخالفه العالئي
ة تدليـسه يف جنـب مـا ّ أو لقلـ،مامتـهمـا إلإ وذلـك ،ح بالـسامعّن مل يـرصإ و،جوا له يف الـصحيحّوخر
ــ أو أل،روى ــك كــالزهري،ٍال عــن ثقــةإس ّدلُنــه ال ي  ، وإبــراهيم النخعــي،عمــشن األ وســليام، وذل

 ، وحييـى بـن أيب كثـري،ةَبـْيَتُ بـن عُمَكـَ واحل،يـد الطويـلُ ومح،ّميْ وسليامن التي،وإسامعيل بن أيب خالد
 ففـي الـصحيحني وغريمهـا هلـؤالء احلـديث ، وهـشيم، ورشيك، وابن عيينة،ّ والثوري،ريجُوابن ج

 .)١("الكثري ما ليس فيه الترصيح بالسامع
 : ألسباب يف حديثنا منتفية إال أهنا؛ومع هتمة ابن جريج بالتدليس: ثقال الباح

سـمعت أمحـد  : ،  قـال أبـو داودأخـربين عطـاء:  ترصيح ابن جريج بالسامع من عطـاء فقـال *
 )٢( إذا قال ابن جريج أخربين يف كل يشء فهو صحيح:يقول

ه أكثـر مـن ثـامين عـرشة َمـِزَ، ول)٣(ذكر أمحد بن حنبل أن ابن جريج من أثبت النـاس يف عطـاء* 
 فأنا سمعته منـه :قال عطاء: إذا قلت:  ":، وذكر حييى بن سعيد القطان عن ابن جريج أنه قال)٤(سنة

 .ً وهذه تفيد أن رواية ابن جريج عن عطاء حممولة عىل السامع مطلقا.)٥("، و إن مل أقل سمعت
 
 

، املعـروف بالـسمني،       ّالبغـدادي، ّ أبـو عبـد اهللا املـروزي،هـو ابـن ميمـونو :  حممد بـن حـاتم-
 .)٨( وذكره ابن حبان يف الثقات)٧( والدارقطني،)٦(ابن عديوثقه ،  هـ٢٣٥ت 

 صدوق ربام وهم: )١٠(صدوق، وقال ابن حجر: )٩(وقال ابن قانع 
                                                                                       

 .١١٣يف أحكام املراسيل للعالئي ص جامع التحصيل   )١(
هتـذيب ، ١٠/٤٠٥تـاريخ بغـداد للخطيـب البغـدادي : ، وانظـر٢٣١ / ١  لإلمام أمحـد سؤاالت أيب داود  )٢(

 .٦/٣٢٨، سري أعالم النبالء للذهبي ١٨/٣٤٨الكامل للمزي 
 .٥/٣٥٧، اجلرح والتعديل البن أيب حاتم ٣/٢١٩ ، ٢/٤٩٥العلل ومعرفة الرجال لإلمام أمحد   )٣(
 .٥/٣٥٦اجلرح والتعديل البن أيب حاتم   )٤(
 يف التـاريخ الكبـري البـن أيب ، وكـذا هـو٣٥٦ ص خيثمـة أيب البـن الكبـري التـاريخ كتاب من املكيني أخبار  )٥(

 .٦/٣٥٩، وهتذيب التهذيب البن حجر ٢٩٨ رقم ١٥٢خيثمة ص 
 . ٢٥/٢١هتذيب الكامل للمزي   )٦(
 .٢/١٦٢ ، الكاشف يف معرفة من له رواية يف الكتاب الستة للذهبي ٢٥/٢١هتذيب الكامل للمزي   )٧(
 .٩/٨٦الثقات البن حبان   )٨(
 .٩/٨٩هتذيب التهذيب البن حجر   )٩(
 .٤٢٧تقريب التهذيب البن حجر ص   )١٠(
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 .ٍءليس بيش: )٢(كذاب، وقال الفالس: )١(وقال ابن معني
  وارتـضاه، ونقـل ابـن حجـر عـنصـحيحه يف روى عنه مسلم، وقد هو صدوق : قال الباحث
ه حييـى َوقد الزم حممد بـن حـاتم شـيخ، )٣(" حديثثالثامئة روى عنه مسلم ":قولهبعض أهل العلم 
 أبـى البـن القطـان سـعيد بـن حييـى جعـل : رمحـه اهللا، حتـى قـال اإلمـام أمحـدً كثـريابن سعيد القطان

ن حممد بـن حـاتم يف ، وهذا يدل عىل متّك)٥(اًحديث ثالثني يوم كل نيِمَّالس حاتم بن ملحمد و )٤(ْهَويُّدَخ
 .حديث شيخه القطان

 .)٦("بهّ وأفرط ابن معني فكذ":وأما تكذيب ابن معني له ففيه تشدد، لذلك قال اخلزرجي

ّليس بيشء، فقد رده الذهبي بقوله: س له بقولهّوكذلك جتريح الفال  .)٧(" هذا جرح مردود":ٍ
 . باقي رجال اإلسناد ثقات-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                       
 .٢٥/٢١هتذيب الكامل للمزي   )١(
 .٢٥/٢٢هتذيب الكامل للمزي   )٢(
 .٩/١٠٢هتذيب التهذيب البن حجر   )٣(
ه، وهو اسم جلـد َويُّدَفتح اخلاء املعجمة والدال املهملة املضمومة بعدمها الواو، هذه النسبة إىل خ: ّوييُّدَاخل  )٤(

، روى عن حاتم بن إسامعيل وحييـى بـن سـعيد القطـان ....ن أيب خدويه اخلدويي احلافظسهل بن حسان ب
 .٢/٣٣١األنساب للسمعاين . الرمحن بن مهدي، روى عنه أمحد بن حنبل وغريه وعبد

 .٢٥/٢١هتذيب الكامل للمزي   )٥(
 .٣٣١خالصة تذهيب هتذيب الكامل للخزرجي ص   )٦(
 .٢/٤٥٥تذكرة احلفاظ للذهبي   )٧(
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َألعامن": الثانيةالرواية *  َ ٍا هذا أم ألبد؟ فقالِ ٍبل ألبد: َ   " َ أبدَ
 : رمحه اهللا)١(قال اإلمام مسلم
ِحدثنا أبو بْكـر َ ُ ََ َ َ َ أيب شـيبةبـن َّ َ ْ َ ِ ُ وإسـحق،َ َ َْ َ إبـراهيمبـن ِ َِ ْ ٍ مجيعـا عـن حـاتم،ِ ِ َِ ْ ًَ ٍ قـال أبـو بْكـر،َ َ ُ َ َ َ حـدثنا :َ َ َّ َ

ُحاتم ِ َ إسمعيلبن َ ِ َ ْ ُّ املدينِ ِ َ ِ عن جعفر،َْ َ ْ َ ْ ٍ حممدبن َ َّ َ ِ عن أبيه،ُ ِ َ ْ َ قال،َ ِ دخلنـا عـىل جـابر:َ ِ َ ََ َ َ ْ َ فـسأل ،اهللاِ  عبـدبـن َ ََ َ
ُعن القوم حتى انتهى إيل فقلت أنا حممد َ َ ْ ََّّ ََّ ُ ُ ََ ْ ُ َ َ َْ ِ َ َ ْ ِّ عيلبن ِْ ِ َ حسني فأهوى بيده إىل رأيس فنزع زري األعـىلبن َ َْ ََ َْ َ َِّ َ ْ َِ َ َ َ َُ ِ ِ ِْ ِ ِ ْ ٍ، 

َثم نزع زري األسفل َ ْ ُْ ِّ ََّ ِ َ َ َّ ثم وضع كفه بني ثـديي،َ ْ ََّ َ ُ َ َْ َ َّ َُ ٌّ وأنـا يومئـذ غـالم شـاب،ََ ْ َ ََ ٌ ََ ُ ٍ ِ َ َ فقـال،َ َ َ مرحبـا بـك يـا ابـن :َ ْ َ ً ََ ِ ْ َ
ِأخي َ سل عام شئت،َ ْ َِ َّ َ فسألته وهو أعمى،َْ َْ َ َ َ ُُ ُ ْ ِ وحرض وقت الصالة،ََ َ َّْ َ َ َُ ٍ فقـام يف نـساجة،ََ َِ َ َِ َ ْ مل)٢(َ َتحفـا هبـاُ ِ ً ِ َ كلـام ،َ َّ ُ

َوضعها عىل منكبه رجـع طرفاهـا إليـه مـن صـغرها َِ َ ِ ْ ْ َ َ َ َ َِ ِ ِ َِ َ َِ َ َ َِ ْ َ َ ِ ورداؤه إىل جنبـه عـىل املـشجب،َ َ َ ُ َ َْ َ َِ ِْ َ ُِ ْ ِ َّفـصىل،  )٣(ِ َ  ،ابنـ َ
ُفقلت ْ ُ َ أخربين عـن حجـة رسـول اهللاِ صـىل اهللاُ عليـه وسـلم":َ َ ُ َ َّْ ََ ْ َ َّ َ ِْ َِ ََّ ِ ِ ِ ْ ِ فقـال بيـد؟َ َ ِ َ َ ًه فعقـد تـسعاَ َْ ِ َِ َ َفقـال،  )٤(َ َ َّ إن :َ ِ

َرسول اهللاِ صىل اهللاُ عليه وسلم َ ُ ََّ َ ََ ْ َِ َ  : ثم قال،فذكر حديث احلج الطويل "َّ

                                                                                       
 . ٣٠٠٩ حجة النبي صىل اهللا عليه وسلم رقم ١٩صحيح مسلم ك احلج باب   )١(
 .٤٣٢ / ٢  البن األثري النهاية يف غريب احلديث.هي رضب من املالحف منسوجة: ساجةالنّ  )٢(
 وقـد تعلـق ،ثيـابال وتوضـع عليهـا ،عيدان تضم رؤوسها ويفـرج بـني قوائمهـا،  هو بكرس امليم :بَجِْشامل  )٣(

  البـن األثـري النهايـة يف غريـب احلـديث. وهو مـن تـشاجب األمـر إذا اخـتلط،سقية لتربيد املاء واأل،عليها
٢/٤٤٥. 

ٍ عـىل طريقــة للداللـة عــىل األعـداد دون تلفــظ، مـستخدمني يف ذلــك األيـدي واألصــابع، النــاس اصـطلح  )٤(
 عقــد ":ريقــول احلــافظ ابــن حجــ.وأطلقــوا عليــه حــساب اليــد، أو حــساب العقــود، أي عقــود األصــابع

 وكـان أكثـر اسـتعامهلم لـه عنـد ، تواضـعوه بيـنهم ليـستغنوا بـه عـن الـتلفظ، اصـطالح للعـرب...األصابع
 لقصد سرت ذلك عن غريمها ؛ فيفهامن املراد من غري تلفظ، فيضع أحدمها يده يف يد اآلخر،املساومة يف البيع

 .٦٠٢ / ١٦  البن حجر فتح الباري"ممن حيرضمها
 أن جيعـل طـرف الـسبابة اليمنـى : عقد العرشة":بن حجر أمثلة ملعاين عقود األصابع فقالوقد بني احلافظ ا  

 ًها ضـامّ ويـضم،ن جيعل طرف السبابة اليمنـى يف أصـلهاأ :يف باطن طي عقدة اإلهبام العليا، وعقد التسعني
عني لكن باخلنـرص وعقد املائة مثل عقد التس....  بحيث تنطوي عقدتاها حتى تصري مثل احلية املطوقةًحمكام

يف اإلشارة املذكورة داللة عىل أنه صىل اهللا : قال ابن العريب...  فعىل هذا فالتسعون واملائة متقاربان،اليرسى
 ولـيس يف ذلـك مـا يعـارض قولـه يف ، حتـى أشـار بـذلك ملـن يعرفـه،عليه و سلم كان يعلم عقد احلـساب

 .نام جاء لبيان صورة معينة خاصة إهذا  ّنإ ف،)ة ال نحسب وال نكتبّإنا أم: ( احلديث اآلخر
 احلساب ما يتعاناه أهل صناعته من اجلمع والفذلكة ِيْ املراد بنف:قالُن يأىل ْوَ واأل: - أي ابن حجر –  قلت

 طـرف اإلهبـام إىل طـرف ّن يـضمأ :وعقـد الثالثـني،...  وال نكتـب : ومـن ثـم قـال،والرضب ونحو ذلـك
ن جيعل طرف ظفر اإلهبام أ : وعقد السبعني،برة وكذلك الربغوثا كاإلً مثل من يمسك شيئا لطيف،السبابة

= 
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َ حتى إذا ك" َ ِ َّ َان آخر طوافه عىل َ َ ِ ِ َِ َ ِوةْاملرَُ َ فقال،َ َ ْ لو أين اسـتقبلت مـن أمـري مـا اسـتدبرت مل أسـق :َ ُ ْ ْ َ ْ َْ َ َْ َ ْ ْ َُ ُ َِّ ْ َ ْْ َ َِ ِ
ْاهلد َ ً وجعلتها عمرة،َيْ َُ ْ ُ َ َ َ ً فمن كان منُكم ليس معـه هـدي فليحـل وليجعلهـا عمـرة،َْ َْ ْ َ ْ َُ َ َ ْ َ َ َ ٌ ُ َ َ ْ ْْ ْ َّ ْ َ َ َ َِ َِ ْ ُ فقـام رساقـة،َ َ َ ََ ُ  بـن َ

ِمالك ِ ٍ جعشمبن َ ُ ْ َ فقال،ُ َ ٍ يا رسول اهللاِ ألعامنا هذا أم ألبـد:َ ِ ِ َِ َ ََ ْ ُ ََ ََ ََ ْفـشبك رسـول اهللاِ صـىل اهللاُ عليـ ؟َ ُ ََ ََّ َ َُّ َ َ َه وسـلم َ ََّ َ ِ
َأصابعه واحدة يف األخرى ْ َُ ْ ِ ً ِ َ ُ َ َِ َ وقال،َ َ ِ دخلت:َ َ َ ِ العمرة يف احلج مرتنيَ ِْ َّ َ َ َْ ِّ َُْ ُ ٍ بل ألبد أبد؛َ ال،ْ ٍَ َ ََ َ ِ ْ " 

  
  :تخريج الرواية الثانية

 .انفرد هبا مسلم دون البخاري
 

                                                             
 فـتح البـاري البـن "الـدينار عنـد النقـد بني عقديت السبابة من باطنها ويلوي طرف السبابة عليها مثل ناقد

 .٦٠٣ -١٦/٦٠٢حجر 

فيـه رسـالة التـواب الـذي حقـق  هذه الصورة منقولة من مقدمة بحث الدكتور رمضان عبـد: قال الباحـث 
 هـــ، ٤٠٠ أليب احلـسن عـيل بـن احلـسن املعـروف بـابن املغـريب ت "لـوح الـضبط يف علـم حـساب القـبط"

 .١٢٨ ص ٣٦ونرشها يف جملة معهد املخطوطات العربية يف القاهرة جملد 
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  : اإلسنادجالدراسة ر
لب القريش اهلاشمي أبـو عبـد اهللا املـدين  جعفر بن حممد بن عيل بن احلسني بن عيل بن أيب طا-

َّامللقب بالص  . هـ١٤٨، ت )١(ادقّ
ال ":  وزاد– )٥( وابــن أيب حــاتم-"ً مأمونــا")٤(ّ وزاد الــدوري– )٣( ابــن معــني و)٢( الــشافعيقــهّوث

 ..)٦(، والنسائي- "ُيسأل عن مثله
 ."ً و فضالًا و علامًكان من سادات أهل البيت فقه": ، و قال)٧(و ذكره ابن حبان ىف الثقات

 .ا ، إذا حدث عنه الثقات فحديثه مستقيم ًا مأمونًكان صدوق : )٨(و قال الساجى
 .صدوق: )٩(وقال ابن حجر

 .اًما كان كذوب:  )١٠(و قال حييى القطان ، و ذكر جعفر بن حممد ، فقال
َمل : كنت ال أسأل حييى بن سعيد عـن حديثـه ، فقـال يل: )١١(وقال حييى بن معني  عـن يال تـسألن ِ

إن كان حيفظ فحـديث أبيـه املـسند ـ يعنـى حـديث : ال أريده، فقال يل: حديث جعفر بن حممد؟ قلت
 . احلج جابر يف

بيـه، و سـهيل عـن أئل عن جعفـر بـن حممـد عـن ُسمعت أبا زرعة و س: )١٢(بن أبى حاتماو قال 
جعفـر : يريـد": قال ابن أيب حـاتم، قرن جعفر إىل هؤالءُال ي: أهيا أصح؟ قال: أبيه، و العالء عن أبيه

 ."ّأرفع من هؤالء يف كل معنى
 :وتكلم فيه مجاعة من أهل العلم
                                                                                       

فـر هذه اللفظـة لقـب جلع، لف، ويف آخرها القافألبفتح الصاد، وكرس الدال املهملتني، بينهام ا": ّالصادق  )١(
 .٥٠٧ / ٣األنساب للسمعاين " الصادق، لصدقه يف مقاله

 .٢/٤٨٧اجلرح والتعديل البن أيب حاتم : كام رواه عن اسحاق بن راهويه يف مناظرة له مع الشافعي انظر  )٢(
 .٥٤٠ رقم٤٣٧، التاريخ الكبري البن أيب خيثمة ص ٨٤  ص - رواية عثامن الدارمي–تاريخ ابن معني   )٣(
 .٢٩٦/ ٤  - رواية الدوري–ن معني تاريخ اب  )٤(
 .٢/٤٨٧اجلرح والتعديل البن أيب حاتم   )٥(
 .٢/٨٨هتذيب التهذيب البن حجر    )٦(
 .٦/١٣١الثقات البن حبان   )٧(
 .٢/٨٨هتذيب التهذيب البن حجر   )٨(
 .٩٤تقريب التهذيب البن حجر ص   )٩(
 .٥/٧٧هتذيب الكامل للمزي    )١٠(
 .٥/٧٧هتذيب الكامل للمزي   )١١(
 .٢/٤٨٧اجلرح والتعديل البن أيب حاتم   )١٢(
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 عن جعفـر بـن حممـد حتـى يـضمه إىل آخـر مـن يكان مالك ال يرو: )١( بن عبد اهللاقال مصعب
 .أولئك الرفعاء ثم جيعله بعده 

ن سعيد عن جعفر بن حممـد سئل حييى ب: )٢(ي بن املدينو قال صالح بن أمحد بن حنبل، عن عيل
 . منهجمالد أحب إيل: فمجالد؟ قال : ء ، قلت  منه يش نفيسيف: فقال

  حـديث جـابر يفي جعفـر بـن حممـد احلـديث الطويـل ـ يعنـّأمـىل عـيل: )٣( موضع آخروقال يف 
 .-احلج

ه سـألنا:  مل تسمع من جعفر بن حممـد، و قـد أدركتـه؟ فقـالَكَل اَم: )٤(بكر بن عياشوقيل أليب 
 .ال ، و لكنها رواية رويناها عن آبائنا :  سمعته ، قال يعام يتحدث به من األحاديث إنن

سـمعت هـذه : كان كثري احلديث ، و ال حيتج بـه ، و يستـضعف ، سـئل مـرة : )٥(وقال ابن سعد
 . كتبهإنام وجدهتا يف: و سئل مرة ، فقال . نعم : األحاديث من أبيك ؟ فقال 
ُ حيتمل أن يكون السؤاالن ":)٦(ّ رد هذا ودافع عن جعفر بن حممد بقولهولكن احلافظ ابن حجر

وقعا عن أحاديث خمتلفة ، فذكر فيام سمعه أنه سمعه ، و فيام مل يسمعه أنـه وجـده ، و هـذا يـدل عـىل 
 ."تثبته 

 ألن يف حـديث ولـده عنـه ،ُحيتج بروايته ما كان من غري روايـة أوالده عنـه" :)٧( ابن حبان وقال
ّكري كثرية، وإنام مرض القول فيه من مرض من أئمتنـامنا  وقـد ،ا يف حديثـه مـن روايـة أوالدهْ رأوَاِ ملـ؛َّ
وهـب بـن   و، وابن عيينة، وشعبة، ومالك، والثوري،بن جريجا حديثه من الثقات عنه مثل ُتَْربَاعت

 يف روايـة رأيـت  و، ودوهنم فرأيت أحاديث مستقيمة ليس فيها يشء خيالف حـديث األثبـات،خالد
 به يلصق ومن املحال أن ، وال من حديث جده، وال من حديث أبيه،ولده عنه أشياء ليس من حديثه

 ."ما جنت يدا غريه

                                                                                       
 . ٤٣٧التاريخ الكبري البن أيب خيثمة ص   )١(
 .٢/١٣١الكامل يف ضعفاء الرجال البن عدي   )٢(
 .١٣٣-٢/١٣٢الكامل يف ضعفاء الرجال البن عدي   )٣(
 .٢/١٣١الكامل يف ضعفاء الرجال البن عدي   )٤(
 .٢/١٠٤هتذيب التهذيب البن حجر   )٥(
 .٢/١٠٤هتذيب التهذيب البن حجر   )٦(
 .١٣٢ -١٣١/ ٦  البن حبانالثقات  )٧(
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 ، )٢(عن أبيه عن آبائه  حديث كثري، عن أبيه، عن جابر، و بن حممدو جلعفر": )١(يبن عداو قال 
 و ، و شـعبة،األئمة مثـل ابـن جـريج، و قد حدث عنه من  برواية جعفر بن حممدو نسخ ألهل البيت

 ."غريمها، و هو من ثقات الناس كام قال حييى ابن معني 
:  بسبب رواية غريه عنه، لذلك قال ابن حبان إنام هو جرحهّهو يف نفسه ثقة، وأن: قال الباحث

ُ، وقـد أكـد القطـان أن جعفـرا إن كـان حيفـظ" غـريهت يـدااملحال أن يلصق به ما جنمن " ً  فحـديث ؛ّ
 . وهذا يدل عىل صحة حديثنا هذاابر يف احلج،ج

 .رجال اإلسناد كلهم ثقات  وباقي -
 

َ ألبد األبد ": الثالثةالرواية *  ِ"  
 : رمحه اهللا)٣(قال اإلمام ابن ماجه 

َحدثنا عبد َ َّ ِالرمحن َ َ ْ ُّ إبـراهيم الدمـشقيبـن َّ َ َ َِ ْ ِّ ِ ْ ُ حـدثنا الوليـد،ِ َِّ َ َْ ٍ مـسلمبـن ََ ِ ْ َ حـدثنا األ،ُ ْ ََ َّ ُّوزاعـيَ ِ َ ْ عـن ،ْ َ
ٍعطاء َ ِ عن جابر،َ ِ َ ْ َ قال،اهللاِ  عبدبن َ ُ أهللنا مع رسول اهللاِ صىل اهللاُ عليه وسلم باحلج خالصا ال نخلطه :َ ً ِّ َ ْ َ َُ َ ْ َّ َ ْ َِ ْ ََ ِ َِ َ َ ُ َ َِ َ َّ ِ َ ْ َ
ٍبعمرة َ ْ ُ ة ألربع ليال خلون من ذي احلجة،ِ ِ فقدمنا مكَّ ِ ِ ِ ِ َِّ ْ ْ َ َْ َ َ َ َ َ ََ ٍ ِ ْ َ َْ َ فلام طفنا،َ ْ ُ َ ِ بالبيتََّ ْ َ ْ ِ وسـعينا بـني الـصفا واملـروة،ِ َ َ َّ َ ْ َ َْ ْ ََْ َ َ َ، 

ًأمرنا رسول اهللاِ صىل اهللاُ عليه وسلم أن نجعلها عمرة َ ََ ْ َ َ ُ َ َ َُ ََ َ ْ َ ْ ََ ْ َّ َ َُ َِ ِ وأن نحل إىل النساء،َّ َ ِّ َ ِ َّ ِْ َ َ َ فقلنا ما بيننا،َ َ َْ َ َ ْ ُ َ ليس بيننـا :َ َ ْ َ َ ْ َ
ٌوبني عرفة إال مخس َ َْ َ ََ َّ َ َِ َ ُ فنخر،ْ ْ َ َ ج إليها ومذاكرينا تقطر منياَ َ ْ ُِ َِ ُ َُ ْ َ ََ َ ُ َ فقال رسول اهللاِ صـىل اهللاُ عليـه وسـلم،ِ َ ُ ََّ َ ُ َ َ ََ ْ َِ َ ِّإين  ":َّ ِ

ُألبركم وأصدقكم ولوال اهلدي ألحللت ْ َ ُْ َ َ ُْ ُ ْ َ ْ َ ََ ََ َ ََْ ْ ْ ُُّ ُ فقال رساقة،"َ َ ََ ُ َ ٍ مالكبن َ ِ ٍ أمتعتنا هذه لعامنـا هـذا أم ألبـد:َ ِ ِ ِ َِ َ َ َ ََ ِ ْ َُ ََ َ َ ُ  ؟ْ
َفقال َ ِال بل ألبد األبد": َ َِ َ ََ َْ َِ ْ". 

  :تخريج الرواية الثالثة
ّ بالصاد املهملـة مـصغ– ٍفْيَصُ عن خ، أعنيبن  من طريق موسى)٤(أخرجه الطحاوي  وهـو -ًراّ
 . بمثلهبه أيب رباح بن  عن عطاء،ابن عبد الرمحن اجلزري

                                                                                       
 .٢/١٣٤الكامل يف ضعفاء الرجال البن عدي   )١(
َّجعفر بن حممد بن عيل بن احلسني بن عيل عن أبيه عـن جـده عـن : وأصح أسانيد أهل البيت": قال احلاكم  )٢(

 .٢٢٨له ص معرفة علوم احلديث "َّإذا كان الراوي عن جعفر ثقة، عيل
َّفإن الضمري يف جـده إن عـاد إىل ، وفيها نظر، ووافقه من نقلها، هذه عبارة احلاكم" :قال السيوطي رمحه اهللا  

  له تدريب الراوي"ُ فهو مل يسمع من احلسني،َّأو إىل حممد،  مل يسمع من عيل بن أيب طالبّ فجده عيل،جعفر
٣٩ / ١. 

 .٢٩٨٠ احلج رقم  فسخ٤١سنن ابن ماجه ك املناسك باب   )٣(
  .٥/٤١٣مشكل اآلثار للطحاوي   )٤(
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  :دراسة رجال اإلسناد
 هــ، أو ١٩٤ى أميـة ت بنـ العباس الدمشقى، مـوىل موالهم أبو القريش:  مسلمبن  الوليد-
  .)٤(احلديث صالح :حاتم ، وقال أبو )٣(ويعقوب بن شيبة ،  )٢( و العجيل،)١(وثقه أبو مسهر،  هـ١٩٥

 مل صـحيحة أحاديـث الوليـد أغـرب قـد و مثلـه، نيّالـشامي مـن رأيـت مـا: بن املـديني عيل قال
 حــديث كتبــت إذا: حممــدبـن  مــروان يل قــال : وارىاحلـ أبــىبــن  أمحــد قـال و،  )٥(أحــد فيهــا يـرشكه
 يل قـال: اخلـالل الوليـدبـن  عبـاس قـال و،  )٦(فاتـك مـن تبـايل فـام ،مـسلمبن  الوليد عن ،ياألوزاع
  .)٧(ياألوزاع بحديث اًعامل مسلمبن  الوليد كان: حممدبن  مروان

ًكان رفاعـا: وطعن فيه أمحد وقال  مل مـا و سـمع مـا : اديـثأح عليـه اختلطـت: ً، وقـال أيـضا)٨(َّ
 .)٩( منكرات له كانت و ، يسمع

 الـسفر أيب ابـن كـان و ،ياألوزاعـ حـديث الـسفر أبـى ابن من يأخذ الوليد كان: مسهر أبو قال
 بأحاديـث حيـدث مـسلمبـن  الوليـد كـان: ًأيـضا قـال و،  )١٠(ياألوزاعـ قـال : فيهـا يقول هو و اًكذاب

 .)١١(عنهم يدلسها ثم الكذابني عن ،ياألوزاع
 ؟ كيـف: قـال، األوزاعـى حديث أفسدت قد : مسلمبن  للوليد قلت: خارجةبن  اهليثموقال 

 عــن ،ياألوزاعــ عــن و ،يالزهــر عـن ،ياألوزاعــ عــن و نــافع، عـن ،ياألوزاعــ عــن تــروى: قلـت
 بـني و بينـه و ،ياألسـلم عـامربـن  اهللا عبد ٍنافع بني و ياألوزاع بني يدخل غريك و سعيد،بن  حييى
 عـن يـروى أن ياألوزاعـ ُلُبْنَأ: قال ؟ هذا عىل حيملك فام غريمها، و ،وقرة مرة،بن  إبراهيم يالزهر

                                                                                       
 .٣١/٩٧هتذيب الكامل للمزي   )١(
 .٤٦٦ص الثقات للعجيل تاريخ   )٢(
 .١١/١٣٥هتذيب التهذيب البن حجر   )٣(
 .٩/١٦اجلرح والتعديل البن أيب حاتم   )٤(
 .١١/١٣٤هتذيب التهذيب البن حجر   )٥(
 .٩/١٦اجلرح والتعديل البن أيب حاتم   )٦(
 .٩/١٦اجلرح والتعديل البن أيب حاتم   )٧(
 .١١/١٣٥هتذيب التهذيب البن حجر   )٨(
 .١٣٥/ ١١هتذيب التهذيب البن حجر   )٩(
 .٣١/٩٧هتذيب الكامل للمزي   )١٠(
 .٣١/٩٧هتذيب الكامل للمزي   )١١(
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 فأسـقطتهم منـاكري، أحاديـث ضـعفاء، هـؤالء و هؤالء، عن ياألوزاع روى فإذا: قلت، هؤالء مثل
  .)١(قويل إىل يلتفت فلم ،ياألوزاع فّعُض ؛الثقات عن ياألوزاع رواية من صريهتا و أنت،

 عـن ،ياألوزاعـ عنـد أحاديث ياألوزاع عن يروى ،يرسل مسلمبن  الوليد: يالدارقطن وقال
 أسـامء فيـسقط ،يالزهـر و عطـاء، و نـافع، مثـل ،ياألوزاعـ أدركهـم قـد شـيوخ عن ضعفاء، شيوخ

 مثـل يعنـى ،يالزهـر و عطـاء عـن ياألوزاعـ عـن و نـافع، عـن ،األوزاعـى عـن جيعلها و ،الضعفاء
  .)٢(مسلمبن  إسامعيل و ،يماألسل عامربن  عبداهللا

 مـن التـدليس وبخاصـة ٌ ولكنـه مكثـر؛ مـسلم ثقـةبـن وخالصة األمر أن الوليـد: قال الباحث
 ، عـن:مـا إذا قيـلأ ، بـهّجُ ال بـد أن يـرصح بالـسامع إذا احـت":قـال الـذهبي ، لذلك )٣(تدليس التسوية
 .)٥(وذكره ابن حجر يف الطبقة الرابعة من املدلسني، )٤("فليس بحجة

 . باقي رجال السند ثقات-
  :الحكم على الحديث

ح يف رواية ابـن ماجـه ّ حيث رص هنا؛ٌ مسلم يف التدليس منتفيةبن ة الوليدّلِ وع، صحيحإسناده
 ." حدثني األوزاعي":بالسامع فقال

*****  ***** 
 

                                                                                       
 .٣١/٩٧هتذيب الكامل للمزي   )١(
 .١١/١٣٥هتذيب التهذيب البن حجر   )٢(
 أن يعمد الراوي إىل إسقاط راو من بني شيخه وبني مـن رواه عنـه شـيخه أو : هذا الشأن صورته عند أئمة"  )٣(

من بني شيخه ومن رواه عنه شيخ شيخه ليقرب بذلك اإلسناد وإنام يفعل من يفعلـه مـنهم يف راويـني علـم 
ن يرويـه التقاؤمها واشتهرت رواية أحدمها عن اآلخر حتى يصري معلوم السامع منه ثم يتفق له يف حـديث أ

عن رجل عنه فيعمد ذلك املسوي إىل ذلك الرجل فيسقطه فيبقى اإلسناد ظاهر االتصال فيـسوي اإلسـناد 
كله ثقات وهذا رش أقسام التـدليس ألن الثقـة األول قـد ال يكـون معروفـا بالتـدليس وجيـده الواقـف عـىل 

 البـن عىل مقدمة ابن الـصالح النكت "املسند كذلك بعد التسوية قد رواه عن ثقة آخر فيحكم له بالصحة 
 .١٠٥ / ٢ حجر 

  .٣٦٤ رقم ١٩١ُذكر أسامء من تكلم فيه وهو موثق للذهبي ص   )٤(
 ":قال العالئي مبينًا معنى الطبقة الرابعـة مـن املدلـسنيو  ، ١٢٧ رقم ٥١ ص  البن حجرطبقات املدلسني  )٥(

حوا فيه بالسامع لغلبة تدليسهم وكثرته عـن تج بيشء من حديثهم إال بام رصُمن اتفقوا عىل أنه ال حي: رابعها
 جـامع "والوليـد بـن مـسلم وسـويد بـن سـعيد وأرضاهبـم.... الضعفاء واملجهـولني كـابن إسـحاق وبقيـة

 .١١٣ /١  لهالتحصيل يف أحكام املراسيل
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 :قال ابن األثري رمحه اهللا
َأبر ( "  َ َ(  
ٌخري املـال مهـرة مـأمورة":فيه ) هـ(  َ ُ َ َ َ، وسـكة مـأبورةُْ َُ ٌ َّ ة"ِ ُ الـسكَّ ُالطريقـة املـصطفة مـن النخـل، : ّ َّ َ ُْ

َواملأبورة امللقحة، يقال َُّ ُ ُ ُأبرت النخلة وأبرهتـا فهـي مـأبورة ومـؤبرة، واالسـم اإلبـار: َ َ ُ َ ْ َْ َّ ُ َّ ٌَ ٌَ ُ َُ َ ْ ة. َّ ُوقيـل الـسكَّ ِّ :
ة احلرث، واملأبورة املصلحة ُله، أراد َسكَّ ْ َُ ُ ُُ َ ِْ ٌتاج أو زرعُخري املال ن: ِ ٌ")١( 

   )٤( الحديث رقم 
 : رمحه اهللا )٢(قال اإلمام أمحد

ُحدثنا روح ْ ََ َ َ َ عبادة، قالبن َّ َ َ َ َ ِحدثنا أبـو نعامـة العـدوي، عـن مـسلم: ُ ْ َ َِ ْ ُ َْ ُّ َ َ ُ ََ ِ َ َ ََّ ِ بـديل، عـن إيـاسبـن َ َ ْ ْ ُِ َ ٍ  بـن َ
ِزهري، عن سويد ْ َ ُْ َْ ٍُ َّ هبرية، عن النبي صىل اهللاُ بن َ َ ْ َِّ ِْ َّ َ َ َ َعليه وسلم قالُ َ َّ ََ َ َ ِْ ٌخري مال املـرء لـه مهـرة مـأمورة":َ ٌَ ُ َ َ ُ ْ َ ْْ ْ ُ َ ِ َْ ِ ُ ْ أو ،َ َ
ٌسكة مأبورة َ َُ ْ ٌ َّ ِ". 

ُ وقال روح يف بيته وقيل له َ ْ َ ٌ ْ ََ َ َ َِ ِ ِ ِ َ إنك قلت لنـا:َ َ ْ َُ َ َّ َ سـمعت رسـول اهللاِ صـىل اهللاُ عليـه وسـلم:ِ َ ُ َ ََّ َ ََ ْ َ ِْ َِ َ فقـال؟َُّ َ َ: 
َّسمعت النبي صىل َ َّْ َِ َّ ُ َ اهللاُ عليه وسلمِ ََّ ََ ِْ َ. 

  :تخريج الحديث
 أيب بـن احلـارث، و  سـعيد بـن  عـن عبـد الـوارث-)٤( ومن طريقـه الطـرباين– )٣(دّدَسُأخرجه م

 بـن ريَهـُ مـن طريـق ز)٧( وابن أيب عاصم ،-)٦( ومن طريق روح البيهقي– عبادة بن  عن روح)٥(أسامة
 عيـسى بـن عـن عمـرو) د ْيـَنُ هبن ْريَهُ سعيد، وزبن رث عبادة، وعبد الوابن روح ( ثالثتهم، يدَنُه

 .به بمثلهأيب نعامة العدوي 
 
 
 

                                                                                       
 .١/١٣النهاية يف غريب احلديث واألثر البن األثري   )١(
 .٣/٤٦٨مسند أمحد    )٢(
َّمسند مسدد   )٣( َ  .٣/٣٤١ -كام يف إحتاف اخلرية املهرة للبوصريي-ُ
 .٦٤٧٠ رقم ٧/٩١املعجم الكبري للطرباين   )٤(
، وانظـر بغيـة الباحـث عـن ٣/٣٤١ - كام يف إحتاف اخلرية املهرة للبوصـريي-مسند احلارث بن أيب أسامة   )٥(

 .١/٤٨٨زوائد مسند احلارث للهيثمي 
 .١٠/٦٤السنن الكربى للبيهقي   )٦(
 .١٢١٦ رقم ٢/٤٢٤  البن أيب عاصمد واملثايناألحا  )٧(
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  :دراسة رجال اإلسناد
ّ أبو نعامة العدوي - َ ََ  . السابعة  الطبقةُ سويد ، منبن  عيسىبن هو عمرو: ََ

ان يف وذكــره ابــن حبــ،  )٥(، والــذهبي )٤(والعجــيل،  )٣(والنــسائي،  )٢(وأمحــد،  )١(وثقــه ابــن معــني
ه إال ابـن ْفِّومل يـضع ،)٨("صـدوق اخـتلط":،وقال ابـن حجـر)٧(ال بأس به:  ، وقال أبو حاتم) ٦(الثقات
 .)٩(سعد
ّ وال عـربة بتـضعيف ابـن سـعد أمـام مـن وثقـه مـن ،ح عندي أنه ثقةّوالذي يرتج: ال الباحثق

 ، )١٠("لط قبـل موتـهثقـة لكنـه اخـت":، وحجة من رماه باالختالط هو قول اإلمـام أمحـدجهابذة النقاد
 إىل تـوهني رميـه  منه رمحه اهللا يف إشارة)١١(" قيل تغري بأخرة ، ثقة":الذهبي مل جيزم هبذا بل قال ولكن 

 مع اإلشـارة إىل تفريـق العلـامء بـني ،ّ ورميه باالختالط غري مسلم به،باالختالط، وعليه فالراوي ثقة
ُ فـال يـساق مـساق االخـتالط ، يقـول ،ّلتغيري ال يرضا حيث ،ّيه بالتغريْمَ ور،وي باالختالطاي الرْمَر

ّ حـدة ذهنـهُصُ وتـنق،ُربَيتغـري حفظـه إذا كـ  إن احلـافظ قـد": اإلمام الذهبي رمحـه اهللا  فلـيس هـو يف ،ِ
ً بـضار أصـالّ أحد بمعصوم من السهو والنسيان، وما هذا التغـريّمَ وما ث، يف شبييتهَوُهَشيخوخته، ك ٍ، 

 .)١٢("الط  االختّوإنام الذي يرض
 .باقي ر جال اإلسناد ثقات -

                                                                                       
 .٢٥٢-٦/٢٥١اجلرح والتعديل البن أيب حاتم   )١(
 .١١٩ّبحر الدم فيمن تكلم فيه اإلمام أمحد بمدح أو ذم البن عبد اهلادي ص   )٢(
  .٢٢/١٨١هتذيب الكامل للمزي   )٣(
 .٣٦٨ص  الثقات للعجيل  تاريخ  )٤(
 .٢/٨٥ الكتب الستة للذهبي الكاشف يف معرفة من له رواية يف  )٥(
 .٧/٢٢٦الثقات البن حبان   )٦(
 .٦/٢٥٢اجلرح والتعديل البن أيب حاتم   )٧(
 .٣٨٠تقريب التهذيب البن حجر ص   )٨(
 .٧/٢٥٦الطبقات الكربى البن سعد   )٩(
جمـي ّ، واالغتباط بمن رمي من الرواة باالختالط للسبط ابـن الع٦/٢٥١اجلرح والتعديل البن أيب حاتم   )١٠(

 رقـم ّ البـن الكيـالالكواكـب النـريات، و -الدين عـيل رضـا  املطبوع مع هناية االغتباط لعالء– ٢٨٠ص 
٤٣. 

 .٢/٨٥الكاشف يف معرفة من له رواية يف الكتب الستة للذهبي   )١١(
 ،ملتـه وال يعامـل معا،ُال يساق مـساق املخـتلط  املتغري":، وقال األلباين ٣٥/ ٦  للذهبيسري أعالم النبالء  )١٢(

ً ألن التغـري أقـل سـوءا مـن ،ّ ويقـوون حديثـه،فيام أعلمه من صنيع أهل العلم يف خترجيـاهتم وتـصحيحاهتم ّ
 .  ٧/١٤١٤  لهالصحيحة السلسلة "االختالط
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  :الحكم على الحديث
ً إال أنه مرسل، فإن سويدا من التابعني وروايته عن النبي)١("رجاله ثقات":قال اهليثمي َ ُ  صىل     ٌ

  تـابعي ليـست لـه صـحبة كـذا رواه عبـد ": أبو حاتم الرازي عـن سـويد قال،اهللا عليه وسلم مرسلة
 بلغني عـن النبـي : هبرية قالبن  زهري عن سويدبن ياسإ ابى نعامة عن  معاذ عنبن الوارث ومعاذ

بـى نعامـة عـن أ عبـادة فـروى عـن بـن بورة، وغلـط روحأصىل اهللا عليه وسلم انه قـال يف الـسكة املـ
بن حبان بأنـه اوجزم ،  )٢(" هبرية قال سمعت النبي صىل اهللا عليه وسلمبن  زهري عن سويدبن ياسإ

 .)٣( املراسيلييرو
 .)٤( األلباين من العلامء ضعيف إلرساله ، وممن ضعفه إسنادهفاحلديث

 
*****  ***** 

 
 :قال ابن األثري رمحه اهللا

َ قد أبرت فثمرهتا للبًالْخَباع ن من":ومنه احلديث) هـ ( " َِّ ُ َ َ ََ َ ُ أن يشرتط املبتاعَّ إالِعِائُ َْ ُ َ َ ْ َ ")٥(. 
   )٥( الحديث رقم 

 :ه اهللارمح )٦( قال اإلمام البخاري
َحدثنا عبد َ َّ َبن يوسف اهللاِ َ ُ ٌ أخربنا مالك،ُ ِ َ َ ََ ْ ٍ عن نـافع،َ ِ َ ْ ْ عـن عبـد،َ َّبـن عمـر ريض اهللاُ عـنهام أن  اهللاِ َ َ َ َ َ َُ ْ َ َُ ِ

َرسول اهللاِ صىل اهللاُ عليه وسلم قال َ َّ َ ََ َ ُ ََ ْ َِ َ ْمن باع نخال قد أبرت ":َّ ْ َْ َِّ َ َ ُْ َ ً َ فثمرها للبائِع إال أن ي؛َ ُ َْ َ َّ ِ ِ َِ َْ َ ُشرتط املبتاعَ َْ ُْ َ ِ َ ْ". 
 
 

                                                                                       
 .٥/٤٧٠جممع الزوائد للهيثمي   )١(
عن ابن منـده  ٢/١٠١  اإلصابة كتابه، وذكر احلافظ ابن حجر يف٢٣٣ / ٤  البن أيب حاتماجلرح والتعديل  )٢(

، عـن إال روح بـن عبـادة، وقـد رواه مـروان بـن معاويـة وسـلم  مل يقل سمعت النبي صـىل اهللا عليـه":قوله
 "يرفع احلديث:..... عمرو بن عيسى عن أيب نعامة فقال

 .٤/٣٢٣الثقات البن حبان   )٣(
 .٦٦٧١ رقم  لأللباينضعيف اجلامع الصغري  )٤(
 .١/١٣ البن األثري النهاية يف غريب احلديث واألثر  )٥(
، و ك ٢٠٩٠ رقـم ً من باع نخال قد أبرت أو أرضـا مزروعـة أو بإجـارة٩٠صحيح البخاري ك البيوع باب   )٦(

 .٢٥٦٧ً إذا باع نخال قد أبرت رقم ٢الرشوط باب 
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  :تخريج الحديث
 .به بمثله  بن أنس مالك اإلماممن طريق )١(مسلمأخرجه 

 مـن طريـق )٤( ،  و كـذلك مـسلم بـن سـعد مـن طريـق الليـث)٣(ومـسلم،  )٢(وأخرجـه البخـاري
ّاهللا بن عمر العمريعبيد ُِ  ،بـن عمـر وعبيـد اهللا ،الليـث (ثالثتهم ،)٦( ، و من طريق أيوب السختياين)٥(َ

 .بنحوهبه عن نافع ) وأيوب 
  :دراسة رجال اإلسناد

 .رجاله كلهم ثقات -
 

*****  ***** 
 :قال ابن األثري رمحه اهللا

َأبرد(" َْ َ( 
َع اإلبردةَلْقَ ي)٧(َيخِّطبّإن ال":فيه ) س ( ُ اإلبردة "ِْ َ ة معروفـة مـن غلبـة ّلِ ع- بكرس اهلمزة والراء -ِْ

ُ تفرت عن ،الربد والرطوبة ّ َ ْاجلامع، ومهزهتا زائدة، أوردناها ها هنا محال عىل ظاهر لفظهاُ َ")٨(. 
  ) ٦( الحديث رقم 

 : رمحه اهللا)٩(ّميَلْيَّالد اإلمام قال 
 ، ّاينَبْيَّ ، عـن أيب بكـر الـشّيِدَسـَ، حدثنا حممد بن سـليامن األ)١(ّيلِصَْوار امليب بن بّكَعُحدثني ش

و ُه: ٍالَصِ خُْرشَ عِيخِِّطبْ الِيف": نبي صىل اهللا عليه وسلم قالعن سعيد بن جبري ، عن ابن عباس أن ال
                                                                                       

 .١٥٤٣رقم ً من باع نخال عليها ثمر ١٥ صحيح مسلم ك البيوع باب  )١(
  .٢٠٩٢ النخل بأصله رقم  بيع٩٢صحيح البخاري ك البيوع باب   )٢(
 .١٥٤٣رقم ً من باع نخال عليها ثمر ١٥ صحيح مسلم ك البيوع باب  )٣(
 .١٥٤٣رقم ً من باع نخال عليها ثمر ١٥ صحيح مسلم ك البيوع باب  )٤(
ّالعمــري  )٥( ــ: َُ األنــساب . ، هــذه النــسبة إىل عمــر بــن اخلطــاب العــني املهملــة، وفــتح املــيم، وكــرس الــراءّضمب

 .٢٣٩ / ٤ للسمعاين
 .١٥٤٣رقم ً من باع نخال عليها ثمر ١٥ صحيح مسلم ك البيوع باب  )٦(
ّالبطيخ  )٧( بكرس الباء املوحدة وتشديد الطاء املهملة وسكون الياء آخر احلـروف واخلـاء املعجمـة يف آخرهـا، : ِ

ّالبطيخي ": أحدى الفواكه املشهورة، والنسبة إليها  ِ ِّ ُوالبطـيخ بلغـة أهـل ، ٣٦٧ / ١، األنساب للسمعاين "ِ ِّ ِ
ِّالطبيخ، هتذيب اللغة لألزهري : احلجاز ِّ٧/٢٥٣. 

 .١/١٤النهاية يف غريب احلديث واألثر البن األثري   )٨(
  .- ٤٠١٢ رقم ٩/١٦ الضعيفة  السلسلةً نقال عن األلباين يف– ٢/٣٣٦مسند الفردوس   )٩(
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ِ اإلُعَطْقَيَة، وَانَثْ املُلِسْغَي َ، وٌابََرش َ، وٌامَعَط  َاءَ مـُرِّثَكُي ، وَنْطَبْ الُلِسْغَي َ، و)٢(انَنْشُأَ، وٌانَْحيَ رَوُهَة، وَدِرْبْ
 "َةَْرشَبْالي َِّقنُي َ، وَعَامِ اجلُرِّثَكُي َ، وِبْلُّالص

  :تخريج الحديث
 عـن عمـر بـن ،)٤(ّيِدَسـَ عن حممـد بـن سـليامن األ،ار من طريق شعيب بن بّك)٣(ّأخرجه الرافعي

ٍ  مع تقديم وتأخري يف بعض األلفاظ، عن سعيد بن جبري به،)٥(ّيلَُذ عن أيب بكر اهل،الوليد ٍ. 
  :دراسة رجال اإلسناد

ُ ، أبـو جعفـر العـالف الكـّيِدَسـَابن حبيب األ هو :حممد بن سليامن - ِ ثـم امل،ويفّ  ، )٦(ّيـيصِّصّ
، وابـن )٩(ومـسلمة،  )٨(، وثقـه النـسائي هـ٢٤٦ أو  هـ٢٤٥ت  - بالتصغري – )٧("ن ْيَوُ ل"املعروف بـ 

 .)١١( وذكره ابن حبان يف الثقات)١٠(حجر
 .صالح احلديث، صدوق : )١٢(وقال أبو حاتم الرازي

                                                             
ِاملوصيل  )١( ْ ملة، ويف آخرها الالم، هذه النسبة إىل املوصل، وهـي بفتح امليم، وسكون الواو، وكرس الصاد امله: َ

ئمة جلة والفرات، خرج منها مجاعة من العلامء واألِّهنا بني الدمن بالد اجلزيرة، وإنام قيل لبالدها اجلزيرة أل
 .٤٠٧/ ٥األنساب للسمعاين . ّمن كل جنس ويف كل فن

 .٧/٢٣٣رب البن منظور لسان الع. ُهو عبارة عن محض تغسل به األيدي: ُاألشنان  )٢(
 .٣/٣١٥التدوين يف تاريخ قزوين للرافعي   )٣(
ّاألسدي  )٤( َ لف والـسني املهملـة وبعـدها الـدال املهملـة، هـذه النـسبة إىل أسـد وهـو اسـم عـدة مـن بفتح األ: َ

 ١٣٨ / ١ األنساب للسمعاين .القبائل
ل، وهـي قبيلـة يقـال هلـا هـذيل بـن مدركـة بـن ْيّذُهذه النـسبة إىل هـ.بضم اهلاء وفتح الذال املعجمة: ِّيلَُذاهل  )٥(

 .٦٣١ / ٥ األنساب للسمعاين .لياس بن مرض بن نزار بن معد بن عدنانإ
ّاملصييص  )٦( ّ هـذه النـسبة : وىل مـشددةبني الصادين املهملتني، األ، بكرس امليم والياء املنقوطة باثنتني من حتتها: ِ

 .٣١٥ / ٥األنساب للسمعاين . ةَيصِّصهلا املإىل بلدة كبرية عىل ساحل بحر الشام، يقال 
َلوين   )٧(  لـه الفـرس هـذا : فيقـول ، ببغـداد الـدواب يبيع كان ألنه "لوين"بـ  املصيىص سليامن بن حممد لقب :ُ

 "لـوين" ، و يقـول "لـوين"ـو كـان ال يكـره إذا لقـب بـ،  "ينولـ"ـبـ فلقب "فديد" له الفرس هذا "لوين"
 .٢٥/٢٩٩ للمزي هتذيب الكامل. تصغري لون

 .٢٥/٢٩٩، هتذيب الكامل للمزي ٥٣الرمحن  أمحد بن شعيب النسائي ص  تسمية مشايخ أيب عبد  )٨(
 .٩/١٩٩هتذيب التهذيب البن حجر   )٩(
 .٤٣٦تقريب التهذيب البن حجر ص   )١٠(
 .١٠٢-٩/١٠١الثقات البن حبان   )١١(
 .٧/٢٦٨اجلرح والتعديل البن أيب حاتم   )١٢(
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 املطبـوع مـن مـسند الفـردوس والتـي اعتمـد عليهـا األلبـاين هو ثقة، وقد وقع يف: قال الباحث
مل أعرفه، وذكـره مـن مجلـة العلـل التـي :  ولذلك قال األلباين" حممد بن سليامن اآلمدي" :)١(رمحه اهللا
 .مدي، واهللا تعاىل أعلم احلديث، والصواب أنه األسدي ال اآلاّأعل هب

 ، فـإهنام -أصـبغ: واسـمه -بكـر الـشيباين  ، و أيبشعيب بـن بكـار: غري رجال اإلسناد ثقات-
 .ضعيفان
  

  :الحكم على الحديث
 :ًهذا احلديث إسناده ضعيف جدا وفيه علل

 .)٢(" جمهول، وحديثه غري حمفوظ":قال العقييل . أيب بكر الشيباين واسمه أصبغة جهال-
 .)٣(ضعفه األزدي ،وقد  ضعف شعيب بن بكار املوصيل-

 ."باطل"وقال )٥(، واأللباين"موضوع":وقال)٤(شيخ أمحد الغامري ال: فه من العلامء ّوممن ضع
ّو التقي اهلندي، )٦(واحلديث عزاه السيوطي عـن " البطـيخ "  يف كتـاب)٨(اينَقْوَّأليب عمرو الن، )٧(ّ
 ، لذلك قال السخاوي رمحه اهللا  )٩(" وهو األقرب":ًابن عباس موقوفا، قال األلباين

 البطيخ وفضائله كلها باطلةوقد ذكر العلامء أن أحاديث 
 .)١٠(" أحاديث البطيخ وفضائله باطلة":قال املال عيل القاري

 
 
 

                                                                                       
 .٤٠١٢ رقم ١٦/ ٩عيفة لأللباين السلسلة الض  )١(
 .١/١٤٩الضعفاء للعقييل    )٢(
 .٣/٣٧٨ميزان االعتدال للذهبي   )٣(
 .  ٧٧ عىل اجلامع الصغري للغامري املغري  )٤(
 .١٦/ ٩  لأللباينالسلسلة الضعيفة  )٥(
 .٢/١٢٨اجلامع الصغري للسيوطي   )٦(
 .٤٦/ ١٠كنز العامل يف سنن األقوال واألفعال للتقي اهلندي   )٧(
ّاينَقْوالنَّ  )٨(  ْ إحدى مدينتي"انَقْوَ ن" النسبة إىل، هذهبفتح النون وسكون الواو وفتح القاف وبعد األلف نون:  ِ

 .٥/٥٣٧األنساب للسمعاين . طوس نسب إليها مجاعة من العلامء
 .١٧/ ٩السلسلة الضعيفة لأللباين   )٩(
 .٣٣٨ رقم ٩٠املوضوعات الكربى للقاري  ص   )١٠(



 

 - ١٢٥ -

، )٢(ّ ، وابـن القـيم)١(ابن تيمية: وممن نص عىل ضعف مجيع أحاديث البطيخ وما جاء يف فضائلها
 . وغريهم)٧(، واأللباين)٦(، وابن حجر اهليتمي)٥( ، والسمهودي)٤(، والسخاوي)٣(وابن مفلح 

ً حديثا واحدىّاأللباين استثن ّإال أن   :ّا صح يف أكل البطيخ وهوً
ّنكرس حر هذا بـربد هـذا، و : كان يأكل البطيخ بالرطب فيقول  أن النبي صىل اهللا عليه وسلم "

، وهــو  وغـريهم)١٠( واحلميـدي)٩( والرتمــذي)٨( وهـذا احلــديث أخرجـه أبـو داود" هـذاِّرَحــِبـرد هـذا ب
 وقـال " سـنده صـحيح":)١١(حديث حسن غريـب، وقـال ابـن حجـر: ذي صحيح، قال الرتمحديث
 . " إسناد احلميدي صحيح عىل رشط الشيخني":)١٢(األلباين
 

*****  ***** 
 

 :قال ابن األثري رمحه اهللا
َأبرز( " َ ْ َ( 
ّومنه ما خيرج كالذ":فيه) هـ( ُ ُ ْ ِ اإلبريزِبَهَ ُّ أي اخلالص، وهو اإلبريزي أيـضا، واهلمـزة واليـاء"ْ ِْ ِ ِ 
 .)١٣(".زائدتان
 

                                                                                       
 .٣٣/١٥، ٣٢/٢١٣، ٣٢/٢١١جمموع الفتاوى البن تيمية   )١(
 .١٣٠املنار املنيف البن القيم ص   )٢(
 .٢/٣٥٦اآلداب الرشعية البن مفلح   )٣(
 .٢٤٦املقاصد احلسنة للسخاوي ص   )٤(
 .٦٩ رقم ٥٠الغامز عىل اللامز للسمهودي ص   )٥(
 .٢٧٩-٢٧٨أرشف الوسائل لرشح الشامئل البن حجر اهليتمي ص   )٦(
 .٤٠١٢ رقم ٩/١٦، ١٦٧ رقم ١/٣٠٩  لأللباينالسلسلة الضعيفة  )٧(
 .٣٨٣٦ يف اجلمع بني اللونني يف األكل رقم ٤٥سنن أيب داود ك األطعمة باب   )٨(
 .١٨٤٣ ما جاء يف أكل البطيخ بالرطب رقم ٣٦سنن الرتمذي ك األطعمة باب   )٩(
 .٢٥٥ رقم ١/١٢٤مسند احلميدي   )١٠(
 .٩/٤٩٦حجر فتح الباري البن   )١١(
 .٥٧ رقم ١/٨٦السلسلة الصحيحة   )١٢(
 .١/١٤النهاية يف غريب احلديث واألثر البن األثري   )١٣(
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   )٧( الحديث رقم 
 : رمحه اهللا )١(نياُّقال ابن أيب الد
 عـن أيب ،بـن عـامر مْيَلُ عـن سـ،انَدْعِبن م ْريَفُ حدثنا ع،بن نافع مَكَ حدثنا احل،حدثني أبو بكر

 َامَ كـِهِ بـُمَلـْعَ أَوُهـَ وِالءَبْالِم بـُدكَحـَ أُبِّرَجـُيَ اهللا لّإن:  قال رسول اهللا صىل اهللا عليه و سلم :أمامة قال
ْ خيْنَم مُهْنِمَ ف،ِارَّالنِ بُهَبَهَم ذُدكَحَ أُبِّرَُجي َيئّ الـسَنِ مـ اهللاُُاهَّجـَي نِذّ الـَلكَذَ فـ،ِيـزِرْبِ اإلِبَهَّالذَ كُجُرَ  ،ِاتّ
ْ خيْنَم مُهْنِوم ْ خيـْنَم مـُهْنِ ومـ،ِّكَّ الـشَضْعـَ بُّكُشَي يِذّ الَذلكَ ف،َلكَ ذَونُ دِبَهّالذَ كُجُرَ  ِبَهّالـذَ كُجُرَ
 ."َِنتُتْ افِدَي قِذّ الَلكَذَ فِدَوَْساأل

  :تخریج الحدیث
 ) ٤( واحلـاكم، -)٣(ِّيطْوَ وهو أمحد بن عبد الرحيم بن يزيـد احلـ–  عن أيب زيد )٢(الطرباين أخرجه 

 من طريـق )٦( و البيهقي، - ومل خيرجاهصحيح اإلسناد: وقال - )٥(ّيِدَلَ إبراهيم بن اهليثم البمن طريق
أبو بكر، وأبو  ( ثالثتهم ،  -حممد بن سهل التميميوأظنه :  قال البيهقي–ابن أيب الدنيا عن أيب بكر 

 .ٍبه بألفاظ متقاربةعن احلكم بن نافع ) زيد، وإبراهيم بن اهليثم البلدي 
  :دراسة رجال اإلسناد

بـن ا : ويقـال،بـن وهـبا : ويقال، بن عجالن بن احلارث-بالتصغري– ّيَدُص هو :أبو أمامة -
    .)٧( أحد الصحابة الكرام، أبو أمامة مشهور بكنيته،عمرو بن وهب الباهيل

 . فهو ضعيف، املؤذن)٨(ّوهو احلميص ُ غري عفري بن معدان،ثقات  اإلسنادرجال -
                                                                                       

 .٢٧ رقم  البن أيب الدنيااملرض والكفارات  )١(
 .٧٦٩٨ رقم ٨/١٦٦  للطرباين املعجم الكبري  )٢(
ْاحلوطي  )٣(  ،طْوَ هذه النـسبة إىل حـ: قال السمعاينبفتح احلاء والطاء املكسورة املهملتني بينهام الواو الساكنة،: َ

ني حـدث بجبلـة وسـمع احلـديث ّطيْوَ، فإن أكثر احلـ- مدينتان بالشام-وظني أهنا من قرى محص أو جبلة 
 .٢/٢٨٩ للسمعاين  األنساب.بحمص واهللا أعلم

 .٧٨٧٨ ، رقم ٤/٣٥٠  للحاكماملستدرك  )٤(
َالبلدي  )٥(  :يف آخرها الدال املهملـة، هـذه النـسبة إىل موضـعني، أحـدمهابفتح الباء املنقوطة بواحدة والالم و: َ

والثاين منسوب إىل بلد الكرج التي بناها أبو دلـف .... سم بلدة تقارب املوصل يقال هلا بلد احلطب، االبلد
 .٣٨٩ / ١ األنساب للسمعاين "وسامها البلد وأهلها ينتسبون هبذه النسبة

 .٩٩٢٤  ، رقم٧/١٨١  للبيهقيشعب اإليامن  )٦(
 .٤٢٠ / ٣  البن حجراإلصابة يف متييز الصحابة   )٧(
ْنسبة ملدينـة محـص بكرس احلاء وسكون امليم والصاد غري املنقوطة : ِّيصْمِاحل  )٨( بلـدة مـن بـالد الـشام، هبـا قـرب ِ

 مهـر بـن حـيص بـن ْ وسميت محص وحلب بحمص وحلب ابنـي،خالد بن الوليد سيف اهللا ريض اهللا عنه
= 
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  :الحكم على الحديث
ُديث، يْكثـر هو ضعيف احلـ " : الرازي، قال أبو حاتمبن معدان ُ عفريِفْعَ لض؛ٌ ضعيفإسناده

 عن النبي صىل اهللا عليه وسلم باملناكري مـا ال أصـل لـه، ال ، أمامة عن أيب،الرواية عن سليم بن عامر
َيشتغل بروايته ْ ُ")١(. 

 .)٣(، و األلباين)٢ (اهليثمي:  من العلامءهن ضعفّومم
 

*****  ***** 
 

 :قال ابن األثري رمحه اهللا
َأبس(" َ( 
ْيف حديث جبري) س( َ ِبن مطع ُ ْ َجاء رجل إىل قريش من فتح خيرب فقال": م قالُ ْ َ ّإن أهل خيـرب : ُ

ِأرسوا رسول اهللاّ صىل اهللاّ عليه وسلم، ويريدون أن يرسـلوا بـه إىل قومـه ليقتلـوه، فجعـل املـرشكون  ْ ُ َُ
َيؤبسون به العباس ِّ َ َ أي يعري به"ُ َ ُُ ِ يرغمونـه:وقيـل. ّ خيوفونه: وقيل،ّ ْ ُ يغـضبوبه وحيملونـه:وقيـل. ُ  عـىل ُْ

ًأبسته أبسا وأبسته تأبيسا: ْإغالظ القول له، يقال ًْ َ ُ ُْ َّْ ْ َ")٤(. 
   )٨( الحديث رقم 
 .مل أعثر عىل ختريج له: قال الباحث

 
*****  ***** 

 
 
 

                                                             
. ن بني عمليق الهنام بنيا البلدين فنسبا إليهام، واملحدثون من هذه البلدة عـامل ال حيـصونحاب بن مكنف م

 .٢٦٣ / ٢األنساب للسمعاين 
 .٣٦/ ٧اجلرح والتعديل البن أيب حاتم   )١(
 .٢/٢٩١  للهيثميجممع الزوائد  )٢(
 .٤٩٩٥ رقم ٤٩٩/ ١٠  لأللباين الضعيفةالسلسلة  )٣(
 .١٥-١/١٤ واألثر البن األثري النهاية يف غريب احلديث  )٤(
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 :قال ابن األثري رمحه اهللا
 )أبض("

ِأن النبـي صـىل اهللاّ عليـه وسـلم بـال قاءمـا لعلـة بمأبـضيه":فيه ) س ( ْ َ ًَ ِ ِْ َّ َ ُاملـأبض"َ ُاطن الركبـة بـ: ِ
ُ احلبل الذي يشد به رسغ البعري إىل عضده:هاهنا، وهو من اإلباض ُّ َ ِواملأبض مفعل منه، ُ ٌِ ْ ََ ُ أي موضع : ِ

َّإن البول قائام يشفي من تلك العلة: والعرب تقول. اإلباض َ ْْ َ ْ َ ")١(. 
   )٩( الحديث رقم 
 : رمحه اهللا)٢(قال اإلمام احلاكم

ُوقد روي، عن أيب ه ِ َ ْ َ ََ ِ ُ ْ ِريرة العذر عن رسول اَ ُ َ َ َ َْ ُ َْ ْ ْ َّ صىل اهللاَِ ً عليه وسلم يف بوله قائامهللاَُ َ َِ ِ ِ َِ َّ َْ َ َ ِْ َ: 
ــى بــن عبــد ا ــا حيي ــو عمــران موســى بــن ســعيد احلــنظيل، هبمــدان، ثن ِحــدثناه أب ِ ٍ ِ ِْ ُ ْ َ ُ ْ ُ ُ ََ َْ ْ َ َ َ َ ُ َ َْ َ ْ َ ََ َِّ ُّ ْ َ بــن ماهــان هللاََِ َ َ ِ ْ

َّالَكرابييس، ثنا محاد بن غس ََ ُ ْ ُ َّ َ ُّ ِ ِ ُّان اجلعفيْ ُِ ْ ْ ِ، ثنا معن بن عيسى، ثنا مالك بن أنس، عن أيب الزناد)٣(َ ِ َِ َِّ َِ َ ٍ َْ ُ ْ ُ ْ ُ ُْ َ َ ِ، عـن )٤(َ َ
ِاألعرج َ ْ َ َّ، عن أيب هريرة، أن النبي صىل ا)٥(ْ َ ْ َّْ َ َِ َّ َّ َ ََ ُ ِ َ عليه وسلم هللاَُ ََّ ََ ِْ ِبال قائام من جرح كان بمأبضه "َ ِ ِ ِِ ِْ َ َْ َ ٍ ُ ْ ًَ َ َ ".   

ٌهذا حديث صحيح تفرد به محاد بن غسان ورواته كلهم ثقات  ":قال احلاكم َّ ََ ُّ َ َ ٌ َِ ِ ِ ِْ ُ َّ َُّ ُ َ َ ُ ْ ُ َ ٌ َ َُ ُ ََ ِ َ". 
  :تخريج الحديث
عـن محـاد بـن ، )٨( الكرابيـيس)٧(ْمن طريق حييى بن عبد اهللا بن ماهـان اهلمـداين)٦(أخرجه البيهقي

 .به بمثلهغسان اجلعفي 
ُقال اإلمام أمحد ": زاد البيهقي َ ْ َ ُ َ ِ َ ُ رمحه اَ َ ِ َ تعاىل هللاَُ َ ِوقد قيل كانت العرب تستشفى لوجع الـصلب : َ ْ ْ َ َُّ َ َ ُ َ َِ ْ َِ ِ ِ َِ َ َ ْْ َ

ُبالبول قائام ، فلعله كان به إذ ذاك وجع الصلب ، وقد ذكره الشافعى رمحه ا ُ َ ُّ ُ َ َ ُ َ ْ ََ ِ ِ ِ ِ َِ ُّ َ ًَّ َ ََ َ ْ َ ْ َ َّ َ َ َ ْْ ِ َ ِ ِ َ تعاىل بمعنـاه ، وقيـل هللاُِِ ِ َ ُ ْ ََ َ ِ َ َ :
َإنام فع َ َ َّ َل ذلك ألنه مل جيد للقعود مَكانا أو موضعا واِ ً ْ ْ ُ ُِ َ ََ ً ْ َِّ ِ ُِ ْ َ َ َِ َ ْ َ ُ أعلمهللاَُ َ ْ َ".  

                                                                                       
 .١/١٥  البن األثريالنهاية يف غريب احلديث واألثر  )١(
 .٦٠٧ رقم ١٨٢ / ١ للحاكماملستدرك   )٢(
 وهـي جعفـي بـن سـعد بضم اجليم وسكون العني املهملة ويف آخرها الفاء، هذه النسبة إىل القبيلة: عفيُاجل  )٣(

 .٢/٦٧األنساب للسمعاين . العشرية
 .اهللا بن ذكوان القريش عبدهو   )٤(
 .الرمحن بن هرمز األعرج هو عبد  )٥(
 .١٠١ / ١  للبيهقيالسنن الكربى  )٦(
ْبفتح اهلاء وسكون امليم والدال املهملة، هـي منـسوبة إىل مهـ: ّداينَْماهل  )٧( ان، وهـي قبيلـة مـن الـيمن، نزلـت َدَ

 ٦٤٧ / ٥األنساب للسمعاين  ، الكوفة
 ٤٢ / ٥األنساب للسمعاين ، بة إىل بيع الثيابهذه النس: الكرابييس  )٨(
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ِّحدثت عن حممد بن عقيل قال :  ولكن قال)١(ايبّورواه اخلط  حدثني حييى بن عبد اهللا اهلمداين: ُ
 .وذكر احلديث بنفس اإلسناد

 .)٢("ناد تفرد به محاد بن غسان عن معن هبذا اإلس": قال الدارقطني
 

  :دراسة رجال اإلسناد
 :رجاله ثقات غري اثنني

ّ، وضعفه )٤( والكرابييس)٣(وثقه احلاكم، ، يروي عن ابن عيينةّيِفُْع اجلّاينَدَْمان اهلّ محاد بن غس-
 .)٦(ٍواه:  ، وقال الذهبي)٥(الدارقطني

غسان، لذلك د بن ام فلعله مل ينتبه حل، وتوثيق احلاكم فيه تساهل،وتضعيفه أقوى: قال الباحث
 .ان ضعيفّغسحامد بن  وعليه ف)٧(" بل ضعفه الدارقطني":ّتعقبه الذهبي بقوله

ّ حييى بن عبد اهللا بن ماهان الَكرابييس ضعيف- ِ َ. 
  

  :الحكم على الحديث
 :وفيه علتان ضعيف هإسناد

  .هّ ضعف محاد بن غسان اهلمداين اجلعفي، ومدار احلديث عليه فال حيتج به، فكيف بتفرد-
ال :  وقـال)٨( األزدي أبـو الفـتح ضعف تلميذه حييى بن عبد اهللا بن ماهان الكرابيـيس، ضـعفه-
  .ُحيتج به
 
 

                                                                                       
 .١/٢٩معامل السنن للخطايب   )١(
 .٢/٣٥١لسان امليزان البن حجر   )٢(
 " رجاله ثقات" :٦٠٧ رقم ١٨٢ / ١حيث قال عقب حديثه املذكور الذي أخرجه يف املستدرك  )٣(
 . ٢/٣٥١  البن حجرلسان امليزان  )٤(
 .١٧٢٢ رقم ١/١٩٠، واملعني يف الضعفاء للذهبي ٢٣٥ / ١ي الضعفاء واملرتوكني البن اجلوز  )٥(
 .٣٢٥ / ١١  للذهبيتاريخ اإلسالم  )٦(
 .١/١٨٢تلخيص املستدرك املطبوع مع املستدرك   )٧(
 .٦/٢٦٥، ٣/٣٤٣لسان امليزان البن حجر   )٨(
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، )٥(، والـذهبي)٤(، والنـووي)٣(، وابـن عـساكر)٢( ، والبيهقي)١(الدارقطني: وممن ضعفه من العلامء
 .)٦(واأللباين

*****  ***** 
 

 :قال ابن األثري رمحه اهللا
َأبط(" َ( 

ُأما واهللاّ إن أحدكم ليخرج بمسألته من عندي يتأبطها" :  فيه َّ َ َُ َ َْ  )٧(" أي جيعلها حتت إبطه"َ
   )١٠( الحديث رقم 
  : رمحه اهللا)٨(قال اإلمام أمحد

َثنا حييى بن آدمحد ٍثنا أبو بْكرحد ،َ ِ عن األعمش،َ َ ْ ََ ٍ عن أيب صالح،)٩(ِ ِ ٍ عن أيب سـعيد اخلـدري ،)١٠(َ ِ َ
ُقال عمر":قال َ َسول اَ يا ر:ُ ً سمعت فالنا يقول  خري أذكر هللاُِ َ ِك أعطيته دينارينّنأُ ْ َ َْ َِ ُ َْ ٌ لكـن فـالن ": قـال،َ َ ُ ْ ِ َ

ِ وال يثني به،َال يقول ذلك ِ َ ِ لقد أعطيتـه مـا بـني العـرشة إىل املائـة،َ ِ َِ ُْ َ َ َْ ُ ْْ َ ِ إىل املـائتني: أو قـال،َ ْ َ َ ْ أحـدهم ّن إ و،ِ ُ ََ َ
ِسألة فأعطيها إليسألني امل َ ِ ْ ُ ََ َ َ َياه فيخرج هبا متأبطهاْ ُ ِّ ُ َُ َ ُْ ُ َ ٌ وما هي هلم إال نار،ََّ َ َّ ُ قال عمـر"ِ َ َ يـا رسـول ا:ُ ُ َفلـم :  هللاَِ ِ َ
ْتعطيهم ِ ِ ْ ْهنم يأبون إ" : قال؟ُ َ ْ َال أن يسألوين ويأبى اهللا يل البخلإَ ْْ ُ َ َْ َ ْ َ"  

 
 
 

                                                                                       
ِّوأقـره احلـافظ حيـث مل يعقـب عليـه، بـل قـال. ١/٥٦٣  البن حجركام يف فتح الباري  )١( ُ  لـو ": احلـديث عـنّ

  "ّصح
 .١/١٠١السنن الكربى للبيهقي   )٢(
 .٣/١٣٦ً نقال عن عمدة القاري للعيني " جمموع الرغائب يف ذكر أحاديث مالك الغرائب "كتابهيف   )٣(
 .٣/١٦٥رشح مسلم للنووي   )٤(
 .٣/١٣٦عمدة القاري للعيني   )٥(
 .٥٨ رقم ١/٩٦إرواء الغليل لأللباين   )٦(
 .١/١٥يب احلديث واألثر البن األثري النهاية يف غر  )٧(
 .٣/١٦مسند أمحد   )٨(
 .هو سليامن بن مهران   )٩(
 .هو ذكوان السامن  )١٠(
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  :تخريج الحديث

 من طريق )٣( احلاكم و،)٢(حلامين ومن طريق حييى ا، من طريق األسود بن عامر)١( الطربيأخرجه
 عـن أيب بكـر بـن عيـاش )وأمحد بن يونس األسود بن عامر، وحييى احلامين،  (هتمثال، أمحد بن يونس

َ هذا حديث صحيح عىل رشط الشيخني، ومل خي":، زاد احلاكم بنحوهبه َُ َْ َ ٌ ََ ْ ٌ َ َِ ْ َ َّ َِ ِ ِْ ِرجاه هبذه السياقةَ ِ َِ َ ُ َِّ َ ِِّ"  
   زهـري مـن طريـق)٥( أبـو يعـىل وضـع آخـر مـن طريـق عـثامن بـن حممـد، يف مو)٤(أمحـدأخرجـه و 
، عـن  عـن أيب سـعيد اخلـدري، عـن عطيـة، عن األعمش،جريرعن ) زهري وعثامن بن حممد( كالمها

 .ً مرفوعا به بنحوهعمر بن اخلطاب
 عـن أيب ، عـن األعمـش، عن عبـد اهللا بـن بـرش، من طريق معتمر بن سليامن)٦(وأخرجه احلاكم

  .ً عن عمر بن اخلطاب مرفوعا به بنحوه،- وهو ابن عبد اهللا –  عن جابر،سفيان
 وتفـرد بـه  ، عـن أيب سـفيان عنـه ، عـن األعمـش ،د به عبد اهللا بـن بـرشّتفر" : قال الدارقطني

  .)٧("معمر بن سليامن
  

  :دراسة رجال اإلسناد
اط، اسـمه كنيتـه عـىل َّنـ احل، املقـرىء، الكـوىف،ي ِدَسـَبـن عيـاش بـن سـامل األا هـو:  أبو بكـر-
 . هـ، وقيل قبلها بسنة أو سنتني١٩٤، ت )٨(األصح
 
 
 

                                                                                       
 .١/٣هتذيب اآلثار للطربي   )١(
 .١/٣هتذيب اآلثار للطربي   )٢(
 . ١٣٣ رقم ١/٤٦مستدرك احلاكم   )٣(
 .٣/١٦مسند أمحد   )٤(
 .١٣٢٧ رقم ٢/٤٩٠مسند أيب يعىل   )٥(
 .١٣٤ رقم ١/٤٦ احلاكم مستدرك  )٦(
 .٩٨ / ١ للدارقطني أطراف الغرائب واألفراد   )٧(
َقال  )٨( ّالبخاري َ ُِ َقال :َ َإسحاق َ ْ َ أي ابن راهويه– ِ ِسمعت :-ُ َأبا َ ُيقول بكر َ ِاسمي َ ِواحـد وكنيتـي ْ كـام يف رجـال . َ

 .٢/٨٢٩صحيح البخاري للكالباذي 
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ــن معــني،" صــدوق": وزاد )١(وثقــه اإلمــام أمحــد ــا": وزاد)٣( وابــن ســعد،)٢( واب ًصــدوقا عارف ً 
،  " كان خيطىء بعـض اخلطـأ": وزاد)٥(والعجيل  )٤(، وأبو داود" الغلط كثري أنه إال ، العلم و باحلديث
  .)٦(" الثقات "ن حبان ىف وذكره اب

 .رجل صدوق ولكنه ليس بمستقيم احلديث: )٨(، وقال مرةليس بالقوي:  مرة)٧(وقال ابن معني
 مـا : فقـال األحوص أيب و عياش بن بكر أيب عن أيب سألت : )٩(حاتم أيب بن الرمحن عبد قال و
: فقـال ؟ أحفـظ أهيـام عيـاش بـن كرب أبى و رشيك عن أيب ئلُس و: قال، بدأت بأهيام أباىل ال ، أقرهبام
 بـرش بـن اهللا عبـد و ، عيـاش بن بكر أبو : ألبى قلت ،اًكتاب أصح بكر أبا أن غري ، سواء احلفظ ىف مها
  .أوثق و منه أحفظ بكر أبو: قال ؟ يّالرق

 أيب يف عنـدهم هـو و عليـه، يثنـون يمهـد ابن و املبارك ابن و يالثور كان: )١٠(ابن عبد الرب قال
  .ءيش حفظه ىف و ، حديثه ىف هيم أنه إال ، األحوص أيب و رشيك مثل إسحاق
  .حديثه حتملواا و العلم أهل عنه حدث قد و ، باحلافظ يكن مل : )١١(البزار قال و
 عـن سـألته مـا اًحـارض عيـاش بن بكر أبو كان لو : )١٢(سعيد بن حييى عن املدينى بن عيل قال و
  .)١٣(وجهه حّلَك عنده ذكر إذا سعيد بن حييى كان و ، بكر أبى فوق إرسائيل : قال ثم ، ٍشىء

                                                                                       
 .٩/٣٤٩اجلرح والتعديل البن أيب حاتم   )١(
 .١٠١ ص – رواية الدارمي –تاريخ ابن معني   )٢(
 .٦/٣٨٦الطبقات الكربى البن سعد   )٣(
 .٤٧٥ رقم ١/٢٩٨ّسؤالت اآلجري أبا داود   )٤(
 .٤٩٢ص  الثقات للعجيل تاريخ  )٥(
 .٧/٦٦٨الثقات البن حبان   )٦(
 .٣٩ ص -رواية ابن طهامن-من كالم أيب زكريا حييى بن معني يف الرجال  )٧(
 .٢/٦٩ – رواية ابن حمرز –ابن معني تاريخ   )٨(
 .٩/٣٤٩اجلرح والتعديل البن أيب حاتم   )٩(
 .١٢/٣٩هتذيب التهذيب البن حجر   )١٠(
 .١٢/٣٩هتذيب التهذيب البن حجر   )١١(
 .٤/٢٥الكامل يف ضعفاء الرجال البن عدي   )١٢(
ّ أو احلركـات ، وكـل واحـدة من أساليب علامء اجلرح والتعديل يف الكالم عىل الرواة اسـتخدام اإلشـارات  )١٣(

َأن حيرك رأسه، أو يعوج فمه، أو ي: منها هلا داللتها إما عىل تعديل الراوي أو جرحه، مثل  ّ ُ ف وجهه، أو ِْرصّ
ينفض يده وغريها، وما فعله حييى بن سعيد هنا يف كالمه عن أيب بكر بن عياش هـو مـن هـذا البـاب حيـث 
= 
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  .اضطراب حديثه ىف : )١(شيبة بن يعقوب قال و
 مـن مهـا و ، احلديث يف بذاك ليسا عياش ابنا احلسن و بكر أبو : )٢( الدارميسعيد بن عثامن قال

 ىف عيـاش نبـ بكـر أبـا يـضعف نمـري بـن اهللا عبـد بـن حممـد سـمعت: قـال، واألمانـة و الصدق أهل
  .غريه و األعمش يف ضعيف هو: قال ؟ األعمش يف حاله كيف : قلت ،احلديث
 .هيم صدوق:  )٣(يالساج قال و

 وقـد تكلـم ابـن نمـري يف روايتـه عـن األعمـش ، بسبب سوء حفظـه؛ صدوقهو: قال الباحث
 نـصب " يف يلعـي عنه اإلمام الز فيام ذكره اإلمام البخاريىل االختالطإسبه نممن   وّخاصة وضعفها،

 . )٥(ي من الرواة باالختالطمُ بمن ر صاحب االغتباطوعن الزيلعي نقل )٤("الراية
 كـان حييـى القطـان و عـىل بـن ": ، لذلك قـال ابـن حبـانولكن يبدو أنه مل يفحش يف اختالطه 

ِ سـاء حفظـه ، فكـان هيـُربَاملدينى يسيئان الرأى فيه ، و ذلـك أنـه ملـا كـ م ْهَأ و الـو إذا روى ، و اخلطـُمَ
... شيئان ال ينفك عنهام البرش ، فمن كان ال يكثر ذلك منه فال يستحق ترك حديثه بعد تقـدم عدالتـه 

و الـصواب ىف أمــره جمانبـة مــا علــم أنـه أخطــأ فيــه ، و االحتجـاج بــام يرويــه سـواء وافــق الثقــات أو 
 .)٦("خالفهم

 عنـه روى قـد و، كثـرة فيـه حديثـه و ، الناس ةّأجل عن يروى" : فيقول)٧(ويؤكد هذا ابن عدي
 اًحـديث لـه أجـد مل أنى ذلك و ، به بأس ال عنه روى من كل عن رواياته ىف هو و.....مجاعة الكبار من

  ."ضعيف عنه يروى أن إال ؛ثقة عنه روى إذا اًمنكر
  

                                                             
ٌ، وهـذا ظـاهر ٍوسُبـُ يف عٌّرشَكـَت:  هو-٢/٥٧٤  البن منظور بكام يف لسان العر- والكلوح "ح وجههّكل"

 .٥٣٨، وانظر شفاء العليل بألفاظ وقواعد اجلرح والتعديل أليب احلسن السليامين ص يف التجريح
 .١٢/٣٩هتذيب التهذيب البن حجر   )١(
 .٣٣/١٣٣، هتذيب الكامل للمزي ٤/٢٦الكامل يف ضعفاء الرجال البن عدي   )٢(
 . ٣٦ / ١٢   البن حجرالتهذيب هتذيب  )٣(
)١/٤٠٨  )٤ . 
 .٣٨٢ص   )٥(
 .٧/٦٦٨الثقات البن حبان   )٦(
 :فقـال أيب بكـرباهتاممه بوقد وصف الذهبي ابن عدي ، ٣٠-٤/٢٦الكامل يف ضعفاء الرجال البن عدي   )٧(

 .٨/٥٠٧ سري أعالم النبالء "وقد اعتنى أبو أمحد ابن عدي بأمر أيب بكر"
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، وصـفه بـذلك النـسائي  بالتـدليسٌ وهو سليامن بـن مهـران، فإنـه عـىل ثقتـه مـتهم: األعمش-
 .)٢(، وذكره ابن حجر يف املرتبة الثانية من املدلسني)١(نيوالدارقط

ال، حتـى ولـو مل يقـل َصِّ عـىل االتـٌإال أن تدليس األعمش يف هذا احلديث حممول: قال الباحث
 لروايـة املـدلس باالتـصال وإن وردت معنعنـة حكمـوا أخربين أو سمعت، ألن العلامء فيه حدثني أو

ِّلروايـة عمـن أكثـر املـدلس مـن الروايـةإذا كانت تلك ا: ت، منهايف حاال عنـه، ومـن ذلـك مـا ذكـره  ّ
َوهو يدلس وربام دلس عـن ضـعيف وال يـدرى بـه، فمتـى قـال":ترمجة األعمشاحلافظ الذهبي يف  ْ ُ ّّ ّ :

ّتطــرق إليــه احــتامل التــدليس إال يف شــيوخ لــه أكثــر عــنهم ) عــن: ( ومتــى قــالفــال كــالم،) حـدثنا( َ ََّ َ
ّوأيب صـالح الـسامن، فـإن روايتـه عـن هـذا الـصنف ، بـن سـلمةق وائل شقي وأيب ،النخعي كإبراهيم

 .)٣("حممولة عىل االتصال

 .باقي رجال اإلسناد ثقات  -
  :الحكم على الحديث

 بن عبد احلميد الضبي وهـو ثقـة، ولـه شـاهد ُ وقد تابع أبا بكر بن عياش جرير،  حسنإسناده 
ٍهـذا احلـديث لـيس بعلـة  ": لذلك قال احلاكم-لتخريجا يف ا وقد سبق ذكرمه–ًأيضا كام عند احلاكم  ِ َِّ َ َ ْ َِ َ ْ َ َ

ٍحلديث األعمش، عن أيب صالح ِ ِ ِ َِ ِْ ََ َِ َْ َ فإنه شاهد له بإسناد آخر،َْ َْ ٍ َ ِ ِِ ُ َُ ٌَ َِّ َ")٤(. 
 وروايتـه ، ألهنا عن شيخه وهو أبـو صـالح الـسامن،ّ وعنعنة األعمش يف هذا احلديث ال ترض 

 .اهللا تعاىل أعلم، وعنه حممولة عىل االتصال
 

*****  ***** 
 
 
 
 
 

                                                                                       
 .٥٥ رقم ٣٣ البن حجر ص طبقات املدلسني  )١(
 .٥٥ رقم ٣٣طبقات املدلسني البن حجر ص   )٢(
 .٢/٢٢٤ميزان االعتدال للذهبي   )٣(
 .١٣٤ رقم ١/٤٦مستدرك احلاكم   )٤(
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 :قال ابن األثري رمحه اهللا
 )أبل("

َال تبع الثمرة حتى تأمن عليها األبلة":فيه ) س ( ْ ُاألبلة بوزن العهدة ، العاهة واآلفة")١(ُ ُْ َ ُ")٢( 
   )١١( الحديث رقم 
 .مل أعثر عىل ختريج له: قال الباحث

 
*****  ***** 

 
 :قال ابن األثري رمحه اهللا

ًالناس كإبل ٍ مائة ال جتد فيها راحلـة":وفيه) س("  َ ٍ ٍ َ يعنـي أن املـريض املنتجـب مـن النـاس يف "ِ َ ْ ََّ ِ ْ
ّعزة وجوده كالنجيب من اإلبل القوي عىل األمحال واألسفار الذي ال يوجد يف كثري من اإلبل ِ ِ ِ ِ ّ")٣(. 

   )١٢( الحديث رقم 
 : رمحه اهللا)٤(قال اإلمام مسلم

َّحدثني حمم َ ُ ِ َ َّ َبن رافع وعبد ُدَ ٍ ِ ٍبـن محيـد َ ْ َ ٍ واللفـظ ملحمـد،ُ َِّ َ َُ ُ ْ َ قـال عبـد،َّ َأخربنـا :َ َ َ ْ ٍ وقـال ابـن رافـع،َ ِ َ ُ ْ َ َ: 
َحدثنا عبد َ َّ ِالرزاق َ َّ ٌ أخربنا معمر،)٥(َّ َ َ َ َْ َ ْ ِّ عن الزهري،)٦(َ ِْ ْ ُّ ٍ عن سامل،)٧(َ ِ َ ْ َ عن ابن عمر قـال،)٨(َ َ َ َ ُ َِ ْ ُ قـال رسـول اهللاِ :ْ َ َُ َ
َّصىل اهللاُ َ عليه وسلمَ ََّ ََ ِْ ًجتدون الناس كإبل مائة ال جيد الرجل فيها راحلة ":َ َ ُِ ِ ٍ َِ ََّ ُ َُ َ َ َّ ُِ َ َ ٍ َِ ِ َ ِ". 

  :تخريج الحديث
 .تفرد به مسلم دون البخاري

                                                                                       
ِقال الزبيدي  )١( ِاألبلة هكذا ضبطه ابن األثري ، وهو قـول أيب موسـى ، ورأيـت يف حاشـية! ":َّ ِ َِ ْ ُ َ َْ َ ُ ُ َِ َ وهـذا :  النِّهايـة  َُ

ٌوهم ُ والصوابَ ِأبلته بالتحريك :ّ ِ ْ ََّ َ  ٤٢١ / ٢٧  لهتاج العروس من جواهر القاموس. "َ
 .١/١٥النهاية يف غريب احلديث واألثر البن األثري   )٢(
 .١٦ -١/١٥النهاية يف غريب احلديث واألثر البن األثري   )٣(
 مائـة ال جتـد فيهـا راحلـة  قوله صىل اهللا عليه وسلم الناس كإبل٦٠صحيح مسلم ك فضائل الصحابة باب   )٤(

  ٢٥٤٧رقم 
 .هو عبد الرزاق بن مهام الصنعاين  )٥(
 .هو معمر بن راشد  )٦(
 .هو حممد بن مسلم   )٧(
 .هو سامل بن عبد اهللا بن عمر  )٨(



 - ١٣٦ -

  :دراسة رجال اإلسناد
 .ثقات  اإلسناد رجال -

 
*****  ***** 

 
 :قال ابن األثري رمحه اهللا

َلسالم يسمى أبيل األبيلنيكان عيسى عليه ا":ومنه احلديث ) س(" َ : - بـوزن األمـري-ُ األبيل"َّ
ُالراهب، س َي به لتأبله عن النساء وترك غشياهنن، والفعل منه أبل يأبل إبالة إذا تنسك وترهبِّمُ َ َ ُ َ ّ َ َُّّ َ َ ََّ َ ً َ ُ َْ َِ ِ ِ ِ ِْ ِ. 

 :قال الشاعر
َومـــا ســــبح الرهبـــان يف كــــل بلــــدة ْ َُ َ َ َّ َْ ُّ َ َ  

 
ِأبيـــل األبيلــــ  ِ َ املـــسيحَنيَ َبــــن مــــريام ِ ْ ََ  

  :ُويروى 
ـــل األبيليـــني عيـــسى َأبي ِّ ِ ِ َبـــن مـــريام َ ْ ََ  

 
  )١(عـــــىل النـــــسب                        

   
   )١٣( الحديث رقم 
 . لهٍمل أعثر عىل ختريج: قال الباحث

 
*****  ***** 

 
 :قال ابن األثري رمحه اهللا

ِفألف اهللاّ بني السحاب فأب":ويف حديث االستسقاء ) س (" ُ َ َّ ً أي مطرنـا وابـال، وهـو املطـر "َلناَ ِ َ ْ ُِ
َّالكثري القطر، واهلمزة فيه بدل من الواو، مثل أكد ووكد َّ ِ ْ َ. 

َفألف اهللاّ بني السحاب فوبلتنا": وقد جاء يف بعض الروايات ْ َ َ َ  .)٢(" جاء به عىل األصل"َ
 
 

                                                                                       
 .١/١٦النهاية يف غريب احلديث واألثر البن األثري   )١(
 .١/١٦النهاية يف غريب احلديث واألثر البن األثري   )٢(



 

 - ١٣٧ -

   )١٤( الحديث رقم 
َفألف اهللاّ بني السحاب فأبلن" :الرواية األوىل*  ِ ُ َ َّ   "اَ

  :تخريج الرواية األولى
 . لهٍمل أعثر عىل ختريج: قال الباحث

 
َفألف اهللاّ بني السحاب فوبلتنا" :الرواية الثانية *  ْ َ َ َ َ" 

 :رمحه اهللا )١(قال اإلمام أمحد
ْحدثنا هب َ حمُ بنُاجّجَحدثنا حو:  قال،)٢(ٌزَ  : قـال،)٣(ٍ عـن ثابـت،ريةُِغ املُامن بنْيَلُثنا سّ حد: قاال،دّمُ

 ُضْعـَ بَالَ قـِْذ إ،ُبُطـْم خيّلَسـَه وْيـلَ ع اهللاُّىلَ صـ اهللاَِولُسـَرَة وَعُمُ اجلَمْوَ يَِْربِن املَْدنِ عٌدِاعَقَ لِّين إ:ٌقال أنس
َايشَ املوِتَكَلَ ه،ُرَطَ املَِسبُ ح اهللاَِولُسَا رَ ي:ِدِجْ املسِلْهَأ  ِهْيـَدَ يَعَفَرَ ف:-ٌسَنَ أَالَ ق-،اَينِقْسَ يْنَ أ اهللاَُعْ اد،ِ
  اهللاَُفَّلَأَفـ :ِهِيثـِدَ حِ يفُاجَّجـَ حَالَ ق-،ٍابَحَ سْنِ مِءَامَّ السِى يفَرَا أَمَو ، َمَّلَسَ وِهْيَلَ ع اهللاُّىلَ صاهللاِ ُولُسَر
ُ هتَيدِدَّ الشَلُجُّ الرُتْيَأَى رَّتَ حاًعْبَا سَنْتَلَبَوَ فِابَحَّ السَْنيَب  ،اًعْبَا سـَنـْرِطُمَ ف:َالَ قـ-ُهَلـْهَ أَِيتْأَ يْنَ أُسهْفُ نُهُّمَ
ْم خيَّلَسـَ وِهْيـَلَ ع اهللاَُّىلَ ص اهللاُِولُسَ رَجَرَخَو  ، اهللاَِولُسـَا رَ يـ:ِدِجْسَ املـِلْهـَ أُضْعـَ بَالَ قـِْذ إ،ةَلـِبُْق املُبُطـَ
َ الَا وَنـْيَالَوَ حّمُهـّالل" :َالَقـَ فِهْيـَدَ يَعَفـَرَف :َالَقـ ،اَّنـَا عَهَعَفْرَ يْنَ أ اهللاَُعْ اد،ُارَفّس الَِسبُ ح،ُوتُيُبْ الِتَمّدََهت
  ."ُرَطْمُ نَالَا وَنَلْوَا حَ مُرِطْمُ يٍيلِلِْك إِا يفَّنَأَى كَّتَ ح،اَْهنِا مَوسنُؤُ رَقْوَا فَ م)٤(َرَّوَقَتَ ف: َالَ ق"اَنْيَلَع

  :الرواية الثانيةتخريج 
 عـن هاشـم بـن )٦(بـن محيـد  عبـدن حممـد، و حجـاج بـ عن هبز بن أسـد و)٥( اإلمام أمحدأخرجه

َّ من طريق أيب ظفر عبد السالم بن مطهر )٧(، والطحاويالقاسم   َ َ حجـاج   و ،هبز بن أسـد (أربعتهم، َُ
ٍ مـع اخـتالف يـسري،بـهعـن سـليامن بـن املغـرية ) َّ وأبو ظفر ابن مطهر ، وهاشم بن القاسم،بن حممد ٍ 

ٍوتقديم وتأخري يف بعض األلفاظ، وقال َفوألنا ": أمحد يف رواية املسندٍ ْ َ َ ْفوبلتنا" بدل "َ َ َ َ َ".   

                                                                                       
 .٤٦٧ رقم ١٢٨ ص - رواية ابنه صالح–ئل اإلمام أمحد مسا  )١(
ّابن أسد العميهو   )٢( ِّ َ. 
 .ناينُ الب بن أسلمهو ثابت  )٣(
 .٤/١٢٠ واألثر البن األثري النهاية يف غريب احلديث. ًا مستديرةًأي تقطع وتفرق فرق: ّفتقور السحاب  )٤(
 .٣/١٩٤مسند أمحد   )٥(
 .١٢٨٢بن محيد رقم  مسند عبد  )٦(
 ١٧٤٧ رقم ١/٣٢٢  للطحاويرشح معاين اآلثار  )٧(



 - ١٣٨ -

ّ أيضا من طريق عيل)١(وأخرجه الطحاوي  ، عن محيد الطويـل، عن إسامعيل بن جعفر، بن معبدً
 .ًعن أنس ريض اهللا عنه مرفوعا بنحوه

 
  :رجال اإلسناددراسة 

 .رجاله كلهم ثقات -
  :الحكم على الحديث

 "اَنْتَلَبَوَف ":  دون قوله)٢(صحيحنيصله يف ال، واحلديث أ صحيح إسناده
 

*****  ***** 
 

 :قال ابن األثري رمحه اهللا
َ هو بوزن حبىل - )٣("ُأبىل"ر ْكِوفيه ذ " ْ ْبني سليم  موضع بأرض-ُ َ  بعث إليـه ، بني مكة واملدينة،ُ

 .)٤("ًرسول اهللاّ صىل اهللاّ عليه وسلم قوما
   )١٥( الحديث رقم 
 . لهٍعثر عىل ختريجمل أ: قال الباحث

 
*****  ***** 

 
 

                                                                                       
 ١٧٤٩ رقم ١/٣٢٣  للطحاويرشح معاين اآلثار  )١(
 الـدعاء يف ٢، صـحيح مـسلم ك صـالة االستـسقاء بـاب ٩٣٣ رقـم ٣٥صحيح البخـاري ك اجلمعـة بـاب   )٢(

 .٨٩٧االستسقاء رقم 
َ متيض من املدينـة مـصعدا إىل :ومكاهنا. ُبالضم ثم السكون والقرص بوزن حبىل: بىلُ أ":قال ياقوت احلموي  )٣(

ُمكة فتميل إىل واد يقال له عريفطان معن ليس له ماء وال مرعى وحذاه جباذ يقال هلا أبىل فيها مياه منها بئر  َ َ ُ
ِمعونة وذو صاعدة وذو مجاجم أو محاحم والوسباء وهذه لبني سليم، وهي ق ُ ، نان متصلة بعضها إىل بعـضَ

بنـي سـليم وهـو يومنـذ ببئـر معونـة بجـرف  َهللا صىل اهللا عليه وسلم قبل أرضوعن الزهري بعث رسول ا
 .٤٣ / ١  للحموي  معجم البلدان"ُأبىل، وأبىل بني األرحضية وقران كذا ضبطه أبو نعيم

 .١/١٦النهاية يف غريب احلديث واألثر البن األثري   )٤(



 

 - ١٣٩ -

 :قال ابن األثري رمحه اهللا
َأبن( " َ( 
ْف جمْيف وص) هـ( ُالتـؤبن فيـه احلـرم":لس رسول اهللاّ صـىل اهللاّ عليـه وسـلم َ َ ُ ُ َ ْ َ أي ال يـذكرن )١("ُ ْْ َ ُ

ِبقبيح، كان يصان جملسه عن رفث ا َ ُيقال أبنـت الرجـل آبنـه. لقولَ َُ ِْ ُ وآبنـهُ َ إذا رميتـه بُُ ِخلـة سـوء، فهـو ْ َّ َ
ُ، وهو مأخوذ من األبن وهي العقد تكون يف القيس تفسدها وتعاب هبا)٢(ٌنوُمأب ُ ُ ُِ ِ ِْ َِّ ُ َِ ُ")٣(. 

   )١٦( الحديث رقم 
 : رمحه اهللا)٤( قال اإلمام ابن سعد

َ أخربنا مج،هديَّأخربنا مالك بن إسامعيل أبو غسان الن  ،)٦(ِّيلْجـِ بن عبد الـرمحن الع)٥(ع بن عمرْيُ
 خـايل هنـد بـن أيب ُتْلَأَ سـ: قـالّ بن عـيلِنَ عن احلس، أليب هالة التميميٍبنا عن ، بمكةٌثني رجلّحد
ا َهـْنِ مِ يلَفِصَ يْي أنِهَتْشَ وأنا أ، رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلمِةَيْلِا عن حًافَّ وكان وص،ّيِيمِمَّالة التَه
ُألَْألَتَ يـ،)٧(ًامَخـْفُ مًامْخَ فَمَّلَسَ وِهْيَلَ ع اهللاُّىلَ صهللاِ اُولُسَ رَانَ ك: فقال،ِِه بُقَّلَعَتَا أًئْيَش  ِرَمـَقْ الَؤُلـَْألَ تُهُهـْجَ وَ
 : وذكر احلديث بطوله ثم قال"...ِرْدَبْ الَةَلْيَل

ْ جمْنَ عُهُتْلَأَسَ ف:َالَق" ْ جيَ الَمَّلَسَ وِهْيَلَ ع اهللاَُّىلَ ص اهللاُِولُسَ رَانَ ك:َالَقَ ف،ِهِِسلَ  َىلَ عِّال إُومُقَ يَالَ وُِسلَ
َ األُنِّطَوُي َال، ٍرْكِذ َاهنـَيطِ إْنَى عـَْهنَيَ و،َنِاكَمْ  ،ُسِلـْْجَ املِهِى بـَهـَنتْ اُثْيـَ حَسَلـَ ج؛ٍمْوَ قـَِىلى إَهـَنتْا اَِذإَ و،اِ

                                                                                       
ً عليه وسلم ، وهو حديث مليئ جدا بالغريب، ٌهو جزء من حديث هند بن أيب هالة يف صفة النبي صىل اهللا  )١( ٌ

ّ هـ بكتـاب مـستقل رشح فيـه غريبـه، ذكـره ابـن خـري اإلشـبييل يف ٣٢٨وقد أفرده أبو بكر ابن األنباري ت  ٍّ
، وقـد عقـد القـايض ٥٤ ص ، كام سبق بيانه يف الدراسة هلـذه الرسـالة١٦٦فهرسة ما رواه عن شيوخه ص 

ًاحلـديث فـصال كـامال يف تفـسري غريبـه ومـشكله، كـام يف الـشفا بتعريـف عياض رمحه اهللا بعد أن ذكر هـذا  ً
، وتكلم عن بعـض غريبـه البيهقـي أثنـاء روايتـه للحـديث، ١/١٦١حقوق املصطفى صىل اهللا عليه وسلم 

 . عند روايته هلذا احلديث٣/١٥١٨وكذلك فعل اإلمام اآلجري يف الرشيعة له 
 .٣/١٥٢٥انظر الرشيعة لآلجري   )٢(
 ١/١٧لنهاية يف غريب احلديث واألثر البن األثري ا  )٣(
 .٤٢٤-١/٤٢٢الطبقات الكربى البن سعد   )٤(
 ُعمري: ومنهم من يقول   )٥(
ّالعجيل  )٦( ِ يم بن صعب بـن عـيل بـن ُبن جلا " بني عجل "هذه النسبة إىل ، بكرس العني املهملة، وسكون اجليم: ِْ

 األنـساب. ديلـة بـن أسـد بـن ربيعـة بـن نـزارَ بـن جّمـيْعُدىص بـن ْفـَب بـن أنِْبكر بن وائل بن قاسط بن ه
 .١٦٠ /٤ للسمعاين

ّقال اآلجري  )٧( أي عظمنـاه : أتينـا فالنـا ففخمنـاه: فخـم بـني الفخامـة،  ويقـال:  ، يقـال ً معظـامًمعناه عظـيام: ُ
 .١٥١٨ / ٣  له الرشيعة.ورفعنا من شأنه



 - ١٤٠ -

ْ حيَ ال،ِِهيبِصَِن بِِهائَسَلُ جّلُي كِطْعُ ي،َِكلَِذ بُرُمْأَيَو  ْوَ أُهَسَالـَ جْنَ مـ،ُهْنـِ مِهْيـَلَم عَرْكـَا أًدَأحـ َّنَ أُهُيـسِلَ جُبَسَ
ْ ملًةَاجَ حُهَلَأَ سْنَمَ و، ُفِرصْنُ املَوُ هَونُكَى يّ حت،)١(ُهَرَابَ صٍةَاجَ حِ يفُهَمَاوَق َ هبِّال إُهّردَ يَ  َنِ مـٍورُسْيـَِم بْوَ أ،اِ
ُ هلَارَصَ فُهَقُلُ وخهَطْسَه بْنِاس مّع النَسِ وْدَ ق،ِلْوَقْال َ احلِوا يفُارَصَ و،اًبَم أَ ْ جم،اءَوَ سـُهَدْنـِ عِّقْ ْ جمُهُسِلـَ  ُسِلـَ
ــُح ــَحَ و،ٍمْل ــَمَأَ و،ٍْربَصــَ و،ٍاءَي ــْرُ تَ ال،ٍةَان ــهِ فُعَف َ األِي ــَالَو، ُاتَوْصــْ ــهِ فُنَبْؤُ ت ــْنُ وال ت،ُمُرْ احلــِي ــَلتَى فَث  )٢(هُات

 ويـؤثرون ، ويرمحون فيـه الـصغري،كبري يوقرون فيه ال، متواضعني،بالتقوى  يتفاضلون فيه،متعادلني
 ." وحيفظون أو حيوطون الغريب،ذا احلاجة

 
  :تخريج الحديث

ــق ســفيان بــن وكيــع ابــن حبــان– عــن ســفيان بــن وكيــع )٣(الرتمــذي أخرجــه  و ،)٤( ومــن طري
 ،مـن طريـق مالـك بـن إسـامعيل )٩( والبيهقـي،)٨(واحلـاكم،  )٧( والعقييل،)٦(الطرباين ، و -)٥(األصفهاين

 ،مالـك بـن إسـامعيل  و،سفيان بن وكيـع (ثالثتهم من طريق سعيد بن محاد األنصاري، )١٠(البيهقيو
ْعن مجيع بن عمر بن عبدالرمحن العجيل ) وسعيد بن محاد األنصاري  َ  .به بألفاظ متقاربةُ

 
 
 
 
 
 

                                                                                       
 .١٦٤ / ١  لقايض عياضحقوق املصطفى الشفا بتعريف .أي حبس نفسه عىل ما يريد صاحبه  )١(
 لقـايض  الشفا بتعريف حقوق املـصطفى. أي مل تكن فيه فلتة وإن كانت من أحد سرتت،أي ال يتحدث هبا  )٢(

 .١٦٤ / ١ عياض
 .٣٣٧رقم   للرتمذيالشامئل املحمدية  )٣(
 .٢/١٤٥الثقات البن حبان   )٤(
 .١٧ رقم ١١٠/ ١شيخ أخالق النبي صىل اهللا عليه وسلم وآدابه أليب ال  )٥(
 .٤١٤ رقم ٢٢/١٥٥  للطربايناملعجم الكبري  )٦(
 .٣/٩٣٤الضعفاء للعقييل   )٧(
 .٦٧٧٤ رقم ٣/٦٤٠املستدرك للحاكم   )٨(
 .٧/٤١، السنن الكربى له ١/٢٨٦دالئل النبوة للبيهقي   )٩(
 .٧/٤١ه ، السنن الكربى ل١٤١٣ رقم ٣/٤٦٧  شعب اإليامن له ،١/٢٨٦ للبيهقيدالئل النبوة  )١٠(



 

 - ١٤١ -

  :دراسة رجال اإلسناد
 زرارة بـن النبـاش :قـال وي،م أيب هالـة النبـاش بـن زرارةْواسـواسـمه هنـد، : ٌابن أليب هالـة -
، )٢( وهو خال احلسن واحلسني،)١( ربيب النبي صىل اهللا عليه وسلم، وأمه خدجية بنت خويلدالتميمي

 .)٤(، وذكره ابن حجر يف عداد الصحابة الكرام)٣(شهد يوم اجلمل مع عيل بن أيب طالبُاست
لــه البخــاري يف ٌ روى عنــه قــوم جمهولــون، فــام ذنــب هــذا حتــى أدخ":قــال أبــو حــاتم الــرازي

ّحيول من هناك: فسمعت أيب يقول": قال ابن أيب حاتم،)٥("الضعفاء ُ")٦( . 
يف وقد نظرت يف كالم البخاري الذي ذكره أبو حاتم، فلم أجد ما يدل عىل طعنه : قال الباحث

 روى ،هند بن أيب هالة وكان وصافا للنبي صىل اهللا عليـه وسـلم ":ٍهند مبارشة، وهذا نص البخاري
 .)٧( " ويتكلمون يف إسناده،ّه احلسن بن عيلعن

 ،ا للنبي صىل اهللا عليه وسلمًافّ هند بن أيب هالة وكان وص":وذكره مثله يف التاريخ الكبري فقال
 .)٨( "تكلم يف حديثه ُ ي،روى عنه احلسن بن عىل

يـف وقـد ْ، ال الطعـن يف هنـد بـن أيب هالـة؛ كوهذا يعني أن الطعن واجلرح إنام يف اإلسـناد كلـه
 .ّ علة احلديث يف الرواة عنهّأنّفتبني ، ثبتت صحبته

 وتريب يف بيت النبوة، وكـان ربيـب النبـي صـىل ،أن هند بن أيب هالة صحايب جليل: واخلالصة 
 .اهللا عليه وسلم

 
، وهـو خمتلـف )٩(ُ من بني متيم من ولد أيب هالة زوج خدجية يكنى أبا عبـد اهللاهو:  بمكة رجل-

 . من الطبقة السادسة،)١١(يزيد بن عمر: ، وقيل )١٠( يزيد بن عمرو :يف اسمه فقيل
                                                                                       

 .٦٣ / ١١  البن حجرهتذيب التهذيب  )١(
 .٧٤/ ٩حتفة األرشاف للمزي   )٢(
 .٥٥٧/ ٦اإلصابة يف متييز الصحابة البن حجر   )٣(
 .٥٥٧/ ٦اإلصابة يف متييز الصحابة البن حجر   )٤(
 .٩/١١٦اجلرح والتعديل البن أيب حاتم   )٥(
 .٩/١١٦اجلرح والتعديل البن أيب حاتم   )٦(
 .٣٩٢ رقم ١١٨ء الصغري للبخاري ص الضعفا  )٧(
 .٢٨٥٥ رقم ٨/٢٤٠التاريخ الكبري للبخاري   )٨(
 ٣/٩٣٤ للعقييل الضعفاء " يزيد بن عمر التميمي ":ًبينت رواية للعقييل يف الضعفاء أن اسمه   )٩(
 .٦٥٤تقريب التهذيب البن حجر   )١٠(
 .٦/١٤٣اجلرح والتعديل البن أيب حاتم   )١١(



 - ١٤٢ -

 .)١(ذكره ابن حبان يف الثقات 
 .جمهول : )٣(وابن حجر،  )٢(وقال أبو حاتم

ّأما إذا تعارض توثيق ابن حبان بتجهيل أيب حاتم الرازي ملن وثقـه، فمـن ":قال اإلمام العراقي
ّعرف حال الراوي بالثقة مقدم عىل من جهل ّ حاله، ألن من عرف معه زيـادة علـم، لكـن ابـن حبـان ّ ِ
 .)٤("ٌمنسوب إىل التساهل يف التصحيح والتوثيق

 .ر ابن حبان له يف الثقات تساهل منه رمحه اهللاْكِهو جمهول، وذ: قال الباحث
 .)٥(ٌجممع عىل ضعفه: ُ مجيع بن عمر العجيل-

                                                                                       
 .٧/٦٢٦ن الثقات البن حبا  )١(
 .٢٨١/ ٩اجلرح والتعديل البن أيب حاتم   )٢(
 .٦٥٤تقريب التهذيب البن حجر   )٣(
 .١٣٧أجوبة احلافظ العراقي عىل أسئلة تلميذه احلافظ ابن حجر العسقالين ص   )٤(

يل  يف كتابه التنك يف الثقات إىل مخسة أقسام فقال ابن حبانّ وقد قسم اإلمام املعلمي الرواة الذين أخرج هلم
٦٧-٦٦/ ١: 

 :والتحقيق أن توثيقه عىل درجات "  
 .كان متقنًا، أو مستقيم احلديث، أو نحو ذلك: ّأن يرصح به كأن يقول: األوىل  
 .أن يكون الرجل من شيوخه الذين جالسهم وخربهم: الثانية  
 .ث كثريةُأن يكون من املعروفني بكثرة احلديث بحيث يعلم أن ابن حبان وقف له عىل أحادي: الثالثة  
 .أن يظهر من سياق كالمه أنه قد عرف الرجل معرفة جيدة: الرابعة  
 .لكذما دون : اخلامسة  
ٍفاألوىل ال تقل عن توثيق غريه مـن األئمـة، بـل لعلهـا أثبـت مـن توثيـق كثـري مـنهم، والثانيـة قريـب منهـا،    ّ

  " أعلموالثالثة مقبولة، والرابعة صاحلة، واخلامسة ال يؤمن فيها اخللل، واهللا
ّهذا تفصيل دقيق يدل عىل معرف املؤلف رمحـه اهللا ومتكنـه يف  ":وقد علق األلباين رمحه اهللا عىل كالمه فقال   ٌٌ

ّاجلرح والتعديل، وهو مما مل أره لغريه، غري أنه قد ثبت لدي باملامرسة أن من كان منهم من الدرجة اخلامـسة 
ُفهو عىل الغالب جمهول ال يعرف، ويشهد بذلك ص ّنيع احلفاظ كالذهبي وابن حجر وغريمها من املحققني، ٌ

ًفإهنم نادرا ما يعتمدون عىل توثيق ابن حبان وحده ممكن كان يف هذه الدرجة ، بل التي قبلها أحيانا ً" 
 واهتمـه بوضـع احلـديث، ثـم ذكـره يف ١/٢١٨ يف أمره ابن حبان فمرة ذكـره يف املجـروحني اضطربقد و  )٥(

يكون ثقة وهو متهم بوضع احلـديث حتـى إن برهـان الـدين احللبـي ذكـره فـيمن ، وكيف ٤/١١٥الثقات 
، وانظـر للفائـدة كتـاب ٢٠١ّ الكشف احلثيث عمن رمي بوضع احلديث "ُرمي بوضع احلديث كام يف كتابه

 للدكتور مبـارك "الرواة الذين ترجم له ابن حبان يف املجروحني وأعادهم يف الثقات مجع ودراسة وحتليل"
 .١٣ رقم ٥٠اجري ص سيف اهل
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 .باقي رجال اإلسناد ثقات -
  :الحكم على الحديث

 :وفيه علل ،ً جداٌ ضعيفإسناده
َ ضعف مجيع بن عمر العجيل- وقـال  )١(" أخـشى أن يكـون كـذابا":فه أبو داود وقالّ فقد ضع،ُ
ــضا ــصفة موضــوعاربأخــشى أن يكــون خــ":ًأي ًه يف ال ــسق،  )٢("ِّ ــاه بعــضهم بالف ــن)٣(ورم ــال اب   ، وق
، وذكـر ابـن عـدي أنـه ً فال حيتج بتفرده مطلقا)٥(، ومدار هذا احلديث عليه)٤("ضعيف رافيض":حجر
ُف جلميع هذا إال حديثني، وذكر هذا احلديث، و احلـديث اآلخـر عـن احلـسن بـن عـيل بمنـام ِرْعَال ي
 " ابن أليب هالة":، وكذلك شيخ شيخهُشيخ مجيع وهو أبو عبد اهللا التميمي جهالة - .)٦(رآه

 
 :ًوللحديث طريق أخرى ولكنها أيضا ضعيفة

ُ من طريق مجيع بن عمر عن يزيد بن عمـر عـن أبيـه عـن )٨(العقييل، و )٧(أخرجها ابن أيب عاصم
 .سألت خايل هند بن أيب هالة، وذكر احلديث: احلسن بن عيل قال

 
 يزيد بن عمر التميمي عن أبيـه ، عـن احلـسن بـن عـيل ، وال ":، قال العقييل  وإسناده ضعيف 

يزيد بن عمـر : سمعت البخاري ، يقول : حدثني آدم بن موسى قال . يتابعه إال من هو دونه أو مثله 
  .)٩("عن أبيه ، عن احلسن بن عيل ، يف حديثه نظر ، التميمي 

                                                                                       
 .٢/١١١هتذيب التهذيب البن حجر   )١(
 .١٢/١٠٥تاريخ اإلسالم للذهبي   )٢(
 .٥/١٢٣هتذيب الكامل للمزي   )٣(
 .٩٥تقريب التهذيب البن حجر   )٤(
 .٥/١٢٣  له هتذيب الكامل" وهو معروف هبذا احلديث، وهذا احلديث معروف به":قال املزي   )٥(
 .٢/١٦٧ال البن عدي الكامل يف ضعفاء الرج  )٦(
 .١٢٣٢ رقم ٢/٤٣٨اآلحاد واملثاين البن أيب عاصم   )٧(
 .٤/١٤٩٨الضعفاء للعقييل   )٨(
 .١٤٩٨/ ٤ للعقييلالضعفاء   )٩(
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 . أي الطريق األوىل هي املحفوظة)١(" وحديث أيب غسان أوىل":ثم قال العقييل
 :ن ضعفه من العلامءّوعليه فاحلديث ضعيف ، ومم

ٌ إسـناد لـيس لـه يف القلـب ":بـان قـال ابـن ح، وقـال)٢(" ويتكلمون يف إسـناده":البخاري وقال
 يف ":، وقـال ابـن حجـر)٤("ُوقد روي من غري هذا الوجـه بأسـانيد فيهـا لـني":ُ وقال العقييل ،)٣("وقع

 )٥("ُحديثه من ال يعرف
 

*****  ***** 
 

 :قال ابن األثري رمحه اهللا
ْأنه هنى عن الشعر إذا أبنت فيه النساء":ومنه احلديث ) هـ(" َ ِّ ُ ِّ")٦(. 
   )١٧( لحديث رقم ا

  رمحه اهللا)٧(قال اإلمام الطحاوي
ٍحدثنا سليامن بن شعيب ْ َ ُْ ُ ََ ٍثنا حييى بن حسانحد قال ،ُ َّ ُّثنا إبـراهيم بـن سـليامن التيمـيحـد قال ،َ َ ُ ُ َِ ْ ْ َّْ َ َ ِ، 

ٍعن جمالد بن سعيد ِ ِ َِ َ ِّ عن الشعبي قال،ُ ِ ْ ِ كنا جلوسا بفناء الَكعبة:َّ َِ ْ ُْ ُِ َ ِ ُ أحسبه قال،ً ُ َْ ِ مع أنـاس مـن أصـحاب :َ َ ْ َ ٍ َُ
َ فَكانوا يتناشدون األشعار، صىل اهللا عليه وسلمهللاِرسول ا َ َْ ََ َ َُ َ َ فوقف بنا عبـد ا،َُ َِ َ ِ بـن الـزبريهللاََِ ْ َ  يف : فقـال،ُّ

َحرم وحول الَكعبة يتناشدون األشعار ََ َ َ ْ ْ َ َ َْ ََ َ ْ َُ ََ ِ ٌ فقـال رجـل مـنهم!!ٍ ُ ِبـن الـزبريا يـا :َ ْ َ َ إن رسـول ا:ُّ َُّ  صـىل اهللا هللاَِ
َإنام هنى عن الشعر الذي إذاعليه وسلم  ِ ْ ِّ ْأبنت  ََّ َ ِّ ُفيه النساء وتُ ُِّ ُ فيه األمواتىزدرَ َ ْ َ. 

 
  :تخريج الحديث
ِّ املـؤدب بـه،  إبراهيم بن سـليامن عن أيب إسامعيل، إبراهيم بن نرص طريق من)١(أخرجه البيهقي

ّ وبذر فيه األموال":إال أنه قال  "ى فيه األمواتُ وتزدر":َ بدل "ُ
                                                                                       

 .٤/١٤٩٩الضعفاء للعقييل   )١(
 .٣٩٢ رقم ١١٨ ص للبخاريالضعفاء الصغري   )٢(
 .٢/١٤٥الثقات البن حبان   )٣(
 ٩٣٤ / ٣  للعقييل الضعفاء   )٤(
 .١١/٩٣هتذيب التهذيب البن حجر   )٥(
 .١/١٧النهاية يف غريب احلديث واألثر البن األثري   )٦(
 .٤/٢٩٧رشح معاين اآلثار للطحاوي   )٧(



 

 - ١٤٥ -

 
 

  :دراسة رجال اإلسناد
– بِّاملــؤد إســامعيل أبــو ، البغــدادى رزيــن ابــن ، )٢(إســامعيل: قيــل و ، ســليامن بــن إبــراهيم -

 . من الطبقة التاسعة، )األشعرى اهللا عبيد أبى آل مؤدب ( -مشهور بكنيته
 .)٥(س به بأس لي": وقال مرة)٤(" صحيح الكتاب كتبت عنه": مرةوزاد، )٣(ابن معنيوثقه 

 .)٩(وذكره ابن حبان يف الثقات،  )٨(والدارقطني،  )٧(العجيل، و  )٦(ووثقه أبو داود
، وقال ابـن ا ًكان صدوق : )١٢(ِابن خراشو قال ليس به بأس، : )١١( والنسائي)١٠(وقال اإلمام أمحد

 .صدوق يغرب: )١٣(حجر
ضـعيف، إال أن ابـن هو : ال أنه ق، عن ابن معني،َوروى ابن عدي بسنده عن معاوية بن صالح

 ي و مل أجد ىف ضعفه إال ما حكـاه معاويـة عـن حييـى ، و هـو عنـد":توهني هذا بقولهِعدي أشار إىل 
 عىل أنه من ّ تدل،ٌ ليس كام رواه معاوية عن حييى ، و له أحاديث كثرية غرائب حسان،حسن احلديث

 .)١٤("كتب حديثه ُأهل الصدق ، و هو ممن ي
ّقة وإن كان يغرب، و كالم النقـاد يـدلهو ث: قال الباحث ِ بـول حديثـه، إال مـا كـان مـن َل عـىل قُ

ّ مع أنه قد ثبت عنه خالفـه يف توثيقـه، وأشـار ابـن عـدي إىل - إن ثبت عنه ذلك–تضعيف ابن معني  َُ
                                                             

 .١٠/٢٤٣السنن الكربى للبيهقي   )١(
 .٦/١٥أفاده ابن حبان يف الثقات   )٢(
 .١٥٧ ص - رواية عثامن الدارمي–تاريخ ابن معني   )٣(
 .٢/١٠٠مزي هتذيب الكامل لل  )٤(
 .٨٨ص  من كالم أيب زكريا ابن معني يف الرجال  )٥(
 .٢/١٠٠هتذيب الكامل للمزي   )٦(
 .٥٢ الثقات للعجيل ص تاريخ  )٧(
 .٢/١٠٠هتذيب الكامل للمزي   )٨(
 .١٥-٦/١٤الثقات البن حبان   )٩(
 .٢/١٠٠هتذيب الكامل للمزي   )١٠(
 .٢/١٠٠هتذيب الكامل للمزي    )١١(
 .٢/١٠٠للمزي هتذيب الكامل   )١٢(
 .٩٠تقريب التهذيب البن حجر  ص   )١٣(
 .١/٢٥٠ بن عديالكامل يف ضعفاء الرجال ال  )١٤(



 - ١٤٦ -

ُّأن غرائبه حسان تدل عىل أنه من أهل الصدق، ومعنى هذا ٌ ُ أن حديثه الذي يغـرب فيـه هـو حـديث :ِ
  .)١(اقي حديثه صحيحن، وبَسَح

 . هـ١٤٤ُ جمالد بن سعيد بن عمري اهلمداين ، أبو عمرو الكويف ت -
 وممن نص عىل اختالطـه عبـدالرمحن بـن ة ضبطه واختالطهّ بسبب قل، النقاد عىل ضعفهمجاهري

ّ، ومل يعدلـه إال النـسائي فقـال مـرة ثقـة، وقـال مـرة لـيس  )٢(مهدي وحييى بن سعيد القطـان وغريمهـا
 .)٥(.ُحيتمل حديثه لصدقه:  وقال حممد بن املثنى)٤(صدوق: ، وقال البخاري) ٣(ويبالق

 وعـن غـري جـابر مـن ، و جمالـد لـه عـن الـشعبي عـن جـابر أحاديـث صـاحلة":وقال ابن عدي
 ومجلة ما يرويه عن الشعبي وقد رواه عن غري الشعبي ولكن أكثـر روايتـه ،الصحابة أحاديث صاحلة

 )٦("ري حمفوظعنه وعامة ما يرويه غ

ّأنه تكلم فيه ، إال ضعيف هو:قال الباحث ُ ّبسبب اختالطه، فرد حديثه بسبب االختالطّ ُ. 
 . باقي رجال اإلسناد ثقات-

  :الحكم على الحديث
ِإسناده ضـعيف والعلـة فيـه جمالـد بـن سـعيد ُ، وال يعـرف   وهـو خمـتلط ومـدار احلـديث عليـه،ُ

ّده، ومن كانت هذه حاله فإنه يرد حديثه قبل االختالط أم بعَعِمَسَالراوي عنه أ ُ. 
 

*****  ***** 
 
 
 
 
 
 

                                                                                       
 .١/٨٨حترير تقريب التهذيب لبشار عواد وشعيب األرنؤوط : وانظر   )١(
 . ١/٥٠٦ ، الكواكب النريات البن الكيال ٢٢٣-٢٧/٢٢٢هتذيب الكامل للمزي   )٢(
 .٢٢٣/ ٢٧هتذيب الكامل للمزي   )٣(
 .١٠/٤١هتذيب التهذيب البن حجر   )٤(
 .١٠/٤١هتذيب التهذيب البن حجر   )٥(
 .٦/٤٢٣الكامل يف ضعفاء الرجال البن عدي   )٦(
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 :قال ابن األثري رمحه اهللا
ـــ(" ــك) ه ــه حــديث اإلف ــو" :)١(ومن ــاس أبن ــيل يف أن ــريوا ع ُأش َ ََ َُ َّ ــيلاَُ ْ أه ــا"َ ــن. أي اهتموه ُواألب ْ َ: 
 .)٢("التهمة

   )١٨( الحديث رقم 
 :رمحه اهللا )٣( قال اإلمام  البخاري

ُوقال أب ََ َ َو أسامةَ َ َ ِ عن هشام،)٤(ُ َ ِ ْ َبن عروة َ َ ْ َ قال،ُ ِ أخربين أيب:َ َ َِ َ َ َ عن عائشة،ْ َ ِ َ ْ قالت،َْ َ ِ ملا ذكـر مـن شـأين :َ ْ َ ْ ِ َِ ُ ََّ
َالذي ذكر ِ ُِ ِ وما علمت به،َّ ِ ُ َْ َِ ً قام رسول اهللاِ صىل اهللاُ عليه وسـلم يف خطيبـا،َ َ ْ َِ َِ َّ َ َ ُ َ َِ َّ َ ُ ََ َ فتـشهد،َّ ََّ َ َ فحمـد اهللاَ و،َ ََ ِ َأثنـى َ ْ َ

ُعليه بام هو أهله َ ُْ َْ َُ َ ِ ِ َ ثم قال،َ َ ِأما بعد أشريوا عيل يف أناس أبنوا أهيل ":َُّ ْ َ َ ْ ََ َ ُ َ َُ ٍُ َ ِ َّ َُ ِ ْيم اهللاِ ما علمت عىل أهـيل مـن أَ و،َّ ِْ ِ ْ َ َ َ ُ َْ َ ُِ
ٍسوء ُّ وأبنوهم بمن واهللاِ ما علمت عليه من سوء قط،ُ َ ٍَ ُ ْ َ َ ْْ ْ َ ْ َ َِ ِ َ ُ َِ ِ ُ ُ ِ وال يدخل بيت،َ ْ َ َ َُ َُ ٌي قط إال وأنا حارضْ ِ َ ََ َ َّ ُّ ُ وال غبت ،َِ ْ َِ َ

ِيف سفر إال غاب معي َ ََ َ َّ َِ ٍ  .ثم ذكر حديث اإلفك الطويل  "ِ
  :تخريج الحديث

ّ من طريق يونس بن يزيد األييل ومعمر بـن راشـد )٥(مسلمأخرجه  ِ ْ ٍ والـسياق ملعمـر–َ َ ْ كالمهـا  -ِ
 ، وعلقمة بن وقـاص، وعروة بن الزبري،بّأخربين سعيد بن املسي:  قالّزهري عن ال)يونس ومعمر(

 عن حديث عائشة زوج النبي صـىل اهللا عليـه وسـلم حـني ،وعبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتبة بن مسعود
ً مما قالوا، وكلهم حدثني طائفة من حـديثهاّما قالوا، فربأها اهللاقال هلا أهل اإلفك   وبعـضهم أوعـى ،ّ
ّ وعيـت عـن كـل واحـد مـنهم احلـديث الـذي حـدثني، ًبـت اقتـصاصا، وقـدْ وأث،حلديثها من بعـض ْ َ

                                                                                       
 ،َّوألمهية هذا احلديث قام بعـض أهـل العلـم بـإفراد ه بالتـصنيف والتـأليف، وبلـغ عـددها ثامنيـة مؤلفـات  )١(

 ٦٥-٦٤التــصنيف ليوســف بــن حممــد العتيــق ص  بالتعريــف بــام أفــرد مــن األحاديـث: انظرهـا يف كتــاب
  .٥٣رقم

 ١/١٧النهاية يف غريب احلديث واألثر البن األثري   )٢(
إن الذين حيبون أن تـشيع الفاحـشة يف الـذين آمنـوا هلـم عـذاب  ( ١١صحيح البخاري كتاب التفسري باب   )٣(

 ٤٧٥٧ رقم )أليم يف الدنيا واآلخرة واهللا يعلم وأنتم ال تعلمون
 أبو أسامة ثقة، كان أعلم النـاس بـأمور النـاس وأخبـار أهـل الكوفـة، مـا كـان ":ل اإلمام أمحد بن حنبل قا  )٤(

 .٩/٢٧٨ سري أعالم النبالء للذهبي "أرواه عن هشام بن عروة
 ٢٧٧٠ يف حديث اإلفك وقبول توبة القاذف رقم ١٠ك التوبة باب مسلم صحيح   )٥(
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ًوبعض حديثهم يصدق بعضا، ذكروا أن عائشة ريض اهللا عنها  بلفظ قريب منـه، ثم ذكر احلديث.... ّ
 .وفيه قصة

 
  :دراسة رجال اإلسناد

 ،ام القرشى األسدى ، أبو املنذر ، و قيل أبو عبد اهللا املـدنىّ هشام بن عروة بن الزبري بن العو-
ِ هـ، متفق عىل توثيقه إال أنه اهتم بأمرين١٤٦ أو ١٤٥ت  ُّ: 

 .التدليس: األوىل
كـان هـشام بـن : سـمعت حييـى بـن سـعيد يقـول :  قال عيل بن املديني":قال أبو زرعة العراقي

 رسول اهللا صـىل اهللا عليـه وسـلم بـني ّريُما خ:  عن عائشة ريض اهللا عنها قالت ،عروة حيدث عن أبيه
مـا خـري : أخـربين أيب عـن عائـشة قالـت :  احلديث ، فلام سألته ، قال.....ًب بيده شيئا وما رض،اثنني

رسول اهللا بني أمرين ، مل أسمع من أيب إال هذا والباقي مل أسمعه إنام هو عن الزهري، رواه احلاكم يف 
 .)٢(" عن ابن املديني)١(علومه

  إال بعدما صـارءنكر عليه يشُ ثقة مل يثبت: )٣(قال يعقوب بن شيبة ":أبو زرعة العراقي ثم قال 
ًأن هـشاما )٥(فأنكر ذلك عليه أهل بلده ، والـذي يـروي، فإنه انبسط يف الرواية عن أبيه،  )٤(إىل العراق

                                                                                       
 .٣٤٠معرفة علوم احلديث للحاكم ص  )١(
 ٦٧ رقم ٦٨املدلسني أليب زرعة العراقي ص   )٢(
 .١٦/٦١ تاريخ بغداد وروايته أخرجها اخلطيب البغدادي يف  )٣(
 كام وقـع ،ُ يف حديث العراقيني عن هشام أوهام حتتمل" :٦/٤٦قال الذهبي رمحه اهللا يف سري أعالم النبالء   )٤(

 أثناء حديثه عن تغـري هـشام ٢/٦٠٥  وقال ابن رجب يف رشح علل الرتمذي"يف حديثهم عن معمر أوهام
 حديثه باملدينة أحسن من حديثه بالعراق وربام جاء عنه بعض االختالف وال يكاد يكون االختالف عنه ":

: ًبمفحش ، يسند احلديث أحيانا ويوصله أخرى ،ال أنه يقلب إسناده كأنه عىل ما تذكر من حفظـه ، يقـول 
 ، إذا  ويقول عن أبيه عن عائـشة عـن النبـي عائشة عن النبي  ويقول عن أبيه عن عن أبيه عن النبي 

 هـ . ا"أتقنه أسنده وإذا هابه أرسله كذا قال يعقوب ين شيبة 
ّولعل الصواب إن شاء  ) والذي يروي( رفعت فوزي بلفظ . كذا يف طبعة كتاب املدلسني للعراقي حتقيق د  )٥(

تـاريخ (بـدليل أن هـذه الروايـة أخرجهـا اخلطيـب يف ،  أي الذي يراه يعقوب بـن شـيبة ) والذي نرى( اهللا
والـذي نـرى أن : قال جـدي ( بن أمحد بن يعقوب عن جده يعقوب وفيه  من طريق حممد )١٦/٦١بغداد  
ّ، وكذا نقله العالمة املعلمي يف التنكيل  )ًهشاما  ."نرى " بلفظ١/٥١٧ّ
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تسهل ألهل العراق أنه كان ال حيدث عن أبيه إال بام سمعه منه فكـان تـسهله أنـه أرسـل عـن أبيـه ممـا 
 . )١("كان يسمعه من غري أبيه عن أبيه

ًقال أبو زرعة العراقي معلقا ّإال أن اإلمـام العالئـي .)٢( " وهـذا رصيـح يف نـسبته إىل التـدليس":ّ ّ
ْمل  و،ًسا نظرِّ بمجرد هذا مدلٍل هشامْعَ ويف ج":نازع يف هذا وقال  . )٣(" من وصفه بهَرَ أَ

 مـن مراتـب ، وذكـره يف املرتبـة األوىل)٤(ّربـام دلـس:  بـل قـال،هـذا ِ مل يرتضٍ ابن حجروكذلك
 .)٥(َاملدلسني الذي ندر منهم التدليس، واغتفر األئمة تدليسهم

 .االختالط:الثانية 
ّإال أن الذهبي رمحـه اهللا رد هـذا بقـوة، ،  رمحه اهللا)٦(بن القطاناوممن رماه باالختالط أبو احلسن  ّ ّ ّ

 أنـه هـو وسـهيل بـن  وال عربة بام قاله احلافظ أبو احلسن بن القطان مـن،ً الرجل حجة مطلقا":وقال
ّص حـدة ذهنـهُ وتـنق،ُربَ حفظـه إذا كـّفإن احلـافظ قـد يتغـري، اّأيب صالح اختلطا وتغري  فلـيس هـو يف ،ِ

ً أحد بمعصوم من السهو والنسيان، وما هـذا التغـري بـضار أصـال ّمَوما ث، شيخوخته ، كهو يف شبييته ٍ
ٌقطوع بـه ، وحديثـه حمـتج بـه يف املوطـأ  وهشام فلم خيتلط قط ، هذا أمر م، االختالطّوإنام الذي يرض

ً، فـأرين إمامـا مـن الكبـار )٧( قول مـردود مـرذول"إنه اختلط"والصحاح والسنن ، فقول ابن القطان 
 ومالـك ، واألوزاعـي، وكـذلك معمـر،وة له أوهامْرّ من اخلطأ والوهم ، فهذا شعبة وهو يف الذَمِلَس

 . )٨("رمحة اهللا عليهم
ً متعقبقال العالئيو   بـل هـو حجـة ،وهـذا القـول ال عـربة بـه، لعـدم املتـابع لـه": ا ابن القطـانّ

 .)٩(" فهو من القسم الذي مل يؤثر فيه يشء من ذلك؛ًمطلقا، وإن كان وقع يشء ما
ً ومل نر له يف ذلك سلفا":لذلك قال احلافظ ابن حجر بعد أن نقل كالم ابن القطان َ")١٠( . 

                                                                                       
 .٦٧ رقم ٦٨املدلسني أليب زرعة العراقي ص   )١(
 .٦٧ رقم ٦٨ني أليب زرعة العراقي ص املدلس  )٢(
 .١١١جامع التحصيل للعالئي ص   )٣(
 .٥٧٣تقريب التهذيب البن حجر   )٤(
 .٣٠ رقم ٢٦طبقات املدلسني البن حجر ص   )٥(
 .٥/٥٠٤بيان الوهم واإلهيام يف كتاب األحكام البن القطان   )٦(
 . ٣٠٢-٤/٣٠١ من كتابه ميزان االعتدال  عروةنًوللذهبي فيه أيضا كالم شديد نقله يف ترمجة هشام ب  )٧(
ِّ، وانظر كالما نفيسا للمعلمي رمحه اهللا يف كتابه التنكيل ٦/٣٥ي سري أعالم النبالء للذهب  )٨( َ ُ ً ً١/٥١٧. 
 .٤٣ رقم ١٢٦املختلطني للعالئي ص   )٩(
 .١١/٥١  البن حجرهتذيب التهذيب  )١٠(
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 . نسبة التدليس واالختالط إليه كام سبقّهو ثقة ، وضعف األئمة: قال الباحث
 . باقي رجال اإلسناد ثقات، وأبو أسامة هو محاد بن أسامة-
  
  

  :الحكم على الحديث
ً وقد رواه البخاري معلقـا بـصيغة اجلـزم، إسناده صحيح،هذا احلديث  : فقـال)١(وصـله أمحـد وّ

 )٢(ديث،وكذلك وصـله مـسلم وذكر احل" عن عائشة قالت، عن أبيه، حدثنا هشام،حدثنا أبو أسامة"
  .  كالمها عن أيب أسامة به،بن العالء  وحممد، بن أيب شيبة من طريق أيب بكر

بـن الربيـع  حـدثنا محيـد "ّيِرْبـَرَ عـن الف)٣(ِيلْمَتُْس وقع يف رواية امل":قال احلافظ ابن حجر: تنبيه
 بـل هـو ،ولـيس كـذلك، بـن الربيـع   عـن محيـدُهَلَصَ وّاين أن البخاريَمْر فظن الَك"حدثنا أبو أسامة 

ّ فال يغرت بهٌ فاحشٌخطأ ُ")٤(.  
*****  ***** 

 
  :قال ابن األثري رمحه اهللا

ُما كنا نأب": ومنه حديث أيب سعيد " ْ ٍنه برقيةَ َ ْ ُ ُ ُ أي ما كنا نعلم أنه يرقى فنعيبه بذلك"ُ َ ََ َ ْ")٥(. 
   )١٩( الحديث رقم 

 : رمحه اهللا)٦(قال اإلمام البخاري
َّمد بن املثنىحدثني حم َ ٌ حدثنا وهب،ُْ ٌ حدثنا هشام،)٧(َْ َ ٍ عن حممد،)٨(ِ َّ َ ٍ عن معبد،)١(ُ َ ْ ٍ عن أيب سعيد ،)٢(َ ِ َ
ِّاخلدري قال ُِ ْ ٍا يف مسري لناّكن ":ْ ِ َ فنزلنـا،َ َ َْ ٌ فجـاءت جاريـة فقالـت،َ َ ِ َ َْ َ ٌ إن سـيد احلـي سـليم:َ َ ِّ ِّ َِ َْ َ َّ َوإن نفرنـا ، )٣( ِ ََ َ َّ ِ َ

                                                                                       
 .٢٦٦-٤/٢٦٥ تغليق التعليق البن حجر، وانظر ٦/٥٩مسند أمحد   )١(
 .٢٧٧٠ يف حديث اإلفك وقبول توبة القاذف رقم ١٠صحيح مسلم ك التوبة باب   )٢(
 البلخـي داود بـن امحـد بـن إبـراهيم بـن امحـد بـن إبـراهيم إسـحاق أبوّهو اإلمام املحدث الرحال الصادق   )٣(

 .١٦/٤٩٢ هـ، سري أعالم النبالء للذهبي ٣٦٣ت  الفربري عن الصحيح راوي املستميل
 .١٠/٤٤٥  البن حجرفتح الباري  )٤(
 .١/١٧النهاية يف غريب احلديث واألثر البن األثري   )٥(
 .٥٠٠٧ فضل فاحتة الكتاب رقم ٩صحيح البخاري  ك فضائل القرآن باب   )٦(
 .هو وهب بن جرير بن حازم  )٧(
 .هو هشام بن حسان  )٨(
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ٌنفرنا غيب  ْ ََ َ ْفهل من،ََ ِ ْ َ ٍكم راقَ َ ْ ٍ فقام معها رجل ما كنا نأبنـه برقيـة؟ُ َ ُ َ َ َْ ٌ َِ ُ ُ ُ َُ ْ َ َ ُ فرقـاه،َ َ َ َ فـربأ،َ َ َ ً فـأمر لـه بثالثـني شـاة ،َ َ ََ ِ َ َ ِ َ َ َ
َوسقانا لبنا فلام رجع قلنا له ًْ ُ َ ََ َ َ ََ ً أكنت حتسن رقية:ََ َْ ُ ُ ِ ْ ُ َ ْ ُ ِ كنت ترقي: أو؟َ ْ َ َ ْ ِ ال ما رقيـت إال بـأم الكتـاب: قال؟ُ َ ُِ ْ َِّ ْ َُ ِ َ، 

ْقل َ ال حتدثوا شيئا حتى نأيت أو نسأل النبي صىل اهللا عليه وسلم:َناُ َ ِ ْْ َ ََ ُ ِ ْ ُ ِّ فلام قدمنا املدينة ذكرناه للنبي صىل ،َ ْ ِْ َّ َ َ َِ ِ ُِ َ َ َ ََْ
ٍ وما كان يدريه أهنا رقية اقسموا وارضبوا يل بسهم":اهللا عليه وسلم فقال ْْ َ ُ َ ُ ُِ ُ َِ ِ ِْ ٌ ْ ِ ْ".  

  :تخريج الحديث 
 عـن عبـد الـوارث بـن ،ّيِرَقـِْن وهو عبد اهللا بن عمرو املٍا عن أيب معمرًعليقت )٤(أخرجه البخاري

ِّحدثنا حممد بن سريين حدثني معبد بن سريين عن أيب سعيد اخلدري هبذا: سعيد قال ُ َ َ ْ َِ ْ ُْ ٍ ِ ِ َِ َِ ِ)٥(. 
هـشام بـن  عـن كالمها،  يزيد بن هارونومن طريق وهب بن جرير بن حازم )٦(مسلموأخرجه 

 .ثلهبه بمحسان 
  :دراسة رجال اإلسناد

، واألخ األكرب ملحمد بـن سـريين، مالك بن أنس موىل ، البرصى األنصارى معبد بن سريين -
 .)٩( وذكره ابن حبان يف الثقات)٨( وابن حجر)٧(وثقه ابن سعد هـ، ١٠٠ت 

ُتعرف وتنكر:)١٠(وقال ابن معني ِ ُ َُ ِ ْ. 

                                                             
 .هو ابن سريين  )١(
 .هو ابن سريين  )٢(
يـل للفـالة ِ كـام ق، بالسالمةً تفاؤالًام إنام سمي سلي: وقيل، لدغته: يقال سلمته احلية أي،غديّاللهو : ّالسليم  )٣(

 .٣٩٦ / ٢  البن األثري النهاية يف غريب احلديث . املهلكة مفازة
 .٥٠٠٧ فضل فاحتة الكتاب رقم ٩صحيح البخاري  ك فضائل القرآن باب   )٤(
 ومـن معبـد ، التـرصيح بالتحـديث مـن حممـد بـن سـريين هلـشام أراد هبـذا التعليـق":قال احلافظ ابن حجر  )٥(

وقد وصله اإلسامعييل من طريـق حممـد بـن ، فإنه يف اإلسناد الذي ساقه أوال بالعنعنة يف املوضعني ، ملحمد 
 .١١/٢٣٥  فتح الباري له" عن أيب معمر كذلك ،حييى الذهيل

 .٢٢٠١لقرآن واألذكار  رقم  جواز أخذ األجرة عىل الرقية با٢٣صحيح مسلم ك  باب   )٦(
 .٢٠٦/ ٧الطبقات الكربى البن سعد   )٧(
 .٥٣٩تقريب التهذيب البن حجر ص   )٨(
 .٥/٤٣٢الثقات البن حبان   )٩(
 .٦/٤٦٤ميزان االعتدال للذهبي   )١٠(
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ُ تعـرف و"، وقـول ابـن معـنيٌهو ثقـة: قال الباحث ِ ْ ُتنكـرَ ِ أنـه يـأيت مـرة باملنـاكري ومـرة :  معنـاه"ُ
ّ ليس رصحيا يف التجريح، وإنام يدل عىل أن للراوي أحاديث مستقيمة ، وأحاديـث ، وهذا)١(باملشاهري ً
 .ُتنكر عليه

 . باقي رجال اإلسناد كلهم ثقات-
  
  

*****  ***** 
 :قال ابن األثري رمحه اهللا

ُهذا إبان نج":ويف حديث املبعث ) س(" َُّ ً أي وقت ظهوره، والنون أصلية فيكون فعـاال"ِومهُ َّ ِ ،
َّوقيل هي زائدة، وهو فعالن من أب اليشء إذا هتيأ للذهاب َّ َْ  .)٢("وقد تكرر ذكره يف احلديث. ِ

  ) ٢٠ (الحديث رقم 
 : رمحه اهللا)٣( قال اإلمام الطرباين

 ّثنا عـمحد ،ائيّ الطْنيَكُّسبن حييى أبو ال ثنا زكرياحد ،بن محاد الرببري بن موسى حدثنا حممد
َه محِّ عـن جـد،ٍنْصِبـن حـ رْحـَأبيه ز ِّرضَبـن مـ ةَوْرُ حـدثني عـ: قـال،بَهـْنِبـن م دْيـُ  حـدث : قـال،س َّ

ْخم  :املطلب قالت   عبد)٤(ةَِد وكانت ل؛بن هاشم بنت أيب صيفي ةَقْيَقُه رّ عن أم،بن نوفل مةَرَ
َحمَون أُنَ سٍشْيَرُ عىل قْتَعَابَتَت" ْلرض اِلتْ  ؛)٦(مة ِّّوَهـُ أو مّمُهـّل فبينا أنا راقـدة ال، العظم)٥(تّقَدَأَ و،َعَّ

وهـذا  ،تكم أيامهّ قد أظل،معرش قريش إن هذا النبي املبعوث: ل يقول ِحَ يرصخ بصوت صٌإذا هاتف
 ،اًامَسُ ج،)٤(اًامَظُ ع،)٣(اً منكم وسيطً أال فانظروا رجال،بْصَ واخل)٢(اَيَ باحل)١(ًهالّ فحي،أبان نجومه

                                                                                       
 .١/٣٥٠تدريب الراوي للسيوطي   )١(
 .١/١٧النهاية يف غريب احلديث واألثر البن األثري   )٢(
، وقد رشح غريبه ابـن األثـري يف ٢٠٨٨، الدعاء للطرباين رقم ٦٦١ رقم ٢٤/٢٥٩ري للطرباين املعجم الكب  )٣(

 .، وسأنقل كالمه يف تفسري غريب هذا احلديث بإذن اهللا ٧/١٢٥أسد الغابة 
َلدة  )٤(  .٧/١٢٥أسد الغابة البن األثري . أي عىل سنّه: ِ
 .٧/١٢٥ الغابة البن األثري أسد. أرقت بالراء: ًأي جعلته ضعيفا من اجلهد، وروي  )٥(
ُأول " :، وقد بني الثعالبي رمحه اهللا مراتب النـوم فقـال٧/١٢٥أسد الغابة البن األثري . ّأول النوم: التهويم  )٦( َّ َ

وم النُّعاس ُالنَّ َ وم :ْ ْ وهو أن حيتاج اإلنسان إىل النَ َ َُ َْ ْْ َ َ َ ثم الوسن، ُ ََّ ِ وهو ثقل النُّعـاس:ُ َ ن، ِ ِ ثـم الرتَّ ْ ََّ َ وهـو خمالطـة :ُيـقُ َ َ ُ
َالنُّعاس العني ْ َ ُ ثم الَكرى والغمض، ِ ْ َ َُّ َ ائم واليقظان: ُ ِوهو أن يُكون اإلنسان بني النَّ َِ ْ ِ ُ َ َْ َ َ ُ ثم التغفيـق، ُ ِ ْ َّ َّ ـوم :ُ ُ وهـو النَّ ْ

ْوأنت تسمع كالم القوم َ َ َ َْ َ َ َ ُثـم اإلغفـاء، ْ َّ ـوم اخلفيـف:ُْ ِ وهـو النَّ َ ْ َُ ِثـم التهـويم والغـ، ُ ُ َِّ ْ َّ ُرار والتهجـاعُ َ ْ َّ ُ ـوم :َ ُ وهـو النَّ ْ َ ُ
= 
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ة ّنُ وسـ،م عليـهِ يكظـٌخـر العـرنني لـه ف)٧( أشم،نْيّ سهل اخلد، األهداب)٦(فطْوَ أ،)٥(ًاّض أبيض ب
وا مـن ّسَ وليمـ، مـن املـاء)٨(واّنُ فليـش، رجـلٍنْ وليهبط إليه من كل بطـ،ص هو وولدهُ فيخل،هيدي إليه
 ،م مـا شـئتمُتْثـُ فغ،ن القـومّ وليـؤم؛الرجل ُعْثم ليد، )٩(ٍسْيَبُوا أبا قُقْ ثم لري،تلموا الركنْ وليس،الطيب
ِّدل َ و،ديْلِ جّرَ واقشع،ً اهللا مذعورةَمِلَ عُتْحَفأصب  ونمـت يف شـعاب ، واقتصصت رؤياي،قيلَ ع)١٠(َهُ
 ،جـاالت قـريشِ وتناهـت إليـه ر،هذا شيبة احلمد:  إال قالّ فواحلرمة واحلرم ما بقي هبا أبطحي،مكة

 واصـطفوا ،سْيَبـُوا أبـا قَ ثـم ارتقـ، واسـتلموا الـركن،واُّ ومـس،واّفـشن، ٌوهبط إليه من كل بطن رجل
املطلب ومعه رسول اهللا صـىل اهللا   قام عبد، حتى إذا استووا بذروة اجلبل،حوله ما يبلغ سعيهم مهلة

 أنـت ، وكاشـف الكربـة،ةّ اخللـّ سـادّاللهم: ه فقال ي فرفع يد،)١١(َبِرَ أو ك،عَفْ قد أيٌعليه و سلم غالم
ك يـشكون إليـك ِمـَرَ ح)١٢(ِاتَرِذَعـِماؤك ب إ وهذه عبداؤك و، لَّ غري مبخٌمسؤول و، مَّلَعُم غري مِّلَعُم
 مـا ، الكعبـةّ فـورب،اًتعـا مرًقغـد اللهـم فـأمطرن علينـا غيثـا م،)١٤( اخلف والظلفِتَبَهْذَأ،  )١٣(مُهَتَنَس

                                                             
ُالقليل ِ ُثم الرقاد، َ َ ُُّ وم الطويل:َّ ُ وهو النَّ ِ َّ ُ ْ ُثم اهلجود واهلجوع واهلبوغ، َ ُ ُ ُ ُُ ُ ُ َّ وم الغـرق:ُ ُ وهو النَّ َ ُ ْ َ ُثـم التـسبيخ، ُ ِ ْ ََّّ  وهـو :ُ

وم ِأشد النَّ ْ ُّ َ  .٦٠٧فقه اللغة له ص . "َ
ًحيهال  )١( : ٌ وهي كلمة اسـتدعاء فيهـا حـث":، وقال ابن حجر٧/١٢٥ البن األثري أسد الغابة. كلمة تعجيل: ّ

 .٧/٣٩٩فتح الباري له "أي هلموا مرسعني
 .٧/١٢٥أسد الغابة البن األثري . ًاملطر، أي أتاكم املطر واخلصب عاجال: احليا بالقرص  )٢(
 .٧/١٢٥أسد الغابة البن األثري . النسيب: الوسيط  )٣(
 . ٧/١٢٥أسد الغابة البن األثري . ُ، أبلغ من العظيم، وكذلك اجلسام أبلغ من اجلسيمبضم العني: ُالعظام  )٤(
 .٧/١٢٥أسد الغابة البن األثري . الرقيق البرشة: ّالبض  )٥(
 .٧/١٢٥أسد الغابة البن األثري . الطويل: األوطف  )٦(
 .٧/١٢٥أسد الغابة البن األثري . املرتفع: األشم  )٧(
 .٧/١٢٥أسد الغابة البن األثري . فليغتسلوا:  فليصبوا، ومعناه:بالسني والشني أي  )٨(
ٍأبو قبيس  )٩( ْ معجـم البلـدان . بلفظ التصغري، كأنـه تـصغري قـبس النـار، وهـو اسـم اجلبـل املـرشف عـىل مكـة: ُ

 .١/٨٠للحموي 
ِوالدله ذهاب الفؤاد من هم أو نحوه كام يدله عقل اإلنسان  )١٠( ُ َ ُ َُ َْ ََّ ٍّ َ  .٤٨٨ / ١٣ ن منظور الب لسان العرب.ُ
َأي قرب   )١١( ُ  .٧/١٢٥أسد الغابة البن األثري . َ
 .٧/١٢٥أسد الغابة البن األثري . األفنية : العذرات   )١٢(
 .٧/١٢٥أسد الغابة البن األثري . أي القحط والشدة  )١٣(
 .٧/١٢٥أسد الغابة البن األثري . أي الغنم واإلبل  )١٤(



 - ١٥٤ -

 :تهـاّ قـريش وجل)٢(َيخانِ شـ فـسمعت،)١( الـوادي بثجيجـهّظَتْ واكـ،رت الـسامء بامئهـاّحتى تفج راموا
 لك أبا البطحاء ًهنيئا: املطلب بن املغرية يقولون لعبد  وهشام،بن أمية  وحرب،دعانُبن ج اهللا عبد

 : بنت أيب صيفي  أي عاش بك أهل البطحاء ويف ذلك ما تقول رقيقة
 

َبــــشيبة احلمـــــد أســـــقى اهللا بلـــــدتنا ْ ََ ْ ْ َِ ِ َ ِ  
 

ـــا واجلـــوذ  َوقـــد فقـــدنا احلي َ َ َ ََّ َ ََ ُ املطـــر)٣(ْ َ َ  
ــــاد باملــــاء جــــوين  ّفج ْ َ َ َِ ُ لــــه ســــبل)٤(َ ُ  

  
ُ ، فعاشت بـه األنعـام والـشجر)٥(َ سحا  َُ َ ََّ َْ ْ َ  

ــــــامليمون طــــــائره  ُمنــــــا مــــــن اهللا ب َِ ِ َِ َّ  
 

ُوخـــري مـــن بـــرشت يومـــا بـــه مـــرض  َُ ُِّ ًَ ُ ْ ََ  
ـــه  ـــامم ب ـــسقى الغ ـــر يست ـــارك األم َمب ْ ْ ْ َ َُ َ َ ُ َِ ُ  

 
َمـــا يف األنـــام لـــه عـــدل وال خ  َ ٌ ََ ُِ ِ َ ُطـــرَ َ  

   
  :تخريج الحديث

 . بمثله من طريق الطرباين به)٧(، وابن األثري عن الطرباين)٦(أخرجه أبو نعيم األصفهاين
 زكريـا بـن حييـى عـن ، -)١٠(وابـن اجلـوزي )٩(البيهقـي ومـن طريقـه – )٨(وأخرجه ابن أيب الـدنيا

 .الطائي به بمثله
 
 
 
 

                                                                                       
 .٧/١٢٥غابة البن األثري أسد ال. سيالن كثرة املاء: الثجيج  )١(
 .٧/١٢٥أسد الغابة البن األثري . أي املشايخ ذوو األقدار  )٢(
 .٧/١٢٥أسد الغابة البن األثري . أي تأخر: ّاجلوذ  )٣(
 .٧/١٢٥أسد الغابة البن األثري . السحاب األسود: ّاجلوين  )٤(
 .٧/١٢٥أسد الغابة البن األثري .  أي منصبا:  سحا  )٥(
 .٦٩٩٢صحابة أليب نعيم األصفهاين رقم معرفة ال  )٦(
 .٧/١٢٤أسد الغابة البن األثري   )٧(
 .١٩ رقم ٥٦جمابو الدعوة البن أيب الدنيا ص   )٨(
 .٢/١٥للبيهقي دالئل النبوة   )٩(
 .٢/٢٤٥كشف املشكل من حديث الصحيحني البن اجلوزي   )١٠(
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 زكريا بن حييى الطائي، مـن روايتـه عـن )١( وقد وقعت لنا هذه القصة يف نسخة":قال ابن حجر
حتدث خمرمـة : عم أبيه زحر بن حصن، عن جده محيد بن منهب، حدثنا عمي عروة بن مرضس، قال
 .)٢("ِّبن نوفل، فذكرها بطوهلا، ورويناها بعلو يف أمايل أيب القاسم عيسى بن عيل بن اجلراح

  :دراسة رجال اإلسناد
بنــت أيب صــيفي بــن هاشــم بــن عبــد املطلــب بــن هاشــم هــي  و-بقــافني مــصغرة -: ة َقــْيَقُ ر-

 ، وهـي والـدة خمرمـة بـن نوفـل والـد املـسور،اهلاشمية بنت عم العباس وإخوته من بني عبد املطلب
  وعمدة من ذكرهـا، وما أراها أدركت:ّابن عبد الرب وقال ، واملستغفري يف الصحابة،ذكرها الطرباين

 .)٣(يف املسلامت املهاجرات هو هذا احلديث، وقد ذكرها ابن سعد 
 .هي صحابية: قال الباحث

ب بن عبد مناف بن زهرة بن كـالب أبـو صـفوان وأبـو املـسور َيْهَأوهو ابن :  خمرمة بن نوفل-
 وهو والد املسور بـن ،البِ أمه رقيقة بنت أيب صيفي بن هاشم بن عبد مناف بن زهرة بن ك،الزهري

 وكانت له سن عالية وعلم بالنـسب فكـان يؤخـذ ،مة الفتحَلْسَكان من مو  ،خمرمة الصحايب املشهور
 .)٤( هـ٥٤، ت عنه النسب

 .ّهو صحايب: قال الباحث
بن أوس بن حارثة بن الم بـن ا ، هوبمعجمة وآخره مهملة وتشديد الراء: ّ عروة بن مرضس-

 ،هم وجـده كـان سـيد، كـان مـن بيـت الرياسـة يف قومـه،عمرو بن طريف بن عمرو بن عامر الطائي
مل يـرو عنـه ":، قال الدارقطني يف اإللزامات )٥( وهذا كان يباري عدي بن حاتم يف الرياسة،وكذا أبوه

 .)٦("غري الشعبي
                                                                                       

 للطـرباين يف ": مـا نـصه١٣٥موعـة للـشوكاين ص ّقال املعلمي رمحه اهللا يف حاشيته عىل كتاب الفوائـد املج  )١(
ّثنا إسامعيل بن عباد عـن سـعيد بـن أيب عروبـة عـن قتـادة : األوسط وغريه من طريق زكريا بن حييى اخلزاز 

ّعن أنس، وإسامعيل بن عباد هو السعدي ً، وذكر بعضا منهـا احلـافظ ابـن حجـر "فيه نظر: ٌهالك، وزكريا: ّ
معرفة النّسخ والصحف احلديثيـة للـشيخ : ، وانظر كتاب٦/٥١كتابه اإلصابة يف ترمجة خمرمة بن نوفل من 

ٍ هي ما تشتمل عـىل حـديث واحـد ":، ومعنى النسخة يف اصطالح املحدثني١٤٣بكر أبو زيد رمحه اهللا ص 
 .٢٣ًمعرفة النسخ والصحف احلديثية له أيضا ص . "فأكثر ينتظمها إسناد واحد

 .٦/٥١البن حجر اإلصابة يف متييز الصحابة   )٢(
 .٧/٦٤٦اإلصابة يف متييز الصحابة البن حجر   )٣(
 .٥١-٦/٥٠اإلصابة يف متييز الصحابة البن حجر   )٤(
 .٤٩٤ / ٤ البن حجراإلصابة يف متييز الصحابة   )٥(
 .٨٤اإللزامات للدارقطني ص   )٦(



 - ١٥٦ -

 .)١("وسبقه إىل ذلك عيل بن املديني ومسلم وغري واحد" :قال ابن حجر
ّعن عروة بن مرضس محيـد بـن منهـب وعـروة بـن الـزبري وقد روى":  الدارقطنيوقال ، ثـم  "َ

  .)٢(" يف روايتهام نظر":الق
 .ّهو صحايب: قال الباحث

َ مح-  : ب الطائي َْهنِد بن مْيُ
ّ ال تصح له صحبة، وإنام يروي عن عثامن وعيل ريض اهللا عنهام، وقـد ذكـره ":ّقال ابن عبد الرب

ْ، وذكر احلاكم إسنادا من طريق زحـر بـن حـصن)٣("قوم يف الصحابة وال يصح ّ عـن جـده محيـد بـن ،ً
ّ هـذا حـديث تفـرد بـه رواتـه األعـراب عـن آبـائهم، ":ب، سمع جده خريم بـن أوس، ثـم قـال منه ٌ

 .)٥("ُ ولكنهم ال يعرفون ":فتعقبه الذهبي بقوله، )٤("وأمثاهلم من الرواة ال يضعفون
 .هو جمهول: قال الباحث

 ،)٦(ي الطائيِمل يرو إال عن جده محيد بن منهب، ومل يرو عنه إال زكريا بن حي: ر بن حصن ْحَز -
 .ٍ بجرح وال تعديل)٨( وال ابن أيب حاتم)٧(ومل يتكلم عليه البخاري

 .ُال يعرف: )١٠(وقال الذهبي، )٩(ذكره ابن حبان يف الثقاتو 
 .ٌر ابن حبان له يف الثقات تساهل منه رمحه اهللاْكِهو جمهول، وذ: قال الباحث

 
 

                                                                                       
 .٤/٤٩٤اإلصابة يف متييز الصحابة البن حجر   )١(
 .٨٥اإللزامات للدارقطني ص   )٢(
ــرب   )٣( ، حتفــة التحــصيل أليب زرعــة ١٦٨، جــامع التحــصيل للعالئــي ص ١/٣٧٨ّاالســتيعاب البــن عبــد ال

 .٨٤العراقي ص 
 .٣/٣٢٧املستدرك للحاكم   )٤(
 .١٠٣ -٢/١٠٢سري أعالم النبالء للذهبي  )٥(
 .٣/٦١٩، اجلرح والتعديل البن أيب حاتم ٣/٤٤٥التاريخ الكبري للبخاري   )٦(
ٍّ، وقد بني احلافظ ابن عدي رمحه اهللا أن٣/٤٤٥بري للبخاري التاريخ الك  )٧(  مراد البخاري يف التاريخ الكبـري "ّ

 الكامـل يف ضـعفاء الرجـال "ّأن يستقيص األسامي التي تذكر يف التاريخ، وليس مراده الضعيف واملصدق
 .٦/١٥٨له 

 .٣/٦١٩اجلرح والتعديل البن أيب حاتم   )٨(
 .٨/٢٥٨الثقات البن حبان   )٩(
 .١٠٣-٢/١٠٢  له، سري أعالم النبالء٢/٢٣٨، واملغني يف الضعفاء له ٣/١٠٢ميزان االعتدال للذهبي   )١٠(



 

 - ١٥٧ -

 -)١(ً مـصغرا– ْنيَكُّزاز أبـو الـسبـن منهـب اخلـ بـن محيـد بـن حـصن بن عمر بن حييى زكريا -
 .)٣( وذكره ابن حبان يف الثقات)٢( هـ، وثقه اخلطيب البغدادي٢٥١ ت الطائي الكويف نزيل بغداد

ــن ــالّولك ــدارقطني ضــعفه وق ــاكري، : )٤( ال ــى بمن ــيس بــالقوي ، أت ــال احلــاكمل  قلــت :)٥(وق
وي حيــدث بأحاديـث ليــست هـو الطــائي كـويف لــيس بـالق:  فـأبو الــسكني الكـاليب قــال:للـدارقطني

بـن حييـى   سمعت الدارقطني يقـول زكريـا:)٦( وقال الربقاين، حاديث خطأأ حيدث ب:بمضيئة، وقال 
 .الطائي مرتوك

 .ّصدوق له أوهام لينه بسببها الدارقطني: )٧(وقال ابن حجر
مـا عرفـه فكأنـه : ً، ومل يذكر فيه شيئا، قال ابـن حجـر)٨(وذكره ابن أيب حاتم يف اجلرح والتعديل

 .)٩(ًجيدا
ُ بسبب مناكريه، فـال يقبـل مـن حديثـه مـا ٌضعيف ْنيَكُّوخالصة القول أن أبا الس: قال الباحث

 .تفرد هبا، بل حتتاج ملتابع لتتقوى 
ــإنام روى عنــه البخــاري حــديثا واحــدا يف ‘وال حيــتج بــإخراج البخــاري لــه يف صــحيحه ً ف ً

، وقـد ٩٦٦حلجـاج حـني أصـابه سـنان الـرمح رقـم عن املحارب يف قصة ابن عمر مـع ا ،)١٠(العيدين
 .)١١(٩٦٧أخرج له شاهد بعده مبارشة رقم 

ً وقد تقرر أن البخاري حيث خيرج لبعض من فيه مقال، ال خيرج شـيئا ":قال احلافظ ابن حجر
 .)١٢("مما أنكر عليه

 .باقي رجال اإلسناد ثقات -
                                                                                       

 .٣/٢٨٣فتح الباري البن حجر   )١(
 .٤٥٧ / ٨  للخطيب البغداديتاريخ بغداد  )٢(
 .٨/٢٥٤الثقات البن حبان   )٣(
 .٣/٢٩١هتذيب التهذيب البن حجر   )٤(
 .٣٢٩ رقم ٢١٢ني ص سؤاالت احلاكم للدارقط  )٥(
 .١٦٦ رقم ٣١سؤاالت الربقاين للدارقطني ص   )٦(
 .١١٧تقريب التهذيب البن حجر  ص   )٧(
 .٣/٥٩٥اجلرح والتعديل البن أيب حاتم   )٨(
 .٣/٢٩١هتذيب التهذيب البن حجر   )٩(
 .٢/١٠٦١وجزم هبذا احلافظ ابن حجر يف هدي الساري مقدمة فتح الباري   )١٠(
 .١/٤١٨لتهذيب لبشار عواد وشعيب األرنؤوط حترير تقريب ا  )١١(
 .١/٣٣٢فتح الباري البن حجر   )١٢(



 - ١٥٨ -

  :الحكم على الحديث
ٌإسناده ضعيف جدا ومسلسل بالعلل وه  :يً

 . ضعف شيخ الطرباين الرببري، فهو ضعيف-
 .ْ جهالة زحر بن حصني، وجده محيد بن منهب، فهام جمهوالن ال يعرف حاهلام-
 . ضعف زكريا بن حييى الطائي ، فإن له أحاديث فيها مناكري كام قال الدارقطني-
و عـن عـروة س فقد جزم الـدارقطني بأنـه مل يـرّاالنقطاع بني محيد بن منهب وعروة بن مرض -

 . إال الشعبي، وهو قول ابن املديني ومسلم
 .)١("ر بن حصنْ زح":واكتفى اهليثمي بإعالله فقط بـ

 
 :ٌوللحديث طرق أخرى ولكنها كلها ضعيفة منها

 من طريث عبد العزيـز بـن عمـران، عـن ابـن )٣( ، والبيهقي)٢(ما أخرجه أبو نعيم األصفهاين. ١
 .فل هبذا احلديثحيدث عن خمرمة بن نو: حويصة قال

، وابـن حويـصة واسـمه )٤(ًوإسناد ضعيف جدا، والعلة فيه عبد العزيز بن عمـران فهـو مـرتوك
 .)٥(إبراهيم جمهول

ٍما أخرجه ابن سعد من طريق الوليد بن عبد اهللا بن مجيع الزهري، عن ابن لعبد الـرمحن بـن . ٢ ُ
 .رمة بن نوفل وذكر احلديثحدثني خم: موهب بن رباح األشعري حليف بني زهرة عن أبيه قال

ًو إسناده ضعيف أيضا، فإن فيه الوليد بن عبد اهللا بن مجيـع وإن كـان وثقـه بعـضهم إال أن ابـن 
 فلـام فحـش ذلـك منـه بطـل ،ثبـات بـام ال يـشبه حـديث الثقـاتن األ عـكان ممن ينفرد" :)٦(حبان قال

 .عروف، و فيه جهالة ولد عبد الرمحن بن موهب فإنه غري م"االحتجاج به
 

*****  ***** 
 

                                                                                       
 .٢/٢١٥جممع الزوائد للهيثمي   )١(
 .٦٩٩٢معرفة الصحابة أليب نعيم رقم   )٢(
 .٢/١٥دالئل النبوة للبيهقي   )٣(
 .٥/٣٩٠، ٣/٣١٣اجلرح والتعديل البن أيب حاتم   )٤(
 .٨/٢٥٤لضعيفة له السلسلة ا. مل أعرفه: قال األلباين  )٥(
 .٣/٧٨املجروحني البن حبان   )٦(



 

 - ١٥٩ -

 :قال ابن األثري رمحه اهللا
ّأبينـى ال ترمـوا : فجعل رسول اهللاّ صىل اهللاّ عليه وسلم يقـول":ويف حديث ابن عباس ) س(" َْ َ ُ

ُاجلمــرة حتــى تطلــع الــشمس َ َ ْ ِّ مــن حــق هــذه اللفظــة أن جتــيء يف حــرف البــاء، ألن مهزهتــا زائــدة"َ َ .
َبنـَفقيل إنه تصغري أ: يغتها ومعناهاُد اختلف يف صوق. وأوردناها هاهنا محال عىل ظاهرها  كـأعمى ،ىْ

َوأعيمى، وهو اسم مفرد يدل عىل اجلمع ْ َ ًوقيل إن ابنا جيمع عـىل أبنـا مقـصور. ُ َ ْ ُْ ً وقيـل هـو . اًا وممـدودّ
ُبني مجـع ابـن مـضافا إىل الـنفس، فهـذا يوجـب أن  هو تصغري: ُوقال أبو عبيد. تصغري ابن، وفيه نظر َّ

ّة اللفظ يف احلديث أبيني بوزن رسجييتكون صيغ ُ ِّ ْ َ ِ ْ َ  .)١("وهذه التقديرات عىل اختالف الروايات. ُ
  ) ٢١ (الحديث رقم 

 :رمحه اهللا )٢(  أمحدقال اإلمام
ٌحدثنا وكيع َ َِ َ َ ُ حدثنا سفيان،)٣(َّ ْ ََ َُ َ ٌ ومسعر)٤(َّ َْ ٍ عن سلمة بن كهيل،)٥(َِ ْ َ ْ ُْ ِ َ ََ َ ِّ عن احلـسن العـرين،َ ِ َ َ َُ ْ ِْ ِ ِ عـن ابـن ،)٦(َ ِْ َ

َعباس قال َ ٍ َّ ُقدمنا رسول ا": َ َُ َ ََ َّ صىل اهللاَِّ َ عليه وسلم أغيلمةهللاَُ َّ ََ َ َِ ْ َ َْ ُ ِ ٍ بني عبد املطلـب عـىل محـرات)٧(َ ِ َِ ُ ُ َ ََ ِ ِ َّ ُْ ْ ْ لنـا مـن )٨(َ ِ َ َ
ٍمجع ْ ُقـال سـفيان- ،َ ْ َ ََ ٍ بليـل:ُ ْ َ َفجعـ -ِ َ َل يلطـَ ْ ُفخاذنـا ويقـولَ أ)٩(ُح ََ ُ ََ َ َ َ ّ أبينـى":ْ َْ َ َ ترمـوا اجلمـرة حتـى تطلـع َ الُ َُ ْ َ َّ ََ َ ْ ُ َْْ

ُالشمس ْ ُ وزاد سفيان "َّ َْ َ َُ ٍقال ابن عباس":َ َّ ُ َْ َ ُ ما إخال أحدا يعقل يرمي حتى تطلع الشمس:َ َ َ َ ْ َ َْ ْ ََّ ُ ْ ُ َُ َّ ًِ ِ َ َ ِ".  
  
  
  
  

                                                                                       
 .١/١٧النهاية يف غريب احلديث واألثر البن األثري   )١(
 .١/٢٣٤ مسند أمحد   )٢(
 .هو وكيع بن اجلراح  )٣(
 .هو سفيان بن سعيد الثوري  )٤(
ٍهو مسعر بن كدام  )٥( ِ. 
ّالعرين  )٦( َ إحـدى القبائـل  ،"نـة ْيَرُ ع"هـذه النـسبة إىل ، نـون بضم العني، وفتح الراء املهملتـني، ويف آخرهـا ال:ُ

 .٤/١٨٢األنساب للسمعاين . العربية
مـة ِيلُغ ويريـد باأل،لمـةِ غ:نـام قـالواإ و،غلمـةأ مجع غالم يف القياس ومل يرد يف مجعه ،ةَِمغلأغري ص ت:ةَِملْيَغُأ  )٧(

 .٣٨٢ / ٣  واألثر البن األثريالنهاية يف غريب احلديث. همَرَّالصبيان ولذلك صغ
َمحرات  )٨( ُ ُمجع حل:ُ  .٤٣٩ / ١ واألثر البن األثري النهاية يف غريب احلديث.  مجع محارُرُمح  و،رُمِ
ُيلطح  )٩( ََ عـون املعبـود رشح سـنن أيب داود للعظـيم . بفتح الياء التحتية والطاء املهملـة وبعـدها حـاء مهملـة: ْ

ْ، ومعنى اللطح٢٨٩/ ٥آبادي  ْهو الرضب ليس بال: ّ  ٤  لألزهـريهتذيب اللغة. شديد ببطن الكف ونحوهَّ
 /٣٨٥. 



 - ١٦٠ -

  :تخريج الحديث
 و،  )٤(ابـن ماجـه، و مـن طريـق سـفيان الثـوري)٣(وابـن ماجـه ، )٢(، والنسائي )١( داودأبوأخرجه 

ٍ من طريق مسعر بن كدام  )٥(أمحد َ ِ ٍِ َ  . به بمثلههيلُعن سلمة بن ك) دام ِالثوري ومسعر بن ك( ، كالمهاْ
 وزاد أبـو ،"ًوال إخال أحدا يرميها حتى تطلـع الـشمس:  زاد سفيان فيه":أمحد و زاد ابن ماجه

ْ اللط":داود  ."ّالرضب اللني: حَّ
 

  : دراسة رجال اإلسناد
 .كلهم ثقات رجال اإلسناد -
  

  :الحكم على الحديث
ٌحديثه عن ابن عباس مرسل، واحلسن العرين، : احلديث رجاله ثقات إال أنه منقطع والعلة فيه ّ 

 .)٧( ، وجزم أبو حاتم بأنه مل يدركه)٦(ًمل يسمع من ابن عباس شيئا: بن حنبل قال أمحد
ٌوممن أعل رواية احلسن العرين عن ابن عباس باالنقطاع مجاعة َّ  : منهم)٨( من أهل العلمُ

  .)١٣( ، األلباين)١٢( ، أمحد شاكر)١١( والبوصريي ،)١٠( ، وابن حجر)٩(ابن عبد اهلادي
 

                                                                                       
 .١٩٤٠التعجيل من مجع رقم  ٦٦ سنن أيب داود ك املناسك باب   )١(
 .٣٠٦٤ النهي عن رمي مجرة العقبة قبل طلوع الشمس رقم ٢٢٢سنن النسائي ك احلج باب   )٢(
 .٣٠٢٥امر رقم  من تقدم من مجع إىل منى لرمي اجل٢٢ سنن ابن ماجه ك املناسك باب  )٣(
 .٣٠٢٥ من تقدم من مجع إىل منى لرمي اجلامر رقم ٢٢ سنن ابن ماجه ك املناسك باب  )٤(
 .١/٢٣٤ مسند أمحد   )٥(
 .١٣٦جامع التحصيل رقم   )٦(
، ومل أجـد عبـارة أيب حـاتم هـذه يف كتـب ابنـه عبـد الـرمحن كاملراسـيل، واجلـرح ٢/٢٥٢هتذيب التهذيب   )٧(

 .والتعديل، وعلل احلديث
التابعون الثقات املتكلم يف سامعهم من الصحابة ممن هلم رواية عنهم يف الكتب الستة للدكتور مبارك : انظر  )٨(

 .٣٩١اهلاجري ص 
 .٧٠٠ رقم ١/٤٠٥املحرر يف احلديث البن عبد اهلادي   )٩(
 .٧٧٤ رقم ١٥٣بلوغ املرام البن حجر ص   )١٠(
 .١/١١٧ مصباح الزجاجة يف زوائد ابن ماجه للبوصريي  )١١(
 .٢٢٢٢، ٢٠٩٠، ٢٠٨٢يف تعليقه عىل مسند أمحد حتت حديث   )١٢(
 .٢٣٩ رقم ١/٤٢٥السلسلة الصحيحة لأللباين   )١٣(
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 : متابعات العرينولكن للحسن
ُحدثنا حممد: ، قال)١( كام عند أمحد ، وهو ثقة،بن عتبة تابعه احلكم ََّّ َ ُ َ َ ٍبن جعفر َ َ ْ ُ حدثنا شعبة،َ ََ ْ َُ َ ِ عن ،َّ َ

ِاحلَكم ِ عن،َْ ٍ ابن عباسَ َّ َْ ْأن رسول اهللاِ صىل اهللاُ عليه وسلم رحل ناسا مـن ":ِ َّ َ َ َِ ًِ َ َ َ ْ ُ ََ َ َّ َ َّ َ َّ ٍبنـي هاشـم بليـل َ ْ َ ِ ٍ ِ َ قـال -،َ َ
ُشعبة َ ْ َ أحـسبه قـال:ُ َ ُ ُ َْ ْ ضـعفتهم:َ ُ ََ َ ُوأمـرهم أن ال يرمـوا اجلمـرة حتـى تطلـع الـشمس -َ َ َ ُ َْ َ ْ ُ ْ َ ْ َ ََّ ُ ْ َ َّ َ َْ َ ْ َ ِ شـعبة شـك يف "َ َّ َ ُُ َ ْ
َضعف َ ْتهمَ ُ َ. 

ُ أخربنـا حممـود":، قال)٢( كام عند النسائي ، وهو ثقة،ء بن أيب رباحاًوكذلك تابعه أيضا عط ُ َ َْ َ َ ْ بـن  َ
َغيالن َ ْ ُ قال حدثنا برش،َ ْ ِ َ َ َ ََّ ِّبن الرسي َ ِ ُ قال حدثنا سفيان،َّ ْ َ َ ََ َُ َ ٍ عن حبيب،َّ ِ َ ْ ٍ عن عطاء،َ َ َ ٍ عـن ابـن عبـاس،َْ َّ ْ َْ َّأن  ":َِ َ

َّالنبي صىل َ َّ ِ ُ اهللاُ عليه وسلم قدم أهله وأمرهم أن ال يرموا اجلمرة حتى تطلع الشمسَّ َ َ ُ َ ُ ْ َ َْ َ ْ ُ ْ َ ْ َ َ َ َ َ َّْ ُ َ َ َّ َْ َ َّ ََّ َْ َ ْ َ َ َ ِ". 
 

ــر أن احلــديث ــا-وخالصــة األم ــان منقطع ــه-ً وإن ك ــشواهد صــحيح فإن ــد صــححه  ه ب ، وق
 .)٤(، ومن املتأخرين األلباين )٣(الرتمذي

 
*****  ***** 

 
 :محه اهللاقال ابن األثري ر

َأغـر عـىل أبنـى ": ويف حديث أسامة، قال له النبي صـىل اهللاّ عليـه وسـلم ملـا أرسـله إىل الـروم" ْ ُ َْ ِ
َاسم موضع من فلسطني بني عـسقالن والرملـة، ويقـال هلـا يبنـى :  هي بضم اهلمزة والقرص"ًصباحا ْ ُ ْ َّ ْ َْ ََ ِ ِ
 .)٥("بالياء

 
 
 
 

                                                                                       
 .١/٢٤٩مسند أمحد   )١(
 .٣٠٦٥ النهي عن رمي مجرة العقبة قبل طلوع الشمس رقم ٢٢٢سنن النسائي ك احلج باب   )٢(
ٍلضعفة من مجع بليل رقم  ما جاء يف تقديم ا٥٨سنن الرتمذي ك احلج باب   )٣( َ َ َّ٨٩٣. 
 .١٩٤٠صحيح وضعيف سنن أيب داود لأللباين رقم   )٤(
 .١/١٨النهاية يف غريب احلديث واألثر البن األثري   )٥(
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  ) ٢٢ (الحديث رقم 
 :رمحه اهللا )١( قال اإلمام أبو داود

ُحدثنا هنـاد ََّ ََ َ ِّبـن الـرسي َّ ِ ِ عـن ابـن املبـارك،َّ َ َ ْ ُْْ ِ ِ عـن صـالح،َ ِ َ ْ ِبـن أيب األخـرض َ َ ْ َ ِْ ِ عـن،َ ِّ الزهـريَ ِ ْ َ قـال ،ُّ َ
ُعروة َ ْ ُ فحدثني أسامة:)٢(ُ َ ََ َ ُ ِ َّ َأن رسول اهللاِ صىل اهللاُ عليه وسلم كان عهد إليه فقال ":)٣(َ ََ َ َّ َ ََّ ِ ِْ َ َ ْ ُ َِ َ َِ ََ َ َ ََ َأغر عىل أبنـى ":َّ ْ َُ ََ ْ ِ)٤( 

ْصباحا وحرق ِّ َ َ ً َ َ"  
َحدثنا عبد َ َّ ُّبن عمرو الغزي اهللاِ َ ِّ ََ ْ ٍ ٍسمعت أبا مسهر،  )٥(ْ ِ ْ ُ ََ َْ ُ ُ قيل له،)٦(ِ َ َ َ أبنـى:ِ ْ ُ قـال نحـن أعلـم،ُ َ َ َْ َ ُ ْ َ هـي )٧(َ ِ

َيبنى فلسطني ِ ِْ َ َ ْ ُ)٨(. 
  :تخريج الحديث

، ّ من طريق حممد بن عبد اهللا بن املثنـى)١٠(د وأمح من طريق وكيع بن اجلراح،)٩(ابن ماجهرجه خأ
ٍمـع اخـتالف يـسري يف .بـه األخـرض  أيبعن صـالح بـن) وكيع، وحممد بن عبد اهللا بن املثنى  (كالمها
 .األلفاظ

 
                                                                                       

  . ٢٦١٦  يف احلرق يف بالد العدو رقم٩١ سنن أيب داود ك اجلهاد باب  )١(
 .هو عروة بن عبد اهللا بن الزبري  )٢(
 .هو أسامة بن زيد  )٣(
ُأبنَى، ويقال هلا  )٤( ْ يبنَى":ُ  : مـن، بلفـظ الفعـل الـذي مل يـسم فاعلـه،بالضم ثم السكون ونون وألف مقصور "ُ

 قـرب : وبعـضهم يقـول، قـرب أيب هريـرة: بعـضهم يقـول هـو، فيـه قـرب صـحايب، قـرب الرملـةٌدْيَلُ ب،بنى يبني
 .٤٢٨ / ٥  للحموي معجم البلدان" اهللا بن أيب رسح عبد

مدينة يف أقىص الشام من ناحيـة مـرص بينهـا وبـني عـسقالن فرسـخان أو أقـل وهـي مـن : ة، وغزةنسبة لغز  )٥(
 .٢٠٢ / ٤  للحمويمعجم البلدان. نواحي فلسطني غريب عسقالن

 هــ، اإلمـام الفقيـه شـيخ الـشام يف ٢١٨ي ت الدمـشق هرْسُمـ أبـو األعـىل عبد بن رِهْسُم بن األعىل عبدهو   )٦(
 .١٠/٢٢٨الء للذهبيسري أعالم النب. زمانه

ٌقال ذلك أبو مسهر، ألنه شامي وأعلم ببالد الشام من غريه  )٧( ٍ. 
ِفلسطني  )٨( ِْ ّفلـسطي: ، والنـسبة إليهـا..... بالكرس ثم الفتح وسكون السني وطاء مهملة وآخـره نـون:َ ْ َ  هـي ...ِ

لة وغزة وأرسوف آخر كور الشام من ناحية مرص قصبتها البيت املقدس ومن مشهور مدهنا عسقالن والرم
وقيسارية ونابلس وأرحيا وعامن ويافـا وبيـت جـربين وقيـل يف حتديـدها إهنـا أول أجنـاد الـشام مـن ناحيـة 

 .٢٧٤ / ٤  للحموي معجم البلدان"الغرب 
  .٢٨٤٣  التحريق بأرض العدو رقم٣١ بن ماجه ك اجلهاد باباسنن   )٩(
   .٢٠٥/ ٥ مسند أمحد  )١٠(
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  :دراسة السند
 .فهو ضعيف، رجاله ثقات، غري صالح ابن أيب األخرض  -

  :الحكم على الحديث
 . وال حيتج بتفرد مثله، مدار احلديث عليهّ فإن، لضعف ابن أيب األخرض،ٌ ضعيفإسناده

 
*****  ***** 

 
 :قال ابن األثري رمحه اهللا

َأبه(" َ( 
ْرب أشعث أغرب ذي طمرين":فيه) هـ( ُِ ِ َ َ َ َّْ َ ََ ُ ال يؤبه له)١( ْ َ ْ ُ ال حيتفل به حلقارته، يقال: أي"ُ َ َ ْ ُأهبت لـه : ُ ْ َ

ُآبه َ")٢(. 
  ) ٢٣ (الحديث رقم 
 :رمحه اهللا )٣( قال اإلمام البزار

َحدثنا عبد َ َّ َبن الصباح العطار، قال  اهللاِ َ َ َّ ُْ َ َّ ُحدثنا جارية: َِّ ََ َ َِ َ َبن هرم، قال َّ َ ٍ ِ ْحدثنا محيد األعرج، عن : َ ُ ْ ََ ْ َ َُ َ ُ ََّ َ
ْبن احلارث، عن عبد اهللاِ عبد َ ِ ِ َ َبن مسعود رفعه، قال اهللاِ ْ َ َُ َ َُ ْ ُرب ذي طمرين ال يؤبه":ٍَ َ َّْ ُ ْ َ ْ َُ ِ ِ َو أقـسم عـىل َ ، ل لهِ َْ َْ َ َ

ُاهللاِ ألبره ََّ َ". 
ْوهذا الَكالم ال نعلمه يروى عن عبد: ّقال البزار َ ُ ُ ْ ََ ْ ُ َُ َ ْ ََ ِاهللاِ إال هبذا اإلسناد َ َ ْ َِ َِ َّ ِ. 

  :تخريج الحديث
 .ار هبذا اللفظّتفرد به البز

  : اإلسناد رجالتراجم
، "كتبنـا عنـه وتركنـاه": وقال)٤( ضعفه ابن املديني،أبو شيخ الفقيمي البرصيم ِرَ جارية بن ه-

 .)٦("ربام أخطأ": وقالقه غري ابن حبان بذكره يف كتاب الثقاتّمل يوث، و)٥(و ضعفه أبو حاتم
                                                                                       

ْالطمر  )١( َالثوب اخل: ِّ ُ ْ  .١٣٨ / ٣  واألثر البن األثريالنهاية يف غريب احلديث. ِلقّ
 .١/١٨النهاية يف غريب احلديث واألثر البن األثري   )٢(
 .٢٠٣٥مسند البزار رقم   )٣(
 .٢/٥٢٠اجلرح والتعديل البن أيب حاتم   )٤(
 .٢/٥٢٠اجلرح والتعديل البن أيب حاتم   )٥(
 .٨/١٦٥الثقات البن حبان   )٦(
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َ صدرْوتضعيفه أوىل، ألن تضعيفه :قال الباحث َ مها ابن املـديني وهـو أحد ،  من ناقدين كبريينَ
ٍ بنيأدرى به من غريه ألنه كتب عنه ثم تركه، وما تركه إال جلرح ، فـال عـربة أبـو حـاتم:  فيه، واآلخـرّ

 .ّبتوثيق ابن حبان أمام من ضعفه
 . جممع عىل ضعفهوهو الكويف،:  محيد األعرج-
 . باقي رجال اإلسناد ثقات-

  :الحكم على الحديث
 :فيه علل ضعيف ، و إسنادههذا احلديث

  كام سبق بيانهِ ضعف جارية بن هرم-
 ضـعيف احلـديث ، منكـر ": ضـعفه،وقال أبـو حـاتم فإنـه جممـع عـىل، ضعف محيـد األعـرج-

احلديث ، قد لزم عبـد اهللا بـن احلـارث عـن ابـن مـسعود ، و ال نعلـم لعبـد اهللا بـن احلـارث عـن ابـن 
و ": ثـم قـالٍ أحاديث عن عبد اهللا بن احلارث، عن ابـن مـسعودٍو ذكر له ابن عدى ، )١("مسعود شيئا

عود غـري هـذه األحاديـث التـى ذكرهتـا، و لـه عـن غـري  عن عبد اهللا بـن احلـارث عـن ابـن مـسٍحلميد
 و هذه األحاديث عـن عبـد اهللا بـن احلـارث عـن ابـن مـسعود أحاديـث ،عبداهللا بن احلارث أحاديث

 .)٢(" و هو الذى حيدث به عن عبد اهللا بن احلارث،ليست بمستقيمة، و ال يتابع عليها محيد
رجالـه رجـال الـصحيح غـري   و،رواه البـزار ":جارية بـن هـرم فقـالب اهليثمي بإعالله ىواكتف

 .)٣(" وقد وثقه ابن حبان عىل ضعفه،بن هرم جارية
 :وللحديث شواهد من حديث

 ، عن أسامة بن زيـد، من طريق عبد اهللا بن موسى التيمي)٤(، أخرجه الطرباينأنس بن مالك. ١
 عليـه وسـلم  صـىل اهللا سـمعت رسـول اهللا: قـال، عـن جـده أنـس،عن حفص بن عبيد اهللا بـن أنـس

َ أل اهللاَِىلَ عَمَسْقَ أْوَ لِاسَّ النِابَوْبَ أْنَ عٌصفحُ مِنْيَرِْمي طِ ذََربْغَ أَثَعْشَ أّبُر: يقول   "ُهَّرَبَ
 .حفص إال أسامةمل يرو هذا احلديث عن : قال الطرباين

 .)٥(وإسناده ضعيف والعلة فيه عبد اهللا بن موسى التيمي فإنه صدوق كثري اخلطأ

                                                                                       
 .٣/٢٢٦لتعديل البن أيب حاتم اجلرح وا  )١(
 .٢/٢٧٤ّالكامل يف ضعفاء الرجال البن عدي   )٢(
 .١٠/٢٦٤جممع الزوائد للهيثمي   )٣(
 .٢٦٤ / ١  للطربايناملعجم األوسط  )٤(
 .٢٧٧تقريب التهذيب البن حجر ص   )٥(
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 عـن ،يب مـريمأعبـد اهللا بـن حممـد بـن سـعيد بـن  عن شـيخه )١( ، أخرجه الطرباين و هريرةأب. ٢
 قـال : عن أيب هريـرة قـال، عن جماهد،اتّ عن أيب حييى القت، عن  إرسائيل،بن يوسف الفريايباحممد 

عيف  كـل ضـ: قـال، بىل يا رسول اهللا: قلنا،هل اجلنةأخربكم بأ أال ":رسول اهللا صىل اهللا عليه و سلم
 بـىل يـا رسـول : قلنـا،هـل النـارأنئـبكم بأ أال ،هّبـرمتضعف ذي طمرين ال يؤبه به لو أقسم عىل اهللا أل

 ؟ فـام اجلعـظ: قلـت،خمَّ الـض: قـال؟ّ ما اجلظ: قلت يا رسول اهللا،  كل جظ جعظ مستكرب: قال؟اهللا
 وال رواه ، إال إرسائيـلاتّمل يرو هذا احلديث عن أيب حييى القتـ: قال الطرباين " العظيم يف نفسه:قال

 .عن جماهد إال أبو حييى
، قــال ابــن عــدي  ابــن أيب مــريم وهــو ضــعيف:ة فيــه شــيخ الطــرباينّوإســناده ضــعيف، والعلــ

 .)٢("بالبواطيل وغريه دث عن الفريايبحي":فيه
 عـن ، عـن األعمـش، معاويـة أيب عـن،سهل بن عـثامن من طريق )٣(رجه الطرباين خ، أثوبان. ٣

 َاءَ جـْوَ لـْنَي مـِتـَّمُ أْنِ مَِّنإ ": قال رسول اهللا صىل اهللا عليه و سلم: قال، عن ثوبان،اجلعد بن أيب سامل
ْا ملًارَينِ دُهَلَأَسَ فْمُدكُحَأ ْا ملًَمهِْر دُهَلَأَ سْوَلَ و،ِِهطْعُ يَ ْا ملًسْلـِ فُهَلَأَ سـْوَلـَ و،ِِهطْعُ يَ  َةَّنـَ اجل اهللاََلَأَ سـْوَلـَ و،ِهِطـْعُ يَ
َأل َ أل اهللاَِىلَ عَمَسْقَ أْوَ لُهَ لُهَبْؤُ يَ الِنْيَرِْمو طُ ذ،اَاهَِّي إُاهَطْعَ   ."ُهَّرَبَ

 .ال ترضعنعنة األعمش و صحيح،وهذا سند 
اإلمـام واحلـديث أصـله عنـد ، نطمئن لـصحتهوهذه الشواهد بمجموعها جتعلنا : قال الباحث

َرب أشعث مدفوٍع باألبو ":  بلفظ)٤(مسلم ْ َ ََّ ْ ِ ُ ْْ َ َُ َاب لو أقسم عىل اَ ْ ََ َْ َ َ ُ ألبرههللاِِ ََّ َ َ". 
 

*****  ***** 
 :قال ابن األثري رمحه اهللا

ُأيشء أوَمهتـه مل آبـه لـه، أو يشء ذكرتـه ":ّومنه حديث عائشة يف التعوذ من عذاب القرب) س(" َ ُْ َّ ُْ َْ َ ٌ
ْلـم آبـه لـه، أم يشء ليه وسلم وكنـت غفلـت عنـه فء ذكره النبي صىل اهللاّ عْ يشَوُهَ أأي ال أدري  "إياه َ

ُذكرته إياه وكان يذكره بعد ُ َّ")٥(. 

                                                                                       
 .٣٠٢/ ٤  للطرباين املعجم األوسط  )١(
 .١٨٣ / ٤  للذهبيزان االعتدالمي، ٤/٢٥٥الكامل يف ضعفاء الرجال البن عدي   )٢(
 .٢٩٨ / ٧  للطربايناملعجم األوسط  )٣(
ّصحيح مسلم ك الرب والصلة واآلداب باب   )٤(  .٢٦٢٢ فضل الضعفاء واخلاملني رقم ٤٠ّ
 .١/١٨النهاية يف غريب احلديث واألثر البن األثري   )٥(
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  ) ٢٤( الحديث رقم 
 .مل أعثر عىل ختريج له: قال الباحث

*****  ***** 
 :قال ابن األثري رمحه اهللا

َأهبر(" َ ْ( 
ُكلةُأا زالت م":فيه) س( َ ُّخيرب تعادين )١(ْ ِ فهذا أوان قطعت أهبـري)٢(ُ َ ْ َ ْ َ َ َ ٌ األهبـر عـرق يف")٣(ُ ْ ُ َ  الظهـر، ِْ

ِومها أهبران َ َ ُوقيل هو عرق مـستبطن القلـب فـإذا انقطـع مل . ِذان يف الذراعنيلِوقيل مها األكحالن ال. ْ ِْ َ ْ ُ ُ
ُوقيل األهبر عرق منشؤه الرأس ويمتد إىل القدم، وله رشايني تتصل بأكثر األطـراف . تبقى معه حياة ِ َّ َ ُ ُ َ ْ

َوالبدن، فالذي يف الرأس منه يسمى النأمة، ومن َ ّأسَكت اهللاّ نأمته أي أماته، ويمتـد إىل احللـق : ه قوهلمّ َ
ٌفيسمى فيه الوريد، ويمتد إىل الصدر فيسمى األهبر، ويمتد إىل الظهر فيسمى الوتني، والفـؤاد معلـق  َّ ُُ ََ َ ِ َّ َ َ ْ َّ

َبه، ويمتد إىل الفخذ فيسمى النسا، ويمتد إىل الساق فيسمى الصافن َِّ َّ َ ََّّ ُّ. 
:  الـضم والفــتح"أوان"وجيــوز يف . وأوردنـاه هــا هنـا ألجــل اللفـظ.  زائــدة واهلمـزة يف األهبـر

 .)٤("فالضم ألنه خرب املبتدأ، والفتح عىل البناء ألضافته إىل مبني
  ) ٢٥ (الحديث رقم 
 :رمحه اهللا )٥( قال اإلمام البزار

ِحدثنا إبراهيم بن سعيد اجلوهري ، قال  َ َّ َحدثنا سعيد بن حممد الوارق : َ ُ ِ َ َّ َحدثنا حممد بن : ، قال َ ُ َّ َ
َ ، عن أيب هريرة ، قال )٦(َعمرو ، عن أيب سلمة ُ ُقال رسول اهللاِ صىل اهللا عليه وسلم : َ كلة ُما زالت أ": َ

 ."ين حتى هذا أوان قطعت أهبريُّعادُخيرب ت
                                                                                       

ْاألكلة  )١( ُّبالضم، هي اللقمة، تقول: ُ ْأكلت أكلة واحدة : ّ ُ مل يأكل منها : ُأي لقمة، ويف هذا احلديث قال ثعلب: ْ
 .٢٨/٩تاج العروس . ُإال لقمة واحدة

ُ العداد":قال اجلوهري  )٢( َاهتياج وجع اللديغ، وذلك إذا متت له سنة منذ يـوم لـدغ اهتـاج بـه األمل: ِ ٌِ ُ ََّ ِ ِ ُوالعـدد . ُ َ ِ
ــه ــصور من ــشعر. ٌمق ــك يف رضورة ال ــد جــاء ذل ــال. وق ــ: يق ــه الل ُعادت ــدادَّْ ــه لع ٍسعة، إذا أتت ِ ْ ــصحاح يف "ُ  ال

 .٨/٣٦٥تاج العروس . تؤذيني وتراجعني يف أوقات معلومة: ، ومعناها١/٤٥٠اللغة
إن كان املسلمون لريون أن رسول اهللا صـىل اهللا عليـه و سـلم :  و حكى ابن إسحاق ":قال القايض عياض   )٣(

 .٢٣٦ / ١ الشفا "مات شهيدا مع ما أكرمه اهللا به من النبوة
 .١/١٨النهاية يف غريب احلديث واألثر البن األثري   )٤(
 .٤٠١ / ٢مسند البزار   )٥(
 .هو ابن عبد الرمحن بن عوف  )٦(
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َّوهذا احلديث ال نعلم رواه عن حممد ، عن أيب سلمة ، عن أيب هريرة إال : قال البزار َ ُ َ َ َ ِسـعيد بـن ُ َ
ِحممد ومل يسمعه إال من إبراهيم بن سعيد َ َّ َ َ وسعيد بن حممـد لـيس بـالقوي،ُ ث عنـه مجاعـة مـن ّ وحـد،ُ

 .أهل العلم واحتملوا حديثه وكان من أهل الكوفة
  :تخريج الحديث

ّابن السنيأخرجه  ّوابن عدي -ين كل عام ُّعادُ ت:وقال فيه-)٢(ُ وأبو نعيم،)١(ّ  من طريـق سـعيد  )٣(َ
 . بمثله بهن حممد الوراقبا

  :دراسة رجال اإلسناد
 .ً جداهذا احلديث رجاله ثقات غري سعيد بن حممد فهو ضعيف

  :الحكم على الحديث
ًضـعيف جـدا والعلة فيه سعيد بن حممد الوراق إسناده ضعيفهذا احلديث هبذا اللفظ  ، يقـول ٌ

َ هذا احلديث ال نعلم رواه عن حممد، عن أيب سلمة، ":البزار َ َعن أيب هريرة، إال سعيد بـن حممـد، ومل ُ ُ َِ َ ََّ ُ
َيسمعه إال من إبراهيم بن سعيد، وسعيد بن حممد ليس بالقوي ُ ِ َ  وحدث عنه مجاعـة مـن أهـل العلـم ،َّ

 ومنهـا ، يتبني الـضعف عـىل رواياتـه":، ويقول ابن عدي )٤("واحتملوا حديثه وكان من أهل الكوفة
 . )٥("هذا اخلرب

  :)٦(ٌولكنها معضلة وللحديث طريق أخرى
 مـن طريـق سـفيان بـن عيينـة عـن )٨(  و أبو إسحاق احلـريب)٧(أخرجها أبو عبيد القاسم بن سالم

 .ىل اهللا عليه وسلمالعالء بن أيب العباس عن أيب جعفر حممد بن عيل يرفعه إىل النبي ص
 طالـب وهذا سند ضعيف معضل علته أبو جعفر حممد بن عيل وهو ابن احلسني بن عيل بـن أيب

 .يروي عن بعض الصحابة وروايته عن النبي صىل اهللا عليه وسلم مرسلة
                                                                                       

  .-٥٧٢ / ٥  للمناويفيض القدير كام يف -ي نُِّّكتاب الطب النبوي البن الس  )١(
يف تفـسري الكـشاف للزيلعـي  كـام يف ختـريج األحاديـث واآلثـار الواقعـة - أليب نعـيم كتاب الطـب النبـوي  )٢(

١/٦٨-. 
 .٣/٤٠٣الكامل يف ضعفاء الرجال البن عدي   )٣(
 .٤٠١ / ٢مسند البزار    )٤(
 .٣/٤٠٣الكامل يف ضعفاء الرجال البن عدي   )٥(
 .١/٦٩ختريج األحاديث واآلثار الواقعة يف تفسري الكشاف كام قال الزيلعي يف    )٦(
كام يف ختريج األحاديـث واآلثـار الواقعـة يف تفـسري الكـشاف  -سالم  بن  القاسمغريب احلديث أليب عبيد  )٧(

  .-١/٦٩للزيلعي 
 .-١/٦٩كام يف ختريج األحاديث واآلثار الواقعة يف تفسري الكشاف للزيلعي  -غريب احلديث للحريب   )٨(
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ولكنــه  لــضعف الطريــق األوىل ٌضــعيف إســناده  - هبــذا اللفــظ– أن هــذا احلــديث واخلالصــة
 .، فهو حسن إن شاء اهللا الختالف املخرجيتقوى بالطريق املرسلة الثانية

 :ً البخاري تعليقا بلفظ آخرعند ل احلديثوأص
ُوقــال يـونس ":)١( البخـاريلقـا ُ َُ َ ِّ عــن الزهـري،)٢(َ ِْ ْ ُّ ُ قــال عـروة،َ َ ْ ُ َ َ قالــت عائـشة ريض ا:)٣(َ ِ َِ ُ َ ََ َ َ عنهــا هللاُْ ْ َ

ُكان النبي صىل اهللاُ عليه وسلم يقول يف مرضه الذي مات فيه يا عائـشة": َّ ُ َّ َ ََّ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ ََ َ َ َ َ َ َ ْ َُّ َّ َِ ُ ِ ِمـا أزال أجـد أمل الطعـام" :َ َ َّ َ َ َ َ َُ َِ ُ َ 
ِّالذي أكلت بخيرب فهذا أوان وجدت انقطاع أهبري من ذلك السم ُّ َ ْ َْ ِ ِ ِ َِ ْ َّْ َ َ َ َ َِ َِ َ ََ ْ ُ ْ َ ُ َُ َ َ َ َ".  

 :قال احلافظ ابن حجر
 عـن يـونس هبـذا ،بن خالد  من طريق عنبسة)٤(وهذا قد وصله البزار، واحلاكم، واإلسامعييل "
بـن عقبـة يف  ال فقـد رواه موسـىإو، ه أي بوصـل،  عن يـونس ،تفرد به عنبسة: وقال البزار ، اإلسناد

 غرائـب " أخرجهام إبراهيم احلـريب يف ،اًوله شاهدان مرسالن أيض، املغازي عن الزهري لكنه أرسله
وللحــاكم ، روايــة أيب جعفــر البــاقر: واآلخــر،بــن رومــان  مــن طريــق يزيــد: أحــدمها، لــه"احلـديث 

بنفـسك؟ فـإين ال أهتـم بـابني إال   تـتهميا رسول اهللا ما:  قلت ": موصول من حديث أم مبرش قالت
 وهذا ،وأنا ال أهتم غريها: فقال ، بن معرور مات بن الرباء  وكان ابنها برش؛الطعام الذي أكل بخيرب

 .)٥( "أوان انقطاع أهبري 
 
*****  ***** 

 
 :قال ابن األثري رمحه اهللا

ًى عظـام ورشفـا، كـام  إذا أضيف اليشء إىل عظيم رشيـف اكتـس"هللاّ أبوك":ويف احلديث) س(" ً ِ
ُبيت اهللاّ وناقة اهللاّ، ف: قيل ُذا وجد من الولد ما حيسن موقعه وحيمـد، قيـل هللاّ أبـوك يف معـرض املـدح إُ َ ْ َُ َُ ُ ْ ُ ُِ
َأي أبوك هللاّ خالصا حيث أ: جبوالتع  .)٦("َب بك وأتى بمثلكنجً

                                                                                       
 .٤١٧٤ رقم صحيح البخاري ك املغازي باب مرض النبي صىل هللا عليه وسلم ووفاته  )١(
 .نس بن يزيد األييلهو يو  )٢(
 .هو عروة بن عبد اهللا بن الزبري  )٣(
 ٤/١٦٢  البن حجر تغليق التعليق  )٤(
 .٥٨٨-٥٨٧/ ٩  البن حجرفتح الباري  )٥(
 ١/١٩النهاية يف غريب احلديث واألثر البن األثري   )٦(
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  ) ٢٦( الحديث رقم 
 : رمحه اهللا)١(قال اإلمام مسلم

ُحدثنا زهري ْ َ ُ َ َ َّ ٍبن حرب َ ْ ُ حـدثنا عمـر،َ َ ُ َ َ َّ َبـن يـونس َ ُ حـدثنا عْكرمـة،ُُ ََ ِ ِ َ َّ ٍبـن عـامر َ َّ ُ حـدثني إيـاس،َ َ َِ ِ َ  بـن َّ
َسلمة ََ ِ حدثني أيب،َ َ ِ َ َّ َ قال،َ َ غزونا فزارة وعلينا أبو بْكر أمـره رسـول اهللاِ صـىل اهللاُ عليـه وسـلم علينـا":َ َْ َ ْ َ ُ َ ُ ْ َ َْ َّ َ ُ َ ََ َ َ َ ََ َ ُ َ َ َّ َِ َّ َ ٍَ َ َ َ، 

َّفلام  َ ٌكان بيننا وبني املاء ساعةَ َْ ََ ََ ِْ َ َ ْ ََ َ َ أمرنا أبو بْكر فعرسـنا،َ ْ َّ َ ََ َ َُ ٍ َ َثـم شـن الغـارة،  )٢(ََ َ ََّ ْ َُّ َ فـورد املـاء،َ ََْ ََ َ فقتـل مـن قتـل ،َ َ َ َ ََ َْ َ
ِعليه ْ َ َ وسبى،َ ِ وأنظر إ،ََ ُ ُ ْ َ ُىل عنـق مـن النـاس فـيهمَ ِ ِ ِِ َّ ُْ ٍ ُ ُّ الـذراريَ ِ َ ِ فخـشيت أن يـسبقوين ،َّ ُ ْ َِ ْ َ َ ُ ِ ِإىل اجلبـلَ َ َ ْ َ ُ فرميـت ،ِ ْ َ َ َ

ِبسهم بينهم وبني اجلبل َ َ َ ُ ْ َ َْ ْ ْ َْ ٍَ ُ فلام رأوا السهم وقفوا،ِ َ َ ََ ْ َْ َّ َ ْ فجئت هبـم أسـوقهم،ََّ ُ ُْ ُ ََ ِ ِ ُ ْ ْ وفـيهم امـرأة مـن،ِ َِ ٌِ َ َ ْ ْ َبنـي فـزارة  ِ َ َ َ
ٍعليها قشع من أدم  َ ْ ٌ َ َْ ِ ْ َ َ َقال–َ ُ القشع النطع:َ َُ َ ِّْ ْ معها ابنة هلا من-ْ ْ َ َِ َ َ ٌ َ ِ أحسن العربَ َِ ََ ْْ َ فسقتهم حتى أتيت هبم أبـا ،َ ْ َ َُ َْ ْ ُِ ِ ُ َ َّ ُ ْ َ

ٍبْكر ِ فنفلني،َ َ َّ َ أبو بْكر ابنتها)٣(ََ ْ َ َُ َ ٍ ً فقدمنا املدينة ومـا كـشفت هلـا ثوبـا،َ ْ ََ ْ َ َْ َ ََ َ ُ َ َ َ َْ َِ ِ فلقينـي رسـول اهللاِ صـىل اهللاُ عليـه ،ِ ِ ِْ َ ََ ُ َ ََ َّ ُ َ
ِوسلم يف السوق ُّ َ َِ َّ َ فقال،َ َ َ يا سل:َ َ ُمةَ َ هب يل املرأة:َ َ ْ َْ ِ ْ ُ فقلت،َ ْ ُ ِ يا رسول اهللاِ واهللاِ لقد أعجبتني:َ ْ َْ َ َ َْ َ َ َ َ ُ ُ وما كشفت ،َ ْ َ َ َ َ

ًهلا ثوبا ْ َ َ ِ ثم لقيني رسول اهللاِ صىل اهللاُ عليه وسـلم مـن الغـد يف الـسوق،َ ُّ َ َ ُ َ َِّ ِ ِ ِ ِ َِ ْ َّ َ ُ َ ُْ َ ْ َ ََ ِ فقـال يل،َّ َ َ َ يـا سـلم":َ َ ِة هـب يل ََ ُْ َ
َاملرأة هللاِ َ ْ َ أبوكَْ ُ ُ فقلت،"َ ْ ُ َ هي لك يا رسول اهللاِ:َ َُ َ ََ َ ً فواهللاِ ما كشفت هلا ثوبا،ِ ْ ََ ْ ََ َ ُ َ َ َّ فبعث هبا رسول اهللاِ صىل اهللاُ ،َ َ َ َُ َ َُ َ َ ِ

ة َعليه وسلم إىل أهل مكَّ َّ ََ َ َِ ْ َ َ ِ َ ِْ ة،َ َ ففدى هبا ناسا من املسلمني كانوا أرسوا بمكَّ ُْ َ ََ ْ ً َِ ُِ ِ ِ ُِ ُ َ ََ َ ِ ْ"  
  :تخريج الحديث

 .ّفرد به مسلم دون البخاريت
  :دراسة رجال االسناد

 وكـان ،ةيـأول مشاهده احلديبسنان بن عبد اهللا، :  واسم األكوع،بن عمرو بن األكوعة َمَلَ س-
 .)٤(هـ عىل الصحيح٧٤، ت اً ويسبق الفرس عدو، من الشجعان

 . هـ١٦٠، ت قبيل وهو أبو عامر العجيل الياممي:  عكرمة بن عامر-
  ،" يكتبون حديثه":)٧( وزاد مرة)٦( ، وابن معني)٥( بن حنبلوثقه أمحد

                                                                                       
 ١٧٥٥ رقم   التنفيل وفداء املسلمني باألسارى١٤صحيح مسلم ك اجلهاد والسري باب   )١(
 / ٣  البـن األثـريالنهايـة يف غريـب احلـديث.  للنـوم واالسـرتاحةً نزول املسافر آخـر الليـل نزلـة:ُيسِرْعَّالت  )٢(

٢٠٦. 
 .٥/٩٨النهاية يف غريب احلديث واألثر البن األثري . أي أعطاه إياها زيادة عىل الغنائم   )٣(
 .٣/١٥١اإلصابة يف متييز الصحابة البن حجر البن حجر   )٤(
 .٢٠/٢٦١ب الكامل للمزي هتذي  )٥(
 .٤/١٢٣ – رواية الدوري –تاريخ ابن معني   )٦(
 .٥/٢٧٣الكامل يف ضعفاء الرجال البن عدي   )٧(
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:  وزاد)٤(، والعجـيل)٣(، وأمحـد بـن صـالح)٢(ٌصدوق ليس به بأس:  وقال مرة،)١(ثبت:  وقال مرة
ٌثبت:  وزاد)٥(بن شيبةايروي عنه النرض بن حممد ألف حديث، ويعقوب  ْ وإسحاق بن ،  )٦( وأبو داود،َ

 .)١٠( وذكره ابن حبان يف الثقات،)٩( والذهبي،)٨( والدارقطني،)٧(أمحد بن خلف البخاري
 . لو مل يكن عندي ثقة مل أكتب عنه:)١١( عنه فقال- أي السختياين– وسئل أيوب
 .ا ًأصحابنا ثقة ثبت كان عكرمة بن عامر عند : )١٢(ي بن املدينو قال عيل

ابـن   عنـدهم ، و روى عنـهعكرمـة بـن عـامر ثقـة : )١٣(وقال حممد بن عبد اهللا بن عـامر املوصـيل
 .ا ً، ما سمعت فيه إال خرييمهد

 :وتكلموا يف روايته عن حييى بن أيب كثري
مضطرب احلديث عن حييـى بـن : عكرمة بن عامر  : )١٤(قال عبد اهللا بن أمحد بن حنبل ، عن أبيه

و  مة ،عكرمة بن عامر ، مضطرب احلديث عن غري إيـاس بـن سـل : )١٥(و قال أيضا عن أبيه، أبى كثري
 .ا ًكان حديثه عن إياس بن سلمة صاحل

سمعت أمحد بن حنبل يضعف رواية أيوب بـن عتبـة ، و عكرمـة  : )١٦(يوقال أبو زرعة الدمشق
 .عكرمة أوثق الرجلني : و قال ، ابن عامر عن حييى بن أبى كثري 

                                                                                       
 .٥/٢٧٢الكامل يف ضعفاء الرجال البن عدي   )١(
 .٧/١٠اجلرح والتعديل البن أيب حاتم   )٢(
 .١٧٧ص   البن شاهنيتاريخ أسامء الثقات  )٣(
 .٣٣٩ص  الثقات للعجيل تاريخ  )٤(
 .٧/٢٣٣هتذيب التهذيب البن حجر   )٥(
 .٧٠٧ رقم ١/٣٧٨سؤاالت اآلجري أبا داود   )٦(
 .٢٠/٢٦٢هتذيب الكامل للمزي   )٧(
 .٤٠٣ رقم ٥٥سؤاالت الربقاين للدارقطني ص   )٨(
 .٢/٣٣الكاشف للذهبي   )٩(
 .٥/٢٣٣الثقات البن حبان   )١٠(
 .١٧٧ص   البن شاهنيتاريخ أسامء الثقات  )١١(
 .١٧٠ رقم ١٣٣ؤاالت ابن أيب شيبة البن املديني ص س  )١٢(
 .٢٠/٢٦٢هتذيب الكامل للمزي   )١٣(
 .٢٠/٢٥٨هتذيب الكامل للمزي   )١٤(
 .٧/١٠اجلرح والتعديل البن أيب حاتم   )١٥(
 .٢٠/٢٥٩هتذيب الكامل للمزي   )١٦(
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بـن أبـى كثـري  أحاديث عكرمة بن عامر عن حييـى : )١( ، عن أبيهيوقال عبد اهللا بن عىل بن املدين
 . كان حييى بن سعيد يضعفهام ،ليست بذاك مناكري

 .مضطرب ىف حديث حييى بن أبى كثري ، و مل يكن عنده كتاب  : )٢(وقال البخارى
عـن حييـى بـن   حديثـه حديثه ، و ربام دلس، و يفا، و ربام وهم يفًكان صدوق: )٣(وقال أبو حاتم

 . كثري بعض األغاليط أيب
 .حديثه عن حييى بن أبى كثري اضطراب   ىف: )٤(قال أبو داودو

 .ليس به بأس إال ىف حديثه عن حييى بن أبى كثري  : )٥(وقال النسائى
صدوق ، روى عنه شعبة و الثورى و حييـى القطـان ،و وثقـه  : )٦(و قال زكريا بن حييى الساجى

  "يى بن أبى كثري حي حييى بن معني ، و أمحد بن حنبل إال أن حييى القطان ضعفه ىف أحاديث عن
 .ا ، و ىف حديثه نكرة ًكان صدوق : )٧(وقال ابن خراش

 .مستقيم احلديث إذا روى عنه ثقة  : )٨(وقال أبو أمحد بن عدى
 .جل حديثه عن حييى ، و ليس بالقائم  : )٩(وقال أبو أمحد احلاكم

 .ليس به بأس صدوق: )١٠(وقال ابن شاهني
 لـه يكـن ومل اضـطراب، كثـري أبـى بـن حييـى عن وايتهر وىف يغلط، صدوق: )١١(وقال ابن حجر

  .كتاب
 شعبة والثوري وابـن هٌهو ثقة، وقد أطلق األئمة توثيقه وقبول حديثه، وروى عن: قال الباحث

جـل حديثـه عـن : مهدي والقطان، وإنام تكلموا يف حديثه عن حييـى بـن أيب كثـري، وكـام قـال احلـاكم

                                                                                       
 .٢٠/٢٦٠هتذيب الكامل للمزي   )١(
 .٥/٢٧٢الكامل يف ضعفاء الرجال البن عدي   )٢(
 .٧/١٠اجلرح والتعديل البن أيب حاتم    )٣(
 .٢٠/٢٦١هتذيب الكامل للمزي   )٤(
 .٢٠/٢٦١هتذيب الكامل للمزي   )٥(
 .٢٠/٢٦١هتذيب الكامل للمزي   )٦(
 .٢٠/٢٦٣هتذيب الكامل للمزي   )٧(
 .٥/٢٧٧الكامل يف ضعفاء الرجال البن عدي   )٨(
 .٧/٢٣٣هتذيب التهذيب البن حجر   )٩(
 .١٧٧ص   البن شاهنيثقاتتاريخ أسامء ال  )١٠(
 .٣٥١تقريب التهذيب البن حجر ص   )١١(
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 روايـة عكرمـة عـن إيـاس بـن سـلمة، ً أيـضام أمحد استثنىحييى، فحديثه عنه مضطرب، ولكن اإلما
 :م بأمرينُّصاحلة، إال أنه اهت: وقال 

ــال البيهقــي: األول ــابع ا ":االخــتالط، ق ــا مل يت ــروى م ْخــتلط ىف آخــر عمــره وســاء حفظــه ف َ ُ َ ُ ََ َْ َ َ ُ ْ َ ََ َ َ َ ُِ ِ ِِ ُِ ِ ْ
ِعليه ْ َ ّولكن هـذا مل يـسل.)١("َ ًأحـدا مـن أهـل العلـم رمـاه م بـه، فلـم يـذكر كـل مـن تـرجم لعكرمـة أن ُ

 عىل قول البيهقي فيـه، وهـذا ال يـصح ً بناء)٢(و وإنام أورده ابن الكيال ّباالختالط، حتى ولو بالتغري، 
 . ال يف اختالطهإنام تكلم العلامء يف اضطراب روايته عن حييى بن أيب كثري

وقـال ، )٣(لـدارقطني وا،أبـو حـاتم الـرازي، والتـدليس، وممـن وصـفه هبـذا اإلمـام أمحـد: الثاين
ل َعـَجَ ف: قـال،ىل عكرمة بن عـامر الياممـيإا َِن بّرُ م:ًى قال يل سفيان الثوري بمن:عبدالرمحن بن مهدى

وذكـره ابـن حجـر يف املرتبـة ، )٤( سـمعت، حـدثني:قـل،وقفـه عنـد كـل حـديث ُ وي،مىل عىل سـفيانُي
ّالثالثة، التي ال يقبل حديثها إال بالترصيح بالسامع، وقد رص ُح يف روايتـه عنـد مـسلم بالـسامع، فـأمن ُ

 .تدليسه
 . باقي رجال اإلسناد ثقات-
 

*****  ***** 
 

 :قال ابن األثري رمحه اهللا
ويف حديث األعرايب الذي جـاء يـسأل عـن رشائـع اإلسـالم، فقـال لـه النبـي صـىل اهللاّ عليـه " 
ِأفلح وأبيه إن صدق" :وسلم ِ َ َ َ ْ ُ، هذه كلمة جارية عىل ألسن الع"َ ْ رب تستعملها كثريا يف خطاهبا وتريد َ

َوقد هنى النبي صىل اهللاّ عليه وسلم أن حيلف الرجل بأبيه. هبا التأكيد ُ القول َ، فيحتمل أن يكون هذا)٥(ِ

                                                                                       
 .٣٠٣ / ٨  للبيهقيالسنن الكربى  )١(
 !!.، بل مل يرش كل من ترجم لعكرمة إىل قول البيهقي هذا١/٤٩٠الكواكب النريات البن الكيال ص   )٢(
 .٨٨ رقم ٤٢، طبقات املدلسني البن حجر ص ٧/١٠اجلرح والتعديل البن أيب حاتم    )٣(
 .١/١١٧اجلرح والتعديل البن أيب حاتم    )٤(
ــامن والنــذور بــاب  )٥( مــسلم يف  ، و٦٦٤٧ ال حتلفــوا بآبــائكم رقــم ٤ أخــرج البخــاري يف صــحيحه يف ك األي

ن عمر بـن اخلطـاب ريض اهللا  ع٦٦٤٧  النهي عن احللف بغري اهللا تعاىل رقم ٤ صحيحه كتاب اإليامن باب
ُ قال يل رس":ًعنه مرفوعا َ ِ َ َول اهللاَِّ صىل اهللاَُّ عليه وسلمَ ََّ َ َُ ْ َِ َ ْ إن اهللاََّ ينهاكم أن حتلفوا بآبـائكم":َّ ْ َُ ِ َِ ِ ُ ْ َْ ْ ََّ ُ َ ُ قـال عمـر"ِ َ ُ َ َ فـواهللا:َ َ 

ذ سمعت النَّبي صىل اهللاَُّ عليه وسلم ذاكرا وال آثرا ًما حلفت هبا منْ ً َ َ َّ َ ُ َ َِ ِ ِ َِ َّ َ ََ َ ْ َ ْ ََ ُ َْ ُ َُّ ِ ِ" 
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َقبل النهي َوحيتمل أن يكون جرى منه عىل عادة الكالم اجلـاري عـىل األلـسن وال يقـصد بـه القـسم . َْ َ َ
ِكاليمني املعفو عنها من قب َ ُ َّ َيل اللغو، أو أراد به توكيد الكالم ال اليمنيْ ِ ْ ّ")١(. 

  ) ٢٧( الحديث رقم 
 : رمحه اهللا)٢(قال اإلمام مسلم

َحدثني حييى َْ َ ِ َ ُبن أيوب وقتيبة َّ َُ ْ َ َ َُّ ًبن سعيد مجيعا َ ِ ٍ َِ َ عن إسام،َ ْ ِ ْ َعيلَ ٍبن جعفـر ِ َ ْ ٍ عـن أيب سـهيل،َ ْ َ ُْ ِ َ ْ عـن ،)٣(َ َ
ِأبيه ِ َ عن طلحة،)٤(َ ْ ََ ْ ٍ عن النبي صىل اهللاُ عليه وسلم هبذا احلديث نحو حديث مالك،اهللاِ عبيدبن  َ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َ َِّ َ ْ َ ْ َ َْ ْ َ َّ َِ َِ ََّ َ غري )٥(َّ ْ َ

َأنه قال َ ُ َّ َفقال رسول اهللاِ صىل اهللاُ عليه وسلم : َ َ ُ ََّ َ ُ َ َ ََ ْ َِ َ َأفلح وأبيه إن صدق":َّ ََ َ َ َْ ِ ِ ِ َ َ أو دخل اجلنة وأبيه إن صدَْ َ َ َ ْْ َ ْ َِ ِ ِ َ ََّ َ  ."َقَ
  

  :تخريج الحديث
بــدون زيــادة  بنحــوه ، عــن إســامعيل بــن جعفــر بــه ، عــن قتيبــة بــن ســعيد )٦(أخرجــه البخــاري

 ."وأبيه"
 
 
 

                                                                                       
 .١/١٩ واألثر البن األثري النهاية يف غريب احلديث  )١(
 .١١ بيان الصلوات التي هي أحد أركان اإلسالم رقم ٢صحيح مسلم ك اإليامن باب   )٢(
 .هو نافع بن مالك بن أيب عامر األصبحي  )٣(
 .مالك بن أيب عامر األصبحيهو   )٤(
ا قتيبـة: قال اإلمـام مـسلم: يقصد احلديث الذي قبله  )٥( ُحـدثنَ ُ ََ ْ ََ ِبـن سـعيد َّ ِ ِ مجيـلبـن َ ِ ِبـن طريـف َ ِ اهللاِ  بـن عبـد َ

ُّالثقفي ِ َ ِ عن مالك،َّ ِ َ ْ ِبن أنس فيام قرئ عليه َ ِْ َ َ َ َِ ُ َ ٍ ٍ عن أيب سهيل،َ ْ َ ُْ ِ َ ِ عن أبيـه،َ ِ َ ْ َ أنـه سـمع طلحـة،َ ََ َ ُْ ِ َ َّ ُاهللاِ يقـول بـن عبيـد َ َ: 
ْجاء رجل إىل رسول اهللاِ صىل اهللاُ عليه وسلم من أهل نج ْ َ ْ َ ُ ََ َِ ْ َ ِ َِ َ ُ َ َ ََّ َ ٌَّ َِ ِ ثـائر الـرأس،ٍدِ ْ َّ ُ ِ َ نـسمع دوي صـوته وال نفقـه مـا ،َ َ ُْ َ ْ َ َّ َ َُ ْ َ ََ ِ ِ ِ

ُيقول ُ َ حتى دنا من رسول اهللاِ صىل اهللاُ عليه وسلم،َ َ ُ ََّ ََ ْ َ ْ َ َِ َِ َ ََّّ ِ فإذا هو يسأل عن اإلسالم،ِ َ َ َْ ِْ َْ ُْ َ ََ ُ َّ فقال رسـول اهللاِ صـىل اهللاُ ؟ِ َ ُ َُ َ َ َ
َعليه وسلم ََّ ََ ِْ ٍمخس صلوات  ":َ َ َ َُ ْ ِيف اليوم والليلةَ َ َّ ْْ ََ ِْ َ فقال"ِ َ َّ هل عيل غريهن:َ ُ َُ َّْ َ َ َ َ قال؟ْ ِال إال أن تطـوع وصـيام شـهر  ":َ ْ َ ُ َ ِ َ َ َّ َّ َ ْ َ َّ َِ
َرمضان َ َ َ فقال"َ َ ُ هل عيل غريه:َ ُ َّْ َ َ َ ْ َ فقال؟َ َ َ ال إال أن تطوع":َ َّ َّ َ ْ َ َّ َ وذكـر لـه رسـول اهللاِ صـىل اهللاُ عليـه وسـلم"َِ َ ُ َ ََّ َ ُ ََ ْ َ ُ َِ َ َّ َ َ الزكـاة َ ََّ
َفقال َ َ هل عيل غريها:َ َُ َّْ َ َ َ َ قال؟ْ َال إال أن تطوع" :َ َّ َّ َ ْ َ َّ َقال " َِ ُفـأدبر الرجـل وهـو يقـول:َ ُُ ََ َ َ ُ َ ُْ َّ َ َ واهللاِ ال أزيـد عـىل هـذا وال :َ ََ ََ َ َ َ ُ ِ َ

ه ُأنقص منْ ُِ ُ ْ َ فقال رسول اهللاِ صىل اهللاُ عليه وسلم،َ َ ُ ََّ َ ُ ََ ْ َِ َ َّ َ َأفلح إن صدق ":َ َْ َ َْ ِ َ َ" . 
 ٣، و صحيح البخاري ك احليـل بـاب ١٨٩١ وجب صوم رمضان رقم ١صحيح البخاري ك الصوم باب   )٦(

 .٦٩٥٦يف الزكاة رقم 
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 ، ومـسلم عـن قتيبـة بـن سـعيد،)٢( عن إسامعيل بن عبـد اهللا بـن أيب أويـس)١(وأخرجه البخاري
هو نافع بن مالك بن أيب  و- عن عمه أيب سهيل،عن اإلمام مالك بن أنس) إسامعيل وقتيبة (كالمها 

    ."وأبيه "بدون زيادة .  بنحوه به -سانيد هذا احلديث عليهأ ومدار عامر األصبحي
  :دراسة رجال اإلسناد

 .رجاله كلهم ثقات - 
  :الحكم على الحديث

 قـائم ة، وبيـان هـذاّ يف روايـة مـسلم شـاذ" وأبيـه "الذي يرتجح عندي أن زيادة  : قال الباحث
  اإلمام مالك وإسامعيل بن جعفر روايتيف بنياخلالعىل ذكر 

ّحيث مر يف التخريج أن البخـاري  أخرجهـا عـن إسـامعيل بـن أويـس، ومـسلم عـن قتيبـة بـن 
 "وأبيه"بدون زيادة . عن عمه أيب سهيل به،عن اإلمام مالك) إسامعيل وقتيبة(  كالمها ،سعيد

 " وأبيه"بدون زيادة . جعفر به عن إسامعيل بن ،وكذلك البخاري أخرجها عن قتيبة بن سعيد
 عن إسامعيل بن ،أخرجها عن قتيبة بن سعيد وحييى بن أيوب فَّ البخاريٌ مسلمُوخالف اإلمام
 " وأبيه"جعفر به بإثبات زيادة
 :مكن التعامل معها عىل هذا النحوي احلديث اوهذه الزيادة يف هذ: قال الباحث

 .أن خمالفة الثقة ملن هو أوثق منه شاذة مردودة أو ،زيادة الثقة مقبولةإما أن نسري عىل أن 
ُ حيـث حتمـل األوىل عـىل مـا إذا تـساويا يف الثقـة ؛ أنه ال تعارض بني األوىل والثانيـةوالصحيح

هو املقبول، ومـا كـان دون ذلـك ووالضبط، وأما إذا اختلفا يف ذلك فاالعتامد عىل األوثق واألحفظ 
ّفيحكم برده وشذوذه ُ. 
نستطيع ترجيح رواية اإلمام مالك بـن أنـس عـىل روايـة اسـمعاعيل بـن جعفـر  ؛فإذا تقرر هذا
 :ألسباب عدة منها

سـامعيل بـن جعفـر وإن كـان ثقـة فـإن إ اإلمام مالك أوثق من إسامعيل بن جعفر، فإن ّنأ: ًأوال
 .ًمالكا أوثق منه وأقوى وأحفظ

                                                                                       
، وصـحيح البخـاري ك الـشهادات بـاب ٤٦ الزكاة من اإلسـالم رقـم ٣٤صحيح البخاري ك اإليامن باب   )١(

ْ كيف يستحلف رقم ٢٦ َُ ْ٢٦٧٨. 
 ومالك والد أيب سهيل هو بـن أيب عـامر ،إسناد هذا احلديث كلهم مدنيونورجال ": قال احلافظ ابن حجر  )٢(

 فهـو مـن روايـة ،بن أخت اإلمام مالـكايس َوُ وإسامعيل هو بن أيب أ،اهللا األصبحي حليف طلحة بن عبيد
  فـتح البـاري"إسامعيل عن خاله عن عمه عن أبيه عن حليفه فهو مسلسل باألقارب كام هو مسلسل بالبلد

 .١/١٩٤ البن حجر
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ث مـن حيـتج بـه وقـد روى هذه لفظة غري حمفوظة يف هذا احلديث من حـدي ": ّقال ابن عبد الرب
عيل بـن جعفـر هـذا هذا احلديث مالك وغريه عن ايب سهيل مل يقولوا ذلـك فيـه وقـد روي عـن إسـام

 احلديث وفيه أفلح واهللا إن صدق أو دخل اجلنة واهللا إن صدق وهذا أوىل من روايـة مـن روى وأبيـه
 .)١("ألهنا لفظة منكرة تردها اآلثار الصحاح 

ا رواه عن عمه أيب سهيل بإسـناده فقـال فيـه أفلـح إن صـدق ومل ّن مالًك إ":وقال يف االستذكار
 .)٢("يقل وأبيه ومالك ال يقاس به مثل إسامعيل بن جعفر يف حفظه وإتقانه

 
أن الرواة عن مالك مل خيتلفوا عليه، بخالف إسامعيل بن جعفر فإهنم اختلفـوا، فقـد رواه : ًثانيا

 - كام يف رواية مـسلم– حييى بن أيوب وقتيبة بن سعيد  "وأبيه " بإثبات زيادة عن إسامعيل بن جعفر
 :وتابعهم 

 رواه )٥(، إال أنه يف رواية أخرى عنـد النـسائي)٤(، وابن خزيمة)٣( كام عند النسائيُ عيل بن حجر-
 عن إسامعيل بن جعفر بدون الزيادة

ّ سليامن بن داود العتكي كام عند أيب داود- ِ َ َ)٦(. 
ّتنييس كام عند الدارمي حييى بن حسان ال- ّ ِ ِّ ِّ)٧(. 
ّ رشيد كام عند البيهقي داود بن- ُْ َ)٨( . 
 .)٩(ّ  عاصم بن عيل كام عند البيهقي-
 .)١٠(ّ حجاج بن إبراهيم كام عن الطحاوي-

 ."وأبيه "زيادة   عن إسامعيل بن جعفر بدون-كام عند البخاري- ورواه قتيبة بن سعيد
                                                                                       

 .٣٦٧/ ١٤الرب  التمهيد البن عبد  )١(
 .٢٠٥/ ٥الرب  االستذكار البن عبد  )٢(
 .٢٤١١ رقم ٣/٨٩السنن الكربى للنسائي   )٣(
 .٣٠٦ رقم ١/١٥٨صحيح ابن خزيمة   )٤(
 .٢٠٩٠ وجوب الصيام رقم ١سنن النسائي ك الصيام باب   )٥(
 .٣٩١ فرض الصالة رقم ١سنن أيب داود ك الصالة باب   )٦(
 .١٦١٩ رقم ٢/٩٨٦سنن الدارمي   )٧(
 .٤٦٢٢ رقم ٢/٤٦٦السنن الكربى للبيهقي   )٨(
 .٨١٥٢ رقم ٤/٢٠١السنن الكربى للبيهقي   )٩(
 .٢/٢٩٢رشح مشكل اآلثار للطحاوي   )١٠(
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ٌوهذا يدل عىل أن االختالف منحرص  . يف إسامعيل بن جعفر ّ
، وسـأذكر "وأبيـه " بـل كلهـم رووه عنـه بـدون زيـادة، عليه الرواة فلم خيتلفأما اإلمام مالك

 :بعضهم
 .)١(يف مسنده اإلمام الشافعي كام -
 . )٢( ابن مندهعندّ عبد اهللا بن يوسف التنييس كام -
 .)٤(ّ الاللكائي ، و)٣( اإلمام أمحد كام عند عبد الرمحن بن مهدي-
 . )٦( ابن منده)٥( أبو داودّ عبد اهللا بن مسلمة القعنبي كام رواه-
 .)٧( كام عند البخاري إسامعيل بن أيب أويس-
 . )٩( وابن منده ،)٨( والنسائي قتيبة بن سعيد كام عند اإلمام مسلم،-
 .)١١(ً، وأخرجه أيضا ابن عساكر)١٠(جزئه مصعب بن عبد اهللا الزبريي كام يف -
 .)١٢(كام عند املروزي يسى القزاز بن ع معن-
 .)١٣( كام عند ابن حبان - أبو مصعب الزهري- أمحد بن أيب بكر-

 .)١٥(البيهقي ، و)١٤( ابن اجلارود كام عند الزبريي عبد اهللا بن نافع-

                                                                                       
 .٢٣٤مسند الشافعي ص   )١(
 .١٣٤ رقم ١/٢٧٨اإليامن البن منده   )٢(
 .١/١٦٢مسند أمحد   )٣(
 .١٢٤٣ رقم ٤/٩١٥ّ السنة واجلامعة للالكائي رشح أصول اعتقاد أهل  )٤(
 .٣٩١ فرض الصالة رقم ١سنن أيب داود ك الصالة باب   )٥(
 .١٣٤ رقم ١/٢٧٨اإليامن البن منده   )٦(
، وصـحيح البخـاري ك الـشهادات بـاب ٤٦ الزكاة من اإلسـالم رقـم ٣٤صحيح البخاري ك اإليامن باب   )٧(

ْ كيف يستحلف رقم ٢٦ َُ ْ٢٦٧٨. 
 .٤٥٨ كم فرضت يف اليوم والليلة  رقم ٤النسائي ك الصالة باب سنن   )٨(
 .١٣٤ رقم ١/٢٧٨اإليامن البن منده   )٩(
 .٨٦ رقم ٧٢اهللا الزبريي  أليب القاسم البغوي ص  حديث مصعب بن عبد  )١٠(
 .٢٥/٥٥تاريخ دمشق البن عساكر   )١١(
 .٤٠٠ رقم ١/٤٠٨ْتعظيم قدر الصالة للمروزي   )١٢(
 .٣٢٦٢ رقم ٨/٥٣، ١٧٢٤ رقم ٥/١١ن صحيح ابن حبا  )١٣(
 .١٤٤ رقم ٤٥املنتقى البن اجلارود ص   )١٤(
 .١/٣٦١السنن الكربى للبيهقي   )١٥(
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   .)١( كام عند ابن اجلارود- ابن أخت مالك بن أنس-ف بن عبد اهللا اليساري اهلاليلِّرَطُم -
 .)٢(هب كام عند الشايش عبد اهللا بن و-

ّفهؤالء كلهم رووا احلديث عن مالك بدون زيادة، فدل عىل أن اإلمـام مالـك أثبـت أوثـق مـن 
 .إسامعيل بن جعفر

 
إن البخاري يف روايته عن قتيبة بن سـعيد مل يـذكر الزيـادة، بخـالف مـسلم، فإنـه ذكـر يف : ًثالثا

ْ فيـه أن اإلمـام البخـاري مقـدم يف إتقانـه وجـودة روايته عن قتيبة بن سعيد هذه الزيادة، و مما ال شك
 .)٣(ٌحديثه من مسلم، وهذا أمر مشهور عند املحدثني

و قد ذكر الشيخ األلباين رمحـه اهللا ثالثـة شـواهد مـن روايـة أنـس بـن مالـك وابـن عبـاس وأيب 
 . )٤(فرًهريرة وكلها صحيحة تشهد لرواية اإلمام مالك بدون زيادة، خالفا لرواية إسامعيل بن جع

 .)٦(ّ واأللباين)٥(ّوممن ضعف هذه الزيادة ابن عبد الرب
 

*****  ***** 
 

                                                                                       
 .١٤٤ رقم ٤٥املنتقى البن اجلارود ص   )١(
 .١٥ رقم ١/٧٧مسند الشايش   )٢(
ا ال يتفقان عـىل والبخاري أحذق وأخرب هبذا الفن من مسلم، وهلذ":يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا  )٣(

ًحديث إال يكون صحيحا ال ريب فيه، قد اتفق أهل العلم عىل صحته، ثم ينفرد مسلم فيه بألفـاظ يعـرض 
ّعنها البخاري، ويقول بعض أهل احلديث إهنا ضعيفة، ثم قد يكون الصواب مع من ضعفها، كمثل صـالة 

، مثـل قولـه يف حـديث أبـى الكسوف بثالث ركوعات وأربع، وقد يكون الـصواب مـع مـسلم وهـذا أكثـر
فـإن هـذه الزيـادة صـححها مـسلم ) ُإنام جعل اإلمام ليؤتم به، فإذا كرب فكربوا، وإذا قرأ فأنـصتوا( موسى 

، ٢٠-١٨/١٩ جممـوع فتـاوى شـيخ اإلسـالم ابـن تيميـة "ْوقبله أمحد بن حنبل وغريه، وضعفها البخـاري
 .١/٢٥٦ًوراجع له كالما يف نفس املوضوع يف نفس الكتاب 

 .٧٦٢-٧٥٩/ ١٠السلسلة الضعيفة لأللباين   )٤(
 .٥/٢٠٥ّ، االستذكار البن عبد الرب ١٤/٣٦٧ّالتمهيد البن عبد الرب   )٥(
 .٧٥٦/ ١٠السلسلة الضعيفة  لأللباين  )٦(
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 :ُقال ابن األثري رمحه اهللا 
، "َبأبـاه: رت رسول اهللاّ صىل اهللاّ عليه وسلم قالـتَإذا ذك كانت":ويف حديث أم عطية) س ("

َأصله بأيب هو، يقال بأب َْ ُِ ّت الصبي إذا قلت له بأيب أنت وأمي،ْأِ ََّ ْ فلام سكنت الياء قلبـت ألفـا، كـام قيـل ُ َ ِ ُ ِ
َيف يا ويلتي يا ويلتا، وفيها ثالث لغـات َ َْ ْ هبمـزة مفتوحـة بـني البـاءين، وبقلـب اهلمـزة يـاء مفتوحـة، : َِ

وبإبدال الياء اآلخرة ألفا وهي هذه، والباء األوىل يف بأيب أنت وأمي متعلقة بمحذوف، قيل هو اسـم 
ّأنت مفدى بأيب أنت وأمي: هفيكون ما بعده مرفوعا تقدير َُّ أي : وقيل هـو فعـل ومـا بعـده منـصوب. َ

ْفديتك بايب وأمي، وحذف هذا املقدر ختفيفا لكثرة االستعامل وعلم املخاطب به َِ َِ ُ ّ ُ")١(. 
  ) ٢٨ (الحديث رقم 
 .مل أعثر عىل ختريج له : قال الباحث

 
*****  ***** 

 
 :قال ابن األثري رمحه اهللا

َرقيقةويف حديث ) س (" َ َْ َهنيئا لك أبا البطحـاء":ُ َ َْ ً ُنـام سـموه أبـا البطحـاء ألهنـم رشفـوا بـهإ "ِ ُ َ ّ، 
ِوعظموا بدعائه وهدايته، كام يقال للمطعام ِ ِْ ْ ّ  .)٢("بو األضيافأ :ُ

  ) * (الحديث رقم 
 .)٣(سبق خترجيه -
 

*****  ***** 
 
 

                                                                                       
 .١/١٩النهاية يف غريب احلديث واألثر البن األثري   )١(
 .١/٢٠النهاية يف غريب احلديث واألثر البن األثري   )٢(
 .٢٠حتت حديث رقم   )٣(
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 :قال ابن األثري رمحه اهللا
ْبن حجر  ِ ويف حديث وائل" َد رسول اهللاّ إىل املهاجرمن حمم":ُ َّبن أبو أمية ُ ُ حقه أن يقول ابـن "َ َُّ

ّأيب أميــة، ولكنــه الشــتهاره بالُكنيــة ومل يكــن لــه اســم معــروف غــريه مل جيــر، كــام قيــل عــىل ابــن أبــو  ُ
 .)٢(")١(طالب

  ) ٢٩ (الحديث رقم 
َ املهاجرمن حممد رسول اهللاّ إىل":مل أجد من أخرج هذه الرواية هبذا اللفظ :قال الباحث بن أبو  ُ

َّأمية َمن حممد رسـول اهللاّ إىل املهـاجر":ةّادَ، والتي وجدهتا هي الرواية التي تروي اللفظ عىل اجل"َ بـن  ُ
َّأيب أمية َ" 

 : رمحه اهللا)٣(قال اإلمام الطرباين
 )٤(ّيِمَْرضَر احلـْجـُر بـن عبـد اجلبـار بـن وائـل بـن حْجـُحدثنا أبـو هنـد حييـى بـن عبـد اهللا بـن ح

 عبـد  عـن أبيـه، حدثني عمي سعيد بن عبـد اجلبـار: قال،رْجُي حممد بن حّ حدثني عم: قال،كوفةبال
 َه وْيَلَ ع اهللاَُّىلَ صول اهللاُِسَور رُهُنا ظَغَلَا بّ مل":قال، عن وائل بن حجر، عن أمه أم حييى،اجلبار بن وائل

َبـرش ْدَقـ: واُالَقـَ ف،ِهِائـَِقل لْبـَه قَابَحْصـَ أُيـتِقَلَ ف،ََةنيِ املدُتْمِدَى قّتَ ح،يِمْوَ قْنَا عًِد وافُتْجَرَ خ،َمَّلَس ا َنَّ
قـد جـاءكم وائـل بـن :  فقـال،ل أن تقدم علينا بثالثـة أيـامْ رسول اهللا صىل اهللا عليه و سلم من قبَِكب

ْا جمَنْدَأَ و،ِب يبّ فرح،ه عليه السالمُتْ ثم لقي،حجر   :وفيه" هَاءَدِ يل رَطَسَبَ و،ِيسلَ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                                                       
 العبـاس أخربنـا ،  وأخربنـا ابـن األعـرايب":، وزاد اخلطـايب١/١٥٢هذا كالم اخلطـايب يف غريـب احلـديث   )١(

 ."حدثنا قيس بن أبو حازم : كان إسامعيل بن أيب خالد يقول:نا حييى بن معني قالأخرب ،الدوري
 .١/٢٠ُالنهاية يف غريب احلديث واألثر البن األثري   )٢(
 .١١٧ رقم ٤٦/ ٢٢املعجم الكبري للطرباين   )٣(
ّاحلرضمي  )٤( َِ َ بفتح احلاء املهملة وسكون الضاد املنقوطة وفتح الـراء، هـذه النـسبة إىل حـرضموت وهـي مـن : ْ

 .٢٣٠/ ٢ األنساب للسمعاين .بالد اليمن من أقصاها



 - ١٨٠ -

 َىلَ عـِيـهِي فِنُلِّضَفُ يٌِصالَ خِ يلٌابَتِا كَْهنِ م؛ٍةَثَالَ ثٍبْتُكِ بَمَّلَ سَ وِهْيَلَ ع اهللاَُّىلَ صول اهللاُِسَ رِ يلَرَمَأ"  
َألَ وِ يلٌابَتِكَ و،يِمْوَق َايبَتـِ كِ يفَيِمْوَقـِلَ وِ يلٍابَتِِكبَ و،َاكَنُا هَِنالَوْمَِأ بَِيتْيَ بِلْهِ  ْنِ مـ اهللاِِمْسِبـ" :ِِصالَ اخلـِ
 ْنِوا مـُانَ كـُثْيـَ حِالَبـْقِ اإلِيف )٢(ُلّفـََرتَيَو )١(ىَعْسَتـْسَ ي ًَالِائـَ وَّنَأ: َةَّيـَمُ أِيبَ أِنْب ِرِاجَ املهَِىل إول اهللاَِسَ رٍدَّمَُحم
 . وذكر احلديث بطوله" ٍتْوَمَْرضَح

  :تخريج الحديث
 . بلفظ قريب منه به– )٤(صبهاين ومن طريقه أبو نعيم األ-)٣(أخرجه الطرباين

، دون ذكـر قـصة إرسـال  بنحـوهمن طريق حممد بن حجر بـه )٦(، والبيهقي )٥(وأخرجه البخاري
 .املهاجر بن أيب أمية 

 
  :دراسة رجال اإلسناد

ٍ وائل بن حجر - ْ  ابن ربيعـة بـن وائـل احلـرضمي، أحـد وهو: – بضم املهملة وسكون اجليم –ُ
ّالصحابة الكرام، تويف  .)٧( يف أوائل خالفة معاوية ُ

 .ُوهي زوجة وائل بن حجر ووالدة عبد اجلبار بن وائل:  أم حييى-
ٍعـىل جـرح وتعـديل ألهل العلم فيها عثر ومل أٌ مل أجد هلا ذكر يف كتب الصحابة،:قال الباحث ٍ ،

:  وقال األلبـاين ،)٨("م حييى مل اعرف حاهلا وال اسمهاأم عبد اجلبار هي أ و": ابن الرتكامينيؤيده قول
 .)٩("مل أجد هلا ترمجة"

 

                                                                                       
النهايـة يف . ل الزكـاة الـساعي عامـىبه يـسم  و، جها من أرباهباا استخرستعمل عل الصدقات ويتوىلُ ي:أي  )١(

 .٣٦٩ / ٢  البن األثريغريب احلديث
 البـن النهاية يف غريـب احلـديث.  وهو إسباغه وإسباله، استعاره من ترفيل الثوب،سّد ويرتأّأي يتسو: أي  )٢(

 .٢٤٧ / ٢األثري 
 .١١٧٦ رقم ٢/٢٨٤املعجم الصغري للطرباين   )٣(
 .٥٦٢٨معرفة الصحابة أليب نعيم رقم   )٤(
 .٨/١٧٥التاريخ الكبري للبخاري    )٥(
 .٢٠٩٦ رقم ٥/٤٤٣دالئل النبوة للبيهقي   )٦(
 .٦/٥٩٦اإلصابة يف متييز الصحابة البن حجر   )٧(
 .٣٠ / ٢ البن الرتكامين ّ يف الرد عىل البيهقيّاجلوهر النقي  )٨(
 .٥٥٠٠ رقم ١١/٨٦٦  لأللباينسلسلة األحاديث الضعيفة  )٩(
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 هــ، وثقـه ابـن ١١٢بـن حجـر أبـو حممـد احلـرضمي الكـويف ت ا وهـو:  عبد اجلبار بن وائـل-
 وذكـره ابـن ،"قليـل احلـديث" وزاد)٤(ابن سعد و ،)٣(ال بأس به:  وقال مرةٌ ثبت،: )٢( مرة وقال)١(معني

 .)٥(حبان يف الثقات
 أن النقاد تكلمـوا يف سـامعه مـن أبيـه خاصـة وأمجعـوا عـىل أنـه مل فالراوي ثقة إال: قال الباحث

 . وأن روايته عن أبيه مرسلة،يسمع من أبيه
 .و يتكلمون ىف روايته عن أبيه ، و يقولون مل يلقه: )٦(قال ابن سعد

 .مل يسمع من أبيه شيئا: )٧(وقال ابن معني
 .ال يصح سامعه من أبيه: )٨(وقال البخاري
 .عبد اجلبار مل يسمع من أبيه، و ال أدركه : سمعت حممدا يقول  : )٩(و قال الرتمذى

معـني  سـمعت حييـى بـن: سمع مـن أبيـه ؟ قـال : قلت ألبى داود :  )١٠(يقال أبو عبيد اآلجرو 
 .مات و هو محل :يقول

 قـال أبـو حـاتم ، و ابـن جريـر - أي عـدم سـامعه مـن أبيـه- بمعنـى هـذا و":قال ابن حجـر
يـرى ، و يعقـوب بـن سـفيان و يعقـوب بـن شـيبة ، و الـدارقطنى ، و احلـاكم ، و الطربى ، و اجلر

  .)١١("قبلهم ابن املدينى ، و آخرون 

                                                                                       
 .٦/٩٥بن حجر هتذيب التهذيب ال  )١(
 .٧/٤١٠، تاريخ اإلسالم للذهبي ٣/١١ - رواية الدوري–تاريخ ابن معني   )٢(
 .٤٥٥ رقم ١٣٧ ص – رواية عثامن الدارمي -تاريخ ابن معني  )٣(
 .٦/٣١٢الطبقات الكربى البن سعد   )٤(
 .٧/١٣٥الثقات البن حبان   )٥(
 .٦/٣١٢الطبقات الكربى البن سعد    )٦(
 .٧/٤١٠، تاريخ اإلسالم للذهبي ٣/٣٩٠، ٣/١١ - رواية الدوري– تاريخ ابن معني  )٧(
 .٦/٩٥هتذيب التهذيب البن حجر   )٨(
 .١٩٢، وانظر حتفة التحصيل يف ذكر رواة املراسيل أليب زرعة العراقي ص ٢٣٥علل الرتمذي الكبري ص   )٩(
 ٢١٩التحــصيل ص ّضــعف هــذا العالئــي يف جــامع ، و ٤٢٢ رقــم ١/٢٧٩ســؤاالت اآلجــري أبــا داود   )١٠(

ّ ورد "اجلبار أنه قال كنت غالما ال أعقل صالة أيب وهذا ينفي أنه مات أبوه وهو محل  عن عبدّحَص":وقال
ا ال أعقـل ًكنت غالم: نص أبو بكر البزار عىل أن القائل  ":  وقال٦/٩٥هذا ابن حجر يف هتذيب التهذيب 

 ."اجلبار  صالة أبى هو علقمة بن وائل ال أخوه عبد
 .٦/٩٥هتذيب التهذيب البن حجر   )١١(
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مات أبوه وائل وأمه حامل به، كـل مـا ":وذكر ابن حبان أن روايته عن أبيه فيها تدليس فقال 
ٌروي عن أبيه مدلس، وان كان ال يصغر عن صحبة الصحابة ّ َ ُ")١(. 

 )٢(" وقيل مل يسمع من أبويه":ًضا يف سامعه من أمه، فقد قال ابن حجروتكلموا أي
 ذكـره ابـن حبـان يف  هــ،١٥٨ سعيد بن عبد اجلبار بن وائل بن حجر احلرضمي الكـويف، ت -
 نحـو ، يـسرية أحاديـث جـده عن ، أبيه عن له إنام ، حديث كبري له ليس ":، وقال ابن عدي)٣(الثقات
    )٤("الستة أو اخلمسة

 ،)٧(فيـه نظـر: ، وقـال البخـاري)٦(مل يكن بالثقـة:  وقال ابن معني،)٥(ليس بالقوي: وقال النسائي 
 .)٨(ضعيف: وقال ابن حجر
 .هو ضعيف: قال الباحث

  :الحكم على الحديث
 :إسناده ضعيف وفيه علل

ْ وقـد تفـرد بـه، بـل قـال العقـييلهٌ فإنه ضعيف جممع عىل ضعف، حممد بن حجر- ُ  ال يعـرف إال: ّ
يروي عن عمه سعيد بن عبـد اجلبـار عـن  ":قال ابن حبان.)١٠(ّ، وبه أعله اهليثمي يف جممع الزوائد)٩(به

 منها أشـياء هلـا أصـول مـن حـديث رسـول اهللا ،أبيه عبد اجلبار عن أبيه وائل بن حجر بنسخة منكرة
حجـر ومنهـا أشـياء مـن حـديث وائـل بـن ، صىل اهللا عليه وسلم وليست من حديث وائل بن حجر 

 وأفرط فيها ومنها أشياء موضـوعة لـيس مـن كـالم رسـول اهللا صـىل اهللا ّخمترصة جاء هبا عىل التقيص
  .)١١("عليه وسلم ال جيوز االحتجاج به

 . حيث تكلموا يف سامعه من أمه كام ذكرته يف ترمجته،عبد اجلبار بن وائل بن حجر -
                                                                                       

 .١٦٣ص  البن حبان مصارمشاهري علامء األ  )١(
 .٦/٩٦هتذيب التهذيب البن حجر   )٢(
 .٦/٣٥٠الثقات البن حبان   )٣(
 .٣/٣٨٧الكامل يف ضعفاء الرجال البن عدي   )٤(
 .١٠/٥٢١هتذيب الكامل للمزي   )٥(
 .١/٥٨ - رواية ابن حمرز–تاريخ ابن معني   )٦(
 .١٦٥١ رقم ٣/٤٩٥لتاريخ الكبري للبخاري ا  )٧(
 .١٨٨تقريب التهذيب البن حجر ص   )٨(
 .٤/١٢٢١الضعفاء للعقييل    )٩(
 .٣٧٦/ ٩جممع الزوائد للهيثمي   )١٠(
 .٢٧٣/ ٢البن حبان املجروحني   )١١(
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 .يدبن سعوالدة عبد اجلبار هي  و، جهالة زوجة وائل بن حجر-
 . ضعف سعيد بن عبد اجلبار بن وائل-
 

*****  ***** 
 

 :قال ابن األثري رمحه اهللا
َقالـت حفـصة  ": ويف حديث عائـشة" ّ أي إهنـا شـبيهة بـه يف قـوة الـنفس "َبنـت أبيهـا وكانـت َْ ّ

ُوحدة اخللق واملبادرة إىل األشياء ّ")١(. 
  ) ٣٠ (الحديث رقم 
 : رمحه اهللا)٢(قال اإلمام مالك

ْعن اب ْ ٍن شـهابَ َِ َّأن عائـشة وحفـصة زوجـي النبـي صـىل ا ":ِ َ ََ َ ْ َ َ َ َِّ ِْ َّ َ ْ َ ِ َّ َ عليـه وسـلمهللاَُ َ َّْ ََ ِأصـبحتا صـائمتني  َِ ْ ََ َِ َ َ َ ْ َ
ِمتطوعتني ْ َُ ََ ِّ ٌ فأهدي هلام طعام،َ َ َ َْ ََُ ِ ُ ِ فأفطرتا عليه،َ ْ ََ َ َ َ ْ ُ فـدخل علـيهام رسـول ا،ََ ُ َ َْ ِ َ ََ َ َ َّ صـىل اهللاَِ َ عليـه وسـلمهللاَُ َ َّْ ََ ْ قالـت ،َِ َ َ
ُعائشة َ ِ َ فقالت حفصة وبدرتني بالكالم وكانت بنت أبيها:َ ِ ِ َِ َ ْ ْ َ ْ َ َْ ِ ََ َ َ َ ََ ْ ُ َ َِ َ ْ َيا رسول اهللا:  )٣(َ ُ َ ُ إين أصبحت أنـا وعائـشة َ َ َِ َ َ ْ َ َْ َُ ِّ ِ

ِصائمتني متطوعتني ِْ ُ ْ ََ َ ََ ِّ ََ ِ فأهدي إلينا طعام فأفطرنا عليه،ِ ِْ ْ ٌ َْ ََ َ َ َْ َ َْ َ ََ َُ ُ فقال رسول ا،ِ َُ َ َ َّ صـىل اهللاَِ َ عليـه وسـلمهللاَُ َ َّْ ََ َ اقـضيا :َِ ِ ْ
َمكانه يوما آخر ِ ِ ِ ِ ً َ ََ ْ ُ َ َ".  

  :تخريج الحديث
 .ً من طريق اإلمام مالك به، مرسال )٦(حاويّ، والط)٥(أمحد ، و)٤(النسائيأخرجه 

  
  :دراسة رجال اإلسناد

 .رجاله ثقات -
  

                                                                                       
 .١/٢٠النهاية يف غريب احلديث واألثر   )١(
 .١٠٨٤ رقم – رواية حييى بن حييى الليثي –موطأ مالك   )٢(
مـشكالت املوطـأ للبطليـويس ص . كانت جريئة ال تبايل بقول احلق، وال تستحي من السؤال يف دينهـا: أي  )٣(

١٢٢. 
 .٢/٢٤٨السنن الكربى للنسائي   )٤(
 .٥١٠٢ رقم ٣/٢٤٩العلل ومعرفة الرجال لإلمام أمحد   )٥(
 .٢/١٠٨رشح معاين اآلثار للطحاوي   )٦(



 - ١٨٤ -

  :الحكم على الحديث
 . مرسلة يسمع من حفصة وعائشة، فروايته عنهامٌإسناده ضعيف ، النقطاعه فإن ابن شهاب مل

 أي عن الزهري – هكذا هذا احلديث يف املوطأ عند مجيع رواته فيام علمت ": ّالرب عبدقال ابن 
 عن مالـك عـن ابـن شـهاب عـن عـروة - وهو مرتوك– العزيز بن حييى عبدوي عن ُ وقد ر-ًمرسال

 .)١( "يصح ذلك عن مالك واهللا أعلمعن عائشة مسندا وال 
 وهـو عبـد اهللا بـن حممـد بـن ربيعـة عـن مالـك – ّيِامَدُ وكـذلك رواه القـ":ّوقال ابن عبـد الـرب

 .ً أي مرسال غري موصول)٢("ّ وال يصح عن مالك إال يف املوطأ-ًموصوال وهو مرتوك
ً وقـد رواه مـن ال يوثـق بـه عـن مالـك موصـوال ":قال احلافظ ابن حجر ، ذكـره الـدارقطني يف ُ

 .)٣("كغرائب مال
 .ًالصحيح الثابت عن اإلمام مالك يف هذا احلديث ما رواه تالميذه عنه مرسالف ًاإذ

ًولكن مالًكا مل ينفرد به مرسال؛ بل تابعه كال من  ً: 
ْ وإسـحاق بـن راهويـه ،)٤(سفيان بن عيينـة، كـام عنـد اإلمـام أمحـد. ١ َ  ومـن – )٦( ، و الفـسوي)٥(ُ
  .)٨(ّ ، وابن عبد الرب- )٧(البيهقيطريقه 
، ومـن )١١( وإسحاق بـن راهويـه)١٠(اإلمام أمحدعنه  و– )٩(معمر بن راشد، كام عند عبد الرزاق.٢
 .)١٣( والنسائي ،– )١٢(ابن حبانطريقه 

                                                                                       
 .٦٦ / ١٢الرب  التمهيد البن عبد  )١(
 .١٢/٦٧ّالتمهيد البن عبد الرب   )٢(
 .٤/٢١٢فتح الباري البن حجر   )٣(
 .٥١٠٤ رقم ٣/٢٥٠العلل ومعرفة الرجال لإلمام أمحد   )٤(
 .٦٥٩ رقم ٢/١٦٢مسند إسحاق بن راهويه   )٥(
 .٢/٧٤٠املعرفة والتاريخ للفسوي   )٦(
 .٤/٢٨٠السنن الكربى للبيهقي   )٧(
 .٢٠١/ ١٠االستذكار البن عبد الرب   )٨(
 ٧٧٩٠ رقم ٤/٢٦٧الرزاق  مصنف عبد  )٩(
 .٥١٠٥ رقم ٣/٢٥٠العلل ومعرفة الرجال لإلمام أمحد   )١٠(
 .٦٥٩ رقم ٢/١٦٢مسند إسحاق بن راهويه   )١١(
 .٧١٠٥ رقم ١٦/٣٨صحيح ابن حبان   )١٢(
 .٢/٢٤٨السنن الكربى للنسائي   )١٣(
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لـو كـان مـن : ٌأخربين غري واحـد عـن معمـر أنـه قـال يف هـذا احلـديث: وقال أبو بكر احلميدي
 .)١(حديث عروة ما نسيته

َ عبيد اهللا بن عمر العم.٣  .)٢(ّري ، كام عند النسائيُ
 .)٣(حييى بن سعيد األنصاري ، كام عند البيهقي. ٤
ّيونس بن يزيد األييل ، كام عند البيهقي. ٥ ْ)٤(.  
ّعبد اهللا بن عمر العمري ، كام عند الب. ٦   .)٥(هقييَُ
 .)٩(ي ، والبيهق- )٨( وابن معني)٧( و عنه اإلمام أمحد– )٦(ابن جريج ، كام عند عبد الرزاق. ٧
َحممد بن الوليد الزبيدي ، كام عند البيهقي. ٨ ُّ)١٠(. 
  .)١١(بكر بن وائل بن داود ، كام عند البيهقي. ٩

ً عنـه منقطعـا مالـك بـن ي هذا حديث رواه الثقات احلفاظ من أصحاب الزهـر":قال البيهقي 
 عمـر، أنس، ويونس بـن يزيـد، ومعمـر بـن راشـد، وابـن جـريج، وحييـى بـن سـعيد، وعبيـد اهللا بـن

َوسفيان بن عيينة، وحممد بن الوليد الزبيد  وهـذا ": قـال الرتمـذي.)١٢("، وبكر بـن وائـل، وغـريهميُّ
 .ً أي مرسال)١٣("ّأصح

ْوقد خالف هؤالء من هم دوهنـم يف احلفـظ واإلتقـان، فـرووه عـن الزهـري، عـن عـروة، عـن  َ
 :ًعائشة موصال، وهم

                                                                                       
 .٢/٢٨٠السنن الكربى للبيهقي   )١(
 .٢/٢٤٨ي السنن الكربى للنسائ  )٢(
 .٤/٢٨١السنن الكربى للبيهقي   )٣(
 .٢٧٩/ ٤السنن الكربى للبيهقي   )٤(
 .٤/٢٧٩السنن الكربى للبيهقي   )٥(
 .٤/٢٧٦مصنف عبد الرزاق   )٦(
 .٥١٠٦ رقم ٣/٢٥٠العلل ومعرفة الرجال لإلمام أمحد   )٧(
 .٣/٢٦٠ – رواية الدوري –تاريخ حييى بن معني   )٨(
 .٤/٢٨٠ السنن الكربى للبيهقي  )٩(
 .٤/٢٧٩السنن الكربى للبيهقي   )١٠(
 .٤/٢٧٩السنن الكربى للبيهقي   )١١(
 .٤/٢٧٩السنن الكربى للبيهقي   )١٢(
 .٧٣٥ ما جاء يف إجياب القضاء عليه رقم ٣٦سنن الرتمذي ك الصوم باب   )١٣(
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ْجعفر بن برقان ، كام . ١ ،  )٤(، وأبو يعىل)٣(، والرتمذي)٢(هَويُوإسحاق بن راه،  )١(عند اإلمام أمحدُ
   .)٥(والبيهقي

 .وإسناده ضعيف ، والعلة فيه جعفر بن برقان هذا ، فإنه ضعيف يف روايته عن الزهري خاصة
 )٦("ّ إذا حدث عن غري الزهري فال بأس به، ويف حديث الزهري خيطئ":قال اإلمام أمحد

 .)٧("ّهري يضطرب، وخيتلف فيه وهو يف حديث الز":ًوقال أيضا
 فهو فيه ضعيف ، يا ما روى عن الزهرّ ، و أميالزهر  ثقة فيام روى عن غري":وقال ابن معني

ــ  أصــح ي غــري الزهــر ، و هــو يفيا ال يكتــب ، فلــيس هــو مــستقيم احلــديث عــن الزهــرًو كــان أمي
 .)٩("ٍ وليس هو يف الزهري بيشء":ًوقال أيضا، )٨("اًحديث

 ، وهـو الـذي رجحـه ابـن )١٣(ّ ، و ابن عـدي)١٢( ، والنسائي)١١(ٍ ابن نمري ، و)١٠(خاري البوهو قول
ّ وبه أعله ابن عبد الرب."صدوق هيم يف حديث الزهري": فقال)١٤(حجر ّ)١٥(. 

ا َِإسـناده صـحيح، ملـ:  ملـا قـال- حسني سـليم أسـد–وبه تعرف خطأ املعلق عىل مسند أيب يعىل 
 .ه عن الزهريم من بيان حال جعفر يف روايتّتقد

                                                                                       
 .٦/٢٦٣مسند أمحد   )١(
 .٦٥٨ رقم ٢/١٦٠مسند إسحاق بن راهويه   )٢(
 –، و علـل الرتمـذي الكبـري ٧٣٥ مـا جـاء يف إجيـاب القـضاء عليـه رقـم ٣٦ بـاب سنن الرتمذي ك الصوم  )٣(

 .٢٠٣ رقم ١١٩ ص –ترتيب أيب طالب القايض 
 .٨/١٠١مسند أيب يعىل   )٤(
 .٤/٢٨٠السنن الكربى للبيهقي   )٥(
 .٥/١٣هتذيب الكامل للمزي   )٦(
 .٥/١٣هتذيب الكامل للمزي   )٧(
 . ٥١٠ رقم ٣٩٥، ص ٤٦١ رقم ٣٨٥سؤاالت ابن اجلنيد البن معني ص   )٨(
 .٤/٤٤٦ – راوية الدوري –تاريخ ابن معني   )٩(
 .٢٠٣ رقم ١١٩ ص – ترتيب أيب طالب القايض –علل الرتمذي الكبري   )١٠(
 .٥/١٥هتذيب الكامل للمزي   )١١(
 .٥/١٥هتذيب الكامل للمزي   )١٢(
 .٢/١٤١الكامل يف ضعفاء الرجال البن عدي   )١٣(
 .٩٣بن حجر ص تقريب التهذيب ال  )١٤(
 .١٢/٦٧ّالتمهيد البن عبد الرب   )١٥(
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 ، )٣( ، والنـسائي)٢( ، وإسـحاق بـن راهويـه)١(صالح بـن أيب األخـرض ، كـام عنـد اإلمـام أمحـد. ٢
  .)٥(ّ ، وابن عبد الرب)٤(والبيهقي

ال وكـان ذلـك عنـد قيامـه مـن : هو عن عروة، قال : فقيل للزهري:  قال سفيان":قال البيهقي
معت صـالح بـن أبـى األخـرض حـدثناه عـن وقـد كنـت سـ: املجلس وأقيمت الـصالة، قـال سـفيان 

ِليس هو عن عروة، فظننت أن صاحلا أيت من قبل العرض: الزهري، عن عروة، قال الزهري ْ ًَ َ ْ َْ ِّ ِ ِ ِ ُ ُ ْ َ")٦(. 
 صـالح بـن ":، قـال النـسائيّو إسناده ضعيف ، والعلة فيه صالح بن أيب األخرض فإنه ضـعيف

 .)٨(ُ يعترب بهٌضعيف: ، وقال ابن حجر)٧("أيب األخرض ضعيف يف الزهري ويف غري الزهري
  .)١٠( ، والنسائي)٩(سفيان بن حسني، كام عند اإلمام أمحد. ٣

 وسفيان بن حـسني وجعفـر ":وإسناده ضعيف، والعلة فيه هو سفيان بن حسني ، قال النسائي
 .)١١("بن برقان ليسا بالقويني يف الزهري، وال بأس هبام يف غري الزهريا

 وسفيان بن حسني وصالح بن أيب األخرض يف حديثهام عن الزهـري خطـأ ":وقال ابن عبد الرب
 .)١٢("كبري

َعبد اهللا بن عمر العمري، كام عند الطحاوي. ٤ ُ)١٣(. 
ُ ، فـال حيـتج بتفـرده فكيـف إذا )١٤( ضـعيف–ّ املكـرب –وإسناده ضعيف ، فإن عبـد اهللا بـن عمـر 

 .ًعوا مالًكا يف الرواية عن الزهري مرسالُخالف، مع اإلشارة إىل أنه ذكر قبل قليل مع الذين تاب
                                                                                       

 .٥١٠٣ رقم ٣/٢٤٩العلل ومعرفة الرجال لإلمام أمحد   )١(
 .٦٦٠ رقم ٢/١٦٢مسند إسحاق بن راهويه   )٢(
 .٢/٢٤٨السنن الكربى للنسائي   )٣(
 .٤/٢٨٠السنن الكربى للبيهقي   )٤(
 .٦٩-١٢/٦٨ّالتمهيد البن عبد الرب   )٥(
 .٤/٢٨٠ى للبيهقي السنن الكرب  )٦(
 .٢/٢٤٨السنن الكربى للنسائي   )٧(
 .٢٢١تقريب التهذيب البن حجر ص   )٨(
 .٥١٠٠ رقم ٣/٢٤٩ ، العلل ومعرفة الرجال لإلمام أمحد ٦/١٤١مسند أمحد   )٩(
 .٢/٢٤٧السنن الكربى للنسائي   )١٠(
 .٢/٢٤٧السنن الكربى للنسائي   )١١(
 .٣/٣٥٤ستذكار له  ، اال٦٨-١٢/٦٧التمهيد البن عبد الرب   )١٢(
 .٢/١٠٨رشح معاين اآلثار للطحاوي   )١٣(
 .٢٦٥تقريب التهذيب البن حجر   )١٤(
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، "هـذا خطـأ":ِ عقبـه، قـال النـسائي)٢(ّ ، وابن عبـد الـرب)١(صالح بن كيسان، كام عند النسائي. ٥
 .)٣("مدار حديث صالح بن كيسان عىل حييى بن أيوب وهو صالح ":ّوقال ابن عبد الرب 

ّنـه وإن كـان احـتج بـه إ ، ف-ملـرصي وهو أبو العبـاس ا-وهو من حييى بن أيوب ":قال األلباين
 ًأخيطـئ خطـ: فيه بعض األئمة؛ لسوء حفظه وخمالفته، بل قـال فيـه اإلمـام أمحـد ّالشيخان، فقد تكلم

 .)٤("ًكثريا
ًيتبني من هذا أن الصواب يف هذا احلديث هو عن الزهري مرسال، وأن من رواه موصـوال عـن  ً

ٌالزهري، عن عروة، عن عائشة، فهو وهم وخطأ ٌ ْ.  
 .ّوقد رصح الزهري نفسه بأنه مل يسمعه من عروة 

ّسئل الزهري عن هذا احلـديث؟ : حدثنا ابن أيب مريم عن ابن عيينة قال: قال أبو حاتم الرازي ُ
أن عائـشة أصـبحت : ْمل أسمعه من عروة؛ إنام حدثني رجـل عـىل بـاب عبـد امللـك بـن مـروان: فقال

 .)٥(صائمة
ثك ّ أحـد": أنه قال البن شهاب الزهـري، عن ابن جريجامْهيند بسّ البيهقي ، و)٦(ٌ مسلموأخرج

 ،اً هذا شيئمل أسمع من عروة يف:  فقال ،ت أنا وحفصة صائمتنيْأصبح:  عن عائشة أهنا قالت ،عروة
:  عن بعض من كان يدخل عىل عائشة أهنا قالـت، خالفة سليامن بن عبد امللك يفٌ ناسيولكن حدثن

صـىل اهللا عليـه -أهدى لنـا هديـة فأكلناهـا فـدخل علينـا رسـول اهللا أصبحت أنا وحفصة صائمتني ف
 .)٧("اقضيا يوما مكانه: فبدرتنى حفصة وكانت ابنة أبيها فذكرت ذلك له فقال -وسلم

 فـال ، يف رواية الزهري هـذا احلـديث عـن التـصحيحٍفقد شفى ابن جريج" :قال اإلمام مسلم 
 من النقـر والتنقـري يف مجـع ٍ أكثر مما أبان عنه ابن جريجىلإىل التنقري عن حديث الزهري إحاجة بأحد 

 ؛ حدثني ناس عن بعض من كان سـأل عائـشة: وذلك أنه قد قال له،ىل جمهولني عن جمهولإاحلديث 
  .)٨("ففسد احلديث لفساد اإلسناد

                                                                                       
 .٢/٢٤٨السنن الكربى للنسائي   )١(
 .١٢/٦٧ّالتمهيد البن عبد الرب   )٢(
 .١٢/٦٧ّالتمهيد البن عبد الرب   )٣(
 .١١/٣٣٧السلسلة الضعيفة لأللباين   )٤(
 .٤/٢٨٠، وانظر السنن الكربى للبيهقي ٦٥٩ رقم ٣/١٨العلل البن أيب حاتم   )٥(
 .٢١٧التمييز لإلمام مسلم ص   )٦(
 .٤/٢٨٠السنن الكربى للبيهقي   )٧(
 .٢١٧التمييز لإلمام مسلم ص   )٨(
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ا َُمهـ و؛ فهـذان ابـن جـريج وسـفيان بـن عيينـة شـهدا عـىل الزهـري  ": قال أبو بكر احلميديو
 .)١(" فكيف يصح وصل من وصله،عدل بأنه مل يسمعه من عروةشاهدا 

ال يــصح : حممــد بــن إســامعيل البخــاري عــن هــذا احلــديث؟ فقــالســألت ":)٢(ّوقـال الرتمــذي
  ."حديث الزهري عن عروة عن عائشة يف هذا

 ، واحتج بحكاية ابن جـريج وسـفيان بـن )٣(ُّ وكذلك قال حممد بن حييى الذهيل":وقال البيهقي
 .)٤("، و بإرسال من أرسل احلديث عن الزهري من األئمةعيينة

 .)٥(" أما حديث الزهري فقد أخطأ كل من قال عن عروة عن عائشة ":وقال اإلمام مسلم
ّاتفـق النـاس عـىل إرسـاله، وشـذ مـن وصـله، وتـوارد :  قـال اخلـالل":وقال احلافظ ابن حجر

 .)٦("احلفاظ عىل احلكم بضعف حديث عائشة هذا 
  .)٧(فه من املتأخرين األلباينوممن ضع

 
 : غري طريق الزهريان آخران وللحديث طريق

 .عن عمرة عن عائشة: األوىل
  من طريق عبد اهللا بن وهب، عن جرير بن حـازم، عـن حييـى )٩(، و الطرباين)٨(أخرجها النسائي

يد إال جريـر مل يرو هذا احلديث عن حييى بـن سـع: بن سعيد عن عمرة عن عائشة به، وقال الطرباينا
 "  وهذا خطأ":، وقال النسائي"ّتفرد به ابن وهببن حازم ا

ٌوهذا إسناد ضعيف ، والعلة فيه   .جرير بن حازم: ٌ

                                                                                       
 .٤/٢٨٠السنن الكربى للبيهقي   )١(
 .٢٠٣ رقم ١١٩ ص – ترتيب أيب طالب القايض –علل الرتمذي الكبري   )٢(
 مـن أجـل ،دهّ وجـو، وصنفه، مجع علم الزهري":حديث الزهري، قال الذهبيوهو من أعلم الناس بعلل   )٣(

 .٢٧٤/ ١٢ سري أعالم النبالء له "ذلك يقال له الزهري ويقال له الذهيل
 .٢/٢٨٠السنن الكربى للبيهقي   )٤(
 .٢١٧التمييز لإلمام مسلم ص   )٥(
 .٤/٢١٢فتح الباري البن حجر   )٦(
 .٥٢٠٢ رقم ٣٣٢/ ١١السلسلة الضعيفة   )٧(
  .٣/٣٦٣  للنسائي السنن الكربى  )٨(
 .٦٤٣٣ رقم ٦/٢٨٦املعجم األوسط للطرباين   )٩(
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أه ىف ذلـك أمحـد ّ وقد خطـ، فيهٌ وإن كان من الثقات فهو واهم؛وجرير بن حازم ":قال البيهقي
 .)١("ً عن عائشة مرساليهر عن الز، واملحفوظ عن حييى بن سعيدي، بن املدين وعيل،بن حنبلا

حتفظـه عـن : قلت ألبى عبد اهللا يعنى أمحد بـن حنبـل":بسنده عن األثرم قال البيهقي ثم أخرج
مـن رواه؟ قلـت جريـر : فأنكره وقال . أصبحت أنا وحفصة صائمتني: حييى، عن عمرة، عن عائشة

 أكـان حيـدثهم -ثـرمأي األ-:  قلـت": زاد الـذهبي)٢("جريـر كـان حيـدث بـالتوهم: بن حـازم فقـال 
أشياء يـسندها عـن قتـادة : يف غريها وفيها، وقال أبو عبد اهللا: بالتوهم بمرص خاصة، أو غريها؟ قال

 .)٣("باطل
يـا أبـا احلـسن حتفـظ عـن : قلت لعىل ابـن املـدينى  : وروى بسنده عن أيب منصور الرمادي قال

 ؟ مـن هـذا:فقـال يل. تنيأصـبحت أنـا وحفـصة صـائم: حييى بن سعيد عن عمرة عـن عائـشة قالـت
 مثلـك يقـول مثـل :فضحك ثم قـال:  قال، عن حييى بن سعيد، عن جرير بن حازم، ابن وهب:قلت
ــذا ــد،ه ــن زي ــن ســعيد، حــدثنا محــاد ب ــى ب ــن حيي ــر، ع ــن الزه ــصة أصــبحتا ي، ع ــشة وحف  أن عائ

 .)٤("صائمتني
سنده عن حييـى ُي فلم ، عن عائشة، عن عروة،ا حديث حييى بن سعيدّوأم":وقال اإلمام مسلم 

 وال يكـاد يـأيت هبـا ،اًنام روى من حديثه نـذرإ ؛ن يف الرواية عن حييىْعُ وجرير مل ي،ال جرير بن حازمإ
  .)٥("عىل التقويم واالستقامة

َوروي من أوجه أخر عن عائشة ":وقال البيهقي ُ ٍ َ ِ   قد بينت ضـعفها يف،ء من ذلك ال يصح يش،ُ
  . )٧(أخرين األلباين وممن ضعفها من املت.)٦("ياتاخلالف
 
 
 
 

                                                                                       
 .٢٨٠ / ٤  للبيهقي السنن الكربى  )١(
 .٧/١٠٣، سري أعالم النبالء للذهبي ٤/٢٨١السنن الكربى للبيهقي   )٢(
 .٧/١٠٣سري أعالم النبالء للذهبي   )٣(
 .٤/٢٨١السنن الكربى للبيهقي   )٤(
 .٢١٧تمييز لإلمام مسلم ص ال  )٥(
 .٤/٢٨١السنن الكربى للبيهقي   )٦(
 .١١/٣٣٨السلسلة الضعيفة لأللباين   )٧(
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َعن زميل موىل عروة عن عروة عن عائشة: الثانية ُ. 

 ، مـن طريـق )٥(، والبيهقـي )٤(ّ، وابـن عـدي )٣( ، وابن أيب حاتم)٢( ، والنسائي)١(أخرجها أبو داود
ْب، عن حيوة بن رشيح، عن يزيد بن عبد اهللا بن اهلاد، عن زميـلعبد اهللا بن وه ُْ   بـن عبـاس القـريشُ

 .ًوىل عروة، عن عروة، عن عائشة ريض اهللا عنها مرفوعا، وذكر احلديثم
ٌ وال يعـرف لزميـل سـامع مـن":وإسناده ضعيف، وفيه علل ذكرها البخاري بقولـه  عـروة، وال ُُ

 .)٦("قوم به احلجةتُليزيد من زميل، وال 
 .يس باملشهورل:)٨( ال أدري من هو، وقال النسائي:ُ يف زميل موىل عروة)٧(وقال اإلمام أمحد

إسناده ضعيف ، وزميل جمهول ، ولو ثبت احلديث أشـبه أن يكـون إنـام أمرمهـا ":وقال اخلطايب
 .)٩("ًبذلك استحبابا

 عـن ابـن ، وغـريه، حـديث حيـوة بـن رشيـح: ومن مناكريه": هذاٍيلَمُ يف ترمجة زّوقال الذهبي
طعام وكنـا صـائمتني فأفطرنـا  أهدي يل وحلفصة : قالت، عن عائشة، عن عروة، حدثني زميل،اهلاد

 .جمهول: )١١( ، وقال ابن حجر)١٠("فقال النبي صىل اهللا عليه وسلم صوما يوما مكانه
وحــديث عــروة عــن عائــشة ":وأغـرب ابــن عــدي فقــال بعــد أن نقــل كــالم البخــاري الــسابق

 إذ كيـف يكـون إسـناده ال بـأس بـه وقـد علمـت حـال )١٢("معروف بزميل هذا، وإسناده فال بأس بـه
ّبني يزيد بن عبد اهللا بن اهلاد وزميل، فتأملٍميل هذا، واالنقطاع ُز ُ. 

 .)١(وممن ضعفها من املتأخرين األلباينوخالصة القول أن احلديث لن تصح طرقه، 
                                                                                       

 .٢٤٥٧  من رأى عليه القضاء رقم ٧٣سنن أيب داود ك الصوم باب   )١(
 .٣/٣٦١السنن الكربى للنسائي   )٢(
 .٦٥٩ رقم ٣/١٨العلل البن أيب حاتم   )٣(
 .٣/٢٣٤ن عدي الكامل يف ضعفاء الرجال الب  )٤(
 .٤/٢٨١السنن الكربى للبيهقي   )٥(
 .٤٥٠/ ٣التاريخ الكبري للبخاري   )٦(
 .٣/٢٩٣هتذيب التهذيب البن حجر   )٧(
 .٩/٣٩٠هتذيب الكامل للمزي   )٨(
 .٣/٣٣٥معامل السنن للخطايب   )٩(
 .٣/١١٩ميزان االعتدال للذهبي   )١٠(
 .١٦٧تقريب التهذيب البن حجر ص   )١١(
 .٣/٢٣٤ضعفاء الرجال البن عدي الكامل يف   )١٢(
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*****  ***** 
  

 :قال ابن األثري رمحه اهللا
َكلكــم يف اجلنــة إال مــن أبــى ورشد":ويف احلــديث) س(" َ ُّّ َ أي إال مــن تــرك طاعــ")٢(ُ َ َة اهللاّ التــي َ

َيستوجب هبا اجلنة؛ ألن من ترك التسبب إىل يشء ال جيد بغريه فقد أباه ُْ ّ ُ َِ ُّواإلباء أشد االمتناع. َ َ ُ")٣(. 
  ) ٣١ (الحديث رقم 

 : رمحه اهللا)٤( قال اإلمام ابن حبان
 وحممد بـن إسـحاق بـن إبـراهيم مـوىل ثقيـف ،)٥(ٍتْسُِبأخربنا إسحاق بن إبراهيم بن إسامعيل ب

 عـن ، عـن العـالء بـن املـسيب،ال حدثنا خلـف بـن خليفـةق ،حدثنا قتيبة بن سعيد:  قاال،)٦(يسابورَبن
 ّنُلُخْدَتـَ لِهِدَيـِ بِيسْفـَي نِذّوالـ": قال رسول اهللا صىل اهللا عليه وسـلم:  عن أيب سعيد اخلدري قال،أبيه
ة؟ ّنَْ اجلَلُخْدَ يْنَى أَبْأَ يْنَمَ و: اهللاَِولُسَا رَي: واُالَ ق،ِريِعَبْ الِادَرشَ ك اهللاَِىلَ عَدََرشَى وَبَ أْنَ مِّال إ؛ْمُكّلُ كَةَّنَْاجل
 "ىَبَ أْدَقَ فِاينَصَ عْنَمَة وّنَْل اجلَخَي دِنَاعَطَ أْنَم": َالَق

  
  :تخريج الحديث
مل ":  عن خلف بن خليفة به بمثله، زاد الطرباين، من طريق سعيد بن سليامن)٧(أخرجه الطرباين 

 رجالـه رجــال ":وقــال اهليثمـي،  "ِو هـذا احلـديث عــن العـالء بـن املــسيب إال خلـف بـن خليفـةْيـر

                                                             
 .١١/٣٣٤السلسلة الضعيفة لأللباين   )١(
ذا نفـر وذهــب يف إ  ً ورشاداً يــرشد رشودا، رشد البعـري: يقـال،أي خـرج عـن طاعتــه وفـارق اجلامعــة: رشد  )٢(

 .٤٥٧ / ٢  البن األثري النهاية يف غريب احلديث.األرض
 .١/٢٠ النهاية يف غريب احلديث واألثر البن األثري  )٣(
 .١٧ رقم ١٩٧ / ١صحيح ابن حبان   )٤(
ْبست  )٥( وهـي مـن الـبالد  ،  وأظنها من أعامل كابل:، قال احلمويبالضم مدينة بني سجستان وغزنني وهراة: ُ

 .٤١٤/ ١   لهمعجم البلدان. احلارة املزاج
مة معـدن الفـضالء  وهي مدينـة عظيمـة ذات فـضائل جـسي، والعامة يسمونه نشاوور، بفتح أوله:يسابورَن  )٦(

 /٥ للحمـوي معجـم البلـدان. مل أر فيام طوفت من البالد مدينة كانـت مثلهـا: ، قال احلمويومنبع العلامء 
٣٣١. 

 .٨٠٨ رقم ١/٢٤٦املعجم األوسط للطرباين   )٧(
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 مل خيـرج لـه البخـاري يف الـصحيح ًا ألن خلفـ،ولعله يقصد صحيح مسلم ال البخـاري.)١("الصحيح
 .)٢(وإنام أخرج له يف األدب  املفرد

  :دراسة رجال اإلسناد
 . هـ١٣٢ت سدي الكاهيل، وهو ابن رافع األ: بّ العالء بن املسي-

وابن عـامر ،  )٦(ويعقوب بن سفيان،  )٥( والعجيل،)٤(، وابن سعد"مأمون": وزاد)٣(وثقه ابن معني
 .)٨( ، وذكره ابن حبان يف الثقات"حيتج به" وزاد)٧(املوصيل

 .صالح احلديث: )١٠(وقال أبو حاتم ، ثقة ربام وهم: )٩(وقال ابن حجر
  .يف بعض حديثه نظر: )١٢(وقال األزدي اإلسناد واملتن، له أوهام يف: )١١(قال احلاكم

ّ فقد تعقب بأنه كان جيـب أن " يف بعض حديثه نظر":هو ثقة ، وأما قول األزدي: قال الباحث  ِ ُ
ّ، وأما من اهتمه بأنه هيم كثريا فقـد تعقبـه الـذهبي فقـال)١٣(ُيذكر ما فيه النظر ُهـو قـول ال يعبـا بـه: ً ٌَ ْ ُ)١٤( ،
أن لـه نحـو أربعـني : اديث الراوي قليلة، وقد ذكر البخاري عـن شـيخه ابـن املـدينيُيؤكد هذا أن أح

 .)١٥(ًحديثا

                                                                                       
 .١٠/٧٠جممع الزوائد للهيثمي   )١(
 .٢٨٨-٨/٢٨٦هتذيب الكامل للمزي   )٢(
 .٦/٣٦٠ اجلرح والتعديل البن أيب حاتم  )٣(
 .٦/٣٤٨الطبقات الكربى البن سعد   )٤(
 .٢/١٥٠معرفة الثقات للعجيل   )٥(
 .٨/١٩٣هتذيب التهذيب البن حجر   )٦(
 .٢٢/٥٤٣هتذيب الكامل للمزي   )٧(
 .٧/٢٦٣الثقات البن حبان   )٨(
 .٣٩١تقريب التهذيب البن حجر ص   )٩(
 . ٦/٣٦٠اجلرح والتعديل البن أيب حاتم   )١٠(
 .٨/١٩٣ذيب البن حجر هتذيب الته  )١١(
 .٨/١٩٣هتذيب التهذيب البن حجر   )١٢(
 .٨/١٩٣هتذيب التهذيب البن حجر   )١٣(
 .٥/١٣٠ميزان االعتدال للذهبي   )١٤(
 .٢٢/٥٤٣هتذيب الكامل للمزي   )١٥(
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ــو ، مــوالهم )١(األشــجعى صــاعد بــنوهــو ا:  خلــف بــن خليفــة-  الكــوىف الواســطى أمحــد أب
 .هـ١٨١ت

، )٥(، ومسلمة األندلـيس"صدوق":وزاد،  )٤(وعثامن بن أيب شيبة،  )٣(والعجيل،  )٢(وثقه ابن سعد
 .)٦(ره ابن حبان يف الثقاتوذك

 ":، وقـال النـسائي" لـيس بـه بـأس صـدوق":)٨( وقال مرة،" ليس به بأس ":)٧(قال ابن معنيو
 ." ومل يكن صاحب حديث، ال بأس به":)١٠( ، وقال ابن عامر املوصيل)٩("ليس به بأس

ني ىف بعض أرجو أنه ال بأس به ، و ال أبرئه من أن خيطىء ىف بعض األحاي ":)١١(وقال ابن عدي
  "رواياته

َورد سفيان بن عيينة واإلمام أمحد ز  َ بأنـه رأى عمـرو بـن حريـث صـاحبم خلف بن خليفةْعّ
 .النبي صىل اهللا عليه وسلم

هذا ابـن عيينـة : ، لعله رأى جعفر بن عمرو بن حريث، وقال اإلمام أمحد)١٢(َبَذَك:  قال سفيان
 .)١٣(ه عليهِّبُما هو عندي إال ش!  خلف؟ُهُاهَرَا عمرو بن حريث، يْوَوشعبة بن احلجاج مل ير

                                                                                       
 .١٦٥ /١األنساب للسمعاين .  هي أشجعٍ هذه النسبة إىل قبيلة: ّاألشجعي  )١(
 .٧/٣١٣الطبقات الكربى البن سعد   )٢(
 .١٤٤ الثقات للعجيل ص تاريخ  )٣(
 . ٧٨تاريخ أسامء الثقات البن شاهني ص   )٤(
 .٣/١٥١هتذيب التهذيب البن حجر   )٥(
 .٢٧٠-٦/٢٦٩الثقات البن حبان   )٦(
 .٣/٢٩٠ –رواية الدوري –تاريخ ابن معني   )٧(
 .٨/٢٨٨هتذيب الكامل للمزي   )٨(
 .٨/٢٨٨هتذيب الكامل  للمزي   )٩(
 .٨/٢٨٨امل للمزي هتذيب الك  )١٠(
 .٣/٦٥الكامل يف ضعفاء الرجال البن عدي   )١١(
 أهـل ": أي أخطأ ألن الكذب يف لغة احلجازيني بمعنى اخلطأ، قال ابن حجـر" كذب":ومعنى قول سفيان  )١٢(

 ويتكلم بلغة أهـل ٌّ وسفيان مكي مشهور.٢٥ / ٩  له فتح الباري"احلجاز يطلقون الكذب يف موضع اخلطأ
ً جعلني أجزم هبذا  أنني مل أجد ألحد نعت هذا الراوي بالكذب أبـدا، فهـو صـدوق عـىل أقـل احلجاز، ومما َ ٍ

  .أحواله
 .٨/٢٨٧هتذيب الكامل للمزي   )١٣(
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: ًومع القول بثبـوت رؤيتـه لـه فـإن ابـن حبـان مل يـدخل خلفـا يف التـابعني حيـث قـال رمحـه اهللا
 :ثنا خلـف بـن خليفـة قـالحـدقـال ،ثنا قتيبة بن سـعيد حد قال ،حدثني حممد بن عبد اهللا بن اجلنيد"

 هذا عمرو بـن حريـث صـاحب النبـي صـىل : فقيل،و بغلة أٍلْغَ عىل بٌ رجلّ إذ مر؛ر أبىْجِكنت يف ح
 وإن كان له رؤية ؛ل خلف بن خليفة يف التابعنيُخْدَ مل ي:  قال أبو حاتم ريض اهللا عنه،اهللا عليه وسلم
 َمِلـَ ف:ٌن قـال قائـلإ ف،اً ومل حيفظ عنه شيئ،ٌ صغريٌّ ألنه رأى عمرو بن حريث وهو صبي،من الصحابة

 إن :قـال لـهُ ي،بعني وإنـام لـه رؤيـة دون روايـة كـام خللـف بـن خليفـة سـواءأدخلت األعمـش يف التـا
 ورآه بمكة يـصىل عنـد ، منه خطبتهَظِفَ وح، واألعمش بالغ يعقل،ا بواسط خيطبًاألعمش رأى أنس

م غـري البـالغ إذا رأى ومل ْكُ كح،َظِفَس حكم البالغ إذا رأى وحْ فلي،ا حكاهاًظ عنه أحرفِفَ وح،املقام
 . )٢(" )١(حيفظ

، وممن نسبه لالختالط )٣(م بسبب اختالطهُّهو صدوق عىل أقل األحوال، وقد اهت: قال الباحث
   .)٦(وعثامن بن أيب شيبة،  )٥(وابن سعد،  )٤(اإلمام أمحد

 . باقي رجال اإلسناد ثقات-
  

  :الحكم على الحديث
 قتيبـة بـن سـعيد هـل ُ فإنه خمتلط، وال يعرف حـال، والعلة فيه خلف بن خليفة،إسناده ضعيف

 .روى عنه قبل االختالط أم بعده، ومدار احلديث عليه
 
 

                                                                                       
 كام يف ترمجـة –ّوقد قيد ابن حبان رمحه اهللا دخول الراوي يف التابعني حصول اللقيا والسامع للصحابة فقال   )١(

 العجيل من أهل الياممة، كنيته أبو عـامر، يـروى عـن اهلرمـاس بـن زيـاد عكرمة بن عامر": -عكرمة بن عامر
وله صحبة، روى عنه الثوري، وأبـو الوليـد الطيالـيس، مـات سـنة تـسع ومخـسني ومائـة ،أدخلنـاه يف هـذه 

ً ألن له لقيا وسامعا من الصحايب ومتى صـح ذلـك دخـل يف مجلـة التـابعني سـواء - يقصد التابعني-الطبقة
 .٢٣٣ / ٥الثقات له . "أو كثرتقلت روايته 

 .٦/٢٧٠الثقات البن حبان   )٢(
، ٣٥ رقـم ١١٤ ص - املطبـوع مـع هنايـة االغتبـاط–االغتباط بمن رمي باالختالط للـسبط ابـن العجمـي   )٣(

 .١/١٥٥الكواكب النريات 
 .٨/٢٨٧هتذيب الكامل للمزي   )٤(
 .٧/٣١٣الطبقات الكربى البن سعد   )٥(
 .٧٨ات البن شاهني ص تاريخ أسامء الثق  )٦(



 - ١٩٦ -

 .ولكن للحديث شاهد من حديث أيب هريرة وأيب أمامة الباهيل ريض اهللا عن اجلميع
 من طريق يعقوب بـن إبـراهيم بـن سـعد عـن أبيـه عـن )١(أما حديث أيب هريرة فأخرجه احلاكم
لتدخلن اجلنة إال مـن أبـى و رشد عـىل : ًرة به مرفوعا بلفظصالح بن كيسان عن األعرج عن أيب هري

 .اد البعريِاهللا كرش
 :ً أيـضا وقــال)٢( عنـد احلــاكمكـام بــن إبـراهيم عـن أبيــه َ بــن أيب أويـس يعقـوبُإسـامعيل وتـابع

 .)٤( وابن حجر)٣( ومثله قال الذهبي"صحيح عىل رشط الشيخني ومل خيرجاه"
 مـن طريـق )٦( عـن قتيبـة بـن سـعيد احلـاكم)٥(جه اإلمام أمحدوأما حديث أيب أمامة الباهيل فأخر

 عن سـعيد بـن أيب هـالل  بن سعد الليثعن )قتيبة بن سعيد وحييى بن بكري( ، كالمها حييى بن بكري
 أبو أمامة البـاهيل عـىل خالـد بـن يزيـد بـن معاويـة فـسأله عـن ألـني كلمـة ّمر:  قال عيل بن خالدعن 

: سمعت رسول اهللا صىل اهللا عليـه و سـلم يقـول :  عليه و سلم فقال سمعها من رسول اهللا صىل اهللا
 ورجـال أمحـد رجـال ":، قـال اهليثمـي"كلكم يدخل اجلنة إال من رشد عىل اهللا رشاد البعري عىل أهله

 ." وسنده جيد":)٨(وقال ابن حجر.)٧("الصحيح غري عيل بن خالد وهو ثقة
 كـل أمتـي يـدخلون اجلنـة إال مـن ": بلفظ)٩(أصله عند البخاريفاحلديث صحيح بشواهده، و 

 ."ورشد": ليس فيه زيادة"أيب
 

*****  ***** 
 
 

                                                                                       
 .١/١٢٢املستدرك للحاكم   )١(
 .٤/٢٧٥املستدرك للحاكم   )٢(
 .٤/٢٥٧ – املطبوع مع املستدرك –تلخيص املستدرك للذهبي   )٣(
 .١٧/١٣٧فتح الباري البن حجر   )٤(
 .٥/٢٥٨مسند أمحد   )٥(
 .١/١٢٣املستدرك للحاكم   )٦(
 .٧١-١٠/٧٠جممع الزوائد للهيثمي   )٧(
 .١٧/١٣٨باري البن حجر فتح ال  )٨(
 االقتداء بسنن رسول اهللا صىل اهللا عليـه وسـلم رقـم ٢صحيح البخاري ك االعتصام بالكتاب والسنة باب   )٩(

٧٢٨٠. 
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 :قال ابن األثري رمحه اهللا
ِينزل املهدي":ويف حديث أيب هريرة " ْ َ ُ ِ ْ َ فيبقى يف األرض أربعـني،َ ْ َ  : أربعـني سـنة؟ فقـال: فقيـل،َ
َأبيت ْ َ أبيت:ا؟ فقالً شهر: فقيل،َ ْ َيتَا؟ فقال أبً فقيل يوم،َ ٌ أن تعرفه فإنه غيب مل يرد اخلـرب َتْيَبَأي أ: "ْ ْ َ َ

ُببيانه، وإن روي أبيت بالرفع فمعناه أبيت  ُْ َ ْ َ ْأن أقول يف اخلرب ما مل أسمعهُ َ ْ)٢(")١(. 
  ) ٣٢ (الحديث رقم 
م من ابن األثري، فإنه اختلط عليه حديث املهـدي مـع حـديث النفختـني، ْهَهذا و: قال الباحث
 .ديث املذكور ليس للمهدي بل هو حديث النفختنيوالصواب أن احل
 : رمحه اهللا)٣(البخاري قال اإلمام 

َحدثنا عمر بن حفص حدثنا أيب قال حدثنا األعمش قال سـمعت أبـا صـالح قـال سـمعت أبـا  َ َ ََ ٍَ ِ ُ َ ُ َْ َُ ٍْ ْ
َهريرة عن النبي صىل اهللا عليه وسلم قال َ َْ َبني النفختني أربعون "ُ ُ َ ْ َْ ِ َ َ ًيا أبـا هريـرة أربعـون يومـا : قالوا،َّْ َ ْ َ ْ َْ ُ َ ُ ََ َ  ؟ََ

ُ أبيت:قال ْ َ ً أربعون سنة: قال،َ َ َ َْ ُ َ ُ أبيت: قال؟َ ْ َ ً أربعـون شـهرا: قـال،َ ْْ َ َ ُ َ ُ أبيـت: قـال؟َ ْ َ ٍ ويـبىل كـل يشء مـن ،َ ْ َ ُّ َُ ْ ََ
َاإلنسان إال عجب ْ َ ِ َ ْ ِ ُ ذنبه فيه يركب اخللق)٤(ْ ْ ََْ ُ َّ َ ُ ِ ِ َ"  

  :تخريج الحديث
 . عن األعمش به،ريّرض حممد بن خازم المن طريق أيب معاوية)٦(ومسلم، )٥(أخرجه البخاري

  :دراسة رجال اإلسناد
يف  ، أبـو عمـر الكـويق بن معاوية بن مالك بـن احلـارث النخعـْبن طلهو ا: حفص بن غياث-

 . هـ١٩٥ أو ١٩٤القايض، ت 
 :ٌجممع عىل توثيقه إال أنه اهتم بأمرين 

                                                                                       
 .١١/٦١انظر فتح الباري البن حجر   )١(
 .١/٢٠النهاية يف غريب احلديث واألثر البن األثري   )٢(
 ْنَ مـَِّال إِضْرَ األِ يفْنَمـَ وِاتَوَمَّ الـسِ يفْنَ مـَقِعَصَ فـٍورُّ الـصِيف َخِفُنَو [ ٤صحيح البخاري ك التفسري باب   )٣(

 .٤٨١٣رقم ] َونُرُظنَْ يٌامَيِ قْمُا هَِذإَى فَرْخُ أِيهِ فَخِفُ نّمُ اهللا ثَاءَش
ْالعجب  )٤( ُبفتح املهملة وسكون اجليم بعدها موحدة، ويقال لـه: َ  ً بـامليم أيـضا عـوض البـاء، وهـو"م ْجـَ ع":ّ

 فـتح "عظم لطيف يف أصل الصلب، وهـو رأس العـصعص، وهـو مكـان رأس الـذنب مـن ذوات األربـع
 .١٠/٥٥٠  البن حجرالباري

فخ يف الصور فتأتون أفواجا [٧٨صحيح البخاري ك التفسري باب   )٥( ًيوم ينْ َ ُّ ُْ َ َ ََ ُ َْ ِ  .٤٩٥٣رقم ] ُ
 .٢٩٥٥رقم  ما بني النفختني ٢٨صحيح مسلم ك الفتن وأرشاط الساعة باب   )٦(
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 فهـو كتابـه مـن عنه كتب فمن ، استقىض ما بعد حفظه ساء: ة احلفظ، قال أبو زرعّ تغري:األول
قـى بعـض ّتُثقة ثبـت إذا حـدث مـن كتابـه ، و ي: ن شيبةب، لذلك قال يعقوب  )١(كذا فهو إال و صالح
 .)٤(والسبط ابن العجمي، )٣(ف يف االختالط مع املختلطني كالعالئيّ، ولذلك ذكره من أل)٢(حفظه

َّه باالختالط غري مسلم به ، ألن مـن نـصولكن يبدو واهللا أعلم أن رمي  عـىل سـوء حفظـه، إنـام ّ
ّ وال يـساق املتغـري مـساق املخـتلط كـام ،ّذكر التغري، ومل يذكر االختالط، والتغري أقـل مـن االخـتالط ُ

 . )٥(سبق بيانه
ثم إهنم ذكروا أن حديثه من كتابه أصـح مـن حديثـه مـن حفظـه، والـراوي عنـه يف حـديثنا هـو 

بلغنـى : ِ حفص الثقة الثبت، وقد روى عن أبيه وكان عنده كتاب أبيه، قال ابن خـراشولده عمر بن
، أوثق أصحاب األعمش حفص بـن غيـاث:  سمعت حييى بن سعيد يقول:عن عىل بن املدينى، قال

 عمـر بـن حفـص كتـاب أبيـه عـن األعمـش، ّة، فـأخرج إيلَرَخَفأنكرت ذلك، ثـم قـدمت الكوفـة بـأ
: سـمعته يقـول: م عـىل حييـى ؟ قلـتّ و تـرتحتنظر ىف كتاب أيب :  ، فقال يلم عىل حييىّفجعلت أترح

، فحديث ولده عنه صحيح، وبخاصة )٦(حفص أوثق أصحاب األعمش، و مل أعلم حتى رأيت كتابه
 هو مـن أثبـت النـاس ":)٧( حجر بقوله، لذلك نعته احلافظ ابن" حدثني أيب":قاليف حديثنا هذا ألنه 

  ."يف أبيه
 ، إال أنه قليـل التـدليس، لـذلك اغتفـر )٩( والدارقطني)٨(ونسبه إليه اإلمام أمحدلتدليس، ا: الثاين

 .)١٠(األئمة تدليسه، وعده ابن حجر يف املرتبة األوىل من مراتب املدلسني

                                                                                       
 .٣/١٨٥اجلرح والتعديل البن أيب حاتم   )١(
 .٧/٦٠هتذيب الكامل للمزي   )٢(
 .١٢ رقم ٢٤املختلطني للعالئي ص   )٣(
، وانظر - املطبوع مع هناية االغتباط– ٢٧ رقم ٩٤االغتباط بمن رمي باالختالط للسبط ابن العجمي ص   )٤(

 .٣٥ رقم ٧٤معجم املختلطني ملحمد بن طلعت ص 
 ).٤(حتت حديث رقم   )٥(
 جلـامل "مـصطلحات اجلـرح والتعـديل املتعارضـة":، وانظـر لألمهيـة كتـاب٧/٦٠هتذيب الكامل للمـزي   )٦(

 .٥١٥-١/٥١٣أسطريي 
 .-ّ يف ترمجة العالء بن إسامعيل العطار-٥/٤٦٢لسان امليزان البن حجر   )٧(
  .٤٥املدلسني أليب زرعة ص   )٨(
 .٩ رقم ٢٠طبقات املدلسني البن حجر ص   )٩(
 .٩ رقم ٢٠طبقات املدلسني البن حجر ص   )١٠(
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ّومع قلة تدليسه فإنه رصح بالسامع يف هذه الرواية، وكـذلك تابعـه أبـو معاويـة الـرضير  وهـو -ّ
 . يف روايته عن األعمش-)١(عمشأحفظ الناس حلديث األ

؛  ناهيـك أن روايتـه  بالـسامعّ باقي رجال اإلسناد ثقات، وقد رصح األعمش يف هذه الروايـة-
 .)٢(بالعنعنة عن أيب صالح السامن حممولة عىل االتصال، كام سبق بيانه

 
*****  ***** 

 
 :قال ابن األثري رمحه اهللا

َالعدوى ُ وقد جاء عنه مثله يف حديث " َوالطريةَْ َ ّ")٣(. 
  ) ٣٣ (الحديث رقم 
 : رمحه اهللا)٤(قال اإلمام مسلم

ُحدثني أبو الطاهر وحرملة  َ َّ ََ ْ َ َ ُ َِ ِ َ ِ ِوتقاربا يف اللفظ -َّ ْ َّ َِ َ ََ َقاال ،-َ ٍ أخربنا ابن وهب:َ ْ َ ُ ْ َ َ َ ْ ُ أخربين يـونس،َ ُُ ِ َ َ ْ ْ عـن ،َ َ
ٍابـن شــهاب َِ ِ أن أبــا ســلمة بــن عبــد الــرمحن ،ِْ َ ْ ََّ َ َِ ْ َ ْ ََ َ ََّ ُبــن عــوف حدثــهَ َ ْ َْ َّ ٍ َ َ أن رســول ا،ِ َُّ َ َّ صــىل اهللاَِ َ عليــه وســلم هللاَُ ََّ ََ ِْ َ

َقال َال عدوى":َ َْ َ وحيدث أن رسول ا"َ َّ ُُ َ ََ ِّ ُ َّ صىل اهللاَِ َ عليه وسلم قـالهللاَُ َ َّ ََ َ َ ِْ ُال يـورد ":َ ِ ُ ٍّممـرض عـىل مـصح )٥(َ َِ َ ٌ ِ ْ ُ" 
َقال أبو سلمة َ َ ََ َ ُ ِّ كان أبو هريرة حيد:َ ََ َ َُ ْ ُُ َ َ ِثهام كلتيهام عـن رسـول اَ ُ َ َ َْ ْ َُ ِ َ ْ َّ صـىل اهللاُِِ َ عليـه وسـلمهللاَُ ََّ ََ ِْ ُ ثـم صـمت أبـو ،َ ََ َ َ َّ ُ

ِهريرة بعد ذلك عن قوله ِ ِْ ْ ْ َ َْ ََ َ َ َ َ َ َ ال عدوى:ُ ْ َ ٍّ وأقام عىل أن ال يورد ممرض عىل مصح،َ ُ ُ َِ ُ ََ ََ ٌ ُ َِ ْ ِ َ ْ ََ َ. 

                                                                                       
 .٤٣٠تقريب التهذيب البن حجر ص   )١(
 ).١٠(حتت حديث رقم   )٢(
 .١/٢٠النهاية يف غريب احلديث واألثر البن األثري   )٣(
 باب ال عدوى وال طرية وال هامة وال صفر وال نـوء وال غـول وال يـورد ٣٣صحيح مسلم ك السالم باب   )٤(

  ٢٢٢١ىل مصح رقم ممرض ع
ِواملمرض واملصح بكـرس الـراء والـصاد ،  بكرس الراء "ِ يورد":قوله  ":قال النووي رمحه اهللا   )٥( ( ومفعـول ، ِ

ُيورد  واملـصح صـاحب ، املمرض صاحب اإلبـل املـراض : حمذوف أي ال يورد إبله املراض، قال العلامء ) ُِ
ُفمعنى احلديث ال يورد صاحب ا، اإلبل الصحاح   ؛إلبل املراض إبلـه عـىل إبـل صـاحب اإلبـل الـصحاح ِ

فيحـصل لـصاحبها رضر ، ال بطبعهـا ، ألنه ربام أصاهبا املرض بفعل اهللا تعاىل وقدره الذي أجرى به العادة 
 رشح صـحيح " واهللا أعلـم ،وربام حصل له رضر أعظم من ذلك باعتقاد العدوى بطبعها فيكفر، بمرضها 

 .١٤/٢١٧مسلم 
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َقال ٍ فقال احلارث بن أيب ذباب :َ َِ ُ ُْ ُ ْ َ َ ََ ِ َوهو -َ َ ابن عـم أيب هريـرةَُ َ َ ِّْ ُ ُْ ِ َ َقـد كنـت أسـمعك يـا أبـا هريـرة : -َ َْ َ َ ْْ َ َ ُُ َ ََ ُ ْ ُ َ
ُحتدثنا مع هذا احلديث حديثا آخر قد سَكت عنه َ َْ ََ َّ ََ َ َ َْ َِّ ً ْ َ َُ ِ ِ ِ َ ُ كنت تقول،ُ ُ َ َ ْ ُ قال رسول ا:ُ َ َُ َّ صىل اهللاَِ َ عليـه وسـلمهللاَُ ََّ ََ ِْ َ: 

َال عدوى ْ َ َ فأبى أبو هريرة أ،َ ََ َ َْ ُ َُ َ َن يعرف ذلكَ ِ َ َْ ِ ْ َ وقال،َ َ ٍّ ال يورد ممرض عىل مصح:َ ُ ُِ ُ َ َ ٌ ُِ ْ ِ َ فام رآه احلارث يف ذلـك :َ ِ َ ُ ْ َِ ِ َ َ َُ
َحتى غضب أبو هريرة ََّ َْ ُ َ َُ َ ِ َ فرطن؛َ َ ِ باحلبـشية )١(ََ َِّ َ َ ْ ِ فقـال للحـارث،ِ ِِ َ ْ َ َ ُ أتـدري مـاذا قلـت:َ ْ ُ َ َ ِ ْ َ َ قـال؟َ ُ قـال أبـو ،َ ال:َ َ َ َ

َهريرة َ َْ ُ قلت:ُ ْ َ أب:ُ ُيتَ َ قال أبو سلمة،ْ َ َ ََ َ ُ َ ولعمري لقد كان أبو هريرة حيدثنا أن رسـول ا:َ َّ ُ َ َ َ َُ َ َ َ َ َْ ََ ِّ َ ُْ ْ ُ َ َُ َ َّ صـىل اهللاِِ ِ عليـه هللاَُ ْ َ َ
َوسلم قال َ ََّ َ َ ال عدوى:َ ْ َ َ فال أدري أنيس أبو هريرة،َ ََ َْ ُ ُْ َ َ ََ ِ ِ َ َ أو نسخ أحد القولني اآلخر؛َ ْ ََ َْ َ َ ِْ ْ َ ُْ ََ َ. 

  :تخريج الحديث
 عـن الزهـري بـه، بـدون ، عن معمر بـن راشـد، من طريق هشام بن يوسف)٢(رجه البخاريأخ

  ."تْيَأب ":لفظة
  

  :دراسة رجال اإلسناد
ّجيبـيُّ حييى بن عبـد اهللا بـن حرملـة التبناوهو :  حرملة-   هــ،٢٤٤ أبـو حفـص املـرصي ت )٣(ِ

  .وهو صاحب اإلمام الشافعي رمحه اهللا
 . )٥(وذكره ابن حبان يف الثقات،  "وهب بابن الناس أعلم كان ": وقال)٤(وثقه العقييل
 صدوق: )٧( وابن حجر)٦(وقال الذهبي

ّ عن أيب برش الدواليب عن العباس الدوري عن ابـن معـني قـال)٨(ونقل ابن عدي  بمـرص شـيخ: ّ
 .ذكرها كرهت سمجة أشياء حييى عنه فذكر ، وهب بابن الناس أعلم كان ، حرملة : له يقال

                                                                                       
،  والـرتاطن كـالم ال يفهمـه اجلمهـور وإنـام هـو مواضـعة بـني اثنـني ومجاعـة ،بفتح الراء وكرسها:  طانةّالر  )١(

 .٢٣٣ / ٢النهاية يف غريب احلديث   . والعرب ختص هبا غالبا كالم العجم
 . ٥٧٧١ ال هامة رقم ٥٣صحيح البخاري ك الطب باب   )٢(
 وكرس اجليم وسكون املنقوطـة بـاثنتني مـن حتتهـا يف آخرهـا  بضم التاء املعجمة بنقطتني من فوق":ِّييبِجُّالت  )٣(

سم امرأة وهي أم عدي وسعد ابنـي أرشس بـن اباء منقوطة بواحدة، هذه النسبة إىل جتيب وهي قبيلة وهو 
وهـذه القبيلـة نزلـت مـرص وبالفـسطاط حملـة  ..... ابةّشبيب بن السكون، قال ذلك أمحد بن احلبـاب النـس

 .٤٤٨ / ١ األنساب للسمعاين "  جتيب: تنسب إليهم، يقال هلا
 .٢/٢٠٢هتذيب التهذيب البن حجر   )٤(
 .٢/٢٠٢هتذيب التهذيب البن حجر   )٥(
 .١١/٣٨٩، سري أعالم النبالء للذهبي  ١/٣١٧ الكاشف للذهبي   )٦(
 .١٠٩تقريب التهذيب البن حجر ص   )٧(
 .١/١٨٢الكامل يف ضعفاء الرجال البن عدي   )٨(
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  .به حيتج ال و ، حديثه يكتب : )١(حاتم أبو قال
 حديث من اًشيئ عىل يميل أن )٢(ّاينَاذَهْرَالف إبراهيم بن حممد بن اهللا عبد سألت: يعد ابن قال و
 ثالثـة حرملـة عـن ّعـيل أمـىل ثـم ، ضـعيف حرملـة ؟ بحرملـة تـصنع مـا و يبنـ يا : يل فقال ، حرملة
  .)٣(عليها يزدين مل أحاديث
 أمحـد سـمعت : قـال ، مـشاخيه بعض عن ذكر ّيمَْرضَاحل موسى بن حممد سمعت  :اًأيض قال و

 منهـا الناس بعض عند ، حديث ألف عرشين و حديث ألف مئة وهب ابن ّفصن : يقول صالح ابن
 .)٤( ـ حرملة يعنى ـ الكل منها الناس بعض عند و ـ نفسه يعنى ـ النصف
 .)٥(حديثني إال حرملة عند كله وهب بنا حديث و: موسى بن حممد لنا قال : أيضا قال و

 أن جيـب مـا حديثـه يف أجد فلم الكثري فتشته و ، حرملة حديث تْرَّتبح قد و" : يعد ابن قال
 أن ببعيـد فلـيس ، عنـده كلـه حديثـه يكـون و ، عنـدهم وهب ابن توارى ٌرجل و ، أجله من يضعف
 صـالح بـن أمحـد لْمح أما و ، وهب ابن َأفراد و اًنسخ و اًكتب وهب ابن أصحاب من غريه عىل يغرب
 دّفتولـ ، النـصف منعـه و سـامعه نصف فأعطاه ،وهب ابن من كتبه يف سمع صالح بن أمحد فإن عليه
 رأينـا مـا و ، صـالح بـن أمحـد حيدثـه ال مرص دخل إذا بحرملة يبدأ من كان و ، هذا من العداوة بينهام
 مـن و ، صالح بن أمحد عنده ليس حرملة عنده من أن أينار و ، )٦(اًمجيع عنهام فكتب ، بينهام مجع اًأحد
 بـن أمحـد مـات و ، مئتني و أربعني و أربع سنة مات قد حرملة أن عىل ، حرملة عنده ليس أمحد عنده

 .)٧("صالح سنة ثامن و أربعني و مئتني 
 عنـدهم استخفى وهب ابن ّأن  هو؛وهب ابن من سامعه كثرة سبب أن يالكند عمر أبو نقل و

  .)٨(املسجد أهل خري هذا : فقال ، أشهب إليه نظر و : قال ، للقضاء طلب ملا
                                                                                       

 .٣/٢٧٤عديل البن أيب حاتم اجلرح و الت  )١(
 نسبة ،- بفتح الفاء وسكون الراء وفتح اهلاء وبالذال املعجمة بني األلفني الساكنني وآخره نون :الفرهاذاين  )٢(

قتيبـة بـن سـعيد   روى عن حرملة بن حييـى و،اً الفرهياين أيض:قالُ وي،عبد اهللا بن حممد بن سيار الفرهاذاين
 .٤٢٧ / ٢  البن األثريألنساباللباب يف هتذيب ا. وغريمها

 .١/١٨٢الكامل يف ضعفاء الرجال البن عدي   )٣(
 .١/١٨٢الكامل يف ضعفاء الرجال البن عدي   )٤(
 .١/١٨٢الكامل يف ضعفاء الرجال البن عدي   )٥(
هتـذيب التهـذيب . مـل قـول بـن عـدي عـىل الغربـاءُ لكن حي،ين شيخ الطرباينِدْشِوقد مجع بينهام أمحد بن ر  )٦(

 .٢٠٢ / ٢ بن حجرال
 .١/١٨٢الكامل يف ضعفاء الرجال البن عدي   )٧(
 .٢/٢٠٢هتذيب التهذيب البن حجر   )٨(
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ّوخالصة أمره أن أقل أحواله صدوق ، وأنه أثبت الناس وأعلمهم بحـديث ابـن : قال الباحث
وهب، وطعن أمحد بن صالح فيه من باب طعن األقران، وكالم األقـران بعـضهم يف بعـض مـردود، 

ُبل يطوى وال يروى ُ.. 
 .وسيأيت ذكره بعد قليل . د تابعه أبو الطاهر وهو ثقةوق
ْالـرس بـن عمـرو بن اهللا عبد بن عمرو بن أمحدهو :  أبو الطاهر-  ،ياملـرص ياألمـو القـريش ِحَّ

 . هـ٢٥٠، ت سفيان أبى بن عتبة موىل هنيك وىلم
 .ال بأس به: )٣(، وقال أبو حاتم الرازي )٢(وابن حجر ،)١(وثقه النسائي
 .ٌهو ثقة: ثقال الباح

 أبو حممد املرصي، اإلمام الثقـة الفقيـه )٤(ّيِرْهِ عبد اهللا بن وهب بن مسلم القريش موالهم الف-
 ثقـة ، العلـم كثـري كـان ":، إال أن ابن سعد رماه بالتدليس فقـال هـ، جممع عىل توثيقه١٩٧ت العابد 

 .)٥("يدلس حدثنا،وكان قال فيام

ة تدليـسه، األمـر الـذي ّ لقلـهّ بالتـدليس إال ابـن سـعد، ولعلـًومل أجد أحدا رمـاه: قال الباحث  
 .)٦(جعل العلامء يغتفرون تدليسه، يؤكد هذا أن ابن حجر رمحه اهللا ذكره يف املرتبة األوىل من املدلسني

ّهو ابن يزيد بن أيب النجاد األيـيل: ُ يونس- ْ مـوا يف ّ، وتكلٌثقة هــ،١٥٩ أبـو يزيـد القـريش ت )٧(َ
 .هريروايته عن الز

 عـن ءيجيـ كان : قال و ، يونس عىل - أي اإلمام أمحد-اهللا عبد أبو أنكر : )٨(األثرم بكر أبو قال
 كـان و ، احلـديث يعـرف يكـن مل : قـال و ، يونس أمر ضعف و سعيد حديث من ليس بأشياء سعيد

                                                                                       
 .٥٦الرمحن النسائي ص  تسمية مشايخ أيب عبد  )١(
 .٣٢تقريب التهذيب البن حجر ص   )٢(
 .٢/٦٥اجلرح والتعديل البن أيب حاتم   )٣(
ّالفهري  )٤( ْ هـذه النـسبة إىل فهـر بـن مالـك بـن النـرض بـن كنانـة وإليـه ، لراءبكرس الفاء وسكون اهلاء بعدها ا: ِ

 .٤١٢ /٤األنساب للسمعاين  . تنتسب قريش وحمارب واحلارث بن فهر
 .٧/٥١٨الطبقات الكربى البن سعد   )٥(
 .١٧ رقم ٢٢طبقات املدلسني البن حجر ص   )٦(
يف آخرها الـالم، هـذه بلـدة عـىل سـاحل بحـر لف وسكون الياء املنقوطة من حتتها باثنتني وبفتح األ: يلْياأل  )٧(

 .٢٣٧ / ١األنساب للسمعاين . القلزم مما ييل ديار مرص، خرج منها مجاعة من العلامء والفضالء يف كل نوع
 .٩/٢٤٨اجلرح والتعديل البن أيب حاتم   )٨(
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 بهفيـشت ، يالزهـر عـن بعـضه و سـعيد عـن أولـه فيكـون ، الكالم فينقطع الكتاب أول  أرى يكتب،
  .عليه

 بـن يـونس حـديث ىف: يقـول حنبـل بـن أمحـد اهللا عبـد أبا سمعت: )١(الدمشقى زرعة أبو قال و
 .يالزهر عن منكرات يزيد

 :لـه قيـل،معمر :قال الزهرى؟ ىف أثبت من : حنبل بن أمحد سئل : )٢(امليمونى احلسن أبو قال و
 .منكرة أحاديث روى: قال س؟ُفيون

ه، واحـتج بـه اجلامعـة، وهـو يف َري وغريه، فقد أطلق األئمة توثيقهو ثقة يف الزه: قال الباحث
 ،)٣(الطبقة العليا من أصحاب الزهري، ووصفه العلامء بأنه أروى الناس عن الزهري بـل مـن أثبـتهم

ً نحن ال نقدم يف الزهري أحـدا عـىل يـونس، وقـال":فقد قال أمحد بن صالح كـان الزهـري إذا قـدم : ّّ
إال أنه عىل سعة روايتـه عـن الزهـري، أتـى ، )٤("إذا سار إىل املدينة زامله يونسأيلة نزل عىل يونس، و

ّبروايات خالف هبا أقرانه، ومن سلم من اخلطأ، وليس هبذا يرد حديث من كانت هذه صفته ُ َ َِ)٥(.  
ٌ ليس يكاد يفلت من الغلط أحد، إذا كان الغالب عىل الرجل احلفـظ فهـو ":قال سفيان الثوري

ْ وليس من اإلنـصاف تـرك ":، وقال ابن حبان)٦("ُلط، وإن كان الغالب عليه الغلط تركحافظ وإن غ
ك حـديث ْنا تـرَمِزَلَ ل؛نا هذا املسلكْكَ ولو سل،حديث شيخ ثبت صحت عدالته بأوهام هيم يف روايته

 ومل ،ثون من حفظهـمّ وكانوا حيد، ألهنم أهل حفظ وإتقان، وشعبة، والثوري، وابن جريجي،الزهر
ِونوا معصومني حتى ال هييك  بـل االحتيـاط واألوىل يف مثـل هـذا قبـول مـا يـروى ،وا يف الروايـاتُمـَ
 .)٧("واياتِّت من الرْالثب

ً روايتـه عـن الزهـري ومهـا ثقـة إال أن يف: )٨(لذلك أشار ابن حجـر إىل قلـة هـذه األوهـام فقـال
 .لبخاري السابقة كام بينته رواية ا؛ وهو ثقة يف الزهري،وقد تابعه معمرًقليال، 

 .  باقي رجال اإلسناد ثقات-
                                                                                             

 .٣٢/٥٥٥هتذيب الكامل للمزي   )١(
 .٣٢/٥٥٥هتذيب الكامل للمزي   )٢(
 .٣٢/٥٥٥، هتذيب الكامل للمزي ٩/٢٤٨عديل البن أيب حاتم انظر اجلرح والت  )٣(
 .٩/٢٤٨اجلرح والتعديل البن أيب حاتم   )٤(
 .٤/١٤٢حترير تقريب التهذيب لبشار عواد، وشعيب األرنؤوط : وانظر  )٥(
 .٢٢٨الكفاية للخطيب البغدادي ص   )٦(
 .٧/٩٧الثقات البن حبان   )٧(
 .٥٧٠تقريب التهذيب البن حجر ص   )٨(
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*****  ***** 
 :قال ابن األثري رمحه اهللا

 )أبني( "
َمن كذا وكذا إىل عدن أبني":فيه َ ْ ُأبني "ِ . قريـة عـىل جانـب البحـر ناحيـة الـيمن: - بوزن أمحـر -َ

 .)١("وقيل هو اسم مدينة عدن
  ) ٣٤ (الحديث رقم 

 : رمحه اهللا)٢(ايناإلمام عبد الرزاق الصنعقال 
 عـن عبـد اهللا ،)٦(ِّيسّسدو عن عقبة بـن أوس الـ،)٥(بن سريينا عن ،)٤(يوبأ عن ،)٣(خربنا معمرأ

يء ِجـَيَ ف،- ُهَونُصْعـَ يَونُادَكـَ يَ الْوَ أ-ه َونُصْعـَ يَ الٌِكلَ مِومُّ الرَىلَ عُونُكَي ":بن عمرو بن العاص قالا
ى َّتـَا حًضْعـَم بُضهْعَ بَونُنِمْ املؤّدِمَتْسَيَ و:َالَ ق،اَهُيتِسَا نَا مَنَ أ: اهللاُِدْبَ عَالَ ق،اَذَكَا وَذَ كِضْرَأَ بَلِزْنَى يَّتَح
ِاهتَصَلـَ قَىلَ عَنيْبَ أِنَدَ عُلْهَ أْمُهُّدِمُي َ ا الًْرشَ عـَونُلـِتَتْقَيَ فٌوبُتـْكَ مِابَتـِكْي الِفـَ لُهّنـِ إ: اهللاُِبـدَ عَالَ قـ،)٧(ْمِ
  .وذكر احلديث. "....لْيَّ اللَِّالم إُهَنْيَ بُزِجَْحي

  :تخريج الحديث
ِ عن أيوب السخت، من طريق عبد احلميد الثقفي)٨(أخرجه نعيم بن محاد ْ  .بنحوه به )٩(ّياينَّ

  
                                                                                       

 .١/٢٠النهاية يف غريب احلديث واألثر البن األثري   )١(
 .٢٠٨١٣ رقم ١١/٣٨٧الرزاق  مصنف عبد  )٢(
 .هو ابن راشد : معمر  )٣(
 .هو السختياين: أيوب   )٤(
 .وهو حممد بن سريين  )٥(
ّالسدويس  )٦( ِ ُ مجاعـة قبائـل، هذه النسبة إىل ، بضم الدال املهملة والواو بني السينني املهملتني أوالمها مفتوحة: َّ

عيل بن بكر  سدوس بن شيبان وهو يف ربيعة، وهو سدوس بن ذهل بن ثعلبة بن عكابة بن صعب بن: منها
 ٣/٢٣٥األنساب للسمعاين . بن وائل

وجتمـع عـىل قـالص ، ًا حتـى تـصري بـازالً وقيل ال تـزال قلوصـ، وهي الناقة الشابة،مجع قلوص: ٍالقالص  )٧(
 .١٠٠/ ٤  البن األثرياحلديثالنهاية يف غريب . اًوقلص أيض

 .١/٤١٥الفتن لنعيم بن محاد   )٨(
ّالسختياين  )٩( ِ ْ  ؛بفتح السني املهملة، وسكون اخلاء املعجمة بواحدة، وكرس التـاء املنقوطـة بـاثنتني مـن فوقهـا : َّ

هي اجللود هذه النسبة إىل عمل السختيان وبيعها، و.وفتح الياء املنقوطة باثنتني من حتتها، ويف آخرها النون
 .٢٣٢/ ٣األنساب للسمعاين . الضأنية
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  :دراسة رجال اإلسناد
 مها أخوان، مـن الطبقـة :يعقوب، وقيل: ُوهو برصي ، ويقال فيه : ّ عقبة بن أوس السدويس-
، وقـال )٣( ، وذكره ابن حبـان يف الثقـات)٢(، والعجيل" قليل احلديث": وزاد)١( ابن سعدوثقه ، الرابعة
ِّوث: )٤(الذهبي  .قُ

ِ صدوق، و وهم من قال له صحبة":)٥(وقال ابن حجر َ ٌ" 
 .ً جرحا فيهٍ وابن حبان، ومل أجد ألحد، والعجيل،بل هو ثقة، فقد وثقه ابن سعد: قال الباحث

 .هم ثقاترجال اإلسناد كلباقي  -
  :الحكم على الحديث

 لـه ّنعـىل عبـد اهللا بـن عمـرو بـن العـاص، فـإًإسناده صحيح، وهذا احلديث وإن كان موقوفـا 
ْحكم الرفع،   .)٦(ّنه من الغيبيات ومالحم آخر الزمان التي ال جمال للعقل واالجتهاد فيهاألّ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                       
 .٧/١٥٤الطبقات الكربى البن سعد   )١(
 .٣٣٧ الثقات للعجيل ص تاريخ  )٢(
 .٥/٢٢٥الثقات البن حبان   )٣(
 .٢/٢٨الكاشف للذهبي   )٤(
 .٣٤٨تقريب التهذيب البن حجر ص   )٥(
ّوقد فصل شيخنا املحدث حممد بن مطر الزهراين رمحه اهللا يف  )٦(  ما له حكم الرفع من أقـوال الـصحابة " كتابه ّ

ّ هلذه املسألة تفصيال واسعا، وبني أن مجاهرياملحدثني والفقهاء عىل أن مثل هـذا ٦٩ص -٥٨ ص"وأفعاهلم ّ ً ً
 .النوع له حكم الرفع، فانظره فإنه مفيد
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  .الهمزة مع التاء: المبحث الثاني
 

 : اهللاقال ابن األثري رمحه
َأتن(" َ( 

َجئــت عــىل محــار أتــان":يف حــديث ابــن عبــاس) س هـــ ( ُ ٍْ َ َ ،  احلــامر يقــع عــىل الــذكر واألنثــى"ِ
ُواألتان ِ احلامرة األنثى خاصة، وإنام اسـتدرك احلـامر األتـان)١(َ َ َ َْ َ ًُ ُ لـيعلم أن األنثـى مـن احلمـر ال تقطـع ،َّ ُ َّ َ ْ ُ

ُالصالة، فكذلك ال تقطعها املرأة َُ َ   .)٣("رر ذكرها يف احلديث وقد تك،)٢(ْ
  ) ٣٥ (الحديث رقم 

 : رمحه اهللا)٤(قال اإلمام البخاري
َ بن يوسفهللاِحدثنا عبد ا ُ ٌمالك  قال أخربنا،ُ ِ ٍ عن ابن شهاب،)٥(َ َِ ْ ِْ ْ عن عبيد،)٦(َ بن  اهللاِ بن عبد اهللاِ َ

َعتبـة َ ْ ْ عـن عبـد،ُ َبـن عبـاس قـال اهللاِ َ َ ٍ َّ َأقبلـت راكبـا عـىل محـ ":َ َ ً َِ َِ ْ َْ ُ ٍ أتـان )٧( ٍارَ َ ُوأنـا يومئـذ قـد نـاهزت -َ ْ َْ ْ ََ ََ ٍ ِ َ َ َ )٨( 
َاالحتالم َ ِ ْ ً ورسول اهللاِ صىل اهللاُ عليه وسلم يصيل بمنى،-ِ ِ ِِ ِّ َّ َ ََّ َ َ َ َُ َ َ ْ ُ َُ )٩(  

 

                                                                                       
َأتان  )١(  .١/٣٠١  البن حجر فتح الباري. كرسهاّبفتح اهلمزة وشذ: َ
 وذكر بن األثري أن فائدة التنصيص عىل كوهنا أنثى لالسـتدالل بطريـق األوىل عـىل ":بن حجر قال احلافظ ا  )٢(

ٌأن األنثى من بني آدم ال تقطع الصالة، ألهنن أرشف، وهو قيـاس صـحيح مـن حيـث النظـر، إال أن اخلـرب 
 .١/٣٠١  البن حجر فتح الباري"الصحيح ال يدفع بمثله

 .١/٢١ر البن األثري النهاية يف غريب احلديث واألث  )٣(
، وك الصالة أبواب سرتة املصيل بـاب ٧٦ متى يصح سامع الصغري رقم ١٨صحيح البخاري ك العلم باب   )٤(

 وضـوء الـصبيان ومتـى جيـب علـيهم الغـسل ٧٧، ك األذان بـاب ٤٩٣ سرتة اإلمام سرتة من خلفه رقم ١
  .٨٦١والطهور رقم 

 .هو اإلمام مالك بن أنس  )٥(
 .ن مسلم بن عبيد اهللا بن عبد اهللا بن شهاب الزهري هو حممد ب  )٦(
. هو اسم جنس يشمل الذكر واألنثى كقولك بعري، وقـد شـذ محـارة يف األنثـى، حكـاه يف الـصحاح: احلامر  )٧(

 .١/٣٠١فتح الباري البن حجر 
ُناهزت  )٨(  .١/٣٠١فتح الباري البن حجر . أي قاربت االحتالم، واملراد باالحتالم البلوغ الرشعي: ْ
ى نَْمُ بذلك ملا يَيّمُ س، يف درج الوادي الذي ينزله احلاج ويرمي فيه اجلامر من احلرم، بالكرس والتنوين:ىمنً ِ  )٩(

 .١٩٨ /٥ لياقوت احلموي  معجم البلدان.راقُبه من الدماء أي ي
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ٍإىل غري جدار َِ ِ ْ َ َ ِّ فمررت بني يدي بعض الصف،)١( ِ َّ ْ َ ْ َِ َ َُ ْ ْ َ ََ ُ فنزلت،َ َ َْ ُ وأرسلت األتان ترتعَ ََ َ َ ُْ َ َْ َ ْ ْ ِفدخلت يف ،  )٢( َ ُ َ َْ َ
ِّالصف  َّفلم ينكر ذلك عيل، َّ َ َ ََ َ ِ ْ ُ َْ ْ َ" 

  :تخریج الحدیث
 .من طريق اإلمام مالك به بمثله )٣(مسلمأخرجه 
 .عن الزهري به بنحوهُ من طريق يونس بن يزيد األييل )٥( مسلم،)٤( البخاريوأخرجه

ه الزهـري بـه ّي عن عمـ من طريق يعقوب بن إبراهيم عن ابن أخي الزهر)٦(وأخرجه البخاري
 . بمثله

 والنبي صىل اهللا ": من طريق سفيان بن عيينة عن الزهري به بمثله إال أنه قال)٧(وأخرجه مسلم
 "عليه وسلم يصيل بعرفة

 كـذا قـال مالـك وأكثـر أصـحاب الزهـري، ووقـع "ًى بالناس بمنّيصيل" قوله":قال ابن حجر
ُحيمـل ذلـك عـىل أهنـام قـضيتان، وتعقـب بـأن : لنووي، قال ا" بعرفة"عند مسلم من رواية ابن عيينة ُ

ّ وال سيام مع احتاد خمرج احلديث، فـاحلق؛م التعددداألصل ع  ، )٨("ٌّ شـاذ"بعرفـة" أن قـول ابـن عيينـة ّ
 ،ٌملخالفته مجع من الرواة يف الرواية عن الزهري، ثم إن مالًكا أثبت يف الزهـري مـن ابـن عيينـةوذلك 

ّومقدم عليه عند نقاد ا  .حلديثٌ
ًمنى فيه يذكر ومل ، من طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري به)٩( وأخرجه مسلم َعرفـة وال ِ َ َ َ 

ِحجة يف :وقال َّ ِالوداع َ َ َ ِالفتح يوم أو ْ ْ َ ْ. 
ّ وهذا الشك من معمـر ال يعـول عليـه، واحلـق أن ذلـك كـان يف حجـة ":قال احلافظ ابن حجر ّ

 .)١٠("الوداع
                                                                                       

ن عبـاس أورده يف ّأي إىل غري سرتة، قاله الشافعي، وسـياق الكـالم يـدل عـىل ذلـك؛ ألن ابـ: إىل غري جدار  )١(
 .١/٣٠١فتح الباري البن حجر . معرض االستدالل عىل أن املرور بني يدي املصيل ال يقطع صالته

 .١/٣٠١فتح الباري البن حجر . ْترسع يف املِيش: أي تأكل ما تشاء، وقيل: ُترتع  )٢(
 .٥٠٤سرتة املصيل رقم ٤٧صحيح مسلم ك الصالة باب   )٣(
 .٤٤١٢ حجة الوداع رقم ٧٧ باب صحيح البخاري ك املغازي  )٤(
 .٥٠٤سرتة املصيل رقم ٤٧صحيح مسلم ك الصالة باب   )٥(
 .١٨٥٧ّ حج الصبيان رقم ٢٥صحيح البخاري ك جزاء الصيد باب   )٦(
 .٥٠٤سرتة املصيل رقم ٤٧صحيح مسلم ك الصالة باب   )٧(
 .الة من هذه الرس٢٧، وانظر للفائدة حديث رقم ٢/٢٣٦فتح الباري البن حجر   )٨(
 .٥٠٤سرتة املصيل رقم ٤٧صحيح مسلم ك الصالة باب   )٩(
 .٢/٢٣٦فتح الباري البن حجر   )١٠(



 - ٢٠٨ -

  :دراسة رجال اإلسناد
 .جاله كلهم ثقاتر -
 

*****  ***** 
  :قال ابن األثري رمحه اهللا

َأتانةوال يقال فيها  "  .)١("، وإن كان قد جاء يف بعض احلديثَ
  ) ٣٦ (الحديث رقم 

 : رمحه اهللا)٢(قال ابن قانع
بـن  بـن عبيـد اهللا نا عبـدأخرببن عمرو ،  نا داودأخرببن عقدة الصرييف ،  بن حممد حدثنا عيل

  اهللاَُّىلَص ِّيبَّ النّنَأ ":بن العباس اهللا، عن الفضل بن عبيد بن حممد ، عن العباس لعباس اعمري ، عن
  ."ٌةَبْلَكَ وٌةَانَتَ أِهْيَدَ يَْنيَبَ وَّىلَصَ ، فُهَ لٍةَيِادَ بِاس يفّبَعْ الُهَّمَار عَ زَمَّلَسَ وِهْيَلَع

  :تخريج الحديث
 "ةَانَتَأ ":ّتفرد ابن قانع بلفظة

ٍمن طريق ابن جريج )٥(والبيهقي، )٤( أمحد، و)٣(النسائي وأخرجه ْ َ أخربين حممد بن عمر بن : قال،َُ َ ُ
ٍّعىل ِ ِ عن عباس بن عبيدا،َ ْ َ َُّ ٍعن الفضل بن عباس قال،  هللاَِِ َّ َ ْ َِ َ ْ ًزار النبـي صـىل اهللا عليـه وسـلم عباسـا يف   :ِ َّ َ َ َ

ٍبادية لنا َِ َ ولنا كليبة ومحارة ترع،َ َ َ َ َْ َ َْ ُ ٌَ ِ ٌ َ َ فصىل النبي صىل اهللا عليه وسلم العرص،ىَ ْ َ َْ َّ َ وُمها بني يديه فلم تؤخرا ،َ ْ َ ََّ ُ ََ ِ َ
َومل تزجرا َ ْ ُ "  

ٍّ عن حممد بن عمر بن عىل ،عن ابن جريج )٦(وأخرجه أمحد ِ َ َُ ٍعن الفضل بن عبـاس قـال، َ َّ َ ْ َِ َ ْ َزار  " :ِ َ
ًالنبي صىل اهللا عليه وسلم عباسا َّ ٍ ونحن يف بادية،َ َِ َ ُ ْ َ فقام يصيل، لناََ َ ُ أراه قـال : قال،َ َ ِالعـرص وبـني يديـه : ُ ْ َ ْ َْ َ َ َ ََ ْ

َكليبة لنا ومحار يرعى َ َ َْ َ ٌ ِْ ٌ َ َ ليس بينه وبينهام يشء حيول بينه وبينهام،ُ َُ َُ َ َ َْ ْ ْ َْ َ ُ َ ُ َ َ ُ َُ  العبـاس بـن عبيـد اهللا بـن : ليس فيه"  َ
  .العباس

                                                                                       
 .١/٢١النهاية يف غريب احلديث واألثر البن األثري   )١(
 ١٣٦١ رقم  البن قانعمعجم الصحابة  )٢(
 .٧٥٣ملصيل سرتة رقم  ذكر ما يقطع الصالة وما ال يقطع إذا مل يكن بني يدي ا٧سنن النسائي ك القبلة باب   )٣(
 .١/٢١١مسند أمحد   )٤(
 .٢/٢٧٨السنن الكربى للبيهقي   )٥(
 ١/٢١٢مسند أمحد   )٦(
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ِعـن عبـاس بـن  ، بـن عمـر بـن عـيل عـن حممـد، من طريق حييى بـن أيـوب)١(وأخرجه أبو داود ْ َّ ِْ َ َ
ِعبيدا ْ َ ٍ بن عباسهللاُِ َّ َْ َ عن الفضل بن عباس قال،ِ َ َ ٍْ َّ ْ َْ ْ َِ ُأتانا رسول ا ":ِ ُ َ َ َ َّ صىل اهللاَِ ٍ عليه وسـلم ونحـن يف باديـة هللاَُ ِ َِ َ َ َْ ُ ْ َ َ َِ َ َّ َ
َلنا ٌ ومعه عباس،َ َّ َ ُ َ َ فصىل يف صحراء،ََ َ ْ َ َِ َّ َ ليس بني يديه سرت،َ ْ ُ ْ َ ْ ِْ َ َ َ َ َ ومحارة لنا وكلبـة تعبثـان بـني يديـه فـام بـاىل ،ٌةَ َ ٌ ْ ََ َ َ ْ َ َ َ ََ َ ِ ِْ َ ْ ََ َ َ ََ ِ ٌ

َذلك ِ َ".  
  :داسن رجال اإلدراسة

ّبن عبد املطلب بن هاشم اهلاشمي، ابـن عـم النبـي صـىل اهللا عليـه وهو ا:  الفضل بن العباس- ّ ّ
  .)٢(ّوسلم، وأكرب ولد العباس بن عبد املطلب، واستشهد يف خالفة عمر

، مـن الرابعـة، ذكـره ابـن اهلاشـمى القرشـى املطلـب عبد بن عباس بن اهللا عبيد بن العباس -
ا عنه نُ وال ذكر بأكثر من رواية حممد بن عمر هال يعرف حاله: )٤(، وقال ابن القطان)٣(حبان يف الثقات

 ّمقبول، أي عند املتابعة وإال فلني احلديث: )٥(وروايته هو عن الفضل، وقال ابن حجر
 . ويرتقي حديثه يف املتابعات والشواهد)٦(هو مقبول: ال الباحثق

 . باقي رجال االسناد ثقات غري حممد بن عمر بن عيل فإنه جمهول احلال-
  :الحكم على الحديث

 :إسناده ضعيف، وفيه علل
فقـد أعلـه ابـن  االنقطاع بني العباس بن عبيد اهللا بن العباس وبني عمه الفضل بـن العبـاس، -
، )٩(وهـو كـام قـال: ، قال احلافظ ابـن حجـر)٨(الفضل عمه يدرك مل اًعباس ألن: قال )٧(النقطاعحزم با

الفضل مل يسمع منه سوى أخيـه عبـد اهللا وأبـو هريـرة، والبـاقي عنـه : ٍوقال ابن حجر يف موضع آخر
 . )١٠(مرسلة

                                                                                       
 .٧١٨ من قال الكلب ال يقطع الصالة رقم ١١٤سنن أيب داود ك الصالة باب   )١(
 .٥/٣٧٥اإلصابة يف متييز الصحابة البن حجر   )٢(
 .٥/٢٥٨الثقات البن حبان   )٣(
 .٥/١٢٣، هتذيب التهذيب البن حجر ٣/٣٥٤هيام البن القطان بيان الوهم واإل  )٤(
 .٢٤٤تقريب التهذيب البن حجر ص   )٥(
 .١١٤ رقم ٩/٢٦١ضعيف سنن أيب داود له . روى عنه أربعة من  الثقات فهو ثقة: مع أن األلباين قال  )٦(
 .٤/١٣املحىل البن حزم   )٧(
 .٥/١٢٣هتذيب التهذيب البن حجر   )٨(
 .٥/١٢٣ذيب البن حجر هتذيب الته  )٩(
 .٨/٢٥١هتذيب التهذيب البن حجر   )١٠(
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 ١٢مـات سـنة ّ وهذا عندي متجه؛ ألن الفـضل ":)١( أمحد شاكر يف تعليقه عىل املسند الشيخقال
ٌ سنة عىل األكثر؛ فـأنى يكـون لـه ولـد ١٩ سنة أو ١٣: ّ، وكانت سن أخيه عبيد اهللا حني وفاته١٨أو  ّ

 ."مميز يدرك عمه الفضل ويسمع منه
ّو اكتفى األلباين هبذه العلة فضعف احلديث من أجلها ّ)٢(. 

، قـال ابـن بن عمر بن عيل بن احلـسني بـن عـيل بـن أيب طالـب أبـو حفـص جهالة حال حممد -
  .)٣( جمهول احلال، وقد يظنه من ال يعلم، حممد بن عمر بن عيل املقدمي، وليس به:القطان

 ، )٦(، وابــن حجــر)٥(، وأبــو احلــسن ابــن القطــان)٤(عبــد احلــق اإلشــبييل: وممــن ضــعف احلــديث
  .)٧(واأللباين
  

*****  ***** 
 

 :قال ابن األثري رمحه اهللا
ّأتى(  " َ َ( 

ٍّبن عدي عن ثابت َ عاصمسألأنه ":فيه) هـ ( ِدحداح فقالبن ال َِ َ ٌّإنام هو أيت: َّْ ِ  ، أي غريـب" فيناَ
ُّ أيت وأتاويٌ رجل:قالُي ِّ َِ")٨(. 

 
 
 
 
 

                                                                                       
 .٣/٢٢٨ - بتحقيق وتعليق أمحد شاكر–مسند أمحد   )١(
 .١١٤ضعيف سنن أيب داود لأللباين رقم   )٢(
 .٣٥٤ / ٣  البن القطانبيان الوهم واإلهيام  )٣(
 .١/٣٤٤ األحكام الوسطى لعبد احلق اإلشبييل   )٤(
 .٣/٣٥٤ البن القطان بيان الوهم واإلهيام  )٥(
 .٥/١٢٣هتذيب التهذيب البن حجر   )٦(
 .١١٤ رقم ٩/٢٦١، وضعيف سنن أيب داود لأللباين ٧٥٣صحيح وضعيف سنن النسائي لأللباين رقم   )٧(
 .١/٢١النهاية يف غريب احلديث واألثر البن األثري   )٨(
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  ) ٣٧ (الحديث رقم 
 : رمحه اهللا)١(قال اإلمام احلارث بن أيب أسامة

 عـن ، عتبـة عـن يعقـوب بـن، عن حممد بـن إسـحاق،ادّاد بن عبّثنا عبحد ،)٢(يدَبُ حدثنا أبو ع "
أنه سأل : ىل النبي صىل اهللا عليه و سلمإ رفعه )٣( عن حممد بن واسع بن حبان،حممد بن حييى بن حبان

ام ّنـإ ال : قـال؟مُا فـيكًبَسَ هل تعلمون لـه نـ،داح وتويفْحّ عن ثابت بن الد، األنصاريّيِدَعاصم بن ع
ٌّيتَو أُه   .")٤( ِِهتْخُ أِنْ البِ بمرياثهَمَّ سلَ وِ عليه اهللاُّىلَ ص اهللاُِ رسولَىضَقَ ف، اَينِ فِ

  :تخريج الحديث
ّ عـن عبـاد بـن ،-ّوهو أبو عبيـد القاسـم بـن سـالم- من طريق شيخ املصنف )٥(أخرجه البيهقي

ٍ به بلفظ قريب منهّعباد ٍ. 
  :دراسة رجال اإلسناد

 ،الدحداحـة أيببـُ حليف األنصار، يكنى ،م بن إياسْنُهو ابن نعيم بن غ:  ثابت بن الدحداح-
ُ قيل أنه قتل يوم أحد؛ وقيل إنه جرح ثم برأ من جراحته ومات بعد ذلك عـىل أحد الصحابة الكرام،

 .)٦(فراشه مرجع النبي صىل اهللا عليه وسلم من احلديبية
، أحـد الــصحابة  العجــالين حليـف األنــصاري)٧(البلـويهــو :  األنـصاري عاصـم بـن عــدي-
 واتفقوا ، أبا عبد اهللا:قالُ وي، يكنى أبا عمرو،خو معن بن عديأ كان سيد بني عجالن وهو،  الكرام

                                                                                       
انظـر املطالـب العاليـة البـن حجـر ، و٤٧٦ رقـم ٥٣٤/ ١بغية الباحث يف زوائد مـسند احلـارث للهيثمـي   )١(

 .١٥٥١ رقم ٨/٥٢
 .ّوهو القاسم بن سالم  )٢(
 ومل ينتبه له املحقق، مـع أنـه ذكـر " عن حممد بن واسع بن حبان"كذا هو يف املطبوع من كتاب بغية الباحث   )٣(

ه واسـع بـن  عن عم":يف احلاشية عند خترجيه احلديث أن رواية البيهقي التي رواها بنفس سند احلارث وفيه
 "حبان

 وما جاء يف املطبوع حتريف، يؤكده رواية البيهقـي " عن عمه واسع بن حبان":والصواب هو: قال الباحث  
 .  ٨/٥٢املذكورة، وهو ما ذكره ابن حجر يف املطالب العالية 

ُهو أبو لبابة بن عبد املنذر: وابن أخته  )٤(  .٦/٢١٥كام بينته رواية البيهقي يف السنن الكربى . ُ
 .٦/٢١٥السنن الكربى للبيهقي   )٥(
 .١/٣٨٦اإلصابة يف متييز الصحابة البن حجر   )٦(
.  وهي قبيلة من قضاعة" بيل "بفتح الباء املنقوطة بواحدة والالم ويف آخرها الواو، هذه النسبة إىل : البلوي  )٧(

 .٣٩٥ /١ األنساب للسمعاين
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ه النبـي صـىل اهللا عليـه وسـلم مـن ّ فـردِرس بل خـرج فُكـ؛قال إنه مل يشهدهاُ وي،نيّعىل ذكره يف البدري
 .)٢( هـ٤٥، ت  وهذا هو املعتمد وبه جزم بن إسحاق، من املدينة)١(لفه عىل العاليةْ واستخ،اءَحْوّالر

 ،مـوالهمّي ِبِلَّ املط القريش ، أبو بكر و يقال أبو عبد اهللاملدينهو ابن يسار : ن إسحاق حممد ب-
 . هـ، وقيل بعدها١٥٠، ت إمام املغازى

 .د ابن إسحاق أمري املحدثني بحفظه حمم:)٣(قال شعبة بن احلجاج
 ." هو حسن احلديث":)٥(وقال اإلمام أمحد، "حسن احلديث": وزاد)٤(وثقه ابن معني

سـمعت سـفيان و سـئل عـن حممـد بـن  : ي بـن املـدين عن عيل: قال صالح بن أمحد بن حنبل و
َمل: إسحاق قيل له ْ ملِ جالست ابن إسحاق منذ بضع و سبعني سـنة : قال سفيان؟  يرو أهل املدينة عنه َ

ة كـان ابـن إسـحاق جـالس فاطمـ: قلت لسفيان ، اًو ما يتهمه أحد من أهل املدينة و ال يقول فيه شيئ
 .)٦(أخربنى ابن إسحاق أهنا حدثته ، و أنه دخل عليها: فقال  بنت املنذر ؟

سـمعت حييـى بـن : حدثنا أبو بكر بن خـالد البـاهىل ، قـال : )٧(و قال عبد اهللا بن أمحد بن حنبل
 فاطمـة بنـت املنـذر واهللا حيدث ابن إسحاق عن امـرأيت :سمعت هشام بن عروة يقول : سعيد يقول 

و مل ينكـر هـشام ، : فحدثت أبى بحديث ابـن إسـحاق فقـال : قال عبد اهللا بن أمحد ،  !)٨( رآها قطْإن
 .و مل يعلم : لعله جاء فاستأذن عليها فأذنت له ، أحسبه قال 

 وقال عـيل عـن ": ثم قال"رأيت عيل بن عبد اهللا حيتج بحديث ابن إسحاق": )٩(وقال البخاري
 ."قًما رأيت أحدا يتهم ابن إسحا: ابن عيينة

                                                                                       
ومـا كـان دون ،دينة من قراها وعاميرها إىل هتامة فهي العاليـة  ما كان من جهة نجد من املّاسم لكل: العالية  )١(

 .٤/٧١معجم البلدان للحموي . ذلك من جهة هتامة فهي السافلة
 .٥٧٢ /٣البن حجر اإلصابة يف متييز الصحابة   )٢(
 .٢٤/٤١٧هتذيب الكامل للمزي   )٣(
 .١/٢١٨تاريخ بغداد للخطيب البغدادي   )٤(
 . ١/٢٢٣غدادي تاريخ بغداد للخطيب الب  )٥(
 .٧/٣٧سري أعالم النبالء له . هو صادق يف ذلك بال ريب: ًقال الذهبي رمحه اهللا معلقا  )٦(
 .٢٢٣-١/٢٢٢تاريخ بغداد للخطيب البغدادي   )٧(
ّهشام صادق يف يمينه، فام رآها قـط، وال زعـم الرجـل أنـه رآهـا، بـل ذكـر أنـه : ًقال الذهبي رمحه اهللا معلقا  )٨( ٌ

ًسمعنا من عدة نسوة وما رأيتهن، وكذلك روى عدة مـن التـابعني، ومـا رأوا هلـا صـورة أبـداّحدثته، وقد  ّ .
 .٧/٣٨سري أعالم النبالء للذهبي 

 .١/٢٣١تاريخ بغداد للخطيب البغدادي   )٩(
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كيـف حـديث حممـد بـن إسـحاق عنـدك : قلتي  بن املدينسألت عيل: )١(وقال يعقوب بن شيبة
سمعت حممد بن عبـد اهللا بـن : )٢(يعقوب بن شيبة وقال،  صحيحينعم، حديثه عند:  ؟ فقالٌصحيح

إذا حدث عن من سمع منه من املعروفني فهو حسن احلديث صدوق : نمري و ذكر ابن إسحاق فقال 
 . من أنه حيدث عن املجهولني أحاديث باطلة َيتُأ، و إنام 

و حممد بن إسحاق رجل قد اجتمع الكـرباء مـن أهـل العلـم عـىل  : )٣(وقال أبو زرعة الدمشقى
سفيان ، و شعبة ، و ابن عيينة ، و محاد بن زيد ، و محاد ابن سلمة ، و ابن املبارك ، : األخذ عنه منهم 

و قد اختربه أهـل احلـديث فـرأوا . يزيد بن أبى حبيب :  األكابر و روى عنه من، و إبراهيم بن سعد 
 . ابن شهاب لهِهِحْدَا مع مًا و خريًصدق

 .ابن إسحاق ليس بحجة : سمعت أبا عبد اهللا يقول  : )٤(قال حنبل بن إسحاقو
سمعت عبد اهللا بن أمحـد بـن حنبـل و سـأله رجـل : )٥(وقال أبو العباس أمحد بن حممد بن سعيد

ا بـالعلو و النـزول و خيرجـه ىف ًكـان أبـى يتبـع حديثـه فيكتبـه كثـري :د بن إسحاق ، فقـال لـه عن حمم
 .مل يكن حيتج به ىف السنن : حيتج به ؟ قال : قيل له، املسند، و ما رأيته أنفى حديثه قط

ِّوألهل العلم فيه كالم طويل ما بني مقو له ومضعف ومتوسـط، : قال الباحث ٍ ِّ  أنـه :واخلالصـةٍّ
  كـان صـدوقا مـن بحـور العلـم ، و لـه غرائـب يف":وق حسن احلديث إن شاء اهللا، قال الذهبي صد

قـال ابـن و، " االحتجاج به، و حديثه حسن و قد صححه مجاعـةيف، و اختلف سعة ما روى تستنكر
 .صدوق: )٦(حجر

 )٧(دً إال أنه متهم بالتدليس ومكثر منه جـدا وبخاصـة عـن الـضعفاء، وممـن رمـاه بـه اإلمـام أمحـ
 .)٨(وغريه

                                                                                       
 .٢٢٩-١/٢٢٨تاريخ بغداد للخطيب البغدادي   )١(
 .٢٤/٤١٩هتذيب الكامل للمزي   )٢(
 .٥٣٨-٥٣٧تاريخ أيب زرعة الدمشقي ص   )٣(
 .١/٢٣٠تاريخ بغداد للخطيب البغدادي   )٤(
 .املصدر السابق  )٥(
 .٤٢٢ ص تقريب التهذيب البن حجر  )٦(
 .٤/١٢٠٠الضعفاء للعقييل   )٧(
 ٤٧والتبيني ألسامء املدلسني للسبط ابن العجمـي ص، ٥١ رقم ٨١املدلسني أليب زرعة العراقي ص : انظر  )٨(

 .٤٥ رقم ٨١ ص ، وأسامء املدلسني للسيوطي٦٠رقم 
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ّ، التـي ال بـد مـن التـرصيح فيهـا )١( من طبقـات املدلـسني الرابعة يف املرتبة حجر ذكره ابنلذلك
 .بالسامع لقبول حديثها

بن حبيب بن املهلب بن أبـى صـفرة ، و اسـمه ظـامل ابـن سـارق األزدى ا وهو: عباد بن عباد -
 . هـ١٨٠ أو ١٧٩، ت ي ، أبو معاوية البرص)٢(يالعتك

 ، و )٦( ، و أبــو داود)٥(و يعقــوب بــن شــيبة، "ربــام غلــط": وزاد)٤( وابــن ســعد)٣(قـه ابــن معــنيوث
، )١٢( ، و ابـن قتيبـة)١١( ، و أبـو أمحـد املـروزى)١٠( ، و العقـيىل)٩(العجـىلو   ،)٨( ، و ابـن خـراش)٧(النسائى
، وقـال )١٥(ثقـات، وذكره ابن حبان يف ال" ربام وهم": وزاد)١٤(، وابن حجر" حجة": وزاد )١٣(والذهبي

 .ًكان متيقظا: )١٦(مرة
اد بـن ّ وعب،ا ثقةً عباد بن العوام وعباد بن عباد مجيع:)١٧(وقال عباس الدوري عن حييى بن معني

 .اً وأكثرمها حديث،عباد أوثقهام
 
 

                                                                                       
 .١٢٥ رقم ٥١طبقات املدلسني البن حجر ص   )١(
ّالعتكي  )٢( ِ َ  " عتيـك "هـذه النـسبة إىل ، بفتح العني املهملة، والتاء املنقوطة بنقطتني من فـوق، وكـرس الكـاف: َ

 .١٥٣ /٤األنساب للسمعاين . زدوهو بطن من األ
 .٦/٨٢اجلرح و التعديل البن أيب حاتم   )٣(
 .٧/٣٢٧لكربى البن سعد الطبقات ا  )٤(
 .١٤/١٣٠هتذيب الكامل للمزي   )٥(
 .١٤/١٣٠هتذيب الكامل للمزي   )٦(
 .١٤/١٣٠هتذيب الكامل للمزي   )٧(
 .١٤/١٣٠هتذيب الكامل للمزي   )٨(
 .٥/٨٣هتذيب التهذيب البن حجر   )٩(
 .٥/٨٣هتذيب التهذيب البن حجر   )١٠(
 .٥/٨٣هتذيب التهذيب البن حجر   )١١(
 .٥/٨٣لتهذيب البن حجر هتذيب ا  )١٢(
ّذكر من تكلم فيه وهو موثق للذهبي ص   )١٣(  .١/٢٦١، تذكرة احلفاظ له ١٠٦ُ
 .٢٤٠تقريب التهذيب البن حجر ص   )١٤(
 .٧/١٦١الثقات البن حبان   )١٥(
 .١٦١مشاهري علامء األمصار البن حبان ص   )١٦(
 .٤/٢٠٨ - رواية الدوري–تاريخ ابن معني   )١٧(
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 .اً أديبً عاقالًو كان رجال:)٢(وقالليس به بأس،  : )١(قال أبو بكر األثرم  عن أمحد بن حنبل
كـان معروفـا بالطلـب ، حـسن اهليـأة ، مل يكـن بـالقوى ىف  : )٣( ىف موضـع آخـر ابـن سـعدوقـال

 .احلديث
حيتج : له  صدوق ، ال بأس به ، قيل: سألت أبى عنه ، فقال  : )٤(وقال عبد الرمحن بن أبى حاتم

 .ال : بحديثه ؟ قال 
العبــد إذا بلــغ ":  حــديث أنــس " املوضــوعات " و أورد ابــن اجلــوزى ىف ":)٥(قــال ابــن حجــر

ا ، فإنـه ًا شـنيعًْمهـَ وَمَهِوَ فـ، من طريق عباد هذا فنسبه إىل الوضع ، و أفحش القـول فيـه"أربعني سنة
 ." آخر ٍالتبس عليه براو
ّرح أيب حاتم الرازي فقـد علـق عليـه الـذهبي بقولـهَهو ثقة، وأما ج: قال الباحث  أبـو حـاتم ":ْ
 .)٦("ّمتعنت يف الرجال

ان ، و ّبـَان بن واسع بـن حّبَوالد ح، وهو بن منقذ بن عمرو األنصاريهو ا :انَّبَ واسع بن ح-
 . ، من الطبقة الثانية، خمتلف يف صحبته  حممد بن حييى بن حبانّعم

 شهد بيعـة الرضـوان واملـشاهد بعـدها، وقتـل ": فقال)٧(مل يذكره يف عداد الصحابة إال العدوي
ّ ولكن ابن حجر رد هذا فقال.)٨("يوم احلرة ألنـه مـشهور يف التـابعني هذا غري الـراوي فـيام أظـن  و":ٍ

 .)٩("ّوحديثه يف صحيح مسلم ، وقد فرق بينهام ابن فتحون يف ذيل االستيعاب
 

                                                                                       
 .٦/٨٢البن أيب حاتم اجلرح و التعديل   )١(
 .٧٢٩ رقم ٣٧٩/ ١العلل ومعرفة الرجال لإلمام أمحد   )٢(
 .٧/٢٩٠الطبقات الكربى البن سعد   )٣(
 .٦/٨٢اجلرح والتعديل البن أيب حاتم   )٤(
 .٥/٩٦هتذيب التهذيب البن حجر   )٥(
ريـب التهـذيب لبـشار حتريـر تق: ، وانظـر١١٢ للـذهبي ص الرواة الثقات املتكلم فيهم بام ال يوجب ردهم  )٦(

 .٢/١٧٩عواد وشعيب األرنؤوط 
ٍله كتاب يف األنساب، ونقل عنـه احلـافظ ابـن حجـر أكثـر مـن موضـع يف اإلصـابة يف متييـز الـصحابة ومـرة   )٧(

 " وانظـر هـذه املواضـع يف كتـاب" أنـساب األنـصار" ومرة " نسب األنصار " ومرة "النسب"يسمي كتابه
 للــدكتور شــاكر حممــود "راســة يف منهجــه ومــوارده يف كتابــه اإلصــابةابــن حجــر العــسقالين مــصنفاته ود

 .٢/١٨٠عبداملنعم 
 .٦/٥٩٣اإلصابة يف متييز الصحابة البن حجر   )٨(
 .٦/٥٩٣اإلصابة يف متييز الصحابة البن حجر   )٩(
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ًونقل ابن حجر أيضا عن البغوي قوله  .)١(" يف صحبته مقال":ٍ
عي مـدين تـاب: )٣(مـدين ثقـة، وقـال العجـيل: )٢(ومما يؤكد عدم صحبته قول أيب زرعة الرازي فيـه

 .)٤(ثقة، وذكره ابن حبان يف الثقات
والعجيـب مـن صـنيع احلـافظ ابـن ّفهو من ثقات التابعني، وال تصح له صـحبة، : قال الباحث

ّصحايب ابن صحايب، وقيل ":حجر يف التقريب إذ قال يف ترمجته يف إشارة منـه إىل تقويـة ،  )٥("بل ثقة: ّ
، مع أن احلافظ ذكر أنه مل يذكره " قيل":ذلك بقولهالقول بصحبته، وتوهني القول بأنه من التابعني و

ــال ــه ق ــى إن ــذيب، حت ــه يف اإلصــابة و هتــذيب الته ــار إىل توهين ــدوي، وأش ــصحابة إال الع  يف يف ال
 .)٦("العدوي أنه شهد بيعة الرضوان و زعم": التهذيب

 
  :الحكم على الحديث

 :هذا احلديث إسناده ضعيف وفيه علل
 .ته مرسلةاالنقطاع فإن واسع رواي -

 منقطع:  فقال)٧( البيهقي هبذه العلةوممن ضعفه
 : فقد تابعه،سحاق مل ينفرد بهإ ولكن ابن .تدليس ابن اسحاق -

                                                                                       
 .١١/١٠٢هتذيب التهذيب البن حجر   )١(
 .٩/٤٨اجلرح والتعديل البن أيب حاتم   )٢(
 .٤٦٣ للعجيل ص  الثقاتتاريخ  )٣(
 .٥/٤٩٨الثقات البن حبان   )٤(
ومما ينبغي التنبيه عليه أن احلافظ ابن حجـر مـع كثـرة : قال الباحث، ٥٣٥تقريب التهذيب البن حجر ص   )٥(

ً لست راضيا ":مؤلفاته مل يرتيض إال بعض كتبه، وقد رصح هو بذلك، فقد نقل احلافظ السخاوي عنه قوله
ــصانيفي، ألين ــأ يل مــن حيررهــا معــي؛ ســوى ٍعــن يشء مــن ت ــم مل يتهي ــر ، ث ــداء األم ــا يف ابت رشح "ّ عملته

ــه"، و "البخــاري ــزان"، و"التهــذيب"، و" املــشتبه"، و" مقدمت ــا "لــسان املي  ولــو اســتقبلت مــن أمــري م
ًاســتدبرت مل أتقيــد بالــذهبي، وجلعلتــه كتابــا مبتكــرا، بــل رأيتــه يف موضــع أثنــى عــىل  ً  و "رشح البخــاري"ّ

ُوأما سائر املجموعـات، فهـي كثـرية العـدد، واهيـة العـدد، ضـعيفة القـوى، :  ثم قال"النخبة"و "التغليق" َ ُ
، وهـذا الـنص  يفيـد يف املقارنـة بـني أقـوال احلـافظ يف ٢/٦٥٩  اجلواهر والدرر للـسخاوي"ّظامئة الروى

لتقريـب هتذيب التهذيب وتقريب التهذيب، حيث نرى أن احلافظ قـد نـص عـىل ارتـضائه التهـذيب دون ا
 .فتأمل

 .٤/٥٥، وانظر حترير تقريب التهذيب لبشار عواد وشعيب األرنؤوط ١١/١٠٢هتذيب التهذيب   )٦(
 .٦/٢١٦السنن الكربى للبيهقي   )٧(
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 عن حممد بن حييـى بـن حبـان بـه، كـام عنـد - عبد ربه بن نافع الكناين احلناط وهو- أبو شهاب
، وهبـذه املتابعـة تـزول علـة ، ولكن حديثه يصلح للمتابعات)٢(، وهو صدوق هيم)١(سعيد بن منصور

 .سحاق لعدم تفرده بهإتدليس ابن 
 سحاقإ االختالف يف اإلسناد عىل حممد بن - 

 ، عن حممـد بـن حييـى بـن حبـان، عن يعقوب بن عتبة،سحاقإعن ابن  ،فقد رواه عباد بن عباد
 . وذكر احلديث،عن عمه واسع بن حبان

 عـن عمـه ، عن حممد بن حييى بن حبـان،اقسحإًوخالف عبادا مجاعة من الرواة رووه عن ابن 
 : وهم،واسع بدون زيادة يعقوب بن عتبة

ْعبد اهللا بن إدريس األودي. ١  .)٣( كام عند ابن أيب شيبة،َ
 عـن ، من طريق وكيـع)٦(والبيهقي،  )٥(وابن أيب شيبة،  )٤( كام عند عبد الرزاق،سفيان الثوري. ٢
 .بن حييى بن حبان بهعن حممد ،  عن رجل من أهل املدينة ،سفيان
 .)٧(دة بن سليامن الكاليب كام عند الطحاويْبَع.٣

سـحاق غـري عبـاد إ ألن الـرواة عـن ابـن ،وبالتايل فإن طريق عباد بـن عبـاد شـاذة غـري حمفوظـة
 بـل فـيهم احلفـاظ األثبـات  ؛متفقون عىل عدم ذكر يعقوب يف السند، وأن هؤالء الرواة كلهـم ثقـات

 .ربام يغلط:  إال أنه كام قال ابن سعد-مع ثقته-ًدي، وأن عبادا َْوإدريس األكالثوري وعبد اهللا بن 
ٍ بن حبـان مبـارشة وبـدون واسـطة حييى حممد بن نزيادة عىل هذا فإن سامع حممد بن إسحاق م

، )٩(ً تقريبـا هــ٨٠سـحاق سـنة إ، وولـد ابـن )٨( هــ١٢١ٌممكن ، فقد تويف حممد بن حييى بن حبان سـنة 

                                                                                       
 .١/٧٠سنن سعيد بن منصور   )١(
 .٢٨٧تقريب التهذيب البن حجر ص   )٢(
 .١١/٢٦٥مصنف ابن أيب شيبة   )٣(
 .١٠/٢٨٤مصنف عبد الرزاق   )٤(
 .١١/٢٦٦نف ابن أيب شيبة مص  )٥(
 .٦/٢١٥السنن الكربى للبيهقي   )٦(
 .٤/٣٩٦رشح معاين اآلثار للطحاوي   )٧(
 .٤٦٧تقريب التهذيب البن حجر ص   )٨(
 .٩/٥٠٨ ، تاريخ اإلسالم له ٧/٣٤سري أعالم النبالء للذهبي   )٩(
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وقد ذكر املـزي حممـد بـن حييـى بـن د أدرك من حياة حممد بن حييى قرابة األربعني سنة، فيكون هبذا ق
  .)١(حبان من شيوخ ابن إسحاق يف هتذيبه

يف االنقطـاع واملخالفـة، ولكـن واخلالصة أن احلديث ضعيف وانحرصت العلـة : قال الباحث
 :للحديث شواهد منها

ابن أخت القوم منهم  ":صىل اهللا عليه وسلم قال رسول اهللا :  حديث أنس ريض اهللا عنه قال-
 .)٣( ومسلم)٢( أخرجه البخاري"أو من أنفسهم

ٌ حديث أيب أمامة ريض اهللا عنه أن رجال رمى رجال بسهم فقتله، ولـيس لـه وارث إال خـال، - ٌ ٍ ًّ ً
 :فكتب يف ذلك أبو عبيدة بن اجلراح إىل عمر، فكتب إليـه عمـر أن النبـي صـىل اهللا عليـه وسـلم قـال

، وقــال )٤( أخرجــه الرتمــذي"اهللا ورســوله مــوىل مــن ال مــوىل لــه، واخلــال وارث مــن ال وارث لــه"
 . إسناده حسن: )٥(األلباين

 .وباجلملة فاحلديث صحيح بشواهده واهللا تعاىل أعىل وأعلم
 

*****  *****  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                       
 .٢٤/٤٠٩هتذيب الكامل للمزي   )١(
  .٣٥٢٨خت القوم منهم وموىل القوم منهم رقم  ابن أ١٤صحيح البخاري ك املناقب باب   )٢(
 .١٠٥٩إعطاء املؤلفة قلوهبم عىل اإلسالم وتصرب من قوي إيامنه رقم ٤٦صحيح مسلم ك الزكاة باب   )٣(
 .٢١٠٣ ما جاء يف مرياث اخلال رقم ١٢سنن الرتمذي ك الفرائض باب   )٤(
 .٦/١٣٧إرواء الغليل لأللباين   )٥(
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 :قال ابن األثري رمحه اهللا
ْ ومنه قول املرأة التي هجت األنصار" َ َ: 

َأط ــــــريكمَ ــــــن غ ــــــاوي م ــــــتم أت ْع ْ ُْ ِ َ ْ َّ ِْ ِ َ ُ  
 

ِفــــــال مــــــن مــــــراد وال مــــــذحج  َِ ٍ ِْ َ ََ َ ُ ْ  
َأرادت باألتاوي النبي صىل اهللاّ عليه وسلم، فقتلها بعض الصحابة فأهدر دمها  َ ََّ ّ ََ َْ ِ ْ")١(. 

  ) ٣٨ (الحديث رقم 
 : رمحه اهللا)٢(ّقال الواقدي

ِحدثني عبد اهللاِّ بن احلارث ، عن أبي َ ْ ُ ْ ْ ََ َِ ِِ َ ْ َُ َ أن عصامء بنت مروان من بني أمية بن زيد كانت حتت :)٣(ِهّ ْ ْ َ َ ََ َ َ ٍ ِ ِْ ْ ّ َ ْ َ ِْ َ َ َّ ْ َ َ َُ َْ ِ
ّيزيد بن زيد بن حصن اخلطمي ِ ِ ِْ َْ ْ ْ ْ ْ ٍَ ِ َِ َ ُ وكانت تؤذي النبي صىل اهللاُّ عليه وسلم وتعيب اإلسالم وحترض )٤(ِ َ َ ْ ّْ َ ْ َ َ ُّ َ ُ َ َ ْ َ ََ ْ ّ َِ ِِ ِ َِ ُ َّ َّ

َعىل النبي صىل اهللاُّ عل َ َّ ََ ّ ِ ًيه وسلم وقالت شعرا ّ َ َْ َ َ ِْ ِْ َ َ ّ: 
ـــــت ـــــك والنبي ـــــي مال ِفباســـــت بن ٍ ِ ِ ِِ ِّ َ َْ َ  

 
ِوعـــــوف وباســـــت بنـــــي اخلـــــزرج  َ ْْ ََ َ َ ْ َْ ِ ِ ٍِ  

ــــــريكم  ــــــن غ ــــــاوي م ــــــتم أت ْأطع ْ ُْ ِ َ ْ ّ ِْ ِ َ َُ ََ  
 

ـــــن مـــــراد  ـــــال م ٍف َِ ُ ْ َ َ وال )٥(َ ـــــَ ِذحجَم ِ ْ)٦(  
ــــــه بعــــــد قتــــــل الــــــرءوس  ِترجون ُ ّ َِ ْ َ َ ََ ْ َ ُ ْ ّ  

 
ُكـــــــام يرجتـــــــى مـــــــرق   َ َ ْ ََ َ ُ ـــــــضجَ ِاملن َ ْ ُْ  

  
َقال عمري بن عدي بن خرشة بن أمية اخلطمي حني بلغه قوهلا وحتريـضها  َ ْ ُ َ َ ّ ْ ْ ّ ُ ُْ ْ َ َ ُِ َ َ ُ ََ َ ْ ْ َ َ َ ََ ِ ِ ِّ َ َ ْ َُ ِ َِ ّاللهـم إن لـك عـيل : ُ َ َ َ ّ ّّ ُ

َنذرا لـئن رددت رسـول اهللاِّ صـىل اهللاُّ عليـه وسـلم إىل املدينـة ألقتلنهـا  َ ْ َ ْ َ ّْ ََ ْ َ َْ ّ َ َ َ ُْ ََ ِ ِ ِ َِ َّ َ ُ َ َ َ ور-ًَ ِسـول اهللاِّ صـىل اهللاُّ عليـه َ ْ ََ َُ ّ ُ
ٍوسلم يومئذ ببدر  ْ َ ْ َ َِ ٍ ِ َ َ ِ فلام رجع رسـول اهللاِّ صـىل اهللاُّ عليـه وسـلم مـن بـدر جاءهـا عمـري بـن عـدي يف -َّ ٍّ ُ ْ َ َ ْ َ ْ َ َ َِ ِ َِ ُ َُ ْ َ َ َ َ ُ َ َ َّ ْ ّ َ ُ َ َّ

َجوف الليل حتى دخل عليها يف بيتها ، وحوهلا نفر من ولـ َ َ َ َّ ْ ْ َ َ َ ْ َ َ ْ َ َ ْ ْ َِ ِ ٌِ َ َّ َ َِ َ َدها نيـام مـنهم مـن ترضـعه يف صـدرها ِ َِ ِْ َُ ُ ُ ْ ُ َِ ْ َ ْ ٌْ ِ ِ  ؛ِ
َفجسها بيده فوجد الصبي ترضعه فنحاه عنها ، ثم وضع سيفه عىل صدرها حتى أنفذه من ظهرهـا ،  َِ ْ ْ ُ َ َ ُ ْ َ َ َ ُ ّ ُ ُ ّ َ َ َ َ ََ َ َ َ ُ َ َ َِ ِ ِْ ّ ْ ُ ََ ِ َ َ َ ََ ّ ْ ّ ّْ َ ِ ِ ِ

                                                                                       
 .١/٢١يث واألثر البن األثري النهاية يف غريب احلد  )١(
 .١٧٣-١٧٢املغازي للواقدي ص   )٢(
 .احلارث بن فضيل  )٣(
بفتح اخلاء املنقوطة بواحـدة وسـكون الطـاء املهملـة ويف آخرهـا املـيم، هـذه النـسبة إىل بطـن مـن : ّيِمْطَاخل  )٤(

 .٣٨٢ / ٢األنساب للسمعاين . وس بن حارثةة بن جشم بن مالك بن األَمْطَنصار يقال له خاأل
َمراد  )٥( مراد واسمه حيابر بن مالك بـن أدد بـن زيـد بـن يـشجب ُبضم امليم وفتح الراء، قبيلة يمنية تنسب إىل : ُ

 .١٨٨ / ٣ البن األثري اللباب يف هتذيب األنساب. بن عريب بن زيد بن كهالن بن سبأ
ِمــذحج  )٦( ْ األنــساب . هــي قبيلــة مــن الــيمنو. بفــتح املــيم، وســكون الــذال املعجمــة، وكــرس احلــاء املهملــة: َ

 . ٥/٢٤٠للسمعاين 
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َثم خرج حتى صىل الصبح مع النبي صىل اهللاُّ ع ّ َّ َ َ ْ ّ َ َ َّ َ َ ِّ ّ ّ َ ِليه وسلم باملدينة ُ ِ َِ َْ ّ َِ َ َ َ ِفلام انرصف النبـي صـىل اهللاُّ عليـه . ْ ْ ََ َ ََ ّ ّ َ ِّ ّ َ َ ْ
َوسلم نظر إىل عمري فقال َ َ َ ٍّ ْ َ َ َ َُ َ َ َأقتلت بنت مروان ":َ َ ْ َ َ ْ َِ ْ َ َ قال نعم بأيب أنت يا رسول اهللاِّ "؟َ َ َُ َ َْ ََ ْ ََ ِ َ ِ. 

َوخيش عمري أن يُكون افتات َُ ْ َ َْ ََ ٌ َْ َ ِ ِ عىل النب)١(َ ّ َ َي صىل اهللاُّ عليه وسلم بقتلها ، فقـال هـل عـيل يف ذلـك َ ِ َِ ْ َ َ َ َ ّ َِ ّ َ َّ ََ َ َ ْ َِ ْ ِ َ َ ّ
َيشء يا رسول اهللاِّ ؟ قال َ َ ُ َ ٌَ ْ ِال ينتطح فيها عنزان ":َ َ ْ َ َْ َُ ِ ِ َ ّ فإن أول ما سمعت هذه الَكلمـة مـن النبـي صـىل ")٢(َ َ ْ ْ ّّ َ َ َِ ّ ِ ِ ِ َِ ْ َ ّ َِ َ َ ِ

َاهللاُّ عليه وسلم  َّ ََ ِْ ٌقال عمري. َ ْ َ ُ َ َ فالتفت النبي صـىل اهللاُّ عليـه وسـلم إىل مـن حولـه فقـالَ َ َ َ ّ َ َ ْ َُ ْ َ ْ َ ْ ََ َ َ َّ ِّ َ َِ ّ ْإذا أحببـتم أن  ":َ َ َْ ُ ْ َ ْ َ
ّتنظروا إىل رجل نرص اهللاَّ ورسوله بالغيب فـانظروا إىل عمـري بـن عـدي  َ ْ ُ ُ َ ُِ ِ ٍِ ْ َ ُ ْ ُ َ َ َ َُ ْ َ َُ ُْ َ ََ ِ ِ َ ْ ِ فقـال عمـر بـن اخلطـاب ، "َ ّ ْ َ َ ََ ُ ْ ُ َ ُ

َريض اهللاُّ ع َ ِ ُنهَ َ انظـروا إىل هـذا األعمـى :ْ ُْ َ ْ َ ُ َُ َ ِالـذي تـشدد يف طاعـة اهللاْ َِ َ ِّ َ ّ َفقـال، ََ َ ِال تقـل ":َ ُ َ ُ األعمـى، ولكنـه َ َ ّْ ِ َ َ َ ْ
ُالبصري ِ َ ْ فلام رجع عمري مـن "ْ َ َِ ٌ ْ َ َ ُّ َ ّعنـد رسـول اهللاِّ صـىل اهللاَ َ ِ ُ َ ِ َ عليـه وسـلم وجـد بنيهـا يف مجاعـة يـدفنوهنا ، ِْ َ َ َُ ِ ٍ ِ ِْ ََ َ َ َ َ َ َْ َ َ َِ ّ َ

ُفأقبلوا إليه حني رأوه مقبال من املدينة ، فقالوا  َ َ َْ ً ْ َ ُ ْ َِ ِ ِ ِ َِ ْ ُ ْ ْ َِ ُ ََ َ َيا عمري أنت قتلتها ؟ فقال نعم فكيدوين مجيعا ثـم ال : َ ُ َ َ َ َ ْ َّ ْ ْ ًَ َ َ َِ َِ َ ُِ ُ َ َ ْ َ ُ
َتنظرون فوالذي نفيس بيده لو قلتم بأمجعُكم ما قالت لرضبتُكم بس ْ َ ْ ْ ُِ ِ ُِ ُ َ ُْ ْ َ ََ َ ْ َ َْ َ َ ْ ُ َ ْ ّ َ َِ ِ ِ ِ ِ َِ ِ ْيفي هـذا حتـى أمـوت أو أقـتلُكم ْ َُ ْ َُ َّ َ َْ َ َْ َ ِ

ْفيومئذ ظهر اإلسالم يف بني خطمة وكان منهم رجال يستخفون باإلسالم خوفـا مـن قـومهم  ْ ْ ْ َ ُ ْ َ َِ ِ ِ ِ ِ ٍ ِْ ْ ْ َ َ ُ َ َ َ ْ ََ ً َ ْ َ ُ ٌ َ َ ْ َ ْ َ ََ ِ ْ َِ ِ َِ ِ ِْ َفقـال . َ َ َ
ّحسان بن ثابت يمدح عمري بن عدي َ ْ ُ َ ُ ْ َِ ٍَ َُ ْ َ ْ َّ ِ َ ُ أنشدنا عبد، ُ َ َ ْْ َ َ ِ اهللاِّ بن احلارث َ ِ َ ْ ُ ْ: 

ـــــــي واقـــــــف ـــــــي وائـــــــل وبن ِبن ِ ِ َِ َ َ َ ٍَ  
 

َوخطمـــــــة دون بنـــــــي اخلـــــــزرج  َْ َ َ ُ َْ َ َ ِْ َ  
ــــا  ــــتُكم وحيه ــــت أخ ــــا دع ــــى م َمت َ ََ ْ َ َْ ْ َُ َْ ُ  

 
ـــــــــــا جتـــــــــــي  ِبعولتهـــــــــــا واملناي َ َ َ َ ْ ََ َْ َِ ِ  

ُفهــــــزت فتـــــــى ماجـــــــدا عرقـــــــه  َُ َ َْ َِ ً ًِ ْ ّ  
 

َْكـــــــــريم املـــــــــ  َ ِ ِداخل واملخـــــــــرجَ َ ْ َْ َ ِ ِ َ  
ِفــــــرضجها مــــــن نجيــــــع الــــــدماء  َ ّ َِ ِ ْ َ َِ ّ َ َ  

 
ـــــــــصباح ومل حيـــــــــرج  ـــــــــل ال ِقبي َِ ْ َ ْ َ َ َُ َ ّ ْ َ  

ــــــــــأوردك اهللا  َ ف َْ َ ــــــــــاَ ــــــــــرد اجلن َ ب ِ ْ َ َْ  
 

ــــــــولج  ــــــــة امل ِن جــــــــذالن يف نعم ِ ِ ِْ ْ ََْ َ َ َْ ِ ِ  
   

  :تخريج الحديث
 .به بمثله  من طريق الواقدي)٤( وأبو أمحد العسكري ،)٣(نَكّن السأخرجه اب

  
  
  
  

                                                                                       
 .٢/٦٤لسان العرب البن منظور . ّافتات بأمره ورأيه إذا استبد به وانفرد: ًاختلق أمرا، يقولون: معناه   )١(
 وأول مـن قالـه النبـي ب،  يرضب مثال لألمر يبطل ويذهب فال يكون له طالـ: قوهلم ال ينتطح فيها عنزان   )٢(

 .٤٠٣ / ٢ للعسكريمجهرة األمثال :انظر.  وسلمصىل اهللا عليه
 .٤/٧٢١ذكره احلافظ ابن حجر يف اإلصابة يف متييز الصحابة له   )٣(
 .٢/٤٠٣مجهرة األمثال للعسكري   )٤(
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  :دراسة رجال اإلسناد
ً عمري بن عدي بـن خرشـة بـن أميـة بـن عـامر بـن خطمـة، كـان أبـوه عـدي شـاعرا، وأخـوه - َ َ َّ ِ َ ُْ َ َ

ّاحلارث بن عدي قتل بأحد، وهو األنـصاري ثـم اخلطمـي، قـال ابـن حجـر ِ ْ  ذكـره ابـن الـسكن يف ":َ
 ومل يـشهد ،ه و سلم يزوره يف بني واقفالصحابة وقال هو البصري الذي كان رسول اهللا صىل اهللا علي

طمـة، وهـو الـذي قتـل عـصامء بنـت َكان أول من أسلم من بني خ: ًبدرا لرضارته، وقال ابن إسحاق
مروان وهي من بني أمية بن زيد كانت تعيب اإلسالم وأهله فقتلها عمري بن عـدي ومـن يومئـذ عـز 

 . )١("اإلسالم وأهله باملدينة
 . ثقات كلهمرجاله -

  :كم على الحديثالح
 فقـد ذكـر ابـن  رواية احلارث بن فضيل عن الـصحابة منقطعـة، و إسناده ضعيف ألنه مرسل ،

: ، ومعنـى الطبقـة الـسادسة عنـد ابـن حجـر)٢(مـن الـسادسة: ضيل فقـالُحجر يف ترمجة احلارث بن ف
لـصحابة هي الطبقة التي عارصت الطبقة الصغرى من التابعني، لكـن مل يثبـت هلـم لقـاء أحـد مـن ا"

 .)٣("كابن جريج
مـسلم بـن عيـسى جـار  مـن طريـق )٤(ولكن للحديث طريق أخرى أخرجها اخلطيب البغدادي

بـن عبـاس ا عـن ، عن الـشعبي، عن جمالد، حدثنا حممد بن احلجاج اللخمي: قالأبى مسلم املستمىل
يث ، وفيـه أن  فـذكر احلـد"  صىل اهللا عليـه وسـلم وأصـحابهَّمة النبيْطَهجت امرأة من بنى خ ":قال

 .النبي صىل اهللا عليه وسلم ندب هلا أصحابه فتطوع رجل من قومها لقتلها
 .)٥(ولكن إسناده ضعيف فإن فيها جمالد بن سعيد وهو خمتلط

 .ًولكن احلديث يتقوى بكال الطريقني ويصبح حسنا عىل أقل أحواله
 مـن طريـق إسـامعيل بــن - وللفـظ أليب داود– )٧( ، والنــسائي)٦(ًولـه شـاهد أيـضا عنـد أيب داود

ٍحدثنا ابن عباس":ّجعفر املدين، عن إرسائيل، عن عثامن الشحام، عن عكرمة قال  َّ ُ ْ ََ َ َ ْ أن أعمى كانت :َّ َْ َ َ َ ََّ
                                                                                       

 .٤/٧٢١اإلصابة يف متييز الصحابة البن حجر   )١(
 .١٠١تقريب التهذيب البن حجر ص   )٢(
 .٣٠تقريب التهذيب البن حجر ص   )٣(
 .٩٩ / ١٣ للخطيب البغدادي ريخ بغدادتا  )٤(
 .١٧سبق احلديث عنه حتت حديث رقم   )٥(
 .٤٣٦١ّ احلكم فيمن سب رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم رقم ٢سنن أيب داود ك احلدود باب   )٦(
 .٤٠٧٠ احلكم فيمن سب النبي صىل اهللا عليه وسلم رقم ١٦ّسنن النسائي ك حتريم الدم باب   )٧(
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َّله أم ولد تشتم النبي صىل ا َْ َ َُّ ُ ُِّ َّ ُ َ ٍ َ ِ عليه وسلم وتقع فيههللاَُُ ِ ُِ َ َ َْ َّ ََ َ َ ِ فينهاها فال تنتهي،َ َ َْ َْ َ ََ َ َ ويزجره،َ ُ ُ َ ُا فال تنزجـر َْ ِ َ ْ َ َ َقـال، َ َ: 
َّفلام كانت ذات ليلة جعلت تقع يف النبي صـىل ا ََ ُ َ َ ِّْ َِّ َّ ِ َ َ َ َ َ َ ََ َْ َ ُ عليـه وسـلم وتـشتمههللاٍُْ َ َ ُْ َ َُ َْ َّ َِ َ فأخـذ املغـول،َ ْ َ ََ ْ ِ َ ِ فوضـعه يف )١(َ ُ َ ََ َ

َبطنها َِ َ واتَكأ عليها فقتلها،ْ َ ْ ََ َ َ ََ ََّ ٌ فوقع بني رجليها طفل،َ ْ َ َ َِ َ ْ ْ َ َ َِ َ ِ فلطخت ما هنـاك بالـدم،ْ ََّ ِ َ َ ُ َ ْ َّ َ َ فلـام أصـبح ذكـر ذلـك ،َ ِ َِ ُ َ ََ ََّ َ ْ َ
ِلرسول ا ُ َ َّ صىل اهللاِِ َ عليه وسلمهللاَُ ََّ ََ ِْ َ فجمع الناس،َ َ ََّ َ َ فقال،َ َ ُ أنشد ا:َ ُْ َّ رجال فعل مـا فعـل يل عليـه حـق إال هللاََ َ َ َ َ َ ًِ ٌّ َ ْ َ َ ُِ َ ِ َ َ

َقام َ فقام األعمى يتخطى الناس،َ ََّ َّ ْ َ ََ َ َ َْ ُ وهو يتزلزلَ َْ َ َ َ َ َّ حتى قعد بني يدي النبي صىل ا،َُ َ ْ َ َ َ َِّ ِْ َّ َ َ ََّ َ عليه وسلمهللاَُ ََّ ََ ِْ َ فقـال،َ َ َ: 
َيا رسول ا ُ َ َ أنا صاحبهاهللاَِ ُ َِ َ َ كانت تشتمك وتقع فيك،َ َِ ُ ََ َ ُ َ َُ ْ ِ فأهناها فـال تنتهـي،َْ َ َْ َ َ ََ َ ْ ُ وأزجرهـا فـال تنزجـر،َ ُِ َ ْْ َ َ َ َ ُ ِ ويل ،ََ َ
َمنها ابن ْْ َ ِان مثل اللؤلؤتنيِ ْ َ َ ُْ ُّ ُ ْ ِ ً وكانت يب رفيقة،ِ َ ِ َ ِ ْ َ َ َ فلام كان البارحة جعلت تشتمك،َ ُ َُّ َْ َْ َ َ ْ َ َ ََ َ َ َ وتقـع فيـك،َِ ِ ُ ََ ُ فأخـذت ،َ ْ ََ َ

َاملغــول فوضــعته يف بطنهــا َ ُ ْ َ َِ ِْ َ َ ِْ ُ َ َ واتَكــأت عليهــا،ْ ْ ََ َ ُ ْ َ حتــى قتلتهــا،َّ َُ َ َّْ َّ فقــال النبــي صــىل ا،َ َ ُّ ِ َّ َ َ ِ عليــه هللاَُ ْ َ َوســلمَ ََّ َأال  ":َ َ
ٌاشهدوا أن دمها هدر ََ َُ ََ ََّ َ ْ".  

 .)٢(ّوإسناده حسن رجاله ثقات غري عثامن الشحام ال بأس به
 واخلالصة أن احلديث صحيح باملتابعات والشواهد، واهللا تعاىل أعلم

*****  ***** 
 :قال ابن األثري رمحه اهللا

َويف حديث ظبيان يف صفة ديار ثمد قال) هـ(" ُ َ َوا جداوهلاَّوأت":َ ُ أي سـهلوا طـرق امليـاه إليهـا"ْ َُ ُ َّ ،
ّأتيت املاء إذا أصلحت جمراه حتى جيري إىل مقاره: يقال َ ْ ََ ََ ْ ْ ِْ َ ْ َ َ ُ َّ")٣(. 

   )٣٩( الحديث رقم 
ّقال اإلمام ابن شبة  : رمحه اهللا)٤(َ

د بن معاوية بن بكر قال حدثني أخي العباس بن معاوية عـن معـد بـن النحـاس عـن مححدثنا أ
 :ادة عىل رسول اهللا  وهو يف مسجده باملدينة ثم سلم ثم قـالَدُان بن كَيْبَ قدم ظ":بيه عن الشعبي قالأ

إن امللك هللا واجلهادين إىل اخلري آمنا به وشهدنا أن ال غريه ونحن قوم من رسارة مذحج بن حيابر بـن 
ً وذكر حديثا طويال جدا وفيه" ومشارب مالك لنا مآثر ومآكل ً: 

                                                                                       
 هـو حديـدة دقيقـة هلـا حـد : وقيـل، يشتمل به الرجل حتت ثيابـه فيغطيـه،بالكرس شبه سيف قصري: ِاملغول  )١(

النهايـة يف .  وقيل هو سوط يف جوفه سيف دقيق يـشده الفاتـك عـىل وسـطه ليغتـال بـه النـاس،اًماض وقف
 .٣٩٧ /٣  واألثر البن األثريغريب احلديث

 .٣٤٢تقريب التهذيب البن حجر ص   )٢(
 .١/٢١يف غريب احلديث واألثر البن األثري النهاية   )٣(
ّ البن شبة أخبار املدينة   )٤(  .٩٢٩ رقم ١/٢٩٦َ
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ا ْوّتـَوأ ، وهم الـذين خطـوا مـشايرها،نو هانئ بن هدلول بن هرولة بن ثمود تسكنهاوكانت ب"
 ، ثــم إن ملــوك محـري ملكــوا معاقــل األرض وقرارهــا، ورفعـوا عريــشها، وأحيــوا غراســها،جـداوهلا

ــى بلــغ أدناهــا أقــصاها ، وكهــول النــاس وأغامرهــا،رارهــاِورؤوس امللــوك وغ ك أوالهــا َلــَمَو،  حت
واستحقوا ،  َمَعِّبطروا النف ، واجلزية الصفراء، وفارس احلمراء،م البيضاء والسوداء فكان هل،أخراها

 : وفيه " وأهلكهم يف الدنيا، فرضب اهللا بعضهم ببعض،قمَّالن
ة، َضْيـَعُء بْرَ خـْنِ مـ اهللاَِدْنـِ عَرَغْصـَأَ وّلَقَا أَيْنُّ الدَيمِعَ نِّنإ ":فقال رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم

ْ ملٍابَبُ ذَاحَنَ ج اهللاَِْدنِ عْتَلَدَ عْوَلَو َ هبٍِملِْسُ ملْنُكَ يَ  َارَدْقـِ مُوقُلـْ املخَمِلـَ عْوَلـَق، وَالَ خـٍِرافَِك لَالَ و،اقََا حلِ
ْملَا، وَِهبْحَِر بِهْيَلَ عْتَاقَضَ ل،ِهِمْوَي  ِ يفُهَ لـّدُمـَ ول،َجـَ األِهْيـَلَ عَيِمـَ عُهَّنـِلكَ، وٌضْفـَال خَ وُومَ قـاَيهِ فُهْعَْفنَ يَ
 ْوَ أٌابَرَ خـِهِدَ يـِيفَ وُمَالْسـِ اإلُهَكـَرْدَ أْنَا ملـَهـِلْهَ أِةَالـَهَجَا، وَِهلَامْعَ أِفْعَِض لُةَِّيلِاهَ اجلِتَيِّمُ سَامَِّنإَ، وِلََماأل
،  اهللاَِْريَوا غُدَبَ عَةَِّيلِاهَ اجلَلْهَ أَِّنإ، ّيِّمِ ذٍدِاهَعُ مْوَ أٍِصلاَ خٍنِمْؤُ مِّلُِكا لَاهَ ركِفَطَ وَىلَ عُهَ لَوُهَ، فٌانَرْمِع
  . إىل آخر احلديث"ون إىل هنايتهُريِصَيَو ، ِِهتَّدُ مَِىل إَونُهَتْنَ يٌلَجَ أْمَهلَو

  :تخريج الحديث
 .ّمل أجده إال عند ابن شبة يف تاريخ املدينة
َّروى يـونس بـن خبـاب ، عـن  ": وقال ابن األثري يف ترمجة ظبيان هـذا عطـاء اخلراسـاين ، عـن َ

 .)١("إن نعيم الدنيا يزول: ظبيان ، أن النبي قال له 

 ." وعطاء عنه منقطع":)٢(قال ابن حجر يف اإلصابة
  :دراسة رجال اإلسناد

م عـىل النبـي ِدَقـ" : ابن كرادة اإليادي أو الثقفي، قال ابـن عبـد الـرب :دادة، وقيلُبيان بن كَ ظ-
طويل يرويه أهل األخبار والغريب فأقطعه رسول اهللا صىل اهللا عليـه صىل اهللا عليه و سلم يف حديث 

 . )٣(" من بالده قطعةو سلم
 بالبواطيـل وكـان الثقـات حـدث عـن ":هو الباهيل، قال ابن عـدي:  أمحد بن معاوية بن بكر-

 .)٤( "يرسق احلديث
 .ترمجة هلم عىل يقف الباحثلم  ف وأبوه، ومعد بن النحاس، وأما العباس بن معاوية-

  :الحكم على الحديث
                                                                                       

 .١٠١ / ٣ سد الغابة البن األثريأ  )١(
 .٣/٥٦٠اإلصابة يف متييز الصحابة البن حجر   )٢(
 .٣/٥٦٠، اإلصابة يف متييز الصحابة البن حجر ٢/٧٧٨ّاالستيعاب البن عبد الرب   )٣(
 .١/١٧٣ ضعفاء الرجال البن عدي الكامل يف  )٤(
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 :إسناده باطل وفيه علل
 .)١(االنقطاع فإن رواية الشعبي عن ظبيان مرسلة فإنه ال يعرف له سامع منه -
 .ً فيه أمحد بن معاوية بن بكر الباهيل، ضعيف جدا-
 . جهالة بعض الرواة -

هـذا أن أهـل احلـديث مل ثم إن املتن يبدو يف ألفاظه النكارة، وليس يظهر عليه أثر النبوة، يؤكـد 
هيتموا به وال بروايته، وهو غري مشهور حتى يف كتبهم التي تروي الغث والسمني، يوضحه قول ابن 

 .  يف إشارة منه إىل غرابته رمحه اهللا" يرويه أهل األخبار والغريب":ّعبد الرب
*****  ***** 

 :قال ابن األثري رمحه اهللا
أي طريـق مـسلوك، مفعـال  "َّيتاء حلزنا عليك يا إبـراهيمِلوال أنه طريق م":ويف احلديث) هـ("

 .)٢("من اإلتيان
  ) ٤٠ (الحديث رقم 

 دخـل : عن مكحـول قـال،بن أيب حسنيا عن ،أخربنا سفيان بن عيينة:)٣(قال ابن سعد رمحه اهللا
 فلـام ،رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم وهو معتمد عىل عبد الـرمحن بـن عـوف وإبـراهيم جيـود بنفـسه

 أي رسـول اهللا هـذا الـذي : فقـال لـه عبـد الـرمحن،ات دمعت عينا رسول اهللا صىل اهللا عليه وسـلمم
 ،إنـام هـذا رحـم ": فلام رشيت عنه عربته قال: قال، متى يرك املسلمون تبكي يبكوا،تنهى الناس عنه

 : قـال،مثـإ وأن ينـدب الرجـل بـام لـيس فيـه ، إنام ننهى الناس عن النياحة،ن من ال يرحم ال يرحمأو
نـا عليـه إو ،ا غـري هـذاً وأن آخرنا الحق بأولنا لوجدنا عليـه وجـد، وسبيل مئتاء،لوال أنه وعد جامع

  ". وال نقول ما يسخط الرب، وحيزن القلب، تدمع العني،ملحزونون
  :تخريج الحديث

 إال البن )٥(ندي يف كنز العامل، ومل يعزه التقي اهل)٤(جده إال عند ابن سعد يف الطبقات الكربىأمل 
 .سعد

  :دراسة رجال اإلسناد
                                                                                       

 .٣٢٢ رقم ٢٠٤جامع التحصيل للعالئي ص   )١(
 .١/٢٢النهاية يف غريب احلديث واألثر البن األثري   )٢(
 .١٣٧ /  ١ البن سعد الطبقات الكربى   )٣(
 .١٣٧ /  ١ البن سعد الطبقات الكربى   )٤(
 .١٥/٦٢٥كنز العامل للتقي اهلندي   )٥(
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 .رجال اإلسناد ثقات
  :الحكم على الحديث

ًإسـناده ضـعيف مرسـل، ألن مكحـوال عـداده يف التــابعني، وروايتـه عـن النبـي صـىل اهللا عليــه 
 .وسلم مرسلة

*****  ***** 
 :قال ابن األثري رمحه اهللا

ّما وجدت يف طريق ميتاء فعر":ومنه حديث اللقطة) هـ(" ٍ ِ َ ًفه سنةَ ْ")١(. 
 ) ٤١ (احلديث رقم 

بن إبراهيم عن األنـصاري عـن عبيـد  بن إسامعيل أخربنا حممد: رمحه اهللا)٢(قال اإلمام النسائي
 ،يـا رسـول اهللا: قلـت :"بن شعيب عن أبيه عن جـده عـن أيب ثعلبـة قـال بن األخنس عن عمرو اهللا

 ". إن مل جتـد صـاحبه، قرية عـامره فعرفـه سـنة ما وجدت يف طريق ميتاء أو يف: قال؟ِةَطَقُّأفتني يف الل
 .)٣(وساق احلديث

  :تخريج الحديث
ٍ من طرق عن عمرو بن شعيب به بألفاظ متقاربة)٥(والطرباين   ،)٤(الدواليبأخرجه  ٍ. 
  : رجال اإلسناددراسة

بـن  بـن العـاص الـسهمي احلجـازي والـد عمـرو بـن عمـرو بـن عبـد اهللا بن حممـد  شعيب-
بـن   وهو صـدوق ولـه سـامع مـن جـده عبـد اهللا - إىل جده عىل خالف يف ذلكوقد ينسب-، شعيب

 .)٦(عمرو وهو ثابت عنه
                                                                                       

 .١/٢٢احلديث واألثر البن األثري النهاية يف غريب   )١(
 .٥٨٢٩ رقم ٤٢٣ / ٣  للنسائي الكربىالسنن  )٢(
اهللا بـن   أخربنا قتيبة بن سعيد قال ثنا أبو عوانـة عـن عبيـد":يقصد وساق احلديث كام يف الرواية التي قبلها  )٣(

 عـن اللقطـة سئل رسـول اهللا صـىل اهللا عليـه و سـلم: األخنس عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال 
فقال ما كان يف طريق نأيت أو يف قرية عامره فعرفها سنة فإن جاء صـاحبها وإال ملـك ومـا مل يكـن يف طريـق 

 ٥٨٢٨ رقم ٤٢٣ / ٣  للنسائي الكربىالسنن "رية عامره ففيه ويف الركاز اخلمسمأيت أو يف ق
 .١٧٣٦ رقم ٣/٩٩٠الكنى واألسامء للدواليب   )٤(
 رقـم ٥/٢٤٥ ،  ١٩٨٣ رقـم ٢/٢٧٩واملعجم األوسط لـه،  ٥٤٧ رقم ٢٢/٢٠٧اين املعجم الكبري للطرب  )٥(

٥٢١٢. 
اهللا بـن عمـرو بـن العـاص والـد عمـرو اخلـالف فيـه مـشهور هـل   شعيب بن حممد بن عبـد":قال العالئي  )٦(

بـن عمـر وابـن عبـاس ريض اهللا ااهللا بـن عمـرو ومـن  حديثه مرسل أم ال واألصح أنه سمع من جـده عبـد
= 
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بن العاص القرشى السهمى ، أبـو إبـراهيم  بن عمرو بن عبد اهللا بن حممد بن شعيب عمرو -
 :خمتلف فيه هـ، ١١٨و يقال أبو عبد اهللا ، املدنى، ت 

  ". إذا روى عنه الثقات فهو ثقة حيتج به":)١(نقال صدقة بن الفضل عن حييى بن سعيد القطا
عمرو بن شعيب سمع من أبيه :  قلت ألمحد بن حنبل ":وقال حممد بن عيل اجلوزجاين الوراق

 ."نعم أراه قد سمع منه: فأبوه سمع من عبد اهللا بن عمرو؟ قال: حدثني أيب، قلت: ًشيئا؟ قال يقول
: حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عـن جـده، قيـل لـهً ما أعلم أحدا ترك ":)٢(وقال اإلمام أمحد

 "ال أدري: ُحيتج بحديث عمرو بن شعيب ما كان عن غري أبيه؟ قال
أنـا أكتـب حديثـه، : عـن عمـرو بـن شـعيب؟ فقـال:  سئل أبو عبد اهللا":)٣(وقال أبو بكر األثرم

 ."وربام احتججنا به، وربام وجس يف القلب منه يشء، ومالك يروي عن رجل عنه
أصحاب احلديث إذا شاؤوا احتجوا بحديث عمرو بـن شـعيب عـن أبيـه ":)٤(ل اإلمام أمحدوقا
 .")٥( وإذا شاؤوا تركوه،عن جده

 فغـضب ؟سـألت حييـى بـن معـني عنـه ":)٧( وقـال أبـو حـاتم الـرازي." ثقة":)٦(وقال ابن معني
  ". روى عنه األئمة فيه؟ ما أقول:وقال

إذا حدث عمرو بـن شـعيب عـن أبيـه عـن  ":)٩(ً أيضا، وقال" يكتب حديثه":)٨(قال ابن معنيو
 وهـو يقـول أيب ، هو عمرو بن شعيب بن حممد بن عبد اهللا بـن عمـرو بـن العـاص،)١(جده فهو كتاب

                                                             
الضمري املتصل بجده يف قوهلم عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عائد إىل شعيب ال إىل عمرو وقد عنهم و

اهللا بـن  بينت ذلك وبسطت الكالم عليه يف غري هذا الكتـاب وحممـد والـد شـعيب مـات يف حيـاة أبيـه عبـد
 ١٩٦ ص لـه جـامع التحـصيل يف أحكـام املراسـيل"عمرو وشعيب صغري فكفلـه جـده وسـمع منـه كثـريا

 ٢٨٧رقم
 .٢٢/٦٧هتذيب الكامل للمزي   )١(
 .٢١٨ رقم ٢٣١سؤاالت أيب داود لإلمام أمحد ص   )٢(
 .٦/٢٣٨اجلرح والتعديل البن أيب حاتم   )٣(
 .٢١٦ رقم ٢٣٠سؤاالت أيب داود لإلمام أمحد ص   )٤(
تجـاج بـه، ال أهنـم  هـذا حممـول عـىل أهنـم يـرتددون يف االح":ّعلق الذهبي رمحه اهللا عىل هذه الرواية بقوله  )٥(

 .٥/١٦٨ سري أعالم النبالء للذهبي ."يفعلون ذلك عىل التشهي
 .٢٢/٧٠هتذيب الكامل للمزي   )٦(
 ٦/٢٣٨اجلرح والتعديل البن أيب حاتم   )٧(
 .٢٢/٧٠هتذيب الكامل للمزي   )٨(
 .٤/٤٦٢ - رواية الدوري–تاريخ ابن معني   )٩(
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 وإذا حـدث عـن سـعيد بـن املـسيب أو ،عن جدي فمن ها هنا جاء ضـعفه أو نحـو هـذا مـن الكـالم
  ". الكالمن هذاسليامن بن يسار أو عروة فهو ثقة عن هؤالء أو قريب م

 ، وأبـا عبيـد،هَويـُ وإسـحاق بـن راه، وعيل بن املديني، رأيت أمحد بن حنبل":)٢(وقال البخاري
 ، مـا تركـه أحـد مـن املـسلمني،وعامة أصحابنا حيتجون بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جـده

  ". من الناس بعدهم:قال البخاري
 وإسـحاق بـن ، واحلميـدي،يل بـن عبـد اهللا وع،ورأيت أمحد بن حنبل":)٣(ًوقال البخاري أيضا

  ".إبراهيم حيتجون بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه
 إذا كان الراوي عن عمرو بـن شـعيب عـن ":)٤(وقال احلسن بن سفيان عن إسحاق بن راهويه
 ."أبيه عن جده ثقة فهو كأيوب عن نافع عن بن عمر

ل لـيس بقـوي يكتـب حديثـه ومـا  سألت أبى عن عمرو بن شعيب فقـا":)٥(وقال ابن أيب حاتم
 وإنـام أنكـروا عليـه كثـرة روايتـه ، روى عنه الثقـات":)٦(وقال أبو زرعة."روى عنه الثقات فيذاكر به

 ومـا أقـل مـا ، وأخذ صحيفة كانت عنده فرواها، إنام سمع أحاديث يسرية: وقالوا،عن أبيه عن جده
 هذه املناكري التي تروى عنه إنام هـي عـن  وعامة،نصيب عنه مما روى عن غري أبيه عن جده من املنكر

  ". وهو ثقة يف نفسه إنام تكلم فيه بسبب كتاب عنده،)٧(بن هليعة والضعفاءااملثنى بن الصباح و
 ، مكـي كأنـه ثقـة يف نفـسه: فقـال؟ سئل أبو زرعة عن عمرو بن شعيب":)٨(وقال ابن أيب حاتم

 ."إنام تكلم فيه بسبب كتاب عنده
 .ليس به بأس: )٢(ٍ، وقال النسائي يف موضع آخر)١(والنسائي، )٩(ووثقه العجيل

                                                             
انظـر سـري أعـالم . "الـصحيفة الـصادقة" العـاص املـسمى بــكتاب عبد اهللا بن عمـرو بـن: يقصد بالكتاب  )١(

 .٥/١٧٦النبالء للذهبي 
 .٢٢/٦٩ذيب الكامل للمزي هت  )٢(
 .٦/٣٤٢التاريخ الكبري للبخاري   )٣(
 .٢٢/٧٢هتذيب الكامل للمزي   )٤(
 .٦/٢٣٨اجلرح والتعديل البن أيب حاتم   )٥(
 .٦/٢٣٨اجلرح والتعديل البن أيب حاتم   )٦(
ُ أيب زرعة األخري بأنه يأيت الثقات عنه أيضا بام ينكرَ كالمُّ الذهبيّوتعقب  )٧( انظر سري أعـالم النـبالء للـذهبي . ً

٥/١٦٩. 
 .٦/٢٣٨اجلرح والتعديل البن أيب حاتم   )٨(
 .٣٦٥تاريخ الثقات للعجيل ص   )٩(
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 روى عنـه الـذين نظـروا يف ، عمرو بن شـعيب ثقـة":)٣(وقال أبو جعفر أمحد بن سعيد الدارمي
واحلكم واحتج أصحابنا بحديثـه وسـمع أبـوه مـن عبـد اهللا بـن عمـرو  الرجال مثل أيوب والزهري

 حديثـه عنـدنا ":)٤(قال عيل بن املديني عن حييى بـن سـعيدو،  "وعبد اهللا بن عمر وعبد اهللا بن عباس
كان إنام حيدث عـن أبيـه عـن جـده وكـان حديثـه عنـد النـاس فيـه ":)٥(وقال سفيان بن عيينة،  "هيوا

 فأمـا أن ، وإنام يكتب حديثه يعترب بـه،عمرو بن شعيب له أشياء مناكري ":)٦(وقال اإلمام أمحد،  "يشء
  عمرو بن شـعيب عـن أبيـه عـن جـده: قيل أليب داود":)٧(يد اآلجريوقال أبو عب،  "يكون حجة فال

  ". وال نصف حجة،ال:  قال؟حجة عندك
عمرو بـن شـعيب ضـعفه نـاس مطلقـا ، و وثقـه " :)٨(وقد فصل يف أمره احلافظ ابن حجر فقال
عن جده حسب ، و من ضـعفه مطلقـا فمحمـول عـىل  اجلمهور ، و ضعف بعضهم روايته عن أبيه ،

: عـن ، فـإذا قـال : ن أبيه عن جده فأما روايتـه عـن أبيـه فـربام دلـس مـا ىف الـصحيفة بلفـظ روايته ع
حدثنى أبى ، فال ريب ىف صحتها كام يقتضيه كالم أبى زرعة املتقدم ، و أما رواية أبيه عن جـده فـإنام 

ن عبـد اهللا حممد بن عبد اهللا، و قد رصح شـعيب بـسامعه مـيعنى هبا اجلد األعىل عبد اهللا بن عمرو ال 
 و هذه قطعـة مـن مجلـة أحاديـث تـرصح بـأن ": وذكر أحاديث ثم قال"ىف أماكن ، و صح سامعه منه
 ، لكـن هـل سـمع منـه مجيـع مـا روى عنـه ، أم سـمع بعـضها و البـاقى )٩(اجلد هو عبد اهللا بـن عمـرو

أن يكـون  و أمـا اشـرتاط بعـضهم ،الثانى أظهر عندى، و هو اجلامع الختالف األقوال فيه صحيفة؟
  ".الراوى عنه ثقة ، فهذا الرشط معترب ىف مجيع الرواة ال خيتص به عمرو

، ولكن مـع صـحة كتابـه واعتبـار حتملـه وجـادة )١٠( هو صدوق، صحيح الكتاب:قال الباحث
ّصــحيحة فقــد انحــط حــديث عمــرو بــن شــعيب عــن أيب عــن جــده لــدى احلفــاظ عــن رتبــة مطلــق 

                                                             
 .٢٢/٧٢هتذيب الكامل للمزي   )١(
 .٢٢/٧٢هتذيب الكامل للمزي   )٢(
 .٧٣-٢٢/٧٢لمزي هتذيب الكامل ل  )٣(
 .٢٢/٦٨هتذيب الكامل للمزي  ، ٦/٢٣٨اجلرح والتعديل البن أيب حاتم   )٤(
 .٦/٢٣٨اجلرح والتعديل البن أيب حاتم   )٥(
 .٣/٩٩١الضعفاء للعقييل   )٦(
 .٧٢-٢٢/٧١هتذيب الكامل للمزي   )٧(
 .٨/٥١ هتذيب التهذيب البن حجر  )٨(
 .١٧٤-٥/١٧٠هبي سري أعالم النبالء للذ: وانظر لألمهية   )٩(
 .٣١٥ مقدمة ابن الصالح ص :انظر  )١٠(
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 يدخلها التصحيف، حيث الـصحف يف ية بالوجادة بال سامعاالحتجاج من أجل الوجادة، ألن الروا
ذلك العرص مل تكن مشكولة وال منقوطة، بخالف األخذ من أفواه الرجال، وقد تكون املنـاكري التـي 

 .راجعة إىل هذا السبب، واهللا أعلم أنكرها بعض األئمة عليه
، مــن الطبقــة  األزدبــن األخـنس النخعــي أبـو مالــك الكــويف اخلـزاز، ويقــال مـوىل  عبيـد اهللا-
 .)٥( والنسائي،)٤( وأبو داودليس به بأس،: )٣( وقال مرة)٢( وابن معني،)١(وثقه اإلمام أمحد.السابعة 

 .صدوق: )٧(، وقال ابن حجرًخيطئ كثريا:  وقال)٦(يف الثقاتوذكره ابن حبان 
: ثقـة، ومـرة: ةهو ثقة، وثقه جهابذة هذا الفن كأمحد وابن معني الذي قال فيه مـر: قال الباحث

 ، وقد أخرج له اجلامعـة واحـتج بـه البخـاري ومـسلم يف صـحيحيهام،  )٨(ال بأس به؛ ومها عنده سواء
  فإنـه ظـاهره اجلـرح واألمـر عـىل خـالف"ً خيطئ كثـريا":وأما قول ابن حبان بعد أن ذكره يف الثقات

 خيطـئ " أو " خيطـئ"فـه بقولـهُ فال بد من التنبيه عىل أن ذكر ابن حبان للرواي يف ثقاتـه ثـم يردذلك،
ٍ هو أقوى يف التوثيق من ذكره للراوي يف الثقات مهـال دون تنـصيص عـىل يشء مـن منزلتـه يف "ًكثريا ً ُ

ّ يدل عىل أنه سرب حديثه وتتبع مروياته فوجده ربـام "خيطئ":العدالة، ألن قول ابن حبان عن الراوي
ْأخطأ، ومع ما ثبت البن حبان من خطئه، فلم حيل ذل ّك دون ذكره يف الثقات عنده، وهـذا يـدل عـىل ُ

أن خطأه مل يتجاوز به الثقـة بروايتـه إىل أن يكـون مـن املجـروحني، ولـذلك مل يـذكره يف املجـروحني 
 . )٩(وذكره يف الثقات

*****  ***** 
 :قال ابن األثري رمحه اهللا

                                                                                       
 .١٩/٦هتذيب الكامل للمزي   )١(
 .٥/٣٠٧اجلرح والتعديل البن أيب حاتم   )٢(
 .٤ رقم ٢٧٢سؤاالت ابن اجلنيد البن معني ص   )٣(
 .٧١٩ رقم ١/٣٨٢سؤاالت اآلجري أبا داود   )٤(
 .١٩/٦هتذيب الكامل للمزي   )٥(
 .٧/١٤٧الثقات البن حبان   )٦(
 .٣٢٣تقريب التهذيب البن حجر ص   )٧(
إذا : فـالن لـيس بـه بـأس، وفـالن ضـعيف؟ قـال: إنك تقـول:  قلت ليحيى بن معني" : قال ابن أيب خيثمة  )٨(

مقدمـة ابـن   "فهـو لـيس بثقـة، ال تكتـب حديثـه:ليس بـه بـأس فثقـة، وإذا قلـت لـك ضـعيف : قلت لك 
 ١٣٤صالصالح 

 .٢/٥٩٧ّفي وعالقته بالتدليس للرشيف حاتم العوين املرسل اخل: ًانظر لزاما  )٩(
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ِّأنه رأى رجال يؤيت املاء يف األرض":منه حديث بعضهمو" َ ُ َ َ أي يطرق"ّ َ، كأنه جعله يـأيت إليهـاُ َ َ :
ُأي جييء َ")١(. 

  ) ٤٢ (الحديث رقم 
 عـن سـعيد بـن ،لـيح بـن سـليامنُ عـن ف،حـدثنا يـونس بـن حممـد:)٢(قال ابن أيب شـيبة رمحـه اهللا

 دخل رسول اهللا صـىل اهللا عليـه وسـلم عـىل رجـل مـن األنـصار : عن جابر بن عبد اهللا قال،احلارث
هـل عنـدك مـاء  ": فقال رسول اهللا صىل اهللا عليه وسـلم،عه صاحب له وم،ى املاء يف حائطهِّؤتُوهو ي

  ".اَنْعَرَ وإال كٍّنَبات يف هذه الليلة يف ش
  :تخريج الحديث

 .)٣(مل أجده إال عند ابن أيب شيبة يف املصنف
  :دراسة رجال اإلسناد

 .ُرجاله ثقات غري فليح بن سليامن فهو ضعيف
  :الحكم على الحديث

ّ فليح بن سليامن وال حيتج بتفرد مثلهإسناده ضعيف لضعف ُ ُ. 
*****  ***** 

 :قال ابن األثري رمحه اهللا
ْخري النساء املواتية لزوجها":ويف احلديث) س(" ََ ِّ َِ ُِ َ َ ُْ ُاملواتاة"ُ َ َ َحـسن املطاوعـة واملوافقـة، وأصـله : ُ َ ُ ْ ُ

ْاهلمز فخفف وكثر حتى صار يقال بالواو اخلالصة، وليس بالوجه َ ُ َِّ ُ")٤(. 
  ) ٤٣ (حديث رقم ال

 :رمحه اهللا )٥(قال اإلمام البيهقي
ُأخربنا أبو طاهر الفقيه ُِ َ ْ ٍَ ِ َ ََ َ َ ُ أخربنا أبو بْكر حممد بن احلسني القطان،ْ َّ َ ْ ِْ ْ َ ُ َّ َ َُ ْ َ ُُ ََ ُ ٍ َ ِ حدثنا أبو األزهر،َْ َ ْ َ ُ ََ َ َ ُ حـدثنا أبـو ،َّ ََ َ َ َّ

ٍصالح عبد اهللاَِّ بن صالح ٍِ َِ ُ ْ ْ َُ ُ حدثنى موسـى بـن،َ ْ ََ ُ ِ َ ٍ عـىل بـن ربـاحَّ َ َْ ِ ِّ ِ ِ عـن أبيـه،َ ِ َ ْ ِّ عـن أبـى أذينـة الـصدىف،َ ِ َ َّ ْ َْ ََ ُ َِ َّ أن ،َ َ
َرسول اهللا ُ َ قال-صىل اهللا عليه وسلم-َ ُخري نسائكم الودود الولود" :َ َ ُ ُ َُ ْ ْ ُ َ ُْ ِ ِ ُ َ املواتيـة املواسـية إذا اتقـني اهللا،َ ْ َ ََ َ ُ َُّ ِ ِ َِ َُْ َْ ،

ُْورش نسائكم املتربجات امل ُُْ ََ َ َِّ ُ َُ ِ ِ ُّ ُتخيالتَ َ ََ ِ وهن املنافقات ال يدخل اجلنة منهن إال مثل الغراب األعصم،ِّ َُ ْ َّ َّ ُ ََ ِ َ َْ ُ ْ َ ُ َِ ِ َِّ َْ َ ُِْ ُ ْ َّ ُ ْ ُ َ."  

                                                                                       
 .١/٢٢النهاية يف غريب احلديث واألثر البن األثري   )١(
 .١١٠ / ٥مصنف ابن أيب شيبة   )٢(
 .١١٠ / ٥مصنف ابن أيب شيبة   )٣(
 .١/٢٢النهاية يف غريب احلديث واألثر البن األثري   )٤(
 .٨٢ / ٧السنن الكربى للبيهقي   )٥(
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  :تخريج الحديث
 . موسى بن عيل بن رباح به بمثله حممد بن بكار عن من طريق)١(وأخرجه ابن السكن
 .ً من طريق سليامن بن يسار مرسال)٢(وأخرجه البيهقي

  :رجال اإلسناددراسة 
 روى عن النبي صـىل اهللا عليـه و ،من أهل مرص": قال البغوي خمتلف فيه،:ديفَّ أبو أذينة الص-

 .)٣(" أبو أذينة الصديف له صحبة:بن السكنا وقال ،وال أدري له صحبة أم ال، اًسلم حديث
و من علم حجة و املثبت مقدم عىل النايف،  ":هو صحايب، يقول األلباين رمحه اهللا: قال الباحث
 .)٤("عىل من مل يعلم

 . باقي رجال اإلسناد ثقات، غري عبد اهللا بن صالح فهو ضعيف-
  :الحكم على الحديث

وهـو –إسناده ضعيف، لضعف عبد اهللا بن صالح، إال أنه مل ينفـرد، فقـد تابعـه حممـد بـن بكـار 
 . كام عند ابن السكن وقد سبق يف التخريج-صدوق

 - كام يف التخريج–ًن بن يسار مرسال وله شاهد من حديث سليام
 . رمحه اهللا)٥(وعليه فاحلديث صحيح، وممن صححه من العلامء األلباين

*****  ***** 
 :قال ابن األثري رمحه اهللا

َويف حديث أيب هريرة يف العدوى" َأنى قلت أتيت":َْ َِ ُ ّ أي دهيت وتغري عليك حـسك فتومهـت "َّ َْ ّ ََّّ َ َُ َ ِ ِ
 .)٦("اًما ليس بصحيح صحيح
  ) ٤٤ (الحديث رقم 
َأنى قلت أتيت " مل أجد رواية ابن األثري هذه :قال الباحث ِ ُ َّ."  

ُأبيت: إين قلت ":وجودة املةوإنام الراوي  ْ  .)٧( وقد سبق خترجيها"َ

                                                                                       
 .٧/٩ اإلصابة يف متييز الصحابة البن حجر كام يف  )١(
 .٨٢ / ٧السنن الكربى للبيهقي   )٢(
 .٧/٩كام يف اإلصابة يف متييز الصحابة البن حجر   )٣(
 .١٨٩٤ رقم ٤/٤٦٤سلسلة األحاديث الصحيحة لأللباين   )٤(
 .١٨٩٤ رقم ٤/٤٦٤سلسلة األحاديث الصحيحة لأللباين   )٥(
 .١/٢٢ألثر البن األثري النهاية يف غريب احلديث وا  )٦(
 .٣٣حتت حديث رقم   )٧(
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  .الهمزة مع الثاء: المبحث الثالث
 
 

 :قال ابن األثري رمحه اهللا
 )أثر("
ْإنكم ستلقو: قال لألنصار":فيه) هـ( َ ْ َ ُن بعدي أثـرة فاصـربواَ ِ ً َ ْ َ ُ األثـرة "َ َ  - بفـتح اهلمـزة والثـاء -َ

ْاالسم من آثر يؤثر إيثـارا إذا أعطـى، أراد أنـه يـستأثر علـيكم فيفـضل غـريكم يف نـصيبه مـن الفـيء ُ َُ ً َ ََ ُ ُ ُِ َ َُّ َّ ْ .
َواالستئثار ْ ِ ُاالنفراد باليشء: ْ َ ِ ْ")١(. 

  ) ٤٥ (الحديث رقم 
 :هللا رمحه ا)٢( قال اإلمام البخاري

ُحدثنى حممد ََّّ َ ُ ِ َ ٌبن بشار حدثنا غندر َ َ َّْ َُ َ َ ٍَ َ حدثنا شعبة عن هشام قال سمعت أنس)٣(َّ ْ ْ َ ْ ََ ََّ ُ َِ َ َ َ ُ ٍَ َ ُِ ٍبـن مالـك رىض  َ ِ َ
ُاهللا عنه يقول ُ ِ قال النبى صىل اهللا عليه وسلم لألنصار:َ َ ْ َ ِ ُّ ِ َّ َ َّإنكـم سـتلقون بعـدى أثـرة فاصـربوا حتـ ":َ ََ ْ ْ َ ُْ ِ َ ً َ َ َْ َ َْ ِ َ ُ َّ ى ِ

ُتلقونى، وموعدكم احلوض ْ ْ َ َْْ ُ َُ ُ َِ ِ َ ْ" .  
  :تخريج الحديث
 .ً عن أنس به خمترصا، عن قتادة،من طريق شعبة )٥(  ومسلم )٤(أخرجه البخاري
 . من طريق شعيب بن أيب محزة عن الزهري عن أنس بنحوه، وفيه قصة)١(وأخرجه البخاري

                                                                                       
 .١/٢٢النهاية يف غريب احلديث و األثر البن األثري   )١(
 اصـربوا حتـى ": قـول النبـي صـىل اهللا عليـه وسـلم لألنـصار٨صحيح البخاري ك مناقـب األنـصار بـاب   )٢(

 .٣٧٩٣ رقم "تلقوين عىل احلوض
 .حممد بن جعفر: وهو  )٣(
 مـا كـان النبـي صـىل اهللا عليـه وسـلم يعطـي املؤلفـة قلـوهبم ١٩فـرض اخلمـس بـاب صحيح البخـاري ك   )٤(

 .٣١٤٦وغريهم من اخلمس ونحوه رقم 
 .١٨٤٥ األمر بالصرب عند ظلم الوالة واستئثارهم رقم ١١صحيح مسلم ك اإلمارة باب   )٥(
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  :دراسة رجال اإلسناد
 . نسبة التدليس واالختالط إليهال تصح ثقة وهو، )٢( هشام بن عروة، سبقت ترمجته-
 . رجال اإلسناد ثقات-

*****  ***** 
 

 :قال ابن األثري رمحه اهللا
ُفواهللاّ ما استأثر هبا عليكم وال آخذها دونكم":ومنه حديث عمر " َُ ْ َ َ")٣(. 

  ) ٤٦ (الحديث رقم 
 : رمحه اهللا)٤(قال اإلمام أبو داود
ُحدثنا احلسن بن ْ ُ ََ َ ْ ََ ّ عيلَّ ِ َ وحممد بن حييى بن فارس املعنى،ٍَ ْ ْ َ ُ ْ ََْ ٍَ ِ ِ ْ ََّ َ َ قاال ،ُُ ُّحـدثنا بـرش بـن عمـر الزهـراين:َ ُِ َ َ َْ َّ ُ ُْ ْ َِ َ َ َّ، 
ٍحدثني مالك بن أنس ََ َُّ ْ َُ ِ َِ ٍ عن ابن شهاب،َ َِ ْ ِْ َ عن مالك بن أوس بـن احلـدثان قـال،َ َ َ ِْ َ َ َِ ِْ ْ ْ ِْ َ ِ ِ َ أرسـل إيل عمـر حـني :َ ُِ ُ َ َّ َ َْ ِ َ َ

َتعاىل  َ ُالنهارَ َ ُ فجئته،َّ ُ ْ ِ ٍ فوجدته جالسا عىل رسير،َ ِ َ ًَ َ ِ َ ُ َ َُ ْ ِ مفضيا إىل رماله،َ ِ َ ُِ َ ِ ً ِ ِ فقال حني دخلـت عليـه،ْ ِْ ََ ْ َ َ ََ ُ ِ يـا مـال:ََ َ َ ، 
َّإنه قد دف َ ُْ ََّ َ أهل أبيات من قومك)٥(ِ ِ ِ ٍْ ْ َ َْ َُ ٍ وإين قد أمرت فيهم بيشء،َْ ْ َ ُ ِِّ ْ ْ َِ ِ َ ْ َ ِ ْ فأقسم فيهم،َ ِْ ِ ِ ْ ُ قلت،ََ ْ ِلو أمـرت غـريي  :ُ ْ ْ ََ َ َ ْ َ

َبذلك ِ َ َ فقال،ِ َ ُ خذه:َ ْ ُ فجاءه يرفأ،ُ َ َْ ََ ُ َ فقال،َ َ َ يا أمري املؤمنني:َ ِْ ِ ُِْ َ َ َ هل لك يف عثامن بن عفان:َ َّ َ ْ َ َْ ُِ ْ َ ِ َ ِ وعبد الـرمحن بـن ،َ ِْ ْ ََ ْ ََّ ِ
ٍعوف ْ ِ والزبري بن العوام،َ َّ َ ْ َ َْ ِ ِ ْ ٍ وسعد بن أيب وقاص،ُّ ِ َِّ َ ْ ْ ََ ِ َ قال،َ ْ نعم:َ َ ْفأذن هلم ،َ ُ َ َ َِ ُ فدخلوا،َ ََ ُ ثم جاءه يرفأ ،َ َ ُْ َ ََّ ُ َفقال، َ َ َ: 

َيا أمري املؤمنني  ِْ ِ ُِْ َ َ ِهل لك يف العباس:َ َّ َ ْ َ ِْ َ ٍّ وعيل،َ ِ َ َ قال،َ ْ نعـم:َ َ ْ فـأذن هلـم،َ ُ َ َ َِ ُ فـدخلوا،َ ََ ُ فقـال العبـاس،َ َّ َ ْ َ َ َ يـا أمـري :َ ِ َ َ
َاملؤمنني ِْ ِ َ اقـض بينـي وبـني هـذا:ُْ َْ َ ْ َ َ ْ َِ ْ يع؟ِ ِ نـي عليـا َ َ ْفقـال بعـضهم، ِ ُ ْ َُ َ َ َ أجـل يـا أمـري املـؤمنني:َ ِْ ِ ُِْ َْ َ ََ َ اقـض بيـنهام ،َ ُ ْ ََ ِ ْ
َوأرحهام ُ ْ َِ ٍ قال مالك بن أوس؟َ َْ ُ ْ ُ ِ َ َ َ خيل إيل أهنام قدما أولئك النفر لذلك:َ َِ ِ َِ َ َ َ ََ َ َ َّ ََّّ ُ ََّ ُ َ ِ ِّ ُ فقال عمر رمحـه ا،ُ َ ُِ َ ُ َ َ َ َّ اتئـدا ثـم :هللاَُ ُ َ َِّ
َأقبل عـىل َ َ َْ َ أولئـك الـرهط فقـالَ َ َ َِ ِْ َّ َ ِ أنـشدكم بـا:ُ ْ ُ ُُ ْ ُ الـذي بإذنـه تقـوم الـسامء واألرضهللاَِ ْ ُ َ َّ َُ ْ ُ ْ ََّ َ ِ ِ ِِ َّ هـل تعلمـون أن ،ِ َ َ َْ ُ ْ َ َ
َرسول ا ُ َّ صىل اهللاَِ َ عليه وسـلم قـالهللاَُ َ َّ ََ َ َ ِْ ٌال نـورث مـا تركنـا صـدقة ":َ َ َُ َ ْ ََ َ َ َ ُ ُ قـالوا"َ ْنعـم: َ َ َ ثـم أقبـل عـىل عـ،َ ََ َ ْ َُ َ ٍّيل َّ ِ

َوالعبـاس ريض ا ِ َ ِ َّ َ َ عــنهامهللاَُْ ُ ْ َ فقــال،َ َ ِ أنــشدكام بــا:َ َ ُ ُُ ْ ُ الـذي بإذنــه تقــوم الــسامء واألرضهللاَِ ْ ُ َ َّ َُ ْ ُ ْ ََّ َ ِ ِ ِِ َّ هــل تعلــامن أن ،ِ َ َْ ِ َ ْ َ َ
                                                             

ؤلفـة قلـوهبم  مـا كـان النبـي صـىل اهللا عليـه وسـلم يعطـي امل١٩صحيح البخـاري ك فـرض اخلمـس بـاب   )١(
 .٣١٤٧وغريهم من اخلمس ونحوه رقم 

 .١٨حتت حديث رقم   )٢(
 .١/٢٢النهاية يف غريب احلديث واألثر البن األثري   )٣(
 .٢٩٦٣ يف صفايا رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم من األموال رقم ١٩سنن أيب داود ك الفرائض باب   )٤(
 البـن النهايـة يف غريـب احلـديث. اًون دفيفـّ يقال هم يـدف،لشديدا ليس باً القوم يسريون مجاعة سري:ةّافّالد  )٥(

 .١٢٤ /٢ األثري
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َرسول ا ُ َّ صىل اهللاَِ َ عليه وسلم قالهللاَُ َ َّ ََ َ َ ِْ ٌال نورث ما تركنا صدقة ":َ َ َُ َ ْ ََ َ َ َ ُ َفقـاال، "َ َ ْ نعـم:َ َ َ قـال،َ َّ فـإن ا:َ َّ خـص هللاََِ َ
َّرسوله صىل ا َ ُ َ ُ ِ عليه وسلم بخاصة مل خيص هبا أحدا من الناسهللاَُ ََّ ُْ َ َّ َّ َ ِْ ٍ ًِ َ َ َِ َِ َْ َ َّ َ فقال ا،ََ َ َ تعاىلهللاَُ َ َ وما أفـاء ا:[َ َ َ َ َ عـىل هللاَُ َ

َّرسوله منهم فام أوجفتم عليه من خيل وال ركاب ولكن َ َ ْ َ َ ِْ ِ ِ ِ ِ َِ ٍَ َ َ ُ ِْ َ ٍ ْ ْ ْ ْ ُ َْ ََ َ َ يسلط رسله عىل من يشاء واهللاَ اُ ْ َ ُُ َ َ َ ُ ُ َ َُ َ ِّ عـىل كـل هللاُُِّ َُ َ
ٌيشء قدير ِ ٍَ َ وكان ا)١(]َْ َ ِ أفاء عىل رسوله بني النضري هللاَُ ِ َّ ِ ِ َِ ُ َ ََ َ َ َفواَ ْ مـا اسـتأثر هبـا علـيكم وال أخـذها دونكـمهللاَِ ْ ْ َ َ ْ َُ َ ُُ َ َ ََ َ ََ َ َ َِ ْ 

ُفَكان رسول ا َ َُ َّ صىل اهللاَِ َ عليه وسهللاَُ َ ِْ َ َلم يأخذ منها نفقة سنة أو نفقتـه ونفقـة َ َ َ َ َ َ َ َ ُ ََّ َ َ ََ ُ ْ َ ََ ٍ َِ َْ َُ َأهلـه سـنة وجيعـل مـا بقـي ْ َ ْ َِ َِ َ َُ ًَ َ ِ ْ َ
ِأسوة املال َْ َ َ ْ  . وذكر احلديث بطوله"ُ

  :تخريج الحديث
 .من طريق برش بن عمر به بمثله )٤(والطحاوي،  )٣(و أبو عوانة،  )٢(أخرجه النسائي

 )٧(ُ وعقيل بـن خالـد، من طريق معمر)٦(طريق حممد بن ثور، وأبو عوانة من )٥(وأخرجه أبو داود
 .  عن مالك بن أوس بنحوه،عن الزهري ) ُ، وعقيل و معمر،ابن ثور( ثالثتهم

  :دراسة رجال اإلسناد
 رجاله كلهم ثقات -

  :الحكم على الحديث
حتازهـا دونكـم، وواهللا مـا ا ": وفيه قول عمـر)٨(إسناده صحيح، واحلديث أصله عند البخاري

 "وال استأثر هبا عليكم
 

*****  ***** 
 

 :قال ابن األثري رمحه اهللا

                                                                                       
 .٦سورة احلرش آية   )١(
 .٦٢٧٦ رقم ٦/٩٨السنن الكربى للنسائي   )٢(
 .٦٦٦٦ رقم ٤/٢٤٥مسند أيب عوانة   )٣(
 .٤٣٥١ رقم ١١/١٣٧رشح مشكل اآلثار للطحاوي   )٤(
 .٢٩٦٤ عليه وسلم من األموال رقم ا رسول اهللا صىل اهللا يف صفاي١٩سنن أيب داود ك الفرائض باب   )٥(
 .٦٦٦٨ رقم ٤/٢٤٥مسند أيب عوانة   )٦(
 .٦٦٦٧ رقم ٤/٢٤٥مسند أيب عوانة   )٧(
 .٣٠٩٤ فرض اخلمس رقم ١ اخلمس باب  فرضصحيح البخاري ك  )٨(
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ْأال إن كل دم ومأثرة كانـت يف اجلاهليـة فإهنـا حتـت قـدمي هـاتني":ويف احلديث) ـه( " َّ َ ََ ََ ََ َ ٍَّ ّ ُ مـآثر "َ ِ
ْمكارمها ومفاخرها التي تؤثر عنها، أي تروى وتذكر: العرب َُ ُ ُُ ُ َ ُ َْ ِ")١(. 
  
  
  

  ) ٤٧ (ث رقم الحدي
 . رمحه اهللا)٢(قال اإلمام أمحد

ْحدثنا هشيم أخربنا خالد عن القاسم بن ربيعة بن جوشن عـن عقبـة بـن أوس عـن رجـل مـن  ُ ْ ْ ْ َ ْ ْ َ ْ َ ْ ْ َِ ِ ٍِ َ َ َ َ ٌَ ُ َ ٍَ َ َِ ٍ ِ ِ َِ ْ َ ِ َ ْ ََ َِ ٌ َ ََّ ْ ُ َ
َّأصحاب النبي صىل ا َ َ ِّْ ِ َّ ِ َّ عليه وسلم أن النبي صىل اهللاَُ َ َ َّْ َ َِ َّ َّ َّ ََ ِ ة فقالَ عهللاَُ َليه وسلم خطب يوم فتح مكَّ َ َ َ َ َ َّ ََ َ َ َِ ْ ْ َ َ َ َْ َال إلـه  ":ِ َ ِ َ

َّإال ا ُ وحدههللاُِ ْ ُ نرص عبده،ََ ْ ََ َ َ ُ وهزم األحزاب وحـده،َ ْ َ َ ْ َ ََ َ ََ ْ ًقـال هـشيم مـرة- َ َّ َ ٌ ْ َ ُ َ َ أخـرىَ ْ َاحلمـد هللاَِِّ الـذي صـدق : ُ ََّ َُ ِ ْ َْ
ُوعده ْ ُ ونرص عبده ،ََ ْ َ ََ َ َ ْأال إن كل مأ ،-َ َ َّ ُ َّ ِ َ َثرة كانت يف اجلاهلية تعد وتدعىَ َ ََّ ُ ُّ ُ ْ َِ ِ ِ ٍَّ ََْ ِ َ ٌ وكـل دم أو دعـوى موُضـوعة ،َ ََّ ْ َ ْ َ ْ َ ََ َ ٍ ُ

ِحتت قدمي هاتني ْ َّ ََ َ ََ َ ْ َ إال سدانة، َ َ َ ِ َّ ِّ البيـت وسـقاية احلـاج)٣(ِ َ ََْ َ َ َْ ِْ ِ أال وإن قتيـل خطـإ العمـد،ِ ِْ َ َْ َ َِ َِ َ َّ َ ًقـال هـشيم مـرة، َ َّ َ ٌ ْ َ ُ َ َ: 
ْبالسوط وال َ ِْ َّ ٌعصا واحلجر ديـة مغلظـةِ َّ ٌَ َ ُ َ ِ ِ َ َ َ ِ مائـة مـن اإلبـل،ََْ ِ ِ ْ ْ ِ ٌِ ً منهـا أربعـون يف بطوهنـا أوالدهـا وقـال مـرة ؛َ َّ َ َ َْ َ َ َ ُ ْ ُ ُ ََ َ َِ ُِ ِ َ َ ْ

ٍأربعون من ثنية ِ َِّ َْ ْ ُ ََ ِ إىل بازل)٤(َ ِ َ َ ٌ عامها كلهن خلفة)٥(ِ َُّ ِ َِ َُّ َُ َ)٦( "  
  :تخريج الحديث

 . عن القاسم بن ربيعة به بنحوه، ويونس بن يزيد، من طريق محيد الطويل)٧(أخرجه أمحد

                                                                                       
 .١/٢٢النهاية يف غريب احلديث واألثر البن األثري   )١(
 .٣/٤١٠مسند أمحد   )٢(
النهاية يف غريب احلديث واألثر البـن األثـري . هي خدمتها وتويل أمرها، وفتح باهبا وإغالقه: انة الكعبةسد  )٣(

٢/٣٥٥. 
النهايـة يف . ٌّ والذكر ثني، ومن اإلبل يف السادسة، ومن البقر كذلك، مادخل يف السنة الثالثة:الثنية من الغنم  )٤(

 .١/٢٢٦غريب احلديث واألثر البن األثري 
قـال لـه بعـد ُ ثم ي، وتكمل قوته، وحينئذ يطلع نابه، الذي تم ثامين سنني ودخل يف التاسعة:بازل من اإلبلال  )٥(

 .١/١٢٥النهاية يف غريب احلديث واألثر البن األثري .  وبازل عامني،  بازل عام:ذلك
.  إذا محلـت:تَفِلَ وقد خ،فِالئَات وخَفِلَمع عىل خُ وجت، احلامل من النوق، بفتح اخلاء وكرس الالم:فةِلَاخل  )٦(

 .٢/٦٨النهاية يف غريب احلديث و األثر البن األثري 
 .٣/٤١٠مسند أمحد   )٧(
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بيـد القاسـم ُ وأبـو ع،)٣(، وابن اجلارود-)٢( ومن طريق أيب داود البيهقي– ، )١(وأخرجه أبو داود 
: وفيـه تـسمية الـصحايب. عن خالد بـن مهـران احلـذاء بـه بنحـوه،من طريق محاد بن زيد ،)٤(ّبن سالما

 . اهللا عنهوهو عبد اهللا بن عمرو بن العاص ريض
 

  :دراسة رجال اإلسناد
، وذكـره ابـن )٥( مـشهور بـه، وصـفه بـه النـسائي وغـريهّيم بن بشري، ثقة ثبت لكنه مدلسَشُ ه-

ّرصح بالتحـديث ، وقـد ُ التي ال يقبل حديث صاحبها إال بالتـرصيح بالـسامع)٦(حجر يف املرتبة الثالثة
 .ُواإلخبار فأمن تدليسه

 . ثقةوهو )٧( عقبة بن أوس، سبقت ترمجته-
 . باقي رجال اإلسناد كلهم ثقات-

  :الحكم على الحديث
 .إسناده صحيح

*****  ***** 
 
 

 :قال ابن األثري رمحه اهللا
ًما حلفت بأيب ذاكرا وال آثرا ً":ومنه حديث عمر) هـ("  ً َ َِ ِ ُ ً أي ما حلفت به مبتدئا من نفيس وال "َ ِ َ ُ

َرويت عن أحد أنه حلف هبا َ َ َُ")٨(. 
  ) ٤٨  (الحديث رقم

 : رمحه اهللا)١( قال اإلمام البخاري
                                                                                       

 .٤٥٤٧ يف دية اخلطأ شبه العمد رقم ١٩سنن أيب داود ك الديات باب   )١(
 .٨/٦٨السنن الكربي للبيهقي   )٢(
 .٧٧٣املنتقى البن اجلارود رقم   )٣(
 .٢٩٩م رقم ّاألموال أليب عبيد بن سال  )٤(
 .١١١ رقم ٤٧طبقات املدلسني البن حجر ص   )٥(
 .١١١ رقم ٤٧طبقات املدلسني البن حجر ص   )٦(
 .٣٤حتت حديث رقم   )٧(
 .١/٢٢النهاية يف غريب احلديث واألثر البن األثري   )٨(
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ُحدثنا سعيد َِّ َ َ َ ٍبن عفري َ ْ َ ٍحدثنا ابن وهب،ُ ْ َ ُ ْ ََ َ َ عن يونس،)٢(َّ ُ ُْ ٍ عن ابن شهاب،)٣(َ َِ ْ ِْ َ قـال قـال سـامل قـال ،)٤(َ َ َ َ َ ٌَ ِ َ
ُابـن عمــر ســمعت عمــر يقـول قــال يل رســول ا َ َ ُ ُُ َ َ َ َ َ َِ َ ْ ُ ُْ ُ َّ صــىل اهللاُِِ َّ عليـه وســلهللاَُ ََ َ ِْ َّإن ا :"َمَ ُ ينهــاكم أن حتلفــوا هللاَِ ِ ْ َْ َ ْ َُ َْ

ْبآبائكم ُ ِ َ ُ قال عمر،ِ َ ُ َ َ فوا:َ َّ ما حلفت هبا منذ سمعت النبي صىل اهللاَِ ََ ْ ََّ َ ُ َ َِ َّ ُ ْ ُِ ُ ِ ً عليه وسلم ذاكرا وال آثراهللاُْ ً َ َ ِْ ِ َِ َ َ ََ َّ َ" . 
 

  :تخريج الحديث
 . من طريق عبد اهللا بن وهب به بمثله)٥(أخرجه مسلم

ِغـري أن يف ُ من طريق عقيل بن خالد ومعمر بن راشد عن الزهـري بـه بمثلـه، )٦( مسلموأخرجه َّ َ َ ْ َ
ٍحديث عقيل ْ ََ ُ ِ َما حلفت هبا منذ سمعت رسول ا ":ِ ُُ َ َ ُ َ َُ ْ ُْ َِ ِ ْ َّ صـىل اهللاَِ ُ عليـه وسـلم ينهـى عنهـا وال تكلمـت هللاَُ َ ْ ْْ َ َ َ َّْ َّ ََ َ َ َ َ ََ َ ِ

ْ ومل يقل"َِهبا ُ ََ ِذاكرا وال آث "َْ َِ َ ً   " ًراَ
ِسفيان من طريق )٧(وأخرجه مسلم َ ْ ِ بنُ ُّ عيينة عن الزهـري عـن سـامل عـن أبيـه قـال سـمع النبـيْ َ َِ َِّ ََ ْ ْ ِّ ْ ْ َِ َِ َ ََ َ َ ُّ َ ٍُ ِ ِ ْ 

َّصىل ا ٍ عليه وسلم عمر وهو حيلف بأبيه بمثل رواية يونس ومعمرهللاَُ َ َ ْ َ َ َ َْ َ َ ُ َ َ َ َ َ ُْ ِ ِ ِ ِِ ِ ْ َّ َِ ِ َِ ُ ِ َ ُ َُ  
 مـن طريـق الليـث بـن )٩(ام مالك والليث بن سعد، ومـسلم من طريق اإلم)٨(وأخرجه البخاري

ِأنه أدرك عمر بـن اخلطـاب يف  ": ريض اهللا عنهامعن نافع عن ابن عمر) مالك والليث(  كالمها سعد ِ َّ َْ َ ْ ُ ْ َُ َ ََ َ ََّ
ُركب وهو حيلف بأبيه فناداهم رسول ا ُ َ ْ َُ َ ْ َ ُ ََ َْ ِ ِِ َِ ُ َ َّ صىل اهللاٍِ ِ عليـه وسـلم أال إهللاَُ َ َ َ َ َّْ ََ ْ ينهـاكم أن حتلفـوا بآبـائكم هللاََّن اَِ ْ َُ ِ َِ ِ ُ ْ َْ َ ُ َْ

ِفمن كان حالفا فليحلف با ْ ِ ِْ َ َْ َْ َ ً ََ ْ وإال فليصمتهللاَِ ُ َْ َْ َ َّ  .، ومل يذكر فيه قول عمر السابق"ِ
  

  :دراسة رجال اإلسناد
ْ سعيد بن عفري- َ  يفـري بـن مـسلم بـن يزيـد بـن األسـود األنـصارُسـعيد بـن كثـري بـن عوهو : ُ

ّ، وقد ينسب إىل جده، ت ي أبو عثامن املرصموالهم ،  . هـ٢٢٦ُ

                                                             
 .٦٦٤٧ ال حتلفوا بآبائكم رقم ٤صحيح البخاري ك األيامن والنذور باب   )١(
 .وهبهو عبد اهللا بن   )٢(
 هو يونس بن يزيد   )٣(
 .هو الزهري  )٤(
 .١٦٤٦ النهي عن احللف بغري اهللا تعاىل رقم ١صحيح مسلم ك األيامن باب   )٥(
 .١٦٤٦ النهي عن احللف بغري اهللا تعاىل رقم ١صحيح مسلم ك األيامن باب   )٦(
 .١٦٤٦ النهي عن احللف بغري اهللا تعاىل رقم ١صحيح مسلم ك األيامن باب   )٧(
ً من مل ير إكفار من قال ذلك متأوال أو جاهال رقم ٧٤صحيح البخاري ك األدب باب   )٨( ً٦١٠٨. 
 .١٦٤٦ النهي عن احللف بغري اهللا تعاىل رقم ١صحيح مسلم ك األيامن باب   )٩(
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 .)٢(، وذكره ابن حبان يف الثقات" ال بأس به": وزاد)١(وثقه ابن معني
 .مل يكن بالثبت ، كان يقرأ من كتب الناس ، و هو صدوق  : )٣(قال أبو حاتم
 . منه ّسعيد بن عفري صالح ، و ابن أبى مريم أحب إيل : )٤(يو قال النسائ

 .ٌصدوق عامل باألنساب: )٥(ل ابن حجروقا
 .ا غري ثقةًلون من البدع ، و كان خملط سعيد بن عفري فيه غري :)٧( فقال)٦(ومل يضعفه إال السعدي

ا ً ال معنى له ، و مل أسـمع أحـدي قال السعدي  و هذا الذ":وانربى ابن عدي يف الرد عليه فقال
و قـد  فري ، و هو عند الناس صدوق ثقة ،ُكثري بن ع سعيد بن عن أحد من الناس كالم يف يو ال بلغن

هـذا ، و ال أعـرف   أراد بـه سـعيد بـن عفـري غـرييحدث عنه األئمة من الناس ، إال أن يكون السعد
 إىل يفري املرصُ، و مل ينسب ابن ع فيه غري لون من البدع:  ذكره ي ، و الذيفري غري املرصُسعيد بن ع
 .)٨("قة ، فلم ينسب ذلك أحد إىل الكذب أنه غري ث:  ذكر يبدع ، و الذ

 ؛ و كال احلديثني يروهيام عنه ابنه عبيد اهللا ، و لعل البالء من عبيداهللا": وقالنيثم ذكر له حديث
 .)٩(" رأيت سعيد بن عفري مستقيم احلديث ألين

 .ّهو صدوق عىل أقل أحواله: قال الباحث
 . باقي رجال اإلسناد كلهم ثقات-

 
*****  ***** 

 
 

                                                                                       
 .٣٦٧ رقم ٣٦١ ص معني بن حييى زكريا أليب اجلنيد ابن سؤاالت  )١(
 .٦/٢٦٦الثقات البن حبان   )٢(
 .٤/٥٦لتعديل البن أيب حاتم اجلرح وا  )٣(
 .٤/٦٦هتذيب التهذيب البن حجر   )٤(
 .١٩١تقريب التهذيب البن حجر   )٥(
، وكالمه املذكور "أحوال الرجال "ُهو أبو إسحاق إبراهيم بن يعقوب اجلوزجاين السعدي صاحب كتاب   )٦(

 .٢٧٧ رقم ١٥٧ ص "أحوال الرجال"يف كتابه
 .٣/٤١١عدي الكامل يف ضعفاء الرجال البن   )٧(
 .٣/٤١١الكامل يف ضعفاء الرجال البن عدي   )٨(
 .٣/٤١٢الكامل يف ضعفاء الرجال البن عدي   )٩(
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 :قال ابن األثري رمحه اهللا
َومنـــه قـــول أيب ســـفيان يف حـــديث قيـــرص " ْ ُلـــو ال أن يـــأثروا عنـــي الكـــذب":َ ُ أي يـــروون "َ َْ
َوحيُكون ْ َ")١(. 

   )٤٩( الحديث رقم 
 : رمحه اهللا)٢(قال اإلمام البخاري

َحدثني إبراهيم بن موسى ُ ُ َُ ْ ْ َِ ِ ِ َ ٍ عن هشام عن معمر،َّ َ َْ ْ َْ ٍَ َ َّ ح و حـد،ِ ُثني عبـد اَ ْ َ ِ ٍ بـن حممـدهللاَِ َّ َ ُ ُ ُ حـدثنا عبـد ،ْ َّْ ََ َ َ
ِالرزاق َّ ٌ أخربنا معمر،َّ َ َ َ َْ َ ْ ِّ عن الزهري،َ ِْ ْ ُّ ُ قال أخربين عبيـد ا،َ ْ َ ُ ِ َ َ ْ َ َ ِ بـن عبـد اهللاَِ ْ ُ َ بـن عتبـةهللاَِْ َ ْْ ُ َ قـال، ِ ُ حـدثني ابـن :َ ْ َِ َ َّ

َعباس قال َ ٍ َّ َ حدثني أبو سفيان من فيه إىل:َ ِ ِ ِ ِ ِْ َ ُ ََ ْ َُ َ َ يف قالَّ َ َّ ِانطلقت يف املدة التي ":ِ َِّ ْ ََّ ُُْ ِ َ َ كانت بيني وبـنيْ ْ َْ َ َِ ْ ِ رسـول اََ ُ  هللاَِ
َّصىل اهللا َ عليه وسلمَ َ َّْ ََ ِ قال فبينا أنا بالشأم،َِ َّ َْ ِ َ َ ْ َ َ َ َّ إذ جيء بكتاب من النبي صىل ا؛َ َْ ِّْ ِ َِّ َِ ٍِ ِ َ َ عليـه وسـلم إىل هرقـلهللاُِ ْ َ َّ ََ َ َ ِْ ِِ َ َ، 
َقال َ وكان:َ َ ِ دحية الكلبي جاء بهَ ِ َ َ ْ َُّ َِ ْ ْ َ فدفعه إىل عظـيم بـرصى،َُ ْ ُ َ ُ َِ ِ َ ِ َ َ فدفعـه عظـيم بـرصى إىل هرقـل،)٣(ََ ْ ََ ْ ُِ ِِ َ ُ َ ُ َ َ َ قـال،ََ َ: 
َفقال َ ُهرقل َ ْ َ ٌّ هل ها هنا أحد من قوم هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي:ِ ُ َ َِّ َ َّ ُِ ُ ُ َ ْ ْ َ ُ َ ََ َْ ٌ َِ َِّ َ ِْ ُ فقالوا؟َ َ ْ نعـم:َ َ َ قـال،َ ِ فـدع:َ ُ ِيت يف َ ُ

ٍنفر من قريش ْ َ ُ ْ ِ ٍ َ َ فدخلنا عىل هرقل،َ ْ َ َْ ِ َ َ َ َ ِ فأجلسنا بني يديه،َ ِْ َ ْ َْ ََ َ ْ ُ َ فقال،َ َ ِ أيكم أقرب نسبا من هـذا الرجـل الـذي :َ َِّ ِْ ُ َ ْ ً َُّ َ َ ْ َُّ َ َُ َ
                                                                                       

 .١/٢٣النهاية يف غريب احلديث واألثر البن األثري   )١(
قـل يأهـل الكتـاب تعـالوا إىل كتـاب سـواء بينـا وبيـنكم أال نعبـد إال  [٤صحيح البخاري ك التفسري باب   )٢(

 .٤٥٥٣رقم ] اهللا
 مشهورة عنـد العـرب ، إحدامها بالشام من أعامل دمشق وهي قصبة كورة حوران،بالضم والقرص: ىَْرصُب  )٣(

 .١/٤٤١معجم البلدان للحموي . اً وحديثًقديام
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ٌّيزعم أنه نبي ُ َِ َ َُّ َُ َ فقال أبو سفيان؟ْ َ ُْ َُ َ َ ُ فقلت:َ ْ ُ َ أنا:َ ِ فأجلسوين بني يديه،َ ْ َ ْ َُ َ َ ِْ ََ ِأجلسوا أصـحايب خلفـيَ و،َ ْ ََ ِ َ ْ َْ َ ثـم دعـا ،َُ َ َّ ُ
ِبرتمجانه ِ َ ُ ْ َ َ فقال،ِ َ ْ قل هلم:َ َُ ْ ٌّ إين سائل هذا عن هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي:ُ ُ َ َّ َِ َِ َُّ ُ ُ َ ْ َ ََ ْ ِ َِّ ٌِ َ َ ُ فإن كـذبني فكـذبوه،ِّ ُ َِّ ََ َ َِ َ ْ َ قـال ،ِ َ
َأبو سفيان َ ُْ ُ ُيم اأَ و:َ َّ لوال أن يؤثروا عيل؛هللاِْ َ ََ ُْ ُِ ْ ْ َ ُ الكذب لكذبتَ ْ ََ َ ََ ِ ثم قال لرتمجانه،ِْ ِ َِ ُ ْ َ َ َ ْ سله كيف حـسبه فـيكم:َُّ َ ْ َُ َِ ُ ُ َ َُ  ؟ْ

َقال ُ قلت:َ ْ ٍ هو فينـا ذو حـسب:ُ َ َ َ ُُ َ َ قـال،ِ ٌ فهـل كـان مـن آبائـه ملـك:َ ِ ِ ِ َِ َ ْ َ َ ْ َ َ قـال؟َ ُ قلـت:َ ْ َ قـال،َ ال:ُ ْ فهـل كنـتم :َ ُ ْ ُ ْ َ َ
َتتهمونه بالكذب قبل أن يقول ُ َ َ َْ ُْ َ ِْ ُِ ِ َ َِ َّ َ ما قالَ َ ُ قلـت؟َ ْ َ قـال،َ ال:ُ ْ أيتبعـه أرشاف النـاس أم ُضـعفاؤهم:َ ْ َُ َ ُ ُُ َ َ َ َِ َّ ُ ََّ ْ َ قـال؟ِ َ: 

ُقلت ْ ْ بل ُضعفاؤهم:ُ ُ َ َُ َ َ قال؟ْ َ يزيدون أو ينقصون:َ َُ ُْ ْ َُ ََ َ قال؟ِ ُ قلت:َ ْ َ ال بل يزيدون:ُ ُ ِ َ ْ َ َ"  
 .وذكر احلديث بطوله

  
  
  
  

  :تخريج الحديث
 من طريق عبد الـرزاق عـن معمـر )٢(ومسلم ، شعيب بن أيب محزة من طريق )١(أخرجه البخاري

 . عن الزهري به بنحوه )شعيب ومعمر( ، كالمها بن راشد
 من طريق إبراهيم بن سعد عن صالح بن كيـسان عـن الزهـري )٤( ومسلم)٣(وأخرجه البخاري 

 .به بنحوه
  :دراسة رجال اإلسناد

 . ثقات اإلسنادرجال -
 

*****  ***** 
 

 : األثري رمحه اهللاقال ابن
                                                                                       

 .٧ كيف كان بدء الوحي إىل رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم رقم ١صحيح البخاري ك بدء الوحي باب   )١(
َكتاب النبـي صـىل اهللا عليـه وسـلم إىل هرقـل يـدعوه إىل اإلسـالم  ٢٦ والسري باب صحيح مسلم ك اجلهاد  )٢( ِ

 .١٧٧٣رقم 
 دعاء النبي صىل اهللا عليه وسـلم النـاس إىل اإلسـالم والنبـوة ١٠٢صحيح البخاري ك اجلهاد والسري باب   )٣(

 .٢٩٤٠رقم 
َكتاب النبـي صـىل اهللا عليـه و ٢٦صحيح مسلم ك اجلهاد والسري باب   )٤( سـلم إىل هرقـل يـدعوه إىل اإلسـالم ِ

 .١٧٧٣رقم 
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َمــن رسه أن يبــسط اهللاّ يف رزقــه ، وينــسأ":ويف احلــديث) ـهــ(" ُ َ َِ َ ْ ُيف أثــره فليــصل رمحــه َّ َ ِ َِ َْ ْ ََ ُ األثــر"ِ َ :
ُاألجل، وسمي به ألنه يتبع العمر َ َ ٌوأصله من أثر مشيه عىل األرض، فإن من مـات ال يبقـى لـه أثـر ...َْ ََ ْ َ َ ْ
ٌوال يرى ألقدامه يف األرض أثر ََ ْ ُ")١(. 

 
 
 
 
 
 

   )٥٠( الحديث رقم 
 :رمحه اهللا )٢( قال اإلمام البخاري
ٍحدثنا حييى بن بَكري ْ ُْ ُ ْ َ ََ َ َ ُ حدثنا الليث،َّ َّ َْ ََ ٍ عن عقيـل،)٣(َّ ْ َْ ُ ٍ عـن ابـن شـهاب،)٤(َ َِ ْ ِْ ُ قـال أخـربين أنـس بـن ،)٥(َ ْ ُ َ َ َِ َ َ ْ َ َ

َمالك أن رسول ا َُّ َ ََ ٍ َّ صىل اهللاِِ َ عليه وسلمهللاَُ ََّ ََ ِْ َ من أحب أن يبسط":َالَ قَ َ ُ َْ َّ َ ْْ َ َ له يف رزقـه وينـسأ)٦(َ َِ ُْ َْ ُِ ِ ِ ِ لـه يف أثـره  )٧(َ ِ َ ََ ِ ُ
ُفليصل رمحه َ ِ َِ َْ ْ َ".  

  :تخريج الحديث
 . عن أبيه به بمثله، من طريق شعيب بن الليث بن سعد)٨(أخرجه مسلم 

 عبـد اهللا بـن  مـن طريـق)١(رماين، ومسلم  من طريق حسان بن إبراهيم الك)٩(وأخرجه البخاري 
 . عن الزهري به بمثله،عن يونس بن يزيد) ن وهبب وا،الكرماين( وهب، كالمها 

                                                                                       
 .١/٢٣النهاية يف غريب احلديث واألثر البن األثري   )١(
 .٥٩٨٥ من بسط له يف الرزق بصلة الرحم رقم ١٢صحيح البخاري ك األدب باب   )٢(
 .هو ابن سعد  )٣(
َهو عقيل بن خالد بن عقيل  )٤( ُ. 
 .هو الزهري  )٥(
 الرزق الربكة فيه، ويف العمر حصول القوة يف اجلسد؛ ألن صلة أقاربه صـدقة، معنى البسط يف: قال العلامء  )٦(

 .٥/٥٢٢فتح الباري البن حجر . والصدقة تريب املال وتزيد فيه فينمو هبا ويزكو
فـتح البـاري . ّبضم أوله وسكون النون بعدها مهملة ثم مهزة، أي يؤخر لـه، واألثـر هنـا بقيـة العمـر: ُينسأ  )٧(

 .٥/٥٢٢البن حجر
 .٢٥٥٧ صلة الرحم وحتريم قطيعتها رقم ٦صحيح مسلم ك الرب والصلة واآلداب باب   )٨(
 .٢٠٦٧ من أحب البسط يف الرزق رقم ١٣صحيح البخاري ك البيوع باب   )٩(
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  :دراسة رجال اإلسناد
 .رجاله كلهم ثقات

 
*****  ***** 

 
 :قال ابن األثري رمحه اهللا

ــه وهــو يــصيل و " ــني يدي ــه للــذي مــر ب ــه قول ُمن َّ ــره"َ َقطــع صــالتنا قطــع اهللاّ أث َ َ ََ ََ َ ــه "َ ، دعــاء علي
ِمانةَّبالز َ ُألنه إذا زمن انقطع مشيه فانقطع أثره،َ َ َ َ َْ ُْ ُ َ َ ِ")٢(. 

   )٥١( الحديث رقم 
 : رمحه اهللا)٣(قال اإلمام أبو داود 

ّحدثنا أمحد بن سعيد اهلمدانى ْ َِ ٍ َِ ُ ََّ ْ ُ ْ ََ ْ َ َ َ ح حـدثنا سـليامن بـن داود،َُ ُ َ ُ ْ ْ َُ َ ََ ُ َ َ قـاال،َّ ٍ حـدثنا ابـن وهـب:َ ْ َ ُ ْ ََ َ ِ أخربنـى ،َّ َ َ ْ َ
ِمعاو َ ُيةُ َ عن سعيد بن غزوان،َ َ ْ ْْ ََ ِ ِ ِ ٌّ عن أبيه أنه نزل بتبوك وهو حاج،َ َ َ َ ُ ُ ُْ َ َ َ َِّ َِ َ ََ ٌ فإذا رجل مقعد؛َِ َ ُْ ٌ َ َُ َ ِ فـسأله عـن أمـره،ِ ِ ْ ََ ْ َُ َ  ؟ََ

ُفقال له َ َ َ ٌّ سأحدثك حديثا فال حتدث به ما سمعت أنى حى:َ َ َ ََ ْ َ َِّ ِّ َِّ َ َِ ِ ِِ ْ َ ً ُُ َ َ َ إن رسـول ا،ُ َُّ َ  -يـه وسـلمصـىل اهللا عل- هللاِِ
َنزل بتبوك إىل نخلة فقال  َ َ َ ٍَ ْ َ َ ََ ِ َ ُ ِ َهذه قبلتنا ":َ ُ َ ْ َِ ِ َثم صىل إليها. " ِ ْ ََ ُِ َّ ُ فأقبلت وأنا غالم أسـعى حتـى مـررت بينـه ،َّ ْ َ َ َ َ ََ ُ ُْ َ َ ْ ٌَّ ََ ََ ُ ْ ْ ََ

َوبينها ْ َ َ فقال،ََ َ َقطع صالتنا قطع ا ":َ َ ََ ََ ََ َ ُ أثرههللاَُ َ َ َفام قمت عليها إىل ي. "َ َ َْ ِ َ ُ ََ ُ ْ َومى هذاَ َ ِ ْ. 
  :تخريج الحديث
 . من طريق أيب داود به بمثله)٤(ّأخرجه البيهقي 
 . من طريق عبد اهللا بن وهب به بمثله)٥(وأخرجه الطربي

  :دراسة رجال اإلسناد
 .هـ٢٥٣وهو أبو جعفر املرصي، ت : ْ أمحد بن سعيد اهلمداين-

، وقــال احلــافظ ابــن س بـالقويلــي: )٢(ٌثبـت، وقــال النــسائي: )١( وقــال الــساجي)٦(وثقـه العجــيل
 .صدوق: )٣(حجر

                                                             
 .٢٥٥٧ صلة الرحم وحتريم قطيعتها رقم ٦صحيح مسلم ك الرب والصلة واآلداب باب   )١(
 .١/٢٣ البن األثري النهاية يف غريب احلديث واألثر  )٢(
 .٧٠٧ ما يقطع الصالة رقم ١١٠سنن أيب داود ك الصالة باب   )٣(
 .٢/٢٧٥السنن الكربى للبيهقي   )٤(
 .٥٦١ رقم ٣٠٢ للطربي ص - اجلزء املفقود-هتذيب اآلثار  )٥(
 .٤٧ الثقات للعجيل ص تاريخ  )٦(
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 وهـذا "ليس بالقوي": ، ومل يطعن فيه إال النسائي بقولهالعلامء، فقد وثقه  هو ثقة:قال الباحث
ًليس تضعيفا شديد  وبـني قـوهلم "ّ لـيس بقـوي":ق العلـامء بـني قـول النقـاد يف الـراويّوقد فـر، ا منهً

ً إنـام تنفـي القـوة مطلقـا وإن مل يثبـت الـضعف "قـوي لـيس ب": حيـث إن قـوهلم" ليس بالقوي":فيه
 . )٥( تنفي الدرجة الكاملة من القوة" ليس بالقوي" وأما قوهلم،)٤("ًمطلقا

 .هو الشامي، من الطبقة السادسة:  سعيد بن غزوان-
ّوثـق، : )٨(ُهو وأبوه ال يدرى مـن مهـا، وقـال مـرة: )٧(، وقال الذهبي)٦(ذكره ابن حبان يف الثقات ُ

 .مستور: )٩(ل ابن حجروقا
ّوثق": هو جمهول، وقول الذهبي: قال الباحث  إشارة إىل ذكر ابن حبان لـه يف الثقـات، وهـذا "ُ

 مـا ":ٌرف ألهـل العلـم كـالم فيـه، يقـول الـذهبيعُمن تساهله رمحه اهللا، حيث مل يوثقه إال هو، وال ي
ًا واحـدا عـن أبيـه ًىل أنه ليس له إال حـديث رمحه اهللا عّ ونص املزي،)١٠("اًرأيت هلم فيه وال يف أبيه كالم

 .)١١(وذكر هذا احلديث
 .وهو والد سعيد بن غزوان: اميّ غزوان الش-

 .جمهول: )١٤(ُال يدرى من هو، وقال ابن حجر: )١٣(ُال يعرف، وقال الذهبي: )١٢(قال ابن القطان
 .فهو جمهول: قال الباحث

                                                             
 .١/٣١هتذيب التهذيب البن حجر   )١(
 .٦٥ رقم ٥٧مشيخة النسائي ص   )٢(
 .٣٤تقريب التهذيب البن حجر ص   )٣(
 .١٤٣اللطيف ص  العزيز عبد  ، ضوابط اجلرح والتعديل للدكتور عبد١/٢٣٢التنكيل للمعلمي   )٤(
 .١٤٣اللطيف ص  العزيز عبد  ، ضوابط اجلرح والتعديل للدكتور عبد١/٢٣٢التنكيل للمعلمي   )٥(
 .٦/٣٥٤الثقات البن حبان   )٦(
 .٣/٢٢٣ذهبي ميزان االعتدال لل  )٧(
 .١/٤٤٢الكاشف للذهبي   )٨(
 .١٩٠تقريب التهذيب البن حجر ص   )٩(
 .٣/٢٢٣ميزان االعتدال للذهبي   )١٠(
 .١١/٣٠هتذيب الكامل للمزي   )١١(
 .٣٥٦ / ٣  البن القطان بيان الوهم واإلهيام يف كتاب األحكام  )١٢(
 .٣/٢٢٣ميزان االعتدال للذهبي   )١٣(
 .٣٩٨ص تقريب التهذيب البن حجر   )١٤(
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ْ بـن حـديرهـو ابـن صـالح:  معاوية- ّبـو عمـرو أو عبـد الـرمحن احلمـيص، قـايض  أّيِمَْرضَ احلـَُ
 . هـ١٧٠ ، وقيل بعد ١٥٠األندلس، ت 

، )٦( ، والنـسائي)٥( ، وأبو زرعـة الـرازي)٤( ، و العجيل)٣( ،وابن سعد)٢(، و أمحد )١(وثقه ابن مهدي
 . )٧(والبزار

 .)٨( وذكره ابن حبان يف الثقات
صـالح احلـديث،  : )١١( وقال أبو حاتمصالح،: )١٠(رىض، وقال مرةبليس : مرة)٩(وقال ابن معني 

 .حسن احلديث، يكتب حديثه وال حيتج به
 لـيس بالثبـت و ال ٌقد محل الناس عنـه، و مـنهم مـن يـرى أنـه وسـط: )١٢(وقال يعقوب بن شيبة

 .بالضعيف ، و منهم من يضعفه
 .ليس به بأس:  مرة)١٤(، وقال البزار. صدوق: )١٣(راشِوقال ابن خ
 .صدوق له أوهام: )١٦( إمام، وقال ابن حجرٌصدوق: )١٥(وقال الذهبي

                                                                                       
 . ٦/٤٠٤ ، الكامل يف ضعفاء الرجال البن عدي ٨/٣٨٢اجلرح والتعديل البن أيب حاتم   )١(
 .٨/٣٨٢اجلرح والتعديل البن أيب حاتم   )٢(
 .٧/٥٢١الطبقات الكربى البن سعد   )٣(
 .٤٣٢ الثقات للعجيل ص تاريخ  )٤(
 .٨/٣٨٢اجلرح والتعديل البن أيب حاتم   )٥(
 .٢٨/١٩١ هتذيب الكامل للمزي  )٦(
 .١٠/١٩٠هتذيب التهذيب البن حجر   )٧(
 .٧/٤٧٠الثقات البن حبان   )٨(
 .٦/٤٠٤ ، الكامل يف ضعفاء الرجال البن عدي ٨/٣٨٢اجلرح والتعديل البن أيب حاتم   )٩(
 .٢٨/١٩٠هتذيب الكامل للمزي   )١٠(
 .٨/٣٨٢اجلرح والتعديل البن أيب حاتم   )١١(
 .٢٨/١٩٢هتذيب الكامل للمزي   )١٢(
 .٢٨/١٩٢هتذيب الكامل للمزي   )١٣(
 .١٠/١٩٠هتذيب التهذيب البن حجر   )١٤(
 .٢/٢٧٦الكاشف للذهبي   )١٥(
 .٤٩٣تقريب التهذيب البن حجر ص  )١٦(
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ًوطعن فيه طعنا شديدا حييى بن سعيد القطان ، قال ابن معني كان حييى بن سعيد ال يرضاه، : )١(ً
 .اًنا نأخذ عنه ذلك الزمان و ال حرفما ك: سألت حييى بن سعيد عنه ، فقال : )٢(وقال ابن املديني

ث بحديث معاوية بن صالح زبـره حييـى بـن سـعيد و ّ إذا حديان ابن مهدك: )٣(وقال ابن معني
 . حديثهن روى ، و حييى ثقة يفّم ال يباىل عي ، و كان ابن مهد!!!؟ هذه األحاديثٍشْيَأ: قال 

 وهـو هو ثقة، وثقه مجع غفري من األئمة، ومل يطعن فيه إال حييى بن سعيد القطـان: قال الباحث
ًمن املتعنتني جدا يف الرجال   و معاوية بن صالح ثقة عند أهل احلـديث وال ":مذي رمحه اهللا، قال الرتّ

 بعد أن ذكر له عـدة ، لذلك قال ابن عدي رمحه اهللا)٤("نعلم أحدا تكلم فيه غري حييى بن سعيد القطان
وملعاوية بن صالح حديث صالح عند بن وهب عنـه كتـاب وعنـد أيب صـالح عنـه كتـاب  ":أحاديث

 عداد وحدث عنه الليث وبـرش بـن الـرسي وثقـات النـاس ومـا وعند بن مهدي ومعن عنه أحاديث
 .)٥("ا وهو عندي صدوق إال أنه يقع يف أحاديثه إفراداتًأرى بحديثه بأس

 .باقي رجال اإلسناد ثقات -
 

  :الحكم على الحديث
 . سعيد بن غزوان ووالده غزوان  فهام جمهوالن:ة فيهّإسناده ضعيف والعل

 من طريق وكيع وأيب حيوة رشيح بن يزيد كالمها عن سـعيد )٦(د أخرجه أبو داووله شاهد آخر 
بن عبد العزيز عن موىل ليزيد بن نمران عن يزيـد بـن نمـران قـال رأيـت رجـال بتبـوك مقعـدا فقـال ا

فـام . "اللهـم اقطـع أثـره ":مررت بني يدى النبى صىل اهللا عليه وسلم وأنا عىل محار وهو يصىل فقـال
 "قطع صالتنا قطع اهللا أثره ": حيوةزاد أبو. مشيت عليها بعد

 " قطع صالتنا":ورواه أبو مسهر عن سعيد قال فيه: قال أبو داود 
 :ًوهذا سند ضعيف أيضا فيه علتان

                                                                                       
 .٨/٣٨٢اجلرح والتعديل البن أيب حاتم  و،٤/٩١ - رواية الدوري–تاريخ ابن معني   )١(
 .٦/٤٠٤ الرجال البن عدي ، الكامل يف ضعفاء٨/٣٨٢اجلرح و التعديل البن أيب حاتم   )٢(
 .٦/٤٠٤الكامل يف ضعفاء الرجال البن عدي   )٣(
 .٢٦٥٣سنن الرتمذي رقم   )٤(
 .٦/٤٠٧الكامل يف ضعفاء الرجال البن عدي   )٥(
  ما يقطع الصالة ١١٠سنن أيب داود ك الصالة باب   )٦(
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، فـال )١( فإنه عىل ثقته إال أنه اخـتلط آخـر عمـره، اختالط سعيد بن عبد العزيز وهو التنوخي-
ِقبل من حديثه إال ما سمع منه قبل االختالطُي  . ومدار احلديث عليه،ُ

 .)٢( جهالة موىل يزيد بن نمران واسمه سعيد فهو جمهول-

ًفاحلديث أسانيده كلها ضعيفة ، زيادة عىل هذا فإن يف املتن نكارة أيضا، حيث فيـه دعـاء النبـي 
 الـسالم ملـن  الصالة ون دعاءه عليهصىل اهللا عليه وسلم عليه بقطع أثره وهذا يتناىف مما هو معروف أ

 .)٣( له بأهل ، زكاة ورمحةليس
 
 
 
 

 :ّوممن ضعفه من العلامء
 ،)٧(ًأظنه موضوعا، وابن القـيم:  وقال)٦( ، والذهبي)٥(وابن القطان الفايس، )٤(عبد احلق اإلشبييل

 .)٩( واأللباين،"واحلديث يف غاية الضعف ونكارة املتن ": وقال)٨(وابن حجر
 

*****  ***** 
 

 :قال ابن األثري رمحه اهللا
 )أثف("

                                                                                       
، الكواكـب النـريات ٤٢ رقـم ١٣٦ ص - املطبوع مع هناية االغتبـاط–هناية االغتباط للسبط ابن العجمي   )١(

 .١/٢١٣البن الكيال
 .٣٦٩تقريب التهذيب البن حجر ص   )٢(
 .٦٥ /٢  البن القطانبيان الوهم واإلهيام يف كتاب األحكام  )٣(
 .١/٣٤٥األحكام الوسطى لعبد احلق اإلشبييل   )٤(
 .٥/٦٨٨، ٣/٣٥٦، ٦٥ /٢  البن القطانبيان الوهم واإلهيام يف كتاب األحكام  )٥(
 .٣/٣٢٤ميزان االعتدال للذهبي   )٦(
 .٣/٥٤٣ّزاد املعاد البن القيم   )٧(
 .٢٢٠ / ٨هتذيب التهذيب البن حجر   )٨(
 .٧٠٧-٧٠٦-٧٠٥صحيح وضعيف سنن أيب داود لأللباين رقم   )٩(
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ّوالربمة بني األثايف":يف حديث جابر ) س ( َ ُ َ ْ ُ هي مجع أثفية وقد ختفـف اليـاء يف اجلمـع، وهـي "ُ ّ ً َْ ُ َّ ِ ُ
َاحلجارة التـي تنـصب وجتعـل القـدر عليهـا ُ َْ ُ ْ َيقـال أثفيـت القـدر إذا جعلـت هلـا األثـايف، وثفيتهـا إذا . ُ ْ َّ َ َ َ ّْ َِ َ ُِ

َوضعتها عليها، واهلمزة فيها زائدة  .)١("ررت يف احلديثوقد تك. َ
  ) ٥٢ (الحديث رقم 

 : رمحه اهللا)٢( قال اإلمام البخاري
ُحدثنا خالد ََّ ََ َ َبن حييى َّ ْ ِ حدثنا عبد الواحد،َ ِ َ ْ َْ َُ ََّ َبن أيمن َ َْ ِ عن أبيه،َ ِ َ ْ َقال، )٣(َ َتيت جابرا ريض اَ أ:َ ِ َ ً ِ َ ُْ ُعنه هللا  َ ْ َ

َفقال َ َ إنا يوم اخلندق نحفر فعر:َ ُ ََ ْ َ ْ ََ ِْ َ َ َِّ ْ ٌضت كديةِ َ ْ ُ ْ ٌ شديدة)٤( َ َ ِ َّ فجاءوا النبي صىل ا،َ َ ََّ ُِ َّ ُ عليه وسلم فقالواهللاَُ َ َ َّ ََ َ َ ِْ ِهـذه : َ ِ َ
ِكدية عرضت يف اخلندق َ ْْ َ َْ ٌِ ْ َ ََ َ فقال،ُ َ ٌأنا نـازل" :َ ِ َ َ ٍ ثـم قـام وبطنـه معـصوب بحجـر،"َ َ َ ٌ ُ ْ ُ َ َِ َ َ َُّ ْ َ َ ولبثنـا ثالثـة أيـام ال ،ُ َ َ َ َ ْ ٍَ َّ ََ َ ِ

ًنذوق ذواقا َ ُ َُ َّ فأخذ النبي صىل ا،َ َ ُّ ِ َّ َ ََ َ عليه وسلم املعولهللاَُ ْ َّ ََ ْ َ ِْ َِ َ َ فرضب فعاد كثيبا أهيل،َ َ ََ ً َ َ َْ َ ِ َ َ َ أو أهيم)٥(َ َ ْْ َ َ فقلـت يـا .)٦(َ ُ ْ ُ َ
َرسول ا ُ ِائذن يل إىل البيت: هللاَِ ْ َ ْ ْ ََ ِْ ِ فقلت المرأيت،ِ َ َ ْ ِ ُ ْ ُ َّ رأيت بالنبي صىل ا:َ َ ِّْ َِ َِّ ُ َ عليه وسلمهللاَُ ََّ ََ ِْ َ شيئا ما كان يف ذلـك َ ِ َ َِ َ ََ ً ْ

ٌصرب ْ ٌ فعندك يشء،َ ْ َ ِْ َِ ْ قالت؟َ َ ٌ عندي شعري وعناق:َ َ َْ َ ٌ ِ ِ َ فذبحت العنـاق،)٧(َِ ْ َ ََ َ َ َ وطحنـت الـشعري،َْ ِ َّ ْ َ َ َ حتـى جعلنـا ،ََ ْ َ َ ََّ
ِاللحم يف الربمة َ ْ ُ َْ َِّ َّ ثم جئت النبي صىل ا،ْ َ َّ َِّ َّ ُ ْ ِ َ عليه وسلم والعجني قهللاُُ ْ َّ َُ َِ َ َ َ َْ َ َد انَكـرسِ َ ْ ِّوالربمـة بـني األثـايف ،ْ ِ َ ُ َْ ْ َ ْ ََ ُ ْ قـد )٨(َْ َ
َكادت أن تنضج ََ ْْ َ ْ َ ُ فقلت،َ ْ ُ ٌ طعيم:َ ِّ َ َ فقم أنت يا رسـول ا؛ِ يل)٩(ُ ُ َُ َ َْ َ ْ ِ ورجـل أو رجـالنهللاَِ َ ٌُ ْ ُ ََ َ قـال،ََ َكـم هـو ":َ ُ ْ  ،"؟َ

ُفذكرت له َ َ َُ ْ َ قال،َ ٌكثري طيب" :َ ِّ َ ٌ ِ َ قال،"َ َ قل هلا:َ َ ْ َال ت" :ُ َنزع الربمَ ْ ُ ْْ ِ ُّة وال اخلبز من التنـْ َّ َْ ْ َِ ُْ َ َحتـى آيت ِورَ ِ َّ َ فقـال،"َ َ َ: 
ُقوموا" ُ فقام املهاجرون واألنصار،"ُ ُ ََ َ َْ َ ْ َ ُْ َ ِ فلام دخل عىل امرأتـه،َِ ِ َ َ ْ ََّ َ َ َ ََ َ قـال،َ َّ وحيـك جـاء النبـي صـىل ا:َ َ َ َُّ َ َِ َّ ِ ِ عليـه هللاُْ ْ َ َ

                                                                                       
 .١/٢٣النهاية يف غريب احلديث واألثر البن األثري   )١(
 .٤١٠١  غزوة اخلندق رقم٢٩صحيح البخاري ك املغازي باب   )٢(
 النكـت عـىل ابـن الـصالح البـن -من هذه الطريق:  أي-.ّوقد تفرد به عبد الواحد عن أبيه: قال ابن حجر  )٣(

 .٢/٧٠٦حجر 
 .١٥٦ / ٤ البن األثري النهاية يف غريب احلديث . قطعة غليظة صلبة ال تعمل فيها الفأس:يةْدالُك  )٤(
 ٥  البـن األثـري النهاية يف غريب احلديث.ً فقد هلته هيال من طعام أو تراب أو رملًكل يشء أرسلته إرساال  )٥(

/ ٢٨٧. 
 أن اهليم مجع هيام مجـع عـىل : أحدمها: ويف تقديره وجهان،اًيام بالفتح تراب خيالطه رمل ينشف املاء نشفَاهل  )٦(

التـي ال  والثاين أن يذهب إىل املعنى وأن املراد الرمال اهلـيم وهـي ،فعل ثم خفف وكرست اهلاء ألجل الياء
 .٢٨٨ / ٥  البن األثريالنهاية يف غريب احلديث. تروى يقال رمل أهيم

اق   )٧(  .٣١١ / ٣  البن األثريالنهاية يف غريب احلديث. هي األنثى من أوالد املعز ما مل يتم له سنة: َالعنَ
ٌبمثلثة وفاء، أي احلجارة التي توضع عليها القدر، وهي ثالثة فتح الب: ّاألثايف  )٨( ُ ْ  .٧/٣٩٨اري البن حجر ِ
فتح الباري . من متام املعروف تعجيله وحتقريه: ّبضم الطاء وتشديد الياء عىل طريقة املبالغة يف حتقريه، قالوا  )٩(

 .٩/١٩٠البن حجر 
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َوســلم باملهــاجرين واألنــص َ َ َ َْ َ ْ ُْ َِّ ِ ِ َ ْار ومــن معهــمَ َ َُ َ ْ َ ْ قالــت،ِ َ َ هــل ســألك:َ َ َْ َ ُ قلــت؟َ ْ ْ نعــم:ُ َ َ فقــال،َ َ َادخلــوا وال  ":َ َ ُْ ُ
ُتضاغطوا َ َ ُ فجعل يْكرس اخلبز وجيعل عليه اللحم وخيمـر"َ ِّ َ َْ ُ َ َ ََ ْ ْ َ َ ْ ُ َ َ ََّ َ ُ ْ َ َِ َ الربمـة والتنـور إذا أخـذ منـه ويقـرب إىل )١(ُِ ِ ُِ ُ َ ُ َِّ َ َ ْ َُ َ َ َ ْْ ُِّ َ َ َّ

َأصحابه ثم ي َ َّْ ُ ِ ِ َنزع فلم يزل يْكرس اخلبز ويغرف حتى شبعوا وبقي بقيـة قـالَ َ ٌ ْ ْ َ ََّ َ َ َ ُ َ َ َ ْ ُ َ َ ُِ ِ َِ ِْ َ َّ ُ ِْ ِْ َ َّكـيل هـذا وأهـدي فـإن  ":َُ ِ َ ِ ْ َ ََ َ ِ ُ
ٌالناس أصابتهم جماعة َ َ َ ََ َ ْ ُ ْ ََّ."  
  :تخريج الحديث

 عن حنظلة بن أيب سفيان عن سعيد )٤( من طريق الضحاك بن خملد)٣( مسلم)٢( البخاريوأخرجه
ْبن ميناء عن جابر به بنحوها ٍ َ ِ . 

  :دراسة رجال اإلسناد
ّوهو ابن صفوان السلمي أبو حممد الكويف، ت : ّ خالد بن حييى- ّ  . هـ٢١٣َُّ

 )٩(، والـــذهبي)٨(، واخللـــييل)٧(، والـــدارقطني)٦(، و العجـــيل"أو صـــدوق": وقـــال)٥(وثقــه أمحـــد
 .)١٠( وذكره ابن حبان يف الثقات"هيم":وزاد

ًصدوق إال أن يف حديثه غلطا قليال،: )١١(وقال ابن نمري ليس بذاك املعـروف : )١٢( وقال أبو حاتمً
 ." صدوق":)٢(، وقال ابن حجرليس به بأس: )١( وقال أبو داودحمله الصدق،

                                                                                       
 .٧٧ /٢  البن األثري النهاية يف غريب احلديث. التغطية: التخمري  )١(
 .٤١٠٢قم  غزوة اخلندق ر٢٩صحيح البخاري ك املغازي باب   )٢(
 .٢٠٣٩ جواز استتباعه غريه إىل دار من يثق برضاه من ذلك رقم ٢٠صحيح مسلم ك األرشبة باب   )٣(
الضحاك بن خملد شيخ البخاري، وقد روى عنه هنا بواسطة، وهو من كبار شـيوخه، فكـأن : قال ابن حجر  )٤(

فـتح البـاري البـن حجـر . طةهذا فاته سامعه منه كغـريه مـن األحاديـث التـي يـدخل بينـه وبينـه فيهـا واسـ
٩/١٩٢. 

 .٨/٣٦١هتذيب الكامل للمزي   )٥(
  .١٤٥الثقات للعجيل ص تاريخ   )٦(
 ٣/١٧٤هتذيب التهذيب البن حجر ، ٣١٢ رقم ٢٠٢سؤاالت احلاكم للدارقطني ص   )٧(
د يف  اإلرشـا"ً املطبـوع خطـأ باسـم٨٩٤/ ٣ِّمنتخب اإلرشاد للخلييل بانتخاب احلـافظ أيب طـاهر الـسلفي   )٨(

ّ، وقد بني هذا اخلطأ الرشيف حاتم بن عارف العوين يف بحثه القيم "معرفة علوم احلديث للخلييل صـحة ":ْ
، وممن نقل كالم ٢٥٢ املنشور يف جملة احلكمة العدد التاسع ص "عنوان الكتاب أمهيته وأمثلة لألخطاء فيه

 .٣/١٧٤اخللييل ابن حجريف هتذيب التهذيب 
 .١/٣٧٧الكاشف للذهبي   )٩(
 .٨/٢٢٦الثقات البن حبان   )١٠(
 .٣/٣٦٨اجلرح والتعديل البن أيب حاتم   )١١(
 .٣/٣٦٨اجلرح والتعديل البن أيب حاتم   )١٢(
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ّهو ثقة ، وقد أكثر عنه البخاري، وأما ما رمي به مـن اخلطـأ فقـد بـني الـدارقطني : قال الباحث َ ُ
ُ وذكر احلديث، ورجـل يوثقـه مجـع مـن النقـاد ثـم خيطـئ يف )٣(ديث واحدإنام أخطأ يف ح: عدده فقال ٌ

ٍحديث واحد ، فكان ماذا؟ ٍ!!! 
 
 
 
 

 .هو القريش املخزومي موالهم، أبو القاسم املكي، من اخلامسة:  عبد الواحد بن أيمن -
، وذكـره )٧( والـذهبي،)٦( وأبو حاتم الـرازي،ٌّمكي ثقة ال بأس به:)٥(، وقال مرة  )٤(وثقه ابن معني
 .)٨(ابن حبان يف الثقات
: )١١(لـيس بـه بـأس، وقـال البـزار: )١٠(، وقال النسائي)٩( صالح احلديثٌّمكي: مرةوقال أبو حاتم

 .ال بأس به: )١٢(، وقال ابن حجر روى عنه أهل العلممشهور، وليس به بأس يف احلديث
شيخان، وذكـره ابـن حبـان بل هو ثقة، فقد وثقه ابن معني والذهبي، واحتج به ال: قال الباحث

ُيف الثقات، وال يروى عنه ما ينكر عليه ُ. 
                                                             

 .٨/٣٦١هتذيب الكامل للمزي   )١(
 .١٤٩تقريب التهذيب البن حجر ص   )٢(
 الـشعر ُعمـرو بـن حريـث عـن عمـر يف( ، وهذا احلديث هو حديث ٣/١٧٤هتذيب التهذيب البن حجر   )٣(

 عن إسـامعيل، عـن عـن عمـرو بـن ٢٤٧ رقم ١/٣٦٨أخرجه البزار يف مسنده ) رفعه هو، ووقفه النسائي
 رقـم ٢/١٨٩العلـل للـدارقطني : وانظـر) ًحريث، عن عمر موقوفا، وال نعلم أسـنده إال خـالد بـن حييـى

 .٣١٢ رقم ٢٠٢، وكذلك سؤاالت احلاكم للدارقطني ص ٢١٠
 .١١١/ ١ - رواية ابن حمرز– ، تاريخ ابن معني ٣/٩٥ -ة الدوري رواي–تاريخ ابن معني   )٤(
 .٤٠٩ رقم ٣٧٣سؤاالت ابن اجلنيد البن معني ص   )٥(
 .٦/١٩اجلرح والتعديل البن أيب حاتم   )٦(
 .١/٦٧١الكاشف للذهبي   )٧(
 .٧/١٢٤الثقات البن حبان   )٨(
 .٦/١٩اجلرح والتعديل البن أيب حاتم   )٩(
 .١٨/٤٤٧زي  هتذيب الكامل للم  )١٠(
 .٦/٤٣٤ ، هتذيب التهذيب البن حجر ٩/١٧٦مسند البزار   )١١(
 .٣٢٠تقريب التهذيب البن حجر ص   )١٢(
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 . رجال اإلسناد كلهم ثقات-
 

*****  ***** 
 

 :قال ابن األثري رمحه اهللا
َأثكل(" َ ْ( 
ْفجلد بأثكول":يف حديث احلد) س( ُ َ ِ ُ ْ ويف رواية بإثكال، مها لغة يف العثُكـل والعثَكـال"َ ْ ٌ ُ ِْ ُ وهـو : َ

ُغذق النخلة بام فيه ً من الشامريخ، واهلمزة فيـه بـدل مـن العـني، وليـست زائـدة، واجلـوهري جعلهـا ْ ْ
 .)١("مالزائدة، وجاء به يف الثاء من ال

 
 

  ) ٥٣ (الحديث رقم 
 : رمحه اهللا)٢( قال اإلمام الشافعي

ُ كالمها عن أبى أمامة بن سـهل بـن ح،)٤( عن حييى بن سعيد وأيب الزناد،)٣(أخربنا سفيان ْ ْ ِْ ِِ َ َ ََ ُ ٍنيـف َِ ْ َ :
َأن رجال قال أحدُمها" َُ َ َُ ََ َ ً ُ أحبن:َّ َ ْ ُ وقال اآلخر،)٥(َ َ َ َ ٍ مقعد كان عند جوار سعد:َ ِْ َ ََ ُِ ِ َ ْ َ َُ ٌ فأصاب امرأة حبل،ْ َ َ َ ًَ َ َ ْ َ ُ فرمته ،َ ْ َ َ َ
ِبه َ فسئل،ِ ِ ُ َ فاعرتف؟َ َ َ ْ ِ فأمر النبى صىل اهللا عليه وسلم به،َ ِ ُّ َ َِ َّ َ َ قال أحـدُمها ،َ ُ َ َ َ ِفجلـد بإ: َ َ َُ ِ ِثكـال النخـلَ ْ َّ ِ َ َوقـال ، ْ َ َ

ُاآلخر ِبأثكول النخل: َ ْ َّ ِ ُ ْ َ َ"  
  
  

  :تخريج الحديث
  .من طريق الشافعي به بمثله )٧(والبغوي،   )٦(أخرجه البيهقي

                                                                                       
 .١/٢٣النهاية يف غريب احلديث واألثر البن األثري   )١(
 .٦/١٣٦، األم ١٥٧٦ رقم ٢٧٢-٣/٢٧١مسند الشافعي   )٢(
 .هو سفيان بن عيينة  )٣(
 .هو عبد اهللا بن ذكوان  )٤(
 واألثـر البـن األثـري النهايـة يف غريـب احلـديث.  وهو عظم البطن،ن بالتحريكََب املستسقى من احل:نَبْحَاأل  )٥(

١/٣٣٥. 
 .٨/٢٣٠السنن الكربى للبيهقي   )٦(
 .١٠/٣٠٢رشح السنة للبغوي   )٧(
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 . عن سفيان به بمثله)١(وأخرجه عبد الرزاق
 .حوه من طريق عبد اهللا بن املبارك عن سفيان بن عيينة عن أيب الزناد به بن)٢(وأخرجه النسائي 

حفظنـاه مـن أيب :ً تيقن سـامع سـفيان بـن عيينـة للحـديث مرسـال فقـال)٣(وبينت رواية للنسائي
ا عنـد جـوار سـعد زنـا بامرأتـه ًكان رضيـر ":الزناد وحييى بن سعيد عن أيب أمامة بن سهل بن حنيف
  "فأمر النبي صىل اهللا عليه وسلم أن جيلد بأثكال النخل

 عـن  ثالثـتهم، وابـن أيب هـالل،ُ وهشيم بن بـشري،بن سلمة من طريق محاد )٤(وأخرجه النسائي
 .حييى بن سعيد األنصاري به، بنحوه

 
 عـن الزهـري ، كالمهـاّ من طريق أيب إسحاق السبيعي وإسـحاق بـن راشـد)٥(وأخرجه النسائي
 . عن أيب أمامة به بنحوه
 عـن أيب أمامـة بـه سلمة بن دينـار من طريق زيد بن أيب أنيسة عن أيب حازم )٦( وأخرجه النسائي

 . بنحوه
ّمن طريق ابن عجالن عن يعقوب بن عبد اهللا بن األشج عن أيب  )٨( والنسائي )٧(وأخرجه مسدد

 .أمامة به بنحوه
ْ من طريق فليح بن سليامن بـن أيب املغـرية )٩( الدارقطنيهوأخرج  - وهـو صـدوق كثـري اخلطـأ–ُ

ًدارقطني وهم فيه فليحا وقـالعن أيب حازم عن سهل بن سعد وذكر احلديث، إال أن ال ْ ُ ّ والـصواب : ّ
 .)١٠(ً، يعني مرسالعن أيب حازم عن أيب أمامة بن سهل عن النبي صىل اهللا عليه و سلم

  :دراسة رجال اإلسناد
 . رجاله ثقات-

                                                                                       
 .١٦١٣٤ رقم ٨/٥٢٠مصنف عبد الرزاق   )١(
 .٤/٣١٢السنن الكربى للنسائي   )٢(
 .٤/٣١٢ي السنن الكربى للنسائ  )٣(
 .٣/٤٩٩السنن الكربى للنسائي   )٤(
 .٤/٣١٢السنن الكربى للنسائي   )٥(
 .٤/٣١١السنن الكربى للنسائي   )٦(
  .-٣٥١٤ رقم ٤/٢٥٦ كام يف إحتاف اخلرية املهرة للبوصريي –ّمسند مسدد   )٧(
 .٣١٣/ ٤السنن الكربى للنسائي   )٨(
 .٣/٩٩سنن الدارقطني   )٩(
 .٢٧٧/ ١٢ني  العلل للدارقط:انظر  )١٠(
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  :الحكم على اإلسناد
 يف  فإنـه ولـد، لالنقطاع بني أيب أمامة والنبي صىل اهللا عليـه وسـلم؛ إال أنه مرسل،رجاله ثقات

  .)١( وليست له صحبة، وما روى عنه فهو مرسل،حياة النبي صىل اهللا عليه وسلم
 ويعقوب بن ، وأبو حازم بن دينار، والزهري، وأبو الزناد،حييى بن سعيد األنصاريوقد رواه 

عن   والصحيح":ّوقد رجح الدارقطني إرساله فقالً كلهم عن أيب أمامة مرسال، ،عبد اهللا بن األشج
ًهذا هو املحفوظ مرسال": رجح البيهقي إرساله فقال، وكذا)٢(" ًمة بن سهل مرسال ًأيب أما َ ْ ُ ُ ُ َْ َْ َ ُ َ")٣(. 

 :ً فروي عن أيب أمامة موصوال غري مرسل وهي،وقد اختلف عىل أيب أمامة فيه
 
 
 .طريق أيب سعيد اخلدري. ١

 وحييـى بـن ،لزنـاد عـن أيب ا، عن سفيان بن عيينة، من طريق عمرو بن عون)٤( الطرباينأخرجها
 . عن أيب سعيد اخلدري بنحوه، عن أيب أمامة بن سهل،سعيد

 عن ، بن عيينة سفيانعن ، داود بن مهران  عمرو بن عون و من طريق)٥(الدارقطنيو أخرجها  
 بلفـظ قريـب  عـن أيب سـعيد اخلـدري، عن أيب أمامة بن سهل بـن حنيـف،أيب الزناد وحييى بن سعيد

 .منه
 . األنصاري بن عبادة سعدطريق سعيد بن. ٢

 من طريق عبـد اهللا بـن نمـري، و ابـن )٧( من طريق حممد بن سلمة، وابن ماجه)٦(أخرجها النسائي
ِمنيع   عـن حممـد بـن  مجـيعهم،  ٍبيـدُ ععـن يعـىل بـن )٩( اإلمـام أمحـد مـن طريـق يزيـد بـن هـارون، و)٨(َ

 .يد بن سعد األنصاري بنحوهعن سع ، عن أيب أمامة، عن يعقوب بن عبد اهللا بن األشج،إسحاق
                                                                                       

 .٣٠ رقم ١٤٤جامع التحصيل يف أحكام املراسيل للعالئي ص   )١(
 .١٢/٢٧٨ّالعلل للدارقطني   )٢(
 .٨/٢٣٠السنن الكربى للبيهقي   )٣(
 .٥٤٤٦ رقم ٦/٣٨املعجم الكبري للطرباين   )٤(
 .٣/١٠٠سنن الدارقطني   )٥(
 .٤/٣١٣السنن الكربى للنسائي   )٦(
  .٢٥٧٤ّ الكبري واملريض جيب عليه احلد رقم ١٨اب سنن ابن ماجه ك احلدود ب  )٧(
 .٣٥١٤ رقم ٢٥٦/ ٤ كام يف احتاف اخلرية املهرة للبوصريي –مسند ابن منيع   )٨(
 .٥/٢٢٢مسند أمحد   )٩(
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 .بعض أصحاب النبي صىل اهللا عليه وسلم. ٣
أخـربين :  من طريق عبد اهللا بن وهب عن يونس بن زيـد عـن الزهـري قـال)١(أخرجها أبو داود

ِأبو أمامة بن سهل بن حنيف أنه أخربه بعض أصحاب رسول ا ُ َ َ َ َ َ َِ َِ ْ ْ َ ُ ُ ْ ُ ْ ْ ُ ْ َُ َ َ ُ َُ ْ َّ ٍ َ ِ من األنـصار،  صىل اهللا عليه وسلم هللاَِ
 .وذكر احلديث بنحوه
والذي يرتجح عندي صـحة هـذه الطـرق وأن مجيـع الطـرق املرسـلة واملوصـولة : قال الباحث

ــرض  ّكلهــا حمفوظــة، وقــد ذكــر ابــن امللقــن رمحــه اهللا أن هــذا االخــتالف يف الوصــل واإلرســال ال ي
ُوالظـاهر أن هـذا االخـتالف ال يـرضه ":فقال َّ ِ ِْ َ ََّ َ َ إن كانـت الطـرق كلهـا ":ابـن حجـر، لـذلك قـال )٢("ِ ُّ ُ ُّ ُْ َُ ْ َ ِ

ًحمفوظة، فيُكون أبو أمامة قد محله عن مجاعة من الصحابة، وأرسله مرة َّْ َ َ ْ َ َُ َ َ َ َّ ْ ْ ُ ُ ََ َ َ َ ُ َ ً َ َُ ُ َِ ِ ٍ َ َ َ َ َ َ ْ َ")٣(. 
ًوممن صححه من العلامء موصوال الشيخ األلباين ّ)٤(. 

 .ًه موقوفا عليهوللحديث شاهد يقويه من قضاء عمر بن اخلطاب ريض اهللا عن
 عن ابن عيينة عن عبد اهللا بن أيب بكـر عـن - وهو القطان– عن حييى بن سعيد )٥(مسددأخرجه 
َأن عمر ريض اهللا عنه ، أقام عـىل رجـل احلـد وهـو  - ابن حممد بن عمرو بن حزم وهو- أبيه أيب بكر ُ

 .أخشى أن يموت قبل أن نقيم عليه احلد: مريض ، وقال 
 .)٦( إسناد صحيحهذا: قال البوصريي

ّاحلـديث املوقـوف يقـوي احلـديث املرفـوع، وال يعلـه إذا كـان ّومما تقـرر يف علـوم احلـديث أن   ُ ّ
 .، كام يف حديثنا هذا)٧(ًخمرجهام خمتلفا

 
*****  ***** 

 
 :قال ابن األثري رمحه اهللا

َأثل(" َ( 
                                                                                       

 .٤٤٧٢ّ يف إقامة احلد عىل املريض رقم ٣٤سنن أيب داود ك احلدود باب   )١(
 .٦٢٦ /٨  البن امللقناقعة يف الرشح الكبريثار الوالبدر املنري يف ختريج األحاديث واآل  )٢(
 .١٦٦ / ٤  البن حجرالتلخيص احلبري يف ختريج أحاديث الرافعي الكبري  )٣(
 .٢٩٨٦ رقم ٦/١٢١٥السلسلة الصحيحة لأللباين   )٤(
 .-٣٥١٥ رقم ٤/٢٥٧ كام يف إحتاف اخلرية املهرة للبوصريي –ّمسند مسدد   )٥(
 .٤/٢٥٧ي إحتاف اخلرية املهرة للبوصري  )٦(
ْانظر املرسل اخلفي وعالقته بالتدليس للرشيف حاتم العوين   )٧( ّ١٧٦٢-٤/١٧٦١. 
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ْأن منرب رسـول اهللاّ صـىل اهللاّ عليـه وسـلم كـان مـن أثـل ال":فيه) س( َ َ ْ ِغابـةِ ٌ األثـل شـجر شـبيه "َ َ َ
َبالطرفاء إال أنه أعظم منه، والغابة غيضة ذات شجر كثري، وهي عىل تسعة أميال من املدينة ْ ََ َُ َ ّْ")١(. 

 
 
 
 
 
 
 

  ) ٥٤ (الحديث رقم 
 : رمحه اهللا)٢( قال اإلمام البخاري

ُّحدثنا عيل ِ َ َ َ َّ ِبن عبد ا َ ْ ُ قال حدثنا سفيان،)٣(هللاَِ ْ َ َ ََ َُ َ ٍل حدثنا أبو حازمَ قا،)٤(َّ ِ َ ُ ََ َ َ َ قـال،)٥(ََّ َسـألوا سـهل ":َ ُْ َ بـن  ََ
ٍسعد ْ ُ من أي يشء املنرب :َ َ ِّ ْْ ِ ٍ ِْ ْ َ َفقال؟َ َ ِّ ما بقي بالناس أعلم مني:َ َِّ ُِ َ ََ ْ ََ ِ َ هو من أثل الغابة عمله فالن موىل فالنـة )٦( ِ َ َ ْ َْ ََ َُ ُْ ُ َ َ ْ َ َُ ٌ ِ ِ ِِ َ

ِلرسول ا ُ َ َّ صىل اهللاِِ َّ عليـه وسـلهللاَُ ََ َْ ُم وقـام عليـه رسـول اَِ ُ َ ْ َ َِ َ ََ َّ صـىل اهللاَِ َ عليـه وسـلم حـني عمـلهللاَُ َّ َِ ِ ُِ َ ََ َ َ َ ووضـع،ْ ُ َِ، 
َفاستقبل القبلة َ ْ َ ْْ َِ َ ْ ُ كرب وقام الناس خلفه،َ ُ َ ََّ ْ ََ َّ ََ ُ فقـرأ وركـع وركـع النـاس خلفـه،َ ُ َ َ َ ََ َْ ََ َّ َ ََ َ ُ ثـم رفـع رأسـه،ََ ََ َ َ َّْ َ َ ثـم رجـع ،ُ َ َ َّ ُ
َالقهقرى فسجد َ َ ََ َ َ ِ عىل األرضْْ ْ َ ْ َ ِ ثم عاد إىل املنـرب،َ َ َ َْ ِ ْ َ ُِ َ ثـم ركـع،َّ َ َ َّ ُ ثـم رفـع رأسـه،ُ ََ َ َ َّْ َ َّ ثـم رجـع القهقـرى حتـى ،ُ َ َ ََ َ ََّ َ ْ ُْ

ُسجد باألرض فهذا شأنه َُ ْ َ ََ َ ِ ْ ََ ْ ِ َ"  
ْ قال أبو عبد ا َُ َ َ ُّقال عيل" :)٧(هللاَِ ِ َ َ ِّبن املديني َ ِ ِ ُ سألني أمحـد:َْ َ ْ َ ِ َ َ ُبـن حنبـل رمحـه َ َ ََ ِ َ ٍ ِ عـن هـذا احلـديثهللاُ اْ ِ َ ْ َ َ ْ  ؟َ

َقال َّ فإنام أردت أن النبي صىل ا:َ َ َّْ َ َِ َّ َّ ََ َُ َّ َ عليه وسلم كان أعىل من النـاس فـال بـأس أن يُكـون اإلمـام أعـىل هللاُِ َ َْ ْ ََ َ ِ َُ َ َ َِ ْ َ ْ َ َ َ َّ ََ َ َ ْ َ ْْ َّ ِ ِ
ِمن الناس هبذا احلديث ِ َِ َْ َ ِ ِ َّ َ قال،ْ ُ فقلت:َ ْ ُ َ إن سفيان:َ ْ ََّ ُ ْبن عيي ِ َ ُنة كان يسأل عن هذا كثـريا فلـم تـسمعه منـهُ ُ ْ ْ ُْ َِ َِ ْ ْ َْ َ َ َ ُ َ ًَ َ ََ َ َ، 

َقال  "َ ال:َ
                                                                                       

 .١/٢٣النهاية يف غريب احلديث واألثر البن األثري   )١(
 .٣٧٧ الصالة يف السطوح واملنرب واخلشب رقم ١٨صحيح البخاري ك الصالة باب   )٢(
 .هو ابن املديني  )٣(
 .هو سفيان ابن عيينة  )٤(
 .هو ابن دينار  )٥(
 .٢٠٠ /٣  البن حجراإلصابة يف متييز الصحابة. آخر من مات باملدينة من الصحابةألنه   )٦(
 .هو البخاري رمحه اهللا  )٧(
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  :تخريج الحديث
 . من طريق سفيان بن عيينة به بنحوه)١(أخرجه مسلم

يعقـوب بـن عبـد الـرمحن  و  من طريق عبد العزيـز بـن أيب حـازم)٣( ومسلم)٢(أخرجه البخاريو
عبـد العزيـز ويعقـوب وأيب (  حممد بن مطـرف ، ثالثـتهم أيب غسان من طريق )٤(، والبخاري القريش
 ."أثل الغابة " بدل " من طرفاء الغابة": عن أيب حازم به ، وفيه ) غسان

لـيس .  من طريق عبـد العزيـز بـن أيب حـازم عـن أبيـه أيب حـازم بـه بنحـوه)٥(وأخرجه البخاري
 "من أثل الغابة":فيه

ُسألني أمحد" :ملديني ًاحلافظ ابن حجر موضحا كالم عيل بن اقال  َ ْ َ ِ َ َ ُبن حنبل رمحه ا َ َ ََ ِ َ ٍ َ عن هـذا هللاُْ َ ْ َ
ِاحلديث ِ َ َ قال؟ْ َّ فإنام أردت أن النبي صىل ا:َ َ َّْ َ َِ َّ َّ ََ َُ َّ َ عليـه وسـلم كـان أعـىل مـن النـاس فـال بـأس أن يُكـون هللاُِ ْ َ َ َ َّ ََ َ َ ْ َ َْ ِ َْ َّ ِ َِ َْ ََ َ

ِاإلمام أعىل من الناس هبذا احلد َِ َ ُ َْ َ ِْ ِِ ََّ ْ َ َ قال،ِيثْ ُ فقلت:َ ْ ُ َ إن سفيان:َ ْ ََّ ُ ْبن عيينة كان يـسأل عـن هـذا كثـريا فلـم  ِ َْ َ َ ُ َ ًَ ِ َ ََ ْ ُ ْ ََ َُ َ
ُتسمعه منه ُ ْْ ِ َ ْ َ قال،َ  "َ ال:َ
ٌ رصيح يف أن أمحد بن حنبل مل يـسمع هـذا احلـديث مـن ابـن – أي أمحد بن حنبل – قوله ":قال

ابن عيينة هبذا اإلسناد منه هذا احلـديث قـول  فوجدته قد أخرج فيه عن )٦(عيينة، وقد راجعت مسنده
ّفقط، فتبني أن املنفي يف قوله) كان املنرب من أثل الغابة : ( سهل  مجيـع "ال:  فلـم تـسمعه منـه؟ قـال":ّ

 .)٧("احلديث ال بعضه
  :دراسة رجال اإلسناد

ّهـو ابـن مالـك بـن خالـد األنـصاري اخلزرجـي أبـو العبـاس الـساعدي، لـه :  سهل بن سعد- ٍ
 .)٨( هـ، وقيل بعدها، وقد جاز املئة٨٨بيه صحبة، ت وأل

  رجال اإلسناد كلهم ثقات -

                                                                                       
 .٥٤٤ جواز اخلطوة واخلطوتني يف الصالة رقم ١٠صحيح مسلم ك الصالة باب   )١(
 اخلطبـة ٢٦اري ك اجلمعـة بـاب ، و صـحيح البخـ٢٠٩٤ّ النجار رقـم ٣٢صحيح البخاري ك البيوع باب   )٢(

 .٩١٧عىل املنرب رقم 
 .٥٤٤ جواز اخلطوة واخلطوتني يف الصالة رقم ١٠صحيح مسلم ك الصالة باب   )٣(
 .٢٥٦٩ً من استوهب من أصحابه شيئا رقم ٣صحيح البخاري ك اهلبة باب   )٤(
 .٤٤٨املنرب واملسجد رقم ُّ االستعانة بالنجار والصنّاع يف أعواد ٦٤صحيح البخاري ك الصالة باب   )٥(
 .٥/٣٣٠مسند أمحد   )٦(
 .٩٧ /٢فتح الباري البن حجر   )٧(
 .٢٠٠ / ٣  البن حجراإلصابة يف متييز الصحابة  )٨(
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*****  ***** 

 
 
 
 
 
 
 

 :قال ابن األثري رمحه اهللا
ٍإنه ألول مال":ومنه حديث أيب قتادة " ُ َّ َُ ُ تأثلتهَّ ُ ْ  .)١(" وقد تكرر يف احلديث"َّ

  ) ٥٥ (الحديث رقم 
 : رمحه اهللا)٢( قال اإلمام البخاري

ُدثنا عبد اَح َّْ َ َ ٍ بن مسلمة عن مالك عن حييى بن سعيد عن عمر بن كثري بن أفلح عن أيب حممـد هللاَِ ِ ٍ ِ ٍ َِّ َ َ َ ْ َ َ ْ ََ ُ َ ُ َ َ َ َِ ِ ِ َِ َْ َ ْ ْ ْ ْ َ ْ ْ ُ َْ ْ َ َِ َ
َموىل أيب قتادة ََ َْ ِ َ َ َ عن أيب قتادة ريض ا)٣(َ ِ َ َ ََ َْ ِ َ َ عنه قالهللاَُ َ ُ ْ ِخرجنـا مـع رسـول ا ":َ ُ َ َ ََ َْ َّ صـىل اهللاَِ َعليـه وسـلم عـام  هللاَُ َ َ َْ َ ََّ َِ

ٍحنني ْ َ ً فأعطاه يعني درعا،ُ ْ ُ ْْ َِ ِ َ َ َ فبعت الدرع،َ ْْ ِّ ُ ِ ً فابتعـت بـه خمرفـا،َ ََ ْ َ ِ ِ ُ َْ ِ يف بنـي سـلمة فإنـه ألول مـال تأثلتـه يف )٤(ْ َ ُِ َّ ُ َُ َْ َّ ٍَ َ َ َُ َ َ َّ ِ َ ِ ِ
ِاإلسالم َ ْ ِ ْ"  

 
  :تخریج الحدیث

                                                                                       
 .١/٢٣النهاية يف غريب احلديث واألثر البن األثري   )١(
ري ك فـرض صحيح البخـا. ٢١٠٠ بيع السالح يف الفتنة وغريها رقم ٣٧صحيح البخاري ك البيوع باب   )٢(

ّاخلمس باب من مل خيمس األسالب ومن قتيال فله سلبه من غري أن خيمس وحكم اإلمام فيـه رقـم  ً٣١٤٢ ،
َ قول اهللاَِّ تعاىل ٥٤صحيح البخاري ك املغازي باب  َ َْ ِ ُكم شيئا ( َ ًويوم حنَني إذ أعجبتُكم كثرتُكم فلم تغن عنْ َ ُ ُ ْ ْْ َ َ ُ ْ َ ََ َْ ْ ْ َ ْ ْ َِ ْ َ َ ْ َْ ِ ٍ

ْوضاقت عليُك ََ َ ْ ُم األرض بام رحبت ثم وليتم مدبرين  ثم أنزل اهللاَُّ سكينَته ََ َ ْ َ َ َُ َ ْ ْ ُ ْ ُِ َ َّ ُ ْ َّ َ َ ْ َُ ََّ ُ ُِ ِ ِ ِإىل قوله ) َ ِ ْ َ َ ٌغفور رحـيم ( ِ َ ٌِ ُ رقـم )  َ
٤٣٢١. 

فتح البـاري البـن . واإلسناد كله مدنيون، وفيه ثالثة من التابعني يف نسق أوهلم حييى: قال احلافظ ابن حجر  )٣(
 .٥/٥٥٥حجر 

 .٢/٢٤النهاية يف غريب احلديث واألثر البن األثري . الفتح وهو احلائط من النخل ب:فَراملخ  )٤(
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 .قصة من طريق اإلمام مالك به بمثله ، وفيه )١(أخرجه مسلم
.   من طريق الليث بن سعد عـن حييـى بـن سـعيد األنـصاري بـه)٣( ومسلم)٢(وأخرجه البخاري 

 .وفيه قصة
ْ من طريق هشيم بن بشري عن حييى بن سعيد األنصاري به بنحوه)٤(وأخرجه مسلم ُ. 

 
  :دراسة رجال اإلسناد

 .رجاله كلهم ثقات -
 

*****  ***** 
 

 :قال ابن األثري رمحه اهللا
َأثلب(" َ ْ( 

َ األثلب "ُالولد للفراش وللعاهر األثلب":فيه) س (  بكـرس اهلمـزة واالم وفـتحهام، والفـتح -ْ
َ احلجر–أكثر  ْلـه الـرجم:  قيل معناه"وللعاهر احلجر":َّ والعاهر الزين كام يف احلديث اآلخر ،َ وقيـل ، َّ

َهو كناية عن اخليبة ْ ُوقيل األثلـب دقـاق احلجـارة. َ َ َيوضـح أن معنـاه اخليبـة إذ وهـذا . وقيـل الـرتاب. َُ ْ َ
 .)٥("ظاهرهومهزته زائدة، وإنام ذكرناه ها هنا محال عىل . ُليس كل زان يرجم

  ) ٥٦ (الحديث رقم 
 "الولد للفراش وللعاهر األثلب": الرواية األوىل

 : رمحه اهللا)٦(قال اإلمام أمحد
َحدثنا حييى َْ َ َ َ ٍ عن حسني،)١(َّ ْ َ ُ ْ ِ عن عمرو،َ ْ َ ٍبن شعيب َْ ْ َ ِ عن أبيه،ُ ِ َ ْ َ عن جده قال،َ َ ِ ِّ َ ْ ـة عـىل :َ َ ملا فتحـت مكَّ َ ُْ ُ َََّ َ ِ

ِرسول ا ُ َ قال -صىل اهللا عليه وسلم- هللاَِ ْكفوا السالح إال خزاعة عن":َ َ َ ََ َ ُ َُّ ِ َ ِّ ٍبنى بكر ُّ ْ َ". 
                                                                                       

 .٤٦٦٧ استحقاق القاتل سلب القتيل رقم ١٣صحيح مسلم كتاب اجلهاد والسري باب   )١(
 الشهادة تكون عند احلاكم يف واليـة القـضاء أو قبـل ذلـك للخـصم ٢١صحيح البخاري ك األحكام باب   )٢(

 .٧١٧٠قم ر
 .٤٦٦٧ استحقاق القاتل سلب القتيل رقم ١٣صحيح مسلم كتاب اجلهاد والسري باب   )٣(
 .٤٦٦٧ استحقاق القاتل سلب القتيل رقم ١٣صحيح مسلم كتاب اجلهاد والسري باب   )٤(
 .٢٤-١/٢٣النهاية يف غريب احلديث واألثر البن األثري   )٥(
 .٢/٢٠٧ ، ٢/١٧٩مسند أمحد   )٦(
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َفأذن هلم حتى صىل العرص ْ َْ َ َْ َ ََّ َّ ُ َ ِ َ ثم قال،َ َ َ كفوا السالح":َُّ َ ُِّ ِ فلقى رجل مـ، "ُّ ٌِ َ َُ َ ْن خزاعـة رجـال مـنَ ُ ِْ ً َ َ َ َ بنـى  ُ
ِبْكر من غد باملزدلفة ِ ٍ َِ َُْ ْ َْ ِ َ ُ فقتله فبلغ ذلك رسول ا،ٍ َ َ َ َ َ َُ َ َ َِ َ ُ ً فقـام خطيبـا-صىل اهللا عليه وسلم- هللاَِ َ َِ ُ فقـال ورأيتـه ،َ ْ َُ َ َ َ َ َ

َوهو مسند ظهره إىل الَكعبة قال َ ْ َِ َِ ْ ُ ْ َ ََ ِ َ ْ ٌُ َإن أعدى الناس عىل ا " :ُ َ ِْ َّ َ َ َّ َن قتل ىف احلرم أو قتل غري قاتله أو قتل َ مهللاِِ َ َ َ َ َ ََ َ َْ ْ َْ َِ ِ ِ َ ْ ََ ِ َْ ِ
ِبذحول ُ ُ ِ اجلاهلية)٢(ِ ِ َِّ ِفقام إليه رجل فقال إن فالنا ابنى، " َْ ِْ ُ ًْ ُ َّ َ َ َ ٌ َ َ ََ ِ َِ ُفقال رسـول ا. َ َ َ َُ َال ":صـىل اهللا عليـه وسـلم هللاَِ

ْدعوة ىف اإلسالم ذهب أمـر اجلاهليـة ال َِ ِ َِّ ُ ْ َْْ َ َ َ َ ْ َِ َ ِ ِ ُولـد للفـراش وللعـاهر األثلـبَ َ َ ََ ْ ْ ْ ََ ِ ِ ِ ِ ِِ َ ُقـالوا ومـا األثلـب ،"ُ ََ ْ ُ ََ َ قـال؟َ َ: 
َاحلجر" َُْ ."  

  
  

  :تخريج الحديث
مـن طريـق حييـى بـن سـعيد القطـان بـه ،  )٥(، وابـن عبـد الـرب)٤(، واحلريب)٣(أخرجه ابن أيب شيبة 

 .ٌبنحوه، ولفظ ابن أيب شيبة خمترص
  : رجال اإلسناددراسة

ٌوهو جممـع عـىل توثيقـه،  هـ، ثقة مشهور، ١٤٥ّ ذكوان العوذي املعلم البرصي ت بن  حسني-
ّوشذ العقييل فضعفه ُ ّ )٦(. 
قـه ، لـذلك قـال ّ حيث ال حجة معـه لتـضعيفه أمـام مـن وث،ٌ مردود العقييل وقول:قال الباحث

 ."ثقة مشهور ضعفه العقييل بال حجة ":)٧(اإلمام الذهبي
ِ عمرو- ْ ْبن شعيب عن َ ْ ََ ٍ ِ أبيه عن جده ُ ِِّ َ ْ َ ِ  أن هـذه الطريـق  الباحـث ورجح)٨(، سبق احلديث عنهمَ

 .حسنة احلديث
  :الحكم على الحديث

 .بن شعيب عن أبيه عن جده   حسن للخالف املشهور يف رواية عمروإسناده
 :وللحديث شواهد منها

                                                             
  بن سعيد القطانهو حييى  )١(
ُالذحل  )٢(  .٢/١٥٥النهاية يف غريب احلديث واألثر البن األثري . العداوة: ّ
 .٤/٥١مصنف ابن أيب شيبة   )٣(
 .١/٢٣٤غريب احلديث للحريب   )٤(
 .٢٧٥/ ٨  البن عبد الرب  ، االستذكار٨/١٨٢  البن عبد الربالتمهيد  )٥(
 .١/٢٦٩الضعفاء الكبري للعقييل   )٦(
 ٦٨  ص  للذهبيم فيه وهو موثقمن تكل  )٧(
 .٤١حتت حديث رقم   )٨(
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بيـدة َرمحن عـن عمن طريق حييى بن عبـد الـ،  )٢(والدارقطني، )١( عن ابن عمر، رواه ابن حبان-
 القاسم بن الوليد عن سنان بن احلارث عـن طلحـة بـن مـرصف عـن جماهـد عـن حدثنيبن األسود ا

  ." الولد للفراش وللعاهر األثلب ": قال رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم : ابن عمر قال 
ّوإسناده حسن، فإن فيه عبيدة بن األسود وهو صـدوق ربـام دلـس، وقـد رصح بالـسامع، وفيـ ه َ

ّداين وهو صدوق يغرب، وفيه حييى بـن عبـد الـرمحن األرحبـي، صـدوق ربـام َْمالقاسم بن الوليد اهل
 .أخطأ

 عـن ثـور بـن يزيـد )٤(ِّيكَسْكـَّ من طريق عمرو بن بكر الس)٣( عن معاذ بن جبل، رواه الطرباين-
ولـد للفـراش  ال":قـال رسـول اهللا صـىل اهللا عليـه وسـلم: عن خالد بن معدان عن معاذ بن جبل قال

  "وللعاهر األثلب
ٍي وهو مرتوك واهِكَسْكَّوإسناده ضعيف جدا، فيه عمرو بن بكر الس ٌ. 

عـن قتـادة، عـن شـهر بـن   من طريـق محـاد بـن سـلمة،)٥( عن عمرو بن خارجة، رواه البغوي-
صـىل  النبـي كنت أخذت بزمام ناقـة: عن عمرو بن خارجة قال  ، حوشب، عن عبد الرمحن بن غنم

 إن اهللا قد أعطـى كـل ذي حـق ": فقال  عليه وسلم وهي تقصع بجرهتا ولعاهبا يسيل بني كتفي ،اهللا 
إىل غـري أبيـه ، أو انتمـى إىل  لوارث ، الولد للفراش وللعاهر اإلثلـب ، ومـن ادعـى حقه ، وال وصية

 .  "ً  عدالوال ا،ًواملالئكة والناس أمجعني ، ال يقبل اهللا منه رصف غري مواليه ، فعليه لعنة اهللا
وإسناده ضـعيف ألن فيـه شـهر بـن حوشـب فهـو صـدوق كثـري األوهـام ، ولكنـه يعتـرب بـه يف 

   .الشواهد واملتابعات
 .وباجلملة فاحلديث صحيح بالشواهد واهللا تعاىل أعلم

 
 " الولد للفراش وللعاهر احلجر" "الرواية الثانية

                                                                                       
 .٥٩٩٦ رقم ١٣/٣٤٠صحيح ابن حبان   )١(
 .٣/١٢٠٧املؤتلف واملختلف للدارقطني   )٢(
 .٢٣٥/ ١  للطرباينمسند الشاميني  )٣(
ّالسْكسكي  )٤( ىل هـذه النـسبة إ، بالكاف الساكنة بني السينني املفتوحتني املهملتـني، ويف أخرهـا كـاف أخـرى: َّ

زد، ووادي السكاسك موضع باالردن،نزلتـه الـسكاسك حـني قـدموا الـشام السكاسك، وهو بطن من األ
 .٣/٢٦٥األنساب للسمعاين . زمن عمر بن اخلطاب ريض اهللا عنه

 .٢٨٩-٥/٢٨٨رشح السنة للبغوي   )٥(
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  : رمحه اهللا)١( قال اإلمام البخاري
ْحدثنا حي َ َ َ َّ َيى بن قزعةَ ََ َ ُ ْ ٌ حدثنا مالك،َ ِ َ َ َ َّ ٍ عن ابن شهاب،َ َِ ْ ِْ ْ عن عروة بن الزبري،َ َْ ْ َ ُّْ ُ َِ َ عن عائـشة ريض ا،َِ ِ َِ َ َ َ  هللاَُْ

ْعنها قالت ََ َ َ ٍ كان عتبة بن أيب وقاص عهد إىل أخيـه سـعد بـن أيب وقـاص"ْ ِ ِ ٍ َِّ َّ ُ ََ ْ ْ َ ُ ْ ََ َ َِ ِ َِ َ َِ َ ِْ َ ِّ أن ابـن وليـدة زمعـة منـ:ُ ِ ِ َِ ََّ َ َ ْْ َ َ  ،يَ
ُفاقبضه ْ ِ ْ ْ قالت،َ َ َ فلام كان عام الفتح أخذه سعد بن أيب وقاص وقال:َ َ َّ َ َ ْ َ َ ََ َ ُ ْ ْ ٍُ ِ َ َُ َْ َ ََّ ِ ِ ابن أخي قـد عهـد إيل فيـه:ََ ِ َِّ َ ِ َ ِْ َ َ َ ُ َ فقـام ،ْ َ َ

َعبد بن زمعة َ ُ ْ ْْ َ َ فقال،َُ َ ِ أخي وابن وليدة أيب ولد عىل فراشه:َ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َُ َ ُ ْ َِ َ َّ فتـساوقا إىل الن،َ َ ِ َ ََ َ َّبـي صـىل اَ َ ِّ َ عليـه وسـلمهللاُِ ََّ ََ ِْ َ، 
ٌفقال سعد ْ َ َ َ َ يا رسول ا:َ ُ َ ِ ابن أخي كان قد عهد إيل فيههللاَِ ِ َِّ َ َِ َ ِْ َ َ َ َ ُ َ فقال عبد بن زمعة،ْ َ َ ََ ُ ْ ْْ َ َ أخي وابن وليدة أيب ولـد :َُ َِ ِ ِ ُِ َ ُ ْ َِ َ َ
ِعىل فراشه ِ َِ َ ُ فقال رسول ا،َ َ َ َُ َّ صىل اهللاَِ َ عليه وسلمهللاَُ ََّ ََ ِْ َهو لك يا عبد بن زمعة" :َ ََ َ ْ ْ َ َ ُْ ََ ُ َّ ثـم قـال النبـي صـىل ا"َ َ ُّ َِّ َّ َ َ  هللاُُ
َعليه وسلم ََّ ََ ِْ ُالولد للفراش وللعاهر احلجر :َ ََ َ َ ََْ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ َ ِْ َّ ثم قال لسودة بنت زمعة زوج النبي صىل اُ َِ ْ َ َ ِّْ ْ َ َِّ َِّ َْ ََ َ َ ُِ َ عليه وسلم هللاَُِ ََّ ََ ِْ َ

َاحتجبي منه ملا ر َِ ُِ ْْ ِ ِ َأى من شبهه بعتبة فَ َ َ ُ َ ْْ ِ ِ ِِ َ َام رآها حتى لقي اهللاَ َ َِ َ َّ َ َ ". 
  :تخريج الحديث
 .من طريق الليث بن سعد عن الزهري به بمثله )٣( ومسلم )٢(أخرجه البخاري

عـن ، كالمها )٥(، ومن طريق شعيب بن أيب محزة من طريق سفيان بن عيينة)٤(وأخرجه البخاري 
 .الزهري به بنحوه
 عن حممد بـن  بن احلجاج من طريق شعبة)٦( عند البخاريمن حديث أيب هريرة ، كام وله شاهد

 ."الولد للفراش وللعاهر احلجر":ًزياد عن أيب هريرة مرفوعا بلفظ
ّ من طريق معمر عـن الزهـري عـن ابـن املـسيب وأيب سـلمة عـن أيب هريـرة )٧(ٍوكذا عند مسلم 

 ."الولد للفراش وللعاهر احلجر": ًمرفوعا بلفظ
 

  :دراسة رجال اإلسناد
                                                                                       

 قـول ٤بـاب ، صحيح البخاري ك الوصايا ٢٠٥٣ّ تفسري املشبهات رقم ٣صحيح البخاري ك البيوع باب   )١(
ّاملويص لوصيه ّتعاهد ولدي، وما جيوز للويص من الدعوى رقـم : ِ ِ َ ، صـحيح البخـاري ك الفـرائض ٢٧٤٥َ

ً الولد للفراش حرة كانت أو أمة رقم ١٨باب  ّ٦٧٤٩. 
، صحيح البخاري ٢٢١٨ّ رشاء اململوك من احلريب وهبته وعتقه رقم ١٠٠صحيح البخاري ك البيوع باب   )٢(

 .٦٨١٧ للعاهر احلجر رقم ٢٣ك احلدود باب 
 .١٤٥٧ّ  الولد للفراش وتوقي الشبهات رقم ١٠صحيح مسلم ك الرضاع باب   )٣(
 .٢٤٢١ّ دعوى الويص للميت رقم ٦صحيح البخاري ك اخلصومات باب   )٤(
 .٢٥٣٣ّ أم الولد رقم ٨صحيح البخاري ك العتق باب   )٥(
 .٦٨١٨  للعاهر احلجر  رقم٢٣صحيح البخاري ك احلدود باب   )٦(
 .١٤٥٨ّ  الولد للفراش وتوقي الشبهات رقم ١٠صحيح مسلم ك الرضاع باب   )٧(
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هـو مـن أصـح مـا يـروى عـن النبـي صـىل اهللا  ": ّ، قال ابن عبد الرب رمحه اهللارجاله كلهم ثقات
 .)٢(ًوعدهم مجيعا احلافظ ابن حجر يف فتح الباري،  )١("اًعليه و سلم جاء عن بضعة وعرشين نفس

 
*****  ***** 

 
 
 

 :قال ابن األثري رمحه اهللا
 )َأثم("
ِض عىل شبدعهَمن ع":فيه ِ ِْ ًثام بالفتح اإلثم، يقال أثم ياثم أثاما ًاآل "َ سلم من اآلثام)٣(َّ َ ََ ُ وقيل هو . ُ

ُجزاء اإلثم َ َ")٤(. 
   )٥٧( الحديث رقم 
 .ٍمل أعثر عىل ختريج له: قال الباحث

 
*****  ***** 

 
 :قال ابن األثري رمحه اهللا

َأعوذ بك من املأثم واملغـرم":ومنه احلديث" ْ ْ ُاألمـر الـذي يـأثم بـه اإلنـسان، أو هـو : املـأثم ")٥( ََ
ًاإلثم نفسه وضعا للمصدر موضع االسم ْ َ ُ")٦(. 

  ) ٥٨( الحديث رقم 
 : رمحه اهللا)١(قال اإلمام البخاري 

                                                                                       
 .٣٩ / ١٢فتح الباري البن حجر   )١(
 .٣٩ / ١٢فتح الباري البن حجر   )٢(
 ألن العـاض عـىل لـسانه ال ، ومل يلـسع بـه النـاس،يعني سكت ومل خيض مع اخلائضنيّأي عض عىل لسانه،   )٣(

 .٤٤٠ / ٢ واألثر البن األثريالنهاية يف غريب احلديث .  العقرب:األصلبدع يف ّوالش، يتكلم 
 .١/٢٤النهاية يف غريب احلديث واألثر البن األثري   )٤(
ُهو الدين، يقال : املغرم  )٥( ْ  .٣/٦٤فتح الباري البن حجر . ِغرم بكرس الراء، أي أدان: ّ
 .١/٢٤النهاية يف غريب احلديث واألثر البن األثري   )٦(
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ِحدثنا أبو اليامن َ َ ٌ قال أخربنا شعيب،ْ ْ َ ِّ عن الزهري،ُ ِ ْ ِ أخربنـا عـروة بـن الـزبري: قال،ُّ ْ َْ َُّ َ عـن عائـشة ،ُُ َ ِ َ
ِزوج ا ْ ــه وســلمَ ــي صــىل اهللا علي ــه  أن رســول ا،لنب َ أخربت َُّ َ َ ََ َُ ْ ــدعو يف هللاِْ ــان ي ــه وســلم ك ُ صــىل اهللا علي ْ َ
ِالصالة َ ِاللهم إين أعوذ بك من عذاب القرب":َّ َْ َ َُ ْ ُِ َ َ ِ وأعوذ بك من فتنـة املـسيح الـدجال،ِ َّ ُ ََّ َ ِْ ِ ِ َِْ َ ِ ُ َ وأعـوذ بـك مـن ،َ ِ ُ ُ ََ
َفتنة املحيا ْ َْ ِ َِ َْ وفتنة امل،ْ ِ َِ ْ ِامتَ ِ اللهم إين أعوذ بك من املأثم واملغرم،َ ْ َِ َْ ََْ َُ ُْ َ ِ ٌ فقال له قائل،َ ُ ما أكثـر مـا تـستعيذ مـن :َِ ِ َ َ ْْ َ َ َ
ِاملغرم َْ َ فقال إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف!!َْ ََ َ َْ َ ََّ َ ََ َ َ َ َ َُ َ َِّ َ َّ ِ".  

  
  
  
  

  :تخريج الحديث
 .به من طريق أيب اليامن احلكم بن نافع )٢(أحرجه مسلم

 :ٍ يف موضع آخر فقال)٣(وأخرجه البخاري 
ُحدثنا أبو اليامن أخربنـا شـعيب عـن الزهـري ح وحـدثنا إسـامعيل ِْ َ ْ َِ ِّ ٌ ْ َ َِ ْ ُّ ُ ِ قـال حـدثني أخـي)٤(ِ  عـن )٥(َ

َسليامن ََ ُ عن حممد بن أيب عتيق عن بن شهاب عن عروة أن عائشة ريض اهللا عنها أخربته  )٦(ُْ َ َْ ََ َ ْ َّْ َ ََ ََّ ِ ِ ِ َِ ُ َ َ ٍُ َأن رسـول ٍ َُّ َ َ
ِ صىل اهللا عليه وسلم كان يدعو يف الصالة ويقول اللهم إين أعوذ بك مـن املـأثم واملغـرم فقـال لـه هللاِا َ ْ ََْ ِ َ َْ ُ ُ ُ ََ َ َ َّ َْ ِ ُ َُ ِ ْ

َقائل ما أكثر ما تستعيذ يا رسول ا ُ َ ٌ َُ َ ْ َِ َِ َ ْ َ من املغرم قال إن الرجل إذا غرم حدث فَكذب ووعهللاَِ َ َ َ َ َُ َ َ َ َّ ََّْ َ َّ َِ َ ِْ َد فأخلفِ َ َْ َ َ 
ّ وسـياقه هنـاك أتـم، )٧( تقدم هبذا اإلسناد واملتن يف أواخر صفة الـصالة":قال احلافظ ابن حجر

ّوالسياق الذي هنا كأنه لإلسناد الثاين، ويؤيده أن رواية أيب اليامن املفردة هنـاك رصح فيهـا باإلخبـار 
 .)٨("من عروة للزهري وذكر هاهنا بالعنعنة

 وقد ظهـر باالسـتقراء مـن صـنيع ":)٩(ل احلافظ ابن حجر يف موضع سابقوقد قا: قال الباحث
 ."البخاري أنه إذا أورد احلديث عن غري واحد فإن اللفظ يكون لألخري واهللا أعلم

                                                             
 .٨٣٢ الدعاء قبل السالم رقم ١٤٩صحيح البخاري ك األذان باب   )١(
 .٥٨٨ُصحيح مسلم ك الصالة باب ما يستعاذ منه يف الصالة   )٢(
 .٢٣٩٧ رقم ١٠صحيح البخاري ك االستقراض وأداء الديون واحلجر والتفليس باب   )٣(
 .٦/٢٠٥فتح الباري البن حجر . هو إسامعيل بن أيب أويس   )٤(
 .٦/٢٠٥  البن حجرفتح الباري. "أبو بكر"د احلميد بن أيب أويس ، مشهور بكنيته هو عب  )٥(
 .٦/٢٠٥فتح الباري البن حجر .سليامن هو ابن بالل  )٦(
 .وهو السند املذكور حتت قول ابن األثري مبارشة  )٧(
 .٦/٢٠٥فتح الباري البن حجر   )٨(
 .٣٣٥ حتت حديث رقم ٢/١٣فتح الباري البن حجر   )٩(



 

 - ٢٦٣ -

  :دراسة رجال اإلسناد
 رجاله كلهم ثقات

 
*****  ***** 

 :قال ابن األثري رمحه اهللا
ُّفأخرب هبا عند موته تأث":ويف حديث معاذ " ْ ََ َ ْ أي جتنبا لإلثـم"ًامْ ً َ ُّ َ َيقـال تـأثم فـالن إذا فعـل. َ ً فعـالَّ ْ 

ّخرج به من اإلثم، كام يقال حترج  ََّ ََ َإذا فعل ما خيرج به من احلرجَ َ")١(. 
  ) ٥٩( الحديث رقم 

 : رمحه اهللا)٢( ّقال اإلمام البخاري
ٍحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أ َ ِ ُ َُ َُ ْ ُيب عن قتادة قال حـدثنا أنـس ِ ََ َ ََ َ

ُبن مالك  أن النبي صىل اهللا عليه وسلم ومعاذ رديفه َُ ٌ َِّ ٍ َِ ُ ِ عىل الرحل)٣( ََ ْ ٍيا معـاذ بـن جبـل ": قال)٤(َّ َ َ ََ  :قـال "ُ
َلبيك يا رسول ا ُ َ َْ َّ َ وسعديكهللاَِ ْ ََ ْ ُ يا معاذ": قال،َ َ َ لبيك يا رسول ا: قال"ُ ُ َ َْ َّ َ وسعديك ثالهللاَِ َ َ ْ ََ ْ  مـا مـن ": قال،ًثاَ

ًأحد يشهد أن ال إله إال اهللا وأن حممدا رسـول ا َُّ ََ ُ َّ َْ َ ََ َ ََ ِ َ َ ْ ِ صـدقا مـن قلبـه إال حرمـه اهللا عـىل النـارهللاٍِ َّ ُْ ََ َّ ِ ِِ ْ َ  يـا : قـال"ً
َرسول ا ُ ُ أفال أخرب به الناس فيستبرشواهللاَِ ِ ِْ َ ْْ َ َ َِ ُ ِ ُ ٌ إذا يتكلوا وأخرب هبا معاذ": قال،ََ ُ ًَ َ َُ ََ ْ ََّ ِ ً عند موته تأثامِ ُّ َ َ َ ِْ ِ ِْ َ"  

  :تخريج الحديث
 . عن إسحاق بن منصور عن معاذ بن هشام به بمثله)٥(ٌأخرجه مسلم 

  :دراسة رجال اإلسناد
ّ قتادة بن دعامة السدويس- ِ ِّ  )٧( وصـفه النـسائي،ٌ، جممع عـىل توثيقـه ، إال أنـه اهتـم بالتـدليس )٦(َ

 . التي ال يقبل حديثها إال بالترصيح بالسامع)١(بذلك، وذكره ابن حجر يف املرتبة الثالثة
                                                                                       

 .١/٢٤لنهاية يف غريب احلديث و األثر البن األثري ا  )١(
ٍ من خص بالعلم قوما دون قوم كراهية أن ال يفهموا رقم ٤٩صحيح البخاري ك العلم باب   )٢( ً ّ١٢٧. 
 .١/٣٩٢فتح الباري البن حجر . أي راكب خلف النبي صىل اهللا عليه وسلم : رديفه  )٣(
ْالرحل  )٤( ًما يستعمل للبعري، لكن معاذا كان يف تلك احلالة رديفه صىل اهللا عليـه بإسكان احلاء املهملة، وأكثر : ّ ُ

 .١/٣٩٢فتح الباري البن حجر . وسلم عىل محار
 .٢٥ً الدليل عىل أن من مات عىل التوحيد دخل اجلنة قطعا رقم ١٠صحيح مسلم ك اإليامن باب   )٥(
ّالسدويس  )٦( ِ ُ هذه النسبة إىل مجاعـة قبائـل، ، هملتني أوالمها مفتوحةبضم الدال املهملة والواو بني السينني امل: َّ

عيل بن بكر  سدوس بن شيبان وهو يف ربيعة، وهو سدوس بن ذهل بن ثعلبة بن عكابة بن صعب بن: منها
 .٣/٢٣٥األنساب للسمعاين . ، وإليها ينتسب قتادةبن وائل

 .٤٩ رقم ٤٩، املدلسني أليب زرعة ص ١٢١ذكر املدلسني للنسائي ص   )٧(
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 فانتفـت شـبهة " حـدثني أنـس":ّإال أنه رصح يف رواية الصحيحني بالسامع فقال: قال الباحث
 .التدليس
 . هـ٢٠٠ البرصي ت )٢(ّائيَوُتْسَّ الدوهو:  معاذ بن هشام-

معاذ بن  : )٥(حييى بن معني ُسئلو ، )٤(مأمون، وذكره ابن حبان يف الثقات:  وزاد)٣(وثقه ابن قانع
 .ّاإلمام املحدث الثقة: )٧(، وقال الذهبيثقة و ثقة :  فقال ؟)٦(رَْدنُ شعبة أو غهشام أثبت يف

  .يليس بذاك القو:  عن ابن معني )٨(و قال ابن أبى خيثمة
 .مل يكن بالثقة، إنام رغب فيه أصحاب احلديث لإلسناد: )٩(وقال ابن معني

 .صدوق ، و ليس بحجة : ، عن حييى بن معني )١٠(يو قال عباس الدور
قـول أأكـره أن : ام عندك حجة؟ قـالهشمعاذ بن : قلت ألبى داود: )١١(يو قال أبو عبيد اآلجر

 حييـى، حييـى بـن معـني، أو حييـى القطـان، و ْنَال أدرى مـ: ا، كان حييى ال يرضاه، وقال أبو عبيـدًشيئ
 .أظنه حييى القطان 

و ملعاذ بن هشام عن أبيه عن قتادة حديث كثري، و ملعاذ عن غـري أبيـه : )١٢(قال أبو أمحد بن عدى
 .ء ، و أرجو أنه صدوق ء بعد اليش اليشأحاديث صاحلة، و هو ربام يغلط يف

 صدوق ربام وهم: )١٣(وقال ابن حجر
                                                             

 .٩٢ رقم ٤٣طبقات املدلسني البن حجر ص   )١(
ّالدستوائي  )٢( ُْ  لـفبفتح الدال وسكون السني املهملتني وضم التاء ثالث احلروف وفـتح الـواو ويف آخـره األ: ّ

 .ا، وإىل ثيـاب جلبـت منهـاَوُتْسـَهـواز يقـال هلـا دثم الياء آخر احلـروف، هـذه النـسبة إىل بلـدة مـن بـالد األ
 .٤٧٦ / ٢ األنساب للسمعاين

 .١٠/١٩٧هتذيب التهذيب البن حجر   )٣(
 .٩/١٧٦الثقات البن حبان   )٤(
 . ٨/٢٤٩اجلرح والتعديل البن أيب حاتم   )٥(
در"ب بـّهو حممد بن جعفر امللق  )٦( َغنْ ُ". 
 .٩/٣٧٢سري أعالم النبالء للذهبي   )٧(
 .٢٨/١٤٢هتذيب الكامل للمزي   )٨(
 .١١٨ ص -ز رواية ابن حمر–تاريخ ابن معني   )٩(
 .٤/٢٦٣ - رواية الدوري–تاريخ ابن معني   )١٠(
 ..٧٠٦ رقم ١/٣٧٨ داود أبا ّريسؤاالت اآلج  )١١(
 .٦/٤٣٤الكامل يف ضعفاء الرجال البن عدي   )١٢(
 . ٤٩٢تقريب التهذيب البن حجر ص   )١٣(



 

 - ٢٦٥ -

، فقـد أخـرج لـه اجلامعـة ووثقـه ابـن قـانع وذكـره ابـن حبـان يف الثقـات، ثقـةهو  :قال الباحث
لـيس بـذاك : صدوق ليس بحجة، ومرة يقـول: فمرة يوثقه، ومرة يقول: يه قول ابن معنيواختلف ف
ٌ جـرح وال تعـديل، وممـا جيعلنـا نقـوي هوتوقـف فيـه أبـو داود فلـم يـذكر فيـ  ووثقه الـذهبي،ّالقوي، ٌ
ّ أن معاذا كان عنده جل حديث أبيه وهو عنـده يف كتـاب وكـان يميـز مـا سـمع مـن أبيـه مـا مل :حديثه ً ّ
و ، سمع أبى عن قتادة عـرشة آالف : يقول  سمعت معاذ بن هشام" : )١(ي بن املدينعيل، يقول يسمع

 عرشة آالف ، فأنكرنـا يعند: ماعندك ؟ قال : سمعت معاذ بن هشام بمكة ، و قيل له  : )٢(ًأيضاقال 
ى عـن أبيـه ـ ، ا ممـا قـال ـ يعنـًعليه ، و سخرنا منه ، فلام جئنا إىل البرصة أخرج إلينـا مـن الكتـب نحـو

  ."سمعته ، و هذا مل أسمعه فجعل يميزها هذا: فقال
ٌوأنت ترى أن معاذا يف هذه الرواية التي يف الصحيحني يقـول فيهـا معـاذ ، فيكـون حـدثني أيب: ً

ُينـضح ": حـديث )٣(ثم إن احلافظ ابن حجر رمحه اهللا ذكر يف التلخيص احلبـري ٌمعاذ يف أبيه ثقة متقن، 
ّ ثم ذكر أن معاذ بن هشام تفرد برفع هذا احلـديث، وخالفـه "ُيغسل من بول اجلاريةمن بول الغالم و

ُ يصحح حديثه حتى مـع "ٌصدوق له أوهام"غريه من الثقات ثم يذكر أن البخاري قد صححه، فهل 
نقـل عـن غـري البخـاري و "إسـناده صـحيح":التفرد أو املخالفة، ثم قال احلافظ عـن نفـس احلـديث

 . منهم ابن خزيمة وابن حبان واحلاكماألئمة من تصحيح احلديث
ثم نرى أن احلافظ أعاد حتريـر القـول يف شـأن معـاذ أفـضل منـه يف التقريـب فقـال عنـد رشحـه 

 .)٥(" معاذ بن هشام ثقة صاحب غرائب": يف صحيح البخاري)٤(حلديث
 . باقي رجال اإلسناد ثقات-

 
*****  ***** 

 
 :قال ابن األثري رمحه اهللا

                                                                                       
 . ٢٨/١٤١هتذيب الكامل للمزي   )١(
 .٢٨/١٤١هتذيب الكامل للمزي    )٢(
 .١/٥٠ البن حجر التلخيص احلبري  )٣(
 .٤١٣٠برقم   )٤(
 .٩/٢٣١فتح الباري البن حجر   )٥(
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َولو شهدت عىل العارش مل إيثم ":بن زيد  حديث سعيدويف) س("  ِ ِ ُ ْ ِ  هـي لغـة لـبعض العـرب "َ
َم، وذلك أهنم يْكرسون حرف املضارعة يف نحو نعلم وتعلم، فلام كرسوا اهلمزة يف أَثْأَيف أ ْ ْ َ َِ ِ ُِ ََ م انقلبت َثْأْ

 .)٢(")١(اهلمزة األصلية ياء
 
 

  ) ٦٠( الحديث رقم 
 :ه اهللا رمح)٣(قال اإلمام أبو داود

ِحدثنا حممد بن العالء َ َ ُ ْ َْ َُ ََّّ َ ُ َ عن ابن إدريس،َ ْ ِْ ِ ِ ِ ٌ أخربنا حصني،)٤(َ ْ َ ََ ُ َ ْ ٍعن هالل بن يساف،  )٥(َ َ ِ ِ ْ ِْ َ ِ ِ عن عبـد ا،َ ْ َْ  هللاَِ
ٍبن ظامل ِ َ ِ َ وسفيان، ْ َْ ٍ عن منصور)٦(َُ ُ ْْ َ ٍ عن هالل بن يـساف)٧(َ َ ِ ِ ْ ِْ َ ِ ِ عـن عبـد ا،َ ْ َْ ِ بـن ظـامل املـازهللاَِ َْ ٍَ ِ ِ ِّنىْ َقـال- ،ِ َ ذكـر :َ َ َ

ِسفيان رجال فيام بينه وبني عبد ا ِْ َ َ ُ ْ َ ُ ََ َ ْ َ َ َُ ً ُ ِّ بن ظامل املازنىهللاِْ ِ ِ َْ ٍَ ِ ِ َ قال -ْ ٍسمعت سعيد بن زيد بـن عمـرو بـن نفيـل : َ ْ ْ ْ ْ َ ْ َْ ُ َِ ِِ ْ َ ََ َ ُِ ِ ِ
َقال َ ملا قدم فالن الُكوفة:َ ْ ٌ ُ َ َََّ َ ِ أقام فالن خطيبا فأخذ بيدى سع،َِ ِ َِ ََ ًِ َ َ ٌ ُ ََ ََ َ َيد بن زيـد فقـالَ َ َ ٍ ْ ُ َْ ِ أال تـرى إىل هـذا الظـامل :ُ ِ َّ َ ََ َ ِ َ َ َ

ْفأشهد عىل التسعة إهنم ىف اجلنة ولو شهدت عىل العارش مل إيثم  َ ْ َّ َْ َ ْ َ ْ َِ ِْ ِ ِ ِ َِ ْ َ َ ََ َ َ َْ ُ َْ ِّ ُِ َّ ِ ُ ْ قال ابن إدريس والعرب تقول آثم -َ ََ ُ ُ ْ َ ََ ُ َ َ َ ْ ُ ِْ ِ
ُ قلت ومن التسعة- ْ َُ َْ َِّ ِ ُ قال قال رس؟ُ َ َ َ َ ٍ وهو عـىل حـراء-صىل اهللا عليه وسلم- هللاُِول اَ َ ِ َ َ َ ُاثبـت حـراء إنـه ":َُ َُّ ِ ُ َ ِ ْ ْ

ٌليس عليك إال نبى أو صديق أو شهيد ِِّ َ ََ ْ ْ َ ٌَ ِ ٌّ ْ ِْ َِ َّ َ َ ُقلت ومن التسعة قال رسول ا. " َ َ َ ُ ْ ُُ َ ْ ََ َِّ ِ  -صىل اهللا عليـه وسـلم- هللاُِ
ْوأبو بْكر وعمر وعثامن وعىل وطل َ ُ َْ َ َ َ َ ُ ٌَّ ِ َ ُ َُ ُ َ ٍ ٍحة والزبري وسعد بن أبى وقاص وعبـد الـرمحن بـن عـوفَ ْ ُ ْ ْ َ َ ُ ْ ْ َ َ َ ََ َ ْ َ ُِّ ٍَّ َ ُْ َُّ ُِ َ ُقلـت . ُ ْ ُ
أ هنية ثم قال أنا َومن العارش فتلكَّ ََ َ َ ُ ً َ َ َّْ ََّ َ ََ ُ َ ُِ ِ . 

  :تخريج الحديث

                                                                                       
 .١٢/٢٦١عون املعبود للعظيم آبادي . وتلفظ باإلمالة  )١(
 .١/٢٤النهاية يف غريب احلديث واألثر البن األثري   )٢(
 ٤٦٤٨ يف اخللفاء رقم ٩سنن أيب داود كتاب السنة باب   )٣(
 .هو عبد اهللا بن إدريس األودي  )٤(
 .هو حصني بن عبد الرمحن السلمي  )٥(
 .هو ابن عيينة  )٦(
 .هو ابن املعتمر  )٧(
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 -هـو ابـن عبـد الـرمحن الـسلميو  – من طريق هشيم بن بشري عن حصني )١( أخرجه الرتمذي
ف عن عبد اهللا بن ظامل املازين عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل بنحوه ، إال أهنم َعن هالل بن يسا
ْولو شهدت عىل العارش مل آثم" :قالوا يف الرواية َ ْ َ َْ َ ِ ِ َ َ ْ َُ ْ ِ َ"  
 خطب املغـرية بـن ": وفيه، بنحوه عن حممد بن جعفر عن شعبة عن حصني به)٢( أمحد وأخرجه

  "ٍّشعبة فنال من عيل
 .ٍ من طريق زائدة عن حصني به بنحوه)٣(وأخرجه أمحد

 
  :دراسة رجال اإلسناد

 ، املبـرشين باجلنـةأحد العرشة، فيل القرشى العدوى أبو األعورُسعيد بن زيد بن عمرو بن ن -
 .)٤( ، وقيل غري ذلك هـ٥٠، ت لْفيُ عمر بن اخلطاب بن نّ ابن عموهو

 .الثالثةهو التميمي املازين ، من الطبقة :  عبد اهللا بن ظامل-
ِّوثق: )٦(، وقال الذهبي)٥(وثقه العجيل، وذكره ابن حبان يف الثقات ُ. 

 .عبد اهللا بن ظامل عن سعيد بن زيد عن النبي صىل اهللا عليه وسلم ومل يصح :)٧(بخاريوقال ال
  بحـسب أصـحايب"، و-عـرشة يف اجلنـة:  أي حـديث-ليس لـه حـديث إال هـذا: )٨(ًوقال أيضا

  ."القتل
  ."لمة ِ غي إن فساد أمتى عىل يد": روى حديثا ثالثا عن أبى هريرة  : )٩(و قال غريه

َومثله قال العقييل  . حديثهُّ ال يصحٌّ بن ظامل عن سعيد بن زيد ، كويفعبد اهللا: )١٠(ُ
ّصدوق ، لينه البخاري: )١(لذلك قال ابن حجر ٌ. 

                                                                                       
سعيد بن زيد بـن عمـرو بـن نفيـل ريض اهللا عنـه، : سنن الرتمذي ك املناقب باب مناقب أيب األعور واسمه  )١(

 .٣٧٥٧وأيب عبيدة ريض اهللا عنه رقم 
 .١/١٨٨مسند أمحد   )٢(
 .١/١٨٩مسند أمحد   )٣(
 .١٠٤ – ٣/١٠٣ متييز الصحابة البن حجر اإلصابة يف  )٤(
 .١٨/ ٥الثقات البن حبان   )٥(
 .١/٥٦٤الكاشف للذهبي   )٦(
 .٢٢٣ /٤  البن عدي يف ضعفاء الرجالالكامل  )٧(
 .١٥/١٣٥، هتذيب الكامل للمزي ٥/١٢٤التاريخ الكبري للبخاري   )٨(
 .١٥/١٣٥، هتذيب الكامل للمزي ٥/١٢٤التاريخ الكبري للبخاري   )٩(
 .٢/٦٦٥الضعفاء للعقييل   )١٠(
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قييل بسبب حديثه عن ّهو صدوق حسن احلديث، وإنام لينه البخاري وكذلك الع: قال الباحث
 وقاال ال يصح، والصحيح أن هذا احلديث روي من عـدة طـرق عـن "عرشة يف اجلنة":سعيد بن زيد

حسن صحيح، لـذلك فتليـني البخـاري لـه فيـه نظـر، فقـد وثقـه : ِسعيد بن زيد، وقال الرتمذي عقبه
 .)٢(العجيل وابن حبان ، وصحح له الرتمذي حديثه

 .، إال أنه اهتم باالختالطٌثقة ُّ السلمي،نبن عبد الرمحهو ا: ْنيَصُ ح-
واين عن يزيد بن هارون أنـه اخـتلط بـأخرة، وأنكـر ذلـك ابـن ْلُ روى احلسن احل":قال العالئي

 مـن مل يوجـب ذلـك لـه ": ويقـصد العالئـي بالقـسم األول، )٣("ًاملديني فهو مـن القـسم األول أيـضا
ًضعفا أصال ومل حيط مـن مرتبتـه إمـا لقـرص مـدة ا الخـتالط وقلتـه كـسفيان بـن عيينـة وإسـحاق بـن ً

إبراهيم بن راهويه ومها من أئمة اإلسالم املتفق عليهم وإمـا ألنـه مل يـرو شـيئا حـال اختالطـه فـسلم 
 .)٤("حديثه من الوهم كجرير بن حازم وعفان بن مسلم ونحومها

 -ن عيل اخلالل وهو اب-، حدثنا احلسن- وهو ابن إسامعيل الصائغ-حدثنا حممد: قال العقييل
حـصني حديثـه واحـد، وهـو صـحيح، قلـت : حـصني؟ قـال :  يعنـي ابـن املـديني-قلـت لعـيل: قال

 .)٥("ال ساء حفظه، وهو عىل ذاك ثقة: فاختلط؟ قال
ّهتمته باالختالط ال تصح، وإنام الذي أنكر عليه التغري وهذا هو املنصوص عليـه : قال الباحث ُ

 تغـري، والتغـري كـام سـبق ال :)٧(سـاء حفظـه، وقـال النـسائي: )٦(ازيعند النقاد، فقد قال أبو حاتم الـر
ّيساق مساق االختالط وال يضعف حديثه كاملختلط ُ)٨(. 

 قـد سـمع مـن حـصني بـن ": العراقي رمحه اهللا جمموعة ممن سمع منه قبل التغـري فقـالوقد ذكر
 .)٩("بة، وسفيانسليامن التيمي، وسليامن األعمش، وشع: ًعبد الرمحن قديام قبل أن يتغري

                                                             
 .٢٥٩تقريب التهذيب البن حجر ص   )١(
 .٢/٢٢٤حترير تقريب التهذيب لبشار عواد، وشعيب األرنؤوط : وانظر   )٢(
 .٥/٤٢٣، وممن نقل اعرتاض ابن املديني الذهبي يف سري أعالم النبالء ٢١املختلطني للعالئي ص   )٣(
 .٣املختلطني للعالئي ص   )٤(
 .١/٣١٤ للعقييل الضعفاء  )٥(
 املطبـوع –، االغتباط بمن رمي باالختالط للـسبط ابـن العجمـي ٣/١٩٣اجلرح والتعديل البن أيب حاتم   )٦(

 .٢٦ رقم ٨٨ ص-مع هناية االغتباط
 .٢٦ رقم ٨٨ ص - املطبوع مع هناية االغتباط–االغتباط بمن رمي باالختالط للسبط ابن العجمي   )٧(
ًانظر كالما نفيسا لل  )٨(  .٧٤٠-٢/٧٣٩حافظ ابن رجب يف رشح علل الرتمذي له ً
 .١/٤٥٨التقييد واإليضاح للعراقي   )٩(
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 شـعبة بـن احلجـاج، وسـفيان الثـوري، وزائـدة بـن مـنهم: فقـالابن حجر رمحـه اهللا وكذا ذكر  
ْقدامة، وهشيم بن بشري، وغريهم ُوعبد اهللا بن إدريس ال يعرف سمع منه قبل التغري أم ال، إال أنه ، )١(ُ

 كـام )٦(، وزائدة بن قدامـة )٥(و الرتمذي  )٤( كام عند أمحد )٣( كام عند أمحد، وهشيم بن بشري)٢(تابعه شعبة 
 .ّعند أمحد، وهم ممن سمعوا منه قبل التغري

 . باقي رجال اإلسناد ثقات-
  :الحكم على الحديث

احلديث إسناده حسن، ألن فيه عبد اهللا بن ظامل وهو صـدوق حـسن احلـديث، إال أنـه مل ينفـرد 
 :ًفقد تابعه كال من 

 .)٧(وهو ثقة: ياح بن احلارثِر -
َ أن املغـرية ،ِ عن جـده ريـاح بـن احلـارث، عن صدقة بن املثنى، عن حييى القطان)٨(أخرجه أمحد َ ِ ُْ

َبنا ِ شعبة كان يف املسجد األكرب ْ َِ ْْ َ َُ ْ َْ َ َِ ِ َ  .وذكر احلديث. ْ
 . )٩(وهو جمهول احلال:  عبد الرمحن بن األخنس-

 ،ّ عن احلـر بـن الـصياح،ج عن شعبة بن احلجا، من طريق احلجاج بن حممد)١٠(أخرجه الرتمذي
  .ُ عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل بنحوه،عن عبد الر محن بن األخنس

 عـن ، مـن طريـق حامـد بـن حييـى البلخـي)١(وله شاهد من حديث ابن عمر ، أخرجه الطـرباين
قـال رسـول اهللا  ": عن ابن عمر قال، عن حبيب بن أيب ثابت، عن سعري بن اخلمس،بن عيينةسفيان 

                                                                                       
 .٢/١٠٤٥هدي الساري مقدمة فتح الباري البن حجر   )١(
 .١/١٨٨مسند أمحد   )٢(
ُليس أحد أصح حديثا عن حصني من هشيم: قال أمحد بن حنبل: قال أبو داود  )٣( ً سـؤاالت أيب داود لإلمـام . ّ

 .٤٤٣م أمحد رق
 .١/١٨٩مسند أمحد   )٤(
سعيد بن زيد بـن عمـرو بـن نفيـل ريض اهللا عنـه، : سنن الرتمذي ك املناقب باب مناقب أيب األعور واسمه  )٥(

 .٣٧٥٧وأيب عبيدة ريض اهللا عنه رقم 
 .١/١٨٩مسند أمحد   )٦(
 .١٦٣تقريب التهذيب البن حجر ص   )٧(
 .١/١٨٧مسند أمحد   )٨(
 .٢/٣٩٤، حترير تقريب التهذيب لبشار عواد، وشعيب األرنؤوط ٢٨٧ حجر ص تقريب التهذيب البن  )٩(
سعيد بن زيد بـن عمـرو بـن نفيـل ريض اهللا عنـه، : سنن الرتمذي ك املناقب باب مناقب أيب األعور واسمه  )١٠(

 .٣٧٥٧وأيب عبيدة ريض اهللا عنه رقم 
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عرشة من قـريش يف اجلنـة أبـو بكـر يف اجلنـة وعمـر يف اجلنـة وعـثامن يف اجلنـة : هللا عليه و سلم صىل ا
وعيل يف اجلنة وطلحة يف اجلنة والزبري يف اجلنة وسعيد بـن زيـد يف اجلنـة وعبـد الـرمحن بـن عـوف يف 

 .ثقات وسنده صحيح رجاله كلهم "اجلنة وأبو عبيدة بن اجلراح يف اجلنة ريض اهللا عنهم أمجعني
 .)٣( األلباين، و)٢( الرتمذي والشواهد، وممن صححه من العلامءفاحلديث صحيح باملتابعات

                                                             
 .٦٢املعجم الصغري للطرباين رقم   )١(
سعيد بن زيد بـن عمـرو بـن نفيـل ريض اهللا عنـه، :  باب مناقب أيب األعور واسمهسنن الرتمذي ك املناقب  )٢(

 .حسن صحيح: ، وقال٣٧٥٧أيب عبيدة ريض اهللا عنه رقم و
 .٨٧٥ رقم ٢/٤٤٩السلسلة الصحيحة لأللباين   )٣(
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  :الفصل الثاني
  :وفيه ثالثة مباحث

  .الهمزة مع الجيم: المبحث األول
  .الهمزة مع الحاء: المبحث الثاني
  .الهمزة مع الخاء: المبحث الثالث
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  .ع الجيمالهمزة م: المبحث األول 
 

 :قال ابن األثري رمحه اهللا
 )َأجج("
َيف حديث خيرب) هـ( ْ َ أصبح دعا عليا فأعطاه الرايةّفلام":َ ًَ َّ ّ َ َ فخـرج هبـا يـؤج حتـى ركزهـا حتـت ،ْ َ َ َُّ ُ
ًاإلرساع واهلرولة، أج يؤج أجا: ُّ األج"ْاحلصن ُ َّ ُّ ّ َّ َ ُُ ْ َْ َ")١(. 

   )٦١( الحديث رقم 
َخرَف ": عليهاالرواية التي وقفت: قال الباحث  "ْأنح حتى ركزها حتت احلصنَا يِ هبَجَ

 : رمحه اهللا)٢(قال اإلمام ابن إسحاق
َحدثني بريدة بـن األكـوع  بن عمـرو بن فروة األسلمي، عن أبيه سفيان، عن سلمة بن سفيان ُ

بعث رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم أبـا بكـر الـصديق ريض اهللا عنـه برايتـه وكانـت بيـضاء إىل : قال
ّح، وقد جهد، ثم بعث الغد عمـرْتَ فُكَ يْبعض حصون خيرب، فقاتل، فرجع ومل بـن اخلطـاب فقاتـل،  ٌ

 ًالُا رجـًألعطـني الرايـة غـد": ، وقد جهد، فقال رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلمٌحْتَ فُكَ يْثم رجع ومل
ول اهللا صـىل اهللا عليـه سلمة فـدعا رسـ: يقول: ، قال"ّحيبه اهللا ورسوله يفتح اهللا عىل يديه ليس بفرار

ِوسلم عليا رضوان اهللا عليه، وهو أرمد، فتفل يف عينه، ثم قال خذ هذه الراية فامض هبا حتى يفتح : ً
 . اهللا عليك
 هيرول هرولة، وإنا خللفه نتبع أثره حتى ركز رايتـه يف )٣(فخرج واهللا هبا يأنح: يقول سلمة:  قال

أنـا : مـن أنـت؟ قـال: ودي مـن رأس احلـصن، فقـالّ، فـاطلع إليـه هيـرضم من حجارة حتت احلـصن
فام رجع حتـى : علوتم وما أنزل عىل موسى أو كام قال، قال: يقول اليهودي: بن أيب طالب ،قال عيل

 ."فتح اهللا عىل يديه
  
  
  
  

                                                                                       
 .١/٢٥النهاية يف غريب احلديث واألثر البن األثري   )١(
 .٤/٣٠٥السرية النبوية البن هشام   )٢(
قـال أنـح يـأنح ُ ي،هو صوت يسمع من اجلوف معه نفس وهبر وهنيج يعـرتي الـسمني مـن الرجـال: األنوح  )٣(

 .٧٤ / ١البن األثري النهاية يف غريب احلديث . ا فهو أنوحًأنوح
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  :تخريج الحديث
بـن زرعـة أبـو    مـن طريـق املثنـى-)٢( ومـن طريقـه أبـو نعـيم– )١(بن أيب أسامة أخرجه احلارث

بـن إسـحاق بـه  عـن حممـد) املثنـى ويـونس( بن بكـري، كالمهـا   من طريق يونس)٣(و البيهقيراشد، 
 ." يأنح":بمثله، ليس عند احلارث

ُ هذا حديث غريب من حديث بريدة عن أبيه، فيه زيادات ألفاظ مل يتابع عليهـا، ":قال أبو نعيم
 ."بن األكوع بن أيب عبيدة، عن سلمة وصحيحه من حديث يزيد

  :جال اإلسناددراسة ر
 .، وهو أحد الصحابة الكرام)٤(سبقت ترمجته: بن األكوع  سلمة-
ُوهو ابن مسعود األسلمي، وهو والد بريدة، ذكره ابن حبـان يف الثقـات: بن فروة  سفيان- ّ)٥( ،

ًوذكره البخاري وابن أيب حاتم ومل يذكرا فيها جرحـا وال تعـديال، قـال البخـاري  روى عنـه ابنـه ":)٦(ً
ْبريد  .)٧( ومثله قال أبو حاتم الرازي"بن األكوع ّبن سعيد، وحيدث عن سلمة بن سفيان وأفلح ةَُ

بـن فـروة  سـفيان: بن صالح أنه قال  عن أمحد)٨( وحكى ابن شاهني يف الثقات":قال ابن حجر
 . )٩("له شأن من تابعي أهل املدينة

 ُمقبول، وال حيتج بتفردههو : قال الباحث
 .ٌ جممع عىل ضعفه مرتوك احلديث، فروة األسلميبن بن سفيان ُ بريدة-

  :الحكم على الحديث
 .ّمقبول ال حيتج بتفردهبن سفيان مرتوك، وأبوه  ُ والعلة فيه هو بريدةً جداإسناده ضعيف

                                                                                       
، وانظـر املطالـب العاليـة البـن حجـر ٦٩٦ رقـم ٢/٧٠٨بغية الباحث عن زوائد مسند احلـارث للهيثمـي   )١(

١٧/٤٤٥. 
 .١/٦٢األولياء أليب نعيم حلية   )٢(
ّ، ونقل السند نفسه عـن يـونس بـن بكـري الـذهبي يف تـاريخ اإلسـالم ٢١٠-٤/٢٠٩دالئل النبوة للبيهقي   )٣( َ

٢/٤٠٩. 
 .٢٦حتت حديث رقم   )٤(
 .٤/٣١٩الثقات البن حبان   )٥(
 .٩٦/ ٤للبخاري التاريخ الكبري   )٦(
 .٤/٢١٩اجلرح والتعديل البن أيب حاتم   )٧(
 . أجده يف املطبوع ومل  )٨(
 .١/٣٧٩هتذيب التهذيب البن حجر   )٩(
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بـن أيب   من طريق عبد العزيـز-للفظ للبخاريا و– )٢(، ومسلم)١(واحلديث أصله عند البخاري
َبـن سـعد ريض ا  عن سهل،ن دينارب  عن أبيه أيب حازم سلمة،حازم ِ ُ عنـههللاَُ ْ َّسـمع النبـي صـىل اهللاُ  ":َ َ ََّ َِ َّ ِ

َعليه وسلم يقول يوم خيرب َ ْ َ َْ َ َ َ َ َ َْ ُ ُ َّ ِألعطـني الرايـة رجـال يفـتح اهللاُ عـىل يديـه: َِ ِْ َ َ َ َ َّ ََ ََ ََ ُ ُ ْْ ً َّ ُ ْ فقـاموا يرجـون لـذلك أهيـم ،َ ْ َ ُُ ُّ َ َ ِ َِ َ ُ َ َ
َيعطى ْ َفغدوا وكلهم ي، ُ ْ ُ ُّ ُ ََ ْ َ َرجو أن يعطىَ ْ ُُ ْْ َ فقال،َ َ ٌّ أين عيل:َ ِ َ َ ْ َ فقيل؟َ ِ ِ يشتكي عينيه:َ ِْ ْ ََ ََ ُ فأمر فـدعي لـه،ْ َ َ َ َِ ُ َ َ فبـصق ،ََ َ َ َ
ِيف عينيه ْ َْ َ ٌ فربأ مكانه حتى كأنه مل يكن به يشء،ِ ْ َ ِ ِ ْ َ ُ َُ َّ َ ََ َْ َ َ َ َّ َ َ َ فقال،َ َ َ نقاتلهم حتى يكونوا مثلنا:َ ََّ ْ ُ َِ ُِ ُ َُ َْ َ فقال؟ُ َ ِ عـىل رسـل:َ ْ ِ َ َك َ

ْحتى تنزل بساحتهم َِ ِ َ َِ َِ ْ َ ِ ثم ادعهم إىل اإلسالم؛َّ َ ْ ْ َِّ ْ َ ُِ ُ ُ ْ وأخربهم بام جيب علـيهم؛ْ ْ ِْ ِ ََ َ ُ ُ ََ َ ِ ْ ِ ٌ فـواهللاِ ألن هيـدى بـك رجـل ،ْ ُ ََ َ ِ َ ْ ُ ْ َ َ َ
ِواحد خري لك من محر النعم َ ْ ْ ََّ َ ٌِ ُ ِ َِ َ ٌ فخرج واهللا هبا يأنح هيـرول هرولـة، وإنـا خللفـه نتبـع ":يس فيه زيادة  ل"ْ

 ."أثره حتى ركز رايته يف رضم من حجارة حتت احلصن
 

*****  ***** 
 

 :قال ابن األثري رمحه اهللا
 )أجر("
ِيف حديث األضاحي) هـ( ُكلوا وادخروا وائتجروا":َ ُِ َ ْ ْ أي تـصدقوا طـالبني األجـر بـذلك، وال "َّ ََ ُ َّ َ

َّجيوز فيه اجتروا باإلدغام ُ َ، ألن اهلمزة ال تدغم يف التاء، وإن)٣(َ ْ َام هو من األجر ال من التجارةُ ْ")٤( . 
 

                                                                                       
 دعاء النبي صىل اهللا عليه وسـلم النـاس إىل اإلسـالم والنبـوة ١٠٢صحيح البخاري ك اجلهاد والسري باب   )١(

 .٢٩٤٢رقم 
 .٢٤٠٦ من فضائل عيل بن أيب طالب رقم ٤صحيح مسلم ك فضائل الصحابة باب   )٢(
ِومما سبيله أن هيمز لدفع اإلشكال ، وعوام الـرواة  ":٣١ إصالح غلط املحدثني ص  قال اإلمام اخلطايب يف  )٣( ُِّ َ ُ ََ َ َِ ِ ْ ْْ ُ ُ ِ ّ

ّيرتكون اهلمز فيه قولـه صـىل اهللا عليـه وسـلم يف الـضحايا  ُّ ُ ْ َ ََ ْ ِكلـوا وادخـروا وائتجـروا: َ َ ْ ُِ َّ َأي تـصدقوا طلـب . ُ َّ َ
ِّاألجر فيه، واملحدثون يقولون ِواجتروا، فينقل: ِ ِب املعنى فيه عن الصدقة إىل التجارة، وبيع حلوم األضـاحي َّ ُ ُ ُِ ِ

َفاسد غري جائز، ولوال موضع اإلشكال وما يعرض من الوهم يف تأويلـه لكـان جـائزا أن يقـال ُ َ ْ َ ُْ ً َ ِِ ِ ِِ ْ ُ ٌِ ِواجتـروا ، : ٍِ َّ
ِباإلدغام ، كام قيل من األمانة  َِ ٌامتن ، إال أن اإلظهار هاهنا واجب ،: ِ َِ ُ َ َّ ُّّ َ وهو مذهب احلجازيني ِ ٌيقـال . ُ َائتـزر : ُ َ َ ْ

ِفهـو مـؤتزر وائتـدع فهــو مؤتـدع، وائتجـر فهــو مـؤجتر ْ َ َ َ َ َُ َ َُ َْ ِ ً غريــب احلـديث للخطـايب أيــضا :وانظـر للفائـدة  "ْ
، حتفـة األحـوذي ٤/١٤٥ التلخيص احلبري البن حجـر ، ٣٢٦-٩/٣٢٥، البدر املنري البن امللقن ٣/٢٢٩

 .٢/٧للمباركفوري 
 .١/٢٥لنهاية يف غريب احلديث واألثر البن األثري ا  )٤(
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  )٦٢(الحديث رقم 
 : رمحه اهللا)١(قال اإلمام أمحد
ُحدثنا إسامعيل َِ َ ْ ِ َ َّ ِ عن خالد احلذاء)٢(َ َّ َْ ٍ ِ َ ْ ِ عن أيب املليح)٣(َ ِ َْ ِ َ ْ َبن أسامة َ َ َ ِّ عن نبيشة اهلذيل )٤(ُ ِ َ َُ ْ َ ْ َ ُْ َقالَ  وفيه: َ

َوقال رسـول اهللاِ صـىل اهللاُ ع" َ ََّ َُ َُ َليـه وسـلمَ َ َّْ ََ ْ إنـا كنـا هنينـاكم أن تـأكلوا حلومهـا فـوق ثـالث كـي :ِ َ ْ ْ ََ ُ َ ُ َ َّ ٍُ َ َ َ ُْ ََ َ ُُ ْ ْ َ َّ ِ
ْتسعكم َُ َ ِ فقد جـاء اهللاُ بالـسعة،َ َ ََّ ِ َ ْ َ ُ فكلـوا،َ ُ ُ وادخـروا،َ ِ َّ ِأجتـَ و،َ ٍ أال وإن هـذه األيـام أيـام أكـل ورشب ،)٥(ُرواْ ْ ُ َ َ ٍَ ْ َ َ َُ َّ َ َّ َ ْ َِ ِ َّ ِ

َوذكر اهللاِ تبار َ ََ ِْ َك وتعاىلِ َ ََ َ "  
  :تخريج الحديث
 .  من طريق خالد احلذاء به بمثله)٨(  وابن قانع– )٧( ومن طريقه البيهقي– )٦(أخرجه أبو داود

  :دراسة رجال اإلسناد
ّ نبيشة اهلذيل- ِ َ ُ َ ْ َ بن عبد اهللا بن عمرو بـن عـوف بـن احلـارث اوهو ابن عمرو بن عوف ، وقيل : ُ

 طريف، أحد الـصحابة الكـرام، ولقبـه النبـي صـىل اهللا عليـه وسـلم بن نرص بن حصني، و كنيته أبوا
 .)٩("بيشة اخلريُن":بـ

 . باقي رجال اإلسناد ثقات-
  :الحكم على الحديث

 .)١٢(، وشعيب األرنؤوط)١١(، وصححه األلباين)١٠(إسناده صحيح، وقد حسنه ابن امللقن
 

                                                                                       
 .٥/٧٥مسند أمحد   )١(
 هو ابن علية  )٢(
 .اءّران احلذْهِخالد بن م  )٣(
 .هو عامر بن أسامة اهلذيل  )٤(
واألصـل الـذي رشح عليـه الـسندي ) س( كذا يف " :- ط مؤسسة الرسالة– ٣٤/٣٢٣ قال حمققوا املسند  )٥(

 " هبمزة وصل وتشديد التاء"ّ واجتروا":فيف التاء، ويف سائر األصول هبمزة قطع وخت"جترواْوأ":
 .٢٨١٥ يف حبس حلوم األضاحي رقم ١٠سنن أيب داود ك الضحايا باب   )٦(
 .٩/٢٩٢السنن الكربى للبيهقي   )٧(
 .٣/١٦٨معجم الصحابة البن قانع   )٨(
 .٦/٤٢١اإلصابة يف متييز الصحابة البن حجر   )٩(
 .٩/٣٢٥بن امللقن البدر املنري ال  )١٠(
 .١٧١٣ رقم ٤/٢٨٩السلسلة الصحيحة لأللباين   )١١(
 .٣٤/٣٢٣يف تعليقه عىل مسند أمحد   )١٢(
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  ".وأجتروا"واحلديث أصله عند البخاري ومسلم ليس فيه 
  عـن سـلمة بـن، عـن يزيـد بـن أيب عبيـد، عن أيب عاصم الضحاك بـن خملـد)١(البخاريأخرجه 
ِحى م َضْنَم ":قال النبي صىل اهللا عليه وسلم: األكوع قال َن بَِحبْصُ يَالَ فْمُكْنّ  ِهِتـْيَ بِ يفَيِقـَبَ وٍةَثـِالَ ثَدْعـّ

ْ يشُهْنِم وا ُلـُك": َالَ، قـ؟ِايضَ املـَامَا عـَنـْلَعَ فَامَ كـُلَعـْفَ ن، اهللاَِلوُسـَا رَيـ: واُالَل قـِبـْام املقَعـْ الَانَ كَّامَلَ، ف"ٌءَ
َ جهد فِاسَّالنِ بَانَام كَ العَِكلَ ذِّنإَوا، فُرِخّادَوا وُمِعْطَأَو ٌ  ."اَيهِوا فُينِعُ تْنَ أُتْدَرَأَ

ِ عن أيب الزبري، من طريق اإلمام مالك)٢(وأخرجه مسلم ْ َ ُّ ِ ٍ عن جـابر،َ ِ َ ْ ِ عـن النبـ،َ َّ ْ َّي صـىل اَ َ ِ عليـههللاُِّ ْ َ َ 
َوسلم ََّ ٍأنه هنى عن أكل حلوم الضحايا بعد ثالث ":َ َ َ َ ْْ َ َ ْ َ َ َُ ََّ ِ َُُّ ِ َ ُ ثم قال بعد،َ ْ َ َ َ ُ كلوا وتزودوا وادخروا:َُّ ِ َّ َ ُ َّ ََ َ ُُ"  
 
 

*****  ***** 
 

 :قال ابن األثري رمحه اهللا
ًومن أعطاها مؤجترا هبا":ومنه حديث الزكاة " ِ َ  .)٣("حلديث وقد تكرر يف ا"ُ

  )٦٣(الحديث رقم 
 : رمحه اهللا)٤(قال اإلمام أمحد 
ُحدثنا إسامعيل َِ َ ْ ِ َ َّ ِبن علية، عن هبز َ ْ َ ْ ََّ َُ َبن حكيم، عن أبيه، عن جده، قال َ َ ٍِ ِ ِِّ َ ْ ْ ََ َِ َّسمعت نبي ا: َ َِ َ ُ ْ َّ صىل اهللاِِ  هللاَُ

ُعليه وسلم يقول ُ َّ ََ َ َْ َ ِ ٍيف كل إبل سائمة ":َ َِ َ ٍ ِ ِ ِّ ُ ُيف ك )٥(ِ ٍل أربعـني ابنـة لبـونِ ُ ْ ََ ُ َِّ َ ِ ْ ْال تفـرق إبـل عـن حـساهبا، مـن  ،)٦(َ ْ ََ َ َ َِّ ِ ٌ ُِ ِ َ ُ َ

                                                                                       
 .٥٥٦٩ ما يؤكل من حلوم األضاحي وما يتزود منها رقم ١٦صحيح البخاري ك األضاحي باب   )١(
 ثـالث يف أول  بيان مـا كـان مـن النهـي عـن أكـل حلـوم األضـاحي بعـد٥صحيح مسلم ك األضاحي باب   )٢(

 .١٩٧٢ْاإلسالم وبيان نسخه وإباحة إىل ما شاء رقم 
 .١/٢٥النهاية يف غريب احلديث واألثر البن األثري   )٣(
 .٥/٢مسند أمحد   )٤(
ُالسائمة  )٥( َ ًسامت املاشية، سـوما: الراعية، يقال: َِّ ْ َ َ َرعـت بنفـسها، وأسـامها راعيهـا، فهـي سـائمة، و اجلمـع: ٍَ َ َ َِ َ َ ْ :

ِسوائم  .١/٢٩٧املصباح املنري كام يف  .َ
ًهي من اإلبل ما أتى عليها سنتان ودخلت يف الثالثة، فصارت أمها لبونا، أي ذات لبن؛ ألهنا تكـون محلـت   )٦(

 .٤/٢٢٨  يف غريب احلديث واألثر البن األثريالنهاية. وضعته ًمحال آخر و
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ًأعطاها مؤجترا فله أجرها، ومن منعها؛ فإنا آخذوها منه وشطر إبله؛ عزمـة ََ َ َ َ ُ ً ُْ ْ ََ َ ُ َ َ ْ َ َ ْ ُ َ ِْ ِ ِ ِِ ِ ِْ ََ َ َُ َّ َ َ َِ َ َّمـن عزمـات ربنـا جـل  )١(ْ َ ِّ َ َْ ََ َِ ِ
َوعز، ال حيل آلل حم ُ ِ ِ ُّ ِ َ َ َّ َ ٌمد منها يشءَ ْ َ َ ْ ِ ٍ َّ" 

  :تخريج الحديث
بــن ســليامن   مــن طريــق معتمــر)٣(بــن أســامة ، والنــسائي  مــن طريــق محــاد)٢(خرجــه أبــو داودأ
  و عـن معمـر ،-)٧( والبيهقـي)٦( ومـن طريقـه الطـرباين– )٥( ، وعبـد الـرزاق)٤(بن سعيد القطان وحييى
 مـن طريـق )١٠(ن هـارون ، والطحـاويبـ  مـن طريـق يزيـد)٩( وابـن خزيمـة، عـن حييـى القطـان)٨(أمحد

بـن  حييـى القطـان ، و محـاد( بن سـعيد، مجـيعهم   من طريق عبد الوارث)١١(بن بكر، واحلاكم عبداهللا
بــن بكــر، وعبــد  بــن هــارون، و عبــداهللا بــن راشــد ، ويزيــد بــن ســليامن، ومعمــر أســامة، ومعتمــر

 .بألفاظ متقاربةبن حكيم به  عن هبز) بن سعيد الوارث
 ومل )١٢(حـديث صـحيح اإلسـناد عـىل مـا قـدمنا ذكـره يف تـصحيح هـذه الـصحيفة":كمقال احلا

 .)١٣("خيرجاه
  :رجال اإلسناددراسة 

 هــ، ١٦٠ ت قبـل ة القـشريى ، أبـو عبـد امللـك البـرصىَدْيَبن ح  معاويةبن بن حكيم  هبز-
، وابـن )٥(بـن اجلـارود، وا)٤( ، والنـسائي)٣( ، والرتمـذي)٢(، وابـن معـني)١(ثقه ابن املـدينيو: خمتلف فيه

 .ّ قد احتجا بهْهَويُاهَبن ر  أن اإلمام أمحد و إسحاق)٨(، و ذكر ابن حبان)٧(، واحلاكم)٦(شاهني
                                                                                       

ِّعزمة من عزمات رب  )١( ٌ َ ْ النهايـة يف غريـب احلـديث واألثـر البـن . اتهأي حق من حقوقه، وواجب من واجب: ناَ
 .٣/٢٣٢ األثري

 .١٥٧٥ يف زكاة السائمة رقم ٤سنن أيب داود ك الزكاة باب   )٢(
 .٢٤٤٨ مانع زكاة اإلبل رقم ٦سنن النسائي ك الزكاة باب   )٣(
 .٢٤٤٤ عقوبة مانع الزكاة رقم ٤سنن النسائي ك الزكاة باب   )٤(
 .٦٨٢٤  رقم٤/١٨مصنف عبد الرزاق   )٥(
 .١٩/٤١٠املعجم الكبري للطرباين   )٦(
 .٤/١٠٥السنن الكربى للبيهقي   )٧(
 .٥/٤مسند امحد   )٨(
 .٢٢٦٦ رقم ٤/١٨صحيح ابن خزيمة   )٩(
 .٢/٩رشح معاين اآلثار للطحاوي   )١٠(
 .١/٣٩٨املستدرك للحاكم   )١١(
 .١/٤٦يقصد يف املستدرك له   )١٢(
 .١/٣٩٨مستدرك احلاكم   )١٣(
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 إسناد صحيح، ":بن حكيم، عن أبيه، عن جده، فقال ُوسئل ابن معني يف رواية أخرى عن هبز
 .)٩("إذا كان دون هبز ثقة 
صالح، و لكنـه لـيس  : )١١(، و قال أبو زرعة"حجةهو عندى " :)١٠( عن أبى داوديو قال اآلجر

 .باملشهور 
 قد روى عنه ثقات الناس، و قد روى عنه الزهري، و مجاعة من الثقات، ":)١٢(و قال ابن عدي 

ّو أرجو أنه ال بأس به، و مل أر له حديثا منكرا، و إذا حدث عنه ثقة ، فال بأس به ً ً".  
بـن حكـيم، وأنـه جيمـع  أكثر أئمة أهل النقل يف عدالة هبزً وال أعلم خالفا بني ":)١٣(قال احلاكم

 "حديثه
كان شـعبة : ًرا عنه فقال َْدنُسألت غ: بن حكيم ؟ قال  ما تقول ىف هبز: )١٤(بن حنبل وسئل أمحد

 .مسه ، ثم تبني معناه ، فكتب عنه
 "ر  أترعون عن ذكـر الفـاج" حديث ؛نعم :  هل روى شعبة عن هبز ؟ قال )١٥(و سئل ابن معني

 .ً، و قد كان شعبة متوقفا عنه 
 .بن حكيم عن أبيه عن جده صحيح  هبز : )١٦(و قال أبو جعفر السبتي

                                                             
 .١/٤٣٠  البن أيب حاتمتعديلاجلرح وال  )١(
 .٨٢ ص - رواية الدارمي عنه–، تاريخ ابن معني ٤/١٢٤ - رواية الدوري عنه–تاريخ ابن معني   )٢(
 .١/٤٩٩  البن حجرهتذيب التهذيب  )٣(
 .٤/٢٦٢هتذيب الكامل للمزي   )٤(
 .٥/٥٦٦بيان الوهم واإلهيام يف كتاب األحكام البن القطان   )٥(
 .٤٩ثقات البن شاهني ص تاريخ أسامء ال  )٦(
 .٤/٢٦٢هتذيب الكامل للمزي   )٧(
 .١/١٩٤  البن حباناملجروحني  )٨(
 .٤/٢٦١هتذيب الكامل للمزي   )٩(
 ١/٤٩٩  البن حجرهتذيب التهذيب  )١٠(
 .١/٤٣٠اجلرح والتعديل البن أيب حاتم   )١١(
 .٢/٦٨الكامل يف ضعفاء الرجال البن عدي   )١٢(
 .١/٤٦املستدرك للحاكم   )١٣(
 .١/٤٣٧هتذيب التهذيب البن حجر   )١٤(
 .١/٤٣٧هتذيب التهذيب البن حجر   )١٥(
 .١/٤٣٧هتذيب التهذيب البن حجر   )١٦(
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 .صدوق: )١(وقال ابن حجر
 :وممن تكلم فيه
من أنـت ، و :  هو عند الشافعي ليس بحجة ، و مل حيدث شعبة عنه ، و قال له ":)٢(قال أبو داود

  ."من أبوك ؟ 
 .هو شيخ ، يكتب حديثه، و ال حيتج به:  سمعت أبى يقول:)٣(و قال ابن أبى حاتم

بـن حكـيم  بن شعيب عن أبيه عن جده ، أحب إليك ؟ أم هبـز عمرو: ُسئل أبى: )٤(ًو قال أيضا
 .ّبن شعيب عن أبيه عن جده ، أحب إيل  عمرو: عن أبيه عن جده ؟ فقال 

  .)٦(ن جده ، إسناد أعرابىبن حكيم عن أبيه ع هبز : )٥(بن حممد امللقب بجزرة و قال صالح
                                                                                       

 .٨٣تقريب التهذيب البن حجر  ص   )١(
 ١/٤٩٩  البن حجرهتذيب التهذيب  )٢(
 .٢/٤٣٠اجلرح والتعديل البن أيب حاتم   )٣(
 .٢/٤٣٠اجلرح والتعديل البن أيب حاتم   )٤(
 عـدة أقـوال ذكرهـا الـذهبي "جـزرة"، ويف سـبب تلقيبـه بــ٢/٦٦ل يف ضعفاء الرجـال البـن عـدي الكام  )٥(

 فلـام بلـغ ، كان صالح بـن حممـد يقـرأ عـىل حممـد بـن حييـى يف الزهريـات:قال أبو حامد بن الرشقي":فقال
زكريـا  رواهـا احلـاكم عـن أيب ، فلقـب بـه؟ من اجلـزرة: فقال،حديث عائشة أهنا كانت تسرتقي من اخلرزة

 قدم علينا بعض الشيوخ مـن : حممد بن أمحد بن سعدان سمعت صالح بن حممد يقول:وقال ، العنربي عنه
 كـان أليب أمامـة خـرزة : فقرأت عليه حـدثكم حريـز بـن عـثامن قـال،الشام وكان عنده عن حريز بن عثامن

األمري خالد بن أمحد يسأل وقال سهل بن شاذويه أنه سمع ، بت جزرةِّ فلق، جزرة: فقلت،يرقي هبا املريض
 قدم علينا عمر بن زرارة فحدثهم بحـديث عـن عبـداهللا بـن بـرس أنـه كـان لـه : قال؟ مل لقبت جزرة:أبا عيل

خرزة للمريض فجئت وقد تقدم هذا احلديث فرأيت يف كتاب بعضهم وصحت بالشيخ يا أبا حفص يا أبا 
هبـا املـرىض فـصاح املحـدثون املجـان فبقـي حفص كيف حديث عبداهللا بن برس أنه كانت له جزرة يـداوي 

. ب دعابة ، وال يغضب إذا واجهه أحد هبذا اللقبحقد كان صالح صا: ثم قال الذهبي "عيل حتى الساعة
 .ّ بترصف ٢٦-١٤/٢٥ هسري أعالم النبالء ل

م الـرازي هذه العبارة استخدمها بعض النقاد منهم صالح جزرة حيث قاهلا يف هبز بن حكيم، وقال أبو حات  )٦(
ّ، وسـأل اآلجـري ٣/٤٤٣ اجلرح والتعديل البن أيب حـاتم "ّ حمله حمل األعراب":يف دهثم بن قران العكيل

 هتـذيب "ّأعـرايب تريـد أن حتـتج بـه، أي يشء عنـده":أبا داود عن غالب بن حجرة التميمي العنـربي فقـال
ِيل بن محـاد عـن عـصمة بـن زامـل ،  وقال الدارقطني ملا سأله الربقاين عن مج٨/٢١٦التهذيب البن حجر 

ً هذا إسناد بدوي، َخيرج اعتبارا":عن أبيه عن أيب هريرة فقال ُ ٌّ َ ٌَّ ُْ َِ  رقـم ٢٠قاين للـدارقطني ص ُ سؤاالت الرب"ِ
أن مـن قيـل فيـه ذلـك فإنـه : ويظهر من إطالقات العلامء هلذه اللفظة من خالل هذه الـرتاجم وغريهـا، ٧٢

ُمضعف من قبل حفظه؛ ملا عـ َِ ٌ ِرف عـن األعـراب عـدم اشـتغاهلم بتحـصيل العلـم ، ومـن مل يـشتغل بـالعلم ّ
= 
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ًكان خيطئ كثريا ، فأما أمحد و إسحاق فهام حيتجـان بـه ، و تركـه مجاعـة مـن ": و قال ابن حبان 
سـتخري اهللا أ ، و هـو ممـن " الثقات " ألدخلناه ىف " إنا آخذوها و شطر ماله ": أئمتنا ، و لوال حديثه 

 .)٢( ")١(فيه
 
 
 
 
 

                                                             
شـفاء العليـل بألفـاظ وقواعـد اجلـرح والتعــديل : ًتطـرق إىل حديثـه الـوهم والغلـط حـتام، وانظـر للفائــدة

 .١٦٤للسليامين ص 
َّعرفت هذه العبارة عن ابن حبان ، وال تكاد تراها لغريه، يقول الدكتور عبد اهللا اجل  )١(  اعلـم ":ديع حفظـه اهللا ُ

، وصـنف كتابيـه املعـروفني يف ) جمروحني ( و ) ثقات ( أن ابن حبان رمحه اهللا ألزم نفسه بتقسيم النقلة إىل 
،  ، فكان جيعل كل من وقف عـىل اسـمه مـنهم يف واحـد مـن القـسمني" املجروحني " و " الثقات ": ذلك 

، )الثقات(  يقرب من ذلك ، أو يرجح إىل جهته ، يدخله يف فإذا كان الراوي ظاهر األمر عنده يف الثقة ، أو
) املجـروحني ( وإذا كان ظاهر األمـر يف املجـروحني ، أو يقـرب مـنهم ، أو يـرجح عنـده جرحـه ، فهـو يف 

 .وهذان ظاهران .
 " : ونبه عىل ما يؤخذ علـيهم كاخلطـأ ، فيقـول) الثقات ( وطائفة هي حمل تردده ، فربام مال إىل إدخاهلم يف 

 ، وربام عدهم فيهم وهو يستخري اهللا يف قبـول حـديثهم ، وقـد يـدخل "ً خيطئ كثريا ":  ، وربام قال "خيطئ 
 ، وربام علـق أمـره "ً خيطئ كثريا " أو " خيطئ "ً، فيصفه أيضا بكونه ) املجروحني ( الرجل ممن تردد فيه يف 

 .عىل االستخارة 
 ، " مـستقيم احلـديث إذا روى عـن الثقـات ": ، قال ) ليامن الزيات إبراهيم بن س) : ( الثقات ( فمثاله يف 

  " وهو أقرب من الضعفاء ، ممن أستخري اهللا فيه ": ثم قال 
 لوال حديث ": هبز بن حكيم ، قال  :، وهم عنده من هذا النحو ، منهم ) املجروحني ( بينام أورد مجاعة يف 

 "بنا ، ألدخلناه يف الثقات ، وهو ممن أستخري اهللا عز وجل فيهإنا آخذوه وشطره إبله ، عزمة من عزمات ر: 
 وذكر أمثلة غريها

أو ) الثقـات (  ومن كانوا عىل هذه الصفة فهم موضع تردد ابن حبان جيعلهم يف ":ثم قال الشيخ حفظه اهللا
د ، فيصار بـالراوي ً، وهؤالء ال جيعل قوله حكام فيهم ، إنام يدفع تردده بقول غريه من النقا) الضعفاء ( يف 

، وانظر لألمهية ٢١١-١/٢١٠اهللا اجلديع  حترير علوم احلديث لعبدانظر () .الضعفاء ( أو ) الثقات ( إىل 
 .٣١٩شفاء العليل بألفاظ وقواعد اجلرح والتعديل أليب احلسن السليامين املأريب ص : كتاب

 .١/١٩٤  البن حباناملجروحني  )٢(
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  "غري مشهور بالعدالة" :)٢(قال ابن حزم و"جمهول" :)١(وقال ابن الطالع
ٌ هـو خطـأ مـنهام، فقـد وثقـه خلـق مـن ":ّنقل هـذين القـولني ابـن حجـر وعقـب علـيهام بقولـه ُ ََ َّ

 .)٣("األئمة
بـن معـني، وأمحـد، وإسـحاق،  وأبـو  بن املـديني، وحييـى هو ثقة ، فقد وثقه عيل: قال الباحث

ًمل أر لـه حـديثا ":اكم، وابـن عـدي؛ حتـى إنـه قـالداود، والرتمذي، والنسائي، وابـن شـاهني، واحلـ
 ، وشـعبة تـرك الروايـة عنـه فـرتة ثـم " صالح ولكنـه لـيس باملـشهور":، وأبو زرعة يقول فيه"ًمنكرا

 تراجع عن هذا وكتب عنه، هذا كله جيعل الباحث يميل إىل توثيقه أكثر من تضعيفه
ــت ــه فتعن ــه وال حيــتج ب ــب حديث ــاتم شــيخ يكت ــول أيب ح ــا ق ــال ،ّوأم ــشهور هبــذا، ق ــو م  وه

ال حيـتج :  وقـول أيب حـاتم":)٥( وقد تعقبه ابن القطان فقـال)٤("ّأبو حاتم متعنت يف الرجال":الذهبي
َبه؛ ال ينبغي أن يقبل منه إال بحجة، وهبز ثقة عند من علمه ِ َ ُ". 

 مجاعـة ً كان خيطئ كثريا ، فأما أمحد و إسحاق فهام حيتجـان بـه ، و تركـه":ومثله قول ابن حبان
 "سـتخري اهللا فيـهأإنا آخذوها و شطر ماله ألدخلناه ىف الثقات ، و هو ممن : من أئمتنا ، و لوال حديثه 

ّفهو تعنت أكرب حيث ال يرد حديث الثقة إن أخطأ يف حديث واحد، وقد انربى الـذهبي يف الـرد عـىل 
 : ات بن حاتم البستي يف قوله هذا مأخوذ  عيل":ابن حبان وتفنيد كالمه فقال

 وإنام يعرف خطأ الرجـل بمخالفـة رفاقـه لـه ، وهـذا فـانفرد "ًكان خيطئ كثريا"قوله :  إحدامها
 .  وما شاركه فيها ، وال له يف عامتها رفيق ، فمن أين لك أنه أخطأ )٦(بالنسخة املذكورة

                                                                                       
 هــ ٤٩٧ ت  أبو عبد اهللا حممد بن فرج املالكي املعروف بابن الطالعندلس وحمدثهااإلمام املشهور مفتي األ  )١(

 قـول ابـن الطـالع يف ٍ ومن أغرب العبارات يف هبز":ّ، قال ابن امللقن١٩/١٩٩سري أعالم النبالء للذهبي . 
 البدر "ة فيهً وال أعلم أحدا أطلق هذه العبار....هبز بن حكيم جمهول عند بعض أهل العلم: أوائل أحكامه

 " أقـضية رسـول اهللا صـىل اهللا عليـه وسـلم"، وكالم ابن الطالع موجود يف كتابه املعنون بـ٥/٤٨٤ِاملنري له 
١/١٠١. 

 ١٢/٢٥ضـعيف، ويف :  قـال٦/٤٧٦ّ لينـه، ويف ٤/١٤٨، ويف نفـس الكتـاب ٤/١٦٢املحىل البـن حـزم   )٢(
 .ليس بالقوي: قال

 .٢/١٦١  البن حجرالتلخيص احلبري  )٣(
 .١١٢ للذهبي ص الرواة الثقات املتكلم فيهم بام ال يوجب ردهم  )٤(
 .٥/٥٦٦بيان الوهم واإلهيام يف كتاب األحكام البن القطان   )٥(
 تـاريخ اإلسـالم " له نسخة حسنة عن أبيه عـن جـده": نسخة ما رواه عن أبيه عن جده، قال الذهبييقصد  )٦(

ٍعلوم احلديث أثناء حديثه عن نسخ حديثية للعـرب وقعـت احلاكم يف كتابه معرفة ، قال ٦/٤٢، ٨٠/ ٩له
 نسخة لبهز بن حكيم القشريي ينفرد هبا مكـي بـن ": ٤٨٢إىل العجم فصاروا رواهتا وتفردوا هبا فقال ص 

= 
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ً فام علمت أحدا تركـه أبـدا"تركه مجاعة"قولك:  الثاين ه ، ، بـل قـد يرتكـون االحتجـاج بخـرب)١(ً
 . فهال أفصحت باحلق 

ًفهو حديث انفرد به هبز أصال ورأسـا ، وقـال بـه بعـض "إنا آخذوها:  ولوال حديث ": الثالث ً
 .)٢("وحديثه قريب من الصحة... املجتهدين ، 

ّوكذلك طعن رفيقه ابن القيم يف كالم ابن حبـان ورد كالمـه بأنـه إن مل يكـن لـضعفه سـبب إال 
ً احلديث إنام رد لضعفه، كـان هـذا دورا بـاطال، وقـالروايته هذا احلديث، وهذا ً َ َُ ولـيس يف روايتـه ": َّ

 .)٣("...هلذا ما يوجب ضعفه؛ فإنه مل خيالف فيه الثقات
، عـن )٥(بـن سـعيد القطـان روى عنـه ، وأن حييـى)٤(ويكفي أن الزهري روى عنه وهو أكرب منـه
ِّأبيه، عن جده، مع العلم من تشدد وحتري حييى ّ  .د يف الروايةبن سعي ّ

ٍّبن حكيم عن أبيه عن جده إنـام يف الروايـة ككـل ، ال الطعـن يف  وعليه فإن الطعن يف رواية هبز
 إسـناد صـحيح ، إذا كـان ":ُبن حكيم نفسه كام ترى ذلك يف قول ابن معني حني سئل عنها فقال هبز

ّ ولذلك ال تصحح الرواية كاملـة بـل حتـسن ألن الطعـن يف والـ"دون هبز ثقة بـن  د هبـز وهـو حكـيمُ
 .معاوية حيث ال يرتقي حديثه إىل مرتبة احلديث الصحيح

ًواخلالصة أن هبزا ثقة وأن روايته عن أبيه عن جده حسنة اإلسناد عىل أقـل األحـوال، كـام قـال 
ً وقد حسن له الرتمذي كثريا من األحاديث ، وهو مقتىض كالم األئمة فيـه )٦("حديثه حسن":الذهبي
 . كام سبق

                                                             
 من كتابـه علـوم احلـديث -األبناء عن اآلباء رواية – ٤٥، وقال ابن الصالح يف النوع "إبراهيم البلخي عنه

 بن حكيم عن أبيـه عـن جـده، روى هبـذا اإلسـناد نـسخة كبـرية حـسنة، وجـده هـو  ونحو هبز":٣١٥ص 
معرفـة النـسخ والـصحف احلديثيـة للـشيخ بكـر أبـو زيـد ص :  وانظـر للفائـدة"معاوية بن حيدة القشريي

١٠٩.  
 "، إنام توقفوا يف االحتجاج بهّ ما تركه عامل قط":٢/٧١وقال الذهبي يف ميزان االعتدال   )١(
 .٨١-٩/٨٠  للذهبي االسالمتاريخ  )٢(
 .٢/١٩٤  واآلثار البن القيمهتذيب السنن  )٣(
ّحدث عنه الزهري وحممـد بـن عبـد اهللا األنـصاري، :  قال اخلطيب":، وفيه٤/٢٦٢هتذيب الكامل للمزي   )٤(

 ."وبني وفاتيهام إحدى وتسعون سنة 
 .كام يف تراه يف ختريج هذا احلديث  )٥(
لـه نـسخة حـسنة عـن أبيـه عـن ":٩/٨٠، و قال يف تاريخ اإلسالم لـه ١/١١٦بي املغني يف الضعفاء للذه  )٦(

 ."جده
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 مـن الطبقـة الوسـطى -بـن حكـيم  والد هبز–بن حيدة القشريى البرصى  بن معاوية ِكيمَ ح-
، "تـابعي ثقـة وأبـوه مـن أصـحاب النبـي صـىل اهللا عليـه وسـلم":)١(من التابعني ، وثقه العجيل وقال

 .ليس به بأس  : )٣(، و قال النسائى)٢(وذكره ابن حبان يف الثقات
 . صدوق احلديثواخلالصة يف أمره أنه: قال الباحث

بـن صعـصعة  بـن عـامر بـن ربيعـة بـن كعـب بـن قـشري وهو ابن معاوية: بن حيدة   معاوية-
سمع النبي صـىل اهللا : له وفادة وصحبة، وقال البخاري: بن حكيم، قال ابن سعد ّالقشريي، جد هبز

 . )٤(ّعليه وسلم
 . باقي رجال اإلسناد ثقات-

  :الحكم على الحديث
اإلمـام  قـال بـن حكـيم عـن أبيـه عـن جـده، ن للخـالف يف روايـة هبـزإسناد هذا احلديث حس

 ، و )٨( ، و قال األلباين)٧( ، وابن امللقن)٦(احلاكم:  وممن صححه من العلامء ، " صالح اإلسناد":)٥(أمحد
 .إسناده حسن: )١٠(، وشعيب األرنؤوط)٩(األعظمي

 :وسأذكر من ضعف احلديث من أهل العلم 
َهذا احلديث ال يثبته أهل العلم باحلديث، ولو ثبت لقلنا به": قال اإلمام الشافعي َ ُ َُ ُْ ِ")١١( . 

ٍورد ابن حبان هذا احلديث بسبب هبز وقال ألدخلنـاه ... إنا آخذوه وشطر إبله: لوال حديث": ّ
 . )١٢("يف الثقات

                                                                                       
 .١٣٠الثقات للعجيل ص  تاريخ  )١(
 .٤/١٦١الثقات البن حبان   )٢(
 .٤/٢٦٢هتذيب الكامل للمزي   )٣(
 .٦/١٤٩اإلصابة يف متييز الصحابة البن حجر   )٤(
 .٢/١٦١التلخيص احلبري البن حجر   )٥(
 .١/٣٩٨كم مستدرك احلا  )٦(
 .٥/٤٨١ البدر املنري البن امللقن " إسناد هذا احلديث صحيح إىل هبز":فقال  )٧(
 .٧٩١، و إرواء الغليل له رقم ١٤٠٧ رقم ٥/٢٩٦صحيح سنن أيب داود لأللباين   )٨(
 ٢٢٦٦ رقم ٤/١٨تعليقه عىل صحيح ابن خزيمة   )٩(
 .٢٠٠١٦ رقم ٥/٢تعليقه عىل مسند أمحد   )١٠(
ــرب  )١١( ــسنن الك ــي ال ــن ٤/١٠٥ى للبيهق ــن امللق ــري الب ــدر املن ــري،  ٥/٤٨٤، الب ــرالتلخــيص احلب ــن حج    الب

٢/١٦١. 
 ١/١٩٤املجروحني البن حبان    )١٢(
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 -هذا حـديث قـد أخرجـه أبـو داود يف كتـاب الـسنن، فأمـا البخـاري ومـسلم ":وقال البيهقي
ٍ فإهنام مل خيرجاه، جريا عىل عادهتام يف أن الصحايب أو التابعي إذا مل يكن له إال راو واحـد -اهللا رمحهام  ٍ ً َ ِّ َ ُ

بن حيدة القشريي مل يثبت عندمها رواية ثقة عنـه غـري ابنـه،  مل خيرجا حديثه يف الصحيحني، ومعاوية
 .)١("فلم خيرجا حديثه يف الصحيح

 :فاجلواب عنهو تضعيف من سبق 
ٍبناءا عىل ضعف هبز عنده، فقد قـال أبـو داود  تضعيف الشافعي لهأما   هـو عنـدى حجـة، و ":ً

ِ والصحيح أن هبزا ثقة و قد قبل العلامء حديثه كام )٢("عند الشافعى ليس بحجة  َ ًرجح سابقاً ّ ُ. 
 . أن غمزه هذا مردودَّ قبل قليل وبنيّ الذهبيّوأما كالم ابن حبان فقد ناقشه

ٍمن أن أصحاب الصحيحني إذا مل يكن للصحايب أو التـابعي إال راو واحـد : قيوأما كالم البيه َّ ْ ِ
ّ فإنه غري مسلم له بـه،مل خيرجا حديثه َ ُ َّ وقـد رد عليـه ابـن الـرتكامين ، وهـي دعـوى ال دليـل لـه عليهـا،ُ َ

  وال راوي له غـري،بن حزن يف وفاة أيب طالب بّخرجا حديث املسيأ فقد ،ليس ذلك عادهتام":فقال
بـن أيب   وال راوي لـه غـري قـيس"يـذهب الـصاحلون": حديث مـرداسّخرج البخاريأ و،ابنه سعيد

 وال راوي لـه غـري احلـسن، و أخـرج "إين ألعطـي الرجـل":بن تغلب حازم، وأخرج حديث عمرو
 وحـديث أيب رفاعـة وال راوي ،بـن الـصامت مسلم حديث رافع الغفاري وال راوي له غري عبد اهللا

 وال راوي له غري أيب بردة، ويف أشياء كثـرية عنـدمها مـن ّينَزُ املّرََغ وحديث األ،ن هاللب له غري محيد
 .)٣("هذا النحو 

بـن سـعيد املـرصي يف   وقـد أبطـل ذلـك احلـافظ عبـد الغنـي":ًو قال ابن امللقن متعقبا البيهقي
  . )٤("اكمكتابه الذي يبني فيه أوهام املدخل للحاكم ، والبيهقي يف هذه املقالة  مع احل

وعىل فرض صحة دعوى البيهقـي، فإهنـا منتفيـة يف حـق معاويـة؛ إذ روى عنـه اثنـان غـري ابنـه 
َيم اللخمي، ومحَوُبن ر عروة: حكيم، ومها  .)٥(د اليزينْيُ

 .ٌواخلالصة أن احلديث حسن
                                                                                       

 ٤/١٠٥سنن البيهقي   )١(
 ١/٤٩٩  البن حجرهتذيب التهذيب  )٢(
 .٤/١٠٥اجلوهر النقي البن الرتكامين   )٣(
 .٥/٤٨٥البدر املنري البن امللقن   )٤(
وزعم ":١٤٩ / ٦اإلصابة يف متييز الصحابة ً، وقال أيضا يف ٢٠٦-١٠/٢٠٥  البن حجرتهذيبهتذيب ال  )٥(

 وكذا ذكر املزي أن محيـدا ،احلاكم أن ابنه تفرد بالرواية عنه لكن وجدت رواية لعروة بن رويم اللخمي عنه
 "اليزين روى عنه
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*****  ***** 
 

 :قال ابن األثري رمحه اهللا
ِآجــرين يف مــصيبتي وأخلــ":ومنــه حــديث أم ســلمة" ْ َ ْ ًف يل خــريا منهــاِ َ آجــره يــؤجره إذا أثابــه "ْ َُ ِ

ــرين وأجــرين ــنهام آج ــر م ــأجره، واألم ــره ي ــذلك أج ــزاء، وك ــر واجل ــاه األج ْوأعط ْ َ َُ ُ َ َ ِْ ــرر يف . ْ ــد تك وق
 .)١("احلديث

  )٦٤(الحديث رقم 
 : رمحه اهللا)٢(قال اإلمام مسلم

َحدثنا حييى َْ َ َ َ ًبن أيوب وقتيبة وابن حجر مجيع َّ ْ ُ ُ ْ َ َ ْ َ َ ُِّ َ ٍ ُ َُ َ عن إسام،اَ ْ ِ ْ َعيلَ ٍبن جعفر ِ َ ْ َ قـال ابـن أيـوب حـدثنا ،َ َ َ ََّ َ َ ُّ ُ َْ
َإسام ْ ُعيلِ ُ أخربين سعد،ِ ْ َ َ َِ ْ ٍبن سعيد َ ِ َ عن عمر،َ َ ُ ِبـن كثـري َْ ِ َبـن أفلـح َ َ ْ َ عـن ابـن سـفينة،َ َ ِ َ ِ ْ ْ َ عـن أم سـلمة أهنـا ،َ َّ َ َ َِّ َُ َ ْ َ
ْقالت َ َ سمعت رسول ا:َ ُ َ َُ ْ َّ صىل اهللاِِ َ عليه وسهللاَُ َ ِْ َ ُلم يقولَ ُ ََّ ُما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمـره اهللاُ  ":َ َ ُ ُ َْ َ َ َ ُ ْ ُ ََ ُ ُ ٌَ ِ ِ ِ ُِ ٍ

ُإنا هللاَِِّ وإنا إليه راجعون الله َ ُ َِ َ ِْ َ ِ ِ َِّ َرين يف مصيبتي وأخلف يل خريا منها إال أخلـف اهللاُ لـه خـريا منهـاِجآَّم َّ َْ َ ْ ْ َ ِْ ِ ِ ِ ًِ ًْ ْ ُ ُْ َ ََ َ َِ َْ ََّ ِ ِ ِ" 
ْقالت َ َ فلام م:َ َّ َ ُات أبو سلمة قلتَ َْ ُ َ ََ َ ُ َ أي املسلمني خري من أيب سلمة:َ َ َُْ َ ْ ِْ َ َْ ُِّ ٌِ َ َ ِ أول بيت هاجر إىل رسول ا،ِ ُ َ ََ ِ َ ْ َ ََّ ٍ ُ َّ صىل هللاَِ َ

َ عليـه وســلمهللاُا ََّ ََ ِْ َ ثــم إين قلتهــا،َ ُ ْ ُ ُِّ ِ َ فــأخلف ا؛َّ َ َْ َ يل رسـول اهللاَُ ُ َ َّ صــىل اهللاِِ َ عليــه وســلمهللاَُ ََّ ََ ِْ ْ قالــت،َ َ ْ أر:َ َّســل إيل َ ََ ِ َ
ُرسـول ا ُ َّ صــىل اهللاَِ َ عليــه وسـلم حاطــبهللاَُ َ َ ِْ َِ ََّ َ َبــن أيب ب َ ِ ْلتعـة خيطَ َ َ َْ ُبنــي لــهَ َُ ُ فقلـت،ِ ْ ُ ِ إن يل:َ َّ ٌبنتــا وأنــا غيــور ِ ُ ََ َ ًَ، 

َفقال َ َأما ابنتها فندعو اهللاَ أن يغنيها عنها وأدعو اهللاَ أن يذهب بالغري":َ ْ َ َ ُ ََّ ْْ ِ َ َ ُ ْ َ َ ُ ْْ ْ َْ َ َ ََ َ َْ ْ َ ُ َِ  .ِ"ةَ
  :تخريج الحديث

بـن جعفـر بـه بمثلـه بـدون   عـن إسـامعيل،بن أسامة  من طريق أيب أسامة محاد)٣(خرجه مسلمأ
  . بلتعة أيببن زيادة إرسال حاطب
بن سعيد به، بمثـل حـديث أيب أسـامة،  بن نمري، عن سعد  من طريق عبد اهللا)٤(وأخرجه مسلم

ْ قالت":وزاد َ َ فلام تويف أبو س:َ َ َُّ َُ ِّ ُ َ ُلمة قلتَ ْ ُ َ ِ مـن خـري مـن أيب سـلمة صـاحب رسـول ا:ََ ُ َ َ َ ْ َِ ِِ َِ ْ َْ َ َ ٌ َّ صـىل اهللاَِ ِ عليـه هللاَُ ْ َ َ
َوسلم، ثم عزم ا َّ َ ََ َ ُ َّ ْ يل فقلتها قالتهللاَُ َ َ ْ ُ ََ ُ َ فتزوجت رسول ا:ِ َُ َ ُ َْ َّ َّ صىل اهللاَِ َ عليه وسلمهللاَُ ََّ ََ ِْ َ" 

                                                                                       
 .١/٢٥النهاية يف غريب احلديث واألثر البن األثري   )١(
 .٩١٨ ما يقال عند املصيبة رقم ٢سلم كتاب اجلنائز باب صحيح م  )٢(
 .٩١٨ ما يقال عند املصيبة رقم ٢صحيح مسلم كتاب اجلنائز باب   )٣(
 .٩١٨ ما يقال عند املصيبة رقم ٢صحيح مسلم كتاب اجلنائز باب   )٤(



 - ٢٨٦ -

 ،بـن سـلمة  عـن محـاد،بن عاصـم  من طريق عمرو)١( ، أخرجه الرتمذي آخر شاهدوللحديث
ّ عـن أمـه أم سـلمة،بن أيب سـلمة  عن عمر،عن ثابت البناين َّ عـن أيب سـلمة أن رسـول اهللاِ صـىل اهللاُ ،ّ َ َ َّ َ َُ َ َ ََ َِ
َعليه وسلم قال َ َّ ََ َ َ ِْ َّإذا أصاب أحدكم مصيبة فليقل إنـا هللاَِِّ وإنـا إليـه راجعـون اللهـم":َ َ ْ َ ُ ُْ َ ُ َ َ َ َ َِ ِ َِ ْ ُ ْ ٌ َِ ِ ِ َِّ َّ َ ُ َ َ ُ عنـدك احتـسبت َ َ َ ْْ َْ َ ِ

ًمصيبتي فأجرين فيها وأبدلني منها خريا ْ ْ َُ َْ َِ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ َ ُ ََ ِ ْ ِّ فلام احترض أبو سلمة قال اللهم اخلف يف أهـيل خـريا منـي "َ ِْ ِ ًِ َْ َّ َ َ ََّ ْْ َ َِ ُ َ َ َ َ َ َُ ُ ُْ
َفلام قبض قالت أم سلمة إنا هللاَِِّ وإنا إليه راجعون عند َّ َّْ ِ َِ َ َ َ َ َ ُ َ َُ ْ َِ َ َ َ ُّ َِّ ِ ِ ُ ْ َ َ اهللاِ احتـسبت مـصيبتي فـأجرين فيهـاِ ُ َ ْ ِْ ِِ ْ ُ َْ َ ِ ُ  وإسـناده "َ

 .صحيح
  :دراسة رجال اإلسناد

بـن سـعيد وعبـد  بـن عمـرو األنـصاري املـدين، أخـو حييـى وهو ابـن قـيس: بن سعيد  سعد-
 . هـ١٤١، ت )٢(بن سعيد ربه

ابــن حبــان يف  ، وذكــره )٥( ، وابــن عــامر)٤(،  والعجـيل" قليــل احلــديث": وزاد)٣(وثقـه ابــن ســعد
  ."كان خيطئ، مل يفحش خطأه فلذلك سلكناه مسلك العدول ": وزاد)٦(الثقات

 .ليس بالقوى : )٨(صالح، و قال النسائي: يف رواية )٧(وقال ابن معني 
ٍّ مـؤد يبن سعيد األنصار سعد: سمعت أبى يقول  : )٩(بن أبى حاتم و قال عبد الرمحن َ يعنـى -ُ

 .سمع ـأنه كان ال حيفظ و يؤدى ما 
أي : ُاختلـف يف ضـبط هـذه اللفظـة، فمـنهم مـن خيففهـا: )١٠(بن القطان الفـايس قال أبو احلسن

 .أي حسن األداء: ِّهالك، و منهم من يشددها
 

                                                                                       
 .  ٣٥١١ رقم ٨٤سنن الرتمذي ك الدعوات باب   )١(
معرفة علـوم . لثالثني من علوم احلديث وهو معرفة األخوة واألخواتذكرهم احلاكم يف النوع السادس وا  )٢(

 .٤٥٣احلديث للحاكم ص 
 .١/٣٣٩) القسم املتمم لتابعي أهل املدينة ومن بعدهم( الطبقات الكربى البن سعد   )٣(
 .١٧٩ الثقات للعجيل ص تاريخ  )٤(
 .٣/٤٧٠هتذيب التهذيب البن حجر   )٥(
 .٤/٢٩٨، ٦/٣٧٦الثقات البن حبان   )٦(
 .٤/٨٤اجلرح والتعديل البن أيب حاتم   )٧(
 .٣/٣٥٢ ، الكامل يف ضعفاء الرجال البن عدي ٢٨٣ رقم ٥٣الضعفاء واملرتوكني للنسائي ص   )٨(
 .٤/٨٤اجلرح و التعديل البن أيب حاتم   )٩(
 .٣/٣٤بيان الوهم واإلهيام يف كتاب األحكام البن القطان الفايس   )١٠(
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ًله أحاديث صاحلة تقرب من االستقامة، وال أرى بحديثـه بأسـا بمقـدار مـا : )١(و قال ابن عدى
 .يرويه

 .صدوق يسء احلفظ: )٣(صدوق، وقال ابن حجر: )٢(وقال الذهبي
 . يف رواية أخرى )٥(، وابن معني)٤(ومل يضعفه إال اإلمام أمحد

ّهو صدوق خيطئ يف حديثه، وهو حسن احلديث إن شاء اهللا وممن حـسن حديثـه : قال الباحث
 كان خيطىء، مل يفحش خطـأه فلـذلك سـلكناه مـسلك ":، يؤكده قول ابن حبان)٦(ابن القطان الفايس

ً فـإن داللـة لفظهـا جرحـا وتوثيقـا "ّمؤد"قول ابن عدي السابق، وأما معنى قوهلم  وكذلك "العدول ً
 باهلمز مع التشديد أي حسن األداء، ألن "ٍّ، والذي يظهر أن املراد هنا مؤد)٧(ختتلف باختالف ضبطها

ي ٍ بالتخفيف وبدون مهز معناها هالك، والراو"ُمود"ّكالم النقاد ال يدل عىل ضعفه الشديد، ولفظة 
ليس بشديد الضعف حتى ننزل هذا اللفظ بحقه، فالراجح األول، يؤكد هذا تفسري ابن أيب حاتم هلـا 

 ." يعنى أنه كان ال حيفظ و يؤدى ما سمع":بقوله
بـن  ُ، وهـو والـد بريـه)٨(بـن سـفينة مـوىل النبـي صـىل اهللا عليـه وسـلم وهو عمـر:  ابن سفينة-
 .بن سفينة، من الطبقة الثالثة عمر

 : )١١(صـدوق، وقـال أبـو حـاتم: )١٠(، وقال أبو زرعـة"ُخيطئ": وزاد)٩(بن حبان يف الثقاتذكره ا
 .إسناده جمهول: )١٢(شيخ، وقال البخاري

                                                                                       
 .٣/٣٥٣لرجال البن عدي الكامل يف ضعفاء ا  )١(
 .١/٤٢٨الكاشف للذهبي   )٢(
 .١٨١تقريب التهذيب البن حجر ص   )٣(
 .٣/٣٥٢، الكامل يف ضعفاء الرجال البن عدي ٤/٨٤اجلرح والتعديل البن أيب حاتم   )٤(
 .١٠/٢٦٤هتذيب الكامل للمزي   )٥(
 .٣/٣٤بيان الوهم واإلهيام يف كتاب األحكام البن القطان الفايس   )٦(
 .١٥٤، ص ٥٩ضوابط اجلرح و التعديل للشيخ عبد العزيز بن عبد اللطيف ص : انظر لألمهية  )٧(
 الفخر املتـوايل فـيمن انتـسب إىل النبـي "انظر لألمهية يف ترمجة سفينة موىل النبي صىل اهللا عليه وسلم كتاب  )٨(

-٣٧ور حـسن سـلامن ص  للسخاوي، وما علق عليه حمققـه مـشه"صىل اهللا عليه وسلم من اخلدم واملوايل
 .ٌ فإنه مهم ونفيس٦٤ رقم ٣٩

 .٥/١٤٩الثقات البن حبان   )٩(
 .٦/١١٣اجلرح و التعديل البن أيب حاتم   )١٠(
 .٦/١١٣اجلرح و التعديل البن أيب حاتم   )١١(
 .٦/١٦٠التاريخ الكبري للبخاري   )١٢(
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 .)١( وذكره العقييل يف الضعفاء
 .له أحاديث أفراد ال تروى إال من طريق بريه عن أبيه : )٢(بن عدىاو قال 

 .صدوق: )٣(وقال ابن حجر
بـن  ُ بـل جمهـول، تفـرد بالروايـة عنـه ابنـه بريـه":يب األرنؤوط بقـوهلاموتعقبه بشار عواد وشع

شـيخ، ووثقـه العجـيل، وذكـره ابـن : صدوق، وقال أبو حـاتم:  وقال أبو زرعة-وهو ضعيف-عمر
بـن سـفينة  بن عمر إبراهيم: إسناده جمهول، وقال الدارقطني: حبان يف الثقات، ولكن قال البخاري

له أحاديث أفـراد ال : ُبو معرش الرباء، ال يعرف أبوه إال به، وقال ابن عديُبريه، حدث عنه أ: يقال له
ُتروى إال من طريق بريه عن أبيه، قلنا فأحاديثه كلها ضعيفة، ولـيس لعمـر يف الكتـب الـستة سـوى : ُ

غريـب ال نعرفـه إال مـن هـذا : وقـال) ١٨٢٨(، والرتمـذي)٣٧٩٧(حديث واحد أخرجه أبـو داود
 .)٤("الوجه

هــو صــدوق كــام قــال احلــافظ ابــن حجــر، وأمــا تعقيــب بــشار عــواد وشــعيب : احــثقــال الب
 :األرنؤوط فليس بسديد وفيه مغالطات

ُ تفرد بالرواية عنه ابنه بريه"قوهلام: ًأوال  وهـذا غـري صـحيح، وقـد "-وهـو ضـعيف-بن عمر  ّ
 . وهو ثقة عنهبن أفلح املدين بن كثري بينت رواية مسلم يف حديثنا رواية عمر

 عىل جهالته، وهذه جمازفـة، وبـالرجوع لـنص " إسناده جمهول"استدالهلام بقول البخاري: ًياثان
بن سفينة موىل النبـي صـىل  بن عمر هُبري ":بن عمر ُالبخاري نجد قول البخاري بتاممه يف ترمجة بريه

 ترمجـة  ، وقـال يف موضـع آخـر يف)٥("بن أيب فـديك إسـناده جمهـول  اهللا عليه وسلم عن أبيه سمع منه
 إسـناده هبن سفينة موىل النبي صىل اهللا عليه وسلم عن أبيه، روى عنه ابنه بريـ  عمر":بن سفينة عمر

يف إسـناده ": ، وقال يف موضـع آخـر يف حـديث رواه بريـه عـن أبيـه عمـر عـن جـده سـفينة)٦("جمهول

                                                                                       
 .٣/٩١١الضعفاء الكبري للعقييل   )١(
 .٥/٥٤دي الكامل يف ضعفاء الرجال البن ع  )٢(
 .٣٦٨تقريب التهذيب البن حجر ص   )٣(
 .٣/٧٤حترير تقريب التهذيب لبشار عواد وشعيب األرنؤوط  )٤(
 .٢/١٤٩التاريخ الكبري للبخاري   )٥(
 .٦/١٦٠التاريخ الكبري للبخاري   )٦(
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ّككل، وليس فيـه ، وبالتأمل يف هذه الثالثة مواضع نجد أن كالم البخاري منصب عىل السند )١("نظر
بـنص البخـاري عـىل جهالتـه، والـذي  بن سفينة بعينه، فمن أيـن أتيـا املعلقـان نص عىل جهالة عمر

مـراد البخـاري باجلهالـة هـي يف حـق ابنـه بريـه  أن ُيغلب عىل الظن تعصيب اجلناية بابنه بريه أوىل، و
 .ّتور، فتأملمس: )٢(ّأحق ألنه جممع عىل ضعفه ومنهم من جهله فقال احلافظ ابن حجر

ُله أحاديث أفراد ال تروى إال من طريق بريه عـن أبيـه": استدالهلام بقول ابن عدي: ًثالثا عـىل  "ُ
ُبن سفينة أحاديث تروى مـن طريـق غـري  أن أحاديثه كلها ضعيفة، وهذا حكم غري دقيق ، فإن لعمر

 .ابنه كام يف حديثنا هذا
ستة ســـوى حـــديث واحـــد أخرجـــه أبـــو  لـــيس لعمـــر يف الكتـــب الـــ":قـــوهلام بأنـــه : ًرابعـــا

ً ليس صحيحا بـل لـه "غريب ال نعرفه إال من هذا الوجه: وقال) ١٨٢٨(، والرتمذي)٣٧٩٧(داود
ًولكن ابن سفينة وقع يف روايـة مـسلم مـبهام فكيـف عرفنـا أنـه : غريه وهو حديثنا هذا، فإن قال قائل

 : واجلواب)٣(عمر، مع أن لسفينة ثالثة أبناء عمر وعبد الرمحن وإبراهيم
سـألت أبـا :ذكر الاللكائي عن أيب نرص الكالباذي أنه قال ":)٤(ما ذكره ابن حجر رمحه اهللا فقال

 "بن سفينة بن كثري فقال هو عمر عبد اهللا ابن منده عن ابن سفينة الذي روى عنه عمر
وايــة ٍ جهالــة العـني فهــذا منتـف بروايــة ابنـه و ر" جمهـول":وعليـه فـإن كــان مرادمهـا يف قــوهلام

ِصـدوق، ومـن علـم : بن أفلح عنه، وإن كانا يقصدان جهالة احلال فإن أبـا زرعـة قـال بن كثري عمر َ
 .حجة عىل من مل يعلم

 . باقي رجال اإلسناد ثقات-
 

*****  ***** 
 
 
 

                                                                                       
قال ابن عدي ، وهذه العبارة قد أكثر منها البخاري يف تارخيه الكبري، وقد ٤/٢٠٩التاريخ الكبري للبخاري   )١(

يريـد أنـه مل يـسمع مـن مثـل ابـن :  قـال"يف إسـناده نظـر":عند قول البخاري يف أوس بـن عبـد اهللا الربعـي 
 .١/٤٠١ الكامل يف ضعفاء الرجال له "مسعود، وعائشة وغريمها ال ألنه ضعيف عنده

 .٤٧ التهذيب البن حجر ص تقريب  )٢(
 .١٢/٣٢٢ البن حجر ، هتذيب التهذيب٤٤٦/ ٣٤هتذيب الكامل للمزي   )٣(
 .١٢/٣٢٢هتذيب التهذيب البن حجر   )٤(
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 :قال ابن األثري رمحه اهللا
ُويف حديث دية الرتقوة) س(" ٌإذا كرست بعريان، فإن كان فيها أجر فأربعة ":ّ ُ ُ َ ِ ِأبعرةُ ُ األجـور"ْ ُ :

ٌمصدر أجرت يده تـؤجر أجـرا وأجـورا إذا جـربت عـىل عقـدة وغـري اسـتواء فبقـي هلـا خـروج عـن  َ َ ُ ُ ِْ ِ ٍَ ْ ً ًْ َ َ َُ ُ ُُ ْ ِْ ِ
ْهيئتها َ")١(. 

  )٦٥(الحديث رقم 
 .مل أعثر عىل ختريج له: قال الباحث

 
*****  ***** 

 
 قال ابن األثري رمحه اهللا 

َمن بات ع":ويف احلديث) هـ(" َ ْ ِّىل إجار فقد برئت منـه الذمـةَ ْ َ ِ َ ُاإلجـار  "َّ :  بالكـرس والتـشديد-َّ
ّالسطح الذي ليس حواليه ما يرد الساقط عنه َ ْ َ َ ُُ ََّ ْ")٢(. 

  )٦٦(الحديث رقم 
 : رمحه اهللا)٣(قال اإلمام أمحد 

ُحدثنا أزهر َ ْ َ َ َ َّ َّحدثنا هشام يعني الدستوائي،  )٤(َ ْ ٌِ َِ ْ َ َُ َّ ََّ ِ َ َ عن أيب عمر،َ ْ ِ ِ َ ْ ِّان اجلوينَ ِ ْ َ ْ َ قال،َ َ كنا بفـارس وعلينـا :َ َّْ َ ََ ََ ِ ِ ُ
ُأمري يقال له َُ ُ َ ٌ ِ ُ زهري:َ ْ َ ِبن عبد ا ُ ْ َ فقالهللاَِ َ َحدثني رجل أن نبي اهللاِ صىل اهللاُ عليه وسلم قال ":َ َ َّ َ َّ ٌ ََ َ َّ ََ ْ َ ُ َِ َِ َّ ِ َ َ مـن بـات ":ََّ َ ْ َ

ٌفوق إجار أو فوق بيت ليس حوله يشء ْ َ َ َ َ َُ ْ َ َ َ ْ ْ َّ ْْ ٍْ َ ََ ٍ ُ يرد رجله فقد برئت منـه الذمـةِ َ ََّ ُ َِّ ُ َ ُ ْ ُّْ ْ َ ِْ ِ َ َ ومـن ركـب البحـر بعـد مـا ،ِ َ َ ََ ْ َ ْ َ َ ْ َْ ِ
ُيرتج فقد برئت منه الذمة ََّ ْ َِّ ُ َ ُّْ ْ َ ْ َِ ِ َ". 

  :تخريج الحديث
ُ من طريق هشام الدستوائي به بمثله)٥(أخرجه البيهقي َّ. 

                                                                                       
 .١/٢٥النهاية يف غريب احلديث واألثر البن األثري   )١(
 .١/٢٥النهاية يف غريب احلديث واألثر البن األثري   )٢(
 .٥/٧٩مسند أمحد   )٣(
 .هو ابن القاسم الراسبي  )٤(
 .٤/١٧٩شعب اإليامن للبيهقي   )٥(
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ٍحممـد بـن ثابـت من طريق )١(وأخرجه اإلمام أمحد ِ  مـن )٣(، والبخـاري)٢( يزيـد العطـار وأبـان بـنَ
 عـن )حممد بن ثابت، وأبان بن يزيد العطـار، واحلـارث بـن عبيـد( طريق احلارث بن عبيد، ثالثتهم 

َأيب عمران اجلوين َ ْ  . به بلفظ قريب منهِ
ّ عن عباد بن عباد، والبيهقي)٤(وأخرجه سعيد بن منصور ََّ  من طريق محاد بن سلمة و محاد بـن )٥(َ

 عن أيب عمـران اجلـوين عـن زهـري بـن )عباد بن عباد، ومحاد بن سلمة، ومحاد بن زيد( تهم زيد، ثالث
 . عبد اهللا عن النبي صىل اهللا عليه وسلم، بإسقاط الواسطة بني زهري وبني النبي صىل اهللا عليه وسلم

 سـمعت ، عـن أيب عمـران: حدثنا شعبة قـال،عن إبراهيم بن خمتار:)٦(ًوأخرجه البخاري تعليقا
 ." عن النبي صىل اهللا عليه وسلم،حممد بن زهري بن أيب جبل

ْحممد بن زهـري شـاذ، التفـاق احلامديـ: وقول شعبة":قال ابن حجر رمحه اهللا ن وهـشام عـىل أنـه ٌّ
 .)٧("زهري بن عبد اهللا واهللا أعلم

  :دراسة رجال اإلسناد
ّ القاسم الراسبي ، أبو بكر البرصي، من الطبقة التهو ابن:  أزهر-  .اسعةّ

 وقـال ،" كان خيطـئ": وقال)١٠( ،وذكره ابن حبان يف الثقات)٩( ،والنسائي)٨(بن حنبل وثقه أمحد
 شـيخ يكتـب حديثـه وال ":)١٢( ومل يطعن فيه إال أبـا حـاتم الـرازي حيـث قـالصدوق،: )١١(ابن حجر
 ."حيتج به

ّهو صدوق حيسن حديثه بل يرتقي بالشواهد واملتابعات : قال الباحث ُ. 

                                                                                       
 .٥/٧٩مسند أمحد   )١(
 .٥/٢٧١مسند أمحد   )٢(
 .١١٩٤األدب املفرد للبخاري رقم   )٣(
  .١٨٦-٢/١٨٥سعيد بن منصور سنن   )٤(
 .٤/١٧٨شعب اإليامن للبيهقي   )٥(
 .٣/٤٢٦التاريخ الكبري للبخاري   )٦(
 .٢/٥٦٣اإلصابة يف متييز الصحابة البن حجر   )٧(
 .٢/٣١٤اجلرح والتعديل البن أيب حاتم   )٨(
 .٢/٣٢٩للمزي هتذيب الكامل   )٩(
 .٨/١٣١الثقات البن حبان   )١٠(
 .٥٣ص تقريب التهذيب البن حجر   )١١(
 .٢/٣١٤اجلرح والتعديل البن أيب حاتم   )١٢(
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ّعمران اجلوين أبو  - ِ ْ  هــ ١٢٨ّبن حبيب األزدي و يقال الكندي البـرصى ت  وهو عبد امللك: َ
، " ثقـة ، و لـه أحاديـث": وقـال)٢( ، و ذكره ابن حبـان يف الثقـات)١(بن معني وثقه حييى، وقيل بعدها

 .)٤(، وابن حجر)٣(ووثقه الذهبي
حديثـه عـن : )٧( و قـال ابـن معـنيليس بـه بـأس ، : )٦(صالح، و قال النسائي : )٥(و قال أبو حاتم

 .مرسل "ّفوق إجار "بن عبد اهللا  زهري
 .الراوي ثقة : قال الباحث

، يـروي عـن رجـل عـن  الشنوي، من أزد شنوءةهو ابن أيب جبل البرصي:  زهري بن عبد اهللا -
ّ، ومل يرو عنه إال أبا عمران اجلوين، خمتلف يف صح وأنس بن مالكالنبي صىل اهللا عليه وسلم  :بتهْ
ٍ وابن زبر،)١٠(ّ وابن عبد الرب،)٩(، وأبو نعيم)٨(البغوي: فممن أثبت صحبته ْ  .)١٢(ّ، والعسكري)١١(َ

 بأنه تابعي حيث حكموا عىل روايته عن النبـي صـىل اهللا عليـه )١٤( حاتموأبو )١٣(وجزم ابن معني
أظنـه : )١٦(دينابـن نـارص الـو قـال  مـن ثقـات التـابعني، )١٥(وذكره ابن حبان يف الثقاتوسلم مرسلة، 

ُّ، وذكـره يف القـسم الرابـع مـن كتابـه الـذين عـدوا يف الـصحابة هو تابعي: )١٧(وقال ابن حجر ًمرسال، ُ
                                                                                       

 .٥/٣٤٦اجلرح والتعديل البن أيب حاتم   )١(
 .٥/١١٧الثقات البن حبان   )٢(
 .١/٦٦٤الكاشف للذهبي   )٣(
 .٣١٥تقريب التهذيب البن حجر ص   )٤(
 .٥/٣٤٦ديل البن أيب حاتم اجلرح والتع  )٥(
 .١٨/٢٩٩هتذيب الكامل للمزي   )٦(
، حتفـة التحـصيل للعراقـي ١٣٢، املراسـيل البـن أيب حـاتم ٤/١٢٧ - روايـة الـدوري–تاريخ ابـن معـني   )٧(

 .٢١١ص
 .٣/٥٠١تكملة اإلكامل البن نقطة   )٨(
 .٣/٥٠١تكملة اإلكامل البن نقطة   )٩(
 .٢/٥١٩االستيعاب البن عبد الرب   )١٠(
 .٣/٣٤٦هتذيب التهذيب البن حجر   )١١(
 .٣/٣٤٦هتذيب التهذيب البن حجر   )١٢(
 .١/١٣٢املراسيل البن أيب حاتم   )١٣(
 .١١٣، وحتفة التحصيل للعراقي ص ١٧٧جامع التحصيل للعراقي ص   )١٤(
 .٤/٢٦٤الثقات البن حبان   )١٥(
 .٥/٢٩٢توضيح املشتبه للذهبي   )١٦(
 .٢/٦٥٣بن حجر اإلصابة يف متييز الصحابة ال  )١٧(
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 مـع أنـه ذكـره يف ، حديثـه مرسـل:بـن أيب حـاتم يف املراسـيلا قـال ":، ثم قال ابن حجـرًخطأ وومها،
 ." فاقتىض ذلك أنه صحايب)٢(ْنيِّ بني صحابي)١(اجلرح والتعديل

 .ُال يعرف: )٣(بجهالته فقاللذهبي اوحكم 
ّهو تابعي جمهول، ومل يذكره يف الثقات إال ابن حبان رمحه اهللا، وأما حجة مـا قـال : قال الباحث

بصحبته فإهنم اعتمدوا عىل رواية أيب عمران اجلوين عن زهري بـن عبـد اهللا عـن النبـي صـىل اهللا عليـه 
عبد اهللا وبني النبي صىل اهللا عليه وسـلم ، وهـو مـا ، والصحيح إثبات الواسطة بني زهري بن )٤(وسلم

 .أكدته رواية هشام الدستوائي واهللا تعاىل أعلم
  :الحكم على الحديث

 .)٥(ّإسناده ضعيف جلهالة زهري بن عبد اهللا، وأما جهالة الصحايب فال ترض ألهنم عدول
 :ولشطر احلديث األول شواهد منها 

ّمر بن جابر عن وعلة بن عبد الرمحن بن وثاب، عـن عبـد  من طريق ع)٦(ما أخرجه أبو داود. ١ َ
ٍ من بات عىل ظهر بيـت ":ّقال رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم: الرمحن بن عيل بن شيبان عن أبيه قال
  "ِليس له حجار فقد برئت منه الذمة

دونـه مـن و هذا إسناد ال بأس به يف الشواهد، عبد الـرمحن بـن عـيل ثقـة، و مـن : )٧(قال األلباين
 .املقبولني عند احلافظ ابن حجر

 

                                                                                       
 .٣/٥٨٥اجلرح والتعديل البن أيب حاتم   )١(
ــرصي، وزهــري بــن عــثامن الثقفــي األعــور، ذكــرهم مجيعــا ابــن أيب حــاتم بعــد : ومهــا  )٢( ًزهــري بــن عمــرو الب

-٣/٥٨٥اتم حـ انظر اجلرح و التعـديل البـن أيب ."ُباب تسمية من روي عنه العلم ممن اسمه زهري":قوله
٥٨٦. 

 .٣/١٢٢دال للذهبي ميزان االعت  )٣(
 .كام سبق يف التخريج قبل قليل  )٤(
 ال فرق بني أن يسمي التابعي الصاحب الـذي حدثـه، أو ال يـسميه يف وجـوب ":قال ابن عبد الرب رمحه اهللا  )٥(

العمل بحديثه، ألن الصحابة كلهم عدول مرضيون ثقات أثبات، وهـو أمـر جمتمـع عليـه عنـد اهـل العلـم 
 . ٢٢/٤٧البن عبد الرب التمهيد . "باحلديث 

 .٥٠٤١ّ يف النوم عىل سطح غري حمجر رقم ١٠٤سنن أيب داود ك األدب باب   )٦(
 .٨٢٨ رقم ٢/٥٠٠السلسلة الصحيحة لأللباين   )٧(
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 من طريق عبد اهللا بن وهب، عن عبد اجلبار بـن عمـر، عـن حممـد بـن )١(ما أخرجه الرتمذي. ٢
ُ صىل اهللا عليه وسلم أن ينام الرجـل عـىل هللاِهنى رسول ا": املنكدر، عن جابر ريض اهللا عليه عنه قال ُْ ََّ َ َ َ

ٍسطح ليس بمحجور عليه ُ ْ َ َِ ٍ ْ". 
هذا حديث غريب ال نعرفه من حديث حممـد بـن املنكـدر عـن جـابر :  أبو عيسى الرتمذي قال

ّإال من هذا الوجه، وعبد اجلبار بن عمر األييل يضعف ُ. 
 .)٢(وإسناده ضعيف فإن عبد اجلبار بن عمر ضعيف: قال الباحث

 وممـن صـححه مـن العلـامءواخلالصة أن الـشطر األول مـن احلـديث حـسن لغـريه بالـشواهد، 
 . رمحه اهللا)٣(األلباين 

 
*****  ***** 

 
 :قال ابن األثري رمحه اهللا

َبن مسلمة ومنه حديث حممد" ْ ٍفإذا جارية من األنصار عىل إجار هلم":َ ِ َِّ َْ ٌ ُ، واإلنجار بـالنون لغـة "َ َ ْ
َفيه، واجلمع األجاجري واألناجري َ")٤(. 

   )٦٧( الحديث رقم 
 :اهللا رمحه )٥(قال اإلمام أبو داود الطياليس

رأيـت حممـد بـن :  قـال)٧(عـن حممـد بـن سـهل عـن أبيـه،  )٦( عن احلجـاج،حدثنا محاد بن سلمة
ار ينظر إليها فقلت له أتفعل هذا وأنت من أصـحاب النبـي صـىل اهللا ّمسلمة يطالع امرأة من فوق إج

قلـب إذا ألقـى اهللا عـز وجـل يف  ": فقال إين سمعت النبي صىل اهللا عليـه وسـلم يقـول!؟عليه وسلم
  ".ن ينظر إليهاأ فال بأس ،ة امرأةَبْطِأحدكم خ

  

                                                                                       
 .٢٨٥٤ ما جاء يف الفصاحة والبيان رقم ٧٢سنن الرتمذي ك األدب باب   )١(
 .٣٣٢تقريب التهذيب البن حجر ص   )٢(
 ٨٢٨ رقم ٥٠٠/ ٢ السلسلة الصحيحة  )٣(
 .١/٢٦النهاية يف غريب احلديث واألثر البن األثري   )٤(
 .١٢٨٢ رقم ٥٠٨-٢/٥٠٧ الطياليس  أيب داودمسند  )٥(
 .هو احلجاج بن أرطأة  )٦(
 .هو سهل بن أيب حثمة  )٧(
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  :تخريج الحديث
 بـدل "جدار": عن محاد بن سلمة به بمثله، وفيه، من طريق سليامن بن حرب)١(أخرجه الطرباين

 قـد اختلـف الـرواة عـن ، وخـالف النـاس فيـه،كذا رواه محاد بن سـلمة ":، ثم قال الطرباين "إجار"
 والصواب عندي واهللا أعلم ما رواه حفص بن غيـاث ويزيـد بـن ،احلديثاحلجاج بن أرطاة يف هذا 

 عن حممـد بـن ، عن عمه سهل بن أيب حثمة، عن حممد بن سليامن بن أيب حثمة، عن احلجاج،هارون
 ."مسلمة
 

  :دراسة رجال اإلسناد
 . هـ١٤٥ ت  القايضة الكويفأبن ثور أبو أرطهو ابن أرطأة :  احلجاج-

ة ، أأرطـ احلجـاج بـن: مـن تـأتون ؟ قلنـا : ا ًقال لنا سفيان الثورى يوم: )٢(قال حفص بن غياث
كان حجـاج بـن : )٣(و قال محاد بن زيد، عليكم به فإنه ما بقى أحد أعرف بام خيرج من رأسه منه: قال

 .صالح احلديث: )٤(، وقال ابن معنيأرطاة أقهر عندنا حلديثه من سفيان الثورى
ديث إال أنه كان صاحب إرسال ، و كان يرسـل عـن حييـى بـن أبـى احل  جائز": )٥(وقال العجىل
و  ا ، و يرسل عن مكحول و مل يسمع منه ، فإنام يعيب الناس منه التدليس ،ًمنه شيئ كثري ، و مل يسمع

  "روى نحوا من ست مئة حديث 
: )٨(، وقـال مـرةلـيس بـالقوى : )٧(و قـال النـسائى،  "ا ىف احلديثًكان ضعيف": )٦(وقال ابن سعد

 .ُضعيف وال حيتج بحديثه
 بعـض أخطـأ يف إنام عاب الناس عليه تدليسه عن الزهـرى و غـريه، و ربـام": )٩(بن عدىاوقال 

  ."الروايات، فأما أن يتعمد الكذب فال ، و هو ممن يكتب حديثه

                                                                                       
 .١٩/٢٢٦املعجم الكبري للطرباين   )١(
 .٥/٤٢٣هتذيب الكامل للمزي   )٢(
 .٥/٤٢٣هتذيب الكامل للمزي   )٣(
 .٢١٣ رقم ٧٦من كالم أيب زكريا حييى بن معني يف الرجال ص   )٤(
 .١٠٧ص  الثقات للعجيل تاريخ  )٥(
 .٥/٤٢٣هتذيب الكامل للمزي   )٦(
 .٢/٢٢٣ضعفاء الرجال البن عدي الكامل يف   )٧(
 .٤٩٨٣ تعليق يد السارق يف عنقه رقم ١٨سنن النسائي ك قطع السارق باب   )٨(
 .٢/٢٢٥لرجال البن عدي ضعفاء االكامل يف   )٩(
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  حديثـه اضـطراب كثـري ، و هـو صـدوق ، و كـان احلديث ، يفيواه: )١(وقال يعقوب بن شيبة
 .اء أحد الفقه

ال : )٤(وقال الدارقطني، ال حيتج به : )٣(، وقال مرةليس بالقوى عندهم : )٢(وقال أبو أمحد احلاكم
تركه ابن املبارك ، و ابن مهدى ، و حييى القطـان ، و حييـى بـن معـني ، و : )٥(و قال ابن حبان، حيتج به

 .أمحد بن حنبل 
 ولتدليسه ولنقص قليل يف حفظه ومل ه في)٧(بأوم فيه لِّلُكُ ت، كان من بحور العلم:)٦(وقال الذهبي

  .يرتك
 .صدوق كثري اخلطأ والتدليس: )٨(وقال ابن حجر

كان احلجاج يدلس ، و كان حيدثنا احلديث عن عمـرو بـن شـعيب  : )٩(وقال عبد اهللا بن املبارك
 .مما حيدثه العرزمى ، و العرزمى مرتوك ال نقر به 

 حممـد  ، يـدلس عـنيصدوق ، ليس بالقو: )١٠(يى بن معني خيثمة ، عن حيوقال أبو بكر بن أيب
 .ضعيف: )١١(، وقال مرة ، عن عمرو بن شعيب يبن عبيد اهللا العرزم
ال : كـان حجـاج بـن أرطـأة يقـول: )١٢( يقـول-يعنـي ابـن حنبـل–سـمعت أمحـد : وقال الوراق

 .نعم: كان يدلس؟ قال: من ذكره، قيل له: ّتقولوا من حدثك وال من أخربك، قولوا
 
 

                                                                                       
 .٥/٤٢٣هتذيب الكامل للمزي   )١(
 .٢/١٩٨هتذيب التهذيب البن حجر   )٢(
 .٢/١٩٨هتذيب التهذيب البن حجر   )٣(
 .٢/١٩٨هتذيب التهذيب البن حجر   )٤(
 .١/٢٢٥املجروحني البن حبان   )٥(
 .٦٩ / ٧ للذهبي سري أعالم النبالء  )٦(
 .١/٩١البن األثري   واألثر  يف غريب احلديثالنهاية. الكرب والتعظيم: البأو  )٧(
 .١٠٦تقريب التهذيب البن حجر ص   )٨(
 .٢/٢٢٤ضعفاء الرجال البن عدي الكامل يف   )٩(
 .٢/١٩٨  ، هتذيب التهذيب البن حجر ٣/١٥٦اجلرح والتعديل البن أيب حاتم   )١٠(
 .٢/٢٢٣ضعفاء الرجال البن عدي الكامل يف   )١١(
، وانظر سري أعالم النـبالء ٤/٨٤، بدائع الفوائد البن القيم ٢/٢٢٥رجال البن عدي ضعفاء الالكامل يف   )١٢(

 .٧/٧٣للذهبي 
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 .ًيرسل كثريا: )٢(، وقال مرةصدوق ، مدلس  : )١(وقال أبو زرعة
صـالح  حدثنا ، فهـو: صدوق ، يدلس عن الضعفاء يكتب حديثه ، فإذا قال : )٣(وقال أبو حاتم

 ، و ال مـن هـشام يالزهر  صدقه و حفظه إذا بني السامع ، ال حيتج بحديثه ، مل يسمع منال يرتاب يف
 .كرمة بن عروة ، و ال من عا

 .مضطرب احلديث لكثرة تدليسه  : )٤(وقال إسامعيل القايض
 .الغالب عىل حديثه اإلرسال ، و التدليس ، و تغيري األلفاظ : )٥(وقال حممد بن نرص

 . الفروع و األحكام ء احلفظ، ليس بحجة يفّا يسًا صدوقًكان مدلس: )٦(يو قال الساج
 .أخربنا و سمعت : قال ال أحتج به إال فيام : )٧(و قال ابن خزيمة

ا بنفـسه، و كـان شـعبة يثنـى عليـه، و ال أعلـم ًا، و كـان معجبـًا مدلسًكان حافظ: )٨(وقال البزار
 .أحدا مل يرو عنه ـ يعنى ممن لقيه ـ إال عبد اهللا بن إدريس 

ٌهو صدوق خيطئ و مشهور بالتدليس وبخاصة عن الضعفاء، وقد نعته مجـع مـن : قال الباحث
 .)١٠( من طبقات املدلسني)٩(ه، كام سبق قبل قليل، وقد ذكره ابن حجر يف املرتبة الرابعةأهل العلم ب

تركه ابن املبارك ، و ابن مهدي ، و حييى القطان ، و حييى بـن معـني ، و ":  وأما قول ابن حبان 
 نقـم هذا القول فيه جمازفـة ، و أكثـر مـا : )١٢(قرأت بخط الذهبي":)١١(، فقال ابن حجر"أمحد بن حنبل

                                                                                       
   .٣/١٥٦اجلرح والتعديل البن أيب حاتم   )١(
 .٥١٠الضعفاء وأجوبة الرازي عىل أسئلة الربذعي ص   )٢(
   .٣/١٥٦اجلرح والتعديل البن أيب حاتم   )٣(
 .٢/١٩٨هتذيب التهذيب البن حجر   )٤(
 .٢/١٩٨هتذيب التهذيب البن حجر   )٥(
 .٢/١٩٨هتذيب التهذيب البن حجر   )٦(
 .٢/١٩٨هتذيب التهذيب البن حجر   )٧(
 .٢/١٩٨هتذيب التهذيب البن حجر   )٨(
ال بـام رصحـوا فيـه بالـسامع إمن اتفق عىل أنه ال حيتج بـيشء مـن حـديثهم : ُيقصد هبا عند احلافظ ابن حجر  )٩(

 .١٤طبقات املدلسني البن حجر ص . لضعفاء واملجاهيل كبقية بن الوليدلكثرة تدليسهم عىل ا
 .١١٨ رقم ٤٩طبقات املدلسني البن حجر ص   )١٠(
 .٢/١٩٨هتذيب التهذيب البن حجر   )١١(
 ال يليـق بأهـل ٌيـهِ أكثـر مـا نقـم عليـه التـدليس، وفيـه ت" : ٢/١٩٩املوجود يف ميـزان االعتـدال للـذهبي و   )١٢(

 ."العلم
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ٍ، وقال الذهبي أيضا يف موضع آخر"عليه التدليس ، و كان فيه تيه ال يليق بأهل العلم   كـذا قـال ":)١(ً
ٍابن حبان، وهذا ليس بجيد  ."نعوذ باهللا تعاىل من التهور يف وزن العلامء.... ّ

ّهو ابن أيب حثمة األنصاري األويس، يروي عن أبيه وحميصة بـن مـسعود:  حممد بن سهل- ّّ)٢( ،
 . والوليد بن كثري و حجاج بن أرطأة وغريهم )٣(روى عنه ابن إسحاق
ــان يف )٥( وابــن أيب حــاتم)٤(ذكــره البخــاري ــذكرا فيــه جرحــا وال تعــديال، وذكــره ابــن حب ً ومل ي ً

 .)٦(الثقات
 .هو جمهول احلال: قال الباحث

حد الـصحابة ، أسهل بن أيب حثمة بن ساعدة بن عامر بن عدي األنصاري األويسهو :  أبيه-
 كان لسهل عند موت النبي صىل اهللا عليه وسلم سبع سـنني أو ثـامن سـنني وقـد حـدث :قيلالكرام، 

 . )٧(مات يف أول خالفة معاوية، ا عن زيد بن ثابت وحممد بن مسلمةًث أيضّ وحد،عنه بأحاديث
  :الحكم على الحديث

 :إسناده ضعيف وفيه علل
 .جهالة حال حممد بن سهل بن أيب حثمة -
 ، ومدار احلديث عليه، وكل الطرق عنه بالعنعنـة، ومل يقبـل العلـامء تدليس حجاج بن أرطأة -

 .ّمن حديثه إال ما رصح فيه بالسامع
 من طريـق )٩( و احلاكم)٨(ولكنه مل ينفرد به فقد تابعه حييى بن سعيد األنصاري، أخرجه الطرباين

 .د بن سليامن بن أيب حثمة به بنحوهإبراهيم بن رصمة عن حييى بن سعيد األنصاري عن حمم

                                                                                       
 .٧/٧٤عالم النبالء للذهبي سري أ  )١(
 .٣٦٥تعجيل املنفعة البن حجر ص   )٢(
 .٧/٣٩٨الثقات البن حبان   )٣(
 .١/١٠٧التاريخ الكبري للبخاري   )٤(
 .٣/٢اجلرح و التعديل البن أيب حاتم   )٥(
 .٧/٣٩٨الثقات البن حبان   )٦(
 .٣/١٩٥اإلصابة يف متييز الصحابة البن حجر   )٧(
 .١٩/٢٢٥اين املعجم الكبري للطرب  )٨(
 .٣/٤٩٢املستدرك للحاكم   )٩(
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ِوهذا سند ضعيف جدا ال يفرح به، وال يصلح للمتابعات ألن فيه إبراهيم بن رصمـة قـال ابـن  ُ ً
ث عـن ّحـد :)٢(عامـة حديثـه منكـر املـتن والـسند، وقـال: )١(كذاب خبيث، وقال ابن عدي: معني فيه

  .ه أحد عىل حديث منهاحييى بن سعيد األنصاري بنسخ ال حيدث هبا غريه وال يتابع
 :ةأاالختالف عىل حجاج بن أرط -

فقد رواه يف حديثنا محاد بن سلمة، عن حجاج بن أرطأة، عن حممد بـن سـهل، عـن أبيـه سـهل 
 .ابن أيب حثمة

ُوخالفه جمموعة من الرواة رووه عن حجاج بن أرطأة، عن حممد بن سليامن بن أيب حثمة، عـن  ْ َ َ
 :صحيح، منهمعمه سهل بن أيب حثمة، وهو ال

 .)٤( والطرباين)٣(يزيد بن هارون، كام عند اإلمام أمحد. ١
 .)٦( والطرباين)٥(حفص بن غياث ، كام عند ابن ماجه. ٢
َحممد بن جعفر امللقب بغندر ، كام عن اإلمام أمحد. ٣ ْ ُ)٧(. 
 . )٨(حييى بن زكريا بن أيب زائدة ، كام عند اإلمام أمحد. ٤
ّعباد بن العوام. ٥  .)٩( عند اإلمام أمحدكام. ّ

 عـن ،والصواب عندي واهللا أعلم ما رواه حفص بن غياث ويزيـد بـن هـارون" :قال الطرباين
   عن حممد بن مسلمة، عن عمه سهل بن أيب حثمة، عن حممد بن سليامن بن أيب حثمة،احلجاج

 :ٌو خالف هؤالء كل من
مد بن سليامن بن أيب حثمة، عـن عبد الواحد بن زياد ، فرواه عن احلجاج بن أرطأة ، عن حم. ١

 بـن سـليامن بـن  هكذا رواه عبد الواحد بن زياد عن احلجاج عن حممـد":أبيه، كام عند الطرباين وقال
 "أيب حثمة عن أبيه

                                                                                       
 .بترصف١/٢٥٣الكامل يف ضعفاء الرجال البن عدي   )١(
 .١/٢٥٢الكامل يف ضعفاء الرجال البن عدي   )٢(
 .٣/٤٩٣مسند أمحد   )٣(
 .١٩/٢٢٤املعجم الكبري للطرباين   )٤(
 .١٨٦٤رقم ّ النظر إىل املرأة إن أراد أن يتزوجها ٩سنن ابن ماجه ك النكاح باب   )٥(
 . ١٩/٢٢٤املعجم الكبري للطرباين   )٦(
 .٤/٢٢٥مسند أمحد   )٧(
 .٤/٢٢٥مسند أمحد   )٨(
 .٤/٢٢٥مسند أمحد   )٩(
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ٌوهذا وهم وخطأ: قال الباحث ْ. 
أبو معاوية حممد بن خازم الرضير، حيـث قلـب اإلسـناد فـرواه عـن حجـاج عـن سـهل بـن . ٢

 :وذكر احلديث... رأيت حممد بن مسلمة : ة عن عمه سليامن بن أيب حثمة قالحممد بن أيب حثم
ًوهذا وهم أيضا: قال الباحث ٌ ْ. 

 :وللحديث طريق أخرى
 مـن طريـق حممـد بـن عيـسى )٢( من طريـق وكيـع بـن اجلـراح، والطـرباين)١(أخرجها اإلمام أمحد

ِّ وسـمي يف –أهـل البـرصة  عـن رجـل مـن ،عن ثور بـن يزيـد) وكيع، والسعدي( السعدي، كالمها  ُ
 . عن حممد بن سلمة وذكر احلديث بنحوه-طريق الطرباين املطعم بن مقدام

رجاله ثقات إال أنه مرسل، فقد ذكر ابـن حجـر أن روايـة املطعـم بـن مقـداد عـن : قال الباحث
 .)٣(الصحابة مرسلة

 .)٤(وباجلملة فإن احلديث حسن باملتابعات، وممن صححه من العلامء األلباين
 

*****  ***** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                       
 .٤/٢٢٦مسند أمحد   )١(
 .٣/٣٧٦املعجم األوسط للطرباين   )٢(
 .١٠/١٧٦هتذيب التهذيب البن حجر   )٣(
 .٩٨ رقم ١/١٥٣السلسلة الصحيحة لأللباين   )٤(
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 :قال ابن األثري رمحه اهللا
ِاألجاجري  عىل ّفتلقى الناس رسول اهللاّ صىل اهللاّ عليه وسلم يف السوق و":ومنه حديث اهلجرة" َ

ِواألناجري ُ يعني السطوح"َ ُّ")١(. 
   )٦٨( الحديث رقم 
 : رمحه اهللا)٢(قال اإلمام أمحد

َحدثنا عمرو بن حممد أبو س َّ ُ ٍْ َ ُ ٍعيد َ ُثنا إرسائيلحد قال ،-)٣(يزيعني العنق-ِ ِ َ ْ ِ عن أيب إسـحاق عـن ،ِ َ َ َ ْ ِ
ٍالرباء بن عازب قال ِ َ ِ َ َ ً اشرتى أبـو بْكـر مـن عـازب رسجـا بثالثـة عـرش درمهـا":ْ َ َ َ ًَ َ ْْ َ َِ َ َْ َ َِ ٍ ِ ٍ َ ٍ قـال فقـال أبـو بْكـر ،َ َ

ِلعازب َ ُ مر الرباء فليحمله إىل منـزيل:ِ ْ َْ ْ َ ِْ َ َ َ َحتـى حتـ؛  ال: فقـال،ُِ َدثنا كيـف صـنعت حـني خـرج رسـول اُ ْ َ َْ َ َ َ َ ََ َ  هللاِِّ
َوسلم وأنت معهصىل اهللا عليه  ْ َ ٍ فقال أبو بْكر: قال؟َ َ خرجنا فأدجلنا:َ َْ ََ َْ َْ  ثم ذكر قـصة اهلجـرة وقـدوم ")٤(َ
 :املدينة ثم قال

َومَىض رسول ا " َ حتى قدمنا املدينة، صىل اهللا عليه وسلم وأنا معههللاَِ ََ َِ َِْ َ فتل،ْ َ ُقاه الناس فخرجـوا يف َ َُ َ َ َّ
ِالطريق وعىل األجاجري َِ َ َ ََ ِ ِ َ فاشتد اخلدم والصبيان يف الطريق يقولون،َّ ُُ ُ َ َ ُِ ِ َّ ْ ِّ َ َ َّ ََْ ْ ُ اهللا أكرب جاء رسول ا:َ َ ْ  صـىل اهللا هللاَِ

ٌ جاء حممد،عليه وسلم َّ َ ُ وتنـازع القـوم أهيـم ينـزل عليـه: قال،ُ ِ ْ َ َ ََ ْ ُُ ُّ َ ْ َ ََ  صـىل اهللا عليـه هللاِ فقـال رسـول ا: قـال،ْ
َ أنزل الليلة عىل بني النجار أخوال عبد املطلب ألكرمهم بذلك فلام أصبح غدا حيث أمر":وسلم ْ ْ َ ِْ ِ ُِ َ َ َُ َ َ ََّ َ َ ْ َ ََّ ْ ْ ََّ َ َ ُِ ِ ُِ ُ ِِ َّ ُْ ِ ْ ."  

  :تخريج الحديث 
 . من طريق اإلمام أمحد به بمثله)٦( وابن األثري)٥(أخرجه ابن اجلوزي

 من طريـق عمـرو بـن )٨(ثامن بن عمر والنرض بن شميل ، و البزار من طريق ع)٧(وأخرجه مسلم
عـن إرسائيـل بـه بألفـاظ قريبـة، و لفـظ مـسلم) نقـزيععـثامن والنـرض وال( نقـزي ثالثـتهمعحممد ال

                                                                                       
 .١/٢٦ غريب احلديث واألثر البن األثري النهاية يف  )١(
 .١/٢مسند أمحد   )٢(
هــذه النــسبة ، بفــتح العــني املهملــة، والقــاف، بيــنهام النــون الــساكنة، ويف آخرهــا الــزاء املعجمــة: نقــزيَالع  )٣(

األنـساب للـسمعاين . ، كان يبيع العنقز فنـسب إليـه- وهو نوع من النبات–  وهو املرزنجوش"العنقز "إىل
٢٥٣ /٤. 

 .١٢٩ / ٢ البن األثريالنهاية يف غريب احلديث.  أدلج بالتخفيف إذا سار من أول الليل:قالُي  )٤(
 .٣/٦٣املنتظم البن اجلوزي   )٥(
 .٢/٣٢٢أسد الغابة البن األثري   )٦(
 .٢٠٠٩ُ يف حديث اهلجرة ويقال له حديث الرحل رقم ١٩صحيح مسلم ك الزهد والرقائق باب   )٧(
 . ٥٠ رقم ١/١١٩مسند البزار   )٨(
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َفصعد الرجال والنساء فوق البيوت وتفرق الغلامن واخلدم يف الطرق ينادون":فيه ُُ َ َ ُ ْ َ َ ََ َ َ ِّ َُ ُ ُ َّ ُ َ ِِّ ُّ َْ َ ْ ْ َ ْ َِ ِ َِ َ َُ َ يا حممد يـا رسـول ُ ُ َ
َاهللاِ يــا حممــد يــا رســول اهللاِ ُ  "فتلقــاه النــاس عــىل الطــرق النــساء واخلــدم يف الطــرق":، ولفــظ البــزار"َ

ِفتلقاه الناس فخرجوا يف الطريق وعىل األجاجري فاشتد اخلدم والصبيان يف الطريق":بدل ِِ َِّ َُّ َ ُ َْ ِّ َ َ َ َ ُ َُ َّ َ َ ََْ ْ َ َ َِ َِ َ َّ َ". 
 من طريق زهري بن معاوية، عـن أيب إسـحاق الـسبيعي )٢(، ومسلم)١(يالبخارأخرجه واحلديث 

 .ليس فيه قصة قدوم النبي صىل اهللا عليه وسلم املدينة واستقبال أهلها لهبه بنحوه، 
 

  :دراسة رجال اإلسناد
 هــ ١٦٠ّهو ابن يونس بن أيب إسـحاق الـسبيعي اهلمـداين أبـو يوسـف الكـويف ت :  إرسائيل-

 .وقيل بعدها
 ، )٥(، وابـن معـني" ثبـت احلـديث":)٤( وجعل يعجب من حفظـه، وقـال مـرة)٣(اإلمام أمحدوثقه 
، )٧(، وحممد بن عبـد اهللا بـن نمـري"ً حدث عنه الناس كثريا، ومنهم من يستضعفه": وزاد)٦(وابن سعد
أبـو ، و" صدوق، وليس بـالقوي يف احلـديث، وال بالـساقط": وزاد)٩(ويعقوب بن شيبة ، )٨(والعجيل
ــان يف الثقــات، وذكــره"ٌ مــتقن مــن أتقــن أصــحاب أيب إســحاق": وزاد)١٠(حــاتم ، وقــال )١١( ابــن حب
هـو : )١٤(ُثقة تكلم فيه بال حجة ، وقال ابـن عـدي: )١٣(من ثقات الكوفيني، وقال ابن حجر: )١٢(الذهبي

                                                                                       
 .٣٦١٥ عالمات النبوة يف اإلسالم رقم ٢٥صحيح البخاري ك املناقب باب   )١(
 .٢٠٠٩ُ يف حديث اهلجرة ويقال له حديث الرحل رقم ١٩صحيح مسلم ك الزهد والرقائق باب   )٢(
 .٢/٣٣٠اجلرح والتعديل البن أيب حاتم   )٣(
 .١/٢٣٠هتذيب التهذيب البن حجر   )٤(
 .١/٤٢٢ّضعفاء الرجال البن عدي الكامل يف   )٥(
 .٦/٣٧٤الطبقات الكربى البن سعد   )٦(
 .١/٢٦٣هتذيب التهذيب البن حجر   )٧(
 .٢٢٢معرفة الثقات للعجيل ص   )٨(
 .٢/٥٢١هتذيب الكامل للمزي   )٩(
 .٢/٣٣٠اجلرح والتعديل البن أيب حاتم   )١٠(
 .٦/٧٩الثقات البن حبان   )١١(
 .٦٦م بام ال يوجب ردهم للذهبي ص الرواة الثقات املتكلم فيه  )١٢(
 .٥٩تقريب التهذيب البن حجر ص   )١٣(
 .١/٤٢٦الكامل يف ضعفاء الرجال البن عدي   )١٤(
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كثري احلديث مستقيم احلـديث يف حـديث أيب إسـحاق وغـريهم  :)١(ُممن حيتج به، وزاد يف موضع آخر
  حدث عنه األئمة ومل يتخلف أحد يف الرواية عنهوقد

 .ليس به بأس: )٣(صالح احلديث، ويف حديثه لني، وقال النسائي: )٢(وقال يعقوب بن شيبة مرة
كنت أحفظ حديث أيب إسـحاق كـام أحفـظ الـسورة : قال يل إرسائيل: )٤(وقال عيسى بن يونس

 .من القرآن 
سلوا عنهـا إرسائيـل فإنـه :  أبى إسحاق، قال َا حديثَنْثِّدَقلنا لشعبة ح: )٥(وقال حجاج األعور

  .يأثبت فيها من
ّعـدكان أصحابنا سفيان و رشيـك ـ و : )٦( عيسى بن يونسوقال  حـديث ا ـ إذا اختلفـوا يفًمـْوَ قَ

 إرسائيل ، فهو أروى عنه منى ، و أتقن هلا منى ، ياذهبوا إىل ابن:  ، فيقول  إسحاق جييؤون إىل أيبأيب
 .كان قائد جده و هو 

 يمـا فـاتن: )٨(ًي، وقـال أيـضا إسحاق أثبت من شعبة و الثور أيبإرسائيل يف: )٧(يوقال ابن مهد
  .ّ به أتمت به عىل إرسائيل، ألنه كان يأيتْلَكّا اتّ عن أبى إسحاق إال ملي من حديث الثوري فاتنيالذ

 إنـام ، إسحاق قريب مـن الـسواء أيبزكريا و زهري و إرسائيل حديثهم يف: )٩(وقال ابن معني مرة
 . إسحاق سفيان و شعبةأصحاب أيب

 .ليس بالقوي: )١٢(ضعيف، وقال مرة: )١١( وابن حزم فقال مرة)١٠(ومل يضعفه إال ابن املديني

                                                                                       
 .١/٤٢٥الكامل يف ضعفاء الرجال البن عدي   )١(
 .٢/٥٢١هتذيب الكامل للمزي   )٢(
 .٢/٥٢٣هتذيب الكامل للمزي   )٣(
 .٢/٣٣٠اجلرح والتعديل البن أيب حاتم   )٤(
 .١/٤٢٢لكامل يف ضعفاء الرجال البن عدي ا  )٥(
 .٢/٥٢٢هتذيب الكامل للمزي   )٦(
 .١/٢٦٣، هتذيب التهذيب البن حجر ١/٤٢٣الكامل يف ضعفاء الرجال البن عدي   )٧(
 .١/٢٦٣، هتذيب التهذيب البن حجر ١/٤٢٣الكامل يف ضعفاء الرجال البن عدي   )٨(
 .١/٤٢٢الكامل يف ضعفاء الرجال البن عدي   )٩(
 .٢/٥٢٢هتذيب الكامل للمزي   )١٠(
 .٢/١١٢املحىل البن حزم   )١١(
اجلـرح "، وانظر بقيـة مواضـع كـالم ابـن حـزم يف إرسائيـل بـن يـونس يف كتـاب ١/٢٨٤املحىل البن حزم   )١٢(

 .٥٠ لنارص الفهد ص "والتعديل عند ابن حزم الظاهري 
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إرسائيل عن أبى إسحاق فيـه : )١(ّوتكلم اإلمام أمحد يف روايته عن جده أيب إسحاق خاصة فقال
 .لني ، سمع منه بأخرة
هـو ثقـة ثبـت، وبخاصـة يف حديثـه عـن جـده أيب إسـحاق الـسبيعي، فقـد الزمـه : قال الباحث

، و قد وثقه مجع كبري من األئمـة، وشـهد لـه شـعبة بأنـه أعلـم "قائد جده"مالزمة طويلة حتى لقب بـ
منه وأثبت بحديث جده أيب إسحاق، وأما من ضعفه وتكلم يف روايته عن جده خاصـة فقـد تعقـبهم 

ا، وصـاحب كتـاب ًثنى عىل إرسائيل اجلمهور، واحتج به الشيخان، وكان حافظ قد أ":الذهبي بقوله
- ي الذهبيأ –إرسائيل ضعيف، قلت: ومعرفة، وروى حممد بن أمحد بن الرباء، عن عيل بن املديني

َّ مشى عيل خلف أستاذه حييى بن سعيد، وقفى أثرمها أبو حممد ابن حزم، وقال: ْ َ ضعيف، وعمد إىل : ٌّ
ّ فردها، ومل حيتج هبا، فال يلتفت إىل ذلك، بل هو ثقة، نعم، ليس هـو " الصحيحني "ي يف أحاديثه الت

ــه صــباحا ومــساء عــرشة  ــه الزم ــارهبام يف حــديث جــده، فإن ــت كــسفيان وشــعبة، ولعلــه يق ًيف التثب ً
 .)٢("أعوام

ــر ــال يف موضــع آخ ــت ":ٍوق ــو يف الثب ــسلم يف األصــول و ه ــده البخــاري و م ــل اعتم  إرسائي
 .)٣("انة فال يلتفت إىل تضعيف من ضعفه،  نعم شعبة أثبت منه إال يف أيب إسحاقكاألسطو

 وسامع إرسائيل من أيب إسحاق يف غاية اإلتقـان للزومـه إيـاه ألنـه جـده ":قال ابن حجرلذلك 
ِّ ثقة تكلم فيه بال حجة":يف موضع آخر ، وقال )٤("ًوكان خصيصا به  وبعـد ثبـوت ":ًوقال أيـضا. )٥("ُ

 أن ّ واحتجاج الشيخني به ال جيمل من متأخر ال خربة له بحقيقة حـال مـن تقدمـه- توثيقه أي-ذلك
  .)٦("ًالتي يروهيا دائاميطلق عىل إرسائيل الضعف، ويرد األحاديث الصحيحة 

                                                                                       
 .٢/٥١٩هتذيب الكامل للمزي   )١(
 .٧/٣٥٨ سري أعالم النبالء للذهبي  )٢(
 . ٣٦٦ / ١  للذهبيميزان االعتدال  )٣(
 .١/٣٥١فتح الباري البن حجر   )٤(
 .٨٨تقريب التهذيب البن حجر ص   )٥(
، ولشيخ شيوخنا الدكتور عبد العزيـز بـن عبـد اللطيـف رمحـه ٢/١٠٢٠هدي الساري مقدمة فتح الباري   )٦(

 ، وهـي "ضـوابط اجلـرح والتعـديل":تع مـع كتابـه املـاٍ نـرشت كملحـق" إرسائيل "اهللا دراسة جادة حول 
 ،َّإرسائيـل بـن يـونس بـن أيب إسـحاق  الـسبيعي اهلمـداين الكــويف، دراسـات يف اجلـرح والتعـديل  ":بعنـوان

ُ طبـق فيهـا ضـوابط اجلـرح والتعـديل وخلـص "-ّ دراسة حتليليـة -ترمجته وأقوال أئمة اجلرح والتعديل فيه َ
 روايته عن جده أيب إسحاق، وهو مـن أثبـت النـاس فيـه، ولـو كـان  ثقة متقن يف":ّهبذه النتيجة أن إرسائيل

 . من الكتاب املذكور٣١٢ كام يف ص "أداؤه من حفظه
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  فهـذه مـن عبـارات التعـديل التـي ظاهرهـا"لـص يـرسق احلـديث": وأما قول ابن مهدي فيـه
 من ابن مهدي الثناء عىل إرسائيل، يؤكد هذا أن ابن أيب حـاتم اجلرح واألمر خالف ذلك، فاملعروف

، وهـذا )١("ً يعني أنه يتلقف العلم تلقفا": قال"ً كان إرسائيل يف احلديث لصا"ملا نقل قول ابن مهدي
 بعـد  وصار من مجلة حديثـه،ًتعديل للراوي، ومعناه أنه ما سمع شيئا إال حفظه وفهمه برسعة وخفة

لناس ، فهذا وجه الشبه بني اللص الذي يأخذ حديث الناس بخفة ورسعة وبني أن كان من حديث ا
ْاحلافظ الفهم إذا سمع شيئا مل يفته ومل حيتج إلعادته، وما هذا إال لرسعة فهمه وحدة ذكائه ْ ُ ًَ ِ)٢(. 

 هــ، وقيـل ١٢٩ الكـويف ت  اهلمـداينّ الـسبيعيعمرو بن عبـد اهللا بـن عبيـدهو :  أبو إسحاق-
 :إال أنه اهتم بأمرينقبلها، ثقة 
، وال يصح له سـامع إال مـن بعـض الـصحابة مثـل الـرباء بـن )٣(، وهو مكثر منهالتدليس: األول

، التـي ال يـصح )٥(، وذكره ابن حجـر يف املرتبـة الثالثـة)٤(عازي وزيد بن األرقم وأيب جحيفة وغريهم
   .ُيح بالسامع فأمن تدليسه الترص)٦(حديثها إال بالترصيح بالسامع، وقد وقع يف رواية البخاري

كـان قـد : قـال بعـض أهـل العلـم":)٧(، وممن نسبه لالختالط الفـسوي وقـالاالختالط: الثانية 
ُأبو إسحاق السبيعي اختلط أيضا و يقـال  ":)٨( ، وكذلك قال ابن الصالح"اختلط إن سـامع سـفيان : ً

 ."بن عيينة منه بعد ما اختلط ذكر ذلك أبو يعىل اخللييل
مـن أئمـة  ":ُالذهبي نازع يف نسبة االختالط له ، بل قال أنه تغري بعد ما كرب، قال الـذهبيإال أن 

ثقـة تغـري قبـل ": )١٠(ٍ، وقال يف موضـع آخـر)٩("التابعني بالكوفة وأثباهتم إال أنه شاخ ونيس ومل خيتلط 
 كـالم ابـن  كـالم الـذهبي هـذا يف تعليقـه عـىل)١١(، وأقر احلـافظ العراقـي"موته من الكرب وساء حفظه

 .الصالح السابق
                                                                                       

 .٢/٣٣٠اجلرح والتعديل البن أيب حاتم   )١(
 .٣٧٥-٣٧٤ أليب احلسن السليامين ص شفاء العليل بألفاظ وقواعد اجلرح والتعديل  )٢(
 .٢٤٥جامع التحصيل للعالئي ص   )٣(
 .٢٤٥جامع التحصيل للعالئي ص   )٤(
 .٤٢طبقات املدلسني البن حجر ص   )٥(
 .٣٦١٥ عالمات النبوة يف اإلسالم رقم ٢٥صحيح البخاري ك املناقب باب   )٦(
 .-٢٧٣ املطبوع مع هناية االغتباط ص –، و االغتباط للسبط بن العجمي ٩٣املختلطني للعالئي ص   )٧(
 .٢٤٨علوم احلديث البن الصالح ص   )٨(
 .٣/٢٧٠ميزان االعتدال للذهبي   )٩(
ّمن تكلم فيه وهو موثق للذهبي ص   )١٠( ُ٢٠٨. 
 .٢/١٤٠٣التقييد واإليضاح للعراقي   )١١(
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واخلالصة أن هتمة االختالط منتفية يف حق أيب إسحاق، وإنام تغـري حفظـه بعـدما : قال الباحث
 .شاخ وكرب، والتغري غري االختالط كام بيناه من قبل

 . باقي رجال اإلسناد ثقات-
  

  :الحكم على الحديث
  .إسناده صحيح

 
*****  ***** 

 
 :قال ابن األثري رمحه اهللا

 )َأجل("
ــراءة القــرآن) هـــ( ــه":يف حــديث ق ــه وال يتأجلون ّيتعجلون َّ ََ ــه وال ": ويف حــديث آخــر،"َ َّيتعجل
ُيتأجله ّ َ ُ التأجل تفعل من األجل، وهو الوقـت املـرضوب املحـدود يف املـستقبل، أي أهنـم يتعجلـون "َ َّ ُّ َ َّ

َالعمل بالقرآن وال يؤخرونه ُ ّ َ ُ َ" )١(. 
  

   )٦٩( الحديث رقم 
 : رمحه اهللا)٢(م سعيد بن منصورقال اإلما

ِعن محيد األعرج عن حممـدّ حدثنا خالد بن عبد اهللا  ٍَّ ََ ُ َ ْ َ ُ َْ ْ ِْ َ ِبـن املنَكـدر عـن جـابر ْ ِ َ ْ َ ِ ِ ْ َبـن عبـد اهللاِ قـال ُْ َ ِ ْ َ: 
َخرج علينـا رسـول اهللاِ صـىل اهللاُ عليـه وسـلم ونحـن نقـرأ القـرآن وفينـا العج َ َ ُ ْ َ َ ْ َ ْ َْ َ ُ ْ ْ َّ َ ُ ََ َِ ِْ َ َ َ ُ َ َُ َ َ َ ََّ ُّمـي واألعـرايب َ َِ ََ ُّْ ْ َقـال،ِ َ: 

َفاستمع فقال َ َ ََ َ ُاقرءوا فكل حسن وسيأيت قوم يقيمونه كام يقام القدح يتعجلونه وال يتأجلونه"َْ َّ َ ُ َّ َ ُ ُ ْ َ ٌ ََ َ َ ُُ ُ ْ َ َ ٌّ َْ ِ َْ َ ْ ََ َ ُ ُ ُ ُ ٌ َ َ َ ََ ِ َِ َ ُ". 
  
  
  
  
  
  

                                                                                       
 .١/٢٦النهاية يف غريب احلديث واألثر البن األثري   )١(
 .١/١٥٢سنن سعيد بن منصور   )٢(
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  :تخريج الحديث
 مـن طريـق خالـد الطحـان )٤( والبيهقـي، )٣( وأمحـد-)٢( ومن طريقه البغـوي– )١(أبو داودأخرجه 

 محيـد األعـرج(مـن طريـق أسـامة بـن يزيـد الليثـي كالمهـا  )٦(وأبـو يعـىل )٥(أمحـد، و عن محيد األعرج
 .عن حممد بن املنكدر به بمثله) أسامة بن يزيد و

  :دراسة رجال اإلسناد
  رجال اإلسناد ثقات-

  :الحكم على الحديث
 مـن )٧( سـعد الـساعدي، أخرجـه أبـو داودإسناده صحيح، وله شاهد آخر من حديث سهل بن

طريق عبد اهللا بن وهب عن عمرو بن احلارث وعبد اهللا بن هليعة كالمها عن بكر بن سوادة عن وفاء 
َخـرج علينـا رسـول اهللاِ صـىل اهللاُ عليـه وسـلم ": بن رشيح الصديف عن سهل بن سعد الساعدي قال َ ْ ُ َ ْ ََّ َ َّ ََ َ َ َ َِ ُ َ َ

ُيوما ونحن نقرتئ ِ َ ْ َ َُ ْ َ ًْ ُ فقـال احلمـد هللاَِِّ كتـاب اهللاِ واحـد وفـيكم األمحـر وفـيكم األبـيض وفـيكم األسـود َ َ َ ْ َ َ َ َ ُْ ْ َ ْ ُ ْ َْ َ َْ ْ ْ َُْ ُ ُ ُِ ِ ِ ِ ِْ ٌ َ ُ َ َ َ
ُاقرءوه قبل أن يقرأه أقوام يقيمونه كام يقوم السهم يتعجل أجـره وال يتأجلـه َّ َ ُ ْ َّ َ َّ ُ َ ُ ْ ُُ ُ َ ْ ْ َ َ َْ َ َ َُ ُ ُ ُ َّ ُ ُ ُ ُ ٌ َ َ ََ َ َ َ َْ َ َ ِ ْ   وإسـناده ضـعيف مـن"ُ

من أجل ابن هليعة فإنه صدوق اختلط بعد ضياع كتبه، ولكنه تابعه عمر بـن احلـارث وهوثقـة، وفيـه 
وفاء بن رشيح وهو مقبول أي عنـد املتابعـة وإال فلـني احلـديث، ومل يتـابع، ولكـن يتقـوى باحلـديث 

 . الذي قبله
 

  
*****  ***** 

 
 
 
 

                                                                                       
 .٨٣٠مي من القراءة رقم  واألعجّيُّم ما جيزئ األ١٣٨ سنن أيب داود كتاب الصالة باب  )١(
 .٣/٨٨رشح السنة للبغوي   )٢(
 .٣/٣٩٧مسند أمحد   )٣(
 .٢/٥٣٨شعب اإليامن للبيهقي   )٤(
 .٣/٣٧٥مسند أمحد   )٥(
 .٤/١٤٠مسند أيب يعىل   )٦(
 .٨٣١  واألعجمي من القراءة رقم ّيُّم ما جيزئ األ١٣٨ سنن أيب داود ك الصالة باب  )٧(
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 :قال ابن األثري رمحه اهللا
ِويف حديث املناجاة" َ َ َجل أن حيزنـهأ":ُ ِ ُ َ ُ أي مـن أجلـه وألجلـه، والُكـل لغـات، وتفـتح مهزهتـا "ْ ُّ ْ
 .)١("وتْكرس

  ) ٧٠ (الحديث رقم 
 :  رمحه اهللا)٢(قال اإلمام البخاري

ُحدثنا عثامن ْ ََ ُ َ َّ ٌ حدثنا جرير)٣(َ ِ َ ََ َ ٍ عن منصور)٤(َّ ُ ْْ َ ٍ عن أيب وائـل)٥(َ ِ َ ِْ َ ِ عـن عبـد ا)٦(َ ْ َْ َ ريض ا)٧(هللاَِ ِ ُ عنـههللاَُ ْ َ قـال "َ َ
َّالنبي صىل ا َ ُّ ِ َ عليه وسلمهللاَُّ ََّ ََ ِْ َإذا كنتم ثالثة فال يتناجى رجالن دون اآلخر حتى ختتلطوا بالناس أجل  ":َ ً َ َ َْ َ ُ ُ ََ ِ ََّ َ َّ َ َ َ ُ ْ ُِ ُِ ِ ْ ْ َ ِ َ َ ََ َ َْ ِ
ُأن حيزنه َْ ِ ُ ْ َ" 

  :تخريج الحديث
يينـة ، ثالثـتهم  من طريق أيب معاوية الرضير وعيسى بن يونس وسـفيان بـن ع)٨(أخرجه مسلم 

 .عن األعمش، عن شقيق به بنحوه
  :دراسة رجال اإلسناد

 . رجاله كلهم ثقات-
 

*****  ***** 
 
 
 
 
 

                                                                                       
 .١/٢٦واألثر البن األثري النهاية يف غريب احلديث   )١(
 .٦٢٩٠ إذا كانوا أكثر من ثالثة فال بأس باملسارة واملناجاة رقم ٤٧االستئذان باب صحيح البخاري ك   )٢(
 .هو عثامن بن حممد بن أيب شيبة  )٣(
 .هو جرير بن عبد احلميد الضبي  )٤(
 .هو منصور بن املعتمر السلمي   )٥(
 .هو شقيق بن سلمة   )٦(
 .هللا بن مسعودهو عبد ا  )٧(
 .٢١٨٤ حتريم مناجاة االثنني دون الثالث بغري رضاه رقم ١٥ صحيح مسلم ك السالم باب  )٨(



 

 - ٣٠٩ -

 :قال ابن األثري رمحه اهللا
ْأن تقتل ولدك إجل أن يأكل معك":ومنه احلديث" َبفتحتني فبمعنى نعم: َ وأما أجل"ْ َ")١(. 

  ) ٧١ (الحديث رقم 
 :هللا رمحه ا)٢(قال اإلمام البخاري

ُحدثنا عمرو ْ ٍّبن عيل َ ِ ُحدثنا سفيان،  )٣( حدثنا حييى،َ َْ ٌقال حدثني منصور،  )٤(ُ َُ ُ وسـليامن)٥(ْ ََ ُْ عـن ،  )٦(َ
ٍأيب وائل ِ َعـن أيب ميـرسة،  )٧(َ َ َ ِيـا رسـول اهللاِ أي الـذنب : قلـت ": ريض اهللا عنـه قـال)٩(هللاِعـن عبـد ا، )٨(َْ ْ َّ َُّ َ ُ َ
ُأعظم َ ْ َ أن جتعل هللاَِِّ: قال؟َ َ ْ َْ َ ندا وهو خلقـكَ َ َ َ ّ ثـم أي: قلـت،ِ  َ َّ َ أن تقتـل ولـدك مـن أجـل أن يطعـم : قـال؟ُ ََ ْ َْ ْ َْ َ َِ َ َ ُ ََ َ ْ
َمعك َ ّ ثم أي: قلت،َ َ َّ َ أن تزاين حليلة جارك: قال؟ُ ِ َ ََ َ ِ َ ِ َ ُ ْ َ"  

ُ وحدثنا سفيان:قال حييى ْ ََ َ َُ َ ٌ حدثني واصل،َّ ِ ٍ عن أيب وائل،َ ِ َ يا رسول ا: قلتهللاِ عن عبد ا،َ ُ  . مثلههللاَِ
ٌقال عمرو ْ ِ فذكرته لعبد الرمحن:َ ِْ َ ُ ُ ْ َ َ َ وكان حدثنا عن سـفيان؛َ َْ ٍ عـن األعمـش ومنـصور وواصـل،ُ ِ َ َ ُ ٍَ ْ َ َِ ْ َ ْ، 

ٍعن أيب وائل ِ َ عن أيب ميرسة قال،َ َ َ ُدعه دعه" :َْ َ ُ َْ ْ" 
  :تخريج الحديث

 عـن ،عتمـر عـن منـصور بـن امل، من طريق جرير بن عبد احلميد)١١( مسلم و)١٠( البخاريأخرجه
 .أيب وائل به بنحوه

احلاصل أن الثوري حدث هبذا احلديث عن ثالثة أنفس حدثوه به عن  ":قال احلافظ ابن حجر
ا واصـل ّ وأمـ،بـن مـسعود أبـا ميـرسةاا األعمش ومنصور فأدخال بـني أيب وائـل وبـني ّ فأم،أيب وائل
 بغـري ًث بـه أوالّن فحـد وأمـا عبـد الـرمح،ً فـضبطه حييـى القطـان عـن سـفيان هكـذا مفـصال،فحذفه

                                                                                       
 .١/٢٦النهاية يف غريب احلديث واألثر البن األثري   )١(
َ إثم الزناة وقول اهللاِ تعاىل٢٠ باباحلدود صحيح البخاري ك   )٢( َ ْ ََ َ ُِّ َ ِ ِْ َوال يزنون[ِ ُ ْ ُوال تقربوا ا [،]َ َ ْ لزنى إنـه كـان َ

ًفاحشة وساء سبيال ً َِ َ َ َ َ َ  .٦٨١١رقم ] ِ
 .هو حييى بن سعيد القطان  )٣(
 .هو سفيان بن سعيد الثوري  )٤(
 .هو منصور بن املعتمر  )٥(
 .هو سليامن بن مهران األعمش  )٦(
 .هو شقيق بن سلمة   )٧(
 .هو عمرو بن رشحبيل  )٨(
 .هو عبد اهللا بن مسعود ريض اهللا عنه  )٩(
 .٤٤٧٧ رقم "ً فال جتعلوا هللا أندادا وأنتم تعلمون" قوله تعاىل ٣ البخاري ك التفسري باب صحيح  )١٠(
  .٨٦م  كون الرشك أقبح الذنوب وبيان أعظمها رق٣٧صحيح مسلم ك اإليامن باب   )١١(
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 فجمـع الثالثـة وأدخـل أبـا ميـرسة يف ، فحمل رواية واصل عـىل روايـة منـصور واألعمـش،تفصيل
 فاقترص عىل التحديث به عـن سـفيان ،د فيهّه تردّ كأن؛لهَر له عمرو بن عيل أن حييى فصَ فلام ذك،السند

 ،هْكـُ أي اتر" دعه دعه:قال ف": وهذا معنى قوله، وترك طريق واصل،ٌبْسَعن منصور واألعمش ح
 وقد زاد اهليثم بن خلف يف روايته بعـد قولـه ،والضمري للطريق التي اختلف فيها وهي رواية واصل

 أي اترك السند الذي لـيس فيـه "دعه":ف أن معنى قولهِرُعَ ف، بعد ذلكً فلم يذكر فيه واصال"دعه":
  .)١("ذكر أيب ميرسة

  :دراسة رجال اإلسناد
 .ثقاتكلهم  رجاله -
 

*****  ***** 
 

 :قال ابن األثري رمحه اهللا
َأجم(" َ( 
َحتى توارت بآج":فيه) هـ( َْ ّأي حصوهنا، واحـدها أجـم بـضم "ِم املدينةاََ ُ ُ رت يف ّ وقـد تكـر،ْتنيُ
 .)٢("احلديث

   )٧٢( الحديث رقم 
 :)٣(قال اإلمام عبد الرزاق الصنعاين رمحه اهللا

أن النبـي صـىل اهللا  ": عن حنش بـن املعتمـر، أيب خالدعن إسامعيل بنسفيان بن عيينة، أخربنا 
 فصاح حتى تـوارت يف آجـام ؛عليه و سلم أبرص مع امرأة جممرة عند جنازة حني أراد أن يصيل عليها

  ".املدينة
  :تخريج الحديث

ــرضير، والطــرباين)٤(وأخرجــه ابــن أيب شــيبة  مــن طريــق صــالح بــن عمــر )٥( عــن أيب معاويــة ال
 .عن إسامعيل بن أيب خالد به بألفاظ متقاربة)  أبو معاوية والواسطي(الواسطي، كالمها 

                                                                                       
 .١٥/٥٩٩فتح الباري البن حجر   )١(
 .١/٢٦النهاية يف غريب احلديث واألثر البن األثري   )٢(
 .٣/٤١٩ الرزاق الصنعاين مصنف عبد  )٣(
 .٢/٤٧٣مصنف ابن أيب شيبة   )٤(
 .٢٠/٣٢١املعجم الكبري للطرباين   )٥(
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  :دراسة رجال اإلسناد
 .، من الطبقة الثالثةة ، الكنانى ، أبو املعتمر الكويفابن ربيع: يقال و:  حنش بن املعتمر-

 .)٢(، وأبو داود )١(وثقه العجيل
حيتجـون :  قلت، صالحيهو عندحنش بن املعتمر : سمعت أبى يقول  : )٣(بن أبى حاتماوقال 

 .ليس أراهم حيتجون بحديثه : بحديثه ؟ قال 
 .ليس بالقوى  : )٤(وقال النسائى
 .صدوق له أوهام و يرسل: )٥(وقال ابن حجر

 .حنش بن ربيعة الذى روى عنه احلكم بن عتيبة ال أعرفه  : )٦(يبن املدينقال عىل و
 .يتكلمون ىف حديثه  : )٧(يوقال البخار

و املعتمر كان جده ،  حنش بن ربيعة ،:  حنش بن املعتمر هو الذى يقال له ":)٨(ابن حبانوقال 
 بأشياء ال تشبه حديث الثقات حتى صـار ممـن ال حيـتج  األخبار ، ينفرد عن عيلو كان كثري الوهم يف

  ."بحديثه
 .ليس باملتني عندهم : )٩(وقال أبو أمحد احلاكم

  ." الضعفاء " ىف )١٢(و ابن اجلارود )١١(ي و الساج)١٠(وذكره العقييل
هو صدوق خيطئ، وحديثه عن النبي صىل اهللا عليه وسـلم مرسـل ألنـه يف عـداد : قال الباحث

 .التابعني
 . باقي رجال اإلسناد ثقات-

                                                                                       
 .٣٢٦تاريخ الثقات للعجيل ص   )١(
 .١/٧سؤاالت اآلجري أبا داود   )٢(
 .٣/٢٩١اجلرح والتعديل البن أيب حاتم   )٣(
 .١٦٦الضعفاء واملرتوكون للنسائي رقم    )٤(
 .١٨٩ص جر تقريب التهذيب البن ح  )٥(
 . ٣/٢٩١اجلرح والتعديل البن أيب حاتم   )٦(
 .٣/٩٩التاريخ الكبري للبخاري   )٧(
 .١/٢٦٩املجروحني البن حبان   )٨(
 .٣/٥٨هتذيب التهذيب البن حجر   )٩(
 .١/٣٠٩الضعفاء للعقييل   )١٠(
 .٣/٥٨هتذيب التهذيب البن حجر   )١١(
 .٣/٥٨هتذيب التهذيب البن حجر   )١٢(
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  :الحكم على الحديث
 .إسناده ضعيف إلرساله

  
*****  ***** 

 
 :قال ابن األثري رمحه اهللا

َأجياد(" ْ( 
جبـل بمكـة، : ديث، وهو بفتح اهلمزة وسكون اجليم، وبالياء حتتها نقطتـانجاء ذكره يف غري ح

 .)١("َوأكثر الناس يقولونه جياد بحذف اهلمزة وكرس اجليم
  ) ٧٣ (الحديث رقم 

 :قال اإلمام عبد الرزاق الصنعاين رمحه اهللا
َوذكر  عن عبد اهللا عن أيب الطفيل ريض اهللا عنه ،)٢(حدثنا معمر َ َ ً حديثا طويالَ  يف بنـاء الكعبـة يف ً
 :اجلاهلية ثم قال

ٌفهدمتها قريش" ْ َ َُ َ َْ َ ِ وجعلـوا يبنوهنـا بحجـارة الـوادي،َ َِ َ ََ َ ْ َ َ َِ ُ َ حتملهـا قـريش عـىل رقاهبـا،ُ ْ َِ َ ُ ُِ ٌ َ ِ ْ َ فرفعوهـا يف ،َ ُ َ ََ
ًالسامء عرشين ذراعا َْ َِّ ِ َِ ِ ٍ فبينا النبي صىل اهللا عليه وسلم حيمل حجارة من أجياد،َ ِ َِ َ ْْ َ ْ ََ ً َُ َ ِ وعليه َ ْ َ َ ْ فضاقت ،)٣(مرةنَ َ َ َ

ُعليه النمرة َ ِ ِ فذهب يضع النمرة عىل عاتقه،َّ ِ ِ َِ ُ َ ََ ََ ََّ َ َ فـريى عورتـه مـن صـغر النمـرة؛َ َ َ ُِ َِّ ُِ َ ُ ْ َ َ ْ يـا حممـد مخـر : فنـودي،َ ِّ َ
َعورتك َ َ ْ َ فلم ير عريانا بعد ذلك،َ ْ َ ًُ َ ْ َ ُ."  
  

  :تخريج الحديث
 عــن عبـد الــرزاق بــه بمثلــه ، ولفــظ أمحــد فيــه )٥( وإســحاق بــن راهويــه )٤(أخرجـه اإلمــام أمحــد

 .اختصار
 
 

                                                                                       
 .١/٢٧غريب احلديث واألثر البن األثري النهاية يف   )١(
 .هو معمر بن راشد  )٢(
 كأهنا أخذت من لون النمر ملا فيهـا مـن الـسواد ،كل شملة خمططة من مآزر األعراب فهي نمرة ومجعها نامر  )٣(

 .٥/١١٧  البن األثريالنهاية يف غريب احلديث. والبياض
 .٤٥٥ / ٥مسند أمحد   )٤(
 .-١٧/٢٣٣ كام يف املطالب العالية البن حجر –مسند إسحاق بن راهويه   )٥(
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  :دراسة رجال اإلسناد
  الكناين الليثي، أحـد الـصحابة الكـرام ،عامر بن واثلة بن عبد اهللا بن عمروهو :  أبو الطفيل-

هــ، وهـو آخـر ١٠٠رأى النبي صىل اهللا عليه وسلم وهو شاب، وحفـظ عنـه أحاديـث، وتـويف سـنة 
 .)١(ًالصحابة موتا

َهو ابن عثامن بن خثيم القارئ أبو عثامن املكـي ت :  عبد اهللا-  هــ، وهـو ممـن صـحب أبـا ١٣٢ُ
 .)٢(ًالطفيل عامر بن واثلة زمانا

 لـه أحاديـث " وزاد )٥( ، وابـن سـعدليس بـه بـأس: )٤( مرة ، وقال"حجة"وزاد )٣(وثقه ابن معني
 ،"خيطئ" وزاد )٨(ثقات ، وذكره ابن حبان يف ال)٧( ، والنسائي)٦(، والعجيل"حسنة

هـو عزيـز احلـديث ، و  :)١٠(، وقـال ابـن عـديمـا بـه بـأس ، صـالح احلـديث: )٩(وقال أبو حاتم
 .صدوق: )١١(، وقال ابن حجرأحاديثه أحاديث حسان

 حيدثان عن ابـن –يعني ابن مهدي – وعبد الرمحن -يعني القطان–كان حييى : )١٢(وقال الفالس
 .خثيم

                                                                                       
، وقـد أرسف ابـن حـزم رمحـه اهللا يف تـضعيفه ألحاديـث أيب ٧/٢٣٠اإلصابة يف متييز الصحابة البن حجر   )١(

، وقد تعقبـه احلـافظ ابـن حجـر يف هـدي الـساري مقدمـة فـتح البـاري لـه ٢/٢٠٧الطفيل كام يف املحىل له 
كان صاحب راية املختار (: ّبن حزم فضعف أحاديث أيب الطفيل، وقال أساء أبو حممد ": بقوله٢/١٠٩١

، وتعقبـه "ّ، وأبو الطفيل صحايب ال شك فيه، وال يؤثر فيه قول أحد، وال سيام بالعـصبية واهلـوي)الكذاب
زم يف أيب حـ وقد طعن أبو حممـد بـن ": فقال١/١٨١من قبله احلافظ ابن القيم يف هتذيب السنن واآلثار له 

ًل، ورد روايته بكونه كان صاحب راية املختار أيضا، مع أن أبا الطفيـل كـان مـن الـصحابة، ولكـن مل الطفي ّ
ُّيكونوا يعلمون ما يف نفس املختار وما يرسه، فرد رواية الصاحب والتابع الثقة بذلك باطل َُ َ ّ". 

 .٨٧مشاهري علامء األمصار البن حبان ص   )٢(
 .١٥/٢٩١هتذيب الكامل للمزي   )٣(
 .٤٧٦سؤاالت ابن اجلنيد البن معني ص   )٤(
 .٥/٤٨٧الطبقات الكربى البن سعد   )٥(
 .٢٦٨ص  الثقات للعجيل تاريخ  )٦(
 .١٥/٢٩١هتذيب الكامل للمزي   )٧(
 .٥/٣٤الثقات البن حبان   )٨(
 .٥/١١١اجلرح والتعديل البن أيب حاتم   )٩(
 .٤/١٦٢الكامل يف ضعفاء الرجال البن عدي   )١٠(
 . ٣١٣تهذيب البن حجر ص تقريب ال  )١١(
 .٥/١١١اجلرح والتعديل البن أيب حاتم   )١٢(



 - ٣١٤ -

ليس : ٍ يف موضع آخر)٢(أحاديثه ليست بالقوية، وقال النسائي: )١(روقال ابن معني يف موضع آخ
 .بالقوي

، عن أبى الـزبري، عـن جـابر ، ثـم ابن خثيم عن من رواية ابن جريج ،اً حديث)٣(يوأخرج النسائ
 ومـا ،بن جريج عن أيب الزبريا وإنام أخرجت هذا لئال جيعل ،بن خثيم ليس بالقوي يف احلديثا: قال

 ،بن خثيم وال عبدالرمحنا وحييى بن سعيد القطان مل يرتك حديث ،ن إسحاق بن إبراهيمكتبناه إال ع
  " بن املديني خلق للحديثَّ عيلّ وكأن،بن خثيم منكر احلديثا :إال أن عيل بن املديني قال

 .هو صدوق ويرتقي حديثه باملتابعات والشواهد للصحيح: قال الباحث
 . باقي رجال اإلسناد ثقات-

  :لى الحديثالحكم ع
 . )٥(، واأللباين)٤(إسناده حسن، وممن صححه من العلامء الذهبي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                       
 .٤/١٦١الكامل يف ضعفاء الرجال البن عدي   )١(
 .١٥/٢٩١هتذيب الكامل للمزي   )٢(
 .٢٩٩٣ اخلطبة قبل الرتوية رقم ١٨٧سنن النسائي ك احلج باب   )٣(
 .١/٧٧تاريخ اإلسالم للذهبي   )٤(
 .٢٣٧٨ رقم ٥/٤٩١ السلسلة الصحيحة لأللباين  )٥(
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  .الهمزة مع الحاء: المبحث الثاني
 :قال ابن األثري رمحه اهللا

 )َأحد("
ُيف أسامء اهللاّ تعاىل األحد ٌ وهو الفرد الذي مل يزل وحده ومل يكن معه آخر، وهو اسم،َ ُ َْ َ ِ لنفـيَِينُب َ َ 

ّذكر معـه مــن العــدد، تقـول مــا جــاءين أحـد، واهلمــزة فيــه بـدل الــواو، وأصــله وحـد ألنــه مــن ُمـا يــ َ َ َ ْ
ْالوحدة َ")١(. 

   )٧٤( الحديث رقم 
 : رمحه اهللا)٢(قال اإلمام البخاري

ِحدثنا أبو اليامن َ َ ُ َْ ََ َ ٌحدثنا شعيب،  )٣(َّ ْ َ َُ َ َ ِحدثنا أبو الزناد، )٤(َّ َ َِّّ ُ ََ َ ِعن األعـرج،  )٥(َ َ ْ ََ ْ َعـن أيب هريـرة ريض ،  )٦(ْ ِ َ َ ََ ْ ُْ ِ َ َ
ُ عنههللاُا ْ َّ عن النبي صىل ا،َ َ ِّْ ِ َّ َ عليه وسلم قالهللاَُ َ َّ ََ َ َ ِْ َقال اهللاُ ":َ َ كذبني ابن آدم ومل يكن له ذلـك:َ ِ َِ َُ ْ َ َ ُ ْ َُ َ َْ َ َّ ْ وشـتمني ومل ،َ َ َ َِ َ َ َ

َيكن له ذلك ِ َ َُ ْ ُ ُ فأما تكذيبه إياي فقوله،َ ْ َ ُ ُُ َ َ ََّ َِّ ِ ْ َ ِ لن يع:َ ُ ْ ِيدين كام بدأينَ َِ َ َ ََ ِ وليس أول اخللق بأهون عيل من إعادتـه،َ ِ َِ َ ْ َ َ ْ َّ َ َِ َّ َ ْ ََ َ ِ ِ ََْ ُ ْ، 
ُوأما شتمه إياي فقوله ْ َ ُ َُ َ َ ََّ ُ َِّ ْ ً اختذ اهللاُ ولدا:َ َ َ َ َ ُ وأنا األحد الصمد،َّ َُ َّ َ ََ ْ َ ْ مل ألد ومل أولد،َ َْ ُ َْ َْ ََ ٌ ومل يكن يل كفئا أحد،ِ ً َُ ْ ََ ْ ِ ُ َ ْ َ"  
  :تخريج الحديث

 من طريق عبد الرزاق الصنعاين، عن معمـر، عـن مهـام بـن منبـه، -ً أيضا– )٧(البخاريأخرجه 
 .عن أيب هريرة ريض اهللا عنه بنحوه

 .ً من طريق سفيان بن عيينة، عن أيب الزناد به خمترصا-ً أيضا– )٨(وأخرجه البخاري
  :دراسة رجال اإلسناد

 . رجال اإلسناد ثقات-
*****  ***** 

                                                                                       
 .١/٢٧النهاية يف غريب احلديث واألثر البن األثري   )١(
 .٤٩٧٤ رقم ١صحيح البخاري ك تفسري القرآن تفسري سورة قل هو اهللا أحد باب   )٢(
 .هو احلكم بن نافع  )٣(
 .هو شعيب بن أيب محزة  )٤(
 .هو عبد اهللا بن ذكوان  )٥(
 .هو عبد الرمحن بن هرمز  )٦(
 .٤٩٧٥ رقم " اهللا الصمد": قوله٢اري ك تفسري القرآن تفسري سورة قل هو اهللا أحد باب صحيح البخ  )٧(
 وهـو الـذي يبـدؤا اخللـق ثـم يعيـده وهـو ": ما جاء يف قول اهللا تعـاىل١صحيح البخاري ك بدء اخللق باب   )٨(

 .٣١٩٣ رقم "أهون عليه
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 :ري رمحه اهللاقال ابن األث
ُ وكان يشري يف دعائـه بإصـبعني -أنه قال لسعد ":ِويف حديث الدعاء) س(" ِ ْ أحـد أحـد-ُ ِّْ  أي "ِّ

 .)١("ُأرش بأصبع واحدة، ألن الذي تدعو إليه واحد وهو اهللاّ تعاىل
   )٧٥( الحديث رقم 

 : رمحه اهللا)٢(قال اإلمام أبو داود
ٍحدثنا زهري بن حرب ْ َْ ُ ْ َُ َ ُ َ َ َ حدث،َّ َّ َنا أبو معاويةَ َ َ ُِ ُ َ ُحدثنا األعمش،  )٣(َ َ ْ َ َ َ ٍ عن أبى صالح،َّ ِ َ ِْ َ ِعن سـعد بـن ،  )٤(َ ْ ْ ِْ َ َ

َأبى وقاص قال َ ٍَّ َ ِ ُّ مر عىل النبى :َ َّ َِ َّ َّ َ َ وأنا أدعـو بأصـبعى فقـالصىل اهللا عليه وسلمَ َ َ َّ َ ُ ْ ْ َُ ِ ُ َ ْأحـد أحـد":ََ ِّْ َِّ َوأشـار . "َ َ َ َ
ِبالسبابة َ َّ َّ ِ"  

  :تخريج الحديث
 . من طريق أيب معاوية به بمثله)٦(، والطرباين)٥(خرجه النسائيأ

 .بمثله عن سعد بن أيب وقاص سريين عن ابن ،بن حسانهشام  من طريق )٧(وأخرجه الطرباين
  :دراسة رجال اإلسناد

 . رجاله كلهم ثقات-
  :الحكم على الحديث

، )١٠(أمحـد، و )٩( و النـسائي ،)٨(الرتمـذي إسناد صحيح، وله شاهد من حـديث أيب هريـرة، كـام عنـد
حكـيم،  من طريق صفوان بن عيسى، عن حممد بن عجـالن، عـن القعقـاع بـن )١٢( ، والبيهقي)١١(واحلاكم

                                                                                       
 .١/٢٧النهاية يف غريب احلديث واألثر البن األثري   )١(
 .١٥٠١ الدعاء رقم ٣٥٨ أيب داود ك الوتر باب سنن  )٢(
 .هو حممد بن خازم الرضير  )٣(
 .هو ذكوان السامن  )٤(
 .١٢٧٣ النهي عن اإلشارة بأصبعني، وبأي أصبع يشري رقم ٣٧سنن النسائي ك السهو باب   )٥(
 .١٩٩ رقم ٢/٨٨٨الدعاء للطرباين   )٦(
 .٣٥٥٠ رقم ٤/٣٧املعجم األوسط للطرباين   )٧(
 .٣٥٥٧ رقم ١٠٥نن الرتمذي ك الدعوات باب س  )٨(
 .١٢٧٢ النهي عن اإلشارة بأصبعني، وبأي أصبع يشري رقم ٣٧سنن النسائي ك السهو باب   )٩(
 .٢/٥٢٠مسند أمحد   )١٠(
 .١/٥٣٦مستدرك احلاكم   )١١(
 .٢٦٥الدعوات الكبري للبيهقي رقم   )١٢(
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ًأن النبــي صــىل اهللا عليــه وســلم رأى رجــال  كــان يــدعو بأصــبعه فقــال عــن أيب صــالح، عــن أيب هريــرة 
ْأحد أحد":له ِّْ  .هو حسن احلديث للخالف يف حممد بن عجالن و، وإسناده حسن" ِّ

  ." حسن صحيح": وقال)١(ّالرتمذي: وممن صحح احلديث من أهل العلم
*****  ***** 

 :قال ابن األثري رمحه اهللا
 )ْأحراد("

 .)٢("ِبئر قديمة بمكة هلا ذكر يف احلديث: وهو بفتح اهلمزة وسكون احلاء ودال مهملة
   )٧٦( الحديث رقم 

 :)٣(قال الفاكهي رمحه اهللا
 وحفـرت بنـو عبـد :ري بن أيب بكر قال حدثني أبو احلسن األثـرم عـن أيب عبيـدة قـالحدثنا الزب
 : فقالت أميمة بنت عميلة بن السباق بن عبد الدار امرأة العوام بن خويلد،الدار أم أحراد

ـــــا البحـــــر أم أحـــــراد   نحـــــن حفرن
 

  ليــــــست كبــــــذر النــــــزور اجلــــــامد 
 : فأجابتها رضهتا صفية :  قال 

ـــــــــــــذر ـــــــــــــا ب   نحـــــــــــــن حفرن
 

  سقي احلجــــــــــيج األكــــــــــربتــــــــــ 
  مـــــــــــــن مقبـــــــــــــل ومـــــــــــــدبر 

 
ـــــــــذكر  ـــــــــتم أحـــــــــرادكم مل ت   وأن

  :تخريج الحديث 
 .مل أعثر عليه إال عند الفاكهي يف تاريخ مكة: قال الباحث

  :دراسة رجال اإلسناد
 . رجاله ثقات غري أيب احلسن األثرم وأيب عبيدة فهام جمهوالن ومل يعثر الباحث هلام عىل ترمجة-

  :الحكم على الحديث
 .إسناده ضعيف جلهالة األثرم وأيب عبيدة

*****  ***** 
 :قال ابن األثري رمحه اهللا

ٌويف صدره عليه إحنة":فيه ) س( )أحن(" ِ ُ اإلحنة"ْ َ ٌاحلقد، ومجعها إحن وإحنات: ْ َ َ َ")٤(. 
                                                                                       

 .٣٥٥٧ رقم ١٠٥سنن الرتمذي ك الدعوات باب   )١(
 .١/٢٧ية يف غريب احلديث واألثر البن األثري النها  )٢(
 .١٠٧ / ٤أخبار مكة للفاكهي   )٣(
 .١/٢٧النهاية يف غريب احلديث واألثر البن األثري   )٤(
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   )٧٧( الحديث رقم 
 : رمحه اهللا)١(قال اإلمام الطرباين

نا حـدث ،ثنا حييى بن سعيد العطارحد ،حلميصثنا عمرو بن عثامن احد ،حدثنا موسى بن مجهور
ر َظـَ نْنَ مـ": أن النبي صىل اهللا عليه و سلم قـال،بن عمرا عن ، عن كليب بن وائل،سوار بن مصعب

ْ ملٍةَّدَوَ مَظرَ نِيهِخَىل أِإ ْ مل؛ٌةَنِْح إِهْيَلَ عِِهبْلَ قِ يفْنُكَ يَ   "ِِهوبُنُ ذْنِ مَىضَا مَ مُهَ لَرَفْغُى يَّتَف حَطرَ يَ
 تفـرد بـه حييـى بـن ،مل يرو هذا احلديث عن كليب بن وائل إال سوار بن مصعب":قال الطرباين

 ."ارّسعيد العط
  :تخريج الحديث
 مـن )٤( من طريق أيب اجلهـم العـالء بـن موسـى، وابـن عـساكر)٣(، و البيهقي)٢(أخرجه ابن عدي

عن سوار بـن )  عبد اهللا بن صالحو العالء بن موسى( ، كالمهاطريق عبد اهللا بن صالح كاتب الليث
 ."مل يطرف " بدل "مل يرفع طرفه ":مصعب به بلفظ قريب منه، وفيه

  :دراسة رجال اإلسناد
َ كليب بن وائل- ْهو ابن بيحان التيمي البكري املدين ثم الكويف ، من الطبقة الرابعة: ُ َ. 

 ،)٨(ه ابن حبان يف الثقات، وذكر)٧(ال بأس به، والدراقطني: )٦(، وقال مرة)٥(وثقه ابن معني
ُيكتـب حديثـه، وقـال : )١١(ليس به بأس، وقال العجيل: )١٠(، ويعقوب بن سفيان)٩(وقال أبو داود

 .صدوق: )١٢(ابن حجر
 

                                                                                       
 .٨٢٥١ رقم ١٥٤/ ٨املعجم األوسط للطرباين   )١(
 .٣/٤٥٥الكامل يف ضعفاء الرجال البن عدي   )٢(
 .٥/٢٧٠شعب اإليامن للبيهقي   )٣(
 .٥١/٣٢شق البن عساكر تاريخ دم  )٤(
 .٢٤/٢١٥ ، هتذيب الكامل للمزي ٧/١٦٧ اجلرح والتعديل البن أيب حاتم   )٥(
 .٣/٣٤٤ – رواية الدوري –تاريخ ابن معني   )٦(
 .٨/٤٤٧، هتذيب التهذيب البن حجر ٤٦١ رقم ٢٦٦ سؤاالت احلاكم للدارقطني ص   )٧(
 .٥/٣٧٧الثقات البن حبان   )٨(
 .٢٤/٢١٥ي هتذيب الكامل للمز  )٩(
 .٨/٤٤٧هتذيب التهذيب البن حجر   )١٠(
 .٣٩٨ الثقات للعجيل ص تاريخ  )١١(
 .٤٦٢تقريب التهذيب البن حجر  ص   )١٢(
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 .ضعيف: )١( وقال أبو زرعة
 .هو صدوق : قال الباحث

، وهو ابن سعيد بن دينار القريش وكنيته أبو حفص موىل بني أميـة: عمرو بن عثامن احلميص -
 . هـ٢٥٠ت 

، )٥(، وذكـره ابـن حبـان يف الثقـات)٤( ومـسلمة بـن قاسـم األندلـيس)٣( والنـسائي)٢(وثقه أبو داود
ّووثقه أيضا بقي بن خملد  .)٧( إال عن ثقةيُوهو ما عرف عنه ال يرو وذلك يف روايته عنه، )٦(ً

 .صدوق : )١٠( وابن حجر)٩( و الذهبي)٨(وقال أبو حاتم
 . هو صدوق: قال الباحث

 باقي رجال اإلسناد ثقات غري سوار بن مصعب مرتوك احلـديث، وحييـى بـن سـعيد العطـار -
 .ضعيف منكر احلديث

  :الحكم على الحديث
ّإسناده ضعيف جدا، والعلة فيه  : 

عامـة مـا يرويـه ليـست حمفوظـة " :)١١( سوار بن مصعب فهو مرتوك احلديث، قال ابـن عـدي-
 ."وهو ضعيف كام ذكروه

 . العطار ضعيف منكر احلديث حييى بن سعيد-
                                                                                       

 .٧/١٦٧اجلرح والتعديل البن أيب حاتم   )١(
 .٨/٧٦هتذيب التهذيب البن حجر   )٢(
 .٨٨ رقم ٦٠مشيخة النسائي ص   )٣(
 .٨/٧٦هتذيب التهذيب البن حجر   )٤(
 .٨/٤٨٨ت البن حبان الثقا  )٥(
 .٢٢/١٤٥هتذيب الكامل للمزي   )٦(
وقد احتج ابن حجر نفسه بتوثيق الراوي برواية بقي بن خملد عنه فقال يف ترمجة أيوب بـن حممـد بـن أيـوب   )٧(

، ٣٥٨//١ هتـذيب التهـذيب لـه " وروى عنه بقي بن خملد ومن شأنه أن ال يـروي إال عـن ثقـة":اهلاشمي
 وروى عنه بقي بن خملـد، وهـو ال يـروي إال عـن ": بن عمر بن عبد الرمحن اخلطايب وقال يف ترمجة عبد اهللا

 .٥/٢٨٩ هتذيب التهذيب له "ثقة عنده
 .٦/٢٤٩اجلرح والتعديل البن أيب حاتم   )٨(
 .٢/٨٣الكاشف للذهبي   )٩(
 .٣٧٩تقريب التهذيب البن حجر  ص   )١٠(
 .٤٥٥ / ٣الكامل يف ضعفاء الرجال البن عدي   )١١(
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 .)٢( و األلباين)١(وممن ضعفه من العلامء اهليثمي
 

*****  ***** 
 

 :قال ابن األثري رمحه اهللا
ُويف قلوبكم البغضاء واإلحن: ومنه حديث مازن " َ َُ َ ْ ُ ِ ُ")٣(. 

  ) ٧٨ (الحديث رقم 
 : رمحه اهللا)٤(قال اإلمام الطرباين

ّحدثنا موسى بن مجهور التنييس ال ّسمسار، حـدثنا عـيل بـن حـرب املوصـيل، حـدثنا هـشام بـن ِّ ّ
َحممد بن السائب الكلبي، عن أبيه، عن عبد اهللا العـامين، عـن مـازن بـن الغـضوبة قـال ُُ ّ َ ُكنـت أسـدن : ّ ُ ْ َ

َصنام يقال له باحر بسامئل قرية بعامن ْ َ َُ َ َ ُ ُ َِ ٌِ َ َ ُ َِ ً ًفعرتنا يوما عند الصنم عتـرية ،  )٥(َ ََ ِ َ ِ ََ ََّ ْ َ ًَ ُ  فـسمعت -الذبيحـة وهـي -ْ ْ ِ َ َ
ُصوتا من الصنم يقول ُ َِ َّ َ ْ ََ ِ ِيا مازن اسمع ترس، ظهـر خـري وبطـن رش، بعـث نبـي مـن مـرض،  بـدين اهللاِ : ً ِ ِ ِِ َِ ُ ٌّ ْ َ َ َ ْْ ُ َ َ َ َ َْ َُ َ َ ٌُّ ٌ َّ َ

ٍاألكرب، فدع نحيتا من حجر، تسلم من حر سقر، قال ٍَ َ ََ ِّ ُ ْ ََ ْ َ َ َْ ً َ ِ ْ َّففزعـت لـذلك فزعـا شـديدا، ثـم: َ ً ً َ ََ َ ُ ِْ ْ عرتنـا بعـد ِ َ َ
 ٌّيِبـَا نَ هـذ،لَهـَا ال جتَ مـُعَمْسَتـ، ْلِبـْقَ أَِّيل إْلِبـْقَ أ:ولُقـَ يِمَنّا مـن الـصًتْوَ صـُتْ فسمع،ىَرْخُ أًةَِريتَ عٍأيام
 : فقلـت: قال مـازن،لَْدنَها اجلُقودَ و،ْلَعْشُ تٍ نارِّرَ عن ح،ْلِدْعَ تْيَ كِِه بْنِآمَ ف،لَزْنُ مٍّقِِح بَاءَ ج،ٌلَرسُم
 : فقـال؟كَ ما اخلرب وراء: فقلت، من احلجازٌنا رجلْ عليَمِدَ وق،ِاد يبَرُ يٌَْريا خلَذَ هّ وإن،ٌبَجَعَا لَذَ هّإن
 إىل ُتْرُ فثـ،تْ مـا سـمعُأَ هـذا نبـ: فقلـت، أجيبـوا داعـي اهللا: يقـول ملـن أتـاه،قال له أمحدُ يٌلُر رجَهَظ

َ فـرش، صىل اهللا عليـه وسـلم اهللاِِ عىل رسولُتْمِدَى قّ حت،ِيتَلِاحَ رُتْبِ ورك،ًاَاذَذُه جُتّ فكرس؛الصنم  َحَ
  ".اهللا صدري لإلسالم فأسلمت

 ُّتْدَ إن رد: فقلـت،ا هلـم فهجـاينًروا شـاعرَمـَ وأ، وشتموين،وينُبَّ أن،يِمْوَ قُتْ أتيّامَ فل": قال ّثم
 يـا : فقـالوا،م بـأمورهمِّت القـيعظيمـة وكنـ ٌلفةُني منهم زْتَ فأت، عنهمُتْلَحَ فر،عليه فإنام أهجو نفيس

                                                                                       
 .٢٧٥ / ١٠جممع الزوائد للهيثمي   )١(
 .٢٢٧٨ رقم ٥/٣٠٦سلسلة األحاديث الضعيفة لأللباين   )٢(
 .١/٢٧النهاية يف غريب احلديث واألثر البن األثري   )٣(
 .٢٠/٣٣٨املعجم الكبري للطرباين   )٤(
تـشتمل عـىل ، ضم أوله وختفيف ثانيه وآخره نون اسم كـورة عربيـة عـىل سـاحل بحـر الـيمن واهلنـد: ُعامن  )٥(

 .١٥٠ /٤ للحموي معجم البلدان . ها يرضب به املثلَّ إال أن حر؛بلدان كثرية ذات نخل وزروع



 

 - ٣٢١ -

 ،ُينِدَنك ومـا تـْ وشـأ،م بأمورنـاُع وقـِجْ فـار؛ ذلكَتْيَبَ أِْن فإ، وكرهنا ذلك،اًك أمرْيَلَا عَنْبِ ع،ّابن عم
 : وقلت ،مُهَت معْفرجع

ــــــُبَل ــــــِ عْمُكُضْغ ــــــَاقَذَ مٌّرُا مــــــَنَدْن   هُت
 

  ُنَبَنــــا لــــَكم يــــا قومَنا عنــــدُضْغــــُب و 
ـــْفَال ي  ـــدهرُنِط ـــُإن ب ُ ال ـــائْتَّث   كمُبِ مع

 
َنثــــُ يَكــــم حــــنيُّوكل    ُنِطــــَنــــا فُيبَي عْ

ـــ  ـــْفُنا مُاعرَش ـــاعرٌمَح ـــنكم وش   كمُ ع
 

  ُنِسَا لــــَنِمْتَ يف شــــٌغِلــــْبُنا مِيف حــــدب 
  ٌرِغــَموا وَم فــاعلُكْ علــيِمــا يف القلــوب 

 
ـــــوب و  ـــــِ واإلُ البغـــــضاءُمُكِيف قل   ُنَح

 ."اًسالم مجيع فهداهم اهللا بعد إىل اإل:قال مازن 
  :تخريج الحديث

 طريـق عبـد الـرمحن بـن نمـ)٢(أبـو نعـيم األصـبهاين عن إبـراهيم بـن محـاد، و)١( ابن قانعأخرجه
 عـن شـيخه احلـاكم عـن أيب أمحـد بـن أيب احلـسن عـن عبـد )٣( البيهقـياب، وّاحلسن األصبهاين الرض

، وعبـد الـرمحن بـن إبراهيم بن محاد، و عبـد الـرمحن بـن احلـسن( الرمحن بن حممد احلنظيل، ثالثتهم 
 .ّعن عيل بن حرب به بمثله) حممد

ً أيضا من طريق أيب جعفر حممد بن حييى بن عمر عـن جـده عـيل بـن حـرب )٤(وأخرجه البيهقي
 ثـم : ثـم قـال يل،ٍءِّ مـن طـي: فقلت؟ن الرجلّ مم:لقيت أبا املنذر هشام بن حممد الكلبي فقال يل: قال
 ، لعلـك مـن ولـد الـسادن: فقال يل، من ولد خطامة: قلت؟ّن ثم مم: قال،من ولد نبهان: قلت ؟ن ّمم

 ، املتقـدمنيٍءِّا مـن شـيوخ طـيً كنـت لقيـت شـيوخ: ثـم قـال يل، فأكرمني وأدناين وقربني، نعم:قلت
 وإقطاعـه أرض  صىل اهللا عليه وسلمفسألتهم عن قصة مازن وسبب إسالمه ووفوده عىل رسول اهللا

 .وذكر احلديث... عامن
  :إلسناددراسة رجال ا

بن عراب بن برش بن خطامه بن سعد بن ثعلبـة بـن نـرص بـن سـعد ا وهو: مازن بن الغضوبة -
 أمـه زينـب بنـت ، الطـائي ثـم النبهـاين ثـم اخلطـاميٍءّبن أسودان نبهان بن عمرو بن الغوث بـن طـي

 .)٥(بن السكن وغريه يف الصحابةا ذكره ،عبداهللا
 

                                                                                       
 .٣/١٢١معجم الصحابة البن قانع   )١(
 .-٣/٥٩٦ً نقال عن البداية والنهاية البن كثري –دالئل النبوة أليب نعيم   )٢(
 .٢/٢٥٨دالئل النبوة للبيهقي   )٣(
 .٢/٢٥٥قي دالئل النبوة للبيه  )٤(
 .٧٠٤ /٥البن حجر اإلصابة يف متييز الصحابة   )٥(
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 . هـ٢٥٦، ت  ، أبو احلسن املوصيليائلط ابن حممد بن عيل وهو ا: بن حربّ عيل-
 : وزاد)٤(، وابــن الــسمعاين)٣( والــدراقطني)٢(، و اخلطيــب البغــدادي)١(وثقــه مــسلمة بــن القاســم

  .)٥( و ذكره ابن حبان ىف الثقات"ًصدوقا"
 .صالح: )٨(صدوق، وقال النسائي: )٧(وابن حجر،  )٦(بو حاتم الرازيأوقال 

 .ٌلم فيه جرحُهو ثقة ، ومل يع : قال الباحث
 باقي رجال اإلسناد ثقات غري هشام بـن حممـد بـن الـسائب فهـو مـرتوك، ووالـده حممـد بـن -

 .امين جمهولُالسائب الكلبي متهم بالكذب ، والراوي عنه عبد اهللا الع
 

  :الحكم على الحديث
 :ًإسناده ضعيف جدا وفيه علل

 . جهالة عبد اهللا العامين فإنه ال يعرف-
 .لسائب الكلبي ضعيف ومتهم بالكذب فيه حممد بن ا-
 . فيه هشام بن حممد بن السائب الكلبي ضعيف مرتوك-
_ 

*****  ***** 
  
  
  
  
  
  

                                                                                       
 .٧/٢٩٦هتذيب التهذيب البن حجر   )١(
 .١١/٤١٨تاريخ بغداد للخطيب البغدادي   )٢(
 .٢٠/٣٦٣هتذيب الكامل للمزي   )٣(
 .٧/٢٩٦هتذيب التهذيب البن حجر   )٤(
 .٨/٤٧١الثقات البن حبان   )٥(
 .٦/١٨٣اجلرح والتعديل البن أيب حاتم   )٦(
 .٣٥٣تقريب التهذيب البن حجر ص   )٧(
 .١٣٣ رقم ٩٢مشيخة النسائي ص   )٨(
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  .الهمزة مع الخاء: المبحث الثالث
 

 :قال ابن األثري رمحه اهللا
 )أخذ("

ْمـن يمنعـك منـي؟ فقـال: أخـذ الـسيف وقـالأنه ":فيه) هـ ( ٍكـن خـري آخـذ: َ ْ َ  ،أي خـري آرس. "ُ
ُواألخيذ ُ األسريِ ِ")١(. 

  ) ٧٩ (الحديث رقم 
 : رمحه اهللا)٢(قال اإلمام أمحد

ُ عفانحدثنا َّ َ ثنا أبو عوانة،)٣(َ َ َ ٍثنا أبو برش ،  )٤(َ ٍعن سليامن بن قيس،    )٥(ِْ ْ َْ َ ََ ِعن جابر بن عبد ا، ُ ِ   : قالهللاَِ
َقاتل رسول ا َ صىل اهللا عليه وسلم حمارب خصفةهللاََِ َ َ ََ ِ َ ٍ بنخل)٦(ُ ْ َ ً فرأوا من املسلمني غـرة،)٧(ِ َّ ْ َِ ِ َِ ِ ُْ ََ ْ ٌ فجـاء رجـل ،َ َُ ََ َ
ُمنهم يقال له َ ُ غورث بن احل:ُ َ ْ ِ حتـى قـام عـىل رأس رسـول ا،رثاَ ْ ِ صـىل اهللا عليـه وسـلم بالـسيفهللاَِ ْ َّ ِ، 

ّ من يمنعك من:فقال ََ ْ ِ فـسقط الـسيف مـن يـده،"اهللا عز وجل ": قال؟يَ ِ َ ُْ َّ ََ َ ُ فأخـذه رسـول ا،َ َ ََ اهللا  صـىل هللاَِ
َمن يمنعك مني ":عليه وسلم فقال ُ َ ْ ٍ كن كخري آخذ :قال "؟َ ِ ِ ْ َ َ َّأتشهد أن ال إله إال اهللا" :قال، ُْ َِ َِ َ ْ َ َُ ََ َ ال : قال"ْ

َولكني أعاهدك أن ال أقاتلك وال أكون مع قوم يقاتلونك ََ ُُ َ َ َ َ َ َ َ ِْ ُِ ْ ٍَ ُ َ ُ َ َُ ِ ُ فخىل سـبيله،َ َ َِ َ َّ ِ فـذهب إىل أصـحابه: قـال،َ ِ َ ْ ََ َ َ َ، 
                                                                                       

 .١/٢٨النهاية يف غريب احلديث واألثر البن األثري   )١(
 .٣/٣٩٠، ٣/٣٦٤مسند أمحد   )٢(
 كـان يـرى أن يكتـب عنـه – أي ابـن حنبـل –إن أمحـد .. ":هو عفان بن مسلم الصفار، قال قال ابن عـدي   )٣(

 . ٥/٣٨٥الكامل يف ضعفاء الرجال له . "ًمالء من قيام وأمحد أروى الناس عنه مسندا وحكاياتببغداد اإل
 .هو الوضاح بن عبد اهللا اليشكري  )٤(
 .هو جعفر بن إياس اليشكري  )٥(
بـن قـيس بـن عـيالن ا هـو ، بفتح اخلاء املعجمة والصاد املهملة ثم الفاء)فةَصَوخ(": قال احلافظ ابن حجر  )٦(

 ،فة هـذاَصَ واملحاربيون من قيس ينسبون إىل حمارب بـن خـ،فةَصَبن خا هو )حمارب( و، بن مرضبن الياس
 لكوهنم ينسبون إىل حمارب بن فهر بن مالك بـن النـرض بـن كنانـة بـن خزيمـة بـن ،اًويف مرض حماربيون أيض

حمـارب بـن  ويف العـرنيني ...... منهم حبيـب بـن مـسلمة ، وهم بطن من قريش،لياس بن مرضإمدركة بن 
 فلهـذه النكتـة أضـيفت حمـارب إىل ، ذكر ذلـك الـدمياطي وغـريه، ويف عبد القيس حمارب بن عمرو،صباح

فة ال الـذين َصَ كأنـه قـال حمـارب الـذين ينـسبون إىل خـ؛فة لقصد التمييز عـن غـريهم مـن املحـاربينيَصَخ
 .٩/٢٢٢ فتح الباري له "ينسبون إىل فهر وال غريهم

ُ املدينة عىل يومني، وهو بواد يقال له هو مكان من: ٌنخل  )٧(  بشني معجمة بعدها مهملة ساكنة ثم خاء "ْرشخ"ٍ
 .٩/٢٢٣فتح الباري البن حجر . معجمة، وبذلك الوادي طوائف من قيس من بني فزارة وأنامر وأشجع
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ِ قد جئتُكم من عند خري الناس:لقا ْ َْ ِ ِْ ُ ْ ُ فلام كان الظهر أو العرص،ِ ْ َُ ْْ ُِّ ِ صىل هبم صالة اخلوف،َ ْ َ َْ َ َ ْ ِ َ فَكان الناس ،ِ َ
ِطائفتني ْ َ َ ْ طائفة بإزاء عدوهم؛َِ ِ ِّ ُ َ َِ ِ ِ ً َ ْ وطائفة صـلوا مـع رسـول ا،َِ َ ََّ ً َ ِ فـصىل بالطائفـة ، صـىل اهللا عليـه وسـلمهللاَِِ َِ َّ َِ َّ َ
َالذين ِ ُ كانوا معه ركعتني ثم انرصفواَّ َُ َ َّ ْ َْ َ ُِ َ ْ ْ فَكانوا مَكان أولئك الذين كانوا بـإزاء عـدوهم،َ َِ ِّ َُ ُ َُ َِ ِ ِ َ ِ َِّ َ َ ََ َ وجـاء أولئـك ،ُ ِ َ ُ َ َ َ

ْفصىل هبم رسول ا ِ ِ َّ َ ِ صىل اهللا عليه وسلم ركعتنيهللاَِ ْ ََ َ ِ فَكان للقـوم ركعتـان ركعتـان ولرسـول ا،ْ ُ َ َ َِ َِ َ َ ِْ َِ َْ ْ ِ َ ْ َ   صـىلهللاَِ
ٍاهللا عليه وسلم أربع ركعات َ ُ ََ َ ْ َ."  

  :تخريج الحديث
 ، )٥( ، وأبـو الـشيخ األصـبهاين)٤(وابـن حبـان،)٣(، وأبـو يعـىل )٢(، وعبد بـن محيـد)١(أخرجه مسدد

.  من طريق أيب عوانـة بـه بمثلـه )٧(ّصحيح عىل رشط الشيخني ومل خيرجاه، والبيهقي: وقال)٦(واحلاكم
 ."ا منيكن خري: قال ":ولفظ ابن حبان

َ من طريق الزهري عن سنان بن أيب سنان الـدؤيل و أيب سـلمة بـن )٨(واحلديث أخرجه البخاري ّ
 "كن كخري آخذ ":عبد الرمحن عن جابر به بنحوه، ليس فيه لفظ أمحد

 من طريق عفان بن مسلم عن أبان بن يزيد عن حييى بـن أيب كثـري عـن )٩(وكذلك أخرجه مسلم
 ."كن كخري آخذ ":ليس فيه لفظ أمحدن جابر ريض اهللا عنه بنحوه، أيب سلمة بن عبد الرمحن ع

  :دراسة رجال اإلسناد
 . رجاله كلهم ثقات -

  :الحكم على الحديث
  . )١١( و الذهبي)١٠(احلاكم: إسناده صحيح، وممن صححه من أهل العلم

                                                                                       
 .-٤/١٢١ كام يف تغليق التعليق البن حجر –مسند مسدد   )١(
 .١٠٩٧ رقم ٢/١٧٣املنتخب من مسند عبد بن محيد   )٢(
 .١٧٧٨ رقم ٣/٣١٢مسند أيب يعىل   )٣(
 .٢٨٨٣ رقم ٧/١٣٨صحيح ابن حبان   )٤(
 .٧٣ رقم ١/٢٤٣أخالق النبي صىل اهللا عليه وسلم و آدابه أليب الشيخ األصبهاين   )٥(
 .٣/٢٩مستدرك احلاكم   )٦(
 .٣/٣٧٥دالئل النبوة للبيهقي   )٧(
 ، صـحيح ٢٩١٠ سـيفه بالـشجر يف الـسفر عنـد القائلـة رقـم من علـق٨٤صحيح البخاري ك اجلهاد باب   )٨(

ِ غزوة ذات الرقاع ٣١ َبابالبخاري ك املغازي  َ َِّ ِ ِ َ ْ  .٤١٣٥رقم َ
 .٨٤٣ صالة اخلوف رقم ٥٧صحيح مسلم ك صالة املساقرين وقرصها باب   )٩(
 .٣/٢٩مستدرك احلاكم   )١٠(
 .٢/٢٤٩تاريخ اإلسالم للذهبي   )١١(
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*****  ***** 
 

 :قال ابن األثري رمحه اهللا
ًمن أصاب من ذلك شيئا":ومنه احلديث" ْ َ ِْ َ أخذ بهَ ِ َ يقال أخذ فالن بذنبـه"ُ ِأي حـبس وجـوزي : ِ ُ ُِ

ِعليه وعوقب به ُ")١(. 
  ) ٨٠ (الحديث رقم 

 :)٢(قال اإلمام البخاري رمحه اهللا
ُّحدثنا عبد اهللاَِّ بن حممد اجلعفي ُ َِّ ٍْ ْ َ َ حدثنا هشام بن يوسف،ُ ُ ُُ َ ٌ أخربنا معمر،ِ َ ِّ عن الزهـري،َْ ِ ْ  عـن أيب ،ُّ

َإدريس ِْ َ عن عبا،ِ ِدة بن الصامت ريض اهللا عنه قالُ ِ َّ ٍ  بايعت رسول اهللاَِّ صىل اهللا عليـه وسـلم يف رهـط :ََ ْ َ ُ ََ ُ ْ َ َ
ًأبايعكم عىل أن ال ترشكوا باهللاَِّ شيئ ":فقال ُ ُِ ِ ْ َ ْ َ ُْ ُ ُ ُ وال ترسقوا،اَِ ِ ْ ُ وال تزنوا،َ ْ ْ وال تقتلـوا أوالدكـم،َ ُ ُ ََ َْ َ ُ ُ وال تـأتوا ،ْ َْ

ُببهتان تفرتونه بني َُ ُ َ ْ َ ٍَ ْ ْ أيديكم وأرجلكمِ ْ ْ ُْ ُِ ُِ ََ ٍ وال تعصوين يف معروف،َ ُ َْ ُ ِْ ّ فمن ويف،َ ْ َ ُ منكم فأجره عىل َ ُْ َْ َ ُ ْ ْومـن ، اهللاِ ََ
ٌأصاب من ذلك شيئا فأخذ به يف الدنيا فهو كفارة له َ ََّ َ ََ َُّ َ َُ ْ ِ ِِ َ ُ ٌ وطهور،َ ُ َ َ ومـن سـرته اهللا فـذلك إىل اهللاِ إن شـاء ،َ َ ََ ِ َ ُ ْ ََ َ َ َ

َعذبه وإن ش ْ ِ َ ُ َ َاء غفر لهََّ َ َ َ." 
  :تخريج الحديث

 .تفرد به البخاري دون مسلم
  :دراسة رجال اإلسناد

 .رجاله ثقات
 

*****  ***** 
 
 
 
 
 
 

                                                                                       
 .١/٢٨يث واألثر البن األثري النهاية يف غريب احلد  )١(
 .٦٨٠١ توبة السارق رقم ١٤صحيح البخاري ك احلدود باب   )٢(
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 :قال ابن األثري رمحه اهللا
ْوإن أخذوا عىل أيدهيم نجوا":ومنه احلديث " َ َ ُ ِ ْ يقال أخذت عىل يد فالن إذا منعته عام يريد أن "ُ ُ َ ُ

َيفعله، كأنك أمسْكت  َّ َ َْ ُيدهَ َ")١(. 
  ) ٨١ (الحديث رقم 

  : رمحه اهللا)٢(قال اإلمام البخاري
ٍحدثنا أبو نعيم ْ َ ُحدثنا زكرياء،  )٣(ُ َّ ِ َ ً سمعت عامرا:قال، َ ِ ٍ سمعت الـنعامن بـن بـشري ريض : يقول)٤(َ ِ َ َْ َ ُّ

َمثل القائم عـىل حـدود اهللاِ والوا ":اهللا عنهام عن النبي صىل اهللا عليه وسلم قال َ ُْ َ ْ ُ َِ ُِ ِ ٍ كمثـل قـوم ؛ِقـِع فيهـاَ ْ َ َِ َ َ
ٍاستهموا عىل سفينة َِ ََ ُ َ فأصاب بعضهم أعالها وبعضهم أسـفلها،َْ ُ َُ َ َْ ْ َْ َُ ُْ َ َ َ ْ ْ َ َ ََ ْ فكـان الـذين يف أسـفلها إذا اسـتقوا ،َ ََ ََّ ْ َْ ِ َِ ََ َ َ

ْمن املاء مروا عىل من فوقهم ُّ َُ َ ْ َ ِ ُ فقالوا،َْ َ ً لو أنا خرقنا يف نصيبنا خرقا:َ ْْ ََ َ َ َِ ِ َ َّ َ نؤذ مـن فوقنـا ومل،َ َ ْ َ ِ ْ ْ فـإن يرتكـوهم ،ُ َُ ُ ُ ْ ْ ِ َ
ًوما أرادوا هلكوا مجيع َ ُُ َ َ ْ وإن أخذوا عىل أيدهيم نجوا ونجوا،اَ َ َ ْ َ ََ َ ْ ِْ ِ َ َُ َ ْ   ".اً مجيعِ

  
  :تخريج الحديث
ُ حدثنا األعمش من طريق حفص بن غياث، قال)٥(أخرجه البخاري َ ْ َ ُ قال حـدثني الـشعبي أنـه ،ْ َّْ َ ُّ ِ َّ

َسمع النعامن َ ْ ٍ بن بشري ريض اهللا عنهام يقولُّ ِ ِمثل املـدهن يف حـدود   ": قال النبي صىل اهللا عليه وسلم:َ ُِ ُْ ِ ُْ ُ َ َ
ًاهللاِ والواقِع فيها مثل قوم استهموا سفينة َ ُ َ َْ َِ َِ ُ ْ ََ ٍ ْ َ َ فصار بعضهم يف أسفلها وصار بعضهم يف أعالهـا،َ ْ ْ َ َ َ ْ َ ََ َ َْ َ ْ ْ َُ َ ُُ ُِ َ َ فكـان ،َ َ َ

ُالذي يف أسفلها يم َ َْ ِ َ ِرون باملاء عىل الذين يف أعالها فتأذوا بهَ ِ ِِ ِْ َ ْ ََّ ََّ َ َ َ َ َْ َ ِ فأخذ فأسا فجعل ينقـر أسـفل الـسفينة،ُّ َِ ْ ََّ ْ ُ َ ًَ ُ ََ َ َ ََ َ َ ْ ََ، 
ُفأتوه فقالوا َ َ َُ ْ َ ِ قال تأذيتم يب؟ ما لك:َ ْ ُْ ََّ ِ وال بد يل من املاء،َ َْ َّ ْ فإن أخذوا عىل يديه أنجـوه ونجـوا أن،ُ َ َْ َ َْ َّ َ ُ ْ َ ِ ْ ََ َُ ْ ِ ْفـسهمَ َُ ُ، 

ْوإن تركوه أهلكوه وأهلكوا أنفسهم َ َُ ُ ْ ُ َُ َ ََ َْ َ ُ ْ ُ َُ َ ْ ِ."  
  :دراسة رجال اإلسناد

، لـه وألبيـه بن سعد بن ثعلبة بن جالس بن زيد األنـصاري اخلزرجـيهو ا:  النعامن بن بشري-
صحبة، وكان أول مولود من األنصار بعـد اهلجـرة، وهـو أكـرب مـن عبـد اهللا بـن الـزبري بـستة أشـهر، 

 .)٦( هـ٦٥تو
                                                                                       

 .١/٢٨النهاية يف غريب احلديث واألثر البن األثري   )١(
ِ باب هل يقرع يف القسمة واالستهام فيه٦صحيح البخاري ك الرشكة باب   )٢( َ َ ُ ُ َِ ِ ِ ِْ َ ْ َْ  .٢٤٩٣ رقم ْ
 .ُهو الفضل بن دكني  )٣(
 .هو عامر بن رشاحبيل الشعبي  )٤(
 .٢٦٨٦ القرعة يف املشكالت رقم ٣٠صحيح البخاري ك الشهادات باب   )٥(
 .٤٤٠ / ٦ البن حجراإلصابة يف متييز الصحابة   )٦(
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َهو ابن أيب زائدة اهلمداين الوادعي أبو حييى الكويف، ت :  زكرياء- ْ  . هـ، وقيل غري ذلك١٤٧َ
ّ الرازيـان وبخاصـة )٣( و أبـو زرعـة)٢(، وممـن نعتـه بـذلك أبـو حـاتم)١(ثقة إال أنه اهتـم بالتـدليس

، وذكره ابن حجـر يف )٥(ني، والدارقط)٤(تدليسه عن الشعبي رمحه اهللا، وكذلك نعته بالتدليس أبو داود
، وهي املرتبة التي اغتفر األئمـة تـدليس أصـحاهبا، وعنعنـتهم ال )٦(املرتبة الثانية من طبقات املدلسني

 .ّترض
ّ ومع هتمة زكريا بن أيب زائدة بالتدليس ، إال أنـه رصح يف روايـة حـديثنا بالـسامع :قال الباحث

 .ُمن شيخه الشعبي فأمن تدليسه
 .سناد ثقات باقي رجال اإل-

*****  ***** 
 

 :قال ابن األثري رمحه اهللا
ًأن امـرأة قالـت هلـا":ويف حـديث عائـشة ) هـ(" َ ْ ُأؤ: َّ ُخـذ مجـيل؟ قالـتأَ ُ التأخيـذ حـبس "نعـم: ّ ْ ُ ِ

َالسواحر أزواجهن عن غريهن من النـساء، وكنـت باجلمـل عـن زوجهـا، ومل تعلـم عائـشة ََّ َ ّ فلـذلك . ّ
 .)٧("أذنت هلا فيه

   )٨٢ ( الحديث رقم
 .ٍمل أعثر عىل ختريج له: قال الباحث

 
*****  ***** 

 
 

                                                                                       
 ٤٩، أسامء املدلسني أليب زرعـة العراقـي ص ٢٠ رقم ٢٤التبيني ألسامء املدلسني للسبط ابن العجمي ص   )١(

 .١٨رقم 
 .٣/٥٩٣عديل البن أيب حاتم اجلرح والت  )٢(
 .٣/٥٩٣اجلرح والتعديل البن أيب حاتم   )٣(
 .٩/٣٦٢هتذيب الكامل للمزي   )٤(
 .٤٧ رقم ٣١طبقات املدلسني البن حجر ص   )٥(
 .٤٧ رقم ٣١طبقات املدلسني البن حجر ص   )٦(
 .١/٢٨النهاية يف غريب احلديث واألثر البن األثري  )٧(
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 :قال ابن األثري رمحه اهللا
ِوكانت فيها إخاذات أمسكت املاء":ويف احلديث) هـ(" ْ ٌ ُذات الغـدران التـي تأخـذ مـاء اَ اإلخ"َ َُ

َالسامء فتحبسه عىل الشاربة، الواحدة إخاذة ََ َ ُ ِْ َ")١(. 
   )٨٣(  الحديث رقم 

 : رمحه اهللا)٢(البخاريقال اإلمام 
ِحدثنا حممد بن العالء َ ْ ََ ُ ْ َُ ََّّ َ ُ َ قال حدثنا محاد بن أسامة،َ َ َ ََ َ ُ ُ ْ ُ ََّ َ َ ِ عن بريد بن عبد ا،َّ ِْ ْ ْ ُ َْ َِ َ عن أيب بـردة،هللاَِ َ ُ ْْ ِ َ ِ عـن أيب )٣(َ َ ْ َ

َموسى َّ عن النبي صىل ا)٤(ُ َ ِّْ ِ َّ َ عليه وسلم قال هللاَُ َ َّ ََ َ َ ِْ ِمثل ما بعثني ":َ َ ُ ََ َ َ ِاهللاُ به من اهلدى والعلـمَ ْ ِْ ِ َِ َْ ُْ ِ كمثـل الغيـث ؛ِ ْ ََ ْ َِ َ
ْالكثــري أصــاب أرًضــا َ ََ َ ِ ِ َ ٌ فكــان منهــا نقيــة،ْ َّ ِ َِ ََ ْ َ ِ قبلــت املــاء فأنبتــتَ َ َْ ْ َ َ َ َْ َ َ الكــأل والعــشبَِ ُ َْ َْ َْ َ الكثــريَ ِ َ َ وكانــت منهــا ،ْ ْ ْ َِ َ َ

َ أمسكت املاء فنفع اهللاُ هبا الناس ف)٥(إخاذات َ ََ ََّ َ َْ َ ِْ َ َْ َ ُرشبوا وسقوا وزرعواَ َ ْ َ َُ ََ َ َ وأصابت منها طائفة أخـرى إنـام ،َِ َّ ِ َ ْ ْ ُْ ًَ َ ِ َِ َ َ َ َ
ٌهي قيعان َ ِ ً ال متسك ماء وال تنبت كأل )٦(َِ َ َ ُ ْ ُِ َ ََ ً َ ُْ َفذلك مثل من فقه يف دين اهللاِ ونفعه مـا بعثنـي اهللاُ بـه فعلـم ، ُِ َ َ َِ ِ ِ ِ َِ َ َ ُ َ َ َ َْ َ َ َِ َ ُ ُ ََ ِ ِ َ َ
َوعلم َّ َ ْ ومثل من مل،َ َ ْ ََ َُ ِ يرفع بذلك رأسا ومل يقبل هدى اهللاِ الذي أرسلت بهَ ِ ِ ِِ ُِ َْ َّ ْ ْْ َ ً َ ْ َُ ُْ َ َ ْْ َ َ َ َ" . 

 
                                                                                       

 .١/٢٨واألثر البن األثريالنهاية يف غريب احلديث   )١(
َّ فضل من علم و علم رقم ٢٠صحيح البخاري ك العلم باب   )٢( َ ِ َ٧٩. 
 .هو عامر بن عبد اهللا بن قيس األشعري، وهو ابن أيب موسى األشعري ريض اهللا عنه  )٣(
 .١/٣٠٨فتح الباري . اإلسناد كله كوفيون  )٤(
هلروي رمحـه اهللا، وقـد ذكرهـا اإلمـام اليـونيني يف نـسخته وقعت هذه اللفظة يف رواية أيب ذر ا: قال الباحث  )٥(

صحة هـذه ( ومعناها ) صحـ ( وكتب عليها رمز ) ه(املتقنة من صحيح البخاري وأشار إليها برمز اهلروي
انظر صحيح البخاري الطبعة األمريية املطبوعـة ببـوالق ) . الكلمة عند املرموز له، أو عند احلافظ اليونيني 

، وقـد نـص عـىل ١/٢٧النـسخة اليونينيـة ُ هـ، والتي اعتمـد يف تـصحيها عـىل ١٣١٣-١٣١١ما بني سنتي 
ُصحة هذه النسبة أليب ذر اهلروي احلافظ ، ووقع ذلـك أيـضا يف روايـة ١/٣٠٩ ابن حجر يف فتح الباري له ٍّ

   بنفس إسناد البخاري بلفـظ إخـاذات، أمـا سـائر روايـات صـحيح البخـاري٢٩٦/ ١٣ أيب يعىل املوصيل
 ." بدل إخاذات"أجادب"ففيها لفظ

ّوأبو ذر اهلروي   ٍّاحلافظ املجود العالمة شيخ احلرم أبو ذر عبد بن أمحـد بـن حممـد املعـروف ببلـده بـابن :  هوٍّ ّ
ــة  ــصاري اخلراســاين اهلــروي، روى صــحيح البخــاري عــن الثالث ــسامك، األن ّال ــوي، "ُ ــستميل ، واحلم ُ امل

َوالُكشميهنيي ِ سـري . دى نسخ اليونيني التي اعتمد عليها يف ضبط صحيح البخاري هـ، وهي إح٤٣٥ ت "ْ
 .٤٠٧-٢٩/٤٠٤، تاريخ اإلسالم له ٥٦٣-١٧/٥٥٤أعالم النبالء للذهبي 

فـتح البـاري البـن حجـر . بكرس الكاف ، مجـع قـاع وهـو األرض املـستوية امللـساء التـي ال تنبـت: ِالقيعان  )٦(
١/٣١٠. 
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  :تخريج الحديث
 )٢(وكـان منهـا أجـادب ": من طريق أيب أسامة محاد بن أسـامة بـه بنحـوه، وفيـه )١(أخرجه مسلم

 ."وكانت منها إخاذات أمسكت املاء ": بدل "أمسكت املاء
  :دراسة رجال اإلسناد

 .ه كلهم ثقاترجال
 

*****  ***** 
 

 :قال ابن األثري رمحه اهللا
ِقد أخذوا أخذاهتم":ويف احلديث" َ َ ِ أي نزلوا منازهلم، وهي بفتح اهلمزة واخلاء"َ َ َ َ")٣(. 

   )٨٤(  الحديث رقم 
 : رمحه اهللا)٤(قال اإلمام مسلم

ُّحدثنا سعيد بن عمرو األشعثي ْ َِ َِ ُ ْ َْ َ ْ ٍَ َ ُ ُ حدثنا سـفيان ،ََّ ْ ََ َُ َ َبـن عيينـةَّ َ ْ َ ُ ٍ عـن مطـرف،ُْ ِّ َُ ْ َ  وابـن أبجـر)٥(َ َ ْ ْ ََ ْ عـن ، )٦(ِ َ
َالشعبي قال َ ِّ ِ ْ َ سمعت املغرية بـن شـعبة روايـة إن شـاء ا:َّ ََ ُْ ً َ ُِْ َ َ َ ْ َ ْ ِْ َ َ ِ َ و حـدثنا ابـن أيب عمـر  حهللاُُِ َ ُ ِ َ ُ ْ ََ َ ُ حـدثنا سـفيان،َّ ْ ََ َُ َ َّ، 

ِحدثنا مطرف بن طريف وعبد امللك ٍِ َْ َ َ َُ َّْ َ ُ ْ ََ ِ ُ َِّ ٍ بن سعيدُ ِ َ ُ َ سمعا الشعبي خيرب عن املغرية بن شعبة قال،ْ َ َ َُْ ْ ْ ْ ْ َُ َِّ ِِ ِ َِ َ ُُ َّ َْ ُ سـمعته :ِ ُْ ِ َ
ِعىل املنرب يرفعه إىل رسول ا ُ َ ْ ََ َِ ُ ُ ََ ِْ ْ ِ َّ صىل اهللاَِ َ عليه وسلمهللاَُ ََّ ََ ِْ َ: 

َ قال ُحدثني برش بن احلَكم واللفظ لهو: َ َ ُ ْ ََ ُ ْ َّ ِ ْ ََ ُ ْ ِ ِ ُ حدثنا سفيان،َّ ْ ََ َُ َ َ بـن عيينـةَّ َ ْ َ ُ ٌ حـدثنا مطـرف،ُْ َِّ َُ َ َّ َوابـن أبجـر َ َ ْ ُ ْ ََ 
ِسمعا الشعبي يقول سمعت املغرية بن شعبة خيرب به الناس عىل املنرب  َ ُ َ َّ َْ َّ ِْ ِ ِ ِ ِْ َ ُْ ُ َُ ُ ََّ ُ َُ َ ْ َ ْ ْ َ ْ َِ ِِ َ ُقال سفيان-َ ْ َ ََ ُ رفعه أحـدمها أراه :ُ َ ُ ََ َ َُ َُ ُ َ

َابن أبجر َ ْ َ َ قال-َْ ُسأل موسى ربه ":َ َّ َ َ ُ ََ ً ما أدنى أهل اجلنة منزلة:َ َ ِ ْ ََّ َِ َْ ِ ْ َْ َ قال؟ََ ُ هو رجل جييء بعد ما أدخل أهـل :َ َ ٌْ ْ ْ َ ُ َ َُ ُ ِِ َ ََ ُ َ
َاجلنـة اجلنـة َّ ََّْ ُ فيقــال لـه،َِْ َ َُ ُ َ ادخـل اجلنــة:َ َّْ َُْ ُ فيقـول،ْ ُ َ َ أي رب كيــف:َ ْ ََ ِّ ْ ْ وقـد نـزل النــاس منـازهلم!؟َ ََُ ِ َ َّ َ ُْ ََ َ ُ وأخــذوا ،َ َ َ َ
ْأخذاهتم ِ ِ َ َ َ فيق،َ ُ َال لهَ ُ: َ أترَىض أن يكون لك مثـل ملـك ملـك مـن ملـوك الـدنياُ ُ َ ُ َ ْْ ُُّ َِ ِ ٍ ِ ِ ُِ ْ ُ ْ َْ َ َ ْ َ ُ فيقـول؟َ ُ َ ِّ رضـيت رب:َ َ َُ ِ، 
ُفيقول ُ َ ُ لك ذلك ومثله ومثله ومثله ومثله:َ َ ُ َ ُ َ ُ َُ ْ ُ ْ ُ ْ ُ ْ َ َِ ِ ِ ِ َِ ِ فقال يف اخلامسة،َ َِ َْ ِ َ َ ِّ رضيت رب:َ َ َُ ُ فيقول،ِ ُ َ ُ هذا لـك وعـرشة :َ َ َ ََ َ ََ َ

                                                                                       
 .٥ُن مثل ما بعث به النبي صىل اهللا عليه وسلم من اهلدى والعلم رقم  بيا٥صحيح مسلم ك الفضائل باب   )١(
 .١/٣٠٩فتح الباري البن حجر . وهي األرض الصلبة التي ال ينضب منها املاء  )٢(
 .١/٢٩النهاية يف غريب احلديث واألثر البن األثري   )٣(
 .١٨٩ أدنى أهل اجلنة منزلة فيها رقم ٨٤صحيح مسلم ك اإليامن باب   )٤(
 .ّهو مطرف بن طريف احلارثي  )٥(
 .هو عبد امللك بن سعيد اهلمداين  )٦(
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ْأم ِثالهَ ِ َ ولك ما اشتهت نفسك،َ َُ َْ َْ ْ ََ َ َ ولذت عينك،َ ُ ْْ َ ََّ ُ فيقول،َ ُ َ ِّ رضيت رب:َ َ َُ ِّ قال رب،ِ َ َ ً فأعالهم منزلة:َ َ ِ ْ َ ْ ُ َْ َ َ قال؟َ َ: 
ُأولئك الذين أردت ْ ََ َ ُِ َِّ ِ غرست كرامتهم بيدي،ََ َ ْ َ َ ْ َِ ُ َ َ ُ َ وختمت عليهـا،َ ْ َْ َ َُ َ ُ فلـم تـر عـني ومل تـسمع أذ،َ َُ ْ َ ََ ْ ْ َ َْ َْ َ ٌ ْن ومل خيطـر َ ُ ْ َ ْ َ َ ٌ

ٍعىل قلب برش َِ ْ َ ََ َ قال،َ ِ ومصداقه يف كتاب ا:َ َ َِ ِِ ُ ْ َّ عز وجل هللاَُِ َ َ ٍفال تعلم نفس ما أخفي هلم من قـرة أعـني[ََّ ُ َّ ْ َ َ ُْ ْ ٌ َْ ُِ ِ ُِ ََُ ْ َْ ََ َ[ 
َاآلية َ ْ "  

  :تخريج الحديث
َعبد امللك بن أبجر قا من طريق عبيد األشجعي عن )١(أخرجه مسلم ََْ َ ْ ْ َْ ِ ِ ِِ ُل سـمعت الـشعبي يقـول َ ُ ََ ْ َّْ َِ َّ ُ ِ

ُْسمعت امل ُ ْ ِ ُغرية بن شعبة يقولَ ُ ََ َ ْ َ ُْ َ َ ِ عىل املنربِ َ ْ ِ ْ َ َ إن موسى عليه السالم سأل ا:َ َ َ ََّ َ َّ َ ُِ ْ َ ِ عـز وجـل عـن أخـس أهـل هللاَِ ْ َ َِّ ْ َ ََ َ َّ ََّ
ِاجلنة منها حظا وساق احلديث بنحوه ِ ِ ِِ ْ َ َ ََ ْ َِّ َ ْ َ  َْ َ َ. 

 مـن طريـق عبـد اهللا بـن نمـري و أيب )٢(ريض اهللا عنه، أخرجه مسلموله شاهد من حديث أيب ذر 
معاوية الرضير و وكيع بن اجلراح، ثالثتهم عن األعمش، عن املغـرور بـن سـويد، عـن أيب ذر ريض 

َإين ألعلم آخر أهل اجلنة دخوال اجلنة وآخر أ ":عنه عن النبي صىل اهللا عليه وسلم قالاهللا  ََ َ َ َ ُِ ِ َِ َُ ْ ً ْ َ ََّ َُّ ِ ْ ْ ِهـل النـار َ َّ ِ ْ
ُخروجا منها رجـل يـؤتى بـه يـوم القيامـة فيقـال َ َ ْ ٌُ َ ُ ُ ًِ ِ َِ َ ُِ َ ْ َ اعرضـوا عليـه صـغار ذنوبـه وارفعـوا عنـه كبارهـا :ُ َ ْ ََ ُ َِ َِ ُِ ُ َ ِ ُ ِْ

ِفتعرض عليه صغار ذنوبه ِ ُ ُُ َُ ََ ِ ُ ُ فيقال،ْ َ َ عملت يوم كذا وكذا كذا وكذا وعملت يوم كذا وكذا كذ:َُ َ َ ْ َ َ َ َ َْ َ َ َ َ َ ََ َ َ ََ َ َ َِ َا وكذاِ َ َ، 
َ نعم ال يستطيع أن ينكر وهو مشفق من كبار ذنوبه أن تعرض عليه:فيقول َ ُ َ ْْ َ ُ ُ َُ ُ َْ ُ ْ ََ َِ ِ ِ ِ ِِ ِ ٌ ُ فيقال له:ْْ َ َ فإن لك مَكـان :َُ َ

ًكل سيئة حسنة َ َ ََ ٍِّ َ رب قد عملت أشياء ال أراها ها هنا: فيقول،َ ُ َ َ َ َ ََ ََ َْ ِّْ ُ َ فلقد رأيت رسـول ا،َِ َ َ َُ َ يـه  صـىل اهللا علهللاِْ
ُوسلم ضحك حتى بدت نواجذه َ َُ ِ َ َْ ََ ِ"  

  :دراسة رجال اإلسناد
بن أيب عامر بن مسعود بن معقب بن مالـك بـن كعـب بـن عمـرو بـن  وهو ا: املغرية بن شعبة-

 ٥٠ ، أحـد الـصحابة الكـرام، وت  أبـو عيـسى أو أبـو حممـد، وكنيتـهسعد بن عوف بن قيس الثقفـي
 .)٣(هـ

ٌديث وإن ظن البعض أنه موقوف، فإن له حكم الرفع، ألنـه  باقي رجال اإلسناد ثقات، واحل- ّ
 .من األحاديث التي ال جمال للعقل واالجتهاد فيها، واهللا أعلم

 
*****  ***** 

 
                                                                                       

 .١٨٩ أدنى أهل اجلنة منزلة فيها رقم ٨٤صحيح مسلم ك اإليامن باب   )١(
 .١٩٠ أدنى أهل اجلنة منزلة فيها رقم ٨٤صحيح مسلم ك اإليامن باب   )٢(
 .٦/١٩٧اإلصابة يف متييز الصحابة البن حجر   )٣(
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 :قال ابن األثري رمحه اهللا

 )أخر ( "
ّيف أسـامء اهللاّ تعــاىل اآلخـر واملــؤخر َ ِقي بعــد فنـاء خلقــه كلـه ناطقــه وصــامتهافـاآلخر هــو البـ. ُ ِ ِ .

ِّملؤخر هو الذي يؤخر األشياء فيضعها يف مواضعها، وهو ضد املقدموا َ ُ ََ َ ََ َّ ِّ")١(. 
   )٨٥( الحديث رقم 
 : رمحه اهللا)٢(قال اإلمام مسلم

ٍحدثني زهري بن حـرب ْ َْ ُ َ ٌ حـدثنا جريـر،ُ ِ ٍ عـن سـهيل ،)٣(َ ْ َ ٍ كـان أبـو صـالح:قـال، ُ ِ َ يأمرنـا إذا أراد )٤(َ ََ ُ َُ َ ْ
َأحدنا أن ينام أ َ ََ َ َ َْ َ َّن يضطجع عىل شـقة األيمـن ثـم يقـولُ َُ ْ َ ِْ َْ َ َِ َّاللهـم رب الـساموات ورب األرض ورب  ":ْ َ َّ َ َ ََّ َ َّ َِ َ

َالعرش العظيم ربنا ورب كل يشء فالق احلب والنوى ومنزل التوراة واإلنجيل والفرقان أعـوذ بـك  ِ ُِ َ ْ َ ْ ُْ َ َ ْ َ َ َ ِّ َّ َ َّ َ ََ ِ ِْ َ ُ َ َ ُْ َِ ِْ ِِ ْ َِْ ِ ٍ َِّ ْ َّ ََ َ ْ
ٍمن رش كل يشء ْ َِّ َ أنت آخذ بناصيته اللهم أنـت األول فلـيس قبلـك يشء وأنـت اآلخـر فلـيس بعـدك َ ُ ٌَ َ َْ َ َ َ ْ َ َّْ ُ ْ ََ َ َ َ ََ َِ ِ ِ ِ ِْ ْْ َ ٌ ْ َ َ ِ

َيشء وأنت الظاهر فليس فوقك يشء وأنت الباطن فليس دونـك يشء اقـض عنـا الـدين وأغننـا مـن  َّ َّ َ َِ ِ ِْ َ ََ َ ََ َ َ ُ َ ُ َ َ ْ َ َْ ْ ْ ُِ ْ َ َ ْ َ َ َ ٌَ ٌ ٌْ ْ َْ ْ َْ َ َ َّ
ِالفقر ْ َن يروى ذلك عن أيب هريرة عن النبي صىل اهللا عليه وسلم وكا"َْ َ َْ ُ.  

  :تخريج الحديث
 عن أبيـه ، عن سهيل بن أيب صالح السامن، من طريق خالد بن عبد اهللا الطحان)٥(أخرجه مسلم
َ من رش كل دابة أنت آخذ بناصيتها" عن أيب هريرة بمثله، وفيه،أيب صالح السامن َ َّ َِ ِ ٍِ َ َِ ٌ ِّ" 

ً أيضا من طريق أيب أسامة محاد بـن أسـامة وعبـد امللـك بـن معـن كالمهـا عـن )٦(وأخرجه مسلم
ّاألعمش عن أيب صالح السامن به بمثله، زاد يف أوله ُأتت فاطمة النبي صىل اهللا عليه وسـلم تـسأله  ":ّ ُ ُ ََ ْ ََ َِ ْ َ

ِخادما فقال هلا قويل اللهم رب الساموات السبع ْ َ ََّّ َ َّ َ ًِ ِِ ُ َ ."  
                                                                                       

 .١/٢٩ غريب احلديث واألثر البن األثري النهاية يف  )١(
 مـا يقـول عنـد النـوم وأخـذ املـضجع رقـم ١٧صحيح مسلم ك الذكر والـدعاء والتوبـة واالسـتغفار بـاب   )٢(

٢٧١٣. 
 هو جرير بن عبد احلميد الضبي  )٣(
 .هو ذكوان السامن  )٤(
لنـوم وأخـذ املـضجع رقـم  مـا يقـول عنـد ا١٧صحيح مسلم ك الذكر والـدعاء والتوبـة واالسـتغفار بـاب   )٥(

٢٧١٣. 
 مـا يقـول عنـد النـوم وأخـذ املـضجع رقـم ١٧صحيح مسلم ك الذكر والـدعاء والتوبـة واالسـتغفار بـاب   )٦(

٢٧١٣. 
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  :ناددراسة رجال اإلس

ْ سهيل- َ ّهو ابن أيب صالح ذكـوان الـسامن، أبـو يزيـد املـدين، مـن الطبقـة الـسادسة، وتـويف يف : ُ ّ َّ
 .خالفة املنصور

 إمـام " وزاد)٤(، وابـن حـزم)٣(، والعجـيل" كثـري احلـديث" وزاد)٢(ابن سـعدو  ،)١( ابن معنيوثقه
 . )٦("خيطئ" وزاد)٥( حبان يف الثقات، وذكره ابن"ٌثبت

 .ا ىف احلديث ً سهيل بن أبى صالح ثبتُّكنا نعد: )٧(ن بن عيينةوقال سفيا
 و لسهيل نسخ ، روى عنه األئمـة و حـدث عـن أبيـه و عـن مجاعـة ":)٨(وقال أبو أمحد بن عدى

و هذا يدل عىل متييز الرجل كونه ميز ما سمع من أبيه و ما سمع مـن غـري أبيـه عنـه ، و هـو . عن أبيه 
  ." األخبارعندى ثبت ال بأس به مقبول

 .ليس به بأس : )٩(يوقال النسائ
 .ما أصلح حديثه  : )١٠(وقال أمحد بن حنبل

عبـد الـرمحن حـديثهام قريـب مـن  سهيل بـن أبـى صـالح و العـالء بـن : )١١(حييى بن معنيقال و
مل يـزل أهـل : )١٣(هـو صـويلح ، وفيـه لـني، وقـال مـرة: )١٢(، وقال مـرةالسواء، و ليس حديثهام بحجة 

 .قون حديثه احلديث يت
                                                                                       

 .٣/٤٤٧الكامل يف ضعفاء الرجال البن عدي   )١(
 .٤/٢٣١هتذيب التهذيب البن حجر   )٢(
 .٢١٠ص  الثقات للعجيل تاريخ  )٣(
 .٧/٥٧٦املحىل البن حزم   )٤(
 .٦/٤١٨الثقات البن حبان   )٥(
 حـول قـول ابـن حبـان بعـد ذكـر ٤١ يف ترمجة عبيد اهللا بن األخنس حتت حديث رقـم  الباحثهانظر ما كتب  )٦(

  ."خيطئ":الراوي يف الثقات
 .١٢/٢٢٥هتذيب الكامل للمزي   )٧(
 .٣/٤٤٧الكامل يف ضعفاء الرجال البن عدي   )٨(
 .١٢/٢٢٧هتذيب الكامل للمزي   )٩(
 .٤/٢٦٤اجلرح والتعديل البن أيب حاتم   )١٠(
 .٤/٢٤٦اجلرح  والتعديل البن أيب حاتم   )١١(
 .٢/١٥٦الضعفاء للعقييل   )١٢(
 .٤/٢٣١هتذيب التهذيب البن حجر   )١٣(
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 يكتب حديثه و ال حيتج به  : )١(وقال أبو حاتم
  و عاب ذلك عليه النـسائى ، فقـالًروى له البخاري مقرونا بغريه،": )٢(وقال احلافظ ابن حجر

َمل : ّيسـألت الـدارقطن: ّيمَلُّالس ال :  ؟ فقـال " الـصحيح " كتـاب  حـديث سـهيل يفّيك البخـارَرَ تـِ
سهيل و اهللا خري مـن أبـى الـيامن ، و :  بحديث سهيل قال ّ إذا مرين النسائأعرف له فيه عذرا فقد كا
  ."حييى بن بكري ،و غريمها

سهيل أحد أركـان :  عىل مسلم إخراج حديثه َيبِ قال احلاكم ىف باب من ع":)٣(قال ابن حجرو
و قـد  واهد ،احلديث ، و قد أكثر مـسلم الروايـة عنـه ىف األصـول ، و الـشواهد إال أن غالبهـا ىف الـش

حديثـه بـالعراق أنـه نـسى  الناقد هلم ، ثم قيـل يفروى عنه مالك ، و هو احلكم ىف شيوخ أهل املدينة 
  ."الكثري منه ، و ساء حفظه ىف آخر عمره

 حديثه   آخر عمره فذهب بعض يف)٥(رسامِصدوق إال أنه أصابه ب: )٤(يوقال أبو الفتح األزد
ثه ملرتبة الصحيح، وأما تضعيف ابن معني له وبخاصـة هو صدوق، ويرتقي حدي: قال الباحث

 فلعله حممـول يف حـال تغـريه و سـوء حفظـه، إال أنـه اهتـم "مل يزل أهل احلديث يتقون حديثه ":قوله
ــو احلــسن ابــن القطــان الفــايس ــص عــىل اختالطــه أب َّ، إال أن الــذهبي نازعــه   )٦(بــاالختالط، وممــن ن

وسـهيل بـن أيب  - أي هـشام بـن عـروة- احلسن بن القطان من أنـهال عربة بام قاله احلافظ أبو":وقال
ّص حــدة ذهنــهُ وتــنق،ُربَ حفظــه إذا كــّفــإن احلــافظ قــد يتغــري، اّصــالح اختلطــا وتغــري  فلــيس هــو يف ،ِ

ًشيخوخته ، كهو يف شبييته، وما ثم أحد بمعصوم من السهو والنسيان، وما هـذا التغـري بـضار أصـال  ٍ ّ َ
روى عنه شـعبة ومالـك، وقـد كـان اعتـل بعلـة فنـسى ": ً ، وقال أيضا)٧("ط ّالذي يرض االختالوإنام 

  .)٨("بعض حديثه
ًوقد تابع األعمش سهيال يف روايته هذا احلديث عن أبيه، كام سبق يف التخريج ُ. 

                                                                                       
 .٤/٢٦٤اجلرح والتعديل البن أيب حاتم   )١(
 .٤/٢٣١هتذيب التهذيب البن حجر   )٢(
 .٤/٢٣١هتذيب التهذيب البن حجر   )٣(
 . ٤/٢٣١ب التهذيب البن حجر هتذي  )٤(
لكبـد  ا حار يعرض للحجاب الذي بـنيٌمَرَونشأ عنها اهلذيان، شبيهة باجلنون، و هو علقة عقلية ي: ِالربسام   )٥(

 .٤٢-٤١املصباح املنري للفيومي ص . واملعى ثم يتصل بالدماغ
 .١/٢٤٦ريات البن الكيال ، الكواكب الن٥/٥٠٤بيان الوهم واإلهيام يف كتاب األحكام البن القطان   )٦(
 .٦/٣٥سري أعالم النبالء للذهبي   )٧(
 .٢٤٣ /٢  للذهبيميزان االعتدال  )٨(
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 . باقي رجال اإلسناد ثقات-
*****  ***** 

 :قال ابن األثري رمحه اهللا
َيـه وسـلم يقـول بـأخرة إذا أراد أن يقـوم مـن املجلـس كـذا َكان رسول اهللاّ صىل اهللاّ عل":وفيه " َ
ِ أي يف آخر جلوسه"وكذا ْوجيوز أن يكون يف آخر عمره. ِ ُ ِ  .وهو بفتح اهلمزة واخلاء. ِ

َومنه حديث أيب برزة ) هـ( ْ َملا كان بأخرة":َ َ َ")١(.  
   )٨٦( الحديث رقم 

 : رمحه اهللا)٢(قال اإلمام أبو داود
ُحدثنا حممد ََّّ َ ُ َ َ ُّ بن حاتم اجلرجرائىَ َ ْ َِ َِ َ ُ ْْ َ وعثامن بن أبى شيبة املعنى)٣(ٍ ْ َ ْ ُ ْ ََْ َ ُ َْ ِ َ َ َ أن عبـدة بـن سـليامن،ُ َ ََّ ُْ َ ْ َْ َ َ ْ أخـربهم ،َ َ َُ ْ َ

ٍعن احلجاج بن دينار َ ِ ِ ِْ َِّ َ ْ ٍ عن أبى هاشم،َ ِ َ ِ َ ْ ِعن أبى العالية، )٤(َ َِ َ ْْ ِ َ َعن أبى برزة األسلمى قـال، )٥(َ َ َِّ ْ ِْ َ َ َ ََ ِْ َ كـان ر:َ َ ُسـول َ ُ
ِ يقول بأخرة إذا أراد أن يقوم مـن املجلـس-صىل اهللا عليه وسلم- هللاِا َ َِ ْ َ َ َ ََْ ُ ْ َ ُ ُِ ٍَ َ َِ َ َ َسـبحانك ا ":ِ َ َ ْ َم وبحمـدك ُللهـُ ِ ْ ََّ َِ

َأشهد أن ال إله إال أنت أستغفرك وأتوب إليك ْ ُ َْ َِ ِ ُِ َ َُ َ َ َُ َ َ َ ََ ِ ْ ْ َّ َ ْ َ ٌفقال رجل. " ْ َ َ َُ َ يا رسول ا:َ ُ َ ُ إنك لتقهللاَِ ََ ََّ َول قوال ما كنت ِ ْ ُ َ ً َ ُْ
َتقوله فيام مىض َ َ ِ ُ ُ ُ َقال . َ ِكفارة ملا يكون ىف املجلس":َ ِ ِْ َْ َِ ُ ُ َ ٌَ َّ َ."  

  :تخريج الحديث
، )١١(ُّ ، والرويـاين)١٠( ، وابـن زنجويـه)٩(،  والدارمي)٨(، و أمحد)٧(، وابن أيب شيبة)٦(أخرجه النسائي

  .متقاربة، من طرق عن احلجاج بن دينار به بألفاظ )١٢(واحلاكم
                                                                                       

 .١/٢٩النهاية يف غريب احلديث واألثر البن األثري   )١(
 .٤٨٥٩ يف كفارة املجلس رقم ٣٢سنن أيب داود ك األدب باب   )٢(
ُّاجلرجرائى  )٣( َ ْ َِ َ خرى بعدها، هذه النسبة إىل جرجرايا وهـي بلـدة أفتوحتني وراء بالراء الساكنة بني اجليمني امل: ْ

 .٤٢ /٢ األنساب للسمعاين .قريبة من الدجلة بني بغداد وواسط
 .هو حييى بن دينار الرماين  )٤(
 .هو رفيع بن مهران الرياحي  )٥(
 .٩/١٦٣السنن الكربى للنسائي   )٦(
 .٦/٤١مصنف ابن أيب شيبة   )٧(
 .٤/٤٢٥مسند أمحد   )٨(
 .٢٧٠٠ رقم ٣/١٧٣٩سنن الدارمي   )٩(
 .-٩/٢٧٩ً نقال عن توضيح املشتبه البن نارص الدين الدمشقي –آداب النبي صىل اهللا عليه وسلم   )١٠(
 .١٣٠٩ رقم ٢/٣٣٥مسند الروياين   )١١(
 .١/٥٣٧مستدرك احلاكم   )١٢(
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  :دراسة رجال اإلسناد
وكان إسـالمه وهو نضلة بن عبيد، مشهور بكنيته، أحد الصحابة الكرام، : أبو برزة األسلمي-

 . )١( هـ٦٥، ت اًينَنُة وحح مّكْتَ وف، خيربَحْتَ فَدِهَ وش،ًقديام
َوهو رفيع بن مهران الرياحي، ت :  أبو العالية- َّْ ا، ومل يـسمع مـن ً هـ، ثقة إال أنه يرسل كثري٩٠َُ

أبـو : )٣(قـال ابـن املـدينى، ولكنه أدرك عمر بن اخلطاب وسمع منه، )٢(عيل بن أيب طالب مع أنه أدركه
قرأت القرآن عىل :  عن أبى العالية قال ، عن حفصة، عن هشام،العالية سمع من عمر ، حدثنا معمر

 .وسى، وابن عباس، وابن عمر ، وأبى مّسمع من عيل: )٤(اًأيض ٌّو قال عيل، عهد عمر ثالث مرات 
 هـ عىل الـصحيح، بـل وسـمع ٦٥فيكون هبذا قد أدرك أبا برزة األسلمي ت بعد : قال الباحث

 .منه، فيكون حديثه عن أيب برزة ليس من باب املرسل
 . السلمي موالهم، الواسطي، من الطبقة السابعة: وهو األشجعي، وقيل: ّ احلجاج بن دينار-

، )٩(، والعجـيل)٨(، وأبو خيثمـة زهـري بـن حـرب)٧(، وابن معني)٦(، وابن املديني)٥(وثقه ابن املبارك
 .)١٤( ، وذكره ابن حبان يف الثقات)١٣( ، وابن عامر)١٢( ، والرتمذي)١١(، وأبو داود)١٠(ويعقوب بن شيبة

 .ًحدثنا حجاج بن دينار وكان ثبتا: )١٥(وقال عبدة بن سليامن

                                                                                       
 .٦/٤٣٣اإلصابة يف متييز الصحابة البن حجر   )١(
 .٣/٢٨٥،  هتذيب التهذيب البن حجر ١٩٠ رقم ١٧٥جامع التحصيل للعالئي ص   )٢(
 .٣/٢٨٥،  هتذيب التهذيب البن حجر ١٩٠ رقم ١٧٥جامع التحصيل للعالئي ص   )٣(
 .٣/٢٨٥هتذيب التهذيب البن حجر   )٤(
 .٥/٤٣٦، و هتذيب الكامل للمزي ٣/١٥٩اجلرح والتعديل البن أيب حاتم   )٥(
 .٢/١٧٦هتذيب التهذيب البن حجر   )٦(
 .٤/٣٧٩ – رواية الدوري –يخ ابن معني تار  )٧(
 .٥/٤٣٦هتذيب الكامل للمزي   )٨(
 .١/٢٨٥معرفة الثقات للعجيل   )٩(
 .٥/٤٣٦هتذيب الكامل للمزي   )١٠(
 .٥/٤٣٦هتذيب الكامل للمزي   )١١(
 .٥/٤٣٦هتذيب الكامل للمزي   )١٢(
 .٢/١٧٦هتذيب التهذيب البن حجر   )١٣(
 .٦/٢٠٥الثقات البن حبان   )١٤(
 .٢/٢٠١يب التهذيب البن حجر هتذ  )١٥(
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صدوق ليس به بأس، وقال أبـو زرعـة : )٢(قال ابن معنيليس به بأس، و: )١(وقال أمحد بن حنبل
يكتـب حديثـه وال : )٤(صالح صدوق مستقيم احلديث ال بأس به، وقال أبو حـاتم الـرازي: )٣(الرازي
 .حيتج به

 .ليس بالقوي: )٦(يف القلب منه، وقال الدارقطني: )٥(قال ابن خزيمة
 .واهد للصحةهو صدوق ، يرتقي حديثه باملتابعات و الش :قال الباحث

 . باقي رجال اإلسناد ثقات-
  :الحكم على الحديث

 .إسناده حسن، ألن فيه حجاج بن دينار وهو صدوق
 مـن طريـق حجـاج بـن دينـار عـن أيب هاشـم )٧(وللحديث طريق أخـرى أخرجهـا اإلمـام أمحـد

 وقـد الواسطي عن أيب برزة بمثله ، ولكنـه منقطـع، ألن أبـا هـشام الواسـطي مل يـسمع مـن أيب بـرزة،
 .بينت الرواية السابقة وجود واسطة وهو أبو العالية الرياحي

 :وللحديث شواهد منها
 من طريق ابن جريج عن موسى بن عقبـة )٨( عن أيب هريرة ريض اهللا عنه، كام عند اإلمام أمحد-

 ":عن سهيل بن أيب صالح عن أبيه عن أيب هريرة ريض اهللا عنه عن النبي صـىل اهللا عليـه وسـلم قـال
سـبحانك ربنـا وبحمـدك ، ال إلـه إال أنـت، : ن جلس يف جملس كثر فيـه لغطـه، فقـال قبـل أن يقـومم

 . وإسناده حسن"أستغفرك ثم أتوب إليك، إال عفر له ما كان يف جملسه ذلك
عـثامن  من طريق أيب بكر بن عياش عـن )٩( عن أنس بن مالك ريض اهللا عنه، كام عند الطرباين-

 ": قـال رسـول اهللا صـىل اهللا عليـه وسـلم:عن أنس بن مالـك قـال بت البناينبن مطر الشيباين عن ثاا
  "كفارة املجلس سبحانك اللهم وبحمدك ال إله إال أنت أستغفرك وأتوب إليك

                                                                                       
 .٥/٤٣٦هتذيب الكامل للمزي   )١(
 .٣/١٥٩اجلرح والتعديل البن أيب حاتم   )٢(
 .٣/١٥٩اجلرح والتعديل البن أيب حاتم   )٣(
 .٣/١٥٩اجلرح والتعديل البن أيب حاتم   )٤(
 .٢/٢٠١هتذيب التهذيب البن حجر   )٥(
 .٢/٢٠١هتذيب التهذيب البن حجر   )٦(
 .٤/٤٢٠د مسند أمح  )٧(
 .٢/٤٩٥مسند أمحد   )٨(
 .٩٩-٦/٩٨املعجم األوسط للطرباين   )٩(
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 .وإسناده ضعيف، فيه عثامن بن مطر الشيباين ضعيف 
 .وباجلملة فاحلديث صحيح بالشواهد واهللا تعاىل أعىل وأعلم

 
*****  ***** 

 
 :ن األثري رمحه اهللاقال اب

َإن األ":ِويف حديث ماعز ) س(" َخر قد زنىّ َ َ ِ بوزن الَكبد - َرَِخ األ"ِ ُهو األبعد املتـأخر عـن : -ْ َ ْ
 .)١("اخلري

  ) ٨٧( الحديث رقم 
 : رمحه اهللا)٢(قال اإلمام البخاري

ِحدثنا أبو اليامن َ َ ٌأخربنا شـعيب،  )٣(ْ ْ َ ِّعـن الزهـري،  )٤(ُ ِ ْ َو سـلمة بـن عبـد الـرمحن  قـال أخـربين أبـ،ُّ ََ َ
ِوسعيد بن املسيب َّ ََ َُْ ُ َ أن أبا هريرة قال،ِ َ َْ َُ َ َ أتى رجل من أسـلم رسـول ا:ََّ َ ٌُ َ َ ْ ََ  صـىل اهللا عليـه وسـلم وهـو يف هللاُِ

ُاملسجد فناداه َ َ َ َِْ ِ َ فقال يا رسـول ا،ْ ُ :هللاَ َ إن األِ َّ َ قـد زنـىَرِخـِ ُ يعنـي نفـسه- َ ْ ََ ْ َ َ فـأعرض عنـه-ِ َْ َ َ فتن،َ َ ِّحـى لـشق َ ِ ِ َّ
ُوجهه الذي أعرض قبله َ ْ ََ ِ َِ َْ َ َ فقال يا رسول ا،ِ ُ َّإن األ :هللاَِ َر قد زنىِخِ َ فـأعرض عنـه،َ َْ َ ِ فتنحـى لـشق وجهـه ،َ ِ ِِ ْ َ َِّّ َ َ َ

ُالــذي أعــرض قبلــه ََ ِ َ َْ َ فــأعرض عنــه فتنحــى لــه الرابعــة، فقــال لــه ذلــك،َ َ ََ َِّ َّ ََ َ َ ْ َ فلــام شــهد عــىل نفــسه أربــع ،َ َ ْ َ ِ ِ ْ َ َ ِ َ
َشهاد َ ُ دعـاه فقـال،ٍاتَ ٌهـل بـك جنـون ":ََ ُ ُ َ ِاذهبـوا بـه  ": فقـال النبـي صـىل اهللا عليـه وسـلم،َ ال: قـال"ِ ِ ُ َ ْ

َفارمجوه وكان قد أحصن ْ ُ ُِ ُ ُ ْ َ."  
  :تخريج الحديث
،  كالمهـا عـن )٦( و عبد الرمحن بن خالد،يل بن خالدَقُ من طريق ع-ً أيضا– )٥(أخرجه البخاري

 .ابن شهاب الزهري به بنحوه
                                                                                       

 .١/٢٩النهاية يف غريب احلديث واألثر البن األثري   )١(
َ الطالق يف اإلغالق والُكـره والـسكران واملجنـون وأمرمهـا، والغلـظ ١١صحيح البخاري ك الطالق باب   )٢( ْ

 .٥٢٧١والنسيان يف الطالق والرشك وغريه رقم 
 .هو احلكم بن افع  )٣(
 .هو ابن أيب محزة  )٤(
 مـن ١٩، وك األحكـام بـاب ٦٨١٥ُ ال يرجم املجنون واملجنونة رقـم ٢٢صحيح البخاري ك احلدود باب   )٥(

ُحكم يف املسجد، حتى إذا أتى عىل حد أمر أن خيرج يف املسجد فيقام رقم  ُ ٍّ٧١٦٧. 
 .٦٨٢٥ّقر هل أحصنت؟ رقم  سؤال اإلمام امل٢٩صحيح البخاري ك احلدود باب   )٦(
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 عـن ، عـن سـامك بـن حـرب، من طريـق أيب عوانـة الوضـاح اليـشكري)١(مسلمه شاهد عند  لو
 .جابر بن سمرة ريض اهللا عنه بنحوه

  :دراسة رجال اإلسناد
 . رجاله كلهم ثقات- 

  
*****  ***** 

 
 :قال ابن األثري رمحه اهللا

َّإذا وضع أحدكم بني يديه مثل آخرة الرحل فـال يبـايل مـن مـر":وفيه) س(" َّ َ َِ َ ُ وراءهُ  هـي باملـد "َ
ُاخلشبة التي يستند إليها الراكب من كور البعري ََّ ُْ َِ")٢(. 

  ) ٨٨( الحديث رقم 
 : رمحه اهللا)٣(قال اإلمام مسلم

َحدثنا أبو بْكر بن أيب شيبة َ ْ ََ َ حدثنا إسامعيل بن علية،ِ ََّ ٍ وحدثني زهري بن حـرب: ح قال،ُ ْ َْ ُ َ  حـدثنا ،ُ
ُ عن يون،إسامعيل بن إبراهيم ٍعن محيد بن هالل،  )٤(َسُ َ ِ ِ ْ َ ِ بـن الـصامتهللاِ عن عبد ا،ُ ِ ٍّ عـن أيب ذر قـال،َّ َ: 

ِإذا قام أحدكم يصيل فإنه يـسرته إذا كـان بـني يديـه مثـل آخـرة  ": صىل اهللا عليه وسلمهللاِقال رسول ا ِ ِ َِ ْ َ ْ َ ُُ ْ َِّ ُ َُ ُ
ِالرحل ْ ِ فإذا مل يكن بني يديه مثل آخـرة الرحـل فإ،َّ ْ َّْ َ ْ َ َِ ِ ِ ُِ ْ َ ُنـه يقطـع صـالته احلـامر واملـرأة والكلـبُ َ َ ُ َ ُْ ْ َْ ُ َ ْ ُ ََْ َْ ِ َ َ ُاألسـود َ َ ْ َ ْ" 
ٍّ يا أبا ذر:قلت َ َ َ ما بال الَكلب األسود من الَكلـب األمحـر مـن الَكلـب األصـفر:َ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ُْ َ ََ ِ َ ِ َ ِِ َ ْ ِ ِبـن أخـي ا يـا : قـال؟ِْ َ

َسألت رسول ا ُْ َ َُ ِ صىل اهللا عليه وسلم كام سألتنيهللاَِ َ ْ َ ٌالكلب األسود شيطان ": فقال؛َ َ ْ َْ ُ َ َُ ْ ْ َْ."  
  :تخريج الحديث
 من طريق سليامن بن املغرية، وشعبة بن احلجاج، وجرير بـن حـازم ، -ً أيضا– )٥(أخرجه مسلم

ّوسلم بن أيب الذيال، وعاصم األحول مجيعهم عن محيد بن هالل به بنحوه  ْ َ. 
  :دراسة رجال اإلسناد

 . رجاله كلهم ثقات-
                                                                                       

 .١٦٩٢ من اعرتف عىل نفسه بالزنا رقم ٥صحيح مسلم ك احلدود باب   )١(
 .١/٢٩النهاية يف غريب احلديث واألثر البن األثري   )٢(
 .٥١٠ قدر ما يسرت املصيل رقم ٥٠صحيح مسلم ك الصالة باب   )٣(
 .هو يونس بن عبيد العبدي  )٤(
 .٥١٠ قدر ما يسرت املصيل رقم ٥٠صحيح مسلم ك الصالة باب   )٥(
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*****  ***** 
 

 :قال ابن األثري رمحه اهللا
ِمثل مؤخرته":ويف حديث آخر ) س(" َ ِ، وهي بـاهلمزة والـسكون لغـة قليلـة يف آخرتـه، وقـد "ُ َِ

ّمنع منها بعضهم، وال يشدد َ ُ َ")١(. 
  ) ٨٩( الحديث رقم 
 : رمحه اهللا)٢(قال اإلمام مسلم

ٍحدثنا زهري بن حرب ْ َْ ُ ْ َُ َ ُ َ َ ُ حدثنا عبد ا،َّ َّْ ََ َ ِ بن يزهللاَِ َ ُ َ أخربنا سعيد بن أيب أيـوب،َيدْ ُّ ُ َْ َ َِ ُ َِ َ َ َ ِ عـن أيب األسـود،ْ َ ْْ َ ِْ َ َ)٣(، 
َعن عروة َ ْْ ُ ْعن عائشة أهنا قالت،  )٤(َ َ ََ َ ََ َّ َ َ ِ ُسئل رسول ا ":ْ ُ َ َُ َّ صىل اهللاِِ َ عليـه وسـلم عـن سـرتة املـصيل فقـالهللاَُ َ ِّ َّ ََ َ ْ َ َ َُْ ِ َِ ْ ُ َ َ ْ: 

ِمثل مؤخرة الرحل ْ َّ َ ُِ ِ ِْ ُ ْ". 
  :ثتخريج الحدي

 .تفرد هبذه الطريق مسلم
 :وللحديث شواهد عن بعض الصحابة منها ما

ٍ من طريق معتمر بن سليامن، عن عبيد اهللا بن عمر، عن نافع، عن ابن عمـر )٥(أخرجه البخاري
َّالنبي صىل اريض اهللا عنه، عن  َ ِّ ِ َ عليه وسلمهللاَُّ ََّ ََ ِْ ِّأنه كان يعرض راحلته فيصيل ":َ ََ ُ َ ُُ َ ِّ َُ َ َِ ُ ََّ َ إليهاَ ْ َ ُ قلـت"ِ ْ َ أفرأيـت :ُ ْ َ ََ َ
ُإذا هبت الركاب ََّ ِّ ْ َ َ ِكان يأخذ هذا الرحل فيعدله فيصيل إىل آخرته أو قال مؤخره َ ":َ قال؟ِ ِ ِ ِِ َّ ِّ ُ ََ َُ َ ُ ُ َّ ََ َ َُ َ ِّ ُ َْ َ ُ َ ْ ََ ِ َ َ ُوكـان ابـن ،" ْ ْ ََ َ

َعمر ريض ا ِ َ َ َ ُ عنه يفعلههللاُُ َ َ ُُ ْ ْ َ. 
 –ّالم بـن سـليم، و عمـر بـن عبيـد الطنافـيس  سـ من طريق أيب األحـوص)٦(أخرجه مسلم ما و

:  عن موسى بن طلحة عن أبيه طلحة بن عبيد اهللا قـال، عن سامك بن حرب-واللفظ أليب األحوص
ِّ إذا وَضع أحـدكم بـني يديـه مثـل مـؤخرة الرحـل فليـصل وال ": صىل اهللا عليه وسلمهللاِقال رسول ا ْ َ َْ ْ َ َُ َّ َ ُ ْ ََ ِ ِ ِ ِ ِْ َ

َيبال من مر وراء َ َّ َ َُ   ". ذلكَِ

                                                                                       
 .١/٢٩النهاية يف غريب احلديث واألثر البن األثري  )١(
 .٥٠٠ سرتة املصيل رقم ٤٧صحيح مسلم ك الصالة باب   )٢(
 .هو حممد بن عبد الرمحن بن نوفل األسدي  )٣(
 .هو عروة بن الزبري بن العوام   )٤(
 .٥٠٧لة والبعري والشجر والرحل رقم  الصالة إىل الراح٩٨صحيح البخاري ك الصالة باب   )٥(
 .٤٩٩ سرتة املصىل رقم ٤٧صحيح مسلم ك الصالة باب   )٦(
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ِعبد الواحد وهو من طريق  )١(مسلمو ما أخرجه  ِ َ ٍبن زياداْ َ ُ عبيد اعن ،ِ ْ َ ِّ بن األصمهللاِ بن عبد اهللاُِ َ َ ْ، 
ِّ يزيد بن األصمعن َ ََ ْ ُ َ عن أيب هريرة قال،ِ َ َْ ُيقطـع الـصالة املـرأة   ": صىل اهللا عليه وسلمهللاِ قال رسول ا:ُ ََ ْ ََْ َ َّ ُ َ ْ

َواحلامر والكلب و ُ َ َْ َْ ُ َ ِ ِيقي ذلك مثل مؤخرة الرحلْ ْ َّ َ ُ َِ ِ ِ ِْ ُ ْ."  
  :دراسة رجال اإلسناد

 . رجال اإلسناد ثقات-
 

*****  ***** 
 
 

 :قال ابن األثري رمحه اهللا
ِّأخـر عنـي يـا : أن النبي صـىل اهللاّ عليـه وسـلم قـال لـه":ويف حديث عمر ريض اهللاّ عنه) س("
ُعمـر ّيقــال أخـر وتــأخر.  أي تـأخر"ُ َّ وقـدم وتقــدم بم،ّ ْال تقــدموا بـني يــدي ا عنـى، كقولــه تعـاىل َّ ََ ِّ َُ ْ َُ َ  هللاَِ

ِورسوله  ِ ُ َ َ)أي ال تتقدموا)٢ ُ َّ َ ْوقيل معناه أخر عني رأيك، فاخترص إجيازا وبالغة. ََ ِّ")٣(. 
   )٩٠( الحديث رقم 

 : رمحه اهللا)٤(قال اإلمام البخاري
ٍحدثنا حييى بن بَكري ْ ُ حـدثني الليـث،ُ ٍعـن عقيـل،  )٥(َّْ ْ َ ٍبـن شـهاباعـن ،  )٦(ُ َ ِعـن عبيـد ا،  )٧(ِ ْ َ  بـن هللاُِ

ُبن عباس عن عمر بن اخلطاب ريض اهللا عـنهم أنـه قـالا عن ،هللاِعبدا ُ َ ََّّ َ ٍْ َ َْ َ ُ َِ َّ َملـا مـات عبـد ا":ْ َ ٍّ بـن أيب بـن هللاََِّ َ ُ
َسلول ُ َ دعي له رسول ا؛)٨(َ ِ َ صىل اهللا عليـه وسـلم ليـصيل عليـههللاُِ ِّ َ ُ  اهللا عليـه  صـىلهللاِ فلـام قـام رسـول ا،ِ
ُ وثبت إليه؛وسلم ْ َ يا رسول ا: فقلت،ََ ُ ِّ أتصيل عىل :هللاَِ َ ُ َبن أيب وقد قال يـوم كـذا وكـذااَ ََ ََ ٍّ َ َ كـذا وكـذا،ُ ََ - ؟ََ

                                                                                       
 .٥١١ قدر ما يسرت املصيل رقم ٥٠صحيح مسلم ك الصالة باب   )١(
 . ١  آيةاحلجراتسورة   ) ٢(
 .١/٢٩النهاية يف غريب احلديث واألثر البن األثري   )٣(
 . ١٣٦٦ا يكره من الصالة عىل املنافقني واالستغفار للمرشكني رقم  م٨٤صحيح البخاري ك اجلنائز باب   )٤(
 .هو الليث بن سعد املرصي  )٥(
َهو عقيل بن خالد بن عقيل  )٦( ُ. 
 .هو حممد بن مسلم الزهري   )٧(
ُ سلول":قال ابن حجر  )٨( بفتح املهملة وضم الالم وسكون الواو بعدها الم، هو اسم امرأة، هي والـدة عبـد : َ

ُذكور وهي خزاعية، وأما هو فمن اخلزرج أحد قبيلتي األنصار ، وابن سلول يقرأ بـالرفع ألنـه صـفة اهللا امل ْ
 .١٠/١٩٥ فتح الباري له "عبد اهللا ال صفة أبيه
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ُأعدد عليه قوله ْ َُ َ ِّ َ َ فتبسم رسول ا،-ُ َّ َ َ ُأخـر عنـي يـا عمـر" : صىل اهللا عليه وسلم وقـالهللاَِ َ ُْ َِّ ِّ ُ فلـام أكثـرت ،"َ ْ َ ْ َ
ُإين خريت فاخرتت ": قال،عليه ْ ُ ُْ َ َ ْ ُ لو أعلـم أين إن زدت عـىل الـسبعني يغفـر لـه لـزدت عليهـا،ِّ ُْ ْ ْ ِْ َ َُ ُ َّ َُ ْ َ ِِّ ِ َ  : قـال"َ

َّفصىل عليه رسول ا َ َ صىل اهللا عليه وسلم ثم انرصفهللاَِ َ َ َّْ ِ فلم يمُكث إال يسريا حتى نزلت اآليتان مـن ،ُ َ ََ َ َْ َ ْْ َ ً ِ ْ
ٌبراءة  َ َ ٍوال تصل عىل أحد [َ َ ََ ِّ ًمنهم مات أبداُ ََ َ َوهم فاسقون [ إىل ] َ ُ ِ َ ْ ُ ِ فعجبت بعـد مـن جـرأيت : قال)١(]َ َ ْ ُ ْ َ ْ َُ ُ ِ َ

ٍ صىل اهللا عليه وسلم يومئذهللاِعىل رسول ا ِ َ ْ ُ ورسوله أعلمهللاَُ وا،َ ُ ََ ُْ َ ُ َ". 
  :تخريج الحديث
 -قيـل،ُ عـن ع، حـدثنا الليـث،حدثني حييـى بـن بكـري:  يف موضع آخر فقال)٢(أخرجه البخاري

 . عن ابن شهاب به بمثله،قيلُ حدثني ع، حدثني الليث-)٣(قال غريهو
من طريق محـاد بـن  )٥( ومسلم)٤(وله شاهد من حديث ابن عمر ريض اهللا عنه، أخرجه البخاري

َملا تويف عبد ا":أسامة عن عبيد اهللا بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال ِّ ُ ُ ُ بن أيب جاء ابنـه عبـد اهللاََِّ ْ ٍّ َُ  بـن هللاُِ
ْ صىل اهللا عليه وسلم فسأله أن يعطيه قميصه يَكفن فيه أباه فأعطاه ثـم سـأله أن هللاِ إىل رسول اهللاِبد اع َ ُ َ َ ِّ َ ْ َ ََ َ َُ ُ ُ َ ُ ُ ُ َ ُ َ ْ ُ َُ َ ََ َّ َْ ِ ِ

َيصيل عليه فقام رسول ا َ َ َ ِّ َ َ صىل اهللا عليه وسلم ليصيلهللاُِ ِّ َ ُ ِ فقام عمـر فأخـذ بثـوب رسـول ا،ِ َْ َ َ َ َ َِ َ ُ َ  صـىل اهللا هللاَُِ
َ يا رسول ا:ه وسلم فقالعلي ُ َ تصيل عليه وقد هناك ربك أن تصيل عليـههللاَِ َِّ َِّ ُّ َُ ُْ َ َ َ  صـىل اهللا هللاِ فقـال رسـول ا،ََ

ِإنام خريين اهللا فقال ":عليه وسلم َ َّ ًاستغفر هلـم أو ال تـستغفر هلـم إن تـستغفر هلـم سـبعني مـرة[ َ َّ َ َ ْ ْ ْ ْ ْ َْ ِ ِ ِ ِْ ْ ْ َْ َ َ َ ََ [)٦( 
ْوسأزيده عىل السب ُ ََّ َُ ِ َعنيَ َّ إنه منافق قال فـصىل عليـه رسـول ا:قال" ِ َ َ ٌ َِ َ صـىل اهللا عليـه وسـلم فـأنزل اهللاهللاُِ ََ ْ َ 

ِوال تصل عىل أحد منهم مات أبدا وال تقم عىل قربه[ ٍِ َ َْ َ َ ََ ُ ِّْ ََ ً َ ُ [)٧(".  
  :دراسة رجال اإلسناد

 .إسناده كلهم ثقات
                                                                                       

 .٨٤ية آسورة التوبة   )١(
ُ هلْرِفْغَتْاس [ ١٢صحيح البخاري ك التفسري باب   )٢( ُ هلْرِفْغَتْسَ تَالْوَ أْمَ  َرِفـْغَ يْنَلـَ فًةَّرَ مـَنيِعْبَ سْمَ هلْرِفْغَتْسَ تِْن إْمَ

 .٤٦٧١ رقم ،٨٤سورة التوبة أية  )ُْم هلاهللاُ
ْ والغري املذكور هو أبو صالح كاتب الليث واسمه عبد اهللا بن صالح، أخرجه الطربي عـن ":قال ابن حجر  )٣(

ً تغليق التعليق لـه أيـضا ، وانظر١٠/١٩٥ فتح الباري له "حدثني عقيل: املثنى بن معاذ عنه عن الليث قال
٤/٢١٩. 

استغفر هلم أوال تستغفر هلم إن تستغفر هلم سبعني مـرة فلـن يغفـر  [ ١٢صحيح البخاري ك التفسري باب   )٤(
 .٤٦٧٠رقم ) اهللا هلم

 .٢٤٠٠ من فضائل عمر ريض اهللا عنه رقم ٢صحيح مسلم ك فضائل الصحابة باب  )٥(
 .٨٠ية آسورة التوبة   )٦(
 .٨٤ية آة سورة التوب  )٧(
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*****  ***** 
 :قال ابن األثري رمحه اهللا

 ) ْأخَرض("
ُمنزل قرب تبوك نزلـه رسـول اهللاّ صـىل اهللاّ عليـه وسـلم عنـد : بفتح اهلمزة والضاد املعجمةهو  ََ ْ ُ

ِمسريه إليها َ")١(. 
   )٩١( الحديث رقم 

 :)٢(قال ابن أيب عاصم رمحه اهللا
حدثنا احلسن بن عيل، أخربنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد، أخربنا أيب، عن صالح بـن كيـسان، 

ابن أخي أيب رهم الغفاري، أنه سمع أبا رهم الغفـاري ريض اهللا عنـه وكـان عن ابن شهاب، حدثني 
غزوت مع رسـول اهللا صـىل  ":من أصحاب النبي صىل اهللا عليه وسلم الذين بايعه حتت الشجرة قال
 .")٣(فذكر نحوه... اهللا عليه وسلم غزوة تبوك، فنمت ليلة باألخرض فرست قريبا منه

  :تخريج الحديث
 من طريق معمر بن راشد و صالح بن كيسان و ابن أيب منيـع عـن الزهـري )٤(ينوأخرجه الطربا

 .به بنحوه
  :دراسة رجال اإلسناد

 .أحد شيوخ الزهري، من الطبقة الثالثة:  ابن أخي أيب رهم الغفاري-
 .مقبول: )٥(قال ابن حجر
 .ّهو مقبول، أي عند املتابعة وإال فلني احلديث: قال الباحث

 .سناد ثقات باقي رجال اإل-
  :الحكم على الحديث

ُإسناده ضعيف، ملداره عىل ابـن أخـي أيب رهـم، وهـو مقبـول احلـديث عـن املتابعـة، وال حيـتج 
 .ّبتفرده

*****  ***** 
                                                                                       

 .١/٢٩النهاية يف غريب احلديث واألثر البن األثري  )١(
 .٢٣٨ / ٢اآلحاد واملثاين البن أيب عاصم   )٢(
 .يريد لفظ احلديث الذي قبله  )٣(
 .١٩/١٨٤املعجم الكبري للطرباين   )٤(
 .٧٠٤تقريب التهذيب البن حجر ص   )٥(
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 :قال ابن األثري رمحه اهللا
 )أخا("

ِمثل املؤمن واإليامن كمثل الفرس يف آخيته":فيه) هـ ( َِ ََ َ ُ ُ اآلخية باملد والتشديد"َ ْحبي: َّ َ ٌل أو عويـد ُ ْ َ ُ ٌ
ّيعرض يف احلائط ويدفن طرفاه فيـه، ويـصري وسـطه كـالعروة وتـشد فيهـا الدابـة َْ ْ َ َ َ ُ ُ ُُ َ ّومجعهـا األواخـي . ُ

ًمشدد ٌ ومعنى احلديث أنه يبعد عن ربه بالذنوب وأصل إيامنه ثابت،األخايا عىل غري قياس و. اُ ُّ َ ُ ْ َ")١(. 
   )٩٢( الحديث رقم 

 : رمحه اهللا)٢(باركقال اإلمام عبد اهللا بن امل
 عـن ، عـن أيب سـليامن الليثـي، قال حدثنا عبداهللا بن الوليد،حدثنا سعيد بن أيب أيوب اخلزاعي

يـامن كمثـل الفـرس يف ن ومثـل اإلؤممثل امل ": عن النبي صىل اهللا عليه وسلم قال،أيب سعيد اخلدري
 ، فأطعموا طعـامكم األتقيـاء، اإليامن املؤمن يسهو ثم يرجع إىلّ وإن،تهِّ جيول ثم يرجع إىل آخي؛تهِّآخي
  "م املؤمننيُكَوفُرْعَ مْواُلْوَأَو

  :تخريج الحديث
 ،)٨(، والبغـوي)٧(، والبيهقـي)٦(، والـشهاب القـضاعي)٥( وأبـو نعـيم ،)٤(، واملروزي)٣(أخرجه أمحد

 .من طريق عبد اهللا بن املبارك به بمثله
 ؛ وأبـو سـليامن الليثـي،سـناد سـعيد هبـذا اإلهذا ال يعرف إال مـن حـديث أيب" :)٩(قال أبو نعيم

 " إن اسمه عمران بن عمران:قيل
 
 

                                                                                       
 .١/٢٩النهاية يف غريب احلديث واألثر البن األثري   )١(
 .٧٣ رقم ٢٤الزهد البن املبارك ص   )٢(
 .٣/٥٥مسند أمحد   )٣(
 .٦٥٠ رقم ٢/٦٠٩تعظيم قدر الصالة للمروزي   )٤(
 .٨/١٧٩حلية األولياء أليب نعيم   )٥(
 .١٣٥٥ رقم ٢/٢٨٧مسند الشهاب   )٦(
 .٧/٤٥٢شعب اإليامن للبيهقي   )٧(
 .٣٤٨٥ رقم ١٣/٦٩رشح السنة للبغوي   )٨(
 .٨/١٧٩ نعيم حلية األولياء أليب  )٩(
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 )٢( ومن طريق عبد اهللا بن يزيـد أخرجـه أبـو يعـىل– عن عبد اهللا بن يزيد املقرئ )١(وأخرجه أمحد
 . عن سعيد بن أيب أيوب اخلزاعي به بمثله– )٤( و الشهاب القضاعي)٣(وابن حبان

  :دراسة رجال اإلسناد
 يف إشـارة منـه إىل "إن اسـمه عمـران بـن عمـران:  قيـل":)٥(قـال أبـو نعـيم: و سليامن الليثي أب-

ُذكـره احلـاكم أبـو أمحـد يف  كتـاب الكنـى يف  مـن ال يعـرف ":)٦(توهني هـذا القـول، وقـال ابـن حجـر
م عىل أحاديـث الـشهاب حـديث غريـب وقال أبو الفضل بن طاهر يف الكال ":)٧(ً، وقال أيضا"اسمه
 ."كر إال هبذا اإلسنادال يذ

وى عن أبـى سـعيد اخلـدري عـن ر": )٨(ًوذكره ابن أيب حاتم ومل يذكر فيه شيئا، واكتفى بالقول
النبي صىل اهللا عليه وسلم قال أطعموا طعامكم األتقياء روى سعيد بن أبـى أيـوب عـن عبـد اهللا بـن 

 اخلـدري روى عنـه عبـد اهللا يروى عن أبـى سـعيد ":)٩( و كذلك اكتفى ابن حبان بالقول"الوليد عنه
  . "بن الوليد

 .جمهول: )١٠(لذلك قال ابن املديني
 .هو جمهول: قال الباحث

 . هـ١٣١ي، ت  املرصيجيبُّبن قيس بن األخرم التهو ا:  عبد اهللا بن الوليد-
 ."ُ ال يعترب بحديثه":)١١(قالو  الدراقطني ّ ضعفهذكره ابن حبان يف الثقات، ولكن

 .لني احلديث: )١٢(يف التقريبلذلك قال ابن حجر 
 .هو ضعيف: قال الباحث

                                                                                       
 .٣/٣٨مسند أمحد   )١(
 .٢/٤٩٢مسند أيب يعيل   )٢(
 .٦١٦ رقم ٢/٣٨١صحيح ابن حبان   )٣(
 .١٣٥٦  رقم ٢٧٩ /٢مسند الشهاب   )٤(
 .٨/١٧٩حلية األولياء أليب نعيم   )٥(
 .١٣٠٠ رقم ٤٩٢ ، تعجيل املنفعة البن حجر ص ٩/٨٦لسان امليزان البن حجر   )٦(
 .١٣٠٠ رقم ٤٩٢ ، تعجيل املنفعة البن حجر ص ٩/٨٦جر لسان امليزان البن ح  )٧(
 .٩/٣٧٩اجلرح والتعديل البن أيب حاتم   )٨(
 .٥٦٩/ ٥الثقات البن حبان    )٩(
 .١٣٠٠ رقم ٤٩٢تعجيل املنفعة البن حجر ص   )١٠(
 .٦/٧٠هتذيب التهذيب البن حجر   )١١(
 .٢٨٠تقريب التهذيب البن حجر ص   )١٢(
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 . باقي رجال اإلسناد ثقات-
  :الحكم على الحديث

 :إسناده ضعيف ، والعلة فيه
 . أبو سليامن الليثي جمهول-
 .ُ عبد اهللا بن الوليد التجيبي ضعيف-

 )٢(وسـيم عـن قتـادة بـن )١(ّ، أخرجـه الرامهرمـزي ولكنه ضعيفوله شاهد من حديث ابن عمر
قـال : الطائي حدثنا عبيد بن آدم العسقالين حدثنا أيب، عن ابن أيب ذئب، عن نافع، عن ابن عمر قـال

ُ جيـِهِتـَّيِ آخِ يفِسَرَ الفـِلَثـَمَ كِنَيـامِاإلَ وِنِمْل املـؤُثَم ":رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم ُا جيـَ مـُولَ  ّمُ ثـ،ُولَ
وا ُّصُخـَ و،َارَرْبـَ األُمُكَامَعـَوا طُمِعْطَأَ فـ،ِنَيـامِ اإلَِىل إُعِجـْرَ يّمُ ثـُفَِرتْقـَ يُنِمْ املؤَلكَذَكَ وِِهتِّيِ آخَِىل إُعِجْرَي
 ."ََنينِمْ املؤُمُِكوفُرْعَِمب

 ميزانه وذكـر لـه  يفوإسناده ضعيف فإن فيه قتادة بن وسيم الطائي وهو جمهول، وذكره الذهبي
ًان معنـاه حقـا فهـو موضـوع، رواه عـن قتـادة  هذا وإن ك":)٣(حديث بنفس طريق حديثنا هذا ثم قال
كأنه مما ألصقه هبذا احلديث وركبه عليه ":)٤(، وقال األلباين"ٌإبراهيم بن أمحد العسكري ، جمهول مثله

 ."! من كتب الرجال، وال يف ثقات ابن حبانٍيف يشء ٌ هذا؛ فإنه جمهول ليس له ذكر"قتادة"
 .ّواخلالصة أن احلديث ضعيف حتى بالشواهد 

 
*****  ***** 

 
 

                                                                                       
 .٣٩ رقم ٨١ ص أمثال احلديث للرامهرمزي  )١(
 عنـد ترمجـة قتـادة ٦١٤٥ رقـم ٦/٣٨٨قال الشيخ عبد الفتاح أبو غدة رمحه اهللا يف تعليقه عىل لسان امليزان   )٢(

ِ وسيم":بن وسيم رسـتم، : بفتح الواو و كرس السني املهملـة، ضـبطه ابـن نقطـة وابـن حجـر، ويف امليـزان : َ
 ."وهو حتريف

، وقـد ٢/٦٠٢، و ابـن حجـر يف تبـصري املنتبـه ٢/٧٠٣ملـة اإلكـامل  ابـن نقطـة يف تكُطْبَوض: قال الباحث  
ًحترفت أيضا يف املطبوع من أمثال احلديث للرامهرمزي إىل رستم ، وبالتايل وقع التحريـف عنـد األلبـاين يف 

 .٦٦٣٧ رقم ١٤/٣٢١ السلسلة الضعيفة
 .٣/٣٨٥ميزان االعتدال للذهبي   )٣(
 .٣٢٢-١٤/٣٢١السلسلة الضعيفة لأللباين   )٤(
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 :قال ابن األثري رمحه اهللا
ّالجتعلوا ظهوركم كأخايـا الـدواب":ومنه احلديث) س(" َ ََّ َ َ ُ ُ ُ ُ أي ال تقوسـوها يف الـصالة حتـى "ْ ّ َ ُ

َتصري كهذه العرى ُ")١(. 
   )٩٣( الحديث رقم 
 .ٍمل أعثر عىل ختريج له: قال الباحث

 
*****  ***** 

 
 :قال ابن األثري رمحه اهللا

 )َوانْإخ("
ُإن أهــل اإلخـوان ليجتمعــون":فيــه) هــ( ِْ َ َ ِ ِ اإلخــوان لغـة قليلــة يف اخلــوان الـذي يوضــع عليــه "ّ ِ ُ

 .)٢("الطعام عند األكل
   )٩٤( الحديث رقم 
ِإن أهل اخل ":املوجود هي رواية : قال الباحث ُوان ليجتمعونّ ِْ َ َ ِ."  

 : رمحه اهللا)٣(قال اإلمام أمحد
ُيزيدحدثنا  ِ َّنا محخرب أ)٤(َ َاد بن سلمةَ ََ َ ُ وعفان،ُ َّ َ ٌثنا محادحد )٥(َ َّ ِ بن يزيد عـن أوس بـن ّنا عيلخربأ،  )٦(َ َْ

ِخالد عن أيب هريرة عن النبي صـىل اهللا عليـه وسـلم قـال َ َ َ َْ ُ ٍ ِ َختـرج الدابـة ومعهـا عـىص موسـى عليـه  ":َ ُ َ َُ َ َ َّ ُُ َّ ْ َ
ُالسالم وخاتم سليامن عليه السالم َّ ْ ُ ُ ُ ََّ ََ َ َ َ َ ُ فتخطم ،َ ِ ْ َ َالكافرَ ِ َ ُ قال عفان-،ْ َّ ِ أنف الكافر:َ ِ َ َ ْْ ِ باخلـاتم-َ َ َْ َ وجتلـو وجـه ،ِ ْ َ َُ ْ َ

َاملؤمن بالعصا َ ْ ِ ِ ِ ْ ْن أهل اخلوان ليجتمعون عىل خواهنمإ حتى ،ُْ َِ ِ ِ ِ َِ ُ ْ َ َْ َ َ َِ ْ ُ يا مـؤمن: فيقول هذا،َ ِ ْ ُ ويقـول هـذا،ُ ُ َ  يـا :َ
ُكافر ِ َ."  

  
  

                                                                                       
 .١/٣٠النهاية يف غريب احلديث واألثر البن األثري   )١(
 .١/٣٠النهاية يف غريب احلديث واألثر البن األثري   )٢(
 .٢/٤٩١، ٢/٢٩٥مسند أمحد   )٣(
 .هو يزيد بن هارون   )٤(
 .هو عفان بن مسلم الصفار  )٥(
 .هو محاد بن سلمة  )٦(
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  :تخريج الحديث
، وابـن "حـسن غريـب": وقـال)٢( محاد بن سـلمة ، و الرتمـذي عن)١(أخرجه أبو داود الطياليس

ْ و إسحاق بن راهويه ،)٣(ماجه  من طريق محاد بـن سـلمة بمثلـه مـع تقـديم )٦(، واحلاكم)٥( واخلطايب،)٤(َ
 .وتأخري يف بعض األلفاظ

  :دراسة رجال اإلسناد
ابـن ، قـال ُ رجاله ثقات غري عيل بن زيد وهو ابن جدعان ضعيف، و أوس بن خالـد جمهـول-
 .)٧(" أوس جمهول احلال، له ثالثة أحاديث عن أيب هريرة منكرة":القطان

  :الحكم على الحديث
 :ًإسناده ضعيف جدا، وفيه علتان

 .ُ فيه عيل بن زيد بن جدعان ضعيف احلديث-
 أوس بن خالـد ال أعلـم روى عنـه إال ": فيه أوس بن خالد ، جمهول ،قال عبد احلق اإلشبييل-

 .)٨("د بن جدعانعيل بن زي
  ." منكر": وقال)١٠( ، و األلباين)٩(ّوممن ضعفه ابن مفلح احلنبيل

                                                                                       
 .٢٦٨٧ رقم ٤/٢٩٢مسند أيب داود الطياليس   )١(
 .٣١٨٧ ومن سورة النمل رقم ٢٨ ك تفسري القرآن باب سنن الرتمذي  )٢(
 .٤٠٦٦ دابة األرض رقم ٣١سنن ابن ماجه ك الفتن باب   )٣(
 .٥١١ رقم ١/٤٤٢مسند إسحاق بن راهويه   )٤(
 .١/٣٧٤غريب احلديث للخطايب   )٥(
 .٤/٤٨٥مستدرك احلاكم   )٦(
 .٤/٢٣قطان بيان الوهم واإلهيام يف كتاب األحكام البن ال  )٧(
 .٤/٢٣بيان الوهم واإلهيام يف كتاب األحكام البن القطان   )٨(
 .١/١٤٣اآلداب الرشعية البن مفلح   )٩(
 .١١٠٨ رقم ٣/٢٣٣السلسلة الضعيفة لأللباين   )١٠(
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  :لثالفصل الثا
  :وفيه ثالثة مباحث

  . الهمزة مع الدال:المبحث األول
  .الهمزة مع الذال: المبحث الثاني
  .الهمزة مع الراء: المبحث الثالث
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  .الهمزة مع الدال: ولالمبحث األ
 

 :قال ابن األثري رمحه اهللا
َأدر(" َ( 

ٌأن رجال أتاه وبه أدرة":فيه) س ( َ ٍّ بعسِتْ ائ: فقال،ْ ُ َ، فحسا منه)١(ِ َّ ثم جمه،َ ْ انتـضح : وقال، فيه)٢(َ ِ َ ْ
ْ فذهبت عنه،به َ َ َ ِّ األدرة بالضم"َ ََّ ُ َنفخـة يف اخلـصية، يقـال رجـل: ْ ْ ُ ٌ ْ َآدر بـني األدر بفـتح اهلمـزة والـدال،  َ َ َُ ّ ُ
َي التي تسميها الناس القيلةوه ُ ّ َ ُ")٣(. 

   )٩٥( الحديث رقم 
 .ٍمل أعثر عىل ختريج له: قال الباحث

 
*****  ***** 

 
 :قال ابن األثري رمحه اهللا

َّبنـي إرسائيـل كـانوا يقولـون إن موسـى آدر، مـن أجـل أنـه كـان ال  َّإن":ومنه احلـديث) س(" ِ ْ َُ
ُيغتسل إال وحده َْ ََّ ُ ْ َ وفيه نزل قوله "َ ْال تكونوا كالذين آذوا مو[تعاىلَ َ َِّ َ َُ ُسى فربأه اهللاُ ُ مما قالواَّ َّ ِ[)٥(")٤(. 

   )٩٦( الحديث رقم 
 : رمحه اهللا)٦(قال اإلمام البخاري

ٍحدثنا إسحاق بن نرص ْ َْ َُّ ْ َ َُ َِ َ قال،َ ِ حدثنا عبد الرزاق:َ َّ ََّ ُ َّْ ََ َ عـن معمـر،)٧(َ َْ ْ ٍ عـن مهـام بـن منبـه، ٍ)٨(َ ِّ ْ َْ ُ َِّ ِ َ ْ عـن،َ ِ أيب َ َ
َهريرة َ َْ َّ عن النبي صىل ا ريض اهللا عنه،ُ َ ِّْ ِ َّ َ عليه وسلم قالهللاَُ َ َّ ََ َ َ ِْ ُكانت بنو إرسائيـل يغتـسلون عـراة ينظـر  ":َ َ َ َ ُْ ْ َ ُ ْ ًَ ُ ََ ُ َِ ِْ ََ ِ

                                                                                       
ّالعس  )١(  . ٣/٢٣٦النهاية يف غريب احلديث واألثر البن األثري . هو القدح الكبري: ُ
 .٤/٢٩٧النهاية يف غريب احلديث واألثر البن األثري .   يكون جما حتى يباعد بهّأي صبها وقذفه فيه، وال  )٢(
 .١/٣١النهاية يف غريب احلديث واألثر البن األثري   )٣(
 .٦٩سورة األحزاب آية   )٤(
 .١/٣١النهاية يف غريب احلديث واألثر البن األثري   )٥(
ه يف اخللـوة، ومـن تـسّرت فالتـسرت أفـضل رقـم ً من اغتسل عريانا وحـد٢٠صحيح البخاري ك الغسل باب   )٦(

٢٧٨. 
 .هو ابن مهام الصنعاين  )٧(
 .هو معمر بن راشد البرصي  )٨(
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ٍبعضهم إىل بعض ْ َ ْ ََ ِ ْ ُ َّ وكان موسى صىل ا،ُ َ ََ ُ َ ُ عليه وسلم يغتسل وحدههللاَُ ْ َ َ ََ َُ َّ َِ ِْ َ َ َ ُ فقالوا،ْ َ ْ ما يمنـع موسـى أن هللاَِ وا:َ َ َ ُ ْ َ َُ َ
ُيغتسل معنا إال أنه آدر َ ََ ُ ََّ َْ َّ ِ َ ََ ُ فذهب مرة يغتسل،ِ ِ َ ْ َ َّ ًَ َ َ َ ٍ فوَضع ثوبه عىل حجر،َ َ َ َ ُ َ ْ َ ََ َ ِ ففر احلجر بثوبه،َ ِ ِْ ََ ُ ََّْ َ َ فخـرج موسـى ،َ ُ ََ َ َ

ُيف إثره يقول ُ َْ ِ ِ ِ ُ ثويب يا حجر:ِ ََ َ ِْ َ حتى نظرت بنو إرسائيل إىل،َ َِ ِِ َ ْ َُ ْ ََّ ََ َ موسىَ ُ فقالوا،ُ َ ٍ ما بموسـى مـن بـأسهللاَِ وا:َ ْ َ ْ ِ َ ُ َِ، 
ًوأخذ ثوبه فطفق باحلجر رضبا َ ُ َ ْ َْ َ ِ َِْ َ ِ َ َ َ َ َ َ فقال أبـو هريـرة،"َ َ َْ ُُ َ َ َ ٌ إنـه لنـدبهللاَِ وا: ريض اهللا عنـهَ َُ ََّ َ ْ بـاحلجر سـتة أو )١(ِ ََ ٌ َّْ ِ ِ َ ِ

ِسبعة رضبا باحلجر َ ً َ َْ َْ ٌِ ْ َ. 
  :تخريج الحديث
 .ن طريق عبد الرزاق الصنعاين به بمثله  م)٢(أخرجه مسلم

 مـن طريـق روح بـن عبـادة، عـن عـوف األعـرايب، عـن احلـسن البـرصي )٣(وأخرجه البخـاري
 مـن طريـق يزيـد بـن زريـع، عـن خالـد )٥( بـن عمـر البـرصي، و مـسلم)٤(ِوحممد بن سريين وخـالس

عـن أيب هريـرة ) بـن شـقيقِاحلسن وابن سريين وخالس وا(ّاحلذاء، عن عبد اهللا بن شقيق ،أربعتهم 
 .وفيه سبب نزول األية. بنحوه

                                                                                       
النهايـة يف غريـب .  بالتحريـك أثـر اجلـرح إذا مل يرتفـع عـن اجللـد فـشبه بـه أثـر الـرضب يف احلجـر:بَدالنَّ  )١(

 .٣٣ /٥ واألثر البن األثرياحلديث 
 .٣٣٩ً جواز االغتسال عريانا يف اخللوة رقم ١٨ صحيح مسلم ك احليض باب  )٢(
 .٣٤٠٤ رقم ٢٨صحيح البخاري ك أحاديث األنبياء باب   )٣(
الس فبكرس املعجمة وختفيف الالم وآخره مهملة، هو ابن عمر برصي، يقـال إنـه ِ وأما خ":قال ابن حجر   )٤(

 وجزم حييى القطـان بـأن روايتـه عنـه  ، وحديثه عنه يف الرتمذي والنسائي ريض اهللا عنهّكان عىل رشطة عيل
: مل يسمع خالس من أيب هريرة، وقال ابـن أيب حـاتم عـن أيب زرعـة: من صحيفته، وقال أبو داود عن أمحد

 أي ابن -بن عباس، قلتا من كتاب، وقد سمع من عامر وعائشة وٍّروايته عن عيل: كان حييى القطان يقول
طة عىل كيف يمتنـع سـامعه مـن عـيل، وقـال أبـو حـاتم يقـال  إذا ثبت سامعه من عامر وكان عىل رش-حجر

وقعت عنده صحيفة عن عيل وليس بقوي يعني يف عيل وقال صالح بـن أمحـد عـن أبيـه كـان حييـى القطـان 
، ٧١٩-٧/٧١٨ فـتح البـاري لـه "يتوقى أن حيدث عن خالس عن عيل خاصة وأطلق بقية األئمة توثيقـه 

ّات املـتكلم يف سـامعهم مـن الـصحابة ممـن هلـم روايـة يف الكتـب الـستة التابعون الثقـ: وانظر لألمهية كتاب
ِ، وفيه أن خالس بن عمر اهلجري أدرك أبا هريـرة ريض اهللا عنـه ٤٧٩-٤٧٦للدكتور مبارك اهلاجري ص 

ّإدراكا بينًا،  فسامعه منه ممكن، وقد أخرج حديثـه عنـه بعـض مـن صـنف يف الـصحيح كـابن اجلـارود وابـن ً
ّها أيضا أمحد شاكر، إال أن بعض أئمة احلديث نفوا أن يكون سمع منه ، وأعلوا روايتـه خزيمة وممن صحح ً

: ّعنه باالنقطاع، وهذا أشبه فإنه يروي عن صحف وقعت له، إال أن يرصح بالسامع، وكـذلك انظـر كتـاب
ْنفي النقاد سامع الرواة من الشيوخ للدكتور نافـذ محـاد  ألسـانيد واملتـون  املنـشور يف قـرة العيـون بتوثيـق ا–َ

٦٥-١/٦٤  . 
 .٢٣٧٢ من فضائل موسى صىل اهللا عليه وسلم رقم ٤٢صحيح مسلم ك الفضائل باب   )٥(



 

 - ٣٥١ -

  :دراسة رجال اإلسناد
هــو إســحاق بــن إبــراهيم بــن نــرص البخــاري أبــو إبــراهيم الــسعدي ت :  إســحاق بــن نــرص-
  .هـ٢٤٢

 .صدوق: )٢(، وقال ابن حجر" روى عنه العراقيون":وزاد) ١( يف الثقاتحبانذكره ابن 
 فيه جرح، وقد أكثر عنـه البخـاري يف صـحيحه، وهـو مـن ُهو صدوق، ومل يذكر: قال الباحث

ْشيوخه الذين روى عنهم وهو أدرى هبم وأعلم بحديثهم، ثم إنه مل يتفرد به؛ بل تابعه حممد بن رافع  َ
  .)٣(القشريي وهو ثقة كام عند مسلم

 . باقي رجال اإلسناد ثقات-
 

*****  ***** 
 :قال ابن األثري رمحه اهللا

َأدف(" َ( 
َيف األداف"ياتِّ الديف حديث ُ الديةُ َ َر إذا قطـع، ومهزتـه بـدل مـن الـواو، مـن ودف َكَّيعني الذ" ِّ َ َ ِ ٌ َُ ِ

ًاإلناء إذا قطر، وودفت الشحمة إذا قطرت دهنا َ َ َ َ َ َْ ُ ْ َ َْ َ َ ََّ  .)٤("ويروى بالذال املعجمة وهو هو. َ
   )٩٧( الحديث رقم 
 .مل أعثر عىل ختريج له: قال الباحث

 
*****  ***** 

 
 :ل ابن األثري رمحه اهللاقا
َأدم(" َ( 

ِنعــم اإلدام اخلــل":فيــه) س ( َ ُ اإلدام بالكــرس، واأل"ْ ِّم بالــضمُدَ ّمــا يؤكــل مــع اخلبــز أي يشء : َُّ ْ ُ ُِ ُ َ
 .)٥("كان

                                                                                       
 .٨/١١٥الثقات البن حبان   )١(
 .٥٤تقريب التهذيب البن حجر ص   )٢(
 .٣٣٩ً جواز االغتسال عريانا يف اخللوة رقم ١٨صحيح مسلم ك احليض باب   )٣(
 .١/٣١يث واألثر البن األثري النهاية يف غريب احلد  )٤(
 .١/٣١النهاية يف غريب احلديث واألثر البن األثري   )٥(
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   )٩٨( الحديث رقم 
 : رمحه اهللا)١(قال اإلمام مسلم

ُّ بن عبد الرمحن الدارميهللاِحدثني عبد ا ِ ِ َ أخربنا حييى بن حسان،َّ َّ ٍ أخربنا سليامن بن بـالل،َ َ ُ َِ َ  عـن ،ُْ
َهشام بن عـروة َ ْ ُ ِ َ َّعـن عائـشة أن النبـي صـىل اهللا عليـه وسـلم قـال،)٢( عـن أبيـه،ِ ََ َ ِ ُنعـم األد ":َ ُْ ْ َ ُم أو اإلدام ِ َُ ِ ْ

ُّاخلل َْ."  
  :تخريج الحديث
 . من طريق حييى بن صالح، عن سليامن بن بالل به بمثله-ً أيضا– )٣(أخرجه مسلم

 مـن طريـق أيب عوانـة الوضـاح بـن )٤(من حديث جابر ريض اهللا عنه، أخرجه مـسلموله شاهد 
أن النبـي  "عبد اهللا، عن أيب برش جعفر بن إياس، عن أيب سفيان طلحة بن نافع، عن جابر بن عبد اهللا

َسأل أهله األدمصىل اهللا عليه وسلم  َُ ُ ُْ ْ َ َ َ ُ فقالوا،َ َ ٌّ ما عندنا إال خل:َ َ َ َّْ ِ َ ِ ِ فدعا ب،َ َ َ ُ فجعل يأكل به ويقول،ِهَ ُ ُ ََ ََ َ َِ ِ ُ ْ َ نعـم :َ ْ ِ
ُّاألدم اخلل َْ ُْ ُ ُّ نعم األدم اخلل،ُ َْ ُْ َُ ُْ ِ"  

  :دراسة رجال اإلسناد
 . رجاله كلهم ثقات-

 
*****  ***** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                       
ّ فضيلة اخلل و التأدم به رقم ٣٠صحيح مسلم ك األرشبة باب   )١( ّ٢٠٥١. 
 .هو عروة بن الزبري  )٢(
ّ فضيلة اخلل و التأدم به رقم ٣٠صحيح مسلم ك األرشبة باب   )٣( ّ٢٠٥١. 
ّ فضيلة اخلل و التأدم به رقم ٣٠بة باب صحيح مسلم ك األرش  )٤( ّ٢٠٥٢. 
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 :قال ابن األثري رمحه اهللا
ِسيد إدام أهل الدنيا واآلخرة اللحـم"ومنه احلديث " َ ُ ّ ً جعـل اللحـم أدمـا، وبعـض "َ الفقهـاء ال ْ

ًجيعله أدما ويقول ُْ ُ ْ ْلو حلف أن ال يأتدم ثم أكل حلام مل حينث: َ ْ ََ ً َ َ ََ ِ َ َ ََ")١(. 
   )٩٩( الحديث رقم 

 : رمحه اهللا)٢(قال اإلمام ابن قتيبة
ّحدثني القوميس ِ ّ، حدثنا األصمعي، )٣(ُ  عن أبيـه ،ريدةُ عن عبداهللا بن ب،)٤(عن أيب هالل الراسبيَِ

َإد ُدِّيَس": قال  عليه وسلمعن النبي صىل اهللا  ِةّنـَْ اجلِلْهـَ أِانَْحيـَ رُدِّيَسـَ و،ُمْحـَّ اللِةَرِاآلخَا وَيْنُّ الدِلْهَ أِامِ
  ". )٥(ُةَيِاغَفْال

  :تخريج الحديث
 . من طريق ابن قتيبة به بمثله)٦(أخرجه ابن اجلوزي
 عـن ، رواه العيـيش":ديس بـه بنحـوه وزاِ من طريق أمحد بن خليل القوم)٧(وأخرجه متام الرازي

 "اً عن أبيه موقوف،بن بريدةا عن ، عن قتادة،يب هاللأ عن ،أبيه
- بيـدة احلـدادُ عـن أيب ع،من طريق سـعيد بـن عنبـسة القطـان)٩(و أبو نعيم )٨(وأخرجه الطرباين

 من طريق احلسن بن حسان وعيل بن أيب طالب البـزار ، )١٠(،  والبيهقي -وهو عبد الواحد بن واصل

                                                                                       
 .١/٣١النهاية يف غريب احلديث واألثر البن األثري   )١(
 .٢٤٤، و تأويل خمتلف احلديث له ص ١/٢٩٨غريب احلديث البن قتيبة   )٢(
بـسطام كومش، وهي من :  وهي ناحية يقال هلا بالفارسية"سِومُق"نسبة لـِ: يسِهو أمحد بن اخلليل، والقوم  )٣(

األنـساب للـسمعاين . إىل سمنان، ومها مـن قـومس، وهـي عـىل طريـق خراسـان، إذا توجـه العراقـي إليهـا
٤/٥٥٩. 

 األنــساب .بكــرس الــسني والبــاء املوحــدة منــسوب إىل بنــي راســب، وهــي قبيلــة نزلــت البــرصة: ّبيِاســّالر  )٤(
  .٢٥ /٣ للسمعاين

 وقيـل ، ال تـزرعينـوار الـصحراء التـأ نور كل نبت من : وقيل،ان نور الرحي:يلِ وق،اءنَِّهي نور احل: الفاغية  )٥(
 .٣/٤٦١واألثر البن األثري النهاية يف غريب احلديث . فاغية كل نبت نوره

 .٢/٣٧٩التحقيق يف أحاديث اخلالف البن اجلوزي   )٦(
 .١/١٢٩فوائد متام الرازي   )٧(
 .٧/٢٧١املعجم األوسط للطرباين   )٨(
 .٨/٦٨ً نقال عن السلسلة الضعيفة لأللباين –الطب أليب نعيم   )٩(
 .٥/١٣١شعب اإليامن للبيهقي   )١٠(
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عـن أيب هـالل الراسـبي ) أبو عبيدة احلداد، واحلسن بن حسان، و عيل بن أيب طالب البزار( هم ثالثت
 ." وسيد الرشاب يف الدنيا واآلخرة املاء":به بمثله وزاد

 
  :دراسة رجال اإلسناد

ِهو بريدة بن احلـصيب :  أبوه- َ  هــ، أحـد الـصحابة ٦٣ األسـلمي ت بـن احلـارث أبـو عبـد اهللاُ
 .)١(ع النبي صىل اهللا عليه وعليه وسلم ست عرشة غزوةالكرام، وغزا م

ِوهو حممد بن سليم الراسبي البرصي ت :  أبو هالل الراسبي-  .هـ١٦٧َّ
 .)٣(، والدارقطني)٢(وثقه أبو داود

 .صدوق: )٥(ليس به بأس وليس صاحب كتاب، وقال مرة : )٤( وقال ابن معني
ل أبو زرعة ِئُس: )٨(فيه ضعف، وقال الربذعي: )٧(ليس بالقوي ، وقال ابن سعد: )٦(وقال النسائي

 وقد قـال عبـد الـرمحن بـن مهـدي يف أيب ، وليس بالقويٌّنيَ ل: فقالّوأنا شاهد عن أيب هالل الراسبي
 .يب زرعةأا من قول ًهالل قريب

ُحيتمل يف حديثه، إال أنه خيالف يف قتـادة وهـو مـضطرب احلـديث، وقـال : )٩( وقال اإلمام أمحد
 .صدوق فيه لني: )١٠(رابن حج

 بعـض و لـه غـري مـا ذكـرت و يف: له أحاديث كلها أو عامتها غـري حمفوظـة  ":)١١(قال ابن عدي
 ."رواياته ما ال يوافقه عليه الثقات ، و هو ممن يكتب حديثه

 .ّهو صدوق فيه لني كام قال ابن حجر، وال حيتج بتفرده: قال الباحث

                                                                                       
 .١/٢٨٦اإلصابة يف متييز الصحابة البن حجر   )١(
 .٢٥/٢٩٤هتذيب الكامل للمزي   )٢(
 .٤٦٩ رقم ٢٦٩سؤاالت احلاكم للدارقطني ص   )٣(
 .٢٥/٢٩٤هتذيب الكامل للمزي   )٤(
 . ٣٨ رقم ٤٩ ص -رواية الدارمي-تاريخ ابن معني   )٥(
 .٢٥/٢٩٤هتذيب الكامل للمزي   )٦(
 .٩/١٧٣ ، هتذيب التهذيب البن حجر ٧/٢٧٨الطبقات الكربى البن سعد   )٧(
 .٥٠٦الضعفاء وأجوبة الرازي عىل سؤاالت الربذعي ص   )٨(
 .٩/١٧٣هتذيب التهذيب البن حجر   )٩(
 .٤٨١تقريب التهذيب البن حجر ص   )١٠(
 .٦/٢١٦ال البن عدي الكامل يف ضعفاء الرج  )١١(
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  بـن أصـمع، أبـو سـعيد البـاهيلعبـد امللـك بـن عـيلعبد امللك بن قريب بـن هو :  األصمعي-
 . هـ٢١٦ي، ت  البرصياألصمع

مل يكن ممن يكذب، وذكره ابـن حبـان : )٣(ثقة صدوق، وقال مرة: )٢(، وقال مرة)١(وثقه ابن معني
و قد روى عنـه مالـك ، و مل .  عن الثقات ختليط إذا كان دونه ثقة يليس فيام يرو ": وزاد)٤(يف الثقات
 "مه و ال اسم أبيه حيفظ اس

 .صدوق: )٧( ، وابن حجر)٦( ،والذهبي)٥(وقال أبو داود
 .هو صدوق: قال الباحث

 باقي رجال اإلسناد ثقات غري القوميس وهو أمحد بن اخلليل فإنه متهم بالكذب، بل قال أبـو -
 .كذاب: )٨(حاتم

  :الحكم على الحديث
 :ًإسناده ضعيف جدا وفيه علل

ّالقوميس وهو كذاب فيه أمحد بن اخلليل - ُِ. 
ّصدوق لني احلديث، ومدار احلديث عليه فال حيتج بتفرده:  فيه أبو هالل الراسبي- ُِّ. 
 

 )١٠(وابـن أيب الـدنيا،  )٩(، أخرجه ابن ماجـه  جداُوللحديث شاهد ولكنه ال يفرح له ألنه ضعيف
 ،ّيِنـَُهسلمة بن عبـد اهللا اجل عن م،يِرَزَ عن سليامن بن عطاء اجل،ِّياظَحُمن طريق حييى بن صالح الو

َعن عمه أيب م ِسيد طعام أهـل  ":قال رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم: رداء قال ّ عن أيب الد،)١١(ةَعَجْشّ ْ ََ ِ َ ُ ِّ َ
ُالدنيا وأهل اجلنة اللحم َْ ْ ََّ ِ َّ َُّْ ِ َ ْ".  

                                                                                       
 .١٨/٣٨٧هتذيب الكامل للمزي   )١(
 . ١٨/٣٧٨هتذيب الكامل للمزي   )٢(
 .١٨/٣٨٧، هتذيب الكامل للمزي ٥/٣٦٣اجلرح والتعديل البن أيب حاتم   )٣(
 .٨/٣٨٩الثقات البن حبان   )٤(
 .١٨/٣٧٨هتذيب الكامل للمزي   )٥(
 . ١/٦٦٨الكاشف للذهبي   )٦(
 .٣١٨ حجر ص تقريب التهذيب البن  )٧(
 .٢/٥٠اجلرح والتعديل البن أيب حاتم   )٨(
 .٣٣٠٥ اللحم رقم ٢٧سنن ابن ماجه ك األطعمة باب   )٩(
 .١٨٥ رقم ٦٨إصالح املال البن أيب الدنيا ص   )١٠(
ّوهو ابن ربعي اجلهني  )١١( ِ. 
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 :ً وإسناده أيضا ضعيف جدا، وفيه علتان
 .)١( مسلمة بن عبد اهللا مقبول-  

 .)٢( بن عطاء اجلزري منكر احلديث سليامن-
 مل يتبني يل احلكم ": ، إال أن احلافظ ابن حجر تعقبه بقوله)٣(وذكره ابن اجلوزي يف املوضوعات 

 .)٤("بالوضع عىل هذا املتن، فإن مسلمة غري جمروح، وسليامن بن عطاء ضعيف
 وال يثبـت ": وقـال)٥(العقـييل: وممن ضعفه من أهل العلـم واخلالصة أن احلديث ضعيف جدا، 

 ،)٨( وابـن مفلـح ،)٧(، وابـن القـيم)٦(، وابـن اجلـوزي"يف هذا املتن عن النبي صىل اهللا عليه وسلم يشء
 .)١٤(، واأللباين)١٣( عيل القاري واملال،)١٢( والسخاوي،)١١(، وابن حجر)١٠( ، والعراقي)٩(وابن عبد اهلادي

 
*****  ***** 

 
 
 
 
 

                                                                                       
 .٤٨٧تقريب التهذيب البن حجر ص   )١(
 .٢٥٣تقريب التهذيب البن حجر ص   )٢(
 .٢/٢٠٤البن اجلوزي املوضوعات   )٣(
 .١/٧٤األجوبة املرضية فيام سئل السخاوي عنه من األحاديث النبوية   )٤(
 .٣/٩٧٨الضعفاء للعقييل   )٥(
 .٢/٢٠٤املوضوعات البن اجلوزي   )٦(
 .٤/١١٩فيض القدير للمناوي : انظر  )٧(
 .٢/٤١٣اآلداب الرشعية البن مفلح   )٨(
 .٥٠٢ /٣ د اهلادي البن عبتنقيح حتقيق أحاديث التعليق  )٩(
 .١/٦٥١املغني عن محل األسفار يف األسفار للعراقي   )١٠(
 .١/٢٥هتذيب التهذيب البن حجر   )١١(
 .١/٧٣األجوبة املرضية فيام سئل السخاوي عنه من األحاديث النبوية   )١٢(
 .٢١٩األرسار املرفوعة يف األخبار املوضوعة للمال عيل القاري ص   )١٣(
 .٣٧٢٤ رقم ٨/٢٠٠، ٣٥٨٠ رقم ٨/٧١لباين السلسلة الضعيفة لأل  )١٤(
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 :قال ابن األثري رمحه اهللا
َأنا رأيت الشاة وإهنا لتأدمها وتأدم رصمتها"حديث أم معبد ومنه " َ َ َُ ُ ُْ ِ َ َّ")١(. 

   )١٠٠( الحديث رقم 
 : رمحه اهللا)٢(قال اإلمام اخلطايب

ْ خمَانَفْذَ وٍدَبْعَ مِّمُِأ بٍرْكَو بُبَأَ وَلَزَن ":أنه صىل اهللا عليه وسلم يف حديث النبي"  ،ِةَينـِْدَ املَِىل إ)٣(ِهِجـَرَ
ْ رضَِىل إَرَظَنَ ف،ٍنَبَ لْنِ م)٤(ًةَْرصَا بَيهِى فَأَرَ ف،ًاةَه شْيَِل إْتَلَسْرَأَف َ هبـَِّن إ":َالَقَا فَهِعِ ي ِينـِغْبَ أْنِكـَلَ و،اًنـَبَ لِهِذِ
 ُتْيـَأَا رَنـَ أ:ّيِبـْعَكْ الٍشْيَبـُ حُنْ بـُامَشِ هـَالَ قـ،اَهـَِلبَقَ ف)٥(ٍةَعـِذَ جٍاقَنَعَ بِهْيَِل إُتْثَعَبَ ف،"ٌنَبَا لَيهِ فَسْيَ لًاةَش
َرصمتها ُِمدْأَتَ و)٦(اَهُمِدْأَا لتَِّهنإَ و،َاةَّالش َ ْ نا حـدث ،)٧(ويلُغّنا الـدحـدث ،  حدثناه أمحد بن إبراهيم بن مالك" ِ

 ٍشْيَبـُشام بـن حِزام بـن هـِنا حـحـدث ،يمـيمنا أبو األشعث حفـص بـن حييـى التحدث ،غياث بن محزة
  ". أم معبد بذلك سمعت أيب حيدث عن،ِّيبْعَكْال

  
  :تخريج الحديث

وإهنـا لتأدمنـا وتـأدم  ":فيـهبـه، و األشعث حفص بـن حييـى يبأطريق  من )٨(نَكَّبن الساأخرجه 
  ."رصمنا
  
  

                                                                                       
 .١/٣١النهاية يف غريب احلديث واألثر البن األثري   )١(
 .١/٤٢١غريب احلديث للخطايب   )٢(
 : وقـال بعـضهم، معناه حدثان خمرجه أو عىل أثر ذلك من الوقت أو ما يشبه هذا من الكـالم:وذفان خمرجه  )٣(

 رسعـان مـا : وهذا كقـوهلم،اًا رسيع  مرّرَف الرجل إذا مّ توذ: قيل ومنه، يف السري أصله من اخلفة واإلرساع
 .١/٤٢١غريب احلديث للخطايب . وشكان ما رأيت كذا  و،فعلت ذلك

ًأي أثرا قليال يبرصه الناظر إليه: برصة  )٤(  .١/١٣١النهاية يف غريب احلديث واألثر البن األثري . ً
 .٣/٣١١النهاية يف غريب احلديث واألثر البن األثري .  سنةهي األنثى من أوالد املعز ما مل يتم له  )٥(
 .١/٣١النهاية يف غريب احلديث واألثر البن األثري . أي ختلطه  )٦(
ُهو اإلمام احلافظ حممد بن عبد الرمحن أبو العباس الرسخيس، و الدغويل  )٧( ّ ّ ِْ َّ  وضم الغـني ،بفتح الدال املهملة: ّ

 هكـذا سـمعت بعــض -ول، وهـو اسـم رجـل ُغـَواو، هـذه النـسبة إىل داملعجمـة ويف آخرهـا الـالم بعـد الـ
دغـول، ولعـل بعـض : ، ويقال للخبز الذي ال يكون رقيقـا بـرسخس شـبه اجلـرادق الغـالظ-الرسخسيني

 وهو بيت كبري برسخس الهل العلم، وكانوا رؤسـاء أصـحاب احلـديث ،أجداده كان خيبز ذلك واهللا أعلم
 .٢/٤٣٨األنساب للسمعاين . هبا

 .٣٠٧-٨/٣٠٦كام يف اإلصابة يف متييز الصحابة البن حجر   )٨(
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  :دراسة رجال اإلسناد
يـروى عـن يزيـد بـن ": وقـال)١(من أهل رسخس، ذكره ابن حبان يف الثقات:  غياث بن محزة-

  ".ه أهل بلدههارون وكان صاحب عبادة وفضل روى عن
 .هو مقبول، وال حيتج بتفرده: قال الباحث

ْاد التميمي من أهل رسَّبَبن حفص بن عمر بن عا هو: حفص بن حييى أبو األشعث - ، )٢(ٍسَخـَ
 عـن مالـك ونـافع القـارىء روى عنـه عبـد اهللا بـن يزيـد ي يـرو": وقـال)٣(ذكره ابن حبان يف الثقات

  ".املقرىء وأهل بلده
 .ُال حيتج بتفردهو مقبول هو : قال الباحث

ّهو ابن حبيش الكعبي اخلزاعي، بقي إىل قريب : ِ حزام بن هشام- ْ َ  .)٤( هـ١٨٠ُ
 :)٨(حـاتم أيب بـنقـال ا، ولـيس بـه بـأس: )٧( واإلمـام أمحـد)٦( ، وقـال ابـن معـني)٥(وثقه ابن سعد

  .الصدق حمله شيخ :فقال هشام بن زامِح عن أيب سألت
 .هو صدوق: قال الباحث

ّهو هشام بن حبيش اخلزاعي : يب أ- ْ ّ، وقد تردد فيه ابن حبـان )٩(، خمتلٌف يف صحبته-ِ والد حزام –ُ
  )١١(له صحبة، وذكره يف موضع آخر يف ترمجته يف الثقات: )١٠(فقال يف ترمجة ولده حزام يف الثقات

                                                                                       
 .٣ /٩ البن حبانالثقات   )١(
ْ رس  )٢( َ رس: ويقـال، بفتح أوله وسكون ثانيه وفتح اخلاء املعجمة وآخره سـني مهملـة:سَخَ  ،س بالتحريـكَخـَ

معجـم البلـدان .   مدينة قديمة من نـواحي خراسـان كبـرية واسـعة وهـي بـني نيـسابور ومـرو،واألول أكثر
 .٣/٢٠٨للحموي 

 .٨/٢٠٠الثقات البن حبان   )٣(
 .١٢/١١٦تاريخ اإلسالم للذهبي   )٤(
 .١٢/١١٦تاريخ اإلسالم للذهبي   )٥(
 .١/٨٩ - رواية ابن حمرز–تاريخ ابن معني   )٦(
 .١٢/١١٦تاريخ اإلسالم للذهبي   )٧(
 .٣/٢٩٨اجلرح والتعديل البن أيب حاتم   )٨(
 .٦/٥٣٨ييز الصحابة البن حجر اإلصابة يف مت  )٩(
 .٦/٢٤٧الثقات البن حبان   )١٠(
 .٥/٥٠٣الثقات البن حبان   )١١(
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عـة وقد أدرك هشام بن حبـيش مجا: )١(ٍدون أن يذكر له صحبة، وقال يف موضع آخر من الثقات
 .ً ومل يذكرا فيه شيئا)٣( ، وابن أيب حاتم)٢(من أصحاب النبي صىل اهللا عيل وسلم، وذكره البخاري

 أنـه صـحايب، وقـد ذكـره ابـن حجـر يف القـسم األول - واهللا أعلم-الذي يرتجح: قال الباحث
 . )٤(الذين صحت صحبتهم

 . باقي رجال اإلسناد ثقات-
  :الحكم على الحديث
َلة فيه غياث بن محزة و حفص بن حييى، فهام مقبوالن ومل يتابعاإسناده ضعيف، والع َ َُ. 

 
 

*****  ***** 
 

 :قال ابن األثري رمحه اهللا
ٍومنه حديث أنس" ُوعرصت عليه أم س":َ ُّ َْ َ َّليم عكةَ ُ ْ هلا فأدمته)٥(َ َ َ ْ أي خلطته وجعلـت فيـه إدامـا "َ َ َ َ
  .)٦(" التكثريوروى بتشديد الدال عىل. ّيقال فيه باملد والقرص. يؤكل

   )١٠١( الحديث رقم 
 : رمحه اهللا)٧(قال اإلمام البخاري

َ بن يوسفهللاِحدثنا عبد ا ُ ٌ أخربنا مالك،ُ ِ َ عن إسحاق بن عبد ا)٨(َ َ ْ َ بن أيب طلحةهللاِ ْ َ أنه سمع أنس ،ََ َُ ََّ َ
ٍبن مالك يقول ِ ٍ قـال أبـو طلحـة ألم سـليم :َ َ َ ْ َْ َُ ِّ ُ َ لقـد سـمعت صـوت رسـول ا:ِ ْ اهللا عليـه وسـلم  صـىل هللاَ

َضـعيفا أعـرف فيـه اجلـوع ُ ْ ًُ ِ ْ ََ ٍ فهـل عنـدك مـن يشء،ِ ْ َ ِْ َِ ْ ٍ فأخرجـت أقراصـا مـن شـعري، نعـم: قالـت؟ََ ِ َ ً ََ َْ ََ ْ ْ َّ ثــم ،َ ُ
                                                                                       

 .٩/٢٠٧الثقات البن حبان   )١(
 .٨/١٩٢التاريخ الكبري للبخاري   )٢(
 .٩/٥٣اجلرح والتعديل البن أيب حاتم   )٣(
 .٦/٥٣٨اإلصابة يف متييز الصحابة البن حجر   )٤(
النهايـة يف غريـب . ّ بالـسمن أخـصي وهـبالـسمن والعـسل، ود مـستدير ختـتص هي وعاء من جل: ُالعّكة  )٥(

 .٣/٢٨٤احلديث واألثر البن األثري 
 .١/٣١النهاية يف غريب احلديث واألثر البن األثري   )٦(
 .٣٥٧٨ عالمات النبوة يف اإلسالم رقم ٢٥صحيح البخاري ك املناقب باب   )٧(
 .هو اإلمام مالك بن أنس  )٨(
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ًأخرجت مخارا هلا ََ ِْ َ ْ ِ فلفت اخلبز ببعضه،َ ِ ْ َ ْ ُِ َ ْْ َّ َ ُ ثم دسـته،َ َْ َّ َّ ِ حتـت يـدي)١(ُ َ َ ْ ِ والثتنـي،َ ْ َ َ ِ ببعـضه)٢(َ ِ ْ َ َ ثـم أرسـ،ِ ْ ََّ ِلتني إىل ُ ْ َ
ِ فــذهبت بـه: قـال، صــىل اهللا عليـه وســلمهللاِرسـول ا ِ ُ ْ َ َ َ فوجــدت رسـول ا،َ َُ َ ُ ْ َ  صــىل اهللا عليـه وســلم يف هللاَِ

ــاس ُاملــسجد ومعــه الن َ ََ ِْ ِ ُ فقمــت علــيهم،َْ ْ ُ ــه وســلمهللاِ فقــال يل رســول ا،َ ــو  ": صــىل اهللا علي َآرســلك أب َ َ ْ
َطلحة َْ ٍبطعام ": قال، نعم: فقلت،)٣("َ َ َ ْ صىل اهللا عليه وسلم ملـن معـههللاِ فقال رسول ا، نعم:ت فقل"ِ َِ:" 
ُقوموا ُ فانطلق وانطلقت بني أيدهيم حتى جئت أبا طلحة فأخربته، "ُ َ َ ْ َُ ْ ْْ َ ْْ َ َ َ ْ َ ْ َ َ َ َ ََ َُ ْ ُِ ِ ِ َ فقـال أبـو طلحـة،َ ْ ٍ يـا أم سـليم :ََ َْ ُ َّ ُ

َ صىل اهللا عليه وسلم بالناس وليس عندنا مهللاِقد جاء رسول ا َ ْ َِّ َ ْ ََ ِ ْا نطعمهمِ ُُ ِ ْ ُ اهللا ورسوله أعلم : فقالت،ُ ُ ََ ُْ َ ُ َ ،
َفانطلق أبو طلحة حتى لقي رسول ا َ َ ْ َ َ َ َُ َ َ ِ َ َ َ فأقبل رسـول ا، صىل اهللا عليه وسلمهللاِْ ْ ََ  صـىل اهللا عليـه وسـلم هللاَِ

َوأبو طلحة معه ْ ٍهلمي يا أم سليم ": صىل اهللا عليه وسلمهللاِ فقال رسول ا،ََ ْ ُ َّ َِّ ُُ ِ ما عندك،َ َِ َ فأتـت بـذلك "؟ْ ِ َ َِ ْ َ َ
ِاخلبز ْ ُ ِ فأمر به رسول ا،ْ ِ َ َ َ َّ صىل اهللا عليه وسلم ففتهللاَِ ُ ة فأدمته،َ ُ وعرصت أم سليم عكَّ َ ْ َْ َ ُ ُّ ََ َ ً ٍ َُ ْ َُ َّ ثـم قـال رسـول ،َ ُ

َ صىل اهللا عليه وسلم فيه ما شـاء اهللا أن يقـولهللاِا ُ َْ َ َ َّ ثـم قـال،َ ٍائـذن لعـرشة ":ُ َِ َ َ ْ َ َ فـأذن هلـم"ْ َِ َ فـأ،َ ُكلوا حتـى َ َ
ُشــبعوا ِ ُ ثــم خرجــوا ،َ َ ََّ َّثــم قــال، ُ ٍائــذن لعــرشة ":ُ َِ َ َ ْ َ َ فــأذن هلــم"ْ َِ ُ فــأكلوا حتــى شــبعوا،َ ِ َ َُ َ ثــم خر،ََ ََّ َّ ثــم ،واجــُ ُ
ٍائذن لعرشة":قال َِ َ َ ْ َ َ فأذن هلم"ْ َِ ُ فأكلوا حتى شبعوا،َ ِ َ َُ ُ ثم خرجوا،ََ َ ََّ َّ ثم قال،ُ ٍائـذن لعـرشة ":ُ َِ َ َ ْ َ َفأكـل القـ" ْ ْ َ ََ ُوم َ ْ
ُ وشبعوا،كلهم َِ ً والقوم سبعون أو ثامنون رجال،َ َ َ َ َ ُْ ُ ْ ْ ََ َ َ ُُ". 

  :تخريج الحديث
 . من طريق اإلمام مالك به بمثله)٥(، و مسلم-ً أيضا– )٤(أخرجه البخاري
:  من طريق عبد اهللا بن نمري، عن سـعد بـن سـعيد، عـن أنـس بـن مالـك قـال)٦(وأخرجه مسلم

 .صىل اهللا عليه وسلم ألدعوه، وذكر احلديث بنحوهبعثني أبو طلحة إىل رسول اهللا 

                                                                                       
ٍيقال دس اليشء يدسه دسا إذا أدخله يف اليشء بقهر وقوة: ّدسته  )١( ً ّ ّ  .٨/٢٣٧فتح الباري البن حجر . ُ
ُأي لفتني به، يقال الث العاممة عىل رأسه أي عصبها، واملـراد أهنـا لفـت بعـضه عـىل رأسـه، : الثتني ببعضه  )٢( ْ َّ

 .٨/٢٣٧فتح الباري البن حجر . وبعضه عىل إبطه
 .مالكٌالسؤال موجه ألنس بن   )٣(
ــى رشب رقــم ٦صــحيح البخــاري ك األطعمــة بــاب   )٤( ــامن ٥٣٨١ مــن أكــل حت ، صــحيح البخــاري ك األي

ٍ إذا حلف أن ال يأتدم فأكل مترا بخبز وما يكون منه األدم رقم ٢٢والنذور باب  ً٦٦٨٨. 
ً ا تامـا و  جواز استتباعه غريه إىل دار من يثق برضاه بذلك وبتحققـه حتققـ٢٠صحيح مسلم ك األرشبة باب   )٥(

 .٢٠٤٠استحباب االجتامع عىل الطعام رقم 
ً  جواز استتباعه غريه إىل دار من يثق برضاه بذلك وبتحققـه حتققـا تامـا و ٢٠صحيح مسلم ك األرشبة باب   )٦(

 .٢٠٤٠استحباب االجتامع عىل الطعام رقم 
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 من طريق محاد بن زيد، عن اجلعد أيب عثامن ، ومن طريق محاد بن زيد عن )١(وأخرجه البخاري
اجلعد ( هشام بن حسان عن حممد بن سريين، ومن طريق محاد بن زيد عن سنان أيب ربيعة ، ثالثتهم 

 .ًعن أنس بنحوه خمترصا) وابن سريين وسنان
  :دراسة رجال اإلسناد

 . رجاله كلهم ثقات-
 

*****  ***** 
  

 :قال ابن األثري رمحه اهللا
َ فأصـلحوا رحـالكم حتـى ،َ إنكم تأتـدمون عـىل أصـحابكم:ّأنه مر بقوم فقال":ومنه احلديث" َ ِْ

ًتكونــوا شــامة يف النــاس َ أي إن لكــم مــن الغنــى مــا يــصلحكم كــاإلدام الــذي يــصلح اخلبــز، فــإذ"َ ْ ُ َ ُ ْ ُْ َّ ا ِ
ُأصلحتم رحالكم كنتم يف الشامة كالشامة يف اجلسد تظهرون للناظرين، هكـذا جـاء يف بعـض كتـب  َْ ََ ِ َّ ْ ْ

ًالغريب مرويا مرشوحا ِإنكم قادمون عىل أصـحابكم فأصـلحوا رحـالكم":واملعروف يف الرواية . َّ ِ ْ َ ِ ُ" 
ٌوالظاهر واهللاّ أعلم أنه سهو ْ َُ َّ")٢(. 

   )١٠٢( الحديث رقم 
يوطي أن ّ وذكــر الــس"قــادمون"، واملوجــود هــي"تأتــدمون" مل أجــد روايــة :قــال الباحــث

 .)٣( تصحيف"تأتدمون"
 : رمحه اهللا)٤(قال اإلمام عبد اهللا بن املبارك

 ،ا أليب الـدرداء بدمـشقً كـان أيب جليـس: قال،ّبيِلْغَّ عن قيس بن برش الت،أخربنا هشام بن سعد
 ،ةَّيِلَ ابن احلنظ:قال لهُ عليه وسلم من األنصار يصحاب رسول اهللا صىل اهللاأوكان بدمشق رجل من 

نام هو تكبري وتـسبيح وهتليـل إذا انرصف فإ ف، إنام هو صالة،ام جيالس الناسَّ قل)٥(اًدِّ متوحًوكان رجال
 كلمـة تنفعنـا وال :رداءَّفقـال أبـو الـد، م ّلَ فـس، ونحـن عنـد أيب الـدرداءٌنا يـومِ بّرَ فم،هَلِ منزحتى يأيت

                                                                                       
س عـىل الطعـام عـرشة ّ مـن أدخـل الـضيفان عـرشة عـرشة، واجللـو٤٨صحيح البخاري ك األطعمة بـاب   )١(

 .٥٤٥٠عرشة رقم 
 .٣٢-١/٣١النهاية يف غريب احلديث واألثر البن األثري   )٢(
 .٣٢ رقم  ٣٣التطريف يف التصحيف للسيوطي ص   )٣(
 .٨٥٣ رقم ٢٩٢الزهد البن املبارك ص   )٤(
 .٥/١٥٩واألثر البن األثري النهاية يف غريب احلديث . أي منفردا ال خيالط الناس وال جيالسهم  )٥(
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ْنكـم قـادمون عـىل إخـوانكمإ ": قال لنا رسـول اهللا صـىل اهللا عليـه وسـلم: فقال،كّترض ُُ ِ َِ ْ ِ َ صـلحوا أ ف،َ
ٌرحـالكم ولباســكم حتــى تكونــوا يف النــاس كــأنكم شـامة ََ ْ ْ َ َْ ُ َّ ُ ُ ُ َُ َ َ َ َ َِ َن اهللاَ عــز وجــل ال حيــب الفحــش وال إ فــ،ِ ََ ْ َُّ ُ ْ ِ ُ

َالتفحش ُّ َ َّ."  
  

  :تخريج الحديث
 من طريق هشام بن سعد بـه )٥(، والبيهقي)٤( ، واحلاكم)٣(، والطرباين)٢(محد ، وأ)١(أخرجه أبو داود

 .بمثله
  :دراسة رجال اإلسناد

َّو هو ابن قيس التغلبي الشامي من أهل قنرسين:  قيس بن برش- ِ ّ ّ  .، من الطبقة السادسة)٦(ّ
 روى عنـه غـري ًما أرى بحديثـه بأسـا، مـا أعلـم: )٨(، وقال أبو حاتم)٧(ذكره ابن حبان يف الثقات
 أي عنـد املتابعـة "مقبول": فقال)١٠(ال يعرف، وتوسط فيه ابن حجر: )٩(هشام بن سعد، وقال الذهبي

 .ّوإال فلني احلديث
ّوال حيتج بتفردهأي عند املتابعة هو مقبول، : قال الباحث ّ ُ. 

، ومل )١١(اتهو برش بن قيس التغلبي الشامي، من الطبقة الثانية، ذكره ابن حبـان يف الثقـ:  أبوه-
 .صدوق: )١٣(، وقال ابن حجر)١٢(يرو عنه إال ابنه قيس بن برش

 
                                                                                       

 .٤٠٨٩ ما جاء يف إسبال اإلزار رقم ٢٨سنن أيب داود ك اللباس باب   )١(
 .٤/١٨٠مسند أمحد   )٢(
 .٦/٩٥املعجم الكبري للطرباين   )٣(
 .٤/١٨٤املستدرك للحاكم   )٤(
 .٥/١٦٣شعب اإليامن للبيهقي   )٥(
هـي كـورة بالـشام منهـا حلـب و،  بكرس أوله وفتح ثانيه وتشديده وقد كرسه قوم ثم سـني مهملـة:رسيننَِّق  )٦(

 .٤٠٣/ ٤ للحموي معجم البلدان. وكانت قنرسين مدينة بينها وبني حلب مرحلة من جهة محص
 .٧/٣٣٠الثقات البن حبان   )٧(
 .٧/٩٤اجلرح والتعديل البن أيب حاتم   )٨(
 .٣/٣٩٢ميزان االعتدال للذهبي   )٩(
 .٤١١تقريب التهذيب البن حجر ص   )١٠(
 .٤/٦٨ان الثقات البن حب  )١١(
 .٢/٣٧١اجلرح والتعديل البن أيب حاتم   )١٢(
 .٧٩تقريب التهذيب البن حجر ص   )١٣(
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 .ال يعرف: )١(وقال الذهبي  
  .هو جمهول : قال الباحث

ّهو أبو عباد املدين القريش، ت :  هشام بن سعد-  . هـ، أو قبلها١٦٠َ
 .ي بالقو يكن ، و ملصالح : )٢(يبن املدين قال ابن أبى شيبة عن عيل

بن سـعيد  ، كان حييى )٤(هشام بن سعد كذا و كذا : )٣( بن أمحد بن حنبل ، عن أبيهو قال عبد اهللا
 .ليس هو حمكم احلديث : )٥(، وقال مرةال يروى عنه

صـالح، لـيس بمـرتوك احلـديث، وقـال : )٧(لـيس بـذاك القـوي، وقـال مـرة: )٦(وقال ابـن معـني
 .فيه ضعف: )١٠( مرة، كان حييى بن سعيد ال حيدث عنه، وقال)٩(ليس بيشء:)٨(مرة

 

                                                                                       
 .٣/٣٩٢ميزان االعتدال للذهبي   )١(
 .١٠٩ رقم ١٠٢سؤاالت ابن أيب شيبة لعيل بن املديني ص   )٢(
 .٢/٥٠٧العلل ومعرفة الرجال لإلمام أمحد   )٣(
هذه العبارة يـستعملها عبـد اهللا ":معناها كام قال الذهبي رمحه اهللا "كذا وكذا":عبارة اإلمام أمحد يف الراوي  )٤(

 .٤/٤٨٣ ميزان االعتدال للذهبي "ًبن أمحد كثريا فيام جييبه به والده، وهي باالستقراء كناية عمن فيه لنيا
 .٩/٦١اجلرح والتعديل البن أيب حاتم   )٥(
 .٣٠/٢٠٧هتذيب الكامل للمزي   )٦(
 .٩/٦١ أيب حاتم اجلرح والتعديل البن  )٧(
 .٣٠/٢٠٧هتذيب الكامل للمزي   )٨(
إمـا : هذه من اصطالحات ابن معني اخلاصة، ولـه معنيـان: قال الباحث ، ٣٠/٢٠٧هتذيب الكامل للمزي   )٩(

 أو قـد يريـد بـذلك -٤٢١ كـام يف هـدي الـساري البـن حجـر ص–أن يكون املراد أحاديث الراوي قليلـة 
ُ، وإنام يعرف ذلـك بتتبـع األقـوال األخـرى البـن -٥٥نكيل للمعلمي ص كام يف طليعة الت-اجلرح الشديد

َ قليـل "ليس بيشء":معني وأقوال غريه من األئمة يف ذلك الراوي، فإذا كان الراوي الذي قال فيه ابن معني
ُاحلديث، وقد وثقه ابن معني يف الروايات األخرى أو وثقه األئمة اآلخرون تعني محل كلمة ابن معـني عـىل  ّ

ــا كــأيب العطــوف اجلــراح بــن املنهــال، قــال فيــه ابــن م ــى قلــة احلــديث ال اجلــرح، وأمــا إذا وجــدنا راوي ًعن
ً وقد اتفق األئمة عىل جرحه جرحا شديدا فذلك قرينة عـىل أن مـراد ابـن معـني موافـق "ليس بيشء":معني ً

عبـد  عـديل للـدكتورضـوابط اجلـرح والت: ، وانظـر -٥٥ كام يف طليعة التنكيل للمعلمـي ص–ملراد األئمة 
 .١٤٩عبد اللطيف ص  العزيز

 .ومما سبق يتبني أن مراد ابن معني هنا اجلرح ، ألن عبارات النقاد تدور عىل توهني حديثه  
 .٩/٦١اجلرح والتعديل البن أيب حاتم   )١٠(
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شـيخ حملـه الـصدق، وقـال : )٢(جائز احلديث، حسن احلديث، وقال أبو زرعـة: )١(وقال العجيل
 .صدوق: )٣(الساجي

 .صدوق له أوهام: )٥(حسن احلديث، وقال ابن حجر: )٤(قال الذهبي
 .ُيكتب حديثه وال حيتج به: )٦(وقال ابن أيب حاتم

 .ضعيف: )٨(ٍيف موضع آخرليس بالقوي، وقال : )٧(وقال النسائي
 ."ُ مع ضعفه يكتب حديثه":)٩(وقال ابن عدي
هو صدوق خيطئ، ولكنه يف حديثه عن زيد بن أسـلم أثبـت مـن غـريه، قـال أبـو : قال الباحث

 وبالتايل فروايته عن زيد حـسنة احلـديث كـام "هشام بن سعد أثبت الناس يف زيد بن أسلم": )١٠(داود
 .قال الذهبي رمحه اهللا

 .قي رجال اإلسناد ثقات با-
  :الحكم على الحديث

 :إسناده ضعيف، وفيه علتان
ّ فيه قيس بن برش ، مقبول احلديث عند املتابعة، ومدار احلديث عليه فال حيتج بتفرده- ّ ُ. 
 .جمهول: - وهو والد قيس - فيه برش بن قيس -

  .)١١(األلباين: وممن ضعفه من أهل العلم
 

*****  ***** 
 

                                                                                       
 .٤٥٧ص  الثقات للعجيل تاريخ  )١(
 .٩/٦١اجلرح والتعديل البن أيب حاتم   )٢(
 .١١/٣٧بن حجر هتذيب التهذيب ال  )٣(
 .٢/٣٣٦الكاشف للذهبي   )٤(
 .٥٢٨تقريب التهذيب البن حجر ص   )٥(
 .٩/٦١اجلرح والتعديل البن أيب حاتم   )٦(
 ٣٠/٢٠٨هتذيب الكامل للمزي   )٧(
 .٦٠١ رقم ١٠٤الضعفاء واملرتوكني للنسائي ص   )٨(
 .٧/١١٠الكامل يف ضعفاء الرجال البن عدي   )٩(
 .٣٠/٢٠٨هتذيب الكامل للمزي   )١٠(
 .٧/٢٠٩ ، إرواء الغليل له ٢٠٨٢ رقم ٥/٩٩السلسلة الضعيفة لأللباين   )١١(
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 : رمحه اهللاقال ابن األثري
َلـو نظـرت إليهـا فإنـه أحـرى أن يـؤدم بيـنكام":ومنه حـديث النكـاح) ـه(" ُ َ َْ ْ َ َ َأي تكـون بيـنكام " َ

ُاملحبة واالتفاق َ ْ ِيقال أدم اهللاّ بينهام يأدم أدما بالسكون. َّ ُّ ًَ ْ َّأي ألف ووفق: َِ َوكذلك آدم يؤدم باملـد فعـل . ََّ ََ ُِّ ِ ْ
َوأفعل ْ")١(. 

   )١٠٣( الحديث رقم 
 : رمحه اهللا)٢(َّيد القاسم بن سالمَبُقال اإلمام أبو ع

 عن النبي ، عن املغرية بن شعبة،ِّينَزُعن بكر بن عبد اهللا امل،  )٤(عن عاصم،  )٣(حدثني أبو معاوية
َلو نظرت إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكام":نه قال للمغرية وقد خطب امرأةأصىل اهللا عليه وسلم  ُ َ َْ ْ َ َ َ ."  

  
  :الحديثتخريج 
 )٨(أخرجـه الطحـاوي، و عن أيب معاويـة)٧(أمحد، و )٦(، وابن أيب شيبة )٥(سعيد بن منصور أخرجه

 ."لو نظرت إليها " بدل "انظر إليها ": إال أنه قال، به بمثله من طريق أيب معاوية)٩(والبيهقي
ل بـه  مـن طريـق عاصـم بـن سـليامن األحـو)١٢(، واخلطايب)١١( ، والطحاوي)١٠(وأخرجه الرتمذي

 . "لو نظرت إليها " بدل "انظر إليها ":إال أنه قالبمثله، 
 

                                                                                       
 .١/٣٢النهاية يف غريب احلديث واألثر البن األثري   )١(
ختـريج األحاديـث واآلثـار الواقعـة يف تفـسري الكـشاف للزخمـرشي ً نقـال عـن –غريب احلديث أليب عبيـد   )٢(

 .٨٣ /٣لإلمام الزيلعي 
 .خازم الرضيرهو حممد بن   )٣(
 .هو عاصم بن سليامن األحول   )٤(
 .٥١٦ رقم ١/١٧١سنن سعيد بن منصور   )٥(
 .٤/٢١مصنف ابن أيب شيبة   )٦(
 .٤/٢٤٦مسند أمحد   )٧(
 .٣/١٤رشح معاين اآلثار للطحاوي   )٨(
 .٧/٨٤السنن الكربى للبيهقي   )٩(
 .١٠٨٧رقم  ما جاء يف النظر إىل املخطوبة ٥سنن الرتمذي ك النكاح باب   )١٠(
 .٣/١٤رشح معاين اآلثار للطحاوي   )١١(
 .٣/١١٣٨غريب احلديث للخطايب   )١٢(
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 ، )٢( واحلـاكم- واللفـظ لـه– )١(أخرجـه ابـن ماجـه له شاهد من حـديث أنـس ريض اهللا عنـه، و
 عـن أنـس بـن ، عـن ثابـت البنـاين، من طريق عبد الرزاق الصنعاين عـن معمـر بـن راشـد)٣(والبيهقي

ُأن املغرية بن ش"مالك  َ َ ِ ُْ َّ ًعبة أراد أن يتزوج امرأةَ َ َ ََ ْ َ ََ َّ َ َ َْ َ ْ ْ  اذهـب فـانظر ": فقال له النبي صىل اهللا عليـه وسـلم،َ ُ ْ َ ْ َ ْ
َإليها ْ َ َ فإنه أحرى أن يؤدم بينكام،ِ ُ َ ْ َ ُ ََ َ ْْ ْ َ َ".  

  
  :دراسة رجال اإلسناد

 .، وهو أحد الصحابة الكرام)٤( سبقت ترمجته: املغرية بن شعبة-
 .باقي رجال اإلسناد ثقات -
  :لحكم على الحديثا

 :حه من أهل العلمّإسناده صحيح، وممن صح
، )٧( ، وابـن الـصالح)٦(، و ابـن القطـان" صحيح عـىل رشط البخـاري ومـسلم": وقال)٥(احلاكم

  .)٨(واأللباين
 

*****  ***** 
 

 :قال ابن األثري رمحه اهللا
ْ، والنـوق األدم إن كنـت تريـد النـساء البـيض: أنه ملا خرج من مكة قال له رجـل"وفيه ) س(" ُ َ ُّ

ْفعليك ببني مدلج ْ األدم مجع آدم كأمحر ومحر"ُ ُ َ ْ ُ َواألدمة يف اإلبـل. ْ ْ َالبيـاض مـع سـواد املقلتـني، بعـري : ُ
َّآدم بني األدمة، وناقة أدماء، وهي يف الناس السمرة الشديدة َ ْ ُّ َ َ ِّْ ْ ٌَ َ ُ ِوقيل هو من أدمة األرض وهو لوهنـا، . ُ َ ْ

 .)٩("مآدم عليه السالوبه سمي 
                                                                                       

 .١٨٦٥ النظر إىل املرأة إذا أراد أن يتزوجها رقم ٩سنن ابن ماجه ك النكاح باب   )١(
 .٢/١٦٥املستدرك للحاكم   )٢(
 .٧/٨٤السنن الكربى للبيهقي   )٣(
 .٨٤حتت حديث رقم   )٤(
 .٢/١٦٥املستدرك للحاكم   )٥(
ّ نقال عن البدر املنري البن امللقن –أحكام النظر البن القطان   )٦( ً٧/٥٠٤. 
 .٧/٥٠٤البدر املنري البن امللقن   )٧(
 .١٥٠- ١/١٤٩السلسلة الصحيحة لأللباين   )٨(
 .١/٣٢النهاية يف غريب احلديث واألثر البن األثري   )٩(
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   )١٠٤( الحديث رقم 
 : رمحه اهللا)١(قال اإلمام اخلرائطي
 عـن ،اطّنا محاد بن خالـد اخليـ، حدث )٢(ا أبو عبيدحدثن ،- يعني الصاغاين- حدثنا نرص بن داود

 ُهَ لـَضَرَ عـ؛َةَّكَ مَِىلم إَّلَسَ وِهْيَلَ ع اهللاَُّىلَ ص اهللاُِولُسَ رَجَرَا خَّمل ": عن زيد بن أسلم قال ،هشام بن سعد
 فقال رسـول اهللا صـىل اهللا ،ِجلْدُي مِنَِب بَكْيَلَعَ فَدمُ األَوقُّالنَ و،َيضِبْ الَاءَسِّ النُيدِرُ تَتْنُ كِْن إ:َالَقَ فٌلُجَر

  "ِِلبِ اإل)٣(ِباَبْلَ أِ يفْمِِهنْعَطَ و،َمْحَّ الرُمِِهتَلِِصج بِدلُي مِنَي بِّنِع مَنَإن اهللا تعاىل م ": عليه وسلم
  :تخريج الحديث

 . فقط)٤(ّتفرد به اخلرائطي، ومل يعزه العراقي إال للخرائطي
  :دراسة رجال اإلسناد

ّوهو أبو أسامة العدوي املدين الفقيه، موىل عمر بن اخلطاب ت :  زيد بن أسلم -  .هـ١٣٦ََ
ِ ثقة إال أنـه مرسـل وروايتـه عـن بعـض الـصحابة مرسـلة مثـل عمـر بـن اخلطـاب وأيب هريـرة  ُ

 .)٥(ر ورافع بن خديج وسعد بن أيب وقاص وأيب أمامة وأيب سعيد اخلدريوجاب
 .فروايته عن النبي صىل اهللا عليه وسلم مرسلة من باب أوىل: قال الباحث

 . ، وهوحسن احلديث)٦(سبقت ترمجته:  هشام بن سعد-
 . باقي رجال اإلسناد ثقات-

  :الحكم على الحديث
 . بن أسلم عن النبي صىل اهللا عليه وسلم مرسلةإسناده ضعيف ألنه مرسل، فرواية زيد

 . رمحه اهللا)٧(وممن حكم بإرساله العراقي
*****  ***** 

                                                                                       
 .١١٤رقم ٦٣ ص - انتقاء أيب طاهر السلفي– طي للخرائاملنتقى من كتاب مكارم األخالق ومعاليها  )١(
 .َّهو أبو عبيد القاسم بن سالم  )٢(
 هو مجع لبب وهو املنحر من : وقيل، أراد خالص إبلهم وكرائمها،أللباب مجع لب ولب كل يشء خالصها  )٣(

 .٤/٢٢٣النهاية يف غريب احلديث واألثر البن األثري . كل يشء
 .١/٥٢٦األسفار للعراقي املغني عن محل األسفار يف   )٤(
ّ، وانظر التـابعون الثقـات املـتكلم يف سـامعهم مـن الـصحابة ٢١١ رقم ١٧٨جامع التحصيل للعالئي ص   )٥(

 .٥٧٠-٥٥٢للدكتور مبارك اهلاجري ص
 .١٠٢حتت حديث رقم   )٦(
 .١/٥٢٦املغني عن محل األسفار يف األسفار للعراقي   )٧(
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 :قال ابن األثري رمحه اهللا
 )أدا"(
ُخيرج من قبل املرشق جيش آدى يشء وأعده، أمريهم رجل طوال"فيه ) ـه( ٌ ُْ ْ َ َ َ ُُ ُّ َ ِ ُ ْ . ْ أي أقـوى يشء"َ

ّيقال آدين عليه باملد، أي قو َ ّ ِ ٍورجل مؤد. ِينِ َتام السالح كامل أداة : ُ ُ ّ  .)١("ْاحلربُّ
   )١٠٥( الحديث رقم 
 .ٍمل أعثر عىل ختريج له: قال الباحث

*****  ***** 
 :قال ابن األثري رمحه اهللا

ًأرأيت رجال خرج مؤديا "ومنه حديث ابن مسعود) س(" ِ ْ ُ َ ْ ََ ًَ ًنشيطاُ ِ َ")٢(. 
   )١٠٦( الحديث رقم 

 : رمحه اهللا)٣(قال اإلمام البخاري
َحدثنا عثامن بن أيب شيبة ُ َْ ْ َ َ ٌ حدثنا جرير،ُ ِ ٍعن منصور،  )٤(َ ُ ْ ٍعن أيب وائل،  )٥(َ ِ  )٧(هللاِ قـال عبـد ا:قال،  )٦(َ

ٌلقد أتاين اليوم رجل":ريض اهللا عنه ُْ َْ َ َ ِ َ ُّ فسألني عـن أمـر مـا دريـت مـا أرد عليـه،َ َُ ْ َ ْ ََ َُ ٍ ِ َ َ ً أرأيـت رجـال : فقـال،َ ُ َ ْ ََ َ َ
ًمؤديا ُِ َ نشيطا خيرج مع أمرائنا يف املغازي فيعزم علينا يف أشياء ال نحصيهاْ ِ ِ ِْ َ ْ ُُ َ ََ ََْ َ ْ ُ َ َ َ ُْ ََ َُ ََ ِ ِ ْ َ ِ واهللا ما أدري ما : فقلت له؟ً ْ َ

ُأقول لك ُ ُ إال أنا كنا مع النبي صىل اهللا عليه وسلم فعسى أن ال يعزم علينا يف أمر إال مرة حتى نفعله،َ َ َ ْ ََ َْ ََ ًَّ َّ َ ْ ْ َ َ ٍَ َِ َ ََ َ ْ، 
َوإن أحدكم لن يزال بخري ما اتقى اهللاَ  ََّ َ َ ُ ٍَ ْ َ ِْ َ ْ َ ََ َّ ُوإذا شك يف نفسه يشء سأل رجال فشفاه منه، ِ َُ َ ْ ََ ًَ ََ ََ ٌ ْ َ ِ ِ َ وأوشك أن ال ،َّ ْ َ ََ َ ْ َ

ُجتدوه ُ ِ َ والذي ال إله إال هو ما أذكر ما غرب،َ َ َ ََ ُ ُ ْ َ ََّ ِ َ ِ من الدنيا إال كالثغب)٨(ِ ْ َّْ َ ُرشب صفوه؛  )٩(َُّ ُ َ َْ ِ ُ وبقي كدرهُ َ َُ ََ َ ِ."  

                                                                                       
 .١/٣٢بن األثري النهاية يف غريب احلديث واألثر ال  )١(
 .١/٣٢النهاية يف غريب احلديث واألثر البن األثري   )٢(
 .٢٩٦٤ عزم اإلمام عىل الناس فيام يطيقون رقم ١١١صحيح البخاري ك اجلهاد والسري باب   )٣(
 .هو جرير بن عبد احلميد الضبي  )٤(
 .هو منصور بن املعتمر  )٥(
 .هو شقيق بن سلمة  )٦(
 .٧/٢٢١فتح الباري البن حجر . ، واإلسناد كله كوفيونهو عبد اهللا بن مسعود  )٧(
فـتح البـاري . ُأي مىض، وهو من األضداد يطلق عىل ما مىض وعىل ما بقي، وهو هنـا حمتمـل لألمـرين: غرب  )٨(

 .٧/٢٢١البن حجر
حجـر فتح الباري البـن . ّبإسكان الغني وجيوز فتحها، وهو الغدير يكون يف ظل فيربد ماؤه ويروق: ّالثغب  )٩(

٧/٢٢١. 
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  :تخريج الحديث
 .تفرد به البخاري دون مسلم

  :دراسة رجال اإلسناد
 . رجاله كلهم ثقات-
 

*****  ***** 
 

 :قال ابن األثري رمحه اهللا
ِال ترشبوا إال من ذي "ويف احلديث" َّ ِ ُ َ ْ ّ اإلداء بالكرس واملد"َداءإَ َالوكاء، وهو شداد السقاء: َ ّ ُ َ ِ َ ِ")١(. 

 :مل أجده هبذا اللفظ، واملوجود هو : قال الباحث
   )١٠٧( الحديث رقم 
 : رمحه اهللا)٢(قال اإلمام أمحد

َحييى بن إسحاق حدثنا  َ ْ َ قال أخربين جعفر بن كيسان،ِ ََ ُْ ْ ِ عن آمنة القيسية قالت،ََ ِ َِّ ْ َ ْ َ َ سمعت عائـشة :َ َ ِ َ
ُتقول ُ ُال ترشبوا  ": صىل اهللا عليه وسلمهللاِ قال رسول ا:َ َ ْ َ ُفيام أال إَ َ   ". عليه)٣(َِيوكِ

  
  :تخريج الحديث

 .ّتفرد به أمحد
  :دراسة رجال اإلسناد

 .ال تعرف: )٤(قال ابن حجر:  آمنة القيسية-
 
 
 

                                                                                       
 .١/٣٢النهاية يف غريب احلديث واألثر البن األثري   )١(
 .٦/٧٢مسند أمحد   )٢(
السقاء املـشدود الـرأس، ألن الـسقاء املـوكى قلـام يغفـل عنـه :  فقال هو"يِوكُامل"ذكر ابن األثري يف تعريف   )٣(

ديث واألثـر البـن األثـري النهايـة يف غريـب احلـ. اًصاحبه لئال يشتد فيـه الـرشاب فينـشق فهـو يتعهـده كثـري
٥/٢٢٢. 

 .٥٥٤تعجيل املنفعة البن حجر ص   )٤(
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ّوهو أبو زكريا البجيل ، ت :  حييى بن إسحاق- ِ َ  . هـ٢١٠َ
، "شيخ صالح ، سمع من الشاميني و من ابن هليعة ، و هـو صـدوق ": وزاد)١(وثقه اإلمام أمحد

 " حافظ": وزاد)٣(، والذهبي)٢(وابن سعد
 .صدوق: )٥(صدوق املسكني، وقال ابن حجر: )٤( وقال ابن معني
 .هو صدوق يرتقي حديثه للصحة باملتابعات والشواهد: قال الباحث

 . باقي رجال اإلسناد ثقات-
  :الحكم على الحديث

 .إسناده ضعيف جلهالة حال آمنة القيسية
 

*****  ***** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                       
 .٣١/١٩٧هتذيب الكامل للمزي   )١(
 .٧/٣٤٠الطبقات الكربى البن سعد   )٢(
 .٢/٣٦١الكاشف للذهبي   )٣(
 .٣٩٠ رقم ١٢٥ ص – رواية الدارمي –تاريخ ابن معني   )٤(
 .٥٤٢تقريب التهذيب البن حجر ص   )٥(
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 :قال ابن األثري رمحه اهللا
َ ويف حديث املغرية " ِ ُفأخذت اإلداوة وخرجت معـه"ُ َ ُْ ََ ُ اإلداوة بالكـرس"َ ْإنـاء صـغري مـن جلـد : َ ٌ

َيتخذ للامء كالسطيحة ونحوها، ومجعها أداوى َ ُ َُّ ُ َ  .)١("ثوقد تكررت يف احلدي. َّ
   )١٠٨( الحديث رقم 
 : رمحه اهللا)٢(قال اإلمام مسلم

ٍ بْكر بن أيب شيبة وأبو كريبحدثنا أبو ْ َ ْ ََ ُ ََ ٍ قال أبو بْكر ،)٣(ِ َحدثنا أبـو معاويـة:َ َ َِ ِ عـن األعمـش،)٤(ُ َ ْ َ ْ)٥(، 
ٍعن مسلم ِ ْ ٍ عن مرسوق،)٦(ُ ُ ْ َ عن املغرية بن شعبة قال،)٧(َ َُْ ْ ُ ِ ٍسفر، يف كنت مع النبي صىل اهللا عليه وسلم   ":َِ َ َ
َ يا مغرية خذ اإلداوة":فقال َُ َ ِ ْ ِ ُِ َ َ فأ"ُ َخذهتا، ثم خرجت معه، فانطلق رسول اهللاِ صىل اهللا عليهَ َ َُ ْ َ ُ َ ُ َْ َ َّ َ  وسلم حتى ْ

ِّتوارى عني ََ ُ فقَىض حاجته،ََ َ ََ َ ِ ثم جاء وعليه جبة شامية َضيقة الكمـني،َ ْ َّ ِّ َّ ْ َُّ ْ ُ َ ٌ ٌ َ ُِ َِ َّ ُ َ َ فـذهب خيـرج يـده مـن كمهـا،َ ِّ َُ َُ ُ َ َِ ْ ُ َ َ، 
ْفضاقت عليه َ َ ْ فأخرج يده من أس،َ َ ََ ُ ََ ْ َ َفلهاَ ِ ُ فصببت عليه،َ ْ َ َ أ وُضوءه للصالة،َ ِ فتوضَّ َِ َّ ُ ُ ََ َ َ َّ ثم مسح عىل خفيه ثم ،َ ْ َ َ َُّ ُِ َّ ُ َ

  ".ّىلَص
  :تخريج الحديث
 من طريق عيسى بن يونس، كالمها )٩( من طريق أيب معاوية الرضير، ومسلم)٨(أخرجه البخاري

 .ب منهٍعن األعمش به بلفظ قري) أبو معاوية الرضير، وعيسى بن يونس(
 من طريق الليث بن سعد، عن حييى بـن سـعيد، عـن سـعد بـن )١١( ومسلم)١٠(وأخرجه البخاري

 .إبراهيم، عن نافع بن جبري، عن عروة بن املغرية، عن املغرية بن شعبة بنحوه
 
 

                                                                                       
 .١/٣٣غريب احلديث واألثر البن األثري النهاية يف   )١(
 .٢٧٤ املسح عىل اخلفني رقم ٢٢صحيح مسلم ك الطهارة باب   )٢(
 .هو حممد بن العالء بن كريب   )٣(
 .هو حممد بن خازم الرضير  )٤(
 .هو سليامن بن مهران  )٥(
ْهو أبو الضحى مسلم بن صبيح  )٦( ُ. 
 .هو مرسوق بن األجدع  )٧(
 .٣٦٣ الصالة يف اجلبة الشامية ٧صالة باب صحيح البخاري ك ال  )٨(
 .٢٧٤ املسح عىل اخلفني رقم ٢٢صحيح مسلم ك الطهارة باب   )٩(
 .٢٠٣ املسح عىل اخلفني رقم ٤٨صحيح البخاري ك الوضوء باب   )١٠(
 .٢٧٤ املسح عىل اخلفني رقم ٢٢صحيح مسلم ك الطهارة باب   )١١(
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  :دراسة رجال اإلسناد
 .، وهو أحد الصحابة الكرام)١(سبقت ترمجته:  املغرية بن شعبة-
 . ثقات  باقي رجال اإلسناد-

 
*****  ***** 

 
 :قال ابن األثري رمحه اهللا

َواهللاّ ألسـتأدينه علـيكم": ويف حديث هجرة احلبشة قـال" ِْ َ أي ألسـتعدينه، فأبـدل اهلمـزة مـن "َ َِ ْ ْ
ِالعني ألهنام من خمرج واحد، يريد ألشُكون إليه فعلكم يب؛ ليعديني عليكم وينصفني منكم ِ ِ َِ َِّ ْ ُ َ ْ ُ ْ َ ْ ََ ْ")٢(. 

   )١٠٩ (الحديث رقم 
 .ٍمل أعثر عىل ختريج له: قال الباحث

 
*****  ***** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                       
 .٨٥حتت حديث رقم   )١(
 .١/٣٣ديث واألثر البن األثري النهاية يف غريب احل  )٢(
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  .الهمزة مع الذال: نيالمبحث الثا
  

 :قال ابن األثري رمحه اهللا
ِإذخر(" ْ( 

َإال اإلذخر فإنـه لبيوتنـا وقبورنـا: فقال العباس"َيف حديث الفتح وحتريم مكة  ِ ُ ُُ َْ ِ ُِ َ ُ اإلذخـر بكـرس "ّ ِ
ِئحة تسقف هبا البيت فوق اخلشب، ومهزهتـا زائـدةحشيشة طيبة الرا: اهلمزة ُ ُ ُ َّ َ ُ وإنـام ذكرناهـا هـا هنـا . ِ

 .)١("َْمحال عىل ظاهر لفظها
   )١١٠( الحديث رقم 

 : رمحه اهللا)٢(قال اإلمام البخاري
ٍحدثنا أبو نعيم الفضل بن دكني ْ َ ُ ْ َُ َ ْ ٍْ ُ قال حـدثنا شـيبان،ُ َ ْ َ عـن أيب سـلمة،)٤( عـن حييـى،)٣(َ ََ يب  عـن أ،)٥(َ

َهريرة  َ َْ ة بقتيل منهم قتلوه:ُ ُأن خزاعة قتلوا رجال من بني ليث عام فتح مكَّ ْ َ ُُ َ َ َ َ َ ً ُ َ َ ََّ ْ ٍَ ِ ٍ ِِ َ َ َِ َ َ َ ُ َ فأخرب بـذلك النبـي صـىل ،َ ِ َ َِ َ ِ ُْ
َ فركب راحلته فخطب فقال؛اهللا عليه وسلم ُ ََ َ َ ََ َ ِ َِ َإن اهللاَ حبس عن مكة القتل أو الفيل  ":َ ْ َ َ ْ َِ ْ َّ َ َ َ َ َّ ْبـد َشك أبو ع -ِ

َوسلط عليهم رسول اهللاِ صىل اهللا عليه وسلم واملؤمنني ،-اهللاِ  ِ ِ ْ ُْ َ ََ ُ َ ََ َ أال وإهنـا مل حتـل ألحـد قـ،َّ ٍَّ َِ َّ ََ ِ َ َ َّ ومل حتـل ،بيلِ ِ َ
ِألحد بعدي ٍْ َ َ َ ٍ أال وإهنا حلت يل ساعة من هنار،ِ َ َ ََ َ َ َّ ًَ َّْ ٌ أال وإهنا ساعتي هـذه حـرام،ِ َ َ ََ َ َّ َِ َ ال خيـتىل،ِ َ ْ ُ ْ شـو)٦(َ َكهاَ  وال ،ُ

ُيعضد َ ْ َ شجرها)٧(ُ َُ ٍ وال تلتقط ساقطتها إال ملنشد،َ ِ ِ ِْ ُ َ ُُ َ َ َُ َ ِ فمن قتل فهو بخري النظرين،)٨(ْ ْ َ ْ ََ َّ َِ ِ َ ُْ َ ََ َ إما أن يعقل؛ُِ َ ْ ُ َّْ َ َّ وإمـا ،)٩(ِ ِ َ
ِأن يقاد أهل القتيل ِ َ ْ ُ َْ ََ َُ ِ فجاء رجل من أهل اليمن"ْ َ َ ََ ُ َْ ٌ َِ ْ َ فقال اكتـب يل يـا رسـول)١٠(َ ُ َ ْ ُ ِاكتبـوا أليب  ": فقـال، اهللاِْ َ ِ ُ ُ ْ

                                                                                       
 .١/٣٣النهاية يف غريب احلديث واألثر البن األثري   )١(
 .١١٢ كتابة العلم رقم ٣٩صحيح البخاري ك العلم باب   )٢(
 فـتح " وليس يف البخاري هبذه الصورة غـريه":هو أبو معاوية شيبان بن عبد الرمحن، قال احلافظ ابن حجر  )٣(

 .١/٣٦٠الباري له 
 . ابن أيب كثريهو  )٤(
 .هو ابن عبد الرمحن بن عوف  )٥(
 .١/٣٦١فتح الباري البن حجر . اختليته إذا قطعته: ال حيصد، يقال: أي  )٦(
 .٣/٢٥١النهاية يف غريب احلديث واألثر البن األثري . ُأي يقطع: ُيعضد  )٧(
 .١/٣٦١فتح الباري البن حجر . ّمعرف هلا: أي  )٨(
ُأي يدفع له الدية  )٩( َُ  .٣/٢٧٨النهاية يف غريب احلديث واألثر البن األثري . ْ
ّسمي يف بعض الروايات بـ  )١٠( ّ كيف تعرف لقطة٧، انظر صحيح البخاري ك اللقطة باب "أيب شاه"ُ  أهـل مكـة ُ

 .٢٤٣٤رقم 
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ٍفالن َ ٍ فقال رجل من قريش"ُ ْ َُ َُ َ إال اإلذخـر يـا رسـول اهللاِ:ٌ ْ ُْ َ َ ِ َ فإنـا نجعلـه يف بيوتنـا وقبورنـا،ِ َ َِّ ُ َ ُ ُ ُ َ ُْ ُ ََ ِ  فقـال النبـي ،ِ
َ إال اإلذخر":صىل اهللا عليه وسلم ِ ْ ِ َ إال اإلذخر،ْ ِ ْ ِ ْ". 

ُ قال أبو عبد اهللاِ يقال َ ُ ْ ِ يقاد ب:َ ُ ِالقافَُ َ ِ فقيل أليب عبد اهللاِ،ْ َ ِ َِ َ أي يشء كتب لـه:َ َُّ َ ٍ ْ َ َ كتـب لـه هـذه :قال؟،َ َ َ
َاخلطبة ْ َْ ُ. 
 

  :تخريج الحديث
 . من طريق عبيد اهللا بن موسى عن شيبان به بمثله)١(أخرجه مسلم

 من طريق الوليد بن مسلم عن األوزاعي عن حييى بن أيب كثـري )٣(، ومسلم)٢(وأخرجه البخاري
 .حوهبه بن

 
  :دراسة رجال اإلسناد

 النـسائي هّ رجاله كلهم ثقات، غري حييى بن أيب كثري وهو ثقة إال أنـه يـدلس، وممـن نـص عليـ-
 التي اغتفـر األئمـة تدليـسهم، )٥(أن ابن حجر ذكره يف املرتبة الثانية من طبقات املدلسني ، إال)٤(وغريه

 . بالتحديث)٧(لم ومس)٦(ّومع ذلك فقد رصح يف رواية أخري عند البخاري
 

*****  ***** 
 
 
 
 

                                                                                       
 .١٣٥٥ جواز دخول مكة بغري إحرام رقم ٨٢صحيح مسلم ك احلج باب   )١(
 .٢٤٣٤ّعرف لقطة أهل مكة رقم ُ كيف ت٧صحيح البخاري ك اللقطة باب   )٢(
 .١٣٥٥ جواز دخول مكة بغري إحرام رقم ٨٢صحيح مسلم ك احلج باب   )٣(
ــسائي ص   )٤( ــسني للن ــم ١٢١ذكــر املدل ــسني أليب زرعــة ص ٤ رق ــم ١٠٢، و املدل ــني ألســامء ٧٣ رق ، والتبي

 .٨٧ رقم ٦١ملدلسني للسبط ابن العجمي ص 
 .٦٣ رقم ٦٣طبقات املدلسني البن حجر ص   )٥(
ّ كيف تعرف لقطة أهل مكة رقم ٧صحيح البخاري ك اللقطة باب   )٦( ُ٢٤٣٤. 
 .١٣٥٥ جواز دخول مكة بغري إحرام رقم ٨٢صحيح مسلم ك احلج باب   )٧(
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 :قال ابن األثري رمحه اهللا
ُوأعذق إذخرها"ومنه احلديث يف صفة مكة " ِ ْ َ َ ٌ أي صار له أعذق"ْ َ  .)١("وقد تكرر يف احلديث. ْ

   )١١١( الحديث رقم 
ّقال اإلمام أبو الوليد األزرقي َِ ْ  : رمحه اهللا)٢(َ

 قـال أخـربين إبـراهيم ،هـريّيعقوب بن عزيز الز حدثنا إسامعيل بن ،حدثنا هارون بن أيب بكر
 َبَْرضُ يـْنَ أَلْبـَ قّيِارَفـَل الغْيَصـُ أَمِدَ قـ:قـال )٤(عن ابن شـهاب،  )٣( ، عن أبيهبن حممد بن عبد العزيزا

ِاحل َ صىل اهللاُ عليـه وسـلم،ِِّيبَّ النِاجَوْزَ أَىلَ عُابَجْ ََّ ََ ْ َِ َ ا َ يـ:ُهَ لـْتَالـَقَ ف،اَهـْنَ ع اهللاَُِيضَ رَةَشِائـَ عَىلَ عـَلَخَدَ فـَّ
َاهبَنَ جَبَصْخَ أْدَا قَُهتْدِهَ ع:َالَ ق؟َةَكَ مَتْدِهَ عَفْيَ ك:لْيَصُأ ى َّتـَ حْمِقـَ أ:ْتَالـَ ق،اَهـُاؤَحَطَ بْتَّضَيـْابَ و،اُ
َ صىل اهللاُ عليه وسلم،ُِّيبَّ النَكَِيتْأَي ََّ ََ ْ َِ َ َ صـىلُّيِبـَّ النَلَخـَ دْنَ أْثَبـْلَ يْمَلـَ  فَّ َّ اهللاُ عليـه وسـلم؛َ ََ َ ِْ ا َيـ" :ُهَ لـَالَقـَ  فَ
َاهبـَنَ جَبَصْخـَ أْدَا قـَُهتْدِهـَ عاهللاَِ و:َالَقـ "؟َةَّكَ مَتْدِهَ عَفْيَ ك:لْيَصُأ َعـذَأَو ،اَهـُاؤَحْطَ بْتَّضَيـْابَ و،اُ  َقْ
ْ حتَ ال،لْيَصُا أَ يَكُبْسَح ":َالَقَ ف)٨(اَهُمَلَ س)٧(َشْمَأَ و،)٦(هاُمَامُ ث)٥(َبَلْسَأَ و،اَهُرِخِْذإ   ".اَّنِزُ

  
  :تخريج الحديث

 . من طريق األزرقي به بمثله)٩(ايبّأخرجه اخلط
 

  :دراسة رجال اإلسناد
 .ً إسناده ثقات غري حممد بن عبد العزيز وولده إبراهيم ، فهام ضعفاء جدا-
  

                                                                                       
 .١/٣٣النهاية يف غريب احلديث واألثر البن األثري   )١(
ّ، واألزرقي٢/١٥٥أخبار مكة لألزرقي   )٢( َِ ْ الراء ويف آخرها القاف، هـذه لف وسكون الزاي وفتح بفتح األ: َ

زرق بن عمرو بن احلراث بـن  وهو أبو حممد أمحد بن حممد بن الوليد بن عقبة بن األ،عىل األّدالنسبة إىل اجل
 .١/١٢٢األنساب للسمعاين . ّيِزرقأأيب شمر الغساين املكي املعروف ب

 .١/٢٧٨سقطت يف املطبوع واستدركتها من غريب احلديث للخطايب   )٣(
 .هو الزهري  )٤(
 .٢/٣٨٧النهاية يف غريب احلديث واألثر البن األثري . أخرج خوصه: أي  )٥(
 .١/٣٤٨النهاية يف غريب احلديث واألثر البن األثري . هو نوع من أنواع النبات يسمى الثامم: ُّالثامم  )٦(
 .٤/٣٣٣ النهاية يف غريب احلديث واألثر البن األثري. ًخرج ما خيرج يف أطرافه ناعام: أي  )٧(
 .١/٢٧٩غريب احلديث للخطايب . شجر من العضاه يدبغ بورقه األديم: السلم  )٨(
 .١/٢٧٨غريب احلديث للخطايب   )٩(
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  :الحكم على الحديث
 :  إسناده ضعيف جدا والعلة فيه

، فكيـف عـن النبـي صـىل )١( الزهري عن كثري من الصحابة مرسـلة اإلرسال، حيث إن رواية-
 .اهللا عليه وسلم مرسلة 

منكـر : )٢(هو حممد بن عبد العزيز بن عمر بـن عبـد الـرمحن بـن عـوف،، قـال البخـاري:  أبوه-
 ضعيف احلديث، ليس ملحمد عن أيب الزناد والزهري وهشام بن عروة ":)٣(احلديث، وقال أبو حاتم

 مرتوك احلديث: )٤( وقال الذهبي،"حديث صحيح
 نظـر، ه فيـ)٥( إبراهيم بن حممد بن عبد العزيز، وهو الذي يقال له ابن أيب ثابت، قال البخـاري-

 االحتجـاج بـه عـىل قلـة ّن حـدعـف حتـى خـرج َرْعُياء ال تْد بأشَّتفر ":)٦(سكتوا عنه، وقال ابن حبان
ة ما يرويـه منـاكري كـام قالـه البخـاري، وال يـشبه عام": )٧(، وقال ابن عدي"تيقظه يف احلفظ واإلتقان

 .ٍواه: )٨(، وقال الذهبي"حديثه حديث أهل الصدق
 ومـن طريقـه – )٩(ُوللحديث طريق أخرى ال يفرح هبا لضعفها الشديد، أخرجها ابن أيب الـدنيا

 عن مفضل بن غسان عن حممد بن عمر مـوىل أسـلم عـن حـزام بـن هـشام -)١٠(أيب الشيخ األصفهاين
 . أبيه هشام بن حبيش بنحوهعن

ّوإسناده ضعيف جدا والعلة فيه  .حممد بن عمر موىل أسلم وهو الواقدي مرتوك: ً
 . واخلالصة أن احلديث ضعيف جدا

 
*****  ***** 

 
                                                                                       

 .٧١٢ رقم ٢٦٩جامع التحصيل للعالئي ص   )١(
 .ُأنه هو الذي بمشورته جلد اإلمام مالك: ، وفيه١/١٦٧التاريخ الكبري للبخاري   )٢(
 .٨/٧ حاتم اجلرح و التعديل البن أيب  )٣(
 .١٠/٤٥٠تاريخ اإلسالم للذهبي   )٤(
 .١/٧٣الضعفاء للعقييل   )٥(
 .١١٤ / ١املجروحني البن حبان   )٦(
 . ١/٢٥١الكامل يف ضعفاء الرجال البن عدي   )٧(
 .١/١٨١ميزان االعتدال للذهبي   )٨(
 .٨١ رقم ١٠٣املطر والرعد والربق والريح البن أيب الدنيا ص   )٩(
 .٤/١٢٦٥ الشيخ األصفهاين العظمة أليب  )١٠(
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 :قال ابن األثري رمحه اهللا
ِحتى إذا كنا بثنية أذاخر"وفيه " َ ّ ّ ْهي موضع بني مكة واملدينة، وكأهنا مسامة بجمع اإلذ"ُ ُ  .)١("ِخرّ

   )١١٢( الحديث رقم 
 : رمحه اهللا)٢(قال اإلمام أمحد
َحدثنا أبو مغـرية ََّ ِ ُ ُ ََ َ ِ حـدثنا هـشام بـن الغـاز،)٣(َ َ ْ َُ ْ َُ َ ِ َ ٍ حـدثني عمـرو بـن شـعيب،َّ ْ َ ُ ْ َُ ُ ْ َ ِ َ ِ عـن أبيـه،َّ ِ َ ْ ِ عـن جـده ،َ ِّ َ ْ َ

َقال ِهبطنا مع رسول ا":َ ُ َ ََ َ ََ َّ صىل اهللاِْ ْ عليه وسلم مـنهللاَُ َ َِ َِ َ َّْ َ ثنيـة أذاخـرَ َِّ ِ َِ َ قـال،ََ ُ فنظـر إيل رسـول ا:َ ُ َ ََّ َ ِ َ َ َّ صـىل اهللاَِ  هللاَُ
ٌعليه وسلم فإذا عيل ريطة َ َ َّ ََ ْ َ َ َ َّْ َ َ َِ َ َ مَرضجة بعصفر فقال)٤(ِ َ ٌَ ٍُ ِْ ُ َ َّ ِ ما هذه":ُ ِ َ َ فعرفـت أن رسـول ا"؟َ ُ َ ََّ َ ُ ْ َّ صـىل اهللاََِ ِ عليـه هللاَُ ْ َ َ

َوسلم قد كرهها َ َِ َ ْ َ ََّ ُ فأتيت ،َ َْ َ ْأهيل وهم يسجرون تنورهمَ َ ُ ْ َ ُْ ُ ُ َ ُّْ َ َ ِ ِ فلففتها ثـم ألقيتهـا فيـه،َ ِ َ َُ ُْ ََّ ْ ُ ََ ْ َ َ ثـم أتيـت رسـول ا،َ ُ َ ْ َُّ َ َ  هللاُِ
َّصىل ا َ عليه وسلم هللاَُ َ َّْ ََ َفقال، َِ َ ِ ما فعلت":َ َ َ َ ُ الريطةَ َ ْ َقال"  ؟َّ ُ قلت:َ ْ َ قد عرفت ما كرهت منها:ُ ْ َ َ ُ ِْ ْ َِ َ َْ ِ فأتيت أهيل ،َ ْ َ ُ َْ َ َ
ُوه ِم يسجرون تنورهم فألقيتها فيهَ ِ َ ُ ُّ َْ ْ َ ُ ْ َ َْ ْ َ َ ُ َّ فقال النبي صىل ا،َُ ََ ُّ ِ َّ َ َ عليه وسلمهللاَُ َ َّْ ََ َ فهـال كـسوهتا بعـض أهلـك":َِ ِ ْ ْ َ َْ َ َ َ ََ َّ َ َ" 

َوذكر أنه حني هبط هبم من ثنية أذاخر  َّ ْ َِ ِ ِ ِ َِ َ ََ َْ َ َ ُ َِ ِ َ َ َّ ُصىل هبم رسول ا؛ َ ُ َ ْ ِ ِ َّ َّ صىل اهللاَِ ِ عليههللاَُ ْ َ ً وسلم إىل جدر اختذه قبلةَ َ َ َّْ ُ َ َِ َ َ َّ ٍ ْ ِ َ َ، 
َّفأقبلت هبمة متر بني يدي النبي صىل ا ٌ َ َْ ْ َ َِّ َ ْ ُّ ُ َ ْ َِ َّ َ َْ َ َ َ عليه وسلم فام زال يدارئهاهللاَُ ُ َ َِ ُ َ َ َْ َ َ َّ ََ ُ ويدنو مـن اجلـدر حتـى نظـرت )٥(َِ َّ ْ ْْ ََ َ َُ ْ َِ َْ ِ

ِإىل بطن رسول ا ُ َ ِ ْ َ َ َّ صىل اهللاِِ َّ عليه وسلهللاَُ ََ َْ ِم قد لصق باجلدار َِ َ ِْ ْ ِ َ ِ َ َ ِومرت من خلفه،َ ِ ِْ َ ْْ ََّ َ."  
  

  :تخريج الحديث
 من طريق هـشام )١٠(، والبيهقي)٩(و ابن عبد الرب، )٨(والطرباين، )٧(وابن ماجه،  )٦(أخرجه أبو داود

 . الغاز به بألفاظ متقاربةبنا
 

                                                                                       
 .١/٣٣النهاية يف غريب احلديث واألثر البن األثري   )١(
 .٢/١٩٦مسند أمحد   )٢(
 .ّهو عبد القدوس بن احلجاج اخلوالين  )٣(
ْالريطة  )٤(  النهايـة يف غريـب. ٍاطَيـِرَ و،ٍطَيـِ ر: واجلمـع،ِّنيَ كـل ثـوب رقيـق لـ:َيلِ وق،ْنيَقْفِِليست بَ لٍةَالءِ مّلُك: َّ

 .٢/٢٨٩احلديث واألثر البن األثري 
 .٢/١١٠النهاية يف غريب احلديث واألثر البن األثري . ُيدافعها: أي  )٥(
 .٧٠٨ سرتة اإلمام سرتة من خلفه رقم ١١١سنن أيب داود ك الصالة باب   )٦(
 .٣٦٠٣سنن ابن ماجه ك اللباس باب كراهية املعصفر للرجال رقم   )٧(
 .٢/٣٨٠ مسند الشاميني للطرباين  )٨(
 .٤/١٩٣التمهيد البن عبد الرب   )٩(
 .٥/٦١، ٢/٢٦٨السنن الكربى للبيهقي   )١٠(
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  :دراسة رجال اإلسناد
 .، وهي حسنة احلديث)١(ليها عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، سبق الكالم ع-
 . باقي رجال اإلسناد ثقات-

  :الحكم على الحديث
  .)٢(إسناده حسن، وممن حسنه من العلامء األلباين

 
*****  ***** 

 
 :قال ابن األثري رمحه اهللا

ُأذرح(" ْ( 
ِيف حديث احلوض  ْ ُكام بني جربى وأذرح"َ ْ ْْ َ ٌقريـة:  هـو بفـتح اهلمـزة وضـم الـراء وحـاء مهملـة"َ ََ ْ 

ْجربالشام وكذلك   .)٣("بىَ
   )١١٣( الحديث رقم 

 : رمحه اهللا)٤(قال اإلمام البخاري
ٌحدثنا مسدد َّ َ ِعن عبيد ا،  )٦(حدثنا حييى،  )٥(ُ ْ َ ٌحدثني نافع،  )٧(هللاُِ ِ َبن عمراعن ،  )٨(َ َ  ريض اهللا عنهام )٩(ُ

َأمامكم حوض كام بني جربا":عن النبي صىل اهللا عليه وسلم قال َ ْ َْ ْ َ ٌَ ُ َوأذرحَء َ َُ ْ َ."  
  
  
  
  
  

                                                                                       
 .٤١حتت حديث رقم   )١(
 .٣٦٠٣صحيح وضعيف سنن ابن ماجه رقم   )٢(
 .١/٣٣النهاية يف غريب احلديث واألثر البن األثري   )٣(
 .٦٥٧٧ يف احلوض رقم ٥٣صحيح البخاري ك الرقاق باب   )٤(
ّرسهد بن مرسبل األسديُهو ابن م  )٥( َِ َ َ ُ ََ ْ َْ. 
 .هو حييى بن سعيد القطان  )٦(
َعبيد اهللا بن عمر العمري  )٧( ُ. 
 .هو نافع موىل ابن عمر  )٨(
 .هو عبد اهللا بن عمر ريض اهللا عنهام  )٩(
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  :تخريج الحديث
 عـن عبيـد اهللا بـن ، من طريق حييى بن سعيد القطان وابن نمري وحممد بـن بـرش)١(أخرجه مسلم
 موسى بن عقبة و عمر بن حممد، أربعـتهم )٣( عن أيوب، ومن طريق، محاد بن زيد)٢(عمر، ومن طريق

ُفيـه أبـاريق ":د يف روايـة عمـر بـن حممـدعن نافع بـه بمثلـه، زا) ، وموسى، وعمرأيوبعبيد اهللا، و( ِ َ َ
ًكنجوم السامء من وردة فرشب منه مل يظمأ بعدها أبدا َ ُ ََ َ ْ َ َ َُ ْ َ َ َّْ ِ َ َ ِ َ ِ". 

  :دراسة رجال اإلسناد
 . إسناده كلهم ثقات-
  

*****  ***** 
 

 :قال ابن األثري رمحه اهللا
 )أذن("
ِما أذن اهللاّ ليشء كأذنه ل" فيه ِ َّ أي ما استمع اهللاّ ليشء كاسـتامعه لنبـي يتغنـى "َّ يتغنى بالقرآنٍّيَبَنَ َ َ َ ِْ

ُبالقرآن، أي يتلوه جيهر به َْ َ ُ ًيقال منه أذن يأذن أذنا بالتحريك. ْ َ ُ َ ِ")٤(. 
   )١١٤( الحديث رقم 

 : رمحه اهللا)٥(قال اإلمام البخاري
ِحدثنا عيل بن عبد ا ِْ ُ ْ ََ َُّ َ َ ُحدثنا سفيان،  )٦(هللاَِّ ْ ََ َُ َ ُّ عن الز،)٧(َّ ِّهريَْ ِ ِ عن أيب سلمة بن عبد الرمحن،ْ ِ َِ ْ َ ََّ َ َِ ْ ْ َْ َ ِ عـن أيب ،َ َ ْ َ
َّهريرة عن النبي صىل ا َ ْ ِّْ َ َِ َّ َ َ َ عليه وسلم قالهللاُُ َ َّ ََ َ َ ِْ ِما أذن اهللاُ ليشء ما أذن للنبي أن يتغنى بالقرآن ":َ ْ َ ِّ َ َُ ْ َِ َّ َ ََّ ْ َ ََ َ َِ ِ ِ ٍ ِ ِْ."  

  
                                                                                       

 .٢٢٩٩ إثبات حوض نبينا صىل اهللا عليه وسلم وصفاته رقم ٩صحيح مسلم ك الفضائل باب   )١(
 .املصدر السابق  )٢(
 .املصدر السابق  )٣(
 .١/٣٣النهاية يف غريب احلديث واألثر البن األثري   )٤(
 .٥٠٢٤ّ من مل يتغن بالقرآن رقم ١٩صحيح البخاري ك فضائل القرآن باب   )٥(
 .هو ابن املديني  )٦(
ري فيـه  ونقل ابن أيب داود عن عيل بـن املـديني شـيخ البخـا":هو ابن عيينة، قال احلافظ ابن حجر رمحه اهللا  )٧(

 قـد رواه احلميـدي يف - أي ابـن حجـر– قلـت "حدثنا ابن شهاب":مل يقل سفيان قط يف هذا احلديث: قال
 ومـن طريقـه أخرجـه أبـو نعـيم يف املـستخرج، واحلميـدي مـن "سمعت الزهـري":مسنده عن سفيان قال

 .١١/٢٩٥ فتح الباري له "ًأعرف الناس بحديث سفيان وأكثرهم تثبتا عنه للسامع من شيوخهم



 - ٣٨٠ -

  :تخريج الحديث
 مـن )٢(مـسلم ، وُ عـن عقيـل بـن خالـد ،يق الليث بـن سـعد من طر-ًأيضا-)١(أخرجه البخاري

عقيـل، و سـفيان،و يـونس، ( طريق سفيان بن عيينة ويونس بن يزيد وعمرو بن احلـارث، أربعـتهم 
 .عن الزهري به بمثله) وعمرو

ٍ من طريق عبد العزيز بن حممد وعمر بـن مالـك وحيـوة بـن رشيـح، ثالثـتهم )٣(وأخرجه مسلم ْ ْ َ ْ ََ ُ َ
 . اهلاد، عن حممد بن إبراهيم التيمي، عن أيب سلمة به بمثلهعن يزيد بن

  :دراسة رجال اإلسناد
 . رجاله كلهم ثقات-
 
 

*****  ***** 
 :قال ابن األثري رمحه اهللا

ِاألذانوفيه ذكر " ًيقـال آذن يـؤذن إيـذانا، وأذن يـؤذن تأذينـا، واملـشدد . ْ، وهو اإلعالم بالـيشءَ ِّ َ َ َ ََ ُْ ُ
ِعالم وقت الصالةخمصوص يف االستعامل بإ ْ")٤(. 

   )١١٥( الحديث رقم 
 : رمحه اهللا)٥(قال اإلمام مسلم

ُّحدثني أبو غسان املسمعي َ ْ َِّ ِ ِْ َ ََ ُ ََ َمالك بن عبد الواحد وإسحق بن إبراهيم )٦(َّ َ ْ َِ ْ ُ ْ َ َ َ ْ ُ ِْ ُِ ِ ِ ِ ِْ َ َ قال أبو غـسان حـدثنا ،ُ َ َ َ ََّ َ َّ َ َ
ٌمعاذ َ َ وقال إسح،ُ َْ ِ َ ُ أخربنا معاذ :ُقاَ َ ُ َ ََ ْ َبن هشَ ِ ُ ُام صاحب الدسـتْ َّْ ِ ِ َ ِّوائيٍ ِ ِحـدثني أيب و،َ َ ِ َ َّ ِ عـن عـامر األحـول )٧(َ َ ْ َْ ْ ٍ ِ َ َ

ٍعن مْكحول ُ َْ ِ عن عبد ا،)٨(َ ْ َْ ٍ بن حمرييزهللاَِ ِ ْ َ ُ ِ َّ عن أيب حمذورة أن نبـي ا،ْ َِ َ ََّ َُ َْ َ َِ َ علمـه هـذا األذانهللاِْ َ ْ َ ََّ َ ُ َ ُ أكـربهللاُا ":َ َ ْ  هللاُ ا،َ
                                                                                       

 .٥٠٢٣ّ من مل يتغن بالقرآن رقم ١٩صحيح البخاري ك فضائل القرآن باب   )١(
 .٧٩٢ استحباب حتسني الصوت بالقرآن رقم ٣٤صحيح مسلم ك صالة املسافرين وقرصها باب   )٢(
 .٧٩٢ استحباب حتسني الصوت بالقرآن رقم ٣٤صحيح مسلم ك صالة املسافرين وقرصها باب   )٣(
 .١/٣٤ب احلديث واألثر البن األثري النهاية يف غري  )٤(
 .٣٧٩ صفة األذان رقم ٣صحيح مسلم ك الصالة باب   )٥(
ُّاملسمعي  )٦( َ ِْ ِ املحلـة إلـيهم، وهـي بفـتح  ون فنـسبتُّعيِمْسَهذه النسبة إىل املسامعة، وهي حملة بالبرصة، نزهلا امل: ْ

وىل، وفـتح الثانيـة، هكـذا سـمعنا مـشاخينا يم األ بكـرس املـّيِعَمْسِوىل، وكرس الثانية، والنسبة إليها مامليم األ
 .٥/٢٩٧ األنساب للسمعاين .يقولون

 .هو هشام بن أيب عبد اهللا سنرب الدستوائي  )٧(
ّهو أبو عبد اهللا مكحول الشامي  )٨( َّ. 
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ُأكرب َ ْ َ أشـهد أ،َ َُ َ َّن ال إلـه إال اْ َِ َِ َ َّأشـهد أن ال إلـه إال ا، هللاْ َِ َِ َ ْ َ َُ َ ُ أشـهد أن حممـدا رسـول ا،هللاُْ ُ َ ًَّ َُ ُ َّ َ ََ ً أشـهد أن حممـدا ،هللاِْ َُّ َ ُ َّ َ ََ ْ
ُرسول ا ُ ُ ثم يعود،هللاَِ ُ َ َّ ُ فيقول،ُ ُ َ َّ أشهد أن ال إله إال ا:َ َِ َِ َ ْ َ َُ َ َّ أشهد أن ال إلـه إال ا،هللاُْ َِ َِ َ ْ َ َُ َ ْ أشـ،هللاُْ ُهد أن حممـدا رسـول َ ُ َ ًَّ َُ ُ َّ َ َ

ُ أشهد أن حممدا رسول ا،هللاِا ُ َ ًَّ َُ ُ َّ َ ََ ِ حي عىل الصالة،هللاِْ َ َّ َ ََ ِ مرتني،َّ ْ َّ ِ حي عىل الفالح،ََ َ َ ْ َ َ ِ مـرتني،ََّ ْ َّ َ زاد إسـح"ََ َْ ِ  هللاُا"ُق اَ
ُأكرب َ ْ ُ أكربهللاُ ا،َ َ ْ َّ ال إله إال ا،َ َِ َِ   ".هللاَُ

  
  :تخريج الحديث

 .دون البخاريّتفرد به مسلم 
 

  :دراسة رجال اإلسناد
 بكـرس أولـه وسـكون املهملـة وفـتح التحتانيـة َريْعِأوس ويقال سمرة بن م وهو : أبو حمذورة-
َرانُُع، أحد الصحابة الكرام، وعلمه النبي صىل اهللا عليه وسلم األذان باجل)١(املثناة  .)٢(هـ٥٩ة، ت ّ

 .، وهو صدوق)٣(سبقت ترمجته:  معاذ بن هشام صاحب الدستوائي-
 .هو ابن عبد الواحد األحول البرصي من الطبقة السادسة:  عامر األحول-

 .)٥(، وذكره ابن حبان يف الثقات"ال بأس به" وزاد)٤(وثقه أبو حاتم الرازي
 ، وقـالحيتمل لصدقه، و هـو صـدوق : )٧(يو قال الساج، ليس به بأس: )٦(و قال حييى بن معني

 .صدوق ربام وهم)٩(: ، وقال ابن حجرا ًاته بأسال أرى برواي: )٨(بن عدىا
 
 

                                                                                       
 .٣٦٥/ ٧ لهاإلصابة يف متييز الصحابة . هذا هو املشهور: قال ابن حجر  )١(
 .٧/٣٦٥البن حجر اإلصابة يف متييز الصحابة   )٢(
 .٥٩حتت حديث رقم   )٣(
 .٦/٣٢٦اجلرح و التعديل البن أيب حاتم   )٤(
 .٥/١٩٣الثقات البن حبان   )٥(
 .٦/٣٢٦اجلرح والتعديل البن أيب حاتم   )٦(
 .٥/٧٧هتذيب التهذيب البن حجر   )٧(
 .٥/٨٢الكامل يف ضعفاء الرجال البن عدي   )٨(
 .٤٩٢تقريب التهذيب البن حجر ص   )٩(
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 لـيس حديثـه: )٢(عـن أبيـه و قال عبد اهللا بن أمحد بـن حنبـل، )١(ليس بقوى: قال أمحد بن حنبلو
لـيس هــو : )٤( عبـد اهللا بـن أمحـد ، عــن أبيـهقــالو ، ســمعت أمحـد يـضعفه : )٣(و قـال أبـو داود، ءبـيش

  .يليس بالقو: )٥(و قال النسائى،  احلديثضعيفهو بالقوى، 
 .ومثله حسن احلديث.  خيطئ يف حديثه ربامهو صدوق: قال الباحث

 . باقي رجال اإلسناد ثقات-
 

*****  ***** 
 

 :قال ابن األثري رمحه اهللا
ُإن قوما أكلوا من شجرة فخمدوا"ومنه احلديث" ْ َ ّ قرسـوا املـاء يف ":ُّفقـال النبـي عليـه الـسالم ،ّ َ
ِالشنان َ ُّ وصبه عليه،َّ ِم فيام بني األذاننيُ ْ َ أراد هبام أذان الفجر واإلقامة"َ َ ََ َِ ْ ُوالتقريس. َ ِ ْ ُالتربيـد: ّ ِ ُوالـشنان. ْ َ :

َالقرب اخللقان ْ ُ ُ َ ِ")٦(. 
   )١١٦( الحديث رقم 

 : رمحه اهللا)٧(قال اإلمام ابن أيب شيبة
 أن رسـول اهللا :)٩(هديَّ عن أيب عثامن الن،)٨( قال أخربنا عاصم بن سليامن،حدثنا يزيد بن هارون

 ،اَهـْنِوا مُلَكَأَ فـ،َاءَْرضَ خـٍةَرَجَِش ب-اًياعِيعني ج -ون ُبَغْسُ مٌمْوَ قَّرَمَ فِِهابَحْصَِأا بَزَصىل اهللا عليه وسلم غ
ِ هبْتّرَام مَّنَأَكَف  َّمُ ثـ،ِانَنّ الـشِ يفَاءَ امل)١٠(اوُسِّرَق ":َمّلَسَ وِهْيَلَ ع اهللاَُّىلَ ص اهللاُِولُسَ رَالَقَ ف،ْمُْهتَدَْمخَأَ فٌيحِ رْمِ

                                                                                       
 .٦/٣٢٦اجلرح والتعديل البن أيب حاتم   )١(
 .٦/٣٢٦اجلرح والتعديل البن أيب حاتم   )٢(
 .٥٨٥ رقم ٣٧١سؤاالت أيب داود لإلمام أمحد ص   )٣(
 .٣/١٠٣٢الضعفاء للعقييل   )٤(
 .١٤/٦٦هتذيب الكامل للمزي   )٥(
 .١/٣٤النهاية يف غريب احلديث واألثر البن األثري   )٦(
 . ٥/٦٣ة مصنف ابن أيب شيب  )٧(
 هو الشهري باألحول   )٨(
ّعبد الرمحن بن مل: واسمه  )٩( ُ. 
 .٤/٣٩النهاية يف غريب احلديث البن األثري . أي بردوه يف األسقية   )١٠(
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وا ُلـَعَفَ ف،"ِهْيـَلَ ع اهللاَِمْوا اسـُرُكـْاذَ و،اًرْدَ حـَروا املـاءُ واحـد،ِحْبُّ الـصَنِ مْنيَانََذ األَْنيَ بَيامِم فُكْيَلَ عُوهُّبُص
  ".)٢(الَقِ عْنِ م)١(واُطَشَ نَامّنَأَكَ ف،َِكلَذ

  :تخريج الحديث
 .ّتفرد به ابن أيب شيبة

  :جال اإلسناددراسة ر
 . رجاله كلهم ثقات-

  :الحكم على الحديث
إسناده ضعيف ألنه مرسل، ورواية أيب عثامن النهدي عن النبي صـىل اهللا عليـه وسـلم مرسـلة، 

 .)٣(ألنه أسلم عىل عهد النبي صىل اهللا عليه وسلم ومل يره
  

*****  ***** 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                       
 كـأنام نـشط مـن عقـال : مـا جيـيء يف الروايـةً وكثـريا،وقد تكـرر يف احلـديثّحل، : نشط أي: قال ابن األثري  )١(

النهايـة يف غريــب .  وأنـشطتها وانتـشطتها إذا حللتهــا،عقـدة إذا عقــدهتا نـشطت ال:الَقــُ ي،ولـيس بـصحيح
 .٥/٥٦احلديث واألثر البن األثري 

 وهذا العالج من النبي صىل اهللا عليه وسلم مـن أفـضل عـالج هـذا الـداء إذ كـان ":قال ابن القيم رمحه اهللا  )٢(
طن سكاهنا وصب املاء البارد علـيهم وقوعه باحلجاز وهي بالد حارة يابسة واحلار الغريزي ضعيف يف بوا

يف الوقت املذكور وهو أبرد أوقات اليوم يوجب مجع احلار الغريـزي املنتـرش يف البـدن احلامـل جلميـع قـواه 
فقوي القوة الدافعة وجيتمع من أقطار البدن إىل باطنه الذي هو حمل ذاك الداء ويستظهر ببـاقي القـوى عـىل 

و غريمها وصف هذا الدواء هلذا أاهللا عز وجل ولو أن بقراط أو جالينوس دفع املرض املذكور فيدفعه بإذن 
 .٤/١١٠ زاد املعاد البن القيم "الداء خلضعت له األطباء وعجبوا من كامل معرفته

 .٤٥٦ رقم ٢٢٧جامع التحصيل للعالئي ص   )٣(
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 :قال ابن األثري رمحه اهللا
ِ يريد هبا السنن الرواتب التي تصىل بني األذان واإلقامـة "َذانني صالةبني كل أ" ومنه احلديث" ِِ َ َُ َّ

ْقبل الفرض َ َ َْ")١(. 
   )١١٧( الحديث رقم 

 : رمحه اهللا)٢(قال اإلمام البخاري
َ بن يزيدهللاِحدثنا عبد ا ِ ِ قال حدثنا كهمس بن احلسن،َ َ َ َْ ُ ْ َ بن بريـدةهللاِ عن عبد ا،َ َ ْ  بـن هللاِ عـن عبـد ا،َُ

َّمغف َ ٌ بني كل أذانني صالة": قال النبي صىل اهللا عليه وسلم:ٍل قالُ َ َ ِ ْ َ َ ٌ بني كل أذانـني صـالة،َ َ َ ِ ْ َ َ َّ ثـم قـال يف ،َ ُ
ِالثالثة َِ َ ملن شاء:َّ َ ْ َِ"  

  :تخريج الحديث
 .َ من طريق وكيع بن اجلراح ومحاد بن أسامة ، كالمها عن كهمس به بمثله)٣(أخرجه مسلم

 عن عبد اهللا بـن بريـدة )٥(ُق خالد بن عبد اهللا الطحان عن اجلريري من طري)٤(وأخرجه البخاري
 . به بمثله

  :دراسة رجال اإلسناد
ّ عبد اهللا بن مغفل- َ أبو سـعيد، : عبد هنم بن عفيف، أبو زياد و قيل: وهو ابن عبد غنم، وقيل: ُ

 .)٦( هـ٥٩أحد الصحابة الكرام، ت 
 . باقي رجال اإلسناد ثقات-
 

*****  ***** 
                                                                                       

 .١/٣٤النهاية يف غريب احلديث واألثر البن األثري   )١(
 .٦٢٧ بني كل أذانني صالة ملن شاء ١٦ان باب صحيح البخاري ك األذ  )٢(
 .٨٣٨ّ بني كل أذانني صالة ملن شاء رقم ٥٦صحيح مسلم ك صالة املسافرين وقرصها باب   )٣(
ْ  كم بني األذان واإلقامة ومن ينتظر اإلقامة رقم ١٤صحيح البخاري ك األذان باب   )٤( َ٦٢٤. 
 يف ً ووقع مـسمى، وهو بضم اجليم كام تقدم يف املقدمة،إياسُ واجلريري سعيد بن ":قال ابن حجر رمحه اهللا  )٥(

 وهـو معـدود فـيمن ، وهـي إحـدى فوائـد املـستخرجات،رواية وهب بن بقية عـن خالـد عنـد اإلسـامعييل
 لكـن أخرجـه اإلسـامعييل مـن ، منهمٌ وخالد، واتفقوا عىل أن سامع املتأخرين منه كان بعد اختالطه،اختلط

 وهـي إحـدى فوائـد ، وهـم ممـن سـمع منـه قبـل اختالطـه،ليـةُبـن ع اد األعـىل ورواية يزيد بن زريـع وعبـ
ا ً إنـه مـن أصـحهم سـامع:ا وقد قال العجيلً وهو عند مسلم من طريق عبد األعىل أيض،اًاملستخرجات أيض

  .٢/٤٤٠فتح الباري البن حجر . " فإنه سمع منه قبل اختالطه بثامن سنني؛يريَرُمن اجل
 .٤/٢٤٢ز الصحابة البن حجر اإلصابة يف متيي  )٦(
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 : ابن األثري رمحه اهللاقال
ُهـذا الـذي أوىف اهللا بأذنـه")١(بـن ثابـت ويف حديث زيـد" َّ أي أظهـر اهللا صـدقه يف إخبـاره عـام "َ ِ

ُسمعت أذنه ُ َ َ")٢(. 
   )١١٨( الحديث رقم 

 : رمحه اهللا)٣(قال اإلمام البخاري
ُحدثنا إسامعيل بن عبد ا ِ َ ْ ُحدثني إسامعيل بن إبراهيم بن ع:  قال ،هللاِِ ُ ِ َ ْ َقبةِ َ عن موسـى بـن عقبـة،َْ َْ ُ َ ُ، 

ِ بن الفضلهللاِ حدثني عبد ا:قال ْ َ ٍ أنه سمع أنـس بـن مالـك يقـول،ْ ِ َ َ َُ ََّ ِ حزنـت عـىل مـن أصـيب بـاحلرة:َ َّ َ ْ ِ َ َِ ُ ُ ْ ِ، 
ّفَكتب إيل َ َ ُ زيد بن أرقم وبلغـه شـدة حـَ ُ َ َ ُْ َّ ُِ َ َ ََ ْ َ َزين يـذكر أنـه سـمع رسـَ ُُ ََّ َ ُ ْ ِ  :ل صـىل اهللا عليـه وسـلم يقـوهللاَِول اْ

ِاللهم اغفر لألنصار" َ ْ َ ْ ِ ِْ ِ وألبناء األنـصار ،ْ َ ََ ْ َْ ْ ِ َ َّوشـك -ِ َ ِبـن الفـضل يف اَ ْ َ ِأبنـاء أبنـاء األنـصارْ ََ ْ ْْ ْ ِ َِ ََ ً فـسأل أنـسا ،-َ ََ َ َ ََ
ُبعض من كان عنده  ْ ََ ْ ِ َهـذا الـذي أوىف اهللا لـه ": صىل اهللا عليه وسـلم هللاِ هو الذي يقول رسول ا:فقال؛ُ ْ َ

ِبأذنه ِ ُ ُ ِ"  
  :الحديثتخريج 

 من طريق حممد بن جعفر وعبد الرمحن بن مهدي وخالد بن احلارث، ثالثـتهم )٤(أخرجه مسلم
 صـىل اهللا هللاِقال رسـول ا: عن زيد بن أرقم قال، عن النرض بن أنس، عن قتادة،عن شعبة بن احلجاج

ِاللهم اغفر لألنصار":عليه وسلم َ ْ َ ْ ِ ِْ ِ وألبناء األنصار،ْ َ ََ ْ َْ ْ ِ َ ِ وأبناء،ِ َ ْ ِ أبناء األنصارََ ََ ْْ ْ ِ َ َ". 
 من طريق عمر بن يونس، عن عكرمة بن عامر، عن إسـحاق بـن عبـد اهللا بـن )٥(وأخرجه مسلم

ًأيب طلحة أن أنسا حدثه ِاستغفر لألنـصارّ أن رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم "ّ َ ْ َْ ْ ِ َ َْ ُ وأحـسبه قـال:قـال ، َ ُ ْ َِ َ: 
ِولذراري األنصار َ َِ ِّ َْ ْ َ َ ِ وملوايل ا،ِ َ ِألنصارََِ ََ ْ ُّ ال أشك فيهْ ُ َ َ"  

ِهذا الذي أوىف اهللا له بأذنه ":ويف كال الروايتني ليس فيها زيادة البخاري ِ ُ ُ ِ َ ْ َ."  
  
  
  
  

                                                                                       
 .زيد بن أرقم: كذا يف النهاية، وهو خطأ، والصواب   )١(
 .١/٣٤النهاية يف غريب احلديث واألثر البن األثري   )٢(
ـد [ قوله تعاىل٦صحيح البخاري ك التفسري سورة املنافقني باب   )٣( فقـوا عـىل مـن عنْ َهم الذين يقولـون ال تنْ ُِ ِ ُِ َ َُ ُ ََّ َ ْ ُ

افقني ال يفقهونرسول اهللاَِّ فضوا وهللاَِِّ خزائن الساموات واألرض ولكن املنَ َ حتى ينْ َ ْ ُْ َُ َ َّ َ َ ُ َ ََ َ َْ َ ُِّ ِ ِ ِِ ْ َ  .٤٩٠٦رقم ] َ
 .٢٥٠٦ فضائل األنصار رقم ٤٣صحيح مسلم ك فضائل الصحابة باب   )٤(
 .٢٥٠٦ فضائل األنصار رقم ٤٣صحيح مسلم ك فضائل الصحابة باب   )٥(
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  :دراسة رجال اإلسناد
هو ابن عبد اهللا بن أويس األصبحي، أبو عبد اهللا الـشهري بإسـامعيل بـن : إسامعيل بن عبد اهللا-

 . هـ٢٢٦ ت -ك ابن أخت اإلمام مال-أيب أويس املدين
، الّفـَغُحملـة الـصدق، و كـان م: )٣(و قال أبـو حـاتمال بأس به، : )٢(، وقال مرة)١(وثقه اإلمام أمحد

 .)٦(كان من الثقات، وذكره ابن حبان يف الثقات: )٥(ًكان ثبتا يف حاله، وقال مرة: )٤(وقال مرة
ائب ، ال يتابعه أحد وابن أبى أويس هذا روى عن خاله مالك أحاديث غر ":)٧(وقال ابن عدي

النـاس ، و أثنـى عليـه ابـن  عليه ، و عن سليامن بن بالل ، و غريمهـا مـن شـيوخه، و قـد حـدث عنـه
: )٨(، وقـال ابـن حجـر "من أبيه أبـى أويـس معني، و أمحد ، و البخارى حيدث عنه الكثري ، و هو خري

 .صدوق أخطأ يف أحاديث من حفظه
صـدوق ضـعيف العقـل، : )١٠(ال بأس به، وقال مرة: )٩(مرةواختلفت أقوال ابن معني فيه، فقال 

 :)١١(، وقـال مـرةليس بذاك ، يعنى أنه ال حيسن احلديث ، و ال يعرف أن يؤديه ، أو يقرأ من غري كتابـه
خملـط، : )١٣(، وقال مرةأبى أويس و أبوه يرسقان احلديث ابن: )١٢(، وقال مرةأبو أويس و ابنه ضعيفان

 .ابن أبى أويس يسوى فلسني : )١٤(رةٍيكذب، ليس بيشء، وقال م
 

                                                                                       
 .١٠/٣٩٤لذهبي سري أعالم النبالء ل  )١(
 .٣/١٢٧هتذيب الكامل للمزي   )٢(
 .٢/١٨١اجلرح و التعديل البن أيب حاتم   )٣(
 .١/٣١١ هتذيب التهذيب البن حجر –اإلرشاد للخلييل   )٤(
 .١/٣١١هتذيب التهذيب البن حجر   )٥(
 .٨/٩٩الثقات البن حبان   )٦(
 .١/٣١٧الكامل يف ضعفاء الرجال البن عدي   )٧(
 .٦٣يب البن حجر ص تقريب التهذ  )٨(
 .٩٣١ رقم ٢٣٨ ص - رواية الدارمي–تاريخ ابن معني   )٩(
 .٣/١٢٧هتذيب الكامل للمزي   )١٠(
 .٣/١٢٧، هتذيب الكامل للمزي ١/٨٧الضعفاء الكبري للعقييل   )١١(
 .٣/١٢٧،  هتذيب الكامل للمزي ١/٣١٧الكامل يف ضعفاء الرجال البن عدي   )١٢(
 .١٦٢ رقم ٣١٢كريا حييى بن معني ص سؤاالت ابن اجلنيد أليب ز  )١٣(
 . ١/٨٧الضعفاء  للعقييل   )١٤(
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 .ليس بثقة : )٢(و قال ىف موضع آخر. ضعيف : )١(و قال النسائى
تركـه ، و لعلـه   الكـالم عليـه ، إىل أن يـؤدى إىل يفيبالغ النسائ":)٣(و قال أبو القاسم الاللكائى

  ".بان له ما مل يبن لغريه ، ألن كالم هؤالء كلهم يؤول إىل أنه ضعيف
 و كـان ، و هو أحد األئمـةيذكر حممد بن موسى اهلاشم" :)٤( قالي الدارقطنعن قاين الربوذكر

: حكى ىل سلمة بن شـبيب ، قـال :  فذكر عن أبى عبد الرمحن قال، خيصه بام مل خيص به ولدهيالنسائ
 قـال يل:  احلكايـة حتـى قـال يليفـام زلـت بعـد ذلـك أداريـه أن حيكـ: بم توقف أبو عبد الرمحن؟ قال

ربـام كنـت أضـع احلـديث ألهـل املدينـة إذا :  أويـس يقـولسمعت إسامعيل بن أيب:  بن شبيبسلمة
 من حكى لك هذا عن حممد بن موسـى؟: يقلت للدارقطن: قال الربقاين، اختلفوا ىف شىء فيام بينهم

 ."ـ  )٥(احلافظ اجلليل جعفر بن حنزابة:  كتبتها من كتابه و قرأهتا عليه ـ يعنى بالوزير؛الوزير: قال
 .)٨(ضعيف: )٧(، وقال ابن حزم الصحيحختاره يفاال : )٦(يو قال الدارقطن
ّهـو صـدوق ربـام أخطـأ إن حـدث مـن حفظـه، ومثلـه حـسن احلـديث عـىل أقـل : قال الباحث

ــه احلــافظ ابــن حجــر ــه ، فقــد علــق علي ــدارقطني عن  )٩(ّأحوالــه، وأمــا قــول النــسائي الــذي ذكــره ال
                                                                                       

 .٣/١٢٨، هتذيب الكامل للمزي ٤٢الضعفاء واملرتوكون للنسائي ص   )١(
لـيس :  وقال النسائي مرة فبالغ": وقال١٠/٣٩٣ ، ونقله الذهبي يف السري ٣/١٢٨هتذيب الكامل للمزي   )٢(

 "بثقة
 .٣/١٢٨هتذيب الكامل للمزي   )٣(
 ولعـل هـذه ١٧٢، وذكر نحوها احلـاكم يف سـؤاالته للـدارقطني ص ١/٣١١هتذيب التهذيب البن حجر   )٤(

 وذكر حكاية يف إسامعيل بن أيب أويس بغيضة ال ":الدارقطنيالقصة هي التي أشار إليها احلاكم بقوله عن 
 ."ينبغي أن تذكر فإهنا بغيضة

 .١٤/٤٧٩انظر ترمجته يف سري أعالم النبالء للذهبي   )٥(
 .١/٣١١، هتذيب التهذيب البن حجر ١/٢٢٣ميزان االعتدال للذهبي  )٦(
 قال يف إسناد من رواية إسـامعيل ٣/١٦٩، إال أنه يف رسائله املطبوعة يف جملدين ٣/٢٥٠املحىل البن حزم   )٧(

د ابـن  وانظـر اجلـرح والتعـديل عنـ." وهذا يف غاية الـصحة":بن أيب أويس عن أخيه أيب بكر بن أيب أويس 
 .٨٤ رقم ٥٣حزم الظاهري للدكتور نارص الفهد ص 

 قال ابن حزم ": يف ترمجة إسامعيل بن أيب أويس قال١/٣١١نقل احلافظ يف هتذيب التهذيب : قال الباحث  )٨(
بـن حممـد أن ابـن أبـى ) يوسـف:يف املطبـوع مـن املحـىل( حدثنى سـيف : قال أبو الفتح األزدى : ىف املحىل

َ ولعل هذا و"يثأويس كان يضع احلد  واهللا أعلم، ألن ابن حـزم إنـام قـال هـذا الكـالم يف أيب بكـر عبـد ٌمْهّ
وانظـر اجلـرح والتعـديل عنـد ابـن حـزم .١١/٣٠٧احلميد بن أيب أويس ال يف إسامعيل هـذا كـام يف املحـىل 

 .٨٤ رقم ٥٣الظاهري للدكتور نارص الفهد ص 
 .١/٣١١هتذيب التهذيب البن حجر   )٩(
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طلق القول فيـه بأنـه لـيس بثقـة ، و لعـل أ و ، منه حتى جتنب حديثهي بان للنسائيهذا هو الذ":فقال
و أمــا الــشيخان فــال أظــن هبــام أهنــام أخرجــا عنــه إال ، هــذا كــان مــن إســامعيل ىف شــبيبته ثــم انــصلح

 شارك فيه الثقات ، و قد أوضحت ذلك ىف مقدمة رشحى عىل البخـارى ، يالصحيح من حديثه الذ
ِّمناقب البخاري" روينا يف ": هو)١(ة الفتح، وقوله يف مقدم "و اهللا أعلم َ بـسند صـحيح أن إسـامعيل "ِ ّ ٍ ٍ

ُأخرج له أصوله، وأذن له أن ينتقي منها، وأن يعلم لـه عـىل مـا حيـدث بـه ليحـدث بـه، ويعـرض عـام  َ ْ
ِسواه، وهو مشعر بأن ما أخرجه البخاري عنه هو من صحيح حديثه ألنـه كتـب مـن أصـوله، وعـىل  ْ ُِّ ُ َّ ٌ

تج بيشء من حديثه غري ما يف الصحيح من أجل ما قدح فيـه النـسائي وغـريه إال أن شـاركه هذا ال حي
 واعتمــده صــاحبا ،ّ الرجــل قــد وثــب إىل ذاك الــرب" :)٢(، لــذلك قــال الــذهبي"فيــه غــريه فيعتــرب فيــه 

   .)٣("العلمالصحيحني وال ريب أنه صاحب أفراد ومناكري تنغمر يف سعة ما روى فإنه من أوعية 
ّ البخـاري يف الروايـة عـن شـيوخه املـتكلم مـنهج اإلمـام نبيه عليه والتفطن لـه أنت ينبغي الومما

َّفيهم أن ينتقي من أصوهلم ما صح من حديثهم، ومما يدل عىل ذلك ُ كان إسـامعيل ":ّقول البخاري : ْ َ َ
َأيب أويس إذا انتخبت من كتابـه، نـسخ تلـك  ُبن ََ َ َِ ِ ِْ ُ َاألحاديـث لنفـسه، وقـال ُ َ ََ ِ ُهـذه األحاديـث انتخبهـا : ِ

ِحممد  بن إسامعيل من حديثي َِ ْ ُ َّ َ ُ")٤(. 
 . باقي رجال اإلسناد ثقات-
 

*****  ***** 
 
 

                                                                                       
، وقـال ابـن حجـر يف النكـت عـىل ابـن الـصالح ٢/١٠٣٢اري مقدمة فتح البـاري البـن حجـر هدي الس  )١(

ُ الذين انفرد هبم البخاري ممن تُكلم فيه أكثـرهم مـن شـيوخه الـذين لقـيهم، وعـرف أحـواهلم، ":١/٢٨٨ َ َ َ ْ َُ َُ َ ْ ْ ُّ َ َِ ِ ِ َِ ُ
َواطلع عىل أحاديثهم فميز جيدها من ردهيا بخالف مسلم ، فإن أكثر َُّ ِ ِْ ّ ََ ُ من تفـرد بتخـريج حديثـه ممـن تُكلـم َ َُ ِ َ ّ ِْ

ْفيه من املتقدمني ، وقد أخرج أكثر نسخهم كام قدمنا ذكره ِوال شك أن املرء أشد معرفة بحـديث شـيوخه، .ِ ِ ّ َ َّ َ
ْوبصحيح حديثهم من ضعيفه ممن تقدم عن عرصهم ْ ََ ِ ِ ِ". 

 .١٠/٣٩٣سري أعالم النبالء للذهبي   )٢(
يف  املنـشور –ّ لـشيخنا الـدكتور نافـذ محـاد "سامعيل بـن أيب أويـس يف ميـزان النقـدإ": وانظر للفائدة كتاب  )٣(

 .-١/٣٥ّقرة العيون بتوثيق األسانيد واملتون : كتاب
َ قـال ":، ومثله قول البخاري ٥٢/٧٧، تاريخ  دمشق البن عساكر٢/١٩تاريخ بغداد للخطيب البغدادي   )٤( َ

َيل حممد  بن سالم َ َُّ َ َفام وجدت فيها من خطأ فارضب عليه كي ال أرويه، ففعلت ذلكُانظر يف كتبي : ُ ُ ََ  كـام يف "َ
 .٢/١٢٩٧، وهدي الساري مقدمة فتح الباري البن حجر ٥٢/٧٧تاريخ دمشق البن عساكر
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 :قال ابن األثري رمحه اهللا
َيـا ذا األذنـني: أنه قـال لـه"َويف حديث أنس ) س(" ُّ قيـل معنـاه احلـض عـىل حـ"َُ ِن االسـتامع ْسَ

ِوالوعي، ألن الـسمع بحاسـة األذن، ُ َّّ َ ِ ومـن خلـق اهللاّ لـه أذنـني فأغفـل االسـتامَْ َ َ َْ ِ ّ َن الـوعي مل ِحيـسع ومل ُ ْ َ
َيعذر ْ ْوقيل إن هذا القول من مجلة مزحه صىل اهللاّ عليه وسلم . ُ   .)١("ولطيف أخالقهَ

   )١١٩( الحديث رقم 
 : رمحه اهللا)٢(قال اإلمام أمحد

َثنا أبو أسامة قال أخربين رشيك عن عاصم األحوحد ْ َ ٍ َِ َ ٌ ِ َ َ َ ٍل عن أنس بن مالك قالُ ِ َ ِ ََ  قال يل رسـول :ِ
ِيا ذا األذنني ": صىل اهللا عليه وسلمهللاِا ْ َ ُ َُ."  

  :تخريج الحديث
 ، وابن أيب -)٦( ومن طريقه البغوي-)٥(، والرتمذي-)٤( ومن طريقه البيهقي– )٣(أخرجه أبو داود

 ، من طريق )١١( ، والطرباين)١٠(عي، و أبو بكر الشاف-)٩( ومن طريقه ابن السني-)٨( ، وأبو يعىل)٧(عاصم
 .رشيك النخعي به بمثله

 مــن طريــق أيب أمحــد الــزبريي، عــن ســفيان الثــوري، عــن عاصــم )١٢(وأخرجــه ابــن أيب عاصــم
 .األحول به بمثله

 
 
 

                                                                                       
 .١/٣٤النهاية يف غريب احلديث واألثر البن األثري   )١(
 .٣/٢٦٠، ٣/١٢٧، ٣/١١٧مسند أمحد   )٢(
 .٥٠٠٢ ما جاء يف املزاح رقم ٩٢ب سنن أيب داود ك األدب با  )٣(
 .١٠/٢٤٨السنن الكربى للبيهقي   )٤(
 .١٩٩٢ ما جاء يف املزاح رقم ٥٧سنن الرتمذي ك باب   )٥(
 .١٣/١٨٢رشح السنة للبغوي   )٦(
 .٢٢٢٤ رقم ٤/٢٣٥اآلحاد واملثاين البن أيب عاصم   )٧(
 .٧/٩١مسند أيب يعىل   )٨(
 .- ٤٢١ رقم ١/٤٧٤عجالة الراغب املتمني للهاليل : ملطبوع مع  ا–عمل اليوم والليلة البن السنى   )٩(
 .٧٩٧ رقم ١/٦٠٥أليب بكر الشافعي ) الغيالنيات ( الفوائد   )١٠(
 .١/٢٤٠املعجم الكبري للطرباين   )١١(
 .٢٢٢٥رقم٤/٢٣٦اآلحاد واملثاين البن أيب عاصم   )١٢(
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 :ٌّ كل منً رشيكاوتابع
 .)٢( ، كام عند ابن عساكر)١( وهو ثقةّالرسي بن حييى. ١
 .)٤( كام عند ابن عساكر ،)٣(منصور بن أيب مزاحم وهو ثقة. ٢
 .)٦(، كام عند ابن عساكر)٥(داود بن عمرو الضبي وهو ثقة. ٣
  

  :دراسة رجال اإلسناد
 هــ، ١٧٧، ت  القـايض ، أبـو عبـد اهللا الكـويفي رشيك النخعبن عبد اهللا بن أيبهو ا:  رشيك-

 :وقيل بعدها، خمتلف فيه
 ":)٨(، وقال مـرة"رشيك ثقة": )٧(فقال ً أقوال ابن معني يف رشيك ، فقد وثقه مرة مطلقاتتعدد

رشيـك ثقـة، إال إنـه ال ":)٩(، وقـال مـرة"و هو ثقـة ،  بيشء– يعني القطان –مل يكن رشيك عند حييى 
 ثقة ، إال أنه إذا  رشيك صدوق،":)١٠(، وقال مرة"سفيان و شعبة يتقن و يغلط ، و يذهب بنفسه عىل 

  ".خالف غريه أحب إلينا منه
 ".ً كان ثقة مأمونا، كثري احلديث ، و كان يغلط":)١١(و قال ابن سعد
ــه إســحاق   كــويف":)١٢(و قــال العجــيل ــاس عن ــة ، و كــان حــسن احلــديث، و كــان أروى الن ثق

و قـال إبـراهيم ، "ً رشيك صدوق، ثقـة، يسء احلفـظ جـدا":)١٣(وقال يعقوب بن أيب شيبة، "األزرق

                                                                                       
 .١٨٠تقريب التهذيب البن حجر ص   )١(
 .٢٣/٢٩٥كر تاريخ دمشق البن عسا  )٢(
 .٥٠٣تقريب التهذيب البن حجر ص   )٣(
 .٤/٤٢تاريخ دمشق البن عساكر   )٤(
 .١٥٢تقريب التهذيب البن حجر ص   )٥(
 .٤/٤٢تاريخ دمشق البن عساكر   )٦(
 . ٣٢ رقم ٣٦ ص - رواية ابن طهامن– من كالم أيب زكريا حييى بن معني يف الرجال  )٧(
 .٣١ رقم ٣٦ملصدرالسابق ص ا  )٨(
 .٨/٢١٦  للذهبي ري أعالم النبالءس  )٩(
  . ٤/٨  البن عديالكامل يف ضعفاء الرجال  )١٠(
 .٦/٣٧٨الطبقات الكربى البن سعد   )١١(
 .٢١٧تاريخ الثقات للعجيل ص   )١٢(
 .٤/٢٩٥هتذيب التهذيب البن حجر ، و ١٢/٤٧١هتذيب الكامل للمزي   )١٣(
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، " و حفـص ، زيـادهتام مقبولـة، ألهنـام ثقتـان  رشيـك،" :)٢(، و قال الدار قطنـي" كان ثقة":)١(احلريب
 .)٣(ثقاتالابن شاهني يف وذكره 

 كـان كثـري اخلطـأ، صـاحب ":)٤(رشيـك حيـتج بحديثـه؟ فقـال:  زرعة و قال ابن أيب حاتم أليب
فقال أبـو ، إنه حدث بواسط بأحاديث بواطيل : ًحديث ، و هو يغلط أحيانا، فقال له فضلك الصائغ

سـألت أيب عـن رشيـك و أيب األحـوص، أهيـام : )٥(ً وقـال ابـن أيب حـاتم أيـضا"يلتقل بواط ال :زرعة
ٌرشيك ، و قد كان له أغاليط: أحب إليك؟قال ِ َ."  

 يف بعض ما مل أتكلم عليه من حديثه مما أمليت بعض اإلنكـار، و الغالـب ":)٦(  و قال ابن عدي
رة إنام أيت به مـن سـوء حفظـه ، ال أنـه عىل حديثه الصحة و االستواء ، و الذي يقع يف حديثه من النك

  ".ًيتعمد شيئا مما يستحق أن ينسب فيه إىل يشء من الضعف 
 أو ٧ ، ثم ويل الكوفة بعد ، و مات هبا سـنة ١٥٠ ويل القضاء بواسط سنة ":)٧(و قال ابن حبان 

 ختلـيط ، و  ، و كان يف آخر  أمره خيطئ فيام روى ، تغـري حفظـه ، فـسامع املتقـدمني منـه لـيس فيـه٨٨
صـدوق ، و ملـا ويل القـضاء " : )٨(و قال صـالح جـزرة، "سامع املتأخرين منه بالكوفة فيه أوهام كثرية

  ".ء احلفظ، كثري الوهم، مضطرب احلديثّيسً كان صدوقا ":)٩(و قال األزدي، "اضطرب حفظه
 يف حديثـه ،  أحد األعالم ، عىل لني ما":)١١(وقال يف موطن آخر  ، "صدوق": )١٠(و قال الذهبي

كــان رشيــك حــسن ": )١٢(، و قـال يف مــوطن ثالــث"توقـف بعــض األئمــة عــن االحتجــاج بمفاريــده
ًاحلديث، إماما فقيها و حمدثا، مكثرا، ليس هو يف اإلتقان كحامد بن زيد ، و قد استشهد به البخـاري،  ً ً ً

  ".و حديثه من أقسام احلسن... و خرج له مسلم متابعة 
                                                                                       

 ٤/٣٠٧هتذيب التهذيب البن حجر  )١(
 .٢/٢٢٥العلل للدارقطني   )٢(
 .١٦٩تاريخ أسامء الثقات البن شاهني ص   )٣(
 .٤/٣٦٦اجلرح والتعديل البن أيب حاتم   )٤(
 .املصدر السابق  )٥(
 .٤/٢٢الكامل يف ضعفاء الرجال البن عدي   )٦(
 .٧/٤٤٤الثقات البن حبان   )٧(
 .٤/٣٠٧هتذيب التهذيب البن حجر   )٨(
 ٤/٣٠٧هتذيب التهذيب البن حجر   )٩(
 .١/٤٦٨ الضعفاء للذهبي املغني يف  )١٠(
 .٨/٢٠٠سري أعالم النبالء للذهبي   )١١(
 .١/٢٣٢تذكرة احلفاظ للذهبي   )١٢(
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  ".يك ثقة، و فيه خالفرش": )١(يو قال اهليثم
ًصدوق خيطئ كثريا، تغري حفظه منذ ويل القضاء بالكوفـة، و كـان عـادال، ": )٢(و قال ابن حجر ً

ًفاضال، عابدا، شديدا عىل أهل البدع ً  رشيك القايض، مشهور، كـان مـن ":)٣(، و قال يف موطن آخر"ً
 ."األثبات، و ملا ويل القضاء تغري حفظه

 :هد القول بتضعيفأطلق مجاعة من النقاوقد 
 عـن  القطـانوقـال حممـد بـن حييـى بـن سـعيد ،" ليس حديث رشيك بيشء":)٤(ال ابن املباركق
و قـال ابـن ، "ًمـا زال خملطـا": )٦(ً أيـضا، وقال حييـى القطـان"ًرشيك ختليطارأيت يف أصول ": )٥(أبيه

 رشيـك كثـري ":)٨(رتمـذيوقـال ال ،"ً ما رأيت حييى و ال عبد الرمحن حدثا عن رشيك شـيئا":)٧(املثنى
 .)١٠(، و كذا قال الدار قطني"ليس بالقوي ، فيام ينفرد به": )٩(، و قال النسائي يف موطن آخر"الغلط

 .)١٣(ابن اجلوزيء، وكذلك  يف الضعفا)١٢(قييلُ، و ذكره الع"نيليس باملت": )١١(احلاكمو قال 
ثقات ، و قد أسـقط حديثـه  رشيك مطرح ، مشهور بتدليس املنكرات إىل ال":)١٤(وقال ابن حزم

  ".ابن املبارك، و حييى بن القطان: اإلمامان
 : ساء حفظه بعد توليته القضاء ، و اهتم بأمرينصدوقهو : قال الباحث

 
 

                                                                                       
 .٩/١٥٥جممع الزوائد للهيثمي   )١(
 .٢١٧تقريب التهذيب البن حجر ص   )٢(
 .٥٦ رقم ٣٣طبقات املدلسني البن حجر ص   )٣(
 .٤/٧الكامل يف ضعفاء الرجال البن عدي   )٤(
 .٤/٣٠٧ البن حجر هتذيب التهذيب  )٥(
 .٤/٣٦٦اجلرح والتعديل البن أيب حاتم   )٦(
 .٣/٣٧٣ميزان االعتدال للذهبي   )٧(
 .٤٦ رقم ٣٥ك الوضوء باب سنن الرتمذي   )٨(
 .٣/٣٧٣ميزان االعتدال للذهبي   )٩(
 .٨/٢١٦سري أعالم النبالء للذهبي   )١٠(
 .٤/٣٠٧هتذيب التهذيب البن حجر   )١١(
 .٢/١٩٣الضعفاء للعقييل   )١٢(
 .٢/٣٩الضعفاء واملرتوكني البن اجلوزي   )١٣(
 .٥/٢٤١ّاملحىل البن حزم   )١٤(
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 االختالط: األول
ٌوقد نص مجع من أهل العلم عىل سوء حفظه واخـتالط حديثـه  ، - كـام سـبق يف أقـوال النقـاد-ّ

 .غري وسوء احلفظ بعد توليته قضاء الكوفة وانشغاله بهولكن أهل العلم قيدوا هذا الت
تغري حفظـه منـذ ويل ": )٢( ابن حجر، وقال"اضطرب حفظهملا ويل القضاء : )١(قال صالح جزره

  ".القضاء بالكوفة
و هـذا قـد تغـري حفظـه ... رشيـك بـن عبـد اهللا النخعـي القـايض":)٣(بن العجمـياسبط القال و

: قـال عبـد اجلبـار بـن حممـد :  و قد قال الذهبي يف ميزانـه، يف ترمجتـه فيحتمل أن ال يذكر مع هؤالء،
 فيحتمـل أن ال ،ًما زال خملطـا: ًزعموا أن رشيكا خلط إنام خلط بأخرة ، قال : قلت ليحيى بن سعيد 

و اهللا . ًما زال خملطـا: يريد حييى بن سعيد هبذه العبارة االختالط املعروف، و الظاهر أنه مل يرده لقوله
  ".علمأ

ح و مـن سـمع منـه  أن من سمع منه قبل قضاء الكوفة فـسامعه صـحي:وضابط االختالط عنده
 .بعده ففيه اختالط

تغري عليه حفظه ، فسامع املتقدمني منه لـيس فيـه ختلـيط ، و سـامع املتـأخرين ":)٤(انبقال ابن ح 
  ".منه بالكوفة فيه أوهام كثرية

ني مـا حـدث بـه يف آخـر عمـره بعـد واليتـه القـضاء و فرق آخرون ب ... " :)٥(و قال ابن رجب 
والـراوي ، " فضعفوه الشتغاله بالقضاء عن حفظ احلديث ، و بني ما حدث به قبل ذلك فصححوه

 .ُعنه يف هذا احلديث هو محاد بن أسامة، ومل يذكر فيمن سمع منه قبل االختالط
 
 
 
 
 
 

                                                                                       
 .٨/٢١٣سري أعالم النبالء للذهبي   )١(
 .٢١٧تقريب التهذيب البن حجر ص   )٢(
 .٥٢ رقم ١٧٠ ص - املطبوع مع هناية االغتباط–االغتباط للسبط ابن العجمي   )٣(
 .٦/٤٤٤الثقات البن حبان   )٤(
 .٧٥٩/ ٢الرتمذي البن رجب رشح علل   )٥(
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 .التدليس: الثاين
ــدارقطني ــدليس ال ــسبه للت ــد احلــ)١(ون ــم )٢(ق اإلشــبييل، وعب ــف يف - ،  إال أن أهــل العل ممــن أل

، لذلك ذكره ابن حجر يف الطبقة الثانية من املدلسني التـي احتمـل )٣( نصوا عىل قلة تدليسه-املدلسني
 .)٤(األئمة تدليسهم واغتفروه

ُأنه صدوق ساء حفظه، فال يقبل تفرده، ومـن سـمع منـه قبـل توليتـه قـضاء الكوفـة واخلالصة 
 .حيح، وأما تدليسه فقد اغتفره األئمة واحتملوهفحديثه ص

 . باقي رجال اإلسناد ثقات-
  :الحكم على الحديث

 ّإسناده ضعيف، والعلة فيـه رشيـك فإنـه صـدوق يسء احلفـظ ، إال أنـه مل ينفـرد بـه، فقـد تابعـه
ق  كـام سـب– ، و منصور بن أيب مزاحم ، و داود بن عمـرو الـضبي ّالرسي بن حييىالثوري ، وكذلك 
 .-بيانه يف التخريج

 مـن طريـق )٦( والطرباين)٥(وللحديث طريق أخرى تقوي احلديث أكثر ، أخرجها ابن أيب عاصم
عبد الوارث بن عبد الصمد عن حرب بـن ميمـون عـن النـرض بـن أنـس عـن أنـس بمثلـه، وإسـناده 

 .)٧(حسن من أجل حرب بن ميمون فهو صدوق
 .تعاىل أعلموباجلملة فاحلديث صحيح باملتابعات واهللا 

  
*****  ***** 

 
 
 
 

                                                                                       
 .٥٦ رقم ٣٣طبقات املدلسني البن حجر ص   )١(
 .٥٦ رقم ٣٣طبقات املدلسني البن حجر ص   )٢(
ــسبط ابــن العجمــي ص ٢٨ رقــم ٥٨ّاملدلــسني أليب زرعــة ص : انظــر  )٣( ــني ألســامء املدلــسني لل  ٣٣ّ، والتبي

 .٢٤ رقم ٥٨أسامء املدلسني للسيوطي ص، و ٣٣رقم
 ٥٦ رقم ٣٣لسني البن حجر ص طبقات املد  )٤(
 .٢٢٢٧ رقم ٤/٢٣٦اآلحاد واملثاين البن أيب عاصم   )٥(
 .١/٢٤٠املعجم الكبري للطرباين   )٦(
 .١٠٨تقريب التهذيب البن حجر ص   )٧(
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 :قال ابن األثري رمحه اهللا
 )َأذى("
َيف حديث العقيقـة) ـه( ِ ُأميطـوا"َ َ يريـد الـشعر والنجاسـة"َ عنـه األذى)١(ِ ُ ومـا خيـرج عـىل رأس ،َّ ْ َ

َلد، حيلق عنه يوم سابعهوُالصبي حني ي َْ ُ")٢(. 
   )١٢٠( الحديث رقم 

 : رمحه اهللا)٣(قال اإلمام البخاري
ٍبن وهباأخربين ،  )٤(صبغأ وقال ْ ٍعن جرير بن حازم،  )٥(َ ِ َ َِ ِّ عن أيوب السختياين،ِ ِ َ َ ُِّ ْ َّ ِ عن حممـد بـن ،َ َّ َ ُ

َسريين  ِ ُّحدثنا سلامن بن عامر الضبي، ِ َ َِّ َّ ٍَ ِ ُ َ سـمعت رسـول ا: قال،ْ ُ مـع ": صـىل اهللا عليـه وسـلم يقـولهللاَِ
ٌالغالم عقيقة َ ِْ َ ِ ً فأهريقوا عنه دما،َُ َ ُْ ِ َ َأميطوا عنه األذىَ و،َ َ ْ ُ ِ َ."  

  :تخريج الحديث
 . عن يونس بن عبد األعىل عن عبد اهللا بن وهب به بمثله)٦(هذا التعليق وصله الطحاوي

 من طريـق محـاد بـن سـلمة عـن أيـوب الـسختياين )٨(  و النسائي-ً تعليقا– )٧(وأخرجه البخاري
 .ن حممد بن سريين به بمثلهوحبيب  بن الشهيد ويونس بن عبيد وقتادة بن دعامة أربعتهم ع

 من طريق هشام بن حسان وعاصم األحول كالمهـا عـن )٩(الرتمذيطريق أخرى أخرجها وله 
ّ عن سلامن بن عامر الضبي بمثلـه، ،ّ الضبية-بالتصغري-ُ عن الرباب بنت صليع،حفصة بنت سريين

 ." هذا حديث حسن صحيح":وقال الرتمذي
 

                                                                                       
 .٤/٣٨٠النهاية يف غريب احلديث واألثر البن األثري . هي تنحية اليشء وإزالته: اإلماطة  )١(
 .١/٣٤ واألثر البن األثري النهاية يف غريب احلديث  )٢(
، قـال احلـافظ ابـن ٥٤٧٢ إماطـة األذى عـن الـصبي يف العقيقـة رقـم ٢صحيح البخـاري ك العقيقـة بـاب   )٣(

ًمل خيرج البخاري يف الباب حديثا صحيحا عىل رشطه:  قال اإلسامعييل":حجر  .١٢/٤٠٤ فتح الباري له "ً
 .هو أصبغ بن الفرج األموي  )٤(
 . وهبهو عبد اهللا بن  )٥(
  .٣/٧٣رشح مشكل اآلثار للطحاوي   )٦(
 .٥٤٧١ إماطة األذى عن الصبي يف العقيقة رقم ٢صحيح البخاري ك العقيقة باب   )٧(
 .٤٢١٤ العقيقة عن الغالم رقم ٢سنن النسائي ك العقيقة باب   )٨(
 .١٥١٥قة رقم  ما جاء يف العقي١٦سنن الرتمذي ك األضاحي عن رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم باب   )٩(
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ن زيـد عـن أيـوب الـسختياين عـن حممـد بـن سـريين عـن  من طريق محاد ب)١(وأخرجه البخاري
  ".مع الغالم عقيقة ":ًسلامن بن عامرموقوفا عليه بلفظ

  :دراسة رجال اإلسناد
ّ أوس بن حجر الضبي، أحد الـصحابة الكـرام، قـال اإلمـام مـسلم ابنهو:  سلامن بن عامر- ّ ّ :

تهم ، وإال فقـد قـال ابـن صـحبمـع عـىل ُْجعلـه يقـصد الـصحابة املٌّليس يف الصحابة ضـبي غـريه، ول
 وذكـر بعـضهم، "وجد يف الصحابة مجاعة ممن هلم صحبة واختلف يف صحبتهم من بني ضبة":حجر

 .)٢(عاش سلامن إىل خالفة معاوية
 . رجاله كلهم ثقات-

  :الحكم على الحديث
 عن )٣(وصله الطحاويً وإن كان معلقا فإن البخاري أخرجه بصيغة اجلزم، و – إسناده صحيح

ّ ال يـرضه ؛ٌ واحلـديث مرفـوع":، قال احلافظ ابن حجـر - كام سبق يف التخريج ونس بن عبد األعىلي
 .)٦(، و األلباين)٥(، وممن صححه من أهل العلم الرتمذي)٤("رواية من وقفه

 
*****  ***** 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                       
 .٥٤٧١ إماطة األذى عن الصبي يف العقيقة رقم ٢صحيح البخاري ك العقيقة باب   )١(
 .٣/١٤٠اإلصابة يف متييز الصحابة البن حجر   )٢(
  .٣/٧٣رشح مشكل اآلثار للطحاوي   )٣(
 .١٢/٤٠٦فتح الباري البن حجر   )٤(
 .١٥١٥ ما جاء يف العقيقة رقم ١٦م باب سنن الرتمذي ك األضاحي عن رسول اهللا صىل اهللا عليه وسل  )٥(
 .١١٧١ رقم ٤/٣٩٦إرواء الغليل لأللباين   )٦(
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 :قال ابن األثري رمحه اهللا
َأدناه إماطـة األذى عـن الط"ومنه احلديث) ـه(" ِمـا يـؤذي فيهـا كالـشوك واحلجـر  وهـو "يـقرَ ِ َِّ

َوالنجاسة ونحوها َّ")١(. 
   )١٢١( الحديث رقم 
 : رمحه اهللا)٢(قال اإلمام مسلم

ٍحدثنا زهري بن حرب ْ َْ ُ َ ٌ حدثنا جرير،ُ ِ ٍعن سهيل،  )٣(َ ْ َ ٍ بـن دينـارهللاِ عن عبـد ا،ُ َ ٍ عـن أيب صـالح،ِ ِ َ)٤(  ،
َعن أيب هريرة قال َ َْ َاإليـامن بـضع وسـبعون":عليـه وسـلم صىل اهللا هللاِ قال رسول ا:ُ ُُ ْ َ ٌَ ْ ِ َ ِ َ أو بـضع وسـتون ،ْ ُّ ِ َ ٌ ْ ِ

ًشعبة َ ْ َ فأفضلها قول ال إله إال اهللا،ُ َْ َ ُِ َ ُ َ َ ْ ِ وأدناها إماطة األذى عن الطريق،ََ َِ َّ ََ َُ ْ َ ِ َ ْ ِ واحلياء شعبة من اإليامن،ََ َ ِ ْ ٌَْ َ ْ َُ ُ َ."  
  :تخريج الحديث

ُّعامر العقدي   أيب من طريق)٦(ومسلم ،)٥(وأخرجه البخاري َِ َِ ْ ٍ ٍ سليامن بن بالل، عنَ َ ُ َِ َ  هللاِ عن عبد ا،ُْ
ٍبن دينار  َ َفأفضلها قول ال إله إال اهللا "ليس فيه لفظ  به بمثله،ِ َْ َ ُِ َ ُ َ َ ْ ِ وأدناها إماطة األذى عن الطريق ،ََ َِ َّ ََ َُ ْ َ ِ َ ْ ََ"  

  :دراسة رجال اإلسناد
وق تغـري حفظـه بـأخرة، وقـد تابعـه وهـو صـد.)٧(هو ابـن أيب صـالح، سـبقت ترمجتـه: ُ سهيل-

 .سليامن بن بالل كام عند البخاري وهو ثقة
 . باقي رجال اإلسناد ثقات-
 

*****  ***** 
 
 

                                                                                       
 .١/٣٤النهاية يف غريب احلديث واألثر البن األثري   )١(
 بيـان عـدد شـعب اإليـامن وأفـضلها وأدناهـا وفـضيلة احليـاء وكونـه مـن ١٢صحيح مسلم ك اإليامن باب   )٢(

 .٣٥اإليامن رقم 
ّ احلميد الضبيهو جرير بن عبد  )٣( ّ. 
 .هو ذكوان السامن  )٤(
 .٩ أمور اإليامن رقم ٣صحيح البخاري ك اإليامن باب   )٥(
 بيـان عـدد شـعب اإليـامن وأفـضلها وأدناهـا وفـضيلة احليـاء وكونـه مـن ١٢صحيح مسلم ك اإليامن باب   )٦(

 .٣٥اإليامن رقم 
 .٨٥حتت حديث رقم   )٧(
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 :قال ابن األثري رمحه اهللا
ُكل م"ومنه احلديث ) س(" ِؤذ يف النارُّ ِ وهو وعيد ملن يؤذي الناس يف الـدنيا بعقوبـة النـار يف "ٍ َّ ُ

ٍاألخرة، وأراد كل مؤذ م ًواهلوام جيعل يف النار عقوبة ألهلهاَن السباع ُّ ُ ُ ُْ ّ")١(. 
   )١٢٢( الحديث رقم 

 : رمحه اهللا)٢(قال اخلطيب البغدادي
 ،ي الفقيـهِّقـَّمحد بن عبد األعىل بن حممد بـن مـروان الرأحدثني أبو القاسم عبيد اهللا يوسف بن 

ا ً يعـرف بالبنـا وكـان شـاهدِةَّقـَّن بالرر وكـاّحدثنا أبو القاسم يوسف بن أمحد بن حممد البغدادي التام
 ،ل بغـدادَخـَ دَّ األشـجّ إن: فقـال، عن األشج عن عيل بن أيب طالبَثَّ حدَيدُِف املّ إن: فقلت له،بالرقة

 فـإين ، ال تؤذوين: فقال، وكنت حارضه، وضايقوه،حدقوا بهأ و،واجتمع الناس عليه يف دار إسحاق
  "ِارَّ النِ يفٍذْؤُ مّكل ":ول اهللا صىل اهللا عليه وسلم قال رس:سمعت عيل بن أيب طالب يقول

  :تخريج الحديث
 . من طريق اخلطيب البغدادي به بمثله)٣(أخرجه ابن اجلوزي

  :دراسة رجال اإلسناد 
ّ األشج-  ابـن أيب ل ويقـا،عثامن بن خطاب أبـو عمـرو البلـوي املغـريب أبـو الـدنيا األشـجهو : َ
 .هـ٣٢٧ت  ،وى عنه املفيد وغريهر ،الدنيا

 .)٤(" علامء النقل ال يثبتون قوله":قال اخلطيب البغدادي
 .)٥("غري موثوق بقوله عند العلامء":وقال ابن اجلوزي

ّطري طرأ عىل أهـل بغـداد، وحـدث بقلـة حيـاء بعـد الثالثامئـة عـن عـيل بـن أيب  ":وقال الذهبي َ َ َ َْ ٌَ
َّطالب؛ فافتضح بذلك، وكذبه النقاد ُّّ ُ َ  . )٧("ة الكذابنيَّيِقُرُ أحد الط":موضع آخروقال يف . )٦("َ

 

                                                                                       
 .١/٣٤ن األثري النهاية يف غريب احلديث واألثر الب  )١(
  .١١/٢٩٧تاريخ بغداد للخطيب البغدادي   )٢(
 .١٢٥١ رقم ٢/٧٤٩العلل املتناهية البن اجلوزي   )٣(
  .١١/٢٩٧تاريخ بغداد للخطيب البغدادي   )٤(
 .١٢٥١ رقم ٢/٧٤٩العلل املتناهية البن اجلوزي   )٥(
 .٥/٤٤ميزان االعتدال للذهبي   )٦(
 .٧/٣٦٤، ١/٤٢٢ميزان االعتدال للذهبي   )٧(
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روى مناكري عـن ":ً، وقال أيضا)١(" أحد الضعفاء":هو حممد بن أمحد ، قال ابن حجر:  املفيد -
 .)٢("جماهيل
 . باقي رجال اإلسناد ثقات-

  :الحكم على الحديث
 :إسناده موضوع، والعلة فيه

َّوهو عثامن بن خطاب وهو طرقي كذ:  األشج- ُّ  .ابُِ
 . حممد بن أمحد املفيد وهو ضعيف يروي املناكري-

ُوممن وهاه من أهل العلم َّ: 
  .)٥( ، واأللباين)٤(، وابن كثري)٣(ابن اجلوزي

 
*****  ***** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                       
 .٤/١٣٥لسان امليزان البن حجر   )١(
 .٥/٤٥لسان امليزان البن حجر   )٢(
 .١٢٥١ رقم ٢/٧٤٩العلل املتناهية البن اجلوزي   )٣(
 .١/٦٢تفسري ابن كثري   )٤(
 .٩/٢٤١السلسلة الضعيفة لأللباين   )٥(
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  .الهمزة مع الراء: ثالثالمبحث ال
  

 :قال ابن األثري رمحه اهللا
 )َأرب( "
َّأن رجال اعرتض النبي صـىل"فيه ) ـه( ََ َ ْ ُ ُ اهللاّ عليـه وسـلم ليـسأله فـصاح بـه النـاس، فقـال دعـوا ّ َ

َالرجل أرب ماله َ ِ ُب بوزن علم، ومعناها الـدعاء عليـه، ِرَإحداهن أ: )١(يف هذه اللفظة ثالث روايات"َّ ُّ َ َ
ُاي أصيبت آرابه وسقطت، وهي كلمة ال يراد هبا وقع األمر، كـام  ٌ َ َ َ َ َ تربـت يـداك، وقاتلـك اهللاّ، :قـالُيْ ْ َ ِ َ

ُّ تذكر يف معـرض التعجـبوإنام َ أحـدمها : ّويف هـذا الـدعاء مـن النبـي صـىل اهللاّ عليـه وسـلم قـوالن. َّ
ِتعجبه من حرص السائل ومزامحته، والثاين أنه ملا رآه هبذا احلال من احلرص غلبه طبع البرشية فـدعا  َ َ َ ََ َ َ ُّ ََ ُ َ

ٌاللهم إنام أنا برش ": وقد قال يف غري هذا احلديث. عليه َ َ َُ ََّّ َفمـن دعـوت عليـه فاجعـل دعـائي لـه رمحـةّ ْ َُ ُ َْ" 
ُّوقيل معناه احتاج فسأل، من أرب الرجـل يـأرب إذا احتـاج، ثـم قـال مـا لـه؟ أي أي يشء بـه؟ ومـا  ْ ْ ُ ََ َ َّ َِ َ َ

 ُيريد؟
َ، بوزن مجل أي حاجة له، وما زائدة للتقليل، أي له حاجة يسرية"َأرب ماله":والرواية الثانية َ. 

 .ءت به، فحذف، ثم سأل فقال ماله معناه حاجة جا:وقيل
ٌأرب":والرواية الثالثة  ُ بوزن كتف، واألرب احلاذق الكامل"ِ ٌأي هو أرب، فحـذف املبتـدأ ثـم  ُ

 .ُما له أي ما شأنه: سأل فقال
ُدلني عىل عمل يـدخلني اجلنـة، فقـال: أنه جاءه رجل فقال"ومثله احلديث اآلخر ) س( َّ َأرب : ُ ُ
ٍيقال أرب الرجل بالضم فهو أريب، أي صار ذا فطنة. علمٍ أي أنه ذو خربة و"ماله َِ ْ ِّ َُّ  "ورواه اهلروي . َ

ٌإرب ماله  .)٢("خربة وعلم:  بوزن محل أي أنه ذو إرب"ْ
 
 
 
 
 

                                                                                       
 .٧٢ رقم ٥٠إصالح غلط املحدثني للخطايب ص : وانظر  )١(
ُ، وصنيع ابن األثري يـوهم أهنـام حـديثان والـصواب أنـه ١/٣٥ديث واألثر البن األثري النهاية يف غريب احل  )٢(

 .حديث واحد



 

 - ٤٠١ -

   )١٢٣( الحديث رقم 
 : رمحه اهللا)١(قال اإلمام البخاري

َحدثنا حفص بن عمر َ ُ ُ ُ حدثنا شعبة،َْ َ ْ َبن عثامنا عن ،)٢(ُ َْ ٍ بـن موهـبهللاِ بن عبـد ا)٣(ُ َ ْ َعـن موسـى ، )٤(َ ُ
َبن طلحة ْ َ عن أيب أيوب ريض اهللا عنه،ََ ُّ ِّ  أن رجـال قـال للنبـي صـىل اهللا عليـه وسـلم:َ َِ َّ ِ ً َُّ ٍ أخـربين بعمـل :َ َ َْ ِ ِ ِ ْ َ

َيدخلني اجلنة ْ َُّ َ ِ ِ ْ ٌأرب ماله ": وقال النبي صىل اهللا عليه وسلم"ماله ماله ": قال؟ُ َ ُ تعبد ا،َ َُ ِ وال ترشهللاَْ ْ ِك به ُ ِ ُ
َ وتقيم الصالة،اًشيئ َ َّ َُ ِ َ وتؤيت الزكاة،ُ َ َّ ُِ ْ َ وتصل الرحم،َ َِّ ُِ َ َ"  

ٌوقال هبز ْ ُ حدثنا شعبة:)٥(َ َ ْ ُ حدثنا حممد بن عثامن وأبوه عثامن بن عبد ا،ُ ْ َ َْ َُ ُُ ُ َ أهنام سمعا موسـى بـن ،هللاََِ ُ َ َ ََّ ِ ُ َ
َطلحة عن أيب أيوب هبذا  ُّ ََ َ ْ َ. 

ْقال أبو عبد ا ٌخشى أن يُكون حممد غري حمفوظ إنام هو عمروَ أ:)٦(هللاَِ ْ ََّ ْ َ َ ٍُ ُ َ ٌْ َ َ َ ْ)٧(. 
 
 
 
 

                                                                                       
 يف ١٠، صـحيح البخـاري ك األدب بـاب ١٣٩٦ وجـوب الزكـاة رقـم ١صحيح البخاري ك الزكـاة بـاب   )١(

 .٥٩٨٣فضل صلة الرحم رقم 
 .هو اإلمام شعبة بن احلجاج  )٢(
 اإلهبام فيه من الراوي عن شعبة، وذلك أن اسـم " عن ابن عثامن": وقوله":اهللاقال احلافظ ابن حجر رمحه   )٣(

ّهذا الرجل عمرو، وكان شعبة يسميه حممدا، وكان احلذاق من أصحابه يبهمونه كام وقـع يف روايـة حفـص  ً
 عن أيب الوليد عن شـعبة،  وكـان بعـضهم يقـول -١٣/٥١٤ كام يف الفتح - وكام سيأيت يف األدب،بن عمرا
 كـام يف –ّ كام قال شعبة، وبيان ذلك يف طريق هبز التي علقها املصنف هنـا ووصـله يف كتـاب األدب "حممد"

 .٤/٢٠٤فتح الباري له . " اآليت عن عبد الرمحن بن بشري عن هبز بن أسد-١٣/٥١٤الفتح 
 .١٣/٢٠٧واسمه عمرو بن عثامن بن عبد اهللا بن موهب، كام بينه احلافظ يف الفتح   )٤(
 .و هبز بن حكيمه  )٥(
 .أي اإلمام البخاري رمحه اهللا  )٦(
 " :٤/٢٠٧ ، وقـال ابـن حجـر يف فـتح البـاري لـه ٦/٣٥٤وجزم البخاري بذلك يف كتابه التاريخ الكبـري   )٧(

املحفـوظ عمـرو بـن :  وآخـرون-٦/١١٣ -وكذلك قـال مـسلم يف شـيوخ شـعبة، والـدارقطني يف العلـل
اتفقـوا عـىل أنـه وهـم مـن شـعبة، وأن الـصواب " :١/١٧١لم ، وقـال النـووي يف رشحـه عـىل مـس"عثامن
ْ قال الكالباذي ومجاعات ال حيصون من أهل هذا الشأن": وقال أيضا"عمرو َ هـذا وهـم مـن شـعبة، فإنـه : ُ

    ."ًكان يسميه حممدا، وإنام هو عمرو، وكذا وقع الوهم عىل رواية شعبة يف كتاب الزكاة من البخاري



 - ٤٠٢ -

  :تخريج الحديث
 . من طريق هبز بن حكيم به بنحوه)٢(، و مسلم)١(أخرجه البخاري
 من طريق عبد اهللا بن نمري، عن عمرو بـن عـثامن، عـن موسـى بـن طلحـة بـه )٣(وأخرجه مسلم

 .بنحوه
ّوص سـالم بـن سـليم، عـن أيب إسـحاق الـسبيعي، عـن  مـن طريـق أيب األحـ)٤(وأخرجه مسلم َّ ُ َِ ِ ّ

 . موسى بن طلحة به بنحوه
  :دراسة رجال اإلسناد

 . رجاله كلهم ثقات-
 

*****  ***** 
 

 :قال ابن األثري رمحه اهللا
ّمن خـيش إرهبـن فلـيس منـا: ّأنه ذكر احليات فقال"ويف احلديث) ـه(" ُ َ ب بكـرس اهلمـزة ْرِ اإل"ْ

َهاء، أي من خيش غائلتها وجـبن عـن قتلهـا َّالد: وسكون الراء ُ  الـذي قيـل يف اجلاهليـة إهنـا تـؤذي -َ
 .)٥("َّ فقد فارق سنتنا وخالف مانحن عليه-قاتلها أو تصيبه بخبل 
   )١٢٤( الحديث رقم 
 : رمحه اهللا)٦(قال اإلمام البزار

  عــن،)٧( حــدثني أيب: قــال،عمــر بــن حفــص  أخربنــا: قــال،حــدثنا عبــد اهللا بــن أمحــد املــروزي
 قال رسول : عن عثامن بن أيب العاص ريض اهللا عنه قال، عن يزيد بن احلكم،عبدالرمحن بن إسحاق

 . "اَّنِ مَسْيَلَ فّنَهبِْر إَِيشَ خْنَم ": وذكر احليات فقال صىل اهللا عليه وسلم،اهللا
                                                                                       

 .٥٩٨٢ يف فضل صلة الرحم رقم ١٠دب باب صحيح البخاري ك األ  )١(
ُ بيان اإليامن الذي يدخل به اجلنة وأن من متسك بام أمر به دخـل اجلنـة رقـم ٤صحيح مسلم ك اإليامن باب   )٢( ُ

١٣. 
 .املصدر السابق  )٣(
 .املصدر السابق  )٤(
 .١/٣٦النهاية يف غريب احلديث واألثر البن األثري   )٥(
 .٢٣٢٥قم  ر٦/٣١٣مسند البزار   )٦(
 .هو حفص بن غياث  )٧(



 

 - ٤٠٣ -

 أنـه  صـىل اهللا عليـه وسـلموي عـن غـري واحـد عـن النبـيُوهذا احلـديث قـد ر":ثم قال البزار 
 ،"اّمـن خـيش إرهبـن فلـيس منـ ": ويف هذا احلـديث: قال،"رهن فليس مناأمن تركهن خشية ث":قال

 ." وألنه ال يروى عن عثامن إال من هذا املوضع،فكتبناه الختالف اللفظ
  :تخريج الحديث

 .َّتفرد هبذا اللفظ البزار
 من طريق عمر بن )٣(اين الطرب من طريق القاسم بن مالك، و)٢(، وابن قانع)١( الطحاويوأخرجه

 بـه عـن عبـد الـرمحن بـن إسـحاق) القاسـم وحفـص ( ، عن أبيه حفـص بـن غيـاث، كالمهـاحفص
 ."من خيش ثأرهن فليس مني :قال رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم وذكر احليات":بلفظ

  :دراسة رجال اإلسناد
بة الكرام، تـويف يف خالفـة هو أبو عبد اهللا الثقفي الطائفي، أحد الصحا:  عثامن بن أيب العاص-

 . )٤(معاوية ريض اهللا عنه
 ابن أخ عثامن بن أيب العاص، روى عنـه معاويـة بـن قـرة وعبـد –هو الثقفي :  يزيد بن احلكم-

 .)٥(الرمحن بن إسحاق أبو شيبة القريش
ً ومل يذكر فيه جرحا وال تعديال)٦(ذكره ابن أيب حاتم ً. 

 .هو جمهول: قال الباحث
 .، و هو ثقة ال يصح نسبة االختالط والتدليس له)٧(سبقت ترمجته: اثِ حفص بن غي-
 . باقي رجال اإلسناد ثقات غري عبد الرمحن بن إسحاق وهو أبو شيبة القريش ضعيف-

  :الحكم على الحديث
 :إسناده ضعيف وفيه علل

 . يزيد بن احلكم جمهول-
 . عبد الرمحن بن إسحاق ضعيف-

                                                                                       
 .٣/٣٧١رشح مشكل اآلثار للطحاوي   )١(
 .٢/٢٥٧معجم الصحابة البن قانع   )٢(
 .٩/٤٦املعجم الكبري للطرباين   )٣(
 .٤/٤٥١اإلصابة يف متييز الصحابة البن حجر   )٤(
 .٩/٢٥٧اجلرح  والتعديل البن أيب حاتم   )٥(
 .٩/٢٥٧اجلرح  والتعديل البن أيب حاتم   )٦(
 .٣٢حتت حديث رقم   )٧(



 - ٤٠٤ -

 :وللحديث شواهد منها
،  عن شـيخه حييـى بـن سـعيد القطـان)١(أخرجه اإلمام أمحد أيب هريرة ريض اهللا عنه، حديث. ١

القطـان وابـن (  عـن سـفيان بـن عيينـة، كالمهـا )٣( من طريق سفيان بن عيينة، واحلميدي)٢(وأبو داود
مـا  ":قـال رسـول اهللا صـىل اهللا عليـه وسـلم: ة قالر عن حممد بن عجالن عن أبيه عن أيب هري)عيينة
ّناهن منذ حاربناهن، من ترك شيئا خيفة فليس مناسامل ً ً ّ  . ّ يعني احليات"ّ

 .وإسناده جيد، وفيه حممد بن عجالن وهو صدوق ،ووالده عجالن ال بأس به
 :حديث عبد اهللا بن مسعود. ٢

 من طريق إسحاق األزرق عن رشيـك النخعـي عـن أيب إسـحاق الـسبيعي )٤(وأخرجه الطرباين
قـال : سم عن أبيه القاسم بن حممد بن أيب بكـر عـن عبـد اهللا بـن مـسعود قـالعن عبد الرمحن بن القا

  ". فليس منيّ خشية ثأرهنَّ من تركهن،ّهنّاقتلوا احليات كل ":رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم
 وهو صدوق ساء حفظه ملا ويل القـضاء، ولكـن يتقـوى )٥(وإسناده ضعيف، فيه رشيك النخعي

 .باحلديث الذي قبله
ملــة فاحلــديث صــحيح لغــريه بالــشواهد واهللا تعــاىل أعلــم، وممــن صــححه الــشيخ أمحــد وباجل

 . )٦(شاكر
 

*****  ***** 
 
 
 
 
 
 

                                                                                       
 .٢/٤٣٢مسند أمحد   )١(
 .٥٢٤٨ يف قتل احليات رقم ١٧٤سنن أيب داود ك األدب باب   )٢(
 .١١٥٦ رقم ٢/٤٨٩مسند احلميدي   )٣(
 .١٠/١٧٠املعجم الكبري للطرباين   )٤(
 .١١٩سبقت ترمجته حتت حديث   )٥(
 .١/٥٣٧يف تعليقه عىل تفسري الطربي   )٦(



 

 - ٤٠٥ -

 :قال ابن األثري رمحه اهللا
ٌ أي أعـضاء، واحـدها إرب بالكـرس "كان يسجد عـىل سـبعة آراب"ويف حديث الصالة ) ـه(" ْ

ِاجلبهة واليدان : والسكون، واملراد بالسبعة  .)١(" والقدمانِوالركبتانُ
   )١٢٥( الحديث رقم 

 : رمحه اهللا)٢(قال اإلمام أبو داود
ٍحدثنا حممد بن كثري ِ َ ُ ْ َُ ََّّ َ ُ َ ُ أخربنا شعبة،َ َ ْ ُ َ َ َ ْ ٍ عن عمرو بن دينار ،)٣(َ َ ِ ِ ْ ِْ ْ َ ٍعن طاوس، َ ُ َْ ِعن ابـن عبـاس عـن ، )٤(َ ِ َِ َ ٍَ َّ ْ

َالنبى صىل اهللا عليه وسلم قال  َ ِّ ِ ُأمرت ":َّ ْ ِ َّ ورب- ُ َام قالَُ َ ْأمـر نبـيكم صـىل اهللا عليـه وسـلم: َ ُّ َُ َِ ِ َأن يـسجد  -ُ ُ ْ َ ْ َ
ٍعىل سبعة آراب َ َِ َ ْ ََ". 

 
  :تخريج الحديث
 )٧( والرتمـذي مـن طريـق شـعبة،)٦( من طريق شعبة وسفيان الثوري، ومسلم)٥(أخرجه البخاري
لفـظ قريـب منـه، عن عمرو بـن دينـار بـه ب) شعبة والثوري ومحاد( ثالثتهم  ، من طريق محاد بن زيد

 ."آراب "ليس فيه لفظ
 مـن طريـق سـفيان بـن )١٠(ب بـن خالـد ، ومـسلمْيـَهُ من طريق و)٩( ومسلم)٨(وأخرجه البخاري

 .عن عبد اهللا بن طاوس عن أبيه طاوس به بنحوه)  كالمها وهيب وسفيان(عيينة 
  :دراسة رجال اإلسناد

 . رجاله كلهم ثقات-
                                                                                       

 .١/٣٦ احلديث واألثر البن األثري النهاية يف غريب  )١(
 .٨٩٠ أعضاء السجود رقم ١٥٧سنن أيب داود ك الصالة باب   )٢(
 .هو شعبة بن احلجاج  )٣(
ْهو طاوس بن كيسان اليامين  )٤( َ. 
 .٨١٠-٨٠٩ السجود عىل سبعة أعظم رقم ١٣٣صحيح البخاري ك األذان باب   )٥(
ْالنهـي عـن كـف الـشعر والثـوب وعقـص الـرأس يف  أعضاء الـسجود و٤٤صحيح مسلم ك الصالة باب   )٦( ِّ

 .٤٩٠الصالة رقم 
 .٢٧٣ ما جاء يف السجود عىل سبعة أعضاء رقم ٩١سنن الرتمذي ك الصالة باب   )٧(
 .٨١٢ السجود عىل األنف رقم ١٣٤صحيح البخاري ك األذان باب   )٨(
ْعقص الرأس يف الصالة رقـم ِّ أعضاء السجود والنهي عن كف الشعر والثوب و٤٤صحيح مسلم ك باب   )٩(

٤٩٠. 
 .املصدر السابق  )١٠(



 - ٤٠٦ -

  :الحكم على الحديث
 ، )٣( وابـن امللقـن،)٢( والرتمـذي،)١(ن صححه من العلـامء أبـو حـاتم الـرازيإسناده صحيح، ومم

 .)٤(واأللباين
 

*****  ***** 
 

 :قال ابن األثري رمحه اهللا
ُكان أملك"ومنه حديث عائشة ) ـه(" َ ِم ألربهكَ وأكثـر .  أي حلاجته، تعني أنه كـان غالبـا هلـواه"َ

َحلاجة، وبعضهم يرويه بَكرس اهلمزه وسكون الراء، ولـه ِّاملحدثني يروونه بفتح اهلمزة والراء يعنون ا َ ِ ْ َ
ُأحدمها أنه احلاجه، يقال فيها األرب، واإلرب، واإلربة واملأربة، والثاين أرادت به العضو، : تأويالن َ َُ َ ُ َُ ْ ْ َْ ِ ِ َ

َّوعنت به من األعضاء الذكر خاصة َ َ")٥(. 
   )١٢٦( الحديث رقم 

 : رمحه اهللا)٦(قال اإلمام البخاري
ٍحدثنا سليامن بن حرب ْ َ َُ ُْ َ عن شعبة: قال،َ َ ْ ِ عن احلَكم،)٧(ُ ِ عن األسـود،)٩(عن إبراهيم،  )٨(َْ َ ْ َ عـن ،  )١٠(ْ
َعائشة ريض اهللا عنها قالـت َ ِ ُ صـىل اهللا عليـه وسـلم يقبـلّكـان النبـي ":َ َِّ ٌ ويبـارش وهـو صـائم،ُ ُِ َِ َ  وكـان ،َُ

ِأملككم إلربه ِ ْ ْ ِْ ِ ُ َ َ َ."  
  
  
  
  

                                                                                       
 .٢٠١ رقم ٢/٤٣العلل البن أيب حاتم   )١(
 .٢٧٣ ما جاء يف السجود عىل سبعة أعضاء رقم ٩١سنن الرتمذي ك الصالة باب   )٢(
 .٣/٦٤٨البدر املنري البن امللقن   )٣(
 .٨٢٩ رقم ٤٤-٤/٤٣صحيح سنن أيب داود لأللباين   )٤(
 .١/٣٦يف غريب احلديث واألثر البن األثري النهاية   )٥(
 .١٩٢٧ املبارشة للصائم رقم ٢٣صحيح البخاري ك باب   )٦(
 .هو ابن احلجاج  )٧(
 .هو احلكم بن عتيبة الكندي  )٨(
 .هو ابن عامر النخعي  )٩(
 .هو ابن يزيد النخعي  )١٠(
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  :تخريج الحديث
، ومـن طريـق األسـود بـن يزيـد -وحـده– )١(ه مسلم من طريق علقمة بن قـيس النخعـيأخرج

، ومـن طريـق - وحـده- )٣(، ومـن طريـق مـرسوق بـن األجـدع-ً معـا- )٢(وعلقمة بن قيس النخعـي
 ، )٥( ، ومـن طريـق القاسـم بـن حممـد بـن أيب بكـر-ً معـا– )٤(األسود بن يزيـد ومـرسوق بـن األجـدع

 .عن عائشة به بمثله، ورواية القاسم بنحوه) ود، ومرسوق، والقاسم علقمة، واألس( أربعتهم 
ً احلديث كـان عنـد إبـراهيم عـن علقمـة واألسـود ومـرسوق مجيعـا، ":)٦(قال احلافظ ابن حجر

ّفلعله كان حيدث به تارة عن هذا، وتارة عن هذا، وتارة عن هذا، وتارة جيمع وتارة يفرق، وقـد قـال  ّ ّ
 ."كلها صحاح: الختالف فيه عىل إبراهيم بعد ذكر ا)٧(الدارقطني

  :دراسة رجال اإلسناد
 . رجاله كلهم ثقات-

*****  ***** 
 :قال ابن األثري رمحه اهللا

ِكانوا يعدونه من غري أويل اإلربة"ث ّ ومنه حديث املخن" َ ُْ َِ  .)٨(" أي النكاح"ُّ
  ) ١٢٧( الحديث رقم 
 : رمحه اهللا)٩(قال اإلمام مسلم
َحدثنا عبد بن مح ٍيدُ ِ أخربنا عبد الرزاق،ْ َّ ٍ عن معمر،)١٠(َّ َ ِّ عن الزهري)١١(َْ ِ ْ َ عن عروة،ُّ َ ْ َ عن عائشة،)١٢(ُ َ ِ َ 

ٌكان يدخل عىل أزواج النبي صىل اهللا عليه وسلم خمنث"  : قالتريض اهللا عنها َُّ َ ُْ ِ َ ََ ُ ُ فَكانوا يعدونه من ،)١(ْ ُ ََ ُّ ُ َ
                                                                                       

ّ مـن مل حتـرك شـهوته رقـم ّ بيـان أن القبلـة يف الـصوم ليـست حمرمـة عـىل١٢صحيح مسلم ك الـصوم بـاب   )١(
١١٠٦. 

 .املصدر السابق  )٢(
 .املصدر السابق  )٣(
 .املصدر السابق  )٤(
 .املصدر السابق  )٥(
 .٥/٢٨٦فتح الباري البن حجر   )٦(
 .مل أجده يف املطبوع  )٧(
 .١/٣٦النهاية يف غريب احلديث واألثر البن األثري   )٨(
 .٢١٨١ الدخول عىل النساء األجانب رقم  منع املخنث من١٣صحيح مسلم ك السالم باب   )٩(
 .هو عبد الرزاق بن مهام الصنعاين  )١٠(
 .هو معمر بن راشد  )١١(
 .هو عروة بن الزبري  )١٢(
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ِغري أويل اإلربةمن من  َ ْ ِْ ْ ِ ُ ِ َ فدخل النبي : قال،َ ََ ِصـىل اهللا عليـه وسـلم يومـا وهـو عنـد بعـض نـسائه وهـو َ ِ ِ َِ ًِ ْ َ ْ ََ ْ
ًينعـت امــرأة قــال َ َ ْ ُ َ ٍ إذا أقبلــت أقبلـت بــأربع:َْ َ َ َْ َ ِ ْ َْ ْ َ َْ ٍ وإذا أدبــرت أدبــرت بـثامن،َ َ َ ََ ِ ْ َْ ْ َ َْ  فقــال النبــي صــىل اهللا عليــه ،َ

ُأال أرى هذا يعرف ما ها هنا ":وسلم ِ ْ َ َ َّ ال يدخلن عليكن،َ َ َُّ ْ ََ َ ُ ْ ُ فحجبوه:لت قا"َ ُ َ َ َ."  
  :تخريج الحديث

 .ّتفرد بطريق عائشة ريض اهللا عنها مسلم دون البخاري
 )٢(و له شاهد من حديث أم سلمة ريض اهللا عنها، أخرجه البخاري من طريق سـفيان بـن عيينـة

 من طريق وكيع بن اجلراح وجرير بن عبد )٥(، ومسلم)٤( وزهري بن معاوية اجلعفي)٣(َوعبدة بن سليامن
ــرضير،  ســتتهم ا ســفيان، وعبــدة، وزهــري، ووكيــع، وجريــر، وأبــو (حلميــد الــضبي وأيب معاويــة ال

عن هشام بن عروة، عن أبيه عروة بن زبري، عن زينب بنت أم سلمة، عن أم سـلمة بنحـوه، ) معاوية
ِفكانوا يعدونه من غري أويل اإلربة ":ليس فيه َ ُ ُْ ْ َِ ْ ِ ُ ِ َ َ ُ َُّ َ."  

  :دراسة رجال اإلسناد
 .ه كلهم ثقات رجال-

*****  ***** 
 :قال ابن األثري رمحه اهللا

ــه ) س("  ــريش"وفي ــت ق ــد وأصــحابه: قال ــيكم حمم ــأرب عل ــداء ال ي ــوا يف الف ُال تعجل َ َْ ٌ ََ  أي "َْ
َّيقال أرب الدهر يـأرب إذا اشـتد. يتشددون عليكم فيه َ َّْ ُ ََ ُ ِ َّوتـأرب عـيل إذا تعـدى. َ َ َ َ َ َوكأنـه مـن األربـة. َ ْ َ :

ْالعقدة ُ")٦(. 
   )١٢٨( الحديث رقم 

 : رمحه اهللا)٧(قال اإلمام ابن إسحاق
                                                             

بكرس النون وبفتحها من يشبه خلقه النـساء يف حركاتـه وكالمـه وغـري ذلـك، فـإن : املخنث: حجرقال ابن   )١(
تكلف إزالة ذلـك، وإن كـان بقـصد منـه وتكلـف لـه فهـو كان من أصل اخللقة مل يكن عليه لوم وعليه أن ي

 .١١/٦٩١ فتح الباري له "ُاملذموم، ويطلق عليه اسم خمنث سواء فعل الفاحشة أو مل يفعل
 .٤٣٢٤ غزوة الطائف رقم ٥٦صحيح البخاري ك املغازي باب   )٢(
 .٥٢٣٥ املرأة رقم ُ ما ينهى من دخول املتشبهني بالنساء عىل١١٣صحيح البخاري ك النكاح  باب   )٣(
 .٥٨٨٧ إخراج املتشبهني بالنساء من البيوت رقم ٦٢صحيح البخاري ك اللباس باب   )٤(
 .٢١٨٠ منع املخنث من الدخول عىل النساء األجانب رقم ١٣صحيح مسلم ك السالم باب   )٥(
 .١/٣٦النهاية يف غريب احلديث واألثر البن األثري   )٦(
 .٣/١٩٨السرية النبوية البن هشام   )٧(



 

 - ٤٠٩ -

 ّمُ ثـ،ْمُهَالْتَ قَىلَ عٌشْيَرُ قْتَاحَن ": قال،ادّبَ عن أبيه ع،اد بن عبداهللا بن الزبريّبَحدثني حييى بن ع
َ حمَغُلْبَيَوا فُلَعْفَ تَ ال:واُالَق َا وَدَّمُ ِى تـستأنوا هبـَّتـَم حُاكـَْرسَ أِوا يفُثـَعْبَ تَالَ و،)١(مُِكوا بُتَمْشَيَ فُهَابَحْصَأً  ال ؛ْمِ
َم حمُكْيَلَ عُبَرْأَي   ".ِاءَدِفْ الِ يفُهَابَحْصَأَ وٌدَّمُ

  :تخريج الحديث
 .ّتفرد به ابن اسحاق

  :دراسة رجال اإلسناد
 . رجاله كلهم ثقات-

  :الحكم على الحديث
 التابعني، وروايتـه عـن النبـي إسناده ضعيف ألنه مرسل، وعباد بن عبد اهللا بن الزبري عداده يف

 .صىل اهللا عليه وسلم مرسلة
*****  ***** 

 :قال ابن األثري رمحه اهللا
َأنه أيت بكتف مؤربة"ويف احلديث) ـه(" َّ َُ ٍ ِ ْ أي موفرة مل يـنق"ُ َ ََّ ً أربـت الـيشء تأريبـا ، منهـا يشءصُ ِ ْ َ ُ ْ َّ

 .)٢("َّإذا وفرته
   )١٢٩( الحديث رقم 

 :)٣(اهللاقال الربيع بن حبيب رمحه 
 أن رسـول اهللا صـىل اهللا عليـه وسـلم ": عن ابـن عبـاس، عن جابر بن زيد،)٤(أبو عبيدةحدثني 

 . املؤربة املوفرة: قال الربيع،"أويت بكتف مؤربة فأكل ثم صىل ومل يتوضأ
  :تخريج الحديث

 .مل أجده إال عند الربيع بن حبيب يف مسنده: قال الباحث
 

  :دراسة رجال اإلسناد
ُسناد ثقات غري أيب عبيدة وهو مسلم بن أيب كريمة التميمي، وهـو جمهـول ال يعـرف، رجال اإل

  .)٣(جمهول: )٢(، و الذهبي)١(فقد قال فيه أبو حاتم الرازي

                                                                                       
 ، وهو تركهم النوح عىل قتالهم، وكان هذا من متام ما عذب اهللا به أحياءهم يف ذلك الوقت":قال ابن كثري  )١(

  .٣/٣٠٩ البداية والنهاية له "ن البكاء عىل امليت مما يبل فؤاد احلزينإف
 .١/٣٦النهاية يف غريب احلديث و األثر البن األثري   )٢(
 .١١٤ رقم ٦٠مسند الربيع ص   )٣(
 .هو أبو عبيدة مسلم بن أيب كريمة التميمي  )٤(



 - ٤١٠ -

  :الحكم على الحديث
 .جهالة أيب عبيدة مسلم بن أيب كريمة التميمي: ألوىلا:إسناده ضعيف، وفيه علتان

الربيـع بـن ":)٤(فهـو جمهـول، فقـد قـال األلبـاين رمحـه اهللاجهالة صـاحب املـسند نفـسه، : الثانية
 إبايض جمهول ليس له ذكر يف كتب أئمتنـا ، ومـسنده هـذا - وهو الفراهيدي البرصي -حبيب 

  ".و هو ميلء باألحاديث الواهية واملنكرة ! " صحيح اإلباضية "هو 
*****  ***** 

 :قال ابن األثري رمحه اهللا
ُويف حديث جندب ) س (" ْ ٌخرج برجل آراب"ُ :  قيل هي القرحة، وكأهنـا مـن آفـات اآلراب"َ

 .)٥("األعضاء
   )١٣٠( الحديث رقم 

 : رمحه اهللا)٦(قال اإلمام البغوي
ُنا أبـو الفـضل زيـاد بـن حممـد بـن زيـاد احلنفـي اهلـروي هبـا ، أخربنـا أبـو معـاذ الـشاه بـن أخرب ْ ُ َ ُ ُّ َ ْ ُ ْ ُ َ َُّ ٍ ِ ٍ ُِ َ َ َ َ ُّ َ ََّ َ ََ ْ ِْ ِ َ َ ْ َ ِْ ِِ َ ُ ِْ

ْعب ُدالرمحن بن حممد بن املأمون املزين ، حدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن محاد القايض إمـالء، حـدثنا أبـو َ َ ُ ْ ْ َ ُ َ ْ َْ ََ ََ َ ْ َ َ ُْ ََّْ ًَّ ْ ُ َ ْ ُ َّ َِّ ِ ِِ ٍ ِ َِّ َ ْ َ ُ َ ِْ ُّ ِ ِ ْ ِ ِ ِ
َموسى الزمن ، حدثنا وهب بن جرير ، حدثنا أيب ، قال  َ َ َِ َ َ ََّ ََّ َ ُ ْ ُ َ َ ٍُ ِ ْ ِ َّ َ َسمعت احلسن: ُ َْ َ َْ ُ ِحدثنا جنـدب بـن عبـد  ، )٧(ِ ْ ُ ْ ُ َ ََ َ َّْ َ َ

ِ ، يف هذا املسجدهللاِا ِ ْ َْ َ َ َ فام نسينا)٨(ِ ِ َ َ َ ، وال نخشى أن يُكون كذب)٩(َ َ ََ َ َْ ََ ْ ِ عىل رسول ا)١٠(َ ُ َ َ َّ صىل اهللاَِ َ عليه وسـلم هللاَُ ََّ ََ ِْ َ
َقال  ُقال رسول ا: َ َ َُ َّ صىل اهللاَِ َ عليه وسلم هللاَُ ََّ ََ ِْ َخرج برجل فيم": َ َ َِ ٍ ُ َِ ْن كان قبلكم َ ُ َ َْ َْ َراب فجزع منه ، فأخرج آَ ُ َ َ ٌَ َْ َْ َ َِ ِ

                                                             
 .٨/١٩٣اجلرح والتعديل البن أيب حاتم   )١(
 .٦/٤١٦ميزان االعتدال للذهبي   )٢(
 .١٢/٩٢٢، ٦/٣٠٤وانظر لألمهية السلسلة الضعيفة لأللباين   )٣(
 . فإنه مهم١٢/٩٢٣، وانظر يف نفس الكتاب ٦/٣٠٤السلسلة الضعيفة لأللباين   )٤(
 .١/٣٧النهاية يف غريب احلديث و األثر البن األثري   )٥(
 .١٠/١٥٤رشح السنة للبغوي   )٦(
 .هو احلسن بن أيب احلسن البرصي  )٧(
 .٨/١٠١فتح الباري البن حجر . هو مسجد البرصة  )٨(
ري فـتح البـا. أشار بذلك إىل حتققه ملا حدث به، وقرب عهده به، واستمرار ذكره له: قال احلافظ ابن حجر  )٩(

 .٨/١٠١له 
ِفيه إشارة إىل أن الصحابة عدول ، وأن الكذب مأمون من قبلهم وال سيام عـن النبـي صـىل اهللا : قال احلافظ  )١٠( ِ َ ِ ٌ

 .٨/١٠١فتح الباري له . عليه وسلم
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َسكينا فحز هبا يـده ، فـام رقـأ َ َ َ ََ َ َُ ََ َّ ًِ ِّ َ عنـه الـدم حتـى مـات ، فقـال ا)١(ِ َ َ َ َّ َّ َْ ُ ُ َّ عـز وجـل هللاَُ َ َ ِبـادرين عبـدي بنفـسه ، : َّ ِ ِْ َ ِ ْ َ َ َِ َ
َفحرمت عليه اجلنة ََّ ُِ ْ ْ ََّ َ َ"  

  :تخريج الحديث
 . بنفس السند واملتن)٢( يف تفسريه-ًيضاأ–أخرجه البغوي 

  :دراسة رجال اإلسناد
َ جندب بن عبد اهللا- ْ ّهو ابن سفيان البجيل، أحد الصحابة الكرام: َ ِ َ َ)٣(. 
 . رجاله اإلسناد ثقات-

  :الحكم على الحديث
 ." آراب"واحلديث أصله عند البخاري ومسلم ليس فيه لفظإسناده صحيح، 
 مـن طريـق وهـب بـن )٥(، ومسلم من طريق حجاج بن منهال-فظ له والل- )٤(أخرجه البخاري

ِحـدثنا جنـدب بـن عبـد ا: عن جرير بن حازم عن احلسن قـال) حجاج ووهب( جرير، كالمها ْ ُ ْ ُ ُ ََ َ َّْ َ ِ يف هللاَِ
ُهذا املسجد وما نسينا منذ حدثنا وما نخشى أن يُكون جنـدب كـذب عـىل رسـو َ َ ُ َ َْ َ ََ َ ٌ ُ َ َ َ ََ َ ْ َ ُ َْ َُ َ َّ َْ َ ْ ََ ْ ِ ِ ِ َّ صـىل اهللاِِل اَ ِ عليـه هللاَُ ْ َ َ

َوسلم قال َ ََّ َ َ قال:َ ُرسول ا َ ُ َّ صىل اهللاَِ َ عليه وسلمهللاَُ ََّ ََ ِْ ٌكـان فـيمن كـان قـبلكم رجـل بـه جـرح ":َ ُ ُ ْ ْْ َ ْ َِ ِِ ٌ َ َُ َ ََ  ولفـظ – َ
َفجزع فأخذ سكينا فحز هبا يده فام رقأ الدم حتى مات  -اجَرُخ: مسلم َّ َّ َ َّ ً ََ ُ َ َ ََ ُ َ َ ََ ََ َ َ َ َ َِ ِّ ِ َ َقـال اِ َ تعـاىلهللاَُ َ ِ بـادرين عبـدي :َ ْ َ َ َِ َ

َبنفسه حرمت عليه اجلنة ََّ ُ ََْ ِ ِ ِْ ْ ََّ َ ْ ِ"  
ّ أيضا من طريق الزبريي حممد بن عبد اهللا، عن شيبان بن عبد الرمحن املـؤدب )٦(وأخرجه مسلم ً

َ سمعت احلسن يقول:قال َ َ ِإن رجال ممن كان قبلكم خرجت به ":ْ ِِ ْ ََ ْ ْ َُ ْ َُ َ َ َّ ًَّ ٌرحـةَ قِ َ ً فلـام آذتـه انتـزع سـهام مـن )٧(ْ ْ َ َ َُ َ ْْ َ
َكنانته فنكأها فلم يرقأ الدم حتى مات قال ربكم قد حرمت عليه اجلنة ََّ ُ َ َّ َ ََْ ْ َّ ْ َ َ ُ ْ ََ ُّ َُ َ َْ َ َ ِ ِ ِ ثم مد يده إىل املسجد فقـال"ِ ِ ْ َ ََّْ ُُ ََ َّ: 

ٌا احلديث جندب عن رسول اذِإي واهللا لقد حدثني هب َُ ِا املسجد صىل اهللا عليه وسلم يف هذهللاِْ ِ ْ َْ. 
                                                                                       

 .٨/١٠٢فتح الباري البن حجر . أي مل ينقطع   )١(
 .٢/٢٠٠معامل التنزيل للبغوي   )٢(
 .١/٥٠٩البن حجر اإلصابة يف متييز الصحابة   )٣(
 .٣٤٦٣ُ ما ذكر عن بني إرسائيل رقم ٥٠صحيح البخاري ك أحاديث األنبياء باب   )٤(
ّ غلظ حتريم قتل اإلنسان نفسه وأن من قتل نفسه بيشء عذب بـه يف النـار وأنـه ال ٤٧صحيح مسلم ك باب   )٥( ُ ٍ

 .١١٣يدخل اجلنة إال نفس مسلمة رقم 
ّقتل اإلنسان نفسه وأن من قتل نفسه بيشء عذب بـه يف النـار وأنـه ال  غلظ حتريم ٤٧صحيح مسلم ك باب   )٦( ُ ٍ

 .١١٣يدخل اجلنة إال نفس مسلمة رقم 
ْقرحة  )٧( فـتح البـاري . حبة خترج يف البدن، وكأنه كـان بـه جـرح ثـم صـار قرحـةبفتح القاف وسكون الراء؛ : َ

 .٨/١٠٢البن حجر 
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*****  ***** 
 

 :قال ابن األثري رمحه اهللا
 )أرث("
  .)١("ّمرياثهم ملته يريد به "إنكم عىل إرث من إرث أبيكم إبراهيم "ويف حديث احلج) س(

   )١٣١( الحديث رقم 
 : رمحه اهللا)٢(قال اإلمام الشافعي

- بن صفوان عن خال له  عن عمرو بن عبد اهللا،)٣( عن عمرو بن دينار،أخربنا سفيان بن عيينة
يباعـده عمـرو مـن موقـف  -ا يف موقـف لنـا بعرفـة َّ كنـ: قـال، يزيـد بـن شـيبان: يقال له-إن شاء اهللا

إين رسول اهللا صـىل اهللا عليـه وسـلم إلـيكم يـأمركم أن ": فقال لناّ األنصاريٍعَبْرِبن ما فأتانا -اإلمام
ْعىل مشاعركم واُفِقَت َُ ِ ِ َ َ ِ فإنكم عىل إ،َ َِ َ ْ ُ َّ َرث من إرث أبيكم إبراهيمَ َ ْ ْ ِْ ِ ِ ٍْ ِْ ُِ ِ َ."  

  
  

  :تخريج الحديث
 . من طريق الشافعي به بمثله)٤(أخرجه البغوي

 ، )٩(، وابـن ماجـه -)٨( ومـن طريقـه ابـن حـزم-)٧(والنـسائي، )٦(ّ، والرتمذي )٥( داودوأخرجه أبو
  ، و-)١٣(بـن أيب عاصـم ومـن طريقـه ا– )١٢( ، وابـن أيب شـيبة-)١١( ومن طريقه ابن قانع-)١٠(واحلميدي

                                                                                       
 .١/٣٧ النهاية يف غريب احلديث واألثر البن األثري  )١(
 .٩٩٢ رقم ٢/٢٨٦مسند الشافعي   )٢(
ْحدثنا سفيان ، حدثنا عمرو ما ال أحيص ": ٢/٢١٠وقع يف رواية الفسوي يف املعرفة والتاريخ   )٣( َُ ََ ََّ". 
 .٧/١٥٢رشح السنة للبغوي   )٤(
 .١٩١٩ موضع الوقوف بعرفة رقم ٦٣سنن أيب داود ك املناسك باب   )٥(
 .٨٨٣ ما جاء يف الوقوف بعرفات والدعاء هبا رقم ٥٣سنن الرتمذي ك احلج باب   )٦(
 . ٣٠١٤ رفع اليدين يف الدعاء بعرفة رقم ٢٠٢سنن النسائي ك مناسك احلج باب   )٧(
 .٩٧ رقم ١٧٣حجة الوداع البن حزم ص   )٨(
 .٣٠١١ املوقف بعرفات رقم ٥٥سنن ابن ماجه ك املناسك باب   )٩(
  .٥٧٧ رقم ١/٢٦٢مسند احلميدي   )١٠(
 .١/٢٣٠جم الصحابة البن قانع مع  )١١(
 .٣/٢٤٥مصنف ابن أيب شيبة   )١٢(
 .٢١٤٩ رقم ٤/١٦٨اآلحاد واملثاين البن أيب عاصم   )١٣(
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، مجـيعهم مـن طريـق )٦(  ، واحلـاكم)٥(، واملحـاميل)٤(، والفـسوي)٣(، والطحاوي)٢( ، وابن خزيمة)١(أمحد
 عن عمـرو بـن - عدا احلميدي واإلمام أمحد وابن أيب شيبة فهم عن سفيان مبارشة–سفيان بن عيينة 
 .دينار به بمثله

ديث حسن، ال نعرفه إال من حـديث ابـن عيينـة ِ حديث ابن مربع األنصاري ح":قال الرتمذي
ُيزيـد بـن مربـع األنـصاري، وإنـام يعـرف لـه هـذا احلـديث : عن عمرو بن دينـار، وابـن مربـع اسـمه

 . "الواحد
 

  :دراسة رجال اإلسناد
ِّهـو األزدي، ويقـال الـدييل، أحـد الـصحابة الكـرام، وهـو خـال عمـرو بـن :  يزيد بن شيبان- ُ
 .)٧(صفوان 
 .هو ابن أمية القريش اجلمحي املكي، من الطبقة الرابعة: عبد اهللا بن صفوان عمرو بن -

 .)١١(صدوق رشيف: )١٠(ِّوثق، وقال ابن حجر: )٩(، وقال الذهبي)٨(ذكره ابن حبان يف الثقات
 .هو صدوق: قال الباحث

 . باقي رجاله ثقات-
                                                                                       

 .٤/١٣٧مسند أمحد   )١(
 .٢٨١٩ رقم ٤/٢٥٥صحيح ابن خزيمة   )٢(
 .٣/٢٣٨رشح مشكل اآلثار للطحاوي   )٣(
 .٢/٢١٠املعرفة والتاريخ للفسوي   )٤(
 .٣٥٤ رقم ٣٢٣أمايل املحاميل ص   )٥(
 .١/٤٢٦مستدرك احلاكم   )٦(
 .٦/٦٦٥اإلصابة يف متييز الصحابة البن حجر   )٧(
 .٥/١٧٧الثقات البن حبان   )٨(
 .٢/٨٢الكاشف للذهبي   )٩(
 . ٣٧٨تقريب التهذيب البن حجر ص   )١٠(
 مـن "رشيـف" أن لفظـة ٢٧ص ) تقريب التهذيب البن حجـر(أفاد الشيخ حممد عوامة يف مقدمة حتقيقه لـ  )١١(

 فهـذه "ً كـان رشيفـا":ألفاظ التعديل، كام جاء ذلك يف ترمجة ناقل بن قيس اجلذامي، وقـول ابـن معـني فيـه
 رواه "ذبونكـ حدثوا عن أهل الـرشف؛ فـإهنم ال ي":فظة من ألفاظ التعديل عىل ما يظهر من قول شعبةلال

لرشيف حاتم العوين شيخنا ايس لاملرسل اخلفي وعالقته بالتدل: ً، وانظر أيضا١/٣٧٢احلاكم يف املستدرك 
١/٤١٣. 



 - ٤١٤ -

  :الحكم على الحديث
 .فهو صدوقإسناده حسن، من أجل عمرو بن عبد اهللا بن صفوان 

 .)٣(، واأللباين)٢(، وصححه احلاكم)١(وقد حسنه الرتمذي
  
  

*****  ***** 
 

 :قال ابن األثري رمحه اهللا
 )إردب("

َّمنعت مرص إردهبا"يف حديث أيب هريرة  ْ ْ ََ َْ  واهلمـزة ،اً هو مكيال هلم يسع أربعة وعرشين صـاع"َ
 .)٤("فيه زائدة

   )١٣٢( الحديث رقم 
 :ه اهللا رمح)٥(قال اإلمام مسلم

َحدثنا عبيد بن يعيش وإسحاق بن إبـراهيم ِ َ ْ َُ ٍواللفـظ لعبيـد- ،ُ ِْ َ َ حـدثنا حييـى بـن آدم بـن : قـاال-ُ َ
ٍسليامن موىل خالد بن خالد ِ ِ َِ َ َ ََ ٌ حدثنا زهري،ُْ ْ َ ٍعـن سـهيل بـن أيب صـالح،  )٦(ُ ِ َ ْ َِ َعـن أيب هريـرة ،  )٧( عـن أبيـه،ُ َ َْ ُ

ِمنعت ":م صىل اهللا عليه وسلهللاِقال رسول ا: قال َ َ َ العراق درَمهها وقفيزهاَ ََ ِ ِ َِ ُ َْ َ ْ ِ ومنعت،)٨(َ َ ََ َ الـشام مـدهياَ َ ْ ُ)٩( 
                                                                                       

 .٨٨٣ ما جاء يف الوقوف بعرفات والدعاء هبا رقم ٥٣سنن الرتمذي ك احلج باب   )١(
 .١/٤٢٦مستدرك احلاكم   )٢(
 .١٦٧٥ رقم ٦/١٦٧صحيح سنن أيب داود لأللباين   )٣(
 .١/٣٧النهاية يف غريب احلديث واألثر البن األثري   )٤(
ٍ ال تقوم الساعة حتى حيرس الفرات عن جبل من ذهب رقـم ٨ وأرشاط الساعة باب صحيح مسلم ك الفتن  )٥(

٢٨٩٦. 
 .هو ابن معاوية اجلعفي  )٦(
 .هو أبو صالح ذكوان السامن  )٧(
ُالقفيز  )٨( ِ  مـن ) كغـم٤٥( بحـوايل - بمكاييـل اليـوم–ّمكيال يتواضع الناس عليه، وقدره بعـض املعـارصين : َ

ّقمح، ويقدر بـ ال : ، وكتـاب٤/٩٠النهاية يف غريـب احلـديث واألثـر البـن األثـري : انظر كتاب. ًالرت) ٦٠( ُ
 .٢٠٢-١/١٩٧العراق يف أحاديث وآثار الفتن ملشهور حسن سلامن 

ْاملدي  )٩( ّبضم امليم عىل وزن قفل، وهو مكيال معروف ألهل الشام، وقد قـدره بعـض املعـارصين بــ : ُ ْ ُ ٍ نيـف "ّ ِّ
، العراق يف أحاديث وآثار الفـتن ملـشهور حـسن سـلامن ٣/٣٥مل السنن للخطايب معا: انظر. "ًوثامنني رطال

٢٠٥-١/٢٠٤. 
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َودينارها ََ َ َ ومنعت مرص إردهبا، ِ َّ ْ ْ ََ َ َِ ُ ِ ْ َ ودينارها)١(َ ََ َ ْ وعدتم من حيث بدأتم وعدتم من حيث بـدأتم وعـدتم ، ِ ْ ْ ْ ْ ْ ُْ ْ ُ َ ُ ْ ُ َ ُ ُْ َ َ َ ُ َ َ َ ُ َْ ُْ ُ
ْمن حيث بدأتم ُْ َْ َ َُ". 
َشهد عىل ِ ُ ذلك حلم أيب هريرة ودمهَ َ َ ُْ َ َ ُ َْ ُ َ. 

  :تخريج الحديث
 .ّتفرد به مسلم دون البخاري

  :دراسة رجال اإلسناد
 .، وهو صدوق حسن احلديث)٢(سبقت ترمجته:  سهيل بن أيب صالح-
 . باقي رجال اإلسناد ثقات-
 

*****  ***** 
 

 :قال ابن األثري رمحه اهللا
 )أرز("
ِإن اإلسالم ليأر"فيه ) هـ( ْ ْز إىل املدينة كام تأرز احلية إىل حجرهاَ ُ َ َّ ِ  أي ينضم إليها وجيتمع بعضه "ُ

 .)٣("إىل بعض فيها
   )١٣٣( الحديث رقم 

 : رمحه اهللا)٤(قال اإلمام البخاري
ِحدثنا إبراهيم بـن املنـذر ِ ْ ُْ ُ َِ ْ ٍ حـدثنا أنـس بـن عيـاض،ِ َ ُِ َ ُ قـال حـدثني عبيـد ا،َ ْ َ ِعـن خبيـب بـن ،  )٥(هللاُِ ْ َ ُ

ٍ عـن حفـص بـن عاصـم،)٦(نعبدالرمح ِْ َ ِ َ عـن أيب هريـرة ريض اهللا عنـه،َ َ َْ َ أن رسـول ا،ُ َُّ َ  صـىل اهللا عليـه هللاَِ
َإن اإليامن ليأرز إىل املدينة كام تأرز احلية إىل جحرها":وسلم قال ْ ُِ ُ ََّ ََْ َْ ُْ َ َ ُِ ِْ ِْ ِ َ ََّ ِ ِ."  

                                                                                       
ّاإلردب  )١( ْ ًمكيال معروف ألهل مرص، ويسع أربعة وعرشين صاعا، وال يزال مستخدما إىل اليـوم يف مـرص، : ِ ً

ّويقدر بـ  الفتن ملشهور حـسن  العراق يف أحاديث وآثار .كغم من القمح) ١٥٠(ًلرتا، ويوافق هذا ) ١٩٨(ُ
 .٢٠٨-١/٢٠٧سلامن 

 .٨٥حتت حديث رقم   )٢(
 .١/٣٧النهاية يف غريب احلديث واألثر البن األثري   )٣(
 .١٨٧٦ اإليامن يأرز إىل املدينة رقم ٦صحيح البخاري ك فضائل املدينة باب   )٤(
 .هو عبيد اهللا بن عمر العمري  )٥(
 .٥/١٩٦فتح الباري البن حجر . عنهوهو خال عبيد اهللا بن عمر العمري الراوي   )٦(
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  :تخريج الحديث
 . عبيد اهللا بن عمر به بمثله من طريق)١(أخرجه مسلم

 مـن طريـق شـبابة بـن )٢(مـسلمله شاهد من حديث عبد اهللا بن عمـر ريض اهللا عنـه، أخرجـه و 
َإن اإلسـالم بـدأ  ":ًبن عمر مرفوعـا بلفـظا عن أبيه عن عبد اهللا ،ريَمُ عن عاصم بن حممد الع،سوار َ َ َ َْ ِ ْ َّ ِ

َغريبا وسيعود غريبا كام بدأ َ َ ً ُ ُ َ ًِ َِ ََ ِ وهو يأرز بني املسجدين كام،َ ْ ْ ََ ُِ َْْ َ تأرز احلية إىل جحرهاِ ْ ُِ ُ َّ َْ ُ َِ ْ".  
  :دراسة رجال اإلسناد

 ن عبد اهللا بن املنذر بن املغرية بن عبد اهللا بن خالد بـن حـزام القـريشهو اب: إبراهيم بن املنذر-
 .هـ٢٣٦، ت  ، أبو إسحاق املديني احلزامياألسد

 .)٦( ابن حبان يف الثقات، وذكره)٥(، والدارقطني)٤(ّ وكتب عنه ، وابن وضاح)٣(وثقه ابن معني
، وابـن )١٠(، والـذهبي)٩(، وصالح جزرة)٨(ليس به بأس، وقال أبو حاتم الرازي: )٧(وقال النسائي

 .صدوق: )١١(حجر
 مـن أجـل دخولـه عـىل ابـن أيب دؤاد املعتـزيل، صـاحب القـول بخلـق )١٢(ّوتكلم فيه اإلمام أمحد

 .)١٣(القرآن
                                                                                       

ً بيان أن اإلسالم بدأ غريبا وسيعود غريبا وإنـه يـأرز بـني املـسجدين رقـم ٦٥صحيح مسلم ك اإليامن باب   )١( ً
١٤٧. 

ً بيان أن اإلسالم بدأ غريبا وسيعود غريبا وإنـه يـأرز بـني املـسجدين رقـم ٦٥صحيح مسلم ك اإليامن باب   )٢( ً
١٤٦. 

 .٦/١٨١للخطيب البغدادي تاريخ بغداد   )٣(
 .١/١٦٧هتذيب التهذيب البن حجر   )٤(
 .٤ُّسؤاالت السلمي للدارقطني رقم   )٥(
 .٨/٧٣الثقات البن حبان   )٦(
 .٢/٢٠٩هتذيب الكامل للمزي   )٧(
 .٢/١٣٩اجلرح والتعديل البن أيب حاتم   )٨(
 .٢/٢٠٩هتذيب الكامل للمزي   )٩(
 .١/٢٢٥الكاشف للذهبي   )١٠(
 . ٤٩التهذيب البن حجر ص تقريب   )١١(
ّ ذمه أمحد ":، وفيه٤٠ رقم ٥٧، وانظر بحر الدم البن عبد اهلادي ص ٢/١٠١٤هدي الساري البن حجر   )١٢(

ّلكونه خلط يف القرآن ُ". 
ُهذا القول من اإلمام أمحد بن حنبل بناء عىل مذهبه القائم عىل ذم وترك حديث كل مـن ابـتيل : قال الباحث  )١٣( َِّ ِ ِ ْ ِّ ً

 كان أمحد بن حنبـل ":-٦/٢٧١ كام يف تاريخ بغداد –ْة القول يف خلق القرآن، قال أبو زرعة الرازي بمسأل
= 
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ّ أما املنـاكري فقـل مـا توجـد ":)٢(طيب البغدادي بقولهعنده مناكري، وتعقبه اخل: )١(قال الساجيو
 حديثه إال أن تكون عن املجهولني، و من ليس بمشهور عنـد املحـدثني، و مـع هـذا فـإن حييـى بـن يف

 ."معني و غريه من احلفاظ كانوا يرضونه ويوثقونه 
 هو صدوق، وهو من شيوخ البخاري الذين روى عنهم وخـرب حـديثهم، لـذلك: قال الباحث

 ." اعتمده البخاري، وانتقى من حديثه":)٣(قال احلافظ ابن حجر
 . باقي رجال اإلسناد ثقات-
  

*****  ***** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
 وهـو إسـامعيل بـن - ، وال أيب معمـر-وهو عبـد امللـك بـن عبـد العزيـز-ال يرى الكتابة عن أيب نرص التامر

ُ وال حييى بن معني، وال أحد ممن امتح-ّيِيعِطَإبراهيم بن معمر الذهيل الق ، وكـان اإلمـام أمحـد "ن فأجـابٌ
ٍ إثـر حـديث رواه –ّقد روى عن عيل بن املديني، لكنه مل حيدث عنه بعد املحنة، قال عبد اهللا بن اإلمام أمحـد  ْ

ُ وحدثناه أيب عن عيل قبل أن يمتحن بالقرآن":- من طريق ابن املديني٦/٢٩اإلمام أمحد يف املسند  ّ ، وقـد "ّ
ْن هنـي اإلمـام  أ-٢٣٨ل تيميـة ص ة يف أصول الفقه آلَدَّ كام يف املسو–محه اهللا ّبني شيخ اإلسالم ابن تيمية ر

أمحد عن الروايـة عـن الـذين أجـابوا يف حمنـة خلـق القـرآن كـان مـن بـاب اهلجـران، ولـيس مـن بـاب عـدم 
 االحتجاج برواياهتم، وال باب اإلنكار حلديثهم، فقد أمجع املسلمون عـىل االحتجـاج هبـم، وانظـر لألمهيـة

  .٢٥٧-١/٢٥٦منهج اإلمام أمحد يف إعالل األحاديث للدكتور بشري عيل عمر : كتاب 
 .٢/٢٠٩هتذيب الكامل للمزي   )١(
 .٦/١٨١تاريخ بغداد للخطيب البغدادي   )٢(
 .٢/١٠١٥هدي الساري مقدمة فتح الباري البن حجر   )٣(
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 :قال ابن األثري رمحه اهللا
ِمثل األرزة املجذيـة عـىل األرض َمثل املنافق"وفيه ) ـه(" ِْ ُ َ  - بـسكون الـراء وفتحهـا - األرزة "ْ

ِشجرة األرزن، وهو خشب معروف هـي اآلرزة بـوزن فاعلـة، : وقـال بعـضهم. قيل هو الـصنوبرو. ْ
 .)٢(")١(وأنكرها أبو عبيد

   )١٣٤( الحديث رقم 
 : رمحه اهللا)٣(قال اإلمام مسلم

ٍحدثني زهري بن حرب ْ َْ ُ َ ٍّ حدثنا برش بن الرسي وعبد الرمحن بن مهدي،ُ ْ ْ َ ِِّ َ َُّ َ ِْ ُ حـدثنا سـفيان: قاال،ُِ َْ ُ)٤(، 
ِعن سعد بن إبراهيم ْ ٍن عبد الرمحن بن كعب بـن مالـك ع،َ ِ َ ِ ْ  صـىل اهللا هللاِ قـال رسـول ا: عـن أبيـه قـال،َ

ِمثل املؤمن كمثل اخلامة":عليه وسلم َِ َ ََْ ُِْ َِ ُ ََ ْ من الزرِع)٥(ْ َ تفيئها،َّ ُ ُ الرياح)٦(ُِ َ ً ترصعها مرة،ِّ َّ َ َْ ُ َ ُ وتعدهلا حتى يأتيه ،َ ْ ََ َِ ِْ َُ َ
ُأجله َُ َ ومثل املنافق مثل األ،َ ْ ُُْ َ ُ ََ َِ ِ َ ِرزة املجذيةَ ِ َِ ْْ ُْ ٌالتي ال يصيبها يشء،  )٧(َ ْ َ َ ُ ِ ُ َحتى يكون انجعافها، َ ُ َ ِ ْ َُ ً مرة واحدة)٨(َ ًَ ِ َ َّ َ."  

  :تخريج الحديث
 من طريـق )١٠( من طريق حييى بن سعيد القطان، عن سفيان الثوري، ومسلم)٩(أخرجه البخاري

اهيم بــه بلفــظ قريــب منــه، لفــظ عــن سـعد بــن إبــر) ســفيان و زكريــا(زكريـا بــن أيب زائــدة، كالمهــا 
  ."مثل الكافر" ولفظ مسلم "مثل املنافق":البخاري
  
  

                                                                                       
 .١/١١٧كام يف غريب احلديث له   )١(
 .١/٣٨ألثر البن األثري النهاية يف غريب احلديث وا  )٢(
 .٢٨١٠ مثل املؤمن كالزرع ومثل الكافر كشجر األرز رقم ١٤صحيح مسلم ك باب   )٣(
 .هو الثوري  )٤(
فتح الباري البـن حجـر . باخلاء املعجمة وختفيف امليم هي الطاقة الطرية اللينة أو الغضة أو القضبة: اخلامة  )٥(

١٣/١٠. 
 .١٣/١٠جر فتح الباري البن ح. متيلها: أي  )٦(
 .١/٧١٧النهاية يف غريب احلديث واألثر البن األثري . هي الثابتة املنتصبة: املجذية  )٧(
 .١٣/١١فتح الباري البن حجر . انقالعها: أي  )٨(
 .٥٦٤٣ ما جاء يف كفارة املرض رقم ١صحيح البخاري ك املرىض باب   )٩(
 .٢٨١٠شجر األرز رقم  مثل املؤمن كالزرع ومثل الكافر ك١٤صحيح مسلم ك باب   )١٠(
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 يف موضـعني مـن طريـق )١(أخرجـه البخـاري له شاهد مـن حـديث أيب هريـرة ريض اهللا عنـه، و
ّليح بن سليامن اخلزاعي، عن هالل بـن عـيل، عـن عطـاء بـن يـسار، عـن أيب هريـرة بنحـوه، قـال يف ُف

 ."مثل املنافق"،  بدل " مثل الكافر":يف الثاين ، وقال"مثل الفاجر ":األول
 من طريق معمـر بـن راشـد، عـن الزهـري، عـن سـعيد بـن املـسيب، عـن أيب )٢(وأخرجه مسلم

 .هريرة بنحوه
  : دراسة رجال اإلسناد

ّ األنصاري السلمي، أحد الـصحابة الكـرام، وكـان ممـن  أبو عبد اهللاهو كعب بن مالك:  أبوه- ََّ
ّة وبايع هبا، وهو أحد الثالثة الذين ختلفوا عن غزوة تبوك، ثم تـاب اهللا علـيهم، وتـويف يف شهد العقب

 .)٣(أواخر خالفة عيل بن أيب طالب
 . رجاله كلهم ثقات-

 
*****  ***** 

 
 :قال ابن األثري رمحه اهللا

 )أرس("
َيف كتاب النبي عليه السالم إىل هرقل ) ـس ه( ْ َ ِفإن أبيت فعليك إثـم األريـس"ِ  قـد اختلـف "ّينيِ

ِفروي األريـسني بـوزن الكـريمني: يف هذه اللفظة صيغة ومعنى َ ِ ُ ِ اإلريـسني بـوزن الـرشيبنييوُور. َ َّ َ ِ ّ .
َّوروى األريسيني بوزن العظيميني ِّ ِ َ  .وروي بإبدال اهلمزة ياء مفتوحة يف البخاري. ِ
ا َنـَّبَر[هم عن الدين، كام قـال ّ، يعني لصده إيا)٤(َم واخلولََدهم اخل: وأما معناها فقال أبو عبيد

ُ أي عليك مثل إثمهم)٥(]اَنَتَادَا سَنْعَطَا أَِّنإ ْ َ. 

                                                                                       
 ، صحيح البخاري ك التوحيد باب ٥٦٤٤ ما جاء يف كفارة املرض رقم ١صحيح البخاري ك املرىض باب   )١(

 .٧٤٦٦ يف املشيئة واإلرادة رقم ٣١
 .٢٨٠٩ مثل املؤمن كالزرع ومثل الكافر كشجر األرز رقم ١٤صحيح مسلم ك باب   )٢(
 .٥/٦١١ اإلصابة يف متييز الصحابة البن حجر  )٣(
َاخلول  )٤(  .٨٨ / ٢ واألثر البن األثريالنهاية يف غريب احلديث .  الرجل وأتباعهُمَشَحهم : َ
 .٦٧سورة األحزاب آية   )٥(
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ِأرس يأرس أرسا فهو أريس، يؤرس تأريسا فهو إريـس، ومجعهـا أريـسون : وقال ابن األعرايب ِ َِ ُ ُ ُ ٌ ُ َ َّ ِّ ْ ًَ ًْ َْ َ َ َ
ُوإريسون وأرارسة، وهم األكارون َ ّّ ِ ِوا عنـدهم مـن الفـرس، وهـم ّوإنام قال ذلك ألن األكـارين كـان. َ ْ ُ

َعبدة النار، فجعل عليهم إثمهم َ َُ َ َ. 
ًأصــحاب احلــديث يقولــون األريــسيني منــسوب: وقــال أبــو عبيــد يف كتــاب األمــوال ّ ِ ا، ًا جمموعــِ

ًإن يف رهط هرقل فرقة : وقال بعضهم. والصحيح األريسني، يعني بغري نسب، ورده الطحاوي عليه َ ْ َ ِ
َّتعرف باألروسية، فجاء   رجل كان يف الـزمن -ِبن أريس   وقيل إهنم أتباع عبد اهللاّ،سب إليهمنعىل الِ

ّوقيل اإلريسون، وأحدهم إريس.  قتلوا نبيا بعثه اهللاّ إليهم-َّاألول  ُ  .)١("ّ هم العشارون:وقيل. ّ
   )*( الحديث رقم 

  .)٢(سبق خترجيه
*****  ***** 

 
 :قال ابن األثري رمحه اهللا

 هـي بفـتح اهلمـزة "يسِرَفسقطت من يد عثامن يف بئر أ"بي عليه السالم ومنه حديث خاتم الن"
َا من مسجد قباء عند املدينةً بئر معروفة قريب،وختفيف الراء ُ")٣(. 

  ) ١٣٥( الحديث رقم 
 : رمحه اهللا)٤(قال اإلمام البخاري
َحدثني حممد بن سال ٍ بن نمريهللاِ أخربنا عبد ا،ٍمَ ْ َ ِ عن عبيد ا،ُ ْ َ ٍعـن نـافع،  )٥(هللاُِ ِ َبـن عمـرا عـن ،)٦(َ َ ُ)٧( 

ٍاختذ رسول اهللاِ صىل اهللا عليه وسلم خامتا من ورق":ريض اهللا عنهام قال ِ َ ً َ ََ َ ِ وكان يف يده،)٨(َّ ِ ُ ثم كان بعد ،َ ْ َ َّ ُ

                                                                                       
 .١/٣٨النهاية يف غريب احلديث واألثر البن األثري   )١(
 .٤٩حتت حديث رقم   )٢(
 .١/٣٩النهاية يف غريب احلديث واألثر البن األثري   )٣(
 .٥٨٧٣ نقش اخلاتم رقم ٥٠لبخاري ك اللباس باب صحيح ا  )٤(
 .هو ابن عمر العمري  )٥(
 .هو موىل ابن عمر   )٦(
 .وهو عبد اهللا بن عمر  )٧(
ِالورق  )٨( ن وهي الفضة: َ  . ٥/١٧٤النهاية يف غريب احلديث واألثر البن األثري . بكرس الراء وقد تسكَّ
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ٍيف يد أيب بكر ْ َ ِ َ ثم كان بعد يف يد عمر،َ َ َ َُّ ْ َِ ُ َ ثم كان يف يـد عـثامن،ُ َ ْ ُُ ِ َ ِ حتـى وقـع بعـد يف بئـر،َّ ِْ ُ ْ َ َ َ أريـسََ ِ ُ نقـشه،)١(َ ُ َْ: 
ٌحممد رسول اهللاِ َّ َ ُ."  

  
  :تخريج الحديث
 .ُ من طريق عبد اهللا بن نمري به بمثله)٢(أخرجه مسلم

 مـن طريـق أيـوب بـن )٤( مـن طريـق عبيـد اهللا بـن عمـر العمـري، و مـسلم)٣(وأخرجه البخاري
 . ٍموسى، كالمها عن نافع به بنحوه

  
  :دراسة رجال اإلسناد

 .قات رجاله كلهم ث-
 

*****  ***** 
 

 :قال ابن األثري رمحه اهللا
 )أرش("
ِ قد تكرر فيه ذكر األرش املرشوع يف احلكومات، وهو الذي يأخذه املشرتي من البـائع إذا )ـه( ْ َ

ُاطلع عىل عيب يف املبيع وأ ُروش اجلنايات واجلراحات من ذلك؛ ألهنا جابرة هلا عام حصل فيهـا مـن  ُ
ًوسمي أرشا ألنه م. النقص َ أرشت:قالُن أسباب النزاع، يْ ْ  .)٥("َ القوم إذا أوقعت بينهمْ بنيّ
  
  
  

                                                                                       
. ملهملة ،وزن عظيم ، وهي حديقـة بـالقرب مـن مـسجد قبـاءبفتح اهلمزة وكرس الراء وبالسني ا: بئر أريس  )١(

 .١٣/٣٥٩فتح الباري البن حجر 
ِ لبس النبي صىل اهللا عليه وسلم خامتا من ورق نقشه حممد رسول ١٢صحيح مسلم ك اللباس والزينة باب   )٢( ً ُ

 .٢٠٩١اهللا ولبس اخللفاء له من بعده رقم 
 .٥٨٦٦ضة رقم  خاتم الف٤٦صحيح البخاري ك اللباس باب   )٣(
ِ لبس النبي صىل اهللا عليه وسلم خامتا من ورق نقشه حممد رسول ١٢صحيح مسلم ك اللباس والزينة باب   )٤( ً ُ

 .٢٠٩١اهللا ولبس اخللفاء له من بعده رقم 
 .١/٣٩النهاية يف غريب احلديث واألثر البن األثري   )٥(
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   )١٣٦( الحديث رقم 
 : رمحه اهللا)١(قال اإلمام عبد الرزاق الصنعاين

 عن أيب عازب عن الـنعامن بـن بـشري أن رسـول اهللا صـىل اهللا عليـه و )٢(الثوري عن جابرحدثنا 
ْ يشّلُك ":سلم قال   ".شْرَ أٍأَطَ خِّلُِكلَ و،فْيَّ السَِّال إٌأَطَ خٍءَ

  :تخريج الحديث
ــيبة ــن أيب ش ــه اب ــزار  )٤(أمحــد و ،)٣(أخرج ــربي)٥(َّ، والب ــييل)٦(، والط ــدارقطني،)٧( ، والعق  ، )٨( وال

 والدارقطني مـن  من طريق شعبة،)١٠(البيهقيوأخرجه من طريق سفيان الثوري،  مجيعهم  )٩(والبيهقي
 عـن جـابر  ) وزهـري وقـيسالثـوري و شـعبة ( يـع، أربعـتهمطريق زهري بـن معاويـة وقـيس بـن الرب

 .بألفاظ متقاربة به اجلعفي
 . من طريق سفيان الثوري عن رجل عن النعامن بن بشري بمثله-ًأيضا–)١١(وأخرجه البيهقي

مـن طريـق سـفيان الثـوري عـن جـابر اجلعفـي عـن عـامر عـن  -ًأيضا–)١٢(وأخرجه الدارقطني
 ." كذا قال عن جابر عن عامر، والذي قبله أصح":لدارقطنيالنعامن بن بشري بمثله، قال ا

 من طريق قيس بـن الربيـع عـن أيب )١٤( والبيهقي)١٣(وللحديث طريق أخرى أخرجها الدارقطني
 .حصني عن إبراهيم بن بنت النعامن  بن بشري عن النعامن بن بشري بمثله

 
                                                                                       

 .٩/٢٧٣مصنف عبد الرزاق   )١(
 .هو اجلعفي  )٢(
 .٥/٣٤٨ أيب شيبة مصنف ابن  )٣(
 .٤/٢٧٢مسند أمحد   )٤(
 .٣٢٤٤ رقم ٨/٢٠٧مسند البزار   )٥(
 .٩/٥٩تفسري الطربي   )٦(
 .٤/١٣٥الضعفاء الكبري للعقييل   )٧(
  .٤/١٠٥سنن الدارقطني   )٨(
 .٨/٤٢السنن الكربى للبيهقي   )٩(
 .٨/٤٢السنن الكربى للبيهقي   )١٠(
 .٨/٤٢السنن الكربى للبيهقي   )١١(
 .٤/١٠٧دارقطني سنن ال  )١٢(
 .٤/١٠٨سنن الدارقطني   )١٣(
 .٨/٤٢السنن الكربى للبيهقي   )١٤(
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  :دراسة رجال اإلسناد
 .و أحد الصحابة الكرام، وه)١(سبقت ترمجته:  النعامن بن بشري-
 مسلم بن أراك ، مـن الطبقـة الرابعـة، ذكـره :وهو مسلم بن عمرو الكويف، وقيل:  أبو عازب-
 .ُال يتابع عليه:  وقال)٢(البخاري

ومل يـرتجم لـه :  قلنـا":)٣( يف تعلـيقهم عـىل املـسند- ومعـه فريـق عملـه-قال شعيب األرنـؤوط
 ."جيل وهو عىل رشطهام، واحلافظ يف التع)٤(احلسيني يف اإلكامل
مستور، وأن الكتابني املـذكورين مهـا يف : )٥(وفاهتم أن احلافظ قال فيه يف التقريب: قال الباحث

 .)٧(، وقد ترجم له املزي يف هتذيبه)٦(ُتراجم رجال من مل يذكروا يف هتذيب الكامل للمزي
 قـد تعقبـا احلـافظ - شعيب األرنـؤوط بشار عواد و-ْثم وجدت املعلقني عىل تقريب التهذيب

، ومل )٨( بـل جمهـول احلـال، فقـد روى عنـه اثنـان فقـط": فقاال" مستور":ابن حجر يف قوله يف الراوي
 .)٩("ُال يعرف: يوثقه أحد، وقال الذهبي يف امليزان

بـل املوجـود !!! غري موجـود يف امليـزان فتأمـل"ُال يعرف: قال الذهبي يف امليزان" :ولكن قوهلام
 .)١٠("ُ ال يتابع عليه":هو قول البخاري
 .هو جمهول: قال الباحث

 . باقي رجال اإلسناد ثقات غري جابر اجلعفي فهو ضعيف-
  :الحكم على الحديث

 :إسناده ضعيف والعلة فيه
 . أبو عازب فهو جمهول-

                                                                                       
 .٨١حتت حديث رقم   )١(
 .٧/٢٦٨التاريخ الكبري للبخاري   )٢(
 .٣٠/٣٤٣مسند أمحد   )٣(
واسم كتابه اإلكامل عن من يف مسند أمحد من الرجـال ممـن لـيس يف هتـذيب الكـامل، ذكـره لـه هبـذا االسـم   )٤(

 .١/٢٣٦جر يف مقدمة كتابه تعجيل املنفعة احلافظ ابن ح
 .٦٠٤تقريب التهذيب البن حجر ص   )٥(
 .٢٣٧-١/٢٣٦انظر مقدمة ابن حجر لكتابه تعجيل املنفعة   )٦(
 .٣٤/٦هتذيب الكامل للمزي   )٧(
 .٣٤/٦ومها جابر اجلعفي ، واحلارث بن زياد الكويف، كام يف هتذيب الكامل للمزي   )٨(
 .٤/٢٢٥ذيب للدكتور بشار عواد وشعيب األرنؤوط حترير تقريب الته  )٩(
 .٦/٤١٨ميزان االعتدال للذهبي   )١٠(
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 ." ال يشء":)١( ضعف جابر اجلعفي حتى قال الذهبي فيه-
 من طريق قيس بـن الربيـع عـن )٣(بيهقي وال)٢(ولكن للحديث طريق أخرى أخرجها الدارقطني

 .أيب حصني عن إبراهيم بن بنت النعامن  بن بشري عن النعامن بن بشري بمثله
   ."وال يتابع عليه إال من جهة فيها ضعف ":)٤(الطريق بقولهُوأشار العقييل إىل ضعف هذه 

ِّ مدار هذا احلديث عىل جابر اجلعفى ":)٥(قال البيهقي ُ َ ُ َِ ِ ِْ َْ ْ ٍَ ِ َ َ َ َوقيس بن الربيع وال حيتج هبامَ ْ َِّ ِ ُِّ َ ْ ْ ََ ُ َ َِ ِ ِ". 
 .)٧( ، واألرنؤوط)٦(واخلالصة أن احلديث ضعيف، وممن ضعفه من أهل العلم األلباين 
 

*****  ***** 
 
 

 :قال ابن األثري رمحه اهللا
 )أرض"(
ّال صيام ملن مل يؤر"فيه) ـه( ُقال أرضتُ ي، أي مل هييئه ومل ينوه"من الليل ْضهَُ ْ َ الكـالم إذا سـويته َّ ْ َّ
 .)٨("َّوهيأته
 
 
 
 
 
 

                                                                                       
 .٦/٤١٨ميزان االعتدال للذهبي   )١(
 .٤/١٠٨سنن الدارقطني   )٢(
 .٨/٤٢السنن الكربى للبيهقي   )٣(
 .٤/١٣٠٥الضعفاء الكبري للعقييل   )٤(
 .٨/٤٢السنن الكربى للبيهقي   )٥(
 .٤١١٤ رقم ٩/١١٥باين السلسلة الضعيفة لألل  )٦(
 .٣٠/٣٤٢يف تعليقه عىل مسند أمحد   )٧(
 .١/٣٩النهاية يف غريب احلديث واألثر البن األثري   )٨(
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   )١٣٧( الحديث رقم 
 : رمحه اهللا)١(قال اإلمام ابن ماجه

َحدثنا أبو بْكر بن أيب شيبة َ ْ ََ ُّثنا خالد بن خملد القطواينحد ،ِ ِ َ َ َ ْ ٍَ ِْ َ ُ ٍ عن إسحاق بن حازم،َ ِ  هللاِ عن عبـد ا،َ
ٍبن أيب بْكر بن عمرو بن حزما ْ ََ َِ ٍ عن سامل،ِْ ِ َبـن عمـراعن ، )٢(َ َ َ عـن حفـصة ،)٣(ُ َْ قـال رسـول اهللاِ  :  قالـت)٤(َ

ّال صيام ملن مل يؤرْضه ":اهللا عليه وسلم صىل ُ َ ََ ْ َ َِ ِ من الليل)٥(ِ ْ َّ."  
  

  :تخريج الحديث
 . من طريق أيب بكر بن أيب شيبة به بمثله)٦(أخرجه اخلطايب

 عن عبـد اهللا بـن )٧(ب، كام عند أيب داود اهللا بن هليعة وحييى بن أيوَ عبدً  خالدا بن خملدقد تابعو 
 عـن ، عـن أبيـه عبـد اهللا بـن عمـر،اهللا  عـن سـامل بـن عبـد،عن ابن شهاب الزهـري ،أيب بكر بن حزم

  "من مل جيمع الصيام قبل الفجر؛ فال صيام له " بلفظًحفصة زوج النبي صىل اهللا عليه وسلم مرفوعا
  :دراسة رجال اإلسناد

َ خالد بن خملد القطو- َ ّاينَ  . هـ، وقيل بعدها٢١٣و هو أبو اهليثم البجيل موالهم الكويف، ت : ِ
، وصـالح "وكان كثـري احلـديث": وزاد)٩(، والعجيل"صدوق":  وزاد)٨(وثقه عثامن بن أيب شيبة

 . )١٠(جزرة
                                                                                       

 .١٧٠٠سنن ابن ماجه ك الصيام باب ما جاء يف فرض الصوم من الليل، واخليار يف الصوم رقم   )١(
 .هو سامل بن عبد اهللا بن عمر  )٢(
 .هو عبد اهللا بن عمر  )٣(
 .هي بنت عمر بن اخلطاب زوج النبي صىل اهللا عليه وسلم  )٤(
 كـذا يف ":قال مشهور حسن سلامن املعتني يف سنن ابن ماجه ط مكتبة املعارف يف تعليقه عـىل هـذه الكلمـة  )٥(

ــات "يؤرضــه": األصــل ــة اهلنديــة منــه "يفرضــه "، ويف مجيــع الطبع  مــع رشح -١٢٢( وكــذا يف الطبع
 ."يؤرضه" املتن كلمةهـ، ثم أثبت يف.ا")السيوطي

 اخلطايب هلذا احلديث مـن طريـق ابـن أيب شـيبة يف كتابـه ُرْكِ ذ"يؤرضه"ومما يؤكد إثبات كلمة : قال الباحث  
 رقـم ٣٥٥ ثـم رشحهـا ، و قـول ابـن كثـري يف حتفـة الطالـب ص "يؤرضـه" بلفظ ١/٢٠٦غريب احلديث 

َولفظ ابن ماجه ":٢٤٧ ْ ََ َّال صيام إال ملن يؤرضه م: َ َِ َ ْن الليلِ َّ". 
 .١/٢٠٦غريب احلديث للخطايب   )٦(
 .٢٤٥٤ النية يف الصيام رقم ٧١سنن أيب داود ك الصيام باب   )٧(
 .٧٦تاريخ أسامء الثقات البن شاهني ص   )٨(
 .١٤١ الثقات للعجيل ص تاريخ  )٩(
 .٢/١٠٥٢، هدي الساري له ٣/١١٧هتذيب التهذيب البن حجر   )١٠(
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: )٤( ، وابن حجر)٣(، وقال أبو داود)٢(ليس به بأس، وذكره ابن حبان يف الثقات:)١(وقال ابن معني
 .صدوق

 . حديثه بعض املناكري ، و هو عندنا ىف عداد أهل الصدق يف : )٥(يوقال األزد
 ":)٩(، قال ابن حجـر)٨(يكتب حديثه : )٧(و قال أبو حاتم، له أحاديث مناكري:)٦(وقال اإلمام أمحد
خلالـد بـن خملـد أحاديـث :  عن أبى حـاتم أنـه قـال " ي رجال البخار"  يفيو حكى أبو الوليد الباج

  ".و يكتب حديثهمناكري 
 .ا، و كتبوا عنه للرضورةً التشيع مفرط، يفا منكر احلديثًعّكان متشي: )١٠(وقال ابن سعد
 ." الضعفاء " ىف )١٢( و العقيىل)١١(وذكره الساجى

  ." إن شاء اهللا ال بأس بهي الكوفة ، و هو عنديهو من املكثرين ىف حمدث": )١٣(ابن عديوقال 
ّ، ولعلهـا تـوهم ر ممـا ذكرتـهَكـْنَ حديثـه أمل أجـد يف":)١٤(-حاديـثبعد أن ساق له أ -ً أيضا وقال ّ

 ."ًمنه، أو محال عىل حفظه
 أما التشيع ":هو صدوق حسن احلديث، و أما نسبة التشيع له فقد قال ابن حجر: قال الباحث

ّفقد قدمنا أنه إذا كان ثبت األخذ واألداء ال يرضه، ال سيام ومل يكن داعية إىل رأيه ْ")١٥(. 
                                                                                       

 .٣٠١ رقم ١٠٤ ص – الدارمي  رواية–تاريخ ابن معني   )١(
 .٨/٢٢٤الثقات البن حبان   )٢(
 .٣٧١ رقم ١/٢٦٢ داود أباُّسؤاالت اآلجري   )٣(
 .١٤٣تقريب التهذيب البن حجر ص   )٤(
 .٣/١١٧هتذيب التهذيب البن حجر   )٥(
 .٢/١٧العلل ومعرفة الرجال لإلمام أمحد   )٦(
 .٣/٣٥٤اجلرح والتعديل البن أيب حاتم   )٧(
 قد علمـت باالسـتقراء التـام أن أبـا حـاتم الـرازي إذا قـال يف ":٦/٣٦٠الذهبي يف سري أعالم النبالء قال   )٨(

 ."أنه ليس بحجة: ُيكتب حديثه: رجل
 .٣/١١٧هتذيب التهذيب البن حجر   )٩(
 .٦/٤٠٦الطبقات الكربى البن سعد   )١٠(
 .٣/١١٧هتذيب التهذيب البن حجر   )١١(
 .٢/٣٦٣الضعفاء للعقييل   )١٢(
 .٩٠٧ -٣/٩٠٤الكامل يف ضعفاء الرجال البن عدي   )١٣(
 .٩٠٧ -٣/٩٠٤الكامل يف ضعفاء الرجال البن عدي   )١٤(
 .٢/١٠٥٣هدي الساري مقدمة فتح الباري البن حجر   )١٥(
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ّ قد تتبعها أبـو أمحـد ابـن عـدي مـن حديثـه، وأوردهـا يف كاملـه، ":أما املناكري فقال ابن حجر و
 .)٢(")١(َ مما أخرجه له البخاري، بل مل أر له عنده من إفراده سوى حديث واحدٌءوليس فيها يش

 .، من الطبقة السابعةأبى حازم ، البزاز املدين: و قيل  : إسحاق بن حازم-
 و ابن )٧(و ذكره ابن حبان، )٦(، والذهبي)٥(ًال أعلم إال خريا، وابن معني: )٤(ال مرة وق)٣(وثقه أمحد

لـيس بـه بـأس ، : )١٠(و قـال أبـو داود، صـالح احلـديث: )٩(و قـال أبـو حـاتم، " الثقـات "  يف)٨(شاهني
 .صدوق  :  )١٢( وابن حجر)١١(و قال الساجى، حدث عنه ابن مهدى 
 .هو ثقة: قال الباحث

 .ل اإلسناد ثقات باقي رجا-
  :الحكم على الحديث

 فقد تابعه ،ولكنه مل ينفرد، هو صدوق حسن احلديث، وإسناده حسن، من أجل خالد بن خملد 
 . وإسناده صحيح- وقد سبق يف التخرج– )١٣(عبد اهللا بن هليعة وحييى بن أيوب، كام عند أيب داود
 .)١٤(األلباينه من العلامء واخلالصة أن احلديث صحيح، وممن صحح

 
*****  ***** 

 
                                                                                       

 .٦٥٠٢وهو برقم   )١(
 .٢/١٠٥٣هدي الساري مقدمة فتح الباري البن حجر   )٢(
 .٢/٤١٨ الكامل للمزي  ،هتذيب٢/٢١٦اجلرح والتعديل البن أيب حاتم   )٣(
 .١/٢٢٩هتذيب التهذيب البن حجر   )٤(
 .٢/٢١٦اجلرح والتعديل البن أيب حاتم   )٥(
 .١/٢٣٥الكاشف للذهبي   )٦(
 .٦/٤٨الثقات البن حبان   )٧(
 .٣٥تاريخ أسامء الثقات البن شاهني ص   )٨(
 .٢/٢١٦اجلرح والتعديل البن أيب حاتم   )٩(
 .١/٢٢٩هتذيب التهذيب البن حجر   )١٠(
 .١/٢٢٩هتذيب التهذيب البن حجر   )١١(
 .٥٥تقريب التهذيب البن حجر  ص   )١٢(
 .٢٤٥٤ النية يف الصيام رقم ٧١سنن أيب داود ك الصيام باب   )١٣(
 .٢١١٨ رقم ٧/٢١٣صحيح سنن أيب داود لأللباين   )١٤(
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 :قال ابن األثري رمحه اهللا
َد هنـْعـَ بًالَلـَ أي رشبـوا ع"َفرشبوا حتى أراُضوا"ويف حديث أم معبد ) ـه(" ُووا، مـن َ حتـى رٍلَ

ُأراض الوادي إذا استنقع فيه املاء، وقيل أراضوا َْ ْ وقيـل حتـى . طاِأي ناموا عـىل اإلراض وهـو البـس: َ
 .)١("ُّصبوا اللبن عىل األرض
   )١٣٨( الحديث رقم 

 : رمحه اهللا)٢( ابن سعد اإلمامقال
 قـالوا ، قال حدثني غري واحد من أصحابنا منهم حممد بن املثنى البزاز وغريه،)٣(أخربنا احلارث

 أخربنـا عبـد امللـك بـن وهـب ،ّريكَُّّى أبـا أمحـد الـسَنـْكُوي أخربنا حممد بن بـرش بـن حممـد الواسـطي
، وذكـر قـصة هجـرة النبـي صـىل اهللا عليـه  عن أيب معبـد اخلزاعـي،احَّيَّ بن الصّرُ عن احل،)٤(جيِحَْذامل

 :وسلم وفيه
َفقال" َ ٍما هذه الشاة يا أم معبد ؟ ": َ ِ َِ ْ ََ َّ َ َُ ُ ْ قالت" َّ َ َشاة خلفها اجلهد عن الغنم، قـال: َ َ ِ ْ ْ َ ََّ َ ِ َ ُ ٌْ ََ َ ْهـل هبـا مـن  ": َ َِ َ ِ ْ
ٍلبن ؟  َ ْ قالت"َ َ ِهي أجهـد مـن ذلـ: َ َِ ْ َ ُْ َ َ َك، قـالِ َ َأتـأذنني يل أن أحلبهـا ؟ ": َ ََ ُْ ِ ََ َ َْ ِ ْ ْ قالـت" َ َ ْبـأيب أنـت وأمـي، إن : َ ِ ِّ ُ ََ َ ْ ِ َ ِ

ُرأيت هبا حلبا فاحلبها، فدعا رسول ا َ ُ َ ُْ َ َ ََ ََ َ ْ ْ ً َ ِْ َّ صىل اهللاَِ َ عليه وسلم بالشاة فمسح رضعها، و ذكر اسـم اهللا  هللاَُ ْ َ َ َ ََ ََّ َ َّ ََ َ َ َ َْ َ َْ ِ ِ
ِم بـارك ُللها ":وقال َ َهلـا يف شـاهتاّ ِ َ ِ ْ، فتفاجـت"ََ َّ َ ْ عليـه ودرت)٥(ََ ََّ َ َ ِْ ْ، فـاجرتت)٦(َ َّ َ ْ ُ فـدعا بإنـاء هلـا يـربض)٧(َ َِ ِْ َ ٍ َ َِ َ)٨( 

                                                                                       
 .١/٣٩النهاية يف غريب احلديث واألثر البن األثري   )١(
 .١/٢٣٠عد الطبقات الكربى البن س  )٢(
 .هو احلارث بن أيب أسامة  )٣(
، وهـي ٍجِحْذَبفتح امليم، وسكون الذال املعجمة، وكرس احلاء املهملة واجليم، هـذه النـسبة إىل مـ: ّيِجِحْذَامل  )٤(

 .٥/٢٤٠األنساب للسمعاين . قبيلة من اليمن
ّالتفاج  )٥( النهايـة يف غريـب احلـديث . طريـقهو املبالغة يف تفريج ما بـني الـرجلني، وهـو مـن الفـج بمعنـى ال: ّ

 .٣/٤١٢واألثر البن األثري 
 .١/٤٠٩النهاية يف غريب احلديث واألثر البن األثري . أي مجعت اللبن يف ثدهيا  )٦(
النهايـة يف غريـب احلـديث واألثـر البـن األثـري . هو مـا خيرجـه البعـري مـن بطنـه ليمـضغه ثـم يبلعـه: ّاجلرة  )٧(

١/٢٥٩. 
النهايـة . لهم حتى يناموا ويمتضدوا عىل األرض، من ربض يف املكان يـربض إذا لـصق بـهيروهيم ويثق: أي  )٨(

 .٢/١٨٤يف غريب احلديث واألثر البن األثري 
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ُالرهط ْ َ فحلب )١(َّ ََ َ فيـه ثجـاَ ِ َّ حتـى )٢(ِ َعـاله الـثاملَ ُّ ُ َ َسقاها حتـى رويـت وسـقىفـ، )٣(َ ََ َ ََ َ َْ ِ َّ ْ أصـحابه حتـى رووا َ َ َ ُ َ َ َْ َّ َ
َورشب َِ ْعليه وسلم آخرهم وقال صىل اهللا َ َُ ِ ِوا مجُبَِرشَ ف"ْمُهُرِم آخْوَقْي الِاقَس":ّ َ هنـَدْعـَ بًالَلَا عًيعَ َّ حتـى ٍلَ َ
ُأراضوا َ َ حلب فيه ثانيا عودا عىل بدء فغادره عندها ثم ارحتلوا عنهاَّمُ ث،َ ُ َ َ َ ْ ً َ َْ َْ َ َ َُ ُ َ َ ََ ْ َّ ََ َ ِْ ِ ِ َِ ٍ  . وذكر احلديث".....َ

  :تخريج الحديث
ٍ من طريق أيب أمحد برش بن حممد السّكري به بلفظ قريب منه)٤(أخرجه احلاكم ٍ ُّ. 

  :دراسة رجال اإلسناد
ِقتل يف زمـن:)٦(، أحد الصحابة الكرام، قال البخاري)٥(وهو زوج أم معبد:  أبو معبد اخلزاعي- َ َ ُ 

 .ّالنبي صىل اهللا عليه وسلم
 .ريّكُّ حممد بن برش بن حممد الواسطي ويكنى أبا أمحد الس-

رواه أبـو حممـد احلـارث بـن أيب  " :)٧(هذا خطأ يف االسم، قال احلافظ ابن عساكر: قال الباحث
َأسامة التميمي عن حممد بن املثنى البزاز وغريه عن حممد بن برش؛ قلب اسـمه واسـم أبيـه وأخطـأ يف  َ َ

 :، وعليه فالراوي هو"ذلك أو من رواه عنه فإن الصواب برش بن حممد
 أي - هـو مـن طبقـة عفـان":)٨(ان الواسطي أبو أمحد السكري، قـال الـذهبيبرش بن حممد بن أب

 ." ال يف اإلتقان-الصفار
 ال ":)١١(، وقـال ابـن عـدي إن شـاء اهللاصـدوق: )١٠(، وقـال الـذهبي)٩( ذكره ابن حبان يف الثقات

َبأس به، ومقدار ما ذكرته هو من أنَكر ما رأيت له، وكأهنا من قبل الرواة َ ُّْ ِ ِ ِِ ْ َ" . 
                                                                                       

ْالرهط  )١(  وال تكون فيهم ، وقيل إىل األربعني، والرهط من الرجال ما دون العرشة،هم عشرية الرجل وأهله: ّ
ْوجي،  وال واحد له من لفظه ،امرأة النهايـة يف غريـب احلـديث . عْع اجلمْ وأراهط مج،اطَهْ وأرٍطُهْرَ عىل أُعَمُ

 .٢/٢٨٣واألثر البن األثري 
ًلبنًا سائال كثريا: أي   )٢(  .١/٢٠٧النهاية يف غريب احلديث واألثر البن األثري . ً
 .١/٢٢٢ُالنهاية يف غريب احلديث واألثر البن األثري . هو الرغوة: ُّالثامل   )٣(
 .٣/١١تدرك للحاكم املس  )٤(
 .٧/٣٧٦اإلصابة يف متييز الصحابة البن حجر   )٥(
 .٢/٨٤التاريخ الكبري للبخاري   )٦(
 .، وكذا هو موجود يف أغلب روايات احلديث٣/٣٢٢  البن عساكرتاريخ دمشق  )٧(
 .١/٣٢٤ميزان االعتدال للذهبي   )٨(
 .٨/١٣٩الثقات البن حبان   )٩(
 .١/٣٢٤ميزان االعتدال للذهبي   )١٠(
 .٢/١٨الكامل يف ضعفاء الرجال البن عدي   )١١(
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 .منكر احلديث: )٢(شيخ، وقال أبو الفتح األزدي: )١(قال أبو حاتم الرازيو
 .هو صدوق إن شاء اهللا: قال الباحث

ّ عبد امللك بن وهب املذحجي- ِ ِ ْ َ ٍ ْ  و ابـن أيب )٤(، وذكـره البخـاري)٣(ذكـره ابـن حبـان يف الثقـات :َ
ً ومل يذكرا فيه جرحا وال تعديال)٥(حاتم َ ً ْ. 

 .ّأي عند املتابعة وإال فلني احلديثهو مقبول : قال الباحث
 . باقي رجال اإلسناد ثقات-

  :الحكم على الحديث 
ٌإسناده ضعيف وفيه علتان ُ: 

ّ فيه عبد امللك بن وهب املذحجي مقبول الرواية عند املتابعة وال حيتج بتفرده- ُّ ِ َ ْ َ. 
رسل، وأبو معبد مـات  هذا م":)٦(ّ االنقطاع بني احلر بن الصياح وبني أيب معبد، قال البخاري-

 أبو معبـد قتـل يف ،احلر ما أدري أدرك أبا معبد ":)٧( التاريخ يف، وقال"قبل النبي صىل اهللا عليه وسلم
 ."زمن النبي صىل اهللا عليه وسلم 

  : بن خويلدُوللحديث شاهد من حديث حبيش
ّ ، والاللَكائي)٩(، و احلاكم)٨(أخرجه الطرباين ِ ُ حـزام بـن حبـيش عـن  من طريـق)١١( ، والبغوي)١٠(َ

هشام بن حبيش عن  حبيش بن خويلد صاحب رسـول اهللا صـىل اهللا عليـه وسـلم بنحـو حـديث أيب 
ُمعبد، وإسناده حسن من أجل حزام بن حبيش وهو صدوق ّ وجده صحابيان)١٣( ووالده)١٢(ِ َ. 

                                                                                       
 .٢/٣٦٤اجلرح والتعديل البن أيب حاتم   )١(
 .١/٣٢٤ميزان االعتدال للذهبي   )٢(
 .٧/١٠٨الثقات البن حبان   )٣(
 .٥/٤٣٥التاريخ الكبري للبخاري   )٤(
 .٥/٣٧٣اجلرح والتعديل البن أيب حاتم   )٥(
 .٧/٣٧٦ متييز الصحابة  نقله ابن حجر يف كتابه اإلصابة يف  )٦(
 .٢/٨٤التاريخ الكبري للبخاري   )٧(
 .٤/٤٩املعجم الكبري للطرباين   )٨(
 .٣/٩املستدرك للحاكم   )٩(
 .٤/٨٥٧رشح أصول اعتقاد أهل السنة واجلامعة للاللكائي   )١٠(
 .١٣/٢٦١رشح السنة للبغوي   )١١(
 .١٠٠قد سبقت ترمجته حتت حديث رقم   )١٢(
 .١٠٠حتت حديث رقم قد سبقت ترمجته   )١٣(
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َوباجلملة فاحلديث حسن بشواهده ، وممن صححه من العلامء احلاكم ّ)١(.  
 

*****  ***** 
 
 :ال ابن األثري رمحه اهللاق
 .)٣("ُّ أي الذين أقروا بأرضهم" من أهل الذمة)٢(من أهل األرض أم"ويف حديث اجلنازة "

   )١٣٩( الحديث رقم 
 : رمحه اهللا)٤(قال اإلمام البخاري

ُحدثنا آدم ُحدثنا شعبة،  )٥(َ َ ْ َ حدثنا عمرو بن مرة،)٦(ُ َّ ُ ُ ْ َ سمعت عبد الرمحن بن أيب ليىل: قال،َ ْ َْ َ   : قـال،َ
ِكان سهل بن حنيف وقيس بن سعد قاعدين بالقادسية ِ ِ ِ ٍ ٍَّ ْ ْ ُ ْ َ ْ ُ َْ ْ َ َ ُِ ِ َ َ ٍ فمروا عليهام بجنازة،ََ َ ََ َ ِْ َ ُّ َِ َ َ فقاما،َ َ َ فقيل هلـام،َ ُ َ َ َإهنـا  :َِ َّ ِ

ِمن أهل األرض  ْ ِأي من أهل الذمة-َ َّ ِّ ِ ْ َْ َ فقاال إن النبـي صـىل اهللا عليـه وسـلم مـرت بـه جنـا-َ ِ ِ ِ ْ َّ َ َّ َ َ ٌزةَِ َ فقـام،َ َ َ، 
َفقيل له ٍّ إهنا جنازة هيودي:َِ ِ ُ ََ َُّ َ َ ِ ًأليست نفسا " فقال،ِ َ ْْ َ ْ َ   ".؟ َ

  :تخريج الحديث 
 ."ةّمّمن أهل الذ " من طريق شعبة به بمثله، ليس فيه )٧(أخرجه مسلم
ّ من طريق األعمش عن عمرو بن مرة به بنحوه)٨(وأخرجه مسلم ُ. 

  :دراسة رجال اإلسناد
ْ سهل بن حنيـ- هـو ابـن واهـب األنـصاري األويس، يكنـى أبـا سـعد وأبـا عبـد اهللا، أحـد : فُ

 .)٩( هـ٣٨ٍالصحابة الكرام، وهو من أهل بدر، ت 

                                                                                       
 .٣/١١املستدرك للحاكم   )١(
مـن أهـل " عىل أهنا مجلة تفسريية لكلمة "أي":البخاري والصواب كام يف رواية ١/٣٩كذا يف طبعة النهاية   )٢(

 ."األرض
 .١/٣٩النهاية يف غريب احلديث واألثر البن األثري   )٣(
 .١٣١٢ رقم  من قام جلنازة هيودي٤٩صحيح البخاري ك اجلنائز باب   )٤(
 .هو ابن أيب إياس اخلراساين  )٥(
 .هو شعبة بن احلجاج الواسطي  )٦(
 .٩٦١ القيام للجنازة رقم ٢٤صحيح مسلم ك اجلنائز باب   )٧(
 .املصدر السابق  )٨(
 .٣/١٩٨اإلصابة يف متييز الصحابة البن حجر   )٩(
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ًهو ابن عبادة األنصاري اخلزرجي، أحد الصحابة الكرام، وكان سخيا كـريام :  قيس بن سعد- ً
 .)١(ًوداهية يف نفس الوقت، تويف يف آخر خالفة معاوية بن أيب سفيان

 . رجاله كلهم ثقات-
 

*****  ***** 
 

 :قال ابن األثري رمحه اهللا
 )أرط("
ْجيء بإبل كأهنا عروق األر"فيه " وقد اختلـف يف ،  هو شجر من شجر الرمل عروقه محر"طي ِ

َئـدة لقـوهلم، أديـم مرطـي، وأا ز:وقيـل ، إهنا أصلية، لقوهلم أديم مـأروط:مهزته فقيل ٌّ ْ ه لإلحلـاق، ُفـِلََ
 .)٢("سم عليها وليست للتأنيثَبني اال أو

  ) ١٤٠( الحديث رقم 
 : رمحه اهللا)٣(قال اإلمام ابن سعد

 ِيبَن أْك بـِلـْد املْبـَن عْ بـِلْضَفـْن الْء بَالَعْا الَنَثّدَ ح:َالَ ق،)٤(ِيسْرَّ النِيدِلَ الوِنْ بِاسَّبَ العِنَ عُتِخربُأ
ُ بنوِينَثَعَ ب:َالَ ق،ٍبْيَؤُن ذْب اشَرْكِ عِيهِبَ أْنَ ع،راشْكِ عِنْ ب اهللاِِدْيَبُع ْنَ ع،ةَّيِوَس  ِاتَقَدَصِ بـٍدْيَبُن عْة بّرُ مَ
ــَأ ــَ رَِىل إْمِِهلاَوْم ــَلَ ع اهللاَُّىلَ صــ اهللاِِولُس ــَ وِهْي ــَ ف،َمَّلَس ــَِد املُتْمِدَق ــْدَجَوَ فَةَين ــَ جُهُت ــَِذإَ و،اًسِال  َونُرِاجَا امله
َهنـَأَ كٍِلِبِإ بِهْيَلَ عُتْمِدَقَف ،ارَصَْناألَو  ُنْ بـُاشَرْكـِ ع:ُتْلـَقَ ف،"؟ُلُجـَّ الرِنَمـ ":َالَقـَ ف،يَطـَْر األُوقُرُا عـَّ
 ،ٍدْيـَبُن عْة بَّرُال بن مَزَن نْرو بْمَن عْة بَدْعَن جْ بٍوصُقْرُ حُنْبا :ُتْلَقَ ف"ِبَسَّ النِ يفْعَفْرا ":َالَقَ ف،ٍبْيَؤُذ
 ،يِمْوَ قـُلِبـِ إِهِذَ هـ":َالَ قَّمُ ث،مِّلَسَ وِهْيَلَ ع اهللاَُّىلَ ص اهللاُِولُسَ رَمَّسَبَتَ ف،ٍدْيَبُ عَنْ بَةَّرُي مِنَ بُاتَقَدَ صِهِذَهَو

ِهذه صدقات قومي ِ ِْ َ ََ َُ  . وذكر بقية احلديث"َ
  
  
  
  

                                                                                       
 .٣/٤٧٤اإلصابة يف متييز الصحابة البن حجر   )١(
 .١/٣٩ احلديث واألثر البن األثري النهاية يف غريب  )٢(
 .٧/٧٤الطبقات الكربى البن سعد   )٣(
ريس  )٤( هذه النسبة إىل النرس، وهو هنر من أهنـار الكوفـة، ، بفتح النون وسكون الراء وكرس السني املهملة: ْالنَّ

 .٤٧٩ / ٥األنساب للسمعاين . عليه عدة من القرى ينتسب إليها مجاعة من مشاهري املحدثني بالكوفة
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  :تخريج الحديث
  ومن-)٥(، وأبو بكر الشافعي)٤( ، والعقييل)٣(، والطربي)٢( ، وأبو يعىل املوصيل)١(أخرجه ابن قتيبة

 كلهم من طريق العالء بن الفضل به بمثله، )٩(، والطرباين)٨( ، وابن حبان- )٧( والعراقي)٦(طريقه املزي
 .ولفظ الطربي والعقييل خمترص

ُفقـدمت عليـه  ": من طريق العالء بن الفضل به ، ليس فيـه )١١( وابن ماجه)١٠(وأخرجه الرتمذي ْ
 .اً ولفظ ابن ماجه خمترص جد"بإبل كأهنا عروق األرطي

  
  
  

                                                                                       
 .١/٢٦١غريب احلديث البن قتيبة   )١(
حيسن التنبيه هنـا عـىل أن أليب يعـىل املوصـيل نـسختان : قال الباحث، ٤/٢٨٧عزاه إليه ابن كثري يف تفسريه   )٢(

: إحدامها كبرية، وهي رواية أيب بكر حممد بن إبراهيم املقرئ، عـن أيب يعـىل، واألخـرى: مرويتان يف مسنده
يب عمرو حممد بـن أمحـد بـن محـدان احلـريي عـن أيب يعـىل، كـام يف سـري أعـالم النـبالء صغرية، وهي رواية أ

فهو النسخة املخترصة من مسند أيب يعىل، ، ومسند أيب يعىل املطبوع من رواية أيب عمرو احلريي، ١٤/١٨٠
 عىل الروايـة ، وكذا كان اعتامد اهليثمي يف جممع الزوائد١/١٨، ومقدمة حتقيقه ١/٣١كام يف مسند أيب يعىل 

املخترصة، ألنه ساق إسناد روايته ملسند أيب يعىل، فذكره من رواية أيب عمـرو احلـريي كـام يف جممـع الزوائـد 
ّ، أما احلافظ ابن حجر فقد اعتمد عىل الرواية املطولـة يف كتابـه املطالـب العاليـة فقـال يف املقدمـة ١٠-١/٩
 مسند أيب يعـىل، لكونـه اقتـرص عـىل الروايـة املختـرصة،  من- يعني اهليثمي-إال أنني تتبعت ما فاته":١/٤

 فقـد اسـتخرت اهللا ":١/٢ومثله البوصريي يف إحتاف اخلرية بزوائد املسانيد العرشة، حيث قال يف مقدمتـه 
وأيب يعىل ... أيب داود الطياليس:  يف إفراد مسانيد األئمة احلفاظ، األعالم األجالء األيقاظ‘ّالكريم الوهاب

ــرياملوصــيل  ــاده. "الكب ــ شــيخناأف ــن عــارف الع ــرشيف حــاتم ب ــهْوَ ال ــه : ين يف كتاب ّاملرســل اخلفــي وعالقت
 .٣/١١١٩بالتدليس

 .٦٥٨ رقم ٣٥١ للطربي ص – اجلزء املفقود –هتذيب اآلثار   )٣(
 .٣/٨٧٥الضعفاء للعقييل   )٤(
 .٩٣٩ رقم ١/٦٩١أليب بكر الشافعي  ) الغيالنيات ( الفوائد   )٥(
 .٢/٨٨٥ل للمزي هتذيب الكام  )٦(
 .١٨ رقم ١٧١األربعني العشارية للعراقي ص   )٧(
 .٢/١٨٣املجروحني البن حبان   )٨(
 .٨٣-١٨/٨٢املعجم الكبري للطرباين   )٩(
 .١٨٤٨ ما جاء يف التسمية يف الطعام رقم ٤١سنن الرتمذي ك األطعمة باب   )١٠(
 .٣٢٧٤ األكل مما يليك رقم ١١سنن ابن ماجه ك األطعمة باب   )١١(
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  :دراسة رجال اإلسناد
ْعني بكرس ال-: ِ عكراش بن ذؤيب- عـدة بـن عمـرو بـن النـزال بـن َوص بـن جُقـْرُبن حا هو -َ

، )١(سربة بن عبيد بن مقاعس بن عمرو بن كعب بـن سـعد بـن زيـد منـاة بـن متـيم التميمـي الـسعدي
 ."ملعتمد عىل إسناد خربه لست با غري أين"، زاد ابن حبان له صحبة)٣( وابن حبان)٢(وقال ابن سعد

 .وحجة من ذكره يف الصحابة هذا احلديث وهو ضعيف: قال الباحث
 .  باقي رجاله ثقات غري العالء بن الفضل وعبيد اهللا بن مكراش فهام ضعيفان-

  :الحكم على الحديث
 :إسناده ضعيف، والعلة فيه

 .)٤(ضعه هذا احلديث العالء بن الفضل فهو ضعيف، بل اهتمه العباس بن عبد العظيم بو-
ً عبيد اهللا بن عكراش فهو ضعيف أيضا- ِ. 
ــني الــراوي عنــه وهــو النــ- َّ جهالــة الواســطة بــني ابــن ســعد املــصنف وب ، ألن ابــن ســعد ّيسْرّ

ُأخربت":قال ْ ِ ْ َ ومل يعرف من هو"ُ ْ ُ. 
 .)٧(، واأللباين)٦( ، والعراقي)٥(البخاري: وممن ضعفه من أهل العلم

 
*****  ***** 

 
 :بن األثري رمحه اهللاقال ا

 . قد تكرر )أرق("
ُ، رجل أرق إذا سهر لعلة، فإن كان السهر من عادته قيـل أرق ُرَهَّفيه ذكر األرق وهو الس) س ( ُ ٌ ِ

 .)٨("بضم اهلمزة والراء
                                                                                       

 .٤/٥٣٧اإلصابة يف متييز الصحابة البن حجر   )١(
 .٧/٧٤الطبقات الكربى البن سعد   )٢(
 .٣/٣٢٢الثقات البن حبان   )٣(
 .٧/٣٧هتذيب التهذيب البن حجر   )٤(
 .٣/٨٧٥الضعفاء للعقييل   )٥(
 ." غريب":، وأشار إىل ضعفه بقوله١٨ رقم ١٧٢األربعني العشارية للعراقي ص  )٦(
 .٥٠٩٨ رقم ١١/١٦٩ضعيفة لأللباين السلسلة ال  )٧(
 .١/٤٠النهاية يف غريب احلديث واألثر البن األثري   )٨(
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   )١٤١( الحديث رقم 
 : رمحه اهللا)١(قال اإلمام البخاري 
ٍحدثنا خالد بن خملد َِ ْ َ ُ َ حدثنا سليامن بن بال،َ ُ َِ َ ٍ حدثني حييى بن سعيد،ٍلُْ ِ َ سمعت عبد ا،َ ْ ِ بن عامر هللاَِ ِ َ

َبن ربيعة َ ِ ُ قالت عائشة: قال،َ َ ِ ٍأرق النبي صىل اهللا عليه وسلم ذات ليلـة  :َ َ َ َ َْ َ ِ ًِليـت رجـال صـاحلا  ": فقـال،َ َ ًُ َ َْ َ
َمن أصحايب حيرسني الليلة َ َّْ ُ ُِ ْ َ َْ ِ ِإذ سمعنا صوت السالح،  " َ َ ِّْ ََ ْ َ َْ ِ َ سعد يا رسـول ا: قيل"؟ هذامن" : قال،ِ ُ َ ٌَ  ،هللاِْ

َجئت أحرسك ُ ُ ْ َ ُ ْ ُ فنام النبي صىل اهللا عليه وسلم حتى سمعنا غطيطه،ِ َْ َِ َِ َ ََ َ)٢(" . 
  :تخريج الحديث
 . عن عبد اهللا بن مسلمة، عن سليامن بن بالل به بمثله)٣(أخرجه مسلم

لليـث بـن سـعد، كالمهـا  مـن طريـق ا)٥(ّ من طريق عيل بن مسهر، و مـسلم)٤(وأخرجه البخاري
 .عن حييى بن سعيد به بنحوه) عيل والليث(

  :دراسة رجال اإلسناد
 وهو صدوق حسن احلديث، وقد تابعه عبد اهللا بن مسلمة ، )٦(سبقت ترمجته:  خالد بن خملد -

 .القعنبي وهو ثقة ، كام عند مسلم
 . باقي رجال اإلسناد ثقات-
 

*****  ***** 
 
 
 
 
 
 

                                                                                       
 .٧٢٣١ليت كذا وكذا رقم :  قوله صىل اهللا عليه وسلم٤صحيح البخاري ك التمني باب   )١(
 .٣٧٢ /٤ البن األثريالنهاية يف غريب احلديث . س النائمَفَ الصوت الذي خيرج مع ن:الغطيط  )٢(
 .٢٤١٠ يف فضل سعد بن أيب وقاص ريض اهللا عنه رقم ٥صحيح مسلم ك فضائل الصحابة باب   )٣(
 .٢٨٨٥ احلراسة يف الغزو يف سبيل اهللا رقم ٧٠صحيح البخاري ك اجلهاد والسري باب   )٤(
 .٢٤١٠ يف فضل سعد بن أيب وقاص ريض اهللا عنه رقم ٥صحيح مسلم ك فضائل الصحابة باب   )٥(
 .١٣٦ حتت حديث رقم  )٦(
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 :ه اهللاقال ابن األثري رمح
 )أرك"(

ِأال هل عسى رجل يبلغه احلديث عني وهو متكئ عىل أريكته فيقـول بيننـا وبيـنكم كتـاب "فيه  ُ ٌُ َ
ًالرسير يف احلجلة من دونه سرت، وال يسمى منفرد: ِ األريكة "اهللا َِ َوقيل هو كل ما اتكئ عليه . ا أريكةَ ِ ُّ

َّمن رسير أو فراش أو منصة، وقد تكرر يف  َ ِ ٍِ  .)١("احلديثَ
   )١٤٢( الحديث رقم 

 : رمحه اهللا)٢(قال اإلمام الرتمذي
ٍحدثنا حممد بن بشار َّ ٍّ حدثنا عبد الرمحن بن مهدي،َ ِْ ٍ حدثنا معاوية بن صـالح،َ ِ َ َ َُ ِ ِ عـن احلـسن بـن ،ُ َ َ ْ

ِّجابر اللخمي ِ ْ َّ ٍ ِ َ عن املقدام بن م،َ ِ َ ْ َ هل عـسى  أال": صىل اهللا عليه وسلمهللاِ قال رسول ا:الَ قٍبِرَك ديْعِْ َ
ِرجل يبلغه احلديث عني وهو متكـئ عـىل أريكتـه ِ ِ َِ ُِ َ ٌ ُ َ ََّ ِّ َ ُ ْ ُُ ُ ُ بيننـا وبيـنكم كتـاب ا: فيقـول،ٌَْ َ َ ََ َ َ َِ ْ ْ َ فـام وجـدنا فيـه ،هللاُِْ ْ َ َ

ُحالال استحللناه ْ ََ َْ َ ْ ً ُ وما وجدنا فيه حراما حرمناه،َ َ َ َ ََ ْْ َّ ً َ َ وإن مـا حـرم رسـول ا،َ َّ َ ََّ م كـام  صـىل اهللا عليـه وسـلهللاِِ
َحرم اهللا َّ ِ قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه".َ ِ ِْ َ ٌ ٌ َ َْ ٌِ َ َ َ. 

 
  :تخريج الحديث

 مـن )٨( ، والبيهقـي)٧(راقطنيّ والـد ،)٦(، والطـرباين )٥(والـدارمي، )٤(أمحـد ، و)٣(أخرجه ابـن ماجـه
 .طريق معاوية بن صالح به بنحوه

 
 
 

                                                                                       
 .١/٤٠النهاية يف غريب احلديث واألثر البن األثري   )١(
ُ ما هني عنه أن يقال عنـد حـديث النبـي ١٠سنن الرتمذي ك العلم عن رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم باب   )٢( ُ

 . ٢٦٦٤صىل اهللا عليه وسلم رقم 
 .١٢ رقم  اتباع سنة الرسول صىل اهللا عليه وسلم١ باب - املقدمة-سنن ابن ماجه   )٣(
 .١٣١-٤/١٣٠مسند أمحد   )٤(
 . ١/١٤٤سنن الدارمي   )٥(
 .٢٠/١٣٢املعجم الكبري للطرباين   )٦(
 .٤/٢٨٦سنن الدارقطني   )٧(
 .٧/٧٦السنن الكربى للبيهقي   )٨(
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، مـن طريـق حريـز بـن عـثامن عـن )٤(، وابن عبد الرب)٣(يهقي، والب)٢( ، وأمحد)١(أخرجه أبو داودو 
ًعبد الرمحن بن أيب عوف اجلريش عن املقداد بن معدي كرب مرفوعا بنحوه ّ َ ُ. 

 
  :دراسة رجال اإلسناد

ِ املقدام بن معدي كرب- َ ِ ْ أبـو حييـى، نزيـل الـشام ، : هو ابن عمرو الكندي، أبو كريمة، وقيل: َ
 .)٥(ام هـ، أحد الصحابة الكر٨٧ت 

أبــو عبــد الــرمحن الــشامي احلمــيص ، : ُوهــو أبــو عــيل، ويقــال: ّ احلــسن بــن جــابر اللخمــي-
 . هـ١٢٨ت

 يروي عن املقدام بن معـدي كـرب، روى عنـه معاويـة بـن ": وقال)٦(ذكره ابن حبان يف الثقات
 .مقبول: )٧(، وقال ابن حجر"صالح

 .احلديثّ وإال فلني - أي عند املتابعة–هو مقبول : قال الباحث
 .، وهو ثقة)٨( سبقت ترمجته: معاوية بن صالح-
 . باقي رجال اإلسناد ثقات-
  

  :الحكم على الحديث
ّ والعلة فيه احلسن بن جابر اللخمي، فهو مقبول، ال حيـتج بتفـرده، وال يتقـوى ،إسناده ضعيف ُ

ِحديثه إال باملتابعة، وقد توبع ُ: 
 

                                                                                       
 .٤٦٠٤ يف لزوم السنة رقم ٦سنن أيب داود ك السنة باب   )١(
 .١٣١-٤/١٣٠مسند أمحد   )٢(
 .٦/٥٤٩دالئل النبوة للبيهقي   )٣(
 .١/١٤٩التمهيد البن عبد الرب   )٤(
 .٦/٢٠٤اإلصابة يف متييز الصحابة البن حجر   )٥(
 .٤/١٢٥الثقات البن حبان   )٦(
 .١٣١تقريب التهذيب البن حجر ص   )٧(
 .٥١حتت حديث رقم   )٨(
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ــه  ــرمحنفقــد تابع ــد ال ــن أيب عــوف اجلــرعب َ ب ــة ّيشُ ــو ثق ــو داود وه ، )٢( ، وأمحــد)١(، أخرجــه أب
ّ، من طريق حريز بن عثامن عن عبد الـرمحن بـن أيب عـوف اجلـريش عـن )٤(، وابن عبد الرب)٣(والبيهقي َ ُ

 .ًاملقداد بن معدي كرب مرفوعا بنحوه، وسنده صحيح
 .)٦(، وصححه احلاكم)٥(وباجلملة فاحلديث صحيح، وقد حسنه الرتمذي

 
*****  ***** 

 : ابن األثري رمحه اهللاقال
َأيت بلبن إبـل أوارك"ومنه احلديث ) س(" ِ َ َ ِ ُيقـال أركـت تـأرك وتـأرك .  أي قـد أكلـت األراك"ُ ُ َْ َ ِ ْ َ

ِواألوارك مجع آركة. ِفهي أركة إذا أقامت يف األراك ورعته ِ")٧(. 
   )١٤٣( الحديث رقم 
 .ٍمل أعثر عىل ختريج له: قال الباحث

 
*****  ***** 

 
 :ثري رمحه اهللاقال ابن األ

َأرم(" َ َ( 
َكيف تبلغك صالتنا وقد أرمت"فيه ) ـه( ْ ِ َ ُ ِ أي بليت، يقال أرم املال إذا فنـي"ُ َ ِ َ ِ ِوأرض أرمـة ال . َ

ًتنبت شيئا ُ ِ ْ ِوقيل إنام هو أرمت من األرم. ُ ْ َْ ِ ِاألكل، يقال أرمت الـسنة بأموالنـا : ُ َ َ أي أكلـت كـل يشء، : ِ
َّومنــه قيــل لألســنان األرم َأصــله أرممــت، أي بليــت ورصت رميام،فحــذف إحــدى :  اخلطــايبوقــال. ُ َ َِ َ ْ ْ

                                                                                       
 .٤٦٠٤ يف لزوم السنة رقم ٦سنن أيب داود ك السنة باب   )١(
 .١٣١-٤/١٣٠مسند أمحد   )٢(
 .٦/٥٤٩النبوة للبيهقي دالئل   )٣(
 .١/١٤٩التمهيد البن عبد الرب   )٤(
ُ ما هني عنه أن يقال عنـد حـديث النبـي ١٠سنن الرتمذي ك العلم عن رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم باب   )٥( ُ

 .٢٦٦٤صىل اهللا عليه وسلم رقم 
 .١/١٠٩املستدرك للحاكم   )٦(
 .١/٤٠النهاية يف غريب احلديث واألثر البن األثري   )٧(
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َامليمني، كقوهلم ظلت يف ظللت، وكثريا ما تروى هذه اللفظة بتشديد امليم، وهي لغـة نـاس مـن بكـر  ْ ََ َ
 .)١("من وائل

   )١٤٤( الحديث رقم 
 : رمحه اهللا)٢(قال اإلمام أمحد

ُقال حـدثنا حـسني بـن عـيل اجل ْ َْ َ َ ٍَّ ِ َ ُُ ْ ُ ََ ُّعفـيَّ ِ ٍ عـن عبـد الـرمحن بـن يزيـد بـن جـابر،ْ ِِ َ ْ َ ْ ْ ِْ ِ َِ َ ْ َ ََّ ِ عـن أيب األشـعث ،ِ َ ْْ َ ِْ َ َ
ِّالصنعاين ِ َ َ عن أوس بن أوس قال،َّْ َ ٍ َ ِ َْ ْ ْ ِْ ُ قال رسول ا:َ َ َُ َّ صـىل اهللاَِ َ عليـه وسـلمهللاَُ ََّ ََ ِْ ُ مـن أفـضل أيـامكم يـوم ":َ َ ْ َّْ ُْ ِ َِ َِ َ ْ
ِاجلمعة َ ُ ُ فيه خلق آدم،ُْ َ َ ِ ِ ِ وف،ُِ َيه قبضَ ِ ُ ُ وفيه النفخـة،ِ َ َّْ ِ ِ ُ وفيـه الـصعقة،َ َ ْ َّ َِ ِ فـأكثروا عـيل مـن الـصالة فيـه،ِ ِ ِ ِ َِ َّ ْ ََّ َ ُ ْ َ َّ فـإن ،َ ِ َ

َّصالتكم معروَضة عيل َ ٌَ ْ َُ َ ْ ُ َ ُ فقالوا"َ َ َ يا رسول ا:َ ُ َ َ وكيف تعرض عليـك صـالتنا وقـد أرمـت:هللاَِ َ ُْ َِ َ ْ ُ َُ َ ََ َ ْ ْ ْ ََ ََ ِ يعنـي-؟َ ْ َ: 
َوقد بليت ِ َ َْ َ قال-َ َّ إن ا":َ ُ عز وجل حرم عىل األرض أن تأكل أجساد األنبياء صلوات اهللاَِ ُ َ ََّ َ َ ْ َ َ َ َ ََ َ َ َِّ َ َ ْ َ َِّ ْ َ َْ َْ َْ ْ ْ عليهمهللاِِ ِْ َ َ."  

  :تخريج الحديث
، وابــن )٧(، وإســامعيل القــايض)٦( ، والــدارمي)٥( ، وابــن ماجــه)٤( ، والنــسائي)٣(أخرجــه أبــو داود

 .ّ من طريق احلسني بن عيل اجلعفي به بألفاظ متقاربة)١١(، والبيهقي)١٠(، واحلاكم)٩(، والطرباين)٨(خزيمة
 

                                                                                       
، وانظـر لألمهيـة هتـذيب الـسنن واآلثـار البـن القـيم ١/٤٠النهاية يف غريب احلديث واألثـر البـن األثـري   )١(

٤/٢٧٣. 
 .٤/٨مسند أمحد   )٢(
 .١٠٤٧ فضل يوم اجلمعة وليلة اجلمعة رقم ٢٠٧ -تفريع أبواب اجلمعة-سنن أيب داود ك الصالة باب   )٣(
 .١٣٧٤ار الصالة عىل النبي صىل اهللا عليه وسلم يوم اجلمعة رقم سنن النسائي ك اجلمعة باب ه إكث  )٤(
 شـداد بـن "، وقد وقع فيـه ١٠٨٥سنن ابن ماجه ك إقامة الصلوات والسنة فيها باب يف فضل اجلمعة رقم   )٥(

 ، وقـال " وذلك وهـم مـن ابـن ماجـه  "٢/٤ يف حتفة األرشاف ّ، قال املزي" أوس بن أوس": بدل"أوس
 وهو عندي يف نـسخة جيـدة مـشهورة عـىل الـصواب كـام رواه أمحـد ":٥/٢٧٦بداية والنهاية ابن كثري يف ال

ً، وممن نبه عىل هذا الـوهم أيـضا البوصـريي يف مـصباح الزجاجـة "وأبو داود والنسائي عن أوس بن أوس
١/١٢٩. 

 .١٦١٣ رقم ٢/٩٨١سنن الدارمي   )٦(
 .٢٢قم  ر٣٧فضل الصالة عىل النبي صىل اهللا عليه وسلم ص   )٧(
 .١٧٣٣ رقم ٣/١١٨صحيح ابن خزيمة   )٨(
 .٤٧٨٠ رقم ٥/٩٧، واملعجم األوسط له ١/٢١٦املعجم الكبري للطرباين   )٩(
 .١/٢٧٨مستدرك احلاكم   )١٠(
 .٣/٢٤٨السنن الكربى للبيهقي   )١١(



 - ٤٤٠ -

  :دراسة رجال اإلسناد
 . رجال اإلسناد ثقات-

  :الحكم على الحديث
 :إسناده صحيح، إال أن بعض أهل العلم قال إنه معلول منهم

 :  البخاري-
 ال  ":، فقـال عـن هـذا احلـديث - يعنـي ابـن إسـامعيل البخـاري-ً سألت حممدا:الرتمذي قال 

بن متـيم ، وهـو منكـر  ورأى هذا عبد الرمحن بن يزيد":  قال ، "أعرفه إال من حديث حسني اجلعفي
وأبو أسامة وغريه يـروون عـن عبـد الـرمحن بـن يزيـد بـن جـابر ، وهـو عنـدي عبـد : احلديث ، قال 

  .)١("الرمحن بن يزيد بن متيم
 :بو حاتم الرازيأ -

ا مـن أهـل ً عبد الرمحن بن يزيـد بـن جـابر ال أعلـم أحـد:يب يقولسمعت أ ":قال ابن أيب حاتم
 وهـو ؛ والـذي عنـدي أن الـذي يـروي عنـه أبـو أسـامة وحـسني اجلعفـي واحـد،العراق حيـدث عنـه

 عن أيب أمامـة )٢(سما ألن أبا أسامة روى عن عبد الرمحن بن يزيد عن الق،عبدالرمحن بن يزيد بن متيم
 وال ،بن يزيد بن جابر مثلهحيتمل أن حيدث عبد الرمحن منكرة ال  -أو ستة أحاديث-مخسة أحاديث 

ا وأما حسني اجلعفي فانـه روى ًحاديث شيئا من أهل الشام روى عن ابن جابر من هذه األًأعلم أحد
شعث عن أوس بن أوس عن النبي صىل اهللا عليه وسلم عن عبد الرمحن بن يزيد بن جابر عن أيب األ

 وهـو حـديث ، وفيـه كـذا"يام يوم اجلمعة فيه الصعقة وفيه النفحةأفضل األ ":يف يوم اجلمعة أنه قال
 وأمـا عبـد الـرمحن بـن يزيـد بـن متـيم فهـو ضـعيف ،ا رواه غـري حـسني اجلعفـيً ال أعلـم أحـد،منكر

 .)٣(" وعبد الرمحن بن يزيد بن جابر ثقة،احلديث
 : اخلطيب البغدادي-

 عـن عبـد الـرمحن بـن يزيـد بـن ،زيـد بـن متـيم روى الكوفيون أحاديث عبد الرمحن بـن ي":قال
بـن متـيم الـذي إليـه أشـار ا ومل يكـن غـري ،ل عليهم يف تلك األحاديـثْمَ فاحل،وا يف ذلكِمهَ وو،جابر

 .)٤("بن جابر فليس يف حديثه منكر واهللا اعلما وأما ،عمرو بن عيل
                                                                                       

 .٥/٣٦٥، وانظر التاريخ الكبري للبخاري ٣٩٢ ص - رواية أيب طالب القايض-علل الرتمذي الكبري  )١(
 .هو ابن عبد الرمحن الدمشقي  )٢(
صه ّ وخلــ،٥/٣٠٠ وانظــر اجلــرح والتعــديل البــن أيب حــاتم ،٥٦٥ رقــم ٢/٤٢٧العلــل البــن أيب حــاتم   )٣(

 ."إنه مل يثبت:ً ونقل أيضا عن ابن العريب قوله٣١٩ يف القول البديع ص ّالسخاوي
 .١٠/٢١٢تاريخ بغداد للخطيب البغدادي   )٤(



 

 - ٤٤١ -

 : ابن رجب احلنبيل-
سمع من عبد الرمحن بن يزيـد بـن متـيم ُهو حديث منكر، وحسني اجلعفي :  قالت طائفة":قال

البخـاري، وأبـو زرعـة، وأبـو : الشامي، وروى عنه أحاديث منكرة فغلط يف نسبته، وممن ذكـر ذلـك
سني هـو ابـن حالذي سمع منه : حاتم، وأبو داود، وابن حبان، وغريهم، وأنكر ذلك آخرون وقالوا

 .)١("جابر
 :قال الباحث

 :ّيث، وناقشوا من أعله، منهموقد دافع بعض األئمة عن هذا احلد
 :م اجلوزيةِّ ابن قي-

 :  وجواب هذا التعليل من وجوه":قال
 قـال ،  أن حسني بن عيل اجلعفي قد رصح بسامعه له من عبد الرمحن بن يزيد بن جـابر: أحدها

ابن حبان يف صحيحه حدثنا ابن خزيمة حدثنا أبو كريب حدثنا حسني بـن عـيل حـدثنا عبـد الـرمحن 
 .د بن جابر فرصح بالسامع منه بن يزي

 فإنـه مل يكـن يـشتبه ،ٌ بعيد" وإنام هو ابن متيم فغلط يف اسم جده؛إنه ظن أنه ابن جابر": وقوهلم
  .عىل حسني هذا هبذا ما نقده وعلمه هبام وسامعه منهام

 وذكـر كـالم أيب حـاتم املـذكور –  فقد قال عبد الرمحن بن أيب حاتم يف كتاب العلـل": فإن قيل
 : ثم قال" -ًآنفا

فأكثر أهل احلديث أنكـروا سـامع ،  قد تكلم يف سامع حسني اجلعفي وأيب أسامة من ابن جابر "
 وذكر أبا أسامة فقال الـذي يـروي عـن عبـد : قال ابن نمري)٣( يف التهذيب)٢( قال شيخنا،أيب أسامة منه

نه رجل يـسمى باسـم ابـن جـابر الرمحن بن يزيد بن جابر نرى انه ليس بابن جابر املعروف وذكر يل أ
 صـدق هـو عبـد الـرمحن بـن فـالن بـن متـيم فـدخل عليـه أبـو أسـامة فكتـب عنـه هـذه :قال يعقـوب

األحاديث فروى عنه وإنام هو إنسان يسمى باسم ابن جابر قال يعقوب وكأين رأيت ابـن نمـري يـتهم 
 أما تـرى روايتـه ال تـشبه أبا أسامة أنه علم ذلك وعرف ولكن تغافل عن ذلك قال وقال يل ابن نمري

  ".........سائر حديثه الصحاح الذي روى عنه أهل الشام وأصحابه 

                                                                                       
 .٢/٦٨١بن رجب رشح علل الرتمذي ال  )١(
 .هو اإلمام املزي رمحه اهللا  )٢(
 .١٧/٤٨٤يقصد هتذيب الكامل للمزي، والنص موجود فيه   )٣(
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 )١(وأما رواية حسني اجلعفي عـن ابـن جـابر فقـد ذكـره شـيخنا يف التهـذيب ":ثم قال ابن القيم
 فجـزم بروايـة "اًروى عنه حسني بن عيل اجلعفي وأبو أسامة محاد بـن أسـامة إن كـان حمفوظـ":وقال

 ." يف رواية محادّ وشك، عن ابن جابرحسني
 يف كالمه عىل كتـاب :ا فقالًثم بعد أن كتب ذلك رأيت الدار قطني قد ذكر ذلك أيض ":ثم قال

 الـذي ، قوله حسني اجلعفـي روى عـن عبـد الـرمحن بـن يزيـد بـن متـيم خطـأ":أيب حاتم يف الضعفاء
مة يروي عن عبـد الـرمحن بـن يزيـد بـن  وأبو أسا،يروي عنه حسني هو عبد الرمحن بن يزيد بن جابر

 .)٢("متيم فيغلط يف اسم جده
 البـن حبـان، ونقلـه )٣(وكالم الدارقطني هذا موجـود يف تعليقـه عـىل املجـروحني: قال الباحث

 ذكر البخاري وأبو حاتم، وتـبعهام ابـن حبـان، أن ":احلافظ ابن حجر يف النكت الظراف وأقره فقال
كـذا (ّعبد الرمحن بن يزيد بن متيم، فظنه عبد الرمحن بن يزيد بن متـيم حسني بن عيل اجلعفي غلط يف 

كام جرى أليب أسامة فيه، وأن هذا احلديث عن ابن متـيم، ال ) عبد الرمحن بن يزيد بن جابر: وصوابه
ّصحيحا، ورد ذلك الدارقطني أيضا، فخص أبا أسامة ) أي قول هؤالء(عن ابن جابر، وال يكون  ّ ًً )

 .)٤("بالغلط فيه)  بن عيل اجلعفي أي دون حسني
 أبـو أسـامة روى عـن عبـد الـرمحن بـن يزيـد بـن ":ومما يؤكد قول الدارقطني هو قول أيب داود

: ّوكل مـا جـاء عـن أيب أسـامة: حدثنا عبد الرمحن بن يزيد بن جابر، قال: متيم، وغلط يف اسمه فقال
 .)٥("حدثنا عبد الرمحن بن يزيد؛ فهو ابن متيم

 .ىل توهيم حديث أسامة عن عبد الرمحن بن يزيد بن جابر فقطفاقترص ع
 : األلباين-

ّ وهذه علة واهية كام ترى، ألن اجلعفي ثقة اتفاقا؛ فكيف جيوز ختطئته ملجرد عدم العلـم ":قال  ًّ ٌ
ّبأن أحدا من العراقيني مل حيدث عن ابن جابر؟ وما املانع مـن أن يكـون اجلعفـي العراقـي قـد سـمع ! ً

ّوتفـرد الثقـة باحلـديث ! ّابر حني نزل البرصة قبل أن يتحول إىل دمشق، كام جاء يف ترمجته؟من ابن ج
ُال أن يثبت خطأه كام هو معلومال يقدح؛ إ ُ  ويف ،العلة احلـافظ املنـذري يف خمتـرصهوقد أشار إىل هذه ، َ

 .... "لرتغيـبا": أعنـي –ًالرتغيب أيضا، وأطـال الكـالم يف نقـدها احلـافظ النـاجي فـيام كتبـه عليـه 
                                                                                       

 .١٨/٧هتذيب الكامل للمزي   )١(
 .٨٤ – ٨٢ِجالء األفهام البن القيم ص   )٢(
 .١٥٧ص   )٣(
 .٤-٢/٣ - املطبوع مع حتفة األرشاف–النكت الظراف عىل حتفة األرشاف البن حجر   )٤(
 .٢/٦٨١رشح علل الرتمذي البن رجب   )٥(



 

 - ٤٤٣ -

 ويؤيــد ذلــك تــصحيح مــن صــححه مــن األئمــة " ليــست هــذه بعلــة قادحــة":وخــتم كالمــه بقولــه
 .)١("املتقدمني

واخلالصة أن احلديث إسناده صحيح، وأن علته ليـست بقادحـة، وممـن صـححه : قال الباحث
 .)٧(، واأللباين)٦(لقيم ، وابن ا)٥(ّ ، و النووي)٤(، واحلاكم)٣(، و الدارقطني)٢(ابن خزيمة: من أهل العلم

 
*****  ***** 

 
 :قال ابن األثري رمحه اهللا

ِما يوجد يف آرام اجلاهلية وخرهبـا فيـه اخلمـس"وفيه ) س(" َ ُ واآلرام األعـالم وهـي حجـارة "ِ َ
َجتمع وتنصب يف املفازة هيتدى هبا، واحدها إرم كعنـب َُ َ َُ ْ وكـان مـن عـادة اجلاهليـة أهنـم إذا وجـدوا . ُ

 .)٨("هم ال يمُكنهم استصحابه تركوا عليه حجارة يعرفونه هبا، حتى إذا عادوا أخذوهِشيئا يف طريق
  ) ١٤٥( الحديث رقم 
 : رمحه اهللا)٩(ّقال اإلمام احلريب
 عـن ، عن جـده، عن أبيه، عن عمرو بن شعيب، عن املغرية بن عبد الرمحني،بلغنى عن الزبري

 ."ُسُمُا اخلَِهبَرِخَ وِةَِّيلِهاَ اجلِامَ آرِ يفُدَوجُ يَيامِف ": قالّ وسلم صىل اهللا عليهيالنب
  :تخريج الحديث

 .مل أجد هذا اللفظ عند غري احلريب
 

                                                                                       
 .٩٦٢ رقم ٢١٦-٤/٢١٥صحيح سنن أيب داود   )١(
 .١٧٣٣ رقم ٣/١١٨صحيح ابن خزيمة   )٢(
 .٣/٥١٥تفسري ابن كثري : انظر  )٣(
 .١/٢٧٨مستدرك احلاكم   )٤(
 .٢٥٥، رياض الصاحلني له ص ١/٤٤١خالصة األحكام للنووي   )٥(
 ، وشـهرهتم، لثقة رواته، ومن تأمل هذا اإلسناد مل يشك يف صحته": وفيه٨١جالء األفهام البن القيم ص   )٦(

 "وقبول األئمة أحاديثهم
 .٩٦٢ رقم ٤/٢١٥صحيح سنن أيب داود   )٧(
 .١/٤٠النهاية يف غريب احلديث واألثر البن األثري   )٨(
 .١/٧٠غريب احلديث للحريب   )٩(



 - ٤٤٤ -

  :دراسة رجال اإلسناد
 .، وهي سلسلة حسنة احلديث)١( عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، سبقت ترمجتهم-
 القــريش ربيعــة أبــى بــن عيــاش بــن اهللا عبــد بــن احلــارث بــناهــو :  املغــرية بــن عبــد الــرمحن-
 . هـ١٢٥ أو ١٢٤، ت املدين ، هشام أبو :يقال و هاشم أبو ، ياملخزوم

 .)٣( ، وذكره ابن حبان يف الثقات)٢(وثقه ابن معني
 .صدوق فقيه كان هيم: )٥(ال بأس به،  وقال ابن حجر: )٤(وقال أبو زرعة الرازي

 أي – اًعباســ إن : لــه : فقلــت : قــال ، ضــعيف : )٦(داود أبــى عــن ، اآلجــرى عبيــد أبــو قــال و
  .اسَّعب َطِلَغ : فقال ، املخزومى وثق و احلزامى ضعف أنه حييى عن حكى -الدوري

 .هو صدوق ربام هيم: قال الباحث
هو إبراهيم بن محزة بن حممد بن محزة بن مصعب بن عبد اهللا بـن الـزبري بـن العـوام :  الزبريي-

 . هـ٢٣٠القريش األسدي الزبريي املدين ، ت 
 .)٨(، وذكره ابن حبان يف الثقات"صدوق يف احلديث": وزاد)٧(وثقه ابن سعد
  . بهال بأس : )١١(صدوق، و قال النسائي: )١٠( وابن حجر)٩(وقال أبو حاتم
 .هو صدوق: قال الباحث

  :الحكم على الحديث 
ّ وهو احلريب–ِّإسناده ضعيف ، لالنقطاع بني املصنف  ِ  قـال  وبني الزبريي الراوي عنـه، حيـث-ْ

 . ومل يذكر الواسطة"بلغني":احلريب
*****  ***** 

                                                                                       
 .٤١حتت حديث رقم   )١(
 .٩٢٨ رقم ٣/٢٠٢ –لدوري  رواية ا–تاريخ ابن معني   )٢(
 .٥/٤٠٧الثقات البن حبان   )٣(
 .٨/٢٢٥اجلرح والتعديل البن أيب حاتم   )٤(
 .٤٩٩تقريب التهذيب البن حجر ص   )٥(
 .٢٨/٣٨٩هتذيب الكامل للمزي   )٦(
 .٥/٤٤١الطبقات الكربى البن سعد   )٧(
 .٨/٧٢الثقات البن حبان   )٨(
 .٢/٩٥اجلرح والتعديل البن أيب حاتم   )٩(
 .٤٤تقريب التهذيب البن حجر ص   )١٠(
 .٩٧ رقم ٦١مشيخة النسائي ص   )١١(



 

 - ٤٤٥ -

 :قال ابن األثري رمحه اهللا
َومنه حديث سلمة) هـ( ُال يطرحون شيئا إال جعلت عليه آراما"بن األكوع  َ ْ َ َ ّ")١(. 

   )١٤٦( الحديث رقم 
 : رمحه اهللا)٢(قال اإلمام مسلم

َحدثنا أبو بْكر بن أيب شيبة َ ْ ََ ْ حدثنا هاشم بن ال،ِ ُ ِ ِقاسمَ  أخربنـا ، ح وحـدثنا إسـحاق بـن إبـراهيم،َِ
ُّأبو عامر العقدي َِ َِ ْ ٍ ٍ كالمها عن عْكرمة بن عامر،)٣(َ َّ ََ َ ِ َ بـن عبـد الـرمحن الـدارمي وهـذا هللاِ ح وحدثنا عبد ا،ِ َ َ ُّ ِ ِ َّ

ُحديثه َُ ُ أخربنا أبو عيل احلنفي عبيد ا،ِ ْ َ ُ َُّ َِ َِ ْ ِ بن عبـد املجيـدهللاٍِّ ِ ُ حـدثنا عْكرمـة ،َْ َ ِ ٍبـن عـامراوهـو -ِ َّ  حـدثني ،-َ
َإياس بن سلمة ََ َ ُ َ َ قدمنا احلديبية مـع رسـول ا": حدثني أيب قال،ِ ْ ََ ِْ َ ُ َْ َ صـىل اهللا عليـه وسـلم ونحـن أربـع هللاِِ َ ُ ْ َْ َ َ

ًعرشة مائة َ ِ َ َ ْ َ وعليها مخسون شاة ال تروهيا،َ ِ ْ ُُ ًَ َ ََ َْ ََ ْ  :وفيه " َ
ًوال يطرحون شيئا إال جعلت عليه آرام"  َ َ َُ ْ َ َ َُ َا من احلجارة يعرفها رسول اهللاِ صىل اهللا عليـه وسـلم ْ ُ ِ ْ ََ َِ ِ ْ
ُوأصحابه ُ َ ْ ٍ حتى أتوا متضايقا من ثنية،ََ َِّ َْ ً ِ َ َ َُ ُّ فإذا هم قد أتاهم فالن بن بـدر الفـزاري،َ َِ ٍَ َ ْ ُ َ ُْ َْ ُْ َ فجلـسوا يتـضحون ،َُ َ َْ َّ َ ََ َ ُ

َيعني يتغدون- ْ َ ْ ََّ ََ ٍ وجلست عىل رأس قرن،-ِ ْ َ َْ َِ ْ ُ َ ُّفزاريْ قال ال،َ ِ َ َا الـذي أرىَذَا هـَ مـ:َ َ قـالوا لقينـا مـن هـذا ؟َ ِ َ
َالربح ْ َ َ واهللا ما فارقنا منذ غلس يرمينا،)٤(ْ ْ َِ ْ ُ ََ ٍ َ ُ َ َ حتى انتزع كل يشء يف أيـدينا،ََ َِ ْ ََ ٍ ْ َّ ُ َ َ ْ فلـيقم إليـه نفـر مـنُكم : قـال،ْ ٌ ْْ ِ َ ُ ْ ََ َ
ٌأربعة َ َ ْ ّ فصعد إيل: قال،َ َ ِ َ ِ منهم أربعة يف اجلبلَ َ َ ََ ْْ ٌ ِ فلام أمَكنوين من الَكالم قال: قال،َ َ ْ ِ ُ ْ ِ هـل تعرفـوين: قلت:َ ُ ِ ْ  ؟َ
ْ ومن أنت،َ ال:قالوا ِ أنا سلمة بن األكوع: قلت: قال؟ََ َْ َ ْ ُ ََ ٍ والذي كرم وجه حممد صـىل اهللا عليـه وسـلم ،َ َِّ َ ََّ ُ َ ْ َ ََ َّ

ُال أطلب رجال منُكم إال أدركته  ْ ُ ُُ ْ َ ْ ََ َْ ِ ً ُ ْ ِوال يطلبنيَ ُ َُ   .ديث بطوله ثم ذكر احل"ْ
  :تخريج الحديث

 .ّتفرد به مسلم دون البخاري
  :دراسة رجال اإلسناد

 .، أحد الصحابة الكرام)٥(سبقت ترمجته:  سلمة بن األكوع-
ّ، و هــو ثقـة ولكنــه مـدلس، وقــد رصح يف روايـة مــسلم )٦(ســبقت ترمجتـه:  عكرمـة بــن عـامر-

 .ُبالسامع فأمن تدليسه
                                                                                       

 .١/٤٠النهاية يف غريب احلديث واألثر البن األثري   )١(
َ غزوة  ذي قرد وغريها رقم ٤٥صحيح مسلم ك اجلهاد والسري باب   )٢( ُ١٨٠٧. 
 .هو عبد امللك بن عمرو  )٣(
ُالربح  )٤( ْ ّهو الشدة: َ  .١/١١٣حلديث واألثر البن األثري النهاية يف غريب ا. ِّ
 .٢٦حتت حديث رقم   )٥(
 .٢٦حتت حديث رقم   )٦(
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 . هـ٢٠٩، ت فى ، أبو عىل البرصىاحلن:  عبيد اهللا بن عبد املجيد-
 كتــاب و ذكــره ابــن حبــان يف، )٤(، والــذهبي )٣( ، و ابــن قــانع)٢(ي ، و الــدارقطن)١(وثقــه العجــيل

  .)٥("الثقات"
صـدوق، وقـال : )٨(، وقـال ابـن حجـرلـيس بـه بـأس  : )٧( ، و أبـو حـاتم)٦(قال حييى بن معـني و
 .وهو من نبالء املحدثني: )٩(ًأيضا

 .ءليس بيش: عن ابن معني أنه قالثم روى  )١٠(قيىلفه العّوضع 
ٍهـو ثقــة، وأمـا تــضعيف العقــييل فبنـاء عــىل قـول: قـال الباحــث  البــن معـني رواه يف كتابــه أنــه ً

، يؤكـد هـذا "ّ مل يثبت أن حييى بن معـني ضـعفه":)١١(، ولكن احلافظ ابن حجر قال"ٍليس بيشء":قال
 ومـراده هنـا أن ،)١٢( وسـبق بيـان هـذاابـن معـني عنـد أن لفظ لـيس بـيشء مـن املـصطلحات اخلاصـة

 وهـذه " لـيس بـه بـأس":أحاديث الراوي قليلة وليس اجلرح، بدليل أنه صح عن ابن معني أنـه قـال
 .العبارة هي بمعنى ثقة كام هو مشهور عن ابن معني 
*****  ***** 

 :قال ابن األثري رمحه اهللا
ُأنا من العرب يف أر"بن أفىص   ومنه حديث عمري" ُ األرومة بوزن األكلة"بنائها ومةَ َ . األصل: َ

 .)١٣("وقد تكرر يف احلديث
  ) ١٤٧( الحديث رقم 

                                                                                       
 .٣١٨ص  الثقات للعجيل تاريخ  )١(
 .٩/٤٨إكامل هتذيب الكامل ملغلطاي   )٢(
 .٧/٣٤هتذيب التهذيب البن حجر   )٣(
 .١/٦٨٣الكاشف للذهبي   )٤(
 .٨/٤٠٤الثقات البن حبان   )٥(
 .٦٤٤ رقم ١٧٨ ص –لدارمي  رواية ا–تاريخ ابن معني   )٦(
 .٥/٣٢٤اجلرح والتعديل   )٧(
 .٣٢٧-٣٢٦تقريب التهذيب البن حجر ص   )٨(
 .٢/١١٢٧هدي الساري مقدمة فتح الباري   )٩(
 .٣/١٢٣الضعفاء للعقييل   )١٠(
 .٣٢٧تقريب التهذيب البن حجر ص   )١١(
 .١٠٢حتت حديث رقم   )١٢(
 .١/٤١ النهاية يف غريب احلديث واألثر البن األثري  )١٣(
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 : ما نصه)١( أعثر إال عىل قول احلافظ ابن حجر يف اإلصابةمل: قال الباحث
 ،)٣( عـن أيب معـرش،)٢(بن شاهني من طريق أيب احلسن املـدائنياعمري بن أفىض األسلمي ذكره "

قـدم عمـري  ": وحممد بن كعب القرظي وعن سعيد املقربي عن أيب هريـرة قـالوا،عن يزيد بن رومان
 فـذكر "..بن أفىص األسلمي يف عصابة من بني اسـلم فقـالوا يـا رسـول اهللا إنـا مـن العـرب يف أرومـة

  "احلديث
  :تخريج الحديث

 .)٤(مل يعثر الباحث عليه إال عند ابن شاهني يف الصحابة
  :دراسة رجال اإلسناد

 . اإلسناد ثقات غري أيب معرش املدين فهو ضعيفرجال-
  :الحكم على الحديث

 .إسناده ضعيف، لضعف أيب معرش ومل يوجد له متابع
*****  ***** 

  :قال ابن األثري رمحه اهللا
ُ، بكرس اهلمزة وفتح الراء اخلفيفة، وهو موضع مـن ديـار جـذام أقطعـه "مَِرإ"وفيه ذكر ) س("

َبني جعال وسلمرسول اهللاّ صىل اهللاّ عليه   .)٥("َبن ربيعة ِ
   )١٤٨( الحديث رقم 

 :)٦(قال اإلمام احلازمي رمحه اهللا
َّأخربنا أبو جعفـر أمحـد بـن حممـد بـن عبـد العزيـز يف كتابـه َ ُ ُ ُ ِ أنبأنـا احلـسن بـن عبـد الـرمحن بـن ،َ ِ ِ ْ ُ َُ

َاحلسن ُ أنبأنا أبو احلسن ،)٧(َ َّ أنبأنا حممد بن إبـراهيم الـدئ،)٨(ِبن فراساَ َ ُ أنبأنـا أبـو يـونس املـديني،ييلُ َ)٩(، 
                                                                                       

 وفيـه ألفـاظ غريبـة رشحهـا أبـو ":وقال ابن حجـر بعـدها، ٤/٧١١اإلصابة يف متييز الصحابة البن حجر   )١(
 ."- أي املديني-موسى

 .وهو أبو احلسن عيل بن حفص املدائني  )٢(
 نجيح بن عبد الرمحن السندى أبو معرش املدنى موىل بنى هاشم  )٣(
 .٤/٧١١بن حجر كام يف اإلصابة يف متييز الصحابة ال  )٤(
 .١/٤١النهاية يف غريب احلديث البن األثري   )٥(
 .٧ / ١نة للحازميمكاألماكن أو ما اتفق لفظه وافرتق مسامه من األ  )٦(
 .وهو الشافعي املكي احلناط  )٧(
 .هو أبو احلسن أمحد بن إبراهيم بن فراس املكي مفتي مكة ومسند احلجاز  )٨(
 .هو حممد بن أمحد بن يزيد  )٩(
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َّأنبأنا عتيق بن يعقوب، حدثني عبد امللك بن أيب بكر بـن حممـد بـن عمـرو بـن حـزم َ ُ ْ عـن أبيـه،ُ  عـن ،ِ
ِّجده ِوكتـب النبـي صـىل اهللا عليـه وسـلم لبنـي جعـال ابـن ربيعـة بـن زيـد :  عن عمرو بن حزم قال،َ َّ

ُّأن هلم إرم، ال حيل": ُاجلذاميني ُ َ َ َ ْ َُ ُها أحد عليهم يغلـبهم عليهـا، وال حيـاقهم فمـن حـاقهم فـال حـق لـه، َّ َ ْ َ َ َُ َّ ُّ َ ََّ َ َْ ُ ْ ْ ْ َ ْ ُْ ُ ُُ ِ ِ ٌ
َوحقهم حق ُ َوكتب خالد بن سعيد .َّ ُ ٌ". 

  :تخريج الحديث
وهذا الكتاب ذكـره ابـن طولـون مل أعثر عليه إال عند احلازمي يف كتاب األماكن، : قال الباحث

ّبسم اهللا الرمحن الرحيم، هذا كتاب مـن حممـد النبـي، لبنـي  ":ج فقال بدون سند وال ختري)١(الدمشقي ّ ٌ
ّ بن ربيعة بن زيد اجلذاميني أن هلم إرما ال حيلها أحد عليهم لغلبهم عليها، وال حيـاقهم فيهـا، )٢(ِجفال َّ ِ ٌ ً ْ ِّ ّ ُ

ّفمن حاقهم فال حق له، وحقهم حق ّ  ." وكتب األرقم"ّ
  :دراسة رجال اإلسناد

 .كلهم ثقات رجال اإلسناد -
  :الحكم على الحديث

 *****  .                                 *****إسناده صحيح
 :قال ابن األثري رمحه اهللا

َأرن(" َ( 
َأرن أو أعجل ما أهنر الدم"يف حديث الذبيحة ) س( َ ْ ْ ْ")٣(. 

  ) *( الحديث رقم 
 *****  .                                   *****)٤(سبق خترجيه

 :ال ابن األثري رمحه اهللاق
 )أرنب("

ْيف حديث اخلدري  َفلقـد رأيـت عـىل أنـف رسـول اهللاّ صـىل اهللاّ عليـه وسـلم وأرنبتـه أثـر املـاء "ُ َ ِ َ َ ْ
َ األرنبة"والطني َ  .)١("َطرف األنف: ْ

                                                                                       
ّيف كتابـه إعـالم الــسائلني عـن كتـب ســيد املرسـلني صـىل اهللا عليــه وسـلم ص   )١( ً، وذكـره أيــضا ١٤٩-١٤٨ّ

 . بدون إسناد١/١٥٥احلموي يف معجم البلدان 
 ومعجـم ١/٤١بالفـاء، واملوجـود يف النهايـة البـن األثـري ) جفـال( كذا يف املطبوع من كتاب ابـن طولـون   )٢(

 .بالعني) جعال  ( ١/١٥٥البلدان للحموي 
 .١/٤١النهاية يف غريب احلديث واألثر البن األثري   )٣(
 .١حتت حديث رقم   )٤(
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   )١٤٩( الحديث رقم 
 : رمحه اهللا)٢(قال اإلمام البخاري
ُ حـدثنا سـفيان،)٣(حدثنا عبد الـرمحن َْ ٍبـن جـريجا عـن،  )٤(ُ ْ ِ عـن سـليامن األحـول خـال ،َُ َِ َ ْ َْ ْ َ ََ بـن أيب اُ

ٍنجيح ِ َ عن أيب سلمة،َ ََ ٍ عن أيب سعيد،)٥(َ ِ ُ قال سفيان،َ َْ ٍ وحدثنا حممد بن عمرو:ُ ْ َ َ َ َّ َ َ عـن أيب سـلمة،َ ََ  عـن أيب ،َ
ٍسعيد ِ ُّ وأظن: قال،َ َُ َّ أن )٦(َ َبن أيب لبيد حدثنا عن أيب سلمةاَ َ ََ َ ٍ ٍ عن أيب سعيد،ِ ِ َ اعتَكفنـا ": ريض اهللا عنه قالَ ْ َ ْ

َ صىل اهللا عليه وسلم العرش األوسطهللاِمع رسول ا ْ َْ ْ ََ َ َ فلـام كـان صـبيحة عـرشين،ْ َ َِ ِْ ِ َ نقلنـا متاعنـا،َ ََ َ ََ ْ َ فأتانـا ،َ َ َ َ
ِمن كان اعتكف فلريجع إىل معتكفـه ":قال صىل اهللا عليه وسلم هللاِرسول ا ِ َ َ ََ َْ ْ ُْ َِ ْ ْ ِّ فـإين رأيـت هـذه ال،َ ِ َليلـة َ َ َّْ

ٍورأيتني أسجد يف ماء وطني ِ ٍ َِ ُ ََ ْ ْ َُ َُ ِ فلام رجع إىل معتَكفه"َ ِ َ ْ َ َُ ِ وهاجت،َ َ ُ الـسامءََ َ َ فمطرنـا،َّ ْ ُِ ِّ فوالـذي بعثـه بـاحلق ،َ َ ْ َ َّ َِ ُ َ َ َِ
ِلقد هاجت السامء من آخر ذلك اليوم ْ َ َْ ِ ِ ُ َ َّ ْ َ وكان املسجد عريشا فلقـد رأيـت عـىل أنفـه وأرن،َ ْ ْ ُْ َْ ََ ِ ِ َ َ َ ًَْ ِ َ ِبتـه أثـر املـاء ِ َْ ََ َ ِ ِ َ

ِوالطني ِّ َ."  
  :تخريج الحديث
 من طريق هشام بـن حـسان، عـن حييـى بـن أيب كثـري وأبـو املغـرية واألوزاعـي )٧(أخرجه مسلم

 .ثالثتهم عن أيب سلمة بنحوه
ّ مـن طريـق عبـد العزيـز الـدراوردي)١( من طريق اإلمام مالـك، ومـسلم)٨(وأخرجه البخاري َ ّ)٢( 

ّوعامرة بن غزية َ عن يزيد بن عبد اهللا بن اهلاد، عن حممـد بـن ) مالك وعبد العزيز وعامرة( ،  ثالثتهم ُ
 .ّإبراهيم بن احلارث التيمي، عن أيب سلمة بن عبد الرمحن به بنحوه

                                                             
 .١/٤١النهاية يف غريب احلديث واألثر البن األثري   )١(
 .١٩٣٥ من خرج من اعتكافه عند الصبح رقم ١٣صحيح البخاري ك االعتكاف باب   )٢(
 .هو ابن برش  )٣(
 .هو ابن عيينة  )٤(
 .الرمحن بن عوفهو ابن عبد   )٥(
 واحلاصل أن لسفيان فيه ثالثة أشياخ حـدثوه بـه عـن ":القائل هو سفيان بن عيينة، وقال احلافظ ابن حجر  )٦(

 حدثنا حممد بن عمرو عـن أيب سـلمة وابـن أيب لبيـد عـن أيب ":أيب سلمة، وقد أخرجه أمحد عن سفيان قال
 .٥/٤٩٤فتح الباري له . "أظن" و: ومل يقل"سلمة سمعت أبا سعيد

ّ فضل ليلة القدر واحلث عىل طلبهـا وبيـان حملهـا وأرجـى أوقـات طلبهـا ٤٠صحيح مسلم ك الصيام باب   )٧(
 .١١٦٧رقم 

 االعتكـاف يف العـرش األواخـر، واالعتكـاف يف املـساجد كلهـا رقـم ١صحيح البخاري ك االعتكاف باب   )٨(
٢٠٢٧. 



 - ٤٥٠ -

  :دراسة رجال اإلسناد
ّو هو ابن علقمة بن وقاص الليثي، أبو عبد اهللا وقيل أبو احلسن املـدين ، ت :  حممد بن عمرو-
 . هـ١٤٥

، وذكـره ابـن حبـان "ليس به بأس":)٦( وقال مرة)٥( ، والنسائي)٤(ابن معنيو  ،)٣( ابن املدينيوثقه
 .)٨(" كان خيطئ": وزاد)٧(يف الثقات

 .مل يكن به بأس : قال ابن املبارك : )٩(و قال احلاكم
 .كان كثري احلديث ، يستضعف  : )١٠(وقال ابن سعد
 .ب حديثه ، و هو شيخ صالح احلديث ، يكت: )١١(وقال أبو حاتم

 .هو وسط ، و إىل الضعف ما هو : )١٢(و قال يعقوب بن شيبة
                                                             

ّ عىل طلبهـا وبيـان حملهـا وأرجـى أوقـات طلبهـا  فضل ليلة القدر واحلث٤٠صحيح مسلم ك الصيام باب   )١(
 .١١٦٧رقم 

ّالدراوردي  )٢( َِ ْ َ  هـذه النـسبة ،خـرىخرى وكـرس الـدال األبفتح الدال املهملة والراء والواو وسكون الراء األ: ّ
 مدينة بفارس، وكان مـوىل -كان أبوه من دارابجرد .... يب حممد عبد العزيز بن حممد بن عبيد الدراورديأل

 .٢/٤٦٧األنساب للسمعاين . َيِدْرَاوَرَّالد: نة، فاستثقلوا أن يقولوا داربجردي فقالواجلهي
 .٩٤ رقم  ٩٤سؤاالت ابن أيب شيبة البن املديني ص   )٣(
 .٩/٣٧٦هتذيب التهذيب   )٤(
 .٢٦/٢١٧هتذيب الكامل للمزي   )٥(
 .٢٦/٢١٧هتذيب الكامل للمزي   )٦(
 .٧/٣٧٧الثقات البن حبان   )٧(
 أو "ً خيطـئ كثـريا": يف الثقـاتّ للـراويِهِرْكـِ ابن حبـان بعـد ذقول أن ٤١ّبني الباحث حتت حديث رقم قد   )٨(

 فإن ظاهره يوحي باجلرح، واألمر عىل خـالف ذلـك، فـال بـد مـن التنبيـه عـىل أن ذكـر ابـن حبـان "خيطئ"
ق مـن ذكـره للـراوي يف  هـو أقـوى يف التوثيـ"ً خيطـئ كثـريا" أو " خيطـئ"ُللرواي يف ثقاته ثـم يردفـه بقولـه

ٍالثقات مهال دون تنصيص عىل يشء من منزلته يف العدالة، ألن قول ابن حبان عـن الـراوي ً ّ يـدل "خيطـئ":ُ
ْعىل أنه سرب حديثه وتتبع مروياته فوجده ربام أخطأ، ومع ما ثبت البن حبان من خطئه، فلم حيل ذلك دون  ُ

 يتجـاوز بـه الثقـة بروايتـه إىل أن يكـون مـن املجـروحني، ّذكره يف الثقات عنده، وهذا يدل عـىل أن خطـأه مل
 .ولذلك مل يذكره يف املجروحني وذكره يف الثقات

 .٩/٣٧٦هتذيب التهذيب   )٩(
 .٢٨٣ رقم ٣٦٣ البن سعد ص - القسم املتمم لتابعي أهل املدينة ومن بعدهم–الطبقات الكربى   )١٠(
 .٨/٣٠اجلرح والتعديل البن أيب حاتم   )١١(
 .٩/٣٧٦ب التهذيب البن حجر هتذي  )١٢(



 

 - ٤٥١ -

 .صدوق له أوهام: )٢(صدوق، وقال ابن حجر: )١(وقال الذهبي
؟ حممد بن عمـرو كيـف هـو : - يعني ابن سعيد القطان– ليحيى قلت : )٣( بن املدينيقال عيلو

حدثنا أشـياخنا : ليس هو ممن تريد، و كان يقول: ال بل أشدد، قال: تريد العفو أو تشدد ؟ قلت: قال
: ا عن حممد بـن عمـرو فقـالو سألت مالًك: حييى قال، عبد الرمحن بن حاطب أبو سلمة ، و حييى بن

 .ا مما قلت لكًفيه نحو
ــى بــن ســعيد: )٤(ٍوقــال ابــن املــديني يف موضــع آخــر  يــضعفه بعــض - أي القطــان-وكــان حيي

 .الضعف
مـا زال النـاس  :، فقـالئل حييى بن معني عن حممد بـن عمـروس: )٥(يثمة خال أبو بكر بن أيبقو

ء مـن رأيـه ثـم  سـلمة بالـيشكـان حيـدث مـرة عـن أيب: ة ذلـك؟ قـال ّ قيل له ، و ما عل،يتقون حديثه
 . سلمة  عن أبى هريرة حيدث به مرة أخرى عن أيب

 الثقـات كـل واحـد له حديث صالح ، و قد حدث عنـه مجاعـة مـن : )٦(يبن عداقال أبو أمحد و
 ، " املوطـأ "منهم ينفرد عنه بنسخة ، و يغرب بعضهم عىل بعض ، و يروى عنه مالك غري حديث ىف

 .و أرجو أنه ال بأس به 
َ تكلـم فيـه بعـضهم مـن قبـل ":)٧(هـو صـدوق ربـام وهـم ، وكـام قـال ابـن حجـر: قال الباحـث ِ ّ

، وحديثـه يف مرتبـة احلـسن، وإذا ٌ وحممـد صـدوق يف حفظـه يشء":)٨(ٍ،  وقال يف موضع آخـر"حفظه
ُتوبع بمعترب قبل، وقد يتوقف يف االحتجاج به إذا انفرد بام مل يتابع عليـه وخيـالف فيـه فيكـون حديثـه  ُ ِ ُ ٍ

ًشاذا، لكن ال ينحط إىل الضعف فضال عن الوضع ّ  ". 
فـر األئمـة ّ، وهو ثقة، وذكره العالئي مـن املرتبـة الثانيـة التـي اغت)٩(سبقت ترمجته:  ابن جريج-

 .تدليسه، وهو مل ينفرد كام سبق يف التخريج
                                                                                       

ّذكر من تكلم فيه وهو موثق للذهبي ص   )١( ُ ْ١٦٥. 
 .٤٥٥تقريب التهذيب البن حجر ص   )٢(
 .٢٦/٢١٥، هتذيب الكامل للمزي ٨/٣٠اجلرح والتعديل البن أيب حاتم   )٣(
 ٩٤ رقم  ٩٤سؤاالت ابن أيب شيبة البن املديني ص   )٤(
 .٨/٣٠اجلرح والتعديل البن أيب حاتم   )٥(
 .٦/٢٢٥الكامل يف ضعفاء الرجال البن عدي   )٦(
 .٢/١١٨٢هدي الساري مقدمة فتح الباري   )٧(
 .١/٥٤٤ّنقله عنه املال عىل القاري يف مرقاة املفاتيح   )٨(
 .٣حتت حديث رقم   )٩(
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*****  ***** 
 :قال ابن األثري رمحه اهللا

َوأرنبتهكان يسجد عىل جبهته "ومنه حديث وائل ) س(" ْ")١(. 
  ) ١٥٠( الحديث رقم 

ّقال حممد بن سليامن األسدي املعروف بـ َ لوين"َ  : رمحه اهللا)٢("ُ
 ّيِبـَّ النُتْيـَأَر ":ّ عبد اجلبـار بـن وائـل، عـن أبيـه قـالّحدثنا حفص بن غياث، عن حجاج، عن

 ."ِِهتَبَنْرَأَ وِِهتَهْبَ جَىلَ عُدُجْسَ يَمَّلَسَ وِهْيَلَ ع اهللاَُّىلَص
  :تخريج الحديث

 أيب معاويـة الـرضير )٤(، ومـن طريـق من طريق عبـد القـدوس بـن خنـيس)٣(أخرجه اإلمام أمحد
 ."أرنبته" بدل "أنفه"عن احلجاج به ، وفيه  )عبد القدوس وأبو معاوية( كالمها 

 من طريق حفص بن غياث عن األعمش عن عبد اجلبار بن وائل به، وفيـه )٥(وأخرجه الطرباين
 ."أرنبته" بدل "أنفه"

  :دراسة رجال اإلسناد
 .، وهو أحد الصحابة الكرام)٦( سبقت ترمجته،جرُوائل بن حوهو : أبوه -
، وهـو ثقـة، إال أنـه مل يـسمع مـن أبيـه فهـو عنـه منقطـع )٧(رمجتهسبقت ت:  عبد اجلبار بن وائل-
 .اإلسناد
صدوق خيطـئ و مـشهور بالتـدليس وبخاصـة عـن  ، وهو )٨(سبقت ترمجته:  حجاج بن أرطأة-
 .، ولكنه مل ينفرد، فقد تابعه األعمش كام عند الطرباين الضعفاء
 .ختالط إليه، وتدليسه مغتفر، وهو ثقة ال يصح نسبة اال)٩(سبقت ترمجته:  حفص بن غياث-

                                                                                       
 .١/٤٢النهاية يف غريب احلديث واألثر البن األثري   )١(
 .١١٦ رقم ١٢٦ُجزء فيه من حديث لوين ص   )٢(
 .٤/٣١٥مسند أمحد   )٣(
 .٤/٣١٧مسند أمحد   )٤(
 .٢٢/٢٩املعجم الكبري للطرباين   )٥(
 .٢٩حتت حديث رقم   )٦(
 .٢٩حتت حديث رقم   )٧(
 .٦٧حتت حديث رقم   )٨(
 .٣٢حتت حديث رقم   )٩(
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  :الحكم على الحديث
 :إسناده ضعيف وفيه علل

 . االنقطاع بني عبد اجلبار بن وائل وبني أبيه وائل بن حجر-
 . تدليس حجاج بن أرطأة، وقد عنعن يف هذه الرواية-

  .)١(ولكن للحديث شواهد منها احلديث السابق خترجيه
ٍ بن طاوس عن أبيه عن هللاِ عبد ا من طريق )٣( ومسلم)٢(وله شاهد آخر عند البخاري ُ ٍبن عبـاس اَ َّ َ

ِأمرت أن أسـجد عـىل سـبعة أعظـم عـىل اجلبهـة ":ريض اهللا عنهام قال قال النبي صىل اهللا عليه وسلم ِ َِ ْ ْ َ ْ َُْ ٍ ُ َ َ َ َُ ْ َْ ُْ
ِوأشار بيده عىل أنفه واليدين والركبتني وأطراف القدمني وال  ِْ َ َ ْ ُّ ْ َ ََ َ ْ ََ ْ ِْ ِ ِْ َ َ ََ َ َ َ َِ ْ َنكفت الثياب والشعرَ َ ََّ ْ ََ ِّ َ ِ".  

 .وباجلملة فاحلديث صحيح
*****  ***** 

 :قال ابن األثري رمحها اهللا
 )أرت("
ِأمعكـم يشء مـن اإلرة: قـال لنـا رسـول اهللاّ صـىل اهللاّ عليـه وسـلم"يف حديث بـالل ) ـه( َ ٌَ َ ُ  أي "َ
ِالقديد َوقيل هو أن يغىل اللحم باخلل وحيمل يف األسفار. َ َِّ ْ ُ َ ْ ُ")٤(. 

   )١٥١( الحديث رقم 
 .مل أعثر عىل ختريج له: قال الباحث

*****  ***** 
 :قال ابن األثري رمحه اهللا

ًأنــه أهــدى لرســول اهللاّ صــىل اهللاّ عليــه وســلم إرة"ُومنــه حــديث بريــدة" َ  أي حلــام مطبوخــا يف "ْ
ِكرش َ")٥(. 

   )١٥٢( الحديث رقم 
 *****  . *****ٍمل أعثر عىل ختريج له: قال الباحث

                                                                                       
 .١٤٩حتت حديث رقم   )١(
 .٨١٢ السجود عىل األنف رقم ١٣٤صحيح البخاري ك اآلذان باب   )٢(
ّ أعضاء الـسجود والنهـي عـن كـف الـشعر والثـوب وعقـص الـرأس يف ٤٤ ك الصالة باب صحيح مسلم  )٣(

 .٤٩٠الصالة رقم 
 .١/٤٢النهاية يف غريب احلديث واألثر البن األثري   )٤(
 .١/٤٢النهاية يف غريب احلديث واألثر البن األثري   )٥(
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 :قال ابن األثري رمحه اهللا

ِ ثـم صـن،ٌلرسول اهللاّ صـىل اهللاّ عليـه وسـلم شـاة ُذبح"ويف احلديث " ِعت يف اإلرةُ ُ اإلرة حفـرة "َ ِ
ِ هـي احلفـرة التـي حوهلـا األثـايف:وقيـل. توقد فيها النار ُيقـال وأرت إرة. َ ُوقيـل اإلرة النـار نفـسها. ْ َ ِ .

ٍوأصل اإلرة إرى بوزن علم، واهلاء ع ْ ِ ْ ِ  ."وض من الياءِ
   )١٥٣( الحديث رقم 

 :)١(قال ابن سعد رمحه اهللا
 قال حدثني قائد موىل عبد اهللا بن عيل بن أيب رافع عن عبد اهللا بن سـعد ،أخربنا حممد بن عمر"

ملا كان رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم بالعرج وأنـا معـه دليـل حتـى سـلكنا يف ركوبـة  ":عن أبيه قال
 وكنـا ذبحنـا بـاألمس شـاة ،وتغدينا هبا بقية من سفرتنا... " وفيه"....صقت هبافسلكت يف اجلبال فل

 . وذكر احلديث"..فجعلناها إرة
  :تخريج الحديث

 .مل أجد هذا اللفظ إال عند ابن سعد يف الطبقات
  :دراسة رجال اإلسناد

 .  مرتوك احلديث- وهو الواقدي- رجال اإلسناد ثقات غري حممد بن عمر -
  :الحديثالحكم على 

 .ًإسناده ضعيف جدا، والعلة فيه هو حممد بن عمر الواقدي مرتوك احلديث
*****  ***** 

 :قال ابن األثري رمحه اهللا
َ ووضعناها يف اإلرةًذبحنا شاة"بن حارثة  ومنه حديث زيد) س( ْ حتى إذا نـضجت جعلناهـا ،ِ َ ِ َ
 .)٢("ُيف سفرتنا

   )١٥٤( الحديث رقم 
 :ه اهللا رمح)٣(قال اإلمام احلريب

َحدثنا حممود بن غيالن  ْ ُ ُ ََ ُ ْ َ َ َحدثنا أبو أسامة، َّ َ َ ُ َُ ََ ٍعن حممد بن عمرو،  )١(َّ ْ ََّ َ ُ َِ ِ َ عن أبى سلمة، ْ ََ ِ َ ْ ِ وحييـى بـن )٢(َ َ َْ َ
ِعبد الرمحن َ ْ ََّ ِ ٍ عن أسامة بن زيد ،ْ ْ َْ َِ َ َ َ َ عن زيد بن حارثة،ُ َ ِ َ ْ ِْ ِ َ ِذبحنـا شـاة وصـنعناها ىف ا" :  قالَ َ ْ َ َ ْ ََ َ ًَ َ ِإلرةَ َ َ حتـى إذا ،ِ ِ َّ َ

                                                                                       
 .٣١٢ / ٤البن سعد الطبقات الكربى   )١(
 .١/٤٢بن األثري النهاية يف غريب احلديث ال  )٢(
 .٢/٧٥١غريب احلديث للحريب   )٣(
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َنضجت استخرجناها فجعلناها ىف سفرتنا َ َ َ ْ ََ ُ َ ْْ َِ َ َ َ َ َ َْ ِ ِ ِ فاقبل رسـول اهللاّ صـىل اهللاّ عليـه،َ ْ ُ ََ َّ َ ْ ََ َ َُ ُ فلقيـه زيـد بـن ّ وسـلم، َ ُُ َْ ِ َ َ
َعمرو فقدمنا إليه السفرة ُّ ْ ْ ْْ َِ َ َِ َّ ٍ َ فقال،َ َ ِإ ِنى ال آكل مما ذبح لغري اهللا: َ ْ َ َِّ َِ ِ ُ َُّ ُ َ ِ "  

  :خريج الحديثت
 ، و )٥( من طريق خالد بـن عبـد اهللا الطحـان، و أبـو يعـىل)٤( ، و ابن أيب عاصم)٣(أخرجه النسائي

 من طريق أيب أسامة محاد بن أسامة ،  عن حممد بـن عمـرو بـه بمثلـه وفيـه قـصة )٧( واحلاكم)٦(الطرباين
 ."يف التنور":حلاكم ، ولفظ ا"يف اإلرة " لفظ وال أيب يعىلليس يف رواية النسائيطويلة، 

  :دراسة رجال اإلسناد
 .، وهو صدوق ربام وهم، ومثله حسن احلديث)٨(سبقت ترمجته:  حممد بن عمرو-
 . باقي رجال اإلسناد ثقات-

  :الحكم على الحديث
صحيح عـىل رشط مـسلم ":إسناده حسن من أجل حممد بن عمرو ، وقد صححه احلاكم وقال

 . )٩("ومل خيرجاه
*****  ***** 

 :ال ابن األثري رمحه اهللاق
 )أرا("
َأنه دعا المرأة كانت تفرك"فيه ) ـه( ْ َاللهـم أر بيـنهام:  زوجها، فقال)١٠(َ ُ َ ْ َِّ َّ أي ألـف وأثبـت الـود "ّ ْ ّ

ًالدابة تأري الدبة إذا انضمت إليها وألفت معها معلفا واحـدا: بينهام، من قوهلم َ َ َ ُْ َ َّْ ِ َّ َوآريتهـا أنـا. َ َُ  ورواه ،ْ
                                                             

 .هو محاد بن أسامة  )١(
 .هو ابن عبد الرمحن بن عوف  )٢(
 .٥/٥٥السنن الكربى للنسائي   )٣(
 .٢٥٧ رقم ١/١٩٩اآلحاد واملثاين البن أيب عاصم   )٤(
 .١٣/١٧٤مسند أيب يعىل   )٥(
 .٥/٨٦املعجم الكبري للطرباين   )٦(
 .٣/٢٣٩مستدرك احلاكم   )٧(
 .١٤٩حتت حديث رقم   )٨(
 .٣/٢٣٩مستدرك احلاكم   )٩(
 : يقـال، أصـله يف النـساء، بفتح الياء والـراء وقـد تـضم الـراء،ك مؤمن مؤمنةَرْفَ ال ي": قال القايض عياض  )١٠(

 يف  واسـتعامله، إذا أبغضته.... وفتحها وضمها يف املستقبل،كه بكرس الراء يف املايضِ املرأة زوجها تفرِتَكَرَف
 .١٥١ / ٢مشارق األنوارله  . "الرجال قليل
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َاللهم أر كل واحد منهام صاحبه":ري ابن األنبا َّ ِ أي احبس كـل واحـد مـنهام عـىل صـاحبه حتـى ال "ِّّ ْ
ًينرصف قلبه إىل غريه، ومن قوهلم تأريت يف املكان إذا احتبست فيه، وبـه سـميت اآلخيـة آريـا ألهنـا  ّ َّ َ ْ ْ ُِ ِ َ ُْ ََّ َ َ

ِمتنع الدواب عن االنفالت ْ ًوسمي املعلف أريا جمازا، والصوا. َّّ َ َّ ِّاللهـم أر ":ب يف هذه الرواية أن يقـالِْ ّ
ِت الروايـة بحــذف عـىل فيكــون كقـوهلم تعلقــت بفــالن، ّ فــإن صــح"َّكـل واحــد مـنهام عــىل صـاحبه ُ ْ َّ َ َ

ُوتعلقت فالنا ْ َّ َ َ")١(. 
   )١٥٥( الحديث رقم 
 : رمحه اهللا)٢(قال اإلمام احلريب

ُحدثنا إسحاق بن إسامعيل حدثنا سفيان ْ َ َُ َ ُ َ َُ ْ َْ ََّ َِّ ِ ِ ِ عـن ابـن املنَكـدر)٣(ِ ِ ْ ُ ِ ِ َّجـاء رجـل إىل النبـى صـىل اهللاّ  : )٤(َ ََ ُ ََّ َ َِ َّ ِ ٌ
ِعليه  ْ َ َيشُكو امرأته فأخذ برؤوسهام قال ّوسلم َ َ َ ََ ْ َ ِْ ِ ِ َ َ ُ ََ َ َم أر بينهامُللها": ْ ُ َ ْ ِّ ََّ َ"  

  :تخريج الحديث
 .مل أجده  هبذا اللفظ إال عند احلريب

  :دراسة رجال اإلسناد
: )٥(قال ابـن حجـر هــ،٢٥٨الء، أبـو يعقـوب األيـيل، ت هـو ابـن العـ: ل إسحاق بن إسـامعي-
 .هو صدوق: قال الباحث، صدوق
 . باقي رجال اإلسناد ثقات-

  :الحكم على الحديث
 .إسناده ضعيف ألنه مرسل، ورواية ابن املنكدر عن النبي صىل اهللا عليه وسلم مرسلة

ِأدن "وللحديث طريق آخرى ، لكـن قـال فيهـا ْ  – )٦(، أخرجهـا أبـو يعـيل املوصـيل"ّأر": بـدل "َ
 ذكـر أيب ومـا أراين -  عـن عبيـد اهللا بـن معـاذ قـال- )٨( وأبو نعيم األصـبهاين)٧(ومن طريقه ابن عدي

 :  عن يوسف بن حممد بن املنكدر عن أبيه عن جابر ريض اهللا عنه قال-سمعته منه

                                                                                       
 .١/٤٢النهاية يف غريب احلديث واألثر البن األثري   )١(
 .٢/٧٨٥غريب احلديث للحريب   )٢(
 .هو ابن عيينة  )٣(
 .هو حممد بن املنكدر  )٤(
 .١٠٠تقريب التهذيب البن حجر ص   )٥(
 .٣/٣٩٢مسند أيب يعىل   )٦(
 .٧/١٥٦بن عدي الكامل يف ضعفاء الرجال ال  )٧(
 ."ّ أر" بدل "اللهم أدم":، وفيه قوله ١/١٦١دالئل النبوة أليب نعيم   )٨(
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َبينام نحن مع رسول اهللاِ صىل اهللا عليه " َ َّ َ َ ُ ْ ْ َِ ُ َ َ ََ َوسلم يف السوق إذا امرأة قد أخـذت بعنـان دابتـه وهـو َ َ َّ َ َُ ِ ِ ِ َ ِ ْ َ َ َ ََّ َ َْ ٌ َ ْ ُّ َِ ِ ِ
ْعىل محار ، فقالت  َ ََ َ َ ٍ ِ َيا رسول اهللاِ ، إن زوجي ال يقربني ، ففرق بيني وبينـه ، قـال : َ َ ْ َ َ ْ َ َّ َِ ِ ِ ِْ َ َ ْ َ ُ َ ْ َِّ َ ُ َِ َ َومـن زوجهـا؟ ":ِ ُ ْ ْ ََ َ" 

َفدعاه النبي صىل اهللا علي ََ ََّ َ ُُّ ِ َّ َه وسلم ، فقال َ َ َ َّ َلك وهلا ، جاءت تشكو منك جفاء ، تشكو منك أنـك  َ ما":َ َ َ ََّ ُ ْ ُ َْ ْ َ ْ َ ِْ ًِ ََ َ َ َََ َ
َال تقرهبا ُ َ ْ َ َ قال "َ ْيا رسول اهللاِ ، والذي أكرمك ، إن عهدي هبا هلـذه الليلـة ، فبَكـت املـرأة ، وقالـت : َ ََ َ َْ َ َ َ َّ َّ َّ ََ َ ْ ْ َ َُ َ َْ َ َ َ ُ َِ ِ ِ ِ َِ َ ِ ِ َ ْ :
ِّكذب ، فر َ ََ َّق بيني وبينه ، فإنه من أبغض خلق اهللاِ إيل ، فتبسم رسـول اهللاِ صـىل اهللا عليـه وسـلم ، ثـم َ َ ُ َ َ َّ َُّ َّ َ ُ َ ْ َ َْ َّ ََ َ ْ ْ ُ ْ َ َ ْ ََ َِّ ِِ َ ِ َ َ ِ ِ ِ ِ

َأخذ برأسه ورأسها ، فجمع بينهام ، وقال  َ َ ََ ُ ْ َ َ َ َ ََ َ َ ََ ِ ِ ِْ ْ َِ ِم أدنُللها ":َ ْ َ ِكل واحد منهام من صـاحبه )١(َّ ِ ِ ِ ٍ ِِ َ ْ ََ ُ ْ ٌ ، قـال جـابر "َُّ ِ َ َ َ :
َفلبثا ما شاء ا ََ َ َ ُ أن نلبث ، ثم مر رسول اهللاِ صىل اهللا عليه وسـلم بالـسوق ، فـإذا نحـن بـامرأة حتمـل هللاَُِ َ َ َّ َ ُ ُ َ ْ ِْ ٍْ ََ َ ََ ْ ُّ َ ُ َ َّ َ َِّ ُِ ْ َ ََ َِ ِ َّ

َأدما فلام رأته طرحت األدم ، وأقبلت إىل النبي صىل اهللا عل َ ْ َ َ ََ َّْ ََ َ َ َ َ ُ َِّ َ َ َ َّ ًِ َّ ِ َ َ ََ ِ ْيه وسلم ، فقالت ْ َ َ َ َّ ِيا رسول اهللاِ ، والـذي : َ َّ ََ َُ َ
َبعثك باحلق ما خلق ا َِّ ْ ََ َ َ ِ َ َ َ من يشء أحب إيل منه إال أنتهللاَُ ْ َ ََّ ِ ُِ َّ َ ْْ َِ َِّ َ ٍ"  

 :وإسنادها ضعيف ، والعلة فيها
 .ّ االنقطاع بني عبيد اهللا بن معاذ وأبيه، كام رصح هو بنفسه-
 .)٢( فإنه ضعيف يوسف بن حممد بن املنكدر،-

 .هو حديث منكر: )٣(وقد حكم أبو حاتم الرازي عىل هذه الطريق بالضعف فقال
 .وباجلملة فاحلديث بكال الطريقني حسن لغريه: قال الباحث

 
*****  ***** 

 
 

 :قال ابن األثري رمحه اهللا
ِأنه أهدي له أروى وهو حمرم فردها"ويف احلديث ) ـه(" َ ُ َ ْ ِ َ األروى مجع كثرة ل"ُ َألرويـة، وجتمـع ْ ْْ ُ ّ ِ ُ

ِعىل أراوي، وهي األيايل ّ ِ َ غنم اجلبل:وقيل. َ َ َ")٤(. 
   )١٥٦( الحديث رقم 

                                                                                       
 وكـذا هـو يف املطالـب العاليـة البـن حجـر "ِّ أر" بدل "أدن"هكذا وقع يف املطبوع من مسند أيب يعىل بلفظ   )١(

 بـنفس "ّأر ":قـال بنفس سند ومتن أيب يعىل ولكن ٦/٥١٢ ، لكن وقع يف العلل البن أيب حاتم١٥/٥٤٤
 .رواية احلريب يف غريب احلديث له

 .٦١١تقريب التهذيب البن حجر ص   )٢(
 .٢٧١١ رقم ٦/٥١٣العلل البن أيب حاتم   )٣(
 .١/٤٣النهاية يف غريب احلديث واألثر البن األثري   )٤(
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 وعـزاه البـن جريـر )١(مل أعثر عليه هبذا اللفظ إال عند التقي اهلندي يف كنز العـامل: قال الباحث
وهو حمرم فرده أن رجال أهدى إىل النبي صىل اهللا عليه وسلم فحذ أروية : عن طاوس":الطربي وفيه

 ومل أقف عـىل إسـناده، "إنام رددته من أجل أنى حمرم: عليه فظن الرجل إنام رده ملوجدته به عليه فقال 
 .وهو مرسل إلن طاوس عداده يف التابعني وروايته عن النبي صىل اهللا عليه وسلم مرسلة

ّ الصعب بن جث" واحلديث مشهور بحديث   ."امةّ
 : اهللا رمحه)٢(قال اإلمام البخاري

َ بن يوسفهللاِحدثنا عبد ا ُ ٌ أخربنا مالك،ُ ِ ٍبن شهاباعن ،  )٣(َ َ ِ عن عبيد ا،)٤(ِ ْ َ َ بن عتبة هللاِ بن عبد اهللاُِ َ ْ ُ
ٍبن مسعود ُ ْ ٍ بن عباسهللاِ عن عبد ا،َ َّ ِ عن الـصعب بـن جثامـة الليثـي أنـه أهـدى لرسـول ا،َ ُ َ ِّ َِ َِ َّْ َ َُ ْ َ ْ ََّّ َ َّ  صـىل اهللا هللاِِ

ًعليه وسلم محارا َ ِ وحشيا وهو باألبواءِ َ ْ  ْ ََ ْ ِ َ أو بودان،)٥(ِ َّ َ ُ فرده عليـه،)٦(ِ َّ َ ِ فلـام رأى مـا يف وجهـه قـال،َ ِ ْ َ َ َّإنـا مل  "َ ِ
ٌنرده عليك إال أنا حرم ُ ْ ُُ َ ُ ََّّ ََ َ َ." 
  :تخريج الحديث

، ومـن  من طريق سفيان بـن عيينـة)٨( مسلم من طريق شعيب بن أيب محزة، و)٧( البخاريأخرجه
شـعيب، وسـفيان، ومالـك، (، مخـستهم )٩(مالـك والليـث بـن سـعد ومعمـر بـن راشـدطريق اإلمـام 

 .به بنحوه عن الزهري ) والليث، ومعمر
  :دراسة رجال اإلسناد

َ الصعب بن جثامة- َّ َ ُ ْ هو ابن قيس الليثي، حليـف قـريش، وأمـه أخـت أيب سـفيان بـن حـرب : َّ
 خالفـة أيب بكـر الـصديق، وقيـل غـري زينـب، أحـد الـصحابة الكـرام، تـويف يف: واسمها فاختة وقيل

 . )١(ذلك
                                                                                       

 .٢٥٩ / ٥ للهنديكنز العامل   )١(
 .١٨٢٥ً   محارا وحشيا حيا مل يقبل رقم  إذا أهدى للمحرم٦صحيح البخاري ك جزاء الصيد باب   )٢(
 .هو اإلمام مالك بن أنس  )٣(
 .هو ابن شهاب الزهري  )٤(
ٌبالفتح ثم السكون وواو وألف ممدودة، وهي قرية من أعامل الفرع من املدينة بينها وبني اجلحفة مما : األبواء  )٥(

 .١/٧٩معجم البلدان للحموي . ًييل املدينة ثالثة وعرشون ميال
ٌموضع بني مكة واملدينة، وهي قرية جامعـة مـن نـواحي الفـرع، بينهـا وبـني األبـواء نحـو مـن ثامنيـة : ّودان  )٦(

 .٥/٣٦٥معجم البلدان للحموي . أميال، وهي قريبة من اجلحفة
 .٢٥٩٦ من مل يقبل اهلدية لعلة رقم ١٧صحيح البخاري ك اهلبة باب   )٧(
 .١١٩٣يد للمحرم رقم ّ حتريم الص٨باب . صحيح مسلم ك احلج  )٨(
 .١١٩٣ّ حتريم الصيد للمحرم رقم ٨باب . صحيح مسلم ك احلج  )٩(
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 . رجال اإلسناد ثقات-
  

*****  ***** 
 
 

 :قال ابن األثري رمحه اهللا
 )أرحياء("

ِذكر أرحياء"يف حديث احلوض  اسـم قريـة : ، هـي بفـتح اهلمـزة وكـرس الـراء وباحلـاء املهملـة"ِ
ًبالغور قريب  .)٢("ا من القدسَ

   )١٥٧( الحديث رقم 
  .ٍ أعثر عىل ختريج لهمل: قال الباحث

                                                             
 .٣/٤٢٦اإلصابة يف متييز الصحابة البن حجر   )١(
 .١/٤٣النهاية يف غريب احلديث واألثر البن األثري   )٢(
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  :الرابعالفصل 

  :وفيه ثالثة مباحث
  . الهمزة مع الزاي:المبحث األول
  .الهمزة مع السين: المبحث الثاني
  .الهمزة مع الشين: المبحث الثالث
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  .زايالهمزة مع ال: ولالمبحث األ
 

 :قال ابن األثري رمحه اهللا
 )أزب("

َومنه حديث بيعة) س ( ْ َهو شيطان اسمه أزب العقبة" العقبة َ َ ّ  .)١("وهو احلية"َ
   )١٥٨( الحديث رقم 
 : رمحه اهللا)٢(قال ابن إسحاق

 عـن أبيـه كعـب بـن ،)٣(اهللا بـن كعـب ديـحديثه عن أخيه عب يف  معبد بن كعب بن مالك حدثني
َ رضْنَ مَلّوَ أَانَ ك":مالك قال  َعَايَ بـّمُ ثـ،ورُرْعـَ مُنْ بـُاءََربْ الـَمّلَسَ وِهْيَلَ ع اهللاَُىلَ ص اهللاِِولُسَ رِدَ يَىلَ عَبَ

َ رصَمَّلَسَ وِهْيَلَ ع اهللاَُّىلَ ص اهللاَِولُسَا رَنْعَايَ بَّامَلَف، م ْوَقْ الُدْعَب  ٍتْوَ صـِذَفـْنَِأ بِةَبـَقَعْ الِسْأَ رْنِ مـُانَطْيَّ الشَخَ
 َالَقـَ ف:َالَ ق،ْمُكِبْرَ حَىلَوا عُعَمَتْجْ اِدَه قَعَ م)٤(اةُّصبال َم وَّمّذُم ِ يفْمُكَ لْلَ هِبِاجَبَ اجلَلْهَا أَ ي:ّطَ قُهُتْعِمَس
 اهللاَِا وَمـَ أ- اهللاِّوُدَ عـْأي-ع َمْسَتـَ أ،ْبَيْزَ أُنْا ابَذَ ه،ةَبَقَعْ الّبَزَا أَذَ ه":َمَّلَسَ وِهْيَلَ ع اهللاَُّىلَ ص اهللاُِولُسَر
  . وذكر احلديث بطوله"َبْرَ احلُلِجْعَتْسَ تَارَصَْناأل َكَ لّنَغّرَُفأل

  :تخريج الحديث
ــان)٥(أخرجــه أمحــد ــن حب ــن الفــضل، والطــرباين)٦(، و اب ــق ســلمة ب  ، )٨( ، واحلــاكم )٧( مــن طري

 .ٌ ، كالمها عن ابن إسحاق به بنحوه، ولفظ احلاكم خمترصْريَكُ من طريق يونس بن ب)٩(والبيهقي
  :دراسة رجال اإلسناد

 .دلس من الطبقة الرابعة، وهو صدوق ي)١٠(قت ترمجتهسب:  حممد بن إسحاق-

                                                                                       
 .١/٤٣النهاية يف غريب احلديث واألثر البن األثري   )١(
 .٢/٢٩٦السرية النبوية البن هشام   )٢(
 ." وكان من أعلم األنصار": ٣/٤٦٠جاء يف رواية أمحد يف املسند   )٣(
ٍأي اخلارجون من دين إىل آخر  )٤(  .٢/٣٧مشارق األنوار للقايض عياض . ٍ
 .٣/٤٦٠مسند أمحد   )٥(
 .٧٠١١ رقم ١٥/٤٧٣صحيح ابن حبان   )٦(
 .١٩/٨٧املعجم الكبري للطرباين   )٧(
 .٣/٤٤١املستدرك للحاكم   )٨(
 .٢/٤٤٤دالئل النبوة للبيهقي   )٩(
 .٣٧حتت حديث رقم   )١٠(
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 . باقي رجال اإلسناد ثقات-
  :الحكم على الحديث

ُ و قد رصح بالسامع فأمن تدليسه- ومدار اإلسناد عليه-إسناده حسن من أجل ابن إسحاق ّ.  
فقـد ومما يقوي احلديث أكثر رواية سلمة بن الفضل عن ابـن إسـحاق، فإنـه مـن أتقـن النـاس، 

بن إسحاق من سلمة بـن اثبت يف أسان ان تبلغ خرأىل إن بغداد ُدَليس من ل ":)١(فيه جرير الضبيقال 
 "الفضل

 .)٢( شعيب األرنؤوطاملحدثنيوممن حسنه من 
 

*****  ***** 
 

 :قال ابن األثري رمحه اهللا
 )أزر("
ُإن يـدركني يومـك أنـرصك نـرصا مـ: بن نوفـل قال له ورقة"يف حديث املبعث ) ـس ه( ُ ًؤزراُْ َّ "

ْيقال أزره وآزره إذا أعانه وأسعده، من األزر. ًبالغا شديدا:أي  َ ّالقوة والشدة: ََّ ّ ّ")٣(. 
   )١٥٩( الحديث رقم 

 : رمحه اهللا)٤(قال اإلمام البخاري
ٍحدثنا حييى بن بَكري ْ ُ قال حدثنا الليث،ُ ٍ عن عقيل،)٥(َّْ ْ َ ٍبن شهابا عن ،)٦(ُ َ ِ عن عروة بن الـزبري،)٧(ِ ْ َْ َُّ َُ، 

َعن عائشة أم املؤمنني أهنا قالت ْ َِ ِ ُِْ َِّ ُ َ أول ما بدئ به رسول اهللاِ صىل اهللا عليه وسلم من الـوحي الرؤيـا ":َ ْ َ ُ َّْ َُّ ِ ْ ُِ ِِ َ
ِالصاحلة يف النوم ْ ََّّ ُ َ ِ فَكان ال يرى رؤيا إال جاءت مثل فلق الصبح،ِ ْ ُّ َ َ َِ َ َ َ ْ َ َ َِ ْ َْ ُ   : وفيه"َ

  

                                                                                       
 .٤/١٦٩اجلرح والتعديل البن أيب حاتم   )١(
 .٣/٤٦٠يف تعليقه عىل مسند أمحد   )٢(
 .١/٤٤النهاية يف غريب احلديث واألثر البن األثري   )٣(
 .٣يه وسلم رقم  كيف كان بدء الوحي عىل رسول اهللا صىل اهللا عل١صحيح البخاري ك بدء الوحي باب   )٤(
 .هو الليث بن سعد  )٥(
َهو عقيل بن خالد بن عقيل  )٦( ُ. 
 .هو الزهري  )٧(
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ُ فقال له ورقة" َ َ ِبن أخيا يا :َ َ ماذا ترىَ ََ َ فأخربه رسول اهللاِ صـىل اهللا عليـه وسـلم خـرب مـا رأى؟َ َ َ َ َ ََ ُْ َ َ، 
ُفقال له ورقة َ َ ُ هذا الناموس:َ ُ َ الذي نزل اهللا عىل موسى)١(َّ ُ َ َّ ِ يا ليتني فيهـا جـذع،َ َ ْ ْ ليتنـي أكـون حيـا إذ ،)٢(ًاَ ُ َِ  َ ُْ َ ِ َ

َخيرجك قومك َُ ْ َُ ِ ْ ْ خمَوَأ " فقال رسول اهللاِ صىل اهللا عليه وسلم،ُ ْ همَّيِجِرُ ُّ مل يأت رجل قـط ، نعم: قال"؟ُ َ ٌ ُ ََ ِ ْ
َبمثل ما جئت به إال عودي ِ ِ ُِ َ ِْ ِِ ِ ًوإن يدركني يومك أنرصك نرصا مـؤزرا ،ْ ُ ْ ُ ُ َ َُّ ْ َْ ًْ َْ َْ َ َ ْ َِ ِ ْ ثـم مل ينـشب،ِ ََ ْ َّ َ ورقـة أن تـويف )٣(ُ َِّ ُ َُ ْ ُ ََ

ُوفرت الوحي َْ َ َْ ََ"  
  :تخريج الحديث
َعن عقيل بن خالد، ولليث بن سعد  من طريق ا)٤(أخرجه مسلم  من طريـق يـونس بـن )٥( مسلمُ

 .بألفاظ متقاربة عن الزهري به )ُعقيل، ويونس، ومعمر( ، ثالثتهم يزيد ومعمر بن راشد
  :دراسة رجال اإلسناد

 . رجاله كلهم ثقات-
 

*****  ***** 
 :قال ابن األثري رمحه اهللا

َ بالكربياء، وترسبل بالعزم)٧(ّة، وتردى بالعظم)٦(َّتأزر"ومثله احلديث اآلخر ) س(" َ ْ َ َ ِ")٨(. 
   )١٦٠( الحديث رقم 
 .مل أعثر عىل ختريج له: قال الباحث

 
                                                                                       

 .١/٥٩فتح الباري البن حجر . ّهو صاحب الرس: الناموس  )١(
َاجلذع  )٢( ًبفتح اجليم والذال املعجمة وهو الصغري من البهائم، كأنه متنى أن يكون عنـد ظهـور اإلسـالم شـابا : َ

 .١/٦٠ فتح الباري البن حجر .ليكون أمكن لنرصه
فـتح البـاري البـن . ّأي مل يلبث، وأصل النشوب التعلق، أي مل يتعلق بيشء من األمور حتى مات: مل ينشب  )٣(

 .١/٦٢حجر 
 .١٦٠ بدء الوحي إىل رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم رقم ٧٣صحيح مسلم ك اإليامن باب   )٤(
 .املصدر السابق  )٥(
 شبههام باآلزار والـرداء ألن املتـصف هبـام يمآلنـه ": ، ومثله الرداء، قال ابن األثري رمحه اهللامن اإلزار: تأزر  )٦(

كام يشمل الرداء اإلنسان، وألنه ال يشاركه يف إزاره وردائه أحد، فكذلك اهللا تعاىل ال ينبغي أن يرشكه فيهام 
 .١/٤٤النهاية يف غريب احلديث واألثر البن األثري . "أحد

 .املصدر السابقانظر   )٧(
 .١/٤٤النهاية يف غريب احلديث واألثر البن األثري   )٨(
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*****  ***** 
 

 :قال ابن األثري رمحه اهللا
ِما أسفل من الكعبني من اإلزار ففي النار"وفيه ) س(" َ َ َ أي ما دونه من قـدم صـاحبه يف النـار "ْ َ

ًعقوبة له، أو عىل أن هذ  .)١("ٌا الفعل معدود يف أفعال أهل النارُ
   )١٦١( الحديث رقم 

 : رمحه اهللا)٢(قال اإلمام البخاري
ُحدثنا آدم ُ حدثنا شعبة،)٣(َ َ ْ ُّ حدثنا سعيد بن أيب سعيد املقـربي،)٤(ُ ِ ُ َ َْ َْ ٍ ِ َ عـن أيب هريـرة ريض اهللا عنـه،ُِ َ َْ ُ، 

َما أسفل من الك:"عن النبي صىل اهللا عليه وسلم قال ْ َ َ ْ ِعبني من اإلزار ففي النارَ َِّ َِ َ ِ ْ ِ ْ َ ْ."  
  :تخريج الحديث

 .)٥(ّتفرد به البخاري دون مسلم
  :دراسة رجال اإلسناد

 . رجاله كلهم ثقات-
 

*****  ***** 
 
 
 

                                                                                       
 .١/٤٤النهاية يف غريب احلديث واألثر البن األثري   )١(
 .٥٧٨٧ ما أسفل من الكعبني فهو يف النار رقم ٤صحيح البخاري ك اللباس باب   )٢(
 .هو آدم بن أيب إياس اخلراساين  )٣(
 .هو شعبة بن احلجاج  )٤(
 وصـححه أبـو عوانـة هبـن ماجـاوقد أخرجه مالك وأبو داود والنسائي و ":ل احلافظ ابن حجر رمحه اهللاقا  )٥(

 ، ورجاله رجال مسلم،بن حبان كلهم من طريق العالء بن عبد الرمحن بن يعقوب عن أبيه عن أيب سعيداو
 فـرواه ، أبيـه فيـه وقـع عـىل العـالء وعـىلٍ الختالف- أي مسلم فلم خيرجه يف صحيحه-وكأنه أعرض عنه

ّعن العـالء عـن نعـيم املجمـر عـن أيب " : فقال؛ وخالفهم زيد بن أيب أنيسة،أكثر أصحاب العالء عنه هكذا
ً أخرجه الطرباين، ورواه حممد بن عمرو وحممد بن إبراهيم التيمي مجيعا عن عبـدالرمحن بـن يعقـوب "عمر

ّعن أيب هريرة أخرجه النسائي، وصحح الطريقني النسائي، ورج ّح الـدارقطني األولّ  فـتح البـاري البـن "ّ
 .١٣/٢٥٥حجر 
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 :قال ابن األثري رمحه اهللا
َإزرة املؤمن إىل نصف الساق"ومنه احلديث " ِ واإلزرة "ُ وال جناح عليه فيام بينه وبني الكعبـني،ْ
ْاحلالة وهيئة االئتزار، مثل الركبة واجللسة :)١(بالكرس ِ ِّ")٢(. 

  ) ١٦٢( الحديث رقم 
 : رمحه اهللا)٣(قال اإلمام مالك

ِالعالء بن عبـد الـرمحنحدثني  َ ْ ََّ ِ ْ ْ ََ ِ عـن أبيـه،ْ ِ َ ْ َأنـه قـال،  )٤(َ َ ُ َّ َّ سـألت أبـا سـعيد اخلـدري:َ ُ َِ ْ ْ ٍْ ِ َ ََ ُ ِعـن اإلزار َ َ َِ ْ  ؟ْ
َفقال َ ُأنا أخـرب:َ ِ ْ ُ ٍك بعلـمََ ْ ِ ِ ُ سـمعت رسـول اهللاِ صـىل اهللاُ عليـه وسـلم يقـول،َ ُ َّ َ ََ َ ْ َ َْ َ ُ َ َِ َِ ِ إزرة املـؤمن إىل أنـصاف ":َُّ َِ ْ َ َ ِ ِِ ْ ُْ ُ َ ْ
ِساقيه ْ ِ ال جناح عليه فيام بينه وبني الكعبني،ََ ْ ْ ْ َْ ْ َ َ ُ َ َ َ َُ ْ ََ َ ََ ِ ِ ِأسفل من ذلك ففـي النـار َ ما،َ َّ ِ ِ َِ ََ َ َْ ْ َ مـا أسـفل مـن ذلـك ،َ ِ َِ َْ َ ْ ِففـي ََ َ
ِالنار ً ال ينظر اهللاُ يوم القيامة إىل من جر إزاره بطرا،َّ َ َّ َ َ َ َ َ ُ ََ َُ ُ َ ْ َْ ِْ َِ ِْ ِ َ."  

  
  :تخريج الحديث

ــزبريي ــد اهللا ال ــن عب ــصعب ب ــه م ــة)٥(أخرج ــو عوان ــان)٦(، و أب ــن حب ــده)٧( ، واب ــن من  ، )٨( ، واب
 . ، مجيعهم من طريق اإلمام مالك به بمثله)١٠(، والبغوي)٩(والبيهقي

 
 
 
 
 

                                                                                       
 ألن املـراد هبـا ، والـصواب كـرسها: قالوا،أكثر الشيوخ والرواة يضبطونه بضم اهلمزة: قال القايض عياض  )١(

 .١/٢٩مشارق األنوار له . هنا اهليئة كالقعدة واجللسة ال املرة الواحدة
 .١/٤٤ألثري النهاية يف غريب احلديث واألثر البن ا  )٢(
 .١٩١٣ رقم ٢/٨٦ – رواية الزهري –موطأ مالك   )٣(
 .هو عبد الرمحن بن يعقوب موىل احلرقة  )٤(
 .١٤٥ رقم ١٠٧حديث مصعب بن عبد اهللا الزبريي أليب القاسم البغوي ص   )٥(
 .٨٦٠٢ رقم ٥/٢٥٠مسند أيب عوانة   )٦(
 .٥٤٤٧ رقم ١٢/٢٦٣صحيح ابن حبان   )٧(
 .٤٤٨ رقم ٢/٦٩ه التوحيد البن مند  )٨(
 .٥/١٤٧، وشعب اإليامن له ٢/٢٤٤السنن الكربى للبيهقي   )٩(
 .١٢/١٢رشح السنة للبغوي   )١٠(
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 ، من طريق شعبة ،)٣( ، وأبو عوانة)٢( ، وأبو داود)١(و أخرجه أمحد
 ،وابـن )٩(، وأبو عوانة)٨( ، وأبو يعىل)٧(أمحد و،)٦( ، واحلميدي)٥(، والطياليس)٤(و أخرجه ابن ماجه

   من طريق سفيان بن عيينة،)١١(،   والبيهقي)١٠(حبان
 حاق ، من طريق حممد بن إس)١٣( وابن أيب شيبة)١٢(وأخرجه أمحد

  ،ّيِرُكْشَ من طريق ورقاء بن عمر الي)١٥(، و الطرباين)١٤(و أخرجه أبو بكر الشافعي
عـن العـالء بـن عبـد الـرمحن ) ّيِرُكْشَشعبة، وسفيان ، وحممد بن إسحاق، ورقاء الي( أربعتهم 

 .بألفاظ متقاربةبه 
  :دراسة رجال اإلسناد

 . رجاله كلهم ثقات-
  :الحكم على الحديث

 . )١٧(، واأللباين)١٦(، وممن صححه من أهل العلم النوويإسناده صحيح
 

*****  ***** 
                                                                                       

 .هو عفان بن مسلم الصفار  )١(
 . ٤٠٩٣ يف قدر موضع اإلزار رقم ٣٠سنن أيب داود ك اللباس باب   )٢(
 .٨٦٠٥ رقم ٥/٢٥٠مسند أيب عوانة   )٣(
 .٣٥٧٣ موضع اإلزار أين هو؟ رقم  ٧سنن ابن ماجه ك اللباس باب   )٤(
 .٢٣٤١ رقم ٤/٩٥مسند الطياليس   )٥(
 .٧٣٧ رقم ٢/٣٢٣مسند احلميدي   )٦(
 .٣/٦مسند أمحد   )٧(
 .٢/٢٦٨مسند أيب يعىل   )٨(
 .٨٦٠٤ رقم ٥/٢٥٠مسند أيب عوانة   )٩(
 .٥٤٤٦ رقم ١٢/٢٦٢صحيح ابن حبان   )١٠(
 .٥/١٤٧ه ، شعب اإليامن ل٢/٢٤٤السنن الكربى للبيهقي   )١١(
 .٣/٣٠مسند أمحد   )١٢(
 .٥/١٦٦مصنف ابن أيب شيبة   )١٣(
 .٣٨١ رقم ١/٣٦٥أليب بكر الشافعي ) الغيالنيات ( الفوائد   )١٤(
 .٥ رقم ٥/٢٤١املعجم األوسط للطراين   )١٥(
 .٤٢٢رياض الصاحلني للنووي ص   )١٦(
 .١٢٠٨صحيح موارد الظمآن لأللباين رقم   )١٧(



 

 - ٤٦٧ -

 :قال ابن األثري رمحه اهللا
َكان إذا دخل العـرش األواخـر أيقـظ أهلـه"ويف حديث االعتكاف) ـه ( ُْ  : املئـزر"ّ وشـد املئـزر،ِ

ّاإلزار، وكن ُ أراد تشمريه للعبادة، يقال شددت: وقيل، عن اعتزال النساءهّى بشدَ ْ َ ِ هلذا األمر مئـزري، َْ َ ِ
ُأي تشمرت له َّ َ")١(. 

   )١٦٣( الحديث رقم 
 : رمحه اهللا)٢(قال اإلمام مسلم

ُّحدثنا إسحاق بن إبراهيم احلنظيل و ِ َ ْْ َبن أيب عمراَ َ َبن عيينةاا عن ً مجيع،)٣(ُ َ ْ َ  أخربنا : قال إسحاق،)٤(ُ
َسفيان بن عيينة ُ َْ ْ َ َُ ٍ عن أيب يعفور،ُ ُ ْ ِعن مسلم ،  )٥(َ ِ ْ ٍبن صبيحُ ْ َ ٍ عن مـرسوق،ُ ُ ْ َ عـن عائـشة ريض اهللا عنهـا ،)٦(َ َ ِ َ

َ كان رسول اهللاِ صىل اهللا عليه وسلم إذا دخل العـرش أحيـا الليـل:"قالت َّ ْ ْْ َ ْ ََ ُ وأيقـظ أهلـه،ُ ْ ََ ََ ََ َّ وجـد وشـد ،ْ ََّ َ َ َ
َاملئزر َ ْ ِ ْ."  

  :تخريج الحديث
 . من طريق سفيان به بنحوه)٧(أخرجه البخاري

 
  :سناددراسة رجال اإل

 . رجال اإلسناد كلهم ثقات-
 

*****  ***** 
 
 
 
 

                                                                                       
 .١/٤٤واألثر البن األثري النهاية يف غريب احلديث   )١(
 .١١٧٤ االجتهاد يف العرش األواخر من شهر رمضان رقم ٣صحيح مسلم ك االعتكاف باب   )٢(
 .هو حممد بن حييى بن أيب عمر العدين  )٣(
 .هو سفيان بن عيينة  )٤(
 .هو عبد الرمحن بن عبيد الثعلبي البكائي  )٥(
 .هو مرسوق بن األجدع  )٦(
 . ٢٠٢٤ العمل يف العرش األواخر من رمضان رقم ٥ ليلة القدر  باب صحيح البخاري ك فضل  )٧(



 - ٤٦٨ -

 :قال ابن األثري رمحه اهللا
ٌكـان يبـارش بعـض نـسائه وهـي مـؤتزرة يف حالـة احلـيض"ويف احلديث ) س(" َ ُِ  أي مـشدودة "َ
َّوهي متزرة" وقد جاء يف بعض الروايات ،اإلزار  .)١("دغم يف التاءُ وهو خطأ، ألن اهلمزة ال ت"ُ

  ) ١٦٤( الحديث رقم 
 : رمحه اهللا)٢(قال اإلمام البخاري

ٍحدثنا إسامعيل بن خليل ِ َ ُ ِ َ ْ ٍ قال أخربنا عيل بن مسهر،ِ ِ ْ ُ ُّ ِ ُّ قال أخربنا أبو إسحاق هو الـشيباين،َ ِ َ ْ ََّ َ ْ  عـن ،ِ
ِعبد الرمحن بن األسود َ ْ َ َ عن عائشة قالت،)٣( عن أبيه،ْ َ ِ َكانت إحدانا إذا كانت حائضا فـأراد رسـ  ":َ َ َْ َ َ ً ِ َ َ ول ِ

َاهللاِ صىل اهللا عليه وسلم أن يبارشها أمرها أن تتزر يف فور حيضتها ثم يبارشها َ َ ْ َ َ َُ َِ ِ ُِ َّ ْ َ َ َ ُُ َ َ ِ َ ِ َّ َ ْ َْ َ ُ وأيكم يملـك : قالت،َ ِ ْ َ ْ ُُّ َ َ
ُإربه كام كان النبي صىل اهللا عليه وسلم يملك إربه َ ُ َْ ْ َ ِْ ُِ ِ ". 

 
  :تخريج الحديث
 .مثله من طريق عيل بن مسهر به ب)٤(أخرجه مسلم

 مـن طريـق جريـر بـن عبـد احلميـد الـضبي، )٦(، ومـسلم من طريق الثوري)٥(وأخرجه البخاري
ٍ عن منصور)الثوري والضبي( كالمها  ُ ْ ِ عن األسود  النخعي عن إبراهيم)٧(َ َ ْ َ  .به بنحوهْ
 

  :دراسة رجال اإلسناد
 . رجاله كلهم ثقات-

 
*****  ***** 

 
 

                                                                                       
 .١/٤٤النهاية يف غريب احلديث واألثر البن األثري   )١(
 .٣٠٠ مبارشة احلائض رقم ٥صحيح البخاري ك احليض باب   )٢(
 .ّهو األسود بن يزيد النخعي  )٣(
 .٢٩٣ مبارشة احلائض فوق اإلزار رقم ١صحيح مسلم ك احليض باب   )٤(
 .٣٠٠ مبارشة احلائض رقم ٥صحيح البخاري ك احليض باب   )٥(
 .٢٩٣ مبارشة احلائض فوق اإلزار رقم ١صحيح مسلم ك احليض باب   )٦(
 .هو منصور بن املعتمر  )٧(



 

 - ٤٦٩ -

 :قال ابن األثري رمحه اهللا
َلنمنعنك مما نمنع منه أزرنا"ث بيعة العقبة  ويف حدي" َ ُْ َّ َ ََ ِى عـنهن بـاألزرَّ أي نساءنا وأهلنا، كنـ"َ ّ، 
ْ وقد يكنى عن النفس باإلزار، أراد أنفسنا:وقيل ُ")١(. 

  ) *( الحديث رقم 
 ." العقبةّأزب"، وهو نفس حديث)٢(خترجيهسبق : قال الباحث

 
*****  ***** 

 
 :قال ابن األثري رمحه اهللا

َأزز(" َ َ( 
َكسفت الشمس عىل عهد رسول اهللاّ صىل اهللاّ عليه وسـلم فانتيهـت إىل "يف حديث سمرة ) ـه( َ َ

ٍاملسجد فإذا هو بأزز ٌ أتيت الوايل واملجلـس أزز، أي كثـري الزحـام لـيس فيـه :ُ أي ممتلئ بالناس يقال"َ َ
َمتسع َّ والناس أزز إذا انضم بعضهم إىل بعض،ّ ٌ وهـو :  سـنن أيب داود فقـال وقد جاء هذا احلديث يف،َ

ِبارز من الربوز ُِ وكـذا قـال األزهـري يف . قاله اخلطـايب يف املعـامل: أي الظهور، وهو خطأ من الراوي: ٌ
 .)٣("التهذيب

 
 

   )١٦٥( الحديث رقم 
 : رمحه اهللا)٤(قال اإلمام أبو داود

َحدثنا أمحد بن يونس ُ ُ ْ َُ ُ ََّ ْ َ َ ٌ حدثنا زهري،َ ْ َ ُ َ َ َّ َحدثنا،  )٥(َ َ َّ ٍ األسود بن قيسَ ْ ُ ْ ُ ََ ْْ ُّ حدثني ثعلبـة بـن عبـاد العبـدي ،َ ْ َ َ ُ ْ َ ْ َِ ٍ ِ ِْ ُ َ َ َ َّ
ِمن أهل البرصة َِ ْ َ ْْ ِ ْ َ أنـه شـهد خطبـة يومـا لـسمرة بـن جنـدب قـال،َ َ ً ٍْ ُِ َ َ َّْ ُ ْ ْ َ َ َُ ُ َ ًِ ُ ِ َ ُ قـال سـمرة:َ َ ُ َ َ ْبيـنام أنـا وغـالم مـن  ":َ َ َِ ٌ َْ ُ َ َ َ َ

َاألنصار نرمي غرَضني لنا  َ ِ ْ َ َْ ِ َ ِْ ََ َّحتى،ْ ِ إذا كانـت الـشمس قيـد رحمـني أو ثالثـة يف عـني النـاظر مـن األفـقَ َُ ُ ْ ْ َ ْ ُِ ِ ٍ ِِ َّ َ ْ َِ ِ ِْ ْ ُ َْ َ ََ َ ْ َّ َ ِ، 
                                                                                       

 .١/٤٥النهاية يف غريب احلديث واألثر البن األثري   )١(
 .١٥٨حتت حديث رقم   )٢(
 .١/٤٥بن األثري النهاية يف غريب احلديث واألثر ال  )٣(
 .١١٨٤أربع ركعات رقم :  من قال٢٦٢سنن أيب داود ك الصالة باب   )٤(
 .هو زهري بن معاوية  )٥(



 - ٤٧٠ -

ْاسودت حتى آَضت َّ َْ َّ َ ٌ كأهنا تنومة)١(ْ َ َُّ َ ََّ ِ فقال أحدنا لصاحبه،)٢(َ ِ ِِ َ ََ ُ َ َ َ ِ انطلق بنا إىل املسجد:َ ِِ ْ َْ َ ِ َ ِ ْ َ ُ فواهللاِ ليحدثن شأن ،ْ ْ َ ََّ ْ ََ َِ ُ
َّهذه الش ِ ِ ًمس لرسول اهللاِ صىل اهللاُ عليه وسلم يف أمته حدثاَ َّ َ ََّ َ َ َ َِ ِ ِ َِّ َ َ ْ ُ َ ُْ ِ ِ َ قـال،ِ ٌ فـدفعنا فـإذا هـو بـارز:َ َ َِ َ َ ُ َْ ِ َ َ َفاسـتقدم  ،)٣(َ َْ َْ َ
َّفصىل َ ً فقام بنا كأطول ما قام بنا يف صالة قط ال نسمع له صوتا،َ َ َ َْ َ ُ ُ َ ََ َ َ ََ ْ َ َ ََ َ ُّ ٍْ َ ِ َِ ِِ َ قال ثم ركع بنا ،َ َِ َ َ َّ ُ َكأطول مـا ركـع بنـا ََ َ َِ َ ََ َ ِ ْ َ

ًيف صالة قط ال نسمع له صوتا ْ َ ُ ُ ََ ََ ْ َ َ ُّ ٍ َ ً ثم سجد بنا كأطول ما سجد بنا يف صالة قط ال نسمع لـه صـوتا،ِ َ َ َ َ َْ َ ُ ُ َ َ َ ََ َ َُ ْ َ َ َ ََّ َ ُّ ٍْ َ ِ َِ َّ ثـم ،ِِ ُ
َفعل يف الركعة األخرى مثل ذلك ِ ِ َِ َ ْ ََ َّْ ُْ ْ َ َِ َ قال،َ ُ فوافق جتيل الشمس :َ َْ َّ ِّ َ ََ َ ِجلوسه يف الركعة الثانيةَ ِ َِ َّ ََّ َُ ُ ُْ َ قال،ِ َ ثم سلم:َ َ ََّّ ُ، 

َّثم قام فحمد اهللاَ وأثنى عليه وشهد أن ال إله إال اهللاُ  َِ َِ َ َ َ ََ َ ْ َ ُْ َ ِ ََ َ ََ َِ ِْ َ ُوشهد أنه عبده ورسوله، َّ َ ُ ْ َ ُ َُ ُ َ ُ ََّ َ ِ َ"  
َ ثم ساق أمحد بن يونس خطبة النبي صىل اهللاُ ع َ َّْ َ َ َ ُ ُ ِّْ َ َِّ َّ َ ْ َ ُُ ُ ُ َليه وسلمَ ََّ ََ ِْ. 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                       
 .١/٥٣النهاية يف غريب احلديث واألثر البن األثري . أي رجعت وصارت: آضت  )١(
 واألثـر البـن النهايـة يف غريـب احلـديث. هي نوع من نبـات األرض فيهـا ويف ثمرهـا سـواد قليـل: التنومة  )٢(

 .١/١٩٩األثري
ّهكذا يف املطبوع من سنن أيب داود، ولكن اخلطايب رمحه اهللا خطأ هذا اللفظ وقال  )٣( ُومما يكثر فيه تصحيف  ":ّ ُ

دب يف قصة كسوف الشمس والصالة هلا  ِالرواة حديث سمرة بن جنْ ِ ِ ِ ُِ َّ َُ ِ َ ُ َ فـإذا هـو . ْفدفعنا إىل املسجد :( َ قال،ُُّ
ٍبأزز  َّبجمع كثري غص  أي  ،)َ َ ٍ ِ رواه غـري واحـد مـن املـشهورين بالروايـة  هبم املسجد ٍ ٍ ُ ٌفـإذا هـو بـارز ، مـن : ُ ِ

ٌالربوز ، وهو خطأ  َ َ ِ ُورواه بعضهم ؛ فإذا هو يتأزز . ُ َّ َُ ْ َ  رقـم ٢٩إصـالح غلـط املحـدثني للخطـايب ص :  انظر"ُ
، ونقلـه العظـيم ١٣/٢٨١ب اللغـة لـه ، وكذا قال األزهري يف هتـذي١/٢٥٨، ومثله يف معامل السنن له ٢٠

ّ ومل يعلـق عليـه شـيئا، لكـن قـال املعلقـون عـىل مـسند ٤/٣٦آبادي يف عون املعبود رشح سنن أيب داود لـه  ً
ــؤوط-أمحــد  مــع "بــارز"وال وجــه لتخطئــة الــراوي يف هــذا احلــرف":٣٣/٣٤٧ - بــإرشاف شــعيب األرن

ال سـيام أن روايـة ابـن حبـان يف صـحيحه تؤيـد هـذه ، ةوجوده يف األصول اخلطية املتقنـة واملـصادر املتعـدد
 ."فوافقنا رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم، فإذا هو بارز حني خرج للناس":الرواية، فقد جاء فيها 

ستطيع تـرجيح يـ مـنهام لـه وجاهتـه، فـال ٍوكال املعنيني حمتمل، وحتتمله الروايتان، ولكل قول: قال الباحث  
 . واهللا أعلمإحدى اللفظتني عىل األخرى



 

 - ٤٧١ -

  :تخريج الحديث
 وقال صـحيح عـىل – )٥(،  واحلاكم)٤(، وابن حبان)٣(، و أمحد)٢( ، وابن أيب شيبة)١(أخرجه النسائي

 . من طريق زهري بن معاوية به بألفاظ متقاربة)٧(، والبيهقي)٦( ، والسهمي-رشط الشيخني
ًلفــظ خمتــرص جــدا، وفيــه  مــن طريــق زهــري بــن معاويــة بــه ب)٨(وأخرجــه احلــريب  باليــاء " يــأزز"ٍ

 ."بأزز":بدل
ّ من طريق سفيان الثوري عن األسود بن قيس )١١( ، واحلاكم)١٠(، وابن ماجه)٩(وأخرجه الرتمذي

 .به بلفظ خمترص
  :دراسة رجال اإلسناد

ُ سمرة بن جندب- ْ ُ ُ َ ُ وهو ابن هالل أبو سليامن الفزاري، وكان من حلفاء األنـصار، وهـو أحـد :َ
 .)١٢( هـ، وقيل غري ذلك٥٨صحابة الكرام، ت ال

ّ ثعلبــة بــن عبــاد العبــدي- ّوهــو البــرصي، مــن الطبقــة الرابعــة، ال راوي لــه إال األســود بــن : ّ
صـحح : )١٦(ٍمقبول، وقـال يف موضـع آخـر: )١٥(، وقال ابن حجر)١٤(ذكره ابن حبان يف الثقات، )١٣(قيس

 .حديثه الرتمذي

                                                                                       
 .١٤٨٤ رقم ١٥سنن النسائي ك الكسوف باب   )١(
 .٢/٢١٨مصنف ابن أيب شيبة   )٢(
 .٥/٦١مسند أمحد   )٣(
 .٢٨٥٢ رقم ٩٥-٧/٩٤صحيح ابن حبان   )٤(
 .١/٣٣٠املستدرك للحاكم   )٥(
 .٢٣٩تاريخ جرجان للسهمي اجلرجاين ص   )٦(
 .٣/٣٣٩السنن الكربى للبيهقي   )٧(
 .٣/٩٧٩حريب غريب احلديث لل  )٨(
 . حسن صحيح:، وقال٥٦٢ ما جاء يف صفة القراءة يف الكسوف رقم ٤٥سنن الرتمذي ك اجلمعة باب   )٩(
 .١٢٦٤ ما جاء يف صالة الكسوف رقم ١٥٢سنن ابن ماجه ك إقامة الصالة والسنة فيها باب   )١٠(
 .١/٣٣٤املستدرك للحاكم   )١١(
 .٣/١٧٨اإلصابة يف متييز الصحابة البن حجر   )١٢(
 .٢/٩٢التلخيص احلبري البن حجر   )١٣(
 .٤/٩٨الثقات البن حبان   )١٤(
 .٨٧تقريب التهذيب البن حجر ص   )١٥(
 .٢/٢٤هتذيب التهذيب البن حجر   )١٦(
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جمهـول، زاد ابـن : )٥(، و الـذهبي)٤(وابن القطـان،  )٣(وابن حزم،  )٢( والعجيل،)١(وقال ابن املديني
د يروي عن جماهيل ، قالـه  ابـن ِهُ رواه عنه  األسود بن قيس ، وهو وإن كان ثقة ، فإنه قد ع":القطان

 ."املديني ، وثعلبة هذا منهم
 .ّ أي عند املتابعة، وإال فلني احلديث- كام قال ابن حجر–هو مقبول : قال الباحث

 . باقي رجال اإلسناد ثقات-
  :الحكم على الحديث 

ّإسناده ضعيف، والعلة فيه ثعلبة بن عباد فإنـه مقبـول مـا مل يتفـرد، وقـد تفـرد يف هـذه الروايـة،  ّ ّ
ّومثله ال حيتج بتفرده، :  ويف احلـديث نكـارة ظـاهرة": حيـث قـالوممن ضعفه من أهل العلم األلباين ُ

ركوعـان :  يف كل ركعة، والصواب الذي تـواترت بـه األحاديـثوهو اقتصاره عىل ذكر ركوع واحد
ّ أرس بالقراءة، وقد صح عن عائشة أنه صىل اهللا عليه وسلم جهر هباهيف الركعة، وفيه أن ّ ّ")٦( . 

 
*****  ***** 

 
 :قال ابن األثري رمحه اهللا

ْأنه كان يصيل وجلوفـه أزيـز كـأزيز املرجـل مـن البكـاء"وفيه ) ـه(" ِ ِ ْ  -ني مـن اخلـوف َ أي خنـ"َِ
ْوقيل هو أن جييش جوفه ويغيل بالبكاء.  وهو صوت البكاء-باخلاء املعجمة  َ ُ ِ َ")٧(. 

 
 
 
 
 

                                                                                       
 .٢/٢٤هتذيب التهذيب البن حجر   )١(
 .٢/٢٤هتذيب التهذيب البن حجر   )٢(
 .٣/٣٢٠املحىل البن حزم   )٣(
 .٤/١٩٦حكام البن القطان بيان الوهم واإلهيام يف كتاب األ  )٤(
  .١/١٢٢املغني يف الضعفاء للذهبي   )٥(
 .٢١٦ رقم ٢٣-١٠/٢٢ضعيف سنن أيب داود لأللباين   )٦(
 .١/٤٥النهاية يف غريب احلديث واألثر البن األثري   )٧(
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  ) ١٦٦( الحديث رقم 
 : رمحه اهللا)١(قال اإلمام عبد اهللا بن املبارك

 ِهْيـَلَ ع اهللاَُّىلَ صَِّيبَّ النُتْيَتَ أ": عن أبيه قال)٢(ٍفِّرَطُ عن م،ناينُ عن ثابت الب،أخربنا محاد بن سلمة
 .ي يبكيِنْعَ ي"ِلَجِْر املِيزِزَأَ كٌيزِزَ أِِهفْوَجلَ وِّيلِصُ يَوُهَ وَمَّلَسَو

  :تخريج الحديث
 . من طريق ابن املبارك به)٤( والبيهقي)٣(أخرجه النسائي
ّ مـن طريـق عبـد الـصمد العنـربي، وأبـو )٦( عن يزيد بن هـارون، وابـن خزيمـة)٥(وأخرجه أمحد

َ من طريق حـوثرة بـن أرشس، وأبـو الـشيخ األصـفهاين)٨(بن حبان، وا)٧(يعىل ْ َ َ ْ ْ مـن طريـق هدبـة بـن )٩(َ ُ
ْيزيـد، وعبـد الـصمد، وحـوثرة، وهدبـة بـن ( خالد، واحلاكم من طريق يزيد بـن هـارون، أربعـتهم  ُ

 .عن محاد بن سلمة به بمثله) خالد
اد بـن سـلمة بـه بمثلـه مـن طريـق يزيـد بـن هـارون عـن محـ، )١١(والبيهقـي )١٠(وأخرجه أبو داود

 ."املرجل" بدل "حىّالر":وفيه
 ، وابـن )١٣(وقـد نبـه عـىل ذلـك الـسبكي ملـسلم، وهـذا غـري صـحيح، )١٢(وعزاه ابن دقيـق العيـد

 .)١٥(، وابن حجر)١٤(عبداهلادي
                                                                                       

 .١٠٩ رقم ٦٣الزهد البن املبارك ص   )١(
ِّهو مطرف بن عبد اهللا بن الشخري  )٢( ِّ ِّ. 
 .١٢١٤ البكاء يف الصالة رقم ١٨ك السهو باب سنن النسائي   )٣(
 .٢/٢٥١السنن الكربى للبيهقي   )٤(
 .٤/٢٥مسند أمحد   )٥(
 .٩٠٠ رقم ٢/٥٣صحيح ابن خزيمة   )٦(
 .١٧٥-٣/١٧٤مسند أيب يعىل   )٧(
 .٦٦٥ رقم ٢/٤٣٩صحيح ابن حبان   )٨(
 .٣/١٧١أخالق النبي صىل اهللا عليه وسلم أليب الشيخ األصفهاين   )٩(
 .٩٠٤ البكاء يف الصالة رقم ١٦١سنن أيب داود ك الصالة باب   )١٠(
 .٢/٢٥١السنن الكربى للبيهقي   )١١(
 .١/١٥١اإلملام البن دقيق العيد   )١٢(
 .٩/٢٤٧الطبقات الكربى للسبكي   )١٣(
 .١٠٣املحرر يف احلديث البن عبد اهلادي ص   )١٤(
 .٢/٢٠٦فتح الباري البن حجر   )١٥(
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  :دراسة رجال اإلسناد
ِّوهو عبد اهللا بن الـشخري :  أبوه- بـن بـن عـوف بـن كعـب  ا-بكـرس املعجمتـني الثانيـة ثقيلـة -ّ

بن كعب بـن ربيعـة بـن عـامر العـامري ا ،يش بفتح املهملة وكرس الراء وآخره معجمةِرَوقدان بن احل
 .)١(، أحد الصحابة الكرامّيشَرَثم احل

 . باقي رجال اإلسناد ثقات-
  :الحكم على الحديث

 .)٥(، وشعيب األرنؤوط)٤(، واأللباين)٣(، وابن حجر)٢(إسناده صحيح، وممن صححه النووي
 

*****  ***** 
 

 :قال ابن األثري رمحه اهللا
ْفنخسه رسول اهللاّ صىل اهللاّ عليه وسلم بقـضيب فـإذا حتتـي لـه أزيـز"ومنه حديث مجل جابر " َ َ َ َ َ" 

َّأي حركة واهتياج وحدة ْ")٦(. 
   )١٦٧( الحديث رقم 
 : واملوجود هو" له أزيزيفإذا حتت ":مل أجد احلديث هبذا اللفظ: قال الباحث
 : رمحه اهللا)٧(لبخاريقال اإلمام ا
ٍبن جريجا حدثنا ،ُّي بن إبراهيمكِّحدثنا امل ْ ِ عن عطاء بن أيب رباح وغريه ،)٨(َُ ِ ْ ََ َ ٍَ ِ َ ْيزيد بعضهم عىل  -َ ُ ْ َ َُ ُ ِ

ٌبعض ومل يبلغه كلهم رجل واحد منهم ِ َ ُ ُ َ ُ ْ ٌَ َِّ ْ ِ عن جابر بن عبـد اهللاِ ريض اهللا عـنهام قـال،-)٩(ٍ ِ  كنـت مـع " : َ
                                                                                       

 .٤/١٢٧ابة البن حجر اإلصابة يف متييز الصح  )١(
 .١٠٣رياض الصاحلني للنووي ص   )٢(
 ."إسناده قوي":، وفيه ٢/٢٠٦فتح الباري البن حجر   )٣(
 .٨٤٠ رقم ٤/٥٩صحيح سنن أيب داود لأللباين   )٤(
 .٢/٤٤٠تعليقه عىل صحيح ابن حبان   )٥(
 .١/٤٥النهاية يف غريب احلديث واألثر البن األثري   )٦(
ُ إذا وكل رجل أن يعطي شيئا ومل يبني كم يعطي فأعطى عىل مـا يتعارفـه ٨لوكالة باب صحيح البخاري ك ا  )٧( ًُ ٌ ّ

 .٢٣٠٩الناس رقم 
 .ُهو عبد امللك بن عبد العزيز بن جريج  )٨(
بن جريج روى هذا احلديث عن عطاء وعن غري عطاء كلهم عـن امعنى الكالم أن ":قال احلافظ ابن حجر   )٩(

 أي مل : وقولـه مل يبلغـه كلـه رجـل، مـن احلـديثةزيع روى عن كل واحـد قطعـجابر لكنه عنده عنهم بالتو
= 
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َعليه وسلم يف سفرالنبي صىل اهللا  ٍ فُكنت عىل مجـل ثفـال،ٍ َ َ َ ٍَ َ َ ُ ِ إنـام هـو يف آخـر القـوم)١( ْ ْ َ ْ ِ ّ فمـر ،ِ َ َ يب َ  ُّ النبـيِ
ُ جابر بـن عبـد اهللاِ: قلت"؟ من هذا ":اهللا عليه وسلم فقال صىل ِ  إين عـىل :قلـت" ؟ َكَا لـَمـ ": قـال،َ

ٍمجل ثفال َ َ ٍ َ ٌأمعك قضيب ":قال، َ َِ َ َ َ ِعطنيهَأ ": قال، نعم: قلت"؟َ ِ ِ ُ فأعطيتـه"ْ ُْ َ َْ ُ فـرضبه فزجـره،َ َ ُ ََ َ ََ َ فَكـان مـن ،ََ َ
ِذلك املَكان من أول القوم  ْ ََّ ْ َِْ َ   .ذكر احلديثثم  "ِ

  :تخريج الحديث
َّ من طريق هشيم بن بشري، عن سيار بن أيب سيار، عن الـشعبي، عـن جـابر بـن )٢(أخرجه مسلم َّ ُ

 .عبد اهللا بنحوه
  :دراسة رجال اإلسناد

، وهو ثقة مرسل، ولكنه مل ينفرد، فقـد تابعـة الـشعبي كـام )٣(سبقت ترمجته:بن أيب رباح عطاء -
 .)٤(عند مسلم

 .، وهو ثقة وتدليسه مغتفر، وبخاصة عن عطاء بن أيب رباح)٥(سبقت ترمجته:  ابن جريج-
 . باقي رجال اإلسناد ثقات-
 

*****  ***** 
 

 :قال ابن األثري رمحه اهللا
ُأززيإذا املسجد ف"ومنه احلديث) هـ(" َ ْ أي يموج فيه الناس، مأخوذ مـن أزيـز املرجـل وهـو ")٦(ْ ُِ ِ َ
 .)٧("َالغليان

                                                             
 حـدثني طائفـة مـن ٌّ وكـل:فهو بيان منه لصورة حتمله وهو كقـول الزهـري يف حـديث اإلفـك، يسقه بتاممه

 .٦/٩٦ فتح الباري له ."حديثها
 .٦/٩٦اري فتح الب. ْبفتح الثاء بعدها فاء خفيفة  وهو البعري البطيء السري: َثفال  )١(
 .٧١٥ استحباب نكاح البكر رقم ١٦صحيح مسلم ك الرضاع باب   )٢(
 .٣حتت حديث رقم   )٣(
 .٧١٥ استحباب نكاح البكر رقم ١٦صحيح مسلم ك الرضاع باب   )٤(
 .٣حتت حديث رقم   )٥(
يف ، وكـذا هـو ٣/٩٧٩ كـام يف غريـب احلـديث للحـريب "يـأزز" والـصواب واهللا أعلـم "يتأزز"يف املطبوع   )٦(

 . ٩/٦٩، واملحكم البن سيده ١٣/٢٨١هتذيب اللغة لألزهري 
 .١/٤٥النهاية يف غريب احلديث واألثر البن األثري   )٧(
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   )*( الحديث رقم 
  .)١(سبق خترجيه: قال الباحث

 
*****  ***** 

 
 :قال ابن األثري رمحه اهللا

 )أزف("
ُوقد أزف الوقت وحان األجل":فيه  َ ُ أي دنا وقرب"ِ َ")٢(. 

  ) ١٦٨ (الحديث رقم 
 .ٍمل أعثر عىل ختريج له: باحثقال ال

 
*****  ***** 

 
 :قال ابن األثري رمحه اهللا

 )أزفل( "
َأتيت النبي صىل اهللاّ عليه وسلم وهو يف أزفلة":فيه  َ ُ األزفلة بفتح اهلمـزة"ْ َ َ ْ اجلامعـة مـن النـاس : َ

ِوغريهم، يقال جاءوا بأزفلتهم وأجفلتهم، أي مجاعتهم، واهلمزة زائدة َِ َ َ َْ ُْ")٣(. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                       
 .١٦٥حتت حديث رقم   )١(
 .١/٤٥النهاية يف غريب احلديث واألثر البن األثري   )٢(
 .١/٤٦النهاية يف غريب احلديث واألثر البن األثري   )٣(
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   )١٦٩( الحديث رقم 
 : رمحه اهللا)١(قال اإلمام عيل بن املديني

 َّرَ مـ: قـال)٣(عـن احلـسن،  )٢(نـا عـيل بـن زيـدخرب أ،ثنا محاد بن سلمةحد ،ثنا عفان بن مسلمحد
ٍرجــل مــن بنــى ســليط قــال ِِ َ ََ ُ أتيــت النبــي صــىل اهللا عليــه وســلم وهــو يف أزفلــة مــن النــاس فــسمعته :ٌُ ْ َ ُْ َِ ِ ٍَ َ َ َ ْ َُ َ

ُاملسلم أخو املسلم ال يظلمه وال خيذله":وليق َ ُُ ُ ْ َ َ َ ُْ ُُْ َ ْ ُ ِْ ِ ِْ ِ ُ َ"  
ّقال عيل بن املديني ّشجة بن َثَالُ ع:يطِلَي سِ بنْنِ مّرَي مِل الذُجُّا الرَذَ هُمْ اس:ُالَقُي: )٤(ّ  .)٥(ارَ

  :تخريج الحديث
َ التقـوى هه": عن عفان بن مسلم به بمثله وزاد يف املـتن)٦(أخرجه أمحد ْ ٌقـال محـاد-، نـا َّ َّ  وقـال :َ
ِبيده إىل صدره ِ ْ ُ وما تواد رجالن يف اهللاِ عز وجل فتفـرق بيـنهام إال بحـدث حيدثـه أحـدُمها واملحـدث -َ ُ َِ ِ ٍْ َ َ ُ ْ َ َ ُ َّ َُْ ََّ ْ َّ َُ َ َ َ ََ ُ ِ ِ َ ُ َ َ ِ َ

ٌّرش واملحدث رش واملحدث رش ٌّ ٌَّ ُ َ ُ َِ ِْ َ ْ َُْ ُْ."  
ًوقد تابع عيل بن زيد يف هذه الرواية كال من ّ: 

 .بنحوه عن خالد احلذاء عن يونس بن يزيد به )٧(أخرجه أبو يعىل: ونس بن يزيد ي-
 عـن أيب )٩(، ويف موضـع آخـر عـن عفـان بـن مـسلم)٨(أخرجه اإلمـام أمحـد:  املبارك بن فضالة-

 احلـسن حـدثني: قـال عـن املبـارك بـن فـضالة)ّعفان وأبو النـرض( النرض هاشم بن القاسم ، كالمها 
 .البرصي به بنحوه

 . عن أيب عامر عن عباد بن راشد عن احلسن به بنحوه)١٠(أخرجه اإلمام أمحد:  عباد بن راشد-
                                                                                       

 .١٧٢ رقم ٦٤٩الرجال والتاريخ البن املديني ص علل احلديث ومعرفة   )١(
 .ُهو ابن جدعان  )٢(
 .ّهو البرصي  )٣(
 .١٧٢ رقم ٦٤٩علل احلديث ومعرفة الرجال والتاريخ البن املديني ص   )٤(
ّعالثة بن شـجار : َفسألت عن هذا الرجل قومه فقالوا: قال بعض أصحابنا: قال ابن املديني يف موضع آخر  )٥( َ ُ

ّ، وشجار١٤٧ رقم ٦٠١نظر علل احلديث ومعرفة الرجال والتاريخ ص ا. ّالسليطي بفتح الشني املعجمة : َ
، واإلصابة يف متييـز الـصحابة ٥/٨١اإلكامل البن ماكوال : وتشديد اجليم، وقيل بكرسها والتخفيف، انظر

 .٤/٥٤٤البن حجر 
 .٥/٧١مسند أمحد   )٦(
 .١١/١٠١مسند أيب يعىل   )٧(
 .٥/٧١مسند أمحد   )٨(
 .٥/٣٧٩، ٤/٦٦مسند أمحد   )٩(
 .٤/٦٩مسند أمحد   )١٠(



 - ٤٧٨ -

  :دراسة رجال اإلسناد
ّهو عالثة بن شجار السليطي، أحد الصحابة الكرام، وذكره خليفة بـن :  رجل من بني سليط- ّ ّ َ ُ

 .)٣(، وابن حجر)٢(، وكذا ابن شاهني)١(خياط من الصحابة
  . ضعيف-ُوهو ابن جدعان-سناد ثقات غري عيل بن زيد باقي رجال اإل -

  :الحكم على الحديث
 :ُإسناده ضعيف من أجل عيل بن زيد بن جدعان فإنه ضعيف، ولكنه مل ينفرد فقد تابعه

 .)٥( كام عند أيب يعىل)٤(يونس بن يزيد وهو ثقة. ١
ّرصح املبـارك بالـسامع ، وقـد )٧( كام عند اإلمـام أمحـد)٦(املبارك بن فضالة وهو صدوق يدلس. ٢

 . تدليسهمنُفأ
 .)٩(، كام عند اإلمام أمحد)٨(عباد بن راشد وهو صدوق له أوهام. ٣

 .حسنوباجلملة فاحلديث يف هذه املتابعات 
 .)١١(شعيب األرنؤوط وصححه  ،)١٠( األلباينوقد حسنه

 
*****  ***** 

 
 
 
 

                                                                                       
 .١٨٠طبقات خليفة بن خياط ص   )١(
 .٤/٥٤٤اإلصابة يف متييز الصحابة البن حجر   )٢(
 .٤/٥٤٤اإلصابة يف متييز الصحابة البن حجر   )٣(
 .٣٤سبقت له ترمجة حتت حديث رقم   )٤(
 .١١/١٠١مسند أيب يعىل   )٥(
 .٤٧٤ ص تقريب التهذيب البن حجر  )٦(
 .٥/٧١مسند أمحد   )٧(
 .٢٤٠تقريب التهذيب البن حجر ص   )٨(
 .٤/٦٩مسند أمحد   )٩(
  .٨/١٠٠إرواء الغليل لأللباين    )١٠(
 .٣٤/٢٨٩تعليقه عىل مسند أمحد   )١١(



 

 - ٤٧٩ -

 :قال ابن األثري رمحه اهللا
َزفَسلت أَّأهنا أر"ومنه حديث عائشة) س("  ." وقد تكررت يف احلديث)١("ًلة من الناسْ

  ) ١٧٠ (الحديث رقم 
 : رمحه اهللا)٢(قال اإلمام الطرباين

ثنا حـد ،ثنا موسى بن عبد الرمحن بن مهـديحد ،عبد اهللا بن حممد بن عمران األصبهاينحدثنا 
 ؛ون مــن أيب بكــرا ينــالً أن ناســ ريض اهللا عنهــا بلــغ عائــشة: عــن أبيــه قــال،عــيل بــن أمحــد الــسدويس

َ  الِيبَ أ؟،ْهَيـِبَا أَمـَ و،ِيبَأ " وقالـت،عـتَّ وقر،)٣(ْتَلَذَ وعـ، وسـدلت أسـتارها،ة منهمَلَفْزَأفأرسلت إىل 
ْ أكديِْذ إاهللاَِ وَحَجْنَ أ،ٌيدِدَ م)٧(ٌِّلظَ و،)٦(ٌيفِنُ م)٥(ٌدْوَ طَكاَ ذ،اهللاَِات وَهْيَ ه،يِدَْي األ)٤(ُوهُطْعَت َ ْ  ِْذ إَقَبَسـَ و،)٨(ْمُتَ
 .ت اخلطبة بطوهلاِرَكَوذ.......")١١())١٠(ِدََم األَىلَ عَىلْوَتْ اساَِذ إِادَوَ اجلَقْبَس( ،)٩(ْمُتْيَنَو

  
  :تخريج الحديث
 مـن طريـق أمحـد بـن سـليامن )١٤(، وابـن عـساكر)١٣(ّ ، و ابـن أيب يعـىل الفـراء)١٢(أخرجه الاللكائي

ار، عـن رجـل، عـ ٍالطويس، عن الزبري بن بكَّ ْ ُّ ّ ن عبـد الـرمحن بـن موسـى بـن عبـد اهللا، عـن حممـد بـن ُّ
 .القاسم موىل هاشم، عن عائشة ريض اهللا عنها بمثله

                                                                                       
 .٥٤ عىل هذا احلديث يف التمهيد ص سبق الكالم  )١(
 .٢٣/١٨٤املعجم الكبري للطرباين   )٢(
ُالعذل  )٣( ْ  .٢/٣١٩هتذيب اللغة لألزهري . العتابهو اللوم و: َ
ُتعطوه  )٤( ْ  . ٤٢٢رشح خطبة عائشة أم املؤمنني يف أبيها أليب بكر األنباري ص . تناله وتبلغه: َ
ْالطود  )٥(  .٤٢٢رشح خطبة عائشة أم املؤمنني يف أبيها أليب بكر األنباري ص . اجلبل: َّ
ٌمنيف  )٦( ِأي مرشف: ُ ْ  .٤٢٢ يف أبيها أليب بكر األنباري ص رشح خطبة عائشة أم املؤمنني. ُ
 ."ٌوفرع مديد ":ويف رواية ابن أيب يعىل   )٧(
ُخبـتم مـن اخليبـة: أكـديتم: ، ومعنـى"مُتْبّذَكـ ":يف رواية الاللكائي وابن أيب يعـىل   )٨( ْ رشح خطبـة عائـشة أم . ِ

 .٤٢٢املؤمنني يف أبيها أليب بكر األنباري ص 
ُونيتم  )٩( َْ ُأي فَرتتم و : َ ْ ُضعفتمَ َْ  .٤٢٢رشح خطبة عائشة أم املؤمنني يف أبيها أليب بكر األنباري ص . ُ
ُاألمد  )١٠( َ  .٤٢٢رشح خطبة عائشة أم املؤمنني يف أبيها أليب بكر األنباري ص . َ
ِّما بني املعقوفتني هو عجز بيت للنابغة الذبياين يف ديوانه ص   )١١( ُّ ٍ ْ َ ُُ  :، وصدره هو٢١َ

َإال ملثلك أ(       َ ِ ْ ِِ ُو من أنت سابقه ّ ُْ ِ َ ََ ْ َ.( 
 .٢٤٧٢ رقم ٧/١٣٨١رشح أصول اعتقاد أهل السنة واجلامعة للاللكائي   )١٢(
 . ٣/٤٢١طبقات احلنابلة البن أيب يعىل الفراء   )١٣(
 .٣٠/٣٨٩تاريخ دمشق البن عساكر   )١٤(



 - ٤٨٠ -

 من طريـق أيب يعقـوب البغـدادي، عـن احلـسني )٢(، وابن اجلوزي)١(وأخرجه اخلطيب البغدادي
ن أبيـه  ال أدري ذكره عـ–ابن عيل الكويف العجيل، عن أيب أسامة محاد بن أسامة، عن هشام بن عروة 

 . عن عائشة ريض اهللا عنها به-الشك من أيب يعقوب: أم ال
  :دراسة رجال اإلسناد

 ."مل أعرفه":)٣(قال اهليثمي:  أمحد السدويس-
 .هو جمهول: قال الباحث

 " مل أعرفه":)٤(قال اهليثمي:  عيل بن أمحد السدويس-
 .هو جمهول: قال الباحث

 .إلمام عبد الرمحن بن مهدي، وهو برصيوهو ابن ا:  موسى بن عبد الرمحن بن مهدي-
 وحييـى ، يـروي عـن أبيـه،اًا كثـريًقدم أصبهان وحدث هبا حـديث ":)٥(قال أبو الشيخ األصفهاين

 ."ً مات قديام، والناس، ووهب بن جرير، ومحاد بن مسعدة،القطان
 .لال يروى عنه من احلديث إال القلي: )٧(، و قال ابن عدي)٦(ذكره ابن حبان يف الثقات

 .موسى هذا ال حيرضين حاله: )٨( وقال ابن امللقن
ّهو مقبول، وال حيتج بتفرده: قال الباحث ُ. 

 . هـ٣٠٤ت :  عبد اهللا بن حممد بن عمران األصبهاين-
 ." رئيس جليل":)١٠(، وقال الذهبي" مقبول القول":)٩(قال فيه أبو نعيم
ّهو مقبول، وال حيتج بتفرده: قال الباحث ُ. 

  
  

                                                                                       
 .١٤/٤٠٩تاريخ بغداد للخطيب البغدادي   )١(
 .١/٤٥٩التبرصة البن اجلوزي   )٢(
 .٩/٥٠لزوائد للهيثمي جممع ا  )٣(
 .٩/٥٠جممع الزوائد للهيثمي   )٤(
 .٢/١٦٩ّطبقات املحدثني بأصبهان أليب الشيخ    )٥(
 .٩/١٥٩الثقات البن حبان   )٦(
 .٦/٣٣٧الكامل يف ضعفاء الرجال البن عدي   )٧(
 .٤/٣٥٤البدر املنري البن امللقن   )٨(
 .٢/٢٥تاريخ أصبهان أليب نعيم األصبهاين   )٩(
 .٢٣/١٤٣يخ اإلسالم للذهبي تار  )١٠(
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   الحديث الحكم على
 :ٌإسناده ضعيف ، ومسلسل بالعلل

أمحـد ":)١( االنقطاع بني أمحد السدويس وبـني عائـشة، فإنـه مل يـدركها، قـال اهليثمـي رمحـه اهللا-
 ."السدويس مل يدرك عائشة 

 . جهالة عيل بن أمحد السدويس، وأبيه أمحد-
ّ موسى بن عبد الرمحن بن  مهدي، مقبول الرواية، وال حيتج بتفرده- ُ. 
ّمقبول الرواية، وال حيتج بتفرده:  عبد اهللا بن حممد بن عمران األصبهاين- ّ ُ. 

 أخرجها الاللكائي، و ابن أيب يعىل الفراء، -ولكن للحديث طريق أخرى كام سبق يف التخريج
وابن عساكر من طريق أمحد بن سليامن الطويس عن الزبري بن بكار عـن رجـل عـن عبـد الـرمحن بـن 

 . عن حممد بن القاسم موىل هاشم عن عائشة بمثلهموسى بن عبد اهللا
، وكـذلك عبـد "عن رجل":وإسنادها ضعيف ، والعلة فيه جهالة شيخ الزبري بن بكار فقد قال

الرمحن بن موسى بن عبد اهللا وشيخه حممد بن القاسم موىل هاشم فهام جمهوالن مل يقف الباحـث هلـام 
 .عىل ترمجة

 أخرجها اخلطيب البغدادي، وابن اجلوزي من - يف التخريج كام سبق–ًوله طريق أخرى أيضا 
طريق أيب يعقوب البغدادي عن عن احلسني بن عيل الكويف العجيل عن أيب أسامة محاد بن أسامة عـن 

 . عن عائشة به- ال أدري ذكره عن أبيه أم ال الشك من أيب يعقوب–هشام بن عروة 
 .)٢(ًويف العجيل وهو صدوق خيطئ كثرياوإسناده ضعيف، والعلة فيه احلسني بن عيل الك

 .وباجلملة فاحلديث بجميع طرقه ضعيف
 

*****  ***** 
 
 
 
 
 

                                                                                       
 .٩/٥٠جممع الزوائد للهيثمي   )١(
 .١٢٠تقريب التهذيب البن حجر ص   )٢(
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 :قال ابن األثري رمحه اهللا
َومنه حديث طهفة ) هـ("  َابتنا سنَصَأ"َْ ْ َمؤزلـة"ويـروى. )٢(ْ أي آتيـة بـاألزل"لـةِزْؤُ م)١(ُاءَرَْمحـ ٌةَ ّ ُ" 

 .)٣("بالتشديد عىل التكثري
  ) ١٧١ (الحديث رقم 

ُقال ابن شبة النمريي  : رمحه اهللا)٤(ّ
َحدثنا أبو العباس أمحد بن حممد بن بكر البغدادي يوما برس من رأى َ ََ ُ  عىل بـاب عمـر بـن شـبة )٥(ًَّ
ُيف شعبان سنة إحدى وستني ومائتني قال، حدثني أيب، عن خالد بـن ح َ ش، عـن عمـرو بـن واقـد، ْيَبـِ

َود العرب عىل رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم فقام طهفة بـنقدمت وف: م، قالْيَوُة بن رَوْرُعن ع   أيبَْ
ِيا رسول اهللا جئناك من غوري هتامة ":هدي فقالَّزهري الن ْ َْ   :ثم قال ")٨(يسِ امل)٧(َ عىل أكوار)٦(َ
ِا سنة محراء مؤزلة، ليس هلا نأصابت" ْ ُ ْ َ َهنَ َل وال عللَ   .ٌوذكر احلديث بطوله، وهو ميلء بالغريب"َ

  :يج الحديثتخر
 .ّتفرد هبذه الطريق ابن شبة

 مـن طريـق حممـد بـن جعفـر )٩(أخرجـه ابـن اجلـوزيوله شاهد من حديث عيل ريض اهللا عنـه، 
عبد اهللا بن حممـد البلـوي، عـن عن ، عن حممد بن سهل، ّيِودُلُالتميمي، عن عبد العزيز بن حييى اجل

 .ه، عن عيل بن أيب طالب بلفظ قريب منّاينَوْيَعامرة اخل
 

                                                                                       
ّأي شديدة اجلدب، ألن آفاق السامء حتمر يف سني اجلدب والقحـط: سنة محراء  )١( النهايـة يف غريـب احلـديث . ّ

 .١/٤٣٨واألثر البن األثري 
ْاألزل  )٢( ُهو الضيق واجلدب: َ ْ َِّ  .١/٤٦ية يف غريب احلديث واألثر البن األثري النها. ُ
 .١/٤٦النهاية يف غريب احلديث واألثر البن األثري   )٣(
 .٩٣٠ رقم ٣٠٠ّأخبار املدينة البن شبة ص   )٤(
 .يقـال هلـا رس مـن رأى فخففهـا النـاس وقـالوا سـامراء، بلد عىل دجلـة وهي سامراء ، وهي : ُّرس من رآى  )٥(

 .١٧٣/  ٣ للحمويمعجم البلدان 
ْغوري هتامة  )٦(  .٤/٢١٧معجم البلدان للحموي . هي كل ما ييل اليمن يسمى غور هتامة: ْ
 النهايـة يف غريـب احلـديث.  وهو رحل الناقة بأداته وهو كالرسج وآلتـه للفـرس،ور بالضمُ مجع ك:األكوار  )٧(

 .٢٠٨ / ٤واألثر البن األثري
ــو شــجر صــلب ت: ِاملــيس  )٨( ــلُه ــوار اإلب ــه أك ــب احلــديث.  ورحاهلــاعمــل من ــة يف غري ــن النهاي ــر الب  واألث

 .٤/٣٨٠األثري
 .٢٨٤ رقم ١/١٨٤العلل املتناهية البن اجلوزي   )٩(



 

 - ٤٨٣ -

  :دراسة رجال اإلسناد
ّ طهفة بن زهري الن- َ  .)١(طهية بالياء، أحد الصحابة الكرام: ُهدي، ويقالَْ
 . هـ١٣٥، ت  األرديني ، أبو القاسم الشامّيمْخَّاللوهو : مْيَوُة بن رَوْرُ ع-

: )٦(ال بـأس بـه، وقـال ابـن حجـر: )٥(، وقال الدارقطني)٤(، والنسائي)٣(، ودحيم)٢(وثقه ابن معني
ًصدوق يرسل كثريا ُ. 

:  يقـول ـ ّيىصِِّصامل: ـ يعنى عامة أحاديثه مراسيل، سمعت إبراهيم بن مهدى: )٧( حاتمأبووقال 
 .م ممن سمع فإن عامة أحاديثه مراسيلْيَوُوة بن رْرُ أعلم ع إينيليت شعر

 .)٩(ُيكتب حديثه: )٨(وقال مرة
لصحابة مرسل، فكيف عن النبـي هو صدوق ولكنه مرسل، وحديثه عن بعض ا: قال الباحث

 .)١٠(صىل اهللا عليه وسلم
 . عمرو بن واقد مرتوك بل متهم بالكذب-
 . باقي رجال اإلسناد ثقات-
 

  :الحكم على الحديث
ًإسناده ضعيف جدا ، والعلة فيه ٌ: 

 . اإلرسال، فإن رواية عروة بن رويم عن النبي صىل اهللا عليه وسلم مرسلة-
 .ديث عمرو بن واقد مرتوك احل-

                                                                                       
 .٣/٥٤٦اإلصابة يف متييز الصحابة البن حجر   )١(
 .٦٣٢ رقم ١٧٤ ص – رواية الدارمي -تاريخ ابن معني   )٢(
 .٢٠/٩هتذيب الكامل للمزي   )٣(
 .٢٠/٩هتذيب الكامل للمزي   )٤(
 .٤١٧ رقم ٥٧سؤاالت الربقاين للدارقطني ص   )٥(
 .٣٤٤تقريب التهذيب البن حجر ص  )٦(
 .٦/٣٩٦اجلرح والتعديل البن أيب حاتم   )٧(
 .٢٠/٩ هتذيب الكامل للمزي  )٨(
ُيكتـب حديثـه أنـه عنـده لـيس :  قد علمت باالستقراء التام أن أبا حاتم إذا قال يف رجل":وقد قال الذهبي  )٩(

 .٦/٣٦٠سري أعالم النبالء . "بحجة
 .٢٢٥، حتفة التحصيل أليب زرعة العراقي ص ٥١٤ رقم ٢٣٦جامع التحصيل للعالئي ص   )١٠(



 - ٤٨٤ -

 - كـام سـبق يف التخـريج- أخرجه ابن اجلوزيشاهد من حديث عيل ريض اهللا عنه،وللحديث 
من طريق حممد بن جعفر التميمي، عن عبد العزيز بن حييى اجللودي، عن حممـد بـن سـهل، عبـد اهللا 

 .بن حممد البلوي، عن عامرة اخليواين، عن عيل بن أيب طالب بلفظ قريب منه
ًوإسناده واه جدا،  وأكـذب ....  فيـه جمهولـون وضـعفاء،و ال يـصحهـذا" :)١( قال ابن اجلـوزيٍ

  ."ً ضعيف جدا":)٢(، وقال ابن حجر"الكل البلوي
ُ رواها زهري بن معاوية عن ليث بـن أيب سـليم عـن حبـة العـرين عـن )٣(وللحديث طريق أخرى ّ ْ َ ُ

 .حذيفة بن اليامن به
َ عن أمحد بن معاوية بـن بكـر ، حـدثنا خالـد عبد اهللا بن خالد القريش ، أخرى عن )٤(وله طريق

َبن حبيش املحاريب ، عن ليث بن أيب سليم ، عن جماهد  َ ُ. 
ُولكن إسنادمها ضعيف، والعلة فـيهام هـو الليـث بـن أيب سـليم فإنـه صـدوق اخـتلط جـدا ومل 

 . ، ومدار هذين الطريقني عليه)٥(ُيتميز حديثه فرتك
 .ً جداوباجلملة فاحلديث ضعيف

 
*****  ***** 

 
 :قال ابن األثري رمحه اهللا

ًأنـه حيـُرض النـاس يف بيــت املقـدس فيؤزلـون أزال شــديدا":ومنـه حـديث الــدجال) هــ(" ْ ًَ ُ ْ ُ َ  أي "َ
ّيقحطون ويضيق عليهم ُ َ ََ ُ ْ")٦(. 
   )*( الحديث رقم 
 .، وهو نفس حديث سمرة بن جندب)٧(سبق خترجيه: قال الباحث

*****  ***** 
                                                                                       

 .٢٨٤ رقم ١/١٨٤العلل املتناهية البن اجلوزي   )١(
 .٣/٥٤٦اإلصابة يف متييز الصحابة البن حجر   )٢(
 .٣/٩٥د الغابة ، وابن األثري يف أس٢/٧٧٤ّذكرها ابن عبد الرب يف االستيعاب   )٣(
 .٤/٤٥٧أسد الغابة البن األثري   )٤(
 .٤١٩تقريب التهذيب البن حجر   )٥(
 .١/٤٦النهاية يف غريب احلديث واألثر البن األثري   )٦(
 .١٦٥حتت حديث رقم   )٧(



 

 - ٤٨٥ -

 :قال ابن األثري رمحه اهللا
 )أزم("
َأيكـم املـتكلم؟ فـأزم القـوم: أنـه قـال"يف حديث الـصالة ) هـ( َ أي أمـسكوا عـن الكـالم كـام "َ ْ

ًيمسك الصائم عن الطعام،  ومنه سـميت احلميـة أزمـا ْ َ َ ْ َّفـأرم"والروايـة املـشهورة . ِ  بـالراء وتـشديد "َ
 .)١("امليم، وسيجيء يف موضعه

   )١٧٢( الحديث رقم 
 . بالراء املهملة"ّفأرم " بالزاي املعجمة، واملوجودة هي "فأزم " عىل رواية مل أعثر: قال الباحث

 : رمحه اهللا)٢(قال اإلمام مسلم
ٍحدثني زهري بن حرب ْ َْ ُ َ ُ حدثنا عفان،ُ َّ ٌ حدثنا محاد،)٣(َ َّ ُ أخربنـا قتـادة،)٤(َ ََ ٌ وثابـت،)٥(َ ِ َ ٌ ومحيـد،)٦(َ ْ ََ  عـن ،ُ

ٍأنس َّأن رجال جاء فدخل الص ََ َُ َ ً ََّ َ َ ُف وقد حفزهَ ََ َ ُ النفس فقال)٧(َّ َ ُ احلمد هللاِ:َّ ْ َ ً محدا كثريا طيبا مباركا فيـه فلـام ْ ََ َُ ً ِّ َ ً ِ ً ْ َ
ــال ــه وســلم صــالته ق ــىض رســول اهللاِ صــىل اهللا علي ُق ََ َ ــالكلامت ":ََ ــتكلم ب ِأيكــم امل َِ َ َ ُْ ِِّ ُ ْ َُّ ُْ ــوم"؟َ ــأرم الق ُ ف َّ َْ َ ْ  ؛ََ

َأيكم املتكلم هبا فإنه مل ي":فقال ُ ْ ُِّّ َ َُ ُْ ًقل بأساَ ْ َ ْ ٌ فقال رجل"ُ ُ َ جئت وقد حفزين الـنفس فقلتهـا:َ ُ َُ ْ ُ َ َ ََّ ِ َ ُ ْ  لقـد ": فقـال،ِ
َرأيت اثني عرش ملكا يبتدروهنا أهيم يرفعها ُ َ ْ ََ ْ َ ْ َ ُ َ َ ُْ ُّ ََ ِ َ ًَ َ َ ْ."  

  :تخريج الحديث
أخرجـه تفرد هبذه الطريق مسلم دون البخاري، وله شاهد آخر مـن حـديث رفاعـة بـن رافـع، 

َحدثنا عبد اهللاِ بن مسلمة : فقال"فأرم القوم ":س فيه لي)٨(البخاري َ ََ ْ َ ُ ْ ْ َُ ََّ ٍ عن مالك،َ ِ َ ْ ِ عن نعيم بن عبـد اهللاِ ،َ ْ ْ ْ َ َْ َِ ِ ُ
ِاملجمر ِ ْ ِّ عن عيل بن حييى بن خالد الزرقي،ُْ َ ِْ ٍ ُِّ َ َ ََّ َ ِ ِْ َ ْ ِ عن أبيه،ِّْ ِ َ ْ َ عـن رفاعـة بـن رافـع الزرقـي قـال،َ َ َ َِّ َ َِ ُِّ َ ٍَ ِ ْ ً كنـا يومـ":ِْ ْ َ َّ ا ُ

                                                                                       
 .١/٤٦النهاية يف غريب احلديث واألثر البن األثري   )١(
 .٦٠٠قال بني تكبرية اإلحرام والقراءة رقم ُ ما ي٢٧صحيح مسلم ك املساجد ومواضع الصالة باب   )٢(
 .هو عفان بن مسلم الصفار  )٣(
هو محاد بن سلمة، يقول الذهبي رمحه اهللا يف ضابط التمييز بني احلامدين محـاد بـن سـلمة ومحـاد بـن زيـد إذا   )٤(

 ينـسبه  عادة عفان ال يـروي عـن محـاد بـن زيـد إال وينـسبه ،وربـام عـن محـاد بـن سـلمة فـال":وقعا مبهمني
ذلـك وكـذلك ُوكذلك يفعل حجاج بن منهال وهدبة بن خالد فأما سـليامن بـن حـرب فعـىل العكـس مـن 

حـدثنا محـاد فهـو ابـن سـلمة : حدثنا محاد  فهو ابن زيد ومتى قال موسى التبوذكي : عارم يفعل ، فإذا قاال 
 .٤٦٥-٧/٤٦٤ سري أعالم النبالء له "فهو راويته

 .قتادة بن دعامة السدويس  )٥(
 .ُهو ثابت البناين  )٦(
 .١/٤٠٧النهاية يف غريب احلديث واألثر البن األثري . ّهو احلث واالستعجال : احلفز  )٧(
 . ٧٩٩رقم ١٢٦صحيح البخاري ك األذان باب   )٨(



 - ٤٨٦ -

َنصيل وراء النبي صىل اهللاُ عليه وسلم َ ِّ َ ََّ ََ ْ َ َ َِ َ َّ ِِّ َّ َ فلام رفع رأسه من الركعة قال،ُ َ َ َ َِ َِ ْ ُ َْ َّ َ َ َ ُ سمع اهللاُ ملن محده:َّْ ْ ََ ِ ِ َِ َ ٌ قـال رجـل ،َ َ َُ َ
ُوراءه ََ ِ ربنا ولك احلمد محدا كثـريا طيبـا مباركـا فيـه:َ ِ ًِ ََ ُ ْ َ ََ ً ِّ َ ََّ ْ ًَ ً ُْ َ َ َ فلـام انـرصف قـ،َ َ ََ َ َ ُمـن املـتكلم ":َالَّْ َِّ َ َ ُْ َ قـال"؟ْ َ أنـا:َ َ، 
َقال ُرأيت بضعة وثالثني ملكا يبتدروهنا أهيم يكتبها أول":َ ََّ ُ َ ْ َ ََ َ ََ َُ َ ُْ ًَ ْ َ ُ َ َ ْ َُ ُّ ِ َِ َ ً ْ ِ."  

  :دراسة رجال اإلسناد
َ مح-  ُ كثـريٌصـاحب أنـس، مـشهور ": منـه، قـال ابـن حجـرٌرِ مكثـٌسِّثقة ولكنه مدل: يلِوَّد الطْيُ

ه بالتدليس النسائي وغـريه َفَصَوَإن معظم حديثه عنه بواسطة ثابت وقتادة و: نه حتى قيلدليس عّالت
 وذكـره يف ،)٢(" وغريه)١(وقد وقع ترصحيه عن أنس بالسامع وبالتحديث يف أحاديث كثرية يف البخاري

ّاملرتبة الثالثة التي ال بد من السامع لقبول حـديثها، وهـو يف هـذا احلـديث مل يـرصح بالـسام ع ولكنـه مل ّ
 . فقد تابعه قتادة بن دعامة وثابت البناين عن أنس يف نفس احلديث،ينفرد

 .  باقي رجال اإلسناد ثقات-
 

*****  ***** 
 

 :قال ابن األثري رمحه اهللا
 .)٣("ْيستعمله عند تغري الفم من األزم"ومنه حديث السواك"

   )١٧٣( الحديث رقم 
 .ٍمل أعثر عىل ختريج له: قال الباحث

 
*****  ***** 

 
 
 
 

                                                                                       
 فـتح "ُالبخاري مل خيرج من رواية محيد عن أنس إال بصيغ التحديث: قال ابن حجر رمحه اهللا يف موطن آخر  )١(

 .٦٠٧٢-٦٠٧١ رقم ١٠/٦٠١له الباري 
 .٧١ رقم ٣٨طبقات املدلسني البن حجر ص   )٢(
 .١/٤٦النهاية يف غريب احلديث واألثر البن األثري   )٣(



 

 - ٤٨٧ -

 :قال ابن األثري رمحه اهللا
َنظرت يـوم أحـد إىل حلقـة درع قـد نـشبت يف جبـني رسـول اهللا"ِّومنه حديث الصديق ) هـ("  َ ُِ َ 
ّ فانكببت ألنزعها، فأقسم عيل أبو عبيدة، عليه وسلمصىل اهللا ِ ُ ْ َ َ ً فأزم هبا بثنيتيـه فجـذهبا جـذب،ْ ْ ََ ّ  "ًا رفيقـاَ

ْ ثنيتيهّعضها وأمسكها بني: أي َ ِّ َ")١(. 
   )١٧٤( الحديث رقم 

 : رمحه اهللا)٢(قال اإلمام عبد اهللا بن املبارك
َخربَأ َنا إسحاق بن حييى بن طلحة، حدثني عيسى بن طلحةَ ْ َ َ َ ْ َ َُ ُ ْ َ َ ْ َ ُ ْ ََ ْ ِْ ِ َّ َِ َ ْ عبيد اهللاْ بنِ َ َ، عـن عائـشة ريض اهللاُ ُ ِ َِ َ َ َ َْ

ْعنها قالت ََ َ َ ِأخربين: ْ َ َ ْ َ قال)٣(ِيبَ أَ َنت يف أول من فاءُك ":َ َ ْ ََّ ِ َ ِ ُ ٍ يوم أحد)٤(ْ ُ ُْ َ َ، فرأيت رجال معَ َُ َ ْ ًَ ُ َ َّ رسول اهللاِ صىل اهللاُ َ َ ِ ُ َ
ُعليه وسلم يقاتل  َ َّ َِ ُِ َ َ َْ َدونه، َ َأراه قال-ُ َ ُ َ ِوحيميه: ُ ِ ْ ُ، قلت-ََ ْ َكن طلحة حيـث فـاتني مـا فـاتني، وبينـي وبـني : ُ ْ ْ َ َْ َ َ َ َ َ ِْ ِ َِ َ َُ َ ُ َ ْ َ

ِاملـرش ْ ٌ رجـلِكنيَْ ُ ُ أنـا أقـرب إىل رسـول اهللاِ صـىل اهللاُ عليـه وسـلم منـهَ َ َ َ ُْ ِ َِ َ ْ ُ َ ََّ َ َّ َ ِْ ِ َ َ وهـو خيطـف الـسعي ،ََ َّْ َ ُ َُ َ ْ َفــا ال ُّطَختَ ً
ُأخطفه، ُ َ ْ ّ حتى دفعت إىل النبي َ ِ َّ ُ ّْ َصىل اهللاُ عليه وسلمََ َ َّْ َ ََّ َ ِ؛ فإذا حلقتان من املغفرَِ َ َْ ِ ِْ َ َِ َ َ َ ِ قد نشبتا يف وجهـه،)٥(ِ ِ ْ َ َِ َ َْ َ َإذا  و َ ِ

َهو أبو عبيدة ، فقال  َ َ َ َ ْ َ ُ ُ َ ُّالنبي َُ ِ َصىل اهللاُ عليه وسلمّ َ َّْ َ ََّ َ َ عليكم صاحب": َِ َ َِ ْ ُْ ْكم َ ْ يريـد طلحـة، وقـد نـزف فلـم "ُ َُ َ َ َْ َ َ ْ َُ َ َ َ ِ
ِينظر إليه،  ْ ْ ََ ِ ُ َأقبلنا وْ ْ َْ ّالنبيَىل ِإَ ِ َ صىل اهللاُ عليه وسلم، َّ َ َّْ َ ََّ َ ِفأرادينَِ ََ َ ْ أبو عبيَ َ ُ ُ َدةَ ُ عـىل أن أتركـهَ ََ ُ َ َ ْ، فلـم يـزلَ َ َ ْ َ َّ حتـى ِ يبَ َ
ُتركته، ُ ْ ُ فأكب عىل رسول اهللا ََ َ َ َ ّ َ َ َصىل اهللاُ عليه وسلمَ َ َّْ َ ََّ َ ِ، فاخذ حلقة قد نشبت يف وجه رسول اهللاِ َِ ُ َ ِ ْ َ َ َِ ْ ْ ََ َ َ ً َ ْ َ َّصـىل اهللاُ َ َ

َعليه وسلم َ َّْ ََ َ، فكره َِ ِ َ َأن يزعزعها َ َ ِْ َ ُ ْ ِفيشتكيَ َ ْ َ ْبي صىل اهللاُ عليه وسلم، فأزم عليهَّ النَ َ َ َ ْ ََّ َّ َ ََّ َ َ ََّ َ َ ِ ِ بثنيته، اِ ِ َِّ َ ّثم ِ َهنضُ َ  عليها َ
ّفندرت ثنيته ِ َ َ َ ونزعها، َ َ ََ َفقلت دعني، فأتى فطلب إيل فأكب عىل األخرى فصنع هبا مثل ذلك فنزعها و َ َ َ ّ َ ْ ََ َ َ ْ َ َُ َ َ َ َ ََ ِ َِ َ ْ ِ ْ َُ َِ ُ ّ ََّ ِ َ

َندرت  ُثنيته َ ُ َّ ِ َ فكان ،َ َ َأبو عبيدة أهتمَ َْ َْ َ ُ َُ َ الثنايا)٦(ََ َ َّ".  
  
  
  
  
  
  
  

                                                                                       
 .١/٤٦النهاية يف غريب احلديث واألثر البن األثري   )١(
 .٩١ رقم ٧٧اجلهاد البن املبارك ص   )٢(
 .هو أبو بكر الصديق ريض اهللا عنه  )٣(
 .٣/٤٨٢النهاية يف غريب احلديث واألثر البن األثري . أصل الفيء الرجوعأي رجع، و  )٤(
 .٣٧٤ / ٤  واألثر البن األثريالنهاية يف غريب احلديث. و ما يلبسه الدارع عىل رأسه من الزرد ونحوهه  )٥(
 .٥/٢٤٢النهاية يف غريب احلديث واألثر البن األثري . أي منقطع ومكسور الثنايا  )٦(
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  :تخريج الحديث
 عـن ابـن -)٤( وابـن عـساكر)٣( والبيهقـي)٢( ومن طريقـه أبـو نعـيم– )١(أخرجه أبو داود الطياليس

 . من طريق عبد اهللا بن املبارك به بلفظ قريب منه)٥(املبارك، واحلاكم
 مـن طريـق شـبابة بـن )٨( ، وابـن حبـان)٧(َّالبزار من طريق حممد بن عمر، و )٦(وأخرجه ابن سعد

 .عن إسحاق بن حييى بن طلحة به بنحوه) حممد بن عمر، وشبابة بن سوار( سوار كالمها 
  :دراسة رجال اإلسناد

 . رجال اإلسناد ثقات، غري إسحاق بن حييى بن طلحة فهو ضعيف-
  :الحكم على الحديث

يى بن طلحة وهو ضـعيف، ومـدار اإلسـناد عليـه ّإسناده ضعيف، والعلة فيه هو إسحاق بن حي
ّوال حيتج بتفرده ّ ُ. 

 
*****  ***** 

 
 :قال ابن األثري رمحه اهللا

َفإذا أخذه أزم يف يده" )٩(ْ ومنه حديث الَكنز والشجاع األقرع"  .)١٠("َّ أي عضها"َ
   )١٧٥( الحديث رقم 
 .مل أعثر عىل ختريج له: قال الباحث

*****  ***** 
                                                                                       

 .٦ رقم ١/٨ داود الطياليس مسند أيب  )١(
 .٨/١٧٤حلية األولياء أليب نعيم   )٢(
 .٣/٢٦٣دالئل النبوة للبيهقي   )٣(
 .٢٥/٧٤تاريخ دمشق البن عساكر   )٤(
 .٣/٢٦٦مستدرك احلاكم   )٥(
 .٣/٤١٠الطبقات الكربى البن سعد   )٦(
 .٦٣ رقم ١/١٣٢البحر الزخار   )٧(
 .٦٩٤١ رقم ٩/٦٢صحيح ابن حبان   )٨(
النهايـة يف غريـب .  يريد حية قد متعط جلد رأسه لكثرة سمه وطول عمره،رأسه الذي ال شعر عىل: قرعاأل  )٩(

 .٤٥-٤/٤٤احلديث واألثر البن األثري 
 .١/٤٦النهاية يف غريب احلديث واألثر البن األثري   )١٠(
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 : رمحه اهللاقال ابن األثري
ِاشتدي أزمة تنفرجي"ويف احلديث ) س(" ْ َ ْ ِّ ََ َ األزمة السن"ْ َ ُة املجدبةْ َّيقـال إن الـشدة إذا تتابعـت . ُ ِّ

ْانفرجت وإذا توالت تولت َّْ ََ ََ")١(. 
   )١٧٦( الحديث رقم 

 : رمحه اهللا)٢(قال الشهاب القضاعي
ثنا عـيل بـن عمـر بـن أمحـد حـد ،اتبأخربنا أبو عبد اهللا احلسني بن حممد بن ميمون بن زيد الك

ثنا حـد ،ثنا أمية بن خالدحد ،ثنا أبو األشعثحد قال ،ثنا عيل بن عبد اهللا بن مبرشحد ،ًاحلافظ إمالء
  كـان : عـن عـيل بـن أيب طالـب ريض اهللا عنـه قـال، عن جده، عن أبيه،ريةَمُحسني بن عبد اهللا بن ض

ِّاشتد ":رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم يقول َ ِي أزمة تنفرجيْ ْ َ َْ."  
  :تخريج الحديث
 .ة به بمثلهْريَمُ من طريق حسني بن عبد اهللا بن ض)٣(ّأخرجه الديلمي

  :دراسة رجال اإلسناد
: )٥(، جمهول، قال األلبـاين)٤(ة موىل النبي صىل اهللا عليه وسلمْريَمُة بن أيب ضْريَمُوهو ض:  جده-

 .مل أجد له ترمجة
 .مل أجد له ترمجة: )٦(جمهول، قال األلباين: ريةهو عبد اهللا بن ضم:  أبوه-
 ي أميـة بـن خالـد بـن هدبـة بـن عتبـة األزد:الَقُة ، و يَبْدُبن األسود بن ههو ا:  أمية بن خالد-
 . هـ٢٠١ ، أو ٢٠٠ي ت  ، أبو عبد اهللا البرص القييسالثوباين
 
 
 
 

                                                                                       
 .١/٤٧النهاية يف غريب احلديث واألثر البن األثري   )١(
 .٧٤٨ رقم ١/٤٣٦مسند الشهاب للقضاعي   )٢(
 .-٢٣٩١ رقم ٥/٤١٢ً نقال عن السلسلة الضعيفة لأللباين –مسند الفردوس للديلمي   )٣(
 .١/٤٩٠ذكره ابن حجر يف فتح الباري   )٤(
 .٤/٣٨٢السلسلة الضعيفة لأللباين   )٥(
 .٤/٣٨٢السلسلة الضعيفة لأللباين   )٦(
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 ، وذكره ابن )٤(، والذهبي)٣(لرتمذي، وا)٢(َّ الرازيان، وأبو زرعة الرازي وأبو حاتم)١(وثقه العجيل
 .ًما علمت إال خريا: )٦(، وقال الدارقطني)٥(حبان يف الثقات

 .صدوق: )٧(وقال ابن حجر
ًإنام كان حيدث من حفظه ال خيرج كتابا: )٨(َوسأل اإلمام أمحد عنه فلم حيمده يف احلديث، وقال ُ. 

ْ عدم محد صنيع أمية وذلك بالتحـديث هو ثقة، وأما ما ذهب إليه اإلمام أمحد من: قال الباحث َ
ًمن حفظه دون كتابه، فذلك بناء عىل منهج اإلمام أمحد أنه كان يقدم من كان يعتمد عىل كتابـه وقـت 
ُالتحـديث عـىل مـن كـان حيـدث مـن حفظـه، ومل يكـن حيمـد فعـل مـن كـان حيـدث مـن غـري كتـاب، 

ًلتحديث ، وإن كان حافظا ملا حيـدث واألفضل أن يكون املحدث أصله بيده أو بيد ثقة ضابط وقت ا
 ال حتدث املسند إال مـن ":)١٠(ّ، وكان اإلمام أمحد قد وىص حييى بن معني عندما طلب منه الوصية)٩(به

 ":)١٢(ّ، إال أن الذهبي رمحه اهللا قيـد هـذا املـنهج مـن اإلمـام أمحـد أنـه مـن بـاب الـورع فقـال)١١("كتاب
ّفالورع أن املحدث ال حيدث إال من كتا  ،"ّب كام كان يفعل ويويص به إمام املحـدثني أمحـد بـن حنبـلُّ

ٌوعليه فليس التحديث من كتاب رشط يف أداء احلديث، وقـد حـدث خلـق مـن األئمـة مـن حفظهـم  ّ ٌ
 !!.فكان ماذا

                                                                                       
 .٧٢ ص الثقات للعجيلتاريخ   )١(
 .٢/٣٠٢يب حاتم اجلرح والتعديل البن أ  )٢(
 .٣/٣٣٢هتذيب الكامل للمزي   )٣(
 .١/٢٥٥الكاشف للذهبي   )٤(
 .٨/١٢٣الثقات البن حبان   )٥(
 . ١/٣٧١هتذيب التهذيب البن حجر   )٦(
 .٦٩تقريب التهذيب البن حجر   )٧(
 . ١/١٤٦الضعفاء للعقييل   )٨(
 .١/٥٢٦ر عيل بشري عمر منهج اإلمام أمحد يف إعالل األحاديث للدكتو: انظر لألمهية كتاب  )٩(
 .١/١٦٥هتذيب الكامل للمزي   )١٠(
 مـا ":قال أمحد بن حنبل: ومن النصوص املأثورة عن اإلمام أمحد يف هذا الباب ما رواه الفضل بن زياد قال  )١١(

ّكان أقل سقطا من املبارك، كان رجال حيدث من كتابه، ومن حدث من كتابه ال يكاد يكـون لـه سـقط كثـري  ّ ً ً ّ
انظـر  "!!ّكان وكيع حيدث من حفظه، ومل يكن ينظر يف كتـاب، وكـان لـه سـقط، كـم حفـظ الرجـل، وٍيشء

 .٢/١٩٧املعرفة والتاريخ للفسوي 
 .٩/٣٨٣سري أعالم النبالء للذهبي   )١٢(
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 هــ، ٢٥٣ي، ت البـرص العجـيل األشـعث بـن سـليامن بن املقدام بن أمحدوهو :  أبو األشعث-
 .مشهور بكنيته

 ، وذكره ابن حبـان يف )٤(، والذهبي)٣(، وابن عبد الرب)٢(، ومسلمة بن القاسم)١(وثقه صالح جزرة
 .)٥(الثقات
 .ليس به بأس: )٧(، وقال النسائي الصدق حمله احلديث صالح : )٦(حاتم أبو قالو

صــدوق صــاحب : )٩(، وقــال ابــن حجــر حــديث صــاحب ، اًكيــس كــان : )٨(خزيمــة بــنا وقــال
 .حديث

 يثنـى عروبـة أبـا سـمعت و ، النـاس أئمة عنه حدث الصدق، أهل نم هو":)١٠(وقال ابن عدي
  ". نظرائه و زيد بن حلامد إسناد عنده كان فإنه ، إسناده عنه كتب و ، لقيه حني يفتخر و ، عليه

َمل: ، قيل له األشعث أبى عن أحدث ال أنا: )١١(وقال أبو داود السجستاين  مِّعلُي كان ألنه: قال ؟ ِ
 ، ناحيـة جيلسون و ، الطريق عىل يطرحونه الدراهم رصر يرصون بالبرصة جمان كان ، َنوُُجامل انَُّجامل

 املـارة األشـعث أبـو فعلم ، الرجل ليخجل ضعها صاحوا يأخذها أن أراد ةّبرص  ًرجال يعنى  ّمر فإذا
ــرصرهم مــررتم فــإذا ، كــرصرهم زجــاج رصر هيئــوا : بالبــرصة  ، بكــم فــصاحوا أخــذها فــأردتم ب
  ."هلذا عنه أحدث ال فأنا،  ففعلوا الدراهم رصر خذوا و ، معكم يالذ الزجاج ررص فاطرحوا

 

                                                                                       
 .١/٤٨٩هتذيب الكامل للمزي   )١(
 .١/٨٢هتذيب التهذيب البن حجر   )٢(
 .١/٨٢هتذيب التهذيب البن حجر   )٣(
 .١/٢٠٤ذهبي الكاشف لل  )٤(
 .٨/٣٢الثقات البن حبان   )٥(
 .٢/٧٨اجلرح والتعديل البن أيب حاتم   )٦(
، وقــال ابــن حجــر يف كتابــه هــدي الــساري مقدمــة فــتح البــاري ٦٨ رقــم ٥٧مــشيخة النــسائي ص   )٧(

 ."وثقه النسائي":٢/١٠١٠
 .١/٤٨٩هتذيب الكامل للمزي   )٨(
 .٣٩تقريب التهذيب البن حجر  ص   )٩(
 .١/١٨٤ يف ضعفاء الرجال البن عدي الكامل  )١٠(
 .١/١٨٣الكامل يف ضعفاء الرجال البن عدي   )١١(
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و مـا قالـه ":)١(ر، قـال ابـن عـديّهو صدوق، وأما طعن أيب داود فيه فإنه غري مؤث: قال الباحث
 ووجـه عـدم ":)٢( ، وقد تأول له احلافظ ابن حجـر فقـال"أبو داود ال يؤثر فيه ، ألنه من أهل الصدق

ّه فيه ألنه مل يعلم املجان كام قال أبـو داود ، وإنـام علـم املـارة الـذين قـتأثري ُ ُد املجـان أن خيجلـوهم، صّّ
ّوكأنه كان يذهب مذهب من يؤدب باملال؛ فلها جوز للامرة أن يأخذوا الدراهم تأديبا للمجان حتـى  ُّ ً

م، واهللا أعلـم، وقـد ال يعودوا لتخجيل الناس مع احـتامل أن يكونـوا بعـد ذلـك أعـادوا هلـم درامههـ
 ."احتج به البخاري والرتمذي والنسائي وابن خزيمة يف صحيحه وغريهم

فقد قـال أبـو حـاتم ُ باقي رجال اإلسناد ثقات غري حسني بن عبد اهللا بن ضمرية فهو كذاب، -
 .مرتوك احلديث كذاب: )٣(الرازي
  

  :الحكم على الحديث
 يـروي ":)٤(، قـال ابـن حبـانكـذاب بن ضـمرية إسناده موضوع، والعلة فيه احلسني بن عبد اهللا

 ."عن أبيه عن جده بنسخة موضوعة
، )٨(، وحممـد األمـري املـالكي)٧(، والعجلـوين)٦( ، والسخاوي)٥(الذهبي:  من أهل العلمّوهاهوممن 
 .)١٠(، واأللباين)٩(والغامري

 
*****  ***** 

 
 
 

                                                                                       
 .١/١٨٤الكامل يف ضعفاء الرجال البن عدي   )١(
 .٢/١٠١٠ البن حجر هدي الساري مقدمة فتح الباري   )٢(
 .٣/٥٧اجلرح والتعديل البن أيب حاتم   )٣(
 .١/٢٤٤املجروحني البن حبان   )٤(
 .٢/٢٩٣ل للذهبي ميزان االعتدا  )٥(
 .١١٦-١١٥املقاصد احلسنة للسخاوي ص   )٦(
 .١/١٤١كشف اخلفاء للعجلوين   )٧(
  .٣٢النخبة البهية يف األحاديث املكذوبة عىل خري الربية  ملحمد األمري املالكي ص   )٨(
 .٢١املغري للغامري ص   )٩(
 .٢٣٩١ رقم ٥/٤١٢السلسلة الضعيفة لأللباين   )١٠(
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 :قال ابن األثري رمحه اهللا
َأصابتهم أزمة شديدةإن قريشا " ومنه حديث جماهد "  .)١("وكان أبو طالب ذا عيال. ْ

  ) ١٧٧( الحديث رقم 
 : رمحه اهللا)٢(قال ابن اسحاق

ْنجيح،حدثني عبداهللا بن أيب  َ  َىلَ عـ اهللاِِةَمـِْع نْنِ مـَانَ كـ": عن جماهد بن جرب بن أيب احلجاج قـالُ
و ُبـَ أَانَكـَ وٌةَيدِدَ شـٌةَمـْزَم أُهْتَابَصـَا أًشْيـَرُ قَّنأ ْريَْ اخلـَنِ مِِه بُهَادَرَأَ و،ُهَ ل اهللاََُعنَا صّ ومم،ٍِبالَ طِيبَ أِ بنِّيلَع
ــِا عَ ذٍبِالــَط ــَ ف،ٍريِثــَ كٍالَي ــَلَ ع اهللاَُّىلَ صــ اهللاُِولُســَ رَالَق ــَعِْل لَمّلَســَ وِهْي ــَ عِاسّب ــَ أْنِ مــَانَكــَه وّم ــَ بَِرسْي ي ِن
 ،ِةَمـَْز األِهِذَ هـْنِى مـَرَا تـَ مـُاسّ النـَابَصـَأ ْدَقـَ و،الَيـِعْري الِثـَ كٍبِالـَا طَبَ أَاكَخَ أِّن إ:اسّبَا عَي":ٍمِاشَه
َكفَنَف،  ًالُجَ رَتْنَذ أُخْأَتَ و،ًالُجَ رِيهِنَ بْنِ مُذُ آخ،ِِهالَيِ عْنِ مهْنَ عْفِّفَُخنْلَ ف،ِهْيَِلا إَِن بِْقلَطْانَف  َالَقـَ ف،ُهْنَام عُلهْ
ى َّتـَ ح،َكِالـَيِ عْنِ مـَكْنـَ عَفِّفـَخُ نْنَ أُيـدِرُا نَّنـِ إ:ُهَ لـَاالَقـَ فٍبِالـَا طَبـَا أَيـَتَى أّتـَا حَقَلَطْانَ ف،ٌمَعَ ن:ُاسَّبَعْال
 ُنْ ابـَالَقـ -،َامُتْئِا شـَا مـَعَنْاصـَ فًالْيَقُ عِ يلَامُتْكَرَا تَِذ إ:ٍِبالَو طُبَ أَامَُ هلَالَقَ ف،ِيهِ فْمُا هَ مِاسّ النِنَ عَفِشَكْنَي
 ُاسّبـَعْ الَذَخَأَ و،ِهْيَِل إُهّمَضَا ف ِيلَ عَمّلَسَ وِهْيَلَ ع اهللاُّىلَ ص اهللاُِولُسَ رَذَخَأَف ، -اًِبالَطَ وًيالَقُ عُالَقُيَ و:ِامَشِه
ٌّيلَ عْلَزَ يْمَلَ ف،هْيَِل إُهَّمَضَا فًرَفْعَج  َنـا،ِِّيبَن َاىلَعـَتَ وَكَارَبَ ت اهللاُُهَثَعَى بّتَ حَمَّلَسَ وِهْيَلَ ع اهللاُّىلَ ص اهللاِِولُسَ رَعَ مِ
ٌّيلَ عُهَعَبَّاتَف ْملَ و،ُهَقّدَصَ وِِه بَنَآمَ وُهْنَ ع اهللاَُِيضَ رِ   ".ُهْنَى عَنْغَتْاسَ وَمَلْسَى أّتَ حِاسَّبَعْ الَْدنِ عٌرَفْعَ جْلَزَ يَ

  
  :تخريج الحديث
 .ه بألفاظ متقاربة من طريق ابن اسحاق ب)٥( ، والبيهقي)٤(، و احلاكم)٣(أخرجه الطربي

 
 
 
 
 
 

                                                                                       
 .١/٤٧ب احلديث واألثر البن األثري النهاية يف غري  )١(
 .٢/٨٥السرية النبوية البن هشام   )٢(
 .١/٥٣٨تاريخ الطربي   )٣(
 .٣/٥٧٦مستدرك احلاكم   )٤(
 .٢/١٦٢دالئل النبوة للبيهقي   )٥(
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  :دراسة رجال اإلسناد
  -ي مـوىل األخـنس بـن رشيـق الثقفـ - مـوالهم يأبو يسار الثقفوهو : ٍحْيَجُ عبد اهللا بن أيب ن-

 يف املرتبـة  حجـر، وذكره ابن)٢( وغريه)١( هـ، ثقة إال أنه متهم بالتدليس، وممن نعته به النسائي١٣١ت 
 .ُالتي ال يقبل حديثها إال بالترصيح بالسامع )٣(الثالثة من طبقات املدلسني

 . باقي رجال اإلسناد ثقات-
  :الحكم على الحديث

 :إسناده ضعيف، وفيه علتان
 .التدليس، فإن ابن أيب نجيح مدلس وقد عنعن يف كل الروايات: األوىل
 . روايته عن النبي صىل اهللا عليه وسلم مرسلةًا االنقطاع فإن جماهد:الثانية

 
*****  ***** 

 :قال ابن األثري رمحه اهللا
 )َإزاء("
ُ وهــو مــصب الــدلو وعقــره "َأنــه وقــف بــإزاء احلــوض"يف قــصة موســى عليــه الــسالم ) س( ْ ُ َّ ُّ
 .)٤("مؤخره

   )١٧٨( الحديث رقم 
 : رمحه اهللا)٥(قال اإلمام ابن أيب حاتم

بـن هليعـة ، وحـدثنا ابـو ري ، حـدثني عبـد اهللا َكُثنا حييى بن عبد اهللا بن بحد ، )٦(بو زرعةأحدثنا 
 ، عـن احلـارث بـن يزيـد احلـرضمي ، عـن )٨(ثنا ابن هليعةحدثنا الوليد، حد ، )٧(ثنا صفوانحدزرعة ، 

                                                                                       
 .١٦ رقم ١٢٣ذكر املدلسني للنسائي ص   )١(
 ٣٧دلسني للـسبط ابـن العجمـي ص  ، التبيني ألسامء امل٣٥ رقم ٦٤انظر املدلسني أليب زرعة العراقي ص   )٢(

 .٤٢رقم 
 .٧٧ رقم ٣٩طبقات املدلسني ص   )٣(
 .١/٤٧النهاية يف غريب احلديث واألثر البن األثري   )٤(
 .١٦٨٥٦ رقم ٩/٢٩٦٨تفسري ابن أيب حاتم   )٥(
 .هو أبو زرعة الرازي   )٦(
 .هو صفوان بن صالح املؤذن  )٧(
 .هو عبد اهللا بن هليعة  )٨(
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لمي صـاحب رسـول اهللا صـىل اهللا عليـه ُّر الـسَّدُّسـمعت عتبـة بـن النـ:  بن رباح اللخمي قـال )١(ِّيلَع
 ِةَمـْطعَ وِهِجـْرَ فِةَّفـِِع بُهَسْفـَ نَرّجـَأى َوسـُ مِّنإ": ن رسول اهللا صىل اهللا عليـه وسـلم قـال أوسلم حيدث 

 َاقَرُ فـَادَرَأ َّامَلـَا ، فَاُمهـَفْوَ أَا وَُمهـّرَبَأ : َالَ ؟ قـِْنيَلـََج األّيَأ ،  اهللاَِولُسـَا رَيـ: َيـلِ قَلَجـَ األّىفَ وَّامَلـَ، فِِهنْطَب
 َنِ مِهِمَنَ غْنِ مْتَدَلَا وَا مَاهَطْعَأَ ، فِِه بَونُيشِعَا يَ مِهِمَنَ غْنِا مَهَِيطْعُن يَأا َاهَبَأ َلَأْسَ تْنَأ ُهَتأَرْ امَرَمَأ ٍبْيَعُش
 ْنِا مـَهَمَّلَسَتَ ف،ُاهَصَ عَِىلإى َوسُ مَقَلَطْانَ ، فَاءَنْسَ حَاءَدْوَ سُهُمَنَ غْتَانَكَ و،ِامَعْ الَِكلَ ذِدَلَ وْنِ مٍنْوَل ِبَالَق
 ُرُدْصَ يـْمَلـَ فِضْوَ احلـِاءَِزإِى بـَوسـُ مَفَقـَوَ و،اَاهَقَسَا فَهَدَرْوَأ َّمُ ، ثِضْوَى احلَنْدَأ ِا يفَهَعَضَ وَّمُ ث،اَِهفَرَط
َ رضَِّالإ ًاةَا شَهْنِم   . وذكر احلديث"ًاةَ شًاةَا شَهَبْنَ جَبَ

  :تخريج الحديث
 . من طريق ابن هليعة به بمثله)٣(  وابن أيب عاصم)٢(أخرجه الفسوي
 . من طريق ابن هليعة عن طالوت بن  يزيد عن عيل بن رباح به بمثله)٤(ينوأخرجه الطربا

ّ ، وأبو بكـر الـدينوري)٦( ، وابن أيب عاصم)٥(أخرجه ابن ماجهو َ  ومـن طريقـه – )٨( ،والطـرباين)٧(ّ
ّ من طريق بقية بـن الوليـد، عـن مـسلمة بـن عـيل اخلـشني، عـن سـعيد بـن أيب أيـوب، عـن – )٩(املزي َ ُ

 .د احلرضمي به بنحوهاحلارث بن يزي
 

  :دراسة رجال اإلسناد
َّ عتبة بن الندر-  )١١(. هـ٨٤نزيل مرص، و أحد الصحابة الكرام، ت : )١٠(ُّ
 

                                                                                       
ّ واملشهور فيه عيل بالتصغري، وكان يغضب منها":٣٥٥ر يف كتابه تقريب التهذيب ص قال ابن حج  )١( َ ُ". 
 .٢/٤٩٠املعرفة والتاريخ للفسوي   )٢(
 .١٣٧٨ رقم ٣/٦٣اآلحاد واملثاين البن أيب عاصم   )٣(
 .١٧/١٣٤املعجم الكبري للطرباين   )٤(
 .٢٤٤٤ رقم  إجارة األجري عىل طعام بطنه٥سنن ابن ماجه ك الرهن باب   )٥(
 .١٣٧٧ رقم ٣/٦٣اآلحاد واملثاين البن أيب عاصم   )٦(
ورياملجالسة وجواهر العلم أليب بكر   )٧( ّالدينَ  .٩٤٨ رقم ٣/٣٢٠ ّ
 .١٧/١٣٥املعجم الكبري للطرباين   )٨(
 .١٩/٣٢٥هتذيب الكامل للمزي   )٩(
ــام يف هتــذيب الكــامل للمــزي   )١٠( ــتح الــدال املــشددة، ك  و اإلصــابة البــن حجــر ،١٩/٣٢٤بــضم النــون، وف

٢/٤٥٦. 
 .٤/٤٤١اإلصابة يف متييز الصحابة البن حجر   )١١(
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 مـن ٌ ولكنـه مكثـر؛ثقـة أنـه : ة القـول فيـهوخالصـ، )١(هو ابن مسلم ، سـبقت ترمجتـه:  الوليد-
مـا أ ، بـهّجُح بالسامع إذا احت ال بد أن يرص":قال الذهبي ، لذلك )٢(التدليس وبخاصة تدليس التسوية

ّ، وقـد رصح يف هـذا )٤(وذكره ابن حجر يف الطبقة الرابعة من املدلسني، )٣(" فليس بحجة، عن:إذا قيل
 .ُاحلديث بالسامع فأمن تدليسه

بن صـالح بـن صـفوان بـن دينـار الثقفـى مـوالهم ، أبـو عبـد امللـك الدمـشقى هو ا:  صفوان-
 .  غري ذلك:ِ، و قيل٢٣٧ ت -بدمشقمؤذن املسجد اجلامع  - املؤذن

ّ، وعده يف املرتبة الثالثة التي ال يقبـل )٥(وهو ثقة إال أنه مدلس، وممن ذكره يف املدلسني ابن حجر
ُحديثها إال بالترصيح بالسامع، وقد رصح يف حديثه هذا بالسامع فأمن تدليسه ّ. 

بــسبب اختالطــه بعــد أن  بــاقي رجــال اإلســناد ثقــات غــري عبــد اهللا بــن هليعــة فإنــه ضــعيف -
ٌاحرتقت كتبه ، وممن نص عىل اختالطه مجع من األئمة كام ذكر العالئي  ، )٧( ، و السبط ابن العجمي)٦(ْ

، وعليه فرواية الوليد بن مسلم عنه )٨(وقد استثنى بعض أهل العلم رواية العبادلة عنه قبل االختالط
 .هبعد االختالط، فيكون حديثه ضعيف من طريق الوليد عن

  
  
  

                                                                                       
 .٣حتت حديث رقم   )١(
 أن يعمد الراوي إىل إسقاط راو من بني شيخه وبني مـن رواه عنـه شـيخه أو : صورته عند أئمة هذا الشأن"  )٢(

 يفعلـه مـنهم يف راويـني علـم من بني شيخه ومن رواه عنه شيخ شيخه ليقرب بذلك اإلسناد وإنام يفعل من
التقاؤمها واشتهرت رواية أحدمها عن اآلخر حتى يصري معلوم السامع منه ثم يتفق له يف حـديث أن يرويـه 
عن رجل عنه فيعمد ذلك املسوي إىل ذلك الرجل فيسقطه فيبقى اإلسناد ظاهر االتصال فيـسوي اإلسـناد 

 قـد ال يكـون معروفـا بالتـدليس وجيـده الواقـف عـىل كله ثقات وهذا رش أقسام التـدليس ألن الثقـة األول
 البـن  النكت عىل مقدمة ابن الـصالح"املسند كذلك بعد التسوية قد رواه عن ثقة آخر فيحكم له بالصحة 

 .١٠٥ / ٢ حجر 
  .٣٦٤ رقم ١٩١ُذكر أسامء من تكلم فيه وهو موثق للذهبي ص   )٣(
 . ١٢٧ رقم ٥١ ص  البن حجرطبقات املدلسني  )٤(
 .٧٤ رقم ٣٩ّطبقات املدلسني البن حجر ص   )٥(
 .٢٦ رقم ٦٥املختلطني للعالئي ص   )٦(
 .٥٨ رقم ١٩٠ ص - املطبوع مع هناية االغتباط–االغتباط للسبط ابن العجمي   )٧(
 .٥/٣٧٧هتذيب التهذيب البن حجر   )٨(
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  :الحكم على الحديث
 . إسناده ضعيف، والعلة فيه ابن هليعة وهو خمتلط، ورواية الوليد بن مسلم عنه بعد االختالط

ُ ، ولكنها متابعـة ال يفـرح هبـا لـضعفها )١(ولكنه مل ينفرد، فقد تابعه سعيد بن أيب أيوب وهو ثقة ٌ
ّر الدينوري ، وأبو بك)٣( ، وابن أيب عاصم)٢(الشديد، أخرجها ابن ماجه َ  ومن طريقه – )٥( ،والطرباين)٤(ّ

ّ من طريق بقية بـن الوليـد، عـن مـسلمة بـن عـيل اخلـشني، عـن سـعيد بـن أيب أيـوب، عـن – )٦(املزي َ ُ
ًاحلارث بن يزيد احلرضمي به بنحوه، وهذا إسناد ضعيف جدا والعلة فيه هي عنعنـة بقيـة بـن الوليـد  ٌ

 .)٨(ح بالسامع، وفيه مسلمة بن عيل اخلشني مرتوكّ، ومل يرص)٧(فهو مدلس من الطبقة الرابعة
  .)٩(وباجلملة فاحلديث ضعيف، وممن ضعفه األلباين

 
*****  ***** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                       
 .١٨٤تقريب التهذيب البن حجر ص   )١(
 .٢٤٤٤جري عىل طعام بطنه رقم  إجارة األ٥سنن ابن ماجه ك الرهن باب   )٢(
 .١٣٧٧ رقم ٣/٦٣اآلحاد واملثاين البن أيب عاصم   )٣(
ورياملجالسة وجواهر العلم أليب بكر   )٤( ّالدينَ  .٩٤٨ رقم ٣/٣٢٠ ّ
 .١٧/١٣٥املعجم الكبري للطرباين   )٥(
 .١٩/٣٢٥هتذيب الكامل للمزي   )٦(
  ."ن كثري التدليس عن الضعفاء واملجهولني كا": وفيه١١٧ رقم ٤٩ّطبقات املدلسني البن حجر ص   )٧(
 .٤٨٧تقريب التهذيب البن حجر ص   )٨(
 .١٤٨٨ رقم ٥/٣٠٧إرواء الغليل لأللباين   )٩(
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 : ابن األثري رمحه اهللاقال
ُ قـاومتهم" َوفرقـة آزت امللـوك فقــاتلهم عـىل ديـن اهللا "ويف احلـديث) هــ(" ْ فــالن إزاء : يقـال. َ
ًإذا كان مقاوما له: لفالن ُ")١(. 

   )١٧٩( الحديث رقم 
ّالشايش اهليثم بن كليب قال اإلمام ِ  : رمحه اهللا)٢(َّ

 عـن ،ق بـن حـزن العائـيشْعَّنـا الـصأخرب ،نـا عـارمأخرب ،حدثنا أبو جعفر حممد بن عيل الوراق
 : قـال ريض اهللا عنـه عـن ابـن مـسعود، عن سويد بن غفلة،ّاينَدَْم عن أبى إسحاق اهلّي،ِدَْع اجلٍيلِقَع
يـا  ": قـال،يك يا رسـول اهللاَّ قلت لب،"يا عبد اهللا بن مسعود ": رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلمل يلقا

 . ثالث مرات،يك يا رسول اهللاَّ لب: قلت"عبد اهللا بن مسعود
 ٌةَقـِْر ف،اَهُِرائَ سـَكَلـَهَ وٌثَالَا ثـَهْنِا مَجَ ن،ًةَقِْر فَنيِعْبَسَ وْنيَتَنْ اثِا يفَنَلْبَ قَانَ كْنَ مَفَلَتْاخَو " :وفيه

ْ ملٌةَقـِْرفَ و،واُلـِتُى قَّتـَ حَمَيْرَ مـُنْى بـَيـسِ عِيـنِدَ و اهللاِِيـنِ دَىلَ عْمُهَلَاتَقَ وَوكَُل املِتَآز  ِوكُلـُاة املَازَوُ مـْنُكـَ تَ
م ُهْتَلـَّتَقَ فُوكُلـُ املُمُْهتْذَخـَأَ فَمَيْرَ مـِنْى بـَيـسِ عِيـنِدَ و اهللاِِيـنِ دَِىل إْمُهْوَعَدَم فـِهِمْوَ قـِِّىانَرْهَ ظَْنيَوا بُامَقَأَف
 .وذكر بقية احلديث " .....ْمُهْتَعَّطَقَو

  :تخريج الحديث
 مـن طريـق شـيبان )٤(، و الطـرباين- وحـده- من طريق شيبان بن فروخ)٣(أخرجه أبو ذر اهلروي

م وعبـد الـرمحن بـن  مـن طريـق عـار)٥(، و أبو نعيم-ً معا– ّبن فروخ و عبد الرمحن بن املبارك العييش
 و )٧(، و الثعلبــي- وحـده- مـن طريــق عبـد الـرمحن بــن املبـارك)٦(، والبيهقـي-ً معــا-املبـارك العيـيش

عـن  )  شـيبان، وعبـد الـرمحن، وعـارم( ، ثالثـتهم - وحـده–  من طريق شـيبان بـن فـروح)٨(البغوي
ْالصعق بن حزن به   .بألفاظ متقاربةّ

                                                                                       
 .١/٤٧النهاية يف غريب احلديث واألثر البن األثري   )١(
 .٧٧٢ رقم ٢٠٤-٢/٢٠٣مسند الشايش   )٢(
 .١ رقم ٢٩ّاجلزء من فوائد حديث أيب ذر اهلروي ص   )٣(
 ٢/٣٧٢، املعجم الـصغري لـه ٤٤٧٩ رقم ٤/٣٧٦ ، املعجم األوسط له ١٠/٢٢٠املعجم الكبري للطرباين   )٤(

 .٦٢٤رقم 
  . ٤/١٧٧حلية األولياء أليب نعيم   )٥(
 .٩٥١٠ رقم ٧/٦٩شعب اإليامن للبيهقي   )٦(
 .٩/٢٤٨تفسري الثعلبي   )٧(
 .٤/٣٠٠تفسري البغوي   )٨(
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 –)٤(وابـن عـساكر )٣(واخلطيب البغدادي )٢(طريقه البيهقي ومن – )١(وأخرجه أبو داود الطياليس
ٍ بـه بلفـظ  بن حـزنق من طريق الصع)٧(، واحلاكم)٦(، والفسوي)٥(، وابن أيب شيبةق بن حزنْعَّعن الص
 .ٍخمترص

د ّ تفـر،ّيِدْعـَيـل اجلِقَ إال ع-َّأي الـسبيعي-مل يرو هذا احلديث عن أيب إسحاق ":)٨(قال الطرباين
 تفـرد بـه عقيـل ،سـحاقإوأيب غريب من حـديث سـو يـد، " :)٩(قال أبو نعيم، و "زنبه الصعق بن ح

  ".اجلعدي
 

  :دراسة رجال اإلسناد
ّهو السبيعي، سبقت ترمجتـه: ْ أبو إسحاق اهلمداين- َِّ  ، وهـو ثقـة مـدلس مـن الدرجـة الثالثـة )١٠(ِ

 .ّالتي ال يصح حديثها إال بالترصيح بالسامع
ِ عقيل اجلعدي- ِ عـن عقيـل بـن ":شهور يف اسـمه، وقـد وقـع يف روايـة املـستدركهكذا هو امل:َ َ َْ

 ."ً ومهاة أبيهّ وأظن أن تسمي":)١١(، قال احلافظ ابن حجر"حييى
ُمنكـر احلـديث ذاهـب، ويـشبه أن : )١٣(منكر احلديث، وقال أبو حاتم الرازي : )١٢(قال البخاري

لثقـات مـا ال يـشبه حـديث األثبـات  منكر احلديث، يـروي عـن ا":)١٤(ًيكون أعرابيا، وقال ابن حبان
 ."فبطل االحتجاج بام روى وإن وافق فيه الثقات

                                                                                       
 .٣٧٦رقم  ١/٢٩٥مسند أيب داود الطياليس   )١(
 .١٠/٢٣٣السنن الكربى للبيهقي   )٢(
  .٢/١١٨الفقيه واملتفقه للخطيب البغدادي   )٣(
 .١٢٦تبيني كذب املفرتي البن عساكر ص   )٤(
 .٣٢١ رقم ١/٢١٧ ابن أيب شيبة مسند  )٥(
 .٥٠٥-٣/٥٠٤املعرفة والتاريخ للفسوي   )٦(
 .٢/٤٨٠مستدرك احلاكم   )٧(
 .٤/٣٧٧املعجم األوسط للطرباين   )٨(
 .١٧٨-٤/١٧٧حلية األولياء أليب نعيم   )٩(
 .٦٨حتت حديث رقم   )١٠(
 .٥/٤٥٩لسان امليزان البن حجر   )١١(
 .٧/٥٣التاريخ الكبري للبخاري    )١٢(
ً، وانظر كالما قريبا منه يف العلل له ٦/٢١٩اجلرح والتعديل البن أيب حاتم   )١٣(  .١٩٧٧ رقم ٥/٢٧٣ً
 .٨٢٩قم  ر١٨٥/ ٢املجروحني البن حبان   )١٤(
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 .غري معروف: )١( و قال البيهقي
 .ثقة: )٢(ّ وشذ العجيل فقال هو منكر احلديث،:قال الباحث

ّ الصعق بن حزن العائيش- ِ َ  .وهو ابن قيس أبو عبد اهللا البكري، من الطبقة السابعة: ّ
، )٧(، وأبو داود)٦(، وأبو زرعة الرازي)٥(، والعجيل" ليس به بأس":)٤(وقال مرة، )٣(وثقه ابن معني

 .)١٠( وذكره ابن حبان يف الثقات،)٩( الذهبي، و)٨(والنسائي
صـالح احلـديث، وقـال : )١٢(مـا بـه بـأس، وقـال يعقـوب بـن سـفيان: )١١(وقال أبو حاتم الرازي

 .مصدوق هي: )١٤(ليس بالقوي، وقال ابن حجر: )١٣(الدارقطني
 هو ثقة: قال الباحث

َهو حممد بن الفضل السدويس، وعارم لقبه:  عارم- ٌ ِ  .، وهو أحد شيوخ البخاري الكبار)١٥(َ
: ٌثقــة ، لكنــه اهتــم بــاالختالط، وممــن نــسبه لالخــتالط وتغــري احلفــظ مجــع مــن العلــامء مــنهم

 .)١٨(، وغريهم من العلامء)١٧(، وابن أيب حاتم)١٦(البخاري
                                                                                       

 .٤٤٦املدخل إىل السنن الكربى للبيهقي ص   )١(
 .٣٣٨ص  الثقات للعجيل تاريخ  )٢(
 .٥٨٣ رقم ٤١٣ ص يحيى بن معنيلسؤاالت ابن اجلنيد  ، ٤/١١٤ - رواية الدوري–تاريخ ابن معني   )٣(
 .١٣/١٧٦هتذيب الكامل للمزي   )٤(
  .٢٢٨تاريخ الثقات للعجيل ص   )٥(
 .٤/٤٥٥بن أيب حاتم اجلرح والتعديل ال  )٦(
 .١٤٧٨ رقم ٢/١٦٣سؤاالت اآلجري أبا داود السجستاين   )٧(
 .١٣/١٧٧هتذيب الكامل للمزي   )٨(
 .١/٥٠٣ الكاشف للذهبي  )٩(
 .٦/٤٧٩الثقات البن حبان   )١٠(
 .١٩٧٧ رقم ٥/٢٧٣، ومثله يف العلل له ٤/٤٥٥اجلرح والتعديل البن أيب حاتم   )١١(
 .٤/٤٢٤ هتذيب التهذيب البن حجر  )١٢(
 .٤/٤٢٤هتذيب التهذيب البن حجر   )١٣(
 .٢٢٧تقريب التهذيب البن حجر ص   )١٤(
 .٢/٩نزهة األلباب يف األلقاب البن حجر   )١٥(
 .١/٢٠٨التاريخ الكبري للبخاري   )١٦(
 .٨/٥٩اجلرح والتعديل البن أيب حاتم   )١٧(
 -املطبـوع مـع هنايـة االغتبـاط –، واالغتبـاط للـسبط ابـن العجمـي ٤١ رقـم ١١٦املختلطني للعالئي ص   )١٨(

 .٣٠٣-٢٩٦معجم املختلطني ألمحد بن طلعت ص :  ، وانظر بقية األقوال يف١٠٣ رقم ٣٣٥ص
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ّنص ألهل العلم يف سامع حممد بن عيل الوراق منه قبل االخـتالط، فـريد ومل يقف الباحث عىل  ُ ٍ
 .)١(حديثه

 . باقي رجال اإلسناد ثقات-
  

  :الحكم على الحديث
 :ًإسناده ضعيف جدا، وفيه علل

ومل   مــن الدرجــة الثالثــة التــي ال يــصح حــديثها إال بالــسامع، أبــو إســحاق الــسبيعي، مــدلس-
 .سامعّيرصح يف مجيع الروايات بال

حديثـه غـري ":)٢(َ عقيل اجلعدي، منكر احلديث ومدار احلديث عليه، وبـه أعلـه العقـييل فقـال-
 .)٣(، وكذلك أعله به اهليثمي"حمفوظ ، وال يعرف إال به

 احلـديث منكـر ال يـشبه حـديث أيب ":)٤(أبـو حـاتم الـرازي فقـال: وممن ضعفه من أهـل العلـم
 ."عق ال بأس بهّ والص،اًيعرابأقيل هذا َ ويشبه أن يكون ع،قاسحإ

  من طريق هشام بن عـامر، )٦(، والطرباين)٥( ولكن للحديث طريق أخري أخرجها ابن أيب حاتم
عن الوليد بن مسلم، عن مقاتل بن حيان، عن القاسم بن عبد الرمحن بـن عبـد اهللا بـن مـسعود، عـن 

 .ا بنحوهًأبيه عبد الرمحن بن عبد اهللا مسعود، عن عبد اهللا بن مسعود مرفوع
ّتغـري ، وهـشام بـن عـامر )٧(وإسنادها ضعيف، من أجل بكري بن معروف وهو صـدوق فيـه لـني

ّبأخرة وكان يتلقنحفظه  َ  .ّ، وكذلك الوليد بن مسلم فهو مدلس ومل يرصح بالسامع)٨(َ
 
 

                                                                                       
وأما بالنسبة ملا أخرجه البخاري له من أحاديث يف صحيحه فقد اعتذر العلامء له مثل ابـن الـصالح وغـريه   )١(

 فـتح "ًغـي أن يكـون مـأخوذا عنـه قبـل اختالطـه ما رواه البخاري والذهيل وغريمها من احلفـاظ ينب":فقال
 .٣٠٣-٢٩٦معجم املختلطني ألمحد بن طلعت ص : ، وانظر لألمهية٣٨١-٤/٣٨٠املغيث للسخاوي 

 .٣/١١٠٢الضعفاء للعقييل   )٢(
 .١/١٦٣جممع الزوائد للهيثمي   )٣(
 .١٩٧٧ رقم ٥/٢٧٣العلل البن أيب حاتم   )٤(
 .٤/٣١٦فسري ابن كثري ً نقال عن ت–تفسري ابن أيب حاتم   )٥(
 .١٠/١٧١املعجم الكبري للطرباين   )٦(
 .٨٣تقريب التهذيب البن حجر ص   )٧(
 .١٩٧ستأيت ترمجته حتت حديث رقم   )٨(
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 : موقوف من حديث ابن عباسٌ شاهدولكن للحديث
، عـن عطـاء بـن  الثـوريعـن سـفيانلفضل بن موسى،  من طريق ا)١(أخرجه ابن جرير الطربي

 .ً موقوفا بنحوهالسائب، عن سعيد بن جبري، عن ابن عباس
، وهـذا احلـديث وإن كـان )٢(وإسناده صحيح، ورواية سفيان الثوري عن عطاء قبل االخـتالط

 .ًموقوفا، فإن له حكم الرفع ألنه ال جمال للرأي فيه جمال
 . ات بالشواهد واملتابعحسن  واخلالصة أن احلديث 

 
 

*****  ***** 
 

 :قال ابن األثري رمحه اهللا
ُفرفع يديه حتـى أزتـا شـحمة أذنيـه"وفيه " َ َ َ ويقـال فيـه .املحـاذاة واملقابلـة: واإلزاء. أي حاذتـا"َ
 .)٣("َوازتا

   )١٨٠( الحديث رقم 
 : رمحه اهللا)٤(قال اإلمام الطرباين

ن وائـل احلـرضمي حـدثني عمـي ر بن عبـد اجلبـار بـْجُ بن موسى حدثنا حممد بن حِْرشحدثنا ب
  اهللاَُّىلَ صـ اهللاَِولُسـَ رُتَْرضَحـ ":ر قالْجُسعيد بن عبد اجلبار عن أبيه عن أمه أم حييى عن وائل بن ح

 : وفيه"ٌاءَ مِيهِ فٍاءَِنِإ بَِيتُ أْدَقَم وَّلَسَ وِهْيَلَع
َى حتــَّتــَ حِهِســْأَ رَىلَ عــُهَعَضــَوَ ف،ىَنــْمُ اليِهِدَيــِ بٍاءَ مــْنِ مــًةَنــْ حفَذَخــَ أَّمُثــ "  ،ِهِســْأَ رِبِانــَوَ جْنِ مــَرّدَ

َا متَذَه":َالَقَو ْ حمَلَخَدَ ف،"ِوءوُضْ الُامَ  ِهْيـَدَ يَعَفـَ رَّمُ ثـ،ِهِارَسَيـَ وِِهينِمَ يْنَ عَرَظَنَ وُهَفْلَ خُاسَّ النَّفَصَ فُهَابَرِ
 ثـم ذكـر " ِدْمـَاحلِ بَرَهـَ جَّمُ ثـِهِرْدَ صـَىلَ عـِهِارَسَ يـَىلَ عُهَينِمَ يَعَضَ وَّمُ ث،ِهْيَنُذُ أَةَمْحَا شَتَزَ أْنَ أَِىل إِِريبْكَّالتِب

 .احلديث
 

                                                                                       
 .٢٣/٢٠٣تفسري الطربي   )١(
 ٢٤٠-٢٢٦معجم املختلطني ألمحد بـن طلعـت ص :  ، وانظر٢/١٣٩٦كام يف التقييد واإليضاح للعراقي   )٢(

 .١٠٣رقم 
 .١/٤٧هاية يف غريب احلديث واألثر البن األثري الن  )٣(
 .٤٩ /٢٢املعجم الكبري للطرباين   )٤(
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  :تخريج الحديث
 ِةَمْحَشِا بـَتـَاذَح ":ُ من طريق حممد بـن حجـر بـن عبـد اجلبـار بـه ، وفيـه لفظـة)١(وأخرجه البزار

 ." اَتَزَ أ": بدل "ِهْيَنُذُأ
 ."يروى هبذا اللفظ إال عن وائل بن حجر هبذا اإلسنادوهذا احلديث ال نعلمه  ":ارّقال البز

  
  

  :دراسة رجال اإلسناد
ٍ وائل بن حجر - ْ  .)٢(أحد الصحابة الكرام، سبقت ترمجته: ُ
 .، وهي جمهولة)٣(، سبقت ترمجتهاُوهي زوجة وائل بن حجر :  أم حييى-
ا يف سـامعه مـن أبيـه ، وهـو ثقـة، إال أن النقـاد تكلمـو)٤(سـبقت ترمجتـه:  عبد اجلبار بـن وائـل-

ًوتكلمـوا أيـضا يف سـامعه مـن خاصة، وأمجعوا عىل أنه مل يسمع من أبيه، وأن روايته عن أبيه مرسلة، 
 )٥(" وقيل مل يسمع من أبويه":أمه، فقد قال ابن حجر

 هو ضعيف ، و)٦(سبقت ترمجته:  سعيد بن عبد اجلبار-
 . باقي رجال اإلسناد ثقات-

  :الحكم على الحديث
 : وفيه عللً جداه ضعيفإسناد

يروي عن عمـه  ":ّ وقد تفرد به، قال ابن حبانهٌ فإنه ضعيف جممع عىل ضعف، حممد بن حجر-
 منهـا أشـياء هلـا ، عـن أبيـه وائـل بـن حجـر بنـسخة منكـرة، عن أبيه عبد اجلبـار،سعيد بن عبد اجلبار

ومنهـا أشـياء ، جر أصول من حديث رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم وليست من حديث وائل بن ح
 ومنها أشياء موضوعة لـيس مـن ، وأفرط فيهاّمن حديث وائل بن حجر خمترصة جاء هبا عىل التقيص

  .)٧("كالم رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم ال جيوز االحتجاج به

                                                                                       
 .٤٤٨٨ رقم ١٠/١١٦مسند البزار   )١(
 .٢٩حتت حديث رقم   )٢(
 .٢٩حتت حديث رقم   )٣(
 .٢٩حتت حديث رقم   )٤(
 .٦/٩٦هتذيب التهذيب البن حجر   )٥(
 .٢٩حتت حديث رقم   )٦(
 .٢٧٣ /٢  البن حباناملجروحني  )٧(
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 . عبد اجلبار بن وائل بن حجر، حيث تكلموا يف سامعه من أمه كام سبق ذكره يف ترمجته-
 .ئل بن حجر، وهي والدة عبد اجلبار بن سعيد جهالة زوجة وا-
 . سعيد بن عبد اجلبار بن وائل، فهو ضعيف-

 
*****  ***** 

 :قال ابن األثري رمحه اهللا
ّفوازينا العدو"ومنه حديث صالة اخلوف " ََ َوأنكر اجلوهري أن يقال وازينا.  أي قابلناهم"َ ْ َ")١(. 

   )١٨١( الحديث رقم 
 : رمحه اهللا)٢(قال البخاري

ِحدثنا أبو اليامن َ َ ٌقال أخربنا شعيب، )٣(ْ ْ َ ِّعن الزهري قال،  )٤(ُ ِ ْ ُ  سألته:ُّ ُ ْ َ  هـل صـىل النبـي صـىل اهللا )٥(َ
ِعليه وسلم يعني صـالة اخلـوف ِْ َ َ ْ َْ ٌ أخـربين سـامل : قـال؟ََ ِ َأن عبـد اهللاِ بـن عمـر ريض اهللا عـنهام قـال، )٦(َ َ ُ ََ ْ َّ َ: 

ُغزوت مع رسول اهللاِ صىل اهللا علي" َْ ٍه وسلم قبل نجدَ ِْ ََ َّ فوازينا العدو،َ َ َُ َ َْ ْ َ فـصاففنا هلـم،َ ْ َ َ فقـام رسـول اهللاِ ،ََ َ َ
ِّصىل اهللا عليه وسلم يصيل لنا َ ِّ فقامت طائفة معه تصيل،ُ ٌ ََ ُ َْ َِ َ ِّ وأقبلت طائفة عىل العدو،َ َ َ َُ ْْ ٌ َ َْ ِ َ َ وركع رسـول اهللاِ ،َ ََ َ
ْصىل اهللا عليه وسلم بمن معه َ َ وسجد سجد،ِ َْ َ ََ ِتنيَ ْ ِ ثم انـرصفوا مكـان الطائفـة التـي مل تـصل فجـاؤوا،َ َ ُ ِ َِ َُّ َ َ َْ َ ََّ ُ، 

ًفركع رسول اهللاِ صىل اهللا عليه وسلم هبم ركعة َ َْ ََ ْ َِ ِ َ وسـجد سـجدتني ثـم سـلم،َ َ َّ ْ َ ََّ ُ ِ َ َ َْ َ ٍ فقـام كـل واحـد مـنهم ،َ ِ َ ُّ َُ َ َ
ِفركع لنفسه ركعة وسجد سجدتني ْ َ َ َ ََ َ َ ْ َ َْ َ َ َ ًَ ِ ِ ِْ َ."  

  :تخريج الحديث
ّ من طريق معمر بن راشد، وفليح بن سليامن اخلزاعي عن الزهري)٧(أخرجه مسلم ُ  . بنحوه بهُ

  :دراسة رجال اإلسناد
 . رجال اإلسناد كلهم ثقات-

*****  ***** 
                                                                                       

 .١/٤٧النهاية يف غريب احلديث واألثر البن األثري   )١(
 .٩٤٢ صالة اخلوف رقم ١صحيح البخاري ك اخلوف باب   )٢(
 .هو احلكم بن نافع  )٣(
 .هو ابن أيب محزة  )٤(
 .َّأي أن شعيب بن أيب محزة سأل الزهري  )٥(
 .هو سامل بن عبد اهللا بن عمر  )٦(
 .٨٣٩وف رقم  صالة اخل٥٧صحيح مسلم ك باب   )٧(
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  .الهمزة مع السين: الثانيالمبحث 
  

 :قال ابن األثري رمحه اهللا
َأسبذ(" ْ( 
َأنه كتب لعباد اهللا":فيه ) س( ِاألسبذين ِ َ ُم ملوك عامن بـالبحرين، الكلمـة فارسـية، معناهـا  ه"ْ

ْعبدة الفرس، ألهنم كانوا يعبدون فرسا فيام قيل، واسم الفرس بالفارسية إسب َ َّ َُ َُ ْ َ ِ َ َ")١(. 
   )١٨٢( الحديث رقم 

 : رمحه اهللا)٢(ّقال اإلمام أبو عبيد القاسم بن سالم
 : عـن عـروة بـن الـزبري قـال،)٣(سـود عـن أيب األ، عن عبد اهللا بن هليعـة،حدثنا عثامن بن صالح

َ حمْنِم" :كتب رسول اهللا  َانَ كـْنَن مـَامُد عـْسـُأَ و،نَامُوك عـُلـُ مَنيِّيِذَبَْس األ اهللاِِادَبِِع لول اهللاُِسَ رِّيبَّ النٍدَّمُ
ُهنَ أ؛ِنْيَرْحَبْالِم بُهْنِم   ،ِّيبَّ النَّقَ حْواَطْعَأَ و،هَولُسَرَ ووا اهللاَُاعَطَأَ وَاةَكَّا الزُآتوَ وَةَالَّوا الصُامَقَأَوا وُنَ آمِْنم إّ
ُِهنِإ ف؛َِنينِمْ املؤَكُسُوا نُكَسَنَو   .  وذكر احلديث" ....ِهْيَلَوا عُمَلْسَا أَ مْمَ هلَِّنإَ و،َونُنِ آمْمَّ

  :تخريج الحديث
َأخرجه ابن زنجويه ُ ْ ص ،  عن هاشم بن القاسم ، عن املرجى بن رجاء ، عـن سـليامن بـن حفـ)٤(َ

، "كتب رسـول اهللا صـىل اهللا عليـه وسـلم إىل جمـوس أهـل هجـر": عن أيب إياس معاوية بن قرة قال 
 .وذكر احلديث بنحوه

  :دراسة رجال اإلسناد
 . هـ٢١٩ي، ت  موالهم ، أبو حييى املرصيبن صفوان السهموهو ا:  عثامن بن صالح-

 .)٧(لثقات، وذكره ابن حبان يف ا)٦( ، و الدارقطني)٥(وثقه ابن معني

                                                                                       
 .١/٤٧النهاية يف غريب احلديث واألثر البن األثري   )١(
 .٥٢ رقم ٢٩-٢٨األموال أليب عبيد ص   )٢(
 ." يتيم عروة":هو حممد بن عبد الرمحن أبو األسود املدنى ، امللقب بـ  )٣(
 .٩٠ رقم ٩٨األموال البن زنجويه ص   )٤(
 .٥٢٦ رقم ٣٩٨ سؤاالت ابن اجلنيد أليب زكريا حييى بن معني ص  )٥(
 .٤٠٩ رقم ٢٤٦سؤاالت احلاكم للدارقطني ص   )٦(
 .٨/٤٥٣الثقات البن حبان   )٧(
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 ا ،ًا صـاحلًكـان عـثامن بـن صـالح شـيخ: سمعت أبى يقـول  : )١(قال عبد الرمحن بن أبى حاتمو
عـن أبـى قبيـل ثـم   عن ابـن هليعـةٌ كتابضاع يل: ال ، قال : لقن ؟ قال ُكان ي: قيل له : سليم الناحية 

 .شيخ:  ما حاله؟ قال:كذا حبة فقيل له: ا ـ أو قال ًلسِدللت عىل صاحب ناطف فاشرتيت منه بكذا ف
 ، ِهِبـ واُلـُبَ فٍيحَجُ ممن يكذب ، و لكن كان يكتب مع خالد بن نيمل يكن عند : )٢(وقال أبو زرعة

 . من الشيخكان يمىل عليهم ما مل يسمعوا
 .صدوق: )٤(، و ابن حجر)٣(وقال الذهبي

 سـألت :)٥(شدينأمحد بن حممد بن حجاج بن رِّومل يضعفه إال أمحد بن صالح املرصي، فقد قال 
 .ً ورأيته عند أمحد مرتوكاُهْعَ دُهْعَأمحد بن صالح عنه فقال د

ُهو صدوق، وأما ما ذكره أبو زرعة من أنه كان يكتب مع خالـد بـن نجـيح فبلـوا : قال الباحث َُ
ــن حجــر رمحــه اهللا  ــه احلــافظ اب ــق علي ــد عل ــشيخ، فق ــن ال ــسمعوا م ــا مل ي ــيهم م ــيل عل ــه ، كــان يم ُب

ا وكـان ً وخالـد بـن نجـيح هـذا كـان كـذاب،عينه جرى لعبد اهللا بن صالح كاتب الليثهذا ب":)٦(بقوله
 وكان هؤالء إذا اجتمعوا عند شيخ فسمعوا منه وأرادوا كتابـة مـا سـمعوه اعتمـدوا يف ،حيفظ برسعة

 فدخلت فيهم ، فكان يزيد فيه ما ليس فيه،ما من حفظه أو من األصلإ ،ذلك عىل إمالء خالد عليهم
 وقد ذكر احلاكم أن مثل هذا بعينـه وقـع لقتيبـة بـن سـعيد معـه مـع ،ث الباطلة من هذه اجلهةاألحادي

 وأما ما رواه أمحد بن حممد بن احلجاج بن رشدين عن أمحد بن صالح أنه ترك عثامن بـن ،جاللة قتيبة
أمحـد بـن صـالح  ف:اًيـِا ثانّ وأم، فابن رشدين ضعيف ال يوثق به يف هذاً:الّ أما أو،قدح فيهُصالح فال ي

 ."ٍ واضحٍمن أقران عثامن فال يقبل قوله فيه إال ببيان
 بــاقي رجــال اإلســناد ثقــات غــري عبــد اهللا بــن هليعــة فإنــه ضــعيف بــسبب اختالطــه بعــد أن -

 ، )٨( ، و السبط ابن العجمي)٧(احرتقت كتبه ، وممن نص عىل اختالطه مجع من األئمة كام ذكر العالئي
                                                                                       

 .٦/١٥٤اجلرح والتعديل البن أيب حاتم   )١(
، ٥/٥٢ ، ميــزان االعتــدال للــذهبي ٤١٨-٤١٧الــضعفاء وأجوبــة الــرازي عــىل ســؤاالت الربذعــي ص   )٢(

 .٧/١٢٢هتذيب التهذيب البن حجر 
 .٥/٥٢ال للذهبي ميزان االعتد  )٣(
 .٣٣٨تقريب التهذيب البن حجر ص   )٤(
 .٧/١٢٢، هتذيب التهذيب البن حجر ٥/٥٢ميزان االعتدال للذهبي   )٥(
 .٢/١١٣٠هدي الساري مقدمة فتح الباري   )٦(
 .٢٦ رقم ٦٥املختلطني للعالئي ص   )٧(
 .٥٨ رقم ١٩٠ ص - املطبوع مع هناية االغتباط–االغتباط للسبط ابن العجمي   )٨(
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، وبالتـايل فـإن عـثامن بـن صـالح ال )١(علم رواية العبادلة عنه قبل االختالطوقد استثنى بعض أهل ال
ّيعرف هل روى عنه قبل االختالط أم بعـد، ومثلـه يتوقـف يف حديثـه، و يكـون حديثـه ضـعيف مـن  ُ

 .طريق عثامن بن صالح عنه
  :الحكم على الحديث

 .إسناده ضعيف من أجل ابن هليعة، وقد اختلط
هاشم بن القاسـم ،  عن - كام سبق يف التخريج–جها ابن زنجويه وللحديث طريق أخرى أخر

ً مرفوعا عـن النبـي صـىل  سليامن بن حفص ، عن أيب إياس معاوية بن قرةعن بن رجاء ، ىَّ املرجعن
، والعلة فيه االنقطاع بني إياس بـن معاويـة والنبـي صـىل اهللا ًأيضا اهللا عليه وسلم ، وإسناده ضعيف 

ًجمهول أرسل حديثا:سليامن بن حفص قال ابن حجرعليه وسلم ، وكذلك  َ )٢(.  
 .وباجلملة فاحلديث ضعيف

 
*****  ***** 

 
 :قال ابن األثري رمحه اهللا

ْاسربنج(" َ ْ( 
َمــن لعــب باالســربنج والنــرد فقــد غمــس يــده يف دم خنزيــر "فيــه ّْ ْ َ هــو اســم الفــرس الــذي يف "َ َ

 .)٣("ِّالشطرنج، واللفظة فارسية معربة
  ) ١٨٣ ( الحديث رقم
 :مل أجده هبذا اللفظ، واملوجود هو : قال الباحث

 : رمحه اهللا)٤(قال اإلمام مسلم
ٍحدثني زهري بن حرب ْ َْ ُ َ ٍّ حدثنا عبد الرمحن بن مهدي،ُ ِْ َ عن سفيان،َ َْ ٍ عن علقمة بن مرثـد،)٥(ُ َ َ َ ْْ َ َ  عـن ،َ

َسليامن بن بريدة َ ْ ُ َْ َ َُ َّ أن النبي صىل اهللا عليه وسلم ، عن أبيه،َ ُ من لعب بالنردشري فكـأنام صـبغ يـده :"قالَ َ َ َ ََ َ ََّ َْ َّ ََ َ ِ ِ ِِ َ
ِيف حلم خنزير ودمه ِ َِ َ ٍ ِ ْ ِ َْ."  

                                                                                       
 .٥/٣٧٧هتذيب التهذيب البن حجر   )١(
 .٢٠١تقريب التهذيب البن حجر ص   )٢(
 .١/٤٧النهاية يف غريب احلديث واألثر البن األثري   )٣(
 .٢٢٦٠ حتريم اللعب بالنردشري رقم ١صحيح مسلم ك الشعر باب   )٤(
 .هو سفيان الثوري  )٥(
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  :تخريج الحديث

 .تفرد به مسلم دون البخاري
 .فلم أعثر عىل روايتها واهللا تعاىل أعلم" اإلسربنج" وأما لفظة

  :دراسة رجال اإلسناد
َهو بريدة بن احلصيب ، أحد الصحابة ا:  أبوه-  .)١(لكرام، سبقت ترمجتهُ
 . ثقات رجال اإلسناد-
 

*****  ***** 
 

 :قال ابن األثري رمحه اهللا
 )استربق("

َقد تكرر ذكر االستربق يف احلديث، وهو ما غلظ من احلرير واإلبريـسم َْ ْ ُ وهـي لفظـة أعجميـة . َ
َمعربة أصلها استربه ْ ْ َّ َُ زة والـسني والتـاء زوائـد،  وقد ذكرها اجلوهري يف الباء من القاف، عىل أن اهلم،َ

ّوأعاد ذكرها يف السني من الراء، وذكرها األزهـري يف مخـايس القـاف عـىل أن مهزهتـا وحـدها زائـدة  ِ َ ُ
َأصلها بالفارسية استفره: وقال َْ َّإهنا وأمثاهلا من األلفاظ حروف عربية وقع فيهـا وفـاق : ًوقال أيضا. َ ِ ِ َ

 .)٢(" الصواب، فذكرناها نحن ها هنا محال عىل لفظهاوقال هذا عندي هو. ِبني األعجمية والعربية
   )١٨٤( الحديث رقم 

 : رمحه اهللا)٣(قال اإلمام البخاري
ِحدثنا أبو اليامن َ َ ُ َْ ََ َ ٌ قال أخربنا شعيب،)٤(َّ ْ َ ُ َ َ َ ْ َ َ َ عن الزهري قال،)٥(َ َ ِّ ِْ ْ ُّ ِ أخربين سامل بن عبد اهللاِ:َ ْ ُ َْ ُ ِ َ َ َِ ْ َ أن عبد اهللاِ ،َ ْ َ َّ َ

َبن عما ُ َ َر قالْ َ ِ أخذ عمر جبة من إستربق تباع يف السوق:َ ٍُّ َ ْ ْ ُ َِ ُ َ ْ َّ ُُ َ ِ ِ ً َُ َ ِ فأخذها فأتى هبا رسـول اهللاِ صـىل اهللاُ عليـه ،َ ْ ََ َ َ َ ََ َّ ُ َ َ ِ َ َ ََ َ
َوسلم فقال َ َ ََّ َ ِ يا رسـول اهللاِ ابتـع هـذه جتمـل هبـا للعيـد والوفـود:َ ِ ِ ِ ِ ُِ ْ ْ ْ َُ َ ْ ْ ََ َّ ُ َِ َ َ َ َ فقـال لـه رسـول اهللاِ صـ،َ ُُ َ َ َ َُ ِىل اهللاُ عليـه َ ْ َ َ َّ

َوسلم ََّ ُإنام هذه لباس من ال خالق له ":َ ْ ُ َ ََ َ َ َ َ َ ِ ِ ِ َ َّ َ فلبث عمر ما شاء اهللاُ أن يلبث،"ِ ْ ْ َ َ ََ َ َ َ َ ُ ََ ُ ُ ثم أرسـل إليـه رسـول اهللاِ ،ِ َ َ ُُ َ َ ْ َِّ ْ ِ َ
                                                                                       

 .٩٩حتت حديث رقم   )١(
 .١/٤٧ثر البن األثري النهاية يف غريب احلديث واأل  )٢(
 .٩٤٨ يف العيدين والتجمل فيه رقم ١صحيح البخاري ك العيدين باب   )٣(
 .هو احلكم بن نافع  )٤(
 .هو ابن أيب محزة  )٥(
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ٍصىل اهللاُ عليه وسلم بجبة ديباج ََّ َّ ُ َ ْ َِ ِ ِِ َ ََّ َ ُ فأقبل هبا عمر،َ َ َُ ِ َ ْ ََ َ فأتى هبا ،َ ِ َ َ َرسول اهللاِ صىل اهللاُ عليه وسـلمَ َ ُ ََّ َ ََ ْ َِ َ َ فقـال،َّ َ َ يـا :َ
َرسول اهللاِ ُ َ إنك قلت:َ ْ ُ َ َّ ُ إنام هذه لباس من ال خالق له:ِ ْ ُ ََ َ َ ََ َ َِ ِ ِ َ َّ ِ وأرسلت إيل هبـذه اجلبـة،ِ ِ َِّ َُ َ َّ َ ْْ ِْ َ ِ َ ُ فقـال لـه رسـول اهللاِ ،َ َ َ َ َُ َ ُ

َصىل اهللاُ عليه وسلم ََّ ََ ْ َِ َ ْتبيعها أو ":َّ َُ َ ِ َ تصيب هبا حاجتكَ َ َُ َ َُ ِ ِ."  
  :تخريج الحديث
 من طريق عبـد اهللا )٢(ُمن طريق الليث بن سعد، عن عقيل بن خالد، ومسلم )١(أخرجه البخاري

 .بألفاظ متقاربةعن الزهري به ) ُعقيل ويونس( ابن وهب، عن يونس بن يزيد، كالمها 
  :دراسة رجال اإلسناد

 . رجاله كلهم ثقات-
 

*****  ***** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                                                       
 .٣٠٥٤ التجمل للوفود رقم ١٧٧صحيح البخاري ك اجلهاد والسري باب   )١(
 والفضة عىل الرجـال والنـساء، وخـاتم  حتريم استعامل إناء الذهب٢صحيح مسلم ك اللباس والزينة باب   )٢(

َالذهب واحلرير عىل الرجل، وإباحته للنساء، وإباحة العلم ونحوه للرجل ما مل يزد عىل أربـع أصـابع رقـم 
٢٠٦٨. 
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 :قال ابن األثري رمحه اهللا
 )أسد("
ِإن خرج أسد" )١(َيف حديث أم زرع) س( َ أي صار كاألسد يف الشجاعة، يقال أسد واستأسـد "َ َ ََ ْْ ِ ِ
ْإذا اجرتأ َ َ ْ")٢(. 

   )١٨٥( الحديث رقم 
 : رمحه اهللا)٣(قال اإلمام البخاري

ُّحدثنَا سليامن بن عبد الرمحن وعيل ِ َِ َ ْ ََ ْ ُ ْ ْ َِ َّ َ ُُ ََ َ بن حجر قاال أخربنا عيسى بن يـونس حـدثنَا هـشام بـن عـروة َّ َّ ُ ََ ُ ْ َ َ ُ ُ ْ ْ ُ ُ ْْ ُ َ َ َُ َ ِ َ َِ ْ َ َ ٍ
َعن عبد اهللاِ بن عروة َ ْ ْ ْْ ُ َ َِ ْ عن عروة عن عائشة قالت)٤(ِ َ َ ُ ََ َ َ َ ِ ْ َ َْ َجلس إحدى عرشة امـرأة فتعاهـدن وتعاقـدن أن ال  ":ْ ْ َ ََ َْ َ ْ َ ً َ ََ َ َْ َ َ َ َ ْ َ ََ ْ َ ِ َ

َيكتمن من أخبـ ْ َْ َُ ِ ْ ًار أزواجهـن شـيئاَْ ْْ َ َّ َِ َِ َ قالـت األوىل،ِ َُ ْ ْ ّ زوجـي حلـم مجـل غـث:َ َ ٍ ََْ َْ ُ ِ ٍ عـىل رأس جبـل،)٥(َ َِ َ َْ َ ٍ ال سـهل ،)٦(َ َْ َ
َفريتقـى ََ ْ ُ وال سـمني فينتقـل،ُ َ ََ ْ ُ ٍَ ِ َ ُ قالـت الثانيـة،)٧(َ َّ ََ ِ ْ ُ زوجـي ال أبـث خـربه:َ َ ُ َْ َ َُّ َ َ ُ إين أخـاف أن ال أذره،)٨(ِ َ َ َ َ ََ ْ ُ َ ِّ َ إن أ،)٩(ِ ْ ُذكــره ِ ْ ُ ْ

ــــر عجــــره وبجــــره ُأذك َ ُ َ ُ َ َُ َ ْ ُ ْ ــــة،)١٠(َ ــــت الثالث ُ قال َ َّ َِ ْ ــــشنق:َ ُ زوجــــي الع َّ ََ َ ْْ ــــق،)١١(ِ ــــق أطل ْ إن أنط ْ َّْ َ ُ َِ ْ ــــكت ،ِ ْ وإن أس ُ ْ َ ْ ِ َ  

                                                                                       
بيان مـن أفـرده بالـرشح ) الكتب اخلاصة بغريب بعض األحاديث( وقد سبق يف املبحث الثاين من التمهيد   )١(

 .٥٧-٥٤ وبيان غريبه من العلامء ص
 .١/٤٨النهاية يف غريب احلديث واألثر البن األثري   )٢(
 .٥١٨٩ حسن املعارشة مع األهل رقم ٨٢صحيح البخاري ك النكاح باب   )٣(
. ًوهذا من نوادر ما وقع هلشام بن عروة يف حديثه عن أبيه حيث أدخل بينهام أحا له واسـطة: قال ابن حجر  )٤(

 .١١/٥٦١فتح الباري له
ُو اهلزيل الذي يستغث من هزاله، أي يسترتك ويستكرهه: ّغث  )٥( ُ  .١١/٥٦٦فتح الباري البن حجر . ُ
 .١١/٥٦٦فتح الباري البن حجر . ّكثري الضجر شديد الغلظة يصعب الرقي إليه: أي  )٦(
ّوصفته بقلة اخلري، وبعده مع القلة، فشبهته باللحم الذي صغرت عظامه عن النقي، و  )٧( بـث طعمـه ورحيـه خّ

ّكونه يف مرتقى يشق الوصول إليه، فال يرغب أحد يف طلبه لينقله إليه مع توفر دواعي أكثر النـاس عـىل مع 
 .١١/٥٦٧  البن حجرفتح الباري. ًتناول اليشء املبذول جمانا

 .١١/٥٦٨فتح الباري البن حجر . ُال أظهر حديثه: أي  )٨(
 .١١/٥٦٨ حجر فتح الباري البن. ًأخاف أن ال أترك من خربه شيئا: أي  )٩(
َالعجر  )١٠( َتعقد العصب والعروق يف اجلسد حتى تكون ناتئـة، والبجـر مثلهـا إال أهنـا خمتـصة بـالتي تكـون يف : َ

 .١١/٥٦٨فتح الباري البن حجر . البطن، وأرادت عيوبه الظاهرة وأرساره الكامنة
فيهن بام شـاء، فزوجتـه هتابـه أن هو الطويل النجيب الذي يملك أمر نفسه، وال حتكم النساء فيه، بل حيكم   )١١(

 .١١/٥٦٩فتح الباري البن حجر . تنطق بحرضته
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ْأعلق َّ َ ُ قالت الرابعة،)١(ُ ََ ِ َّ ْ َ زوجي كليل هتامة:َ َ َْ ِ ِ َ َ َِ ٌّ ال حر وال قر،ْ ٌُّ َ ََ َ وال َخمافة وال سآمة،َ َ َ ََ ََ ْ قالـت،)٢(َ َ ُ اخلامـسةَ َ ِ ِ زوجـي ،َْ ْ َ
َإن دخل فهد َِ َ َ َ ْ َ وإن خرج أسد،)٣(ِ َِ َ َ ََ ْ َ وال يسأل عام عهد،ِ ِ َ َ ََّ ُ َ ْ َ  . وذكرت احلديث بطوله" )٤(َ

  :تخريج الحديث
 . من طريق عيسى بن يونس بمثله)٥(أخرجه مسلم
 من طريق موسى بن إسامعيل عن سـعيد بـن سـلمة عـن هـشام بـن عـروة بـه )٦(وأخرجه مسلم

 .هبنحو
  :دراسة رجال اإلسناد

 . ّ،ال تصح نسبة التدليس واالختالط إليه)٨(، وهو ثقة)٧(سبقت ترمجته:  هشام بن عروة-
                                                                                       

ّأي أبقى عنده معلقة، ال ذات زوج وال أيم: ّأعلق  )١(  .١١/٥٦٨فتح الباري البن حجر . ّ
 وال :أرادت بقوهلـا، و أنه ال رش فيـه خيـاف ، و لني اجلانب خفيف الوطأة عىل الصاحب بأنهتصف زوجها   )٢(

 مـانع ،مارّ أو أرادت وصف زوجها بأنـه حـامي الـذ،  أن أهل هتامة ال خيافون لتحصنهم بجباهلا:أي ،خمافة
قد رضبوا املثل بليل هتامة يف الطيب ألهنـا ، و  ثم وصفته باجلود، وال خمافة عند من يأوي إليه،لداره وجاره

 فيطيـب الليـل ،اوهـج احلـر سـاكنً فإذا كان الليـل كـان ، وليس فيها رياح باردة،بالد حارة يف غالب الزمان
 فوصفت زوجها بجميـل العـرشة واعتـدال احلـال وسـالمة ،ألهلها بالنسبة ملا كانوا فيه من أذى حر النهار

 ال أذى عنده وال مكروه وأنا آمنة منه فال أخاف مـن رشه وال ملـل عنـده فيـسأم مـن : فكأهنا قالت،الباطن
.  فأنا لذيذة العـيش عنـده كلـذة أهـل هتامـة بلـيلهم املعتـدل،ء اخللق فأسأم من عرشته أو ليس بيس،عرشيت

 .٥٧١-١١/٥٧٠فتح الباري البن حجر 
أن الفهـد : وصفته بالغفلة عند دخـول البيـت عـىل وجـه املـدح لـه، ووجـه تـشبيهه بالفهـد يف لينـه وغفلتـه  )٣(

ّيوصف باحلياء وقلة الرش وكثرة النوم  .١١/٥٧١فتح الباري البن حجر . ُ
 .١١/٥٧١ يلتفت إىل ما يرى يف البيت من املعايب، بل يسامح ويغيض، فتح الباري البن حجر أي ال  )٤(
 .٢٤٤٨ ذكر حديث أم زرع رقم ١٤صحيح مسلم ك فضائل الصحابة ريض اهللا عنهم باب   )٥(
 .٢٤٤٨ ذكر حديث أم زرع رقم ١٤صحيح مسلم ك فضائل الصحابة ريض اهللا عنهم باب   )٦(
 .١٨حتت حديث رقم   )٧(
ّقال العالمة املعلمي رمحه اهللا  )٨( ً مل يذكروا يف ترمجته شيئا نسب فيه إىل الوهم إال ما وقع له مرة يف حديث أم ":ّ

ــت  ــدى عــرشة ": زرع ، واحلــديث يف الــصحيحني وغريمهــا عنــه عــن أبيــه عــن عائــشة قال ــس إح جل
قـال رسـول اهللا صـىل اهللا : ائـشة قالـت ع":  وفيها ذكـر أم زرع ، ويف آخـره،فساقت القصة بطوهلا"...امرأة

  ."كنت لك كأيب زرع ألم زرع: عليه وسلم 
هـا ، وقـد توبـع عـىل ذلـك كـام ّ ولكن رواه هشام مـرة أخـرى فرفـع القـصة كل،ًوهذا السياق صحيح اتفاقا

ستدل بعضهم عىل رفع اولكن األول أرجح ، و ،-٥٦٣-١١/٥٦١وكالمه موجود يف الفتح –)الفتح(يف
 ٌّي مبنـ"كنـت لـك كـأيب زرع ألم زرع ": آله وسـلموً بأن املرفوع اتفاقا وهو قوله صىل اهللا عليه القصة كلها
  أو بـدأ،ثـم بنـى عليهـا تلـك الكلمـة،  فـذكر القـصة ، فال بد أن يكون صىل اهللا عليه وسلم بدأ،عىل القصة

= 
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: ُي، ويقـال لـهبن عيسى بن ميمون التميمى ، أبو أيوب الدمشقهو ا:  سليامن بن عبد الرمحن-
 .هـ٢٣٣ُابن بنت رشحبيل، ت 
و هشام : )٣(،  وزاد مرة ثقة إذا روى عن املعروفني)٢(:ليس به بأس، وقال مرة: )١(وقال ابن معني

 .بن عامر أكيس منها
احلجـة أمحـد بـن : هـو حجـة ؟ قـال : ِ، قيـل لـه النـاسئ كام خيطـئ خيط": وزاد)٤(وثقه أبو داود

  ."حنبل
ألـيس عنـده : ثقـة قلـت : سـليامن بـن عبـد الـرمحن ؟ قـال  : يقلـت للـدارقطن: )٥(وقال احلاكم

 . هبا عن قوم ضعفى ، فأما هو فثقة حدث: مناكري؟ قال 
  ". لكنه مكثر عن الضعفاء": وزاد )٦(ووثقه الذهبي
الناس عن الضعفاء و املجهـولني ، و  وق مستقيم احلديث و لكنه أروىصد: )٧(وقال أبو حاتم

 . حد لو أن رجال وضع له حديثا مل يفهم ، و كان ال يميز  يفيكان عند
 ، فإن وقع فيـه شـىء فمـن )٩(لِّ صحيح الكتاب إال أنه كان حيوكان : )٨(وقال يعقوب بن سفيان

 .النقل ، و سليامن ثقة 
 .ى َفْعّال بأس به ، و لكنه حيدث عن الض : )١٠(جزرةوقال صالح 
 .صدوق  : )١١(وقال النسائى

                                                             
ا حيكيـه العـرب وكـان  وأجيب باحتامل أن تكون القصة كانـت ممـ،بتلك الكلمة فسألته عائشة فذكر القصة

ِصىل اهللا عليه وآله وسلم قد سمعهم حيكوهنا، وعلم أن عائشة قد سمعتها فبنى عليها تلك الكلمـة، وعـىل  َ
 .  ١/٥١٧ لمعلمي التنكيل ل"ٌكل حال فهذا وهم يسري قد رجع عنه هشام

 .٦٢٢ رقم ٤٢٣سؤاالت اجلنيد البن معني ص   )١(
 .١٢/٣٠هتذيب الكامل للمزي   )٢(
 .٤/١٢٩اجلرح والتعديل البن أيب حاتم   )٣(
 .١٥٦٦ رقم ٢/١٩٠سؤاالت اآلجري أبا داود   )٤(
 . ٣٣٩ رقم ٢١٧سؤاالت احلاكم للدارقطني ص   )٥(
 .١/٤٦٢الكاشف للذهبي   )٦(
 .٤/١٢٩اجلرح والتعديل البن أيب حاتم   )٧(
 .٢/٤٠٦املعرفة و التاريخ للفسوي   )٨(
 .٢/١٧٥هدي الساري له . لهيعني ينسخ من أص: قال ابن حجر  )٩(
 .١٢/٣٠هتذيب الكامل للمزي   )١٠(
 .١٢/٣٠هتذيب الكامل للمزي   )١١(
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 .)٢(صدوق خيطئ: )١(قال ابن حجرو
ا روايتــه عــن الــضعفاء  فأمــ،يعتــرب حديثــه إذا روى عــن الثقــات املــشاهري :)٣(بــن حبــاناوقــال 

 وإنـام يقـع الـسرب يف األخبـار واالعتبـار باآلثـار بروايـة ،واملجاهيل ففيها منـاكري كثـرية ال اعتبـار هبـا
 .العدول والثقات دون الضعفاء واملجاهيل

 .)٤(هو صدوق خيطئ، وحديثه حسن: قال الباحث
 . باقي رجال اإلسناد ثقات-
 

*****  ***** 
 

 :هللاقال ابن األثري رمحه ا
َفأصبح طليق عفوك من إسار غضبك"ومنه حديث الدعاء " َ ُبالكـرس مـصدر أرستـه :  اإلسار"َ َْ َ َْ

ًأرسا وإسارا ً ُّوهو أيضا احلبل والقد الذي يشد به األسري. ْ َ ُ")٥(. 
  ) ١٨٦( الحديث رقم 
 .ٍمل أعثر عىل ختريج له: قال الباحث

 
*****  ***** 

                                                                                       
 .٢٠٤تقريب التهذيب البن حجر ص   )١(
  . فإن حديثه حسن "صدوق خيطئ ":احلافظ ابن حجرّقرر بعض أهل العلم أن من قال فيهم   )٢(

فمثلـه : صـدوق خيطـئ، فقـال األلبـاين :  ذكـوان قال احلـافظ يف احلـسن بـن":قال الشيخ األلباين رمحه اهللا   
 .١/٣٤ صحيح أيب داود له "حسن احلديث إن شاء اهللا تعاىل ما مل يظهر خطأه 

ًفمثله وسط يدور حديثه بني أن يكون حسنا لذاتـه :  قال احلافظ صدوق خيطئ فقال األلباين ": ًوقال أيضا
 ٣٣٢ ص ١ قـسم ٦ السلسلة الـصحيحة لـه جملـد " ًأو حسنا لغريه فإن توبع مل يتوقف الباحث عن حتسينه

 .٢٠٣ص : ً، ومتام املنة له أيضا١٧٢ ص ١ قسم ٧السلسلة الصحيحة له جملد : ً، وانظر لزاما٢٦٥٧رقم 
 يعنـي بـه "صـدوق خيطـئ" إن قول احلافظ ابن حجر عـن الـراوي":وقال الشيخ محاد األنصاري رمحه اهللا 

 .٢/٥٢٥ املجموع من حياته "حلسنأن الراوي حديثه يف درجة ا: احلافظ 
 .٨/٢٧٨الثقات البن حبان   )٣(
 .٢/١٠٧٦هدي الساري مقدمة فتح الباري البن حجر : وانظر لألمهية  )٤(
 .١/٤٨النهاية يف غريب احلديث واألثر البن األثري   )٥(
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 :قال ابن األثري رمحه اهللا
ُزنى رجل من أ"احلديث ويف ) س(" َ ُ األرسة عـشرية الرجـل وأهـل بيتـه ألنـه "َْرسة من النـاسَ ْ َّ

ّيتقوى هبم ََ")١(. 
   )١٨٧( الحديث رقم 

 : رمحه اهللا)٢(قال اإلمام عبد الرزاق الصنعاين
ّ، عن الزهري قال)٣(حدثنا معمر ّ ونحـن عنـد ابـن املـسيب، عـن أيب )٤(ةَنـْيَزُأخربين رجل مـن م: ّ

 ،ةَأَرْامـَم وُْهنِ مٌلُجَى رَنَز : ِودُهَيْ الَنِ مَمَّلَ سَ وِهْيَلَ ع اهللاَُّىلَ ص اهللاُِولُسَ رُهََمجَ رٍومُجْرَ مُلَّوَ أ":هريرة قال
: ٍضْعَبِ لـْمُهُضْعـَ بَالَقـَ ف، َمَّلَ سـَ وِهْيَلَ ع اهللاَُّىلَ ص اهللاِِولُسَ رَِىلا إَُمهَرْمَوا أُعَفْرَ يْنَ أَلْبَم قُهُؤَامَلُ عَرَاوَشَتَف
 : وفيه"..ِاةَرْوَّ التِ يفٌضْرَ فَمْجَّ الرَّنَا أَنْمِلَ عْدَقَ، وٍيفِفْخَِت بَثِعُ بَِّيبَّا النَذَ هَِّنإ

 اَّنـِ مٌلُجـَى رَنـَز: واُالَ قـ"؟ اهللاَِرْمَم أُتْصََختْا ارَل مَّوَ أَامَف ":َمَّلَ سَ وِهْيَلَ ع اهللاَُّىلَ ص اهللاُِولُسَ رَالَقَف"
َخرَأَ وَُهنَجَسَا، فَنِوكُلُ مْنِ مٍِكلَ مْنِ مٍةَابَرَو قُذ  َادَرَأَ فـ،ِاسَّ النَنِ مٍةَْرسُ أِ يفَ آخرُهَدْعَى بَنَ زّمُث، َمْجَّ الرُْهنَ عّ
ــَامل ــَ فُهَونــُ دٌمْوَ قــَامَقــَف: َالَ قــْ، أوُهُمــْوَ قَالَحــَ فُهَْمجــَ رُكِل َ يــرجَ الاهللاَِ وَال: واُالَق ِى جتــَّتــَا حَنُبِاحَ صــُمُ  َيءَ
 ِ يفَامِ بـُمُكْحَ أِِّينإَف ":َمَّلَ سَ وِهْيَلَ ع اهللاَُّىلَ صُِّيبَّ النَالَقَ، فْمَُهنْيَ بَةَوبُقُعْه الِذَوا هَحَلْصَأَ، فُهَُمجَْرتَ فَِكبِاحَِصب
ِ هبَرَمَأَ فِ"اةَرْوَّالت  ."اَِمجُرَ فَمَّلَ سَ وِهْيَلَ ع اهللاَُّىلَ صّبيَّ النَامِ

 
  :تخريج الحديث
 .  من طريق عبد الرزاق الصنعاين عن معمر بن راشد به بمثله)٥(أخرجه أبو داود

 
 
 

                                                                                       
 .١/٤٨النهاية يف غريب احلديث واألثر البن األثري   )١(
 .٧/٣١٦مصنف عبد الرزاق   )٢(
 .هو معمر بن راشد  )٣(
ــة أيب داود  )٤( ّرجــال مــن مزينــة ممــن يتبــع العلــم  ":١٠/٣٠٦ والطــربي يف تفــسريه ٤٤٥٠ رقــم وقــع يف رواي ُ ً

ِويعيه ًكنت جالسا عند سـعيد بـن : عن الزهري قال ":١٠/٣٠٥ً أيضا يف تفسريه ، ووقع يف رواية الطربي"َ
ِة كان أبوه شهد احلديبيـة، وكـان مـن أصـحاب أيب ِّاملسيب، وعند سعيد رجل يوقره، فإذا هو رجل من مزين َ

 ."هريرة
ْ يف رجم اليهوديني رقم ٢٦سنن أيب داود ك احلدود باب   )٥( َّ٤٤٥٠. 
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ّ من طريق عنبسة بن خالد األييل عـن يـونس -)٢(ّ ومن طريقه ابن عبد الرب-)١(وأخرجه أبو داود ْ

سـلمة عـن حممـد بـن  من طريق حممد بن -)٤(ّ ومن طريقه ابن عبد الرب-)٣(بن يزيد األييل ، و أبو داود
 )٧( وابن عبـد الـرب)٦( من طريق عبد اهللا بن املبارك عن معمر بن راشد، و الطربي)٥(إسحاق، و الطربي

يـونس بـن يزيـد، و حممـد بـن ( ُو البيهقي من طريق الليث بن سعد عن عقيـل بـن خالـد ، أربعـتهم 
ّعن الزهري به بنحوه، ولفظ البيهقي خم) ُإسحاق، ومعمر، و عقيل  ْ  .ترصُّ

  :دراسة رجال اإلسناد
َ رجل من مزينة- ْ َ  .ٍمل أعثر عىل اسمه أو كالم ألهل العلم فيه، فهو جمهول: قال الباحث: ُ
 . باقي رجال اإلسناد ثقات-

  :الحكم على الحديث
 .ُإسناده ضعيف جلهالة عني الرجل الذي هو من مزينة

يق أيب معاوية حممد بـن خـازم  من طر)٨(للحديث شاهد يتقوى به، أخرجه اإلمام مسلم لكن و
ّالرضير عن األعمش عن عبد اهللا بن مرة عن الرباء بن عـازب قـال َّمـر عـىل النبـي صـىل اهللا عليـه  ":ُ ُ

ًوسـلم بيهــودي حممـام جملــودا ٍّ ُ َُ ْ َ َ ًُ َّ ِ ْ فـدعاهم صــىل اهللا عليـه وســلم فقـال،ِ ُ َ َ ِهكــذا جتـدون حــد الــزاين يف  ":َ َِّ َّ َُ ََ َ َ َ
ْكتابكم ُ ِ َ ْ فدعا رجال من علامئهم فقال،نعم : قالوا"؟ِ َ َِ ِ َ ً َُ َُ َ أنـشدك بـاهللاِ الـذي أنـزل التـوراة عـىل موسـى ":َ ُ ََ ْ َّ َ َُ َْ ُ َْ َِ

ْأهكذا جتدون حد الـزاين يف كتـابكم ُ َِ َ َّ َّ ُِ ِ َِ ََ َ َ َ ال ولـوال أنـك نـشدتني هبـذا مل أخـربك:قـال "؟َ ْ ِ ْ ُ َِ َ ْ َ ََّ َ َ َ َْ َ نجـده الـرجم ،َ َّْ ُ ُ َِ
َولكنه كثر يف أ َ ُ ََ ُ ََّ َرشافناِ ِْ ُ فُكنا إذا أخذنا الرشيف تركناه،َ َ َ َّْ َ َ َِ َّ ْ ََ َّ وإذا أخـذنا الـضعيف أقمنـا عليـه احلـد،َ ََ ْْ َ َْ ََ َِ َّ َ قلنـا،َ ْ ُ: 

ِتعالوا فلنجتمع عىل يشء نقيمه عىل الرشيف والوضيع ِ َ َ ُ ْ ْ ْ َْ ْ َ َِ ِ ِِ َّ ُ ُ َ ٍَ ْ َ ِ فجعلنا التحميم واجللد مَكان الرجم،َ َ ْ ْ ْ َْ َ ْ َ ََّ َ َ ََ َِّ   فقال،َ
ُاللهم إين أول من أحيا أمرك إذ أمـاتوه ":رسول اهللاِ صىل اهللا عليه وسلم ْ َُّ َ َ ْ ََ َ َ َْ ِ َ َ فـأمر بـه فـرجم فـأنزل اهللا "ُ َ َ ََ ْ َ ََ ُ َ َِ ِ ِ

ــك الــذين يــسارعون يف الكفــر  [عــز وجــل  ــا أهيــا الرســول ال حيزن ِي ْ ُ ْْ ََّ ُ َ ِْ َ ُ ُ َِّ َ ُ َ َ ُ َ ُّ ِ إىل قولــه ]َ ِ ْ ْإن أوتيــتم هــذا [َ ُ ِ ُ

                                                                                       
ْ يف رجم اليهوديني رقم ٢٦سنن أيب داود ك احلدود باب   )١( َّ٤٤٥٠. 
 .١٤/٣٩٩ّالتمهيد البن عبد الرب   )٢(
ّ كيف حيلف الذم٢٧سنن أيب داود ك باب   )٣( ّ ّ  .٣٦٢٥ي؟ رقم ُ
 .١٤/٣٩٩ّالتمهيد البن عبد الرب   )٤(
 .٣٠٦-١٠/٣٠٥تفسري الطربي   )٥(
 .٣٠٦-١٠/٣٠٥تفسري الطربي   )٦(
 .١٤/٣٩٨ّالتمهيد البن عبد الرب   )٧(
 .١٧٠٠ رجم اليهود أهل الذمة يف الزنى رقم ٦صحيح مسلم ك احلدود باب   )٨(
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ُفخذوه ُ ُ ً ائتوا حممدا صىل اهللا عليه وسلم: يقول)١(]َ َُّ َ ُ ْ فإن أمركم بالتحميم واجللد فخذوه وإن أفتـاكم ،ْ َ ْ َ َُ َُ َّْ ْ ُ َ ْ ْ ِ ْ ََ َِ َِ ُ َ ُْ ِ ِ ِ
ُبالرجم فاحذروا ََّ َ ِْ ْ َ فأنزل اهللا تعاىل ،ِ َ َ َْ ََ َومن مل حيكم بام أنزل اهللا فأولئك هـم الكـافرون  [َ ُ ْ ْ َِ َِ ْ ُْ َُ ْ ْ ََ ُ َ َ َ َ َ ِ ْومـن [ )٢(]َ  مل ََ

َحيكم بام أنزل اهللا فأولئك هم الظاملون ُِ َِّ ْ ُْ َْ َ ُ َ َ َ ْ َُ َ ِ َومن مل حيكم بام أنزل اهللا فأولئك هم الفاسقون [ )٣(] َ ُ ْ َِ َِ َْ ْ َُ ْ ْ ََ ُ َ َ ْ َُ َ ِ  يف )٤(] َ
َالُكفار كلها ُّ َّ ُْ ِ" . 

 .)٥(وباجلملة فاحلديث صحيح بشواهده ، وممن صححه من أهل العلم األلباين
 

*****  ***** 
 
 :ال ابن األثري رمحه اهللاق
ِجتفو القبيلة بأرسها"وفيه ) س("  .)٦(" أي مجيعها"ْ

  ) ١٨٨( الحديث رقم 
 : رمحه اهللا)٧(قال اإلمام احلارث بن أيب أسامة

ْ ، حدثنا حممد بن عبيد اهللا الفزاري، حدثنا عبيد اهللا بـن زحـر،  -يعني ابن هارون-حدثنا يزيد  َ
 ِّلُكـِ لَِّنإ ":قال رسـول اهللا صـىل اهللا عليـه و سـلم : ن أيب أمامة قالعن عيل بن يزيد، عن القاسم، ع

ِ لتفقه مَةَيلِبَقْ الَِّنى إَّتَ حِِهي بِنَثَعَ بَِامين بِّا الدَذَ هَالَبِْق إَِّنإَ و،ًاراَبِْدإَ وًاالَبِْق إٍءَْيش ُ َ َْ ى َّتـَا حَهِرِ آخْوَا أَهِْرسَ أْنَ
ا َرِهـُقَا وَعـِمُا قَقـَطَ نْوَ أَامَّلـَكَ تِْن إ،ِنَيالِلـَ ذِانَومـُمْغَ مِانَورُهـْقَ مِانَقِاسـَفْ الِوَ أُقَاسـَفْ الَِّالا إَيهـِ فُونُكـَا يَم
ْ جتْنَ أِينِّا الدَذَر هِاَبِْد إْنِر مَكَ ذّمُ ث،اَدِهُطاضَُّو ّ الإا َيهـِى فَقـْبَ يَى الَّتـَا حَهـِْرسَ أِدْنـِ عْنِا مـَهـّلُة كَيلِبَقْو الُفَ
 وذكــر "ا َدِهّاضـطَا وَرِهـُقَا وَعـِمُ قَامَّلـَكَ تْوَا أَقـَطَ نِْن، إ ِنَيالِلـَ ذِانَومـُمْغَ مِانَورُهـْقَ مِانَيهـِقَفْ الِوَ أُيـهِقَفْال

 .احلديث
 
 

                                                                                       
 .٤١سورة املائدة آية   )١(
 .٤٤ سورة املائدة آية  )٢(
 .٤٥سورة املائدة آية   )٣(
 .٤٧سورة املائدة آية   )٤(
 .٢٦٩٥ رقم ٣١١-٨/٣١٠إرواء الغليل لأللباين   )٥(
 .١/٤٨النهاية يف غريب احلديث واألثر البن األثري   )٦(
 .٧٧١ رقم ٧٧١-٢/٧٧٠بغية الباحث عن زوائد مسند احلارث للهيثمي   )٧(



 

 - ٥١٧ -

  :تخريج الحديث
 من طريق يزيد بن هـارون، عـن )٢(، عن يزيد بن هارون ، وابن عبد الرب)١(أخرجه أمحد بن منيع

ْ الفزاري، عن عبيد اهللا بن زحر، و الطرباينحممد بن عبيد اهللا ّ والَكالباذي)٣(َ َ  مـن طريـق مطـرح بـن )٤(َ
ْعبيد اهللا بن زحر، و مطرح بن يزيد(يزيد ، كالمها   .عن عيل بن يزيد به بألفاظ متقاربة) َ

  :دراسة رجال اإلسناد
 .، أحد الصحابة الكرام)٥(هو الباهيل، سبقت ترمجته:  أبو أمامة-
ــة، : م القاســ- ــرمحن الدمــشقي، صــاحب أيب أمام ــو عبــد ال ــشامي أب ــرمحن ال هــو ابــن عبــد ال

 .هـ١١٢ت
، )١٠(، والرتمـذي)٩( ، ويعقـوب بـن سـفيان)٨( ، ويعقـوب بـن شـيبة)٧( ، والعجيل)٦(وثقه ابن معني
 .)١١(وأبو إسحاق احلريب
ء مـن ي جيـ:الثقات يروون عنـه هـذه األحاديـث و ال يرفعوهنـا ، ثـم قـال " :)١٢(وقال ابن معني

  ."املشايخ الضعفاء ما يدل حديثهم عىل ضعفهم
  ".إذا روى عنه الثقات أرسلوا ما رفع هؤالء ": )١٣( موضع آخروقال يف

 "ً يغرب كثريا":صدوق، زاد ابن حجر: )١٥(، وابن حجر)١٤(قال الذهبيو
                                                                                       

 .١٨/٢٩٨كام يف املطالب العالية البن حجر   )١(
 .١٠٢٦ رقم ١/٥٩٧ّجامع بيان العلم وفضله البن عبد الرب   )٢(
 .٨/١٩٨املعجم الكبري للطرباين   )٣(
 .٣٧٥معاين األخبار للكالباذي ص   )٤(
 .٧حتت حديث رقم   )٥(
 .٥١٤ رقم ٣٩٦سؤاالت اجلنيد البن معني ص   )٦(
 .٣٨٨تاريخ الثقات للعجيل ص   )٧(
 .٢٣/٣٨٩هتذيب الكامل للمزي   )٨(
 .٢٣/٣٨٩هتذيب الكامل للمزي   )٩(
 .٢٣/٣٨٩هتذيب الكامل للمزي   )١٠(
 .٨/٣٢٤هتذيب التهذيب البن حجر   )١١(
 .٥٧١ رقم ٤٠٩سؤاالت اجلنيد البن معني ص   )١٢(
 .٢٣/٣٨٩هتذيب الكامل للمزي   )١٣(
 .٢/١٢٩الكاشف للذهبي   )١٤(
 .٤٠٦تقريب التهذيب البن حجر ص   )١٥(
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قـال : ال سمعت أبى ، و ذكر القاسم أبا عبـد الـرمحن ، فقـ": )١(وقال عبد اهللا بن أمحد بن حنبل
الزبري ، و برش بن نمـري ، و مطـرح ،   يروهيا عنه جعفر بنيهذه األحاديث املناكري الت: بعض الناس 

هـذه مـن قبـل القاسـم :  بن يزيد من أهل دمشق حدث عنه مطرح ، و لكـن يقولـون عيل: فقال أبى 
  ".مناكري مما يروهيا الثقات يقولون من قبل القاسم

مـا أرى هـذا إال مـن قبـل :  هذا عنه أعاجيب ، و تكلم فيها ، و قال  عىل بن يزيدييرو: وقال 
 .إنام ذهبت رواية جعفر بن الزبري ألنه إنام كانت روايته عن القاسم : قال أبو عبد اهللا : القاسم 

قـد اختلـف النـاس فيـه ، فمـنهم مـن : )٣( موضع آخرو قال يف، منكر احلديث: )٢(وقال الغالبى
 .م من يوثقه يضعف روايته ، و منه
 .كان يروى عن الصحابة املعضالت : )٤(قال ابن حبان
 .ًهو صدوق يغرب كثريا: قال الباحث

ْ عبيد اهللا بن زحر- ّهو الضمري، موالهم األفريقي، من الطبقة السادسة: َ ِ ْ ُّ. 
 .)٦(، و البخاري فيام نقله عنه الرتمذي)٥(وثقه اإلمام أمحد
 .ال بأس به ، صدوق  : )٨(و قال أبو زرعة،   بالقوي وليسيكتب حديثه: )٧(وقال العجىل
 .لني احلديث : )١٠(و قال أبو حاتم، ليس به بأس: )٩(وقال النسائى
 .غريه أوثق منه  : )١١(وقال احلريب

 . حديثه لني ا ، و يفًكان رجال صاحل: )١٢(وقال أبو بكر اخلطيب
                                                                                       

سـؤاالت أيب : ، وانظـر لألمهيـة١٣٥٣ رقم ١/٥٦٥ – رواية عبد اهللا –مام أمحد العلل ومعرفة الرجال لإل  )١(
 .٢٥٦ – ٢٥٥داود لإلمام أمحد ص 

 .٢٣/٣٨٩هتذيب الكامل للمزي   )٢(
 .٢٣/٣٨٩هتذيب الكامل للمزي   )٣(
 .٢/٢١٤املجروحني البن حبان   )٤(
 .١٥٢٣ رقم ٢/١٧٩سؤاالت اآلجري أبا داود   )٥(
 . ٣٣٥رقم ١٩٠ ص - رواية أيب طالب القايض–ري علل الرتمذي الكب  )٦(
 .٣١٦تاريخ الثقات للعجيل ص   )٧(
 .٥/٣١٥اجلرح والتعديل البن أيب حاتم   )٨(
 .١٩/٣٨هتذيب الكامل للمزي   )٩(
 .٥/٣١٥اجلرح والتعديل البن أيب حاتم   )١٠(
 .٧/١٣هتذيب التهذيب البن حجر   )١١(
 .١٩/٣٨هتذيب الكامل للمزي   )١٢(
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 .صدوق خيطئ: )١(وقال احلافظ ابن حجر
 . اختالف وله مناكريفيه: )٢(وقال الذهبي

 .عبيد اهللا بن زحر ؟ فضعفه  : )٣(قلت ألمحد بن حنبل: وقال حرب بن إسامعيل 
: )٦(كـل حديثـه عنـدي ضـعيف، وقـال ابـن املـديني: )٥(ليس بيشء، وقال مرة: )٤(وقال ابن معني

 .منكر احلديث
حييـى بـن أيـوب مـن   أحاديثه ما ال يتابع عليه، و أروى الناس عنـهو يقع يف: )٧(يبن عداوقال 

 .رواية ابن أبى مريم عنه 
 .ضعيف  : )٨(وقال الدارقطنى
ــى ": )٩(وقــال ابــن حبــان يــروى املوضــوعات عــن األثبــات ، فــإذا روى عــن عــىل بــن يزيــد أت

بالطامات ، و إذا اجتمع ىف إسناد خرب عبيد اهللا بن زحر و عىل بن يزيد و القاسـم أبـو عبـد الـرمحن مل 
و لـيس يف الثالثـة مـن ": )١٠(، ولكـن احلـافظ تعقبـه بقولـه"ال مما عملته أيـدهيم يكن متن ذلك اخلرب إ

  ."ّأهتم إال عيل بن يزيد ، و أما اآلخران فهام يف األصل صدوقان و إن كانا خيطئان
 .هو صدوق خيطئ، ومثله حسن احلديث: قال الباحث

وحممد بن عبيد اهللا الفزاري  باقي رجال اإلسناد ثقات غري عيل بن يزيد األهلاين فهو مرتوك، -
ّوهو العرزمي مرتوك َْ َ. 

 
 
 

                                                                                       
 .٣٢٤ التهذيب البن حجر ص تقريب  )١(
 .١/٦٨٠الكاشف للذهبي   )٢(
 .١٩/٣٧هتذيب الكامل للمزي   )٣(
 .٤/٤٢٦ - رواية الدوري–تاريخ ابن معني   )٤(
 .٦٢٦ رقم ١٧٤ ص - رواية الدارمي–تاريخ ابن معني   )٥(
 .١٩/٣٨ ، و هتذيب الكامل للمزي ٥/٣١٥اجلرح والتعديل البن أيب حاتم   )٦(
 .٤/٣٢٤ضعفاء الرجال البن عدي الكامل يف   )٧(
 .٧/١٣هتذيب التهذيب البن حجر   )٨(
 .٢/٦٣املجروحني البن حبان   )٩(
 .٧/١٣هتذيب التهذيب البن حجر   )١٠(
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  :الحكم على الحديث

ًإسناده ضعيف جدا، والعلة فيه عيل بن يزيد األهلاين، وحممد بـن عبيـد اهللا الفـزاري العرزمـي، 
 .)٢(، و ابن حجر)١(ومها مرتوكان، وممن ضعفه اهليثمي

 
*****  ***** 

 
 :قال ابن األثري رمحه اهللا

 )أسف("
ــه ) س( ــيفا"في ــوا عــسيفا وال أس ًال تقتل ــاين:  األســيف"ً ــشيخ الف ــد:وقيــل. ال  : وقيــل،ُ العب
 .)٣("األسري

   )١٨٩( الحديث رقم 
 .ٍمل أعثر عىل ختريج له: قال الباحث

 
*****  ***** 

 
 :قال ابن األثري رمحه اهللا

ٌإن أبا بكر رجل أسـيف"ويف حديث عائشة ريض اهللا عنها ) ـه(" ِ ٌ ُ ْ البكـاء واحلـزنَ أي رسيـع"َ ُ .
 .)٤(" هو الرقيق:وقيل

 
 
 
 

                                                                                       
 .٧/٢٦١جممع الزوائد للهيثمي   )١(
 .١٨/٢٩٩املطالب العالية البن حجر   )٢(
 .١/٤٨النهاية يف غريب احلديث واألثر البن األثري   )٣(
 .١/٤٨ة يف غريب احلديث واألثر البن األثري النهاي  )٤(
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   )١٩٠( الحديث رقم 
 : رمحه اهللا)١(قال اإلمام البخاري

ٍحدثنا عمر بن حفص بن غياث َِ َِ ْ ُ َ ُ قـال حـدثنا األعمـش، قال حدثني أيب،ُ َ ْ َ قـال )٣( عـن إبـراهيم،)٢(ْ
ِاألسود َ ْ َ َكنا عند عائشة ريض اهللا عنها" : قال)٤(ْ َ ِ َِ َ َ فذكرنا،ْ ْ َ َ َ املواظبة عىل الـصالة والتعظـيم هلـاَ ِ ِْ َ َّ َ ََّ َ َ َ ََّ قالـت ملـا ،ُْ

َمرض رسول اهللاِ صىل اهللا عليه وسلم مرضه الذي مات فيه َ ََ َ َ َُ ُ فحرضت الصالة،ِ َ ََّ َْ َ فـأذن فقـال،ََ ِّ ُ مـروا ":َُ ُ
ِأبا بكر فليصل بالناس َّ ِ ٍِّ َْ َ َُ َ ْ َ فقيـل لـه"َ ٌإن أبـا بكـر رجـل أسـيف :َِ ِْ َ ٌَ ُ َ ََ ٍ َّ َإذا قـام يف مقامـك مل يـستطع أن يـصيل  ،ِ ِّ َ ُ ْ َْ ََ ِ َِ ْ ََ

ِبالناس َّ َ وأعاد فأعـادوا لـه فأعـاد الثالثـة،ِ َ َّ َ َِ َ ُ َ ََ َ ََ َ َ إنكـن صـواحب يوسـف": فقـال،َ ُ َُّ ُ ُ َ َ َِّ ِّ مـروا أبـا بكـر فليـصل ،ِ َْ َ َُ ُ َُ ٍ ْ َ
ِبالناس َّ   .وذكر احلديث "ِ
  

  :تخريج الحديث
، ومـسلم مـن )٦( الرضير، ومن طريق عبد اهللا بـن داود من طريق أيب معاوية )٥(أخرجه البخاري

، ومـن )٩(، ومـن طريـق عـيل بـن مـسهر )٨(، ومن طريق وكيـع بـن اجلـراح )٧(طريق أيب معاوية الرضير
عن األعمش به، روايـة أيب معاويـة ووكيـع بمثلـه، والبـاقون ) مخستهم (،  )١٠(طريق عيسى بن يونس

 .بنحوه

                                                                                       
 .٦٦٤ّ حد املريض أن يشهد اجلامعة رقم ٣٩صحيح البخاري ك األذان باب   )١(
 .هو سليامن بن مهران  )٢(
 .هو إبراهيم بن يزيد النخعي  )٣(
 .هو األسود بن يزيد النخعي  )٤(
ّ الرجل يأتم باإلمام ويأتم ٦٨صحيح البخاري ك األذان باب   )٥(  .٧١٣الناس باملأموم رقم ّ
 .٧١٢ من أسمع الناس تكبرية اإلحرام رقم ٦٧صحيح البخاري ك األذان باب   )٦(
ٍ استخالف اإلمام إذا عرض له عذر من مرض وسفر وغريمها من يـصيل ٢١صحيح مسلم ك الصالة باب   )٧( ٍ ٌ

ِبالناس وأن من صىل خلف إمام جالس لعجزه عن القيام لزمه القيام إذا قـدر ٍ  عليـه ونـسخ القعـود خلـف ٍ
 .٤١٨ّالقاعد يف حق من قدر عىل القيام رقم 

 .املصدر السابق  )٨(
 .املصدر السابق  )٩(
 .املصدر السابق  )١٠(
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مـن طريـق عبـد اهللا بـن  )٢(ة عن سعد بـن إبـراهيم، ومـسلم من طريق شعب)١(وأخرجه البخاري
عـن عـروة بـن الـزبري عـن ) سعد بـن إبـراهيم وهـشام بـن عـروة( نمري عن هشام بن عروة، كالمها 

 . بنحوهً مرفوعاعائشة
  :دراسة رجال اإلسناد

 . رجاله كلهم ثقات-
 

*****  ***** 
 

 :قال ابن األثري رمحه اهللا
ٍراحـة للمـؤمن وأخـذة أسـف للكـافر"ة ويف حديث موت الفجأ) هـ(" َ ُ َ ْ َ أي أخـذة غـضب أو "ٌ َ
ْغضبان َ يقال أسف يأسف أسفا فهو آسف، إذا غضب،َ ٌ ُ َِ ًِ َ َ")٣(. 

  ) ١٩١( الحديث رقم 
 : رمحه اهللا)٤(قال اإلمام عبد الرزاق الصنعاين

 :ت عـن عائـشة قالـ،عـن حفـصة ابنـة عبـد الـرمحن،  )٥(بـن سـابطا عـن ،حييى بن العالءحدثنا 
ْ ختِةَاءَجُفْ الُتْوَم":سمعت رسول اهللا صىل اهللا عليه و سلم يقول  َىلَ عٍفِسَ أُةَذْخَأَ و،ِنِمُْؤ املَىلَ عٌيفِفَ

  ".ِِرافَكْال
  
  
  
  
  
  

                                                                                       
ــاب   )١( ــاء ب ــث األنبي ــول اهللا تعــاىل١٩صــحيح البخــاري ك أحادي ــات [ ق ــه آي ــان يف يوســف وإخوت ــد ك ٌلق َ َ َ ُِ ِ ْ ِ َ ُ

َللسائلني ِ ِ  .٣٣٨٤رقم ] َِّ
ٍ استخالف اإلمام إذا عرض له عذر من مرض وسفر وغريمها من يـصيل ٢١ك الصالة باب صحيح مسلم   )٢( ٍ ٌ

ِبالناس وأن من صىل خلف إمام جالس لعجزه عن القيام لزمه القيام إذا قـدر عليـه ونـسخ القعـود خلـف  ٍ ٍ
 .٤١٨ّالقاعد يف حق من قدر عىل القيام رقم 

 .١/٤٨النهاية يف غريب احلديث واألثر البن األثري   )٣(
 .٣/٥٩٨مصنف عبد الرزاق   )٤(
 .هو عبد الرمحن بن سابط القريش اجلمحي  )٥(
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  :تخريج الحديث
ُ من طريق عبيد اهللا بن الوليد، عن عبد اهللا بن عبيـد بـن عمـري، عـن )٢(، والبيهقي)١(أخرجه أمحد

 .عائشة بلفظ قريب منه
  ".ا عىل عائشةًورواه الثوري عن عبيد اهللا موقوف" :قال البيهقي

 عـن عبـد امللـك بـن ، من طريق صالح بن موسى الطلحي)٤(  وابن اجلوزي)٣(أخرجه الطرباينو
   بنحوه ريض اهللا عنهاعن عائشة،  عن موسى بن طلحة ،عمري

  :دراسة رجال اإلسناد
 . ًإنه ضعيف جدا، بل اهتم بوضع احلديث رجاله ثقات، غري حييى بن العالء الرازي ف-

  :الحكم على الحديث
 :ً والعلة فيه حييى بن العالء وهو ضعيف جدا، ولكنه مل ينفردً جدا،إسناده ضعيف

، ولكنهـا - وقـد سـبق يف التخـريج– فقد تابعه عبيد اهللا بن الوليد كـام أخرجـه أمحـد والبيهقـي 
ًمتابعة ال يفرح هبا لضعفها الشديد أيضا أل ن عبيـد اهللا بـن الوليـد مـرتوك احلـديث، ولالنقطـاع بـني ُ

 وعائشة ريض اهللا عنها، فإنه مل يسمع من عائشة، بل مل يدركها كـام قـال ابـن ُعبداهللا بن عبيد بن عمري
 . رمحه اهللا)٥(حزم

 مـن )٧(  وابـن اجلـوزي)٦(ً أيـضا، أخرجهـا الطـرباينً جـداوللحديث طريق أخرى لكنها ضـعيفة
 ريض عـن عائـشة،  عن موسى بن طلحة ، عن عبد امللك بن عمري، موسى الطلحيطريق صالح بن

،  والعلة هي صـالح "مل يرو هذا احلديث عن عبد امللك إال صالح":طرباين بنحوه، ثم قال الاهللا عنها
 .بن موسى الطلحي مرتوك احلديث

 هلـذا احلـديث ": رمحـه اهللا)٨(ّواخلالصة أن مجيع طرق هذا احلـديث ضـعيفة، حتـى قـال األزدي
 ."طرق ال يصح فيها يشء عن النبي صىل اهللا عليه وسلم

                                                                                       
 .٦/١٣٦مسند أمحد   )١(
 .١٠٢١٨ رقم ٧/٢٥٥، شعب اإليامن له ٣/٣٧٩السنن الكربى للبيهقي   )٢(
 .٣١٢٩ رقم ٣/٢٧٥املعجم األوسط للطرباين   )٣(
 .٢/٨٩٤العلل املتناهية البن اجلوزي   )٤(
، وانظـر اجلـرح ٥/٣٠٨، ونقله عـن ابـن حـزم ابـن حجـر يف هتـذيب التهـذيب ١/٢٧٨ حزم املحىل البن  )٥(

 .٣٩٧والتعديل عند ابن حزم الظاهري للدكتور نارص الفهد ص 
 .٣١٢٩ رقم ٣/٢٧٥املعجم األوسط للطرباين   )٦(
 .٢/٨٩٤العلل املتناهية البن اجلوزي   )٧(
 .٣٥٤ / ٢ كشاف للزخمرشي للزيلعيالواقعة يف تفسري الختريج األحاديث واآلثار   )٨(
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 مـن )٢( أمحـد، و )١(، أخرجـه أبـو داودّيِمَلُّ الـسعبيد بن خالـدولكن للحديث شاهد من حديث 
 - وهو الـسلمي–طريق شعبة، عن منصور، عن متيم بن سلمة أو سعد بن عبيدة، عن عبيد بن خالد 

ٍمـوت الفجـأة أخـذة أسـف": ٍعن عبيد قـال:  عليه وسلم، ثم قال مرةعن النبي صىل اهللا: قال مرة َِ ََ َُ َ ْ َُ ْ َْ ْ" .
ه رفعـه مـرة َيـِرجاله ثقـات؛ إال أن راو":)٤(، وقال ابن حجر)٣(وإسناده صحيح، وقد صححه النووي

قفـه، ً، ألن الراوي قد ال ينشط أحيانا فيوّ وهذا ال يرض":)٥(ّ، وعلق عليه األلباين بقوله"ووقفه أخرى
رجال إسناده ثقات، والوقف فيـه ال يـؤثر؛ فـإن مثلـه ال يؤخـذ : ترصه وأجادوهلذا قال املنذري يف خم

 ."واهللا أعلم! بالرأي، فكيف وقد أسنده الراوي؟
 

*****  ***** 
 

 :قال ابن األثري رمحه اهللا
َآسف كام يأسفون"ومنه احلديث " َُ")٦(. 

  ) ١٩٢ (الحديث رقم 
 :رمحه اهللا  )٧(قال اإلمام مسلم

ِحدثنا أبو جعفر حممد بن الصباح وأبو بْكر بن أيب شيبة وتقاربا يف لفظ احلـديث ِ َِ َ َّْ ْ َ َ َ َ َِ َ َ َ ْ ُ ْ َ ُ َ َّ َّ ُ ْ ْ َ ُ ََ ُ ََّ ِِ َ َ َِ ٍَ ُ َ قـاال،َ َ حـدثنا :َ َ َّ َ
َإسام ْ َعيل بن إبراهيمِ َِ ْ ُ ِْ ُ ِ عن حجاج الصواف،ِ َّ َّ َّ َ ٍْ ٍ عن حييى بـن أيب كثـري،َ ِ َ ِ َِ ْ َ ْْ َ َ عـن هـال،َ ِ ْ َل بـن أيب ميمونـةَ َ ُ َْ ِْ َِ ْ عـن ،ِ َ

َعطاء بن يسار، عن معاوية بن احلَكـم الـسلمي قـال َ َ ِ ْ َ َِّ ُّ َ ُ َِ ِ ِْ َ َ ْ َ ِْ َ ٍَ ِ بينـا أنـا أصـيل مـع رسـول اهللاِ صـىل اهللاُ عليـه ":ِ ْ َ َ َ ْ ََ َ َّ ِِّ ُ َ َ ُ ََ َ
ُوسلم إذ عطس رجل من القوم، فقلت َْ ُ َ َ ْ ٌ َ ْ َِّ ْ ْ ُ َ َِ َ َ ِيرمحك اهللاُ، فرماين ا: َِ َ َ َْ َ ُ َ ْلقوم بأبصارهمَ ُِ ِ َ ْ َْ ِ َ  : وفيه"ْ

 

                                                                                       
 .٣١١٠ يف موت الفجأة رقم ١٤سنن أيب داود ك اجلنائز باب   )١(
 .٣/٤٢٤مسند أمحد   )٢(
 .٢/٩٠٣خالصة األحكام للنووي   )٣(
 .٣/٢٥٤فتح الباري البن حجر   )٤(
 .٢٧٢٢ رقم ٨/٤٢٨صحيح سنن أيب داود لأللباين    )٥(
 .١/٤٩بن األثري النهاية يف غريب احلديث واألثر ال  )٦(
ْ حتريم الكالم يف الصالة ونسخ مـا كـان مـن إباحـة رقـم ٧صحيح مسلم ك املساجد ومواضع الصالة باب   )٧(

٥٣٧. 
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ِ وكانت يل جارية ترعى غنام يل قبل أحد واجلوانية" ِ ٍ َِّ َّ َ ُ َ َ َ ََ ً ْْ َ ٌُ ِ َِ َ َ َْ َِ َ فاطلعت ذات يوم فإذا الذيب قد ذهـب ،)١(َ ُ ْ َ َْ َ َ ِّ َ َ َ َ َّ َْ ِ ٍ َ ُ
َبشاة من غنمها ِْ ِ ٍَ َ َ َوأنا رجل من بني آدم آسف كام يأسفون ،ِ ُ َ َ َ َ َْ َ َ ُ ََ َ ْ ُ َِ ِ ٌ ِ لك،َ ة فأتيـت رسـول اهللاِ َ َنـي صـَكْكتها صـكَّ َ ًُ َ ُ ْ َ َ ََ َُ ِّ

َصىل اهللاُ عليه وسلم فعظم ذلك عيل قلت يـا رسـول اهللاِ أفـال أعتقهـا قـال ائتنـي هبـا فأتيتـه هبـا فقـال  َ َ َ َ َ ُ َ َ َ ْ ُ َ َّ َ َّ ََ َ ُ َ َ َ َِ ُِ ْ َ َ َ َ ْ َُ َ َ ِ ِ ِ ِ ِْ َ َّْ ُ َ َُ َ َّ َ
َهلا َأين اهللاُ":َ ْ ْ قالت" َ َ َ يف السامء قال:َ َ ِ َ َّ َن أناَم ":ِ َ ْ قالت"؟ْ َ َأنت رسول اهللاِ قال: َ َ ُ ُ َ َ ْ ٌأعتقها فإهنا مؤمنة ":َ َْ ِ ِْ ُ َ َّ ِْ َ َ َ ."  

  :تخريج الحديث
 .ّ من طريق عيسى بن يونس، عن األوزاعي، عن حييى بن أيب كثري به بنحوه)٢(أخرجه مسلم

  :دراسة رجال اإلسناد
َ معاوية بن احلكم السلمي-  . )٣(ُن بني سليم، وينزل املدينة  كان يسك،أحد الصحابة الكرام :ُّ
 .واغتفر األئمة تدليسه، وهو ثقة )٤(سبق احلديث عنه:  حييى بن أيب كثري-
 . باقي رجال اإلسناد ثقات-
 

*****  ***** 
 

 :قال ابن األثري رمحه اهللا
ْفأسفت عليها"بن احلكم   ومنه حديث معاوية" ِ")٥(. 

  ) ١٩٣( الحديث رقم 
 :ه اهللا رمح)٦(قال اإلمام مالك

َ هالل بن أسامةحدثني ََ َ ُ ِ ْ ِ ٍ عن عطاء بن يسار،)٧(ِ َ َ ْ ِْ ِ َ َ َ عن عمر بـن احلَكـم أنـه قـال،َ َ ِ ُْ ْ َّْ َ َ َ َِ ُ َ أتيـت رسـول اهللاِ :َ ُ َ ُ ْ َ َ
َصىل اهللاُ عليه وسلم ََّ ََ ْ َِ َ ُ فقلت،َّ ْ ُ ِ يا رسول اهللاِ إن جارية يل كانت ترعى غنام يل:َ ًِ ْ ُ ََ َ َ َْ َ َ ً َّ ََ َ َِ َ فجئتها ،ِ ُ ْ ِ َفقدت شـاة مـنَفَ ِ ٌِ ََ ْ ُ 

                                                                                       
ّاجلوانية  )١( َّ معجـم البلـدان . بالفتح وتشديد ثانيـه وكـرس النـون ويـاء مـشددة، موضـع أو قريـة قـرب املدينـة: َ

٢/١٧٥. 
ْ حتريم الكالم يف الصالة ونسخ مـا كـان مـن إباحـة رقـم ٧الة باب صحيح مسلم ك املساجد ومواضع الص  )٢(

٥٣٧. 
 .٦/١٤٨اإلصابة يف متييز الصحابة البن حجر   )٣(
 .١١٠حتت حديث رقم   )٤(
 .١/٤٩النهاية يف غريب احلديث واألثر البن األثري   )٥(
 .٢٧٣٠ رقم ٢/٤٠٤ - رواية أيب مصعب الزهري–املوطأ لإلمام مالك   )٦(
ّويلق  )٧(  .ب بابن أيب ميمونةُ
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ِالغنم َْ َ فسألتها عنها،َ َْ َ ُ ْ ََ ْ فقالت؟َ َ َ ُ الـذئبَقتلها :َ ْ َ فأسـفت عليهـا،ِّ ْ َ َ ُ ْ َِ َ وكنـت مـن بنـي آدم فلطمـت وجههـا،َ َ ْ َ َ َ ْ َُ ُْ ََ َ َ ِ ِ ْ ُ، 
ٌوعيل رقبة ََ ََ َّ َ َ أفأعتقهـا،َ ُ َِ ْ ُ َ فقـال هلـا رسـول اهللاِ صـىل اهللاُ عليـه وسـلم؟َ َ ُ ََّ َ ُ َ َ ََ ْ َِ َ َّ َ َيـن اهللاَُأ ":َ ْ فقالـت" ؟ْ َ َ ِ يف الـسامء:َ َ َّ ِ، 

َفقال َ َمن أنا ":َ َ ْ ْ فقالت "؟َ َ َ ُأنت رسول اهللاِ: َ ُ َ َ ْ َ فقال رسول اهللاِ صىل اهللاُ عليه وسلم ،َ َ ُ ََّ َ ُ َ َ ََ ْ َِ َ َأعتقها":َّ ْ ِ ْ َ."  
  :تخريج الحديث
، )٦( والبيهقــي،)٥(وابـن منــده  ،)٤( ، وابـن خزيمــة)٣(، والــدارمي)٢(، والـشافعي)١(أخرجـه النــسائي
ٍ من طرق عن اإلمام مالـك بـه بألفـاظ متقاربـة، )٩(والبغوي ، )٨( ، وابن عبد الرب)٧(واخلطيب البغدادي

 ."معمر بن احلك" بدل "معاوية بن احلكم": وعند الدارمي والبيهقي 
من طريق حييى بن أيب كثري عن هـالل بـن أيب ميمونـة عـن عطـاء  )١٠(واحلديث أصله عند مسلم

ُوأنـا رجـل مـن بنـى آدم آسـف كـام  "ولكـن بلفـظر عن معاويـة بـن احلكـم الـسلمي بنحـوه، بن يسا َ َ ََ ٌُ
َيأسفون ُ َ َفأسفت عليها" بدل "َْ ْ َ َ ُ ْ َِ  .)١١( وهو املذكور يف احلديث السابق"َ

 وقـد بـني العلـامء "عمر بن احلكـم":ومما ينبغي التنبيه عليه أن اإلمام مالك قال يف هذا احلديث
 . وهو الصحيح"معاوية بن احلكم":، وأن صوابهأن هذا وهم منه

 
 
 
 

                                                                                       
 .٦/٤٥٠، ٤/٤١٨السنن الكربى للنسائي   )١(
 .٧٥الرسالة للشافعي ص   )٢(
 .٦٠ رقم ٤٥ّالرد عىل اجلهمية للدارمي ص   )٣(
 .٢٨٣-١/٢٨٢التوحيد البن خزيمة   )٤(
 .٣/٢٧٥التوحيد البن منده   )٥(
 .٥٣٠-٥/٥٢٩، معرفة السنن واآلثار له ١٠/٥٧، ٧/٣٨٧السنن الكربى للبيهقي   )٦(
 .١/١٩٥موضح أوهام اجلمع والتفريق للخطيب البغدادي   )٧(
 .٧٩ ، ٧٨ ، ٢٢/٧٧ّالتمهيد البن عبد الرب   )٨(
 .٢٣٥٦ رقم ٩/٢٤٦رشح السنة للبغوي   )٩(
ْ حتريم الكالم يف الصالة ونسخ مـا كـان مـن إباحـة رقـم ٧صحيح مسلم ك املساجد ومواضع الصالة باب   )١٠(

٥٣٧. 
 .١٩٢رقم   )١١(
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ــصّوممــ ــدارقطني  ،)١(م الــشافعيْ عــىل هــذا الــوهّن ن ــرب)٣( والبيهقــي ،)٢(وال  ، )٤(ّ ، وابــن عبــد ال
معاويـة بـن :  اإلمام مالـك هـذا احلـديث عـىل اجلـادة الـصحيحة فقـالى وغريهم، وقد رو)٥(ّواملزي

يى بن حييـى عـن اإلمـام مالـك بـه، األمـر الـذي جعـل بعـض  عن حي)٦(احلكم كام بينته رواية الدارمي
ّالعلامء يربؤون ساحة اإلمام مالك من هذا الوهم، ويعصبون  اجلناية بـشيخه هـالل بـن أسـامة، قـال ُ

 ." وربام كان هذا من هالل":)٧(ّابن عبد الرب
لنــاس إن ا: قلـت ملالـك": )٨(يؤيـد هـذا أن الـراوي معـن بـن عيـسى أوقـف مالًكـا عليـه؛ فقـال

هكـذا : عمر بن احلكم؛ وإنـام هـو معاويـة، فقـال مالـك: يقولون إنك ختطئ يف أسامي الرجال تقول
 ."حفظنا، وهكذا وقع يف كتايب، ونحن نخطئ، ومن يسلم من اخلطأ؟

  :دراسة رجال اإلسناد
 . رجاله ثقات-

  :الحكم على الحديث
 .)١١(، واأللباين)١٠(، وابن حجر)٩(إسناده صحيح، وممن صححه من أهل العلم البغوي

 
*****  ***** 

 
 
 
 

                                                                                       
 .٧٦الرسالة للشافعي ص   )١(
 .٧/٨٢العلل للدارقطني   )٢(
 .٥/٥٣١معرفة السنن واآلثار للبيهقي   )٣(
 .٧٦/ ٢٢ّالتمهيد البن عبد الرب   )٤(
 .٢٨/١٧٠هتذيب الكامل للمزي   )٥(
 .٦٠ رقم ٤٥ّالرد عىل اجلهمية للدارمي ص   )٦(
 .٧٦/ ٢٢ّالتمهيد البن عبد الرب   )٧(
 .٤/٨٥ املوطأ انظر رشح الزرقاين عىل  )٨(
 .٣/٢٣٩رشح السنة للبغوي   )٩(
 .١٧/٣٠٨فتح الباري البن حجر   )١٠(
 .٣١٦١ رقم ٧/٤٧٠السلسلة الصحيحة لأللباين   )١١(
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 :قال ابن األثري رمحه اهللا
َفا ونائلةاَوامرأتان تدعوان إس "ّويف حديث أيب ذر"  مها صنامن تزعم العرب أهنـام كانـا رجـال "ً

َوامرأة زنيا يف الكعبة فمسخا ِ ُ ْوإساف بكرس اهلمزة وقد تفتح. َ َ ٌ َ")١(. 
  ) ١٩٤( الحديث رقم 
  رمحه اهللا)٢(قال اإلمام مسلم

ُّحدثنا هداب بن خالد األزدي ُِ ٍ ِْ َ ْ َ َّ ِ حدثنا سليامن بن املغرية،َ َِ ُْ ُ ََ ٍ أخربنا محيـد بـن هـالل،ُْ َ ِ ُ ْ َ  عـن عبـد اهللاِ ،ُ
ِبن الصامت قالا ِ ٍّ قال أبو ذر :َّ ُ خرجنا من قومنا غفار وكانوا حيلون الشهر احلرام فخرجت :َ ُْ ْ َ ْ َْ َ َ َ َ ََ ََ ْ َ ُّ َ ََّ َِ ِ ُِ ٍ َ   : وفيه"َ

ة يف ليلة قمراء أضحيان" َ فبينا أهل مكَّ َ ْ ََ َ َ َ ٍَ ْ ْ َِ ْ َ ْ إذ رضب عـىل أسـمختهم)٣(َ ِْ ِ َِ َ َ ِ ُ ْ ٌ فـام يطـوف بالبيـت أحـد،ِ َ ْ َ ََ ِ ْ ُِ ُ، 
َوامرأتني منهم تدعوان إسافا ونائلة َ ًِ َ ْ َ ََ َ ََ ْ َ ِْ ِ ُ ِ َ فأتتـا عـيل يف طـوافهام: قال،َ ِ ِ َ َ ََّ َ َ َ َ َ انكحـا أحـدمها األخـرى: فقلـت،َ َْ ُ ْ ُ َ َ َ، 

َ فام تناهتا عـن قـوهلام:لقا ِِ ْ َ َ ََ َّا عـيل فقلـتَتـَتأ ف: قـال،َ َ ٌ هـن:َ ِ مثـل اخلـشبة غـري )٤(َ َِ ََ ْ ُ ِين ال أكنـيأْ ْ َ َ فانطلقتـا ،)٥(َ َْ َ َ َ
ِتولوالن وتقوالن َِ ُ َ َْ َُ َ لو كان ها هنا أحد من أنفارنا:َِ ْ ٌِ َ َ َ فاستقبلهام رسـول اهللاِ صـىل اهللا عليـه وسـلم : قال،ََ ُْ ََ ْ ََ

ِر ومها هابطانَوأبو بْك َ ِ َ َ ُ َ َما لكام ": قال،ٍ ُ َ قالتا"؟َ َ َ الصابئ بني الَكعبة وأستارها:َ ِ َ ْ َُ َ َ ْ َِّ ْ َما قال لكام ": قال،ِ ُ  ، "؟َ
َقالتا َ ًنه قال لنا كلمة متألإ :َ َ ِ َ الفمَ َ َ وجاء رسول اهللاِ صىل اهللا عليه وسـلم حتـى اسـتلم احلجـر،ْ َ َ ْ ََ َ َْ َ َ وطـاف ،َ َ َ

َبالبيـت هــو وصــا َ ْ َِ ْ ُحبهِ ُ ّ ثــم صــىل،ِ َّ ُ فلــام قــىض صـالته،ُ ََ َ ٍّ قــال أبــو ذر،ََ ِ فُكنــت أنــا أول مــن حيــاه بتحيــة :َ َِّ ُ َّ َ ََّ ِ َ ََ ُ ْ
ِاإلسالم َ ْْ  .وذكر احلديث بطوله ".ِ

 
  :تخريج الحديث

 .ّتفرد به مسلم دون البخاري
 
 
 

                                                                                       
 .١/٤٩النهاية يف غريب احلديث واألثر البن األثري   )١(
 .٢٤٧٣ من فضائل أيب ذر ريض اهللا عنه رقم ٢٨صحيح مسلم ك فضائل الصحابة باب   )٢(
النهاية يف غريب .  ليلة أضحيان وأضحيانة واأللف والنون زائدتان: يقال، أى مضيئة مقمرة: إضحيانليلة  )٣(

 .٧٨ / ٣ واألثر البن األثرياحلديث 
ُاهلن  )٤(  .٥/٢٧٧النهاية يف غريب احلديث واألثر البن األثري . ْهو األير وهو عضو الرجل الذكري: َ
 فلـام أراد أن حيكـى كنـى ،ر مثل اخلـشبةْ أي:ه أفصح باسمه، فيكون قد قال يعني أن":قال ابن األثري رمحه اهللا  )٥(

 .٢٧٨ / ٥النهاية يف غريب احلديث واألثر البن األثري. "عنه
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  :دراسة رجال اإلسناد
 واملـشهور ،ف يف اسمه واسم أبيـه خمتل، الغفاري الزاهد املشهور الصادق اللهجةهو:  أبو ذر-

 .)١( هـ، وقيل بعدها٣١، أحد الصحابة الكرام، ت أنه جندب بن جنادة
 . باقي رجال اإلسناد ثقات-
 

*****  ***** 
 

 :قال ابن األثري رمحه اهللا
 )َأسل("

َكـان أسـيل اخلـد"يف صفته صىل اهللاّ عليـه وسـلم  ِاالسـتطالة وأن ال يكـون : ّ األسـالة يف اخلـد"ِ
َرتفع الوجنةُم ِ َ ْ". 

  ) ١٩٥( الحديث رقم 
 : رمحه اهللا)٢(قال اإلمام عبد الرزاق الصنعاين

ّحدثني  : قال؟َمَّلَ سَ وِهْيَلَ ع اهللاَُّىلَ صِِّيبَّ النِةَفِ صْنَة عَرْيَرُو هُل أبِئُ س: قال،ّ عن الزهري،)٣(ٌرَمْعَ مَ
َأمجَ وِةَفِّن الصَسْحَأ ً كان ربعة،اَلهْ ََ ْ َ َ اجلَيلِسَ أ،ِْنيَبَكْن املَْنيَا بَ مٌيدِعَ ب،َوُا هَ مِولُّ الطَ إىل)٤(َ  ِادَوَ سـَيدِدَ ش،ِِنيبْ

َ هلـَسْيَا لـَهـِّلُكِ بَىءِطـَ وِهِمـَدَقَ بَىءِطَا وَِذ إ،)٦(َبَدْهَ أِْنيَعْ ال)٥(َلَحْكَ أِر،عَّالش ه َاءَدِ رَعَضـَا وَِذ إ،)٧(صَْمخـُا أَ
ُألْألَتَ يـَادَ كَكِحَا ضَِذإَ و،ٍةَِّض فُةيَكِبَ سُهَّنَأَكَه فْيَبِكْ منْنَع ْ مل،ِرُدُ اجلـِ يفَ   اهللاُّىلَ صـُلـهْثِ مُهَدْعـَ بَالَ وُهَلـْبَ قَرَ أَ
  ".َمَّلَ سَ وِهْيَلَع

                                                                                       
 . ٧/١٢٥اإلصابة يف متييز الصحابة البن حجر   )١(
ف عبد الرزاق   )٢(  .١١/٢٥٩مصنّ
 .هو معمر بن راشد  )٣(
ًربعة  )٤( ْ النهايـة يف غريـب احلـديث . ِوعُبـْرَة ومَعـْبَ رجـل ر:الَقـُ ي،طويـل والقـصريهـو بـني الو  ،املربوعوهو : َ

 .١٩٠ /٢ واألثر البن األثري
النهايـة يف غريـب . الرجل أكحل وكحيـل: ُ، يقالةَقْلِ سواد يف أجفان العني خ،ل بفتحتنيَحالَكمن : ْأكحل  )٥(

 .١٥٤ / ٤ واألثر البن األثرياحلديث 
 .٢٤٨ / ٥ واألثر البن األثري النهاية يف غريب احلديث. جفانطويل شعر األأي : أهدب  )٦(
 واألثـر البـن النهاية يف غريب احلـديث.  الذي ال يلصق باألرض منها عند الوطء يف القدماملوضع: َأمخص  )٧(

 .٢/٨٠األثري 



 - ٥٣٠ -

  :تخريج الحديث
 . من طريق الزهري به بمثله)٣( البيهقي، و-)٢(ومن طريقه ابن عساكر-)١( الذهيلأخرجه

 عن إسحاق بن العالء عن عمرو بن احلارث عن عبد اهللا )٤(ب املفرد يف األدأخرجه البخاري و
أنه سمع أبـا : بّأخربين حممد بن مسلم عن سعيد بن املسي: بن سامل عن حممد بن الوليد الزبيدي قال

 .، وذكر احلديث بنحوههريرة يصف رسول اهللا صىل اهللا عليه و سلم
 

  :دراسة رجال اإلسناد
 . رجاله كلهم ثقات-
  

  :كم على الحديثالح
 .إسناده هبذا اللفظ ضعيف، لالنقطاع بني الزهري وأيب هريرة

 عـن )٥( يف األدب املفـردولكن الزهري بني الواسطة بينه وبني أيب هريرة، كـام أخرجـه البخـاري
:  قـال)٦(إسحاق بن العالء عن عمرو بن احلارث عن عبد اهللا بن سامل عـن حممـد بـن الوليـد الزبيـدي

أنه سمع أبا هريرة يـصف رسـول اهللا صـىل اهللا عليـه و : بّبن مسلم عن سعيد بن املسيأخربين حممد 
 ، وذكر احلديث بنحوهسلم

، وعمـرو بـن احلـارث فإنـه )٧(ًوسنده ضعيف فإن فيه إسحاق بن العالء وهو صدوق هيم كثريا
ّ أي عند املتابعة وال حيتج بتفرده، ومل يتابعه أحد)٨(مقبول ُ. 

 .)٩(وممن ضعفه األلباين
 
 

                                                                                       
 .٦/٥٧٣ذكرها ابن حجر يف فتح الباري   )١(
 .٣/٢٧٠تاريخ دمشق البن عساكر   )٢(
 .١/٢٠٣ة للبيهقي دالئل النبو  )٣(
 .١١٥٥ رقم ٣٩٥األدب املفرد للبخاري ص   )٤(
 .١١٥٥ رقم ٣٩٥األدب املفرد للبخاري ص   )٥(
 " ثقة ثبت من كبار أصحاب الزهري":٤٦٧ التهذيب صقال ابن حجر فيه يف تقريب  )٦(
 .٥٤تقريب التهذيب البن حجر  ص   )٧(
 .٣٧٤تقريب التهذيب البن حجر ص   )٨(
 .٤١٦١ رقم ٩/١٨٢عيفة لأللباين السلسلة الض  )٩(



 

 - ٥٣١ -

 :ولكن لبعض ألفاظه شواهد منها
 . "عةْبَكان ر ": قوله -

ْالليث من طريق )١( يف األدب املفردأخرج البخاري ٍ عن خالد بن سعد،َّ ِ َ بن يزيد اجلمحـي،َ  عـن ُ
ٍسعيد بن أيب هالل َ ِ ِ ِ َ عن ربيعة بن أيب عبد الرمحن قال،َ َ ِ ُ سمعت أنس بن مالك يصف النبـي صـىل اهللا :َ ِ َ ٍَ ِ َ َ َ

ِكان ربعة من القوم ليس بالطويل وال بالقصري "ليه وسلم قالع ِ َ ْ َ ْ ًِ ِِ ِ َّ ِ ْ َ ْ  .وذكر احلديث "َ
 ."بعيد ما بني املنكبني ": قوله-

ِ من طريق شعبة بن احلجاج، عن أيب إسحاق الـسبيعي، عـن الـرباء )٣( ومسلم)٢(أخرج البخاري َ َ ّ ْْ َ َ ِ
ٍبن عازب ريض اهللا عنهام قال ِ ِهللا عليـه وسـلم مربوعـا بعيـد مـا بـني املنكبـنيكان النبي صـىل ا":َ ْ ْ ََ َ ُِ ِْ َْ َ ً...." 

 .وذكر احلديث
 "إذا وطىء بقدمه بكلها ؛ ليس له أمخص":  قوله -

  من طريق حممد بن مسلم الزهري عن سعيد بن املسيب  أنه سمع أبا هريـرة )٤( أخرج البخاري
 .وإسناده صحيح. "ًيعا ليس هلا أمخص يطأ بقدمه مج":وفيه: يصف رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم

 ."كأنه سبيكة فضة " قوله -
ٍ مـن طريـق عبـد العزيـز بـن عبـد اهللاَِّ بـن خالـد بـن أسـيد عـن حمـرش )٦( وأمحد)٥(أخرج النسائي ُِّ ََ ُ َ َ َْ ْ ْ ْ ْ ْ َ ٍْ ِ ِ ِ ِِ ِ َِ ِ ِ ْ

ِّالَكعبي ِ ْ ِأن النبي صىل اهللاَُّ عليه وسلم خرج من اجل": ْ ْ َّ َ َّْ َ َ ْ َِ َِ َ َ ََّ َ َّ ِ َّ َعرانة ليال كأنه سـبيَكة فـضة فـاعتمر ثـم أصـبح َ َ ْ ُ َْ َّ َ َ َ َُّ َ ُ ََ َّ َْ ٍَّ ِ ِ ِِ َ َ ً
ٍهبا كبائت ِ َ َ َ  .، وإسناده صحيح"ِ

 ."شديد سواد الشعر ": قوله-
 من طريق حممد بن مسلم الزهـري، عـن سـعيد بـن املـسيب  )٧( يف األدب املفرد أخرج البخاري

 كان ربعة، وهو إىل الطول أقرب، شـديد ":ليه وسلمأنه سمع أبا هريرة يصف رسول اهللا صىل اهللا ع
 .، وإسناده صحيح" أسود شعر اللحية حسن الثغر،البياض

                                                                                       
 . ٣٥٤٧ صفة النبي صىل اهللا عليه وسلم رقم ٢٣صحيح البخاري ك املناقب باب   )١(
 .٣٥٥١ يف صفة النبي صىل اهللا عليه وسلم رقم ٢٣صحيح البخاري ك املناقب باب   )٢(
ً النـاس وجهـا رقـم  يف صفة النبي صىل اهللا عليه وسلم وأنه كان أحسن٢٥صحيح مسلم ك الفضائل باب   )٣(

٢٣٣٧. 
  ١١٥٥. رقم ٣٩٥األدب املفرد ص   )٤(
 ٢٨٦٤ً دخول مكة ليال رقم ١٠٤سنن النسائي ك مناسك احلج باب   )٥(
 .٣/٤٢٦مسند أمحد   )٦(
 .١١٥٥ رقم ٣٩٥األدب املفرد للبخاري ص   )٧(



 - ٥٣٢ -

*****  ***** 
 :قال ابن األثري رمحه اهللا

َخـل بيننـا وبـني صـاحبنا "ومنه حديث العباس يف موت النبي صىل اهللاّ عليه وسلم قال لعمـر" ْ ِّ
ُفإنه يأسن كام يأسن النـاس ُ َُّ ُ ُ ُ يتغـري أي"َّ َّ َ َ ّإن رسـول اهللاَ صـىل اهللاّ عليـه : وذلـك أن عمـر كـان قـد قـال. َ

َوسلم مل يمت، ولكنه صعق كام صعق موسى عليه السالم ِ َِ َ ِومنعهم عن دفنه. ُ ِ ْ ُ َ َ َ")١(. 
  ) ١٩٦( الحديث رقم 

 : رمحه اهللا)٢(قال اإلمام عبد الرزاق الصنعاين
 اهللاَِ و:ِبِلـَّ املطِدْبـَ عُنْ بـُاسَّبـَ العَالَ قـ":قـال )٥( عـن عكرمـة،)٤(أخـربين أيـوب،  )٣( معمرَأخربين

َأل َ اختـِوَ لـ: اهللاَِولُسـَا رَ يـُتْلـَقَ ف،اَينـِ فَمَّلَ سَ وِهْيَلَ ع اهللاَُّىلَ ص اهللاِِولُسَ رُاءَقَا بَ مَّنَمَلْعَ ْا جتًئْيَ شـَتْذَّ  ُسِلـَ
َأل ":َمَّلَ سـَ وِهْيـَلَ ع اهللاَُّىلَ صـِّيبَّ النَالَقَ ف،َمْصَخل اَْكنَ عُّدُرَوي َ،َارَبُغْ الَْكنَ عُعَفْدَ يِهْيَلَع  ِوينُعِازَنـُ يْمُهَّنَعـَدَ
 ،ٌيـلِلَا قَينِ فُهَاءَقَ بَّنَ أُتْمِلَعَف" ْمُهْنِي مِنَحيِرُ ي اهللاَُونُكَى يَّتَ ح،ْمُهُارَبُ غِاينَشْغَيَ و،ِيبِقَن عوؤَطَيَ و،ِيائَدِر
ْ ملَمَّلَ سـَ وِهْيَلَ ع اهللاَُّىلَ ص اهللاَِولُسَ رَِّن إ:َالَقَ فُرَمُ عَامَ ق؛َمَّلَ سَ وِهْيَلَ ع اهللاَُّىلَ ص اهللاُِولُسَ رَِّيفُوُ تَّامَلَ ف:َالَق َ 
َ ألِِّين إاهللاَِ و،ىَوسـُ مَقِعُ صـَامَ كَقِعُ صْنِكَلَ و،ْتُمَي  َمَّلَ سـَ وِهْيـَلَ ع اهللاَُّىلَ صـ اهللاُِولُسـَ رَيشِعـَ يْنَو أُجـْرَ
 ،َاتَ مْدَ قَمَّلَ سَ وِهْيَلَ ع اهللاَُّىلَ ص اهللاَِولُسَ رَِّن إ:َونُولُقَ يَنيِِقافَ املنَنِ مْمُهَتَنِسْلَأَ وٍالَجِ رَيِدْيَ أَعِّطَقُى يَّتَح
 ّىلَ صـ اهللاِِولُسـَ رْنِ مـٌدْقَ عْوَأ ٌدْهَ عْمُكْنِ مٍدَحَ أَْدنِ عْلَ هُاسَّا النَُّهيَ أ:َالَقَ فِِبلَّ املطِدْبَ عُنْ بُاسَّبَعْ الَامَقَف

ْ ملَمَّلَ سـَ وَهْيـَلَ ع اهللاَُّىلَ صـ اهللاَِولُسـَ رَِّنإَ فـ:َالَ قـَ، الّمُهَّ الل:واُالَ ق؟َمَّلَ سَ وِهْيَلَ عاهللاُ  َلَصـَى وَّتـَ حْتُمـَ يَ
َاملَسَ وَلَاصَوَ وَبَارَ حَّمُ ث،َالَبِاحل  ِْنإَ فـ،ٍةَجِاهَ نٍيقِرَطَ وٍَةنِّيَ بٍةَّجُ حْنَ عْمُكَكَرَتَ و،َقَّلَطَ وَاءَسِّ النَحَكَنَ و،َ
ْ حيْنَ أ اهللاََزِجـْعُ يْنَ لُهَِّنإَ ف؛اًقَ حِابّطَ اخلُنْبا ُولُقَا يَ مُكَي  َْنيَبـَا وَنـَنْيَ بِّلَخـَ فِّالإَ و،اَنـْيَِل إُهَجـِرْخُيَ فُهْنـَ عَوُثـَ

  ".ُاسَّالن ُنِسْأَ يَامَ كُنِسْأَه يَِّنإَف ؛اَِنبِاحَص
  :تخريج الحديث

 . عن عبد الرزاق الصنعاين به بمثله)٦(أخرجه إسحاق بن راهويه
                                                                                       

 .١/٤٩النهاية يف غريب احلديث واألثر البن األثري   )١(
 .٣٤٣-٥/٤٣٣مصنف عبد الرزاق   )٢(
 .هو معمر بن راشد  )٣(
 .َّهو ابن متيمة السختياين  )٤(
 .هو موىل ابن عباس  )٥(
 ومل أجـده يف -٤٣١٩ رقـم ٥٠٩-١٧/٥٠٨ كام يف املطالب العالية البن حجر –مسند إسحاق بن راهويه   )٦(

 .املطبوع من مسند إسحاق



 

 - ٥٣٣ -

 عـن ، عـن ابـن عبـاس، عن عكرمة، عن أيوب، من طريق سفيان بن عيينة)١(أخرجه الطرباينو
 العباس بن عبداملطلب بنحوه
  :دراسة رجال اإلسناد

 عـم ، اهلاشـمي أبـو الفـضلف القـريشن هاشم بن عبد مناو هو اب:  العباس بن عبد املطلب -
 البيـت ن إليـه يف اجلاهليـة سـقاية وعـامرة، أحد الصحابة الكـرام، كـارسول اهللا صىل اهللا عليه و سلم

 ِرسُأَ فـ،هـاَكرُا مـع املـرشكني مًوشـهد بـدر،  وحـرض بيعـة العقبـة مـع األنـصار قبـل أن يـسلماحلرام،
 ورجع إىل مكة فيقال إنه أسلم وكتم قومـه ذلـك ،بن أخيه عقيل بن أيب طالبافافتدى نفسه وافتدى 

 ، وشـهد الفـتح،وصار يكتب إىل النبي صىل اهللا عليه و سـلم باألخبـار ثـم هـاجر قبـل الفـتح بقليـل
 .)٢( هـ٣٢، وله مناقب جليلة، ت وثبت يوم حنني

 . باقي رجال اإلسناد ثقات-
  :الحكم على الحديث

العباس بن عبد املطلب، وممـن أعلـه باالنقطـاع إسناده ضعيف من أجل االنقطاع بني عكرمة و
 .)٣(البوصريي

ــا  ــاس، أخرجه ــة والعب ــني عكرم ــت الواســطة ب ــق أخــرى موصــولة بين ولكــن للحــديث طري
 عـن العبـاس بـن ، عـن ابـن عبـاس، عـن عكرمـة، عـن أيـوب، من طريق سفيان بن عيينة)٤(الطرباين

ً معلقاعبداملطلب بنحوه، وقال ابن حجر  ."يح اإلسنادهو متصل صح":)٥(ّ
 .)٦(ًوممن صححه من أهل العلم أيضا البوصريي

 
*****  ***** 

 
                                                                                       

 ومل أجدها يف املطبوع مـن معجـم الطـرباين ،١٧/٥٠٩ذكرها احلافظ ابن حجر رمحه اهللا يف املطالب العالية   )١(
 .الكبري ألن اجلزء الذي فيه مسند العباس مفقود

 .٣/٦٣١اإلصابة يف متييز الصحابة البن حجر   )٢(
 .٢/٥٢٧احتاف اخلرية املهرة للبوصريي   )٣(
عجـم الطـرباين ، ومل أجدها يف املطبوع مـن م١٧/٥٠٩ذكرها احلافظ ابن حجر رمحه اهللا يف املطالب العالية   )٤(

 .الكبري ألن اجلزء الذي فيه مسند العباس مفقود
 .١٧/٥٠٩املطالب العالية البن حجر   )٥(
 .٢/٥٢٧احتاف اخلرية املهرة للبوصريي   )٦(
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 :قال ابن األثري رمحه اهللا
ِ ومنه حديث احلديبية " َ ْ َ َإن املرشكني واسونا الصلح"ُ ُّ ْْ  جاء عىل التخفيف، وعـىل األصـل جـاء "َ

ِما أحد عندي أعظم يدا من أيب بكر، آساين"احلديث اآلخر  َ ًَ  .)١("ْبنفسه وماله ٌ
  ) ١٩٧( الحديث رقم 

َ إن املرشكني واسونا الصلح":لفظ حديث: ًأوال ُّ ْْ َ."  
 : رمحه اهللا)٢(قال اإلمام مسلم

َحدثنا أبو بْكر بن أيب شيبة ََ ْ ُ ْ َ ُ ََ ِ َ َِ َ ِ حدثنا هاشم بن القاسـم،َّ َ ْ َِ ُِ ْ َُ َ َ َ ح و حـدثنا إسـحق بـن إبـراهيم،َّ َ ِْ ْ ُ ْ َ َِ ُِ َ َ َ أخربنـا ،َّ َ َ ْ َ
ٍأبو عامر  ِ َ ُ ُّالعقديَ َِ َ ٍ كالمها عن عْكرمة بن عامر)٣(،ْ َّ َ ََ َِ ْ َْ َِ ِ َ ح و حدثنا عبد اهللاِ بن عبـد الـرمحن الـدارمي وهـذا ،ُِ ََ َ ْ ُ ْ ْ َُّ َِّ ِِ َّ ُ َِّ َ ْ َ َ َ
ُحديثه َُ ُّ أخربنا أبو عيل احلنفي،ِ َ َ َِ َِ ْ ٍّ َ ُ َ ََ ِ عبيد اهللاِ بن عبد املجيد،ْ ِِ َْ ْ ُ ْ ْ ََ ُ حـدثنا عْكرمـة ،ُُ ََ ِ ِ َ َّ ْوهـو ابـ-َ َ ٍن عـامرَُ َّ َ ِ حـدثني ،-ُ َ َّ َ

َإياس بن سلمة ََ َ ُ ْ ُ َ َ حدثني أيب قال،ِ َ َِ َ ِ َّ َ قدمنا احلديبية مع رسول اهللاِ صىل اهللاُ عليه وسلم":َ َ ُ َ َ ُ َّْ َ َ ْ ََ ْ َ َ َ ِْ َِ َّ ِ ِ َ   : وفيه"َ
َقال" ُأال تبايعني يا سلمة ":َ ََ َ َ ِ ُ َِ ُ َ َ قال"َ ُ قلت:َ ْ َّ قد بايعتـك يـا رسـول اهللاِ يف أو:ُ َ ْ َ ََ ِ َ َُ َ َ ُ ِل النـاسْ َّ ِ ويف أوسـط ،ِ َ ْ ََ ِ
ِالنـاس َ قـال،َّ َ وأيـضا قـال:َ َ ً ْ َ فبايعتـه الثالثـة:ََ َ َّ َِ ُ ْ َ ُ ثــم قـال يل يـا سـلمة،َُ َ َ َ َُ َ ََّ َأيـن حجفتـك أو درقتـك ":ِ َُ َُ َ َْ ْ َ َ ََ ِ التــي )٤(ََ َّ
َأعطيتك ُ ْ َ ْ َ قال"؟َ َ قلت يا رسول اهللاِ:َ ْ ُُ َ َ ً لقيني عمي عامر عزال:ُ َِ َ َ ٌَ ِِّ ِ ْ فأع،َِ َ َطيته إياهاَ َّ ُ ِْ ُ ُ قال فضحك رسـول اهللاِ ،َ َ َ َُ َ َ ِ َ

َصىل اهللاُ عليه وسلم ََّ ََ ْ َِ َ َ وقال،َّ َ ُإنك كالذي قال األول ":َ ََّ َ ْ َ َِّ َ َ َّ ِ اللهم أبغني حبيبا هـو أحـب إيل مـن نفـيس:ِ ِ ِ ِْ َ ْ ُّ َ َ ُ ً َ َّْ َ ِ َِ َ َّ ُ"، 
َثم إن املرشكني راسلونا ُ ْ َُ َ ََّ ِ ِ ُْ َّ َالصلح حتى مشى )٥(ِ َ َّ َ َ ٍ بعضنا يف بعضُّْ ْ َ ْ َِ َ َ واصطلحنا،ُ ْ ْ ََ َ قال،َ َ وكنت تبيعا لطلحـة :َ ْ ََ ً َِ ِ َ ُ ْ ُ
ُبن عبيد اهللاِ أسقي فرسه ْ َ َْ َ َْ ِ َِ ُ ُ وأحسه وأخدمه،ِ َ ُ ُ َُ ُِّ ْ َ ِ وآكـل مـن طعامـه،َ ِ َِ ْ ََ ُ َ وتركـت أهـيل ومـايل مهـاجرا إىل اهللاِ ،ُ ِْ ً ُ َ َِ َ َ َِ ِ ْ َ ُ َ

َورسوله صىل اهللاُ عليه وسلم َ ُ ََّ ََ ْ َ َِ ِ َِ   .ًطويالًثم ذكر حديثا  "َّ
                                                                                       

 .٢/٢٢١: ً، وانظر أيضا١/٥٠النهاية يف غريب احلديث واألثر البن األثري   )١(
َ غزوة  ذي قر٤٥صحيح مسلم ك اجلهاد والسري باب   )٢(  . ١٨٠٧د وغريها رقم ُ
 .هو عبد امللك بن عمرو  )٣(
 .١٢/١٧٥رشح النووي عىل صحيح مسلم . هي آلة حربية تشبه الرتس  )٤(
 هكذا هـو يف أكثـر النـسخ راسـلونا مـن املراسـلة ويف بعـضها راسـونا بـضم الـسني ":قال النووي رمحه اهللا  )٥(

راسلونا مأخوذ من قـوهلم رس احلـديث يرسـه إذا ا ومها بمعنى ًاملهملة املشددة وحكى القايض فتحها أيض
 معناه فاحتونا من قوهلم بلغني رس من اخلرب أي أوله ووقـع يف :ابتدأه وقيل من رس بينهم أي أصلح وقيل

 "بعض النسخ واسونا بالواو أي اتفقنا نحن وهم عىل الصلح والواو فيه بدل من اهلمـزة وهـو مـن األسـوة
 موجــودة يف نـسخ مــسلم أن احلميـدي رمحــه اهللا "واسـونا" أن لفظـة ، ويؤكــد١٢/١٧٦رشح النـووي لـه 

ً، وكررهـا أيـضا يف كتابـه تفـسري غريـب مـا يف ١/٥٨١" اجلمـع بـني الـصحيحني":ذكرها هبـذا الرسـم يف 
ــه ص  ــة اإلســفراييني هــذا احلــديث يف مــسنده ١٤٤الــصحيحني ل ــظ ٤/١٠٦، وقــد أخــرج أبــو عوان  بلف

 ".واسونا"
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  :تخريج الحديث
 .)١(سبق خترجيه

  :دراسة رجال اإلسناد
 .، وهو أحد الصحابة الكرام)٢(سبقت ترمجته: سلمة بن األكوع: أبوه-
ّ، و هــو ثقــة ولكنــه مــدلس، وقــد رصح يف هــذه الروايــة )٣(ســبقت ترمجتــه:  عكرمــة بــن عــامر-

 .ُبالسامع فأمن تدليسه
 .، وهو ثقة)٤(سبقت ترمجته: د املجيد عبيد اهللا بن عب-
 . باقي رجال اإلسناد ثقات-
 

ِما أحد عندي أعظم يدا من أيب بكر، آساين" لفظ حديث : ًثانيا َ ًَ   ".ْبنفسه وماله ٌ
 : رمحه اهللا)٥(قال اإلمام البخاري

ٍحدثني هشام بن عامر َّ َُ ُ ْ ََ ِ ِ َ ٍ حدثنا صدقة بن خالد،َّ ِ َ ُ ْ َ َُ َ ََ ْ حدثنا زي،ََّ ََ َ َ ٍد بن واقدَّ ِ َ ُ ْ ِ عن برس بن عبيـد اهللاِ،ُ ْ َ ْ ُ ُْ َِ ِ ْ عـن ،ْ َ
َعائذ اهللاِ أيب إدريس ِْ ِ ِ َ ِ ِ َ عن أيب الدرداء ريض اهللاُ عنه قال،َ َ ُ َ ْْ َ ََ ِ َ ِْ َّ ِ َ كنت جالسا عند النبي صىل اهللاُ عليـه وسـلم :َ َ ِّ ًَّ ََ ْ َ َِ ِ َِ َُّ ُِ َّ ْ َْ

َإذ أقبل أبو بْكر آخذا بطرف ثوبـه ح ْ َ ُ َِ ِ ِِ َِ َ ً َ ْ َْ ٍ َ َ ِتـى أبـدى عـن ركبتـهِ ِ َ ْ ْْ ُ َ َ َ فقـال النبـي صـىل اهللاُ عليـه وسـلم،ََّ َ َُّّ َ َ َ ََ ْ َِ َ َّ ِ َّأمـا  ":َّ َ
َصاحبكم فقد غامر َ َْ ْ َ َ ُ ُ َفـسلم وقـال،  " )٦(َِ َ َّ ََ َ ٌ إين كـان بينـي وبـني ابـن اخلطـاب يشء:َ ْْ َ ِ َِّ ْ ََ ْ َ َ ْ ََ ِِّ َ ِ فأرسعـت إليـه،ِ ْ َ َِ ُ ْ َ ْ َّ ثـم ،َ ُ
َندمت فسألته أن ي ُْ ْ ََ ُ ََ َ ُْ َّغفر يل فأبى عيلِ َ َ َ َ َ ِ َ ِ َ فأقبلت إليك،ْ ْ ََ ْ ْ َِ ُ َ فقال،َ َ ٍيغفر اهللاُ لك يا أبا بكر ":َ ْ َْ َ َ َ ُ ََ َ ً ثالثا "ِ َ َثم إن عمر ، َ َ َُّ َّ ُِ

َندم ِ ٍ فأتى منزل أيب بْكر،َ َِ ِ ََ َ َْ َ َ فسأل،َ ََ ٍ أثم أبو بْكر:َ َ ُ َ ََ ُ فقالوا؟،َّ َ َّ فأتى إىل النبي صىل اهللاُ ،َ ال:َ ََ ِّ ِ َّ ِ َ َ َعليه وسلم فسلمَ َ َ ََّ َ َّ ََ ِْ َ، 
ُفجعل وجه النبي صىل اهللاُ عليه وسلم يتمعر َ َ َ َِّّ َ َ ْ َ ُ ْ َ َ ََ َّ َ َ َِ َ َّ ِ ٍ حتى أشفق أبـو بْكـر؛)٧(َّ َ ُ ََ ََ َ ْ َ فجثـا،َّ َ عـىل ركبتيـه فقـال)٨(ََ َ َ ِ ْ ََ ْ َُ َ يـا :َ

َرسول اهللاِ ُ ِ واهللاِ أنا كنت أظلم مرتني:َ ْ َّ َ ََ ََ ْ َ َُ ْ ُ َ فقال النبي ص،َ ُّ ِ َّ َ َ َىل اهللاُ عليه وسـلمَ ََّ ََ ِْ َ ْ إن اهللاَ بعثنـي إلـيكم فقلـتم ":َّ ْ ُْ ْ ُ َ ََ ُ ِ ِِ َ َ َّ
                                                                                       

 .١٤٦حتت حديث رقم   )١(
 .٢٦حتت حديث رقم   )٢(
 .٢٦حتت حديث رقم   )٣(
 .١٤٦حتت حديث رقم   )٤(
 .٣٦٦١ قول النبي صىل اهللا عليه وسلم رقم ٥صحيح البخاري  ك فضائل الصحابة باب   )٥(
 .٨/٣٤٤فتح الباري البن حجر . خاصم، واملعنى دخل يف غمرة اخلصومة: أي  )٦(
 .٨/٣٣٤٥ البن حجر فتح الباري. تذهب نضارته من الغضب: أي  )٧(
 .٨/٣٤٦فتح الباري البن حجر . َبرك: أي  )٨(
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َكذبت َْ ٍ وقال أبو بكر،َ ْ َ ُ ََ َ َ صدق:َ َ ِ وواساين،َ َ َ ِبنفـسه ومالـه )١(َ ِ ِ َِ َ ْ َ ِ فهـل أنـتم تـاركوا يل صـاحبي،ِ ِ َ ِ ُْ َ ُِ ْ ْ َ َ ِ مـرتني"َ ْ َّ َ فـام ،ََ َ
َأوذي بعدها َ ْ َ َ ِ ُ". 

  :تخريج الحديث
 .البخاري دون مسلمّتفرد به 

  :دراسة رجال اإلسناد
  هو عامر وعويمر لقـب: فقيل، واختلف يف اسمه،اً مشهور بكنيته وباسمه مجيع: أبو الدرداء-
ًغري ذلك، أحد الصحابة الكرام، وأسلم يوم بدر وشـهد أحـدا، وغريهـا، تـويف يف خالفـة : له، وقيل ُ ُ ٍ ْ

  .)٢(عثامن عىل الصحيح
ُّنصري السلمي، أبو الوليد الدمشقي اخلطيب، ت هو ابن : هشام بن عامر- َ  .هـ٢٤٥ُ

ٌ كـيس كـيس":)٤( وقـال مـرة)٣(وثقـه ابـن معـني ّ ٌ ّ حـدثنا هـشام بـن عـامر ولــيس ":)٥(ّ وقـال مـرة"ّ
، وذكـره ابـن "ثقة مكثر له مـا ينكـر": وزاد)٨(صدوق، والذهبي: )٧( وقال مرة)٦(، والعجيل"ُبالَكذوب

 .)٩(حبان يف الثقات
 . عرشة آالف حديث من فاته هشام بن عامر حيتاج أن ينزل يف : )١٠(يزرعة الرازقال أبو و

 َِعفُهشام ابن عامر ملا كرب تغري فكل ما د: سمعت أبى يقول  : )١١(وقال عبد الرمحن بن أبى حاتم
 .صدوق: قال  ف  و سئل أبى عنه،كتابه  أصح ، كان يقرأ منًن ، و كان قديامَّقَلَ تَنِّقُأه ، و كلام لَرَإليه ق

                                                                                       
 واألول أوجـه، وهـو مـن املواسـاة وهـي بلفـظ "وآسـاين : ِ يف روايـة الُكـشميهني وحـده ":قال ابن حجر   )١(

 فـتح البـاري لـه "املفاعلة بني اجلانبني، واملراد بـه أن صـاحب املـال جيعـل يـده ويـد صـاحبة يف مالـه سـواء
٨/٣٤٦. 

 .٤/٧٤٧اإلصابة يف متييز الصحابة البن حجر   )٢(
 . ٥١٩ رقم ٣٩٧سؤاالت اجلنيد البن معني ص   )٣(
عن حييـى بـن  ١٥٦٧ رقم ٢/١٩٠، ويف سؤاالت األجري أبا داود ٩/٦٦اجلرح والتعديل البن أيب حاتم   )٤(

 ."هشام بن عامر كيس":معني قوله
 .٣٠/٢٥٠هتذيب الكامل للمزي   )٥(
 . ٣٠/٢٥٠ل للمزي هتذيب الكام  )٦(
 . ٤٥٩تاريخ الثقات للعجيل ص   )٧(
 .٢/٧١١املغني يف الضعفاء للذهبي   )٨(
 .٩/٢٣٣الثقات البن حبان   )٩(
 .١١/٥٤هتذيب هتذيب البن حجر   )١٠(
 .٩/٦٦اجلرح والتعديل البن أيب حاتم   )١١(
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 .ال بأس به : )١(يقال النسائو
 .صدوق ، كبري املحل : )٢(يقال الدارقطنو

ّتكلم فيه، وهو جائز احلديث صدوق: )٣(وقال مسلمة بن قاسم األندليس ُ. 
ّصدوق مقرئ، كرب فصار يتلقن، فحديثه القديم أصح: )٤(قال ابن حجرو ّ.  

ّوقال املروذي  .ش خفيفطيا: ا فقال ًذكر أمحد هشام: )٥(ّ
هو صدوق، ومثله ال ينزل حديثـه عـن مرتبـة احلـسن، ولكنـه اهتـم بـاالختالط، : قال الباحث

ْ ولكن احلافظ ابن حجر رمحه اهللا أملح إىل أن اختالطه وتلقنه مل -)٦( كام سبق–وممن اهتمه به أبو حاتم 
وهـذا   -ً قبل أيضا وهو قول أيب حاتم الرازي من– "ّحديثه القديم أصح":ّيرض حيث قال يف ترمجته

َيعني صحة حديثه املتأخر، إال أنه ليس بقوة وصحة حديثه املتقدم بسبب تغري احلفظ يف الكرب ِِّ. 
ْ مل خيــ":)٧(ًوقــال ابــن حجــر أيــضا  يف :رج عنــه البخــاري يف صــحيحه ســوى حــديثني، أحــدمهاُ

 ": حـديث، أيب هريـرة عـن، عن عبيد اهللا، عن الزهري، عن الزبيدي، عنه عن حييى بن محزة)٨(البيوع
 : والثـاين،)٩( عـن الزهـري، وهو عنده من حديث إبراهيم بن سعد، احلديث"كان تاجر يداين الناس

 عـن أيب ، عـن بـرس بـن عبيـد اهللا، عـن زيـد بـن واقـد، عن صدقة بن خالـد، عنه)١٠(يف مناقب أيب بكر
 ،)١١(ن عبيـد اهللا هبـذا اإلسـناد عـن بـرس بـ، عن أيب الدرداء بمتابعة عبد اهللا بن العالء بـن زبـر،إدريس

 وهذا مجيع ماله يف كتابه مما تبني يل أنه احتج بـه واهللا ،ا يف حتريم املعازفً يف األرشبة حديث:وعلق عنه
  ".أعلم

                                                                                       
 .١١٣ رقم ٦٣مشيخة النسائي ص   )١(
 .٥٠٧ رقم ٢٨١ سؤاالت احلاكم النيسابوري للدارقطني ص  )٢(
 .١١/٥٤هتذيب التهذيب البن حجر   )٣(
 .٥٢٩تقريب التهذيب البن حجر ص   )٤(
 .٢٤٧ رقم ١٤٠ ص - رواية املروذي وغريه–العلل ومعرفة الرجال عن أمحد بن حنبل   )٥(
ــي ص : وانظــر  )٦( ــن العجمــي ٤٤ رقــم ١٢٦املختلطــني للعالئ ــاط للــسبط اب ــة –، واالغتب ــوع مــع هناي  املطب

 .١١٣ رقم٣٦٤ ص -طاالغتبا
 .١٢٠٦-٢/١٢٠٥ّهدي الساري مقدمة فتح الباري البن حجر   )٧(
 .٢٠٨٧رقم   )٨(
 .٣٤٨٠رقم   )٩(
 .٣٦٦١رقم   )١٠(
 .٤٦٤٠رقم   )١١(
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 . باقي رجال اإلسناد ثقات-
*****  ***** 

 
 :قال ابن األثري رمحه اهللا

َويف حديث قيلة ) هـ(" ِاسرتجع وقـال"َْ ْ َ َضيت وأعنـي عـىل مـا أبقيـتْ رب آسـني ملـا أمـ"ْ ّ َْ َْ ْ ْ  أي "َ
ْعزين وصربين ّ َ ِ ّ ْأسنى"ويروى . َ ُواألوس العوض. ّ بضم اهلمزة وسكون السني، أي عوضني"ُ َ ُ ِْ")١(. 

   )١٩٨( الحديث رقم 
 : رمحه اهللا)٢(قال اإلمام الطرباين
 ، )٤(ِّيضَْوثنا حفص بن عمر أبو عمر الرضير احلحد )٣(ِّيشحدثنا أبو مسلم الَك

ثنا عبد اهللا بـن سـوار بـن قدامـة حد :وحدثنا معاذ بن املثنى والفضل بن احلباب أبو خليفة قاال
وحـدثنا حممـد بـن  ،ثنا عفان بـن مـسلمحد ،  وحدثنا يعقوب بن إسحاق املخرمي،ة العنربيَزْنَبن ع

 ،ك املـستميل وحـدثنا حممـد بـن هـشام بـن أيب الـدمي،داينغثنا عبد اهللا بن رجاء ال، حديبَالَزكريا الغ
ثنا عبد اهللا بن حسان العنـربي أبـو اجلنيـد أخـو حد :قالوا ،ثنا عبيد اهللا بن حممد بن عائشة التيميحد

 َتْنـِ بَةَلـْيَ قَّنَأ: َةَلـْيَ قْيَتـَيبِبَا رَتـَ وكان،ةَبـْيَلُا عَتـَنْة ابَبـْيَحُ دَة وَّيِفَ ص:َايَتَّدَ حدثتني ج،بني كعب العنربي
ْخم َهنَ أَامُهْتَثَّدَة حَمَرَ ْ حتْتَانَا كَّ  َعَزَتْانَ، فـَِّيفُوُ تـَّمُ، ثـَاءَسِّ النُهَ لْتَدَلَوَ، فِابَنَي جِنَي بِخَ أٍرَهْزَ أِنْ بِيبِبَ حَتَ
َاهتَنَب  ِ يفَمَّلَ سـَ وِهْيـَلَ ع اهللاَُّىلَ صـ اهللاِِولُسـَ رَِىل إَةَابَحَّ الـصَيِغـَتْبَ تْتَجَرَخَ، فّهنَّمَ عٍرْهَ زُنْ بُبَوْثَا أَْهنِا مِ
 . ".....ِالمْسِ اإلِلَّوَأ

 :وفيه بعد حديث طويل
 ّمُ ثـَعَجَْرتْ اسـِِه بَىلْوَو أُ هْنَ مَْنيَبَ وُهَنْيَ بَالَا حَِذإَ ف،اًوفُرْعَا مَيْنُّ الدِ يفَبِاحَصُ تْنَ أَّنُاكَدِْح إُبَلْغَتَأ"

َ حمُسْفَي نِذّالَوَ ف،ُتْيَقْبَا أَ مَىلَي عِّنِأعَ فُتْيَضْمَا أَِملي ِنِ آسِّبَ ر:َالَق  ُهَ لَعنيَتْسَتَي فِكْبَتَ لّنُاكَدِْح إِهِدَِي بٍدَّمُ
ِحيَوُص  :َةَلْيَ قِاتَنَ بْنِ مِةَوّْسالنَ وَةَلْيَِق لٍرَْمحَ أٍيمِدَ أِةَيعِطَ قِا يفَ هلَبَتَ كّمُ ث،ْمُاكَتْوَوا مُبّذَعُ تَ ال اهللاَِادَبِا عَيَ ف،ةَبْ
  ".َنْئِسُال تَ وَّنِسْحَ أ،ُريِصَ نّنُ هلٍِملْسُمَ وٍنِمْؤُ مّلُكَ و،ٍِحكْنُ مَىلَ عَنْهَرْكُ يَالَ و،اًقَ حَنْمَلْظُ يّالَأ

                                                                                       
 .١/٥٠النهاية يف غريب احلديث واألثر البن األثري   )١(
ُ، وقد رشح اإلمام املزي غريبه يف هتذيب١٠-٢٥/٧املعجم الكبري للطرباين   )٢( َ ِّ  .٢٨٧-٣٥/٢٨٠ الكامل له َ
، قرية عىل ثالثة فراسخ من جرجان عىل ّشَهذه النسبة إىل ك،  بفتح الكاف وتشديد الشني املعجمة: ّالَكيش  )٣(

 .٧٧ /٥األنساب للسمعاين . اجلبل
 وهـي مدينـة باحلاء املفتوحة املهملـة وسـكون الـواو والـضاد املعجمـة، هـذه النـسبة إىل احلـوض: احلويض  )٤(

 .٢٨٩ /٢األنساب للسمعاين . نباليم
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  :تخريج الحديث
 . من طريق اإلمام الطرباين به بمثله)١(أخرجه املزي

 بـن  من طريق حفص بن عمر النمري، وعبد اهللا بن سـوار العنـربي، وعـيل)٢(وأخرجه اخلطايب
 . ًعثامن بن الالحقي، ثالثتهم عن عبد اهللا بن حسان العنربي به بمثله مقترصا عىل اللفظ األخري منه

  :دراسة رجال اإلسناد
هاجرت إىل النبـي صـىل اهللا عليـه هي العنربية، إحدى الصحابيات الكرام، :  قيلة بنت خمرمة-

 .)٣(ئلوسلم هي ورفيقها حريث بن حسان البكري وافد بني بكر بن وا
ُ دحيبة بنت عليبة-  .ُوهي العنربية، أخت صفية بنت عليبة، من الطبقة الثالثة: ُ

ِّوثقـت": )٥(، وقـال الـذهبي)٤(ذكرها ابن حبان يف الثقـات  يف إشـارة إىل ذكـر ابـن حبـان هلـا يف "ُ
 .مقبولة: )٦(وقال ابن حجر، الثقات

 .هي مقبولة عند املتابعة، وإال فلينة احلديث: قال الباحث
ُوهي العنربية، أخت دحيبة بنت عليبة، من الطبقة الثالثة: ُ صفية بنت عليبة- ُ. 

 .مقبولة: )٨(، وقال ابن حجر)٧(ذكرها ابن حبان يف الثقات
 .نة احلديثّمقبولة عند املتابعة، وإال فليهي : قال الباحث

ِّرتَعـ"قـب بــِوهـو املل:  أبو اجلنيد أخو بني كعب العنـربيّان العنربيّ عبد اهللا بن حس- ، )٩("ْيسَ
  .مقبول: )١(ثقة، وقال ابن حجر: )١١( ، و قال الذهبي)١٠(ذكره ابن حبان يف الثقات، من الطبقة السابعة

                                                                                       
 .٢٧٩ -٣٥/٢٧٥هتذيب الكامل للمزي   )١(
 .١/٣٤١غريب احلديث للخطايب   )٢(
 .٤/٨٣اإلصابة يف متييز الصحابة البن حجر   )٣(
 ." ذحيبة":، وذكرها بالذال فقال٦/٣٩٥قات البن حبان ثال  )٤(
 .٢/٥٠٧الكاشف للذهبي   )٥(
 .٧٠٠تقريب التهذيب البن حجر ص   )٦(
 .٦/٤٨٠الثقات البن حبان   )٧(
 .٧٠٣تقريب التهذيب البن حجر ص   )٨(
 ضبطه الشريازي بفتح أوله وثانيه وتشديد الراء وبعدها السني بغري يـاء هـو  عبـد ":قال ابن حجر رمحه اهللا  )٩(

 .٢١ / ٢ نزهة األلباب يف األلقاب البن حجر"اهللا بن حسان العنربي
 .٨/٣٣٧الثقات البن حبان   )١٠(
 .١/٥٤٥الكاشف للذهبي   )١١(
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ّ، فقد وثقه الذهبي وذكره ابن حبان يف الثقات، ومل يذكر فيه جرح ألبتـة، ثقة، هو : قال الباحث ْ ُ
بــو داود الطيالــيس وعبــد اهللا بــن املبــارك وقـد روى عنــه مجــع مــن الــرواة مــنهم عفــان بـن مــسلم و أ

 .وغريهم
 فهو ضعيف، وحممد بـن زكريـا ّيِمَرَْخ باقي رجال اإلسناد ثقات، غري يعقوب بن إسحاق امل-

 .اًيب ضعيف جدَالَالغ
  :الحكم على الحديث

ّإسناده حسن، من أجل دحيبة بنت عليبة وهي مقبولة وال حيتج بتفردها، ولكنها تابعتها أخته َ ُ َ ا ُ
 .ًصفية وهي مقبولة أيضا ، و مدار اإلسناد عليهام

َويف اإلسناد علة أخرى وهي ضعف يعقوب بن إسـحاق املخرمـي وحممـد بـن زكريـا الغـاليب، 
 .ولكنهام مل ينفردا فقد تابعهام حممد بن هشام املستميل وهو ثقة وغريه

 
*****  ***** 

 
 :قال ابن األثري رمحه اهللا

ُّاهللاّ ما عليهم آسى، ولكن آسى عىل من أَضلواو"بن كعب  ويف حديث أيب" ً األسـى مقـصورا "َ َ
ًاحلزن، أيس يأسى أسى فهو آس:ًمفتوحا  َ َُ ِ")٢(. 

  ) ١٩٩( الحديث رقم 
 : رمحه اهللا)٣(قال اإلمام أبو داود الطياليس

ُثنا شعبةحد َ ْ ِ سمعت إياس بن قتادة حيدث عن قيس بـ: قال،)٥(ةرمج وأبأخربين  ،)٤(ُ ْ َ َ ََ ََ َ ٍن عبـاد قـالِ َ ُ: 
ِ املدينة لقدمت َِ ٍ أصحاب حممد صىل اهللا عليه وسلملقاءََْ َّ َ ُ ِ َ ْ َّلم يُكن فيهم رجل أحـب إىلف ،َ َ َْ ِ ّ َ ُ ْ ََ ٌ ِ ً لقـاءِ  ّيبُ مـن أِ

ّفقمت يف الصف األول،  ابن كعب، ِّّ ُ ِوخرج عمر مع أصحاب رسول اهللاِ صىل اهللا عليه وسلمْ َ ْ َ ََ ُ َ َُ َ فجاء ،َ َ َ
َرجل فنظر  ََ َ ٌَ ّيف وجوه القوم فعرفهم غريي فنحُ ُ َ ْ ُ ُْ ََ َ َ ِْ َ وقام يف مكاين فام عق،اينِ ََ َ ُلت صاليتَ  فلام صىل قـال يـا ،ْ

                                                             
 .٢٥٠تقريب التهذيب البن حجر ص   )١(
 .١/٥٠النهاية يف غريب احلديث واألثر البن األثري   )٢(
 .٥٥٧ رقم ١/٤٥٠مسند أيب داود الطياليس   )٣(
 .هو شعبة بن احلجاجو  )٤(
 .وهو نرص بن عمران  )٥(
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َ ال يــسوءك اهللا فــإين مل آت الــذي أتيــت بجهالــة ولكــن رســول اهللاِ صــىل اهللا عليــه وســلم قــال :ًفتــى َ َ َُ َ ُ َُّ َ َ َ ْ َِ ٍ ِِ ُ َ َ َ
ِكونوا يف الصف الذي يلين":لنا ِ َ ِّ َُّ َنظرت يف وجوه القوم فعرفتهم غريك وإين "يُ َ ْ ْ َ َْ ُ َ ْ ُ ُُ َْ َ َ ْ َِ ِ َ ثـم حـدث فـام رأيـت ،ُ َُّ َ َّ

َالرجـال م َِّ ُ أعناقهـا إىل يشء م)١(ْتَحــَتَ َ َ ْ ُ فـسمعته يقــول: قــال،ا إليـهَهــَحوُتَ ُْ ِ َ ِ هلـك أهــل العقــدة:َ َ ْ ْ ُ َُ ْ ََ ِّ ورب )٢(َ ََ
ِالَكعبة َ ْ ّ ولكنـ علـيهم،َآسـى ّمـا إين الَ أَ هلكوا وأهلكوا، -ً قاهلا ثالثا-ْ ِ َ ْ آسـى عـىل مـن هييَ ُ َلُكـون مـن َ ِ َ ِ

َاملسلمني ِ ِ ْ ْ بن كعبَّيبُأّالرجل إذا ف ،ُْ َ". 
  :تخريج الحديث

 . من طريق أيب داود الطياليس به بمثله)٤(، وأبو نعيم)٣(أخرجه أمحد
 مـن طريـق )٦(، وابـن أيب عاصـم-ًمعـا–  عن حممد بن جعفر و وهب بن جريـر)٥(وأخرجه أمحد

) حممـد ووهـب(  كالمها - وحده- من طريق حممد بن جعفر)٧(،  واحلاكم - وحده- بن جريروهب
 .عن شعبة به بلفظ قريب منه

ً من طريق شعبة به مقترصا عىل قول أيب بن كعـب األخـري مرفوعـا)٨(وأخرجه البيهقي ّ  هلـك ":ً
  " ...العقد أهل

 مـن )١٣( ، وأبـو نعـيم)١٢( واخلطـايب ،-)١١( وعنه ابـن حبـان– )١٠(، وابن خزيمة)٩(وأخرجه النسائي
 من طريق احلكـم بـن عبـد )١(حلاكمان التيمي، عن أيب جملز الحق بن محيد ، واَخْرَطريق سليامن بن ط

 .بنحوه عن قيس بن عبادة )أبو جملز وقتادة (  ، كالمها امللك عن قتادة بن دعامة
                                                                                       

 .٤/٢٩١ث واألثر النهاية يف غريب احلدي. أي مدت أعناقها نحوه: متحت أعناقها  )١(
 يروى يف أهل العقدة عن احلسن أنه قال هم األمراء وإنام قيل هلم أهل العقدة ألن الناس قد ":قال اخلطايب  )٢(

 .٢/٣١٨ غريب احلديث له "عقدوا هلم البيعة وأعطوهم الصفقة ومعنى العقدة البيعة املعقودة هلم
 .٥/١٤٠مسند أمحد   )٣(
 .١/٢٥٢حلية األولياء أليب نعيم   )٤(
 .٥/١٤٠مسند أمحد   )٥(
 .١٨٥٠ رقم ٣/٤٢٥اآلحاد واملثاين البن أيب عاصم   )٦(
 .٤/٥٢٦مستدرك احلاكم   )٧(
 .٦/١٥شعب اإليامن للبيهقي   )٨(
 .٨٠٨ من ييل اإلمام ثم الذي يليه رقم ٢٣سنن النسائي ك اإلمامة باب   )٩(
 .١٥٧٣ رقم ٣/٣٢صحيح ابن خزيمة   )١٠(
 .٢١٨١ رقم ٥/٥٥٦صحيح ابن حبان   )١١(
 .٢/٣١٨غريب احلديث للخطايب   )١٢(
 .١/٢٥٢حلية األولياء أليب نعيم   )١٣(
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ّي عن عتي بن ضمرة عـن الطرباين من طريق يونس بن يزيد األييل عن احلسن البرصوأخرجه  َ ُ
ًأيب بن كعب مرفوعا   ." .....هلك أهل العقدة ورب الكعبة ":ُ

ّ عن عتـي بـن ضـمرة، عن احلسن البرصي،الطرباين من طريق يونس بن يزيد األييلوأخرجه  َ ُ، 
ًعن أيب بن كعب مرفوعا   ." .....هلك أهل العقدة ورب الكعبة ":ُ

  : دراسة رجال اإلسناد
 .ت رجاله كلهم ثقا-

  :الحكم على الحديث
 .)٣(، و األرنؤوط)٢(ّإسناده صحيح، وممن صححه احلاكم

 
*****  ***** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
 .٣/٣٠٣مستدرك احلاكم   )١(
 .٤/٥٢٦مستدرك احلاكم   )٢(
 .٣٥/١٨٦يف تعليقه عىل املسند   )٣(
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  .الهمزة مع الشين: الثالثمبحث ال
  
  

 :قال ابن األثري رمحه اهللا
 )أشب("
َ فيه أنه قرأ )ـه( َ َ ُ ِيا أهيا الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة :[َّ َ َّ َُّ ْ َ ََ َ ْ َُ َ َّ ََّّ ُ َ ٌيشء عظيمُّ ِ َ ْ ُفتأشب أصـحابه ")١(]َ َ ْ ََ َّ ََ
ٍ واألشابة أخالط الناس جتتمع من كل أوب، أي اجتمعوا إليه وأطافوا به"َحوله ُْ َّ")٢(. 

   )٢٠٠( الحديث رقم 
 : رمحه اهللا)٣(قال اإلمام أبو داود الطياليس

ٌحدثنا هشام َ ِ َ َ َّ َ ، عن قتادة)٤(َ ََ َْ ِ ، عن احلسن)٥(َ َِ َ ْ ْ ، عن عم)٦(َ ِ ْ ٍران بـن حـصنيَ ْ ََ ُ ِْ َ أن رسـول اهللاِ صـىل اهللا ":َ َُّ َ َ
ِعليه وسلم وهو يف سفر إذ رفع صوته بـاآليتني  ْ َ ََ ََ ُ ْ َ َ َ َِ َ ْ َِ ٍ ِ ْيـا أهيـا النـاس اتقـوا ربكـم[: ُ َ َُ َّ ُُ َّ َّ َ ُّ ِ إىل قولـه]َ ِ ْ َ َ َّولكـن  [ِ َِ َ

ٌعذاب اهللاِ شـديد ِ َ َ َ قـال )٧(]ََ َّفحثـوا املطـي: َ ِ ْ ُّ َ وعرفـوا أ)٨(ََ ُ َ َ َنـه عنـد قـول يقولـه فلـام تأشـبوا حولـه قـالَ َ َ َ َ ُ ُ َُ ْ َ ُ ُ َ ْ َُّ َ َ َ ََّّ ٍ ْ ِ:" 
ْأتدرون أي يوم ذاكم ؟ َ ُُ ْ ََ ٍ ْ ُّ َ ُ قالوا "ََ َاهللاُ ورسوله أعلم قال: َ َ َ ُُ ُ َْ َ ُ َذاك يوم يقول اهللاُ عز وجل آلدم  ":َ َ َ ََ َ َ َ ِْ َّ ُ ََّ ُ ْيا آدم قـم : َ َ َُ َ
َفابعث بعث النار قال  َ َ ِْ َّ ْ َ َ ْ ِّيا رب: َ َ َ وما بعث النار ؟ قال َ َ ُِ َّ ْ َ ِمن كل ألف تسعمئة وتسعة وتسعون إىل النـار : ََ َّ َ َُ ٌ ْ ِِّ َ ُ َ َ َ ُ ْْ ْ ِْ ِ ٍ ِ ِ ٍ َِ

ُوواحد إىل اجلنة فأبلسوا حتى ما أحد منهم يبدي عن واضحة فلام رأى ذلك رسول اهللاِ صىل اهللا عليه  ُ َ َ ُ ْ َ َُ ِ ٍ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ََ ََّ َ ََ َ ْ َ ْ َ َ ْ َ َُ ْ ٌ َّ َّ ٌُ َْ ِ
َوسلم قال  َ اعملوا وأبرشوا فوالذي نفيس بيده إنكم ملع خليقتني ما كانوا يف يشء قط إال كثرتاه مـع :َ ُ َ َ ْ َ َْ َ َ ْ ْ َ ََ َ َ َ ََّ َ َ َ َّ َُّ ََِ ُِّ ٍ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ُِ ُِ ُ َّ َِ ْ َ َ

ِيأجوج ومأجوج ، ومن هلك من ولد آدم وولد إبليس ، اعملوا وأبرشوا فوالذي نفيس ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ََ َّ ُ َ َ ََ ْ َ ْ َ ْ َ َ َ َ ْ َ ْ َ َ ُ َ َ ُُ َ َ َ َ َ َِ َ ْ ْ بيده مـا أنـتم ْ َ َُ ْ َ ِ ِ ِ
ِيف الناس إال كالشامة يف جنب البعري ، أو كالرقمة يف ذراِع الدابة ِ ِ ِ َِّ ْ َ ََّ َ ْ َ ََّ َ َّ َِ ِ ِْ َْ ِ ِ َّ َّ ِ ِ". 

 
 

                                                                                       
 .١سورة احلج أية   )١(
 .١/٥٠النهاية يف غريب احلديث واألثر البن األثري   )٢(
 .٨٧٤ رقم ٢/١٧٣طياليس مسند أيب داود ال  )٣(
ّهو هشام بن أيب عبد اهللا الدستوائي  )٤( ُْ َّ. 
 .هو ابن دعامة السدويس  )٥(
ّهو احلسن بن أيب احلسن البرصي  )٦( ْ. 
 .٢-١سورة احلج اآلياتان   )٧(
يف النهايـة .  يمـد: يمطي هبا يف السري أي: ويقال، مجع مطية وهي الناقة التي يركب مطاها أي ظهرها:ّاملطي  )٨(

 .٣٤٠/ ٤ واألثر البن األثريغريب احلديث
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  :تخريج الحديث
ُ من طريق هشام الدستوائي به بمثله)٤( ، واخلطايب)٣(،و أمحد)٢(، والنسائي)١(أخرجه الرتمذي َّ. 
 . من طرق عن قتادة به بنحوه)٦(اكم، واحل)٥(وأخرجه الطرباين
 . من طرق أخرى عن احلسن البرصي به بنحوه)٨(، والطرباين)٧(وأخرجه الرتمذي

  :دراسة رجال اإلسناد
و هو ابن عبيد اخلزاعي، أحد الصحابة الكرام،  أسلم عـام خيـرب، وغـزا :  عمران بن حصني-

رصة يف خالفـة عمـر ريض اهللا عنـه عدة غزوات، وكان صاحب راية خزاعة يـوم الفـتح، وحتـول للبـ
 .)٩(هـ٥٢ّحيث أرسله ليفقه أهلها، وبقي فيها إىل تويف سنة 

ُهو ابن أيب احلسن البـرصي، اإلمـام اجلليـل الثقـة الثبـت، و اختلـف يف سـامعه مـن :  احلسن -
 :عمران بن حصني عىل قولني

 :من نفى سامع احلسن البرصي من عمران بن حصني: ًأوال
سمعت ":كان احلسن يقول:  وقيل له- وهو القطان– سمعت حييى ":)١٠( املديني قال عيل بن-

 ."أما عن ثقة فال:  فقال"عمران بن حصني
ّ احلسن مل يسمع من عمـران بـن حـصني شـيئا، ولـيس بـصحيح؛ مل يـصح عـن ":)١١(ًوقال أيضا ً

 ."ٍاحلسن عن عمران سامع من وجه ثابت
سن من عمـران بـن حـصني، ولـيس يـصح مـن وجـه  مل يسمع احل":)١٢( قال أبو حاتم الرازي-
 "يثبت

                                                                                       
 .٣١٦٩ ومن سورة احلج رقم ٢٣سنن الرتمذي ك القراءات عن رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم باب   )١(
 .١٠/١٨٩السنن الكربى للنسائي   )٢(
 .٤/٤٣٥مسند أمحد   )٣(
 .٤٦٥ /١غريب احلديث للخطايب   )٤(
 .١٤٥-١٨/١٤٤املعجم الكبري للطرباين   )٥(
 .٢/٣٨٥مستدرك احلاكم   )٦(
 .٣١٦٨ ومن سورة احلج رقم ٢٣الرتمذي ك باب   )٧(
 .١٨/١٥١املعجم الكبري للطرباين   )٨(
 .٣/٢٧اإلصابة يف متييز الصحابة البن حجر   )٩(
 .١١٩ رقم ٣٨املراسيل البن أيب حاتم ص   )١٠(
 .٤٤ رقم ١٨٢العلل البن املديني ص   )١١(
 .٣/٤١، اجلرح والتعديل له ١٢٢ رقم ٣٩املراسيل البن أيب حاتم ص   )١٢(
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ّ احلسن ال يصح له سامع من عمران بـن حـصني، يـدخل قتـادة عـن احلـسن بـن ":)١(ًوقال أيضا
 ."هياج بن عمران الربمجي عن عمران بن حصني وسمرة

 . إىل البخاري ومسلم رمحهام اهللا نفيهام لسامع احلسن من عمران)٢( ونسب احلاكم-
 ." ال يصح عن احلسن عن عمران سامع من وجه صحيح يثبت بمثله":)٣(هقي وقال البي-

 . " ال يصح سامع احلسن من عمران":)٤(ًوقال أيضا
  ".احلسن مل يسمع من عمران بن حصني": )٥( وقال املنذري-
 "ُ احلسن مل يصح سامعه من عمران، ومل يثبت ما روي من قولـه":)٦( وقال ابن القطان الفايس-

 ."ن بيديأخذ عمرا
 وقد نسب ابن أيب حاتم إىل هبز بن أسد وحييى بن معني وأمحد بن حنبل نفيهم لسامع احلـسن -

 :من عمران، ويف االحتجاج هبذا النقوالت نظر
 :هبز بن أسدأما بخصوص ما نسبه إىل 

 مـن لقـي مـن أصـحاب ":ً بإسناده إىل جرير أنه سأل هبـزا عـن احلـسن)٧(ذكر ابن أيب حاتمفقد 
ًسمع من ابن عمر حديثا، ومل يسمع من عمران بن حصني شيئا:  صىل اهللا عليه وسلم؟ قالالنبي ً". 

من لقي مـن أصـحاب رسـول : ً عن جرير أنه سأل هبزا عن احلسن)٨(ٍولكنه ذكر يف موضع آخر
ً شـيئا، ًسمع من ابن عمر حـديثا، وسـمع مـن عمـران بـن حـصني": اهللا صىل اهللا عليه وسلم ؟ فقال

 ذكـر الـنص الثـاين املثبـت للـسامع ومل )٩(لذلك نالحظ أن اإلمـام العالئـي، "ًيب بكرة شيئاوسمع من أ
املثبـت للـسامع والنـايف لـه، وبالتـايل فـال : ً فقد ذكر النصني معـا)١٠(يذكر األول، أما أبو زرعة العراقي

 .يمكن ذكر قول هبز بن أسد يف نفي السامع دون ذكر نقيضه يف إثبات السامع
                                                                                       

 .١٢٢ رقم ٣٩املراسيل البن أيب حاتم ص   )١(
 .٤/٥٦٧مستدرك احلاكم   )٢(
 .١٠/٧٠السنن الكربى للبيهقي   )٣(
 .١٠/٨٠السنن الكربى للبيهقي   )٤(
 .٦/٣٢خمترص سنن أيب داود للمنذري   )٥(
 .٢/٧٦بيان الوهم واإلهيام يف كتاب األحكام البن القطان   )٦(
 .١٢٣ رقم ٣٨املراسيل البن أيب حاتم ص   )٧(
 .١٥٢ رقم ٤٥املراسيل البن أيب حاتم ص   )٨(
 .١٣٥ رقم ١٦٤جامع التحصيل للعالئي ص   )٩(
 .٦٩-٦٨حتفة التحصيل أليب زرعة العراقي ص   )١٠(
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 :حييى بن معنيسبه إىل وأما ما ن
ابـن سـريين واحلـسن :  قلـت ليحيـى": عن إسحاق بن منصور أنه قال)١(فقد ذكر ابن أيب حاتم

 يعنـي أن احلـسن مل ":، ثـم قـال ابـن أيب حـاتم"ابـن سـريين نعـم: سمعا من عمران بن حصني؟ قال
 ."يسمع من عمران بن حصني

 لسامع احلسن من عمران ، ولعل مستندمها  إىل ابن معني نفيه)٣( وابن حجر)٢(وقد نسب الذهبي
ٌهو كالم ابن أيب حاتم هذا، ولكن يبدو واهللا أعلم أن كالم ابن معني ليس فيه نفي لسامع احلسن مـن 
عمران، وإنام غاية ما فيه أن ابن معني أثبت سامع ابن سريين منه وتوقف عن اجلزم بسامع احلسن من 

أمـا يف :  فعمـران بـن حـصني؟ قـال":)٤(مي قـال البـن معـنيعمران، ومما يؤكـد هـذا أن عـثامن الـدار
 . "حديث البرصيني فال، وأما يف حديث الكوفيني فنعم

 لقي عمران بـن حـصني؟ -يعني البرصي-احلسن:  سمعت حييى، وقيل له": )٥(وقال ابن حمرز
 ."يقول أهل الكوفة ذاك، وأما أهل البرصة فال يثبتون ذاك: قال

 . احلسن من عمرانمن أثبت سامع: ًثانيا
  ".بن حصني سمع احلسن من عمران ":)٦( قال البزار-
 حـديث احلـسن عـن عمـران، وهـذا يعنـي أن روايـة )٧( ابن خزيمة،حيث أخرج يف صـحيحه-

 .احلسن عن عمران عنده متصلة، ألن رشط الصحيح اتصال السند
 سـكتتان ": حديث احلسن عن سمرة بـن جنـدب قـال)٨( ابن حبان، حيث أخرج يف صحيحه-

 احلـديث، ثـم "....حفظتهام عن رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم، فذكرت ذلـك لعمـران بـن حـصني
ًاحلسن مل يسمع من سمرة شيئا، وسمع من عمران بن حـصني هـذا اخلـرب، واعتامدنـا : قال ابن حبان

 . "فيه عن عمران بن حصني

                                                                                       
 .١٢٥ رقم ٣٩املراسيل البن أيب حاتم ص   )١(
 .٤/٥٦٦سري أعالم النبالء للذهبي   )٢(
 .٢/٢٦٨ب التهذيب البن حجر هتذي  )٣(
 .٢٧٦ رقم ١٠٠ ص - رواية الدارمي-تاريخ ابن معني  )٤(
 .٦٦١ رقم ١/١٣٠ - رواية ابن حمرز–معرفة الرجال   )٥(
 .١/٩٠نصب الراية للزيلعي   )٦(
 .٩٩٤ رقم ٢/٩٧صحيح ابن خزيمة   )٧(
 .١٨٠٤ رقم ٣/١٤٧صحيح ابن حبان   )٨(



 

 - ٥٤٧ -

 .)١("ار وعمران بن حصني من معقل بن يس- أي احلسن–وقد سمع ": ًوقال ابن حبان أيضا
 أكثـر أئمتنـا مـن ":)٣(ً، وقـال أيـضا" قد سمع احلسن من عمـران بـن حـصني":)٢( قال احلاكم-

 أكثر أئمـة البـرصة عـىل أن ":)٤(ً، وقال أيضا"ّاملتقدمني عىل أن احلسن قد سمع من عمران بن حصني
مـن عمـران ا يف سـامع احلـسن  إن مشاخينا وإن اختلفـو": )٥(ً، وقال أيضا"احلسن قد سمع من عمران

  ".بن حصني، فغن أكثرهم عىل أنه سمع منه
 ." سمع احلسن من عمران بن حصني":)٦( قال النووي-
 صــحة ســامع احلــسن البــرصي مــن عمــران بــن )٧( وابــن الــرتكامين رجــح يف مواضــع متفرقــة-
 .حصني
 عن )٩(ضع آخر ذكر أن احلسن سمع من عمران بن حصني، ونقل يف مو)٨( واحلافظ ابن حجر-

  .احلسن أنه كان حيلف أنه ما قدم البرصة خري هلم من عمران
  

والذي يظهر واهللا أعلـم أن احلـسن البـرصي أدرك عمـران بـن حـصني ريض اهللا : قال الباحث
ٍّعنه إدراكا بينا وواضحا، بل عارصه يف بلد واحد مدة طويلة يمكنه فيهـا الـسامع منـه بـال شـك، فـإن  ُ ً ٍّ ٍ ً ً

ِّني قدم البـرصة أيـام عمـر بـن اخلطـاب ريض اهللا عنـه، حيـث بعثـه عمـر إليهـا ليفقـه عمران بن حص َ ُ ِ ُ
، )١١(، واحلسن البـرصي قـدم البـرصة أيـام صـفني)١٠(أهلها، فام زال هبا إىل أن مات سنة اثنتني ومخسني

                                                                                       
  .٢/١٦٣املجروحني البن حبان   )١(
 .١/٢٩مستدرك احلاكم   )٢(
 .٢/٢٣٤مستدرك احلاكم   )٣(
 .٢/٣٨٥مستدرك احلاكم   )٤(
ٍ، وهذا األربعة مواضع مل يعلق عليها الذهبي بيشء٤/١٩١مستدرك احلاكم   )٥( ّ. 
 .١/١٦١هتذيب األسامء واللغات للنووي   )٦(
 .٨١، ٧١-١٠/٧٠، ٢١٧-٢١٦ /٢اجلوهر النقي البن الرتكامين   )٧(
 .ّ يف ترمجة عباد بن كثري البرصي٥/١٠١هذيب هتذيب الت  )٨(
 .٣/٢٧اإلصابة يف متييز الصحابة البن حجر   )٩(
 .٣/٢٧اإلصابة يف متييز الصحابة البن حجر   )١٠(
، وكانـت املعركـة ٤٧٨٤رقـم ٣/١٨٢، العلل ومعرفة الرجال لإلمـام أمحـد ١٣/٦٠مصنف ابن أيب شيبة   )١١(

 . هـ٣٧سنة 
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 ً، وعىل هـذا فـسامع احلـسن منـه ممكـن جـدا، وهـو)١(ًوكان عمران بن حصني يف البرصة معتزال الفتنة
 .)٢(األظهر واهللا أعلم

 . باقي رجال اإلسناد ثقات-
  :الحكم على الحديث

إســناده صــحيح، وأصــله عنــد البخــاري ومــسلم مــن حــديث أيب ســعيد اخلــدري، لــيس فيــه 
ُفلام تأشبوا حوله":لفظ ْ َ َُ َ ََّ َ َ َّ. "  

 مـن طريـق )٤( من طريـق أيب أسـامة محـاد بـن أسـامة، ومـسلم- واللفظ له– )٣(أخرجه البخاري
عـن األعمـش، عـن أيب صـالح الـسامن، ) أبو أسامة، وجريـر( رير بن عبد احلميد الضبي، كالمها ج

َيقـول اهللا تعـاىل":قال النبي صىل اهللا عليه وسـلم: عن أيب سعيد اخلدري قال َ ُ يـا آدم:َ َ لبيـك : فيقـول،َ ْ َّ َ
َوسعديك واخلري يف يديك َْ َ َ َ ْ ْ ََ َُ ْ ِ أخـرج بعـث النـار: فيقول،َْ َّ َ ْ َ ْ ِ ْ ِ ومـا بعـث النـار:ال قـ،َ َّ ُ ْ ٍ مـن كـل ألـف : قـال؟َ ْ َ
َتسعامئة وتسعة وتسعني ِ ِ ِْ َْ َ ُ فعنده يشيب الصغري ،ًَ ِ ِ َِّ ُ َ ُ َ ْ َوتضع كل ذات محل محلها وتـرى النـاس سـكارى  [َ ُ ََ َ ُ ََ ْ ْ ُ ََ َ َ َُّ ٍَ ِ َ

ٌوما هم بسكارى ولكن عذاب اهللاِ شديد ِ َِ َ َ َّ َ َُ َ َ ُ َْ َ يا رسول اهللاِ: قالوا)٥(] ِ ُ ُّ وأي،َ ُنا ذلك الواحدََ ِ َ ْ ُ َبـرشوا أ" : قال،َ ِ ْ
ًفإن منكم رجال ومن يأجوج ومأجوج ألفا ْ َ َ ُ َ َ ُ ْ َ ُْ َْ َ َ ِْ ًِ ُ َّ ثم قال "ْ َوالذي نفـيس بيـده إين أرجـو أن تكونـوا ربـع " :ُ ُ ُ َُ ُْ ُ ََ ْ َ َ ِ ِْ َّ

ِأهل اجلنة َّ َْ ِ ْ َ فَكربنا"َ ْ َّ ِأرجـو أن تكونـوا ثلـث أهـل اجلنـة ": فقـال،َ َّ ََْ ِ ْ َُ َ ََ ُ ُ ُ ُ ْ َفَكربنـا،"ْ ْ َّ ُ أرجـو أن تكونـوا ": فقـال،َ ُ َ ْ َ َُ ْ
ِنصف أهل اجلنة َِّ َْ ِ ْ َْ َ فَكربنا"َ ْ َّ َمـا أنـتم يف النـاس إال كالـشعرة الـسوداء يف جلـد ثـور أبـيض ": فقـال،َ َّ َْ َّ َ ْْ ْ َ ْ ََ ٍَ َ ِْ ِ ِِ َ  أو ،ُ

َكشعرة بيضاء يف جلد ثور أسود َ ْ َ َْ ْ ََ ٍ َ ِْ ٍِ َ َ َ َ". 
 

*****  ***** 
 
 
 

                                                                                       
 .٣/٢٧ابة البن حجر اإلصابة يف متييز الصح  )١(
التـابعون الثقـات املـتكلم يف سـامعهم مـن الـصحابة للـدكتور مبـارك اهلـاجري ص : وانظر للفائـدة كتـاب  )٢(

٣٢٧-٣١٥. 
 .٣٣٤٨ قصة يأجوج ومأجوج رقم ٦باب   األنبياءصحيح البخاري ك  )٣(
ٍ ألـف تـسعامئة وتـسعة أخرج بعـث النـار مـن كـل: يقول اهللا آلدم": قوله٩٦صحيح مسلم ك اإليامن  باب   )٤(

 .٢٢٢ رقم "وتسعني
 .٢سورة احلج آية   )٥(
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 :ه اهللاقال ابن األثري رمح
ُحتى تأشبوا حول رسول اهللاّ صىل اهللاّ عليه وسـلم":ُومنه حديث العباس يوم حنني"  ويـروى "َّ

ُّتناشبوا، أي تدانوا وتضاموا َ َ َ َْ ُ َ َ")١(. 
  ) ٢٠١( الحديث رقم 
 : رمحه اهللا)٢(قال اإلمام احلريب

ة بـن َبْيَ عـن شـ،)٥(كرمـة عـن ع،ِّىلَذُ اهلـٍ عن أيب بكر،)٤( حدثنا ابن مبارك،)٣( حممد بن سهمناحدث
 ."... وتأشبوا حوله ،لبيك: قالوا ،يا معرش األنصار  ": وسلم صىل اهللا عليهّي النب قال:عثامن قال

  : تخريج الحديث
 من طريق حممد بن سـهم األنطـاكي )٧( من طريق احلسن بن شقيق، واخلطايب)٦(أخرجه الفاكهي

د اهللا بــن املبــارك بــه بنحــوه، ولفــظ عــن عبــ) احلــسن بــن شــقيق و حممــد بــن ســهم ( كالمهــا 
 .)٨("تناشبوا":اخلطايب
 

  :دراسة رجال اإلسناد
 ،حاجب الكعبـة، وهو ّاملكيأبو عثامن )٩(ِّيبََجرى احلَدْبَن أبى طلحة العهو اب:  شيبة بن عثامن-

 .)١٠( هـ٥٩أحد الصحابة الكرام، ت 
                                                                                       

 .١/٥٠النهاية يف غريب احلديث واألثر البن األثري   )١(
 .١/٢٣٩غريب احلديث للحريب   )٢(
 .هو حممد بن عبد الرمحن بن سهم األنطاكي  )٣(
 .هو عبد اهللا بن املبارك  )٤(
 .هو عكرمة موىل ابن عباس  )٥(
 .٢٨٩٧ رقم ٥/٩٣اكهي أخبار مكة للف  )٦(
 .٢/٢٣٩غريب احلديث للخطايب   )٧(
تـدانوا وتـضاموا حتـى نـشب بعـضهم بـبعض، يقـال :  معناه"تناشبوا" قوله ":قال اإلمام اخلطايب رمحه اهللا  )٨(

ــة  ــىل اخلــالص،  ويف رواي ــدر ع ــة إذا مل يق ــصيد يف احلبال ــشب ال ــه، ون ــق ب ــيشء إذا تعل ــيشء بال ــشب ال ّن
أي : ُتأشـب النبـات إذا كثـر والتـف، ويقـال أمـر أشـب: ذا واألول سواء ،يقـال وه"حتى تأشـبوا":أخرى
 .٢/٢٣٩غريب احلديث له . "خمتلط

ّاحلجبي  )٩( َِ  وهـم مجاعـة ،مّبفتح احلاء املهملة واجليم وكرس الباء املنقوطة، هذه النسبة إىل حجابة البيت املعظـ: َ
 .٢/١١٧نساب للسمعاين األ. الدار وإليهم حجابة الكعبة ومفتاحها من بني عبد

 .٣٧١-٣/٣٧٠اإلصابة يف متييز الصحابة البن حجر   )١٠(
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، بـل )٢(ٌّ، فهو إخباري مرتوك احلديث)١( البرصيّيلَُذ باقي رجال اإلسناد ثقات غري أيب بكر اهل-
 ."ٍواه":)٣(قال الذهبي فيه

  :الحكم على الحديث
ّأبو بكر اهلذيل مرتوك احلديث: ًإسناده ضعيف جدا والعلة فيه َ ُ. 

 
*****  ***** 

 
 : قال ابن األثري رمحه اهللا

ْإين رجل رضير بيني وبينك أشب فرخص يل يف كذا":وفيه ) ـه(" ٌ ََّ ََ َ ْ ٌِ َ  .ُب كثرة الشجرَ األش"ٌ
َيقال بلدة أشبة إذا كانت ذات شجر، وأراد ها هنا  ََ ٌ ْ ُِ ٌ  .)٤("النخيلَ

   )٢٠٢( الحديث رقم 
 : رمحه اهللا)٥(قال اإلمام الطرباين

 عـن ،رة بـن احلـارثْذَعـن عـ،  )٩(امَّعـن العـو،  )٨(ثنا حممد، حد )٧(ثنا وهبحد ،)٦(حدثنا حممود
 َانَكـَ وَمَّلَ سـَ وِهْيـَلَ ع اهللاَُّىلَ صـَّيِبـَّى النَتَ أٍومُتْكَ مِّ أمَنْبا َّنَ أ:عازب عن الرباء بن ، )١٠(عن ماهان، زهري
 ،ٌبِشَأ َنكْيَبَي وِنْيَ بَِّنإ :َالَقَ و،ِرْجَفْالَ وِاءَشِعْ الِةَالَ صِ يفُهَ لَصِّخِرُ يْنَ أُهَلَأَسَ وِهْيَِلا إَكَشَ ف،َِرصَبْ الَيرَِرض
 ِ يفُهَ لـَصِّخَرُ يـْمَلـَ ف،ْنيَتّرَ مـْوَة أّرَ مـٌمَعَ ن:َالَ ق"؟َانََذع األَمْسَ تْلَه": َمَّلَ سَ وِهْيَلَ ع اهللاَُّىلَ صُِّيبَّ النَالَقَف
  ".َِكلَذ

                                                                                       
 .احلمريى الرمحن عبد بن محيد بنت ابن روح :قيل و ، سلمى بن اهللا عبد بن سلمى: قيل اسمه  )١(
 .٥٧٩كام قال احلافظ ابن حجر يف تقريب التهذيب ص   )٢(
 .٢/٤١٤الكاشف للذهبي   )٣(
 .١/٥١حلديث واألثر البن األثري النهاية يف غريب ا  )٤(
 .٧٨٦٩ رقم ٨/٣٠املعجم األوسط للطرباين   )٥(
 .هو حممود بن حممد الواسطي  )٦(
 .هو وهب بن بقية الواسطي املعروف بوهبان  )٧(
 .هو حممد بن يزيد الُكالعي   )٨(
 .هو العوام بن حوشب  )٩(
 .هو عبد الرمحن بن قيس أبو صالح احلنفي الكويف  )١٠(
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 -بـن األقمـراوهـو - إال زهـري -وهو أبو صالح-مل يرو هذا احلديث عن ماهان : قال الطرباين
 . عذرة تفرد به العوامالذي روى عنه عمرو بن مر وال رواه عن زهري إال

  :تخريج الحديث
 حييـى بـن معـني كالمهـا  من طريـق )٢(وياينّ عن وهب بن بقية، و الر)١(بحشل الواسطيأخرجه 

 ."أشيب " بدل "أشياء ":عن حممد بن يزيد به بمثله، ولفظ بحشل) وهب وابن معني(
  :دراسة رجال اإلسناد

 .لطبقة الثالثةهو ابن األقمر أبو كثري الزبيدي، من ا:  زهري-
 .)٦( ، وذكره ابن حبان يف الثقات)٥( ، و الذهبي)٤( ، والنسائي)٣(وثقه العجيل

 مقبول: )٧(وقال ابن حجر
 .هو ثقة: قال الباحث

 .ال أعرفه: )٨(قال اهليثمي:  عذرة بن احلارث-
 .هو جمهول: قال الباحث

 . باقي رجال اإلسناد ثقات-
  :الحكم على الحديث
 .لعلة فيه عذرة بن احلارث جمهولإسناده ضعيف وا

 :وللحديث شواهد عن عدد من الصحابة منهم
 : أبو هريرة ريض اهللا عنه-

 أتـى ": عن أيب هريرة قـال، عن عبيد اهللا بن األصم، من طريق مروان الفزاري)٩(أخرجه مسلم
َالنبي صىل اهللا عليه وسلم رجل أعمـى فقـال َْ َ ٌ َ يـا رسـول اهللاِ:ُ ُ ِئـد يقـودين إىل املـسجدَ إنـه لـيس يل قا،َ ِِ ْ َْ ُِ ُ َ ٌ، 

                                                                                       
 .١٠٤يخ واسط لبحشل الواسطي ص تار  )١(
 .٤٣٢ رقم ١/٢٨٩مسند الروياين   )٢(
 .١٦٦تاريخ الثقات للعجيل ص   )٣(
 .٣٤/٢٢٠هتذيب الكامل للمزي   )٤(
 .٢/٤٥٣الكاشف للذهبي   )٥(
 .٤/٢٦٤الثقات البن حبان   )٦(
 .٦٦٨تقريب التهذيب ص   )٧(
 .٢/٤٣جممع الزوائد للهيثمي   )٨(
 .٦٥٣ جيب إتيان املسجد عىل من سمع النداء رقم ٤٣ ومواضع الصالة باب صحيح مسلم ك املساجد  )٩(
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ِفسأل رسول اهللاِ صىل اهللا عليه وسلم أن يرخص له فيصيل يف بيته ِ ْ َ َ ُ َ َُ ِّ َ ْ َ َ َِّ َ ُ َ ََ َ فرخص له،َ َّ َ ُ فلام وىل دعاه،َ َ ََ  : فقـال،َّ
ِهل تسمع النداء بالصالة" َ َّ ُِ َ َ ِّ ََ ْفأجب ": قال، نعم: فقال"؟ْ ِ َ َ". 

 
 :امنه جابر بن عبد اهللا ريض اهللا ع-

 عن عيسى بن جارية، عـن ، من طريق يعقوب بن عبد اهللا )٢(وابن حبان،  )١(أخرجه اإلمام أمحد
َلمَسـَ وِهْيـَلَ ع اهللاُّىلَ صـَّيِبـَّ النٍومُتْكَ مّمُ أُى ابنَتَ أ":جابر بن عبد اهللا قال   ِيلِزْنـَ ، م اهللاَِولُسـَا رَيـ: َالَقـَ فّ

َاسع، وَش ٌ َع األَمْسَا أَنَأَ، وَِرصَبْ الُوفُفْكَا مَنَأِ َعتِمَ سـِْنإَف ": َالَ، قِانَذُ ْجـبَأَ، فَانََذ األْ  أو "ًواْبـَ حْوَلـَ، وِ
ًزحفا" ً". 

 .)٣(وإسناده  ضعيف والعلة فيه عيسى بن جارية فيه لني
 .وباجلملة فاحلديث صحيح بالشواهد، واهللا تعاىل أعلم

 
*****  ***** 

 
 :قال ابن األثري رمحه اهللا

َه حديث األعشى احلرمازي خياطب رسول اهللاّ صىل اهللاّ عليه وسلم يف شأن امرأتهومن) ـه(" ُ ّ ِ ْ ِ: 
ــشب ــيص مؤت ــني ع ــذفتني ب ْوق ِ َِ ُْ ٍ َ َ َ  

 
 

ُّاملؤتشب امللتف َ َْ ُ ُُ َّ والعيص أصل الشج،ِ ُ ْ ُ  .)٤("رِ
 
 
 
 
 
 

                                                                                       
 .٣/٣٦٧مسند أمحد   )١(
 .٢٠٦٣ رقم ٥/٤١٢صحيح ابن حبان   )٢(
 .٣٩٣تقريب التهذيب البن حجر ص   )٣(
 .١/٥١النهاية يف غريب احلديث واألثر البن األثري   )٤(
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  ) ٢٠٣ (الحديث رقم 
 : رمحه اهللا)١(قال اإلمام ابن سعد 

َحـدثنّأخربنا أبو حفص الـصرييف عمـرو بـن عـيل، أخربنا أمحد بن حممد بن أنس،  َ َّ َ أبـو سـلمة يَ ََ َ ُ َ
ُّعبيد بن عبد الرمحن احلنفـي َ َِّ َِ ْ ِ َ ْ َ ُْ ُ ْ ْ ُ حـدثني اجلنيـد بـن أ،َُ ُ ْ ْ َُ ََّ ُ ْ ٍ بـن ذروة بـن نـضلة بـن طريـف بـن هبـصل )٢(ِْنيَمـَِ ُ ْ ْ ْ َ ْْ ُ ِْ ِ ِ ِِ ِِ َ َ َ ْ َ َ

ُّاحلرمازي ِ َ ْ ِ ِعن أبيه ،ْ ِ ّ، عـن جـده نـضلة)٣(َ ْ َأن رجـال مـنهم يقـال لـه األعـشى ":)٤(َ ْ َ ْ َ ُ َ ً َُّ ُ ُ ُْ َْ ِ ُ واسـمه عبـد اهللاِ بـن ،َ ْ ْ ُ َُ َ ُ ْ
َاألعور كانت عنده امرأة يقال هلا  َ ُ َ ُْ ُ ٌَ َ ََ َ ْ ْ ِ ْ َْ ِ ُمعاذة: َ َ َ َ خرج يف رجب يمري أهله من هجـر،ُ َ ََ ْ ُ َ َ ََ ِْ َِ َ ُ ٍ ِ ُ فهربـت امرأتـه بعـده ،َ ْ َ ُ َ ََ ُ َ َ ْ َْ َ

ِناشزا عليه ِْ َ َ ً َ فعاذت بر،َ ِ ْ َ ُجل منهم يقال لهََ ُ ُ َُ ُ َ ْ ْ ِ َ مطرف بن هبصل بن كعب بن قميشع بن دلـف بـن أهـضم :ٍ َ ْ ُ ِّ َُ ْ َ ِ ِ ِ ِ ِْ ُ ْ ْ ْ ْ ْ ُ ُ َْ َُ َ َِ َ َ ِ
ِبن عبد اهللاِ فجعلها خلف ظهرها ِِ ْ َ َ َ ْ َْ ْ َ ََ َ َ ِ فلام قدم ومل جيدها يف بيته،ِ ِ ِْ َ َِ َِ ْ َ ْ َ َ َ ََ ِ وأخرب أهنـا نـشزت عليـه،َّ ْ ََ َ ْ َ َ َ َ َّ ََ ُِ َ وأهنـا عـاذ،ْ َ َ َّ َ ْت َ

ٍبمطرف بن هبصل ُ ْْ ُ ِّ ُِ ِ َ َ فأتاه فقال،ِ َ َ َُ َ َّ يا ابن عم أعندك امرأيت معاذة فادفعها إيل :َ ُ َ ْ َِّ ِ َ ْ ْ َ َ ْ ََ َ َُ َِ َ ََ ْ ِ َقال؟ َ ِ ليست عندي:َ ِْ ْ َ ْ ْ ولـو ،َ ََ
َكانت عندي مل أدفعها إليك ْ َ ْ َْ َ َِ َ ْ ِ ِْ ْ َ َ قال،َ ُ وكان مطرف أعز منه:َ َْ ٌِ َّ َ َ ِّ َُ َ َ فخرج حتى أت،َ ََّ َ َ َ َ َى النبي صىل اهللاُ عليه وسلم َ َ ََّّ ََ ْ َِ َ َّ ِ َّ

ُفعاذ به وأنشأ يقول ُ َ ََ َ ََ َ ْ َ ِ ِ: 
ــــرب ــــان الع ــــاس ودي ــــا ســــيد الن ْي َ َّ َ َ ِّ ََ َْ َ ِ َّ َ  

ـــة  ـــُكو ذرب ـــك أش ًإلي ََ ْْ ِ ْ َ َ ـــذرب)٥(ِ ـــن ال ْ م َْ ِّ ِ  
 

 
ــ ــة الغب ْكالذئب ََ ْ ِِّ ْ ــرسب)٦(ِاءسَ ْ يف ظــل ال َ َّ ِّ ِ ِ)٧(  

 
 

ـــام يف ـــا الطع ـــت أبغيه ِخرج َ ََ َ ْ َّْ ِ َ ُ ـــبَ ْ رج َ َ  
 

 
ـــــــــرب ـــــــــزاع وه ـــــــــي بن ْفخلفتن ََ َ ٍ َ ِ ِِ ْ َ َّ ََ  

 
 

ـــت ـــد ولط ـــت العه ْأخلف َّ َ ْ َ ََ ْ ََ ْ ـــذنب)٨(َ ْ بال َ َّ ِ  
 

 
ْوقـــــذفتني بـــــني عـــــيص مؤتـــــشب َ ََ َ ْْ َُ ٍْ ِ ِ َ َ َ  

 
 

                                                                                       
 .٧/٥٣  البن سعدالطبقات الكربى  )١(
، وقـال ابـن حجـر يف تعجيـل ١/٢٧٢زة وفتح امليم، كام يف توضيح املشتبه البن نارص الـدين هو بضم اهلم  )٢(

 "ُ أمني بالتصغري":٤٠املنفعة ص 
 .ُهو أمني بن ذروة  )٣(
 .هو نضلة بن طريف  )٤(
َالذرب  )٥( هو الداء الذي يعرض للمعدة فال هتضم الطعـام ويفـسد فيهـا فـال متـسكه، وكنّـى بقولـه هنـا عـن : ّ

 .٢/١٥٦النهاية يف غريب احلديث واألثر البن األثري . ا وخيانتهافساده
 .٣/٣٣٩النهاية يف غريب احلديث واألثر البن األثري . الغرباء: الغبساء أي  )٦(
 .٢/٣٥٦النهاية يف غريب احلديث واألثر البن األثري . هي الطائفة من الظباء  )٧(
 أراد توارت : وقيل، بذنبها إذا سدت فرجها به إذا أرادها الفحلت الناقة ّطَ من ل،ضعهاُأراد منعته ب: َّلطت  )٨(

 .٤/٢٥٠احلديث واألثر البن األثريالنهاية يف غريب . وأخفت شخصها عنه كام ختفي الناقة فرجها بذنبها
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ــــــب ــــــن غل ــــــب مل ْوهــــــن رش غال ْ َّ ََ ََ َِ ٍِ ُّ َ ُ  
 

 
َ فقال النبي صىل اهللاُ عليه وسلم عند ذلك ِ ِ َِ َّ َ َ َ ََ ْ ََّ َ َُّ ْ ََ َّ ُّوهن رش ":ِ َ َّ ُ ْ غالب ملن غلبَ َْ َ ََِ  .إىل آخر احلديث "ٍِ

  :تخريج الحديث
 مـن )٤( وابـن منـده)٣(، واخلطـايب-)٢( ومـن طريقـه الطـرباين– )١(بن اإلمـام أمحـد  أخرجه عبد اهللا

 بـن طريـف بـن  بـن نـضلةمني بـن ذروةُأ اجلنيد بن عن ،سلمة عبيد بن عبد الرمحن احلنفيطريق أيب 
 . بمثله عن أبيه نضلة بن طريف،)٥(عن أبيه ذروة بن نضلة ،مني بن ذروةُأ ه أبيعن ،هبصل احلرمازي

  :دراسة رجال اإلسناد
بـن عـيل أبـو  بن عبد الرمحن أبو سلمة احلنفـي البـرصي، مـشهور بالروايـة عنـه عمـرو ُ عبيد-

َّحفص الصرييف الفالس َ ْ َّ. 
  .)٧(، و ذكره ابن حبان يف الثقات )٦(وثقه الفالس
 .)١٠(")٩(فيه بعض النظر":-بن سعيد  كام يف ترمجة احلكم– )٨(وقال البخاري

                                                                                       
 . ٢/٢٠٢ أمحد  أبيه، وهو موجود يف مسندمسندزوائد عبد اهللا بن أمحد عىل   )١(
 من طريـق الطـرباين عـن عبـد اهللا بـن أمحـد هبـذا اإلسـناد، وعـزاه ٧/٢٨٧الغابة ُأخرجه ابن األثري يف أسد   )٢(

 .  للطرباين ومل أقف عليه يف املطبوع٤/٣٨٤اهليثمي يف جممع الزوائد 
 .١/٢٤٠غريب احلديث للخطايب   )٣(
 .١/٧٤توضيح املشتبه البن نارص الدين : ً نقال عن –يف معرفة الصحابة   )٤(
 .٧/٥٣ غري موجودة يف سند ابن سعد يف الطبقات "روة بن نضلة عن أبيه ذ": قوله  )٥(
ٍهذا التوثيق وقفت عليه من خالل رواية للفالس عن عبيد بن عبد الـرمحن ، قـال ابـن نـارص : قال الباحث  )٦(

أي ابن نـارص - قلت، وعنه ابنه اجلنيد، عن جده نضلة، وأمني احلرمازي":١/٧٤الدين يف توضيح املشتبه 
بن عبد الرمحن احلنفـي  بن عيل حدثنا عبيد ذا عىل ما خرجه ابن منده يف املعرفة من طريق عمرو ه:-الدين

 ...."وكان ثقة
 .٨/٤٢٩الثقات البن حبان   )٧(
 .٢/٣٣١ للبخاريالتاريخ الكبري   )٨(
 بـن ُهذه اللفظة إذا أطلقها البخاري فإنـه يلـني هبـا الـراوي، ويؤكـد هـذا قـول البخـاري يف الـراوي مـسهر  )٩(

 ١٠/١٤٩ وذكره ابن عـدي يف الكامـل يف ضـعفاء الرجـال "فيه بعض النظر ":ع اهلمداينْلَعبدامللك بن س
وانظـر شـفاء العليـل بألفـاظ وقواعـد اجلـرح . "لـيس حديثـه بـالكثري":من أجل قول البخاري هـذا وقـال

 .ُ، وهذا اللفظ غري قول البخاري فيه نظر فيتنبه٤٤٤والتعديل للسليامين ص 
 .٢/٣٣١  للبخاريالتاريخ الكبري  )١٠(
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ًويقـصد بـه جهالـة احلـال ال العـني ألن عبيـدا . "جمهـول":)٢( والذهبي)١(قال أبو حاتم الرازيو
بن عبد العظيم العنربي، ومن روى عنـه اثنـان فقـد ارتفعـت  حفص الفالس والعباسروى عنه أبو 

 .)٣(" روى عنه البرصيون":يف الرواة عنه فقال ابن حبان زادجهالة العني عنه، وقد 
 و تلميـذ الـراوي ، - )٤( وهـو أحـد أئمـة النقـد-هو صدوق ، فقـد وثقـه الفـالس: قال الباحث

والراوي أدرى بشيخه وأعلم بحديثه، وذكره ابن حبان يف الثقات، وكذا قـول البخـاري يـوحي بأنـه 
َمعروف ولكنه لني حديثه، وأما جتهيل الذهبي  َ َ َ فهو تابع أليب حاتم الرازي كام سبق بيانـه قبـل قليـل، َّ

ْولكن من علم حجة عىل من مل يعلم َ ِ. 
ُ اجلنيد بن أمني -  .  طريف بن هبصل احلرمازي نضلة بنبن ذروة بنُ

 .ليس بمشهور: )٦( وابن حجر)٥(قال احلسيني
 .هو جمهول احلال: قال الباحث

َ أمني-  .ريف بن هبصل احلرمازي ط نضلة بنبن بن ذروة  - بالتصغري-ُ
 .ُال يعرف حاله: )٧(قال ابن حجر
 .هو جمهول: قال الباحث

 
 
 
 

                                                                                       
 .٥/٤١٠  البن أيب حاتماجلرح والتعديل  )١(
، وقد بني الذهبي رمحه اهللا منهجه يف إطالق كلمة جمهـول يف الـرواي الـذي ٥/٢٧ للذهبي ميزان االعتدال  )٢(

ل من أقول  اعلم أن ك": ثم قال"جمهول":ُيذكره يف ميزان االعتدال فقال يف ترمجة أبان بن حاتم األملوكي 
ًوسـيأيت مـن ذلـك يشء كثـري جـدا : فيه جمهول وال أسنده إىل قائل فإن ذلـك هـو قـول أيب حـاتم فيـه، قـال ٌ

فيـه جهالـة أو نكـرة أو : ّفاعلمه، فإن عزوته إىل قائله كابن املديني وابن معني فذلك بني ظـاهر، وإن قلـت 
ِجيهل أو ال يعرف وأمثال ذلك ومل أعزه إىل قائل فهو من ق ٍ ُ ٌثقة وصـدوق وصـالح ولـني : َبيل، وكذا إذا قلتُ ٌ ٌ ٌ

 .١/٦ ميزان االعتدال له "ونحو ذلك ومل أضف
 .٨/٤٢٩الثقات البن حبان   )٣(
 .١١/٤٧٠ السري " احلافظ االمام املجود الناقد":وصفه الذهبي بقوله  )٤(
  .٧١اإلكامل لرجال أمحد للحسيني ص   )٥(
 .٧٤تعجيل املنفعة البن حجر ص   )٦(
 .٤٠تعجيل املنفعة البن حجر ص   )٧(
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ْ نضلة بن- ْيف بن هبِرَ طَ  .ّمازيْرِصل احلُ
 مـن مجلـة )٣(جمهول، ولكـن احلـافظ ابـن حجـر ذكـره يف اإلصـابة: )٢( وابن حجر)١(قال احلسيني

 .)٥( وابن األثري)٤(الصحابة، وكذا قال ابن عبد الرب
حجة من ذكره من الصحابة هو هذا احلديث، وهو ضعيف كام سيأيت، والـراجح :  الباحثقال

 .ّواهللا أعلم أنه ليس صحابيا وأنه جمهول
 . باقي رجال اإلسناد ثقات-

  :الحكم على الحديث
ُالعلـة فيـه اجلنيـد بـن أمـني ووالـده وجـده فكلهـم جماهيـل ال يعرفـون، قـال ، وإسناده ضعيف ّ َ ُ

 ."بن أمحد والطرباين وفيه مجاعة مل أعرفهم اه عبد اهللا رو":)٦(اهليثمي
 مـن طريـق أيب معـرش )٨(ْ ، وابن سعد)٧(وللحديث طريق أخرى أخرجها عبد اهللا بن اإلمام أمحد

ْالرباء، عن صدقة بن طيسلة، عن معن بن ثعلبة املازين، عن األعشى املازين بنحوه َْ َّ. 
 . طيسلة ومعن بن ثعلبة فهام جمهوالنًوإسناده أيضا ضعيف، والعلة فيه صدقة بن

: وباجلملة فاحلديث ضعيف، وكال الطريقني مسلسلة باملجاهيل، وممن ضعفه مـن أهـل العلـم
 .)١٠(، و شعيب األرنؤوط" منكر":)٩(الذهبي وقال

 
*****  ***** 

 
 
 

                                                                                       
 .٤٢٦اإلكامل لرجال أمحد للحسيني ص   )١(
 .٤٢٢تعجيل املنفعة البن حجر ص   )٢(
 .٦/٤٣٢اإلصابة يف متييز الصحابة البن حجر   )٣(
 .٤/١٤٩٤االستيعاب البن عبد الرب   )٤(
 .٥/٣٣٦أسد الغابة  البن األثري   )٥(
 .٤/٣٨٤جممع الزوائد للهيثمي   )٦(
 .٢٠٢-٢/٢٠١ أمحد  أبيه، وهو موجود يف مسندمسندائد عبد اهللا بن أمحد عىل زو  )٧(
 .٧/٥٣الطبقات الكربى البن سعد   )٨(
 .٥/٢٧ميزان االعتدال للذهبي   )٩(
 .١١/٤٨٣يف تعليقه عىل املسند   )١٠(
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 :قال ابن األثري رمحه اهللا
 ) أرش("

ً اختذها أرشاٌورجل":يف حديث الزكاة وذكر اخليل َ َ ً وبذخاَّ َ َاألرش البطر"َ َ ُ َ ُّوقيل أشد ، َ  .)١("َالبطرَ
  ) ٢٠٤ (الحديث رقم 
 : رمحه اهللا)٢(قال اإلمام مسلم

ُّحدثني حممد بن عبد امللك األموي ْ ُ ْ َِ َ َُّ ْ َْ َِ ِ ِِ َ َ ُُ ِ حدثنا عبد العزيز بن املختار،َّ َ ُ َّْ ُْ ْ َُ ْ َ ْ َِ ِ َ ٍ حدثنا سهيل بن أيب صالح،َ ِ َ ُ ْ ْ َ َِ َ ُ َُ َ َّ، 
ِعن أب َ ْ َ عن أيب هريرة قال،)٣(ِيهَ َ َ َ َْ ُْ ِ َ َ قال رسول اهللاِ صىل اهللاُ عليه وسلم:َ َ ُ ََّ َ ُ َ ََ ْ َِ َ ِّمـا مـن صـاحب كنـز ال يـؤدي  ":َّ َ َْ ُ ََ ٍ ْ َ ِ ِ ِ

َزكاته إال أمحي عليه يف نار جهنم ْ ََّ َ َ ََ َ َ ُِ َ ِ ِ َِ ْ ُ َّ َ فيجعل صـفائح،ِ َ َ ِْ َ َُ ُ فيكـوى هبـا جنبـاه وجبينـه،ُ َ َ ُ َ َ َُ ِْ َ ُِ ْ ْ حتـى حي،َ ََ َكـم اهللاُ بـني َّ ْ ََ ُ
ٍعباده يف يوم كان مقداره مخسني ألف سنة ِ ِ ِ ِ َِ َ ََ ُ ََ ٍْ َ َْ َ ْ ُ ْ ََ ِ ثم يرى سبيله إما إىل اجلنة وإما إىل النار،ِ َّ ََّ َ َ ُِ ِ ِ ِ َِّ َّ َ َ َ ََّ ُِ   :وفيه" َْ

ُقالوا" َ فاخليل يا رسول اهللاِ:َ ُ ْ َُ َ َ ْ َ قال؟َ َاخليل يف نواصيها" :َ ِ َ َ ِ ُ ْ َأو قال-" َْ َ ْ ُاخليل :َ ْ ٌ معقودَْ ُْ َيف نواصـيها - َ ِ َ َ ِ، 
ٌقال سهيل - َ َْ َ ُ أنا أشك اخلري:ُ ْ َ ْ ُّ ُ َ ِإىل يوم القيامة -ََ َِ َ َْ َِ ْ ٌاخليل ثالثة ،ِ َ َ َُ ْ ٌ فهي لرجل أجر:َْ َ َْ َُ ٍِ ِ ٌ ولرجل سـرت ،َ ْ ِ ٍِ ُ ٍولرجـل ، ََ ُ ََ ِ
ٌوزر ْ ٌ فأما التي هي له أجر،ِ َ َّْ َُ َ َِّ ِ َ ِ فالرجل يتخـذها يف سـبيل،َ ِ َ َ َِّ َ ُُ ِ َّ ُ َّ اهللاِ ويعـدها لـه فـال تغيـب شـيئا يف بطوهنـا إال َ ِ َ ْ ِّ ُِ ُِ ُ ُ ُ َ َِ ً ُ َُّ ََ َ َ

ًكتب اهللاُ له أجرا ْ ُ ََ َ َ ً ولو رعاها يف مرج ما أكلت من يشء إال كتب اهللاُ له هبا أجرا،َ َ َ ْ َ َْ ُ َ ْ َ َ ْ ََ َِ َ َ َ ََ َ ْ ََّ ِ ٍ ِْ ٍ ٍ ولو سقاها مـن هنـر ،ِ ْ ََ ْ َ ْ َِ َ َ
َكان له بكل قطرة تغيبه ُ ُِّ ََ ُُ ٍَ ْ َ ِّ َِ ٌا يف بطوهنا أجرَ َْ َُ ِ ُ َ حتى ذكر األجر يف أبواهلا وأرواثها،ِ ِ َِ َ َ ْ ْ َْ َ ََ ََ ِ َ ْ َ ْ ولو اسـتنت،ََّ َّ َ ْ ْ ْ رشفـا أو )٤(ََ َ ً َ َ

ٌرشفني كتب له بكل خطوة ختطوها أجر ْْ َ َ ُ ََ ُ ْْ َ ٍ ُِ ُِّ َ َُ ِ ِ َ ٌ وأما الذي هي له سرت ،َ ْ ِ ِ ُِ ََ ََّ َّ ُّفالرجل يتخذها تكرما وجتم،َ ً ُّ َ ََّ َ َ َ َُ َ َُّ ِ ُ َ وال ،ًالَ َ
َينسى حق ظهورها وبطوهنا يف عرسها ويرسها َ َ ُ ُ َ َ َِ ِْ ُ ْ َ َ َِ ِ ُ ُِ ُ َّ ٌ وأما الذي عليـه وزر ،ْ ْ َّْ ِ ِ َِ ََّ ًفالـذي يتخـذها أرشا وبطـرا ، ََ ََ َ َ ًَ َ ََّ ُ ِ َِّ َ

ِوبذخا ورياء الناس َّ ًَ َ ِ َ َ ٌ فذاك الذي هي عليه وزر،ََ ْ َْ ِ ِ ِ َِ ََّ َ َ ُ قالوا،"َ َ فاحلمر يا رسول اهللاِ:َ ُ َ َ ُ ُ ُْ َ قال؟َ َّ ما أنزل اهللاُ عيل ":َ َ َ َ َ ْ َ َ
َفيها شيئا إال هذه اآلية اجلامعة الفاذة  َّ ْ َ ََ ََ َِ ِ ِ َِْ ْ ََّ ِْ ً ُفمن يعمل مثقال ذرة خريا يـره[َ ْ َْ َ ْ َّ َ َ ًَ َ ٍ َِ َ ْ َْ َ  ومـن يعمـل مثقـال ذرة رشا ،َ َ َ ْ ٍْ َِّ َ َ ََ ْ ْ َ

ُيره َ َ[)٥(". 
 
 
 

                                                                                       
 .١/٥١النهاية يف غريب احلديث واألثر البن األثري   )١(
 .٢٣٣٩ مانع الزكاة رقم  إثم٧مسلم كتاب الزكاة باب صحيح   )٢(
 .هو أبو صالح السامن  )٣(
النهايـة يف غريـب . ا أو شـوطني ال راكـب عليـهً عدا ملرحه ونشاطه شـوط: أي،اً يستن استنان،استن الفرس  )٤(

 .٤١٠/ ٢ واألثر البن األثري احلديث
 .٨-٧ اآليتانسورة الزلزلة   )٥(
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  :تخريج الحديث
َز الدراوردي ور من طريق عبد العزي)١(أخرجه مسلم ْ َّ َ  بن القاسم، عن سهيل بـن أيب صـالح ُحْوَّ

 .به بنحوه
ّ من طريق عبد اهللا بن وهب، عن عمرو بن احلـارث، عـن بكـري بـن األشـج، )٢(وأخرجه مسلم

 .ّعن أيب صالح السامن به بنحوه
ة  من طريق شعيب بن أيب محزة، عن أيب الزناد، عن األعرج، عن أيب هريـر)٣(وأخرجه البخاري

 .ٍبلفظ خمترص
  :دراسة رجال اإلسناد

ــك األمــوي- ــرصي ، :  حممــد بــن عبــد املل ــو عبــد اهللا الب و هــو ابــن أيب الــشوارب القــريش أب
 .هـ٢٤٤ت

مـا : )٧( ، وقـال اإلمـام أمحـد)٦(، ومـسلمة بـن قاسـم"ال بـأس بـه": )٥(، وقال مـرة)٤(وثقه النسائي
و قـال صـالح بـن حممـد شـيخ صـدوق ال بـأس، : )٨(ًبلغني عنـه إال خـريا، وقـال عـثامن بـن أيب شـيبة

 .صدوق: )١٠(، وقال ابن حجرشيخ جليل صدوق : )٩( احلافظيدََساأل
 .هو صدوق: قال الباحث

 . باقي رجال اإلسناد ثقات-
 

*****  ***** 
 

                                                                                       
 .٢٣٣٩  إثم مانع الزكاة رقم٧مسلم ك الزكاة باب صحيح   )١(
 .٢٣٣٩ إثم مانع الزكاة رقم ٧مسلم ك الزكاة باب صحيح   )٢(
 .١٤٠٢ إثم مانع الزكاة رقم ٣صحيح البخاري ك الزكاة باب   )٣(
ال  ":، ويف املطبـوع منـه " ثقة :" مشيخته "  يفي و قال النسائ":٩/٣١٦قال ابن حجر يف هتذيب التهذيب   )٤(

 ."بأس به
 .٢٦/٢٠هتذيب الكامل للمزي   )٥(
 .٩/٣١٦هتذيب التهذيب البن حجر   )٦(
 .٢٦/٢٠هتذيب الكامل للمزي   )٧(
 .٢١١تاريخ أسامء الثقات البن شاهني ص   )٨(
 .٢٦/٢٠هتذيب الكامل للمزي   )٩(
 .٤٤٩ص تقريب التهذيب البن حجر   )١٠(
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 :قال ابن األثري رمحه اهللا
ِكأغذ ما كانـت وأسـمنه وآرشه" اً ومنه حديث الزكاة أيض" ِ َ ْ ِّ ْ أي أبطـره وأنـ"َ ِ ِشطه، هكـذا رواه َ َ
َوأبرشه"والرواية . بعضهم ْ")١(. 

   )٢٠٥( الحديث رقم 
 : رمحه اهللا)٢(قال اإلمام أمحد

ٍحدثنا حممد بن جعفر َ َْ َ ُ ْ َُ ََّّ َ ُ :َ قال،َ ٌ حدثنا سعيدَ َِّ َ َ َ َعن قتـادة،  )٣(َ ََ َْ ِّعـن أيب عمـر الغـداين،  )٤(َ ِ َ ُ ْ َ َ ُ َِ َ َ قـال)٥(ْ ُ كنـت :َ ْ ُ
َعند أيب هريرة ََ َْ ُ ِ َ ْ ً جالساِ ِ َ قال،َ َ فمر رجل من بني عامر بن صعصعة:َ ٌ ََ َ ْ َ ْ َ ْ ُِ ِ ِ ِ َِ َ َّ ُ فقيل له،َ َ َ َ هـذا أكثـر عـامري نـادى :َِ ٍَّ ِ ِ َ ُ َ َْ َ َ

ًماال َ فقال أبو هريرة،َ َ َْ ُُ َ َ َ َّ ردوه إيل:َ َُ ِ ُ ِ فـردوه عليـه،ُّ ْ ُ َُّ ََ َ فقـال،َ َ ٍ نبئـت أنـك ذو مـال كثـري:َ ِ َ ٍ َ ُ َ َّ َُ ُ ْ ُّ فقـال العـامري،ِّ َِ ِ ْ َ َ ِ إي :َ
ً إن يل مائة محرا،َواهللاِ ْ ُ ً ََّ ِ ِ ً ومائة أدما،ِ ْ َُ ً َ ِ حتى عد من ألوان اإلبل وأفنـان الرقيـق وربـاط اخليـل،ِ ِْ َ َ َ َ َ ْ َْ ْ ْ ِْ ِ ِِ ِ َّ ِ َِ َ َِ ِ َّ ُ فقـال أبـو ،ََّ َ َ َ َ
َهريرة َ َْ ِ إياك وأخفاف اإلبل:ُ ِ ِ ْ ََ ْ َ َ ََّ ِ وأظالف الغـنم،ِ ْ َ َْ ََ َ َّ يـردد ذلـك عليـه حتـ،َ َ ْ ُ ِّ ُِ َِ ََ َ ْى جعـل لـون العـامري يتغـري أو َ َ ِّ َ ْ َ ََ ُ َّ َ َ ِ ِ ْ ُ َ َ
ُيتلون ََّ َ فقال،ََ َ َ ما ذاك يا أبا هريرة:َ َ َ َْ َ َُ َ َ ُ فقال سمعت رسول اهللاِ صىل اهللاُ عليه وسلم يقول؟،َ ُ َّ َ َ َ َ ََ َ ْ َ َْ َ ُ َ َِ َِ ْمـن كانـت  ":َُّ ََ ْ َ

َله إبل ال يعطي حقها يف نجدهتا ورسلها َِ ِْ ُِ َ ْ َ ْ َُ ِ َ َ ِ َّ ٌ ََ ِ َ قلن،ِ ْ َ يا رسول اهللاِ:اُ ُ َ َ وما رسلها ونجـدهتا،َ ُ َ ْ َ ََ َ ُ ْ َ قـال؟َِ َ يف عـرسها :َ ُِ ْ ِ
َويرسها َِ ْ ِّ فإهنا تأيت يـوم القيامـة كأغـذ،ُ َ َ ِ َْ َِ َِ َ َ َ َْ ْ َّ ِ ْ مـا كانـت)٦(َ ََ ِ وأكـربه،َ ِ ََ ِ وأسـمنه،َْ ِ َ ْ َ َ وأ،َ ُثـم يـبطح، ِهرشَ َْ ُ َّ َ هلـا بقـاٍع )٧(ُ ِ ََ
ٍقرقر َ َ فتطؤه فيه بأ،)٨(َْ ِ ِ ِ ُ ُ َ َ َخفافهاَ ِ َ َ إذا جاوزته أخراها أعيدت عليه أوالها يف يوم كان مقداره مخسني ألـف ،ْ ٍْ َ ْ َ ََ ُ ُ َُ ِ ِ ِ ِْ ُ ْ َ َ َ ُ َ َُ َ ْ ََ َ ْ َ ْ ْ ََ ِ َ ِ

ُسنة حتى يقَىض بني الناس فريى سبيله  َ ََ ِْ َ َ ْ ُ ََ َ ِ َّ َّ ََ  .وذكر احلديث بطوله ".ٍ
  :تخريج الحديث
 .ن أيب عروبة به بمثله من طريق يزيد بن زريع، عن سعيد ب)٩(أخرجه النسائي

 

                                                                                       
 .١/٥١النهاية يف غريب احلديث واألثر البن األثري   )١(
 .٤٩٠-٢/٤٨٩مسند أمحد   )٢(
 .عيد بن أيب عروبةهو س  )٣(
 .ِهو ابن دعامة السدويس  )٤(
ّالغداين  )٥( ِ َ َبضم الغني املعجمة وفتح الدال املهملة املخففة ويف آخرها نون، وهذه النسبة إىل غدانة بـن يربـوع : ُ ُ

 .٤/٢٨٣األنساب للسمعاين . ابن حنظلة بن مالك بن زيد بن مناة بن متيم
 .٣/٣٤٧ غريب احلديث واألثر البن األثري النهاية يف. أي أرسع وأنشط: ّأغذ  )٦(
 .١/١٣٤النهاية يف غريب احلديث واألثر البن األثري . ُألقي صاحبها عىل وجهه لتطأه: أي  )٧(
َالقاع القرقر  )٨(  .٤/٤٨ُالنهاية يف غريب احلديث واألثر البن األثري . هو املكان املستوي: َْ
 .٢٤٤٢حبس الزكاة رقم  التغليظ يف ٣سنن النسائي ك الزكاة باب   )٩(
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 مـن طريــق يزيــد بــن )٥( ، واملــزي)٤(، واحلــاكم)٣( ، وابـن خزيمــة)٢(، و أمحــد)١(وأخرجـه أبــو داود
 .هارون، عن شعبة، عن قتادة به بألفاظ متقاربة

ــق روح بــن عبــادة، )٧( عــن حممــد بــن جعفــر، وابــن خزيمــة)٦(أخرجــه اإلمــام أمحــدو   مــن طري
 .ِعن عوف بن أيب مجيلة عن خالس عن أيب هريرة بنحوه)  بن عبادةْحممد بن جعفر، وروح (كالمها

  :دراسة رجال اإلسناد
، وقيـل ١٥٦هو أبو النـرض العـدوي اليـشكري مـوالهم البـرصي، ت :  سعيد بن أيب عروبة-
 : هـ، هو ثقة، ولكنه اهتم بمسألتني١٥٧

 االختالط: األوىل
 والـسبط )١٠(، العالئـي)٩(لطـني ابـن الـصالح عىل اختالطه، وذكـره يف املخت)٨(فقد نص ابن معني

 .)١١(ابن العجمي
، فروايتـه )١٢(ّونص أهل العلم عىل أن حممد بـن جعفـر سـمع منـه بعـد االخـتالط: قال الباحث

 )١٤( وقـد نـص ابـن حبـان-)١٣( كـام عنـد النـسائي-ضعيفة، ولكنه تابعه يف هذا احلديث يزيد بن زريـع
، ناهيك أن سعيد بن أيب عروبـة مـن أثبـت النـاس يف قتـادة  عىل أنه سمع منه قبل االختالط)١٥(وغريه

                                                                                       
 .١٦٦٠ يف حقوق املال رقم ٣٢سنن أيب داود ك الزكاة باب   )١(
 .٢/٤٩٠مسند أمحد   )٢(
 .٢٣٢٢ رقم ٤/٤٣صحيح ابن خزيمة   )٣(
 .١/٤٠٣املستدرك للحاكم   )٤(
 .١١٤-٣٤/١١٣هتذيب الكامل للمزي   )٥(
 .٢/٤٩٠مسند أمحد   )٦(
 .٢٣٢١ رقم ٤/٤٣صحيح ابن خزيمة   )٧(
 .٣/١٢٣٠ّكامل يف ضعفاء الرجال البن عدي ال  )٨(
 .٣٩٣مقدمة ابن الصالح ص   )٩(
 .١٨ رقم ٤١املختلطني للعالئي ص   )١٠(
 .٤٣ رقم ١٣٩ ص - املطبوع مع هناية االغتباط–االغتباط للسبط ابن العجمي   )١١(
 .٢/١٤٢٥التقييد واإليضاح ملا أطلق وأغلق من كتاب ابن الصالح للعراقي   )١٢(
 .٢٤٤٢ التغليظ يف حبس الزكاة رقم ٣نسائي ك الزكاة باب سنن ال  )١٣(
 .٦/٣٦٠الثقات البن حبان   )١٤(
 .٢/١٤٢٢التقييد واإليضاح ملا أطلق وأغلق من كتاب ابن الصالح للعراقي   )١٥(
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ّوحديثه كام نص ابن حجر عىل هذا ُ، وقد تابع سـعيدا أيـضا يف روايتـه عـن قتـادة شـعبة )١(ِ ً  كـام عنـد –ً
 . وغريه، وقد سبق يف التخريج)٢(أمحد

 :التدليس: الثانية
ًدثنا كـان مأمونـا عـىل مـا سـمعت وحـ: حيدث عن مجاعة مل يسمع منهم، فإذا قـال": البزازقال 

، إال أن ابـن )٥( ، والـسبط ابـن العجمـي)٤( ، وأبـو زرعـة العراقـي)٣( وذكـره يف املدلـسني النـسائي"قال
 . من مراتب املدلسني التي اغتفر األئمة تدليسها)٦(حجر ذكره يف املرتبة الثانية

َأبو عمر - َ ِّ الغداين)٧(ُ ِ َ ُ ّهو البرصي، من الطبقة الثالثة، ت: ْ ّفرد بالرواية عنه قتادة، وذكره ابن حبان ْ
ِّوثـق، وقـال ابـن حجـر: )٩(، وقـال الـذهبي)٨(يف الثقات  أي عنـد املتابعـة وإال فـال يقبـل –مقبـول : )١٠(ُ

 .-ّتفرده
ّهو مقبول وال حيتج بتفرده: قال الباحث ّ ُ. 

  باقي رجال اإلسناد ثقات-
  

  :الحكم على الحديث
ّر الغداين فهو مقبول الرواية، وال حيتج بتفرده، وقد تابعهإسناده ضعيف والعلة فيه أبو عم ّ ُ: 

َخالس بن عمرو اهلجري، أخرجه اإلمام أمحـد َ  مـن )١٢( عـن حممـد بـن جعفـر، وابـن خزيمـة)١١(ِ
عـن عـوف بـن أيب مجيلـة عـن )  ْحممـد بـن جعفـر، وروح بـن عبـادة( طريق روح بن عبـادة، كالمهـا
 .ِخالس عن أيب هريرة بنحوه

                                                                                       
 .١٩٠تقريب التهذيب البن حجر ص   )١(
 .٢/٤٩٠مسند أمحد   )٢(
 ، ١٢٢  ص لنسائيذكر املدلسني ل  )٣(
 .٢٠ رقم ٥١يب زرعة العراقي ص ّاملدلسني أل  )٤(
 .٢٣ رقم ٢٦ّالتبيني ألسامء املدلسني للسبط ابن العجمي ص   )٥(
 .٥٠ رقم ٣١ّطبقات املدلسني البن حجر ص   )٦(
ِوهم من قال اسمه حييى بن عبيد: قال ابن حجر  )٧(  .٦٦٠تقريب التهذيب البن حجر ص . َ
 .٥/٥٦٩الثقات البن حبان   )٨(
 .٢/٤٤٥الكاشف للذهبي   )٩(
 .٦٦٠تقريب التهذيب البن حجر ص   )١٠(
 .٢/٤٩٠مسند أمحد   )١١(
 .٢٣٢١ رقم ٤/٤٣صحيح ابن خزيمة   )١٢(
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ِ ضعيف ، فإنه منقطع بني خالس وأيب هريرة، قال اإلمام أمحدّولكن سنده ِمل يسمع خـالس : )١(ٌ
 .من أيب هريرة

 عـن عـوف بـن أيب ، عـن حممـد بـن جعفـر)٢(ٌوله شاهد من مرسل احلسن، أخرجه اإلمـام أمحـد
 . عن احلسن البرصي بنحوه، وسنده ضعيف ألنه مرسل،مجيلة

 .  والشواهد واهللا أعلم باملتابعات لغريهوباجلملة فاحلديث حسن
 .  بنحوه)٤( بلفظ خمترص، وعند مسلم)٣(واحلديث أصله يف البخاري

 
*****  ***** 

 
 :قال ابن األثري رمحه اهللا

ُويف حديث صاحب األخـدود " ْ ِفوضـع املئـشار عـىل مفـرق رأسـه":ُ ِ ْ َ َ َاملنـشار :  املئـشار بـاهلمز"ْ ْ
ُبالنون، وقد يرتك اهلمز،  َ ْ ُأرشت اخل: يقالُ ْ ْشبة أرشا، وورشهتا ورشا، إذا شققتها، مثل نـرشهتا نـرشا، َ ُ َ َُ َ َْ ْْ َ ًَ ْ َ َْ

َوجيمع عىل مآشري ومواشري َ ُ")٥(. 
  ) ٢٠٦ (الحديث رقم 
 : رمحه اهللا)٦(قال اإلمام مسلم

ٍحدثنا هداب بن خالد ِ َ ُ ْ ُ ََّ ََّ َ َ حدثنا محاد بن سلمة،َ َ ََ َ ُ ْ ُ ََّ َ َ ٌ حدثنا ثابت،َّ ِ َ ََ َّ ِ عن عبد ا،)٧(َ ْ َْ َلرمحن بن أيب لـيىلَ ْ َْ ِ ِ َِ َ ْ ْ عـن ،َّ َ
ٍصهيب ْ َ َ أن رسول اهللاِ صىل اهللاُ عليه وسلم قال،ُ َ َّ َ َ ََّ َ ُ ََ ْ َِ َ َّ ْكان ملك فيمن كان قبلُكم ":َ َ ََ َ َ َْ َْ َِ ٌ ٌ وكان له سـاحر،ِ َِ ُ ََ َ َّ فلـام ،َ َ َ

ِكرب قال للملك ِِ َ َْ َ َ ُ إين قد كربت:َ ِّْ َ ْ َ ْ فابعث إيل غالما أعلم،ِ ً َِّّ َ ْ ََ ُ ُ َ ِ َ َه الـسحرْ ِّْ ُ فبعـث إليـه غالمـا يعلمـه،ُ َ ُ ْ َ َُ ًِّ َ َ َ َُ ِ ِ فَكـان يف ،ِ َ َ
ٌطريقه إذا سلك راهب ِ َ ََ َ َ َِ ِ ِ ِ فقعـد إليـه،ِ ْ ََ َ َِ ُ وسـمع كالمـه،َ َ ََ ََ َ ُ فأعجبـه،ِ َ َ ْ َ ِ فَكـان إذا أتـى الـساحر مـر بالراهـب،َ ِ َّ َّ َ َ َِّ ِ َ َ َ َ َِ، 

ِوقعد إليه ْ َ ََ َِ ُ فإذا أتى الساحر رضبه،َ َ َ َ َ َِّ َ َ َ ِ فشَكا ذلك إىل الراهب،َِ ِ َّ َ َِ َ ِ َ َ فقال،َ َ ْ إذا خشيت الساحر فقل:َ ُ َ ََ َِّ َِ َ ِ حبـسني :ِ َ َ َ
ِأهيل ْ ْ وإذا خشيت أهلك فقل،َ ُ َ َ ََ ْ َ َ ِ َ ِ ُ حبسني الساحر :َ َّ َِ ِ َ  : ثم ذكر حديث صاحب األخدود وفيه"َ

                                                                                       
 .٩٠٢ رقم ١/٤٣٢سؤاالت اآلجري أبا داود   )١(
 .٢/٤٩٠مسند أمحد   )٢(
 .١٤٠٢ إثم مانع الزكاة رقم ٣صحيح البخاري ك الزكاة باب   )٣(
 .٢٣٣٩لزكاة رقم  إثم مانع ا٧مسلم ك الزكاة باب صحيح   )٤(
 .١/٥١النهاية يف غريب احلديث واألثر البن األثري   )٥(
 ٣٠٠٥ قصة أصحاب األخدود والساحر والراهب والغالم رقم ١٧الزهد والرقائق باب صحيح مسلم ك   )٦(
 .هو ثابت البناين  )٧(
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ِفجيء بالغالم" َ ْ َُ ِ َ ُفقال له امللك،ِ ِ َْ َ َ َ ْ أي بني قد بلغ من:َُ َ ُ ِْ َ َ َْ َّ َ َ سحرك ما تربئ األكمه واألبـرصَ ْ َ َ َْ َ ْ ََ َْ ْْ ُ ِ ُ َ ِ ُ وتفعـل ،ِ َْ ََ
ُوتفعل َْ َ فقال،ََ َ ً إين ال أشـفي أحـدا:َ َ َ َِ ْ َ ِّ ِ إنـام يـشفي اهللاُ،ِ ْ َ َ َّ ِ فأخـذه فلـم يـزل يعذبـه حتـى دل عـىل الراهـب،ِ َِ َّ َْ َ ََّ ِّ ْ َ َ َ ََ َ ُ ُ َ ُ َ َُّ َ، 

ِفجيء بالراهب ِ َّ َِ ِ ُ فقيل له،َ َ َ ِ ارجع عن دين:َِ ِ ْ َْ ِ َ فأبى،َكْ َ ِفدعا باملئشار ،َ َ ْ َِ ْ ِ َ ُ فوَضع املئشار يف مفرق رأسه فشقه ،َ َ ََّ َ ََ ْ َِ ِ ِْ َ َ َِ ِ ِ ْ ْ
ُحتى وقع شقاه َ َ ََّ َِ ِ ثم جيء بجليس امللك،َّ ِ َِْ ُِ َ ِ َ ُ فقيل له،َِّ َ َ َ ارجع عن دينك:َِ ِ ِ ْ َْ ِ َ فـأبى،ْ َ ِ فوضـع املئـشار يف مفـرق ،َ ِ ْ ْ ََ َِ َ ْ َِ َ َ

َّرأسه فشقه به حت َ ُِ ِ ِِ َّ ََ ْ ُى وقع شقاهَ َ ََّ ُ ثم جيء بالغالم فقيل له،َِ َ َ َ َ ْ ُِ ِ ُ ِ َ َ ارجع عن دينك:َِّ ِ ِ ْ َْ ِ َ فأبى،ْ َ ْ فدفعـه إىل نفـر مـن ،َ ُ َِ ٍ َ َ ََ ََ ِ
ِأصحابه ِ َ ْ َ فقال،َ َ َ اذهبوا به إىل جبل كذا وكذا :َ َ َْ َ ََ َ َ ُِ ِ ِ ِ َفاصعدوا به اجلبل،َ ْ ََ َ َْ ِ ِ ُ فإذا بلغـتم ذروتـه،ُ َ ََ ُْ ُْ َ َ َْ َ فـإن رجـع،ِ َ َ ْ ْ عـن َِ َ

ُدينه وإال فاطرحوه ُ ََ ْ َ َّ ِ ِ ِ ِ فذهبوا بـه،ِ ِ ُ َ َ َ فـصعدوا بـه اجلبـل،َ ْ ََ ََ ِ ِِ َ فقـال،ُ َ َ اللهـم اكفنـيهم بـام شـئت:َ ْ ِ ِ َِ ْ َِّ ِ ْ ْ فرجـف هبـم ،ُ َِ ِ َ َ َ
ُاجلبل َْ ُ فسقطوا،َ َ ِ وجاء يميش إىل امللك،ََ ِِ َْ َ ِ ْ ََ َ ُ فقال له امللك،َ ِ َْ َ َ َ َ ما فعل أصحابك:َُ ُ َ ْ ََ َ َ َ قال؟َ ُفـانيهم اهللاَُ ك:َ ِ ِ ُ فدفعـه ،َ َ َ ََ

َإىل نفر من أصحابه فقال َ َ َِ ِِ َ ْ َْ ٍ َ َ ٍ اذهبوا به فامحلوه يف قرقور:ِ ُِ ُ ُ َ ْْ ُ ُِ ِْ ِ َ فتوسطوا به البحر)١(َ َّْ َ َْ ُ َِ ِ ِ فإن رجع عـن دينـه،َ ِ ِ ْ َ ََ َ ْ َّ وإال ،َِ ِ َ
ُفاقذفوه ُ ْ ِ فذهبوا به،َِ ِ ُ َ َ َ فقال،َ َ َ اللهم اكفنيهم بام شئت:َ ْ ِ ِ َِ ْ َِّ ِ ْ ُفانَكفأت هبم السفينة فغرقوا  ،ُ َ ُ َ َِ َ َ ِ َّ ْ ِ ِ ْ َ   . إىل آخر احلديث"ْ

  :تخريج الحديث
 .ّتفرد به مسلم دون البخاري

  :دراسة رجال اإلسناد
ّهو ابن سنان بن خالد بن عمرو، أبـو حييـى، وقيـل أبـو غـسان النمـري:  صهيب- ِ َ  املعـروف )٢(َّ

 .)٣( أحد الصحابة الكرام هـ يف خالفة عيل ريض اهللا عن اجلميع،٣٨بالرومي ت 
 . رجال اإلسناد ثقات-

*****  ***** 
 :قال ابن األثري رمحه اهللا 

 ." أي املناشري"فقطعوهم باملآشري ":ومنه احلديث) س("
   )٢٠٧( الحديث رقم 
 مل أعثر عىل ختريج له: قال الباحث

*****  *****

                                                                                       
ُالقرقور  )١(  .٤/٤٨ ثر البن األثري واألالنهاية يف غريب احلديث .  ومجعها قراقري،هو السفينة العظيمة: ُْ
ّالنَّمري  )٢( ِ قاسط بن هنب بن أفـىص بفتح النون وامليم، ويف آخرها الراء، هذه النسبة إىل النمر، وهو النمر بن : َ

 .٥/٥٢٥األنساب للسمعاين . بن دعمي بن جديلة بن أسد بن ربيعة بن نزارا
 .٣/٤٥٠اإلصابة يف متييز الصحابة البن حجر   )٣(
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  *ةَادَيِزَا وَهَنْسُ حا اهللاَُنَقَزَر* 

ّبحث قد انتهى أجله، ووصل للحد الذي قدر له، وها هـو الباحـث قـد ألقـى عـصا هاهو ال ُّ
التسيار بعد ترحال مع كتاب ابن األثري، وبعد اإلطالع عىل األحاديث التي استدل هبا يف بيانه ملعـاين 

سجل أبـرز النتـائج يـ أن  للباحـث يمكـن وخترجيها ودراستها واحلكم عليها،ألفاظ احلديث النبوي،
ويص هبـا طلبـة العلـم بعامـة، يـه الدراسـة، وأبـرز التوصـيات التـي  توصل إليها مـن خـالل هـذالتي

ًموضحاوالراغبني يف إمتام دراسة أحاديث كتاب ابن األثري بخاصة،   : ذلك من خالل النقاط التالية ِّ
  : من خالل الدراسة  الباحثالنتائج التي توصل إليها: ًأوال

ُد النبي صىل اهللا عليه وسلم ، والصحابة، وملا بعـدت النـاس  أن علم الغريب موجود من عه-
عن العربية وفشا اللحن واخلطأ كانت احلاجـة إىل التـأليف يف علـم الغريـب رضورة ملحـة، وكانـت 
بواكري التأليف عىل الراجح عىل يد أيب عبيدة معمر بـن املثنـى، ثـم تتابعـت التواليـف بعـدها حتـى مل 

ً أو انفـرد بتـصنيف، وال يـزال أهـل العلـم يف هـذا يفيـد بعـضهم بعـضا، خيل عرص ممن استبد بتأليف
ِّيستدركون وينقحون، يذيلون وهيذبون، وبقي علم الغريب عىل هذه األمر حتى أن أوانـه ألن يلقـي  ِّّ ُ
عىص التسيار و الرتحال عىل عتبـات املوصـل، و أنـاخ راحلتـه عـىل بـاب آل ابـن األثـري ، ليكـون يف 

 الكبـري أبـو الـسعادات ابـن األثـري رمحـه اهللا،  فكـان أبـو بجـدهتا وابـن نجـدهتا، فقـام استقباله إمامنا
 .بتأليف كتابه املاتع النهاية الذي نستطيع القول بأنه أوىف علم الغريب نصيبه غري منقوص

 : تربز أمهية كتاب النهاية يف غريب احلديث واألثر من جوانب عديدة-
 .تزال كتبهم خمطوطة مل تطبع بعد، بل وبعضها مفقودأهنا حفظت لنا تراث أئمة ال . ١
 .ُندرة املؤلفات التي جاءت بعده، حتى ال تكاد تذكر بالنسبة للمؤلفات الكثرية من قبله. ٢
 .- حتى كاد أن يستوعبه يف كتابه–كثرة الناقلني عنه وبخاصة ابن منظور يف كتابه لسان العرب . ٣

ء، األمر الذي جعلهم هيتمون فيه، حتى إنه مل خيل عرص  أمهية علم غريب احلديث عند العلام-
ٌ وإال وبرز فيه مؤلف وكتاب- قبل ابن األثري– َّ. 
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 . عىل كثرة املؤلفات يف علم غريب احلديث الرشيف،إال أنه مل يصل إلينا منها إال القليل -
 .  كشفت لنا عن فضل جهود املتأخرين يف خدمة احلديث النبوي-
الدراسة مدى متكن اإلمام ابن األثري يف فنـون العلـم، وبخاصـة علـم احلـديث  بينت لنا هذه -
 .الرشيف
 كثري من األحاديث التي استدل هبا ابن األثري يف كتابه هي أحاديث غريبـة األلفـاظ، بالنـسبة -

 .ألحاديث السنة النبوية
ردهــا بــنفس  تنــوع أســلوب ابــن األثــري يف طريقــة االســتدالل باألحاديــث النبويــة، فتــارة يو-

 .اللفظ، وتارة يوردها بأقرب لفظ يدل عليه، وتارة يذكرها باملعنى
 من خالل الدراسة ألحاديث كتاب النهاية يتضح أن ابن األثري اطلـع عـىل مـصادر ومراجـع -

قـد يف غـزو التتـار عـىل بغـداد، ُربام بعضها مل يطبع بعد، أو أن بعضها مل يصل إلينا، وربام أن بعضها ف
ىل وجود أحاديث مل أقف عليها مسندة، إال أهنـا ذكـرت يف بعـض كتـب غريـب احلـديث، أدى ذلك إ

 .ًوأكثرها مل يرد إال عند ابن منظور الذي يعد ناقال عن ابن األثري
 " جـامع األصـول"ً يظهر أن ابن األثري استفاد كثريا من كتابه الذي ألفـه عـىل الكتـب الـستة -

 . بخاصة أحاديث استدل هبا عىل غريب اللغةًحيث نجده كثريا ما ينقل عن الصحيحني
ــى أورد - ــر حت ــل توســع أكث ــصحيحة، ب ــث ال ــإيراد األحادي ــري رمحــه اهللا ب ــن األث ــزم اب  مل يلت

األحاديث الضعيفة بل واملوضوعة، ولعله قـصد االسـتيعاب لألحاديـث ال البحـث عـن صـحيحها 
 .دون ضعيفها

 عىل ترمجة هلـم؛ يقف الباحثهناك رجال مل باعتبار أن بعض األحاديث غريبة األلفاظ، فإن  -
وذلــك ألن هــذه األحاديــث وردت يف كتــب متــأخرة بأســانيد متــأخرة مل يقــف الباحــث عــىل بعــض 

 .رجاهلا
 :وهذا جدول تفصييل يبني خالصة دراسة الباحث هلذه األحاديث
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 ٢٠٧ عدد األحاديث التي قام الباحث بدراستها

 ٣١ د األحاديث التي مل يعثر عىل ختريج هلاعد
 ٧٥ عدد األحاديث التي وردت يف الصحيحني أو يف أحدمها

 ٦ عدد األحاديث املكررة
 ٩٠ عدد األحاديث التي هي خارج الصحيحني

 ١٠٤ عدد األحاديث الصحيحة
 ١٦ عدد األحاديث احلسنة
 ٣٠ عدد األحاديث الضعيفة

 ١٧ ا واملوضوعةًعدد األحاديث الضعيفة جد

  :التوصيات : ًثانيا 
وجــوب توجيــه طـــالب الدراســات اإلســـالمية إىل دراســة الـــسنة النبويــة، وإىل دراســـة . ١

 .األحاديث النبوية لبيان صحيحها من سقيمها
أويص إخواين بإمتام دراسة أحاديث هذا الكتاب، الذي سيفتح املجال أمام الطلبـة لدراسـة . ٢

 .ث األخرىأحاديث كتب غريب احلدي
أويص املعنيــني هبــذا املوضــوع أن ال يتوانــوا يف إخــراج هــذا الكتــاب هبــذه الدراســة؛ حتــى . ٣

 .يتسنى لطلبة العلم االستفادة من هذه اجلهود التي بذلت يف هذا الكتاب
أويص بعمل جلنة لإلرشاف عىل هذا املوضـوع، وأمثالـه، مـن األسـاتذة الفـضالء األكفـاء، . ٤

ًالرجـوع إلـيهم يف بعـض االستفـسارات اخلاصـة، ويكونـوا عونـا للمـرشف يف يتمكن الطـالب مـن 
 .متابعة الطالب الذين خيتارون دراسة موضوع موحد

هذا وأسأل اهللا العيل العظيم القبول والتوفيق والسداد، وصىل اهللا وسلم عىل سيدنا حممد وعىل 
 ...آله وصحبه وسلم
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  .)٤٢٠٧(فهرس األيات القرآنية: ًأوال
    
ِيا أهيا الرسول ال حيزنك الذ َّ َ ْ ُ ْ َ َ ُ ُ َّ َ ُّ َين يسارعونَ ُ َِ َ  ٥١٤ ٤١ املائدة ُ

َومن مل حيكم بام أنزل اهللا فأولئك هم الكافرون ُ ْ ْ َِ َِ ْ ُْ َُ ْ ْ ََ ُ َ َ َ َ َ ِ  ٥١٥ ٤٤ املائدة َ
َومن مل حيكم بام أنزل اهللا فأولئك هم الظاملون ُِ َِّ ْ ْ َُ ْ ْ ََ َ ُ َ َ َ ْ َُ َ ِ  ٥١٥ ٤٥ املائدة َ

َومن مل حيكم بام أنزل اهللا فأولئك  ِ َ ُ َ َ َ ْ َُ َ ِ ْ َْ ْ َهم الفاسقونََ ُ ِْ َ ْ  ٥١٥ ٤٧ املائدة ُ
ْاستغفر هلم أو ال تستغفر هلم ْ ْ ِْ ِْ َْ َ  ٣٤٠ ٨٠ التوبة ََ

ًوال تصل عىل أحد منهم مات أبدا َ َُ َ ََ ََ ٍ  ٣٤٠ ٨٤ التوبة ِّ
ْوإذ تأذن ربكم لئن شكرتم ألزيدنكم ْ ْ ْ َُ َّ َ َُ ُ َِ َ َ ِ َ َّ ُّْ ََ َ  ب ٧ إبراهيم ِ

َوإن مــن يشء إال عنــدنا  َ ْ ِ ٍ َِّ ِ ِْ َ ْ ٍخزائنــه ومــا ننزلــه إال بقــدر َْ َ ِّ َ ُ َ ََ ُِ َّ ِ ُ َ ُُ َ ِ
ٍمعلوم ُ ْ َ 

 ٣٧ ٢١ احلجر

ْيا أهيا الناس اتقوا ربكم َ َُ َّ ُُ َّ َّ َ  ٥٤٢ ١ احلج ُّ
َربنا إنا أطعنا سادتنا َ َ ََ ْ ََّ ََ َ َّ  ٤١٨ ٦٧ األحزاب ِ

ُال تكونوا كالذين آذوا موسى فربأه اهللا مما قالوا َ ََّّ ِ ُِ َّْ َ َُ  ٣٤٨ ٦٩ األحزاب ُ
ِ تقدموا بني يدي اهللاِ ورسولهَال ِ ُ َ َ ْ َُ ْ ََ ِّ َُ  ٣٣٩ ١ احلجرات َ

ْوما أفاء اهللاُ عىل رسوله منهم فـام أوجفـتم عليـه مـن  َ َ ْ َ َِ ِ ِ ِ ِْ ْ ْ ُ َ ََ َُ ْْ َ ََ ََ ُ َ
ٍخيل ْ َ 

 ٢٣٣ ٦ احلرش

ُفمن يعمل مثقال ذرة خريا يره ْ َْ َ ْ َّ َ َ ًَ َ ٍ َِ َ ْ َْ  ٥٥٦ ٧ الزلزلة َ
 
 
 

                                                                                       
 .سور القرآنمرتبة حسب  )٤٢٠٧(



 

 - ٥٦٩ -

  .)٤٢٠٨(فهرس األحاديث النبوية: ًثانيا
   

ْأيب، وما أبيه؟ ََ َِ َ  ١٧٠ عائشة َِ
ُأبينى ال ترموا اجلمرة حتى تطلع الشمس َ َ َْ َ ْ ُ ْ ّ َّْ ُ ْ َ َّ َ ََ َْ َ  ٢١ عبد اهللا بن عباس ُ
ًاختذ رسول اهللاِ صىل اهللا عليه وسلم خامتا َ ََ َ  ١٣٥ عبد اهللا بن عمر َّ

ْأتدرون أي يوم ذاكم َ ُُ ْ ََ ٍ ْ ُّ َ  ٢٠٠ عمران بن حصني  ؟ََ
َأتغلب إحداكن أن تصاحب يف الدنيا ْ ُّْ ُ ُ َ َِ َ َ َّ ْ ُِ ْ َ َِ  ١٩٨ قيلة بنت خمرمة َ

ِّأتيت النبي صىل اهللاُ عليه وسلم وهو يصيل َّ َ َِّ ُِ َ َ ْ َّ َْ ُ َ َ َ َ ِ َّ ُ َ  ١٦٦ عبد اهللا بن الشخري َ
ٌّاثبت حراء إنه ليس عليك إال نبى ْ ْ َِ ِ َِ ََّّ َ َ َ َْ َ ُ ُُ ِ  ٦٠ سعيد بن زيد ْ

ْأحد أحد ِّْ َِّ  ٧٥ سعد بن أيب وقاص َ
َأحسن الصفة وأمجلها َ َ ِّ ْْ ِ َ َ  ١٩٥ أبو هريرة َ
ُأخر عني يا عمر َ ُْ َِّ ِّ  ٩٠ عمر بن اخلطاب َ

َإذا ألقى اهللا عز وجل يف قلب أحدكم خطبة ْ  ٦٧ حممد بن مسلمة ِ
ُإذا قام أحدكم يصيل فإنه يسرته َُ ُ ْ َ  ٨٨ أبو ذر ُِّ

َإذا كنتم ثال َ َْ ُ ْ ُ ِثة فال يتناجى رجالنِ َ َُ ََ ََ َ َ ً  ٧٠ عبد اهللا بن مسعود َ
ًأرب ماله، تعبد اهللاَ وال ترشك به شيئا ُ ُ َِ ِ ُ ِ ْ ُ ْ ٌ َ  ١٢٣ أبو أيوب األنصاري َ

َآرسلك أبو طلحة ْ ََ َ َ َ  ١٠١ أنس بن مالك ؟ْ
ِإزرة املؤمن إىل أنصاف ساقيه ِ ِْ َ ََ ََ ْ َ ِ ِِ ْ ُْ ُ  ١٦٢ أبو سعيد اخلدري ْ

َاشتدي أزمة  ْ ِّ َ ِتنفرجيْ ْ  ١٧٦ عيل بن أيب طالب َ
ٌأعتقها فإهنا مؤمنة َْ ِ ِْ ُ َ َّ ِْ َ َ  ١٩٢ معاوية بن احلكم السلمي َ

                                                                                       
 .حروف املعجممرتبة حسب  )٤٢٠٨(
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ْاعجل َ ُأو أرن ما أهنرالدم وذكر اسم اهللا ْ ْ َ َ َ َ َِ ُ َ ْ َّْ َ َ َْ  ١ رافع بن خديج ِ
ْأغر عىل أبنى صباحا وحرق َِّ َْ َ ً َ َ ْ ََ ُ  ٢٢ أسامة بن زيد َِ

َأفلح وأبيه إن صدق ََ َ َ َْ ِ ِ ِ َ  ٢٧ طلحة بن عبيد اهللا َْ
ٍأقبلت راكبا عىل محار أتان َ َُ ٍَ َ َ ً َِ َِ ْ  ٣٥ عبد اهللا بن عباس َْ

َأقتلت بنت مروان َ ْ َ َ ْ َِ ْ َ  ٣٨ احلارث بن فضيل ؟َ
ٌاقرءوا فكل حسن وسيأيت قوم َ َ َ َْ َ ٌ ََ ٌّ ِْ ْ ُ َ  ٦٩ جابر بن عبد اهللا ُ

َاقضيا مكانه يوما آخر ِ ِ ِ ِ ً َ َ ََ ْ ُ َ َ ِ  ٣٠ الزهري ْ
َأال أرى  ُهذا يعرف ما ها هناَ ِ ْ  ١٢٧ عائشة َ

ُأال تبايعني يا سلمة ََ َ َ ِ ُ َِ ُ َ  ١٩٧ سلمة بن األكوع َ
ِّأال هل عسى رجل يبلغه احلديث عني َ ُ ْ ُ َُ ُ ٌِ َْ ُ َ َ  ١٤٢ املقدام بن معدي كرب َ

ًأليست نفسا َ ْْ َ ْ َ  ١٣٩ سهل بن حنيف، قيس بن سعد  ؟َ
َأما بعد أشريوا عيل يف أناس أ ُ َ ٍَ َ ِ َّ َُ َ ْ َِ ُ ِبنوا أهيلَّ ْ ََ  ١٨ عائشة ُ

َأما صاحبكم فقد غامر َ ْ ََّ ْ َ َ ُ ُ َِ  ١٩٧ أبو الدرداء َ
َأمامكم حوض كام بني جرباء وأذرح َ َ َ ْ َُ ْ ْ َ َْ َ ََ ٌ  ١١٣ عبد اهللا بن عمر ُ

ْأمر نبيكم صىل اهللا عليه وسلم ُّ َُ َِ ِ َأن يسجد ُ ُ ْ َ ْ  ١٢٥ عبد اهللا بن عباس َ
َْإن اإليامن ليأرز إىل امل ُْ ِ ْ َ َ َ ََّ ِ ِدينةِ  ١٣٣ أبو هريرة َِ

ُإن اهللا تعاىل منع مني بني مدلج بصلتهم  ُ َِ ِ ِ ِ ِ َِ ِ َ ِّ  ١٠٤ زيد بن أسلم َ
َإن اهللاَ حبس عن مكة القتل أو الفيل ْ َ َ ْ َِ ْ َّ َ َ َ َ َّ  ١١٠ أبو هريرة ِ

ِإن اهللا ليجرب أحدكم بالبالء وهو أعلم به ِِ ُِ ِّ َُ ْ َْ َ ُ َ َ َ ُ ََ َُ  ٧ أبو أمامة ّ
َإن اهللاَ ينه ْ َ َّ ْاكم أن حتلفوا بآبائكمِ ُْ ِ َِ ِ ُ ْ َْ َ  ٤٨ عمر بن اخلطاب ُ

ًأن النبي صىل اهللاُ عليه وسلم بال قائام ِ َِ َّ َ ََّ َ َ َ ََ َ ْ َّ ِ َّ َّ  ٩ أبو هريرة َ
ّأن النبي صىل اهللاُ عليه وسلم زارعمه العباس َ ُ َ َ َ َْ َّ َ ََّّ َ َ ْ َّ َِّ ِ ّ  ٣٦ الفضل بن العباس َ
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ْإن هبذه لبنا، ولكن أب ْ َ ََ ِ ِ َِ ًَ َ ِ َّ ًغيني شاةِ َ ِ  ١٠٠ هشام بن حبيش ِ
َأن جتعل هللاَِِّ ندا وهو خلقك َ َ ََ  ِ َ ْ َْ  ٧١ عبد اهللا بن مسعود َ
ًإن لكل يشء إقباال وإدبارا َ ْ َ َِ ِ ًِ ْ َ ٍِّ ِْ ُ  ١٨٨ أبو أمامة َّ

ِإن موسى أجر نفسه بعفة فرجه ِ ِِ ْ َ َ َ َُ َّ ِْ ُ َّ َ ّ  ١٧٨ عتبة بن الندر ِ
َإن نعيم الدنيا أقل وأ ََ ّ َ َ َْ َُّ ِ ّ َصغر عند اهللاِِ ْ ِ َ َ  ٣٩ الشعبي ْ

َإنا كنا هنيناكم أن تأكلوا حلومها َ ْ ْ َُُ ُ ُ َ ُ َ َّ ُْ ْ َ َ َّ  ٦٢ نبيشة اهلذيل ِ
ٌإنا مل نرده عليك إال أنا حرم ُ ْ ُُ َ ُ ََّّ َ ََّ َ َ  ١٥٦ الصعب بن جثامة ِ

ِأنزل الليلة عىل بني النجار أخوال عبداملطلب ِ َّ ُْ ِ َ َّْ ََّ َِ َ َ َّْ ُ ِ  ٦٨ الرباء بن عازب ْ
ِانطلقت يف املدة التي كانت بينـي وبـني رسـول اهللاِ  ُ َ ْ َْ َ َ َِ ِ ِْ َ َّ َُ َّْ ْ َُْ ِ َ

َصىل اهللا عليه وسلم َ َّْ َ ََّ َ َِ 
 ٤٩ أبو سفيان

ُإنكم ستلقون بعدى أثرة فاصربوا ِ ْ ْ َ َْ ً َ َ َْ َ َْ ِ َ َ ُ َّ  ٤٥ أنس بن مالك ِ
ْإنكم قادمون عىل إخوانكم ُُ ِ َِ ْ ِ َ  ١٠٢ ابن احلنظلية ْفأصلحوا َ

َإنام  ْهنى عن الشعر الذي إذا أبنتَّ َ ِّ ُْ َ ِ  ١٧ الشعبي ِّ
ُإنام هذه لباس من ال خالق له ْ ُ َ ََ َ َ َ َ َ ِ ِ ِ َ َّ  ١٨٤ عبد اهللا بن عمر ِ

 ١٣١ يزيد بن شيبان إين رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم إليكم
ُإين ألبركم وأصدقكم ولوال اهلدي ألحللت ْ َ ُْ َ َ ُْ ُ ْ َ ْ َ ََ ََ َ ََْ ْ ْ ُُّ َ ِّ  ٣ جابر بن عبد اهللا ِ

ْأو خمرجي هم َُّ َِ ِ ْ ُ  ١٥٩ عائشة ؟َ
ِأيكم املتكلم بالكلامت َِ َ َ ُْ ِِّ ُ ْ َُّ ُْ  ١٧٢ أنس بن مالك ؟َ

ًيامن بضع وسبعون، أو بضع وستون شعبةِاإل َ ْ َ ٌ ُ ْ َ ٌُ َ َ ُُّ ِ ْ ِْ َِ  ١٢١ أبو هريرة َ
َأين اهللاُ ؟ ْ  ١٩٣ عمر بن احلكم َ

َاهللاِ من حممد رسول اهللاِ إىل املهبسم  َ ِ َ َ ٍَّ َِ ُ ِاجرْ  ٢٩ ُوائل بن حجر ِ
َبني النفختني أربعون ُ َ ْ َْ ِ َ َ  ٣٢ أبو هريرة َّْ
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ٌبني كل أذانني صالة َ َ ِ ْ َ َ  ١١٧ ّعبد اهللا بن مغفل َ
َبينام أنا وغالم من األنصار نرمي غرَضني لنا ََ ِ ْ َ ْ ٌ َْ ُِ َِ ْ َِ ََ ْ َ َْ َ َ  ١٦٥ سمرة بن جندب َ

ع َتتابعت عىل قريش سنون أحملت الرضَّ َ َْ ِ َ ْ َ ُ ْ َ ََ ْ ٍَ  ٢٠ ُرقيقة بنت أيب صيفي ُ
ٍجتدون الناس كإبل مائة َِ َ َّ ٍُ َِ ِ َ َ  ١٢ عبد اهللا بن عمر ِ

ُخترج الدابة ومعها عىص موسى عليه السالم َّ َ ُ َ َُ َ َ َ َّ ُُ َّ ْ  ٩٤ أبو هريرة َ
َجلس إحدى عرشة امرأة فتعاهدن ْ َ ََ َ َ ْ َ ََ ً ََ َ ْ َ ْ  ١٨٥ عائشة َِ
َحَرضت رسول اهللاِ وقد أيت بإن ِ ِ َ ِ ُ ْ َُ َ ََ ُ َ ٌاء فيه ماءْ َ ِ ِ  ١٨٠ وائل بن حجر ٍ

ٌخرج برجل فيمن كان قبلكم آراب ْ ْ ُ ََ ْ َ َ َُ َ َ َ َ َِ ٍ  ١٣٠ جندب بن عبد اهللا ِ
َخرجنا مـع رسـول اهللاِ صـىل اهللاُ عليـه وسـلم عـام  َ َ ْ ُ َ َ ََ َ َ َ َ َّْ َ َِّ ِ َ َ

ٍحنني ْ َ ُ 
 ٥٥ أبو قتادة األنصاري

ٌخري مال املرء له مهرة مأمورة ٌَ ُ َ َ ُ ْ َ ْْ ْ ُ َ ِ َْ ِ ُ  ٤ بن هبريةسويد  َ
ٍدخلت العمرة يف احلج مرتني ال؛ بل ألبد أبد ٍَ َ َ ِّ ُ ََ َ ِ ْ ْ ََ َِْ ِْ َّ َ َ َْ ْ  ٣ جابر بن عبد اهللا َُ

ِذبحنا شاة وصنعناها ىف اإلرة َ ِ ِ َ ْ َ َ ْ ََ َ ًَ َ  ١٥٤ زيد بن حارثة َ
ُرأيت النبي صىل اهللاُ عليه وسلم يسجد َّ ُُ َ َ َْ َ َ َ ْ ّ ْ ََّ َ َِّ ِ  ١٥٠ وائل بن حجر َ

ْرب ذي طم ُِ ِ ُرين ال يؤبه لهَّ َ ْ ُ ْ ََ  ٢٣ عبد اهللا بن مسعود ِ
ُسأل موسى ربه َّ َ َ ُ ََ ًما أدنى أهل اجلنة منزلة: َ َ ِ ْ ََّ َِ َْ ِ ْ َْ  ٨٤ املغرية بن شعبة ََ

َسبحانك اللهم وبحمدك ِ ْ َّ َُ َ َ ِْ ُ َ  ٨٦ أبو برزة األسلمي َ
ُسيد إدام أهل الدنيا واآلخرة اللحم َ َ ِّ َْ َ ْ ََّ ِ ِ ْ ُِّ ُِ َ  ٩٩ بريدة بن احلصيب ِ
ٍغزوت مع رسول اهللاِ قبل نجد ِْ َ َْ َ ُ َ  ١٨١ عبد اهللا بن عمر َ

ِفجلد بإثكال النخل ْ َّ َِ َ ْ ِ َ ُِ  ٥٣ أبو أمامة بن سهل َ
َفام أول ما ارختصتم أمر اهللاِ ْ ْ ََ َُ ْ ََّ َ َ  ١٨٧ أبو هريرة ؟َ

ِفهدمتها قريش، وجعلوا يبنوهنا بحجارة َِ َ َ ْ َ ََ َ ْ َ َ َِ ُ ْ َُ ٌُ َ َ  ٧٣ لةأبو الطفيل عامر بن واث َ
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ٍيف البطيخ عرش خصال َ َِ ُ ْ ِْ ِّ ِ  ٦ عبد اهللا بن عباس ِ
ٍيف كل إبل سائمة َِ َ ٍ ِ ِ ِّ ُ  ٦٣ معاوية بن حيدة ِ

ُفيام يوجد يف آرام اجلاهلية وخرهبا اخلمس َ َُ َ َ َّ َ ُُ َِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ ُ  ١٤٥ عبد اهللا بن عمرو بن العاص َ
َقال اهللاُ َكذبني ابن آدم: َ َ ُ ْ َِ َّ  ٧٤ أبو هريرة َ
ِقد عل َ ْ ْمتم أين أتقاكم هللاَِِّ وأصدقكم وأبركمَ ُّ ْ ْ ْ ُْ َ ُ ْ َُ َ ْ ََ َ َ َُ ُ َ  ١ جابر بن عبد اهللا ِّ

ِقرسو املاء يف الشنان َِ ّ َ َ ُ ِّ  ١١٦ أبو عثامن النهدي َ
ُكان النبي صىل اهللا عليه وسلم يقبل َِّ ُ  ١٢٦ عائشة ّ

َكان رسول اهللاِ إذا دخل العرش أحيا الليل َّ ْ ْْ َ ْ ََ  ١٦٣ عائشة ُ
َكان ر َ ًسول اهللاِ صىل اهللاُ عليه وسلم فخام َ ْ َ َ َ ْ َُّ َ َّ َ َِ  ١٦ هند بن أيب هالة ُ

ٍكان من نعمة اهللاِ عىل عيل بن أيب طالب ِ ِ ِ َِ ِ َِ ّ ِ َ َ ْ َْ َ َ  ١٧٧ جماهد بن جرب َ
ًكانت إحدانا إذا كانت حائضا ِ َ َْ َ  ١٦٤ عائشة ِ
ًكانت بنو إرسائيل يغتسلون عراة َ َ ُْ ََ ُ َِ َِ ُ ْ َْ ََ  ٩٦ أبو هريرة ِ
ْكفوا السالح إال خزاعة عن َ َ ََ َ ُ َُّ ِ َ ِّ ٍبنى بكر ُّ ْ  ٥٦ عبد اهللا بن عمرو بن العاص َ
ْكل يشء خطأ إال السيف َّ َّ ِ ٌ َ َ ٍُ ْ َ  ١٣٦ النعامن بن بشري ّ

ِكل مؤذ يف النار َّ ِ ٍ ْ ُ  ١٢٢ عيل بن أيب طالب ّ
َكنت أسدن صنام يقال له باحر ُ ََ َُ ُ ًْ َ ُُ  ٧٨ مازن بن الغضوبة َ

َكنت يف أ ِ ُ ْ ٍول من فاء يوم أحدُ ُ ْ ْ َُّ َ َ ََ َ  ١٧٤ أبو بكر الصديق ِ
ِكونوا يف الصف الذي يليني ِ َ ِّ َُّ  ١٩٩ ّأيب بن كعب ُ

ُال إله إال اهللاُ وحده، نرص عبده ْ َ ُ ْ َ ََ ََ َ َ َّ َِ  ٤٧ رجل من الصحابة َِ
َال ترشبوا إال فيام أوكي عليه ِ ُِ َ َُ ْ َ  ١٠٧ عائشة َ

ُْال تنزع الربمة وال اخل َ ََ ُ َْ َْ ْ ِ ْ َبز من التنور حتى آيتَ ِ َّ ُّ َّ ََ ْ ِْ  ٥٢ جابر بن عبد اهللا ِ
ِال صيام ملن مل يؤرْضه من الليل ْ ّ ُ َ ََّ َ ْ َ َِ  ١٣٧ حفصة بنت عمر ِ



 - ٥٧٤ -

َال عدوى َْ  ٣٣ أبو هريرة َ
ٌال نورث ما تركنا صدقة َ َُ َ ْ ََ َ َ َ ُ  ٤٦ ْمالك بن أوس َ

ُال يورد ِ ُ ٍّممرض عىل مصح َ َِ َ ٌ ِ ْ  ٣٣ أبو هريرة ُ
َّألدعن َ َ َ ِهم ينازعوين ردائي، ويطؤون عقبيَ ِ َِ َ َ َُ َ ُ ِْ ِِ َ  ١٩٦ العباس بن عبد املطلب ُ

ًألعطني الراية غدا رجال ُ  ٦١ سلمة بن األكوع ً
ِلكن فالن ال يقول ذلك، وال يثني به ِِ َ ََ ٌْ َ ُ  ١٠ أبو سعيد اخلدري َ

ُ أكرب، اهللاُ أكرباهللاُ َُ َْ َْ  ١١٥ أبو حمذورة َ
َاللهم أر بينهام ُ َُ ْ ِّ ََّ  ١٥٥ حممد بن املنكدر َ

ِلهم اغفر لألنصار، وألبناء األنصارال َ َ َِ ْ َ َْ ْْ ِ ِ َِ ِ َ ْ ْ  ١١٨ أنس بن مالك ْ
ِلهم إين أعوذ بك من عذاب القربال َْ َ َُ ْ ُِ َ َ  ٥٨ عائشة  ِ

َاللهم حوالينا وال علينا َْ ْ َّ َ َّ َ َ ََ  ١٤ أنس بن مالك ُ
َّهم رب الساموات ورب األرضالل َ َ ََّ َّ َِ  ٨٥ أبو هريرة َ

َلو نظرت إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكام ُ َ َْ ْ َ َ  ١٠٣ املغرية بن شعبة َ
ِليت رجال صاحلا من أصحايب َ ْ َ َُ ًِ ً َ  ١٤١ عائشة َْ
ِّما أذن اهللاُ ليشء ما أذن للنبي َ َِ َّ ِ ِ ٍ ِ َِ ََ َْ  ١١٤ أبو هريرة َ

ِما أسفل من الكعبني من اإلزار ففي النار َِّ َِ َ َِ ْ ِ ْ َْ ْ َ ْ َ  ١٦١ أبو هريرة َ
ُّما زالت أكلة خيرب تعادين ُ  ٢٥ أبو هريرة ُ

ُما فعلت الريطة؟ ََ ْ َّ َِ َ  ١١٢ عبد اهللا بن عمرو بن العاص َ
َما لكام؟ ُ  ١٩٤ أبو ذر الغفاري َ

ُما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ُ ٌَ ُ ْ ُ ََ َ ُ ُ ِْ ِ ِ ُِ  ٦٤ أم سلمة ٍ
ٍما هذه الشاة يا أم معبد ؟ ِ َِ ْ ََ َّ َ َُ ُ  ١٣٨ أبو معبد اخلزاعي َّ

ِمثل القائم عىل حدود اهللاِ والواقِع فيها ِ َِ َ ُْ َ ْ ُ َُ ِ  ٨١ النعامن بن بشري َ
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ْمثل املؤمن كمثل اخلامة من الزرِع َ َ ََّ َِ َِْ ُِْ َِ ُ  ١٣٤ كعب بن مالك َْ
 ٩٢ أبو سعيد اخلدري مثل املؤمن ومثل اإليامن كمثل الفرس

ِمثل مؤخرة الرحل ْ َّ َ ُِ ِ ِْ ُ  ٨٩ عائشة ْ
ِمثل ما بعثني َ ُ ََ َ َ ِ اهللاُ به من اهلدى والعلمَ ْ ِْ ِ َِ َْ ُْ  ٨٣ أبو موسى األشعري ِ

ِمروا أبا بكر فليصل بالناس َّ ِ ٍِّ َْ َ َُ ُ َُ ْ  ١٩٠ عائشة َ
ُسلم أخو املسلم ال يظلمهامل ُ َ ْ ُ ِْ ِ ِْ َ ُِْ ُ  ١٦٩ احلسن البرصي َ

ٌمع الغالم عقيقة َ ِْ َ ِ  ١٢٠ سلامن بن عامر َُ
ْمن أحب أن يبسط له يف رز ِ ِ ُ ْ َّ َ َْ َ َ ُ َْ َ ِقهَ  ٥٠ أنس بن مالك ِ
ِمن أفضل أيامكم يوم اجلمعة ِ َِ ْ ُْ ُ َ ْ َُّْ ُ َ َِ َ  ١٤٤ أوس بن أوس ْ
ٍمن بات فوق إجار أو فوق بيت ْ ََ ْ ْ َّ ْ َ َْ ََ ََ ٍ ِ  ٦٦ رجل من الصحابة َ

ِمن باع نخال قد أبرت؛ فثمرها للبائِع َِ َ ِّ َ َ ْْ َ َُ َ َ ََ ْ ْ ُْ ً  ٥ عبد اهللا بن عمر َ
َمن خيش إرهبن فليس ّ ْْ َ ْ ََ َ ِ َ ِ َّ مناَ  ١٢٤ عثامن بن أيب العاص ِ

ِمن كان اعتكف فلريجع إىل معتكفه ِ َ َ ََ َْ ْ ُْ َِ ْ ْ  ١٤٩ أبو سعيد اخلدري َ
ُمن لعب بالنردشري فكأنام صبغ يده َ َ َ ََ َ ََّ َْ َّ ََ َ ِ ِ ِِ  ١٨٣ بريدة بن احلصيب َ
ِمن حممد النبي رسول اهللاِ لعباد اهللاِ ِ ِ ٍ َِ ُْ َ ّ َِّ َّ َ  ١٨٢ عروة بن الزبري ُ

َمن ن ْ ٍظر إىل أخيه نظر مودةَ ِ َِّ َ َ َ َ َ ِ  ٧٧ عبد اهللا بن عمر َ
 ١٦٧ جابر بن عبد اهللا من هذا؟

َمن يمنعك مني ُ َ ْ  ٧٩ جابر بن عبد اهللا َ
َمنعت العراق درَمهها وقفيزها َ ََ َِ ِ ِ َِ ُ َْ َ ْ َ  ١٣٢ أبو هريرة َ
ِموت الفجاءة ختفيف عىل املؤمن َِ ِ ِْ ُ َ َْ َ ٌْ ْ َ ُ ُ  ١٩١ عائشة َ

ٌناحت قريش َْ َ ُ ْ ْ عىل قتالهمَ ُ ََ ْ َ  ١٢٨ عباد بن عبد اهللا َ
ُّنعم األدم أو اإلدام اخلل َْ ْ ُْ ُ ََ ُ ِْ ُ  ٩٨ عائشة ِ
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ْهذا أزب العقبة، هذا ابن أزيب ُ ْ َ َ َ ّ ََ ْ ََ ََ ََ  ١٥٨ كعب بن مالك ْ
ِهذه إبل قومي، هذه صدقات قومي ِ ِ ِ ِ ِْ َ َ ْ ََ َ َ ُُ َ ِ  ١٤٠ عكراش بن ذؤيب ِ

َهذه قبلتنا ُ َ ْ َِ ِ  ٥١ غزوان الشامي ِ
ٌهل بك جنون ُ ُ َ  ٨٧ أبو هريرة ؟ِ
َهل تسمع األذان َ َْ َ ْ َ  ٢٠٢ الرباء بن عازب ؟َ

ُهل تعلمون له نسبا فيكم ًَ  ٣٧ عاصم بن عدي َ
َهو من أثل الغابة عمله فالن موىل فالنة َ َ ْ َْ ََ َُ ُْ ُ َ َ ْ َ َُ ٌ ِ ِ ِِ  ٥٤ سهل بن سعد َ
ْوالذي نفيس بيده لتدخلن اجلنة كلكم َُ َّ َ ُ َ ُّ َّ ُ ْ ََْ ّ ِ ِ ِ ِِ  ٣١ أبو سعيد اخلدري ْ

ُواهللا ما أدري ما أقول لك ُ َ َِ  ١٠٦ عبد اهللا بن مسعود ْ
ًوال يطرحون شيئا إال جعلت عليه آراما َ َ َُ ْ َ َ َُ  ١٤٦ سلمة بن األكوع ْ

ُوما كان يدريه أهنا رقية اقسموا وارضبوا يل َِ ْ ُ َ ُ ُِ ِْ ٌ ْ ِ  ١٩ أبو سعيد اخلدري  ْ
ْوهن رش غالب ملن غلب ْ َّ ُ ََ ََ ََِ ٍِ  ٢٠٣ ضلة بن طريفن ُّ

ْيا أصيل ََ َكيف عهدت مكة؟: ُ َّ ََ َْ ْ َِ  ١١١ الزهري َ
ِيا ذا األذنني ْ َ ُ  ١١٩ أنس بن مالك َُ

ِيا رسول اهللا جئناك من غوري هتامة ْ َْ  ١٧١ عروة بن رويم َ
ِيا سلمة هب يل امل ُ َْ َ َ َ َرأة هللاِ أبوكَ ُ َ ََ  ٢٦ سلمة بن األكوع ْ

 ١٧٩  مسعودعبد اهللا بن يا عبد اهللا بن مسعود
ٍيا معاذ بن جبل َ َ ََ  ٥٩ أنس بن مالك ُ

 ٢٠١ شيبة بن عثامن لبيك: يا معرش األنصار ،قالوا 
َيا مغرية خذ اإلداوة َُ َ ِ ْ ِ ُِ َ  ١٠٨ املغرية بن عائشة ُ

َيكون عىل الروم ملك ال يعصونه ِ ُُ ْ ََ َ ُّ ََ ٌ ِ َ  ٣٤ عبد اهللا بن عمرو ُ
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ثالثا
ً

فهرس الرواة املرتجم هلم جرحا: 
ً َ

ً وتعديال
)٤٢٠٩(.  

  
 ١٣٣ إبراهيم بن املنذر

 ١٤٥ إبراهيم بن محزة الزبريي
 ١٧ ّإبراهيم بن سليامن أبو إسامعيل املؤدب

 ٧ - صدي بن عجالن–أبو أمامة 
 ١٠ أبو بكر بن عياش
 ٩٢ أبو سليامن الليثي
 ٢٠٥ أبو عمر الغداين

 ١١٥ أبو حمذورة
 ١٣٨ أبو معبد اخلزاعي
 ١٧٠ أمحد السدويس

 ١٧٦ أمحد بن املقدام أبو األشعث
 ٥١ أمحد بن سعيد اهلمداين

 ٣٣ أمحد بن عمرو بن عبد اهللا أبو الطاهر األموي
 ٣٩ أمحد بن معاوية بن بكر الباهيل

 ٦٦ أزهر بن القاسم
 ٩٦ إسحاق بن إبراهيم بن نرص

 ١٥٥ إسحاق بن إسامعيل بن العالء
 ١٣٧ إسحاق بن حازم
 ٦٨ إرسائيل بن يونس

                                                                                       
 .مرتبة حسب حروف املعجم  )٤٢٠٩(
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 ١١٨ إسامعيل بن عبد اهللا بن أيب أويس
 ٢٩ - زوجة وائل بن حجر-أم حييى

 ١٠٧ آمنة القيسية
 ١٧٦ أمية بن خالد القييس

 ٢٠٣ ُأمني بن ذروة
 ٩٩ بريدة بن احلصيب
 ٦١ ُبريدة بن سفيان

 ١٠٢ برش بن قيس التغلبي
 ١٣٨ برش بن حممد بن أبان الواسطي

 ٦٣ ن حكيمهبز ب
 ٣٧ ثابت بن الدحداح

 ١٦٥ ثعلبة بن عباد العبدي
ِجارية بن هرم   ٢٣ أبو شيخ الفقيميَ

 ٣ جعفر بن حممد الصادق
 ١٩٤ - أبو ذر الغفاري–جندب بن جنادة 

 ٢٠٣ ُجنيد بن أمني بن ذروة
 ٦٧ جاج بن أرطأةاحل
 ٨٦ جاج بن ديناراحل

 ٣٣ حرملة بن حييى
 ١٠٠ شحزام بن هشام بن حبي

 ٢٠٠ سن بن أيب احلسن البرصياحل
 ١٤٢ سن بن جابر اللخمياحل
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 ٥٦ حسني بن ذكوان
 ٦٠ حصني بن عبد الرمحن السلمي

 ٣٢ حفص بن غياث
 ١٠٠ حفص بن حييى أبو األشعث التميمي

 ٦٣ حكيم بن معاوية
 ٩ محاد بن غسان اهلمداين اجلعفي

 ١٧٢ محيد الطويل
 ٢٠ محيد بن منهب الطائي
 ١٣٦ خالد بن خملد القطواين

 ٥٢ خال بن حييى
 ٣١ خلف بن خليفة
 ١٩٨ دحيبة بنت عليبة
 ١ رافع بن خديج
 ٨٦ - أبو العالية الرياحي–رفيع بن مهران 

 ٢٠ رقيقة بنت أيب صيفي بن هاشم
ْزحر بن حصن َ ٢٠ 

 ٢٠  بن حصن بن عمر بن حييى زكريا
 ٨١ زكرياء بن أيب زائدة

 ٢٠٢ رزهري بن األقم
 ٦٦ زهري بن عبد اهللا
 ١٠٢ زيد بن أسلم
 ٦٤ سعد بن سعيد
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 ٢٠٥ سعيد بن أيب عروبة
 ٦٠ سعيد بن زيد

 ٢٩ سعيد بن عبد اجلبار بن وائل
 ٤٨ ُسعيد بن عفري

 ٥١ سعيد بن غزوان الشامي
 ٦١ سفيان بن فروة

 ١٢٠ سلامن بن عامر الضبي
 ٢٦ سلمة بن األكوع

 ١٨٥  التميميسليامن بن عبد الرمحن
 ١٠ سليامن بن مهران األعمش

 ١٦٥ سمرة بن جندب
 ٦٧ سهل بن أيب حثمة
 ١٣٩ سهل بن حنيف
 ٥٤ سهل بن سعد

 ٨٥ سهيل بن أيب صالح ذكوان السامن
 ١١٩ رشيك بن عبد اهللا النخعي

 ٤١ شعيب بن حممد
 ٢٠١ شيبة بن عثامن

 ١٥٦ صعب بن جثامةال
 ١٧٩ صعق بن حزن العائيش

 ١٧٨ وان بن صالحصف
 ١٩٨ صفية بنت عليبة
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 ٢٠٦ صهيب بن سنان الرومي
 ١٧٦ ضمرية بن أيب ضمرية
 ١٧١ طهفة بن زهري النهدي

 ٣٩ ُظبيان بن كدادة 
 ٣٧ عاصم بن عدي األنصاري

 ١١٥ عامر بن عبد الواحد األحول
 ١٩٧ - أبو الدرداء –عامر بن عويمر 

 ٧٣ - أبو الطفيل–عامر بن واثلة 
 ٣٧ باد بن عباد ع
 ١٩٦ عباس بن عبد املطلبال
 ٣٦ عباس بن عبيد اهللا بن عباسال

 ٢٩ عبد اجلبار بن وائل 
 ١٧٧ عبد اهللا بن أيب نجيح
ّعبد اهللا بن الشخري ّ ١٦٦ 

 ٩٢ عبد اهللا بن الوليد بن قيس
 ١٩٨ عبد اهللا بن حسان العنربي

 ١٧٦ عبد اهللا بن ضمرية
 ٦٠ عبد اهللا بن ظامل

 ٧٣ بد اهللا بن عثامن بن خثيمع
 ١٧٨ عبد اهللا بن هليعة

 ١٧٠ عبد اهللا بن حممد بن عمران
 ١١٧ ّعبد اهللا بن مغفل
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 ٣٣ عبد اهللا بن وهب املرصي
 ٦٦ - أبو عمران اجلوين–عبد امللك بن حبيب 

 ٣ عبد امللك بن عبد العزيز بن جريج
 ٩٩ عبد امللك بن قريب األصمعي

 ١٣٨  املذحجيعبد امللك بن وهب
 ٥٢ عبد الواحد بن أيمن
 ٤١ عبيد اهللا بن األخنس

 ١٨٨ ْعبيد اهللا بن زحر
 ١٤٦ عبيد اهللا بن عبد املجيد

 ٢٠٣ عبيد بن عبد الرمحن أبو سلمة احلنفي
 ١٢٤ عثامن بن أيب العاص

 ١٢٢ عثامن بن خطاب األشج
 ١٨١ عثامن بن صالح بن صفوان

 ٢٠٢ عذرة بن احلارث
 ١٧١ ن رويمعروة ب

 ٢٠ ّعروة بن مرضس
 ٣ عطاء بن أيب رباح

 ٣٤ عقبة بن أوس السدويس
 ١٧٩ عقيل اجلعدي

 ١٤٠ عكراش بن ذؤيب
 ٢٦ عكرمة بن عامر

 ٣١ عالء بن املسيبال
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 ١٦٩ عالثة بن شجار السليطي
 ١٧٠ عيل بن أمحد السدويس

 ٧٨ عيل بن حرب
 ٦٤ عمر بن سفينة

 ٢٠٠ عمران بن حصني
 ٤١  بن شعيبعمرو

 ٦٨ - أبو إسحاق السبيعي–عمرو بن عبد اهللا 
 ١٣١ عمرو بن عبد اهللا اجلمحي
 ٧٧ عمرو بن عثامن احلميص
 ٤ -ّأبو نعامة العدوي-ُعمرو بن عيسى بن سويد

 ١٧١ عمرو بن واقد
 ٣٨ عمري بن عدي بن خرشة

 ٥١ غزوان الشامي 
 ١٠٠ غياث بن محزة

 ٣٦ فضل بن العباسال
 ١٨٨ م بن عبد الرمحن الشاميقاسال

 ٥٩ قتادة بن دعامة 
 ١٠٢ قيس بن برش التغلبي

 ١٣٩ قيس بن سعد
 ١٩٨ قيلة بنت خمرمة
 ١٣٤ كعب بن مالك
 ٧٧ ُكليب بن وائل
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 ٧٨ مازن بن الغضوبة
 ١٧ ُجمالد بن سعيد بن عمري اهلمداين

 ١٢٢ حممد بن أمحد املفيد
 ٣٧ حممد بن إسحاق
 ١٧٩ - امللقب بعارم-السدويس حممد بن الفضل 

 ٣ حممد بن حاتم السمني
 ٩٩ - أبو هالل الراسبي–حممد بن سليم 

 ٦ حممد بن سليامن األسدي
 ٦٧ حممد بن سهل بن أيب حثمة
 ٢٠٤ حممد بن عبد امللك األموي
 ١٤٩ حممد بن عمرو بن علقمة

 ٢٠ خمرمة بن نوفل
 ١٣٥ مسلم بن عمر أبو عازب الكويف

 ٥٩ ن هشام الدستوائيمعاذ ب
 ١٩٢ معاوية بن احلكم السلمي

 ٦٣ معاوية بن حيدة
 ٥١ معاوية بن صالح
 ١٩ معبد بن سريين

 ٨٤ غرية بن شعبةامل
 ١٤٥ مغرية بن عبد الرمحن

 ١٤٢ قدام بن معدي كربامل
 ١٧٠ موسى بن عبد الرمحن بن مهدي
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ُنبيشة اهلذيل ُ ٦٢ 
 ٢٠٣ نضلة بن طريف
 ٨٦ - أبو برزة األسلمي– نضلة بن عبيد

 ٨١ نعامن بن بشريال
 ١٠٠ هشام بن حبيش

 ١٠٢ هشام بن سعد املدين
 ١٨ هشام بن عروة بن الزبري

 ١٩٧ هشام بن عامر
 ١٦ هند بن أيب هالة
 ٢٩ وائل بن حجر
 ٣٧ واسع بن حبان

 ٣ وليد بن مسلم ال
 ١١٠ حييى بن أيب كثري

 ١٠٧ حييى بن إسحاق البجيل
 ١٢٤  بن احلكميزيد

 ١٣١ يزيد بن شيبان
 ١٦ يزيد بن عمر: يزيد بن عمرو، ويقال
 ٣٣ يونس بن يزيد األييل
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رابعا
ً

ِفهرس المصادر واملراجع:  ِ ِ ِ ِ ِ
َ َ َ َ َ ْ ْ

)٤٢١٠( 
 

، لـشاكر حممـود ابن حجر العسقالين مصنفاته ودراسة يف منهجه ومـوارده يف كتابـه اإلصـابة -
 .م١٩٩٧-هـ١٤١٧بريوت، الطبعة األوىل،  –عبد املنعم، مؤسسة الرسالة 

أجوبة احلـافظ العراقـي : ، ومعهأجوبة احلافظ ابن حجر العسقالين عىل أسئلة بعض تالميذه -
-عبـد الـرحيم القـشقري، أضـواء الـسلف: ، حتقيـقعىل أسئلة تلميذه احلافظ ابـن حجـر العـسقالين

 .م٢٠٠٣-هـ١٤٢٤الرياض، الطبعة األوىل ، عام 
، لعابـد سـليامن املـشوخي، املنـشور يف جملـة نة الوراقـة يف احلـضارة اإلســالميةأخالقيات مه -

 .)م٢٠٠٣/هـ١٤٢٣ (٤٧٨–   ٤١٧، ص  ٢ العدداآلداب  كلية ، ١٥جامعة امللك سعود، م
هـــ، مكتبــة املطبوعــات ١٤١٧، لعبــد الفتــاح أبــو  غــدة ت أربــع رســائل يف علــوم احلــديث -

 .م١٩٩٩-هـ١٤١٩اإلسالمية، الطبعة األوىل، عام 
، أليب زكريـا حييـى بـن رشف النـووي إرشـاد طـالب احلقـائق إىل معرفـة سـنن خـري اخلالئـق -

هـــ ١٤١١ بــريوت، الطبعــة الثانيــة، –نــور الــدين عــرت، دار البــشائر اإلســالمية :  هــ، حتقيــق٦٧٦ت
 . م١٩٩١ـ

هــ، ٦٣٦ ت، أليب عبد اهللا حممد بن إسامعيل الشهري بابن خلفونأسامء شيوخ مالك بن أنس -
 .م٢٠٠٤-هـ١٤٢٥الرياض، الطبعة األوىل، عام -رضا بوشامة اجلزائري، أضواء السلف: حتقيق

ّقـرة :  املنشور يف كتـاب–ّ محاد  بن حسني للدكتور نافذ،إسامعيل بن أيب أويس يف ميزان النقد -
 -هــ ١٤٢٦وىل،  الرياض، الطبعة األ–، مكتبة الرشد -اجلزء األولالعيون بتوثيق األسانيد واملتون 

 . م ٢٠٠٥
، إلدوارد فنديك، نرش مكتبة آية اهللا العظمـى املرعـيش النجفـي، اكتفاء القنوع مما هو مطبوع -

 .هـ١٣٠٩قم، الطبعة الثانية، عام -مطبعة هبمن
                                                                                       

 . التعريف يف الرتتيب"أل"اعتبار مع مرتبني عىل حروف املعجم،  )٤٢١٠(
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يوسـف طويـل، دار الكتـب : ، للسان الدين ابـن اخلطيـب، حتقيـقاإلحاطة يف أخبار غرناطة -
 .م٢٠٠٣بريوت، عام -العلمية
، أليب حممد عبد احلق بن عبدالرمحن األحكام الوسطى من حديث النبي صىل اهللا عليه وسلم -

الريـاض، عـام -صـبحي الـسامرائي، ومحـدي الـسلفي، مكتبـة الرشـد: هـ، حتقيـق٥٨٢اإلشبييل ت 
 .م١٩٩٥-هـ١٤١٦
يل القزوينـي ت  ، أليب يعىل اخلليل بن عبد اهللا اخللياإلرشاد يف معرفة علامء احلديث يف البالد -
 . هـ١٤٠٩ الرياض، –حممد سعيد بن عمر، مكتبة الرشد : هـ، حتقيق٤٤٦

ُنزهـة اخلـواطر وهبجـة املـسامع  "ً ، ويـسمى أيـضااإلعالم بمـن يف تـاريخ اهلنـد مـن األعـالم -
بـريوت، الطبعـة –هـ، دار ابن حـزم ١٣٤١ّ للرشيف عبد احلي بن فخر الدين احلسني ت "والنواظر

 .م١٩٩٩-هـ١٤٢٠األوىل، عام 
 .م١٩٨٤، خلري الدين الزركيل، دار العلم للماليني، الطبعة السادسة، عام األعالم -
ِّ ملحمد بـن عبـد احلـق بـن سـليامن اليفـرين ،ّاالقتضاب يف غريب املوطأ وإعرابه عىل األبواب - ُ ْ َ

 الريـاض، –عبيكان  العثيمني، مكتبة ال بن سليامنعبد الرمحن: هـ، حتقيق الدكتور٦٢٥ِّالتلمساين ت 
 .م٢٠٠١-هـ١٤٢١الطبعة األوىل، عام 

، لألمـري عـيل اإلكامل يف رفع االرتياب عن املؤتلف واملختلف يف األسامء والكنـى واألنـساب -
ّعبد الرمحن بن حييى املعلمي، مصورة دار الكتـب العلميـة : هـ، حتقيق٤٧٥بن هبة اهللا بن ماكوال ت 

 .هـ١٤١١ اهلند، الطبعة األوىل، عام –ر آباد عن طبعة املعارف العثامنية بحيد
هـــ، ٥٦٢ ، أليب ســعد عبــد الكــريم بــن حممــد بــن منــصور التميمــي الــسمعاين ت األنــساب -
 .م١٩٨٨ -هـ١٤٠٨بريوت، الطبعة األوىل، –عبد اهللا عمر البارودي، دار اجلنان : حتقيق

هــ، للـشيخ أمحـد ٧٧٤ للحـافظ ابـن كثـري ت الباعث احلثيث رشح اختصار علـوم احلـديث -
الرياض، -عيل حسن احللبي، مكتبة املعارف للنرش والتوزيع: شاكر ، ومعه تعليقات األلباين، حتقيق

 .م١٩٩٦-هـ١٤١٧الطبعة األوىل، 
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عبـد اهللا : هـ، حتقيق٧٧٤، أليب الفداء إسامعيل بن عمر بن كثري الدمشقي ت البداية والنهاية -
 .م٢٠٠٣-هـ١٤٢٤ الرياض، الطبعة الثانية، عام -لكتب دار عامل ابن عبد املحسن الرتكي،ا

نـذير حممـد : هــ، حتقيـق١٣٠٧، للـسيد حممـد صـديق حـسن خـان ت البلغة يف أصول اللغة -
 .م١٩٨٨-هـ١٤٠٨بريوت، الطبعة األوىل، عام -مكتبي، دار البشائر اإلسالمية

: هــ، حتقيـق٨١٧ي ت ، ملحمد بـن يعقـوب الفـريوز أبـادالبلغة يف تراجم أئمة النحو واللغة -
 . الكويت-حممد املرصي، مجعية إحياء الرتاث اإلسالمي

مـن حـرف  (ّالتابعون الثقات املتكلم يف سامعهم من الصحابة ممن هلم رواية يف الكتب الـستة -
الكويـت، -مبـارك بـن سـيف اهلـاجري، مكتبـة ابـن القـيم: ، مجـع ودراسـة)األلف إىل حرف الـزاي

 .هـ١٤٢٥الطبعة األوىل، عام 
، ليوسـف بـن حممـد العتيـق، )املجموعة األوىل ( التعريف بام أفرد من احلديث من التصنيف -

 .م١٩٩٧-هـ١٤١٨الرياض، الطبعة األوىل، –دار الصميعي 
ــق عــىل املوطــأ يف تفــسري لغاتــه وغــوامض إعرابــه ومعانيــه - ِالتعلي ــيش ّ ّ، هلــشام بــن أمحــد الوق

 الريـاض، –د الرمحن بن سليامن العثيمني، مكتبة العبيكان عب:  هـ، حتقيق الدكتور٤٨٩ّاألندليس ت 
 .م٢٠٠١-هـ١٤٢١الطبعة األوىل، عام 

ــدِيْقَّالت - ــضِاإلَ وُي ــا أُاحَي ُ مل ــق وأْطِ ــْغُل ــصَقِل ــن ال ــاب اب ــن كت ــدين الحَّ م ــن ال ، أليب الفــضل زي
 اهللا أسـامة بــن عبــد: هــ، دراســة وحتقيـق ورشح الــدكتور٨٠٦عبـدالرحيم بــن احلـسني العراقــي ت 

 .م٢٠٠٤ -هـ١٤٢٥بريوت، الطبعة األوىل، -ّخياط، دار البشائر اإلسالمية
عبــد الـسالم اهلــراس، دار : ، ملحمـد بــن عبـد اهللا القــضاعي، حتقيـقالتكملـة لكتـاب الــصلة -
 .م١٩٩٥-هـ١٤١٥لبنان، عام -الفكر

حممـد : حتقيـق، املعلمـي ، لعبـد الـرمحن بـن حييـىالتنكيل بام يف تأنيب الكوثري من األباطيـل -
 . م١٩٨٦الرياض، الطبعة الثانية، عام -نارص الدين األلباين، مكتبة املعارف

 -السيد رشف الدين أمحد، دار الفكر: هـ، حتقيق٣٥٤، ملحمد بن حبان البستي ت الثقات -



 

 - ٥٨٩ -

 .م١٩٧٥-هـ١٣٩٥بريوت، عام 
حممـد : اعتنـاءهــ، ب٢٥٦، لإلمام أيب عبـد اهللا حممـد بـن إسـامعيل البخـاري اجلامع الصحيح -

 .هـ١٤٢٢بريوت، الطبعة األوىل، عام -زهري بن نارص النارص، دار طوق النجاة
، للـدكتور نــارص بـن محـد الفهــد، مكتبـة أضــواء اجلـرح والتعـديل عنــد ابـن حـزم الظــاهري -
 .م٢٠٠٣-هـ١٤٢٣ الرياض، الطبعة األوىل، –السلف 
عبدالرمحن : هـ، حتقيق٣٢٧الرازي ت ، أليب حممد عبد الرمحن بن أيب حاتم اجلرح والتعديل -

 .م١٩٥٢-هـ١٣٧١بريوت، عام -املعلمي، دار إحياء الرتاث العريب
أيب احلـسن :  هـ، ختـريج املحقـق٤٣٤ ت ٍّاجلزء من فوائد حديث أيب ذر عبد بن أمحد اهلروي -

الريـاض، ورشكـة الريـاض -َسمري بن حسني ولد سعدي القريش اهلاشـمي احلـسني، مكتبـة الرشـد
 . م ١٩٩٨-هـ١٤١٨نرش والتوزيع، الطبعة األوىل لل

 املطبـوع يف – -هــ، ٧٤٥، لعيل بن عـثامن املـارديني الـشهري بـابن الـرتكامين ت اجلوهر النقي -
َّبـريوت، وهــو مـصور عــن طبعـة جملــس دائــرة - نـرش دار املعرفــة-حاشـية الــسنن الكـربى للبيهقــي ُ

 .هـ١٣٤٤  اهلند، الطبعة األوىل، عام–املعارف النظامية 
َّ، لصديق حسن خان القنوجي ت احلطة يف ذكر الصحاح الستة - ِ عيل حسن : هـ، حتقيق١٣٠٧ّ

 .م١٩٨٧-هـ١٤٠٨عامن، الطبعة األوىل، عام -بريوت، دار عامر-عبد احلميد احللبي، دار اجليل
ّالدالئل يف غريب احلديث أليب حممد الرسقسطي - ْ َِّ ُ  يف جملـة ام، نرشَّ، مقال للدكتور شاكر الفح َ

، ٥١، جملـد ٥١٢، ص ٣٠٣، ص ٧٥ص  م، ١٩٧٥ ، عـام ٥٠جممع اللغـة العربيـة يف دمـشق جملـد 
 .٤٨١، ص ٢٣٢م، ص ١٩٧٦ سنة

ّ، أليب حممــد القاســم بــن ثابــت الرسقــسطي ت الـدالئل يف غريــب احلــديث - هـــ، حتقيــق ٣٠٢ّ
 .م٢٠٠١-هـ١٤٢٢ األوىل،  الرياض، الطبعة–ّحممد بن عبد اهللا القناص، مكتبة العبيكان : الدكتور
ابـن "، إلبـراهيم بـن عـيل بـن حممـد الـشهري بــّالديباج املذهب يف معرفة أعيان علامء املـذهب -

 بورسعيد، الطبعة -عيل عمر، مكتبة الثقافة الدينية: هـ، حتقيق الدكتور٧٩٩ ت "فرحون املالكي



 - ٥٩٠ -

  . م٢٠٠٣-هـ١٤٢٣األوىل، 
ّ، للسيد الرشيف حممد بن جعفـر الكتـاين ّالسنة املرشفةسالة املستطرفة لبيان مشهور كتب ِّالر -

ّهـ، كتب مقدماهتا ووضع فهارسها حممد املنترص بـن حممـد الزمزمـي بـن حممـد بـن جعفـر ١٣٥٤ت
 .م٢٠٠١-هـ١٤٢١بريوت، الطبعة السادسة، عام -الكتاين، دار البشائر اإلسالمية

املكتبـة : د حممـد شـاكر، تـصويرأمح: هـ، حتقيق٢٠٤، ملحمد بن إدريس الشافعي ت  الرسالة-
 .بريوت-العلمية
: هــ، حتقيـق١٣٠٤، ملحمـد بـن عبـد احلـي اللكنـوي ت الرفع والتكميل يف اجلرح والتعديل -

ــة املطبوعــات اإلســالمية  ــو غــدة، مكتب ــدالفتاح أب -هـــ١٤٢١حلــب، الطبعــة الــسادسة، عــام –عب
 .م٢٠٠٠
: هــ، حتقيـق٧٤٨حمد بن أمحـد الـذهبي ت، ملالرواة الثقات املتكلم فيهم بام ال يوجب ردهم -

 .م١٩٩٢-هـ١٤١٢بريوت، عام -حممد إبراهيم املوصيل، دار البشائر اإلسالمية
، الرواة الذين ترجم هلم ابن حبان يف املجـروحني وأعـادهم يف الثقـات مجـع ودراسـة وحتليـل -
 .م٢٠٠٠-هـ١٤٢١ جامعة الكويت، عام -مبارك سيف اهلاجري، جملس النرش العلمي: للدكتور
حممـد : ، أعـدها الـدكتورالرسايا والبعوث النبوية حـول املدينـة ومكـة دراسـة نقديـة حتليليـة -

 .م١٩٩٦-هـ١٤١٧ الرياض، الطبعة األوىل، عام -بريك أبو مايلة العمري، دار ابن اجلوزي
هــ، جملـس ٤٥٨ ألمحد بن احلسني بن عيل البيهقـي ت - ومعه اجلوهر النقي-السنن الكربى -

 .هـ١٣٤٤حيدر آباد، الطبعة األوىل، عام -ارة املعارفإد
ه ُّ، لإلمام القاسم بن فـري يف القراءات السبع"ّهاينّ ووجه التّز األماينْرِح ":ة بـَّ املسامّالشاطبية -

ّبن خلف بن أمحد الشاطبي الرعيني األندلـيس ت  ّ ُّْ َ حممـد متـيم : ّ هــ، ضـبطه وصـححه وراجعـه٥٩٠ّ
 .م٢٠٠٤-هـ١٤٢٥املدينة املنورة، الطبعة الرابعة، عام - اهلدىّالزعبي، توزيع دار

حممود إبراهيم زايـد، دار : هـ، حتقيق٢٥٦، ملحمد بن إسامعيل البخاري ت الضعفاء الصغري -
 .هـ١٣٩٦ حلب، عام –الوعي 
 ، أليب زرعة عبيد اهللا بن عبد الكريم بن يزيد الضعفاء وأجوبة الرازي عىل سؤاالت الربذعي -



 

 - ٥٩١ -

 .هـ١٤٠٩املنصورة، عام -سعدي اهلاشمي، دار الوفاء:  هـ، حتقيق الدكتور٢٦٤زي تالرا
ــضعفاء - ــييل ت ال ــن موســى العق ــرو ب ــن عم ــر حممــد ب ــق٣٢٢، أليب جعف ـــ، حتقي محــدي : ه

 .م٢٠٠٠-هـ١٤٢٠الرياض، الطبعة األوىل، -عبداملجيد السلفي، دار الصميعي
، دار مكتبـة ٩٠٢بـد الـرمحن الـسخاوي ت ، ملحمـد بـن عالضوء الالمع ألهل القرن التاسع -
 .بريوت-احلياة

هـ، ٣٨٥، أليب احلسن عيل بن عمر بن أمحد الدارقطني تالعلل الواردة يف األحاديث النبوية -
 .م٢٠٠٣-هـ١٤٢٤الرياض، الطبعة الثالثة، عام -حمفوظ الرمحن زين اهللا السلفي، دار طيبة: حتقيق

 لإلمـام أمحـد بـن حنبـل - وغـريهّيِوذُّ روايـة املـر–نبل العلل ومعرفة الرجال عن أمحد بن ح -
-هــ١٤٠٨بومباي، اهلنـد، الطبعـة األوىل، عـام -ويص اهللا عباس، الدار السلفية: هـ، حتقيق٢٤٢ت

 .م١٩٨٨
هــ، ٣٢٧، أليب حممد عبد الرمحن بن أيب حـاتم حممـد بـن إدريـس احلـنظيل الـرازي ت العلل -
ّدكتور سعد بن عبد اهللا احلميد و الدكتور خالد بن عبـد الـرمحن فريق من الباحثني بإرشاف ال: حتقيق

 .م، طبعة خاصة بدون دار نرش٢٠٠٦-هـ١٤٢٧اجلرييس، الطبعة األوىل 
، لــشمس الــدين حممــد بــن أمحــد ّالعلـو للعــيل الغفــار يف إيــضاح صــحيح األخبــار وسـقيمها -

ــذهبي ت  ــق٧٤٨ال ـــ، حتقي ــسلف: ه ــواء ال ــصود، دار أض ــد املق ــاض، ال-أرشف عب ـــ١٤١٦ري -ه
 .م١٩٩٥
مكة ، الطبعـة -، للرشيف حاتم بن عارف العوين، دار عامل الفوائدالعنوان الصحيح للكتاب -

 .هـ١٤١٩األوىل، عام 
الدكتور مهدي املخزومـي، : هـ، حتقيق١٧٥ للخليل بن أمحد الفراهيدي ت  املنسوب ،العني -

 .والدكتور إبراهيم السامرائي، دار ومكتبة اهلالل
، لــشمس الــدين حممــد بــن عبــد الــرمحن الــسخاوي غايــة يف رشح اهلدايــة يف علــم الروايــةال -

 الطبعـة املدينـة املنـورة،-حممد سيدي حممد حممد األمني، مكتبـة العلـوم واحلكـم: ، حتقيقهـ٩٠٢ت
 .م٢٠٠٢-هـ١٤٢٢الثانية، عام  



 - ٥٩٢ -

 دار الغـربماهر زهـري جـرار، : ، حتقيق)هـ٥٤٤ ت فهرست شيوخ القايض عياض ( الغنية -
 .م١٩٨٢ - هـ ١٤٠٢ بريوت، الطبعة األوىل، عام –اإلسالمي 

، أليب اخلري حممـد الفخر املتوايل فيمن انتسب إىل النبي صىل اهللا عليه وسلم من اخلدم واملوايل -
الكويـت، الطبعـة -مشهور حسن سلامن، دار غراس:  هـ، حتقيق٩٠٢ابن عبد الرمحن السخاوي ت 

 . م٢٠٠٢-هـ١٤٢٣األوىل، عام 
عـادل :  هـ، حتقيق٤٦٣، أليب بكر أمحد بن عيل بن ثابت اخلطيب البغدادي ت الفقيه واملتفقه -

 . هـ١٤٢١ السعودية، -يوسف العزازي، دار ابن اجلوزي
الدكتور شعبان خليفة، ووليد حممـد : ، أليب الفرج حممد بن إسحاق النديم، حتقيقالفهرست -

 .م١٩٩١عام القاهرة، -العوزة، مكتبة العريب
 هــ، ٣٥٤، أليب بكر حممد بن عبد اهللا بن إبراهيم الـشافعي ت"الغيالنيات" بـالفوائد الشهري -
مـشهور بـن حـسن سـلامن، دار ابـن : حلمي كامـل أسـعد عبـد اهلـادي، قـدم لـه وعلـق عليـه: حتقيق

  .م١٩٩٧-هـ١٤١٧ الدمام، الطبعة األوىل، -اجلوزي
عبد اهللا القـايض، : هـ، حتقيق٦٣٠عيل بن حممد بن األثري ت ، أليب احلسن الكامل يف التاريخ -

 .هـ١٤١٥بريوت، عام -دار الكتب العلمية
حييـى : هــ، حتقيـق٣٦٥، أليب أمحد عبد اهللا بن عدي اجلرجـاين ت الكامل يف ضعفاء الرجال -

 .م١٩٨٨-هـ١٤٠٩بريوت، عام -خمتار غزاوي، دار الفكر
نظـر حممـد الفريـايب، : هــ، حتقيـق٣١٠ أمحد الدواليب ت ، أليب برش حممد بنالكنى واألسامء -

 .م٢٠٠٠-هـ١٤٢١بريوت، الطبعة األوىل، عام –دار ابن حزم 
، أليب الربكـات حممـد بـن أمحـد  الـرواة الثقـات اخـتلط مـنالكواكب النريات يف معرفـة مـن -

أمون ـ بـريوت، عبـد القيـوم عبـد رب النبـي، دار املـ: هــ، حتقيـق٩٢٩ ت " ابـن الكيـال"املعروف بـ 
 .م١٩٨١الطبعة األوىل، عام 

 -هـ، دار صادر٦٣٠، أليب احلسن عيل بن حممد بن األثري ت اللباب يف هتذيب األنساب -



 

 - ٥٩٣ -

 .م١٩٨٠-هـ١٤٠٠بريوت، عام 
ّ، أليب بكر أمحد بـن مـروان بـن حممـد الـدينوري ت املجالسة وجواهر العلم - َ َ هــ، حتقيـق ٣٣٣ِّ
بـريوت، -البحـرين، دار ابـن حـزم-ن، مجعيـة الرتبيـة اإلسـالميةمشهور بن حسن آل سلام: وختريج

 .م١٩٩٨-هـ١٤١٩الطبعة األوىل، 
 املجموع يف ترمجة العالمة املحدث الشيخ محاد بن حممد األنصاري وسريته وأقواله ورحالتـه -

-هــ١٤٢٢عبد األول بن محاد األنصاري، الطبعة األوىل، عـام : هـ، تأليف ومجع وترتيب١٤١٨ت 
 .م٢٠٠٢
:  هــ، حتقيـق الـدكتور٤٥٨، أليب بكر أمحد بن احلسني البيهقـي ت املدخل إىل السنن الكربى -

 . هـ١٤٠٤ الكويت، –حممد ضياء الرمحن األعظمي، دار اخللفاء للكتاب اإلسالمي 
شــكراهللا بــن : هـــ، حتقيــق٣٢٧، أليب حممــد عبــد الــرمحن بــن أيب حــاتم الــرازي ت املراســيل -

 .هـ١٤٠٢بريوت، الطبعة الثانية، عام -مؤسسة الرسالةنعمةاهللا قوجاين، 
الريـاض، -، للرشيف حاتم بن عـارف العـوين، دار اهلجـرةاملرسل اخلفي وعالقته بالتدليس -

 .م١٩٩٧-هـ١٤١٨الطبعة األوىل، عام 
هـ، مع ٤٠٥، أليب عبد اهللا حممد بن عبد اهللا احلاكم النيسابوري تاملستدرك عىل الصحيحني -

ــدير تــضمينات ا ــيض الق ــاوي يف ف ــه واملن ــزان، والعراقــي يف أمالي ــام الــذهبي يف التلخــيص واملي إلم
بـريوت، الطبعـة –محـدي الـدمرداش حممـد، املكتبـة العـرصية : وغريهم من العلامء األجـالء، حتقيـق

 .م٢٠٠٠-هـ١٤٢١األوىل، عام 
 القـاهرة، -رفأمحـد حممـد شـاكر، دار املعـا: هــ، حتقيـق٢٤١ تاملسند لإلمام أمحد بن حنبل -

 .م١٩٨٤الطبعة الثانية، عام 
أليب الفــضل أمحــد بــن عــيل بــن حجــر العــسقالين ، املطالــب العاليــة بزوائــد املــسانيد الثامنيــة -

ّسـعد بـن نـارص الـشثري، : جمموعة من طالب العلم، بإرشاف وتنـسيق الـدكتور: ، حتقيقهـ٨٥٢ت
 . م ٢٠٠٠-هـ١٤٢٠ ،  الرياض، الطبعة األوىل-الرياض، دار الغيث-دار العاصمة
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: هــ، حتقيـق٢٨١ تاملطر والرعد والربق والريح، أليب بكر عبـد اهللا بـن حممـد بـن أيب الـدنيا -
 .م١٩٩٨-هـ١٤١٧ الرياض، الطبعة األوىل، عام -طارق حممد العمودي، دار ابن اجلوزي

وض طـارق عـ: هــ، حتقيـق٣٦٠، أليب القاسم سليامن بن أمحـد الطـرباين ت املعجم األوسط -
 . هـ١٤١٥ القاهرة، -ُاهللا و عبد املحسن بن إبراهيم احلسيني، دار احلرمني

 هـــ، ٣٦٠، أليب القاســم ســليامن بــن أمحــد الطــرباين ت )الــروض الــداين ( املعجــم الــصغري -
 عامن، الطبعة األوىل، - بريوت، دار عامر-حممد شكور حممد احلاج أمرير، املكتب اإلسالمي: حتقيق
 .م١٩٨٥-هـ١٤٠٥
 القـاهرة، الطبعـة الثانيـة، - دار مـرص للطباعـة، حلسني نصار، نشأته وتطوره-املعجم العريب -

  .م١٩٥٦عام 
دليـل مؤلفـات "، وهـو تكملـة ومـستدرك عـىل املعجم املـصنف ملؤلفـات احلـديث الـرشيف -
-هــ١٤٢٣الريـاض، الطبعـة األوىل، عـام -ملحمـد خـري رمـضان يوسـف، مكتبـة الرشـد "احلديث
 .م٢٠٠٣
َّ املسم،َاملعجم املفهرس - ، أليب الفـضل "جتريد أسانيد الكتب املشهورة واألجزاء املنثورة "ى بـُِ

حممد شكور حممود احلاجي امرير امليـاديني، : ، حتقيق) هـ٨٥٢ت (أمحد بن عيل بن حجر العسقالين 
   .م١٩٩٨-هـ١٤١٨بريوت، الطبعة األوىل، -مؤسسة الرسالة

راهيم مصطفى، أمحد الزيات، حامد عبـد القـادر، حممـد النجـار، إب: تأليف، املعجم الوسيط -
 .  مرص–دار الدعوة 

أكـرم ضـياء : هــ، حتقيـق٢٧٧، أليب يوسف يعقوب بن سفيان الفـسوي ت املعرفة والتاريخ -
 .هـ١٤٠١بريوت، الطبعة الثانية، عام -العمري، نرش مؤسسة الرسالة

، مارسدن جـونس: ، حتقيقهـ٢٠٧ تقد الواقدي ، أليب عبد اهللا حممد بن عمر بن وااملغازي -
 .بريوت-مكتبة عامل الكتب

 -نور الدين عرت، دار الفكر: هـ، حتقيق٧٤٨، ملحمد بن أمحد الذهبي ت املغني يف الضعفاء -
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 .سوريا
 محـد بـن حممـد بـن الـصديقأ الفيض ، أليبحاديث املوضوعة يف اجلامع الصغرياملغري عىل األ -
 .م١٩٨٢بريوت، عام - العريب، دار الرائدالغامري
، أليب عبد اهللا حممد بن أيب بكر الشهري بابن قـيم اجلوزيـة املنار املنيف يف الصحيح والضعيف -

حلـب، الطبعـة الـسادسة، عـام -هـ، حتقيق عبد الفتاح أبو غدة، مكتبة املطبوعات اإلسالمية٧٥١ت
 .م١٩٩٤-هـ١٤١٤
: ع رواياتـه املطبوعـة واملخطوطـة، حتقيـقهــ، بجميـ١٧٩، لإلمام مالـك بـن أنـس ت املوطأ -

 .م٢٠٠٣-هـ١٤٢٤ديب، الطبعة األوىل، عام -سليم عيد اهلاليل، مكتبة الفرقان
 .حتفة األرشاف للمزي:  البن حجر العسقالين، انظرالنكت الظراف -
هــ، دار الكتـب ١٠٣٧، لعبـد القـادر العيـدرويس ت النور السافر عن أخبـار القـرن العـارش -
 .هـ١٤٠٥بريوت، عام -العلمية
هــ، دار الكتـب ٦٤٦ِ، جلـامل الـدين عـيل بـن يوسـف القفطـي تإنباه الرواة عىل أنباه النحاة -
 .هـ١٣٦٩ القاهرة، عام -املرصية
هـ، لنور الـدين عـيل بـن سـليامن بـن أيب بكـر ٢٨٢ ت بغية الباحث عن زوائد مسند احلارث -

ح الباكري، مركز خدمة السنة والـسرية النبويـة حسني أمحد صال: هـ، حتقيق٨٠٧اهليثمي الشافعي ت
بالتعاون مع جممع امللك فهد لطباعة املصحف الرشيف، اجلامعة اإلسـالمية باملدينـة املنـورة، الطبعـة 

 .م١٩٩٢-هـ١٤١٣األوىل، عام 
ــاريخ حلــب - ــة الطلــب يف ت ـــبغي  "ابــن العــديم"، لعمــر بــن أمحــد بــن أيب جــراده املعــروف ب

 . هـ١٤٠٩ – ١٤٠٨ ،مشقدتور سهيل زكار، الدك: هـ، حتقيق٦٦٠ت
َبغية الوعاة يف طبقات اللغويني والنحاة - ُُّ هــ، ٩١١ّ، جلالل الدين عبـد الـرمحن الـسيوطي، ت ّ
 . صيدا–حممد أبو الفضل إبراهيم، املكتبة العرصية، لبنان : حتقيق

ِ، للسيد مرتىض الزبيدي، حتقيقتاج العروس من جواهر القاموس -  تار أمحد فراج، عبد الس: َّ
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 .م١٩٩٣-هـ١٤١٤وجمموعة من العلامء، مطبعة حكومة الكويت، الطبعة الثالثة، عام 
أمحـد : هـ، حتقيق٢٣٣ أليب زكريا حييى بن معني ت - رواية عثامن الدارمي–تاريخ ابن معني  -

 .هـ١٤٠٠دمشق، عام -نور سيف، دار املأمون للرتاث
أمحـد نـور : هــ، حتقيـق٢٣٣ زكريا حييى بن معـني ت  أليب-رواية الدوري–تاريخ ابن معني  -

 .م١٩٧٩-هـ١٣٩٩مكة املكرمة، عام -سيف، مركز البحث العلمي وإحياء الرتاث اإلسالمي
: هــ، حتقيـق٣٨٥، أليب حفـص عمـر بـن أمحـد الـشهري بـابن شـاهني ت تاريخ أسامء الثقات -

 .م١٩٨٤-هـ١٤٠٤الكويت، عام -صبحي السامرائي، الدار السلفية
: الـسيد يعقـوب بكـر، مراجعـة الـدكتور: ، لـربوكلامن، ترمجـة الـدكتورتاريخ األدب العـريب -

 .م١٩٧٧مرص، عام –رمضان عبد التواب، دار املعارف 
، ّ، لشمس الدين حممد بن أمحد بـن عـثامن الـذهبيتاريخ اإلسالم ووفيات املشاهري واألعالم -

ُالدكتور عمر عبد السالم تدمر:هـ، حتقيق٧٤٨ت  ْ  -هــ ١٤٠٧بريوت، عام –ّي، دار الكتاب العريب َ
 .م١٩٨٧
هــ، برتتيـب نـور الـدين عـيل بـن ٢٦١،ألمحد بن عبد اهللا بن صالح العجيل ت تاريخ الثقات -

عبـد املعطـي : هــ، ومعهـا تـضمينات احلـافظ ابـن حجـر العـسقالين، حتقيـق٨٠٧أيب بكر اهليثمي ت
 .م١٩٨٤-هـ١٤٠٥وىل، عام بريوت، الطبعة األ-القلعجي، دار الكتب العلمية

 -هــ، دار الكتـب العلميـة٤٦٣، ألمحد بن عيل أبـو بكـر اخلطيـب البغـدادي ت تاريخ بغداد -
 .م١٩٨٧-هـ١٤٠٧، الطبعة األوىل، بريوت
بشار عـواد : هـ، للدكتور٨٥٢، ألمحد بن عيل بن حجر العسقالين ت حترير تقريب التهذيب -

-هــ١٤١٧بـريوت، الطبعـة األوىل، عـام -الرسـالةمعروف، والـشيخ شـعيب األرنـؤوط، مؤسـسة 
 .م١٩٩٧
بـريوت، -، للدكتور عبد اهللا بن يوسف اجلديع، توزيـع مؤسـسة الريـانحترير علوم احلديث -

 .م٢٠٠٤-هـ١٤٢٥الطبعة الثانية، عام 
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، جلـامل الـدين القاسـم بـن عـيل حتفة األحبـاب وطرفـة األصـحاب يف رشح ملحـة اإلعـراب -
ّ تـصنيف أيب املحاسـن حممـد بـن عمـر بحـرق احلـرضمي ت  هــ،٥١٦ّاحلريري ت  َ َّ ْ هــ، دراسـة ٩٣٠ْ

ّ بشري عبد اهللا املساري، مكتبة اإلرشاد:وحتقيق َ   عـام بريوت، الطبعـة األوىل،-صنعاء، دار ابن حزم-َ
 .م٢٠٠٢-هـ١٤٢٣
 -هــ، ٧٤٢، أليب احلجاج يوسف بن عبـد الـرمحن املـزي تحتفة األرشاف بمعرفة األطراف -
عبــد الــصمد رشف الــدين، : هـــ، حتقيــق٨٥٢البــن حجــر العــسقالين ت النكــت الظــراف : هوبذيلــ

 .هـ١٤٠٢بريوت، الطبعة األوىل، عام -املكتب اإلسالمي
ّ، لـويل الـدين أيب زرعـة أمحـد بـن عبـد الـرحيم العراقـي حتفة التحصيل يف ذكر رواة املراسيل -

 .م١٩٩٩ض، الطبعة األوىل،  الريا-عبد اهللا نوارة، مكتبة الرشد:  هـ، حتقيق٨٢٦ت
 .بريوت-هـ، دار الكتب العلمية٧٤٨، ملحمد بن أمحد الذهبي تذكرة احلفاظ -
-، ملحمد عبد اهللا التليـدي، دار البـشائر اإلسـالميةتراث املغاربة يف احلديث النبوي وعلومه -

 .م١٩٩٥بريوت، عام 
لقـايض عيـاض بـن موسـى ، لترتيب املدارك وتقريب املـسالك ملعرفـة أعـالم مـذهب مالـك -

ّاليحــصبي ت  ُ ْ ــق٥٤٤َ ــة: هـــ، حتقي ــريوت، الطبعــة األوىل، عــام -حممــد هاشــم، دار الكتــب العلمي ب
 .هـ١٤١٨
وغـري ذلـك ( تسمية مشايخ أيب عبد الرمحن أمحد بن شعيب بن عيل النـسائي وذكـر املدلـسني -

الـرشيف حـاتم :  حتقيـقهــ،٣٠٣، أليب عبد الرمحن أمحد بن شعيب بن عيل النـسائي ت )من الفوائد
 .هـ١٤٢٣بن عارف العوين، دار عامل الفوائد ـ مكة املكرمة، الطبعة األوىل،  عام 

هــ، ٨٥٢، ألمحد بن عيل بن حجـر العـسقالين ت تعجيل املنفعة بزوائد رجال األئمة األربعة -
 .بريوت-دار الكتاب العريب

، أليب عبـد اهللا حممـد بـن )ّجلـد األولالنصف الثاين مـن امل( تعليقة عىل العلل البن أيب حاتم -
  -هـ، حتقيق سامي بن حممد جاد اهللا، دار أضواء السلف٧٤٤أمحد بن عبد اهلادي املقديس ت 
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 . م ٢٠٠٣ - هـ ١٤٢٣الرياض، الطبعة األوىل، 
: هـ، حتقيـق٨٥٢، ألمحد بن عيل بن حجر العسقالين ت تغليق التعليق عىل صحيح البخاري -

األردن، الطبعـة األوىل، -بـريوت، دار عـامر-موسـى القزقـي، املكتـب اإلسـالميسعيد عبد الرمحن 
 .هـ١٤٠٥عام 

 هــ، دار ٧٧٤ ، أليب الفـداء إسـامعيل بـن عمـر بـن كثـري الدمـشقي ت تفسري القرآن العظـيم -
 .هـ١٤٠١بريوت، -الفكر

 :لـدكتورهــ، حتقيـق ا٢٣٨ّ، لعبد امللك بن حبيب الـسلمي األندلـيس ت ّتفسري غريب املوطأ -
 .م٢٠٠١-هـ١٤٢١ الرياض، الطبعة األوىل عام –عبد الرمحن بن سليامن العثيمني، مكتبة العبيكان 

صـالح : هـ، حتقيـق٨٥٢، أليب الفضل أمحد بن عيل بن حجر العسقالين ت تقريب التهذيب -
 .م٢٠٠٤ -هـ١٤٢٥مرص، الطبعة األوىل :  املنصورة-الدين بن عبد املوجود، دار ابن رجب

: هــ، حتقيـق٤٩٨، أليب عيل احلسني بن حممد الغـساين اجليـاين ت قييد املهمل ومتييز املشكلت -
-هــ١٤٢١مكـة، الطبعـة األوىل، عـام -عيل بن حممد العمران، وحممد عزير شمس، دار عامل الفوائد

 .م٢٠٠٠
، يهـاتنقيح الكـالم يف األحاديـث الـضعيفة يف مـسائل األحكـام وبيـان عللهـا وكـالم املحـدثني عل -
 .م١٩٩٩ -هـ١٤٢٠- بريوت، الطبعة األوىل-زكريا بن غالم قادر الباكستاين، دار ابن حزم: تصنيف
عـيل رضـا : هـ، حتقيق ٣١٠،أليب جعفر حممد بن جرير الطربي ت) اجلزء املفقود (هتذيب اآلثار -

 .م١٩٩٥ -هـ ٤١٦ دمشق ، الطبعة األوىل، عام -بن عبد اهللا بن عيل رضا،  دار املأمون للرتاث 
جعفـر حممـد بـن جريـر بـن  يب، ألهتذيب اآلثار وتفصيل الثابت عن رسول اهللا مـن األخبـار -

 .م١٩٨٢جدة، عام  –مطبعة املدين حممود حممد شاكر، :  حتقيق ، هـ٣١٠ تيزيد الطربي
هـــ، مكتــب البحــوث ٦٧٦ ملحــي الــدين بــن رشف النــووي ت هتــذيب األســامء واللغــات، -

 .م١٩٩٦بريوت، عام -كروالدراسات، دار الف
 بريوت، عام -هـ، دار الفكر٨٥٢، ألمحد بن عيل بن حجر العسقالين ت هتذيب التهذيب -
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 . م١٩٨٤-هـ١٤٠٤
الــدكتور بـشار عــواد : هـــ، حتقيـق٧٤٢، ليوسـف بــن عبـد الــرمحن املـزي ت هتـذيب الكــامل -

 .م١٩٨٠-هـ١٤٠٠بريوت، عام -معروف، مؤسسة الرسالة
ّنصور حممد بن أمحد األزهري اهلروي ت أليب م، هتذيب اللغة - عبـد الـسالم :  هـ، حتقيق٣٧٠ّ

 .م١٩٦٤ -هـ ١٣٨٤ مرص اجلديدة، عام -هارون، الدار املرصية
ْ، أليب سـعيد خليـل بـن كيَكلـدي العالئـي ت جامع التحصيل يف أحكـام املراسـيل - هــ، ٧٦١َ
 .م١٩٨٦-ـه١٤٠٧الرياض، -محدي عبد املجيد السلفي، دار عامل الكتب: حتقيق

 أبو ظبـي، عـام -، لعبد اهللا حممد احلبيش، منشورات املجمع الثقايفجامع الرشوح واحلوايش -
 .م٢٠٠٤
أيب األشـبال : هــ، حتقيـق٤٦٣، أليب عمر يوسـف بـن عبـد الـرب ت جامع بيان العلم وفضله -

 .م١٩٩٧-هـ١٤١٨ الرياض، الطبعة الثالثة، عام -الزهريي، دار ابن اجلوزي
ْ، أليب جعفر حممد بن سـليامن األسـدي املصيـيص املعـروف بلـوين ْينَوُمن حديث لجزء فيه  - َ ُ ِ

الريـاض، -الريـاض، رشكـة الريـاض-غنيم بن عبـاس بـن غنـيم، مكتبـة الرشـد: هـ، حتقيق٢٤٥ت
 .م١٩٩٨-هـ١٤١٩الطبعة األوىل،عام 

ري بعلبكي، دار رمزي من: ، حتقيقهـ٣٢١د ت ْيَرُ ديب بكر حممد بن احلسن بن، ألمجهرة اللغة -
 .م١٩٨٨ عام  الطبعة األوىل، بريوت،-العلم للماليني

، حمي الدين عطية، وصالح الدين دليل مؤلفات احلديث الرشيف املطبوعة القديمة واحلديثة -
 .م١٩٩٧-هـ١٤١٨بريوت، الطبعة الثانية، عام -حفني، وحممد خري رمضان يوسف، دار ابن حزم

حممد شكور أمريـر : هـ، حتقيق٧٤٨ ملحمد بن أمحد الذهبي ت ،ُذكر من تكلم فيه وهو موثق -
 .هـ١٤٠٦الزرقاء، عام -املياديني، مكتبة املنار

أمحـد حممـد نـور سـيف، : هــ، حتقيـق٢٣٣ ت سؤاالت ابن اجلنيد أليب زكريا حييى بـن معـني -
 .م١٩٨٨ -هـ ١٤٠٨ املدينة املنورة، الطبعة األوىل، عام -مكتبة الدار 
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زيـاد : ، حتقيـق يف جرح الـرواة وتعـديلهمهـ٢٤١ ت  داود لإلمام أمحد بن حنبلسؤاالت أيب -
 .هـ١٤١٤ املدينة املنورة، عام -حممد منصور، مكتبة العلوم واحلكم

يف معرفـة هــ ٢٧٥ ت سؤاالت أيب عبيد اآلجري أبـا داود سـليامن بـن األشـعث السجـستاين -
ــقالرجــال وجــرحهم وتعــديلهم ــ: ، دراســة وحتقي ــد العل ــة دار عب ــستوي، مكتب ــد العظــيم الب يم عب

 .م١٩٩٧-هـ١٤١٨بريوت، الطبعة األوىل، عام -مكة املكرمة، مؤسسة الريان-االستقامة
 هـــ، حتقيــق ٣٨٥، أليب احلــسن عــيل بــن عمــر الــدارقطني ت ســؤاالت الربقــاين للــدارقطني -
 . هـ١٤٠٤  الباكستان،–عبد الرحيم حممد أمحد القشقري، دار كتب خانه مجييل : الدكتور
 هــ، ٣٨٥أليب احلسن عيل بن عمر الـدارقطني ت  ،سؤاالت احلاكم النيسابوري للدارقطني -

 .م١٩٨٤ -هـ١٤٠٤الرياض، عام -موفق عبد القادر، مكتبة املعارف: حتقيق الدكتور
 هــ، حتقيـق موفـق عبـد اهللا ٢٣٤ت سؤاالت حممد بـن عـثامن بـن أيب شـيبة لعـيل بـن املـديني  -

 . هـ١٤٠٤ الرياض، عام –كتبة املعارف عبدالقادر، م
، ملحمد نارص الدين األلبـاين، سلسلة األحاديث الضعيفة واملوضوعة وأثرها اليسء يف األمة -

 .م١٩٩٢-هـ١٤١٢ الرياض، الطبعة األوىل، عام -دار املعارف
 حكـمهــ، ٢٧٣، أليب عبد اهللا حممد بن يزيد القزويني الـشهري بـابن ماجـه ت سنن ابن ماجه -

مـشهور بـن حـسن آل سـلامن، : حممد نارص الدين األلباين، اعتنى به: عىل أحاديثه وآثاره وعلق عليه
 . الرياض،الطبعة األوىل-مكتبة املعارف للنرش والتوزيع

حكـم عـىل أحاديثـه هــ، ٢٧٥، أليب داود سليامن بـن األشـعث السجـستاين ت سنن أيب داود -
مشهور بن حسن آل سلامن، مكتبة املعارف : لباين، اعتنى بهحممد نارص الدين األ: وآثاره وعلق عليه
 . الرياض،الطبعة األوىل-للنرش والتوزيع

هـــ، حكـم عــىل ٢٧٩، أليب عيـسى حممــد بـن عيــسى بـن ســورة الرتمـذي ت رتمــذيسـنن ال -
مشهور بن حسن آل سلامن، مكتبـة : حممد نارص الدين األلباين، اعتنى به: أحاديثه وآثاره وعلق عليه

 . الرياض،الطبعة األوىل-ملعارف للنرش والتوزيعا
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-حسني سليم أسـد، دار املغنـي: هـ، حتقيق٢٨٠، لعثامن بن سعيد الدارمي ت سنن الدارمي -
 .م٢٠٠٠بريوت، الطبعة األوىل، عام –الرياض، دار ابن حزم 

حكـم عـىل هــ، ٣٠٣، أليب عبد الـرمحن أمحـد بـن شـعيب الـشهري بالنـسائي تسنن النسائي -
مشهور بن حسن آل سلامن، مكتبـة : حممد نارص الدين األلباين، اعتنى به: حاديثه وآثاره وعلق عليهأ

 . الرياض،الطبعة األوىل-املعارف للنرش والتوزيع
شعيب األرنؤوط، حممد نعيم : هـ، حتقيق٧٤٨، ملحمد بن أمحد الذهبي ت سري أعالم النبالء -

 .هـ١٤١٣العرقسويس، مؤسسة الرسالة، عام 
عبـد املجيـد :، ملحمـد بـن حممـد خملـوف، علـق عليـهشجرة النور الزكيـة يف طبقـات املالكيـة -

 .م٢٠٠٣بريوت، عام -خيايل، دار الكتب العلمية
ــار مــن ذهــب - ــبيل شــذرات الــذهب يف أخب ــابن العــامد احلن ، لعبــد احلــي بــن أمحــد الــشهري ب

 .هـ١٤٠٦دمشق، عام -ابن كثريحممود األرنؤوط، دار -عبد القادر األرنؤوط: هـ، حتقيق١٠٨٩ت
رشح أصول اعتقاد أهل السنة واجلامعة من الكتاب والسنة وإمجـاع الـصحابة والتـابعني مـن  -
:  هــ، حتقيـق الـدكتور٤١٨ّ، أليب القاسم هبة اهللا بن احلسن بن منصور الطربي الاللكائي ت بعدهم 

 .م٢٠٠٢-هـ١٤٢٢لسابعة  الرياض، الطبعة ا–أمحد بن سعد بن محدان الغامدي، دار طيبة 
 هــ، ٣٢٧، أليب بكـر حممـد بـن القاسـم األنبـاري ت رشح خطبة عائشة أم املـؤمنني يف أبيهـا -

 عـام ٣٧ّصالح الدين املنجـد، املنـشور يف جملـة جممـع اللغـة العربيـة يف دمـشق جملـد : حتقيق الدكتور
 .  ٤٢٧-٤١٤م ، من ص ١٩٦٢ -هـ١٣٨١
 -مهـام سـعيد، مكتبـة املنـار:  هــ ، حتقيـق٧٩٥نـبيل ت ، البن رجـب احلرشح علل الرتمذي -

 .هـ١٤٠٧األردن، الطبعة األوىل، عام 
الريـاض، الطبعـة -، للرشيف حاتم بن عارف العوين، دار ابن اجلـوزيرشح موقظة الذهبي -

 .هـ١٤٢٧األوىل، عام 
 تبة ابن ، أليب احلسن مصطفى بن إسامعيل، مكشفاء العليل بألفاظ وقواعد اجلرح والتعديل -
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 .م١٩٩١-هـ١٤١١القاهرة، الطبعة األوىل، عام -تيمية
هــ، ٣٥٤ُ ، ملحمد بن حبان بن أمحد بن حبان البـستي ت صحيح ابن حبان برتتيب ابن بلبان -
 .م١٩٩٣هـ، ١٤١٤الطبعة الثانية، عام   بريوت،-شعيب األرنؤوط، مؤسسة الرسالة: حتقيق

 .فتح الباري: ي، انظر، هو املطبعة مع فتح البارصحيح البخاري -
حممـد : هــ، بـإرشاف الـشيخ٢٦١، لإلمام مسلم بـن احلجـاج النيـسابوري ت صحيح مسلم -

 .م١٩٩١ -هـ١٤١٢القاهرة، الطبعة األوىل، عام -فؤاد عبدالباقي، دار احلديث
، أليب عبد الرمحن حممد الثـاين بـن ًضوابط اجلرح والتعديل عند احلافظ الذهبي مجعا ودراسة -
 .م٢٠٠٠-هـ١٤٢١ بريطانيا، الطبعة األوىل، –ن موسى، سلسلة إصدارات احلكمة عمر ب

–، للدكتور عبد العزيز بن حممد العبد اللطيف، اجلامعة اإلسـالمية ضوابط اجلرح والتعديل -

 .املدينة املنورة
 : هــ، حتقيـق الـدكتور٥٢٦ّ، للقايض أيب احلسني حممد بن أيب يعىل الفـراء ت طبقات احلنابلة -

 .م١٩٩٩-هـ١٤١٩ الرياض، الطبعة األوىل –عبد الرمحن بن سليامن العثيمني، مكتبة العبيكان 
الـدكتور :  حتقيـق-هــ٨٥١، أليب بكر بن أمحد الشهري بابن قايض شـهبة ت طبقات الشافعية -

 .هـ١٤٠٧بريوت، عام -احلافظ عبد العليم خان، عامل الكتب
هـ ، حتقيق جلنـة مـن العلـامء ٩٥٦عيل الداودي ت ، لشمس الدين حممد بن طبقات املفرسين -

 .بريوت، ال يوجد تاريخ نرش-بإرشاف النارش، دار الكتب العلمية
: ، أليب بكر حممد بن احلسني الزبيدي األندلـيس ت ؟؟؟، حتقيـقنيِّويَغُّويني واللْحَّطبقات الن -

 .م١٩٧٣ -هـ ١٣٩٢ القاهرة، الطبعة الثانية، -حممد أبو الفضل إبراهيم، دار املعارف
، لسليم عيد اهلاليل، دار ابـن ّعجالة الراغب املتمني يف ختريج عمل اليوم والليلة البن السني -

 .م٢٠٠١-هـ١٤٢٢حزم، الطبعة األوىل، 
صـبحي الـسامرائي، أبـو املعـاطي :  حتقيق،- رواية أيب طالب القايض–علل الرتمذي الكبري  -

 .هـ١٤٠٩بريوت، عام -لكتبالنوري، حممود حممد الصعيدي، عامل ا
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:  هــ، حتقيـق٢٣٤، أليب احلـسن عـيل بـن املـديني ت علل احلديث ومعرفة الرجال والتـاريخ -
ّمازن بن حممد الرسساوي، دار ابن اجلوزي ْ  .هـ١٤٢٦ّ الدمام، الطبعة األوىل ، -ِّ

، أليب الطيــب حممــد شــمس احلــق العظــيم آبــادي، خــرج عــون املعبــود رشح ســنن أيب داود -
 .هـ١٤٢٢القاهرة، الطبعة األوىل، -عصام الصبابطي، دار احلديث: حاديثهأ

ّ ، أليب إسحاق إبراهيم بـن إسـحاق بـن إبـراهيم احلـريب ت غريب احلديث - ْ   هــ، حتقيـق٢٨٥َ
جامعـة أم القـرى، مركـز البحـث العلمـي وإحيـاء : د، مكة املكرمةي سليامن بن إبراهيم العا:دراسةو
 .هـ١٤٠٥ عام عة األوىل، الطباث اإلسالمي،رتال

هــ، ٥٧٩، أليب الفرج عبد الرمحن بن حممد بن عيل الشهري بـابن اجلـوزي ت غريب احلديث -
  .م١٩٨٥بريوت، الطبعة األوىل، عام -عبد املعطي أمني قلعجي، دار الكتب العلمية: حتقيق

م إبـراهيم عبد الكـري: هـ، حتقيق٣٨٨، أليب سليامن محد بن حممد اخلطايب ت احلديثغريب  -
 الطبعـة اث اإلسـالمي،رتجامعة أم القرى، مركز البحث العلمي وإحياء الـ: مكة املكرمةالعزباوي، 

 .هـ١٤٠٢األوىل، عام 
، للحافظ أيب الفضل أمحد بن عـيل بـن حجـر العـسقالين فتح الباري برشح صحيح البخاري -

نظـر الفاريـايب، : ّرباك، اعتنـى هبـاعبد العزيز بن باز، و عبد الرمحن ال: هـ، وعليها تعليقات ٨٥٢ت 
 .م٢٠٠٥-هـ١٤٢٦الرياض، الطبعة األوىل، عام -دار طيبة
ــاري رشح صــحيح البخــاري - ــبيل ت فــتح الب : هـــ،حتقيق٧٩٥، أليب الفــرج ابــن رجــب احلن

-هــ١٤١٧ املدينـة املنـورة، الطبعـة األوىل، عـام -مكتبة الغرباء األثريـة: جمموعة من الباحثني، نرش
 .م١٩٩٦
هــ، ٩٠٢، لشمس الدين حممد بن عبد الرمحن الـسخاوي ت فتح املغيث رشح ألفية احلديث -
-حممـد بـن عبـد اهللا آل فهيـد، مكتبـة داراملنهـاج: الـدكتور عبـد الكـريم اخلـضري، والـدكتور: حتقيق

 .هـ١٤٢٦الرياض، الطبعة األوىل، عام 
 ، عبد احلي بن تفهرس الفهارس واألثبات ومعجم املعاجم واملشيخات واملسلسال - 
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ــق ــاين، حتقي ــدالكبري الكت ــاس،  دار الغــرب اإلســالمي: عب ــام -إحــسان عب ــريوت، ع ـــ١٤٠٢ب -ه
 . م١٩٨٢
فهرسة ابن خري اإلشبييل ما رواه عن شيوخه من الدواوين املصنفة يف رضوب العلـم وأنـواع  -
حممـد فـؤاد : هـ، وضع حواشـيه٥٧٥، أليب بكر حممد بن خري بن عمر بن خليفة األموي ت املعارف

 .م١٩٩٨-هـ١٤١٩بريوت، الطبعة األوىل، عام –منصور، دار الكتب العلمية 
عيل حممد بن عوض اهللا، عـادل : هـ، حتقيق٧٦٤، ملحمد بن شاكر الكتبي ت فوات الوفيات -

 .م٢٠٠٠بريوت، عام -أمحد عبد املوجود، دار الكتب العلمية
ــام - ــام يف إصــالح األن ــد األحك ــد  " أو  قواع ــربىالقواع ــن  "الك ــز ب ــد العزي ــدين عب ــز ال لع

نزيــه محــاد و عــثامن ضــمريية، الطبعــة األوىل، :  دمــشق، حتقيــق- هـــ، دار القلــم٦٦٠عبدالــسالم ت 
 .م٢٠٠٠-هـ١٤٢١
عبـد الفتـاح أبـو غـدة، دار :  ، لظفـر أمحـد العـثامين التهـانوي، حتقيـققواعد يف علوم احلديث -
 . م١٩٩٦-هـ١٤١٧ بريوت، الطبعة السادسة، –السالم 
: هــ، حتقيـق٣٠٣ أليب عبد الرمحن أمحد بن شعيب النـسائي، ت الضعفاء واملرتوكني، كتاب -

 .هـ١٣٩٦ حلب، عام –حممود إبراهيم زايد، دار الوعي 
محـدي عبـد : هــ، حتقيـق٣٥٤، ملحمـد بـن حبـان البـستي ت املجروحني من املحـدثني كتاب -

 .م٢٠٠٠ -هـ١٤٢٠ألوىل، عام الرياض، الطبعة ا-املجيد السلفي، دار الصميعي
، ملـصطفى بـن عبـد اهللا الرومـي احلنفـي الـشهري كشف الظنون عن أسـامي الكتـب والفنـون -

 .م١٩٩٢-هـ١٤١٣ عام  الطبعة األوىل،بحاجي خليفة، دار الكتب العلمية،
 .بريوت-، أليب الفضل حممد بن حممد بن فهد املكي، دار الكتب العلميةحلظ األحلاظ -
 .بريوت-هـ، دار صادر٧١١، ملحمد بن مكرم بن منظور األفريقي املرصي ت ربلسان الع -
هــ، اعتنـى بـه الـشيخ ٨٥٢، أليب الفضل أمحد بن عـيل بـن حجـر العـسقالين ت لسان امليزان -

هـ، واعتنى بإخراجها وطباعتها ابنه سلامن أبو غدة، مكتبة املطبوعات ١٤١٧عبد الفتاح أبو غدة ت 
 .م٢٠٠٢-هـ١٤٢٣ بريوت، الطبعة األوىل، - مع دار البشائر اإلسالميةاإلسالمية بالتعاون
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، للــدكتور حممــد بــن مطــر الزهــراين ت مــا لــه حكــم الرفــع مــن أقــوال الــصحابة وأفعــاهلم -
 . هـ١٤١٨هـ، دار اخلضريي للنرش والتوزيع، املدينة املنورة ، ١٤٢٧
، املنشور يف جملة جممع اللغة العربية يف ُّ، لسمري كجو جمد الدين ابن األثري ومنهجه يف التأليف -

 .٦٥٠-٦٢٠ ص ٦٥دمشق جملد 
، مقال ملحمود حممـد الطنـاحي، منـشور جمد الدين بن األثري وجهوده يف علم غريب احلديث -

ــريوت- دار الغــرب اإلســالمي" يف اللغــة واألدب دراســات وبحــوث"يف كتــاب  ــد األول ب ، املجل
  .٤٥٦ص -٣٩٣ص

 هـ، حتقيق حممد حميـى ٥١٨ الفضل أمحد بن حممد امليداين النيسابوري ت ، أليبجممع األمثال -
 . بريوت-الدين عبد احلميد، دار املعرفة

بـريوت، عـام -هـ، دار الريـان٩٠٧، لعيل بن أيب بكر اهليثمي ت جممع الزوائد ومنبع الفوائد -
 .هـ١٤٠٧
ود خـاطر، مكتبـة لبنـان حممـ: هــ، حتقيـق٧٢١ ملحمد بن أيب بكـر الـرازي ت خمتار الصحاح -
 .م١٩٩٥-هـ١٤١٥بريوت، عام -نارشون
حـسني سـليم : هــ، حتقيـق٣٠٧، ألمحد بن عيل بن املثنـى أيب يعـىل املوصـيل تمسند أيب يعىل -

 . م١٩٨٤-هـ١٤٠٤ دمشق، عام -أسد، دار املأمون للرتاث
مؤسـسة شعيب األرنـؤوط، وجمموعـة معـه، : هـ، حتقيق٢٤١ ت مسند اإلمام أمحد بن حنبل -
 .م٢٠٠١-هـ١٤٢١بريوت، الطبعة األوىل، عام -الرسالة
ــشافعي - ــام ال ــسند اإلم ــارصي اجلــاويل م ــد اهللا الن ــن عب ــري أيب ســعيد ســنجر ب ــب األم ، ترتي

ــق٧٤٥ت ـــ، حتقي ــاهر ياســني الفحــل، دار غــراس: ه ــدكتور م ــام -ال ــة األوىل، ع ــت، الطبع  الكوي
 .م٢٠٠٤-هـ١٤٢٥
حمفـوظ :  هــ، حتقيـق الـدكتور٣٣٥ُ بـن كليـب الـشايش ت  ، أليب سعيد اهليثممسند الشايش -

 .هـ١٤١٠الرمحن زين اهللا، مكتبة العلوم واحلكم،  املدينة املنورة، 
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محـدي عبـد : هــ، حتقيـق٤٥٤، أليب عبـد اهللا حممـد بـن سـالمة القـضاعي ت مسند الـشهاب -
 .م١٩٨٦-هـ١٤٠٧بريوت، الطبعة الثانية، عام -املجيد السلفي، مؤسسة الرسالة

حممـد بـن :  هـ، حتقيق الدكتور٢٠٤، أليب داود سليامن بن داود الطياليس ت مسند الطياليس -
 مـرص اجليـزة، -عبداملحسن الرتكي ، بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات اإلسالمية بـدار هجـر

 .م١٩٩٩ -هـ١٤٢٠الطبعة األوىل، 
فاليـشهمر، دار . م: قيـقهــ، حت٣٥٤، ملحمـد بـن حبـان البـستي ت مشاهري علـامء األمـصار -

 .م١٩٥٩بريوت، عام -الكتب العلمية
 –، لعبد اهللا بن حممـد احلبـيش، منـشورات املجمـع الثقـايف مصادر الفكر اإلسالمي يف اليمن -

 .م٢٠٠٤ - هـ١٤٢٥أبو ظبي، 
-مجـال أسـطريي، دار أضـواء الـسلف: ، للـدكتورمصطلحات اجلـرح والتعـديل املتعارضـة -

 .م٢٠٠٥-هـ١٤٢٥وىل، عام الرياض، الطبعة األ
 أليب عبـد اهللا يـاقوت بـن عبـد اهللا "إرشاد األريب إىل معرفـة األديـب" املسمىمعجم األدباء -

 .م١٩٩١ - هـ ١٤١١ بريوت، عام - هـ، دار الكتب العلمية٦٢٦الرومي احلموي ت 
الريــاض، الطبعــة األوىل، -، ملحمــد بــن طلعــت، مكتبــة أضــواء الــسلفمعجــم املختلطــني -
 .م٢٠٠٥-هـ١٤٢٥
 .بريوت- دار صادر-، ليوسف إلياس رسكيس الدمشقيمعجم املطبوعات العربية واملعربة -
ــف مــن املعــاجم العربيــة الرتاثيــة، ألمحــد معجــم املعــاجم - ــف ونــصف أل ــف بنحــو أل ، تعري

 .م١٩٩٣بريوت، الطبعة الثانية، عام -الرشقاوي إقبال، دار الغرب اإلسالمي
سـيد : هــ، حتقيـق٤٥٨أليب بكر أمحد بن احلسني بـن عـيل البيهقـي ت ، معرفة السنن واآلثار -

 .بريوت-كرسوي حسن، دار الكتب العلمية
، أليب عبـد اهللا حممـد بـن عبـد اهللا احلـاكم النيـسابوري معرفة علوم احلديث وكميـة أجناسـه  -

  أمحد بن :املؤمتن الساجي والتقي ابن الصالح، رشح وحتقيق: هـ، ومعها تعليقات احلافظني٤٠٥ت
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 .م٢٠٠٣-هـ١٤٢٤ الطبعة األوىل، عام -فارس السلوم، دار ابن حزم
هــ، حتقيـق ٣٩٥، تّ الرازيّزوينيَاء القَّ، أليب احلسني أمحد بن فارس بن زكري مقاييس اللغة -

 .م١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩ بريوت، -دار الفكر، عبد السالم حممد هارون: 
، أليب عمـــرو عـــثامن بـــن عبـــد الـــرمحن "علـــوم احلــديث"َّ املـــسمى مقدمــة ابـــن الـــصالح -

ّالشهرزوري، ت  ِْ ُ َ  -هــ ١٣٩٧ بـريوت، عـام -نور الـدين عـرت، دار الفكـر املعـارص:  هـ، حتقيق٦٤٣َّ
 .م١٩٧٧
 .م١٩٨٤ بريوت، عام –، لعبد الرمحن بن حممد بن خلدون ، دار القلم مقدمة ابن خلدون -
 أبـا عبـد اهللا أمحـد بـن حممـد بـن حنبـلمن سؤاالت أيب بكر أمحد بـن حممـد بـن هـانئ األثـرم  -

ــق٢٤١ت ــريوت، الطبعــة األوىل، عــام -عــامر حــسن صــربي، دار البــشائر اإلســالمية: هـــ، حتقي  ب
 .م٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٥
أمحـد :  حتقيـق الـدكتور،- روايـة ابـن طهـامن –من كالم أيب زكريا حييى بن معني يف الرجـال  -

 . هـ١٤٠٠م  دمشق، عا–حممد نور سيف، دار املأمون للرتاث 
-ّ، للـدكتور بـشري عـيل عمـر، وقـف الـسالم اخلـرييمنهج اإلمام أمحد يف إعالل األحاديـث -

 .م٢٠٠٥-هـ١٤٢٥الرياض، الطبعة األوىل، 
 ّ، أليب الربكات كامل الدين عبد الرمحن بن حممـد بـن األنبـارياء يف طبقات األدباءَّنزهة األلب -

ــق الــدكتور٥٧٧ت   األردن الزرقــاء، الطبعــة الثالثــة، -ائي، مكتبــة املنــارإبــراهيم الــسامر: هـــ، حتقي
 .م١٩٨٥-هـ١٤٠٥
عبـدالعزيز :  هـ، حتقيق٨٥٢، ألمحد بن عيل بن حجر العسقالين ت نزهة األلباب يف األلقاب -

 .م١٩٨٩-هـ١٤٠٩الرياض، عام -السديري، مكتبة الرشد
ــة النظــر  - ــة الفكــريف توضــيحنزه ــن  نخب ــيل ب ــن ع ــضل أمحــد ب ــسقالين ، أليب الف حجــر الع

   .هـ١٤١٣دمشق، الطبعة األوىل، عام -نور الدين عرت، دار الصباح:  حتقيقهـ،٨٥٢ت
 هـ، حتقيق ١٠٤١ّ، ألمحد بن املقري التلمساين ت نفح الطيب يف غصن األندلس الرطيب -
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 . هـ١٤٠٨ بريوت، سنة –إحسان عباس، دار صادر : الدكتور
ْنفي النقاد سامع الرواة من الشيوخ - ّقـرة :  املنـشور يف كتـاب–ّ محـاد  بـن حـسنيللدكتور نافذ، َ

 -هــ ١٤٢٦ الرياض، الطبعة األوىل، –، مكتبة الرشد -اجلزء األولالعيون بتوثيق األسانيد واملتون 
 . م ٢٠٠٥
، - املطبـوع مـع فـتح البـاري بـرشح صـحيح البخـاري-هدي الـساري مقدمـة فـتح البـاري -

عبـد العزيـز بـن : هـ، وعليها تعليقات ٨٥٢ن حجر العسقالين ت للحافظ أيب الفضل أمحد بن عيل ب
ــى هبــا ــرباك، اعتن الريــاض، الطبعــة األوىل، عــام -نظــر الفاريــايب، دار طيبــة: ّبــاز، و عبــد الــرمحن ال

 .م٢٠٠٥-هـ١٤٢٦
إحـسان : هــ، حتقيـق٦٨١ّ، ألمحد بن حممد بن خلكـان ت وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان -

 .لبنان-افةعباس، دار الثق
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احلمـد هللا رب العـاملني، والـصالة والـسالم عـىل ســيد األنبيـاء واملرسـلني، وعـىل آلـه وصــحبه 

 .أمجعني، وبعد
 أحاديـث كتـاب النهايـة يف غريـب احلـديث واألثـر البـن األثـري ختـريج ":بحـث بعنـوان فهذا 
وقــد قمــت يف هــذا البحــث بدراســة األحاديـث الــواردة يف هــذا الكتــاب مــن بدايــة بــاب  "ودراسـة

 : وقسمته إىل قسمني"اهلمزة مع الشني" حتى هناية باب "اهلمزة مع الباء"
 :ًدا وفصلنيأما القسم النظري فقد ذكرت فيه متهي

املبحـث ًوفيـه تعريـف الغريـب لغـة واصـطالحا، و : املبحـث األول: ففيه مبحثانالتمهيد،  أما
 .وفيه نشأة التأليف يف غريب احلديث وتطوره واملؤلفات فيه: الثاين

والذي يـتكلم عـن ترمجـة ابـن األثـري، ففيـه مباحـث تكلمـت عـن عـرصه : وأما الفصل األول
 . وتالميذه ومؤلفاته وعن مرضه ووفاتهومولده ونشأته وعن شيوخه

والذي يتكلم عن  التعريف بكتاب النهاية يف غريب احلديث، ففيه مباحث : وأما الفصل الثاين
تكلمت عـن التعريـف بالكتـاب، وتـأريخ تأليفـه، وسـبب التـأليف، ومـصادر املـصنف يف الكتـاب، 

منهج ابـن األثـري يف كتابـه النهايـة يف وخمطوطات الكتاب وطبعاته، واهتامم العلامء يف الكتاب، وعن 
 .غريب احلديث

، ففيه أربعة فصول، وهي عبارة عن ختريج ودراسة األحاديث الـواردة يف وأما القسم التطبيقي
اهلمـزة مـع " حتى هنايـة بـاب "اهلمزة مع الباء"كتاب النهاية يف غريب احلديث واألثر من بداية باب 

 ."الشني
أهم النتـائج التـي توصـل إليهـا الباحـث مـن خـالل الدراسـة، وكـذلك  ا، وفيهاخلامتة: ًوأخريا
 .التوصيات

 .وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني
   
  



 

 - ٦١٣ -

SUMMARIZE 
 

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 research is " Hadiths of Al Nihaya Book, in 
strange hadith and Al Athar to Ibn Al Atheer" In this research, I 
studied the Hadiths in this book from "Al Hamza to Al Baa" till the 
end of " Al Hamza to Al Sheen", I divided it into two sections: 

 
 ( A ) The teortical section: 

:Preface ) (  

. The first section: The defintonof strang Hadith. 

. The second section: The beginning and the development of 
the strange Hadith. 

:The Chapters ) (  
- The First Chapter: 
      Biography of Ibn Al Atheer, His era, birth, students, books, 
illness and death. 
- The second chapter: 
      A definition of Al Nihaya Book in strange Hadith, I taiked 
about the book, the date of publishing, the reason of publishing, the 
resources, the copyrights and the techngne of Ibn Al Atheer in his 
book " Al Nihaya in the strange Hadith". 

 
( B )  The applied practical section: 
It has four chapters, thay are astudy about the Hadiths in Al 
Nihaya Book in the strange Hadith and Al Athar from "Bab Al 
Hamza" till "Bab Al Hamza with Al sheer". 

 
Findily, conclsion: 
The results and the recommendations which the writer had 
achieved from this study and research. 

And thank God the lord of the worlds. 
 


