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 اإِلْىَداء

 
ْىػػػٍفنبباػػػبنجػػػ  بن ػػػدنكاػػػكدمن ،ػػػدنإرادةنا نكػػػزنكاػػػؿ نكأاػػػبراندر ػػػدنكبباػػػبنالجػػػرن ػػػدن إلػػػَن

ناابحدنإلَنركحنكالٌدمنأ دنكأْدنالح ي يف.
ْىٍفنآثركادنكلَنأافجوـنإخكتدنكأخكاتد. نإلَن

ي تػػدن ػػديرتدنكْز ْىػػٍفنتْاػػكانالخيػػرنلػػدنكتػػذك تنْ،وػػـنأاْػػؿناللحظػػبتنمػػدي بتدنْك إلػػَن
نالْ،لْبت.

ْىٍفنبباكانشْككبننتضدءنطريؽنال،لـنكالودايةنأجبتذتد. نإلَن
ْىٍفنتب تنكيابهنلرؤيبنالاابف. نإلَنبؿن

ْىٍفنكبشنكلَنأْؿنالاابةنْفنالابر. نإلَنبؿن
ْىٍفنجورنالليبلدنراايبنن ببيبننْفنخشيةنا . نإلَنبؿن

نإلَنبؿنالْابهديفنالذيفنيدا ،كفنكفنهذانالكطفنالغبلد.
ن

ن
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 والَتْقِديرُ الُشْكُر 
[َوإِْذ تَأَذََّن َزبُُّكْم لَئِن َشَكْستُْم ألَِشيَدنَُّكْم َولَئِن َكفَْستُْم إِنَّ َعَرابِي لََشِديد  ]ااط  نبنْفن كؿنا نت،بلَ:

نن(ُ)
ننكلْبنبػبفنالٌشػبرنح  ػبنُن يػٌدنْػفنأدادػن نكدياػبننُن يػٌدنْػفن ضػبدن نكك ػبءننْاػدنصهػؿنالفضػؿنكأمػحب ن ن ػ ادنأتكاػ

 نكالػػذمنتفضػػؿن بلْكا  ػػةن-حفظػػننا نن–نمحمددد راددوان شعددو شدد ع ن بلشػػبرنالازيػػؿنللْشػػرؼنالفبضػػؿنالػػدبتكر/ن
ن كلػػَنارشػػراؼنكلػػَنإكػػدادنهػػذهناصطركحػػة نكالػػذمنكبيشػػادناْيػػونْراحلوػػبنخطػػكةننخطػػكةن نيكٌاػػنينكييجػػٌددي نيامػػ ي
كييرشدي نكتاٌشـنت،بنال حثنْ،د نك ذؿنْفنك تننالافيس نكأكطبادنْػفناوػدهنككلْػننْػبنُنيابزيػننكليػننإُنر  ػنن

نكادنخيرنالازاء نكأك َنلننال،طبء نكح ؽنلننالرابء.نناٌؿنكك  ن ازاهنا ن
ن ن بلػدكبء شبرننأغفؿنكفُك نمدي تدن كزيةنال راكمنالتدنك فتن ابا دنك دْتنلدنالدكـنالْ،اكمنكلـنت خؿنكلدَّ

نبْبنأت دـن بلشبرنلل،بْليفن دنْبت ةنالابْ،ةنارج ْية.
ُننل نيزاؿنالشبرنْكمك نالبريْيف:ننألجتبذيفُك

 حفظو اهلل. ط لب حّم د شعو ش ر  الدكتور/ فايمة 
 حفظو اهلل.  وليد شحمد عوياة    وفايمة الدكتور/

   حيثنتبٌرْبن ْاب شةنهذهنالرجبلة نكتبٌلفبنالت،بنكالامبن  راءتوب نازاهْبنا نكادنخيرنالازاء.ن
الػذيفنيكامػلكفني بنن دنافكجاب نكنأجبتذةنبليةنأمكؿنالديفناص بضؿنالذيفنتربكانأثراننطنبْبنأخصن بلشبرنكالت دير

ن.ن-أداْننا نكحفظننْفنبؿنْبركهن–اوبرهـ نكيجوركفنليلوـنْفنأاؿنإك ءنْابرةنهذانالطٍكدنالشبْخن
نيفكتادنأفنأجاؿنرجبلةنشبرنكاْتابف صخػكتدنكأخػكاتدناصح ػبءنالػذيفنشػا،كادنكجػبكدكادنحتػَنأتْْػتنهػذاننُك

ااػػبحنهػػذانال،ْػػؿ نكأجػػعؿنا نال،لػػدنال،ظػػيـنأفنياػػزؿنلوػػـناْي،ػػبننجػػبهـن ػػدنإك ػػؼن اػػبا دنكنلبػػؿنْػػفنكن نال حػػث
ن.كلدنذلؾنكال بدرنكلينالْثك ةنكال،طبءنإانن

                                                 

ن(.ٕـن)جكرةنإ راهين(ننُ)
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نة العحثمقدمددددد
إفنالحْدن  ناحْدهنكاجت،يان نكاجتغفره نكا،كذن ب نْفنشركرنأافجابنكجيدبتنأكْبلاب نْفنيودهنا ن  ن
ػفنيضػلؿن ػ نهػبدمنلػن نكأشػودنأفنُنإلػننإُنا نكحػدهنُنشػريؾنلػننكأشػودنأفنْحْػداننك ػدهنكرجػكلنن ْضؿنلن نْك

نأدلناصْباةنك لغنالرجبلةنكابهدن دنا نحؽناوبده.
 شم  ع د:
ن بلػد بعنكاوػبنكبشػؼنمػحيحوبنْػفنننننن ْْبنُنشؾن يننأفناُهتْبـن بلجاةنالا كيةناب ونْفنبكاوبنأشرؼنال،لـك

نالحػديث ن، جػ يْوبنكااػبنكلػَنال،لْػبء لػذان ػذؿنال،لْػبءناوػدانب يػران ػدنالػد بعنكاوػبنْػفنخػ ؿنالتػعليؼن ػدنكلػـك
ػرادنكالارحنكالت،ديؿ نكغريػبنالحػديثنل يػبفنْ مػدن ءننالا ػدنمػلَْك ا نككليػننكجػلـنْاوػب ن بػبفنْػفنضػْفنهػُؤ

اصثيرنالازرمنػنرحْننا نػنحيثنألؼنبتببنالاوبيةننأ كنالج،بداتنالْ برؾن فنْحْدن فنال،لْبءنارْبـنْادنالديف
ن دنغريبنالحديثنكاصثر.ن

ػػنن ػػدنالابْ،ػػةنارجػػ ْية نغػػزة ن لجػػطيف نك تكايػػنلػػذان  ػػدن ْػػفنأجػػبتذةنناتفػػؽنطػػ بن جػػـنالحػػديثنالشػػريؼنككلْك
ال جػػـناص بضػػؿ نكلػػَندراجػػةناصحبديػػثنالْر ككػػة نالتػػدنكردتن ػػدنهػػذانالبتػػببنكالحبػػـنكلػػَنأجػػبايدهب نليػػتـن يػػبفن

نمحيحوبنْفنج يْوب نتحتنكاكاف:
 " شح ديث كت ب الني ية في غريب الحديث واألثر العن األثير تخريج ودراسة "

الكاردةن ػدنهػذانالبتػببنْػفن دايػةن ػببن البػبؼنْػونالػزام نإلػَنك دن بْتنال بحثةن دنهذانال حثن دراجةناصحبديثن
حْكدنْحْدنالطابحد ناوبيةن ببن ال ـنْونالايـ  نْ،تْدةنكلَنالط ،ةنالتدن بـن تح ي وبن طبهرنأحْدنالزاكم نْك

نـ.ُٕٗٗ-هػننُّٗٗ يركت نطنن–الْبت ةنال،لْيةن
نشىمية المواوع وعواعث اختي ره:** 
نالاوبيةنُ فناصثيرن دن يبفنألفبظنالحديثنالا كم.نالْبباةنال،لْيةنلبتبب (ُ
 احتكاءنهذانالبتببنكلَنال،ديدنْفناصحبديثنكالتدن حباةنإلَندراجةنكتْحيص. (ِ
 بكانني دـنخدْةنلطل ةنال،لـنكبْةنكلبتبنغريبنالحديثن شبؿنخبص. (ّ
 ننبكفنهذانالبتببنلـنيخدـنْفن  ؿنخدْةنحديثيةنْكج،ةن  دنبباتنهابؾندراجبتنبرجبلة (ْ

 الاوبيةن دنغريبنالحديثنكاصثر  نتح يؽنخليؿنْعْكفنشيحب نكأخرلن ػدنالجػكدافن ،اػكافن نتخػريانأحبديػثن
ناصحبديثن طري ةنكلْيةنحديثية. نبتببنلجبفنال،ربنُ فنْاظكر نكلباوْبنلـنتتابُك

 شىداف العحث:** 
نكغبيبتنْاوب:نإفنلوذهنالدراجةنأهدا بنن

كػػزنكاػػؿن ػػدنالػػدايبنكاكخػػرةنكذلػػؾنْػػفنخػػ ؿنخدْػػةنالْمػػدرنالثػػبادنْػػفننا تغػػبءناصاػػرنكالثػػكابنْػػفنا  (ٔ
 ْمبدرنالتشريونارج ْد نالجاةنالا كية .

تخػػريانأحبديػػثنبتػػببنالاوبيػػةن ػػدنغريػػبنالحػػديثنكاصثػػرنُ ػػفناصثيػػرنْػػفنبتػػبنالجػػاةنكدراجػػةنأجػػبايدهب ن (ٕ
،ر ةنمحيحوبنْفنج يْوب.  ْك

 الحديثنالشريؼ. يبفنْبباةنبتببنا فناصثيرن يفنبتبن (ٖ
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 ت ديـنْبدةنكلْيةنْح  ةنْاْككةن دنْراونكاحد نليجوؿنكلػَنال ػبحثيفنالراػكعنإثراءنالْبت ةنارج ْيةن (ٗ
 إليوبنكاُجتشوبدن وب.

 ارجوبـن دنإخراجنالْكجككبتنالحديثيةنكخدْةنالجاةنالا كيةنالْشر ة. (٘
 :وطعي ة عمل الع حثة فيو منيج العحث** 

 الترتيب والترقيم:شوال: المنيج في 
 ترتيبناصحبديثنكلَنحجبنكركدهبن دنبتببنا فناصثير.ن (ٔ
 تر يـناصحبديثنتر يْبنتجلجليب.ن (ٕ
 بتب ةناصنا فناصثيرنالذمنيحتكمنكلَنالحديثنالْر كعنببْ ن دن دايةنال،ْؿ ن حيثنت دـنركايةنالمػحيحيفنثػـن (ٖ

فنثـن ب دنالْمبدرنحجبناص دـنك بة نثـ التخػريانكدراجػةنالجػادنكالحبػـنكليػن نك بْػتنال بحثػةننالجافناصر ،ة نْك
 بختمػبرنالحػػديثنالطكيػػؿنجػػكاءنْػػفنأكلػػننأكنكجػػطننأكنآخػػرهنْػونذبػػرنْكضػػونالشػػبهدنالػػذمنأرادهنا ػػفناصثيػػر نأْػػبن

 حبشيةنالرجبلىةنجتبكفنلل،زكنكلتفجيرناصلفبظنالغري ة.
ذمنأكنالاجبددنأكنا  (ٗ فنْباةن  فنال بحثةن دْتنن دنالتخريا نثػـنذبػرتنإذانببفنالحديثن دنجافنأ دنداكدنأكنالتْر

 الْمبدرنْرت ةنحجبنالك يبت.
زاننهبذانن (٘ اْبنتا،ؿنلننْر  للدُلةنكلَنتبراره.ن)*(إذانتبررنالحديثن  فنال بحثةنلفنتا،ؿنلننر ْبننْجت  نكا 

 ث ني : المنيج في تخريج األح ديث:
 بحثةن تخرياننْاوْػب نأْػبنإفنبػبفن ػدنغيرهْػبن تكجػ،تنإذانببفنالحديثن دنالمحيحيف نأكن دنأحدهْبنابتفتنال (ٔ

  دنتخرياننْفنبتبنالجاة.
 إذانببفنالحديثنْبرراننابتفتنال بحثةن تخريانن دنأكؿنْببفنيردن ين نْونال،زكنلْببفنتخريانن يْبن ،د.ن (ٕ
 .أْبناصحبديثنالتدنلـنت،ثرنال بحثةنكلَنتخريانلوب نابتفتن بل كؿن نلـنأكثرنكلَنتخريانلن  (ٖ

 ث لث : المنيج في الترجمة لمرواة والحكم عمييم:
 ػدنْػتفنالرجػبؿن بلتراْةنللمحب ةنالْغْكريفنتراْةنْختمػرةننلاج ةنللمحب ةن بلوـنكدكؿ نلذلؾنابتفتنال بحثة ب (ُ

نكذلؾنْفنخ ؿنبتبنالمحب ةنالخبمةن وـ.
ن كبايتػػنن كل  ػػنن كاجػػ نن اجػػـنالػػراكمْػػفنخػػ ؿنذبػػرن ػػدنالْػػتفن بلتراْػػةنلوػػـنن بْػػتنال بحثػػة بلاجػػ ةنلتػػرااـنالػػركاة:ن (ِ

  نكط  تننإفنلـنيكادنلننتبريخنك بة.كجاةنك بتن
إفنبػػبفنأْػػبن ن ػػ فنال بحثػػةنلػػفنتتػػراـنلػػننإُن ػػذبرنخ مػػةنال ػػكؿن يػػننْتف ػػبننكلػػَنتكثي ػػننأكنتضػػ،يفننالػػراكمنبػػبفإذان (ٖ

 .أكنت،دي نننارحبننن يننتكج،تنك ياتنخ مةنال كؿن يننفبننلىنتىنخٍنْين
فنببفنْفنالث بتنْثؿ:ناررجبؿنكالتدليسنكاُخت ط. بْتن (ٗ  نال بحثةن دراجةنْشببؿنالراكمنككللننكا 
لْكضػػونتراْتػػننْػػونارشػػبرةننضػػونييػػذبرن يػػن نك ػػدنحبلػػةنتبػػرارهنأحبلػػت بلتراْػػةنللػػراكمن ػػدنأكؿنْكننابتفػػتنال بحثػػة (ٓ

 لخ مةنال كؿن ين.
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 راع  : المنيج في الحكم عمى األس نيد:

كلَنإجابده نكلبفنإذانببفن دنارجابدنْشبلةننال بحثةنحبـ لـنتإفنببفنالحديثن دنالمحيحيفنأكنأحدهْبن (ٔ
 إليوبنْونذبرنْجكغنإخراجنمبح دنالمحيحيفنأكنأحدهْبنلوب.نأشبرت

فنثـندراجتن نكان بْتنال بحثة (ٕ لحبـنكلين ن  فنببفنمحيحبننابتفتن بكتْبدنإجابدنأ ربناصلفبظنللحديث نْك
نلنن دنييث تنمحةنالحديثننجتننكحدهنأْبنإفنببفنض،يفبنن  بْتنال بحثة درا ُني  َنشو  بل حثنكفناب رو حجاننكا 

 كلَنض،فن.
ْوناُجتدابسن حبـن نإجابدناصحبديثنكلَنحجبنأمكؿنكلـنالارحنكالت،ديؿ بلحبـنكلَن بْتنال بحثةن (ٖ

 .ال،لْبءنال دْبءنكالْحدثيف نكر ْبنخبلفتوـنأحيباب
 المنيج في التوثيق:خ مس : 

نْفنبتببنا نت،بلَن دنالحبشيةنالجفلية ن (ٔ نلْكض،وب  بلاج ةنلتكثيؽناكيبتنالبريْةن بْتنال بحثةن ،زكهب
 كذلؾن ذبرناجـنالجكرةنكر ـناكية.

بتنكنبت تكثيؽنالْ،لْكنابتفتنال بحثةن (ٕ نالْ،لْك فنالبتببن ذبرناجْننكاجـنالْؤلؼن  طن دنالحبشية نأْب
نالبتببنكال ببنكالازءن دن ورسنالْمبدرنكالْرااونرتوب ذبالتفميليةن نلتكثيؽناصحبديثنذبرتناجـ نك بلاج ة  

 .كالمفحةنكر ـنالحديث
 س دس : المنيج في األم كن والعمدان:

 ْفنخ ؿنبتبنال لداف.نكالت،ريؼن بل لدافنْبنأْبفنذلؾن بْتنال بحثةن  يبفناصْببفن*

 : المنيج في عي ن غريب الحديث:س ع  

  بْتنال بحثةن تفجيرناصلفبظنالغري ةنْفنبتبنغريبنالحديث نأكنْفنبتبنالشركح نأكنْفنْ،باـناللغة.ن*

 الدراس ت الس عقة: **

ال حثنكاُط عننك فتنال بحثةنكلَن ،ضنالدراجبتنحكؿنبتببنالاوبيةن دنغريبنالحديثنكاصثر نكالتدنن ،د
نتابكلتنالبتببنْفنالابحيةناللغكيةنكال  غيةنكهدنببكتد:ن

الظكاهرناللوايةن دنبتببنالاوبيةن دنغريبنالحديثنكاصثرنُ فناصثيرنالْل بن ْادنالديف نلل بحث:ن تحدن (ُ
نف.ْحْدنشبهي

ندراجةن دن ايةن (ِ نالحديثن دنبتببنالاوبيةن دنغريبنالحديثنكاصثرنُ فناصثير: الْ،يبرنالمكتدنلغرا ة
 البلْةنال،ر ية نلل بحث:نكْرنالْجي،ديف.

 الاوبيةن دنغريبنالحديثنكاصثرنُ فناصثير:ندراجةنليغكية نلل بحث:نْحْدنتك يؽ. (ّ

 الحديثنكاصثرنُ فناصثير نلل بحث:نم حنببظـنداكد.الظكاهرناللغكيةن دنبتببنالاوبيةن دنغريبن (ْ
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الْجبدؿنالاحكيةنكالتمريفيةن دنبتببنالاوبيةن دنغريبنالحديثنكاصثرنُ فناصثير:ناْ،بننكدراجة نلل بحث:ن (ٓ
 ك دنا ناصامبرم.

اوانن دنبتببنالاوبيةن دنغريبنالحديثنكاصثر نلل بحثةنأْيْةن درنالدي (ٔ  ف.ا فناصثيرنالْحدثنْك

 التعكيؿن دنغريبنالحديثنْفنخ ؿنبتببنالاوبيةنُ فناصثير:نكرضنكا د نلل بحث:نكلدنالجحي باد. (ٕ

نبْبنكأفنهابؾندراجتيفنتابكلتبنهذانالبتببنْفنالابحيةنالحديثيةنكهْبنببكتد:
لاوبيةنالاوبيةن دنغريبنالحديثنكاصثر نتح يؽنخليؿنْعْكفنشيحب نك دناشتْؿنكلَنتخريانأحبديثناناألولى:

ن شبؿنْ تضب نكليسن طري ةنكلْيةنحديثية.

نكلَننالث نية: نكت جيْن نالجكداف  ن د بف ندْر نأـ نابْ،ة ن د نْاظكر  نال،ربنُ ف نأحبديثنبتببنلجبف تخريا
 ْاْككةنْفنالط ب نكبثيرنْفنأحبديثنالاوبيةنكردتنكادنا فنْاظكر.

ن نهذا نْكضكع نتختلؼنكف نأاوب نيت يف نالجب  ة نالدراجبت نْاْكع ف نتخريانْك نال حث نهذا نتابكؿ نحيث ال حث 
أحبديثنبتببنالاوبيةنُ فناصثيرن طري ةنكلْيةنحديثية نْوندراجةنأجبايدهب نكالحبـنكليوب نكهذانْبنلـنيتك رن دن

نتلؾنالدراجبت.

ن تافيذهنط بنالْباجتيرن دن جـنالحديثن  برضب ةنإلَنأفنالابْ،ةنارج ْيةن غزةن بْتن  كدادنْشركعني ـك
نأياويتنالشرن نني كـنكلَندراجةناصحبديثنالْر ككةن دنبتببنالاوبيةنُ فناصثيرندراجةننحديثية نك د يؼنككلْك

ندراجةنكدةنأازاءنْاوبنْثؿ:
 ػػًديثنكاصىثىػػرنُ ػػفناصىًثيػػر ن نحتػػَناوبيػػةنْػػونال ػػبءنالوْػػزةنْػػفن دايػػةن ػػببن نأحبديػػثنبتػػببنالايوىبيىػػةن ػػدنغىريػػبنالحى

نكدراجة نلْحْدنب ب.تخرنن لوْزةنْونالشيفا ن بب  ياه
 ًديثنكاصىثىرنُ فناصىًثير ن ببن نحتَناوبيةنالحبءنْونالثبءنْفن دايةن ببن نأحبديثنبتببنالايوىبيىةن دنغىريبنالحى

نكدراجة نلْحْدنال دكة.ن الراءنْونال بؼ   تخرياه
 ًديثنكاصىثىرنُ فناصىًثير ن ببن نحتَناوبيةنالراءنْونال بؼن ببن ْفن دايةننأحبديثنبتببنالايوىبيىةن دنغىريبنالحى

نتخرياهنكدراجة نل، دنالْ،طدناصخرس.ن الزامنْونالحبء 
 الاوبيػػةن ػػدنغريػػبنالحػػديثنكاصثػػر نْػػفن ػػببن الخػػبءنْػػونال ػػبؼ نحتػػَناوبيػػةن ػػببن نالػػداؿنْػػونالثػػبء :نتخػػريان

 كدراجة نلل بحث:نْحْدنالد كر.
 ْػػونالػػداؿ نحتػػَناوبيػػةن ػػببن نالجػػيفنْػػونالْػػيـ :نتخػػرياننالاوبيػػةن ػػدنغريػػبنالحػػديثنكاصثػػر نْػػفن ػػببن الجػػيف

 كدراجة نلل بحث:نْحْدنالكالد.
 الاوبيػػةن ػػدنغريػػبنالحػػديثنكاصثػػر نْػػفن ػػببن ال،ػػيفنْػػونالجػػيف نحتػػَناوبيػػةن ػػببن نال،ػػيفنْػػونالبػػبؼ :نتخػػريان

 كدراجة نلل بحث:نْحْدنالشرا د.
ن
ن
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 ** خطة العحث: 
نكث ثةن مكؿ نكخبتْةنك وبرس.نْ دْة نكتْويد ينقسم العحث إلى       

 المقدمة:
ػػػاوانال حػػػثنالْكضػػػكعأهْيػػػةننكتشػػػتْؿنكلػػػَ  نكط ي،ػػػةنكْػػػؿنال بحثػػػةن يػػػننك كاكػػػثناختيػػػبره نكأهػػػداؼنال حػػػث نْك

نكالدراجبتنالجب  ة نكخطةنال حث.
 التمييد:

نكيشتْؿنكلَنْ حثيف:
 ك يننث ثةنْطبلب:، المعحث األول: اعن األثير حي تو، ومؤلف تو، ووف تو

ي ده نككلْننك ضلن..ن نالْطلبناصكؿ:ناجْن نكاج ن نْك
نالْطلبنالثباد:نْؤلفبتننال،لْية.

نالْطلبنالثبلث:نك بتن.
 ك يننث ثةنْطبلب:ن، المعحث الث ني: كت ب الني ية في غريب الحديث واألثر

نالْطلبناصكؿ:نج بنتعليفننلبتببنالاوبية.
نية.الْطلبنالثباد:نْمبدرهن دنتعليؼنبتببنالاوب

نالْطلبنالثبلث:نْاوانا فناصثيرن دنبتببنالاوبية.
ننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننك يػػػػنن، لفدددد ء"الكدددد ف مدددد  ا" حتددددى ني يددددة "الكدددد ف مدددد  الددددزاياألح ديددددث الددددواردة مددددن عدددد ب " :الفصددددل األول

نْ بحث:نجتة
نالببؼنْونالزام.نالْ حثناصكؿ:

نالْ حثنالثباد:نالببؼنْونالجيف.

نالْ حثنالثبلث:نالببؼنْونالشيف.
نالْ حثنالرا و:نالببؼنْونالظبء.

نالْ حثنالخبْس:نالببؼنْونال،يف.
نالْ حثنالجبدس:نالببؼنْونالفبء.

نك يننجتةنْ بحث:نن"،لي ءالك ف م  االالم" حتى ني ية "الك ف م  ث ني: األح ديث الواردة من ع ب "الفصل ال
نالْ حثناصكؿ:نالببؼنْونال ـ.
نالْ حثنالثباد:نالببؼنْونالْيـ.
نالْ حثنالثبلث:نالببؼنْونالاكف.
نالْ حثنالرا و:نالببؼنْونالكاك.

نالْ حثنالخبْس:نالببؼنْونالوبء.
نالْ حثنالجبدس:نالببؼنْوناليبء.
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نك يننخْجةنْ بحث:نالالم م  الجيم"،ني ية "" حتى األح ديث الواردة من ع ب "الالم م  اليمزة: الث لث الفصل
نالْ حثناصكؿ:نال ـنْونالوْزة.
نالْ حثنالثباد:نال ـنْونال بء.
نالْ حثنالثبلث:نال ـنْونالتبء.
نالْ حثنالرا و:نال ـنْونالثبء.

نالْ حثنالخبْس:نال ـنْونالايـ.
 الخ تمة:** 

نك يوبنأهـنالاتبدانكالتكميبتنالتدنتكملتنإليوبنال بحثةنْفنخ ؿنال حث.
 : مةالفي رس ال ** 

ن ورسناكيبتنالبريْة. (ُ
  ورسناصحبديثنالشريفة. (ِ
 الْتراـنلوـ.نالركاة ورسن (ّ
  ورسناصْببفنكال لداف. (ْ
  ورسنالْمبدرنكالْرااو. (ٓ
  ورسنالْكضككبت. (ٔ

ن
نأجعؿنا نالتك يؽنكالجدادن دنالدايبنكاكخرة.

 
ن

نن
ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن
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ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن

 التمييد
 

نكيشتْؿنكلَنْ حثيف:
ن

 ك يننث ثةنْطبلب:، المعحث األول: اعن األثير حي تو، ومؤلف تو، ووف تو 
ي ده نككلْننك ضلن.ن نالْطلبناصكؿ:ناجْن نكاج ن نْك

نالْطلبنالثباد:نْؤلفبتننال،لْية.
نالْطلبنالثبلث:نك بتن.

ن
 ك يننث ثةنْطبلب:ن، المعحث الث ني: كت ب الني ية في غريب الحديث واألثر

ن:نج بنتعليفننلبتببنالاوبية.الْطلبناصكؿ
نالْطلبنالثباد:نْمبدرهن دنتعليؼنبتببنالاوبية.

نالْطلبنالثبلث:نْاوانا فناصثيرن دنبتببنالاوبية.
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 األول المعحث
 اعن األثير حي تو، ومؤلف تو، ووف تو 

ن
 ذلكانبؿناودهـنللد بعنكاننكالذيفنكْلكان دنل دنتبفؿنا نت برؾنكت،بلَن حفظنهذانالديفنكجخرنلننال،لْبءنالذيفن

فنضْاوبنْابؿناللغةنكغريبناصلفبظنالذمناصنأهؿنال،لـنكلَنأهْيةندراجتننكشرؼنت،لْن ن اْيونالْابُتنْك
: نهكن فني   ناولنن عهؿنال،لـنكبْة نك عهؿنالحديثنخبمة نكالخكضن يننليسن بلويفن(ُ)  بؿنارْبـنالاككم

نالجلؼنيتث تكفن يننأشدنالتث ت . ليتىحٌرنخبدضنن ببفن
كبباتناشعةنكلـنغريبنالحديثنكلَنأيدمنكلْبءنراجخيفنْفنأدْةناللغةنأْثبؿنارْبـنالخطب د نثـنت ،نن دن
ذلؾنارْبـنا فناصثيرنالازرمنالذمنتْيزن دنْابؿناللغةنكغريبناللفظن ودؼن يبفنْرادنالا دنملَنا نكلينن

نبتببن دنالغريبنأجْبهن نالاوبيةن دنغريبنالحديثنكاصثر .نكجلـنْفنحديثنن علؼنأكظـنكأشْؿ
 المطمب األول: اسمو، ونسعو، وميالده، وعممو وفامو.

رمَّ ن(ِ)ا فناصثيرنهك ن فنْحْدن فنْحْدن فنك دنالبريـن فنك دنالكاحدنالشي بادنالازى :نالْ برؾن فنأ دنالْببـر
قن دنازيرةنا فنكْر ناشعن دنْْٓب فناصثير نكلدنجاةنيباَن ع دنالج،بدات نكيل بن ْادنالديف نكيي،رؼن 

قنٓٔٓأجرةنكر يةنشي بايةنكري ةنالاجب نتل َندركجنناصكلَن دنْدارجوبنكلَنأيدمنب برنكلْبدوب نك دنجاةن
اات ؿنإلَنالْكمؿنكجبفن وبنكهابن دأتنشخميتننتم ؿنكتاضانحتَنظورن ضلننككلَن درهنكاشتورنأْرهن

ن: نببفنْ،ظـنكادنْلكؾنالْكمؿ .(ّ)ادنالحببـنكالج طيفنكاصْراء ن  بؿنا فنبثيرككيرؼن ،لْننكاشتورنك
ك دنأحبنا فناصثيرنال،لكـنالشركيةنح بننكظيْبنن عكطبهبنافجننرغ ةن دناُجتفبدةنكاُجتزادةن دنتحميلنن زهدن

:نببفنكبلْبنن(ْ)الحْكمن دنالجلطةنكالْابمبنكتفرغنلل،لـنكالفتكل نكتْيزن دنال،ديدنْفنال،لكـ ن  بؿنيب كت
ن بض ن نكجيداننببْ ن ن دناْون يفنكلـنال،ر ية نكال رآف نكالاحك نكاللغة نكالحديثنكالف ن.ن

 .المطمب الث ني: مؤلف تو ال ممية
ن:(ٓ)ُ فناصثيرنال،ديدنْفنالْؤلفبتنْاوب

ن**نارامبؼن دنالاْون يفنالبشؼنكالبشبؼ.ن
ن**نال بهرن دنالفركؽن دنالاحك.ن
ن**نال ديون دنالاحك.ن
ن**نتوذيبن مكؿنا فنالدهبف.ن

                                                 

 .ُِٖإرشبدنط بنالح بدؽنإلَنْ،ر ةنجافنخيرنالخ دؽ نللاككم نص(نُ)
 .ُْٓ-ُّٓ نصٓ نكط  بتنالشب ،ية نللج بد نجُْٗن–نْٖٖ نصُِااظرنتراْتنن دنجيرنأك ـنالا  ء نللذه د نج(نِ)
 .ٖ نصُٕال دايةنكالاوبية نُ فنبثير نج(نّ)
 .ُٕ نصُٕااظرنْ،اـناصد بء نللحْكم نج(نْ)
 نكط  بتنالشب ،ية نللج بد نُُْ نصْ نكك يبتناصكيبف نُ فنخلببف نجٕٔ نصُٕااظرنْ،اـناصد بء نللحْكم نج(نٓ)
 .ُّٓ نصٓج
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ن**نابْوناصمكؿن دنأحبديثنالرجكؿنملَنا نكليننكجلـ.ن
ن**نديكافنرجبدؿ.ن
ن**نرجبدؿن دنالحجبب.ن
ن**نالفركؽناصد يةن دنالاحك.ن
ن**نشرحنغريبنالطكاؿ.ن
نكليننإفنشبءنا .**نالاوبيةن دنغريبنالحديثنكاصثر نكهكنْكضكعنالدراجةنكجيعتدنالحديثنن
 وف تو. الث لث:المطمب 

كبشنا فناصثيرنحيبتننابْ،بنن يوبن يفنال،زكؼنكفنالدايبنكار  بؿنكلَنال،لـنحتَنا ت هنا ن ْرضن نالا رس ن
ٌفة نكؽ= دنيكـنالخْيسنْفنذمنالحاةنجاةن ْىحى قنببفنا فنَٔٔالذمنأ  دهنالحربةنحتَنأم  نييحْؿنكلَن

ن نكزنكاؿن فبضتنركحننإلَن بردوبنكبباتنك بتننثلْةنُنتادْؿن دنحيبةنالابس.اصثيرنكلَنْككدنْونا
: نكبشنث ثبننكجتيفنجاةنجفنا يابنملَنا نكليننكجلـنكجفنخيرنهذهناصْةن ،دنا يوبن شوبدةن(ُ) بؿنالذه د

ايفنكلدنرضدنا نكاننلوْبنكهْبنأ كن برنككْرنرضدنا نكاوـ . نأْيرنالْْؤ
نرحْننا نرحْةننكاج،ة.ننننننننننننننننننننننننننننن

ن




















 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 .ِِٕ نصّْ ـ نللذه د نجتبريخنارج(نُ)
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 الث نيالمعحث 
 كت ب الني ية في غريب الحديث واألثر

 
 لكت ب الني ية. المطمب األول: سعب تأليف اعن األثير

غريبنالحديثنْفنأك َنالبتبن دنغريبنالحديثنكأكج،وبنكأحجاوبنترتي بنناْون ينن يفني،ت رنبتببنالاوبيةنْفن
بتببنأ دنك يدنأحْدن فنْكجَنالوركم نكبتببنأ دنْكجَنْحْدن فنكْرنالْدياد ن عضبؼنإليوْبنْبن بتوْبن

ْيارَّدانْفنغريبنال رآفنكأًضيؼنبؿنبلْةنإلَنن: (ُ)ك دنذلؾني كؿ نأفنأاْونْبن يوْبنْفنغريبنالحديثن  رأيتي
يتنال،زيْةن رنأخرلنإلَنأفن ىكو أختوبن دن ب وبنتجوي نلبيٍلفةنالطلبنكتْبدتن دناصيبـن دنذلؾنأي ديـنرا نكأيؤخي

ننكخلىمتنالايةنكتحٌ  تن دنإظوبرنْبن دنال كةنإلَنالف،ؿنكيجَّرنالٌلن ،ىٍاتي ٍْ اصْرنكجوَّلننكجٌابهنكك ؽنإلينن حيادذنأ
ٍدتيوْبن ضب ةنبؿنْاوْبنإلَناظيرهن دن ب نن ىكىاى نالًفبرن دناكت برنالبتب يفنكالاْون يفنألفبظوْبنكا  تي ٍْ ن-الاظرنكأىٍا،ى

ن  ادن دن بًدئناصْن-كلَنبثرةنْبنأيدعن يوْبنْفنغريبنالحديثنكاصثرن ؿنالاظرنٌْرن دن ىبتىويْبنالبثيرنالكا ري رنكأكَّ
جلـن نغري ةنْفنغرادبنأحبديثنالبتبنالٌمحبحنببل خبرمنْك كبفبؾن وْبنشيٍورىةنن دنبتبنالحديثنن-ً ذبرمنبلْبته

نُكت برنغيرنهذيفنالبتب يفنْفنبتبنالحديثنن- نذلؾنتا وتي لـنيىًرٍدنشدءنْاوْبن دنهذيفنالبتب يفن حيثنكر تي
بفنكأ اةنالْمافةن دنأكؿنالْز ْيطبلى،توبنْفنالْدىكَّ ن ٍيتي رىادنْاوبنكاٍجتىٍ مى نْبنحىضى ٍيتي كجطننكآخرهن.ن تت ،توبنكاٍجتىٍ رى

ن يوبنْفنالبلْبتن ْىجىبايدنكالْابْيونكبتبنالج اىفنكالغرادًبن ديْوبنكحديثوبنكبتبناللغةنكلَناخت  وبن رأيتي ال
نحيادذنكفناُ تمبرنكلَنال دىٍ تي نكليننالغري ةنْْبن بتنالبتب يفنبثيران ىمى اْون يفنبتب ىٍيوْبنكأضفتنْبنكىثىرتي

نككىادتيننْفنالغرادبنإلَنْبن دنبتب يوْبن دنحرك وبنْوناظبدرهبنكأْثبلوب .
 المطمب الث ني: مص دره في تأليف كت ب الني ية.

ن برضب ةنإلَنبتب دنالوركمنكالْديادناجتفبدنا فناصثيرنْفنبتبنأخرلناختمتن ْابؿناللغةنْاوب:
 ث نللخطب د.غريبنالحدي 
 .خشرم  الفبدؽن دنغريبنالحديث نللْز
 للاكهرم.نبح المح 
 .غريبنالحديث نللحر د 
  لألزهرمنتوذيبناللغة. 

نبنالاوبيةن دنغريبنالحديثنكاصثر.كليوبنا فناصثيرن دنتعليفننبتبنؿىنكىن وذهنأهـنالبتبنالتدنكىنن
ن
ن
ن
ن

                                                 

 .ْ نصُالاوبيةن دنغريبنالحديثنكاصثر نُ فناصثير نج(نُ)
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 لمطمب الث لث: منيج اعن األثير في كت ب الني ية.ا
ػػفننتْيػزنا ػف اصثيػرن بر ػػداعن ػدنالتػعليؼ نك ػدنظوػػرنهػذاناليػبنن ػػدنبتب ػنن نالاوبيػةن ػدنغريػػبنالحػديثنكاصثػر  نْك

ن:(ُ)ْاوانن دنبتب نناكتد

ابهانالْمافيف ن بات َنْفنْابهاوـن (ُ تبلـن دنْ دْةنالبتببنكفناشعةنكلـنالغريبنك دايبتنالتعليؼن يننْك
ْكادناللغكيةنكترتي وبنك ؽنالحرؼناصكؿنكالثبادنكالثبلث نكجبرنكخبمةنْاوانالوركمنكالْديادنْفنحيثنإيرادنال

 دنبتب ننكلَنهذيفنالبتب يفن ا،ؿنالحرؼن نق نك ْةنالا ؿنكفنالوركم نكالحرؼن نسن نك ْةنالا ؿنكفن
فنثـنأكردنالبلْبتنكلَنظبهرنلفظوبندكفنأفنياردهبنْفنالزيبدةنتيجيراننكتخيفبن.(ِ)الْدياد   نْك

رةن (ِ اْبنذبرهبنْرتيفنْرةنكلَنظبهرنلفظوب نْك لـنيبتفدنا فناصثيرن  يرادنالبلْةن ابءاننكلَنظبهرنلفظوب نكا 
ثبلن:نْبنذبرهن دنْبدةن ناص بؿ نحيثنذبرهن دن ببن نالوْزةن ن وذانالْاوانتْبْبننْك كلَنحؽناللفظ نكلباننلـنيلتـز

 .ن(ْ)بءنْونالببؼ  نثـنأكبدهن دن ببن نالف(ّ)ْونالفبء نكلَنظبهرنلفظن

 بلغنا فناصثيرن دنإيرادنالْكادنكلَنظبهرنلفظوبن بكت رنببؼنالتش يننْون نْبن نبلْةنكاحدةنكذبرهبن دنن (ّ
: نكهذانالحديثنكالذمن ٍ لننليسنهذانْكًض،ىوْبن(ٓ)آخرن ببن نالببؼنْونالْيـ نكشرحنكليوبنحديثيفنك بؿن ،دهْب

اْبنذبرا  بهْبنصٍاؿنلفىٍظًوـ .صفنالببؼنزاددةهنكلَن نْب نكا 

ناصثير نا ف ن بؿ نال ىٍدر  نليلةى ْىر نال ى ٍكف نتىرى نبْب نر َّبـ ٍكف نتىرى ن  ابـ ن  نحديث نذلؾ ثبؿ ْك
ن ،ضن(ٔ) نإلَ يَّؿ نييخى ن د  :

اْبنهدنللر ن ْىرددنكا  نالببؼنببؼنالتش يننلٍل ٍكفنر بـنرؤيةنيىٍازاحنؤيةنكهدنً ٍ،ؿنالراددنالجبْ،يفنأفَّ ،ابه:نأابـنتىرى ْك
تركف .ْ،وبن ٍْ نتى ؤيىتىبـنال ْرنليلةنال درنُنتىٍرتب كفن يننُك نالشؾنبري

نلغرضنآخرن (ْ نالكاضحة نالبلْة نيذبر ن د نكلبان ن دنبتب ن نالبلْبتنالغري ة ني تمرنا فناصثيرنكلَنذبر لـ
ثبلننْبنذبرهن دنْبدةن نز ؿن ن دنحديثنكْرنرضدنالٌلننكان نأفناْرأةناىشىزتنكلَنزكاوبن ح ىجوبن دن يتن ْك

ٍ ؿ نن بؿنا فناصثيرا اْبنذبٍرابن(ٕ)لزي ٍ ؿ.نكا  ناصرضنإذانأٍملىٍحتىوبن بلزي نز ىٍلتي نك بلفت نْمدري : نهكن بلبجرنالجيرايفي
 هذهناللفظةنْونظيويكرهبنلد نتيمحَّؼن غيرهبن  اوبن ْببفنْفناُشت به .

                                                 

 نِٔ-ِْكلألهْيةنااظرنبتببنْاوانا فناصثيرنالازرمن دنْمافننالاوبيةن دنغريبنالحديثنكاصثر نصحْدنالخراط نص(نُ)
 .ُّْ-ََْكبتببنْادنالديفنا فناصثيرنكاوكدهن دنكلـنغريبنالحديث نللطابحد نص

 .ْ نصُااظرنالاوبيةن دنغريبنالحديثنكاصثر نُ فناصثير نج(نِ)
 .ُّٕ نصُااظرنالاوبيةن دنغريبنالحديثنكاصثر نُ فناصثير نج(نّ)
 .َٕٗ نصّااظرنالاوبيةن دنغريبنالحديثنكاصثر نُ فناصثير نج(نْ)
 .ّٔٔ نصْااظرنالاوبيةن دنغريبنالحديثنكاصثر نُ فناصثير نج(نٓ)
 .ّٔٔ نصْااظرنالاوبيةن دنغريبنالحديثنكاصثر نُ فناصثير نج(نٔ)
 .َُٕ نصِااظرنالاوبيةن دنغريبنالحديثنكاصثر نُ فناصثير نج(نٕ)
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ن (ٓ ن يف نتك ي ن ثبلن نْك نالظبهر ن د ناصحبديثنالْت،برضة ن يف نالتك يؽ نْاوان نالا دنملَنا نكليننْف  كؿ
ْىتنالً ٍدكةنهذه  ٍحدىثةن دكةه نك يفنحديثنكْرنرضدنا نكانن نًاٍ، ْي كجلـ: نبؿن
(ُ). 

ببفنيت،رضنل ،ضنالْجبدؿنالف ويةنببلزببةنكال يكعنكغيرهب نكاخت ؼنال،لْبءن دن يبفنتلؾناصحببـنْثؿن (ٔ
 .ن(ِ)لـنيتفر بناخت  وـن دنتفجيرنالتفرؽن يفنال يي،بفنكأاوْبن بلخيبرنْب

ن
ن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                                                 

 .ِٕٔ نصُااظرنالاوبيةن دنغريبنالحديثنكاصثر نُ فناصثير نج(نُ)
 .ِْٓ نصُااظرنالاوبيةن دنغريبنالحديثنكاصثر نُ فناصثير نج(نِ)
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 الفصل األول
 
 زاي" حتى ني ية "الك ف م  الف ء"األح ديث الواردة من ع ب "الك ف م  ال

 وفيو ستة مع حث:              
 

نننالْ حثناصكؿ:نالببؼنْونالزام.
ن

نالْ حثنالثباد:نالببؼنْونالجيف.
ن

ننننننننالْ حثنالثبلث:نالببؼنْونالشيف.
ن

نالْ حثنالرا و:نالببؼنْونالظبء.
ن

نالْ حثنالخبْس:نالببؼنْونال،يف.
ن

نالْ حثنالجبدس:نالببؼنْونالفبء.
ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن
ننن
ن
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 المعحث األول
 الك ف م  الزاي

ن

ن بؿنا فناصثيرنرحْننا :
ن)نبززن(ن
ن نال ردنشنَّ َرجاًل اْغَتسل فَكزَّ فم ت ينن] نيىتىكلدنْفنشٌدة ن:نداءه نالبيزازي نن [ نيىًبز  ك يؿ:نهكنافسنالٍ رد.نك دنبىزَّ

  .(ُ)بىٌزانن
  (ٔ)الحديث رقم

دَّثىاىبنن:رحمو اهللن(ٕ)ق ل اعن م جة :نحى ً يًبنٍ ًفنأىً دناٍلً،ٍشًريًفن ىبؿى نحى يًدنٍ في ًْ ٍ ديناٍلحى دَّثىاىبنكى :نحى ن ىبؿى برو َّْ نكى ـينٍ في دَّثىاىبنًهشىب حى
نً دنرىن ٍرحه ب ىنيناي نأىمى نرىاي ن نأىفَّ نييٍخً ري نكى َّبسو ناٍ فى ٍ،تي ًْ :نجى ن ىبؿى نأىً دنرى ىبحو نٍ ًف لىَنكىٍوًدنٍأًجنًناٍصىٍكزىاًكد  نكىٍفنكىطىبًء ننننننننن نكى

ٍغًتجىبؿًن ًُ نً ب رى ًْ ـه ن ىعي ب ىنيناٍحًت ى لَّـى نثيَـّنأىمى جى لىٍيًننكى لََّنا ينكى ن، َف ْغَتَسَل، َفُكزَّ َفَم تَ رىجيكًؿناللًَّننمى لََّ نالاًَّ دَّنمى  ن ى ىلىغىنذىًلؾى
ن ى ىن لَّـى جى لىٍيًننكى :ا ينكى ناللَّني ن»بؿى نالج ؤىاؿينن ىتىليكهي ن ىتىلىويـي نيىبيٍفنًشفىبءىناٍلً،دي ـٍ لى لََّنن-«نأىكى ناللًَّننمى نرىجيكؿى نكىطىبءه:نكى ىلىغىاىبنأىفَّ  ىبؿى

ن ىبؿىنا ين لَّـى جى لىٍيًننكى ب ىنيناٍلًارىاحينن»:نكى نأىمى ٍيثي نرىٍأجىنينحى تىرىؾى جىدىهي نكى ناى   «.لىٍكنغىجىؿى
 شوال: تخريج الحديث

 ن(ٕ) نكك دنالرزاؽ(ٔ) نكأخراننأ كنداكد بزن ْبتن: اْي،وـن لفظن(ٓ) نكال يو د(ْ) نكالدار طاد(ّ)أخراننالط رااد
د(ٖ) فنحا ؿاكأحْدن اْي،وـنْفنطريؽناصكزاكدن ميغةن لغادنكفنن اغتجؿن ْبت: ناْي،وـن لفظن(ٗ) نكالداْر

نكطبءن ن.
نْفنطريؽنه ؿن فنزيبد ن(ُُ) نكالدار طاد(َُ)كأخراننأ كني،لَ

ن
                                                 

 .َّٔ نصْلاوبيةن دنغريبنالحديثنكاصثر نُ فناصثير نج(ناُ)
 نُٖٗ نصُ(نجافنا فنْباة نبتببنالطوبرةنكجااوب ن ببن دنالْاركحنتمي ننالااب ةن يخبؼنكلَنافجننإفناغتجؿ نجِ)
 .ِٕٓح
 .ُُِْٕ نحنُْٗ نصُُ(نالْ،اـنالب ير نللط رااد نجّ)
 .ّّٕ نحِّٓ نصُيْـنلمبحبنالاراحنْوناجت،ْبؿنالْبء نج(نجافنالدار طاد نبتببنالطوبرة ن ببناكازنالتْ)
 .َُْٕ نحّْٔ نصُ(نالجافنالب رلنلل يو د نبتببنالطوبرة ن ببنالارحنإذانببفن دن ،ضناجدهندكفن ،ض نجٓ)
 .ّّٕ نحّٗ نصُ(نجافنأ دنداكد نبتببنالطوبرة ن ببن دنالْاركحنيتيْـ نجٔ)
 .ٕٖٔ نحِِّ نصُإذانلـنيادنالْبء نج(نْماؼنك دنالرزاؽ نبتببنالطوبرة ن ببنٕ)
 .َّٔٓ نحُّٕ نصٓ(نْجادنأحْدن فنحا ؿ نْفنْجادن ادنهبشـ نْجادنك دنا ن فنك بس نجٖ)
د نبتببنالطوبرة ن ببنالْاركحنتمي ننالااب ة نجٗ)  .ٕٕٗ نحٖٓٓ نصُ(نجافنالداْر
 .َِِْ نحَّٗ نصْ(نْجادنأ دني،لَ نجَُ)
 نُّٓ نصُ ن ببناكازنالتيْـنلمبحبنالاراحنْوناجت،ْبؿنالْبءنكت،ميبنالارح نج(نجافنالدار طاد نبتببنالطوبرةُُ)
 .َّٕح
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نْفنطريؽن شرن فن بر ن(ُ)كأخراننالحببـ
نْفنطريؽنْحْدن فنبثيرنالْميمد ن(ِ)كأخراننأ كنا،يـناصم وباد

ناْي،وـنْفنطريؽنالكليدن فنك دنا ن فنأ دنر بح نن(ٓ) نكا فنح بف(ْ) نكا فنخزيْة(ّ)كأخراننا فنالابركد
أ دنر بح(نكفناصكزاكدنأر ،توـن)ه ؿن فنزيبد ن شرن فن بر نْحْدن فنبثيرنالْميمد نالكليدن فنك دنا ن فن

ن. اغتجؿن ْبتن: كفنكطبءن نناْي،وـن لفظ
 ث ني : تراجم الرواة

بدة نْبتنجاةنأر ونكشرةنكاجـنأ دنر بحنأجلـنال رشدن،عط ء عن شعي رع ح**  ث ةن  يننن  ن بؿنا فنحار:ْك
ن.ن(ٔ)  بضؿ نلباننبثيرناررجبؿ نك يؿنإاننتغيرن عخرةنكلـنيبثرنذلؾنْان

ن كركايةنكطبءنكفنكبدشةنُنيحتانن كفنأحْدنْبنيدؿنكلَنأاننببفنيدلسن  بؿن دن مةنطكيلة:كركلناصثـر
ن.(ٕ)  وب نإُنأفني كؿ:نجْ،ت

نيت يفنأفنكطبءناتيوـن ،دةنأْكر:ناررجبؿنكالتغيرن آخره نكالتدليس.ن
 شواًل: اإلرس ل

ن ن(ٖ) يوـنا فنك بسإرجبلنن  دنأرجؿنكفنكددنْفنالمحب ة نجْبهـنال،را دنكلـنيذبرنأْبنكفن
 فنك بسنْفنأكادؿنا نك دنذبرنا فنحارنكادنتراْتننل،طبءن(ٗ)بْبنأفنالْزمنذبرهن دكفنأفنيث تنإرجبلننكان

ةن ياوْب ن.(َُ)شيكخننالذيفنركلنكاوـنْْبنيدلؿنكلَنبثرةنالْ ْز
 ث نيً : التغير عآخره

نكْره .ن: نببفنكطبءنأجكدنأككرنأشؿنأكرجنثـنكْدن ،دنآخر(ُُ) بؿنا فنح بف
 
 

                                                 

 .َّٔ نحِٖٓ نصُ(نالْجتدرؾنكلَنالمحيحيف نبتببنالطوبرة نجُ)
 .ُّٕ نصّ(نحليةناصكليبء نص دنا،يـناصم وباد نجِ)
 .ُِٖ نحِْ(نالْات َ نُ فنالابركد نبتببنالطوبرة ن ببنالتيْـ نصّ)
فنببفنالْبءنْكاكدا نج(نْ)  نُّٖ نصُمحي نا فنخزيْة نبتببنالكضكء ن ببنالرخمةن دنالتيْـنللْادكرنكالْاركحنكا 
 .ِّٕٓح
 .ُُّْ نحَُْ نصْ(نمحي نا فنح بف ن ببنالتيْـ نذبرنإ بحةنالتيْـنلل،ليؿنالكاادنالْبءنإذانخبؼنالتلؼنكلَنافجن نجٓ)
 .ُّٗ(نت ريبنالتوذيب نُ فنحارنال،ج  اد نصٔ)
 .ِِٖصلل،را د ن(نااظرنتحفةنالتحميؿن دنذبرنركاةنالْراجيؿ نٕ)
 .ِِٖ نصالْراونالجب ؽن(نااظرٖ)
 نكااظرنابْونالتحميؿن دنأحببـنالْراجيؿ نص دنج،يدنخليؿن فنبيبلدمنٗٔ نصَِ(نااظرنتوذيبنالبْبؿ نللْزم نجٗ)

 .ِّٕال، دد ننص
 .َُٖ نصٕ(نااظرنتوذيبنالتوذيب نُ فنحار نجَُ)
 .ُٗٗ نصٓ(نالث بت نُ فنح بف نجُُ)
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تغيرنكطبءنُنيضر نصاننلـنيبثرنْفنالحديثن دنهذهنالفترة نكر ْبنيبكفنتغيرهن ج بنْبنأيميبنن: لت الع حثةق
 فنبءن آخرةن دنتربننا فناريانك يسنببفنكطن: (ُ) ننْفنال،َْ نك دنأكردنالذه دن كؿنكلدن فنالْديادن  بؿ

ُن ،طبءنث تنن :(ِ) بؿنْ،  بكن ن نج،د  عفنذلؾنلـني،فنالترؾناُمط حدن ؿنكاَنأاوْبن ط نالبتب ةنكاننكا 
ن.(ّ)رضد  نبْبنأفنكطبءنتك ونكلَنالحديثنْفن  ؿنالكليدن فنك يدنا ن فنأ دنر بح

 ث لثً : التدليس
نبس.دنكفنأحْدنْفنأفنكطبءنببفنيدلس ن  دنخمنن بلركايةنكفنكبدشة نكركايتننهابنكفنا فنك رىنْبنكىن
بنببفن يننْفنكلؿنزاؿنارشببؿنكاوب.نهكنخالصة القول:ن نث ة نْك

نْبتنجاةنج ونكخْجيفننععد الرحمن عن عمرو عن شعي عمرو األوزاعي،**  نث ةناليؿ  نالف ين أ كنكْرك 
ن.(ٓ) نأرجؿنكفنخلؽنكلباننلـنيرجؿنكفنكطبءن فنأ دنر بح(ْ)دةبْك

نببتبناصكزاكدنكلـنيركنكفنغيرهنععد الحميد عن حعيب عن شعي ال شرين،**  ن بؿنهشبـن فن(ٔ)أ كنج،يد  
ن.(ٕ)كْبر:نأكثؽنالابسن دناصكزاكدنببت ننك دنالحْيد نْفنالط  ةنالتبج،ةن نمغبرنأت بعنالتب ،يف 

نحا ؿ ن ف نأحْد نكالدار طاد(ٖ)كث ن نشبهيف(ٗ)  نكا ف نحبتـ(َُ)  نكأ ك نكزاد(ُُ)  نيبفنن:   نلـ نببتبنديكاف نببف أان
نحديث نك بؿ(ُِ) مبحب نالرازم نزركة نأ ك نككث ن نأمحببنن :(ُّ)  ن د نالْ،دكديف نْف نكهك نْجت يـ  حديثن

دنكفندحيـ اصكزاكد ن. ض،يؼن :(ُْ) نك بؿنكثْبفن فنج،يدنالداْر
ن. ُن عسن نن :(ُٔ) نك بؿنال،الد ليسن نن عسن :(ُٓ)ك بؿنيحيَن فنْ،يف

ن
ن

                                                 

 .َٕ نصّْيزافناُكتداؿ نللذه د نج(نُ)
 .َٗ نصٓ(نْيزافناُكتداؿ نللذه د نجِ)
 .ِّٕ نحُّٖ نصُ(نمحي نا فنخزيْة نجّ)
 .ّْٕ(نت ريبنالتوذيب نُ فنحار نصْ)
 .ِِٓصلل، دد ن(نااظرنابْونالتحميؿن دنأحببـنالْراجيؿ نٓ)
 .ِْْ نصُٔللْزم نج(نتوذيبنالبْبؿ نٔ)
 .ّّّ(نت ريبنالتوذيب نُ فنحار نصٕ)
،ر ةنالرابؿ نص دنك دنا نأحْدن فنحا ؿ نجٖ)  .َُِٔنر ـ نّّٔ نصِ(نال،لؿنْك
 .ّٔٗنر ـ نُِْ(نجؤاُتنالحببـنالايجب كرمنللدار طاد نص دنالحجفنكلدن فنكْرنالدار طاد نصٗ)
 .َُٔ(نتبريخنأجْبءنالث بت نُ فنشبهيف نصَُ)
 .ِِْ نصُٔ(نتوذيبنالبْبؿ نللْزم نجُُ)
 .ُُ نصٔ(نالارحنكالت،ديؿ نُ فنأ دنحبتـ نجُِ)
 (نااظرنالْراونالجب ؽ.ُّ)
 .َُِ نصٔ(نتوذيبنالتوذيب نُ فنحار نجُْ)
 .َّٔ(نااظرنجؤاُتنا فنالاايدنص دنزبريبنيحيَن فنْ،يف نصُٓ)
 .َٕ نصِ(نالث بت نلل،الد نجُٔ)
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ر ْبنيخبلؼن دنن:  نكزادنال خبرم ليسن بل كمن :(ّ)ال خبرم نكالحجفن فنرشيؽنكفن(ِ) نكأ كنحبتـ(ُ)ك بؿنالاجبدد
 نك دن تفردنكفناصكزاكدن غيرنحديثنُنيركيننغيره نكهكنْْفنييبتبنحديثنن :(ْ) فنكدمن  بؿا نكأيدهن حديثن

نك بؿ نالث بت ن د نح بف نا ف نأخطعن :(ٓ)ذبره نحار ر ْب نا ف نك بؿ نأخطعن :(ٔ)  نر ْب نأحْدن مدكؽ نأ ك نك بؿ  
ن. ليسن بلْتيفنكادهـن :(ٕ)الحببـ

 بْبن بؿنا فنحار: نمدكؽنر ْبنأخطع .هكن :خالصة القول
كي بؿنالظفرم نأ كنالكليدنالدْش د نخطيبنالْجادنالابْون وب نْبتنن:ميمَ ىش م عن عم ر عن نصير السُ ** 

ن.(ٖ)جاةنخْسنكأر ،يفنكلَنالمحي نكلنناثاتبفنكتج،كفنجاة
.نك بؿن سيينسنبىنيينبىنن :(َُ) نككث ننيحيَن فنْ،يف نك دنْكضونآخرن بؿ(ٗ) ْبثرنلننْبنيابرن: كث ننالذه د نكزاد

نن.(ُّ) نكذبرهنا فنح بفن دنالث بت ُن عسن نن :(ُِ) بؿنالاجبددكن ن ث ةنمدكؽن :(ُُ)ال،الد
ن. مدكؽنْ رئنب رن مبرنيتل فن حديثننال ديـنأم ن :(ُْ)ك بؿنا فنحار
مدكؽ نإُنأاننلْبنب رنتغيرنكبلْبند ونإلينن رأه نكبلْبنل فنتل فنكببفن ديْبنأم نببفني رأنن :(ُٓ)ك بؿنأ كنحبتـ

ن. ْفنبتب ن
ن. تيبلـن يننكهكنابدزنالحديثنمدكؽن :(ُٕ) نك بؿنْجلْة مدكؽ نب يرنالْحؿن :(ُٔ)ك بؿنالدار طاد

إاْبن بؿنأحْدنن :(ُٗ)أحْدن  بؿ نك دنكض نالذه دنج بنهذانال كؿنْفن طيبشنخفيؼن :(ُٖ) بؿنأحْدن فنحا ؿ
هذان ين نصفنالْركذمن بؿ:نكردنكلدنبتببنْفندْشؽن يننجؿنلابنأ بنك دنا  ن  فنهشبـنا فنكْبرن بؿ:نلفظن

                                                 

 .ِٕللاجبدد نص(نالض،فبءنكالْتركبيف نُ)
 .ِِْ نصُٔ(نتوذيبنالبْبؿ نللْزم نجِ)
 .ْٓ نصٔ(نالتبريخنالب ير نلل خبرم نجّ)
 .ِّّ نصٓ نُ فنكدم نجالرابؿن(نالببْؿن دنض،فبءْ)
 .ََْ نصٖ(نالث بت نُ فنح بف نجٓ)
 .ْٔٓ(نت ريبنالتوذيب نُ فنحار نصنٔ)
 .َُِ نصٔ(نتوذيبنالتوذيب نُ فنحار نجٕ)
 .ِْٓكنِِْ نصَّتوذيبنالبْبؿ نللْزم نج(نااظرنٖ)
 .ُُٕ نصِ(نالْغادن دنالض،فبء نللذه د نجٗ)
 .ِْٕ نصَّ(نتوذيبنالبْبؿ نللْزم نجَُ)
 .ِّّ نصِ(نالث بت نلل،الد نجُُ)
 .ِْٖ نصَّ(نتوذيبنالبْبؿ نللْزم نجُِ)
 .ِّّ نصٗ(نالث بت نُ فنح بف نجُّ)
 .ّٕٓ(نت ريبنالتوذيب نُ فنحار نصُْ)
 .ٔٔ نصٗالارحنكالت،ديؿ نُ فنأ دنحبتـ نجن(نااظرُٓ)
 .ُِٖ(نجؤاُتنالحببـنالايجب كرمنللدار طاد نل،لدن فنكْرنالدار طاد نصُٔ)
 .ْٖ نصُُ(نتوذيبنالتوذيب نُ فنحار نجُٕ)
،ر ةنالرابؿنكفنأحْدن فنحا ؿنركايةنالْركذمنكغيره صحْدن فنحا ؿ نصُٖ)  .َُْ(نال،لؿنْك
 .ُْٔارْبـنأحْدن ْدحنأكنذـ نُ فنالْ رد ننصن(ن حرنالدـن يْفنتبلـن ينُٗ)
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حْدنكليوْبنالج ـن بل رآفنْخلكؽ؟ ن جعلتنأ بنك دنا ن  بؿ:نأكر ننطيبشب نالبرا يجدنلـني ؿنهذا ن ا ريؿنْك
ن. كهذان دنتاوـ
ن. حدثن عرا نْفنأر ،ْبدةنحديثنُنأمؿنلوبن :(ُ)دناكارمنكفنأ دنداكد بؿنأ كنك ي

بابنأفنأْجؾنكفنحديثنهشبـنصاننببفني يونالحديثن :(ِ)الرازمنهك بؿنْحْدن فنْجلـن فنكارن تنْز ن. كْز
ال ديـنمدكؽنب يرنالْحؿ نبْبن بؿنالدار طاد نإُنأاننب رن مبرنيتل فن حديثننن: (ّ) ءنالديفنكلدنرضب بؿنك

ن .نننأم نبْبناصنكليننأ كنحبتـ نكركايتنن دنمحي نال خبرمنْحْكلةنكلَنأاوبنْفنْركيبتنن  ؿنأفنيب رنكيل ف
نأ دن :خالصة القول نا ف نطريؽ نْف نلن نأخرج ن د نال خبرم نصف نهاب نيضر ن   نُخت طن نك بلاج ة نث ة  هك

كلةنكلَنأاوبن  ؿنأفنيب رنكيل ف ن يبكفن نك دن يفنك ءنالديفنرضبنأفنْركيبتنن دنالمحي نْحْ(ْ)ال،شريف
 جْبكننْفنا فنأ دنال،شريفن  ؿنالتل يف.

 ث لث : الحكم عمى اإلسن د
بنببفن يننْفنكلؿن بلاكابنكاوبنببكتد:لغيرهنالحديثنإجابدهنمحي  ن نْك

 لـنيرجؿنكفنا فنك بس نك دنتك ونكلَنالحديث.ُنيضرنصانننكطبءإرجبؿن 

 لـنيرجؿنكفنكطبء.ُنيضرنبذلؾنصاننناصكزاكدإرجبؿن 

  ك شرن فن بر(ٓ)لـنيافردن ركايةنالحديثن  دنتب ،ننه ؿن فنزيبدنمدكؽنر ْبنأخطعنكلباننك دنالحْيد(ٔ).  

 نتك ونكلَنالحديث.ن برضب ةنإلَنأان نُنيضرن جْبكننلوذانالحديثن  ؿناُخت طنبْبنت يفنجب  بنهشبـاخت طن
                                          ن

ن بؿنا فناصثيرنرحْننا :
ن( ن)نبـز

ـنالشدءىن فيننن] شنو ك ن َيَت ّوذ من الَكَزم والَقَزم ينن ـن بلتحريؾن:نًشٌدةناصبؿنكالْمدرنجببف.نك دنبىزى [نالبىزى
ـن ْننكلين نيىٍبًزْيننبىٍزْبننإذانبجرهنكضى

ٍ،دنالبىٌؼ.ك يؿ:نهكنال يٍخؿنْفن نال ىابًف:نأمن ىميرهبنبْبني بؿ:ناى ـي ن كلوـ:نهكنأٍبزى
نًدٍرهـ نيىٍ ًدرنكلَنًديابرنُك دى ةنُك نأكنالمَّ ؿنالْ،ركؼى ن.(ٕ)ك يؿ:نهكنأٍفنييًريدنالراي

 

                                                 

 .ِْٖ نصَّ(نتوذيبنالبْبؿ نللْزم نجُ)
 .ِْٗ نصَّ(نتوذيبنالبْبؿ نللْزم نجِ)
دنْفنالركاةن بُخت ط نك ءنالديفنكلدنرضب نصّ)  .ّْٔ(نااظرناوبيةناُغت بطن ْفنْر
ن (نااظرنمحي نال خبرم نبتببنالاْ،ة ن ببنْبنيبرهنْفنترؾن يبـنْ)  .ُُُِٓحن ْٓ نصِجنالليؿنلْفنببفني ْك
 .َِِْ نحَّٗ نصْ(نْجادنأ دني،لَ نجٓ)
 .َّٔ نحِٖٓ نصُ(نالْجتدرؾنكلَنالمحيحيف نللحببـ نجٔ)
 .َّٕ نصْ(نالاوبيةن دنغريبنالحديثنكاصثر نُ فناصثير نجٕ)
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 (   ٕالحديث )
ٌْبـنكفنأ دنال،ٌكاـنكْرافن فنداكرنال طبفنن:رحمو اهلل (ٔ)ق ل اعن قتيعة يركيننجليْبفن فنالر يونالبك دنكفنه

ٍْسنْفن ذنْفنخى نأاَّننببفنيت،كَّ كفن تبدةنكفنالحجفنكفنكْرافن فنحميفنكفنالا دنملَنا نكليننكجلـ: 
ن. والَكَزم والَقَرمال،ىٍيْةنكالغىٍيْةنكاصىٍيْةن

 شوال: تخريج الحديث
نا فن تي ة.ندن نتفرن

 ث ني : تراجم الرواة
نْبتنجاةننشعي الحسن العصري، : ىو اعنالحسن ** هـ  نأ يننيجبرن بلتحتبايةنكالْوْلةناصامبرمنُْك كاجـ

بدةنك دن بربنالتج،يف ن.(ّ) ث ةن  ينن بضؿنْشوكرنكببفنيرجؿنبثيرانكيدلسن  ن بؿنا فنحار:(ِ)كشرنْك
نالتدليسنكاررجبؿ.ْْبنج ؽنيت يفنأفنالحجفنال مرمناتوـن عْريفن

 : التدليسشوال
ن. نالذيفنُنيضرنتدليجوـ(ْ) بلاج ةنلتدليجننُنيضر نصاننْدلسنْفنالط  ةنالثباية

 : اإلرس لث ني 
: نجْونالحجفنال مرمنْفناْبكةنكركلن(ٓ)اتمؼنالحجفنال مرمن بثرةناررجبؿ نكا ؿنا فنحارن كؿنال زار

ننالذيفنحدثكانكخط كان بل مرة .نكفنآخريفنلـنيدربوـنكببفنيتعكؿ ن ي كؿ:نحدثابنكخط اب ني،ادن ْك
ن  ْرج تنالحجفنإذانركاهبنكاننالث بتنمحبحنْبنأ ؿنْبنيج طنْاوبن :(ٔ)ك بؿنا فنالْدياد

: ن بلكا:نكببفنالحجفنابْ،بنكبلْبنر ي،بن  يوبنث ةنْعْكابنكب دانابجببنبثيرنال،لـن ميحبن(ٕ)ك بؿنْحْدن فنج،د
بنأرجؿنْفنالحديثن ليسن حاة اْي نكج  نيْبنكببفنْبنأجادنْفنحديثننكركلنكفنْفنجْونْانن حجفنحاةنْك

ن.: نْراجيلنن يوبنض،ؼ (ٖ)ك بؿنالدار طاد
نك دنايختلؼن دنجْبكننْفنكْرافن فنحميفنكلَنالاحكنالتبلد:

ن
ن
ن

                                                 

 .ّّٖ نصُ(نغريبنالحديث نل، دنا ن فنْجلـن فن تي ة نجُ)
 .ُِٔكصٓٗ نصٔالبْبؿ نللْزم نج(نااظرنتوذيبنِ)
 .َُٔ(نت ريبنالتوذيب نُ فنحار نصّ)
 .ِٗ(نط  بتنالْدلجيف نُ فنحار نصْ)
 .ِٗٔ نصِ(نتوذيبنالتوذيب نُ فنحار نجٓ)
 .ِٔٔ نصِ(نتوذيبنالتوذيب نُ فنحار نجٔ)
 .ُٕٓ نصٕ نُ فنج،د نجرل(نالط  بتنالب ٕ)
 .َِٕ نصِ(نتوذيبنالتوذيب نُ فنحار نجٖ)
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 شوال: من نفى سم ع الحسن العصري من عمران عن حصين:
ن:نلـنيجْوننالحجفنْفنكْرافن فنحميفنكليسنيم نذلؾنْفنكانن(ِ)الرازمنكأ كنحبتـن (ُ) بؿنكلدن فنالْدياد

ن.(ٓ) يدخؿن تبدةنكفنالحجفنهيبجن فنكْرافنال راْدنكفنكْرافن فنحميفنكجْرةن :(ْ) نكزادنأ كنحبتـ(ّ)يث ت
جلـنافيوْبنجْبعنالحجفنْفنكْراف : ن(ٖ) نكال يو د(ٕ) نك بؿنا فنال طبفنالفبجد(ٔ)كاجبنالحببـنإلَنال خبرمنْك

نالحجفنلـنيجْونْفنكْرافن فنحميف .
كاجبنا فنأ دنحبتـنإلَن وزن فنأجد نكيحيَن فنْ،يف نكأحْدن فنحا ؿنافيوـنلجْبعنالحجفنْفنكْراف نكلبفن

تناظر ن دنهذهنالا ُك
 وزنانكفنالحجفن: نجعلتن(ٗ) دناختلؼنكلَن كليفنا لوْبنا فنأ دنحبتـناصكؿنكفناريرن بؿنفكالم عيز عن شسد

نيجْونْفنكْرافن فن نكلـ نجْونْفنا فنكْرنحديثنب ن بؿ: ْفنل دنْفنأمحببنالا دنملَنا نكليننكجلـ؟
بن بؿ : نجعلتن وزنانكفنالحجفنْفنل دنْفن(َُ)حميفنشيدنب  نكال كؿنالثبادنابءن دنْكضونآخرنكفناريرنأيضن

رنحديثنب نكجْونْفنكْرافن فنحميفنشيدنب نأمحببنرجكؿنا نملَنا نكليننكجلـ؟ن  بؿ:نجْونْفنا فنكْ
نكجْونْفنأ دن برةنشيدنب .

  وزن دنالْكضوناصكؿنافَنجْبعنالحجفنْفنكْراف نك دنالْكضونالثبادنأث تنلننالجْبع نكب نالْكض،يفن
كهذانن ببتفَن ذبرنالْكضونالثبادنالْث تنللجْبعندكفناصكؿن(ُِ)أْبنال، ددن (ُُ)ذبرهْبنا فنأ دنحبتـ نكال،را د

نُنيم .
: نكفنإجحبؽن فنْامكرنأانن بؿ:ن لتنليحيَنا فنجيريفنكالحجفن(ُّ) بؿنا فنأ دنحبتـنشم  عن قول اعن م ين

جْ،بنْفنكْرافن فنحميف؟ن بؿ:نا فنجيريفنا،ـ  نثـن بؿنا فنأ دنحبتـ: ني،ادنأفنالحجفنلـنيجْونْفنكْرافن
ن فنحميف .

                                                 

 .َٓ نر ـُٓ(نال،لؿ نُ فنالْدياد نصُ)
 .ُِِ نر ـّٖ(نالْراجيؿ نُ فنأ دنحبتـ نصِ)
 .ُٕصنلل،را د ن(نتحفةنالتحميؿن دنذبرنركاةنالْراجيؿ ّ)
 .ُِْ نر ـّٗ(نالْراجيؿ نُ فنأ دنحبتـ نصْ)
 .ُْ نصّ(نااظرنالارحنكالت،ديؿ نُ فنأ دنحبتـ نجٓ)
 .ْٖٗٔ نحَُٔ نصْتببناصهكاؿ نج(نااظرنالْجتدرؾنكلَنالمحيحيف نبٔ)
 .ٕٔ نصِ(ن يبفنالكهـنكاريوبـن دنبتببناصحببـ نُ فنال طبف نجٕ)
 .ََِِٕ نحُُِ نصَُ(نالجافنالب رلنلل يو د نبتببناصيْبف ن ببنْفنا،ؿن يننبفبرةنيْيف نجٖ)
 .ُِّ نر ـّٖ(نالْراجيؿ نُ فنأ دنحبتـ نصٗ)
 .ُِٓ نر ـْٓ نصالْراونالجب ؽ(نَُ)
 .ٖٔتحفةنالتحميؿن دنذبرنركاةنالْراجيؿ نلل،را د نصن(ُُ)
 .ُّٓ نر ـُّٔ(نابْونالتحميؿ نلل، دد نصُِ)
 .ُِٓ نر ـّٗ(نالْراجيؿ نُ فنأ دنحبتـ نصُّ)
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جْبعنالحجفنْفنكْرافنْطل نبنكلباننأث تنجْبعنالحجفنْفنا فنكلبفني دكنْفنب ـنا فنْ،يفنأاننلـنيافدن
نا فنْحرز ن كؿ نهذا نكيؤبد نالحجفنْفنكْراف ن جْبع نالاـز نكتك ؼنكف نلنن(ُ)جيريف  نجْ،تنيحيَنك يؿ  :

نالحجفنال مرمنل دنكْرافن فنحميف؟ن بؿ:ني كؿ:نأهؿنالبك ةنذاؾ نكأْبنأهؿنال مرةن  نيث تكفنذاؾ .
 الحسن من عمران عن حصين: ث ني : من شثعت سم ع

نْفنكْرافن فنحميفنال زار ْفنأث تنللحجفنجْبكب نكا فنح بف(ِ)ْك ن  بؿ(ّ)  نكالحببـ نْفن(ْ)  نأدْتاب نأبثر  :
ب فناختلفكان دنجْبعن(ٓ)الْت دْيفنكلَنأفنالحجفن دنجْونْفنكْرافن ـنحميف  نك بؿنأيضن : نإفنْشبيخابنكا 

ن نكلَ نأبثرهـ ن ،ف نحميف ن ف نكْراف نْف نالاككمالحجف ب نأيضن نالجْبع نأث ت ْف نْك نْان   نجْو نكا فن(ٔ)اان  
ن دـنال مرةنخيرنلوـنْفنكْراف  نك بؿن(ٖ) نكا فنحارن  بؿ(ٕ)التربْباد : نكفنالحجفنأاننببفنيحلؼنأاننْب

ب ن: نالحجفنجْونْفنكْراف .(ٗ)أيضن
 بلاظرنص كاؿنالاب يفنكالْث تيفنلجْبعنالحجفنْفنكْرافنيت يفنأفنال كؿنللْث تيفنكأفنالحجفن دنن:الع حثة لت ق

نال مرةنحيفنأرجلننكْرن فنالخطببنإليوبنًلييفى يننأهلوب نك  دن وبنحتَنْبتن ـى أدرؾنكْرافنخبمةنكأفنكْرافن نًد
،تنجاةنج ونكث ثيف ن ْفنخ ؿنذلؾنيت فنالتدنك ن(ُُ) نكالحجفن دـنال مرةنأيبـنمفيف(َُ)جاةناثاتيفنكخْجيف

نأفنجْبعنالحجفنْفنكْرافنْْبفنخبمةنكأاننكبمرةنْدةنطكيلةنييْباننالجْبعن يوبنْان.
إُنأانناتوـنن :ن ث ةنث ت (ُِ) نأ كنالخطببنال مرم ن بؿنا فنحارقت دة عن دع مة عن قت دة السدوسي **

ن ،دةنأْكرنْاوبنالتدليس نكاررجبؿ نك دكةنال در.
 ن:ن ْشوكرن بلتدليسنكمفنن ننالاجبددنكغيره (ُّ) وكنْدلسنْفنالط  ةنالثبلثة ن بؿنا فنحارنشم  عن تدليسو:

نركلنالحديثن بل،ا،اةنكلـنأادنلننتمريحبن بلجْبع.ن دكن
ن

                                                 

 .َُّ(نتبريخنا فنْ،يف نركايةنا فنْحرز نصُ)
 .ٖٔ(نتحفةنالتحميؿن دنذبرنركاةنالْراجيؿ نلل،را د نصِ)
 .َُٕٖحن ُُِ نصٓ(نمحي نا فنح بف نجّ)
 .ُِٕٗ نحِْٓ نصِ(نالْجتدرؾنكلَنالمحيحيف نبتببنالتفجير نجْ)
 .ََْٕ نحُُِ نصْ(نالْجتدرؾنكلَنالمحيحيف نبتببنالل بس نجٓ)
 .ُُٔ نصُ(نتوذيبناصجْبءنكاللغبت نللاككم نجٔ)
 .ُِٔ نصِ(نالاكهرنالا د نُ فنالتربْباد نجٕ)
 .ٖٓٓص نْ(نارمب ةن دنتْييزنالمحب ة نُ فنحار نجٖ)
  ن دنتراْةنك بدن فنبثيرنالث فد.َُُ نصٓ(نتوذيبنالتوذيب نُ فنحار نجٗ)
 .ٖٓٓ نصْ(نارمب ةن دنتْييزنالمحب ة نُ فنحار نجَُ)
،ر ةنالرابؿ نصحْدن فنحا ؿ نجُُ)  .ْْٖٕ نر ـُِٖ نصّ(نال،لؿنْك
 .ّْٓ(نت ريبنالتوذيب نُ فنحار نصُِ)
 .ّْ(نط  بتنالْدلجيف نُ فنحار نصُّ)
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 نلذان(ُ)أرجؿنكاوـن تبدةنكلـنيذبرن يوـنالحجفنال مرمنْْفناننب يرننانن  دنجَْنال،را دنكددنإرس لو: وم  ك ن من
نإرجبلننُنيضرنهاب.

نيتبلـن ينبل تبدةنببفنيتوـن ن :(ِ) بؿنال،الدنوع لنسعة لعدعة القدر: ن.  در نكببفنُنيدككنإليننُك

ن ،دهبن-رعمران عن داوَ **  نالكاك نال،كنن-راءن فت  نأ ك نْبتن يف) نال مرم  نال طبف  نكج ،يفناـ بدة نْك جتيف
بدة( ن.(ّ)ْك

ببفنن :(ٖ) نك بؿنا فنشبهيف(ٕ) نكا فنشبهيفن دنالث بت(ٔ) نكذبرهنا فنح بف(ٓ) نككفبفن فنْجلـ(ْ)كث ننال،الد
نن. كثؽن :(ٗ) نك بؿنالويثْد ْفنأخصنالابسن  تبدة

ذم دن رأمنالخكارجن :(ُُ) نك بؿنا فنحار  بؿنال خبرم:نمدكؽنيوـن :(َُ) بؿنالتْر ككض نا فنن  مدكؽنيوـنْر
ن. ببفنيرلنرأمنالخكارجنكلـنيبفنداكيةن :(ُِ)  بؿنةْ،يفنأاننلـنيبفن داكي

 فناك بؿن  نأراكنأفنيبكفنمبل نالحديثن :(ُٓ) بؿنأحْدن فنحا ؿ  نكنمدكؽن :(ُْ)الذه د نكن(ُّ) بؿنالجباد
ن. هكنْْفنيبتبنحديثنن :(ُٔ)كدم

نكن ليسن بل كمن :(ُٕ)يحيَن فنْ،يفنك بؿ ن  نآخر بؿ نن :(ُٖ) دنْكضو نيحيَن فنج،يد نكان نيرك كليسنهكنلـ
ن . شدء

ن

                                                 

 .ِِٔ(نااظرنتحفةنالتحميؿن دنذبرنركاةنالْراجيؿ نلل،را د نصُ)
 .ُِٓ نصِ(نْ،ر ةنالث بت نلل،الد نجِ)
 .ِْٗ(نت ريبنالتوذيب نُ فنحار نصّ)
 .ُٖٗ نصِ(نْ،ر ةنالث بت نلل،الد نجْ)
 .ُُٔ نصٖ(نتوذيبنالتوذيب نُ فنحار نجٓ)
 .َْٓٓ نر ـِِّ-ُِّ نصٓ(نالث بت نُ فنح بف نجٔ)
 .ُُْٓ نر ـُٖٗتبريخنأجْبءنالث بت نُ فنشبهيف نص(نٕ)
 .ُُُُ نر ـُِٖتبريخنأجْبءنالث بت نُ فنشبهيف ن(نٖ)
 .ُْٕٗٓ نحَّٖ نصَُ(نْاْونالزكاددنللويثْد نجٗ)
 .ُُٔ نصٖ(نتوذيبنالتوذيب نُ فنحار نجَُ)
 .ِْٗ(نت ريبنالتوذيب نُ فنحار نصُُ)
 .ّٖٗٓ نر ـنُُْص نْ(نتبريخنا فنْ،يفنػنركايةنالدركمنػنجُِ)
 .ُُٔ نصٖ(نتوذيبنالتوذيب نُ فنحار نجُّ)
 .ْٔٗٓ نر ـنْٖٕ نصِ(نالْغادن دنالض،فبء نللذه د نجُْ)
،ر ةنالرابؿ نصحْدن فنحا ؿ نجُٓ)  .ِٓ نصّ(نال،لؿنْك
 .ُِٓٔ نر ـُْٔ نصٔ(نالببْؿن دنض،فبءنالرابؿ نُ فنكدم نجُٔ)
 .ّٖٓٓر ـ نُٖٓ نصْ(نتبريخنا فنْ،يف نركايةنالدكرم نجُٕ)
 .ّٕٖٔ نر ـُٕٓ نصْ(نتبريخنا فنْ،يف نركايةنالدكرم نجُٖ)
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نأحْد نآخرن (ُ)كض،فن نْكضو ن د نْ،يف نداكن(ّ)كالاجبددن (ِ)كا ف نكأ ك نالدار طادن (ْ)د  نبثيرن :(ٓ)ك بؿ نببف
ن.  يننض،ؼنْفن  ؿنحفظنن :(ٔ) نك بؿناصل باد الْخبلفةنكالكهـ
ن نكلـنيتب ونكلَنحديثننهاب. مدكؽنيوـن ا فنحار:هكنبْبن بؿنن:خالصة القول

ن**ن ب دنرابؿنارجابدنث بتنغيرنهْبـن فنْجلـ نكجليْبفن فنالر يو.ن
 الحكم عمى اإلسن دث لث : 

ن.ب هْبنْتركؾن(ٖ)كجليْبفن فنالر يون (ٕ)هْبـن فنْجلـْفنأاؿنانإجابدنالحديثنض،يؼنادنن
                                          ن

ن بؿنا فناصثيرنرحْننا :
ن(ن ن)نبـز

ْي،ى يسن دنكاكهن ٍابىًزـن[ن بلبىٌز:نال ْي نال نُك ْاننحديثنكلدن دنمفةنالا دنملَنالٌلننكليننكجلـن]نلـنيبفن بلبىزي
نالمغيرنال ىدىـ ٍابىًزـ:نالمغيرنالبىؼي ْي الجبدليفنكال
ن.(ٗ)

 ( ٖ)الحديث 
نلن.لـنأكثرنكلنق لت الع حثة: نَنتخرياو

ن
                                           



 
 
 
 

                                                 

،ر ةنالرابؿ نصحْدن فنحا ؿ نجُ)  .َّٖٗ نر ـٗ نصّ(نال،لؿنْك
 .ٗٔ(نتبريخنا فنْ،يف نركايةنا فنْحرز نصِ)
 .ٖٓ(نالض،فبءنكالْتركبيف نللاجبدد نصّ)
 .َّّ نصِِ(نااظرنتوذيبنالبْبؿ نللْزم نجْ)
 .ْْٓ نر ـَِٔالحببـنللدرا طاد نصن(نجؤاُتٓ)
 .ُٓٔٗ نحّْٓ نصْ(نجلجلةناصحبديثنالض،يفة نلألل باد نجٔ)
 نككلؿنُُِٕ نر ـٔٗ نصّ نكالْاركحيف نُ فنح بف نجّّ نصُ(نااظرنتراْتنن دنتبريخن غداد نللخطيبنال غدادم نجٕ)

 .ُِْٖ نر ـَُٓ نصٖالدار طاد نج
 نُِٖٖ نر ـُّٓ نصُُ نككلؿنالدار طاد نجّْٕٔ نر ـْٓ نصٗخطيبنال غدادم نج(نااظرنتراْتنن دنتبريخن غداد نللٖ)

 .ِّٖٓ نر ـِٕٗ نصُكالْغادن دنالض،فبء نللذه د نج
 .َّٕ نصْ(نالاوبيةن دنغريبنالحديثنكاصثر نُ فناصثير نجٗ)
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 المعحث الث ني
 الك ف م  السين

ن بؿنا فناصثيرنرحْننا :
ن)نبجبن(ن

ن نكجى،َن دنن] شْطَيُب م  يأكُل الرَّجُل من َكْسعو َوَوَلُده ِمن َكْسعو[ ين نطىل ن نالكالد نصفَّ نًبٍج بن نالكلد ،ؿ ناى إاْب
نتىٍحًميلن

لدن ً،يشةن.نكأرادن بلطَّييبنهبنهابنالح ؿن.نكاىفى ةينالكىالديفنكلَنالكى ْى كالبىٍجبن:نالطَّلىبنكالجٍَّ،دن دنطىلىبنالرًزؽنكال
ٍيفنكبًازىيفنكفنالجَّ،دنكادنالشب ،دنكغيريهنُنيىن ٍحتباى ْي ن.(ُ)ٍشتًرطنذلؾكاًا ةنإذانببابن

 (  ٗالحديث )
كفنإ راهيـنكفنكْبرةن فنكْيرنن(ّ)حدثابنْحْدن فنبثيرنأخ رابنجفيبفنكفنْامكرن:رحمو اهلل (ٕ)ق ل شعو داود

رجكؿنا نملَنا ن دنحارمنيتيـنأ آبؿنْفنْبلن؟ن  بلت:ن بؿن كفنكْتننأاوبنجعلتنكبدشةنرضدنا نكاوب
   .الرجل من كسعو وولده من كسعوإن من شطيب م  شكل كليننكجلـ: ن

 شوال: تخريج الحديث
نحا ؿ ن ف نأحْد ن(ٓ)الاجبددكنن (ْ)أخران نح بفن  نكالحببـ(ٔ)كا ف نن(ٕ)  نكأخرا ْثلن  ن(ٖ)الحْيدمن ن (ٗ)دكأحْ 

د ن(َُ)كالداْر نيزيد ن(ُُ)الاجبددكن  ن ف نإ راهيـ نطريؽ نْف ناْي،وـ نحا ؿنكأخرانن احكه  ن ف ن(ُِ)أحْد كا فن 
ذمكنن (ُّ)ْباة ب هْبن)نإ راهيـنكاصكْش(نكفنكْبرةن فنكْيرنكفنناْي،وـنْفنطريؽناصكْشن احكه ن(ُْ)التْر

 كْتنن ن.

                                                 

 .َّٗ نصْ(نالاوبيةن دنغريبنالحديثنكاصثر نجُ)
 .ِّٖٓ نحُُّ نصِدنالراؿنيعبؿنْفنْبؿنكلده نج(نجافنأ دنداكد نبتببنارابرة ن ببن ِ)
 (.ْٕٓهك:نْامكرن فنالْ،تْر نث ةنث ت.)نت ريبنالتوذيب نُ افنحار نص(نّ)
 .َِْٖٕ نحُّ نصٔ(نْجادنأحْدن فنحا ؿ ن ب دنْجادناصامبر نحديثنكبدشةنرضدنا نكاوب نجْ)
 .ْْْٗحن َِْ نصٕ(نجافنالاجبدد نبتببنال يكع ن ببنالحثنكلَنالبجب نجٓ)
 .ِْٗٓ نحِٕ نصَُ(نمحي نا فنح بف نبتببنالرضبع ن ببنالاف ة نجٔ)
 .ِِٓٗ نحّٓ نصِ نبتببنال يكع نجكلَنالمحيحيفن(نالْجتدرؾٕ)
 .ِْٔ نحَُِ نصُ(نْجادنالحْيدم نجٖ)
 .ُُِْٖ نحُْ نصٔ(نْجادنأحْدن فنحا ؿ نجٗ)
د نبتببنال يكع ن ببن دنالبجبنككْؿنالراؿن يدَُ)  .ِّٕٓ نحُِّ نصِه نج(نجافنالداْر
 .َْْٓ نحنُِْ نصٕ(نجافنالاجبدد نبتببنال يكع ن ببنالحثنكلَنالبجب نجُُ)
 .ِّّٓٓ نحنُِٔ نصٔ(نْجادنأحْدن فنحا ؿ نجُِ)
 .َِِٗ نحٖٕٔ نصِ(نجافنا فنْباة نبتببنالتابرات ن ببنْبنللراؿنْفنْبؿنكلده نجُّ)
ذم نبتببناصحببـ ن ببنأفنالكالدنيعخذنُْ)  .ُّٖٓ نحّٗٔ نصنّْفنْبؿنكلده نج(نجافنالتْر
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 ث ني : تراجم الرواة 
 .لوبنتراْةن ؼنكلَلـنأنعمتو:** 
دة نب نأ كنكْراف نْبتنجاةنجتنكتج،يفنْكعن يزيد عن قيس عن األسود عن عمرو النخ يا : ىوإعراىيم**ن

ْفنذبرنذلؾنال،را د(ُ)أاننْدلس نكيرجؿنبثيراث ةن  ين نإُن  نك بؿن(ْ) نكج طن فنال،اْد(ّ) نكال، دد(ِ) نْك
ن: نأفناْبكةنْفناصدْةنمححكانْراجيلن .(ٓ)ال، دد

نأانناتوـن عْريفنأحدهْبناررجبؿ نكاكخرنالتدليس.ْفنتراْةنالاخ،دنخ مةنال كؿ:نت يفن
نيرجؿنك نلـ ن  نيضرنصان نكفناررجبؿ: ن فنكْيرأْب ن(ٔ)فنكْبرة نلتد  ن وكنْدلسنْفنالط  ةنك بلاج ة ليجن:

نالتدناغتفرنال،لْبءنتدليجوـ.ن(ٕ)ةالثباي
نعن عيينة عن شعي عمران ميمون، ا : ىوسفي ن**  نالبك د  بدة أ كنْحْد نثْبفنكتج،يفنْك ث ةننْبتنجاة

حب ظن  يننإْبـنحاة نإُنأاننتغيرنحفظنن آخرةنكببفنر ْبندلسنلبفنكفنالث بت نكببفنأث تنالابسن دنكْركن
ن.(ٖ) فنديابر

نيت يفنْْبنج ؽنأفنجفيبفن فنكيياةناتوـن عْريفنالتدليسنكالتغيرن دنآخرنال،ْر.
اختلطنجفيبفنجاةنج ونن :(ٗ)تغيرهن بؿنا فنحارنكبذلؾننْدلسنْفنالط  ةنالثباية ن بلاج ةنلتدليجننُنيضر نصا

بتنجاةنثْبفنكتج،يفن ْدةناخت طننجاةنكاحدة نكلـنيل ننأحدنيحدثن دنهذهنالجاةن  دنتك دن  ؿن كتج،يف نْك
نْانن  ؿنجاةنج ون نالجتةنجْ،كا نأاننيغلبنكلَنالظفنأفنجبدرنشيكخناصدْة نبْب نالحابجن عر ،ةنأشور   دكـ

ن. كتج،يف
نأ كنيكجؼنازيؿنالْميمةكثير عن شعي عط ء الثقفي الصن  نيمحمد عن **  ن  نْ  دتيفنك ضونبْبتنجاة
ن.ن(َُ)كشرة

ن  كيذبركفنأانناختلطن دنآخرنكْرهن  نكزاد:(ُِ) نكا فنج،د(ُُ)ث ننيحيَن فنْ،يفكن
ن

                                                 

 .ٓٗ(نت ريبنالتوذيب نُ فنحار نصُ)
 .ّْ(نالْدلجيف نص دنزركةنال،را د نصِ)
 .ُّ نر ـُُْ(نابْونالتحميؿ نلل، دد نصّ)
 .ُْ(نالت ييفنصجْبءنالْدلجيف نلج طن فنال،اْد نصْ)
 .ُّ نر ـُُْ(نابْونالتحميؿ نلل، دد نصٓ)
 .َِصلل،را د ن(نااظرنتحفةنالتحميؿن دنذبرنركاةنالْراجيؿ نٔ)
 .ِٖ(نط  بتنالْدلجيف نُ فنحار نصٕ)
 .ِْٓصُ فنحار نن(نت ريبنالتوذيب نٖ)
 .ِْ نكااظرنالبكاببنالايرات نص دنال رببتنالذه د نصَُٔ نصْ(نااظرنتوذيبنالتوذيب نُ فنحار نجٗ)
 .َْٓ(نت ريبنالتوذيب نُ فنحار نصَُ)
 .ِّّ نصِٔ(نتوذيبنالبْبؿ نللْزم نجُُ)
 .ْٖٗ نصنٕ(نالط  بتنالب رل نُ فنج،د نجُِ)
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نآخر نْكضو ن د نْ،يف نا ف نكنمدكؽن :(ُ)ك بؿ نالجباد   نكن(ِ) بؿ نحار  نالغلطن :(ّ)ا ف نبثير نك بؿن مدكؽ  
أ كنكن ن(ٔ)الاجبددن  نك بؿمدكؽنبثيرنالخطعن :(ٓ) فنْحْدنالحب ظ نك بؿنمبل ن مدكؽناختلطن آخرهن :(ْ)الذه د

ببفنرا نمبلحبنك دنن :(ٖ)ك بؿنأ كنحبتـنالرازم  نبثيرنالخطعن  نكزادنالاجبدد: ليسن بل كمن :(ٕ)أحْدنالحببـ
ناراببر ن ،ض نك بؿ حديثن نحا ؿن  ن ف ن(ٗ)أحْد ن:  نْابرةْابر نأشيبء نيركم نال خبرمن  الحديث  ن (َُ)ك بؿ

 نك بؿنا فن لـنيبفنيفوـنالحديثن :(ُِ)داكد بؿنأ كن  نكنبثيرنالغلطن  نكزادنالشكبباد: ليفنادان :(ُُ)كالشكبباد
 نك دن لننأحبديثنكفنْ،ْرنُنيتب ،ننكليوبنأحدن :(ُٓ) نكا فنكدم(ُْ)ك بؿنال، يلد  نيخطئنكيغربن :(ُّ)ح بف
 .(ُٔ)حارن دنالط  ةنالخبْجةنْفنط  بتنالْدلجيفا فن

ن نك  يمة(ُٕ)بْبنكادنالحببـنتب ،نناصشا،دنحيثن نتضردنن هكنمدكؽ نك بلاج ةنلبثرةنخطخالصة القول: 
د  نإُنأفنتوْةنالتدليسنْبنزالتن بدْةنكليننلبكاننْفن(ُٗ)بْبنكادنالاجبددن نكيحيَن فنج،يد(ُٖ)بْبنكادنالداْر
نلتدنردنال،لْبءنحديثوـ.الط  ةنالخبْجةنا

ن**ن ب دنرابؿنارجابدنث بت.
 

                                                 

 .ِّْ نر ـنّٕٓ(نجؤاُتنا فنالاايدنص دنزبريبنيحيَن فنْ،يف نصُ)
 .َّٕ نصٗ(نتوذيبنالتوذيب نُ فنحار نجِ)
 .َْٓ(نت ريبنالتوذيب نُ فنحار نصّ)
 .ُِٔٓ نر ـنُِِ نصِ(نالببشؼ نللذه د نجْ)
 .ّّّ نصِٔتوذيبنالبْبؿ نللْزم نج(نٓ)
 .َّٕ نصٗ(نتوذيبنلتوذيب نُ فنحار نجٔ)
 .َّٕ نصٗ نجالْراونالجب ؽن(ٕ)
 .ِّّ نصِٔ(نتوذيبنالبْبؿ نللْزم نجٖ)
،ر ةنالرابؿ نصحْدن فنحا ؿ نجٗ)  .َُٗٓ نر ـنُِٓ نصّ(نال،لؿنْك
 .ّّّ نصِٔ(نتوذيبنالبْبؿ نللْزم نجَُ)
 .ٖٗاصحبديثنالْكضككة نللشكبباد نص(نالفكاددنالْاْككةن دنُُ)
 .ّّّ نصِٔ(نتوذيبنالبْبؿ نللْزم نجُِ)
 .ُِّٔٓ نر ـنَٕ نصٗ(نالث بت نُ فنح بف نجُّ)
 .ُٕٖٔ نر ـننُِٖ نصْ(نالض،فبءنالب ير نلل، يلد نجُْ)
 .ُِّٕ نر ـنِْٓ نصٔ نُ فنكدم نجالرابؿن(نالببْؿن دنض،فبءُٓ)
 بؿنال، ددن دنتفجيرهنللط  ةنالخبْجةنْفنالْدلجيف: نكخبْجوبنْفن دنض،ؼن عْرن نكنَُٓ نر ـنٕٓ(نط  بتنالْدلجيف نصُٔ)

آخرنغيرنالتدليسن ريدىنحديثوـن ننُنكاننلننإذنلكنمرحن بلتحديثنلـنيبفنْحتابن ننبع دنااببنالبل دنكأ دنج،دنال  بؿن
 (.ُُّكاحكهْب )نابْونالتحميؿن دنأحببـنالْراجيؿ نلل، دد نص

ن.ِِٓٗ نحنّٓ نصِلَنالمحيحيف نج(نالْجتدرؾنكُٕ)
د نجُٖ)  .ِّٕٓ نحُِّ نصِ(نجافنالداْر
 .ْْْٗ نحَِْ نصٕ(نجافنالاجبدد نجُٗ)
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 الحكم عمى اإلسن دث لث : 
غيرنْ،رك ة نكلـنييؤثرنتكثي وبننكْةنكْبرةنْفنأاؿض،يؼننإجابدالحديثنحجفنلغيرهن ْتب ،بتننكشكاهده نكهذان

 نكفنأحد.
نأفنهابؾنإضطراب نيركيننكفنكْتننكأخرلنكفنأْننكثبلثةنكفنأ ينننبْب نتبرة نالحديثن ،ْبرة نهذا  دنأجبايد

نداكد  نأ ك نكأحْد(ُ)عخران نكالطيبلجد(ِ)  جحبؽن فنراهكين(ّ)  نكا  ن فنن(ْ)  نكفنكْبرة نْفنطريؽنالحبـ اْي،وـ
نكْيرنكفنأْنن ن.

نْفنطريؽنالحبـنكفنكْبرةنكفنأ ينن ن.ن(ٓ)كأخراننالحببـ
نإ راهيـ نكفنكْبرة نكفنكْتن نكفنكبدشة .حديثن: نالمحي ن(ٔ) بؿنالدرا طاد

ن ن وب نيت كل نأخرل نْباة(ٕ)أحْدنبأخراوكللحديثنطريؽ نكا ف ن(ٖ)  نح بف(ٗ)الاجبددكن  نكا ف ن(ُُ)كالط راادن (َُ) 
ناْي،وـنْفنطريؽناصجكدن فنيزيدنكفنكبدشةن ن.

طريؽن  جابدنحجفنْفنن(ُِ)أخراننأحْدن فنحا ؿن:ش ىد من حديث ععد اهلل عن عمرو عن ال  ص محديثول
لَّـى  جى لىٍيًننكى لََّنا ينكى ناللًَّننمى نرىجيكؿى نأىٍكرىاً دٌّ :نأىتَى ديًه ن ىبؿى نشي،ىٍيبو نكىٍفنأىً يًن نكىٍفناى كنٍ في ري ٍْ نأىً دنييًريدينأىٍفننكى :نًإفَّ  ى ىبؿى

: ن ىبؿى بًلد؟ ْى ن نًلكىاًلًدؾى »يىٍاتىبحى بليؾى ْى نكى ن ىبيليكهيننأىٍاتى ـٍ  نبىٍجً بي ٍف ًْ ن ـٍ ًدبي نأىٍكُى كىاؿى ٍْ نأى فَّ نكىاً  ـٍ  نبىٍجً بي ٍف ًْ ن نأىبىٍلتيـٍ ب ْى ن نأىٍطيىبى ًإفَّ
 «.هىًايدنب

                                          ن














 

                                                 

 .ِّٗٓ نحُُّ نصِ(نجافنأ دنداكد نبتببناُابرة ن ببن دنالراؿنيعبؿنْفنْبؿنكلده نجُ)
 .ِْٓٗٗ نحُِٔ نصٔ(نْجادنأحْدن فنحا ؿ نجِ)
 .َُٖٓ نحنُِِ نصُ(نْجادنالطيبلجد نجّ)
 .ُٓٓٔ نحَٓٗ نصّ(نْجادنإجحبؽن فنراهكين نجْ)
 .ِِْٗ نحِٓ نصِ(نالْجتدرؾنكلَنالمحيحيف نبتببنال يكع نجٓ)
 .ِِٓ نصُْ(نكلؿنالدار طاد نجٔ)
 .ِْٖٓٓ نحّٖ نصّْرضدنا نكاوْب نجنؽي ةنكبدشةن اتنالمديمد(نْجادنأحْدن فنحا ؿ نْجادنالاجبء نْجادنالٕ)
 .ُِّٕ نحِّٕ نصِبرات ن ببنالحثنكلَنالْببجب نج(نجافنا فنْباة نبتببنالتاٖ)
 .ُْْٓ نحُِْ نصٕ(نجافنالاجبدد نبتببنال يكع ن ببنالحثنكلَنالبجب نجٗ)
 .َِْٔ نحّٕ نصَُ(نمحي نا فنح بف نجَُ)
 .ْْٖٔ نحَّٖ نصْ(نالْ،اـناصكجط نللط رااد نجُُ)
 .ٖٕٔٔ نحُِٔ نصُُ فنكْركن فنال،بص نجن(نْجادنأحْدن فنحا ؿ نْجادنالْبثريفنْفنالمحب ة نْجادنك دنا ُِ)
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ن بؿنا فناصثيرنرحْننا :
ن)بجب(

ن ُن نالَكلَّ وُتْكِسُب الَمْ دومَ إنك َلَتِصُل الرَِّحم وَتْحِمل ك دنحديثنخدياة:  نْب نكبىجىٍ تنزيدان ُن نْب نبىجىٍ تي ني بؿ:  
،ىٍلتيننيىٍبًج ن ٍاتيننكلَنبىٍج ننأكناى ُن:نأمنأكى ٍيداننْب  .(ُ)كأٍبجىٍ تنزى

 (  ٘الحديث )
نن:رحمو اهلل (ٕ)العخ رياإلم م ق ل  ناللٍَّيثي  دَّثىاىب نحى : ن ىبؿى ن يبىٍيرو  نيىٍحيىَنٍ في نكىٍفنحدَّثىاىب نًشوىببو  ناٍ ًف نكىًف نكي ىٍيؿو  كىٍف

لَّن ناللًَّننمى بن يًدئىنً ًننرىجيكؿي ْى ن نأىاَّوىبن ىبلىٍت:نأىكَّؿي ًايفى ٍؤًْ ْي نال بًدشىةىنأيـي نالكىٍحًدنكيٍركىةىنٍ ًفنالز  ىٍيًر نكىٍفنكى ًْفى ن لَّـى جى لىٍيًننكى َنا ينكى
ن... ةينً دنالاٍَّكـً بًلحى ٍؤيىبنالمَّ ناللَّنينأى ىدنا ننيثبنطكيبنك ين:  نكذبرنحدالر  بنييٍخًزيؾى ْى نكىاللًَّنن ةي:نبى َّ ًدياى ِإنََّك َلَتِصُل  ى ىبلىٍتنخى

، َوَتْكِسُب الَمْ ُدومَ  ؽي .الرَِّحَم، َوَتْحِمُل الَكلَّ لىَناىكىاًدًبنالحى نكى تيً،يفي ٍيؼى نكى تىٍ ًرمنالضَّ   نكى
 شوال: تخريج الحديث

نطريؽنْ،ْرن ْثلن ْفنن(ّ)أػخراننال خبرم
جلـن(ْ)كأخراننال خبرم ن احكهنب هْبنْفنطريؽنيكاسن فنيزيد ن(ٓ) ْثلن نْك

نب هْبن)نْ،ْرنكيكاسن فنيزيد(نكفنا فنشوببن ن.
نث ني : تراجم الرواة

 نأ كن برنالف يننالحب ظن نْبتن** اعن شي ب: ىو محمد عن مسمم عن ععيد اهلل عن ععد اهلل عن شي ب الزىري
ت باننجاةنخْس بدة نك يؿن  ؿنذلؾن جاةنأكنجاتيف نْتفؽنكلَنا لتننكا   نإُنااننْشوكرن بلتدليسن(ٔ)ككشريفنْك

 ن(ٕ)كمفنن ننالشب ،دنكالدار طادنكغيرنكاحدن بلتدليسنككدهنا فنحارن دنالط  ةنالثبلثةنْفنط  بتنالْدلجيف
غيرهنصاننحب ظنبلْبن درنأفنيجْدن: نْرجؿنالزهرمنشرنْفنْرجؿن(ٖ) فنج،يدنال طبفن  بؿاكط،فن يننيحيَن

اْبنيترؾنْفنُنيجتايزنأفنيجْين . نجَْنكا 

                                                 

 .َّٗ نْ(نالاوبيةن دنغريبنالحديثنكاصثر نُ فناصثير جُ)
 .ّ نحٕ نصُج ببنبيؼنببفن دءنالكحدنإلَنرجكؿنا نملَنا نكليننكجلـ ن دءنالكحد نبتببن(نمحي نال خبرم نِ)
 نُِٔٓ نصٔملَنا نككليننكجلـنْفنالكحدنالرؤيب نج(نمحي نال خبرم نبتببنالت، ير ن ببنأكؿنْبن دئن ننرجكؿنا نّ)
 .ُٖٓٔح
 .َْٕٔ نحُْٖٗ نصْ(نمحي نال خبرم نبتببنالتفجير ن ببنجكرةنال،لؽ نجْ)
 .َُٔ نحُّٗ نصُ(نمحي نْجلـ نبتببناريْبف ن ببن دءنالكحدنإلَنرجكؿنا نملَنا نككليننكجلـ نجٓ)
 .َٔٓ(نت ريبنالتوذيب نُ فنحار نصٔ)
 ن بؿنال، ددن دنتفجيرهنللط  ةنالثبلثةنْفنالْدلجيف:نكثبلثوبنْفنتك ؼن يوـنَُِ نتْٓ بتنالْدلجيف نُ فنحار نص(نط ٕ)

هذانالراكمنأكنل لةنتدليجنن دناابننةاْبكةن لـنيحتاكان وـنإُن ْبنمرحكان ينن بلجْبعنك  لوـنآخركفنْطل بنل،دةنأج ببنإْبنرْبْ
ث ةنكذلؾنببلزهرمنكجليْبفناصكْشنكا  راهيـنالاخ،د)نااظرنابْونالتحميؿن دنأحببـنالْراجيؿ ننْبنركلنأكنصاننُنيدلسنإُنكف

 (.ُُّلل، دد نص
 .ٖٕؿ نلل، دد نصي(نابْونالتحميؿن دنأحببـنالْراجٖ)
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الزهرمنإْبـنْتفؽنكلَنا لتننك دناحتْؿنال،لْبءنتدليجن نْونأاننْفنالط  ةنالثبلثةنالتدنُ دنخالصة القول: 
بنببفنْفنب ـنيحيَنال طبفن ينن  بؿنأحْدن فنجابف يحيَن فنج،يدنُنن: نببف(ُ) يوبنْفنالتمري ن بلجْبع نْك

نحفبظنبباكانإذانجْ،كانالشدءنكل كه  ن ءن ـك يرلنإرجبؿنالزهرمنك تبدةنشيدب نكي كؿ:نهكن ْازلةنالري  نكي كؿ:نهُؤ
نال، دد نكف (ِ) بؿ ن كلن نْان ناصدْة ن  ؿ ن د ن:  ن د نأان نإلَ ن برضب ة نكادن  نأخرل نركاية ن د ن بلجْبع مرح

نن.(ّ)ال خبرم
 نأ كنزبريبنالْمرم نك دنياجبنإلَناده نْبتنجاةنإحدلنعكير القرشي المخزومي**  يحيى عن ععد اهلل عن 

ن.ن(ْ)دتيفبكث ثيفنْك
ليلد: نكنتفردنكفن نكزادنالخ(ٖ) نكذبرهنا فنح بفن دنالث بت(ٕ) نكا فن باو(ٔ) نكالخليلد(ٓ)كث نني، كبن فنجفيبف

ن.ْبلؾن عحبديثن 
نيحتان ن ن(َُ) بؿنأ كنحبتـ نكنجْبكننْفنْبلؾ الليثنكتبلْكان دن: نث ةن دن(ٗ)ك بؿنا فنحار : نيبتبنحديثننُك

نكببفنيفوـنهذانالشعف .ن
: ن(ُّ) نكك بنالذه دنكلَن كؿنالاجبددن بد (ُِ): نض،يؼ  نك بؿن دنْكضونآخر: نليسن ث ة (ُُ)ك بؿنالاجبدد

نالاَّبًس ن ىًمٍيرانن ًدٍيًثنكىأىيَّبـً بًر بننً بلحى نالً،ٍلـً نكى ًزٍيرى نغى ننبىبفى تََّ ٍانينحى ًْ ن نًللاَّجىبًددي ُىحى بن ْى بنأىٍدًرمن ْى بًد بن ندىييابن نكى ً بلفىٍتكىل نمى
نلىنين ًلْتي بنكى ْى بًف نكى نً ًننالشٍَّيخى ٍرديٍكده ن ى ىٍدناٍحتىاَّ ْى ن ٍرحه نً ًث ىةو نكىهىذىاناى ْىرَّةن:نلىٍيسى ن ،َّفىني نكى ىبؿى ًديٍننضى نأيكًردىهينحى تََّ ٍابىراننحى ْي  نثبنن

:نكى ىدٍن ٍخلىدو ْى ن ن في دَّثىاىبن ىً د  ٍ ًدنال،ىًزٍيًز:نحى نكى ـين في نأىٍجلى طَّعىننأىفَّنن ىبؿى ْيكى وىنال ًْ نجى ن يبىٍيرو ْىرَّةن .نيىٍحيىَن فى نجىٍ وىنكىٍشرىةىن بًلؾو ْى ٍفن نًْ
: ن بؿنا فنْ،يف:نجْونيحيَن فن بيرنالْكطعن ،رضنح يبنببتبنالليث نكببفنشرنكرض ن(ُْ)ك بؿنالجباد

نليسن ن  لت: نأهؿنْمر؟ نكجعلادنكان نيحيَ: ن بؿ نث ثة  نكر تيف نالابسنكيمف  نكلَنْبلؾنخطكط ني رأ ببف
ن شدء .ن

                                                 

 .ُْٓ نصٗ(نتوذيبنالتوذيب نُ فنحار نجُ)
 .َُٗؿ نلل، دد نصي(نابْونالتحميؿن دنأحببـنالْراجِ)
نّْٕٔ نحنُٖٓٗ نصْبرم نبتببنالتفجير ن ببنجكرةنال،لؽ نج(نمحي نال خّ)
 .ٖٖٓٔ نر ـَُْ نصُّ نكتوذيبنالبْبؿ نللْزم نجِٗٓ(نت ريبنالتوذيب نُ فنحار نصْ)
 .ّْٕ نصُ(نالْ،ر ةنكالتبريخ نلي، كبن فنجفيبف نجٓ)
 .ِِٔ نصُ(ناررشبدن دنْ،ر ةنكلْبءنالحديث نللخليلد نجٔ)
 .ِّٖ نصُُحار نجن(نتوذيبنالتوذيب نُ فٕ)
 .ُِّّٔ نر ـِِٔ نصٗ(نالث بت نُ فنح بف نجٖ)
ن.ِٗٓ(نت ريبنالتوذيب نُ فنحار نصٗ)
 .ِٖٔ نر ـُٓٔ نصٗ(نالارحنكالت،ديؿ نُ فنأ دنحبتـ نجَُ)
 .ِْٔ نر ـَُٕ(نالض،فبءنكالْتركبكف نللاجبدد نصُُ)
 .َّْ نصُّ(نتوذيبنالبْبؿ نللْزم نجُِ)
 .ُْٔ نصَُللذه د نج(نجيرنأك ـنالا  ء نُّ)
 .ِّٖ نصُُ(نتوذيبنالتوذيب نُ فنحار نجُْ)



 31 

ن: نمدكؽ .(ِ) نكالذه د(ُ)ك بؿنالجباد
نلابسن ين نككادهنكفنالليثنْبنليسنكادنأحد .نهكنأث تناكنك بؿنا فنكدم: نببفنابرنالليثن فنج،د ن

ن: نتبلـن ين نصفنجْبكننْفنْبلؾنإاْبنببفن ،رضنح يب .(ّ)ك بؿنْجلْةن فن بجـ
بنببفنْفنتض،يؼنالاجبددنهكنث ةنكخبمةن دنالليث ننخالصة القول: خبلؼنلغيرهن ْك وكنارحنغيرنْفجرنْك

 نكلبفنببفنياج ننإلَنادهنأبثرنْفنالركايةنلننكفنالليثفنال خبرمنإبؿ:نْفنالا بد نبْبنأفنالحب ظنا فنحارن 
نأخرجنْبلؾنجكلنخْجةنأحبديثننلننكفْبنأخرجنكنن ي كؿنيحيَن فن بير  ،ظـنْب نْتب ،ة نْك كفننلنْشوكرة

ن.(ْ)ك دناات َنْفنحديثننْبنكا  ننكليننالث بتن الليث
                                          ن

ناصثيرنرحْننا : بؿنا فن
ٍطل بنن دنركايةنأ دنهريرةنشنو َنيى عن َكْسب اإلم ء ينن]ن ْي  [نهبذانابءن

ْي ىيَّدانن]ن ديان   [حتى ُيْ َمم من شين ُىوك دنركايةنرا ون فنخى
  [إالَّ م  َعِمَمت ِعَيدى  ك دنركايةنأخرلن]

بءهنكليوٌفنضرادبن ْى راًد ىويٌفنكىكىٍاننارط ؽنأاننببفنصهؿنْبةنكالْدياةنإ كرىهٌفنكييؤدَّيفنضى نأاي ٍذفى نالابسنكيعخي فى ٍْ يىٍخًد
بنًلشىن ٌْ ،ىبشنكا  ْى بنل جتزادةن دنال ٌْ نْاوبنٌزلَّةنإ نأٍفنتىٍ ديكى ر يةن  نتيٍؤًْفي تى ىذيلةننخبراةننداًخلةنككليوبنضى ْي ٍوكةنكْىفنتبكفن

ْيٍطل بننتىن ْىٍ،مكـن ليؿن ىايودنكفنبىٍج وٌفن  اىز هبننكانتىٍغًلبنأكنلغيرنذلؾنكال
ٍ،لكـ ْى ٍ،لكـنتىٍبًجبنْانن بيؼنإذانلـنيبيفنلوبنكىٍانهن ْى هذانإذانببفنلًلألىْةنكىٍانن
(ٓ). 

 شش ر اعن األثير لثالث رواي ت: (ٙالحديث )
 "شنو َنيى عن َكْسب اإلم ء الرواية األولى:"

يحدثنكفنأ دنن(ٕ)حدثابنحابجن بؿنثابنش، ةن بؿنجْ،تنْحْدن فناحبدةن:رحمو اهلل (ٙ)ق ل شحمد عن حنعل
   .نو نيى عن كسب اإلم ءشن كفنالا دنملَنا نكليننكجلـ:نكفنأ دنهريرةن(ٖ)حبـز

 
 
 

                                                 

 .ِّٖ نصُُ نجالْراونالجب ؽن(ُ)
 .ُّٗٔ نر ـّٗٔ نصِ(نالببشؼ نللذه د نجِ)
 .ِّٖ نصُُ(نتوذيبنالتوذيب نُ فنحار نجّ)
 .ِْٓ نصُ(نااظرنهدمنالجبرمنْ دْةن ت نال برم نُ فنحار نجْ)
 .َّٗ نصْثر نُ فناصثير نج(نالاوبيةن دنغريبنالحديثنكاصٓ)
 .ٕٖٓٗ نحْْٓ نصِ(نْجادنأحْدن فنحا ؿ نْجادنالْبثريفنْفنالمحب ة نْجادنأ دنهريرة نجٔ)
 (.ُْْٕحْدن فناحبدة نث ة.)نت ريبنالتوذيب نُ فنحار نص(نٕ)
ناصشا،د نث ة.)نت ريبنالتوذيب نُ فنحار نص(نٖ)  (.ِْٔهك:نجلْبفنأ كنحبـز
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 رواية األولىوال: تخريج الش
نالطيبلجد نالا،د(ُ)أخران ن ف نككلد نحا ؿ(ِ)  ن ف نكأحْد د(ّ)  نكالداْر نكال خبرم(ْ)  ن(ٓ)  نكأ ك نكا فن(ٔ)داكد   

 اْي،وـنْفنطرؽنكفنش، ةن نن احكه.ن(ٗ) نكال يو د(ٖ) نكا فنالابركد(ٕ)ح بف
 ةث ني : تراجم الروا

ن  ؿنأ كنْحْد** حج ج عن محمد المصيصي األعور،  ن دـن غداد نلْب  نث ةنث تنلبانناختلطن دنآخرنكْره
بدتيف ن.(َُ)ْكتن نْبتن  غدادنجاةنجتنْك

نث بت.**ن ب دنرابؿنارجابدن
 ث لث : الحكم عمى اإلسن د

نن حي الحديثنم نحابج ناخت ط نْف نببف ب نال جـن ْك نْف نال، دد نكده ن  د نيضر ن   نالْميمد نْحْد ف
حدثادنمديؽنلدن بؿ:نلْبن دـنحابجن غدادن دنآخرنن الذيفنُنيضرناخت طوـ نك بؿنإ راهيـنالحر د:ن(ُُ)اصكؿ

نْرةنخلط ن رآهن
ن.(ُِ) دخؿنكليننأحداُنتيننا فنْ،يفنيخلط ن  بؿنُ ان:

 "حتى ُيْ َمم من شين ُىوالرواية الث نية:" 

                                                 

 .َِِٓ نحِّٗص(نْجادنالطيبلجد نُ)
 .ُْٕٗ نحِِْ(نْجادنكلَن فنالا،د نصِ)
 .ّٖٖٕ نحِٕٖ نصِ(نْجادنأحْدن فنحا ؿ نْجادنالْبثريفنْفنالمحب ة نْجادنأ دنهريرةنرضدنا نكان نجّ)
د نبتببنال يكع ن ببن دنالاودنكفنبجبناصْْ)  .َِِٔ نحُّٓ نصِ نجة(نجافنالداْر
 .ُِّٔ نحٕٕٗ نصِبنال غدنكارْبء نج(نمحي نال خبرم نبتببنارابرة ن ببنبجٓ)
ن.ِّْٓ نحِٕٖ نصِ(نجافنأ دنداكد نبتببنارابرة ن ببن دنبجبنارْبء نجٔ)
 .ُٗٓٓ نحّٔٓ نصُُ(نمحي نا فنح بف نبتببنارابرة نجٕ)
 .ٕٖٓ نحُُٓ(نالْات َ نبتببنالاابدز ن ببن دنالتابرات نصٖ)
 .ُُْٕٔ نحُِٔ نصٔرْبء نج(نجافنال يو دنالب رل نبتببنارابرة ن ببنبجبناٗ)
 .ُّٓ(نت ريبنالتوذيب نُ فنحار نصَُ)
(ن جـنال، ددنالْختلطيفنإلَنث ثةنأ جبـنكهدنكلَنالاحكنالتبلد:ناصكؿ:نْفنلـنيكابنذلؾنلننض،فبنأم نكلـنيحطنْفنُُ)

جحبؽن فنإ راهيـن فنراهكين ْبننْرت تننإْبنل مرنْدةناُخت طنك لتننبجفيبفن فنكيياةنكا  كهْبنْفنأدْةنارج ـنالْتفؽنكليوـنكا 
نككفبفن فنْجلـنكاحكهْب. نصاننلـنيركنشيدبنحبؿناخت طنن جلـنحديثننْفنالكهـنباريرن فنحبـز

حْدن فناب رنالجحيْدن الثباد:نْفنببفنْتبلْبن ينن  ؿناُخت طن لـنيحمؿنْفناُخت طنإُنزيبدةن دنض،فننبب فنلوي،ةنْك
نكاحكهْب.
 دنآخرنكْرهن حمؿناُضطرابن يْبنركلن ،دنذلؾن يتك ؼناُحتابجن ننكلَنندفنببفنْحتابن ننثـناختلطنأكنكْكالثبلث:نْ

 (ّالْختلطيف نلل، دد نصااظرنالتْييزن يفنْبنحدثن نن  ؿناُخت طنكْبنركاهن ،دنذلؾ.ن)ن
 .َُ نتنُٗ(نالْختلطيف نلل، دد نصُِ)
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ٍيرو نكىٍفننرحمو اهلل: (ٔ)ق ل شعو داود نهيرى نيىٍ،ًادناٍ فى ناللًَّن نأىً دن يدىٍيؾو نكىٍفنكي ىٍيًد ناٍ في دَّثىاىب بًل و نحى نمى نٍ في دي ْى نأىٍح دَّثىاىب حى
ديًهنرىا نأىً يًن نكىٍفناى ناٍ في نهيكى :ً وو ًدياو ن ىبؿى ًةنن»خى ْى نكىٍفنبىٍجًبناٍصى لَّـى جى لىٍيًننكى لََّنا ينكى ناللًَّننمى َحتَّى ُيْ َمَم ِمْن اىوىَنرىجيكؿي

ن«.َشْيَن ُىوَ 
 شوال: تخريج الرواية الث نية

ْفنطريؽنإ راهيـن فنالْاذر نب هْبنكفنا فنن(ّ)ْفنطريؽنأحْدن فنمبل  نكأخراننال يو دن(ِ)أخراننالحببـ
نأ دن ديؾن نن ْثلن.
 ث ني : تراجم الرواة

اصامبرمنالاابرمنالخزراد نمحب د نيباَنأ بنك دنا  نك يؿنأ بنخديا نناف  عن خديج عن راف  عن عدي** رَ 
ن نأحد  نيكـ نكأابزه ناجتمغره  نصان ن در  نيكـ نكجلـ نكلين نا  نملَ نا  نرىجيكؿ نكأبثرنرده نكالخادؽ نأحدا  شود

الْشبهد نكأمب ننيكـنأحدنجوـ ن  بؿنلننرجكؿنا نملَنا نكليننكجلـ:نأشودنلؾنيكـنال يبْة نْبتنجاةنأر ون
ن.(ْ)كج ،يف
نْفنالط  ةنالخبْجةن)نْفنمغبرنالتب ،يف( نننر عن ععد الرحمن عن راف  عن خديج األنص ري،يْ رَ ** ىُ 

نا فن(ٓ)كث ننا فنْ،يف نك بؿناصزدم(ٔ)ح بفن دنالث بت نكذبره نيتبلْكفن دنحديثن  نك بؿنا فنحار(ٕ)  : ن(ٖ): 
نْ  كؿ .

ُن ليفنالحديث.نخالصة القول: نهكنْ  كؿنإفنتك ونكا 
ن فنْجلـن فنأ دن ديؾ نأ كنإجْبكيؿنالْداد نْبتنجاةنْبدتيف ن** اعن شعي فديك: ىو محمد عن إسم عيل

بنأىخطىع  نك بؿنأحْدن فنحا ؿ(َُ) دنالث بتنك بؿ نكذبرهنا فنح بفن(ٗ)كث ننا فنْ،يف ْى نري   :
: نُن عسن ن  ن(ُُ)

نأخرل نْرة نالاجبدد(ُِ)ك بؿ نك بؿ نركل   نأمنشدء ني بلد ن ديؾنُ نأ د نا ف نا ف(ُّ):  نك بؿ ن عس   نليسن ن ن: 

                                                 

 .ِّْٕ نحِٕٔ نصّبجبنارْبء نج(نجافنأ دنداكد نبتببنال يكع ن ببن دنُ)
 .َِِٖ نحْٗ نصِ(نالْجتدرؾنكلَنالمحيحيف نبتببنال يكع نجِ)
 .ننَُُٗٔ نحَِٗ نصٔ(نالجافنالب رلنلل يو د نبتببنارابرة ن ببنبجبنارْبء نجّ)
 .ِٕٕ نر ـَْٖػننْٕٗ نصِ(نااظرنارجتي،ببن دنْ،ر ةناصمحبب نُ فنك دنال ر نجْ)
د نصن(نتبريخنا فنْ،يف ٓ)  .ّٖٓ نر ـِِْركايةنالداْر
 .ُُُْٔ نر ـٖٗٓ نصٕ(نالث بت نُ فنح بف نجٔ)
 .ْٔ نر ـَّ نصُُ(نتوذيبنالتوذيب نُ فنحار نجٕ)
 .ُٕٓ(نت ريبنالتوذيب نُ فنحار نصٖ)
 .ٗٔٗ نر ـَِٗ نصّ(نتبريخنا فنْ،يف نركايةنالدركم نجٗ)
 .َُِٖٓ نر ـِْ نصٗ(نالث بت نُ فنح بف نجَُ)
 .ُٓٔ نصِالْ،ر ةنكالتبريخ نلي، كبن فنجفيبفنالفجكم نج(نُُ)
 .َُِ نر ـِِٔ(نجؤاُتنأ دنداكدنلإلْبـنأحْد نصُِ)
 .ْٖٖ نصِْ(نتوذيبنالبْبؿ نللْزم نجُّ)
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ن
ن.: نببفنبثيرنالحديث نكليسن حاة (ُ)ج،دن

ن: نمدكؽ .(ّ) نكا فنحار(ِ)ك بؿنالذه د
نهكنمدكؽنبْبن بؿنالحب ظبفنالذه دنكا فنحار.نخالصة القول:

ن**ن ب دنرابؿنارجابدنث بتنغيرنك يدنا ن فنهريرناصامبرم.
 ث لث : الحكم عمى اإلسن د 

نا ن فنهريرنْجتكر نض،يؼنْفنأاؿنك يد ن بؿنا فنحار(ْ)الحديثنإجابده نليسن(ٓ)  نحديثن نال خبرم: ن بؿ  :
ن.ْشوكر  بل

بنْثلننمٌح  ن ىً اَّنينْفنًركىايىةنك يدنا ن فنهرير نكىفنأىً ين ن: نجبتن(ٔ) بؿنا فنال طبف ْى نكى ني،ادناصزدمنػ كىانينػ
نكىفنادهنرىا و .

ن
 "إالَّ م  َعِمَمت ِعَيدى الرواية الث لثة:" 

ننرحمو اهلل: (ٚ)ق ل شعو داود نٍ في دَّثىًادنطىبًرؽي ةي نحى دَّثىاىبنًكٍبًرْى ناٍل ىبًجـً نحى نٍ في ـي دَّثىاىبنهىبًش ٍ ًدناللًَّن نحى نكى نٍ في كفي دَّثىاىبنهىبري حى
ناى ًن ناىوىباىب نلى ىٍد : ن ى ىبؿى بًر ٍاًلًسناٍصىٍامى ْى نًإلىَن نًر ىبكىةى نٍ في نرىاً وي بءى :ناى ن ىبؿى ناٍل يرىًشد   ًف ْى نالرٍَّح ٍ ًد ناكى لىٍيًنند  لََّنا ينكى نمى للًَّن

ًةن ْى اىوىَنكىٍفنبىٍجًبناٍصى ن نكى نأىٍشيىبءى ناٍليىٍكـى ن ىذىبىرى لَّـى جى ٍ ًزنكىاٍلغىٍزًؿنِإالَّ َم  َعِمَمْت ِعَيِدَى كى ناٍلخى بً ً،ًنناىٍحكى :نهىبىذىانً عىمى  نكى ىبؿى
نكىالاٍَّفًش .

 رواية الث لثةشوال: تخريج ال
ناْي،وـنْفنطرؽنكفنهبشـن فنال بجـن نن ْثلن.ن(َُ) نكال يو د(ٗ) نكالحببـ(ٖ)أخراننأحْد

 ث ني : تراجم الرواة
ن: نُنتم نمح تن نكالحديثنالْركمنكانن دنبجبن(ُُ) ن بؿنا فنك دنال رراف  الزرقي رَاِفُ  ْعُن ِرَف َعَة عن** 
ن

                                                 

 .ّْٕ نصٓ(نالط  بتنالب رل نُ فنج،د نجُ)
 .ِْٕٕ نر ـُٖٓ نصِ(نالببشؼ نللذه د نجِ)
 .ْٖٔ(نت ريبنالتوذيب نُ فنحار نصّ)
 .ّٕٓ نصراونالجب ؽالْن(ْ)
 .َُِ نر ـْٓ نصٕ(نتوذيبنالتوذيب نُ فنحار نجٓ)
 .ْْٗ نصْ(ن يبفنالكهـنكاريوبـنبتببناصحببـ نُ فنال طبف نجٔ)
 .ِّْٔ نحِٕٔ نصّ(نجافنأ دنداكد نبتببنال يكع ن ببن دنبجبنارْبء نجٕ)
 .ُٖٖٗٗ نحّّٔ نصُّ(نْجادنأحْدن فنحا ؿ نأكؿنْجادنالبك ييف نحديثنرا ون فنر بكة نجٖ)
 .ِِٕٗ نحْٖ نصِ(نالْجتدرؾنكلَنالمحيحيف نبتببنال يكع نجٗ)
 .ُُٖٗٔ نحَِٗ نصٔ(نالجافنالب رلنلل يو د نبتببنارابرة ن ببنبجبنارْبء نجَُ)
 .ِٖٕ نر ـَْٖ نصِ(نارجتي،ببن دنْ،ر ةناصمحبب نُ فنك دنال ر نجُُ)
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: نلـنأرهن دنالحديثنْاجك ب ن لـنيت،يفنبكاننرا ون فنر بكةن(ُ)الحابـن دنإجابدهنغلط  نكت،  ننا فنحارن  كلن
 فنْبلؾ.ن  اننتب ،ٌدنُنمح ةنلن ن ؿنيحتْؿنأفنيبكفنغيرهنكأْبنبكفنارجابدنغلطبن لـنيكضحن.نك دنأخرانن

ة ن  بؿ:نكفنر بكةن فنرا و.نكاللَّننأكلـ . نا فنْادةنْفنكاننآخرنكفنكبْر
ركؼ نكالْحفكظن دنهذانحديثنهريرنٍ فنك دنالرحْفنٍ فنرا ونٍ فنخديانكفن: نكرا ونهذانغيرنْ،(ِ)ك بؿنالْزم

ن.ادهنرا ونٍ فنخديا 
ندة بد نْبتنجاةنجتيفنْكأ كنكْبرناليْبْني،عم ر ال جم ِعْكِرَمة عن **

: ن(ٕ): نث ت  نك بؿنأيضب(ٔ): نيبت كفنحديثن  نك بؿنْرةنأخرل(ٓ) نكزادنْرة(ْ) نكا فنْ،يف(ّ)كث ننأحْدن فنحا ؿ
نمبل  ن ف نكأحْد ن عس   نليسن ن نكال،الد(ٖ)مدكؽ نألؼنحديث  ن(ٗ)  نْحْد ن ف نالاضر نكان نيركم نكزاد:   

نشي ة نداكد(َُ)كي، كبن ف نكأ ك نث ت   نكزاد:  نخلؼنال خبرم(ُُ)  ن ف نأحْد ن ف جحبؽ نكا  نكالدار طاد(ُِ)   ن(ُّ) 
ن(ُْ)كالذه د نكزاد:  ن ْضطرب  نبثير نأ َ ن ف نيحيَ ن َ ن دإُ نح بف نا ف نكذبره ن(ُٓ)الث بتن   نأيكبن  كجيدؿ

ن(ُٔ)الجختيبادنكانن  بؿ ةنكادن(ُٕ)ك بؿنكلدن فنالْديادلكنلـنيبفنكادمنث ةنلـنأبتبنكان  ن:  نببفنكبْر  :
نأمحب ابنث ةنث تنب .

ْبنجْ،تننم ا فنْودْةن فنكْبرنث ةنكادهـ نكركلنكاننكبرنن :(ُٖ)دْحْدن فنك دنا ن فنكْبرنالْكملنك بؿ
ن .ا يننإُنخيرنن

                                                 

 .ِّْٓ نر ـّْٔص نِ(نارمب ةن دنتْييزنالمحب ة نُ فنحار نجُ)
 .ُّْٖ نر ـِٗ نصٔ(نتوذيبنالبْبؿ نللْزم نجِ)
 .ُِٔ نصَِ(نتوذيبنالبْبؿ نللْزم نجّ)
 .ّْْٗ نر ـُِّ نصْ(نتبريخنا فنْ،يف نركايةنالدكرم نجْ)
 .ِّٕ نصٓ(نالببْؿن دنض،فبءنالرابؿ نُ فنكدم نجٓ)
 .ِِٕ نصٓ(نالببْؿن دنض،فبءنالرابؿ نُ فنكدم نجٔ)
 .َُ نصٕكالت،ديؿ نُ فنأ دنحبتـ نج(نالارحنٕ)
 .َُْٕ نر ـُٕٕ(نتبريخنأجْبءنالث بت نُ فنشبهيف نصٖ)
 .ُُِٕ نر ـُْْ نصِ(نْ،ر ةنالث بت نلل،الد نجٗ)
 .ِّّ نصٕ(نتوذيبنالتوذيب نُ فنحار نجَُ)
 .َٕٕ نر ـّٖٕصن (نجؤاُتناكارمنأ بنداكدُُ)
 .ِِٔ نصَِ(نتوذيبنالبْبؿ نللْزم نجُِ)
 .َّْ نر ـٓٓتنال ر بادنللدار طاد نص(نجؤاُُّ)
 .ّٖٔٔ نر ـّّ نصِ(نالببشؼ نللذه د نجُْ)
 .ُْْٔ نر ـِّّ نصٓ(نالث بت نُ فنح بف نجُٓ)
 .َُْٕ نر ـُٕٕ(نتبريخنأجْبءنالث بت نُ فنشبهيف نصُٔ)
تنا فنأ دنشي ةنُ فنالْدياد نصُٕ)  .َُٕ نر ـُّّ(نجُؤ
 .ِِٔ نصَِ(نتوذيبنالبْبؿ نللْزم نجُٖ)
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ك بؿنأ كنأحْدن ن حديثننابرةندببفنمدك ب نك ن :(ِ)ك بؿنا فنخراش: نليسن نن عسنمدكؽ  ن(ُ)ا فنشبهيفك بؿن
ن  ْجت يـنالحديثنإذانركلنكاننث ةن :(ّ)م فنكد

 وقد تكمم ع ض األئمة في روايتو عن يحيى عن شعي كثير:
ةن فنكْبر: ن(ْ)  بؿنك دنا ن فنأحْدن فنحا ؿنكفنأ ين ن  الحديثنكفنيحيَن فنأ َنبثيرْضطربن نكبْر

ةن فنكْبر نْضطربنالحديثنكفنغيرنإيبسن فنجلْة ن :(ٓ)ك بؿنأيضبنكفنأ ين كببفنحديثننكفنإيبسننكبْر
ن.نن ب فنجلْةنمبلحنن

ةن فنكْبرنكفنيحيَنجْ،تنأحْدن فنحا ؿنيينن :(ٔ)دك بؿنأ كنزركةنالدْش  ض،ؼنركايةنأيكبن فنكت ة نككبْر
ةنأكثؽنالراليفن بثيرند فنأ  ن.ن ك بؿ:نكبْر

ةن فنكْبرنكفنيحيَن فنأ دنبثيرنليجتن ذاؾن(ٕ)ك بؿنك دنا ن فنكلدن فنالْديادنكفنأ ين : نأحبديثنكبْر
نْاببير نببفنيحيَن فنج،يدنيض،فوْب .

ن: نْضطربن دنحديثنيحيَن فنأ دنبثير نكلـنيبفنكادهنبتبب .(ٖ)ك بؿنال خبرم
مدك نب نكر ْبنكهـن دنحديثن نكر ْبندلس نك دنحديثننكفنيحيَن فنأ دنبثيرن ،ضن: نببفن(ٗ)ك بؿنأ كنحبتـ

ناصغبليط .
: نليسن نن عسنإُن دنحديثنن(ُُ)ك بؿنالاجبدديثننكفنيحيَن فنأ دنبثيرناضطراب  ن: ن دنحد(َُ)ك بؿنأ كنداكد

نكفنيحيَن فنأ دنبثير .
 ن بثيرندأحبديثنكفنيحيَن فنأ ند طبفنض،فنن مدكؽ نإُنأفنيحيَنالن :(ُِ)د بؿنزبريبن فنيحيَنالجباكن

ن .اؿنحديثننكفنيحيَ نكليسن بل بدـن :(ُّ)ك بؿنأ كنأحْدنالحببـ
ن: نمدكؽنيغلط نك دنركايتننكفنيحيَن فنأ دنبثيرناضطراب نكلـنيبفنلننبتبب (ُْ)ك بؿنا فنحار

                                                 

 .َُْٕ نر ـُٕٕتبريخنأجْبءنالث بت نُ فنشبهيف نصن(ُ)
 .ُِٔ نصَِ(نتوذيبنالبْبؿ نللْزم نجِ)
 .ِٕٕ نصٓ(نالببْؿن دنض،فبءنالرابؿ نُ فنكدم نجّ)
 .ِٖٓ نصَِ(نتوذيبنالبْبؿ نللْزم نجْ)
 .َُ نصٕ(نالارحنكالت،ديؿ نُ فنأ دنحبتـ نجٓ)
 .ِٗٓ نصَِ(نتوذيبنالبْبؿ نللْزم نجٔ)
 .َِٔ نصَِ نجاونالجب ؽالْرنن(ٕ)
 .ِِٕ نصٓ(نالببْؿن دنض،فبءنالرابؿ نُ فنكدم نجٖ)
 .َُ نصٕ(نالارحنكالت،ديؿ نُ فنأ دنحبتـ نجٗ)
 .ُِٔ نصَِ(نتوذيبنالبْبؿ نللْزم نجَُ)
 .ُِٔ نصَِ نجالْراونالجب ؽن(ُُ)
 .ُِٔ نصَِ نجالْراونالجب ؽن(ُِ)
 .ِّّ نصٕ(نتوذيبنالتوذيب نُ فنحار نجُّ)
 .ُّٓت ريبنالتوذيب نُ فنحار نص(نُْ)



 36 

ث ة نك دنأطلؽنال،لْبءنتكثي ننك  كؿنحديثن نكلبفنتبلْكان دنركايتننكفنيحيَن فنأ دنبثير نإُننخالصة القول:
ةن فنكْبرنكفنإيبسن فنجلْةنك بؿ:نمبلحة نإُنأانن بنركايةنكبْر أفنارْبـنأحْدن فنحا ؿن دناجتثاَنأيضن

نأتيوـن عْريف:
 األمر األول: االختالط

كىلنْبنلـنييتىب ىونكلين  نكلبفنهذانلـنييجٌلـن نن لـنييذبرنأفن: ناختلطن دنآخرن(ُ) بؿنال يو د ًرًهنكجبءنًحٍفظينين ىرى ْي كي
اْبنأكردهنا فنالبيبؿ نحتَن بلتغير نكا  بهن بُخت طنُك  ابءننكلَن كؿنال يو دن ين نكهذانن(ِ)أحدانْفنأهؿنال،لـنْر

نرنكليسن دناخت طن.ُنيم نإاْبنتبلـنال،لْبءن دناضطرابنركايتننكفنيحيَن فنأ دنبثي
 األمر الث ني: التدليس 

:نكمفنن بلتدليسنأحْدنكالدار طاد نككدهنا فنحارن(ٓ) نك بؿنا فنحار(ْ) نكأ كنحبتـنالرازم(ّ)كمفنن ننال،را د
ن عيْفن ن بلجْبع نهاب نمرح نك د ن بلجْبع  نالتمري  نْف ن يوب نالتدنُ د نْفنط  بتنالْدلجيف نالثبلثة نالط  ة  د

نتدليجن.
نرابؿنارجابدنث بت.ن**ن ب د

 ث لث : الحكم عمى اإلسن د
نتب ،دنأـن نأهك ناختيلؼن دنرا ون فنر بكة نث بتنإُنأاننض،يؼن ج بناررجبؿن  د نبلوـ نالحديثنركاتن إجابد

ن بؿن ن(ٔ)اصل بادمحب د  نُك نالْكمكؿ  نيت كلن نناُجتثابءن دنحديثنأ دنهريرة نهكنْرجؿنحجفنارجابد   :
ديا  نك دن نكفنأ يننكفنادهنرا ون فنخى ُننْفنطريؽنا فنأ دن يدىيؾنكفنك يدنا ن فنهيريرو جيْبنك دنابءنْكمك

ن: نهذانإجابدنُنيم  .(ٕ)أخرجنالحببـنهذانالحديثنشبهدنا نك بؿنش،يبناصراؤكط
                                          ن



  بؿنا فناصثيرنرحْننا :
  )نبجتن(

ٍ،ركؼنُنْعَذة من ُكْسِت شْظف ر   دنحديثنغيٍجؿنالحيضن]ن ْى ن[نهكنال يٍجطنالًوادمنكى َّبرن
ن.نكالبىبؼنكال بؼنييٍ دؿنأحديهيْبنْفناكخر ك دنركايةن]نبيٍجطن[ن بلطَّبءنكهيكنهيكى
ن.(ٖ)

                                                 

 .َّّ نصٖ(نالجافنالب رلنلل يو د نجُ)
 .نَْٗ نصُ(نالبكاببنالايرات نُ فنالبيبؿ نجِ)
 .ْْ نر ـّٕ(نالْدلجيف نلل،را د نصّ)
 .َُ نصٕ(نالارحنكالت،ديؿ نُ فنأ دنحبتـ نجْ)
 .ٖٖ نر ـِْ(نط  بتنالْدلجيف نُ فنحار نصٓ)
 .ُٖٓ نصٕالمحيحة نلألل بادنج(نجلجلةناصحبديثنٔ)
 .ُٖٖٗٗ نحّّٔ نصُّ(نْجادنأحْدن فنحا ؿ نتح يؽنش،يبناصراؤكط نجٕ)
 .َُّ نصْ(نالاوبيةن دنغريبنالحديثنكصثر نُ فناصثير نجٖ)
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 (ٚالحديث )
حدثادنك دنا ن فنك دنالكهببنحدثابنحْبدن فنزيدنكفنأيكبنكفنحفمةنكفنن:رحمو اهلل (ٔ)العخ رياإلم م ق ل 

نوىناٍنأـنكطيةن بلت:نبابناين ناطيبنُك نابتحؿنُك َنأفناحدنكلَنْيتن كؽنث ثنإُنكلَنزكجنأر ،ةنأشورنككشرانُك
في نعذة من  ك دنرخصنلابنكادنالطورنإذاناغتجلتنإحداابنْفنْحيضوبن(ِ)ْم كغبنإُنثكبنكمبنبال سنثك نن

ن.َنْفنات بعنالاابدزوىناٍنكبابنايننكست شظف ر
 شوال: تخريج الحديث

ن ْفنطريؽنْحْدن فنجيريفن(ْ)كأخراننْجلـن حفمةن اتنجيريفْفنطريؽنن(ّ)أخراننال خبرم
حْدن فنجيريفن(نكفنأـنكطية ن ننْختمرنا.نب هْبن)نحفمةن اتنجيريف نْك

 شوال: تراجم الرواة
ن اتنجْبؾن فنالا،ْبفننسيعة شم عطية: ىي **  ن بلتمغيرنك يؿن فت نالاكفنػ أكسناصامبريةناصكجية نن فػ

أْوبن جبْةن اتنك دنا ن فنأْيةن فنك يدن فنكْركن فنزيد نتزكاوبنكثْبفن فنطلحةنال، درمن دنالابهليةن
 .(ٓ)ثْبفن فنكبْرن فنْاْون ري وبنكأجلْتناجي ةنك بي،ت كلدتنلننثـنخلؼنكليوبن ابدن فنك

بدة ،ختي نيكيس ن السَ  َشيُّوب عن شعي َتِميَمة**  ث ةنث تنحاةن نأ كن برنال مرم نْبتنجاةنإحدلنكث ثيفنْك
(ٔ)ْفنب برنالف وبءنال، بد

(ٕ)هكنْدلسنْفنالط  ةناصكلَكن،
نالذيفنُنيضرنتدليجوـ.

إاننببفنضريرانكل،لننن:أ كنإجْبكيؿنال مرم نث ةنث تن  ينن يؿ، اْلَجْيَاِمي** حم د عن زيد عن درىم األزدي 
بدةنطرأنكليننصاننم نأاننببفنيبتب نْبتنجاةنتجونكج ،يف  .(ٖ)ْك

نيضرهنذلؾن وكنْفنأث تنالابسن دنأيكبنبْبن بؿنا فنْ،يف    أيكبنأث تنْفنحْبدن فنزيدنليسنأحدن َن: (ٗ)ُك
ن ب دنرابؿنارجابدنث بت.ن**

                                          ن








                                                 

 .َِٕٓ نحَِّْ نصٓ(نمحي نال خبرم نبتببنالط ؽ ن ببنال جطنللحبدةنكادنالطور نجُ)
نكىٍمب:ن بؿنا فنِ) ْىن(نثىكبى ًكًشيبننًل  ىبًءن ْى ن ىيىٍعًتدن نييٍم ىغينكييٍاجاي ْىونكييشٌدنثيَـّ ٍزلوب:نأىٍمنييٍا بناصثير: نال،ىٍمب:ن يركدهنيىْايَّةنييٍ،مىبنغى

ٍذهنًم غ )نالاوبيةن دنغريبنالحديث نُ فناصثير نج نيعخي ـٍ نلى ٍانينأ يضى ًْ ن  (.ِْٓ نصّكيًمبى
 .ُُِٗ نحِْٗ نصُعنالاجبءنالاابدز نج(نمحي نال خبرم نبتببنالاابدز ن ببنإت بّ)
 .ّٖٗ نحنْٔٔ نصِ(نمحي نْجلـ نبتببنالاابدز ن ببناودنالاجبءنكفنات بعنالاابدز نجْ)
 .َُُٕٖ نتنُّٗ نصٖ(نارمب ةن دنتْييزنالمحب ة نُ فنحار نجٓ)
 .ُُٕ(نت ريبنالتوذيب نُ فنحار نصٔ)
 .ٓ نتنُٗ(نط  بتنالْدلجيف نُ فنحار نصٕ)
 .ُٖٕبنالتوذيب نُ فنحار نص(نت ريٖ)
 .ُُٖ نصُ(نالارحنكالت،ديؿ نُ فنأ دنحبتـ نجٗ)
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ن بؿنا فناصثيرنرحْننا :
ن)نبجرن(

ٍ، ىدن]ن ْى نبٍجرىاًفنكفنيىْيفنكًشْبؿنكتيٍفتى ننَفَنَظر إلى ش ة  فِي َكْسر الَخيمة دنحديثنأـن ن ٍيتو [نأمنابا وبنكلبيؿي
 .(ُ)الببؼنكتيٍبجىر

 (  ٛالحديث )
نن:رحمو اهلل (ٕ)ق ل الطعراني نجىً،يدو نٍ في ًلد  َّْبؿي نكىكى ناٍلحى كفى نهىبري ْيكجىَنٍ في ن دَّثىاىب ناٍل،ىًزيًزنح نكىحى ٍ ًد نكى نٍ في ًلد  دَّثىاىبنكى حى

ن نٍ في ـي ٍبرى ْي نيىٍحيىَنالجَّبًاد  ن ىبليكا:نثابن ٍوًدمٍّ نكىٍفنًحزىنْيٍحًرزًنالرَّاًزم  نكىزىبىًريَّبنٍ في ْى ن نٍ في ٍحًرزي ْي دَّثىًادنأىً دن ن نحى نٍ ًفنًهشىبـً اـً
لىيٍن لََّنا ينكى بًحًبنرىجيكًؿناً نمى نمى بًلدو نٍ ًفنحي ىٍيشو نكىٍفنأىً يًننحي ىٍيًشنٍ ًفنخى ٍفنأىً يًننًهشىبـً بًلدو نكى نٍ ًفنخى نرىجيكؿى لَّـى نأىفَّ جى ًننكى

ْيوىن ن ٍاوىب ًْ ن رىجى نكىخى بَّةى  ْى ن ٍف ًْ ن رىجى نخى نًحيفى لَّـى جى نكى لىٍيًن نكى لََّنا ي ٍانيناً نمى نكى نا ي نرىًضدى ن ىٍبرو نكىأى يك نكىهيكى ًدياىًة ْى نًإلىَناٍل بًارنا
ٍيً طًن ناً نٍ ًفناٍصيرى ٍ دي نكى بناللٍَّيًثد  ْى ٍاني نكدىًليليوي نا ينكى ن يوىٍيرىةىنرىًضدى نٍ في ري ًْ ب نكى ٍكلىَنأىً دن ىٍبرو ْى نكى ٍ، ىدو ْى ن تىٍدنأيـي ْى ٍي لىَنخى كانكى ْىر  ن

بىناٍلخين ٍاوىب ن ىلىنن(ّ)باىٍتن ىٍرزىةننزىاًكيًَّة نكى ًْ كهين رنانًليىٍشتىري ٍْ تى بنكى ْن ـي ن ىجىعىليكهىبنلىٍح تيٍطً، نتىٍجً دنكى ٍلدىةننتىٍحتىً دنً ًفاىبًءناٍل ي ًَّة نثيَـّ نييًمي يكاناى ـٍ
ًليفىن ٍرًْ ْي ن ناٍل ىٍكـي بىبفى ٍفنذىًلؾى نكى ًْ ًكٍادىهىبنشىٍيدنبن
ٍجًاًتيفىنن(ْ) ْي

اهلِل َصمَّى اهلُل َعَمْيِو َوَسمََّم ِإَلى َش ة  ِفي ِكْسِر َفَنَظَر َرُسوُل  ن(ٓ)
:ناْلَخْيَمةِ  ؟» ن ى ىبؿى ٍ، ىدو ْى ن بنهىًذًهنالشَّبةينيىبنأيَـّ :ن«نْى ًفناٍلغىاىـً ن ىبؿى نكى ٍودي لَّفىوىبناٍلاى ؟» ىبلىٍت:نخى ٍفنلى ىفو ًْ  ن ىبلىٍت:ن«ن ىوىٍؿنً وىبن

:ن ٍفنذىًلؾى ن ىبؿى ًْ ن نأىٍفنأىٍحلي ىوىب؟أىتىعٍن»ًهدنأىٍاوىدي ٍل نبن ىبٍحليٍ وىب ن«نذىًايفى نً وىبنحى نًإٍفنرىأىٍيتى ـٍ ْيد ناى،ى نكىأي  ن ىبلىٍت:ن ىلىَنً عىً دنأىٍاتى
دىن نكى ؿَّ نكىاى ََّْنا ىنكىزَّ جى ٍركىوىبنكى نً يىًدًهنضى ْىجى ى لَّـى ن ى جى لىٍيًننكى لََّنا ينكى ناً نمى بنً وىبنرىجيكؿي ٍتناىنبًتوب ن ىتىفىبكىبنلىوىبنً دنشىن ىدىكى

لىٍينًن بن(ٔ)كى نً يوىبنثىا  لىبى نالرٍَّهطىن ىحى نييٍرً ضي دىكىبنً ً اىبءو دىرٍَّتنكاٍاتىرٍَّتنكى كى
هيناٍل ىوىبءينن(ٕ) نكى ى تََّ ًكيىٍت ن(ٖ)حى نري تََّ نجى ىبهىبنحى  نثيَـّ

لىٍيًنن لََّنا ينكى نمى ـٍ نآًخرىهي شىًربى ٍكا نكى كى نرى تََّ ب ىنينحى جى ىَنأىٍمحى ن...ن كى لَّـى جى  .كى
 
 
 

                                                 

 .ُِّ نصْ(نالاوبيةن دنغريبنالحديثنكاصثر نُ فناصثير جُ)
 .َّٓٔ نحْٖ نصْالْ،اـنالب ير نللط رااد نج(نِ)
نت رزنلىيجتنّ) ًغيرىةنالْحاك ة )نغريبنالحديث نُ فن تي ة نج(ن ىٍرزىةن:ن بؿنا فن تي ة: نييًريدنأىاننخ نلىوىبنجٌفن ىًودى ٍاًزلىةنالمَّ ْى  نًُ 

 (.ْٓٔص
:نأمن دنافدنزادهـ.)نغريبنالحديث نُ فن تي ة نجْ) ًليفى ٍرًْ ْي  (.ْٓٔ نصُ(ن
ْيجاَّتىٍيًف:نأىمنداخليفنً دنالٌجاةنكىًهدنالادبنكالْابكة.)نغريبنالحديث نُ فن تي ة نجٓ)  (.ْٔٔ نصُ(ن
تٍنٔ) لىٍيًن:نأىمن راتنًرٍالىٍيوىبنللحلب.)نغريبنالحديث نُ فنالاكزم نجن(ن ىتىفىباى  (.ُٕٔ نصِكى
ب:نأرادنالجي فنكالبثرة.)نااظرنغريبنالحديث نلل بجـن فنج ـ نجٕ)  (.ُُْ نصّ(نثىا 
يضنرغكتننييًريدنأىاننْألىهينكال وبءٖ) نْك اىبءن وبءناللَّ فنكىهيكى ً دنغيرنهىذىانالاَّب ةنالًَّتدنتجتعاسنًإلىَنن(نك هيناٍل ىوىبء:نييًريدنك ناٍرً

 (.ْٖٔ نصُالحبلب.)غريبنالحديث نُ فن تي ة نج
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 شوال: تخريج الحديث
 نكأ كنج،يدنخليؿن(ٔ) نكضيبءنالديفنالْ دجد(ٓ) نكاكارم(ْ) نكالط رم(ّ) نكالط رااد(ِ) نكال يو د(ُ)أخراننال غكم
ناْي،وـنْفنطريؽنْحرزن فنْودمن ْثلن ن(ٕ) فنبيبلدم

نالحببـ نكال يو د(ٖ)كأخران نكاليكاياد(ٗ)  نال زاز(َُ)  ن بر نكأ ك نبيبلدم(ُُ)  نكأ كنج،يد نكالط رمنالرازم(ُِ)  ن(ُّ) 
 ن ي،وـنْفنطريؽنأيكبن فنالحبـاْ

ن طريؽنجبلـن فنْحْدنالخزاكدنْفن(ُْ)كأخراننالحببـ
  فنطريؽنيحيَن فناضلةنالْدادْن(ُٓ)كأخراننأ كنا،يـناصم وباد

الْداد(نكفنحزاـن فنأر ،توـن)ْحرزن فنْودم نأيكبن فنالحبـ نجبلـن فنْحْدنالخزاكد نيحيَن فناضلةن
ن. ْثلننهشبـن ن

 ث ني : تراجم الرواة
ن فنر ي،ةن فنن:كي بؿن** حعيش األش ر، ن فنْا ذ ن فنج،د ا فناصش،ر نكاصش،رنل بنكهكنح يشن فنخبلد

ن فنخايسن فنحراـن فنح شيةن فنب،بن فنكْركنالخزاكد يباَنأ بنمخرنكهكنأخكنأـنْ، دنن نمحب د أمـر
نالفت  ن.(ُٔ) بؿنْكجَن فنك  ةنكغيرهناجتشودنيـك

 

                                                 

 .َّْٕ نحُِٔ نصُّ(نشرحنالجاة نبتببنالفضبدؿ ن ببنابْونمفبتننملَنا نككليننكجلـ نجُ)
مفةنرجكؿنا نملَنا نككلينن(ندُدؿنالا كة ناْبعنأ كابنمفةنرجكؿنا نملَنا نككليننكجلـ ن ببنحديثنأـنْ، دن دنِ)

 .ِٕٔ نصُكجلـ نج
 .َّ نحِْٓ(ناصحبديثنالطكاؿ نللط رااد نصّ)
 .ُّّْ نحٖٔٓ نصْ(نشرحنأمكؿناكت بدنأهؿنالجاةنكالاْبكة نه ةنا نالط رمنالرازمنال لببدد نجْ)
ا نملَنا نككليننكجلـنكأخ  ننالحْيدةنن(نالشري،ة نبتببناريْبفنكالتمديؽن عفنالااةنكالابرنْخلك تبف ن ببنمفةنخلؽنرجكؿٓ)

 .ََُِ نحُْٔٗ نصّالتدنخمننا نت،بلَن وب نج
 .ْٓ نحُِٔ(نمفةنالا دنملَنا نككليننكجلـنكأازاءنحديثيةنأخرل ناْونضيبءنالديفنالْ دجد نصٔ)
 .ُٕٔصن ِ(نإثبرةنالفكاددنالْاْككةن دنارشبرةنإلَنالفراددنالْاْككة نم حنالديفنبيبلدم نجٕ)
 .ِْْٕ نحَُ نصّالْجتدرؾنكلَنالمحيحيف نبتببنالوارة نج(نٖ)
دُدؿنالا كة ناْبعنأ كابنمفةنرجكؿنا نملَنا نككليننكجلـ ن ببنحديثنأـنْ، دن دنمفةنرجكؿنا نملَنا نككلينن(نٗ)

 .ِٕٔ نصُكجلـ نج
 .ُُْْشيخةنشرؼنالديفناليكاياد نل،لدن فنْحْدناليكاياد نص(نَُ)
 .َُُْ نحِّٖ نصنِالفكاددن نالغي ايبت  نص دن برنْحْدن فنك دكيننال زاز نج(نُُ)
 .ُٕٔ نصِإثبرةنالفكاددنالْاْككةن دنارشبرةنإلَنالفراددنالْاْككة نم حنالديفنبيبلدم نج(نُِ)
 .ُّّْ نحٖٔٓ نصْشرحنأمكؿناكت بدنأهؿنالجاةنكالاْبكة نه ةنا نالط رمنالرازمنال لببدد نج(نُّ)
 .ِْْٕ نحَُ نصّالْجتدرؾنكلَنالمحيحيف نبتببنالوارة نجن(ُْ)
 .ِِٓٔ نحُٕٖ نصِْ،ر ةنالمحب ة نص دنا،يـناصم وباد نج(نُٓ)
 .َُٗٔ نتنِٕ نصِارمب ةن دنتْييزنالمحب ة نُ فنحار نج(نُٔ)
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ن . لننمح ةن: (ِ) ن بؿنا فنح بف(ُ) نذبرهنا فنحارن دنالمحب ةىش م عن حعيش عن خ لد المخزومي**
أ كن نك بؿن ليسن نن عسن :(ْ) نك بؿنا فنْ،يف ث ةن ليؿنالحديثن :(ّ) بؿنا فنج،دن،ِحزَاِم ْعِن ِىَش ِم ْعِن َخ ِلد** 
ن.(ٔ) نكذبرهنا فنح بفن دنالث بت شيخنْحلننالمدؽن: (ٓ)حبتـ

 هكنث ة.خالصة القول: 
 .(ٗ) نكذبرهنا فنح بفن دنالث بتدكفنأفنيذبران يننشيدبن(ٖ)كا فنأ دنحبتـن(ٕ)ذبرهنالذه د، حرزعن مُ  مَ كرْ ** مُ 

ن :(ُُ)الخليلد نك بؿن ببفنث ةنكبلْبن بلحديثن :(َُ) بؿنْجلْةن فن بجـن يؾ ني،رؼن ،لين** عمي عن س يد الرازي
 دنحدثن عحبديثنلـنحديثنن ذاؾ ننليسن دن :(ُِ)الدار طادن بؿ  نكنحب ظنْت فنلبانندكفنالاجبددنمبحبنغرادب

ننليسنهكن دنافجدنْان نك دنتبلـن يننأمحب ابن ْمرنكأشبرن يدهنك بؿنهكنبذانكبذانبعان  نثـن بؿ: يتب ونكليوب
ن ن ض،يؼن :(ُّ) نك بؿنالويثْد  ث ة
ببفنن :(ُٔ) نك بؿنا فنيكاس  يننب ـنُنيضرن :(ُٓ) دنْكضونآخر بؿن نكن  يننليفن :(ُْ) دنْكضونآخر بؿنكن

ن .يحفظنكيفوـ
ن .ْونحفظننْتبلـن ينن :(ُٖ) نك بؿناصل باد حب ظن برعن :(ُٕ) بؿنالذه دكن
ن

                                                 

 .ٖٔٔٗ نتّٖٓ نصٔارمب ةن دنتْييزنالمحب ة نُ فنحار نج(نُ)
 .ُُْٔتنن ّّْ نصّالث بت نُ فنح بف نج(نِ)
 .ْٔٗ نصٓالط  بتنالب رل نُ فنج،د نج(نّ)
 .ٖٗ نصُركايةنا فنْحرز نجن تبريخنا فنْ،يف(نْ)
 .ِٖٗ نصّ فنأ دنحبتـ نجالارحنكالت،ديؿ نُ(نٓ)
 .ٕٕٓٓ نتنِْٕ نصٔالث بت نُ فنح بف نج(نٔ)
 .َُّ نصُِتبريخنارج ـنكك يبتنالْشبهيرنكاصك ـ نللذه د ج(نٕ)
 .َِِٓ نتّْْ نصٖأ دنحبتـ نجنُ فالارحنكالت،ديؿ ن(نٖ)
 .َِٕ نصٗث بت نُ فنح بف نجال(نٗ)
 .ّْٓ نصٓلجبفنالْيزاف نُ فنحار نج(نَُ)
 .ُّٖر ـن نّْٕ نصُااظرناررشبدن دنْ،ر ةنكلْبءنالحديث نالخليؿن فنك دنا ن فنأحْدنالخليلدنال زكياد نج(نُُ)
 .ّْٕنر ـ نِْْجؤاُتنحْزةنللدار طاد نص(نُِ)
ا ونالفكادد نللويثْد نج(نُّ)  .ٕٖٓٓ نحَِّ نصْٓاْونالزكاددنْك
 .ُُّْٗ نحنُُٗ نصٖ نج(نالْراونالجب ؽُْ)
 .ُٗٔٗٔ نحنُْْ نصٖ نج(نالْراونالجب ؽُٓ)
 .َْٔ نتنُْٓ نصِتبريخنا فنيكاسنالْمرم نل، دنالرحْفن فنأحْدن فنيكاسنالمد د نج(نُٔ)
 .ُٕٓ نتنَٕٓص نِتذبرةنالحفبظ نللذه د نج(نُٕ)
 .ّّٓ نصٓجلجلةناصحبديثنالض،يفة نلألل باد نج(نُٖ)
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 دنجيرتن نك دنْدحننغيرنكاحدن دنالحديث نكهذانيدؿنكلَن لةنأكهبْننتيبلـنهكنث ةنر ْبنكهـ ننخالصة القول:
بنببفن يننْفنب ـنببفن ج بندخكلنن دنأكْبؿنالجلطبفنكأ راده  كهذاناصْرنْختلؼنن (ُ) بؿنا فنحاربْبننْك

ن.(ِ) يفنال،لْبءن ين
ْبدىتىٍيًف.ن،** َعِميُّ عُن َعْعِد الَ ِزْيِز عِن الَمْرُزَع ِن عِن َس ُعْوَر الَعَغِويُّ  نكى بًاٍيفى ْى ثى نكى نجىاىةىنًجتٍّ بتى نْى

كث ننالدَّارى يٍطًاد ن
ْيٍكفه  نك بؿنالذه دن دنْكضونآخر(ْ) نكالذه د(ّ) ٍع ْى  نكزادنالدار طاد: ن

بـ نحب ظ نمدكؽ ن(ٓ) ْى :نإ
نحجفنالحديث.

بًتـون نأىً دنحى ناٍ في كى ىبؿى
ًدٍيًثنأىً دنكي ىٍيدو ن(ٔ) نًإلىٍياىبنً حى ديٍك بن .: نبىتىبى نمى بىبفى نكى

نالج ايد ن ن في نأى يكن ىٍبرو كى ىبؿى
ًكم(ٕ) :نأىتري نينا ي نثى ىثبن ن ىً ٍيؿى :ن ى َّحى ٍ ًدنال،ىًزٍيًز ن ى ىبؿى ن ًفنكى ًلدي نكىٍفنكى نييٍجعىؿي نالاَّجىبًددَّ ٍ،تي ًْ ن: نجى

ن لىًبفَّ ُى نكى :ن نبىذَّا بن؟ن ىبؿى :نأىبىبفى ُى ن ىً ٍيؿى :ن ٍاني؟ن ىبؿى نً يًوـنكى بىبفى بنجىويؿى نكى ْى ٍكهينً  نشىيبن نكى ىر  لىٍيًن نكى ؤيكا نليىٍ رى ،يكا  ىٍكْبننااتْى
نأىاَّنين نالغىًرٍيبي ن حضرًتًن ن ىذىبىرى ديثى ٍفن ىرَّهي ن ىعى ىَنأىٍفنييحى ْى لىًةن ٍْ نيىبيٍفنً دناي ـٍ نلى ن ى يره نغىًرٍيبه َّن ىٍم،ىةه ننًإٍاجىبفه ْى،ىنينًإ ن لىٍيسى

لىَناصىخًذ . ىعىْرىهين  ًن ب كهينكى نالج ايد: ن ىلىغىًادنأىاَّويـنكى ناٍ في دَّثى  نثيَـّن ىبؿى بًرهىب نكىحى نٍحضى
هكنث ة نكلبفنكيبنكليننأخذناصارةنكلَنالتحديث نكردنالذه دنْدا ،بنكانن  كلن: ني،تذرن عانننخالصة القول:

ن.(ٖ)ْحتبج 
ن**ن ب دنرابؿنارجابدنث بت.

 اإلسن دث لث : الحكم عمى 
ن فنْحرزن  دنذبرهنا فنأ دنحبتـن دنالارحنكالت،ديؿنكجبتنكاننْْبنيشيرنال حديثنإجابدهنحجفنْفنأاؿنْبـر

نإلَنت،ديلننككدـنالتاري ن ين.ن
                                          ن

 

ن بؿنا فناصثيرنرحْننا :
ن نتىٍ درنكلَننالَعِيّنُة الَكْسرال َيُجوز فيي  الَكِسيُر ك دنحديثناصضبحدن] نالتدنُ نالريٍاؿ ٍابىًجرة ْي نال نأم: ]
ف،كؿ ْى شدن ىً،يؿن ْ،اَن ٍْ ال
(ٗ). 

                                                 

 .ّْٓ نصٓااظرنلجبفنالْيزاف نُ فنحار نج(نُ)
جحبؽن فنإ راهيـ ن دنحيفنن:هابؾنْفنْاون  كؿنركايةنْفنأخذنكلَنالتحديثنأارانأْثبؿ(نِ) أحْدن فنحا ؿ نكأ كنحبتـنالرازمنكا 

خبمةنإذانببفنالتحديثنْبا،بنلننْفنالبجبنأْثبؿنأ كنإجحبؽنالشيرازم.ن)نااظرننأفنهابؾنْفنأابزنأخذنال،كضنكلَنالتحديث
نالحديث نالْ،ركؼن ْ دْةنا فنالم ح نص دنكْركنكثْبفن فنك دنالرحْفنالشورزكرم نص  (.ُُٗػنُُْٖ،ر ةنأاكاعنكلـك

 .ُِْ نر ـَِٗ(نجؤاُتنالجلْدنللدار طاد نصّ)
 .ِٖٖٓ نر ـُّْ نصّ(نْيزافناُكتداؿ نللذه د نجْ)
ن.ُْٕ نصِ نكااظرنتذبرةنالحفبظ نجُْٔ نر ـّْٗ نّْٖ نصُّ(نااظرنجيرنأك ـنالا  ء نللذه د نجٓ)
 .َُٕٔ نر ـُٔٗ نصٔ(نالارحنكالت،ديؿ نُ فنأ دنحبتـ نجٔ)
 .ُٕٓٗ نصْ(نْ،اـناصد بء نليب كتنالحْكم نٕ)
 .ُّْ نصّ(نْيزافناُكتداؿ نللذه د نجٖ)
 .ُِّ نصْالحديثنكاصثر نُ فناصثير نجنالاوبيةن دنغريب(نٗ)
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 ( ٜالحديث)
نالن:رحمو اهللن(ٔ)ق ل شعو داود ْىرى نكي نٍ في ٍفصي دَّثىاىبنحى دَّثىاىبنشيٍ، ىةينحى ًًْرم  نحى ًف نكىٍفنكي ىٍيًدنن(ِ)اَّ ْى ٍ ًدنالرٍَّح نٍ ًفنكى بفى ْى لىٍي كىٍفنجي

ناللَّن نً ياىبنرىجيكؿي ـى :ن ىب .ن ى ىبؿى بًحدي نً دناٍصىضى كزي نيىاي نُى ب ْى ن نكىبًزبو نٍ فى ناٍل ىرىاءى :نجىعىٍلتي كزى ن ىبؿى ن ىٍيري لىٍيًننٍ ًف لََّنا ينكى ًننمى
بً ً،نًن ٍفنأىمى ًْ ن ري بً ً،دنأىٍ مى نكىأىمى لَّـى جى نكى بًحدي نً دناٍصىضى نتىايكزي :ن نأىٍر ىوهنُى ًلًنن ى ىبؿى ًْ ٍفنأىاىب ًْ ن ري ًلدنأىٍ مى ًْ نن- نكىأىاىب :ن- ى ىبؿى

نظىٍل،يوىب ن بءين ىييفه وىب نكىاٍل،ىٍراى ْىرىضي ن ةين ىييفه ًريضى ْى نكىكىريهىب نكىاٍل ن. (ٖ)َواْلَكِسيُر الَِّتي اَل تَْنَقىاٍل،ىٍكرىاءين ىييفه
 الحديثشوال: تخريج 

د(ٓ) نكأحْدن فنحا ؿ(ْ)أخراننالاجبدد ن ن(َُ) نكا فنالا،د(ٗ) نكا فنالابركد(ٖ) نكال يو د(ٕ) نكا فنح بف(ٔ) نكالداْر
نكالحببـ(ُُ)كالطيبلجد نكالدُك د(ُِ)  نكالركيباد(ُّ)  نكنن(ُْ)  ن احكه  ناْي،وـ ناْي،وـنن(ُٓ)ا فنخزيْةأخران  ْثلن

ذمنْفنطريؽنش، ةن فنالحابج  ن يؽنيزيدن فنأ دنح يبْفنطرنن(ُٖ) نكالركيباد(ُٕ) نكالحببـ(ُٔ)كأخراننالتْر
ن

                                                 

 .َِِٖ نحنٕٗ نصّجافنأ دنداكد نبتببنالضحبيب ن ببنْبنيبرهنْفنالضحبيب نج(نُ)
 (.ِٔٔ(نهك:نش، ةن فنالحابج.)نت ريبنالتوذيب نُ فنحار نصِ)
ٍ،فوبنكهيزالوب.)ناّ) نلىوىب نًلضى ْيخَّ ن نتيٍاً د:نأىًمنالًَّتدنُى نالًَّتدنُى  (.ُُُ نصٓلاوبيةن دنغريبنالحديثنكاصثر نُ فناصثير نج(نالبىًجيري
 .ّْٗٔ نحُِْ نصٕجافنالاجبدد نبتببنالضحبيب ن ببنْبناودنكاننْفناصضبحدنال،كراء نج(نْ)
كننُِْٖٓ نكااظرنحَُُٖٓ نحْٖٔ نصَّْجادنأحْدن فنحا ؿ نأكؿنْجادنالبك ييف نحديثنال راءن فنكبزب نج(نٓ)
 .ُٕٖٔح
د(نٔ)  .ُّٗٗ نحُُِْ نصِ نبتببناصضبحد ن ببنْبنُنياكزنْفناصضبحد نججافنالداْر
محي نا فنح بف نبتببناصضحية ن ببنذبرنالخ رنالْدحضن كؿنْفنزكـنأفنك يدن فن يركزنلـنيجْونهذانالخ رنْفنال راء ن(نٕ)
 .ِِٗٓ نحِْٓ نصُّج
 .َُِْ نحّٕٗ نصٓلودايب نجالجافنالب رلنلل يو د نبتببنالحا ن ببنْبنُنيازمنْفنال،يكبن دنان(ٖ)
 نكااظرنأيضبنبتببنالط ؽ ن ببنْبنابءن دنُْٖ نحُِٖالْات َ نُ فنالابركد نبتببنالْابجؾ ن ببنالْابجؾ نص(نٗ)

 .َٕٗ نحِِٖالضحبيب نص
ن.ّٕٖ نحُّْٔجادنكلدن فنالا،د نص(نَُ)
 .ٖٕٓ نحُُُ نصِْجادنأ دنداكدنالطيبلجد نج(نُُ)
 .ُُٖٕ نحَْٔ نصُبتببنالمـك نأكؿنبتببنالْابجؾ نجالْجتدرؾنكلَنالمحيحيف ن(نُِ)
 .ُُٕٗ نحَٖٔ نصِالباَنكاصجْبء نللدُك د نج(نُّ)
 .َُْ نحِِٕ نصُْجادنالركيباد نص دن برنْحْدن فنهبركفنالركيباد نج(نُْ)
نضحبيبن(نُٓ) إذانببفن وبن ،ضنمحي نا فنخزيْة نبتببنالْابجؾ ن ببنذبرنال،يكبنالتدنتبكفن دناصا،بـن  نتازئنهديبنُك

 .ُِِٗ نحِِٗ نصْتلؾنال،يكب نج
ذم نأ كابناصضبحد ن ببنْبنُنياكزنْفناصضبحد نج(نُٔ)  .ُْٕٗ نحٖٓ نصْجافنالتْر
 .ِٕٕٓ نحِْٖ نصْرؾنكلَنالمحيحيف نبتببناصضبحد نجدالْجت(نُٕ)
 .ِّٗ نصُْجادنالركيباد نص دن برنْحْدن فنهبركفنالركيباد نج(نُٖ)
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ْفنن(ْ) نكا فنح بف(ّ) نكأخراننالاجبددفنالحبرثنكا فنلوي،ةْفنطريؽنكْركن ن(ِ) نكالطحبكم(ُ)كأخراننالاجبدد
ن فنج،دطريؽنالليثن 

ج،د(نكفنجليْبفن فنخْجتوـن)ش، ةن فنالحابج نيزيدن فنأ دنح يب نكْركن فنالحبرث نا فنلوي،ة نالليثن فن
نك دنالرحْف 
د(ٔ) نكأحْدن فنحا ؿ(ٓ)كأخراننْبلؾ ن طريؽنكْركن فنالحبرثْفناْي،وـنن(ٖ) نكال يو د(ٕ) نكالداْر

ن. احكهنب هْبن)جليْبفن فنك دنالرحْف نكْركن فنالحبرثن(نكفنك يدن فن يركزن ن
 ث ني : تراجم الرواة

ْبتنجاةنخْسنككشريفنن (ٗ)أ كنكْرنالحكضدن رمْىناصزدمنالاىن نرةعَ خْ ** حفص عن عمر عن الح رث عن سَ 
بدتيف  (َُ)ث ةنث ت بؿنا فنحار: ننْك

  نكهذانأْرنْختلؼن ينن يفنال،لْبءنبْبنكيبن عخذناصارةنكلَنالحديث
ن.(ُُ)ت يفنجب  ب

ن**ناْيونرابؿنارجابدنث بت.
نث لث : الحكم عمى اإلسن د

ْفنمححننش،يبني محإجابدهنالحديثن ن.(ُِ)اصراؤكط نْك
                                         ن



                                                 

 نكااظرنالجافنالب رلنللاجبدد نبتببنالضحبيب ن ببنْبنُّْٕ نحُِٓ نصٕبتببنالضحبيب ن ببنال،افبء نجنجافنالاجبدد (نُ)
 .ْْْٓ نحّّٗ نصْياوَنكاننْفناصضبحد نج

 نْشرحنْ،بادناكثبر نبتببنالميدنكالذ بد نكاصضبحد ن ببنال،يكبنالتدنُنياكزنالودايبنكالضحبيبنإذانبباتن وب نج(نِ)
 .ُٕٖٔ نحُٖٔص
 .ُّْٕ نحُِٓ نصٕجافنالاجبدد نبتببنالضحبيب ن ببنال،افبء نج(نّ)
 نَِْ نصُّمحي نا فنح بف نبتببناصضحية ن ببنذبرنالزارنكفنأفنيضحدنالْرءن عر ،ةنأاكاعنْفنالضحبيب نج(نْ)
 .ُٗٗٓح
 .ُ نحِْٖ نصِْكطعنْبلؾ نبتببنالضحبيب ن ببنْبنياوَنكاننْفنالضحبيب نج(نٓ)
 .َُُٖٓ نحْٗٔ نصَّحا ؿ نْجادنالبك ييف نحديثنال راءن فنكبزب نج(نْجادنأحْدن فنٔ)
د نبتببناصضبحد ن ببنْبنُنياكزن دنناصضبحد نج(نٕ)  .ُِٗٗ نحنُُِْ نصِجافنالداْر
 .َُْٗٗ نحْٗٓ نصٗالجافنالب رلنلل يو د نبتببنالضحبيب ن ببنْبنكردنالاودنكفنالتضحيةن ن نج(نٖ)
ٍكضَ:ن بلحبءنالْفتكن(نٗ)  نْحةنالْوْلةنكجبكفنالكاكنكالضبدنالْ،اْة نهذهنالاج ةنإلَنالحكضن)ناصاجبب نللجْ،باد نجالحى

( ن بؿنالحْكم:نالحكض:نْكضون بل مرةن يْبني بؿ نياجبنإليننأ كنكْرنحفصنا فنكْرن فنالحبرثن فنجحيرةنَّٖص
 ن(.َِّ نصِالحكضدن)نْ،اـنال لداف نج

 .ُِٕت ريبنالتوذيب نُ فنحار نص(نَُ)
ن(.ٖ(نااظرنحديثنر ـ)ُُ)
 .َُُٖٓ نحْٗٔ نصَّ(نْجادنأحْدن فنحا ؿ نتح يؽنش،يبناصراؤكط نجُِ)
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ن بؿنا فناصثيرنرحْننا :
رنالَ جين قد اْنَكَسرك ينن]ن نكاٍختْى ُىفى لي نصفنييخ ىز[نأمن ن ى ىدناٍابىجرن.نيريدنأاَّنىنمى نشدءن ىتىرى .نكبيؿ 

(ُ). 
   (ٓٔالحديث )

نأىً ينًنن:رحمو اهللن(ٕ)العخ رياإلم م ق ل  ٍف نكى ْىفى  نأىٍي نٍ في نالكىاًحًد ٍ دي نكى دَّثىاىب نحى نيىٍحيىَ  نٍ في دي نخى َّ دَّثىاىب حى
ن(ّ) نأىتىٍيتي : ن ىبؿى  

ٍتنبيٍديىةهنشىًديدىةهن ٍادىًؽناىٍحًفري ن ى،ىرىضى نالخى :نًإاَّبنيىٍكـى ٍاني ن ى ىبؿى ناللَّنينكى بً رنانرىًضدى اى
لََّنا ين(ْ) نمى بءيكانالاًَّ دَّ لَّـىن ن ىاى جى لىٍيًننكى كى

:ن ٍادىًؽ ن ى ىبؿى ٍتنً دنالخى نبيٍديىةهنكىرىضى ُىن«ن.نأىاىبناىبًزؿهن» ى ىبليكا:نهىًذًه ن لىً ٍثاىبنثى ىثىةىنأىيَّبـو رو نكى اى نً حى ْىٍ،ميكبه نكى ىٍطاينين ـى ن ىب ثيَـّ
ؿىن ٍ،كى ًْ نال لَّـى جى لىٍيًننكى لََّنا ينكى نمى نالاًَّ د  ذى نذىكىا نب ن ىعىخى نأىٍهيىؿىنناىذيكؽي نبىًثي نب رىبى ن ى،ىبدى ـىن(ٓ) ىضى نأىٍهيى  نأىٍك

ن(ٔ) :نيىبنرىجيكؿى  ن ى يٍلتي
ب ْى نشىٍيدنبن لَّـى جى لىٍيًننكى لََّنا ينكى نمى نً بلاًَّ دي رىأىًتد:نرىأىٍيتي ٍْ نًُ ٍ ره ن ىً،ٍادىًؾنناللًَّن ناٍدذىٍفنًلدنًإلىَنال ىٍيًت ن ى يٍلتي نمى نً دنذىًلؾى بىبفى

نكىكىاىبؽهنشىٍدءه؟ن ىبلىن ٍت:نًكٍاًدمنشىً،يره
ةًن(ٕ) نً دنال يٍرْى ـى ،ىٍلاىبناللٍَّح ناى تََّ نحى اىًتنالشًَّ،يرى ًتنال،ىاىبؽى نكىطىحى ن(ٖ) ن ىذى ىحى نًاٍدتي  نثيَـّ

ن لَّـى جى لىٍيًننكى لََّنا ينكى ناصىثىبً دين(ٗ)َوالَ ِجيُن َقْد اْنَكَسرَ الاًَّ دَّنمى ةين ىٍيفى  نكىال يٍرْى
اىن ىٍدنبىبدىنن(َُ) ن .ٍتنأىٍفنتىٍاضى

 شوال: تخريج الحديث
  احكه نْفنطريؽنحابجن فنالشبكرن(ُِ)كأخراننْجلـن احكه نْفنطريؽنكْركن فنكلدن(ُُ)أخراننال خبرم
كبمـ نالضحبؾن فنْخلد نكفنحاظلةن فنأ دنجفيبفنند فنكلد نكحابجن فنالشبكر(نكفنأ نب هْب)نكْرك

نكفنج،يدن فنْيابءنكفناب رن فنك دنا .
ن
ن
 

                                                 

 .ُِّ نصْالاوبيةن دنغريبنالحديثنكاصثر نُ فناصثير نج(نُ)
 .َُُْ نحَُٖ نصٓمحي نال خبرم نبتببنالْغبزم ن ببنغزكةنالخادؽنكهدناصحزاب نج(نِ)
 (.ُُٕالتوذيب نُ فنحار نصنهك:نأيْفنالح شدناْبد نث ة.)نت ريب(نّ)
 (.ّْٖ نصُ:نهدنال ط،ةنالمل ةنْفناصرض.)نغريبنالحديث نللخطب د نجبيٍديىةهنشىًديدىةهنن(ْ)
ٍْ ننجىبًد .)نالاوبيةن دنغريبنالحديثنكاصثر نُ فناصثير نجٓ) :نأىٍمنرى  (.ِٖٗ نصٓ(نبىًثي بننأىٍهيىؿى
ـي:نتيرىابنييخبًلطيننٔ) :ناٍلوىيىب ـى بءىناىٍشفبن.)نالاوبيةن دنغريبنالحديثنكاصثر نُ فناصثير نج(نأىٍهيى ْى ؿنيياىشيؼنال ٍْ  (.ِٖٗ نصٓرى
نلىنينجىاىة.)نااظرنالاوبيةن دنغريبنالحديثنكاصثر نُ فنإ) َـّ نيىًت ـٍ بنلى ْى ٍ،ًزن ْى ًدناٍل ٍفنأىٍكُى ًْ ن ناٍصيٍاثَى  (.ُُّ نصّصثير نج(نال،ىاىبؽ:نًهدى
ًة:نهدناٍل ٖ)  (.ٕٔ نصُدر.)نغريبنالحديث نُ فنالاكزم نج(نال يٍرْى
لي نًصىٍفنييخ ىز.)نالاوٗ) ن ى ىدناٍابىجىر.نييًريدينأاَّنىنمى ن ىتىرى نشىٍدءو ر.نكبيؿ  نكاٍختْى ُىفى :نأىٍمن بيةن دنغريبنالحديثنكاصثر ن(نال،ىايفن ىًدناٍابىجىرى

 (.ُّٕ نصُْ فناصثير نج
يي ىبؿنلىوىبناص ب دنأىٍيضب.)نغريبنالحديث نُ فنالاكزم نجَُ) ونتىحتناٍل درنكى برىةنالًَّتدنتيكضى  (.ُُ نصُ(ناصثب د:نكىًهدناٍلًحاى
 نكااظرنال خبرم نبتببنالاوبدنَُِْ نحَُٖ نصٓمحي نال خبرم نبتببنالْغبزم ن ببنغزكةنالخادؽنكهدناصحزاب نج(نُُ)

 .ََّٕ نحْٕ نصْ بلفبرجيةنكالرطباة نجكالجير ن ببنْفنتبلـن
محي نْجلـ نبتببناصشر ة ن ببناكازناجتت بكننغيرهنإلَندارنْفنيثؽن رضبهن ذلؾنكيتح  ننتح  بنتبْبنكاجتح ببناُاتْبعن(نُِ)

 .َِّٗ نحَُُٔ نصّكلَنالط،بـ نج
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 ث ني : تراجم الرواة
هـنأ كنال بجـنالْبدالمخزومي ** َعْعُد الَواِحِد ْعُن َشْيَمنَ   .(ِ) نْفنالخبْجةن)ْفنمغبرنالتب ،يف((ُ) نُْك

ن (ٓ)ا فنح بفن دنالث بتنه نكذبرن(ْ) نكالذه د(ّ)كث ننيحيَن فنْ،يف
  نمبل نالحديثن :(ٗ)أ كنحبتـك بؿن ن ليسن نن عسن :(ٖ) نكال زار(ٕ) نكا فنْ،يفن دنْكضونآخر(ٔ)ك بؿنالاجبددن

 ن .ُن عسن نن :(َُ)ك بؿنا فنحار
هكنث ة ن  دنكث ةنالذه دنكا فنْ،يف نكبذلؾنا فنح بفنذبرهن دنث بتن نك كؿنالاجبددن دنْ بـنخالصة القول: 

 التكثيؽنلن.
ُد ْعُن َيْحَيى عن  نكهكنْفنب برنشيكخنال خبرم نْبتن(ُُ)أ كنْحْدنالبك د نازيؿنْبةصفوان السممي،  ** َخالَّ
 .(ُِ)دتيفبجاةنج ونكشرةنْكن:جاةنث ثنكشرةنك يؿ

 ن(ُٓ) نكالخليلد(ُْ) نكبذلؾنكث ننال،الد ث ة نأكنمدكؽ نكلبفنيرلنشيدبنْفناررابءن :(ُّ) بؿنأحْدن فنحا ؿن
نكزاد:(ُٔ)كالذه د نكالدار طاد يوـن   نكزاد:(ُٕ)  بًكيؿنكىفنن   ْى نًإٍج نكىف ًديثنالثٍَّكرٌم نحى ن دنحديثنكاحد نأخطع إاْب

ٍيثنكىفنكْرن ر ،ننكىأىٍك فنينالاَّبس رى ركن فنحي ٍْ ليسن ذاؾنن :(ُٗ) نك بؿنأ كنحبتـ(ُٖ) نكذبرهنا فنح بفن دنالث بت كى
دن بررابءن :(َِ) نك بؿنا فنحار الْ،ركؼ نْحلننالمدؽ نن :(ُِ)اْيرن نك بؿنْحْدن فنك دنا ن ف مدكؽنْر

                                                 

 .ّّٖٓ نتنْْٔ نصُٖتوذيبنالبْبؿ نللْزم نج(نُ)
 .ّٔٔت ريبنالتوذيب نُ فنحار نص(نِ)
 .ّّٖ نتنٓٗ نصّتبريخنا فنْ،يف نركايةنالدكرم نج(نّ)
 .ّْٗٗ نتنُٕٔ نصُالببشؼ نللذه د نج(نْ)
 .ِِٗٗ نتنُِْ نصٕالث بت نُ فنح بف نج(نٓ)
 .ّّٖٓ نتنْْٔ نصُٖتوذيبنالبْبؿ نللْزم نج(نٔ)
 .َْٗ نتنّّٕجؤاُتنا فنالاايدنص دنزبريبنيحيَن فنْ،يف نص(نٕ)
 .ُّٖ نتنّْٖ نصُٔ فنحار نجتوذيبنالتوذيب ن(نٖ)
 .ٖٕٗ نتنَُٗ نصِ فنأ دنحبتـ نجالارحنكالت،ديؿ نُ(نٗ)
 .ّٔٔت ريبنالتوذيب نُ فنحار نص(نَُ)
 .ُُْٕ نتنّٗٓ نصٖتوذيبنالبْبؿ نللْزم نج(نُُ)
 .ُٔٗت ريبنالتوذيب نُ فنحار نص(نُِ)
 .ُّٔ نصٖتوذيبنالبْبؿ نللْزم نجن(ُّ)
 .ُْٓ نتنّّٕصن ُْ،ر ةنالث بت نلل،الد نج(نُْ)
 .ِٖٗ نصّاررشبدن دنْ،ر ةنكلْبءنالحديث نللخليلد نج(نُٓ)
 .ُِّْ نتنّٕٕ نصُالببشؼ نللذه د ج(نُٔ)
 .ُِّ نتنَِِجؤاُتنالحببـنللدار طاد نص(نُٕ)
 .ُُّٔٓ نتنِِٗ نصٖالث بت نُ فنح بف نج(نُٖ)
 .ُٕٓٔ نتنّٖٔ نصّ فنأ دنحبتـ نجااظرنالارحنكالت،ديؿ نُ(نُٗ)
 .ُٔٗالتوذيب نُ فنحار نصنت ريب(نَِ)
 .ُّٔ نصٖتوذيبنالبْبؿ نللْزم نج(نُِ)
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ن.ن ببفنْرادبننن :(ِ) نك بؿنأ كنزركةنالرازم ليسن نن عسن :(ُ) نك بؿنأ كنداكد مدكؽنإُنأفن دنحديثننغلطبن لي 
نخالصة القول:  هكنث ة ن  دنكًثؽنْفًن  ىًؿنكددنْفنال،لْبء نك بلاج ةنل دكتنن بلحديثنغيرنْكا ؽنلوب نك دن ىً ؿى

  نبْبنأاننْفنب برنشيكخنال خبرم نكال خبرمنأكلـن شيكخن.(ّ)ال،لْبءنركايةنالْ تدعنغيرنالداكية
 **ن ب دنرابؿنارجابدنث بت.

                                          ن


 

ن بؿنا فناصثيرنرحْننا :
اننالحديثن]ن ،يؼنِعَسْوط  مكسورْك  .(ْ)[نأمنلىييفنضى

 (ٔٔالحديث )
لََّننرحمو اهلل: (٘)ق ل اإلم م م لك ٍوًدنرىجيكًؿناللًَّننمى لىَنكى اىبنكى لىَناىٍفًجًننً بلزي نكى ناٍكتىرىؼى نرىاي ن ـى نأىفَّ ٍيًدنٍ ًفنأىٍجلى كىٍفنزى

ن ن ىعيًتدى نً جىٍكطو لَّـى جى لىٍيًننكى لََّنا ينكى ناللًَّننمى ن ىدىكىبنلىنينرىجيكؿي لَّـى جى لىٍيًننكى نهىذىننِعَسْوط  َمْكُسور  ا ينكى :ن ىٍكؽى ن ى ىبؿى نً جىٍكطو ان ىعيًتدى
ناللَّن نرىجيكؿي نً ًن ْىرى ن ىعى فى نكىُى نً ًن نريًببى ن ىٍد نً جىٍكطو ن ىعيًتدى نهىذىا :نديكفى ن ى ىبؿى تيني. ْىرى نثى نتيٍ طىٍو ـٍ نلى ًديدو نكىناى لىٍيًن لََّنا ينكى نمى لَّـىنًن جى

: ًلدى.نثيَـّن ىبؿى نأىٍفنتىٍاتىويكانكىنن» ىاي ـٍ نلىبي ن ىٍدنآفى ٍفنهىًذًهناٍل ىبذيكرىاًتنشىٍيدنب.ن ىٍليىٍجتىًتٍرنً ًجٍتًرنأىي وىبنالاَّبسي ًْ ن ببى ٍفنأىمى ْى ديكًدناللًَّنن ٍفنحي
ناللَّنًن لىٍيًننًبتىببى نكى ـٍ تىني نايً  ٍفحى ٍفنييٍ ًدمنلىاىبنمى ْى ن«.اللًَّن.ن ىً اَّنين

ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن

                                                 

 .ُّٔ نصٖتوذيبنالبْبؿ نللْزم نج(نُ)
 .ِٖٕ نتنُٕٓجؤاُتنال رذكدنص دنزركةنالرازم نص(نِ)
ن بؿنا فنالم ح:ناختلؼنال،لْبءن دن  كؿنركايةنالْ تدعنالذمنُنيبفرن دن دكتن:(نّ)

اوـنْفن  ؿنركايةنالْ تدعنإذانلـن  ْاوـنْفنردنركايتننْطل بنصانن بجؽن  دكتننأْثبؿ:نْبلؾ نكجفيبفن فنكيياة نككلدن فنحرب نْك
يبفنْْفنيجتحؿنالبذبن دنامرةنْذه ننأكنصهؿنْذه ننجكاءنببفنداكيةنإلَن دكتننأكنلـنيبفنكأيدنهذانالرأم:نأ كنحايفة ن

لدن فنالْدياد نك بؿنا فنالْ برؾ نكا فنْودم نكأحْدن فنحا ؿ نكيحيَن فنْ،يف:نتي  ؿنركايتننإذانكالشب ،د نكيحيَن فنج،يد نكك
نالحديث نص دنكْركن نتي  ؿنإذانببفنداكيةنإلَن دكتننكهذانال كؿنهكنْذهبنالبثيرنْفنال،لْبء.ن)ااظرنكلـك لـنيبفنداكيةنُك

ذم نُ فنرابنالحا لد نج نكااظرنشرحنكلؿنأُكثْبفن فنك دنالرحْفنالشورزكرم نص ن(ن.ّٖٓ نصُلتْر
 .ُِّ نصْالاوبيةن دنغريبنالحديثنكاصثر نُ فناصثير نج(نْ)
 .ُِ نحِٖٓ نصِ نجاب(نْكطعنْبلؾ نبتببنالْد ر ن ببنْبنابءن يْفناكترؼنكلَنافجنن بلزنٓ)
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ن
 شوال: تخريج الحديث

فنطري ننالحر دن(ِ)ْفنطريؽنْبلؾن فنأاسن احكه نكأخراننا فنأ دنشي ةن(ُ)أخراننال يو د ْفنطريؽنن(ّ)ْك
نْحْدن فنكا فنْختمرنا 

نب هْب)نْبلؾ نكا فنكا ف(نكفنزيدن فنأجلـ.
 ث ني : تراجم الرواة

  بلاج ةنلتدليجننُنْتفؽنكلَنتكثي ننإُنأانندلسنكأرجؿ نن، (ٗ)ْبتنجاةنْبدةنكجتنكث ثيفن،َزْيِد ْعِن َشْسَممَ ** 
  نإُنأانن دنأرجؿنهاب.(ٓ)يضرنصاننْفنالط  ةناصكلَنالذيفنُنيضرنتدليجوـ

 ث لث : الحكم عمى اإلسن د
نالشَّبً ً،د نالحديثنإجابدهنض،يؼنْفنأاؿنإرجبؿنزيدن فنأجلـ ن ٍا ىًطوه .ن(ٔ) ىبؿى ْي ن ًديثه نينا ي: نهىذىانحى ْى نرىًح

                                          ن


ن بؿنا فناصثيرنرحْننا :
ْيلكؾنالفيٍرس نكالاَّجىبنإلين:نَكْسَرىك يننذٍبرن]نن كاًادٌّنن[نبثيران نكهكن بٍجرنالببؼنك تحوبن:نلى بن نكًبٍجرى ًكمٌّ ًبٍجرى

ن.(ٕ)
 (ٕٔالحديث )

بًل و نكىًفنن:رحمو اهللن(ٛ)العخ رياإلم م ق ل  نجىٍ،دو نكىٍفنمى نٍ في ـي دَّثىًادنًإٍ رىاًهي :نحى ناللًَّن ن ىبؿى نكىٍ ًد نٍ في بًكيؿي ْى دَّثىاىبنًإٍج حى
نأىخٍن نكى َّبسو ناللًَّننٍ فى ٍ دى نكى ْىٍج،يكدو نأىفَّ ٍ ًدناللًَّننٍ ًفنكيٍت ىةىنٍ ًفن ناٍ ًفنًشوىببو نكىٍفنكي ىٍيًدناللًَّننٍ ًفنكى نرىجيكؿى ن ىرىهينأىفَّ لََّ اللًَّننمى

نً ًبتىبً ًننرىاي نن ن ن ى،ىثى لَّـى جى لىٍيًننكى ا ينكى
ٍيًفنًإلىَن(ٗ) نال ىٍحرى ـي ٍيًفن ىدى ى،ىنينكىًظي نال ىٍحرى ْىرىهينأىٍفنيىٍد ى،ىنينًإلىَنكىًظيـً بنِكْسَرى كىأى َّْ  ن ىلى

:ن ىدىكىبن ْيجىييًبن ىبؿى نال ناٍ فى نأىفَّ ًجٍ تي ْىزَّ ىني ن ىحى لَّـىن ىرىأىهين جى لىٍيًننكى لََّنا ينكى ناللًَّننمى نرىجيكؿي ـٍ لىٍيًو ْىزَّؽون»كى ْي ن ْىزَّ يكانبيؿَّ ن«.أىٍفنيي
 

                                                 

 نكش،بنُْٕٕٓ نحٓٔٓ نصٖضرب نج(نالجافنالب رلنلل يو د نبتببناصشر ةنكالحدن يوب ن ببنْبنابءن دنمفةنالجكطنكالُ)
جادنالجافناكثبر نبتببناصشر ةنكالحدن يوب ن ببنْبنِِٔٗ نحَُٕ نصُِاريْبف ن ببنالجترنكلَنأمحببنال ركؼ نج  نْك

 .ُْْٖٕ نحْٔ نصُّابءن دنمفةنالجكطنكغيرنذلؾ نج
 .ِٖٖٓٔ نحَّٓ نصٓ(نْماؼنا فنأ دنشي ة نبتببنالحدكد ن ببن دنالجكطنْفنيعْرن ننأفنيدؽ نجِ)
 .َُٕٖ نصّ(نغريبنالحديث نللحر د نجّ)
 .ِِِ نكت ريبنالتوذيب نُ فنحار نصنَِٖٖ نر ـُِ نصَُ(نااظرنتراْتنن دنتوذيبنالبْبؿ نللْزم نجنْ)
 .ُُ نر ـَِ(نااظرنط  بتنالْدلجيف نُ فنحار نصٓ)
 .ُْٕٕٓ نحٓٔٓ نصٖلجكطنكالضرب نج(نالجافنالب رلنلل يو د نبتببناصشر ةنكالحدن يوب ن ببنْبنابءن دنمفةنأ)
 .ُِّ نصْالاوبيةن دنغريبنالحديثنكاصثر نُ فناصثير نج(نٕ)
نًإلىَنال يٍلدىاًف نج(نٖ) نً بلً،ٍلـً ًبتىبًبنأىٍهًؿنالً،ٍلـً  .ْٔ نحنِّ نصُمحي نال خبرم نبتببنال،لـ ن ببنْبنيذبرن دنالْابكلةنكى
 .ُِْٔ نحَُُٔ نصْابءنْمرحبن نن دنركايةنال خبرم نجالراؿنهك:نك دنا ن فنحذا ةنالجوْد ن(نٗ)
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 شوال: تخريج الحديث

ن. احكهنكفنإ راهيـن فنج،دن ننْفنطريؽني، كبن فنإ راهيـن(ُ)أخراننال خبرم
 ث ني : تراجم الرواة

ت بانن (ِ)ج  تنتراْتننمحمد عن شي ب الزىري،اعن شي ب: **   ناحتْؿنال،لْبءنتدليجننْتفؽنكلَنا لتننكا 
فنلـنيمرحن بلجْبع. نكا 

دة نأكن ،دنن** ص لح عن كيس ن المدني، أ كنْحْدنأكنأ كنالحبرث نث ةنث تن  ين نْبتن ،دنجاةنث ثيفنْك
كْر نكا فنالز ير نكأرجؿنكفنننتلؼن دنجْبكننْفنا ف ن  دناخين نذبرهنال، ددنضْفنالْراجيؿ(ّ)دةباصر ،يفنْك

نن.(ْ)كلباننلـنيرجؿنكفنالزهرم نك  ةن فنكبْر
 فنك دنالرحْفن فنككؼنالزهرم نأ كنإجحبؽنالْدادنازيؿن غداد نْبتنجاةننعن إعراىيمنِإْعرَاِىيُم ْعُن َسْ د** 

ندةبخْسنكثْبايفنْك ن  ن بدح  ن ين نتبلـ ن بؿنا فنكدم(ٓ)ث ةنحاة لْيفنحدثنكاننجهكنْفنث بتنالْن :(ٔ) 
لننأحبديثنمبلحةنْجت يْةنلـنيختلؼنأحدن دنالبتب ةنكان نك كؿنْفنتبلـن يننتحبْؿ نكنكنناْبكةنْفناصدْة 
ن. كفنالزهرمنكغيره

جيدؿنن ر ْبنتيبلـن ينن ج بنتحليلننأْرنالغابء ن  دنا ؿنالخطيبنال غدادمنكفنج،يدن فنبثيرن فنكفيرن كلن:نقمت:
ن نالغابء نكف نج،د ن ف نأحبديثنالزهرمن جْ،ننإ راهيـ نْان ن ،ضنأمحببنالحديثنليجْو نكأتبه ن تحليلن   ع تَ

يتغاَ ن  بؿ:نل دنبياتنحريمبنكلَنأفنأجْونْاؾن عْبناكفن  نجْ،تنْاؾنحديثبنأ دا ن  بؿ:نإذاننُنأ  دنإُن
ن.ن(ٕ) ككلَنأفنحدثتن  غدادنْبنأ ْتنحديثبنحتَنأيغادن  لننكشبكتنهذهنكانن  غدادنشخمؾنكلدَّن

 فنْبلؾن فنأ دنكبْرناصم حد نأ كنك دنا نا فنأ دنأكيسنن** إسم عيل عن ععد اهلل عن ععد اهلل عن شويس
ن.(ٗ)دتيفب نْبتنجاةنجتنككشريفنْك(ٖ)الْداد

ن
ن
ن
ن

                                                 

 .ِْْْ نحٖ نصٔمحي نال خبرم نبتببنالْغبزم ن ببنبتببنالا دنإلَنبجرلنك يمر نج(نُ)
 (.ٓ(نتحتنحديثنر ـن)نِ)
 .ِّٕت ريبنالتوذيب نُ فنحار نص(نّ)
 .ِْٗ نتنُٖٗااظرنابْونالتحميؿن دنذبرنركاةنالْراجيؿ نلل، دد نص(نْ)
 .ٖٗ ريبنالتوذيب نُ فنحار نصنت(نٓ)
 .ٕٕنر ـ نِْٗ نصُااظرنالببْؿن دنض،فبءنالرابؿ نُ فنكدم نج(نٔ)
 .ُُّٗنر ـن ْٖ نصٔااظرنتبريخن غداد نللخطيبنال غدادم نج(نٕ)
 .ْٗٓنر ـ نُِْ نصّتوذيبنالبْبؿ نللْزم نج(نٖ)
 .َُٖت ريبنالتوذيب نُ فنحار نص(نٗ)



 49 

نن :(ْ) بؿنأ كنحبتـكن ن(ّ)ا فنح بفن دنالث بتذبرهنكن  نُن عسن نن :(ِ) نكيحيَن فنْ،يف(ُ) بؿنأحْدن فنحا ؿ
 نكا ؿنا فنحارنأفنأ بن ببفنث تبن دنخبلننْبلؾن :(ٓ) نكا ؿنالخليلدنأفنأ بنحبتـن بؿ كببفنْغف ْحلةنالمدؽ ن

ن. ببفنْفنالث بتن :(ٔ)حبتـن بؿ
أكيسنهذانركلنكفنخبلننْبلؾنأحبديثنغرادب نُنيتب ،ننأحدنكلين نككفنندكا فنأ ن :(ٕ)مك بؿنأ كنأحْدن فنكد

جليْبفن فن  ؿ نكغيرهْبنْفنشيكخن نك دنحدثنكاننالابس نكأثاَنكليننا فنْ،يف نكأحْد نكال خبرمنيحدثن
   .أكيسندأ نكاننالبثير نكهكنخيرنْفنأ ين

ن  ُنأختبرهن دنالمحي ن :(ٖ)ك بؿنالدار طاَ
نأفنالشيخيفناحتابنن :(ٗ) بؿنالذه د ت باننكلُك باننكلَنا صن دنحفظننكا  حدثوـن دنْز ببفنكبلـنأهؿنالْدياةنْك

نالحجف نالمحي نإلَندراة نلزحزحنحديثننكفندراة نك بؿنا فنحار  ن ن دنأحبديثنْفنن :(َُ)  مدكؽنأخطع
ن. حفظن

ا فنأ دنن :(ُِ)ْكضونآخر نك بؿن دن أ كنأكيسنكا اننض،يفبفن :(ُُ)كاختلفتنأ كاؿنيحيَن فنْ،يفن ينن  بؿ
ن  أكيسنكأ كهنيجر بفنالحديث

نليسن شدءن :(ُّ)ك بؿنْرة نيبذب  ني،ان :(ُْ)  نك بؿنأيضبْخلط  نليسن ذاؾ  أاننُنندمدكؽنض،يؼنال، ؿ 
ني،رؼنأفنيؤدين نأكني رأنْفن أكيسنيجكلنندا فنأ : ن(ُٓ)  نك بؿن دنْكضونآخرغيرنبتب نيحجفنالحديث نُك

ن.يف  لج
 . ليسن ث ةن :(ُٕ) نك بؿن دنْكضونآخر ض،يؼن :(ُٔ)ك بؿنالاجبدد

                                                 

 .ُِٕصن ّتوذيبنالبْبؿ نللْزم نج(نُ)
د نص(نِ)  .ُّٗنر ـ نِّٖتبريخنا فنْ،يف نركايةنكثْبفنالداْر
 .ُُِِْر ـ نٗٗ نصٖالث بت نُ فنح بف نج(نّ)
 .ُّٔر ـ نَُٖ نصِ فنأ دنحبتـ نجالارحنكالت،ديؿ نُ(نْ)
 .ّْٕ نصُاررشبدن دنْ،ر ةنكلْبءنالحديث نللخليلد نج(نٓ)
 .ِِٕ نصُتوذيبنالتوذيب نُ فنحار نج(نٔ)
 .ِٓٓ نصُالببْؿن دنض،فبءنالرابؿ نُ فنكدم نج(نٕ)
 .ِِّ نصُ(نْيزافناُكتداؿ نللذه د نجٖ)
 .ِْْكننُْْ نصٖجيرنأك ـنالا  ء نللذه د نج(نٗ)
 .َُٖت ريبنالتوذيب نُ فنحار نص(نَُ)
 .ُِٕ نصّتوذيبنالبْبؿ نللْزم نج(نُُ)
 .ُِٕ نصّتوذيبنالبْبؿ نللْزم نج(نُِ)
 .ُِٔر ـ نُِّص دنزبريبنيحيَن فنْ،يف نصجؤاُتنا فنالاايدن(نُّ)
 .ِّّْكننُّّْكننَّّْر ـ نّٖٔ نصِالتبريخنالب ير نالْ،ركؼن تبريخنا فنأ دنخيثْة نج(نُْ)
 .ََُر ـ نٕٖ نصُالض،فبءنالب ير نلل، يلد نج(نُٓ)
 .ِْر ـ نُٕالض،فبءنكالْتركبيف نللاجبدد نص(نُٔ)
 .ُِٖ نصّتوذيبنالبْبؿ نللْزم نج(نُٕ)
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ا فنأ دنأكيسنبذاب نببفنيحدثنكفنْبلؾن ْجبدؿنن جْ،تنالاضرن فنجلْةنالْركزمني كؿ:ن :(ُ)ك بؿنالدُك د
  .ا فنكهب

نا فنحـز نالْكملدنالحب ظ(ِ)ك بؿ نذبر نأ دنأكيسنببفنيضونن:  نا ف نأف نأخ ره اصجدمنأفنيكجؼن فنْحْد
 : نْحدثنْبثرن يننليف .(ّ)الحديث  نك بؿنا فنج طنال،اْد

ن كؿنخالصة القول:  نأْب ثلننحجفنالحديثنكلَنأ ؿنأحكالن  نْك نإفنحدثنْفنحفظن  نأخطع هكنمدكؽنر ْب
نأاننليسن ث ن:نك بنكليننا فنحارن بد  نهكن(ْ)الاجبدد: نهذا ن(ٓ) بفنللاجبددنْاننحتَنتاابنحديثننالذم: 

كأطلؽنال كؿن ينن عانن ليسن ث ة نكل،ؿنهذانببفنْفنإجْبكيؿن دنش ي تننثـناامل نكأْبنالشيخبفن  نيظفن وْبن
نأخرابنكاننإُنالمحي نْفنحديثننالذمنشبرؾن يننالث بت  نك بؿن دنْ دْةنالفت  : أخرجنال خبرمنلىنين(ٔ)أاوْب

كلننكىأذفنلىن بنأيمي ْى نٍْش،رنً عىفن بنجكاهينكىهيكى َّْ بنيحدثنً ًننليحدثنً ًننكي،رضنكى ْى ٍاوىبنكىأىفني،لـنلىنينكلَن ًْ نينأىفنيات دن
بن ْى ًديثننغيرن نيٍحتىانً شىٍدءنْفنحى لَنهىذىانُى كلننككى ًديثننًصىاَّنينبتبنْفنأيمي ًحي نحى نْفنمى بًرٌمنكىانينهيكى أخراننال يخى

بن ْى ًحي نْفنأاؿن نأىفنشىبربنينً يًننغىيرهن ىيٍ،تى رنً يًن  نً دنالمَّ َُّ ن دحنً يًننالاَّجىبًدٌدنكىغىيرهنًإ
نكىن(ٕ)ك بؿنالذه د نأى رىادو بًحبي نأىاَّنينمى ُىنرىٍيبى ٍيًف نكى ًحٍيحى بًح ىبنالمَّ دىهينمى ْى نالً ري نكىاكتى نًإلىَنذىاؾى ثىبى ن ىٍدنكى ؿي ن: نالرَّاي اىبًبٍيرى ْى

ٍفنأىٍكًكيىًةنالً،ٍلـ  نبْبنأفنْفنْاوانارْبـنال خبرمن دنالركايةنكفنشيكخنن ًْ كىل ن ىً اَّنين بنرى ْى نً دنجى،ىًةن ري ًْ الْتبلـنتىٍاغى
نْفنحديثوـ نكيؤبدنذالؾنْبن بلننال خبرم : نببفنإجْبكيؿن فنأ دنأكيسن(ٖ) يوـنأفنيات دنْفنأمكلوـنْبنم َّ

:نهذهنأحبديثنااتخ وبنْحْدن فنإجْبكيؿنْفنحديثد . نلافجًن نكى ىبؿى نتلؾناصحبديثى نْفنبتب ًنناىجىخى  إذانااتىخى تي
بنببفنْفنخطدنن  دنتب ،ةني، كبن فنإ راهي ن .(ٗ)ـ نكهكنث ةن بضؿْك
                                          ن

 

                                                 

 .ِٓٓ نصُالببْؿن دنض،فبءنالرابؿ نُ فنكدم نج(نُ)
 .َّٕ نصُُالْحلَن بكثبر نُ فنحـز نبتببنال،كا ؿنكال جبْةنك تؿنأهؿنال غد نج(نِ)
دن كضونالحديث نر راهيـن فنج طنال،اْد نص(نّ)  .ُّٔر ـ نٖٔالبشؼنالحثيثنكْفنْر
 .ُِّ نصُ(نتوذيبنالتوذيب نُ فنحار نجْ)
ن بؿنلدنجلْةن فنش يب:نجْ،تنإجْبكيؿن فنأ دنأكيسني كؿ: ن كاتض نللاجبددنْبنببفنْفن كؿنالاجبدد:ن(نكي مدن بلذمن بفٓ)

 (.ُِّ نصُر ْبنباتنأضونالحديثنصهؿنالْدياةنإذاناختلفكان دنشدءن يْبن ياوـ )نتوذيبنالتوذيب نُ فنحار نج
 .ُّٗ نصُ(نهدمنالجبرمنْ دْةن ت نال برم نُ فنحار نجٔ)
 .ّّٗ نصَُـنالا  ء نللذه د نج(نجيرنأك ٕ)
 .ّْٕ نر ـِِّ نصِ(نتبريخن غداد نللخطيبنال غدادم نجٖ)
 .َٕٔت ريبنالتوذيب نُ فنحار نصن(ٗ)
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 قاؿ ابف األثير رحمو ا:
 ) كسع (
ٍرب الدُّبيرً  ليس في الُكْسعة َصَدقةفيو ]  ًمير. كقيؿ: الرَّقيؽ مف الكىٍسع كىك ضى  .(ُ)[ الكيٍسعة بالضـ: الحى

 (ٖٔالحديث )
ٍبدي اً  رحمو اهلل: (ٕ)قال الطبراني كما عند أبي نعيم األصبياني ، ثنا عى ، ثنا سىًعيدي ٍبفي عيفىٍيرو دَّثىنىا يىٍحيىى ٍبفي أىيُّكبى حى

ٍبًد الرٍَّحمىًف ٍبفً  سىًف، عىٍف عى ، عىًف اٍلحى ـى دَّثىًني سيمىٍيمىافي ٍبفي أىٍرقى ك، حى رَّاًنيُّ أىبيك عىٍمرو مَّى  ٍبفي يىًزيدى اٍلحى سىميرىةى، أىفَّ النًَّبيَّ صى
مىٍيًو  : المَّوي عى ، قىاؿى مَّـى سى ٍبيىةً ََل َصَدَقَة ِفي اْلَكْسَعةِ »كى ، كىالى اٍلجى

، كىالى النٍَّخعىةً (ّ)
(ْ).» 

 أوَل: تخريج الحديث
بمثمو مف طرؽ عف سعيد بف عفير  (ٕ)بنحكه، كالبييقي (ٔ)بمثمو، كابف عدم (ٓ)أخرجو الطبرانى كما عند الييثمي

 بو.
 عف كثير بف زياد كالضحاؾ. (ٗ)عف الحسف مرسبل، ككذلؾ البييقي (ٖ)كأخرجو أبك داكد

 ثانيا: تراجم الرواة
يكنى أبا سعيد، صحابي، أسمـ يكـ فتح مكة. كصحب النبي صمى ا عميو  القرشي، َعْبد الرَّْحَمن ْبِن َسُمَرةَ ** 

بؿ، مات في البصرة سنة كسمـ، كركل عنو، ثـ غزا خراساف في زمف عثماف، كىك الذم افتتح سجستاف، ككا
 .(َُ)إحدل كخمسيف

، ثقة فقيو إال أنو يدلس كيرسؿ، كما كاف مف تدليسو ال (ُُ)سبقت ترجمتو ** الحسن بن أبي الحسن البصري،
:" سمع مف (ُِ)عف إرسالو فبل يثبت ىنا، قىاؿى البرديجي ايضر ألنو مف الطبقة الثانية التي ال يضر تدليسيـ، أم

ٍيًف".عبد الرٍَّحمىف بف  ًحيحى  سىميرىة كىًركىايىتو عىنوي ًفي الصَّ

                                                 

 .ُّّ، ْالنياية في غريب الحديث كاألثر، البف األثير، ج( ُ)
 .ْٖٖٓ، حُُٕٖ، صْنعيـ األصبياني، ج ( معرفة الصحابة، ألبيِ)
يؿ.) غريب الحديث، لمقاسـ بف سبلـ، جّ) ٍبيىة: اٍلخى  (.ٕ، صُ( اٍلجى
ًة" قاؿ القاسـ بف سبلـ:" ىي الرقيؽ".) غريب الحديث، لمقاسـ بف ْ) ( ىكذا جاءت عند أبي نعيـ كفي باقي الركايات بمفظ " النُّخَّ

 (. ٕ، صُسبلـ، ج
 .ّّْٕ، حٗٔ، صّبع الفكائد، لمييثمي، ج( مجمع الزكائد كمنٓ)
 .ِّٓ، صْ( الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ، البف عدم، جٔ)
 .َُْٕ، حُٗٗ، صْ( السنف الكبرل لمبييقي، كتاب الزكاة، باب ال صدقة في الخيؿ، جٕ)
 .ُُْ، حُِّ( المراسيؿ، كتاب الطيارة، باب ما جاء في صدقة السائمة في الزكاة، صٖ)
 .ُُْٕ، حُٗٗ، صْل لمبييقي، كتاب الزكاة، باب ال صدقة في الخيؿ، ج( السنف الكبر ٗ)
 .ُِِْ، رقـّٖٓ، صِ( انظر اإلستيعاب في معرفة األصحاب، البف عبد البر، جَُ)
 (.ِ( تحت حديث رقـ )ُُ)
 .ٕٔ( تحفة التحصيؿ في ذكر ركاة المراسيؿ، لمعراقي، صُِ)
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لـ أقؼ عمى ترجمة لو، كجاء في ركاية البييقي عيبىٍيدي اً ٍبفي يىًزيدى أىبيك  ** َعْبُد اهلِل ْبُن َيِزيَد اْلَحرَّاِنيُّ َأُبو َعْمٍرو:
ك ، كىذا مجيكؿ  سعيد بف عفير.، كلـ أجد في شيكخو سميماف بف أرقـ، كال في تبلميذه (ُ)عىٍمرو

 ئتيف، ا، أبك عثماف المصرم، مات سنة ست كعشريف كم** سعيد بن كثير بن عفير األنصاري
، ككثقو الذىبي في أحد (ْ)، كذكره ابف حباف في الثقات(ّ)، كزاد:" ال بأس بو"، كالدارقطني(ِ)كثقو ابف معيف

:" لـ يكف (ٖ):" صالح"، كقاؿ أبك حاتـ(ٕ):" صدكؽ نبيؿ"، كقاؿ النسائي(ٔ)، كقاؿ في مكضع آخر (ٓ)المكاضع
 :" صدكؽ عالـ باألنساب كغيرىا". (ٗ)بالثبت، كاف يقرأ مف كتب الناس، كىك صدكؽ"، كقاؿ ابف حجر

 :" سعيد بف عفير فيو غير لكف مف البدع، ككاف مخمطا غير ثقة". (ُُ)فقاؿ (َُ)كلـ يضعفو إال السعدم
 :" كىذا الذم قاؿ السعدم ال معنى لو، كلـ أسمع أحدا كال بمغني (ُِ)كرد ابف عدم عميو بقكلو

عف أحد مف الناس كبلـ في سعيد، كىك عند الناس صدكؽ ثقة، كقد حدث عنو األئمة مف الناس، إال أف يككف 
السعدم أراد بو سعيد بف عفير غير ىذا، كال أعرؼ سعيد بف عفير غير المصرم، كالذم ذكره : فيو غير لكف 

لبدع، كلـ ينسب ابف عفير المصرم إلى بدع، كالذم ذكر: أنو غير ثقة، فمـ ينسب ذلؾ أحد إلى الكذب"، مف ا
 :" كسعيد بف عفير مستقيـ الحديث".(ُّ)ثـ قاؿ

 ىك صدكؽ عمى أقٌؿ أحكالو. خالصة القول:
 أبك زكريا المصرم، مات سنة تسع كثمانيف كمائتيف،  ** يحيى بن أيوب بن بادي الخوَلني،

 :" صدكؽ".(ُٔ)، كابف حجر(ُٓ):" صالح"، كقاؿ الذىبي(ُْ)قاؿ النسائي
 : ىك صدكؽ. خالصة القول

 ** باقي رجاؿ اإلسناد ثقات غير سميماف بف أرقـ.
                                                 

 .ّٕٓ( تقريب التيذيب، البف حجر، صُ)
 .ّٕٔ، رقـُّٔبف الجنيد ألبي زكريا يحيى بف معيف، ص( سؤاالت اِ)
 .ُِٖ، صُ( عمؿ الدرقطني، جّ)
 .ِٔٔ، صٔ( الثقات، البف حباف، جْ)
 .َِٔ، رقـّٖٓ، صَُ( سير أعبلـ النببلء، لمذىبي، جٓ)
 .ُّّ، رقـٖٖ( ذكر أسماء مف تكمـ فيو كىك مكثؽ، صٔ)
 .ٔٔ، صْ( تيذيب التيذيب، البف حجر، جٕ)
 .ٔٓ، صْكالتعديؿ، البف أبي حاتـ، ج ( الجرحٖ)
 .ُُٗ( تقريب التيذيب، البف حجر، صٗ)
، ُٕٓ( ىك أبك إسحاؽ إبراىيـ بف يعقكب الجكزجاني السعدم صاحب كتاب " أحكاؿ الرجاؿ"، ككبلمو المذككر مكجكد فيو، صَُ)

 .ِٕٕرقـ
 .ِٕٕ، رقـَِٕأحكاؿ الرجاؿ، لمجكزجاني، ص( ُُ)
 .ُُْ، صّجالمرجع السابؽ،  (ُِ)
 .ُِْ، صّ، جالمرجع السابؽ (ُّ)
 .ُِّ، صُّ( تيذيب الكماؿ، لممزم، جُْ)
 .ُّٓٔ، رقـُّٔ، صِ( الكاشؼ، لمذىبي، جُٓ)
 .ٖٖٓ( تقريب التيذيب، البف حجر، صُٔ)
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 ثالثا: الحكم عمى اإلسناد
:" فيو سميماف بف أرقـ كىك متركؾ"، (ِ)، قاؿ الييثمى(ُ)الحديث إسناده ضعيؼ مف أجؿ ضعؼ سميماف بف أرقـ

 :" عامة ما يركيو ال يتابع عميو".(ّ)ابف عدم في ترجمة سميماف بف أرقـ كقاؿ
كم عمى النحك السابؽ، كأخرجو البييقي عمى سميمان بن أرقمفيو قد اختمف الحديث و  فري

مف طريؽ بقية بف  (ْ)
مىٍيًو  مَّى اي عى : قىاؿى رىسيكؿي اً صى الكليد عف سميماف بف أرقـ عف الزىرم عف سعيد بف المسيب عف أبي ىريرة قىاؿى

ًة"، كضعؼ البييقي ىذه الطريؽ كقاؿ فييا سميماف  ٍبيىًة كىاٍلكيٍسعىًة كىالنُّخَّ دىقىًة اٍلجى ـٍ عىٍف صى :" عىفىٍكتي لىكي مَّـى سى بف أرقـ كى
 .(ٓ)متركؾ الحديث كال يحتج بو، ككذلؾ ضعفيا األلباني

 فالحديث ضعيؼ بمتابعاتو كشاىده.
                                            

 قاؿ ابف األثير رحمو ا:
ميّّ يىٍكسىعييا بقائـ السَّيؼ [ أم يىٍضًربييا مف أٍسفىؿ  .(ٔ)كفي حديث الحديبية ] كعى

 (ٗٔ) الحديث
 لـ أعثر عمى تخريج لو.قالت الباحثة: 

                                          
 قاؿ ابف األثير رحمو ا:

رىب ديبيرىه بيىده  .(ٕ)كمنو حديث زيد بف أرقـ ] أفَّ رجيبلن كىسىع رجيبلن مف األنصار [ أم ضى
 ( ٘ٔالحديث )

نما مف ركاية جابر بف عبد ا. حديث زيدقؼ عمى لفظ ابف األثير مف لـ أ  بف أرقـ؛ كا 
، عىٍف أىًبي  (ٖ)الترمذم اكأصؿ قصة زيد بف أرقـ أخرجي ، عىٍف السُّدّْمّْ مف طريؽ عيبىٍيدي المًَّو ٍبفي ميكسىى، عىٍف ًإٍسرىاًئيؿى

مىٍيًو كى  مَّى المَّوي عى ٍكنىا مىعى رىسيكًؿ المًَّو صى : غىزى ، قىاؿى ـى ٍيدي ٍبفي أىٍرقى دَّثىنىا زى : حى كىافى مىعىنىا أينىاسه ًمفى سىًعيدو اأٍلىٍزًدمّْ قىاؿى مَّـى كى سى
ابىوي، فىيىٍسًبؽي األى األىٍعرى  كىافى األىٍعرىابي يىٍسًبقيكنىا ًإلىٍيًو، فىسىبىؽى أىٍعرىاًبيّّ أىٍصحى ي الحىٍكضى اًب فىكينَّا نىٍبتىًدري المىاءى، كى ٍعرىاًبيُّ فىيىٍمؤلى

: فىأى  ابيوي. قىاؿى تَّى يىًجيءى أىٍصحى مىٍيًو حى يىٍجعىؿي النٍّْطعى عى ارىةن كى ٍكلىوي ًحجى يىٍجعىؿي حى ـى كى ا اًر أىٍعرىاًبيِّا فىأىٍرخىى ًزمى ؿه ًمفى األىٍنصى تىى رىجي
رىبى ًبيىا رىٍأسى  شىبىةن فىضى فىعى األىٍعرىاًبيُّ خى اًء، فىرى وي، فىأىتىى نىاقىًتًو ًلتىٍشرىبى فىأىبىى أىٍف يىدىعىوي فىاٍنتىزىعى ًقبىاضى المى اًرمّْ فىشىجَّ  األىٍنصى

                                                 

 .ِْٗ( تقريب التيذيب، البف حجر، صُ)
 .ّّْٕ، حٗٔ، صّ( مجمع الزكائد كمنبع الفكائد، لمييثمي، جِ)
 .ِّٖ، صْالرجاؿ، البف عدم، ج( الكامؿ في ضعفاء ّ)
 .َْٕٗ، حُٗٗ، صْ( السنف الكبرل لمبييقي، كتاب الزكاة، باب ال صدقة في الخيؿ، جْ)
 .ُّٖٕ، رقـْْٓ( ضعيؼ الجامع الصغير كزيادتو، لؤللباني، صٓ)
 .ُّّ، صْالنياية في غريب الحديث كاألثر، البف األثير، ج( ٔ)
 .ُّّ، صْالبف األثير، جالنياية في غريب الحديث كاألثر، ( ٕ)
 .ُّّّ، حُْٓ، صٓ(  سنف الترمذم، أبكاب تفسير القرآف، سكرة المنافقيف، جٖ)
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ٍبدى المًَّو ٍبفى أيبىيٍّ رىٍأسى  :  عى ، ثيَـّ قىاؿى ٍبدي المًَّو ٍبفي أيبىيٍّ اًبًو، فىغىًضبى عى كىافى ًمٍف أىٍصحى مىى  ﴿المينىاًفًقيفى فىأىٍخبىرىهي كى الى تيٍنًفقيكا عى
كا تَّى يىٍنفىضُّ ٍف ًعٍندى رىسيكًؿ المًَّو حى مَّى المَّ  -يىٍعًني اأٍلىٍعرىابى  - (ُ)﴾ مى كفى رىسيكؿى المًَّو صى كىانيكا يىٍحضيري مَّـى ًعٍندى كى سى مىٍيًو كى وي عى

فَّ ا ًدينىًة لىييٍخًرجى ٍعتيـٍ ًإلىى اٍلمى اًبًو: لىًئٍف رىجى كا ًمٍف أًلىٍصحى ٍبدي المًَّو: ًإذىا اٍنفىضُّ ، فىقىاؿى عى ...." كجاء الطَّعىاـً أٍلىعىزُّ ًمٍنيىا اأٍلىذىؿَّ
 تالي:  لالفظ ابف األثير في ركاية البخارم مف حديث جابر بف عبد ا كىي ك

: سىًمٍعتي  :رحمو اهلل (ٕ)البخاري اإلمام قال ، قىاؿى ًفٍظنىاهي ًمٍف عىٍمًرك ٍبًف ًدينىارو : حى ، قىاؿى دَّثىنىا سيٍفيىافي ، حى ٍيًدمُّ مى دَّثىنىا الحي حى
: كينَّا ًفي غىزىاةو  ٍنييمىا، يىقيكؿي ٍبًد المًَّو رىًضيى المَّوي عى اًبرى ٍبفى عى ، فىقىاؿى الُمَياِجِريَن َرُجاًل ِمَن اأَلْنَصارِ َفَكَسَع َرُجٌل ِمَن جى

مَّى اي  ، فىسىمَّعىيىا المَّوي رىسيكلىوي صى : يىا لىٍممييىاًجًريفى قىاؿى المييىاًجًرمُّ اًر، كى : يىا لىؤٍلىٍنصى اًرمُّ : األىٍنصى مَّـى قىاؿى سى مىٍيًو كى مىا »عى
ؿه ًمفى المييىاًجًريفى « ىىذىا؟ : يىا  فىقىاليكا كىسىعى رىجي قىاؿى المييىاًجًرمُّ اًر، كى : يىا لىؤٍلىٍنصى اًرمُّ اًر، فىقىاؿى األىٍنصى رىجيبلن ًمفى األىٍنصى

مَّـى:  سى مىٍيًو كى مَّى اي عى ، فىقىاؿى النًَّبيُّ صى ٍنًتنىةه »لىٍممييىاًجًريفى  «.دىعيكىىا فىًإنَّيىا مي
 أوَل: تخريج الحديث 

(ّ)أخرجو البخارم
كبلىما )ابف  ،(ْ)كأخرجو أيضا مف طريؽ سفياف بف عيينة، بنحكه بنحكه، مف طريؽ ابف جريج، 

 جريج، كسفياف بف عيينة ( عف عمرك بف دينار،
(ٓ)كأخرجو مسمـ

كبلىما ) عمرك بف دينار،  مف طريؽ أبي الزبير محمد بف مسمـ بف تدرس، بنحكه مع زيادة، 
 .كأبك الزبير محمد بف مسمـ بف تدرس( عف جابر بف عبد ا

 ثانيا: تراجم الرواة
ثقة حافظ فقيو إماـ حجة، مدلس مف  ،(ٔ)سبقت ترجمتو بن عيينة بن أبي عمران ميمون،ىو ا** سفيان: 

 ، كاختبلطو ال يضر.التي ال يضر تدليسيـ الثانيةالطبقة 
 ** جميع رجاؿ اإلسناد ثقات.

                                           
 األثير رحمو اقاؿ ابف 

د ]  أم سىقىطت مف ناًحية ميؤخَّرىا كىرىمت بو [َفَضربُت ُعْرُقوب َفرسو فاْكَتسَعتْ كمنو حديث طمحة يكـ أحي
(ٕ). 

 (ٙٔ) الحديث
ٍبًد  رحمو اهلل: (ٛ)َقاَل اْلَواِقِديّ  ٌمًد ٍبًف عبد ا بف أبي صعصعة، عف الحارث ٍبًف عى ٌدثىًني اٍبفي أىًبي سىٍبرىةى، عىٍف ميحى حى

لىًقيى أى  ٍمقىمىةى كى اًرًث ٍبًف عى ٌدثىًني مىٍف نىظىرى إلىى أىًبي أيسىٍيرىةى ٍبًف اٍلحى : حى ، قىاؿى اًلؾو دى بىًني عكؼ فاختمفا اً ٍبًف كىٍعًب ٍبًف مى حى
                                                 

 (.ٕ( سكرة المنافقكف ) ُ)
 .َْٕٗ، حُْٓ، صٔصحيح البخارم، كتاب تفسير القرآف، باب كمف سكرة المنافقيف، ج( ِ)
 .َّّّ، ح ُِٔٗ، صّة، جصحيح البخارم، كتاب المناقب، باب ما ينيى مف دعكل الجاىمي( ّ)
 .ِِْٔ، ح ُُٖٔ، صْصحيح البخارم، كتاب تفسير القرآف، باب سكرة المنافقكف، ج( ْ)
 .ِْٖٓ، حُٖٗٗ، صْصحيح مسمـ، كتاب البر كالصمة كاآلداب، باب نصر األخ ظالما، ج( ٓ)
 (.ْ( تحت حديث رقـ ) ٔ)

 .ُّّ، صْالنياية في غريب الحديث كاألثر، البف األثير، ج (ٕ)
 .ِٓٓػ ِّٓ، صُ( المغازم، لمحمد بف عمر بف كاقد الكاقدم، غزكة أحد، جٖ)



 11 

، بىاتو رى اًريىاًف، يىًقفىاًف مىٌرةن  ضى : فىنىظىرى إلىٍيًيمىا كىأىٌنييمىا سىبيعىاًف ضى اًحًبًو، قىاؿى ديىيمىا عىٍف صى كغي أىحى ًف مىٌرةن،  كيٌؿ ذىًلؾى يىري يىٍقتىًتبلى كى
وي  هي أىبيك أيسىٍيرىةى فىذىبىحى قىعىا ًلؤٍلىٍرًض، فىعىبلى اًحبىوي فىكى ديىيمىا صى بىطى أىحى ٍنوي.  ثيـٌ تىعىانىقىا فىضى نىيىضى عى ا تيٍذبىحي الٌشاةي، كى ًبسىٍيًفًو كىمى

ٌر قىنىاةن طىًكيمىةن، فىطىعىنىوي ًمٍف خى  ، يىجي ٌجؿو ـى أىغىٌر ميحى مىى فىرىسو أىٍدىى ًليًد، كىىيكى عى اًلدي ٍبفي اٍلكى ييٍقًبؿي خى ٍمًفًو، فىنىظىٍرت إلىى ًسنىاًف كى
قىعى أىبيك كى ٍدًرًه، كى رىجى ًمٍف صى ةي  الٌرٍمًح خى قىاتىؿى طىٍمحى ! قىاليكا: كى مىٍيمىافى : أىنىا أىبيك سي ًليًد يىقيكؿي اًلدي ٍبفي اٍلكى رىؼى خى ٌيتنا، كىاٍنصى أيسىٍيرىةى مى

: لى  ةي يىقيكؿي مَّـى ًقتىاالن شىًديدنا، فىكىافى طىٍمحى سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى ًئذو عىٍف الٌنًبٌي صى مَّى المَّوي قىٍد رىأىيٍ ٍبفي عيبىٍيًد اً يىٍكمى ت رىسيكؿى اً صى
ٍكلىةى ثيـٌ تىرى  اؿى اٍلميٍسًمميكفى ًتٍمؾى اٍلجى ةي: لىٌما جى قىاؿى طىٍمحى ابيوي .... كى ـى أىٍصحى مَّـى ًحيفى اٍنيىزى سى مىٍيًو كى ؿه ًمٍف بىًني عى عيكا، أىٍقبىؿى رىجي اجى

ا لىوي، عى  ٌر ريٍمحن اًمًر ٍبًف ليؤىٌم ٍبًف مالؾ بف المضٌرب يىجي : أىنىا أىبيك عى ًديًد، يىًصيحي ا ًفي اٍلحى مىى فىرىسو كيمىٍيتو أىغىٌر، ميدىٌججن
دىعً  ذىاًت اٍلكى
(ُ) ! ٌمدو مىى ميحى ا أىٍخطىٍأت ًبًو عىٍف َفَأْضِرُب ُعْرُقوَب َفَرِسِو فانكسعت، ديٌلكًني عى ، ثـ أتناكؿ رمحو فك ا مى

ا يىخيكري  ارى كىمى دىقىًتًو، فىخى ا بى حى ٍرتو شىعيكبى الٌثٍكري فىمى ٌتى أىزى ٌدًه حى مىى خى ًرٍحت ًبًو كىاًضعنا ًرٍجًمي عى
(ِ)".... 

 أوَل: تخريج الحديث
 تفرد بو الكاقدم.

 ثانيا: تراجم الرواة
ٍبف مالؾ ٍبف عمرك ٍبف عكؼ ٍبف مبذكؿ األنصارم، شيد الحديبية كما بعدىا،  ** الحارث ْبن َعْبد المَِّو ْبن كعب

 .(ّ)كقتؿ يىٍكـ الحرة
 ** جميع رجاؿ اإلسناد ثقات غير ابف أبي سبرة.

 ثالثا: الحكم عمى اإلسناد
الحديث إسناده مكضكع مف أجؿ ابف أبي سبرة " أبك بكر بف عبد ا بف محمد بف أبى سبرة العامرم"، قاؿ ابف 

 :" يضع الحديث".(ٓ)، كأحمد بف حنبؿ(ْ)عدم
مف طريؽ ابف المبارؾ عف إسحاؽ  (ٔ)أخرجو ابف عساكر :ولمحديث شاىد من حديث عائشة رضي اهلل عنيا
كاف أبك بكر إذا ذكر يكـ أحد قاؿ ذاؾ يكـ كاف يكـ طمحة  "بف يحيى بف طمحة عف أـ المؤمنيف عائشة قالت:

لما جاؿ المسممكف تمؾ الجكلة ثـ تراجعكا أقبؿ رجؿ مف بني عامر بف لؤم بف  :ثـ أنشأ يحدث.... كقاؿ طمحة
رب يجر رمحا لو عمى فرس كميت أغر مدججا في الحديد يصيح أنا أبك ذات الكدع دلكني عمى مالؾ بف المض

 ثـ أتناكؿ رمحو فكا ما أخطأت بو عف حدقتو فخاركما يخكر الثكر". فأضرب عرقوب فرسو فانكسعتمحمد 
                                           

                                                 

(ُ : قىاؿى أىبك نىٍصرو ت ًفي الصغر كىاٍلكبر، ك)ذىات الكدع( كى ( ذات الكدع: الكدع: خرز بيض جىكؼ ًفي بطكنيا شٌؽ كشؽ النكاة تىتىفىاكى
مىٍييىا ًفي سيتيكًرىا  ٍدعي.) انظر لساف العرب، البف منظكر، جىي مكةي ألىنيا كىافى ييعىمَّؽي عى  (.ّٕٖ، صٖالكى

ٍدتو المنيةى فىزىارىىىا.) النياية في غريب الحديث كاألثر، البف األثير، جِ) : أىٍم أٍكرى ٍرتو شىعيكبى  (.ُِٖ، صِ( أىزى
 .ُٔٗ، رقـَّْ، صُ( أسد الغابة في معرفة الصحابة، البف األثير الجزرم، جّ)
 .َِِ، صٗلرجاؿ، البف عدم، ج( الكامؿ في ضعفاء اْ)
 .ُُّٗ، رقـَُٓ، صُ( العمؿ كمعرفة الرجاؿ، ألحمد بف حنبؿ، جٓ)
 .ٕٕػ ٕٓ، صِٓ( تاريخ دمشؽ، البف عساكر، جٔ)
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 قاؿ ابف األثر رحمو ا:
كابيا كلـ يىردُّكهفممَّا َتَكسَّعوا فييا  حديث ابف عمر ]كمنو  كا عف جى [ أم تىأخَّري

(ُ). 
 (ٚٔالحديث)

 ى تخريجو لو.لـ أعثر عم قالت الباحثة:
                                           

 

 قاؿ ابف األثير رحمو ا:
 ) كسؼ ( 

ماعة  لمشمس والقمر الُكسوف والُخسوفقد تكرر في الحديث ذكر ]  [ فركىاه جماعة فييما بالكاؼ كركاه جى
ٍكا أنَّيما آيتاف مف آيات الٌمو ال  كى كاه جماعة في الشمس بالكاؼ كفي القىمىر بالخاء ككمُّيـ رى فييما بالخاء كرى

دو كال لحياتو  يىٍنكىًسفاف لىًمكت أحى
سكؼ لمشمس كالخسكؼ لمقىمىر . يقاؿ : كىسىفت الشمسي أف يككف الكي  -كىك اٍخًتيار الفىرَّاء  -كالكثير في المُّغة 

سىفىو الٌمو كاٍنخىسىؼ  .(ِ)ككىسىفىيا الٌمو كاٍنكىسىفىٍت . كخىسىؼ القىمىري كخى
 (ٛٔالحديث )

 لقد وردت كممة " كسوف" في أكثر من حديث الكثير منيا في الصحيحين وىذا واحد منيا:
دَّثىًني اٍبفي أىًبي ميمىٍيكىةى،  :رحمو اهلل (ٖ)البخارياإلمام قال  : حى ، قىاؿى نىا نىاًفعي ٍبفي عيمىرى : أىٍخبىرى ، قىاؿى ـى ٍريى دَّثىنىا اٍبفي أىًبي مى حى

مَّ  مَّـى صى سى مىٍيًو كى مَّى اي عى ٍنييمىا: أىفَّ النًَّبيَّ صى دّْيًؽ رىًضيى المَّوي عى ٍف أىٍسمىاءى ًبٍنًت أىًبي بىٍكرو الصّْ ـى ُسوفِ َصاَلَة الكُ ى عى ، فىقىا
، ثيَـّ رىكىعى فىأىطىاؿى الرُّكيكعى، ثي  ـى ـى فىأىطىاؿى الًقيىا ، ثيَـّ رىكىعى فىأىطىاؿى الرُّكيكعى، ثيَـّ قىا ـى دى، فىأىطىاؿى فىأىطىاؿى الًقيىا فىعى، ثيَـّ سىجى َـّ رى

ـى، فىأى  كدى، ثيَـّ قىا دى، فىأىطىاؿى السُّجي فىعى، ثيَـّ سىجى كدى، ثيَـّ رى ـى ثيَـّ السُّجي فىعى فىأىطىاؿى الًقيىا ، ثيَـّ رىكىعى فىأىطىاؿى الرُّكيكعى، ثيَـّ رى ـى طىاؿى الًقيىا
كدى، دى، فىأىطىاؿى السُّجي فىعى، ثيَـّ سىجى كدى، ثيَـّ رى دى، فىأىطىاؿى السُّجي فىعى، فىسىجى : " قىٍد  رىكىعى، فىأىطىاؿى الرُّكيكعى، ثيَـّ رى ، فىقىاؿى رىؼى ثيَـّ اٍنصى

ـٍ ًبًقطىاؼو  دىنىتٍ  مىٍييىا، لىًجٍئتيكي تَّى لىًك اٍجتىرىٍأتي عى نَّةي، حى ًمنّْي الجى
(ْ)  ، : أىٍم رىبّْ تَّى قيٍمتي دىنىٍت ًمنّْي النَّاري حى ًمٍف ًقطىاًفيىا، كى

كىأىنىا مىعىييـٍ 
ًسٍبتي أىنَّوي قىاؿى  -؟ فىًإذىا اٍمرىأىةه (ٓ) تىٍخًدشييىا –حى

تَّى مىاتىٍت  (ٔ) بىسىٍتيىا حى : مىا شىٍأفي ىىًذًه؟ قىاليكا: حى  ًىرَّةه، قيٍمتي

                                                 

 .ُّّ، صْالنياية في غريب الحديث كاألثر، البف األثير، ج( ُ)
 .ُّْ، صْالنياية في غريب الحديث كاألثر، البف األثير، ج( ِ)
 .ْٕٓ، حُْٗ، صُالبخارم، كتاب األذاف، باب ما يقكؿ بعد التكبير، جصحيح ( ّ)
ا ييٍقطىؼ.) النياية في غريب الحديث كاألثر، البف األثير، جْ) : الًقٍطؼ ًباٍلكىٍسًر: العيٍنقكد، كىىيكى اٍسـه ًلكيؿّْ مى  (.ْٖ، صْ( ًبًقطىاؼو
{ ]األنفاؿ:( قاؿ ابف رجب الحنبمي:" كقكلو:" أم رب، كأنا معيـ" يشير ٓ) ـٍ ـٍ كىأىٍنتى ًفيًي مىا كىافى المَّوي ًلييعىذّْبىيي [، فخشي ّّإلى قكلو: }كى

:" أتعذبيـ كأنا معيـ؟" بحذؼ ىمزة االستفياـ") فتح ا قىاؿى ، كى مىى األمة، فاستفيـ عىف ذىًلؾى لبارم أف يككف إدناؤىا ًمٍنوي عذابان أرسؿ عى
 (.ّْٓ، صٔف بف رجب الحنبمي،جشرح صحيح البخارم، لزيف الديف بف عبد الرحم

ٍدشي اٍلًجٍمًد: قىٍشريه ًبعيكد أىٍك نىٍحًكًه") النياية في غريب الحديث كاألثر، البف األثير، ٔ)  (.ُْ، صِج( تىٍخًدشييىا: قاؿ ابف األثير:" خى
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مىٍتيىا تىٍأكيؿي  ٍتيىا، كىالى أىٍرسى ًشيًش  -جيكعنا، الى أىٍطعىمى : ًمٍف خى ًسٍبتي أىنَّوي قىاؿى شىاًش األىٍرضً  -قىاؿى نىاًفعه: حى  ".(ُ)أىٍك خى
 أوَل: تخريج الحديث:

 عف ابف أبي مريـ عف نافع بف عمر عف عبد ا بف أبي مميكو، مختصرا، (ِ)أخرجو البخارم
 مف طريؽ منصكر بف عبد الرحمف عف أمو صفية بنت شيبة، مختصرا، (ّ)كأخرجو مسمـ

 كبلىما) عبد ا بف أبي مميكو ك صفية بنت شيبة ( عف أسماء بنت أبي بكر الصديؽ.
 ثانيا: تراجم الرواة

 ثقات. رجاؿ اإلسناد كميـ** 
                                           

  قاؿ ابف األثير رحمو ا:.
ٍبز ميٌكسَّر كىي جمع ًكٍسفىة . كالًكٍسؼ كالًكٍسفة : الًقٍطعة مف  أنو جاء بَثِريَدِة ِكَسفكفيو ]  [ أم خي
  .(ْ)الشيء

 (ٜٔالحديث)
 ى تخريجو لو.لـ أعثر عم قالت الباحثة:

                                           
 قاؿ ابف األثير رحمو ا:

 .(ٓ)[ أم قىطىعو بالسَّيؼ ] أنَّ َصْفواَن َكَسف ُعرقوب راِحَمتوكفيو 
نما بمفظ كشف.ٕٓالحديث )  ( لم أجده بمفظ كسف وا 

حدثنا اٍلقىكىاًريًرمُّ  :(ٙ)كما في المطالب العالية َقاَل َأُبو َيْعَمى
، ثنا اٍبفي عىٍكفو (ٕ) رى ـي ٍبفي أىٍخضى مىٍي ، ثنا سي

، أىٍنبىأىًني (ٖ)
: كىافى ييسىمَّ  ٍنو قىاؿى اٍبفي عىٍكفو مَّـى رىًضيى ا عى سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى اًحبو زىادى النًَّبيُّ صى ، عىٍف صى سىفي ى سفينة أف رسكؿ اٍلحى

مَّى اءى صى  ا صى مَّـى فىجى سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى مَّـى كىافى ًفي سىفىرو كىرىاًحمىتيوي ًبيىا زىادي النًَّبيّْ صى سى مىٍيًو كى ٍفكىافي ٍبفي اٍلميعىطًَّؿ المَّوي عى
مىٍيًو كى  مَّى المَّوي عى ًني النًَّبيُّ صى تَّى يىٍأميرى . فقاؿ: ما أنا بمعطيؾ حى ٍعتي : ًإنّْي قىٍد جي : فىقىاؿى يىٍنًزؿي النَّاسي فنأكؿ. قىاؿى مَّـى كى سى

                                                 

ا أشبييىا.) غريب الحديث، لمقاسـ بف سبلـ،ُ) مى شىاش األىٍرض: أم اٍليىكىاـ كدكاب األىٍرض كى  (.ّٔ، صّج ( خى
 .ِّْٔ، حُُِ، صّصحيح البخارم، كتاب المساقاة، باب فضؿ سقي الماء، ج( ِ)
، ِصحيح مسمـ، كتاب الكسكؼ، باب ما عرض عمى النبي صمى ا كعميو كسمـ في صبلة الكسكؼ مف أمر الجنة كالنار، ج( ّ)

 .َٔٗ، حِٓٔص
 .ُّْ، صْالنياية في غريب الحديث كاألثر، البف األثير، ج( ْ)
 .ُّْ، صْالنياية في غريب الحديث كاألثر، البف األثير، ج( ٓ)
 .َُْٖ، ح ّّٔ، صُٔالمطالب العالية بزكائد المسانيد الثمانية، كتاب المناقب، باب فضؿ صفكاف بف المعطؿ، ج( ٔ)
 (.ّّٕ) تقريب التيذيب، البف حجر، ص.، ثقة ثبت( ىك: عبيد ا بف عمر القكاريرمٕ)
 (.ُّٕ) تقريب التيذيب، البف حجر، ص.، ثقةا بف عكف المزني( ىك: عبد ٖ)
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، فىسىًمعيكا الرَّاِحَمةَ  (ٔ)َوَكَشَف ُعْرُقوبَ فىقىاؿى ىىكىذىا ًبالسٍَّيًؼ  ؿى ؿى اٍحًبٍس أىكَّ ـٍ أىٍمره قىاليكا: اٍحًبٍس أىكَّ بىيي زى كىافى ًإذىا حى : كى ، قىاؿى
مىٍيوً  مَّى المَّوي عى اءى رىسيكؿي المًَّو صى قىفيكا، كىجى ٍفكىافي ٍبفي اٍلميعىطًَّؿ، ًبالرَّاًحمىًة قىاؿى لىوي: " اٍخريٍج "  فىكى نىعى صى ، فىمىمَّا رىأىل مىا صى مَّـى سى كى

ـٍ فً  عىؿى يىٍأًتيىيي ليكا، فىجى تَّى نىزى ٍفكىافي ٍبفي اٍلميعىطًَّؿ يىٍتبىعيييـٍ حى عىؿى صى كا، فىجى :كىأىمىرى النَّاسى أىٍف يىًسيري يىقيكؿي ـٍ كى اًلًي ًإلىى أىٍيفى  ي ًرحى
مَّـى  سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى ًني رىسيكؿي المًَّو صى ًني؟ أىٍخرىجى مَّـى فىقىاليكا: ؟ ًإلىى النَّاًر أىٍخرىجى سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى : فىأىتىٍكا رىسيكؿى المًَّو صى قىاؿى

ٍنذي  الىنىا مي ٍفكىافي بف المعطؿ يتحكب ًرحى مَّى المَّوي  يىا رىسيكؿى المًَّو: مىا زىاؿى صى ًني رىسيكؿي المًَّو صى : ًإلىى أىٍيفى أىٍخرىجى يىقيكؿي المٍَّيمىةى كى
ًني. مَّـى ًإلىى النَّاًر أىٍخرىجى سى مىٍيًو كى  عى

ًبيثي المّْسىاًف طىيّْبي اٍلقى  ٍفكىافى ٍبفى اٍلميعىطًَّؿ خى :" ًإفَّ صى مَّـى سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى  ".(ِ)بً مٍ فىقىاؿى رىسيكؿي المًَّو صى
 أوَل: تخريج الحديث

 لـ أقؼ عميو إال عند ابف حجر في المطالب العالية.
 ثانيا: تراجم الرواة

، كقيؿ: مكلى أـ سممة زكج النبي صمى ا عميو كسمـ، قيؿ: ** سفينة مولى رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم
أعتقو النبي صمى ا عميو كسمـ، كقيؿ: أعتقتو أـ سممة كاشترطت عميو خدمة النبي صمى ا عميو كسمـ ما 

 .(ّ)يكنى أبا عبد الرحمف كقيؿ يكنى أبا البخترم، كأبك عبد الرحمف أكثر كأشيركاسمو ركماف، ك عاش، 
، ثقة كلكنو يدلس كيرسؿ، أما عف تدليسو ال يضر ألنو (ْ)سبقت ترجمتو** الحسن بن أبي الحسن البصري، 

جماعة ممف أرسؿ عنو  (ٓ)مف الطبقة الثانية التي اغتفر العمماء تدليسيـ، كما كاف مف إرسالو فقد ذكر العراقي
 الحسف كلـ يكف فييـ سفينة مكلى رسكؿ ا صمى ا عميو كسمـ.

 باقي رجاؿ اإلسناد ثقات.** 
 ثالثا: الحكم عمى اإلسناد

 .صحيح إسناده الحديث
                                           

 

                                                 

لىمَّا كىافى سىبىبنا ًلمنٍَّحًر أيٍطًمؽى الٍ ُ) : اٍلعىٍقري ًعٍندى اٍلعىرىًب كىٍشؼي عيٍرقيكًب اٍلبىًعيًر، كى مىى ( قىاؿى اأٍلىٍزىىًرمُّ قنا اًلٍسـً السَّبىًب عى مىى النٍَّحًر ًإٍطبلى عىٍقري عى
ـٍ يىكيٍف ىينىاؾى قىٍطعه ًلٍمعيٍرقيكًب.) انظر لساف العرب، البف منظكر، ج اٍلميسىبّْبً  ٍف لى  (.ّٗٓ، صْكىاً 

ٍدر نقي اٍلقمب مف اٍلًغٌش كالتكبر كالخيانة كىاٍلعٍبرىة ًبطىيىارىة اٍلقمب.) التيسِ) ًبيث المّْسىاف طيب اٍلقمب: أىم سميـ الصَّ ير بشرح الجامع ( خى
مىٍيًو ٖ، صِالصغير، لممناكم، ج : شكا رجؿ ًإلىى النًَّبي صمى ا عى (، كسبب قكؿ النبي صمى ا عميو كسمـ ذلؾ أف سفينة قىاؿى

قىاؿى ىجاني.) البياف كالتعريؼ في أسباب كركد الحديث الشريؼ، برىاف الديف بف حمزة الحسيني، ج ٍفكىاف بف اٍلميعىطؿ كى سمـ صى ، ِكى
 (.ََُِ، رقـْٗص
، كاإلصابة في تمييز الصحابة، البف حجر، َّٖ، رقـَٖٓ، صِمعرفة األصحاب، البف عبد البر، جاظر االستيعاب في  (ّ)
 .ّّْٔ، رقـُُُ، صّج
 (.ِ( تحت حديث رقـ ) ْ)
 .ٕٕػ ٕٔ( انظر تحفة التحصيؿ في ذكر ركاة المراسيؿ، لمعراقي، صٓ)
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 قاؿ ابف األثير رحمو ا:
)   )كىًسؿى
ؿ: ًإذىا جامىع ثيَـّ أٍدرىكو فيتيكر « َلْيَس ِفي اإِلْكَسال إَلَّ الطَّيورُ »ًفيًو  ٍعنىاهي صارى ذىا أىٍكسىؿ الرجي مى ـٍ ييٍنزؿ. كى فىمى
  .(ُ)كىسؿ

 ( ٕٔالحديث )
ك: رحمو اهلل (ٕ)قال ابن أبي شيبة ٍيده، عىٍف عىٍمرو دَّثىنىا سيكى حى

مىمىةى، عىٍف ًىشىاـً ٍبًف عيٍركىةى، عىٍف أىًبيًو، (ّ) مَّاًد ٍبًف سى ، عىٍف حى
، عىًف  ، عىٍف أيبىيّْ ٍبًف كىٍعبو ٍف أىًبي أىيُّكبى مَّ عى سى مىٍيًو كى مَّى اي عى ْكَساِل ِإَلَّ الطُُّيورُ  :»ـى قىاؿى النًَّبيّْ صى  .(ْ)«َلْيَس ِفي اإلِْ

 أوَل: تخريج الحديث
 .بمثمو مف طريؽ حماد بف سممة (ٔ)، كالشاشي(ٓ)أخرجو الطحاكم

 ، كأخرجوبمعناه سعيدمف طريؽ يحيى بف  (َُ)كابف حباف، (ٗ)، كالبييقي(ٖ)البخارمك ، (ٕ)أحمد بف حنبؿ كأخرجو
 ،بمعناه طريؽ حجاج مف (ُّ)كأخرجو أبك عكانو ،بمعناه أبي معاكيةمف طريؽ شعبة ك  (ُِ)مسمـك  ،(ُُ)أحمد

، كأخرجو عبد الرزاؽ عف معمر كابف بمعناه بف سميماف ةمف طريؽ عبد (ُٓ)، كابف حباف(ُْ)كأخرجو الطحاكم

                                                 

 .ُّٔ، صْالنياية في غريب الحديث كاألثر، البف األثير، ج( ُ)
 .ْٔٗ، حٕٖ، صُابف أبي شيبة، كتاب الطيارات، باب مف كاف يقكؿ الماء مف الماء، جمصنؼ ( ِ)
 (.َِْعمرك بف خالد التميمي، ثقة.) تقريب التيذيب، البف حجر، ص (ّ)
مَّى اي  ( كاف ىذا األمر مف رسكؿ ا صمى ا عميو كسمـ في بداية اإلسبلـ ثـ نسخ ففي حديث أيبىيَّ ٍبفى كىٍعبو أىفَّ رىسيكؿى ْ) المًَّو صى

: مَّـى قىاؿى سى مىٍيًو كى نىيىى عى  »عى ـً ًلًقمًَّة الثّْيىاًب، ثيَـّ أىمىرى ًباٍلغيٍسًؿ، كى ٍسبلى ًؿ اإٍلً ةن ًلمنَّاًس ًفي أىكَّ ًعؿى ذىًلؾى ريٍخصى سنف أبي داكد، «) ٍف ذىًلؾى ًإنَّمىا جي
 (.ُِْ، حٓٓ، صُكتاب الطيارة، باب في اإلكساؿ، ج

 .َّٕ، حْٓ، صُمعاني اآلثار، لمطحاكم، كتاب الطيارة، باب الذم يجامع كال ينزؿ، ج( شرح ٓ)
 .ُُْٗ، حُّْ، صّ( مسند الشاشي، ألبي سعيد الييثـ بف كميب الشاشي، جٔ)
 .َُِٕٖ، حُّ، صّٓمسند أحمد بف حنبؿ، مسند األنصار، حديث أبي أيكب األنصارم عف أبي بف كعب، ج( ٕ)
 .ِّٗ، حٔٔ، صُتاب الغسؿ، باب غسؿ ما يصيب مف فرج المرأة، جصحيح البخارم، ك( ٖ)
 .َٕٕ، حِْٓ، صُالسنف الكبرل لمبييقي، كتاب الطيارة، باب كجكب الغسؿ بالتقاء الختانيف، ج( ٗ)
، ّصحيح ابف حباف، كتاب الطيارة، باب الغسؿ ذكر البياف بأف الفرض في أكؿ اإلسبلـ كاف عند اإلكساؿ الغسؿ، ج( َُ)

 .ُُٗٔ، حْْْص
ك ح  َُِٖٖ، حُّ، صّٓمسند أحمد بف حنبؿ، مسند األنصار، حديث أبي أيكب األنصارم عف أبي بف كعب، ج( ُُ)

َُِٖٗ. 
 .ّْٔ، حَِٕ، صُصحيح مسمـ، كتاب الحيض، باب إنما الماء مف الماء، ج( ُِ)
 .ُٖٗ، حُِْ، صُلـ ينزؿ، ج مستخرج أبي عكانة، كتاب اإليماف، باب ذكر إباحة ترؾ االغتساؿ مف الجماع إذا( ُّ)
 .َّٗ، ح ْٓ، صُشرح معاني اآلثار، لمطحاكم، كتاب الطيارة، باب الذم يجامع كال ينزؿ، ج( ُْ)
، ّصحيح ابف حباف، كتاب الطيارة، باب الغسؿ ذكر البياف بأف الفرض في أكؿ اإلسبلـ كاف عند اإلكساؿ الغسؿ، ج( ُٓ)

 .َُُٕ، ح ْْٓص
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مسمـ،  سعيد، كشعبة، كأبك معاكية، كحجاج، كعبده بفيحيى بف حماد بف سممة، ك ) ثمانيتيـ ،بمعناه جريج
 عف ىشاـ بف عركة بو. كمعمر، كابف جريج(
 ثانيا: تراجم الرواة

أبك أيكب األنصارم النجارم، مف بني غنـ بف مالؾ بف النجار، غمبت ** خالد بن زيد بن كميب بن ثعمبة، 
مالؾ بف ثعمبة بف كعب بف الخزرج بف الحارث بف عميو كنيتو، أمو ىند بنت سعد بف عمرك بف امرئ القيس بف 

مَّـى حيف قدـ المدينة مياجرا مف مكة، فمـ يزؿ عنده حتى  سى الخزرج األكبر، نزؿ عميو رىسيكؿ المًَّو صٌمى ا عميو كى
مَّـى إلى مسكنو، آخى الرىسيكؿ ا صمى  سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى ا عميو كسمـ بنى مسجده في تمؾ السنة، ثـ انتقؿ صى

 بينو كبيف مصعب بف عمير.
مات بالقسطنطينية مف ببلد الركـ في زمف معاكية كذلؾ سنة خمسيف أك إحدل كخمسيف، كقيؿ: بؿ كانت سنة 

 .(ُ)اثنتيف كخمسيف، كىك األكثر في غزكة يزيد القسطنطينية
، (ِ)نة خمس أك ست كأربعيفثقة فقيو ربما دلس، مات س** ىشام بن عروة بن الزبير بن العوام األسدي، 
 .(ّ)كلكف تدليسو ال يضر؛ ألنو مدلس مف الطبقة األكلى

 يصخرة، مكلى ربيعة بف مالؾ بف حنظمة مف بن يأبك سممة بف أب ،يحماد بن سممة بن دينار البصر ** 
   .(ْ)مات سنة سبع كستيف كمئة تميـ،

 .(ٓ)تغير حفظو بأخرةعمى تكثيقو؛ كلكف  معظـ األئمة
، كأما مىك أحد أئمة المسمميف، إال أنو لما كبر ساء حفظو، فمذا تركو البخار  ":(ٔ)ي كما نقؿ ابف حجرالبييققاؿ ف

عشر  يما سكل حديثو عف ثابت ال يبمغ اثنك مسمـ فاجتيد، كأخرج مف حديثو عف ثابت ما سمع منو قبؿ تغيره، 
 ".الشكاىد يحديثا، أخرجيا ف

لـ ينصؼ مف عدؿ عف  "لمجانبتو حديث حماد بف سممة، حيث يقكؿ: مالبخار عمى ابف حباف  بى تً عى كقد  
. كاعتذر أبك الفضؿ بف طاىر عف ذلؾ، (ٕ)"االحتجاج بو إلى االحتجاج بفميح كعبد الرحمف بف عبد ا بف دينار

ككذلؾ حماد بف سممة إماـ كبير، مدحو " حديثيـ قاؿ: ملما ذكر أف مسمما أخرج أحاديث أقكاـ ترؾ البخار 
حديثو ما ليس منو لـ يخرج عنو  يالمعرفة أف بعض الكذبة أدخؿ ف ياألئمة، كأطنبكا لما تكمـ بعض منتحم

يركييا مف حديث أقرانو،  يمكاضع ليبيف أنو ثقة، كأخرج أحاديثو الت يمعتمدا عميو، بؿ استشيد بو ف مالبخار 

                                                 

 .ِْٓك  ِْْ، صِرفة األصحاب، البف عبد البر، جانظر االستيعاب في مع( ُ)
 .ّٕٓتقريب التيذيب، البف حجر، ص( ِ)
 .َّرقـ، ِٔطبقات المدلسيف، البف حجر، ص( ّ)
 .ُٖٕ( تقريب التيذيب، البف حجر، صْ)
 .ِٖ، رقـٔٗ( االغتباط بمف رمي مف الركاة بالختبلط، لسبط بف العجمي، صٓ)
 .ُْ، صّج( تيذيب التيذيب، البف حجر، ٔ)
 .ُْ، صّ، جالمرجع السابؽ (ٕ)
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ف أصحابو القدماء كالمتأخريف لـ يختمفكا، كشعبة كحماد بف زيد كغيرىـ، كمسمـ اعتمد عميو، ألنو رأل جماعة م
 .(ُ)"مسمـ منيـ جماعة، كأخذ عنيـكشاىد 
(ِ)اإلماـ مسمـ كركاية

 قبؿ التغير.كاف ىشاـ  مفو سماعكحي أف ت عنوىشاـ بف عركة مف طريؽ لو  
 .غير سكيد بف عبد العزيز** باقي رجاؿ اإلسناد ثقات 

 
 ثالثا: الحكم عمى اإلسناد

، كلكنو (ّ)سكيد بف عبد العزيزضعؼ ألجؿ  صحيح لغيره بمتابعاتو كشكاىده، كىذا إسناد ضعيؼإسناده الحديث 
 متابع.

اًرًث، عىًف اٍبًف ًشيىابو أىفَّ  (ْ)أخرجو مسمـ :ولمحديث شاىد من حديث أبي سعيد الخدري ك ٍبفي اٍلحى مف طريؽ عىٍمري
مَّ  سى مىٍيًو كى مَّى اي عى ًف النًَّبيّْ صى ، عى ٍدًرمّْ ٍف أىًبي سىًعيدو اٍلخي دَّثىوي عى ٍبًد الرٍَّحمىًف حى مىمىةى ٍبفى عى : أىبىا سى ا اٍلمىاءي ًمفى »ـى أىنَّوي قىاؿى ًإنَّمى

اءً   «.اٍلمى
، عىٍف يىٍحيىى ٍبًف أىًبي  (ٓ)أخرجو مسمـ :ديث عثمان بن عفانمن ح آخرلو شاىد و  مف طريؽ اٍلحيسىٍيًف ٍبًف ذىٍككىافى

، أىٍخبىرىهي أىنَّوي سى  يىًنيَّ اًلدو اٍلجي ٍيدى ٍبفى خى ، أىٍخبىرىهي أىفَّ زى مىمىةى أىفَّ عىطىاءى ٍبفى يىسىارو : كىًثيرو عف أىبي سى ، قىاؿى أىؿى عيٍثمىافى ٍبفى عىفَّافى
:قي  ـٍ ييٍمًف؟ قىاؿى عيٍثمىافي لى ؿي اٍمرىأىتىوي، كى امىعى الرَّجي : أىرىأىٍيتى ًإذىا جى يىٍغًسؿي ذىكىرىهي » ٍمتي ًة، كى أي ًلمصَّبلى ا يىتىكىضَّ أي كىمى  .(ٔ)«يىتىكىضَّ
 

                                           
 

 قاؿ ابف األثير رحمو ا: 
 ) كسا (

: أم صار ذا كيٍسكة كاِسيَات َعاِريات وِنَساءفيو ]     .(ٕ)[ يقاؿ: كىًسيىف بكسر السيف يىٍكسىي فيك كاسو

                                                 

 .ُْ، صّجالمرجع السابؽ،  (ُ)
، ْانظر صحيح مسمـ، كتاب الفضائؿ، باب كجكب امتثاؿ ما قالو شرعا دكف ما ذكره مف معايش الدنيا عمى سبيؿ الرأم، ج( ِ)

 .ِّّٔ، حُّٖٔص
 .َِٔتقريب التيذيب، البف حجر، ص( ّ)
 (.ُٖ) ّّْ، حِٗٔ، صُإنما الماء مف الماء، ج( صحيح مسمـ، كتاب الحيض، باب ْ)
 (.ٖٔ)ّْٕ، حَِٕ، صُ( صحيح مسمـ، كتاب الحيض، باب إنما الماء مف الماء، جٓ)
( ىذه األحاديث كاف العمؿ بيا في أكؿ اإلسبلـ ثـ نسخت بكجكب االغتساؿ بالتقاء الختانيف، كيكضح ذلؾ ما أخرجو أحمد بف ٔ)

، قى  ، حنبؿ مف طريؽ الزٍُّىًرمّْ مَّـى سى مىٍيًو كى مَّى اي عى كىافى قىٍد أىٍدرىؾى النًَّبيَّ صى :، كى اًرمُّ : قىاؿى سىٍيؿه اأٍلىٍنصى ٍمسى عىٍشرىةى ًفي = اؿى كىىيكى اٍبفي خى
اًء ريٍخصى  : "اٍلمىاءي ًمفى اٍلمى ،: أىفَّ اٍلفيٍتيىا الًَّتي كىانيكا يىقيكليكفى دَّثىًني أيبىيُّ ٍبفي كىٍعبو اًنًو، حى مى مَّـى رىخَّصى ًبيىا زى سى مىٍيًو كى مَّى اي عى ةه كىافى رىسيكؿي اً صى

نىا ًبااًلٍغًتسىاًؿ بىٍعدىىىا") مسند أحمد بف حنبؿ، مسند األنصار، حديث سيؿ بف سعد عف أبي ، ثيَـّ أىمىرى ـً ٍسبلى ًؿ اإٍلً بف كعب،  ًفي أىكَّ
 (.ََُُِ، حِٕ، صّٓج
 .ُّٕ، صْ، البف األثير، جالنياية في غريب الحديث كاألثر( ٕ)
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 ( ٕٕالحديث )
:  :رحمو اهلل (ٔ)قال اإلمام مسمم ٍيرىةى، قىاؿى ٍف أىًبي ىيرى ، عىٍف أىًبيًو، عى ، عىٍف سييىٍيؿو ًريره دَّثىنىا جى ، حى ٍربو دَّثىًني زيىىٍيري ٍبفي حى حى

مَّى اي  :قىاؿى رىسيكؿي اً صى مَّـى سى مىٍيًو كى ـٍ ًسيىاطه كىأىٍذنىاًب اٍلبىقى  » عى ا، قىٍكـه مىعىيي ـٍ أىرىىيمى ًر يىٍضًربيكفى ًصٍنفىاًف ًمٍف أىٍىًؿ النَّاًر لى
 ،  ًبيىا النَّاسى

ته  (ِ)َوِنَساٌء َكاِسَياٌت َعاِرَياتٌ  اًئبلى ته مى ميًميبلى
ًة اٍلبيٍختً (ّ) ، ريءيكسيييفَّ كىأىٍسًنمى

نَّةى، كىالى يىًجٍدفى  (ْ) ٍمفى اٍلجى اًئمىًة، الى يىٍدخي اٍلمى
كىذىا دي ًمٍف مىًسيرىًة كىذىا كى يىا لىييكجى فَّ ًريحى يىا، كىاً   «.ًريحى

 أوَل: تخريج الحديث:
 تفرد بو مسمـ دكف البخارم.

 الرواة ثانيا: تراجم
 ، (ٓ)أبك يزيد المدني، مات في خبلفة المنصكر ** سييل بن أبي صالح ذكوان السمان،

، (ٗ)، كالخميمي"ثبت "، كزاد:(ٖ)ي، كعمي بف المدين(ٕ)، كابف معيف"كثير الحديث "، كزاد:(ٔ)كثقو ابف سعد
 .(ُّ)، كابف حجر(ُِ)، كابف عبد البر(ُُ)كالذىبي، (َُ)يكالعجم

 
 

                                                 

 .ُِِٖ، حَُٖٔ، صّصحيح مسمـ، كتاب المباس كالزينة، باب النساء الكاسيات العاريات المائبلت المميبلت، ج( ُ)
ثىة أكجو أىحدىىا كاسيات ًبًثيىاب رقاؽ تصؼ مىا تحتيىا فيف عاريات كىالثَّاًني ِ) أىنَّييفَّ ( كاسيات عاريات : قاؿ ابف الجكزم:" ًفيًو ثىبلى

سىد المتبرج فيف لذىًلؾ عاريات كىالثَّاًلث كاسيات مف النعـ عاريات مف الشٍُّكر") غريب الحديث، البف الجكزم ج ، ِيكشفف بعض اٍلجى
 (.َِٗص
: قاؿ ابف الجكزم:" اٍلمىٍعنى متبخترات ًفي مشييف مميبلت أكتافيف كأعطافيف") غريب الحديث، البّ) ته اًئبلى ته مى ف الجكزم، ( ميًميبلى
ا يىٍمزىميييفٌ ِّٖ، صِج مى ت: الزَّاًئغات عىٍف طاعىة المًَّو، كى اًئبلى ت: ييعىمٍّْمفى غيرىىيٌف الٌدخكؿى ًفي  (، كقاؿ ابف األثير:" المى ًحٍفظيو، كميًميبلى

 (.ِّٖ، صًْمٍثؿ ًفٍعمًيٌف") النياية في غريب الحديث كاألثر، البف األثير، ج
ًة البيٍخت:ْ) مىى رؤيًسيٌف ييكىبّْرنيا ًبيىا، كىىيكى ًمٍف ًشعىاًر الميغىٌنياىت.) النياية في غريب الح ( كىأىٍسًنمى ديث ىيفَّ المَّكاتي يتىعمٍَّمف بالمقاًنع عى

 (.َْٗ، صِكاألثر، البف األثير، ج
 كما بعدىا. ِِٓ، صُِانظر تيذيب الكماؿ، لممزم، ج( ٓ)
 .ِٓٓ، رقـّْٓ، صُجالبف سعد، الطبقات الكبرل، ( ٔ)
 .ُُٖ، رقـ ُِٖ، صّركاية الدكرم، ج ،تاريخ ابف معيف( ٕ)
 .ُِٔ، رقـ ْٕانظر سؤاالت محمد بف عثماف بف أبي شيبة لعمي بف المديني، ص( ٖ)
 .ُِٕ، صُاإلرشاد في معرفة عمماء الحديث، لمخميمي، ج( ٗ)
 .ٓٗٔ، رقـ َْْ، صُمعرفة الثقات، لمعجمي، ج( َُ)
 .ُِٗٔرقـ، ِٖٗ، صُالمغني في الضعفاء، لمذىبي، ج( ُُ)
 .ِّٔ، صُِالتمييد لما في المكطأ مف المعاني كاألسانيد، البف عبد البر، ج( ُِ)
 .ِّْٕ، رقـَِْ، صٕلساف الميزاف، البف حجر، ج( ُّ)
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كنا نعد سييؿ بف أبي  ":(ِ)، كنقؿ المزم قكؿ الترمذم عف سفياف بف عيينة"ليس بو بأس ":(ُ)كقاؿ النسائي
 ."صالح ثبتا في الحديث

 ."ليس بو بأس :"(ْ)"، كقاؿ في مكضع آخرما أصمح حديثو ":(ّ)حمد بف حنبؿأ كقاؿ
 ."سييؿ أشبو ":(ٓ)زرعة عف سييؿ كالعبلء فقاؿ ككسئيؿ أب

، كقد "مقبكؿ األخبار ثبت ال بأس بو ":(ٕ)، كقاؿ ابف عدم"يكتب حديثو كال يحتج بو ":(ٔ)كقاؿ أبك حاتـ الرازم
  ".يخطئ ":(ٖ)ذكره ابف حباف في الثقات كقاؿ

 ."فذىب بعض حديثو في آخر عمره (َُ)صدكؽ إال أنو أصابو بيرساـ ":(ٗ)كقاؿ أبك الفتح األزدم
سييؿ بف أبي صالح كالعبلء بف عبد الرحمف حديثيما قريب مف السكاء، كليس حديثيما  ":(ُُ)كقاؿ ابف معيف

 ":(ُّ)، كقاؿ ابف الجكزم قاؿ يحيى"ىك صكيمح كفيو ليف ":(ُِ)، كذكر العقيمي عف يحيى بف معيف أنو قاؿ"حجة
صدكؽ  ":(ُٓ)، كقاؿ ابف حجر"ثقة كىك األصح ":(ُْ)مرة، كقاؿ "سييؿ ليس بالقكم في الحديث كليس بحجة

 ."صدكؽ حسف الحديث ":(ُٔ)، كقاؿ عبلء الديف رضا"تغير حفظو بأخرة
، كفي مكضع آخر "ليس بذاؾ :سئيؿ يحيى بف معيف عف سييؿ بف أبي صالح؟ قاؿ :"(ُٕ)كقاؿ ابف أبي خيثمة

، كحمؿ عبلء الديف رضا ىذا "لـ يزؿ أىؿ الحديث يتقكف حديثو ":(ُٗ)قاؿ في مكضع آخر، ك "ضعيؼ ":(ُٖ)قاؿ

                                                 

 .ِِٕ، صُِ، ج( المرجع السابؽُ)
 .ِِٓ، صُِ، ج( المرجع السابؽِ)
 .ِِٔ، صُِ، ج( المرجع السابؽّ)
 .َُُ، رقـ ِٔالعمؿ كمعرفة الرجاؿ ألحمد ركاية المركذم كغيره، ص( ْ)
 َُّٔ، رقـِْٔ، صْبف أبي حاتـ، جالجرح كالتعديؿ، ال( ٓ)
 َُّٔ، رقـِْٔ، صْ، ج( المرجع السابؽٔ)
 .ْْٗ، صّالكامؿ في ضعفاء الرجاؿ، البف عدم،ج( ٕ)
 ّٖٗٔ، رقـ ُْٖ، صٔالثقات، البف حباف، ج( ٖ)
 .ْْٔرقـ، ُِّ، صْتيذيب التيذيب، البف حجر، ج( ٗ)
الًبرساـ: عمة ييذم فييا صاحبيا. قالكا: ىك كـر حار يعرض لمحجاب الذم بيف الكبد كاألمعاء، ثـ يتصؿ بالدماغ.) المصباح ( َُ)

 (.ِْك ُْالمنير، لمفيكمي، ص
 .َُِّرقـ، ِِٔ، صّتاريخ ابف معيف ركاية الدكرم، ج( ُُ)
 .ِّْٖرقـ، ٕٔٓ، صِر، لمعقيمي، جالضعفاء الكبي( ُِ)
 .ُٕٕٓ رقـ، َّ، صِالضعفاء كالمتركككف، البف الجكزم، ج( ُّ)
 .ُٕٕٓ رقـ، َّ، صِالضعفاء كالمتركككف، البف الجكزم، ج( ُْ)
 .ِٗٓتقريب التيذيب، البف حجر، ص( ُٓ)
 .ُْٔنياية االغتباط بمف رمي مف الركاة باالختبلط، لعبلء الديف رضا، ص( ُٔ)
 .َُّْ رقـ، ُّٔ، صِالتاريخ الكبير المعركؼ بتاريخ ابف أبي خيثمة، ج( ُٕ)
 َُُّرقـ، ُّٕ، صِالمرجع السابؽ، ج( ُٖ)
 .َُّٔرقـ، ُّٔ، صِالمرجع السابؽ، ج( ُٗ)
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ليس البف معيف حجة في  ":(ِ)، كقاؿ ابف عبد البر(ُ)القكؿ مف ابف معيف عمى حاؿ تغير كاختبلط سييؿ
سألت  ":(ّ)يكقاؿ أبك عبد الرحمف السمم ،"التضعيؼ فقد ركل األئمة لسييؿ كاحتجكا بو، فبل يمتفت لتضعيفو

ـى تىرؾ محمَّدي بفي إسماعيؿى البخارمُّ حديثى سيييًؿ ابًف أبي صالحو في الصحيًح؟ الدارقطني فقاؿ: ال أىعًرؼي لو فيو  ًل
خيره مف أبي  -كاً  -عيذرنا؛ فقد كاف أبك عبًدالرحمًف أحمدي بفي شعيبو النَّسائيُّ  إذا مرَّ بحديثو ًلسيييؿو قاؿ: سيييؿه 

 ."يًرىما، ككتابي البخارمّْ مف ىؤالًء مآلفاليىماًف  كيحيى بًف بيكىيرو  كغ
:" ال عبرة بقكؿ ابف القطاف، (ٓ)"، كرد الذىبي عمى ذلؾ قائبلأنو اختمط كتغير ":(ْ)قاؿ الذىبي عف ابف القطاف

َـّ أحد  فإف الحافظ قد يتغير حفظو إذا كبر، كتنقيص ًحٌدة ذىنو، فميس ىك في شيخكختو كيك في شيبتو، كما ث
نما الذم يضر االختبلط"،  كقاؿ عبد العزيز معصكـ مف السيك كالنسياف، كما ىذا التغير بضارو أصبلن كا 

 ."أصاب سييبل عمة أذىبت بعض عقمو كنسي بعض حديثو ":(ٔ)كردمار الد
الحديث مسمـ بف أبي قد تابعو عمى ، ك الصحيح بالمتابعات إلىىك صدكؽ كيرتقي حديثو  :خالصة القول

 .(ٕ)مريـ
أبك عبد ا ، الضبي –اؼ كسككف الراء بعدىا طاء ميممة بضـ الق - طرْ ** جرير بن عبد الحميد بن قُ 
 . (ٖ)ئة، ثقة صحيح الكتاب، كقيؿ: كاف في آخر عمره ييـ مف حفظواالرازل، مات سنة ثمانية كثمانيف كم

اختمط عميو حديث أشعث كعاصـ األحكؿ حتى قدـ عميو بيز، فعرفو"، :" لـ يكف بالذكي، (ٗ)كقاؿ أحمد بف حنبؿ
:" ىذا ال يدخؿ في معنى االختبلط اصطبلحان كلذلؾ قيؿ ليحيى بف معيف (َُ)كعقب عبلء الديف رضا بقكلو

 عقب ىذه الحكاية: كيؼ تركم عف جرير؟ قاؿ: أال تراه قد بيف ليـ أمرىا".
 لى سكء الحفظ". :" نسب في آخر عمره إ(ُُ)كقاؿ البييقي

قيٍطًنيٌ  كقاؿ الدَّارى
 :" يقاؿ إف جريرنا اختمؼ عميو صحيفة عاصـ مف صحيفة أشعث بف سكار".(ُِ)

                                                 

 .ُْٔنياية االغتباط بمف رمي مف الركاة باالختبلط، لعبلء الديف رضا، ص( ُ)
 .ِّٔ، ص ُِسانيد، البف عبد البر، جانظر التمييد لما في المكطأ مف المعاني كاأل( ِ)
 .ُٖٓ رقـ، ُّٖسؤاالت السممي لمدارقطني، ص( ّ)
 .َّْٔ رقـ، ِّْ، صِميزاف اإلعتداؿ، لمذىبي، ج( ْ)
 .ّٓ، صٔسير أعبلـ النببلء، لمذىبي، ج( ٓ)
 .َّرقـ، ْٔالككاكب النيرات، ألبي البركات الذىبي، ص( ٔ)
 .ٕ، حُّٗ، صِباب ما يكره لمنساء لبسو مف الثياب، ج انظر ركاية المكطأ، كتاب المباس،( ٕ)
 .ُّٗ( تقريب التيذيب، البف حجر، صٖ)
 .ُِٖٗ، رقـّْٓ، صُ( العمؿ كمعرفة الرجاؿ، ألحمد بف حنبؿ، جٗ)
 .ٕٔ( نياية االغتباط بمف رمي مف الركاة باالختبلط، لعبلء الديف رضا، صَُ)
، ُٕ، كالمختمطيف، لمعبلئي، صُُْٔٔ، حُّْ، صٔب إقرار الكارث بكارث، ج( السنف الكبرل لمبييقي، كتاب اإلقرار، باُُ)

 .ٗرقـ
 .ِِْٕ، رقـٖٗ، صُِ( عمؿ الدارقطني، جُِ)
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دَّثىنىا، ًقٍيؿى لىوي: تيرىاهي (ُ)كقاؿ يعقكب بف شيبة : حى ـٍ يىكيٍف يىقيٍكؿي ًدٍيًث، كىأىنَّوي لى ًرٍيرو ًلٍمحى ٍيثىمىةى ًإرسىاؿي جى كىافى :" ذيًكرى ألىًبي خى
ًدٍيًث األىٍعمىًش،  ؛ ألىنَّا كينَّا ًإذىا أىتىٍينىاهي كىىيكى ًفي حى ـٍ يىكيٍف ييدىلّْسي ٍيثىمىةى: لى ؟ فىقىاؿى أىبيك خى ، أىٍك ميًغٍيرىةى، اٍبتىدىأى، ييدىلّْسي ٍكرو أىٍك مىٍنصي

ٍنوي ًمٍنييـ ًفي حى  دّْثي عى ، ثيَـّ ييحى دَّثىنىا فيبلىفه : حى ، فىقىاؿى ذى الًكتىابى ، أىًك األىٍعمىشي فىأىخى ٍكره ٍكره مىٍنصي ، ثيَـّ يىقيٍكؿي بىٍعدي: مىٍنصي ًدٍيثو كىاًحدو
." تَّى يىٍفريغى المىٍجًمسي دَّثىنىا حى : حى ًدٍيثو ، الى يىقيٍكؿي ًفي كيؿّْ حى  األىٍعمىشي

مىٍيمىافى ا(ِ)كقاؿ يعقكب بف شيبة ، سىًمٍعتي سي مَّدو ٍبدي الرٍَّحمىًف بفي ميحى دَّثىنىا عى ::" كىحى ،  لشَّاذىكيٍكًنيَّ يىقيٍكؿي ًرٍيرو مىى جى قىًدٍمتي عى
كىافى ًلي ميٍكًرمان.  فىأيعًجبى ًبًحٍفًظي، كى

، كىالبىٍغدىاًديٍُّكفى الًَّذٍيفى مىعىوي، كىأىنىا ثىَـّ، فىرىأىٍكا مىٍكًضًعي ًمٍنوي، فىقى  ـى يىٍحيىى بفي مىًعٍيفو : فىقىًد ييـ: ًإفَّ ىىذىا ًإنَّ قىاؿى ا بىعىثىوي اؿى لىوي بىٍعضي مى
دَّ  كىافى قىٍد حى ، كى اًدٍيثى مىٍيؾى األىحى يىٍتبىعى عى ، كى مىٍيؾى ًدٍيثىؾى عى ًف، ًلييٍفًسدى حى ٍبدي الرٍَّحمى ، كىعى .يىٍحيىى القىطَّافي ـى ٍف ًإٍبرىاًىٍي  ثىنىا عىٍف ميًغٍيرىةى، عى

مىى : فىبىٍينىا أىنىا ًعٍند اٍبًف أىًخٍيًو يىٍكمان، ًإٍذ رىأىيتي عى ، عىٍف ميًغٍيرىةى،  قىاؿى ظىيًر ًكتىابو الٍبًف أىًخٍيًو: عىًف اٍبًف الميبىارىًؾ، عىٍف سيٍفيىافى
ـى. ٍف ًإٍبرىاًىٍي  عى

مىرَّةن عىٍف سيٍفيىافى عىٍف ميًغيٍ  دّْثي ًبيىذىا عىٍف ميًغٍيرىةى، كى : فىقيٍمتي الٍبًف أىًخٍيًو، عىمُّؾى ىىذىا مىرَّةن ييحى مىرَّةن عىًف قىاؿى اٍبًف الميبىارىًؾ عىٍف رىةى، كى
كىافى  -سيٍفيىافى عىٍف ميًغٍيرىةى، فىيىٍنبىًغي أىٍف تىٍسأىلىوي ًممٍَّف سىًمعىوي  ٍكعان كى ًدٍيثي مىٍكضي مىٍيًو، فىقيٍمتي لىوي:  -ىىذىا الحى ًرٍيران عى قىٍفتي جى : فىكى قىاؿى

ًدٍيثي طىبلىًؽ األىخرىًس ًممٍَّف سىًمٍعتىو؟  حى
دَّثىًنٍيوي  : حى ، عىًف اٍبًف الميبىارىًؾ.قىاؿى رىاسىافى ؿه ًمٍف خي  رىجي

ؿو عىًف ابٍ  مىرَّةن: عىٍف رىجي مىرَّةن: عىٍف سيٍفيىافى عىٍف ميًغٍيرىةى، كى ٍيتىو مىرَّةن: عىٍف ميًغٍيرىةى، كى كى : فىقىٍد رى ًف الميبىارىًؾ عىٍف سيٍفيىافى عىٍف قيٍمتي
مىى  لىٍستي أيرىاؾى تىًقؼي عى ؟ميًغٍيرىةى، كى ؿي ًف الرَّجي ، فىمى  شىٍيءو

ًدٍيًث،  اًب الحى ؿه ًمٍف أىٍصحى : رىجي اءنىا.قىاؿى اءى  جى ـٍ نىقيٍؿ لىؾى ًإنَّمىا جى قىاليكا: أىلى ثىبيكا ًبي، كى : فىكى ؟قىاؿى ًدٍيثىؾى مىٍيؾى حى :  ًلييٍفًسدى عى قىاؿى
تىعىصَّبى ًلي قىٍكـه ًمٍف أىٍىًؿ الرَّ  ، كى ثىبى ًبي البىٍغدىاًديٍُّكفى تَّى كىافى بىٍينىييـ شىرّّ شىًدٍيده.فىكى ، حى  مّْ

ًرٍيرو ًمٍف كيتي  اًبنىا: ًإنَّمىا كىتىٍبنىا عىٍف جى كىافى عيٍثمىافي يىقيٍكؿي ألىٍصحى : كى مَّدو ٍبدي الرٍَّحمىًف بفي ميحى  ًبًو.كقىاؿى عى
ًرٍيرو ًمٍف  سىًف! كىتىٍبتـي عىٍف جى : يىا أىبىا الحى  كيتيًبًو؟فىأىتىٍيتيوي، فىقيٍمتي

: فىمً  ٍكغي.قىاؿى عىؿى يىري ؟! كىجى ؟ ٍف أىٍيفى ٍكًلًو، أىٍك ًمٍف نيسىخو . قيٍمتي لىوي: مىٍف أيصي : ًمٍف كيتيبو يىقيٍكؿي عىؿى يىًحٍيدي، كى  فىجى
، كىتىٍبتـي عى  ـٍ : نىعى نَّمى  مىى األىمىانىًة ًمفى النُّسىًخ؟فىقيٍمتي ٍدًؽ، كىاً  مىى الصّْ : كىافى أىٍمريهي عى ًرٍيران قىاؿى لىييـ فىقىاؿى ابينىا أىفَّ جى دَّثىنىا أىٍصحى ا حى
مىٍيًو  كىانىٍت كيتيبيوي تىًمفىٍت  -ًحٍيفى قىًدميكا عى اًلؼي لىفظان،  -كى لىٍستي أىٍدًرم، لىعىؿَّ لىٍفظان ييخى مىى األىمىانىًة، كى دّْثي ًبيىا عى ةه أيحى ىىًذًه نيٍسخى

مىى األىمىانىةً  نَّمىا ًىيى عى  ."كىاً 
 :" إف صحت حكاية الشاذككني فجرير كاف يدلس".  (ّ)ف حجر معقباقاؿ اب

ىك ثقة؛ إال أنو اختمط عميو حديث عاصـ األحكؿ، كأشعث بف سكار كلـ يحدث عف أحد منيما  خالصة القول:
 ىنا.

 ** باقي رجاؿ اإلسناد ثقات.
                                                 

 .ّٕٗٔ، رقـُْٖ، صٖ( تاريخ بغداد، لمخطيب البغدادم، جُ)
 .ّٕٗٔ، رقـُْٖ، صٖ، جالمرجع السابؽ( انظر ِ)
 .ٕٔ، صِ( تيذيب التيذيب، جّ)
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 المبحث الثالث
 الكاف مع الشين

 
 قاؿ ابف األثير رحمو ا:

 ) كشح (
دقة عمى ِذي الرَِّحم الكاِشحفيو ]  و:  أفضُل الصَّ تو كيىٍطكم عمييا كىٍشحى [ الكاشح: العىديكُّ الذم ييٍضًمر عىداكى

و كال يىألىفيؾ ٍصر أك الذم يىٍطًكم عنؾ كىٍشحى  .(ُ)أم باًطنىو . كالكىٍشح : الخى
 ( ٖٕالحديث )

، عىٍف  :رحمو اهلل (ٕ)قال الحميدي ٍبًد الرٍَّحمىًف ٍبًف عىٍكؼو ٍيًد ٍبًف عى مى ، عىٍف حي كًني عىًف الزٍُّىًرمّْ : أىٍخبىري دَّثىنىا سيٍفيىافي قىاؿى حى
مَّـى  سى مىٍيًو كى مَّى اي عى ًو أيْـّ كيٍمثيكـو ًبٍنًت عيٍقبىةى ٍبًف أىًبي مىًعيطو قىالىٍت: سىًمٍعتي رىسيكؿى المًَّو صى : أيمّْ َدَقِة َعَمى َأفْ »يىقيكؿي َضُل الصَّ

. «ِذي الرَِّحِم اْلَكاِشحِ  : اٍلكىاًشحي اٍلعىدىكُّ ـٍ أىٍسمىٍعوي ًمفى الزٍُّىًرمّْ قىاؿى أىبيك بىٍكرو لى : كى  قىاؿى سيٍفيىافي
      أوَل: تخريج الحديث

مف طريؽ سفياف بف  (ٖ)، كالقضاعي(ٕ)، كالحاكـ(ٔ)، كالطبراني(ٓ)، كاالخرائطي(ْ)، كابف خزيمة(ّ)أخرجو الشيباني
 عيينة،

 مف طريؽ معمر، كبلىما) سفياف كمعمر( عف الزىرم بو بنحكه.  (َُ)، كالبييقي(ٗ)كأخرجو الحاكـ
 
 
 
 
 

                                                 

 .ُّٗ، صْحديث كاألثر، البف األثير، جالنياية في غريب ال( ُ)
 .َّّ، حِّٕ، صُمسند الحميدم، ج( ِ)
 .ُّّٕ، حْٕٕ، صٓ( اآلحاد كالمثاني، البف أبي عاصـ الشيباني، جّ)
 .ِّٖٔ، حٕٕ، صْ( صحيح ابف خزيمة، كتاب الزكاة، باب فضؿ الصدقة عمى ذم الرحـ الكاشح، جْ)
 .ِْٗ، حَُٕيا، باب ما جاء في الصدقة عمى ذم الرحـ مف الفضؿ، ص( مكاـر األخبلؽ كمعالييا كمحمكد طرائقٓ)
 .َِْ، حَٖ، صِٓ( المعجـ الكبير، لمطبراني، جٔ)
 .ُْٕٓ، حْٔٓ، صُ( المستدرؾ عمى الصحيحيف، كتاب الزكاة، جٕ)
 .ُِِٖ، حُْْ، صِ( مسند الشياب، باب أفضؿ الصدقة عمى ذم الرحـ الكاشح، جٖ)
 .ُْٕٓ، حْٔٓ، صُالصحيحيف، كتاب الزكاة، ج( المستدرؾ عمى ٗ)
، ٕ( السنف الكبرل لمبييقي، كتاب قسـ الصدقات، باب الرجؿ يقسـ صدقتو عمى قرابتو كجيرانو إذا كانكا مف أىؿ السيماف، جَُ)

، كاآلداب، باب في ُّْٓ، حَُّ، صٓ، كشعب اإليماف، كتاب الزكاة، باب االختيار في صدقة التطكع، جُِِّّ، حّْص
 .ٗ، حٗصمة الرحـ، ص
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 ثانيا: تراجم الرواة
كاسـ أبي معيط أباف بف أبي عمرك كاسـ أبي عمرك ذككاف بف أمية بف  ُأمِّ ُكْمُثوٍم ِبْنِت ُعْقَبَة ْبِن َأِبي َمِعيٍط.** 

عبد شمس بف عبد مناؼ . أميا أركل بنت كريز بف ربيعة بف حبيب بف عبد شمس بف عبد مناؼ، كىي أخت 
 .(ِ)، ماتت في خبلفة عمي رضي ا عنو(ُ)عثماف ألمو

، ككذلؾ اختبلطو ال مدلس مف الطبقة الثانية ال يضر تدليسو ألنو، (ٖ): سبقت ترجمتو** سفيان بن عيينة
 عنو أحد في فترة االختبلط. يضر، فمـ يرك

 ** باقي رجاؿ اإلسناد ثقات.
 ثالثا: الحكم عمى اإلسناد

صرح بأنو لـ يسمع الحديث مف الزىرم،  الحديث إسناده ضعيؼ؛ بسبب عمة االنقطاع، فإف سفياف بف عيينة
عامان؛ أم أف  ّٕكما أف االنقطاع كاضح؛ كيعرؼ ذلؾ باحتساب المدة بيف كفاة ابف عيينة كالزىرم؛ فإف المدة 

ق، فمتى يككف رآه أك سمع َُٕ عامان، مع العمـ أف ابف عيينة كلد سنة ّٕابف عيينة عاش بعد كفاة الزىرم 
 بإسناد صحيح.البييقي ك الحاكـ  تابعات لمحسف لغيره فقد تابع معمر سفياف كما عند، كالحديث يرتقي بالممنو

، كقاؿ (ْ)عف الزىرم عف حكيـ بف بشير عف أبي أيكب األنصارمولمحديث شاىد من طريق الحجاج بن أرطاة 
، كىالى ييٍثبىتي  ":(ٓ)الدارقطني اجو جَّ ٍيري حى ـٍ يىٍرًكًه عىًف الزٍُّىًرمّْ غى لى حديث صحيح، كىذا :" (ٔ)"، كقاؿ شعيب األرنؤكطكى

كقد عنعف، كقيؿ: لـ يسمع مف الزىرم، كقكلو في ىذا اإلسناد:  (ٕ)بف أرطاة مدلّْس حجاجفيو إسناد ضعيؼ 
عرؼ حكيـ بف بشير إال في ىذا الحديث، "حكيـ بف بشير عف أبي أيكب األنصارم" خطأه منو، فإنو ال يي 

مف  (ٖ)"، كأخرج ىذه الطريؽ أحمد بف حنبؿبشير األنصارم عف حكيـ بف حزاـ كصكابو: الزىرم عف أيكب بف
، أىفَّ رىجي طريؽ  ًكيـً ٍبًف ًحزىاـو ، عىٍف حى اًرمّْ ، عىٍف أىيُّكبى ٍبًف بىًشيرو اأٍلىٍنصى ، عىٍف الزٍُّىًرمّْ بلن سىأىؿى رىسيكؿى سيٍفيىافى ٍبًف حيسىٍيفو

مَّـى  سى مىٍيًو كى مَّى اي عى دىقى اً صى :عىًف الصَّ ؟ قىاؿى ؿي مىى ًذم الرًَّحـً اٍلكىاًشحً  "اًت، أىيُّيىا أىٍفضى سناده ضعيؼ ألجؿ سفياف  "عى كا 
  ىنا عف الزىرم. وكحديث (ٗ)الزىرم"غير  فيثقة :" بف حسيف قاؿ ابف حجر

                                                 

 .ّٓٔك  ّْٔ، صُانظر االستيعاب في معرفة األصحاب، البف عبد البر، ج( ُ)
 .ٖٕٓتقريب التيذيب، البف حجر، ص( ِ)
 (.ْ( تحت حديث رقـ )ّ)
 .ِّّٗ، ح ُّٖ، صْ، كركاية الطبراني في المعجـ الكبير، جَِّّٓ، حَُٓ، صّٖانظر ركاية أحمد بف حنبؿ، ج( ْ)
 .َُُٕ، حُُٖ، صٔرقطني، جعمؿ الدا( ٓ)
 .َِّّٓ، حُُٓ، صّٖمسند أحمد بف حنبؿ، تحقيؽ: شعيب األرنؤكط، ج (ٔ)
( كضعو ابف حجر في الطبقة الرابعة مف طبقات المدلسيف الذيف ال تصح ركايتيـ سكاء صرحكا بالسماع أـ ال.) طبقات ٕ)

 (.ْٗالمدلسيف، البف حجر، ص
 .َُِّٓ، حّٔ، صِْ، مسند حكيـ بف حزاـ، جمسند أحمد بف حنبؿ، مسند المكييف (ٖ)
 .ِْْ( تقريب التيذيب، البف حجر، صٗ)
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، عىٍف سىًعيًد ٍبًف  (ُ)فرح بو ركاه أبك عبيد القاسـكلكف ال يي وىناك شاىد آخر  ًف الزٍُّىًرمّْ ، عى ـى ٍبًف يىًزيدى اٍلمىكّْيّْ ًإٍبرىاًىي
ٍيرىةى، كىذا إسناده ضعيؼ ألجؿ إبراىيـ بف يزيد الخيكزم متركؾ ٍف أىًبي ىيرى  .(ِ)الحديث اٍلميسىيًّْب، عى

                                           
 قاؿ ابف األثير رحمو ا: 

 ()كشش  
ٍكت ًجٍمًدىا  كانت َحيَّة َتْخُرج من الكعبة َل َيْدنو منيا أحٌد إَل َكشَّت وَفَتَحت فاىافيو ]  [ كًشيشي األٍفعىى: صى

يا . كليس صىكتى فىًميا فإفَّ ذلؾ فىًحيحي  .(ّ)إذا تحٌركت. كقد كىشَّت تىًكشُّ
 لم أقف عميو بمفظ ابن األثير( ٕٗالحديث )

ٍبًنيَّةن رحمو اهلل:  (ٗ)قال عبد الرزاق اًىًميًَّة مى : " كىانىًت اٍلكىٍعبىةي ًفي اٍلجى ٍف أىًبي الطُّفىٍيًؿ قىاؿى ٍبًد المًَّو، عى ، عىٍف عى عىٍف مىٍعمىرو
نَّمىا تي  كىانىٍت غىٍيرى مىٍسقيكفىةو، كىاً  ا يىٍقتىًحمييىا اٍلعىنىاؽي، كى كىانىٍت قىٍدرى مى ، كى مىٍييىا، ثيَـّ ييٍسدىؿي ًبالرٍَّضـً لىٍيسى ًفييىا مىدىره عي ًثيىابييىا عى كضى

ٍكنىٍيًف كىيىٍيئىًة ىى  كىانىٍت ذىاتى ري مىى سيكًرىىا بىاًدينا، كى دي مىٍكضيكعنا عى كىافى الرٍُّكفي اأٍلىٍسكى مىٍييىا، كى ٍمقىًة، فىأىٍقبىمىٍت سىًفينىةه سىٍدالن عى ًذًه اٍلحى
تَّى ًإذىا كىانيكا قىًري كـً حى كًميِّا ًمٍف أىٍرًض الرُّ ديكا ري شىبىيىا، فىكىجى ذيكا خى ٍيشه ًليىٍأخي ٍت قيرى رىجى دَّةى اٍنكىسىرىًت السًَّفينىةي، فىخى بنا ًمٍف جي

كًميُّ الَّذً  كىافى الرُّ بىشىةى، كى كىانىًت السًَّفينىةي تيًريدي اٍلحى ـٍ ًإيَّاىىا، كى ، أىٍعطىاىي شىبى ذيكا اٍلخى ارنا، فىقىًدميكا م ًفي السًَّفينىًة نىجَّ ًعٍندىىىا فىأىخى
بّْنىا، فىمىمَّا أىٍف أىرىاديكا شىًب بىٍيتى رى : نىٍبًني ًبيىذىا اٍلخى ٍيشه ، فىقىالىٍت قيرى كًميّْ قىًدميكا ًبالرُّ شىًب، كى ِإَذا ُىْم ِبَحيٍَّة َعَمى ىىٍدمىوي  ًباٍلخى

َبْطِن، َفَجَعَمْت ُكمََّما َدَنا َأَحٌد ِمَن اْلَبْيِت ِلَيْيِدَمُو َأْو َيْأُخَذ ُسوِر اْلَبْيِت ِمْثِل ِقْطَعِة اْلَجاِئِز َسْوَداِء الظَّْيِر، َبْيَضاِء الْ 
  ...".َسَعْت ِإَلْيِو َفاِتَحًة َفاَىا ِمْن ِحَجاَرِتِو،

 أوَل: تخريج الحديث
 مف طريؽ عبد الرزاؽ بو بنحكه. (ٓ)أخرجو إسحاؽ بف راىكيو

 ثانيا: تراجم الرواة
ىك عامر بف كاثمة بف عبد ا بف عمير بف كنانة الميثي، غمبت عميو كنيتو، أدرؾ مف حياة  :الطَُّفْيل** أبو 

: إنو آخر مف  مَّـى ثماني سنيف، كاف مكلده عاـ أحد، كمات سنة مائة أك نحكىا، كيقىاؿى سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى النبي صى
مَّـى  سى مىٍيًو كى  .(ٔ)مات ممف رأل النبي صمى المَّوي عى

 أبك عثماف المكي، مات سنة اثنتيف كثبلثيف كمائة، عبد اهلل بن عثمان بن خثيم القاري،** 

                                                 

 .ُْٗ، حُْْ( األمكاؿ، كتاب الصدقة كأحكاميا كسننيا، باب فضائؿ الصدقة كالثكاب في إعطائيا، صُ)
 .ٓٗ( تقريب التيذيب، البف حجر، صِ)
 .ُِّ، صْالنياية في غريب الحديث كاألثر، البف األثير، ج( ّ)
 .َُٔٗ، حَُّػ  َُِ، صٓ( مصنؼ عبد الرزاؽ، كتاب المناسؾ، باب بنياف الكعبة، جْ)
 .َُِٕ، حّٗٗ، صّمسند إسحاؽ بف راىكيو، ج( ٓ)
 .ُّْْ، رقـٕٗٗػ  ٖٕٗ، صِ( االستيعاب في معرفة األصحاب، البف عبد البر، جٔ)
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:" كاف (ٓ)، كذكره ابف حباف في الثقات كقاؿ(ْ)، كالنسائي(ّ)، كالعجمي(ِ)، كيحيى بف معيف(ُ)كثقو ابف سعد
 يخطىء".

 حاديثو ليست بالقكية"،:" أ(ٕ):" ما بو بأس، صالح الحديث"، كقاؿ ابف معيف مرة(ٔ)كقاؿ أبك حاتـ
:" ىك عزيز، كأحاديثو أحاديث (ٗ):" ليس بالقكم في الحديث"، كقاؿ ابف عدم(ٖ)كقاؿ النسائي في مكضع آخر

حساف"، كقاؿ ابف حجر:" صدكؽ"، كضعفو عمي بف المديني فقاؿ:" ابف خثيـ منكر الحديث"، كقاؿ 
 :" ضعيؼ".(َُ)الدارقطني

 ، كيرتقي بالمتابعات كالشكاىد لمصحيح.حسنةىك صدكؽ أحاديثو  خالصة القول:
 ** باقي رجاؿ اإلسناد ثقات.

 ثالثا: الحكم عمى اإلسناد
أخرجو  ، كالجزء المرفكع منو (ُِ)، كاأللباني(ُُ)كممف صححو مف العمماء الذىبي ،حسفإسناده الحديث 
ٍنيىا، قىالىٍت: قىاؿى  (ُْ)كالمفظ لو، كمسمـ (ُّ)البخارم ٍف أىًبيًو، عىٍف عىاًئشىةى رىًضيى المَّوي عى مف طريؽ ًىشىاـو بف عركة عى

مَّـى:  سى مىٍيًو كى مَّى اي عى مى »ًلي رىسيكؿي المًَّو صى ـى عى مىى أىسىاًس ًإٍبرىاًىي ، ثيَـّ لىبىنىٍيتيوي عى دىاثىةي قىٍكًمًؾ ًبالكيٍفًر لىنىقىٍضتي البىٍيتى ٍيًو لىٍكالى حى
ٍمفنا عىٍمتي لىوي خى رىٍت ًبنىاءىهي كىجى ٍيشنا اٍستىٍقصى ـي، فىًإفَّ قيرى  «.السَّبلى

                                           
 

 

 

 

 

 

                                                 

 .ْٕٖ، صٓ( الطبقات الكبرل، البف سعد، جُ)
 .ِٕٔ، صٓاؿ، البف عدم، ج( الكامؿ في ضعفاء الرجِ)
 .ُّٗ، رقـْٔ، صِ( معرفة الثقات، لمعجمي، جّ)
 .ُِٖ، صُٓ( تيذيب الكماؿ، لممزم، جْ)
 .ُّّٕ، رقـّْ، صٓ( الثقات، البف حباف، جٓ)
 .َُٓ، رقـُُِ، صٓ( الجرح كالتعديؿ، البف أبي حاتـ، جٔ)
 .ِٖٗ، رقـِٔٔ، صٓ( الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ، البف عدم، جٕ)
 .ِّٗٗ، حِْٕ، صٓسنف النسائي، كتاب مناسؾ الحج، باب الخطبة قبؿ يـك التركية، ج (ٖ)
 .ِٖٔ، صٓ( الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ، البف عدم، جٗ)
 .ِّٓ( اإللزامات كالتتبع، لمدارقطني، صَُ)
 .ٕٕ، صُ( تاريخ اإلسبلـ، لمذىبي، جُُ)
 .ِّٖٕرقـ، ِْٗ، صٓ( سمسمة األحاديث الصحيحية، لؤللباني، جُِ)
 .ُٖٓٓ، حُْٔ، صِ( صحيح البخارم، كتاب الحج، باب فضؿ مكة كبنيانيا، جُّ)
 (.ّٖٗ) ُّّّ، حٖٔٗ، صِ( صحيح مسمـ، كتاب الحج، باب نقض الكعبة كبنائيا، جُْ)
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 قاؿ ابف األثير رحمو ا:
 )كشط (

[ أم تىقىطَّع كتىفىٌرؽ. كالكىٍشط كالقىٍشط سكاء في الرَّفع كاإلزالة كالقىمع  فَتَكشَّط السَّحابُ في حديث االستسقاء ]  
 .(ُ)كالكىٍشؼ

  .ابف األثير كلكف بالمعنى قؼ عميو بمفظالحديث لـ أ(  ٕ٘الحديث )
: قحط قاؿ حدثنا حميد عف أنس قاؿ (ّ)ماعيؿأخبرنا عمي بف حجر قاؿ حدثنا إس :رحمو اهلل (ٕ)قال النسائي

يا رسكؿ ا قحط المطر  :عاما فقاـ بعض المسمميف إلى النبي صمى ا عميو كسمـ في يكـ جمعة فقاؿالمطر 
فرفع يديو كما نرل في السماء سحابة فمد يديو حتى رأيت بياض إبطيو  :قاؿ ،كأجدبت األرض كىمؾ الماؿ

لرجكع إلى أىمو فدامت جمعة فمما فما صمينا الجمعة حتى أىـ الشاب القريب الدار ا :قاؿ ،يستسقى ا عز كجؿ
فتبسـ رسكؿ ا صمى ا  :قاؿ ،يا رسكؿ ا تيدمت البيكت كاحتبس الركباف :كانت الجمعة التي تمييا قالكا

 .فتكشطت عن المدينة "الميـ حكالينا كال عمينا :"عميو كسمـ لسرعة مبللة بف آدـ كقاؿ بيديو
 أوَل: تخريج الحديث

 ، بنحكه ؽ حميد الطكيؿيمف طر  (ٔ)، كابف خزيمة(ٓ)ابف أبي شيبةك  ،(ْ)أخرجو البخارم
 ، كأبك (ُّ)، كابف حباف(ُِ)كالطحاكم ،(ُُ)، كابف خزيمة(َُ)كالنسائي ،(ٗ)، كمسمـ(ٖ)، كالبخارم(ٕ)أخرجو مالؾك 
 
 

                                                 

 .ِِّ، صْالنياية في غريب الحديث كاألثر، البف األثير، ج( ُ)
 .ُِٕٓ، حُٓٔ، صّـ رفع المطر إذا خاؼ ضرره، جسنف النسائي، كتاب االستسقاء، باب مسألة اإلما( ِ)
 (.َُٔ( إسماعيؿ بف جعفر بف أبي كثير األنصارم الزرقي.) تقريب التيذيب، البف حجر، صّ)
 .ُِٔ، حُِْ( األدب المفرد، باب رفع األيدم في الدعاء، صْ)
، ّٕ، صٔكؿ إذا اشتد المطر، ج( مصنؼ ابف أبي شيبة، كتاب الدعاء، باب ما كاف النبي صمى ا كعميو كسمـ يقٓ)
 .ُِٕٓٗح
ري ًمٍف ٔ) رى نىاًزًؿ ًإذىا ًخيؼى الضَّ ًف اٍلبيييكًت كىاٍلمى ٍبًس اٍلمىطىًر عى اًء ًبحى كىٍثرىًة اأٍلىٍمطىاًر كىىىٍدـً ( صحيح ابف خزيمة، كتاب الجمعة، بىابي الدُّعى

نىاًزًؿ، ج  .ُٖٕٗ، حُْٓ، صّاٍلمى
 . ) عبد الباقي(ّ، حُُٗباب ما جاء في االستسقاء، ص( مكطأ مالؾ، كتاب االستسقاء، ٕ)
 .َُُٔكح َُُْكح َُُّ، حِٖ، صِ( صحيح البخارم، كتاب الجمعة، باب االستسقاء في المسجد الجامع، جٖ)
 .ٕٖٗ، حُِٔ، صِ( صحيح مسمـ، كتاب صبلة االستسقاء، باب رفع اليديف بالدعاء في االستسقاء، جٗ)
 .َُْٓ، حُْٓ، صّاالستسقاء، باب متى يستسقي اإلماـ، ج( سنف النسائي، كتاب َُ)
 .ُٖٖٕ، حُْْ، صّ( صحيح ابف خزيمة، كتاب الجمعة، باب الرخصة في االستسقاء في خطبة الجمعة إذا قحط الناس، جُُ)
 .ُُٖٗ، حُِّ، صُ( شرح معاني اآلثار، كتاب الصبلة، باب االستسقاء كيؼ ىك، كىؿ فيو صبلة أـ ال، جُِ)
، ِِٕ، صّصحيح ابف حباف، كتاب الرقائؽ، باب األدعية ذكر ما يدعك بو المرء عف اشتداد األمطار ككثره دكاميا، ج( ُّ)
 .ِٗٗح
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  ،بنحكه مف طريؽ شريؾ بف عبد ا بف أبي نمر (ّ)، كالبغكم(ِ)، كالبييقي(ُ)نعيـ
، كأبك (َُ)، كالدارمي(ٗ)، كابف أبي شيبة(ٖ)، كابف ماجة(ٕ)، كالنسائي(ٔ)، كأبك داكد(ٓ)، كمسمـ(ْ)كأخرجو البخارم
 مختصران،مف طريؽ قتادة  (ُُ)يعمى المكصمي

، كابف أبي (ُٕ)، كابف الجعد(ُٔ)، كالطيالسي(ُٓ)، كالنسائي(ُْ)، كأبك داكد(ُّ)مطكالن، كمسمـ (ُِ)أخرجو البخارمك 
، (ُٖ)شيبة  جميعيـ مختصران مف طريؽ ثىاًبتو اٍلبينىاًنيّْ

 بف مالؾ بو. ( عف أنس، كثابت البناني، قتادةبد ا بف أبي نمرأربعتيـ )حميد الطكيؿ، شريؾ بف ع
 تراجم الرواةثانيا: 

، اختمؼ في اسـ أبيو عمى نحك عشرة أقكاؿ، ثقة مدلس، ** حميد بن أبي حميد الطويل أبو عبيدة البصري
 .(ُٗ)كعابو زائدة لدخكلو في شيء مف أمر األمراء، مات سنة اثنتيف كيقاؿ ثبلث كأربعيف كمائة

كثير التدليس عف أنس، حتى قيؿ إف  ":(َِ)كقد عده ابف حجر في الطبقة الثالثة مف طبقات المدلسيف كقاؿ
 ".معظـ حديثو عنو بكاسطة ثابت كقتادة

 

                                                 

، ْْٗ، صُ( دالئؿ النبكة ألبي نعيـ األصبياني، ذكر خبر في استسقائو عميو السبلـ لممسمميف كمسألتو حبس المطر عنيـ، جُ)
 .ُّٕح
 .ّّٖٔ، حْٕٗ، صّتاب صبلة االستسقاء، باب سؤاؿ الناس اإلماـ االستسقاء إذا قحطكا، ج( السنف الكبرل لمبييقي، كِ)
 .ُُٖٔ، حُْٓ، صْ( شرح السنة، كتاب الجمعة، باب االستسقاء في خطبة الجمعة، جّ)
 .َُُٓ، حِٗ، صِ( صحيح البخارم، كتاب الجمعة، باب االستسقاء عمى المنبر، جْ)
 .ٖٓٗ، حُِٔ، صِستسقاء، باب رفع اليديف بالدعاء في االستسقاء، ج( صحيح مسمـ، كتاب صبلة االٓ)
 .َُُٕ، حَّّ، صُ( سنف أبي داكد، كتاب الصبلة، باب رفع اليديف في االستسقاء، جٔ)
 .ُُّٓ، حُٖٓ، صّ( سنف النسائي، كتاب االستسقاء، باب كيؼ يرفع، جٕ)
 .َُُٖ، حّّٕ، صُف كاف ال يرفع يديو في القنكت، ج( سنف ابف ماجة، كتاب إقامة الصبلة كالسنة فييا، باب مٖ)
 .ْْٖٔ، حُِّ، صِ( مصنؼ ابف أبي شيبة، كتاب صبلة التطكع كاإلمامة، باب مف كره رفع اليديف في الدعاء، جٗ)
 .ُٕٔٓ، حُٔٗ، صِ( سنف الدارمي، كتاب الصبلة، باب رفع األيدم في االستسقاء، جَُ)
 .ِّٓٗ، حُُّ، صٓ( مسند أبي يعمى المكصمي، جُُ)
 .َُُِ، حَّ، صِ( صحيح البخارم، كتاب الجمعة، باب إذا كثر المطر الدعاء حكالينا ال عمينا، جُِ)
 .ٖٓٗ، حُِٔ، صِ( صحيح مسمـ، كتاب صبلة االستسقاء، باب رفع اليديف بالدعاء في االستسقاء، جُّ)
 .ُُُٕ، حَّّ، صُ( سنف أبي داكد، كتاب الصبلة، باب رفع اليديف في االستسقاء، جُْ)
 .ُُٕٓ، حَُٔ، صّ( سنف النسائي، كتاب االستسقاء، باب ذكر الدعاء، جُٓ)
 .َُِٔ، حِٗٓ، صّ( مسند الطيالسي، جُٔ)
 .ُّٔٗ، حَِٖ( مسند ابف الجعد، صُٕ)
 .ِٖٕٔٗ، حٖٔ، صٔ( مصنؼ ابف أبي شيبة، كتاب الدعاء، باب مف رخص في رفع اليديف في الدعاء، جُٖ)
 .ُُٖالبف حجر، صتقريب التيذيب، ( ُٗ)
 .ُٕرقـ، ّٖطبقات المدلسيف، البف حجر، ص( َِ)
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"، لـ يسمع حميد مف أنس إال أربعة كعشريف حديثا كالباقي سمعيا مف ثابت أك ثبتو فييا ثابت ":(ُ)كقاؿ شعبة

كىك في ىذا الحديث لـ يصرح بالسماع كلكنو لـ ينفرد فقد تابعو قتادة بف دعامة كثابت البناني عف أنس مما 
 يقكم حديثو.

 ** باقي رجاؿ اإلسناد ثقات.
 ثالثا: الحكم عمى اإلسناد

 صحيح؛ ألف إسناده متصؿ كرجالو ثقات.الحديث 
                                           

 قاؿ ابف األثير رحمو ا:
  كفي قصيد كعب

 زاُلوا فما زال أْنكاٌس وَل ُكُشفٌ 
ٍمع أٍكشىؼ . كىك الذم ال تيٍرسى معو كأنو ميٍنكىًشؼ غير مىٍستكر  .(ِ)الكيشيؼي : جى

 (ٕٙالحديث )
دَّثىًني رحمو اهلل:  (ٖ)قال إبراىيم بن الحسين الكسائي "ابن ديزيل" ٍنًذًر اٍلًحزىاًميُّ حى ـي ٍبفي اٍلمي دَّثىنىا ًإٍبرىاًىي اجي ٍبفي حى جَّ اٍلحى

رىجى  ذم الرقيبة بف عبد الرحمف ٍبًف كىٍعًب ٍبفً  : خى دًّْه قىاؿى ًنيُّ عىٍف أىًبيًو عىٍف جى ٍممىى اٍلميزى ٍيره اٍبنىا زيىىٍيًر ٍبًف سي بيجى كىٍعبه كى
تَّى آًتيى  نىًمنىا ًفي ىىذىا اٍلمىكىاًف حى : اٍثبيٍت ًفي غى ٍيره ًلكىٍعبو تَّى أىتىيىا أىٍبرىؽى اٍلعىزَّاؼى قىاؿى بيجى ؿى يىٍعًني رىسيكؿى  زيىىٍيرو حى ىىذىا الرَّجي

مَّـى فىأىٍسمىعى ًمٍنوي فىثىبىتى كىعٍ  سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى مَّـى فىعىرىضى المًَّو صى سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى اءى رىسيكؿي المًَّو صى ٍيره فىجى رىجى بيجى به كىخى
: مىٍيًو اإلسبلـ فأسمـ، كبمغ ذلؾ كعب قىاؿى  عى

 كذكر أبيات منيا:
اًرـه ًمٍف سيييكًؼ المًَّو مىٍسميكؿي  اءي ًبًو ... كىصى  ًإفَّ الرَّسيكؿى لىنيكره ييٍستىضى

كليكاًفي ًفٍتيىةو ًمٍف قي  ٍيشو قىاؿى قىاًئميييـٍ ... ًببىٍطًف مىكَّةى لىمَّا أىٍسمىميكا زي  رى
 ... ًعٍندى المّْقىاًء كىال ميؿه مىعىاًزيؿي  زَاُلوا َفَما زَاَل َأْنَكاٌس َوَل ُكُشفٌ 

 أوَل: تخريج الحديث
 مف طريؽ يحيى بف عمر، (ٔ)، كأبك نعيـ األصبياني(ٓ)، كمف طريقو ابف كثير(ْ)أخرجو ابف أبي عاصـ

                                                 

 .َّٔ، صٕتيذيب الكماؿ، لممزم، ج( ُ)
 .ِّّ، صْالنياية في غريب الحديث كاألثر، البف األثير، ج( ِ)
 .ُٓ، حّٓ( حديث ابف ديزيؿ، إلبراىيـ بف الحسيف الكسائي، صّ)
 .َِٕٔ، حُٖٔ، صٓج( اآلحاد كالمثاني، البف أبي عاصـ الشيباني، ْ)
 .ْٖٗٗ، حُِٔ، صٕ( جامع المسانيد كالسنف، البف كثير الدمشقي، جٓ)
 .ّّٖٓ، حِّٖٕ، صٓ( معرفة الصحابة، ألبي نعيـ األصبياني، جٔ)
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 مف طريؽ عبد الرحمف بف الحسيف األسدم، (ِ)كأخرجو الحاكـ مف طريؽ جعفر بف سميماف، (ُ)كأخرجو ابف منده
 مف طريؽ إبراىيـ بف الحسيف، (ّ)كأخرجو البييقي

براىيـ بف الحسيف( عف إبراىيـ بف المنذر بو   بمثمو.ثبلثتيـ ) يحيى بف عمر، كعبد الرحمف األسدم، كا 
 ثانيا: تراجم الرواة

ًبيعىة ٍبف رياح اٍلميٍزًنٌي، كىافى كىٍعب ٍبف زيىىٍير شاعرا مجكدا  ** كعب ْبن زىير بن أبي سممى، سـ أبي سممى رى كا 
مَّـى بعد انصرافو مف الطائؼ، أنشده عميو ق سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى صيدتو كىًثير الشعر، قدـ كىٍعب ٍبف زيىىٍير عمى النًَّبٌي صى

 .(ْ)المطكلة، قاؿ ابف عبد البر: كال أعمـ لىوي ًفي صحبتو كركايتو غير ىىذىا الخبر
اُج ْبُن ذي الرقيبة**  ًنيُّ  بف عبد الرحمف ٍبًف كىٍعبً  اْلَحجَّ ٍممىى اٍلميزى  ، لـ أقؼ عمى ترجمة لو.ٍبًف زيىىٍيًر ٍبًف سي
قاؿ يعقكب بف ، (ٓ)يأبك إسحاؽ المدن ي،األسد يالقرشحزام بن  إبراىيم بن المنذر بن عبد اهلل بن المنذر** 
  ".ئتيفامات سنة ست كثبلثيف كم ":(ٔ)سفياف
 في أحد المكاضع. (َُ)، كالذىبي(ٗ)، كالخطيب البغدادم(ٖ)، كالدارقطني(ٕ)بف معيفكثقو ا

"، صدكؽ ":(ُٓ)، كابف حجر(ُْ)، كالذىبي(ُّ)، كأبك حاتـ(ُِ)جزرةكقاؿ صالح "، ليس بو بأس :"(ُُ)كقاؿ النسائى
 كزاد 
 
 

                                                 

 .ِِٗ( معرفة الصحابة، البف منده، صُ)
 .ْٕٕٔ، حَٕٔ، صّ( المستدرؾ عمى الصحيحيف، كتاب مناقب الصحابة رضي ا عنيـ، جِ)
، كدالئؿ ُُِِْ، حُِْ، صَُالسنف الكبرل لمبييقي، كتاب الشيادات، باب مف شبب فمي يسـ أحدا لـ ترد شيادتو، ج( ّ)

مَّى مىى النًَّبيّْ صى اءى ًفي قيديكـً كىٍعًب ٍبًف زيىىٍيرو عى مَّـى  النبكة، جماع أبكاب مغازم رسكؿ ا صمى ا عميو كسمـ، باب مىا جى سى مىٍيًو كى اي عى
ًدينىًة زىمىفى اٍلفىٍتًح، جبىعٍ  عى ًإلىى اٍلمى  .َِٕ، صٓدى مىا رىجى
 .ُُِٗ، رقـُُّٓػ ُُّّ، صّ( انظر اإلستيعاب في معرفة األصحاب، البف عبد البر، جْ)
 .ِْٗ، رقـَِٕ، صِ( تيذيب الكماؿ، لممزم، جٓ)
 .َُِ، صُ( المعرفة كالتاريخ، ليعقكب بف سفياف، جٔ)
 .ُِِ، صٕالبغدادم، ج( تاريخ بغداد، لمخطيب ٕ)
 .ْ، رقـٕٖ( سؤاالت السممي لمدارقطني، صٖ)
 .ُّٖٖ، رقـُِِ، صٕ( تاريخ بغداد، لمخطيب البغدادم، جٗ)
 .ّْٖ، رقـَْٕ، صِ( تذكره الحفاظ، لمذىبي، جَُ)
 .َِٗ، صِ( تيذيب الكماؿ، لممزم، جُُ)
 .ُِِ، صٕ( تاريخ بغداد، لمخطيب البغدادم، جُِ)
 .َْٓ، رقـُّٗ، صِالبف أبي حاتـ، ج( الجرح كالتعديؿ، ُّ)
 .َِٖ، رقـِِٓ، صُ( الكاشؼ، لمذىبي، جُْ)
 .ذْٗ( تقريب التيذيب، البف حجر، صُٓ)
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"، كذكره كاف لو عمـ بالحديث كمركءة كقدر ":(ِ)قاؿ الزبير بف بكارك  ،(ُ)"تكمـ فيو أحمد ألجؿ القرآفابف حجر:" 
  .(ّ)ابف حباف في الثقات

براىيـ بف حمزة؛ إبراىيـ بف  سمعت أبا حاتـ الرازل ":(ْ)قاؿ عبداف بف أحمد اليمذانى يقكؿ: إبراىيـ بف المنذر كا 
المنذر أعرؼ بالحديث إال أنو خمط فى القرآف، جاء إلى أحمد بف حنبؿ فاستأذف عميو فمـ يأذف لو، كجمس حتى 

 ".خرج فسمـ عميو، فمـ يرد عميو السبلـ
الحافظ  ر"، قاؿمناكي عندهو كيذمو، ك بمغنى أف أحمد بف حنبؿ كاف يتكمـ في ":(ٓ)كقاؿ زكريا بف يحيى الساجى 

المجيكليف، كمف ليس بمشيكر  حديثو إال أف تككف عف يأما المناكير فقؿ ما تكجد ف ":(ٔ)ب معقباأبك بكر الخطي
  ".عند المحدثيف، كمع ىذا فإف يحيى بف معيف كغيره مف الحفاظ كانكا يرضكنو كيكثقكنو

نما حدث بالمناكير الشيكخ الذيف  ":(ٕ)الفتح األزدم كنقؿ السبكي قكؿ أبي إبراىيـ ىذا في عداد أىؿ الصدؽ كا 
 ".ركل عنيـ، فأما ىك فيك صدكؽ

 ىك صدكؽ. خالصة القول:
 ثالثا: الحكم عمى اإلسناد

 الحديث إسناده ضعيؼ لجيالة حاؿ الحجاج بف ذم الرقيبة.
                                           

 قاؿ ابف األثير رحمو ا: 
 () كشي 

[ الكيٍشية : شىٍحـ  أنو َوَضع َيده في ُكْشَيِة َضبٍّ وقال : إنَّ َنِبيَّ الّمو لم ُيَحرِّْمو ولكن َقِذَرهفي حديث عمر ]  
 .(ٖ)بىٍطف الضَّبّْ . كالجمع : كيشىي . ككٍضع اليىد فيو ًكناية عف األٍكؿ منو

 
                                                 

عمى مذىبو القائـ عمى ذْـّ كتىرؾ كؿّْ مف ابتيمي بمسألة القكؿ   ( قالت الباحثة: كاف ىذا القكؿ مف اإلماـ أحمد بف حنبؿ بناءناُ)
بخمؽ القرآف قاؿ أبك زرعة الرازم:" كاف أحمد بف حنبؿ ال يرل الكتابة عف أبي نصر التمار، كالعف أبي معمر، كال يحيى بف 

ف شيخ اإلسبلـ ابف تيمية أف اإلماـ (، كقد بيِْٕ، صٕمعيف، كال أحده ممف امتيحف فأجاب") تاريخ بغداد، لمخطيب البغدادم، ج
أحمد كاف قد نيى عف الركاية عف الذيف أجابكا في المحنة، ال ألنيـ ليسكا بحجة كلكف مف باب اليجراف ليـ، كىؤالء ممف أجمع 

يـ كلـ المسممكف عمى االحتجاج بيـ كأف اإلماـ أحمد نفسو قد ركل عف بعضيـ قبؿ االبتداع كلـ يكف يطعف في صدقيـ كال أمانت
 (.ِْٔينكر االحتجاج بركايتيـ. ) انظر المسكدة في أصكؿ الفقة، آلؿ تيمية، ص

 .ُْٓ، صُ( تيذيب التيذيب، البف حجر، جِ)
 .َُِّّ، رقـّٕ، صٖ( الثقات، البف حباف، جّ)
 .ُِِ، صٕ( تاريخ بغداد، لمخطيب البغدادم، جْ)
 .ُِِ، صٕ، جالمرجع السابؽ (ٓ)
 .ُِِص، ٕ، جالمرجع السابؽ (ٔ)
 .ِٖ، صِ( طبقات الشافعية الكبرل، لمسبكي، جٕ)
 .ِّٓ، صْالنياية في غريب الحديث كاألثر، البف األثير، ج( ٖ)
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 (ٕٚ)الحديث
ًديث عمر رىًضي ا عىنوي  رحمو اهلل: (ٔ)قال ابن قتيبة ِإنَّو وضع َيده ِفي كشية َضب. َوَقاَل: ِإن النبى ًفي حى

اًىد" صمى اهلل َعَمْيِو َوسمم لم يحرمو َوَلِكن قذره يركيًو اٍبف أبي زىاًئدىة عىف اٍبف جريج عىف ميجى
(ِ). 

 أوَل: تخريج الحديث
 تفرد بو ابف قتيبة.
 ثانيا: تراجم الرواة

 ثمانية كأربعيف،  :ئة، كقيؿاأبك يحيى الككفي، مات سنة سبع كأربعيف كم ** زكريا بن أبي زائدة،
،  (ٗ)، كابف سعد(ٖ)كالبزار ،(ٕ)، كيعقكب بف سفياف(ٔ)، كالعجمي(ٓ)، كالنسائي(ْ)، كأبك داكد(ّ)كثقة أحمد
:" ليس بو (ُْ)، كأبك بكر البرديجي(ُّ)سعيد، كقاؿ يحيى بف (ُِ)، كذكره ابف حباف في الثقات(ُُ)كابف حجر

 .:" صكيمح"(ُٔ)، كأبك زرعة(ُٓ)كقاؿ ابف معيف
 :" ليف الحديث".(ُٕ)كقاؿ أبك حاتـ
 . (ُٖ)ىك ثقة إال أنو اتيـ بالتدليس، ككاف سماعو مف أبي إسحاؽ بآخره خالصة القول:

 
 

                                                 

 .َّ، صِ( غريب الحديث، البف قتيبة، جُ)
 (.َِٓ، ثقة إماـ في التفسير.) تقريب التيذيب، البف حجر، ص( ىك: مجاىد بف جبر، أبك الحجاج القرشيِ)
 .ٖٗٓ، رقـَُْ، صُكمعرفة الرجاؿ، ألحمد بف حنبؿ، ج( العمؿ ّ)
 .َُٕ، رقـُْٕ( سؤاالت أبي عبيد اآلجرم أبا داكد السجستاني، صْ)
 .ِّٔ، صٗ( تيذيب الكماؿ، لممزم، جٓ)
 .ْٗٗ، رقـَّٕ، صُ( معرفة الثقات، لمعجمي، جٔ)
 .َُٗ، صّ( المعرفة كالتاريخ، ليعقكب الفسكم، جٕ)
 .َّّ، صّبف حجر، ج( تيذيب التيذيب، الٖ)
 .َّّ، صّ، ج المرجع السابؽ(ٗ)
 .ُّْٔ، رقـَْٓ، صُ( الكاشؼ، لمذىبي، جَُ)
 .ُِٔ( تقريب التيذيب، البف حجر، صُُ)
 .ٖٖٕٗ، رقـّّْ، صٔ( الثقات، البف حباف، جُِ)
 .ِٕٖٔ، رقـْٗٓ، صّ( الجرح كالتعديؿ، البف أبي حاتـ، جُّ)
 .َّّ، صّ( تيذيب التيذيب، البف حجر، جُْ)
 .ِٕٖٔ، رقـْٗٓ، صّ( الجرح كالتعديؿ، البف أبي حاتـ، جُٓ)
 .ِٕٖٔ، رقـْٗٓ، صّ، جالمرجع السابؽ (ُٔ)
 .ِٕٖٔ، رقـْٗٓ، صّ، جالمرجع السابؽ (ُٕ)
 .ُِٔ( تقريب التيذيب، البف حجر، صُٖ)
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سرائيؿ أحب إلي منو، يقاؿ أف (ُ)قاؿ أبك حاتـ المسائؿ التي يركييا زكريا لـ يسمعيا مف عامر :"كاف يدلس، كا 
:" سيئؿ أبك زرعة عف زكريا بف أبي زائدة فقاؿ: (ِ)إنما أخذىا مف أبي حريز"، كقاؿ عبد الرحمف بف أبي حاتـ

 يدلس كثيرا عف الشعبي".
ة :" في ركايتو عف الشعبي نظر ألف زكريا كاف يدلس"، كقد عده ابف حجر في الطبق(ّ)كقاؿ صالح جزرة

 مف طبقات المدلسيف الذيف ال يضر تدليسيـ. (ْ)الثانية
اًلد(ٓ)كقاؿ عبد ا بف أحمد اًعيؿ بف أبي خى ًديثا عىف الٌشعًبٌي ًإٍسمى فزكريا كفراس : قمت ،:"قىاؿى أبي: أصح النَّاس حى

اًلد يشرب اٍلعمـ شربا اقىاؿى  ،كىاٍبف أبي الٌسفر اًلد أحفظيـابف أبي خى قىاؿى ، بف أبي خى ًديث  :كى بف أبي الٌسفر اًفي حى
ًميعنا"، كقاؿ أحمد بف حنبؿ في مكضع آخر ىيمىا كىانىا يىٍختىًمفىاًف ًإلىى الٌشعًبٌي جى كزىكىًريا ًكبلى
:" زكريا عف الشعبي (ٔ)

لى (ٕ)كغيره جيد الحديث، ثقة"، كقاؿ أيضا ًكف زىعىميكا كىافى :"كىافى ًعٍند زىكىًريَّا كتاب فىكىافى يىقيكؿ ًفيًو سىًمعت الٌشعًبٌي كى
بىيىاف كىالى ييسمى يىٍعًني مىا يركم مف غير ذىاؾ اٍلكتاب يرسميا عىف الٌشعًبيٌ  ابر كى ذ عىف جى زىعىميكا  :قىاؿى أىٍحمد، ثـ يىٍأخي

 أىف يحيى بف زىكىًريَّا بف أبي زىاًئدىة قىاؿى لىك ًشٍئت أىف أسمي كؿ مف ينبىء أبي عىف الٌشعًبٌي لسميت".
األمكم مكالىـ، أبك الكليد كأبك خالد المكي، مات سنة خمسيف  ك بن عبد العزيز بن جريج القرشي** عبد المم

 ؛ كلكنو اتيـ بأمريف:(ٖ)ئة، ثقة فقيو فاضؿاكم
 األول: التدليس 

 ، ككضعو ابف حجر في الطبقة الثالثة مف طبقات (ُُ)، كسبط بف العجمي(َُ)، كالعراقي(ٗ)ككصفو بو النسائي
 .التي البد فييا مف التصريح بالسماع (ُِ)المدلسيف

 .ال يدلس إال فيما سمعو مف مجركح":" شر التدليس تدليس ابف جريج فإنو قبيح التدليس (ُّ)كقاؿ الدارقطني
 
 

                                                 

 .ِٕٖٔ، رقـْٗٓ، صّ( الجرح كالتعديؿ، البف أبي حاتـ، جُ)
 .ْٗٓ، صّ، جالمرجع السابؽ (ِ)
 .ُٗٗ، رقـُٕٕالتحصيؿ، لمعبلئي، ص ( جامعّ)
 .ْٕ، رقـُّ( طبقات المدلسيف، البف حجر، صْ)
 .َّٔ، رقـّّْ، صُ( العمؿ كمعرفة الرجاؿ، ألحمد بف حنبؿ، جٓ)
 .ُّٓ، رقـٕٓ( بحر الدـ فيمف تكمـ فيو اإلماـ أحمد بمدح أك ذـ، ليكسؼ الصالحي، كابف ابف المبرد الحنبمي، صٔ)
 .ِٖٗإلماـ أحمد، ص ( سؤاالت أبي داكدٕ)
 .ّّٔ( تقريب التيذيب، البف حجر، صٖ)
 .ُٕ، رقـُِْ( ذكر المدلسيف، لمنسائي، صٗ)
 .َْ، رقـٗٔ( المدلسيف، لمعراقي، صَُ)
 .ِِ( التبييف ألسماء المدلسيف، لسبط بف العجمي، رقـُُ)
 .ّٖ، رقـُْ( طبقات المدلسيف، البف حجر، صُِ)
 .ِٓٔ، رقـُْٕص( سؤاالت الحاكـ لمدارقطني، ُّ)
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 الثاني: اإلرسال
:" سألت يحيى بف مًعيف سمع اٍبف (ّ)ضمف الركاة الذيف أرسمكا، كقاؿ ابف الجنيد (ِ)، كالعبلئي(ُ)فقد ذكره العراقي

كىذىًلؾى قىاؿى البرديجي كىغىيره :"حرفا أك حرفيف ًفي اٍلًقرىاءىة لـ يسمع غير ذىًلؾ"، كى اًىد؟ قىاؿى جريج مف ميجى
(ْ). 

 ابف جريج ثقة كلكنو مدلس مف الطبقة الثالثة كرل الحديث بالعنعنة كلـ يصرح بالسماع. خالصة القول:
 سنادثالثا: الحكم عمى اإل

 الحديث إسناده ضعيؼ ألجؿ اإلرساؿ.
                                           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 .ُُِ( تحفة التحصيؿ في ذكر ركاة المراسيؿ، لمعراقي، صُ)
 .ِْٕ، رقـِِٗ( جامع التحصيؿ، لمعبلئي، صِ)
، ّْٔ، كسؤاالت ابف الجنيد ألبي زكريا يحيى بف معيف، صُِِ( انظر تحفة التحصيؿ في ذكر ركاة المراسيؿ، لمعراقي، صّ)

 .ّٕٔرقـ
 .ُِِلمراسيؿ، لمعراقي، ص( تحفة التحصيؿ في ذكر ركاة اْ)
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 المبحث الرابع
 الكاف مع الظاء

 
 قاؿ ابف األثير رحمو ا:

[ أم اٍمتىؤل بالمىطىر كالسَّيؿ فاْكَتظَّ الواِدي ِبَثِجيجو)كظظ( في حديث ريقىيقة ]  
(ُ). 

  كييٍركىل ) كىٌظ الكاًدم ًبثىًجيًجو( 
 ( ٕٛالحديث )

ٍيًد  رحمو اهلل: (ٕ)قال ابن أبي الدنيا مى دًّْه حي ، عىٍف جى دَّثىًني زىٍحري ٍبفي ًحٍصفو ، حى دَّثىنىا زىكىًريَّا ٍبفي يىٍحيىى ٍبًف عيمىرى الطَّاًئيُّ حى
رًّْس ٍبًف أى  : قىاؿى عىمّْي عيٍركىةي ٍبفي ميضى دَّثى ٍبًف مىٍنيىبو قىاؿى اًرثىةى تىحى ًو اعىٍف مىٍخرىمىةى  ٍكًس ٍبًف حى ، عىٍف أيمّْ ريقىٍيقىةى اٍبنىًة ٍبًف نىٍكفىؿو

كىانىٍت ًلدىةى  ، كى ٍيًفيّْ ٍبًف ىىاًشـو ٍبًد  (ّ)أىًبي صى مىتً اٍلميطًَّمًب قىالىٍت:عى ٍيشو ًسنيكفى أىٍقحى مىى قيرى " تىتىابىعىٍت عى
ٍرعى كىأىدىقًَّت  (ْ) الضَّ

اٍلعىٍظـى 
ا أىنىا نىاًئمىةه  (ٓ) مىةه  -المَّييَـّ  -فىبىٍينىمى أىٍك مىٍيكي

، ًإفَّ ىىذىا ، ًإذىا ىىامَّ (ٔ) ٍيشو : مىٍعشىرى قيرى ، تىقيكؿي ٍحؿو ٍكتو صى ةه تىٍصريخي ًبصى
يَّ ىىبلَّ  كًمًو، فىحى ـٍ أىيَّاميوي، كىىىذىا ًإبَّافي نيجي ـٍ قىٍد أىظىمٍَّتكي ٍبعيكثى ًفيكي النًَّبيَّ اٍلمى
يىا (ٕ) كىاٍلًخٍصبً  (ٖ)ًباٍلحى

ـٍ  (ٗ) كا رىجيبلن ًمٍنكي أىالى فىاٍنظيري
ًسيطنا كى
عيظىامنا (َُ)

(ُُ)  
ا ا، أىٍبيىضى بىضِّ سىامن جي
َـّ  (ُّ)، أىٍكطىؼى (ُِ) دٍَّيًف، أىشى مىٍيوً  (ُْ)اأٍلىٍىدىاًب، سىٍيؿى اٍلخى نىٍيًف، لىوي فىٍخري يىٍكظيـي عى اٍلعيرى

سينَّةه (ُٓ) ، كى
(ُٔ) 

 

                                                 

 .ِّٕ، صْالنياية في غريب الحديث كاألثر، البف األثير، ج( ُ)
 ، كشرح غريبو ابف األثير في أسد الغابة فسأنقؿ كبلمو بإذف ا تعالى.ُٗ، حُِ( مجابك الدعكة، البف أبي الدنيا، صِ)
 (.ُُِ، صٕ( ًلدىةى: أم عمى سنو. ) أسد الغابة، البف األثير، جّ)
 (.ّْٕ، صُ( أقحمت: أيبست. ) انظر غريب الحديث، البف الجكزم، جْ)
 (.ُُِ، صٕ( أدقت العظـ: أم جعمتو ضعيفان مف الجيد. ) أسد الغابة، البف األثير، جٓ)
، كاإلباف: الكقت. ) أسد الغابة، البف األثير، جٔ)  (.ُُِ، صٕ( التيكيـ: أكؿ النـك
: كممة تعجيؿ. ) أسدٕ) يَّ ىىبلَّ  (.ُُِ، صٕالغابة، البف األثير، ج ( فىحى
 (.ُُِ، صٕ( الحيا: المطر. ) أسد الغابة، البف األثير، جٖ)
 (.ُُِ، صٕ( الخصب: أم أتاكـ المطر كالخصب عاجبل. ) أسد الغابة، البف األثير، جٗ)
ًسيبنا في قكمو.) غر َُ) ًسيطه: إذا كىافى حى ؿه كى ، ُيب الحديث، البف الجكزم، ج( الكسيط: الحسيب، قاؿ ابف الجكزم:" يقاؿي رجي

 (.ّْٖص
 (.ُُِ، صٕ( عيظىاماى: بضـ العيف، أبمغ مف العضيـ، ككذلؾ الجيساـ: أبمغ مف الجسيـ. ) أسد الغابة، البف األثير، جُُ)
: الرقيؽ المكف. ) غريب الحديث، البف الجكزم، جُِ)  (.ْٕ، صُ( البىضَّ
 (.ُُِ، صٕج ( األكطؼ: الطكيؿ. ) أسد الغابة، البف األثير،ُّ)
 (.ُُِ، صٕ( األشـ: المرتفع. ) أسد الغابة، البف األثير، جُْ)
 (.ُُِ، صٕ( لو فخر يكظـ عميو: يخفيو كال يفاخر بو. ) أسد الغابة، البف األثير، جُٓ)
 (.ُُِ، صٕ( السنة: الطريقة. ) أسد الغابة، البف األثير، جُٔ)
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، فىٍميىًشنُّكا(ُ)ًإلىٍيوً  ؿه ٍليىٍيًبٍط ًإلىٍيًو ًمٍف كيؿّْ بىٍطفو رىجي لىديهي، كى كى ، ثيَـّ ًليىٍستىًمميكا  (ِ)، فىٍميىٍخميٍص ىيكى كى ٍليىمىسُّكا الطّْيبى اًء، كى ًمفى اٍلمى

ٍلييٍؤًمًف اٍلقىٍكـي، فىغيثٍ  ، كى ؿي ، فىيىٍستىًقي الرَّجي ، ثيَـّ لىيىٍرتىقيكا أىبىا قيبىٍيسو ـى المَّوي مىٍذعيكرىةن، قىًد اٍقشىعىرَّ  (ّ)تيـٍ الرٍُّكفى ًم ا ًشٍئتيـٍ فىأىٍصبىٍحتي عى مى
ا بىًقيى ًفييىا أىٍبطىًحيُّ ًإالَّ قىالي  ـي مى رى ًمًو، كىاٍلحى رى ا ًبحى ٍؤيىامى قىٍكمن ٍقًمي، كىاٍقتىصىٍصتي ري ًلوى عى كى ٍمدً ًجٍمًدم، كى ، (ْ)كا: ىىذىا شىٍيبىةي اٍلحى

تىنىاىىٍت ًإلىٍيوً  كى
، كى  (ٓ) مىشىٍكا كىاٍستىمىميكا، ثيَـّ اٍرتىقىٍكا أىبىا قيبىٍيسو ، فىشىنُّكا كى ؿه ، كىىىبىطى ًمٍف كيؿّْ بىٍطفو رىجي تي قيرىٍيشو االى طىًفقيكا ًرجى

ا يىٍبميغي سىٍعييييـٍ ميًيمَّةن  نىاًبيَّوي مى جى
ٍبدي اٍلميطًَّمًب (ٔ) ـى عى بىًؿ، قىا ٍكا ًبًذٍركىًة اٍلجى تَّى اٍستىكى مَّـى ، حى سى مىٍيًو كى مَّى اي عى مىعىوي رىسيكؿي المًَّو صى كى

ـه قىٍد أىٍيفىعى أىٍك كىرىبى  غيبلى
مَّةً (ٕ) : المَّييَـّ سىادَّ اٍلخى ، فىقىاؿى

(ٖ) ، ٍيري ًمٍبًخؿو مىٍسئيكؿه غى ، كى ٍيري ميعىمَّـو كىاًشؼى اٍلكيٍربىًة، أىٍنتى ميعىمّْـه غى ، كى
مىاؤيؾى بً  ًبيديؾى كىاً  ، يىٍشكيكفى ًإلىٍيؾى ًسًنيَّييـٍ  (ٗ)عىذىراتً كىىىًذًه عى رًَّتؾى حى

ٍيثنا  (ُُ)أىٍذىىبىًت اٍلخيؼَّ كىالظٍّْمؼى  (َُ) المَّييَـّ فىأىٍمًطرىفَّ غى
ميٍغًدقنا
مىًريعنا ميٍرًتعنا (ُِ)

(ُّ) ، رىًت السَّمىاءي كىأىٍنيىارو تَّى تىفىجَّ ، فىمىيىٍسمىعىفَّ (ُْ)ِبَثِجيِجوِ َواْكَتظَّ اْلَواِدي ، فىكىاٍلكىٍعبىًة مىا رىاميكا حى
افي  مَّتييىا (ُٓ)ًشيخى ٍيشو ًكجى قيرى

ـى ٍبفى اٍلميًغيرىًة، يىقيكليكفى ًلعىٍبًد اٍلميطًَّمًب:  (ُٔ) ٍربى ٍبفى أيمىيَّةى، كىًىشىا ، كىحى ٍدعىافى عىٍبدى المًَّو ٍبفى جي
اءً  اًء أىٍم: عىاشى ًبؾى أىٍىؿي اٍلبىٍطحى  ...".لىؾى أىبىا اٍلبىٍطحى

 
 
 

                                                 

 (.ُُِ، صٕف األثير، ج( تيدم إليو: تدؿ الناس عميو. ) أسد الغابة، البُ)
 (.ّْٖ، صُ( فىٍميىشينُّكا مف الماء: يريد التىطيُّرى بالماء كاالغتسىاؿ ًبًو) غريب الحديث، البف الجكزم، جِ)
، كالنياية في غريب الحديث كاألثر، البف األثير، ّْٗ، صُ( فغثتـ أم: سقيتـ الغيث. ) غريب الحديث، البف الجكزم، جّ)
 (.ََْ، صّج
ًلدى كىانىٍت في رىٍأًسًو شىٍعرىةه بىٍيضى ( ْ) ٍبدي الميطًَّمب بف ىاشـ كليقّْبى ًبشىٍيبىة ألىنَّوي لىمَّا كي ٍمًد: ىكى عى اء.) غريب الحديث، البف الجكزم، شىٍيبىةي الحى
 (.ِٔ، صِج
 (.ُُِ، صٕ( تناىت إليو: جاءكا كميـ، كقكلو رجاالت قريش: رؤساؤىـ. ) أسد الغابة، البف األثير، جٓ)
 (.ُُِ، صٕ( ميمو: سككنو. ) أسد الغابة، البف األثير، جٔ)
ٍعنىى دىنىا كقىريب.) النياية في غريب الحديث كاألثر، البف األثير، جٕ) : بمى  (.ُُٔ، صْ( كىرىبى
 (.ُُِ، صٕ( الخمة: الحاجة. ) أسد الغابة، البف األثير، جٖ)
 (.َْٓ، صّبنظيفة.) غريب الحديث، لمقاسـ بف سبلـ، ج( العذرات: ييًريد األفنية أًلىنَّيىا لىيست ٗ)
 (.ُُِ، صٕ( السنة: القحط كالشدة. ) أسد الغابة، البف األثير، جَُ)
قىت ُُِ، صٕ( الخؼ كالظمؼ: اإلبؿ كالغنـ. ) أسد الغابة، البف األثير، جُُ) لىت الماًشية كأٍلصى (، كقاؿ ابف األثير:" أىٍم أٍىزى

 (.ُٖ، صْاية في غريب الحديث كاألثر، ججمكدىىا بًعظاًميا.) الني
 (.ُُِ، صٕ( المغدؽ: الكثير. ) أسد الغابة، البف األثير، جُِ)
 (.ُُِ، صٕ( مرتعا: أم ترتع فيو الدكاب. ) أسد الغابة، البف األثير، جُّ)
 (.ُْْ، صُ( الثجيج: الماء السائؿ. ) غريب الحديث، البف الجكزم، جُْ)
اف قيرىيش: ىيكى جى ُٓ) يؼ كًضيفاىف.) النياية في غريب الحديث كاألثر، البف األثير، ج( ًشيخى ، ًمٍثؿي ضى  (.ُٕٓ، صٍِمعي شىٍيخو
 (.ُُِ، صٕ( الجمة: ذكك األقدار. ) أسد الغابة، البف األثير، جُٔ)
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 أوَل: تخريج الحديث
جميعيـ مف طريؽ زكريا بف يحيى الطائي  (ْ)، كابف األثير(ّ)، كابف الجكزم(ِ)، كابف عساكر(ُ)أخرجو الطبراني

 بو بمثمو.
ة عف مخرمة بف نكفؿ بو بمثمو. (ٔ)، كالبييقي(ٓ)كأخرجو ابف األعرابي ٍيصَّ كى  مف طريؽ إبراىيـ بف حي

  ثانيا: تراجم الرواة
ٍبًد الدَّاًر  ُرَقْيَقُة ِبْنُت َأِبي َصْيِفيِّ  ** يٍّ كىأيمُّيىا ىىالىةي ًبٍنتي كىمىدىةى ٍبًف عى ٍبًد مىنىاًؼ ٍبًف قيصى يٍّ اٍبًف ىىاًشـً ٍبًف عى ٍبًف قيصى

لىدىٍت لىوي مىٍخرىمىةى ٍبفى  نىاًؼ ٍبًف زيٍىرىةى فىكى ٍبًد مى يىا نىٍكفىؿي ٍبفي أيىىٍيًب ٍبًف عى كَّجى ابف ذكرىا  ":(ٖ)قاؿ ابف عبد البر ،(ٕ)نىٍكفىؿو تىزى
 ."فيمف أسمـ مف النساء كبايعيكنس المصرم 

مىٍيمىافي ٍبفي أىٍحمىدى ، ف(ٗ)الطبراني كجعفر المستغفرم في الصحابياتأكردىا  ًفيمىٍف  ػ الطبراني ػ قاؿ أبك نعيـ:" ذىكىرىىىا سي
ا أيرىاىىا بىًقيىتٍ  مى ٍحبىةه، كى ًإلىى اٍلبىٍعثىًة كىالدٍَّعكىًة" لىيىا صي

ٍحبىة "، كقاؿ ابف حباف:(َُ)  .(ُُ)"ييقىاؿ ًإف لىيىا صي
 ىي صحابية. قالت الباحثة:

كىافى لىوي  ** مخرمة ْبن نوفل ْبن أىيب ٍبف عبد مناؼ بف زىرة بف كبلب القرشي الزىرم، كىافى مف مسممة اٍلفىٍتح، كى
ٍفكىاف كىافى أحد عمماء قريش، يكنى أىبىا صى ٍنوي النسب، كى ، قاؿ ابف عساكر: لو (ُِ)سف كعمـ بأياـ قريش، كىافى يؤخذ عى

مائة سنة كخمس عشرة سنة، ككؼ بصره ًفي ، مات بالمدينة زمف ميعىاًكيىة سنة أربع كخمسيف، كقد بمغ (ُّ)صحبة
زمف عيٍثمىاف
(ُْ). 

 ىك صحابي. قالت الباحثة:

                                                 

 .ُٔٔ، صِٗٓ، صِْ( المعجـ الكبير، لمطبراني، جُ)
 .ُْٗ، صٕٓ( تاريخ دمشؽ، البف عساكر، جِ)
 .ِْٓ، صِحديث الصحيحيف، البف الجكزم، ج( كشؼ المشكؿ مف ّ)
 .ِٕٗٔ، حُُِ، صٕ( أسد الغابة في معرفة الصحابة، البف األثير، جْ)
 .ْْٖ، حِٕٓ، صِ( معجـ ابف األعرابي، جٓ)
 ( دالئؿ النبكة لمبييقي، جماع أبكاب صفة رسكؿ ا صمى ا كعميو كسمـ، باب ما جاء في استسقاء عبد المطمب بف ىاشـ كمأ)

 .ُٓ، صِظير فيو مف آيات رسكؿ ا صمى ا كعميو كسمـ، ج
 . ُٓ، صٖ( الطبقات الكبرل، البف سعد، جٕ)
 .ُّٖٗكُّٖٖ، صْ( االستيعاب في معرفة األصحاب، البف عبد البر، جٖ)
 .ُٗٗٔ، ت ُُُ، صٔ( أسد الغابة، البف األثير، جٗ)
 .ِّّٖ، صٔ( معرفة الصحابة، ألبي نعيـ، جَُ)
 .ُّْ، صّالثقات، البف حباف، ج( ُُ)
 .ِّْٗ، تَُّٖ، صّ( االستيعاب في معرفة األصحاب، البف عبد البر، جُِ)
 .ِْٕٕ، تُْٕ، صٕٓ( تاريخ دمشؽ، البف عساكر، جُّ)
 .ِّْٗ، تَُّٖ، صّ( االستيعاب في معرفة األصحاب، البف عبد البر، جُْ)
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، كقاؿ الدارقطني:" قد (ُ)ٍبف حارثة ٍبف الـ الطائي، لىوي صحبو، يعد ًفي الككفييف ُعْرَوة بن ُمضرس ْبن أوس** 
 .(ِ)ركل عف عركة بف مضرس حميد بف منيب كعركة بف الزبير، كفي ركايتيما نظر"

 ىك صحابي. قالت الباحثة:
نما سماعو مف عثماف كعمي رضي ا  الطائي، ** ُحَمْيِد ْبِن َمْنَيب قاؿ بف عبد البر:" ال تصح لو صحبة كا 

، (ّ)عنيما، كقد ذكره قكـ في الصحابة كال يصح" ٍيفو ، كقاؿ الحاكـ عقب حديث أخرجو مف طريؽ زىٍحًر ٍبًف حيصى
ـى ٍبفى أىٍكًس  ٍي رى دّْم خي : سىًمٍعتي جى ٍيًد ٍبًف ميٍنًيبو قىاؿى مى دًّْه حي كىاتيوي اعىٍف جى ًديثه تىفىرَّدى ًبًو ري :" ىىذىا حى ـو اًرثىةى ٍبًف الى ٍبًف حى

، كىأىٍمثىاليييـٍ ًمفى  ـٍ " اأٍلىٍعرىابي عىٍف آبىاًئًي عَّفيٍكفى كىاًة الى ييضى الرُّ
، كفي سماع (ٓ)، كتعقبو الذىبي فقاؿ:" كلكنيـ ال يعرفكف"(ْ)

ف إ "حميد مف عركة اختبلؼ فقد سبؽ أف الدارقطني قاؿ: في ركاية حميد عف عركة نظر، كقاؿ ابف حجر:
قد ذكره  (ٕ)يف أف المزم، عمى ح(ٔ)"كالدارقطني كعمي بف المديني قالكا: لـ يرك عف عركة غير الشعبي امسممن 

 ضمف تبلميذ عركة بف مضرس. 
ا ىك مجيكؿ، حيث لـ أجد :خالصة القول  أك تعديبلن. فيو جرحن

، مىاتى (ٖ)ركل عف جده حميد بف منيب، كركل عنو أبك السكيف زكرياء بف يحيى الطائي** َزْحر بن حصن، 
ًمائىتىٍيفً  سنة أىربع كى
دكف أف يذكركا فيو شيئان،  (ُِ)، كابف حباف في الثقات(ُُ)حاتـ، كابف أبي (َُ)، ذكره البخارم(ٗ)

 .(ُّ)ؼ"ال ييعر " الذىبي:
أف  كمف المعركؼىك مجيكؿ، لـ أجد فيو جرحان كال تعديبلن؛ إال ذكر ابف حباف لو في الثقات، : خالصة القول

 ابف حباف متساىؿ في تعديؿ الركاة.
 

                                                 

 .َُٖٓ، تَُٕٔص، ّ( االستيعاب في معرفة األصحاب، البف عبد البر، جُ)
 .ْٖ( اإللزامات كالتتبع، لمدارقطني، صِ)
 .ْٕٓ، تّٖٕ، صُ( االستيعاب في معرفة األصحاب، البف عبد البر، جّ)
، ّٗٔ، صّ( المستدرؾ عمى الصحيحيف، لمحاكـ، كتاب معرفة الصحابة، باب ذكر إسبلـ العباس رضي ا عنو، جْ)
 .ُْٕٓح
 .َْْ، صّ( سير أعبلـ النببلء، لمذىبي، جٓ)
 .ُٖٖ، صٕ( انظر تيذيب التيذيب، البف حجر، جٔ)
 .ّٔ، صَِ( تيذيب الكماؿ، لممزم، جٕ)
 .َِّٖ، تُٗٔ، صّ( الجرح كالتعديؿ، لعبد الرحمف بف أبي حاتـ، جٖ)
 .ُِّّْ، تِٖٓ، صٖ( الثقات، البف حباف، جٗ)
 .ُْٖٔ، تْْٓ، صّ( التاريخ الكبير، لمبخارم، جَُ)
 .َِّٖ، تُٗٔ، صّبف أبي حاتـ، جال( الجرح كالتعديؿ، ُُ)
 .ُِّّْ، تِٖٓ، صٖ( الثقات، البف حباف، جُِ)
 .َِٖٓ، تٗٔ، صِ( ميزاف االعتداؿ في نقد الرجاؿ، لمذىبي، جُّ)
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حدل ** زكريا بن يحيى بن عمر بن حصن الطائي،  أبك السُّكىٍيف، الككفي الخزاز، مات سنة مائتيف كا 
، كقاؿ األلباني: ثقة مف شيكخ البخارم، (ّ)، كذكره ابف حباف في الثقات(ِ)كثقو الخطيب البغدادم ،(ُ)كخمسيف
 . (ْ)كفيو كبلـ

ي قاؿ: ىك الطائي ككفي ليس بالقكم يحدث بأحاديث ليست : قمت لمدارقطني: فأبك السكيف الكبلب(ٓ)كقاؿ الحاكـ
   (ٔ)مضيئة، كقاؿ: يحدث بأحاديث خطأ، كقاؿ البرقاني: سمعت الدارقطني يقكؿ: زكريا الطائي متركؾ

، (ٖ)ار ذلؾ بقكلو: فكأنو ما عرفو جيدن دكف أف يذكر فيو شيئان، كتعقب ابف حج (ٕ)كذكره ابف أبي حاتـ في كتابو
 (ٗ)كقاؿ ابف حجر: صدكؽ لو أكىاـ لينو بسببيا الدارقطني

ىك ضعيؼ بسبب مناكيره، فبل يقبؿ مف حديثو ما تفرد بيا فبلبد مف متابع ليا، كلـ يتابع عمى  خالصة القول:
ركل عنو البخارم حديثان كاحدان في  "حديثو ىنا، كال ييحتج بإخراج البخارم لو في صحيحو، فقاؿ ابف حجر:

، و"كقد أخرج شاىده بجانب ،حيف أصابو سناف الرمح عف المحاربي في قصة ابف عمر مع الحجاج( َُ)يفالعيد
رّْجي شىٍيئنا ًممَّا أيٍنًكرى عى (ُُ)كقاؿ ، الى ييخى قىاؿه رّْجي ًلبىٍعًض مىٍف ًفيًو مى ٍيثي ييخى اًرمَّ حى رى أىفَّ اٍلبيخى قىٍد تىقىرَّ  .مىٍيًو":" كى

 .** باقي رجاؿ اإلسناد ثقات
 ثالثا: الحكم عمى اإلسناد:

 الحديث إسناده ضعيؼ جدان؛ ألجؿ ما كاف فيو مف العمؿ التالية:
 .جيالة زحر بف حصيف، كحميد بف منيب، فكبلىما مجيكؿ ال يعرؼ حالو 
 .ضعؼ زكريا الطائي، حيث أف لو أحاديث مناكير، كلـ يتابع عمى الحديث 
 .االنقطاع بيف حميد بف منيب كعركة بف مضرس 

 .(ُِ)كقد أعؿ الييثمي الحديث بسبب "زحر بف حصيف"
                                           

 

 

                                                 

 .ُِٔ( تقريب التيذيب، البف حجر، صُ)
 .ِِْٓ، تَْٕ، صٗ( تاريخ بغداد، لمخطيب البغدادم، جِ)
 .ُِّٕٗت، ِْٓ، صٖ( الثقات، البف حباف، جّ)
 .َُٗٓ، حُُِ، صْ( سمسمة األحاديث الصحيحة، لؤللباني، جْ)
 .ِّٗ، رقـُِِ( سؤاالت الحاكـ النيسابكرم لمدارقطني، صٓ)
 .ُٔٔ، رقـ ُّ( سؤاالت البرقاني لمدارقطني، صٔ)
 .ِٕٖٔ، تٓٗٓ، صّبف أبي حاتـ، ج( الجرح كالتعديؿ، الٕ)
 .ّّٖ، صّ( تيذيب التيذيب، البف حجر، جٖ)
 .ُِٔتقريب التيذيب، البف حجر، ص (ٗ)
 ) دار المعرفة(.َّْ، صُ( انظر ىدم السارم مقدمة فتح البارم، البف جحر، جَُ)
 .ُٖٗ، صُ( فتح البارم شرح صحيح البخارم، البف حجر، جُُ)
 .ُِٓ، صِ( مجمع الزكائد كمنبع الفكائد، لمييثمي، جُِ)
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 قاؿ ابف األثير رحمو ا:
[ أم مىٍمتًمىء . كالكىًظيظ : وَلَيأِتينَّ عميو يوٌم وىو َكِظيظ  كمنو حديث عيٍتبة بف غىٍزكىاف في ًذكر باب الجنة ]

 .(ُ)الزّْحاـ
 (  ٜٕالحديث )

،  :رحمو اهلل (ِ)قال أحمد بن حنبل ؿو ٍيده يىٍعًني اٍبفى ًىبلى مى دَّثىنىا حي دَّثىنىا سيمىٍيمىافي ٍبفي اٍلميًغيرىًة، حى ، حى دَّثىنىا بىٍيزي ٍبفي أىسىدو حى
: خىطىبى عيٍتبىةي ٍبفي غىٍزكىافى  ، قىاؿى ٍيرو اًلًد ٍبًف عيمى طىبىنىا رىسيكؿي المَّ  -عىٍف خى قىاؿى قىٍبؿى ىىًذًه اٍلمىرًَّة: خى : كى مَّ قىاؿى بىٍيزه ى اي ًو صى

مَّـى ػ سى مىٍيًو كى ٍرـو قى عى : أىمَّا بىٍعدي، فىًإفَّ الدٍُّنيىا قىٍد آذىنىٍت ًبصى مىٍيًو، ثيَـّ قىاؿى ًمدى المَّوى كىأىٍثنىى عى : فىحى اؿى
ذَّاءى (ّ) لٍَّت حى كى ، كى

ـٍ يىٍبؽى (ْ) لى ، كى
ا ابُّيىا صى نىاًء، يىتىصى بىابىًة اإٍلً بىابىةه كىصي ٍيًر مىا ًمٍنيىا ًإالَّ صي كىاؿى لىيىا، فىاٍنتىًقميكا ًبخى ـٍ ميٍنتىًقميكفى ًمٍنيىا ًإلىى دىارو الى زى نَّكي ًحبييىا، كىاً 

ا  ـى فىيىٍيًكم ًفييىا سىٍبًعيفى عىامن يىنَّ رى ييٍمقىى ًمٍف شىًفيًر جى جى ، فىًإنَّوي قىٍد ذيًكرى لىنىا أىفَّ اٍلحى ـٍ ًتكي ٍضرى ا ييٍدًرؾي لىيىا قىٍعرنا، كى ًبحى المًَّو مى
نًَّة مىًسيرىةى أىٍربىًعيفى عى  ؟ كىالمًَّو لىقىٍد ذيًكرى لىنىا أىفَّ مىا بىٍيفى مىصرىاعىًي اٍلجى ، َوَلَيْأِتَينَّ َعَمْيِو َيْوٌم َكِظيُظ امنالىتىٍممىؤينَّوي، أىفىعىًجٍبتيـٍ

  .الزَِّحاِم"
 أوَل: تخريج الحديث
مختصرا،  (ٖ)الشيبانيابف أبي عاصـ بنحكه، ك  (ٕ)مسمـك ، مختصرا (ٔ)كالطيالسي  بنحكه، (ٓ)أخرجو ابف المبارؾ

 جميعيـ مف طريؽ سميماف بف المغيرة، مع زيادةبنحكه  (ُُ)، كالبييقي(َُ)، كالطبراني(ٗ)كابف حباف
 مختصرا،  (ُْ)مسمـك  ،(ُّ)كابف أبي شيبة، (ُِ)كأخرجو أحمد بف حنبؿ

                                                 

 .ِّٕ، صْج( النياية في غريب الحديث كاألثر، البف األثير، ُ)
 .ُٕٕٓٓ، حُُْ، صِٗ( مسند أحمد بف حنبؿ، مسند الشامييف، حديث عتبة بف غزكاف عف النبي صمى ا كعميو كسمـ، جِ)
: اٍلقىٍطعي اٍلبىاًئفي ) غريب الحديث، إلبراىيـ الحربي، جّ) ٍرـي ، كىالصَّ  (.ُُٗٗ، صّ( أىٍم: ًباٍنًقطىاعو
ٍدًبرىةن مىاًضيىةن ْ)  (. ُُٖٖ، صّميٍنقىًطعىةن ) غريب الحديث، إلبراىيـ الحربي، ج( أم: مي
 .ّْٓ، حُٖٖ( الزىد كالرقائؽ، البف المبارؾ، باب ىكاف الدنيا عمى ا عز كجؿ، صٓ)
 .ُِّٕ، حَٔٔ، صِ( مسند أبي داكد الطيالسي، جٔ)
 .ِٕٔٗ، حِِٖٕ، صْ( صحيح مسمـ، كتاب الزىد كالرقائؽ، جٕ)
 .ََّ، حَِّ، صُالبف أبي عاصـ الشيباني، ج ( اآلحاد كالمثاني،ٖ)
، ٗٓ، صُٔ( صحيح ابف حباف، كتاب إخباره صمى ا كعميو كسمـ عف مناقب الصحابة، باب ذكر عتبة بف غزكاف، جٗ)
 .ُُِٕح
 .َِٖ، حُُْ، صُٕ( المعجـ الكبير، لمطبراني، جَُ)
 .ْْٖٗح، ِّٓ، صُِ( شعب اإليماف، لمبييقي، كتاب الزىد كقصر األمؿ، جُُ)
 .ُْٕٕٓ، حُُّ، صِٗ( مسند أحمد بف حنبؿ، جُِ)
 . َّّْٖ، حَْ، صٕ( مصنؼ ابف أبي شيبة، كتاب الجنة، باب ما ذكر في الجنة كما فييا مما أعد ألىميا، جُّ)
 .ِٕٔٗ، حِِٖٕ، صْ( صحيح مسمـ، كتاب الزىد كالرقائؽ، جُْ)
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 مع زيادة جميعيـ مف طريؽ قيرُّة بف خالد، (ُ)كالحاكـ
  مف طريؽ أيكب السختياني بنحكه، (ِ)الشيبانيابف أبي عاصـ كأخرجو 

 ثبلثتيـ) سميماف بف المغيرة، قيرُّة بف خالد، أيكب السختياني ( عف حميد بف ىبلؿ بو.
مف طريؽ أبي نعامة  (ٓ)كالدكالبي، (ْ)، كابف ماجة(ّ)أخرل مختصرة أخرجيا ابف أبي شيبةكلمحديث طريؽ 

 عف خالد بف عمير بو. "عمرك بف عيسى العدكم"
 ثانيا: تراجم الرواة

كاف إسبلمو بعد ، عيبلف المازنيبف كيقاؿ عتبة بف غزكاف بف الحارث بف جابر  ** عتبة بن غزوان بن جابر،
   .(ٔ)تة رجاؿ فيك سابع سبعة في إسبلموس

كابف  (ٗ)، قاؿ الذىبي(ٖ)الثانية ) مف كبار التابعيف (الطبقة مف ، مقبكؿ (ٕ)البصري** خالد بن عمير العدوي 
بر كقاؿ:" ، كممف ذكره في الصحابة ابف عبد الابف حجر: كىـ مف ذكره في الصحابة، كزاد "مخضـر ":(َُ)حجر

  .(ُِ)ذكره ابف حباف في الثقاتك ، (ُُ)كاف قد أدرؾ الجاىمية"
ال فميف الحديث. خالصة القول:     ىك مقبكؿ عند المتابعة كا 

 ** باقي رجاؿ اإلسناد ثقات.
 الحكم عمى اإلسنادثالثا: 

عمرك بف عيسى " أبك نعامةتابعو كقد ؛ ألجؿ خالد بف عمير، فيك مقبكؿ غيرهالحديث إسناده حسف ل
 .(ُّ)"العدكم

                                           
                                                 

، ِِٗ، صّمناقب عتبة بف غزكاف الذم بصر البصرة، ج( المستدرؾ عمى الصحيحيف، كتاب معرفة الصحابة، باب ذكر ُ)
 .ُّٗٓح
 .َُّ، حَِّ، صُ( اآلحاد كالمثاني، البف أبي عاصـ الشيباني، جِ)
 .ّّٖٖٗ، حُٓ، صٕ( مصنؼ ابف أبي شيبة، كتاب التأريخ، جّ)
 .ُْٔٓح، ُِّٗ، صِ( سنف ابف ماجة، كتاب الزىد، باب معيشة أصحاب النبي صمى ا كعميو كسمـ، جْ)
 . َٗٗ، حْٗٓ، صِ( الكنى كاألسماء، لمدكالبي، جٓ)
 .ُّٓ، صُ( انظر االستيعاب في معرفة األصحاب، البف عبد البر، جٔ)
 .َُْٔ، تُْٓ، صٖ(  تيذيب الكماؿ، لممزم، جٕ)
 .َُٗ( تقريب التيذيب، البف جر، صٖ)
 . ُّْٓ، تّٕٔ، صُ( الكاشؼ، لمذىبي، جٗ)
 .َُٗجر، ص( تقريب التيذيب، البف حَُ)
 .ُِٖ، صُ( االستيعاب في معرفة األصحاب، البف عبد البر، ج ُُ)
 .َِٗٓ، ت َِْ، صْ( الثقات، البف حباف، جُِ)
 .ُْٔٓ، حُِّٗ، صِ( انظر سنف ابف ماجة، كتاب الزىد، باب معيشة أصحاب النبي صمى ا كعميو كسمـ، جُّ)
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 األثير رحمو ا:قاؿ ابف 
) ـى  )كىظى
أ ِمْنَيا»ًفيًو  ٍمعييا: كىظىاًئـ، كىي آبار تيٍحفىر في األرض « َأنَُّو أَتى ِكَظاَمَة َقوٍم َفتوضَّ الًكظىامة: كالقىناة، كجى

يا إلى بىٍعض تىحت األرض فىتىٍجتىًمع ًمياىييا جاًريةن ثـ تىٍخريج عند ميٍنتىياىا  فىتىًسيح عمى ميتىناًسقىة كيىٍخرىؽ بعضي
 .(ُ)كٍجو األرض. كقيؿ: الىًكظىامة: السّْقايىة

 ( ٖٓث)الحدي
ٍف أىٍكًس بٍ  رحمو اهلل: (ِ)قال أحمد بن حنبل ٍف أىًبيًو، عى ، عى ٍف يىٍعمىى ٍبًف عىطىاءو دَّثىنىا ىيشىٍيـه، عى :حى ، قىاؿى  »ًف أىٍكسو الثَّقىًفيّْ

مَّـى  سى مىٍيًو كى مَّى اي عى أَ رىأىٍيتي رىسيكؿى المًَّو صى  «.َأَتى ِكَظاَمَة َقْوٍم َفَتَوضَّ
 أوَل: تخريج الحديث

بنحكه مع زيادة،  (ٕ)، كابف شاىيف(ٔ)، كالطبراني(ٓ)بمثمو، كالقاسـ بف سبلـ (ْ)، كالمحاممي(ّ)أخرجو أبك داكد
 جميعيـ مف طريؽ ىشيـ بف بشير. "كظامة"بدكف ذكر لفظ  (ٖ)كالبييقي

 "كظامة"مف طريؽ شعبة بدكف لفظ  (ُُ)، كاألصبياني(َُ)، كالطبراني(ٗ)كأخرجو أحمد بف حنبؿ
 .مطكالعف شريؾ  (ُِ)كأخرجو ابف أبي شيبة

 ثبلثتيـ ) ىشيـ بف بشير، كشعبة، كشريؾ( عف يعمى بف عطاء عف عطاء بو.
 اجم الرواةثانيا: تر 

قاؿ أبك الحسف  "قاؿ ابف حجر:(، ُّ)مقبكؿ، مف الثالثة ) الكسطى مف التابعيف(** عطاء العامري الطائفي، 
 القطاف: 

 
                                                 

 .ِّٖص ،ْ( النياية في غريب الحديث كاألثر، البف األثير، جُ)
 .ُُٔٓٔ، حٕٕ، صِٔ( مسند أحمد بف حنبؿ، مسند المدنييف، حديث أكس بف أبي أكس الثقفي، جِ)
 .َُٔ، حُْ، صُ( سنف أبي داكد، كتاب الطيارة، باب المسح عمى الجكربيف، جّ)
 .ِّّ، حُّّ( أمالي المحاممي ػ ركاية ابف يحيى البيع، ألبي عبد ا الحسيف بف إسماعيؿ المحاممي، صْ)
 .ّٖٖ، حّٕٖ( الطيكر، لمقاسـ بف سبلـ، باب المسح عمى القدميف كالرخصة في ترؾ غسميما، صٓ)
 .َّٔ، حُِِ، صُ( المعجـ الكبير، باب الكضكء ثبلثا كالصبلة في نعميف، جٔ)
القدميف، ( ناسخ الحديث كمنسكخو، ألبي حفص عمر البغدادم المعركؼ بابف شاىيف، كتاب الطيارة، باب في المسح عمى ٕ)

 .ُِْ، حُُِص
 .َُّٔ، حِْٗ، صُ( السنف الكبرل لمبييقي، كتاب الطيارة، باب ما كرد في المسح عمى النعميف، جٖ)
 .ُُٖٓٔ، ح ٕٗ، صِٔ( مسند أحمد بف حنبؿ، مسند المدنييف، حديث أكس بف أبي أكس الثقفي، جٗ)
 .َٖٔك  َٕٔ، حِِِص، ُ( المعجـ الكبير، باب الكضكء ثبلثا كالصبلة في نعميف، جَُ)
 .ُٗٗ، حَّٗ، صُ( معرفة الصحابة، ألبي نعيـ األصبياني، جُُ)
 .ُٕٗٗ، حُّٕ، صُ( مصنؼ ابف أبي شيبة، كتاب الطيارات، باب في المسح عمى النعميف ببل جكربيف، جُِ)
 .ِّٗ( تقريب التيذيب، البف حجر، صُّ)
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 .  (ِ)كذكره ابف حباف في الثقات(، ُ)"مجيكؿ الحاؿ، ما ركل عنو غير ابنو يعمى
بف أبي خاـز الكاسطي، بف القاسـ بف دينار السممي أبك معاكية  -بكزف عظيـ  -** ىشيم بالتصغير بن بشير

 ؛ إال أنو اتييـ بأمريف:(ّ)مات سنة ثبلث كثمانيف كمائة، ثقة ثبت
 األول: التدليس 
، كسبط بف (ٔ)، كالعراقي(ٓ)كممف كصفو بالتدليس النسائي ،(ْ)"مشيكر بالتدليس مع ثقتو "قاؿ ابف حجر:

أصحابو قالكا لو: نريد أف ال تدلس لنا ، كقاؿ ابف حجر:" كمف عجائبو في التدليس أف (ٖ)،كالسيكطي(ٕ)العجمي
شيئا، فكاعدىـ فمما أصبح أممى عمييـ مجمسا يقكؿ في أكؿ كؿ حديث منو ثنا فبلف كفبلف عف فبلف فمما فرغ 

و ككؿ شيء حدثتكـ عف قاؿ: ىؿ دلست لكـ اليكـ شيئا؟ قالكا: ال، قاؿ: فاف كؿ شيء حدثتكـ عف األكؿ سمعت
 .(ٗ)فيذا ينبغي أف يسمي تدليس العطؼ" سمعو منو، قمت:أالثاني فمـ 

كقد كضعو ابف حجر في الطبقة الثالثة مف طبقات المدلسيف التي البد فييا مف التصريح بالسماع، كقد صرح 
 .(ُِ)، كالقاسـ بف سبلـ(ُُ)، كالمحاممي(َُ)ىشيـ بالسماع في ركاية ابف شاىيف

 الثاني: اإلرسال الخفي
ٍنبىؿو (ُّ)ي"كثير التدليس كاإلرساؿ الخف "قاؿ ابف حجر: ٍبدي المًَّو ٍبفي أىٍحمىدى ٍبًف حى ، كقد قىاؿى عى

سىأىٍلتي أىًبي، عىٍف  ":(ُْ)
مَّـى  سى مييًو كى مَّى المَّوي عى ، أىفَّ رىسيكؿى المًَّو صى ، عىٍف يىٍعمىى ٍبًف عىطىاءو ًديًث ىيشىٍيـو أى أىتىى ًكظىامىةى قىٍكـو ًبالطَّاًئًؼ، فىتىكى »حى ضَّ

مىى ًرٍجمىٍيًو؟ مىسىحى عى ـٍ يىٍسمىٍعوي ىيشىٍيـه « كى : لى أرسؿ  ىشيـ ذكر العراقي في مراسيمو أف"، قمت: ًمٍف يىٍعمىى ٍبًف عىطىاءو  فىقىاؿى
 أف ىشيما قد صرح بالسماع كما تبيف سابقا.  كما ،(ُٓ)عف خمؽو كسماىـ كلـ يذكر فييـ يعمى بف عطاء

 

                                                 

 .ُٔٗ، صٕ( تيذيب التيذيب، البف حجر، جُ)
 .َِِ، صٓحباف، ج ( الثقات، البفِ)
 . ْٕٓ( تقريب التيذيب، البف حجر، صّ)
 .ْٕ( طبقات المدلسيف، البف حجر، ص ْ)
 .ُِِ( ذكر المدلسيف، لمنسائي، صٓ)
 .ٖٗ( المدلسيف، لمعراقي، صٔ)
 .ُِّ( التبييف ألسماء المدلسيف، إلبراىيـ بف محمد بف سبط بف العجمي، صٕ)
 .َُِ( أسماء المدلسيف، لمسيكطي، صٖ)
 .ْٕ( طبقات المدلسيف، البف حجر، ص ٗ)
 .ُِْ، حُُِ( ناسخ الحديث كمنسكخو، البف شاىيف، صَُ)
 .ِّّ، حُّّ( أمالي المحاممي، ألبي عبد ا المحاممي، صُُ)
 .ّٖٖ، حّٕٖ( الطيكر، لمقاسـ بف سبلـ، صُِ)
 .ْٕٓ( تقريب التيذيب، البف حجر، صُّ)
 .ُٔٓ، صُكتاب الطيارة، باب في الكضكء، ج ( األباطيؿ كالمناكير كالصحاح كالمشاىير،ُْ)
 .ّّّ( تحفة التحصيؿ في ذكر ركاة المراسيؿ، لمعراقي، صُٓ)
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 ثالثا: الحكم عمى اإلسناد
شعيب األرنؤكط فقاؿ:"  الحديث ضعؼ ، كممفعامرم مقبكؿ كلـ يتابعالحديث إسناده ضعيؼ؛ ألجؿ عطاء ال
، ككذلؾ أعمو ابف القطاف بسبب جيالة (ُ)كىك عطاء العامرم"  -إسناده ضعيؼ، لجيالة حاؿ كالد يعمى

ًديثي أىٍكًس (ِ)عطاء ٍتننا، ا، كقاؿ العظيـ آبادم في شرحو لركاية أبي داكد: كىحى مى ٍبًف أىًبي أىٍكسو ًفيًو اٍضًطرىابه سىنىدنا كى
ًني أىٍكسه   حيث أىفَّ ميسىدَّدنا كىعىبَّادى ٍبفى ميكسىى قىًد اٍختىمىفىا في ىذا الحديث في ثبلثة مكاضع: األكؿ: ًفي لىٍفًظ أىٍخبىرى

ـٍ يىقيٍؿ ًبًو ميسى  لى ٍخبىاًر كى ًني ًبًصيغىًة اإٍلً : عىبَّادي أىٍخبىرى بَّاده: رىأىٍيتي فىقىاؿى ًديًث فىقىاؿى عى ا ًلٍمحى دَّده، كىالثَّاًني: ًفي ًسيىاًؽ ًركىايىًتًيمى
: ًزيىادىةي لىٍفًظ أى  ، كىالثَّاًلثي مَّـى سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى قىاؿى ميسىدَّده: ًإفَّ رىسيكؿى المًَّو صى ًة قىٍكـو فىًييى رىسيكؿى المًَّو، كى مىى ًكظىامى تىى عى

سمـ ةه ًفي ًركىايىًة عىبَّاًد ٍبًف ميكسىى ديكفى ميسىدَّدو عىٍف أىٍكًس ٍبًف أىًبي أىٍكسو الثَّقىًفيّْ أف رسكؿ ا صمى ا عميو ك مىٍذكيكرى 
ًني أىٍكسي ٍبفي أىًبي أىٍكسو الثَّقىًفيُّ رىأىٍيتي  لىٍفظي عىبَّادو أىٍخبىرى ٍيًو كى قىدىمى مىى نىٍعمىٍيًو كى مىسىحى عى أى كى مىٍيًو رى  تىكىضَّ مَّى المَّوي عى سيكؿى المًَّو صى

ٍيوً  قىدىمى مىى نىٍعمىٍيًو كى مىسىحى عى أى كى أىةى فىتىكىضَّ ًة قىٍكـو يىٍعًني اٍلًميضى مىى ًكظىامى مَّـى أىتىى عى سى كى
(ّ). 

مف طريؽ يعمى بف عطاء عف أكس  (ٔ)، كالحربي(ٓ)، أحمد بف حنبؿ(ْ)كلمحديث طريؽ أخرل أخرجيا الطيالسي
، كقاؿ البخارم:" قاؿ أحمد: حدثنا أبك داكد، قاؿ إنقطاع ىذه الطريؽب (ٕ)لثقفي، كقد صرح البييقيبف أكس ا

 .(ٖ)شعبة: كاف يعمى يحدثني عف أبيو فيرسمو، فأقكؿ لو: فأبكؾ عمف؟ قاؿ: أنت ال تأخذ عف أبي"
                                           

 

 قاؿ ابف األثير رحمو ا: 
 .(ٗ)[ كقيؿ : أراد بالًكظىامة في ىذا الحديث : الكىنىاسىةى  أنو أَتى ِكَظامَة َقْوٍم َفبالَ كمنو الحديث ] 

نما بمفظ " سباطة قوم"ٖٔالحديث )  ( لم أقف عميو بمفظ " كظامة" وا 
ـي  رحمو اهلل: (ٓٔ)قال اإلمام البخاري دَّثىنىا آدى حى

دَّثىنىا شيٍعبىةي  (ُُ) : حى  عىًف األىٍعمىًش،  (ُِ)قىاؿى
 

                                                 

 .ُُٔٓٔ، ح ٖٕ، صِٔ( مسند أحمد بف حنبؿ، مسند المدنييف، حديث أكس بف أبي أكس الثقفي، جُ)
 .ُِّ، صُ( انظر حاشية نيؿ األكطار، لمشككاني، جِ)
 .ُُٔ، صُأبي داكد، لمعظيـ آبادم، ج( انظر عكف المعبكد شرح سنف ّ)
 .َُِٗ، حّْٔ، صِ( مسند أبي داكد الطيالسي، جْ)
 .ُُٓٔٔ، ح ٖٖ، صِٔ( مسند أحمد بف حنبؿ، مسند المدنييف، حديث أكس بف أبي أكس الثقفي، جٓ)
 .ُُِِ، صّ( غريب الحديث، إلبراىيـ الحربي، جٔ)
 .ُُّٔ، حِْٗ، صُكرد في المسح عمى النعميف، ج( السنف الكبرل لمبييقي، كتاب الطيارة، باب ما ٕ)
 .ِٕٗٗ، ترجمة ّْٔ، صٔ( التاريخ الكبير، لمبخارم، جٖ)
 .ِّٖ، صْ( النياية في غريب الحديث كاألثر، البف األثير، جٗ)
 .ِِْ، حْٓ، صُ( صحيح البخارم، كتاب الكضكء، باب البكؿ قائما كقاعدا، جَُ)
 (.ٖٔ) تقريب التيذيب، البف حجر، ص، ثقة عابد.( ىك: آدـ بف أبي إياسُُ)
 (.ِٔٔ) تقريب التيذيب، البف حجر، ص.، ثقة حافظ متقف( ىك: شعبة بف الحجاجُِ)
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ٍف أىًبي كىاًئؿو  عى
ذىٍيفىةى، قىاؿى عىٍف  (ُ) ا ًبمىاءو فىًجٍئتيوي  َفَبالَ  (ٕ)َأَتى النَِّبيُّ صّمى اهلل عميو وسمم ُسَباَطَة َقْومٍ  »حي ا، ثيَـّ دىعى قىاًئمن
أى   «.ًبمىاءو فىتىكىضَّ

 أوَل: تخريج الحديث
مف طريؽ األعمش بنحكه مع  (ْ)مف طرؽ عف منصكر بف المعتمر بنحكه، كأخرجو مسمـ (ّ)أخرجو البخارم 

 زيادة " فمسح عمى خفيو"، 
 كبلىما) منصكر، كاالعمش( عف أبي كائؿ" شقيؽ بف سممة" بو.

 ثانيا: تراجم الرواة
ٍبد ا، مف  ** حذيفة بن اليمان، كبار أصحاب رسكؿ صاحب سر رسكؿ ا صمى ا عميو كسمـ، يكنى أبا عى

مَّى ا عميو كسمـ يكـ الخندؽ ينظر إلى قريش،فجاءه  مَّـى، كىك الذم بعثو رسكؿ ا صى سى مَّى المَّوي عميو كى ا صى
 .(ٓ)بخبرىـ، مات سنة ست كثبلثيف بعد قتؿ عثماف في أكؿ خبلفة عمي رضي ا عنو

ئة، كقيؿ: ثماف اأبك محمد الككفي، مات سنة سبع كأربعيف كم : سميمان بن ميران األسدي،اأْلَْعَمش** 
، كعده ابف (ٖ)، كسبط بف العجمي(ٕ)، كالعراقي(ٔ)كأربعيف، مجمع عمى تكثيقو؛ إال أنو يدلس كصفو بذلؾ النسائي

 حجر في الطبقة الثانية مف طبقات المدلسيف التي اغتفر العمماء تدليسيـ. 
اف مف تدليسو فبل يضر كحديثو ىنا محمكؿ عمى اإلتصاؿ حتى كلك لـ يقؿ األعمش ثقة كما ك خالصة القول:

ف كردت بصيغة العنعنة في  فيو حدثني أك أخبرني أك سمعت؛ ألف العمماء حكمكا لركاية المدلس باالتصاؿ كا 
جمتو حاالت منيا: إذا كانت تمؾ الركاية عٌمف أكثر المدٌلس مف الركاية عنو، كمف ذلؾ ما ذكره الذىبي في تر 

لؤلعمش فقاؿ:" كىك ييدٌلس كرٌبما دٌلس عف ضعيؼ كال ييٍدرىل بو، فمتى قاؿ "حدثنا" فبل كبلـ، كمتى قاؿ "عف" 
تىطىرَّؽى إليو احتماؿ التدليس إال في شيكخ لو أكثر عنيـ كإبراىيـ النخعي، كأبك كائؿ"شقيؽ بف سممة"، كأبي صالح 

 .(ٗ)"السماف، فإف ركايتو عنيـ محمكلة عمى اإلتصاؿ
                                           

                                                 

 (.ِٖٔ) تقريب التيذيب، البف حجر، ص.، ثقة حافظ( ىك: شقيؽ بف سممة األسدمُ)
: السُّبىاطىةي كالكيناسةي: المكضعي الًَّذم ييٍرمىى ًفيًو ِ) ًقيؿى ًىيى الكيناسة نٍفسييا. ( سيبىاطىةى قىٍكـو ا ييٍكنىس ًمفى المىنازؿ. كى مى الترابي كىاأٍلىٍكسىاخي كى

ضافتييا ًإلىى القىـك إضافةي تىٍخًصيصو الى ًمٍمؾ؛ أًلىنَّيىا كىانىٍت مىكىاتان ميباحة.) النياية في غريب الحديث كاألثر، البف ا ، ِألثير، جكا 
 (.ّّٓص
، كباب البكؿ عند سباطة ِِٓ، حٓٓ، صُباب البكؿ عند صاحبو، كالتستر بالحائط، ج ( صحيح البخارم، كتاب الكضكء،ّ)

، ج ، جِِٔ، حٓٓ، صُقـك  .ُِْٕ، حُّٓ، صّ، كباب الكقكؼ كالبكؿ عند سباطة قـك
 .ِّٕ، حِِٖ، صُ( صحيح مسمـ، كتاب الطيارة، باب المسح عمى الخفيف، جْ)
 .ِْٗ، رقـّّٓػ ّّْ، صُبد البر، ج( انظر االستيعاب في معرفة األصحاب، البف عٓ)
 .ُِٓ( ذكر أسماء المدلسيف، لمنسائي، صٔ)
 .ِٓ، رقـٓٓ( المدلسيف، لمعراقي، صٕ)
 .ُٔ، رقـِِ( التبييف ألسماء المدلسيف، لسبط بف العجمي، صٖ)
 .ِِْ، صِ( ميزاف االعتداؿ، لمذىبي، جٗ)



 55 

 

 قاؿ ابف األثير رحمو ا:
ٍبري عميو] َمن َكَظم َغْيظًا َفَمو كذا وكذا كفيو  رُّعيو كاٍحًتماؿي سىبىبو كالصَّ  .(ُ)[ كىٍظـ الغىٍيظ : تىجى

 ( ٕٖالحديث )
،  قال أبو داود رحمو اهلل: كـو ، عىٍف أىًبي مىٍرحي ، عىٍف سىًعيدو يىٍعًني اٍبفى أىًبي أىيُّكبى دَّثىنىا اٍبفي كىٍىبو دَّثىنىا اٍبفي السٍَّرًح، حى حى

مَّى  ، عىٍف أىًبيًو، أىفَّ رىسيكؿى المًَّو صى :عىٍف سىٍيًؿ ٍبًف ميعىاذو مَّـى قىاؿى سى مىٍيًو كى َعَمى َأْن َمْن َكَظَم َغْيًظا َوُىَو َقاِدٌر  »اي عى
كًر اٍلعً ُيْنِفَذهُ  يّْرىهي المَّوي ًمفى اٍلحي تَّى ييخى ًئًؽ يىٍكـى اٍلًقيىامىًة حى بلى مىى ريءيكًس اٍلخى ؿَّ عى اهي المَّوي عىزَّ كىجى  . (ِ)«يًف مىا شىاءى ، دىعى

 أوَل: تخريج الحديث:
بف يزيد أبك ا، كالبييقي مف طريؽ عبد ا (ٔ)، كالخرائطي(ٓ)كأبك يعمى ،(ْ)الترمذمك ، (ّ)أخرجو أحمد بف حنبؿ

 عبد الرحمف المقرئ، بنحكه، 
كبلىما )عبد ا بف يزيد، عبد ا بف  مف طريؽ عبد ا بف كىب بنحكه، (ٖ)، كالبييقي(ٕ)كأخرجو ابف ماجة

 كىب( عف سعيد بف أيكب بو.
عة عف زباف بف فائد عف سيؿ بف معاذ مف طريؽ ابف ليي (َُ)، كالطبراني(ٗ)كلمحديث طريؽ أخرل أخرجيا أحمد

مف طريؽ رشديف بف سعد،  (ُُ)يبو، كىي ضعيفة ألجؿ ابف لييعة كزباف كبلىما ضعيؼ، كأخرجيا الطبران
 كأخرجيا ابف 

 مف طريؽ يحيى بف أيكب كبلىما )رشديف بف سعد، كيحيى بف أيكب ( عف زباف بف فائد بو. (ُِ)بشراف
مف طريؽ بقية بف الكليد عف إبراىيـ بف آدىـ عف محمد بف عجبلف عف  (ُّ)كلو طريؽ أخرل أخرجيا الطبراني

 بف مجاىد عف سيؿ بف معاذ بو.افركة 

                                                 

 .ِّٖ، صْ( النياية في غريب الحديث كاألثر، البف األثير، جُ)
 .ْٕٕٕ، حِْٖ، صْ( سنف أبي داكد، كتاب األدب، باب مف كظـ غيظا، جِ)
 .ُّٕٔٓ، حّٖٗ، صِْ( مسند أحمد بف حنبؿ، مسند المكييف، حديث معاذ بف أنس، جّ)
، كانظر أبكاب صفة القيامة كالرقائؽ كالكرع، َُِِ، حِّٕ، صْ( سنف الترمذم، أبكاب البر كالصمة، باب في كظـ الغيظ، جْ)
 .ِّْٗ، حٔٓٔص ،ْج
 .ُْٕٗ، حٔٔ، صّ( مسند أبي يعمى المكصمي، جٓ)
 .ِّٓ، حُٗٓ( مساكئ األخبلؽ كمذمكميا، ألبي بكر الخرائطي، باب ما جاء في فضؿ الحمـ ككظـ الغيظ كذـ الغضب، صٔ)
 .ُْٖٔ، حََُْ، صِ( سنف ابف ماجة، كتاب الزىد، باب الحمـ، جٕ)
 .ُْٓٔٔ، حِٕٗ، صٖأىؿ البغي، باب ما عمى السمطاف مف القياـ فيما كلي بالقسط، ج ( السنف الكبرل لمبييقي، كتاب قتاؿٖ)
 .ُُٗٔٓ، حّْٖ، صِْ( مسند أحمد بف حنبؿ، مسند المكييف، حديث معاذ بف أنس، جٗ)
 .ُْٓ، حُٖٖ، صَِ( المعجـ الكبير، لمطبراني، جَُ)
 .ُْٔ، حُٖٖ، صَِ( المعجـ الكبير، لمطبراني، جُُ)
 .ْ، حِٔبشراف، ألبي القاسـ عبد الممؾ بف بشراف البغدادم، ص( أمالي ابف ُِ)
 .ِٔٓٗ، حَُْ، صٗ( المعجـ األكسط، جُّ)
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 ثانيا: تراجم الرواة
 .(ِ)، مف الرابعة ) التي تمي الكسطى مف التابعيف((ُ)نزيؿ مصر بن أنس الجيني َسْيل ْبن ُمَعاذ** 

، كقاؿ (ٓ)أبك بكر بف أبي خيثمة عف يحيى بف معيف: ضعيؼ، كقاؿ (ْ)، كقاؿ الذىبي: ضيعؼ(ّ)كثقو العجمي
، كقاؿ ابف حباف:" ال يعتبر حديثو ما كاف مف ركاية زباف بف (ٔ)ابف حجر: ال بأس بو إال في ركايات زباف عنو

نما كقعت المناكير في أخباره مف جية زباف بف فائد" ،(ٕ)فائد عنو" ، كفي (ٖ)كقاؿ في مكضع آخر:" كاف ثبتان كا 
مكضع آخر قاؿ:" منكر الحديث جدان فمست أدرم أكقع التخميط في حديثو منو أك مف زباف، فإف كاف أحدىما 

 (ٗ)فاألخبار التي ركاىا ساقطة"
 ىك كما قاؿ ابف حجر: ال بأس بو، كما أف ركايتو ىنا ليست عف زباف. خالصة القول:

مف الركـ سكف مصر، تكفي سنة ثبلث  أبك مرحكـ المعافرم، أصمو ** عبد الرحيم بن ميمون المدني،
 (َُ)ئةاكأربعيف كم

، كقاؿ أبك حاتـ: يكتب حديثو كال يحتج (ُُ)قاؿ أبك بكر بف أبي خيثمة عف يحيى بف معيف: ضعيؼ الحديث
 ،(ُْ)، كذكره ابف حباف في الثقات(ُّ)، كقاؿ النسائي: أرجك أنو ال بأس بو(ُِ)بو

، كقاؿ (ُٕ)، كقاؿ ابف حجر: صدكؽ(ُٔ)كقاؿ الذىبي: فيو ليف: كاف ييـ في اآلحاييف، (ُٓ)كقاؿ في مكضع
األلباني: مثمو يتردد النظر بيف تحسيف حديثو كتضعيفو كلعؿ األكؿ أقرب إلى الصكاب ألف الذيف ضعفكه لـ 

 .(ُٖ)يفسركه كلـ يبينكا سبب ضعفو
                                                 

 .ُِِٔ، ت َِٖ، صُِ( تيذيب الكماؿ، لممزم، جُ)
 .ِٖٓ( تقريب التيذيب، البف حجر، صِ)
 .َْْ، صُ( معرفة الثقات، لمعجمي، جّ)
 .َْٕ، صُ( الكاشؼ، لمذىبي، جْ)
 .َِٖ، صُِلممزم، ج( تيذيب الكماؿ، ٓ)
 .ِٖٓ( تقريب التيذيب، البف حجر، صٔ)
 .ُِّ، صْ( الثقات، البف حباف، جٕ)
 .َُِ( مشاىير عمماء األمصار، البف حباف، صٖ)
 .ّْٕ، صُٖ( المجركحيف، البف حباف، جٗ)
 .ّْك ِْ، صُٖ( انظر تيذيب الكماؿ، لممزم، جَُ)
 .ّْ، صُٖ( تيذيب الكماؿ، لممزم، جُُ)
 .ّّٖ، صٓبف أبي حاتـ، جالتعديؿ، ال( الجرح ك ُِ)
 .ّْ، صُٖ( تيذيب الكماؿ، لممزم، جُّ)
 .ُّْ، صٕ( الثقات، البف حباف، جُْ)
 .ُٖٗ، صُ( مشاىير عمماء األمصار، البف حباف، جُٓ)
 .َٓٔ، صُ( الكاشؼ، لمذىبي، جُٔ)
 .ّْٓ( تقريب التيذيب، البف حجر، صُٕ)
 .ْٖ، صٕالسبيؿ، لؤللباني، ج( إركاء الغميؿ في تخريج أحاديث منار ُٖ)
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، كاف غير مفسركأبي حاتـ ف ىك كما قاؿ ابف حجر: صدكؽ، كبالنسبة لتضعيؼ ابف معيف خالصة القول:
 .(ُ)عمماء الجرح كالتعديؿ ال يقبمكف الجرح إال مفسران  كمعمـك أف

 ** باقي رجاؿ اإلسناد ثقات.
 ثالثا: الحكم عمى اإلسناد

الحديث إسناده حسف؛ ألجؿ سيؿ بف معاذ، كعبد الرحيـ بف ميمكف كبلىما صدكؽ، كممف حسف الحديث 
 .(ْ)كحسيف سميـ أسد ،(ّ)، كاأللباني(ِ)الترمذم قاؿ:" حسف غريب"

                                           
 قاؿ ابف األثير رحمو ا:

ا أٍمكىنو] إذا تثاَءب أَحُدكم َفَميْكِظْم ما اْسَتطاع كمنو الحديث  [ أم: ًليىٍحًبٍسو مىٍيمى
(ٓ.) 

 (  ٖٖ)الحديث 
دَّثىنىا  :رحمو اهلل قال اإلمام مسمم ، قىاليكا: حى ٍجرو السٍَّعًدمُّ ًميُّ ٍبفي حي ، كىعى قيتىٍيبىةي ٍبفي سىًعيدو ، كى دَّثىنىا يىٍحيىى ٍبفي أىيُّكبى حى

مَّى  ٍيرىةى، أىفَّ رىسيكؿى اً صى ٍف أىًبيًو، عىٍف أىًبي ىيرى ًء، عى ًف اٍلعىبلى ، عى ٍعفىرو اًعيؿي يىٍعنيكفى اٍبفى جى سى ًإٍسمى مىٍيًو كى :اي عى  »مَّـى قىاؿى
 .(ٔ)«َفِإَذا َتثَاَءَب َأَحُدُكْم َفْمَيْكِظْم َما اْسَتَطاعَ التَّثىاؤيبي ًمفى الشٍَّيطىاًف، 
 أوَل: تخريج الحديث

مف طريؽ ابف أبي ذئب  (ٕ)أخرجو البخارمك العبلء عف أبيو عف أبي ىريرة، طريؽ ف متفرد مسمـ بركاية الحديث 
 عف سعيد المقبرم عف أبيو عف أبي ىريرة، كقيد الحديث بالتثاؤب في حاؿ الصبلة.

 مف طريؽ مالؾ عف العبلء بو، بنحكه. (ٖ)البخارم وجكأخر 
 

                                                 

ًحيًح اٍلمىٍشييكًر؛ أًلىفَّ أىٍسبى ُ) مىى اٍلمىٍذىىًب الصَّ ٍيًر ًذٍكًر سىبىًبًو عى ٍقبيكؿه ًمٍف غى ابىوي كىًثيرىةه يىٍصعيبي ًذٍكريىىا، فىًإفَّ ( قاؿ ابف الصبلح: التٍَّعًديؿي مى
ـٍ يى  : " لى ذى ذىًلؾى ييٍحًكجي اٍلميعىدّْؿى ًإلىى أىٍف يىقيكؿى ا ييفىسَّؽي ًبًفٍعًمًو أىٍك ًبتىٍرًكًو، كى ًميعى مى كىذىا " فىييعىدّْدي جى ـٍ يىٍرتىًكٍب كىذىا، فىعىؿى كىذىا كى ًلؾى شىاؽّّ ٍفعىٍؿ كىذىا، لى

ٍرحي فىًإنَّوي الى ييٍقبىؿي ًإالَّ ميفىسَّرنا ميبىيَّفى السَّبىًب؛ أًلىفَّ النَّاسى يىٍختىًمفيك  ا اٍلجى مىى ًجدِّا، كىأىمَّ ٍرحى ًبنىاءن عى ـي اٍلجى ديىي ، فىييٍطًمؽي أىحى مىا الى يىٍجرىحي ا يىٍجرىحي كى فى ًفيمى
ٍرحو ًفي نىٍفًس اأٍلىٍمًر، فىبلى بيدَّ ًمٍف بىيىاًف سىبىًبًو، ًلييٍنظىرى ًفيًو أىىيكى  لىٍيسى ًبجى ا كى ٍرحن ـٍ الى ) معرفة أنكاع عمـك الحديث  أىٍمرو اٍعتىقىدىهي جى ٍرحه أى جى

 (.َُٕعركؼ بمقدمة ابف الصبلح،صالم
 .َُِِ، حِّٕ، صْ( سنف الترمذم، أبكاب البر كالصمة، باب في كظـ الغيظ، جِ)
 .َِٓٔ، حُُُِ، صِ( صحيح الجامع الصغير كزياداتو، لؤللباني، جّ)
 .ُْٕٗ، حٔٔ، صّ( انظر تعميقو عمى مسند أبي يعمى المكصمي، جْ)
 .ِّٖ، صْالبف األثير، ج( النياية في غريب الحديث كاألثر، ٓ)
 .ِْٗٗ، حِِّٗ، صْ( صحيح مسمـ، كتاب الزىد كالرقائؽ، باب تشميت العاطس ككراىة التثاؤب، جٔ)
، كانظػر أيضػا كتػاب األدب، بػاب مػػا ِّٖٗ، حُِٓ، صْ( صػحيح البخػارم، كتػاب بػدء الخمػؽ، بػاب صػفة إبمػيس كجنػكده، جٕ)

 .ِِّٔ، حْٗ، صٖيستحب كما يكره مف التثاؤب، ج
 .ِْٗ، حِّْ( األدب المفرد، لمبخارم، باب التثاؤب، صٖ)
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 ثانيا: تراجم الرواة
 .(ّ)كثبلثيف، مات سنة مائة كبضع (ِ)، أبك ًشبؿ المدني(ُ)** العالء بن عبد الرحمن بن يعقوب الُحَرقي

، كذكره ابف حباف (ٕ)، كقاؿ الترمذم: ىك ثقة عند أىؿ الحديث(ٔ)، كالعجمي(ٓ)، كأحمد بف حنبؿ(ْ)كثقو ابف سعد
، كقاؿ أبك زرعة الرازم:" ليس ىك بأقكل ما (ٗ)، كقاؿ في مكضع آخر: كاف متقنان ربما كىـ(ٖ)في الثقات

كأنا أنكر مف حديثو أشياء كىك عندم أشبو مف العبلء بف ، كقاؿ أبك حاتـ:" صالح ركل عنو الثقات (َُ)يككف"
 ، (ُِ)، كقاؿ النسائي: ليس بو بأس(ُُ)المسيب"

 .(ُّ)كقاؿ ابف عدم:" لمعبلء نسخ عف أبيو عف أبي ىريرة يركييا عنو الثقات كما أرل بحديثو بأسان"
سمـ في الصحيح المشاىير مخرج لو كقاؿ الخميمي:" مدني مختمؼ فيو؛ ألنو ينفرد بأحاديث ال يتابع عمييا، كقد أ

 .(ُٔ)"(ُٓ)كالشكاذ (ُْ)مف حديثو دكف ىذا
 

                                                 

رىقي: بضـ الحاء الميممة كفتح الراء كفي آخرىا قاؼ، ىذه النسبة إلى حرقة كىي قبيمة مف ىمػدافُ) ىكػذا قػاؿ أبػك حػاتـ بػف  -( الحي
بػا حػاتـ بػف حبػاف ذكػر فػي حباف، قاؿ السمعاني: كنت سمعت بعض الحفاظ يقكؿ: الحرقات بطف مف جيينة، كىػك الصػحيح؛ ألف أ

(، كأكد ابف األثير أنيا مف جيينػة ) انظػر المبػاب فػي ُِٗك ُِٖ، صْمكضع آخر أف حرقة مف جيينة ) األنساب لمسمعاني، ج
 (.ّٖٓتيذيب األنساب، لمسمعاني، ص

 .ْٕٕٓ، تَِٓ، صِِ( تيذيب الكماؿ، لممزم، جِ)
 .ّْٓ( تقريب التيذيب، البف حجر، صّ)
 .َّّ، صُكبرل، البف سعد، ج( الطبقات الْ)
 .َُّٕ، ت ِْٖ، صِ( العمؿ كمعرفة الرجاؿ، ألحمد بف حنبؿ ػ ركاية ابنو عبد ا ػ، جٓ)
 .ُِِٖ، ت ُْٗ، صِ( معرفة الثقات، لمعجمي، جٔ)
 .ُٕٖ، صِْ( تيذيب التيذيب، البف حجر، جٕ)
 .ْٖٗٔ، تِْٕ، صٓ( الثقات، البف حباف، جٖ)
 .َٖ، البف حباف، ص( مشاىير عمماء األمصارٗ)
 .ّٔٓ، صٔبف أبي حاتـ، ج( الجرح كالتعديؿ، الَُ)
 . ّٔٓ، صٔ، جالمرجع السابؽ ( انظرُُ)
 .ِّٓ، صِِ( تيذيب الكماؿ، لممزم، جُِ)
 .ِّٕ، صٔ( الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ، البف عدم، جُّ)
( يعني دكف حديث العبلء بف عبد الرحمف الذم أنكره عميو جماعة مف العمماء، كىك حديثو عف أبيو عف أبي ىريرة مرفكعان في ُْ)

تركو صمى ا عميو كسمـ الصياـ في النصؼ الثاني مف شعباف، كقد حكى ابف حجر إنكار الحديث عف ابف معيف كأحمد فقاؿ: 
(، ككذا نقؿ البرذعي عف أبي زرعة حيث ُِٗ، صْفتح البارم شرح صحيح البخارم، ج"كقاؿ أحمد كابف معيف إنو منكر" ) 

 (.ّٖٖ، صِقاؿ: "كزعـ أنو منكر" )الضعفاء ألبي زرعة الرازم في أجكبتو عمى أسئمة البرذعي،ج
ذ بذلؾ شيخ ثقة كاف ( قاؿ الخميمي في تعريؼ الحديث الشاذ: الذم عميو حفاظ الحديث أف الشاذ ما ليس لو إال إسناد كاحد يشُٓ)

أك غير ثقة، فما كاف عف غير ثقة فمتركؾ ال يقبؿ، كما كاف عف ثقة يتكقؼ فيو كال يحتج بو. ) انظر عمـك الحديث، المعركؼ 
 (.ْْبمقدمة ابف الصبلح، ألبي عمرك عثماف بف عبد الرحمف الشيرزكرم، ص

 .ُِٖ، صُ( اإلرشاد في معرفة عمماء الحديث، لمخميمي، جُٔ)
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 : صدكؽ، كزاد ابف حجر: ربما كىـ.(ّ)، كبرىاف الديف الحمبي(ِ)، كابف حجر(ُ)قاؿ الذىبي
قَّكف  كقد تعددت أقكاؿ ابف معيف فيو: ففي ركاية أبي بكر أحمد بف أبي خيثمة قاؿ: "ليس بذاؾ، لـ يزؿ الناس يىتىكى

 .(ْ)حديثو"
، كفي ركاية أخرل قاؿ:"فمـ (ٓ)كفي ركاية عباس الدكرم قاؿ: "ليس حديثو بحجة، كىك كسييؿ قريب مف السَّكاء"

ييقكّْ أمىرىىما"
 .(ٕ)، كفي ركاية عبد ا بف أحمد: "مضطرب الحديث، ليس حديثو بحجة"(ٔ)

بو بأس. قمت: ىك أحب إليؾ أك سعيد المقبرم؟ فقاؿ: سعيد أكثؽ كالعبلء  كفي ركاية الدارمي قاؿ:"ليس
، قاؿ الحافظ ابف حجر معمقان: "يعني بالنسبة إليو يعني كأنو لما قاؿ: أكثؽ خشي أنو يظف أنو (ٖ)ضعيؼ"

 .(ٗ)يشاركو في ىذه الصفة كقاؿ: إنو ضعيؼ"
 .(َُ)كفي ركاية عبد ا الدكرقي قاؿ:"ليس بالقكم"

ابف الجكزم بسندو إلى أبي داكد السجستاني أنو قاؿ: " سمعت يحيى بف معيف يقكؿ: كسيئؿ عف العبلء بف كقاؿ 
عبد الرحمف، فقاؿ: أحسف أحكالو عندم أنو قيؿ لو عند مكتو: أال تستغفر ا؟ فقاؿ: أرجك لي كقد كضعت في 

ذلؾ كقاؿ: ىذه الركاية غير ، كقد عمؽ سعدم الياشمي عمى (ُُ)فضؿ عمي بف أبي طالب سبعيف حديثان"
مَّـ بيا لعدة أسباب منيا  : (ُِ)صحيحة كال ييسى

* أف العبلء لـ ييتيـ بالتشيع مف قبؿ أحد النقاد، كلـ يثبت عنو ركايتو لحديث مكضكع، كما أف الذىبي قاؿ:" ال 
   (.ُّ)ينزؿ حديثو عف درجة الحسف، لكف يتجنب ما أنكر عميو"

 ني عف شيخو أحمد حيث كثقو.* ما نقمو أبك داكد السجستا
 * أف أدنى ما قاؿ فيو ابف معيف: "ليس بالقكم" ك "ليس حديثو بحجة".

 أخرج لو مف حديث المشاىير دكف الشكاذ"  ا* أف مسممن 
 

                                                 

 .َِٓ، تُّٗذكر أسماء مف تكمـ فيو كىك مكثؽ، لمذىبي، ص( ُ)
 .ّْٓ( تقريب التيذيب، البف حجر، صِ)
 .َِْ( الكشؼ الحثيث عمف رمي بكضع الحديث، برىاف الديف الحمبي، صّ)
 .ِِٓ، صِِ( تيذيب الكماؿ، لممزم، جْ)
 فظو بأخرة".، كسييؿ بف أبي صالح "صدكؽ تغير حُّْ، صّ( الضعفاء الكبير، لمعقيمي، جٓ)
 .َُِّ، ت ِِٔ، صّ( تاريخ ابف معيف ػ ركاية الدكرم ػ ليحيى بف معيف، جٔ)
 .ُّْ، صّ( الضعفاء الكبير، لمعقيمي، جٕ)
 .ِّٔ، تُّٕ( تاريخ ابف معيف ػ ركاية عثماف الدارمي ػ ليحيى بف معيف، صٖ)
 .ُٔٔ، صٖ( تيذيب التيذيب، البف حجر، جٗ)
 .ُِّٕ، تِّٕ، صٔالبف عدم، ج ( الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ،َُ)
 .ّّٗ، صُ( المكضكعات، البف الجكزم، جُُ)
 .ْٓ( انظر اختبلؼ أقكاؿ النقاد في الركاة المختمؼ فييـ مع دراسة ىذه الظاىرة عند ابف معيف، لسعدم الياشمي، صُِ)
 .ُٕٖ، صٔ( سير أعبلـ النببلء، لمذىبي، جُّ)
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 . (ُ)* ربما كىـ ابف الجكزم في ىذا حيث أنو لـ يذكر شيئان مف ذلؾ في ترجمتو لمعبلء في كتاب "الضعفاء" 
ىك صدكؽ، كقد ركل لو مسمـ دكف البخارم، ككنو ممف اجتمعت فييـ األكصاؼ المعتبرة عند  خالصة القول:

مسمـ، كلـ تثبت فييـ عند البخارم، فقاؿ ابف الصبلح في تكضيحو لشرط مسمـ في صحيحة كسبب اختبلؼ 
ًديث ميتًَّصؿ اإٍلً  "العمماء في الحكـ عمى الحديث: ًحيحو أىف يككف الحى ٍسنىاد ًبنىٍقؿ الثّْقىة عىف الثّْقىة شىرط ميسمـ ًفي صى

اؼ فىبلى خبلؼ بىيف أىؿ  ًديث اٍجتمعت ًفيًو ىىًذه اأٍلىٍكصى مف اٍلعمَّة، فىكؿ حى مف أىكلو ًإلىى منتياه سالما مف الشذكذ كى
فيـٍ اٍنًتفىاء  اًديث فقد يككف سىبىب اٍختبلى تو مف اأٍلىحى ا اٍختمفيكا ًفي ًصحَّ مى تو كى ًديث ًفي ًصحَّ كصؼ مف ىىًذه الحى

ًديث قد  ًحيح فىًإذا كىافى الحى كىكنو مف شىرط الصَّ كىاتو مف اٍختمؼ ًفي ثقتو كى ًديث ًفي ري اؼ ... كما ًإذا كىافى الحى اأٍلىٍكصى
الو أىبتداكلو الثّْ  ء بف عبد الرٍَّحمىف أىك  يقىات غير أىف ًفي ًرجى الح أىك اٍلعىبلى مَّاد الزبير اٍلمىكٌّْي أىك سييىٍيؿ بف أبي صى حى

ًء ًعٍند  اًرٌم؛ لكىكف ىىؤيالى ًحيح عمى شىرط البيخى لىٍيسى ًبصى ًحيح عمى شىرط ميسمـ كى ًديث صى ممىة قىاليكا ًفيًو: ىىذىا حى بف سى
اًرٌم ذىًلؾ فييـ" لـ يثبت ًعٍند البيخى اؼ اٍلميٍعتىبرىة كى ميسمـ ًممَّف اٍجتمعت فييـ اأٍلىٍكصى
(ِ). 

 .(ّ)ء عف أبيو عف أبي ىريرة ما لـ يتفرد بو"كقاؿ ابف حجر:" أخرج مسمـ لمعبل
 ** باقي رجاؿ اإلسناد ثقات

                                           
 قاؿ ابف األثير رحمو ا:

سىبيو لو َفخٌر َيْكِظم عميوكمنو حديث عبد المطَّمب ]   .(ْ)[ أم ال ييٍبًديو كييٍظًيره كىك حى
 (  **الحديث ) 

 ( ِٖسبؽ تخريجو تحت حديث رقـ )
                                           

 قاؿ ابف األثير رحمو ا:
ٍمع كىظىـ بالتحريؾ كىك مىٍخرىجي  ذ بأٍكظىاًميا [ ىي جى كفي حديث عمي ] لعؿَّ الٌموى ييٍصمح أٍمرى ىذه األمَّة كال ييؤخى

ٍمؽ  (ٓ)النَّفىس مف الحى
 ( ٖٗالحديث )

 ى تخريجو لو.لـ أعثر عم قالت الباحثة:
                                           

                                                 

 .ُّٗٔ، تُّْ، صّ( انظر الضعفاء الكبير، لمعقيمي، جُ)
( صيانة صحيح مسمـ مف اإلخبلؿ كالغمط كحمايتو مف اإلسقاط كالسقط، لعثماف بف عبد الرحمف، أبك عمرك، تقي الديف ِ)

 ، بتصرؼ.ّٕالمعركؼ بابف الصبلح، ص
 .ُّٔ، صُ( النكت عمى كتاب ابف الصبلح، البف حجر، جّ)
 .ِّٖ، ْ( النياية في غريب الحديث كاألثر، البف األثير، جْ)
 .ِّٖ، ْ( النياية في غريب الحديث كاألثر، البف األثير، جٓ)
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 المبحث الخامس
 الكاف مع العين

 
 قاؿ ابف األثير رحمو ا:

 ) كعب(
[ الكىٍعبىاف : العىٍظماف الناًتئاف عند مىٍفًصؿ السَّاؽ  ] ما كان أْسَفل من الَكَعبين ففي الّنارفي حديث اإلزىار 
ٍنبىٍيف  كالقىدـ عف الجى

 .(ُ)كذىىب قكـ إلى أنيما العىٍظماف المذاف في ظىٍير القىدىـ كىك مذىب الشّْيعة
  (ٖ٘ث )الحدي

ـي  رحمو اهلل: (ٕ)قال البخاري دَّثىنىا آدى حى
ٍيرىةى رىًضيى (ّ) ، عىٍف أىًبي ىيرى ٍقبيًرمُّ دَّثىنىا سىًعيدي ٍبفي أىًبي سىًعيدو المى دَّثىنىا شيٍعبىةي، حى ، حى

مَّى  ًف النًَّبيّْ صى ٍنوي، عى :المَّوي عى مَّـى قىاؿى سى مىٍيًو كى  «.َأْسَفَل ِمَن الَكْعَبْيِن ِمَن اإِلزَاِر َفِفي النَّارِ مىا  »اي عى
 الحديث:أوَل: تخريج 

 تفرد بركايتو البخارم دكف مسمـ.
 ثانيا: تراجم الرواة

 ،قبميا :كقيؿ ،، أبك سعد المدني، مات في حدكد المائة كعشريف(ْ)** سعيد بن أبي سعيد كيسان الَمْقُبري
  (. ٓ)بعدىا :كقيؿ

، (ٕ)بف شيبة ، كيعقكب(ٔ)ئمة عمى اختبلطو أمثاؿ: ابف حبافمف األ كاحد نص غيرمتفؽ عمى تكثيقو، كلكف 
 .(ٖ)كابف سعد

 
 

                                                 

 .َّّ، ْ( النياية في غريب الحديث كاألثر، البف األثير، جُ)
 .ٕٖٕٓ، حُُْ، صٕ( صحيح البخارم، كتاب المباس، باب ما أسفؿ الكعبيف فيك في النار، جِ)
 (.ٖٔالبف حجر، ص( آدـ بف أبي إياس عبد الرحمف العسقبلني. ) تقريب التيذيب، ّ)
ٍقبيرم: بفتح الميـ كسككف القاؼ كضـ الباء المعجمة بنقطة كفي آخرىا راء ميممة، قاؿ ابف حباف: نسبة إلى مقبرة كاف يسكف ْ) ( المى

 (.ّٖٓ، صُِ(، أم مف المدينة المنكرة.) األنساب لمسمعاني، جِٖٓ، صْبالقرب منيا ) الثقات البف حباف، ج
 .ِّٔبف حجر، ص( تقريب التيذيب، الٓ)
 .ِٖٓ، صْ( الثقات، البف حباف، جٔ)
 .َْٕ، صَُ( تيذيب الكماؿ، لممزم، جٕ)
 .ّٓ، ت ُْٓ، صُ( الطبقات الكبرل، البف سعد، جٖ)
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، كقاؿ في مكضع آخر:" ما أحسب أف (ُ)ككاف الذىبي قد أنكر اختبلطو فقاؿ:" شاخ ككقع في اليـر كلـ يختمط"
 "، فتعقبو ابف الكياؿ بقكلو:(ِ)أحدان أخذ عنو في االختبلط، فإف ابف عيينة أتاه فرأل لعابو يسيؿ فمـ يحمؿ عنو"

      .(ّ)"يعقكب بف شيبة كابف حبافالعجب مف الذىبي إنكار اختبلطو كقد أقر باختبلطو الكاقدم كابف سعد ك 
 .(ْ)"ح أف أحدان لـ يسمع منو في تغيرهالراج "كقاؿ عبلء الديف رضا:

ى بعض نيف، حتى استثنقاؿ يعقكب بف شيبة: قد كاف كبر كتغير كاختمط قبؿ مكتو، يقاؿ: بأربع س "قاؿ المزم:
   .(ٓ)"كبره مما كتب قبمو، فكاف شعبة يقكؿ: حدثنا سعيد المقبرل بعدما كبر يالمحدثيف ما كتب عنو ف

قاؿ العبلئي: أف سعيدا المقبرم سمع مف أبي ىريرة كمف أبيو عف أبي ىريرة كأنو اختمؼ عميو في أحاديث، 
كقالكا: أنو اختمط قبؿ مكتو كأثبت الناس فيو الميث بف سعد يميز ما ركل عف أبي ىريرة مما ركل عف أبيو عنو، 

     (ٔ)ه الكاسطة كأف ما كاف مف حديثو مرسبل عف أبي ىريرة فإنو ال يضر ألف أبا
لؾ كقاؿ ابف حجر: أكثر ما أخرج لو البخارم مف حديث الميث كابف أبي ذئب عنو كأخرج أيضا مف حديث ما

سماعيؿ بف أمية كعبيد ا  بف عمر العمرم كغيرىـ مف الكبار، كركل لو الباقكف لكف لـ يخرجكا مف حديث كا 
 .(ٕ)شعبة عنو شيئا

، كقاؿ ابف الصبلح:" كاعمـ (ٖ)لكبار مف أصحاب المختمط محمكلة عمى الصحة قاؿ المحدث التيانكم: فركاية ا
أف مف كاف مف ىذا القبيؿ محتجا بو في الصحيحيف أك أحدىما فإنا نعرؼ عمى الجممة أف ذلؾ مما تميز ككاف 

 .(ٗ)مأخكذا عنو قبؿ االختبلط"
 ** باقي رجاؿ اإلسناد ثقات.

                                           
 قاؿ ابف األثير رحمو ا: 

   (.َُ)[ أم: ًقٍطعة مف السَّمف كالدٍُّىف إْن كان َلُيْيَدى لنا الِقَناُع فيو َكْعٌب من إىالة َفَنْفَرُح بوكفي حديث عائشة ] 
 
 

                                                 

 . ُّٗ، صِ( ميزاف االعتداؿ، لمذىبي، جُ)
 . َُْ، صِ( ميزاف االعتداؿ، لمذىبي، جِ)
 . ْٕٔ( الككاكب النيرات، البف الكياؿ، صّ)
 . َْ، رقـُِّة االغتباط بمف رمي مف الركاة باالختبلط، لعبلء الديف رضا، ص( نيايْ)
 .َْٕ، صَُ( تيذيب الكماؿ، لممزم، جٓ)
 .ُْٖ( جامع التحصيؿ، لمعبلئي، صٔ)
 .َْٓ، صُ( انظر ىدم السارم مقدمة فتح البارم، البف حجر، جٕ)
 .ْٕٔ( الككاكب النيرات، البف الكياؿ، صٖ)
 . ّٖٗك ّٕٗ( معرفة أنكاع عمـك الحديث، كييعرؼ بمقدمة ابف الصبلح، صٗ)
 .َّّ، صْ( النياية في غريب الحديث كاألثر، البف األثير، جَُ)
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 ( ٖٙالحديث )
نىا رحمو اهلل:  (ٔ)قال ابن سعد مَّدي ٍبفي عيمىرى اأٍلىٍسمىًميُّ أىٍخبىرى ميحى

ٍف يىًزيدى ٍبًف اٍليىاًد، (ِ) ، عى ٍعفىرو ٍبدي المًَّو ٍبفي جى نىا عى ، أىٍخبىرى
ـٍ يىٍشبىٍع مىرَّ  لى ٍنيىا قىالىٍت: مىاتى رىسيكؿي المًَّو صٌمى ا عميو كسمـ كى تىٍيًف ًفي يىٍكـو ًمٍف عىٍف عيٍركىةى، عىٍف عىاًئشىةى رىًضيى المَّوي عى

ٍبًز الشًَّعيًر، قىالىٍت:  ْن كَ خي  َفَنْفَرُح ِبِو. (ٖ)اَن َلُيْيَدى َلَنا ِقَناٌع ِفيِو َتْمٌر ِفيِو َكْعٌب ِمْن ِإَىاَلةٍ َواِ 
 أوَل: تخريج الحديث

 مف طريؽ الكاقدم عف عبد ا بف جعفر بو بمثمو (ْ)أخرجو الخطابي
 ثانيا: تراجم الرواة

أبك محمد المدني المىٍخرىمي بن عبد الرحمن بن المسور بن مخرمة، َعْبُد المَِّو ْبُن َجْعَفر** 
، مات سنة مائة (ٓ)

 . (ٔ)كسبعيف

:" ثقة عند أىؿ (ُِ)، كقاؿ الترمذم(ُُ)، كالعجمي(َُ)، كالبرقي(ٗ)، كالبخارم(ٖ)، كأحمد بف حنبؿ(ٕ)كثقو ابف معيف
 الحديث".

 . (ُْ)، كاأللباني(ُّ)ككذلؾ كثقو الحاكـ
 ،(ُٕ)، كابف معيف(ُٔ)، كالنسائي(ُٓ)كقاؿ أبك حاتـ

                                                 

 .َْْ، صُ( الطبقات الكبرل، البف سعد، ذكر شدة العيش عمى رسكؿ ا صمى ا كعميو كسمـ، جُ)
: بفتح األلؼ كسككف السيف الميممة كفتح البلـ ككسر الميـ، ىذه النسبة إلى أسمـ بف افصى بف حارثة بف عمرك كىما ِ) ( اأٍلىٍسمىًميُّ

 (.ِّٖ، صُإخكاف خزاعة كأسمـ ) األنساب، لمسمعاني، ج
 (.ُٕٗ، صْيث كاألثر، البف األثير، ج( كىٍعبه ًمٍف ًإىىالىةو: أىٍم ًقٍطعة ًمفى السَّمف كالدٍُّىف.) النياية في غريب الحدّ)
 .ٖٓٓ، صِ( غريب الحديث، لمخطابي، جْ)
( بفتح الميـ كسككف الخاء المنقكطة كفتح الراء الميممة المخففة كفي آخرىا ميـ، ىذه النسبة إلى المسكر بف مخرمة بف نكفؿ بف ٓ)

 (.َُّ، صُِأىيب بف عبد مناؼ القرشي ) األنساب، لمسمعاني، ج
 .ِٖٗب التيذيب، البف حجر، ص( تقرئ)
 .ٖٖٓ، رقـُْٔ( تاريخ ابف معيف ػ ركاية الدارمي ػ صٕ)
 .ُِٓ، رقـَُِ( سؤاالت أبي داكد لئلماـ أحمد، صٖ)
، كانظر سؤاالت الترمذم لمبخارم حكؿ أحاديث في جامع ِّٕ، حُُٔ( عمؿ الترمذم الكبير، ألبي عيسى الترمذم، صٗ)

 .َٓٔ، صِالترمذم، ج
 .ُّٕ، صٓالتيذيب، البف حجر، ج ( تيذيبَُ)
 .ٖٖٕ، رقـ ِِٓ، صُ( معرفة الثقات، لمعجمي، جُُ)
 .ُّٕ، صٓ( تيذيب التيذيب، البف حجر، جُِ)
 .َِٓ، رقـُٗٗ( سؤاالت مسعكد بف عمي السجزم لئلماـ الحاكـ النيسابكرم، صُّ)
 .ِِْ، حَْْ، صُ( سمسمة األحاديث الصحيحية كشيء مف فقييا كفكائدىا، جُْ)
 .ََُ، رقـِِ، صٓبف أبي حاتـ، جالجرح كالتعديؿ، ال (ُٓ)
 .ُُّٕ، حُٔ، صّ، كانظر سنف النسائي، جِّٕ، صُْ( تيذيب الكماؿ، لممزم، جُٔ)
 .ٖٓ، صُ( تاريخ ابف معيف ركاية ابف محرز، جُٕ)
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 "، كقاؿ ابف خراش:(ِ)"صدكؽ ليس بثبت "، كزاد ابف معيف في مكضع آخر:"ليس بو بأس ":(ُ)كابف حجر 
  (ّ)"صدكؽ

كقاؿ ابف حجر:" قاؿ يعقكب بف شىٍيبىة: رأيت أحمد كابف مىًعيف يتناظراف في ابف أىبي ذئب، كالمخرمي، فقدـ أحمد 
حديث بعض ما عند ابف أىبي ذئب، كقدمو عمى المخرمي، فقاؿ لو يحيى: المخرمي شيخ كليس عنده مف ال

المخرمي تقديما متفاكتا، قاؿ يعقكب: فقمت البف المديني بعد ذلؾ أييا أحب إليؾ؟ قاؿ: ابف أىبي ذئب، كىك 
   (.ْ)صاحب حديث، كأيش عند المخرمي، كالمخرمي ثقة"

:"كىافى كىًثٍيرى الكىٍىـً ًفي األىخٍ  ًدٍيثى كقد انفرد ابف حباف بتضعيفو فقىاؿى كىل عىًف الثّْقىاًت مىا الى ييٍشًبوي حى تَّى رى بىاًر، حى
ًف  "الاألىٍثبىاًت، فىًإذىا سىًمعىيىا مى ؽَّ التَّرؾى ٍقميٍكبىةه، فىاٍستحى  .(ٓ)حديث ًصنىاعتيوي، شىًيدى أىنَّيىا مى

قىًد اٍحتجَّ (ٔ)فتعقبو الذىبي قائبلن  ، كى مىاعىًة ًبًو، سكل البخارم، ككثقو : أف ىذا إسراؼ كمبالغة كىٍيؼى ييترىؾي ًمٍثؿي الجى
 ًمٍثؿي أىٍحمىدى.

قىاؿ ابف حجر معقبا أيضا:" ككأنو أراد غيره فالتبس عميو"  كى
(ٕ).   

 ىك ثقة. خالصة القول:
 ** باقي رجاؿ اإلسناد ثقات.

 ثالثا: الحكم عمى اإلسناد
 متركؾ متفؽ عمى تضعيفو.، (ٖ)الحديث إسناده ضعيؼ جدان؛ ألجؿ محمد بف عمر الكاقدم

                                           
 

                                                 

 .ِٖٗ( تقريب التيذيب، البف حجر، صُ)
 .ُُّّ، رقـّْٗص، ِ( التاريخ الكبير المعركؼ بتاريخ ابف أبي خيثمة، جِ)
 .ُّٕ، صٓ( تيذيب التيذيب، البف حجر، جّ)
 .ُّٕ، صٓ( تيذيب التيذيب، البف حجر، جْ)
 .ٗٓٓ، رقـِٕ، صِ( المجركحيف، البف حباف، جٓ)
 .ِّٗ، صٕ( سير أعبلـ النببلء، لمذىبي، جٔ)
 .ُّٕ، صٓ( تيذيب التييب، البف حجر، جٕ)
 .ْٖٗ( انظر تقريب التيذيب، البف حجر، صٖ)
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 قاؿ ابف األثير رحمو اهلل:
[ ىو ُدعاء ليا بالشََّرؼ والُعُمّو . َواألْصؿ فيو َكْعب الَقناة وىو أْنُبوُبيا  والّمِو ال َيزال َكْعُبِك عالياً وفي حديث َقْيمة ] 

 وما َبيف كّؿ ُعْقَدتَيف منيما َكْعب
    .(ٔ)لمبيت الحراـ . وقيؿ : ُسمّْيت بو لَتْكعيبيا أي َتْرِبيعياوكؿُّ شيء عبَل واْرتََفع فيو َكْعب . ومنو ُسّمَيت الَكْعبة 

 (ٖٚ)الحديث
، ح َوَحدَّثََنا ُمَعاُذ ْبُف اْلُمثَنَّى، َحدَّثََنا َأُبو ُمْسِمـٍ اْلَكشّْيُّ  رحمو اهلل:  (ٕ)قال الطبراني ، ثنا َحْفُص ْبُف ُعَمَر اْلَحْوِضيُّ

، ح َوَحدَّثََنا َيْعُقوُب ْبُف ِإْسَحاَؽ ا ، ثنا َعفَّاُف ْبُف َواْلَفْضُؿ ْبُف اْلُحَباِب، َقااَل: ثنا َعْبُد اهلِل ْبُف َسوَّاِر اْلَعْنَبِريُّ ْلُمَخرِّْميُّ
، ح َوَحدَّ  ، ح َوَحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُف ىِ ُمْسِمـٍ ، ثنا َعْبُد اهلِل ْبُف َرَجاٍء اْلُغدَّاِنيُّ َشاـِ ْبِف َأِبي ثََنا ُمَحمَُّد ْبُف َزَكِريَّا اْلَغبَلِبيُّ
، َقاُلوا: ثنا َعْبُد اهلِل ْبُف َحسَّاٍف اْلَعْنَبِريُّ َحدَّثَْتنِ    الدَُّمْيِؾ، ثنا  ي َجدَّتَاْي َصِفيَُّة ُعَبْيُد اهلِل ْبُف ُمَحمَِّد ْبِف َعاِئَشَة التَّْيِميُّ

ُيَما َأنََّيا، َكاَنْت َتْحَت َحِبيِب ْبِف َأْزَىَر َأِخي َبِني َوُدَحْيَبُة اْبَنَتا ُعَمْيَبَة َوَكاَنتَا َرِبيَبَتْي َقْيَمَة، َأفَّ َقْيَمَة ِبْنَت َمْخَرَمَة، َحدَّثَتْ 
، َفَخرَ  َـّ ُتُوفَّْي، َفاْنَتَزَع َبَناَتَيا ِمْنَيا َأْثَوُب ْبُف َأْزَىَر َعمُُّيفَّ َحاَبَة ِإَلى َرُسوِؿ َجَناٍب، َفَوَلَدْت َلُو النَّْساَء ُث َجْت َتْبَتِغي الصَّ

، َفَبَكْت ُجَوْيِرَيُة ِمْنُيفَّ ُحَدْيَباُء، َقْد َكاَنْت َأَخْذَتَيا اْلِفْرَصةُ اهلِل َصمَّى اهلُل َعمَ  ْسبَلـِ ِؿ اإْلِ ْيِو َوَسمَّـَ ِفي َأوَّ
َوِىَي    (ٖ)

 (ٙ)اْلَجَمَؿ ِإِذ اْنَتَفَختِ    (٘)افِ َلَيا ِمْف ُصوٍؼ، َفَرِحْمَتَيا َفاْحَتَمَمْتَيا َمَعَيا، َفَبْيَنَما ُىَما َتْرِتكَ  (ٗ)َأْصَغُرُىفَّ َعَمْيَيا ُسَبيّْجٌ 
 ...".ِفي َىَذا اْلَحِديِث َأَبًدا (ٛ)اَل َواهلِل اَل َيزَاُل َكْعُبِك َأْعَمى ِمْن َكْعِب َأْثَوبَ : (ٚ)اأْلَْرَنُب، َفَقاَلِت اْلُحَدْيَباُء اْلَقَصَبةُ 

 أوال: تخريج الحديث 
 كبلىما مف طريؽ الطبراني بو بمثمو.   (ٓٔ)مزيال، و (ٜ)وأخرجو أبو موسى األصبياني

 عف حفص بف عمر  (ٖٔ)أبو داود عف موسى بف إسماعيؿ، وأخرجو وطرفًا من (ٕٔ)، وأبو داود(ٔٔ)أخرج البخاريو 
 

                                                 

 .ٖٖٓ، صٗ( النياية في غريب الحديث واألثر، البف األثير، جٔ)
 . ٛ، صٕ٘( المعجـ الكبير، لمطبراني، جٕ)
 (.ٕٛٗ، صٖالَحَدب فَيِصير صاحُبيا أْحَدب) النياية في غريب الحديث، البف األثير، ج( الفرصة: َأْي ِريُح ٖ)
 (.ٖٖٔ، صٕ( َسَبَج: ثوُب ُصوْؼ أْسود، َوُىَو ُمَعرَُّب َشَبى. ) النياية في غريب الحديث، البف األثير، جٗ)
 ( ٜٗٔ، صٕالحديث، البف األثير، ج( َرَتَؾ: َأْي َيْحِمبلِنيما َعَمى السَّير السَّريع.) النياية في غريب ٘)
 (.ٛٛ، ص٘( انتفجت: ارتفعت ووثبت. )النياية في غريب الحديث، البف األثير، جٙ)
يؽ ِإَلى السََّعة، َأَراَدْت َأنََّيا َكاَنْت ِفي َمِضيٍؽ َوِشدٍَّة ِمْف ِقَبِؿ َبَناِتَيا َفَخرَ ٚ) َعِة َوالرََّخاِء. َجْت ِمْنُو ِإَلى السَّ ( الفصية: الُخروَج ِمَف الضّْ

 (.ٕ٘ٗ، صٖ)النياية في غريب الحديث، البف األثير، ج
 (.ٚ٘ٗ( ىذا نوع مف التفاؤؿ باألرنب. ) فصؿ المقاؿ في شرح كتاب األمثاؿ، ألبي عبيد األندلسي، صٛ)
 .ٕ، صٔ( طواالت األخبار والقصص واآلثار، ألبي موسى المديني، جٜ)
 .ٕٙٚ، صٖ٘( تيذيب الكماؿ، لممزي، جٓٔ)
 .ٛٚٔٔ، حٕٓٗ( األدب المفرد، باب القرفصاء، صٔٔ)
 .ٖٓٚٓ، حٚٚٔ، صٖ( سنف أبي داود، كتاب الخراج واإلمارة والفيء، باب في إقطاع األرضيف، جٕٔ)
 .ٖٓٚٓ، حٚٚٔ، صٖ( سنف أبي داود، كتاب الخراج واإلمارة والفيء، باب في إقطاع األرضيف، جٖٔ)
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 ،عف عفاف بف مسمـ (ٔ)الترمذيو الحوضي، 
 ثبلثتيـ ) موسى، وحفص، وعفاف( عف عبد اهلل بف حساف بو. 

 ثانيا: تراجم الرواة
مف بني العنبر، صحابية ىاجرت إلى النبّي صّمى المَّو عميو وآلو وسّمـ مع  التميمية، َمْخَرَمةَ  ِبْنت  (ٕ) َقْيَمةَ ** 

 .(ٖ)حريث بف حّساف وافد بني بكر بف وائؿ
، مقبولة مف (ٗ)أخت صفية بنت عميبة، وىما جدتا َعبد المَِّو ْبف حساف العنبري العنبرية، ُعَمْيَبةَ بنت  ُدَحْيَبةُ **  

 .(٘)الثالثة) الوسطى مف التابعيف(
ال فمّينة الحديث   خالصة القول:  ىي مقبولة عند المتابعة، وا 

، وقد ذكرىا ابف حباف في الثقات، (ٚ)، وما روى عنيا سوى عبد اهلل بف حساف العنبري(ٙ)قاؿ الذىبي: وثقت
ْمت اْلَعْنَبري  (.ٛ)وقاؿ: روى عنيا كثير بف قيس بف الصَّ

،مقبولة مف الثالثة) (ٜ)أخت دحيبة بنت عميبة، وىما جدتا َعبد اهلل بف حساف العنبري ،ُعَمْيَبةَ ** صفية بنت 
، وكاف الذىبي قد ذكرىا في النساء المجيوالت وقاؿ: ال ُتعرؼ إال مف رواية عبد اهلل (ٓٔ)الوسطى مف التابعيف(

ْمت ، وذكرىا ابف حباف في الثقات، وقاؿ: روى ع(ٔٔ)بف حساف العنبري عنيا نيا كثير بف قيس بف الصَّ
 ، فيذاف اثناف رفعا عنيا جيالة العيف.(ٕٔ)اْلَعْنَبري

ال فمّينة الحديث خالصة القول:    .ىي مقبولة عند المتابعة، وا 
 ، مف السابعة)مف (ٖٔ)َحِديثو ِفي الَبْصِرّييف، يمقب عتريس ** َعبد المَِّو بن حسان التَّْيِمّي َأُبو الجنيد العنبري،

 

                                                 

 .ٕٗٔٛ، حٕٓٔ، ص٘ما جاء في الثوب األصفر، ج( سنف الترمذي، أبواب األدب، باب ٔ)
 (.ٕٖٛٗ، صٙ( ذكرىا أبو نعيـ األصبياني بمفظ ُقَتْيَمُة ) معرفة الصحابة، جٕ)
، وانظر االستيعاب في معرفة األصحاب، البف عبد ٛ٘ٙٔٔ، رقـٕٛٛ، صٛ( اإلصابة في تمييز الصحابة، البف حجر، جٖ)

 .ٕٚٓٗ، رقـٜٙٓٔ، صٗالبر، ج
 .ٖٖٛٚ، رقـ ٛٙٔ، صٖ٘الكماؿ، لممزي، ج( تيذيب ٗ)
 . ٜٚ٘ٛ، رقـٙٗٚ( تقريب التيذيب، البف حجر، ٘)
 . ٜٜٓٙ، رقـٚٓ٘، صٕ( الكاشؼ، لمذىبي، جٙ)
 .ٕٙٙٙ، رقـٕٗ، صٕ( ميزاف اإلعتداؿ في نقدد الرجاؿ، لمذىبي، جٚ)
 .ٜٔٚٚ، رقـ ٜٕ٘، صٙ( الثقات، البف حباف، جٛ)
 .ٛٚٛٚ، رقـٕٚٔ، صٖ٘( تيذيب الكماؿ، لممزي، جٜ)
 .ٜٗٚ( تقريب التيذيب، البف حجر، صٓٔ)
 .ٖٜٚٓٔ، رقـٛٓٙ، صٗ( ميزاف اإلعتداؿ، لمذىبي، جٔٔ)
 .ٕٛٙٛ، رقـ ٓٛٗ، صٙ( الثقات، البف حباف، جٕٔ)
 .ٕٕٖٗ، رقـ ٗٔٗ، صٗٔ( تيذيب الكماؿ، لممزي، جٖٔ)
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، ذكره (ٗ)، وقاؿ ابف حجر: مقبوؿ(ٖ)، ووثقو الذىبي(ٕ)، ذكره ابف حباف في الثقات(ٔ)كبار أتباع التابعيف(
 في كتابو دوف أف يذكرا فيو شيئًا. (ٙ)في تاريخو، وابف أبي حاتـ (٘)البخاري

 ابف حباف في الثقات، ولـ يجرحو أحد مف العمماء. هىو ثقة، فقد وثقو الذىبي، وذكر  خالصة القول:
أبو عبد الرحمف البصرى، المعروؼ بالعيشى وبالعائشي وبابف عائشة ألنو مف  ** عبيد اهلل بن محمد التيمى،

   (.ٛ)، ثقة جواد رمي بالقدر ولـ يثبت، مات سنة مائتيف وثماف وعشريف(ٚ)ولد عائشة بنت َطْمَحة ْبف ُعَبيد المَّو
ولـ يتصنع ألىؿ الحديث  "، ثـ قاؿ:"بالقدر، وَكاَف بريئا منو (ٓٔ):" صدوؽ، قرؼ(ٜ)ؿ زكريا ْبف يحيى الساجيَقا

نما ذكرناه لئبل يغمط عميو فينسب إلى بدعة"  .(ٔٔ)وا 
المعروؼ بابف أبي الدميؾ، مات سنة مائتيف وتسع  أبو جعفر المروزي ي،** محمد بن ىشام بن البختر 

 (ٕٔ)مقبرة الخيزرافوثمانيف، ودفف في 
كتب الناس عنو،  "ي:، وقاؿ ابف المناد(ٗٔ) "كاف ثقة "، وقاؿ الخطيب:(ٖٔ)"ال بأس بو "قاؿ الدارقطني:

 .(ٚٔ)مف كبار شيوخ الطبرانيوقاؿ:" ىو ، (ٙٔ)"موثؽ "، وقاؿ الذىبي:(٘ٔ)"صدوؽ
 

 .(ٜٔ)"ثقة "، وقاؿ األلباني:(ٛٔ)ه"لـ أجد مف ذكر  "وقاؿ الييثمي:
   ىو ثقة. خالصة القول:

                                                 

 .ٖٓٓ( تقريب التيذيب، البف حجر، صٔ)
 .ٖٖٚ، صٛ( الثقات، البف حباف، جٕ)
 .ٖٕٛٙ، رقـ ٘ٗ٘، صٔالكاشؼ، لمذىبي، ج (ٖ)
 .ٖٓٓ( تقريب التيذيب، البف حجر، صٗ)
 .ٜٓٔ، رقـٖٚ، ص٘( التاريخ الكبير، لمبخاري، ج٘)
 .ٓٛٔ، رقـٓٗ، ص٘بف أبي حاتـ، جال( الجرح والتعديؿ، ٙ)
 .ٖٛٚٙ، رقـٛٗٔوٚٗٔ، صٜٔ( تيذيب الكماؿ، لممزي، جٚ)
 .ٖٗٚ( تقريب التيذيب، البف حجر، صٛ)
 .٘ٔ٘ٗ، رقـٚٔ، صٕٔ( تاريخ بغداد، لمخطيب البغدادي، جٜ)
 (.ٙٗٔ، ص٘( قاؿ الفراىيدي: فبلف ُيْقَرُؼ بالسوء أي يرمى بو ويظف بو.) العيف، لمخميؿ الفراىيدي، جٓٔ)
 .ٙٗ، صٚ( تيذيب التيذيب، البف حجر، جٔٔ)
 .ٓٗٚٔ، رقـ ٗٚ٘، صٗ( تاريخ بغداد، لمخطيب البغدادي، جٕٔ)
 .٘ٚٔ، رقـٖٛٔـ لمدارقطني، ص( سؤاالت الحاكٖٔ)
 . ٓٗٚٔ، رقـ ٗٚ٘، صٗ( تاريخ بغداد، لمخطيب البغدادي، جٗٔ)
 .ٓٗٚٔ، رقـ ٗٚ٘، صٗ، جالمرجع السابؽ (٘ٔ)
 .٘ٛٔ، صٖ( ميزاف االعتداؿ في نقد الرجاؿ، لمذىبي، جٙٔ)
 .ٚٔٗ، صٔ( العبر في خبر مف غبر، لمذىبي، جٚٔ)
 .ٙٔٛٔ، حٕٖٗ، صٔج ( مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، لمييثمي،ٛٔ)
 .ٖٖٓٓ، حٚٙ، صٚ( سمسمة األحاديث الصحيحة، لؤلباني، جٜٔ)



 011 

 . (ٕ)بصري، مات سنة مائتيف وعشريف ،(ٔ)** َعبد اهلِل ْبن َرجاء ْبن ُعَمر الُغَداِني  
 .(ٙ)، وذكره ابف حباف في الثقات(٘)، والذىبي(ٗ)، ويعقوب بف سفياف(ٖ)وثقو أبو حاتـ
،  وزاد "صدوؽ": (ٓٔ)في موضع آخر، وابف حجر (ٜ)، والذىبي(ٛ)، وقاؿ العجمي(ٚ)"ليس بو بأس "وقاؿ النسائي:

، وزاد في موضع آخر: كثير (ٔٔ)"كاف شيخًا صدوقًا ال بأس بو "، وقاؿ يحيى بف معيف:"ييـ قميبلً  "ابف حجر:
، وقاؿ عمرو بف عمي الفبلس: صدوؽ كثير (ٖٔ)، وقاؿ مرة أخرى: ليس مف أصحاب الحديث(ٕٔ)التصحيؼ

زرعة عنو فجعؿ يثني عميو وقاؿ: حسف ، وقاؿ ابف أبي حاتـ: ُسئؿ أبو (ٗٔ)الغمط والتصحيؼ ليس بحجة
، وقاؿ عمي بف المديني: اجتمع أىؿ البصرة عمى عدالة رجميف أبو عمر الحوضي، (٘ٔ)الحديث عف إسرائيؿ

   (ٙٔ)وعبد اهلل بف رجاء
وقد احتج بو البخاري في صحيحو، فقاؿ ابف حجر في مقدمة الفتح: قد لقيو البخاري، وحدث عنو بأحاديث 

 (.ٚٔ)يسيرة

 ىو ثقة، وقد توبع عمى الحديث.خالصة القول: 
 أبو عثماف الصفار البصرى ، مات بعد سنة مائتيف وتسع ،(ٛٔ)يفان بن مسمم بن عبد اهلل الباىم** ع

 

                                                 

: بضـ الغيف المعجمة وفتح الداؿ الميممة المخففة وفي آخرىا النوف، ىذه النسبة إلى غدانة بف يربوع بف حنظمة بف ٔ) ( الُغَداِنيُّ
 (.ٜٔ، صٓٔمالؾ بف زيد مناة بف تميـ.) األنساب لمسمعاني، ج

 .ٕٕٖٙ، رقـ ٜ٘ٗ، صٗٔر تيذيب الكماؿ، لممزي، ج( انظٕ)
 .ٕ٘٘، رقـ ٘٘، ص٘بف أبي حاتـ، ج( الجرح والتعديؿ، الٖ)
 .ٕٓٔ، ص٘( تيذيب التيذيب، البف حجر، جٗ)
 .ٜٖٓٗ، رقـ ٕٔٗ، صٕ( ميزاف االعتداؿ، لمذىبي، ج٘)
 .ٖٚٚٚٔ، رقـ ٖٔٗ، صٛ( الثقات، البف حباف، جٙ)
 .ٜٜٗ، صٗٔ( تيذيب الكماؿ، لممزي، جٚ)
 . ٚٓٛ، رقـ ٕٙ٘( معرفة الثقات، لمعجمي، صٛ)
 .ٖٛٙٔ، رقـ ٖٖٛ، صٔ( المغني في الضعفاء، لمذىبي، جٜ)
 .ٕٖٓ( تقريب التيذيب، البف حجر، صٓٔ)
 .ٕ٘ٙ، رقـ ٔٛٔ( تاريخ ابف معيف، رواية الدارمي، صٔٔ)
 .ٜٜٗ، صٗٔ( تيذيب الكماؿ، لممزي، جٕٔ)
 .ٕٓٔ، ص٘( تيذيب التيذيب، البف حجر، جٖٔ)
 .ٜٜٗ، صٗٔ( تيذيب الكماؿ، لممزي، جٗٔ)
 .ٕ٘٘، رقـ ٘٘، ص٘بف أبي حاتـ، ج( الجرح والتعديؿ، ال٘ٔ)
 .ٜٜٗ، صٗٔ( تيذيب الكماؿ، لممزي، جٙٔ)
 .ٖٔٗ، صٔ( فتح الباري، البف حجر، جٚٔ)
باىمة وىي باىمة بف اعصر وكاف العرب يستنكفوف  بفتح الباء المنقوطة بواحدة وكسر الياء والبلـ، ىذه النسبة الى: الباىمي (ٛٔ)

 (.ٓٚ، صٕمف االنتساب الى باىمة كأنيا ليست فيما بينيـ مف األشراؼ.) األنساب، لمسمعاني، ج
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 .   (ٕ)، متفؽ عمى توثيقو إال أف ابف حجر قاؿ: ربما وىـ(ٔ)عشرة
ف يقوالف أنكرنا عفاف في سمعت أبي وابف معيووصفو أبو خيثمة وابف معيف باالختبلط، فقاؿ ابف أبي خيثمة:   

، وعقب الذىبي بقولو: ىذا التغير مف تغير (ٖ)وفي رواية سنة عشريف ومات بعد أياـ صفر سنة تسعة عشر
، وقاؿ في موضع آخر: كؿ تغير يوجد في مرض الموت (ٗ)مرض الموت وما ضره ألنو ما حدث فيو بخطأ

يعترييـ في المرض الحاد نحو ذلؾ، ويتـ ليـ وقت السياؽ وقبمو أشد في  فميس بقادح في الثقة، فإف غالب الناس
نما المحذور أف يقع االختبلط بالثقة فيحدث في حاؿ اختبلطو بما يضطرب في إسناده أو متنو فيخالؼ  ذلؾ، وا 

ة عشريف، فيو، وأما قولو: فتوفي بعد أياـ في سنة تسع عشرة، فوىـ، فجاء في الحكاية عينيا أف ذلؾ كاف في سن
نما دخؿ أبو داود بغداد في سنة عشريف، وقد قاؿ: شيدت  وىذا ىو الحؽ فإف عفاف كاد أبو داود أف يمحقو، وا 

 .(٘)جنازة عفاف
 (.ٙ)"ما ينبغي أف يذكر مع المختمطيف "وقاؿ ابف العجمي:

أف عفاف ثقة؛ وبالنسبة الختبلطو فمـ يثبت بالمعنى االصطبلحي لبلختبلط؛ ولكنو تغير بسبب  خالصة القول:
يسير وىذا  إنومرض الموت، وقد مات بعد ىذا التغير بفترة قصيرة ولـ يسمع منو أحد فييا، أما عف وىمو ف

 الوىـ قد يقع فيو الثقات وال يضرىـ.
ثقة عالمًا، ما عممت فيو لينًا إال ما قاؿ  "قاؿ الذىبي: ،(ٚ)َفِة اْلُجَمِحي  ** اْلَفْضُل ْبُن اْلُحَباِب َأُبو َخِمي

لعمو  "وقاؿ ابف حجر معمقًا عمى قوؿ السميماني: ،(ٜ)"أنو مف الرافضة، فيذا لـ يصح عف أبي خميفة (ٛ)السميماني
، وذكره ابف حباف في (ٓٔ)ة"لنصب معروؼ في كثير مف أىؿ البصر أراد أف يقوؿ ناصبي فقاؿ رافضي وا

                                                 

 .٘ٚٔوصٓٙٔ،صٕٓ( انظر تيذيب الكماؿ، لممزي، جٔ)
 .ٖٜٖ( تقريب التيذيب، البف حجر، صٕ)
 .ٛٙٙٙرقـ، ٕٔٓ، صٗٔ( تاريخ بغداد، لمخطيب البغدادي، جٖ)
 .ٕٛ، صٖ( ميزاف االعتداؿ، لمذىبي، جٗ)
 .ٖ٘ٙ، صٛ( سير أعبلـ النببلء، لمذىبي، ج٘)
 .ٕٚ، رقـ ٕٓ٘( االغتباط بمف رمي مف الرواة باالختبلط، البف العجمي، صٙ)
 (.ٕٖٛ، صٖلمسمعاني، ج( الُجَمِحّى: بضـ الجيـ وفتح الميـ وفي آخرىا الحاء الميممة ىذه النسبة إلى بنى جمح.) األنساب، ٚ)
، ُمَحِدُث َما َوَراء النَّ ٛ) : ىو َأُبو الَفْضِؿ َأْحَمُد بُف َعِميّْ بِف َعْمٍرو الِبْيَكْنِديُّ الُبَخاِريُّ َمْيَماِنيُّ ـْ َيُكْف َلُو َنِظْيٌر ِفي َزَماِنِو ِإْسَنادًا ( السُّ ير، َل

تَقانًا، مات َسَنَة َأْربَ  -ٕٓٓ، صٍٚٔع َوَأْرَبع ماَئة َوَلُو َثبَلٌث َوِتْسُعْوَف َسَنًة.)سير أعبلـ النببلء، لمذىبي،جَوِحْفظًا َوِدَراَيًة َواِ 
 (.٘ٔٔ،رقـٕٔٓ

 .ٚٔٚٙ، رقـ ٖٓ٘، صٖ( ميزاف االعتداؿ، لمذىبي، جٜ)
 .ٜٖٗ، صٗ( لساف الميزاف، البف حجر، جٓٔ)
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 وقاؿ، (ٕ)و"الذي نقـ عمي وكاف يقوؿ بالوقؼ وىوكاف ثقة مشيورا كثير الحديث  "، وقاؿ مسممة بف قاسـ:(ٔ)الثقات
 .(ٖ)"احترقت كتبو منيـ مف وثقو ومنيـ مف تكمـ فيو وىو إلى التوثيؽ أقرب "الخميمي:

  ىو ثقة. خالصة القول:
، مات سنة اثنتيف وتسعيف (٘)وبالكشي (ٗ)أبو مسمـ البصري المعروؼ بالَكّجي ** إبراىيم بن عبد اهلل بن مسمم،

 .(ٙ)كاف مف أىؿ الفضؿ والعمـ واألمانة، نزؿ بغداد، وروى بيا حديثا كثيرا ومائتيف،
توثيؽ كؿ مف الدارقطني، وموسى بف ىاروف،  وعبد الغني بف سعيد لو، وذكره ابف حباف في  (ٚ)نقؿ الخطيب

، وقاؿ في موضع آخر: قيؿ أنو أضر (ٜ)َعاِلمًا ِبالَحِدْيِث َوُطرقو، َعاِلي اإِلْسَناد : َكافَ وقاؿ الذىبي، (ٛ)الثقات
 .(ٓٔ)بآخرة

 ىو ثقة، ولـ أجد لو ذكر في كتب المختمطيف. خالصة القول:
 **  باقي رجاؿ اإلسناد ثقات.

 ثالثا: الحكم عمى إسناد الحديث
دحيبة بنت عميبة مقبولة ال يحتج بتفردىا، ولكنيا توبعت عمى الحديث مف ؛ ألجؿ لغيره الحديث إسناده حسف

، (ٔٔ)قبؿ أختيا صفية بنت عميبة وىي مقبولة أيضًا، ولمحديث عمة أخرى وىي ضعؼ محمد بف زكريا الغبلبي
  .بف ىشاـ المستممي وىو ثقة ، ولكنيما توبعا عمى الحديث مف قبؿ محمد(ٕٔ)ويعقوب بف إسحاؽ المخرمي

 .(ٖٔ)الحديثضعؼ  ف األلباني قدوكا
                                           

 

                                                 

 . ٛٛٛٗٔ، رقـ ٛ، صٜ( الثقات، البف حباف، جٔ)
 .ٜٖٗ، صٗحجر، ج ( لساف الميزاف، البفٕ)
 .ٕٙ٘، صٕ( اإلرشاد في معرفة عمماء الحديث، لمخميمي، جٖ)
( الَكّجي: بفتح الكاؼ والجيـ المشددة، ىذه النسبة إلى الگچ، وىو الجص، وقاؿ أبو القاسـ الشيرازي: إنما لقب بالكجى ألنو كاف ٗ)

 (.ٓ٘، صٔٔ. ) انظر األنساب لمسمعاني، جوأكثر مف ذلؾ فمقب بالكجى« ىاتوا الگچ»بنى دارا بالبصرة فكاف يقوؿ 
 (.ٓ٘، صٔٔ( قاؿ السمعاني: ويقاؿ الكشي، وظني أنيا منسوبة إلى جده األعمى كش. ) األنساب لمسمعاني، ج٘)
 .ٖٗٓٔ، رقـ ٖٙ، صٚ( انظر تاريخ بغداد، لمخطيب البغدادي، جٙ)
 .ٖٙ، صٚ( انظر تاريخ بغداد، لمخطيب البغدادي، جٚ)
 .ٖٕٙٚٔ، رقـ ٜٛ، صٛبف حباف، ج( الثقات، الٛ)
 .ٕٗٗ، صٖٔ( سير أعبلـ النببلء، لمذىبي، جٜ)
 .ٕٔٙ، صٕ( تذكرة الحفاظ، لمذىبي، جٓٔ)
، وسؤاالت ٖٚٚ٘ٔ، رقـٗ٘ٔ، صٜ، الثقات، البف حباف، جٓ٘٘، صٖ( انظر ترجمتو في ميزاف االعتداؿ، لمذىبي، جٔٔ)

 .ٕٙٓ، رقـ ٛٗٔالحاكـ لمدارقطني، ص
، ٖٖٓ، صٙ، ولساف الميزاف، البف حجر، جٕٗ٘ٚ، رقـ ٕٗٗ، صٙٔفي تاريخ بغداد، لمخطيب البغدادي، ج( انظر ترجمتو ٕٔ)

 .ٜٛٓٔرقـ
 .ٖٓٚٓ، حٚٚٔ، صٖ( انظر تعميؽ األلباني عمى سنف أبي داود، جٖٔ)
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 قاؿ ابف األثير رحمو اهلل:
رَب بالِكَعابوفيو ]  [ الِكَعاب : ُفُصوص النَّْرِد واحدىا: َكْعٌب وَكْعبة، والمَِّعب بيا َحراـ وَكِرَىيَا  أنو كان َيْكَره الضَّ

 عامَّة الصحابة
 ابف ُمَغفَّؿ يفعمو مع امرأتو عمى غير ِقمار وقيؿ: كاف

   (ٔ)وقيؿ: َرخَّص فيو ابف الُمَسّيب عمى غير ِقمار أيضا
 ( ٖٛالحديث )

ِبيِع، ُيَحدُّْث َعِف اْلَقاِسـِ ْبِف  رحمو اهلل: (ٕ)قال أبو داود َكْيَف ْبَف الرَّ َحدَّثََنا ُمَسدٌَّد، َحدَّثََنا اْلُمْعَتِمُر، َقاَؿ: َسِمْعُت الرُّ
ِو َوَسمَّـَ َيْكَرُه َعْشَر َعَميْ  َحسَّاَف، َعْف َعْبِد الرَّْحَمِف ْبِف َحْرَمَمَة، َأفَّ اْبَف َمْسُعوٍد، َكاَف َيُقوُؿ: " َكاَف َنِبيُّ المَِّو َصمَّى اهللُ 

ْفَرَة  يَنِة ِلَغْيِر َمَحمَّْيا، (ٗ)َوَتْغِييَر الشَّْيبِ  -(ٖ)َيْعِني اْلَخُموؽَ  -ِخبَلٍؿ: الصُّ َزاِر، َوالتََّختُّـَ ِبالذََّىِب، َوالتََّبرَُّج ِبالزّْ ، َوَجرَّ اإْلِ
ْرَب ِباْلِكَعاِب، َذاِت، َوَعْقَد التََّماِئـِ  َوالضَّ ، (ٙ)َأْو َعْف َمَحمّْوِ  -َحمِّْو ، َوَعْزَؿ اْلَماِء ِلَغْيِر َأْو َغْيَر مَ (٘)َوالرَُّقى ِإالَّ ِباْلُمَعوّْ

ِموِ  َوَفَسادَ  ِبيّْ َغْيَر ُمَحرّْ  " (ٚ)الصَّ
 أوال: تخريج الحديث 

، وابف (ٕٔ)، وأبو يعمى الموصمي(ٔٔ)، والنسائي(ٓٔ)، وأحمد بف حنبؿ(ٜ)، وابف أبي شيبة(ٛ)أخرجو الطيالسي
 مف طرؽ عف الركيف بف الربيع بو بمثمو. (ٗٔ)، والحاكـ(ٖٔ)حباف

                                                 

 .ٖٖٓ، صٗ( النياية في غريب الحديث واألثر، البف األثير، جٔ)
 .ٕٕٕٗ، حٜٛ، صٗفي خاتـ الذىب، ج ( سنف أبي داود، كتاب الخاتـ، باب ما جاءٕ)
 (.ٕٗ، صٔ( اْلَخُموُؽ: ِطيٌب َمْعُروٌؼ ِمَف الزَّْعَفَراِف َوَغْيِرِه ، ُيَخمَُّؽ ِبِو الرَُّجُؿ.)غريب الحديث، لمحربي، جٖ)
 (.ٜٙٔ، صٖ( تغيير الشيب: أي نتفو.) غريب الحديث، لمقاسـ بف سبلـ، جٗ)
: ىي َخَرَزات َكانَ ٘) ، ٔت اْلَعَرب تعمقَيا َعَمى الّصبياف َيتَُّقوَف بَيا اْلعيف بزعميـ.) غريب الحديث، البف الجوزي، ج( التََّماِئـِ

 (.ٕٔٔص
تعريٌض ِبِإْتَياِف « ِلَغْيِر محمّْو»ِلِو ( َعْزُؿ اْلَماِء ِلَغير َمَحمّْو َأْو َعْف َمحمّْو: َأْي َيْعِزلو َعْف إْقَراِره ِفي َفْرج المرأِة َوُىَو محمُّو. َوِفي َقوْ ٙ)

 (.ٖٕٓ، صٕالدُّبر.) النياية في غريب الحديث واألثر، البف األثير، ج
ِبّي، َغْيَر ُمَحرّْمو: ُىَو َأْف َيطأ الَمْرأة الُمْرِضع، َفِإَذا َحَممت َفَسَد َلَبُنيا، َوَكاَف ِمْف َذِلؾَ ٚ) ِبي، وُيَسمَّى الِغَيمة.) ( ِإْفَساد الصَّ  َفَساد الصَّ

 (.٘ٗٗ، صٖية في غريب الحديث واألثر، البف األثير، جالنيا
 .ٜٖٙ، حٕٖٔ، صٔ( مسند أبي داود الطيالسي، جٛ)
 .٘ٛٔ، حٖٛٔ، صٔ( مسند ابف أبي شيبة، جٜ)
 .ٖ٘ٓٙ، حٕٜ، صٙ( مسند أحمد بف حنبؿ، مسند المكثريف مف الصحابة، مسند عبد اهلل بف مسعود، جٓٔ)
السنف الكبري لمنسائي، كتاب الزينة، باب ، و ٛٛٓ٘، حٔٗٔ، صٛالخضاب بالصفرة، ج( سنف النسائي، كتاب الزينة، باب ٔٔ)

 .ٖٜٓٔ، حٖٖٔ، صٛالخضاب بالصفرة، ج
 .ٗٚٓ٘، حٛ، صٜ( مسند أبي يعمى الموصمي، جٕٔ)
 .ٕٛٙ٘، حٜ٘ٗ، صٕٔ( صحيح ابف حباف، باب التواضع والكبر والعجب، ذكر الزجر عف أشياء معمومة، جٖٔ)
 .ٛٔٗٚ، حٕٙٔ، صٗالصحيحيف، كتاب المباس، ج( المستدرؾ عمى ٗٔ)
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مف طريؽ جرير بف عبد الحميد عف الركيف بف  (ٗ)، والبييقي(ٖ)، وأبو يعمى(ٕ)، وابف أبي شيبة(ٔ)وأخرجو الطحاوي
 الربيع بو بمثمو.

 ثانيا: تراجم الرواة
   (.ٙ)مف الثالثة )الوسطى مف التابعيف ( ،(٘)يالكوف الرَّْحَمن ْبن َحْرَمَمةَ َعْبد ** 
ىذا الذي ذكره الُبخاِرّي مف قولو لـ يصح أف َعبد  "، وقاؿ ابف عدي موضحا:(ٚ)"لـ يصح حديثو " :البخاريوقاؿ 

سألت أبى  "أبى حاتـ: ، وقاؿ عبد الرحمف بف(ٛ)وأشار إلى حديث واحد "الرحمف بف حرممة لـ يسمع ابف مسعود
نما روى حديثا واحدا، ما يمكف أف يعتبر بو ولـ أسمع أحدا ينكره، أو يطعف  عنو، فقاؿ: ليس بحديثو بأس، وا 

، (ٔٔ)، وقد ذكره ابف حباف في الثقات(ٓٔ)"فقاؿ أبى: يحوؿ منيا  (ٜ)عميو، وأدخمو البخاري في كتاب "الضعفاء"
     (.ٕٔ)"مقبوؿ "وقاؿ ابف حجر:

ال فميف الحد القول:خالصة   ىو مقبوؿ عند المتابعة، وا 
        (ٗٔ)مف الثالثة ) الوسطى مف التابعيف ( ،(ٖٔ)يالكوف يالعامر  اْلَقاِسم ْبن َحسَّان**  

 .(ٚٔ)، وذكره ابف حباف في الثقات(ٙٔ)، وأحمد بف صالح(٘ٔ)وثقو العجمي
 
 

                                                 

َىٍة َلُو، َوِمْف َىٍـّ ِبَنْيٍي َعْنُو، ( شرح مشكؿ اآلثار، باب بياف ُمْشِكِؿ َما ُرِوَي َعْف َرُسوِؿ اهلِل َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَسمَّـَ ِفي اْلَغْيِؿ ِمْف َكَرأ)
 .   ٖٓٙٙ، حٕٙٛ، صٜج
 .٘ٛٔ، حٖٛٔ، صٔ( مسند ابف أبي شيبة، جٕ)
 .ٔ٘ٔ٘، ح٘ٛ، صٜ( مسند أبي يعمى الموصمي، جٖ)
 .ٖٖٔٗٔ، حٖٛٚ، صٚ( السنف الكبرى لمبييقي، كتاب النكاح، باب مف كرىو العزؿ، جٗ)
 .ٜٖٚٚ، رقـٕٙ، صٚٔ( تيذيب الكماؿ، لممزي، ج٘)
 .ٜٖٖ( تقريب التيذيب، البف حجر، صٙ)
 .ٗٚٛ، رقـٕٓٚ، ص٘( التاريخ الكبير، لمبخاري، جٚ)
 .ٗٓ٘، ص٘( الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ، البف عدي، جٛ)
 .ٕ٘ٓ، رقـٓٚ( الضعفاء الصغير، لمبخاري، صٜ)
 .ٔ٘ٓٔ، رقـ ٖٕٕو ٕٕٕ، ص٘بف أبي حاتـ، ج( الجرح والتعديؿ، الٓٔ)
 .ٚٔٓٗ، رقـ ٜ٘، ص٘( الثقات، البف حباف، جٔٔ)
 .ٜٖٖ( تقريب التيذيب، البف حجر، صٕٔ)
 .ٗٛٚٗ، رقـٖٔٗص ،ٖٕ( تيذيب الكماؿ، لممزي، جٖٔ)
 .ٜٗٗ( تقريب التيذيب، البف حجر، صٗٔ)
 .ٖ٘ٙٔ، رقـ ٖٙٛ( معرفة الثقات، لمعجمي، ص٘ٔ)
 .ٛٗٔٔ، رقـٜٛٔ( تاريخ أسماء الثقات، البف شاىيف، صٙٔ)
 .ٜ٘ٙٗ، رقـٖ٘ٓ، ص٘( الثقات، البف حباف، جٚٔ)
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، وذكره البخاري في تاريخو دوف أف يذكر فيو "عرؼحديثو منكر، وال يُ " :(ٔ)فيما نقمو عنو الذىبي-وقاؿ البخاري 
 . (٘)"مقبوؿ"، وقاؿ ابف حجر:(ٗ)"وثؽ "، وقاؿ الذىبي:(ٖ)"ال يعرؼ حالو "،  وقاؿ ابف القطاف:(ٕ)شيئاً 

ال فميف الحديث.   خالصة القول:  ىو مقبوؿ عند المتابعة، وا 
 ** باقي رجاؿ اإلسناد ثقات.

 سناد اإلثالثا: الحكم عمى 
 عبد الرحمف بف حرممة، والقاسـ بف حساف كبلىما مقبوؿ ولـ يتابعا عمى الحديث. ده ضعيؼ؛ ألجؿ الحديث إسنا

، وممف (ٙ)وقد ذكر ابف المديني الحديث في عممو وقاؿ:" َىَذا َحِديٌث ُكوِفيّّ َوِفي َبْعِض ِإْسَناده مف اَل ُيعرؼ"
 .(ٜ)، واأللباني(ٛ)، وحسيف سميـ أسد(ٚ)ضعؼ الحديث شعيب األرنؤوط

                                           
 قاؿ ابف األثير رحمو اهلل:

 .(ٓٔ)[ ىي َجْمع َسبلمة لمَكْعبة ال ُيَقمِّب َكَعباِتيا أحٌد َيْنتِظر ما َتِجيء بو إالَّ لم َيَرْح رائحَة الجنةومنو الحديث ] 
نما بمفظ" إال عصى اهلل ورسولو".   (ٜٖلحديث )ا  لـ أجد الحديث بمفظ ابف األثير" لـ يرح رائحة الجنة" وا 

، َحدَّثََنا اْلُجَعْيدُ  رحمو اهلل: (ٔٔ)قال أحمد بن حنبل ـَ َحدَّثََنا َمكّْيُّ ْبُف ِإْبَراِىي
، َعْف َيِزيَد ْبِف ُخَصْيَفَة، َعْف ُحَمْيِد ْبِف (ٕٔ)

ِر، َعْف ُمَحمَِّد ْبِف َكْعٍب، َعْف َأِبي ُموَسى اأْلَْشَعِريّْ َأنَُّو َسِمَع َرُسوَؿ اهلِل َصمَّى اهلُل َعَمْيوِ َبِشيِر ْبِف  َوَسمَّـَ َيُقوُؿ:  اْلُمَحرَّ
 ."َرُسوَلوُ ِإالَّ َعَصى اهلَل وَ  (ٖٔ)َما تَْأِتي ِبوِ اَل ُيَقمُِّب َكَعَباِتَيا َأَحٌد َيْنَتِظُر  "
 
 

                                                 

 .ٜٜٚٙ، رقـٜٖٙ، صٖ( ميزاف االعتداؿ، لمذىبي، جٔ)
 .ٕٔٚ، رقـٔٙٔ، صٚخاري، ج( التاريخ الكبير، لمبٕ)
 .ٗٙ٘، رقـٖٔٔ، صٛ( تيذيب التيذيب، البف حجر، جٖ)
 .ٙٓ٘ٗ، رقـٕٚٔ، صٕ( الكاشؼ، لمذىبي، جٗ)
 .ٜٗٗ( تقريب التيذيب، البف حجر، ص٘)
 .ٜٙٔ، رقـ ٜٛ( العمؿ البف المديني، صٙ)
 .ٖ٘ٓٙ، حٕٜ، صٙ( انظر تعميقو عمى مسند أحمد بف حنبؿ، جٚ)
 .ٔ٘ٔ٘، ح٘ٛ، صٜعمى مسند أبي يعمى الموصمي، ج( انظر تعميقو ٛ)
 .ٖ٘ٙ٘، حٕٕٓ، صٛ( التعميقات الحساف عمى صحيح بف حباف، لؤللباني، جٜ)
 .ٖٖٓ، صٗ( النياية في غريب الحديث واألثر، البف األثير، جٓٔ)
  .) الرسالة(ٜٜٗٙٔ، حٛٔٗ، صٕٖ( مسند أحمد بف حنبؿ، مسند الكوفييف، حديث أبي موسى األشعري، جٔٔ)
 ( ) ش ؾ( ٜٖٔ( الجعيد: ىو الجعد بف عبد الرحمف بف أوس .) تقريب التيذيب، صٕٔ)
:" قاؿ السندي: قولو:" ال يقمب كعباتيا" الضمير عائد عمى المعبة المسماة بالنْرد، والكعبات ىي فصوص ( قاؿ شعيب األرنؤطٖٔ)

النرد، وقولو:" ينتظر ما تأتي بو" إشارة إلى كونيا عمى وجو القمار، أي: ال يباشر أحد ىذه المعبة عمى وجو القمار.) انظر مسند 
 (.ٜٓ٘ٙٔ، حٜٔٗص، ٕٖأحمد بف حنبؿ، تحقيؽ شعيب األرنؤوط، ج
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 تخريج الحديثأوال: 
 جميعيـ مف طريؽ مكي بف إبراىيـ بو بمثمو. (ٖ)مف طريقو، وأبو يعمى (ٕ)، والبييقي(ٔ)أخرجو ابف أبي الدنيا

 ثانيا: تراجم الرواة
ر**   :(٘)فقاؿ ابف حجر، ؛ ولكف باسـ حميد بف بكر(ٗ)ذكره ابُف حباف في "الثقات" ،ُحَمْيد ْبن َبِشير ْبن اْلُمَحرَّ

 أحمد، أنو تحريؼ، والصواب بشير، كما في إسناد
وكذلؾ قاؿ ابف  في موضع آخر، لكف جاء فيو أنو يروي عف أبي موسى صحيحاً  (ٙ)وقد ذكره ابُف حباف 

الصواُب أنو يروي عف محمد بف كعب، عف أبي موسى. قاؿ ابف : ىذا تحريؼ و (ٛ)فقاؿ ابف حجر، (ٚ)ماكوال
 . (ٜ)"ضعيؼإنساف ُيعتبر بحديثو إذا لـ يكف في إسناده  "حباف:

 ال بأس بو إذا لـ يكف في الحديث راٍو ضعيؼ، ورجاؿ اإلسناد ىنا ثقات. خالصة القول:
 ** باقي رجاؿ اإلسناد ثقات.

 ثالثا: الحكم عمى اإلسناد 
 .(ٓٔ)الحديث إسناده حسف لذاتو، ألجؿ حميد بف بشير ال بأس بو، وممف حسف الحديث شعيب األرنؤوط

 

                                           
 

 قاؿ ابف األثير رحمو اهلل:
[ الَكعاب بالفتح: المرأة حيف َيْبُدو َثْدُييا لمنُّيود وىي  فَجَثت َفتاٌة َكعاٌب عمى إْحَدى ُرْكَبَتْيياوفي حديث أبي ىريرة ] 

 (.ٔٔ)َكواِعبُ ا: الكاِعب أيضُا وَجْمُعي
 
 

                                                 

 .ٕٚ، حٚٙ( ذـ المبلىي، البف أبي الدنيا، صٔ)
، ٓٔ( السنف الكبرى لمبييقي، كتاب الشيادات، باب كراىية المعب بالنرد أكثر مف كراىية المعب بالشيء مف المبلىي، جٕ)

 .ٕٜٕ٘ٓ، حٖٖٙص
 .ٜٕٛٚ، حٕٗٚ، صٖٔ( مسند أبي يعمى الموصمي، جٖ)
 .ٖٙٔٚ، رقـٜٔٔ، صٙ( الثقات، البف حباف، جٗ)
 .ٕٖٕ، رقـ٘ٓٔ( انظر تعجيؿ المنفعة بزوائد رجاؿ األئمة األربعة، البف حجر، ص٘)
 .ٕٕٕٗ، رقـٓ٘ٔ، صٗ( الثقات، البف حباف، جٙ)
 .ٜٕٓ، صٔ( اإلكماؿ في رفع االرتياب عف المؤتمؼ والمختمؼ في األسماء والكنى، البف ماكوال، جٚ)
 .ٕٖٕ، رقـ٘ٓٔألئمة األربعة، البف حجر، ص( انظر تعجيؿ المنفعة بزوائد رجاؿ اٛ)
 .ٖٙٔٚ، رقـٜٔٔ، صٙ( الثقات، البف حباف، جٜ)
 .ٜٜٗٙٔ، حٛٔٗ، صٕٖ( انظر تعميقو عمى مسند أحمد بف حنبؿ، جٓٔ)
 .ٖٖٓ، صٗ( النياية في غريب الحديث واألثر، البف األثير، جٔٔ)
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 ( ٓٗالحديث )
، ح وَحدَّثََنا ُمَؤمٌَّؿ، َحدَّثََنا رحمو اهلل:  (ٔ)قال أبو داود ِإْسَماِعيُؿ، ح َحدَّثََنا ُمَسدٌَّد، َحدَّثََنا ِبْشٌر، َحدَّثََنا اْلُجَرْيِريُّ

، َعْف َأِبي َنْضَرَة، َحدَّثَِني َشْيٌخ ِمْف ُطَفاَوةَ  ـْ َعِف اْلُجَرْيِريّْ وَحدَّثََنا ُموَسى، َحدَّثََنا َحمَّاٌد، ُكمُُّي
ْيُت َأَبا ُىَرْيَرَة  (ٕ) َقاَؿ: َتَثوَّ

ـْ َأَر َرُجبًل ِمْف َأْصَحاِب النَِّبيّْ َصمَّى اهلُل عَ  َمْيِو َوَسمَّـَ َأَشدَّ َتْشِميًرا، َواَل َأْقَوـَ َعَمى َضْيٍؼ ِمْنُو، َفَبْيَنَما َأَنا ِباْلَمِديَنِة َفَم
 َوُىَو ُيَسبُّْح ِبَيا، َحتَّى ِعْنَدُه َيْوًما، َوُىَو َعَمى َسِريٍر َلُو، َوَمَعُو ِكيٌس ِفيِو َحًصى َأْو َنًوى، َوَأْسَفَؿ ِمْنُو َجاِرَيٌة َلُو َسْوَداءُ 

ُأَحدُّْثَؾ َعنّْي َوَعْف َرُسوِؿ المَِّو  َأْنَفَد َما ِفي اْلِكيِس َأْلَقاُه ِإَلْيَيا، َفَجَمَعْتُو َفَأَعاَدْتُو ِفي اْلِكيِس، َفَدَفَعْتُو ِإَلْيِو، َفَقاَؿ: َأاَل ِإَذا 
ْلَمْسِجِد ِإْذ َجاَء َرُسوُؿ المَِّو َصمَّى اهلُل َعَمْيِو َوَسمَّـَ َصمَّى اهلُل َعَمْيِو َوَسمَّـَ َقاَؿ: ُقْمُت: َبَمى، َقاَؿ: َبْيَنا َأَنا ُأوَعُؾ ِفي ا

؟»َحتَّى َدَخَؿ اْلَمْسِجَد، َفَقاَؿ:  َثبَلَث َمرَّاٍت، َفَقاَؿ َرُجٌؿ: َيا َرُسوَؿ المَِّو، ُىَو َذا ُيوَعُؾ ِفي « َمْف َأَحسَّ اْلَفَتى الدَّْوِسيَّ
، َفَقاَؿ ِلي َمْعُروًفا: َفَنَيْضُت، َفاْنَطَمَؽ َيْمِشي َحتَّى َجاِنِب اْلَمْسِجِد، َفَأْقَبَؿ َيمْ  ، َفَوَضَع َيَدُه َعَميَّ ِشي َحتَّى اْنَتَيى ِإَليَّ

ـْ َوَمَعُو َصفَّاِف ِمْف ِرَجاٍؿ، َوَصؼّّ ِمْف ِنَساٍء، َأْو َصفَّ  اٍء َوَصؼّّ اِف ِمْف ِنسَ َأَتى َمَقاَمُو الَِّذي ُيَصمّْي ِفيِو، َفَأْقَبَؿ َعَمْيِي
َقاَؿ: َفَصمَّى َرُسوُؿ المَِّو « ِإْف َأْنَساِني الشَّْيَطاُف َشْيًئا، ِمْف َصبَلِتي َفْمُيَسبِّْح اْلَقْوـُ َوْلُيَصفِّْؽ النَّْساءُ »ِمْف ِرَجاٍؿ، َفَقاَؿ: 

ـْ َيْنَس ِمْف َصبَلِتِو َشْيًئا، َفَقاَؿ  ، َمَجاِلَسُكـْ َمَجالِ »َصمَّى اهلُل َعَمْيِو َوَسمَّـَ َوَل ـْ َـّ َحِمَد المََّو « َىا ُىَنا»َزاَد ُموَسى « . َسُك ُث
َـّ َقاَؿ  َـّ َأْقَبَؿ َعَمى الرَّْجاِؿ َفَقاَؿ: « َأمَّا َبْعدُ »َتَعاَلى َوَأْثَنى َعَمْيِو، ُث َـّ اتََّفُقوا: ُث ـُ الرَُّجُؿ ِإَذا َأَتى َأْىَمُو َفَأْغَمَؽ »ُث َىْؿ ِمْنُك

، َقاَؿ: « َبُو َوَأْلَقى َعَمْيِو ِسْتَرُه َواْسَتَتَر ِبِسْتِر المَّوِ َعَمْيِو َبا ـْ َـّ َيْجِمُس َبْعَد َذِلَؾ َفَيُقوُؿ َفَعْمُت َكَذا َفَعْمُت َكَذا»َقاُلوا: َنَع « ُث
َفَجَثْت َفتَاٌة َقاَل ُمَؤمٌَّل، ِفي َحِديِثِو َسَكْتَف فَ « َىْؿ ِمْنُكفَّ َمْف ُتَحدُّْث؟»َقاَؿ: َفَسَكُتوا، َقاَؿ َفَأْقَبَؿ َعَمى النَّْساِء، َفَقاَؿ: 

ِلَيَراَىا َوَيْسَمَع َكبَلَمَيا َفَقاَلْت: َيا  َفتَاٌة َكَعاٌب َعَمى ِإْحَدى ُرْكَبَتْيَيا َوَتَطاَوَلْت ِلَرُسوِل المَِّو َصمَّى اهلُل َعَمْيِو َوَسمَّمَ 
ـْ َلَيَتَحدَُّثوفَ  نَُّيفَّ َلَيَتَحدَّْثَنُو، َفَقاَؿ: َرُسوَؿ المَِّو، ِإنَُّي ِإنََّما َمَثُؿ َذِلَؾ َمَثُؿ »َفَقاَؿ: « َىْؿ َتْدُروَف َما َمَثُؿ َذِلَؾ؟»، َواِ 

فَّ ِطيبَ  َما َظَيَر ِريُحُو،   الرَّْجاؿِ َشْيَطاَنٍة، َلِقَيْت َشْيَطاًنا ِفي السّْكَِّة َفَقَضى ِمْنَيا َحاَجَتُو َوالنَّاُس َيْنُظُروَف ِإَلْيِو، َأاَل َواِ 
ـْ َيْظَيْر َلْوُنُو َأاَل ِإفَّ ِطيَب النَّْساِء َما َظَيَر َلوْ  ـْ َيْظَيْر ِريُحوُ َوَل  .«ُنُو َوَل

 أوال: تخريج الحديث
قصة مقتصرًا عمى  (ٗ)، والترمذي " ...عمى فقرة: "أال ال يفضيف رجؿ إلى رجؿ مقتصرًا  (ٖ)أخرجو أبو داود

مف  (ٚ)كبلىما بمثمو مف طريؽ إسماعيؿ بف عمية، وأخرجو البييقي (ٙ)، والبزار(٘)بف حنبؿ، وأحمد طيب الرجاؿ

                                                 

 .ٕٗٚٔ، حٕٕ٘، صٕيكوف مف إصابتو أىمو، ج( سنف أبي داود، كتاب النكاح، باب ما يكره مف ذكر الرجؿ ما ٔ)
( قاؿ ابف األثير:" لـ يذكر طفاوة مف أي العرب ىي؟ وىذه النسبة إلى ثعمبة وعامر ومعاوية أوالد أعصر بف سعد بف قيس ٕ)

أنيـ مف أوالد عيبلف، وقيؿ في أسمائيـ غير ذلؾ، وأميـ طفاوة بنت جـر بف رياف، فنسبوا إلييا، وال خبلؼ أنيـ نسبوا إلى أميـ، و 
ف اختمفوا في أسماء أوالدىما") المباب في تيذيب األنساب، البف األثير، ج  (.ٖٕٛ، صٕأعصر وا 

 .ٜٔٓٗ، حٔٗ، صٗ( سنف أبي داود، كتاب الحماـ، باب ما جاء في التعري، جٖ)
 .ٕٛٛٚ، حٚٓٔ، ص٘( سنف الترمذي، أبواب األدب، باب ما جاء في طيب الرجاؿ والنساء، جٗ)
 .ٜٚٚٓٔ، حٖٚ٘، صٙٔند أحمد بف حنبؿ، مسند المكثريف مف الصحابة، مسند أبي ىريرة، ج( مس٘)
 .ٖٜٛ٘، حٔٙ، صٚٔ( مسند البزار المنشور باسـ " البحر الزخار"،  جٙ)
 .ٜٛٓٗٔ، حٖٗٔ، صٚ( السنف الكبرى لمبييقي، كتاب النكاح، باب ما يكره مف ذكر الرجؿ إصابتو أىمو، جٚ)
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عمى فيو واقتصروا مف طرؽ عف سفياف الثوري  (ٕ)، والنسائي(ٔ)طريؽ يزيد بف زريع، بمثمو، وأخرجو الترمذي
 مف طريؽ حماد بف سممة، بنحوه (ٖ)، وأخرجو ابف عساكرقصة طيب الرجاؿ

 )إسماعيؿ بف عمية، حماد بف سممة، يزيد بف زريع، سفياف الثوري( عف سعيد الجريري بو.أربعتيـ 
 ثانيا: تراجم الرواة

:" ثقة اختمط (ٗ)قاؿ ابف حجر، أبو مسعود البصري، مات سنة مائة وأربع وأربعيف** سعيد بن إياس الُجريري، 
، (٘)واهلل ما سمعت مف الجريري إال بعد ما اختمط"قبؿ موتو بثبلث سنيف"، وقاؿ محمد بف أبي عدي:" ال أكذب 

، (ٙ)وقاؿ أبو حاتـ:" سعيد الجريري تغير حفظو قبؿ موتو فمف كتب عنو قديما فيو صالح وىو حسف الحديث
:" وسعيد الجريري ىذا مستقيـ الحديث وحديثو حجة مف سمع منو قبؿ االختبلط، َوىو أحد مف (ٚ)عديوقاؿ ابف 

ألف َسِعيد بف أبي َعُروبة َأيًضا اختمط فمف سمع  ؛البصرييف وسبيمو كسبيؿ َسِعيد ْبف أبي َعُروبةيجمع حديثو مف 
 منو قبؿ االختبلط فحديثو مستقيـ حجة".

سماعيؿ بف عمية قد سمعا منو قبؿ االختبلط كما  :قالت الباحثة اختبلطو ال يضر ىنا حيث أف يزيد بف زريع وا 
مف رواية حماد بف سممة  (ٓٔ)مف رواية بشر بف المفضؿ، ومسمـ (ٜ)أخرج لو الشيخاف، وقد (ٛ)العراقيبيف ذلؾ 

 ثبت أنيما سمعا منو قبؿ االختبلط.مما يُ 
ثقة عابد؛ ولكنو تغير بآخرة، وقد توبع عمى رواية  ،(ٔٔ)سبقت ترجمتو بن سممة بن دينار،ا ىو** حماد: 

 مف قبؿ إسماعيؿ بف عميو، وسفياف الثوري. الحديث
 غير الطفاوي مجيوؿ.ثقات ** باقي رجاؿ اإلسناد 

 ثالثا: الحكم عمى اإلسناد
وىذا إسناد ضعيؼ مف أجؿ  "قاؿ:( ٕٔ)وممف ضعفو األلباني ،الحديث إسناده ضعيؼ؛ ألجؿ الطفاوي مجيوؿ

 الشيخ 
 

                                                 

 .ٕٚٛٚ، حٚٓٔ، ص٘أبواب األدب، باب ما جاء في طيب الرجاؿ والنساء، ج( سنف الترمذي، ٔ)
 .ٚٔٔ٘، حٔ٘ٔ، صٛ( سنف النسائي، كتاب الزينة، باب الفصؿ بيف طيب الرجاؿ وطيب النساء، جٕ)
 . ٕٖٚوٕٖٙ، صٚٙ( تاريخ دمشؽ البف عساكر، جٖ)
 .ٖٖٕتقريب التيذيب، البف حجر، ص( ٗ)
 .٘ٗٗ، صٗالبف عدي، ج( الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ، ٘)
 .ٕ، صٗبف أبي حاتـ، ج( الجرح والتعديؿ، الٙ)
 .٘ٗٗ، صٗ( الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ، البف عدي، جٚ)
 .ٚٗٗ( التقييد واإليضاح، لمعراقي، صٛ)
 .ٖٜٔ، حٜٕٙ، صٕ، وصحيح مسمـ جٕٗ٘ٙ، حٕٚٔ، صٖ( انظر صحيح البخاري، جٜ)
 .ٕٕٗ٘، حٜٛٙٔ، صٗ( انظر صحيح مسمـ، جٓٔ)
 (.ٕٔتحت حديث رقـ) (ٔٔ)
 .ٕٖٚ، حٕٕٙ، صٕ( ضعيؼ سنف أبي داود، لؤللباني، جٕٔ)
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 ".ضعيؼ لجيالة الطفاوي ":(ٔ)وبو أعمو المنذري، وكذلؾ قاؿ شعيب األرنؤوط ،"الّطفاوي، فإنو مجيوؿ لـ ُيسـ
عف الحسف  (ٗ)، وأحمد بف حنبؿ(ٖ)، والترمذي(ٕ)داود واىد تقويو أخرجيا أبولبعض قطع ىذا الحديث طرؽ وشو 

 .(٘)وسبؽ أف بينت صحة سماع الحسف البصري مف عمراف بف حصيف عف عمراف بف حصيف
 ،  .(ٙ)َوُىَو َضِعيٌؼ، َوَبِقيَُّة ِرَجاِلِو ِثَقاتٌ وقاؿ الييثمي: َرَواُه اْلَبزَّاُر َعْف َرْوِح ْبِف َحاِتـٍ

َماِديُّ حافظ لو أوىاـ( ٚ)وأخرجو الطبراني ـُ ْبُف َبشَّاٍر الرَّ مف طريؽ أبي موسى األشعري، وفيو ِإْبَراِىي
، قاؿ (ٛ)

 ."وىذا الحديث رواه الحميدى عف سفياف مرسبل ليس فيو أبي موسى ":(ٜ)العقيمي
مف طريؽ َحْفٌص السَّرَّاُج َقاَؿ:  (ٔٔ)والطبراني (ٓٔ)أحمدأخرجو  :أسماء بنت يزيد حديثمن ولمحديث شاىد آخر 

َسمَّـَ َوالرَّْجاُؿ َوالنَّْساُء ُقُعوٌد َسِمْعُت َشْيًرا َيُقوُؿ: َحدَّثَْتِني َأْسَماُء ِبْنُت َيِزيَد َأنََّيا َكاَنْت ِعْنَد َرُسوِؿ اهلِل َصمَّى اهلُل َعَمْيِو وَ 
" َفُقْمُت: ِإي َواهلِل َيا ِعْنَدُه َفَقاَؿ:" َلَعؿَّ َرُجبًل َيُقوُؿ: َما َيْفعَ  ُؿ ِبَأْىِمِو، َوَلَعؿَّ اْمَرَأًة ُتْخِبُر ِبَما َفَعَمْت َمَع َزْوِجَيا َفَأَرَـّ اْلَقْوـُ

ـْ َلَيْفَعُموَف، َقاَؿ:" َفبَل َتْفَعُموا َفِإنََّما ِمْثُؿ َذِلَؾ ِمْثُؿ الشَّ  نَُّي َلِقَي َشْيَطاَنًة ِفي َطِريٍؽ ْيَطاُف َرُسوَؿ اهلِل، ِإنَُّيفَّ َلَيُقْمَف َواِ 
 .(ٕٔ)َفَغِشَيَيا َوالنَّاُس َيْنُظُروَف"، وعمة ىذا السند في شير بف حوشب فيو صدوؽ كثير اإلرساؿ واألوىاـ

                                           
 قاؿ ابف األثير رحمو اهلل: 

 ) كعع( 
[ الكاعَّة: َجْمع كاَع وىو الَجباف. يقاؿ: َكعَّ الرُجُؿ عف الشيء َيِكعُّ  حتى ماَت أبو طالب ] ما زالت ُقَريٌش كاعَّةً فيو 

َكعًَّا فيو كاعّّ إذا َجُبف وأْحَجـ، أراد أنيـ كانوا َيْجُبُنوف عف أَذى النبي صمى الّمو عميو وسمـ في حياِة أبي طالب فمما 
 .(ٖٔ)مات اْجَتَرأوا عميو

 

                                                 

 .ٜٚٚٓٔ، حٖٚ٘، صٙٔ( انظر تعميقو عمى مسند أحمد، جٔ)
 .ٛٗٓٗ، حٛٗ، صٗ( سنف أبي داود، كتاب المباس، باب مف كرىو" لبس الحرير"، جٕ)
 .ٕٛٛٚ، حٚٓٔ، ص٘( سنف الترمذي، أبواب األدب، باب ما جاء في طيب الرجاؿ والنساء، جٖ)
 .ٜٜٗٚٔ، ح٘ٛٔ، صٖٖ( مسند أحمد بف حنبؿ، مسند البصرييف، مسند عمراف بف حصيف، جٗ)
 (.ٕ( انظر حديث رقـ ) ٘)
 .ٖٙ٘ٚ، حٜٕ٘، صٗ( مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، لمييثمي، جٙ)
 .ٜٛٙ، حٕ٘ٔ، صٔ( المعجـ األوسط، لمطبراني، جٚ)
 .ٛٛ( تقريب التيذيب، البف حجر، صٛ)
 .ٜٗ، صٔ( الضعفاء الكبير، لمعقيمي، جٜ)
 .ٕٕٛ٘ٚ، حٗٙ٘، ص٘ٗ( مسند أحمد بف حنبؿ، مسند القبائؿ، حديث أسماء بنت يزيد، جٓٔ)
 .ٗٔٗ، حٕٙٔ، صٕٗ( المعجـ الكبير، لمطبراني، جٔٔ)
 .ٜٕٙ( تقريب التيذيب، البف حجر، صٕٔ)
 .ٖٖٖ، صٗ( النياية في غريب الحديث واألثر، البف األثير، جٖٔ)
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 ( ٔٗالحديث  )
، ثنا َيْحَيى ْبُف َمِعيٍف،  رحمو اهلل: (ٔ)الحاكم قال َحدَّثََنا َأُبو اْلَعبَّاِس ُمَحمَُّد ْبُف َيْعُقوَب، ثنا اْلَعبَّاُس ْبُف ُمَحمٍَّد الدُّوِريُّ

اهلُل َعَمْيِو َوَسمَّـَ ِف النَِّبيّْ َصمَّى ثنا ُعْقَبُة اْلُمَجدَُّر، َعْف ِىَشاـِ ْبِف ُعْرَوَة، َعْف َأِبيِو، َعْف َعاِئَشَة َرِضَي المَُّو َعْنَيا، عَ 
 .«َما زَاَلْت ُقَرْيٌش َكاعًَّة َحتَّى ُتُوفَِّي َأُبو َطاِلبٍ  »َقاَؿ:

 أوال: تخريج الحديث
مف طريؽ قيس بف الربيع بمفظ " كافة" وقاؿ ابف عساكر: ىذا تصحيؼ  (ٖ)، وابف عساكر(ٕ)أخرجو الطبراني

 ، (ٗ)والمحفوظ كاعة بالعيف
مف طريؽ يونس بف بكير بمفظ كاعيف، كبلىما ) قيس بف الربيع، ويونس بف بكير( عف ىشاـ  (٘)وأخرجو البييقي
 بف عروة بو.

 ثانيا: تراجم الرواة
مات سنة مائة وثماف ، (ٙ)ردَّ جَ أبو مسعود الكوفي المُ  ** عقبة بن خالد بن عقبة بن خالد السكوني،

 .(ٚ)وثمانيف
، وكذلؾ "، قمت: ىو ثقة؟ قاؿ: أرجو إف شاء اهللسألت أبى عف عقبة بف خالد "بف حنبؿ:قاؿ عبد اهلل بف أحمد 

، وقاؿ (ٜ)، وذكره ابف حباف في الثقات(ٛ)"ىو عندي ثقة "قاؿ ابف شاىيف ونقؿ قوؿ عثماف بف أبي شيبة:
:" شيخ كوفي ليس  ":(ٔٔ)وأبو حاتـ (ٓٔ)النسائي قاؿ (، ٕٔ)صاحب حديث"بو بأس"، وقاؿ َأُبو َبْكٍر اْلَجاُروِديُّ

 .:" حافظ"(ٗٔ)، وقاؿ الذىبي(ٖٔ)العقيمي:" َعْف ُعَبْيِد المَِّو، َواَل ُيتَاَبُع َعَمى َحِديِثِو، َواَل ُيْعَرُؼ ِإالَّ ِبِو"

                                                 

، ٕالمستدرؾ عمى الصحيحيف، كتاب تواريخ المتقدميف مف األنبياء والمرسميف، مف كتاب اليجرة األولى إلى الحبشة، ج( ٔ)
 .ٖٕٗٗ، حٜٚٙص
 .ٜٗ٘، حٛٛٔ، صٔ( المعجـ األوسط، لمطبراني، جٕ)
 .ٜٖٖ، صٙٙ( تاريخ دمشؽ، البف عساكر، جٖ)
 .٘ٓٔ، حٔٚص ( المرجع السابؽ، وانظر التطريؼ في التصحيؼ، لمسيوطي،ٗ)
 .ٜٖٗ، صٕ( دالئؿ النبوة لمبييقي، جماع أبواب المبعث، باب وفاة أبي طالب عـ رسوؿ اهلل صمى اهلل وعميو وسمـ، ج٘)
( الُمَجدَّر: بضـ الميـ وفتح الجيـ وتشديد الداؿ المفتوحة الميممة وفي آخرىا الراء، ىذه المفظة إنما يقاؿ لمف كاف بو الجدري ٙ)

 (.ٖٙٗٙ، رقـٕٜ، صٕٔاألثر.) األنساب، لمسمعاني، جفذىب  وبقي 
 .ٜٖٗ( تقريب التيذيب، البف حجر، صٚ)
 .ٖٛٓٔو ٖٔٓٔ، رقـ ٖٚٔ( انظر تاريخ أسماء الثقات، البف شاىيف، صٛ)
 .ٜٜٗٔ، رقـٕٛٗ، صٚ( الثقات، البف حباف، جٜ)
 .ٜٚٔ، صٕٓ( تيذيب الكماؿ، لممزي، جٓٔ)
 .ٕٙٚٔ، رقـٖٓٔ، صٙ، ج( الجرح والتعديؿ، البف أبي حاتـٔٔ)
 .ٜٚٔ، صٕٓ( تيذيب الكماؿ، لممزي، جٕٔ)
 .ٜٖٛٔ، رقـٖ٘٘، صٖ( الضعفاء الكبير، لمعقيمي، جٖٔ)
 .ٕٖٛٛ، رقـٕٛ، صٕ( الكاشؼ، لمذىبي، جٗٔ)
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 ."صاحب حديثصدوؽ  ":(ٔ)حجر وقاؿ ابف
 ىو كما قاؿ ابف حجر: صدوؽ.  خالصة القول:

 ** باقي رجاؿ اإلسناد ثقات.
 ثالثا: الحكم عمى اإلسناد 

الحديث إسناده صحيح لغيره؛ ألجؿ عقبة المجدر فيو صدوؽ، وقد تابعو عمى الحديث قيس بف الربيع ويونس 
 بف بكير.

                                           
 

 قاؿ ابف األثير رحمو اهلل: 
 ) كعكع(  

 .(ٕ)[ أي أْحِجْمت وتأخَّرت إلى َوراء قالوا لو : ثم رأيناك َتَكْعَكْعت في حديث  ]
 (ٕٗالحديث )

، َعْف َعَطاِء ْبِف َيَساٍر، َعْف َعْبِد رحمو اهلل:  (ٖ)قال البخاري ـَ َحدَّثََنا ِإْسَماِعيُؿ، َقاَؿ: َحدَّثَِني َماِلٌؾ، َعْف َزْيِد ْبِف َأْسَم
، فَ المَِّو ْبِف َعبَّاٍس َرِضَي المَُّو َعْنُيَما، َقاَؿ: َخَسَفِت الشَّْمُس َعَمى َعْيِد َرُسوِؿ المَِّو َصمَّى اهلُل َعَمْيِو         َصمَّى، َقاُلوا: َوَسمَّـَ

ِإنّْي ُأِريُت الَجنََّة، َفتََناَوْلُت ِمْنَيا ُعْنُقوًدا،  »َقاَؿ: ، ُثمَّ رََأْيَناَك َتَكْعَكْعَت،َيا َرُسوَؿ المَِّو، َرَأْيَناَؾ تََناَوْلَت َشْيًئا ِفي َمَقاِمؾَ 
ـْ ِمْنُو َما َبِقَيِت الدُّْنَيا  .«َوَلْو َأَخْذُتُو أَلََكْمُت

 أوال: تخريج الحديث
وأخرى مقتصًرا فييا عمى  (٘)عف عبد اهلل بف يوسؼ مطواًل، وعف عبد اهلل بف مسممة مرة مطوالً  (ٗ)أخرجو البخاري

 ، كبلىما عف مالؾ.(ٙ)ذكر النار
عف سويد بف سعيد عف حفص بف ميسرة مطواًل، كبلىما) مالؾ، وحفص بف ميسرة( عف زيد بف  (ٚ)وأخرجو مسمـ

 أسمـ بو.
 
 
 

                                                 

 .ٜٖٗ( تقريب التيذيب، البف حجر، صٔ)
 .ٖٖٗ، صٗ( النياية في غريب الحديث واألثر، البف األثير، جٕ)
 .ٛٗٚ، حٓ٘ٔ، صٔاب األذاف، باب رفع البصر إلى اإلماـ في الصبلة، ج( صحيح البخاري، كتٖ)
 .ٜٚٔ٘، حٖٔ، صٚ( صحيح البخاري، كتاب النكاح، باب كفراف العشير وىو الزوج وىو الخميط مف المعاشرة، جٗ)
 .ٕ٘ٓٔ، حٖٚ، صٕ( صحيح البخاري، كتاب الجمعة، باب صبلة الكسوؼ جماعة، ج٘)
 .ٖٔٗ، حٜٗ، صٔالصبلة، باب مف صمى وقدامو تنور أو نار أو شيء مما يعبد فأراد بو اهلل، ج( صحيح البخاري، كتاب ٙ)
 .ٜٚٓ، حٕٙٙ، صٕ( صحيح مسمـ، كتاب الكسوؼ، باب ما عرض عمى النبي في صبلة الكسوؼ  مف أمر الجنة والنار، جٚ)
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 ثانيا: تراجم الرواة
، صدوؽ ربما أخطأ؛ ولكنو توبع عمى الحديث مف قبؿ عبد اهلل (ٔ)سبقت ترجمتو ** إسماعيل بن أبي أويس،

 .(ٕ)ابف يوسؼ، وعبد اهلل بف مسممة وكبلىما ثقة متقف

يضر ألنو مف متفؽ عمى توثيقو إال أنو دلس وأرسؿ؛  فبالنسبة لتدليسو ال ، (ٖ)سبقت ترجمتو ** زيد بن أسمم،
الطبقة األولى الذيف ال يضر تدليسيـ، وكذلؾ إرسالو ال يضر  فقد ذكر العراقي مجموعة ممف أرسؿ عنيـ زيد 

 .(ٗ)ولـ يكف فييـ عطاء بف يسار
 ** باقي رجاؿ اإلسناد ثقات.

                                           
 

 

 قاؿ ابف األثير رحمو اهلل:
 )كعـ ( 
ـَ الرُجُؿ صاِحَبو وَيَضَع َفمو عمى َفِمو كالتَّْقبيؿ. ُأِخَذ مف َكْعـ البعير  أنو َنيى عن الُمكاَعمةفيو ]  [ ىو أف َيْمَث

 .(٘)وىو أف ُيَشّد َفُمو إذا ىاج فُجِعؿ َلْثمو إيَّاه بمْنزلة الِكعاـ. والُمكاَعَمة: ُمفاَعمة منو
 

 ( ٖٗالحديث)
ُش : َأْخَبَرِني َعيَّاُف َأيُّوَب اْلِمْصِريُّ َقاؿَ َحدَّثََنا َزْيُد ْبُف ُحَباٍب َقاَؿ: َحدَّثََني َيْحَيى بْ  رحمو اهلل: (ٙ)قال ابن أبي شيبة
، َقاؿَ ، َعْف َأِبي اْلُحَصْيِف اْلَحَجِريّْ اْلَيْيثَ ْبُف َعبَّاٍس اْلِحْمَيِريُّ  ، َعْف َعاِمٍر اْلَحَجِريّْ            َحاَنَة َصاِحَب : َسِمْعُت َأَبا َريْ ـِ

َيْنَيى َعْن ُمَعاَكَمِة، َأْو ُمَكاَعَمِة اْلَمْرَأِة و وسمـ َكاَف َرُسوُؿ اهلِل صمى اهلل عمي ":صمى اهلل عميو وسمـ َيُقوؿُ  النَِّبيّْ 
 ."ِفي ِشَعاٍر َلْيَس َبْيَنُيَما َشْيءٌ  ، وُمَعاَكَمِة َأْو ُمَكاَعَمِة الرَُّجِؿ الرَُّجؿَ َلْيَس َبْيَنُيَما َشْيءٌ اْلَمْرَأَة 

 
 
 
 
 

                                                 

 .(ٕٔتحت حديث رقـ )( ٔ)
 الترتيب.عمى  ٖٕٖوٖٖٓ( انظر تقريب التيذيب، البف حجر، صٕ)
 (.ٔٔ) رقـ ( تحت حديثٖ)
 .ٛٔٔوٚٔٔ( انظر تحفة التحصيؿ في ذكر رواة المراسيؿ، لمعراقي، صٗ)
 .ٖٖ٘، صٗ( النياية في غريب لحديث واألثر، البف األثير، ج٘)
 .ٚٛٛٚٔ، حٜٖٚ، صٗ( مصنؼ ابف أبي شيبة، كتاب النكاح، باب في مباشرة الرجؿ الرجؿ والمرأة المرأة، جٙ)



 004 

 
 أوال: تخريج الحديث

 مف طرؽ عف المفضؿ بف فضالة (٘)، وابف عبد البر(ٗ)، والبييقي(ٖ)، والطحاوي(ٕ)، والنسائي(ٔ)أخرجو أبو داود
عبد اهلل بف مف طريؽ مطوال  (ٛ)الطحاويو  كبلىما مختصرًا، (ٚ)، وابف قانع(ٙ)أحمد بف حنبؿ وأخرجو ،مطوال

 (ٔٔ)مختصرا، والدرامي (ٓٔ)مف طريؽ حيوه بف شريح مختصرا، وأخرجو ابف ماجة (ٜ)لييعو، وأخرجو النسائي
، عبد اهلل بف لييعو، حيوه بف شريح، يحيى بف المفضؿ بف فضالةأربعتيـ ) مطوال مف طرؽ عف يحيى بف أيوب،

 أيوب( عف عياش الحميري بو.
 ثانيا: تراجم الرواة

وىو مشيور بكنيتو، لو صحبة وسماع ورواية، وكاف  اْلقرِظّي،بن يزيد بن خنافة  (ٕٔ) َشْمُعون :ونَ اْ حَ يْ ** أبو رَ 
ابنتو ماريو بنت شمعوف القبطية وكانت  ،(ٖٔ)مف الفضبلء األخيار النجباء الزاىديف في الدنيا الراجيف ما عند اهلل

 .(ٗٔ)السبلـسرية النبي صمى اهلل عميو وسمـ وأـ ولده إبراىيـ عميو 

                                                 

 . ٜٗٓٗ، حٛٗ، صٗأبي داود، كتاب المباس، باب مف كرىو" لبس الحرير"، ج( سنف ٔ)
، ٛالسنف الكبرى لمنسائي، كتاب الزينة، باب النتؼ، ج ، ؤٜٓ٘، حٖٗٔ، صٛ( سنف النسائي، كتاب الزينة، باب النتؼ، جٕ)

 .ٖٖٜٔ، حٕٖٖص
، ٛ( شرح مشكؿ اآلثار، باب بياف مشكؿ ما روي عف النبي صمى اهلل وعميو وسمـ في نييو عف المكامعة والمكاعمة، جٖ)

 .ٜٛٚٙ، حٕ٘ٙ، صٗشرح معاني اآلثار، كتاب الكراىة، باب لبس الخاتـ لغير ذي سمطاف، ج ، وٕٖ٘٘،حٖٓٓص
شعب اإليماف، كتاب  ، ؤٕٔٙ، حٕٜٖ، صٖلمراكب، ج( السنف الكبرى لمبييقي، كتاب صبلة الخوؼ، باب ما ينيى عف اٗ)

 .ٜٔٙ٘، حٖ٘ٚ، صٛالمبلبس والزي واألواني، فصؿ في اليد التي يجعؿ فييا الخاتـ، ج
 .ٕٓٔ، صٚٔ( التمييد لما في الموطأ مف المعاني واألسانيد، البف عبد البر، ج٘)
 .ٕٔٔٚٔ، حٗٗٗص، ٕٛ( مسند أحمد بف حنبؿ، مسند الشامييف، حديث أبي ريحانة، جٙ)
 .ٖ٘ٗ، صٔ( معجـ الصحابة، البف قانع، جٚ)
، ٛ( شرح مشكؿ اآلثار، ، باب بياف مشكؿ ما روي عف النبي صمى اهلل وعميو وسمـ في نييو عف المكامعة والمكاعمة، جٛ)

 .ٖٕٖ٘، حٖٓٓص
 .ٓٔٔ٘، حٜٗٔ، صٛ( سنف النسائي، كتاب الزينة، باب تحريـ الوشر، جٜ)
 .ٖ٘٘ٙ، حٕ٘ٓٔ، صٕكتاب المباس، باب ركوب النمور، ج( سنف ابف ماجة، ٓٔ)
 .ٜٕٓٙ، حٕٖٚٔ، صٖ( سنف الدارمي، كتاب االستئذاف، باب في النيي عف مكامعة الرجؿ الرجؿ والمرأة المرأة، جٔٔ)
 (،ٜٕٛ، صٖ( شمعوف: قاؿ ابف حجر: بمعجمتيف، ويقاؿ بميممتيف، وبمعجمة وعيف ميممة) االصابة في تمييز الصحابة، جٕٔ)

، ٙٛ، صٔوالبي، جوقاؿ الدوالبي: َسِمْعُت ُموَسى ْبَف َسْيٍؿ َيُقوُؿ:" َأُبو َرْيَحاَنَة اْلِكَناِنيُّ اْسُمُو: َشْمُعوُف") الكنى واألسماء، لمد
، ٔ(، وقاؿ ابف يونس:" ويقاؿ: شمغوف بالغيف يعني المعجمة، وىو عندي أصح".) تاريخ ابف يونس المصري، جٙٛٔص
 (.ٜٖٕص
 .ٕ٘ٓٔ، رقـٕٔٚؤٔٚ، صٕر االستيعاب في معرفة األصحاب، البف عبد البر، ج( انظٖٔ)
 .ٖٖٙ، صٗ( اإلكماؿ في رفع االرتياب عف المؤتمؼ والمختمؼ في األسماء والكنى واألنساب، البف ماكوال، جٗٔ)
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الِمْصِري، وُيقاؿ: عامر والصحيح َأُبو عامر، واسمو: َعبد المَّو ْبف جابر  ،(ٕ)المعافري (ٔ)َأُبو عامر الَحْجري** 
مف الثالثة)الوسطى " ، قاؿ ابف حجر:(ٗ)"، وقاؿ ابف يونس:" أبو عامر الحجري مف حجر األزد(ٖ)مف حجر األزد
 .(٘)"مقبوؿ مف التابعيف(،

ال فميف الحديث. عند المتابعة؛مقبوؿ لـ أجد لو توثيًقا عند أحد مف األئمة، فيو  القول:خالصة   وا 
 .(ٚ)َأُبو العباس الِمْصِري، مات سنة مائة وثماف وستيف ،(ٙ)الغافقي َيْحَيى ْبُن َأي وبَ **  

براىيـ الحربي(ٓٔ)، وسفياف بف يعقوب(ٜ)، والدارقطني(ٛ)وثقو ابف معيف  ،(ٖٔ)، واأللباني(ٕٔ)والعجمي، (ٔٔ)، وا 
صدوؽ ربما :" (ٙٔ):" صدوؽ ييـ"، وقاؿ ابف حجر(٘ٔ)، وقاؿ الساجي(ٗٔ)وقاؿ الترمذي عف البخاري:" صدوؽ"

قوؿ أبو عبيد اآلجري قاؿ:" قمت ألبي داود يحيى بف أيوب ثقة؟ قاؿ: ىو صالح"، وقاؿ  (ٚٔ)ونقؿ المزي ،"أخطأ
 .(ٕٔ)ليس بو بأس"، وذكره ابف حباف في الثقات:" (ٕٓ)وابف شاىيف ،(ٜٔ)، وأحمد(ٛٔ)النسائي

                                                 

( الَحْجري: بفتح الحاء الميممة وسكوف الجيـ وفي آخرىا الراء، إلى ثبلث قبائؿ اسـ كؿ واحدة حجر: منيا حجر ُحمير، والثاني: ٔ)
 (.ٖٚػ ٕٚ، صٗ.) انظر األنساب، لمسمعاني، جالتي ينتمي إلييا أبوعامر الحجري حجر رعيف، والثالث: حجر األزد

ممة وكسر الفاء والراء، ىذه النسبة إلى المعافر بف يعفر بف مالؾ بف الحارث بف قحطاف.) المعاِفرى: بفتح الميـ والعيف المي (ٕ)
 (.ٕٖٛ، صٕٔاألنساب، لمسمعاني، ج

 .ٗٙٗٚ، رقـٗٔ، صٖٗ( تيذيب الكماؿ، لممزي، جٖ)
 .ٖٗٗٔ، رقـ ٕٕ٘، صٔ( تاريخ ابف يونس المصري، جٗ)
 .ٖ٘ٙ( تقريب التيذيب، البف حجر، ص٘)
: الغافقي: بفتح الغيف المعجمة وكسر الفاء والقاؼ، ىذه النسبة إلى غافؽ، وقاؿ المعممي محقؽ األنساب: وىو ( قاؿ السمعانيٙ)

(، وقاؿ ابف األثير:" َىِذه النّْْسَبة ِإَلى غافؽ ْبف اْلَعاِص ٕٕٙٛ، رقـٙ، صٓٔاسـ حصف باألندلس. ) انظر األنساب لمسمعاني، ج
 (.ٖٖٚ، صَٕغْوث". ) المباب في تيذيب األنساب، البف األثير، جبف َعْمرو بف َماِزف بف األزد بف الْ 

 .ٕٜٚٙ، رقـٖٕٚ، وٖٖٕ، صٖٔ( تيذيب الكماؿ، لممزي، جٚ)
 .ٜٔٚ، رقـ ٜٙٔ( تاريخ ابف معيف ػ رواية الدارمي ػ صٛ)
 .ٜ٘، صٗٔ( العمؿ الواردة في األحاديث النبوية، لمدارقطني، جٜ)
 .ٚٛٔص ،ٔٔ( تيذيب التيذيب، البف حجر، جٓٔ)
 .ٚٛٔ، صٔٔ( تيذيب التيذيب، البف حجر، جٔٔ)
 .ٜٔٚٔ، رقـٛٙٗ، صٔ( معرفة الثقات، لمعجمي، جٕٔ)
 .ٙ، صٕ( سمسمة األحاديث الصحيحة، لؤللباني، جٖٔ)
 .ٕٕٓ، حٚٔٔ( عمؿ الترمذي الكبير، صٗٔ)
 .ٚٛٔ، صٔٔ( تيذيب التيذيب، البف حجر، ج٘ٔ)
 .ٛٛ٘( تقريب التيذيب، البف حجر، صٙٔ)
 .ٖٕٙ، صٖٔتيذيب الكماؿ، لممزي، ج( ٚٔ)
 .ٖٕٙ، صٖٔ، جالمرجع السابؽ (ٛٔ)
 .ٕٔٔٓ، رقـٜٖٔ، صٗ( الضعفاء الكبير، لمعقيمي، جٜٔ)
 .ٜٗ٘ٔ، رقـٕٓٙ( تاريخ أسماء الثقات، البف شاىيف، صٕٓ)
 .ٗ٘ٙٔٔ، رقـٓٓٙ، صٚ( الثقات، البف حباف، جٕٔ)
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:" كاف سيء الحفظ وىو دوف حيوة وسعيد بف أبي (ٖ)، وقاؿ أحمد بف حنبؿ(ٕ)وابف حـز ،(ٔ)وضعفو أبو زرعة
 .(٘):" كاف أحمد يقوؿ: كاف يخطئ خطأ كثيرا"، وذكره العقيمي في ضعفائو(ٗ)أيوب في الحديث"، وقاؿ الساجي

:" ليس بذاؾ القوي"، وقاؿ ابف (ٚ)محمو الصدؽ يكتب حديثو وال يحتج بو"، وقاؿ النسائي:" (ٙ)وقاؿ أبو حاتـ
َلُو َغَراِئُب َوَمَناِكْيُر َيَتَجنَُّبَيا :" (ٓٔ):" حديثو فيو مناكير"، وقاؿ مرة أخرى(ٜ):" منكر الحديث"، وقاؿ الذىبي(ٛ)سعد

َحاِح، َوُيَنقُّْوَف َحِديْ   .(ٔٔ)"، وكذبو مالؾ في حديثيفَحَسُف الَحِدْيثِ  َثُو، َوُىوَ َأْرَباُب الصّْ
:" ىو ممف قد عممت حالو وأنو ال يحتج بو لسوء حفظو"، وقاؿ في موضع آخر:" (ٕٔ)وقاؿ ابف القطاف

:" ال يحتج بو"، وقاؿ ابف (٘ٔ)طراب"، وقاؿ اإلسماعيمي:" في بعض حديثو اض(ٗٔ)، وقاؿ الدارقطني(ٖٔ)ُيضعؼ"
:" إذا حدث مف حفظو (ٚٔ)صالح: لو أشياء يخالؼ فييا"، وقاؿ الحاكـ أبو أحمد:" قاؿ أحمد بف (ٙٔ)شاىيف

:" لو أحاديث صالحة وال أرى في حديثو إذا روى (ٛٔ)يخطئ وما حدث مف كتاب فميس بو بأس"، وقاؿ ابف عدي
 عنو ثقة أو يروي عف ثقة حديثا منكرا فأذكره وىو عندي صدوؽ ال بأس بو".

:" ىو ثقة في نفسو؛ لكف في (ٜٔ)ىو كما قاؿ ابف حجر:" صدوؽ ربما أخطأ"، وقاؿ األلباني عنو خالصة القول:
:" ىو مف الرواة الذيف يحتج بيـ (ٕٓ)حفظو ضعؼ يسير ال ينزؿ بو حديثو عف مرتبة االحتجاج بو"، وقاؿ أيضا

                                                 

 .ٕٗ٘، رقـٕٛٔ، صٜبف أبي حاتـ، ج( الجرح والتعديؿ، الٔ)
، جٕ)  .ٕٗٔ، صٙ( المحمى باآلثار، البف حـز
 .ٕ٘ٔٗ، رقـٕ٘، صٖ( العمؿ ومعرفة الرجاؿ، ألحمد بف حنبؿ، جٖ)
 .ٚٛٔ، صٔٔ( تيذيب التيذيب، البف حجر، جٗ)
 .ٕٔٔٓ، رقـٜٖٔ، صٗ( الضعفاء الكبير، لمعقيمي، ج٘)
 .ٕٗ٘، رقـٕٛٔ، صٜبف أبي حاتـ، جال( الجرح والتعديؿ، ٙ)
 .ٕٙٙ، رقـٚٓٔتروكوف، لمنسائي، ص( الضعفاء والمٚ)
 .ٙٔ٘، صٚ( الطبقات الكبرى، البف سعد، جٛ)
 .ٕٕٔ، رقـٚٙٔ، صٔ( تذكره الحفاظ، لمذىبي، جٜ)
 .ٙ، صٛ( سير أعبلـ النببلء، لمذىبي، جٓٔ)
 .ٕٔٔٓ، رقـٜٖٔ، صٗ( انظر الضعفاء الكبير، لمعقيمي، جٔٔ)
 .ٜٙ، صٗطاف، ج( بياف الوىـ واإليياـ في كتاب األحكاـ، البف القٕٔ)
 .ٜ٘ٗ، صٖ، جالمرجع السابؽ (ٖٔ)
 .ٓٔ، حٛٙ، صٔ( سنف الدارقطني، جٗٔ)
 .ٚٛٔ، صٔٔ( تيذيب التيذيب، البف حجر، ج٘ٔ)
 .ٜٗ٘ٔ، رقـ ٕٓٙتاريخ أسماء الثقات، البف شاىيف، ص( ٙٔ)
 .ٚٛٔ، صٔٔ( تيذيب التيذيب، البف حجر، جٚٔ)
 .ٜ٘، صٜ( الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ، البف عدي، جٛٔ)
 .ٙ، صٕسمسمة األحاديث الصحيحة، لؤللباني، ج( ٜٔ)
 .ٖٕٛضعيؼ أبي داود، لؤللباني، ص (ٕٓ)
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ؿ الفضؿ بف فضالة، وحيوه بف إذا لـ يخالفوا"، قمت: وىو ىنا لـ يخالؼ حيث أنو توبع عمى رواية الحديث مف قب
 شريح، وابف لييعو.

بالكوفة ورحؿ في الحديث فأكثر منو،  وكاف (ٕ)أصمو مف خراساف (ٔ)الُعْكمي** زيد بن الُحباب، أبو الحسين 
  (. ٖ)مات سنة ثبلث ومائتيف

في أحد  (ٜ)وأحمد بف حنبؿ، (ٛ)، وابف ماكوال(ٚ)، والدارقطني(ٙ)، والعجمي(٘)، وعمي بف المديني(ٗ)وثقو ابف معيف
وقاؿ ابف  ،(ٕٔ)وزاد في موضع آخر:" لـ يكف بو بأس قد ييـ" ،(ٔٔ)، والذىبي(ٓٔ)المواضع، وابف رجب الحنبمي

، (٘ٔ)"بف صالح جعفر السبتي، وأحمدوثقو أبو  ":(ٗٔ)وقاؿ ابف خمفوف ،"بف أبي شيبةوثقو عثماف  ":(ٖٔ)شاىيف
 وزاد: وكاف معروفًا بالحديث صدوقًا.

                                                 

ـ ٔ) َىػػِذه النّْْسػػَبة ِإلَػػى عكػػؿ َوُىػػَو بطػػف مػػف َتِمػػيـ".) األنسػػاب  -( قػػاؿ السػػمعاني:" العكمػػي: ِبَضػػـ اْلعػػيف َوُسػػُكوف اْلَكػػاؼ َوكسػػر الػػبلَّ
نََّما عكؿ اْسـ أمة الْمَرَأة مف ُحميػر ُيقَػاؿ (، وعقب ابف ٜٕٗٚ، رقـٖٛٗ، صٜلمسمعاني، ج األثير عمى ذلؾ بقولو: َلْيَس ِبَصِحيح َواِ 

َـّ َليَػا بنػػت ِذي المّْْحَيػة َفَتَزوجيَػػا َعػػْوؼ بػف قػػيس بػف َوائِػػؿ بػػف َعػْوؼ بػػف عبػد َمَنػػاة اْبػػف أد بػف طابخػػة َفولػدت لَػػُو جشػػما وسػعدا وع ميػػا ثػػ
َفغمَبْت َعَمْيِيـ ونسبوا ِإَلْيَيا وعكؿ مػف جممَػة الرَبػاب الَّػذيف تحػالفوا عمػى بنػي َتِمػيـ. ) المبػاب فػي  َىَمكت الحميرية فحضنت عكؿ َوَلدَىا

 (.ٖٔ٘، صٕتيذيب األنساب، البف األثير الجزري، ج
رستاف وغزنة ( ُخراَساُف: ببلد واسعة، أوؿ حدودىا مما يمي العراؽ أزاذوار قصبة جويف وبييؽ، وآخر حدودىا مما يمي اليند طخإ)

وسجستاف وكرماف، وتشتمؿ عمى أّميات مف الببلد منيا نيسابور وىراة ومرو، وىي كانت قصبتيا، وبمخ وطالقاف ونسا وأبيورد 
 (.ٖٓ٘، صٕوسرخس، وقد فتحت أكثر ىذه الببلد عنوة وصمحا.) انظر معجـ البمداف، لمحموي، ج

 .ٕٕٕريب التيذيب، البف حجر، ص، وتقٙٗؤٗوٓٗ، صٓٔ( انظر تيذيب الكماؿ، لممزي، جٖ)
 .ٕٖٗ، رقـٕٔٔ( تاريخ ابف معيف ػ رواية الدوري ػ ، صٗ)
 .ٖٕٛ٘، رقـٔٙ٘، صٖ( الجرح والتعديؿ، البف أبي حاتـ، ج٘)
 .ٕٙ٘، رقـٖٚٚ، صٔ( معرفة الثقات، لمعجمي، جٙ)
 .ٓٛٗ، صٔ( المؤتمؼ والمختمؼ، لمدارقطني، جٚ)
 .ٗٓٗص، ٖ( تيذيب التيذيب، البف حجر، جٛ)
 .ٕٓٚٔ، رقـٔٓٔ، صٕ( العمؿ ومعرفة الرجاؿ، ألحمد بف حنبؿ، جٜ)
 .ٖٔٛ، صٕ( شرح عمؿ الترمذي، البف رجب الحنبمي، جٓٔ)
، ٜ، وسير أعبلـ النببلء، جٜٜٕٚ، رقـٓٓٔ، صٕ، وميزاف االعتداؿ، جٖٖٛ، رقـٕٙ٘، صٔ( تذكرة الحفاظ، لمذىبي، جٔٔ)

 .ٕٙٔ، رقـٖٜٖص
 .ٜٕٚٔ، رقـ٘ٔٗ( الكاشؼ، لمذىبي، صٕٔ)
 .ٜٖٔ، رقـٜٔ( تاريخ أسماء الثقات، البف شاىيف، صٖٔ)
، الَحاِفُظ الُمْتِقُف، الَعبلََّمةُ ٗٔ) ٍد اأَلْزِديُّ ُد بُف ِإْسَماِعْيَؿ بِف ُمَحمَّ ، ٖٕ.) سير أعبلـ النببلء، لمذىبي، ج( اْبُف َخْمُفْوَف: ىو َأُبو َبْكٍر ُمَحمَّ

 (.ٔ٘، رقـٔٚص
 .ٗٓٗ، صٖبف حجر، ج( تيذيب التيذيب، ال٘ٔ)
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سمعت أحمد قاؿ: زيد كاف صدوقا وكاف يضبط األلفاظ  ":(ٕ)، وقاؿ أبو داود"صدوؽ صالح ":(ٔ)أبو حاتـ وقاؿ
"، وفي موضع آخر قاؿ:" كاف رجبًل صالحًا ما نفذ في الحديث إال صالح؛ ولكف كاف كثير الخطأعف معاوية بف 

 .(ٖ)بالصبلح ألنو كاف كثير الخطأ"
يخطئ  "، وذكره ابف حباف في الثقات وقاؿ:(ٗ)"كاف صاحب حديث كيساً  "وقاؿ أبو بكر المروذي عف أحمد:

 .(٘)"ويعتبر حديثو إذا روى عف المشاىير وأما روايتو عف المجاىيؿ ففييا المناكير
 : كاف حسف الحديث.(ٚ): كوفي صالح، وقاؿ ابف يونس(ٙ)وقاؿ ابف قانع

لو حديث زيد  "قائبًل: عميو، وعقب ابف عدي (ٛ)"كاف يقمب حديث الثوري ولـ يكف بو بأس "وقاؿ يحيى بف معيف:
شؾ في صدقو، والذي قالو اْبف َمِعيف أف أحاديثو عف الثَّْورّي ثبات مشايخ الكوفة ممف ال يُ أكثير، َوىو مف 

اإلسناد وبعضو يرفعو، واَل يرفعو مقموبة؛ إنما لو عف الثَّْورّي أحاديث تشبو بعض تمؾ األحاديث يستغرب بذلؾ 
وىو صدوؽ يخطىء في حديث  "، وقاؿ ابف حجر:(ٜ)"والباقي عف الثَّْورّي وعف غير الثَّْورّي مستقيمة كميا

 .  (ٓٔ)"الثوري
عدد ال بأس بو مف النقاد، وما كاف عميو مف كبلـ فكاف مقيد  ؿِ بَ مف قِ  ؽَ ثِ ىو ثقة حيث أنو وُ  خالصة القول:

 بأحاديثو عف الثوري لما كاف في أسانيدىا مف استغراب، وحديثو ىنا ليس عف الثوري.
 ** باقي رجاؿ اإلسناد ثقات.

 ثالثا: الحكم عمى اإلسناد
وممف ضعؼ الحديث  الحديث إسناده ضعيؼ؛ ألجؿ أبي عامر الَحْجري مقبوؿ ولـ يتابع عمى الحديث،

  (ٔٔ)األلباني
 . (ٖٔ)وحسيف سميـ أسد (ٕٔ)وشعيب األرنؤوط

 

                                                 

 .ٖٕٛ٘، رقـٔٙ٘، صٖ( الجرح والتعديؿ، البف أبي حاتـ، جٔ)
 .ٕٖٗ، رقـٜٖٔ( سؤاالت أبي داود لئلماـ أحمد بف حنبؿ في جرح الرواة وتعديميـ، ألحمد بف حنبؿ، صٕ)
 .ٓٛٙٔ، رقـٜٙ، صٕ( العمؿ ومعرفة الرجاؿ، ألحمد بف حنبؿ، جٖ)
 .ٚٗٗ، صٜج ( تاريخ بغداد، لمخطيب البغدادي،ٗ)
 .ٕٖٚٚٔ، رقـٕٓ٘، صٛ( الثقات، البف حباف، ج٘)
 .ٗٓٗ، صٖ( تيذيب التيذيب، البف حجر، جٙ)
 .ٗٓٗ، صٖ، جالمرجع السابؽ (ٚ)
 .ٚٓٚ، رقـٚٙٔ، صٗ( الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ، البف عدي، جٛ)
 .ٚٙٔ، صٗ( انظر الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ، البف عدي، جٜ)
 .ٕٕٕحجر، ص( تقريب التيذيب، البف ٓٔ)
 .ٜٗٓٗ، حٛٗ، صٗ( انظر تعميقو عمى سنف أبي داود، جٔٔ)
 .ٜٕٓٚٔ، حٔٗٗ، صٕٛ( انظر تعميقو عمى مسند أحمد، جٕٔ)
 .ٜٕٓٙ، حٕٖٚٔ، صٖ( انظر تعميقو عمى سنف الدارمي، جٖٔ)
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 منيا:لدرجة الحسن لغيره ولمحديث شواىد يتقوى بيا 
مف طريؽ حنظمة السدوسي عف أنس رضي اهلل عنو قاؿ:  (ٖ)والبييقي، (ٕ)الترمذيو  ،(ٔ)ابف ماجة أخرجو *** ما

أي -قاؿ رجؿ: يا رسوؿ اهلل الرجؿ منا مف يمقى أخاه أو صديقو أينحني لو؟ قاؿ: "ال"، قاؿ الرجؿ: أفيمزمو 
 قاؿ: "ال"، قاؿ الرجؿ: فيأخذه بيده يصافحو؟ قاؿ: "نعـ". ؟-يعانقو ويقبمو
ُد ِبِو (ٗ)قاؿ البييقي  َحْنَظَمُة السَُّدوِسيُّ َوَقْد َكاَف اْخَتَمَط، َتَرَكُو َيْحَيى اْلَقطَّاُف اِلْخِتبَلِطِو.: َىَذا َيتََفرَّ

َعْف َعْبِد المَِّو ْبِف َسِمَمَة َعْف َصْفَواَف ْبِف  (ٚ)، َوالنََّساِئيُّ (ٙ)التّْْرِمِذيُّ و  ،(٘)اْبُف َماَجوْ  َأْخَرَجوُ  :شاىد آخرىناؾ و *** 
:َأفَّ َقْوًما ِمْف اْلَيُيوِد َقبَُّموا َيَد النَِّبيّْ َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَسمَّـَ َوِرْجَمْيِو، َقاَؿ  :َعسَّاؿٍ  ، "َحِديٌث َحَسٌف َصِحيحٌ  "التّْْرِمِذيُّ

  ".َوَكاَف إْنَكاُرُه َلُو ِمْف ِجَيِة َعْبِد المَِّو ْبِف َسِمَمَة، َفِإفَّ ِفيِو َمَقااًل  ":(ٛ)، َقاَؿ اْلُمْنِذِريُّ "َحِديٌث ُمْنَكرٌ  "َوَقاَؿ النََّساِئّي:
النَِّبي َحِديث الزَّاِرع ْبف َعامر َقاَؿ: َفجعمَنا نتبادر مف رواحمنا ونقبؿ َيد  مف (ٜ)َوَرَوى اْلُبَخاِرّي ِفي اأْلََدب اْلُمْفرد

 .َورجَمْيوِ  َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَسمَّـ َ 
َعْف َعاِصـِ ْبِف ُعَبْيِد المَِّو َعْف اْلَقاِسـِ ْبِف  (ٕٔ)التّْْرِمِذيُّ ، و (ٔٔ)َوَأُبو َداُود، (ٓٔ)اْبُف َماَجوْ  وشاىد آخر: َأْخَرَجوُ *** 

َوُىَو َميٌّْت، َفَأَكبَّ َعَمْيِو  ْبِف َمْظُعوفٍ  َعَمى ُعْثَمافَ َأفَّ َرُسوَؿ المَِّو َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَسمَّـَ َدَخَؿ  :ُمَحمٍَّد َعْف َعاِئَشةَ 
َـّ َبَكى، َحتَّى َرَأْيُت ُدُموَعُو َتِسيُؿ َعَمى َوْجَنتَْيوِ  :"َوَقبََّمُو، ُث  ".َحِديٌث َحَسٌف َصِحيحٌ  ". َقاَؿ التّْْرِمِذيُّ

َعْف ُأَسْيِد ْبِف ُحَضْيٍر في قصة  َفرفع النَِّبي َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَسمَّـ  (ٖٔ)َأْخَرَجُو َأُبو َداُودشاىد آَخُر: ىناؾ و *** 
َصالح بف َحيَّاف َعْف َعْبِد المَِّو ْبِف ُبَرْيَدَة َعْف َأِبيِو  َعفْ  (ٗٔ)َعف َقِميصو َفاْحَتَضَنُو َوجعؿ يقبؿ كشحو، َوَرَوى اْلَحاِكـ

َـّ أذف َلُو َفقبؿ  ة َقاَؿ ث ْسَنادِ  "َرأسو َورجَمْيِو، َوَقاَؿ:ِفي قصَّ ، َفَقاَؿ:"َصِحيُح اإْلِ َصالح بف َحيَّاف  "، َوَتَعقََّبُو الذََّىِبيُّ
 ."َمْتُروؾٌ 

                                                 

 .ٕٛٔٚ٘، حٕٙٗ، ص٘( سنف ابف ماجة، كتاب األدب، باب في المصافحة عند السبلـ مف رخص فييا، جٔ)
 .ٕٕٛٚ، ح٘ٚ، ص٘ف الترمذي، كتاب االستئذاف واآلداب، باب ما جاء في المصافحة، ج( سنٕ)
، ٔٙٔ، صٚ( السنف الكبرى لمبييقي، كتاب النكاح، باب ما جاء في معانقة الرجؿ الرجؿ إذا لـ تكف مؤديو إلى تحريؾ شيوة، جٖ)
 .ٖٖٚ٘ٔح
 .ٖٖٚ٘ٔ، حٔٙٔ، صٚ( السنف الكبرى لمبييقي، جٗ)
 .ٖ٘ٓٚ، حٕٕٔٔ، صٕجة، كتاب األدب، باب الرجؿ يقبؿ يد الرجؿ، ج( سنف ابف ما٘)
 .ٖٖٕٚ، حٚٚ، ص٘( سنف الترمذي، كتاب االستذاف، باب ما جاء في قبمة اليد والرجؿ، جٙ)
 .ٛٚٓٗ، حٔٔٔ، صٚ( سنف النسائي، كتاب تحريـ الدـ، باب السحر، جٚ)
 .ٕٛ٘، صٗج( نصب الراية ألحاديث اليداية، لجماؿ الديف الزيمعي، ٛ)
 .ٜ٘ٚ، حٜٖٖ( األدب المفرد، باب تقبيؿ الرجؿ، صٜ)
 .ٙ٘ٗٔ، حٛٙٗ، صٔ( سنف ابف ماجة، كتاب الجنائز، باب ما جاء في تقبيؿ الميت، جٓٔ)
 .ٖٖٙٔ، حٕٔٓ، صٖ( سنف أبي داود، كتاب الجنائز، باب في تقبيؿ الميت، جٔٔ)
 .ٜٜٛ، حٖ٘ٓ، صٖيؿ الميت، ج( سنف الترمذي، كتاب أبواب الجنائز، باب ما جاء في تقبٕٔ)
 .ٕٕٗ٘، حٖٙ٘، صٗ( سنف أبي داود، كتاب األدب، باب في قبمة الجسد، جٖٔ)
 .ٕٖٙٚ، حٜٓٔ، صٗ( المستدرؾ عمى الصحيحيف، كتاب البر والصمة، جٗٔ)
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 قاؿ ابف األثير رحمو اهلل:
 .(ٔ)دَخل إخوُة يوسَف عمييم السالم ِمْصَر وقد َكَعموا أْفَواه إِبِميمومنو الحديث ] 

 ( ٗٗالحديث)
 ى تخريٍج لو.أعثر عم لـ قالت الباحثة:

                                           
 

 قاؿ ابف األثير رحمو اهلل:
 .(ٕ)"مفُيم بين خائٍف َمْقُموع وساِكٍت َمْكُعو  :"وحديث عمي

 (٘ٗالحديث)
 ى تخريٍج لو.لـ أعثر عم قالت الباحثة:

 
                                           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 .ٖٖ٘، صٗ( النياية في غريب الحديث واألثر، البف األثير، جٔ)
 .ٖٖ٘، صٗير، ج( النياية في غريب الحديث واألثر، البف األثٕ)
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 لمبحث السادسا
 الكاف مع الفاء

 
 قاؿ ابف األثير رحمو اهلل: 

 )كفأ ( 
والُكْؼُء : النَّظير والُمساِوي . ومنو الَكفاءة  [ أي َتَتساَوى في الِقصاص والِديات المسممون َتَتكاَفأ ِدماُؤىمفيو ] 

ْوج ُمساِويًا لممرأة في َحَسِبيا  .(ٔ)وِدينيا وَنَسِبيا وَبْيَتيا وغير ذلؾ في الِنكاح وىو أف يكوف الزَّ
 (ٙٗالحديث )

، َعِف اْبِف ِإْسَحاَؽ ح وَحدَّثََنا ُعَبْيُد المَِّو ْبُف  رحمو اهلل: (ٕ)قال أبو داود َحدَّثََنا ُقتَْيَبُة ْبُف َسِعيٍد، َحدَّثََنا اْبُف َأِبي َعِديٍّ
َيْحَيى ْبِف َسِعيٍد، َجِميًعا َعْف َعْمِرو ْبِف ُشَعْيٍب، َعْف َأِبيِو، َعْف َجدِّْه، َقاَؿ: َقاَؿ  ُعَمَر ْبِف َمْيَسَرَة، َحدَّثَِني ُىَشْيـٌ، َعفْ 

:َرُسوُؿ المَِّو صَ  ِتِيـ اْلُمْسِمُموَن َتَتَكاَفُأ ِدَماُؤُىمْ »مَّى اهلُل َعَمْيِو َوَسمَّـَ ـْ َأْقَصاىُ  (ٖ)َيْسَعى ِبِذمَّ ، َوُيِجيُر َعَمْيِي ـْ ـْ َأْدَناُى ، َوُى ـْ
ـْ َيُردُّ ُمِشدُُّىـْ  َيٌد َعَمى َمْف ِسَواُى
ـْ َعَمى َقاِعِدِىـْ  (ٗ) يِي ، َوُمَتَسرّْ ـْ اَل ُيْقَتُؿ ُمْؤِمٌف ِبَكاِفٍر، َواَل ُذو َعْيٍد ِفي  (٘)َعَمى ُمْضِعِفِي

 «َعْيِدهِ 
 أوال: تخريج الحديث

 مف طريؽ عبد الرحمف بف عياش بنحوه، (ٚ)، وابف ماجة(ٙ)أخرجو أحمد بف حنبؿ
 كبلىما مختصرا، (ٜ)، ومف طريقو البييقي(ٛ)وأخرجو الطيالسي

 
 

                                                 

 .ٖٖٚ، صٗ( النياية في غريب الحديث واألثر، البف األثير، جٔ)
 .ٕٔ٘ٚ، حٓٛ، صٖ( سنف أبي داود، كتاب الجياد، باب في السرية ترد عمى أىؿ العسكر، جٕ)
ـْ َأْدَناُىـ: الذّْمَّة اأْلماف َيُقوؿ: ِإذا أْعطى الرجؿ ِمْنُيـ اْلَعدو َأَمانً ٖ) ِتِي ا َجاَز َذِلؾ عمى َجِميع اْلُمسمميف َلْيَس َلُيـ َأف ( يْسَعى ِبِذمَّ

 (.ٖٓٔ، صٕيخفروه َكَما أَجاز عمر َرِضي المَّو َعنُو َأَماَف عبٍد عمى َجِميع الجيش.) غريب الحديث، لمقاسـ بف سبلـ، ج
َعَمى ُمْضِعِفيـ: قاؿ ابف الجوزي:" معناه أفَّ َمْف َحَضر الوقعة مف َضعيٍؼ أْو قوّي َحاز المغنـ وكاف ُأسوَة أصحابو  ( ُيرّد ُمِشدُّىـٗ)

ؿ قويّّ َكُثر ببلُؤه َعَمى ضعيٍؼ يقاُؿ َرُجٌؿ ُمِشدّّ إَذا كانت دوابُُّو شديدٌة قويًة وُمْضِعؼ إَذا كانت دوابُُّو ضِ  عاًفا".) غريب ال يَفضَّ
ِعيَؼ ِفيَما َيْكِسبو ِمَف اْلَغِنيَمِة".) ٖ٘٘، صٔحديث، البف الجوزي، جال ـُ الضَّ (، وقاؿ ابف األثير:" ُيِريُد َأفَّ الَقوىَّ ِمَف اْلُغَزاِة ُيَساِى

 (.ٔ٘ٗ، صٕالنياية في غريب الحديث واألثر، البف األثير، ج
، ٔالسَّرية َيُردُّ َعَمى القاعد ما ُيصيبو مِف الغنيمة.) غريب الحديث، لمخطابي، ج( وُمَتَسرّْييـ َعَمى قاعدىـ: معناه أف الخارج في ٘)

 (.ٖ٘٘ص
 .ٕٔٓٚ، حٚٛ٘، صٔٔ( مسند أحمد بف حنبؿ، مسند المكثريف مف الصحابة، مسند عبد اهلل بف عمرو بف العاص، جٙ)
 .ٕ٘ٛٙ، حٜ٘ٛ، صٕ( سنف ابف ماجة، كتاب الديات، باب المسمموف تتكافأ دماؤىـ، جٚ)
 .ٕٖٕٚ، حٚٔ، صٗ( مسند الطيالسي، جٛ)
 .ٜٗٓ٘ٔ، حٔ٘، صٛ( السنف الكبرى لمبييقي، كتاب النفقات، باب قتؿ الرجؿ بالمرأة، جٜ)
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مف طريؽ أسامة بف زيد  (ٖ)، والبييقي(ٕ)بنحوه مف طريؽ خميفة ابف خياط، وأخرجو الترمذي (ٔ)وابف أبي شيبة
مف  (ٙ)األنصاري بنحوه، وأخرجو البغويمف طريؽ يحيى بف سعيد  (٘)، والبييقي(ٗ)مختصرا، وأخرجو ابف الجارود

 طريؽ المثنى بف الصباح بنحوه،
جميعيـ ) عبد الرحمف بف عياش، وخميفة بف خياط، ويحيى بف سعيد، والمثنى بف الصباح( عف عمرو بف 

 شعيب بو.
 ثانيا: تراجم الرواة

القرشي، يكنى  َأَبا ُمَحمَّد، أسمـ قبؿ َأِبيِو، َوَكاَف فاضبل حافظا عالما،  جده: ىو عبد اهلل بن عمرو بن العاص
قرأ الكتاب واستأذف النَِّبّي َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَسمَّـَ ِفي أف يكتب حديثو، فأذف َلُو، َقاَؿ: يا رسوؿ اهلل أكتب كؿ َما 

 .(ٚ) حقا"أسمع منؾ ِفي الرضا والغضب؟ َقاَؿ:" نعـ، فإني ال أقوؿ إال
قد ينسب و  ،، والد عمرو بف شعيبيشعيب بن محمد بن عبد اهلل بن عمرو بن العاص القرشأبيو: ىو ** 

، وىو مدلس مف الطبقة الثانية (ٜ)، ثبت سماعو مف جده(ٛ)إلى جده، مف الثالثة ) الوسطى مف التابعيف(، صدوؽ
 .(ٓٔ)الذيف ال يضر تدليسيـ

، مختمؼ (ٔٔ)مات سنة ثماني عشرة ومائة اهلل بن عمرو بن العاص، ** عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد
 فيو: 

 :" إذا روى عنو الثقات فيو ثقة يحتج (ٕٔ)قاؿ صدقة بف الفضؿ عف يحيى بف سعيد القطاف
 بو". 

 

                                                 

 .ٜٕٛٙٚ، حٜ٘ٗ، ص٘( مصنؼ ابف أبي شيبة، كتاب الديات، باب إف المسمميف تتكافأ دماؤىـ، جٔ)
 .ٖٔٗٔ، حٕ٘، صٗلكفار، ج( سنف الترمذي، أبواب الديات، باب ما جاء في دية إ)
 .ٖٕٚ٘ٔ، حٕ٘، صٕٔ( معرفة السنف واآلثار، كتاب الجراح، باب الحكـ في قتؿ العمد، جٖ)
 .ٔٚٚ، حٜٗٔ( المنتقى البف الجارود، كتاب الطبلؽ، باب في الديات، صٗ)
 .ٜٗٓ٘ٔ، حٔ٘، صٛ( السنف الكبرى لمبييقي، كتاب النفقات، باب قتؿ الرجؿ بالمرأة، ج٘)
 .ٖٕٔ٘، حٕٚٔ، صٓٔالسنة لمبغوي، كتاب القصاص، باب ال يقتؿ مؤمف بكافر، ج ( شرحٙ)
 .ٛٔٙٔ، رقـٜٚ٘ػ ٜٙ٘، صٖ( انظر االستيعاب في معرفة األصحاب، البف عبد البر، جٚ)
 .ٕٚٙ( تقريب التيذيب، البف حجر، صٛ)
ؼ فيو مشيور ىؿ حديثو مرسؿ أـ ال ( قاؿ العبلئي:" شعيب بف محمد بف عبد اهلل بف عمرو بف العاص والد عمرو الخبلٜ)

واألصح أنو سمع مف جده عبد اهلل بف عمرو ومف بف عمر وابف عباس رضي اهلل عنيـ والضمير المتصؿ بجده في قوليـ عمرو 
بف شعيب عف أبيو عف جده عائد إلى شعيب ال إلى عمرو ... ومحمد والد شعيب مات في حياة أبيو عبد اهلل بف عمرو وشعيب 

 (.ٕٚٛ، رقـٜٙٔفمو جده وسمع منو كثيرا" ) جامع التحصيؿ في أحكاـ المراسيؿ، صصغير فك
 .ٖٗ( انظر طبقات المدلسيف، البف حجر، صٓٔ)
 .ٖٕٗ( تقريب التيذيب، البف حجر، صٔٔ)
 .ٚٙ، صٕٕ( تيذيب الكماؿ، لممزي، جٕٔ)
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:" قمت ألحمد بف حنبؿ: عمرو بف شعيب سمع مف أبيو شيئا؟ قاؿ: (ٔ)وقاؿ محمد بف عمى الجوزجانى الوراؽ
 أبى. قمت: فأبوه سمع مف عبد اهلل بف عمرو؟ قاؿ: نعـ أراه قد سمع منو".  يقوؿ: حدثنى

:" سئؿ أبو عبد اهلل عف عمرو بف شعيب، فقاؿ: أنا أكتب حديثو، وربما احتججنا بو، (ٕ)وقاؿ أبو بكر األثـر
 وربما وجس في القمب منو شيء، ومالؾ يروى عف رجؿ عنو". 

سحاؽ بف راىويو، وأبا عبيد، وعامة أصحابنا (ٖ)وقاؿ البخاري :" رأيت أحمد بف حنبؿ، وعمي بف المدينى، وا 
يحتجوف بحديث عمرو بف شعيب عف أبيو عف جده، ما تركو أحد مف المسمميف. قاؿ البخاري: مف الناس 

 . (ٗ)بعدىـ"
رو بف شعيب عف أبيو عف :" أصحاب الحديث إذا شاءوا احتجوا بحديث عم(٘)وقاؿ أبو داود عف أحمد بف حنبؿ

ذا شاءوا تركوه"  .(ٙ)جده وا 
:" إذا حدث عمرو بف شعيب عف أبيو عف جده فيو كتاب، ىو (ٛ):" يكتب حديثو" وقاؿ أيضا(ٚ)قاؿ ابف معيف

عمرو بف شعيب بف محمد بف عبد اهلل بف عمرو بف العاص وىو يقوؿ أبى عف جدي فمف ىاىنا جاء ضعفو 
 ذا حدث عف سعيد بف المسيب أو سميماف بف يسار أو عروة فيو ثقة عف ىؤالء".أبو نحو ىذا مف الكبلـ، وا  

 :" سألت يحيى بف معيف عنو، فغضب  وقاؿ: ما أقوؿ؟ روى عنو األئمة". (ٜ)وقاؿ أبو حاتـ
 :" ليس بذاؾ". (ٓٔ)وقاؿ أبو بكر بف أبي خيثمة عف يحيى بف معيف

نما أنكروا عميو كثرة (ٔٔ)وقاؿ ابف أبي حاتـ :" سئؿ أبو زرعة عف عمرو بف شعيب؟ فقاؿ: روى عنو الثقات وا 
روايتو عف أبيو عف جده وقالوا: إنما سمع أحاديث يسيرة وأخذ صحيفة كانت عنده فرواىا وما أقؿ ما نصيب 

عف المثنى بف عنو مما روى عف غير أبيو عف جده مف المنكر، وعامة ىذه المناكير التي تروى عنو إنما ىي 
 الصباح، وابف لييعة والضعفاء وىو ثقة في نفسو إنما تكمـ فيو بسبب كتاب عنده". 

                                                 

 .ٜٙ، صٕٕ( تيذيب الكماؿ، لممزي، جٔ)
 .ٖٕٖٔ، رقـٖٕٛ، صٙحاتـ، ج ( الجرح والتعديؿ، لعبد الرحمف بف أبيٕ)
 .ٕٔٛ٘، رقـٖٖٗ، صٙ( التاريخ الكبير، لمبخاري، جٖ)
، َأَخاُؼ َأْف َيُكْوَف َأُبو ِعْيسَ ٗ) الَّ َفالُبَخاِريُّ اَل ُيَعرُّْج ( تعقب الذىبي ىذا القوؿ قائبل:" َأْسَتْبِعُد ُصُدْوَر َىِذِه اأَلْلَفاِظ ِمَف الُبَخاِريّْ ، َواِ  ـَ ى َوِى

َـّ اَل َيْحَتجُّ ِبِو َأْصبًل َواَل ُمَتاَبَعًة؟) سير أعبلـ النبَعَمى   (.ٚٙٔ، ص٘بلء، لمذىبي، جَعْمٍرو، َأَفَتَراُه َيُقْوُؿ: َفَمِف النَّاُس َبْعَدُىـ، ُث
 .ٕٙٔ، رقـٖٕٓ( سؤاالت أبي داود لئلماـ أحمد، ص٘)
َأنَُّيـ َيَتَردَُّدْوَف ِفي االْحِتَجاِج ِبِو، اَل َأنَُّيـ َيْفَعُمْوَف َذِلَؾ َعَمى َسِبْيِؿ التََّشيّْي". ( قاؿ الذىبي معقبا عمى ىذا القوؿ: "َىَذا َمْحُمْوٌؿ َعَمى ٙ)

 ( .ٛٙٔ،ص٘)سير أعبلـ النببلء، ج
 .ٓٚ، صٕٕ( تيذيب الكماؿ، لممزي، جٚ)
 .ٜٜٕ٘، رقـٕٙٗ، صٗ( تاريخ ابف معيف، رواية الدوري، جٛ)
 .ٜٖٕ، صٙي حاتـ، ج( الجرح والتعديؿ، البف أبٜ)
 .ٜٖٕ، صٙ، جالمرجع السابؽ (ٓٔ)
 .ٜٖٕ، صٙجالمرجع السابؽ،  (ٔٔ)
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:" قيؿ ألبى داود: عمرو بف شعيب عف أبيو عف جده حجة عندؾ؟ قاؿ: ال، وال نصؼ (ٔ)وقاؿ أبو عبيد اآلجري
 حجة".

:" ليس بو (ٙ)ؿ النسائى فى موضع آخر، وقا(٘)، والدارمي(ٗ)، والنسائى(ٖ)، والعجمى(ٕ)وثقو عمي بف المديني
:" ال يظير تضعيفو بحاؿ وحديثو قوي لكف لـ يخرجا لو (ٚ)بأس"، وقاؿ ابف حجر والذىبي: صدوؽ، وزاد الذىبي

 (ٛ)في الصحيحيف فأجادا"، وعده ابف حجر في الطبقة الثانية مف طبقات المدلسيف
روى عف أبيو عف جده ال حجة فيو، وليس بمتصؿ، :" قاؿ ابف معيف: ىو ثقة في نفسو، وما (ٜ)وقاؿ الساجى

وىو ضعيؼ مف قبيؿ أنو مرسؿ، َوَجَد شعيب ُكُتَب عبد اهلل بف عمرو فكاف يروييا عف جده إرساال وىي صحاح 
 عف عبد اهلل بف عمرو، غير أنو لـ يسمعيا". 

يسمعيا وصح سماعو لبعضيا :" فإذا شيد لو ابف معيف أف أحاديثو صحاح غير أنو لـ (ٓٔ)وعمؽ ابف حجر قائبل
 صحيحة، وىو أحد وجوه التحمؿ، واهلل أعمـ".  (ٔٔ)فغاية الباقي أف يكوف وجادة

:" ما رأيت أحد مف أصحابنا ممف ينظر في الحديث وينتقي الرجاؿ يقوؿ في عمرو بف (ٕٔ)وقاؿ يعقوب بف شيبة
مف حديثو إنما ىي لقوـ ضعفاء  شعيب شيئا، وحديثو عندىـ صحيح، وىو ثقة ثبت، واألحاديث التي أنكروا

 رووىا عنو، وما روى عنو الثقات فصحيح". 

                                                 

 .ٕٚ، صٕٕ( تيذيب الكماؿ، لممزي، جٔ)
 .ٗ٘، صٛ( تيذيب التيذيب، البف حجر، جٕ)
 .ٕٙٙٔ، رقـٖٙ٘، صٔ( معرفة الثقات، لمعجمي، جٖ)
 .ٕٚ، صٕٕ( تيذيب الكماؿ، لممزي، جٗ)
 .ٕٚص، ٕٕ، جالمرجع السابؽ (٘)
 .ٕٚ، صٕٕ، جالمرجع السابؽ (ٙ)
 .ٕٗٙ، رقـ٘ٗٔ( ذكر مف تكمـ فيو وىو موثؽ، لمذىبي، صٚ)
 .ٖ٘( طبقات المدلسيف، البف حجر، صٛ)
 .ٗ٘، صٛ( تيذيب التيذيب، البف حجر، جٜ)
 .ٗ٘، صٛ، جالمرجع السابؽ (ٓٔ)
( الوجادة في اصطبلح المحدثيف: ىو أف يقؼ الراوي عمى أحاديث بخط راوييا، سواء لقيو أو سمع منو أـ لـ يمقو، ولـ يسمع ٔٔ)

منو، أو وجد أحاديث في كتب مؤلفيف معروفيف، ففي ىذه األنواع كميا ال يجوز أف يروييا عف أصحابيا، بؿ يقوؿ: وجدت بخط 
وؿ: قاؿ فبلف ونحو ذلؾ، وقد نقؿ عف أكثر المحدثيف وفقياء المالكية وغيرىـ أف العمؿ فبلف إذا عرؼ الخط ووثؽ منو، أو يق

باألحاديث التي يتحمميا بيا غير جائز، ونقؿ عف الشافعي: جوازه، وذىب بعض المحققيف إلى وجوب العمؿ بيا عند حصوؿ الثقة 
فإنو لو توقؼ العمؿ فييا عمى الرواية، النسد باب العمؿ  بما وجده، وىذا ىو الصحيح الذي ال يتجو غيره في األعصار المتأخرة،

بالمنقوؿ لتعذر شرط الرواية فييا، فإذا اطمأف الباحث إلى صحة نسبة الكتاب إلى مؤلفو، وكاف ثقة مأمونا، وجب أف يعمؿ بما فيو 
 (.ٔٛٔػػ  ٛٚٔمف األحاديث التي يصح سندىا.) انظر مقدمة ابف الصبلح، ص

 . ٗ٘، صٛ، البف حجر، ج( تيذيب التيذيبٕٔ)
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:" عمرو بف شعيب في نفسو ثقة إال أنو إذا روى عف أبيو عف جده يكوف مرسبل ألف جده (ٔ)وقاؿ ابف عدى
ف محمد ال صحبة لو" ثـ قاؿ:" روى عنو أئمة الناس وثقاتيـ وجماعة مف الضعفاء إال أف أحاديثو عف أبيو ع

 جده مع احتماليـ إياه لـ يدخموىا في صحاح ما خرجوا وقالوا ىي صحيفة". 
:" فيرد عميو إخراج ابف خزيمة لو في " صحيحو " والبخاري في "جزء القراءة (ٕ)وعمؽ ابف حجر عمى ىذا قائبلً 

ف ابف عدى حاح، و لكخمؼ اإلماـ" عمى سبيؿ االحتجاج، وكذلؾ النسائي، وكتابو عند ابف عدى معدود في الص
 غير الصحيحيف فيما أظف فميس فييما لعمرو شىء". ىعن

َواْبف اْلمسيب َعف الثَّْقات غير َأِبيو َفُيَو ِثَقة يجوز  ِإذا روى َعْمرو بف ُشَعْيب َعف َطاوس:" (ٖ)وقاؿ ابف حباف
ذا روى َعف َأِبيو َعف جده َفِفيِو َمَناِكير كثية اَل يجوز ااِلْحِتَجاج ِعْنِدي ِبشَ  ْيء ااِلْحِتَجاج ِبَما يروي َعف َىؤاَُلِء َواِ 

ْسَناد اَل َيْخُمو مف أَ  ف يكوف ُمْرسبل َأو ُمْنَقطع أِلَنَُّو َعْمرو بف ُشَعْيب بف ُمَحمَّد َرَواُه َعف َأِبيو َعف جده أِلَف َىَذا اإْلِ
ذا روى َعف جده َوَأَراَد عبد اهلل بف َعْمرو وجد ُشَعْيب َفِإف  بف عبد اهلل بف َعْمرو َفِإذا روى َعف َأِبيو فأبوه ُشَعْيب َواِ 

ف َأَراَد بقولو َعف جده جده اأْلَْدَنى َفُيَو ُمَحمَّد بف عبد شعيبا لـ يمؽ عبد اهلل بف َعْمرو َواْلَخَبر بنقمو َىَذا ُمْنَقطع  َواِ 
ِف ُشَعْيٍب اهلل بف َعْمرو َوُمَحّمد بف عبد اهلل اَل ُصْحَبة َلُو َفاْلَخَبر ِبَيَذا النَّْقؿ يكوف ُمْرسبل َفبَل تخموا ِرَواَية َعْمرو بْ 

ة"، َعْف َأِبيِو َعْف جده مف َأف يكوف ُمْرسبل َأو ُمْنَقطِ  وقاؿ عمى ًعا والمرسؿ والمنقطع مف اأْلَْخَبار اَل يقوـ بَيا حجَّ
 :" حديثو عندنا واىي". (ٗ)بف المديني عف يحيى القطاف

نما يكتب حديثو يعتبر بو، فأما أف يكوف حجة (٘)وقاؿ أحمد بف حنبؿ :" عمرو بف شعيب لو أشياء مناكير، وا 
 فبل". 

عفو ناس مطمقا، ووثقو الجميور، وضعؼ بعضيـ روايتو عف أبيو عف :" عمرو بف شعيب ض(ٙ)وقاؿ ابف حجر 
جده حسب، ومف ضعفو مطمقا فمحموؿ عمى روايتو عف أبيو عف جده فأما روايتو عف أبيو فربما دلس ما في 
الصحيفة بمفظ: عف، فإذا قاؿ: حدثني أبى فبل ريب في صحتيا، وأما رواية أبيو عف جده فإنما يعني بيا الجد 

ى عبد اهلل بف عمرو ال محمد بف عبد اهلل. وقد صرح شعيب بسماعو مف عبد اهلل في أماكف، وصح األعم
سماعو منو" وذكر مجموعة أحاديث ثـ قاؿ:" وىذه قطعة مف جممة أحاديث تصرح بأف الجد ىو عبد اهلل بف 

عندي، و ىوالجامع عمرو؛ لكف ىؿ سمع منو جميع ما روى عنو أـ سمع بعضيا والباقي صحيفة؟ الثاني أظير 
الختبلؼ األقواؿ فيو ... وأما اشتراط بعضيـ أف يكوف الراوي عنو ثقة، فيذا الشرط معتبر في جميع الرواة ال 

 يختص بو عمرو". 

                                                 

 .ٕ٘ٓ، صٙ( الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ، البف عدي، جٔ)
 .ٕ٘، صٛ( تيذيب التيذيب، البف حجر، جٕ)
 .ٕٚ، صٕ( المجروحيف، البف حباف، جٖ)
 .ٖٕٛ، صٙ( الجرح والتعديؿ، البف أبي حاتـ، جٗ)
 .ٕٓٛٔ، رقـٖٕٚ، صٖ( الضعفاء الكبير، لمعقيمي، ج٘)
 .ٔ٘، صٛبف حجر، ج( تيذيب التيذيب، الٙ)
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؛ ولكف انحط حديثو عف أبيو عف جده لدى الحفاظ  عف مطمؽ (ٔ)ىو صدوؽ صحيح الكتاب خالصة القول:
خمو الصحؼ قديما مف االحتجاج مف أجؿ الوجادة؛ ألف الرواية بالوجادة ببل سماع يدخميا التصحيؼ؛ بسبب 

 التشكيؿ.
ـَ بالتدليس واإلرساؿ الخفي، أما عف تدليسو فيو مدلس مف (ٕ)، سبقت ترجمتوم بن بشيريْ شَ ** ىُ  ، ثقة ثبت، اُتِي

الطبقة الثالثة ولـ يصرح بالسماع فروى الحديث بالعنعنة، أما عف إرسالو فقد ذكر العراقي مجموعة ممف أرسؿ 
 عنيـ ىشيـ ولـ يكف فييـ يحيى بف سعيد فتنتفي عمة اإلرساؿ عنو.

المدني، َأُبو َبْكر. وُيقاؿ: َأُبو َعْبد المَِّو القرشي المطمبي، مولى َقْيس  ن يسار بن خيار،**  ُمَحمَّد بن ِإْسَحاق ب
 (.ٖ)ْبف مخرمة ْبف المطمب ْبف َعْبد مناؼ، مات سنة خمسيف ومائة

إسحاؽ أمير  اختمفت أقواؿ العمماء فيو بيف مقٍو لو ومتوسٍط ومضعؼ: فقاؿ شعبة بف الحجاج: محمد بف
 (ٜ)والخميمي (ٛ)والبوشنجي (ٚ)والعجمي (ٙ)وابف سعد (٘)، وقد وثقو يحيى بف معيف(ٗ)الحديث بحفظو المؤمنيف في

 وزاد: لـ يضعو عندي إال روايتو عف أىؿ الكتاب. (ٓٔ)وعمي بف المديني
: (ٕٔ)الرازيوقاؿ أبو حاتـ  (ٔٔ)وقاؿ ابف معيف في موضع آخر: َلْيَس ِبِو َبْأس َوُىَو َضِعيؼ الَحِديث َعف الزُّْىِريّ 

 : صدوؽ، وزاد ابف حجر: يدلس ورمي بالتشيع والقدر. (ٗٔ)وابف حجر (ٖٔ)يكتب حديثو، وقاؿ أبو زرعة
: لـ أر أىؿ الحديث يختمفوف في ثقتو، وحسف حديثو، وروايتو وفي حديثو عف نافع بعض (٘ٔ)وقاؿ ابف البرقي

 : اختمؼ األئمة فيو، وليس بحجة، إنما يعتبر بو. (ٙٔ)الشيء، وقاؿ الدارقطنى
 

                                                 

 .ٖ٘ٔ( انظر مقدمة ابف الصبلح، صٔ)
 (.ٖٓ( تحت حديث رقـ )ٕ)
 .ٚٙٗ، وتقريب التيذيب، البف حجر، صٚ٘ٓ٘، رقـٙٓٗو٘ٓٗ، صٕٗ( انظر تيذيب الكماؿ، لممزي، جٖ)
 .ٕٜٔ، صٚ( الجرح والتعديؿ، لعبد الرحمف بف أبي حاتـ، جٗ)
 .ٕٕ، ٕ( تاريخ بغداد، لمخطيب البغدادي، ج٘)
 .ٕٖٔ، صٚ( الطبقات الكبرى، البف سعد، جٙ)
 .ٖٖٗٔ، رقـٓٓٗ، صٔ( معرفة الثقات، لمعجمي، جٚ)
 .ٙٗ، صٜ( تيذيب التيذيب، البف حجر، جٛ)
 .ٓٗ، رقـٕٛٛ، صٔ( اإلرشاد في معرفة عمماء الحديث، لمخميمي، جٜ)
 .٘ٗ، صٜ( تيذيب التيذيب، البف حجر، جٓٔ)
 .٘ٔ، رقـٖٗص ( تاريخ ابف معيف رواية الدارمي،ٔٔ)
 .ٜٗٔ، صٚ( الجرح والتعديؿ، لعبد الرحمف بف أبي حاتـ، جٕٔ)
 .ٙٗ، صٜ( تيذيب التيذيب، البف حجر، جٖٔ)
 .ٚٙٗ( تقريب التيذيب، البف حجر، صٗٔ)
 .ٙٗ، صٜ( تيذيب التيذيب، البف حجر، ج٘ٔ)
 .ٕٕٗ، رقـٛ٘( انظر سؤاالت البرقاني لمدارقطني، صٙٔ)
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: ولـ يكف أحد بالمدينة يقارب ابف إسحاؽ في عممو، وال يوازيو في جمعو، وىو مف أحسف الناس (ٔ)قاؿ ابف حباف
 سياقا لؤلخبار. 
بذاؾ  : ىو عندي سقيـ ليس بالقوي، وقاؿ مرة أخرى:  ليس(ٖ): ليس بالقوى، وقاؿ ابف معيف(ٕ)وقاؿ النسائي

 . (ٗ)ضعيؼ، وقاؿ حنبؿ بف إسحاؽ: سمعت أبا عبد اهلل يقوؿ:" ابف إسحاؽ ليس بحجة"
: قد أمسؾ عف االحتجاج بروايات ابف إسحاؽ غير واحد مف العمماء ألسباب منيا: أنو (٘)وقاؿ أبو بكر البغداي

 كاف يتشيع، وينسب إلى القدر، ويدلس في حديثو. 
فرد عمييا محمد بف عبد اهلل بف نمير فقاؿ:" كاف محمد بف إسحاؽ يرمى بالقدر  أما عن تشيعو ونسبتو لمقدرية:

 . (ٙ)وكاف أبعد الناس منو"
وغيرىما وقد  فيو مكثر مف التدليس عف الضعفاء والمجيوليف وممف  رماه بو أحمد والدارقطنيأما عن تدليسو: 

 . (ٚ)ذكره ابف حجر في الطبقة الرابعة مف طبقات المدلسيف التي البد فييا مف التصريح بالسماع لقبوؿ حديثيا
وقد أجاد ابف سيد الناس في الدفاع عنو فقاؿ:" أما ما رمي بو مف التدليس والقدر والتشيع فبل يوجب رد روايتو 

و القادح في العدالة وغيره، وال يحمؿ ما وقع ىا ىنا مف مطمؽ التدليس وال يوقع فييا كبير وىف، أما التدليس فمن
عمى التدليس المقيد بالقادح في العدالة، وكذلؾ القدر والتشيع ال يقتضي الرد إال بضميمة أخرى ولـ نجدىا 

 .(ٛ)ىاىنا"
ـْ بف المدينى:" سمعت سفياف وسئؿ عف محمد بف إسحاؽ،  يوقاؿ صالح بف أحمد بف حنبؿ عف عم ـَ َل قيؿ لو: ِل

يرو أىؿ المدينة عنو؟ قاؿ سفياف: جالست ابف إسحاؽ منذ بضع و سبعيف سنة وما يتيمو أحد مف أىؿ المدينة 
وال يقوؿ فيو شيئا، قمت لسفياف: كاف ابف إسحاؽ جالس فاطمة بنت المنذر؟ فقاؿ: أخبرنى ابف إسحاؽ أنيا 

 . (ٜ)حدثتو، وأنو دخؿ عمييا"
يحيى بف سعيد  بسند عف  (ٓٔ)ىشاـ بف عروة قد تكمـ فيو فقاؿ عبد اهلل بف أحمد بف حنبؿوبسبب ذلؾ كاف 

 .(ٔٔ)سمعت ىشاـ بف عروة يقوؿ: يحدث ابف إسحاؽ عف امرأتي فاطمة بنت المنذر واهلل إف رآىا قط! ":قاؿ

                                                 

 .٘ٓٔٔ، رقـٕٕٕر، البف حباف، ص( انظر مشاىير عمماء األمصأ)
 .ٖٔ٘، رقـٜٓ( الضعفاء والمتروكوف، لمنسائي، صٕ)
 .ٖٕٗ، صٕٗ( تيذيب الكماؿ، لممزي، جٖ)
 .ٖٕٗ، صٕٗ، جالمرجع السابؽ (ٗ)
 .ٚ، صٕ( انظر تاريخ بغداد، لمخطيب البغدادي، ج٘)
 .ٚ، صٕ( تاريخ بغداد، لمخطيب البغدادي، جٙ)
 .ٕ٘ٔ، رقـٔ٘حجر، ص( طبقات المدلسيف، البف ٚ)
 .ٛٔ، صٔ( عيوف األثر في فنوف المغازي والشمائؿ والسير، البف سيد الناس، جٛ)
 .ٕٜٔ، صٚبف أبي حاتـ، ج( الجرح والتعديؿ، الٜ)
 .ٕٕ، صٕ( تاريخ بغداد، لمخطيب البغدادي، جٓٔ)
ـَ الٔٔ) رَُّجُؿ َأنَُّو َرآَىا، َبْؿ َذكَر َأنََّيا َحدَّثَْتو، َوَقْد َسِمْعَنا ِمْف ِعدَِّة ِنْسَوٍة، َوَما ( قاؿ الذىبي:" ِىَشاـٌ َصاِدٌؽ ِفي َيِمْيِنو، َفَما َرآَىا، َواَل َزَع

، َوَكَذِلَؾ َرَوى ِعدٌَّة ِمَف التَّاِبِعْيَف َعْف َعاِئَشَة، َوَما َرَأْوا َلَيا ُصْوَرًة َأَبدًا".) سير أعبلـ  (.ٖٛ، صٚالنببلء، لمذىبي، ج َرَأْيُتُيفَّ
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تأذف عمييا فأذنت فحدثت أبى بحديث ابف إسحاؽ فقاؿ: ولـ ينكر ىشاـ، لعمو جاء فاس "قاؿ عبد اهلل بف أحمد:
 . "لو، أحسبو قاؿ: ولـ يعمـ

بف عروة قاؿ: ا: قاؿ عمى بف عبد اهلل: وقاؿ لي بعض أىؿ المدينة: إف الذي يذكر عف ىشاـ (ٔ)وقاؿ البخاري
كيؼ يدخؿ ابف إسحاؽ عمى امرأتي، لو صح عف ىشاـ جائز أف تكتب إليو فاف أىؿ المدينة يروف الكتاب جائزا 

 عميو وسمـ كتب ألمير السرية كتابا وقاؿ لو:" ال تقرأه حتى تبم  مكاف كذا وكذا، فمما بم  ألف النبي صمى اهلل
فتح الكتاب وأخبرىـ بما قاؿ النبي صمى اهلل عميو وسمـ وجائز أف يكوف سمع منيا وبينيما حجاب وىشاـ لـ 

 يشيد. 
 . (ٕ)مع منياوقاؿ عمي: الذي قاؿ ىشاـ ليس بحجة، لعمو دخؿ عمى امرأتو وىو غبلـ فس

وقاؿ ابف حباف في الثقات:" قوؿ ىشاـ ليس مما يجرح بو اإلنساف وذلؾ أف التابعيف سمعوا مف عائشة مف غير 
 .(ٖ)أف ينظروا إلييا، وكذلؾ ابف إسحاؽ كاف سمع مف فاطمة والستر بينيما مسبؿ"

قد تكمـ فيو أيضا: وقاؿ: دجاؿ مف الدجاجمة. ولعؿ ذلؾ كاف بسبب قوؿ محمد بف  (ٗ)وكاف مالؾ بف أنس
إسحاؽ عف مالؾ:" ائتونى ببعض كتبو حتى أبيف عيوبو أنا بيطار كتبو" وقاؿ البخاري: قاؿ عمي بف عبد اهلل: 

 . (٘)قد ذاكرت دحيما قوؿ مالؾ، يعنى فيو فرأى أف ذلؾ ليس لمحديث إنما ىو ألنو اتيمو بالقدر
 وقاؿ ابف حباف:" تكمـ فيو مالؾ مرة واحدة ثـ عاد لو إلى ما يحب، ولـ يكف يقدح فيو مف أجؿ 

الحديث، إنما كاف ينكر تتبعو غزوات النبي صمى اهلل عميو وآلو وسمـ مف أوالد الييود الذيف أسمموا وحفظوا قصة 
كاف مالؾ ال يرى الرواية إال عف ، و ىذا منيـ مف غير أف يحتج بيـ خيبر وغيرىا، وكاف ابف إسحاؽ يتتبع

 .(ٙ)متقف"
مـ عمى األخذ عنو منيـ: :" ومحمد بف إسحاؽ رجؿ قد اجتمع الكبراء مف أىؿ العيوقاؿ أبو زرعة الدمشق

براىيـ ابف عيينة، وحماد بف زيد، وحماد شعبة، و سفياف، و  بف سعد، وروى عنو مف ابف سممة، وابف المبارؾ، وا 
 . (ٚ)حبيب. وقد اختبره أىؿ الحديث فرأوا صدقا وخيرا مع مدحو ابف شياب لو" األكابر: يزيد بف أبى

 
 

                                                 

 .ٛٔٗ، صٕٗ( تيذيب الكماؿ، لممزي، جٔ)
 .ٕٕ، صٕ( تاريخ بغداد، لمخطيب البغدادي، جٕ)
 .ٖٔٛ، صٚ( الثقات، البف حباف، جٖ)
ـَ َأفَّ َكِثْيرًا ِمْف َكبَلـِ اأَلْقَراِف َبْعِضِيـ ِفي َبْعٍض ُميَدٌر اَل عبرة بو، وال سيما إذا، و ٗ) َعٌة َيُموُح َعَمى ثؽ الرَُّجَؿ َجَما( قاؿ الذىبي: "َقْد ُعِم

ـُ اإِلنَصاُؼ، َوَىَذاِف الرَُّجبَلِف ُكؿّّ ِمْنُيَما َقْد َناَؿ ِمْف َصاِحِبو َلِكْف َأثََّر َكبَلـُ َماِلٍؾ ِفي ُمحَ  ٍد َقْوِلُي ـْ ُيؤثّْْر َكبَلـُ ُمَحمَّ ٍد َبْعَض المّْْيِف، َوَل مَّ
ِفْيَيا َعْف النَّجـِ َفَمُو اْرتَفاٌع ِبَحْسِبِو، َواَل ِسيََّما ِفي السَّْيِر، َوَأمَّا ِفي َأَحاِدْيِث اأَلحَكاـِ َفَينَحطُّ َحِدْيُثو ِفْيِو، َواَل َذرٍَّة، َوارَتَفَع َماِلٌؾ، َوَصاَر كَ 

ِة ِإَلى ُرْتَبِة الَحَسِف إالَّ ِفْيَما َشذَّ ِفْيِو َفِإنَُّو ُيَعدُّ ُمْنَكرًا" ) سير أعبلـ النببل حَّ  (.ٜٙٗ، صٙء، جُرْتَبِة الصّْ
 .ٚ، صٕ( تاريخ بغداد، لمخطيب البغدادي، ج٘)
 .ٕٖٛو ٖٔٛ، صٚ( انظر الثقات، البف حباف، جٙ)
 .ٚ، صٕ( تاريخ بغداد، لمخطيب البغدادي، جٚ)
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يعقوب بف شيبة:" سمعت محمد بف عبد اهلل بف نمير وذكر ابف إسحاؽ فقاؿ: إذا حدث عف مف سمع منو  اؿقو 
نما أتى مف أنو يحدث عف المجيوليف أحاديث باطمة"  . (ٔ)مف المعروفيف فيو حسف الحديث صدوؽ، وا 

وقاؿ يعقوب بف شيبة أيضا:" سألت عمي بف المديني قمت: كيؼ حديث محمد بف إسحاؽ عندؾ صحيح؟ فقاؿ: 
 . (ٕ)نعـ، حديثو عندي صحيح"
: ولمحمد بف إسحاؽ حديث كثير وقد فتشت أحاديثو الكثيرة فمـ أجد في أحاديثو ما (ٖ)و قاؿ أبو أحمد بف عدى

أو وىـ في الشيء بعد الشيء، كما يخطئ غيره، ولـ يتخمؼ في يتييأ أف يقطع عميو بالضعؼ، وُربما أخطأ 
 الرواية عنو الثقات واألئمة، وىو ال بأس بو. 

وقاؿ أبو داود:" سمعت أحمد ذكر محمد بف إسحاؽ، فقاؿ: كاف رجؿ يشتيى الحديث فيأخذ كتب الناس فيضعيا 
ثـ قاؿ:" وقاؿ أبو عبد اهلل: قدـ محمد بف إسحاؽ إلى بغداد فكاف ال يبالى عف مف يحكى، عف  (ٗ)في كتبو"

 .  (٘)الكمبى وغيره"
وقاؿ ابف حجر:" كذبو سميماف التيمي، ويحيى القطاف، ووىيب بف خالد: فأما وىيب والقطاف فقمدا فيو ىشاـ بف 

يء تكمـ فيو، والظاىر أنو ألمر غير الحديث ألف سميماف عروة ومالكا، وأما سميماف التيمى فمـ يتبيف لي ألي ش
 . (ٙ)ليس مف أىؿ الجرح والتعديؿ"

وقد رد عمي بف عبد اهلل عمى ىذا االتياـ فقاؿ: إف حديث محمد بف إسحاؽ ليتبيف فيو الصدؽ؛ يروى مرة 
، يقوؿ: حدثني سفياف فيقوؿ: حدثني أبو الزناد، ومرة يقوؿ: ذكر أبو الزناد، وروى عف رجؿ، عف مف سمع منو

بف سعيد عف سالـ أبى النضر عف عمر " صوـ يـو عرفة " وىو مف أروى الناس عف أبى النضر، ويقوؿ: 
حدثني الحسف بف دينار عف أيوب، عف عمرو بف شعيب في " سمؼ وبيع " وىو مف أروى الناس عف عمرو بف 

 . (ٚ)شعيب
ومثمو، ودونو، فمو كاف ممف يستحؿ الكذب لـ يحتج إلى  وقاؿ ابف حجر قاؿ ابف حباف:" كاف يكتب عمف فوقو،

 .(ٛ)النزوؿ، فيذا يدلؾ عمى صدقو"
ىو صدوؽ حسف الحديث، وقد قاؿ الذىبي:" كاف صدوقا مف بحور العمـ، ولو غرائب في سعو  خالصة القول:

  .(ٜ)ما روى تستنكر، واختمؼ في االحتجاج بو، وحديثو حسف وقد صححو جماعة"
 رجاؿ اإلسناد ثقات.** باقي 

                                                 

 .ٕٕ، صٕ، جالمرجع السابؽ (ٔ)
 .ٕٕ، صٕ( تاريخ بغداد، لمخطيب البغدادي، جٕ)
 .ٕٓٚ، صٚج( انظر الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ، البف عدي، ٖ)
 .ٚٚٔ، رقـٕٗٔ( سؤاالت أبي داود لئلماـ أحمد بف حنبؿ في جرح الرواة وتعديميـ، صٗ)
 .ٚ٘، رقـٕٙ( العمؿ معرفة الرجاؿ، ألحمد رواية المروذي وغيره، ص٘)
 .٘ٗ، صٜ( تيذيب التيذيب، البف حجر، جٙ)
 .ٕٕ، صٕ( تاريخ بغداد، لمخطيب البغدادي، جٚ)
 .ٙٗ، صٜحجر، ج( تيذيب التيذيب، البف ٛ)
 .ٛٔٚٗ، رقـٙ٘ٔ، صٕ( الكاشؼ، لمذىبي، جٜ)
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 ثالثا: الحكم عمى اإلسناد
الحديث إسناده حسف، مف أجؿ محمد بف إسحاؽ صدوؽ وما كاف مف تدليسو فقد صرح بالسماع في رواية 

 .(ٖ)، وشعيب األرنؤوط(ٕ)، وممف حسنة األلباني(ٔ)اإلماـ أحمد
                                           

 

 قاؿ ابف األثير رحمو اهلل: 
[ قاؿ الُقتَْيبي: معناه إذا أْنَعـ عمى رُجؿ ِنْعمًة فكافأه بالثََّناء  كان ال َيْقَبل الثَّناء إال من ُمكاِفىءومنو الحديث ] 

ذا أْثَنى عميو قبؿ أف ُيْنِعـ عميو لـ َيْقَبْميا.  عميِو َقبؿ ثَناءه وا 
وقاؿ ابف األنباري: ىذا َغَمط إْذ كاف أحٌد ال َيْنَفّؾ مف إْنعاـ النبي صمى الّمو عميو وسمـ إِلفَّ الّمو َبَعثو رحمة 
نما المعنى: ال  ُـّ اإلْسبلـُ إالَّ بو. وا  لمناس كافة فبل َيْخُرج منيا ُمكاِفىء وال غير ُمكاِفىء. والثَّناء عميو َفْرض ال َيِت

عميو إال مف َرجٍؿ َيْعرؼ حقيقة إْسبلمو وال َيْدخؿ في ُجْممة الُمنافقيف الذيف يقولوف بأْلِسَنتيـ ما ليس  َيْقَبؿ الثَّناءَ 
 .(ٗ) في قموبيـ
 ( ٚٗالحديث )

َعْبِد الرَّْحَمِف َأْخَبَرَنا َجِميُع ْبُف ُعَمَر ْبِف  يَؿ َأُبو َغسَّاَف النَّْيِديُّ َأْخَبَرَنا َماِلُؾ ْبُف ِإْسَماعِ  رحمو اهلل: (٘)قال ابن سعد
ْبَف َأِبي َىاَلَة  َحدَّثَِني َرُجٌؿ ِبَمكََّة َعِف اْبٍف أَلِبي َىاَلَة التَِّميِميّْ َعِف اْلَحَسِف ْبِف َعِميٍّ َقاَؿ: َسَأْلُت َخاِلي ِىْندَ  اْلِعْجِميُّ 

. وكاف وصافا. عف حمية  صمى اهلل وعميو وسمـ هللرسوؿ ا التَِّميِميَّ
ًماَفَقاَؿ:  ْنَيا َشْيًئا َأَتَعمَُّؽ ِبوِ َوَأَنا َأْشَتِيي َأْف َيِصَؼ ِلي مِ    ،(ٙ)َكاَن َرُسوُل المَِّو َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَسمََّم َفْخًما ُمَفخَّ

ـَ اْلَياَمِة ..." وذكر ، (ٛ)َوَأْقَصَر ِمَف اْلُمَشذَّبِ  ،(ٚ)َأْطَوَؿ ِمَف اْلَمْرُبوعِ  ،َؤ اْلَقَمِر َلْيَمَة اْلَبْدرِ َيَتؤْلأُل َوْجُيُو َتؤْللُ  َعِظي
ـَ َصمَّ  ؟ َقاَؿ: َكاَف َرُسوُؿ المَّوِ ُقْمُت: َكْيَؼ َكاَنْت ِسيَرُتُو ِفي ُجَمَساِئوِ  "الحديث بطولو ثـ قاؿ: ى المَُّو َعَمْيِو َوَسمَّـَ َداِئ

اٍش َوال َعيَّابٍ  (ٜ)ابٍ َلْيَس ِبَفظٍّ وال َغِميٍظ َوال َصخَّ  اْلُخُمِؽ َليَّْف اْلَجاِنبِ اْلِبْشِر َسْيَؿ  وال  اَفُؿ َعمَّا ال َيْشَتِييَيَتغَ  َوال َفحَّ
 َقْد َتَرَؾ َنْفَسُو ِمْف َثبلٍث: َنُس ِمْنُو َوال ُيْجِنُب ِفيوِ َيدْ 

                                                 

 .ٕٗٓٚ، رقـٜٙ٘، صٔٔ( مسند أحمد بف حنبؿ، مسند المكثريف مف الصحابة، مسند عبد اهلل بف عمرو بف العاص، جٔ)
 .ٕٕٛٓ، رقـٕٙٙ، صٚ( إرواء الغميؿ في تخريج أحاديث منار السبيؿ، لؤللباني، جٕ)
 .ٕٔٓٚ، حٚٛ٘، صٔٔؽ شعيب األرنؤوط، ج( مسند أحمد بف حنبؿ، تحقيٖ)
 .ٖٖٚ، صٗ( النياية في غريب الحديث واألثر، البف األثير، جٗ)
 .ٕٖٙوٕٖٗ، صٔ( الطبقات الكبرى، البف سعد، ج٘)
ًما: َأي َعِظيما ُمعظما، ُيَقاؿ: فخـ َبيف الفخامة وأتينا فبَلنا ففخمناه َأي عظمناه ورفعنا مف َشْأنو.ٙ) ) غريب الحديث، ( َفْخًما ُمَفخَّ

 (.ٜٛٗ، صٔلمقاسـ بف سبلـ، ج
 (.ٜٓٔ، صٕ( اْلَمْرُبوِع: ُىَو َبْيَف الطَِّويِؿ َواْلَقِصيِر.) النياية في غريب الحديث واألثر، البف األثير، جٚ)
 (.ٜٛٗ، صٔ( اْلُمَشذَِّب: الطَِّويؿ اْلَباِئف.) غريب الحديث، لمقاسـ بف سبلـ، جٛ)
َخب:ٜ) اٍب: الصَّ ة واضطراُب األصواِت لمِخَصاـ.) النياية في غريب الحديث واألثر، البف األثير، ج ( َصخَّ جَّ  (.ٗٔ، صٖالضَّ
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ُـّ َأَحًدا َوال ُيَعيُّْرهُ َكاَف ال يَ  :َوَتَرَؾ النَّاَس ِمْف َثبلثٍ  ،اْلِمَراِء َواإِلْكثَاِر َوِممَّا ال َيْعِنيوِ  ـُ ِإال َوال َيَتَكمَّ  ،وال َيْطُمُب َعْوَرَتوُ ، ِذ
َكمَّـَ َمْف تَ  وا َوال َيتََناَزُعوَف ِعْنَدهُ َفِإَذا َسَكَت َتَكمَّمُ  ساؤه كأنما عمى رؤوسيـ الطَّْيرُ إذا تكمـ أطرؽ جم ِفيَما َرَجا َثَواَبوُ 
ـْ ِعْنَدهُ َأْنَصُتوا َلُو َحتَّ  ـْ َيْضَحُؾ ِممَّ  ى َيْفُرَغ َحِديثُُي ِليَِّتِي ُبوَف ِمْنوُ َوَيَتَعجَّ  ،ا َيْضَحُكوَف ِمْنوُ َحِديُث َأوَّ  ،ُب ِممَّا َيَتَعجَّ

ـْ َطاِلَب  ،ْصَحاُبُو َلَيْسَتْجِمُبوَنُيـْ َوَيْصِبُر ِلْمَغِريِب َعَمى اْلَجْفَوِة ِفي َمْنِطِقِو َوَمْسَأَلِتِو َحتَّى ِإَذا َكاَف أَ  َوَيُقوُؿ: ِإَذا َرَأْيُت
ُع َعْف َأَحٍد َحِديَثُو َحتَّى َيُجوَز َفَيْقَطُعُو ِبَنْيي َأْو َوال َيْقطَ  ،َوال َيْقَبُل الثََّناَء ِإال ِمْن ُمَكاِفئٍ ، ِدُفوهُ اْلَحاَجِة َيْطُمُبَيا َفَأرْ 

."  ِقَياـٍ
 ثأوال: تخريج الحدي

، وأبي الشيخ (٘)، وابف عساكر(ٗ)، والحاكـ(ٖ)، واآلجري(ٕ)ومف طريقو البغوي (ٔ)أخرجو بطولو الترمذي
 مختصرا جميعيـ مف طريؽ سفياف بف وكيع،  (ٙ)األصبياني

مختصرا  (ٕٔ)، والحربي(ٔٔ)، والبييقي(ٓٔ)، وأبو نعيـ(ٜ)، والطبراني(ٛ)، والفسوي(ٚ)أيضا ابف قتيبةوأخرجو بطولو 
جميعيـ مف طريؽ مالؾ بف إسماعيؿ النيدي، كبلىما)سفياف بف وكيع و مالؾ بف إسماعيؿ النيدي( عف جميع 

 بف عمير بو.
 ثانيا: تراجم الرواة

،** ىند ْبن أبي ىالة األسيدي  ، أمو خديجة بنت خويمد، خمؼ  التَِّميِميِّ ربيب َرُسوؿ المَِّو َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَسمَّـَ
عمييا َرُسوؿ المَِّو َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَسمَّـَ بعد أبي ىالة، قتؿ ىند ْبف أبي ىالة َمَع َعِمّي ْبف َأِبي َطاِلٍب يـو 

 . (ٖٔ)الجمؿ
 

                                                 

 .ٛ، حٖٗ( الشمائؿ المحمدية، باب ما جاء في خمؽ رسوؿ اهلل صمى اهلل وعميو وسمـ، صٔ)
 .ٖٙٓٚ، حٕ٘ٚ، صٖٔ( شرح السنة، كتاب الفضائؿ، باب جامع صفاتو صمى اهلل وعميو وسمـ، جٕ)
، ٖ( الشريعة لآلجري، كتاب اإليماف، باب صفة خمؽ رسوؿ اهلل صمى اهلل وعميو وسمـ وأخبلقو الحميدة التي خصو اهلل بيا، جٖ)

 .ٕٕٓٔ، حٛٓ٘ٔص
 .ٗٚٚٙ، حٓٗٙ، صٖ( المستدرؾ عمى الصحيحيف، لمحاكـ، جٗ)
 .ٖٚٗ، صٖ( تاريخ دمشؽ، البف عساكر، ج٘)
 .ٖٕٓ، حٜمى اهلل وعميو وسمـ، ص( أخبلؽ النبي، صفة منطقو وألفاظو صٙ)
 .ٜٛٗ، صٔ( غريب الحديث، البف قتيبة، جٚ)
 .ٕٚٛ، صٖ( المعرفة والتاريخ، ليعقوب بف سفياف، جٛ)
 .ٜٕ، حٕ٘ٗ، واألحاديث الطواؿ، صٗٔٗ، ح٘٘ٔ، صٕٕ( المعجـ الكبير، لمطبراني، جٜ)
 .ٖ٘٘ٙ، حٕٔ٘ٚ، ص٘( معرفة الصحابة، ألبي نعيـ األصبياني، جٓٔ)
 .ٕٖٙٔ، حٕٗ، صٖشعب اإليماف لمبييقي، فصؿ في خمؽ رسوؿ اهلل صمى اهلل وعميو وسمـ، ج( ٔٔ)
 .ٕٗ، صٔ( غريب الحديث، لمحربي، جٕٔ)
 .ٜٜٕٙ، رقـ٘ٗ٘ٔوٗٗ٘ٔ، صٗ( االستيعاب في معرفة األصحاب، البف عبد البر، جٖٔ)
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، قاؿ (ٔ)بف أبى ىالة أدخمو البخاري في كتاب الضعفاء"وى عنو قوـ مجيولوف فما ذنب ىند قاؿ أبو حاتـ:" ر 
 .(ٕ)ابف أبي حاتـ:" فسمعت أبي يقوؿ ُيحّوؿ مف ىناؾ"

اًفا ِلمنَِّبيّْ َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَسمَّـَ روى َعْنُو اْلَحسَ اوق ف بف عمى، يتكمـ ؿ البخاري ىو:" ِىْنَد ْبَف َأِبي َىاَلَة وَكاَف َوصَّ
 .(ٖ)في حديثو"

نما في الرواة عنو. خالصة القول:  ىو صحابي جميؿ، وما ذكره البخاري ال يدؿ عمى طعف فيو مباشرة؛ وا 
َبْير: وقد (ٗ)قاؿ ابف حباف:" ُيَقاؿ ِإف َلُو ُصْحَبة" ** ابن أبي ىالة: ِىْند ْبن ِىْند ْبن أبي َىالة التَِّميِمي، ، َقاَؿ الزُّ

 .(٘)ف ىند ْبف ىند مات بالبصرة ِفي الطاعوفقيؿ: إ
اهلل، وىو مختمؼ في اسمو  ُيكنى أبا عبد ** رجل بمكة: ىو من بني تميم من ولد أبي ىالة زوج خديجة

 ، مف السادسة.(ٚ)يزيد بف عمر :، وقيؿ(ٙ)يزيد بف عمرو: فقيؿ
 ".مجيوؿ ":(ٓٔ)، وابف حجر(ٜ)، وقاؿ أبو حاتـ(ٛ)ذكره ابف حباف في الثقات

:" أما إذا تعارض توثيؽ ابف حباف بتجييؿ أبي حاتـ لمف وثقو، فمف عرؼ حاؿ الرواي بالثقة (ٔٔ)قاؿ العراقي
مقدـ عمى جيؿ حالو، ألف مف ِعرؼ معو زيادة عمـ، لكف ابف حباف منسوب إلى التساىؿ في التصحيح 

 والتوثيؽ". 
 ىو مجيوؿ وذكر ابف حباف لو في الثقات تساىؿ منو. خالصة القول:

مجمع عمى ضعفو: قاؿ ابف عدي:" اَل أعرؼ لجميع ْبف  ** باقي رجاؿ اإلسناد ثقات غير جميع بف عمير،
وذكر ىذا الحديث وحديث آخر عف الحسف بف عمي بمناـ رآه، قاؿ أبو ( ٕٔ)َعبد الرَّْحَمِف َىَذا غير ىذيف الحديثيف"

قاؿ ابف حجر:" ضعيؼ  (ٖٔ)ع بف عمر راوي حديث ىند بف أبي ىالة أخشى أف يكوف كذابا"داود:" جمي
 .(ٗٔ)رافضي"

                                                 

 .ٙٔٔ، صٜ( الجرح والتعديؿ، البف أبي حاتـ، جٔ)
 .ٙٔٔص، ٜ، جالمرجع السابؽ (ٕ)
 .ٕ٘٘ٛ، رقـٕٓٗ، صٛ( التاريخ الكبير، لمبخاري، جٖ)
 .ٕٚٗٔ، رقـٖٚٗوٖٙٗ، صٖ( الثقات، البف حباف، جٗ)
 .٘ٗ٘ٔ، صٗ( االستيعاب في معرفة األصحاب، البف عبد البر، ج٘)
 .ٗ٘ٙ( تقريب التيذيب، البف حجر، صٙ)
 .ٜٚٔٔ، رقـٕٓٛ، صٜ( الجرح والتعديؿ البف أبي حاتـ، جٚ)
 .ٜٔٚٔٔ، رقـٕٙٙ، صٚ، البف حباف، ج( الثقاتٛ)
 .ٓٛٔٔ، رقـٕٔٛ، صٜ( الجرح والتعديؿ، البف أبي حاتـ، جٜ)
 .ٗ٘ٙ( تقريب التيذيب، البف حجر، صٓٔ)
 .ٖٚٔ( أجوبة الحافظ العراقي عمى أسئمة تمميذه الحافظ ابف حجر العسقبلني، صٔٔ)
 .ٖ٘٘، رقـٕٓٗ، صٕ( الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ، البف عدي، جٕٔ)
 .٘ٚٔ، رقـٔٔٔ، صٕتيذيب التيذيب، البف حجر، ج( ٖٔ)
 .ٕٗٔ( تقريب التيذيب، البف حجر، صٗٔ)
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 ثالثا: الحكم عمى اإلسناد
:" (ٔ)قاؿ أبو داود عبد اهلل التميمي، وضعؼ جميع بف عمير، يأب جيالةالحديث إسناده ضعيؼ جدًا؛ ألجؿ 

فة موضوًعا".  أخشى أف يكوف خبره في الصّْ
:" إسناد ليس لو في القمب (ٖ):" ويتكمموف في إسناده"، وقاؿ ابف حباف(ٕ)الحديث البخاري فقاؿوممف ضعؼ 

 :" في حديثو مف ال(٘)وي مف غير ىذا الوجو بأسانيد فييا ليف"، وقاؿ ابف حجر:" وقد رُ (ٗ)وقع"، وقاؿ العقيمي
 .يعرؼ"

 .(ٚ)، واأللباني(ٙ)الترمذيكذلؾ ضعفو و 
بمثمو مف طريؽ عمرو بف محمد  (ٜ)مختصرة والعقيمي (ٛ)ولكنيا ضعيفة أخرجيا الشيبانيولمحديث طريؽ أخرى 

التميمي عف أبيو عف الحسف بف عمي قاؿ: سألت خالي ىند بف  عف جميع بف عمير عف يزيد بف عمر العنزقي
 أبي ىالة، وذكر الحديث.

ال يتابعو إال مف ىو دونو أو مثمو، حدثني :" يزيد بف عمر التميمي عف أبيو عف الحسف بف عمي و (ٓٔ)قاؿ العقيمي
آدـ بف موسى قاؿ: سمعت البخاري يقوؿ: يزيد بف عمر التميمي عف أبيو عف الحسف بف عمي في حديثو نظر"، 

 التي ورد منيا حديثنا ىذا.أي الطريؽ  "،ثـ قاؿ:" وحديث أبي غساف أولى
                                           

 

 ابف األثير رحمو اهلل:قاؿ 
[ يعني ُمَتساِوَيتَيف في السّّْف : أي ال ُيَعؽُّ عنو إال بُمِسنَّة وأَقمُّو  عن الُغالم شاتان مكاِفئتانوفي حديث الَعِقيقة ] 

 أف يكوف َجَذعًا كما ُيْجِزيء في الضحايا
 األوؿوقيؿ: مكاِفئتاف: أي ُمْسَتِوَيتاف أو ُمَتقاِرَبتاف. واختار الَخطَّابي 

 والمفظة ] ُمكاِفئتاف [ بكسر الفاء. يقاؿ: كاَفأه ُيكاِفئو فيو ُمكافُئو: أي ُمساِويو
 قاؿ: والمحدّْثوف يقولوف: ] ُمكاَفَأتاف [ بالفتح وأرى الَفْتح أْوَلى ألنو ُيريد شاتَْيِف قد ُسوَّْي بينيما أو ُمَساَوى بينيما

                                                 

 .ٛ٘، صٕٔ( تاريخ اإلسبلـ، لمذىبي، جٔ)
 .ٕٜٖ، رقـٛٔٔ( الضعفاء الصغير، لمبخاري، صٕ)
 .٘ٗٔ، صٕ( الثقات، البف حباف، جٖ)
 .ٜٚٔ، صٖ( الضعفاء الكبير، لمعقيمي، جٗ)
 .ٕٚ، صٔٔحجر، ج( تيذيب التيذيب، البف ٘)
 .ٙ، رقـٛٔ( مختصر الشمائؿ المحمدية، لمترمذي، صٙ)
 .٘ٛ، ص٘( سمسمة االحاديث الصحيحة، لؤللباني، جٚ)
 .ٕٖٕٔ، حٖٛٗ، صٕ( اآلحاد والمثاني، البف أبي عاصـ، جٛ)
 .ٜٚٔ، صٖ( الضعفاء الكبير، لمعقيمي، جٜ)
 .ٜٜٗٔوٜٛٗٔ، صٗ، جالمرجع السابؽ (ٓٔ)
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نما لو قاؿ ] َمَتكاِفَئَتاف [ كاف الْكسر أْولىوأّما بالكسر فمعناه أنيما ُمتساِوَيتَاف فَ   يحتاج أْف يْذكر أيَّ شيء َساِويا وا 
 ال َفرَؽ بيف الُمَكاَفَأتيف ألفَّ كؿَّ َواِحدة إذا كافأت أْخَتيا فقد ُكوِفَئت فيي ُمكاِفئة وُمكاَفَأة: قاؿ الزمخشري

واألْضحية مف األسناف . ويحَتِمؿ مع الفتح أف ُيَراد َمْذُبوَحتاف ِمف أو يكوف معناه : ُمَعاِدَلَتاِف ِلما َيِجب في الزكاة 
 كافأ الرُجُؿ ُبيف بعيرْيف إذا َنحر ىذا ثـ َىذا َمعًا مف غْير َتْفريؽ كأنو ُيريد شاتَْيف َيْذَبُحيما في وْقت واحد

 وفي شعر حساف
 ِو فيناوجبريٌؿ رسوُؿ المّ            وُروُح الُقْدس َلْيَس لو ِكَفاٌء 

 .(ٔ)أي جبريؿ ليس لو َنِظير وال ِمْثؿ
 ( ٛٗالحديث  )

َحدَّثََنا ُمَسدٌَّد، َحدَّثََنا ُسْفَياُف، َعْف َعْمِرو ْبِف ِديَناٍر، َعْف َعَطاٍء، َعْف َحِبيَبَة ِبْنِت َمْيَسَرَة،  رحمو اهلل: (ٕ)قال أبو داود
ْـّ ُكْرٍز اْلَكْعِبيَِّة، َقاَلْت: َسِمْعُت َرُسوَؿ المَِّو َصمَّى اهلُل َعَمْيِو َوَسمَّـَ َيُقوُؿ:  َوَعِف  ُمَكاِفَئتَاِن،َعِن اْلُغاَلِم َشاتَاِن »َعْف ُأ

 .«َأْي ُمْسَتِوَيتَاِف َأْو ُمَقاِرَبَتافِ »َقاَؿ َأُبو َداُوَد: َسِمْعت َأْحَمَد َقاَؿ: ُمَكاِفَئَتاِف: « اْلَجاِرَيِة َشاةٌ 
 أوال: تخريج الحديث

، (ٚ)وأخرجو أحمد، (ٙ)والطبراني (٘)ومف طريقو ابف أبي عاصـ الشيباني (ٗ)، وابف أبي شيبة(ٖ)أخرجو الحميدي
 جميعيـ مف طرؽ عف عمرو بف دينار، (ٓٔ)، والبييقي(ٜ)، والطحاوي(ٛ)والنسائي

 ، وابف أبي(٘ٔ)، والدارمي(ٗٔ)، وأحمد(ٖٔ)والطبراني (ٕٔ)،  ومف طريقو إسحاؽ بف راىويو(ٔٔ)وأخرجو عبد الرزاؽ
 

                                                 

 .ٖٖٚ، صٗالحديث واألثر، البف األثير، ج ( النياية في غريبٔ)
 .ٖٕٗٛ، ح٘ٓٔ، صٖ( سنف أبي داود، كتاب الضحايا، باب في العقيقة، جٕ)
 .ٜٖٗ، حٖٓٗ، صٔ( مسند الحميدي، جٖ)
 .ٕٕٕٗٗ، حٗٔٔ، ص٘( مصنؼ ابف أبي شيبة، كتاب العقيقة، باب في العقيقة كـ عف الغبلـ وكـ عف الجارية، جٗ)
 .ٕٖٓٛ، حٜٙ، صٙ، البف أبي عاصـ، ج( اآلحاد والمثاني٘)
 .ٔٓٗ، ح٘ٙٔ، صٕ٘( المعجـ الكبير، لمطبراني، جٙ)
 . ٕٕٗٔٚ، حٙٔٔ، ص٘ٗ( مسند أحمد بف حنبؿ، مسند األنصار، حديث أـ كرز، جٚ)
 .ٕٙٔٗ، ح٘ٙٔ، صٚ( سنف النسائي، كتاب العقيقة، باب العقيقة عف الغبلـ، جٛ)
ما روي عف رسوؿ اهلل فيما يذبح عف المولود الذكر يـو سابعو ىؿ ىو شاة أو شاتاف، ( شرح مشكؿ اآلثار، باب بياف مشكؿ ٜ)
 .ٔٗٓٔ، حٚٙ، صٖج
 .ٕٜٛٚٔ، حٚٓ٘، صٜ( السنف الكبرى لمبييقي، كتاب الضحايا، باب ما يعؽ عف الغبلـ وما يعؽ عف الجارية، جٓٔ)
 .ٖٜ٘ٚ، حٕٖٚ،صٗ( مصنؼ عبد الرزاؽ، كتاب العقيقة، باب العقيقة، جٔٔ)
 .ٕٕٔٛ، حٓٙٔ، ص٘( مسند إسحاؽ بف راىويو، جٕٔ)
 .ٓٓٗ، ح٘ٙٔ، صٕ٘( المعجـ الكبير، لمطبراني، جٖٔ)
 .ٖٕٔٚٚ، حٖٓٚ، ص٘ٗ( مسند احمد بف حنبؿ، مسند األنصار، حديث أـ كرز، جٗٔ)
 .ٜٕٓٓ، حٕٓ٘ٔ، صٕ( سنف الدارمي، كتاب األضاحي، باب السنة في العقيقة، ج٘ٔ)
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 ،(٘)، والدارقطني(ٗ)، والطبراني(ٖ)، والشيباني(ٕ)، ورواه محمد بف إسحاؽ فيما أخرجو ابف سعد(ٔ)الشيباني عاصـ
 ثبلثتيـ) عمرو بف دينار، وابف جريج، ومحمد بف إسحاؽ( عف عطاء بو. بألفاظ متقاربة.

 ثانيا: تراجم الرواة
وسمـ  ،قاؿ ابف سعد: المكية أسممت يوـ الحديبّية والنبّي صّمى المَّو عميو وآلو(ٙ)، صحابيةُأمِّ ُكْرز اْلَكْعِبيَّة** 

 (ٚ)يقسـ لحـو بدنو، فأسممت
، مف (ٛ)أـ حبيب، مف موالي بني فير، وىي موالة عطاء بف َأبي رباح بن َأبي خثيم، َحِبيَبَة ِبْنت َمْيَسَرةَ ** 

  (ٜ)الرابعة) التي تمى الوسطى مف التابعيف(، مقبولة
 (ٔٔ)في الثقات:" تفرد عنيا موالىا عطاء بف أبي رباح"، وذكرىا ابف حباف (ٓٔ)قاؿ الذىبي

 خالصة القول:
ال فمينة الحديث.حبيبة   مقبولة إف توبعت وا 

 يضره ير اإلرساؿ، وقيؿ: تغير بأخرة، واللكنو كثثقة فقيو فاضؿ، ، (ٕٔ)سبقت ترجمتو رباح، ي** عطاء بن أب
 .(ٖٔ)ةذلؾ ألنو لـ يرسؿ عف حبيبة بنت سمر 

، ثقة فقيو إماـ حجة، مدلس مف الطبقة الثانية التي اغتفر العمماء (ٗٔ)سبقت ترجمتو: ** سفيان بن عيينة
، وما كاف مف اختبلطو ال يضر فمـ يحدث عنو أحد في ىذه مف أثبت الناس في عمرو بف دينارتدليسيـ، وىو 

 الفترة.
 ** باقي رجاؿ اإلسناد ثقات.

 ثالثا: الحكم عمى اإلسناد
 .ة مقبولة ولكف تابعيا سباع بف ثابتالحديث إسناده حسف، ألجؿ حبيبة بنت ميسر 

                                                 

 .ٖٕٖٛ، حٔٚ، صٙبي عاصـ، ج( اآلحاد والمثاني، البف أٔ)
 .ٜٕٗ، صٛ( الطبقات الكبرى، البف سعد، جٕ)
 .ٕٖٓٛ، حٜٙ، صٙ( اآلحاد والمثاني، البف أبي عاصـ، جٖ)
 .ٕٓٗ، حٙٙٔ، صٕ٘( المعجـ الكبير، لمطبراني، جٗ)
 .ٓٓٗ، ص٘ٔ( عمؿ الدارقطني، ج٘)
 .ٕٓٓٗ، رقـٜٔ٘ٔ، صٗ( االستيعاب في معرفة األصحاب، البف عبد البر، جٙ)
 .ٖٕٕٕٔ، رقـٛ٘ٗ، صٛ( اإلصابة في تمييز الصحابة، البف حجر، جٚ)
 .ٖٔٛٚ، رقـٓ٘ٔ، صٖ٘( تيذيب الكماؿ، لممزي، جٛ)
 .٘ٗٚ( تقريب التيذيب، البف حجر، صٜ)
 .ٜٙٗٓٔ، رقـ٘ٓٙ، صٗ( ميزاف االعتداؿ، لمذىبي، جٓٔ)
 .ٕٙ٘ٗ، رقـٜٗٔ، صٗ( الثقات، البف حباف، جٔٔ)
 (.ٔتحت حديث رقـ )( ٕٔ)
 .ٕٕٛ( انظر تحفة التحصيؿ في ذكر رواة المراسيؿ، لمعراقي، صٖٔ)
 (.ٗ( تحت حديث رقـ ) ٗٔ)
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 ختالف في اإلسناد عمى عطاء بن أبي رباح:ذكر اإل
فقد رواه سفياف عف عمرو بف دينار عف عطاء عف حبيبة بنت ميسرة عف أـ كرز المكية كما ىو ىنا وُذكر 

 الحديث بأوجو أخرى كتالي:
، (ٗ)، وأحمد(ٖ)والطبراني (ٕ)، ومف طريقو إسحاؽ بف راىويو(ٔ)* رواه ابف جريج فيما أخرجو عبد الرزاؽ

، (ٛ)، والشيباني(ٚ)، ورواه محمد بف إسحاؽ فيما أخرجو ابف سعد(ٙ)، وابف أبي عاصـ الشيباني(٘)والدارمي
 ، كبلىما) ابف جريج، ومحمد بف إسحاؽ( عف عطاء بو.(ٓٔ)، والدارقطني(ٜ)والطبراني

اج بُف أرطاة، عف*   عطاء، واخُتمؼ عميو كذلؾ: ورواه َحجَّ
اج، عف عطاء، بو. (ٔٔ)فيما أخرجو الدارقطني بف بشير فرواه َحبيب بف إبراىيـ وُىشيـ  عف حجَّ

اج، عف عطاء، عف أْـّ  (ٕٔ)وخالفيما سبلـ بف أبي مطيع ويزيد بف زريع  فيما أخرجو الدارقطني فروياه عف الحجَّ
 اإلسناد. فيُكْرز، بو. لـ يذكرا حبيبَة بنَت َمْيسرة 

فرواه عف الحجَّاج، عف عطاء، عف ُعبيد  (ٗٔ)، والدارقطني(ٖٔ)فيما أخرجو الطبراني وخالفيـ ُسويد بف عبد العزيز
ْـّ ُكْرز، بو.  ابف ُعمير، عف أ

 واه قيس بف سعد، عف عطاء، واختمؼ عميو فيو:* ور 
سعد، عف عطاء وطاووس ومجاىد، عف قيس بف  (ٙٔ)، والطحاوي(٘ٔ)فيما أخرجو النسائي فرواه حماد بف سممة 

 عف أْـّ ُكرز، بو.

                                                 

 .ٖٜ٘ٚ، حٕٖٚ،صٗ( مصنؼ عبد الرزاؽ، كتاب العقيقة، باب العقيقة، جٔ)
 .ٕٕٔٛ، حٓٙٔ، ص٘( مسند إسحاؽ بف راىويو، جٕ)
 .ٓٓٗ، ح٘ٙٔ، صٕ٘( المعجـ الكبير، لمطبراني، جٖ)
 .ٖٕٔٚٚ، حٖٓٚ، ص٘ٗ، مسند األنصار، حديث أـ كرز، ج( مسند أحمد بف حنبؿٗ)
 .ٜٕٓٓ، حٕٓ٘ٔ، صٕ( سنف الدارمي، كتاب األضاحي، باب السنة في العقيقة، ج٘)
 .ٖٕٖٛ، حٔٚ، صٙ( اآلحاد والمثاني، البف أبي عاصـ الشيباني، جٙ)
 .ٜٕٗ، صٛ( الطبقات الكبرى، البف سعد، جٚ)
 .ٕٖٓٛ، حٜٙ، صٙج( اآلحاد والمثاني، البف أبي عاصـ، ٛ)
 .ٕٓٗ، حٙٙٔ، صٕ٘( المعجـ الكبير، لمطبراني، جٜ)
 .ٓٓٗ، ص٘ٔ( عمؿ الدارقطني، جٓٔ)
 .ٔٓٗ، ص٘ٔ( عمؿ الدراقطني، جٔٔ)
 .ٔٓٗ، ص٘ٔ( عمؿ الدارقطني، جٕٔ)
 .ٜٜٖ، ح٘ٙٔ، صٕ٘( المعجـ الكبير، لمطبراني،جٖٔ)
 .ٔٓٗ، ص٘ٔ( عمؿ الدارقطني، جٗٔ)
السنف الكبرى لمنسائي، كتاب العقيقة، باب ، ٕ٘ٔٗ، حٗٙٔ، صٚالعقيقة، باب العقيقة عف الغبلـ، ج( سنف النسائي، كتاب ٘ٔ)

 .ٕٚ٘ٗ، حٖٔٚ، صٗالعقيقة عف الغبلـ، ج
َمْوُلوِد الذََّكِر َيْوـَ َساِبِعِو َىْؿ  الْ ( شرح مشكؿ اآلثار، َباُب َبَياِف ُمْشِكِؿ َما ُرِوَي َعْف َرُسوِؿ اهلِل َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَسمَّـَ ِفيَما ُيْذَبُح َعفِ ٙٔ)

 .٘ٗٓٔ، حٜٙ، صُٖىَو َشاٌة َأْو َشاَتاِف، ج
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عف قيس بف  (ٗ)، والدارقطني(ٖ)، والطبرانى(ٕ)، والطحاوي(ٔ)بف أبي عاصـفيما أخرجو ا ورواه جرير بف حاـز 
ْـّ ُكْرز، بو. كذا قاؿ: أـ عثماف ابنة خثيـ.  سعد، عف عطاء، عف أـ عثماف ابنة خثيـ، عف أ

ؽ أخرى غير طريؽ عطاء، فرواه عبيد اهلل بف أبي يزيد واخُتمؼ عميو، فأخرجو * كما أف الحديث جاء مف طري
، (ٔٔ)وأبو داود (ٓٔ)، والترمذي(ٜ)والبييقي (ٛ)والطبراني (ٚ)والشيباني (ٙ)ومف طريقو ابف ماجة (٘)ابف أبي شيبة

جميعيـ مف طريؽ عبيد  (ٙٔ)، وابف حباف(٘ٔ)، والطحاوي(ٗٔ)، وأحمد بف حنبؿ(ٖٔ)ومف طريقو الحاكـ (ٕٔ)والحميدي
 اهلل بف أبي يزيد عف أبيو عف سباع بف ثابت عف أـ كرز الكعبية بألفاظ متقاربة.

جميعيـ مف  (ٕٕ)، والبييقي(ٕٔ)، والطحاوي(ٕٓ)، والنسائي(ٜٔ)، وأبو داود(ٛٔ)، والدارمي(ٚٔ)وأخرجو أحمد بف حنبؿ
 طريؽ عبيد اهلل بف أبي يزيد عف سباع بف ثابت بدوف ذكر أبيو.

 
                                                 

 .ٕٕٖٛ، حٓٚ، صٙ( اآلحاد والمثاني، جٔ)
ْوُلوِد الذََّكِر َيْوـَ َساِبِعِو َىْؿ  اْلمَ ( شرح مشكؿ اآلثار، َباُب َبَياِف ُمْشِكِؿ َما ُرِوَي َعْف َرُسوِؿ اهلِل َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَسمَّـَ ِفيَما ُيْذَبُح َعفِ ٕ)

 .ٙٗٓٔ، حٓٚ، صُٖىَو َشاٌة َأْو َشاَتاِف، ج
 .ٖٓٗ، حٙٙٔ، صٕ٘( المعجـ الكبير، لمطبراني، جٖ)
 .ٕٓٗ، ص٘ٔ( عمؿ الدارقطني، جٗ)
 .ٕٕٔٗٗ، حٗٔٔ، ص٘( مصنؼ ابف أبي شيبة، كتاب العقيقة، باب في العقيقة كـ عف الغبلـ وكـ عف الجارية، ج٘)
 .ٕٖٙٔ، حٙ٘ٓٔ، صٕ( سنف ابف ماجة، كتاب الذبائح، باب العقيقة، جٙ)
 .ٜٕٖٚ، حٛٙ، صٙ( اآلحاد والمثاني، البف أبي عاصـ، جٚ)
 .ٖٕٗٛ، حٚٙٔ، صٕ٘( المعجـ الكبير، لمطبراني، جٛ)
 .ٕٜٙٚٔ، حٙٓ٘، صٜ( السنف الكبرى لمبييقي، كتاب الضحايا، باب ما يعؽ عف الغبلـ وما يعؽ عف الجارية، جٜ)
 .ٙٔ٘ٔ، حٜٛ، صٗ( سنف الترمذي أبواب األضاحي، باب األذاف في أذف المولود، جٓٔ)
 .ٖٕ٘ٛ، ح٘ٓٔ، صٖ( سنف أبي داود، كتاب الضحايا، باب في العقيقة، جٔٔ)
 .ٖٛٗ، حٖٓٗ، صٔ( مسند الحميدي، جٕٔ)
 .ٜٔ٘ٚ، حٕ٘ٙ، صٗ( المستدرؾ عمى الصحيحيف، كتاب الذبائح، جٖٔ)
 .ٜٖٕٔٚ، حٖٔٔ، ص٘ٗحنبؿ، مسند األنصار، حديث أـ كرز الكعبية، ج( مسند أحمد بف ٗٔ)
 اْلَمْوُلوِد الذََّكِر َيْوـَ َساِبِعِو َىْؿ ( شرح مشكؿ اآلثار، َباُب َبَياِف ُمْشِكِؿ َما ُرِوَي َعْف َرُسوِؿ اهلِل َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَسمَّـَ ِفيَما ُيْذَبُح َعفِ ٘ٔ)

 .ٓٗٓٔ، حٚٙ، صِٖف، جُىَو َشاٌة َأْو َشاَتا
 .ٕٖٔ٘، حٕٛٔ، صٕٔ( صحيح ابف حباف، كتاب األطعمة، باب وصؼ العقيقة عف الذكور واإلناث، جٙٔ)
 .ٖٕٗٔٚ، حٜٔٔ، ص٘ٗ( مسند أحمد بف حنبؿ، مسند األنصار، حديث أـ كرز الكعبية، جٚٔ)
 .ٕٔٔٓ، حٕٔ٘ٔ، صٕ( سنف الدارمي، كتاب األضاحي، باب السنة في العقيقة، جٛٔ)
 .ٖٕٙٛ، ح٘ٓٔ، صٖ( سنف أبي داود، كتاب الضحايا، باب في العقيقة، جٜٔ)
 .ٕٚٔٗ، ح٘ٙٔ، صٚ( سنف النسائي، كتاب العقيقة، باب كـ يعؽ عف الجارية، جٕٓ)
َعِف اْلَمْوُلوِد الذََّكِر َيْوـَ َساِبِعِو َىْؿ  ( شرح مشكؿ اآلثار، َباُب َبَياِف ُمْشِكِؿ َما ُرِوَي َعْف َرُسوِؿ اهلِل َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَسمَّـَ ِفيَما ُيْذَبحُ ٕٔ)

 .ٖٗٓٔ، حٜٙ، صُٖىَو َشاٌة َأْو َشاَتاِف، ج
 .ٕٜٗٔٔ، حٙٙ، صٗٔ( السنف واآلثار، كتاب الصيد، باب في العقيقة، جٕٕ)
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 .(ٔ)صحح أبو داود ىذه الطريؽ وقاؿ:" ىذا ىو الحديث وحديث سفياف وىـ" وقد
، وقاؿ أحمد بف حنبؿ:" سفياف ييـ في ىذه األحاديث عبيد اهلل سمعيا مف (ٕ)وقاؿ البييقي:" ذكر أبيو فيو وىـ"

 (ٗ)، وقاؿ ابف حجر:" أقواىا رواية ابف جريج ومف تابعو"(ٖ)سباع بف ثابت"
ومف طريقو أحمد بف  (٘)عبد الرزاؽأخرجو اىد مف حديث عبد اهلل بف عمرو بف العاص وحديث العقيقة لو ش

وقاؿ عقبو:" حديث صحيح  (ٔٔ)، والحاكـ(ٓٔ)، والطحاوي(ٜ)، والنسائي(ٛ)، وابف أبي شيبة(ٚ)، وأبو داود(ٙ)حنبؿ
 اإلسناد ولـ يخرجاه" ووافقو الذىبي.

                                           
 

 قاؿ ابف األثير رحمو اهلل: 
 .(ٕٔ)؟"َفَنظر إلييم فقال: َمن ُيكاِفىء ىؤالءومنو الحديث" 

 ( ٜٗالحديث )
َحدَّثََنا َأُبو ُأَساَمَة، َحدَّثََنا ُسَمْيَماُف ْبُف اْلُمِغيَرِة، َحدَّثََنا ثَاِبٌت، َعْف َعْبِد الرَّْحَمِف ْبِف  رحمو اهلل: (ٖٔ)قال ابن أبي شيبة

ِو، ُقْمَنا: َيا ْخِبُرَنا بِ َأِبي َلْيَمى، َعْف ُصَيْيٍب، َقاَؿ: َكاَف َرُسوُؿ المَِّو َصمَّى اهلُل َعَمْيِو َوَسمَّـَ ِإَذا َصمَّى َىَمَس َشْيًئا اَل يُ 
ـْ ِلي؟»َرُسوَؿ المَِّو ِإنََّؾ ِممَّا ِإَذا َصمَّْيَت َىَمْسَت َشْيًئا اَل َنْفَقُيُو، َقاَؿ،  ، َقاَؿ: " َذَكْرُت َنِبيِّا ِمَف « َفِطْنُت ـْ ، ُقْمُت: َنَع

َقاَؿ: َفِقيَؿ َلُو: اْخَتْر ِلَقْوِمَؾ ِإْحَدى َثبَلٍث: ِإمَّا َأْف ُيَسمَّْط  َفَقاَل: َمْن ُيَكاِفُئ َىُؤاَلِء،اأْلَْنِبَياِء ُأْعِطَي ُجُنوًدا ِمْف َقْوِمِو، 
، َأِو اْلُجوَع، َأِو اْلَمْوَت، َقاَؿ: َفَعَرَض َذِلَؾ َعَمى َقْوِمِو، َقاَؿ: َفَقاُلوا: َأْنَت َنبِ  ـْ يُّ المَِّو، َفاْخَتْر َلَنا، َقاَؿ: َعُدوِّا ِمْف َغْيِرِى

ـَ ِإَلى ا َـّ ِإْف ُتَسمّْْط َعمَ َفَقا بَلِة، َفَصمَّى، َفَقاَؿ: المَُّي بَلِة، َقاَؿ: َوَكاُنوا ِممَّا ِإَذا َفِزُعوا َفِزُعوا ِإَلى الصَّ ـْ لصَّ ـْ ِمْف َغْيِرِى ْيِي

                                                 

 .ٖٕٙٛ، ح٘ٓٔ، صٖ( سنف أبي داود، كتاب الضحايا، باب في العقيقة، جٔ)
 .ٕٜٙٚٔ، حٙٓ٘، صٜالضحايا، باب ما يعؽ عف الغبلـ وما يعؽ عف الجارية، ج( السنف الكبرى لمبييقي، كتاب ٕ)
 .ٕٕٗٔٚ، حٜٔٔ، ص٘ٗ( مسند أحمد بف حنبؿ، جٖ)
 .ٛ٘ٗ، صٛ( اإلصابة في تمييز الصحابة، البف حجر، جٗ)
 .ٜٔٙٚ، حٜٕٖ، صٗ( مصنؼ عبد الرزاؽ، كتاب العقيقة، باب العقيقة، ج٘)
 .ٖٔٚٙ، حٕٖٓ، صٔٔكثريف مف الصحابة، مسند عبد اهلل بف عمرو بف العاص، ج( مسند أحمد بف حنبؿ، مسند المٙ)
 .ٕٕٗٛ، حٚٓٔ، صٖ( سنف أبي داود، كتاب الضحايا، باب في العقيقة، جٚ)
 .ٕٕٗٗٗ، حٗٔٔ، ص٘( مصنؼ ابف أبي شيبة، كتاب العقيقة، باب في العقيقة كـ عف الغبلـ وكـ عف الجارية، جٛ)
 .ٕٕٔٗ، حٕٙٔ، صٚالعقيقة، ج( سنف النسائي، كتاب ٜ)
َىْؿ ُىَو َعَمى اْلُوُجوِب َأْو َعَمى ( شرح مشكؿ اآلثار، َباُب َبَياِف ُمْشِكِؿ َما ُرِوَي َعْف َرُسوِؿ اهلِل َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَسمَّـَ ِفي اْلَعِقيَقِة وَ ٓٔ)

 .٘٘ٓٔ، حٜٚ، صٖااِلْخِتَياِر،ج
 .ٕٜ٘ٚ، حٕ٘ٙ، صٗبائح، ج( المستدرؾ عمى الصحيحيف، كتاب الذٔٔ)
 .ٖٖٚ، صٗ( النياية في غريب الحديث واألثر، البف األثير، جٕٔ)
، ٗٙ، صٙ( مصنؼ ابف أبي شيبة، كتاب الدعاء، باب ما دعا بو النبي صمى اهلل وعميو وسمـ ألمتو فأعطي بعضو، جٖٔ)
 .ٜٕٛٓ٘ح
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ـْ َسبْ  ـُ اْلَمْوَت، َفَماَت ِمْنُي ، َقاَؿ: َفَيْمِسي ُعوَف َأْلًفا ِفي َثبَلَثِة َفبَل، َأِو اْلُجوُع َفبَل، َوَلَكِف اْلَمْوَت، َقاَؿ: َفَسمََّط َعَمْيِي َأيَّاـٍ
َـّ ِبَؾ ُأَحاِوُؿ، َوِبَؾ ُأَصاِوؿُ   .، َواَل َحْوَؿ َواَل ُقوََّة ِإالَّ ِبَؾ"(ٔ)الَِّذي َتْسَمُعوَف َأُقوُؿ: المَُّي

 أوال: تخريج الحديث
 (ٛ)والحربي، بألفاظ متقاربة (ٚ)، والبييقي(ٙ)، وابف حباف(٘)، والنسائي(ٗ)، والمروزي(ٖ)، والبزار(ٕ)أخرجو أحمد

، (ٔٔ)بنحوه، وأحمد (ٓٔ)، واألصبياني(ٜ)وأخرجو الطبراني مختصرا جميعيـ مف طرؽ عف سميماف بف المغيرة،
مختصرا مف طرؽ عف حماد بف  (ٙٔ) ابف السُّنّْيو  ،(٘ٔ)، والطبراني(ٗٔ)، وابف حباف(ٖٔ)، والشاشي(ٕٔ)والطبري

 ثبلثتيـ بنحوه مف طريؽ معمر بف راشد، (ٜٔ)والطبراني (ٛٔ)الترمذي ومف طريقو (ٚٔ)سممة، وأخرجو عبد الرزاؽ
 سميماف بف المغيرة، وحماد بف سممة، ومعمر بف راشد( عف ثابت البناني بو. )
 
 

                                                 

 .ٕٜٖٕٚ، حٜٖٗ، صٜٖ، وجٖٜٚٛٔ، حٕٚٙ، صٖٔ( مسند أحمد بف حنبؿ، مسند الكوفييف، حديث صييب بف سناف، جٔ)
، ٖف األثير، ج( ُأَطاِوُؿ: ُمفاَعمة ِمَف الطَّْوؿ ِباْلَفْتِح، َوُىَو الَفْضؿ والُعُمّو َعَمى األْعداء.) النياية في غريب الحديث واألثر، البٕ)

 (.٘ٗٔص
 ٜٕٛٓ، حٙٔ، صٙ( مسند البزار، جٖ)
 .ٜٕٓ، حٕٕٙ، صٔج( تعظيـ قدر الصبلة، لمحمد بف نصر المروزي، ٗ)
.، وانظر عمؿ اليـو ٖ٘ٚٓٔ، حٕٕٚ، صٜ( السنف الكبرى لمنسائي، كتاب عمؿ اليـو والميمة، باب االستنصار عند المقاء، ج٘)

 .ٗٔٙ، حٜٖٛوالميمة، ص
ـَ َأفَّ الدُّ ٙ) َعاَء ِبَما َلْيَس ِفي ِكَتاِب المَِّو ( صحيح ابف حباف، كتاب الصبلة، باب صفة الصبلة " ِذْكُر اْلَخَبِر اْلُمْدِحِض َقْوَؿ َمْف َزَع

 .ٜ٘ٚٔ، حٕٖٔ، صُ٘يْبِطُؿ َصبَلَة الدَّاِعي ِفيَيا"، ج
 .ٜٕٗٔ، حٚٔ٘، صٗ( شعب اإليماف، كتاب الصبلة، باب تحسيف الصبلة واإلكثار منيا ليبل ونيارا، جٚ)
 .ٛٓٔٔ، صٖ( غريب الحديث، لمحربي، جٛ)
 .ٖٛٔٚح ،ٓٗ، صٛ( المعجـ الكبير، لمطبراني، جٜ)
 .٘٘ٔ، صٔ( حمية األولياء وطبقات األصفياء، ألبي نعيـ األصبياني، جٓٔ)
 .ٕٜٖٕٛ، حٖٓ٘، صٜٖ( مسند أحمد بف حنبؿ، مسند الكوفييف، حديث صييب بف سناف، جٔٔ)
 .ٕ٘ٔ، حٜٔ، صٖ( تيذيب اآلثار وتفصيؿ الثابت عف رسوؿ اهلل مف األخبار، لمطبري، جٕٔ)
اُؿ، ٕٜٜ، حٜٖٛ، صٕ( المسند لمشاشي، جٖٔ) ، الَحاِفُظ، الثَّْقُة، الرَّحَّ ـُ ـُ بُف ُكَمْيِب بِف ُسَرْيٍج، اإِلَما ، والشَّاِشيُّ ىو: َأُبو َسِعْيٍد الَيْيَث

 (.ٖٛٔ، رقـٜٕ٘، صَ٘ٔصاِحُب الُمْسَند الَكِبْير.) انظر سير أعبلـ النببلء، لمذىبي، ج
، ٘ما يستحب لممرء أف يستعيف باهلل جؿ وعبل في دعائو"، ج ( صحيح ابف حباف، كتاب الصبلة، فصؿ في القنوت" ذكرٗٔ)

 .ٕٕٚٓ، حٖٗٚص
 .ٗٙٙ، حٕٔٔ( الدعاء لمطبراني، جامع أبواب القوؿ في أدبار الصموات، ص٘ٔ)
 .ٚٔٔ، ح٘ٓٔ( عمؿ اليـو والميمة سموؾ النبي مع ربو عز وجؿ ومعاشرتو مع العباد، باب ما يقوؿ في دبر صبلة الصبح، صٙٔ)
 .ٜٔ٘ٚ، حٕٓٗ، ص٘بد الرزاؽ، كتاب المغازي، حديث أصحاب األخدود، ج( مصنؼ عٚٔ)
 . ٖٖٓٗ، حٖٚٗ، ص٘( سنف الترمذي، كتاب تفسير القرآف، باب مف سورة البروج، جٛٔ)
 .ٜٖٔٚ، حٔٗ، صٛ( المعجـ الكبير، لمطبراني، جٜٔ)
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 ثانيا: تراجم الرواة
بدرا مع رسوؿ  عرؼ بذلؾ ألنو أخذ لساف الروـ إذ سبوه وىو صغير، ممف شيديُ ي، مِ وْ ن الرُ اْ نَ بن سِ  ُصَيْيب** 

اهلل صمى المَُّو َعَمْيِو َوَسمَّـَ، حيث كاف إسبلمو بعد بضعة وثبلثيف رجبل، ومات صييب بالمدينة سنة ثماف 
 .(ٔ)وثمانيف في شواؿ. وقيؿ: مات في سنة تسع وثبلثيف، وىو ابف ثبلث وسبعيف سنة. وقيؿ: ابف سبعيف

سنة إحدى ومائة، ثقة ثبت ربما دلس، و كاف بأخرة ، مات ** أبو أسامة: حماد بن أسامة بن زيد القرشي
، وال يضره ذلؾ فقد عده ابف حجر في الطبقة الثانية مف طبقات المدلسيف الذيف ال يضر (ٕ)يحدث مف كتب غيره

 ثير الحديث ويدلس ويبيف تدليسو".:" كاف ك(ٖ)تدليسيـ، كما أف ابف سعد قاؿ
 رجاؿ اإلسناد ثقات. جميع** 

 عمى اإلسنادثالثا: الحكم 
أسامة فبل يضر فقد عده ابف حجر في الطبقة الثانية مف  يه صحيح، وما كاف فيو مف تدليس أبالحديث إسناد

 .(ٗ)طبقات المدلسيف الذيف ال يضر تدليسيـ
                                           

 قاؿ ابف األثير رحمو اهلل:
[ ىو َتْفَتِعؿ مف َكفأُت الِقْدر إذا َكَبْبَتيا ِلتُْفِرغ ما فييا  ال َتْسأِل المرأُة طالَق أْخِتيا ِلَتْكَتِفىَء ما في إَناِئياوفيو ]  

ذا أَمْمتو  . يقاؿ : َكفأت اإلناء وأْكفأتُو إذا َكَبْبَتو وا 
رَّة َحؽَّ صاِحَبتيا مف زوجيا إلى َنْفسيا إ  (٘)ذا سألْت َطبَلقياوىذا َتْمثيؿ إلماَلة الضَّ

  (ٓ٘) الحديث
َحدَّثَِني َعْمٌرو النَّاِقُد، َوُزَىْيُر ْبُف َحْرٍب، َواْبُف َأِبي ُعَمَر، َقاَؿ ُزَىْيٌر: َحدَّثََنا ُسْفَياُف  رحمو اهلل: (ٙ)قال اإلمام مسمم

، َعْف َسِعيدٍ  َأفَّ النَِّبيَّ َصمَّى اهلُل َعَمْيِو َوَسمَّـَ َنَيى َأْف َيِبيَع َحاِضٌر ِلَباٍد،  » ، َعْف َأِبي ُىَرْيَرةَ (ٚ)ْبُف ُعَيْيَنَة، َعِف الزُّْىِريّْ
 َواَل َتْسَأِل اْلَمْرَأُة َطاَلَق ُأْخِتَيا ِلَتْكَتِفئَ ، َأْو َيْخُطَب الرَُّجُؿ َعَمى ِخْطَبِة َأِخيِو، َأْو َيِبيَع َعَمى َبْيِع َأِخيِو، (ٛ)َأْو َيَتَناَجُشوا

 .«َواَل َيُسـِ الرَُّجُؿ َعَمى َسْوـِ َأِخيوِ »، َزاَد َعْمٌرو ِفي ِرَواَيِتِو: « ، َأْو َما ِفي َصْحَفِتَياَما ِفي ِإَناِئَيا

                                                 

 .ٕٕٙٔرقـ، ٖٖٚػػ ٕٙٚ، صٕ( انظر االستيعاب في معرفة األصحاب، البف عبد البر، جٔ)
 .ٚٚٔ( تقريب التيذيب، البف حجر، صٕ)
 .ٜٖ٘، صٙ( الطبقات الكبرى، البف سعد، جٖ)
 .ٗٗ، رقـٖٓ( انظر طبقات المدلسيف، البف حجر، صٗ)
 .ٖٖٚ، صٗ( النياية في غريب الحديث واألثر، البف األثير، ج٘)
 .ٖٔٗٔ، حٖٖٓٔ، صٕأو يترؾ، ج ( صحيح مسمـ، كتاب النكاح، باب تحريـ الخطبة عمى خطبة أخيو حتى يأذفٙ)
( سعيد بف المسيب القرشي المخزومي أحد العمماء األثبات الفقياء الكبار اتفقوا عمى أف مرسبلتو أصح المراسيؿ، مات بعد ٚ)

 (.ٕٔٗالتسعيف وقد ناىز الثمانيف.) تقريب التيذيب، البف حجر، ص
يا وُيَروَّْجيا، َأْو َيزيد ِفي َثَمِنَيا َوُىَو اَل ُيِريُد ِشراَءىا، ِلَيَقع غيُره ِفيَيا.) النياية في غريب ( الَنَجَش: ُىَو َأْف َيمَدح البائع السّْمعة لُينِفقَ ٛ)

 (.ٕٔ، ص٘الحديث واألثر، البف األثير، ج
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 أوال: تخريج الحديث
مف طريؽ ابف جريج  (ٖ)مف طريؽ سفياف بف عيينة بنحوه، وأخرجو كذلؾ البخاري (ٕ)، ومسمـ(ٔ)أخرجو البخاري

وأخرجو  مف طريؽ يونس بف يزيد بنحوه، ثبلثتيـ عف الزىري عف سعيد بف المسيب، (ٗ)مختصرا، ومسمـ
 مف طريؽ أبي سممة مختصرا، (ٚ)مف طريؽ أبي حاـز سمماف األشجعي مطوال، والبخاري (ٙ)، ومسمـ(٘)البخاري

، وأبو مف طريؽ عبد الرحمف بف يعقوب مختصرا، أربعتيـ ) سعيد بف المسيب، وأبو حا (ٛ)وأخرجو مسمـ ـز
 سممة، وعبد الرحمف بف يعقوب( عف أبي ىريرة بو.

 ثانيا: تراجم الرواة
، َأُبو َعبد اهلل نزيؿ مكة، وقد ينسب إلى َجدّْه، وقيؿ: (ٜ)ُمَحمَّد بف يحيى بف أبي ُعَمر العدني ** ابن أبي عمر:

بقيت مف ذي الحجة سنة ثبلث :" مات بمكة إلحدى عشرة (ٔٔ)، قاؿ البخاري(ٓٔ)إف أبا ُعَمر كنية أبيو يحيى
 .وأربعيف ومائتيف"
 :" كاف رجبل صالحًا، وكاف ِبِو غفمة، ورأيت عنده حديثا (ٗٔ)قاؿ أبو حاتـ، و (ٖٔ)، والدارقطني(ٕٔ)وثقو ابف معيف

 
وذكره ابُف ِحبَّاف في ، :" ال بأس بو"(٘ٔ)موضوعا حدث ِبِو َعِف اْبِف ُعَيْيَنة، وكاف صدوقا"، وقاؿ مسممة

 ،(ٙٔ)الثقات

                                                 

، ٜٙ، صٖ( صحيح البخاري، كتاب البيوع، باب ال يبيع عمى بيع أخيو وال يسـو عمى سـو أخيو حتى يأذف أو يترؾ، جٔ)
 .ٕٓٗٔح
 .ٕٓ٘ٔ، رقـٚ٘ٔٔ، صٖ( صحيح مسمـ، كتاب الطبلؽ، باب تحريـ بيع الحاضر لمبادي، جٕ)
 .ٕٓٙٔ، حٕٚ، صٖ( صحيح البخاري، كتاب البيوع، باب ال يشتري حاضر لباد بالسمسرة، جٖ)
 .ٖٔٗٔ، حٖٖٓٔ، صٕ( صحيح مسمـ، كتاب النكاح، باب تحريـ خطبة الرجؿ عمى خطبة أخيو حتى يأذف أو يترؾ، جٗ)
 .ٕٕٚٚ، حٕٜٔ، صٖ( صحيح البخاري، كتاب الشروط، باب الشروط في الطبلؽ، ج٘)
 .٘ٔ٘ٔ، حٗ٘ٔٔ، صٖ( صحيح مسمـ، كتاب الطبلؽ، باب تحريـ بيع الرجؿ عمى بيع أخيو وسومو عمى سومو، جٙ)
 .ٕ٘ٔ٘، حٕٔ، صٚ( صحيح البخاري، كتاب النكاح، باب الشروط التي ال تحؿ في النكاح، جٚ)
 .٘ٔ٘ٔ، حٗ٘ٔٔ، صٖصحيح مسمـ، كتاب الطبلؽ، باب تحريـ بيع الرجؿ عمى بيع أخيو وسومو عمى سومو، ج( ٛ)
( العدني: بفتح العيف وسكوف الداؿ الميممتيف وفي آخرىا النوف، ىذه النسبة إلى عمؿ األبراد بنيسابور، وىو نوع مف الثياب، ٜ)

بسكوف الداؿ، وقد يقاؿ بفتح « عدني»األبراد ويغسميا ويدقيا، والنسبة إلييا بيا مف يقصر « سكة عدني كوباف»وبيا سكة يقاؿ ليا 
 (.ٕٛٔٚ، رقـٕٛٗ، صٜالداؿ الميممة. ) األنساب لمسمعاني، ج

 .ٜٔٙ٘، رقـٜٖٙ، صٕٙ( تيذيب الكماؿ، لممزي، جٓٔ)
 .ٚٗٛ، رقـٕ٘ٙ، صٔ( التاريخ الكبير، لمبخاري، جٔٔ)
 .ٕٖٕ، رقـٓٙص، ٖ( تاريخ ابف معيف رواية الدوري، جٕٔ)
 .ٛٗ( سؤاالت البرقاني لمدارقطني، صٖٔ)
 .ٓٙ٘، رقـٕٗٔ، صٛأبي حاتـ، ج البف( الجرح والتعديؿ، ٗٔ)
 .ٕٓ٘، صٜ( تيذيب التيذيب، البف حجر، ج٘ٔ)
 .ٜٖٚ٘ٔ، رقـٜٛ، صٜ( الثقات، البف حباف، جٙٔ)
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:" صدوؽ صنؼ (ٖ):" كاف عبدًا صالحًا خيرًا"، وقاؿ ابف حجر(ٕ):" حافظ"، وقاؿ في موضع آخر(ٔ)قاؿ الذىبيو 
 الـز ابف عيينة لكف قاؿ أبو حاتـ كانت فيو غفمة". المسند وكاف

حيث ذكره ابف حجر في  ىو كما قاؿ ابف حجر صدوؽ، كما أنو مف المبلزميف لسفياف بف عيينة خالصة القول:
 (ٗ)أوؿ مف روى عنيـ

 ** باقي رجاؿ اإلسناد ثقات.
                                           

 

 قاؿ ابف األثير رحمو اهلل:
 .(٘)[ أي ُيميمو لَتْشرَب مْنو ِبُسيولة ] أنو كان ُيْكِفىء ليا اإلناءومنو حديث اليّرة  

 ( ٔ٘)الحديث 
َناَء".لم أقف عمى   الحديث بمفظ ابن األثير ولكن بمفظ " َفَأْصَغى َلَيا اإلِْ
َحدَّثََنا َأُبو َبْكِر ْبُف َأِبي َشْيَبَة َقاَؿ: َحدَّثََنا َزْيُد ْبُف اْلُحَباِب َقاَؿ: َأْنَبَأَنا َماِلُؾ ْبُف َأَنٍس  رحمو اهلل: (ٙ)قال ابن ماجة

، َعْف ُحَمْيَدَة ِبْنِت ُعَبْيِد ْبِف ِرَفاَعَة، َعْف َكْبَشَة ِبْنِت َقاَؿ: َأْخَبَرِني ِإْسَحاُؽ ْبُف َعْبِد  المَِّو ْبِف َأِبي َطْمَحَة اأْلَْنَصاِريُّ
ُأ ِبِو، َفَجاَءتْ  َفَأْصَغى ، ِىرٌَّة َتْشَربُ  َكْعٍب، َوَكاَنْت َتْحَت َبْعِض َوَلِد َأِبي َقَتاَدَة، َأنََّيا َصبَّْت أِلَِبي َقَتاَدَة َماًء، َيَتَوضَّ

َناءَ  :، َفَجَعْمُت َأْنُظُر ِإَلْيِو، َفَقاَؿ: َيا اْبَنَة َأِخي َأَتْعَجِبيَف؟ َقاَؿ َرُسوُؿ المَِّو صَ َلَيا اإلِْ ِإنََّيا َلْيَسْت  »مَّى اهلُل َعَمْيِو َوَسمَّـَ
 «.ِبَنَجٍس، ِىَي ِمَف الطَّوَّاِفيَف، َأِو الطَّوَّاَفاتِ 

 أوال: تخريج الحديث
 ، (ٓٔ)وأحمد بف حنبؿ، (ٜ)، وابف أبي شيبة(ٛ)ومف طريقو أخرجو عبد الرزاؽ ،(ٚ)مالؾ أخرجو

 
 

                                                 

 .ٕٗٔ٘، حٖٕٓ، صٕ( الكاشؼ، لمذىبي، جٔ)
 .ٖٚٗص ،ٔ( العبر في خبر مف غبر، لمذىبي، جٕ)
 .ٖٔ٘( تقريب التيذيب، البف حجر، صٖ)
 .ٕٛٔ، صٜ( انظر تيذيب التيذيب، البف حجر، جٗ)
 .ٖٖٚ، صٗ( النياية في غريب الحديث واألثر، البف األثير، ج٘)
 .ٖٚٙ، حٖٔٔ، صٔسنف ابف ماجةػ كتاب الطيارةػ وسننيا، باب الوضوء بسؤر اليرة والرخصة في ذلؾ، ج (ٙ)
 .ٖٔ، حٕٕكتاب الطيارة، باب الطيور لموضوء، ص( موطأ مالؾ، ٚ)
 .ٖٖ٘، حٔٓٔ، صٔ( مصنؼ عبد الرزاؽ، كتاب الطيارة، باب سؤر الير، جٛ)
 .ٕٖ٘، حٖٙ، صٔ( مصنؼ ابف أبي شيبة، كتاب الطيارت، باب مف رخص في الوضوء بسؤر الير، جٜ)
 .ٕٕٓٛ٘، حٕٕٚ، صٖٚي، ج( مسند أحمد بف حنبؿ، تتمة مسند األنصار، حديث أبي قتادة األنصار ٓٔ)
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، وابف (ٚ)، والطحاوي(ٙ)، وابف خزيمة(٘)وابف الجارود، (ٗ)، والنسائي(ٖ)، والترمذي(ٕ)وأبو داود ،(ٔ)والدارمي
 جميعيـ مف طريؽ إسحاؽ بف عبد اهلل بف أبي طمحة بو بألفاظ متقاربة. (ٜ)، والحاكـ(ٛ)حباف

 ثانيا: تراجم الرواة
، صحابي، مف بني غنـ بف كعب بف (ٓٔ)ىو الحارث بف ربعي بف بمدمة ** أبو قتادة األنصاري السممي،

 .(ٔٔ)الخزرج، يقاؿ لو: فارس رسوؿ اهلل، مات بالمدينة سنة أربع وخمسيف
  :" ليا صحبة".(ٕٔ)قاؿ ابف حبافبن مالك األنصارية،  ِبْنت َكْعبَكْبَشَة ** 
، أـ يحيى المدنية، مف الطبقة الخامسة )مف صغار األنصارية الزرقية ُحَمْيَدَة ِبْنت ُعَبْيد ْبن ِرَفاَعةَ ** 

 :" مقبولة".(ٗٔ)، وقاؿ ابف حجر(ٖٔ)التابعيف(، ذكرىا ابف حباف في الثقات
ال فمينة الحديث.ىي مقبولو خالصة القول:   وا 

، ثقة حيث أنو ُوِثَؽ مف ِقَبِؿ عدد ال بأس بو مف (٘ٔ)أبو الحسيف العكمي، سبقت ترجمتو ،َزْيُد ْبُن اْلُحَبابِ ** 
النقاد، وما كاف عميو مف كبلـ فكاف مقيد بأحاديثو عف الثوري لما كاف في أسانيدىا مف استغراب، وحديثو ىنا 

 ليس عف الثوري.
 اإلسناد ثقات.** باقي رجاؿ 

 ثالثا: الحكم عمى اإلسناد
 الحديث إسناده صحيح وما كاف مف أمر حميدة وكبشة فسيتضح أمرىما مف خبلؿ اآلتي:

                                                 

 .ٖٙٚ، حٔٚ٘، صٔ( سنف الدرامي، كتاب الطيارة، باب اليرة إذا ولغت في اإلناء، جٔ)
 .٘ٚ، حٜٔ، صٔ( سنف أبي داود، كتاب الطيارة، باب سؤر اليرة، جٕ)
 .ٕٜ، حٖ٘ٔ، صٔ( سنف الترمذي، أبواب الطيارة، باب ما جاء في سؤر اليرة، جٖ)
 .ٛٙ، ح٘٘، صٔطيارة، باب سؤر اليرة، ج( سنف النسائي، كتاب الٗ)
 .ٓٙ، حٕٙ( المنتقى، كتاب الطيارة، باب في طيارة الماء والقدر الذي ينجس وال ينجس، ص٘)
 .ٗٓٔ، ح٘٘، صٔ( صحيح ابف خزيمة، كتاب الوضوء، باب الرخصة في الوضوء بسؤر اليرة، جٙ)
 .٘ٗ، حٛٔص، ٔ( شرح معاني اآلثار، كتاب الطيارة، باب سؤر اليرة، جٚ)
 .ٜٜٕٔ، حٗٔٔ، صٗ( صحيح ابف حباف، كتاب الطيارة، باب األسار، جٛ)
 .ٚٙ٘، حٖٕٙ، صٔ( المستدرؾ عمى الصحيحيف، كتاب الطيارة، جٜ)
( قاؿ ابف عبد البر:" يقولوف بمدمة بالفتح، وبمدمة بالضـ، وبمذمة بالذاؿ المنقوطة، والضـ أيًضا") االستيعاب في معرفة ٓٔ)

 (.ٜٕٛ، صٔف عبد البر، جاألصحاب، الب
 .ٕٓٗ، رقـٜٕٛ، صٔ( انظر االستيعاب في معرفة األصحاب، البف عبد البر، جٔٔ)
 .ٔٛٔٔ، رقـٖٚ٘، صٖ( الثقات، البف حباف، جٕٔ)
 .ٜٓ٘ٚ، رقـٕٓ٘، صٙ( الثقات، البف حباف، جٖٔ)
 .ٙٗٚ( تقريب التيذيب، البف حجر، صٗٔ)
 (.ٖٗرقـ)( تحت حديث ٘ٔ)
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، ونقؿ ابف حجر مخالفو ابف (ٖ)، ووافقو الذىبي، والبييقي، والدارقطني(ٕ)، والحاكـ(ٔ)فالحديث صححو الترمذي
عبللو لو مف أجؿ حميدة وكبشة فقاؿ  منده : حميدة وخالتيا كبشة محميما محؿ (ٗ)لمعمماء في تصحيح الحديث وا 

 الجيالة، َواَل يثبت َىَذا اْلَخَبر ِبَوْجو مف اْلُوُجوه، وسبيمو َسِبيؿ اْلَمْعُموؿ.
الَحِديث َأنو مف لـ يرو َعنُو ِإالَّ َواِحد :" َجَرى اْبف َمْنَده َعَمى َما اْشتير َعف أىؿ (٘)ووافقو ابف دقيؽ العيد قائبل

َفُيَو َمْجُيوؿ"، ثـ قاؿ:" َوَلَعؿَّ مف َصححُو اْعتمد َعَمى َكوف َمالؾ َرَواُه َوأخرجو َمَع َما عمـ مف تشدده وتجرئو ِفي 
ؽ ِفي َتْصِحيح َىَذا الَحِديث َأعِني الرَّْجاؿ، َوَأف كؿ مف َرَوى َعنُو َفُيَو ِثَقة َكَما َصحَّ َعنُو، َفِإف سمكت َىَذا الطَِّري

الَّ َفاْلَقْوؿ َما َقاَؿ اْبف َمْنَده".  َعَمى َتْخِريج َمالؾ َلُو، َواِ 
:" َأنا أستبعد كؿ اْلبعد توارد اأْلَِئمَّة اْلُمَتَقدّْميف (ٙ)"سراج الديف" في الرد عمى قوؿ ابف منده فقاؿ وأفاض ابف الممقف

ْقَداـ َعَمى التَّْصِحيح َواْلَحالة َىِذه اَل يحؿ َعَمى َتْصِحيح َىَذا الَحدِ  يث َمَع جيالتيـ ِبَحاؿ حميدة وكبشة، َفِإف اإْلِ
ِبِإْجَماع اْلُمسمميف، فمعميـ اطمعوا َعَمى َحاليَما وخفي عمينا"، ثـ قاؿ:" َوقد ظير َأف َجِميع َما عمؿ ِبِو اْبف َمْنَده 

 وتوبع َعَمْيِو ِفيِو نظر.
 ِإف حميدة اَل تعرؼ َلَيا ِرَواَية ِإالَّ ِفي َىَذا الَحِديث فخطأ، فمَيا َثبَلَثة َأَحاِديث: َأحدَىا: َىَذا، َوثَاِنييا:أما َقْولو: 

 َحِديث "تشميت اْلَعاِطس"، َوثَاِلثَيا: َحِديث" رىاف اْلَخيؿ طمؽ".
 َيضرَىا، َفِإنََّيا ِثَقة، َوأما َقْولو: ِإف َمحميَما اْلَجَياَلة َوأما َقْولو ِفي َكْبَشة َفَكَما َقاَؿ: َفمـ أر َلَيا َحِديثا آخر، َواَل 

ِوي فخطأ، أما حميدة فقد َرَوى َعْنَيا ِإْسَحاؽ بف عبد اهلل بف أبي َطْمَحة، َواْبنو َيْحَيى، َوِفي َطِريؽ التّْْرِمِذّي َأف الرَّا
َوأما َقْولو: واََل ، ا اْلَجَياَلة العينية والحاليةثَاِلث، فقد َزاَلت َعْنيَ  َعْنَيا اْبنَيا عمر بف ِإْسَحاؽ، َفِإف لـ يكف َغمطا َفُيوَ 

 يثبت َىَذا اْلَخَبر ِبَوْجو مف اْلُوُجوه فخطأ.
اْلَعِزيز َحدثَنا ُموَسى بف َىاُروف، ثََنا عمر بف اْلَيْيثـَ بف َأيُّوب الطَّالَقاِني، ثََنا عبد  َفَقاَؿ: (ٚ)قد أخرجو الدَّاَرُقْطِنيّ ف

أ بفضمي َـّ يَتَوضَّ ا، بف ُمَحمَّد، َعف أسيد بف أبي أسيد َعف َأِبيو َأف َأَبا َقتَاَدة َكاَف يصغي اإِلناء لميرة َفَتشرب ِمْنُو، ث
ِإنََّما ِىَي مف ِإنََّيا َليست ِبَنجس، »َفقيؿ َلُو: أتتوضأ بفضميا؟ َفَقاَؿ: ِإف َرُسوؿ اهلل َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَسمَّـَ  َقاَؿ: 

، َفَيِذِه ُمَتابَعة لكبشة، َوَىَذا َسَند اَل أعمـ ِبِو َبْأسا، فقد اتََّضح َوجو َتْصِحيح اأْلَِئمَّة لَيَذا الَحِديث، «الطوافيف َعَمْيُكـ
 َوخطأ معممو".

                                                 

 .ٕٜ، حٖ٘ٔ، صٔالطيارة، باب ما جاء في سؤر اليرة، ج ( سنف الترمذي، أبوابٔ)
 .ٚٙ٘، حٖٕٙ، صٔ( المستدرؾ عمى الصحيحيف، كتاب الطيارة، جٕ)
 .ٖٙٔ، صٙ( عمؿ الدارقطني، جٖ)
 .ٕٜٔ، صٔ( انظر التمخيص الحبير، كتاب الطيارة، باب إزالة النجاسة، جٗ)
( انظر تذكرة المحتاج إلى أحاديث المنياج، البف الممقف، ج، وأشار ابف دقيؽ العيد لمخالفة ابف منده لتصحيح العمماء لمحديث ٘)

 .ٖ٘، صٔفي كتابو اإللماـ بأحاديث األحكاـ، ج
، ٖٛٔػ  ٖٖٔإلى أحاديث المنياج، البف الممقف سراج الديف أبو حفص عمر بف عمي الشافعي، ص حتاج( انظر تذكرة المٙ)

 .٘٘٘، صٔوالبدر المنير، لو، ج
 .ٚ٘٘، صٔ( ذكرىا ابف الممقف في البدر المنير، جٚ)
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طريؽ  مف (ٔ)أخرجو ابف ماجو :ولمحديث شواىد ولكن ال ُيفرح بيا أوليا من حديث عائشة رضي اهلل عنيا
ُأ َأَنا َوَرُسوُؿ المَِّو َصمَّى اهلُل »َيْحَيى ْبُف َزَكِريَّا ْبِف َأِبي َزاِئَدَة، َعْف َحاِرَثَة، َعْف َعْمَرَة، َعْف َعاِئَشَة، َقاَلْت: ُكْنُت َأَتَوضَّ

 .(ٕ)سناده ضعيؼ لضعؼ حارثة بف أبي الرجاؿ، وا  «َعَمْيِو َوَسمَّـَ ِمْف ِإَناٍء َواِحٍد، َقْد َأَصاَبْت ِمْنُو اْلِيرَُّة َقْبَؿ َذِلؾَ 
ِو، َأفَّ َمْواَلَتَيا  (ٖ)وأخرجو أبو داود مف طريؽ َعْبُد اْلَعِزيِز الدراوردي، َعْف َداُوَد ْبِف َصاِلِح ْبِف ِديَناٍر التَّمَّاِر، َعْف ُأمّْ

َفَوَجَدْتَيا ُتَصمّْي، َفَأَشاَرْت ِإَليَّ َأْف َضِعيَيا، َفَجاَءْت ِىرٌَّة، َفَأَكَمْت َأْرَسَمْتَيا ِبَيِريَسٍة ِإَلى َعاِئَشَة َرِضَي المَُّو َعْنَيا، 
ِإنََّيا َلْيَسْت » َوَسمَّـَ َقاَؿ: ِمْنَيا، َفَممَّا اْنَصَرَفْت َأَكَمْت ِمْف َحْيُث َأَكَمِت اْلِيرَُّة، َفَقاَلْت: ِإفَّ َرُسوَؿ المَِّو َصمَّى اهلُل َعَمْيوِ 

سناده «َجٍس ِإنََّما ِىَي ِمَف الطَّوَّاِفيَف َعَمْيُكـْ ِبنَ  ُأ ِبَفْضِمَيا"، وا  ، َوَقْد َرَأْيُت َرُسوَؿ المَِّو َصمَّى اهلُل َعَمْيِو َوَسمَّـَ َيَتَوضَّ
 ضعيؼ لجيالة أـ داود بف صالح.

، َعْف َجْعَفِر ْبِف مف طريؽ ُعَمُر ْبُف َحفْ  (ٗ)أخرجو الطبراني :من حديث أنس بن مالك ثاني شاىد ولو ٍص اْلَمكّْيُّ
، َعْف َأَنِس ْبِف َماِلٍؾ َرِضَي المَُّو َعْنُو َقاَؿ: َخَرَج َرُسوُؿ المَِّو َصمَّى المَُّو دِّْه َعِميّْ ْبِف اْلُحَسْيفِ ُمَحمٍَّد، َعْف َأِبيِو، َعْف جَ 

، َفَممَّا َقَضى َفَسَكْبُت َلوُ «، ِلي َوُضوًءا، اْسُكْب َيا َأَنُس »ْطَحاُف، َفَقاَؿ:َيا بَ َعَمْيِو َوآِلِو َوَسمَّـَ ِإَلى َأْرٍض ِباْلَمِديَنِة ُيَقاُؿ لَ 
َناءِ َرُسوُؿ المَِّو َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوآِلِو َوَسمَّـَ َحاَجَتُو َأقْ  َناءِ ، َوَقْد َأتَ َبَؿ ِإَلى اإْلِ ِو ، َفَوَقَؼ َلُو َرُسوُؿ المَّ ى ِىرّّ َفَوَلَ  ِفي اإْلِ

أَ َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوآِلِو َوَسمَّـَ  َـّ َتَوضَّ ، ُث ـَ َأْمَر ، َفَذَكْرُت ِلَرُسوِؿ المَِّو َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوآِلِو َوَسمَّ َوْقَفًة َحتَّى َشِرَب اْلِيرُّ
، َفَقاَؿ: َسوُ ، َلْف اْلِيرَّ ِمْف َمتَاِع اْلَبْيتِ ، ِإفَّ َيا َأَنُس  »اْلِيرّْ ، قاؿ تفرد بو عمر بف حفص، قاؿ «َيْقَذَر َشْيًئا ، َوَلْف ُيَنجّْ

 : ال يدرى مف ىو. (٘)الذىبي
                                           

 قاؿ ابف األثير رحمو اهلل:
[ أي َتُكّب إناَءؾ ألنو ال  ِإَناَءك وُتولِّو ناَقَتك َخْيٌر من أن َتْذَبحو َيْمَصق لحُمو ِبَوَبره وُتْكِفىءوحديث الَفَرَعة ] 

 (ٙ)َيْبَقى لؾ َلَبٌف َتْحُمُبو فيو
 ( ٕ٘الحديث )

ـُ ْبُف َيْعُقوَب ْبِف ِإْسَحاَؽ َقاَؿ: َحدَّثََنا ُعَبْيُد المَِّو ْبُف َعْبِد اْلَمِجيِد َأُبو َعِميٍّ  رحمو اهلل: (ٚ)قال النسائي  َأْخَبَرِني ِإْبَراِىي
 َعْمٍرو، َعْف َأِبيِو، َعْف  فِ اْلَحَنِفيُّ َقاَؿ: َحدَّثََنا َداُوُد ْبُف َقْيٍس َقاَؿ: َسِمْعُت َعْمَرو ْبَف ُشَعْيِب ْبِف ُمَحمَِّد ْبِف َعْبِد المَِّو بْ 

 

                                                 

 .ٖٛٙ، حٖٔٔ، صٔ( سنف ابف ماجة، كتاب الطيارة وسننيا، باب الوضوء بسؤر اليرة والرخصة في ذلؾ، جٔ)
 .ٜٗٔ( تقريب التيذيب، البف حجر، صٕ)
 .ٙٚ، حٕٓ، صٔاليرة، ج( سنف أبي داود، كتاب الطيارة، باب سؤر ٖ)
 .ٖٗٙ، حٜٖٚ، صٔ( المعجـ الصغير، لمطبراني، جٗ)
 .ٜٚٓٙ، رقـٜٓٔ، صٖ( انظر ميزاف االعتداؿ، لمذىبي، ج٘)
 .ٖٖٚ، صٗ( النياية في غريب الحديث واألثر، البف األثير، جٙ)
 .ٕٕ٘ٗ، حٛٙٔ، صٚج باب تفسير العتيرة، ( سنف النسائي، كتاب الفرع والعتيرة،ٚ)
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َِقاُلوا:َِياَِرُسوَؿِالمَِّو،ِاْلَفرَِ(ٔ)َأِبيوِِ ـَ َحؽّّ،َِفِإْفَِتَرْكَتُوَِحتَّىَِيُكوَفَِبْكًرا،َِفَتْحِمَؿَِعَمْيِوِِفيَِسِبيِؿِِ»َع،َِقاَؿ:،َِوَزْيِدِْبِفَِأْسَم
َِأْرَمَمًة،ِ ُِتْعِطَيُو َِأْو َِناَقَتؾَِِِبَوَبرِِه، َفُتْكِفَئ ِإَناَءَك،َخْيٌر ِمْن َأْن َتْذَبَحُو، َفَيْمَصَق َلْحُمُو المَِّو، َِرُسوَؿِ«َِوُتوِلُو َِيا َقاُلوا:

َحؽِِّّ»َقاَؿ:ِ(ٕ)َعِتيَرةُِالمَِّو،َِفالِْ  .«اْلَعِتيَرةُِ
 أوال: تخريج الحديث
ِ،(ٗ)ومفِطريقوِأحمدِبفِحنبؿِ(ٖ)أخرجوِعبدِالرزاؽ

ِ،(ٛ)وابفِعبدِالبرِ(ٚ)والحربيِ(ٙ)ومفِطريقوِالحاكـِ(٘)وأخرجوِابفِأبيِشيبة
ِداود ِأبو ِالكبرى(ٜ)وأخرجو ِفي ِوالنسائي ِوالبييقي(ٓٔ)، ِبألفاظِِ(ٔٔ)، ِقيسِبو ِبف ِداود ِعف ِطرؽ ِمف جميعيـ

ِمتقاربة.
 ثانيا: تراجم الرواة

ِ،ِصدوؽِثبتِسماعوِمفِجده.(ٕٔ)سبقتِترجمتوِ** شعيب بن محمد،
ِ(ٖٔ)سبقتِترجمتوِ** عمرو بن شعيب، ِالكتابِانحط ِصدوؽِصحيح ِأجؿِ، ِمف ِعفِجده ِأبيو ِعف حديثو

ِالوجادة.
،ِمتفؽِعمىِتوثيقوِإالِأنوِدلسِوأرسؿ؛ِِفبالنسبةِلتدليسوِالِيضرِألنوِمفِ(ٗٔ)سبقتِترجمتوِ** زيد بن أسمم،

ِفيوِمتابعِبعبدِاِبفِعمروِبفِالعاص.والِيضرهِذلؾِالطبقةِاألولىِالذيفِالِيضرِتدليسيـ،ِولكنوُِمرِسؿِ
 

                                                 

(ِيقصدِبأبيوِالثانيِعبدِاِبفِعمرو،ِوىوِجدِشعيبِسماهِأباهِألنوِىوِالذيِرباه،ِفوردِفيِتحفةِاألشراؼِأفِىذاِالحديثِٔ)
قاؿ:ِسمعتِعمروِبفِشعيبِبفِمحمدِبفِعبدِاِبفِعمروِعفِأبيوِعفِأبيوِوزيدِبفِأخرجوِالنسائيِمفِطريؽِداودِبفِقيسِ

أسمـ،ِقالوا:ِياِرسوؿِا،ِالفرعِ...ِولفظ:ِ"عفِأبيو"ِالثانيِسقطِمفِمطبوعِالنسائي،ِويقصدِبأبيوِالثانيِعبدِاِبفِعمرو،ِوىوِ
 (.ٔٓٚٛ،ِرقـٖٖٔ،ِصٙظرِتحفةِاألشراؼِبمعرفةِاألطراؼ،ِججدِشعيب،ِسماهِأباه،ِألنوِىوِالذيِرباه،ِفالروايةِمتصمة.)ِان

ْسََلـَِفَكاَفِعمىَِذِلؾٕ) َِجاَءِاْْلِ َـّ َحتَّىِنسخِبعد.)ِغريبِِ(ِاْلَعِتيَرُة:ِِىيَِذِبيَحةَِكاَنتِتذبحِِفيَِرَجبِيَتقرَّبِبَياِأىؿِاْلَجاِىِميَّةُِث
 (.ٜ٘ٔ،ِصٔالحديث،ِلمقاسـِبفِسَلـ،ِج

 .ٜٜ٘ٚ،ِحٜٖٖ،ِصٗالرزاؽ،ِكتابِالعقيقة،ِبابِالفرعة،ِج(ِمصنؼِعبدِٖ)
 .ٖٔٚٙ،ِحٕٖٓ،ِصٔٔ(ِمسندِاحمدِبفِحنبؿ،ِمسندِالمكثريفِمفِالصحابة،ِمسندِعبدِاِبفِعمروِبفِالعاص،ِجٗ)
 .ٖٕ٘ٓٗ،ِحٜٔٔ،ِص٘(ِمصنؼِابفِأبيِشيبة،ِكتابِاألطعمة،ِبابِفيِالعتيرةِوالفرعة،ِج٘)
 .ٗٛ٘ٚ،ِحٖٕٙ،ِصٗكتابِالذبائح،ِج(ِالمستدرؾِعمىِالصحيحيف،ِٙ)
 .ٓٛٔ،ِصٔ(ِغريبِالحديثِلمحربي،ِجٚ)
 .ٖٚٔ،ِصٗ(ِالتيميدِلماِفيِالموطأِمفِالمعانيِواألسانيد،ِالبفِعبدِالبر،ِجٛ)
 .ٕٕٗٛ،ِحٚٓٔ،ِصٖ(ِسنفِأبيِداود،ِكتابِالضحايا،ِبابِفيِالعقيقة،ِجٜ)
 .ٖٚ٘ٗ،ِحٖٙٚ،ِصٗ(ِالسنفِالكبرىِلمنسائي،ِكتابِالفرعِوالعتيرة،ِجٓٔ)
 .ٖٜٔٗٔ،ِحٕٗ٘،ِصٜ(ِالسنفِالكبرىِلمبييقي،ِكتابِالضحايا،ِبابِماِجاءِفيِالفرعِوالعتيرة،ِجٔٔ)
 (.ٙٗ(ِتحتِحديثِرقـِ)ٕٔ)
 .(ٙٗـ)(ِتحتِحديثِرقٖٔ)
 .(ٔٔ)(ِتحتِحديثِرقـٗٔ)
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ِ،ِقاؿِابفِحباف:ِماتِسنةِتسعِومائتيف.ِ(ٔ)أبوِعمىِالبصرىِ** عبيد اهلل بن عبد المجيد الحنفى،
ِ.(ٙ)،ِوالذىبي(٘)،ِوابفِقانع(ٗ)،ِوالدارقطنى(ٖ)،ِوالعجمى(ٕ)وثقوِابفِسعد

ِ:"ِليسِبوِبأس"،ِوزادِأبوِحاتـ:ِصالح.ِ(ٛ)،ِوأبوِحاتـ(ٚ)وقاؿِيحيىِبفِمعيف
ِالثقات ِفي ِحباف ِابف ِآخر(ٜ)وذكره ِموضع ِفي ِالذىبي ِوقاؿ ،(ٔٓ)ِ ُدْوؽُِ:" ِالصَّ ـُ، ِ"اِْلَما ِحجر، ِابف :"ِ(ٔٔ)وقاؿ

ِونقؿِعفِابفِمعيفِأنوِقاؿ:ِليسِبشيء.ِ(ٕٔ)،ِوضعفوِالعقيميصدوؽ،ِلـِيثبتِأفِيحيىِبفِمعيفِضعفو"
ِعمىِقوؿِالبفِمعيف؛ِولكفِابفِحجرِقاؿىوِثقة،ِِخالصة القول: :"ِلـِ(ٖٔ)وأماِتضعيؼِالعقيميِفكافِبناءًا

يثبتِأفِيحيىِبفِمعيفِضعفو"،ِيؤكدِىذاِأفِقوؿِابفِمعيف:ِليسِبشيء"ِمفِالمصطمحاتِالخاصةِعندِابفِ
ِبأس"،ِ(ٗٔ)معيف ِليسِبو ِبدليؿِأفِابفِمعيفِقاؿِفيو:" ِأفِأحاديثِالراويِقميمةِالِجرحِالراوي، ِىنا ِومراده ،

عمىِصنيعِالعقيميِفقاؿ:"ِكذاِِبشارِمعروؼِؽعمِوومشيورِأفِىذهِالعبارةِعندِابفِمعيفِتعنيِأفِالراويِثقة،ِ
ِأخوِأبيِبكرِ ِالحنفي، ِالمجيد ِاِبفَِعبد ِفُعَبيد ِوالذيِفيِتاريخو:ِقمت: ِالعقيميِفيِنقموِعفِالدارمي، زعـ
ِمفِالمتقدميفِلـِيذكرهِفيِ ِنقموِالعقيميِأفِأحًدا الحنفيِماِحالو؟ِفقاؿ:ِليسِبوِبأس،ِِويؤيدِعدـِصحةِما

بخاري،ِوالنََّسائيِوابفِحباف،ِوابفِعديِوابفِالجوزيِغيرِأفِالذىبيِذكرهِفيِالضعفاءِمتابعاِالضعفاءِمثؿِال
ِ.ِ(٘ٔ)عمىِماِيبدوِالعقيمي،ِفيحررِماِنقموِالعقيمي،ِوماِنظنوِإالِواىما،ِواِأعمـ"

                                                 

 .ٖٔٙٙ،ِرقـٗٓٔ،ِصٜٔٔ(ِتيذيبِالكماؿ،ِلممزي،ِجٔ)
 .ٜٜٕ،ِصٚ(ِالطبقاتِالكبرى،ِالبفِسعد،ِجٕ)
 .ٕٙٓٔ،ِرقـٖٛٔ،ِصٔمعرفةِالثقات،ِلمعجمي،ِج(ِٖ)
،ِوقاؿِالدارقطني:ِعبيدِاِبفِعبدِالمجيدِأبوِعميِأخوِأبوِبكرِوشريؾِٖٙ،ِرقـٖٗ،ِصٚ(ِتيذيبِالتيذيب،ِالبفِحجر،ِجٗ)

 .(ٜٖٔوٖٛٔ،ِرقـٚٗوعميرِالِيعتمدِمنيـِإالِعمىِأبيِبكرِوأبيِعمي.)ِانظرِسؤاالتِالبرقانيِلمدارقطني،ِص
 .ٖٗ،ِصٚتيذيبِالتيذيب،ِالبفِحجر،ِج(ِ٘)
 .ٜٖٙ٘،ِرقـٖٛٙ،ِصٔ(ِالكاشؼ،ِلمذىبي،ِجٙ)
 .ٗٗٙ،ِرقـٛٚٔ(ِتاريخِابفِمعيفِروايةِالدارمي،ِصٚ)
 .ٔٗ٘ٔ،ِرقـٕٖٗ،ِص٘(ِالجرحِوالتعديؿ،ِلعبدِالرحمفِبفِأبيِحاتـ،ِجٛ)
 .ٜٓٔٗٔ،ِرقـٗٓٗ،ِصٛ(ِالثقات،ِالبفِحباف،ِجٜ)
 .ٔٛٔ،ِرقـٚٛٗ،ِصٜي،ِج(ِسيرِأعَلـِالنبَلء،ِلمذىبٓٔ)
 .ٖٖٚ(ِتقريبِالتيذيب،ِالبفِحجر،ِصٔٔ)
 .٘ٓٔٔ،ِرقـٖٕٔ،ِصٖ(ِالضعفاءِالكبير،ِلمعقيمي،ِجٕٔ)
 .ٖٖٚ(ِتقريبِالتيذيب،ِالبفِحجر،ِصٖٔ)
ِِِِِِ(ِقالتِالباحثة:ِىذهِمفِاصطَلحاتِابفِمعيفِالخاصةِوىيِتحمؿِمعنييفِإماِأفِتكوفِأحاديثِالراويِقميمةِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِٗٔ)

(ِوُيعرؼِذلؾِبتتبعِأقواؿِالعمماءِفيِ٘٘(ِأوِأنوِيريدِجرحِالراويِ)ِالتنكيؿِلممعممي،ِصٕٔٗ)ِىديِالساري،ِالبفِحجر،ِص
الراويِوأقواؿِابفِمعيفِاألخرى،ِفإذاِكافِالراويِالذيِقاؿِفيوِابفِمعيف:ِليسِبشيءِقميؿِالحديثِووثقوِالعمماءِفُيحمؿِقوؿِابفِ

يثِالِعمىِالجرح،ِأماِإفِكافِالراويِالذيِقاؿِفيوِابفِمعيف:ِليسِبشيءِمتفؽِعمىِتضعيفوُِيحمؿِقوؿِمعيفِعمىِقمةِاألحاد
 (.ٜٗٔابفِمعيفِعمىِالجرح.)ِانظرِضوابطِالجرحِوالتعديؿ،ِلعبدِالعزيزِعبدِالمطيؼ،ِص

 .ٚٓٔوٙٓٔ،ِصٜٔ(ِانظرِحاشيةِتيذيبِالكماؿ،ِلممزي،ِتحقيؽِبشارِمعروؼ،ِج٘ٔ)
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مائتيفِوتسعِوخمسيف،ِمتفؽِ،ِماتِسنةِأبوِإسحاؽِالجوزجانىِ،السَّْعِديّ بن إسحاق ِِإْبرَاِىيُم ْبُن َيْعُقوبَ ** 
الميؿِعمىِِفيكافِشديدِالميؿِإلىِمذىبِأىؿِدمشؽِِ:"(ٕ)يقاؿِابفِعد،ِ(ٔ)عمىِتوثيقوِإالِأنوِرميِبالنصب

ِ.(ٗ)"،ِولـِيكفِبداعية(ٖ)المذىبِيزيرِِكافِحَِي"،ِإالِأنوِلـِيكفِبداعيةِلياِفقاؿِابفِحبافِعنو:"ِعم
 ثالثا: الحكم عمى اإلسناد

ِحسف؛ِألجؿِعمروِبفِشعيبِووالدهِكَلىماِصدوؽ.الحديثِإسنادهِ
ِأخ ِأبيو، ِعف ِعفِرجؿِمفِبنيِضمرة، ِأسمـ ِبف ِمفِحديثِزيد ِشاىد ِأبيِعاصـِولحديثِالعقيقة ِابف رجو

ِ.(ٙ)،ِوالبييقي(٘)الشيباني
                                           ِ

 

ِقاؿِابفِاألثيرِرحموِا:
راطِ] راط وحديثِالصّْ  .(ٚ)[ِأيَِيَتَميَّؿِوَيْنقمبِآخُر من َيُمرُّ َرُجٌل َيَتَكفَّأ بو الصِّ

 (ٖ٘الحديث )
،َِعْفُِمّرةَرَواُهَِأْسَباطٌِِ:رحمو اهلل (ٛ)قال ابن كثير َعْفَِعْبِدِالمَِّوِْبِفَِمْسُعوٍدَِقاَؿ:َِيِرُدِالنَّاُسَِجِميًعاِِ(ٜ)،َِعِفِالسُّدّْيّْ

َراَط،ِ ِِمْثَؿِالصّْ َِمْفَِيُمرُّ ـْ ،َِفِمْنُي ـْ َراِطِِبَأْعَماِلِي َِيْصُدُروَفَِعِفِالصّْ َـّ َِحْوَؿِالنَّاِر،ُِث ـْ ِِقَياُمُي ـْ َِمْفِْرؽِِاْلبََِوُوُروُدُى ـْ ،َِوِمْنُي
َِكَأْجَوِدِالِْ َِمْفَِيُمرُّ ـْ ِِمْثَؿِالطَّْيِر،َِوِمْنُي َِمْفَِيُمرُّ ـْ يِح،َِوِمْنُي ِِمْثَؿِالرّْ َِيُمرُّ ـْ ِبِؿ،َِوِمْنُي َِكَأْجَوِدِاْْلِ َِمْفَِيُمرُّ ـْ َخْيِؿ،َِوِمْنُي

ِ َِمرِّا ـْ ِآِخَرُى ِِإفَّ َِحتَّى ِالرَُّجِؿ، َِكَعْدِو َِيُمرُّ َِمْوِضَعيَِْمْف َِعَمى ُِنوُرُه َِِرُجٌؿ رَاَط،َقَدَمْيوِِِإْبَياَمْي ِ، َيُمرُّ َيَتَكفَُّأ ِبِو الصِّ
َراُطَِدْحُضَِمَزّلة،َِعَميِْ َِكََلِليُبِِمْفَِناٍر،َِيْخَتِطُفوَفِِبَياِالنَّاَسَِوالصّْ ـْ َمََلِئَكٌة،َِمَعُي ِ".ِوَِحَسؾَِكَحسؾِالَقَتاد،َِحافََّتاهُِ

 أوال: تخريج الحديث
ِ.(ٓٔ)تفردِابفِكثيرِبذكرِلفظِابفِاألثيرِوأحالوِلتفسيرِابفِأبيِحاتـ

ِوالحديثِقدِوردِموقوفاِومرفوعا:
                                                 

 .ِٜ٘يب،ِالبفِحجر،ِص(ِتقريبِالتيذٔ)
 .ٗٓ٘،ِصٔ(ِالكامؿِفيِضعفاءِالرجاؿ،ِالبفِعدي،ِجٕ)
نسبةِإلىِحريزِبفِعثمافِالمعروؼِبالنصب.)ِتيذيبِِ-وىوِبفتحِالحاءِالميممةِوكسرِالراءِوبعدِالياءِزاي-(َِحِريزيِالمذىبِٖ)

 (.ٕٛٔ،ِصٔالتيذيب،ِالبفِحجر،ِج
 .ٖٖٕٚٔ،ِرقـٔٛ،ِصٛ(ِالثقات،ِالبفِحباف،ِجٗ)
 .ٕٜٛؤٜٛ،ِحٕٕٚ،ِصٕ(ِاآلحادِوالمثاني،ِالبفِأبيِعاصـ،ِج٘)
 .ٕٖٜٗٔ،ِحٕٗ٘،ِصٜ(ِالسنفِالكبرىِلمبييقي،ِكتابِالضحايا،ِبابِماِجاءِفيِالفرعِوالعتيرة،ِجٙ)
 .ٖٖٚ،ِصٗ(ِالنيايةِفيِغريبِالحديثِواألثر،ِالبفِاألثير،ِجٚ)
 .ٕٗ٘،ِص٘(ِتفسيرِالقرآفِالعظيـ،ِالبفِكثير،ِجٛ)
،ِٕٚمرةِبفِشراحيؿِاليمداني،ِأبوِإسماعيؿِالكوفي،ِالمعروؼِبمرةِالطيب،ِومرةِالخير.)ِتيذيبِالكماؿ،ِلممزي،ِج(ِىو:ِٜ)

 (.ٖٓٛػِِٜٖٚص
 (ِلـِأقؼِعميوِبيذاِالمفظِفيِتفسيرِابفِأبيِحاتـ.ٓٔ)
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مفِطرؽِعفِشعبةِبفِالحجاجِعفِالسديِبوِبمعناه،ِقاؿِِ(ٖ)،ِوالحاكـ(ٕ)والترمذي،ِ(ٔ)الموقوؼِأخرجوِأحمد
ِ:"ِقدِسمعتوِمفِالسديِمرفوعاِولكنيِأدعوِعمًدا".(ٗ)شعبة

ِأحمد ِوالترمذي(٘)والمرفوعِأخرجو ِوالدارمي(ٙ)، ِوأبوِيعمىِالموصمي(ٚ)، ِوالحاكـ(ٛ)، مفِطرؽِعفِإسرائيؿِِ(ٜ)،
ِعفِالسديِبوِبمعناه.

 تراجم الرواةثانيا: 
ِأبوِمحمدِالقرشي،ِماتِسنةِسبعِوعشريفِومئة،ِ،(ٓٔ)السُّدِّيّ ** إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة 

ِ.(ٔٔ)ويسمىِالسديِالكبير
ِ.(ٗٔ)،ِوذكرهِابفِحبافِفيِالثقات(ٖٔ)ػِوقاؿِأيًضا:"ِمقاربِالحديث،ِصالح"ِػِوالعجميِ(ٕٔ)وثقوِأحمدِبفِحنبؿ
ِ:"ِالِبأسِبو،ِماِسمعتِأحداِيذكرهِإالِبخير،ِوماِتركوِأحد".ِ(٘ٔ)قاؿِيحيىِبفِسعيد

:"ِيكتبِحديثوِوالِيحتجِ(ٛٔ):"ِليسِبوِبأس"،ِوقاؿِأبوِحاتـ(ٚٔ):"ِصالح"،ِوقاؿِفيِموضعِآخر(ٙٔ)وقاؿِالنسائي
ِبو".
ِ

                                                 

 .ٕٛٔٗ،ِحٜٙٔ،ِصٚ(ِمسندِأحمدِبفِحنبؿ،ِمسندِالمكثريفِمفِالصحابة،ِمسندِعبدِاِبفِمسعود،ِجٔ)
 .ٖٓٙٔ،ِحٖٚٔ،ِص٘(ِسنفِالترمذي،ِأبوابِتفسيرِالقرآف،ِبابِومفِسورةِمريـ،ِجٕ)
 .ٕٗٚٛ،ِحٖٓٙ،ِصٗ(ِالمستدرؾِعمىِالصحيحيف،ِكتابِالعمـ،ِجٖ)
 .ٖٓٙٔ،ِحٖٚٔ،ِص٘(ِسنفِالترمذي،ِأبوابِتفسيرِالقرآف،ِبابِومفِسورةِمريـ،ِجٗ)
 .ٔٗٔٗ،ِحٕٙٓ،ِصٚعبدِاِبفِمسعود،ِج(ِمسندِأحمدِبفِحنبؿ،ِمسندِالمكثريفِمفِالصحابة،ِمسندِ٘)
 .ٜٖ٘ٔ،ِحٖٚٔ،ِص٘(ِسنفِالترمذي،ِأبوابِتفسيرِالقرآف،ِبابِومفِسورةِمريـ،ِجٙ)
 .ٕٕ٘ٛ،ِحٖ٘ٛٔ،ِصٖ(ِسنفِالدارمي،ِكتابِالرقاؽ،ِبابِفيِورودِالنار،ِجٚ)
 .ٜٛٓ٘،ِحٕٔ،ِصٜ(ِمسندِأبيِيعمىِالموصمي،ِجٛ)
 .ٕٖٔٗ،ِحٚٓٗ،ِصٕالتفسير،ِتفسيرِسورةِمريـ،ِج(ِالمستدرؾِعمىِالصحيحيف،ِكتابِٜ)
ِ-(ِالُسّدى:ِبضـِالسيفِالميممةِوتشديدِالداؿِالميممة،ِىذهِالنسبةِإلىِسدةِالجامع،ِوسمىِالسديِبيذاِألنوِكافِيبيعِالخمرٓٔ)

 (.ٕٙٙٓ،ِرقـٜٓٔ،ِصٚيعنىِالمقانعِِبسدةِالمسجد،ِيعنىِبابِالمسجد.)ِاألنساب،ِلمسمعاني،ِج
 (.ٙٓ٘لصغيرِاسموِمحمدِبفِمرواف:ِمتيـِبالكذب.)ِتقريبِالتيذيب،ِالبفِحجر،ِص(ِوالسديِأٔ)
 .ٕ٘ٙ،ِرقـٗٛٔ،ِصٕ(ِالجرحِوالتعديؿ،ِالبفِأبيِحاتـ،ِجٕٔ)
 .ٜٛ،ِرقـٕٕٚ،ِصٔ(ِمعرفةِالثقات،ِلمعجمي،ِجٖٔ)
 .ٜ٘ٙٔ،ِرقـٕٓ،ِصٗ(ِالثقات،ِالبفِحباف،ِجٗٔ)
 .ٗٛٔ،ِصٕ(ِالجرحِوالتعديؿ،ِالبفِأبيِحاتـ،ِج٘ٔ)
 .ٖٚٔ،ِصٖ(ِتيذيبِالكماؿ،ِلممزي،ِجٙٔ)
 .ٖٚٔ،ِصٖ،ِجالمرجعِالسابؽِ(ٚٔ)
 .ٗٛٔ،ِصٕ(ِالجرحِوالتعديؿ،ِالبفِأبيِحاتـ،ِجٛٔ)
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:"ِلوِأحاديثِيرويياِعفِعدةِشيوخ،ِوىوِعنديِمستقيـِالحديث،ِصدوؽِالِبأسِبو"،ِوقاؿِ(ٔ)وقاؿِابفِعدي
ِالذىبي(ٕ)الساجى ِوقاؿ ِنظر"، ِفيو ِصدوؽ ِحجر(ٖ):" ِابف ِوقاؿ ِالحديث"، ِحسف ِورميِ(ٗ):" ِييـ ِصدوؽ ":
ِبالتشيع".

َِقاؿَِ ِْبُفُِمَحمٍَّد ِالمَِّو:(٘)وحكىِالعقيميَِأْحَمُد َِلُمَقاِرٌب،ِِ:"ُِقْمُتِأِلَِبيَِعْبِد َِحِديَثُو َِكْيَؼُِىَو؟َِقاَؿ:ُِأْخِبُرَؾَِأفَّ السُّدّْيُّ
َِىَذاِالتَّْفِسيَرِالَِّذيَِيِجيُءِِبِوَِأْسَباٌطَِعْنُوَِفَجَعَؿَِيْسَتْعِظُمُوِ، َِأفَّ نَُّوَِلَحَسُفِاْلَحِديِثِِإالَّ ُقْمُتَِذاَؾِِإنََّماَِيْرِجُعِِإَلىَِِواِ 

ِ ، ِالسُّدّْيّْ ِوقاؿِالحاكـَقْوِؿ َِذاَؾ"، َِأْدِريَِما َِما َِأَساِنيَد َِلُو َِجَعَؿ َِوَقْد َِأْيَف؟ ِِمْف ِالرحمفِبفِ(ٙ)َفَقاَؿ: ِتعديؿِعبد ":
ِميديِأقوىِعندِمسمـِممفِجرحوِبجرحِغيرِمفسر".ِ

براىيـِبفِمياجر،ِفقاؿ:ِمتقاربافِفي(ٚ)وقاؿِعبدِاِبفِأحمدِبفِحنبؿ ِ:"ِسألتِيحيىِبفِمعيفِعفِالسديِوا 
ِالضعؼ،َِفَغضبِبفِمْيديَِغضًباَِشِديًداَِوَقاَؿ:ُِسْبَحاَفِاِإيشَِذاَِوأنكرَِماَِقاَؿِيحيى".

ِ:"ِكذابِشتاـ"(ٜ):"ِفيِحديثوِضعؼ"،ِوقاؿِالجوزجاني(ٛ)وقاؿِابفِمعيفِفيِموضعِآخر
ِزرعة ِأبو ِالعقيمي(ٓٔ)وقاؿ ِوقاؿ ِليف"، ِالطبري(ٔٔ):" ِوقاؿ ِالشيخيف"، ِيتناوؿ ِوكاف ِضعيؼ، ِيحتجِ(ٕٔ):" ِال ":

ِبحديثو".ِ
قاؿِابفِحجر:"ِصدوؽِييـ"،ِوماِكافِمفِتضعيؼِالعمماءِلوِفمعموِمفِأجؿِماِرميِِىوِكماِخالصة القول:

ِبوِمفِالتشيعِالذيِنسبوِإليوِالجوزجانيِالمعروؼِبشدتوِعمىِأىؿِالبدع.
أبوِيوسؼ،ِويقاؿ:ِأبوِنصرِالكوفي،ِمفِالطبقةِالثامنة)ِالوسطىِمفِأتباعِِ،اْلَيمَداِني** أسباط بن نصر 

ِ.التابعيف(ِ
ِ
ِ

                                                 

 .ٜٗٗ،ِصٔ(ِالكامؿِفيِضعفاءِالرجاؿ،ِالبفِعدي،ِجٔ)
 .ٖٗٔ،ِصٔ(ِتيذيبِالتيذيب،ِالبفِحجر،ِجٕ)
 .ٜٖٔ،ِرقـٕٚٗ،ِصٔ(ِالكاشؼ،ِلمذىبي،ِجٖ)
 .ٛٓٔحجر،ِص(ِتقريبِالتيذيب،ِالبفِٗ)
 .ٔٓٔ،ِرقـٚٛ،ِصٔ(ِالضعفاءِالكبير،ِلمعقيمي،ِج٘)
 .ٖٗٔ،ِصٔ(ِتيذيبِالتيذيب،ِالبفِحجر،ِجٙ)
 .ٖٔٛ٘،ِرقـٗٗ٘،ِصٕ(ِالعمؿِومعرفةِالرجاؿ،ِألحمدِبفِحنبؿ،ِجٚ)
 .ٕ٘ٗ،ِصٖ(ِتاريخِابفِمعيف،ِروايةِالدوري،ِجٛ)
 .ٕٓ،ِرقـٛٗ(ِأحواؿِالرجاؿ،ِلمجوزجاني،ِصٜ)
 .ٗٛٔ،ِصٕيؿ،ِالبفِأبيِحاتـ،ِج(ِالجرحِوالتعدٓٔ)
 .ٖٗٔ،ِصٔ(ِتيذيبِالتيذيب،ِالبفِحجر،ِجٔٔ)
 .ٖٗٔ،ِصٔ،ِجالمرجعِالسابؽِ(ٕٔ)



 751 

ِليسِبشيء"(ٕ)،ِوقاؿِفيِموضعِآخر(ٔ)وثقوِابفِمعيف فيِثقاتيما،ِِ(٘)،ِوابفِشاىيف(ٗ)،ِوذكرهِابفِحباف(ٖ):"
صدوؽ"،ِوزادِابفِحجر:"ِكثيرِ:"ِ(ٛ)،ِوابفِحجر(ٚ)وقاؿِالبخاريِ:"ِلـِيكفِبوِبأس"،(ٙ)وقاؿِموسىِبفِىاروف

ِالخطأِيغرب".
ِإسماعيؿ ِحربِبف ِحاتـ(ٜ)وقاؿ ِأبو ِوقاؿ ِضعفو"، ِوكأنو ِأدري، ِما ِقاؿ: ِكيؼِحديثو؟ ِقمتِألحمد: ":(ٔٓ)ِ":

سقطِمقموبةِاألسانيد"،ِوقاؿِمحمدِبفِميرافِِ(ٔٔ)سمعتِأباِنعيـِيضعؼِأسباطِبفِنصر،ِوقاؿ:ِأحاديثوِعامية
:"ِليسِبالقوي"،ِ(ٗٔ)،ِوقاؿِالنسائي(ٖٔ)عنوِفقاؿ:ِلـِيكفِبوِبأسِغيرِأنوِكافِأىوج":"ِسألتِأباِنعيـِ(ٕٔ)الجماؿ

ِ:"ِروىِأحاديثِالِيتابعِعميياِعفِسماؾِبفِحرب".(٘ٔ)وقاؿِالساجي
ِىوِكماِقاؿِابفِحجر:ِصدوؽِكثيرِالخطأِيغرب.ِخالصة القول:

ِ**ِباقيِرجاؿِاْلسنادِثقات.
 ثالثا: الحكم عمى اإلسناد

إسنادهِموقوؼِولكنوِيأخذِحكـِالمرفوع؛ِوىذاِإسنادِحسفِمفِأجؿِإسماعيؿِالسديِصدوؽِييـِوقدِالحديثِ
سرائيؿ،ِوالطريؽِالموقوفةِحسنياِشعيبِ(ٙٔ)تابعوِحصيفِبفِعبدِالرحمف ،ِوكذلؾِأسباطِبفِنصرِتابعوِشعبةِوا 

ِ.(ٚٔ)األرنؤوط
 

                                                 

،ِوتاريخِٖٗٔ،ِرقـٓٚ،ِوتاريخِابفِمعيف،ِروايةِالدارمي،ِصٕٔ٘ٔ،ِرقـٕٙٙ،ِصٖ(ِتاريخِابفِمعيف،ِروايةِالدروي،ِجٔ)
 .ٔٓٔ،ِرقـٖٗأسماءِالثقات،ِالبفِشاىيف،ِج

 .ٕٕٔ،ِصٔالتيذيب،ِالبفِحجر،ِج(ِتيذيبِٕ)
(ِقاؿِبشار:ِالِأظفِأفِيحيىِقاؿِفيو"ليسِبشيٍء"،ِخاصةِوأفِمعظـِالرواياتِالواردةِعفِيحيىِىيِتوثيؽِألسباط،،ِوالِأظفِٖ)

 (.ٖٛ٘،ِصٕاألمرِإالِمفِأوىاـِالحافظِابفِحجر.)ِانظرِتيذيبِالكماؿ،ِلممزي،ِتحقيؽِبشارِمعروؼ،ِج
 .ٖٗٛٙ،ِرقـ٘ٛ،ِصٙجِ(ِالثقات،ِالبفِحباف،ٗ)
 .ٔٓٔ،ِرقـٖٗ(ِتاريخِأسماءِالثقات،ِالبفِشاىيف،ِج٘)
 .ٕٕٔ،ِٔ،ِتيذيبِالتيذيب،ِالبفِحجر،ِجٜٖ٘،ِصٕ(ِتيذيبِالكماؿ،ِلممزي،ِجٙ)
 .ٕٕٔ،ِٔ(ِتيذيبِالتيذيب،ِالبفِحجر،ِجٚ)
 .ٕٗٔ(ِتقريبِالتيذيب،ِالبفِحجر،ِجٛ)
 .ٕٔٙٔـ،ِرقٕٖٖ،صٕ(ِالجرحِوالتعديؿ،ِالبفِأبيِحاتـ،ِجٜ)
 .ٕٔٙٔ،ِرقـٕٖٖ،صٕ،ِجالمرجعِالسابؽِ(ٓٔ)
(ِىكذاِجاءِفيِالجرحِوالتعديؿ،ِالبفَِأبيِحاتـ،ِوجاءِفيِتيذيبِالكماؿ،ِالمزي"ِأحاديثوِعامتوِسقطِمقموبِاألسانيد"ِوىذأِٔ)

 (.ٖٛ٘،ِصٕأحسفِوأوفؽِلممعنىِوكأنوِأرادِبأحاديثو:ِحديثو.)ِتيذيبِالكماؿ،ِلممزي،ِج
 .ٕٔٙٔ،ِرقـٕٖٖ،صٕوالتعديؿ،ِالبفِأبيِحاتـ،ِج(ِالجرحِٕٔ)
 (.ٜٖٗ،ِصٕ(ِاأَلْىَوِج:ُِىَوِاأَلحمؽ.)ِلسافِالعرب،ِالبفِمنظور،ِجٖٔ)
 .ٜٖ٘،ِصٕ(ِتيذيبِالكماؿ،ِلممزي،ِجٗٔ)
 .ٕٕٔ،ِٔ(ِتيذيبِالتيذيب،ِالبفِحجر،ِج٘ٔ)
 .ٗٚٔ،ِحٕ٘٘،ِصٕة،ِج(ِانظرِالتفسيرِمفِسنفِسعيدِبفِمنصور،ِكتابِالتفسير،ِبابِتفسيرِسورةِالفاتحٙٔ)
 .ٕٛٔٗ،ِحٜٙٔ،ِصٚ(ِمسندِأحمدِبفِحنبؿ،ِتحقيؽِشعيبِاألرؤوط،ِجٚٔ)
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ِقاؿِابفِاألثيرِرحموِا:ِ
ميرِراجعِإلىِالطَّعاـُِمْكَفىٍء وال ُمودٍَّع َربنَّاغير ومنوِحديثِدعاءِالطعاـِ]ِ  [ِأيِغيرَِمْرُدودَِواَلَِمْقُموبِ.ِوالضَّ

ِ ِالّموِىوِالُمْطِعـِواْلكَاِفيِوىوَِغْيرُِمْطَعـِوالَِمْكفيٍّ وقيؿِ:ِ]َِمْكِفّيِ[ِمفِالكفايةِفيكوفِمفِالمْعَتّؿِ.ِيعنيِأفَّ
ِ.(ٔ)ِوالُِمَودَّعِ[ِأيِغيرَِمْتروؾِالطََّمبِإليوِوالرَّْغبةِفيماِعندهِفيكوفِالضميرِراجعًاِإلىِالّموِ.ِوقولوِ]

نما َمْكِفيٍّ بالياء.( لم أجد لفظ مكفئ ٗ٘الحديث )  باليمزة وا 
َِأُبوُِنَعْيـٍِرحمو اهلل:  (ٕ)البخارياإلمام قال  ُِسْفَياُف،َِعْفَِثْورٍِ(ٖ)َحدَّثََنا ِْبِفَِمْعَداَف،َِعْفَِأِبيِ(ٗ)،َِحدَّثََنا ،َِعْفَِخاِلِد

َِكاَفِ َِصمَّىِاَُِعَمْيِوَِوَسمَّـَ ِالنَِّبيَّ َمْكِفيٍّ َواَل الَحْمُدِِلمَِّوَِكِثيًراَِطيًّْباُِمَباَرًكاِِفيِو،َِغْيَرِِ»ِإَذاَِرَفَعَِماِئَدَتُوَِقاَؿ:ُأَماَمَة:َِأفَّ
ِ«.َربََّناُمَودٍَّع َواَل ُمْسَتْغًنى َعْنُو، 

 أوال: تخريج الحديث
ِبنحوهِعفِأبيِعاصـِعفِثورِبفِيزيدِبو.ِ(٘)تفردِبوِالبخاريِدوفِمسمـ،ِوأخرجوِالبخاري

 ثانيا: تراجم الرواة
سكفَِأُبوِأمامةِالباىميِمصر،ِثـِانتقؿِغمبتِعميوِكنيتو،ِِ،ُأَماَمة اْلَباِىِميّ ِأبوِ** صدي بن عجالن بن وىب،

ِ.فسكنيا،ِوماتِبيانياِِإَلىِحمصِم
ِتوفيِسنةِ ِالشامييف. ِوأكثرِحديثوِعند ، َِوَسمَّـَ َِعَمْيِو َِصمَّىِالمَُّو َِرُسوؿِالمَِّو َِعْف ِمفِالمكثريفِِفيِالرواية َوَكاَف
َِعَمْيِوِ َِصمَّىِالمَُّو ِآخرِمفِماتِبالشاـِمفِأصحابَِرُسوؿِالمَِّو َِوُىَو ِوقيؿِسنةِستِوثمانيف، إحدىِوثمانيف.

ِ.(ٙ)َوَسمَّـَِ
،ِأبوِعبدِا،ِماتِسنةِثَلثِومائة،ِمتفؽِعمىِتوثيقو؛ِولكنوِيرسؿِالحمصي َخاِلد ْبن َمْعَداَن الكاَلِعي** 

،ِكماِأنوِمدلسِمفِالطبقةِالثانيةِالذيفِالِيضرِ(ٛ)لـِيرسؿِعفِأبيِأمامةِفإنوِأماِعفِإرسالوِ(ٚ)كثيراِويدلس
ِ.(ٜ)تدليسيـ

                                                 

 .ٖٖٚ،ِصٗ(ِالنيايةِفيِغريبِالحديثِواألثر،ِالبفِاألثير،ِجٔ)
 .ٛ٘ٗ٘،ِحٕٛ،ِصٚ(ِصحيحِالبخاري،ِكتابِاألطعمة،ِبابِماِيقوؿِإذاِفرغِمفِطعامو،ِجٕ)
بكنيتو،ِثقةِثبت،ِماتِسنةِثمانيِعشرةِوقيؿِتسعِعشرةِوكافِمولدهِسنةِثَلثيفِ(ِأبوِنعيـ:ِالفضؿِبفِدكيفِالكوفيِمشيورِٖ)

 (.ٙٗٗوىوِمفِكبارِشيوخِالبخاري.)ِتقريبِالتيذيب،ِالبفِحجر،ِص
 (.ٖ٘ٔ(ِثورِبفِيزيد،ِأبوِخالدِالحمصي.)ِتقريبِالتيذيب،ِالبفِحجر،ِصٗ)
 .ٜ٘ٗ٘،ِحٕٛ،ِصٚمو،ِج(ِصحيحِالبخاري،ِكتابِاألطعمة،ِبابِماِيقوؿِإذاِفرغِمفِطعا٘)
 .ٖٕٚٔ،ِرقـٖٙٚ،ِصٕ(ِانظرِاالستيعابِفيِمعرفةِاألصحاب،ِالبفِعبدِالبر،ِجٙ)
 .ٜٓٔ(ِتقريبِالتيذيب،ِالبفِحجر،ِصٚ)
 .ٖٜ(ِانظرِتحفةِالتحصيؿِفيِذكرِرواةِالمراسيؿ،ِلمعراقي،ِصٛ)
 .ٙٗ،ِرقـٖٔ(ِطبقاتِالمدلسيف،ِالبفِحجر،ِصٜ)
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ِإماـِحجةِمفِرؤوسِِالثوري،** سفيان بن سعيد بن مسروق  ِحافظِفقيوِعابد ِثقة ِاِالكوفي، أبوِعبد
،ِالِيضرِتدليسوِألنوِمفِالطبقةِالثانيةِمفِطبقاتِ(ٔ)الطبقةِالسابعةِوكافِربماِدلسِماتِسنةِإحدىِوستيف

ِ.(ٕ)المدلسيف
ِ**ِباقيِرجاؿِاْلسنادِثقات.

                                          ِ
ِقاؿِابفِاألثيرِرحموِا:ِ

ِ.(ٖ)[ِأيِماؿِوَرَجعِ] ثم اْنَكفأ إلى َكْبَشْين أْمَمَحين فذَبَحُيماوفيِحديثِالضحّيةِ
 ( ٘٘الحديث )

َِأيُّوبَِِرحمو اهلل: (ٗ)قال اإلمام البخاري َِعْف ، ـَ ِِإْبَراِىي ِْبُف ِِإْسَماِعيُؿ َِحدَّثََنا ِالمَِّو، َِعْبِد ِْبُف َِعِميُّ َحدَّثََنا
َِعْفِ(٘) ،

َِصمَّىِ(ٙ)ُمَحمَّدٍِ ِالنَِّبيّْ َِعِف َِأَنٍس، َِعْف َِقاَؿ:، َِوَسمَّـَ َِعَمْيِو َِفْمُيِعدِِْ»اُ ََلِة ِالصَّ َِقْبَؿ َِذَبَح َِيْوـٌِ«َِمْف َِىَذا َِرُجٌؿ: َفَقاَؿ
ـُ،ِ َِصمَّىِِ-(ٚ)َوَذَكَرَِىَنًةِِمْفِِجيَراِنوِِِ-ُيْشَتَيىِِفيِوِالمَّْح ِالنَِّبيَّ َِعَذَرُه،َِوِعْنِديَِجَذَعةٌَِفَكَأفَّ اَُِعَمْيِوَِوَسمَّـَ

َخْيٌرِِمْفِِ(ٛ)
ِالَِ ـْ َِأ ِالرُّْخَصُة َِأْدِريَِبَمَغِت َِفََل ، َِوَسمَّـَ َِعَمْيِو َِصمَّىِاُ ِالنَِّبيُّ َِلُو َِفَرخََّص ، ُثمَّ اْنَكَفَأ ِإَلى َكْبَشْيِن، َيْعِني َشاتَْيِف؟

ِاْنَكَفأََِفَذَبَحُيَما َـّ ِالنَّاُسِِإَلىُِغَنْيَمٍةَِفَذَبُحوَىا.ِ،ُِث
 أوال: تخريج الحديث

،ِوأخرجوِكذلؾِمفِطريؽِحمادِ(ٓٔ)ومختصراًِِ(ٜ)أخرجوِالبخاريِمفِطريؽِإسماعيؿِبفِإبراىيـِبفِعميةِبنحوه
ِ)ِإسماعيؿِوحماد(ِعفِأيوبِالسختيانيِبو.،ِكَلىما(ٔٔ)بفِزيدِبنحوه

ِ

                                                 

 .ٕٗٗص(ِتقريبِالتيذيب،ِالبفِحجر،ِٔ)
 .ٔ٘،ِرقـٕٖ(ِطبقاتِالمدلسيف،ِالبفِحجر،ِصٕ)
 .ٖٖٚ،ِصٗ(ِالنيايةِفيِغريبِالحديثِواألثر،ِالبفِاألثير،ِجٖ)
 .ٔٙ٘٘،ِرقـٕٓٔ،ِصٚ(ِصحيحِالبخاري،ِكتابِاألضاحي،ِبابِمفِذبحِقبؿِالصَلةِأعاد،ِجٗ)
 (.ٚٔٔحجر،ِص(ِأيوبِبفِأبيِتميمةِالَسختياني،ِأبوِبكرِالبصري.)ِتقريبِالتيذيب،ِالبفِ٘)
 (.ِٖٛٗ(ِمحمدِبفِسيريف،ِأبوِبكرِالبصري.ِ)ِتقريبِالتيذيب،ِالبفِحجر،ِصٙ)
 (.ٜٕٚ،ِص٘(َِىَنًةِِمْفِِجيَراِنو:َِأْيَِحاَجًة،ِوُيَعبَُّرِِبَياَِعْفُِكّؿَِشيء.)ِاالنيايةِفيِغريبِالحديثِواألثر،ِالبفِاألثير،ِجٚ)
يرَِفِإفِيجذعِِعْندِاستكمالوَِأْرَبَعةَِأْعَواـِودخولوِِفيِالّسنةِاْلَخاِمَسةِفالذكرِجذعَِواأْلُْنَثىَِجَذَعةِ(ِالجذعة:َِقاَؿِاأْلَْزَىِري:"ِأماِاْلَبعِِٛ)

ِبؿ".)ِغريبِالحديث،ِالبفِالجوزي،ِج  (.٘ٗٔ،ِصَٔوِىيِالَِّتيِأوجبَياِالنَِّبيِصمىِاِعميوِوسمـِِفيَِصَدَقةِاْْلِ
ِالنحر،ِجِ(ِصحيحِالبخاري،ِكتابِالجمعة،ِبابٜ) ،ِوكتابِاألضاحي،ِبابِماِيشتييِمفِالمحـِٜٗ٘،ِحٚٔ،ِصٕاألكؿِيـو

ِالنحر،ِج  .ٜٗ٘٘،ِحٜٜ،ِصٚيـو
 .ٙٗ٘٘،ِحٜٜ،ِصٚ(ِصحيحِالبخاري،ِكتابِاألضاحي،ِبابِسنةِاألضحية،ِجٓٔ)
ذاِسئؿِاْلماـِعفِشيءِوىؤٔ) ،ِٕيخطب،ِجِ(ِصحيحِالبخاري،ِكتابِالجمعة،ِبابِكَلـِاْلماـِوالناسِفيِخطبةِالعيدِوا 

 .ٜٗٛ،ِحٖٕص
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،ِ(ٖ)قتادةِمختصرًا،ِوأخرجوِالبخاريِمفِطريؽِعبدِالعزيزِبفِصييبمفِطرؽِعفِ(ٕ)،ِومسمـ(ٔ)وأخرجوِالبخاري
ِقَلبة(ِعفِأنسِبفِمالؾِبو.ِوثَلثتيـِ)ِقتادةِوعبدِالعزيزِوأبمختصرًا،ِِ(ٗ)ومفِطريؽِأبيِقَلبة

 ثانيا: تراجم الرواة
ِ**ِرجاؿِاْلسنادِكميـِثقات.

                                          ِ
ِاألثيرِرحموِا:قاؿِابفِ

ِ.(٘)فأَضع السَّيف في َبْطِنو ثم َأْنَكِفىء عميوومنوِالحديث"ِ
 (ٙ٘) الحديث

ِْبُفُِعْثَماَف،ِِرحمو اهلل: (ٙ)قال اإلمام البخاري ِْبفَُِحدَّثََناَِِحدَّثََناُِشَرْيٌحِبُفَِمْسَمَمةََِحدَّثََناَِأْحَمُد ـُ ُيوُسَؼَِعْفِِِإْبَراِىي
َبَعَثَِرُسوُؿِالمَِّوَِصمَّىِاَُِعَمْيِوَِوَسمَّـَِِ»َقاَؿ:َِقاَؿ:َِسِمْعُتِالَبَراَءِْبَفَِعاِزٍبَِرِضَيِالمَُّوَِعْنوُِِِإْسَحاؽََِِعْفَِأِبيَأِبيِوِ

،َِفاْنَطَمُقواَِحتَّى ـْ ِ«َِدَنْواِِمَفِالِحْصفِِِِإَلىَِأِبيَِراِفٍعَِعْبَدِالمَِّوِْبَفَِعِتيٍؾ،َِوَعْبَدِالمَِّوِْبَفُِعْتَبَة،ِِفيَِناٍسَِمَعُي ـْ َفَقاَؿَِلُي
َِحتَّىَِأْنَطِمَؽَِأَناَِفَأْنُظرَِ ـْ َِأْنُت ِْبُفَِعِتيٍؾ:ِاْمُكُثوا ِالمَِّو ِِجْئُتِ..."ِوذكرِقصةِاغتياؿِأبيِرافعِوفييا:"َِِعْبُد َـّ َقاَؿ:ُِث

َحتَّىَِسِمْعُتَِِفَأَضُع السَّْيَف ِفي َبْطِنِو ُثمَّ َأْنَكِفُئ َعَمْيوِ ِه،َِوَغيَّْرُتَِصْوِتيَِكَيْيَئِةِالُمِغيِثَِفِإَذاُِىَوُِمْسَتْمٍؽَِعَمىَِظْيرِِ
َِأْفَِأْنِزَؿَِفَأْسُقُطِِمْنُو،َِفاْنَخَمَعْتِِرجِْ ،ُِأِريُد َِخَرْجُتَِدِىًشاَِحتَّىَِأَتْيُتِالسُّمَّـَ َـّ ُِث َِأتَْيُتَِصْوَتِالَعْظـِ َـّ ِميَِفَعَصْبُتَيا،ُِث

،َِفِإنّْيِاَلَِأْبَرُحَِحتَّىَِأْسَمَعَِأْصَحاِبيَِأْحجُِ ،َِفَممَّاِ(ٚ)النَّاِعَيةَُِؿ،َِفُقْمُت:ِاْنَطِمُقواَِفَبشُّْرواَِرُسوَؿِالمَِّوَِصمَّىِاَُِعَمْيِوَِوَسمَّـَ
ْبِحَِصِعَدِالنَّاِعَيُة،َِفَقاَؿ:َِأْنَعىَِأَباَِراِفٍع،َِقاَؿ:َِفُقْمُتَِأْمِشيِ َماِِبيَِقَمَبٌة،َِفَأْدَرْكُتَِأْصَحاِبيَِقْبَؿَِكاَفِِفيَِوْجِوِالصُّ

َِفَبشَّْرُتوُِ َِصمَّىِاَُِعَمْيِوَِوَسمَّـَ ِ.َأْفَِيْأُتواِالنَِّبيَّ
 أوال: تخريج الحديث

مختصرًا،ِِ(ٜ)مفِطريؽِإسرائيؿِبفِيونسِبنحوه،ِوأخرجوِكذلؾِمفِطريؽِزكرياِبفِأبيِزائدةِ(ٛ)أخرجوِالبخاري
ِبفِيونسِوِزكرياِبفِأبيِزائدة(ِعفِأبيِإسحاؽِالسبيعيِبو.كَلىما)ِإسرائيؿِ

 

                                                 

 .٘ٙ٘٘وٗٙ٘٘وٛ٘٘٘،ِحٔٓٔ،ِصٚ(ِصحيحِالبخاري،ِكتابِاألضاحي،ِبابِمفِذبحِاألضاحيِبيده،ِجٔ)
 .ٜٙٙٔ،ِحٙ٘٘ٔ،ِصٖ(ِصحيحِمسمـ،ِكتابِالصيدِوالذبائح،ِبابِاستحبابِالضحيةِوذبحياِمباشرةِبؿِتوكيؿ،ِجٕ)
 .ٖ٘٘٘،ِحٓٓٔ،ِصٚىِاِوعميوِوسمـِبكبشيفِأقرنيف،ِج(ِصحيحِالبخاري،ِكتابِاألضاحي،ِبابِفيِأضحيةِالنبيِصمٖ)
 .ٗ٘٘٘،ِحٓٓٔ،ِصٚ(ِصحيحِالبخاري،ِكتابِاألضاحي،ِبابِفيِأضحيةِالنبيِصمىِاِوعميوِوسمـِبكبشيفِأقرنيف،ِجٗ)
 .ٖٖٚ،ِصٗ(ِالنيايةِفيِغريبِالحديثِواألثر،ِالبفِاألثير،ِج٘)
 .ٓٗٓٗ،ِحٕٜ،ِص٘رافعِعبدِاِبفِأبيِالحقيؽ،ِج(ِصحيحِالبخاري،ِكتابِالمغازي،ِبابِقتؿِأبيِٙ)
ِِبَمْوِتِاْلَميِّْتِِلَِلْجِتَماِعِِإَلىِِجَناَزِتِو.)ِاالستذكار،ِالبفِعبدِالبر،ِجٚ) ْعََلـُ  (ِٕٙ،ِصٖ(ِالنَّْعِيَِأنَُّوِاْْلِ
 .ٜٖٓٗ،ِحٜٔ،ِص٘(ِصحيحِالبخاري،ِكتابِالمغازي،ِبابِقتؿِأبيِرافعِعبدِاِبفِأبيِالحقيؽ،ِجٛ)
،ِوِكتابِالمغازي،ِبابِقتؿِٖٕٖٓوٕٕٖٓ،ِحٖٙ،ِصٗ(ِصحيحِالبخاري،ِكتابِالجيادِوالسير،ِبابِقتؿِالمشرؾِالنائـ،ِجٜ)

 .ٖٛٓٗ،ِحٜٔ،ِص٘أبيِرافعِعبدِاِبفِأبيِالحقيؽ،ِج
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 ثانيا: تراجم الرواة
ويقاؿ:ِعمى،ِويقاؿ:ِابفِأبىِشعيرةِاليمدانى،ِأبوِإسحاؽِالَسِبيعى،ِماتِسنةِِ** عمرو بن عبد اهلل بن عبيد،

ِ،ِمتفؽِعمىِتوثيقوِإالِأنوِاتيـِبأمريف:(ٔ)تسعِوعشريفِومائة
 األول: التدليس

،ِ(ٕ)وىوِمكثرِمنو،ِوالِيصحِلوِسماعِإالِمفِبعضِالصحابةِكأمثاؿِالبراءِبفِعازب،ِوزيدِبفِاألرقـِوغيرىـِ
ِالثالثةِمفِطبقاتِالمدلسيف ِابفِحجرِفيِالطبقة ِإالِبالتصريحِبالسماعِقبؿالذيفِالِيِ(ٖ)وذكره ِوقدِحديثيـ ،

ِتدليسو.ِأمفصرحِبالسماعِىناِف
 االختالط :الثاني

ِلَلختَلطِالفسويِ إالِأفِالعراقيِتعقبِقوؿِابفِالصَلحِوأنكرِاختَلطِأبيِِ(٘)وابفِالصَلحِ(ٗ)وممفِنسبو
نوِشاخِونسيِولـِيختمط،ِوقدِسمعِمنوِسفيافِبفِعيينةِوقدِإالذىبيِأنكرِاختَلطوِوقاؿ:"ِ،ِوكذلؾِ(ٙ)إسحاؽ

ِ.(ٛ)وساءِحفظو"ِ،ِوقاؿِفيِموضعِآخر:"ِثقةِتغيرِقبؿِموتوِمفِالكبر(ٚ)تغيرِقميَل"
ِبسببِِخالصة القول: ِكاف ِتغير ِمف ِلو ِحصؿ ِوما ِالسبيعي، ِإسحاؽ ِأبي ِعف ِمنتفية ِاالختَلط ِتيمة أف

ِالشيخوخةِوكبرِالسف.ِ
:ِماتِسنةِ(ٓٔ)الكَلباذىِ،ِقاؿِأبوِنصر(ٜ)ي الكوفيعِ يْ بِ ** ِإْبرَاِىيم بن يوسف بن إسحاق بن َأبي إسحاق السَ 

ِ.(ٔٔ)مائةِوثمافِوتسعيف
ِ

                                                 

 .ٖٕٗ(ِتقريبِالتيذيب،ِالبفِحجر،ِصٔ)
 .ٕ٘ٗ(ِانظرِجامعِالتحصيؿِلمعَلئي،ِصٕ)
 .ٕٗحجر،ِص(ِطبقاتِالمدلسيف،ِالبفِٖ)
 .ٓٛ،ِرقـٖٕٚ(ِاالغتباطِبمفِرميِمفِالرواةِباالختَلط،ِلبرىافِالديفِالحمبي،ِصٗ)
ِالحديث،ِالبفِالصَلح،ِص٘)  .ٕٜٖ(ِمعرفةِأنواعِعمـو
 .ٖٓٗٔ،ِصٕ(ِالتقييدِواْليضاح،ِلمعراقي،ِجٙ)
 .ٕٓٚ،ِصٖ(ِميزافِاالعتداؿ،ِلمذىبي،ِجٚ)
 .ٕٛٓ(ِمفِتكمـِفيوِوىوِموثؽ،ِلمذىبي،ِصٛ)
 .ٜٕٙ،ِرقـٜٕٗ،ِصٕ(ِتيذيبِالكماؿ،ِلممزي،ِجٜ)
(ِأبوِنصرِالكَلباذيِالكاتبِمفِحفاظِالحديث،ِحسفِالفيـِوالمعرفة،ِعارؼِبصحيحِالبخاري،ِوردِنيسابورِوأقاـِبياِغيرِٓٔ)

ِالدارقطني فيموِومعرفتو،ِوىوِمتقفِثبتِفيِالروايةِوالمذاكرة،ِماتِسنةِِمرة،ِوكتبِبمروِونيسابورِوالريِوالعراؽ،ِوقدِرِضيَّ
ثمافِوتسعيفِوثَلثمائة،ِوالَكَلباذيِبفتحِِالكاؼِنسبةِإلىِكَلباذِمحمةِببخارىِونيسابورِخرجِمنياِجماعةِكبيرةِمفِالعمماءِ

لمبابِفيِتيذيبِاألنساب،ِ،ِآٜٖ٘،ِرقـٓٛٔوٜٚٔ،ِصٔٔواألئمةِمنيـِِأبوِنصرِالكَلباذيِ)ِانظرِاألنسابِلمسمعاني،ِج
 (.ٕٕٔ،ِصٖالبفِاألثير،ِج

 .ٖ٘،ِرقـٕٙ،ِصٔ(ِاليدايةِواْلرشادِفيِمعرفةِأىؿِالثقةِوالسداد،ِألبيِنصرِالكَلباذي،ِجٔٔ)
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:"ِلوِأحاديثِصالحة،ِ(ٖ):"ِيكتبِحديثوِوىوِحسفِالحديث"،ِوقاؿِابفِعدى(ٕ)،ِوقاؿِأبوِحاتـ(ٔ)الدارقطنيوثقوِ
ِوليسِبمنكرِالحديث،ِيكتبِحديثو"،

:"ِقميؿِالحديثِالِ(ٙ)،ِِوقاؿِالذىبي(٘):"ِليسِكأقوىِماِيكوف"،ِوذكرهِابفِحبافِفيِالثقات(ٗ)وقاؿِابفِالمدينى
ِ:"ِصدوؽِييـ".(ٚ)بأسِبو"،ِوقاؿِابفِحجر

ِ،ِ(ٕٔ)،ِوابفِمعيف(ٔٔ)،ِوالنسائي(ٓٔ)،ِوالذىبي(ٜ)،ِوأبوِداود(ٛ)وفيِمقابؿِذلؾِضعفوِالجوزجاني
:"ِِقرأتِبخطِالذىبى:ِإبراىيـِلـِيدرؾِجدهِأباِإسحاؽ"،ِوقاؿِأبوِنعيـ:"ِلـِيسمعِمفِأبيوِ(ٖٔ)وقاؿِابفِحجر

ِ(ٗٔ)الصحيحِوعفِجدهِأيضا"شيئا"ِوعقبِالعَلئيِعمىِذلؾِبقولو:"ِروايتوِعفِأبيوِفيِ
ِىوِصدوؽِعمىِأحسفِاألحواؿ.ِخالصة القول:

ِالحضرمي:الكوفي (٘ٔ)التنوخيُِشَرْيٌح بُن َمْسَمَمةَ **  ِالمَِّو َِعبد ِْبف ُِمَحمَّد ِقاؿ ِاثنتيفِوعشريفِِ"، ماتِسنة
ِ.(ٙٔ)"ئتيفِوكافِثقةاوم
ِ:"ِصدوؽ".(ٕٔ)وابفِحجرِ(ٕٓ)وقاؿِأبوِحاتـ،ِ(ٜٔ)،ِوذكرهِابفِحبافِفيِالثقات(ٛٔ)،ِوالذىبي(ٚٔ)وثقوِالدارقطنيِ

                                                 

 .ٖٛٔ،ِصٔ(ِتيذيبِالتيذيب،ِالبفِحجر،ِجٔ)
 .ٚٛٗ،ِرقـٛٗٔ،ِصٕ(ِالجرحِوالتعديؿ،ِالبفِأبيِحاتـ،ِجٕ)
 .ٜٙ،ِرقـٖ٘ٛ،ِصٔفِعدي،ِج(ِالكامؿِفيِضعفاءِالرجاؿ،ِالبٖ)
ِ.ٖٛٔ،ِصٔ(ِتيذيبِالتيذيب،ِالبفِحجر،ِجٗ)
 .ٕٕٕ٘ٔ،ِرقـٔٙ،ِصٛ(ِالثقات،ِالبفِحباف،ِج٘)
 .ٔٔ،ِرقـٖٗ(ِمفِتكمـِفيوِوىوِموثؽ،ِلمذىبي،ِصٙ)
 .ٜ٘(ِتقريبِالتيذيب،ِالبفِحجر،ِصٚ)
 .ٕٓ٘،ِصٕ(ِتيذيبِالكماؿ،ِلممزي،ِجٛ)
 .ٜٖٔوٖٛٔ،ِصٔ(ِتيذيبِالتيذيب،ِالبفِحجر،ِجٜ)
 .ٕٕ٘،ِرقـٕٕٛوٕٕٚ،ِصٔ(ِالكاشؼ،ِلمذىبي،ِجٓٔ)
 .ٙٔ،ِرقـٖٔ(ِالضعفاءِوالمتروكوف،ِلمنسائي،ِصٔٔ)
 .ٜٛٗٔ،ِرقـٖٖٔ،ِصٖ(ِتاريخِابفِمعيفِروايةِالدوري،ِجٕٔ)
 .ٖٖٖ،ِرقـٖٛٔ،ِصٔ(ِتيذيبِالتيذيب،ِالبفِحجر،ِجٖٔ)
 .ٗٔ،ِرقـٕٗٔ(ِجامعِالتحصيؿِفيِأحكاـِالمراسيؿ،ِلمعَلئي،ِصٗٔ)
الَتنُوخّي:ِبفتحِالتاءِالمنقوطةِمفِفوقياِباثنتيفِوضـِالنوفِالمخففةِوفيِآخرىاِالخاءِالمعجمة،ِىذهِالنسبةِإلىِتنوخِوىوِاسـِ(ِ٘ٔ)

،ِلعدةِقبائؿِاجتمعواِقديماِبالبحريفِوتحالفواِعمىِالتوازرِوالتناصرِوأقامواِىناؾِفسمواِتنوخا،ِوالتنوخِاْلقامة.)ِاألنساب،ِلمسمعاني
 (.ٜٓ،ِصٖج
 .ٕٕٚٚ،ِرقـٜٗٗوٛٗٗ،ِصٕٔ(ِانظرِتيذيبِالكماؿ،ِلممزي،ِجٙٔ)
 .ٖٗ٘،ِرقـٕٕٗ(ِسؤاالتِالحاكـِلمدارقطني،ِصٚٔ)
 .ٕٕٚٙ،ِرقـٗٛٗ،ِصٔ(ِالكاشؼ،ِلمذىبي،ِجٛٔ)
 .ٖٖٔٙٔ،ِرقـٖٗٔ،ِصٛ(ِالثقات،ِالبفِحباف،ِجٜٔ)
 .ٜٙٗٔ،ِرقـٖٖ٘،ِصٗ(ِالجرحِوالتعديؿ،ِالبفِأبيِحاتـ،ِجٕٓ)
 .ٕ٘ٙفِحجر،ِص(ِتقريبِالتيذيب،ِالبٕٔ)
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ِىوِصدوؽ.ِخالصة القول:
ِ**ِباقيِرجاؿِاْلسنادِثقات.

                                          ِ
ِقاؿِابفِاألثيرِرحموِا:ِ

  [الجبَّار بَيِده كما َيْكفأ أَحُدُكم ُخْبَزتو في السََّفر وتكون األرُض ُخْبزة واِحدة َيْكَفؤىاوفيِحديثِالقيامةِ]ِ
نماِتُْقَمبِِ] َيَتَكفَّؤىاوفيِِروايةِ [ِيريدِالُخْبزةِالتَّيَِيْصَنُعياِالُمساِفرَِوَيَضعياِفيِالَممَّةِفإنياِالِتُْبَسطِكالرُّقاقةِوا 

ِ.(ٔ)عمىِاألْيديِحتىَِتْسَتِوي
 ىنا روايتين:(  أورد ابن األثير ٚ٘الحديث )

 الرواية األولى
:َِحدَّثََناَِعْبُدِاْلَمِمِؾِْبُفُِشَعْيِبِْبِفِالمَّْيِث،َِحدَّثَِنيَِأِبي،َِعْفَِجدّْي،َِحدَّثَِنيَِخاِلُدِْبُفِرحمو اهلل  (ٕ)قال اإلمام مسمم

ِِ(ٖ)َيِزيدَِ َِعَطاِء َِعْف ـَ، َِأْسَم ِْبِف َِزْيِد َِعْف ِِىََلٍؿ، َِأِبي ِْبِف َِسِعيِد ِعََِعْف َِيَساٍر، ،ْبِف ِاْلُخْدِريّْ َِسِعيٍد َِأِبي َِِِِِِِِِِِِِعفِِْْف
،َِقاؿََِرُسوِؿِاَِِصمَّىِا اْلَجبَّاُر ِبَيِدِه، َكَما َيْكَفأُ  َتُكوُن اأْلَْرُض َيْوَم اْلِقَياَمِة ُخْبَزًة َواِحَدًة، َيْكَفُؤَىا :»َُِعَمْيِوَِوَسمَّـَ

َِأاَلِ«ِ،ُِنُزاًلِأِلَْىِؿِاْلَجنَّةَِِأَحُدُكْم ُخْبَزَتُو ِفي السََّفرِ  َقاَؿ:َِفَأَتىَِرُجٌؿِِمَفِاْلَيُيوِد،َِفَقاَؿ:َِباَرَؾِالرَّْحَمُفَِعَمْيَؾ،َِأَباِاْلَقاِسـِ
ِاْلِقيَِ َكَماَِقاَؿَِرُسوُؿِاَِِصمَّىِاُِِ-َقاَؿ:َِتُكوُفِاأْلَْرُضُِخْبَزًةَِواِحَدًةِ«َِبَمى»اَمِة؟َِقاَؿ:ُِأْخِبُرَؾِِبُنُزِؿَِأْىِؿِاْلَجنَِّةَِيْوـَ

ِ َِضِحَؾَِحتَّىَِبَدْتَِنَواِجُذهُِِ-َعَمْيِوَِوَسمَّـَ َـّ ،ُِث ُِأْخِبُرَؾِ،َِقاَؿ:َِأالَِ(ٗ)َقاَؿ:َِفَنَظَرِِإَلْيَناَِرُسوُؿِاَِِصمَّىِاَُِعَمْيِوَِوَسمَّـَ
؟َِقاَؿ:ِ ـْ ـَُِوُنوفٌِ«َِبَمى»ِبِإَداِمِي َِبااَل ـْ َقاَؿ:ِِإَداُمُي

(٘)."...ِ
 رواية األولىأوال: تخريج ال

ِمفِطريؽِيحيىِبفِبكيرِعفِِالميثِبوِبنحوه.ِ(ٙ)البخاريأخرجوِ
 ثانيا: تراجم الرواة

ِِ،(ٚ)َأُبوِالعَلءِالِمْصِري،ِمولىِعروةِْبفِشييـِالميثي،ِوُيقاؿ:ِأصموِمفِالمدينةِالميثي، َسِعيد ْبن َأِبي ِىاَلل** 

                                                 

 .ٖٖٚ،ِصٗ(ِالنيايةِفيِغريبِالحديثِواألثر،ِالبفِاألثير،ِجٔ)
 .ٕٜٕٚ،ِحٕٔ٘ٔ،ِصٗ(ِصحيحِمسمـ،ِكتابِصفةِالقيامةِوالجنةِوالنار،ِبابُِنزؿِأىؿِالجنة،ِجٕ)
 (.ٜٔٔ(ِىوِخالدِبفِيزيدِالجمحى،ِثقةِفقيو.)ِتقريبِالتيذيب،ِالبفِحجر،ِصٖ)
،ِٔاْنَفتحِفوهِمفِشدَّةِالضحؾَِحتَّىِرأىِآخرَِأْضَراسوِمفِاستقبمو.)ِغريبِالحديث،ِلمقاسـِبفِسَلـ،ِج(َِبَدتَِنَواِجذه:ُِيَرادِٗ)

 (.ٙٔٗص
َِفَقْدِت(ِإَداُميـَِباالـِوالنُّوف.ِقاؿِابفِاألثير:ِالنُّوُفُِىَوِاْلُحوُت،َِوِبِوُِسّميُِيوُنُسَِعَمْيِوِالسَََّلـَُِذاِالنُّوِف.ِوَِ٘) ـُ اَِبااَل ُمواَِلَياَِشْرًحاَِأمَّ محَّ

َِأَراَدِالّتْعِميةَِفَقَطَعِاْلِيَجاءَِ ِاْلَيُيوِديَّ :َِلَعؿَّ ِالمَّْفَظَةِِعبرانية.َِقاَؿِاْلَخطَّاِبيُّ َِأَحَدِاْلَحْرَفْيِفَِعَمىِاآْلَخِرَِوِىَيِاَلـُِغيَرَِمْرضّي.ِوَلعؿَّ ـَ َِوَقدَّ
َؼِالرَّاِويِاْلَياَءِِباْلَباِء.َِقاَؿ:َِوَىَذاَِأْقَرُبَِماَِوَقَعِِليِِفيِو.)ِانظرِالنيايةَأِلٍؼَِوَياٌء،ِيريُدِأَلٌْيِِبَوْزِفَِلْعٍي،ِوَِ فيُِِىَوِالثَّْوُرِالوْحِشي،َِفَصحَّ

 (.ٜٔ،ِصٔغريبِالحديثِواألثر،ِالبفِاألثير،ِج
ِالقيامة،ِجٙ)  .ٕٓ٘ٙ،ِحٛٓٔ،ِصٛ(ِصحيحِالبخاري،ِكتابِالرقاؽ،ِبابِيقبضِاِاألرضِيـو
 .ٕٖٕٚ،ِرقـٜٗ،ِصٔٔ(ِتيذيبِالكماؿ،ِلممزي،ِجٚ)
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،ِوقاؿِغيره:ِماتِسنةِثَلثِوثَلثيف،ِوقاؿِ"ئةا:ِماتِسنةِخمسِوثَلثيفِوميقاؿِ":(ٔ)قاؿِأبوِسعيدِابفِيونس
ِ.(ٕ)ئةاابفِحباف:ِماتِسنةِتسعِوأربعيفِوم

ِوقاؿِابفِحجر(٘)والدارقطنيِ(ٗ)والعجميِ(ٖ)وثقوِابفِسعد ِوثقوِابفِخزيمةِ(ٙ)، والبييقىِوالخطيبِوابفِعبدِ:"
ِِ:"ِالِبأسِبو".(ٛ)،ِوقاؿِأبوِحاتـ(ٚ)"،ِوالذىبيالبر

ِالساجي ِصدوؽ(ٜ)وقاؿ ِِو:" ِيقوؿ:" ِأحمد ِأدريِأيِشيءِ"كاف ِابفِ(ٓٔ)يخمطِفيِاألحاديث"ِحديثوِما ِوقاؿ ،
ِ:"ِليسِبالقوى"،ِولعموِاعتمدِعمىِقوؿِاْلماـِأحمدِفيو.ِ(ٔٔ)حـز

ِ(ٕٔ)وقاؿِابفِحجر ِإالِأفِالساجيِحكىِعفِأحمدِأنوِاختمط"،ِصدوؽ:" ِفيِتضعيفوِسمفا ،ِلـِأرِالبفِحـز
ِفيِتضعيفوِاأللباني :"ِوقدِتبعِابفِحـز ولـِِ(ٖٔ)وقاؿِالشيخِحمادِاألنصاريِبعدِأفِنقؿِكَلـِالساجيِوابفِحـز

ِ.(ٗٔ)يصبِفيِذلؾ"
ِ.(٘ٔ)كماِأنوِلـِيرسؿِعفِزيدِبفِأسمـِ،ِوتيمةِاالختَلطِغيرِثابتةِعنو،:ِىوِثقةخالصة القول

ِ**ِباقيِرجاؿِاْلسنادِثقات.
 الرواية الثانية
َحدَّثََناَِيْحَيىِْبُفُِبَكْيٍر،َِحدَّثََناِالمَّْيُث،َِعْفَِخاِلٍد،َِعْفَِسِعيِدِْبِفَِأِبيِِىََلٍؿ،َِعْفَِزْيِدِْبِفِِرحمو اهلل: (ٙٔ)قال البخاري

ِصَِ ،َِقاَؿِالنَِّبيُّ ،َِعْفَِعَطاِءِْبِفَِيَساٍر،َِعْفَِأِبيَِسِعيٍدِالُخْدِريّْ ـَ :َأْسَم َيْوَم الِقَياَمِة  َتُكوُن اأَلْرُض ِ»مَّىِاَُِعَمْيِوَِوَسمَّـَ
ِالَجنَّةُِِِخْبَزًة َواِحَدًة، َيَتَكفَُّؤَىا الَجبَّاُر ِبَيِدِه َكَما َيْكَفُأ َأَحُدُكْم ُخْبَزَتُو ِفي السََّفِر، ِأِلَْىِؿ ِالَيُيوِدِ«ُِنُزاًل ِِمَف َفَأَتىَِرُجٌؿ

،َِأاَلُِأْخبِِ ِالِقَياَمِة؟َِقاَؿ:َِفَقاَؿ:َِباَرَؾِالرَّْحَمُفَِعَمْيَؾَِياَِأَباِالَقاِسـِ َقاَؿ:َِتُكوُفِاأَلْرُضِ«َِبَمى»ُرَؾِِبُنُزِؿَِأْىِؿِالَجنَِّةَِيْوـَ
َِصمَّىِاَُِعَمْيِوَِوَسمَّ ،َِفَنَظَرِالنَِّبيُّ َِصمَّىِاَُِعَمْيِوَِوَسمَّـَ َِواِحَدًة،َِكَماَِقاَؿِالنَِّبيُّ َِضِحَؾَِحتَّىَِبَدْتُِخْبَزًة َـّ ِِإَلْيَناُِث ـَ

                                                 

 .ٙٙ٘،ِرقـٕٕٔ،ِصٔ(ِتاريخِابفِيونسِالمصري،ِجٔ)
 .٘ٙٔٛ،ِرقـٖٗٚ،ِصٙ(ِالثقات،ِالبفِحباف،ِجٕ)
 .ٚٔ٘،ِصٚ(ِالطبقاتِالكبرى،ِالبفِسعد،ِجٖ)
 .ٙٙ٘،ِرقـٜٛٔ،ِصٔ(ِمعرفةِالثقات،ِلمعجمي،ِجٗ)
 .ٖٔٔ،ِرقـٕٚٚ(ِااللزاماتِوالتتبع،ِلمدارقطني،ِص٘)
 .ٜ٘،ِصٗ(ِتيذيبِالتيذيب،ِالبفِحجر،ِجٙ)
 .ٕٛٔ،ِرقـٖٖٓ،ِصٙ،ِوسيرِأعَلـِالنبَلء،ِجٜٕٖٓ،ِرقـٕٙٔ،ِصٕ(ِميزافِاالعتداؿ،ِلمذىبي،ِجٚ)
 .ٖٔٓ،ِرقـٔٚ،ِصٗ(ِالجرحِوالتعديؿ،ِالبفِأبيِحاتـ،ِجٛ)
 .ٜ٘،ِصٗ(ِتيذيبِالتيذيب،ِالبفِحجر،ِجٜ)
ِألحمدِبفِحنبؿ،ِصِ(ِسؤاالتٓٔ)  .ٜٙ،ِرقـٙٗاألثـر
 .ٜ٘،ِصٗ(ِتيذيبِالتيذيب،ِالبفِحجر،ِجٔٔ)
 .ٕٕٗ(ِتقريبِالتيذيب،ِالبفِحجر،ِصٕٔ)
 .ٕٗ٘،ِصٖ(ِإرواءِالغميؿِفيِتخريجِأحاديثِمنارِالسبيؿ،ِلأللباني،ِجٖٔ)
 .ٖٔ،ِرقـٛٙٗ(ِانظرِالكواكبِالنيرات،ِالبفِالكياؿ،ِصٗٔ)
 .ٕ٘ٗ،ِرقـ٘ٛٔ(ِجامعِالتحصيؿ،ِلمعَلئي،ِص٘ٔ)
ِالقيامة،ِجٙٔ)  .ٕٓ٘ٙ،ِحٛٓٔ،ِصٛ(ِصحيحِالبخاري،ِكتابِالرقاؽ،ِبابِيقبضِاِاألرضِيـو
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َِىَذا؟َِقاَؿ:ِثَِ َِوُنوٌف،َِقاُلوا:َِوَما َِبااَلـٌ ـْ ؟َِقاَؿ:ِِإَداُمُي ـْ َِقاَؿ:َِأاَلُِأْخِبُرَؾِِبِإَداِمِي َـّ ْوٌرَِوُنوٌف،َِيْأُكُؿِِمْفَِزاِئَدِةَِنَواِجُذُه،ُِث
َِكِبِدِىَماَِسْبُعوَفَِأْلًفا.

 أوال: تخريج الرواية الثانية
ِسبؽِتخريجوِفيِالروايةِالسابقة.

 ثانيا: تراجم الرواة
ِ**ِرجاؿِاْلسنادِكميـِثقات.

                                          ِ
 

ِقاؿِابفِاألثيرِرحموِا:
[ِأيِتمايؿِإلىُِقّداـِىكذاُِرويِغيَرِميموزِِكان إذا َمَشى َتَكفى َتَكفِّياً وفيِصفةَِمْشيوِعميوِالصَلةِوالسَلـِ]ِ

ِواألصؿِاليمزِوبعضيـِيرويوِميموزًاِألفَِمْصدرَِتَفعَّؿِمفِالصحيحَِتَفعٌُّؿَِكتََقّدـِتََقدُّمًاِوَتَكفَّأَِتَكفُّأِواليمزةِحرؼ
ِانكَسرتِعيفِالُمْستَْقَبؿِمنوَِنحوِ:َِتَحفَّىَِتَحفّْيًاِوَتسَِ يًاِفإذاُِخْفَفتِاليمزةِاْلَتَحَقتِصحيحِ.ِفأماِإذاِاْعتؿَّ مَّىَِتَسمّْ

ِ.(ٔ)بالُمْعَتؿِوصارَِتَكفّْيًاِبالَكْسر
 ( أشار ابن األثير أن ىناك روايتين " تكفى" بدون ىمز و" تكفأ" باليمز.ٛ٘الحديث ) 

 الرواية األولى:
ِِرحمو اهلل: (ٕ)قال الطيالسي ،َِعْفُِعْثَماَفِْبِفَِعْبِدِالمَِّوِْبِفُِىْرُمَز،َِعْفَِناِفِعِْبِفُِجَبْيٍر،َِعْفَِعِميّْ َحدَّثََناِاْلَمْسُعوِديُّ
َِعْنُو،َِقاَؿ:ِْبِفَِأِبيَِطاِلبٍِ ِِبالطَِّ»َرِضَيِالمَُّو َِلْيَسِِباْلَقِصيِرِواََل َِوَسمَّـَ ـََِكاَفَِرُسوُؿِالمَِّوَِصمَّىِاَُِعَمْيِو ِويِؿَِضْخ

ِاْلَكَراِديِس،ُِمْشَرٌبَِوْجُيُوُِحْمَرًة،َِطويَؿِاْلَمْسرُِ ـَ ِِإَذا َمَشى َتَكفَّى َتَكفًِّياَبِةِالرَّْأِسَِوالمّْْحَيِةَِشْثَفِاْلَكفَّْيِفَِواْلَقَدَمْيِفَِضْخ
ِمْثَموُِ َِأَرَِقْبَمُوَِواَلَِبْعَدهُِ ـْ ِ«َكَأنََّماَِيْنَحطُِِّمْفَِصَبٍبَِل

 ال: تخريج الرواية األولىأو 
ِمفِطريؽِعمارِبفِعبدِالجبارِعفِالمسعوديِبو.ِ(ٖ)أخرجوِالبغوي

 ثانيا: تراجم الرواة
الكوفيِالمسعوديِصدوؽِاختمطِقبؿِموتوِِ** عبد الرحمن بن عبد اهلل بن عتبة بن عبد اهلل بن مسعود

ِوضابطوِ
ِ.(ٗ)سنةِخمسِوستيفِ:وقيؿِ،أفِمفِسمعِمنوِببغدادِفبعدِاالختَلط،ِماتِسنةِستيف

ِ
ِ

                                                 

 .ٖٖٚ،ِصٗ(ِالنيايةِفيِغريبِالحديثِواألثر،ِالبفِاألثير،ِجٔ)
 .ٙٙٔ،ِحٕٗٔ،ِصٔ(ِمسندِأبيِداودِالطيالسي،ِجٕ)
 .ٙ٘ٔ،ِحٕٗٔ،ِصٔ(ِاألنوارِفيِشمائؿِالنبيِالمختار،ِلمبغوي،ِجٖ)
 .ٖٗٗ(ِتقريبِالتيذيب،ِالبفِحجر،ِصٗ)
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ِ،(٘)والعجميِ،(ٗ)وأحمدِبفِحنبؿِ،(ٖ)،ِوعميِبفِالمديني(ٕ)،ِوابفِمعيف(ٔ)وثقوِابفِسعد
:"ِكافِ(ٜ)وقاؿِأبوِداود،ِووصفوهِباالختَلط،ِ(ٛ)،ِومحمدِبفِعبدِاِبفِنمير(ٚ)،ِوابفِخراش(ٙ)ويعقوبِبفِشيبة

:"ِتغيرِبآخرةِقبؿِموتوِبسنةِأوِسنتيفِ(ٓٔ)وقاؿِأبوِحاتـِوقاؿِالنسائي:"ِليسِبوِبأس"،يخطئِفيِالحديث"،ِ
ِوكافِأعمـِبحديثِابفِمسعودِمفِأىؿِزمانو".

ِإنيِالِأعرؼِاليوـِالذيِاختمطِفيوِالمسعوديِكناِ(ٔٔ)وقاؿِابفِأبيِحاتـِقاؿِأبوِالنضرِىاشـِبفِالقاسـ ":
مالؾِعشرةِآالؼِوىربِففزعِوقاـِفدخؿِعندهِوىوِيعزىِفيِابفِلوِإذِجاءهِإنسافِفقاؿِلو:ِإفِغَلمؾِأخذِمفِ

ِفيِمنزلوِثـِخرجِإليناِوقدِاختمط".
ِ.(ٕٔ)وقاؿِالعقيمي:"ِكوفيِتغيرِفيِآخرِعمرهِفيِحديثوِاضطراب"

:"ِكافِالمسعوديِصدوقاِإالِأنوِاختمطِفيِآخرِعمرهِاختَلطاِشديداِحتىِذىبِعقموِوكافِ(ٖٔ)وقاؿِابفِحباف
ِيجيئوِفحمؿِفاختمطِحديثوِ :"ِمفِ(ٗٔ)الترؾ"،ِوقاؿِالذىبيالقديـِبحديثوِاألخيرِولـِيتميزِفاستحؽِيحدثِبما

ِاْبفِِ ِِفيَِوزِف ِالدَّْوَلَة،ِوُىَو ـُ َِنِبْيًَل،َِيخِد َِكِبْيرًا،َِوَرِئْيسًا َِفِقْييًا َِكاَف ِإْسَحاَؽ،ِِكبارِالعمماء"ِوفيِموضعِآخرِقاؿ:"
ِ.(٘ٔ)َوَحِدْيُثوِِفيَِحدِّْالَحَسِف"

:"ِ(ٙٔ)قاؿِأحمدِبفِحنبؿلزمفِاختَلطوِفقدِِاىوِثقة،ِإالِأنوِاتيـِباالختَلطِووضعِالعمماءِحدًِِخالصة القول:
ِِد".ببغدادِومفِسمعِمنوِبالكوفةِوالبصرة،ِفسماعوِجيِياختمطِالمسعود

زمافِأبىِجعفرِفيوِِفيِيمفِسمعِمفِالمسعودِ":(ٚٔ)وقاؿِأحمدِبفِسعدِبفِأبىِمريـِعفِيحيىِبفِمعيف
ِِيء".فميسِسماعوِبشِيزمافِالميدِفيصحيحِالسماع،ِومفِسمعِمنوِ
                                                 

 .ٖٙٙ،ِصٖ(ِالطبقاتِالكبرى،ِالبفِسعد،ِجٔ)
 .ٚٓٙٔ،ِرقـٖٖٖ،ِصٖ(ِتاريخِابفِمعيفِروايةِالدوري،ِجٕ)
 .ٓٛٗ،ِصٔٔ،ِجالمرجعِالسابؽِ(ٖ)
 .ٓٛٗ،ِصٔٔ،ِجالمرجعِالسابؽِ(ٗ)
 .ٕ٘ٓٔ،ِرقـٔٛ،ِصٕ(ِمعرفةِالثقات،ِلمعجمي،ِج٘)
 .ٕٕٔ،ِصٙحجر،ِج(ِتيذيبِالتيذيب،ِالبفِٙ)
 .ٕٕٔ،ِصٙ،ِجالمرجعِالسابؽِ(ٚ)
 .ٕٕٖ،ِصٔ(ِالجرحِوالتعديؿ،ِالبفِأبيِحاتـ،ِجٛ)
 .ٛٗٔ،ِرقـٕٙٔ(ِسؤاالتِأبيِعبيدِاآلجريِأباِداودِالسجستاتي،ِصٜ)
 .ٜٚٔٔ،ِرقـٕٔ٘وٕٓ٘،ِص٘(ِالجرحِوالتعديؿ،ِالبفِأبيِحاتـ،ِجٓٔ)
 .ٕٓ٘،ِص٘(ِالجرحِوالتعديؿ،ِالبفِأبيِحاتـ،ِجٔٔ)
 .ٖٖٜ،ِرقـٖٖٙ،ِصٕالضعفاءِالكبير،ِلمعقيمي،ِجِ(ٕٔ)
 .٘ٛ٘،ِرقـٛٗ،ِصٕ(ِالمجروحيف،ِالبفِحباف،ِجٖٔ)
 .ٜٖٕٖ،ِرقـٖٖٙ،ِصٔ(ِالكاشؼ،ِلمذىبي،ِجٗٔ)
 .ٜ٘وٜٗ،ِصٚ(ِسيرِأعَلـِالنبَلء،ِلمذىبي،ِج٘ٔ)
 .٘ٚ٘،ِرِقـٕٖ٘،ِصٔ(ِالعمؿِومعرفةِالرجاؿ،ِألحمدِبفِحنبؿ،ِجٙٔ)
 .ٓٛٗ،ِصٔٔدادي،ِج(ِتاريخِبغداد،ِلمخطيبِالبغٚٔ)
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يصححِلوِِِالمسعودىِعبدِاِبفِشعيبِقاؿ:ِقرأِعمىِيحيىِبفِمعيف:ِيحدثنِ:"(ٔ)وقاؿِيعقوبِبفِشيبة
ِ."ماِروىِعفِالقاسـِومعفِوشيوخوِالكبار

ِكافِِ":(ٕ)وقاؿِمحمدِبفِعبدِاِبفِنمير ِفمما ِيبفِميدااختمط،ِسمعِمنوِعبدِالرحمفِِبآخرةكافِثقة،
ِ".ويزيدِبفِىاروفِأحاديثِمختمطة،ِوماِروىِعنوِالشيوخِفيوِمستقيـ

ِ:"كافِثبتاِقبؿِأفِيختمطِومفِسمعِمنوِببغدادِفسماعوِضعيؼ".(ٖ)وقاؿِابفِعمار
ِ**ِباقيِرجاؿِاْلسنادِثقات.

 ثالثا: الحكم عمى اإلسناد
ِإسنادهِحسفِلغيرهِألجؿِماِكافِفيوِمفِالعمؿِاآلتية:الحديثِ

ِٔ ِصرحِبذلؾِالخطيبِعبد الرحمن بن عتبة المسعودي( ِاالختَلطِكما ِبعد ِالطيالسيِعنو ِاختمطِورواية ،
،ِوسبؽِأفِمفِسمعِمنوِببغدادِفسماعوِضعيؼ،ِونفعِاِ(ٗ)البغداديِفقاؿ:"ِأبوِداودِسمعِالمسعوديِببغداد"

؛ِإالِأفِالمسعوديِلـِينفردِبروايةِالحديثِفقدِ(٘)دِفيِشرحِاختَلطِالمسعوديِفُميراجعِلألىميةبالعراقيِفقدِأجا
،ِكماِأفِالحديثِوردِمفِطريؽِوكيعِبفِالجراحِوأبيِنعيـ"ِالفضؿِبفِ(ٙ)تابعوِمسعرِبفِكداـِوىوِثقةِثبت

ِ".سماعِوكيعِمفِالمسعوديِبالكوفةِقديـِوأبوِنعيـِأيضاِ:"(ٚ)قاؿِأحمدِبفِحنبؿدكيف"ِعفِالمسعوديِبوِوقدِ
ِ؛ِولكنوِلـِينفردِفقدِتابعو:ِ(ٛ)فيوِليفِعثمان بن مسمم بن ىرمز(ِٕ

ِكماِِ،(ٜ)ثقةِفصيحِعالـِتغيرِحفظو،ِوىوِمدلسِمفِالطبقةِالثالثة**ِعبدِالممؾِبفِعمير،ِ
؛ِ(٘ٔ)،ِوالبييقي(ٗٔ)،ِوكماِعندِالبزار(ٖٔ)وابفِحبافِ(ٕٔ)ومفِطريقوِأبيِيعمىِ(ٔٔ)،ِوابفِأبيِشيبة(ٓٔ)عندِأحمد

ِولكنوِلـِيصرحِبالسماع.ِ

                                                 

 .ٚٔ،ِصٖ٘،ِوتاريخِدمشؽ،ِالبفِعساكر،ِجٓٛٗ،ِصٔٔ،ِجالمرجعِالسابؽِ(ٔ)
 .ٕٔ٘،ِص٘(ِالجرحِوالتعديؿ،ِالبفِأبيِحاتـ،ِجٕ)
 .ٕٕٔ،ِصٙ،ِوتيذيبِالتيذيب،ِالبفِحجر،ِجٓٛٗ،ِصٔٔ(ِتاريخِبغداد،ِلمخطيبِالبغدادي،ِجٖ)
 .ٖٛٓ٘رقـ،ِٓٛٗ،ِصٔٔ(ِتاريخِبغداد،ِلمخطيبِالبغدادي،ِجٗ)
 .ٗ٘ٗػِٕ٘ٗ(ِانظرِالتقييدِواْليضاح،ِلمعراقي،ِص٘)
 .ٕٛ٘(ِتقريبِالتيذيب،ِالبفِحجر،ِصٙ)
 .ٗٔٔٗ،ِرقـٓ٘،ِصٖ(ِالعمؿِومعرفةِالرجاؿ،ِألحمدِبفِحنبؿ،ِجٚ)
 .ٖٙٛ(ِتقريبِالتيذيب،ِالبفِحجر،ِصٛ)
 .ٗٛ،ِرقـٔٗوطبقاتِالمدلسيف،ِصِٖٗٙ(ِتقريبِالتيذيب،ِالبفِحجر،ِصٜ)
 .ٕٕٔٔ،ِحٖٗٗوِصِٜٗٗ،ِحٕٙ٘،ِصٕأحمدِبفِحنبؿ،ِمسندِالخمفاءِالراشديف،ِمسندِعميِبفِأبيِطالب،ِج(ِمسندِٓٔ)
 .ٖٚٓٛٔ،ِحٕٖٛ،ِصٙ(ِمصنؼِابفِأبيِشيبة،ِكتابِالفضائؿ،ِبابِماِأعطىِاِتعالىِمحمداِصمىِاِوعميوِوسمـ،ِجٔٔ)
 .ٜٖٙ،ِحٖٖٓ،ِصٔ(ِمسندِأبيِيعمىِالموصمي،ِجٕٔ)
 .ٖٔٔٙ،ِحٕٙٔ،ِصٗٔكتابِالتاريخ،ِبابِمفِصفتوِصمىِاِوعميوِوسمـ،ِج(ِصحيحِابفِحباف،ِٖٔ)
 .ٗٚٗ،ِحٛٔٔ،ِصٕ(ِمسندِالبزار،ِجٗٔ)
 .ٕٙٓ،ِصٔ(ِدالئؿِالنبوة،ِبابِصفةِلوفِرسوؿِاِصمىِاِوعميوِوسمـ،ِج٘ٔ)
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وقدِتوبعِوفيِإسنادهِعبدِالممؾِبفِجريجِمدلسِمفِِ(ٕ)،ِكماِعندِأحمد(ٔ)**ِصالحِبفِسعيدِالحجازي،ِمقبوؿ
ِالثالثةِولـِيصرحِبالسماع.

أبوِعبدِاِالمكي،ِعفِنافعِفقاؿ:"ِ**ِأبوِعبدِاِالمكي،ِكماِعندِأحمد،ِوعمؽِابفِحجرِعمىِىذهِالطريؽِ
ِاختصرهِالحسينيِوالحديثِعندِعبدِاِبفِأحمدِفيِ،ِبفِجبير،ِعفِعميِرضيِاِعنو،ِوعنوِعثماف كذا

اِالمكي،ِوأظفِفيوِتصحيفًا،ِِأرطاةِعفِعثماف،ِعفِأبيِعبدِبفزياداتوِمفِطريؽِأبيِخالد،ِعفِحجاجِ
ِعفِ ِكَلىما ِالمسعوديِومسعر، ِمفِطرؽِعف ِأحمد ِأخرجو ِفقد ِاِالمكي، ِعفِعثمافِبفِعبد والصواب:
،ِوالحديُثِعندِ عثمافِبفِعبدِاِبفِىرمز،ِعفِنافعِبفِجبير،ِعفِعمي،ِفيِصفةِالنبيَِصمَّىِاَُِعَمْيِوَِوَسمَّـَ

ِ.(ٖ)"الترمذيِمفِطريؽِالمسعودي
ِأحمد ِأخرجيا ِأخرىِحسنة ِاألدبِالمفردِ(ٙ)والبييقيِ(٘)والبزارِ(ٗ)ولمحديثِطريؽ ِفي ِطريؽِِِِِِِ(ٚ)والبخاري مف

ِعبدِاِبفِمحمدِبفِعقيؿ،
مفِطريؽِسالـِالمكي،ِكَلىما)ِعبدِاِبفِعقيؿِوسالـِالمكي(ِعفِمحمدِبفِِ(ٜ)وأبوِيعمىِ(ٛ)وأخرجوِالبزار

ِعميِعفِعميِبو.
ِ ِصحيح"إذًا ِحسف ِفقاؿ:" ِالترمذي ِالحديث ِوممفِصحح ِحسف، ِىو ِمتابعاتو ِوالحاكـِ(ٓٔ)فالحديثِبمجموع ،

ِالحديث.ِِ(ٕٔ)،ِوحسفِاألرنؤووط(ٔٔ)ووافقوِالذىبي
 الرواية الثانية
،َِعْفُِعْثَماَفِِرحمو اهلل: (ٖٔ)قال الترمذي َِقاَؿ:َِحدَّثََناِالَمْسُعوِديُّ َحدَّثََناُِمَحمَُّدِْبُفِِإْسَماِعيَؿَِقاَؿ:َِحدَّثََناَِأُبوُِنَعْيـٍ

ِْبِفُِىْرُمَز،َِعْفَِناِفِعِْبِفُِجَبْيِرِْبفِِ ،َِقاَؿ:ِْبِفُِمْسِمـِ ،َِعْفَِعِميٍّ َِيُكْفَِرُسوُؿِالمَِّوَِصمَّىِالمَّوُِِ»ُمْطِعـٍ ـْ َِِل َعَمْيِوَِوَسمَّـَ

                                                 

 .ٕٕٚ(ِتقريبِالتيذيب،ِالبفِحجر،ِصٔ)
 .ٜٙٗ،ِحٕٚ٘،ِصٕعميِبفِأبيِطالب،ِج(ِمسندِأحمدِبفِحنبؿ،ِمسندِالخمفاءِالراشديف،ِمسندِٕ)
 .ٓٔوِٜ،ِصٕ(ِانظرِتعجيؿِالمنفعة،ِالبفِحجر،ِجٖ)
 .ٜٙٚ،ِحٜٚٔ،ِصٕ(ِمسندِأحمد،ِجٗ)
 .ٓٙٙ،ِحٖٕ٘،ِصٕ(ِمسندِالبزار،ِج٘)
 .ٕٙٓ،ِصٔ(ِدالئؿِالنبوة،ِبابِصفةِلوفِرسوؿِاِصمىِاِوعميوِوسمـ،ِجٙ)
 .ٖ٘ٔٔ،ِح٘ٗٗ(ِاألدبِالمفرد،ِبابِالجفاء،ِصٚ)
 .٘ٗٙ،ِحٕٗٗ،ِصٕ(ِمسندِالبزار،ِجٛ)
 .ٖٓٚ،ِحٖٗٓ،ِصٔ(ِمسندِأبيِيعمىِالموصمي،ِجٜ)
 .ٖٖٚٙ،ِحٜٛ٘،ِص٘(ِسنفِالترمذي،ِأبوابِالمناقب،ِجٓٔ)
(ِالمستدرؾِعمىِالصحيحيف،ِكتابِتواريخِالمتقدميفِمفِاألنبياءِوالمرسميف،ِبابِذكرِأخبارِسيدِالمرسميفِوخاتـِالنبييف،ِٔٔ)
 .ٜٗٔٗ،ِحٕٙٙ،ِصٕج
 .ٙٗٚ،ِحٖٗٔ،ِصٕ(ِانظرِتعميقوِعمىِمسندِأحمد،ِجٕٔ)
 .ٖٖٚٙ،ِحٜٛ٘،ِص٘جبابِماِجاءِفيِصفةِالنبيِصمىِاِعميوِوسمـ،ِ(ِسنفِالترمذي،ِأبوابِالمناقب،ِٖٔ)
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ِالَكَراِديِسَِطِويَؿِالَمْسُرَبِة، ـَ ِالرَّْأِس،َِضْخ ـَ ِِإَذا َمَشى َتَكفََّأ َتَكفًُّؤاِِبالطَِّويِؿَِواَلِِبالَقِصيِرَِشْثَفِالَكفَّْيِفَِوالَقَدَمْيِف،َِضْخ
ِمْثَمُوِ َِأَرَِقْبَمُوَِواَلَِبْعَدهُِ ـْ ِ.«َصمَّىِالمَُّوَِعَمْيِوَِوَسمَّـََِكَأنََّماَِيْنَحطُِِّمْفَِصَبٍبَِل

 أوال: تخريج الرواية الثانية
ِأحمد ِوالترمذي(ٔ)أخرجو ِاألصبياني(ٕ)، ِالشيخ ِوأبو ِوالحاكـ(ٖ)، ِالبييقيِ(ٗ)، ِوأخرجو ِطريؽِِ(٘)بنحوه، مف

ِالطيالسيِبنحوهِومختصراِجميعيـِمفِطرؽِعفِالمسعوديِبو.
 ثانيا: تراجم الرواة

ِِِ.(ٙ)،ِسبقتِترجمتو،ِفيوِليفَعْبِد المَِّو ْبِن ُىْرُمزَ ُعْثَماَن ْبِن ** 
ِ.(ٚ)،ِسبقتِترجمتو،ِثقةِاختمطِبآخره** عبد الرحمن بن عتبة المسعودي

ِ**ِباقيِرجاؿِاْلسنادِثقات.
 ثالثا: الحكم عمى اإلسناد

الراويِعنوِِالحديثِإسنادهِصحيح،ِوماِكافِفيوِمفِاختَلطِعبدِالرحمفِالمسعوديِفيوِمأموفِىناِحيثِأف
ِأبوِنعيـِ"الفضؿِبفِدكيف"ِوتبيفِسابقًاِأفِروايتوِعنوِقبؿِاالختَلط.

                                          ِ
 

ِقاؿِابفِاألثيرِرحموِا:
[ِىوُِشقَّةِأوُِشقَّتافُِتخاطِإحداُىماِباألخرىِثـُِتْجعؿِفيُِمَؤخَّرِِرأى َشاة في ِكفاء البيتوفيِحديثِأـَِمْعَبدِ]ِِ

ِ.(ٛ)البيتِوالجمعِ:ِأْكِفَئةِكِحمارِوأْحِمرة
 (ٜ٘الحديث )

،ِثناُِمَحمَُّدِْبفُِِرحمو اهلل: (ٜ)قال الطبراني ،ِثناَِعْبُدِاْلَعِزيِزِْبُفَِيْحَيىِاْلَمَدِنيُّ اِئُغِاْلَمكّْيُّ ِالصَّ َِحدَّثََناُِمَحمَُّدِْبُفَِعِميٍّ
،َِعْفَِأِبيِو،َِعْفَِجدِّْه،َِقاَؿ:َِلمَّاَِخَرَجَِرُسوُؿِاَِِصمَّىِاَُِعَمْيوِِ ِِفيِاْلِيْجَرِةِ،ِِوَُِسَمْيَماَفِْبِفَِسِميٍطِاأْلَْنَصاِريُّ َسمَّـَ

                                                 

 .ٙٗٚ،ِحٖٗٔ،ِصٕ(ِمسندِأحمدِبفِأحمد،ِمسندِالخمفاءِالراشديف،ِمسندِعميِبفِأبيِطالب،ِجٔ)
والشمائؿِِٖٖٚٙ،ِحٜٛ٘،ِص٘جِبابِماِجاءِفيِصفةِالنبيِصمىِاِعميوِوسمـ،ِ(ِسنفِالترمذي،ِأبوابِالمناقب،ٕ)

وِبابِماِجاءِفيِمشيةِرسوؿِاِصمىِاِِ٘،ِحٖٔالمحمدية،ِبابِماِجاءِفيِخمؽِرسوؿِاِصمىِاِوعميوِوسمـ،ِص
 .ٕٙٔ،ِحٖٔٔوعميوِوسمـ،ِص

 .ٖٕٔ،ِحٕٚ،ِصٕسمـ،ِج(ِأخَلؽِالنبي،ِبابِصفةِمشيوِوالتفاتوِصمىِاِوعميوِِوٖ)
،ِٕ(ِالمستدرؾِعمىِالصحيحيف،ِكتابِتواريخِالمتقدميفِمفِاألنبياءِوالمرسميف،ِبابِذكرِأخبارِسيدِالمرسميفِوخاتـِالنبييف،ِجٗ)

 .ٜٗٔٗ،ِحٕٙٙص
وِدالئؿِالنبوة،ِبابِصفةِلوفِرسوؿِاِِٜٖٗٔ،ِحٔٔ،ِصٖ(ِشعبِاْليماف،ِفصؿِفيِأسمائوِصمىِاِوعميوِوسمـ،ِج٘)

 .ٕٙٓ،ِصٔصمىِاِوعميوِوسمـ،ِج
 .(ٛ٘تحتِحديثِرقـِ)(ِٙ)
 (.ٛ٘تحتِحديثِرقـِ)(ِٚ)
 .ٖٖٚ،ِصٗ(ِالنيايةِفيِغريبِالحديثِواألثر،ِالبفِاألثير،ِجٛ)
 .ٓٔ٘ٙ،ِح٘ٓٔ،ِصٚ(ِالمعجـِالكبير،ِلمطبراني،ِجٜ)
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دّْيُؽَِرِضَيِاَُِعْنُوَِوَعاِمُرِْبُفُِفَيْيَرَةَِمْوَلىَِأِبيَِبْكٍرَِواْبُفُِأَرْيِقٍطَِيُدلُّ َِمْعَبٍدَِمَعُوَِأُبوَِبْكٍرِالصّْ ْـّ ِِبُأ ِالطَِّريَؽ،َِفَمرَّ ـُ ُي
َِـّ»اْلُخَزاِعيَِّة،َِوِىَيِاَلَِتْعِرُفُو،َِفَقاَؿَِلَيا:ِ فَِّ«َِمْعَبٍدَِىْؿِِعْنَدِؾِِمْفَِلَبٍف؟َِياُِأ َِلَعاِزَبٌةَِقاؿََِِقاَلْت:ِاَلَِواِ،َِواِ  ـَ َفَما  :»اْلَغَن

،َِقاَؿ:ِِ«َىِذِه الشَّاُة الَِّتي َأرَاَىا ِفي ِكَفاِء اْلَبْيِت؟ اَلْت:ِقَِ«َِأَتْأَذِنيَفِِفيِِحََلِبَيا؟»َقاَلْت:َِشاٌةَِخمََّفَياِاْلَجْيُدَِعِفِاْلَغَنـِ
َِيْرِبُضِالرَّ ِِبِإَناٍء َِدَعا َـّ ُِث ِوَضْرَعَيا، َِظْيَرَىا َِفَمَسَح ،ِ ِِبَيا َِوَشْأُنَؾ َِقطُّ، َِفْحٍؿ ِِمْف َِضَرَبَيا َِما ِِفيِو،َِواِ َِفَحَمَب ْىَط،

َِحَمَبِِفيِوُِأْخَرى،َِفَمأَلَُه،َِفَغا َـّ َدَرُهِِعْنَدَىا،َِواْرَتَحَؿ،َِفَممَّاَِجاَءَِزْوُجَياِِعْنَدَِفَمأَلَُه،َِفَسَقىَِأْصَحاَبُوَِعَمًَلَِبْعَدَِنَيٍؿ،ُِث
َِعاِزَبٌة؟َِفَقالَِ ـُ َِمْعَبٍدَِماَِىَذاِالمََّبُفِ،ِواََلَِحُموَبٌةِِفيِاْلَبْيِت،َِواْلَغَن َـّ ِِبَناِاْلَمَساِءَِقاَؿَِلَيا:َِياُِأ َِأنَُّوَِمرَّ ْت:ِاَلَِواِِ،ِِإالَّ

ِ،(ٕ)،َِوِفيَِعْيَنْيِوَِدَعجٌِ(ٔ)اَءِة،َِمِميُحِاْلَوْجِو،ِِفيَِأْشَفاِرِهَِوَطؼٌَِرُجٌؿَِظاِىُرِاْلَوضَِ
َِتْزرِِ(ٖ)َوِفيَِصْوَتِوَِصَحؿٌِ ـْ ُثْجَمٌة،َِوَل َِتْعُموهُِ ـْ ِمْفُِطوٍؿ،َِواَلِتَْقَتِحُمُوِِمْفِِقَصٍر،َِل ِبِوِِ،ُِغْصٌفَِبْيَفُِغْصَنْيِف،ِاَلَِتْشَنُؤهُِ

ِاْلَوَقاُر،َِكََلُمُوَِكَخَرِزِالنَِِّ،َِكَأفَِّ(ٗ)َصْعَمةٌِ َذاَِصَمَتَِفَعَمْيِو ِاْلَبَياُءِ،َِواِ  ٍة،ِِإَذاَِنَطَؽَِفَعَمْيِو ِِإْبِريُؽِِفضَّ ،َِأْزَيُفُِعُنَقُو ْظـِ
َِوْجًيا،َِمْحُشوٌدَِغْيُرُِمْفَنٍد،َِلُوَِأْصَحاٌبَِيُحفُّوَفِِبِو،ِِإَذاِأَِ ـْ َذاِنََِأْصَحاِبِوَِمْنَظًرا،َِوَأْحَسُنُي َيىِاْنَتَيْواَِمَرَِتَباَدُرواَِأْمَرُه،َِواِ 

ِ...".ِِعْنَدَِنْيِيوِِ
 أوال: تخريج الحديث
،ِأماِ(٘)طريؽِحبيشِبفِخالدِاألشعرِبمفظ:"ِرأىِشاةِفيِكسرِالخيمة"ِ(ِمفٛتحتِرقـِ)ِسبؽِتخريجِالحديثِ

ومفِطريقوِابفِسيدِِ(ٚ)بكرِالشافعيِعفِمحمدِبفِإسماعيؿ،ِوأخرجوِأبوِ(ٙ)لفظ:"ِكفاءِالبيت"ِفأخرجوِالعقيمي
جميعيـِمفِطريؽِمحمدِبفِيونسِالقرشي،)ِكَلىماِمحمدِبفِإسماعيؿِومحمدِِ(ٜ)،ِوأخرجوِابفِاألثير(ٛ)الناس

ِبفِيونسِالقرشي(ِعفِعبدِالعزيزِبفِيحيىِبو.ِ
 
 
 

                                                 

(،ِوقاؿِابفِاألثير:"ِأى:ِفىِشفرَِأْجَفانوُِطوٌؿ"")ِالنيايةِٕٚٗ،ِصٔ(َِأْشَفارهَِوطؼَِوُىَوِالطوؿ.)ِغريبِالحديث،ِالبفِقتيبة،ِجٔ)
 (.ِٕٗٓ،ِص٘فيِغريبِالحديثِواألثر،ِالبفِاألثير،ِج

َِسواَدِعَِٕ) ْيَنيِوَِكاَفِشديَدِالسَّواد.َِوِقيَؿ:ِالدََّعُج:ِِشدَُّةَِسوادِالَعيفِِفيِِشدَّةِ(ِالدََّعُجِوالدُّْعَجُة:ِالسَّواُدِِفيِالَعيفَِوَغْيِرَىا،ُِيِريُدَِأفَّ
 (.ٜٔٔ،ِصَٕبياِضيا.)ِالنيايةِفيِغريبِالحديثِواألثر،ِالبفِاألثير،ِج

 (.ٕٚٗ،ِصٔ(َِوِفيَِصوتوَِصِحَؿ:ِأيِِفيِوِكالبحةَِوُىَوَِأفِاَلِيكوفِحادا.)ِغريبِالحديث،ِالبفِقتيبة،ِجٖ)
 (.ٔٚٗ،ِصَٔصْعَمٌة:ِصغرِالرأس.)ِغريبِالحديث،ِالبفِقتيبة،ِج(ِٗ)
(ِوردِالحديثِبمفظِ"ِكسرِالخيمة"ِأي:ِجانبيا،ِوبمفظِ"ِكفاءِالبيت"ِوىيِشقتافِتخاطِإحداىماِباألخرىِوتوضعِفيِمؤخرِ٘)

تحتِكفائيا،ِفالمعبرِبيذاِأوِذاؾِالبيت،ِجمعِالزرقانيِبيفِالروايتيفِفقاؿ:ِالجمعِبينيماِسيؿِبأفِتكوفِالشاةِفيِجانبِالخيمةِ
 (.ٖٚٔ،صٕصادؽ.)ِشرحِالزرقانيِعمىِالمواىبِالمدنيةِبالمنحِالمحمدية،ِج

 .ٗٚ،ِصٗ(ِالضعفاءِالكبير،ِلمعقيمي،ِجٙ)
 .ٖٛٔٔ،ِحٜٕٛ،ِصٕ(ِالفوائدِالشييرِبالغيَلنيات،ِجٚ)
 .ٕٙٔ،ِصٔ(ِعيوفِاألثرِفيِفنوفِالمغازيِوالشمائؿِوالسير،ِجٛ)
 .ٜٚٚ٘،ِرقـ٘٘ٔ،ِص٘الغابةِفيِمعرفةِالصحابة،ِج(ِأسدِٜ)
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 ثانيا: تراجم الرواة
وقيؿ:ِسبرةِْبفِِ،ْبفَِعْمروِبفِقيسِاألَْنَصاِرّي،ِوقيؿ:ِاسموِأسيرِ:ِاسموُِأَسْيرة(ٔ)سميط اأْلْنَصاِريّ ** جده: أبو 

،ِمشيورِبكنيتوِشيدِبدراِوماِبعدىاِمفِالمشاىدِ(ٕ)ؿألِوالِاالسـِاَعْمرو.ِوقيؿ:ِأسيدِبفَِعْمرو.ِورجحِابفِماكِو
ىِاِعميوِوسمـِفيِالنييِمعِالنبيِصمىِاِعميوِوسمـِروىِعنوِابنوَِعْبدِالمَِّوِْبفِأبيِسميطَِعِفِالنَِّبّيِصم

ِالحمرِاْلنسية ِ.(ٖ)عفِأكؿِلحـو
ِ:ِلـِأقؼِعمىِترجموِلوِفيِكتبِالجرحِوالتعديؿ.ُسَمْيَمان ْبن َسِميط اأْلَْنَصاِريُّ ** أبيو: 

 ثالثا: الحكم عمى اإلسناد
ِالحديثِإسنادهِضعيؼِجدًاِمفِأجؿِالعمؿِالتالية:

روىِعفِأبيوِعفِ،ِوزادِالعقيمي:"ِ(٘)والذىبي:ِمجيوؿِ(ٗ):ِقاؿِالعقيميَسِميٍطِاأْلَْنَصاِريُُِّمَحمَُّدِْبُفُِسَمْيَماَفِْبِفِ**ِ
ِأـِ ِحديث ِفي ِمحفوظا ِالطريؽ ِوليسِىذا ِمتروؾ، ِوىو ِويحيى ِالعزيز ِعبد ِوعنو ِمعبد ِأـ ِقصة ِفذكر جده

ِ.(ٙ)معبد"
ِمتروؾ ِالعزيزِبفِيحيىِالمدني: ِقاؿِالبخاري(ٚ)**ِعبد ِ"يضعِالحديث"،(ٛ)، ِ(ٜ)وقاؿِالعقيميِ: يحدثِعفِ:"

ِ".الثقاتِبالبواطيؿ،ِويدعىِمفِالحديثِماِالِيعرؼِبوِغيرهِمفِالمتقدميف
ِ.(ٓٔ)وممفِضعؼِالحديثِالعقيميِكماِسبؽ،ِوالييثمي

                                          ِ
ِقاؿِابفِاألثيرِرحموِا:
ِ.(ٔٔ)"ِلي أَرى َلْوَنك ُمْنَكِفئًا ؟ قال: من الُجوع ماومنوِحديثِاألنصاري:"

 
 
 

                                                 

 .ٛٛٓٔ،ِرقـٚٔ٘(ِاْلكماؿِفيِذكرِمفِلوِروايةِفيِمسندِاْلماـِأحمدِمفِالرجاؿ،ِلمحسيني،ِصٔ)
 .ٜٚ،ِصٔ(ِاْلكماؿِفيِرفعِاالرتيابِعفِالمؤتمؼِوالمختمؼِفيِاألسماءِوالكنىِواألنساب،ِالبفِماكوال،ِجٕ)
 .ٖٛٔٓ،ِرقـٖٛٙٔ،ِصٗاب،ِالبفِعبدِالبر،ِج(ِاالستيعابِفيِمعرفةِاألصحٖ)
 .ٗٚ،ِصٗ(ِالضعفاءِالكبير،ِلمعقيمي،ِجٗ)
 .ٜٕٙٚ،ِرقـٕٚ٘،ِصٖ(ِميزافِاالعتداؿ،ِلمذىبي،ِج٘)
 .ٗٚ،ِصٗ(ِالضعفاءِالكبير،ِلمعقيمي،ِجٙ)
 .ٜٖ٘(ِتقريبِالتيذيب،ِالبفِحجر،ِصٚ)
 .ٜٕٔ،ِصٛٔ(ِتيذيبِالكماؿ،ِلممزي،ِجٛ)
 .ٜ٘ٚ،ِرقـٜٔ،ِصٖقيمي،ِج(ِالضعفاءِالكبير،ِلمعٜ)
 .ٖٓٓٗٔ،ِحٕٛٚ،ِصٛ(ِمجمعِالزوائدِومنبعِالفوائد،ِلمييثمي،ِجٓٔ)
 .ٖٖٚ،ِصٗ(ِالنيايةِفيِغريبِالحديثِواألثر،ِالبفِاألثير،ِجٔٔ)
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 ( ٓٙ)الحديث
ِْبُفِاْلُمْنِذِرَِقاؿَِِرحمو اهلل: (ٔ)قال ابن ماجة َحدَّثََناُِمَحمَُّدِْبُفُِفَضْيٍؿَِقاَؿ:َِحدَّثََناَِعْبُدِالمَِّوِْبُفَِسِعيٍدِِ:َحدَّثََناَِعِميُّ

َِعْفِ
ِِ(ٕ)َجدّْهِِ َِفَقاَؿ: ِاأْلَْنَصاِر ِِمَف َِرُجٌؿ َِجاَء َِقاَؿ: َِأِبيُِىَرْيَرَة َِقاَؿ:(ٖ)َيا َرُسوَل المَِّو َما ِلي َأَرى َلْوَنَك ُمْنَكِفًئاَعْف ِ»؟

َِيِجْدِِفيَِرْحِمِوَِشْيًئا،َِفَخَرَجَِيْطُمُب،ِ(ٗ)«اْلَخْمُصِ ـْ ِِإَلىَِرْحِمِو،َِفَم َِيْسِقيَِنْخًَل،ِ،َِفاْنَطَمَؽِاأْلَْنَصاِريُّ َفِإَذاُِىَوِِبَيُيوِديٍّ
َِدْلٍوِِبَتْمَرٍة،َِواْشَتَرَطِاأْلَْنصَِ ،َِقاَؿ:ُِكؿُّ ـْ :َِأْسِقيَِنْخَمَؾ؟َِقاَؿ:َِنَع ِِلْمَيُيوِديّْ َِأْفِاَلَِيْأُخَذَِخِدَرةًَِفَقاَؿِاأْلَْنَصاِريُّ ،َِواَلِ(٘)اِريُّ

َِصمَّىِاَُِعَمْيِوَِوَسمَّـِواََلَِيْأُخذَِ،ِ،َِواَلَِحَشَفةًِ(ٙ)َتاِرَزةًِ َِجْمَدًة،َِفاْسَتَقىِِبَنْحٍوِِمْفَِصاَعْيِف،َِفَجاَءِِبِوِِإَلىِالنَِّبيّْ ِ.َِِإالَّ
 أوال: تخريج الحديث

ِوالبييقي(ٚ)أخرجوِالطبري ِوأخرجوِابفِشاىيفِ(ٛ)، ِبفِفضيؿِبنحوه، مفِطريؽِسيؼِبفِِ(ٜ)مفِطريؽِمحمد
ِعمرِبنحوه،ِكَلىما)ِمحمدِبفِفضيؿِوسيؼِبفِعمر(ِعفِعبدِاِبفِسعيدِبو.

 ثانيا: تراجم الرواة
بِّيّ ان بن جرير زوَ بن غَ ُِمَحمَُّد ْبُن ُفَضْيلٍ **  ،ِماتِسنةِمائتيفِوخمسِي،ِأبوِعبدِالرحمفِالكوفموالىـِالضَّ

ِ،ِمختمؼِفيو:ِ(ٓٔ)وتسعوف
،ِ(ٖٔ)،ِوالعجمي(ٕٔ)وزاد:ِصدوقاِكثيرِالحديثِمتشيعاِوبعضيـِالِيحتجِبو،ِووثقوِابفِمعيفِ(ٔٔ)وثقةِابفِسعد

:"ِكافِشيعياِمحترقا"،ِ(ٚٔ)،ِوقاؿِأبوِداود(ٙٔ)،ِوقاؿِالنسائى:"ِليسِبوِبأس"(٘ٔ)،ِوالذىبي(ٗٔ)ويعقوبِبفِسفياف
ُقُوَِعَمىَِمْفَِحاَرَبَِأْوَِناَزَعِا ِِلمشَّْيَخْيِفِوعقبِالذىبيِعمىِىذاِالقوؿ:"َِتَحرُّ أَلْمَرَِعَمّيًاَِرِضَيِاَُِعْنُوَِوُىَوُِمَعظّْـٌ

                                                 

 .ٕٛٗٗ،ِحٛٔٛ،ِصٕ(ِسنفِابفِماجة،ِكتابِالرىوف،ِبابِالرجؿِيستقيِكؿِدلوِبتمرةِويشترطِجمدة،ِجٔ)
 (.ِٖٙٗالمدنى،ِ)ِوالدِسعيدِبفِأبىِسعيدِالمقبرىِ(،ِثقةِثبت،ِماتِسنةِمائة.)ِتقريبِالتيذيب،ِصِ(ِكيسافِأبوِسعيدِالمقبرىٕ)
 (.ٙٚٔ(ِمنكفئا:ِأيِمتغيرا،ِيقاؿ:ِانكفأِلونو:ِأيِتغيرِعفِحالو.)ِشرحِسنفِابفِماجةِلمسيوطي،ِصٖ)
 (.ٔٗٔ،ِصٔ(ِالَخْمَص:ِالجوع.)ِغريبِالحديثِالبفِقتيبة،ِجٗ)
 (.ٙٛ،ِصٕتيِاسودِبطنيا.)ِحاشيةِالسنديِعمىِسنفِابفِماجة،ِج(َِخِدَرًة:ِال٘)
 (.ٔٔٔ،ِصٕ(ِتارزة:ِاليابسةِالَحَشَفةِوكؿِشيءِيبس،ِويقاؿِترزِالرجؿِإذاِمات.)ِغريبِالحديثِالبفِقتيبة،ِجٙ)
 .ٚٙٗ،ِحٜٕٚ،ِصٔ(ِتيذيبِاآلثارِوتفصيؿِالثابتِعفِرسوؿِاِمفِاألخبار،ِلمطبري،ِجٚ)
 .ٓٓٗٔ،ِحٖٙ،ِصٖفصؿِفيِزىدِالنبيِصمىِاِوعميوِوسمـِوصبرهِعمىِشدائدِالدنيا،ِجِ(ِشعبِاْليماف،ٛ)
 .ٕٖٔ،ِحٜٙ(ِالترغيبِفيِفضائؿِاألعماؿِوثوابِذلؾ،ِبابِماِجاءِفيِفضؿِالقناعةِوالصبرِعمىِذلؾ،ِصٜ)
 .ٛٗ٘٘،ِرقـٜٕٛوِٖٜٕ،ِصٕٙ(ِانظرِتيذيبِالكماؿ،ِلممزي،ِجٓٔ)
 .ٜٖٛ،ِصٙج(ِالطبقاتِالكبرى،ِالبفِسعد،ِٔٔ)
 .ٔ٘٘،ِرقـٙ٘ٔ(ِتاريخِابفِمعيفِروايةِالدارمي،ِصٕٔ)
 .ٖ٘ٙٔ،ِرقـٕٓ٘،ِصٕ(ِمعرفةِالثقات،ِلمعجمي،ِجٖٔ)
 .ِٓٙٙ،ِرقـٜٖ٘،ِصٜ(ِتيذيبِالتيذيب،ِالبفِحجر،جٗٔ)
 .٘ٔٔ٘،ِرقـٕٔٔ،ِصٕ(ِالكاشؼ،ِلمذىبي،ِج٘ٔ)
 .ٜٕٚ،ِصٕٙ(ِتيذيبِالكماؿ،ِلممزي،ِجٙٔ)
 .ٜٕٚص،ِٕٙ(ِتيذيبِالكماؿ،ِلممزي،ِجٚٔ)
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يَّاِت.َِوَقْدَِأْدَرَؾَِمْنُصْوَرِبَفِالُمْعَتمِِ ِر،َِوَدَخَؿَِعَمْيِو،َِفَوَجَدهَُِرِضَيِاَُِعْنُيَما.َِوَكاَفِِممَّْفَِقَرَأِالُقْرآَفَِعَمىَِحْمَزَةِالزَّ
َِأَواُفِ "َمِرْيضًا،َِوَىَذا ِِلْمِعْمـِ ِؿَِسَماِعِو :"ِكافِيتشيعِوكافِحسفِالحديث"،ِوقاؿِعبدِ(ٕ)،ِوقاؿِأحمدِبفِحنبؿ(ٔ)َأوَّ

:"ِ(٘):"ِصدوؽِمفِأىؿِالعمـ"،ِوقاؿِأبوِحاتـ(ٗ)،ِوقاؿِأبوِزرعة(ٖ)اِبفِالمبارؾ:ِلـِيكفِأصحابناِيرضونو
ِشاىيف ِابف ِوقاؿ ِ(ٙ)شيخ"، ِعمي ِقاؿ ِفا:" ِثبتا ِثقة ِكاف ِالمديني: ِوقاؿِبف ِحديثو"، ِسقط ِأقؿ ِالحديثِوما ي

ِأباهِضَرَبُوِمفِأوِؿِالميِؿِإلىِ(ٚ)الدارقطني ِفيِالحديِث،ِإالِأنَّوِكافُِمنحِرًفاِعفِعثماَفِوبمغنيِأفَّ :"ِكافِثََبتًا
ِعمىِعثماَف،ِفمـَِيفعؿ"،ِوقاؿِالذىبيِفيِموضعِآخر:"ِإماـِصدوؽ،ِعمىِتشيعِكافِفيوِإالِأنوِ ـَ آخِره؛ِِلَيترحَّ

ِالحديث" ِعمماء ِمف ِالخطأ"(ٛ)كاف ِكثير ِفضيؿ ِبف ِمحمد ِأف ِألبيِحاتـ:" ِقوؿ ِالذىبي ِونقؿ ِابفِ(ٜ)، ِوقاؿ ،
ِ:"ِصدوؽِعارؼِرميِبالتشيع".ِ(ٓٔ)حجر

ِىوِثقة،ِوفيوِتشيعِولكنوِغيرِمغاٍؿِفيوِوقدِسبؽِأنوِكافِمعظـِلمشيخيفِوالصحابة.ِخالصة القول:
،ِماتِ(ٔٔ)ي،ِالمعروؼِبالطريقاألعورِي،ِأبوِالحسفِالكوفياألسدِ:ويقاؿِ،ي** عمى بن المنذر بن زيد األود

ِ،ِمختمؼِفيو:(ٕٔ)سنةِستِوخمسيفِومئتيف
ِىوِصدوؽِثقة.ِسئؿِأبىِعنوِفقاؿ:ِمحموِالصدؽ"،ِوقاؿِالنسائى(ٖٔ)قاؿِعبدِالرحمفِبفِأبىِحاتـ ":(ٔٗ)ِ":

ِ:"ىوِثقةِصدوؽ"،(ٙٔ)نمير،ِوقاؿِابفِشاىيفِقاؿِابفِ(٘ٔ)محضِثقة"،ِوذكرهِابفِحبافِفيِالثقات
ِ:"ِالِبأسِبو"ِوزادِمسممة:ِكافِيتشيع،ِلـِيذكرِالذىبيِرتبتوِواكتفىِ(ٛٔ)ومسممةِبفِالقاسـِ(ٚٔ)وقاؿِالدارقطنى

ِ

                                                 

 .ٖ٘ٙٔ،ِرقـٚٚ٘،ِصٚ(ِسيرِأعَلـِالنبَلء،ِلمذىبي،ِجٔ)
 .ٚ٘،ِصٛ(ِالجرحِوالتعديؿ،ِالبفِأبيِحاتـ،ِجٕ)
 .ٛٚٙٔ،ِرقـٛٔٔ،ِصٗ(ِانظرِالضعفاءِالكبير،ِلمعقيمي،ِجٖ)
 .ٖٕٙ،ِرقـٛ٘،ِصٛ(ِالجرحِوالتعديؿ،ِالبفِأبيِحاتـ،ِجٗ)
 .ٖٕٙ،ِرقـٛ٘،ِصٛ،ِجالمرجعِالسابؽِ(٘)
 .ٕٙ٘ٔ،ِرقـٕٛٓالثقات،ِالبفِشاىيف،ِصِ(ِتاريخِأسماءٙ)
 .ٖٔٗ،ِرقـٖٕٛ(ِسؤاالتِالسمميِلمدارقطني،ِصٚ)
 .ٖ٘ٙٔ،ِرقـٚٚ٘،ِصٚ(ِانظرِسيرِأعَلـِالنبَلء،ِلمذىبي،ِجٛ)
 .ٖٔٔ،ِرقـٚٙٔ(ِذكرِأسماءِمفِتكمـِفيوِوىوِموثؽ،ِلمذىبي،ِصٜ)
 .ٕٓ٘(ِتقريبِالتيذيب،ِالبفِحجر،ِصٓٔ)
 (.ٕٙٛ٘،ِرقـٗٚ،ِصٜألنوِكافِقدِولدِفيِالطريؽ.)ِاألنسابِلمسمعاني،ِجِ(ِقاؿِالسمعاني:ِنسبِإلىِذلؾٔٔ)
 .ٓٗٔٗ،ِرقـٚٗٔو٘ٗٔ،ِصٕٔ(ِتيذيبِالكماؿ،ِلممزي،ِجٕٔ)
 .ٕٛٔٔ،ِرقـٕٙٓ،ِصٙ(ِالجرحِوالتعديؿ،ِالبفِأبيِحاتـ،ِجٖٔ)
 .ٚٗٔ،ِصٕٔ(ِتيذيبِالكماؿ،ِلممزي،ِجٗٔ)
 .ٖٓ٘ٗٔ،ِرقـٗٚٗ،ِصٛ(ِالثقات،ِالبفِحباف،ِج٘ٔ)
 .ٕٚٚ،ِرقـٕٗٔتاريخِأسماءِالثقات،ِالبفِشاىيف،ِص(ِٙٔ)
 .ٖٕٗ،ِرقـٕٛٔ(ِسؤاالتِالسمميِلمدارقطني،ِصٚٔ)
 .ٕٚٙ،ِرقـٖٖٚ،ِصٚ(ِتيذيبِالتيذيب،ِالبفِحجر،ِجٛٔ)
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:"ِلـِأجدِلوِذكراِوالِروايةِفيِ(ٖ):"ِصدوؽِيتشيع"،ِقاؿِبشارِمعروؼ(ٕ)،ِوقاؿِابفِحجر(ٔ)بذكرِقوؿِالنسائي
ِكتبِالشيعة".ِ
ِثقة.ِىوِخالصة القول:

ِ**ِباقيِرجاؿِاْلسنادِثقات.
 ثالثا: الحكم عمى اإلسناد

ِ.(ٗ)الحديثِإسنادهِضعيؼِجدًا؛ِألجؿِعبدِاِبفِسعيدِبفِأبىِسعيدِالمقبرى،ِقاؿِابفِحجر:"ِمتروؾ"
اِفَِعْفِِ(٘)أخرجوِأحمدِ:ولمحديث شاىد من حديث عمى بن أبي طالب عفَِأْسَوُدِعفَِشِريٌؾَِعْفُِموَسىِالطَّحَّ

َِفَدلَّْيُتَِحتَّىِمَِ َِقاَؿ: ِِبَتْمَرٍة. َِدْلٌو َِفَقاَؿ: َِقاَؿ: َِفَأَتْيُتَِحاِئًطا، َِخَرْجُت ": َِعِميّّ َِقاَؿ َِقاَؿ: َِأَتْيُتُِمَجاِىٍد َـّ ُِث أَلَُتَِكفّْي،
َِبْعَضُو،َِوَأَكْمُتَِأَناَِبْعَضُو"ِ-َيْعِني:َِشِرْبُتِِ-اْلَماَءَِفاْسَتْعَذْبُتِ ،َِفَأْطَعْمُتُو َِصمَّىِاَُِعَمْيِوَِوَسمَّـَ َِأَتْيُتِالنَِّبيَّ َـّ "،ُِث

ِحجر ِابف ِقاؿ ِالقاضي ِا ِعبد ِبف ِشريؾ ِضعيؼِألجؿ ِإسناده ِحفظو"،ِ(ٙ)وىذا ِتغير ِكثرا ِيخطئ :"صدوؽ
مفِطريؽُِسَمْيَماُفِْبُفِِ(ٛ)البييقيِدحديثِكماِعن.ِوقدِتوبعِعمىِروايةِال(ٚ)ومجاىدِبفِجبرِلـِيسمعِمفِعمي

ُِمْعَتِجًراِِبُبْرٍدُِمْشَتِمًَلِ ِفيَِخِميَصٍةَِفَقاَؿ:ِ"َِلمَّاَِحْرٍبِعفَِحمَّاُدِْبُفَِزْيٍدَِعْفَِأيُّوَبَِعِفُِمَجاِىٍدَِقاَؿ:َِخَرَجَِعَمْيَناَِعِميّّ
َِفَماَِأْنَتِِبَمُمِوِ﴿َنَزَلْتِ ـْ َِعْنُي َِأْفِِ(ٜ)﴾ِـٍَِفَتَوؿَّ َِصمَّىِاَُِعَمْيِوَِوَسمَّـَ َِأْيَقَفِِباْلَيَمَكِة؛ِِإْذُِأِمَرِالنَِّبيُّ َِيْبَؽَِأَحٌدِِمنَّاِِإالَّ ـْ َل

ِ َِوَبْيَف ِاأْلَْنَصاِر ِِمَف ِِباْمَرَأٍة َِمرَّ َِأنَُّو َِرِضَيِاَُِعْنُو َِعِميّّ َِوَذَكَر ِِحيَفَِنَزَلْتِ" ِِطيٌف،ُِقْمُت:ِ"َِِيَديَِْيَتَولَّىَِعنَّا َباِبَيا
َِذُنوٍبِِبَتْمَرٍة،َِفَبَمْمُتُوَِلَيا ،َِفَشاَرْطُتَياَِعَمىُِكؿّْ ـْ َِعْشَرَةَِتْمَرًة،ُِِتِريِديَفَِأْفِتَُبمّْيَِىَذاِالطّْيَف؟ِ"َِقاَلْت:َِنَع َوَأْعَطْتِنيِِستَّ

ِ :"ِىذاِإسنادهِصحيح،ِوىوِمخالؼِلحديثِشريؾِفيِ(ٓٔ)،ِقاؿِاأللباني"َصمَّىِاَُِعَمْيِوَِوَسمَّـََِفِجْئُتِِبَياِِإَلىِالنَِّبيّْ
ِالمعنىِفإنوِليسِفيوِذكرِالييوديِواالستقاءِلو".ِ

مفِطريؽِحنشِعفِعكرمةِعفِابفِعباسِِ(ٔٔ)ولوِشاىدِآخرِمفِحديثِعبدِاِبفِعباسِأخرجوِالبييقي
،ِفبمغِذلؾِعميا،ِفخرجِيمتمسِعمَلِيصيبِفيوِشيئاِ،ِ(ٕٔ)قاؿ:"ِأصابِنبيِاِصمىِاِعميوِوسمـِخصاصة

ِفاستقىِلوِسبعةِعشرِدلوا،ِكؿِدلوِ ليقيتِبوِرسوؿِاِصمىِاِعميوِوسمـ،ِفأتىِبستاناِلرجؿِمفِالييودِػ

                                                 

 .ٜٖٓٚ،ِرقـٛٗ،ِصٕ(ِالكاشؼ،ِلمذىبي،ِجٔ)
 .٘ٓٗ(ِتقريبِالتيذيب،ِالبفِحجر،ِصٕ)
 .ٛٗٔوٚٗٔ،ِصٕٔ(ِانظرِحاشيةِتيذيبِالكماؿ،ِجٖ)
 .ٖٙٓتقريبِالتيذيب،ِالبفِحجر،ِصِ(ٗ)
 .ِٚٛٙ،ِحٕٓٔ،ِصٕمسندِأحمدِبفِحنبؿ،ِمسندِالعشرةِالمبشريفِبالجنة،ِمسندِالخمفاءِالراشديف،ِجِ(٘)
 .ٕٙٙ(ِتقريبِالتيذيب،ِالبفِحجر،ِصٙ)
 .ٜٕٗ(ِانظرِتحفةِالتحصيؿِفيِذكرِرواةِالمراسيؿ،ِلمعراقي،ِصٚ)
 .ٓ٘ٙٔٔ،ِحٜٛٔ،ِصٙاْلجارة،ِبابِجوازِاْلجارة،ِج(ِالسنفِالكبرىِلمبييقي،ِكتابِٛ)
 (.ٗ٘(ِسورةِالذارياتِ)ِٜ)
 .ٖٗٔ،ِص٘(ِإرواءِالغميؿِفيِتخريجِأحاديثِمنارِالسبيؿ،ِكتابِالبيوع،ِبابِاْلجارة،ِجٓٔ)
 .ٜٗٙٔٔ،ِحٜٚٔ،ِصٙ(ِالسنفِالكبرىِلمبييقي،ِكتابِاْلجارة،ِبابِجوازِاْلجارة،ِجٔٔ)
 (.ٕ٘،ِصَٚأصُمياِاْلَفْقُرَِواْلَحاَجُةِِإلىِالشَّْيِء.)ِلسافِالعرب،ِالبفِمنظور،ِج(َِخَصاصة:َِأيِاْلُجوِع،ِِؤٕ)
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ِإسنادهِ ِوىذا ."ِ ِوسمـ ِالنبيِصمىِاِعميو ِإلى ِبيا ِفجاء ِعجوة، ِعشرة ِسبع ِتمره ِالييوديِمف ِفخيره بتمرة،
ِ.(ٔ)ألجؿِحنشِِواسموِالحسيفِبفِقيسِقاؿِابفِحجر:"ىوِمتروؾ"ضعيؼِجدًاِ

ِ.(ٖ)،ِواألرنؤوط(ٕ)وبالجممةِفالحديثِضعيؼِبمتابعاتوِوشواىده،ِوممفِضعفوِاأللباني
                                          ِ

ِقاؿِابفِاألثيرِرحموِا:
ِ)ِكفتِ(ِ

ِمفَِضَمْمَتوِإلىِشيءِفقدَِكَفتَّوِيريدِعندِاْنتشارِالظََّلـِ] اْكِفُتوا ِصْيباَنكمفيوِ ِ.(ٗ)[ِأيُِضمُّوىـِإليكـ.ِوكؿُّ
 ( ٔٙالحديث )

،َِحدَّثََناَِحمَّاُدِْبُفَِزْيٍد،َِعْفَِكِثيٍر،َِعْفَِعَطاٍء،َِعْفَِجاِبِرِْبِفَِعْبِدِ(ٙ)َحدَّثََناُِمَسدَّدٌِِرحمو اهلل: (٘)قال اإلمام البخاري
ِالمَّ َِرِضَي َِقاؿَِالمَِّو َِرَفَعُو، َِعْنُيَما، َِوَأوِِْ»ُو ِاآلِنَيَة، ِاأَلْسِقَيةََِخمُّْروا َِوَأِجيُفوا(ٚ)ُكوا ،ِِ ِعْنَدَِِواْكِفُتوا ِصْبَياَنُكمْ األَْبَواَب

َقادِِ(ٛ)الِعَشاءِِ ِاْنِتَشاًراَِوَخْطَفًة،َِوَأْطِفُئواِالَمَصاِبيَحِِعْنَدِالرُّ ِِلْمِجفّْ ِالُفَوْيِسَقةَِ،َِفِإفَّ ُربََّماِاْجَترَِّتِالَفِتيَمَةَِفَأْحَرَقْتِِ(ٜ)،َِفِإفَّ
ِ«.َأْىَؿِالَبْيتِِ

ِ
ِ

                                                 

 .ٛٙٔ(ِتقريبِالتيذيب،ِالبفِحجر،ِٔ)
 .ٖٗٔ،ِص٘(ِإرواءِالغميؿِفيِتخريجِأحاديثِمنارِالسبيؿ،ِلأللباني،ِجٕ)
 .ٚٛٙ،ِحٕٓٔ،ِصٕ(ِانظرِتعميقوِعمىِمسندِأحمد،ِجٖ)
 .ٖٖٛ،ِصٗواألثر،ِالبفِاألثير،ِج(ِالنيايةِفيِغريبِالحديثِٗ)
،ِج٘)  .ٖٖٙٔ،ِحٜٕٔ،ِصٗ(ِصحيحِالبخاري،ِكتابِبدءِالخمؽ،ِبابِخمسِمفِالدوابِفواسؽِيقتمفِفيِالحـر
 (.ٕٛ٘(ِمسددِبفِمسرىد،ِماتِسنةِمائتيفِوثمافِوعشروف.)ِتقريبِالتيذيب،ِالبفِحجر،ِصٙ)
اء،ِِلئَلَِيْدُخَمياِحيواٌف،ِأوَِيْسُقَطِِفيَياَِشيء.)ِالنيايةِفيِغريبِالحديثِواألثر،ِالبفِ(َِأْوُكواِاألْسِقَية:َِأْيُِشدُّواُِرؤوَسياِبالِوكٚ)

 (.ٕٕٕ،ِص٘األثير،ِج
(ِفيِىذاِالحديثِيوصيِالرسوؿِصمىِاِوعميوِوسمـِبجممةِمفِاآلدابِالتيِىيِسببِلمسَلمةِمفِإيذاءِالشيطافِالذيِالِٛ)

فتحِبابِوالِإيذاءِصبيِعندِتوفرىا،ِلذاِيوصيِالنبيِالحبيبِبتغطيةِاآلنيةِلصيانتياِمفِيقدرِعمىِكشؼِإناءِوالِحؿِسقاءِوالِ
غَلؽِاألبوابِومنعِالصبيافِمفِاالنتشارِفيِوقتِالظَلـِ؛ِألنوِوقتِانتشارِالشياطيفِوالجاف ِ.الشيطافِوالوباءِوالحشرات،ِوا 

نجاسةِالتيِتموذِبياِالشياطيفِموجودةِفييـِغالباِوالذكرِقاؿِابفِالجوزي:ِإنماِخيؼِعمىِالصبيافِمنيـِتمؾِالساعةِألفِال
فِ والدعاءِالذيُِيحترسِبوِمنيـِمفقودِمفِالصبيافِغالبا،ِوالسوادِأجمعِلمقوةِالشيطانيةِمفِغيرهِوالجفِتكرهِالنورِوتتشاءـِبوِوا 

فيوِمحبِلمنورِبالطبعِوكؿِجنسِِكانتِخمقتِمفِنارِوىيِضياءِلكفِاِتعالىِأظمـِقموبياِوخمؽِاآلدميِمفِطيفِونورِقمبو
،ِوعمدةِالقاريِشرحِ٘ٛٔػِٖٛٔ،ِصٖٔيميؿِإلىِماِيروحوِمفِجنسو)ِانظرِالمنياجِشرحِصحيحِمسمـِبفِالحجاج،ِلمنووي،ِج

 (.ٖٚٔ،ِص٘ٔصحيحِالبخاري،ِلمعيني،ِج
تِفويسقةِلخروجياِمفِحجرىاِعمىِ(،ِوقاؿِالخطابي:ِقيؿ:ِسميٕٖٚ،ِصٔ(ِالُفَوْيِسَقَة:ِالفأرة.)ِغريبِالحديثِالبفِقتيبة،ِجٜ)

 (.٘ٛٔ،ِصٕالناسِواغتيالياِإياىـِفيِأمواليـِبالفساد.)ِمعالـِالسنف،ِج
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 أوال: تخريج الحديث
ِالبخاري ِالبخاريِ(ٔ)أخرجو ِوأخرجو ِمعِزيادة، ِاِاألنصاريِبنحوه ِبفِعبد مفِِ(ٖ)ومسمـِ(ٕ)مفِطريؽِمحمد

ِمفِطريؽِأبيِعاصـِالنبيؿ"ِالضحاؾِبفِمخمد"ِبنحوه،ِ(ٗ)طريؽِروحِبفِعبادةِبنحوه،ِوأخرجوِمسمـ
مفِطريؽِكثيرِبفِِ(٘)ثَلثتيـ)ِمحمدِاألنصاري،ِوروح،ِوأبوِعاصـ(ِعفِعبدِالممؾِبفِجريج،ِوأخرجوِالبخاري

فِجريج،ِوكثير،ِوىماـ(ِأيضاِمفِطريؽِىماـِبفِيحيىِبنحوه،ِثَلثتيـ)ِابِ(ٙ)شنظيرِبنحوه،ِوأخرجوِالبخاري
ِبو.ِعفِعطاء

،ِومفِطريؽِ(ٛ)ر،ِومفِطرؽِعفِأبيِالزبير"ِمحمدِبفِمسمـِالمكي"فِطريؽِعمروِبفِدينامِ(ٚ)وأخرجوِمسمـِ
ِبألفاظِمتقاربة.ِِ(ٜ)القعقاعِبفِحكيـ

ِثَلثتيـ)ِعمرو،ِوأبوِالزبير،ِوالقعقاع(ِعفِجابرِبو.
ِثانيا: تراجم الرواة
ثقةِفقيوِكثيرِاْلرساؿِوقيؿِأنوِتغيرِبآخره؛ِلكنوِلـِيرسؿِِ،(ٓٔ)سبقت ترجمتو بن أبي رباح،ا** عطاء: ىو 

،ِكماِأنوِتوبعِعمىِروايةِالحديثِ(ٕٔ)كماِأنوِصرحِبالسماعِِمنوِفيِروايةِأخرىِعندِالبخاريِ(ٔٔ)عفِجابر
ِمفِقبؿِعمروِبفِدينار.
ِ.ِ(ٗٔ)التابعيف(،ِمفِالسادسةِ)ِالذيفِعاصرواِصغارِ(ٖٔ)يأبوِقرةِالبصِرِي،نِ ازِ ** كثير بن شنظير المَ 

ِ
ِ
ِ

                                                 

 .ٕٖٓٛ،ِحٖٕٔ،ِصٗ(ِصحيحِالبخاري،ِكتابِبدءِالخمؽ،ِبابِصفةِإبميسِوجنوده،ِجٔ)
،ِوكتابِٖٖٗٓ،ِحٕٛٔ،ِصٗ(ِصحيحِالبخاري،ِكتابِبدءِالخمؽ،ِبابِخيرِماؿِالمسمـِغنـِيتبعِبياِشعؼِالجباؿ،ِجٕ)

 .ٖٕٙ٘،ِحٔٔٔ،ِصٚاألشربة،ِبابِتغطيةِاْلناء،ِج
غَلؽِاألبواب،ِجٖ) يكاءِالسقاءِوا   .ٕٕٔٓ،ِحٜ٘٘ٔ،ِصٖ(ِصحيحِمسمـ،ِكتابِاألشربة،ِبابِاألمرِبتغطيةِاْلناءِوا 
غَلؽِاألبواب،ِجٗ) يكاءِالسقاءِوا   .ٕٕٔٓح،ِٜ٘٘ٔ،ِصٖ(ِصحيحِمسمـ،ِكتابِاألشربة،ِبابِاألمرِبتغطيةِاْلناءِوا 
،ِج٘)  .ٜٕ٘ٙ،ِح٘ٙ،ِصٛ(ِصحيحِالبخاري،ِكتابِاالستئذاف،ِبابِالِتترؾِالنارِفيِالبيتِعندِالنـو
،ِوكتابِاالستئذاف،ِبابِإغَلؽِاألبوابِبالميؿ،ِٕٗٙ٘،ِحٕٔٔ،ِصٚ(ِصحيحِالبخاري،ِكتابِاألشربة،ِبابِتغطيةِاْلناء،ِجٙ)
 .ِٜٕٙٙ،ِح٘ٙ،ِصٛج
غَلؽِاألبواب،ِج(ِصحيحِمسمـ،ِكتابِاألشربة،ِبابِاٚ) يكاءِالسقاءِوا   .ٕٕٔٓ،ِحٜ٘٘ٔ،ِصٖألمرِبتغطيةِاْلناءِوا 
غَلؽِاألبواب،ِجٛ) يكاءِالسقاءِوا   .ٖٕٔٓؤٕٕٓ،ِحٜٗ٘ٔ،ِصٖ(ِصحيحِمسمـ،ِكتابِاألشربة،ِبابِاألمرِبتغطيةِاْلناءِوا 
غَلؽِاألبواب،ِٜ) يكاءِالسقاءِوا   .ٕٗٔٓ،ِحٜٙ٘ٔ،ِصٖج(ِصحيحِمسمـ،ِكتابِاألشربة،ِبابِاألمرِبتغطيةِاْلناءِوا 
 (ِسبقتِترجمتوِفيِالحديثِاألوؿِمفِالرسالة.ٓٔ)
 .ٜٕٕوٕٕٛ(ِانظرِتحفةِالتحصيؿِفيِذكرِرواةِالمراسيؿ،ِلمعراقي،ِصٔٔ)
 .ٖٖٗٓ،ِحٕٛٔ،ِصٗ(ِصحيحِالبخاري،ِجٕٔ)
 .ٜ٘ٗٗ،ِرقـٖٕٔؤٕٕ،ِصٕٗ(ِتيذيبِالكماؿ،ِلممزي،ِجٖٔ)
 .ٜ٘ٗ(ِتقريبِالتيذيب،ِالبفِحجر،ِصٗٔ)
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:"ِصالحِقدِروىِعنوِالناسِواحتمموه"،ِوقاؿِمرةِأخرى:"ِ(ٖ)،ِوقاؿِأحمدِبفِحنبؿ(ٕ)،ِوابفِمعيف(ٔ)وثقوِابفِسعد
:"ِسئؿِأبوِعبدِاِعفِكثيرِبفِشنظير:ِىوِصحيحِالحديث؟ِأوِقيؿ:ِثبتِ(٘)،ِوقاؿِاألثـر(ٗ)صالحِالحديث"

ِ ِمعناه ِكَلما ِقاؿ ِثـ ِال، ِقاؿ: ِمعيفالحديث؟ ِبف ِيحيى ِوقاؿ ِآخرِ(ٙ)يكتبِحديثو"، ِموضع ِوفي ِصالح"، ":
بشيء،ِىذاِيقولوِِ:"ِقوؿِابفِمعيفِفيو:ِليس(ٛ):"ِليسِبشيء"،ِوعقبِالحاكـِعمىِقوؿِابفِمعيفِفقاؿ(ٚ)قاؿ

ِذ ِقاؿِفيو:ِليسِبشيء،ِيعنيِلـِيسندِمفِالحديثِماِابفِمعيفِإذا كرِلوِالشيخِمفِالرواةِيقؿِحديثو،ِربما
ِ:"ِضعيؼ"،(ٓٔ):"ِليف"،ِوقاؿِالنسائي(ٜ)بو"،ِِوقاؿِأبوِزرعةيشتغؿِ

ِِِِ،ِ(ٔٔ)وفيِموضعِآخرِقاؿ:"ِليسِبالقوي"
:"ِ(ٖٔ):"ِليسِفيِحديثوِشيءِمفِالمنكرِوأرجوِأفِتكوفِأحاديثوِمستقيمة"،ِوقاؿِابفِحباف(ٕٔ)وقاؿِابفِعدى

َِكاَفِكثيرِاْلَخَطأِعمىِقمَّةِِرَواَيتوِِممَّفِيرويَِعفِ اْلَمَشاِىيرَِأْشَياءَِمَناِكيرَِحتَّىِخرجِِبَياَِعفِحدِااِلْحِتَجاجِِإالَّ
ِِفيَماَِوافؽِالثَّْقات".

ِ:"ِصدوؽِوفيوِبعضِالضعؼ،ِليسِبذاؾ،ِويحتمؿِلصدقو".(ٗٔ)وقاؿِالساجي
ِالبزار ِحـز(٘ٔ)وقاؿ ِابف ِوقاؿ ِبأس"، ِبو ِليس ِالذىبي(ٙٔ):" ِوقاؿ ِجدا"، ِضعيؼ ِابفِ(ٚٔ):" ِوقاؿ ِصدوؽ"، ":

ِ:"ِصدوؽِيخطئ".ِ(ٛٔ)حجر

                                                 

 .ٖٕٗ،ِصٚالكبرى،ِالبفِسعد،ِج(ِالطبقاتِٔ)
 .ٛٔٚ،ِرقـٜٙٔ(ِتاريخِابفِمعيفِروايةِالدارمي،ِصٕ)
 .ٜ٘ٛ،ِرقـٙٔٗ،ِصٔ(ِالعمؿِومعرفةِالرجاؿ،ِألحمدِبفِحنبؿ،ِجٖ)
 .ٕٛٛٙ،ِرقـٖٛٚ،ِصٕ،ِجالمرجعِالسابؽِ(ٗ)
 .ٚٚٔٔ،ِرقـٜٗٔ(ِتاريخِأسماءِالثقات،ِالبفِشاىيف،ِص٘)
 .ٕٗٔ،ِصٕٗ(ِتيذيبِالكماؿ،ِلممزي،ِجٙ)
 .ٗٔٓٗ،ِرقـٕٕٔ،ِصٗ(ِتاريخِابفِمعيفِروايةِالدوري،ِجٚ)
 .ٜٔٗ،ِصٛ(ِتيذيبِالتيذيب،ِالبفِحجر،ِجٛ)
 .ٗ٘ٛ،ِرقـٖ٘ٔ،ِصٚ(ِالجرحِوالتعديؿ،ِالبفِأبيِحاتـ،ِجٜ)
 .ٛٓ٘،ِرقـٜٛ(ِالضعفاءِوالمتروكوف،ِلمنسائي،ِصٓٔ)
 .ٜٕٓ،ِصٚ(ِالكامؿِفيِضعفاءِالرجاؿ،ِالبفِعدي،ِجٔٔ)
 .ٕٓٔ،ِصٚ،ِجبؽالمرجعِالساِ(ٕٔ)
 .ٖٕٕ،ِصٕ(ِالمجروحيف،ِالبفِحباف،ِجٖٔ)
 .ٜٔٗ،ِصٛ(ِتيذيبِالتيذيب،ِالبفِحجر،ِجٗٔ)
 .ٖٚٙ٘،ِحٙٗ،ِصٜ(ِمسندِالبزار،ِج٘ٔ)
 .ٜٔٗ،ِصٛ(ِتيذيبِالتيذيب،ِالبفِحجر،ِجٙٔ)
 .ٕٚٛ،ِرقـٙ٘ٔ(ِذكرِمفِتكمـِفيوِوىوِموثؽ،ِلمذىبي،ِصٚٔ)
 .ٜ٘ٗ(ِتقريبِالتيذيب،ِالبفِحجر،ِصٛٔ)
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ِتوبعِعمىِالحديثِمفِقبؿِابفِجريجِِخالصة القول: ِفقد ِلخطئو ِوبالنسبة ِقاؿِابفِحجر:ِصدوؽ، ىوِكما
:"ِماِروىِعنوِحمادِبفِزيدِونحوهِفميسِبوِبأس"ِوالراويِعنوِىناِحمادِ(ٔ)وىماـِبفِيحيى،ِوقدِقاؿِالدارقطني

ِبفِزيد.ِ
ِ**ِباقيِرجاؿِاْلسنادِثقات.ِ

                                          ِ
ِقاؿِابفِاألثيرِرحموِا:

ِ ِالحديثِ] يقول الّمو لمِكرام الكاتبين : إذا َمِرض َعْبدي فاْكُتبوا لو مْثَل ما كان َيْعَمل في صحتَّو حتى ومنو
 [ِأيِأُضمَّوِإلىِالقبر،ِومنوِقيؿِلألرض:ِِكفات.ُأعاِفَيو أو أْكِفَتو 

"ومنوِا ِ.(ٕ)لحديثِاآلخر:"ِحتىُِأْطِمَقوِمفَِوثاقيِأوِأْكِفَتوِإليَّ
 ( ورد ليذا الحديث روايتين: األولى:" أعافيو أو أكفتو"، والثانية:" أطمقو أو أكفتو".ٕٙالحديث)
 أعافيو أو أكفتو" ":األولىالرواية 

ِْبِفَِأِبيِالنَُّجوِد،َِعْفِِرحمو اهلل: (ٖ)قال ابن أبي الدنيا ،َِحدَّثََناَِحمَّاُدِْبُفَِزْيٍد،َِعْفَِعاِصـِ َحدَّثََناَِخَمُؼِْبُفِِىَشاـٍ
َِمَرًضاَِقَضىِِفيِوَِقاَؿِالمَُّوِِلْمَمَمَكْيفِِ ـُ ِ»َعَمَمُو:ِِالمََّذْيِفَِيْكتَُبافَِِخْيَثَمَة،َِعْفَِعْبِدِالمَِّوِْبِفَِعْمٍرو،َِقاَؿ:ِِإَذاَِمِرَضِاْلُمْسِم

ِ«.ِإَليَُِِّأَعاِفَيُو َأْو َأْكِفَتوُ اْكتَُباَِلُوَِأْوثَْقُتُوِِمْثَؿَِعَمِمِوِِإَذاَِكاَفَِطِميًقاَِحتَّىِ
 أوال: تخريج الحديث

مفِطريؽِعبدِاِبفِعمروِموقوفا،ِوجاءِمرفوعاِبمفظِ"أطمقو"ِِلفظ"ِأعافيوِأوِأكفتو"ِتفردِابفِأبيِالدنياِبذكر
ِفيِالروايةِالثانية.ِكماِسيأتيِ

 ثانيا: تراجم الرواة
متفؽِعمىِتوثيقو؛ِولكنوِاتيـِباْلرساؿ،ِإالِأنوِلـِيرسؿِعفِعبدِاِِة،رَ بْ سُ  ي** خيثمة بن عبد الرحمن بن أب

ِ.(ٗ)بفِعمرو
:ِ(ٙ)َوِماَئة،َِماَتِسنةَِثَمافَِوعْشريفِ(٘)أبوِبكرِالمقرىءِي،النجود،ِاألسدِيىوِابفِأبِوِ:ةلَ دَ يْ ** عاصم بن بَ 

ِمختمؼِفيو:
ِ

                                                 

 .ٙ٘ٔمفِتكمـِفيوِوىوِموثؽ،ِلمذىبي،ِص(ِذكرِٔ)
 .ٖٖٛ،ِصٗ(ِالنيايةِفيِغريبِالحديثِواألثر،ِالبفِاألثير،ِجٕ)
 .ٜٚ،ِحٕٜ(ِالمرضِوالكفارات،ِالبفِأبيِالدنيا،ِصٖ)
 .ٜٛ(ِانظرِتحفةِالتحصيؿِفيِذكرِرواةِالمراسيؿ،ِلمعراقي،ِصٗ)
 .ٕٖٓٓ،ِرقـٖٚٗ،ِصٖٔ(ِتيذيبِالكماؿ،ِلممزي،ِج٘)
 .ٕٜٜ٘،ِرقـٕٙ٘،ِصٚالبفِحباف،ِجِ(ِالثقات،ٙ)
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،ِويعقوبِبفِسفيافِ(ٖ)،ِوأبوِزرعة(ٕ)وزاد:"ِإالِأنوِكافِكثيرِالخطأِفيِحديثو"،ِووثقوِالعجميِ(ٔ)وثقوِابفِسعد
ِ:"ِفيِحديثوِاضطراب"،(ٗ)وزاد

ِ.ِِ(ٚ):"ِالِبأسِبو"،ِوزادِابفِمعيف:"ِثقة"(ٙ)وابفِمعيفِ(٘)وقاؿِالنسائي
رجَلِصالحا،ِوكافِخيراِثقة،ِواألعمشِأحفظِمنو،ِوكافِشعبةِيختارِاألعمشِ:"ِكافِ(ٛ)وقاؿِأحمدِبفِحنبؿ

ِلـِيكفِبذاؾِالحافظ".:"ِمحموِالصدؽ،ِصالحِالحديث،ِِو(ٜ)عميو،ِفيِتثبيتِالحديث"،ِوقاؿِأبوِحاتـ
ِِ:"ِلـِيكفِفيوِإالِسوءِالحفظ".(ٔٔ):"ِفيِحديثوِنكرة"،ِوقاؿِالعقيمي(ٓٔ)وقاؿِابفِخراش
حديثوِعمىِِ:"ِلـِيكفِبالحافظ،ِوالِنعمـِأحداِترؾ(ٖٔ)وقاؿِأبوِبكرِالبزار:"ِفيِحفظوِشيء"،ِ(ٕٔ)وقاؿِالدارقطنى

خمطِعاصـِفيِآخرِعمره"،ِوذكرهِابفِحبافِِ:(٘ٔ):"ِقاؿِحمادِبفِسممة(ٗٔ)ذلؾ،ِوىوِمشيور"،ِوقاؿِابفِقانع
أيضا:"ِىوِفيِالحديثِدوفِ،ِوقاؿِ(ٛٔ)،ِوفيِموضعِآخرِقاؿ:"ِوثؽ"(ٚٔ)،ِوقاؿِالذىبي:"ِصدوؽ"(ٙٔ)فيِِالثقات

قراءةِوحديثوِفيِالصحيحيفِ،ِوِكذلؾِقاؿِابفِحجر:"ِصدوؽِلوِأوىاـ،ِحجةِفيِال(ٜٔ)دوفِالثبتِصدوؽِييـ"
ِ.(ٕٓ)"مقروف

ِلوِأوىاـ.ِىوِصدوؽِخالصة القول:
ِ**ِباقيِرجاؿِاْلسنادِثقات.

                                                 

 .ٕٖٔ،ِصٙ(ِالطبقاتِالكبرى،ِالبفِسعد،ِجٔ)
 .٘ٓٛ،ِرقـ٘،ِصٕ(ِمعرفةِالثقات،ِلمعجمي،ِجٕ)
 .ٚٛٛٔ،ِرقـٖٔٗ،ِصٙ(ِالجرحِوالتعديؿ،ِالبفِأبيِحاتـ،ِجٖ)
 .ٚٚٗ،ِصٖٔ(ِتيذيبِالكماؿ،ِلممزي،ِجٗ)
 .ٛٚٗ،ِصٖٔ،ِجالمرجعِالسابؽِ(٘)
 .ٖٔٗ،ِصٙالبفِأبيِحاتـ،ِج(ِالجرحِوالتعديؿ،ِٙ)
 .ٖٓٛ،ِرقـٓ٘ٔ(ِتاريخِأسماءِالثقات،ِالبفِشاىيف،ِصٚ)
 .ٜٜٖٔ،ِرقـٕ٘،ِصٖ(ِالعمؿِومعرفةِالرجاؿ،ِألحمدِبفِحنبؿ،ِجٛ)
 .ٚٛٛٔ،ِرقـٖٔٗ،ِصٙ(ِالجرحِوالتعديؿ،ِالبفِأبيِحاتـ،ِجٜ)
 .ٜٖ،ِص٘(ِتيذيبِالتيذيب،ِالبفِحجر،ِجٓٔ)
 .ٜٖ،ِص٘،ِجالمرجعِالسابؽِ(ٔٔ)
 .ٖٖٛ،ِرقـٜٗسؤاالتِالبرقانيِلمدارقطني،ِصِ(ٕٔ)
 .ٓٗ،ِص٘(ِتيذيبِالتيذيب،ِالبفِحجر،ِجٖٔ)
 .ٓٗ،ِص٘،ِجالمرجعِالسابؽِ(ٗٔ)
 .ٓٗ،ِص٘،ِجالمرجعِالسابؽِ(٘ٔ)
 .ٕٜٜ٘،ِرقـٕٙ٘،ِصٚ(ِالثقات،ِالبفِحباف،ِجٙٔ)
 .ٔٚٔ،ِرقـٗٓٔ(ِذكرِأسماءِمفِتكمـِفيوِوىوِموثؽ،ِلمذىبي،ِصٚٔ)
 .ٜٕٙٗ،ِرقـٛٔ٘،ِصٔ(ِالكاشؼ،ِلمذىبي،ِجٛٔ)
 .ٛٙٓٗ،ِرقـٖٚ٘،ِصٕ(ِميزافِاالعتداؿ،ِلمذىبي،ِجٜٔ)
 .ٕ٘ٛ(ِتقريبِالتيذيب،ِالبفِحجر،ِصٕٓ)
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عثمافِ"ِالحصيفِؿِأبيولكنوِتوبعِمفِقبِلوِأوىاـجؿِعاصـِبفِأبيِالنجود:ِصدوؽِالحديثِإسنادهِحسفِأل

ِبفِعاصـِبفِحصيف"ِكماِسيأتيِفيِالروايةِالثانية.
 الرواية الثانية: " أطمقو أو أكفتو"

ِْبِفَِأِبيِالنَُّجوِد،َِعْفَِخْيَثَمَةِْبِفِِرحمو اهلل: (ٔ)قال أحمد بن حنبل زَّاِؽ،َِأْخَبَرَناَِمْعَمٌر،َِعْفَِعاِصـِ َحدَّثََناَِعْبُدِالرَّ
ِاْلَعْبدََِعْبِدِالرَّْحَمِف،َِعْفَِعْبِدِالمَِّوِْبِفَِعْمِروِْبِفِاْلَعاِص،َِقاَؿ:َِقاَؿَِرُسوُؿِالمَِّوَِصمَّىِاَُِعَمْيِوَِوَسمَّ :ِ"ِِإفَّ ِإَذاَِكاَفِِـَ
ِإِِ َِعَمِمِو ِِمْثَؿ َِلُو ِاْكُتْب ِِبِو: ِاْلُمَوكَِّؿ ِِلْمَمَمِؾ ِ ِِقيَؿ َِمِرَض، َـّ ُِث ِاْلِعَباَدِة، ِِمَف َِحَسَنٍة َِعَمىَِطِريَقٍة َِطِميًقا، َِكاَف َحتَّى َذا

ِ".ُِأْطِمَقُو، َأْو َأْكِفَتُو ِإَليَّ 
 أوال: تخريج الرواية الثانية

ِمفِطرؽِعفِخيثمةِبفِعبدِالرحمف،ِ(٘)،ِوالبغوي(ٗ)،ِوالبييقي(ٖ)أبيِالدنيا،ِوابفِ(ٕ)أخرجوِأحمد
ِمفِطرؽِعفِأبيِبكرِبفِعياشِعفِأبيِالحصيف،ِِ(ٛ)واألصبيانيِ(ٚ)والبزارِ(ٙ)وأخرجوِأحمد

،ِ(ٔٔ)،ِوىنادِالسري(ٓٔ)،ِوأحمد(ٜ)وأخرجوِأحمدِأيضاِمفِطريؽِعاصـِبفِأبيِالنجود،ِوأخرجوِابفِأبيِشيبة
مفِطرؽِعفِعمقمةِبفِمرثدِثَلثتيـِ)ِأبوِالحصيفِوعاصـِوعمقمة(ِِ(ٗٔ)،ِوالبخاري(ٖٔ)،ِوالبييقي(ٕٔ)والدارمي

ِعفِالقاسـِبفِمخيمرة،ِ
ِكَلىما)ِخيثمةِبفِعبدِالرحمف،ِوالقاسـِبفِمخيمرة(ِعفِعبدِاِبفِعمروِبوِبألفاظِمتقاربة.

 ثانيا: تراجم الرواة
ِ.(٘ٔ)نجودِصدوؽِلوِأوىاـ**ِرجاؿِاْلسنادِثقاتِغيرِعاصـِبفِأبيِال

                                                 

 .ٜ٘ٛٙ،ِحٜٚٗ،ِصٔٔ(ِمسندِأحمدِبفِحنبؿ،ِمسندِالمكثريفِمفِالصحابة،ِمسندِعبدِاِبفِعمروِبفِالعاص،ِجٔ)
 .ٜ٘ٛٙ،ِحٜٚٗ،ِصٔٔاِبفِعمروِبفِالعاص،ِجِ(ِمسندِأحمدِبفِحنبؿ،ِمسندِالمكثريفِمفِالصحابة،ِمسندِعبدٕ)
 .ٕٙ،ِحٖٛ(ِالمرضِوالكفارات،ِبابِالعبدِإذاِكافِعمىِطريقوِحسنةِمفِالعبادةِثـِيمرضِقيؿِلمممؾِاكتبِلوِمثؿِعممو،ِصٖ)
األمراض،ِ(ِالسنفِالكبرىِلمبييقي،ِكتابِالجنائز،ِبابِماِينبغيِلكؿِمسمـِأفِيستشعرهِمفِالصبرِعمىِجميعِماِيصيبوِمفِٗ)
 .ِٙٗ٘ٙ،ِحٕٗ٘،ِصٖج
 .ٖٓٗٔ،ِحٕٔٗ،ِص٘(ِشرحِالسنة،ِكتابِالجنائز،ِبابِالمريضِيكتبِلوِمثؿِعممو،ِج٘)
 .ٜٙٔٙ،ِحٗٔ٘،ِصٔٔ(ِمسندِأحمدِبفِحنبؿ،ِمسندِالمكثريفِمفِالصحابة،ِمسندِعبدِاِبفِعمرو،ِجٙ)
 .ٖٕٔٗ،ِحٕٜٖ،ِصٙ(ِمسندِالبزار،ِجٚ)
 .ٜٖٓ،ِصٛياء،ِألبيِنعيـِاألصبياني،ِج(ِحميةِاألولياءِوطبقاتِاألصفٛ)
 .ٗٓٛٓٔ،ِحٓٗٗ،ِصٕ(ِمصنؼِابفِأبيِشيبة،ِكتابِالجنائز،ِبابِماِقالواِفيِثوابِالحمىِوالمرض،ِجٜ)
 .ٕٛٗٙ،ِحٕٓ،ِصٔٔ(ِمسندِأحمدِبفِحنبؿ،ِمسندِالمكثريفِمفِالصحابة،ِمسندِعبدِاِبفِعمرو،ِجٓٔ)
 .ٖٛٗ،ِحٕٕ٘ا،ِص(ِالزىد،ِبابِماِجاءِفيِالعقوبةِفيِالدنئٔ)
 .ٕٕٔٛ،ِحٖٕٛٔ،ِصٖ(ِسنفِالدارمي،ِكتابِالرقاؽ،ِبابِالمرضِكفارة،ِجٕٔ)
 .ِٜٓٙٗ،ِحٕٕٖ،ِصٕٔ(ِشعبِاْليماف،ِذكرِماِفيِاألوجاعِواألمراضِوالمصيباتِمفِالكفارات،ِجٖٔ)
 .ٓٓ٘،ِحٙٚٔ(ِاألدبِالمفرد،ِبابِيكتبِلممريضِماِكافِيعمؿِوىوِصحيح،ِصٗٔ)
 .ٕ٘ٛالبفِحجر،ِصتقريبِالتيذيب،ِِ(٘ٔ)
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ِعثمافِبفِ ِتوبعِعمىِالحديثِمفِقبؿِأبيِالحصيف" ِبفِأبيِالنجودِوقد ِحسفِألجؿِعاصـ الحديثِإسناده

ِ.(ٔ)عاصـِاألسديِوىوِثقةِثبتِربماِدلسِولكنوِصرحِبالسماعِكماِعندِأحمد
                                          ِ

ِقاؿِابفِاألثيرِرحموِا:ِ
أيَِنُضّمياِوَنْجَمعياِمفِاالْنِتشارُِيريدَِجْمعِالثَّوبِبالَيَديفِِ[ُِنِيينا أن َنْكِفَت الثَّياَب في الصالة الحديثِ]ومنوِ 

ِ.(ٕ)عندِالرُّكوعِوالسُّجود
 ( ٖٙالحديث )

َحدَّثََناُِمَعمَّىِْبُفَِأَسٍد،َِقاَؿ:َِحدَّثََناُِوَىْيٌب،َِعْفَِعْبِدِالمَِّوِْبِفَِطاُوٍس،َِعْفَِأِبيِو،ِِرحمو اهلل: (ٖ)قال اإلمام البخاري
:َعِفِاْبِفَِعبَّاٍسَِرِضَيِالمَُّوَِعْنُيَما،َِقاَؿ:َِقاَؿِالنَِّبيُِّصَِ َِعَمىِِ»مَّىِاَُِعَمْيِوَِوَسمَّـَ ُأِمْرُتَِأْفَِأْسُجَدَِعَمىَِسْبَعِةَِأْعُظـٍ

ْكَبتَْيِف،َِوَأْطَراِؼِالَقَدَمْيِفِ ِ«.َوالشََّعرََِِواَل َنْكِفَت الثَِّيابَ الَجْبَيِة،َِوَأَشاَرِِبَيِدِهَِعَمىَِأْنِفِوَِوالَيَدْيِفَِوالرُّ
 أوال: تخريج الحديث

نبيِصمىِاِوعميوِوسمـ،ِوتارةِموقوًفاِعمىِابفِعباسِبمفظ"ِوردِالحديثِعفِابفِعباسِمرةِمرفوًعاِإلىِال
فِجاءِموقوًفاِإالِأنوِيأخذِحكـِالمرفوع. ُِنييِالنبيِصمىِاِوعميوِوسمـ"ِوالحديثِوا 

ِمفِطريؽِعبدِاِبفِطاوس،ِِ(ٗ)أخرجوِمسمـِمرفوعاِوموقوفا
ِالبخاريِمرفوعا ِوكذلؾِمسمـ(ٙ)وموقوفاِ(٘)وأخرجو ِاِبفِِ(ٚ)، ِعبد ِكَلىما) ِدينار، ِبف مفِطرؽِعفِعمرو

ِ،ِوعمروِابفِدينار(ِعفِطاوسِبفِكيسافِبوِبألفاظِمتقاربة.سطاِو
ِ
ِ
ِ

                                                 

 .ٜٙٔٙ،ِحٗٔ٘،ِصٔٔ(ِمسندِأحمدِبفِحنبؿ،ِجٔ)
 .ٖٖٛ،ِصٗ(ِالنيايةِفيِغريبِالحديثِواألثر،ِالبفِاألثير،ِجٕ)
 .ٕٔٛ،ِحٕٙٔ،ِصٔ(ِصحيحِالبخاري،ِكتابِاألذاف،ِبابِالسجودِعمىِاألنؼ،ِجٖ)
،ِٔوعقصِالرأسِفيِالصَلة،ِج(ِصحيحِمسمـ،ِكتابِالصَلة،ِبابِأعضاءِالسجود،ِوالنييِعفِكؼِالشعرِوالثوبِٗ)

 .ٜٓٗ،ِحٖٗ٘ص
،ِٔ،ِوبابِالِيكؼِثوبوِفيِالصَلة،ِجٓٔٛ،ِحٕٙٔ،ِصٔ(ِصحيحِالبخاري،ِكتابِاألذاف،ِبابِالسجودِعمىِسبعةِأعظـ،ِج٘)

 .ٙٔٛ،ِحٖٙٔص
،ِٖٙٔ،ِصٔ،ِوبابِالِيكؼِشعرا،ِجٜٓٛ،حٕٙٔ،ِصٔ(ِصحيحِالبخاري،ِكتابِاألذاف،ِبابِالسجودِعمىِسبعةِأعظـ،ِجٙ)
 .٘ٔٛح
،ِٔ(ِصحيحِمسمـ،ِكتابِالصَلة،ِبابِأعضاءِالسجود،ِوالنييِعفِكؼِالشعرِوالثوبِوعقصِالرأسِفيِالصَلة،ِجٚ)

 .ٜٓٗ،ِحٖٗ٘ص



 711 

ِ
 ثانيا: تراجم الرواة

ِماتِسنةِخمسِوستيفِومائة،ِمتفؽِعمىِتوثيقو؛ِ،،ِأبوِبكرِالبصرىاْلَباِىِميّ ن جاَل بن خالد بن عَ  ُوَىْيب** 
ِيسيراًِ،ِ(ٔ)بآخرةلكنوِتغيرِقميَلِ ِأنوِمتابعِعمىِروايةِالحديثِمفِقبؿِ(ٕ)ولـِيضرِتغيرهِألنوِكافِتغيرًا ،ِكما

ِسفيافِبفِعيينةِوابفِجريج.
ِ**ِِباقيِرجاؿِاْلسنادِثقات.

                                          ِ
ِقاؿِابفِاألثيرِرحموِا:ِ

 [ِأي:ِماِأْكِفُتِبوَِمِعيَشتيَِيْعنيِأُضّمياِوأْصِمحيا.ِالَكِفيتَ  ] ُحبِّب إليَّ النساُء والطِّيُب وُرِزْقتُ وفيوِ
 وقيؿ:ِأرادِبالَكِفيتِالُقّوَةِعمىِالجماع.

  وقاؿِبعضيـ:ِالكفيت:ِِقْدٌرُِأنزلتِمفِالسماءِفأكؿِمنياِوقويِعمىِالجماعِىوِمفِالحديثِاآلخر
ِالَكِفيتِفوَجْدُتَِقوةِأربعيفِرُجًَلِفيِالِجماعِ[ِويقاؿِلمْقدرِ ِأنوِقاؿ:ِأتانيِجبريؿِبِقْدٍرِيقاؿِليا الذيُِيْروىِ]

  .(ٖ)الصغيرة:ِِكْفتِبالكسرِقاؿِفيِالقاموس:والَكْفتِبالفتح:ِالِقْدرِالصغيرِوُيْكَسر
 أشار ابن األثير إلى روايتين (ٗٙالحديث)

ِ الرواية األولى: ِأ] ِلـ ِ ]ِ ِالَكِفيَت ِوُرِزْقُت ِوالطّْيُب ِالنساُء ِالروايةِِاعمييِقؼُحبّْبِإليَّ نما ِوا  ِاألثير؛ بمفظِابف
ِالموجودةِىي:
َِحدَّثََناِِرحمو اهلل: (ٗ)قال النسائي َِقاَؿ: َِجْعَفٌر َِحدَّثََنا َِقاَؿ: َِسيَّاٌر َِحدَّثََنا َِقاَؿ: ِالطُّوِسيُّ ُِمْسِمـٍ ِْبُف َِعِميُّ َأْخَبَرَنا

:،َِعْفَِأَنٍسَِقاَؿ:َِقاَؿَِرُسوُؿِالمَِّوِصَِ(٘)اِبتٌِثَِ َوُجِعَمْتُِقرَُّةَِعْيِنيِِفيُِِحبَِّب ِإَليَّ النَِّساُء َوالطِّيُب،ِ»مَّىِاَُِعَمْيِوَِوَسمَّـَ
ََلةِِ ِ«.الصَّ

 أوال: تخريج الحديث
ِمحمدِبفِنصر،ِِو(ٛ)أحمدِبفِحنبؿخرجوِوأِمفِطريؽِجعفرِبفِسميمافِبمثمو،ِ(ٚ)،ِوالحاكـ(ٙ)يأخرجوِالنسائ

ِ
ِ

                                                 

 .ٙٛ٘(ِتقريبِالتيذيب،ِالبفِحجر،ِصٔ)
 .ٖٔٚ(ِانظرِنيايةِاالغتباطِبمفِرميِمفِالرواةِباالختَلط،ِلعَلءِالديفِرضا،ِصٕ)
 .ٖٖٛ،ِصٗثر،ِالبفِاألثير،ِج(ِالنيايةِفيِغريبِالحديثِواألٖ)
 .ٜٖٓٗ،ِحٔٙ،ِصٚ(ِسنفِالنسائي،ِكتابِعشرةِالنساء،ِبابِحبِالنساء،ِجٗ)
 (ِىو:ِثابتِبفِأسمـِالبناني.٘)
 .ٖٚٛٛ،ِحٜٗٔ،ِصٛ(ِالسنفِالكبرىِلمنسائي،ِكتابِعشرةِالنساء،ِبابِحبِالنساء،ِجٙ)
 .ٕٙٚٙ،ِحٗٚٔ،ِصٕ(ِالمستدرؾِعمىِالصحيحيف،ِكتابِالنكاح،ِجٚ)
 .ٖٜٕٕٔ،ِحٖ٘ٓ،ِصٜٔ(ِمسندِأحمدِبفِحنبؿ،ِمسندِالمكثريفِمفِالصحابة،ِمسندِأنسِبفِمالؾ،ِجٛ)
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ابفِِمختصراِوأخرجوِمفِِطرؽِعفِسَلـِأبوِالمنذرِبنحوه،ِ(ٗ)،ِوالبييقي(ٖ)،ِوالطبراني(ٕ)،ِوأبوِيعمى(ٔ)المروزي
ِ،ِمفِطريؽِسَلـِبفِأبيِالصيباءِ(ٙ)األصبيانيِوأبوِالشيخِ،(٘)أبيِعاصـ

ِِثَلثتيـِ)ِجعفرِبفِسميماف،ِوسَلـِأبوِالمنذر،ِوسَلـِبفِأبيِالصيباء(ِعفِثابتِالبنانيِبو.
 ثانيا: تراجم الرواة

ِماتِسنةِثمافِوسبعيفِومائة،،ِي،ِأبوِسميمافِالبصِريعِ بْ ضَ جعفر بن سميمان الْ ** 
:"ِليسِبوِبأس"،ِ(ٜ)موضعِآخر،ِوقاؿِفيِ(ٛ)،ِوزاد:"ِبوِضعؼِوكافِيتشيع"،ِويحيىِبفِمعيف(ٚ)وثقوِابفِسعد
،ِوزاد:"ِكافِمتقناِحسفِاآلخذ،ِحسفِ(ٕٔ)،ِوزاد:"ِكافِيتشيع"،ِويعقوبِبفِسفياف(ٔٔ)،ِوالعجمي(ٓٔ)وابفِالمديني

،ِوزاد:"ِصدوؽِصالح"،ِوفيِموضعِآخرِقاؿ:"ِثقةِفيوِشيءِمعِكثرةِعمومو"،ِوقاؿِعميِ(ٖٔ)األداء"،ِوالذىبي
ِ".يةِأحاديثوِمناكيرأكثرِعفِثابت،ِوبق:"ِ(ٗٔ)بفِالمديني

الِبأسِبو،ِقيؿِلو:ِإفِسميمافِبفِحربِيقوؿ:ِالِِ":(٘ٔ)قاؿِأبوِطالبِأحمدِبفِحميدِعفِأحمدِبفِحنبؿِو
يكتبِحديثو؟ِفقاؿ:ِحمادِبفِزيدِلـِيكفِينيىِعنو،ِكافِينيىِعفِعبدِالوارثِوالِينيىِعفِجعفر،ِإنماِكافِ

ِيغموفِف،ِوأىؿِالبصيفضؿِعمِييتشيع،ِوكافِيحدثِبأحاديثِف ،ِفقمت:ِعامةِحديثوِرقاؽ؟ِقاؿ:ِيعمِيرة
ِِ"نعـ،ِكافِقدِجمعيا

كافِيحيىِبفِسعيدِالِِ":(ٚٔ)موضعِآخرِيوقاؿِف"،ِكافِيحيىِبفِسعيدِالِيكتبِحديثو:"ِ(ٙٔ)وقاؿِابفِمعيف
ِِ".عنو،ِوكافِيستضعفوِييرِو
ِ

                                                 

 .ٕٕٖ،ِحٖٖٔ،ِصٔ(ِتعظيـِقدرِالصَلة،ِبابِالصَلةِقرةِعيفِالنبيِصمىِاِعميوِوسمـ،ِحٔ)
 .ٕٖٛٗ،ِحٜٜٔ،ِصٙ(ِمسندِأبيِيعمىِالموصمي،ِجٕ)
 .ٖٕٓ٘ح،ِٕٔٗ،ِص٘(ِالمعجـِاألوسط،ِلمطبراني،ِجٖ)
 .ٖٗ٘ٗٔ،ِحٕٗٔ،ِصٚ(ِالسنفِالكبرىِلمبييقي،ِكتابِالنكاح،ِبابِالرغبةِفيِالنكاح،ِجٗ)
 .ٖٕ٘،ِحٜٔٔٔ(ِالزىد،ِالبفِأبيِعاصـ،ِص٘)
 .ٖٕٔ،ِحٛ٘،ِصٕ(ِأخَلؽِالنبي،ِبابِذكرِمحبتوِلمطيبِوتطيبوِبوِصمىِاِعميوِوسمـ،ِجٙ)
 .ٕٛٛ،ِصٚ(ِالطبقاتِالكبرى،ِالبفِسعد،ِجٚ)
 .ٖٖٖ٘،ِرقـٖٓٔ،ِصٗابفِمعيف،ِروايةِالدوري،ِجِ(ِتاريخٛ)
 .ٙٙٔ،ِرقـ٘٘(ِتاريخِأسماءِالثقات،ِالبفِشاىيف،ِصٜ)
 .ٗٔ،ِرقـٖ٘(ِسؤاالتِابفِأبيِشيبةِلعميِبفِالمديني،ِصٓٔ)
 .ٕٕٔ،ِرقـٕٛٙ،ِصٔ(ِمعرفةِالثقات،ِلمعجمي،ِجٔٔ)
 .ٜٙٔ،ِصٔ(ِالمعرفةِوالتاريخ،ِليعقوبِبفِسفياف،ِجٕٔ)
 .ٗٗٔٔ،ِرقـٕٖٔ،ِصٔعفاء،ِلمذىبي،ِج(ِالمغنيِفيِالضٖٔ)
 .ٜٚ،ِصٕ(ِتيذيبِالتيذيب،ِالبفِحجر،ِجٗٔ)
 .ٖٓٛ،ِصٕ(ِالكامؿِفيِضعفاءِالرجاؿ،ِالبفِعدي،ِج٘ٔ)
 .ٖٖٖ٘،ِرقـٖٓٔ،ِصٗ(ِتاريخِابفِمعيف،ِروايةِالدوري،ِجٙٔ)
 .ٕٔٛ،ِصٕ(ِالكامؿِفيِضعفاءِالرجاؿ،ِالبفِعدي،ِجٚٔ)



 711 

وأناِِ"،ِثـِقاؿ:"الِينبسطِلحديثِجعفرِبفِسميمافِيرأيتِعبدِالرحمفِبفِميدِ":(ٔ)وقاؿِأحمدِبفِسنافِالقطاف
ِِ"أستثقؿِحديثو

ِوجمعِِ:"(ٕ)ابفِعديِقاؿِو ِوىوِحسفِالحديث،ِوىوِمعروؼِبالتشيع، ولجعفرِحديثِصالح،ِورواياتِكثيرة،
ِ،ييستدؿِبياِعمىِأنوِشيعِيرواىاِالتِيذكرِفيوِمفِالتشيعِوالرواياتِالتِيالذِووأرجوِأنوِالِبأسِبو،ِِ،الرقائؽ

عنو،ِِيوأحاديثوِليستِبالمنكرة،ِوماِكافِفيوِمنكر،ِفمعؿِالبَلءِفيوِمفِالراِوِ،فضؿِالشيخيفِيفقدِروىِأيضاِف
ِِ".بعضِحديثوِييخالؼِفِ":(ٖ)يوقاؿِالبخاِر"،ِممفِيجبِأفِيقبؿِحديثوِيوىوِعند

ِولـِيكفِالرواياتِغيرِأنوِكافِينتحؿِالميؿِإلىِأىِيكافِجعفرِمفِالثقاتِفِ":(ٗ)قاؿِابفِحبافِو ؿِالبيت،
بداعيةِإلىِمذىبو،ِوليسِبيفِأىؿِالحديثِمفِأئمتناِخَلؼِأفِالصدوؽِالمتقفِإذاِكانتِفيوِبدعة،ِولـِيكفِ

ِيكافِفيوِتحامؿِعمىِبعضِالسمؼ،ِوكافِالِيكذبِفِ":(٘)يوقاؿِاألزد"،ِيدعوِإليو،ِاالحتجاجِبخبرهِجائز
ِفعامةِحديثوِعفِثابتِِو ِالحديث، ِوأما ِوالرقائؽ، ِويؤخذِعنوِالزىد ِفيوِنظرِومنكرغالحديث، وقاؿِابفِ"،ِيره

حديثوِإالِابفِعمارِبقولو:ِجعفرِبفِسميمافِِيإنماِتكمـِفيوِلعمةِالمذىب،ِوماِرأيتِمفِطعفِفِ":(ٙ)شاىيف
خطأِفيو،ِإنماِذكرتِعنوِشيعيتو،ِوأماِِيالِفالحديث،ِِوِيلـِنسمعِأحداِيطعفِعميوِفِ":(ٚ)وقاؿِالبزار"،ِضعيؼ

ِ:"(ٜ)،ِوقاؿِابفِحجرروىِأحاديثِمنكرة،ِوىوِثقةِمتماسؾِكافِالِيكتب"ِ":(ٛ)َوَقاؿِالجوزجاني"،ِحديثوِفمستقيـ
ِ".صدوؽِزاىدِلكنوِكافِيتشيع

ِليسِفيِِخالصة القول: ىوِثقةِوماِكافِمفِتشيعوِفَلِيضرِخاصةِوأنوِلـِيكفِبداعيةِليا،ِوالحديثِىنا
ِفضائؿِعميِبفِأبيِطالبِرضيِاِعنو.

ِي،ِماتِسنةِمائتيف،ِوقيؿ:ِقبميا،أبوِسممةِالبصِرِ،ينزِ عَ سيار بن حاتم الْ ** 
ِ":(ٔٔ)يقاؿِأبوِعبيدِاآلجِرِوِ"،عنوِشيئاِقطَِكاَفِصدوقا،ِثقة،ِليسِبوِبأس،ِولـِأكتبِ":(ٓٔ)قاؿَِيْحَيىِْبفَِمِعيف

ِداودِعنوِفقاؿ:ِقمتِلمقواريِر ِ:(ٕٔ)الثقاتِوقاؿِيذكرهِابفِحبافِف"،ِِو:ِيتيـِبالكذب؟ِقاؿ:ِاليسألتِأبا كافِ"

                                                 

 .ٚٗ،ِص٘(ِتيذيبِالكماؿ،ِلممزي،ِجٔ)
 .ٜٖٛ،ِصٕ(ِانظرِالكامؿِفيِضعفاءِالرجاؿ،ِالبفِعدي،ِجٕ)
 .ٜٚ،ِصٕ(ِتيذيبِالتيذيب،ِالبفِحجر،ِجٖ)
 .ٗٚٓٚ،ِرقـٓٗٔ،ِصٙ(ِالثقات،ِالبفِحباف،ِجٗ)
 .ٜٚ،ِصٕ(ِتيذيبِالتيذيب،ِالبفِحجر،ِج٘)
 .ٕٗ(ِالمختمؼِفييـ،ِالبفِشاىيف،ِصٙ)
 .ٜٛ،ِصٕ(ِتيذيبِالتيذيب،ِالبفِحجر،ِجٚ)
 .ٖٚٔ،ِرقـٗٛٔاؿ،ِلمجوزجاني،ِص(ِأحواؿِالرجٛ)
 .ٜٜٔ(ِتقريبِِالتيذيب،ِالبفِحجر،ِصٜ)
 .ٜٙ(ِتاريخِابفِمعيف،ِروايةِابفِمحرز،ِصٓٔ)
 .ٖٛٓ،ِصٕٔ(ِتيذيبِالكماؿ،ِلممزي،ِجٔٔ)
 .ٖٚٗ٘ٔ،ِرقـٜٕٛ،ِصٛ(ِالثقات،ِالبفِحباف،ِجٕٔ)
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:ِوسئؿِعميِعفِسيارِالذيِيرويِحديثِجعفرِبفُِسَمْيمافِفيِالزىد؟ِ(ٔ)َوَقاؿِيعقوبِبفِسفياف"،ِجماعاِلمرقائؽ
ِذاِ:"فقاؿ ِكنتِأظفِيحدثِعف ِما ِعنو، ِيؤخذ ِأحد ِليسِكؿ ِالحاكـ"، ِأحمد ِأبو ِبعضِِ":(ٕ)َوَقاؿ فيِحديثو

"،ِوقاؿِالذىبي،ِعندهِمناكيرِ":(ٗ)أحاديثوِمناكير،ِضعفوِابفِالمديني".َِوَقاؿِاألزديِ":(ٖ)َوَقاؿِالعقيميِر"،المناكي
ِوابفِحجر:"ِصدوؽ"،ِوزادِابفِحجر:"ِلوِأوىاـ"

ىوِضعيؼِفغالبِأقواؿِاألئمةِعمىِأفِلوِمناكير،ِكماِأشارِابفِحجرِلوجودِأوىاـِعندهِولـِِخالصة القول:
ِيتابعِعمىِروايةِالحديث.

ِ**ِباقيِرجاؿِاْلسنادِثقات.
 ثالثا: الحكم عمى اإلسناد

وممفِضعفوِضياءِالديفِِالحديثِإسنادهِضعيؼِمفِأجؿِسيارِبفِحاتـِيرويِمناكيرِولـِيتابعِعمىِالحديث،
ِأفِ(٘)مقدسيال :"ِحدثِبوِسَلـِبفِسميماف،ِأبوِالمنذر،ِ(ٙ)الحديثِقدِاختمؼِفيِرفعوِفقاؿِالدارقطني،ِكما

مادِبفِزيد،ِفرواهِعفِوخالفيـِح،ِسميمافِالضبعي،ِعفِثابت،ِعفِأنسِوسَلـِبفِأبيِالصيباء،ِوجعفرِبف
ِ.أشبوِبالصواب"ِوالمرسؿ،ِبفِعثماف،ِعفِثابتِالبصريِمرسَلِوكذلؾِرواهِمحمد،ِثابتِمرسَل

ِ]ِأنوِقاؿ:ِأتانيِجبريؿِبِقْدٍرِيقاؿِلياِالَكِفيتِفوَجْدُتَِقوةِأربعيفِرُجًَلِفيِالِجماعِ[ الرواية الثانية:
ِْبِفِِرحمو اهلل: (ٚ)قال الحربي َِعَطاِء َِعْف ُِسَمْيـٍ ِْبِف َِعْفَِصْفَواَف ُِأَساَمَة َِأِبيَِعْف َِحدَّثََنا ِ َِوِكيٍع ِْبُف ُِسْفَياُف َحدَّثََنا

َفَأَكْمُت  َكِفيتُ ِقْدٍر ُيَقاُل َلُو الْ َأتَاِني ِجْبِريُل َعَمْيِو السَّاَلُم بِ  »َيَساٍرَِعْفَِأِبيُِىَرْيَرَةَِقاَؿَِرُسوُؿِالمَِّوَِصمَّىِالمَُّوَِعَمْيِو:
ِ«.ِمْنَيا ُأْكَمًة َفُأْعِطيُت ُقوََّة َأْرَبِعيَن ِفي اْلِجَماعِ 

 رواية الثانيةأوال: تخريج ال
سماعيؿِالسِ(ٛ)أخرجوِأبوِنعيـِاألصبياني ،ِوأخرجوِأيضاِمفِطريؽِراجمفِطريؽِأحمدِبفِالحسيفِالصوليِوا 

ِ،(ٜ)ابفِناجيو
سماعيؿِ)ِثَلثتيـ ِ.بنحوهِالسراج،ِوابفِناجيو(ِعفِسفيافِبفِوكيعِبوأحمدِالصولي،ِوا 

 
 
 

                                                 

 .٘ٗٔ،ِصٕ(ِالمعرفةِوالتاريخ،ِليعقوبِبفِسفياف،ِجٔ)
 .ٜٕٓ،ِصٗالبفِحجر،ِج(ِتيذيبِالتيذيب،ِٕ)
 .ٜٕٓ،ِصٗ،ِجالمرجعِالسابؽِ(ٖ)
 .ٜٕٓ،ِصٗ،ِجالمرجعِالسابؽِ(ٗ)
 .ٛٓٙٔ،ِرقـٕٛٗ،ِصٗ(ِاألحاديثِالمختارة،ِلضياءِالديفِالمقدسي،ِج٘)
 .ٖٕ٘ٛ،ِرقـٓٗ،ِصٕٔ(ِعمؿِالدارقطني،ِجٙ)
 .ٕٗٔ،ِصٔ(ِغريبِالحديث،ِلمحربي،ِجٚ)
 .ٖٙٚص،ِٛ(ِحميةِاألولياءِوطبقاتِاألصفياء،ِجٛ)
 .ٕٗٗ،ِحٚٙٗ،ِصٕ(ِالطبِالنبوي،ِبابِفيماِيقويِاْليعاظِويزيدِفيِالباه،ِجٜ)
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 ثانيا: تراجم الرواة
ِ.(ٕ)،ِماتِسنةِثَلثِوخمسيفِومائة(ٔ)أبوِزيدِالمدنىِموالىم، يأسامة بن زيد الميث ** 

ِ:"ِأنكرواِعميوِأحاديث"،ِ(ٙ)،ِوقاؿِابفِمعيفِفيِموضعِآخر(٘)،ِوالعجمي(ٗ)،ِويعقوبِبفِسفياف(ٖ)وثقوِابفِمعيف
وِخيرِ:"ِىوِكماِقاؿِابفِمعيف:ِليسِبحديثوِبأسِوى(ٛ)،ِووافقوِابفِعديِوقاؿ(ٚ)وقاؿِأيضا:"ِليسِبوِبأس"
ِ.مفِأسامةِبفِزيدِابفِأسمـ"

ئؿِسُِِ"وقاؿِعبدِا::"ِروىِعفِنافعِأحاديثِمناكير"،ِ(ٓٔ):"ِليسِبشىء"،ِوقاؿِفيِموضعِآخر(ٜ)وقاؿِأحمد
وقاؿِأيضا:"ِقاؿِأبي:ِانظرِفيِحديثوِيتبيفِلؾِ،ِ(ٔٔ)عفِأسامةِبفِزيدِالميثيِفقاؿ:ِىوِدونو،ِوحرؾِيده"ِأبي

ِ.ِِ(ٕٔ)اضطرابِحديثو"
:"َِكاَفِ(ٗٔ)،ِوقاؿِابفِسعد(ٖٔ)"وقاؿِأبوِبكرِبفِأبىِخيثمةِعفِيحيىِبفِمعيف:"ِكافِيحيىِبفِسعيدِيضعفو

:"ِليسِبالقوى"،ِوفيِ(ٙٔ):"ِيكتبِحديثوِوالِيحتجِبو"،ِوقاؿِالنسائى(٘ٔ)وقاؿِأبوِحاتـِ،َكِثيَرِاْلَحِديِثُِيْسَتْضَعُؼ"
ِليسِبثقة" وقاؿِابفِ،ِ(ٛٔ)"داود:"ِصالحِإالِأفِيحيىِبفِسعيدِأمسؾِعنوِبآخرةأبوِوقاؿِ،ِ(ٚٔ)موضعِآخر:"

                                                 

 .ٖٚٔ،ِرقـٖٚٗ،ِصٕ(ِانظرِتيذيبِالكماؿ،ِلممزي،ِجٔ)
 .ٕٖٙ،ِرقـٜٖٛ،ِصٔ(ِالطبقاتِالكبرى،ِالبفِسعد،ِجٕ)
 .٘ٙٙ،ِرقـٚ٘ٔ،ِصٖ(ِتاريخِابفِمعيفِروايةِالدوري،ِجٖ)
 .ٖٗ،ِصٖسفياف،ِج(ِالمعرفةِوالتاريخ،ِليعقوبِبفِٗ)
 .ٜ٘،ِرقـٓٙ(ِمعرفةِالثقات،ِلمعجمي،ِص٘)
 .ٜٕٓ،ِصٔ(ِتيذيبِالتيذيب،ِالبفِحجر،ِجٙ)
 .ٛٔٔ،ِرقـِٙٙ(ِتاريخِابفِمعيفِروايةِالدارمي،ِصٚ)
 .ٛٚ،ِصٕ(ِالكامؿِفيِضعفاءِالرجاؿ،ِالبفِعدي،ِجٛ)
 .ٖٔٓٔ،ِرقـٕ٘ٛ،ِصٕ(ِالجرحِوالتعديؿ،ِالبفِأبيِحاتـ،ِجٜ)
 .ٖٓ٘،ِرقـٕٖٓ،ِصٔفةِالرجاؿ،ِألحمدِبفِحنبؿ،ِج(ِالعمؿِومعِرٓٔ)
 .ٖٚٗٔ،ِرقـٖ٘،ِصٔ(ِالعمؿِومعرفةِالرجاؿ،ِألحمدِبفِحنبؿ،ِجٔٔ)
 .ٙٚ،ِصٕ(ِالكامؿِفيِضعفاءِالرجاؿ،ِالبفِعدي،ِجٕٔ)
 .ٕ٘ٛ،ِصٕ(ِالجرحِوالتعديؿ،ِالبفِأبيِحاتـ،ِجٖٔ)
 .ٕٖٙ،ِرقـٜٖٛ،ِصٔ(ِالطبقاتِالكبرى،ِالبفِسعد،ِجٗٔ)
 .ٖٔٓٔ،ِرقـٕ٘ٛ،ِصٕوالتعديؿ،ِالبفِأبيِحاتـ،ِج(ِالجرحِ٘ٔ)
 .ٖٓ٘،ِصٕ(ِتيذيبِالكماؿ،ِلممزي،ِجٙٔ)
 .ٔ٘،ِرقـٜٔ(ِالضعفاءِوالمتروكوف،ِلمنسائي،ِصٚٔ)
 .ٜٕٓ،ِصٔ(ِتيذيبِالتيذيب،ِالبفِحجر،ِجٛٔ)



 711 

أكثرِمسمـِإخراجِ:"ِصدوؽِقويِالحديثِ(ٕ):"ِيخطىءِوىوِمستقيـِاألمرِصحيحِالكتاب"،ِوقاؿِالذىبي(ٔ)حباف
ِ.:"ِصدوؽِييـ"(ٖ)حديثِابفِوىبِعنوِولكفِأكثرىاِشواىدِومتابعاتِوالظاىرِأنوِثقة"،ِوقاؿِابفِحجر

ِىوِكماِقاؿِابفِحجر:ِصدوؽِييـ.ِخالصة القول:
:ِتوفىِفيِربيعِاآلخرِسنةِسبعِ(٘)،ِقاؿِالبخاري(ٗ)أبوِمحمدِالكوفيِ،يسفيان بن وكيع بن الجراح الرؤاس **

ِومائتيف،ِمختمؼِفيو:ِوأربعيف
:"ِسألتِأباِزرعةِعنوِفقاؿ:ِالِ(ٚ)قاؿِعبدِالرحمفِبفِأبىِحاتـِو،ِ:"ِيتكمموفِفيوِألشياءِلقنوه"(ٙ)قاؿِالبخارى

،ِثـِقاؿ:"ِ(ٛ)تيـِبالكذب؟ِقاؿ:ِنعـ"يشتغؿِبو،ِقيؿِلو:ِكافِيكذب؟ِقاؿ:ِكافِأبوهِرجَلِصالحا"،ِقيؿِلو:"ِكافِيُِ
َِأِبيِ َِعَمْيِو َِورَّاَقوَُِوَأَشاَر ُِيَغيَّْر َـِّ(ٜ)َأْف ُِث َِسَأفَعُؿ، َِفَقاَؿ: ُِأُصْوِلَؾ، ِِمْف ِِإالَّ ُِتِحدّْْث ِاَل َِلُو: َِوَقاَؿ َِحِدْيَثُو، َِأفَسَد َِفِإنَُّو ،

ِ.َتَماَدى،َِوَحدََّثِِبَأَحاِدْيَثُِأْدِخَمْتَِعَمْيِو"
ِحاتـ ِأبو ِوالدارقطني(ٓٔ)وقاؿ ِالنسائى(ٔٔ)، ِوقاؿ ِليف"، ":(ٕٔ)ِ ِليس ِآخر:" ِموضع ِفي ِوقاؿ ِليسِ(ٖٔ)بثقة"، ":
ِامتنعِأبوِداودِمفِالتحديثِعنو"،ِوقاؿِابفِعدى(ٗٔ)وقاؿِاآلجرى ِلقف،ِ(٘ٔ):" نماِبَلؤهِأنوِكافِيتمقفِما ِوا  ":

ِبقوـِفيِاْلسناد"،ِ ويقاؿ:ِكافِلوِوراؽِيمقنوِمفِحديثِموقوؼِفيرفعوِوحديثِمرسؿِفيوصمو،ِأوِيبدؿِقوما
،َِعَمىِِليٍفَِلِحَقُو":"ِكَِ(ٙٔ)وقاؿِالذىبي ِ.اَفِِمْفَِأْوِعَيِةِالِعْمـِ

ِ:"ِضعيؼ".(ٚٔ)وقاؿِفيِموضعِآخر
ِ

                                                 

 .ٙٛٚٙ،ِرقـٗٚ،ِصٙ(ِالثقات،ِالبفِحباف،ِجٔ)
 .٘ٗٔ،ِرقـٕٖٗ،ِصٙيرِأعَلـِالنبَلء،ِج،ِوسٕٙ،ِرقـٔٗ(ِذكرِمفِتكمـِفيوِوىوِموثؽ،ِلمذىبي،ِصٕ)
 .ٜٛ(ِتقريبِالتيذيب،ِالبفِحجر،ِصٖ)
 .ٕٛٔٗ،ِرقـٕٓٓ،ِصٔٔ(ِتيذيبِالكماؿ،ِلممزي،ِجٗ)
 ٖٕٓ،ِصٔٔ،ِجالمرجعِالسابؽِ(٘)
 .ٕٕٓ،ِصٔٔ،ِجالمرجعِالسابؽِ(ٙ)
 .ٖٕٔ،ِصٗ(ِالجرحِوالتعديؿ،ِالبفِأبيِحاتـ،ِجٚ)
 .ٜٚٔ،ِرقـٓٗٔألبيِزرعةِالرازي،ِصِ(ِسؤاالتِالبرذعيٛ)
 .ٖ٘٘/ٔ(ِوراؽِسفيافِاسموِ)قرطمة(ِذكرهِالدارقطنيِفيِحاشيةِكتابِالمجروحيفِالبفِحبافِجٜ)
 .ٕٖٕ،ِصٗ(ِالجرحِوالتعديؿ،ِلعبدِالرحمفِبفِأبيِحاتـ،ِجٓٔ)
 .ٕ٘ٔ،ِرقـٓٛٔ(ِسؤاالتِالسمميِلمدارقطني،ِصٔٔ)
 .ٜٕٛـ،ِرق٘٘(ِالضعفاءِوالمتروكوف،ِلمنسائي،ِصٕٔ)
 .ٕٗٔ،ِصٗ(ِتيذيبِالتيذيب،ِالبفِحجر،ِجٖٔ)
 .ٜ٘(ِسؤاالتِأبيِعبيدِاآلجريِأباِداودِالسجستانيِفيِالجرحِوالتعديؿ،ِصٗٔ)
 .ٗٗٛ،ِرقـٕٛٗ،ِصٗ(ِالكامؿِفيِضعفاءِالرجاؿ،ِالبفِعدي،ِج٘ٔ)
 .ٗ٘،ِرقـٕ٘ٔ،ِصٕٔ(ِسيرِأعَلـِالنبَلء،ِلمذىبي،ِجٙٔ)
 .ٜٜٙٔرقـ،ِٜٗٗ،ِصٔ(ِالكاشؼ،ِلمذىبي،ِجٚٔ)
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َِفاِضًَل،َِصُدْوقًا،ِِإالََِّأنَُّوِاْبُتِمَيِِبَورَّاِؽُِسوٍء،َِكاَفُِيدِخُؿَِعَمْيِوِالَحِدْيَث،َِوَكاَفَِيثِِ(ٔ)وقاؿِابفِحباف ُؽِ:"ِكافَِشْيخًا
َِفُيِجيُبِِفْيَماِ ِالِبِو، َِأجِؿِِإصَراِرِه،ِاْسَتَحؽَّ َِيْرِجْع،َِفِمْف ـْ َِفَم ِِمْنَيا، َِذِلَؾِِفيَِأْشَياَء َِبْعَد َِلُو َِعَمْيِو،َِوِقْيَؿ ،ِ(ٕ)تَّرَؾ"ُيْقَرُأ

كتبِعنو؟ِفقاؿ:ِ:"ُِسئؿِأبيِعفِسفيافِبفِوكيعِقبؿِأفِيموتِبأياـِعشرة،ِأوِأقؿِيُِ(ٖ)وقاؿِعبدِاِبفِأحمد
ِ،ِيرًا"نعـ،ِماِأعمـِإالِخ

ِليسِمفِحديثوِفنصحِفمـِيقبؿِفسقطِ(ٗ)وقاؿِابفِحجر :"ِكافِصدوقا،ِإالِأنوِابتمىِبوراقو،ِفأدخؿِعميوِما
ِحديثو".

 بسببِماِأدخموِعميوِوراقو.ِؿَِعِِىوِصدوؽِفيِنفسو؛ِولكنوِأُِِخالصة القول:

 ثالثا: الحكم عمى اإلسناد
ِالميثي صدوؽِييـِولـِيتابعِعمىِروايةِالحديث،ِوقدِحكـِِالحديثِإسنادهِضعيؼِجدًا؛ِألجؿِأسامةِبفِزيد

ِوقاؿ ِوموضوع ِباطؿ ِبأنو ِالحديث ِعمى ِالجامعِاأللباني ِالسيوطي ِبيا ِسود ِالتي ِاألحاديث ِمف ِوىو ":
ِ.ِ(٘)الصغير"

                                          ِ
ِقاؿِابفِاألثيرِرحموِا:

ِ.(ٙ)صمىِالّموِعميوِوسمـِالَكِفيتِقيؿِلمحسف:ِوماِالَكِفيُت؟ِقاؿ:ِالبضاعِومنوِحديثِجابرِ]ُِأعطَيِرسوؿِالّمو
 ( ٘ٙالحديث)

،َِناِرحمو اهلل: (ٚ)قال الطبراني ِالرَّاِزيُّ ِْبُفَِعاِصـٍ ،َِحدَّثَِنيَِِحدَّثََناُِمَحمَُّدِْبُفُِشَعْيٍب،َِناَِعْبُدِالسَََّلـِ ُمَعاُذِْبُفِِىَشاـٍ
،َِعْفَِجا َقاِشيّْ ُأْعِطي َرُسوُل المَِّو  :»ِبِرِْبِفَِعْبِدِالمَِّوَِقاؿََِأِبي،َِعْفَِقَتاَدَة،َِعِفِاْلَحَسِف،َِعْفِِحطَّاَفِْبِفَِعْبِدِالمَِّوِالرَّ

ِ«.اْلِبَضاعُ »ْلَكِفيُت؟ َقاَل: ِقيَل ِلْمَحَسِن: َوَما ا« َصمَّى اهلُل َعَمْيِو َوَسمََّم اْلَكِفيتُ 
                                                 

 .ٕٚٗ،ِرقـٜٖ٘،ِصٔ(ِالمجروحيف،ِالبفِحباف،ِجٔ)
(ِوقدِروىِأبوِحاتـِقصتوِفقاؿ:ِجاءنيِجماعةِمفِمشايخِالكوفةِفقالوا:ِبمغناِأنؾِتختمؼِإلىِمشايخِالكوفةِوِتركتِسفيافِبفِٕ)

،ِولوِوراؽِقدِأفسدِحديثو.ِوكيعِأماِكنتِترعىِلوِفيِأبيو؟ِفقمتِليـ:ِإنيِأوجبِلوِحقوِوِأوجبِأفِتجرىِأمورهِعمىِالستر
قالوا:ِفنحفِنقوؿِلوِيبعدِالوراؽِعفِنفسو،ِفوعدتيـِأفِأجيئو،ِفأتيتوِمعِجماعةِمفِأىؿِالحديثِفقمتِلو:ِإفِحقؾِواجبِعميناِ
فيِشيخؾِوفىِنفسؾِولوِصنتِنفسؾِوكنتِتقتصرِعمىِكتبِأبيؾِلكانتِالرحمةِإليؾِفيِذلؾِفكيؼِوقدِسمعت؟ِفقاؿ:ِماِ

مى؟ِفقمت:ِقدِأدخؿِوراقؾِبيفِحديثؾِماِليسِمفِحديثؾ.ِقاؿ:ِفكيؼِالسبيؿِفيِىذا؟ِقمت:ِترمىِبالمخرجاتِالذيِينقـِع
وتقتصرِعمىِاألصوؿ،ِوالِتقرأِإالِمفِأصولؾِوتنحىِىذاِالوراؽِعفِنفسؾِوتدعوِبابفِكرامةِوتوليوِأصولؾِفإنوِيوثؽِبو،ِفقاؿ:ِ

وهِبيتاِيسمعِعميناِالحديث،ِفماِفعؿِشيئاِمماِقالوِفبطؿِالشيخ،ِوكافِيحدثِبتمؾِمقبوالِمنؾ،ِقاؿ:ِوبمغنيِأفِوراقوِكافِقدِأدخم
 (.ٖٕٔ،ِصٗاألحاديثِالتيِقدِأدخمتِبيفِحديثو،ِوقدِسرؽِمفِحديثِالمحدثيف.)ِالجرحِوالتعديؿ،ِج

 .ٓٔ٘ٔ،ِرقـٚٗ،ِصٕ(ِالعمؿِومعرفةِالرجاؿ،ِألحمدِبفِحنبؿِروايةِابنوِعبدِا،ِجٖ)
 .ٕ٘ٗذيب،ِالبفِحجر،ِص(ِتقريبِالتيٗ)
 .ٗٙ،ِٔٔ،ِوانظرِضعيؼِالجامعِالصغيرِوزيادتو،ِص٘ٛٙٔ،ِحٜٚٔ،ِصٗ(ِسمسمةِاالحاديثِالضعيفةِوالموضوعة،ِج٘)
 .ٖٖٛ،ِصٗ(ِالنيايةِفيِغريبِالحديثِواألثر،ِالبفِاألثير،ِجٙ)
 .ٕٜٗٚ،ِحٕٚٚ،ِصٚ(ِالمعجـِاألوسط،ِلمطبراني،ِجٚ)
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 أوال: تخريج الحديث
ِبمثمو.ِباْلسنادِنفسوِ(ٔ)أخرجوِأبوِالشيخِاألصبياني

 ثانيا: تراجم الرواة
متفؽِعمىِتوثيقو؛ِولكنوِكثيرِاالرساؿِوالتدليس،ِولـِيرسؿِعفِحطافِ،ِ(ٕ)سبقتِترجمتوِي،البصر  الحسن** 

ِ.(ٗ)الطبقةِالثانيةِالذيفِالِيضرِتدليسيـ،ِوتدليسوِالِيضرِألنوِمفِ(ٖ)الرقاشي
ِ.(ٙ)،ِماتِسنةِمائتيف(٘)يئواسموِسنبرِالدستواِعبد اهلل، يام بن أبشَ ىِ  نُ بْ  اذُ عَ ** مُ 

،ِ(ٜ):"ِصدوؽ،ِوليسِبحجة"،ِوقاؿِفيِموضعِآخر:"ِليسِبذاؾِالقوي"(ٛ)،ِوقاؿِيحيىِبفِمعيف(ٚ)وثقوِابفِقانع
ِقمتِليحيىِبفِمعيف:ِمعاذِبفِىشاـِأثبتِفىِشعبةِأوِغندر،ِفقاؿ:ِثقةِوثقة"،ِوفيِوقاؿِعثمافِالدارمى ":

روايةِابفِمحرزِقاؿ:"ِوسمعتِيحيىِوقيؿِلو:ِأيماِأحبِإليؾِفيِقتادةِسعيدِأوِىشاـ؟ِفقاؿ:ِسعيدِثقةِثبتِ
سنادِليسِعندِالثقاتِوىشاـِثقةِوأماِابنوِيعنيِمعاذِبفِىشاـِفمـِيكفِبالثقةِإنماِرغبِفيوِأصحابِالحديثِلإل

،ِوذكرهِابفِحبافِفيِالثقاتِوقاؿ:ِ(ٓٔ)الذيفِحدثواِعفِىشاـِىذهِاألحاديثِوزعمواِأفِحديثِىشاـِعشرةِاآلؼ"
ِ.ِِ(ٔٔ)كافِمفِالمتقنيف"

الِِى:"ِقمتِألبىِداود:ِمعاذِبفِىشاـِعندؾِحجة؟ِقاؿ:ِأكرهِأفِأقوؿِشيئا،ِكافِيحي(ٕٔ)وقاؿِأبوِعبيدِاآلجرى
:"ِولمعاذِبفِىشاـِعفِأبيوِعفِقتادةِحديثِكثير،ِولمعاذِعفِغيرِأبيوِأحاديثِ(ٖٔ)ابفِعدىيرضاه"،ِوقاؿِ

ِصدوؽ".ِِصالحة،ِوىوِربماِيغمطِفيِالشيءِبعدِالشيء،ِوأرجوِأنو
:"ِسمعتِمعاذِبفِىشاـِبمكة،ِوقيؿِلو:ِماعندؾ؟ِقاؿ:ِعنديِ(ٗٔ)وقاؿِعباسِالعنبريِعفِعميِبفِالمديني

ِيعنيِعفِعشرةِآالؼ،ِفأنكرناِعميو ،ِوسخرناِمنو،ِفمماِجئناِإلىِالبصرةِأخرجِإليناِمفِالكتبِنحواِمماِقاؿِػ

                                                 

 .ٕٖٚ،ِحٔ٘ٗ،ِصٖقولوِصمىِاِوعميوِوسمـ:ِأعطيتِالكفيت،ِج(ِأخَلؽِالنبيِألبيِالشيخ،ِذكرِٔ)
 (.ٕرقـِ)ِحديثِتحتِِ(ٕ)
 .ٚٙ(ِتحفةِالتحصيؿِفيِذكرِرواةِالمراسيؿ،ِلمعراقي،ِصٖ)
 .ٓٗ،ِرقـٜٕ(ِطبقاتِالمدلسيف،ِالبفِحجر،ِصٗ)
 .ٖٛٓٙ،ِرقـٜٖٔ،ِصٕٛ(ِتيذيبِالكماؿ،ِلممزي،ِج٘)
 .ٕٚ٘ٔ،ِرقـٖٙٙص،ِٚ(ِالتاريخِالكبير،ِلمبخاري،ِجٙ)
 .ٜٚٔ،ِصٓٔ(ِتيذيبِالتيذيب،ِالبفِحجر،ِجٚ)
 .ٕٗٛٗ،ِرقـٖٕٙ،ِصٗ(ِتاريخِابفِمعيفِروايةِالدوري،ِجٛ)
 .ٜٚٔ،ِصٓٔ(ِتيذيبِالتيذيب،ِالبفِحجر،ِجٜ)
 .ٛٔٔ،ِصٔ(ِتاريخِابفِمعيفِروايةِابفِمحرز،ِجٓٔ)
 .ٛ٘ٛ٘ٔ،ِرقـٚٚٔ،ِصٜ(ِالثقات،ِالبفِحباف،ِجٔٔ)
،ِوقدِرجحِأبوِعبيدِأفِالمقصودِبيحيىِىوِالقطافِوليسِابفِمعيف،ِٖٓٙ،ِرقـٖٕٙآلجريِأباِداودِ،ِص(ِسؤاالتِأبيِعبيدِإٔ)

 ولكنيِلـِأرِليحيىِالقطافِكَلماِفيو.ِ
 .ٖٜٔٔ،ِرقـ٘ٛٔ،ِصٛ(ِالكامؿِفيِضعفاءِالرجاؿ،ِالبفِعدي،ِجٖٔ)
 .ٖٛٔ،ِصٛ(ِالكامؿِفيِضعفاءِالرجاؿ،ِالبفِعدي،ِجٗٔ)
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:"ِصدوؽِصاحبِحديث"،ِوقاؿِأيضا:"ِ(ٔ)أبيو،ِفقاؿ:ِىذاِسمعتو،ِوىذاِلـِأسمعوِفجعؿِيميزىا"،ِوقاؿِالذىبي
ِ.:"ِصدوؽِربماِوىـ"(ٖ)،ِوقاؿِابفِحجر(ٕ)صدوؽِثقة"

ِىوِكماِقاؿِابفِحجر:ِصدوؽِربماِوىـ.ِخالصة القول:
ِ)أوساطِاآلخذيفِعفِتبعِِ(ٗ)انيْنجَ ** عبد السالم بن عاصم الجعفي الِيسِ  الرازيِمقبوؿِمفِالحاديةِعشرة

ِ.(ٛ)"شيخِ":(ٚ)،ِوالذىبي(ٙ)،ِقاؿِأبوِحاتـ(٘)األتباع(
الِفميفِالحديث.ِخالصة القول: ِىوِمقبوؿِإفِتوبعِوا 

ِ(ٜ)أبوِعبدِاِالتاجرِاألصبياني،ِماتَِسَنَةَِثََلِثِماَئةٍِِ،** محمد بن شعيب بن داود
ِيرويِعفِالرازييفِغرائب"(ٓٔ)قاؿِأبوِنعيـ ":ِ ِالوراسِعالـِ(ٔٔ)ونقؿِابفِحجرِقوؿِأبيِالشيخ، ِحدثِعنو ":

ِالييثمي ِوقاؿ ِإالِعنو"، ِيكتبو ِأعرفو"(ٕٔ)بالريِولـ ِلـ ":ِ ِالطيبِالمنصوري، الِ:"صاحبِغرائبِ(ٖٔ)وقاؿِأبو
ِبو".

                                                 

 .ٖٚٓٙ،ِرقـ٘ٙٙ،ِصٕ،ِوالمغنيِفيِالضعفاء،ِجٖٚٓ،ِرقـٕٖ٘،ِصٔ،ِج(ِتذكرهِالحفاظ،ِلمذىبئ)
 .ٖٖٓ،ِرقـٙٚٔ(ِذكرِمفِتكمـِفيوِوىوِموثؽ،ِلمذىبي،ِصٕ)
 .ٖٙ٘(ِتقريبِالتيذيب،ِالبفِحجر،ِصٖ)
:ِبكسرِالياءِوالسيفِالميممةِوسكوفِالنوفِوفتحِالجيـِوفيِآخرىاِالنوفِبعدِاأللؼ،ِىذهِالنسبةِإلىِقريةِمفِقرىِ(ِالِيِسْنَجانيٗ)

 (.ٕٚ٘٘،ِرقـٖٔٗػِٕٔٗ،ِصٖٔالريِيقاؿِلياِىسنكاف،ِفعربِوقيؿِليا:ِىسنجاف.)ِاألنساب،ِلمسمعاني،ِج
 .ٖ٘٘(ِتقريبِالتيذيب،ِالبفِحجر،ِص٘)
 .ٕٔٙ،ِرقـٜٗ،ِصٙأبيِحاتـ،ِج(ِالجرحِوالتعديؿ،ِالبفِٙ)
 .ٜٖٖٙ،ِرقـٖ٘ٙ،ِصٔ(ِالكاشؼ،ِلمذىبي،ِجٚ)
(ِقاؿِالذىبي:"ِلـِأتعرضِلذكرِمفِقيؿِفيو:"محموِالصدؽ"،ِوالِمفِقيؿِفيو:"الِبأسِبو"،ِوالِمفِقيؿِفيو:"ىوِشيخ"ِأو:"ِىوِٛ)

(،ِوقاؿِأيضا:"ِقدِٗػِٖ،ِصٔىبي،ِجصالحِالحديث"؛ِفإفِىذاِوشبيوِيدؿِعمىِعدـِالضعؼِالمطمؽ")ِميزافِاالعتداؿ،ِلمذ
: ِاشَتَيرِعندِطوائؼِمفِالمتأخريفِإطَلُؽِاسـِ"الثقة"ِعمىِمفِلـُِيْجَرح،ِمعِارتفاعِالجيالِةِعنو؛ِوىذاُِيسمَّى:ِمستورًا،ِوُيسمىَّ

ِ(.ٛٚمحموُِّالصدؽ،ِويقاؿِفيو:ِشيخ")ِالموقظةِفيِعمـِمصطمحِالحديث،ِلمذىبي،ِص
نََّماَِوقعتَِلُوِِوقاؿِابفِالقطاف:"َِفَأما َِأنوِمقؿَِلْيَسِمفِأىؿِاْلعمـ،َِواِ  َقوؿِأبيَِحاِتـِِفيِو:ِ"ِشيخِ"َِفَمْيَسِبتعريؼِِبَشْيءِمفَِحالو،ِِإالَّ

(،ِوقاؿِأيضًا:"ِلفظِ"شيخ"ِالِيعطيِمعنىِالتعديؿِٕٗٙ،ِصِٗرَواَيةِأخذتَِعنُو")ِبيافِالوىـِواْليياـِفيِكتابِاألحكاـ،ِج
ِ(ٚٔٗ،ِصٗالتجريح")ِانظرِبيافِالوىـِواْليياـ،ِجِالمبتغىِوالِأيضاًِ

وقاؿِابفِرجب:"ِالشيوخِفيِاصطَلحِأىؿِالعمـِعبارةِعمفِدوفِاألئمةِوالحفاظِوقدِيكوفِفييـِالثقةِوغيره")ِشرحِعمؿِالترمذي،ِ
ذاِقيؿ:ِ"شيخ"ِفيوِبالمنزلةِالثالثو،ِيكتبِحٛ٘ٙ،ِصٕالبفِرجبِالحنبمي،ج ديثوِوينظرِفيو،ِإالِأنوِ(،ِوقاؿِابفِأبيِحاتـ:"ِوا 

(،ِقاؿِمحمدِسَلمة:"ِويقصدِبالمرتبةِالثالثةِالرواةِالذيفِيستشيدِبيـِٖٚ،ِصٕدوفِالثانية")ِالجرحِوالتعديؿ،ِالبفِأبيِحاتـ،ِج
 (.ٖ٘ٔ،ِص٘والِيحتجِبيـ")ِلسافِالمحدثيف،ِج

 .ٓٗ٘،ِرقـٖٗ،ِصٗ(ِطبقاتِالمحدثيفِبأصبياف،ِألبيِالشيخِاالصبياني،ِجٜ)
 .ٜٔ٘ٔ،ِرقـٕٕٕ،ِصٕتاريخِأصبياف،ِألبيِنعيـِاألصبياني،ِج(ِٓٔ)
 .ٜٛٙ،ِرقـٜٜٔ،ِص٘(ِلسافِالميزاف،ِالبفِحجر،ِجٔٔ)
 .ٖ٘ٗٔ،ِحٕ٘ٙ،ِصٔ(ِمجمعِالزوائدِومنبعِالفوائد،ِلمييثمي،ِجٕٔ)
 .ٖٜٔ،ِرقـٔٙ٘(ِإرشادِالقاصيِوالدانيِإلىِتراجـِشيوخِالطبراني،ِصٖٔ)
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ِيرويِغرائبِالِيتابعِعمييا.ِخالصة القول:
 ثالثا: الحكم عمى اإلسناد

ِالحديثِإسنادهِضعيؼِجدًاِفيوِمشتمؿِعمىِالعمؿِالتالية:
 .معاذِبفِىشاـ:ِصدوؽِربماِوىـِولـِيتابعِعمىِالحديث 
 بسندِمقطوع.ِ(ٔ)تابعوِعبيدِاِبفِعمرِالجشميِكماِعندِالحربيِعبدِالسَلـِالرازي:ِمقبوؿِوقد 
 .ِمحمدِبفِشعيب:ِصاحبِغرائبِالِيحتجِبوِولـِيتابعِعمىِالحديث

                                          ِ
ِقاؿِابفِاألثيرِرحموِا:

ِ)كفح(ِ
[ِالُمكاَفحة:ِوسممال َتزاُل ُمؤيَّدًا ِبُروح الُقُدس ما كاَفْحَت عن رسول الّمو صمى الّمو عميو فيوِ]ِأنوِقاؿِِلحسَّاف:ِ

ِالُمَضاَرَبةِوالُمداَفعةِِتْمقاءِالَوْجو.
ِ.(ٕ)وُيرَوىِ]ِناَفْحَتِ[ِوىوِبمعناه

 ( أشار ابن االثير لروايتين االولى بمفظ" كافحت" والثانية بمفظ" نافحت".ٙٙالحديث)
 الرواية االولى: " كافحت"

ِِحدثناِرحمو اهلل: (ٖ)قال ابن االعرابي ِالتّْْرِمِذيُّ ِِإْسَماِعيَؿ ِْبُف ِحدثُمَحمَُّد َِرْوٍح َِأُبو َِرْوٍح ِْبُف ِبيُع ِالرَّ َِعْبُدِحدثنا نا
ِاْلُقدُّوِسِالدَّْمْشِقيُِّ ِْبُفَِعْبِد َِقاَلْت:َِمَشِتِاأْلَْنَصاُرِِإَلىَِرُسوِؿَِِعْفَِأِبيوِِِالسَََّلـِ َِعْفُِعْرَوَةَِعْفَِعاِئَشَة َعِفِالزُّْىِريّْ

َِفَعْمَنا،َِفَقاالمَّ ـْ َِعَمْيِي َِقْوًماَِقْدَِناُلواِِمنَّاَِفِإْفَِأِذْنَتَِأْفَِنُردَّ ىِالمَُّوَِعَمْيِوَِؿَِرُسوُؿِالمَِّوَِصمَِّوَِفَقاُلوا:َِياَِرُسوَؿِالمَِّو،ِِإفَّ
ِِباْبِفَِأبِِِ»َوَسمَّـَ: ـْ ،َِوَعَمْيُك ـْ ِِبِيـَِْماَِأْكَرُهَِأْفِتَْنَتِصُرواِِممَّْفَِظَمَمُك ِاْلَقْوـِ ـُ َفَمَشْواِِإَلىَِعْبِدِالمَِّوِْبِفِ«ِيُِقَحاَفَةَِفِإنَُّوَِأْعَم

َِقْدَِأِذَفَِلَناَِأْفَِنْنَتِصَرِِمْفُِقَرْيٍش، َِصمَّىِالمَُّوَِعَمْيِوَِوَسمَّـَ ِالنَِّبيَّ َِفُقْؿَِفَقاَؿَِعْبُدِالمَِّوِْبُفَِرَواَحةََِِرَواَحَةَِفَقاُلواَِلُو:ِِإفَّ
ِالنَِّبيَِّ ِالَِّذيَِأَراُدوا،َِفَأَتْواَِكْعَبِْبَفَِماِلٍؾَِفَقاُلواَِلُو:ِِإفَّ ـُ َِيْبُمْغِِمْنُي ـْ َِقْدَِأِذَفَِلَناِِِفيَِذِلَؾِِشْعًراَِفَم َصمَّىِالمَُّوَِعَمْيِوَِوَسمَّـَ

ِالَِّذيَِأَراُدوا،َِفَأَتْواَِأْفَِنْنَتِصَرِِمْفُِقَرْيٍش،َِفَقاَؿَِكْعُبِْبُفَِماِلٍؾِِشْعًراُِىَوَِأْمتَِ ـُ َِيْبُمْغِِمْنُي ـْ ُفِِمْفِِشْعِرِاْبِفَِرَواَحَة،َِفَم
َِقْدَِأِذَفَِلَناَِأْفَِنْنَتِصَرِمِِ َِصمَّىِالمَُّوَِعَمْيِوَِوَسمَّـَ ِالنَِّبيَّ ْفُِقَرْيٍشَِفُقْؿَِفَقاَؿَِحسَّاُفِْبُفَِحسَّاَفِْبَفِثَاِبٍتَِفَقاُلواَِلُو:ِِإفَّ

َِحتَّثَا ـْ ،َِفاْنَطَمَؽَِمَعُي ِالمَِّوَِصمَّىِالمَُّوَِعَمْيِوَِوَسمَّـَ ىَِأَتْواَِرُسوَؿِالمَِّوَِصمَّىِِبٍت:َِلْسُتَِفاِعًَلَِحتَّىَِأْسَمَعَِذِلَؾِِمْفَِنِبيّْ
ِرَِ َِفَقاَؿ ِِلَيؤاَُلِء؟ َِأِذْنَت َِأْنَت ِالمَِّو، َِرُسوَؿ َِفَقاَؿ:َِيا ، َِوَسمَّـَ َِعَمْيِو :ِالمَُّو َِوَسمَّـَ َِعَمْيِو َِصمَّىِالمَُّو ِالمَِّو َِأْفِ»ُسوُؿ َِأْكَرُه َما

ِاْلُقُدِسِ ِِبُروِح ُِمَؤيًَّدا َِتَزْؿ ـْ َِل َِحسَّاُف َِيا ،َِوَأْنَت ـْ َِظَمَمُي ِِممَّْف َما َكاَفْحَت َعْن َرُسوِل المَِّو َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َيْنَتِصُروا
ِ.«َوَسمَّمَ 

ِ

                                                 

 .ٕ٘ٔ،ِصٔ(ِغريبِالحديث،ِلمحربي،ِجٔ)
 .ٜٖٖ،ِصٗ(ِالنيايةِفيِغريبِالحديثِواألثر،ِالبفِاألثير،ِجٕ)
 .ٗ٘ٔ،ِحٓٓٔ،ِصٔ(ِمعجـِابفِاالعرابي،ِجٖ)
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 األولى أوال: تخريج الرواية
ِتفردِابفِاالعرابيِبذكرِلفظ"ِكافحت".

 ثانيا: تراجم الرواة
ِ**ِرجاؿِاْلسنادِكميـِثقاتِغيرِعبدِالسَلـِبفِعبدِالقدوسِووالده.

 ثالثا: الحكم عمى اإلسناد
ِفيماِضعيفاف،ِ ِالقدوسِووالده ىوِِ":(ٔ)قاؿِأبوِحاتـِالحديثِإسنادهِضعيؼِجدُا؛ِألجؿِعبدِالسَلـِبفِعبد

ِالبغدادِ"،وأبوهِضعيفاف ِأضعؼِمنوِ":(ٕ)يوقاؿِصالحِبفِمحمد ِوأبوه ِاآلجِر"،ِضعيؼ، ِ":(ٖ)يوقاؿِأبوِعبيد
ِ".ءِوابنوِشرِمنويقاؿ:ِليسِبشِيسألتِأباِداودِعفِعبدِالقدوسِالشام

 الرواية الثانية: " نافحت"
َِحدَّثَِنيَِخاِلُدِْبُفَِيِزيدَُِِشَعْيِبِْبِفِالمَّْيِثَِحدَّثَِنيَِأِبيَِعْفَِجدّْيِؾِْبُفَِحدَّثََناَِعْبُدِاْلَممِِِرحمو اهلل: (ٗ)قال اإلمام مسمم

َِمَمَةِْبِفَِعْبِدِالرَّْحَمِفَِعْفَِعاِئَشةََِعْفَِأِبيِسَُِِمَحمَِّدِْبِفِِإْبَراِىيـََِِعفِِِْنيَِسِعيُدِْبُفَِأِبيِِىََلٍؿَِعْفُِعَماَرَةِْبِفَِغِزيَّةََِحدَّثَِ
َِرُسِو َفَأْرَسَؿِِإَلىِاْبِفَِرَواَحَةِ«ِاْىُجواُِقَرْيًشا،َِفِإنَُّوَِأَشدَُِّعَمْيَياِِمْفَِرْشٍؽِِبالنَّْبؿِِ»َقاَؿ:َِِصمَّىِاَُِعَمْيِوَِوَسمَّـََِؿِاَِِأفَّ
َِأْرَسَؿِإِِ«ِاْىُجُيـِْ»َفَقاَؿ:ِ َـّ ُِيْرِض،َِفَأْرَسَؿِِإَلىَِكْعِبِْبِفَِماِلٍؾ،ُِث ـْ َِفَم ـْ َلىَِحسَّاَفِْبِفِثَاِبٍت،َِفَممَّاَِدَخَؿَِعَمْيِو،َِفَيَجاُى

َِأْفُِتْرِسُمواِِإَلىَِىَذاِا ـْ اِرِبِِبَذَنِبِوَِقاَؿَِحسَّاُف:َِقْدِآَفَِلُك ُكُو،َِفَقاَؿ:َِوالَِّذيَِبَعَثَؾِأْلََسِدِالضَّ َِأْدَلَعِِلَساَنُوَِفَجَعَؿُِيَحرّْ َـّ ُث
ِِبِمسَِ ـْ ِأَلَْفِرَينَُّي :ِ(٘)اِنيَِفْرَيِاأْلَِديـِِِباْلَحؽّْ ُِقَرْيٍشِ»،َِفَقاَؿَِرُسوُؿِاَِِصمَّىِاَُِعَمْيِوَِوَسمَّـَ ـُ َِأَباَِبْكٍرَِأْعَم اَلَِتْعَجْؿ،َِفِإفَّ

َِنَسِبي َصَِلَؾ َِنَسًبا،َِحتَّىُِيَمخّْ ـْ ِِليِِفيِي فَّ َِفَقاَؿ:ِيَِ«ِِبَأْنَساِبَيا،َِواِ  َِرَجَع َـّ ُِث َِحسَّاُف، َِلخََّصِِليَِفَأَتاُه َِقْد ِاِ َِرُسوَؿ ا
ِأَلَُسمَّنَّؾَِ ِالشَّْعَرُةِِمَفِاْلَعِجيِف.َِقاَلْتَِعاِئَشُة:َِفَسِمْعُتَِرُسوَؿِاَِِصمَّىِِ(ٙ)َنَسَبَؾ،َِوالَِّذيَِبَعَثَؾِِباْلَحؽّْ َِكَماُِتَسؿُّ ـْ ِمْنُي

،َِيُقوُؿِِلَحسَّاَف:ِ ُِروَحِالِْ»اَُِعَمْيِوَِوَسمَّـَ ِ«.َما َناَفْحَت َعِن اهلِل َوَرُسوِلوِ ُقُدِسِاَلَِيَزاُؿُِيَؤيُّْدَؾ،ِِإفَّ
 أوال: تخريج الحديث

َِقاَلْت:ِ عفِ(ٚ)أخرجوِالبخاري َِعْنَيا ِالمَُّو َِرِضَي َِعاِئَشَة َِعْف َِأِبيِو َِعْف ِِىَشاـٍ َِعْف َِأِبيَِشْيَبَةِعفَِعْبَدُة ُعْثَماُفِْبُف
ِِفيِِىَجاِءِالُمْشِرِكيَفَِقاَؿ:ِ َِصمَّىِاَُِعَمْيِوَِوَسمَّـَ َِفَقاَؿَِحسَّاُف:ِأَلَُسمَّ«َِكْيَؼِِبَنَسِبي»اْسَتْأَذَفَِحسَّاُفِالنَِّبيَّ ـْ نََّؾِِمْنُي

َِحسَّاَفِِعْنَدَِعاِئَشَة،َِفَقاَلْت:ِ ِالشََّعَرُةِِمَفِالَعِجيِف،َِوَعْفَِأِبيِوَِقاَؿ:َِذَىْبُتَِأُسبُّ اَلَِتُسبَُّوَِفِإنَُّوَِكاَفُِيَناِفُحِ»َكَماُِتَسؿُّ
ِ ِ«.َصمَّىِاَُِعَمْيِوَِوَسمَّـََِِِعِفِالنَِّبيّْ

                                                 

 .ٖٕ٘،ِرقـٛٗ،ِصٙ(ِالجرحِوالتعديؿ،ِالبفِأبيِحاتـ،ِجٔ)
 .ٛٛ،ِصٛٔ(ِتيذيبِالكماؿ،ِلممزي،ِجٕ)
 .ٕ٘ٓ،ِرقـٕٜٔ(ِسؤاالتِأبيِعبيدِاآلجريِأباِداود،ِصٖ)
 .ٜٕٓٗ،ِحٖٜ٘ٔ،ِصٗفضائؿِالصحابة،ِبابِفضائؿِحسافِبفِثابت،ِج(ِصحيحِمسمـ،ِكتابِٗ)
لَقْتؿ.)ِالنيايةِفيِغريبِالحديثِ(ِأَلْفِرَينَُّيـَِفْرَيِاألِديـ:َِأْيِأْقَطُعيـِِباْلِيَجاِءَِكَماُِيْقَطعِاألِديـ.َِوَقْدُِيْكَنىِِبِوَِعِفِالُمبالغةِِفيِا٘)

 (.ٕٗٗ،ِصٖواألثر،ِالبفِاألثير،ِج
 (.ٕٜٖ،ِصُٕسمَّنََّؾ:ِأىِتخرجِمنيـِِبَتَأّفِوَتْدِريج.)ِانظرِالنيايةِفيِغريبِالحديثِواألثر،ِالبفِاألثير،ِج(ِأَلَِٙ)
 .ٖٖٔ٘،ِح٘ٛٔ،ِصٗ(ِصحيحِالبخاري،ِكتابِالمناقب،ِبابِمفِأحبِأفِالِيسبِنسبو،ِجٚ)
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 ثانيا: تراجم الرواة
ِ.(ٖ)،ِماتِسنةِأربعيفِومائة(ٕ)يالمدنِ(ٔ)يالمازنِي،بن الحارث األنصار ُِعَماَرَة ْبن َغِزيَّةَ  **
وابفِِ،(ٛ)،ِوأبوِزرعة(ٚ)،ِوالدارقطني(ٙ)،ِوالعجمي(٘)،ِوأحمدِبفِحنبؿ(ٗ)ابفِسعدِوزادِ:"ِكافِكثيرِالحديث"ِوثقو

ِ.(ٓٔ)،ِوالذىبي(ٜ)شاىيف
وقاؿِ،ِ(ٖٔ)"صالح"::"ِليسِبوِبأس"،ِوقاؿِابفِمعيفِفيِموضعِآخر(ٕٔ)،ِوابفِشاىيف(ٔٔ)يحيىِبفِمعيفِوقاؿ
ِ".ليسِبوِبأسِ":(٘ٔ)وقاؿِالنسائىِ"،ماِبحديثوِبأس،ِكافِصدوقاِ":(ٗٔ)حاتـ

ِحباف ِابف ِوكافِيخطئ"(ٙٔ)وقاؿ ِالمدينة ِحفاظ ِمف ِقاؿ:" ِآخر ِوفيِموضع ِشيخ"، ":(ٔٚ)ِ ِف، ِالعقيمى ِيوذكره
ماِعممتِ:"ِ(ٕٓ)"،ِوعقبِالذىبيِفقاؿضعيؼِ":(ٜٔ)وقاؿِابفِحـز،ِ(ٛٔ)لـِيوردِشيئاِيدؿِعمىِوىنوِوالضعفاءِ

ِ:"ِالِبأسِبو".(ٕٔ)وقاؿِابفِحجر"،ِضعفوِغيره
ِىوِثقة.ِخالصة القول:

ِ

                                                 

يقاؿِليا:ِمازفِبفِعمروِبفِتميـ.)ِاألنساب،ِ(ِالماِزني:ِىذهِالنسبةِإلىِقبيمةِمازف،ِومازف:ِبيضةِالنممة،ِوىيِمفِتميـ،ِٔ)
 (.ٖٛٛ٘،ِرقـٕٔ،ِصٕٔلمسمعاني،ِج

 .ٜ٘ٔٗ،ِرقـٕٛ٘،ِصٕٔ(ِتيذيبِالكماؿ،ِلممزي،ِجٕ)
 .ٜٓٗ(ِتقريبِالتيذيب،ِالبفِحجر،ِصٖ)
ِ.ٜٛٔ،ِرقـٜٕٗ،ِصٔ(ِالطبقاتِالكبرى،ِالبفِسعد،ِجٗ)
 ٖٙٓٔ،ِرقـٖٚٗ،ِصٕبفِحنبؿ،ِجِ(ِالعمؿِومعرفةِالرجاؿ،ِالحمد٘)
 .ٜٕٖٔ،ِرقـٖٙٔ،ِصٕ(ِمعرفةِالثقات،ِلمعجمي،ِجٙ)
 .ٖٗٚ،ِرقـٖ٘(ِسؤاالتِالبرقانيِلمدارقطني،ِصٚ)
 .ٖٕٓٓ،ِرقـِٖٛٙ،ِصٙ(ِالجرحِوالتعديؿ،ِالبفِأبيِحاتـ،ِجٛ)
 .ٜٓٛ،ِرقـٚ٘ٔ(ِتاريخِأسماءِالثقات،ِالبفِشاىيف،ِصٜ)
 .ٕٗٔ،ِوذكرِمفِتكمـِفيوِوىوِموثؽ،ِصٓ٘،ِرقـٜٖٔصِ،ٙ(ِسيرِأعَلـِالنبَلء،ِلمذىبي،ِجٓٔ)
 .٘ٛ٘،ِرقـٖٙٔ(ِتاريخِابفِمعيفِروايةِالدارمي،ِصٔٔ)
 .ٗٛٛ،ِرقـٙ٘ٔ(ِتاريخِأسماءِالثقات،ِالبفِشاىيف،ِصٕٔ)
 .ٖٛٙ،ِصٙ(ِالجرحِوالتعديؿ،ِالبفِأبيِحاتـ،ِجٖٔ)
 .ٖٛٙ،ِصٙ،ِجالمرجعِالسابؽِ(ٗٔ)
 .ٕٔٙ،ِصٕٔ(ِتيذيبِالكماؿ،ِلممزي،ِج٘ٔ)
 .ٙٚٙٗ،ِرقـٕٗٗ،ِص٘(ِالثقات،ِالبفِحباف،ِجٙٔ)
 .ٗٙٓٔ،ِرقـٖ٘ٔ(ِمشاىيرِعمماءِاالمصار،ِالبفِحباف،ِصٚٔ)
 .ٖٖٓٔ،ِرقـٖ٘ٔ،ِصٖ(ِالضعفاءِالكبير،ِلمعقيمي،ِجٛٔ)
 .ٖٓٚ،ِصٚ(ِتيذيبِالتيذيب،ِالبفِحجر،ِجٜٔ)
 .ٕٙ٘،ِرقـٕٗٔ(ِذكرِمفِتكمـِفيوِوىوِموثؽ،ِلمذىبي،ِصٕٓ)
 .ٜٓٗحجر،ِص(ِتقريبِالتيذيب،ِالبفِٕٔ)
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ِ،ِثقة.(ٔ):ِسبقتِترجمتو** سعيد بن أبي ىالل
ِ**ِباقيِرجاؿِاْلسنادِثقات.

                                          ِ
ِاالثيرِرحموِا:قاؿِابفِ

ِ.(ٕ)[ِأيُِمواَجيًةِليسِبينيماِِحجاٌبِوالَِرُسوؿٌِِإن الّمو َكمَّم أباك ِكفاحاً ومنوِحديثِجابرِ]ِ
 ( ٚٙالحديث)

َِوَيحِِْرحمو اهلل: (ٖ)قال ابن ماجة ِْبُفِاْلُمْنِذِرِاْلِحَزاِميُّ ـُ َقااَل:َِحدَّثََناُِموَسىِْبُفَِِيىِْبُفَِحِبيِبِْبِفَِعَرِبيٍَِّحدَّثََناِِإْبَراِىي
َِقاَؿ:َِسِمْعُتَِطْمَحَةِْبَفِِخَراٍشَِقاَؿ:َِسِمْعُتَِجاِبَرِْبَفِعَِ ِاْلِحَزاِميُّ ِْبِفَِكِثيٍرِاأْلَْنَصاِريُّ ـَ ِْبِدِالمَِّو،َِيُقوُؿ:َِلمَّاُِقِتَؿِِإْبَراِىي

ُِأُحٍدَِلِقيَِ َِيْوـَ َياَِجاِبُر،َِأاَلُِأْخِبُرَؾَِماَِقاَؿِِ»َفَقاَؿ:ِِنيَِرُسوُؿِالمَِّوَِصمَّىِاَُِعَمْيِوَِوَسمَّـََِعْبُدِالمَِّوِْبُفَِعْمِروِْبِفَِحَراـٍ
َقاَؿ:ُِقْمُت:َِياَِرُسوَؿِالمَِّوِاْسُتْشِيَدِ«َِياَِجاِبُر،َِماِِليَِأَراَؾُِمْنَكِسًرا؟»َوَقاَؿ:َِيْحَيىِِفيَِحِديِثِو،َِفَقاَؿ:ِ«ِالمَُّوِأِلَِبيَؾ؟

،َِقاَؿ:َِبَمى:َِياَِرُسوَؿِالمَِّو،َِقاَؿ:ِ"َِماَِكمَّـَِ«َِأَفََلُِأَبشُّْرَؾ،ِِبَماَِلِقَيِالمَُّوِِبِوَِأَباَؾ؟»ِبي،َِوَتَرَؾِِعَيااًلَِوَدْيًناِ"،َِقاَؿ:ِأَِ
ِِحَجاٍب،ِ ِِمْفَِوَراِء َِقطُِِّإالَّ َِأَحًدا ُِتْحِييِني،ِ،َِفَقاَؿ:َِياَِعْبدَِِوَكمََّم َأَباَك ِكَفاًحاالمَُّو ُِأْعِطَؾ،َِقاَؿ:َِياَِربّْ َِعَميَّ ي،َِتَمفَّ

ِِإَلْيَياِاَلَِيْرِجُعوَف،َِقاَؿ:ِيَِ ـْ ُِسْبَحاَنُو:ِِإنَُّوَِسَبَؽِِمنّْيَِأنَُّي ،َِفَأْبِمْغَِمْفَِوَراِئي،َِقاَؿ:َِفُأْقَتُؿِِفيَؾِثَاِنَيًة،َِفَقاَؿِالرَّبُّ اَِربّْ
ُِيْرَزُقوَف{َفَأْنَزَؿِالمَُّوَِتَعاَلى:ِ ـْ ِالَِّذيَفُِقِتُمواِِفيَِسِبيِؿِالمَِّوَِأْمَواًتاَِبْؿَِأْحَياٌءِِعْنَدَِربِّْي }َواَلَِتْحَسَبفَّ

(ٗ).ِ
 أوال: تخريج الحديث

ِالترمذي ِعاصـ(٘)أخرجو ِأبي ِوابف ِخزيمة(ٙ)، ِوابف ِاألعرابي(ٚ)، ِوابف ِحباف(ٛ)، ِوابف ِوالجرجاني(ٜ)، ،(ٔٓ)ِ،
ِمفِطرؽِعفِطمحةِبفِخراشِبوِبنحوه.ِ(ٕٔ)،ِوالبييقي(ٔٔ)والحاكـ

ِ

                                                 

 .(ٚ٘تحتِحديثِرقـِ)ِ(ٔ)
 .ٜٖٖ،ِصٗ(ِالنيايةِفيِغريبِالحديثِواالر،ِالبفِاألثير،ِجٕ)
 .ٜٓٔ،ِحٛٙ،ِصٔ(ِسنفِابفِماجة،ِكتابِاْليمافِوفضائؿِالصحابة،ِبابِفيمفِأنكرتِالجيمية،ِجٖ)
 (.ٜٙٔ(ِسورةِآؿِعمرافِ)ِٗ)
 .ٖٓٔٓ،ِحٖٕٓ،ِص٘(ِسنفِالترمذي،ِأبوابِتفسيرِالقرآف،ِسورةِآؿِعمراف،ِج٘)
 .ٕٓٙ،ِحٕٚٙ،ِصٔ(ِالسنة،ِالبفِأبيِعاصـ،ِجٙ)
 .ٜٓٛ،ِصٕ(ِالتوحيد،ِالبفِخزيمة،ِبابِذكرِالبيافِمفِخبرِالنبيِصمىِاِوعميوِوسمـِفيِإثباتِالوجوِِجؿِثناؤه،ِجٚ)
 .ٕٗٚٓ،ِحٜٜٜ،ِصٖ(ِمعجـِابفِاألعرابي،ِجٛ)
 .ٕٕٓٚ،ِحٜٓٗ،ِص٘ٔفِاِجؿِوعَلِكمـِعبدِاِبفِعمرو،ِج(ِصحيحِابفِحباف،ِكتابِالتاريخ،ِذكرِالبيافِبأٜ)
 .ٛٙٙ،ِصٕ(ِالمعجـِفيِأساميِشيوخِأبيِبكرِاْلسماعيميِالجرجاني،ِجٓٔ)
 .ٜٗٔٗ،ِحٕٕٗ،ِصٖ(ِالمستدرؾِعمىِالصحيحيف،ِكتابِالمغازيِوالسير،ِذكرِمناقبِعبدِاِبفِعمروِبفِحراـ،ِجٔٔ)
مغازيِرسوؿِاِصمىِاِوعميوِوسمـ،ِبابِماِجرىِبعدِانقضاءِالحربِوذىابِِ(ِدالئؿِالنبوةِلمبييقي،ِجماعِأبوابٕٔ)

 .ٜٕٛ،ِصٖفيِأمرِالقتمىِوالجرحى،ِج
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 ثانيا: تراجم الرواة
ِ(ٔ)بفِعبدِالرحمفِبفِخراشِبفِالصمة،ِاألنصارىِالسممى،ِالمدنىِاشرَ ة بن خِ حَ مْ طَ  **

ِ.ِ(ٕ)مفِالطبقةِالرابعةِ)ِالتيِتمىِالوسطىِمفِالتابعيف(
موضع:"ِمفِجمةِأىؿِالمدينةِممفِكافِيغربِ،ِوقاؿِفيِ(ٗ):"ِصالح"،ِوذكرهِابفِحبافِفيِالثقات(ٖ)قاؿِالنسائى

ِمدنيِثقة"،ِوقاؿِاألزدى(ٙ)،ِوقاؿِابفِعبدِالبر(٘)عفِجابرِبفِعبدِا" ِموسىِوطمحةِكَلىما :"ِطمحةِ(ٚ):"
ِ.:"ِصدوؽ"(ٜ):"ِصالحِالحديث"،ِوقاؿِابفِحجر(ٛ)وقاؿِالذىبيِروىِعفِجابرِمناكير"،

ِوتابعوِعياضِالفيري،ِوعبدِاِبفِعقيؿِبفِأبيِطالب.:ِىوِصدوؽِعمىِأحسفِاالحواؿ،ِخالصة القول
الوسطىِِالطبقةِالثامنة)ِمف،ِ(ٓٔ)نيالمدِي،امرَِبفِبشيرِبفِالفاكوِاألنصارىِالحَِِموسى بن إبراىيم بن كثير **

ِ .(ٔٔ)(مفِأتباعِالتابعيف
ِف ِابفِحباف ِكافِممفِيخطئ"ِالثقاتيِذكره ِالذىبي(ٕٔ)وقاؿ:" ِوقاؿ ،(ٖٔ)ِ ِوقاؿ ِوثؽ"، ِصدوؽِ:" ابفِحجر:"

 .(ٗٔ)يخطئ"
ِىوِكماِقاؿِابفِحجر:"ِصدوؽِيخطئ".ِِخالصة القول:

ِصدوؽِتابعوِيحيىِبفِحبيب.ِ،(٘ٔ)سبقتِترجمتوِي،القرش إبراىيم بن المنذر** 
ِ**ِباقيِرجاؿِاْلسنادِثقات.

 ثالثا: الحكم عمى اإلسناد
ِالحديثِإسنادهِضعيؼ؛ِألجؿِموسىِبفِإبراىيـ:ِصدوؽِيخطئِولـِيتابع.

                                                 

 .ٜٕٚٙ،ِرقـٕٜٖ،ِصٖٔ(ِتيذيبِالكماؿ،ِلممزي،ِجٔ)
 .ٕٕٛ(ِتقريبِالتيذيب،ِالبفِحجر،ِصٕ)
 .ٕٜٖ،ِصٖٔ(ِتيذيبِالكماؿ،ِلممزي،ِجٖ)
 .ٜٖٔ٘،ِرقـٜٖٗصِ،ٗ(ِالثقات،ِالبفِحباف،ِجٗ)
 .ٚ٘٘،ِرقـٕٙٔ(ِمشاىيرِعمماءِاألمصار،ِالبفِحباف،ِص٘)
 .ٕٚ،ِرقـ٘ٔ،ِص٘(ِتيذيبِالتيذيب،ِالبفِحجر،ِجٙ)
 .ٕٚ،ِرقـ٘ٔ،ِص٘،ِجالمرجعِالسابؽِ(ٚ)
 .ٜٜٖٚ،ِرقـٖٖٛ،ِصٕ(ِميزافِاالعتداؿ،ِلمذىبي،ِجٛ)
 .ٕٕٛ(ِتقريبِالتيذيب،ِالبفِحجر،ِصٜ)
 .ٖٕٗٙ،ِرقـٕٓ،ِصٜٕج(ِتيذيبِالكماؿ،ِلممزي،ِٓٔ)
 .ٜٗ٘(ِتقريبِالتيذيب،ِالبفِحجر،ِصٔٔ)
 .ٚٙٛٓٔ،ِرقـٜٗٗ،ِصٚ(ِالثقات،ِالبفِحباف،ِجٕٔ)
 .ٙٚٙ٘،ِرقـٖٔٓ،ِصٕ(ِالكاشؼ،ِلمذىبي،ِجٖٔ)
 .ٜٗ٘(ِتقريبِالتيذيب،ِالبفِحجر،ِصٗٔ)
 (.ٕٙرقـ)(ِتحتِحديثِ٘ٔ)
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ِِمْفَِحِديِثُِموَسىِْبِفِوممفِحسفِالحديثِالترمذيِفقاؿ:"ِ َىَذاَِحِديٌثَِحَسٌفَِغِريٌبِِمْفَِىَذاِاْلَوْجِو،َِواَلَِنْعِرُفُوِِإالَّ
" ـَ ِإْبَراِىي
ِاأللباني ،(ٔ) ِالشيخ ِ:(ٕ)وقاؿ ِبفِ" ِإبراىيـ ِبف ِعمىِضعؼِفيِموسى ِصدوقوف ِورجالو ِحسف، إسناده

ِر".كثي
 ال ُيفرح بيا:ولمحديث طرق أخرى 

ِابفِأبيِالدنياِاألولى: ِوابفِبطةِالعكبري(ٖ)أخرجيا ِاِِ(٘)(ٗ)، ِبفِمسمـِعفِصدقةِبفِعبد مفِطريؽِالوليد
ِضعيؼِألجؿِضعؼِ ِسند ِوىذا ِاِبمعناه، ِبفِعبد ِالفيريِعفِجابر ِالرحمف السميفِعفِعياضِبفِعبد

،ِولـِيصرحِ(ٛ)تدليسِتسويةمفِالرابعةِيدلسِِمسمـِمدلسوالوليدِبفِ،ِ(ٚ)وَصَدقةِبفِعبدِاِالسَّميفِ،ِ(ٙ)عياض
ِبالسماعِبينوِوبيفِشيخوِوالَِمْفِفوقو.

ِ(ٖٔ)وأبوِيعمىِالموصميِ(ٕٔ)،ِوالدارمي(ٔٔ)،ِوسعيدِبفِمنصور(ٓٔ)وأحمدِبفِحنبؿِ(ٜ)أخرجياِالحميديِ:الثانية
عفِمحمدِبفِعميِبفِربيعةِعفِعبدِاِبفِمحمدِبفِعقيؿِعفِجابرِبفِعبدِاِِبفِعيينةِطريؽِسفياف

ِ(ٗٔ)مختصرًا،ِوسندهِضعيؼِألجؿِمحمدِبفِعبدِاِبفِعقيؿِقاؿِابفِحجر صدوؽِفيِحديثوِليفِويقاؿِ:"
ِ.بأخرة"

ِوالحديثِبمجموعِطرقوِيرتقيِلمحسفِلغيره.
                                           ِ

 

                                                 

 .ٖٓٔٓ،ِحٖٕٓ،ِص٘(ِسنفِالترمذي،ِجٔ)
 .ٕٓٙ،ِحٕٚٙ،ِصٔفِأبيِعاصـ،ِج(ِانظرِتعميقوِىمىِالسنةِالبٕ)
 .ٖ،ِحٜٔ(ِالمتمنيفِالبفِأبيِالدنيا،ِصٖ)
،ِاْبُفَِبطََّة،ٗ) ِالَحْنَبِميُّ ِدِبِفَِحْمَداَفِالُعْكَبِريُّ ِدِبِفُِمَحمَّ شيخِالعراؽ،ُِمَصنُّْؼِِكَتاِبِ"اِْلَبانِةِِ(ِىو:َِأُبوَِعْبِدِاُِِعَبْيُدِاِِبُفُِمَحمَّ

 (.ٜٖٛ،ِرقـٜٕ٘،ِصٙٔـِالنبَلء،ِلمذىبي،ِجالُكْبَرى")ِسيرِأعَل
 .ٕٚ،ِحٖٙ،ِصٚ(ِاْلبانةِالكبرىِالبفِبطة،ِج٘)
 .ٖٚٗ(ِتقريبِالتيذيب،ِالبفِحجر،ِصٙ)
 .ٕ٘ٚ،ِصالمرجعِالسابؽِ(ٚ)
 .ٕٚٔ،ِرقـٔ٘،ِوطبقاتِالمدلسيف،ِالبفِحجر،ِصٗٛ٘،ِصالمرجعِالسابؽِ(ٛ)
 .ٕٖٓٔ،ِحٕٖٗ،ِصٕ(ِمسندِالحميدي،ِجٜ)
 .ٔٛٛٗٔ،ِحٖٙٔ،ِصٖٕبفِحنبؿ،ِمسندِالمكثريفِمفِالصحابة،ِمسندِجابرِبفِعبدِا،ِجِ(ِمسندِأحمدٓٔ)
 .ٕٓ٘٘،ِحٖٕ٘،ِصٕ(ِسنفِسعيدِبفِمنصور،ِكتابِالجياد،ِبابِماِجاءِفيِفضؿِالشيادة،ِجٔٔ)
 .ٖٖٓ،ِحٜٙٔ(ِالردِعمىِالجيمية،ِلمدارمي،ِبابِاْليمافِبكَلـِاِتبارؾِوتعالى،ِصٕٔ)
 .ٕٕٓٓ،ِحٙ،ِصٗالموصمي،ِج(ِمسندِابيِيعمىِٖٔ)
 .ٕٖٔ(ِتقريبِالتيذيب،ِالبفِحجر،ِصٗٔ)
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ِقاؿِابفِاألثيرِرحموِا:
ِ.(ٔ)[ِأيِكثيرًاِمفِاألشياءِمفِالدنياِواآلخرةِ] أْعَطْيت محمدًا ِكفاحاً وفيوِ

 (ٛٙالحديث)
َِيْحَيىِْبُفَِمِعيفٍَِحدَّثََناَِِأِبيُِعْثَماَفِالطََّياِلِسيَُِّحدَّثََناَِجْعَفُرِْبُفِِْبُفَِمْخَمدٍِِ:َِحدَّثََناُِمَحمَّدُِرحمو اهلل (ٕ)قال الدارقطني

ِِإَلىَِعْبِدِالمَِّوِبِِْ(ٖ)اْلَحدَّادُِاَِأُبوُِعَبْيَدَةَِحدَّثَنَِ َِأْسَنَدُه اُؾِْبُفُِمَزاِحـٍ حَّ ِفَِحدَّثََناُِسَمْيَماُفِْبُفُِعَبْيٍدَِأُبوِاْلَحَسِفَِحدَّثََناِالضَّ
َِقاَؿ:،َِيْرِويِوِعََِمْسُعوٍدَِقاَؿ:َِقاَؿَِرُسوُؿِالمَِّوَِصمَّىِالمَُّوَِعَمْيِوَِوَسمَّـَِ َِوَجؿَّ ُِخمَِّتي،َِنَحْمتُِِ»ْفَِربِّْوَِعزَّ ـَ َوَكمَّْمُتِِِإْبَراِىي

َِيْخَفىِاْلِكَفاُحِ«َوَأْعَطْيُت ُمَحمًَّدا ِكَفاًحاُِموَسىَِتْكِميًما، ِالمَِّو، ُِسْبَحاَف َِيا "ِ َِقاَؿ: ِاْلِكَفاُح؟ َِما : ِاْلَقْوـِ ِِمَف َِرُجٌؿ َِقاَؿ ،
،ِاْلِكَفاُح:ِاْلُمَشاَفَيُةِ". َِعَمىَِرُجٍؿَِعَرِبيٍّ

 يثأوال: تخريج الحد
ِمفِطرؽِعفِالضحاؾِبفِمزاحـِبوِبمثمو.ِِ(ٙ)(٘)،ِوالروذباري(ٗ)أخرجوِالدارقطني
 ثانيا: تراجم الرواة

اُك ْبُن ُمزَاِحم**  حَّ ِ،ِأبوِالقاسـ،ِويقاؿِأبوِمحمد،ِالخراساني،ِقاؿِالحسيفِبفِالوليدِالنيسابورى:يالياللِالضَّ
ومائة"،ِوقاؿِالبخاري:ِقاؿِليِأحمدِعفِالحسيفِبفِوقاؿِأبوِنعيـ:"ِماتِسنةِخمسِ،ِ(ٚ)"ماتِسنةِستِومائة

ِئة".ا:"ِسنةِم(ٓٔ)،ِوقاؿِابفِحجر(ٜ)،ِوكذاِقاؿِيعقوبِالفسوي(ٛ)الوليد:ِماتِالضحاؾِسنةِاثنتيفِومائة
ِ،ِ(ٖٔ)،ِوأبوِزرعة(ٕٔ)،ِوابفِمعيف(ٔٔ)وثقوِأحمدِبفِحنبؿ

ِ

                                                 

 .ٜٖٖ،ِصٗ(ِالنيايةِفيِغريبِالحديثِواألثر،ِالبفِاألثير،ِجٔ)
 .ٛٙٔ،ِحٜٕٙ(ِرؤيةِا،ِلمدارقطني،ِصٕ)
 (.ٖٚٙ(ِعبدِالواحدِبفِواصؿِالسدوسي،ِثقة،ِماتِسنةِتسعيفِومائة.)ِتقريبِالتيذيب،ِالبفِحجر،ِصٖ)
 .ٜٙٔ،ِحٜٕٙ(ِرؤيةِا،ِلمدارقطني،ِصٗ)
ِاْلَحظُِّاْلَجِزي٘) َِلُوِِمْفُِفُنوِفِاْلِعْمـِ وْذَباِريُّ ُؿُِتُوفَّْيِِبُصوَرَِسَنَةِِتْسٍعَِوَخْمِسيَفِ(ِىو:َِأُبوَِعْبِدِالمَِّوَِأْحَمُدِْبُفَِعَطاِءِْبِفَِأْحَمَدِالرُّ

:"َكاَفَِيْرِجُعِِإَلىَِأنواٍعِِمَفِٖٖٛ،ِصٖٔاء،ِألبيِنعيـِاألصبياني،ِجَوَثََلِثِماَئٍة")ِحميةِاألولياءِوطبقاتِاألصفي َمِميُّ (،َِوَقاَؿِالسُّ
ِِبَياُِيرِبيَِعَمىَِأقَرانِِ َلىَِأْخََلٍؽِِفيِالتَّْجِريِدَِيختصُّ ِالحقيَقِة،َِواِ  ،َِكالِقَراءاِت،َِوالِفْقِو،َِوعمـِ ،ِِٙٔو")ِسيرِأعَلـِالنبَلء،ِلمذىبي،ِجالُعُموـِ

 (.ٔٙٔ،ِرقـٕٕٛص
 .ِٗ،ِص٘،ِصٔ(ِثَلثةِمجالسِمفِآماليِأبيِعبدِاِالروذباري،ِجٙ)
 .ٕٜٕٛ،ِرقـٜٕٔ،ِصٖٔ(ِتيذيبِالكماؿ،ِلممزي،ِجٚ)
 .ٕٖٓٓ،ِرقـٕٖٖ،ِصٗ(ِانظرِالتاريخِالكبير،ِلمبخاري،ِجٛ)
 .ٖ٘ٗ،ِصٖ(ِالمعرفةِوالتاريخ،ِليعقوبِبفِسفياف،ِجٜ)
 .ٕٓٛص(ِتقريبِالتيذيب،ِالبفِحجر،ِٓٔ)
 .ٖٕ٘ٚ،ِرقـٜٖٓ،ِصٕ(ِالعمؿِومعرفةِالرجاؿ،ِألحمدِبفِحنبؿ،ِجٔٔ)
 .ٕٕٗٓ،ِرقـٛ٘ٗ،ِصٗ(ِالجرحِوالتعديؿ،ِالبفِأبيِحاتـ،ِجٕٔ)
 .ٕٕٗٓ،ِرقـٜ٘ٗ،ِصٗ(ِالجرحِوالتعديؿ،ِالبفِأبيِحاتـ،ِجٖٔ)
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ِ.مىِقوؿِالعجمي:"ِأنوِليسِبتابعى"زيادةِعِ(ٗ)،ِونقؿِابفِحجر(ٖ)،والدارقطني(ٕ)،ِوالعجمي(ٔ)وابفِسعد
ِ:"ِىوِمفِصغارِالتابعيف".(٘)وقاؿِابفِحجر

ِ.مزاحـ"وقاؿِعميِبفِالمدينيِعفِيحيىِبفِسعيد:"ِكافِشعبةِالِيحدثِعفِالضحاؾِبفِ
ِجماعةِمفِالتابعيف،ِولـِيشافوِأحداِمفِ(ٚ)،ِوقاؿِابفِحباف(ٙ)وقاؿِأيضًا:"ِكافِالضحاؾِعندناِضعيفا" :"ِلقيَّ

ِابفِعباسِفقدِوىـ".ِ ِأصحابِرسوؿِاِصمىِاِعميوِوسمـ،ِومفِزعـِأنوِلقيَّ
:"ُِعرؼِبالتفسير،ِفأماِرواياتوِعفِابفِعباس،ِوأبيِىريرة،ِوجميعِمفِروىِعنوِففيِذلؾِكموِ(ٛ)وقاؿِابفِعدي

ِا ِقاؿ ِبالتفسير"، ُِاشُتِير نما ِوا  ِِفيِ(ٜ)لذىبينظر، َِصُدْوٌؽ َِوُىَو ِِلَحِدْيِثِو، ِد ِِبالُمَجوّْ َِوَلْيَس ، ِالِعْمـِ َِأوِعَيِة ِِمْف َِكاَف ":
ِِ.:"ِصدوؽِكثيرِاْلرساؿ"(ٓٔ)َنْفِسِو"،ِوقاؿِابفِحجر

ِ:الصة القولخ
ِباالرساؿ ِاتيـ ِفيِنفسوِولكنو ِاِبفِِىوِثقة ِعبد ِووفاة ِبيفِوفاتو ِوُعرؼِذلؾِبحسابِالمدة ِأرسؿِىنا وقد

مسعودِفعمىِأقؿِاألقواؿِفيِوفاةِالضحاؾِأنوِتوفيِسنةِمئةِوابفِمسعودِسنةِاثنتيفِوثَلثيفِتكوفِالمدةِبينيماِ
قدِوستيفِسنةِوىيِمدةِطويمةِفمتىِيكوفِِالضحاؾِعاشِبعدِابفِمسعودِثمانيةِثمانيةِوستيفِسنةِأيِأف

بة،ِكماِأنوِلـِيثبتِلوِسابقاِمفِقوؿِابفِحبافِأفِالضحاؾِلـِيشافوِأحداِمفِالصحاتبيفِكماِِوسمعِمنو،ِ
ِ.(ٔٔ)حدِمفِالصحابةسماعِمفِأ

،ِوذكرهِالبخاريِ(ٕٔ)قاؿِابفِمعيف:"ثقة"،ِوقاؿِأبوِحاتـ:ِ"صدوؽ"،ِالسممي،ِ** ُسَمْيَماُن ْبُن ُعَبْيٍد َأُبو اْلَحَسنِ 
 .(ٖٔ)يعدِفيِالبصرييف"ِتاريخوِوقاؿ:"
ِىوِصدوؽِعمىِأقؿِاألقواؿ.ِخالصة القول:

 ثالثا: الحكم عمى اإلسناد
ِالحديثِإسنادهِضعيؼِألجؿِاالنقطاعِبيفِالضحاؾِوعبدِاِبفِمسعود.

                                                 

 .ٜٖٙ،ِصٚ(ِالطبقاتِالكبرى،ِالبفِسعد،ِجٔ)
 .ٚٚٚ،ِرقـٕٚٗ،ِصٔ(ِمعرفةِالثقات،ِلمعجمي،ِجٕ)
 .ٖٕٙ،ِرقـٖٛ(ِسؤاالتِالبرقانيِلمدارقطني،ِصٖ)
 .ٗ٘ٗ،ِصٗ(ِتيذيبِالتيذيب،ِالبفِحجر،ِجٗ)
 .ٕٓٛ(ِتقريبِالتيذيب،ِالبفِحجر،ِص٘)
 .ٛ٘ٚ،ِرقـٕٛٔ،ِصٕ(ِالضعفاءِالكبير،ِلمعقيمي،ِجٙ)
 .ٖٛٙٛ،ِرقـٓٛٗ،ِصٙ(ِالثقات،ِالبفِحباف،ِجٚ)
 .ٜٗٗرقـ،ِٜٗٔ،ِص٘(ِالكامؿِفيِضعفاءِالرجاؿ،ِالبفِعدي،ِجٛ)
 .ٖٕٛ،ِرقـٜٛ٘،ِصٗ(ِسيرِأعَلـِالنبَلء،ِلمذىبي،ِجٜ)
 .ٕٓٛ(ِتقريبِالتيذيب،ِالبفِحجر،ِصٓٔ)
 .ٕٜٕ،ِصٖٔ،ِوتيذيبِالكماؿ،ِلممزي،ِجٖٗٓ،ِرقـٜٜٔ(ِانظرِجامعِالتحصيؿ،ِلمعَلئي،ِصٔٔ)
 .ٔٙ٘،ِرقـٜٕٔ،ِصٗ(ِالجرحِوالتعديؿ،ِالبفِأبيِحاتـ،ِجٕٔ)
 .ٗٗٛٔ،ِرقـٕ٘ص،ِٗ(ِالتاريخِالكبيرِلمبخاري،ِجٖٔ)
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ِقاؿِابفِاألثيرِرحموِا:
ِ)كفر(

[ِقيؿ:ِأرادِالِبِسيِالسََّلح.ِيقاؿ:َِكَفَرَِفْوَؽِِدْرعوَِِبْعِدي ُكفَّارًا يْضرب َبْعُضكم ِرقاَب َبْعض أاَل اَل َتْرِجُعنّ فيوِ]ِ 
 فيوِكاِفرِإذاَِلِبسَِفْوَقياَِثوبًا،ِكأنوِأرادِبَذلؾِالنَّْيَيِعفِالَحْرب.
ِ.(ٔ)ْعَرضواِالناَسِفُيكفّْرونيـوقيؿ:ِمعناهِالَِتْعتَِقدواَِتْكِفيرِالنَّاسِكماَِيْفَعُمُوِالخواِرُجِإذاِاْستَِ

 (ٜٙالحديث )
ِالمَّوِِ رحمو اهلل: (ٕ)قال اإلمام البخاري ِْبُفَِعْبِد ِْبُفُِمَحمٍَّدِ(ٖ)َحدَّثَِنيُِمَحمَُّد َِحدَّثََناَِعاِصـُ ِْبُفَِعِميٍّ ،َِحدَّثََناَِعاِصـُ

ِةِالَوَداِع:َقاَؿَِرُسوُؿِالمَِّوَِصمَّىِاَُِعَمْيِوِوََِعْفَِواِقِدِْبِفُِمَحمٍَّدَِسِمْعُتَِأِبي:َِقاَؿَِعْبُدِالمَِّو:ِ ِِفيَِحجَّ ِِ»َسمَّـَ َأاَل،َِأيُّ
ُِحْرَمةًِ ُِحْرَمةًِ»َقاُلوا:َِأاَلَِشْيُرَناَِىَذا،َِقاَؿ:ِ«ِ؟َشْيٍرَِتْعَمُموَنُوَِأْعَظـُ َِبَمٍدَِتْعَمُموَنُوَِأْعَظـُ َقاُلوا:َِأاَلَِبَمُدَناَِىَذا،ِ«َِأاَل،َِأيُّ

ِ ُِحْرَمةًِ»َقاَؿ: َِأْعَظـُ َِتْعَمُموَنُو َِيْوـٍ َِأيُّ َِأاَل، »ِ َِقاَؿ: َِىَذا، َِيْوُمَنا َِأاَل ِوَِ»َقاُلوا: َِتَباَرَؾ ِالمََّو َِفِإفَّ ـْ َِعَمْيُك ـَ َِحرَّ َتَعاَلىَِقْد
َِىَذا،ِِفيَِشْيِركُِ ـْ َِىَذا،ِِفيَِبَمِدُك ـْ ِِبَحقَّْيا،َِكُحْرَمِةَِيْوِمُك ِِإالَّ ـْ َِوَأْعَراَضُك ـْ َِوَأْمَواَلُك ـْ َِىَذا،َِأاَلَِىْؿَِبمَّْغتُِِدَماَءُك َثََلثًا،ِ«ِـْ

.َِقاَؿ:ِ ـْ َِذِلَؾُِيِجيُبوَنُو:َِأاَل،َِنَع ،َِوْيحَِ»ُكؿُّ ـْ ،َِأْوَِوْيَمُك ـْ ِ«.اَل َتْرِجُعنَّ َبْعِدي ُكفَّارًا، َيْضِرُب َبْعُضُكْم ِرَقاَب َبْعضٍ ُك
 أوال: تخريج الحديث

ِمفِطريؽِأبيِبكرِعمرِبفِحفصِالسدوسيِعفِعاصـِبفِعميِبو.ِ(ٗ)أخرجوِبيذاِاْلسنادِالبييقي
ِمفِطرؽِعفِشعبةِعفِواقدِبفِمحمدِمختصرًا،ِِ(ٙ)،ِومسمـ(٘)أخرجوِالبخاريِو

كذلؾِمفِطرؽِعفِعمرِبفِمحمد،ِكَلىما)ِواقدِبفِمحمدِوعمرِبفِمحمد(ِعفِِ(ٛ)،ِومسمـ(ٚ)وأخرجوِالبخاري
ِمحمدِبفِزيدِبو.

ِ
ِ

                                                 

 .ٓٗٗ،ِصٗ(ِالنيايةِفيِغريبِالحديثِواألثر،ِالبفِاألثير،ِجٔ)
 .٘ٛٚٙ،ِحٜ٘ٔ،ِصٛ(ِصحيحِالبخاري،ِكتابِالحدود،ِبابِظيرِالمؤمفِحمىِإالِفيِحدِأوِحؽ،ِجٕ)
اْلماـِالحافظ،ِماتِسنةِثمافِِ(ِمحمدِبفِيحيىِبفِعبدِاِبفِخالدِبفِفارسِبفِذؤيبِالذىمى،ِأبوِعبدِاِالنيسابورىٖ)

،َِوَقاَؿَِأُبوَِعِمئٍِّٕ٘وخمسيفِومئتيف.)ِتقريبِالتيذيب،ِص َدِْبَفَِعْبِدِالمَِّوَِىَذاُِىَوِالذُّْىِميُّ :ُِمَحمَّ ـُ (،ِقاؿِابفِحجر:"َقاَؿِاْلَحاِك
َواَياِت،ُِقْمُتَِوعَِ َِأَرُهَِمْنُسوًباِِفيَِشْيٍءِِمَفِالرّْ ـْ :َِل َدِْبَفَِيْحَيىِْبِفَِعْبِدِالمَِّوِْبِفَِخاِلِدِاْلَجيَّاِنيُّ َِفَيُكوُفُِنِسَبِِلَجدِّْهِأِلَنَُّوُِمَحمَّ َمىَِقْوِؿِاْلَحاِكـِ

 (.ِ٘ٛ،ِصٕٔالذىمي".)ِفتحِالباري،ج
 .ٖٜٗٔٔ،ِحٕ٘ٔ،ِصٙ(ِالسنفِالكبرىِلمبييقي،ِكتابِالغصب،ِبابِتحريـِالغصبِوأخذِأمواؿِالناسِبدوفِحؽ،ِجٗ)
،ِوكتابِالديات،ِبابِقوؿِاِٙٙٔٙ،ِحٜٖ،ِصٛالبخاري،ِكتابِاألدب،ِبابِماِجاءِفيِقوؿِالرجؿِويمؾ،ِج(ِصحيحِ٘)

،ِٜ،ِوكتابِالفتف،ِبابِقوؿِالنبيِصمىِاِوعميوِوسمـ:"ِالِترجعواِبعديِكفارا"،ِجٛٙٛٙ،ِحٖ،ِصٜتعالى:"ِومفِأحياىا"،ِج
 .ٚٚٓٚ،ِحٓ٘ص
 .ٙٙ،ِحٕٛ،ِصٔجعواِبعديِكفاراِيضربِبعضكـِرقابِبعض،ِج(ِصحيحِمسمـ،ِكتابِاْليماف،ِبابِالِتِرٙ)
 .ٖٓٗٗ،ِحٙٚٔ،ِص٘(ِصحيحِالبخاري،ِكتابِالمغازي،ِبابِحجةِالوداع،ِجٚ)
 .ٙٙ،ِحٕٛ،ِصٔ(ِصحيحِمسمـ،ِكتابِاْليماف،ِبابِالِترجعواِبعديِكفاراِيضربِبعضكـِرقابِبعض،ِجٛ)
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 ثانيا: تراجم الرواة
بكرِوعمرِوزيدِِي،ِ)ِأخوِأبيالمدنِيعبدِاِبفِعمرِبفِالخطابِالعمِربفِزيدِبفِِعاصم بن محمد** 

ِِ.(ٕ)(كبارِأتباعِالتابعيف،ِمفِالطبقةِالسابعة)(ٔ)محمدِبفِزيد(ِيوواقد،ِبن
ِ"زادِأبوِحاتـ:،ِِو(ٚ)،ِوابفِحجر(ٙ)،ِوالبخاري،ِوالعجمي(٘)وأبوِحاتـِ،(ٗ)يحيىِبفِمعيفِوِ،(ٖ)أحمدِبفِحنبؿِوثقو

ِ"،ِوزادِالبخاري:"ِصدوؽ".الِبأسِبو
ِ".الحديثِيصدوؽِفِ":(ٜ)قاؿِأبوِزرعةِوِ"،ليسِبوِبأسِ":(ٛ)يوقاؿِالنسائ
ِ:"ِصدوؽ".(ٔٔ)وقاؿِالذىبيِ"،صالحِالحديثِ":(ٓٔ)وقاؿِالبزار

ِِىوِثقةِكماِقاؿِابفِحجر.ِخالصة القول:
،ِقاؿِ(ٕٔ)،ِالتيمييالقرشِبفِصييبِالواسطي،ِأبوِالحسيف،ِويقاؿِأبوِالحسف،ِبن عاصم ي** عاصم بن عم

ِئتيف".اوم:"ِماتِسنةِإحدىِوعشريفِ(ٖٔ)ابفِسعد
،ِوزادِابفِسعد:"َِوَلْيَسِِباْلَمْعُروِؼِِباْلَحِديِث،َِوَيْكُثُرِ(ٚٔ)،ِوالذىبي(ٙٔ)،ِوالعجمي(٘ٔ)،ِوابفِقانع(ٗٔ)وثقوِابفِسعد
ِِفيَماَِحدََّثِِبِو".
ِ:"ِصدوؽ"،ِوزادِابفِحجر:"ِربماِوىـ".(ٕٓ)،ِوابفِحجر(ٜٔ)،ِوأبوِحاتـ(ٛٔ)وقاؿِالدارقطني

                                                 

 .ٕٖٚٓ،ِرقـٕٗ٘،ِصٖٔ(ِتيذيبِالكماؿ،ِلممزي،ِجٔ)
 .ٕٙٛريبِالتيذيب،ِالبفِحجر،ِص(ِتقٕ)
 .ٜٕٙ٘،ِرقـٖٔٚ،ِصٖ(ِالعمؿِومعرفةِالرجاؿ،ِألحمدِبفِحنبؿ،ِجٖ)
 .ٔٔ٘،ِرقـٛٗٔ(ِتاريخِابفِمعيفِروايةِالدارمي،ِصٗ)
 .ٖٜٔٔ،ِرقـٖٓ٘،ِصٙ(ِالجرحِوالتعديؿ،ِالبفِأبيِحاتـ،ِج٘)
 .٘ٗٚ،ِرقـٕٕٗ،ِصٔ(ِمعرفةِالثقات،ِلمعجمي،ِجٙ)
 .ٕٙٛالبفِحجر،ِص(ِتقريبِالتيذيب،ِٚ)
 .ٖٗ٘،ِصٖٔ(ِتيذيبِالكماؿ،ِلممزي،ِجٛ)
 .ٚ٘،ِص٘(ِتيذيبِالتيذيب،ِالبفِحجر،ِجٜ)
 .ٚ٘،ِص٘(ِتيذيبِالتيذيب،ِالبفِحجر،ِجٓٔ)
 .ٜٕٔ٘،ِرقـٕٔ٘،ِصٔ(ِالكاشؼ،ِلمذىبي،ِجٔٔ)
 .ٖٙٔٓ،ِرقـٜٓ٘وٛٓ٘،ِصٖٔ(ِتيذيبِالكماؿ،ِلممزي،ِجٕٔ)
 .ٖٙٔ،ِصٚ(ِالطبقاتِالكبرى،ِالبفِسعد،ِجٖٔ)
 .ٖٙٔ،ِصٚ(ِالطبقاتِالكبرى،ِالبفِسعد،ِجٗٔ)
 .ٔٛ،ِرقـٗٗ،ِص٘(ِتيذيبِالتيذيب،ِالبفِحجر،ِج٘ٔ)
 .ٖٔٛ،ِرقـٜ،ِصٕ(ِمعرفةِالثقات،ِلمعجمي،ِجٙٔ)
 .ٜٖٚ،ِرقـٜٖٚ،ِصٔ،ِوتذكرهِالحفاظ،ِلمذىبي،ِجٕٛٓ٘،ِرقـٕٓ٘،ِثٔ(ِالكاشؼ،ِلمذىبي،ِجٚٔ)
 .ٜٕٗ،ِرقـٕٗ٘(ِسؤاالتِالحاكـِلمدارقطني،ِصٛٔ)
 .ٕٜٓٔ،ِرقـٖٛٗ،ِصٙجرحِوالتعديؿ،ِالبفِأبيِحاتـ،ِج(ِالٜٔ)
 .ٕٙٛ(ِتقريبِالتيذيب،ِالبفِحجر،ِصٕٓ)
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ِبعضِحديثو"،ِوقاؿِعبدِاِبفِأحمدِ(ٔ)أحمدِبفِحنبؿِعفِأبيوقاؿِصالحِبفِ :"ِماِأقؿِخطأه،ِقدِعرضِعميِّ
ِحديثوِوىوِأصحِحديثاِمفِأبيو".ِ(ٕ)بفِحنبؿِعفِأبيو ِ:"ِلقدِعرضِعميَّ

:"ِصحيحِالحديث،ِقميؿِالغمط،ِماِكافِأصحِحديثو،ِوكافِإفِ(ٖ)وقاؿِأبوِالحسفِالميمونيِعفِأحمدِبفِحنبؿ
ِصدوقا".ِِشاءِا

ِ:ِسمعتِأحمد،ِقيؿِلو:ِعاصـِبفِعمىِبفِعاصـ؟ِقاؿ:ِحديثوِحديثِ(ٗ)وقاؿِأبوِداود
مقاربِحديثِأىؿِالصدؽ،ِماِأقؿِالخطأِفيو،ِولكفِأبوهِكافِييـِفيِالشيء،ِقاـِمفِاْلسَلـِبموضعِأرجوِأفِ

ِيثيبوِاِبوِالجنة".ِ
ِبفِحنبؿِعفِعاصـ(٘)وقاؿِأبوِبكرِالمروذي ِسألتِأحمد ِكؿِِ:" ِإفِيحيىِبفِمعيفِقاؿ: ِفقمت: بفِعمي،

ِعاصـِفيِالدنياِضعيؼ.ِقاؿ:ِماِأعمـِمنوِإالِخيرًاِكافِحديثوِصحيحا".
ِٙ)وقاؿِابفِعدي ِ بعدِأفِذكرِلوِمجموعةِمفِاألحاديث:"ِالِأعمـِلوِشيئاِمنكرا،ِإالِىذهِاألحاديثِولـِأرِ(
ِبحديثوِبأسا".ِ

ِ(ٛ)ىِبفِمعيف:ِكافِعاصـِبفِعميِضعيفا"،ِوقاؿِمعاويةِبفِصالح:"ِقاؿِيحي(ٚ)وقاؿِصالحِبفِمحمدِالحافظ
ِ:"ِليسِبثقة".ِ(ٜ)أخرىِقاؿِوفيِرواية،ِعفِيحيىِبفِمعيف:"ِليسِبشيء"
قاؿِليِيحيىِبفِمعيفِيوماِابتداءِولـِأسألوِعنوِعاصـِليسِبشيء،ِِ":(ٓٔ)وقاؿِإبراىيـِبفِعبدِاِبفِالجنيد

ِوقاؿِالمفضؿِبفِغسافِالغَلبي ِسألتِيحيىِبفِمعي(ٔٔ)يعنىِابفِعمي"، ِفذموِ:" ِ ِبفِعمي، فِعفِعاصـ
ِ.واتيمو"

ِ".ضعيؼِ":(ٖٔ)قاؿِالنسائىِوِ،(ٕٔ)وفيِموضعِآخرِقاؿ:"ِكذابِابفِكذاب"
بمتابعةِقاصرةِوليستِتامة،ِكماِتبيفِمفِِوماِكافِمفِوىموِفقدِتوبعِعمىِالحديثِصدوؽِىوخالصة القول: 
 التخريجِسابقا.

ِ**ِباقيِرجاؿِاْلسنادِثقات.
                                                 

 .ٖٛٗ،ِصٙ(ِالجرحِوالتعديؿ،ِالبفِأبيِحاتـ،ِجٔ)
 .ٜٗٙٙ،ِرقـٓٚٔ،ِصٗٔ(ِتاريخِبغداد،ِلمخطيبِالبغدادي،ِجٕ)
 .ٔٔ٘،ِصٖٔ(ِتيذيبِالكماؿ،ِلممزي،ِجٖ)
 .ٔٗٗ،ِرقـٕٕٖأبيِداودِلإلماـِأحمد،ِصِ(ِسؤاالتٗ)
 .ٖٕٕ،ِرقـٜٚ(ِالعمؿِومعرفةِالرجاؿِألحمدِروايةِالمروذي،ِص٘)
 .ٜٓٗ،ِصٙ(ِانظرِالكامؿِفيِضعفاءِالرجاؿ،ِالبفِعدي،ِجٙ)
 .ٓٚٔ،ِصٗٔ(ِتاريخِبغداد،ِلمخطيبِالبغدادي،ِجٚ)
 .ٖٖٚص،ِٖ،ِوالضعفاءِالكبير،ِلمعقيمي،ِجٓٚٔ،ِصٗٔ،ِجالمرجعِالسابؽِ(ٛ)
 .ٔٔ٘،ِصٖٔ(ِتيذيبِالكماؿ،ِلممزي،ِجٜ)
 .ٚٗٗ،ِرقـٖٖٛ(ِسؤاالتِابفِالجنيد،ِصٓٔ)
 .ٓٚٔ،ِصٗٔ(ِتاريخِبغداد،ِلمخطيبِالبغدادي،ِجٔٔ)
 .ٛٓٗ،ِصٙ(ِالكامؿِفيِضعفاءِالرجاؿ،ِالبفِعدي،ِجٕٔ)
 .ٔٛ،ِرقـٗٗ،ِص٘(ِتيذيبِالتيذيب،ِالبفِحجر،ِجٖٔ)
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ِقاؿِابفِاألثيرِرحموِا:
[ِألنوِإّماِأفَِيْصُدؽِعميوِأوَِيْكِذبِفإفَِصَدؽِفُيوِِمن قال أِلِخيو يا كاِفُر َفَقْد َباء بو أَحُدىماومنوِالحديثِ]ِ

فَِكَذبِعادِالُكْفرِإليوِِبَتْكِفيرهِأخاهِالمسمـ  كاِفرِوا 
والُكْفِرِِصْنفافِ:ِأحُدىماِالُكْفرِبأْصؿِاْليمافِوىوِِضدُّهِواآلَخرِالُكْفرِبَفْرعِمفُِفروعِاْلسَلـِفَلَِيْخرجِبوِعفِ

 أْصؿِاْليماف
ِ ِوالَِيْعَتِرؼِبووقيؿِ: َِيْعِرؼِالّموِأْصًَل ُِكْفرِإْنكارِبااّل ِأْنحاءِ: ِالُكْفرِعمىِأْرَبَعة ِكُكْفرِإبميسِ، وُكْفرُِجحود

وُكْفرِِعنَادِوىوِأْفَِيْعَترؼِبَقْمبوِوَيْعَترؼِِبِمسانوِوالَِيِديفِبوَِحَسدًاِوَبْغيًاِكُكْفرِ،َِيْعِرؼِالّموِبَقْمبوِوالُِيِقّرِِبمسانو
ِِبِمسَانوِوالَِيْعَتقدِبَقْمبو،َِجْيؿِوأْضَرابوأبيِ ِ(ٔ)ِوُكْفرِِنَفاؽِوىوِأفُِيِقرَّ

 (ٓٚالحديث)
َِرُسوَؿِالمَِّوَِصمَّىِِرحمو اهلل: (ٕ)قال اإلمام مالك ِْبِفُِعَمَر،َِأفَّ ِالمَِّو ِْبِفِِديَناٍر،َِعْفَِعْبِد ِالمَِّو اَُِعَمْيِوَِعْفَِعْبِد

َِقاَؿ: ِ«.َمْن َقاَل أِلَِخيِو َيا َكاِفٌر َفَقْد َباَء ِبَيا َأَحُدُىَماِ»َوَسمَّـَ
 أوال: تخريج الحديث

ِمفِطريؽِمالؾ،جميعيـِِ(ٙ)،ِوالبييقي(٘)،ِوابفِحباف(ٗ)،ِوالترمذي(ٖ)أخرجوِالبخاري
ِ،(ٜ)،ِوأحمد(ٛ)مفِطريؽِسفيافِالثوري،ِوأخرجوِابفِالجعدِ(ٚ)وأخرجوِأحمد

                                                 

 .ٖٓٗ،ِصٗاألثير،ِجِ(ِالنيايةِفيِغريبِالحديثِواألثر،ِالبفٔ)
 .ٔ،ِحٜٗٛ،ِصٕكَلـ،ِجماِيكرهِمفِال(ِموطأِاْلماـِمالؾ،ِكتابِاالستئذاف،ِبابِٕ)
 .ٗٓٔٙ،ِحٕٙ،ِصٛ(ِصحيحِالبخاري،ِكتابِاألدب،ِبابِمفِكفرِأخاهِبغيرِتأويؿِفيوِكماِقاؿ،ِجٖ)
 .ٖٕٚٙح،ِٕٕ،ِص٘(ِسنفِالترمذي،ِأبوابِاْليماف،ِبابِماِجاءِفيمفِرمىِأخاهِبكفر،ِجٗ)
 .ٜٕٗ،ِحٖٛٗ،ِصٔ(ِصحيحِابفِحباف،ِكتابِالوحي،ِج٘)
 .ٕٜٕٓٓ،ِحٖٔ٘،ِصٓٔ(ِالسنفِالكبرىِلمبييقي،ِكتابِالشيادات،ِبابِماِتردِبوِشيادةِأىؿِاألىواء،ِجٙ)
 .ٚٛٙٗ،ِحٖٗٔ،ِصٛ(ِمسندِأحمدِبفِحنبؿ،ِمسندِالمكثريفِمفِالصحابة،ِمسندِعبدِاِبفِعمر،ِجٚ)
 .ٜٗ٘ٔ،ِحٕٕٗ(ِمسندِابفِالجعد،ِصٛ)
 .ٖ٘ٓ٘،ِحٖٚ،ِصٜ(ِمسندِأحمدِبفِحنبؿ،ِمسندِالمكثريفِمفِالصحابة،ِمسندِعبدِاِبفِعمر،ِجٜ)
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 مف طريؽ شعبة، جميعيـ  (ٕ)، والخرائطي(ٔ)وأبو بكر الخالؿ
 مف طريؽ إسماعيؿ بف جعفر.كالىما  (ٗ)، وابف منده(ٖ)وأخرجو مسمـ

سماعيؿ بف جعفر( عف عبد ا بف دينار بو بألفاظ متقاربة.  أربعتيـ) مالؾ، والثوري، وشعبة، وا 
مف طرؽ عف  (ٔٔ)، والبييقي(ٓٔ)ي، والطبران(ٜ)، والطحاوي(ٛ)، وأبو داود(ٚ)، ومسمـ(ٙ)، وأحمد(٘)وأخرجو الطيالسي

 نافع عف ابف عمر بو بألفاظ متقاربة. 
 ثانيا: تراجم الرواة

 ** جميع رجاؿ اإلسناد ثقات.
 ثالثا: الحكم عمى اإلسناد
 الحديث إسناده صحيح.

      
 

 قاؿ ابف األثير رحمو ا:
 .(ٕٔ)" أي: كَفر النّْْعمةَخْشَيَة النار فقد كَفر َمن َترك َقْتل الحيَّاتِ ومنو الحديث ] 

 ( لم أقف عميو بمفظ ابن األثير ٔٚ) الحديث
ِغيُر، َقاَؿ: َسِمْعُت  رحمو اهلل: (ٖٔ)قال أحمد بن حنبل اُف الصَّ َحدَّثََنا اْبُف ُنَمْيٍر، َحدَّثََنا ُموَسى ْبُف ُمْسِمـٍ الطَّحَّ

:يَما ُأَرى ِإَلى اْبِف َعبَّاٍس، َقاَؿ: َقاَؿ َرُسوُؿ اِ صَ ِعْكِرَمَة، َيْرَفُع اْلَحِديَث فِ  َمْن َتَرَك اْلَحيَّاِت  "مَّى اُ َعَمْيِو َوَسمَّـَ
، َفَمْيَس ِمنَّا، َما َساَلْمَناُىنَّ ُمْنُذ َحاَرْبَناُىنَّ   ."َمَخاَفَة َطَمِبِينَّ

 
 

                                                 

 .٘ٚٗٔ، حٔٔ، ص٘( السنة، باب مناكحة المرجئة، جٔ)
 .ٜٔ، حٕٙؤمف وتكفيره، ص( مساوئ األخالؽ، باب ما يكره مف لعف المٕ)
 .ٓٙ، حٜٚ، صٔ( صحيح مسمـ، كتاب اإليماف، با بياف حاؿ إيماف مف قاؿ ألخيو المسمـ يا كافر، جٖ)
 .ٕٔ٘، حٔٓٙ، صٕ( اإليماف، باب ذكر أخبار جاءت عف النبي صمى ا وعميو وسمـ عمى معنى الندب والتحذير، جٗ)
 .ٕٜ٘ٔ، حٖ٘ٚ، صٖ( مسند الطيالسي، ج٘)
 .٘ٗٚٗ، حٖٚٙ، صٛسند أحمد بف حنبؿ، مسند المكثريف مف الصحابة، مسند عبد ا بف عمر، ج( مٙ)
 .ٓٙ، حٜٚ، صٔ( صحيح مسمـ، كتاب اإليماف، با بياف حاؿ إيماف مف قاؿ ألخيو المسمـ يا كافر، جٚ)
 .ٚٛٙٗ، حٕٕٔ، صٗ( سنف أبي داود، كتاب السنة، باب الدليؿ عمى زيادة اإليماف ونقصانو، جٛ)
 .ٙ٘ٛ، حٕٖٓ، صٕ( شرح مشكؿ اآلثار، باب بياف مشكؿ ما روي عنو عميو السالـ فيمف قاؿ ألخيو يا كافر، جٜ)
 .ٔٔٔ، حٔٗ، صٔ( المعجـ األوسط، لمطبراني، جٓٔ)
 .ٓٛ، ح٘ٚٔ، صٔ( شعب اإليماف لمبييقي، باب االستثناء في اإليماف، جٔٔ)
 .ٖٓٗ، صٗ، ج( النياية في غريب الحديث واألثر، البف األثيرٕٔ)
 .ٖٕٙٓ، حٚٚٗ، صٖ( مسند أحمد بف حنبؿ، مسند بني ىاشـ، مسند عبد ا بف عباس، جٖٔ)
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 أوال: تخريج الحديث
مف طريؽ عبد ا بف أباف بنحوه،  (ٕ)ف أبي شيبة بمثمو، وأخرجو الطبرانيمف طريؽ عثماف ب (ٔ)أخرجو أبوداود

 كالىما)عثماف بف أبي شيبة وعبد ا بف أباف( عف عبد ا بف نمير بو.
 ثانيا: تراجم الرواة

انُ **  لطبقة ، مف ا(ٖ)، المعروؼ بموسى الصغيرالشيباني، أبو عيسى الكوفيويقاؿ  ،ُموَسى ْبُن ُمْسِمٍم الطَّحَّ
 . (ٗ)السابعة ) كبار أتباع التابعيف(

، وقاؿ عبد ا بف أحمد بف (ٛ)، وذكره ابف حباف في الثقات(ٚ)، والذىبي(ٙ)، والبزار(٘)وثقو يحيى بف معيف
 :" ال بأس بو". (ٓٔ):" ما أرى بو بأسا"، وقاؿ ابف حجر(ٜ)حنبؿ

 ىو ثقة. خالصة القول:
 .** باقي رجاؿ اإلسناد ثقات

          لحكم عمى اإلسنادثالثا: ا
 الحديث إسناده صحيح. 

                                           
 قاؿ ابف األثير رحمو ا: 

   .(ٔٔ)"َمن أَتى حائضًا َفقد َكَفرالحديث اآلخر:" 
 ( ٕٚالحديث )

، َقااَل: َحدَّثََنا َوِكيٌع، َقاَؿ: َحدَّثََنا (ٖٔ)، َوَعِميُّ ْبُف ُمَحمَّدٍ َحدَّثََنا َأُبو َبْكِر ْبُف َأِبي َشْيَبةَ  رحمو اهلل: (ٕٔ)قال ابن ماجة
، َعْف َأِبي ُىَرْيَرَة، َقاَؿ: َقاَؿ رَ  ، َعْف َأِبي َتِميَمَة اْلُيَجْيِميّْ مَّى اُ َعَمْيِو ُسوُؿ المَِّو صَ َحمَّاُد ْبُف َسَمَمَة، َعْف َحِكيـٍ اأْلَْثَرـِ

:  «.، َأِو اْمَرَأًة ِفي ُدُبِرَىا، َأْو َكاِىًنا، َفَصدََّقُو ِبَما َيُقوُؿ، َفَقْد َكَفَر ِبَما ُأْنِزَؿ َعَمى ُمَحمَّدٍ َتى َحاِئًضاَمْن أَ  »َوَسمَّـَ

                                                 

 .ٕٓ٘٘، حٖٖٙ، صٗ( سنف أبي داود، كتاب االدب، باب في قتؿ الحيات، جٔ)
 .ٔٓٛٔٔ، حٖٔٓ، صٔٔ( المعجـ الكبير، جٕ)
 .ٖٖٓٙ، رقـٕ٘ٔ، صٜٕ( تيذيب الكماؿ، لممزي، جٖ)
 .ٗ٘٘، البف حجر، ص( تقريب التيذيبٗ)
 .٘ٔٙٔ، رقـٖٖٗ، صٖ( تاريخ ابف معيف رواية الدوري، ج٘)
 .ٜٖٙٙ، حٕٔٚ، صٗ( كشؼ األستار عف زوائد البزار، جٙ)
 .ٖٗٚ٘، رقـٖٛٓ، صٕ( الكاشؼ، لمذىبي، جٚ)
 .ٕٜٓٓٔ، رقـ٘٘ٗ، صٚ( الثقات، البف حباف، جٛ)
 .ٖٖٗٔ، حٕٓ٘، صٕ( العمؿ ومعرفة الرجاؿ، ألحمد بف حنبؿ، جٜ)
 .ٗ٘٘( تقريب التيذيب، البف حجر، صٓٔ)
 .ٖٓٗ، صٗ( النياية في غريب الحديث واألثر، البف األثير، جٔٔ)
 .ٜٖٙ، حٜٕٓ، صٔ( سنف ابف ماجة، كتاب الطيارة وسننيا، باب النيي عف إتياف الحائض، جٕٔ)
 (. ٘ٓٗ، البف حجر، ص( عمى بف محمد بف إسحاؽ الطنافسى، مات سنة خمس وثالثيف ومائتيف.) تقريب التيذيبٖٔ)
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 أوال: تخريج الحديث
، (ٚ)، وابف الجارود(ٙ)، والنسائي(٘)، والترمذي(ٗ)، وأبو داود(ٖ)، والدارمي(ٕ)، وأحمد(ٔ)أخرجو ابف أبي شيبة

 مف طرؽ عف حماد بف سممة بو بألفاظ متقاربة. (ٓٔ)، والبييقي(ٜ)، والعقيمي(ٛ)والطحاوي
 ثانيا: تراجم الرواة

  (ٔٔ)مف الطبقة السادسة) مف الذيف عاصروا صغار التابعيف( ،ي** حكيم األثرم البصر 
، وقاؿ (٘ٔ)ف في الثقات:" ليس بو بأس"، وذكره ابف حبا(ٗٔ)، وقاؿ النسائي(ٖٔ)، وأبو داود(ٕٔ)وثقو ابف المديني

 .:" حدث عنو حماد بحديث منكر"(ٚٔ)، وقاؿ البزار(ٙٔ)البخاري بعد أف ساؽ لو ىذا الحديث:" ال يتابع عميو"
:" (ٕٓ)، وقاؿ الذىبي(ٜٔ):" ُيعرؼ بيذا الحديث وليس لو غيره إال اليسير"، وضعفو ابف شاىيف(ٛٔ)وقاؿ ابف عدي

 :" فيو ليف".(ٕٔ)صدوؽ"، وقاؿ ابف حجر
                                                 

، ٖٓ٘، صٖ( مصنؼ ابف أبي شيبة، كتاب النكاح، باب ما جاء في إتياف النساء في أدبارىف وما فيو مف الكراىية، جٔ)
 .ٜٓٛٙٔح
 .ٜٕٜٔ، حٙٙٔ، ص٘ٔ( مسند أحمد بف حنبؿ، مسند المكثريف مف الصحابة، مسند أبي ىريرة، جٕ)
 .ٙٚٔٔ، حٕٖٚ، صٔى امرأتو في دبرىا، ج( سنف الدارمي، كتاب الطيارة، باب مف أتٖ)
 .ٜٖٗٓ، ح٘ٔ، صٗ( سنف أبي داود، كتاب الطب، باب في الكاىف، جٗ)
، والعمؿ الكبير، كتاب الطيارة، ٖ٘ٔ، حٕٕٗ، صٔ( سنف الترمذي، كتاب الطيارة، باب ما جاء في كراىية إتياف الحائض، ج٘)

 .ٙٚ، حٜ٘باب في كراىية إتياف الحائض، ص
، ٕٔٓ، صٛلكبرى لمنسائي، كتاب عشرة النساء، باب ذكر اختالؼ ألفاظ الناقميف لخبر أبي ىريرة في ذلؾ، ج( السنف اٙ)
 .ٜٚٙٛح
 .ٚٓٔ، حٖٚ( المنتقى البف الجارود، كتاب الطيارة، باب الحيض، صٚ)
، ٜٕٗ، ص٘ٔلكـ"، ج( شرح مشكؿ اآلثار، باب بياف مشكؿ ما روي في السبب الذي نزؿ مف أجمو قولو تعالى" نساؤكـ حرث ٛ)
 .ٖٓٔٙح
 .ٖٚٔ، صٔ( الضعفاء الكبير، لمعقيمي، جٜ)
 .ٚٙٓٗٔ، حٖٙٔ، صٓٔ( معرفة السنف واآلثار، كتاب النكاح، باب في إتياف النساء في أدبارىف، جٓٔ)
 .ٚٚٔ( تقريب التيذيب، البف حجر، صٔٔ)
 .٘، رقـٜٗ( سؤاالت ابف أبي شيبة البف المديني، صٕٔ)
 .ٚٛٚ، رقـٕ٘ٗ، صٕبف حجر، ج( تيذيب التيذيب، الٖٔ)
 .ٕٛٓ، صٚ( تيذيب الكماؿ، لممزي، جٗٔ)
 .ٕٚٗٚ، رقـٕ٘ٔ، صٙ( الثقات، البف حباف، ج٘ٔ)
 .ٚٙ، رقـ ٙٔ، ٖ( التاريخ الكبير، لمبخاري، جٙٔ)
 .ٕ٘ٗ، صٕ( تيذيب التيذيب، البف حجر، جٚٔ)
 .ٖٓٗ، رقـٕٔ٘، صٕ( الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ، البف عدي، جٛٔ)
 .ٕ٘ٔ، رقـٜٚماء الضعفاء والكذابيف، البف شاىيف، ص( تاريخ أسٜٔ)
 .ٕٛٓٔ، رقـٖٛٗ، صٔ( الكاشؼ، لمذىبي، جٕٓ)
 .ٚٚٔ( تقريب التيذيب، البف حجر، صٕٔ)
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 يبقى عمى ما قالو ابف حجر فيو خاصة وأنو لـ يتابع. ة القول:خالص
 ** باقي رجاؿ اإلسناد ثقات.

 ثالثا: الحكم عمى اإلسناد
الحديث إسناده ضعيؼ جدا؛ ألجؿ ما كاف فيو مف انقطاع فطريؼ بف مجالد" أبو تميمة اليجيمي" متفؽ عمى 

 . (ٕ)لبخاريولكف ال يصح لو سماع مف أبي ىريرة كما قاؿ ا (ٔ)توثيقو
كما أف حكيـ األثـر فيو ليف ولـ يتابع عمى رواية الحديث، باإلضافة إلى قوؿ البزار:" حدث عنو حماد بحديث 

 منكر" والراوي عنو ىنا حماد بف سممة.
المناوي  :" قاؿ البغوي: ضعيؼ، وقاؿ(٘)، وقاؿ المناوي(ٗ)الحديث البخاري فيما نقمو الترمذي (ٖ)وممف ضعؼ

فيو أربع عمؿ: التفرد عف غير ثقة وىو موجب لمضعؼ، وضعؼ رواتو، واالنقطاع،  "ف سيد الناس:اب نقال عف
 .(ٙ)ونكارة متنو"

 ، (ٜ)مف طريؽ عبد العزيز بف المختار، والنسائي (ٛ)، والطحاوي(ٚ)ولمحديث طريؽ أخرى أخرجيا ابف ماجة
طريؽ معمر ثالثتيـ) عبد العزيز، وابف الياد، مف  (ٔٔ)مف طريؽ يزيد بف عبد ا بف الياد، وأحمد (ٓٔ)والطحاوي

سناده فيو سييؿ بف أبي صالح صدوؽ  ومعمر( عف سييؿ بف أبي صالح عف الحارث بف مخمد عف أبي ىريرة وا 
 .(ٖٔ)، كما أف الحارث بف مخمد ليس بمشيور وال يعرؼ حالو(ٕٔ)تغير حفظو بآخرة

                                                 

 .ٕٜٕٙ، رقـٖٓٛ، صٖٔ، وتيذيب الكماؿ، لممزي، جٕٕٛ، صالمرجع السابؽ (ٔ)
 .ٛ٘ٔ( تحفة التحصيؿ في ذكر رواة المراسيؿ، لمعراقي، صٕ)
العمـ ليذا الحديث واستنكارىـ لو إنما ىو مف أجؿ ورود لفظ التكفير أو البراءة مما أنزؿ عمى النبي َصمَّى اُ  ( تضعيؼ أىؿٖ)

ـَ عمى شيء مما ذكر، وجاءت صيغ الترىيب عمى نحو "ممعوف  ال فقد ورد في أكثر مف حديث التغميُظ عمى مف أْقَد َعَمْيِو َوَسمَّـَ، وا 
إليو"، وقاؿ الترمذي: لو كاف إتياف الحائض كفرًا لـ يؤمر فيو بالكفارة، ومعنى ىذا عند أىؿ العمـ عمى  مف أتى"، أو "ال ينظر ا

التغميظ، كما أف إتياف المرأة وىي حائض محـر باتفاؽ، لقولو تعالى: ﴿ فاعتزلوا النساء في الَمِحيِض وال تقربوىف حتى َيْطُيْرَف﴾ 
: "اصنعوا كؿ شيء إال النكاَح".) انظر سنف الترمذي، ج [ ، ولقولو َصمَّى اُ ٕٕٕ]البقرة:  ، ومسند أحمد، ٖٕٗ، صَٔعَمْيِو َوَسمَّـَ

 (.ٜٕٜٓ، حٙٙٔ، ص٘ٔج
 .ٙٚ، حٜ٘( عمؿ الترمذي الكبير، جٗ)
 .ٕٗ، صٙ( فيض القدير، لممناوي، ج٘)
 .ٖٕ، صٙفيض القدير، لممناوي، ج (ٙ)
 .ٖٕٜٔ، حٜٔٙ، صٔإتياف النساء في أدبارىف، ج( سنف ابف ماجة، كتاب النكاح، باب النيي عف ٚ)
 .ٖٖٔٙ، حٖٔٗ، ص٘ٔ( شرح مشكؿ اآلثار، جٛ)
 .ٕٜٙٛ، حٜٜٔ، صٛ( السنف الكبرى لمنسائي، كتاب عشرة النساء، باب ذكر اختالؼ ألفاظ الناقميف لخبر أبي ىريرة، جٜ)
 . ٖٔٗٗ، حٗٗ، صٖجلمطحاوي، ( شرح مشكؿ اآلثار، ٓٔ)
 .ٗٛٙٚ، حٔٔٔ، صٖٔ، مسند المكثريف مف الصحابة، مسند أبي ىريرة، ج( مسند أحمد بف حنبؿٔٔ)
 .ٜٕ٘( تقريب التيذيب، البف حجر، صٕٔ)
 .ٚٗٔ( تقريب التيذيب، البف حجر، صٖٔ)
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مف طريؽ  (ٗ)، والبييقي(ٖ)، والطبراني(ٕ)أبو يعمى، و (ٔ)أخرجو النسائي :ابن عباس من حديثولمحديث شاىد 
سناده حسف  يونس بف محمد، عف يعقوب القمي عف جعفر بف أبي المغيرة عف سعيد بف جبير عف ابف عباس، وا 

  .(٘)ألجؿ يعقوب القمي صدوؽ ييـ
                                           

 

 قاؿ ابف األثير رحمو ا: 
[ أي:كافريف بذلؾ  إنَّ الّمو ُيْنزل الَغيث فُيصِبح َقوٌم بو كاِفرين َيقولون: ُمِطْرنا َبنْوء َكذا وَكذانواء ] وحديث األ

 .(ٙ)ُدوَف غيره حْيث َيْنِسُبوف الَمطر إلى النَّْوء ُدوف الّمو
 ( لم أقف عميو بمفظ ابن األثير. ٖٚالحديث)

ثََنا َأُبو ُكَرْيٍب، َحدَّثََنا اْلَحَسُف ْبُف َعِطيََّة، َحدَّثََنا َقْيٌس، َعْف ُيوُنَس ْبِف َحدَّ  رحمو اهلل:  (ٚ)قال أبو يعمى الموصمي
 المَِّو َصمَّى اُ ُعَبْيٍد، َعِف اْلَحَسِف، َعِف اأْلَْحَنِؼ ْبِف َقْيٍس، َعِف اْلَعبَّاِس ْبِف َعْبِد اْلُمطَِّمِب َقاَؿ: َخَرْجُت َمَع َرُسوؿِ 

ـُ مَّـَ ِمَف اْلَمِديَنِة، َفاْلتََفَت ِإَلْيَيا َفَقاَؿ: " ِإفَّ المََّو َقْد َبرََّأ َىِذِه اْلَجِزيَرَة ِمَف الشّْْرِؾ، َولَ َعَمْيِو َوسَ  ِكْف َأَخاُؼ َأْف ُتِضمَُّي
ـُ النُّ  ؟ َقاَؿ:النُُّجوـُ. َقاُلوا: َيا َرُسوَؿ المَِّو َكْيَؼ ُتِضمُُّي   .«َيُقوُلوَن ُمِطْرَنا ِبَنْوِء َكَذا َوَكَذاَيْنِزُل اْلَغْيُث فَ  »ُجوـُ

 أوال: تخريج الحديث
مختصرا مف طريؽ قيس بف الربيع، وأخرجو  (ٓٔ)بنحوه، واألصبياني (ٜ)مختصرا، وابف األعرابي (ٛ)أخرجو البزار

 مف طريؽ محمد بف بشر بف مطر بنحوه. (ٔٔ)كذلؾ أبو بكر البزاز
 شر( عف يونس بف عبيد بو.)قيس بف الربيع، ومحمد بف ب كالىما

 ثانيا: تراجم الرواة
بف ىاشـ بف عبد مناؼ، عـ رسوؿ ا صمى ا عميو وسمـ، يكنى أبا الفضؿ  ** العباس بن عبد المطمب

مع  بابنو الفضؿ بف العباس، وكاف العباس أسف مف َرُسوؿ المَِّو َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَسمَّـَ بسنتيف، َكاَف ِممَّْف َخَرجَ 

                                                 

 .ٕٜٛٛ، حٜٛٔ، صٛ( السنف الكبرى لمنسائي، كتاب عشرة النساء، باب تأويؿ قوؿ ا" نساؤكـ حرث لكـ"، جٔ)
 .ٖٕٙٚ، حٕٔٔ، ص٘( مسند أبي يعمى، جٕ)
 .ٖٕٚٔٔ، حٓٔ، صٕٔ( المعجـ الكبير، لمطبراني، جٖ)
 .ٕ٘ٔٗٔ، حٕٖٔ، صٚ( السنف الكبرى لمبييقي، كتاب النكاح، باب إتياف النساء في أدبارىف، جٗ)
 .ٛٓٙ( تقريب التيذيب، البف حجر، ص٘)
 .ٖٓٗ، صٗ( النياية في غريب الحديث واألثر، البف األثير، جٙ)
 .ٜٓٚٙ، حٜٙ، صٕٔموصمي، ج( مسند أبي يعمى الٚ)
 .ٖ٘ٓٔ، حٖٔٔ، صٗ( مسند البزار، جٛ)
 .ٖٗٓٔ، حٙٗ٘، صٕ( معجـ ابف األعرابي، جٜ)
 .ٕٕٕٔ، صٗ، ومعرفة الصحابة، جٜٕٙ، صٔ( تاريخ أصبياف، ألبي نعيـ األصبياني، جٓٔ)
 .ٖٔٓ، حٜٜٕ( الفوائد الشيير بالغيالنيات، ألبي بكر محمد بف عبدوية الشافعي البزاز، صٔٔ)
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َـّ َأْظَيَره يَ  ـُ ِإْسالَمُو، ُث ـَ َقْبَؿ َفْتِح َخْيَبَر، َوَكاَف َيْكُت ، َأْسَم ـْ ْوـَ َفْتِح َمكََّة، المشركيف يوـ بدر، فُأسر فيمف ُأِسَر ِمْنُي
 َوَشِيَد ُحَنْيًنا َوالطَّاِئَؼ َوتَُبوَؾ.

سالمو ويعظمو ويجمو، ويقوؿ: ىذا عمي وصنو أبي، وكاف وكاف النبي َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَسمَّـَ يكـر العباس بعد إ
 .(ٔ)مات َسَنَة اْثَنتَْيِف َوَثالِثيفَ ، مطعما وصوال لمرحـ ذا رأي حسف ودعوة مرجّوة االعباس جوادً 

ثقة ال يضر ما كاف فيو مف التدليس واالرساؿ فيو مدلس مف الطبقة  ،(ٕ)سبقت ترجمتو ** الحسن البصري،
 ؿ عف األحنؼ بف قيس.الثانية، ولـ يرس

 :" مات سنة ثماف وستيف ومئة" .(ٗ)، وقاؿ محمد بف سعد(ٖ)يأبو محمد الكوف ،ي** قيس بن الربيع األسد
و قاؿ أيضا عف أبي الوليد   (٘)وقاؿ حاتـ بف الميث الجوىرى عف عفاف:" كاف قيس ثقة يوثقو الثوري وشعبة"

 .(ٙ)الطيالسي: كاف قيس بف الربيع ثقة، حسف الحديث"
وقاؿ أبو النضر عف شعبة: ذاكرني قيس بف الربيع حديث أبى حصيف فموددت أف البيت سقط عمي وعميو حتى 

  .(ٚ)نموت لكثرة ما كاف يغرب عمي"
وقاؿ عفاف:" قمت ليحيى بف سعيد: ىؿ سمعت مف سفياف يقوؿ فيو بغمطة أو يتكمـ فيو بشيء؟ قاؿ: ال، قمت 

 ليحيى: 
  .(ٛ)قاؿ عفاف: فما جاء فيو بحجة" أفتتيمو بكذب؟ قاؿ: ال،

وقاؿ ، (ٓٔ)، وقاؿ أيضا:" كاف يتشيع، ويخطىء في الحديث"(ٜ)وقاؿ أحمد بف حنبؿ : روى أحاديث منكرة
 :" فيو ليف". (ٕٔ)وأبو زرعة (ٔٔ)أحمد

 ،:" ضعيؼ ال يكتب حديثو، كاف يحدث بالحديث عف عبيدة، وىو عنده عف منصور"(ٖٔ)وقاؿ يحيى بف معيف
 
 

                                                 

 .ٖٛٚٔ، رقـٚٔٛػػ  ٓٔٛ، صٕ( انظر االستيعاب في معرفة األصحاب، البف عبد البر، جٔ)
 (.ٕرقـ ) حديث ( تحت ٕ)
 .ٖٜٓٗ، رقـٕ٘، صٕٗ( تيذيب الكماؿ، لممزي، جٖ)
 .ٖٚٚ، صٙ( الطبقات الكبرى، البف سعد، جٗ)
 .ٜٙٗ، صٗٔ( تاريخ بغداد، لمخطيب البغدادي، ج٘)
 .ٜٙٗص، ٗٔ، جالمرجع السابؽ (ٙ)
 .ٜٙٗ، صٗٔ، جالمرجع السابؽ (ٚ)
 .ٜٙٗ، صٗٔ، جالمرجع السابؽ (ٛ)
 .ٜٚ، صٚ( الجرح والتعديؿ البف أبي حاتـ، جٜ)
 .ٚ٘ٔ، صٚ(  الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ، البف عدي، جٓٔ)
 .ٕٔٓ، رقـٜٓ( انظر العمؿ ومعرفة الرجاؿ ألحمد رواية المروذي، صٔٔ)
 .ٜٛٚ، رقـٖ٘٘، وانظر أسامي الضعفاء ألبي زرعة، صٜٛ، صٚ( الجرح والتعديؿ البف أبي حاتـ، جٕٔ)
 .ٜٙٗ، صٗٔ( تاريخ بغداد، لمخطيب البغدادي، جٖٔ)
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  .(ٕ)، وقاؿ مرة أخرى:" ضعيؼ الحديث ال يساوى شيئا"(ٔ)أيضا:" ليس بشىء"قاؿ و 
وقاؿ في موضع "، وقاؿ عبد ا بف عمي بف المدينى:" قاؿ أبي: إنما أىمكو ابف لو قمب عميو أشياء مف حديثو

 . (ٖ)آخر: ضعفو أبي جدا"
  .:" قاؿ عمي: كاف وكيع يضعفو"(ٗ)وقاؿ البخاري

 :" قيس بف الربيع ساقط". (٘)قوب الجوزجانيوقاؿ إبراىيـ بف يع
:" عيدى بو وال ينشط الناس في الرواية عنو، وأما اآلف فأراه أحمى، ومحمو الصدؽ، وليس بقوي، (ٙ)قاؿ أبو حاتـ

 .يكتب حديثو، وال يحتج بو، وىو أحب إلي مف محمد بف عبد الرحمف بف أبى ليمى وال يحتج بحديثيما"
وتعقب الذىبي ىذا القوؿ مف النََّسائي  (ٛ)وقاؿ في موضع آخر:" متروؾ الحديث""، بثقة ليس ":(ٚ)وقاؿ النسائى

فقاؿ:" ال ينبغي أف يترؾ، فقد قاؿ محمد بف المثنى: سمعت ُمَحمَّد ْبف ُعَبيد يقوؿ: لـ يكف قيس عندنا بدوف 
 .(ٜ)، فأقاـ عمى رجؿ الحد فمات، فطفئ أمره"يَ لّْ سفياف، لكنو وُ 
: وقيس بف الربيع عند جميع أصحابنا صدوؽ، كتابو صالح، وىو ردىء (ٓٔ)ف شيبة السدوسىوقاؿ يعقوب ب

 الحفظ جدا مضطربو، كثير الخطأ، ضعيؼ فى روايتو". 
نو ال بأس بو" (ٔٔ)وقاؿ أبو أحمد بف عدي  :" وعامة رواياتو مستقيمة، والقوؿ فيو ما قاؿ شعبة وا 

ف الّربيع مف ِرَواَية القدماء والمتأخريف وتتبعتيا فرأيتو َصُدوًقا َمْأُمونا رت َأْخَبار قيس بب:" قد س(ٕٔ)وقاؿ ابف حباف
ِنِو َفَممَّا َحْيُث َكاَف َشابِّا َفَممَّا كبر َساَء حفظو وامتحف ِباْبف سوء َفَكاَف يْدخؿ َعَمْيِو الَحِديث فيجيب ِفيِو ِثَقة ِمْنُو ِبابْ 

يَتَميَّز اْستحؽ مجانبتو ِعْند ااِلْحِتَجاج َفكؿ مف مدحو مف َأِئمَّتَنا وحث َعَمْيِو غمب اْلَمَناِكير عمى َصِحيح َحِديثو َولـ 
 َكاَف َذِلؾ ِمْنُيـ لما نظُروا ِإَلى اأْلَْشَياء المستقيمة الَِّتي حدث بَيا َعف َسَماعو وكؿ مف وىاه ِمْنُيـ َفَكاَف َذِلؾ لما

 ِتي َأدخؿ َعَمْيِو اْبنو َوَغيره" عمُموا ِممَّا ِفي َحِديثو مف اْلَمَناِكير الَّ 
 اؿ لكثرة سماعو" وَّ :" كاف كثير الحديث ضعيفا فيو، وكاف يقاؿ لو الجَ (ٖٔ)وقاؿ ابف سعد

                                                 

 .ٚٓٚ، رقـٕٜٔ( تاريخ ابف معيف رواية الدارمي، صٔ)
 .ٖٛٚٔ، رقـٜٕٓ، وتاريخ ابف معيف رواية الدوري، صٜٚ، صٚ( الجرح والتعديؿ البف أبي حاتـ، جٕ)
 .ٜٙٗ، صٗٔب البغدادي، ج( تاريخ بغداد، لمخطيٖ)
 .ٗٓٚ، رقـٙ٘ٔ، صٚ( التاريخ الكبير، لمبخاري، جٗ)
 . ٖٚ، رقـٜٙ( أحواؿ الرجاؿ، لمجوزجاني، ص٘)
 .ٖ٘٘، رقـٜٛ، صٚ( الجرح والتعديؿ البف أبي حاتـ، جٙ)
 .ٖ٘، صٕٗ( تيذيب الكماؿ، لممزي، جٚ)
 .ٜٜٗ، رقـٛٛ( الضعفاء والمتروكوف، لمنسائي، صٛ)
 .ٖٗ، صٛـ النبالء، لمذىبي، ج( سير أعالٜ)
 .ٖ٘، صٕٗ( تيذيب الكماؿ، لممزي، جٓٔ)
 .ٙٛ٘ٔ، رقـٔٚٔ، صٚ( الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ، البف عدي، جٔٔ)
 .ٕٛٔ، صٕ( المجروحيف، البف حباف، جٕٔ)
 .ٖٚٚ، صٙ( الطبقات الكبرى، البف سعد، جٖٔ)
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 :" ذكره يعقوب بف سفياف فى باب مف يرغب عف الرواية عنيـ" . (ٔ)وقاؿ ابف حجر
صدوقا، ويقاؿ: إف ابنو أفسد ، حديثيروى عنو ، وكاف معروفا بالكاف شعبة ناس يضعفونو، و ال "قاؿ العجمى:و 

 . "عميو كتبو بآخره، فترؾ الناس حديثو
 .وقا، ولكف اضطرب عميو بعض حديثو":" كاف صد(ٕ)وقاؿ عثماف بف أبى شيبة

 :" ضعيؼ الحديث". (ٗ):" ليس حديثو بالقائـ"، وقاؿ الدارقطني(ٖ)وقاؿ أبو أحمد الحاكـ
:" صدوؽ (ٙ)ـ وأرى األئمة تكمموا فيو لظممو"، وقاؿ في موضع آخر:" كاف قيس مف أوعية العم(٘)وقاؿ الذىبي

 .:" صدوؽ تغير لما كبر، وأدخؿ عميو ابنو ما ليس مف حديثو فحدث بو"(ٚ)سيء الحفظ"، وقاؿ ابف حجر
 ىو ضعيؼ. خالصة القول:

مات سنة إحدى عشرة  ":(ٜ)يقاؿ البخار ، (ٛ)البزاز ي، أبو عمى الكوفيبن نجيح القرش اْلَحَسُن ْبُن َعِطيَّةَ  **
 . "ومئتيف

ضعفو أبو الفتح األزدي، وال بأس بو"، َوَقاؿ ابف  ":(ٕٔ)قاؿ الذىبي، و صدوؽ :(ٔٔ)وابف حجر (ٓٔ)قاؿ أبو حاتـ
 .أظنو اشتبو عميو بالذي قبمو" ":(ٖٔ)حجر

 ىو كما قاؿ ابف حجر: صدوؽ. خالصة القول:
 ** باقي رجاؿ اإلسناد ثقات.

 نادثالثا: الحكم عمى اإلس
 الحديث إسناده ضعيؼ؛ ألجؿ ضعؼ قيس بف الربيع.

مف طريؽ أبي بالؿ األشعري عف قيس بف الربيع عف يونس  (ٗٔ)والحديث ورد مف طريؽ أخرى أخرجيا الطبراني
ـْ َيْرِو َىَذا اْلَحِديَث َعْف بف عبيد عف الحسف عف قيس بف عباد عف العباس بف عبد المطمب مختصرا  وقاؿ: َل

َد ِبِو: َأُبو ِباَلؿٍ ُيوُنَس، عَ  ِبيِع. تََفرَّ  .ِف اْلَحَسِف، َعْف َقْيِس ْبِف َعبَّاٍد ِإالَّ َقْيُس ْبُف الرَّ

                                                 

 .ٜٖ٘، صٛ( تيذيب التيذيب، البف حجر، جٔ)
 .ٜٖ٘، صٛ، وتيذيب التيذيب، البف حجر، جٙ٘ٔٔ، رقـٜٔٔت، البف شاىيف، ص( تاريخ أسماء الثقإ)
 .ٜٖ٘، صٛ( تيذيب التيذيب، البف حجر، جٖ)
 .ٕٓ، صٗ( عمؿ الدارقطني، جٗ)
 .ٙٙٔ، صٔ( تذكرة الحفاظ، لمذىبي، ج٘)
 .ٕٙٓ٘، رقـٕٙ٘، صٕ( المغني في الضعفاء، لمذىبي، جٙ)
 .ٚ٘ٗ( تقريب التيذيب، البف حجر، صٚ)
 .ٕ٘ٗٔ، رقـٕٗٔ، صٙ( تيذيب الكماؿ، لممزي، جٛ)
 .ٕٔٗ٘، رقـٖٔٓ، صٕ( التاريخ الكبير، لمبخاري، جٜ)
 .ٖٔٔ، رقـٕٚ، صٖ( الجرح والتعديؿ، البف أبي حاتـ، جٓٔ)
 .ٕٙٔ( تقريب التيذيب، البف حجر، صٔٔ)
 .ٖٔٗٔ، رقـٕٙٔ، صٔ( المغني في الضعفاء، لمذىبي، جٕٔ)
 .ٕ٘٘، رقـٕٙ٘، صٕج( تيذيب التيذيب، البف حجر، ٖٔ)
 .ٙٚ٘، حٓٛٔ، صٔ( المعجـ األوسط، لمطبراني، جٗٔ)
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مف طريؽ عمر بف إبراىيـ عف قتادة عف الحسف عف العباس بف عبد المطمب  (ٕ)والقرطبي  (ٔ)وأخرجيا أبو يعمى
 فقد سقط مف بينيما األحنؼ بف قيس. مختصرا ، وىذا إسناد ضعيؼ ألجؿ االنقطاع بيف الحسف والعباس

 وىو ىنا عنو. (ٖ)وكذلؾ عمر بف إبراىيـ قاؿ ابف حجر:" صدوؽ في حديثو عف قتادة ضعؼ"
 . (٘)واأللباني (ٗ)وممف ضعؼ الحديث حسيف سميـ أسد

                                           
 قاؿ ابف األثير رحمو ا: 

، قيل: أَيْكُفْرن بالّمو؟ قال: ال ولكْن َيْكُفْرَن فرأيْ ومنو الحديث ]   ُت أْكَثر أْىِميا ) أي النار ( النَّساء ِلُكْفرِِىنَّ
 .(ٙ)[ أي: َيْجَحْدَف إْحساف أْزواِجيفّ اإلْحسان وَيْكُفْرن الَعشير 

 (ٗٚالحديث )
، َعْف َعَطاِء ْبِف َيَساٍر، َحدَّثََنا َعْبُد المَِّو ْبُف َمْسَممَ  رحمو اهلل: (ٚ)قال اإلمام البخاري ـَ َة، َعْف َماِلٍؾ، َعْف َزْيِد ْبِف َأْسَم

ِقيَل: « ُأِريُت النَّاَر َفِإَذا َأْكَثُر َأْىِمَيا النَِّساُء، َيْكُفْرنَ  »مَّى اُ َعَمْيِو َوَسمَّـَ:َعِف اْبِف َعبَّاٍس، َقاَؿ: َقاَؿ النَِّبيُّ صَ 
َـّ َرَأْت ِمْنَؾ َشْيًئا، : " َيْكُفْرَن الَعِشيَر، َوَيْكُفْرَن اإِلْحَسانَ َأَيْكُفْرَن ِبالمَِّو؟ َقالَ  ، َلْو َأْحَسْنَت ِإَلى ِإْحَداُىفَّ الدَّْىَر، ُث

 َقاَلْت: َما َرَأْيُت ِمْنَؾ َخْيًرا َقطُّ".
 أوال: تخريج الحديث 

 رة مف طريؽ حفص بف ميس (ٜ)مف طريؽ مالؾ، وأخرجو مسمـ (ٛ)أخرجو البخاري
 كالىما) مالؾ وحفص( عف زيد بف أسمـ بو مطوال

عف زىير بف حرب عف إسماعيؿ بف إبراىيـ عف أيوب عف أبي رجاء العطاردي عف ابف  (ٓٔ)وأخرجو مسمـ
 عباس مختصرا.

 
 
 

                                                 

 .ٗٔٚٙ، حٚٚ، صٕٔ( مسند أبي يعمى، جٔ)
 .ٜٚٗٔ، حٖٜٚ، صٕ( جامع بياف العمـ وفضمو، لمقرطبي، جٕ)
 .ٓٔٗ( تقريب التيذيب، البف حجر، صٖ)
 .ٜٓٚٙ، حٜٙ، صٕٔ( انظر تعميقو عمى مسند أبي يعمى الموصمي، جٗ)
 .ٜٚٙ، صٗٔاألحاديث الضعيفة، لأللباني، ج ( سمسمة٘)
 .ٖٓٗ، صٗ( النياية في غريب الحديث واألثر، البف األثير، جٙ)
 .ٜٕ، ح٘ٔ، صٔ( صحيح البخاري، كتاب اإليماف، باب كفراف العشير وكفر دوف كفر، جٚ)
 .ٜٚٔ٘، حٖٔ، صٚ( صحيح البخاري، كتاب النكاح، باب كفراف العشير وىو الزوج، جٛ)
 .ٜٚٓ، حٕٙٙ، صٕيح مسمـ، كتاب الكسوؼ، باب ما عرض عمى النبي صمى ا وعميو وسمـ، ج( صحٜ)
 .ٖٕٚٚ، حٜٕٙٓ، صٗ( صحيح مسمـ، كتاب الرقاؽ، باب أكثر أىؿ الجنة الفقراء وأكثر أىؿ النار النساء، جٓٔ)
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 ثانيا: تراجم الراوة
مدلس مف متفؽ عمى توثيقو؛ إال أنو دلس وأرسؿ وال يضره ذلؾ ألنو  ،(ٔ)م: سبقت ترجمتو** زيد بن أسم

 .(ٕ)الطبقة األولى وكذلؾ إرسالو ال يضر ألنو لـ يرسؿ عف عطاء بف يسار
 ** باقي رجاؿ اإلسناد ثقات.

                                           
 

 قاؿ ابف األثير رحمو ا: 
 .(ٖ)[ِسَباُب الُمسمِم ُفُسوٌق وِقتَاُلُو ُكْفروالحديث اآلخر ] 

 ( ٘ٚالحديث )
 (ٙ)، َقاَؿ: َسَأْلُت َأَبا َواِئؿٍ (٘)َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُف َعْرَعَرَة، َقاَؿ: َحدَّثََنا ُشْعَبُة، َعْف ُزَبْيدٍ  رحمو اهلل: (ٗ)قال اإلمام البخاري
ِسَباُب الُمْسِمِم ُفُسوٌق، َوِقتَاُلُو  »َقاَؿ:َأفَّ النَِّبيَّ َصمَّى اُ َعَمْيِو َوَسمَّـَ  (ٚ)اَؿ: َحدَّثَِني َعْبُد المَّوِ َعْف الُمْرِجَئِة، َفقَ 

 «.ُكْفرٌ 
 أوال: تخريج الحديث

 .(ٜ)، ومف طريؽ األعمش(ٛ)مف طريؽ منصور بف المعتمر أخرجو البخاري
 مف طرؽ عف زبيد اليامي. (ٓٔ)وأخرجو مسمـ

 ثالثتيـ) منصور واألعمش وزبيد( عف أبي وائؿ بو بمثمو.
 ثانيا: تراجم الرواة  

 اؿ اإلسناد كميـ ثقات.** رج
                                            

 

 

 

                                                 

 (.ٔٔ)رقـ حديث ( تحتٔ)
 .ٛٔٔوٚٔٔ( انظر تحفة التحصيؿ في ذكر رواة المراسيؿ، لمعراقي، صٕ)
 .ٖٓٗ، صٗ( النياية في غريب الحديث واألثر، البف األثير، جٖ)
 .ٛٗ، حٜٔ، صٔ( صحيح البخاري، كتاب اإليماف، باب خوؼ المؤمف مف أف يحبط عممو وىو ال يشعر، جٗ)
 (.ٖٕٔ( زبيد بف الحارث اليامي، ثقة ثبت.) تقريب التيذيب، البف حجر، ص٘)
 (. ٕٛٙ، ثقة.) تقريب التيذيب، البف حجر، ص( شقيؽ بف سممة، أبو وائؿ الكوفيٙ)
 ( ىو: عبد ا بف مسعود.ٚ)
 .ٗٗٓٙ، ح٘ٔ، صٛ( صحيح البخاري، كتاب األدب، باب ما ينيى مف السباب والمعف، جٛ)
( صحيح البخاري، كتاب الفتف، باب قوؿ النبي صمى ا وعميو وسمـ:" ال ترجعوا بعدي كفار يضرب بعضكـ رقاب بعض"، ٜ)
 .ٙٚٓٚ، حٓ٘ص، ٜج
 .ٗٙ، حٔٛ، صٔ( صحيح مسمـ، كتاب اإليماف، باب قوؿ النبي صمى ا وعميو وسمـ:" سباب المسمـ فسوؽ وقتالو كفر"، جٓٔ)
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 قاؿ ابف األثير رحمو ا:
 .(ٔ)[وَمْن َرِغَب عن أبيو فقد َكَفر ] 

 ( ٙٚالحديث )
َعْف  (ٗ)َقاَؿ: َأْخَبَرِني َعْمٌرو (ٖ)حدثََنا َأْحَمُد ْبُف َعْبِد الرَّْحَمِف ْبِف َوْىٍب َقاَؿ: ثََنا َعمّْي :رحمو اهلل (ٕ)قال ابن خزيمة

َعَمْيِو  وَؿ المَِّو َصمَّى اُ َجْعَفِر ْبِف َرِبيَعَة َعْف ِعَراِؾ ْبِف َماِلٍؾ َأنَُّو َسِمَع َأَبا ُىَرْيَرَة، َرِضَي المَُّو َعْنُو َيُقوُؿ: " ِإفَّ َرسُ 
 «.ِغَب َعْن َأِبيِو َفَقْد َكَفرَ ، َفَمْن رَ اَل َتْرَغُبوا َعْف آَباِئُكـْ  »َوَسمَّـَ َقاَؿ:

 أوال: تخريج الحديث
 عمرو بف الحارث.مف طرؽ عف جميعيـ  (ٛ)، والخرائطي(ٚ)، وأبو عوانة(ٙ)ـ، ومسم(٘)أخرجو البخاري

مف جميعيـ  (ٖٔ)، وابف منده(ٕٔ)حباف ف، واب(ٔٔ)والطحاوي ،(ٓٔ)وأبو بكر بف الخالؿ ،(ٜ)أحمد بف حنبؿوأخرجو 
 يح.ؽ عف حيوة بف شر طر 

 مف طريؽ نافع بف يزيد.كالىما  (٘ٔ)وابف منده  ،(ٗٔ)انةوأخرجو أبو عو 
 ثالثتيـ) عمرو بف الحارث وحيوة بف شريح ونافع بف يزيد( عف جعفر بف ربيعة بو بألفاظ متقاربة.

 
                                                 

 .ٖٓٗ، صٗ( النياية في غريب الحديث واألثر، البف األثير، جٔ)
 .ٜٙٓ، صٕ( التوحيد، البف خزيمة، جٕ)
 ( ىو عبد ا بف وىب.ٖ)
 (.ٜٔٗبف يعقوب األنصارى، ثقو فقيو.) تقريب التيذيب، البف حجر، ص ( عمرو بف الحارثٗ)
 .ٛٙٚٙ، حٙ٘ٔ، صٛ( صحيح البخاري، كتاب الفرائض، باب مف ادعى إلى غير أبيو،ج٘)
 .ٕٙ، حٓٛ، صٔ( صحيح مسمـ، كتاب اإليماف، باب بياف حاؿ مف رغب عف أبيو وىو يعمـ، جٙ)
، ٔب المعاصي التي إذا قاليا الرجؿ وعمميا كاف كفرا وفسقا واستوجب بيا النار، ج( مستخرج أبي عوانة، كتاب اإليماف، باٚ)

 . ٚ٘، حٖٖص
 .ٓٛ، حٕ٘( مساوئ األخالؽ لمخرائطي، باب فيمف تبرأ مف أبيو وولده ونسبو ويدعى إلى غير مواليو، صٛ)
 .ٖٔٛٓٔح ،٘ٚٗ، صٙٔ( مسند احمد بف حنبؿ، مسند المكثريف مف الصحابة، مسند أبي ىريرة، جٜ)
 .ٜٜٖٔ، حٕ٘ٔ، صٗ( السنة ألبي بكر بف الخالؿ، باب مناكحة المرجئة، جٓٔ)
، ٖٛٔ، صٕ( شرح مشكؿ اآلثار، باب بياف مشكؿ ما روي عنو عميو السالـ مف قولو" سباب المسمـ فسوؽ وقتالو كفر"، جٔٔ)
 .ٖ٘ٛح
 .ٙٙٗٔ، حٕٖٛ، صٗ( صحيح ابف حباف، كتاب الصالة، جٕٔ)
، ٕذكر قوؿ النبي صمى ا وعميو وسمـ" مف ادعى إلى غير أبيو فميس مف" واختالؼ األلفاظ فيو، جاإليماف، كتاب ( ٖٔ)

 .ٜٓ٘، حٖٛٙص
، ٔ( مستخرج أبي عوانة، كتاب اإليماف، باب المعاصي التي إذا قاليا الرجؿ وعمميا كاف كفرا وفسقا واستوجب بيا النار، جٗٔ)

 .ٚ٘، حٖٖص
، ٕي صمى ا وعميو وسمـ" مف ادعى إلى غير أبيو فميس مف" واختالؼ األلفاظ فيو، جاإليماف، ذكر قوؿ النبكتاب ( ٘ٔ)

 .ٜٔ٘، حٖٛٙص
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 ثانيا: تراجم الرواة
،  قاؿ ابف (ٕ)ؿ، لقبو بحش(ٔ)، أبو عبيد ايالمصر  يبف مسمـ القرش ** أحمد بن عبد الرحمن بن وىب

 ئتيف. ا: مات سنة أربع وستيف وم(ٖ)يونس
:" سألت محمد بف عبد ا بف عبد الحكـ عنو، فقاؿ: ثقة، ما رأينا إالخيرا"، (ٗ)قاؿ عبد الرحمف بف أبى حاتـ

وقاؿ أيضا:" سمعت أبي يقوؿ: سمعت عبد الممؾ بف شعيب بف الميث يقوؿ: أبو عبيد ا ابف أخي ابف وىب 
 . (٘)ثقة"

: أدركناه ولـ نكتب عنو"، ثـ قاؿ:" كاف رجوعو مما يحسف حالو وال يبمغ بو المنزلة التي كاف (ٙ)وقاؿ أبو زرعة
 مف قبؿ". 

:" كتبنا عنو وأمره مستقيـ، ثـ خمط بعد، ثـ جاءنى خبره أنو رجع عف التخميط وقاؿ مرة أخرى:" (ٚ)وقاؿ أبو حاتـ
 كاف صدوقا". 

:" رأيت شيوخ أىؿ مصر الذيف لحقتيـ مجمعيف عمى ضعفو، و مف كتب عنو مف (ٛ)وقاؿ أبو أحمد بف عدي
الغرباء غير أىؿ بمده ال يمتنعوف مف الرواية عنو، وحدثوا عنو أمثاؿ أبو زرعة وأبو حاتـ"، ثـ قاؿ:" ومف َضعََّفُو 

ف أنكر عميو أحاديث وكثرة روايتو عف عمو، وحرممة أكثر رواية عف عمو منو، وكؿ ما أنكر  وه عميو فمحتمؿ، وا 
لـ يروه عف عمو غيره، ولعمو خصو بو"، وقاؿ أيضا:" سألت عبداف عنو فقاؿ:كاف مستقيـ األمر في أيامنا، 

 .(ٜ)وكاف أبو الطاىر بف السرح ُيحسف القوؿ فيو"
:" (ٕٔ):" كذاب"، وقاؿ الدارقطني(ٔٔ):" ضعيؼ ال تقـو بحديثو حجة"، وقاؿ النسائي(ٓٔ)وقاؿ أبو سعيد بف يونس

 .تكمموا فيو"
 

                                                 

 .ٛٙ، رقـٖٚٛ، صٔ( تيذيب الكماؿ، لممزي، جٔ)
( بحشؿ: بفتح الباء الموحدة وسكوف الحاء الميممة، لقب لو، ولقب بو أيضا أسمـ بف سيؿ الرزاز صاحب كتاب تاريخ واسط، ٕ)

 (.ٕٓحشمي مف الرجاؿ: األسود الغميظ، وقاؿ ابف األعرابي: بحشؿ الرجؿ اذا رقص رقص الزنج.) تاريخ واسط،  صوالبحشؿ والب
 .ٖٗ، رقـ٘ٔ، صٔ( تاريخ ابف يونس المصري، جٖ)
 .ٜٔ، رقـٓٙ، صٕ( الجرح والتعديؿ، البف أبي حاتـ، جٗ)
 .ٓٙ، صٕ، جالمرجع السابؽ (٘)
 .ٓٙ، صٕ، جالمرجع السابؽ (ٙ)
  .ٓٙ، صٕ، جمرجع السابؽال (ٚ)
 .ٕٖٓ، صٔ( الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ، البف عدي، جٛ)
 .ٕٖٓ، صٔ، جالمرجع السابؽ (ٜ)
 .ٖٗ، رقـ٘ٔ، صٔ( تاريخ ابف يونس المصري، جٓٔ)
 .ٔٚ، رقـٖٕ( الضعفاء والمتروكيف، لمنسائي، صٔٔ)
 .ٜٖٗ، رقـٜٕٛ( سؤاالت السممي لمدارقطني، صٕٔ)
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:" ىو صدوؽ غير متيـ في نفسو، لو أحاديث أنكرت عميو، ووقع في االختالط، ويقاؿ: (ٔ)وقاؿ عالء الديف رضا
 ".إنو رجع عف األحاديث التي أنكرت عميو

ِة، ووجود خمَسُة َوَقْد َرَوى ُأُلْوفًا ِمَف الَحدِ  -َرِحَمُو اُ -:" َكاَف ِمْف َأْبَناِء التّْْسِعْيَف (ٕ)وقاؿ الذىبي حَّ ْيِث َعَمى الصّْ
 :" صدوؽ تغير بآخرة" (ٖ)َأَحاِدْيَث ُمْنَكَرٌة ِفي جنِب َذِلَؾ غير موجب ِلتْركو"، وقاؿ ابف حجر

 .ىو صدوؽ: خالصة القول
 ** باقي رجاؿ اإلسناد ثقات.

 ثالثا: الحكم عمى اإلسناد
وما كاف مف اختالطو فقد روى عنو ابف  يو صدوؽالحديث إسناده حسف؛ ألجؿ أحمد بف عبد الرحمف بف وىب ف

:" َكاَف يحدث باألشياء المستقيمة َقِديما َحْيُث كتب َعْنُو ابف (ٗ)خزيمة قبؿ االختالط كما بيف ذلؾ اْبُف ِحبَّاَف فقاؿ
َـّ جعؿ َيْأِتي َعف َعمو ِبَما اَل أصؿ َلُو َكَأف اأَلْرض أخرجت َلُو أفالذ َكبِ   .دَىا"ُخَزْيَمة وذووه ُث

ـَ رويَت َعْف َأْحَمدَ (٘)وَقاَؿ الَحاِكـُ  بِف  :" َسِمْعُت ُمَحمََّد بَف َيْعُقْوَب الَحاِفُظ، َسِمْعُت َأَبا َبْكٍر بَف ُخَزْيَمَة، َوِقْيَؿ َلُو: ِل
وا َعَمْيِو ِتْمَؾ اأَلَحاِدْيِث، َوَعَرضوَىا َعَمْيِو، َعْبِد الرَّْحَمِف بِف َوْىٍب، َوتركَت ُسْفَياَف بَف َوِكْيٍع؟ َقاَؿ: أَلفَّ َأْحَمَد َلمَّا َأْنَكرُ 

، َعْف َأَنٍس، َوَأمَّا اْبُف َوِكْيٍع، َفَكاَف َورَّاقُ  ُو َأْدَخَؿ َعَمْيِو َأَحاِدْيَث، َرَجَع َعْنَيا َعْف آخِرَىا ِإالَّ َحِدْيَث َماِلٍؾ َعِف الزُّْىِريّْ
كما  (ٙ)، كما أنو متابع عمى رواية الحديث مف قبؿ أصبغ بف الفرجيرِجْع َعْنَيا فتركتو" فَرَواَىا، َوكمَّْمَناُه ِفْيَيا، َفَمـْ 

 كما عند مسمـ وكالىما ثقة. (ٚ)عند البخاري، وىاروف بف سعيد األيمي
                                           

 قاؿ ابف االثير رحمو ا:
 .(ٛ)[ًة َكَفَرىاَوَمْن َتَرَك الرَّْمَي فنْعمَ ]  

 ( ٚٚالحديث )
َأْخَبَرَنا اْلَحَسُف ْبُف ِإْسَماِعيَؿ ْبِف ُمَجاِلٍد، َقاَؿ: َحدَّثََنا ِعيَسى ْبُف ُيوُنَس، َعْف َعْبِد الرَّْحَمِف ا:  رحمو (ٜ)قال النسائي

، َعفْ  ـٍ الدَّْمْشِقيُّ ، َقاَؿ: َكاَف ُعْقَبُة ْبُف َعاِمٍر، َيُمرُّ  ْبِف َيِزيَد ْبِف َجاِبٍر، َقاَؿ: َحدَّثَِني َأُبو َسالَّ َخاِلِد ْبِف َيِزيَد اْلُجَيِنيّْ
َؿ ُأْخِبْرَؾ ِبَما َقاَؿ َرُسوُؿ ِبي َفَيُقوُؿ: َيا َخاِلُد، اْخُرْج ِبَنا َنْرِمي، َفَممَّا َكاَف َذاَت َيْوـٍ َأْبَطْأُت َعْنُو، َفَقاَؿ: َيا َخاِلُد، َتَعا

                                                 

 .ٓٗي مف الرواة باالختالط، لعالء الديف رضا، صنياية االغتباط بمف رم (ٔ)
 .ٕٕٔ، رقـٖٕٖ، صٕٔ( سير أعالـ النبالء، لمذىبي، جٕ)
 .ٕٛ( تقريب التيذيب، البف حجر، صٖ)
 .ٔٛ، رقـٜٗٔ، صٔ( المجروحيف، البف حباف، جٗ)
 .ٜٖٛ، صٔ( تيذيب الكماؿ، لممزي، ج٘)
 .ٖٔٔ( تقريب التيذيب، البف حجر، صٙ)
 .ٛٙ٘، صابؽالمرجع الس (ٚ)
 .ٖٓٗ، صٗ( النياية في غريب الحديث واألثر، البف األثير، جٛ)
 .ٖٛٚ٘، حٕٕٕ، صٙ( سنف النسائي، كتاب الخيؿ، باب تأديب الرجؿ فرسو، جٜ)
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: َفَأتَْيُتُو، َفَقاَؿ: َقاَؿ َرُسوُؿ المَِّو صَ المَِّو َصمَّى اُ  :" ِإفَّ َوَلْيَس مَّى اُ َعَمْيِو  َعَمْيِو َوَسمَّـَ المَّْيُو ِإالَّ ِفي َثاَلثٍَة:  َوَسمَّـَ
الرَّْمَي َبْعَد َما َعِمَمُو َرْغَبًة َعْنُو، َفِإنََّيا ِنْعَمٌة  َوَمْن َتَركَ َتْأِديِب الرَُّجِؿ َفَرَسُو، َوُماَلَعَبِتِو اْمَرَأَتُو، َوَرْمِيِو ِبَقْوِسِو، َوَنْبِمِو، 

 «.َكَفَر ِبَيا»" َأْو َقاَؿ:  َكَفَرَىا
 أوال: تخريج الحديث

، (ٙ)، وابف الجارود(٘)والنسائي، (ٗ)وأبو داود، (ٖ)، وأحمد بف حنبؿ(ٕ)، وابف أبي شيبة(ٔ)أخرجو سعيد بف منصور
 بو. مف طرؽ عف عبد الرحمف بف يزيد بف جابر (ٓٔ)، والمزي(ٜ)والبييقي، (ٛ)، والطبراني(ٚ)وأبو عوانة

 ثانيا: تراجم الرواة
وقيؿ أبو  ،أبو عامر :وقيؿ ،أبو سعاد :أبو حماد وقيؿ مختمؼ في كنيتو فقيؿ: َعاِمر اْلُجَيِنّي،ُعْقَبُة ْبُن ** 
  صحابى ،أبو األسود :وقيؿ ،أبو أسد :وقيؿ ،أبو عبس :وقيؿ ،عمرو
  .(ٔٔ)ثماف وخمسيفمات 
  (ٖٔ)(الوسطى مف التابعيفمف الطبقة الثالثة ) ، (ٕٔ)يويقاؿ: ابف يزيد الجين خالد بن زيد، ** 

:" (ٚٔ)، وقاؿ ابف حجر(ٙٔ)فيو اضطراب ، وقاؿ الذىبي:"دوف أف يذكرا فيو شيئا (٘ٔ)، وأبو حاتـ(ٗٔ)ذكره البخاري
 ".مقبوؿ

 وذكر أف البخاري قد وىـ ،(ٛٔ)لصحابي زيد بف خالد الجيني واحدٌ وخالد ابف اىو وقد ذىب الخطيب إلى أنو 
 

                                                 

 .ٕٓ٘ٗ، حٕٙٓ، صٕ( سنف سعيد بف منصور، كتاب الجياد، باب ما جاء في الرمي وفضمو، جٔ)
 .ٖٖٜٗٔ، حٕ٘ٔ، صٗباب ما ذكر في فضؿ الجياد والحث عميو، ج ( مصنؼ ابف أبي شيبة، كتاب فضؿ الجياد،ٕ)
 .ٕٖٔٚٔ، حٛ٘٘، صٕٛ( مسند أحمد بف حنبؿ، مسند الشامييف، حديث عقبة بف عامر الجيني، جٖ)
 .ٖٕٔ٘، حٖٔ، صٖ( سنف أبي داود، كتاب الجياد، باب في الرمي، جٗ)
 .ٖٙٗٔ، حٕٛ، صٙيؿ ا، ج( سنف النسائي، كتاب الجياد، باب ثواب مف رمى بسيـ في سب٘)
 .ٕٙٓٔ، حٕٙٙ( المنتقى، كتاب الطالؽ، باب تأديب الرجؿ فرسو وفضيمة الرمي، صٙ)
يجابو عمى المسمـ، جٚ)  .ٜ٘ٗٚ، حٗٓ٘، صٗ( مستخرج أبي عوانة، باب بياف الترغيب في الرمي وا 
 .ٕٜٗ، حٜ، حٕٖٗ، صٚٔ( المعجـ الكبير، لمطبراني، جٛ)
 .ٖٜٔٚٔ، حٖٕ، صٓٔقي، كتاب السبؽ والرمي، باب التحريض عمى الرمي، ج( السنف الكبرى لمبييٜ)
 .ٙٚػ ٘ٚ، صٛ( تيذيب الكماؿ، لممزي، جٓٔ)
 .ٖٚٓٔ، صٖ( انظر االستيعاب في معرفة األصحاب، البف عبد البر، جٔٔ)
 .ٖٔٙٔ، رقـٔٚ، صٛ( تيذيب الكماؿ، لممزي، جٕٔ)
 .ٛٛٔ( تقريب التيذيب، البف حجر، صٖٔ)
 .٘ٔ٘، رقـٓ٘ٔ، صٖلكبير، لمبخاري، ج( التاريخ اٗٔ)
 .ٛٛٗٔ، رقـٖٖٔ، صٖ( الجرح والتعديؿ، البف أبي حاتـ، ج٘ٔ)
 .ٕٖٔٔ، رقـٖٗٙ، صٔ( الكاشؼ، لمذىبي، جٙٔ)
 .ٛٛٔ( تقريب التيذيب، البف حجر، صٚٔ)
 .ٖٔٔ، صٔ( موضح أوىاـ الجمع والتفريؽ، لمخطيب البغدادي، جٛٔ)
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وكانت حجتو ِفي ذلؾ أنو روى حديث قد فرقا بينيما،  (ٕ)وأبو حاتـ (ٔ)البخاري حيف جعميما واحدا حيث كاف
ف يونس المقطة بإسناده َعف أبي سالـ َعْف خالد ْبف زيد الجيني رواه مف حديث َعبد المَِّو ْبف المبارؾ وعيسى بْ 

 سالـ. َعْف َعْبد الرحمف بف يزيد بف جابر َعف أبي
ليس ِفي ذلؾ حجة َعَمى ما ادعاه، ألنو لـ ينسب ِفي الحديث ِإَلى َجدّْه، إنما نسب :" (ٖ)ورد المزي ىذا القوؿ قائال

خاري وأبو حاتـ مف صنيع الب  " ثـ رجحوليس ِفي ذلؾ ما يمنع أف يكونا اثنيف ،ثـ ِإَلى القبيمة ،ِإَلى َأِبيِو خاصة
 ىذا القوؿ.المزي  ىو وعبد ا بف زيد األزرؽ واحدًا، وردَّ  قد جعموأيضًا  (ٗ)كاف ابف عساكر، و التفريؽ بينيما
ال فميف الحديث. خالصة القول:   مقبوؿ إف توبع وا 

 األعرج ي، أبو سالـ الدمشقيالباىم :ويقاؿ ،يالنوب :ويقاؿ ي،ور األسود الحبشطُ مْ مَ  ** 
  .(٘)(، ثقة ولكنو يرسؿالوسطى مف التابعيف الطبقة الثالثة)مف 

 ** باقي رجاؿ اإلسناد ثقات.
 ثالثا: الحكم عمى اإلسناد

فمرة قيؿ: أنو خالد بف زيد األنصاري كما  إسناده ضعيؼ؛ لجيالة خالد بف زيد، واالضطراب في ضبط اسمو،
رواه ىشاـ بف عمار عف إسماعيؿ بف  :"(ٛ)وقاؿ المزي، (ٚ)نو عبد ا بف زيد األزرؽإ: ومرة قيؿ، (ٙ)عند أحمد

فذكر عف النبي  عياش عف ابف جابر عف أبي سالَّـ عف أبي أيوب األنصاري قاؿ: كنت أرامي عقبة بف عامر
َصمَّى اُ َعَمْيِو َوَسمَّـَ مثَمو، رواه أبو بكر بف أبي عاصـ عف ىشاـ بف عمار عقيب حديث عيسى بف يونس. 

 ".شاٌذ لـ ُيتابع إسماعيَؿ بف عياش عميو أحٌد، ولعمو كناه مف قبؿ نفسو، فوىـ في ذلؾ وىذا قوؿٌ 
الومثؿ ىذا االضطراب في ضبط اسـ ىذا الراوي؛ يدؿ عمى جيالتو، وعدـ  ":(ٜ)قاؿ األلبانيو   شيرتو بالرواية، وا 

 ."يخمو مف تساىؿ ، وموافقة الذىبي إياه ال(ٓٔ)لعرفوا اسمو عمى الضبط؛ فتصحيح الحاكـ إلسناده
مف طرؽ عف ىشاـ الدستوائي عف يحيى  (ٖٔ)وابف ماجة ،(ٕٔ)، وأػحمد(ٔٔ)ولمحديث طرؽ أخرى أخرجيا الطيالسي

 بف أبي كثير عف أبي سالـ الحبشي عف عبد ا بف األزرؽ بنحوه.

                                                 

 .ٔٔ٘، رقـٜٗٔ، صٖ( التاريخ الكبير، لمبخاري، جٔ)
 .٘ٛٗٔ، رقـٖٖٔ، صٖ( الجرح والتعديؿ، البف أبي حاتـ، جٕ)
 .ٕٚ، صٛ( تيذيب الكماؿ، لممزي، جٖ)
 .ٖ٘ٔ، صٕٛ( تاريخ دمشؽ، البف عساكر، جٗ)
 .٘ٗ٘( تقريب التيذيب، البف حجر، ص٘)
 .ٖٖ٘ٚٔ، حٔٚ٘، صٕٛ( مسند أحمد بف حنبؿ، جٙ)
 .ٖٖٛٚٔ، حٖٚ٘، صٕٛ( مسند أحمد بف حنبؿ، جٚ)
 .ٙٚ، صٛ( تيذيب الكماؿ، لممزي، جٛ)
 .ٖٗٓ، صٕ( ضعيؼ أبي داود، لأللباني، جٜ)
 .ٕٚٙٗ، حٗٓٔ، صٕ( المستدرؾ عمى الصحيحيف، لمحاكـ، جٓٔ)
 .ٓٓٔٔ، حٖٚٗ، صٕ( مسند الطيالسي، جٔٔ)
 .ٖٓٓٚٔ، حٕٖ٘، صٕٛ( مسند أحمد بف حنبؿ، مسند الشامييف، حديث عقبة بف عامر الجيني، جٕٔ)
 .ٕٔٔٛ، حٜٓٗ،صٕماجة، كتاب الجياد، باب فضؿ الرمي في سبيؿ ا، ج ( سنف ابفٖٔ)
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بف األزرؽ مف طريؽ معمر عف يحيى بف أبي كثير عف زيد بف سالـ عبد ا  (ٕ)، والبييقي(ٔ)وأخرجو أحمد
 بنحوه.  

وقد اضُطِرَب في إسناده، فرواه ىشاـ بف أبي عبد ا الدستوائي عف يحيى بف أبي كثير عف أبي سالَّـ ممطور 
 الحبشي وخالفو معمُر بف راشد فرواه عف يحيى عف زيد بف سالَّـ وزيد ىذا حفيد أبي سالَّـ الحبشي، وىو ثقة.

عبد ا بف  الرحمف بف يزيد بف جابر فرواه عف أبي سالَّـ الحبشي عف عبدُ  ىذا قد خالؼ ويحيى بَف أبي كثير
  األزرؽ.

بف عامر اعف عقبة  مف طريؽ عبد الرحمف بف شماسةالشؽ الثاني مف الحديث  (ٗ)، والبييقي(ٖ)وأخرج مسمـ
ـَ الرمَي ثـ تركو، فميس منَّا، أو قد عصى".  َرَفعو: "مف َعِم

عف عقبة رفعو: "مف تعمـ الرمي  عف المغيرة بف نييؾ ثماف بف نعيـ الرعينيمف طريؽ ع (٘)وأخرجو ابف ماجو
 ثـ تركو فقد عصاني".

سناده ضعيؼ لجيالة عثماف  .(ٚ)والمغيرة (ٙ)الرعيني وا 
عبد العزيز عف مف طريؽ سويد بف  (ٛ)حديث أبي ىريرة عند الحاكـ بإستثناء الشؽ الثاني منو لمحديث  ويشيد

 يد المقبري عف أبي ىريرة. محمد بف عجالف عف سع
 .(ٜ)وىذا إسناد ضعيؼ لضعؼ سويد

  .حديث حسف بمجموع طرقو وشواىدهففي النياية ال
                                           

 

 قاؿ ابف األثير رحمو ا:
ّدة ]  وا عف الدّْيف وكانوا : ِصْنؼ اْرَتدّ  [ أصحاُب الرّدة كانوا ِصْنَفْيفِ  وَكَفر َمْن َكَفر من الَعربوفي حديث الرّْ

ِتيما واألْخَرى طائفة ارَتدُّوا عف اإلسالـ طاِئَفتَيف : إْحَداُىما أصحاب ُمَسْيِممة واألْسَود الَعْنِسّي الذيف آَمُنوا ِبُنُبوَّ
ـْ واْستَ  َـّ وعادوا إلى ما كانوا عميو في الجاىمية وىؤالء اتفََّقِت الصحابة عمى ِقتاليـ وَسْبِيِي ـْ أ ْوَلَد عميّّ ِمف َسْبيِي

َحابِة حتى أْجَمُعوا عمى أفَّ اْلُمْرَتدَّ ال ُيْسَبى  محمد ابف الَحَنِفيَّة ثـ لـ َيْنَقِرض عصر الصَّ
ْنؼ الثاني مف اْىؿ الّرّدة لـ َيْرَتدُّوا عف اإليماف ولكف أْنَكُروا َفْرض الزكاة وَزَعُموا أف الِخَطاب في قولو  والصّْ

                                                 

 .ٖٖٛٚٔ، حٖٚ٘، صٕٛ( مسند أحمد بف حنبؿ، مسند الشامييف، حديث عقبة بف عامر الجيني، جٔ)
 .ٕٜٜٖ، حٛٗٔ، صٙ( شعب اإليماف، كتاب الجياد، باب المرابطة في سبيؿ ا، جٕ)
 .ٜٜٔٔ، حٕٕ٘ٔ، صٖؿ الرمي والحث عميو وذـ مف عممو ثـ نسيو، ج( صحيح مسمـ، كتاب اإلمارة، باب فضٖ)
 .ٜٕٜٚٔ، حٕٕ، صٓٔ( السنف الكبرى لمبييقي، كتاب السبؽ والرمي، باب التحريض عمى الرمي، جٗ)
 .ٕٗٔٛ، حٜٓٗ، صٕ( سنف ابف ماجة، كتاب الجياد، باب الرمي في سبيؿ ا، ج٘)
 .ٖٚٛ( تقريب التيذيب، البف حجر، صٙ)
 .ٗٗ٘قريب التيذيب، البف حجر، ص( تٚ)
 .ٕٛٙٗ، حٗٓٔ، صٕ( المستدرؾ عمى الصحيحيف، كتاب الجياد، جٛ)
 .ٕٓٙ( تقريب التيذيب، البف حجر، صٜ)
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: ] ُخْذ مف أمواِليـ َصَدقًة [ خاصّّ ِبَزمف النبي عميو الصالة والسالـ ولذلؾ اْشَتبو عمى ُعَمر ِقتاُليـ إلْقراِرِىـ تعالى
بالتَّوحيد والصالة . وثََبت أبو بكر عمى قتَاِليـ ِلَمْنع الزكاة َفَتاَبعو الصحابة عمى ذلؾ ألنيـ كانوا َقِرِيبي الَعْيد 

ْبديؿ والنَّْسخ فمـ ُيَقّروا عمى ذلؾ . وىؤالء كانوا أىؿ َبْغي فأضيفوا إلى أْىؿ الرّدة حْيث كانوا في بزماٍف َيَقع فيو التَّ 
 .(ٔ)زمانيـ فاْنَسَحب عمييـ اْسُميا فأمَّا َما َبْعد ذلؾ َفمف أْنَكَر َفْرضيَّة أَحد أركاف اإلسالـ كاف كاِفرًا باإلْجماع

 (ٛٚالحديث )
،  حمو اهلل:ر  (ٕ)قال اإلمام البخاري ـُ ْبُف َناِفٍع، َأْخَبَرَنا ُشَعْيُب ْبُف َأِبي َحْمَزَة، َعِف الزُّْىِريّْ َحدَّثََنا َأُبو الَيَماِف الَحَك

ا ُتُوفَّْي َرُسوُؿ المَِّو َصمَّى اَؿ: َلمَّ َحدَّثََنا ُعَبْيُد المَِّو ْبُف َعْبِد المَِّو ْبِف ُعْتَبَة ْبِف َمْسُعوٍد، َأفَّ َأَبا ُىَرْيَرَة َرِضَي المَُّو َعْنُو، قَ 
َفَقاَؿ ُعَمُر َرِضَي المَُّو َعْنُو: َكْيَؼ تَُقاِتُؿ  ، َوَكَفَر َمْن َكَفَر ِمَن الَعَرِب،اُ َعَمْيِو َوَسمَّـَ َوَكاَف َأُبو َبْكٍر َرِضَي المَُّو َعْنوُ 
: " ُأِمْرُت َأْف ُأَقاِتَؿ النَّاَس َحتَّى َيُقوُلوا: اَل ِإَلَو ِإالَّ المَُّو، َفَمْف َقاَلَيا  النَّاَس؟ َوَقْد َقاَؿ َرُسوُؿ المَِّو َصمَّى اُ َعَمْيوِ  َوَسمَّـَ

َكاِة، َفِإفَّ َفرََّؽ َبْيَف الصَّالَ  َفَقْد َعَصـَ ِمنّْي َماَلُو َوَنْفَسُو ِإالَّ ِبَحقِّْو، َوِحَساُبُو َعَمى المَِّو "، َفَقاَؿ: َوالمَِّو أَلَُقاِتَمفَّ َمفْ  ِة َوالزَّ
َكاَة َحؽُّ الَماِؿ، َوالمَِّو َلْو َمَنُعوِني َعَناًقا َكاُنوا ُيَؤدُّوَنَيا ِإَلى َرُسوِؿ المَِّو َصمَّى اُ َعَمْيوِ  ـْ  َعَمى َمْنِعَيا الزَّ ـَ َلَقاَتْمُتُي  َوَسمَّ

ِإالَّ َأْف َقْد َشَرَح المَُّو َصْدَر َأِبي َبْكٍر َرِضَي المَُّو َعْنُو، َفَعَرْفُت َأنَُّو َفَوالمَِّو َما ُىَو »" َقاَؿ ُعَمُر َرِضَي المَُّو َعْنُو: 
 .«الَحؽُّ 

 أوال: تخريج الحديث
 مف طريؽ عقيؿ بف خالد األيمي بنحوه، (ٗ)، ومسمـ(ٖ)أخرجو البخاري

 ثانيا: تراجم الرواة
 ** رجاؿ اإلسناد كميـ ثقات.

                                           
 قاؿ ابف األثير رحمو ا: 

 .(٘)[ أي اَل َتْدعُيـ ُكفَّارًا أو اَل َتْجَعميـ كفَّارًا بقولؾ وَزْعمؾ ال ُتَكفِّر أْىل ِقْبَمِتكومنو الحديث ] 
 ( لم أقف عميو بمفظ ابن األثير بصيغة المفرد ولكن وجدتو بالجمع.ٜٚالحديث )

ـَ الشَّاِفِعيُّ ، ثنا ُمَحمَُّد ْبُف َحمَّاِد ْبِف َماَىاَف  حمو اهلل:ر  (ٙ)قال الدارقطني َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُف َعْبِد المَِّو ْبِف ِإْبَراِىي
، ثنا اْلَحاِرُث ْبُف َنْبَياٍف، ثنا ُعْتَبُة ْبُف اْلَيْقَظاِف، َعْف أَ  ـَ اْلِبَرِكيُّ َسِعيٍد، َعْف َمْكُحوٍؿ ، ِبي الدَّْباُغ، ثنا ِعيَسى ْبُف ِإْبَراِىي

 : ْن َعِمُموا اْلَكَباِئرَ »َعْف َواِثَمَة ْبِف اأْلَْسَقِع ، َقاَؿ: َقاَؿ َرُسوُؿ المَِّو َصمَّى اُ َعَمْيِو َوَسمَّـَ ، اَل ُتَكفُِّروا َأْىَل ِقْبَمِتُكْم َواِ 
 «. وا َعَمى ُكؿّْ َميّْتٍ َوَصمُّوا َمَع ُكؿّْ ِإَماـٍ َوَجاِىُدوا َمَع ُكؿّْ َأِميٍر َوَصمُّ 

                                                 

 .ٖٓٗ، صٗ( النياية في غريب الحديث واألثر، البف األثير، جٔ)
 .ٜٜٖٔ، ح٘ٓٔ، صٕ( صحيح البخاري، كتاب الزكاة، باب وجوب الزكاة، جٕ)
 .ٕٜٗٙ، ح٘ٔ، صٜبخاري، كتاب استتابة المرتديف والمعانديف وقتاليـ، باب قتؿ مف أبى قبوؿ الفرائض، ج( صحيح الٖ)
 .ٕٓ، حٔ٘، صٔ( صحيح مسمـ، كتاب اإليماف، باب االمر بقتاؿ الناس حتى يقولوا ال إلو إال ا محمد رسوؿ ا، جٗ)
 .ٖٓٗ، صٗ( النياية في غريب الحديث واألثر، البف األثير، ج٘)
 .ٙٙٚٔ، حٖٓٗ، صٕ( سنف الدراقطني، كتاب العيديف، باب صفة مف تجوز الصالة معو والصالة عميو، جٙ)
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 أوال: تخريج الحديث
مف طريؽ يوسؼ بف  (ٕ)مف طريؽ أحمد السممي مختصرا، وأخرجو أبو القاسـ الاللكائي (ٔ)أخرجو ابف ماجة

 موسى بنحوه.
 كالىما) أحمد السممي، ويوسؼ بف موسى( عف مسمـ بف إبراىيـ األزدي عف الحارث بف نبياف بو.

 ثانيا: تراجم الرواة
؛ إال أنو (ٖ)، متفؽ عمى توثيقووبضع عشرة ، مات سنة مئةالدمشقى الفقيو ول الشامى، أبو عبد اهلل،حُ كْ مَ * *

التي يجب فييا التصريح بالسماع، كما أنو مشيور بكثرة اإلرساؿ عف جماعة لـ  (ٗ)مدلس مف الطبقة الثالثة
عيف سماعو منو في حيف أف أبو حاتـ وأبو ، وقد اختمؼ في سماعو مف واثمة بف األسقع فأثبت ابف م(٘)يمقيـ

 لـ يرويا لو مف ىذه الطريؽ، فيترجح لديَّ أنو لـ يسمع منو. ا، كما أف البخاري ومسممً (ٙ)زرعة نفيا سماعو منو
ىو ثقو فقيو؛ إال أنو مدلس مف الطبقة الثالثة ولـ يصرح بالسماع، كما أنو لـ يسمع مف واثمة بف  خالصة القول:

 ؿ عنو.األسقع فأرس
، مات (ٚ)يأبو يحيى، المعروؼ بالبرك :ويقاؿ ،أبو عمرو :، أبو إسحاؽ ويقاؿيعيسى بن إبراىيم الشعير ** 

 .(ٛ)سنة ثماف وعشريف ومئتيف
 .(ٕٔ)الثقات في وذكره ابف حباف:" وثؽ"، (ٔٔ)، وقاؿ الذىبي(ٓٔ)، ومسممة بف قاسـ(ٜ)البزار وثقو

 "، وزاد األزدي والساجي:" كاف ييـ فيصدوؽ ":(ٙٔ)، وابف حجر(٘ٔ)، واألزدي(ٗٔ)، والساجي(ٖٔ)قاؿ أبو حاتـو 
 

                                                 

 .ٕ٘٘ٔ، حٛٛٗ، صٔ( سنف ابف ماجة، كتاب الجنائز، باب في الصالة عمى أىؿ القبمة، جٔ)
ي عف النبي صمى ا عميو وسمـ في ( شرح أصوؿ اعتقاد أىؿ السنة والجماعة، باب جماع وجوب اإليماف بالجنة والنار، ما رو ٕ)

 .ٖٕٓٓ، حٖٓٓٔ، صٚطاعة األئمة واألمراء، ج
 .٘ٗ٘( تقريب التيذيب، البف حجر، صٖ)
 .ٛٓٔ، رقـٙٗ( طبقات المدلسيف، البف حجر، صٗ)
 .ٜٙٚ، رقـٕ٘ٛ( جامع التحصيؿ، لمعالئي، ص٘)
 .ٕ٘ٛ( انظر جامع التحصيؿ، لمعالئي، صٙ)
 (.ٛٚٔ، صٕفتح الراء، ىذه النسبة الى البرؾ وىي سكة معروفة بالبصرة.) األنساب، لمسمعاني، جالِبَركي: بكسر الباء و  (ٚ)
 .٘ٔٙٗ، رقـٓٛ٘، صٕٕ( تيذيب الكماؿ، لممزي، جٛ)
 .ٕٗٓ، صٛ( تيذيب التيذيب، البف حجر، جٜ)
 .ٕٗٓ، صٛ، جالمرجع السابؽ (ٓٔ)
 .ٖٗٙٗ، رقـٛٓٔ، صٕ( الكاشؼ، لمذىبي، جٔٔ)
 .ٕٗٙٗٔ، رقـٜٗٗ، صٛحباف، ج( الثقات، البف ٕٔ)
 .ٙٓ٘ٔ، رقـٕٕٚ، صٙ( الجرح والتعديؿ، البف أبي حاتـ، جٖٔ)
 .ٕٗٓ، صٛ( تيذيب التيذيب، البف حجر، جٗٔ)
 .ٕٗٓ، صٛ، جالمرجع السابؽ (٘ٔ)
 .ٖٛٗ( تقريب التيذيب، البف حجر، صٙٔ)
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  :" صدوؽ لو أوىاـ" (ٔ)أحاديث"، وقاؿ ابف حجر:" ربما وىـ"، وقاؿ الذىبي 
ال  "، وقاؿ أيضا:"ليس برضى ":فيو أنو ابف معيف قوؿ (ٖ)نقؿ ابف حجرو "، ليس بو بأس ":(ٕ)يوقاؿ النسائ

وىـ إنما ذلؾ عيسى بف إبراىيـ القرشي، وىو أقدـ  :" ىذا القوؿ مف ابف معيف(ٗ)"، وعمؽ المزي قائالً يئاش ييساو 
 . ": القوؿ فيو قوؿ النََّسائي وابف يونس وىما أعمـ بحديث الِمْصِرييف ورجاليـ(٘)بشار معروؼ قاؿ، و "ذامف ى

 ىو صدوؽ، وقد تابعو عمى رواية الحديث مسمـ بف إبراىيـ األزدي. خالصة القول:
 :" ليس بالقوي".(ٙ)، قاؿ الدارقطنيبن حماد بن ماىان الدباغ** محمد 

 ** باقي رجاؿ اإلسناد ثقات غير أبو سعيد الشامي وعتبة بف يقظاف والحارث الجرمي.
 ثالثا: الحكم عمى اإلسناد

 الحديث إسناده ضعيؼ جدًا لـ فيو مف العمؿ التالية:
 جيالة أبو سعيد الشامي(ٚ). 
  والحارث بف نبياف الجرمي(ٛ)يف الراسبعتبة بف يقظاضعؼ كؿ مف ،(ٜ). 

 ال يتقوى بيا الحديث. ولكنيا َضِعيَفة  (ٔٔ)َرُقْطِنيّ الدَّا، و (ٓٔ)َأُبو َداُودرواىا  ولمَحِديث طرؽ أخرى
اَلة َعَمى مف َقاَؿ اَل ِإَلو ِإالَّ »قد ُرِوَي ِفي ":(ٕٔ)فَقاَؿ اْلَبْيَيِقيّ  اَلة َعَمى كؿ بر َوَفاِجر، َوالصَّ َأَحاِديث كمَيا «  االصَّ

 َضِعيَفة َغاَية الضْعؼ، َوَأَصح َما ُرِوَي ِفي اْلَباب َحِديث َمْكُحوؿ َعف أبي ُىَرْيَرة؛ ِإالَّ َأف ِفيِو إْرَسااًل".
 :" َلْيَس ِفي َىَذا اْلَمْتف ِإْسَناد يثبت".(ٖٔ)َوَقاَؿ اْلعقيِميّ 

 قال ابن األثير رحمو اهلل:
 ،[ الَكواِفر: َجْمع كاِفرة يعني في التَّعاِدي واالْخِتالؼ اْجَعل قموبيم َكُقموب ِنساء َكواِفرَ و وفي حديث القنوت ]  

  والنّْساء أْضَعُؼ ُقموبًا مف الّرجاؿ ال ِسيَّما إذا ُكّف َكواِفرَ 
 

                                                 

 .ٜٗ٘ٙ، رقـٖٓٔ، صٖ( ميزاف االعتداؿ، لمذىبي، جٔ)
 .ٔٛ٘، صٕٕ( تيذيب الكماؿ، لممزي، جٕ)
 .ٕٗٓ، صٛ( تيذيب التيذيب، البف حجر، جٖ)
 .ٕٛ٘، صٕٕ( انظر حاشية تيذيب الكماؿ، لممزي، جٗ)
 .ٕٛ٘، صٕٕ، جالمرجع السابؽ (٘)
 .ٜٛٔ، رقـٗٗٔ( سؤاالت الحاكـ لمدارقطني، صٙ)
 .ٗٗٙ( تقريب التيذيب، البف حجر، صٚ)
 .ٖٔٛ، صالمرجع السابؽ (ٛ)
 .ٛٗٔ، صالمرجع السابؽ (ٜ)
 .ٖٖٕ٘، حٛٔ، صٖ( سنف أبي داود، كتاب الجياد، باب في الغزو مع أئمة الجور، جٓٔ)
 .ٜٙٚٔح، و ٘ٙٚٔ، حٖٓٗ، صٕ( سنف الدارقطني، كتاب العيديف، باب صفة مف تجوز الصالة معو والصالة عميو، جٔٔ)
 .ٕٖٛٙ، حٜٕ، صٗج ( السنف الكبرى لمبييقي، كتاب الجنائز، باب الصالة عمى مف قتؿ نفسو غير مستحؿ القتؿ،ٕٔ)
 .ٜٓ، صٖ( الضعفاء الكبير، لمعقيمي، جٖٔ)
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 ( ٓٛالحديث)
َأف النَِّبّي  :ْيٍد َعف َحْنَظَمَة َعف َأَنساُد ْبُف زَ َحدَّثنا َحمَّ  َحدَّثنا ُمَحمد بف موسى الحرشي رحمو اهلل: (ٔ)قال البزار

ْبِح َفَحِفْظُت ِمْف ُدَعاِئِو:  ."َواْجَعْل ُقُموَبُيْم َكُقُموِب ِنَساٍء َكَواِفرَ  "َصمَّى المَُّو َعَميو َوَسمَّـ َقَنَت ِفي َصالِة الصُّ
 أوال: تخريج الحديث
عف إسحاؽ بف أبي  (ٖ)جو أبو يعمى الموصميأخر و ، بنحوه مف طريؽ عثماف بف مطر (ٕ)وأخرجو عبد الرزاؽ

ومف طريؽ أبي ىالؿ  (ٗ)، وأخرجو الطحاوي مف طريؽ الحارث بف عبيدإسرائيؿ عف حماد بف زيد بمثمو
 بنحوه،  (٘)الراسبي

 أربعتيـ) عثماف بف مطر، وحماد بف زيد،  والحارث بف عبيد، وأبو ىالؿ الراسبي( عف حنظمة السدوسي بو.
 لرواةثانيا: تراجم ا

 ، ومحمد بف موسى الحرشي.يحنظمة السدوس** رجاؿ اإلسناد ثقات غير 
 ثالثا: الحكم عمى اإلسناد

 كالىما ضعيؼ.  (ٚ)، ومحمد الحرشي(ٙ)الحديث إسناده ضعيؼ؛ ألجؿ حنظمة السدوسي
َذا المَّْفِظ، َعف َأَنس إالَّ َوَىَذا اْلَحِديُث اَل نعمُمُو ُيْرَوى ِبيَ  "، وقاؿ البزار:(ٛ)وممف ضعؼ الحديث حسيف سميـ أسد

 ."ِمْف َحِديِث َحْنَظَمةَ 
ولمحديث روايات أخرى منيا ما يبيف أف قنوت النبي صمى ا عميو وسمـ كاف قبؿ الركوع ومنيا بعد الركوع 

 وجميعيا وردت مف طريؽ أنس بف مالؾ رضي ا عنو وىي كالتالي: (ٜ)وأخرى جمعت بيف األمريف
 
 

                                                 

 .ٖٖٙٚ، حٚٔ٘، صٖٔ( مسند البزار، جٔ)
 .ٜ٘ٙٗ، حٓٔٔ، صٖ( مصنؼ عبد الرزاؽ، كتاب الصالة، باب القنوت، جٕ)
 .ٕٙٛٗ، حٕٛٙ، صٚ( مسند أبو يعمى الموصمي، جٖ)
 .ٚ٘ٗٔ، حٕٗٗ، صٔوغيرىا، ج ( شرح معاني اآلثار، كتاب الصالة، باب القنوت في صالة الفجرٗ)
 .ٔٙٗٔ، حٕ٘ٗ، صٔ( شرح معاني اآلثار، كتاب الصالة، باب القنوت في صالة الفجر وغيرىا، ج٘)
 .ٗٛٔ( تقريب التيذيب، البف حجر، صٙ)
 .ٜٓ٘( تقريب التيذيب، البف حجر، صٚ)
 .ٕٙٛٗ، حٕٛٙ، صٚ( انظر تعميقو عمى مسند أبي يعمى، جٛ)
بيف مختمؼ روايات حديث أنس بقولو: ومجموع ما جاء عف أنس مف ذلؾ أف القنوت لمحاجة بعد ( جمع الحافظ ابف حجر ٜ)

 (. ٜٔٗ، صٕالركوع، ال خالؼ عنو في ذلؾ، وأما لغير الحاجة فالصحيح عنو أنو قبؿ الركوع.) انظر فتح الباري، ج
(، وقاؿ ابف ٕٖٚ، صٔٔؿ اآلثار، جوقاؿ الطحاوي: قد صح القنوت قبؿ الركوع مف فعؿ بعض الصحابة.) انظر شرح مشك

حجر: اختمؼ عمؿ الصحابة في ذلؾ، والظاىر أنو مف االختالؼ المباح، ومحؿ القنوت في الصبح بعد الركوع عند أكثر مف 
يختار القنوت فييا، وىو قوؿ الشافعي، أما قنوت الوتر فقد ذىب الشافعي وأحمد أنو بعد الركوع، وفي رواية عف أحمد: أنو بعد 

 (.ٖٔٔ-ٕٔٔ، صٕركوع، لكف إف قنت قبمو فال بأس. وقاؿ مالؾ وأبو حنيفة: يقنت قبؿ الركوع. ) انظر المغني البف قدامة،جال
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مف طرؽ عف َقَتاَدُة، َعْف  (٘)وأبو يعمى، (ٗ)جة، وابف ما(ٖ)، ومسمـ(ٕ)، والبخاري(ٔ)أخرجيا الطيالسي طريق قتادة: **
َـّ َتَرَكُو"َأَنٍس َقاَؿ: " َقَنَت َرُسوُؿ اِ َصمَّى اُ َعَمْيِو َوَسمَّـَ َشْيًرا َبْعَد الرُُّكوِع، َيْدُعو َعَمى َأْحَياٍء ِمْف   َأْحَياِء اْلَعَرِب ُث

مف طرؽ عف حماد بف سممة  (ٜ)دو داو ، وأب(ٛ)ومسمـ ،(ٚ)وأحمد ،(ٙ)الطيالسيأخرجيا  طريق أنس بن سيرين: ** 
 لرُُّكوِع "َعْف َأَنِس ْبِف ِسيِريَف، َعْف َأَنِس ْبِف َماِلٍؾ" َأفَّ النَِّبيَّ َصمَّى اُ َعَمْيِو َوَسمَّـَ َقَنَت َشْيًرا َبْعَد ا

مف طريؽ أسود بف عامر عف ُشْعَبُة، َعْف ُموَسى ْبِف  (ٔٔ)، وأبو عوانة(ٓٔ)مسمـ أخرجيا :طريق موسى بن أنس** 
َذْكَواَف، َوُعَصيََّة، َعَصْوا اَ َأَنِس ْبِف َماِلٍؾ، َعْف َأِبيِو: " َأفَّ النَِّبيَّ َصمَّى اُ َعَمْيِو َوَسمَّـَ َقَنَت َشْيًرا َيْدُعو َعَمى ِرْعٍؿ، وَ 

 " َوَرُسوَلوُ 
 مف طريؽ حميد الطويؿ بقصة مطولة. (ٖٔ)البييقيو  ،(ٕٔ)أحمد أخرجيا طريق حميد الطويل:** 
مف طرؽ عف  (ٛٔ)، والنسائي(ٚٔ)ـ، ومسم(ٙٔ)البخاري، و (٘ٔ)وابف أبي شيبة ،(ٗٔ)أحمد أخرجيا :طريق أبي مجمز** 

َصمَّى اُ َعَمْيِو َوَسمَّـَ َشْيًرا َبْعَد الرُُّكوِع َيْدُعو َعَمى  سميماف التيمي َعْف َأِبي ِمْجَمٍز، َعْف َأَنٍس َقاَؿ: َقَنَت َرُسوُؿ اِ 
  ِرْعٍؿ، َوَذْكَواَف، َوَقاَؿ: " ُعَصيَُّة َعَصِت اَ َوَرُسوَلُو "

                                                 

 .ٕٔٓٔ، حٚٛٗ، صٖ( مسند الطيالسي، جٔ)
 .ٜٛٓٗ، ح٘ٓٔ، ص٘( صحيح البخاري، كتاب المغازي، باب غزوة الرجيع ورعؿ وذكواف، جٕ)
، ٔضع الصالة، باب استحباب القنوت في جميع الصالة إذا نزلت بالمسمميف نازلة، ج( صحيح مسمـ، كتاب المساجد ومواٖ)

 .ٚٚٙ، حٜٙٗص
 .ٖٕٗٔ، حٜٖٗ، صٔ( سنف ابف ماجة، كتاب إقامة الصالة والسنة فييا، باب ما جاء في القنوت في صالة الفجر، جٗ)
 .ٕٜٕٔ، حٖٓٓ، ص٘( مسند أبي يعمى الموصمي، ج٘)
 .ٖٕٕٔ، حٔٚ٘ص، ٖ( مسند الطيالسي، جٙ)
 .ٜٕٔٔٔ، حٕٙ٘، صٕٓ( مسند أحمد بف حنبؿ، مسند المكثريف مف الصحابة، مسند أنس بف مالؾ، جٚ)
، ٔ( صحيح مسمـ، كتاب المساجد ومواضع الصالة، باب استحباب القنوت في جميع الصالة إذا نزلت بالمسمميف نازلة، جٛ)

 .ٚٚٙ، حٛٙٗص
 .٘ٗٗٔ، حٛٙ، صٕنوت في الصموات، ج( سنف أبي داود، كتاب الصالة، باب القٜ)
، ٔ( صحيح مسمـ، كتاب المساجد ومواضع الصالة، باب استحباب القنوت في جميع الصالة إذا نزلت بالمسمميف نازلة، جٓٔ)

 .ٚٚٙ، حٜٙٗص
، ٕٕ، صٕ( مستخرج أبي عوانة، كتاب الصالة، بياف إباحة القنوت في صالة الفجر إذا أراد أف يدعو ألحد أو يدعو عميو، جٔٔ)
 .ٕٕٚٔح
 .ٖٛ٘ٔٔ، حٓٓٗ، صٕٓ( مسند أحمد بف حنبؿ، مسند المكثريف مف الصحابة، مسند أنس بف مالؾ، جٕٔ)
 .ٜٖٙٓ، حٕٗٛ، صٕ( السنف الكبرى لمبييقي، كتاب الصالة، باب القنوت في الصموات عند نزوؿ نازلة، جٖٔ)
 .ٕٕ٘ٔٔ، حٜ٘ٔ، صٜٔالؾ، ج( مسند أحمد بف حنبؿ، مسند المكثريف مف الصحابة، مسند أنس بف مٗٔ)
 .ٜٓٛٙ، حٕٓٔ، صٕ( مصنؼ بف أبي شيبة، كتاب صالة التطوع واإلمامة، باب مف كاف ال يقنت في الفجر، ج٘ٔ)
 .ٖٓٓٔ، حٕٙ، صٕ( صحيح البخاري، كتاب الجمعة، باب القنوت قبؿ الركوع وبعده، جٙٔ)
، ٔفي جميع الصالة إذا نزلت بالمسمميف نازلة، ج ( صحيح مسمـ، كتاب المساجد ومواضع الصالة، باب استحباب القنوتٚٔ)

 .ٚٚٙ، حٛٙٗص
 .ٓٚٓٔ، حٕٓٓ، صٕ( سنف النسائي، كتاب التطبيؽ، باب القنوت بعد الركوع، جٛٔ)
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مف  (٘)ومسمـ، (ٗ)والبخاري، (ٖ)ابف أبي شيبة، و (ٕ)، والحميدي(ٔ)عبد الرزاؽخرجيا أ :طريق عاصم األحول** 
ة عف عاصـ األحوؿ عف َأَنٍس َقاَؿ: َسَأْلُتُو َعِف اْلُقُنوِت َأَقْبَؿ الرُُّكوِع َأْو َبْعَد الرُُّكوِع؟ َفَقاَؿ: َقْبَؿ طريؽ أبي معاوي

ـْ َيْزُعُموَف َأفَّ َرُسوَؿ اِ َصمَّى اُ َعَمْيِو َوَسمَّـَ َقَنَت َبْعَد الرُُّكو      : َكَذُبوا " ِإنََّما َقَنَت ِع، َفَقاؿَ الرُُّكوِع، َقاَؿ: ُقْمُت: َفِإنَُّي
ـُ الْ   .ُقرَّاُء "َرُسوُؿ اِ َصمَّى اُ َعَمْيِو َوَسمَّـَ َشْيًرا َيْدُعو َعَمى َناٍس َقَتُموا َناًسا ِمْف َأْصَحاِبِو ُيَقاُؿ َلُي

                                           
 قال ابن األثير رحمو اهلل: 

  [ أي: َتِذّؿ وَتْخَضع لو.إذا أْصَبح ابُن آدم فإنَّ األْعَضاء ُكمَّيا ُتَكفَّر ِلمَِّسانالَخْدِرّي ] وفي حديث 
 .(ٙ)والتَّْكفير: ىو أف َيْنَحِني اإلنساف وُيَطأِطىء رأَسو قريبًا مف الرُّكوع كما َيْفعؿ مف ُيريد َتْعِظيـ صاِحبو

 ( ٔٛالحديث )
ْيَباءِ دَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُف ُموَسى الَبْصِريُّ َقاَؿ: حَ  رحمو اهلل: (ٚ)قال الترمذي َسِعيِد َعْف  َحدَّثََنا َحمَّاُد ْبُف َزْيٍد َعْف َأِبي الصَّ

َفتَُقوُؿ: اتَِّؽ المََّو َن ِإَذا َأْصَبَح اْبُن آَدَم َفِإنَّ اأَلْعَضاَء ُكمََّيا ُتَكفُِّر المَِّسا" ٍد الُخْدِريّْ َرَفَعُو َقاَؿ:َعْف َأِبي َسِعي ْبِف ُجَبْيرٍ 
ْف اْعَوَجْجتَ   ."اْعَوَجْجَنا ِفيَنا َفِإنََّما َنْحُف ِبَؾ، َفِإْف اْستََقْمَت اْسَتَقْمَنا َواِ 

 أوال: تخريج الحديث
 (ٕٔ)، وابف أبي الدنيا(ٔٔ)، وعبد بف حميد(ٓٔ)بنحوه، وأخرجو أحمد (ٜ)ومف طريقو البييقي (ٛ)أخرجو الطيالسي

 بنحوه جميعيـ مف طرؽ عف حماد بف زيد (ٙٔ)وأبو نعيـ (٘ٔ)، وابف شاىيف(ٗٔ)، وابف السني(ٖٔ)عمىوأبو ي
 

                                                 

 .ٜٕٓٗ، حٙٗٗ، صٕ( مصنؼ عبد الرزاؽ، كتاب الصالة، باب الرجؿ يدعو ويسمي في دعائو، جٔ)
 .ٕٕٗٔ، حٕٖٔ، صٕ( مسند الحميدي، جٕ)
 .ٜٔٛٙ، حٕٓٔ، صٕف أبي شيبة، كتاب صالة التطوع واإلمامة، باب مف كاف ال يقنت في الفجر، ج( مصنؼ بٖ)
 .ٕٓٓٔ، حٕٙ، صٕ( صحيح البخاري، كتاب الصالة، باب القنوت قبؿ الركوع وبعده، جٗ)
، ٔنازلة، ج ( صحيح مسمـ، كتاب المساجد ومواضع الصالة، باب استحباب القنوت في جميع الصالة إذا نزلت بالمسمميف٘)

 .ٚٚٙ، حٜٙٗص
 .ٖٓٗ، صٗ( النياية في غريب الحديث واالثر، البف األثير، جٙ)
 .ٕٚٓٗ، حٗٓٙ، صٗ، باب ما جاء في حفظ المساف، جالزىد( سنف الترمذي، كتاب ٚ)
 .ٖٕٖٕ، حٓٙٙ، صٖ( مسند الطيالسي، جٛ)
 .ٜٕٗ، حٕٕٔ( اآلداب، باب فضيمة الصمت وحفظ المساف عما ال يحتاج إليو، صٜ)
 .ٜٛٓٔٔ، حٕٓٗ، صٛٔ( مسند أحمد، مسند المكثريف مف الصحابة، مسند أبي سعيد الخدري، جٓٔ)
 .ٜٜٚ، حٕٖٓ( المنتخب مف مسند عبد بف حميد، صٔٔ)
 .ٜٔ، ح٘ٚ، والورع، باب الورع في المساف، صٕٔ، حٜٗ( الصمت، باب حفظ المساف وفضؿ الصمت، صٕٔ)
 .٘ٛٔٔح، ٖٓٗ، صٕ( مسند أبي يعمى الموصمي، جٖٔ)
 .ٖ( عمؿ اليـو والميمة، باب حفظ المساف واشتغالو بذكر ا تعالى، صٗٔ)
 .ٖٜٖ، حٚٔٔ( الترغيب في فضائؿ األعماؿ وثواب ذلؾ، البف شاىيف، ص٘ٔ)
 .ٜٖٓ، صٗ( حمية األولياء وطبقات األصفياء، ألبي نعيـ األصبياني، جٙٔ)
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 بو مرفوعا إلى النبي صمى ا عميو وسمـ. 
" أسامة وأب"مف طريؽ حماد بف أسامة  (ٖ)، وابف السري(ٕ)وأخرجو الترمذيعف أبي كامؿ بنحوه،  (ٔ)وأخرجو أحمد

 بو كامؿ( عف حماد بف زيد بو موقوفا.كالىما) أبو أسامة، وأ، بمثمو
 ثانيا: تراجم الرواة

 ، (ٗ)(التابعيف مف الذيف عاصروا صغار)  مف السادسة ،ياء الكوفبَ يْ أبو الصَّ  **
   .(ٚ)الثقات يذكره ابف حباف ف"، مقبوؿ" :(ٙ)ابف حجر :" ثقة"، وقاؿ(٘)قاؿ الذىبي

 .(ٛ)بف موسى البصري قاؿ ابف حجر:" ليف" محمدشيخ الترمذي ** باقي رجاؿ اإلسناد ثقات غير 
 ثالثا: الحكم عمى اإلسناد

ف مقبوؿ؛  الصيباء الكوفي، يبألجؿ أ، لغيره حسف إسنادكاف موقوفا فيو يأخذ حكـ المرفوع، وىذا  الحديث وا 
  .ووثقو الذىبي، كما أف محمد بف موسى ليف وقد توبع عمى الحديث مف قبؿ عدد مف الرواة روى عنو جمع ولكف

ىذا حديث ال نعرفو إال  ":(ٜ)وقاؿوالحديث قد ورد مرة مرفوعا وأخرى موقوفا، ورجح الترمذي الرواية الموقوفة، 
 ."مف حديث حماد بف زيد، وقد رواه غير واحد، عف حماد بف زيد، ولـ يرفعوه

 ."غريب مف حديث سعيد، تفرد بو حماد عف أبي الصيباء ":(ٓٔ)وقاؿ أبو نعيـ
                                           

 قال ابن األثير رحمو اهلل: 
  .(ٔٔ)[رأى الَحبشَة َيْدُخمون من َخْوَخٍة ُمَكفِّرين َفواّله َظْيره وَدخلومنو حديث َعمرو بف أميَّة والنََّجاشي ] 

 ( ٕٛالحديث)
ـُ ْبُف اْلُمْنِذِر اْلِحَزاِميُّ َقاَؿ: نا َعْبُد المَِّو َحدَّثََنا َأْحَمُد ْبُف َعْمٍرو اْلَخالَّ  رحمو اهلل: (ٕٔ)قال الطبراني ُؿ َقاَؿ: نا ِإْبَراِىي

، َعْف َجْعفَ  ْمِريُّ ِر ْبِف َعْمِرو ْبِف ُأَميََّة ُموَسى التَّْيِميُّ َقاَؿ: نا َيْعُقوُب ْبُف َعْمِرو ْبِف َعْبِد المَِّو ْبِف َعْمِرو ْبِف ُأَميََّة الضَّ

                                                 

 .ٙٛٓٔ، حٓٙٔ( الزىد، صٔ)
 .ٕٚٓٗ، حٗٓٙ، صٗ، باب ما جاء في حفظ المساف، جالزىد( سنف الترمذي، كتاب ٕ)
 .ٕٖ٘( الزىد، باب حفظ المساف، صٖ)
 .ٓ٘ٙ( تقريب التيذيب، البف حجر، صٗ)
 .ٜٛٙٙ، حٖٙٗ، صٕ( الكاشؼ، لمذىبي، ج٘)
 .ٓ٘ٙ( تقريب التيذيب، البف حجر، صٙ)
 .ٕ٘ٗٙ، حٕٜ٘، ص٘( الثقات، البف حباف، جٚ)
 .ٜٓ٘( تقريب التيذيب، البف حجر، صٛ)
 .ٕٚٓٗ، حٗٓٙ، صٗ، باب ما جاء في حفظ المساف، جالزىد( سنف الترمذي، كتاب ٜ)
 .ٜٖٓ، صٗ( حمية األولياء وطبقات األصفياء، ألبي نعيـ األصبياني، جٓٔ)
 .ٖٓٗ، صٗ( النياية في غريب الحديث واألثر، البف األثير، جٔٔ)
 .ٜٛٗ، حٙ٘ٔ، صٔ( المعجـ األوسط، لمطبراني، جٕٔ)
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ْمِريّْ  َلى َصاِحِب  مَّى اُ َعَمْيِو َوَسمَّـَ ، َعْف َأِبيِو، َأفَّ النَِّبيَّ صَ الضَّ َلى ِكْسَرى، َواِ  َبَعَث َثاَلَثَة َنَفٍر ِإَلى َقْيَصَر َواِ 
ْسَكْنَدِريَِّة. َوَبَعَث َعْمَرو ْبَف اْلَعاِص ِإَلى النََّجاِشيّْ  َمْن َكاَن ِعْنَدُه َيْدُخُموَن  َوَجدَ ، َفَممَّا َأَتى َعْمٌرو النََّجاِشيَّ «اإْلِ

َـّ َدَخَؿ َيْمِشي اْلَقْيَقَرى، َفَممَّا َدَخَؿ  ُمَكفِِّريَن ِمْن َخْوَخٍة، َفَممَّا رََأى َعْمٌرو اْلَخْوَخَة، وُدُخوَلُيْم َعَمْيِو َولَّى َظْيَرُه، ُث
ُلوا: َما َمَنَعَؾ َأْف َتْدُخَؿ َكَما َدَخْمَنا؟ َفَقاَؿ: اَل َنْصَنُع َذِلَؾ ِبَنِبيَّْنا، َفُيَو ِمْنَيا اْعَتَدَؿ، َفَفِزَعِت اْلَحَبَشُة، َوَىمُّوا ِبَقْتِمِو، َقا

: اْتُرُكوُه، َصَدؽَ   ". َأَحؽُّ َأْف ُيْصَنَع َذِلَؾ ِبِو، َفَقاَؿ النََّجاِشيُّ
 أوال: تخريج الحديث

حاتـ بف إسماعيؿ عف يعقوب عف جعفر بف عمرو عف  (ٔ)تفرد الطبراني بيذا اإلسناد، وقد أخرجو ابف أبي شيبة
 مقطوعا.

 ثانيا: تراجم الرواة
 **، ْمِريُّ مف بني ضمرة بف بكر بف عبد مناة بف عمي ابف كنانة،  َعْمِرو ْبن ُأَميََّة ْبن خويمد ْبن ضمرة الضَّ

اف أوؿ مشاىده بئر يكنى َأَبا ُأَميَّة، قاؿ ابف سعد: أسمـ حيف انصرؼ المشركوف مف أحد، وكاف شجاعا، وك
معونة، فأسره عامر بف الطفيؿ، وجّز ناصيتو، وأطمقو، وبعثو النبّي، صمى المَّو عميو وسّمـ إلى النجاشي في 
لى مكة، فحمؿ خبيبا مف خشبتو، ولو ذكر في عدة مواطف، وكاف مف رجاؿ العرب جزأة  زواج أـ حبيبة، وا 

 .(ٕ)ونجدة، وعاش إلى خالفة معاوية، فمات بالمدينة"
مف كبار أتباع  ، مف الطبقة السابعة)(ٖ)يالحجاز  يبف عبد ا بف عمرو بف أمية الضمر  يعقوب بن عمرو** 

 .(ٗ)(التابعيف
  .(ٚ)الثقاتي ذكره ابف حباف ف"، مقبوؿ ":(ٙ)ابف حجر "، وقاؿوثؽ" :(٘)الذىبي قاؿ

ال فميف الحديث. خالصة القول:  مقبوؿ إف توبع وا 
، مف الطبقة الثامنة) (ٛ)التيمي الطمحي، أبو محمد الحجازي المدني يالقرش بن إبراىيم ** عبد اهلل بن موسى

 .(ٜ)مف الوسطى مف أتباع التابعيف(
 
 

                                                 

 .ٕٖٛٙٙ، حٖٚٗ، صٚف أبي شيبة، كتاب المغازي، باب ما ذكر في كتب النبي صمى ا عميو وسمـ وبعوثو، ج( مصنؼ ابٔ)
، واإلصابة في تمييز الصحابة، البف ٕٜٛٔ، رقـٕٙٔٔ، صٖ( انظر االستيعاب في معرفة األصحاب، البف عبد البر، جٕ)

 .ٔٛٚ٘، رقـٜٙٗ، صٗحجر، ج
 .ٜٛٓٚ، رقـٖٙ٘، صٕٖ( تيذيب الكماؿ، لممزي، جٖ)
 .ٛٓٙ( تقريب التيذيب، البف حجر، صٗ)
 .ٜٖٛٙ، رقـٜٖ٘، صٕ( الكاشؼ، لمذىبي، ج٘)
 .ٛٓٙ( تقريب التيذيب، البف حجر، صٙ)
 .ٚ٘ٛٔٔ، حٓٗٙ، صٚ( الثقات، البف حباف، جٚ)
 .ٜٖٚ٘، رقـٗٛٔ، صٙٔ( تيذيب الكماؿ، لممزي، جٛ)
 .ٕٖ٘( تقريب التيذيب، البف حجر، صٜ)
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  .:" صدوؽ، وىو كثير الخطأ"(ٖ)، وابف حجر(ٕ)، وقاؿ يحيى بف معيف(ٔ)وثقو العجمي
سا"، قمت: يحتج بحديثو؟ قاؿ:" ليس : سمعت أبي يقوؿ:" ما أرى بحديثو بأ(ٗ)وقاؿ عبد الرحمف بف أبى حاتـ

 :" كؿ بمية منو". (٘)وقاؿ أحمد بف حنبؿ، محمو ذاؾ"
 ز االحتجاج بو ِعْند ااِلْنِفَراد َواَل ااِلْعِتَبار ِعْند اْلِوَفاؽ". :" يرفع الموقوؼ، ويسند المرسؿ، ال يجو (ٙ)وقاؿ ابف حباف
ة" :" َلْيَس (ٛ):" شيخ"، وقاؿ في موضع آخر(ٚ)وقاؿ الذىبي  ِبحجَّ

 ىو صدوؽ في نفسو ولكف ال يحتج بحديثو إذا تفرد بروايتو. خالصة القول:
   ، صدوؽ.(ٜ)سبقت ترجمتو ،يالحزام إبراىيم بن المنذر** 

 ثالثا: الحكم عمى اإلسناد
الحديث إسناده ضعيؼ؛ ألجؿ يعقوب الضمري مقبوؿ ولـ يتابع عمى الحديث، وما كاف مف عبد ا بف موسى 

وقد توبع عمى الحديث مف قبؿ حاتـ بف إسماعيؿ كما عند ابف ي ىو صدوؽ ولكف ال يحتج بو عف اإلنفراد التيم
 أبي شيبة.

ـُ وقاؿ الطبراني عقب روايتو لمحديث:"  َد ِبِو ِإْبَراِىي ْسَناِد، َتَفرَّ اَل ُيْرَوى َىَذا اْلَحِديُث َعْف َعْمِرو ْبِف ُأَميََّة ِإالَّ ِبَيَذا اإْلِ
 اْلُمْنِذِر".ْبُف 

                                           
 قاؿ ابف األثير رحمو ا: 

  [.َكفَّارُتيا أن ُتَصمَِّيَيا إذا ذَكْرَتياوفي حديث قضاء الصالة ] 
 [.ال َكّفاَرة ليا إالَّ ذلكوفي رواية ] 

ردَا َوَجمعًا . وىي عبارة عف الَفْعمة والَخْصمة الَّتي مف َشأنيا قد تكرر ذكر ] الَكفَّارِة [ في الحديث اْسمًا وْفِعاًل ُمفْ 
فات الغاِلَبة في ب اب أف ُتَكفّْر الَخطيئة : أي َتْسُترىا َوَتْمُحوىا . وىي َفعَّالة لْممباَلغة َكَقتَّالة وَضرَّابة وىي مف الصّْ

 .االْسِمية
يِر ذلؾ كما يمـز ْيُر َقضائيا مف ُغْرـ أو َصَدقة أو غومعنى حديث َقضاء الصَّالة أنو ال َيمزمو في َتْركيا غَ 

 .(ٓٔ)مضاف مف غير ُعْذر والُمْحِرـَ إذا َترؾ شيئأ مف ُنُسكو فإنو َتِجب عمييما الِفْديةر الُمْفِطَر في 
                                                 

 .ٜٜٚ، رقـٕٙ، صٕات، لمعجمي، ج( معرفة الثقٔ)
 .ٚٛٛ، رقـٖٚٓ، صٕ( الضعفاء الكبير، لمعقيمي، جٕ)
 .ٕٖ٘( تقريب التيذيب، البف حجر، صٖ)
 .ٜٙٚ، رقـٚٙٔ، ص٘( الجرح والتعديؿ، البف أبي حاتـ، جٗ)
 .٘ٗ، صٙ( تيذيب التيذيب، البف حجر، ج٘)
 .ٓٗ٘، رقـٙٔ، صٕ( انظر المجروحيف، البف حباف، جٙ)
 .ٖٚٓٓ، رقـٔٓٙ، صٔكاشؼ، لمذىبي، ج( الٚ)
 .ٖٖٛٛ، رقـٜٖ٘، صٔ( المغني في الضعفاء، لمذىبي، جٛ)
 (.ٕٙتحت حديث رقـ) (ٜ)
 .ٖٓٗ، صٗ( النياية في غريب الحديث واألثر، البف األثير، جٓٔ)
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 ( أورد ابن األثير ىنا روايتين.ٖٛالحديث)
 الرواية األولى: لم أقف عمييا بنفس لفظ ابن األثير.

، َحدَّثََنا َسِعيٌد، َعْف َقَتاَدَة، َعْف َأَنِس (ٕ)َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُف اْلُمثَنَّى، َحدَّثََنا َعْبُد اأْلَْعَمى رحمو اهلل: (ٔ)مسممقال اإلمام 
:اِ صَ  ْبِف َماِلٍؾ، َقاَؿ: َقاَؿ َنِبيُّ  ـَ َعْنَيا،  »مَّى اُ َعَمْيِو َوَسمَّـَ َكفَّاَرُتَيا َأْن ُيَصمَِّيَيا ِإَذا فَ َمْف َنِسَي َصاَلًة، َأْو َنا

 «.َذَكَرَىا
 أوال: تخريج الحديث

 تفرد مسمـ دوف البخاري بيذا المفظ.
 ثانيا: تراجم الرواة

لثة، وقد صرح مجمع عمى توثيقو ولكنو مدلس مف الطبقة الثا (ٖ)سبقت ترجمتو** قتادة بن دعامة السدوسي، 
 فانتفت شبية التدليس. (ٗ)بالسماع في رواية عند أحمد بف حنبؿ

ي، مات سنة موالىـ، البصر  ي، أبو النضر اليشكر يميراف العدو واسـ أبي عروبة: عروبة:  يسعيد بن أب** 
   .(٘)مائة وست وخمسيف، وقيؿ: سبع وخمسيف

 اتيـ بعدة أمور:  ؛ ولكنو(ٙ)متفؽ عمى توثيقو
 أوال: التدليس 

، ووضعو ابف حجر في الطبقة (ٓٔ)والسيوطي، (ٜ)بف العجميوسبط ا ،(ٛ)والعراقي (ٚ)حيث وصفو بو النسائي
 التي اغتفر األئمة تدليسيا.(ٔٔ)مف طبقات المدلسيف
  ."يحدث عف جماعة لـ يسمع منيـ، فإذا قاؿ: سمعت وحدثنا كاف مأمونا عمى ما قاؿ ":(ٕٔ)وقاؿ أبو بكر البزار

 

                                                 

ستحباب تعجيؿ قضائيا، جٔ) ، ٚٚٗص ،ٔ( صحيح مسمـ، كتاب المساجد ومواضع الصالة، باب قضاء الصالة الفائتة وا 
 .ٗٛٙح
( عبد األعمى بف عبد األعمى بف محمد، وقيؿ: ابف شراحيؿ، القرشي البصري، أبو محمد، ثقة.) تقريب التيذيب، البف حجر، ٕ)

 (.ٖٖٔص
 (.ٕرقـ) حديث ( تحت ٖ)
 .ٖٛٗٛٔ، حٖٖٛ، صٕٔ( مسند أحمد بف حنبؿ، جٗ)
 .ٕٖٕٚ، رقـٔٔػػ ٘، صٔٔ( انطر تيذيب الكماؿ، لممزي، ج٘)
 .ٜٖٕيب التيذيب، البف حجر، ص( تقر ٙ)
 .ٚ، رقـٕٕٔ( ذكر المدلسيف، لمنسائي، صٚ)
 .ٕٓ، رقـٔ٘( المدلسيف، لممعراقي، صٛ)
 .ٖٕ، رقـٕٙ( التبييف ألسماء المدلسيف، لسبط بف العجمي، صٜ)
 .ٚٔ، رقـٓ٘( أسماء المدلسيف، لمسيوطي، صٓٔ)
 .ٓ٘، رقـٖٔ( طبقات المدلسيف، البف حجر، صٔٔ)
 .ٗٙ، صٗيذيب، البف حجر، ج( تيذيب التٕٔ)
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 ثانيا: االختالط
في  (٘)، وسبط ابف العجمي(ٗ)، والعالئي(ٖ)ى اختالطو، وذكره ابف الصالحعم (ٕ)وابف معيف (ٔ)فقد نص ابف سعد

 ".اختمط اختالطا قبيحا ":(ٙ)يقاؿ األزدالمختمطيف وقالوا: أنو اختمط ما يقارب العشر سنيف، و 
حيث أنو اختمط في آخر عمره وطالت مده اختالطو فوؽ العشر سنوات عمى أرجح األقواؿ، وال يضر اختالطو 

اتفؽ الشيخاف عمى إخراج حديثو مف طريؽ مجموعة مف الرواة عدىـ عالء الديف رضا ومف ضمنيـ  ىنا حيث
أبي عروبة مف أثبت الناس في  ، باإلضافة إلى أف سعيد بف(ٚ)عبد األعمى الشامي، فقد سمع منو قبؿ االختالط

 وغيره.   (ٛ)قتادة كما نص عمى ذلؾ ابف حجر
 ثالثا: اإلرسال
رسالو ال يضر فقد ذكر العراقي جماعة ممف أرسؿ عنيـ ولـ يكف فييـ قتادة، الُمرِسميف و ضمف  (ٜ)فذكره العراقي ا 

 .(ٓٔ)وقاؿ يحيى بف معيف وأبو حاتـ:" ىو مف أثبت الناس في قتادة"
 ** باقي رجاؿ اإلسناد ثقات.

 "ال َكّفاَرة ليا إالَّ ذلك "الرواية الثانية: 
، َوُموَسى ْبُف ِإْسَماِعيَؿ، َقااَل: َحدَّثََنا َىمَّاـٌ، َعْف َقَتاَدةَ (ٕٔ)دَّثََنا َأُبو ُنَعْيـٍ حَ  رحمو اهلل: (ٔٔ)قال اإلمام البخاري

(ٖٔ) ،
 } ِإالَّ َذِلكَ اَل َكفَّاَرَة َلَيا  َأَنِس ْبِف َماِلٍؾ، َعِف النَِّبيّْ َصمَّى اُ َعَمْيِو َوَسمَّـَ َقاَؿ:" َمْف َنِسَي َصاَلًة َفْمُيَصؿّْ ِإَذا َذَكَرَىا،

اَلَة ِلِذْكِري{  ".(ٗٔ)َوَأِقـِ الصَّ
 
 

                                                 

 .ٖٕٚ، صٚ( الطبقات الكبرى، البف سعد، جٔ)
 .ٕٕٛ، رقـٙٗٗ، صٗ( الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ، البف عدي، جٕ)
 .ٖٜٖ( مقدمة ابف الصالح، صٖ)
 .ٛٔ، رقـٔٗ( المختمطيف، لمعالئي، صٗ)
 .ٖٗ، رقـٜٖٔ( االغتباط بمف رمي مف الرواة باالختالط، لسبط بف العجمي، ص٘)
 .ٗٙ، صٗ( تيذيب التيذيب، البف حجر، جٙ)
 .ٖٗ، رقـٜٖٔ( انظر نياية االغتباط بمف رمي مف الرواة باالختالط، صٚ)
 .ٜٖٕ( تقريب التيذيب، البف حجر، صٛ)
 .ٕ٘ٔ( تحفة التحصيؿ في ذكر رواة المراسيؿ، لمعراقي، صٜ)
 .ٕٙٚ، رقـ٘ٙ، صٗ( انظر الجرح والتعديؿ، البف أبي حاتـ، جٓٔ)
اَلَة، ج( صحٔٔ) ، ٕٕٔ، صٔيح البخاري، كتاب مواقيت الصالة، َباُب َمْف َنِسَي َصاَلًة َفْمُيَصؿّْ ِإَذا َذَكَر، َواَل ُيِعيُد ِإالَّ ِتْمَؾ الصَّ
 .ٜٚ٘ح
 (.ٙٗٗ( أبو نعيـ: الفضؿ بف دكيف.) تقريب التيذيب، البف حجر، صٕٔ)
 (.ٖ٘ٗب، البف حجر، ص.) تقريب التيذيىو: قتادة بف دعامة السدوسي، ثقة ثبت( ٖٔ)
 "ٗٔطو "  سورة (ٗٔ)
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 أوال: تخريج الحديث
 عف ىداب بف خالد عف ىماـ بو بنحوه. (ٔ)أخرجو مسمـ

 : تراجم الرواةاثاني
، أبو عبد ا البصري، مات سنة مائة وأربع وستيف، وقيؿ: (ٖ)ميمّْ حَ المُ  (ٕ)يذوْ ** ىمام بن يحيى بن دينار العَ 

 .(ٗ)خمس وستيف
 .:" ربما غمط ِفي الحديث"(٘)متفؽ عمى توثيقو ولكنو اتيـ في حفظو فقاؿ ابف سعد

؛ ولكف ىذا ال يضر حيث أنو كاف مف :" ربما وىـ"(ٚ):" ِفي حفظو شيء"، وقاؿ ابف حجر(ٙ)وقاؿ أبو حاتـ
 ِمْف َحمَّاِد بِف َسَمَمَة".:" ُىَو ِفي َقَتاَدَة َأَحبُّ ِإَليَّ (ٛ)قاؿ يحيى بف معيفأصحاب قتادة وأرواىـ عنو ف

:" سمعت عمي ْبف المديني َيُقوؿ: َسِعيد أحفظيـ عف قتادة، وشعبة أعمـ بما يسمع وما لـ (ٜ)َوَقاؿ ابف محرز
 يسمع، وىشاـ أروى القوـ، وىماـ أسندىـ إذا حدث مف كتابو، ىـ ىؤالء األربعة أصحاب قتادة".

 ** باقي رجاؿ اإلسناد ثقات.
                                           

 قاؿ ابف األثير رحمو ا: 
 .(ٓٔ)[ أي ُمَرزٌَّأ في َنْفَسو وَماِلو لُتَكفَّر َخطاياه الُمؤِمن ُمَكفَّرومنو الحديث ] 

 ( ٗٛالحديث)
ٍر، َقاَؿ: نا ُمَحمَُّد ْبُف َعْبِد اْلَعِزيِز، ِمْف َوَلِد َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُف اْلُمثَنَّى، َقاَؿ: نا َسْيُؿ ْبُف َبكَّا رحمو اهلل: (ٔٔ)قال البزار

لمَِّو َصمَّى اُ َعْبِد الرَّْحَمِف ْبِف َعْوٍؼ، َعِف اْلَحَسِف ْبِف ُعْثَماَف، َعْف َعاِمِر ْبِف َسْعٍد، َعْف َأِبيِو، َقاَؿ: َقاَؿ َرُسوُؿ ا
:   «.اْلُمْؤِمُن ُمَكفِّرٌ  »َعَمْيِو َوَسمَّـَ

                                                 

ستحباب تعجيؿ قضائيا، جٔ) ، ٚٚٗ، صٔ( صحيح مسمـ، كتاب المساجد ومواضع الصالة، باب قضاء الصالة الفائتة وا 
 .ٗٛٙح
وىو عوذ ( الَعْوذي: بفتح العيف الميممة وسكوف الواو وفي آخرىا الذاؿ المعجمة، ىذه النسبة إلى بنى عوذ، وىو بطف مف األزد، ٕ)

 (.ٔٓٗ، صٜبف سود بف حجر بف عمراف بف عمرو.) األنساب، لمسمعاني، ج
، ٕٔبضـ الميـ وفتح الحاء الميممة وتشديد الالـ وكسرىا، ىذه النسبة إلى محمـ بف تميـ.) األنساب، لمسمعاني، ج: المحمّْمى (ٖ)

 (.ٛٔٔص
 .ٕٓٙٙ، رقـٕٖٓ، صٖٓ( انظر تيذيب الكماؿ، لممزي، جٗ)
 .ٕٕٛ، صٚات الكبرى، البف سعد، ج( الطبق٘)
 .ٜٓٔ، صٜ( الجرح  والتعديؿ، البف أبي حاتـ، جٙ)
 .ٗٚ٘( تقريب التيذيب، البف حجر، صٚ)
 .ٛٓٔ، صٜ( الجرح  والتعديؿ، البف أبي حاتـ، جٛ)
 .ٜٗٔ، صٕ( تاريخ ابف معيف، رواية ابف محرز، جٜ)
 .ٖٓٗص، ٗ( النياية في غريب الحديث واألثر، البف األثير، جٓٔ)
 .ٜٕٔٔ، حٖٖٔ، صٖ( مسند البزار، جٔٔ)
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 تخريج الحديث أوال:
 مف طريؽ روح بف عبادة عف محمد بف عبد العزيز بو بمثمو. (ٔ)أخرجو الحاكـ

 ثانيا: تراجم الرواة
، ولـ أجد فيو جرحا وال تعديال، (ٕ)ذكره ابف أبي حاتـ في كتابو دوف أف يذكر فيو شيئا ** الحسن بن عثمان:

 وقاؿ األلباني:" مجيوؿ الحاؿ".
 ال ُيعرؼ. خالصة القول:

وقاؿ الحديث"، متروؾ :" (ٗ)، وقاؿ النسائي:" منكر الحديث"(ٖ)قاؿ البخاري ** محمد بن عبد العزيز:
خوة محمد وعبد ا وعمراف وىـ ضعفاء الحديث ليس ليـ إىـ ثالثة  :"(ٙ)وقاؿ أبو حاتـ "،ضعيؼ :"(٘)الدارقطني

كاف ممف يروي عف :" (ٛ)قاؿ ابف حباف، يؿ":" ليس لو مف الحديث إال القم(ٚ)حديث مستقيـ"، وقاؿ ابف عدي
ذا انفرد أتى بالطامات عف أقواـ أثبات حتى سقط االحتجاج بو"  .الثقات المعضالت وا 

 ىو ضعيؼ، وا تعالى أعمـ. خالصة القول:
، مجمع عمى توثيقو؛ ولكف ربما ييـ في مات سنة سبع وعشريف ومئتيف ي،سيل بن بكار بن بشر الدارم** 

 ، وال يضره ىذا األمر فقد توبع عمى الحديث مف قبؿ روح بف عبادة.(ٜ)أاألحاديث ويخط
 ** باقي رجاؿ اإلسناد ثقات.

 ثالثا: الحكم عمى اإلسناد
 الحديث ضعيؼ؛ ألجؿ ضعؼ محمد بف عبد العزيز، وجيالة حاؿ الحسف بف عثماف. 

ـُ َرَواهُ  ـُ  وقاؿ البزار عقب روايتو لمحديث:" َىَذا اْلَحِديُث اَل َنْعَم ، ِإالَّ َسْعٌد، واََل َنْعَم َعِف النَِّبيّْ َصمَّى اُ َعَمْيِو َوَسمَّـَ
 .ُرِوَي َعْف َسْعٍد، ِإالَّ ِمْف َىَذا اْلَوْجِو"

يخرجاه، لجيالة محمد بف عبد العزيز  :" ىذا حديث غريب صحيح، ولـ(ٓٔ)وكاف الحاكـ قد صحح الحديث وقاؿ
 الزىري"، ووافقو الذىبي عمى ذلؾ.

 
                                                 

 .ٓٗٙٚ، حٕٓٛ، صٗ، وكتاب التوبة واإلنابة، جٕٜٔ، حٕ٘ٔ، صٔ( المستدرؾ عمى الصحيحيف، كتاب اإليماف، جٔ)
 .٘ٓٔ، رقـٕ٘، صٖ( الجرح والتعديؿ، البف أبي حاتـ، ٕ)
اري وزاد فيو:" ال يتابع عميو") الضعفاء الكبير، ، ونقؿ العقيمي قوؿ البخٜٜٗ، رقـٚٙٔ، صٔ( التاريخ الكبير، لمبخاري، جٖ)

 (.ٗٓٔ، صٗلمعقيمي، ج
 .ٕٛ٘، رقـٕٜ( الضعفاء والمتروكيف، لمنسائي، صٗ)
 .ٜ٘ٛ، رقـٜٕ٘، ص٘، وانظر لساف الميزاف، البف حجر، جٗٚٛٚ، رقـٕٕٛٙ، صٖ( ميزاف االعتداؿ، لمذىبي، ج٘)
 .ٕٗ، رقـٚ، صٛ( الجرح والتعديؿ، البف أبي حاتـ، جٙ)
 .ٚٔٚٔ، رقـٜٖٕ، صٙ( الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ، البف عدي، جٚ)
 .ٜٚٛ، رقـٕٗٙ، صٕ( المجروحيف، البف حباف، جٛ)
 .ٖٛٓ٘ٔ، رقـٕٜٕ، صٛ، والثقات، البف حباف، ٕٚ٘( تقريب التيذيب، البف حجر، صٜ)
 ٕٜٔٓ، حٕ٘ٔ، صٔ( المستدرؾ عمى الصحيحيف، كتاب اإليماف، جٓٔ)
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 عمى ىذا قائال:" ىذا أمر عجيب مف وجييف: (ٔ)واعترض األلباني
 أنو إذا كاف مجيوال، فكيؼ يصحح حديثو؟! األول:
 أنو ليس مجيوال، بؿ ىو معروؼ بالضعؼ الشديد عند البخاري وغيره". واآلخر:

 في تكفير ذنوب المؤمن بالباليا واألمراض منيا:كثيرة ىد واولمحديث ش
جميعيـ مف طريؽ عاصـ بف  (ٙ)، وأحمد(٘)، وابف حباف(ٗ)، والدارمي(ٖ)، وابف ماجو(ٕ)مذيأخرجو التر ** ما 

اَؿ: بيدلة عف مصعب بف سعد َعْف َسْعٍد، َقاَؿ: ُسِئَؿ النَِّبيُّ َصمَّى اُ َعَمْيِو َوَسمَّـَ: َأيُّ النَّاِس َأَشدُّ َباَلًء؟ قَ 
َـّ اأْلَْمَثُؿ َفاأْلَمْ » ْف َكاَف ِفي اأْلَْنِبَياُء، ُث َثُؿ، ُيْبَتَمى الرَُّجُؿ َعَمى َحَسِب ِديِنِو، َفِإْف َكاَف ِفي ِديِنِو َصاَلَبٌة ِزيَد َصاَلَبًة، َواِ 

 «.ِديِنِو ِرقٌَّة، ُخفَّْؼ َعْنُو، واََل َيَزاُؿ اْلَباَلُء ِباْلَعْبِد َحتَّى َيْمِشَي َعَمى اأْلَْرِض َما َلُو َخِطيَئةٌ 
مف طرؽ عف شعبة عف أبي عبيدة بف  (ٜ)، والحاكـ(ٛ)، والطبراني(ٚ)فاطمة أخرجو النسائيوشاىد آخر عف ** 

ِسَقاٌء ُمَعمٌَّؽ َنْحَوُه حذيفة عف عمتو فاطمة َأنََّيا َقاَلْت: َأَتْيَنا َرُسوَؿ اِ َصمَّى اُ َعَمْيِو َوَسمَّـَ َنُعوُدُه ِفي ِنَساٍء، َفِإَذا 
 ِمْف ِشدَِّة َما َيِجُد ِمْف َحرّْ اْلُحمَّى، ُقْمَنا: َيا َرُسوَؿ اِ، َلْو َدَعْوَت اَ َفَشَفاَؾ، َفَقاَؿ: َرُسوُؿ اِ  َيْقُطُر َماُؤُه َعَمْيوِ 

َـّ الَّ  ، ُث ـْ َـّ الَِّذيَف َيُموَنُي : " ِإفَّ ِمْف َأَشدّْ النَّاِس َباَلًء اأْلَْنِبَياَء، ُث ـْ َصمَّى اُ َعَمْيِو َوَسمَّـَ َـّ الَِّذيَف َيُموَنُي ، ُث ـْ ِذيَف َيُموَنُي
سناده حسف رجالو كميـ ثقات غير أبي عبيدة بف حذيفة بف اليماف قاؿ ابف حجر :" مقبوؿ"، ووثقو (ٓٔ)"وا 

 ، وقد روى عنو جماعة مف الثقات.(ٕٔ)وذكره ابف حباف في الثقات
 .ثيرةبما لو مف الشواىد الك لمحسف لغيره قوييتالحديث ف 

                                           
 

 

                                                 

 .ٖٕٛٙ، حٖٛٗ، ص٘صحيحة، لأللباني، ج( سمسمة األحاديث الٔ)
 .ٜٖٕٛ، حٔٓٙ، صٗ( سنف الترمذي، كتاب الزىد، باب ما جاء في الصبر عمى البالء، جٕ)
 .ٖٕٓٗ، حٖٖٗٔ، صٕ( سنف ابف ماجة، كتاب الفتف، باب الصبر عمى البالء، جٖ)
 .ٕٕ٘ٛ، حٖٔٛٔ، صٖ( سنف الدارمي، كتاب الرقاؽ، باب في أشد الناس بالء، جٗ)
 .ٜٕٓٓ، حٓٙٔ، صٚصحيح ابف حباف، كتاب الجنائز، باب ذكر اإلخبار عما يجب توطيف النفس عميو مف التحمؿ، ج (٘)
 .ٜٗٗٔ، حٚٛ، صٖ( مسند أحمد بف حنبؿ، مسند العشرة المبشريف بالجنة، مسند سعد بف أبي وقاص، جٙ)
 .ٗ٘ٗٚ، حٖ٘، صٚ( السنف الكبرى لمنسائي، كتاب الطب، باب أي الناس أشد باؿء، جٚ)
 .ٜٕٙ، حٕ٘ٗ، صٕٗ( المعجـ الكبير، لمطبراني، جٛ)
 .ٖٕٔٛ، حٛٗٗ، صٗ( المستدرؾ عمى الصحيحيف، كتاب الطب، جٜ)
 .ٙ٘ٙ( تقريب التيذيب، البف حجر، صٓٔ)
 .ٖٗٗٙ، رقـٜٓ٘، ص٘( الثقات، البف حباف، جٔٔ)
 .ٜٕٙٔ، رقـٖٔٗ، صٕ( معرفة الثقات، لمعجمي، جٕٔ)
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 قاؿ ابف األثير رحمو ا: 
[ قاؿ الحربي : الُكُفور : ما َبُعد مف األرض عف ال َتْسُكِن الُكُفوَر فِإن ساِكَن الُكُفور كَساِكن الُقُبور  وفيو ] 

كاألموات ِعند األْحياء َفكأّنيـ في الُقبور . وأْىؿ الشَّاـ  الناس َفال َيُمّر بو أحد َوأْىؿ الُكفور عند أْىؿ الُمُدفِ 
 .(ٔ)ُيسمُّوف الَقْريَة الَكْفر

 (٘ٛالحديث )
َقاَؿ: َحدَّثََنا َبِقيَُّة َقاَؿ: َحدَّثَِني َصْفَواُف  (ٖ)َحدَّثََنا َأْحَمُد ْبُف َعاِصـٍ َقاَؿ: َحدَّثََنا َحْيَوةُ  رحمو اهلل: (ٕ)قال اإلمام البخاري

:َقاَؿ: َسِمْعُت َراِشَد ْبَف َسْعٍد َيُقوُؿ: َسِمْعُت َثْوَباَف  اَل َتْسُكِن  »َيُقوُؿ: َقاَؿ ِلي َرُسوُؿ المَِّو َصمَّى اُ َعَمْيِو َوَسمَّـَ
ِقيَُّة َقاَؿ: َحدَّثَِني َصْفَواُف َقاَؿ: َقاَؿ: َأْخَبَرَنا بَ  (ٗ)وقاؿ َحدَّثََنا ِإْسَحاؽُ  «اْلُكُفوَر، َفِإنَّ َساِكَن اْلُكُفوِر َكَساِكِن اْلُقُبورِ 

َيا َثْوَباُف، اَل َتْسُكِف اْلُكُفوَر »َسِمْعُت َراِشَد ْبَف َسْعٍد َيُقوُؿ: َسِمْعُت َثْوَباَف َقاَؿ: َقاَؿ ِلي النَِّبيُّ َصمَّى اُ َعَمْيِو َوَسمَّـَ: 
 ... الحديث".

 أوال: تخريج الحديث
أيضا  (ٚ)بمثمو مف طرؽ عف صفواف بف عمرو وأخرجو البييقي (ٙ)ه مع زيادة، والبييقيبنحو  (٘)أخرجو الطبراني

 مف طريؽ سعيد بف سناف بنحوه مع زيادة،
 كالىما) صفواف بف عمرو وسعيد بف سناف( عف راشد بف سعد بو.

 ثانيا: تراجم الرواة
، أصابو (ٛ)د ا، وىو ثوباف بف بجدد، مف أىؿ السراةأبو َعبْ  ** ثوبان مولى رسول اهلل َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَسمََّم،

سباء فاشتراه رسوؿ ا َصمَّى ا عميو َوَسمَّـَ فأعتقو، ولـ يزؿ يكوف معو في السفر والحضر إلى أف توفي رسوؿ 
، فخرج إلى الشاـ فنزؿ الرممة، ثـ انتقؿ إلى حمص ثوباف ممف  كاف، و فابتنى بيا دارا ا صمى ا عميو َوَسمَّـَ

، وأدى ما وعى، وتوفي بيا سنة أربع وخمسيف  .(ٜ)حفظ عف رسوؿ ا صمى ا عميو َوَسمَّـَ

                                                 

 .ٖٓٗ، صٗيث واألثر، البف األثير، ج( النياية في غريب الحدٔ)
 .ٜٚ٘، حٖٕٓ( األدب المفرد، باب ساكف القرى، صٕ)
 (.٘ٛٔ( ىو: حيوة بف شريح.) تقريب التيذيب، البف حجر، ص ٖ)
 (.ٜٜ( إسحاؽ بف راىوية، ثقة، مات سنة ثماف وثالثيف ومئتيف.) تقريب التيذيب، البف حجر، صٗ)
  ،ٜٙٛ، حٜٜ، صٕ( مسند الشامييف، ج٘)
 .ٕٔٔٚ، حٖٕ، صٓٔ( شعب اإليماف، فصؿ في فضؿ الجماعة واأللفة وكراىية األختالؼ والفرقة، جٙ)
 .ٖٔٔٚ، حٖٕ، صٓٔ( شعب اإليماف، فصؿ في فضؿ الجماعة واأللفة وكراىية األختالؼ والفرقة، جٚ)
إلى الشاـ.) معجـ البمداف، لمحموي،  ( والسراة: موضع بيف مكة واليمف، والسراة: جباؿ متصمة عمى شّؽ واحد مف أقصى اليمفٛ)
 (. ٕ٘ٓ، صٖج
 .ٕٕٛ، رقـٕٛٔ، صٔ( انظر االستيعاب في معرفة األصحاب، البف عبد البر، جٜ)
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مات سنة ثماف ومئة، وقيؿ: ثالث عشرة ، الحمصي، (ٕ)ويقاؿ: الحبراني ،(ٔ)راشد بن سعد المقرائي** 
 . (ٖ)ئةاوم

 .(ٛ)، وابف حجر(ٚ)، والذىبي(ٙ)، َواْبُف َسْعدٍ (٘)ُبو َحاِتـٍ ، َوأَ (ٗ)َوثََّقُو: َغْيُر َواِحٍد، ِمْنُيـ: اْبُف َمِعْيفٍ 
 :" اَل َبْأَس ِبِو".(ٜ)َوَقاَؿ َأْحَمُد بُف َحْنَبؿٍ 

 :" َىَذا ِمْف َأْقَواِلِو الَمْرُدْوَدِة".(ٓٔ)َوَقاَؿ اْبُف َحْزـٍ َوْحَدُه: ُىَو َضِعْيٌؼ، وقاؿ الذىبي
 ُقْطِنّي ضعفو".:" ذكر الحاكـ أف الدَّارَ (ٔٔ)وقاؿ ابف حجر

 :" اَل َبْأَس ِبِو، ُيْعَتَبُر ِبِو إذا لـ يحدث عنو متروؾ".(ٕٔ)َوَقْد َقاَؿ الدَّاَرُقْطِنيُّ 
َقاؿ أبو ُزْرَعة  ىو كما قاؿ الحافظاف الذىبي، وابف حجر: ثقة؛ إال أنو كثير اإلرساؿ،خالصة القول: 

:" وفي روايتو َعف أبي الدرداء (ٗٔ)وقاؿ ابف حجر:" راشد بف سعد عف سعد بف َأبي وقاص مرسؿ"، (ٖٔ)الرازي
 نظر".

 .: راشد بف سعد لـ يسمع مف ثوباف(ٚٔ)، وَأْحَمد بف حنبؿ(ٙٔ)، والحربي(٘ٔ)قاؿ أبو حاتـو 
وبحساب المدة بيف وفاتييما، فثوباف توفي سنة أربع وخمسيف وراشد عمى أقؿ األقواؿ توفي سنة  :الباحثة تقال

بع وخمسيف سنة بمعنى أف راشد عاش أربع وخمسيف سنة بعد ثوباف وىي مدة طويمة؛ ثماف ومائة تكوف المدة أر 
 إال أف احتماؿ سماع راشد مف ثوباف قائـ حيث أف ثوباف قدـ إلى حمص، وراشد حمصي األصؿ.

                                                 

وسكوف القاؼ وفتح الراء بعدىا ىمزة، ىذه النسبة إلى مقرى قرية  -وقيؿ بفتحيا -( والمقرائي: قاؿ السمعاني:" بضـ الميـٔ)
 (. ٜٖٚٓ، رقـٜٖٙ، صٖٔ، جبدمشؽ.) األنساب، لمسمعاني

( الُحبراني: قاؿ السمعاني:" بضـ الحاء الميممة والباء المعجمة بواحدة والراء الميممة والنوف بعد األلؼ، ىذه النسبة إلى حبراف، ٕ)
 (.ٙٙٓٔ، رقـٖٗ، صٗىو حبراف بف عمرو بف قيس بف معاوية بف جشـ بف عبد شمس، مف اليمف.) األنساب، لمسمعاني، ج

 .ٕٙٛٔ، رقـٜػػ  ٛ، صٜيذيب الكماؿ، لممزي، ج( تٖ)
 .ٖٛٗ، صٖ( الجرح والتعديؿ، البف أبي حاتـ، جٗ)
 .ٕٛٚٔ، رقـٖٛٗ، صٖ، جالمرجع السابؽ (٘)
 .ٙ٘ٗ، صٚ( الطبقات الكبرى، البف سعد، جٙ)
 .ٜٛٗٔ، رقـٖٛٛ، صٔ( الكاشؼ، لمذىبي، جٚ)
 .ٕٗٓ( تقريب التيذيب، البف حجر، صصٛ)
 .ٖٛٗ، صٖيؿ، البف أبي حاتـ، ج( الجرح والتعدٜ)
 .ٜٛٔ، رقـٜٓٗ، صٗ( سير أعالـ النبالء، لمذىبي، جٓٔ)
 .ٕٕٙ، صٖ( تيذيب التيذيب، البف حجر، جٔٔ)
 .ٛ٘ٔ، رقـ ٖٓ( سؤاالت البرقاني لمدارقطني، صٕٔ)
 .ٔٛٔ، رقـٗٚٔ، وجامع التحصيؿ، لمعالئي، صٕٛٓ، رقـٜ٘( المراسيؿ البف َأبي حاتـ، صٖٔ)
 .ٕٕٙ، صٖذيب، البف حجر، ج( تيذيب التيٗٔ)
 .ٖٛٗ، صٖ( الجرح والتعديؿ، البف أبي حاتـ، ج٘ٔ)
 .ٕٕٙ، صٖ( تيذيب التيذيب، البف حجر، جٙٔ)
 .ٕٗٙ، رقـ ٖٙٗ، صٔ( العمؿ ومعرفة الرجاؿ، ألحمد بف حنبؿ، جٚٔ)
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  .عمى ذلؾ يكوف قوؿ أحمد فيوو  ،(ٔ)أف راشد بف سعد قد شيد صفيف وذىبت عينو فييا ذكر البخاريكما أف 
 . (ٗ)مات سنة سبع وتسعيف ومئة، ي، أبو يحمد الحمص(ٖ)يرِ يَ مْ الحِ  (ٕ)يالعِ ية بن الوليد بن صائد الكَ ** بق

 : فيو اختالؼ. (ٙ)والخميمي (٘)قاؿ الساجي
ذا قاؿ:" (ٛ)يكتب حديثو، وال يحتج بو"، وقاؿ النسائي ":(ٚ)قاؿ أبو حاتـف :" إذا قاؿ:" حدثنا وأخبرنا"، فيو ثقة وا 

 يؤخذ عنو، ألنو ال يدري عمف أخذه".  عف فالف" فال
ذا روى عف غيرىـ خمط"،(ٓٔ)وابف المديني (ٜ)وقاؿ ابف عدي وزاد ابف  :" إذا روى عف أىؿ الشاـ، فيو ثبت، وا 

ذا روى َعف غير الشامييف فربما وىـ عمييـ، وُربما َكاَف  عدي:" إذا روى عف المجيوليف فالعيدة منيـ ال ِمْنُو، َوا 
ي َعْنُو وبقية صاحب حديث ومف عالمة صاحب اْلَحِديث َأنَُّو يروي َعف الكبار والصغار ويروي الوىـ مف الراو 

 ".عنو الكبار مف الناس وىذا صورة بقية
: توىمت أف بقية ال يحدث المناكير إال عف المجاىيؿ ، فإذا ىو يحدث المناكير عف (ٔٔ)وقاؿ أحمد بف حنبؿ

 بب ذلؾ تدليسو"، وبمعناه قاؿ أبو أحمد الحاكـ وزاد:" بقية ثقة مأموف".المشاىير أمثاؿ عبيد ا بف عمر" وس
 :" في حديثو مناكير، إال أف أكثرىا عف المجاىيؿ، وكاف صدوقا". (ٕٔ)وقاؿ الخطيب
سمع مف شعبة ومالؾ وغيرىما أحاديث مستقيمة، ثـ سمع مف أقواـ كذابيف عف شعبة ومالؾ،  ":(ٖٔ)قاؿ ابف حباف

و كانوا يسقطوف الضعفاء مف حديثو،  بالتدليس ما أخذ عف الضعفاء، وقد امتحف بقية بتالميذ لفروى عف الثقات 
 . "، فالتزؽ ذلؾ كمو بويسوونو

 :" صدوؽ الميجة، إال أنو يأخذ عمف أقبؿ وأدبر، فميس بشيء". (ٗٔ)يوقاؿ العقيم
                                                 

 .ٜٜٗ، رقـٕٜٕ، صٖ( التاريخ الكبير، لمبخاري، جٔ)
نزلت الشاـ، وأكثرىـ نزلت حمص.) « كالع»الميممة، ىذه النسبة إلى قبيمة يقاؿ ليا ( الَكالعي: بفتح الكاؼ وفي آخرىا العيف ٕ)

 (.ٙٛٔ، صٔٔاألنساب، لمسمعاني، ج
( الِحْمَيِرى: بكسر الحاء الميممة وسكوف الميـ وفتح الياء المنقوطة بنقطتيف مف تحتيا وكسر الراء الميممة، ىذه النسبة إلى حمير ٖ)

 (.ٕٗٙ، صٗلت أقصى اليمف.) األنساب، لمسمعاني،جوىي مف أصوؿ القبائؿ، نز 
 .ٖٛٚ، رقـٜٜٔػػػ ٕٜٔ، صٗ( انظر تيذيب الكماؿ، لممزي، جٗ)
 .ٛٚٛ، رقـٛٚٗ، صٔ( تيذيب التيذيب، البف حجر، ج٘)
 .ٕٙٙ، صٔ( اإلرشاد في معرفة عمماء الحديث، لمخميمي، جٙ)
 .ٕٛٚٔ، رقـٖ٘ٗ، صٕ( الجرح والتعديؿ، البف أبي حاتـ، جٚ)
 .ٜٗٔ، صٗ( انظر تيذيب الكماؿ، لممزي، جٛ)
 .ٕٖٓ، رقـٕٙٚ، صٕ( الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ، البف عدي، جٜ)
 .ٖٗٔ٘، رقـٖٕٙ، صٚ( تاريخ بغداد، لمخطيب، جٓٔ)
 .ٕٓٓ، صٔ( انظر المجروحيف، البف حباف، جٔٔ)
 .ٖٗٔ٘، رقـٖٕٙ، صٚ( تاريخ بغداد، لمخطيب، جٕٔ)
 .ٕٔٓػػ ٕٓٓ، صٔ( انظر المجروحيف، البف حباف، جٖٔ)
 .ٕٙٔ، صٔ( الضعفاء الكبير، لمعقيمي، جٗٔ)
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ف مسمما وجماعة مف األئمة قد أخرجوا :" إذا تفرد بالرواية فغير محتج بو؛ لكثرة وىمو، مع أ(ٔ)انيجوقاؿ الجوز 
 عنو اعتبارا واستشيادا، ال أنيـ جعموا تفرده أصال". 

بقية ال يحتج  ":اإلشبيمي عبد الحؽ"، كما قاؿ أجمعوا عمى أف بقية ليس بحجة" :يالبييق قوؿ (ٕ)ونقؿ ابف حجر
 . "بو

 ."صح مفسد لعدالتو بقية يدلس عف الضعفاء، ويستبيح ذلؾ، وىذا إف :"(ٖ)وقاؿ ابف القطاف
نعـ وا صح ىذا عنو، إنو يفعمو، وصح عف الوليد بف مسمـ، وعف جماعة  ":وأيد الذىبي قوؿ ابف القطاف قائال

كبار فعمو، وىذه بمية منيـ، ولكنيـ فعموا ذلؾ باجتياد وما جوزوا عمى ذلؾ الشخص الذي يسقطوف ذكره 
 بو عنيـ". ىذا أمثؿ ما يعتذر  ،بالتدليس إنو تعمد الكذب

 ."صدوؽ، كثير التدليس عف الضعفاء ":(ٗ)َوَقاؿ ابف حجر
يؼ عمى أف بقية ثقة إذا روى عف الثقات، ضع (٘)أئمة الجرح والتعديؿ عدد مف أجمعىو ثقة فقد  خالصة القول:

 ، فيو متيـ باالرساؿ والتدليس إذا روى عف الضعفاء والمجاىيؿ
 ، ولكنو صرح بالسماع فأمف تدليسو.(ٙ)طبقات المدلسيف وقد عده ابف حجر في الطبقة الرابعة مف

  ".مات سنة سبع وعشريف ومئتيف :"(ٛ)قاؿ البخاري ،(ٚ)يأحمد بن عاصم، أبو محمد البمخ** 
" ولكنو تراجع عف ذلؾ ورجح أف يكوف الزاىد ىو أحمد بف عاصـ كاف مشيورا بالزىد:" (ٜ)قاؿ ابف حجر

:" بؿ ىو مشيور" وقاؿ (ٔٔ)"، وعقب الذىبي قائالمجيوؿ ":(ٓٔ)فقاؿ يتـ الراز وأما أبو حا األنطاكي ال البمخي،
روى عنو أىؿ  "الثقات وقاؿ: يوقد ذكره ابف حباف ف، (ٕٔ)"الحديث يما عرؼ أبو حاتـ حالو فابف حجر:" 

  .(ٖٔ)"بمده

                                                 

 .ٛٚٗ، صٔ، وانظر تيذيب التيذيب، البف حجر، جٕٖٔ، رقـٜٕٛ( أحواؿ الرجاؿ، لمجوزجاني، صٔ)
 .ٛٚٗ، صٔ( تيذيب التيذيب، البف حجر، جٕ)
 .ٕٓ٘ٔ، رقـٜٖٖ، صٔ( ميزاف االعتداؿ، لمذىبي، جٖ)
 .ٕٙٔ( تقريب التيذيب، البف حجر، صٗ)
(، وأحمد بف حنبؿ) العمؿ ومعرفة الرجاؿ، ألحمد  ٖٗٓ٘، رقـ٘ٔٗ، صٗ( أمثاؿ ابف معيف) تارخ ابف معيف رواية الدوري، ج٘)

(، ٖ٘ٗ، صٕ(، وأبو زرعة ) الجرح والتعديؿ، جٜٙٗ، صٚ(، وابف سعد)طبقات ابف سعد،جٖٔٗٔ، رقـٛٚٗ، صٕبف حنبؿ، ج
 (.ٕٖٔ، رقـٜٕٛ، والجوزجاني) أحواؿ الرجاؿ، ص(ٛٙٔ، رقـٕٓ٘، صٔوالعجمي) معرفة الثقات، ج

 .ٚٔٔ، رقـٜٗ( طبقات المدلسيف، البف حجر، صٙ)
 .٘٘، رقـٖٖٙ، صٔ( تيذيب الكماؿ، لممزي، جٚ)
 .ٓٓ٘ٔ، رقـ٘، صٕ( التاريخ الكبير، جٛ)
 .ٙٚ، رقـٓٗ، صٔ( تيذيب التيذيب، البف حجر، جٜ)
 .ٛٔٔـ، رقٙٙ، صٕ( الجرح والتعديؿ، البف أبي حاتـ، جٓٔ)
 .ٚٔٗ، رقـٙٓٔ، صٔ( ميزاف االعتداؿ، لمذىبي، جٔٔ)
 .ٔٛ( تقريب التيذيب، البف حجر، صٕٔ)
 .ٕٔ٘ٓٔ، رقـٕٔ، صٛ( الثقات، البف حباف، جٖٔ)
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 .لـ أقؼ عمى جرح أو تعديؿ فيو سوى ذكر ابف حباف لو في الثقات ال ُيعرؼ حيث خالصة القول:
 ** باقي رجاؿ اإلسناد ثقات.
 ** ثالثا: الحكم عمى اإلسناد

 الحديث إسناده ضعيؼ لجيالة حاؿ أحمد بف عاصـ البمخي.
                                           

 قاؿ ابف األثير رحمو ا: 
أمَِّتو ِمن َبْعده َكْفرًا َكْفرًا َفُسرَّ  ُعِرض عمى رسول الّمو صمى الّمو عميو وسمم ما ىو َمْفتوح عمى ومنو الحديث ]

 . (ٔ)[ أي َقْرَية َقْريةبذلك 
 ( ٙٛالحديث )

، ُيَحدُّْث َعْف  رحمو اهلل: (ٕ)قال الطبري ، َقاَؿ: َسِمْعُت اأْلَْوَزاِعيَّ ، َقاَؿ: ثنا َعْمُرو ْبُف َىاِشـٍ ْمِميُّ ُموَسى ْبُف َسْيٍؿ الرَّ
، َعْف َعِميّْ ْبِف َعْبِد المَِّو ْبِف َعبَّاٍس، َعْف َأِبيِو، َقاَؿ: ِإْسَماِعيَؿ ْبِف ُعَبْيِد ال ُعِرَض مَِّو ْبِف َأِبي اْلُمَياِجِر اْلَمْخُزوِميّْ

ِتِو ِمْن َبْعِدِه، َكْفرًا َكْفرًا، ِلَؾ، َفَأْنَزَؿ المَُّو َفُسرَّ ِبذَ  َعَمى َرُسوِل المَِّو َصمَّى اهلُل َعَمْيِو َوَسمََّم َما ُىَو َمْفُتوٌح َعَمى ُأمَّ
 .َفَأْعَطاُه ِفي اْلَجنَِّة َأْلَؼ َقْصٍر، ِفي ُكؿّْ َقْصٍر، َما َيْنَبِغي ِمَف اأْلَْزَواِج َواْلَخَدـِ  (ٖ)}َوَلَسْوَؼ ُيْعِطيَؾ َربَُّؾ َفَتْرَضى{

 أوال: تخريج الحديث
 ف ىاشـ بمثمو،مف طرؽ عف عمرو ب (ٙ)، وتماـ الرازي(٘)، والطبراني(ٗ)أخرجو اآلجري
 مف طريؽ عمر بف عبد الواحد بنحوه،(ٚ)وأخرجو اآلجري

 مف طريؽ رواد بف الجراح مختصرا بدوف لفظ ابف األثير، (ٜ)، والحاكـ(ٛ) وأخرجو ابف أبي شيبة
 مف طريؽ سفياف الثوري بنحوه، (ٔٔ)، والبييقي(ٓٔ)وأخرجو اآلجري

                                                 

 .ٖٓٗ، صٗنياية في غريب الحديث واألثر، البف األثير، ج( الٔ)
 .ٚٛٗ، صٕٗ( جامع البياف في تأويؿ القرآف، لمحمد بف جرير الطبري، جٕ)
 (.٘سورة الضحى )( ٖ)
( الشريعة، كتاب اإليماف والتصديؽ بأف الجنة والنار مخموقتاف، باب ذكر مف خص ا عز وجؿ بو النبي صمى ا عميو وسمـ ٗ)

 .ٜٓٔٔ، حٕٔٙٔ، صٗمف المقاـ المحمود يـو القيامة، ج
 .ٜٕٖٓ، حٜٕٚ، صٖ، والمعجـ األوسط، جٓ٘ٙٓٔ، حٕٚٚ، صٓٔ( المعجـ الكبير، لمطبراني، ج٘)
 .ٛٗٗ، حٕٜٔ، صٔتماـ الرازي، جلفوائد ال( ٙ)
( الشريعة، كتاب اإليماف والتصديؽ بأف الجنة والنار مخموقتاف، باب ذكر مف خص ا عز وجؿ بو النبي صمى ا عميو وسمـ ٚ)

 .ٛٓٔٔ، حٕٓٙٔ، صٗمف المقاـ المحمود يـو القيامة، ج
 .ٜٖٖٓٛ، حٖٔ، صٚكر في الجنة وما فييا مما أعد ألىميا، ج( مصنؼ ابف أبي شيبة، كتاب الجنة، باب ما ذٛ)
 .ٖٜٖٗ، حٖٚ٘، صٕ( المستدرؾ عمى الصحيحيف، كتاب التفسير، باب تفسير سورة الضحى، جٜ)
( الشريعة، كتاب اإليماف والتصديؽ بأف الجنة والنار مخموقتاف، باب ذكر مف خص ا عز وجؿ بو النبي صمى ا عميو وسمـ ٓٔ)

 .ٓٔٔٔ، حٕٔٙٔ، صٗقاـ المحمود يـو القيامة، جمف الم
 .ٔٙ، صٚ( دالئؿ النبوة، كتاب الشمائؿ، باب فتور الوحي عف النبي صمى ا عميو وسمـ فترة حتى شؽ عميو، جٔٔ)
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 بف الجراح، وسفياف الثوري( عف األوزاعي بو. أربعتيـ) عمرو بف ىاشـ، وعمر بف عبد الواحد، ورواد
 ثانيا: تراجم الرواة

  (، مف صغار أتباع التابعيفمف الطبقة التاسعة )  ي،عمرو بن ىاشم البيروت** 
كاف قميؿ الحديث. قمت ما  ،سألت محمد بف مسمـ عنو، فقاؿ: كتبت عنو ":(ٔ)حاتـ يقاؿ عبد الرحمف بف أب

"، وقاؿ ليس بو بأس ":(ٕ)يبف عداوقاؿ ي"، صغيرا حيف كتب عف األوزاعحالو؟ قاؿ: ليس بذاؾ، كاف 
:" قاؿ ابف (ٗ)"، وقاؿ الذىبيعمرو بف ىاشـ عف ابف عجالف مجيوؿ بالنقؿ، ال يتابع عمى حديثو:" (ٖ)العقيمي

 وارة: ليس بذاؾ"،
 :" صدوؽ يخطىء".(٘)وقاؿ ابف حجر
 ىو صدوؽ يخطىء. خالصة القول:

 ناد ثقات.** باقي رجاؿ اإلس
 

 ثالثا: الحكم عمى اإلسناد
الحديث إسناده صحيح لغيره مف أجؿ عمرو بف ىاشـ صدوؽ يخطئ وقد تابعو سفياف الثوري، وعمر بف عبد 

سناده حسف، (ٙ)الواحد، قاؿ الييثمي : سألُت َأِبي عف ىذا الحديث (ٚ)قاؿ ابف أبي حاتـإال أف : رواه الطبراني وا 
و: َعْف عميّْ ْبف عبد ا؛ َقاَؿ: ُعِرَض َعَمى َرُسوِؿ المَِّو صمى ا عميو وسمـ ..." بال فقاؿ: ىذا َغَمٌط؛ إنما ى

.«َأِبيوِ »  ؛ وىذا مما ُأْنِكَر َعَمى َعمِرو بِف ىاشـٍ
                                            

 قاؿ ابف األثير رحمو ا:
َدقة فكأف الُمَتصّدؽ  ُعيا في َكّف الرحمنكأنما َيضَ ) كفؼ(  في حديث الصدقة ]  [ ىو كناية عف َمحّؿ َقُبوؿ الصَّ

الَّ َفال َكؼَّ لّمو وال جاِرحَة تعالى الّمو َعمَّا يقوؿ الُمَشبّْيوف ُعُمّواً   قد َوَضع َصَدقتو في َمحّؿ الَقُبوؿ واإلثَابة وا 
 .(ٛ)كبيراً 
 
 

                                                 

 .ٜٚٗٔ، رقـٕٛٙ، صٙ( الجرح والتعديؿ، البف أبي حاتـ، جٔ)
 .ٕٙٚ، صٕٕ( تيذيب الكماؿ، لممزي، جٕ)
 .ٚٛ٘، رقـٕٗٚ، وانظر جامع التحصيؿ، لمعالئي، صٜٜٕٔ، رقـٜٕٗ، صٖمعقيمي، ج( الضعفاء الكبير، لٖ)
 .ٕٔٗٗ، رقـٜٓ، صٕ( الكاشؼ، لمذىبي، جٗ)
 .ٕٛٗ( تقريب التيذيب، البف حجر، ص٘)
 .ٜٜٗٔٔ، رقـٜٖٔ، صٚ( انظر مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، لمييثمي، جٙ)
 .ٙٚٚٔـ، رقٕٔ، ص٘( انظر عمؿ الحديث، البف أبي حاتـ، جٚ)
 .ٖٔٗ، صٗ( النياية في غريب الحديث واألثر، البف األثير، جٛ)
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 ( ٚٛالحديث )
َعْف َيْحَيى ْبِف َسِعيٍد َعْف َسِعيِد ْبِف َيَساٍر َأِبي اْلُحَباِب عف أبي ىريرة َأفَّ َرُسوَؿ المَِّو  رحمو اهلل: (ٔ)قال اإلمام مالك

كأنما َيَضُعَيا ِفي َكفِّ َصمى ا َعَميو َوَسمـ َقاَؿ:" َمْف َتَصدََّؽ ِبَصَدَقٍة ِمْف َكْسٍب َطيٍّْب َواَل َيْقَبُؿ المَُّو ِإالَّ َطيًّْبا، 
ـْ َفُموَّهُ  نِ الرَّْحمَ  فُيَربّْيَيا َكَما ُيَربّْي َأَحُدُك

 َحتَّى َتُكوَف ِمْثَؿ اْلَجَبِؿ". (ٖ)َأْو َفِصيَموُ  (ٕ)
 أوال: تخريج الحديث

 مف طرؽ عف يحيى بف سعيد األنصاري، (ٙ)، وابف خزيمة(٘)، والنسائي(ٗ)أخرجو الدارمي
 ،(ٓٔ)، وابف ماجة(ٜ)، ومسمـ(ٛ)، واآلجري(ٚ)وأخرجو أحمد

 جميعيـ مف طرؽ عف سعيد بف أبي سعيد المقبري، (ٗٔ)، والبييقي(ٖٔ)، وابف خزيمة(ٕٔ)، والنسائي(ٔٔ)والترمذي
مف  (ٕٔ)، والبييقي(ٕٓ)، وابف حباف(ٜٔ)، وابف خزيمة(ٛٔ)، والدوالبي(ٚٔ)، والنسائي(ٙٔ)، وأحمد(٘ٔ)وأخرجو الحميدي

 طرؽ عف محمد بف عجالف، 
 عيد ومحمد بف عجالف( عف سعيد بف يسار بو بنحوه.ثالثتيـ) يحيى بف سعيد وسعيد بف أبي س

 

                                                 

 .ٕٓٓٔ، رقـٗٚٔ، صٕ( موطأ مالؾ رواية أبو مصعب الزىري، كتاب الجامع، باب الترغيب في الصدقة، جٔ)
غير.) النياية في غريب الحديث واألثر، البف األثير، جٕ)  (.ٗٚٗ، صٖ( َفُموَُّه: الَفُمّو: الُمْيُر الصَّ
 (.ٔ٘ٗ، صٖ( َفِصيَمو: َوُىَو َما ُفِصَؿ َعِف المَّبف ِمْف َأْواَلِد الَبَقر.) النياية في غريب الحديث واألثر، البف األثير، جٖ)
 .ٚٔٚٔ، حٕٗٓٔ، صٕ( سنف الدارمي، كتاب الزكاة، باب في فضؿ الصدقة، جٗ)
 .ٛٛٙٚ، ح٘٘ٔ، صٚي"، ج( السنف الكبرى لمنسائي، كتاب النعوت، باب قولو" واتصنع عمى عين٘)
 .ٖٛٔ، صٔ( التوحيد، البف خزيمة، جٙ)
 .ٜ٘ٗٓٔ، حٔ٘٘، صٙٔ( مسند أحمد بف حنبؿ، مسند المكثريف مف الصحابة، مسند أبي ىريرة، جٚ)
 .ٕٗٚ، حٔٚٔٔ، صٖ( الشريعة، كتاب اإليماف، باب اإليماف بأف ا يأخذ الصدقات بيمينو ويربييا لممؤمف، جٛ)
 .ٗٔٓٔ، حٕٓٚ، صٕكتاب الكسوؼ، باب قبوؿ الصدقة مف الكسب الطيب وتربيتيا، ج( صحيح مسمـ، ٜ)
 .ٕٗٛٔ، حٜٓ٘، صٔ( سنف ابف ماجة، كتاب الزكاة، باب فضؿ الصدقة، جٓٔ)
 .ٔٙٙ، حٓٗ، صٖ( سنف الترمذي، أبواب الزكاة، باب ما جاء في فضؿ الصدقة، جٔٔ)
 .ٕٕ٘٘، حٚ٘، ص٘ج ( سنف النسائي، كتاب الزكاة، باب الصدقة مف غموؿ،ٕٔ)
 .ٕٕ٘ٗ، حٕٜ، صٗ( صحيح ابف خزيمة، كتاب الزكاة، باب في فضؿ الصدقة، جٖٔ)
 .ٛٔٚ، حٔ٘ٔ، صٕ( األسماء والصفات، باب ما ذكر في اليميف والكؼ، جٗٔ)
 .ٛٛٔٔ، حٕٛٛ، صٕ( مسند الحميدي، ج٘ٔ)
 .ٖٕٜٗ، حٕٛٗ، ص٘ٔ( مسند أحمد بف حنبؿ، مسند المكثريف مف الصحابة، مسند أبي ىريرة، ٙٔ)
 .ٔٔٚٚ، حٖٙٔ، صٚ( السنف الكبرى لمنسائي، كتاب النعوت، باب المعافاة والعقوبة، جٚٔ)
 .ٕٔ، حٙ، صٔ( الكنى واألسماء، لمدوالبي، جٛٔ)
 .ٕٗٔ، صٔ( التوحيد البف خزيمة، جٜٔ)
 .ٕٓٚ، حٗٓ٘، صٔ( صحيح ابف حباف، كتاب اإليماف، باب ما جاء في الشرؾ والنفاؽ، جٕٓ)
"، ( األسماءٕٔ)  .ٜٛٛ، حٖٖٖ، صٕج والصفات، َباُب َقْوِؿ المَِّو َعزَّ َوَجؿَّ ِلِعيَسى َعَمْيِو السَّاَلـُ" ِإنّْي ُمَتَوفّْيَؾ َوَراِفُعَؾ ِإَليَّ
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 ثانيا: تراجم الرواة
ولكنو مدلس مف الطبقة  (ٔ)** رجاؿ اإلسناد كميـ ثقات، ويحيى بف سعيد األنصاري، متفؽ عمى توثيقو

 التي ال يضر تدليسيـ. (ٕ)األولى
 ** ثالثا: الحكم عمى اإلسناد

 الحديث إسناده صحيح.
                                           

 قاؿ ابف األثير رحمو ا:
َصَدؽ  "فقاؿ النبي صمى الّمو عميو وسمـ: [إنَّ الّمَو إن شاء أْدَخل  َخْمَقُو الجنة ِبَكفٍّ واِحدة  ومنو حديث عمر ]

 "ُعمر
 .(ٖ)ْشبيوَوَقد تكرّر ذكر ] الَكؼّْ والَحْفَنة والَيِد [ في الحديث وُكمُّيا تمثيؿ مف غير تَ 

  (ٛٛالحديث)
مَّى اُ َعَمْيِو َأَنٍس، َقاَؿ: َقاَؿ َرُسوُؿ المَِّو صَ  َعْف َقَتاَدَة، َعْف َأِبي النَّْضِر، َعفْ  :رحمو اهلل (ٗ)قال معمر بن راشد

: َقاَؿ: َفَقاَؿ َأُبو َبْكٍر: ِزْدَنا َيا َرُسوَؿ « اَئِة َأْلؼٍ ِإفَّ المََّو َعزَّ َوَجؿَّ َوَعَدِني َأْف ُيْدِخَؿ اْلَجنََّة ِمْف ُأمَِّتي َأْرَبَع مِ  »َوَسمَّـَ
 : ، َوَجَمَع « َوَىَكَذا»، َوَجَمَع َكفَّْيِو، َقاَؿ: ِزْدَنا َيا َرُسوَؿ المَِّو، َقاَؿ: « َوَىَكَذا»المَِّو، َفَقاَؿ النَِّبيُّ َصمَّى اُ َعَمْيِو َوَسمَّـَ

َقاَؿ ُبَؾ َيا َأَبا َبْكٍر، َفَقاَؿ َأُبو َبْكٍر: َدْعِني َيا ُعَمُر َما َعَمْيَؾ َأْف ُيْدِخَمَنا المَُّو اْلَجنََّة ُكمََّنا، فَ َكفَّْيِو، َفَقاَؿ ُعَمُر: َحسْ 
: ُعَمُر: ِإفَّ المََّو ِإْف َشاَء َأْدَخَؿ َخْمَقُو اْلَجنََّة ِبَكؼٍّ َواِحَدٍة، َفَقاَؿ النَِّبيُّ َصمَّى اُ َعَمْيِو َوسَ   .«َصَدَؽ ُعَمرُ »مَّـَ

 أوال: تخريج الحديث 
 مف طريؽ قتادة عف النضر بمثمو.   (ٛ)، والبييقي(ٚ)، والطبراني(ٙ)، وابف أبي عاصـ(٘)أخرجو أحمد

أيضا مف طريؽ عبد العزيز  (ٔٔ)مف طريؽ حميد الطويؿ بنحوه، وأخرجو البزار (ٓٔ)، وأبو يعمى(ٜ)وأخرجو البزار
 بف صييب بنحوه ،

                                                 

 .ٜٔ٘( تقريب التيذيب، البف حجر، صٔ)
 .ٕٖ، رقـٕٚ( طبقات المدلسيف، البف حجر، صٕ)
 .ٖٔٗ، صٗ، ج( النياية في غريب الحديث واألثر، البف األثيرٖ)
 .ٕٙ٘٘ٓ، حٕٙٛ، صٔٔ( جامع معمر بف راشد) منشور كممحؽ بمصنؼ عبد الرزاؽ(، باب الرخص والشدائد، جٗ)
 .ٜٕ٘ٙٔ، حٕٔٔ، صٕٓ( مسند أحمد بف حنبؿ، مسند المكثريف مف الصحابة، مسند أنس بف مالؾ، ج٘)
 .ٜٓ٘، حٕٕٙ، صٔ( السنة البف أبي عاصـ، جٙ)
 .ٖٓٓٗ، حٜٖ٘، صٖاني، ج( المعجـ األوسط، لمطبر ٚ)
 .ٕٔٚ، حٖ٘ٔ، صٕ( األسماء والصفات، باب ما ذكر في اليميف والكؼ، جٛ)
 .ٖٚٗ٘، حٜٕٓ، صٗ( كشؼ األستار عف زوائد البزار، كتاب صفة الجنة، باب فيمف يدخؿ الجنة بغير حساب، جٜ)
 .ٖٖٛٚ، حٚٔٗ، صٙ( مسند أبي يعمى، جٓٔ)
 .ٖ٘ٗ٘، حٕٛٓ، صٗب صفة الجنة، باب فيمف يدخؿ الجنة بغير حساب، ج( كشؼ األستار عف زوائد البزار، كتأٔ)
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 يـ) النضر وحميد وعبد العزيز( عف أنس بف مالؾ.ثالثت
 ثانيا: تراجم الرواة

 ، ثقة ثبت اتيـ باالرساؿ كما أنو مدلس مف الطبقة الثالثة. (ٔ)سبقت ترجمتو، ** قتادة بن دعامة السدوسي
 ** باقي رجاؿ اإلسناد ثقات

 ثالثا: الحكم عمى اإلسناد
وممف ، بقة الثالثة ولـ يصرح بالسماع ومدار الحديث عميوالحديث إسناده ضعيؼ؛ ألجؿ قتادة مدلس مف الط

وقد صحح شعيب األرنؤوط الحديث  ،:" رجالو ثقات لكنو معموؿ"(ٕ)ضعؼ الحديث ضياء الديف المقدسي فقاؿ
 فقاؿ:" إسناده صحيح، والشؾ فيو ال يضر فقتادة معروؼ بالرواية عف النضر بف أنس وعف أنس".

  :االختالف عمى قتادةذكر 
 .(ٖ)الحديث رواه معمر بف راشد عف قتادة، واختمؼ فيو عمى قتادة اختالفا كثيرا

   (٘)، والبييقي(ٗ)فرواه معمر عف  قتادة عف النضر بف أنس عف أنس كما عند الطبراني
، (ٛ)، وأبو نعيـ(ٚ)، والطبراني(ٙ)وخالفو أبو ىالؿ الراسبي؛ فرواه عف قتادة، عف أنس  بدوف النضر كما عند أحمد

 بالشؾ ىؿ ىناؾ واسطة أـ ال. (ٓٔ)، وابف أبي عاصـ(ٜ)وأخرجو أحمد
بيو، وخالفيما ىشاـ الدَّْسَتَوائي، فرواه َعْف َقَتاَدَة، َعْف َأِبي َبْكِر ْبِف َأَنٍس، َعْف َأِبي َبْكِر بف ُعَمير األنصاري، عف أ

 .(ٕٔ)لمقدسي، وضياء الديف ا(ٔٔ)عف النبيّْ صمى ا عميو وسمـ كما عند الطبراني
:" القوُؿ ما قاؿ ىشاـ؛ ألف أبا ىالؿ ضعيٌؼ، ومعمر سيّْئ الحفظ لحديث قتادة واألعمش"، (ٖٔ)وقاؿ الدارقطني
 :" ىشاـٌ الدَّْسَتوائي أحفُظ" وقاؿ أيضا:" ما حدث معمر بالبصرة فيو أغاليط" وقتادة بصري.(ٗٔ)وقاؿ أبو حاتـ

                                           
                                                 

 (.ٕرقـ ) حديث ( تحتٔ)
 .ٖٕٓٚ، حٕ٘٘، صٚ( األحاديث المختارة، لضياء الديف المقدسي، جٕ)
 .ٕٕٗٙ، رقـٕٕٔ، صٕٔ( انظر عمؿ الدارقطني، جٖ)
 .ٖٓٓٗ، حٜٖ٘، صٖ( المعجـ األوسط، لمطبراني، جٗ)
 .ٕٔٚ، حٖ٘ٔ، صٕاب ما ذكر في اليميف والكؼ، ج( األسماء والصفات، ب٘)
 .ٖٚٓٓٔ، حٖٓٔ، صٕٓ( مسند أحمد بف حنبؿ، مسند المكثريف مف الصحابة، مسند أنس بف مالؾ، جٙ)
 .ٗٛٛٛ، حٖٗٙ، صٛ( المعجـ االوسط، جٚ)
 .ٖٗٗ، صٕ( حمية األولياء وطبقات األصفياء، جٛ)
 .ٜٕ٘ٙٔ، حٕٔٔ، صٕٓة، مسند أنس بف مالؾ، ج( مسند أحمد بف حنبؿ، مسند المكثريف مف الصحابٜ)
 .ٜٓ٘، حٕٕٙ، صٔ( السنة البف أبي عاصـ، جٓٔ)
 .ٖٓٓٗ، حٜٖ٘، ٖ( المعجـ األوسط، لمطبراني، جٔٔ)
 .ٕٗٓ، حٔٛٔ( صفة الجنة، ذكر مف يدخؿ الجنة مف أمة محمد صمى ا عميو وسمـ بغير حساب، صٕٔ)
 .ٕٕٔ، صٕٔ( عمؿ الدارقطني، جٖٔ)
 .ٕ٘٘، ص٘ث، البف أبي حاتـ، ج( عمؿ الحديٗٔ)
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 قاؿ ابف األثير رحمو ا:
[ يقاؿ : اْسَتَكّؼ وَتَكفَّؼ: إذا أَخذ بَبْطف َكفّْو أو  َيَتَصّدق بجميع مالو ثم َيْقُعد َيْسَتِكفُّ الناسومنو الحديث ] 

 .(ٔ)سأؿ َكفًَّا مف الطَّعاـ أو ما َيُكؼُّ الجوع
 ( لم أقف عميو بمفظ ابن األثيرٜٛالحديث)

َحدَّثََنا ُموَسى ْبُف ِإْسَماِعيَؿ، َحدَّثََنا َحمَّاٌد، َعْف ُمَحمَِّد ْبِف ِإْسَحاَؽ، َعْف َعاِصـِ ْبِف ُعَمَر  رحمو اهلل: (ٕ)قال أبو داود
، َقاَؿ: ُكنَّا ِعْنَد َرُسوِؿ ا َصمَّى اُ َعَمْيِو َوَسمَّـَ  لمَّوِ ْبِف َقَتاَدَة، َعْف َمْحُموِد ْبِف َلِبيٍد، َعْف َجاِبِر ْبِف َعْبِد المَِّو اأْلَْنَصاِريّْ

َي َصَدَقٌة، َما َأْمِمُؾ ِإْذ َجاَءُه َرُجٌؿ ِبِمْثِؿ َبْيَضٍة ِمْف َذَىٍب، َفَقاَؿ: َيا َرُسوَؿ المَِّو، َأَصْبُت َىِذِه ِمْف َمْعِدٍف، َفُخْذَىا َفيِ 
َـّ َأَتاُه ِمْف ِقَبِؿ ُرْكِنِو اأْلَْيَمِف، َفَقاَؿ: ِمْثَؿ َذِلَؾ، َفَأْعَرَض َغْيَرَىا، َفَأْعَرَض َعْنُو َرُسوُؿ المَِّو َصمَّى اُ َعَمْيِو َوسَ  ، ُث مَّـَ

، ثُ  َـّ َأَتاُه ِمْف ِقَبِؿ ُرْكِنِو اأْلَْيَسِر، َفَأْعَرَض َعْنُو َرُسوُؿ المَِّو َصمَّى اُ َعَمْيِو َوَسمَّـَ َـّ َأَتاُه ِمْف َخْمِفِو، َفَأَخَذَىا َعْنُو، ُث
مَّى اُ َعَمْيِو َرُسوُؿ المَِّو صَ  ُسوُؿ المَِّو َصمَّى اُ َعَمْيِو َوَسمَّـَ َفَحَذَفُو ِبَيا، َفَمْو َأَصاَبْتُو أَلَْوَجَعْتُو، َأْو َلَعَقَرْتُو، َفَقاؿَ رَ 

: ـْ ِبَما َيْمِمُؾ، َفَيُقوُؿ: َوَسمَّـَ َدَقِة َما َكاَف َعْف َظْيِر  ْسَتِكفُّ النَّاَس،َىِذِه َصَدَقٌة، ثُمَّ َيْقُعُد يَ " َيْأِتي َأَحُدُك َخْيُر الصَّ
 ِغًنى"

 أوال: تخريج الحديث
، (ٜ)بنحوه، والحاكـ (ٛ)، وابف حباف(ٚ)، والطحاوي(ٙ)، وابف خزيمة(٘)، وأبو يعمى(ٗ)، والدارمي(ٖ)أخرجو عبد الحميد

 بمثمو جميعيـ مف طرؽ عف محمد بف إسحاؽ بو. (ٓٔ)والبييقي
 تراجم الرواةثانيا: 

ْبف امرئ القيس ْبف َزْيد اأَلْنَصاِرّي األشيمي، مف بني عبد األشيؿ، صحابي ولد  **  محمود ْبن لبيد ْبن رَاِفع
، مات َسَنَة ِستٍّ َوِتْسِعيفَ   .(ٔٔ)عمى عيد رسوؿ ا صمى ا َعَمْيِو َوَسمَّـَ

 مدلس مف الطبقة الرابعة. ، صدوؽ حسف الحديث، ولكنو(ٕٔ)سبقت ترجمتو ** محمد بن إسحاق،
                                                 

 .ٖٔٗ، ثٗ( النياية في غريب الحديث واألثر، البف األثير، جٔ)
 .ٖٚٙٔ، حٕٛٔ، صٕ( سنف أبي داود، كتاب الزكاة، باب الرجؿ يخرج مف مالو، جٕ)
 .ٕٓٔٔ، حٖٖٙ( المنتخب مف مسند عبد الحميد بف حميد، صٖ)
 .ٓٓٚٔ، حٕٖٓٔ، صٕصدقة بجميع ما عند الرجؿ، ج( سنف الدارمي، كتاب الزكاة، باب النيي عف الٗ)
 .ٕٗٛٓ، ح٘ٙ، صٗ( مسند أبي يعمى، ج٘)
 .ٕٔٗٗ، حٜٛ، صٗ( صحيح ابف خزيمة، كتاب الزكاة، باب الزجر عف صدقة المرء بمالو كمو، جٙ)
ف وأنو ال خير فيو، ( شرح مشكؿ اآلثار، باب بياف مشكؿ ما روي عف رسوؿ ا صمى ا عميو وسمـ في كراىية ذىب المعادٚ)
 .ٔٚٚٗ، حٕٕٚ، صٕٔج
 .ٕٖٖٚ، ح٘ٙٔ، صٛ( صحيح ابف حباف، كتاب الزكاة، باب صدقة التطوع" ذكر الزجر عف أف يتصدؽ المرء بمالو كمو"، جٛ)
 .ٚٓ٘ٔ، حٖٚ٘، صٔ( المستدرؾ عمى الصحيحيف، كتاب الزكاة، جٜ)
 .ٖٗٙٚ، حٜٕ٘، صٗفي المعدف حتى يبمغ نصابا، ج ( السنف الكبرى لمبييقي، كتاب الزكاة، باب مف قاؿ ال شيءٓٔ)
 .ٖٕٚٗ، رقـٖٛٚٔػػ ٖٚٚٔ، صٖ( انظر االستيعاب في معرفة األصحاب، البف عبد البر، جٔٔ)
 (.ٙٗرقـ )حديث ( تحت ٕٔ)
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 ** باقي رجاؿ اإلسناد ثقات.
 ثالثا: الحكم عمى اإلسناد

الحديث إسناده ضعيؼ؛ ألجؿ محمد بف إسحاؽ: مدلس مف الرابعة وقد عنعف ولـ يصرح بالسماع، وممف ضعفو 
 .(ٔ)األلباني

 (ٕ)نى" أخرجيا أحمدمقتصرة عمى الشؽ األخير مف الحديث:" أفضؿ الصدقة عف ظير غ ولمحديث طريق أخرى
 " عف جابر بف عبد ا.محمد بف مسمـ بف َتْدُرسمف طريؽ عبد ا بف لييعة عف أبي الزبير" 

سناده حسف ألجؿ أبي الزبير صدوؽ مدلس مف الطبقة الثالثة  ثقة فقيو؛ إال أنو مدلس مف  ، وكذلؾ ابف جريج(ٖ)وا 
 ؛ ولكنو متابع بابف جريج.(٘)ختمط بعد احتراؽ كتبو، وقد صرحا بالسماع، وابف لييعة: صدوؽ ا(ٗ)الثالثة

مف طريؽ ِىَشاـٌ، بف عروة َعْف َأِبيِو، َعْف َحِكيـِ ْبِف  (ٙ)أخرجو البخاري :ولمحديث شاىد من حديث حكيم بن حزام
َيا َخْيٌر ِمَف الَيِد السُّْفَمى، َواْبَدْأ ِبَمْف َتُعوُؿ، الَيُد الُعمْ »ِحَزاـٍ َرِضَي المَُّو َعْنُو، َعِف النَِّبيّْ َصمَّى اُ َعَمْيِو َوَسمَّـَ َقاَؿ:

َدَقِة َعْف َظْيِر ِغًنى، َوَمْف َيْسَتْعِفْؼ ُيِعفَُّو المَُّو، َوَمْف َيْسَتْغِف ُيْغِنِو المَّوُ   «.َوَخْيُر الصَّ
 وفي النياية الحديث حسف لغيره بمتابعاتو وشواىده.

                                           
 قاؿ ابف األثير رحمو ا: 

 .(ٚ)[ أي َيُمّدوف أُكفَّيـ إلييـ َيْسألوَنيـ أنو قال لَسْعٍد : خْيٌر من أن َتْتُرَكيم عاََلًة َيَتَكفَُّفون الناَس ومنو الحديث ] 
 ( ٜٓالحديث )

، َحدَّثَنَ  رحمو اهلل: (ٛ)قال اإلمام البخاري ، َقاَؿ: َأْخَبَرِني َعاِمُر ْبُف َسْعِد ْبِف َحدَّثََنا الُحَمْيِديُّ ا ُسْفَياُف، َحدَّثََنا الزُّْىِريُّ
مَّى اُ َعَمْيِو َوَسمَّـَ َأِبي َوقَّاٍص، َعْف َأِبيِو، َقاَؿ: َمِرْضُت ِبَمكََّة َمَرًضا، َفَأْشَفْيُت ِمْنُو َعَمى الَمْوِت، َفَأَتاِني النَِّبيُّ صَ 

َقاَؿ: « الَ »: : َيا َرُسوَؿ المَِّو، ِإفَّ ِلي َمااًل َكِثيًرا، َوَلْيَس َيِرثُِني ِإالَّ اْبَنِتي، َأَفَأَتَصدَُّؽ ِبُثُمَثْي َماِلي؟ َقاؿَ َيُعوُدِني، َفُقْمتُ 
َخْيٌر ِمْن َأْن َتْتُرَكُيْم َعاَلًة ِنَياَء الثُُّمُث َكِبيٌر، ِإنََّؾ ِإْف َتَرْكَت َوَلَدَؾ َأغْ »ُقْمُت: الثُُّمُث؟ َقاَؿ: « الَ »ُقْمُت: َفالشَّْطُر؟ َقاَؿ: 

نََّؾ َلْف تُْنِفَؽ َنَفَقًة ِإالَّ ُأِجْرَت َعَمْيَيا، َحتَّى المُّْقَمَة َتْرَفُعَيا ِإَلى ِفي اْمَرَأِتؾَ َيَتَكفَُّفوَن النَّاَس  َفُقْمُت: َيا َرُسوَؿ المَِّو، « ، َواِ 
ْف ُتَخمََّؼ َبْعِدي، َفَتْعَمَؿ َعَماًل ُتِريُد ِبِو َوْجَو المَِّو، ِإالَّ اْزَدْدَت ِبِو ِرْفَعًة َوَدَرَجًة، َوَلَعؿَّ لَ  »مَُّؼ َعْف ِىْجَرِتي؟ َفَقاَؿ:آُأخَ 

                                                 

 .ٜٛٛ، رقـٙٔٗ، صٖ( إرواء الغميؿ في تخريج أحاديث منار السبيؿ، لأللباني، جٔ)
 .ٖٔ٘ٗٔ، حٖٓٗ، صٕٕمف الصحابة، مسند جابر بف عبد ا، ج ( مسند أحمد بف حنبؿ، مسند المكثريفٕ)
 .ٔٓٔ، رقـ٘ٗ، وطبقات المدلسيف، صٙٓ٘( تقريب التيذيب، البف حجر، صٖ)
 .ٖٛ، رقـٔٗ، وطبقات المدلسيف، صٖٖٙ( تقريب التيذيب، البف حجر، صٗ)
 .ٜٖٔ( تقريب التيذيب، البف حجر، ص٘)
 .ٕٚٗٔ، حٕٔٔ، صٕصدقة إال عف ظير غنى، ج ( صحيح البخاري، كتاب الزكاة، باب الٙ)
 .ٖٔٗ، صٗ( النياية في غريب الحديث واألثر، البف األثير، جٚ)
 .ٖٖٚٙ، حٓ٘ٔ، صٛ( صحيح البخاري، كتاب الفرائض، باب ميراث البنات، جٛ)
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ُو َرُسوُؿ المَِّو َصمَّى َيْرِثي لَ « (ٔ)ْبُف َخْوَلةَ ُروَف، َلِكِف الَباِئُس َسْعُد َأْف ُتَخمََّؼ َبْعِدي َحتَّى َيْنتَِفَع ِبَؾ َأْقَواـٌ َوُيَضرَّ ِبَؾ آخَ 
 اُ َعَمْيِو َوَسمَّـَ َأْف َماَت ِبَمكََّة.

 أوال: تخريج الحديث
مف طريؽ سعد بف إبراىيـ بنحوه،  (ٗ)مف طرؽ عف الزىري بنحوه، وأخرجو البخاري (ٖ)، ومسمـ(ٕ)أخرجو البخاري

 كالىما) الزىري وسعد بف إبراىيـ( عف عامر بف سعد بف أبي وقاص بو.
 مف طريؽ مصعب بف سعد عف سعد بف أبي وقاص.  (٘)خرجو مسمـوأ

 ** ثانيا: تراجم الرواة
ثقة ثبت، مدلس مف الطبقة الثانية، واختمط في نياية عمره وال يضره  ،(ٙ)سبقت ترجمتو، ** سفيان بن عيينة

 ذلؾ حيث لـ يمؽ أحد في مدة اختالطو، ورواية األئمة الستة عنو قبؿ االختالط.
 رجاؿ اإلسناد ثقات.** باقي 

                                           
 قال ابن األثير رحمو اهلل: 

 .(ٚ)ومنو حديث الرؤيا ] كأن ُظمًَّة َتْنِطُف َعَساًل َوَسْمنًا وكأّن الناَس َيَتَكّفُفونو
 ( ٜٔالحديث)

، َعْف ُعَبْيِد المَِّو ْبِف َأْخَبَرَنا ُمَحمَُّد ْبُف َكِثيرٍ  :رحمو اهلل (ٛ)قال الدارمي       ، َحدَّثََنا ُسَمْيَماُف ُىَو اْبُف َكِثيٍر َعْف الزُّْىِريّْ
ـْ ُرْؤَيا  »ِممَّا َيُقوُؿ أِلَْصَحاِبِو: ، َعْف اْبِف َعبَّاٍس، َأفَّ َرُسوَؿ المَِّو َصمَّى اُ َعَمْيِو َوَسمَّـَ َكافَ (ٜ)َعْبِد المَّوِ  َمْف َرَأى ِمْنُك

                                                 

ِة الْ ٔ) َوَداِع، َوَكاَف َبْدِريِّا.) االستيعاب ( سعد بف خولة، مف بني عامر بف لؤي، كاف مف مياجرة الحبشة اليجرة الثانية، مات ِفي ِحجَّ
(، وكاف رثاء النبي صمى ا عميو وسمـ لو بسبب إقامتو بمكة، ٕٜٛ، رقـٚٛ٘، صٕفي معرفة األصحاب، البف عبد البر، ج

ليرجع إلى دار وكاف النبي صمى ا عميو وسمـ يقوؿ الميـ أمِض ألصحابي ِىْجَرتُيـ وال تردىـ عمى أعقابيـ، ودعا لسعد بالعافية 
، ٔٔىجرتو وىي المدينة وال يستمر مقيما بسبب الوجع بالبمد التي ىاجر منيا وىي مكة.) انظر فتح الباري، البف حجر، ج

 (، وقاؿ العيني: أف النبي صمى ا عميو وسمـ رثي َلُو ِحيف َماَت ِبَمكَّة، َوَكاَف ييوى َأف َيُموت بَغْيرَىا، واْلَمْعنى: ُىوَ ٓٛٔص
ْظَيار التحزف.) انظر عمدة القاري شرح صحيح البخاري، لمعيني، جاال  (.ٜٓػ ٛٛ، ٛشفاؽ والتوجع َواِ 
، ٛٙ، ص٘( صحيح البخاري، كتاب المناقب، باب قوؿ النبي صمى ا عميو وسمـ" الميـ أمض ألصحابي ىجرتيـ"، جٕ)
، ٛوات، باب الدعاء برفع الوباء والوجع، ج، وكتاب الدعٜٓٗٗ، حٛٚٔ، ص٘، وكتاب المغازي، باب حجة الوداع، جٖٜٖٙح

 .ٖٖٚٙ، حٓٛص
 .ٕٛٙٔ، حٕٓ٘ٔ، صٖ( صحيح مسمـ، كتاب اليبات، باب الوصية بالثمث، جٖ)
 .ٖٗ٘٘، حٕٙ، صٚ( صحيح البخاري، كتاب النفقات، باب النفقة عمى األىؿ، جٗ)
 .ٕٛٙٔ، حٕٕ٘ٔ، صٖ( صحيح مسمـ، كتاب اليبات، باب الوصية بالثمث، ج٘)
 (.ٗرقـ ) حديث تحت ( ٙ)
 .ٖٔٗ، صٗ( النياية في غريب الحديث واألثر، البف األثير، جٚ)
 .ٕٕٕٓ، حٖٙٚٔ، صٕ( سنف الدارمي، كتاب الرؤيا، باب في القمص والبئر والمبف والعسؿ، جٛ)
 (.ٕٖٚ، ص( عبيد ا بف عبد ا بف أبي ثور القرشي المدني، مولى بني نوفؿ، ثقة.) تقريب التيذيب، البف حجرٜ)
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، َفَأْعُبَرَىا َلوُ  َيا َعَميَّ رََأْيُت ُظمًَّة َبْيَن السََّماِء َواأْلَْرِض َتْنِطُف َقاَؿ: َفَجاَء َرُجٌؿ، َفَقاَؿ: َيا َرُسوَؿ المَِّو « (ٔ)َفْمَيُقصَّ
، َفُمْسَتْكِثٌر، َوُمْستَِقؿّّ ا َيَتَكفَُّفوَن ِمْنَيا، َورََأْيُت ُأَناسً (ٕ)ِمَن السََّماِء ِإَلى اأْلَْرضِ  َعَساًل، َوَسْمًنا، َورََأْيُت َسَبًبا َواِصاًل 

َـّ َأَخَذ ِبِو الَِّذي َبْعَدَؾ َفَعاَل، « َفَأْعاَلَؾ المَّوُ »َوَرَأْيُت َسَبًبا َواِصاًل ِمَف السََّماِء ِإَلى اأْلَْرِض، َفَأَخْذَت ِبِو َفَعَمْوَت،  ُث
َـّ َأَخَذُه الَِّذي« َفَأْعاَلُه المَّوُ » َـّ ُوِصَؿ َفاتََّصَؿ، َفَقاَؿ َأُبو « َفَأْعاَلُه المَّوُ »َبْعَدُه َفَعاَل،  ُث َـّ َأَخَذُه الَِّذي َبْعَدُه َفُقِطَع ِبِو، ُث ُث

ْؤَيا َبْعَد َرُسوؿِ « اْعُبْرَىا»َبْكٍر: َيا َرُسوَؿ المَِّو اْئَذْف ِلي َفَأْعُبَرَىا، َفَقاَؿ:  المَِّو َصمَّى اُ َعَمْيِو  َوَكاَف َأْعَبَر النَّاِس ِلمرُّ
ْساَلـُ، َوَأمَّا اْلَعَسُؿ َوالسَّْمُف َفاْلُقْرآُف، َحاَلَوُة اْلَعَسِؿ، َوِلي ، َفَقاَؿ: َأمَّا الظُّمَُّة َفاإْلِ ُف السَّْمِف، َوَأمَّا الَِّذيَف َيَتَكفَُّفوَف ِمْنُو َوَسمَّـَ

ـْ َحَمَمةُ  اْلُقْرآِف، َوَأمَّا السََّبُب اْلَواِصُؿ ِمَف السََّماِء ِإَلى اأْلَْرِض َفاْلَحؽُّ الَِّذي َأْنَت َعَمْيِو، تَْأُخُذ  َفُمْسَتْكِثٌر، َوُمْستَِقؿّّ َفُي
َـّ َيْأُخُذ ِبِو َرُجٌؿ َآَخُر فَ  َـّ َيْأُخُذ ِبِو َرُجٌؿ ِمْف َبْعِدَؾ َفَيْعُمَو ِبِو، ُث َـّ َيْأُخُذ ِبِو َرُجٌؿ آَخُر َيْعُمو ِبوِ ِبِو َفُيْعِميَؾ المَُّو ِبِو، ُث ، ُث

َـّ َيوَصُؿ َلُو َفَيْعُمو ِبِو، َفَأْخِبْرِني َيا َرُسوَؿ المَِّو  ـْ َأْخَطْأَت، َفَقاَؿ:  -َفَيْنَقِطُع ِبِو، ُث َأَصْبَت »َبَأِبي َأْنَت َأَصْبُت َأ
 .؟ َفَأَبى َأْف ُيْخِبَرهُ َفَقاَؿ: َفَما الَِّذي َأَصْبُت؟ َوَما الَِّذي َأْخَطْأتُ « َوَأْخَطْأتَ 

 أوال: تخريج الحديث
، (ٜ)، وأبو يعمى(ٛ)، وابف ماجة(ٚ)، ومسمـ(ٙ)، والبخاري(٘)، وأحمد(ٗ)، وابف أبي شيبة(ٖ)أخرجو الحميدي

 جميعيـ مف طرؽ عف الزىري بو بنحوه. (ٖٔ)، والبييقي(ٕٔ)، والطبراني(ٔٔ)، وابف حباف(ٓٔ)والطحاوي
 ثانيا: تراجم الرواة

 .(ٗٔ)أبو داود، ويقاؿ أبو محمد، مات سنة ثالث وثالثيف ومئة يمان بن كثير العبدي البصري،** سم

                                                 

ْؤيا َأْعُبُرىا َعْبرًا، وَعبَّْرُتيا َتْعِبيرًا ِإَذا أّوْلَتيا وَفسَّرتيا، وخَ ٔ) بَّرت بآِخر َما يَؤوؿ ِإَلْيِو أمُرىا.) النياية في ( َفَأْعُبَرَىا َلُو: ُيَقاُؿ: َعَبْرُت الرُّ
 (.ٓٚٔ، صٖغريب الحديث واألثر، البف األثير، ج

 (.ٖٜٔ، ص٘السماِء ِإَلى اأْلَْرِض: َأْي َمْوُصوال.) النياية في غريب الحديث واألثر، البف األثير، ج ( َسَببًا َواِصاًل ِمفَ ٕ)
 .ٙٗ٘، حٕٙٗ، صٔ( مسند الحميدي، جٖ)
، ٙٚٔ، صٙ( مصنؼ ابف أبي شيبة، كتاب اإليماف والرؤيا، باب ما قالوا فيما يخبره النبي صمى ا عميو وسمـ مف الرؤيا، جٗ)
 .ٖٔٛٗٓح
 .ٖٕٔٔ، حٕٔ، صٗ( مسند أحمد بف حنبؿ، مسند بني ىاشـ، مسند عبد ا بف عباس، ج٘)
 .ٙٗٓٚ، حٖٗ، صٜ( صحيح البخاري، كتاب التعبير، باب مف لـ ير الرؤيا ألوؿ عابر إذا لـ يصب، جٙ)
 .ٜٕٕٙ، حٚٚٚٔ، صٗ( صحيح مسمـ، كتاب الرؤيا، باب في تأويؿ الرؤيا، جٚ)
 .ٜٖٛٔ، حٜٕٛٔ، صٕتعبير الرؤيا، باب تعبير الرؤيا، ج( سنف ابف ماجة، كتاب ٛ)
 .ٕ٘ٙ٘، حٖٚٗ، صٗ( مسند أبي يعمى، جٜ)
 .ٓٚٙ، حٓ٘ٔ، صٕ( شرح مشكؿ اآلثار، باب بياف مشكؿ ما روي عميو السالـ في تعبير أبي بكر الرؤيا بأمره، جٓٔ)
ما ُيْحِسُف مف العمـ إذا صحت ِنيَُّتُو في إظياره، ( صحيح ابف حباف، كتاب العمـ، باب الخبر الداؿ عمى إباحة إظيار المرء ٔٔ)
 .ٔٔٔ، حٖ٘ٔ، صٔج
 .ٙ٘ٚٔ، حٖ٘، صٖ( مسند الشامييف، جٕٔ)
 .ٜ٘ٛٛٔ، حٛٙ، صٓٔ( السنف الكبرى لمبييقي، كتاب األيماف، باب ما جاء في قولو" أقسـ أو أقسمت"، جٖٔ)
 .ٕٚ٘٘، رقـٙ٘، صٕٔج ، وانظر تيذيب الكماؿ، لممزي،ٕٗ٘( تقريب التيذيب، البف حجر، صٗٔ)
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:" ال بأس بو (ٕ)، وابف حجر(ٔ)كاف يطمب الحديث مع سفياف بف حسيف"، وقاؿ النسائي قاؿ أحمد بف حنبؿ: ثقة،
  .في غير الزىري"، وزاد النسائي:" يخطئ عميو"

:" لـ يكف بو (ٗ)ونقؿ تضعيؼ ابف معيف لو؛ ولكف قاؿ يحيى في موضع آخر :" يكتب حديثو"(ٖ)قاؿ أبو حاتـ
 .(٘)بأس"، وقاؿ أيضا:" سماع ىشيـ وُسَمْيَماف ْبف كثير مف الزُّْىرّي سمعا وىما صغيراف"

 :" جائز الحديث، ال بأس بو". (ٙ)وقاؿ العجمي
   :" مضطرب الحديث عف ابف شياب، وىو في غيره أثبت".(ٚ)وقاؿ العقيمي

:" كاف يخطىء كثيرا، فأما روايتو عف الزىرى فقد اختمطت عميو صحيفتو، فال يحتج بشىء (ٛ)وقاؿ ابف حباف
َواَيات".   ينفرد بو عف الثقات، َويْعَتبر ِبَما َوافؽ اأْلَْثَبات ِفي الرّْ

:" (ٓٔ)قاؿ الذىبي:" لو عف الزىري، وعف غيره أحاديث صالحة، وأحاديثو عندي ال بأس بيا"، و (ٜ)وقاؿ ابف عدي
َحاِح، َوَلْيَس ُىَو ِبالُمْكِثِر"  .(ٔٔ)صويمح"، وقاؿ في موضع آخر:" ثقة، وىو َحَسُف الَحِدْيِث، ُمَخرٌَّج َلُو ِفي الصّْ

 ىو صدوؽ. خالصة القول:
 . (ٕٔ)ئتيفامات سنة ثالث وعشريف وم ** محمد بن كثير العبدي، أبو عبد اهلل البصري،

، وقاؿ ابف الجنيد (ٖٔ)مة:" قاؿ لنا يحيى بف معيف: ال تكتبوا عنو، وقاؿ: لـ يكف بالثقة"خيث يقاؿ أبو بكر بف أب
 :" كاف في حديثو ألفاظ كأنو ضعفو"،(ٗٔ)عنو في موضع آخر

 . (٘ٔ)وقاؿ:" لـ يكف يستأىؿ أف يكتب عنو"
 
 

                                                 

 .ٛ٘، صٕٔ( تيذيب الكماؿ، لممزي، جٔ)
 .ٕٗ٘( تقريب التيذيب، البف حجر، صٕ)
 .ٖٓٙ، رقـٖٛٔ، صٗ( الجرح والتعديؿ، البف أبي حاتـ، جٖ)
 .ٚٙٚ، رقـٕٙٗ( سؤاالت ابف الجنيد ألبي زكريا يحيى بف معيف، صٗ)
 . ٚ٘ٚ، رقـٜٕٓ، صٗ( الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ، ابف عدي، ج٘)
 .ٕٚٙ، رقـٖٓٗ، صٔ( معرفة الثقات، لمعجمي، جٙ)
 .ٕٙٙ، رقـٖٚٔ، صٕ( انظر الضعفاء الكبير، لمعقيمي، جٚ)
 .ٛٔٗ، رقـٖٖٗ، صٔ( المجروحيف، البف حباف، جٛ)
 . ٚ٘ٚ، رقـٜٕٓ، صٗ( الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ، البف عدي، جٜ)
 .ٕٕٗٔ، رقـٖٙٗ، صٔ( الكاشؼ، لمذىبي، جٓٔ)
 .ٜٔ، رقـٜٕ٘ػػ ٜٕٗ، صٚـ النبالء، لمذىبي، ج( انظر سير أعالٔٔ)
 .ٔٚ٘٘، رقـٖٖٙوٖٖٗ، صٕٙ( انظر تيذيب الكماؿ، لممزي، جٕٔ)
 .ٖٖٙ، صٕٙ( تيذيب الكماؿ، لممزي، جٖٔ)
 .ٕٖٗ، رقـٖٚ٘( سؤاالت ابف الجنيد ألبي زكريا يحيى بف معيف، صٗٔ)
 .ٖٖٗ، رقـٖٚ٘( سؤاالت ابف الجنيد ألبي زكريا يحيى بف معيف، ص٘ٔ)
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 يصب مف ضعفو". :" ثقة لـ (ٖ)، وقاؿ ابف حجر(ٕ):" صدوؽ"، وذكره ابف حباف في الثقات(ٔ)وقاؿ أبو حاتـ
نو مف المعروؼ أف الجرح إخذ بو ىنا، حيث ؤ ال يىو ثقة، وما كاف مف تضعيؼ ابف معيف لو  :لخالصة القو

حاتـ مع تشدده قاؿ عنو  ا، كما أف أب(ٗ)قدـأخذ بو وال يُ ألقواؿ العمماء األخريف ال يُ  افسر، وكاف مخالفً إذا لـ يُ 
 صدوؽ.

 ** باقي رجاؿ اإلسناد ثقات.
 : الحكم عمى اإلسنادثالثا

ف كاف ضعيفا في روايتو عف الزىري فقد تابعو  الحديث إسناده حسف؛ ألجؿ سميماف بف كثير فيو صدوؽ، وا 
سفياف بف حسيف، وسفياف بف عيينة وغيرىـ، وسبؽ أف قاؿ ابف حباف فيو:" يعتبر بما وافؽ األثبات في 

 ".الروايات"، وقاؿ ابف عدي:" لو روايات صالحة عف الزىري
                                           

 قاؿ ابف االثير رحمو ا: 
َدقةوفيو ]  [ أي الَباِسط َيَده ُيْعِطييا مف َقْوليـ : اْسَتَكّؼ بو الناُس إذا أْحَدُقوا  الُمْنفق عمى الَخيل كالُمْسَتِكّف بالصَّ

اؼ الثوب وىي ُطرَّتو وَحواِشيو وأْطَرافو أْو مف الِكفَّة بالكسر وىو ما بو واْسَتَكفُّوا َحْولو َيْنظروف إليو وىو مف َكف
 .(٘)اْستدار َكِكفَّة الِميزاف

نما بمفظ " كالمتكفف" ٕٜالحديث )  (  لم أقف عميو بمفظ ابن األثير " كالمستكف" وا 
زَّاِؽ، َوَأْخَبَرَنا َأْخَبَرَنا ُمَحمَُّد ْبُف اْلَحَسِف ْبِف ُقتَْيبَ  رحمو اهلل: (ٙ)قال ابن حبان ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّ َة، َحدَّثََنا اْبُف َأِبي السَِّريّْ

، َعْف َأِبي َسَمَمَة َعْف َأِبي ُىَرْيَرَة، َقاَؿ: َقاَؿ َرُسوُؿ المَِّو َصمَّى المَُّو َعَمْيِو  :َمْعَمٌر، َعِف الزُّْىِريّْ َمَثُل اْلُمْنِفِق " َوَسمَّـَ
َدَقةِ  َعَمى اْلَخْيِل،  بكؼ. ييعط " َفُقْمَنا ِلَمْعَمٍر: َما المتكفؼ بالصدقة قاؿ: الذيَكاْلُمَتَكفِِّف ِبالصَّ

 أوال: تخريج الحديث
جميعيـ مف  طرؽ عف عبد  (ٔٔ)، والبييقي(ٓٔ)، وابف المقرئ(ٜ)، والطبراني(ٛ)، وأبو يعمى(ٚ)أخرجو أبو عوانة
 الرزاؽ بو بنحوه. 

                                                 

 .ٖٔٔ، رقـٓٚ، صٛ( الجرح والتعديؿ، البف أبي حاتـ، جٔ)
 .ٖٕٚ٘ٔ، رقـٚٚ، صٜ( الثقات، البف حباف، جٕ)
 .ٗٓ٘( تقريب التيذيب، البف حجر، صٖ)
 (.ٖٖ( سبؽ بياف رأي العمماء في قبوؿ الجرح المفسر وغير المفسر تحت حديث رقـ )ٗ)
 .ٖٔٗ، صٗ( النياية في غريب الحديث، البف األثير، ج٘)
، ٖٓ٘، صٓٔ( صحيح ابف حباف، كتاب السير، باب الخيؿ ذكر البياف بأف النفقة لمرتبط الخيؿ ومحبسيا تكوف كالصدقة، جٙ)
 .٘ٚٙٗح
 .ٕٙٚٚ، حٙٗٗ، صٗ( مستخرج أبي عوانة، باب فضؿ الخيؿ عمى غيرىا مف الدواب، وما يكره مف الخيؿ، جٚ)
 .ٗٔٓٙ، حٛٓٗ، صٓٔ( مسند أبي يعمى، جٛ)
 .ٖٛٛٓ، حٕٓٙ، صٖاألوسط، لمطبراني، ج ( المعجـٜ)
 .ٕٔٔٔ، حٕٖٗ( معجـ ابف المقرئ، صٓٔ)
 .ٖٜٕٛٔ، حٖ٘٘، صٙ( السنف الكبرى لمبييقي، كتاب قسـ الفيء والغنيمة، باب اإلسياـ لمفرس دوف غيره مف الدواب، جٔٔ)



 022 

 ثانيا: تراجم الرواة
ْبف حساف القرشي الياشمي، َأُبو َعبد المَِّو بف َأبي السري العسقالني،  مَّد بن المتوكل ْبن َعْبد الرحمن** ُمحَ 

 .(ٔ)أخو الحسيف بف َأبي السري، مولى بني ىاشـ، مات سنة ثماف وثالثيف ومئتيف
 .(ٖ)، وذكره ابف حباف في الثقات(ٕ)وثقة ابف معيف
 :" كثير الغمط". (٘)نقؿ المزي قوؿ ابف عدي:" ليف الحديث"، و (ٗ)وقاؿ أبو حاتـ

 :" كاف كثير الوىـ، وكاف ال بأس بو". (ٙ)وقاؿ مسممة بف قاسـ
:" حافظ وثؽ"، وقاؿ في موضع آخر:" (ٛ):" كاف كثير الحفظ، كثير الغمط"، َوَقاؿ الذىبي(ٚ)قاؿ ابف وضاح
:" صدوؽ عارؼ لو أوىاـ (ٔٔ)ابف حجر، وقاؿ (ٓٔ)، وقاؿ:" ولمحمد ىذا أحاديث تستنكر"(ٜ)الحافظ الصدوؽ"

 كثيرة".
قاؿ ابف لو أوىاـ كثيرة، وما كاف مف أوىامو ال تضره ف صدوؽ كما قاؿ ابف حجر: ىو خالصة القول:

:" ُىَو ُمَتَكمـ ِفيِو مف سوء حفظو، َوَلْيَس َيْنَبِغي َأف يرد َحِديثو، َفِإنَُّو َحافظ، مكثر، َصُدوؽ"، وقاؿ في (ٕٔ)القطاف
نََّما ِىَي معايب (ٖٔ)خرموضع آ :" ِثَقة َحافظ، ولكثرة محفوظو أحصيت َعَمْيِو َأْوَىاـ، لـ يعد بَيا َكِبير اْلَوىـ، َواِ 

 عدت عمى نبيؿ، وسقطات أحصيت عمى َفاضؿ".
 ** باقي رجاؿ اإلسناد ثقات.

 ثالثا: الحكم عمى اإلسناد
ني، صدوؽ وقاؿ ابف حجر:" لو أوىاـ" وال الحديث إسناده حسف لذاتو؛ ألجؿ محمد بف أبي السري العسقال

 يضره ذلؾ ىنا حيث تابعو عمى الحديث أحمد بف يوسؼ السممي، وعبد ا بف الرومي وغيرىـ. 
 .(ٗٔ)وممف صحح إسناد الحديث حسيف سميـ أسد

                                                 

 .ٛٚ٘٘، رقـٖ٘٘، صٕٙ( انظر تيذيب الكماؿ، لممزي، جٔ)
 .ٛٔ٘، رقـٜٖٚريا يحيى ابف معيف، ص( سؤاالت ابف الجنيد ألبي زكٕ)
 .ٖٖ٘٘ٔ، رقـٛٛ، صٜ( الثقات، البف حباف، جٖ)
 .ٕ٘ٗ، رقـ٘ٓٔ، صٛ( الجرح والتعديؿ، البف أبي حاتـ، جٗ)
 .ٖٛ٘، صٕٙ( تيذيب الكماؿ، لممزي، ج٘)
 .ٖٙٚ، صٜ( تيذيب التيذيب، البف حجر، جٙ)
 .ٖٙٚ، صٜ( تيذيب التيذيب، البف حجر، جٚ)
 .ٖٖٔ٘، رقـٕٗٔ، صٕذىبي، ج( الكاشؼ، لمٛ)
 .ٙٛٗ، رقـٖٚٗ، صٕ( تذكرة الحفاظ، لمذىبي، جٜ)
 .ٗٔٔٛ، رقـٕٗ، صٗ( ميزاف االعتداؿ، لمذىبي، جٓٔ)
 .ٗٓ٘( تقريب التيذيب، البف حجر، صٔٔ)
 .ٕٙٔ، صٖ( بياف الوىـ واإليياـ في كتاب األحكاـ، البف القطاف، جٕٔ)
 .ٕٛٔ، ص٘بف القطاف، ج( بياف الوىـ واإليياـ في كتاب األحكاـ، الٖٔ)
 .ٗٔٓٙ، حٛٓٗ، صٓٔ( انظر تعميقو عمى مسند أبي يعمى، جٗٔ)
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 قاؿ ابف األثير رحمو ا: 
 .(ٔ)َحاُطوا بو واْجَتمعوا َحْوَلو[ أي أ واْسَتَكفُّوا َجَناَبْي َعْبِد المطَّمبومنو حديث ُرَقْيقة ] 

 ( ٖٜالحديث )
 لـ أعثر عمى تخريٍج لو. قالت الباحثة:

                                           
 قاؿ ابف األثير رحمو ا: 

 [ َيْعني في الصالة ُأِمْرت أاّل أُكفَّ َشْعرًا َواَل َثوباً وفيو ] 
 ْنع : أي ال أْمَنُعيما مف االْسِتْرساؿ حاَؿ السُّجود ِلَيَقَعا عمى األرضَيْحَتمؿ أف يكوف بَمْعنى المَ 

 .(ٕ)ويحتمؿ أف يكوف بمعنى الَجْمع : أي ال َيْجَمُعيما َوَيُضمُّيما
 (  ٜٗالحديث )

، َعْف (٘)، َعْف َعْمٍرو(ٗ)ةَ َحدَّثََنا ُموَسى ْبُف ِإْسَماِعيَؿ، َقاَؿ: َحدَّثََنا َأُبو َعَوانَ  رحمو اهلل: (ٖ)قال اإلمام البخاري
ُأِمْرُت َأْف َأْسُجَد َعَمى َسْبَعٍة، »، َعِف اْبِف َعبَّاٍس َرِضَي المَُّو َعْنُيَما، َعِف النَِّبيّْ َصمَّى اُ َعَمْيِو َوَسمَّـَ َقاَؿ: (ٙ)َطاُوسٍ 

 «.اَل َأُكفُّ َشَعرًا َواَل َثْوًبا
 أوال: تخريج الحديث

 ( ولكف بمفظ مغاير.ٖٙرقـ) تحت حديثسبؽ تخريجو 
 ثانيا: تراجم الرواة

 ** رجاؿ اإلسناد كميـ ثقات.
 ثالثا: الحكم عمى اإلسناد
 الحديث إسناده صحيح.

                                           
 

                                                 

 .ٖٔٗ، صٗ( النياية في غريب الحديث واألثر، البف األثير، جٔ)
 .ٖٔٗ، صٗ( النياية في غريب الحديث واألثر، البف األثير، جٕ)
 .ٙٔٛ، حٖٙٔ، صٔ( صحيح البخاري، كتاب األذاف، باب ال يكؼ ثوبو في الصالة، جٖ)
 (.ٓٛ٘( الوضاح بف عبد ا اليشكري، أبوعوانة البزاز.) تقريب التيذيب، البف حجر، ٗ)
 (.ٕٔٗ( عمرو بف دينار المكي.) تقريب التيذيب، البف حجر، ص٘)
 (.ٕٔٛ.) تقريب التيذيب، البف حجر، صطاوس بف كيساف اليماني، ثقة فقيو فاضؿ( ٙ)
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 قال ابن األثير رحمو اهلل: 
 .(ٔ)[ أي َيْجَمع عميو َمعيَشتو وَيُضمُّيا إليو المؤمن أُخو المؤِمن َيُكفُّ عميو َضْيَعتوومنو الحديث ] 

 ( ٜ٘الحديث)
ِبيُع ْبُف ُسَمْيَماَف اْلُمَؤذُّْف، َحدَّثََنا اْبُف َوْىٍب، َعْف ُسمَ  رحمو اهلل: (ٕ)قال أبو داود ْيَماَف بف ِبََلٍؿ، َعْف َكِثيِر َحدَّثََنا الرَّ

اْلُمْؤِمُف ِمْرآُة اْلُمْؤِمِف،  »اهلُل َعَمْيِو َوَسمَّـَ َقاَؿ:ْبِف َزْيٍد، َعِف اْلَوِليِد ْبِف َرَباٍح، َعْف َأِبي ُىَرْيَرَة، َعْف َرُسوِؿ المَِّو َصمَّى 
 «.َوَيُحوُطُو ِمْف َوَراِئوِ ، َواْلُمْؤِمُن َأُخو اْلُمْؤِمِن، َيُكفُّ َعَمْيِو َضْيَعَتوُ 

 أوال: تخريج الحديث
 جميعيـ مف طريؽ الوليد بف رباح بنحوه،  (ٙ)، والبييقي(٘)، والقضاعي(ٗ)، والطبراني(ٖ)أخرجو البخاري
 كَلىما مف طريؽ عبد اهلل بف رافع مختصرا،  (ٛ)، وأبو الشيخ األصبياني(ٚ)وأخرجو البخاري

 هلل بف رافع( عف أبي ىريرة بو.كَلىما) الوليد بف رباح وعبد ا
 ثانيا: تراجم الرواة

 . (ٓٔ)، مات سنة سبع عشرة ومئة(ٜ)مولى ابف أبي ذباب ** الوليد بن رباح الدوسي المدني،
:" حسف الحديث"، وفي موضع آخر قاؿ:" مقارب (ٕٔ):" صالح"، وقاؿ الترمذي عف البخاري(ٔٔ)قاؿ أبو حاتـ

 . (ٖٔ)الحديث"
 
 

                                                 

 .ٖٔٗ، صٗ( النياية في غريب الحديث واألثر، البف األثير، جٔ)
 .ٜٛٔٗ، حٕٓٛ، صٗ( سنف أبي داود، كتاب األدب، باب في النصيحة والحياطة، جٕ)
 .ٜٖٕ، حٖٜص( األدب المفرد، باب المسمـ مرآة أخيو، ٖ)
 .ٕٜ، حٖٗٗ( مكاـر األخَلؽ، باب فضؿ معونة المسمميف والسعي في قضاء حوائجيـ، صٗ)
 .ٕ٘ٔ، حٙٓٔ، صٔ( مسند الشياب، المؤمف مرآة المؤمف، ج٘)
، ٜٕٓ، صٛ( السنف الكبرى لمبييقي، كتاب قتاؿ أىؿ البغي، باب ما في الشفاعة والذب عف عرض أخيو المسمـ مف األجر، جٙ)
، وشعب اإليماف، باب األمر بالمعروؼ والنيي عف ٜٓ، حٖٚ، واآلداب، باب في التعاوف عمى البر والتقوى، صٔٛٙٙٔح

 . ٜٖٕٚ، حٚٓٔ، صٓٔالمنكر" التعاوف عمى البر والتقوى، ج
 .ٖٕٛ، حٖٜ( األدب المفرد، باب المسمـ مرآة أخيو، صٚ)
ـْ ِمْف َتْرِؾ التََّقاُطِع، َوالتََّداُبِر،  ( التوبيخ والتنبيو، َباُب َما َأَمَر ِبِو النَِّبيُّ ٛ) ـَ اْلُمْؤِمَف َأْف َيْسَتْعِمُموُه ِفي ِإْخَواِنِي َصمَّى اهلُل َعَمْيِو َوَسمَّ

 .ٚ٘، حَٖٚوالتََّباُغِض، َوالتََّحاُسِد، ص
 .ٖٓٚٙ، رقـٔٔ، صٖٔ( تيذيب الكماؿ، لممزي، جٜ)
 .ٖٜٗ، ص٘( الثقات، البف حباف، جٓٔ)
 .٘ٔ، رقـٗ، صٜالتعديؿ، البف أبي حاتـ، ج( الجرح و ٔٔ)
 .ٜٖٛ( عمؿ الترمذي الكبير،  البف رجب الحنبي، صٕٔ)
 .٘ٚٗ، رقـٕٔٙ( عمؿ الترمذي الكبير، البف رجب الحنبمي، صٖٔ)
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 :" صدوؽ".  (ٖ)، وابف حجر(ٕ)، وقاؿ الذىبي(ٔ)الثقات وذكره ابف حباف في
 ىو صدوؽ كما قاؿ الحافظاف الذىبي وابف حجر. خالصة القول:

، مختمؼ (٘)، مات سنة ثماف وخمسيف ومئة(ٗ)أبو محمد ابف مافنو المدني ،اأْلَْسَمِمّي السَّْيِمي** كثير بن زيد 
  في عدالتو:

، وقاؿ أحمد بف (ٛ)، وذكره ابف حباف في الثقات(ٚ)، وابف معيف(ٙ)لموصميوثقو محمد بف عبد اهلل بف عمار اف
 :" ليس بو بأس".(ٔٔ)، وابف عدي(ٓٔ)، ويحيى بف معيف في أحد األقواؿ(ٜ)حنبؿ

، وقاؿ في موضع آخر:" وليس بشيء"، وفي رواية أخرى (ٕٔ)وقاؿ ابف معيف في موضع آخر:" ليس بذاؾ القوي
 . (ٖٔ)قاؿ:" صالح"
لى الضعؼ ما ىو". (ٗٔ)بف شيبة وقاؿ يعقوب  :" ليس بذاؾ الساقط، وا 

 :" صدوؽ"، زاد أبو زرعة:" فيو ليف"، وزاد ابف حجر:" يخطئ".(ٙٔ)، وابف حجر(٘ٔ)وقاؿ أبو زرعة
 .(ٜٔ)، وابف معيف(ٛٔ):" صالح، ليس بالقوي، يكتب حديثو"، وضعفو النسائي(ٚٔ)وقاؿ أبو حاتـ
 .:" كاف كثير الحديث"(ٕٓ)وقاؿ ابف سعد

 

                                                 

 .ٜٓٛ٘، رقـٖٜٗ، ص٘( الثقات، البف حباف، جٔ)
 .ٖٙٓٙ، رقـٖٔ٘، صٕ( الكاشؼ، لمذىبي، جٕ)
 .ٔٛ٘( تقريب التيذيب، البف حجر، صٖ)
 .ٜٔٗٗ، رقـٖٔٔ، صٕٗ( تيذيب الكماؿ، لممزي، جٗ)
 .ٖٙ٘، رقـٖٕٗ، صٔ( الطبقات الكبرى، البف سعد، ج٘)
 .٘ٔٔ، صٕٗ( تيذيب الكماؿ، لممزي، جٙ)
 .ٕٗٓ، صٚ( الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ، البف عدي، جٚ)
 .ٔٔٗٓٔ، رقـٖٗ٘، صٚ( الثقات، البف حباف، جٛ)
 .ٕٙٓٗ، رقـٖٚٔ، صٕحنبؿ، ج ( العمؿ ومعرفة الرجاؿ، ألحمد بفٜ)
 .ٕٗٓ، صٚ( الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ، البف عدي، جٓٔ)
 .ٖٓٙٔ، رقـٕٚٓ، صٚ( انظر الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ، البف عدي، جٔٔ)
 .ٔ٘ٔ، صٚ( الجرح والتعديؿ، البف أبي حاتـ، جٕٔ)
 .٘ٔٔ، صٕٗ( تيذيب الكماؿ، لممزي، جٖٔ)
 .٘ٔٔ، صٕٗ( تيذيب الكماؿ، لممزي، جٗٔ)
 .ٔ٘ٔ، صٚالجرح والتعديؿ، البف أبي حاتـ، ج (٘ٔ)
 .ٜ٘ٗ( تقريب التيذيب، البف حجر، صٙٔ)
 .ٔ٘ٔ، صٚ( الجرح والتعديؿ، البف أبي حاتـ، جٚٔ)
 .٘ٓ٘، رقـٜٛ( الضعفاء والمتروكوف، لمنسائي، صٛٔ)
 .ٓٚ( تاريخ ابف معيف رواية ابف محرز، صٜٔ)
 .ٖٙ٘، رقـٖٕٗ، صٔ( الطبقات الكبرى، البف سعد، جٕٓ)
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 :" وكثير بف زيد عندىـ ممف ال يحتج بنقمو".(ٔ)وقاؿ أبو جعفر الطبري
 ىو صدوؽ. خالصة القول:

 ** باقي رجاؿ اإلسناد ثقات. 
 ثالثا: الحكم عمى اإلسناد

 (ٕ)الحديث إسناده حسف؛ ألجؿ الوليد بف رباح، وكثير بف زيد، كَلىما صدوؽ، وممف حسف الحديث العراقي
 .(ٖ)واأللباني

                                           
 قاؿ ابف األثير رحمو اهلل: 

 .(ٗ)وأْصُمو الَمْنع ؿ،[ أي َيُصونو وَيْجمعو عف َبْذؿ السُّؤا ] َيُكفُّ ماَء وْجيوومنو الحديث  
 ( ٜٙالحديث)

 لـ أعثر عمى تخريٍج لو. قالت الباحثة:
                                           

 

 قاؿ ابف األثير رحمو اهلل: 
 [ أي اْجَمعيو وُضمّْي أْطَراَفو ُكفِّي رأسيومنو حديث أـ سممة ] 

 (.٘)[ أي َدِعيو واْتُركي َمْشَطو . وقد تكرر في الحديث ُكفِّي من رَأِسيوفي رواية ] 
 روايتين أشار ابن األثير ىنا إلى ( ٜٚالحديث )

 : " كفي رأسي"ىالرواية األول
، َوَأُبو َبْكِر ْبُف َناِفٍع، َوَعْبُد ْبُف ُحَمْيٍد، َقاُلوا: َحدَّثََنا َأُبو  :رحمو اهلل (ٙ)مسمماإلمام ال ق َقاِشيُّ َحدَّثَِني َأُبو َمْعٍف الرَّ

ُـّ َسَمَمَة ُتَحدُّْث، َأنََّيا َعاِمٍر َوُىَو َعْبُد اْلَمِمِؾ ْبُف َعْمٍرو، َحدَّثََنا َأْفَمُح ْبُف َسِعيٍد، َحدَّثََنا َعْبُد اهلِل ْبُف  َراِفٍع، َقاَؿ: َكاَنْت ُأ
َفَقاَلْت ِلَماِشَطِتَيا: ُكفّْي َرْأِسي، « َأيَُّيا النَّاُس »َسِمَعِت النَِّبيَّ َصمَّى اهلُل َعَمْيِو َوَسمَّـَ َيُقوُؿ َعَمى اْلِمْنَبِر، َوِىَي َتْمَتِشُط: 

 .اِسـِ ْبِف َعبَّاسٍ ِبَنْحِو َحِديِث ُبَكْيٍر، َعِف اْلقَ 

                                                 

 .ٗٔٗ، صٛ( تيذيب التيذيب، البف حجر، جٔ)
( المغني عف حمؿ األسفار في األسفار، في تخريج ما في اإلحياء مف األخبار، لزيف الديف العراقي، كتاب آداب الصحبة، باب ٕ)

 .ٕ، حٜٖٙفي حقوؽ األخوة والصحبة، ص
 .ٕٜٙ، رقـٜٙ٘، صٕ( سمسمة األحاديث الصحيحة، لأللباني، جٖ)
 .ٖٔٗ، صٗفي غريب الحديث واألثر، البف األثير، ج( النياية ٗ)
 .ٖٔٗ، صٗ( النياية في غريب الحديث واألثر، البف األثير، ج٘)
 .ٜٕٕ٘، حٜ٘ٚٔ، صٗ( صحيح مسمـ، كتاب الفضائؿ، باب إثبات حوض نبينا صمى اهلل عميو وسمـ وصفاتو، جٙ)
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، َأْخَبَرَنا َعْبُد اهلِل ْبُف َوْىٍب، َأْخَبَرِني َعْمٌرو َوُىَو اْبُف  ورواية بكير ىي: وَحدَّثَِني َدِفيُّ ُيوُنُس ْبُف َعْبِد اأْلَْعَمى الصَّ
، َعْف َعبْ  ْـّ َسَمَمَة، اْلَحاِرِث َأفَّ ُبَكْيًرا، َحدََّثُو َعِف اْلَقاِسـِ ْبِف َعبَّاٍس اْلَياِشِميّْ ْـّ َسَمَمَة، َعْف ُأ ِد اهلِل ْبِف َراِفٍع، َمْوَلى ُأ

ـْ أَ  ، َأنََّيا َقاَلْت: ُكْنُت َأْسَمُع النَّاَس َيْذُكُروَف اْلَحْوَض، َوَل ْسَمْع َذِلَؾ ِمْف َرُسوِؿ اهلِل َزْوِج النَِّبيّْ َصمَّى اهلُل َعَمْيِو َوَسمَّـَ
، َفَممَّا َكاَف َيْوًما ِمْف َذِلَؾ، َواْلَجاِرَيُة َتْمُشُطِني، َفَسِمْعُت َرُسوَؿ اهلِل َصمَّى اهلُل َعَمْيِو َوَسمَّـَ َصمَّى اهلُل َعَمْيِو َوَسمَّ  َيُقوُؿ: ـَ

ـْ َيْدُع النّْسَ « َأيَُّيا النَّاُس » اَء، َفُقْمُت: ِإنّْي ِمَف النَّاِس، َفَقاَؿ َفُقْمُت ِلْمَجاِرَيِة: اْسَتْأِخِري َعنّْي، َقاَلْت: ِإنََّما َدَعا الرَّْجاَؿ َوَل
ـْ  ـْ َفَرٌط َعَمى اْلَحْوِض، َفِإيَّاَي اَل َيْأِتَيفَّ َأَحُدُك : " ِإنّْي َلُك َفُيَذبُّ َعنّْي َكَما ُيَذبُّ اْلَبِعيُر َرُسوُؿ اهلِل َصمَّى اهلُل َعَمْيِو َوَسمَّـَ

ـَ َىَذا؟ َفُيَقاؿُ  ، َفَأُقوُؿ: ِفي اؿُّ  : ِإنََّؾ اَل َتْدِري َما َأْحَدُثوا َبْعَدَؾ، َفَأُقوُؿ: ُسْحًقا "الضَّ
 أوال: تخريج الحديث

 تفرد بو مسمـ دوف البخاري.
 ثانيا: تراجم الرواة

 .(ٕ)ئةا، مات سنة ست وخمسيف وم(ٔ)يالقبائ ي، أبو محمد المدنيأفمح بن سعيد األنصار  ** 
، (ٙ)، وأحمد بف حنبؿ(٘)ابف معيف في رواية أخرىقاؿ يؿ الحديث"، و ، وزاد:" قم(ٗ)سعد ، وابف(ٖ)وثقو ابف معيف

 . "شيخ صالح الحديث ":(ٛ)وقاؿ أبو حاتـ"، ليس بو بأس ":(ٚ)والنسائي
  "عف الثقات الموضوعات، ال يحؿ االحتجاج بو، وال الرواية عنو بحاؿي يرو  ":(ٜ)وقاؿ ابف حباف

ابف حباف ربما نصب الثقة حتى كأنو ال  ":ؿ ابف حباف قائَلتعقبو عمى قو  الذىبىوقاؿ ابف حجر قرأت بخط 
 .(ٓٔ)"ما يخرج مف رأسو ييدر 
 

                                                 

 .ٛٗ٘، رقـٖٕٖ، صٖ( تيذيب الكماؿ، لممزي، جٔ)
 .ٖٗٙ، رقـٕٛٗ، صٔبرى، البف سعد، ج( الطبقات الكٕ)
 .ٕٖٗ، صٖتيذيب الكماؿ، لممزي، ج( ٖ)
 .ٕٛٗ، صٔ( الطبقات الكبرى، البف سعد، جٗ)
 .ٖٖٕٔ، رقـٕٖٗ، صٕ( الجرح والتعديؿ، البف أبي حاتـ، ج٘)
 .ٕٙٔ، رقـٜٕٓ( سؤاالت أبي داود لإلماـ أحمد بف حنبؿ، صٙ)
 .ٕٖٗ، صٖ( تيذيب الكماؿ، لممزي، جٚ)
 .ٕٖٗ، صٕالجرح والتعديؿ، البف أبي حاتـ، ج( ٛ)
 .ٔٔٔ، رقـٙٚٔ، صٔ( المجروحيف، البف حباف، جٜ)
، وقاؿ ابف حجر:" كاف ابف حباف قد ضعفو ألجؿ حديثو عف عبد اهلل بف ٖٛٙ، صٔ( انظر تيذيب التيذيب، البف حجر، جٓٔ)

ويروحوف في لعنتو، يحمموف سياطا مثؿ أذناب البقر"، رافع عف أبى ىريرة:" إف طالت بؾ مدة فسترى قوما يغدوف فى سخط اهلل، 
ثـ قاؿ: وىذا بيذا المفظ باطؿ، وقد رواه سييؿ عف أبيو عف أبي ىريرة بمفظ:" اثناف مف أمتي لـ أرىما؛ رجاؿ بأيدييـ سياط مثؿ 

بؿ حديث أفمح حديث (، فقاؿ الذىبي: ٔٔٔ، رقـٙٚٔ، صٔأذناب البقر، ونساء كاسيات عاريات" )المجروحيف، البف حباف، ج
صحيح غريب، وىذا شاىد لمعناه، والحديث في صحيح مسمـ مف الوجييف، فمستند ابف حباف في تضعيفو مردود، كما ذىؿ ابف 

 الجوزي فأورد الحديث مف الوجييف في الموضوعات، وىو مف أقبح ما وقع لو فييا فإنو قمد فيو ابف حباف مف غير تأمؿ".
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  :" صدوؽ".(ٕ)، وابف حجر(ٔ)وقاؿ الذىبي
 ىو صدوؽ. خالصة القول:

 .(ٖ)ي، مات بعد سنة أربعيف ومئتيف، أبو بكر البصر يالقيس يمحمد بن أحمد بن نافع العبد** 
  ".صدوؽ:" (٘)ف حجر:" ثقة"، وقاؿ اب(ٗ)قاؿ الذىبي

 ىو صدوؽ. خالصة القول:
 ** باقي رجاؿ اإلسناد ثقات.

 الرواية الثانية: " كفي من رأسي" 
 قالت الباحثة: لم أعثر عمييا.

                                           
 

 قاؿ ابف األثير رحمو اهلل: 
ُدور َوأنَّيا َنقيَّة مف الِغؿّْ  إنَّ بْيَننا وَبْيَنكم َعْيَبًة َمْكُفوفةوفيو ]  [ أي ُمْشَرَجة عمى ما فييا ُمْقَفمة َضرَبيا َمَثًَل لمصَّ

مح والُيْدَنة  والِغشّْ فيما اتَّفقوا عميو مف الصُّ
وؿ التي كانت وقيؿ : معناه أْف يكوف الشَّرُّ َبْيَنُيـ َمْكُفوفًا كما ُتَكؼُّ الَعْيَبُة عمى ما فييا مف الَمتَاع ُيريد أفَّ الذُّحُ 

 .(ٙ)َبْيَنيـ اْصَطَمحوا عمى أاّل َيْنُشروىا فكأنَّيـ قد َجَعموىا في ِوعَاء َواْشَرُجوا عميو
 ( ٜٛالحديث)

ْلَعبَّاِس َأْخَبَرَنا َأُبو َعْبِد اهلِل اْلَحاِفُظ، َوَأُبو َبْكٍر َأْحَمُد ْبُف اْلَحَسِف اْلَقاِضي َقااَل: ثنا َأُبو ا رحمو اهلل: (ٚ)قال البييقي
، َعْف  ُمَحمَُّد ْبُف َيْعُقوَب ، ثنا َأْحَمُد ْبُف َعْبِد اْلَجبَّاِر، ثنا ُيوُنُس ْبُف ُبَكْيٍر، َعِف اْبِف ِإْسَحاَؽ، َقاَؿ: َحدَّثَِني الزُّْىِريُّ

، َواْلِمْسَوِر ْبِف َمْخَرَمَة، ِفي قِ  َبْيِر، َعْف َمْرَواَف ْبِف اْلَحَكـِ ِة اْلُحَدْيِبَيِة َقاَؿ: َفَدَعْت ُقَرْيٌش ُسَيْيَؿ ْبَف ُعْرَوَة ْبِف الزُّ صَّ
، اَل ُتَحدُّْث َيْرِجَع َعنَّا َعاَمُو َىَذا َعْمٍرو َفَقاُلوا: اْذَىْب ِإَلى َىَذا الرَُّجِؿ َفَصاِلْحُو ، َواَل َيُكوَنفَّ ِفي ُصْمِحِو ِإالَّ َأفْ 

ًَل ، َفَممَّا َرآُه َرُسوُؿ اهلِل َصمَّى اهلُل َعَمْيِو َوَسمَّـَ ُمْقبِ ُؿ ْبُف َعْمٍرو ِمْف ِعْنِدِىـْ ًة. َفَخَرَج ُسَييْ اْلَعَرُب َأنَُّو َدَخَمَيا َعَمْيَنا َعْنوَ 
ْمحَ َقاَؿ: ا اْنَتَيى ِإَلى َرُسوِؿ اهلِل َصمَّى اهلُل َعَمْيوِ ِحيَف َبَعُثوا َىَذا الرَُّجؿَ  " َقْد َأَراَد اْلَقْوـُ الصُّ َوَسمَّـَ َجَرى َبْيَنُيَما  ". َفَممَّ

ْمُح َعَمى َأْف ُتوَضَع اْلَحْرُب َبْيَنُيَما َعْشَر ِسِني ـْ ِمْف َبْعضٍ ، َوَأْف َيْأَمَف فَ اْلَقْوُؿ َحتَّى َوَقَع الصُّ ، َوَأْف النَّاُس َبْعُضُي
ـُ اْلُمْقِبُؿ َقِدمَ  ـْ َذِلَؾ َحتَّى ِإَذا َكاَف اْلَعا ـْ َعاَمُي ـَ ِبَيا َثََلثًاَيا َخمَّوا َبْيَنُو َوَبْيَف مَ َيْرِجَع َعْنُي ، َوَأنَُّو اَل َيْدُخُمَيا ِإالَّ كََّة َفَأَقا

                                                 

 .ٖٙٗ، رقـٕ٘٘ص ،ٔ( الكاشؼ، لمذىبي، جٔ)
 .ٗٔٔ( تقريب التيذيب، البف حجر، صٕ)
 .٘ٗٓ٘، رقـٕٖ٘ػػ  ٖٔ٘، صٕٗ( انظر تيذيب الكماؿ، لممزي، جٖ)
 .ٛٓٚٗ، رقـ٘٘ٔ، صٕ( الكاشؼ، لمذىبي، جٗ)
 .ٚٙٗ( تقريب التيذيب، البف حجر، ص٘)
 .ٖٔٗ، صٗ( النياية في غريب الحديث واألثر، البف األثير، جٙ)
 .ٜٓٛٛٔ، حٖٔٚ، صٜلمبييقي، كتاب الجزية، باب ما جاء في مدة اليدنة، ج( السنف الكبرى ٚ)
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ـْ َنُردَُّه َعَمْيؾَ ، َوَأنَُّو َمْف َأتَاَنا ِمْف َأْصَحاِبَؾ ِبَغْيِر ِإْذِف وَ اِكِب، َوالسُُّيوِؼ ِفي اْلُقُربِ ِبِسََلِح الرَّ  َتاَؾ ِمنَّا ، َوَأنَُّو َمْف أَ ِليِّْو َل
 ".(ٔ)َوَأنَُّو اَل ِإْسََلَؿ َواَل ِإْغََلؿَ َوَأنَّ َبْيَنَنا َوَبْيَنَك َعْيَبٌة َمْكُفوَفٌة، ، ِر ِإْذِف َوِليِّْو َرَدْدَتوُ ِبَغيْ 

 أوال: تخريج الحديث
 مطوال،  (ٗ)، والطبراني(ٖ)، وأحمد بف حنبؿ(ٕ)أخرجو ابف أبي شيبة

 مختصرا جميعا مف طرؽ عف محمد بف إسحاؽ، (ٚ)، وابف خزيمة(ٙ)، وابف أبي عاصـ(٘)وأبو داود
 ،(ٕٔ)، وابف الجارود(ٔٔ)مختصرا، وأبو داود (ٓٔ)، وأبو يعمى(ٜ)، والنسائي(ٛ)وأخرجو البخاري

 مطوال جميعيـ مف طرؽ عف معمر بف راشد، (٘ٔ)، والبييقي(ٗٔ)، والطبراني(ٖٔ)وابف حباف
مطوال جميعا مف  (ٕٓ)، وابف خزيمة(ٜٔ)مختصرا، وأحمد (ٛٔ)أبو داود، و (ٚٔ)، والبخاري(ٙٔ)وأخرجو ابف أبي شيبة

 طرؽ عف سفياف بف عيينة،  
 ثَلثتيـ ) محمد بف إسحاؽ، ومعمر بف راشد، وسفياف بف عيينة( عف الزىري بو.

 
                                                 

 (.ٔٙٔ، صٕ( ال إسَلؿ وال إغَلؿ: َيْعِني اَل َسرَقة َواَل ِخَياَنة.) غريب الحديث، البف الجوزي، جٔ)
 .ٖٓٗٛٙ، حٖٖٛ، صٚ( مصنؼ ابف أبي شيبة، كتاب المغازي، غزوة الحديبية، جٕ)
 .ٜٓٔٛٔ، حٕٛٔػػػ  ٕٕٔ، صٖٔمسند الكوفييف، حديث المسور بف مخرمة، ج( مسند أحمد بف حنبؿ، ٖ)
 .ٙٔ، حٚٔ، وصٗٔ، حٜ، صٕٓ( المعجـ الكبير، جٗ)
 .ٕٙٙٚ، حٙٛ، صٖ( سنف أبي داود، كتاب الجياد، باب في صمح العدو، ج٘)
 .ٔ٘٘، حٜٖ٘، صٔ( اآلحاد والمثاني، جٙ)
 .ٜٕٙٓ، حٜٕٓ، صٗ( صحيح ابف خزيمة، كتاب المناسؾ، جٚ)
، ٖٜٔ، صٖ( صحيح البخاري، كتاب الشروط، باب الشروط في الجياد والمصالحة مع أىؿ الحرب وكتابة الشروط، جٛ)
، جٖٕٔٚح  .ٜٗٙٔ، حٛٙٔ، صٕ، وكتاب الحج، باب مف أشعر وقمد بذي الحميفة ثـ أحـر
كبرى، كتاب السير، باب توجيو ، والسنف الٕٔٚٚ، حٜٙٔ، ص٘( سنف النسائي، كتاب مناسؾ الحج، باب إشعار اليدي، جٜ)

 .ٜٛٚٛ، حٕ٘ٔ، صٛعيف واحدة، ج
 .ٕٗ، حٗٗ، صٔ( مسند أبي يعمى الموصمي، جٓٔ)
 .ٕ٘ٙٚ، ح٘ٛ، صٖ( سنف أبي داود، كتاب الجياد، باب في صمح العدو، جٔٔ)
 .٘ٓ٘، حٖٖٔ( المنتقى البف الجارود، كتاب المناسؾ، باب المناسؾ، صٕٔ)
، ٔٔ، باب الوادعة والميادنة ذكر ما يستحب لإلماـ استعماؿ الميادنة بينو وبيف أعداء اهلل، ج( صحيح ابف حباف، كتاب السيرٖٔ)

 .ٕٚٛٗ، حٕٙٔص
 .ٖٔ، حٜ، صٕٓ( المعجـ الكبير، جٗٔ)
جَللو وتوقيره، ج٘ٔ)  .ٖٗٗٔ، حٗٓٔ، صٖ( شعب اإليماف، كتاب تعظيـ النبي صمى اهلل عميو وسمـ وا 
 .ٖٕٖٓٔ، حٙٚٔ، صٖاب في اإلشعار أواجب ىو أـ ال، ج( مصنؼ ابف أبي شيبة، كتاب الحج، بٙٔ)
 .ٚ٘ٔٗ، حٖٕٔ، ص٘( صحيح البخاري، كتاب المغازي، باب غزوة الحديبية، جٚٔ)
 .ٗ٘ٚٔ، حٙٗٔ، صٕ( سنف أبي داود، كتاب المناسؾ، باب في اإلشعار، جٛٔ)
 .ٜٜٓٛٔ، حٕٓٔ، صٖٔ( مسند أحمد بف حنبؿ، مسند الكوفييف، حديث المسور بف مخرمة، جٜٔ)
 .ٜٕٚٓ، حٜٕٓ، صٗ( صحيح ابف خزيمة، كتاب المناسؾ، جٕٓ)



 522 

 ثانيا: تراجم الرواة
 صدوؽ حسف الحديث، وىو مدلس مف الطبقة الرابعة.، (ٔ)سبقت ترجمتو ،** محمد بن إسحاق

، قاؿ ابف سعد: مات سنة (ٕ)أبو بكر ويقاؿ أبو بكير الجماؿ الكوفي ،الشَّْيَباِنيّ *  يونس بن بكير بن واصل *
 ،(ٖ)تسع وتسعيف ومئة

، ووثقو محمد بف عبد اهلل بف نمير، وابف عمار الموصمي، وذكره ابف حباف في (٘)، وزاد صدوؽ(ٗ)وثقو ابف معيف
 الثقات.

:" سئؿ أبو زرعة عف يونس بف بكير أي شئ ينكر عميو؟ فقاؿ: أما في الحديث (ٙ)ـقاؿ عبد الرحمف بف أبي حات
فَل أعممو، فقيؿ لو: فيونس وعبدة بف سميماف وسممة بف الفضؿ في ابف إسحاؽ أييـ أحب إليؾ؟ فقاؿ: ابف 

، قيؿ ألبي زرعة: مف ىؤالء الثَلثة مف أحب إليؾ؟ قاؿ: عبدة بف سميماف".  ادريس أحبيـ إليَّ
:" كاف ابف المديني ال يحدث عنو، وىو عندىـ مف أىؿ (ٛ):" محمو الصدؽ"، وقاؿ الساجي(ٚ)اؿ أبو حاتـوق

الصدؽ، وكاف صدوقا، إال أنو كاف يتبع السمطاف، وكاف مرجئا"، ثـ قاؿ:" قمت: البف أبى شيبة: إال تروي عنو؟ 
 قاؿ: كاف فيو ليف".

 .(ٔٔ)بو بأس"، وزاد الدارمي:" يخالؼ في يونس" والعجمي:" ليس (ٓٔ)، والدارمي(ٜ)وقاؿ ابف معيف
 :" صدوؽ"، وزاد ابف حجر" يخطئ".(ٖٔ)، وابف حجر(ٕٔ)وقاؿ الحافظاف الذىبي

، وقاؿ أبو عبيد اآلجري، عف أبي داود فيما نقمو (ٗٔ)وضعفو النسائي، وقاؿ في موضع:" ليس بالقوي"
 األحاديث".  :" ليس ىو عندي حجة يأخذ كَلـ ابف إسحاؽ فيوصمو ب(٘ٔ)المزي

                                                 

 ( .ٙٗرقـ ) حديث تحت  (ٔ)
 .ٔٚٔٚ، رقـٜٗٗػػ  ٖٜٗ، صٕٖ( تيذيب الكماؿ، لممزي، جٕ)
 .ٜٜٖ، صٙ( الطبقات الكبرى، البف سعد، جٖ)
 .٘ٚٛ، رقـٕٕٚ( تاريخ ابف معيف رواية الدارمي، صٗ)
 .ٕٓٔ، رقـٜٕٛى بف معيف، ص( سؤاالت ابف الجنيد ألبي زكريا يحي٘)
 .ٜٜ٘، رقـٖٕٙ، صٜ( الجرح والتعديؿ، البف أبي حاتـ، جٙ)
 .ٖٕٙ، صٜ( الجرح والتعديؿ، البف أبي حاتـ، جٚ)
 .ٗٗٛ، رقـٖٙٗ، صٔٔ( تيذيب التيذيب، البف حجر، جٛ)
 .ٔٛ( تاريخ ابف معيف رواية ابف محرز، صٜ)
 .ٕٕ٘، صٛ( الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ، البف عدي، جٓٔ)
( قاؿ بشار معروؼ: يعني أف غير يحيى مف أىؿ الجرح والتعديؿ يخالفونو في ىذا الحكـ.) انظر ىامش تيذيب الكماؿ، ٔٔ)

 (.ٜٙٗ، صٕٖلممزي، ج
 .ٖٛٛ، رقـٖٕٓ( ذكر أسماء مف تكمـ فيو وىو موثؽ، لمذىبي، صٕٔ)
 .ٖٔٙ( تقريب التيذيب، البف حجر، صٖٔ)
 .ٜٚٗ، صٕٖ( تيذيب الكماؿ، لممزي، جٗٔ)
 .ٜٚٗ، صٕٖ( تيذيب الكماؿ، لممزي، ج٘ٔ)
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:" ينبغي أف يتثبت في أمره لميمو عف الطريؽ"، وذكر ابف عدي مجموعة مف األحاديث وقاؿ (ٔ)وقاؿ الجوزجاني
 .(ٕ)ليونس غيرىا مف الغرائب

  : ىو صدوؽ.خالصة القول
 .(٘)ومئتيف مات سنة اثنتيف وسبعيف، (ٗ)ي، أبو عمر الكوف(ٖ)يدِ ارِ طَ العُ ي أحمد بن عبد الجبار التميم **

"، وسألت أبي عنو كتبت عنو، وأمسكت عف الرواية عنو لكثرة كَلـ الناس فيو ":(ٙ)ـقاؿ عبد الرحمف بف أبى حات
 فقاؿ:" ليس بالقوي".

مف قوؿ ىذا الفأما :" (ٛ)"، وتعقبو الخطيب البغدادي قائَلكاف يكذب ":(ٚ)يوقاؿ محمد بف عبد اهلل الحضرم
حديث  يياف، فإف كاف أراد بو وضع الحديث، فذلؾ معدوـ فقوؿ مجمؿ يحتاج إلى كشؼ وب يالحضرم
ف عنى أنو روى عمف لـ يدركو فذلؾ أيضا باطؿ ي،العطارد ألف أبا كريب شيد لو أنو سمع معو مف يونس  ؛وا 

بف بكير، وثبت أيضا سماعو مف أبى بكر بف عياش، فَل يستنكر لو السماع مف حفص بف غياث، وابف فضيؿ 
بكر  يالموت، وأما ابف إدريس، فتوفى قبؿ أب ية، ألف أبا بكر بف عياش تقدميـ جميعا فكيع، وأبى معاويوو 

بسنة، فميس يمتنع سماعو منو، ألف والده كاف مف كبار أصحاب الحديث، فيجوز أف يكوف بكر بو. وقد روى 
عيا مف يونس، ابف إسحاؽ، ويشبو أف يكوف فاتو سما يعف أبيو عف يونس بف بكير أوراقا مف مغاز  يالعطارد

كما أف َأُبو كريب مف "، وقاؿ أيضا:" الرواية يفسمعيا مف أبيو عنو، وىذا يدؿ عمى تحريو لمصدؽ وتثبتو ف
الشيوخ الكبار الصادقيف األبرار، َوَأُبو عبيدة السري ْبف َيْحَيى شيخ جميؿ َأْيًضا ثقة مف طبقة العطاردي، وقد شيد 

لة، وذلؾ يفيد حسف حالتو، وجواز روايتو، إذ لـ يثبت لغيرىما قوؿ يوجب َلُو أحدىما بالسماع، واآلخر بالعدا
طراح خبره".   إسقاط حديثو، وا 

نما "، ثـ قاؿ:" رأيت أىؿ العراؽ مجمعيف عمى ضعفو ":(ٜ)يوقاؿ أبو أحمد بف عد وال يعرؼ لو حديث منكر وا 
 . "ضعفوه أنو لـ يمؽ مف يحدث عنيـ

بعض شيوخنا: إنما طعف عمى  يالحسف محمد الصائغ: قاؿ ل يأب َل عفنق (ٓٔ)البغدادي الخطيبكذلؾ قاؿ و 
حدث منيا كانت كتب أبيو، فادعى سماعيا معو، فأخبرنا أبو  يمف طعف عميو بأف قاؿ: الكتب الت يالعطارد

                                                 

 .ٚٔٔ، رقـٖٛٔ( أحواؿ الرجاؿ، لمجوزجاني، صٔ)
 .ٕ٘٘، صٛ( انظر الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ، البف عدي، جٕ)
( الُعَطاِرِدي: بضـ العيف وفتح الطاء وكسر الراء والداؿ الميمَلت، ىذه النسبة إلى عطارد، وىو اسـ لبعض أجداد المنتسب ٖ)

 (.ٕٗٚٚ، رقـٕٖٗ، صٜاألنساب، لمسمعاني، ج إليو.)
 .٘ٙ، رقـٖٛٚ، صٔ( تيذيب الكماؿ، لممزي، جٗ)
 .ٛٙٔ( السابؽ والَلحؽ، لمخطيب البغدادي، ص٘)
 .ٜٜ، رقـٕٙ، صٕ( الجرح والتعديؿ، البف أبي حاتـ، جٙ)
 .ٜٖٚ، صٔ( تيذيب الكماؿ، لممزي، جٚ)
 .ٖٕٕٚ، رقـٖٗٗ، ص٘( انظر تاريخ بغداد، لمخطيب البغدادي، جٛ)
 .ٖٓ، رقـٖٗٔػػػ  ٖٖٔ، صٔ( الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ، البف عدي، جٜ)
 .ٖٗٗ، ص٘( تاريخ بغداد، لمخطيب البغدادي، جٓٔ)
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عف  يىناد  وسألو أب يبف يحيى بف أخ يحدثنا أبو العباس األصـ، قاؿ: سمعت أبا عبيدة السر  يسعيد الصيرف
 فقاؿ: ثقة.  ي،طاردىالع

اختمؼ فيو شيوخنا، ولـ يكف  :"(ٕ)"، وفي موضع آخر قاؿال بأس بو، أثنى عميو أبو كريب :"(ٔ)وقاؿ الدارقطني
 ".مف أىؿ الحديث
حديثو شيئا يجب أف يعدؿ بو عف سبيؿ العدوؿ إلى سنف  يربما خالؼ، ولـ أر ف ":(ٖ)وقاؿ ابف حباف

 . "المجروحيف
 . "حديثو مناكير، لكنو روى عف القدماء فاتيموه لذلؾ يليس ف ":(ٗ)يوقاؿ الخميم

، التي (ٙ)"، ووضعو في الطبقة الثالثة مف طبقات المدلسيفضعيؼ وسماعو لمسيرة صحيح:" (٘)وقاؿ ابف حجر
 البد فييا مف التصريح بالسماع. 

 .ال بأس بو وخاصة أف ابف حجر قد صحح  سماعو لمسيرة خالصة القول:
 ؿ اإلسناد ثقات.** باقي رجا

 
 ثالثا: الحكم عمى اإلسناد

 الحديث إسناده حسف، وما كاف فيو مف عمؿ فالجواب عنيا كالتالي:
  محمد بف إسحاؽ، صدوؽ مدلس مف الطبقة الرابعة؛ ولكنو صرح بالسماع في فقرات الحديث، كما أنو

 متابع عمى الحديث مف قبؿ معمر بف راشد، وسفياف بف عيينة.
  الجبار العطاردي، ال بأس بو، وىو مدلس مف الطبقة الثالثة وقد صرح بالسماع.أحمد بف عبد 

                                           
 

 قال ابن األثير رحمو اهلل:
َعَمى أاّل ُتْعِطَي [ أي: إذا لـ َيُكف ِعنَدؾ َكَفاٌؼ لـ ُتْمـ اْبَدْأ ِبَمن ًتُعوُل وال ُتاَلُم َعَمى َكَفاف ومنو حديث الحسف ] 

 .(ٚ)أَحداً 
 
 

                                                 

 .ٖٗٗ، ص٘( تاريخ بغداد، لمخطيب البغدادي، جٔ)
 .٘، رقـٙٛ( سؤاالت الحاكـ لمدارقطني، صٕ)
 .ٕٛٚٔٔ، رقـ٘ٗ، صٛ( الثقات، البف حباف، جٖ)
 .ٓٛ٘، صٕد في معرفة عمماء الحديث، لمخميمي، ج( اإلرشاٗ)
 .ٔٛ( تقريب التيذيب، البف حجر، ص٘)
 .ٚٙ، رقـٖٛ( طبقات المدلسيف، البف حجر، صٙ)
 .ٖٔٗ، صٗ( النياية في غريب الحديث واألثر، البف األثير، جٚ)
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 ( ٜٜالحديث )
، َعْف َأِبي اأْلَْحَوصِ  رحمو اهلل: (ٔ)قال الطيالسي ـَ اْلَيَجِريّْ َحدَّثََنا ُشْعَبُة، َعْف ِإْبَراِىي

  " ِإَذا ، َقاَؿ:(ٖ)، َعْف َعْبِد المَّوِ (ٕ)
ْضِؿ، َواْبَدْأ ِبَمْف َتُعوُؿ َواَل ُتََلـُ َعَمى َكَفاٍؼ، اأْلَْيِدي َثََلَثٌة: َيُد المَِّو َعزَّ ِمَف اْلفَ  (ٗ)آَتاَؾ المَُّو َمااًل َفْمُيَر َعَمْيَؾ َواْرَضخْ 

 ".ْفَمى ِإَلى َيْوـِ اْلِقَياَمةِ َوَجؿَّ اْلُعْمَيا، َوَيُد اْلُمْعِطي الَِّتي َتِميَيا، َوَيُد السَّاِئِؿ السُّ 
 أوال: تخريج الحديث

 عف شعبة، عف إبراىيـ اليجري، بو، وقاؿ: غير شعبة يرفعو. موقوفاً  أخرجو الطيالسي
 ،مختصرا مف طريؽ القاسـ بف مالؾ (٘)أحمد بف حنبؿأخرجو و 
 ،(ٛ)مف طريؽ سفياف، وابف خزيمة (ٚ)يوالطحاو مف طريؽ محمد بف دينار،  (ٙ)أبو يعمىأخرجو مطوال و 

 ، والبييقيمختصرا طريؽ عبد العزيز بف مسمـمف  (ٔٔ)، والشاشيبنحوه مف طريؽ شعبة (ٓٔ)، والحاكـ(ٜ)والشاشي

 ، مختصرا (ٖٔ)ومف طريؽ إبراىيـ بف طيماف ،بنحوه  (ٕٔ)مف طريؽ عمي بف عاصـ
 .مرفوعاً  بو اليجريإبراىيـ عف  ستتيـ

 ثانيا: تراجم الرواة
تفؽ عمى ي، م، المعروؼ باليجر ي، أبو إسحاؽ الكوفيإبراىيـ بف مسمـ العبد** رجاؿ اإلسناد كميـ ثقات غير 

 ".رفع أحاديث وقفيا غيره:" (ٙٔ)"، وقاؿ البزاررفاعا:" كاف (٘ٔ)، وقاؿ أحمد بف حنبؿ(ٗٔ)تضعيفو
 
 

                                                 

 .ٖٓٔ، حٕٙٗ، صٔ( مسند أبي يعمى الموصمي، جٔ)
 (.ٖٖٗشمي، أبو األحوص الكوفي، ثقة.) تقريب التيذيب، ص ( عوؼ بف مالؾ بف نضمة األشجعي الجٕ)
 ( عبد اهلل بف مسعود.ٖ)
 (.ٜٗٗ، ح٘ٚٗ، صٔ، وفيض القدير، لممناوي، جٖٓ٘، صٔ( َواْرَضْخ: الرضخ العطاء اليسير.) المعجـ الوسيط، جٗ)
 .ٕٔٙٗ، حٜٕ٘، صٚ( مسند أحمد بف حنبؿ، مسند المكثريف مف الصحابة، مسند عبد اهلل بف مسعود، ج٘)
 .ٕ٘ٔ٘، حٓٙ، صٜ( مسند أبي يعمى الموصمي، جٙ)
 .ٖٖٔٓ، حٕٔ، صٕ( شرح معاني اآلثار، كتاب الزكاة، باب ذي المرة السوي الفقير ىؿ يحؿ لو الصدقة أـ ال، جٚ)
ِر ُسنٍَّة ، والتوحيد، َباُب ِذكْ ٖٕ٘ٗ، حٜٙ، صٗ( صحيح ابف خزيمة، كتاب الزكاة، باب فضؿ المتصدؽ مف المتصدؽ عميو، جٛ)

 .ٙ٘ٔ، صَٔساِبَعٍة تُْثِبُت َيَد المَِّو َواْلَبَياُف َأفَّ َيَد المَِّو ِىَي اْلُعْمَيا، ج
 .ٛٔٚ، حٗٙٔ، صٕ( المسند، جٜ)
 .٘ٛٗٔ، حٚٙ٘، صٔ( المستدرؾ عمى الصحيحيف، كتاب الزكاة، جٓٔ)
 .ٜٔٚ، ح٘ٙٔ، صٕ( المسند، جٔٔ)
 .ٙٛٛٚ، حٕٖٖ، صٗاب بياف اليد العميا واليد السفمى، ج( السنف الكبرى لمبييقي، كتاب الزكاة، بٕٔ)
 .ٓٓٚ، حٖٔٔ، صٕ( األسماء والصفات، باب ما جاء في إثبات صفة اليديف، جٖٔ)
 .ٜٗ( تقريب التيذيب، البف حجر، ٗٔ)
 .ٜٕٙ، رقـ٘ٙٔ، صٔ( تيذيب التيذيب، البف حجر، ج٘ٔ)
 .ٜٕٙ، رقـ٘ٙٔ، صٔ( تيذيب التيذيب، البف حجر، جٙٔ)
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 ثالثا: الحكم عمى اإلسناد
ضعيؼ؛ ألجؿ إبراىيـ اليجري، وممف ضعؼ الحديث حسيف حسف لغيره بالشواىد، وىذا إسناد الحديث إسناده 

 .(ٔ)سميـ أسد
 يا:ولمحديث شواىد كثيرة تقويو من

سناده صحيح.(ٖ)، وابف حباف(ٕ)عند أبي داودكما حديث مالؾ بف نضمة  **   ، وا 
 وصحح إسناده.  (٘)ابف حجر في الفتحوذكره  ،(ٗ)عند الطبرانيكما مف حديث حكيـ بف حزاـ  ** وشاىد آخر

سناده منقطع.(ٙ)عند الطبرانيكما مف حديث عدي الجذامي ** وشاىد ثالث   ، وا 
 .(ٛ)، ومسمـ(ٚ)عند البخاريكما بف عمر عبد اهلل يد لبعضو مف حديث رابع يش** وشاىد 

                                           
 قاؿ ابف األثير رحمو اهلل:

فَّة كؿَّ [ أي: الذي ُعِمؿ عمى َذْيمو وأْكَماِمو وَجْيِبو َكَفاٌؼ مف َحرِير. وكُ  اَل أْلَبس الَقِميَص الُمَكفَّف بالَحِريروفيو ] 
 .(ٜ)شيء بالضـ: ُطّرُتو وحاشيتو وكؿُّ ُمْسَتِطيؿ: ُكفَّة َكُكفَّة الثَّوب. وكؿُّ ُمْسَتدير: ِكفَّة بالكسر َكِكفَّة الِميزاف

 ( ٓٓٔالحديث)
ي َعُروَبَة، َعْف َقتَاَدَة، َعِف َحدَّثََنا َمْخَمُد ْبُف َخاِلٍد، َحدَّثََنا َرْوٌح، َحدَّثََنا َسِعيُد ْبُف َأبِ  رحمو اهلل: (ٓٔ)قال أبو داود

، َواَل َأْلَبُس (ٔٔ)اَل َأْرَكُب اأْلُْرُجَوافَ  »اهلُل َعَمْيِو َوَسمَّـَ َقاَؿ:اْلَحَسِف، َعْف ِعْمَراَف ْبِف ُحَصْيٍف، َأفَّ َنِبيَّ المَِّو َصمَّى 

                                                 

 .ٕ٘ٔ٘، حٓٙ، صٜتعميقو عمى مسند أبي يعمى الموصمي، ج( انظر ٔ)
 .ٜٗٙٔ، حٖٕٔ، صٕ( سنف أبي داود، كتاب الزكاة، باب في االستعفاؼ، جٕ)
 .ٕٖٖٙ، حٛٗٔ، صٛ( صحيح ابف حباف، كتاب الزكاة، باب صدقة التطوع، جٖ)
 .ٖٔٛٓ، حٜٛٔ، صٖ( المعجـ الكبير، لمطبراني،ٗ)
 .ٜٕٚ، صٖقة إال عف ظير غنى، ج( فتح الباري، قولو باب ال صد٘)
 .ٜٕٙ، حٓٔٔ، صٚٔ( المعجـ الكبير، لمطبراني، جٙ)
 .ٜٕٗٔ، حٕٔٔ، صٕ( صحيح البخاري، كتاب الزكاة، باب ال صدقة إال عف ظير غنى، جٚ)
 .ٖٖٓٔ، حٚٔٚ، صٕ( صحيح مسمـ، كتاب الزكاة، باب اليد العميا خير مف اليد السفمى، جٛ)
 .ٖٔٗ، صٗيث واألثر، البف األثير، ج( النياية في غريب الحدٜ)
 .ٛٗٓٗ، حٛٗ، صٗ( سنف أبي داود، كتاب المباس، باب مف كرىو، جٓٔ)
(، وقاؿ ابف منظور:" ِميَثَرة اأُلْرُجواف: ِىَي ٕٔٗ، صٖ( األرجواف: قاؿ القاسـ بف سَلـ:" الشَّديد اْلحمَرة") غريب الحديث، جٔٔ)

(، ٕٛٚ، صْ٘لَبِعيِر َتْحَت الرَّاِكب، واأُلْرُجواُف ِصْبغ َأحمر ُيتََّخُذ كالِفراِش.) انظر لساف العرب، جِوطاٌء َمْحُشوّّ ُيتَرُؾ َعَمى َرْحِؿ ا
وقاؿ اإلماـ البغوي:" النيي عف قطيفة األرجواف لما فيو مف الزينة والخيَلء، والِميثرة: ىي مرفقة تتخذ كصفة السَّرج، فإف كانت مف 

ف لـ تكف فالح مراء منيا منيي عنيا، ُروي عف البراء بف عازب" أف النبي َصمَّى اهلُل َعَمْيِو َوَسمَّـَ نيى عف الميثرة ديباج فحراـ، وا 
(، وذلؾ أيضًا لما فيو مف الزينة والخيَلء.) ٖٛٛ٘، حٔ٘ٔ، صٚالحمراء" ) صحيح البخاري، كتاب المباس، باب لبس القسي، ج

 (.ٖٖٓٔ، حٛ٘، صٕٔذىب، جشرح السنة، كتاب المباس، باب النيي عف خاتـ ال
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َأاَل َوِطيُب »اَؿ: َوَأْوَمَأ اْلَحَسُف ِإَلى َجْيِب َقِميِصِو، َقاَؿ: َوَقاَؿ قَ  «َواَل أَْلَبُس اْلَقِميَص اْلُمَكفََّف ِباْلَحِريرِ ، (ٔ)اْلُمَعْصَفرَ 
 «.الرَّْجاِؿ ِريٌح اَل َلْوَف َلُو، َأاَل َوِطيُب النَّْساِء َلْوٌف اَل ِريَح َلوُ 

 أوال: تخريج الحديث
روح عف مف طرؽ جميعيـ  بمثمو (٘)والبييقي ،(ٗ)، والحاكـ(ٖ)مختصرا ، والطبرانيبمثمو (ٕ)أحمد بف حنبؿأخرجو 
 بو. بف عبادة

مف طريؽ عبد األعمى بف عبد األعمى عف جميعيـ مختصرًا  (ٛ)والطحاوي ،(ٚ)، والروياني(ٙ)بمثمو وأخرجو البزار
 عمى مطر وحده.في رواية أخرى  (ٜ)واقتصر الطحاوي ،سعيد عف مطر أو قتادة، بو

 ثانيا: تراجم الروة
وقد ولكف في سماعو مف عمراف بف حصيف كَلـ متفؽ عمى توثيقو؛ ، (ٓٔ)رجمتوسبقت ت ** الحسن البصري،

 فمُتراجع. لؿ عمى صحة سماعو منووضحت سابقا بعض الشواىد التي تد
ثقة يرسؿ وىو مدلس مف الطبقة الثالثة التي البد فييا مف  ،(ٔٔ)سبقت ترجمتو ،** قتادة بن دعامة السدوسي

أنو لـ يرسؿ عف الحسف البصرى فتنتفي تيمة اإلرساؿ عنو، وما كاف مف  التصريح بالسماع، وقد تبيف سابقا
 تدليسو فقد روى الحديث بالعنعنة ولـ يصرح بالسماع مما يجعؿ تيمة تدليسو قائمة.

واإلرساؿ واالختَلط، أما  بالتدليس اتيـ متفؽ عمى توثيقو؛ ولكنو ،(ٕٔ)سبقت ترجمتو، عروبة يسعيد بن أب** 
ألنو مف الطبقة الثانية التي ال يضر تدليسيـ، أما عف إرسالو فيو مف أثبت الناس في  عف تدليسو ال يضر

قتادة، وبالنسبة الختَلطو فقد نص العراقي عمى أف الشيخيف قد اتفقا عمى اإلخراج  لسعيد بف أبي عروبة مف 

                                                 

( المعصفر: المصبوغ بالعصفر، وىو صبغ معروؼ قاؿ الجوىري: عصفرت الثوب فتعصفر.) المطمع عؿ ألفاظ المقنع، ألبي ٔ)
يَنة الَِّتي يْختؿ بَيا الشَّْيَطاف".) غريب الحديث، البف قتيبةٖٕٔالفتح البعمي، ص ، ٖ، ج(، وقاؿ ابف قتيبة:" َأَراَد َأف المعصفر: الزّْ

 (.ٖٛٙص
 .ٜٜ٘ٚٔ، ح٘ٛٔ، صٖٖ( مسند أحمد بف حنبؿ، مسند البصرييف، مسند عمراف بف حصيف، جٕ)
 .ٖٗٔو ٖٖٔ، ؤٕٖ، حٙٗٔ، صٛٔ( المعجـ الكبير، لمطبراني، جٖ)
 .ٓٓٗٚ، حٕٔٔ، صٗ( المستدرؾ عمى الصحيحيف، كتاب المباس، جٗ)
، وشعب اإليماف، ٜٗٚ٘، حٜٖٗ، صٖمنساء مف الطيب عند الخروج، ج( السنف الكبرى لمبييقي، كتاب الجمعة، باب ما يكره ل٘)

. واآلداب لمبييقي، باب في طيب ٜٚٓ٘، حٖٖٖ، صٛكتاب المَلبس والزي واألواني وما يكره منيا، فصؿ في زينة البيوت، ج
 . ٚٓٙ، حٕٛٗالرجاؿ والنساء عف خروجيف، ص

 .ٜٖٗ٘، حٖٖ، صٜ( مسند البزار، جٙ)
 .ٓٛ، حٖٓٔ، صٔج ( مسند الروياني،ٚ)
 .ٕٖٛ٘، حٕٛٔ، صٕ( شرح معاني اآلثار، كتاب مناسؾ الحج، باب التطيب عند اإلحراـ، جٛ)
 .ٛٙٙٙ، حٕٙٗ، صٗ( شرح معاني اآلثار، كتاب الكراىة، باب لبس الحرير، جٜ)
 (.ٕرقـ) حديث (تحت ٓٔ)
 (.ٕرقـ) حديث تحت  (ٔٔ)
 (.ٖٛرقـ)تحت حديث  (ٕٔ)
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عمى الحديث مف قبؿ مطر ، كما أنو متابع (ٔ)عبادة عنو مما يدلؿ عمى سماعو منو قبؿ االختَلط رواية روح بف
 بصيغة الشؾ. كما عند البزار، والطحاوي

 ** باقي رجاؿ اإلسناد ثقات.
 ثالثا: الحكم عمى اإلسناد

 ضعيؼ؛ لما كاف فيو مف تدليس قتادة وعدـ تصريحو بالسماع.الحديث إسناده 
 ر" فقد صح ما يخالفوحسف لغيره دوف قولو: "وال ألبس القميص المكفؼ بالحريوحكـ شعيب األرنؤوط عميو بال

مف طريؽ عبد اهلل مولى أسماء بنت الصدَّيؽ، قاؿ: أخرجت أسماء ُجبََّة طيالسٍة ِكسروانية ليا  (ٕ)فقد أخرج مسمـ
وكاف  لْبنة ديباج، وفرجييا مكفوفيف بالَديباج، فقالت: ىذه كانت عند عائشة حتى ُقبضت، فمما قبضت قبضُتيا،

كاف يمبسيا لموفود  ":(ٖ)وزاد البخاري ،َسمَّـَ يمبسيا، فنحف نغسميا لممرضى ُيستشفى بياالنبي َصمَّى اهلُل َعَمْيِو وَ 
 ."ويـو الجمعة

سناده صحيح. ،(ٗ)مي بف أبي طالب كما عند أحمدويشيد لقولو: "ال أركب األرجواف" حديث ع  وا 
 .(٘)كما عند أحمدويشيد لقولو:"وال ألبس المعصفر" حديث عمي أيضًا 

 .(ٚ)المقدسي، والضياء (ٙ)عند البزاربف مالؾ كما و: "أال وطيب الرجاؿ.." حديُث أنس ويشيد لقول
 فالحديث بطرقو وشواىده يتقوى لمحسف لغيره. 
                                           

 قال ابن األثير رحمو اهلل: 
[ أي ُمَواَجَية كأفَّ ُكؿَّ واِحٍد منيما قد َكّؼ  مم َكفََّة َكفَّةَ َفَتَمقَّاه رسول الّمو صمى الّمو عميو وسوفي حديث الزبير ] 

. وىما َمْبِنيَّاف عمى الفتح  .(ٛ)صاحبو عف ُمجَاَوَزِتو إلى غيره: أي َمَنعو. والَكفُّة: المَرة مف الَكؼّْ
 ( ٔٓٔالحديث )

ْبُف َسَمَمَة، َعْف َعِميّْ ْبِف َزْيٍد، َعْف َسِعيِد ْبِف ثنا َحمَّاُد حد (ٓٔ)ثنا َحَسفٌ حد رحمو اهلل: (ٜ)قال اإلمام أحمد بن حنبل
َبْيُر ْبُف ا َبْيُر ْبُف اْلَعوَّاـِ َوَبْيَنَما الزُّ ُؿ َمْف َسؿَّ َسْيَفُو ِفي َذاِت المَِّو الزُّ ْلَعوَّاـِ َقاِئٌؿ ِفي ِشْعِب اْلَمَطاِبِخ ِإْذ اْلُمَسيِّْب َقاَؿ: َأوَّ

                                                 

 .ٜٖٔ، وانظر نياية االغتباط بمف رمي مف الرواة باالختَلط، لعَلء الديف رضا، صٛٗٗاقي، ص( التقييد وااليضاح، لمعر ٔ)
 .ٜ٘ٗ٘، حٜٖٔ، صٙ( صحيح مسمـ، كتاب المباس، باب النيي عف لبس الحرير، جٕ)
 .ٖٛٗ، حٔٛٔ( األدب المفرد لمبخاري، باب مف زار قوما فطعـ عندىـ، صٖ)
 .ٜٔٛ، حٕٓٛ، صٕالراشديف، مسند عمي بف أبي طالب، ج( مسند أحمد بف حنبؿ، مسند الخمفاء ٗ)
 .ٖٗٓٔ، حٖٚٓ، صٕ( مسند أحمد بف حنبؿ، مسند الخمفاء الراشديف، مسند عمي بف أبي طالب، ج٘)
 .ٜٕٛٛ، حٖٙٚ، صٖ( كشؼ األستار عف زوائد البزار، كتاب الزينة، باب ما جاء في الخاتـ، جٙ)
 .ٖٕٔٔ، حٜٕٗ، صٙقدسي،جاألحاديث المختارة، لضياء الديف الم (ٚ)
 .ٖٔٗ، صٗ( النياية في غريب الحديث واألثر، البف األثير، جٛ)
 .ٕٓٙٔ، حٖٖٚ، صٕ( فضائؿ الصحابة، ألحمد بف حنبؿ، فضؿ الزبير بف العواـ رضي اهلل عنو، جٜ)
 (.ٗٙٔ( الحسف بف موسى األشيب، أبو عمي البغدادي، ثقة.) تقريب التيذيب، البف حجر، صٓٔ)
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ًدا، ِبَيِدِه السَّْيُؼ َصْمًتا، َسِمَع َنَغَمًة: ِإفَّ رَ  َفَمِقَيُو َرُسوُل ُسوَؿ المَِّو َصمَّى اهلُل َعَمْيِو َوَسمَّـَ ُقِتَؿ، َفَخَرَج ِمَف اْلَبْيِت ُمَتَجرّْ
َفَما ُكْنُت »َؾ ُقِتْمَت، َقاَؿ: َفَقاَؿ: َما َشْأُنَؾ َيا ُزَبْيُر؟ " َقاَؿ: َسِمْعُت َأنَّ  المَِّو َصمَّى اهلُل َعَمْيِو َوَسمََّم " َكفََّة َكفََّة،

 . «َمْيِو َوَسمَّـَ ِبَخْيرٍ َفَدَعا َلُو النَِّبيُّ َصمَّى اهلُل عَ  »َتْعِرَض َأْىَؿ َمكََّة َقاَؿ:َقاَؿ: َأَرْدُت َوالمَِّو َأْف َأسْ « َصاِنًعا؟
 أوال: تخريج الحديث

مف طريؽ سميماف بف  (ٖ)، وأخرجو ابف عساكرمف طريؽ أحمد بف يونس (ٕ)ومختصرا (ٔ)أخرجو أبو نعيـ بنحوه
 حرب بنحوه، كَلىما) أحمد بف يونس، وسميماف بف حرب( عف حماد بف سممة بو. 

 ثانيا: تراجم الرواة
، أبو الحسف البصري بن زيد بن عبد اهلل بن زىير بن عبد اهلل بن جدعان القرشي التيمي ي** عم
 قيؿ قبؿ ذلؾ، اختمفوا فيو:  ، مات سنة واحد وثَلثيف ومئة و (ٗ)المكفوؼ

، وابف (ٓٔ)، والدارقطني(ٜ)، والنسائي(ٛ)، والجوزجاني(ٚ)، وابف معيف(ٙ)، وأحمد بف حنبؿ(٘)ضعفو ابف سعدف
 :" أنا أقؼ فيو، ال يزاؿ عندي فيو ليف".(ٕٔ)، وقاؿ الدارقطني في موضع آخر(ٔٔ)حجر

بالقوي"، وزاد أبو حاتـ:" يكتب حديثو، وال يحتج  :" ليس(٘ٔ)، وأبو حاتـ(ٗٔ)، وأبو زرعة(ٖٔ)وقاؿ أحمد بف حنبؿ
 بو، وىو أحب إليَّ مف يزيد بف أبي زياد، وكاف ضريرا، وكاف يتشيع".  

 . (ٚٔ)، وقاؿ في موضع آخر:" ليس بحجة":" ليس بذاؾ القوى"(ٙٔ)وقاؿ يحيى بف معيف
 كاف يتشيع، ال بأس بو". ، ، وليس بالقوي:" يكتب حديثو(ٛٔ)وقاؿ العجمي

                                                 

 .ٕٙ٘، حٕٕٙ، صٔؿ النبوة، ألبي نعيـ األصبياني، ج( دالئٔ)
 .ٔٔٔ، حٗٓٔ( فضائؿ الخمفاء األربعة وغيرىـ، ألبي نعيـ األصبياني، صٕ)
 .ٖٔ٘، صٛٔ( تاريخ دمشؽ، البف عساكر، جٖ)
 .ٓٚٓٗ، رقـٖ٘ٗػػػ  ٖٗٗ، صٕٓ( تيذيب الكماؿ، لممزي، جٗ)
 .ٕٕ٘، صٚ( الطبقات الكبرى، البف سعد، ج٘)
 .ٖٚٗ، صٕٓالكماؿ، لممزي، ج( تيذيب ٙ)
 .ٖٖ٘، صٙ( الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ، البف عدي، جٚ)
 .٘ٛٔ، رقـٜٗٔ( أحواؿ الرجاؿ، لمجوزجاني، صٛ)
 .ٜٖٗ، صٕٓ( تيذيب الكماؿ، لممزي، جٜ)
 .ٕٛٗ، حٖٓٔ، صٔ( سنف الدارقطني، جٓٔ)
 .ٔٓٗ( تقريب التيذيب، البف حجر، صٔٔ)
 .ٖٔٙ، رقـٕ٘( سؤاالت البرقاني لمدارقطني، صٕٔ)
 .ٙٛٔ، صٙ، والجرح والتعديؿ، البف أبي حاتـ، جٖٖ٘، صٙ( الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ، البف عدي، جٖٔ)
 .ٕٔٓٔ، رقـٚٛٔ، صٙ( الجرح والتعديؿ، البف أبي حاتـ، جٗٔ)
 .ٚٛٔ، صٙ( الجرح والتعديؿ، البف أبي حاتـ، ج٘ٔ)
 .ٕٚٗ، رقـٔٗٔ( تاريخ ابف معيف رواية الدارمي، صٙٔ)
 .ٜ٘ٙٗ، رقـٖٔٗ، صٗخ ابف معيف رواية الدوري، ج( تاريٚٔ)
 .ٜٕٛٔ، رقـٗ٘ٔ، صٕ( معرفة الثقات، لمعجمي، جٛٔ)
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لى الميف ما ىو". (ٔ)ؿ يعقوب بف شيبةوقا  : ثقة، صالح الحديث، وا 
:" صدوؽ؛ إال أنو ربما رفع الشيء الذي يوقفو غيره"، وقاؿ سميماف بف حرب عف حماد بف زيد (ٕ)وقاؿ الترمذي

ا، حدثنا عمي بف زيد، وكاف يقمب األحاديث"، وفي رواية:" كاف عمي بف زيد يحدثنا اليوـ بالحديث ثـ يحدثنا غد
 . (ٖ)فكأنو ليس ذاؾ"

 :" ال أحتج بو لسوء حفظو". (ٗ)وقاؿ أبو بكر بف خزيمة
:" لـ أر أحدا مف البصرييف، وغيرىـ امتنعوا مف الرواية عنو، وكاف يغالي في التشيع في جممة (٘)وقاؿ ابف عدي

 أىؿ البصرة، ومع ضعفو يكتب حديثو". 
 :" ليس بالمتيف عندىـ". (ٙ)وقاؿ الحاكـ

 :" كاف مف أىؿ الصدؽ، ويحتمؿ لراوية الجمة عنو، وليس يجري مجرى مف أجمع عمى ثبتو". (ٚ)ساجيوقاؿ ال
ِفي اآْلثَار َحتَّى كثر َذِلؾ ِفي أخباره َوتبيف  ئَكاَف ييـ ِفي اأْلَْخَبار ويخطَكاَف َشيخا َجِميًَل وَ  ":(ٛ)وقاؿ ابف حباف

:" أحد الحفاظ، وليس (ٜ)وقاؿ الذىبي َمَشاِىير َفاْستحؽَّ ترؾ ااِلْحِتَجاج ِبِو"،ِفيَيا اْلَمَناِكير الَِّتي َيْرِويَيا َعف الْ 
"      .(ٔٔ)، وقاؿ في موضع آخر:" صويمح الحديث"(ٓٔ)بالثبت"، وقاؿ أيضا:" َوَلُو َعَجاِئُب َوَمَناِكْيُر، َلِكنَُّو َواِسُع الِعْمـِ

لكنو كاف ضعيفًا في الحديث وجاء ضعفو مف عمي بف زيد بف جدعاف كاف مف أىؿ الصدؽ و خالصة القول: 
 جية سوء حفظو وكثرة أوىامو فقد كاف ييـ ويخطئ فكثر ذلؾ فاستحؽ الترؾ كما قاؿ ابف حباف.

:" (ٖٔ)في كبره"، وقاؿ ابف قانع :" اختمط(ٕٔ)النقاد باالختَلط فقاؿ الفسويإلى أنو اتيمو غير واحد مف  باإلضافة
حدثنا عمي قبؿ أف يخمط"، وفي  :"(ٗٔ)نص عمى اختَلطو شعبو قاؿ لؾوكذ. خمط في آخر عمره وترؾ حديثو"

                                                 

 .ٖٛٗ، صٕٓ( تيذيب الكماؿ، لممزي، جٔ)
 .ٕٛٚٙ، حٙٗ، ص٘( سنف الترمذي، أبواب العمـ، باب ما جاء في األخذ بالسنة واجتناب البدع، جٕ)
 .ٖٕٔٔ، رقـٜٕٕ، صٖ( الضعفاء الكبير، لمعقيمي، جٖ)
 .ٜٖٗ، صٕٓ( تيذيب الكماؿ، لممزي، جٗ)
 .ٖٗٗ، صٙ( الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ، البف عدي، ج٘)
 .ٜٖٗ، صٕٓ( تيذيب الكماؿ، لممزي، جٙ)
 .ٗٗ٘، رقـٕٖٗ، صٚ( تيذيب التيذيب، البف حجر، جٚ)
 .ٖٚٙ، رقـٖٓٔ، صٕ( المجروحيف، البف حباف، جٛ)
 .ٜٖٙٔ، رقـٓٗ، صٕ( الكاشؼ، لمذىبي، جٜ)
 .ٕٚٓ، ص٘( سير أعَلـ النبَلء، لمذىبي، جٓٔ)
 .ٖٕ٘، رقـٓٗٔ( ذكر أسماء مف تكمـ فيو وىو موثؽ، لمذىبي، صٔٔ)
 .ٕٔٗ، صٕالمعرفة والتاريخ، ليعقوب بف سفياف، ج( ٕٔ)
 .ٕٖٗ، صٚ( تيذيب التيذيب، البف حجر، جٖٔ)
 .ٖٕٔٔ، رقـٜٕٕ، صٖ( الضعفاء الكبير، لمعقيمي، جٗٔ)
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:" سألت يحيى بف معيف عف عمي بف زيد (ٔ)مقابؿ ذلؾ نفى ابف معيف تيمة االختَلط  عنو فقاؿ ابف الجنيد
 اختمط؟ قاؿ: ما اختمط قط".

ف كاف اختمط فإنما ازداد :" وأيما كاف مف أمره فإف حديثو قبؿ االختَلط ضعيؼ و (ٕ)وقاؿ عَلء الديف رضا ا 
قد أساء مسمـ إلى كتابو حينما أدخؿ مثؿ ىذا الضعيؼ " :(ٖ)معروؼ قاؿ بشار، و ضعؼ" حديثو ضعفا عمى

 ."فيو
رواية ، ثقة إال أنو اختمط وتغير بآخره، وال يضره ذلؾ ف(ٗ)سبقت ترجمتو ،يحماد بن سممة بن دينار البصر ** 
 .سمع منو قبؿ التغير ولبغدادي عنو تقوي أنلو مف طريؽ الحسف بف موسى ا (٘)مسمـ

 ** باقي رجاؿ اإلسناد ثقات.
 ثالثا: الحكم عمى اإلسناد

 الحديث ضعيؼ؛ ألجؿ ضعؼ عمي بف زيد بف جدعاف.
                                           

 قاؿ ابف األثير رحمو اهلل:
 ) كفؿ ( 
[ الَكاِفؿ: القائـ بأْمِر الَيتيـ الُمَربّْي لو وىو مف الَكِفيؿ:  في الجنَّة لو وِلَغْيره أنا وكاِفُل الَيتيم َكَياَتْينفيو ] 

ِميف.  الضَّ
ميُر في" لُو" و" لغيره" راِجٌع إلى الَكاِفؿ: أي أفَّ الَيِتيـ َسواء كاف َلِمَكاِفؿ مف َذِوي َرِحمو وأْنَسابو أو كاف  والضَّ

 .(ٙ)وقولو:]َ َىاتَْيف [ إشارة إلى أْصُبَعيو السَّبَّابة والوْسَطى ،أْجَنِبّيًا ِلَغْيره َتَكفَّؿ بو
 ( ٕٓٔالحديث )

َحدَّثَِني ُزَىْيُر ْبُف َحْرٍب، َحدَّثََنا ِإْسَحاُؽ ْبُف ِعيَسى، َحدَّثََنا َماِلٌؾ، َعْف َثْوِر ْبِف َزْيٍد رحمو اهلل:  (ٚ)قال اإلمام مسمم 
، َقاَؿ: َسِمْعُت َأبَ  :، ُيَحدُّْث َعْف َأِبي ُىَرْيَرَة، َقاَؿ: َقاَؿ َرُسوُؿ اهلِل صَ (ٛ)ا اْلَغْيثِ الدّْيِميّْ َكاِفُل اْلَيِتيِم  »مَّى اهلُل َعَمْيِو َوَسمَّـَ

 َوَأَشاَر َماِلٌؾ ِبالسَّبَّاَبِة َواْلُوْسَطى.« َأَنا َوُىَو َكَياتَْيِف ِفي اْلَجنَّةِ  َلُو َأْو ِلَغْيرِهِ 
 

                                                 

 .ٖٗٚ، رقـٙ٘ٗبي زكريا يحيى بف معيف، ص( سؤاالت ابف الجنيد ألٔ)
 .ٕٗٙ( نياية االغتباط بمف رمي مف الرواة باالختَلط، لعَلء الديف رضا، صٕ)
 .٘ٗٗ، صٕٓ( انظر حاشية تيذيب الكماؿ، لممزي، جٖ)
 (.ٕٔرقـ) ( تحت حديثٗ)
 .ٕٖٕٓ، حٕٗ، صٖء، ج( صحيح مسمـ، كتاب الصَلة" أبواب االستسقاء، باب اإلشارة بظير الكفيف إلى السما٘)
 .ٕٖٗ، صٗ( النياية في غريب الحديث واألثر، البف األثير، جٙ)
 .ٖٜٕٛ، حٕٕٚٛ، صٗ( صحيح مسمـ، كتاب الزىد والرقائؽ، باب اإلحساف إلى األرممة والمسكيف واليتيـ، جٚ)
، ٜٚٔ، صٓٔؿ، لممزي، ج( أبو الغيث: ىو سالـ المدني، مولى عبد اهلل بف مطيع بف األسود العدوي.) تيذيب الكماٛ)

 (.ٖٕٙٔرقـ
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 ديثأوال: تخريج الح
مف طريؽ َسِعيُد ْبُف َأِبي َأيُّوَب،  (ٔ)تفرد بو مسمـ دوف البخاري في الصحيح، وأخرجو البخاري في األدب المفرد

َخْيُر : » َعَمْيِو َوَسمَّـَ َعْف َيْحَيى ْبِف َأِبي ُسَمْيَماَف، َعِف اْبِف َأِبي َعتَّاٍب، َعْف َأِبي ُىَرْيَرَة َقاَؿ: َقاَؿ َرُسوُؿ المَِّو َصمَّى اهللُ 
اُء ِإَلْيِو، َأَنا َوَكاِفُؿ اْلَيِتيـِ ِفي َبْيٍت ِفي اْلُمْسِمِميَف َبْيٌت ِفيِو َيِتيـٌ ُيْحَسُف ِإَلْيِو، َوَشرُّ َبْيٍت ِفي اْلُمْسِمِميَف َبْيٌت ِفيِو َيِتيـٌ ُيسَ 

 ُيِشيُر ِبِإْصَبَعْيِو.« اْلَجنَِّة َكَياتَْيفِ 
 ثانيا: تراجم الرواة

 ، أبو يعقوب ابف الطباع، مات سنة أربع عشرة ومائتيف،ق بن عيسى بن نجيح البغدادي** إسحا
:" مشيور الحديث"، وقاؿ صالح بف (٘)، وقاؿ البخاري(ٗ)، وذكره ابف حباف في الثقات(ٖ)، والذىبي(ٕ)وثقو الخميمي
وىو صدوؽ"، وقاؿ ابف  :" محمد أخوه أحب إلى منو(ٚ):" ال بأس بو، صدوؽ"، وقاؿ أبو حاتـ(ٙ)محمد الحافظ

 :" صدوؽ".(ٛ)حجر
 ىو صدوؽ.   خالصة القول:

 ** باقي رجاؿ اإلسناد ثقات.
                                           

 قاؿ ابف األثير رحمو اهلل:
ـّ الَيِتيـ ألنو َيْكُفؿ َتْرِبَيَتو ويَ  الرَّابُّ كاِفلٌ ومنو الحديث ]    قوـ بأْمره َمع أمّْو[ الرَّابُّ : َزْوج أ

 ( ٖٓٔالحديث )
 لـ أعثر عمى تخريٍج لو. قالت الباحثة:

                                           
 قاؿ ابف األثير رحمو اهلل:
ِفَؿ في [ َيعني رسوؿ الّمو صمى الّمو عميو وسمـ : أي َخْيُر َمف كُ وأنت َخْيُر الَمْكُفوِلين ومنو حديث َوْفد َىواِزف ] 

 .(ٜ)ِصَغره وُأْرِضع َوُربَّْي َحتَّى َنشأ وكاف ُمْسَتْرَضعًا في َبِني َسْعد بف بكر

                                                 

 .ٖٚٔ، حٔٙ( األدب المفرد، باب خير بيت بيت فيو يتيـ ُيحسف إليو، صٔ)
 .ٜ٘ٗ، رقـٕ٘ٗ، صٔ( تيذيب التيذيب، البف حجر، جٕ)
 .ٖٗٔ، رقـٖٕٛ، صٔ( الكاشؼ، لمذىبي، جٖ)
 .ٜٕٗٗٔ، رقـٗٔٔ، صٛ( الثقات، البف حباف، جٗ)
 .ٕٛٙٔ، رقـٜٜٖ، صٔ( التاريخ الكبير، لمبخاري، ج٘)
 .ٕٖٖٛ، رقـٖ٘ٗ، صٚ( تاريخ بغداد، لمخطيب البغدادي، جٙ)
 .ٙٓٛ، رقـٖٕٔ، صٕ( الجرح والتعديؿ، البف أبي حاتـ، جٚ)
 .ٕٓٔ( تقريب التيذيب، البف حجر، صٛ)
 .ٕٖٗ، صٗ( النياية في غريب الحديث واألثر، البف األثير، جٜ)
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 ( ٗٓٔالحديث )
َقاَؿ اْبُف إْسَحاَؽ: َفَحدَّثَِني َعْمُرو ْبُف ُشَعْيٍب، َعْف َأِبيِو، َعْف َجدِّْه َعْبِد المَِّو  رحمو اهلل: (ٔ)قال عبد الممك بن ىشام

ِو، إنَّا َأْصٌؿ َأفَّ َوْفَد َىَواِزَف َأَتْوا َرُسوَؿ المَِّو َصمَّى اهلُل َعَمْيِو َوَسمَّـَ َوَقْد َأْسَمُموا، َفَقاُلوا: َيا َرُسوَؿ المَّ  ْبِف َعْمٍرو:
ـْ َيْخَؼ َعَمْيَؾ، َفاْمُنْف َعَمْيَنا، َمفَّ المَُّو َعمَ  َـّ َوَعِشيَرٌة، َوَقْد َأَصاَبَنا ِمْف اْلَبََلِء َما َل ـَ َرُجٌؿ ِمْف َىَواِزَف، ُث ْيَؾ. َقاَؿ: َوَقا

َظاِئِر َعمَّاُتَؾ َوَخااَلُتَؾ َأَحُد َبِني َسْعِد ْبِف َبْكٍر، ُيَقاُؿ َلُو ُزَىْيٌر، ُيْكَنى َأَبا ُصَرٍد، َفَقاَؿ: َيا َرُسوَؿ المَِّو، إنََّما ِفي اْلحَ 
ِتي ُكفَّ َيْكُفْمَنَؾ، َوَلوْ  َـّ َنَزَؿ ِمنَّا ِبِمْثِؿ الَِّذي  َوَحَواِضُنَؾ الَلَّ َأنَّا َمَمْحَنا ِلْمَحاِرِث ْبِف َأِبي ِشْمٍر، َأْو ِلمنُّْعَماِف ْبِف اْلُمْنِذِر، ُث

 "....َوَأْنَت َخْيُر اْلَمْكُفوِلينَ َنَزْلُت ِبِو، َرَجْوَنا َعْطَفُو َوَعاِئَدَتُو َعَمْيَنا، 
 أوال: تخريج الحديث
 جميعيـ مف طريؽ محمد بف سممة،  (٘)، وأورده ابف حجر(ٗ)، وأبو نعيـ(ٖ)، والطبراني(ٕ)أخرجو ابف زنجويو

 مف طريؽ إبراىيـ بف سعد، (ٚ)، وأبو نعيـ(ٙ)وأخرجو ابف أبي الدنيا
 ،(ٔٔ)ابف كثير بكير، وأوردهجميعيـ مف طريؽ يونس بف  (ٓٔ)، والذىبي(ٜ)ابف األثير ، وأورده(ٛ)البييقيوأخرجو 

براىيـ بف سعد، ويونس بف بكير، وابف كثير( عف محمد بف إسحاؽ بو بألفاظ أربعتيـ ) مح مد بف سممة، وا 
 متقاربة.

 ثانيا: تراجم الرواة
ثبت سماعو مف  ؽ،صدو ، (ٕٔ)سبقت ترجمتوي،  بن عمرو بن العاص القرش** شعيب بن محمد بن عبد اهلل

 جده، وىو مدلس مف الطبقة الثانية الذيف ال يضر تدليسيـ.

                                                 

 .ٜٛٗ، صٕؿ ليوازف، ج( السيرة النبوية البف ىشاـ، دعاء الرسو ٔ)
، ٖٙٔ( األمواؿ البف زنجويو، كتاب فتوح األرضييف وسننيا وأحكاميا، باب الحكـ في رقاب أىؿ الذمة مف األسارى والسبي، صٕ)
 .٘ٛٗح
 .ٖٗٓ٘، حٕٓٚ، ص٘( المعجـ الكبير، لممطبراني، جٖ)
 .ٜٖٙٓ، حٖٕٕٔ، صٖ( معرفة الصحابة، ألبي نعيـ، جٗ)
 .ٖٚٗ، صٖاب فرض الخمس، باب ومف الدليؿ عمى أف الخمس لنوائب المسمميف، ج( تغميؽ التعميؽ، كت٘)
 .ٖٖٛ، حٙٔٔ( مكاـر األخَلؽ، البف أبي الدنيا، باب ما جاء في صمة الرحـ، صٙ)
 .ٜٖٙٓ، حٖٕٕٔ، صٖ( معرفة الصحابة، ألبي نعيـ، جٚ)
 .ٜٗٔ، ص٘يو وسمـ وىو بالجعرانو، ج( دالئؿ النبوة لمبييقي، باب وفود وفد ىوازف عمى النبي صمى اهلل عمٛ)
 .ٜٙٚٔ، رقـٔٔٔ، صٕ( أسد الغابة البف األثير، جٜ)
 .ٜٕٔ، صٕ( سير أعَلـ النبَلء، لمذىبي، قسـ السيرة النبوية" قسـ غنائـ حنيف وغير ذلؾ، جٓٔ)
اِت َوُخُموِد النّْيَراِف َوُرْؤَيا اْلُموِبَذاِف َوَغْيِر َذِلَؾ ِمَف ( البداية والنياية، البف كثير، باب ِذْكُر اْرِتَجاِس ِإيَواِف ِكْسَرى َوُسُقوِط الشُُّرفَ ٔٔ)

 .ٜٖٖ، صٕالدَّاَلاَلِت، ج
 .(ٙٗرقـ)حديث تحت  (ٕٔ)
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صدوؽ صحيح الكتاب؛  ،(ٔ)سبقت ترجمتو، عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد اهلل بن عمرو بن العاص** 
ولكف انحط حديثو عف أبيو عف جده لدى الحفاظ عف مطمؽ االحتجاج مف أجؿ الوجادة؛ ألف الرواية بالوجادة 

 بَل سماع يدخميا التصحيؼ؛ بسبب خمو الصحؼ قديما مف التشكيؿ.
كثر مف ، وىو مدلس مف الطبقة الرابعة ويصدوؽ حسف الحديث ،(ٕ)سبقت ترجمتو ،ْسَحاقمَّد بن إِ ُمحَ ** 

 .التدليس عف الضعفاء والمجيوليف
 ثالثا: الحكم عمى اإلسناد

 الحديث إسناده حسف لذاتو؛ وما كاف مف تدليس ابف إسحاؽ فقد صرح بالسماع، كما أف سماعو لمسيرة صحيح.
                                           

 قاؿ ابف األثير رحمو اهلل:
 .(ٖ)[ الِكْفؿ بالَكْسر: الَحظُّ والنَِّصيب لو ِكْفاَلن من األْجروفي حديث الجمعة ] 

 ( ٘ٓٔالحديث )
ـَ اهلُل َعَمْيِو َوَسمَّ َعْف ُعَمَر ْبِف َراِشٍد، َعْف َيْحَيى ْبِف َأِبي َكِثيٍر، َعِف النَِّبيّْ َصمَّى  رحمو اهلل: (ٗ)قال عبد الرزاق

ََلَة، َوَمْف دَ  »َقاَؿ: ـْ ُيْدِرِؾ اْلُخْطَبَة َفَقْد َأْدَرَؾ الصَّ َماـِ َفاْسَتَمَع، َمْف َأْدَرَؾ اْلُخْطَبَة َفَقْد َأْدَرَؾ اْلُجُمَعَة، َوَمْف َل َنا ِمَف اإْلِ
ـْ َيْستَ  َلُو ِكْفاَلِن ِمَن اأْلَْجِر،َوَأْنَصَت َكاَف  ـْ ُيْنِصْت، َكاَف َعَمْيِو ِكْفََلِف ِمَف اْلِوْزرِ َوَمْف َل َوَمْف َقاَؿ: َصْو، « ِمْع، َوَل

ـُ َيْخُطُب، َفَقْد َلَغا، َوَمْف َلَغا َفََل ُجُمَعَة َلُو، َأْو َقاَؿ:  َما  «.َفََل َشْيَء َلوُ »َواإْلِ
 أوال: تخريج الحديث

 تفرد بإخراجو عبد الرزاؽ الصنعاني.
 لرواةثانيا: تراجم ا

؛ ولكنو (٘)أبو نصر اليمامي، مات سنة اثنتيف وثَلثيف ومئة، ثقة ثبت ي موالىم،ائِ ر الطَّ يْ ثِ كَ  يى بن أبيَ حْ ** يَ 
 اتيـ بأمريف: 
 أوال: التدليس

مف طبقات المدلسيف الذيف ال يضر  (ٛ)، ووضعو ابف حجر في الطبقة الثانية(ٚ)، والعراقي(ٙ)وصفو بو النسائي
 تدليسيـ.

                                                 

 (.ٙٗ)رقـحديث تحت  (ٔ)
 (.ٙٗ)رقـحديث تحت  (ٕ)
 .ٕٖٗ، صٗ( النياية في غريب الحديث واألثر، البف األثير، جٖ)
 .ٕٓٗ٘، حٖٕٕ، صٖاب ما يقطع الجمعة، ج( مصنؼ عبد الرزاؽ، كتاب الجمعة، بٗ)
 .ٜٙ٘( تقريب التيذيب، البف حجر، ص٘)
 .ٗ، رقـٕٔٔ( ذكر المدلسيف، لمنسائي، صٙ)
 .ٖٚ، رقـٕٓٔ( المدلسيف، لمعراقي، صٚ)
 .ٖٙ، رقـٖٙ( طبقات المدلسيف، البف حجر، صٛ)
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 االرسال ثانيا:
قاؿ أبو حاتـ، وأبو زرعة، والبخاري وغيرىـ:" لـ يدرؾ أحدا مف الصحابة إال أنس بف مالؾ فإنو رآه رؤية ولـ 

 .(ٔ)يسمع منو"
روايتو عف النبي صمى اهلل ف صحابي"، قمت: ف:" كثير االرساؿ، ويقاؿ: لـ يصح لو سماع م(ٕ)وقاؿ ابف حجر

 عميو وسمـ مرسمة مف باب أولى.
 الحكم عمى اإلسنادثالثا: 

عمر بف راشد بف شجرة،  ضعيؼ؛ ألجؿ إرساؿ يحيى بف أبي كثير، والتفاؽ النقاد عمى ضعؼإسناده الحديث 
 .(ٗ)، وممف ضعؼ الحديث األلباني(ٖ)يأبو حفص اليمام

 مف طريؽ عطاء الخراساني (ٚ)، والبييقي(ٙ)، وأبو داود(٘)أخرجو أحمد ولمحديث شاىد عن عمي بن أبي طالب 
ِإَلى عف مولى أمرأتو عف عمي بف أبي طالب موقوفًا َقاَؿ:" ِإَذا َكاَف َيْوـُ اْلُجُمَعِة، َخَرَج الشََّياِطيُف ُيَربُّْثوَف النَّاَس 

ـُ الرَّاَياُت، َوتَْقُعُد اْلَمَلِئَكُة َعَمى َأْبَواِب اْلَمَساِجِد َيْكتُُبوَف النَّاَس َعَمى َقدْ  ، َوَمَعُي ـْ : السَّاِبَؽ، َأْسَواِقِي ـْ ِر َمَناِزِلِي
ـْ يَ  َماـِ َفَأْنَصَت، َواْسَتَمَع َوَل ـُ، َفَمْف َدَنا ِمَف اإْلِ َما ْمُغ، َكاَف َلُو ِكْفَلِف ِمَف َواْلُمَصمَّْي، َوالَِّذي َيِميِو، َحتَّى َيْخُرَج اإْلِ

ـْ َيْمُغ، كَ  ـْ اأْلَْجِر، َوَمْف َنَأى َعْنُو َفاْسَتَمَع َوَأْنَصَت َوَل ـْ ُيْنِصْت َوَل َماـِ َفَمَغا َوَل اَف َلُو ِكْفٌؿ ِمَف اأْلَْجِر، َوَمْف َدَنا ِمَف اإْلِ
ـْ َيْسَتِمْع، َكاَف َعمَ  ـْ ُيْنِصْت َوَل ْيِو ِكْفٌؿ ِمَف اْلِوْزِر، َوَمْف َيْسَتِمْع، َكاَف َعَمْيِو ِكْفَلِف ِمَف اْلِوْزِر، َوَمْف َنَأى َعْنُو َفَمَغا َوَل

، َوَمْف َتَكمَّـَ َفَل ُجُمَعَة َلوُ َقا سناده ضعيؼ لجيالة مولى امرأة عطاء.  "، َؿ: َصٍو، َفَقْد َتَكمَّـَ  وا 
مف طريؽ ُعَفْيُر ْبُف َمْعَداَف، َعْف ُسَمْيـِ ْبِف َعاِمٍر، َعْف َأِبي  (ٛ)أخرجو الطبراني وىناك شاىد أخر عن أبي أمامة

: ُأَماَمَة، َقاَؿ: َقاَؿ َرُسوُؿ ا ـْ َمْف َغسََّؿ َيْوـَ اْلُجُمَعِة، َواْغَتَسَؿ، َوَغَدا َواْبَتَكَر، َوَدَنا َواْسَتَمَع »هلِل َصمَّى اهلل َعَمْيِو َوَسمَّ
سناده ضعيؼ؛ ألجؿ ضعؼ عفير بف معداف الحضرمي«َوَأْنَصَت َكاَف َلُو ِكْفََلِف ِمَف اأْلَْجرِ   .(ٜ)، وا 

مف طريؽ أبي صالح  (ٔٔ)مف طريؽ أبي عبد اهلل األغر، ومسمـ (ٓٔ)أخرجو البخاري وشاىد عن أبي ىريرة
:  كَلىما السماف ِإَذا َكاَف َيْوـُ الُجُمَعِة َوَقَفِت الَمََلِئَكُة َعَمى »َعْف َأِبي ُىَرْيَرَة، َقاَؿ: َقاَؿ النَِّبيُّ َصمَّى اهلُل َعَمْيِو َوَسمَّـَ

                                                 

 .ٓٛٛ، رقـٜٜٕ( جامع التحصيؿ، لمعَلئي، صٔ)
 .ٖٙ، رقـٖٙر، ص( طبقات المدلسيف، البف حجٕ)
 .ٕٔٗ( تقريب التيذيب، البف حجر، صٖ)
 .ٖٖٗ، حٓٔٔ( ضعيؼ الترغيب والترىيب، لأللباني، صٗ)
 .ٜٔٚ، حٕٗٔ، صٕ( مسند أحمد بف حنبؿ، مسند الخمفاء الراشديف، مسند عمي بف أبي طالب، ج٘)
 .ٔ٘ٓٔ، حٕٙٚ، صٔ( سنف أبي داود، كتاب الصَلة، باب فضؿ الجمعة، جٙ)
ف لـ يسمعيا، ج ( السنفٚ)  .ٖٗٛ٘، حٕٖٔ، صٖالكبرى لمبييقي، كتاب الجمعة، باب اإلنصات لمخطبة وا 
 .ٜٛٙٚ، ح٘ٙٔ، صٛ( المعجـ الكبير، لمطبراني، جٛ)
 .ٖٜٖ( تقريب التيذيب، البف حجر، صٜ)
 .ٜٕٜ، حٔٔ، صٕ( صحيح البخاري، كتاب الجمعة، باب االستماع إلى الخطبة، جٓٔ)
 .ٓ٘ٛ، حٕٛ٘، صٕب الطيب والسواؾ يـو الجمعة، ج( صحيح مسمـ، كتاب، بأٔ)
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َؿ َفاألَ  َـّ َباِب الَمْسِجِد َيْكتُُبوَف اأَلوَّ َـّ َكْبًشا، ُث َـّ َكالَِّذي ُيْيِدي َبَقَرًة، ُث ِر َكَمَثِؿ الَِّذي ُيْيِدي َبَدَنًة، ُث َؿ، َوَمَثُؿ الُمَيجّْ وَّ
، َوَيْسَتِمُعوَف الذّْْكرَ  ـْ ـُ َطَوْوا ُصُحَفُي َـّ َبْيَضًة، َفِإَذا َخَرَج اإِلَما  وىذا المفظ لمبخاري.« َدَجاَجًة، ُث

 بمجموع شواىده.يتقوى لمحسف لغيره ديث الح ألمرففي نياية ا
                                           

 

 قاؿ ابف األثير رحمو اهلل:
[  وَعيَّاش بن أبي ربيعة وَسَممة ابن ىشام ُمَتَكفِّالن َعَمى َبعيروفي حديث َمجيء المْسَتْضَعِفيف بمكة ]  

 .(ٔ)و: إذا أَدْرَت َحْوؿ َسَناِمو ِكسَاًء ثـ رِكْبَتو وذلؾ الِكَساء: الِكْفؿ بالكسرُيقاؿ: َتَكفَّْمت الَبِعير َوأْكَفْمتُ 
   ( لم أقف عميو بمفظ ابن األثير.ٙٓٔحديث )ال

زَّاِؽ، َعِف اْبِف ُجَرْيٍج، أَ  رحمو اهلل: (ٕ)قال الطبراني ، َعْف َعْبِد الرَّ ـَ الدََّبِريُّ ْخَبَرِني َعْبُد اْلَمِمِؾ َحدَّثََنا ِإْسَحاُؽ ْبُف ِإْبَراِىي
          ِغيَرِة ِمَف اْلُمْشِرِكيَف ِإَلى ْبُف َأِبي َبْكٍر، َقاَؿ: َفرَّ َعيَّاُش ْبُف َأِبي َرِبيَعَة َوَسَمَمُة ْبُف ِىَشاـٍ َواْلَوِليُد ْبُف اْلَوِليِد ْبِف اْلمُ 

َيُسوُؽ ِبِيَما، َفَكِمَمْت ِإْصَبُع َواْلَوِليُد  ُمَتَكفِّاَلِن ُمْرَتِدَفاِن َعَمى َبِعيٍر،َمَمُة النَِّبيّْ َصمَّى اهلُل َعَمْيِو َوَسمَّـَ، َوَعيَّاٌش َوسَ 
 َفَقاَؿ: اْلَوِليِد،

 َىْؿ َأْنِت ِإالَّ ِإْصَبٌع ُدِميِت ... َوِفي َسِبيِؿ اهلِل َما َلِقيتِ 
ـَ النَِّبيُّ َصمَّى اهلُل َعَمْيِو َوَسمَّـَ ِبَمْخَرجِ  َؿ َرْكَعٍة َفَعِم ْبَح، َفَرَكَع َأوَّ ـَ النَّاُس، َفَصمَّى الصُّ ـْ َقْبَؿ َأْف َيْعَم ـْ ِإَلْيِو َوَشْأِنِي ِي

ـْ َقْبَؿ َأْف َيْسُجَد، َفَقاَؿ:  َـّ َأْنِج َسَمَمةَ »ِمْنُيَما، َفَممَّا َرَفَع َرْأَسُو َدَعا َلُي َـّ َأْنِج َعيَّاَش ْبَف َأِبي َرِبيَعَة، المُي ،  المُي ْبَف ِىَشاـٍ
َـّ اْشُدْد َوْطَأَتَؾ َعَمى ُمَضَر، َـّ َأْنِج اْلُمْسَتْضَعِفيَف ِمَف اْلُمْؤِمِنيَف، المُي َـّ َأْنِج اْلَوِليَد، المُي ـْ ِسِنيَف  المُي َواْجَعْمَيا َعَمْيِي

 «.َكِسِنيّْ ُيوُسؼَ 
 أوال: تخريج الحديث
بنحوه، ولفظ عبد الرزاؽ" مكبَلف عمى  (ٗ)و نعيـ األصبياني، ومف طريقو الطبراني، وأب(ٖ)أخرجو عبد الرزاؽ

 بعير".
 ثانيا: تراجم الرواة

مدلس مف الطبقة ولكنو ، ثقة فقيو فاضؿ، (٘)سبقت ترجمتو، ** عبد الممك بن عبد العزيز بن جريج القرشي
 رفقد ذكأـ عف إرسالو الثالثة التي ال بد فييا مف التصريح بالسماع وقد صرح بو فتنتفي تيمة التدليس عنو، 

 ولـ يكف فييـ عبد الممؾ بف أبي بكر، مما يرجح عدـ إرسالو عنو.جماعة ممف أرسؿ عنيـ ابف جريج  (ٙ)العراقي
                                                 

 .ٕٖٗ، صٗ( النياية في غريب الحديث واألثر، البف األثير، جٔ)
 .ٕٖٙٙ، حٗ٘، صٚ( المعجـ الكبير، لمطبراني، جٕ)
 .ٖٔٓٗ، حٙٗٗ، صٕ( مصنؼ عبد الرزاؽ، كتاب الصَلة، باب الرجؿ يدعو ويسمي في دعائو، جٖ)
 .ٖٙٔٗ، حٖٖ٘ٔ، صٖـ األصبياني، ج( معرفة الصحابة، ألبي نعيٗ)
 (.ٕٚرقـ) ( تحت حديث٘)
 .ٕٔٔ( تحفة التحصيؿ في ذكر رواة المراسيؿ، لمعراقي، صٙ)
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اليماني، أبو بكر الصنعاني، مات سنة إحدى عشرة ومئتيف، ثقة  ** عبد الرزاق بن ىمام بن نافع الحميري،
 ، اتيـ بأمريف:(ٔ)حافظ مصنؼ شيير

 
 االختالط  األول:

فقد عمي في آخر حياتو، مما أدى إلى وقوعو في التمقيف حيث كاف يمقف فيتمقف فسماع مف سمع منو بعدما 
 عميَّ وذىب بصره إنما ىو سماع في االختَلط والتغير.

ذكر أحمد أف عبد الرزاؽ عمي في آخر عمره، فكاف يمقف فيتمقف، فسماع مف سمع منو  ":(ٕ)قاؿ ابف الصَلحو 
أيضا: لـ يسمع مف عبد الرزاؽ بعد تغيره إال إسحاؽ الدبري، وتعقبو العراقي وذكر  "، وقاؿعمي ال شيء بعدما

:" والظاىر أف الذيف (ٖ)رواة آخريف سمعوا منو بعد التغير أمثاؿ: أحمد بف شبوية، ومحمد الطيراني، وقاؿ العراقي
سنة اثنيف وثمانيف كميـ سمعوا منو بعد  سمع منيـ الطبراني في رحمتو إلى صنعاء مف أصحاب عبد الرزاؽ

 التغير وىـ أربعة:
 الدبري وكاف سماعو مف عبد الرزاؽ سنة عشر ومائتيف وكانت وفاة الدبري سنة أربع وثمانيف ومائتيف. (ٔ
 إبراىيـ بف محمد بف برة الصنعاني، وىو مف شيوخ الطبراني. (ٕ
 إبراىيـ بف محمد بف عبد اهلل الشنابي. (ٖ
 عمى الصنعاني. الحسف بف عبد األ (ٗ

 الثاني: التشيع
سمعت يحيى بف معيف وقيؿ لو: إف أحمد بف حنبؿ قاؿ: إف عبيد اهلل بف موسى  "خيثمة: يوقاؿ أبو بكر بف أب

ذلؾ منو مئة ضعؼ، ولقد سمعت  يال إلو إال ىو عبد الرزاؽ أغمى ف ييرد حديثو لمتشيع، فقاؿ: كاف واهلل الذ
 . (ٗ)"معت مف عبيد اهللمف عبد الرزاؽ أضعاؼ أضعاؼ ما س

التشيع؟ فقاؿ: أما أنا  ي، قمت: عبد الرزاؽ كاف يتشيع ويفرط فيسألت أب ":(٘)وقاؿ عبد اهلل بف أحمد بف حنبؿ
 . "ىذا شيئا، ولكف كاف رجَل تعجبو أخبار الناس، أو األخبار يفمـ أسمع منو ف

قط أف  يلرزاؽ يقوؿ: واهلل ما انشرح صدر سمعت سممة بف شبيب يقوؿ: سمعت عبد ا ":(ٙ)وقاؿ عبد اهلل أيضا
أفضؿ عميا عمى أبى بكر وعمر، رحـ اهلل أبا بكر ورحـ اهلل عمر ورحـ اهلل عثماف ورحـ اهلل عميا، مف لـ يحبيـ 

  ".فما ىو مؤمف
 ."فضائؿ أىؿ البيت ومثالب آخريف مناكير يال بأس بو إال أنو قد سبؽ منو أحاديث ف" :(ٚ)يبف عدا وقاؿ

                                                 

 .ٖٗ٘( تقريب التيذيب، البف حجر، صٔ)
 .ٜٛٗ( مقدمة ابف الصَلح، صٕ)
 .ٓٙٗ( التقييد واإليضاح، لمعراقي، صٖ)
 .ٕٛٓٔ، رقـٚٓٔ، صٖ( الضعفاء الكبير، لمعقيمي، جٗ)
 .٘ٗ٘ٔ، رقـٜ٘، صٕ( العمؿ ومعرفة الرجاؿ، ألحمد بف حنبؿ، ج٘)
 .ٙٗ٘ٔ، رقـٜ٘، صٕ( العمؿ ومعرفة الرجاؿ، ألحمد بف حنبؿ، جٙ)
 .٘ٗ٘، صٙ( الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ، البف عدي، جٚ)
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عبد الرزاؽ بف ىماـ صاحب التصنيؼ ثقة حافظ؛ ولكنو اختمط في آخر عمره، وما كاف مف  القول: خالصة
فيبدو لي أنو لـ يكف مف المغاليف، وعندما سأؿ أحمد بف حنبؿ يحيى بف معيف عف حديث عبد الرزاؽ تشيعو 
تشيعو وخاصة أف الحديث إذا ه فَل يضر ، (ٔ)يا أبا صالح لو ارتد عبد الرزاؽ عف اإلسَلـ ما تركنا حديثو"قاؿ:" 

 ال يوافؽ بدعتو.
مات سنة ثَلث وثمانيف ومائتيف، وقيؿ: أربع ، الصنعاني (ٕ)ريبَ ** إسحاق بن إبراىيم بن عباد أبو يعقوب الدَ 

 وثمانيف، وقيؿ: خمس وثمانيف، وقيؿ: سبع وثمانيف، قاؿ الحافظ: وىو األشير.
فكاف يقوؿ: قرأنا عمى عبد  (ٗ)حضره أبوه عنده وىو صغير جًدااستصغر في عبد الرزاؽ، أ ":(ٖ)قاؿ ابف عدي

ساؽ لو  ":عمى ذلؾ قائَل الذىبي "، واعترض(٘)الرزاؽ، أي قرأ غيره، وحضر صغيًرا، وحدث عنو بحديث منكر
حديثًا واحًدا مف طريؽ أنعـ اإلفريقي يحتمؿ مثمو، فأيف األحاديث التي ادعى أنيا لو مناكير، والدبري صدوؽ 

ما كاف الرجؿ صاحب حديث، إنما أسمعو أبوه :" (ٙ)"، ثـ قاؿتج بو في الصحيح، سمع كتًبا فأداىا كما سمعيامح
ىؿ ىي منو فانفرد بيا عنو، أو ىي  (ٚ)وأعتني بو، لكف روى عف عبد الرزاؽ أحاديث منكرة فوقع التردد فييا

 .الشيخ العالـ المسند الصدوؽ" :"(ٛ)تفرد بو عبد الرزاؽ"، وقاؿ الذىبي في موضع آخرمعروفة مما 
نما قيؿ لـ يكف مف رجاؿ ىذا الشأف". ا:" صدوؽ، وما رأيت فيو خَلفً (ٜ)وقاؿ الدارقطني  ، وا 

 .(ٓٔ)وقاؿ مسممة بف قاسـ:" ال بأس بو"، وكاف العقيمي يصحح روايتو
فسماع مف سمع منو :" ذكر أحمد أف عبد الرزاؽ عمي في آخر عمره، فكاف يمقف فيتمقف، (ٔٔ)وقاؿ ابف الصَلح

بعدما عمي ال شيء"، ثـ قاؿ:" وقد وجدت فيما روي عف الطبراني عف إسحاؽ الدبري عف عبد الرزاؽ أحاديث 
                                                 

 .ٕٛٓٔ، رقـٚٓٔ، صٖ( الضعفاء الكبير، لمعقيمي، جٔ)
وطة بنقطة مف تحت والراء الميممة بعدىا، ىذه النسبة إلى الدبر، وىي قرية مف قرى ( الَدَبري: بفتح الداؿ الميممة والباء المنقٕ)

 (.ٙ٘٘ٔ، رقـٖٗٓ، ص٘صنعاء اليمف.) األنساب، لمسمعاني، ج
 .ٚٚٔ، رقـٓٙ٘، صٔ( الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ، البف عدي، جٖ)
زَّاؽ كتبو َوُىَو اْبف سبع ِسِنيف َاْو َنْحوَىا".) المغني في ( وقد حدد الذىبي زمف سماع الدبري منعبد الرزاؽ فقاؿ:" سمع مف عبد الرَّ ٗ)

 (.ٜٖ٘، رقـٜٙ، صٔالضعفاء، لمذىبي، ج
، َحدَّثَنا ٘) ـَ بف ( وىو حديث ابف أنعـ األفريقي وسنده كما في الكامؿ: َحدَّثََنا ُمَحمد ْبُف َأْحَمَد ْبِف اْلُحَسْيِف اأَلْىَواِزيُّ ِإْسَحاُؽ ْبُف ِإْبَراِىي
زَّاؽ، َعْف ُسْفَياَف الثَّْورّي، َعْف َعبد الرَّْحَمِف ْبِف ِزَيادِ ع ، َحدَّثَنا َعبد الرَّ ْنَعاِنيُّ ، َعْف َعَطاِء ْبِف َيَساٍر، باد أبو يعقوب الدبري الصَّ ـَ  ْبِف َأْنَع

: اَل َيْدخُ  ُؿ اْلَجنََّة َأَحٌد ِإال ِبَجَواٍز ِبْسـِ اهلل الرحمف الرحيـ، َىَذا ِكَتاٌب ِمَف المَِّو َعْف َسْمَماَف، َقاؿ: َقاؿ َرُسوُؿ المَِّو َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَسمَّـَ
 (.ٔٙ٘، صِٔلُفَلِف ْبِف ُفَلٍف، َأْدِخُموُه َجنًَّة َعاِلَيًة قطوفيا دانية.) الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ، البف عدي، ج

 .ٖٔٚ، رقـٔٛٔ، صٔ( ميزاف االعتداؿ، لمذىبي، جٙ)
صحفيا ِفي مصنؼ الذىبي:" وقد َألَّؼ الَقاِضي َأُبو َعْبِد اهلِل بِف مفرج القرطبي ِكَتابًا ِفي الُحُرْوؼ الَِّتي َأْخَطَأ ِفْيَيا الدَّبِري، وَ  ( قاؿٚ)

زَّاِؽ") ميزاف االعتداؿ، لمذىبي، ج  (.ٕٛٔ، صَٔعْبد الرَّ
 .ٖٕٓ، رقـٙٔٗ، صٖٔ( سير أعَلـ النبَلء، لمذىبي، جٛ)
 .ٕٙ، رقـ٘ٓٔت الحاكـ لمدارقطني، ص( سؤاالٜ)
 .ٗٛٓٔ، رقـٖٓ٘، صٔ( لساف الميزاف، البف حجر، جٓٔ)
 .ٜٛٗ( مقدمة ابف الصَلح، صٔٔ)
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:" (ٔ)استنكرتيا جًدا فأحمت أمرىا عمى ذلؾ، فإف سماع الدبري عف عبد الرزاؽ منو، متأخر جًدا. وقاؿ األلباني
 فيو ضعؼ".

ولو عف عبد الرزاؽ أفراد ومناكير، ولعؿ ذلؾ لسماعو المتأخر مف عبد إسحاؽ الدبري صدوؽ،  خالصة القول:
 الرزاؽ بعدما عمي أي في فترة اختَلطو.

 ** باقي رجاؿ اإلسناد ثقات.
 ثالثا: الحكم عمى اإلسناد

مف عبد الرزاؽ فَل يضر ىنا ألف روايتو إسحاؽ بف إبراىيـ الدبري  وما كاف مف أمر سماع؛ حسف لغيرهالحديث 
المناكير الواقعة في حديث الدبري إنما سببيا أنَّو سمع مف عبد الرزاؽ بعد  "(:5قاؿ ابف حجر)لمصنؼ، مف ا

اختَلطو، فما يوجد مف حديث الدبري عف عبد الرزاؽ في مصنفات عبد الرزاؽ، فَل يمحؽ الدبري منو تبعة إال 
وؼ التي أخطأ فييا الدبري، إف صحؼ وحرَّؼ، وقد جمع القاضي محمد بف أحمد بف مفرج القرطبي الحر 

نما الكَلـ في األحاديث التي عند الدبري في غير التصانيؼ، فيي التي  وصحفيا في " مصنؼ عبد الرزاؽ "، وا 
 ."فييا المناكير، وذلؾ ألجؿ سماعو منو في حاؿ اختَلطو

ألنيا دونت قبؿ أف  فيذه النقوؿ تدؿ داللة واضحة عمى أف تغير عبد الرزاؽ بعد العمى ال يؤثر في مصنفاتو،
 يتغير، وسماع الدبري اعتماده عمى الكتاب ال عمى الحفظ. 

                                          
 قاؿ ابف األثير رحمو اهلل:

 .(ٖ)[ َوَعَمْدنا إلى أْعَظِم ِكْفلٍ ومنو حديث جابر ] 
 ( ٚٓٔالحديث )

 لـ أعثر عمى تخريٍج لو. قالت الباحثة:
                                           

 قاؿ ابف األثير رحمو اهلل:
 .(ٗ)[ َيْعني َمْقَعده ذلك ِكْفُل الشَّْيطان قال:ومنو حديث أبي رافع ] 

 ( ٛٓٔالحديث )
 ِد ْبِف َأِبي َسِعيٍد، َعفْ َعِف اْبِف ُجَرْيٍج َقاَؿ: َحدَّثَِني ِعْمَراُف ْبُف ُموَسى، َعْف َسِعي رحمو اهلل: (٘)قال عبد الرزاق

                                                 

 .ٛٗ٘، صٓٔ( سمسمة األحاديث الضعيفة، لأللباني، جٔ)
 .ٗٛٓٔ، رقـٜٖٗ، صٔ( لساف الميزاف، البف حجر، جٕ)
 .ٕٖٗص، ٗ( النياية في غريب الحديث واألثر، البف األثير، جٖ)
 .ٕٖٗ، صٗ( النياية في غريب الحديث واألثر، البف األثير، جٗ)
 .ٜٜٕٔ، حٖٛٔ، صٕ( مصنؼ عبد الرزاؽ، كتاب الصَلة، باب كؼ الشعر والثوب، ج٘)
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، َوَحَسٌف ُيَصمّْ (ٔ)َأِبيوِ   ، َمرَّ ِبَحَسِف ْبِف َعِميٍّ ي َقاِئًما َوَقْد َغَرَز ، َأنَُّو َرَأى َأَبا َراِفٍع َمْوَلى النَِّبيّْ َصمَّى اهلُل َعَمْيِو َوَسمَّـَ
ْيِو ُمْغَضًبا، َفَقاَؿ َلُو َأُبو َراِفٍع: َأْقِبْؿ َعَمى َصََلِتَؾ َواَل َتْغَضْب، َفِإنّْي َضْفَرَتُو ِفي َقَفاُه، َفَحمََّيا َأُبو َراِفٍع، َفاْلَتَفَت ِإلَ 

َيُقوُؿ: َمْقَعُد الشَّْيَطاِف َيْعِني َمْغِرَز « َذِلَك ِكْفُل الشَّْيَطانِ  » َعَمْيِو َوَسمَّـَ َيُقوُؿ:َسِمْعُت َرُسوَؿ المَِّو َصمَّى اهللُ 
 .(ٕ)َضْفَرِتوِ 

 : تخريج الحديثأوال
 جميعيـ مف طريؽ عبد الرزاؽ بنحوه، (ٚ)والبييقي ،(ٙ)، والحاكـ(٘)، والطبراني(ٗ)، والترمذي(ٖ)أخرجو أبو داود

) عبد كَلىما مف طريؽ الحجاج بف محمد المصيصي بنحوه، ،(ٓٔ)، والبييقي(ٜ)، وابف حباف(ٛ)ابف خزيمة وأخرجو
 .بو عف ابف جريجالرزاؽ و الحجاج بف محمد( 

 أوال: تراجم الرواة
مولى النبى صمى اهلل عميو وسمـ، مشيور بكنيتو، وقد اختمؼ في اسمو فيقاؿ اسمو  أبو رافع القبطي، **

إبراىيـ، ويقاؿ أسمـ، ويقاؿ ثابت، ويقاؿ ىرمز، ورجح ابف عبد البر اسـ أسمـ. َكاَف مولى لمعباس عـ َرُسوؿ المَِّو 
، فمما أسمـ العباس بشر َأُبو رافع رسوؿ اهلل صمى  َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَسمَّـَ  فوىبو ِلَرُسوِؿ المَِّو َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَسمَّـَ

اهلل عميو وسمـ بإسَلمو فأعتقو، وزوجو سممى موالتو، فولدت لو عبيد اهلل بف أبي رافع، وشيد أبو رافع أحًدا 
سَلمو قبؿ بدر إال أنو كاف مقيًما بمكة فيما ذكروا، وكاف والخندؽ وما بعدىما مف المشاىد، ولـ يشيد بدًرا،  وا 

 . (ٔٔ)قبطًيا، وتوفي في أوؿ خَلفة عمي بف أبي طالب عمى الصحيح بالمدينة المنورة

                                                 

( ىو كيساف أبو سعيد المقبري، يقاؿ ىو صاحب العباء، مولى أـ شريؾ) والد سعيد بف أبي سعيد المقبري(، ثقة ثبت.) تقريب ٔ)
 (.ٖٙٗب، البف حجر، صالتيذي

ْرِض َفَيْسُجُد َمَعُو.) معالـ السنف، ( قاؿ الخطابي: ِإنََّما َأَمَرُه ِبِإْرَساِؿ الشَّْعِر ِلَيْسُقَط َعَمى اْلَمْوِضِع الَِّذي ُيَصمّْي ِفيِو َصاِحُبُو ِمَف اأْلَ ٕ)
 (.ٔٛٔ، صٔكتاب الصَلة، باب الرجؿ يصمي عاقصا شعره، ج

 .ٙٗٙ، حٗٚٔ، صٔكتاب الصَلة، باب الرجؿ يصمي عاقصا شعره، ج( سنف أبي داود، ٖ)
، والعمؿ الكبير، ٖٗٛ، حٖٕٕ، صٕ( سنف الترمذي، أبواب الصَلة، باب ما جاء في كراىية كؼ الشعر في الصَلة، جٗ)

 .ٕٚٔ، حٔٛص
 .ٖٜٜ، حٕٖٖ، صٔ( المعجـ الكبير، لمطبراني، ج٘)
 .ٖٜٙ، حٖٜٖ، صٔج( المستدرؾ عمى الصحيحيف، كتاب الطيارة، ٙ)
 .ٕٓٛٙ، حٙ٘ٔ، صٕ( السنف الكبرى لمبييقي، كتاب الصَلة، باب ال يكؼ ثوبا وال شعرا وال يصمي عاقصا شعرا، جٚ)
، ٛ٘، صٕ( صحيح ابف خزيمة، كتاب الصَلة، باب الزجر عف غرز الضفائر في القؼ في الصَلة إذ ىو مقعد لمشيطاف، جٛ)
 .ٜٔٔح
َلة، باب ما يكره لممصمي وما ال يكره" ذكر الزجر عف أف يصمي المرء وىو غارز ضفرتو في ( صحيح ابف حباف، كتاب الصٜ)

 .ٜٕٕٚ، حٙ٘، صٙقفاه، ج
 .ٕٓٛٙ، حٙ٘ٔ، صٕ( السنف الكبرى لمبييقي، كتاب الصَلة، باب ال يكؼ ثوبا وال شعرا وال يصمي عاقصا شعرا، جٓٔ)
 .ٖٗ، رقـ٘ٛػػػ  ٖٛ، صٔ، ج( انظر االستيعاب في معرفة األصحاب، البف عبد البرٔٔ)
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متفؽ عمى توثيقو؛ إال أنو اختمط قبؿ وفاتو بأربع سنيف، ، (ٔ)سبقت ترجمتو ري،بُ قْ المَ  سعيد يسعيد بن أب **
 أحد في فترة تغيره. ورجح أنو  لـ يسمع منو 

بف العاص بف سعيد بف العاص بف أمية القرشى األموى ) أخو أيوب  عمران بن موسى بن عمرو بن سعيد** 
 .(ٖ)ئةاَقاؿ خميفة بف خياط: قتؿ سنة اثنتيف وثَلثيف وم، (ٕ)بف موسى (

 (ٙ)) ابف جريج وى عنو اثناف، ور (٘)، ولـ يذكر فيو ابف أبي حاتـ جرحًا وال تعديَلً (ٗ)في ثقاتو ذكره ابف حباف
سماعيؿ بف عمية :" (ٜ):" وثؽ"، وقاؿ ابف حجر(ٛ)، قاؿ الذىبي، وأخرج حديثو أبو داود والترمذي وابف خزيمة((ٚ)وا 

 مقبوؿ".
 .لـ يؤثر توثيقو عف غير ابف حبافحيث ىو كما قاؿ ابف حجر،  خالصة القول:

نو مدلس مف الطبقة ؛ ولكثقة فقيو فاضؿ، (ٓٔ)ترجمتوسبقت ، يعبد الممك بن عبد العزيز بن جريج القرش **
جماعة ممف أرسؿ عنيـ ابف  (ٔٔ)الثالثة، وال يضره ذلؾ ألنو صرح بالسماع، وأما عف إرسالو فقد ذكر العراقي

 جريج ولـ يكف فييـ عمراف بف موسى.
 ** باقي رجاؿ اإلسناد ثقات.

 ثالثا: الحكم عمى اإلسناد
، ومع ذلؾ قد جود ابف حجر مراف بف موسى فيو مقبوؿ ولـ يتابع عمى الحديثالحديث إسناده ضعيؼ؛ ألجؿ ع

 .(ٕٔ)إسناد ىذا الحديث
 

ْمَنا ما جاء في الحديث مف رؤية :" (ٖٔ)أبا رافع قائَل وي الحديث بحجة أف المقبري لـ َيرَ وقد أعؿ الطحا لقد َتَأمَّ
ـُ اْلَمْوِت َكاَف َمْوُتُو ِفي َزَمِف َعِميٍّ َعَمْيِو السَََّلـُ،  أبي سعيد المقبري ألبي رافع َفَوَجْدَناُه َبِعيًدا ِجدِّا؛ أِلَفَّ َأَبا َراِفٍع َقِدي

                                                 

 .(ٖ٘)رقـ حديث تحت (ٔ)
 .ٚٓ٘ٗ، رقـٕٖٙػػ  ٖٔٙ، صٕٕ( انظر تيذيب الكماؿ، لممزي، جٕ)
 .ٓٔٗ( تاريخ خميفة بف خياط، صٖ)
 .ٜٚٙٛ، رقـٕٓٗ، صٚ( الثقات، البف حباف، جٗ)
 .ٜٙٙٔ، رقـٖ٘ٓ، صٙ( الجرح والتعديؿ، البف أبي حاتـ، ج٘)
 (.ٖٗٔٙ، رقـٖٕٗ، صٖو إال ابف جريج فقط.) ميزاف االعتداؿ، لمذىبي، ج( قاؿ الذىبي: لـ يرو عنٙ)
 (.ٕٙٗ، رقـٔٗٔ، صٛ( قاؿ ابف حجر: أفاد الحاكـ أف إسماعيؿ بف عمية روى عنو أيضا.) تيذيب التيذيب، البف حجر، جٚ)
 .ٕٚٚٗ، رقـٜ٘، صٕ( الكاشؼ، لمذىبي، جٛ)
 .ٖٓٗ( تقريب التيذيب، البف حجر، صٜ)
 (.ٕٚث رقـ)تحت حدي( ٓٔ)
 .ٕٔٔ( تحفة التحصيؿ في ذكر رواة المراسيؿ، لمعراقي، صٔٔ)
 .ٜٜٕ، صٕ( فتح الباري، البف حجر، باب قولو باب ال يكؼ شعرا، جٕٔ)
، ٕٔ( شرح مشكؿ اآلثار، باب بياف مشكؿ ما روي عف رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ فيمف صمى وىو معقوص الشعر، جٖٔ)

 .ٕٛٛٗ، حٜٖٓص
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 َكَما َحدَّثََنا َفْيُد ْبُف ُسَمْيَماَف َقاَؿ: َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُف َسِعيِد ْبِف اأْلَْصَبَياِنيّْ  َوَكاَف َعِميّّ َوِصيَُّو ِفي َماِلِو، َوَعَمى َوَلِدهِ 
اْلَيْقَظاِف َعْف َعْبِد الرَّْحَمِف ْبِف َأِبي َلْيَمى َأفَّ َعِميِّا َعَمْيِو السَََّلـُ َزكَّى َأْمَواَؿ  يَقاَؿ: َأْخَبَرَنا َشِريُؾ ْبُف َعْبِد اهلِل ، َعْف َأبَ 

، َفَوَجُدوَىا تَْنُقُص، َفَقاُلوا: ِإنَّا وَ  ـْ َأُتِريُدوَف َأْف َيُكوَف ِعْنِدي َماٌؿ اَل " َجْدَناَىا تَْنُقُص، َفَقاَؿ:َبِني َأِبي َراِفٍع، َفَدَفَعَيا، ِإَلْيِي
ي َىَذا اْلَحِديِث َأنَُّو َرَأى ِمْنُو، ُأَزكّْيِو" َفَوَقْفَنا ِبَذِلَؾ َعَمى َأفَّ اْلَمْقُبِريَّ اَل َيْحَتِمُؿ َأْف َيُكوَف َرَأى ِمْف َأِبي َراِفٍع َما َحَكى فِ 

َطاِلٍب َعَمْيِو السَََّلـُ  ْقُبِريَّ ِإنََّما َكاَنْت َوَفاُتُو َسَنِة َخْمٍس َوِعْشِريَف َوِماَئٍة، َوَبْيَف َذِلَؾ َوَبْيَف َوَفاِة َعِميّْ ْبِف َأِبيَوأِلَفَّ اْلمَ 
ـْ َنِجْد ِفي النَّْيِي  ِلمرَُّجِؿ َعْف َصََلِتِو َمْعُقوَص الشَّْعِر َغْيَر َخْمَسٌة َوَثَماُنوَف َسَنًة، َوَمْوُت َأِبي َراِفٍع َكاَف َقْبَؿ َذِلَؾ، َوَل

 .(ٔ)"َما ُرِوَي َعْف َعِميٍّ َعَمْيِو السَََّلـُ، َعْف َرُسوِؿ اهلِل َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَسمَّـَ 
:" ما زعمو الطحاوي مف أف المقبري مات سنة خمس وعشريف (ٕ)بقولووعقب ابف حجر عمى قوؿ الطحاوي 

نو؛ فإف ذاؾ تاريخ وفاة ابنو سعيد، فيو يحاوؿ بذلؾ إنكار سماعو مف أبي رافع ومف الحسف بف ومئة، وىـ م
عمي، وال إنكار في ذلؾ ألف البخارى قد جـز بأف أبا سعيد سمع مف عمر، ولو صح ما قاؿ الطحاوي، لكاف 

ايتو لحديث أبي سعيد عمر أبي سعيد أكثر مف مئة وعشر سنيف، وىذا لـ يقمو أحد، وقد صرح أبو داود في رو 
 عف أبي رافع بالسماع".

 والحديث قد جاء من طرق أخرى: 
عبد المجيد بف عبد العزيز بف أبي روَّاد، عف  مف طريؽ (٘)، والبييقي(ٗ)، ومف طريقو الطحاوي(ٖ)رواه الشافعيف 

. فأسقط الواسطة ابف جريج، عف عمراف بف موسى، عف سعيد بف أبي سعيد المقبري، أنو رأى أبا رافع مرَّ ..
 بيف سعيد وأبي رافع، وىو أبو سعيد.

عف أبي  جميعيـ مف طريؽ ُمَخوَّؿ عف رجؿ (ٚ)، وأحمد بف حنبؿ، ومف طريقو الطبراني(ٙ)عبد الرزاؽ وأخرج
"، وقد اختمؼ في تعييف ىذا الرجؿ، ثـ رافع، قاؿ: نيى رسوؿ اهلل َصمَّى اهلُل َعَمْيِو َوَسمَّـَ أف يصمي الرجؿ ...

 اختمؼ في إسناده عمى ُمَخوَّؿ بف راشد الحنَّاط.

                                                 

َرُسوُؿ المَِّو  بو داود الطيالسي عف ِإْسَراِئيُؿ، َعْف َأِبي ِإْسَحاَؽ، َعِف اْلَحاِرِث، َعْف َعِميٍّ َرِضَي المَُّو َعْنُو، َقاَؿ: َقاَؿ ِلي( أخرجو أٔ)
ُه ِلَنْفِسي اَل َتْقَرْأ َوَأْنَت َراِكٌع َواَل َوَأْنَت َساِجٌد َواَل ُتَصؿّْ َيا َعِميُّ ِإنّْي ُأِحبُّ َلَؾ َما ُأِحبُّ ِلَنْفِسي َوَأْكَرُه َلَؾ َما َأْكرَ »َصمَّى اهلُل َعَمْيِو َوَسمَّـَ: 

ََلِة َواَل َتَتَختَّـْ ِبالذَّىَ  «) َياِثرَ ِب، َواَل َتْمَبِس اْلَقسّْيّْ َواَل َتْرَكِب اْلمَ َوَأْنَت َعاِقٌص َشْعَرَؾ َمِقيَؿ الشَّْيَطاِف، َواَل َتْعَبْث ِباْلَحَصى َوَأْنَت ِفي الصَّ
 (.ٛٚٔ، حٓ٘ٔ، صٔمسند الطيالسي، ج

، ٕٔ( شرح مشكؿ اآلثار، باب بياف مشكؿ ما روي عف رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ فيمف صمى وىو معقوص الشعر، جٕ)
 .ٕٛٛٗ، حٜٖٓص
 .٘، ح٘ٔٔ( السنف المأثورة لمشافعي، باب ما جاء في الصَلة في السفر، صٖ)
، ٕٔاف مشكؿ ما روي عف رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ فيمف صمى وىو معقوص الشعر، ج( شرح مشكؿ اآلثار، باب بيٗ)

 .ٕٛٛٗ، حٜٖٓص
 .ٖٔٗ٘، حٕٚ، صٖ( معرفة السنف واآلثار، كتاب الصَلة، باب السجود، ج٘)
 .ٜٜٕٓ، حٖٛٔ، صٕ( مصنؼ عبد الرزاؽ، كتاب الصَلة، باب كؼ الشعر والثوب، جٙ)
 .ٕٗٛٔٚ، حٗٙٔ، ص٘ٗاألنصار، حديث أبي رافع، ج ( مسند أحمد بف حنبؿ، مسندٚ)
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مف طريؽ أبي حذيفة"  (ٖ)أخرجو الطبرانيو ، مف طريؽ مؤمَّؿ بف إسماعيؿ (ٕ)، والدارقطني(ٔ)أخرجو الترمذيو 
ْـّ "، موسى بف مسعود النيدى كَلىما عف سفياف، عف ُمَخوَّؿ بف راشد، فقاال: عف المقبري، عف أبي رافع، عف أ

، وموسى (ٗ)ومؤمَّؿ بف إسماعيؿ "،النبىَّ َصمَّى اهلُل َعَمْيِو َوَسمَّـَ نيى أف يصمَي الرجؿ وىو معقوص َسَممة: أفَّ 
 .َوِىما في ذكر أْـّ سممة فيو نبو الدارقطني والترمذي أنيما قد ، وقدكَلىما صدوؽ سيئ الحفظ (٘)النيدي
زاد ابف ماجو: رجؿ مف أىؿ  -، عف أبي سعد شعبة، عف ُمَخوَّؿ مف طريؽ  (ٚ)، وأحمد(ٙ)ابف ماجو وأخرجو
وأبو سعد ىذا: ، "قاؿ: رأيت أبا رافع جاء إلى الحسف بف عمي وىو يصمي وقد عقص شعره فأطمقو ... -المدينة

 .(ٛ)ىو ُشرحبيؿ بف سعد فيما قالو الِمزّْي
مف طريؽ  (ٔٔ)الطبرانيو  ،مف طريؽ سعيد بف عامر (ٓٔ)الدارميو  ،مف طريؽ أبي أسامة (ٜ)أخرجو ابف أبي شيبةو 

عف أبي رافع، قاؿ:  ، ثَلثتيـ عف شعبة، عف ُمَخوَّؿ بف راشد، فقالوا: عف أبي سعيدالربيع بف يحيى اأُلشناني
أبو : (ٖٔ)، والدارقطني(ٕٔ)قاؿ الترمذي"، و رآني رسوؿ اهلل َصمَّى اهلُل َعَمْيِو َوَسمَّـَ وأنا ساجد وقد عقصت شعري ...

 ىو سعيد المقبري.سعيد 
عف ُمَخوَّؿ بف راشد قاؿ: حدثني شيخ مف أىؿ الطائؼ يكنى أبا مف طريؽ قيس بف الربيع  (ٗٔ)أخرجو الطبرانيو 

سعيد، عف أبي رافع: أنو رأى الحسيف بف عمي ساجدًا قد َعَقَص شعره، فقاؿ أبو رافع: سمعت النبي َصمَّى اهلُل 
 ه".َعَمْيِو َوَسمَّـَ يقوؿ: "ال يصميف أحدكـ وىو عاقص شعر 

 .(٘ٔ)صدوؽ تغير لما كبر وأدخؿ عميو ابنو ما ليس مف حديثو ،وقيس بف الربيع
 وفي نياية األمر قد رجح الترمذي والحاكم الرواية األصل 

                                                 

 .ٕ٘ٔ، حٓٛ( عمؿ الترمذي الكبير، أبواب الصَلة، باب في كراىية كؼ الشعر في الصَلة، صٔ)
 .ٛٔ، صٚ( عمؿ الدارقطني، جٕ)
 .ٕٔ٘، حٕٕ٘، صٖٕ( المعجـ الكبير لمطبراني، جٖ)
 .٘٘٘( تقريب التيذيب، البف حجر، صٗ)
 .ٗ٘٘بف حجر، ص( تقريب التيذيب، ال٘)
 .ٕٗٓٔ، حٖٖٔ، صٔ( سنف ابف ماجة، كتاب إقامة الصَلة والسنة فييا، باب كؼ الشعر والثوب في الصَلة، جٙ)
 .ٖٖٕٚٛ، حٖٔٓ، صٜٖ( مسند أحمد بف حنبؿ، مسند األنصار، حديث أبي رافع، جٚ)
 .ٕٗٓ، صٜ( تحفة األشراؼ بمعرفة األطراؼ، لممزي، جٛ)
 .ٕٗٓٛ، حٜٗٔ، صٕتاب صَلة التطوع واإلمامة، باب الرجؿ يصمي وشعره معقوص، ج( مصنؼ ابف أبي شيبة، كٜ)
 .ٕٓٗٔ، حٛٙٛ، صٕ( سنف الدارمي، كتاب الصَلة، باب في عقص الشعر، جٓٔ)
 .ٜٜٔ، حٖٖٔ، صٔ( المعجـ الكبير لمطبراني، جٔٔ)
 .ٕٚٔ، حٔٛ( عمؿ الترمذي الكبير، صٕٔ)
 .ٛٔ، صٚ( عمؿ الدارقطني، جٖٔ)
 .ٕٜٜ، حٖٖٔ، صٔكبير، لمطبراني، ج( المعجـ الٗٔ)
 .ٚ٘ٗ( تقريب التيذيب، البف حجر، ص٘ٔ)
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: وىذا الحديث ىو الصحيح، وحديث ُمَخوَّؿ فيو اضطراب، ورواية شعبة عف ُمَخوَّؿ أشبو وأصح (ٔ)قاؿ الترمذيف
عف أبي رافع، وأبو سعيد ىو عندي:  خوؿ، ألف شعبة قاؿ: عف أبي سعيدممف حيث المؤمؿ عف سفياف عف 

 ."سعيد المقبري
حديث أبي رافع حديث حسف، والعمؿ عمى ىذا عند أىؿ العمـ، كرىوا أف يصمي الرجؿ وىو  ":أيضاوقاؿ 

 .(ٕ)"معقوص شعره
ىذا حديث صحيح اإلسناد، وقد  ":(ٗ)وقاؿ الحاكـ"، وحديث عمراف بف موسى أصحيا إسناداً  ":(ٖ)وقاؿ الدارقطني

 ف".احتجا بجميع رواتو غير عمرا
                                           

 

 قاؿ ابف األثير رحمو اهلل:
 ) كفف ( 

 [ َكثيرًا. وىو معروؼ َكَفن المّيتفيو ِذْكر ] 
و [ أي بُسكوف اْلَفاء عمى المْصدر: أي َتْكِفيَنو. قاؿ: وذَكر َبْعُضيـ في قولو: ] إذا َكفََّف أَحُدكـ أخاه فْمُيْحِسف َكْفنَ 

 .(٘)وىو األَعُـّ ألنَّو َيْشَتِمؿ عمى الثَّوب وَىْيَئِتو وَعَمِمو والمعروؼ فيو الفتح
 ( ٜٓٔالحديث )

اُج ْبُف الشَّاِعِر، َقا رحمو اهلل: (ٙ)قال اإلمام مسمم اُج ْبُف ُمَحمٍَّد، َحدَّثََنا َىاُروُف ْبُف َعْبِد اهلِل، َوَحجَّ اَل: َحدَّثََنا َحجَّ
َبْيِر، َأنَُّو َسِمَع َجاِبَر ْبَف َعْبِد اهلِل، ُيَحدُّْث، َأفَّ النَّبِ  يَّ َصمَّى اهلُل َعَمْيِو َوَسمَّـَ َقاَؿ: َقاَؿ اْبُف ُجَرْيٍج: َأْخَبَرِني َأُبو الزُّ

َض َفُكفَّْف ِفي َكَفٍف َغْيِر َطاِئٍؿ، َوُقِبَر َلْيًَل، َفَزَجَر النَِّبيُّ َصمَّى اهلُل َعَمْيِو َخَطَب َيْوًما، َفَذَكَر َرُجًَل ِمْف َأْصَحاِبِو ُقبِ 
ِو مَّى اهلُل َعَميْ النَِّبيُّ صَ  َوَسمَّـَ َأْف ُيْقَبَر الرَُّجُؿ ِبالمَّْيِؿ َحتَّى ُيَصمَّى َعَمْيِو، ِإالَّ َأْف ُيْضَطرَّ ِإْنَساٌف ِإَلى َذِلَؾ، َوَقاؿَ 

: ـْ َأَخاُه، َفْمُيَحسّْْف َكَفَنوُ  َكفَّنَ  ِإَذا »َوَسمَّـَ  «.َأَحُدُك
 اوال: تخريج الحديث

 تفرد بو مسمـ دوف البخاري.
 
 
 

                                                 

 .ٕٚٔ، حٔٛ( عمؿ الترمذي الكبير، صٔ)
 .ٖٗٛ، حٖٕٕ، صٕ( سنف الترمذي، أبواب الصَلة، باب ما جاء في كراىية كؼ الشعر في الصَلة، جٕ)
 .ٛٔ، صٚ( عمؿ الدارقطني، جٖ)
 .ٖٜٙ، حٖٜٖ، صٔة، ج( المستدرؾ عمى الصحيحيف، كتاب الطيار ٗ)
 .ٖٖٗ، صٗ( النياية في غريب الحديث واألثر، البف األثير، ج٘)
 .ٖٜٗ، حٔ٘ٙ، صٕ( صحيح مسمـ، كتاب الجنائز، باب في تحسيف كفف الميت، جٙ)
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 ثانيا: تراجم الرواة
عف  (ٕ)قاؿ البخاري، (ٔ)األسدي، أبو الزبير المكي، مولى حكيـ بف حزاـ ** محمد بن مسمم بن تدرس القرشي

:" (ٖ)مات قبؿ َعْمرو بف دينار، ومات َعْمرو سنة ست وعشريف ومئة"، َوَقاؿ َعْمرو بف عمي عمي بف المديني:"
 مات سنة ثماف وعشريف ومئة". 

، (ٜ)، والعجمي(ٛ)ويعقوب بف شيبة ،(ٚ)، وعمي بف المديني(ٙ)، والنسائي(٘)، وابف معيف(ٗ)وثقو ابف سعد 
لى الضعؼ ما ىو"(ٓٔ)والذىبي  ، وقاؿ ابف معيف في موضع آخر:" صالح".، وزاد يعقوب:" صدوؽ وا 

:" صدوؽ"، وزاد الساجي:" حجة في األحكاـ، قد روى عنو أىؿ النقؿ وقبموه (ٕٔ)، وابف حجر(ٔٔ)وقاؿ الساجي
 واحتجوا بو". 

:" سئؿ أحمد بف حنبؿ عف أبي الزبير، فقاؿ: قد احتممو الناس، وأبو الزبير أحب إليَّ (ٖٔ)وقاؿ حرب بف إسماعيؿ
 فياف ػػ طمحة بف نافع ػػ  وأبو الزبير ليس بو بأس". مف أبي س

، وشعبة، وكاف شعبة قد سئؿ عف سبب تركو لحديث أبي (٘ٔ)، وسفياف بف عيينة(ٗٔ)وقد ضعفو أيوب السختياني
:" لـ ينصؼ مف قدح (ٚٔ)، واعترض ابف حباف عمى شعبة قائَل(ٙٔ)الزبير، فقاؿ:" رأيتو يزف ويسترجح في الميزاف"

 استرجح في الوزف لنفسو لـ يستحؽ الترؾ ألجمو".  فيو، ألف مف
 :" سمعت الشافعي يقوؿ: أبو الزبير يحتاج إلى دعامة". (ٛٔ)وقاؿ يونس بف عبد األعمى

 
                                                 

 .ٕٓٙ٘، رقـٕٓٗ، صٕٙ( تيذيب الكماؿ، لممزي، جٔ)
 .ٜٗٙ، رقـٕٕٔ، صٔ( التاريخ الكبير، لمبخاري، جٕ)
 .ٔٔ٘ٔ، رقـٕٚٓ، صٕ، البف منجويو، ج( رجاؿ صحيح مسمـٖ)
 .ٔٛٗ، ص٘( الطبقات الكبرى، البف سعد، جٗ)
 .ٕٕٚ، رقـٜٚٔ( تاريخ ابف معيف رواية الدارمي، ص٘)
 .ٜٓٗ، صٕٙ( تيذيب الكماؿ، لممزي، جٙ)
 .ٓٛ، رقـٚٛ( سؤاالت محمد بف عثماف بف أبي شيبة لعمي بف المديني، صٚ)
 .ٛٓٗ، صٕٙ( تيذيب الكماؿ، لممزي، جٛ)
 .٘ٗٙٔ، رقـٖٕ٘، صٕ( معرفة الثقات، لمعجمي، جٜ)
 .ٜٗٔ٘، رقـٕٙٔ، صٕ( الكاشؼ، لمذىبي، جٓٔ)
 .ٖٗٗ، صٜ( تيذيب التيذيب، البف حجر، جٔٔ)
 .ٙٓ٘( تقريب التيذيب، البف حجر، صٕٔ)
 .ٕٖ٘ٔ، رقـٓٛٗ، صٕ، وانظر العمؿ ومعرفة الرجاؿ، ألحمد بف حنبؿ، جٙٚ، صٛ( الجرح والتعديؿ، البف أبي حاتـ، جٖٔ)
 .ٕ٘ٛٔ، رقـٕٗ٘، صٔ( العمؿ ومعرفة الرجاؿ، ألحمد بف حنبؿ، جٗٔ)
 .ٙٚ، صٛ( الجرح والتعديؿ، البف أبي حاتـ، ج٘ٔ)
 .ٜٓٙٔ، رقـٖٓٔ، صٗ( الضعفاء الكبير، لمعقيمي، جٙٔ)
 .ٗٙٔ٘، رقـٕٖ٘ػػ  ٖٔ٘، ص٘( الثقات، البف حباف، جٚٔ)
 .ٙٚ، صٛ( الجرح والتعديؿ، البف أبي حاتـ، جٛٔ)



 522 

 :" يكتب حديثو، وال يحتج بو، وىو أحب إليَّ مف أبي سفياف". (ٔ)وقاؿ أبو حاتـ
زبير؟ فقاؿ: روى عنو الناس. قمت: يحتج بحديثو؟ :" سألت أبا زرعة عف أبي ال(ٕ)وقاؿ عبد الرحمف بف أبي حاتـ

 قاؿ: إنما يحتج بحديث الثقات".  
:" وقد حدث عنو شعبة أحاديث أفرادا كؿ حديث ينفرد بو رجؿ عف شعبة، وروى مالؾ (ٖ)وقاؿ أبو أحمد بف عدي

 عف ثقة، وال أعمـ عف أبي الزبير أحاديث، وكفى بأبي الزبير صدقا أف يحدث عنو مالؾ، فإف مالكا ال يروي إال
أحدا مف الثقات تخمؼ عف أبي الزبير إال وقد كتب عنو وىو في نفسو ثقة، إال أف يروي عنو بعض الضعفاء 
فيكوف ذلؾ مف جية الضعيؼ، واَل يكوف مف قبمو، وَأُبو الزبير يروي أحاديث صالحة ولـ يتخمؼ عنو أحد، َوىو 

 صدوؽ وثقة ال بأس بو".
َبْيِر ِبُأُمْوٍر اَل ُتوِجُب َضعْ (ٗ)وعقب الذىبي قائَل ، َوَقَتاَدَة، َوَقْد ِعْيَب َأُبو الزُّ َفو :" َىَذا الَقْوُؿ َيْصُدُؽ َعَمى ِمْثِؿ الزُّْىِريّْ

 الُمطَمَؽ، ِمْنَيا التَّدِليُس".
ال بأس، ولـ أجد ما يضعفو؛ إال أنو مشيور بالتدليس وصفو بو  ىو ثقة حيث وثقو جمع :خالصة القول

تي ال (ٛ)، ووضعو ابف حجر في الطبقة الثالثة مف طبقات المدلسيف(ٚ)بف العجميا، وسبط (ٙ)، والعراقي(٘)سائيالن
نو لـ يسمع مف جماعة إوقيؿ  ،فتنتفي تيمة التدليس عنو السماعب صرح ىناوقد  البد فييا مف التصريح بالسماع

وقاؿ سعيد بف أبي مريـ: حدثنا الميث بف سعد  ،(ٜ)مف الصحابة أمثاؿ ابف عباس، وعائشة، وعبد اهلل بف عمرو
قاؿ: جئت أبا الزبير فدفع لي كتابيف فانقمبت بيما ثـ قمت في نفسي لو أني عاودتو فسألتو: أسمع ىذا كمو مف 

 جابر؟ فقمت لو: أعمـ لي عمى ما سمعت منو، فأعمـ لي عمى ىذا الذي عندي.
عف االحتجاج بما لـ يروه الميث عف أبي الزبير عف جابر، :" وليذا توقؼ جماعة مف األئمة (ٓٔ)قاؿ العَلئي

وفي صحيح مسمـ عدة أحاديث مما قاؿ فييا أبو الزبير عف جابر، وليست مف طريؽ الميث، وكأف مسممًا اطمع 
ف لـ يروىا مف طريقو واهلل أعمـ".  عمى أنيا مما رواه الميث عنو، وا 

؛ ولكنو مدلس مف الطبقة الثالثة، ثقة فقيو فاضؿ ،(ٔٔ)جمتوسبقت تر  ،عبد الممك بن عبد العزيز بن جريج** 
 واتيـ باالرساؿ.

                                                 

 .ٙٚ، صٛ( الجرح والتعديؿ، البف أبي حاتـ، جٔ)
 .ٙٚ، صٛ( الجرح والتعديؿ، البف أبي حاتـ، جٕ)
 .ٖٜٕ، صٚ( الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ، البف عدي، جٖ)
 .ٖٔٛ، ص٘( سير أعَلـ النبَلء، لمذىبي، جٗ)
 .٘ٔ، رقـٖٕٔ( ذكر المدلسيف، لمنسائي، ص٘)
 .ٜ٘، رقـٜٛػػ  ٛٛ( المدلسيف، لمعراقي، صٙ)
 .ٕٚ، رقـٗ٘( التبييف ألسماء المدلسيف، لسبط بف العجمي، صٚ)
 .ٔٓٔ، رقـ٘ٗ( طبقات المدلسيف، البف حجر، صٛ)
 .ٓٔٔ، وجامع التحصيؿ، لمعَلئي، صٕٚٛ( انظر تحفة التحصيؿ في ذكر رواة المراسيؿ، لمعراقي، صٜ)
 .ٓ٘، رقـٓٔٔ( جامع التحصيؿ، لمعَلئي، صٓٔ)
 (.ٕٚتحت حديث رقـ)( ٔٔ)
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وما مف شيخو فتنتفي عنو تيمة التدليس، صيغة اإلخبار التي تؤكد سماعو أما عف تدليسو فقد روى الحديث ب
 .(ٔ)كاف مف إرسالو فقد ذكر العراقي جماعة ممف أرسؿ عنيـ ابف جريج ولـ يكف فييـ أبي الزبير المكي

آخر عمره لما قدـ بغداد  لكنو اختمط في ؛ثبتثقة  ،(ٕ)سبقت ترجمتو ي األعور،صِ يْ حجاج بن محمد المصِّ ** 
وتبيف سابقا أف اختَلطو ال يضر؛ ألنو لـ يدخؿ عميو أحد في فترة االختَلط، كما أف العَلئي وضعو  ،وقبؿ موت

 في القسـ األوؿ مف المختمطيف الذيف ال يضر اختَلطيـ.
 باقي رجاؿ اإلسناد ثقات.** 

                                           
 قاؿ ابف األثير رحمو اهلل:

 )) كفير  
  .(ٖ)[ أي: عاِبٍس َقطوب ألُقوا الُمخاِلِفين بَوْجٍو ُمْكَفِير  فيو ] 

 ( ٓٔٔالحديث )
 لـ أعثر عمى تخريٍج لو. قالت الباحثة:

                                           

 قاؿ ابف األثير رحمو اهلل:
  .(ٗ)[إذا َلِقيَت الكاِفَر فأْلَقُو بوجٍو ُمْكَفير  ومنو حديث ابف مسعود ] 

 ( ٔٔٔالحديث )
 لـ أعثر عمى تخريٍج لو. قالت الباحثة:

                                           
 قاؿ ابف األثير رحمو اهلل: 

 فا ( ) ك
 .[ أي أْغَنتاه عف ِقياـ المّْيؿ َمن َقرأ اآلَيَتين ِمن آخر الَبَقرة في ليمٍة َكَفتاهفيو ] 

 .وقيؿ: أراد أنيما أَقّؿ ما ُيْجزىء مف الِقراءة في قياـ الميؿ
 .(٘)وقيؿ : َتْكِفياف الشَّرَّ وتَقياف مف المكروه

 
                                                 

 .ٕٕٔانظر تحفة التحصيؿ في ذكر رواة المراسيؿ، لمعرافي، ص( ٔ)
 (.ٙرقـ)حديث تحت  (ٕ)
 .ٖٗٗ، صٗ( النياية في غريب الحديث واألثر، البف األثير، جٖ)
 .ٖٗٗ، صٗ( النياية في غريب الحديث واألثر، البف األثير، جٗ)
 .ٖ٘ٗ، صٗ( النياية في غريب الحديث واألثر، البف األثير، ج٘)
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 ( ٕٔٔالحديث )
، َعِف اْلُمَسيِّْب ْبِف َراِفٍع، َعْف حَ  رحمو اهلل: (ٔ)قال أحمد بن حنبل ـَ، َحدَّثََنا َشِريٌؾ، َعْف َعاِصـٍ دَّثََنا َيْحَيى ْبُف آَد

 .«اهُ َمْن َقرََأ اآْلَيَتْيِن ِمْن آِخِر اْلَبَقَرِة ِفي َلْيَمٍة َكَفتَ  »ِو َوَسمَّـَ َقاَؿ:َعْمَقَمَة، َعْف َأِبي َمْسُعوٍد، َعِف النَِّبيّْ َصمَّى اهلُل َعَميْ 
 أوال: تخريج الحديث

 بو بنحوه. مف طريؽ عمي بف حكيـ األودي، عف شريؾ (ٕ)أخرجو الطبراني
مف قرأ  "بمفظ: عف عمقمة بدوف ذكر المسيب بف رافع مف طريؽ حماد بف سممة، عف عاصـ (ٖ)وأخرجو الطبراني

 ."خاتمة سورة البقرة أجزأت عنو قراءة ليمة
 عف أبي مسعود األنصاري. بف يحيى بف طمحة، عف المسيب بف رافع مف طريؽ إسحاؽ (ٗ)وأخرجو أيضاً 
 األنصاري.عف أبي مسعود  مف طريؽ أبي معمر (٘)وأخرجو أيضاً 

 ثانيا: تراجم الرواة
َأُبو َمْسُعود األَْنَصاِرّي،مف بني اْلَحاِرث ْبف الخزرج، صحابي مشيور بكنيتو،  ** عقبة ْبن َعْمرو ْبن ثعمبة،

ْسُعود البدري، ألنو َرِضَي المَُّو َعْنُو َكاَف يسكف بدرا، َوَكاَف قد نزؿ الكوفة وسكنيا، ومات َأُبو ويعرؼ بأبي مَ 
 .(ٙ)َمْسُعود سنة إحدى أو اثنتيف وأربعيف

  وىو ابف أبي النجود، صدوؽ لو أوىاـ. ،(ٚ)، سبقت ترجمتوةلَ دَ يْ ** عاصم بن بَ 
:" ُتُوفَّْي َشِريٌؾ (ٜ)، قاؿ ابف سعد(ٛ)، أبو عبد اهلل الكوفي القاضييّ عِ خَ ** شريك بن عبد اهلل بن أبي شريك النَّ 

 ِباْلُكوَفِة َيْوـَ السَّْبِت ُمْسَتَيؿَّ ِذي اْلَقْعَدِة َسَنَة َسْبٍع َوَسْبِعيَف َوِماَئٍة".
ثقة"، مرة، وقاؿ أخرى:" لـ يكف شريؾ عند يحيى القطاف بشيء وىو  (ٓٔ)ؿ ابف معيف فيو فقد وثقوتعددت أقوا
:" شريؾ (ٕٔ):" شريؾ ثقة إال أنو ال يتقف ويغمط ويذىب بنفسو عمى سفياف وشعبة"، وقاؿ أيضا(ٔٔ)وقاؿ أخرى

 صدوؽ، ثقة إال أنو إذا خالؼ غيره أحب إلينا منو".

                                                 

 .ٛٙٓٚٔ، حٖٓٓ، صٕٛند أحمد بف حنبؿ، مسند الشامييف، حديث أبي مسعود البدري األنصاري، ج( مسٔ)
 .٘ٔٚ٘، حٖٗ، صٙ، والمعجـ األوسط، جٔٗ٘، حٕٕٓ، صٚٔ( المعجـ الكبير، لمطبراني، جٕ)
 .ٕٗ٘، حٖٕٓ، صٚٔ( المعجـ الكبير، لمطبراني، جٖ)
 .ٗٗ٘، حٖٕٓ، صٚٔ( المعجـ الكبير، لمطبراني، جٗ)
 .ٜٜ٘، حٕٛٔ، صٚٔالمعجـ الكبير، لمطبراني، ج (٘)
 .ٖٓٛٔ، رقـ٘ٚٓٔػػ  ٗٚٓٔ، صٖ( انظر االستيعاب في معرفة األصحاب، البف عبد البر، جٙ)
 (.ٕٙرقـ) تحت حديث (ٚ)
 .ٖٕٙٚ، رقـٕٙٗ، صٕٔ( تيذيب الكماؿ، لممزي، جٛ)
 .ٜٖٚ، صٙ( الطبقات الكبرى، البف سعد، جٜ)
 .ٕٖ، رقـٖٙحيى بف معيف في الرجاؿ، رواية طيماف، ص( مف كَلـ أبي زكريا بف يٓٔ)
 .ٕٔ، ص٘( الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ، البف عدي، جٔٔ)
 .ٕٔ، ص٘( الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ، البف عدي، جٕٔ)
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، وزاد ابف سعد:" كاف يغمط كثيرا"، ووثقو أبو داود وزاد:" يخطىء عمى األعمش"، (ٕ)،  والعجمي(ٔ)وثقو ابف سعد
القضاء اضطرب  يولما ول صدوؽ، ":(٘):" ليس بو بأس"، وقاؿ صالح جزرة(ٗ)، وقاؿ النسائي(ٖ)قو الحربيووث

 . "حفظو
 :" حسف بف صالح أثبت إلي في الحديث مف َشِريؾ".(ٙ)وقاؿ أحمد بف حنبؿ شبو ذلؾ فقاؿ

  المذىب، سيىء الحفظ، يكاف صدوقا إال أنو مائؿ عف القصد، غال ":(ٚ)يوقاؿ األزد
 ."كثير الوىـ، مضطرب الحديث

 :" ثقة، صدوؽ، صحيح الكتاب، ردئ الحفظ مضطربو".(ٛ)وقاؿ يعقوب بف شيبة
 :" شريؾ سيء الحفظ ، مضطرب الحديث، مائؿ". (ٜ)وقاؿ إبراىيـ بف يعقوب الجوزجاني
، صاحب : سألت أبا زرعة عف شريؾ يحتج بحديثو؟ قاؿ: كاف كثير الخطأ(ٓٔ)وقاؿ عبد الرحمف بف أبي حاتـ

وىـ، وىو يغمط أحيانا، فقاؿ لو فضؿ الصائغ: إف شريؾ حدث بواسط بأحاديث بواطيؿ، فقاؿ أبو زرعة: ال تقؿ 
 بواطيؿ". 
: سألت أبي عف شريؾ وأبي األحوص أييما أحب إليؾ؟ قاؿ: شريؾ أحب إلي، شريؾ صدوؽ (ٔٔ)وقاؿ أيضا

 وىو أحب إلي مف أبي األحوص، وقد كاف لو أغاليط". 
مف حديثو مما أمميت  بعض ما لـ أتكمـ عميو يوف ... لشريؾ حديث كثير مف المقطوع والمسند:" يبف عدا وقاؿ

فيو مف سوء  يتحديثو مف النكرة إنما أُ  ييقع ف يغالب عمى حديثو الصحة واالستواء، والذالبعض اإلنكار، و 
 . "ؼمف الضع يءا يستحؽ شريؾ أف ينسب فيو إلى شحفظو ال أنو يتعمد شيئا مم

وقا محدثا شديدا عمى أىؿ الريب كاف عاقَل صد ":(ٕٔ)، فقاؿبف صالح: سألت أحمد بف حنبؿ عنو قاؿ معاويةو 
عف  يمنو؟ قاؿ: نعـ. قمت: يحتج بو؟ فقاؿ: ال تسألن: إسرائيؿ أثبت إسحاؽ. قمت يلبدع قديـ السماع مف أباو 
نما ىذا، و  يف يرأي  . "المتابعات يمسمـ لو ف ييرو ا 

                                                 

 .ٜٖٚ، صٙ( الطبقات الكبرى، البف سعد، جٔ)
 .ٕٚٚ، رقـٖ٘ٗ، صٔ( معرفة الثقات، لمعجمي، جٕ)
 .ٖٚٓ، صٗ( تيذيب التيذيب، البف حجر، جٖ)
 .ٕٚٗ، صٕٔ( تيذيب الكماؿ، لممزي، جٗ)
 .ٖٚٓ، صٗ( تيذيب التيذيب، البف حجر، ج٘)
 .ٖٔٚ، رقـٜٖٚ، صٔالعمؿ ومعرفة الرجاؿ، ألحمد بف حنبؿ، ج( ٙ)
 .ٕٔ، ص٘( الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ، البف عدي، جٚ)
 .ٖٗٛ، صٓٔ( تاريخ بغداد، لمخطيب البغدادي، جٛ)
 .ٖٗٔ، رقـٓ٘ٔزجاني، ص( أحواؿ الرجاؿ، لمجو ٜ)
 .ٖٚٙ، صٗ( الجرح والتعديؿ، البف أبي حاتـ، جٓٔ)
 .ٖٚٙ، صٗ( الجرح والتعديؿ، البف أبي حاتـ، جٔٔ)
 .ٛٔٚ، رقـٖٜٔ، صٕ( الضعفاء الكبير، لمعقيمي، جٕٔ)



 522 

، َعَمى ِلْيٍف َما ِفي َحِدْيِثِو َتوقََّؼ َبْعُض اأَلِئمَِّة (ٕ):" صدوؽ"، وقاؿ في موضع آخر(ٔ)ىبيوقاؿ الذ :" َأَحُد اأَلْعََلـِ
:" شريؾ حسف الحديث، إماما فقييا ومحدثا، مكثرا، ليس ىو في اإلتقاف (ٖ)َعِف االْحِتَجاِج ِبَمَفاِرْيِده"، وقاؿ أيضا

 و البخاري، وخرج لو مسمـ متابعة ... وحديثو مف أقساـ الحسف".كحماد بف زيد، وقد استشيد ب
 :" ثقة وفيو خَلؼ"(ٗ)وقاؿ الييثمي

كاف عادال فاضَل عابدا القضاء بالكوفة، و  ي:" صدوؽ يخطىء كثيرا، تغير حفظو منذ ول(٘)وقاؿ ابف حجر
 شديدا عمى أىؿ البدع".

:" ليس (ٙ)قاؿ ابف المبارؾحيث  التعديؿ القوؿ بتضعيفو:وفي مقابؿ تمؾ األقواؿ أطمؽ جماعة مف عمماء الجرح و 
:" شريؾ كثير (ٛ):" رأيت في أصوؿ شريؾ تخميطا"، وقاؿ الترمذي(ٚ)حديث شريؾ بشيء"، وقاؿ يحيى القطاف

:" ليس بالقوي"، وزاد الدارقطني:" فيما يتفرد بو"، وقاؿ أبو أحمد (ٓٔ)، والدارقطني(ٜ)الغمط"، وقاؿ النسائي
 :" ليس بالمتيف". (ٔٔ)الحاكـ
 صدوؽ في نفسو؛ ولكنو اتيـ بأمريف: فشريؾ

 األول: التدليس
 .(ٕٔ)فقاؿ ابف القطاف: مشيور بالتدليس، ووصفو بو أيضا عبد الحؽ األشبيمي

:" شريؾ مطرح، مشيور بتدليس النكرات إلى الثقات، وقد أسقط حديثو اإلماماف ابف المبارؾ، (ٖٔ)وقاؿ ابف حـز
، وقد (ٙٔ)، والسيوطي(٘ٔ):" ليس تدليسو بالكثير"، وكذلؾ قاؿ سبط بف العجمي(ٗٔ)اؿ العراقيوابف القطاف"، وق

                                                 

 .ٛٙٗ، صٔ( المغني في الضعفاء، لمذىبي، جٔ)
 .ٖٚ، رقـٕٓٓ، صٛ( سير أعَلـ النبَلء، لمذىبي، جٕ)
 .ٕٖٕ، صٔالحفاظ، لمذىبي، ج ( تذكرةٖ)
 .٘٘ٔ، صٜ( مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، لمييثمي، جٗ)
 .ٕٙٙ( تقريب التيذيب، البف حجر، ص٘)
 .ٕٔ، ص٘( الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ، البف عدي، جٙ)
 .ٖٚٓ، صٗ( تيذيب التيذيب، البف حجر، جٚ)
 .ٙٗ، ح٘ٙ، صَٔلثا، ج( سنف الترمذي، كتاب الوضوء، باب في الوضوء مرة ومرتيف وثٛ)
 .ٖٖٚ، صٖ( ميزاف االعتداؿ، لمذىبي، جٜ)
 .ٖٚٓٔ، حٓ٘ٔ، صٕ( سنف الدارقطني، جٓٔ)
 .ٖٚٓ، صٗ( تيذيب التيذيب، البف حجر، جٔٔ)
 .ٙ٘، رقـٖٖ( طبقات المدلسيف، البف حجر، صٕٔ)
، جٖٔ)  .ٕٔٗ، ص٘( المحمى باآلثار، البف حـز
 .ٕٛ، رقـٛ٘( المدلسيف، لمعراقي، صٗٔ)
 .ٖٖ، رقـٖٖتبييف ألسماء المدلسيف، ص( ال٘ٔ)
 .ٕٗ، رقـٛ٘( أسماء المدلسيف، لمسيوطي، صٙٔ)
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وضعو ابف حجر في الطبقة الثانية مف طبقات المدلسيف الذيف ال يضر تدليسيـ وقاؿ:" كاف يتبرأ مف 
 .(ٔ)التدليس"

 الثاني: االختالط
واليتو القضاء، فمـ يسمـ حفظو مف  فقد نص جمع مف أىؿ العمـ عمى سوء حفظو واختَلطو خاصة بعد

االضطراب والخطأ، وقد اجتنب يحيى بف سعيد القطاف الرواية عنو وضعفو، فقاؿ عبد الجبار بف محمد 
لـ يوافقو ابف معيف و بأخرة. قاؿ: ما زاؿ مخمطا"،  : قمت ليحى بف سعيد: زعموا أف شريكا إنما خمط(ٕ)الخطابي

 د يحيى القطاف بشيء وىو ثقة".:" لـ يكف شريؾ عن(ٖ)عمى ذلؾ فقاؿ
الذىبي عمى قوؿ القطاف قائَل:" يحتمؿ أف ال يريد يحيى بف سعيد بيذه العبارة  تعقيب (ٗ)نقؿ سبط بف العجميو 

 االختَلط المعروؼ والظاىر أنو لـ يرده لقولو ما زاؿ مخمطا واهلل أعمـ".
ؾ، كاف شريؾ ال يبالي كيؼ حدث"، وقاؿ : حسف بف صالح أثبت مف شري(٘)وقاؿ عبد اهلل بف أحمد عف أبيو

: سئؿ أبو عبد اهلل )أحمد بف حنبؿ(: أبو عوانة أثبت أو َشِريؾ؟ فقاؿ: إذا حدث أبو عوانة (ٙ)يعقوب بف سفياف
ذا حديث مف غير كتابو ربما وىـ. قيؿ: فَشِريؾ أو إسرائيؿ؟ قاؿ: إسرائيؿ كاف يؤدي عمى  مف كتابو فيو أثبت، وا 

 مف َشِريؾ، ليس عمى َشِريؾ قياس، كاف يحدث الحديث بالتوىـ".  ما سمع كاف أثبت
: شريؾ صدوؽ، ولما ولي القضاء اضطرب حفظو، وقمما يحتاج إليو في (ٚ)وقاؿ أبو عمي صالح بف محمد

 الحديث الذي يحتج بو.
: قد اختمطت عمي :" قاؿ أبو ُعَبيد اهلل لَشِريؾ القاضي: أردت أف أسمع منؾ أحاديث، فقاؿ(ٛ)َوَقاؿ ابف معيف

أحاديثي، وما أدري كيؼ ىي، فألح عميو أبو ُعَبيد اهلل فقاؿ: َحدَّثََنا بما تحفظ، ودع ما ال تحفظ، فقاؿ: أخاؼ أف 
 تجرح أحاديثي، ويضرب بيا وجيي".

أربع  :" َشِريؾ سيئ الحفظ مضطرب الحديث"، َوَقاؿ إبراىيـ بف َسِعيد الجوىري:" أخطأ َشِريؾ في(ٜ)َوَقاؿ السعدي
 مئة حديث".

وقد قيد العمماء ىذا التغير بعد تولي شريؾ قضاء الكوفة واشغالو بيا فقاؿ ابف حباف أف مف سمع مف شريؾ 
بعدما ولي القضاء فإنما سمع منو في االختَلط ومف القدماء الذيف سمعوا منو قبؿ االختَلط يزيد بف ىاروف 

سحاؽ األزرؽ.  وا 
                                                 

 .ٙ٘، رقـٖٖ( طبقات المدلسيف، البف حجر، صٔ)
 .ٖٙٙ، صٗ( الجرح والتعديؿ، البف أبي حاتـ، جٕ)
 .ٖٔ، رقـٖٙ( مف كَلـ أبي زكريا يحيى بف معيف في الرجاؿ، رواية طيماف، صٖ)
 .ٕ٘، رقـٓٚٔف الرواة بالختَلط، لسبط بف العجمي، ص( االغتباط بمف رمي مٗ)
 .ٕٔٔٙ، رقـٖٖٙ، صٕ( العمؿ ومعرفة الرجاؿ، ألحمد بف حنبؿ، ج٘)
 .ٛٙٔ، صٕ( المعرفة والتاريخ، ليعقوب بف سفياف، جٙ)
 .ٜٔٚٗ، رقـٖٗٛ، صٓٔ( تاريخ بغداد، لمخطيب البغدادي، جٚ)
 .ٜٖٓٔ، رقـٜٙ، صٗ( تاريخ ابف معيف رواية الدوري، جٛ)
 .٘ٔ، ص٘( الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ، البف عدي، جٜ)
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قضاء بواسط سنة خمس وخمسيف ومئة، ثـ ولي الكوفة بعد ومات بيا سنة سبع : ولي شريؾ ال(ٔ)وقاؿ ابف حباف
أو ثماف وثمانيف، وكاف في آخر أمره يخطىء فيما روى، تغير عميو حفظو، فسماع المتقدميف منو ليس فيو 

 تخميط، وسماع المتأخريف منو بالكوفة فيو أوىاـ كثيرة". 
صحيح، ومف سمع منو بعدما ولى القضاء ففي سماعو بعض :" مف سمع منو قديما فحديثو (ٕ)وقاؿ العجمي
 االختَلط". 

 صدوؽ  ىو خالصة القول:
تدليسو فقد اغتفره عف و قضاء الكوفة فأحاديثو صحيحو، وأما ومف سمع منو قبؿ تولي ،ساء حفظو فَل يقبؿ تفرده

 األئمة واحتمموه.
 ** باقي رجاؿ اإلسناد ثقات.

 ثالثا: الحكم عمى اإلسناد
صدوؽ سيء الحفظ تغير بعد توليو القضاء وقد توبع عمى فيو ديث إسناده حسف؛ ألجؿ شريؾ النخعي الح

الحديث مف قبؿ حماد بف سممة، وعاصـ بف أبي النجود صدوؽ لو أوىاـ وقد تابعو عمى الحديث إسحاؽ بف أبي 
 طمحة.

 عميو: وتبيف سابقا في التخريج  أف الحديث رواه عاصـ بف أبي النجود وقد اختمؼ
 فرواه شريؾ النخعي عف عاصـ عف المسيب عف عمقمة بو.

 وخالفو حماد بف سممة فرواه عف عاصـ عف عمقمة بو.
، (ٖ)الحميدي اوالحديث لو طرؽ أخرى صحيحة عف عمقمة بف قيس عف أبي مسعود األنصاري أخرجي

 مف طريؽ منصور بف المعتمر،  (٘)، وابف خزيمة(ٗ)والبخاري
 مف طرؽ عف األعمش، (ٔٔ)، والطبراني(ٓٔ)، والنسائي(ٜ)، وابف ماجة(ٛ)، ومسمـ(ٚ)والبخاري، (ٙ)وأخرجو أحمد

 كَلىما) منصور واألعمش( عف إبراىيـ بف يزيد النخعي عف عبد الرحمف بف يزيد عف عمقمة بو بنحوه.
 

                                                 

 .ٙٓ٘ٛ، رقـٗٗٗ، صٙ( انظر الثقات، البف حباف، جٔ)
 .ٖ٘ٗ، صٔ( معرفة الثقات، لمعجمي، جٕ)
 .ٚ٘ٗ، ح٘ٔٗ، صٔ( مسند الحميدي، جٖ)
 .ٔ٘ٓ٘، حٜٙٔ، صٙ( صحيح البخاري، كتاب فضائؿ القرآف، باب في كـ يقرأ القرآف، جٗ)
 .ٔٗٔٔ، حٓٛٔ، صٕبف خزيمة، كتاب الصَلة، باب ذكر أقؿ ما يجزئ مف القراءة في قياـ الميؿ، ج( صحيح ا٘)
 .ٜ٘ٓٚٔ، حٕٕٖ، صٕٛ( مسند أحمد بف حنبؿ، مسند الشامييف، حديث أبي مسعود البدري األنصاري، جٙ)
 .ٛٓٓٗ، حٗٛ، ص٘جباب شيود المَلئكة بدرا، ( صحيح البخاري، كتاب المغازي، ٚ)
 .ٛٓٛ، ح٘٘٘، صٔمسمـ، كتاب صَلة المسافريف وقصرىا، باب فضؿ الفاتحة وخواتيـ سورة البقرة، ج( صحيح ٛ)
 .ٖٛٙٔ، حٖ٘ٗ، صٔ( سنف ابف ماجة، كتاب إقامة الصَلة والسنة فييا، باب ما جاء فيما يرجى أف يكفى مف قياـ الميؿ، جٜ)
 .ٜٓ٘ٚ، حٖٕ٘، صٚج( السنف الكبرى لمنسائي، كتاب فضائؿ القرآف، باب سورة كذا، ٓٔ)
 .ٚٗ٘، حٖٕٓ، صٚٔ( المعجـ الكبير، لمطبراني، جٔٔ)
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 مف طريؽ االعمش،  (ٗ)، والطبراني(ٖ)، والنسائي(ٕ)، والبخاري(ٔ)وأخرجو الطيالسي
 ،(ٚ)، والبخاري(ٙ)، والدارمي(٘)وأخرجو أحمد

 مف طرؽ عف منصور بف المعتمر، (ٕٔ)، والبييقي(ٔٔ)، والترمذي(ٓٔ)وأبو داود ،(ٜ)، وابف ماجة(ٛ)ومسمـ 
 كَلىما) منصور واألعمش( عف إبراىيـ بف يزيد عف عبد الرحمف عف أبي مسعود بنحوه  وبدوف ذكر عمقمة.

                                           
 قاؿ ابف األثير رحمو اهلل:

 .(ٖٔ)[ أي َيكفيكـ الِقتاؿ بما َفَتح عميكـ َسَيْفَتح الّمو عميكم ويَكِفيكم الّموومنو الحديث ] 
 (  لم أقف عميو بمفظ ابن األثير ولكن وجدتو عند مسمم بنحوهٖٔٔ)الحديث 

ْبُف َمْعُروٍؼ، َحدَّثََنا اْبُف َوْىٍب، َأْخَبَرِني َعْمُرو ْبُف اْلَحاِرِث، َعْف َأِبي  َحدَّثََنا َىاُروفُ  رحمو اهلل: (ٗٔ)قال اإلمام مسمم
    َسُتْفَتُح َعَمْيُكْم َأَرُضوَن،  » َعَمْيِو َوَسمَّـَ َيُقوُؿ:، َعْف ُعْقَبَة ْبِف َعاِمٍر، َقاَؿ: َسِمْعُت َرُسوَؿ اهلِل َصمَّى اهللُ (٘ٔ)َعِميٍّ 

ـْ َأْف َيْمُيَو ِبَأْسُيِموِ َوَيْكِفيُكُم اهللُ   «.، َفََل َيْعِجُز َأَحُدُك
، َقاَؿ:  وَحدَّثََناُه َداُوُد ْبُف ُرَشْيٍد، َحدَّثََنا اْلَوِليُد، َعْف َبْكِر ْبِف ُمَضَر، َعْف َعْمِرو ْبِف اْلَحاِرِث، َعْف َأِبي َعِميٍّ اْلَيْمَداِنيّْ

 لنَِّبيّْ َصمَّى اهلُل َعَمْيِو َوَسمَّـَ ِبِمْثِمِو.َسِمْعُت ُعْقَبَة ْبَف َعاِمٍر، َعِف ا
 أوال: تخريج الحديث

 تفرد بو مسمـ دوف البخاري.
 

                                                 

 .ٛٗٙ، حٓٔ، صٕ( مسند أبي داود الطيالسي، جٔ)
 .ٛٓٓ٘، حٛٛٔ، صٙ( صحيح البخاري، كتاب فضائؿ القرآف، باب فضؿ سورة البقرة، جٕ)
 .ٜٔ٘ٚ، حٖٕ٘، صٚ( السنف الكبرى لمنسائي، كتاب فضائؿ القرآف، باب سورة كذا، جٖ)
 .٘ٗ٘، حٖٕٓ، صٚٔ( المعجـ الكبير، لمطبراني، جٗ)
 .ٜٔٓٚٔ، حٜٖٔ، صٕٛ( مسند أحمد بف حنبؿ، مسند الشامييف، حديث أبي مسعود األنصاري، ج٘)
 .ٕٛ٘ٔ، حٖٖٜ، صٕ( سنف الدارمي، كتاب الصَلة، باب مف قرأ اآليتيف مف آخر سورة البقرة، جٙ)
 .ٜٓٓ٘، حٛٛٔ، صٙفضؿ سورة البقرة، ج( صحيح البخاري، كتاب فضائؿ القرآف، باب ٚ)
 .ٚٓٛ، ح٘٘٘، صٔ( صحيح مسمـ، كتاب صَلة المسافريف وقصرىا، باب فضؿ الفاتحة وخواتيـ سورة البقرة، جٛ)
 .ٜٖٙٔ، حٖ٘ٗ، صٔ( سنف ابف ماجة، كتاب إقامة الصَلة والسنة فييا، باب ما جاء فيما يرجى أف يكفى مف قياـ الميؿ، جٜ)
 .ٜٖٚٔ، حٙ٘، صٕ، كتاب الصَلة، باب تحزيب القرآف، ج( سنف أبي داودٓٔ)
 .ٕٔٛٛ، حٜ٘ٔ، ص٘( سنف الترمذي، أبواب فضائؿ القرآف، باب ما جاء في آخر سورة البقرة، جٔٔ)
، وشعب ٓٙٚٗ، حٖٓ، صٖ( السنف الكبرى لمبييقي، كتاب الصَلة، باب كـ يكفي الرجؿ مف قراءة القرآف في ليمة، جٕٔ)

 .ٖٕٛٔ، حٖٙ، صٗالقرآف، فصؿ في فضائؿ السور واآليات" تخصيص خواتيـ سورة البقرة بالذكر"، ج اإليماف، كتاب تعضيـ
 .ٖ٘ٗ، صٗ( النياية في غريب الحديث واألثر، البف األثير، جٖٔ)
 .ٜٛٔٔ، حٕٕ٘ٔ، صٖ( صحيح مسمـ، كتاب اإلمارة، باب فضؿ الرمي والحث عميو ومف عممو ثـ نسيو، جٗٔ)
 (.ٖٗٔداني، أبو عمي األصبحي.) تقريب التيذيب، البف حجر، ص( ثمامة بف شفي اليم٘ٔ)
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 ثانيا: تراجم الرواة
، مات سنة أربع وتسعيف ومئة، وقيؿ: أمية ي، مولى بنيأبو العباس الدمشق، يالوليد بن مسمم القرش** 

، وقد وضعو ابف حجر في الطبقة (ٕ)التسويةبخاصة تدليس و  (ٔ)ثقة لكنو كثير التدليسئة، اخمس وتسعيف وم
ولـ يصرح بالسماع بينو وبيف شيخو وال َمْف التي البد فييا مف التصريح بالسماع،  (ٖ)الرابعة مف طبقات المدلسيف

 وال يضره ذلؾ ألف مسمًما قد أخرج روايتو ىنا متابعة وليس أصَل. ؛فوقو
 ي، مات سنة تسع وثَلثيف ومئتيف.أبو الفضؿ الخوارزم موالىم، يداود بن رشيد الياشم ** 

:" مات بعد ما عمي"، ووثقو (ٚ)، وذكره ابف حباف في الثقات وقاؿ(ٙ)، والدارقطني(٘)، وابف سعد(ٗ)وثقو ابف معيف
 .(ٜ)، وابف حجر(ٛ)الذىبي

 . "صدوؽ ":(ٓٔ)وقاؿ أبو حاتـ
كتاب الحدود مف  اإليصاؿ: داود بف رشيد  يوايتو فوىـ ابف حـز فقاؿ إثر حديث أخرجو مف ر  قاؿ ابف حجر:"و 

  .(ٔٔ)"ضعيؼ
 ىو ثقة كما قاؿ الحافظاف الذىبي وابف حجر. خالصة القول:

 ** باقي رجاؿ اإلسناد ثقات.
                                           

                                                 

 .ٗٛ٘( تقريب التيذيب، البف حجر، صٔ)
َأو مف َبيف َشْيخو َومف ( "َوصورتو ِعْند َأِئمَّة َىَذا الشَّْأف َأف يعمد الرَّاِوي ِإَلى ِإْسَقاط راو مف َبيف َشْيخو َوَبيف مف َرَواُه َعنُو َشْيخو ٕ)

نََّما يفعؿ مف َيْفَعمو ِمْنُيـ ِفي َراِوَيْيِف عمـ التقاؤىما واشتيرت ِرَواَية َأحدىَماَرَواُه َعنُو  ْسَناد َواِ  َعف اآلخر  شيخ َشْيخو ليقرب بذلؾ اإْلِ
لرجؿ فيسقطو َفيبقى َحتَّى يصير َمْعُمـو السماع ِمْنُو ثَـّ يتَّفؽ َلُو ِفي َحِديث َأف يرويِو َعف رجؿ َعنُو فيعمد َذِلؾ المسوي ِإَلى َذِلؾ ا

ْسَناد ُكمو ِثَقات َوَىَذا َشّر َأقَساـ التَّْدِليس أِلَف الثَّْقة األوؿ قد اَل يكوف ْسَناد َظاىر ااِلتَّْصاؿ فيسوي اإْلِ َمْعُروفا بالتدليس ويجده  اإْلِ
ِة") النكت عمى مقدمة ابف الصَلح، لمزركشي، جاْلَواِقؼ عمى اْلمسند َكَذِلؾ بعد التَّْسِوَية قد َرَواُه َعف ِثَقة آخر َفيحكـ َلُو بِ  حَّ ، ٕالصّْ

 (.٘ٓٔص
، وقاؿ العَلئي في تفسيره لمعنى الطبقة الرابعة مف المدلسيف:" ورابعيا مف ٕٚٔ، رقـٔ٘( طبقات المدلسيف، البف حجر، صٖ)

و عف الضعفاء والمجيوليف كابف إسحاؽ اتفقوا عمى أنو ال يحتج بشيء مف حديثيـ إال بما صرحوا فيو بالسماع لغمبة تدليسيـ وكثرت
وبقية وحجاج بف االطأة وجابر الجعفي والوليد بف مسمـ وسويد بف سعيد وأضرابيـ ممف تقدـ فيؤالء ىـ الذيف يحكـ عمى ما رووه 

 (.ٖٔٔبمفظ عف بحكـ المرسؿ") جامع التحصيؿ في أحكاـ المراسيؿ، لمعَلئي، ص
 .ٕٓٗٗ، رقـٖٖٛ، صٜ( تاريخ بغداد، لمخطيب البغدادي، جٗ)
 .ٜٖٗ، صٚ( الطبقات الكبرى، البف سعد، ج٘)
 .ٕٖٔ، رقـٙٙٔ( سؤاالت السممي لمدارقطني، صٙ)
 .ٜٜٖٔٔ، رقـٖٕٙ، صٛ( الثقات، البف حباف، جٚ)
 .ٜٗ، رقـٖٖٔ، صٔٔ( سير أعَلـ النبَلء، لمذىبي، جٛ)
 .ٜٛٔ( تقريب لتيذيب، البف حجر، صٜ)
 .ٗٛٛٔ، رقـٕٔٗ، صٖحاتـ، ج( الجرح والتعديؿ، البف أبي ٓٔ)
 .ٖٓ٘، رقـٜ٘ٔ، صٖ( تيذيب التيذيب، البف حجر، جٔٔ)
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 قاؿ ابف األثير رحمو اهلل:
 . وقد تكرر في الحديث. (ٔ)ْدمة جمع كافٍ الَخَدم الذين َيُقومون بالخِ والُكَفاة : 
 ( ٗٔٔالحديث )

 لـ أعثر عمى تخريٍج لو. قالت الباحثة:
                                           

 قاؿ ابف األثير رحمو اهلل:
: َكفاه األْمَر إذا قاـ [ أي بغير َمف يقـو َمقاِمي. يقاؿ فأِذَن ِلي إلى أْىمي بغير َكِفي  ومنو حديث أبي َمْرَيـ ] 

 .(ٕ)َمقاَمو فيو
 ( ٘ٔٔالحديث )

 لـ أعثر عمى تخريٍج لو. قالت الباحثة: 
                                           

 قاؿ ابف األثير رحمو اهلل:
 .(ٖ)حارُب عنو[ أي: أُقوـ بأْمِر َمف لـ َيْشَيد الَحْرب وأُ  وأْكِفي َمن لم َيْشَيدومنو حديث الجاُرود ] 

 ( ٙٔٔالحديث )
ـَ َعَمى َرُسوِؿ المَِّو َصمَّى اهلُل َعَمْيِو َوَسمَّـَ اْلَجاُرودُ  رحمو اهلل: (ٗ)قال ابن ىشام َقاَؿ اْبُف إْسَحاَؽ: َوَقِد

ْبُف َعْمِرو  (٘)
 اْبف َحْنٍش َأُخو َعْبِد اْلَقْيِس.

: اْلَجاُروُد ْبُف ِبْشِر ْبِف   اْلُمَعمَّى ِفي َوْفِد َعْبِد اْلَقْيِس َوَكاَف َنْصَراِنيِّا.َقاَؿ اْبُف ِىَشاـٍ
ـُ، َعْف اْلَحَسِف، َقاَؿ: َلمَّا اْنَتَيى إَلى َرُسوِؿ المَِّو َصمَّى اهللُ  َعَمْيِو َوَسمَّـَ َكمََّمُو،  َقاَؿ اْبُف إْسَحاَؽ: َحدَّثَِني َمْف اَل َأتَِّي

َبُو ِفيِو، َفَقاَؿ: َيا ُمَحمَُّد، إنّْي َقْد ُكْنُت َعمَ َفَعَرَض َعَمْيِو َرُسوُؿ المَِّو َصمَّ  ، َوَدَعاُه إَلْيِو، َوَرغَّ ْسََلـَ ى ى اهلُل َعَمْيِو َوَسمَّـَ اإْلِ
نّْي تَاِرٌؾ ِديِني ِلِديِنَؾ، َأَفَتْضَمُف ِلي َدْيِني؟ َقاَؿ: َفَقاَؿ َرُسوُؿ المَِّو َصمَّى اهلُل َعَمْيِو َوسَ  ، َأَنا َضاِمٌف َأْف مَّ ِديٍف، َواِ  ـْ : َنَع ـَ

                                                 

 .ٖ٘ٗ، صٗ( النياية في غريب الحديث واألثر، البف األثير، جٔ)
 .ٖ٘ٗ، صٗ( النياية في غريب الحديث واألثر، البف األثير، جٕ)
 .ٖ٘ٗ، صٗ( النياية في غريب الحديث واألثر، البف األثير، جٖ)
 .٘ٚ٘، صٕالنبوية البف ىشاـ، ج ( السيرةٗ)
فبادر بيا إلى  -والشمية ىي البقية -( قاؿ ابف سعد: سمي الجارود ىكذا ألف بَلد عبد القيس أسافت حتى بقيت لمجارود شمية٘)

بمو جربة فأعدت إبميـ فيمكت. فقاؿ الناس: جردىـ بشر، فسمي الجارود فقا ؿ أخوالو مف بني ىند مف بني شيباف فأقاـ فييـ وا 
 الشاعر:

 (.ٜ٘٘، ص٘جردناىـ بالسيؼ مف كؿ جانب ... كما جرد الجارود بكر بف وائؿ.) الطبقات الكبرى، ج
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َـّ َسَأَؿ َرُسوَؿ المَِّو َصمَّ  ـَ َأْصَحاُبُو، ُث ـَ َوَأْسَم ى اهلُل َعَمْيِو َوَسمَّـَ َقْد َىَداَؾ المَُّو إَلى َما ُىَو َخْيٌر ِمْنُو. َقاَؿ: َفَأْسَم
ـْ َعَمْيوِ  . َقاَؿ: َيا َرُسوَؿ المَِّو، َفِإفَّ َبْيَنَنا َوَبْيَف ِبََلِدَنا َضَواؿُّ ِمْف َضَواؿّْ اْلُحْمََلَف، َفَقاَؿ: َوَالمَِّو َما ِعْنِدي َما َأْحِمُمُك

يَّاَىا، َفِإنََّما ِتْمَؾ َحَرُؽ النَّاِر.  النَّاِس: َأَفَنتََبمَُّغ َعَمْيَيا إَلى ِبََلِدَنا؟ َقاَؿ: اَل، إيَّاَؾ َواِ 
دََّة، َفَممَّا َفَخَرَج ِمْف ِعْنِدِه اْلَجاُروُد َراِجًعا  ، ُصْمًبا  َعَمى ِديِنِو، َحتَّى َىَمَؾ َوَقْد َأْدَرَؾ الرّْ ْسََلـِ إَلى َقْوِمِو، َوَكاَف َحَسَف اإْلِ

ِؿ َمَع اْلَغُروِر ْبِف اْلُمْنِذِر ْبِف النُّْعَمافِ  ـْ اأْلَوَّ ـْ إَلى ِديِنِي ـَ ِمْنُي ـَ اْلَجاُروُد  ْبِف اْلمُ َرَجَع ِمْف َقْوِمِو َمْف َكاَف َأْسَم ْنِذِر، َقا
، َفَتَشيَّدَ  ْسََلـِ َفَقاَؿ: َأيَُّيا النَّاُس، إنّْي َأْشَيُد َأْف اَل إَلَو إالَّ المَُّو، َوَأفَّ  َفَتَكمَّـَ  ُمَحمًَّدا َعْبُدُه َشَياَدَة اْلَحؽّْ، َوَدَعا إَلى اإْلِ

ـْ َيْشَيْد.  َوَرُسوُلُو، َوُأَكفُّْر َمْف َل
: َوُيْرَوى: َقاَؿ اْبُف ىِ   َوَأْكِفي َمْن َلْم َيْشَيْد.َشاـٍ

 أوال: تخريج الحديث
 باإلسناد نفسو بمثمو. (ٔ)أخرجو السييمي

 ثانيا: تراجم الرواة
، صدوؽ حسف الحديث، ولكنو مدلس مف الطبقة الرابعة، وقد صرح (ٕ)سبقت ترجمتو ** محمد بن إسحاق،

 .ثني مف ال أتيـ"بالسماع ىنا ولكنو أبيـ اسـ شيخو فقاؿ:" حد
، ثقة فقيو إال أنو يدلس ويرسؿ، وما كاف مف تدليسو ال يضر ألنو مف (ٖ)سبقت ترجمتو البصري،لحسن ** ا

 ولكنو قد أرسؿ ىنا. الطبقة الثانية التي ال يضر تدليسيـ،
 ثالثا: الحكم عمى اإلسناد

 صري.الحديث إسناده ضعيؼ مف أجؿ جيالة شيخ ابف إسحاؽ، وإلرساؿ الحسف الب
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 .ٚٙٗ، صٚ( الروض األنؼ، لمسييمي، جٔ)
 (.ٙٗرقـ)حديث حت ت( ٕ)
 (.ٕ( تحت حديث رقـ) ٖ)
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 ثانيالفصل ال
 

 "لياءالكاف مع االالم" حتى نياية "الكاف مع األحاديث الواردة من باب "
 

 وفيو ستة مباحث:
 المبحث األوؿ: الكاؼ مع الَلـ.

 
 المبحث الثاني: الكاؼ مع الميـ.

 
 المبحث الثالث: الكاؼ مع النوف.

 
 المبحث الرابع: الكاؼ مع الواو.

 
 لخامس: الكاؼ مع الياء.المبحث ا

 
 المبحث السادس: الكاؼ مع الياء.
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 المبحث األول                                       
 الكاف مع الالم                                       

 
 قاؿ ابف األثير رحمو اهلل:

 ) كأل ( 
ئة بالنَّسيئة. وذلؾ أف َيْشترَي الرَّجؿ شيئًا إلى أَجؿ فإذا َحؿَّ [ أي النَّسي أنو َنَيى عن الكاِلىء بالكاِلىءفيو ] 

 األَجُؿ لـ َيِجد ما َيْقِضي بو. فيقوؿ: ِبْعنيو إلى أَجٍؿ آخر بزيادة شيء فَيِبيعُو منو وال َيْجِري بينميا َتقاُبض.
ر   .(ٔ)يقاؿ: َكأَل الدَّْيف ُكُموءًا فيو كاِلىء إذا تأخَّ

 ( ٚٔٔالحديث )
َأُبو َبْكَرَة ِفي َحِديِثِو: َأْخَبَرَنا  ، َقاؿَ (ٖ)َحدَّثََنا َأُبو َبْكَرَة، َواْبُف َمْرُزوٍؽ، َقااَل: ثنا َأُبو َعاِصـٍ  اهلل:رحمو  (ٕ)الطحاويقال 

، َعْف عَ  ْيِديّْ ْبِد اهلِل ْبِف ِديَناٍر، َعِف اْبِف ُموَسى ْبُف ُعَبْيَدَة، َوَقاَؿ اْبُف َمْرُزوٍؽ ِفي َحِديِثِو َعْف ُموَسى ْبِف ُعَبْيَدَة الزَّ
 َنَيى َعْن َبْيِع اْلَكاِلِئ ِباْلَكاِلِئ".ُعَمَر" َأفَّ النَِّبيَّ َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَسمَّـَ 

 أوال: تخريج الحديث
د جميعيـ مف طرؽ عف موسى بف عبيدة عف عب (ٚ)، والبغوي(ٙ)، والبييقي(٘)، وابف أبي شيبة(ٗ)أخرجو العقيمي

 اهلل بف دينار بو بألفاظ متقاربة.
 ثانيا: تراجم الرواة

 ي، مات سنة سبعيف ومائتيف، أبو إسحاؽ البصر  ،يإبراىيم بن مرزوق بن دينار األمو ** 
 ".بو عمـ يليس ل ":(ٓٔ)موضع آخر يوقاؿ ف"، ال بأس بو ":(ٜ)موضع آخر يوقاؿ ف"، صالح ":(ٛ)يقاؿ النسائ

 كاف ثقة ثبتا،  :"قاؿ أبو سعيد بف يونس"، و ال أنو كاف يخطىء، فيقاؿ لو، فَل يرجعإ ؛ثقة ":(ٔٔ)يوقاؿ الدارقطن

                                                 

 .ٖٚٗ، صٗ( النياية في غريب الحديث واألثر، البف األثير، جٔ)
 .ٗ٘٘٘، حٕٔ، صٗكتاب البيوع، باب بيع المصراة، ج ( شرح معاني اآلثار،ٕ)
 ( ىو: الضحاؾ بف مخمد.ٖ)
 .ٔٙٔ، صٗ( الضعفاء الكبير، لمعقيمي، جٗ)
 .ٕٕٕٚٔ، حٔٙٗ، صٗ( مصنؼ ابف أبي شيبة، كتاب البيوع واألقضية، باب مف كره آجَل بآجؿ، ج٘)
 .ٜٖ٘ٓٔ، حٗٚٗ، ص٘بيع الديف بالديف، ج ( السنف الكبرى لمبييقي، كتاب البيوع، باب ما جاء في النيي عفٙ)
 .ٜٕٔٓ، حٖٔٔ، صٛ( شرح السنة لمبغوي، كتاب البيوع، باب النيي عف بيع ما اشتراه قبؿ القبض، جٚ)
 .ٜٛٔ، صٕ( تيذيب الكماؿ، لممزي، جٛ)
 .ٜٜ، رقـٔٙ( تسمية مشايخ أبي عبد الرحمف أحمد بف شعيب بف عمي النسائي، صٜ)
 .ٜٜ، رقـٔٙد الرحمف أحمد بف شعيب بف عمي النسائي، ص( تسمية مشايخ أبي عبٓٔ)
 .ٜٛٔ، صٕ( تيذيب الكماؿ، لممزي، جٔٔ)



 522 

، (ٕ)اتالثقي وذكره ابف حباف ف"، كتبت عنو، وىو ثقة صدوؽ ":(ٔ)حاتـ يوقاؿ ابف أب"، قبؿ موتو يوكاف قد عم
:" صدوؽ"، وقاؿ (ٗ)ىبي"، وقاؿ الذسعيد بف عثماف: إبراىيـ بف مرزوؽ ثقة يقاؿ ل ":(ٖ)يالصدفأبو عمر وقاؿ 

  ".قبؿ موتو فكاف يخطىء وال يرجع يثقة عم :"(٘)ابف حجر
 : ىو ثقة، وما كاف مف خطئو ال يضر تابعو أبي بكرة. خالصة القول

  (مف كبار أتباع التابعيفمف الطبقة السابعة)  ،يبكرة الثقف يبف أب بكار بن عبد العزيز** أبو بكرة: ىو 
أرجو أنو ال بأس بو،  ":(ٛ)يبف عدؿ اوقا:" صالح"، (ٚ)"، وقاؿ مرةءيليس حديثو بش ":(ٙ)يحيى بف معيف قاؿ

وذكره ابف "، ضعيؼ ":(ٓٔ)وقاؿ مرة"، ليس بو بأس ":(ٜ)وقاؿ البزار"، وىو مف جممة الضعفاء الذيف يكتب حديثيـ
 :"(ٖٔ)عقوب بف سفيافوقاؿ ي"، ترؾ الحجامة يال يتابع عمى حديثو ف ":(ٕٔ)يوقاؿ العقيم، (ٔٔ)الثقاتي حباف ف
 :" صدوؽ ييـ".(٘ٔ):" فيو ليف"، وقاؿ ابف حجر(ٗٔ)"، وقاؿ الذىبيضعيؼ

 ىو صدوؽ ييـ وقد تابعو ابف مرزوؽ. خالصة القول:
 موسى بف عبيد ضعيؼ. ** باقي رجاؿ اإلسناد ثقات غير

 ثالثا: الحكم عمى اإلسناد
مدار الحديث ، و (ٙٔ)في عبد اهلل بف دينارالحديث إسناده ضعيؼ؛ ألجؿ موسى بف عبيدة فيو ضعيؼ وخاصة 

 :" أىؿ الحديث يوىنوف ىذا الحديث".(ٚٔ)مف ضعؼ الحديث الشافعي فقاؿم، و عميو

                                                 

 .ٜٖٗ، رقـٖٚٔ، صٕ( الجرح والتعديؿ، البف أبي حاتـ، جٔ)
 .ٜٖٕ٘ٔ، رقـٙٛ، صٛ( الثقات، البف حباف، جٕ)
 .ٜٕٓ، رقـٖٙٔ، صٔ( تيذيب التيذيب، البف حجر، جٖ)
 .ٖٕٓرقـ ،ٕٕ٘، صٔ( الكاشؼ، لمذىبي، جٗ)
 .ٜٗ( تقريب التيذيب، البف حجر، ص٘)
 .ٜٕٖٙ، رقـٙٛ، صٗ( تاريخ ابف معيف، رواية الدوري، جٙ)
 .ٕٕٓ، صٗ( تيذيب الكماؿ، لممزي، جٚ)
 .ٕٓٛ، رقـٜٕٔ، صٕ( الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ، البف عدي، جٛ)
 .ٖٚٛٙ، حٖٖٔ، صٜ( مسند البزار، ٜ)
 .ٓٛٛ، رقـٜٚٗ، صٔ( تيذيب التيذيب، البف حجر، جٓٔ)
 .ٕٜٛٙ، رقـٚٓٔ، صٙ( الثقات، البف حباف، جٔٔ)
 .ٕٜٔ، رقـٕ٘ٔ، صٔ( الضعفاء الكبير، لمعقيمي، جٕٔ)
 .ٕٓٔ، صٕ( المعرفة والتاريخ، ليعقوب بف سفياف، جٖٔ)
 .ٕٓٙ، رقـٖٕٚ، صٔ( الكاشؼ، لمذىبي، جٗٔ)
 .ٕٙٔ( تقريب التيذيب، البف حجر، ص٘ٔ)
 .ٕ٘٘( تقريب التيذيب، البف حجر، صٙٔ)
 .ٜ، صٖ( األـ، لمشافعي، جٚٔ)
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بو، وقد َرَواُه الحديث ضّعفو جمع َغفير مف أىؿ العمـ، وذلؾ لتفرد موسى بف عبيدة الزبيدي  :(ٔ)وقاؿ ابف حجر
:" قاؿ أحمد بف حنبؿ: ال تحّؿ عندي عنو الرواية، وال أعرؼ ىذا (ٕ).وقاؿ أيضاِإْسَحاُؽ، َواْلَبزَّاُر ِبِإْسَناٍد َضِعيؼٍ 

 يصح، لكف إجماع الناس عمى أنو ال يجوز بيع ديف بديف".  حديثغيره"، ثـ قاؿ:" ليس في ىذا  الحديث عف
َعْف َعْبِد المَِّو ْبِف ِديَناٍر َأَحاِديَث :" َرَوى ُموَسى ْبُف ُعَبْيَدَة َوُنَظَراُؤُه (ٖ)وقاؿ العقيمى في ترجمة عبد اهلل بف دينار

." ـْ  َمَناِكيَر، ِإالَّ َأفَّ اْلَحْمَؿ ِفيَيا َعَمْيِي
: عامة (ٗ)وقاؿبف عدي مف طريؽ الدراوردي عف موسى بف عبيدة، َوَأَعمَُّو ِبُموَسى ْبِف ُعَبْيَدَة، االحديث رواه و 

 والضعؼ عمى رواياتو بيف.األحاديث التي يروييا موسى بف عبيدة غير محفوظة، 
 ذكر االختالف في تحديد نسب موسى

 الطريق األولى:
 تخريجيا.عمر، وقد سبؽ  موسى بف عبيدة عف عبد اهلل بف دينار عف ابف

 الطريق الثانية:
 وردي واختمؼ عميو:راابف عمر، رواىا عبد العزيز الد موسى عف نافع عف

، (٘)بف عقبة عف نافع عف ابف عمر كما عند الدارقطنيوردي عف موسى ار فقاؿ الخصيب بف ناصح عف الد
 .(ٚ)والبييقي ،(ٙ)والحاكـ

وردي عف موسى بف عبيدة عف نافع عف ابف عمر كما عند ار عف الد وأبو مصعب وقاؿ عبد األعمى بف حماد
 .(ٛ)البييقي

بيدة، عف عبد اهلل بف معمقا عمى اإلسناديف:" وكَل القوليف وىـ، والصحيح: عف موسى بف ع (ٜ)وقاؿ الدارقطني
 دينار، عف ابف ُعَمر".

ف وثقو عدد مف وضعؼ اإلسناد جاء مف قبؿ عبد العزيز بف محمد بف عبيد الدراوردي، قالت الباحثة:  فيو وا 
 ، وأبو(ٕٔ)إال أنو سيء الحفظ ويخطىء كما صرح بذلؾ ابف سعد؛ (ٔٔ)والعجمي، (ٓٔ)يحيى بف معيف أمثاؿالنقاد 

                                                 

 .ٙٗٛ، حٕ٘، صٕ( انظر بموغ المراـ مف أدلة األحكاـ، جٔ)
 .ٕٙ، صٖ( انظر تمخيص الحبير، البف حجر، ج ٕ)
 .ٕٛٗ، صٕ( الضعفاء الكبير، لمعقيمي، جٖ)
 .٘ٔٛٔ، رقـٓ٘، صٛ( انظر الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ، البف عدي، جٗ)
 .ٖٓٙٓ، حٓٗ، صٗ( سنف الدارقطني، كتاب البيوع، ج٘)
 .ٕٖٕٗ، ح٘ٙ، صٕ( المستدرؾ عمى الصحيحيف، كتاب البيوع، جٙ)
 .ٖٙ٘ٓٔ، حٗٚٗ، ص٘( السنف الكبرى لمبييقي، كتاب البيوع، باب ما جاء في النيي عف بيع الديف بالديف، جٚ)
 .ٖٛ٘ٓٔو ح ٖٚ٘ٓٔ، حٗٚٗ، ص٘( السنف الكبرى لمبييقي، كتاب البيوع، باب ما جاء في النيي عف بيع الديف بالديف، جٛ)
 .ٜٗٔ، ص ٖٔ( العمؿ لمدارقطني، جٜ)
 .ٜٖٛ، رقـٕٗٔ( تاريخ ابف معيف رواية الدارمي، صٓٔ)
 .ٗٔٔٔ، رقـٜٚ، صٕ( معرفة الثقات، لمعجمي، جٔٔ)
 .ٕٗٗ، ص٘( الطبقات الكبرى، البف سعد، جٕٔ)
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 .(ٖ)، والساجي(ٕ)، وابف حباف(ٔ)زرعة
  :" صدوؽ كاف يحدث مف كتب غيره فيخطىء".(ٗ)وقاؿ ابف حجر
 الطريق الثالثة:

طريؽ ذؤيب بف مف  (ٙ)والحاكـ، (٘)موسى بف عقبة عف عبد اهلل بف دينار عف ابف عمر أخرجيا الدارقطني
 عمامة عف حمزة بف عبد الواحد عف موسى بف عقبة عف عبد اهلل بف دينار بو.

في الضعفاء والمتروكيف،  (ٛ)وابف الجوزي، (ٚ)د ضعيؼ ألجؿ ذؤيب بف عمامة، فقد ذكره الدارقطنيوىذا إسنا
 ".صدوؽ ":(ٜ)وقاؿ أبو حاتـ

وردي وىو معروؼ بسوء راعبد العزيز الد عفجاءت  مف خَلؿ جمع طرؽ الحديث تبيف أف الطريؽ الثانية
 ؤيب بف عمامة وىو واه ضعيؼ. الحفظ كما تبيف سابقا، والطريؽ الثالثة جاءت مف طريؽ ذ

 وقد رجح العمماء رواية موسى بف عبيدة عف عبد اهلل بف دينار عف ابف عمر
:" العجب مف شيخنا الحاكـ كيؼ قاؿ في روايتو عف موسى بف (ٓٔ)فقاؿ البييقي معترضا عمى الحاكـ والدارقطني

ي روايتو عف موسى بف عقبة وقد عقبة وىو خطأ، والعجب مف شيخ عصره أبي الحسف الدارقطني حيث قاؿ ف
حدثنا بو أبو الحسيف بف بشراف عف عمي بف محمد المصري شيخ الدارقطني فيو، فقاؿ عف موسى غير منسوب 

 ثـ رواه المصري أيضا بسنده فقاؿ عف أبي عبد العزيز الربذي وىو موسى بف عبيدة".
ـْ ُيْنِسْب َشْيُخَنا َأُبو اْلُحَسْيِف (ٔٔ)وقاؿ أيضا . َوَقْد َرَواهُ :"َ َل َعْف َأِبى اْلَحَسِف اْلِمْصِرىّْ ُموَسى َوُىَو اْبُف ُعَبْيَدَة ِبََل َشؾٍّ

َة َوَرَواُه َشْيُخَنا َأُبو َعْبِد الشَّْيُخ َأُبو اْلَحَسِف الدَّاَرُقْطِنىُّ َرِحَمُو المَُّو َعْف َأِبى اْلَحَسِف اْلِمْصِرىّْ َفَقاَؿ َعْف ُموَسى ْبِف ُعْقبَ 
يُث َمْشُيوٌر ِبُموَسى ْبِف لمَِّو ِبِإْسَناٍد آَخَر َعْف ِمْقَداـِ ْبِف َداُوَد الرَُّعْيِنىّْ َفَقاَؿ َعْف ُموَسى ْبِف ُعْقَبَة، َوُىَو َوْىـٌ َواْلَحدِ ا

 ِف ُعَمَر".ُعَبْيَدَة َمرًَّة َعْف َناِفٍع َعِف اْبِف ُعَمَر َوَمرًَّة َعْف َعْبِد المَِّو ْبِف ِديَناٍر َعِف ابْ 
:" أنا أظف أف الوىـ مف ابف ناصح فيو الذي قاؿ ذلؾ ألف توىيمو أولى مف (ٕٔ)وعقب األلباني عمى ذلؾ بقولو

توىيـ حافظيف مشيوريف كالدارقطني والحاكـ"، وقاؿ أيضا:" إف الذي جعؿ موسى بف عقبة ىو راوي ىذا الحديث 

                                                 

 .ٖٖٛٔ، رقـٜٖ٘، ص٘( الجرح والتعديؿ، البف أبي حاتـ، جٔ)
 .ٖٕٜ٘، رقـٙٔٔ، صٚحباف، ج( الثقات، البف ٕ)
 .ٓٛٙ، رقـٖ٘٘، صٙ( تيذيب التيذيب، البف حجر، جٖ)
 .ٖٛ٘( تقريب التيذيب، البف حجر، صٗ)
 .ٖٔٙٓ، حٓٗ، صٗ( سنف الدارقطني، كتاب البيوع، ج٘)
 .ٖٖٕٗ، ح٘ٙ، صٕ( المستدرؾ عمى الصحيحيف، كتاب البيوع، جٙ)
 .ٓٔ، صٔ( الضعفاء والمتروكوف لمدارقطني، جٚ)
 .ٕ٘ٚ، صٔ( الضعفاء والمتروكيف البف الجوزي، جٛ)
 .ٖٕٚٓ، رقـ ٓ٘ٗ، صٖ( الجرح والتعديؿ، البف أبي حاتـ، جٜ)
 .ٕٗٛٓٔ، حٜٕٓ، ص٘( السنف الكبرى لمبييقي، جٓٔ)
 .ٙٗٛٓٔ، ح ٜٕٓ، ص٘( السنف الكبرى لمبييقي، ج ٔٔ)
 .ٕٖٛٔ، حٕٕٕ، ص٘( انظر إرواء الغميؿ في تخريج أحاديث منار السبيؿ، لأللباني، جٕٔ)
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حيح وذلؾ ألف موسى بف عقبة ثقة حجة، أما موسى أخطأ خطأ فاحشا فإنو نقؿ الحديث مف الضعيؼ إلى الص
 بف عبيدة فيو ضعيؼ".

أف الوىـ في : لقد جـز الدارقطني في العمؿ بأف موسى بف عبيدة تفرد بو فيذا يدؿ عمى (ٔ)** وقاؿ ابف حجر
 . قولو موسى بف عقبة مف غيره

ث، فتوىـ أنو عف موسى بف عقبة، وقد غمط بعض الحفاظ في ىذا الحدي "أحمد: نقَل عف (ٕ)وقاؿ البييقي**  
 ".وليس لموسى بف عقبة فيو رواية، إنما ىو عف موسى بف عبيدة

                                           

 

 قاؿ ابف االثير رحمو اهلل:
َكأَلُتو أْكَمُؤُه ِكَلَءًة فأنا [ الِكَلءة: الِحْفُظ والِحراسة. يقاؿ  ُمساِفرون: اْكأْل لنا َوْقَتنا مىو أنو قال لبالل وفيو ] 

 .(ٖ)كاِلىٌء وىو َمْكموٌء وقد ُتَخفَّؼ ىمزة الكَلءة وتُْقَمب ياء. وقد تكررت في الحديث
 ؿ"لـ أقؼ عميو بمفظ ابف األثير ولكف بمفظ" اكأل لنا المي( ٛٔٔالحديث )

ِني ُيوُنُس َعِف اْبِف ِشَياٍب َأْخَبرَ  ِجيِبيُّ َأْخَبَرَنا اْبُف َوْىبٍ ُة ْبُف َيْحَيى التُّ َحدَّثَِني َحْرَممَ  رحمو اهلل: (ٗ)قال اإلمام مسمم
 َعْف َأِبي ُىَرْيَرَة، َأفَّ َرُسوَؿ اهلِل َصمَّى اهلُل َعَمْيِو َوَسمَّـَ ِحيَف َقَفَؿ ِمْف َغْزَوِة َخْيَبَر، َساَر َلْيَموُ  َعْف َسِعيِد ْبِف اْلُمَسيّْبِ 

ـَ َرُسوُؿ اهلِل َصمَّى اهلُل ، «اْكأَلْ َلَنا المَّْيلَ »اْلَكَرى َعرََّس، َوَقاَؿ ِلِبََلٍؿ: َحتَّى ِإَذا َأْدَرَكُو  َفَصمَّى ِبََلٌؿ َما ُقدَّْر َلُو، َوَنا
َغَمَبْت ِبََلاًل َعْيَناُه َوُىَو ُمْسَتِنٌد ِإَلى َعَمْيِو َوَسمَّـَ َوَأْصَحاُبُو، َفَممَّا تََقاَرَب اْلَفْجُر اْسَتَنَد ِبََلٌؿ ِإَلى َراِحَمِتِو ُمَواِجَو اْلَفْجِر، فَ 

، واََل ِبََلٌؿ، َواَل َأَحٌد ِمْف َأْصَحاِبِو  ـْ َيْستَْيِقْظ َرُسوُؿ اهلِل َصمَّى اهلُل َعَمْيِو َوَسمَّـَ ـُ الشَّْمُس، َفَكاَف َراِحَمِتِو، َفَم َحتَّى َضَرَبْتُي
، َفَقاَؿ: َرُسوُؿ اهلِل َصمَّى اهلُل َعَمْيِو َوسَ  ـُ اْسِتيَقاًظا، َفَفِزَع َرُسوُؿ اهلِل َصمَّى اهلُل َعَمْيِو َوَسمَّـَ َلُي َفَقاَؿ « َأْي ِبََلؿُ »مَّـَ َأوَّ
ـْ َشْيًئا، ، َفاْقَتاُدوا رَ « اْقتَاُدوا»ِبَنْفِسَؾ، َقاَؿ:  -ِبَأِبي َأْنَت َوُأمّْي َيا َرُسوَؿ اهلِل  -ِبََلُؿ: َأَخَذ ِبَنْفِسي الَِّذي َأَخَذ  َواِحَمُي

بْ  ـُ الصُّ ََلَة، َفَصمَّى ِبِي ـَ الصَّ ، َوَأَمَر ِبََلاًل َفَأَقا َأ َرُسوُؿ اهلِل َصمَّى اهلُل َعَمْيِو َوَسمَّـَ َـّ َتَوضَّ ََلَة َقاَؿ: ُث َح، َفَممَّا َقَضى الصَّ
ََلَة َفْمُيَصمَّْيا ِإَذا َذَكَرَىا» ََلَة ِلِذْكِري{، َفِإفَّ اهلَل قَ «َمْف َنِسَي الصَّ  .(٘)اَؿ: }َأِقـِ الصَّ

 أوال: تخريج الحديث
 تفرد بو مسمـ دوف البخاري.

 
 
 

                                                 

 .ٕٙ، صٖ( تمخيص الحبير، البف حجر، ج ٔ)
 .ٜٛٓٔٔ، حٕ٘، صٛ( معرفة السنف واآلثار، كتاب البيوع، باب العرض في العرض إذا لـ يكف مأكوال أو موزونا، جٕ)
 .ٖٚٗ، صٗ( النياية في غريب الحديث واألثر، البف األثير، جٖ)
 .ٓٛٙ، حٔٚٗ، صٔقضاء الصَلة الفائتة واتحباب تعجيؿ قضائيا، ج ( صحيح مسمـ، كتاب المساجد ومواضع الصَلة، بابٗ)
 (.ٗٔ( سورة طو ) ٘)
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 ثانيا: تراجم الرواة
، وتكمموا (ٕ)ي، مات سنة تسع وخمسيف ومئة، ثقةأبو يزيد القرش (ٔ)يمِ يْ اأْلَ  النجاد ييونس بن يزيد بن أب ** 

 في روايتو عف الزىري.
عف سعيد بأشياء ليس  يءعمى يونس، وقاؿ: كاف يج ) أحمد بف حنبؿ( نكر أبو عبد اهلل: أ(ٖ)قاؿ أبو بكر األثـر

مف حديث سعيد وضعؼ أمر يونس، وقاؿ: لـ يكف يعرؼ الحديث، وكاف يكتب، أرى أوؿ الكتاب فينقطع 
 . "، فيشتبو عميويالكَلـ، فيكوف أولو عف سعيد وبعضو عف الزىر 

 ي".الخطأ عف الزىر يونس كثير  ":(ٗ)حمد بف حنبؿقاؿ أو 
حديث يونس بف يزيد منكرات عف  يسمعت أبا عبد اهلل أحمد بف حنبؿ يقوؿ: ف ":(٘)يوقاؿ أبو زرعة الدمشق

  ي".الزىر 
؟ قاؿ: معمر. قيؿ لو: فيونس؟ قاؿ: يالزىر  ي: سئؿ أحمد بف حنبؿ: مف أثبت ف(ٙ)يوقاؿ أبو الحسف الميمون

 . "روى أحاديث منكرة
قة في الزىري وغيره، فقد أطمؽ العمماء األمر بتوثيقو، وقد وصفو بعض العمماء بأنو مف ىو ث خالصة القول:

عمى يونس أحدا. قاؿ:  يالزىر  ينحف ال نقدـ ف ":(ٚ)يأحمد بف صالح المصر  أثبت الناس في الزىري، فقاؿ
ذا سار إلى المدينة زاممو يونس يوكاف الزىر  عمى سعة روايتو عف "؛ إال أنو إذا قدـ أيمة نزؿ عمى يونس، وا 

 .(ٛ)الزىري جاء بروايات خالؼ فييا أقرانو، وليس بيذا ُيرّد حديث مف كانت ىذه صفتو
ف غمط، (ٜ)قاؿ سفياف الثوري :" ليس يكاد يفمت مف الغمط أحٌد، إذا كاف الغالب عمى الرجؿ الحفظ فيو حافظ وا 

ف كاف الغالب عميو الغمط ُترؾ"، وقاؿ ابف حباف اإلنصاؼ ترؾ حديث شيخ ثبت صحت عدالتو :" ليس مف (ٓٔ)وا 
بأوىاـ ييـ في روايتو، ولو سمكنا ىذا المسمؾ؛ َلَمِزَمنا ترؾ حديث الزىري، وابف جريج، والثوري، وشعبة، ألنيـ 
تقاف، وكانوا ُيحّدثوف مف حفظيـ، ولـ يكونوا معصوميف حتى ال َيِيُموا في الروايات، بؿ االحتياط  أىؿ حفظ وا 

وايات".واألولى في مث  ؿ ىذا قبوؿ ما يروي الثبت مف الرّْ

                                                 

( اأَلْيمي: بفتح األلؼ وسكوف الياء المنقوطة مف تحتيا باثنتيف وفي آخرىا الـ، وىي بمدة عمى ساحؿ بحر القمـز مما يمي ديار ٔ)
 (.ٖٕٚ، صٔمصر.) األنساب لمسمعاني، ج

 .ٓٚ٘حجر، ص ( تقريب التيذيب، البفٕ)
 .ٕٛٗ، صٜ( الجرح والتعديؿ، البف أبي حاتـ، جٖ)
 .٘٘٘، صٕٖ( تيذيب الكماؿ، لممزي، جٗ)
 .٘٘٘، صٕٖ، وانظر تيذيب الكماؿ، لممزي، جٜٗٔ، رقـٖٕٚ( الفوائد المعممة، ألبي زرعة الدمشقي، ص٘)
 .٘٘٘، صٕٖ( تيذيب الكماؿ، لممزي، جٙ)
 .ٕٛٗ، صٜج( الجرح والتعديؿ، البف أبي حاتـ، ٚ)
 .ٕٗٔ، صٗ( انظر تحرير تقريب التيذيب، لبشار عواد معروؼ، وشعيب األرنؤوط، جٛ)
 .ٕٕٛ( الكفاية في عمـ الرواية، لمخطيب البغدادي، صٜ)
 .ٜٚ، صٚ( الثقات، البف حباف، جٓٔ)
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 .(ٔ)"فى روايتو عف الزىرى وىما قميَل و فى غير الزىرى خطأوقد أشار ابف حجر لقمة أوىامو عف الزىري فقاؿ:" 
، أبو محمد المصري، مات سنة سبع وتسعيف (ٕ)** عبد اهلل بن وىب بن مسمم القرشي موالىم الِفْيِري

قو؛ إال أف ابف سعد رماه بالتدليس فقاؿ:" كاف كثير العمـ، ثقة فيما قاؿ حدثنا، وكاف ، مجمع عمى توثي(ٖ)ومئة
 .(ٗ)يدلس"

تيمو بالتدليس غير ابف سعد، ولعؿ ذلؾ لقمة تدليسو، األمر الذي جعؿ العمماء يغتفروف لـ أجد مف ا :قمت
 اغتفر العمماء تدليسيـ.الذيف  (٘)تدليسو، وقد وضعو ابف حجر في الطبقة األولى مف طبقات المدلسيف

 .(ٙ)ي، مات سنة ثَلث وأربعيف ومئتيفأبو حفص المصر  ،يحرممة بن يحيى بن عبد اهلل بن حرممة التجيب **
 .(ٛ)، وذكره ابف حباف في الثقات(ٚ)وثقو العقيمي وقاؿ:" كاف أعمـ الناس بابف وىب"

 :" صدوؽ"(ٓٔ)، وابف حجر(ٜ)قاؿ الذىبي
 
 . "حديثو، وال يحتج بويكتب  ":(ٔٔ)قاؿ أبو حاتـو 
شيخ بمصر يقاؿ لو: حرممة،  "قاؿ: الدوري عف ابف معيف العباس ي عفبشر الدوالب نقؿ ابف عدي عف أبيو 

 . (ٕٔ)"كاف أعمـ الناس بابف وىب، فذكر عنو يحيى أشياء سمجة كرىت ذكرىا
شيئا مف حديث  يَّ عم يممأف ي (ٗٔ)يسألت عبد اهلل بف محمد بف إبراىيـ الفرىاذان ":(ٖٔ)أيضاي وقاؿ ابف عد
 يعف حرممة ثَلثة أحاديث لـ يزدن يوما تصنع بحرممة؟ حرممة ضعيؼ، ثـ أممى عم ي: يا بنيحرممة، فقاؿ ل

 . "عمييا
                                                 

 .ٓٚ٘( تقريب التيذيب، البف حجر، صٔ)
ليو تنتسب قريش ومحارب ( الِفيِري: بكسر الفاء وسكوف الياء بعدىا الراء، ىذه ٕ) النسبة إلى فير بـ مالؾ بف النضر بف كنانة وا 

 (.ٕٔٗ، صٗوالحارث بف فير.) األنساب لمسمعاني، ج
 .ٕٖٛ( تقريب التيذيب، البف حجر، صٖ)
 .ٛٔ٘، صٚ( الطبقات الكبرى، البف سعد، جٗ)
 .ٚٔ، رقـٕٕ( طبقات المدلسيف، البف حجر، ص٘)
 .ٙ٘ٔ، وتقريب التيذيب، البف حجر، صٙٙٔٔ، رقـٛٗ٘ص ،٘( تيذيب الكماؿ، لممزي، جٙ)
(، ونؽ ابف حجر توثيقو ٜٖٛ، رقـٕٕٖ، صٔ(  قاؿ العقيمي في الضعفاء:" كاف مف أعمـ الناس باب وىب.) الضعفاء الكبير جٚ)

 (.ٕٕٓ، صٕلو.) تيذيب التيذيب، البف حجر، ج
 .ٕٕٓ، صٕ( تيذيب التيذيب، البف حجر، جٛ)
 .ٜٚٚ، رقـٖٚٔ، صٔي، ج( الكاشؼ، لمذىبٜ)
 .ٙ٘ٔ( تقريب التيذيب، البف حجر، صٓٔ)
 .ٕٕٗٔ، رقـٕٗٚ، صٖ( الجرح والتعديؿ، البف أبي حاتـ، جٔٔ)
 .ٗٓٗ، صٖ( الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ، البف عدي، جٕٔ)
 .ٗٓٗ، صٖ( الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ، البف عدي، جٖٔ)
ِنْسَبة عبد اهلل بف ُمَحمَّد بف  -فتح اْلَياء وبالذاؿ اْلُمْعَجَمة َبيف اأْلَلَفْيِف الساكنيف َوآخره نوف ( الفرىاذاني: ِبَفْتح اْلَفاء َوُسُكوف الرَّاء وَ ٗٔ)

 (.ٕٚٗ، صٕسيار الفرىاذاني، َوُيَقاؿ: الفرىياني َأْيضا.) المباب في تيذيب األنساب، البف األثير، ج
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 ذكر عف بعض مشايخو، قاؿ: سمعت أحمد  يسمعت محمد بف موسى الحضرم "وقاؿ أيضا:
 عند بعض الناس  ابف صالح يقوؿ: صنؼ ابف وىب مئة ألؼ حديث وعشريف ألؼ حديث،

  .(ٔ)"نفسو ػ وعند بعض الناس منيا الكؿ ػ يعنى حرممة يمنيا النصؼ ػ يعن
 .     (ٕ)": وحديث ابف وىب كمو عند حرممة إال حديثيفيقاؿ لنا محمد بف موسى الحضرم "وقاؿ أيضا:

 حديثو ما يجب  يفمـ أجد ف تبحرت حديث حرممة، وفتشتو وقد ":(ٖ)يقاؿ ابف عدو 
 ، ويكوف حديثو كمو عنده، فميس (ٗ)مف أجمو، ورجؿ توارى ابف وىب عندىـأف يضعؼ 

 ببعيد أف يغرب عمى غيره مف أصحاب ابف وىب كتبا ونسخا وأفراد ابف وىب، وأما 
 كتبو مف ابف وىب فأعطاه نصؼ  يحمؿ أحمد بف صالح عميو فإف أحمد بف صالح سمع ف

ىذا، وكاف مف يبدأ بحرممة إذا دخؿ مصر ال يحدثو أحمد بف سماعو ومنعو النصؼ، فتولد بينيما العداوة مف 
، فكتب عنيما جميعا، ورأينا أف مف عنده حرممة ليس عنده أحمد بف صالح، (٘)صالح، وما رأينا أحدا جمع بينيما

  ".صالح، ومف عنده أحمد ليس عنده حرممة
ب لمقضاء، مِ ى عندىـ لما طُ أف ابف وىب استخف ؛ ىوأف سبب كثرة سماعو مف ابف وىب يونقؿ أبو عمر الكند

 . (ٙ)قاؿ: ونظر إليو أشيب، فقاؿ: ىذا خير أىؿ المسجد
 

: ىو صدوؽ عمى أقؿ أحوالو، كما أنو مف أثبت الناس في ابف وىب، وما كاف مف طعف أحمد بف خالصة القول
  ُيروى.صالح فيو فيو مف باب طعف األقراف، ومعموـ أف كَلـ األقراف بعضيـ ببعض مردود بؿ ُيطوى وال

 ** باقي رجاؿ اإلسناد ثقات.
                                           

 

                                                 

 .ٗٓٗ، صٖ( الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ، البف عدي، جٔ)
 .ٗٓٗ، صٖامؿ في ضعفاء الرجاؿ، البف عدي، ج( الكٕ)
 .ٜٓٗ، صٖ( الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ، البف عدي، جٖ)
ِبِمْصَر.) سير أعَلـ النبَلء، لمذىبي، ( حيث أقاـ اْبَف َوْىٍب ِفي َمْنِزِلِيـ َسَنًة َوَأْشُيرًا ُمْسَتْخِفيًا ِمْف َعبَّاٍد، ِإْذ َطَمَبو ِلُيَولَّْيُو الَقَضاَء ٗ)
 (.ٜٖٓ، صٔٔج
( قاؿ ابف حجر: قد جمع بينيما أحمد بف رشديف شيخ الطبراني لكف ُيحمؿ قوؿ ابف عدي عمى الغرباء.) تيذيب التيذيب، البف ٘)

 (.ٕٕٓ، صٕحجر، ج
 .ٕٕٓ، صٕ( تيذيب التيذيب، البف حجر، جٙ)
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 قاؿ ابف األثير رحمو ا:
[ وفي رواية ] َفْضُؿ الَكأل [ الَكأل: النَّبات والُعْشب وَسواٌء َرْطُبو  ال ُيمَنع فضُل الماِء ِلُيمَنَع به الَكلَ وفيو ]  

 وياِبُسو.
مائيا وَمَنع َمف يأتي بعده ومعناه أفَّ الِبئر تكوف في الباِدية ويكوف قريبًا منيا َكأَل فإذا َوَرد عمييا واِرٌد َفَغمب عمى 

مف االْسِتقاء فيو ِبَمْنِعو الماَء مانٌع مف الَكأل ألنو َمتى َوَرَد رُجٌؿ بإِبمو فأْرعاىا ذلؾ الَكأل ثـ لـ َيْسِقيا َقَتميا 
 .(ٔ)الَعَطش. فالذي يمنع ماء الِبئر َيْمنع النَّباَت القريَب منو

 ( ٜٔٔالحديث )
 روايتيف:أشار ابف األثير ىنا إلى 

 الرواية األولى: " ال يمنع فضل الماء لِيُمنع به الكل" 
َنادِ  رحمه اهلل: (ٕ)قال اإلمام البخاري ، َعْف (ٗ)، َعِف اأَلْعَرجِ (ٖ)َحدَّثََنا َعْبُد المَِّو ْبُف ُيوُسَؼ، َأْخَبَرَنا َماِلٌؾ، َعْف َأِبي الزّْ

 «.اَل ُيْمَنُع َفْضُل الَماِء ِلُيْمَنَع ِبِه الَكَلُ  »اُ َعَمْيِو َوَسمَّـَ َقاَؿ:َأِبي ُىَرْيَرَة َرِضَي المَُّو َعْنُو: َأفَّ َرُسوَؿ المَِّو َصمَّى 
  أوال: تخريج الحديث

، (ٚ)وسعيد بف المسيب (ٙ)، وأخرجو أيضا مف طريؽ أبي سممة بف عبد الرحمف(٘)أخرجو مسمـ مف طريؽ األعرج
 ثالثتيـ عف أبي ىريرة بنحوه.

 ثانيا: تراجم الرواة
 ** جميع رجاؿ اإلسناد ثقات.
 الرواية الثانية:" َفْضُل الَكل " 

، َعِف اْبِف ِشَياٍب، َعِف اْبِف (ٜ)َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُف ُبَكْيٍر، َحدَّثََنا المَّْيُث، َعْف ُعَقْيؿٍ  رحمه اهلل: (ٛ)قال اإلمام البخاري
اَل َتْمَنُعوا َفْضَؿ »ـَ َقاَؿ: الُمَسيَِّب، َوَأِبي َسَمَمَة، َعْف َأِبي ُىَرْيَرَة َرِضَي المَُّو َعْنُو: َأفَّ َرُسوَؿ المَِّو َصمَّى اُ َعَمْيِو َوَسمَّ 

 «.الَماِء ِلَتْمَنُعوا ِبِو َفْضَؿ الَكَلِ 
                                                 

 .ٖٚٗ، صٗ( النياية في غريب الحديث واألثر، البف األثير، جٔ)
 .ٖٖٕ٘، حٓٔٔ، صٖ( صحيح البخاري، كتاب المساقاة، باب مف قاؿ إف صاحب الماء أحؽ بالماء حتى يروي، جٕ)
 (. ٕٖٓزناد، ثقة فقيو.) تقريب التيذيب، البف حجر، ص( عبد ا بف ذكواف القرشي، أبو عبد الرحمف المدني، المعروؼ بػأبي الٖ)
 (.ٕٖ٘( عبد الرحمف بف ىرمز األعرج.) تقريب التيذيب، البف حجر، صٗ)
ِريـِ َمْنِع َبْذِلِو، ْلَكأَلِ، َوَتحْ ( صحيح مسمـ، كتاب المساقاة، باب َتْحِريـِ َبْيِع َفْضِؿ اْلَماِء الَِّذي َيُكوُف ِباْلَفاَلِة َوُيْحَتاُج ِإَلْيِو ِلَرْعِي ا٘)

 .ٙٙ٘ٔ( ٖٙ، ح )ٜٛٔٔ، صَٖوَتْحِريـِ َبْيِع ِضَراِب اْلَفْحِؿ، ج
ْلَكأَلِ، َوَتْحِريـِ َمْنِع َبْذِلِو، ( صحيح مسمـ، كتاب المساقاة، باب َتْحِريـِ َبْيِع َفْضِؿ اْلَماِء الَِّذي َيُكوُف ِباْلَفاَلِة َوُيْحَتاُج ِإَلْيِو ِلَرْعِي اٙ)
 .ٙٙ٘ٔ( ٖٛ، ح )ٜٛٔٔ، صْٖحِريـِ َبْيِع ِضَراِب اْلَفْحِؿ، جَوتَ 
ْلَكأَلِ، َوَتْحِريـِ َمْنِع َبْذِلِو، ( صحيح مسمـ، كتاب المساقاة، باب َتْحِريـِ َبْيِع َفْضِؿ اْلَماِء الَِّذي َيُكوُف ِباْلَفاَلِة َوُيْحَتاُج ِإَلْيِو ِلَرْعِي اٚ)

 .ٙٙ٘ٔ( ٖٚ، ح )ٜٛٔٔ، صْٖحِؿ، جَوَتْحِريـِ َبْيِع ِضَراِب اْلفَ 
 .ٖٕٗ٘، حٓٔٔ، صٖ( صحيح البخاري، كتاب المساقاة، باب مف قاؿ إف صاحب الماء أحؽ بالماء حتى يروي، جٛ)
 (.ٜٖٙ( عقيؿ بف خالد بف عقيؿ األيمى أبو خالد األموي.) تقريب التيذيب، البف حجر، صٜ)
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 أوال: تخريج الحديث
 مف طريؽ مالؾ عف أبي الزناد عف األعرج عف أبي ىريرة بنحوه. (ٔ)أخرجو البخاري

 ثانيا: تراجم الرواة
 .ثقة وخاصة في الميث ،(ٕ)سبقت ترجمتو ، القرشي المخزومي**  يحيى بن عبد اهلل بن بكير 

 ** باقي رجاؿ اإلسناد ثقات.
                                           

 قاؿ ابف األثير رحمو ا: 
  (.ٖ)[إيَّاك وِسباَخها وَكالَءهاومنو حديث أنس وَذَكر الَبْصرة ] 

 ( ٕٓٔالحديث )
بَّاحِ َحدَّثََنا  رحمه اهلل: (ٗ)قال أبو داود َمِد َحدَّثََنا ُموَسى َحدَّثََنا َعْبُد ا َعْبُد المَِّو ْبُف الصَّ اَل  اْلَحنَّاطُ ْلَعِزيِز ْبُف َعْبِد الصَّ
" َيا َأَنُس، ِإفَّ َعَمْيِو َوَسمَّـَ َقاَؿ َلُو: َأفَّ َرُسوَؿ المَِّو َصمَّى اُ  َماِلؾٍ  َعْف َأَنِس ْبفِ  َكَرُه َعْف ُموَسى ْبِف َأَنسٍ َأْعَمُمُو ِإالَّ ذَ 

فَّ ِمْصًرا ِمْنَيا ُيَقاُؿ َلُو: اْلَبصْ  ُروَف َأْمَصاًرا، َواِ  ، َفِإْف َأْنَت َمَرْرَت ِبَيا، َأْو َدَخْمَتَيا -َأِو اْلُبَصْيَرُة  -َرُة النَّاَس ُيَمصّْ
َوُسوَقَيا، َوَباَب ُأَمَراِئَيا، َوَعَمْيَؾ ِبَضَواِحيَيا، َفِإنَُّو َيُكوُف ِبَيا َخْسٌؼ َوَقْذٌؼ َوَرْجٌؼ،  ، َوِكاَلَءَها،(٘)َفِإيَّاَك َوِسَباَخَها

 َوَقْوـٌ َيِبيُتوَف ُيْصِبُحوَف ِقَرَدًة َوَخَناِزيَر".
 أوال: تخريج الحديث

  .ادتفرد أبو داود بذكر الحديث بيذا اإلسن
 ثانيا: تراجم الرواة

 .(ٙ)ي، مات سنة سبع وثمانيف ومئةأبو عبد الصمد البصر  ،يمعَ عبد العزيز بن عبد الصمد الْ  **
 ، وذكره ابف حباف(ٕٔ)، وابف حجر(ٔٔ)، والعجمي(ٓٔ)ي، والنسائ(ٜ)، وأبو داود(ٛ)زرعة أبو، و (ٚ)ثقو أحمد بف حنبؿو 
  

                                                 

، ٕٗ، صٜاالحتياؿ في البيوع، وال يمنع فضؿ الماء ليمنع بو فضؿ الكأل، ج( صحيح البخاري، كتاب الحيؿ، باب ما يكره مف ٔ)
 .ٕٜٙٙح
 (.٘تحت حديث رقـ ) (ٕ)
 .ٖٚٗ، صٗ( النياية في غريب الحديث واألثر، البف األثير، جٖ)
 .ٖٚٓٗ، حٖٔٔ، صٗ( سنف أبي داود، كتاب المالحـ، باب في ذكر البصرة، جٗ)
:" ِىَي ٘) ظيـ اأْلَْرُض الَِّتي َتْعُموَىا اْلُمُموَحُة َواَل َتَكاُد تُْنِبُت ِإالَّ َبْعَض الشََّجِر".) عوف المعبود شرح سنف أبي داود، لمع( َقاَؿ الطّْيِبيُّ

 (.ٕٕٛ، صٔٔآبادي، ج
 .ٖٛ٘( تقريب التيذيب، البف حجر، صٙ)
 .ٖٚٛ، ص٘( الجرح والتعديؿ، البف أبي حاتـ، جٚ)
 .ٜٓٛٔ، رقـٖٛٛ، ص٘حاتـ، ج ( الجرح والتعديؿ، البف أبيٛ)
 .ٚٙٔ، صٛٔ( تيذيب الكماؿ، لممزي، جٜ)
 .ٚٙٔ، صٛٔ( تيذيب الكماؿ، لممزي، جٓٔ)
 .ٔٔٔٔ، رقـٜٚ، صٕ( معرفة الثقات، لمعجمي، جٔٔ)
 .ٖٛ٘( تقريب التيذيب، البف حجر، صٕٔ)
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 .(ٔ)في الثقات
:" حافظ (٘)"، وقاؿ الذىبيصالح ":(ٗ)وقاؿ أبو حاتـ"، لـ يكف بو بأس ":(ٖ)، وابف شاىيف(ٕ)يحيى بف معيفوقاؿ 
  ثبت".

 ىو ثقة. خالصة القول:
 ** باقي رجاؿ اإلسناد ثقات.

  ثالثا: الحكم عمى اإلسناد
اط في شيخو! حنَّ ىذا التصحيح بشؾ موسى الَ ، واعُتِرَض عمى (ٙ)الحديث إسناده صحيح، وقد صححو األلباني

، وأعمو بو المعممي اليماني «لـ يجـز الراوي بو، قاؿ: ال أعممو إال ذكره عف موسى بف أنس :»(ٚ)قاؿ المنذري
 .(ٛ)«وىذا إذا انضـ إلى كوف المتف منكراً  »وزاد:

ورجالو ثقات، ليس فيو إال قوؿ أنس: ال أعممو إال عف موسى بف :" (ٜ)ولـ يعتبر ابف حجر ىذا الشؾ عمة فقاؿ
خو الذي حدثو بو أف يكوف شيخو فيو ضعيفًا، فضاًل عف أف يكوف كذابًا، وتفرد أنس، وال يمـز مف شكو في شي

ألصمو شاىدًا بسند صحيح مف حديث سفينة مولى رسوؿ ا  دلـ ينفرد بو، بؿ أخرج أبو داو  بو، والواقع أنو
 «.صمى ا عميو وسمـ

، وليس فيو سوى عدـ الجـز باتصالو، وىذا اإلسناد رجالو عمى شرط مسمـ، احتّج بيـ جّميـ:»(ٓٔ)العالئي وقاؿ
 .«مة الفف في أمثالو، وا أعمـبؿ ىو بغمبة الظف، وذلؾ كاٍؼ كما صرح بو أئ

عمار بف زربي عف مف طريؽ  ،(ٖٔ)، وابف الجوزي(ٕٔ)، والعقيمي(ٔٔ)أبو يعمى ولمحديث طرؽ أخرى أخرجيا
« َفاْجتَِنْب َمْسِجَدَىا، َوُسوَقَيا، َوَفْيَضَيا عف أنس بمفظ:" النضر بف حفص بف النضر بف أنس عف أبيو عف جده

 .«َعَمْيَؾ ِبَضَواِحيَيا؛ َفَسَيُكوُف ِبَيا َخْسٌؼ َوَمْسخٌ »َوَأْحِسُبُو َقاَؿ: 
 

                                                 

 .ٕٕٜ٘، رقـ٘ٔٔ، صٚ( الثقات، البف حباف، جٔ)
 .ٖٚٛ، ص٘( الجرح والتعديؿ، البف أبي حاتـ، جٕ)
 .ٖٜٚ، رقـٕٙٔ( تاريخ أسماء الثقات، البف شاىيف، صٖ)
 .ٜٓٛٔ، رقـٖٛٛ، ص٘( الجرح والتعديؿ، البف أبي حاتـ، جٗ)
 .ٛٓٔ، رقـٜٖٙ، صٛ( سير أعالـ النبالء، لمذىبي، ج٘)
 .ٖٖٗ٘، حٜٙٗٔ، صٖ، ومشكاة المصابيح، كتاب الفتف، جٖٚٓٗ، حٕ( صحيح وضعيؼ سنف أبي داود، صٙ)
 .ٖٕٛ، صٔٔالمعبود شرح سنف أبي داود، لمعظيـ آبادي، ج( عوف ٚ)
 .ٖٔ، رقـٖٗٗ( انظر ىامش الفوائد المجموعة في األحاديث الموضوعة، لمشوكاني، صٛ)
)الحديث الخامس عشر(أو اسـ « ( المشكاة» - ٚٛٚٔ/ٖ« )أجوبتو عف أحاديث المصابيح»( وأجاب عمى ذلؾ ابف حجر في ٜ)

 .(ٜٛ-ٛٛ)ص « وبة الحافظ ابف حجر مف أحاديث المصابيحالنقد الصريح ألج»الكتاب 
 .ٙٔ، رقـٜٗ( النقد الصحيح لما اعترض مف أحاديث المصابيح، لمعالئي، صٓٔ)
 .ٖٕٚ، رقـٕٕ٘( معجـ أبي يعمى الموصمي، صٔٔ)
 .ٜٕٗ، صٗ( الضعفاء الكبير، لمعقيمي، جٕٔ)
 .ٕٙ، صٕ( الموضوعات، البف الجوزي، جٖٔ)
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وقاؿ "، ىو كذاب، متروؾ الحديث»:(ٔ)قاؿ أبو حاتـ، وىذا إسناد ضعيؼ؛ ألجؿ عمار بف زربي
 «.كاف ضريرًا يغرب ويخطئ »:(ٖ)ابف حباف قاؿو ، «حديثو الوىـ الغالب عمى:»(ٕ)العقيمي

َأُبو َىاِنٍئ  َعْبُد اْلَخاِلؽِ  عفَسْيِف الدّْْرَىِميُّ َعِميُّ ْبُف اْلحُ  عف َثْعَمبٌ  ُمَحمَُّد ْبُف َعْبِد الرَّْحَمفِ  عف (ٗ)وأخرجو الطبراني
ُـّ ُسَمْيـٍ ُتَداِوي اْلَجْرَحى ِفي َعْسَكِر َرُسوِؿ المَِّو َصمَّى اُ َعَمْيوِ  ِزَياُد ْبُف اأْلَْبَرصِ  عف  َعْف َأَنِس ْبِف َماِلٍؾ َقاَؿ: َكاَنْت ُأ

، َفَقاَلْت: َيا َرُسوَؿ المَِّو، َلْو َدَعْوَت المََّو اِلْبِني، َقاَؿ َرُسوُؿ المَِّو َصمَّى اُ َعَمْيِو َوَسمَّ  :َوَسمَّـَ ، « ُأَنْيٌس؟» ـَ ـْ َقاَلْت: َنَع
ُروَف »َفَأْقَعَدِني َبْيَف َيَدْيِو َوَمَسَح َعَمى َرْأِسي، َفَقاَؿ:  ُروَف َبْعِدي َأْمَصاًرا، ِممَّا ُيَمصّْ َيا ُأَنْيُس، ِإفَّ اْلُمْسِمِميَف َيَتَمصَّ

َوَفْيَضَيا َوُسوَقَيا َوَباَب ُسْمَطاِنَيا، َفِإنََّيا َسَيُكوُف ِبَيا َخْسٌؼ،  ِمْصًرا، ُيَقاُؿ َلَيا: اْلَبْصَرُة، َفِإْف َأْنَت َوَرْدَتَيا َفِإيَّاؾَ 
َنا، َويَ  َماِف َأْف َيُموَت اْلَعْدُؿ، َوَيْفُشو ِفيِو اْلَجْوُر، َوَيْكُثُر ِفيِو الزّْ ورِ َوَمْسٌخ، َوَقْذٌؼ، آَيُة َذِلَؾ الزَّ  .«ْفُشو ِفيِو َشَياَدُة الزُّ

 ."ْسَنادِ ُيْرَوى َىَذا اْلَحِديُث َعْف ِزَياٍد اأْلَْبَرِص ِإالَّ ِبَيَذا اإْلِ  اَل وقاؿ بعده:" 
                                           

 

 قاؿ ابف األثير رحمو ا:
 ) كمب ( 
[ الَكَمب بالتحريؾ: داء َيْعِرض  سَيْخرج في أّمتي أقواٌم َتَتجاَرى بهم األْهواُء كما َيَتجاَرى الَكَمُب بصاحبهفيو ] 

وَتْعِرض لو أْعراٌض َرِديئة وَيْمتَِنع ، للنساف مف َعضّْ الَكْمب اْلَكِمِب فُيِصيُبو ِشْبو الُجنوف فال َيَعضُّ أحدًا إاّل َكِمب
 .مف ُشْرب الماء حتى يموت َعَطشاً 

 .(ٙ)بماء فُيْسقاهُتْخمط  (٘)وأَجَمعت الَعرب عمى أفَّ َدواءه َقْطرة مف َدـ َمِمؾ
  ( ٕٔٔالحديث )

، ثنا َأُبو اْلُمِغيَرِة، ح َوَحدَّثََنا َأُبو َزْيٍد  رحمه اهلل: (ٚ)قال الطبراني َحدَّثََنا َأْحَمُد ْبُف َعْبِد اْلَوىَّاِب ْبِف َنْجَدَة اْلَحْوِطيُّ
ـُ ْبُف َناِفٍع، َقااَل: ثنا َصْفَواُف ْبُف َعْمٍرو، َعْف َأْزَىَر ْبِف َعْبِد اِ، َعْف َأبِ اْلَحْوِطيُّ  ي َعاِمٍر ، ثنا َأُبو اْلَيَماِف اْلَحَك

                                                 

 .ٖٕٛٔ، رقـٕٜٖ، صٙبف أبي حاتـ، ج( الجرح والتعديؿ، الٔ)
 .ٖٙٗٔ، رقـٕٖٚ، صٖ( الضعفاء الكبير، لمعقيمي، جٕ)
 .ٙٚٚٗٔ، رقـٛٔ٘، صٛ( الثقات، البف حباف، جٖ)
 .ٜ٘ٓٙ، حٚٙٔ، صٙ( المعجـ األوسط، لمطبراني، جٗ)
فإذا أصيب شخص منيـ بعضة كمب فعالجو أف يشرب مف « دماء المموؾ شفاء مف داء الكمب إفّ »( كاف العرب قديما يقولوف:٘)

-ٕٓٙ، صٕدـ رجؿ مف قبيمة البرازات ) قبيمتي السيوؿ ومطير( اعتقادا منيـ أنو يشفي.) انظر كتاب الحيواف، لمجاحظ، ج
ٕٙٔ .) 

) سنف أبي داود، كتاب عميو وسمـ:" )تداووا وال تتداووا بحراـ"وىذا ال يجوز ألنو مف باب التداوي بالنجاسات لقوؿ النبي صمى ا 
، وفي الدرر السنية سئؿ الشيخ عبد ا أبو بطيف عف دـ البرازي ىؿ ىو (ٖٗٚٛ، حٚ، صٗالطب، باب في األدوية المكروىة، ج

 (.ٓٛ، ص٘دية، جدواء لعضة الكمب؟ ففاؿ: ال أصؿ لو، والتداوي بالنجس حراـ") الدرر السنية في األجوبة النج
 .ٖٛٗ، صٗ( النياية في غريب الحديث واألثر، البف األثير، جٙ)
 .ٗٛٛ، حٖٙٚ، صٜٔ( المعجـ الكبير، لمطبراني، جٚ)
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، َقاَؿ: َحَجْجَنا َمَع ُمَعاِوَيَة ْبِف َأِبي ُسْفَياَف، َفَممَّا َقِدْمَنا َمكَّ  َة ُأْخِبَر ِبَقاصٍّ َيُقصُّ َعَمى َأْىِؿ اْلَيْوَزِنيّْ َعْبِد اِ ْبِف ُلَحيٍّ
، َفَأْرَسَؿ ِإَلْيِو ُمَعاِوَيُة، َفَقاَؿ: ُأِمْرَت ِبَيَذا اْلَقَصِص؟، َقاَؿ: اَل، َقاَؿ: َفَما َحَمَمَؾ َعَمى َأْف  َمكََّة، َمْوًلى ِلَبِني َمْخُزوـَ

اُ، َفَقاَؿ ُمَعاِوَيُة: َلْو ُكْنُت َتَقدَّْمُت ِإَلْيَؾ َقْبَؿ ُمدَِّتي َىِذِه َلَقَطْعُت ِمْنَؾ  َتُقصَّ ِبَغْيِر ِإْذٍف؟، َقاَؿ: َنْنُشُر ِعْمًما َعمَّْمَناهُ 
َـّ َقاَؿ: ِإفَّ َرُسوَؿ اِ َصمَّى  ـَ َحتَّى َصمَّى الظُّْيَر ِبَمكََّة، ُث َـّ َقا اْفَتَرُقوا  ِإفَّ َأْىَؿ اْلِكَتابِ  »اُ َعَمْيِو َوَسمَّـَ َقاَؿ:َطاِئًفا، ُث

فَّ َىِذِه اأْلُمََّة َسَتْفَتُرُؽ َعَمى َثاَلٍث َوَسْبِعيَف ِممًَّة، َيْعِني اأْلَْىَواءَ اَعَمى  ، َوُكمَُّيا ِفي النَّاِر ِإالَّ ِثْنتَْيِف َوَسْبِعيَف ِممًَّة، َواِ 
 َأْقَواٌم َتَتَجاَرى ِبِهُم اأْلَْهَواُء َكَما َيَتَجاَرى اْلَكْمُب ِبَصاِحِبِه،ِإنَُّه َسَيْخُرُج ِمْن ُأمَِّتي  »، َوَقاَؿ:« َوِىَي اْلَجَماَعةُ َواِحَدًة 

ـْ تَُقوُموا ِبَما َجاَء ِبِو ُمَحمٌَّد َصمَّى اُ َعَمْيِو « َفاَل َيْبَقى ِمْنُو ِعْرٌؽ َواَل َمْفِصٌؿ ِإالَّ َدَخَموُ  ، َواِ َيا َمْعَشَر اْلَعَرِب َلِئْف َل
ـْ ِمَف النَّاِس َأْحَرى َأْف اَل َيُقوـَ ِبوِ َوَسمَّـَ لَ   .َغْيُرُك

 أوال: تخريج الحديث
  مف طريؽ الحكـ بف نافع،  (ٖ)والبييقي ،(ٕ)الحاكـ، و (ٔ)الطبراني أخرجو

" عبد  مف طريؽ أبي المغيرة مختصرا (ٚ)، واآلجري(ٙ)، والدارميبنحوه (٘)أبو داود، ومف طريقو (ٗ)أحمدوأخرجو 
 القدوس بف الحجاج الخوالني"، 

 مف طريؽ بقية بف الوليد، مطواًل ومختصرًا  (ٛ)أبو داودوأخرجو 
 بنحوه مف طريؽ إسماعيؿ بف عياش، (ٓٔ)مطوال ومختصرا، والطبراني (ٜ)وأخرجو ابف أبي عاصـ الشيباني

 مختصرا مف طريؽ الوليد بف مسمـ، (ٔٔ)المروزيأخرجو و 
سماعيؿ بف عياش، والوليد بف مسمـ( عف صفواف بف خمستيـ ) الحكـ بف  نافع، وأبو المغيرة، وبقية بف الوليد، وا 

 عمرو بو.
 
 
 
 

                                                 

 .ٗٛٛ، حٖٙٚ، صٜٔ( المعجـ الكبير، لمطبراني، جٔ)
 .ٖٗٗ، حٕٛٔ، صٔ( المستدرؾ عمى الصحيحيف، كتاب العمـ، فصؿ في توقير العالـ، جٕ)
 .ٔٗ٘، صٙة، أبواب الشمائؿ باب ما جاء في إخباره بظيور االختالؼ في أمتو، ج( دالئؿ النبو ٖ)
 .ٖٜٚٙٔ، حٖٗٔ، صٕٛ( مسند أحمد بف حنبؿ، مسند الشامييف، مسند معاوية بف أبي سفياف، جٗ)
 .ٜٚ٘ٗ، حٜٛٔ، صٗ( سنف أبي داود، كتاب السنة، باب شرح السنة، ج٘)
 .ٕٓٙ٘، حٖٙٙٔ، صٖفي افتراؽ ىذه األمة، ج ( سنف الدارمي، كتاب السير، باب ما جاءٙ)
 .ٜٕ، حٖٗٔ، صٔ( الشريعة، باب ذكر افتراؽ األمـ في دينيـ وعمى كـ تفترؽ ىذه األمة، جٚ)
 .ٜٚ٘ٗ، حٜٛٔ، صٗ( سنف أبي داود، كتاب السنة، باب شرح السنة، جٛ)
 .٘ٙ، حٖٖو ص ٔ، حٚ، صٔ( السنة، ذكر األىواء المذمومة، جٜ)
 .٘ٛٛ، حٖٚٚ، صٜٔير، لمطبراني، ج( المعجـ الكبٓٔ)
 .ٓ٘، حٜٔ( السنة، لممروزي، صٔٔ)
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 ثانيا: تراجم الرواة
، ويقاؿ: ىو أزىر بف سعيد، مف الطبقة الخامسة ) مف صغار (ٔ)ازيرَ أزهر بن عبد اهلل بن جميع الحَ  **

 .  (ٕ)التابعيف(
:" أزىر بف يزيد وأزىر بف سعيد وأزىر بف عبد ا الثالثة واحد نسبوه مرة مرادي ومرة حمصي (ٖ)قاؿ البخاري

 ومرة ىوزني ومرة حرازي". 
 .(ٗ)، ومع ذلؾ فقد فرؽ بينيما ابف َأبي حاتـ الرازي نقال َعف أبيومف العمماءوقد وافؽ البخاري جماعة 

يد المذكور أوال ثـ أزىر بف َعبد ا، ثـ أزىر بف َعبد ا أما ابف حباف فقد جعميما أربعة فذكر أزىر بف َسعِ 
، ثـ ذكر أزىر بف َعبد (٘)الراوي عف تميـ وعنو الخميؿ بف مرة، َوَقاؿ:" إف لـ يكف ىو الحرازي فال أدري مف ىو!"

 ا الذي يروي: كنت في الخيؿ الذيف سبوا أنسا".
ا عنو، لذلؾ تكمموا في مذىبو مع توثيقيـ لو في الجممة، وأزىر ىذا كاف ناصبيا يناؿ مف اإلماـ عمي رضي 

 .(ٚ)والعجمي ،(ٙ)ابف وضاحفقد وثقو 
حدثت  ،بغض أزىر الحرازيإني أل ":(ٓٔ)وفي موضع آخر "،كاف يسب عميا ":(ٜ)أبو داود، و (ٛ)ابف الجارودوقاؿ 

عف أزىر قاؿ: كنت في الخيؿ الذيف سبوا أنس بف مالؾ  عف الييثـ بف خارجة، َحدَّثََنا َعبد ا بف سالـ االشعري
فأتينا بو الحجاح، وكاف مع ابف االشعث وكاف يحرض عميو، فقاؿ: لوال أنؾ لؾ صحبة لضربت عنقؾ، فختـ 

َوأسد بف وَداَعة َوَجَماَعة َيْجِمُسوَف يشتموف َعمّي بف أبي  :" كاف َأْزَىر اْلحَراِزي(ٔٔ)وقاؿ يحيى بف معيف يده"،
 َطالب َوَكاَف َثْور بف يِزيد ِفي َناحَية اَل يسب عميا َفِإذا لـ يسب جروا ِبرجِمِو".

 

                                                 

( الَحّرازى: بفتح الحاء والراء المخففة الميممتيف وفي آخرىا الزاى، ىذه النسبة إلى حراز وىو بطف مف ذي الكالع  مف حمير ٔ)
 (.ٓٔٔٔ، رقـٕٓٔ، صٗنزؿ حمص أكثرىـ. ) األنساب، لمسمعاني، ج

 .ٜٛبف حجر، ص( تقريب التيذيب، الٕ)
 .ٕٖٛ، صٕ، وانظر تيذيب الكماؿ، لممزي، جٕٙٗٔ، رقـٙ٘ٗ، صٔ( التاريخ الكبير، لمبخاري، جٖ)
 .ٗٚٔٔو ٖٚٔٔ، رقـٕٖٔ، صٔ( انظر الجرح والتعديؿ، البف أبي حاتـ، جٗ)
 .ٖٛٚٔ، وٖ٘ٚٔ، وٕٖٚٔ، رقـٖٛ، صٛ( الثقات، البف حباف، ج٘)
 .ٕٖٛ، صٕ( انظر حاشية تيذيب الكماؿ، لممزي، جٙ)
 .ٙ٘، رقـٕٗٔ، صٔ( معرفة الثقات، لمعجمي، جٚ)
 .ٕ٘ٓ، صٔ( تيذيب التيذيب، البف حجر، جٛ)
 .ٕ٘ٓ، صٔ( تيذيب التيذيب، البف حجر، جٜ)
 .ٕ٘ٓ، صٔ( تيذيب التيذيب، البف حجر، جٓٔ)
 .ٜٛٓ٘، رقـٖٕٗ، صٗ( تاريخ ابف معيف رواية الدوري، جٔٔ)



 033 

:" لـ يتكمموا إال في (ٕ)ورد ابف حجر قائال "،يتكمموف فيو :"(ٔ)زيفيما ذكره ابف الجو  أبو الفتح األزديَوَقاؿ 
:" ناصبي"، وقاؿ في موضع (ٗ)، وقاؿ الذىبي(ٖ)مذىبو"، وقاؿ في موضع آخر:" صدوؽ تكمموا فيو لمنصب"

 .(٘)آخر:" تابعي حسف الحديث، لكنو ناصبي، يناؿ مف عمي رضي ا عنو"
 ة.تلبدعحديث مخالؼ ف المف بدعة النصب فال تضر ىنا حيث إ ىو صدوؽ، وما نسب إليو :خالصة القول

 .(ٚ)ئتيفامات سنة اثنتيف وعشريف وم ، أبو اليمان الحمصي،(ٙ)انيرَ هْ ** الحكم بن نافع البَ 
، وزاد (ٓٔ)، والخميمي، وابف حجر(ٜ):" ثقة صدوؽ"، ووثقو محمد بف عبد ا بف عمار الموصمي(ٛ)قاؿ أبو حاتـ

 :" ال بأس بو". (ٕٔ)، وقاؿ العجمي(ٔٔ)قولو:" ثبت، ويقاؿ إف أكثر حديثو عف شعيب مناولة"
كمـ في سماعو مف شعيب، فقيؿ: إنو مناولة، وقيؿ: إذف تُ :" الحكـ مجمع عمى توثيقو؛ إال أنو (ٖٔ)وقاؿ ابف حجر

سمعت أبا اليماف الحكـ بف نافع يقوؿ:  :"عف إبراىيـ بف الحسيف يصالح اليمذان يوقاؿ القاسـ بف أب ،"مجرد
حمزة؟ قمت: قرأت عميو بعضو، وبعضو قرأه  يأحمد بف حنبؿ: كيؼ سمعت الكتب مف شعيب بف أب يقاؿ ل
  .(ٗٔ)"كمو: أخبرنا شعيب ي، وبعضو مناولة، فقاؿ في، وبعضو أجاز ليعم

سمعو مف  :"(ٙٔ)يوقاؿ األزد"، لـ يسمع أبو اليماف مف شعيب إال كممة ":(٘ٔ)داود يعف أب يوقاؿ اآلجر 
 . "شعيب مشاركة

فقاؿ: ليس ىو  سمعت يحيى بف معيف يقوؿ: سألت أبا اليماف عف حديث شعيب، ":(ٚٔ)قاؿ الفضؿ بف غسافو 
 لـ يسمع أبو اليماف مف شعيب إال حديثا واحدا "فقاؿ: ، وبالغ أبو زرعة الرازي"مناولة، المناولة لـ أخرجيا ألحد

                                                 

 .ٕٗٛ، رقـٜٗ، صٔالجوزي، ج( الضعفاء والمتروكوف، البف ٔ)
 .ٖ٘ٛ، رقـٕ٘ٓ، صٔ( تيذيب التيذيب، البف حجر، جٕ)
 .ٜٛ( تقريب التيذيب، البف حجر، صٖ)
 .ٕٚ٘، رقـٖٕٔ، صٔ( الكاشؼ، لمذىبي، جٗ)
 .ٜٜٙ، رقـٖٚٔ، صٔ( ميزاف االعتداؿ، لمذىبي، ج٘)
اء وفي آخرىا النوف، ىذه النسبة الى بيراء وىي قبيمة مف قضاعة ( الَبْيَراِنّى: بفتح الباء المنقوطة بواحدة وسكوف الياء وفتح الر ٙ)

 (.ٖٖٙ، رقـٖٖٚ، صٕنزلت أكثرىا بمدة حمص مدينة بالشاـ. ) األنساب، لمسمعاني، ج
 .ٙٚٔ( تقريب التيذيب، البف حجر، صٚ)
 .ٙٛ٘، رقـٜٕٔ، صٖ( الجرح والتعديؿ، البف أبي حاتـ، جٛ)
 .ٜٙٚ، رقـٖٗٗص، ٕ( تيذيب التيذيب، البف حجر، جٜ)
 .ٙٚٔ( تقريب التيذيب، البف حجر، صٓٔ)
 .ٙٚٔ( تقريب التيذيب، البف حجر، صٔٔ)
 .ٖٔٗ، رقـٖٖٔ، صٔ( معرفة الثقات، لمعجمي، جٕٔ)
 .ٜٜٖ، صٔ( انظر ىدي الساري مقدمة فتح الباري، البف حجر، جٖٔ)
 .ٓ٘ٔ، صٚ( تيذيب الكماؿ، لممزي، جٗٔ)
 .ٜٙٚ، رقـٖٗٗ، صٕ( تيذيب التيذيب، البف حجر، ج٘ٔ)
 .ٜٙٚ، رقـٖٗٗ، صٕ( تيذيب التيذيب، البف حجر، جٙٔ)
 .ٓ٘ٔ، صٚ( تيذيب الكماؿ، لممزي، جٚٔ)
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إال أنو  ؛إف صح ذلؾ، فيو حجة في صحة الرواية باالجازة:" (ٔ)والباقي إجازة"، وعقب ابف حجر عمى ذلؾ قائال
 ."كاف يقوؿ في جميع ذلؾ:" أخبرنا " وال مشاححة في ذلؾ إف كاف اصطالحا لو

:" حديثو عف (ٕ)قاؿ أحمد بف حنبؿىو ثقة وقد حسف العمماء روايتو عف صفواف بف عمرو ،  خالصة القول:
 صفواف بف عمرو وحريز صالح". 

 ، نسيب أحمد بف عبد الوىاب الحوطي.(ٖ)، أبو زيد الجبمي الحوطيعبد الرحيم بن يزيد بن فضيل** أحمد بن 
 .عرؼ حالو":" ال يُ (ٗ)قاؿ ابف القطاف
 :" المحدث".(٘)وقاؿ الذىبي

:" صدوؽ، ووصؼ الذىبي لو بأنو محدث مع عدـ الجارح كاؼ (ٙ)وقاؿ العالـ المعاصر أبو الطيب المنصوري
ابف القطاف؛ ألنو يطمؽ ذلؾ أيضا فيمف لـ  عمى كالـِ  دُ رَ توسع الذىبي في إطالؽ ذلؾ. وال يُ في توثيقو لوال 

 يصرح بتوثيقو، وليس ىذا بمتعيف، وا أعمـ".
 : ىو صدوؽ.خالصة القول

 .(ٚ)، أبو عبد ا الشامي الجبمي، مات سنة تسع وسبعيف ومئتيف** أحمد بن عبد الوهاب بن نجدة الحوطي
:" (ٜ):" ال بأس"، وقاؿ السمعاني:" مف مشاىير المحدثيف"، وقاؿ الذىبي(ٛ)البرقانى عنو الدارقطنى فقاؿسأؿ 

 .محدث عالـ"
:" ثقة الشتياره بالتحديث؛ (ٕٔ):" ثقة"، وقاؿ أبو الطيب المنصوري(ٔٔ):" صدوؽ"، وقاؿ األلباني(ٓٔ)وقاؿ ابف حجر

ف كاف الدارقطني أعمـ مف غيره، لكف كالـ السمعاني فيو  كما قاؿ السمعاني، ويستفاد أيضا مف كالـ الذىبي، وا 
 يدؿ عمى ثقتو، وا أعمـ".

 ىو ثقة. خالصة القول:
 

                                                 

 .ٜٜٖ، صٔ( ىدي الساري مقدمة فتح الباري، البف حجر، جٔ)
 .ٙٛ٘، رقـٜٕٔ، صٖ( الجرح والتعديؿ، البف أبي حاتـ، جٕ)
مدينتاف  -ا الواو الساكنة، ىذه النسبة إلى حوط  مف قرى حمص أو جبمة( الَحْوطي: بفتح الحاء والطاء المكسورة الميممتيف بينيمٖ)

 (.ٕٕٖ، صٕ، ومعجـ البمداف، لمحموي، جٕٕٙٔ، رقـٖٛٓ، صٗبالشاـ. ) األنساب، لمسمعاني، ج
 .ٗٔٔ، صٖ( بياف الوىـ واإليياـ في كتاب األحكاـ، البف القطاف، جٗ)
 .ٗٛرقـ، ٖ٘ٔ، صٖٔ( سير أعالـ النبالء، لمذىبي، ج٘)
 . ٕٙٔ، رقـٕٚٔ( إرشاد القاصي والداني إلى تراجـ شيوخ الطبراني، ألبي الطيب المنصوري، صٙ)
 .ٕٛ( تقريب التيذيب، البف حجر، صٚ)
 .ٖٔ، رقـٙٔ( سؤاالت البرقاني لمدارقطني، صٛ)
 .ٖٛ، رقـٕ٘ٔ، صٖٔ( سير أعالـ النبالء، لمذىبي، جٜ)
 .ٕٛ( تقريب التيذيب، البف حجر، صٓٔ)
 .ٕٛٔٔ، رقـٖٖٙ، صٖسمسمة األحاديث الضعيفة، لأللباني، ج (ٔٔ)
 .ٖٙٔ، رقـٖٖٔ( إرشاد القاصي والداني إلى تراجـ شيوخ الطبراني، ألبي الطيب المنصوري، صٕٔ)
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 ثالثا: الحكم عمى اإلسناد
 الحوطي كالىما صدوؽ. إسناده حسف؛ ألجؿ أزىر الحرازي وأحمد بف عبد الرحيـ 

 وقولو َصمَّى اُ َعَمْيِو َوَسمَّـَ في افتراؽ أىؿ الكتابيف وأمتو لو شواىد كثيرة منيا: 
َقِت اْلَيُيوُد َعَمى  (ٔ)ما أخرجو أحمد بف حنبؿ : " َتَفرَّ مف طريؽ أبي ىريرة َقاَؿ: َقاَؿ َرُسوُؿ اِ َصمَّى اُ َعَمْيِو َوَسمَّـَ

سناده حسف. ِإْحَدى، َأوِ   اْثَنتَْيِف َوَسْبِعيَف ِفْرَقًة، َوتََفرَُّؽ ُأمَِّتي َعَمى َثاَلٍث َوَسْبِعيَف ِفْرَقًة "، وا 
: " ِإفَّ َبِني  وشاىد آخر أخرجو أحمد كذلؾ مف طريؽ أنس بف مالؾ َقاَؿ: َقاَؿ َرُسوُؿ اِ َصمَّى اُ َعَمْيِو َوَسمَّـَ

سنادهِإْسَراِئيَؿ اْفَتَرَقْت َعمَ  ـْ تَْفَتِرُقوَف َعَمى ِمْثِمَيا، ُكمَُّيا ِفي النَّاِر ِإالَّ ِفْرَقًة "، وا  ضعيؼ؛  ى ِثْنتَْيِف َوَسْبِعيَف ِفْرَقًة، َوَأْنُت
 . (ٕ)ألجؿ ضعؼ زياد بف عبد ا الُنميري

مف طريؽ عبد ا بف عمرو بف العاص َقاَؿ: َقاَؿ َرُسوُؿ المَِّو َصمَّى المَُّو َعَمْيِو  (ٖ)أخرجو الترمذي ولو شاىد ثالث
ـْ َمْف َأَتى »َوَسمَّـَ:  ُأمَُّو َعاَلِنَيًة َلَيْأِتَيفَّ َعَمى ُأمَِّتي َما َأَتى َعَمى بني إسرائيؿ َحْذَو النَّْعِؿ ِبالنَّْعِؿ، َحتَّى ِإْف َكاَف ِمْنُي

فَّ بني إسرائيؿ َتَفرََّقْت َعَمى ِثْنتَْيِف َوَسْبِعيَف ِممًَّة، َوتَْفَتِرُؽ ُأمَِّتي عَ  َلَكاَف ِفي َمى َثاَلٍث ُأمَِّتي َمْف َيْصَنُع َذِلَؾ، َواِ 
ـْ ِفي النَّاِر ِإالَّ ِممًَّة َواِحَدةً  سناده حس«َوَسْبِعيَف ِممًَّة، ُكمُُّي  ، وا 
                                           

 قاؿ ابف األثير رحمو ا:
ْيد ]  الُمَعّودة باالْصِطياد  [ الُمَكمََّبة: الُمَسمَّطة عمى الصيَّد إنَّ لي ِكالبًا ُمَكمََّبًة فأْفِتني في َصْيدهاوفي حديث الصَّ
 .التي قد َضِربت بو

 .(ٗ)والُمَكمّْب بالكسر: صاِحُبيا والذي َيْصطاد بيا
 ( ٕٕٔالحديث )

ِريرُ  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ  رحمه اهلل: (٘)قال أبو داود َعْف َعْمِرو  دَّثََنا َحِبيٌب اْلُمَعمّْـُ حَ  دَّثََنا َيِزيُد ْبُف ُزَرْيعٍ حَ  ْبُف اْلِمْنَياِؿ الضَّ
َيا َرُسوَل المَِّه ِإنَّ ِلي ِكاَلًبا ُمَكمََّبًة َفَأْفِتِني ِفي  َأفَّ َأْعَراِبيِّا ُيَقاُؿ َلُو َأُبو َثْعَمَبَة َقاَؿ: يِو َعْف َجدّْهِ َعْف َأبِ  ْبِف ُشَعْيبٍ 
:َفَقاَؿ النَِّبيُّ صَ  َصْيِدَها. ا َأْو َغْيَر : َذِكيِّ َقاؿَ «. ا َأْمَسْكَف َعَمْيؾَ ِإْف َكاَف َلَؾ ِكاَلٌب ُمَكمََّبٌة َفُكْؿ ِممَّ  »مَّى اُ َعَمْيِو َوَسمَّـَ

ْف َأَكَؿ ِمْنوُ  »: َفِإْف َأَكَؿ ِمْنُو؟ َقاَؿ:َقاؿَ «. ـْ َنعَ  »؟ َقاَؿ:(ٙ)َذِكيٍّ   »َأْفِتِني ِفي َقْوِسي؟ َقاَؿ: . َفَقاَؿ: َيا َرُسوَؿ المَّوِ «َواِ 

                                                 

 .ٜٖٙٛ، حٕٗٔ، صٗٔ( مسند أحمد بف حنبؿ، مسند المكثريف مف الصحابة، مسند أبي ىريرة، جٔ)
 .ٕٕٓ( تقريب التيذيب، البف حجر، صٕ)
 .ٕٔٗٙ، حٕٙ، ص٘( سنف الترمذي، أبواب اإليماف، باب ما جاء في افتراؽ ىذه األمة، جٖ)
 .ٖٛٗ، صٗ( النياية في غريب الحديث واألثر، البف األثير، جٗ)
 .ٕٚ٘ٛ، حٓٔٔ، صٖ( سنف أبي داود، كتاب الصيد، باب في الصيد، ج٘)
ُىوِؽ َذِكيٍّ ": َيْحَتِمُؿ َوْجَيْيِف، َأَحُدُىَما: َأْف َيُكوَف َأَراَد ِبالذَِّكيّْ َما َأْمَسَؾ َعَمْيِو، َفَأْدَرَكُو َقْبَؿ زَ  ( َقاَؿ اْلَخطَّاِبيُّ ِفي َتْفِسيِر " َذِكيٍّ َوَغْيرِ ٙ)

: َما َزَىَقْت َنْفُسُو َقْبَؿ َأْف ُيْدِرَكُو. َوال : َما َجَرَحُو اْلَكْمُب ِبِسنِّْو َأْو َنْفِسِو َفَذكَّاُه ِفي اْلَحْمِؽ َأِو المَّبَِّة، َوَغْيِر الذَِّكيّْ ثَّاِني: َأْف َيُكوَف َأَراَد ِبالذَِّكيّْ
ُؿ َأْظَيُر أِلَفَّ النَِّبيَّ  ـْ َيْجَرْحُو. َواأْلَوَّ : َما َل َكاًة.) معالـ َسمَّى َأْخَذ اْلَكْمِب ذَ  -َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَسمَّـَ  -َمَخاِلِبِو َفَساَؿ َدُمُو، َوَغْيِر الذَِّكيّْ

 (.ٖٜٕ، صٗالسنف، لمخطابي، ج
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؟ َقاَؿ: «َما َردَّْت َعَمْيَؾ َقْوُسؾَ  ُكؿْ  ْف َتَغيََّب َعنّْي؟ َقاَؿ:. َقاَؿ: َذِكيِّا َأْو َغْيَر َذِكيٍّ ـْ يَ ْف َتَغيََّب َوا ِ  »َواِ   (ٔ)ؿَّ ضِ َعْنَؾ َما َل
 «.اْغِسْمَيا َوُكْؿ ِفيَيا »اْضُطِرْرَنا ِإَلْيَيا. َقاَؿ: . َقاَؿ: َأْفِتِني ِفي آِنَيِة اْلَمُجوِس ِإفِ «ِفيِو َأَثًرا َغْيَر َسْيِمؾَ  َأْو َتِجدْ 

 أوال: تخريج الحديث
 مف طريؽ عبد الوارث بف سعيد بف ذكواف،  (ٕ)أخرجو أحمد بف حنبؿ

مف طريؽ يزيد بف زريع، كالىما ) عبد الوارث و يزيد بف زريع( عف حبيب  (ٗ)، والبييقي(ٖ)وأخرجو الدارقطني
 المعمـ بنحوه.

 مف طريؽ عبيد ا بف األخنس، وليس فيو ذكر آنية المجوس،  (٘)وأخرجو النسائي
 كالىما) حبيب المعمـ و عبيد ا بف األخنس( عف عمرو بف شعيب بو.

 تراجم الرواة ثانيا:
صدوؽ، وىو مدلس مف  ،(ٙ)سبقت ترجمتوي، رش** شعيب بن محمد بن عبد اهلل بن عمرو بن العاص الق

  الطبقة الثانية، التي اغتفر العمماء تدليسيـ.
ىو صدوؽ صحيح  ،(ٚ)، سبقت ترجمتو** عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد اهلل بن عمرو بن العاص

 الكتاب؛ ولكف انحط حديثو عف أبيو عف جده لدى الحفاظ عف مطمؽ االحتجاج مف أجؿ الوجادة. 
وىو حبيب بف زائدة، ويقاؿ: حبيب بف زيد، ويقاؿ: ابف أبي بقية مولى  ** حبيب المعمم، أبو محمد البصري،
 .  (ٛ)معقؿ بف يسار، مات سنة ثالثيف ومئة

، وزاد أحمد:" ما أصح (ٖٔ)، والذىبي(ٕٔ)، وابف شاىيف(ٔٔ)، وأبو زرعة(ٓٔ)وابف معيف ،(ٜ)وثقو أحمد بف حنبؿ
 حديثو". 

                                                 

(، ٚٓٙ، صٜ( جاء في روايات أخري يصؿ بالصاد، والمقصود ما لـ ينتف وتتغير رائحتو.) انظر فتح الباري، البف حجر، جٔ)
نََّما ُىَو ِمفَ  ، ِإَذا َتَغيََّرْت َراِئَحُتُو َوُىَو ِشَواٌء َأْو َطِبيٌخ. َواِ  ـُ : َصؿَّ المَّْح مَِّة، َكَأنَُّو دُ  وقاؿ ابف فارس في مادة َصؿَّ مَِّة الصَّ ِفَف ِفي الصَّ

 (. ٚٚ، صَٖفَتَغيََّر.) معجـ مقاييس المغة، ج
 .ٕ٘ٚٙ، حٖٖ٘، صٔٔ( مسند أحمد بف حنبؿ، مسند المكثريف مف الصحابة، مسند عبد ا بف عمرو بف العاص، جٕ)
 .ٜٚٚٗ، حٖٓ٘، ص٘( سنف الدارقطني، كتاب األشربة، باب الصيد والذبائح واألطعمة وغير ذلؾ، جٖ)
، ومعرفة ٗٛٛٛٔ، حٜٖٛ، صٜالسنف الكبرى لمبييقي، كتاب الصيد والذبائح، باب المعمـ يأكؿ مف الصيد الذي قد قتؿ، ج( ٗ)

 .ٙٛٚٛٔ، ح٘ٗٗ، صٖٔالسنف واآلثار، كتاب الصيد، باب الصيد، ج
كبرى، كتاب ، والسنف الٜٕٙٗ، حٜٔٔ، صٚ( سنف النسائي، كتاب الصيد والذبائح، باب الرخصة في ثمف كمب الصيد، ج٘)

 .ٜٛٚٗ، حٔٚٗ، صٗالصيد، باب رمي الصيد، ج
 (.ٙٗ)رقـ حديث تحت (ٙ)
 (.ٙٗ)رقـحديث تحت  (ٚ)
 .ٕ٘ٔ( تقريب التيذيب، البف حجر، صٛ)
 .ٖٕٖٕ، ٜٕٛ، صٕ( العمؿ ومعرفة الرجاؿ، ألحمد بف حنبؿ، جٜ)
 .ٜٙٗ، رقـٔٓٔ، صٖ( الجرح والتعديؿ، البف أبي حاتـ، جٓٔ)
 .ٔٓٔ، صٖوالتعديؿ، البف أبي حاتـ، ج( الجرح ٔٔ)
 .ٕٕٚ، رقـٗٙ( تاريخ أسماء الثقات، البف شاىيف، صٕٔ)
 .ٚٚ، رقـٖٙ( ذكر أسماء مف تكمـ فيو وىو موثؽ، لمذىبي، صٖٔ)



 032 

 :" َوِلَحِبيٍب َأَحاِديُث َصاِلَحٌة َوَأْرُجو َأنَُّو ُمْسَتِقيـٌ ِفي ِرَواَياِتِو".(ٔ)وقاؿ ابف عدي
 (ٖ):" ليس بالقوي"، وذكره ابف حباف في الثقات(ٕ)وقاؿ النسائي
 :" صدوؽ".(٘)في موضع آخر، وابف حجر (ٗ)وقاؿ الذىبي

:" قوؿ الذىبي:" ثقة حجة" فيو نظر، بؿ كذلؾ مف وثقو مطمقا، واألصح أنو: صدوؽ، فال (ٙ)وقاؿ بشار معروؼ
 لغيرىما، وا أعمـ".  فْ بِ ليحيى القطاف والنََّسائي في حديثو ما لـ يَ  افَ بد أنو بَ 

 .ىو صدوؽ خالصة القول:
 اإلسناد ثقات.** باقي رجاؿ 

 ثالثا: الحكم عمى اإلسناد
ف أكؿ منو".إسناده   حسف؛ دوف قولو " وا 

:" إسناد حسف، عمى الخالؼ المعروؼ في حديث عمرو بف شعيب عف أبيو (ٚ)وممف حسف إسناده األلباني قاؿ
 عف جده، والمعتمد أنو حسف الحديث؛ إذا لـ يخالؼ مف ىو أوثؽ منو،

ف أكؿ منو لمخالفتو ألحاديث مف ىو أوثؽ وأكثر عددًا منو"، حيث أف قولو وىذا الشرط غير متوفر ىنا؛  "" وا 
 .(ٛ)مخالؼ لما في الصحيحيف

                                                 

 .ٜٕ٘، رقـٖٕٖ، صٖ( الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ، البف عدي، جٔ)
 .ٖٔٗ، ص٘( تيذيب الكماؿ، لممزي، جٕ)
 .ٕٓٚٚ، رقـٖٛٔ، صٙج( الثقات، البف حباف، ٖ)
 .ٕٜٗ، رقـٖٓٔ، صٔ( الكاشؼ، لمذىبي، جٗ)
 .ٕ٘ٔ( تقريب التيذيب، البف حجر، ص٘)
 .ٖٔٗ، ص٘( انظر حاشية تيذيب الكماؿ، لممزي، جٙ)
 .ٖٚٛ، صٕ( ضعيؼ أبي داود، لأللباني، جٚ)
يث أبي ثعمبة يدؿ عمى حؿ الصيد ( حيث أف حديث عدي يدؿ عمى تحريـ الصيد الذي أكؿ منو الكمب، ولو كاف معمًما، وحدٛ)

 الذي أكؿ منو الكمب.
 وقد ذىب العمماء عدة مذاىب في الجمع بيف الحديثيف المتعارضيف عمى النحو التالي:

قالوا بترجيح حديث عدي بف حاتـ عمى حديث أبي ثعمبة ألنو مصرح فيو بعمة التحريـ وىو الخوؼ مف أف يكوف  المذىب األوؿ:
الكمب في حالة أكمو مف الصيد إنما أمسؾ عمى نفسو، وألف حديث عدي ورد في الصحيحيف أما حديث أبي ثعمبة جاء في غيرىما، 

 ومختمؼ في تضعيفو.) فتح الباري، البف حجر، ج
 ذىب الثاني:الم

ذىب بعض العمماء إلى الجمع بيف الحديثيف، بحمؿ حديث عدي بف حاتـ عمى الكراىة التنزييية، وحديث أبي ثعمبة عمى بياف 
أصؿ الحؿ، فقد قاؿ الخطابي:" ويمكف أف يوفؽ بيف الحديثيف مف الروايتيف بأف ُيجعؿ حديث أبي ثعمبة أصاًل في اإلباحة وأف 

 دي عمى معنى التنزيو دوف التحريـ.يكوف النيي في حديث ع
ف أكؿ فيما مضى  ويحتمؿ أف يكوف األصؿ في ذلؾ حديث عدي بف حاتـ ويكوف النيي عمى التحريـ البات، ويكوف المراد بقولو وا 

ف كاف مف الزماف وتقدـ منو ال في ىذه الحاؿ. وذلؾ ألف مف الفقياء مف ذىب إلى أنو إذا أكؿ الكمب المعمـ مف الصيد مدة بعد أ
ف كاف قد أكؿ فيما تقدـ إذا لـ يكف قد أكؿ في ىذه الحالة.  ال يأكؿ فإنو يحـر كؿ صيد كاف اصطاده قبؿ فكأنو قاؿ كؿ منو وا 

 (.  ٜٕٔ، صٗ)معالـ السنف، لمخطابي، ج
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مف حديث أبي ثعمبة الخشني نفسو قاؿ:" َأَتْيُت َرُسوَؿ المَِّو َصمَّى اُ َعَمْيِو  (ٕ)، ومسمـ(ٔ)فروى الشيخاف البخاري
، َوَأْرِض َصْيٍد أَ  ـْ ِصيُد ِبَقْوِسي، َوَأِصيُد َوَسمَّـَ َفُقْمُت: َيا َرُسوَؿ المَِّو، ِإنَّا ِبَأْرِض َقْوـٍ َأْىِؿ الِكتَاِب، َنْأُكُؿ ِفي آِنَيِتِي

ِبَأْرِض َقْوـٍ َأْىِؿ ـِ َوالَِّذي َلْيَس ُمَعمًَّما، َفَأْخِبْرِني: َما الَِّذي َيِحؿُّ َلَنا ِمْف َذِلَؾ؟ َفَقاَؿ: " َأمَّا َما َذَكْرَت َأنََّؾ ِبَكْمِبي الُمَعمَّ 
ْف َلـْ  ـْ َفاَل تَْأُكُموا ِفيَيا، َواِ  ـْ َغْيَر آِنَيِتِي : َفِإْف َوَجْدُت ـْ َـّ ُكُموا ِفيَيا، َوَأمَّا َما  الِكَتاِب َتْأُكُؿ ِفي آِنَيِتِي َتِجُدوا َفاْغِسُموَىا ُث

َـّ ُكْؿ، َوَما ِصْدَت ِبَكْمِبَؾ الُمعَ  ـَ المَِّو، ُث َـّ َذَكْرَت َأنََّؾ ِبَأْرِض َصْيٍد: َفَما ِصْدَت ِبَقْوِسَؾ َفاْذُكِر اْس ـَ المَِّو ُث مَّـِ َفاْذُكِر اْس
 ي َلْيَس ُمَعمًَّما َفَأْدَرْكَت َذَكاَتُو َفُكؿ".ُكْؿ، َوَما ِصْدَت ِبَكْمِبَؾ الَّذِ 

مف طريؽ داود بف عمرو عف ُبْسر بف عبيد ا عف أبي إدريس الخْوالِنيّْ عف أبي ثْعمبة  (ٖ)وروى أبو داود
ف الُخشِنيّْ قاؿ: قاؿ رسوؿ ا َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَسمَّـَ في صْيِد الكمب:" إذا أرسمت كمبؾ، وذكرت اس ـ ا؛ فُكْؿ وا 

 وُكْؿ ما رّدْت عميؾ يداؾ". أكؿ منو
سناده ضعيؼ؛ ألجؿ داود بف عمرو صدوؽ يخطىء :" انفرد (٘)، وقد أخطأ في ىذا الحديث، وقاؿ الذىبي(ٗ)وا 

 بيذا الحديث، وىو منكر".
 . (ٙ)﴾ َعَمْيُكـَفُكُموا ِممَّا َأْمَسْكَف  ﴿كما أف روايتو مخالفة لصريح القرآف، في قولو تعالى

أيضا مف حديث الشعبي عف عدي بف حاتـ قاؿ:" َسَأْلُت َرُسوَؿ المَِّو َصمَّى اُ َعَمْيِو َوَسمَّـَ  (ٚ)وروى البخاري
ـَ »َفُقْمُت: ِإنَّا َقْوـٌ َنَتَصيَُّد ِبَيِذِه الِكاَلِب، َفَقاَؿ:  المَِّو، َفُكْؿ ِممَّا َأْمَسْكَف َعَمْيَؾ، ِإَذا َأْرَسْمَت ِكاَلَبَؾ الُمَعمََّمَة، َوَذَكْرَت اْس

ْف َخاَلَطيَ  ا َكْمٌب ِمْف َغْيِرَىا َفاَل ِإالَّ َأْف َيْأُكَؿ الَكْمُب َفاَل َتْأُكْؿ، َفِإنّْي َأَخاُؼ َأْف َيُكوَف ِإنََّما َأْمَسَؾ َعَمى َنْفِسِو، َواِ 
 «.َتْأُكؿْ 

                                                                                                                                                                  

 المذىب الثالث:
تـ، ولمعمة التي أشار إلييا النبي قاؿ ابف كثير:" وقد توسط آخروف فقالوا: إف أكؿ عقب ما أمسكو، فإنو يحـر لحديث عدي بف حا

: "فإف أكؿ فال تأكؿ، فإني أخاؼ أف يكوف أمسؾ عمى نفسو"، وأما إف أمسكو، ثـ انتظر صاحبو، فطاؿ عمي و َصمَّى اُ َعَمْيِو َوَسمَّـَ
حسف، وجمع بيف وجاع، فأكؿ منو لجوعو، فإنو ال يؤثر في التحريـ، وحمموا عمى ذلؾ حديث أبي ثعمبة الخشني، وىذا تفريؽ 

 (.ٖٙ، صٖالحديثيف صحيح.) تفسير ابف كثير، ج
وقد رجح السوسوة في كتابو رأي الجميور؛ ألف أدلتيـ أقوى ومتفقو مع ظاىر القرآف في قولو تعالى" فكموا مما أمسكف عميكـ" ) 

ا لما احتاج إلى زيادة عميكـ في اآلية.) "(، فإف مقتضاة أف الذي تمسكو الكالب ليا ال يباح، ولو كاف مجرد اإلرساؿ كافيٗالمائدة "
 (.٘ٗٗمنيج التوفيؽ والترجيح بيف مختمؼ الحديث، لمسوسوة، ص

 .ٛٛٗ٘ػ حٛٛ، صٚ( صحيح البخاري، كتاب الذائح والصيد، باب ما جاء في التصيد، جٔ)
 .ٖٜٓٔ، حٕٖ٘ٔ، صٖ( صحيح مسمـ، كتاب الصيد والذبائح، باب الصيد بالكالب المعممة، جٕ)
 .ٕٕ٘ٛ، حٜٓٔ، صٖسنف أبي داود، كتاب الصيد، باب الصيد، ج( ٖ)
 .ٜٜٔ( تقريب التيذيب، البف حجر، صٗ)
 .ٛٔػػ  ٚٔ، صٕ( ميزاف االعتداؿ، لمذىبي، ج٘)
 (.ٗ( سورة المائدة ) ٙ)
 .ٚٛٗ٘ػ حٛٛ، صٚ( صحيح البخاري، كتاب الذائح والصيد، باب ما جاء في التصيد، جٚ)
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َعِديٍّ َأَصحُّ ِمْف َحِديِث َداُوَد ْبِف َعْمٍرو الدَّْمْشِقيّْ َوِمْف َحِديِث َعْمِرو ْبِف  :" َوَحِديُث الشَّْعِبيّْ َعفْ (ٔ)وقاؿ البييقي
ـُ. َوَقْد َرَوى ُشْعَبُة ، َعْف َعْبِد َربِّْو ْبِف َسِعيٍد ، َعْف َعْمِرو ْبِف ُشَعْيٍب ، َعْف َرُجؿٍ   ِمْف ُىَذْيٍؿ َأنَُّو َسَأَؿ ُشَعْيٍب َواُ َأْعَم

ـْ َيْأُكْؿ " َفَصاَر َحِديُث َعْمرٍ النَّبِ   و ِبَيَذا َمْعُمواًل".يَّ َصمَّى اُ َعَمْيِو َوَسمَّـَ َعِف اْلَكْمِب َيْصَطاُد َقاَؿ: " ُكْؿ، َأَكَؿ َأْو َل
                                           

 قاؿ ابف األثير رحمو ا:
 .(ٕ)[ يعني َمخاِلبو َيْبُدو في رأِس ثَْدية ُشَعْيراٌت كأنها ُكْمبُة َكْمبوفي حديث ذي الثَُّديَّة ] 

 ( ٖٕٔالحديث )
َلُو ثَْدٌي َكثَْدِي اْلَمْرَأِة  َفَقاَؿ:" (ٗ)ِفي َحِديِث النَِّبيّْ َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَسمَّـَ َأنَُّو َذَكَر اْلُمْخَدجَ  رحمه اهلل: (ٖ)قال الخطابي

 " (٘)َرْأِس َثْدِيِو ُشَعْيَراٌت َكَأنََّيا َكَمَبُة َكْمٍب َأْو َكَمَبُة ِسنَّْورٍ َوِفي 
  َعِميّْ ْبِف َأِبي َطاِلٍب.َيْرِويِو ُمَحمَُّد ْبُف ِإْسَحاَؽ َعْف َرْوح ْبِف اْلَقاِسـِ َعْف ُعَماَرَة اْلَعْبِديّْ َعْف َأِبي َسِعيٍد اْلُخْدِريّْ َعفْ 

 ثأوال: تخريج الحدي
 تفرد بو الخطابي.
 ثانيا: تراجم الرواة

 صدوؽ حسف الحديث، وىو مدلس مف الطبقة الرابعة.، (ٙ)سبقت ترجمتو ،** محمد بن إسحاق
 ** باقي رجاؿ اإلسناد ثقات غير عمارة بف جويف العبدي.

 ثالثا: الحكم عمى اإلسناد
 .(ٚ)العبدي فيو متروؾالحديث إسناده ضعيؼ مف أجؿ تدليس محمد بف إسحاؽ، ومف أجؿ عمارة 

                                           
 

 قاؿ ابف األثير رحمو ا:
ؤيا ]  ذا آَخُر قائٌم بَكمُّوٍب من َحديدوفي حديث الرُّ ة الرأس وا   .(ٛ)[ الَكمُّوب بالتشديد : َحديدة ُمْعَوجَّ

                                                 

 .ٗٛٛٛٔ، حٜٖٛ، صٜ( السنف الكبرى لمبييقي، كتاب الصيد والذائح، باب المعمـ يأكؿ مف الصيد الذي قد قتؿ، جٔ)
 .ٖٛٗ، صٗ( النياية في غريب الحديث واألثر، البف األثير، جٕ)
 .ٛٛ٘، صٔ( غريب الحديث، لمخطابي، جٖ)
 (.ٜٕٔ، صٔف سالـ، ج( الُمْخَدج: ُىَو النَّاِقص الَخْمِؽ.) غريب الحديث، لمقاسـ بٗ)
اإلْسكاؼ: ُكْمبة) النياية في غريب  ( ُكْمَبة َكْمب، َأْو ُكْمَبة ِسْنور، َوِىَي الشَّْعُر الناِبت ِفي جانَبِي أْنِفو، َوُيَقاُؿ ِلمشَّْعِر الَِّذي َيْخِرُز ِبوِ ٘)

 (.ٜ٘ٔ، صٗالحديث واألثر، البف األثير، ج
 (.ٙٗ)رقـحديث تحت  (ٙ)
 .ٛٓٗالتيذيب، البف حجر، ص( تقريب ٚ)
 .ٖٛٗ، صٗ( النياية في غريب الحديث واألثر، البف األثير، جٛ)
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  (ٕٗٔالحديث )
، َحدَّثََنا َعْوٌؼ،  رحمه اهلل: (ٔ)قال اإلمام البخاري ـَ ، َحدَّثََنا ِإْسَماِعيُؿ ْبُف ِإْبَراِىي َحدَّثَِني ُمَؤمَُّؿ ْبُف ِىَشاـٍ َأُبو ِىَشاـٍ

ِممَّا ُيْكِثُر  ، َحدَّثََنا َسُمَرُة ْبُف ُجْنُدٍب َرِضَي المَُّو َعْنُو، َقاَؿ: َكاَف َرُسوُؿ المَِّو َصمَّى اُ َعَمْيِو َوَسمَّـَ (ٕ)َحدَّثََنا َأُبو َرَجاءٍ 
ـْ ِمْف ُرْؤَيا »َيُقوَؿ أِلَْصَحاِبِو: َأفْ  ،« َىْؿ َرَأى َأَحٌد ِمْنُك نَُّو َقاَؿ َذاَت  َقاَؿ: َفَيُقصُّ َعَمْيِو َمْف َشاَء المَُّو َأْف َيُقصَّ َواِ 

نَُّيَما اْبَتَعثَاِني »َغَداٍة: نَّا َأتَْيَنا َعَمى َرُجٍؿ ِإنَُّو َأَتاِني المَّْيَمَة آِتَياِف، َواِ  نّْي اْنَطَمْقُت َمَعُيَما، َواِ  نَُّيَما َقااَل ِلي اْنَطِمْؽ، َواِ  ، َواِ 
ْخَرِة ِلَرْأِسِو َفَيْثَمُغ َرْأَسُو، َفيَ  َذا ُىَو َيْيِوي ِبالصَّ َذا آَخُر َقاِئـٌ َعَمْيِو ِبَصْخَرٍة، َواِ  ، َفَيْتَبُع َتَدْىَدُه الَحَجُر َىا ُىَناُمْضَطِجٍع، َواِ 
َـّ َيُعوُد َعَمْيِو َفَيْفَعُؿ ِبِو مِ  َقاَؿ: « ْثَؿ َما َفَعَؿ الَمرََّة اأُلوَلىالَحَجَر َفَيْأُخُذُه، َفاَل َيْرِجُع ِإَلْيِو َحتَّى َيِصحَّ َرْأُسُو َكَما َكاَف، ُث

َطِمِؽ اْنَطِمْؽ " َقاَؿ: " َفاْنَطَمْقَنا، َفَأتَْيَنا َعَمى َرُجٍؿ ُمْسَتْمٍؽ " ُقْمُت َلُيَما: ُسْبَحاَف المَِّو َما َىَذاِف؟ " َقاَؿ: " َقااَل ِلي: انْ 
َذا آَخُر َقاِئٌم َعَمْيِه ِبَكمُّوٍب ِمْن َحِديٍد،ِلَقَفاُه،  َذا ُىَو َيْأِتي َأَحَد ِشقَّْي َوْجِيِو َفُيَشْرِشُر ِشْدَقُو ِإَلى َقَفاُه، َوَمْنِخَرُه ِإَلى  َواِ  َواِ 

 ...". َوَعْيَنُو ِإَلى َقَفاهُ  َفاُه،قَ 
 أوال: تخريج الحديث
مف  (ٙ)ومختصرا (٘)مف طريؽ عوؼ بف أبي جميمة، وأخرجو أيضا بنحوه (ٗ)ومختصرا  (ٖ)أخرجو البخاري بنحوه

( عف أبي رجاء العطاردي بو. ، كالىما) عوؼ بف أبي جميمة و جرير بف حاـز  طريؽ جرير بف حاـز
 ثانيا: تراجم الرواة

مختمؼ في كنيتو فقيؿ: أبو سعيد، وقيؿ: أبو عبد ا، وقيؿ:  ،يّ زارِ فَ يج الْ جر ** سمرة بن جندب بن هالل بن 
أبو عبد الرحمف، وقيؿ: أبو محمد، وقيؿ: أبو سميماف، وىو مف الحفاظ المكثريف عف رسوؿ ا صمى ا عميو 
وسمـ، وكانت وفاتو بالبصرة في خالفة معاوية سنة ثماني وخمسيف، سقط في قدر ممموءة ماء حارا كاف يتعالج 
بالقعود عمييا، مف كزاز شديد أصابو، فسقط في القدر الحارة فمات، فكاف َذِلَؾ تصديقا لقوؿ َرُسوؿ المَِّو َصمَّى 

 روى عف سمرة مف الصحابة عمراف بف ،(ٚ)"آخركـ موتا في النار "المَُّو َعَمْيِو َوَسمَّـَ لو وألبي ىريرة ولثالث معيما:
                                                 

 .ٚٗٓٚ، حٗٗ، صٜ( صحيح البخاري، كتاب التعبير، باب تعبير الرؤيا بعد صالة الصبح، جٔ)
 (.ٖٓٗ( عمراف بف ممحاف، أبو رجاء العطاردي البصري، مشيور بكنيتو.) تقريب التيذيب، البف حجر، صٕ)
ـْ َخَمُطوا َعَماًل َصاِلًحا َوآَخَر سَ ٖ) يًّْئا، َعَسى المَُّو َأْف ( صحيح البخاري، كتاب تفسير القرآف، َباُب َقْوِلِو: }َوآَخُروَف اْعَتَرُفوا ِبُذُنوِبِي

ـْ ِإفَّ المََّو َغُفوٌر َرِحيـٌ{ ، ج  .ٗٚٙٗ، حٜٙ، صَٙيُتوَب َعَمْيِي
، وكتاب ٖٗٔٔ، حٕ٘، صٕب عقد الشيطاف عمى قافية الرأس إذا لـ يصؿ في الميؿ، ج( صحيح البخاري، كتاب الجمعة، باٗ)

ـَ َخِمياًل{، ج  .ٖٖٗ٘، حٓٗٔ، صٗأحاديث األنبياء، باب قوؿ ا تعالى}َواتََّخَذ المَُّو ِإْبَراِىي
بيوع، باب آكؿ الربا ، وكتاب الٖٙٛٔ، حٓٓٔ، صٕ( صحيح البخاري، كتاب الجنائز، باب ما قيؿ في أوالد المشركيف، ج٘)

 .ٕ٘ٛٓ، حٜ٘، صٖوشاىده وكاتبو، ج
، وكتاب بدء الخمؽ، ٜٕٔٚ، حٙٔ، صٗ( صحيح البخاري، كتاب الجياد والسير، باب درجات المجاىديف في سبيؿ ا، جٙ)

ـَ ِمْف َذْنِبِو، جباب إذا قاؿ أحدكـ آميف والمالئكة في السماء، آِميَف َفَواَفَقْت ِإْحَداُىَما اأُلْخَرى، ُغِفَر َلُو مَ   .ٖٕٖٙ، حٙٔٔ، صٗا َتَقدَّ
، َقاَؿ: ُكنْ ٚ) بّْيّْ ُت ( أخرجو البييقي مف طريقيف إحداىما مقطوعة واألخرى موصولة، والموصوؿ منيا كتالي: عف َأَنِس ْبِف َحِكيـٍ الضَّ

ِتِو َفِرَح ، َفَقاَؿ: ِإنَّا ُكنَّا َعَشَرًة َأُمرُّ ِباْلَمِديَنِة َفَأْلَقى َأَبا ُىَرْيَرَة َفاَل َيْبَدُأ ِبَشْيٍء َيْسَألُ  ِني َحتَّى َيْسَأَلِني َعْف َسُمَرَة ، َفِإَذا َأْخَبْرُتُو ِبَحَياِتِو َوِصحَّ
ـَ ِفيَنا َفَنَظَر ِفي وُجوِىَنا َوَأَخَذ ِبِعَضاَدَتيِ  ـَ َقا فَّ َرُسوَؿ اِ َصمَّى اُ َعَمْيِو َوَسمَّ َـّ َقاَؿ:اْلبَ  ِفي َبْيٍت ، َواِ  ـْ َمْوًتا ِفي النَّارِ » اِب ، ُث « آِخُرُك
ـْ َيْبَؽ َغْيِري َوَغْيُرُه َفَمْيَس َشْيٌء َأَحبَّ ِإَليَّ ِمْف َأْف َأُكوَف ُذْقُت الْ  َمْوَت") دالئؿ النبوة لمبييقي، الشمائؿ، باب ما َفَقْد َماَت ِمنَّا َثَماِنَيٌة، َوَل

 (.ٛ٘ٗ، صٙأف آخرىـ موتا في النار، جروي في إخباره نفرا مف أصحابة ب
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 .(ٔ)رةحصيف، وروى عنو كبار التابعيف بالبص
، وتعقبو برىاف الديف ابف العجمي بقولو:" لـ أر أحدا ذكره بذلؾ، "أنو ىـر واختمط ":(ٕ)عياضوقد قاؿ القاضي 

 .(ٖ)بؿ وال أعمـ أحدا مف الصحابة خرؼ واختمط"
أبو سيؿ البصري، المعروؼ باألعرابي) ولـ يكف أعرابيا(، مات سنة  ** عوف بن أبي جميمة العبدي الهجري،
 ؛ إال أنو اتيـ بالقدر والتشيع(٘)، وثقو جمع(ٗ)ست وأربعيف ومئة، وقيؿ سبع وأربعيف ومئة

اِف: َكاَف َقَدِريِّا َوَكاَف نقؿ العقيمي عف ابف المبارؾ قاؿ:" َوالمَِّو َما َرِضَي َعْوٌؼ ِبِبْدَعٍة َواِحَدٍة َحتَّى َكاَنْت ِفيِو ِبْدَعتَ 
:" (ٚ)، وقاؿ الذىبي: قاؿ بندار وىو يقرأ ليـ حديث عوؼ: لقد كاف قدريا رافضيا شيطانا"، وعقب الذىبي(ٙ)ِشيِعيِّا"

 َلِكنَُّو ِثَقٌة، ُمْكِثٌر".
، َمَع َعْوِؼ ْبِف َأِبي َجِميَمَة، َوَأْشَعَث :" ِإَذا َواَزْنَت َبْيَف اأْلَْقَراِف َكاْبِف َعْوٍف، َوَأيُّوَب السَّْخِتيَ (ٛ)وقاؿ مسمـ اِنيّْ

، َوُىَما َصاِحَبا اْلَحَسِف، َواْبِف ِسيِريَف، َكَما َأفَّ اْبَف َعْوٍف، َوَأيُّوَب َصاِحَباُىَما، ِإالَّ َأفَّ   اْلَبْوَف َبْيَنُيَما، َوَبْيَف اْلُحْمَراِنيّْ
ْف َكاَف َعْوٌؼ، َوَأْشَعُث َغْيَر َمْدُفوَعْيِف َعْف ِصْدٍؽ َوَأَماَنٍة ِعْنَد َأْىِؿ َىَذْيِف َبِعيٌد ِفي َكَماِؿ اْلَفْضِؿ، وَ  ِة النَّْقِؿ، َواِ  ِصحَّ

."  اْلِعْمـِ
 ** باقي رجاؿ اإلسناد ثقات.

                                           
 قاؿ ابف األثير رحمو ا: 

[ الُكالَُّب والَكْمب: الَحْمَقة أو الِمْسمار الذي  َذبَّ بَذَنبه فأصاب ُكالََّب َسيٍف فاْسَتمَّه] أّن َفَرسًا ومنو حديث ُأُحد 
 .(ٜ)يكوف في قائـ السَّيؼ تكوف فيو ِعالَقُتو

 ( ٕ٘ٔالحديث )
حدثني محمد بف مسمـ بف عبيد ا الزىري، ومحمد بف يحيى بف حباف،  رحمه اهلل: (ٓٔ)قال محمد بن إسحاق

وعاصـ بف عمر بف قتادة والحصيف بف عبد الرحمف بف عمرو بف سعد بف معاذ وغيرىـ مف عممائنا كؿ قد 

                                                 

 .ٖٙٓٔ، رقـٗ٘ٙ، صٕ( االستيعاب في معرفة األصحاب، البف عبد البر، جٔ)
( الشفا بتعريؼ حقوؽ المصطفى، لعياض بف موسى بف عياض بف عمروف اليحصبي السبتي، الفصؿ الرابع والعشروف: ما ٕ)

 .ٓٙٙ، صٔأطمع عميو مف الغيوب، ج
 .ٜٗ، رقـٕٙٔمف الرواة باالختالط، لسبط بف العجمي، ص ( االغتباط بمف رميٖ)
 .ٖٖٗ( تقريب التيذيب، البف حجر، صٗ)
 .ٓٗٗ، صٕٕ( انظر توثيؽ النقاد لو في تيذيب الكماؿ، لممزي، ج٘)
 .ٔٚٗٔ، حٜٕٗ، صٖ( الضعفاء الكبير، لمعقيمي، جٙ)
 .ٖٗٛ، صٙ( سير أعالـ النبالء، لمذىبي، جٚ)
 .٘، صٔج ( صحيح مسمـ، المقدمة،ٛ)
 .ٖٛٗ، صٗ( النياية في غريب الحديث واألثر، البف األثير، جٜ)
 .ٕٖ٘ػ ٕٖٗ( سيرة ابف إسحاؽ" السير والمغازي"، لمحمد بف إسحاؽ المطمبي، صٓٔ)



 033 

حدثني بعض الحديث عف يوـ أحد، فاجتمع حديثيـ كمو فيما سقت مف ىذا الحديث عف يوـ أحد، قاؿ: لما 
إلى مكة، ورجع أبو مف كفار قريش؛ فرجع فميـ  (ٔ)أو مف قالو منيـ ببدر وأصحاب القميب أصيبت قريش؛

مشى عبد ا بف أبي ربيعة وعكرمة بف أبي جيؿ وصفواف بف أمية في رجاؿ مف قريش  ،سفياف بف حرب بعيره
ؾ العير تجارة فقالوا: ممف أصيب آباؤىـ وأبناؤىـ واخوانيـ ببدر وكمموا أبا سفياف بف حرب ومف كانت لو في تم

يا معاشر قريش إف محمدًا قد وتركـ وقتؿ رجالكـ وخياركـ فأعينونا بيذا الماؿ عمى حربو لعمنا أف ندرؾ منو 
 " وفيو قصة رجوع المنافقيف أثناء السير إلى أحد وقياـ أحد األنصار بثنييـ عف الرجوعثأرنا بما أصاب منا...

نصراؼ عنيـ قاؿ: أبعدكـ ا أعداء ا فسيغنني ا عنكـ، ومضى رسوؿ ا فمما استصعبوا عميو وأبوا إال اإل"
فقاؿ رسوؿ ا  فأصاب كالب سيف فاستمهصمى ا عميو وسمـ حتى سمؾ حرة بني حارثة فذب فرس بذنبو 

ـ ش "، لصاحب السيؼ:عميو وسمـ يحب الفأؿ وال يعتاؽ وكاف رسوؿ ا صمى ا، مى ا عميو وسمـص
مف رجؿ يخرج  "، ثـ قاؿ رسوؿ ا صمى ا عميو وسمـ ألصحابو:"فإني أرى أف السيوؼ ستسؿ اليوـ (ٕ)سيفؾ

فقاؿ أبو خيثمة، أخو بني حارثة بف الحارث:  "مف طريؽ ال يمر بنا عمييـ؟ -أي قريب -بنا عمى القوـ مف كثب
تى يسمؾ بو في ماؿ لربعي بف قيطي، وكاف رجاًل أنا يا رسوؿ ا فنفذ بو في حرة بني حارثة، وبيف أمواليـ ح

 .الحديث منافقًا ضرير البصر، فمما حس برسوؿ ا ومف معو قاـ يحثو في وجوىيـ التراب ..."
 أوال: تخريج الحديث
 مف طريؽ محمد بف إسحاؽ بنحوه. (٘)، وابف كثير(ٗ)، وعبد الرحمف السييمي(ٖ)أخرجو ابف ىشاـ
 ثانيا: تراجم الرواة

األشيمي، أبو محمد المدني، مات سنة ست  يبف سعد بف معاذ األنصار بف عمرو  حصين بن عبد الرحمن **
 وعشريف ومائة، 
، فكأف روايتو عف الصحابة (ٚ):" كاف قميؿ الحديث"، وذكره ابف حباف في ثقات أتباع التابعيف(ٙ)قاؿ ابف سعد

 :" َوُىَو ُمِقؿّّ "، (ٜ):" ثقة"، وقاؿ في موضع آخر(ٛ)عنده مرسمة، وقاؿ أبو داود:" حسف الحديث"، وقاؿ الذىبي
 

                                                 

( القميب: مفردىا ُقُمب: بالضـ فييما، وباء موحدة، قاؿ الميث: القميب البئر قبؿ أف تطوى فإذا طويت فيي الطوي، وجمعو ٔ)
 (. ٖٙٛ، صٗ، صٗالقمب.) معجـ البمداف، لشياب الديف الحموي، ج

ْغمادا.) النياية في غريب الٕ) ـُ ِمَف اأْلَْضَداِد، َيُكوُف َسالِّ وا  (، والمعنى ٕٔ٘، صٕحديث واألثر، البف األثير، ج( شـ سيفؾ: الشَّْي
 ىنا اغمد السيؼ.

 .ٗٙ، صٕ( السيرة النبوية، البف ىشاـ، جٖ)
 .  ٖٖٓ، ص٘( الروض األنؼ، ألبي القاسـ عبد الرحمف بف عبد ا السييمي، جٗ)
 .ٕٛ، صٖ( السيرة النبوية، البف كثير، ج٘)
 .ٛٛٔ، رقـٜٕٗ، صٔد، ج( الطبقات الكبرى، متمـ التابعيف، البف سعٙ)
 .ٗٔٗٚ، رقـٕٕٔ، صٙ( الثقات، البف حباف، جٚ)
 .ٖٕٔٔ، رقـٖٖٛ، صٔ( الكاشؼ، لمذىبي، جٛ)
 .ٚٛٔ، رقـٕٗٗ، ص٘( سير أعالـ النبالء، لمذىبي، جٜ)
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 :" مقبوؿ".(ٔ)وقاؿ ابف حجر
ال فميف الحديث، وقد تابعو الزىري، ومحمد بف يحيى بف حباف،  خالصة القول:  ىو مقبوؿ عند المتابعة وا 

 وعاصـ بف عمر بف قتادة.
 ** باقي رجاؿ اإلسناد ثقات.

 ثالثا: الحكم عمى اإلسناد
 شيوخ ابف إسحاؽ. الحديث إسنادة ضعيؼ مف أجؿ اإلنقطاع بيف النبي صمى ا عميو وسمـ و

                                           
 قاؿ ابف األثير رحمو ا: 

ةوفي حديث َعْرَفجة ]  [ الُكاَلب بالضـ والتخفيؼ: اسـ ماٍء وكاف  إّن أْنَفه أِصيب يوم الُكاَلب فاتََّخذ أْنفًا من ِفضَّ
بو يوـٌ معروؼ مف أّياـ الَعرب بيف الَبْصرة والكوفة
(ٕ). 

 (  ٕٙٔالحديث )
ـُ ْبُف ُزَرْيرٍ (ٗ)َأْخَبَرَنا ُمَحمَُّد ْبُف َمْعَمٍر، َقاَؿ: َحدَّثََنا َحبَّافُ  رحمه اهلل: (ٖ)قال النسائي ، َقاَؿ: َحدَّثََنا ، َقاَؿ: َحدَّثََنا َسْم

 َعْبُد 
ِفي اْلَجاِهِميَِّة، َفاتََّخَذ َأْنًفا ِمْن  (٘)ُأِصيَب َأْنُفُه َيْوَم اْلُكاَلبِ الرَّْحَمِف ْبُف َطَرَفَة، َعْف َجدِّْه َعْرَفَجَة ْبِف َأْسَعَد َأنَُّو 

 «.َعَمْيِو َوَسمَّـَ َأْف َيتَِّخَذ َأْنًفا ِمْف َذَىبٍ َفَأَمَرُه النَِّبيُّ َصمَّى اُ  »َفَأْنَتَن َعَمْيهِ  (ٙ)َوِرقٍ 
 أوال: تخريج الحديث

 مف طريؽ ّسّمـ بف زرير، (ٚ)أخرجو أحمد
 

                                                 

 .ٓٚٔ( تقريب التيذيب، البف حجر، صٔ)
 .ٖٛٗ، صٗ( النياية في غريب الحديث واألثر، البف األثير، جٕ)
 .ٔٙٔ٘، حٖٙٔ، صٛائي، كتاب الزينة، باب مف أصيب أنفو ىؿ يتخذ أنفا مف ذىب، ج( سنف النسٖ)
 (.ٗٙٓٔ، رقـٕٖٛ، ص٘( ىو: حباف بف ىالؿ.) تيذيب الكماؿ، لممزي، جٗ)
ـ المخففة  -( الُكاَلب ٘) ِفيِو َوْقَعٌة َمْشُيوَرٌة َواْلُكاَلُب اْسـٌ ِلَماٍء  ُىَو َيْوـٌ َمْعُروٌؼ ِمْف َأيَّاـِ اْلَجاِىِميَِّة َكاَنْت َلُيـْ  -ِبَضـ اْلَكاؼ َوفتح الالَّ

ُؿ ِمْف ِمَياِه اْلَعَرِب َكاَنْت ِعْنَدُه اْلَوْقَعُة َفُسمَّْي َذِلَؾ اليـو يـو الكالب وقيؿ كاف ِعْنَدُه َوْقَعَتاِف َمْشُيورَ  َتاِف ُيَقاُؿ ِفيِيَما اْلُكاَلُب اأْلَوَّ
(، َوَقاَؿ َأُبو عبيد اْلبْكِرّي:" الُكالب ُىَو ِقَدُة ِبَعينَيا، َوَبيف أدناه وأقصاه ٕ٘٘ع شرح الميذب، لمنووي، صَواْلُكاَلُب الثَّاِني") المجمو 

ا َيِمي اْلعَراؽ") معجـ ما استعجـ مف أسماء البالد والمواضع، ج ا َيِمي اْليمف، وأسفمو ِممَّ  (.ٕٖٔٔ، صٗمسيَرة َيْوـ، َأْعاَلُه ِممَّ
 الِحميري:" ىو واد لبني عامر بيف العراؽ واليمف، وكاف يـو الكالب األوؿ والثاني مف مشاىير أياـ العرب، فكاف وقاؿ أبو عبد ا 

يـو الكالب األوؿ لسممة بف الحارث، وكاف يـو الكالب الثاني لبني تميـ وبني سعد") انظر الروض المعطار في خبر األقطار، 
 (.ٖٜٗص
ة.) النياية في غريب الحديث واألثر، البف األثير، ج( اْلَوِرُؽ: بكْسر الرَّاءٙ)  (.٘ٚٔ، ص٘: الِفضَّ
 .ٜٕٕٙٓ، حٜٖٚ، صٖٖ( مسند أحمد بف حنبؿ، أوؿ مسند البصرييف، حديث عرفجة بف أسعد، جٚ)
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 ، (ٙ)، وأبو يعمى الموصمي(٘)، والنسائي(ٗ)، وابف أبي عاصـ(ٖ)، والترمذي(ٕ)، وأبو داود(ٔ)وأخرجو أحمد

 جميعيـ مف طرؽ عف أبي األشيب" جعفر بف حياف"، (ٜ)، والبييقي(ٛ)، وابف حباف(ٚ)والطحاوي
 كالىما) سمـ بف زرير، وأبو األشيب( عف عبد الرحمف بف طرفة بو بنحوه.

 ثانيا: تراجم الرواة
بفتح أولو والفاء، بينيما راء ساكنة وبالجيـ، ابف أسعد بف كرب بف صفواف التميمي  ** َعْرَفجة بن أسعد:

مف الفرساف في الجاىمية، وشيد الكالب، فأصيب أنفو، ثـ أسمـ، فأذف لو النبّي  السعدي، وقيؿ: العطاردي،كاف
 .(ٓٔ)صمى المَّو عميو وسّمـ أف يتخذ أنفا مف ذىب،وىو معدود في أىؿ البصرة

بف عرفجة بف أسعد التميمي العطاردي، مف الطبقة الرابعة ) التي تمى الوسطى مف  ** عبد الرحمن بن طرفة
، وذكره ابف حباف (ٔٔ)نو: َأُبو األشيب جعفر ْبف حياف العطاردي وسمـ ْبف زرير، وثقو العجميالتابعيف(، روى ع

 .(ٕٔ)في الثقات
ىو حسف الحديث رغـ أنو لـ يؤثر توثيقو إال عف العجمي وابف حباف، فقد حسف الترمذي حديثو،  خالصة القول:
أبي األشيب؟ قاؿ: ىذا حديث قد رواه  الرحمف بف طرفة: حديث:" ُسئؿ أبو داود عف عبد (ٖٔ)وقاؿ اآلجري

:" ُقْمُت أِلَِبي اأْلَْشَيِب: (٘ٔ)، وقاؿ َيِزيُد ْبُف َىاُروفَ (ٗٔ)الناس"، وعبد الرحمف قد أدرؾ جده صرح بذلؾ البخاري
"، فحديثو عف جده محموؿ عمى  ـْ  اإلتصاؿ.َأْدَرَؾ َعْبُد الرَّْحَمِف ْبُف َطَرَفَة َجدَُّه َعْرَفَجَة؟ َفَقاَؿ: َنَع

                                                 

 .ٜٙٓٓٔ، حٖٗٗ، صٖٔ( مسند أحمد بف حنبؿ، أوؿ مسند البصرييف، حديث عرفجة بف أسعد، جٔ)
 .ٕٖٕٗ، حٕٜ، صٗاتـ، باب ما جاء في ربط األسناف بالذىب، ج( سنف أبي داود، كتاب الخٕ)
 .ٓٚٚٔ، حٕٓٗ، صٗ( سنف الترمذي، أبواب المباس، باب ما جاء في شد األسناف بالذىب، جٖ)
 .ٕٔٔٛ، حٕ٘ٛ، ص٘( اآلحاد والمثاني، البف أبي عاصـ الشيباني، جٗ)
 .ٕٙٔ٘، حٗٙٔ، صٛا مف ذىب، ج( سنف النسائي، كتاب الزينة، باب مف أصيب أنفو ىؿ يتخذ أنف٘)
 .ٔٓ٘ٔ، حٜٙ، صٖ( مسند أبي يعمى الموصمي، جٙ)
ُأِصيَب َأْنُفُو َأْف َيتَِّخَذ َمَكاَنُو َأْنًفا  ( شرح مشكؿ اآلثار، َباٌب َبَياُف ُمْشِكِؿ َما ُرِوَي َعْف َرُسوِؿ اِ َصمََّى اُ َعَمْيِو َوَسمَّـَ ِفي َأْمِرِه الَِّذيٚ)

، ٗ، وشرح معاني اآلثار، كتاب الكراىة، باب الرجؿ يتحرؾ سنو، ىؿ يشدىا بالذىب أما ال؟، جٙٓٗٔ، حٖٓ، صَٗذَىٍب، جِمْف 
 .ٖٗٚٙ، حٕٚ٘ص
 .ٕٙٗ٘، حٕٙٚ، صٕٔ( صحيح ابف حباف، كتاب الزينة والتطييب، جٛ)
، ٕٕٔٗ، حٜٚ٘، صٕاألسناف بو، ج ( السنف الكبرى لمبييقي، كتاب الصالة، باب الرخصة في اتخاذ األنؼ مف الذىب وشدٜ)

، ومعرفة السنف ٜٚٔ٘، حٕٖٗ، صٛوشعب اإليماف، كتاب المالبس والزي واألواني وما يكره منيا، فصؿ في ألواف الثياب، ج
 .ٚٗٓ٘، حٜٖٔ، صٖواآلثار، كتاب الصالة، باب ما يوصؿ بالرجؿ والمرأة، ج

، واإلصابة في تمييز الصحابة، البف ٜ٘ٚٔ، رقـٕٙٓٔ، صٖج ( انظر االستيعاب في معرفة األصحاب، البف عبد البر،ٓٔ)
 .ٕٕ٘٘، رقـٓٓٗ، صٗحجر، ج

 .ٜٗٓٔ، رقـٜٚ، صٕ( معرفة الثقات، لمعجمي، جٔٔ)
 .ٔٓٓٗ، رقـٜٔ، ص٘( الثقات، البف حباف، جٕٔ)
 .ٖٛٔ، رقـٕٙٗ( سؤاالت أبي عبيد اآلجري أبا داود السجستاني، صٖٔ)
 .ٜٕٗ، رقـٗٙص، ٚ( التاريخ الكبير، لمبخاري، جٗٔ)
 .ٕٕٔٗ، حٜٚ٘، صٕ( السنف الكبرى لمبييقي، كتاب الصالة، باب الرخصة في اتخاذ األنؼ مف الذىب وشد األسناف بو، ج٘ٔ)
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 أبو يونس، مات سنة ستيف ومائة،  م بن زرير العطاردي،مَ ** سَ 
:"لو (ٗ):" ليس بذاؾ"، وقاؿ ابف عدي(ٖ)، وزاد أبو حاتـ:" ما بو بأس"، وقاؿ أبو داود(ٕ)، والعجمي(ٔ)وثقو أبو حاتـ

مف الحديث أف يعتبر أحاديث قميمة، َوىو في عداد البصرييف المقميف الذيف يعز حديثيـ وليس ىي مقدار ما لو 
 :" ليس بالقوي"(ٙ):" صدوؽ"، وقاؿ النسائي(٘)حديثو ضعيؼ ىو أو صدوؽ"، وقاؿ أبو زرعة

:" كاف يحيى بف سعيد يضعفو تضعيًفا شديًدا"، وفسر الحاكـ سبب (ٛ)، وقاؿ في موضع آخر(ٚ)ضعفو ابف معيف
يث، وقد حدث بأحاديث مستقيمة"، وقاؿ تضعيؼ ابف معيف لو فقاؿ:" ضعفو يحيى بف معيف لقمة اشتغالو بالحد

ابف حباف:" لـ يكف الحديث صناعتو، وكاف الغالب عميو الصالح، يخطىء خطأ فاحشا، ال يجوز االحتجاج بو 
 إال فيما وافؽ الثقات".

 ىو صدوؽ عمى أحسف األحواؿ، وما كاف مف تضعيؼ ابف معيف لو فكاف لقمة أحاديثو. خالصة القول:
 أبو عبد ا البصري، مات بعد المائتيف وخمسيف،  بن ربعي القيسي،** محمد بن معمر 

 :" ال بأس بو"،(ٔٔ)، وقاؿ النسائي في موضع آخر(ٓٔ)، والخطيب البغدادي(ٜ)وثقو النسائي
بأس"، وذكره ابف حباف في  :" صدوؽ"، وزاد أبو داود:" ليس بو(ٗٔ)، وابف حجر(ٖٔ)، وأبو داود(ٕٔ)وقاؿ أبو حاتـ

 :" ال بأس بو".(ٙٔ)وقاؿ مسممة، (٘ٔ)الثقات
 ىو صدوؽ. خالصة القول:

 ** باقي رجاؿ اإلسناد ثقات.
 
 

                                                 

 .ٕٗٔٔ، رقـٕٗٙ، صٗ( الجرح والتعديؿ، البف أبي حاتـ، جٔ)
 .ٖٚٙ، رقـٜٔٗ، صٔ( معرفة الثقات، لمعجمي، جٕ)
 .ٛٗٗ، رقـٖٖٓسجستاني، ص( سؤاالت أبي عبيد اآلجري أبا داود الٖ)
 .ٓٛٚ، رقـٖٓ٘، صٗ( الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ، البف عدي، جٗ)
 .ٕٗٔٔ، رقـٕٗٙ، صٗ( الجرح والتعديؿ، البف أبي حاتـ، ج٘)
 .ٖٕٙ، رقـٙٗ( الضعفاء والمتروكوف، لمنسائي، صٙ)
 .ٕٚٔ، رقـٖٗٓ( سؤاالت ابف الجنيد ألبي زكريا يحيى بف معيف، صٚ)
 .ٔٔٗ، رقـٖٗٚلجنيد ألبي زكريا يحيى بف معيف، ( سؤاالت ابف اٛ)
 .ٜٙٗ، صٕٙ( تيذيب الكماؿ، لممزي، جٜ)
 .ٜٙٗ، صٕٙ( تيذيب الكماؿ، لممزي، جٓٔ)
 .ٖٗ، رقـٗ٘( تسمية مشايخ أبي عبد الرحمف أحمد بف شعيب بف عمي النسائي، صٔٔ)
 .ٖ٘ٗ، رقـ٘ٓٔ، صٛ( الجرح والتعديؿ، البف أبي حاتـ، جٕٔ)
 .ٛٙٗ، صٕٙالكماؿ، لممزي، ج( تيذيب ٖٔ)
 .ٛٓ٘( تقريب التيذيب، البف حجر، صٗٔ)
 .ٖ٘٘٘ٔ، رقـٕٕٔ، صٜ( الثقات، البف حباف، ج٘ٔ)
 .ٚٙٗ، صٜ( تيذيب التيذيب، البف حجر، جٙٔ)
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 ثالثا: الحكم عمى اإلسناد
فجميعيـ في مرتبة  الحديث إسناده حسف مف أجؿ محمد بف معمر، وعبد الرحمف بف طرفة، وسمـ بف زرير

، وما الصدوؽ، وقد حسف الترمذي الحديث فقاؿ:" َىَذا َحِديٌث َحَسٌف ِإنََّما َنْعِرُفُو ِمْف َحِديِث َعْبِد الرَّْحَمِف ْبِف َطَرَفَة"
الحديث عف  :(ٔ)كاف مف قوؿ القطاف بأف ىذا الحديث ال يصح وأعمو بسبب االختالؼ عمى أبي األشيب فقاؿ

الرحمف بف عف عبد  أبو األشيب، وابف عمية يقوؿ: الرحمف بف طرفة بف عرفجة عف جده عبد عفأبي األشيب 
 يعرؼ بغير ىذا الحديث، وال يعرؼ روى عنو غير أببف طرفة ال يُ طرفة عف أبيو عف عرفجة، وعبد الرحمف 
 .األشيب، وأبوه طرفة ليس بمعروؼ الحاؿ
 يو مالحظتاف:: ف(ٕ)وعقب األلباني عمى قوؿ ابف القطاف قائال

 األولى: أف عبد الرحمف بف طرفة قد روى عنو سمـ بف زرير.
والثانية: أف قولو:" عف أبيو" شاذ عندي لمخالفتو لرواية األكثريف، ولرواية َسَمـ، وعبد الرحمف بف طرفة قد رأى 

 جده عرفجة كما ىو مصرح في الرواية، فيى محمولة عمى االتصاؿ، وقد حسف بعض الحفاظ حديثو.
                                           

 

 قاؿ ابف األثير رحمو ا:
 ) كمثـ ( 

[ ىو مف الُوُجوه: الَقِصيُر الَحَنؾ الداِني الَجْبية الُمْستدير مع  لم يكن بالُمَكْمَثمفي صفتو عميو الصالة والسالـ ] 
 .(ٖ)ِخفَّة المَّحـ
 ( ٕٚٔالحديث )

َحدَّثََنا َأُبو َجْعَفٍر ُمَحمَُّد ْبِف الُحَسْيِف ْبِف َأِبي َحِميَمَة ِمْف َقْصِر اأَلْحَنِؼ، َوَأْحَمُد ْبُف َعْبَدَة  رحمه اهلل: (ٗ)قال الترمذي
، َوَعِميُّ ْبُف ُحْجٍر الَمْعَنى َواِحٌد، َقاُلوا: َحدَّثََنا ِعيَسى ْبُف ُيوُنَس َقاَؿ: َحدَّثََنا ُعَمُر  بّْيُّ ْبُف َعْبِد المَِّو َمْوَلى ُغْفَرَة الضَّ

، ِإَذا َوَصَؼ النَّ  ـُ ْبُف ُمَحمٍَّد، ِمْف َوَلِد َعِميّْ ْبِف َأِبي َطاِلٍب َقاَؿ: َكاَف َعِميّّ ُو َعَمْيِو ِبيَّ َصمَّى المَّ َقاَؿ: َحدَّثَِني ِإْبَراِىي
، َقاَؿ: ـْ َيُكْف ِبالَجْعِد الَقَططِ  الَقِصيِر الُمَتَردّْدِ َواَل بِ  (٘)ْيَس ِبالطَِّويِؿ اْلُممَِّغطِ " لَ َوَسمَّـَ ، َوَل َوَكاَف َرْبَعًة ِمَف الَقْوـِ

َواَل  (ٙ)

                                                 

 .ٕٙ٘ٔ، رقـٓٔٙػ ٜٓٙ، صٗ( انظر بياف الوىـ واإليياـ في كتاب اإلحكاـ، البف القطاف، جٔ)
 .ٕٗٛ، رقـٜٖٓ، صٖأحاديث منار السبيؿ، لأللباني، ج ( انظر إرواء الغميؿ في تخريجٕ)
 .ٜٖٗ، صٗ( النياية في غريب الحديث واألثر، البف األثير، جٖ)
 .ٖٖٛٙ، حٜٜ٘، ص٘( سنف الترمذي، كتاب المناقب، باب ما جاء في صفة النبي صمى ا عميو وسمـ، جٗ)
، ٗوال بالقصير الُمَتردِّْد: أي ليس بالبائف الطوِؿ.) العيف، لمفراىيدي، ج ( قاؿ الفراىيدي:" وَقْوُليـ: ليس بالطويؿ الُمَمغَّط٘)

: الُممَِّغُط: المتناىي الطوؿ.) لساف العرب، البف منظور، جٜٖٛص  (.٘ٓٗ، صٚ(، وَقاَؿ اأَلْصَمِعيَّ
ا الَقَطُط. َفالشَِّديُد الُجُعوَدِة، َوالرَِّجُؿ الَِّذي ِفي َشْعِرِه ٙ) ، ُٖحُجوَنٌة َأْي: َيْنَحِني َقِمياًل.) انظر غريب الحديث، لمقاسـ بف سالـ، ج( َوَأمَّ

 (.ٖٔ، ص٘ومقاييس المغو، البف فارس، ج ٕٚص
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ـْ َيُكْف ِبالُمَطيَّـِ  ِبالسَِّبِط َكاَف َجْعًدا َرِجاًل َوَل
، َأْدَعُج (ٕ)، َوَكاَف ِفي الَوْجِو َتْدِويٌر، َأْبَيُض ُمْشَربٌ َواَل ِبالُمَكْمَثمِ ، (ٔ)

، ِإَذا َمَشى (ٛ)َشْثُف الَكفَّْيِف َوالَقَدَمْيفِ  (ٚ)َأْجَرُد ُذو َمْسُرَبةٍ  ،(ٙ)، َوالَكَتدِ (٘)، َجِميُؿ الُمَشاشِ (ٗ)، َأْىَدُب اأَلْشَفارِ (ٖ)َنْيفِ الَعيْ 
َذا الَتَفَت الَتَفتَ (ٓٔ)َكَأنََّما َيْمِشي ِفي َصَببٍ  (ٜ)َتَقمَّعَ  ـُ النَِّبيّْيَف، َأْجَوُد النَّاِس  ، َواِ  ـُ النُُّبوَِّة َوُىَو َخاَت َمًعا، َبْيَف َكِتَفْيِو َخاَت

ـْ ِعْشَرًة، َمْف َرآُه َبِديَيًة َىاَبُو، َوَمفْ  ـْ َعِريَكًة، َوَأْكَرُمُي ُقوُؿ  َخاَلَطُو َمْعِرَفًة َأَحبَُّو، يَ َصْدًرا، َوَأْصَدُؽ النَّاِس َلْيَجًة، َوَأْلَيُنُي
ـْ َأَر َقْبَمُو َواَل َبْعَدُه ِمْثَمُو ".  َناِعُتُو: َل

 أوال: تخريج الحديث
أيضا  (ٗٔ)مف طرؽ عف عيسى بف يونس، وأخرجو البييقي (ٖٔ)، والبييقي(ٕٔ)، والترمذي(ٔٔ)أخرجو ابف أبي شيبة

مف طريؽ إسماعيؿ المؤدب، كالىما ) عيسى بف يونس و إسماعيؿ المؤدب( عف عمر بف عبد ا المدني بو 
 بنحوه.

 ثانيا: تراجم الرواة
، وىو إبراىيـ بف محمد بف الحنفية ) أخو عبد بن أبي طالب القرشي الهاشمي ي** إبراهيم بن محمد بن عم

 ،  (٘ٔ)الخامسة) مف صغار التابعيف(ا و الحسف و عمر (، مف الطبقة 

                                                 

، وقاؿ ابف فارس:" أف طيـ: َأْصٌؿ َصِحيٌح َيُدؿُّ َعَمى َشْيٍء ِفي َخمْ ٔ) ، َفالَباِدُف الَكِثيُر المَّْحـِ ا الُمَطيَّـُ ْنَسافِ ( َوَأمَّ َوَغْيِرِه. َفَحَكى  ِؽ اإْلِ
: اْلَجِميُؿ التَّاُـّ اْلَخْمِؽ ِمَف النَّاِس َواأْلَْفَراِس" ) معجـ مقاييس المغو، البف ف  (.ٜٕٗ، صٖارس، جَأُبو ُعَبْيَدَة َأفَّ اْلُمَطيَّـَ

ا الُمْشَرُب: َفُيَو الَِّذي ِفي َبَياِضِو ُحْمَرٌة.) تحفة األحوذي بشرح جامع الترمٕ)  (. ٕٛ، صٓٔذي، لممباركفوري، ج( َوَأمَّ
 (.ٖٕٛ، صٕ( َواأَلْدَعُج: الشَِّديُد َسَواِد الَعْيِف. ) معجـ مقاييس المغو، البف فارس، جٖ)
 (.ٗٗ، صٙ( َواأَلْىَدُب: الطَِّويُؿ اأَلْشَفاِر.) انظر معجـ مقاييس المغو، البف فارس، جٗ)
ـُ المَّيَّْنُة.) ( َجِميُؿ الُمَشاِش: قاؿ ابف فارس:" أصميا َمشَّ ٘) : وتدؿ َعَمى ِليٍف ِفي الشَّْيِء َوُسُيوَلٍة َوُلْطٍؼ وِمْنُو اْلُمَشاُش، َوِىَي اْلِعَظا

ْكَبَتْيِف ٕٔٚ، ص٘معجـ مقاييس المغو، البف فارس، ج (، وقاؿ القاسـ بف سالـ:" والجميؿ المشاش اْلَعِظيـ ُرُؤوس اْلِعَظاـ مثؿ الرُّ
 (.ٕٙ، صٖيب الحديث، لمقاسـ بف سالـ، جوالمرفقيف والمنكبيف".)غر 

و معجـ مقاييس المغو، البف فارس،  ٕٙ، صٖ( اْلَكَتُد: َما َبْيَف اْلَكاِىِؿ ِإَلى الظَّْيِر. ) انظر غريب الحديث، لمقاسـ بف سالـ، جٙ)
 (.ٙ٘ٔ، ص٘ج
نََّما ُسمَّْي بِ ٚ) ْدِر، َواِ  ْدِر َجاٍر ِفيِو. ) معجـ مقاييس المغو، البف ( اْلَمْسَرَبُة: الشَّْعُر النَّاِبُت َوَسَط الصَّ َذِلَؾ أِلَنَُّو َكَأنَُّو َساِئٌؿ َعَمى الصَّ

 (.ٙ٘ٔ، صٖفارس، ج
 (.ٕ٘ٗ، صٖ( الشَّْثُف: اْلَغِميُظ اأْلََصاِبِع. ) معجـ مقاييس المغو، البف فارس، جٛ)
 (.ٕٛ، صٓٔامع الترمذي، لممباركفوري، ج( َوالتََّقمُُّع: َأْف َيْمِشَي ِبُقوٍَّة.) تحفة األحوذي بشرح جٜ)
َبُب: الُحُدوُر، َنُقوُؿ: اْنَحَدْرَنا ِفي َصُبوٍب َوَصَبٍب. ) معجـ مقاييس المغو، البف فارس، جٓٔ)  (.ٕٓٛ، صٖ( َوالصَّ
 .ٖ٘ٓٛٔ، حٕٖٛ، صٙ( مصنؼ ابف أبي شيبة، كتاب الفضائؿ، باب ما أعطى ا تعالى محمدا صمى ا عميو وسمـ، جٔٔ)
 .ٚ، حٕٖ( الشمائؿ المحمدية، باب ما جاء في خمؽ رسوؿ ا صمى ا عميو وسمـ، صٕٔ)
( شعب اإليماف، حب النبي صمى ا عميو وسمـ" فصؿ في إشادة ا عز وجؿ بذكر محمد صمى ا عميو وسمـ قبؿ أف ٖٔ)

 .ٖٓ٘ٔ، حٖٔ، صٖيخمقو، ج
 .ٕٓٚ، صٔ صمى ا عميو وسمـ، ج( دالئؿ النبوة لمبييقي، جماع أبواب صفة رسوؿ اٗٔ)
 .ٖٜ( تقريب التيذيب، البف حجر، ص٘ٔ)
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 :" صدوؽ". (ٖ)، وقاؿ ابف حجر(ٕ)، وذكره ابف حباف في الثقات(ٔ)وثقو العجمي
 (ٗ)ونقؿ العراقي قوؿ أبو زرعة: بأف روايتو عف جده عمي بف أبي طالب مرسمة

 ىو كما قاؿ ابف حجر: صدوؽ. خالصة القول:
أبو حفص مولى غفرة بنت رباح، ويقاؿ: مولى غفرة بنت شيبة، مات سنة خمس  ** عمر بن عبد اهلل المدني،

 .(٘)ئةاوأربعيف ومئة، وقيؿ: ست وأربعيف وم
 :" كاف ثقة، كثير الحديث، ليس يكاد يسند، وكاف يرسؿ حديثو".   (ٙ)قاؿ ابف سعد

 معيف:" لـ يكف بو بأس":" ليس بو بأس، ولكف أكثر حديثو مراسيؿ".، وقاؿ ابف (ٚ)قاؿ أحمد بف حنبؿ
 :" لـ يسمع مف أحد مف أصحاب النبى صمى ا عميو وسمـ". (ٛ)وقاؿ في موضع آخر

:" ضعيؼ"، وزاد (ٕٔ)، وابف حجر(ٔٔ)، ومحمد بف أحمد بف حماد(ٓٔ)، والنسائي(ٜ)وقاؿ ابف معيف في موضع ثالث
 ابف حجر:" كاف كثير اإلرساؿ". 

ـْ َيْمَؽ َأَنَس ْبَف َماِلٍؾ، :" ي(ٗٔ)، وأبو حاتـ(ٖٔ)وقاؿ ابف معيف كتب حديثو"، وقاؿ أبو حاتـ في موضع آخر:" َل
 .(٘ٔ)وروايتو عف اْبِف َعبَّاٍس َرِضَي المَُّو َعْنُو ُمْرَسمة"

اج ِبِو :" َكاَف ِممَّف يقمب اأْلَْخَبار ويروي َعف الثَّْقات َما اَل يشبو َحِديث اأْلَْثَبات اَل َيُجوز ااِلْحِتجَ (ٙٔ)وقاؿ ابف حباف
 َواَل ذكره ِفي اْلكتب ِإالَّ َعَمى َسِبيؿ ااِلْعِتَبار".

 :" َوُعَمُر َمْوَلى َغْفَرَة َلْيَس ُىَو ِبَكِثيِر اْلَحِديِث َوَقْد َرَوى َعْنُو الثَّْقاُت، َوىو ممف يكتب حديثو".(ٚٔ)وقاؿ ابف عدي
 

                                                 

 .ٖٗ، رقـٖٕٓ، صٔ( معرفة الثقات، لمعجمي، جٔ)
 .ٛٙٗٙ، رقـٗ، صٙ( الثقات، البف حباف، جٕ)
 .ٖٜ( تقريب التيذيب، البف حجر، صٖ)
 .ٜ، رقـٔٗٔلمعالئي، ص، وجامع التحصيؿ، ٚٔ( تحفة التحصيؿ في ذكر رواة المراسيؿ، لمعراقي، صٗ)
 .ٗٔٗ( تقريب التيذيب، البف حجر، ص٘)
 . ٕٚٗٔ، رقـٕٙٗ، ص٘( الطبقات الكبرى، البف سعد، جٙ)
 .ٖٕٗٗ، رقـٚٓٔ، صٖ( العمؿ ومعرفة الرجاؿ، ألحمد بف حنبؿ، جٚ)
 .ٙٔٓٔ، رقـٕٕٓ، صٖ( تاريخ ابف معيف رواية الدوري، جٛ)
 .ٓٗٙ، رقـٜٔٔص، ٙ( الجرح والتعديؿ، البف أبي حاتـ، جٜ)
 .ٙ٘ٗ، رقـٔٛ( الضعفاء والمتروكوف، لمنسائي، صٓٔ)
 .ٕٚٓٔ، رقـٛٙ، صٙ( الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ، البف عدي، جٔٔ)
 .ٗٔٗ( تقريب التيذيب، البف حجر، صٕٔ)
 .ٕٚٓٔ، رقـٛٙ، صٙ( الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ، البف عدي، جٖٔ)
 .ٓٗٙ، رقـٜٔٔ، صٙ( الجرح والتعديؿ، البف أبي حاتـ، جٗٔ)
 .ٖٛٔػ  ٖٚٔ( انظر المراسيؿ، البف أبي حاتـ، ص٘ٔ)
 .ٖٗٙ، رقـٔٛ، صٕ( المجروحيف، البف حباف، جٙٔ)
 .ٕٚٓٔ، رقـٜٙ، صٙ( الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ، البف عدي، جٚٔ)
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 :" لـ يكف بو بأس، وأحاديثو عف ابف عباس مرسمة". (ٔ)قاؿ أبو بكر البزار
 :" يكتب حديثو، وليس بالقوي".  (ٖ):" تركو مالؾ"، وقاؿ العجمي(ٕ)وقاؿ الساجي

أف البرقي ذكره في الطبقات في باب مف احتممت روايتو مف الثقات في األخبار والقصص إلى ابف حجر  أشارو 
 . (ٗ)الفقو وقاؿ: عمر مولى غفرة، كاف صاحب مراسالت ورقائؽخاصة، ولـ يكف ممف يتقف الرواية عف أىؿ 

 ىو ضعيؼ. خالصة القول:
 ** باقي رجاؿ اإلسناد ثقات.
 ** ثالثا: الحكم عمى اإلسناد

ضعيؼ يرسؿ، وقد حكـ الترمذي عمى إسناد  فيو الحديث إسناده ضعيؼ؛ ألجؿ عمر بف عبد ا المدني
، باإلضافة إلى أف رواية إبراىيـ بف محمد عف جده مرسمة كما (٘)الحديث بأنو حسف غريب، ليس إسناده بمتصؿ

 قاؿ أبو زرعة.
والحديث قد جاء مف طرؽ أخرى سبؽ بيانيا، وأشار البزار إلى رواية نافع بف جبير عف أبيو عف عمي بف أبي 

ـَ الرَّْأِس »ا عنو قاؿ:" َكاَف َرُسوُؿ المَِّو َصمَّى اُ َعَمْيِو َوَسمَّـَ طالب رضي  َلْيَس ِبالطَِّويِؿ، َواَل ِباْلَقِصيِر، َضْخ
ـْ َأْر َقْبَمُو َواَل َبْعَدُه  ِمفْ َوالمّْْحَيِة، َشْشَف اْلَكفَّْيِف َواْلَقَدَمْيِف، ُمْشَرًبا َوْجُيُو ُحْمَرًة، ِإَذا َمَشى َتَكفََّأ َكَأنََّما َيْنَحِدُر  َصَبٍب، َل

، وقاؿ عقبو:" َوَىَذا اْلَحِديُث ُيْرَوى َعْف َعِميٍّ ِمْف َغْيِر َوْجٍو، َوُيْرَوى َعْف َعِميٍّ ِبَيَذا «ِمْثَمُو َصمَّى اُ َعَمْيِو َوَسمَّـَ 
، َوأَ  ْسَناِد. َوَىَذا َأْحَسُف ِإْسَناٍد ُيْرَوى َعْف َعِميٍّ  . (ٙ)َشدُُّه اتَّْصااًل"اإْلِ

 .لمحسف لغيره فالحديث بمجموع طرقو يتقوى ويرتقي
                                           

 قاؿ ابف األثير رحمو ا: 
 ) كمؼ ( 

 .(ٚ)[ يقاؿ : َكْمِفت بيذا األمر أْكَمؼ بو إذا َوِلْعَت بو وأْحَبْبتو اْكَمُفوا من العمل ما ُتِطيقونفيو ]  
 ( ٕٛٔالحديث )

، َعْف َأِبي  رحمه اهلل: (ٛ)قال أبو داود َحدَّثََنا ُقتَْيَبُة ْبُف َسِعيٍد، َحدَّثََنا المَّْيُث، َعِف اْبِف َعْجاَلَف، َعْف َسِعيٍد اْلَمْقُبِريّْ
  اْكَمُفوا ِمَن اْلَعَمِل َما ُتِطيُقوَن، »اُ َعَمْيِو َوَسمَّـَ َقاَؿ:، َعْف َعاِئَشَة َرِضَي المَُّو َعْنَيا، َأفَّ َرُسوَؿ المَِّو َصمَّى (ٜ)َسَمَمةَ 

                                                 

 .ٕٚٗ، صٚ( تيذيب التيذيب، البف حجر، جٔ)
 .ٕٚٗ، صٚ( تيذيب التيذيب، البف حجر، جٕ)
 .ٖٖ٘ٔ، رقـٛٙٔص ،ٕ( معرفة الثقات، لمعجمي، جٖ)
 .ٕٚٗ، صٚ( تيذيب التيذيب، البف حجر، جٗ)
 .ٖٖٛٙ، حٜٜ٘، ص٘( سنف الترمذي، كتاب المناقب، باب ما جاء في صفة النبي صمى ا عميو وسمـ، ج٘)
 .ٗٚٗ، حٛٔٔ، صٕ( مسند البزلر، جٙ)
 .ٕٖ٘، صٗ( النياية في غريب الحديث واألثر، البف األثير، جٚ)
 .ٖٛٙٔ، حٛٗ، صٕكتاب الصالة، باب ما يؤمر بو مف القصد في الصالة، ج( سنف أبي داود، ٛ)
 (.٘ٗٙ( أبو سممة بف عبد الرحمف بف عوؼ القرشى الزىري.) تقريب التيذيب، البف حجر، صٜ)
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ْف  فَّ َأَحبَّ اْلَعَمِؿ ِإَلى المَِّو َأْدَوُمُو، َواِ  ، َحتَّى َتَممُّوا، َواِ   ، َوَكاَف ِإَذا َعِمَؿ َعَماًل َأْثَبَتُو.«َقؿَّ َفِإفَّ المََّو اَل َيَمؿُّ
 أوال: تخريج الحديث

 طرؽ عف  محمد بف عجالف، بنحوه، ف م (ٗ)، وابف خزيمة(ٖ)، والنسائي(ٕ)وأحمد ،(ٔ)أخرجو الحميدي
 بنحوه مع زيادة. عبيد ا بف عمر،عف ؽ مف طر جميعيـ  (ٛ)والبييقي ،(ٚ)، وابف حباف(ٙ)سمـ، وم(٘)البخاري وأخرجو
 و.عف سعيد بف أبي سعيد المقبري ب )محمد بف عجالف و عبيد ا بف عمر( كالىما

 ثانيا: تراجم الرواة
ئمة مف األ جماعة، متفؽ عمى توثيقو، ولكف قد نص (ٜ)سبقت ترجمتو، سعيد بن أبي سعيد كيسان الَمْقُبري** 

بف سعد يميز ما روى عف أبي اقاؿ العالئي: قالوا: أنو اختمط قبؿ موتو وأثبت الناس فيو الميث ، عمى اختالطو
 وتبيف أنو لـ يأخذ عنو أحد في فترة االختالط.ىريرة مما روى عف أبيو عنو، 
ثمانية أبو عبد ا المدني، مولى فاطمة بنت الوليد بف عتبة بف ربيعة، مات سنة  ** محمد بن عجالن القرشي،

 .ئةاوأربعيف وم
 ، (ٙٔ)، والنسائي(٘ٔ)، وأبو زرعة(ٗٔ)، وأبو حاتـ(ٖٔ)، ويعقوب بف شيبة(ٕٔ)، وابف معيف(ٔٔ)، وابف عيينة(ٓٔ)وثقو أحمد

                                                 

 .ٖٛٔ، حٕٓ٘، صٔ( مسند الحميدي، جٔ)
 .ٕٕٗٔٗ، حٓ٘ٔ، صٓٗ( مسند أحمد بف حنبؿ، مسند الصديقة عائشة بنت الصديؽ رضي ا عنو، جٕ)
، والسنف الكبرى لمنسائي، كتاب ٕٙٚ، حٛٙ، صٕ( سنف النسائي، كتاب القبمة، باب المصمي يكوف بينو وبيف اإلماـ سترة، جٖ)

 .ٓٗٛ، حٕٔٗ، صٔالمساجد، ج
اَلَة ( صحيح ابف خزيمة، كتاب اإلمامة في الصالة وما فييا مف السنف، َباُب الرُّْخَصِة ِفي ااِلْقِتَداِء ِباْلُمَصمّْ ٗ) ي الَِّذي َيْنِوي الصَّ

 .ٕٙٙٔ، حٔٙ، صُٖمْنَفِرًدا، َواَل َيْنِوي ِإَماَمَة اْلُمْقَتِدي ِبِو ، ج
 .ٔٙٛ٘، ح٘٘ٔ، صٚ( صحيح البخاري، كتاب المباس، باب الجموس عمى الحصير ونحوه، ج٘)
)  ٕٛٚ، حٓٗ٘، صٔالميؿ وغيره، ج( صحيح مسمـ، كتاب صالة المسافريف وقصرىا، باب فضيمة العمؿ الدائـ مف قياـ ٙ)

ٕٔ٘.) 
َباَحِة ِلْمَمْرِء َأْف َيْحَتِجَر ِباْلَحِصيِر، َأْو ِبَما َيقُ ٚ) ِدِه ( صحيح ابف حباف، كتاب الصالة، فصؿ في قياـ الميؿ" ِذْكُر اإْلِ وـُ َمَقاَمُو ِعْنَد َتَيجُّ

 .ٕٓٚ٘، حٜٖٓ، صِٙبالمَّْيِؿ"، ج
، ٖٙٗ٘، حٔ٘، صٗالصالة، باب االجتياد في العبادة لمف أطاقو ومف استحب القصد فيو، ج ( معرفة السنف واآلثار، كتابٛ)
 .ٖٚٗ٘و
 (.ٖ٘)رقـ حديث تحت (ٜ)
 .ٜٗٔ، رقـٜٛٔ، صٔ( العمؿ ومعرفة الرجاؿ، ألحمد بف حنبؿ، جٓٔ)
 .ٛٗٛٔ، رقـٗ٘ٔ، صٕ( العمؿ ومعرفة الرجاؿ، ألحمد بف حنبؿ، جٔٔ)
 .ٓ٘، صٛاتـ، ج( الجرح والتعديؿ، البف أبي حٕٔ)
 .ٙٓٔ، صٕٙ( تيذيب الكماؿ، لممزي، جٖٔ)
 .ٓ٘، صٛ( الجرح والتعديؿ، البف أبي حاتـ، جٗٔ)
 .ٓ٘، صٛ( الجرح والتعديؿ، البف أبي حاتـ، ج٘ٔ)
 .ٙٓٔ، صٕٙ( تيذيب الكماؿ، لممزي، جٙٔ)
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 .(ٔ)والعجمي
 :" َكاَف َعاِبًدا َناِسًكا َفِقيًيا، َوَكاَنْت َلُو َحْمَقٌة ِفي اْلَمْسِجِد، َوَكاَف ُيْفِتي".(ٕ)وقاؿ ابف سعد

:" يضطرب في حديث (ٗ):" ىو مف أىؿ الصدؽ، لـ يحدث عنو مالؾ إال يسيرا"، وقاؿ العقيمي(ٖ)الساجيوقاؿ 
:" صدوؽ"، وزاد ابف حجر:" إال أنو اختمطت عميو أحاديث أبي ىريرة"، وقاؿ (ٙ)، وابف حجر(٘)نافع"، وقاؿ الذىبي

خرج لو مسمـ ثالثة عشر حديثا كميا في  :" أخرج لو مسمـ في المتابعات ولـ يحتج بو"، فقاؿ الحاكـ:"(ٚ)أيضا
 . (ٛ)الشواىد"

التي البد فييا مف  (ٜ)ووصفو ابف حباف بالتدليس، ووضعو ابف حجر في الطبقة الثالثة مف طبقات المدلسيف
:" ُىَو أحد الثَّْقات، ِإالَّ َأنو سوى َأَحاِديث الَمْقُبري"، َوَقاؿ (ٓٔ)التصريح بالسماع، وقاؿ يحيى القطاف

:" إختمط عميو روايتو عف َسِعيد المقبري، َوالمَّْيِث ْبِف َسْعٍد، ِفيَما َذَكَر َيْحَيى ْبُف َمِعيٍف، َوَأْحَمُد ْبُف (ٔٔ)الدَّاَرُقْطِنيُّ 
 قديما". ، َوَعِف اْبِف َعْجاَلَف، َعْنُو ُيَقاُؿ: ِإنَُّو َأَخَذَىا عنوَحْنَبٍؿ َأَصحُّ النَّاِس ِرَواَيًة، َعِف اْلَمْقُبِريّْ 

 .ىو صدوؽ خالصة القول:
 ** باقي رجاؿ اإلسناد ثقات.

 
     ثالثا: الحكم عمى اإلسناد

ف كاف حديثو ال يرقى إلى درجة الحديث إسناده صحيح لغيره، وما كاف فيو مف أمر محمد بف عجالف  وا 
َوَلِكْف َما ُىَو ِفي ُقوَِّة ُعَبْيِد اِ بِف ُعَمَر،  :" ُىَو َحسُف الَحِدْيِث، َوَأْقَوى ِمِف اْبِف ِإْسَحاَؽ،قاؿ الذىبيكما الصحة، 
ِحْيِح، َفاَل َينحطُّ َعْف ُرتَبِة الَحَسِف"(ٕٔ)َوَنْحِوه" ـْ َيبُمْغ ُرتَبَة الصَّ فقد  إال أنو قد توبع ،(ٖٔ)، وقاؿ أيضا:" َحِدْيثُو ِإْف َل

 تابعو عبيد ا بف عمر كما تبيف سابقا في التخريج.

                                                 

 .ٕٚٙٔ، رقـٕٚٗ، صٕ( معرفة الثقات، لمعجمي، جٔ)
 .ٜٕٙ، رقـٖٗ٘، صٔ( الطبقات الكبرى، البف سعد، جٕ)
 .ٕٖٗ، صٜ( تيذيب التيذيب، البف حجر، جٖ)
 .ٚٚٙٔ، رقـٛٔٔ، صٗ( الضعفاء الكبير، لمعقيمي، جٗ)
 .ٖٙٓ، رقـ٘ٙٔ، وذكر أسماء مف تكمـ فيو وىو موثؽ، صٖٛٔ، صٙ( سير أعالـ النبالء، لمذىبي، ج٘)
 .ٜٙٗ( تقريب التيذيب، البف حجر، صٙ)
 .ٕٖٗص، ٜ( تيذيب التيذيب، البف حجر، جٚ)
 .ٖٜٛٚ، رقـٗٗٙ، صٖ( ميزاف االعتداؿ، لمذىبي، جٛ)
 .ٜٛ، رقـٗٗ( طبقات المدلسيف، البف حجر، صٜ)
 .ٙٛ٘، ص٘( بياف الوىـ واإليياـ في كتاب األحكاـ، البف القطاف، جٓٔ)
 .ٖ٘ٔ، صٛ( عمؿ الدارقطني، جٔٔ)
 .ٕٖٓ، صٙ( سير أعالـ النبالء، لمذىبي، جٕٔ)
 .ٕٕٖ، صٙبي، ج( سير أعالـ النبالء، لمذىٖٔ)
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عنو أحد في فترة االختالط، كما أنو توبع مف قبؿ  لمقبري فال يضر خاصة وأنو لـ يروالختالط سعيد اوبالنسبة 
وقد سمعو سعد بف إبراىيـ مف أبي سممة، مرة يحدث  ،(ٖ)، وأبي يعمى(ٕ)، ومسمـ(ٔ)سعد بف إبراىيـ كما عند أحمد

وال يضر ىذا الشؾ؛ ألنو انتقاؿ مف  :"(ٗ)قاؿ شعيب األرنؤوط عف عائشة، ومرة شؾَّ بيف عائشة وأبي ىريرة،
  ".صحابي إلى صحابي، ال سيما وقد ثبت مف حديث عائشة ومف حديث أبي ىريرة

 مف طريؽ عبد الرحمف األعرج عف أبي ىريرة قاؿ َقاؿَ  (ٙ)، وابف ماجة(٘)وحديث أبي ىريرة أخرجو أحمد بف حنبؿ
: " اْكَمُفوا ِمَف اْلَعَمِؿ َما ُتِطيُقوَف، َفِإفَّ َخْيَر اْلَعَمِؿ َأْدَوُموُ  ْف َقؿَّ "، وفي إسناده َرُسوُؿ اِ َصمَّى اُ َعَمْيِو َوَسمَّـَ ، َواِ 

 . (ٚ)كتبوعبد ا بف لييعة صدوؽ سيء الحفظ خمط بعد احتراؽ 
 لعمري، عف سعيد المقبري، عف أبي ىريرة.مف طريؽ عبد ا بف عمر ا (ٛ)يعوأخرجو القضا

سناده ضعيؼ؛ ألجؿ عبد ا بف عمر العمري ضعيؼ  .(ٜ)وا 
 ".حديث أبي سممة عف عائشة ىو الصواب:" (ٓٔ)قاؿ الدارقطنيو 
                                            

 قاؿ ابف األثير رحمو ا:
  .(ٔٔ)[التَّكمُّف ] أنا وأمَّتي ُبَرآُء منومنو الحديث 

 لم أقف عميه بمفظ ابن األثير( ٜٕٔالحديث )
قاؿ: حدثني عبد ا بف  (ٖٔ)أخبرني ابف فنجويو قاؿ: حدثني السّني رحمه اهلل: (ٕٔ)قال أحمد بن محمد الثعمبي

محّمد بف جعفر قاؿ: حدثنا أحمد بف يحيى الصوفي قاؿ: حدثنا شعيب بف إبراىيـ قاؿ: حدثنا سيؼ بف عمر 
صّمى ا عميو الضبي عف وائؿ بف داود عف يزيد البيي عف الزبير بف العواـ قاؿ: نادى منادي رسوؿ ا 

 «.وصالحوا أمتي ني بريء من التكمفإال إيتكمفوف  متي والأالميـ أغفر لمذيف يدعوف أموات  »وسمـ:
                                                 

 .ٖٕٚٗ٘، حٜٜٕ، صٕٗ( مسند أحمد بف حنبؿ، مسند الصديقة عائشة بنت الصديؽ، جٔ)
) ٕٛٚ، حٔٗ٘، صٔ( صحيح مسمـ، كتاب صالة المسافريف وقصرىا، باب فضيمة العمؿ الدائـ مف قياـ الميؿ وغيره، جٕ)

ٕٔٙ.) 
 .ٖٖ٘ٗ، حٕٙ، صٛ( مسند أبي يعمى الموصمي، جٖ)
 .ٕٕٚٗ٘، حٜٜٕ، صٕٗمى مسند أحمد بف حنبؿ، ج( انظر تعميقو عٗ)
 .ٓٓٙٛ، حٕ٘٘، صٗٔ( مسند أحمد بف حنبؿ، مسند المكثريف مف الصحابة، مسند أبي ىريرة، ج٘)
 .ٕٓٗٗ، حٚٔٗٔ، صٕ( سنف ابف ماجة، كتاب الزىد، باب المداومة عمى العمؿ، جٙ)
 .ٜٖٔ( تقريب التيذيب، البف حجر، صٚ)
 .ٖٗٓٔ، حٕٗ٘، صٕج( مسند الشياب لمقضاعي، ٛ)
 .ٖٗٔ( تقريب التيذيب، البف حجر، صٜ)
 .ٖٖٚٙ، رقـٜٕ٘، صٗٔ( عمؿ الدارقطني، جٓٔ)
 .ٜٙٔ، صٗ( النياية في غريب الحديث واألثر، البف األثير، جٔٔ)
 .ٕٛٔ، صٛ( الكشؼ والبياف عف تفسير القرآف، ألحمد بف محمد بف إبراىيـ الثعمبي، جٕٔ)
، أبو بكر) سير أعالـ النبالء، لمذىبي، ج( اْبُف السُّنّْيّْ ٖٔ) ِد بِف ِإْسَحاَؽ الَياِشِميُّ  (.ٕ٘٘، صَٙٔأْحَمُد بُف ُمَحمَّ
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 أوال: تخريج الحديث
 مف طريؽ عيس بف يونس، (ٕ)وأورده السيوطيمف طريؽ سيؼ بف عمر الضبي،  (ٔ)أخرجو ابف عساكر

 كالىما عف وائؿ بف داود بو بنحوه مع زيادة.
 .(ٗ)، والديممي(ٖ)والحديث بمفظ" ِإف َبِريء مف التََّكمُّؼ وصالحوا أمِتي" أشار إليو الغزالي

 ثانيا: تراجم الرواة
  (، التابعيف الذيف عاصروا صغارمف ي، مف الطبقة السادسة) ، أبو بكر الكوفيوائل بن داود التيم** 

"، وذكره ابف ىو صالح الحديث :"(ٜ)، والبزار(ٛ)أبو حاتـوقاؿ  ،(ٚ)، وابف حجر(ٙ)، والخميمي(٘)وثقو أحمد بف حنبؿ
  :" صدوؽ".(ٔٔ)، وقاؿ الذىبي(ٓٔ)حباف في الثقات
 ىو صدوؽ. خالصة القول:

:"َكاَف ِثَقًة َصُدْوقًا، َكِثْيَر (ٕٔ)َقاَؿ ِشْيَرَوْيو فيما نقؿ الذىبي الُحَسْيِن،** اْبُن َفْنَجَوْيِه: الُحَسْيُن بُن ُمَحمَِّد بِن 
َواَيِة ِلْمَمَناِكير، حسَف الَخطّْ، َكِثْيَر التََّصاِنْيِؼ"، وقاؿ الذىبي ـُ، ُمَحدُّْث".(ٖٔ)الرّْ  :" شَّْيُخ، إَما

 .غير سيؼ بف عمر، وشعيب بف إبراىيـ باقي رجاؿ اإلسناد ثقات** 
 ثالثا: الحكم عمى اإلسناد

إبراىيـ قاؿ ابف ، وكذلؾ شعيب بف (ٗٔ)الحديث إسناده ضعيؼ مف أجؿ سيؼ بف عمر فيو ضعيؼ الحديث
:" "لو أحاديث وأخبار وىو ليس بذلؾ المعروؼ، ومقدار ما يروي مف الحديث واألخبار ليست بالكثيرة، (٘ٔ)عدي

 :" فيو جيالة".(ٙٔ)فيو تحامؿ عمى السمؼ"، وقاؿ الذىبيوفيو بعض النكرة، ألف في أخباره وأحاديثو ما 

                                                 

 .ٖٓٔ، صٖٓ( تاريخ دمشؽ، البف عساكر، جٔ)
 .ٕٜٖ، صٔ( األحاديث المصنوعة في األحاديث الموضوعة، لمسيوطي، جٕ)
 .ٜٛٔ، صٕ( إحياء عمـو الديف، لمغزالي، جٖ)
 .ٕٕٛ، حٙٚ، صٔأثور الخطاب، لمديممي، ج( الفردوس بمٗ)
 .ٕٛٔ، رقـٖٗ، صٜ( الجرح والتعديؿ، البف أبي حاتـ، ج٘)
 .ٜ٘ٔ، صٔ( اإلرشاد في معرفة عمماء الحديث، لمخميمي، جٙ)
 .ٓٛ٘( تقريب التيذيب، البف حجر، صٚ)
 .ٕٛٔ، رقـٖٗ، صٜ( الجرح والتعديؿ، البف أبي حاتـ، جٛ)
 .ٜٓٔ، رقـٓٔٔ، صٔٔر، ج( تيذيب التيذيب، البف حجٜ)
 .ٜٚٗٔٔ، رقـٔٙ٘، صٚ( الثقات، البف حباف، جٓٔ)
 .ٖٛٓٙ، رقـٖٚٗ، صٕ( الكاشؼ، لمذىبي، جٔٔ)
 .ٕٗٗ، رقـٖٗٛ، صٚٔ( سير أعالـ النبالء، لمذىبي، جٕٔ)
 .ٕٗٗ، رقـٖٖٛ، صٚٔ( سير أعالـ النبالء، لمذىبي، جٖٔ)
 .ٕٕٙ( تقريب التيذيب، البف حجر، صٗٔ)
 .٘ٛٛ، رقـٚ، ص٘ضعفاء الرجاؿ، البف عدي، ج( الكامؿ في ٘ٔ)
 .ٜٕٙٚ، رقـٜٕٛ، صٔ( المغني في الضعفاء، لمذىبي، جٙٔ)
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:" َحِديث: َأَنا َواألَْتِقَياُء ِمْف ُأمَِّتي َبِريُئوَف ِمَف التََّكمُِّؼ، قاؿ النووي:" ليس بثابت"، وسنده ضعيؼ"، (ٔ)قاؿ السخاوي
مف طريؽ َحمَّاُد ْبُف  (ٕ)والنيي عف التكمؼ جاء في حديث صحيح مف حديث عمر بف الخطاب أخرجو البخاري

 «.ُنِييَنا َعِف التََّكمُّؼِ » َزْيٍد، َعْف ثَاِبٍت، َعْف َأَنٍس، َقاَؿ: ُكنَّا ِعْنَد ُعَمَر َفَقاَؿ:
                                           

 قاؿ ابف األثير رحمو ا:
[ أراد كثرَة السُّؤاؿ والَبْحَث عف األشياء الغاِمضة التي ال َيِجب الَبْحث عنيا  ُنِهينا عن التََّكمُّفوحديث عمر ] 

 (ٖ)واألْخذ بظاىر الشَّريعة وَقُبوؿ ما أَتت بو 
 ( ٖٓٔالحديث)

: ُكنَّا َحدَّثََنا ُسَمْيَماُف ْبُف َحْرٍب، َحدَّثََنا َحمَّاُد ْبُف َزْيٍد، َعْف ثَاِبٍت، َعْف َأَنٍس، َقاؿَ  رحمه اهلل: (ٗ)قال اإلمام البخاري
 «.ُنِهيَنا َعِن التََّكمُّفِ  »ِعْنَد ُعَمَر َفَقاَؿ:

 أوال: تخريج الحديث
 تفرد بو البخاري دوف مسمـ.

نما ىو مف زيا بيذاوأشار ابف حجر إلى أف البخاري لـ يذكره  وذكر الحميدي: أنو جاء دات الحميدي، السياؽ، وا 
ما كمفنا أو قاؿ ما ُأمرنا  "في رواية أخرى عف ثابت عف أنس، أف عمر قرأ }وفاكية وأبًا{ فقاؿ: ما األب؟ ثـ قاؿ:

 .(٘)"بيذا
عبيد عف ثابت  ىو عند اإلسماعيمي مف رواية ىشاـ عف ثابت، وأخرجو مف طريؽ يونس بف :"(ٙ)وقال ابن حجر

بمفظ: أف رجاًل سأؿ عمر بف الخطاب عف قولو }وفاكية وأبًا{ ما األب؟ فقاؿ عمر: نيينا عف التعمؽ والتكمؼ. 
 مف طريؽ أبي مسمـ الكجي أخرجو أبو نعيـ وىذا أولى أف يكمؿ بو الحديث الذي أخرجو البخاري، وأولى منو، ما

عف سميماف بف حرب شيخ البخاري فيو، ولفظو: عف أنس: كنا عند عمر وعميو قميص في ظيره أربع رقاع، 
  ".ألب؟ ثـ قاؿ: مو نيينا عف التكمؼفقرأ: }وفاكية وأّبًا{ فقاؿ: ىذه الفاكية قد عرفناىا، فما ا

 ثانيا: تراجم الرواة
 ** رجاؿ اإلسناد كميـ ثقات.

                                           
 

 

                                                 

 .ٜٔٔ، رقـٕٚٔػ ٔٚٔ( المقاصد الحسنة، لمسخاوي، صٔ)
 .ٖٜٕٚ، حٜ٘، صٜ( صحيح البخاري، كتاب االعتصاـ بالكتاب والسنة، باب ما يكره مف كثرة السؤاؿ وتكمؼ ما ال يعنيو، جٕ)
 .ٕٖ٘، صٗالنياية في غريب الحديث واألثر، البف األثير، ج( ٖ)
 .ٖٜٕٚ، حٜ٘، صٜ( صحيح البخاري، كتاب االعتصاـ بالكتاب والسنة، باب ما يكره مف كثرة السؤاؿ وتكمؼ ما ال يعنيو، جٗ)
 .ٕٔٚ، صٖٔ( فتح الباري، البف حجر، ج٘)
 .ٔٙ، حٕٖٔ، صٔ( الجمع بيف الصحيحيف، لمحميدي، جٙ)
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 قاؿ ابف األثير رحمو ا:
[ أي شديد الُحبّْ ليـ . والَكَمؼ: الُوُلوع بالشيء مع ُشْغؿ َقمٍب  عثماُن َكِمٌف بأقاِربهومنو حديثو أيضًا ] 

 .(ٔ)وَمَشقَّة
 ( ٖٔٔالحديث )

 مى تخريٍج لو.لـ أعثر ع قالت الباحثة:
                                           

 قاؿ ابف االثير رحمو ا:
 ) كمؿ (  

 .(ٕ)[ وىو أف يموت الرُجؿ وال َيَدع واِلدًا وال َوَلدًا َيِرثانو الَكاللةقد تكرّر في الحديث ِذْكر ] 
 ( ٕٖٔلحديث )ا

َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُف اْلُمثَنَّى، َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُف َسِعيٍد، َحدَّثََنا ِىَشاـٌ، َحدَّثََنا َقَتاَدُة، َعْف  رحمه اهلل: (ٖ)قال اإلمام مسمم
يَّ اِ َصمَّى َذَكَر َنبِ َساِلـِ ْبِف َأِبي اْلَجْعِد، َعْف َمْعَداَف ْبِف َأِبي َطْمَحَة، َأفَّ ُعَمَر ْبَف اْلَخطَّاِب، َخَطَب َيْوـَ اْلُجُمَعِة، فَ 

نّْي الَ  فَّ اُ َعَمْيِو َوَسمَّـَ، َوَذَكَر َأَبا َبْكٍر َقاَؿ: ِإنّْي َرَأْيُت َكَأفَّ ِديًكا َنَقَرِني َثاَلَث َنَقَراٍت، َواِ   ُأَراُه ِإالَّ ُحُضوَر َأَجِمي، َواِ 
ـْ َيُكفْ  فَّ اَ َل ِلُيَضيَّْع ِديَنُو، واََل ِخاَلَفَتُو، واََل الَِّذي َبَعَث ِبِو َنِبيَُّو َصمَّى اُ َعَمْيِو  َأْقَواًما َيْأُمُروَنِني َأفَّ َأْسَتْخِمَؼ، َواِ 

، َفِإْف َعِجَؿ ِبي َأْمٌر، َفاْلِخاَلَفُة ُشوَرى َبْيَف َىؤاَُلِء السّْتَِّة، الَِّذيَف ُتُوفَّْي َرُسوُؿ اِ َصمَّ  ُىَو ى اُ َعَمْيِو َوَسمَّـَ وَ َوَسمَّـَ
ـْ ِبَيِدي َىِذِه عَ  نّْي َقْد َعِمْمُت َأفَّ َأْقَواًما َيْطَعُنوَف ِفي َىَذا اأْلَْمِر، َأَنا َضَرْبُتُي ـْ َراٍض، َواِ  ، َفِإْف َفَعُموا َعْنُي ْساَلـِ َمى اإْلِ

ُؿ،  َشْيًئا َأَهمَّ ِعْنِدي ِمَن اْلَكاَلَلِة، َما رَاَجْعُت َرُسوَل اهلِل  ُثمَّ ِإنِّي اَل َأَدُع َبْعِديَذِلَؾ َفُأوَلِئَؾ َأْعَداُء اِ، اْلَكَفَرُة الضُّالَّ
َوَما َأْغَمَظ ِلي ِفي َشْيٍء َما َأْغَمَظ ِلي ِفيِو، َحتَّى َطَعَف  َصمَّى اهلُل َعَمْيِه َوَسمََّم ِفي َشْيٍء َما رَاَجْعُتُه ِفي اْلَكاَلَلِة،

ْيِؼ الَِّتي ِفي آِخِر ُسوَرِة النَّْساِء؟ »ْصَبِعِو ِفي َصْدِري، َفَقاَؿ:ِبإِ  نّْي ِإْف َأِعْش َأْقِض « َيا ُعَمُر َأاَل َتْكِفيَؾ آَيُة الصَّ َواِ 
َـّ ِإنّْي ُأْشيِ  َـّ َقاَؿ: المُي نّْي  ُدَؾ َعَمى ُأَمَراءِ ِفيَيا ِبَقِضيٍَّة، َيْقِضي ِبَيا ِمْف َيْقَرُأ اْلُقْرآَف َوَمْف اَل َيْقَرُأ اْلُقْرآَف، ُث اأْلَْمَصاِر، َواِ 
ـْ َصمَّى اُ  ، َوُسنََّة َنِبيِّْي ـْ ، َوِلُيَعمُّْموا النَّاَس ِديَنُي ـْ ـْ ِلَيْعِدُلوا َعَمْيِي ـْ َعَمْيِي ، ِإنََّما َبَعْثُتُي ـْ ـْ َفْيَئُي ، َوَيْقِسُموا ِفيِي  َعَمْيِو َوَسمَّـَ

ـْ ِمْف  ، َأيَُّيا النَّاُس تَْأُكُموَف َشَجَرتَْيِف اَل َأَراُىَما ِإالَّ َخِبيثَتَْيِف، َىَذا اْلَبَصَؿ َوَيْرَفُعوا ِإَليَّ َما َأْشَكَؿ َعَمْيِي ـْ َـّ ِإنَُّك ، ُث ـْ َأْمِرِى
، ِإَذا َوَجَد ِريَحُيَما ِمَف الرَُّجِؿ ِفي اْلَمْسجِ  َمَر ِبِو َفُأْخِرَج ِإَلى ِد، أَ َوالثُّوـَ َلَقْد َرَأْيُت َرُسوَؿ اِ َصمَّى اُ َعَمْيِو َوَسمَّـَ

 .اْلَبِقيِع، َفَمْف َأَكَمُيَما َفْمُيِمْتُيَما َطْبًخا
 أوال: تخريج الحديث

 عف محمد بف أبي بكر الُمَقدَِّميُّ ومحمد بف الُمثَنَّى بو مختصرا. (ٗ)أخرجو مسمـ
                                                 

 .ٕٖ٘، صٗياية في غريب الحديث واألثر، البف األثير، ج( النٔ)
 .ٖٖ٘، صٗ( النياية في غريب الحديث واألثر، البف األثير، جٕ)
 .ٚٙ٘، حٜٖٙ، صٔ( صحيح مسمـ، كتاب المساجد ومواضع الصالة، باب نيي مف أكؿ ثوما أو بصال أو كراثا أو نحوىا، جٖ)
 .ٚٔٙٔ، حٖٕٙٔ، صٖكاللة، ج( صحيح مسمـ، كتاب الفرائض، باب ميراث الٗ)
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 ثانيا: تراجم الرواة
موالىـ الكوفي، مات سنة سبع أو ثماف وتسعيف،  ياألشجع يواسـ أبيو رافع الغطفان ،اْلَجْعد يأب** سالم بن 
 .(ٔ)وقيؿ: سنة مئة

 متفؽ عمى توثيقو؛ ولكنو اتيـ بأمريف:
 األمر األول: التدليس

:" مف (ٗ)، وقاؿ الذىبي(ٖ)، وسبط ابف العجمي(ٕ)حيث ذكره مف صنؼ في المدلسيف في كتبيـ أمثاؿ العراقي
الذيف ال يضر  (٘)وقد عده ابف حجر في الطبقة الثانية مف طبقات المدلسيفثقات التابعيف ولكنو يرسؿ ويدلس"، 

 تدليسيـ.
 األمر الثاني: االرسال

:"كثير اإلرساؿ عف كبار الصحابة كعمر وعمي (ٚ)في المراسيؿ، وقاؿ العالئي (ٙ)حيث ذكره العالئي والعراقي
وعائشة وابف مسعود وغيرىـ رضي ا عنيـ"، وذكرا جماعة ممف أرسؿ عنيـ ولـ يكف فييـ معداف بف أبي 

 طمحة. 
 :" وقد حدث سالـ عف معداف".(ٜ):" لـ يمؽ ثوباف بينيما معداف بف أبي طمحة"، وزاد أحمد(ٛ)وقاؿ أحمد بف حنبؿ

 اإلسناد ثقات.** باقي رجاؿ 
                                           

 قاؿ ابف األثير رحمو ا:
[ ىي جمع إْكِميؿ وىو ِشْبو  َدَخل رسول الّمه صمى الّمه عميه وسمم َتْبُرُق أكاليُل وجِههومنو حديث عائشة ] 

 ِعصابة ُمَزيَّنة بالجوىر َفَجَعمت ِلَوْجيو أكاِليَؿ عمى ِجية االْسِتعارة.
وقيؿ: أرادت َنواحي وْجية وما أحاط بو إلى الَجِبيف مف التََّكمُّؿ وىو اإلحاطة وألف اإلْكميؿ ُيْجَعؿ كالَحْمقة وُيوضع 

 .(ٓٔ)ُىناِلؾ عمى أْعَمى الرَّأس
 

                                                 

 .ٕٕٙ( تقريب التيذيب، البف حجر، صٔ)
 .ٜٔ، رقـٓ٘( المدلسيف، لمعراقي، صٕ)
 .ٕٔ، رقـٕ٘( التبييف ألسماء المدلسيف، لسبط بف العجمي، صٖ)
 .ٖ٘ٗٓ، رقـٜٓٔ، صٕ( ميزاف االعتداؿ، لمذىبي، جٗ)
 .ٛٗ، رقـٖٔ( طبقات المدلسيف، البف حجر، ص٘)
 .ٕٓٔالتحصيؿ في ذكر رواة المراسيؿ، لمعراقي، ص( تحفة ٙ)
 .ٕٛٔ، رقـٜٚٔ( جامع التحصيؿ، لمعالئي، صٚ)
 .٘ٛٚ، رقـٔٛٔ، صٗ( الجرح والتعديؿ، البف أبي حاتـ، جٛ)
 .٘ٛٛٔ، رقـ٘ٙٔ، صٕ( العمؿ ومعرفة الرجاؿ، ألحمد بف حنبؿ، جٜ)
 .ٖٖ٘، صٗ( النياية في غريب الحديث واألثر، البف األثير، جٓٔ)
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 ( ٖٖٔالحديث )
 "ْرَوَة َعْف َعاِئَشَة َقاَلْت:َيْرِويِو َعاِصـُ ْبُف َعِميٍّ َعف َلْيِث ْبِف َسْعٍد َعِف اْبِف ِشَياٍب َعْف عُ  قال الخطابي رحمه اهلل:
 ".َتْبُرُق َأَكاِليُل َوْجِههِ َدَخَؿ َعَميَّ َرُسوُؿ المَِّو 
 أوال: تخريج الحديث
 تفرد بو الخطابي.

 تراجم الرواةثانيا: 
 ثقة، إال أنو ربما وىـ. ،(ٔ)سبقت ترجمتوي، بن عاصم بن صهيب الواسط يعاصم بن عم** 

 ** باقي رجاؿ اإلسناد ثقات.
 ثالثا: الحكم عمى اإلسناد

الحديث إسناده صحيح وما كاف مف أوىاـ عاصـ بف عمي فقد توبع عمى الحديث بمتابعة قاصرة حيث أف 
البخاري  وعندالبخاري ومسمـ مف طريؽ الميث بف سعد،  كما عند "أكاليؿ"بدؿ  "أسارير"قد ورد بمفظ الحديث 

، كالىما) الميث وابف جريج( عف ابف شياب عف عروة عف عائشة رضي (ٕ)أيضا مف طريؽ عبد الممؾ بف جريج
ـْ َتْسَمِعي ا عنيا قالت: َأفَّ َرُسوَؿ المَِّو َصمَّى اُ َعَمْيِو َوَسمَّـَ َدَخَؿ َعَمْيَيا َمْسُروًرا، َتْبُرُؽ َأَساِريُر َوْجيِ  ِو، َفَقاَؿ: " َأَل

 مبخاري.لمفظ الاأَلْقَداـِ ِمْف َبْعٍض"، و  ا: ِإفَّ َبْعَض َىِذهِ ُأَساَمَة، َوَرَأى َأْقَداَمُيمَ ِلَزْيٍد، وَ  (ٖ)َما َقاَؿ الُمْدِلِجيُّ 
                                           

 
 قاؿ ابف األثير رحمو ا:

نها َلِفي ِمْثل اإلكِميلومنو حديث االستسقاء ]  [ ُيريد أفَّ الَغْيـ َتَقشَّع عنيا واْسَتداَر  فَنَظْرت إلى المدينة وا 
 .(ٗ)بآفاِقيا

 
 

                                                 

 (ٜٙرقـ) حديث تحت (ٔ)
 . ٖ٘٘٘، حٜٛٔ، صٗ( صحيح البخاري، كتاب المناقب، باب صفة النبي صمى ا عميو وسمـ، جٕ)
، ٕمعجمتيف، األولى مكسورة مشددة.) تيذيب األسماء والمغات، لمنووي، ج ( قاؿ النووي:" ُمَجزز: بضـ الميـ وفتح الجيـ وبزائيفٖ)

(، وسمي بيذا ألنو َكاَف إذا أخذ أسيًرا جز ناصيتو، ولـ يكف اسمو مجزًزا.) االستيعاب في  معرفة األصحب، ٗ٘٘، رقـٖٛص
 (.ٕٕٔ٘، رقـٔٙٗٔ، صٗالبف عبد البر، ج

ْسَبة ِإَلى ُمْدِلج بف مّرة بف عبد مَناؼ بف كَناَنة، َوذكره اْبف ُيوُنس المصري ِفيَمف شيد فتح َوُىَو اْبف اأْلَْعَور اْبف جعدة المدلجي نِ 
(، َوَقاَؿ اْبف َماُكواَل: ِإف مجززًا َلُو ُصْحَبة روى َعف ٖٛٔٔ، رقـٕٛٗ، صٔمصر، َوَقاَؿ:" اَل أعمـ َلُو ِرَواَية") تاريخ ابف يونس، ج

َجيش ِإَلى اْلَحَبَشة فيمكوا كميـ.) اإلكماؿ في = سمـ، َقاَلو الطََّبِرّي، َوَقاَؿ اْلَكْمِبّي: َبعثو عمر بف اْلخطاب ِفي النَِّبي صمى ا َعَمْيِو وَ 
 (.ٛٙٔ، صٚرفع االرتياب عف المؤتمؼ والمختمؼ في األسماء والكنى واألنساب، البف ماكوال، ج

 .ٖٖ٘ص ،ٗ( النياية في غريب الحديث واألثر، البف األثير، جٗ)
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 ( ٖٗٔالحديث )
، َعْف (ٗ)، َعْف ثَاِبتٍ (ٖ)، َعْف ُعَبْيِد المَّوِ (ٕ)َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُف َأِبي َبْكٍر، َحدَّثََنا ُمْعَتِمرٌ  رحمه اهلل: (ٔ)قال اإلمام البخاري

ـَ النَّاُس، َفَصاُحوا، َفَقاُلوا: َيا َرُسوؿَ َأَنِس ْبِف َماِلٍؾ، َقاَؿ:   َكاَف النَِّبيُّ َصمَّى اُ َعَمْيِو َوَسمَّـَ َيْخُطُب َيْوـَ ُجُمَعٍة، َفَقا
ـُ، َفاْدُع المََّو َيْسِقيَنا، َفَقاَؿ: (٘)المَِّو، َقَحَط الَمَطرُ  َـّ »، َواْحَمرَِّت الشََّجُر، َوَىَمَكِت الَبَياِئ ـُ المَِّو، « اْسِقَناالمَُّي تَْيِف، َواْي َمرَّ

ـْ َتَزْؿ  (ٙ)َما َنَرى ِفي السََّماِء َقَزَعةً  ِمْف َسَحاٍب، َفَنَشَأْت َسَحاَبٌة َوَأْمَطَرْت، َوَنَزَؿ َعِف الِمْنَبِر َفَصمَّى، َفَممَّا اْنَصَرَؼ، َل
ـَ النَّ  ِبيُّ َصمَّى اُ َعَمْيِو َوَسمَّـَ َيْخُطُب، َصاُحوا ِإَلْيِو َتَيدََّمِت الُبُيوُت، َواْنَقَطَعِت ُتْمِطُر ِإَلى الُجُمَعِة الَِّتي َتِميَيا، َفَممَّا َقا

ـَ النَِّبيُّ َصمَّى اُ َعَمْيِو َوسَ  َـّ َقاَؿ:السُُّبُؿ، َفاْدُع المََّو َيْحِبْسَيا َعنَّا، َفَتَبسَّ ، ُث َـّ َحَواَلْيَنا واََل َعَميْ  »مَّـَ َفَكَشَطْت « َناالمَُّي
نََّها َلِفي ِمْثلِ الَمِديَنُة، َفَجَعَمْت َتْمُطُر َحْوَلَيا َواَل َتْمُطُر ِباْلَمِديَنِة َقْطَرٌة،   اإِلْكِميِل. َفَنَظْرُت ِإَلى الَمِديَنِة َواِ 

 أوال: تخريج الحديث
 (ٛ)أخرجو البخاري مطوال، وىذا الحديث قد (ٚ)سبؽ تخريجو مف رواية النسائي ولـ يكف فييا ىذه المفظو

مف طرؽ عف شريؾ بف عبد ا بف أبي  (ٔٔ)، ومسمـ(ٓٔ)مف طريؽ ثابت البناني، وأخرجو البخاري (ٜ)ومختصرا
 نمر بنحوه،

 أيضا مف طريؽ إسحاؽ بف عبد ا بف أبي طمحة بنحوه، (ٕٔ)وأخرجو البخاري
 بنحوه،  (ٗٔ)السدوسي، ومف طريؽ قتادة (ٖٔ)وأخرجو أيضا مف طريؽ عبد العزيز بف صييب

سحاؽ، وعبد العزيز، وقتادة( عف أنس بف مالؾ بو.   خمستيـ) ثابت، وشريؾ، وا 
                                                 

 .ٕٔٓٔ، حٖٓ، صٕإذا كثر المطر حوالينا ال عمينا، ج ء( صحيح البخاري، كتاب الجمعة، باب الدعأ)
 (.ٜٖ٘( معتمر بف سميماف التيمي، أبو محمد البصري، يمقب الطفيؿ.) تقريب التيذيب، البف حجر، صٕ)
 (. ٖٖٚص ( عبيد ا بف عمر بف حفص العدوي العمري.) تقريب التيذيب، البف حجر،ٖ)
 (.ٕٖٔ( ثابت بف أسمـ البناني، أبو محمد البصري.) تقريب التيذيب، البف حجر، صٗ)
َـّ ُيْسَتَعارُ ٘) . َفاْلَقْحُط: اْحِتَباُس اْلَمَطِر؛ ( قاؿ ابف فارس:" )َقَحَط( اْلَقاُؼ َواْلَحاُء َوالطَّاُء َأْصٌؿ َصِحيٌح َيُدؿُّ َعَمى اْحِتَباِس اْلَخْيِر، ُث

 (.ٓٙ، صَ٘أَقَحَط النَّاُس، ِإَذا َوَقُعوا ِفي اْلَقْحِط".) مقاييس المغة، ج
ٍؽ. ِمْف َذِلَؾ اْلَقَزُع: ِقَطُع السََّحاِب  ( قاؿ ابف فارس:" )َقَزَع( اْلَقاُؼ َوالزَّاءُ ٙ) َواْلَعْيُف َأْصٌؿ َصِحيٌح َيُدؿُّ َعَمى ِخفٍَّة ِفي َشْيٍء َوَتَفرُّ

َقِة، اْلَواِحَدُة َقَزَعٌة.) مقاييس المغة، ج  (.ٗٛ، ص٘اْلُمَتَفرّْ
 (.ٕٔ( تحت حديث رقـ ) ٚ)
 .ٕٖٛ٘، حٜ٘ٔ، صٗي اإلسالـ، ج( صحيح البخاري، كتاب المناقب، باب عالمات النبوة فٛ)
 .ٕٖٜ، حٕٔ، صٕ( صحيح البخاري، كتاب الجمعة، باب رفع اليديف في الخطبة، جٜ)
، وباب الدعا إذا ٗٔٓٔ، ؤٖٓٔ، حٕٛ، صٕ( صحيح البخاري، كتاب الجمعة، باب االستسقاء في المسجد الجامع، جٓٔ)

 .ٜٔٓٔ، حٜٕ، صٕشفعوا إلى اإلماـ، ج، وباب إذا استٚٔٓٔ، حٕٛ، صٕتقطعت السبؿ مف كثرة المطر، ج
 .ٜٚٛ، حٕٔٙ، صٕ( صحيح مسمـ، كتاب صالة االستسقاء، باب رفع اليديف بالدعاء في االستسقاء، جٔٔ)
، وباب ٖٖٓٔ، حٕٖ، صٕ( صحيح البخاري، كتاب الجمعة، باب مف تمطر في المطر حتى يتحادر عمى لحيتو، جٕٔ)

 .ٖٖٜ، حٕٔ، صٕاالستسقاء في الخطبة يـو الجمعة، ج
 .ٕٖٛ٘، حٜ٘ٔ، صٗ( صحيح البخاري، كتاب المناقب، باب عالمات النبوة في اإلسالـ، جٖٔ)
 .ٖٜٓٙ، حٕٗ، صٛ( صحيح البخاري، كتاب األدب، باب التبسـ والضحؾ، جٗٔ)
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 ثانيا: تراجم الرواة
 رجاؿ اإلسناد كميـ ثقات.

                                           
 قاؿ ابف األثير رحمو ا:

واِمع والِقباب أنه َنَهى عن َتْقِصيص الُقبور وَتْكِميمهاوفيو ]   [ أي َرْفِعيا ِبِبناء ِمثؿ الِكَممؿ وىي الصَّ
 .(ٔ)روقيؿ: ىو َضْرب الِكمَّة عمييا وىي ِسْتٌر ُمَربَّع ُيْضرب عمى الُقبو 

 ( ٖ٘ٔالحديث )
:  رحمه اهلل:" (ٕ)قال الخطابي  َتْقِصيِص اْلُقُبوِر َوَتْكِميِمَه".َأنَُّه َنَهى َعْن َحِديِث النَِّبيّْ َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَسمَّـَ

زَّاِؽ َعْف َيْحَيى ْبِف اْلَعالِء َعِف اأَلْحَوِص بْ  ِف َحِكيـٍ َعْف َراِشِد بف َأْخَبَرَناُه ُمَحمَُّد ْبُف َىاِشـٍ حدثنا الدََّبِريُّ َعْف َعْبِد الرَّ
 سعد.

 أوال: تخريج الحديث
 عف يحيى بف العالء بنحوه.  (ٖ)أخرجو عبد الرزاؽ
 ثانيا: تراجم الرواة

آخر عمره، وما كاف مف تشيعو فال ثقة حافظ؛ ولكنو اختمط في  ،(ٗ)سبقت ترجمتو، ** عبد الرزاق بن همام
 الحديث ال يوافؽ بدعتو.و لـ يكف مف المغاليف  يضر ألنو

صدوؽ، ولو عف عبد الرزاؽ أفراد ومناكير، ولعؿ ذلؾ لسماعو المتأخر  ،(٘)سبقت ترجمتو، ريبَ إسحاق الدَ ** 
 .، ولكف روايتو ىنا مف المصنؼمف عبد الرزاؽ بعدما عمي أي في فترة اختالطو

 ثقة؛ ولكنو يرسؿ. ،(ٙ)سبقت ترجمتو **  راشد بن سعد المقرائي،
 ثالثا: الحكم عمى اإلسناد

 العمؿ التالية:حديث إسناده ضعيؼ جدا فيو مشتمؿ عمى ال
 .إرساؿ راشد بف سعد حيث روى الحديث عف النبي صمى ا عميو وسمـ مباشرة 
 اتيـ بالوضع، ويحيى بف العالء واألخير (ٚ)ضعؼ كؿ مف  األحوص بف حكيـ بف عمير(ٛ). 

                                                 

 .ٖٖ٘، صٗ( النياية في غريب الحديث واألثر، البف األثير، جٔ)
 .ٕٖٚ، صٔ( غريب الحديث، لمخطابي، جٕ)
 .ٜٚٗٙ، حٚٓ٘، صٖعبد الرزاؽ، كتاب الجنائز، باب الجدث والبنياف، ج( مصنؼ ٖ)
 (.ٙٓٔرقـ)(  تحت حديث ٗ)
 (.ٙٓٔرقـ) ( تحت حديث٘)
 (.٘ٛرقـ)( تحت حديث ٙ)
 .ٜٙ( تقريب التيذيب، البف حجر، صٚ)
 .ٜ٘٘( تقريب التيذيب، البف حجر، صٛ)
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ير" والحديث قد أخرجو مسمـ مف حديث جابر بف عبد ا مرة موقوفا وأخرى مرفوعا؛ ولكف بدوف لفظ ابف األث
 تكميميا".

فرواه مرفوعا مف طريؽ عبد الرزاؽ وحجاج بف محمد عف ابف جريج عف أبي الزبير المكي عف جابر بف عبد 
 . (ٔ)ا

، كالىما عف أبي (ٖ)، ومف طريؽ أيوب بف أبي تميمة السختياني(ٕ)ورواه موقوفا مف طريؽ عبد الممؾ بف جريج
 الزبير المكي عف جابر بف عبد ا.

                                           
 قاؿ ابف األثير رحمو ا:

[ َكؿَّ السَّيُؼ َيِكؿُّ َكالاًل فيو َكِميؿ إذا لـ َيْقَطع . وَطْرٌؼ َكِميؿ إذا فما زلت أَرى َحدَّهم َكِمياًل وفي حديث ُحنيف ] 
 .(ٗ)لـ ُيَحقّْؽ الَمْنظور

 (ٖٙٔالحديث )
َحدَّثَِني َأُبو الطَّاِىِر َأْحَمُد ْبُف َعْمِرو ْبِف َسْرٍح، َأْخَبَرَنا اْبُف َوْىٍب، َأْخَبَرِني ُيوُنُس، رحمه اهلل:  (٘)قال اإلمام مسمم

 َصمَّى اُ ُسوِؿ اِ َعِف اْبِف ِشَياٍب، َقاَؿ: َحدَّثَِني َكِثيُر ْبُف َعبَّاِس ْبِف َعْبِد اْلُمطَِّمِب، َقاَؿ: َقاَؿ َعبَّاٌس: َشِيْدُت َمَع رَ 
ـْ  َعَمْيِو َوَسمَّـَ َيْوـَ ُحَنْيٍف، َفَمِزْمُت َأَنا َوَأُبو ُسْفَياَف ْبُف اْلَحاِرِث ْبِف َعْبِد اْلُمطَِّمِب َرُسوَؿ اِ  َصمَّى اُ َعَمْيِو َوَسمَّـَ َفَم

، َفَممَّا اْلتََقى  ُنَفاِرْقُو، َوَرُسوُؿ اِ َصمَّى اُ َعَمْيِو َوَسمَّـَ َعَمى َبْغَمةٍ  َلُو َبْيَضاَء َأْىَداَىا َلُو َفْرَوُة ْبُف ُنَفاَثَة اْلُجَذاِميُّ
ُض َبْغَمَتُو ِقَبَؿ اْلُكفَّاِر، َقاَؿ اْلُمْسِمُموَف َواْلُكفَّاُر َولَّى اْلُمْسِمُموَف ُمْدِبِريَف، َفَطِفَؽ َرُسوُؿ اِ َصمَّى اُ َعَمْيِو َوَسمَّـَ َيْركُ 

، َوَأُبو ُسْفَياَف آِخٌذ ِبِرَكاِب بَّاٌس: َوَأَنا آِخٌذ ِبِمَجاـِ َبْغَمِة َرُسوِؿ اِ َصمَّى اُ َعَمْيِو َوَسمَّـَ َأُكفَُّيا ِإَراَدَة َأْف اَل ُتْسِرعَ عَ 
، َفَقاَؿ َرُسوُؿ اِ صَ  :مَّى اُ َعَمْيِو َوسَ َرُسوِؿ اِ َصمَّى اُ َعَمْيِو َوَسمَّـَ ، َفَقاَؿ «، َناِد َأْصَحاَب السَُّمَرةِ َأْي َعبَّاُس  »مَّـَ

ـْ ِحيَف َسِمُعوا َعبَّاٌس: َوَكاَف َرُجاًل َصيًّْتا، َفُقْمُت ِبَأْعَمى َصْوِتي: َأْيَف َأْصَحاُب السَُّمَرِة؟ َقاَؿ: َفَواِ، َلَكَأفَّ َعطْ  َفَتُي
ا ا، َفَقاُلوا: َيا َلبَّْيَؾ، َيا َلبَّْيَؾ، َقاَؿ: َفاْقَتَتُموا َواْلُكفَّاَر، َوالدَّْعَوُة ِفي اأْلَْنَصاِر َيُقوُلوَف: يَ َصْوِتي َعْطَفُة اْلَبَقِر َعَمى َأْواَلِدىَ 

َـّ ُقِصَرِت الدَّْعَوُة َعَمى َبِني اْلَحاِرِث ْبِف اْلَخْزَرِج،  اُلوا: َيا َبِني َفقَ َمْعَشَر اأْلَْنَصاِر، َيا َمْعَشَر اأْلَْنَصاِر، َقاَؿ: ُث
ُىَو َعَمى َبْغَمِتِو اْلَحاِرِث ْبِف اْلَخْزَرِج، َيا َبِني اْلَحاِرِث ْبِف اْلَخْزَرِج، َفَنَظَر َرُسوُؿ اِ َصمَّى اُ َعَمْيِو َوَسمَّـَ وَ 

، َفَقاَؿ َرُسوُؿ اِ  ـْ َـّ َأَخَذ « َىَذا ِحيَف َحِمَي اْلَوِطيُس  »:َسمَّـَ َصمَّى اُ َعَمْيِو وَ َكاْلُمَتَطاِوِؿ َعَمْيَيا ِإَلى ِقَتاِلِي َقاَؿ: ُث
َـّ َقاَؿ:  َقاَؿ: َفَذَىْبُت « اْنَيَزُموا َوَربّْ ُمَحمَّدٍ »َرُسوُؿ اِ َصمَّى اُ َعَمْيِو َوَسمَّـَ َحَصَياٍت َفَرَمى ِبِيفَّ ُوُجوَه اْلُكفَّاِر، ُث

                                                 

 .ٕٕٙٓ، حٔٙ، صٖوالبناء عميو، ج( صحيح مسمـ، كتاب الجنائز، باب النيي عف تجصيص القبر ٔ)
 .ٕٕ٘ٓ، حٔٙ، صٖ( صحيح مسمـ، كتاب الجنائز، باب النيي عف تجصيص القبر والبناء عميو، جٕ)
 .ٕٕٚٓ، حٕٙ، صٖ( صحيح مسمـ، كتاب الجنائز، باب النيي عف تجصيص القبر والبناء عميو، جٖ)
 .ٖٖ٘، صٗ( النياية في غريب الحديث واألثر، البف األثير، جٗ)
 (.ٙٚ() ٘ٚٚٔ، ح)ٜٖٛٔ، صٖ( صحيح مسمـ، كتاب الجياد والسير، باب في غزوة حنيف، ج٘)
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ـْ ِبَحَصَياِتوِ ِتِو ِفيَما َأَرى، َقاَؿ: َفَواِ، َما ُىَو ِإالَّ َأْف َأْنُظُر َفِإَذا اْلِقَتاُؿ َعَمى َىْيئَ  ، َفَما ِزْلُت َأَرى َحدَُّهْم َكِمياًل  َرَماُى
ـْ ُمْدِبًرا.  َوَأْمَرُى

 أوال: تخريج الحديث
َوَربّْ اْلَكْعَبِة، اْنَيَزُموا »مف طريؽ عبد الرزاؽ عف معمر بف راشد عف الزىري بو بنحوه وزاد  (ٔ)أخرجو مسمـ

ـْ عَ «اْنَيَزُموا َوَربّْ اْلَكْعَبةِ  ـُ اُ، َقاَؿ: َوَكَأنّْي َأْنُظُر ِإَلى النَِّبيّْ َصمَّى اُ َعَمْيِو َوَسمَّـَ َيْرُكُض َخْمَفُي َمى ، َحتَّى َىَزَمُي
 َبْغَمِتِو.

َغْيَر َأفَّ َحِديَث ُيوُنَس، َوَحِديَث َمْعَمٍر يتو عف الزىري بو وقاؿ في نيا (ٕ)وأخرجو أيضا مف طريؽ سفياف بف عيينة
. ُـّ  َأْكَثُر ِمْنُو َوَأَت

 ثانيا: تراجم الرواة
ىو ثقة في الزىري وغيره، فقد أطمؽ العمماء األمر  ،(ٖ)سبقت ترجمتود، يونس بن يزيد بن أبي النجا** 

بتوثيقو، وقد وصفو بعض العمماء بأنو مف أثبت الناس في الزىري، وما كاف مف قوؿ ابف حجر أف روايتو عف 
 وبع عمى الحديث مف قبؿ معمر بف راشد وسفياف بف عيينة.تالزىري فييا وىما قميال، فال يضر فقد 

 ثقة وضعو ابف حجر في الطبقة األولى مف طبقات المدلسيف. ،(ٗ)ت ترجمتوسبق، ** عبد اهلل بن وهب
 مات سنة خمسيف ومئتيف. ،(٘)** أبو الطاهر: أحمد بن عمرو بن عبد اهلل بن عمرو بن السَّْرِح األموي

فقييا مف :" كاف (ٜ):" ال بأس بو"، وقاؿ أبو سعيد بف يونس(ٛ)، وقاؿ أبو حاتـ(ٚ)، وابف حجر(ٙ)وثقو النسائي
 :" َوَكاَف ِمَف الُعَمَماِء الِجمَِّة".(ٓٔ)الصالحيف األثبات"، وقاؿ الذىبي

 ىو ثقة. خالصة القول:
 ** باقي رجاؿ اإلسناد ثقات.

                                           
 قاؿ ابف األثير رحمو ا:

: الِعياؿ ] َكالَّ إنَّك َلَتْحِمل الَكلَّ وفي حديث خديجة   .(ٔٔ)[ ىو بالفتح : الثَّْقؿ ِمف كؿ ما ُيَتكمَّؼ. والَكؿُّ

                                                 

 (.ٚٚ() ٘ٚٚٔ، ح)ٜٖٛٔ، صٖ( صحيح مسمـ، كتاب الجياد والسير، باب في غزوة حنيف، جٔ)
 (.٘ٚٚٔ، ح)ٜٖٛٔ، صٖ( صحيح مسمـ، كتاب الجياد والسير، باب في غزوة حنيف، جٕ)
 (.ٛٔٔرقـ)(  تحت حديث ٖ)
 (.ٛٔٔرقـ)تحت حديث  (ٗ)
 .ٙٛ، رقـ٘ٔٗ، صٔ( تيذيب الكماؿ، لممزي، ج٘)
 .ٙ٘( تسمية مشايخ أبي عبد الرحمف النسائي، صٙ)
 .ٕٖ( تقريب التيذيب، البف حجر، صٚ)
 ، رقـ٘ٙ، صٕ( الجرح والتعديؿ، البف أبي حاتـ، جٛ)
 .ٖٗ، رقـٛٔ، صٔ( تاريخ ابف يونس المصري، جٜ)
 .ٗٔ، رقـٕٙ، صٕٔلمذىبي، ج( سيرة أعالـ النبالء، ٓٔ)
 .ٖٖ٘، صٗ( النياية في غريب الحديث واألثر، البف األثير، جٔٔ)
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 ( ٖٚٔالحديث )
، َعِف اْبِف ِشَياٍب، َعْف (ٖ)، َعْف ُعَقْيؿٍ (ٕ)َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُف ُبَكْيٍر، َقاَؿ: َحدَّثََنا المَّْيثُ  رحمه اهلل: (ٔ)قال اإلمام البخاري

ُؿ َما ُبِدَئ ِبِو َرُسوُؿ المَِّو َصمَّ  ْـّ الُمْؤِمِنيَف َأنََّيا َقاَلْت: َأوَّ َبْيِر، َعْف َعاِئَشَة ُأ ى اُ َعَمْيِو َوَسمَّـَ ِمَف الَوْحِي ُعْرَوَة ْبِف الزُّ
، َفَكاَف اَل َيَرى ُرْؤيَ  اِلَحُة ِفي النَّْوـِ ْؤَيا الصَّ َـّ ُحبَّْب ِإَلْيِو الَخاَلُء، َوَكاَف َيْخُمو ِبَغاِر الرُّ ْبِح، ُث ا ِإالَّ َجاَءْت ِمْثَؿ َفَمِؽ الصُّ

َـّ َيْرِجعُ  -َوُىَو التََّعبُُّد  -ِحَراٍء َفَيَتَحنَُّث ِفيِو  ُد ِلَذِلَؾ، ُث ِإَلى َخِديَجَة  المََّياِلَي َذَواِت الَعَدِد َقْبَؿ َأْف َيْنِزَع ِإَلى َأْىِمِو، َوَيَتَزوَّ
ُد ِلِمْثِمَيا، َحتَّى َجاَءُه الَحؽُّ َوُىَو ِفي َغاِر ِحَراٍء، َفَجاَءُه الَمَمُؾ َفَقاَؿ: اْقَرْأ، َقاَؿ:  ، َقاَؿ: " « َما َأَنا ِبَقاِرئٍ »َفَيَتَزوَّ

َـّ َأْرَسَمِني، َفَقاَؿ: اْقرَ  ْأ، ُقْمُت: َما َأَنا ِبَقاِرٍئ، َفَأَخَذِني َفَغطَِّني الثَّاِنَيَة َحتَّى َبَمَغ َفَأَخَذِني َفَغطَِّني َحتَّى َبَمَغ ِمنّْي الَجْيَد ُث
َـّ َأْرَسَمِني، َفَقاَؿ: اْقَرْأ، َفُقْمُت: َما َأَنا ِبَقاِرٍئ، َفَأَخَذِني َفَغطَِّني الثَّاِلثَ  َـّ َأْرَسَمِني، َفَقاَؿ:﴿ِمنّْي الَجْيَد ُث  اْقَرْأ ِباْسـِ َربّْؾَ  َة ُث

َفَرَجَع ِبَيا َرُسوُؿ المَِّو َصمَّى اُ َعَمْيِو َوَسمَّـَ َيْرُجُؼ  (ٗ)﴾ َوَربَُّؾ اأَلْكَرـُ الَِّذي َخَمَؽ. َخَمَؽ اإِلْنَساَف ِمْف َعَمٍؽ. اْقَرْأ 
ُموِني »ُفَؤاُدُه، َفَدَخَؿ َعَمى َخِديَجَة ِبْنِت ُخَوْيِمٍد َرِضَي المَُّو َعْنَيا، َفَقاَؿ:  ُموِنيَزمّْ ْوُع، « َزمّْ َفَزمَُّموُه َحتَّى َذَىَب َعْنُو الرَّ

َكالَّ َوالمَِّه َما ُيْخِزيَك المَُّه َأَبًدا، ِإنََّك َلَتِصُل َفَقاَلْت َخِديَجُة: « َلَقْد َخِشيُت َعَمى َنْفِسي »ِديَجَة َوَأْخَبَرَىا الَخَبَر:َفَقاَؿ ِلخَ 
ْيَؼ، َوُتِعيُف َعَمى َنَواِئِب الَحؽّْ ...".، َوَتكْ الرَِّحَم، َوَتْحِمُل الَكلَّ  ، َوتَْقِري الضَّ  ِسُب الَمْعُدوـَ
 أوال: تخريج الحديث
مف  (ٛ)ومختصرا (ٚ)مف طريؽ عقيؿ بف خالد األيمي، وأخرجو أيضا بنحوه (ٙ)، ومختصرا(٘)أخرجو البخاري بنحوه
 طريؽ معمر بف راشد، 

 مف طرؽ عف يونس بف يزيد بنحوه، (ٓٔ)، ومسمـ(ٜ)وأخرجو البخاري
 
 

                                                 

 .ٖ، حٚ، صٔ، باب بدء الوحي، جكتاب بدء الوحي( صحيح البخاري، ٔ)
 (.ٗٙٗ( الميث بف سعد بف عبد الرحمف الفيمي.) تقريب التيذيب، البف حجر، صٕ)
 (.ٜٖٙد األموي.) تقريب التيذيب، البف حجر، ص( عقيؿ بف خالد بف عقيؿ األيمي، أبو خالٖ)
 (.ٕ( سورة العمؽ) ٗ)
، وكتاب التعبير، باب أوؿ ما ٖٜ٘ٗ، حٖٚٔ، صٙ( صحيح البخاري، كتاب تفسير القرآف، باب" ما ودعؾ ربؾ وما قمى"، ج٘)

 .ٕٜٛٙ، حٜٕ، صٜبدء بو رسوؿ ا صمى ا عميو وسمـ مف الوحي الرؤيا الصالحة، ج
َناُه ِمْف َجاِنِب البخاري، كتاب أحاديث األنبياء، باب )َواْذُكْر ِفي الِكَتاِب ُموَسى ِإنَُّو َكاَف ُمْخِمًصا َوَكاَف َرُسواًل َنِبيِّا َوَناَديْ ( صحيح ٙ)

ْبَناُه َنِجيِّا(، ج ، ٗٚٔ، صٙؽ(، ج، وكتاب تفسير القرآف، باب قولو ) خمؽ اإلنساف مف عمٕٜٖٖ، حٔ٘ٔ، صٗالطُّوِر اأَلْيَمِف َوَقرَّ
(، جٜ٘٘ٗح  . ٜٙ٘ٗ، حٗٚٔ، صٙ، وباب قولو ) اقرأ وربؾ األكـر
، ٜٕ، صٜ( صحيح البخاري، كتاب التعبير، باب أوؿ ما بدء بو رسوؿ ا صمى ا عميو وسمـ مف الوحي الرؤيا الصالحة، جٚ)
 .ٕٜٛٙح
(ٛ،)  .ٜٙ٘ٗ، حٗٚٔ، صٙج ( صحيح البخاري، كتاب تفسير القرآف، باب قولو ) اقرأ وربؾ األكـر
 .ٖٜ٘ٗ، حٖٚٔ، صٙ( صحيح البخاري، كتاب تفسير القرآف، باب" ما ودعؾ ربؾ وما قمى"، جٜ)
 .ٓٙٔ، حٜٖٔ، صٔ( صحيح مسمـ، كتاب اإليماف، باب بدء الوحي إلى رسوؿ ا صمى ا عميو وسمـ، جٓٔ)
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 ثانيا: تراجم الرواة
 ثقة ومف أثبت الناس في الميث، وحديثو ىنا عف الميث. ،(ٔ)سبقت ترجمتو، ** يحيى بن عبد اهلل بن بكير
 ** باقي رجاؿ اإلسناد ثقات.

                                           
 قاؿ ابف األثير رحمو ا:

 .(ٕ)[َمن َتَرك َكالِّ فإَليَّ وعميّ ومنو الحديث ] 
 ( ٖٛٔالحديث)

َحدَّثََنا َحْفُص ْبُف ُعَمَر، َحدَّثََنا ُشْعَبُة، َعْف ُبَدْيٍؿ، َعْف َعِميّْ ْبِف َأِبي َطْمَحَة، َعْف َراِشِد  رحمه اهلل: (ٖ)قال أبو داود
، َقاَؿ: َقاَؿ َرُسوُؿ المَِّو صَ  ْبِف َسْعٍد، َعْف َأِبي َعاِمٍر اْلَيْوَزِنيّْ  ، َعِف اْلِمْقَداـِ :َعْبِد المَِّو ْبِف ُلَحيٍّ  »مَّى اُ َعَمْيِو َوَسمَّـَ

َلى َرُسوِلِو، َوَمْف َتَرَؾ َمااًل َفِمَوَرثَِتِو، َوَأَنا َواِرُث َمْف اَل  »َوُربََّما َقاَؿ:« َمْن َتَرَك َكالِّ َفِإَليَّ  َواِرَث َلُو، َأْعِقُؿ ِإَلى المَِّو َواِ 
 «.َلُو َوَأِرُثُو، َواْلَخاُؿ َواِرُث َمْف اَل َواِرَث َلُو، َيْعِقُؿ َعْنُو َوَيِرثُوُ 

 أوال: تخريج الحديث
 ، (ٚ)، وأحمد بف حنبؿ(ٙ)، وابف أبي شيبة(٘)، وسعيد بف منصور(ٗ)أخرجو الطيالسي

 مف طرؽ عف شعبة، بنحوه (ٕٔ)، والبييقي(ٔٔ)، والطبراني(ٓٔ)، والطحاوي(ٜ)، وابف ماجة(ٛ)والنسائي
 ، (ٙٔ)، وأبو داود(٘ٔ)بنحوه، وأخرجو ابف ماجة (ٗٔ)، وابف الجارود(ٖٔ)وأخرجو أحمد بف حنبؿ

                                                 

 (.٘رقـ)( تحت حديث ٔ)
 .ٖٖ٘، صٗاألثير، ج( النياية في غريب الحديث واألثر، البف ٕ)
 .ٜٜٕٛ، حٖٕٔ، صٖ( سنف أبي داود، كتاب الفرائض، باب في ميراث ذوي األرحاـ، جٖ)
 .ٕٙٗٔ، حٙٙٗ، صٕ( مسند الطيالسي، جٗ)
 .ٕٚٔ، حٕٜ، صٔ( سنف سعيد بف منصور، كتاب الفرائض، باب العمة والخالة، ج٘)
 .ٕٜٙ، حٕٓٗ، صٕ( مسند ابف أبي شيبة، جٙ)
 .ٕٗٓٚٔ، حٖ٘ٗ، صٕٛحنبؿ، مسند الشامييف، حديث المقداـ بف معدي كرب، ج( مسند أحمد بف ٚ)
، ٙ( السنف الكبرى لمنسائي، كتاب الفرائض، باب ذكر اختالؼ ألفاظ الناقميف لخبر المقداـ بف معد يكرب في توريث الخاؿ، جٛ)

 .ٕٕٖٙ، حٙٔٔص
 .ٖٕٛٚ، حٜٗٔ، صٕ( سنف ابف ماجة، كتاب الفرائض، باب ذوي األرحاـ، جٜ)
( شرح مشكؿ اآلثار، باب بياف مشكؿ ما روي عف رسوؿ ا صمى ا عميو وسمـ مف قولو" والخاؿ وارث مف ال وارث لو"، ٓٔ)
 .ٜٕٗٚ، حٔٚٔ، صٚج
 .ٕ٘ٙ، حٕٗٙ، صٕٓ( المعجـ الكبير، لمطبراني، جٔٔ)
 .ٜٕٕٓٔ، حٕٖ٘ص، ٙ( السنف الكبرى لمبييقي، كتاب الفرائض، باب مف قاؿ بتوريث ذوي األرحاـ، جٕٔ)
 .ٖٕٓٚٔ، حٖٗٗ، صٕٛ( مسند أحمد بف حنبؿ، مسند الشامييف، حديث المقداـ بف معد يكرب، جٖٔ)
 .ٜ٘ٙ، حٕٕٗ( المنتقى البف الجارود، باب ما جاء في المواريث، صٗٔ)
 .ٖٕٗٙح، ٜٚٛ، صٕ( سنف ابف ماجة، كتاب الديات، باب الدية عمى العاقمة فإف لـ يكف عاقمة ففي بيت الماؿ، ج٘ٔ)
 .ٜٕٓٓ، حٖٕٔ، صٖ( سنف أبي داود، كتاب الفرائض، باب في ميراث ذوي األرحاـ، جٙٔ)
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 جميعيـ مف طرؽ عف حماد بف زيد،«  َمْف َتَرَؾ َكالِّ َفِإَليَّ  »بدوف لفظ ابف األثير (ٕ)والحاكـ ،(ٔ)والنسائي
 ُبديؿ بف ميسرة بو.كالىما) شعبة و حماد بف زيد( عف 

 ثانيا: تراجم الرواة
 ، ثقة يرسؿ، ولكنو لـ يرسؿ عف أبي عامر اليوزني.(ٖ)سبقت ترجمتو ** راشد بن سعد،

، أبو طمحة :أبو محمد، ويقاؿ :، أبو الحسف، ويقاؿيالياشم يسالـ بف المخارؽ القرش طمحة: يبن أب يعم** 
 .(ٗ)ئةامات سنة ثالث وأربعيف وم

 .(ٙ)في الثقات ذكره ابف حباف، و (٘)وثقو العجمي
 . "وىو مف أىؿ حمص، طمحة لو أشياء منكرات يبف أب يعم ":(ٚ)قاؿ أحمد بف حنبؿو 

 طمحة فقاؿ: ىو إف  يبف أب يسمعت أبا داود سئؿ عف عم ":(ٛ)يوقاؿ أبو عبيد اآلجر 
  ".(ٜ)ؼالحديث مستقيـ، ولكف لو رأى سوء كاف يرى السي يشاء ا ف

ىو  :"(ٕٔ)وقاؿ يعقوب بف سفياف:" صدوؽ قد يخطىء"، (ٔٔ)"، وقاؿ ابف حجرليس بو بأس ":(ٓٔ)يالنسائوقاؿ 
ليس ىو بمتروؾ وال ىو  يشام "موضع آخر: يوقاؿ يعقوب ف، "ضعيؼ الحديث، ليس بمحمود المذىب

 . (ٖٔ)"حجة

                                                 

، ٙ( السنف الكبرى لمنسائي، كتاب الفرائض، باب ذكر اختالؼ ألفاظ الناقميف لخبر المقداـ بف معد يكرب في توريث الخاؿ، جٔ)
 .ٕٖٔٙ، حٙٔٔص
 .ٕٓٓٛ، حٕٖٛ، صٗ( المستدرؾ عمى الصحيحيف، كتاب الفرائض، جٕ)
 (.٘ٛرقـ)( تحت حديث ٖ)
 .ٕٓٗ( تقريب التيذيب، البف حجر، صٗ)
 .ٖٖٓٔ، رقـٙ٘ٔ، صٕ( معرفة الثقات، لمعجمي، ج٘)
 .ٖٕٜٚ، رقـٕٔٔ، صٚ( الثقات، البف حباف، جٙ)
 .ٖٕٙٔ، رقـٖٕٗ، صٖ( الضعفاء الكبير، لمعقيمي، جٚ)
 .ٜٔٗ، صٕٓ( تيذيب الكماؿ، لممزي، جٛ)
( قاؿ ابف حجر:" قد وقفت عمى السبب الذى قاؿ فيو أبو داود: يرى السيؼ، وذلؾ فيما ذكره أبو زرعة الدمشقي عف عمي بف ٜ)

عياش الحمصي قاؿ: لقي العالء بف عتبة الحمصي عمي بف أبي طمحة تحت القبة، فقاؿ: يا أبا محمد، تؤخذ قبيمة مف قبائؿ 
ال يقوؿ أحد ا ا، وا لئف كانت بنو أمية أذنبت لقد أذنب بذنبيا أىؿ المشرؽ والمغرب المسمميف فيقتؿ الرجؿ والمرأة والصبي، 

يشير إلى ما فعمو بنو العباس لما غمبوا عمى بني أمية وأباحوا قتميـ عمى الصفة التي ذكرىا، قاؿ: فقاؿ لو عمي بف أبي طمحة: يا 
نو عاجز، أَو ذنب عمى أىؿ بيت النبي صمى ا عميو وآ لو وسمـ أف أخذوا قوما بجرائرىـ وعفوا عف آخريف! قاؿ: فقاؿ لو العالء: وا 

قاؿ: نعـ. فقاؿ لو العالء: ال كممتؾ مف فمي بكممة أبدا، إنما أحببنا آؿ محمد بحبو، فإذا خالفوا سيرتو وعمموا بخالؼ = لرأيؾ؟! 
 (.ٖٓٗ، صٚسنتو فيـ أبغض الناس إلينا". ) تيذيب التيذيب، البف حجر، ج

 .ٜٔٗ، صٕٓ( تيذيب الكماؿ، لممزي، جٓٔ)
 .ٕٓٗ( تقريب التيذيب، البف حجر، صٔٔ)
 .ٚ٘ٗ، صٕ( المعرفة والتاريخ، ليعقوب بف سفياف، جٕٔ)
 .٘ٙ، صٖ( المعرفة والتاريخ، ليعقوب بف سفياف، جٖٔ)
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سعد في مقدمة عمي بف أبي طمحة صدوؽ وما كاف مف خطئو فقد ذكر ابف حجر راشد بف : خالصة القول
 شيوخو الذيف روى عنيـ مما يشعر بمالزمتو لو.

 ** باقي رجاؿ اإلسناد ثقات.
 ثالثا: الحكم عمى اإلسناد

 الحديث إسناده حسف؛ ألجؿ عمي بف أبي طمحة، صدوؽ.
، والحاكـ، وتعقبو الذىبي بقولو:" عمي بف ، وصححو ابف حباف(ٔ)ـفيما ذكر ابف أبي حاتأبو زرعة  وحسنقد و 

 .(ٕ)"لو أشياء منكراتأبي طمحة قاؿ عنو أحمد: 
 :راشد بن سعد ذكر االختالف عمى

ؿ عف المقداـ قاؿ: قا يعبد ا بف لح يعامر اليوزن يعف أبعف راشد بف سعد طمحة  يرواه عمى بف أب** ف
، ومف ترؾ ماال فمورثتو، وأنا وارث مف ال وارث لو، أعقؿ لو يؾ كال فإل" مف تر رسوؿ ا صمى ا عميو وسمـ:

 ، وىي الطريؽ التي تـ دراستيا ىنا.ال وارث لو ، يعقؿ عنو ، ويرثو "والخاؿ وارث مف  ،وأرثو
، (٘)، والطحاوي(ٗ)، والنسائي(ٖ)أحمد ** ورواه معاوية بف صالح عف راشد بف سعد عف المقداـ كما عند

 .(ٙ)والطبراني
سقاط أبي عامر، و المقداـ بالسماع مف راشد بف سعد تصريحوفيو   اليوزني. ا 

و تصريح راشد بالسماع ، لكف ليس فيمف طريقيف عف معاوية بو أحمد : وىذه الطريؽ قد وصميا(ٚ)قاؿ األلباني
نما ف راشد حفظو معاوية فيكوف فقد  ، فإف كاف السماع فيونوما تصريح معاوية بالسماع مأحدى يمف المقداـ، وا 

ال فمعاوية ف ، ثـمعو أوال مف ابف عائذ عف المقداـس فقاؿ ، يءحفظو ش ياتصؿ بالمقداـ فسمعو منو مباشرة، وا 
 ، فتترجح عميو وعمى رواية ابف أبى طمحة رواية الزبيدى لثقتو وضبطو.صدوؽ لو أوىاـ":" (ٛ)ابف حجر عنو

َبْيِديُّ ** و  ، (ٜ)ابف حباف ، كما عندبف سعد عف ابف عائذ عف المقداـعف راشد  رواه ُمَحمَُّد ْبُف اْلَوِليِد الزُّ
  .(ٓٔ)والطبراني

                                                 

 .ٖٙٙٔ، رقـٕ٘٘، صٗ( عمؿ الحديث، البف أبي حاتـ، جٔ)
 .ٕٓٓٛ، حٕٖٛ، صٗج ( المستدرؾ عمى الصحيحيف، لمحاكـ،ٕ)
 .ٕٓٓٚٔو ح ٜٜٔٚٔ، حٖٔٗ، صٕٛ( مسند أحمد بف حنبؿ، مسند الشامييف، حديث المقداـ بف معدي كرب، جٖ)
 .ٖٙٛٙ، حٖٙٔ، صٙ( السنف الكبرى لمنسائي، كتاب الفرائض، باب مف ال مولى لو، جٗ)
سمـ مف قولو:" والخاؿ وارث مف ال وارث لو"، ( شرح مشكؿ اآلثار، باب بياف مشكؿ ما روي عف رسوؿ ا صمى ا عميو و ٘)
 .ٕٓ٘ٚ، حٖٚٔ، صٚج
 .ٕٛٙ، حٕٙٙ، صٕٓ( المعجـ الكبير، لمطبراني، جٙ)
 .ٜٖٔ، صٙ( انظر إرواء الغميؿ في تخريج أحاديث منار السبيؿ، لأللباني، جٚ)
 .ٖٛ٘( تقريب التيذيب، البف حجر، صٛ)
 .ٖٙٓٙ، حٓٓٗ، صٖٔاألرحاـ، ج( صحيح ابف حباف، كتاب الفرائض، باب ذوي ٜ)
 .ٕٚٙ، حٕٙٙ، صٕٓ( المعجـ الكبير، لمطبراني، جٓٔ)
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، وعبد الرحمف بف عائذ بد ا بف سالـلؾ عوكذ ،ثقة ثبت يالزبيد ، فإفسند صحيح ىذا: و (ٔ)قاؿ األلباني
 كالىما ثقة أيضا.

:وقاؿ ابف حباف بعد سياقو ليذه الطريؽ:"  َسِمَع َىَذا اْلَخَبَر َراِشُد ْبُف َسْعٍد، َعْف َأِبي َعاِمٍر  »َقاَؿ َأُبو َحاِتـٍ
، َعِف اْلِمْقَداـِ ْبِف َمْعدِ  ، َوَسِمَعُو َعْف َعْبِد الرَّْحَمِف ْبِف َعاِئٍذ اأْلَْزِديّْ ، َعِف اْلِمْقَداـِ ي َكِرٍب، َفالطَِّريَقاِف َجِميًعا اْلَيْوَزِنيّْ

 ."«َباِيَنافِ َمْحُفوَظاِف، َوَمْتَناُىَما ُمتَ 
كما عند  َسمَّـَ ... فذكره مرسالً أف رسوؿ ا َصمَّى اُ َعَمْيِو وَ  عف راشد بف سعد ثور بف يزيد ** ورواه
 .(ٕ)النسائي

 ولعؿ ىذا االختالؼ عمى راشد بف سعد في ىذا الحديث ىو الذي دفع يحيى بف معيف إلعاللو. 
الخاُؿ َواِرُث َمْف »الغالبي أنو قاؿ: كاف يحيى بف معيف يبطؿ حديث: عف المفضؿ بف غساف :" (ٖ)البييقي فقاؿ

 ".؛ يعني: حديث المقداـ، وقاؿ: ليس فيو حديث قوي«ال َواِرَث َلوُ 
يرويو راشد بف سعد، واخُتمؼ عميو: فرواه شعبة، وحماد بف زيد،  قاؿ:"وسئؿ الدارقطني عف ىذا الحديث؟ ف

براىيـ بف طيماف، َعْف ُبَدْيؿِ  ْبِف َمْيَسَرَة، َعْف َعِميّْ ْبِف َأِبي َطْمَحَة، َعْف َراِشِد ْبِف َسْعٍد، َعْف َأِبي عامر اليوزني،  وا 
 عف المقداـ، وخالفيـ معاوية بف صالح، فرواه عف راشد بف سعد، عف المقداـ، ولـ يذكر أبا عامر.

 فقو.؛ يعني رواية شعبة ومف وا(ٗ)«واألوؿ أشبو بالصواب »قاؿ الدارقطني:
مف طريؽ يزيد بف حجر، عف صالح بف  (ٚ)، والبييقي(ٙ)، وأبو عوانة(٘)ؽ أخرى أخرجيا أبو داوديولمحديث طر 

 يحيى بف المقداـ، عف أبيو، عف جده المقداـ، بو.

 .(ٜ)وابنو ليف، (ٛ)يحيى بف المقداـ مستورف ؿوىذا إسناد مسمسؿ بالمجاىي
                                          

 

 

 

 

 

                                                 

 .ٖٛٔ، صٙ( انظر إرواء الغميؿ في تخريج أحاديث منار السبيؿ، لأللباني، جٔ)
، ٙ( السنف الكبرى لمنسائي، كتاب الفرائض، باب اختالؼ ألفاظ الناقميف لخبر المقداـ بف معد يكرب في توريث الخاؿ، جٕ)

 .ٖٕٖٙ، حٙٔٔص
 .ٕٕٕٔٔ، حٖٖ٘، صٙ( السنف الكبرى لمبييقي، كتاب الفرائض، باب مف قاؿ بتوريث ذوي األرحاـ، جٖ)
 .ٕٕٖٗ، رقـٖٙ، صٗٔ( عمؿ الدارقطني، جٗ)
 .ٜٕٔٓ، حٖٕٔ، صٖ( سنف أبي داود، كتاب الفرائض، باب في ميراث ذوي األرحاـ، ج٘)
ـْ َيُكْف ِلْمَميِّْت َواِرٌث، ج ( مستخرج أبي عوانة، أبواب المواريث، َبابُ ٙ)  .ٖٚٙ٘، حٚٗٗ، صِٖذْكِر اْلَخَبِر اْلُمَورِّْث اْلَخاَؿ ِإَذا َل
 .ٕٕٔٔٔ، حٕٖ٘، صٙ( السنف الكبرى لمبييقي، كتاب الفرائض، باب مف قاؿ بتوريث ذوي األرحاـ، جٚ)
 .ٜٚ٘( تقريب التيذيب، البف حجر، صٛ)
 .ٕٗٚ( تقريب التيذيب، البف حجر، صٜ)
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 قال ابن األثير رحمه اهلل:
[ أي ال ُيوَكؿ إليكـ ِعياُلُكـ وما لـ ُتِطيقوه . وُيْرَوى ] ُأُكُمكـ [ أي ال ُيْفتات  وال ُيوَكُل َكمُُّكمومنو حديث َطْيفة ] 

 .(ٔ)عميكـ مالُكـ
 ( ٜٖٔالحديث )

، ناحدث رحمه اهلل: (ٕ)قال ابن األعرابي ، نا َشِريُؾ ْبُف َعْبِد المَِّو  نا اْلَحاِرِثيُّ َعْبُد الرَّْحَمِف ْبُف َيْحَيى ْبِف َسِعيٍد اْلُعْذِريُّ
، َعْف ِعْمَراَف ْبِف ُحَصْيٍف  ، َعِف اْلَعوَّاـِ ْبِف َحْوَشٍب، َعِف اْلَحَسِف ْبِف َأِبي اْلَحَسِف اْلَبْصِريّْ ـَ َوْفُد َبِني النََّخِعيُّ َقاَؿ: َقِد

ـَ ُطْيَيُة ْبُف َأِبي ُزَىْيٍر النَّْيِديُّ َبْيَف َيَدْي َنْيِد ْبِف زَ  َرُسوِؿ المَِّو َصمَّى المَُّو ْيٍد َعَمى َرُسوِؿ المَِّو َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَسمَّـَ َفَقا
، َفَقاَؿ: َأتَْيَناَؾ َيا َرُسوَؿ المَِّو ِمْف َغْوِريّْ ِتَياَمَة َعَمى َأْكَوا ، َنْستْحِمُب (ٗ)َتْرَتِمي ِبَنا اْلِعيُس  (ٖ)ِر اْلَمْيسِ َعَمْيِو َوَسمَّـَ

ِبيرَ  ِمْف َأْرٍض َغاِئَمِة اْلَمْنَطِأ، َغِميَظِة اْلَمْوَطِأ، َقْد َنَشَؼ اْلُمدَِّىُف،  (ٚ)، َوَتْسَتِحيُؿ اْلَجَياـُ (ٙ)، َوَنْسَتِحيُؿ الرَّْىاـَ (٘)الصَّ
، َبِرْئَنا َيا َرُسوَؿ (ٓٔ)ِمَف اْلَبَكاَرِة، َوَماَت اْلُعُسُموجُ  (ٜ)وجُ ، َوَسَقَط اأْلُْممُ (ٛ)َوَيُبَس اْلِجْعِثفُ  ، َوَماَت اْلَوِديُّ ، َوَىَمَؾ اْلَيِديُّ

ْساَلـِ َما َطَما اْلَبْحُر َوقَ (ٔٔ)المَِّو ِمَف اْلَوَثِف َواْلَعْنفِ  ْساَلـِ َوَشِريَعُة اإْلِ ـَ َتَعاٌد ، َوَلَنا ، َوَما ُيْحِدُث الزََّمُف ، َفَما َدْعَوُة اإْلِ ا
ْسِؿ َكِثيُر الرَّْسِؿ، َأَصاَبَنا َسَنٌة َحْمَراُء مُ  ْؤِزَلٌة َلْيَس ِبِو َعَمٌؿ واََل َنَعـٌ َىَمٌؿ َأْغَفاٌؿ، اَل تَِبضُّ ِبِباَلٍؿ، َوَوِقيٌر َقِميُؿ الرّْ

: َباَرؾَ  ، َوُقوِتَيا، َواْحِبْس (ٕٔ)المَُّو َلَؾ ِفي َمْحِضَيا، َوَمْخِضَيا، َوَمْذِقَيا َنَيٌؿ، َفَقاَؿ َرُسوُؿ المَِّو َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَسمَّـَ

                                                 

 .ٖٖ٘، صٗ( النياية في غريب الحديث واالثر، البف األثير، جٔ)
 .ٜٙٛٔ، حٜٜ٘، صٖ( معجـ ابف األعرابي، جٕ)
 (.ٖٔٛ، صٕ( أكوار الميس: الميس شجر تْعمؿ ِمْنُو الّرحاؿ.) غريب الحديث، البف الجوزي، جٖ)
ِبؿ الْ ٗ) بيض يخالط بياضيا شقرة َقميَمة") انظر غريب الحديث، البف ( العيس: َقاَؿ اأْلَْزَىِري:" العيس جمع أعيس وعيساء َوِىي اإْلِ

 (.ٜٕٖ، صٖ، والنياية في غريب الحديث واألثر، البف األثير، جٖٛٔ، صٕالجوزي، ج
 (.ٛٚ٘، صٔ( نستحمب الصبير: َأي نستدره والصبير َسَحاب َأبيض متراكب.) غريب الحديث، البف الجوزي، ج٘)
 (.ٕ٘ٗ، صٔع رىمة َوُىَو اْلَمَطر الميف.) غريب الحديث، البف الجوزي، ج( ونستحيؿ الرىاـ: َوُىَو جمٙ)
 (.ٖٕٖ، صٔ( وَنْسَتِحيؿ الَجَياـ: الَجَياـ: السََّحاُب الَِّذي َفَرَغ َماُؤُه.) النياية في غريب الحديث واألثر، البف األثير، جٚ)
ة، َوُىَو َنْبٌت َمْعُروٌؼ.) النياية في غريب الحديث واألثر، البف ( وَيِبَس الِجْعِثُف: ُىَو َأْصُؿ النََّبات، َوِقيَؿ أْصؿ ٛ) مَّْياف خاصَّ الصّْ

 (.ٕٗٚ، صٔاألثير، ج
.) غريب الحديث، لمخطابي، جٜ)  ٕٔٚ، صٔ( اأْلُْمُموُج: اأُلْمُموُج جمعو اأَلماليج وىو ورؽ كالِعيداف يكوف لضْرب مف َشَجر الَبرّْ
 (.ٖٔٚػ
ت ُىَو الغْصُف ِإَذا َيِبَس وَذَىبت َطَراَوتو. َوِقيَؿ: ُىَو الَقضيب اْلَحِديُث الطُُّموع. يريُد َأفَّ األْغَصاَف َيِبَست وىَمك ( َوَماَت الُعْسُموج:ٓٔ)

 (.ٖٕٛ، صِٖمَف الَجْدب، َوَجْمُعُو: َعَساِليج.) النياية في غريب الحديث واألثر، البف األثير، ج
َنـ. والَعَنف:االعِتراض. ُيقاؿ: َعفَّ ِلَي الشيُء، َأِي اْعَترض، كأنَّو َقاَؿ: َبِرئنا ِإَلْيَؾ ِمَف الشّْْرؾ والظُّمـ. ( الَوَثف والَعَنف: الَوَثف: الصَّ ٔٔ)

 (.ٖٖٔ، صَٖوِقيَؿ: َأَراَد ِبِو الِخالَؼ والَباطؿ.) النياية في غريب الحديث واألثر، البف األثير، ج
ـْ ِفي َمْذِقيا وَمْحضيإٔ) : الَمْذؽ: الَمْزج والَخْمط. ُيَقاُؿ: َمَذْقت المَبف، َفُيَو َمِذيؽ، ِإَذا َخْمَطتو ِباْلَماِء.) النياية في غريب ( باِرؾ َلُي

 (.ٖٔٔ، صٗالحديث واألثر، البف األثير، ج
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ـُ الثَِّمدَ  َراِعَيَيا َعَمى الدَّْثِر، َوَياِنِع الثََّمِر، َواْفُجْر َلُي
اَلَة َكاَف ُمْؤِمًنا، َوَمْف آَتى (ٔ) ـَ الصَّ ـْ ِفي اْلَوَلِد، َمْف َأَقا ، َوَباِرْؾ َلُي

ـْ َيُكْف َغاِفاًل، َمْف َشِيَد َأْف  َكاَة َل ـْ َيا َبِني َنْيٍد َوَداِئُع الشّْْرِؾ، َوِوَضاِئُع         الزَّ اَل ِإَلَو ِإالَّ المَُّو َكاَف ُمْسِمًما، َلُك
َكاِة، َواَل ُنْمِحْد ِفي اْلَحَيااْلُمْمِؾ،  اَلِة، واََل ُنْمِطْط ِفي الزَّ ـْ َيُكْف َعْيٌد َواَل َمْوِعٌد َواَل َتثَاُقٌؿ َعِف الصَّ ْساَلـِ َل ِة، َمْف َأَقرَّ ِباإْلِ

ْبَوُة، َوَلُو ِمْف رَ  ُسوِؿ المَِّو َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَسمَّـَ اْلَوَفاُء ِباْلَعْيِد َفَمُو َما ِفي َىَذا اْلِكَتاِب، َوَمْف َأَقرَّ ِباْلِجْزَيِة َفَعَمْيِو الرُّ
، ِمْف ُمَحمَّدٍ   َرُسوِؿ المَِّو ِإَلى َبِني َنْيِد ْبِف َوالذّْمَُّة َوَكَتَب َرُسوُؿ المَِّو َمَع ُطْيَيَة ْبِف َأِبي ُزَىْيٍر: ِبْسـِ المَِّو الرَّْحَمِف الرَِّحيـِ

ـُ اْلَعاِرُض  َزْيٍد، السَّاَلـُ  ـْ ِفي اْلَوِظيَفِة َواْلَفِريَضِة، َوَلُك َعَمى َمِف اتََّبَع اْلُيَدى، َوآَمَف ِبالمَِّو َوَرُسوِلِو، َعَمْيُك
، َواْلَفِريُض، (ٕ)

ِبيُس  ، َواَل ُيْحَبُس دَ اَل ُيْؤَكُل َكمُُّكمْ ، (ٖ)َوُذو اْلِعَناِف الرَُّكوُب الضَّ ـْ ـْ ، َواَل ُيْقَطُع َسْرُجُك ، َما َل ـْ ، َواَل ُيْعَضُد َطْمُحُك ـْ ُك رُّ
َباَؽ". َماَؽ، َوَتْأُكُموا الرّْ  ُتْضِمِر الرّْ

 حديثأوال: تخريج ال
 مف طريؽ عبد الرحمف بف محمد الحارثي (٘)بعضو مف طريؽ ابف األعرابي، وأخرجو أبو نعيـ (ٗ)أخرج الخطابي

 بو بنحوه.
 ثانيا: تراجم الرواة

و ومف سمع منو قبؿ تولي ،صدوؽ ساء حفظو فال يقبؿ تفرده، (ٙ)اهلل بن أبي شريك النخعيشريك بن عبد ** 
 تدليسو فقد اغتفره األئمة واحتمموه.عف قضاء الكوفة فأحاديثو صحيحو، وأما 

** باقي رجاؿ اإلسناد ثقات غير عبد الرحمف بف يحيى العذري، وعبد الرحمف بف محمد الحارثي كالىما 
 ضعيؼ.
 الحكم عمى اإلسنادثالثا: 

 ،"مجيوؿ ال يقيـ الحديث مف جيتو :"(ٚ)قاؿ العقيمي عبد الرحمف بف يحيى بف سعيد؛ ألجؿ إسناده ضعيؼ
 . (ٛ)وضعفو جماعة مف النقاد

 
 

                                                 

ـْ َحتَّى َيصئ) ، ٔر َكِثيًرا.) غريب الحديث، البف الجوزي، ج( واْفُجر لُيـ الثََّمد: الثََّمد ِبالتَّْحِريِؾ: اْلَماُء اْلَقِميُؿ، َأِي اْفُجره َلُي
 (.ٕٛٔص
 (.٘ٛ، صٕ( َولكـ اْلَعاِرض: َوِىي اْلَمِريَضة الَِّتي َأَصاَبَيا كسر.) غريب الحديث، البف الجوزي، جٕ)
 (.٘، صٕ( الضبيس: َيْعِني اْلمْير العسير الصعب.) غريب الحديث، البف الجوزي، جٖ)
 .ٖٔٚ، صٔج( غريب الحديث، لمخطابي، ٗ)
 .ٕٜٖٚ، رقـٕٚ٘ٔػ ٓٚ٘ٔ، صٖ( معرفة الصحابة، ألبي نعيـ، ج٘)
 ( تحت حديث ) مف قرأ اآليتيف مف آخر البقرة(.ٙ)
 .ٜٗ٘، رقـٖٔ٘، صٕ( الضعفاء الكبير، لمعقيمي، جٚ)
المغني في ( و) ٔٓٔ، صٕ( و) الضعفاء، البف الجوزي، جٜٕٓ، صٗ( انظر) الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ، البف عدي، جٛ)

 (.ٕٛٚٔ، رقـٗٗٗػ ٖٗٗ، صٖ( و) لساف الميزاف، ٖ٘٘ٙ، رقـٜٖٛ، صٕالضعفاء، ج
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"، وضعفو حّدث بأشياء ال يتابع عمييا :"(ٔ)قاؿ ابف عدي الرحمف بف محمد بف منصور الحارثي،وكذلؾ عبد 
 .(ٕ)جماعة مف النقاد
 صدوؽ يخطىء كثيرًا، تغّير حفظو منذ ولي القضاء بالكوفة. ،وشريؾ القاضي

 وولمحديث شواىد منيا:
مف طريؽ زىير بف معاوية، عف ليث بف أبي سميـ عف حبة  (ٖ)أخرجو أبو نعيـ :حديث حذيفة بن اليمان **

 العرني عف حذيفة بو، بدوف لفظ ابف األثير "يوكؿ كمكـ".
سناده ضعيؼ؛ ألجؿ  ، وليث بف أبي ُسميـ، (ٗ)َحّبة بف ُجويف الُعرني، صدوؽ لو أغالط، وكاف غاليًا في التشيعوا 

 .(٘)صدوؽ اختمط جدًا، ولـ يتميز حديثو، فترؾ
مف طريؽ خالد بف حبيش عف عمرو بف واقد عف عروة بف رويـ  (ٙ)شبة ابف أخرجو :** حديث عروة بن رويم

"ظ " َواَل ُيْؤَكُؿ مطوال وبمف بو، ـْ  وىذا إسناد معضؿ.، َكأَلُُك
                                           

 

 قال ابن األثير رحمه اهلل:
 .(ٚ)[الَكلّ  قد تكرر في الحديث ِذكر ]

 (  ** الحديث )
  (..٘تحت حديث رقـ ) وسبؽ تخريج قالت الباحثة:

                                           
   ابن األثير رحمه اهلل: قال

 ( ) كمـ
 . (ٛ)[ قيؿ: ىي القرآف أعوذ بَكِممات الّمه التاّماتفيو ] 

 
 

                                                 

 .  ٜٖٔ، صٗ( الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ، البف عدي، جٔ)
( و) تاريخ بغداد، لمخطيب، ٛٓ٘، صٕ( و) اإلرشاد في معرفة عمماء الحديث، جٜٕٔ( انظر) سؤاالت الحاكـ لمدارقطني، صٕ)
 (. ٖٙٛ، صٕني في الضعفاء، لمذىبي، ج( و) المغٖٕٛ، صٓٔج
 .ٜٖٗٚ، رقـٗٚ٘ٔ، صٖ( معرفة الصحابة، ألبي نعيـ، جٖ)
 .ٓ٘ٔ( تقريب التيذيب، البف حجر، صٗ)
 .ٗٙٗ( تقريب التيذيب، البف حجر، ص٘)
 .ٙٙ٘ػ  ٜ٘٘، صٕ( تاريخ المدينة، البف شبة، جٙ)
 .ٖٖ٘، صٖ( النياية في غريب الحديث واألثر، البف األثير، جٚ)
 .ٖٗ٘، صٗ( النياية في غريب الحديث واألثر، البف األثير، جٛ)
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 ( ٓٗٔالحديث )
َأْخَبَرَنا  -َوالمَّْفُظ َلُو  -َحدَّثََنا ُقتَْيَبُة ْبُف َسِعيٍد، َحدَّثََنا َلْيٌث، ح َوَحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُف ُرْمٍح  رحمه اهلل: (ٔ)قال اإلمام مسمم

ِمَع ُبْسَر ْبَف َسِعيٍد، ُو سَ المَّْيُث، َعْف َيِزيَد ْبِف َأِبي َحِبيٍب، َعِف اْلَحاِرِث ْبِف َيْعُقوَب، َأفَّ َيْعُقوَب ْبَف َعْبِد اِ، َحدََّثُو َأنَّ 
َمِميََّة، تَُقوُؿ َسِمْعُت َرُسوَؿ اِ َصمَّى اُ َيُقوُؿ: َسِمْعُت َسْعَد ْبَف َأِبي َوقَّاٍص، َيُقوُؿ:   َسِمْعُت َخْوَلَة ِبْنَت َحِكيـٍ السُّ

َـّ َقاَؿ: َأُعوُذ َعَمْيِو َوَسمَّـَ َيُقوُؿ: ـْ َيُضرَُّه َشْيٌء، َحتَّى َيرْ " َمْف َنَزَؿ َمْنِزاًل ُث َتِحَؿ ِبَكِمَماِت اِ التَّامَّاِت ِمْف َشرّْ َما َخَمَؽ، َل
 ."ِمْف َمْنِزِلِو َذِلؾَ 

 أوال: تخريج الحديث
 مف طرؽ عف الميث بف سعد بو بنحوه.  (ٕ)البخاريأخرجو 

 :بف عبد ا األشج اختمؼ فيو عمى يعقوبالحديث قد و 
في رواية أخرى عند يعقوب، عف يعقوب بف عبد ا، عف ُبْسر بف سعيد، بو. كما سمؼ، و فرواه الحارث بف 

 .حبيبيزيَد بَف أبي و أبيو الحارِث بِف يعقوب  بيفقرف عمرو بف الحارث  (ٖ)مسمـ
 ثانيا: تراجم الرواة

كنيتيا أـ شريؾ، يقاؿ: ، بف حارثة بف سميـ السممية، امرأة عثماف بف مظعوف بن أمية ** خولة بنت حكيم
ويقاؿ ليا خويمة بالتصغير، وكانت صالحة فاضمة، روت عف النبي صّمى المَّو عميو وسّمـ، وقاؿ عروة بف 

 . (ٗ)الزبير: كانت خولة بنت حكيـ مف الالتي وىبف أنفسيّف لمّنبّي صّمى المَّو عميو وسّمـ
، متفؽ عمى توثيقو؛ (٘)ئةاسويد األزدي أبو رجاء المصري، مات سنة ثماف وعشريف وم ** يزيد بن أبي حبيب:

:" لـ يسمع يزيد بف أبي حبيب مف الزىري، إنما كتب إليو بكتاب، وكاف (ٙ)ولكنو يرسؿ فقاؿ أحمد بف حنبؿ
حديثو عف اْبف : (ٚ)يقوؿ: كتب إلي الزىري"، وقاؿ أبو حاتـ: حديثو عف عقبة بف عامر مرسؿ، وقاؿ العالئي

 َجِديَدة اْلُجَيِنّي مرسؿ، لـ يسمعو منو.
ف روايتو ىنا محمولة عمى الحارث بف يعقوب فيمف أرسؿ عنيـ يزيد فتكو  (ٛ)ولـ يذكر العالئي وال العراقي

، وكما تبيف سابقا مف التخريج أف الحديث ورد مف طريؽ أخرى عف عمرو بف الحارث وقرف فييا بيف االتصاؿ
 وفييا تصريحيما بالسماع مف يعقوب بف عبد ا. أبيو ويزيد

                                                 

، ٕٓٛٓ، صٗ( صحيح مسمـ، كتاب الذكر والدعاء واالستغفار، باب في التعوذ مف سوء القضاء ودرؾ الشقاء وغيره، جٔ)
 (.ٗ٘)  ٕٛٓٚح
 .ٜٙ( خمؽ أفعاؿ العباد، باب ما كاف النبي يستعيذ بكممات ا ال بكالـ غيره، صٕ)
، ٕٔٛٓ، صٗ( صحيح مسمـ، كتاب الذكر والدعاء واالستغفار، باب في التعوذ مف سوء القضاء ودرؾ الشقاء وغيره، جٖ)
 (.٘٘)  ٕٛٓٚح
 .ٜٔٔٔٔ، رقـٙٔٔ، صٛ( انظر اإلصابة في تمييز الصحابة، البف حجر، جٗ)
 .ٓٓٙ( تقريب التيذيب، البف حجر، ص٘)
 . ٜٙٙٗ، رقـٔ٘ٔ، صٖج( العمؿ ومعرفة الرجاؿ، ألحمد بف حنبؿ، ٙ)
 .ٜٔٛ، رقـٖٓٓ( جامع التحصيؿ، لمعالئي، صٚ)
 .ٜٖٗ( تحفة التحصيؿ في ذكر رواة المراسيؿ، لمعراقي، صٛ)
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 ** جميع رجاؿ اإلسناد ثقات.
                                           

 قال ابن األثير رحمه اهلل:
[ كمماُت الّمو : كالُمو وىو ِصَفُتو وِصفاُتو ال تَْنَحِصر فِذْكُر الَعدد ىا ىنا َمجاٌز  ُسْبحان الّمه َعَدَد َكِمماتهوفيو ] 

 بمعنى الُمباَلغة في الَكْثرة
 .(ٔ)أو عدد األجور عمى ذلؾ ،وقيؿ: يحتمؿ أف ُيريد عدد األْذكار

 ( ٔٗٔالحديث )
نما بمفظ " سبحان اهلل مداد كمماته".   لم أقف عمى لفظ ابن األثير وا 

ْسَحاؽُ (ٖ)َحدَّثََنا َأُبو َبْكِر ْبُف َأِبي َشْيَبَة، َوَأُبو ُكَرْيبٍ  رحمه اهلل: (ٕ)قال اإلمام مسمم ، َعْف ُمَحمَِّد ْبِف ِبْشٍر، َعْف (ٗ)، َواِ 
َقاَلْت: َمرَّ ِبَيا َرُسوُؿ اِ  َعْف ُجَوْيِرَيَة،، َعِف اْبِف َعبَّاٍس، (ٙ)الرَّْحَمِف، َعْف َأِبي ِرْشِديفَ ، َعْف ُمَحمَِّد ْبِف َعْبِد (٘)ِمْسَعرٍ 

ُسْبَحاَف اِ  »َنْحَوُه، َغْيَر َأنَُّو َقاَؿ:َصمَّى اُ َعَمْيِو َوَسمَّـَ ِحيَف َصمَّى َصاَلَة اْلَغَداِة، َأْو َبْعَدَما َصمَّى اْلَغَداَة، َفَذَكَر 
 «.ُسْبَحاَن اهلِل ِمَداَد َكِمَماِتهِ َعَدَد َخْمِقِو، ُسْبَحاَف اِ ِرَضا َنْفِسِو، ُسْبَحاَف اِ ِزَنَة َعْرِشِو، 

 أوال: تخريج الحديث
عف محمد بف عبد الرحمف مولى آؿ طمحة  مف طرؽ عف سفياف بف عيينةكالىما  (ٛ)، ومسمـ(ٚ)أخرجو البخاري

 بو بنحوه.
 ثانيا: تراجم الرواة

            وجذيمة ُىَو اْلُمْصَطِمؽ مف خزاعة، زوج  بف مالؾ ابف جذيمة، بنت الحارث بن أبي ضرار ُجَوْيِرَيةَ ** 
ي اْلُمْصَطِمؽ، النَِّبّي َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَسمَّـَ، سباىا َرُسوؿ المَِّو َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَسمَّـَ يوـ المريسيع، وىي غزوة بن

وكانت قد وقعت في سيـ ثابت بف قيس ْبف شماس َأِو اْبف عـ لو، فكاتبتو َعَمى نفسيا، وكانت امرأة جميمة، 
جويرية عمييا حالوة ومالحة، ال يكاد يراىا أحد إال وقعت ِفي نفسو قالت: فأتت َرُسوؿ المَِّو  قالت عائشة. كانت

َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَسمَّـَ تستعينو عمى كتابتيا. قمت: فو ا َما ُىَو إال أف رأيتيا َعَمى باب الحجرة فكرىتيا وعرفت 
لمَِّو، أنا جويرية بنت الحارث ْبف أبي ضرار سيد قومو، وقد أصابني أنو سيرى منيا َما رأيت. فقالت: َيا َرُسوَؿ ا

مف األمر َما لـ يخؼ عميؾ، فوقعت ِفي السيـ لثابت ْبف قيس َأْو البف عـ لو، فكاتبتو َعَمى نفسي، وجئت 
                                                 

 .ٖٗ٘، صٗ( النياية في غريب الحديث واألثر، البف األثير، جٔ)
 .ٕٕٙٚ، حٜٕٔٓ، صٗ( صحيح مسمـ، كتاب الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار، جٕ)
 (.ٓٓ٘العالء بف كريب اليمداني. ) تقريب التيذيب، البف حجر، ص ( محمد بفٖ)
 (.ٜٜ( إسحاؽ بف إبراىيـ الحنظمي، المعروؼ بابف راىويو. ) تقريب التيذيب، البف حجر، صٗ)
 (.ٕٛ٘( مسعر بف كداـ الياللي العامري.) تقريب التيذيب، البف حجر، ص٘)
 (.ٔٙٗتقريب التيذيب، البف حجر، ص( أبو رشديف: ىو كريب بف أبي مسمـ القرشي. ) ٙ)
 .ٚٗٙ، حٕٕ٘( األدب المفرد، باب مف ذكر عنده النبي صمى ا عميو وسمـ فمـ يصؿ عميو، صٚ)
، جٛ)  .ٕٕٙٚ، حٜٕٓٓ، صٗ( صحيح مسمـ، كتاب األدب، باب التسبيح أوؿ النيار وعند النـو
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كتابتؾ وأتزوجؾ. أستعينؾ. َفَقاَؿ َلَيا: ىؿ لؾ ِفي خير مف ذلؾ؟ قالت: وما ُىَو َيا َرُسوَؿ المَِّو؟ َقاَؿ: أقضي 
قالت: نعـ. َقاَؿ: قد فعمت. وخرج الخبر ِإَلى الناس أف َرُسوؿ المَِّو َصمَّى المَُّو َعَمْيِو وسمـ تزّوج جويرية بنت 
 الحارث، َفَقاَؿ الناس: صير َرُسوؿ المَِّو َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَسمَّـَ فأرسموا َما ِفي أيدييـ مف سبايا بني اْلُمْصَطِمؽ:

 قالت عائشة: فال نعمـ امرأة كانت أعظـ بركة َعَمى قوميا منيا.
َوْيِرَيَة، َوُتُوفَّْيْت ِفي َقاَؿ ابف عبد البر: َكاَف اْسُمَيا َبرََّة َفَغيََّر َرُسوُؿ المَِّو َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَسمَّـَ اْسَمَيا َوَسمَّاَىا جُ 

ِؿ سنة ست وخمسيف  .(ٔ)َرِبيٍع اأَلوَّ
 جاؿ اإلسناد كميـ ثقات.** ر 

                                           
 قال ابن األثير رحمه اهلل:

  [ قيؿ: ىي قولو تعالى] فإْمساٌؾ ِبَمْعُروٍؼ أو َتْسِريٌح بإْحساٍف[ اْسَتْحَمْمُتْم ُفُروَجهّن بكِممة الّمهوفي حديث النساء ] 
واَج  ْذُنو فيووقيؿ: ىي إباَحُة الّمو الزَّ  .(ٕ)وا 

 ( ٕٗٔالحديث )
، َقاَؿ َأُبو َبْكٍر:  رحمه اهلل: (ٖ)قال اإلمام مسمم ، َجِميًعا َعْف َحاِتـٍ ـَ ْسَحاُؽ ْبُف ِإْبَراِىي َحدَّثََنا َأُبو َبْكِر ْبُف َأِبي َشْيَبَة، َواِ 

، َعْف َجْعَفِر ْبِف  ـُ ْبُف ِإْسَماِعيَؿ اْلَمَدِنيُّ ... وذكر  اِبِر ْبِف َعْبِد اِ ُمَحمٍَّد، َعْف َأِبيِو، َقاَؿ: َدَخْمَنا َعَمى جَ َحدَّثََنا َحاِت
ـْ َأَخْذُتُموُىفَّ ِبَأَماِف اِ، حديث حجة الوداع وفيو "  ـْ  َواْسَتْحَمْمُتْم ُفُروَجُهنَّ ِبَكِمَمِة اهلِل،َفاتَُّقوا اَ ِفي النَّْساِء، َفِإنَُّك َوَلُك

ـْ َأَحًدا َتْكَرُىوَنُو، َفِإْف َفَعْمَف َذِلَؾ َفاْضِرُبوُىفَّ َضْرًبا َغْيَر ُمَبرٍّْح، َوَلُيفَّ َعَمْيِيفَّ أَ  ـْ ِرْزُقُيفَّ  ْف اَل ُيوِطْئَف ُفُرَشُك َعَمْيُك
ـْ ِبوِ  ـْ َما َلْف َتِضمُّوا َبْعَدُه ِإِف اْعَتَصْمُت ـْ َوِكْسَوُتُيفَّ ِباْلَمْعُروِؼ، َوَقْد َتَرْكُت ِفيُك ـْ ُتْسَأُلوَف َعنّْي، َفَما َأْنُت ، ِكَتاُب اِ، َوَأْنُت

َماِء َوَيْنُكُتَيا ِإَلى َقاُلوا: َنْشَيُد َأنََّؾ َقْد َبمَّْغَت َوَأدَّْيَت َوَنَصْحَت، َفَقاَؿ: ِبِإْصَبِعِو السَّبَّاَبِة، َيْرَفُعَيا ِإَلى السَّ « َقاِئُموَف؟
َـّ، اْشَيْد،»النَّاِس  َـّ، اْشَيدْ  المُي  ..." . َثاَلَث َمرَّاتٍ « المُي

 أوال: تخريج الحديث
 مف طرؽ عف محمد بف عمي بف حسيف، (ٗ)الحديث ورد مختصرًا في روايات كثيرة فأخرجو مسمـ

 
 
 
 

                                                 

 .ٕٕٖٛ، رقـ٘ٓٛٔػٖٓٛٔص، ٗ( انظر االستيعاب في معرفة األصحاب، البف عبد البر، جٔ)
 .ٖٗ٘، صٗ( النياية في غريب الحديث واألثر، البف األثير، جٕ)
 .ٕٛٔٔ، حٙٛٛ، صٕ( صحيح مسمـ، كتاب الحج، باب حجة النبي صمى ا عميو وسمـ، جٖ)
وباب ما ، ٕٓٔٔ، حٜٙٛ، صٕ( صحيح مسمـ، كتاب الحج، باب إحراـ النفساء واستحباب اغتساليا للحراـ وكذا الحائض، جٗ)

 (. ٓ٘ٔ) ٕٛٔٔ(، وٜٗٔ) ٕٛٔٔ، ح ٖٜٛ، صٕجاء أف عرفة كميا موقؼ، ج
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 كالىما مف طرؽ عف عطاء بف أبي رباح، (ٕ)، ومسمـ(ٔ)وأخرجو البخاري
مف طريؽ مجاىد  (٘)، ومسمـ(ٗ)مسمـ المكي"، وأخرجو البخاريمف طريؽ أبي الزبير " محمد بف  (ٖ)وأخرجو مسمـ

 بف جبر،
 أربعتيـ ) محمد بف عمي، وعطاء، وأبي الزبير، ومجاىد( عف جابر بف عبد ا بو مختصرًا.

 ثانيا: تراجم الرواة
، أبو عبد ا المدني جعفر بن محمد بن عمي بن الحسين بن عمي بن أبي طالب القرشي الهاشمي **

 .(ٙ)الصادؽ، مات سنة ثماف وأربعيف ومئة
 ،(ٔٔ)، وأبو زرعة(ٓٔ)، وأبو حاتـ(ٜ)، والنسائي(ٛ)يحيى بف معيفو  ،(ٚ)الشافعيوثقو 

 .(ٗٔ)، وقاؿ في موضع آخر:" اإلماـ الصادؽ أحد األعالـ"(ٖٔ)والذىبي، (ٕٔ)والعجمي
وقاؿ صالح بف أحمد بف حنبؿ عف عمي بف المديني:" سئؿ يحيى  ،ما كاف كذوبا":" جعفر (٘ٔ)وقاؿ يحيى القطاف

 .(ٙٔ)بف سعيد عف جعفر بف محمد فقاؿ: في نفسي منو شيء، ُمَجاِلٌد َأَحبُّ ِإَليَّ ِمْنُو"
 

                                                 

، ٖٗٔ، صٕ( صحيح البخاري، كتاب الحج، باب التمتع واإلقراف واإلفراد بالحج، وفسخ الحج لمف لـ يكف معو ىدي، جٔ)
، ٗ، صٖالتنعيـ، ج ، وباب عمرةٔ٘ٙٔ، حٜ٘ٔ، صٕ، وباب تقضي الحائض المناسؾ كميا إال الطواؼ بالبيت، جٛٙ٘ٔح
، ٕٖ٘ٗ، حٗٙٔ، ص٘، وكتاب المغازي، باب بعث عمي بف أبي طالب وخالد بف الوليد إلى اليمف فبؿ حجة الوداع، ج٘ٛٚٔح

 .ٖٕٓٚ، حٖٛ، صٜوكتاب التمني، باب قوؿ النبي صمى ا عميو وسمـ" لو استقبمت مف أمري ما استدبرت"، ج
 .ٕٙٔٔ، حٗٛٛ، صٕوه اإلحراـ، وأنو يجوز إفراد الحج والتمتع والقراف، ج( صحيح مسمـ، كتاب الحج، باب بياف وجٕ)
(، ٖٙٔ)  ٖٕٔٔ، حٔٛٛ، صٕ( صحيح مسمـ، كتاب الحج، باب بياف وجوه اإلحراـ، وأنو يجوز إفراد الحج والتمتع والقراف، جٖ)
 (.ٖٛٔ) ٖٕٔٔو
 .ٓٚ٘ٔ، حٖٗٔ، صٕباب مف لبى بالحج وسماه، ج كتاب الحج،  ( صحيح البخاري،ٗ)
 (.ٙٗٔ)ٕٙٔٔ، حٙٛٛ، صٕ( صحيح مسمـ، كتاب الحج، باب في المتعة بالحج والعمرة، ج٘)
 .ٔٗٔ( تقريب التيذيب، البف حجر، صٙ)
 .ٚٛٗ، صٕ( الجرح والتعديؿ، البف أبي حاتـ، جٚ)
 .ٕٚٓ، رقـٗٛ( تاريخ ابف معيف، رواية الدارمي، صٛ)
 .ٗٓٔ، صٕ( تيذيب التيذيب، البف حجر، جٜ)
 .ٚٛٗ، صٕجرح والتعديؿ، البف أبي حاتـ، ج( الٓٔ)
 .ٚٛٗ، صٕ( الجرح والتعديؿ، البف أبي حاتـ، جٔٔ)
 .ٕٙٔ، رقـٜٛ، صٔ( معرفة الثقات، لمعجمي، جٕٔ)
 .ٜٙ، رقـٓٙ، صٔ( ذكر أسماء مف تكمـ فيو وىو موثؽ، لمذىبي، جٖٔ)
 .ٚٔٔ، رقـٕ٘٘، صٙ( سير أعالـ النبالء، لمذىبي، جٗٔ)
 .ٚٚ، ص٘لممزي، ج( تيذيب الكماؿ، ٘ٔ)
 .ٖٙ٘، صٕ( الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ، البف عدي، جٙٔ)
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َجْعَفرًا َأْوَثُؽ ِمْف ُمَجاِلٍد،  :" َىِذِه ِمْف َزلَقاِت َيْحَيى الَقطَّاِف، َبْؿ َأْجَمَع َأِئمَُّة َىَذا الشَّْأِف َعَمى َأفَّ (ٔ)وعقب الذىبي قائال
ـْ َيْمتَِفُتوا ِإَلى َقْوِؿ َيْحَيى".   َوَل

صمى ا عميو وسمـ، وعف أبيو  :" ولجعفر حديث كثير عف أبيو عف جابر عف النبى(ٕ)وقاؿ أبو أحمد بف عدي
عف آبائو، ونسخ ألىؿ البيت، وقد حدث عنو مف األئمة مثؿ ابف جريج وشعبة وغيرىما، وىو مف ثقات الناس 

 كما قاؿ يحيى بف معيف". 
يحيى بف معيف:" وخرج حفص بف غياث إلى عباداف وىو موضع رباط، فاجتمع إليو ونقؿ ابف عدي قوؿ 
ال تحدثنا عف ثالثة: أشعث بف عبد الممؾ، وعمرو بف عبيد، وجعفر بف محمد، فقاؿ: أما البصريوف فقالوا لو: 

بالكوفة ألخذتكـ أشعث فيو لكـ وأنا أتركو لكـ، وأما عمرو بف عبيد فأنتـ أعمـ بو، وأما جعفر بف محمد فمو كنتـ 
  .(ٖ)النعاؿ المطرقة"

ئؿ مرة: سمعت ىذه األحاديث ج بو، ويستضعؼ، سُ ابف سعد:" كاف كثير الحديث، وال يحتنقؿ ابف حجر قوؿ و 
حتمؿ أف يكوف السؤاالف يُ  ":"، وقاؿ ابف حجر معقباً ئؿ مرة، فقاؿ: إنما وجدتيا في كتبومف أبيؾ ؟ فقاؿ: نعـ. وسُ 

 .(ٗ)وقعا عف أحاديث مختمفة، فذكر فيما سمعو أنو سمعو، وفيما لـ يسمعو أنو وجده، وىذا يدؿ عمى تثبتو"
 . "قاؿ أبو عبد ا: جعفر بف محمد، ضعيؼ الحديث، مضطرب ":(٘)الميمونيوقاؿ 

يْحَتج بروايتو َما َكاَف مف ، وفضالً  وعمماً  :" كاف مف سادات أىؿ البيت فقياً (ٙ)وذكره ابف حباف في الثقات وقاؿ
نََّما مَ غير ِرَواَية َأْواَلده َعنُو أِلَف ِفي َحِديث َوَلده َعنُو َمَناِكير َكِثيَرة  َأِئمَّتَنا لما َرَأْوا  مف َض رَّ الَقْوؿ ِفيِو مف مّ  َض رَّ َواِ 

ْيَنة ِفي َحِديثو مف ِرَواَية َأْواَلده َوقد اْعتبرت َحِديثو مف الثَّْقات َعنُو مثؿ بف جريج َوالثَّْوري َوَمالؾ َوشْعَبة َواْبف ُعيَ 
ة َلْيَس ِفيَيا َشْيء ُيَخالؼ َحِديث اأْلَْثَبات َوَرَأْيت ِفي ِرَواَية َوَلده َعنُو ووىب بف َخاِلد ودونيـ َفَرَأْيت َأَحاِديث ُمْسَتِقيمَ 

 َأْشَياء َلْيَس مف َحِديثو َواَل مف َحِديث َأِبيو َواَل مف َحِديث جده َومف اْلمَحاؿ َأف يمزؽ ِبِو َما جنت يدا َغيره".
:" َجْعَفٌر: ِثَقٌة، (ٛ)فحديثو مستقيـ"، وقاؿ الذىبي :" كاف صدوقا مأمونا، إذا حدث عنو الثقات(ٚ)وقاؿ الساجي

ِذْئٍب، َوَنْحِوه، َصُدْوٌؽ، َما ُىَو ِفي الثَّْبِت َكُشْعَبَة، َوُىَو َأْوَثُؽ ِمْف ُسَيْيٍؿ، َواْبِف ِإْسَحاَؽ، َوُىَو ِفي َوْزِف اْبِف َأِبي 
 :" صدوؽ فقيو إماـ" (ٜ)جروقاؿ ابف ح، اِتو َعْف َأِبْيِو َمَراِسْيُؿ"َوَغاِلُب ِرَوايَ 

                                                 

 .ٕٙ٘، صٙ( سير أعالـ النبالء، لمذىبي، جٔ)
 .ٖٓٙ، صٕ( الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ، البف عدي، جٕ)
 .ٖٚ٘، صٕ، جالمرجع السابؽ (ٖ)
 .ٗٓٔ، صٕ( تيذيب التيذيب، البف حجر، جٗ)
 .ٕ٘ٔ، رقـٖ٘أحمد بمدح أو ذـ، ليوسؼ بف المبرد، ص( بحر الدـ فيمف تكمـ فيو اإلماـ ٘)
 .ٜٖٓٚ، رقـٕٖٔػ  ٖٔٔ، صٙ( الثقات، البف حباف، جٙ)
 .ٗٓٔ، صٕ( تيذيب التيذيب، البف حجر، جٚ)
 .ٕٚ٘، صٙ( سير أعالـ النبالء، لمذىبي، جٛ)
 .ٔٗٔ( تقريب التيذيب، البف حجر، صٜ)
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حاتـ  أبي، حيث وثقة جمع مف أئمة الجرح والتعديؿ الذيف يعتد بقوليـ أمثاؿ في نفسو ىو ثقة خالصة القول:
وأبي زرعة وابف معيف وغيرىـ، وأف جرحو إنما ىو بسبب رواية غيره عنو، لذلؾ قاؿ ابف حباف:" مف المحاؿ أف 

 يمصؽ بو ما جنت يدا غيره".
 .(ٔ)ئةاأبو إسماعيؿ الحارثي، مات سنة ست وثمانيف وم بن إسماعيل المدني،** حاتم 

، وزاد" وزيادتو مقبولة"، (ٙ)، والدارقطني(٘)، والعجمي(ٗ)، وعمي بف المديني(ٖ)، ويحيى بف معيف(ٕ)وثقو ابف سعد
 .(ٓٔ)حباف في الثقات، وذكره ابف (ٜ)، وزاد في موضع آخر:" مشيور ثقة"(ٛ)، والذىبي(ٚ)وكذلؾ وثقو الجرجاني

 .ميزاف قوؿ النسائي:" ليس بالقوي":" ليس بو بأس"، ونقؿ الذىبي في ال(ٔٔ)وقاؿ النسائي
:" صدوؽ ييـ صحيح الكتاب"، وتعقب بشار معروؼ ىذا القوؿ فقاؿ:" بؿ ىو أحسف مما قاؿ (ٕٔ)وقاؿ ابف حجر

  ا".َمِعيف والدارقطني والذىبي مطمقابف حجر، فقد وثقو العجمي وابف 
، زعموا أف حاتما كاف (ٗٔ):" حاتـ بف إسماعيؿ أحب إلي مف الدََّراَوْرِديُّ (ٖٔ)قاؿ أبو بكر األثـر عف أحمد بف حنبؿ

 فيو غفمة، إال أف كتابو صالح". 
 قاؿ بشار معروؼ معقبا: قوؿ أحمد:" زعموا أف حاتما فيو غفمة" جاء بصيغة التمريض مما يضعؼ ىذا القوؿ.

 .(٘ٔ)يني:" روى عف جعفر بف محمد عف أبيو " محمد بف عمي الباقر" أحاديث مراسيؿ أسندىا"وقاؿ عمي بف المد
 وقاؿ في موضع آخر:" يحدث  :" رأى زيد بف أسمـ ومحمد بف المنكدر ولـ يسمع منيما شيئا"،(ٙٔ)قاؿ ابف معيف

 
  

                                                 

 .ٗٗٔ( تقريب التيذيب، البف حجر، صٔ)
 .ٕ٘ٗ، ص٘الكبرى، البف سعد، ج ( الطبقاتٕ)
 .ٜ٘( تاريخ ابف معيف، رواية عثماف الدارمي،  ص ٖ)
 .ٛٔٔ( سؤاالت ابف أبي شيبة لعمي بف المديني، ص ٗ)
 .ٖٕ٘، رقـٕ٘ٚ، صٔ( معرفة الثقات، لمعجمي، ج٘)
 .ٛٙٔ، صٕ( عمؿ الدارقطني، جٙ)
 .ٖٚٙ( تاريخ جرجاف، لمجرجاني، ص ٚ)
 .ٕٖٛ، رقـٖٓٓص، ٔ( الكاشؼ، لمذىبي، جٛ)
 .ٕٙٔ، صٕ( ميزاف االعتداؿ، لمذىبي جٜ)
 .ٕٖٗٓٔ، رقـٕٓٔ، صٛ( الثقات البف حباف، صٓٔ)
 .ٜٓٔ، ص٘( تيذيب الكماؿ، لممزي، جٔٔ)
 .ٗٗٔ( تقريب التيذيب، البف حجر، صٕٔ)
 .ٕٛ٘، صٖ( الجرح والتعديؿ، البف أبي حاتـ، جٖٔ)
ىو: عبد العزيز بف محمد بف عبيد الدراوردي أبو محمد الجيني موالىـ المدني صدوؽ كاف يحدث مف كتب غيره  ( الدََّراَوْرِديُّ ٗٔ)

 (.ٖٛ٘فيخطىء.) تقريب التيذيب، البف حجر، ص
 .ٕٓٔ، صٕ( تيذيب التيذيب، البف حجر، ج٘ٔ)
 .ٜٕٚ، رقـٚٙٔ، صٖ( تاريخ ابف معيف، رواية الدوري، جٙٔ)
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 لم يمق عون بن عبد اهلل بن عتبة". ":(ٕ)قال أبو حاتم، و (ٔ)بمناكير"
ىو صدوق صالح الكتاب؛ ولكنو ييم إذا حدث من حفظو وىذا ما جعل بعض األئمة يتكممون خالصة القول:  

عمي بن المديني:" روى عن جعفر بن محمد عن أبيو " محمد بن عمي الباقر" أحاديث فيو، وما كان من قول 
" وىي الطريق التي نحن بصدد دراستيا فقد تابعو عمى ىذا اإلسناد كل من يحيى بن سعيد، مراسيل أسندىا

 وحفص بن غياث وغيرىما.
 ** باقي رجال اإلسناد ثقات.

                                           
 قال ابن االثير رحمو اهلل:

ُىَو َجْمع: َكِميم، َوُىَو الَجريح، َفعيل ِبَمْعَنى َمْفُعوٍل. َوَقْد « َعَمى الَمْرَضى وُنداِوي الَكْمَمىإنَّا َنُقوم »َوِمْنُو اْلَحِديُث 
َر ِذكره اْسًما وْفِعبًل، ُمْفردًا َوَمْجُموًعا  .(ٖ)َتَكرَّ

 ( ٖٗٔالحديث )
، (ٙ)، َعْن َحْفَصةَ (٘)َأْخَبَرَنا َعْبُد الَوىَّاِب، َعْن َأيُّوبَ ُن َسبَلٍم، َقاَل: ب َحدَّثََنا ُمَحمَّدٌ  رحمو اهلل: (ٗ)قال اإلمام البخاري

َفَحدََّثْت َعْن ُأْخِتَيا، َوَكاَن َقاَلْت: ُكنَّا َنْمَنُع َعَواِتَقَنا َأْن َيْخُرْجَن ِفي الِعيَدْيِن، َفَقِدَمِت اْمَرَأٌة، َفَنَزَلْت َقْصَر َبِني َخَمٍف، 
، َقاَلْت: َزْوُج ُأْخِتَيا َغَزا َمَع النَِّبيّْ َصمَّى اهلُل َعَمْيِو َوَسمََّم ِثْنَتْي َعْشَرَة َغزْ  ُكنَّا ُنَداِوي َوًة، َوَكاَنْت ُأْخِتي َمَعُو ِفي ِستٍّ

َباٌب ، َفَسَأَلْت ُأْخِتي النَِّبيَّ َصمَّى اهلُل َعَمْيِو َوَسمََّم: َأَعَمى ِإْحَداَنا َبْأٌس ِإَذا َلْم َيُكْن َلَيا ِجمْ الَكْمَمى، َوَنُقوُم َعَمى الَمْرَضى
، (ٚ)، َفَممَّا َقِدَمْت ُأمُّ َعِطيَّةَ «ْيَر َوَدْعَوَة الُمْسِمِمينَ ُتْمِبْسَيا َصاِحَبُتَيا ِمْن ِجْمَباِبَيا َوْلَتْشَيِد الخَ لِ  »َأْن اَل َتْخُرَج؟ َقاَل:

َقاَلْت: ِبَأِبي، َسِمْعُتُو َيُقوُل: َسَأْلُتَيا َأَسِمْعِت النَِّبيَّ َصمَّى اهلُل َعَمْيِو َوَسمََّم؟ َقاَلْت: ِبَأِبي، َنَعْم، َوَكاَنْت اَل َتْذُكُرُه ِإالَّ 
 الُمْؤِمِنيَن، َوَيْعَتِزُل َيْخُرُج الَعَواِتُق َوَذَواُت الُخُدوِر، َأِو الَعَواِتُق َذَواُت الُخُدوِر، َوالُحيَُّض، َوْلَيْشَيْدَن الَخْيَر، َوَدْعَوةَ »

 َفَقاَلْت: َأَلْيَس َتْشَيُد َعَرَفَة، َوَكَذا َوَكَذا.، َقاَلْت َحْفَصُة: َفُقْمُت الُحيَُّض، « الُحيَُّض الُمَصمَّى
 
 
 

                                                 

 .ٚٚٚ، رقمٗٚٔ، صٖ( تاريخ ابن معين، رواية الدروي، جٔ)
 .ٛٓٔ، رقمٚ٘ٔ، وانظر جامع التحصيل، لمعبلئي، صٜٚٔ، رقمٔ٘( المراسيل، البن أبي حاتم، صٕ)
 .ٖٗ٘، صٗ( النياية في غريب الحديث واألثر، البن األثير، جٖ)
 .ٕٖٗ، حٕٚ، صٔالبخاري، كتاب الحيض، باب شيود الحائض العيدين ودعوة المسممين ويعتزلن المصمى، ج( صحيح ٗ)
 (.ٚٔٔ( أيوب بن أبي تميمة كيسان الَسختياني. ) تقريب التيذيب، البن حجر، ص٘)
 (. ٘ٗٚ( حفصة بنت سيرين، أم اليذيل األنصارية.) تقريب التيذيب، البن حجر، صٙ)
ب، ويقال: بنت الحارث، أم عطية األنصارية صحابية مشيورة. ) االستيعاب في معرفة األصحاب، البن عبد ( نسيبة بنت كعٚ)

 (.   ٜٜٔٔ، صٗالبر، ج
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 أوال: تخريج الحديث
 من طريق عاصم األحول (ٖ)، ومسمم(ٕ)البخاريوأخرجو  من طريق أيوب السختياني بنحوه، (ٔ)أخرجو البخاري

 مختصرا من طريق ىشام بن حسان األزدي، (ٗ)، وأخرجو مسمممختصرا
 وىشام( عن حفصة بنت سيرين بو.ثبلثتيم) أيوب وعاصم 

 مختصرا من طرق عن محمد بن سيرين عن أم عطية" نسيبة بنت كعب" بو. (ٙ)، ومسمم(٘)وأخرجو البخاري
 ثانيا: تراجم الرواة

أبو محمد البصري، مات سنة أربع وتسعين ومئة، ثقة؛  ** عبد الوىاب بن عبد المجيد بن الصمت الثقفي،
 .(ٚ)ولكنو تغير قبل موتو بثبلث سنوات

 .(ٜ):" كان قد اختمط قبل موتو بثبلث سنين أو أربع وذكره ابن الصبلح أيضا فيمن تغير(ٛ)قال عقبة بن مكرم
ال من ذكر أنو سمع منو في وعقب العراقي عمى قول ابن الصبلح فقال: لم يبين المصنف مقدار مدة اختبلطو و 

الصحة أو في االختبلط، فأما مقدار مدة اختبلطو فقال: عقبة بن مكرم اختمط قبل موتو بثبلث سنين أو أربع 
 سنين انتيى. وكانت وفاتو سنة أربع وتسعين كما جزم ابن قانع والذىبي والمزي، وقيل: سنة أربع وثمانين.

 .  (ٓٔ)من سمع منو إنما سمع منو في الصحة قبل اختبلطووأما الذين سمعوا منو في الصحة فجميع 
حديثو فإنو ما حدث بحديث في زمن التغير"، ثم استدل عمى ذلك بقول أبي  ه:" ما ضر تغير (ٔٔ)وقال الذىبي

 داود:" تغير جرير بن حازم وعبد الوىاب الثقفى فحجب الناس عنيما". 
 ** باقي رجال اإلسناد كميم ثقات.

                                           
                                                 

، وكتاب الحج، باب تقضي ٜٓٛ، حٕٕ، صٕ( صحيح البخاري، كتاب الجمعة، باب إذا لم يكن ليا جمباب في العيد، جٔ)
 .ٕ٘ٙٔ، حٓٙٔ، صٕجالحائض المناسك كميا إال الطواف بالبيت، 

ذا غدا إلى عرفة، جٕ)  .ٜٔٚ، حٕٓ، صٕ( صحيح البخاري، كتاب الجمعة، باب التكبير أيام منى، وا 
، ٙٓٙ، صٕ( صحيح مسمم، كتاب صبلة العيدين، باب ذكر إباحة خروج النساء في العيدين إلى المصمى وشيود الخطبة، جٖ)
 (.ٔٔ) ٜٓٛح
، ٙٓٙ، صٕاب ذكر إباحة خروج النساء في العيدين إلى المصمى وشيود الخطبة، ج( صحيح مسمم، كتاب صبلة العيدين، بٗ)
 (.ٕٔ) ٜٓٛح
خروج النساء  ب، وكتاب الجمعة، بأٖ٘، حٓٛ، صٔوجوب الصبلة في الثياب، ج ب( صحيح البخاري، كتاب الصبلة، با٘)

 .ٜٔٛ، حٕٕ، صٕ، وباب اعتزال الحيض المصمى، جٜٗٚ، حٕٔ، صٕوالحيض إلى المصمى، ج
، ٙٓٙ، صٕ( صحيح مسمم، كتاب صبلة العيدين، باب ذكر إباحة خروج النساء في العيدين إلى المصمى وشيود الخطبة، جٙ)
 (.ٓٔ) ٜٓٛح
 .ٖٛٙ( تقريب التيذيب، البن حجر، صٚ)
 .ٙٚ، رقمٖٕٓ( االغتباط بمن رمي من الرواة باالختبلط، لبرىان الدين سبط ابن العجمي، صٛ)
 .ٜٚٗابن الصبلح، ص( انظر مقدمة ٜ)
 .ٛ٘ٗ( التقييد وااليضاح، لمعراقي، صٓٔ)
 .ٕٕٖ٘، رقمٔٛٙ، صٕ( ميزان االعتدال، لمذىبي، جٔٔ)
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 قال ابن األثير رحمو اهلل: 
)  )َكبلَّ
: َكالَّ َيا َرُسوَل المَّوِ »ِفيِو  : َرْدع ِفي اْلَكبَلِم وتَْنبيو وَزْجر، َوَمْعَناَىا: اْنَتِو  «َتَقع ِفَتٌن َكَأنََّيا الظَُّمل، َفَقاَل َأْعرَاِبيّّ َكبلَّ

 ِلِزَياَدِة اْلَكاِف.« اَل »اَل َتْفعل، إالَّ َأنََّيا آَكُد ِفي النَّْفي والرَّْدع ِمْن 
 «اِصَيةِ َكبلَّ َلِئْن َلْم َيْنَتِو َلَنْسَفعًا ِبالنَّ »َوَقْد َتِرُد ِبَمْعَنى َحقِّا، َكَقْوِلِو َتَعاَلى 

َر ِفي اْلَحِديثِ   .(ٔ)والظَُّمل: السَّحاب َوَقْد َتَكرَّ
 ( ٗٗٔالحديث )

، َقاَل: َقاَل  رحمو اهلل: (ٕ)قال معمر بن راشد َبْيِر، َعْن ُكْرِز ْبِن َعْمَقَمَة اْلُخَزاِعيّْ ، َعْن ُعْرَوَة ْبِن الزُّ َعِن الزُّْىِريّْ
: َيا َرُسوَل المَِّو، َىْل  ِبِيْم َخْيًرا  َنَعْم، َأيَُّما َأْىِل َبْيٍت ِمَن اْلَعَرِب، َأِو اْلَعَجِم َأَراَد المَّوُ  »ِلئْلِْسبَلِم ُمْنَتًيى؟ َقاَل:َأْعَراِبيّّ

ْسبَلمَ  : َكبلَّ َيا «ُثمَّ َتَقُع ِفَتٌن َكَأنََّيا الظَُّملُ  »َذا َيا َرُسوَل المَِّو؟ َقاَل:َقاَل: ثُمَّ َما« َأْدَخَل َعَمْيِيُم اإْلِ ، َقاَل: َفَقاَل اأْلَْعَراِبيُّ
َيْضِرُب َبْعُضُكْم  (ٖ)وُدنَّ ِفيَيا َأَساِوَد ُصبِّاَوالَِّذي َنْفِسي ِبَيِدِه َلَتعُ  »َوَسمََّم: َرُسوَل المَِّو، َفَقاَل النَِّبيُّ َصمَّى اهلُل َعَمْيوِ 

 «.ِرَقاَب َبْعضٍ 
 أوال: تخريج الحديث

 جميعيم عن معمر بن راشد بنحوه، (ٚ)، والحاكم(ٙ)، وابن منده(٘)، والطبراني بمفظ" كأنيا الميل"(ٗ)أخرجو أحمد
 ،(ٓٔ)ومن طريقو الحاكم (ٜ)، والحميدي(ٛ)بمفظ " كأنيا الظَُّمُم" وأخرجو الطيالسي

  (٘ٔ)، والطحاوي(ٗٔ)، والشيباني(ٖٔ)، وأحمد(ٕٔ)، وابن أبي شيبة(ٔٔ)وأخرجو نعيم بن حماد
                                                 

 .ٖ٘٘، صٗ( النياية في غريب الحديث واألثر، البن األثير، جٔ)
 .ٕٚٗٚٓ، حٕٖٙ، صٔٔ( جامع معمر بن راشد " منشور كممحق بمصنف عبد الرزاق"، باب الفتن، جٕ)
، والنياية في غريب ٚٓ٘، صّٔن ِفيَيا َأَساِوَد ُصّبًا: واأْلَْسَوُد أخبُث الحيَّات وأعظُميا.) غريب الحديث، البن الجوزي، ج( لتُعودُ ٖ)

 (ٜٔٗ، صٕالحديث واألثر، البن األثير، 
 .ٜٛٔ٘ٔ، حٕٔٙ، صٕ٘( مسند أحمد بن حنبل، مسند المكيين، حديث كرز بن عمقمة الخزاعي، جٗ)
 .ٕٗٗ، حٜٚٔ، حٜٔر، لمطبراني، ج( المعجم الكبي٘)
يَماِن َأْن ُيْؤِمَن اْلَعْبُد ِبالمَِّو َعزَّ َوَجلَّ ٙ) ، ٜٓٛ، صٕ َوْحَدُه َوُكتُِبِو َوُرُسِمِو، ج( اإليمان البن منده، باب ِذْكُر َما َيُدلُّ َعَمى َأنَّ اْبِتَداَء اإْلِ
 .ٔٛٓٔح
 .ٜٚ، حٜٛ، صٔ( المستدرك عمى الصحيحين، كتاب اإليمان، جٚ)
 .ٖٙٛٔ، حٜٔٙ، صٕ( مسند الطيالسي، جٛ)
 .ٗٛ٘، حٜٛٗ، صٔ( مسند الحميدي، جٜ)
 .ٜٙ، حٜٛ، صٔ( المستدرك عمى الصحيحين، كتاب اإليمان، جٓٔ)
 .ٚ، حٜٕ، صٔ( الفتن لنعيم بن حماد، جٔٔ)
 .ٕٖٙٔٚ، حٜٗٗ، صٚ( مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الفتن، باب من كره الخروج في الفتنة وتعوذ عنيا، جٕٔ)
 .ٜٚٔ٘ٔ، حٜٕ٘، صٕ٘( مسند أحمد بن حنبل، مسند المكيين، حديث كرز بن عمقمة، جٖٔ)
 .ٖٕ٘ٓ، حٕٗٛ، صٗ( اآلحاد والمثاني، البن أبي عاصم الشيباني، جٗٔ)
ْسبَلِم َىْل َلُو ( شرح مشكل اآلثار، باب َبَياِن ُمْشِكِل َما ُرِوَي َعْن َرُسوِل اهلِل َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَسمََّم ِمْن جَ ٘ٔ) َواِبِو َمْن َسَأَلُو َعِن اإْلِ

 .ٗ٘ٔٙ، حٚ٘ٗ، صُ٘ٔمْنَتًيى؟، ج
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 بن عيينة بنحوه، كبلىما) معمر بن راشد وسفيان بن عيينة( عن الزىري بو.  جميعيم من طريق سفيان
 من طرق عن الزىري بو بنحوه. (ٕ)والبييقي، (ٔ)وأخرجو الطبراني

 من طريق األوزاعي عن عبد الواحد بن قيس عن عروة بن الزبير بو بنحوه. (ٗ)، وابن حبان(ٖ)وأخرجو أحمد
 ثانيا: تراجم الرواة

عمرا طويبل، َوُىَو الَِّذي نصب أعبلم الحرم ِفي خبلفة  رَ أسمم َيْوم فتح مكة، َوُعمّْ  ** كرز ْبن َعْمَقَمة الخزاعي،
مارة َمَرَوان ْبن الحكم ، وُىَو الَِّذي قفا أثر النَِّبّي صّمى اهلل عميو وآلو َوَسمََّم ليمة الغار، فمما َرَأى َعَمْيِو (٘)ُمَعاِوَية، وا 

 .(ٙ)نسج العنكبوت قال:ىاىنا انقطع األثر
 قات.** باقي رجال اإلسناد كميم ث

 ثالثا: الحكم عمى اإلسناد
يخرجاه، لتفرد  ىذا حديث صحيح وليس لو ِعمَّة ولم:" (ٚ)الحديث إسناده صحيح، وقال الحاكم عقب روايتو لو

سمعت أبا الحسن عروة بالرواية عن كرز بن عمقمة، وكرز بن عمقمة صحابي مخرج حديثو في مسانيد األئمة، 
والبخاري إخراجو حديث كرز بن عمقمة ىل لئلسبلم منتيى، فقد رواه عروة بن يقول: مما يمزم مسمم الدارقطني 

. قال الحاكم: والدليل الواضح عمى ما ذكره أبو الحسن أنيما (ٛ)الزبير، ورواه الزىري وعبد الواحد بن قيس، عنو
ِو َوَسمََّم في بيتو، وليس جميعًا اتفقا عمى حديث عتبان ابن مالك األنصاري الذي صمى رسول اهلل َصمَّى اهلُل َعَميْ 

  ."لو راٍو غير محمود بن الربيع
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 .٘ٗٗو ٗٗٗ، حٜٛٔ، صٜٔ( المعجم الكبير، لمطبراني، جٔ)
ِتِو ، َوِبَما ُأِجيَب ِفيِو ، َوِبَما َلْم ٕ)  .ٜٕ٘، صُٙيَجْب ..، ج( دالئل النبوة لمبييقي، باب َما َجاَء ِفي ِإْخَباِرِه ِبَما َدَعا أِلُمَّ
 .ٜٜٔ٘ٔ، حٕٕٙ، صٕ٘( مسند أحمد بن حنبل، مسند المكيين، حديث كرز بن عمقمة، جٖ)
ُن ِمْن َخْيِر النَّاِس ِفي ( صحيح ابن حبان، كتاب الرىن، باب ما جاء في الفتن " ِذْكُر اْلَبَياِن ِبَأنَّ اْلَفارَّ ِمَن اْلِفَتِن ِعْنَد ُوُقوِعَيا َيُكو ٗ)

َماِن"، ج َذِلكَ   .ٜٙ٘٘، حٕٚٛ، صٖٔالزَّ
 .ٕٙٛٔ، رقمٖٔٔٔ، صٖ( االستيعاب في معرفة األصحاب، البن عبد البر، ج٘)
 .ٓٚٔ، صٗ( أسد الغابة، البن األثير، جٙ)
 .ٜٚ، حٜٛ، صٔ( المستدرك عمى الصحيحين، جٚ)
 .ٜ٘( انظر اإللزامات والتتبع، لمدارقطني، صٛ)
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 المبحث الثاني
 الكاف مع الميم

 قال ابن االثير رحمو اهلل:
 )َكَمَأ(
، وماُؤىا ِشفاء ِلْمَعين»ِفيِو  ِمَن النَّواِدر، الَكْمَأة َمْعُروَفٌة، وواِحُدىا: َكْمٌء، َعَمى َغْيِر ِقياس. َوِىَي « الَكْمَأة ِمَن الَمنّْ

 .(ٔ)َفِإنَّ الِقياس الَعْكس
 ( ٘ٗٔالحديث )

، َحدَّثََنا ُسْفَياُن، َعْن َعْبِد الَمِمِك، َعْن َعْمِرو ْبِن ُحَرْيٍث، َعْن (ٖ)َحدَّثََنا َأُبو ُنَعْيمٍ  رحمو اهلل: (ٕ)قال اإلمام البخاري
، َوَماُؤَىا ِشَفاٌء  (ٗ)الَكْمَأةُ  »ى اهلُل َعَمْيِو َوَسمََّم:َرُسوُل المَِّو َصمَّ َسِعيِد ْبِن َزْيٍد َرِضَي المَُّو َعْنُو، َقاَل: َقاَل  ِمَن الَمنّْ

 «.ِلْمَعْينِ 
 أوال: تخريج الحديث

 أيضا من طريق شير بن حوشب بمفظو، (ٙ)من طريق سفيان الثوري بنحوه، وأخرجو مسمم (٘)أخرجو مسمم
 ،(ٚ)الرازي وعمر بن عبيد بمفظو وأخرجو أيضا من طريق جرير بن عبد الحميد

 من طريق شعبة بمفظو. (ٜ)، ومسمم(ٛ)أخرجو البخاري
سفيان الثوري، وشير بن حوشب، وجرير وعمر بن عبيد، وشعبة بن الحجاج( عن عبد الممك بن ) خمستيم
 عمير بو.

 
 

                                                 

 .ٖٚ٘، صٗواألثر، البن األثير، ج( النياية في غريب الحديث ٔ)
ْمَوى ُكُموا ِمْن َطيَّْباِت َما  ( صحيح البخاري، كتاب تفسير القرآن، باب َقْوُلُو َتَعاَلى: }َوَظمَّْمَنا َعَمْيُكُم الَغَماَم َوَأْنَزْلَنا َعَمْيُكُم الَمنَّ ٕ) َوالسَّ

 .ٛٚٗٗ، حٛٔ، صْٙم َيْظِمُموَن{، جَرَزْقَناُكْم َوَما َظَمُموَنا َوَلِكْن َكاُنوا َأْنُفَسيُ 
 (.ٙٗٗىو: الفضل بن دكين الكوفي، من كبار شيوخ البخاري. ) تقريب التيذيب، البن حجر، ص (ٖ)
يَ ٗ) َك اِلْسِتَتاِرَىا، وىي كاْلَمنّْ ْت ِبَذلِ ( قال ابن حجر: اْلَكْمَأُة َنَباٌت اَل َوَرَق َلَيا َواَل َساَق ُتوَجُد ِفي اأْلَْرِض ِمْن َغْيِر َأْن ُتْزَرَع ِقيَل ُسمّْ

الشبو بينميا ىو ُوُجوِد ُكلٍّ ِمْنُيَما َعْفًوا  الَِّذي ُأْنِزَل َعَمى َبِني ِإْسَراِئيَل َوُىَو الطَّلُّ الَِّذي َيْسُقُط َعَمى الشََّجِر َفُيْجَمُع َوُيْؤَكُل ُحْمًوا ووجو
 (.ٗٙٔـٖٙٔ، صِٓٔبَغْيِر ِعبَلٍج.) انظر فتح الباري، البن حجر، ج

 .ٜٕٗٓ، حٕٔٙٔ، صٖ( صحيح مسمم، كتاب األشربة، باب فضل الكمأة ومداواة العين بيا، ج٘)
 .ٜٕٗٓ، حٕٔٙٔ، صٖ( صحيح مسمم، كتاب األشربة، باب فضل الكمأة ومداواة العين بيا، جٙ)
 .ٜٕٗٓ، حٕٔٙٔ، صٖ( صحيح مسمم، كتاب األشربة، باب فضل الكمأة ومداواة العين بيا، جٚ)
ا َجاَء ُموَسى ِلِميَقاِتَنا َوَكمََّمُو َربُُّو، َقاَل: َربّْ َأِرِني َأْنُظْر ٛ)  ِإَلْيَك، َقاَل: َلْن َتَراِني ( صحيح البخاري، كتاب تفسير القرآن، باب }َوَلمَّ

ا  ا َأَفاَق َقاَل: ُسْبَحاَنَك َوَلِكِن اْنُظْر ِإَلى الَجَبِل َفِإِن اْسَتَقرَّ َمَكاَنُو َفَسْوَف َتَراِني، َفَممَّ َتَجمَّى َربُُّو ِلْمَجَبِل َجَعَمُو َدكِّا َوَخرَّ ُموَسى َصِعًقا، َفَممَّ
ُل الُمْؤِمِنيَن{، ج  .ٛٓٚ٘، حٕٙٔ، صٚ، وكتاب الطب، باب المن شفاء لمعين، جٜٖٙٗ، حٜ٘، صٙتُْبُت ِإَلْيَك َوَأَنا َأوَّ

 .ٜٕٗٓ، حٕٔٙٔ، صٖلكمأة ومداواة العين بيا، ج( صحيح مسمم، كتاب األشربة، باب فضل اٜ)
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 من طريق الحكم بن عتبة عن الحسن العرني، (ٕ)، ومسمم(ٔ)وأخرجو البخاري
 د الممك بن عمير و الحسن العرني( عن عمرو بن حريث بو.عبكبلىما )

 ثانيا: تراجم الرواة
 ، (٘)، مات سنة ست وثبلثين ومئة(ٗ)يالمعروف بالقبط ي،لكوفا ،(ٖ)يعبد الممك بن عمير بن سويد المخم** 

إال أنو أخطأ فى حديث أو ، وزاد ابن معين:" (ٜ)، وابن معين(ٛ)، وابن نمير(ٚ)، ويعقوب بن سفيان(ٙ)وثقو العجمي
 ،(ٔٔ)، وذكره ابن رجب الحنبمي في تراجم أعيان الحفاظ وقال:" ثقة متفق عمى حديثو"(ٓٔ)"، ووثقو الذىبيحديثين

ثقة فصيح عالم تغير حفظو و ربما :" (ٖٔ)، وقال ابن حجر(ٕٔ)وذكره ابن حبان في الثقات وقال:" كان مدلسا"
 ".ليس بو بأس ":(ٗٔ)يوقال النسائ"، دلس

:" (ٚٔ)"، وقال أبو حاتميختمف عميو الحفاظ:" (ٙٔ):" مضطرب الحديث جدا"، وقال أيضا(٘ٔ)وقال أحمد بن حنبل
ليس بحافظ، وىو صالح تغير حفظو قبل موتو"، وعده العبلئي في القسم األول من المختمطين الذين ال يضر 

وقال: ذكر بعض العمماء أن اختبلطو اختبلطيم وقال:" من لم يوجب ذلك ضعفا أصبًل، ولم يحط من مرتبتو، 
احتمل؛ ألنو لم يأت فيو بذكر حديث منكر"، وقال:" لم يسمع من عدي بن حاتم، وال من عمارة بن روبية"، قال 

 . (ٛٔ)"يدخل بينو وبين عمارة بن روبية رجل أبو حاتم:"

                                                 

 .ٛٓٚ٘، حٕٙٔ، صٚ( صحيح البخاري، وكتاب الطب، باب المن شفاء لمعين، جٔ)
 .ٜٕٗٓ، حٕٔٙٔ، صٖ( صحيح مسمم، كتاب األشربة، باب فضل الكمأة ومداواة العين بيا، جٕ)
، ٔٔخم، قبيمة من اليمن نزلت الشام.) األنساب، لمسمعاني، ج( المَّْخمي: بفتح البلم المشددة، وسكون الخاء، ىذه النسبة إلى لٖ)

 (.ٕٔٓص
نما قيل لو ٗ) فنسب عبد الممك « القبطي»ألنو كان لو فرس سّباق يقال لو « القبطي»( الِقْبطي: فرس لعبد الممك بن عمير، وا 

 (.ٜٕٖ، صٓٔإليو.) األنساب، لمسمعاني، ج
 .ٖٗٙ( تقريب التيذيب، البن حجر، ص٘)
 .ٖٛٔٔ، رقمٗٓٔ، صٕرفة الثقات، لمعجمي، ج( معٙ)
 .ٚٛ، صٖ( المعرفة والتاريخ، ليعقوب بن سفيان، جٚ)
 .ٖٔٗ، صٙ( تيذيب التيذيب، البن حجر، جٛ)
 .ٖٔٗ، صٙ( تيذيب التيذيب، البن حجر، جٜ)
 .ٖٗٚ، صٖ( ميزان االعتدال، لمذىبي، جٓٔ)
 .ٜٖٗ، صٔ( شرح عمل الترمذي، البن رجب الحنبمي، جٔٔ)
 .ٚٔٔ، ص٘الثقات، البن حبان، ج( ٕٔ)
 .ٖٗٙ( تقريب التيذيب، البن حجر، صٖٔ)
 .ٖ٘ٚ، صٛٔ( تيذيب الكمال، لممزي، جٗٔ)
 .ٕٜٔ، رقمٛٛ، وصٕٗٔ، رقمٜٙ( انظر العمل ومعرفة الرجال، ألحمد بن حنبل رواية المروذي، ص٘ٔ)
 .ٖٙٔٗ، رقم٘ٗ، صٖ( العمل ومعرفة الرجال، ألحمد بن حنبل، جٙٔ)
 .ٓٓٚٔ، رقمٖٔٙ، ص٘والتعديل، البن أبي حاتم، ج( الجرح ٚٔ)
 .ٖٓ، رقمٙٚ( المختمطين، لمعبلئي، صٛٔ)
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وقال أبو زرعة:" حديثو عن أبي عبيدة بن الجراح رضي اهلل عنو مرسل"، وقد رأى عميًا رضي اهلل عنو ولم يسمع 
  .(ٔ)"ال أعممو سمع من ابن عباس شيئا "وقال أبو حاتم أيضا:منو"، 

 .(ٕ)وعده ابن حجر في الطبقة الثالثة من طبقات المدلسين
الشيخان من رواية القدماء عنو في االحتجاج، ومن رواية المتأخرين عنو :" احتج بو الجماعة، وأخرج لو وقال

نما عيب عميو تغير حفظو لكبر سنو؛ ألنو عاش مائة وثبلثين سنة  .(ٖ)"في المتابعات، وا 
ىو ثقة، وما كان من إرسالو فبل يضر ىنا حيث أن من أرسل عنيم غير الرواة المذكورين في  خالصة القول:

طال :" (ٗ)اري روى عنو من رواية القدماء، قال عبلء الدين رضالك اختبلطو مجبور ىنا فالبخىذا الحديث، وكذ
ن احت اج جعمره وساء حفظو لما وقع في الشيخوخة وأصابو الكبر، وقد احتج بو أصحاب الكتب الستة جميعًا، وا 

عمى روايتيم قبل التغير  حمل ذلكالشيخين في صحيحييما بمثل ىؤالء الثقات الذين تغيروا في الكبر فإنو يُ 
واعمم أن من كان من ىذا القبيل محتجا بروايتو في " :(٘)وىو ما أشار إليو ابن الصبلح بقولو "،واليرم

 الصحيحين أو أحدىما فإنا نعرف عمى الجممة أن ذلك مما تميز وكان مأخوذا عنو قبل االختبلط واهلل أعمم".
ربما دلس فإنو أخذىا من ابن حبان،  -يعني ابن حجر -أما قولو :"(ٙ)التحرير وأما عن تدليسو فقال صاحبا 

 ونقل في طبقات المدلسين عن الدارقطني وصفو بالتدليس، ولعل ذلك لكونو كان يرسل عن بعض الصحابة".
س؛ ثقة حافظ فقيو عابد إمام حجة، وكان ربما دل، (ٚ)سبقت ترجمتو ،يسفيان بن سعيد بن مسروق الثور  **

الذين اغتفر أئمة الجرح والتعديل  ذلك فقد عده ابن حجر في الطبقة الثانية من طبقات المدلسين ولكن ال يضره
 تدليسيم.

 ** باقي رجال اإلسناد ثقات.
                                           

 قال ابن األثير رحمو اهلل:
 «المَِّو َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَسمََّم َعاَد َسعيَد ْبَن العاِص فَكمََّده بِخْرقةرََأْيُت َرُسوَل  »َوِفي َحِديِث ُجَبير ْبِن ُمْطِعم

ن ِخْرَقة وُتوَضع عمى اِلُعْضوِ   الَوِجع، وَيتاَبع َذِلَك مرًَّة َبْعَد َمرٍَّة لَيْسُكن، َوِتْمَك الِخْرَقة: الِكَماَدُة  التَّْكِميد: َأْن ُتَسخَّ
 .(ٛ)والِكماد

 
 

                                                 

 .ٙٚٗ، رقمٖٖٔــ ٕٖٔ( المراسيل، البن أبي حاتم، صٔ)
 .ٗٛ، رقمٔٗ( طبقات المدلسين، البن حجر، صٕ)
 .ٕٕٗ، صٔ( فتح الباري، البن حجر، جٖ)
 .ٕٕٙعبلء الدين رضا، ص( نياية االغتباط بمن رمي من الرواة باالختبلط، لٗ)
 .ٜٜٗ( مقدمة ابن الصبلح، ص٘)
 .ٖٙٛ، صٕ( تحرير تقريب التيذيب، لبشار معروف، وشعيب األرنؤوط، جٙ)
 (.ٗ٘تحت حديث رقم) (ٚ)
 .ٖٛ٘، صٗ( النياية في غريب الحديث واألثر، البن األثير، جٛ)
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 ( ٙٗٔ)الحديث 
، ثنا اْبُن َدَأٍب، َعِن اْبِن  رحمو اهلل: (ٔ)قال الطبراني ٍم اْلُجَمِحيُّ ، ثنا ُمَحمَُّد ْبُن َسبلَّ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن ِعَماٍد اْلَبْرَبِريُّ

َرَأْيُت َرُسوَل اهلِل َصمَّى اهلُل َعَمْيِو َوَسمََّم،  :»، َقالَ ، َعْن َجدّْهِ (ٕ)َأِبي ِذْئٍب، َعْن ُمَحمَِّد ْبِن َناِفِع ْبِن ُجَبْيٍر، َعْن َأِبيوِ 
ُدُه ِبِخْرَقةٍ   «.َعاَد َسِعيَد ْبَن اْلَعاِص، َفرََأْيُت َرُسوَل اهلِل َصمَّى اهلُل َعَمْيِو َوَسمََّم ُيَكمّْ

 أوال: تخريج الحديث
من طريق العباس بن الفرج الرياشي بنحوه، وأخرجو أبو  (ٗ)، وأبو نعيم األصبياني(ٖ)أخرجو أبو الشيخ األصبياني

 من طريق محمد البربري بنحوه، (٘)نعيم األصبياني
 كبلىما) العباس بن الفرج و محمد البربري( عن محمد بن سبلم الجمحي بو.

 ثانيا: تراجم الرواة
الفتح، وقيل: عام خيبر، كان ، صحابي، أسمم عام بن نوفل القرشي يجبير بن مطعم بن عدىو: ** َجدِّْه: 

 .(ٙ)من حمماء قريش وساداتيم، وكان يؤخذ عنو النسب، مات سنة ثمان وتسعين
، وذكره ابن حبان (ٚ)ذكره البخاري في تاريخو دون أن يذكر فيو جرحا أو تعديبل** محمد بن نافع بن جبير: 

  .(ٜ)، وقال في موضع آخر:" من متقني أىل المدينة"(ٛ)في الثقات
 ىو ثقة.خالصة القول: 

أبو الحارث المدني، مات سنة ثمان وخمسن  ** محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث بن أبي ذئب،
:" ابن أبي ذئب ثقة صدوق، غير (ٔٔ)فقال يعقوب بن شيبة؛ إال أنو قد تكمم في روايتو عن الزىري (ٓٔ)ئة، ثقةاوم

أن روايتو عن الزىري خاصة تكمم الناس فييا، فطعن بعضيم فييا باإلضطراب، وذكر بعضيم أن سماعو منو 
 عرض، ولم ُيطعن بغير ذلك، والعرض عند جميع من أدركنا صحيح". 

ن كانت عرضا ك يف ىى؟ قال: ىي وقال أيضا:" سألت عميا عن سماعو من الزىري. قال: ىو عرض، قمت: وا 
 .(ٕٔ)"وقال:" َكاُنوا يوىنونو ِفي َأْشَياء َرَواَىا َعن الزُّْىِريّ ، متقاربة"

                                                 

 .ٗٛ٘ٔ، حٖٛٔ، صٕ( المعجم الكبير، لمطبراني، جٔ)
 (.ٛ٘٘بن مطعم بن عدي بن نوفل القرشي، ثقة فاضل.) تقريب التيذيب، البن حجر، ص ( نافع بن جبيرٕ)
 .ٖ٘ٚ، حٛٛٗ، صٖ( أخبلق النبي وآدابو، ألبي الشيخ، جٖ)
 .ٜٖٚ، حٖٛٗ، صٕ، وباب بأي شيء يكمد، جٖٙٛ، حٜٕٗ، صٕ( الطب النبوي، باب في القولنج، جٗ)
 .ٖٙٛ، حٜٕٗ، صٕ( الطب النبوي، باب في القولنج، ج٘)
 .ٖٔٔ، رقمٕٖٕ، صٔ( انظر االستيعاب في معرفة األصحاب، البن عبد البر، جٙ)
 .ٖٜٚ، رقمٜٕٗ، صٔ( التاريخ الكبير، لمبخاري، جٚ)
 .٘٘ٗٓٔ، رقمٖٖٙ، صٚ( الثقات، البن حبان، جٛ)
 .ٙٓٓٔ، رقمٕٚٓ( مشاىير عمماء األمصار، البن حبان، صٜ)
 .ٖٜٗ( تقريب التيذيب، البن حجر، صٓٔ)
 .ٔ٘ٓٔ، رقم٘ٔ٘، صٖاريخ بغداد، لمخطيب البغدادي، ج( تٔٔ)
 .ٖٗٔ، رقم٘ٔٔ( سؤاالت محمد بن عثمان بن أبي شيبة لعمي بن المديني، صٕٔ)
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:" سألت أحمد بن حنبل عن ابن أبي ذئب كيف ىو؟ قال: ثقة، قمت: في الزىري؟ قال: (ٔ)وقال أبو بكر المروذي
 كذا وكذا، وحدث بأحاديث. كأنو أراد: خولف". 

: قمت ألبي: سمع ابن أبي ذئب من الزىري؟ قال: نعم سمع منو. قمت: إنيم يقولون لم (ٕ)وقال عبد اهلل بن أحمد
 يسمع منو؟ قال: قد سمع من الزىري". 

 :" كان من فقياء أىل المدينة وعبادىم، وكان من (ٖ)فقال ابن حبان :كما أنو اتيم بأنو قدري
أقول أىل زمانو لمحق؛ وعظ الميدي فقال لو: أما إنك أصدق القوم. وكان مع ىذا يرى القدر، وكان مالك ييجره 

 من أجمو". 
سألت مصعبا الزبيري عن ابن أبي ذئب، وقمت  ":(ٗ)إال أن ىذه التيمة قد انتفت عنو فقال أحمد بن عمي األبار

ئب قدريا؟ فقال: معاذ اهلل إنما كان في زمن الميدي قد أخذوا لو: حدثونا عن أبي عاصم أنو قال: كان ابن أبي ذ
أىل القدر وضربوىم ونفوىم، فجاء قوم من أىل القدر فجمسوا إليو، واعتصموا بو من الضرب، فقال قوم: إنما 

 جمسوا إليو ألنو يرى القدر، لقد حدثني من أثق بو أنو ما تكمم فيو قط". 
:" كان من أورع الناس وأفضمو، وكانوا يرمونو بالقدر، وما كان قدريا، لقد كان ينفي قوليم ويعيبو (٘)وقال الواقدي

ن ىو مرض عاده، وكانوا  ولكنو كان رجبل كريما يجمس إليو كل أحد ويغشاه فبل يطرده وال يقول لو شيئا وا 
 يتيمونو بالقدر ليذا وشبيو". 

ن الزىري فقد رواىا عرضا وقد اختمف العمماء في حكم رواية ىو ثقة وما كان من روايتو ع خالصة القول:
 .(ٙ)األحاديث التي سمعيا الراوي من شيخو بصيغة التحديث أو اإلخبار مطمقا

                                                 

 .ٔ٘ٓٔ، رقم٘ٔ٘، صٖ( تاريخ بغداد، لمخطيب البغدادي، جٔ)
 .ٖ٘٘ٔ، رقم٘٘، صٕ، وانظر جٕٕٚٔ، رقمٖٛ٘، صٔ( العمل ومعرفة الرجال، ألحمد بن حنبل، جٕ)
 .ٙ٘٘ٓٔ، رقمٜٖٔــ ٜٖٓ، صٚانظر الثقات، البن حبان، ج( ٖ)
 .ٔ٘ٓٔ، رقم٘ٔ٘، صٖ( تاريخ بغداد، لمخطيب البغدادي، جٗ)
 .ٙ٘ٗ، ص٘( الطبقات الكبرى، البن سعد، ج٘)
ِل: اْلِقَراَءُة َعَمى الشَّْيِخ، َوَأْكَثُر اْلُمَحدِّْثيَن ُيَسمُّ ٙ) وَنَيا )َعْرًضا( ِمْن َحْيُث ِإنَّ اْلَقاِرَئ ( قال ابن الصبلح:" ِمْن َأْقَساِم اأْلَْخِذ، َوالتََّحمُّ

َوَسَواٌء ُكْنَت َأْنَت اْلَقاِرَئ، َأْو َقَرَأ َغْيُرَك َوَأْنَت َتْسَمُع، َأْو َقَرْأَت ِمْن َيْعِرُض َعَمى الشَّْيِخ َما َيْقَرُؤُه َكَما ُيْعَرُض اْلُقْرآُن َعَمى اْلُمْقِرِئ، 
بَلَف َأنََّيا ِرَواَيٌة  ُىَو َأْو ِثَقٌة َغْيُرُه، َواَل خِ ِكَتاٍب، َأْو ِمْن ِحْفِظَك، َأْو َكاَن الشَّْيُخ َيْحَفُظ َما ُيْقَرُأ َعَمْيِو، َأْو اَل َيْحَفُظُو َلِكْن ُيْمِسُك َأْصَموُ 

 َصِحيَحٌة، ِإالَّ َما ُحِكَي َعْن َبْعِض َمْن اَل ُيْعَتدُّ ِبِخبَلِفِو، َوالمَُّو َأْعَمُم.
ا، َوِقَيل: ِإنَُّو َقْوُل اْبِن ُيَما َجِميعً واختمف العمماء في ِإْطبَلُق )َحدَّثََنا، َوَأْخَبَرَنا( ِفي اْلِقَراَءِة َعَمى الشَّْيِخ َفِمْن َأْىِل اْلَحِديِث َمْن َمَنعَ 

، َوَغْيِرِىْم. ، َوَأْحَمَد ْبِن َحْنَبٍل، َوالنََّساِئيّْ  اْلُمَباَرِك، َوَيْحَيى ْبِن َيْحَيى التَِّميِميّْ
)َحدَّثََنا، َوَأْخَبَرَنا، َوَأْنَبَأَنا(. َوَقْد ِقيَل: ِإنَّ َىَذا َمْذَىُب  َوِمْنُيْم َمْن َذَىَب ِإَلى َتْجِويِز َذِلَك، َوَأنَُّو َكالسََّماِع ِمْن َلْفِظ الشَّْيِخ ِفي َجَواِز ِإْطبَلقِ 

، َوَماِلٍك، َوُسْفَياَن ْبِن ُعَيْيَنَة، َوَيْحَيى ْبِن سَ  ِة اُمْعَظِم اْلِحَجاِزيّْيَن، َواْلُكوِفيّْيَن، َوَقْوُل الزُّْىِريّْ ْلُمَتَقدِّْميَن، ِعيٍد اْلَقطَّاِن، ِفي آَخِريَن ِمَن اأْلَِئمَّ
ِحيِح ِفي َجَماَعٍة ِمَن اْلُمَحدِّْثيَن.  َوُىَو َمْذَىُب اْلُبَخاِريّْ َصاِحِب الصَّ

 (.ٜٖٔـ َٖٛٔوِمْن َىؤاَُلِء َمْن َأَجاَز ِفيَيا َأْيًضا َأْن َيُقوَل )َسِمْعُت ُفبَلًنا(.) مقدمة ابن الصبلح، ص
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ان من نسبة القدر لو فبل ، وما ك(ٔ)رجحوا السََّماِع ِمْن َلْفِظ الشَّْيِخ، وجعموا الِقَراَءَة عميِو َمْرتََبٌة ثَانيةٌ والراجح أنيم 
 تضره ىنا خاصة أن الحديث لم يوافق بدعتو.

 :" مات سنة إحدى وثبلثين ومئتين".(ٕ)قال ابن قانع ** محمد بن سالم الجمحي،
وقال عبد اهلل بن أحمد بن حنبل بعد أن ساق حديث:" بال جرير بن عبد اهلل فتوضأ ومسح عمى ..." فقال: قال 

، (ٖ)خطأ ىذا الشيخ" محمد بن سبلم" عمى أبي عوانة"أبي: ىذا ليس من حديث مغيرة، ىذا حديث األعمش أ
وذكره ابن أبي حاتم في كتابو ونقل قول أبيو فيو:" أنو بصري قدم بغداد وأخوه عبد الرحمن بن سبلم أوثق 

:" ال يكتب عن محمد بن سبلم (ٙ):" كان من أىل االدب"، وقال محمد بن أبي خيثمة(٘)، وقال الخطيب(ٗ)منو"
:" صدوق"، وقال (ٚ)رمي بالقدر؛ إنما ُيكتب عنو الشعر فأما الحديث فبل"، وقال صالح جزرةالحديث، رجل 

 :" كان عالما أخباريا أديبا بارعا". (ٜ):" ىو ثقة وفيو ضعف"، وقال الذىبي(ٛ)الييثمي
 ىو في مرتبة الصدوق فمم أجد فيو جرحا. خالصة القول:

بو أحمد أ ،(ٓٔ)محمد بن موسى بن حمادىكذا ذكره الطبراني واألصح أنو:  محمد بن عماد البربري:** 
 .(ٕٔ)لتشريق سنة أربع وتسعين ومائتينمات ليمة الجمعة آخر أيام ا، البغدادي (ٔٔ)الَبْرَبري

، وقد أكثر عنو ولكنو من أوعية العممغيره أتقن منو، " :(ٗٔ)قال الذىبي "،ليس بالقوي ":(ٖٔ)قال الدارقطني
 اإلمام الحافظ  ":(ٙٔ)وقال الذىبي "،يًا صاحب فيم ومعرفة بأيام الناسكان أخبار  ":(٘ٔ)وقال الخطيب "،الطبراني

                                                 

 .ٕٗ٘( انظر مقدمة ابن الصبلح، صٔ)
 .ٕٙٚ، صٖبغداد، لمخطيب البغدادي، ج( تاريخ ٕ)
 .ٕٚٛ، رقمٕٙٚ، صٖ( انظر تاريخ بغداد، لمخطيب البغدادي، جٖ)
 .ٓٔ٘ٔ، رقمٕٛٚ، صٚ( الجرح والتعديل، البن أبي حاتم، جٗ)
 .ٕٙٚ، صٖ( تاريخ بغداد، لمخطيب البغدادي، ج٘)
 .ٕٙٚ، صٖ( تاريخ بغداد، لمخطيب البغدادي، جٙ)
 .ٛٙ٘، صٖىبي، ج( ميزان االعتدال، لمذٚ)
 .ٕٓٚٗٔ، رقمٖٚ، صٜ( مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، لمييثمي، جٛ)
 .ٖٖٕ، رقمٔ٘ٙ، صٓٔ( سير أعبلم النببلء، لمذىبي، جٜ)
( جاء في حاشية جامع المسانيد والسنن، البن كثير الدمشقي: جاء في المخطوطة: )محمد بن حماد الترمذي( وفي معجم ٓٔ)

، ٘ٗٙ، صٕالبربري( ولعمو محمد بن موسى بن حماد المعروف بالبربري. ) جامع المسانيد، جالطبراني: )محمد بن عماد 
 (.ٓٙوالمشتبو، ص 

( الَبرَبرى: بفتح الباءين المنقوطتين بنقطتين بينيما راء ميممة بعد الباء راء أخرى، ىذه النسبة الى ببلد البربر وىي ناحية كبيرة ٔٔ)
 (.ٕٓٗ، رقمٖٓٔ، صٕعاني، جمن ببلد المغرب. ) األنساب، لمسم

 .ٖٜ٘ٔ، رقمٜٖٚ، صٗ( انظر تاريخ بغداد، لمخطيب البغدادي، جٕٔ)
 .ٕٕٔ، رقمٕ٘ٔ( سؤاالت الحاكم لمدراقطني، صٖٔ)
 .ٓ٘، رقمٕٜـ ٜٔ، صٗٔ( انظر سير أعبلم النببلء، لمذىبي، جٗٔ)
 .ٖٜ٘ٔ، رقمٜٖٚ، صٗ( تاريخ بغداد، لمخطيب البغدادي، ج٘ٔ)
 .ٜٔ، صٗٔء، لمذىبي، ج( سير أعبلم النببلٙٔ)
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 .(ٔ)"شيخ معروف أخباري عبلمة "وقال مرًة: "،الباىر األخباري
 .وأخباري واسع العمم عمى ضعف في حفظىو  خالصة القول:

  ي.داب المدين محمد بن** باقي رجال اإلسناد ثقات غير 
 ثالثا: الحكم عمى اإلسناد

 وضعب ورماه األصمعي، (ٖ)وأبو زرعة (ٕ)كذبو ابن حبانالحديث إسناده ضعيف جدًا؛ ألجل محمد بن داب فقد 
 .(ٗ)الحديث

                                           
 قال ابن االثير رحمو اهلل:

 .(٘)َأْي َأنَُّو ُيْبَدل ِمْنُو وَيُسدُّ َمَسدَّه. َوُىَو أْسَيل وأْىَون« الِكَماُد مكاُن الَكيّْ »َوِمْنُو َحِديُث َعاِئَشَة 
 لم أقف عميو بمفظ ابن األثير ولكن بالمعنى عمى النحو التالي:( ٚٗٔالحديث )

َحدَّثََنا ُىَشْيٌم، َحدَّثََنا ُمِغيَرُة، َعْن ِإْبَراِىيَم، َعْن َعاِئَشَة، َأنََّيا َقاَلْت: َقاَل َرُسوُل اهلِل  اهلل:رحمو  (ٙ)قال أحمد بن حنبل
 ". (ٓٔ)، َوَمَكاُن النَّْفِخ المَُّدودُ (ٜ)السَُّعوطُ  (ٛ)، َوَمَكاُن اْلِعبَلقِ (ٚ)َمَكاُن اْلَكيّْ التَّْكِميدُ َصمَّى اهلُل َعَمْيِو َوَسمََّم: " 

 أوال: تخريج الحديث
 تفرد بو أحمد بن حنبل.

 ثانيا: تراجم الرواة
ثقة وما كان من تدليسو فبل  ،(ٔٔ)سبقت ترجمتو، يخعِ ** إبراىيم بن يزيد بن قيس بن األسود بن عمرو النَ 

يضر حيث عده ابن حجر في الطبقة الثانية من طبقات المدلسين الذين احتمل العمماء تدليسيم، أما عن إرسالو 

                                                 

 .ٖٕ٘ٛ، رقمٔ٘، صٗ( ميزان االعتدال، لمذىبي، جٔ)
 .ٜٛٗٚ، رقمٓٗ٘، صٖ( ميزان االعتدال، لمذىبي، جٕ)
 .ٖٓٚٔ، رقمٕٓ٘، صٚ( الجرح والتعديل، البن أبي حاتم، جٖ)
 .ٕٚٔ، صٕ٘( انظر تيذيب الكمال، لممزي، جٗ)
 .ٖٛ٘، صٗج ( النياية في غريب الحديث واألثر، البن األثير،٘)
 .ٖٕٔٚ٘، حٜٕٕ، صٕٗ( مسند أحمد بن حنبل، مسند النساء، مسند الصديقة عائشة بنت الصديق، جٙ)
( التكميد: ىو أن تسخن خرقة، وتوضع عمى الوجع، ويتابع مرة بعد مرة، ليسكن.) النياية في غريب الحديث واألثر، البن ٚ)

 (.ٛ٘ٗ، صٗاألثير، ج
بيّْ وىو َوَجع في َحْمقو َوَوَرم َتْدَفُعو أمُّو بأْصبعيا أو غيرىا".) النياية في ( العبلق: قال ابن األثير:" ٛ) اإلْعبلُق: ُمعالجة ُعْذرة الصَّ

 (.ٙ٘٘، صٖغريب الحديث واألثر، البن األثير، ج
 (.ٕٖٔ، صٔي، البن حجر، ج( الَسعوط: قال ابن حجر: ِبَفْتح السّْين َوُىَو َما َيْجَعل ِفي اأْلنف من اأْلَْدِوَية. ) فتح البار ٜ)
حديث واألثر، ( المَُّدوُد: ىو بالفتح من األْدوية: ما ُيسقاه المريض في أَحِد ِشّقِي الَفِم. وَلِديَدا الَفِم: جاِنباه. ) النياية في غريب الٓٔ)

 (.ٓٚٗ، صٗالبن األثير، ج
 (.ٗرقم ) حديث تحت  (ٔٔ)
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فقال عمي بن المديني:" إبراىيم النخعي لم يمق أحدا من أصحاب النبي صمى اهلل عميو وسمم قيل لو فعائشة قال 
 وبة عن أبي معشر عن إبراىيم وىو ضعيف".ىذا لم يروه غير سعيد بن أبي عر 

أن إبراىيم النخعي دخل عمى عائشة رضي اهلل عنيا وىو صغير،  :وأبو حاتم ،وأبو زرعة ،وذكر يحيى بن معين
 .(ٔ)وزاد الرازيان: ولم يسمع منيا شيئاً 

أبو ىشام الكوفي، مات سنة ست وثبلثين ومئة، ثقة متقن؛ إال أنو كان يدلس وال  ،يّ بّْ ة بن مقسم الضَّ يرَ غِ ** المُ 
بن حنبل يضعف حديثو عن إبراىيم النخعي ويقول:" عامة حديثو عن ، فكان أحمد (ٕ)سيما عن إبراىيم النخعي

 . (ٖ)سمعو من حماد ومن يزيد بن الوليد والحارث العكمي" إبراىيم مدخول إنما
  التي البد فييا من التصريح بالسماع. (ٗ)حجر في الطبقة الثالثة من طبقات المدلسينوقد عده ابن 

الخفي، وقد ذكر العراقي مجموعة ممن ثقة ثبت اتيم بالتدليس واإلرسال  ،(٘)سبقت ترجمتو ،بن بشير ُىَشْيمٌ ** 
من تدليسو فبل يضر حيث  ىشيم ولم يكن فييم المغيرة بن مقسم فتنتفي عمة اإلرسال ىنا، وما كانأرسل عنيم 

  صرح بالسماع.
 ** باقي رجال اإلسناد ثقات

 ثالثا: الحكم عمى اإلسناد
 الحديث إسناده ضعيف جدًا فيو مشتمل عمى العمل التالية:

 .إرسال إبراىيم النخعي عن عائشة فيو لم يسمع منيا 
  من الطبقة الثالثة ولم ضعف رواية المغيرة بن مقسم عن إبراىيم النخعي، باإلضافة إلى أنو مدلس

 يصرح بالسماع.
 .(ٙ)وممن ضعف الحديث شعيب األرنؤوط

، َقاَل:  (ٚ)أخرجيا معمر بن راشدولكن ال ترتقي بالحديث  والحديث جاء من طريق أخرى عن َجاِبٍر، َعِن الشَّْعِبيّْ
، َوالمَُّدوُد َأَحبُّ ِإَليَّ ِمَن النَّْفِخ، َوالسَُّعوُط َأَحبُّ ِإَليَّ »َقاَل النَِّبيُّ َصمَّى اهلُل َعَمْيِو َوَسمََّم:  اْلِكَماُد َأَحبُّ ِإَليَّ ِمَن اْلَكيّْ

وىذا إسناد ضعيف ألجل إرسال الشعبي، ولضعف جابر بن يزيد  «لطَّْيَرةِ َحبُّ ِإَليَّ ِمَن اِمَن اْلَعَمِق، َواْلَفْأُل أَ 
 .(ٛ)الجعفي

                                                 

 .ٔٗٔ( انظر جامع التحصيل، لمعبلئي، صٔ)
 .ٖٗ٘تقريب التيذيب، البن حجر، ص( ٕ)
 .ٕ٘، رقمٓٔٔ، وانظر جامع التحصيل، لمعبلئي، صٕٛٔ، رقمٕٚٓ، صٔ( العمل ومعرفة الرجال، ألحمد بن حنبل، جٖ)
 .ٚٓٔ، رقمٙٗ( طبقات المدلسين، البن حجر، صٗ)
 (.ٖٓتحت حديث رقم)  (٘)
 .ٖٕٔٚ٘، حٜٕٕ، صٕٗ( انظر تعميقو عمى مسند أحمد بن حنبل، جٙ)
 .ٜٛٔ٘ٔ، حٚٓٗ، صٓٔ( جامع معمر بن راشد، جٚ)
 .ٖٚٔ( تقريب التيذيب، البن حجر، صٛ)
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وقد ورد في الصحيح أن النبي صمى اهلل عميو وسمم كان قد نيى عن المدود فقالت عائشة رضي اهلل عنيا في 
َفُقْمَنا َكَراِىَيُة الَمِريِض « َأْن اَل َتُمدُّوِني»مرض النبي صمى اهلل عميو وسمم َلَدْدَناُه ِفي َمَرِضِو َفَجَعَل ُيِشيُر ِإَلْيَنا: 

اَل َيْبَقى َأَحٌد ِفي الَبْيِت ِإالَّ ُلدَّ »، ُقْمَنا َكَراِىَيَة الَمِريِض ِلمدََّواِء، َفَقاَل: «ْن َتُمدُّوِنيَأَلْم َأْنَيُكْم أَ »َواِء، َفَممَّا َأَفاَق َقاَل:ِلمدَّ 
 .(ٔ)«اَس َفِإنَُّو َلْم َيْشَيْدُكمْ َوَأَنا َأْنُظُر ِإالَّ الَعبَّ 

                                           
 قال ابن األثير رحمو اهلل:

 )َكَمَس(
: ِعَباَرٌة َعِن اْلَحاَجِة ِإَلى الطَّعام الَكْيُموِسيَّة« َلْيَس َلُو َكْيِفيٌَّة َواَل َكْيُموِسيَّة »ِفي َحِديِث ُقّس تْمجيد المَِّو َتَعاَلى 

ر َدمًا، والِغذاء. والَكْيُموس ِفي ِعَباَرِة األِطبَّاء: ُىَو الطََّعاُم ِإَذا اْنَيَضم ِفي الَمِعدة َقْبَل َأْن َيْنصرف َعْنَيا وَيصي
 .(ٕ)وُيَسمُّونو َأْيًضا: الَكْيُموس

 ( ٛٗٔالحديث )
َحدَّثََنا َأْحَمُد ْبُن ُموَسى  َسِن ْبِن َأيُّوَب النَّقَّاُش َأْخَبَرَنا َأُبو اْلَحَسِن َأْحَمُد ْبُن اْلحَ  رحمو اهلل: (ٖ)قال أبو سعيد النقاش

ْستَاِنيُّ َحدَّثََنا َوْىُب َأُبو َحاِتٍم السّْجِ َحدَّثََنا  ُمَحمَِّد ْبِن اْلَمْخُزوِميُّ  ْبِن ِإْسَحاَق َحدَّثََنا َأُبو اْلَحَسِن َعِميُّ ْبُن اْلُحَسْيِن ْبنِ 
َرِضَي المَُّو َعْنُو َقاَل: َقِدَم َوْفُد  ِن َعبَّاسٍ َعِن ابْ  َعْن َسِعيِد ْبِن اْلُمَسيّْبِ  َعِن الزُّْىِريّْ  َعْن ُمَحمَِّد ْبِن ِإْسَحاقَ  ْبُن َجِريرٍ 

" َما َفَعَل َحِميٌف َلُكْم، مَّى اهلُل َعَمْيِو َوَسمََّم:َفَقاَل َلُيُم النَِّبيُّ صَ  مَ َصمَّى اهلُل َعَمْيِو َوَسمَّ َبْكِر ْبِن َواِئٍل َعَمى َرُسوِل المَِّو 
"ُيَقاُل َلُو: ُقسُّ ْبُن َساِعَدَة ا َياِديُّ  " ... وذكر حديث طويل وفيو:َقاُلوا: َىَمَك َيا َرُسوَل المَّوِ  إْلِ

             َفَوَثَب َرُجٌل ِمَن اْلَقْوِم، َفَقاَل:« َمْن َيِزيُد ِفي ِإيَماِن ُقسّْ ْبِن َساِعَدَة؟ »َوَسمََّم:مَّى اهلُل َعَمْيِو َفَقاَل َرُسوِل المَِّو صَ 
َطْيًرا َكِثيًرا،  َجَبِل، َفَرَأْيتُ َيا َرُسوَل المَِّو َصمَّى اهلُل َعَمْيِو َوَسمََّم َبْيَنا َنْحُن ِفي َمبَلِعِبَنا، ِإْذ َأْشَرَف َعَمْيَنا ِمْن َحرَِّة الْ 
َذا ُقسُّ ْبُن َساِعَدَة ُمْؤَتِزٌر ِبَشْمَمٍة ُمْرَتٍد ِبُأْخَرى، َوِبَيِدِه ىِ  َراَوٌة، َوُىَو َواِقٌف َعَمى َعْيٍن َوَوْحًشا َكِثيًرا ِفي َبْطِن اْلَواِدي، َواِ 

َلِو السََّماِء اَل َيْشَرُب اْلَقِويُّ  . َفَوالَِّذي َبَعَثَك  ِمْن َماٍء، َوُىَو َيُقوُل: اَل َواِ  ِعيُف َقْبَل اْلَقِويّْ ِعيِف، َبْل َيْشَرُب الضَّ َقْبَل الضَّ
ِعيُف، َوَلَقْد رَ  ُر َحتَّى َيْشَرَب الضَّ َأْيُت اْلَقِويَّ ِمَن اْلَوْحِش ِباْلَحقّْ َيا َرُسوَل المَِّو، َلَقْد  َرَأْيُت اْلَقِويَّ ِمَن الطَّْيِر َيَتَأخَّ

رُ  ِعيُف، َفَممَّا َتَتَحاَمى َحْوَلُو َىَبْطُت ِإَلْيِو ِمْن ثَِنيَِّة اْلَجَبِل، َفَرَأْيُتُو َواِقًفا بَ  َيَتَأخَّ ْيَن َقْبَرْيِن ُيَصمّْي، َحتَّى َيْشَرَب الضَّ
بَلُة الَِّتي اَل َتْعِرُفَيا اْلَعَرُب؟ َقاَل: َصمَّْيُتيَ  َلِو السََّماِء، َفُقْمُت: َوَىْل ِلمسََّماِء ِمْن ِإَلٍو َفُقْمُت: َأْنِعْم َصَباًحا، َما َىِذِه الصَّ ا إِلِ

ِت َواْلُعزَّى؟ َفاْنتََفَض َواْنتََفَخ َلْوُنُو، ثُمَّ َقاَل: ِإَلْيَك َعنّْي َيا َأَخا ِإَياٍد، ِإنَّ ِفي السَّ  َماِء ِإَلًيا َعِظيَم الشَّْأِن، ُىَو ِسَوى البلَّ
ُيْسِمَف َبْعُضَيا ، َوِباْلَكَواِكِب َزيََّنَيا، َوَباْلَقَمِر اْلُمِنيِر َوالشَّْمِس َأْشَرَقَيا، َأْظَمَم َلْيَمَيا، َوَأَضاَء َنَياَرَىا؛ لِ الَِّذي َخَمَقَيا َفَسوَّاَىا

ِضًعا َتْعُبُد ِإَلَو السََّماِء ِإالَّ ِفي َىَذا ، َفُقْمُت َلُو: َفَما َأَصْبَت َموْ ، َلْيَس َلُو َكَفِويٌَّة، َواَل َأْيِنيٌَّة، َواَل َكْيُموِسيَّةٌ ِفي َبْعضٍ 

                                                 

 .ٛ٘ٗٗ، حٗٔ، صٙ( صحيح البخاري، كتاب المغازي، باب مرض النبي صمى اهلل عميو وسمم ووفاتو، جٔ)
 .ٜٖ٘، صٗ( النياية في غريب الحديث واألثر، البن األثير، جٕ)
 .ٜٕ، حٙٗن من بني إسرائيل وغيرىم من العباد والزاىدين، ألبي سعيد النقاش، صفنون العجائب في أخبار الماضيي (ٖ)
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نّْي ُمْنَتِظٌر َما َأَصاَبيُ  َما، َوَسَيُعمُُّكْم َحقُّ ِمْن اْلَمَكاِن؟ َفَقاَل: ِإنّْي َلْم ُأِصْب ِفي َزَمِني َغْيَر َصاِحَبْي َىَذْيِن اْلَقْبَرْيِن، َواِ 
 ...". ةَ َأَشاَر ِبَيِدِه َنْحَو َمكَّ َىَذا اْلَوْجِو، وَ 

 أوال: تخريج الحديث
 تفرد أبو سعيد النقاش بيذا اإلسناد عن أبي ىريرة، ولمحديث طرق أخرى سيأتي بيانيا.

 ثانيا: تراجم الرواة
، التي البد فييا ديث، وىو مدلس من الطبقة الرابعةصدوق حسن الح، (ٔ)سبقت ترجمتو ** محمد بن إسحاق ،
 من التصريح بالسماع.

 ، مات سنة خمس وخمسين ومائتين،سيل بن محمد بن عثمان: السِّْجْستَاِنيُّ ** أبو حاتم 
براىيم األصبياني في كتاب وىب بن جرير فأخرجو إلينا فإذا فيو: حدثنا وىب، (ٕ)قال أبو داود :" جئتو أنا وا 

 .كان أبو داود ال يحدث عنو بشيء" :"(ٖ)وحدثنا جرير بن حازم. ىكذا كمو، فتركناه ولم نكتبو"، وقال اآلجري
 :" سألتو عن حديث من حديثو فأبى أن يحدثني بو" (ٗ)وقال

:" ىو الذي صنف القراءات، وكان فيو دعابة، غير أني إعتبرت حديثو فرأيتو مستقيم الحديث، (٘)وقال ابن حبان
ن كان فيو ما ال يتعرى عنو أىل األدب"، وقال مسممة بن قاسم ن يكون صدوقا"، وقال أبو بكر :" أرجو أ(ٙ)وا 

:" (ٜ):" كان صدوقا من أعمم الناس باألصمعي"، وقال ابن حجر(ٛ):" مشيور ال بأس بو"، قال الذىبي(ٚ)البزار
 صدوق فيو دعابة".

 ىو صدوق. خالصة القول:
بن إبراىيم بن الحر العامري، أبو الحسن البغدادي، مات سنة إحدى  ولقب أبيو إشكاب ** عمي بن الحسين: 

 ، وذكره ابن حبان (ٕٔ):" صدوق"، ومسممة بن قاسم(ٔٔ)، وابن أبي حاتم وزاد قولو(ٓٔ)وثقو النسائي وستين ومائتين،
 
 

                                                 

 (.ٙٗرقم)( تحت حديث ٔ)
 .ٖ٘ٗ، رقمٜٕٛ( سؤاالت أبي عبيد اآلجري أبا داود السجستاني، صٕ)
 .ٕٗٓ، صٕٔ( تيذيب الكمال، لممزي، جٖ)
 .ٕٗٓ، صٕٔ( تيذيب الكمال، لممزي، جٗ)
 .ٖٙٔ٘ٔ، رقمٖٜٕص، ٛ( الثقات، البن حبان، ج٘)
 .ٔ٘ٗ، رقمٕٛ٘، صٗ( تيذيب التيذيب، البن حجر، جٙ)
 .ٔ٘ٗ، رقمٕٛ٘، صٗ( تيذيب التيذيب، البن حجر، جٚ)
 .ٕٙٚٔ، رقمٓٚٗ، صٔ( الكاشف، لمذىبي، جٛ)
 .ٕٛ٘( تقريب التيذيب، البن حجر، صٜ)
 . ٕٕٕٙ، رقمٕٖٛ، صٖٔ( تاريخ بغداد، لمخطيب البغدادي، جٓٔ)
 .ٜٜٚ، رقمٜٚٔ، صٙوالتعديل، البن أبي حاتم، ج( الجرح ٔٔ)
 .ٜٔ٘، رقمٖٖٓ، صٚ( تيذيب التيذيب، البن حجر، جٕٔ)
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 صدوق".:" (ٗ)، وابن حجر(ٖ):" ال بأس بو"، وقال أبو حاتم(ٕ)، وقال النسائي في موضع آخر(ٔ)في الثقات
 ىو صدوق. خالصة القول:

 ** باقي رجال اإلسناد ثقات.
 ثالثا: الحكم عمى اإلسناد

 الحديث إسناده ضعيف من أجل تدليس محمد بن إسحاق فروى الحديث بالعنعنة ولم يصرح بالسماع.
 تالي:الولمحديث طرق أخرى كثيرة منيا المختصر ومنيا المطول وجميعيا بدون لفظ ابن األثير وىي ك

َحدَّثََنا ُسْفَياُن ْبُن  من طريق َأبي ُعَبْيِد اهلِل َسِعيُد ْبُن َعْبِد الرَّْحَمِن اْلَمْخُزوِميُّ َقاَل:مطوال  (٘)** ما أخرجو البييقي
، َعْن َسِعيِد ْبِن ُجَبْيٍر، َعْن َعْبِد اهلِل ْبِن َعبَّاٍس.  ُعَيْيَنَة، َعْن َأِبي َحْمَزَة الثَُّماِليّْ

مطوال عن َأبي َأْحَمَد ُمَحمَُّد ْبُن َأْحَمَد ْبِن ِإْبَراِىيَم اْلَعسَّاُل عن ُمَحمَُّد ْبُن َأْحَمَد  (ٙ)أخرجو أبو سعيد النقاش** ما 
ي َصاِلٍح، َعِن اْبِن بِ الزُّْىِريُّ عن َعْبُد المَِّو ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن َداُوَد عن َمْحُبوُب ْبُن اْلَحَسِن َعْن ُمَحمَِّد ْبِن السَّاِئِب َعْن أَ 

 َعبَّاٍس. 
مطوال من طريق ُمَحمَُّد ْبُن ِعيَسى ْبِن ُمَحمٍَّد اأْلَْخَباِريُّ َقاَل: َأْخَبَرَنا  (ٛ)، وابن عساكر(ٚ)** وما أخرجو البييقي

، َعْن َعِميّْ ْبِن َعْبِد  َأِبي: ِعيَسى ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن َسِعيٍد اْلُقَرِشيُّ َقاَل: َحدَّثََنا َعِميُّ ْبُن ُسَمْيَماَن، َعْن ُسَمْيَماَن ْبِن َعِميٍّ
 اهلِل ْبِن َعبَّاٍس، َعْن َعْبِد اهلِل ْبِن َعبَّاٍس.

جميعيم من طريق محمد  (ٕٔ)، والبييقي(ٔٔ)، وأبو سعيد النقاش(ٓٔ)، والطبراني(ٜ)** وما أخرجو ابن أبي عاصم
عيفة من أجل محمد بن بن عباس ..، وىذه الطريق ضالحجاج المخمي عن مجالد بن سعيد عن الشعبي عن ا

 :" منكر الحديث".(ٗٔ)، وقال ابن عدي(ٖٔ)قال ابن سعد: ضعيفالحجاج 

                                                 

 .ٜٓٗٗٔ، رقمٕٚٗ، صٛ( الثقات، البن حبان، جٔ)
 .ٜٔ٘، رقمٖٖٓ، صٚ( تيذيب التيذيب، البن حجر، جٕ)
 .ٜٜٚ، رقمٜٚٔ، صٙ( الجرح والتعديل، البن أبي حاتم، جٖ)
 .ٓٓٗحجر، ص ( تقريب التيذيب، البنٗ)
 .ٕٓٔ، صٕ( دالئل النبوة لمبييقي، ذكر حديث قيس بن ساعدة، ج٘)
 .ٖٓ، حٛٗ، صٔ( فنون العجائب في أخبار الماضيين من بني إسرائيل، جٙ)
 .٘ٓٔ، صٕ( دالئل النبوة لمبييقي، ذكر حديث قيس بن ساعدة، جٚ)
 .ٕٛٗ، صٖ( تاريخ دمشق، البن عساكر، جٛ)
 .ٖٔٙٔ، حٕٓٙ، صٖبن أبي  عاصم الشيباني، ج( اآلحاد والمثاني، الٜ)
 .ٕٕ، حٖٕٓ، واألحاديث الطوال، صٕٔٙ٘ٔ، حٛٛ، صٕٔ( المعجم الكبير، لمطبراني، جٓٔ)
 .ٕٛ، حٖٗ، صٔ( فنون العجائب في أخبار الماضيين من بني إسرائيل، جٔٔ)
 .ٕٓٔ، صٕ( دالئل النبوة لمبييقي، ذكر حديث قيس بن ساعدة، جٕٔ)
 .ٖٙٗ، صٚالكبرى، البن سعد، ج( الطبقات ٖٔ)
 .ٕٖٙ، صٚ( الكامل في ضعفاء الرجال، البن عدي، جٗٔ)
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، ُمْنَقِطًعا، َوُرِوَي ُمْخَتَصًرا ِمْن َحِديِث َسْعِد ْبِن أَ (ٔ)قال البييقي ِبي :" َوَقْد ُرِوَي ِمْن َوْجٍو آَخٍر، َعِن اْلَحَسِن اْلَبْصِريّْ
ْن َكاَن َبْعُضَيا َضِعيًفا َدلَّ َعَمى َأنَّ ِلْمَحدِ  َذا ُرِوَي َحِديٌث ِمْن َأْوُجٍو َواِ   .يِث َأْصبًل َواهلُل َأْعَمُم"َوقَّاٍص، َوَأِبي ُىَرْيَرَة، َواِ 

                                           
 قال ابن األثير رحمو اهلل:

 )َكِمَش(
ْرع، ُسمّْيت « َلْيَس ِفيَيا َفُشوٌش َواَل َكُموٌش  »ُموَسى وُشَعيب َعَمْيِيَما السَّبَلُم ِفي َحِديِث  ِغيَرُة الضَّ الَكُموش: الصَّ

 .(ٕ)واْنَكَمَش ِفي َىَذا اأْلَْمِر: َأْي َتَشمَّر وَجدَّ ، ِبَذِلَك الْنِكماش َضْرِعيا، َوُىَو َتَقمُُّصو
 ( ٜٗٔالحديث )

َحدَّثََناُه َأْحَمُد ْبُن ِإْبَراِىيَم ْبِن َماِلٍك نا ُموَسى ْبُن ِإْسَحاَق األَْنَصاِريُّ نا اْلَحَسُن ْبُن  :(ٖ)اهللقال الخطابي رحمو 
ْبِن ِحْصٍن َأنَّ رسول  َعِن اْلَحاِرِث ْبِن َيِزيَد اْلَحْضَرِميّْ َعْن ُعَيْيَنةَ  (ٙ)نا َسِعيُد ْبُن َيِزيدَ  (٘)نا اْبُن اْلُمَباَركِ  (ٗ)ِعيَسى

اَءْت ِبِو َقاِلَب َلْوٍن اهلل َقاَل:" َلمَّا آَجَر ُموَسى َنْفَسُو ِمْن ُشَعْيٍب َقاَل َلُو ُشَعْيٌب َلَك ِمْنَيا َيْعِني ِمْن ِنَتاِج َغَنِمِو َما جَ 
 َقاَل َفَجاَءْت ِبِو ُكمِّْو 

 ".(ٓٔ)َوال َثُعولٌ  (ٜ)َوال َضُبوبٌ  َوال َكُموٌش  (ٛ)َوال َفُشوٌش  (ٚ)ْيَس ِفيَيا َعُزوزٌ َقاِلَب َلْوٍن َغْيَر َواِحَدٍة َأِو اْثَنتَْيِن لَ 
 أوال: تخريج الحديث

 من طريق أحمد بن إبراىيم بن مالك بو بمثمو. (ٔٔ)أخرجو القاضي ابن العربي اإلشبيمي
 من طريق الحارث بن يزيد الحضرمي، (ٕٔ)وأخرجو ابن أبي عاصم الشيباني

عن َعِميّْ ْبِن َرَباٍح المَّْخِميّْ من طريق طالوت بن يزيد، كبلىما ) الحارث و طالوت( عن  (ٖٔ)الطبرانيوأخرجو 
 عن النبي صمى اهلل عميو وسمم بمفظ " كمشة" بدل " كموش". ُعْتَبَة ْبَن النُّدَّرِ 

                                                 

 .٘ٓٔ، صٕ( دالئل النبوة لمبييقي، ذكر حديث قيس بن ساعدة، جٔ)
 .ٖٓٙ، صٗ( النياية في غريب الحديث واألثر، البن األثير، جٕ)
 .ٔٛ، صٔغريب الحديث، لمخطابي، ج (ٖ)
 (.ٖٙٔأبو عمي النيسابوري. ) تقريب التيذيب، البن حجر، ص ( الحسن بن عيسى بن ماسرجس،ٗ)
 (.ٕٖٓ( عبد اهلل بن المبارك، أبو عبد الرحمن، أحد األئمة األعبلم.) تقريب التيذيب، البن حجر، ص٘)
 (.ٖٕٗ( سعيد بن يزيد الحميري، أبو شجاع المصري، ثقة عابد.) تقريب التيذيب، البن حجر، صٙ)
يَقة اإلْحميل.) النياية في غريب الحديث واألثر، البن األثير، ج( الَعُزوز: ٚ)  (.ٙ٘ٗ، صٖالشَّاُة الَبِكيَئة الَقِميمُة المَّبن الضَّ
غريب الحديث ( َفُشوٌش: ىي التي َيْنَفّش لَبُنيا من غير َحْمب : أي َيْجِري وذلك لَسَعة اإلْحِميل وِمْثمو الَفُتوح والثَُّرور. )النياية في ٛ)
 (.ٓٙٛ، صٖألثر، البن األثير، جوا
بوب : الضيقة مخرج المبن.)النياية في غريب الحديث واألثر، البن األثير، جٜ)  (.ٓٔٙ، صٔ( الضَّ
 (.ٓٔٙ، صٔ( الثَُّعول: الشاة الَّتي ليا زيادة َحَممة وىو َعْيب.)النياية في غريب الحديث واألثر، البن األثير، جٓٔ)
 .ٗٓ٘، صٖالعربي، ج( أحكام القرآن، البن ٔٔ)
 .ٖٛٚٔ، حٖٙ، صٖ( اآلحاد والمثاني، البن أبي عاصم الشيباني، جٕٔ)
 .ٕٖٖ، حٖٗٔ، صٚٔ( المعجم الكبير، لمطبراني، جٖٔ)
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 ثانيا: تراجم الرواة
ِمْن َصَناِديِد اْلَعَرِب، اْسَتْأَلَفُو النَِّبيُّ َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَسمََّم َعَمى  ،ْبُن ِحْصِن ْبِن ُحَذْيَفَة ْبِن َبْدٍر اْلَفزَاِريُّ  ** ُعَيْيَنةُ 

ْسبَلِم، َوَكاَن ِمَن اْلُمَؤلََّفةِ   .(ٔ)اإْلِ
أبو بكر األنصاري الخطمي، َقاَل عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي:" كتبت  ،**  موسى بن إسحاق بن يزيد

عنو، وىو ثقة صدوق"، وقال القاضي أحمد بن كامل:" كان فصيحا ثبتا في الحديث، كثير السماع محمودا، 
 .(ٕ)وكان إليو القضاء بكور األىواز"
:" أحاديثو مستقيمة (ٖ)ني، سكن بغداد، قال الخطيب البغداديَأُبو َعِميٍّ القوىستا ،** َأْحَمد ْبن ِإْبرَاِىيم ْبن مالك
 حسان تدل عمى حفظو وثقتو".
 ** جميع رجال اإلسناد ثقات.

 ثالثا: الحكم عمى اإلسناد
سناده متصل.  الحديث إسناده صحيح فرجالو ثقات وا 

                                           
 

 قال ابن األثير رحمو اهلل:
 .(ٗ)«باَدَر ِمن َوَجٍل، وَأْكَمَش ِفي َمَيلٍ »َوِمْنُو َحِديُث َعِميٍّ 

 ( ٓ٘ٔالحديث )
 لم أعثر عمى تخريٍج لو. قالت الباحثة:

                                           
 

 قال ابن االثير رحمو اهلل: 
 )َكَمَع(
ُىَو َأْن ُيضاِجَع الرُجُل صاِحَبو ِفي َثْوٍب َواِحٍد، اَل حاِجَز َبْيَنُيَما. والَكِميع:  «َأنَُّو َنيى َعِن الُمَكاَمَعة»ِفيِو 

 .(٘)الضَّجيع. وَزْوُج اْلَمْرَأِة َكِميُعيا
 الحديث ) **( 

 (.ٖٗسبق تخريجو تحت حديث رقم) قالت الباحثة:
 

                                                 

 .ٕٕٚٗ، صٗ( معرفة الصحابة، ألبي نعيم األصبياني، جٔ)
 .ٜٗٚٙ، رقمٔ٘، ص٘ٔ( تاريخ بغداد، لمخطيب البغدادي، جٕ)
 .ٜ٘ٛٔ، رقم٘ٔ، ص٘ٔغدادي، ج( تاريخ بغداد، لمخطيب البٖ)
 .ٖٓٙ، صٗ( النياية في غريب الحديث واألثر، البن األثير، جٗ)
 .ٖٔٙ، صٗ( النياية في غريب الحديث واألثر، البن األثير، ج٘)
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 قال ابن االثير رحمو اهلل:
 )َكَمَن(
الُكمنة: َوَرٌم ِفي اأْلَْجَفاِن. َوِقيَل: ُيْبس وُحْمرة. َوِقيَل: َقْرح ِفي « ُيْكِمَيانِ »َأْو  «ُيْكِمَنان األْبصارَفِإنَُّيَما »ِفيِو 

 .(ٔ)الَمآِقي
 ( ٔ٘ٔالحديث )

وروى شمٌر َعن إسحاَق بِن منصوٍر َعن سعيِد بِن  رحمو اهلل: (ٕ)قال محمد بن أحمد بن األزىري اليروي
سميماَن، َعن فرج بن ُفَضاَلة َعن اْبن عامٍر َعن أبي أمامَة الباىميّْ َقاَل: َنيى رسوُل اهلل صمى اهلل َعَمْيِو َوسمم 

 ْتِل َعَواِمِر َعن قَ 
 وُتْخِدُج ِمْنُو النَّْساء. (ٙ)ُيكِمَناِن األبصاَر َأو ُيْكِمَيان َفِإنَُّيَما، (٘)، واألْبَترِ (ٗ)إاّل َما َكاَن ِمن ِذي الطُّْفَيتَْينِ  (ٖ)اْلبُيوت

 أوال: تخريج الحديث
عن أبي النضر" ىاشم بن القاسم" بمفظ " يكميان"، وأخرجو أبو يعمى كما في "إتحاف  (ٚ)أخرجو أحمد بن حنبل

من طريق أحمد بن إبراىيم الموصمي بمفظ "  (ٜ)عن محرز بن عون بمفظ " يكميان"، وأخرجو الطبراني (ٛ)الخيرة"
 يطمسان األبصار".

 ثبلثتيم ) أبو النضر، ومحرز بن عون، وأحمد بن إبراىيم( عن فرج بن فضالة بو. 
 ثانيا: تراجم الرواة

ي، من الطبقة الثالثة أبو عامر الشام ياألوصاب :ويقال ي،لقمان بن عامر الوصابابن عامر: ىو:  **
  (التابعينالوسطى من )

                                                 

 .ٖٗٙ، صٗ( النياية في غريب الحديث واألثر، البن األثير، جٔ)
 .ٓٙٔ، صٓٔ( تيذيب المغة، لميروي، جٕ)
النَّْيُي َعْن َقْتِمَيا َحتَّى تُْنَذَر َوْىٍب: َعَواِمُر اْلُبُيوِت َتَتَمثَُّل ِبِمْثِل َحيٍَّة َدِقيَقٍة ِفي اْلَمِديَنِة ِباْلُبُيوِت َوَغْيِرَىا َفِفيَيا َجاَء ( قال عبد اهلل بن ٖ)

َحاِري َفبَل تُْنَذُر َوتُْقَتُل َعَمى ُكلّْ َحاٍل.) االستذكار،  ا الَِّتي ِفي الصَّ  (.ٕٕ٘، صٛالبن عبد البر، جَوَأمَّ
َقِل َوالطَّْفُي ُخوُص اْلُمَقِل َشبََّو ِبِو ( ذي الطُّْفَيَتْيِن، قال ابن حجر:" َتْثِنَيُة ُطْفَيٍة ِبَضمّْ الطَّاِء اْلُمْيَمَمِة َوُسُكوِن اْلَفاِء َوِىَي ُخوَصُة اْلمُ ٗ)

:" ُيَقاُل إنَّ َذا الطُّْفَيَتْيِن ِجْنٌس ِمَن اْلَحيَّاِت َيُكوُن َعَمى َظْيِرِه َخطَّاِن َأْبَيَضاِن.اْلَخطَّ الَِّذي عمى ظير اْلَحيَّة، َوَقاَل ابن َعْبِد ا  ْلَبرّْ
ِإالَّ َأْلَقْت َوِقيَل اأْلَْبَتُر اْلَحيَُّة ِإَلْيِو َحاِمٌل ( واأْلَْبَتَر: قال ابن حجر:" ُىَو َمْقُطوُع الذََّنِب َزاَد النَّْضُر ْبُن ُشَمْيٍل َأنَُّو َأْزَرُق المَّْوِن اَل َتْنُظُر ٘)

َيْقَتِضي التََّغاُيَر َبْيَن ِذي الطُّْفَيَتْيِن َواأْلَْبَتِر  القصيرة الذَّنب َقاَل الدَّاوِدّي ُىَو األفعى الَِّتي تكون قدر شبر َأو أكبر َقِميبًل َوَقْوُلُو َواأْلَْبَترَ 
".) فتح الباري، البن حجر، اَل َتْقُتُموا اْلَحيَّاِت ِإالَّ ُكلَّ َأْبَتَر ِذي ُطْفَيَتْيِن َوَظاِىُرُه اتَّْحاُدُىَما َلِكْن اَل َيْنِفي اْلُمَغاَيَرةَ َوَوَقَع ِفي الطَِّريِق اآْلِتَيِة 

 .(ٖٛٗ، صٙج
ُىَو الَِّذي ُيوَلد أْعَمى.) النياية في غريب الحديث واألثر،  ( يكميان: الَكَمُو: اْلَعَمى. َوَقْد َكِمَو َيْكَمو َفُيَو َأْكَمُو، ِإَذا َعِمَي، َوِقيَل:ٙ)

 (.ٖ٘ٙ، صٗالبن األثير، ج
 .ٕٕٕٕٙ، حٜٙ٘، صٖٙ( مسند أحمد بن حنبل، مسند األنصار، حديث أبي أمامة الباىمي، جٚ)
 .ٙٓٗ٘، حٜٛ، صٙ( إتحاف الخيرة الميرو بزوائد المسانيد العشرة، لمبوصيري، جٛ)
 .ٙٛ٘ٔ، حٗٓٗ، صٕ، ومسند الشاميين، جٕٙٚٚ، حٗٚٔ، صٛالكبير، لمطبراني، ج( المعجم ٜ)
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، وقال ابن (ٕ)الثقات يوذكره ابن حبان ف"، الدرداء مرسمة يروايتو عن أب، يكتب حديثو ":(ٔ)قال أبو حاتم
 :" صدوق".(ٖ)حجر

 : ىو كما قال ابن حجر: صدوق.خالصة القول
 لم يتبين لي من ىو. ** إسحاق بن منصور:

 لم يتبين لي من ىو. ر:مَ ** شَ 
 ثالثا: الحكم عمى اإلسناد

بعد أن روى لو  يوقال أبو أحمد بن عد، (ٗ)ضعيف ي:فرج بن فضالة التنوخ الحديث إسناده ضعيف؛ ألجل
  ".أمامة غير محفوظة يأمميتيا لو عن لقمان بن عامر عن أب يوىذه األحاديث الت ":(٘)أحاديث

من طرق عن الزىري عن سالم بن عبد اهلل عن  (ٚ)، ومسمم(ٙ)أخرجو البخاري يقوى متنو ولمحديث شاىد صحيح
اْقُتُموا »عبد اهلل بن عمر رضي اهلل عنيما َأنَُّو َسِمَع النَِّبيَّ َصمَّى اهلُل َعَمْيِو َوَسمََّم َيْخُطُب َعَمى الِمْنَبِر َيُقوُل: 

، وىذا لفظ البخاري، أما مسمم «ِن الَبَصَر، َوَيْسَتْسِقَطاِن الَحَبلَ الَحيَّاِت، َواْقُتُموا َذا الطُّْفَيتَْيِن َواألَْبَتَر، َفِإنَُّيَما َيْطِمَسا
 أخرجو بمفظ " يمتمسان البصر".ف

من طريق ىشام بن عروة عن أبيو عن عائشة رضي اهلل  (ٜ)، ومسمموالمفظ لو (ٛ)ولو شاىد آخر أخرجو البخاري
 .«َوُيِصيُب الَحَبلَ اْقُتُموا َذا الطُّْفَيتَْيِن، َفِإنَُّو َيْمَتِمُس الَبَصَر، :»عنيا َقاَلت: َقاَل النَِّبيُّ َصمَّى اهلُل َعَمْيِو َوَسمَّمَ 
                                           

 قال ابن األثير رحمو اهلل:
، َأِي اْسَتَترا واْسَتخفيا« َبْعِض ِحرار اْلَمِديَنةِ َجاَء َرُسوُل المَِّو َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَسمََّم َوَأُبو َبْكٍر فَكِمنا ِفي »َوِفيِو 
 ِفي الَحْرب.« الَكِمين»َوِمْنُو 

 .(ٓٔ)والِحرار: َجْمُع َحرَّة، َوِىَي اأْلَْرُض َذاُت الِحجارة السُّود
 
 

                                                 

 .ٖٗٓٔ، رقمٕٛٔ، صٚ( انظر الجرح والتعديل، البن أبي حاتم، جٔ)
 .ٓ٘ٔ٘، رقمٖ٘ٗ، ص٘( الثقات، البن حبان، جٕ)
 .ٗٙٗ( تقريب التيذيب، البن حجر، صٖ)
 .ٗٗٗ( تقريب التيذيب، البن حجر، صٗ)
 .ٖٗٔ، صٚاء الرجال، البن عدي، ج( الكامل في ضعف٘)
 .ٜٕٖٛو ٜٕٖٚ، حٕٚٔ، صٗ( صحيح البخاري، كتاب بدء الخمق، باب قولو تعالى" وبث فييا من كل دآّبة"، جٙ)
 .ٖٖٕٕ، حٕ٘ٚٔ، صٗ( صحيح مسمم، كتاب اآلداب، باب قتل الحيات وغيرىا، جٚ)
 .ٖٖٛٓ، حٕٛٔ، صٗع بيا شعف الجبال، ج( صحيح البخاري، كتاب بدء الخمق، باب خير مال المسمم غنم يتبٛ)
 .ٕٖٕٕ، حٕ٘ٚٔ، صٗ( صحيح مسمم، كتاب اآلداب، باب قتل الحيات وغيرىا، جٜ)
 .ٖٗٙ، صٗ( النياية في غريب الحديث واألثر، البن األثير، جٓٔ)
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 ( ٕ٘ٔالحديث )
، َعْن َأَنِس ْبِن َماِلٍك َقاَل: ِإنّْي (ٗ)َعْن ثَاِبتٍ ، (ٖ)، َحدَّثََنا ُسَمْيَمانُ (ٕ)َحدَّثََنا َىاِشمٌ  رحمو اهلل: (ٔ)قال أحمد بن حنبل

ْسَعى َفبَل َأَرى َشْيًئا، أَلَْسَعى ِفي اْلِغْمَماِن َيُقوُلوَن: َجاَء ُمَحمٌَّد، َفَأْسَعى َفبَل َأَرى َشْيًئا، ثُمَّ َيُقوُلوَن: َجاَء ُمَحمٌَّد، َفأَ 
 ...".َعَمْيِو َوَسمََّم، َوَصاِحُبُو َأُبو َبْكٍر، َفَكَمنَّا  ِفي َبْعِض ِحرَاِر اْلَمِديَنةِ َجاَء َرُسوُل اهلِل َصمَّى اهلُل َقاَل: َحتَّى 

 أوال: تخريج الحديث
 كبلىما من طريق ىاشم بن القاسم بو بنحوه،  (ٙ)، والبييقي(٘)أخرجو عبد الحميد بن حميد

 كبلىما من طريق حماد بن سممة عن ثابت البناني بو وبدون لفظ ابن األثير. (ٛ)، والحاكم(ٚ)وأخرجو أحمد
 ثانيا: تراجم الرواة

 ** رجال اإلسناد كميم ثقات.
 ثالثا: الحكم عمى اإلسناد

سناده متصل.  الحديث إسناده صحيح فرجالو ثقات وا 
                                           

 اهلل:قال ابن األثير رحمو 
 )َكَمَو(
الَكَمُو: اْلَعَمى. َوَقْد َكِمَو َيْكَمو َفُيَو َأْكَمُو، ِإَذا َعِمَي، َوِقيَل: ُىَو الَِّذي ُيوَلد « َفِإنَُّيَما ُيْكِميان اأْلَْبَصارَ  »ِفيِو 
 .(ٜ)أْعَمى

 الحديث )**(
 (.ٔ٘ٔسبق تخريجو تحت حديث رقم ) قالت الباحثة:

                                           
 

 

                                                 

 .ٖٖٛٔٔ، حٓٗ، صٕٔ( مسند أحمد بن حنبل، مسند المكثرين من الصحابة، مسند أنس بن ماك، جٔ)
 (. ٓٚ٘( ىو: ىاشم بن القاسم بن مسمم الميثي.) تقريب التيذيب، البن حجر، صٕ)
 (.ٕٗ٘( ىو: سميمان بن المغيرة القيسي.) تقريب التيذيب، البن حجر، صٖ)
 (.ٕٖٔ( ىو: ثابت بن أسمم البناني، أبو محمد البصري. ) تقريب التيذيب، البن حجر، صٗ)
 .ٜٕٙٔ، حٖٛٚ( المنتخب من مسند عبد بن حميد، ص٘)
، ٕ( دالئل النبوة لمبييقي، جماع أبواب المبعث، باب من استقبل رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم وصاحبو من أصحابو، جٙ)

 .ٚٓ٘ص
 .ٖٕٕٗٔ، حٕٗٙ، صٜٔ( مسند أحمد بن حنبل، مسند المكثرين من الصحابة، مسند أنس بن ماك، جٚ)
 .ٕٔٛٗ، حٗٔ، صٖ( المستدرك عمى الصحيحين، كتاب اليجرة، جٛ)
 .ٖ٘ٙ، صٗ( النياية في غريب الحديث واألثر، البن األثير، جٜ)
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 قال ابن االثير رحمو اهلل:
 )َكَما(
َأِي اْسُتروىا ِلَئبلَّ تََقع ُعُيون الناِس « َأِكيُموىا»َوِفي ِرَواَيٍة « َفَقاَل: اْكُموىا َأنَُّو مرَّ َعَمى َأْبَواِب ُدوٍر ُمْسَتِفمة»ِفيِو 

 السَّْتر.َعَمْيَيا. والَكْمُو: 
ْممة الُمْشِرفة« أِكيُموىا»َوَأمَّا   .(ٔ)َفَمْعَناُه اْرَفُعوىا ِلئبلَّ َيْيُجَم السَّيُل َعَمْيَيا، َمْأُخوٌذ ِمَن الَكْومة، َوِىَي الرَّ

 (ٖ٘ٔالحديث )
في حديث ذكره األزىري في "تيذيب المغة" ولكنو غير مسند وقد وقفت عمى رواية بمفظ « اىأكيمو »ووردت لفظة: 

 " فأكيموا "
ُمَحمَِّد ْبِن ِإْبَراِىيَم َعْن َأِبيِو َعْن  َعْن ُموَسى ْبنِ  َحدَّثََنا ُعْقَبُة َعْن َخاِلدٍ  (ٖ)َحدَّثََنا اْبُن ُنَمْيرٍ  رحمو اهلل: (ٕ)قال الحربي

 «.َعِن اْلَباِب َشْيًئا َفَأِكيُموا ِإَذا َفَرْشُتمْ  »ِبيّْ َصمَّى المَُّو َعَمْيِو:َعِن النَّ  َأَنسٍ 
 أوال: تخريج الحديث

نيى رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم أن يفترش » من طريق محمد بن سعيد األصبياني بمفظ  (ٗ)أخرجو العقيمي
نيى » من طريق سيل بن عثمان بمفظ  (٘)، وأخرجو الطبراني«أقيموا عمى الباب شيًئا»عمى باب البيت، وقال: 

كبلىما) محمد بن سعيد و ، «عنو شيًئا ايفرش عمى باب البيت، وقال: أقيمو رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم أن 
 سيل بن عثمان( عن عقبة بن خالد بو.

 ثانيا: تراجم الرواة
ي، مات سنة عشرين ومئة، ثقة لو ، أبو عبد اهلل المدنيالتيم يمحمد بن إبراىيم بن الحارث بن خالد القرش **
يروي أحاديث مناكير أو :" في حديثو شيء، (ٛ)ولكن قال أحمد بن حنبل؛ (ٚ)، وقد وثقو جمع من النقاد(ٙ)أفراد

 .(ٜ)منكرة"
، وال من سعيد يلم يسمع من جابر، وال من أب "حاتم عن أبيو: يقال ابن أبف (ٓٔ)كما أنو أرسل عن جماعة

  ؛ ولكنو لم يرسل عن أنس بن مالك."عائشة

                                                 

 .ٖٙٙ، صٗ( النياية في غريب الحديث واألثر، البن األثير، جٔ)
 . ٕٛٗ، صٕ( غريب الحديث، إلبراىيم الحربي، جٕ)
 (.ٜٓٗ( محمد بن عبد اهلل بن نمير اليمداني، أبو عبد الرحمن.) تقريب التيذيب، البن حجر، صٖ)
 .ٜٙٔ، صٗ( الضعفاء الكبير، لمعقيمي، جٗ)
 .ٔٙٓٚ، حٕٚٔ، صٚ( المعجم األوسط، لمطبراني، ج٘)
 .٘ٙٗ( تقريب التيذيب، البن حجر، صٙ)
 .ٖٕٓ٘، رقمٖٗٓ، صٕٗ( انظر أقوال النقاد عنو في تيذيب الكمال، لممزي، جٚ)
 .ٖ٘٘ٔ، رقمٙٙ٘، صٔ( العمل ومعرفة الرجال، ألحمد بن حنبل، جٛ)
 .ٗٛٔ، صٚانظر الجرح والتعديل، البن أبي حاتم، ج( ٜ)
 .ٗٙٙ، رقمٕٔٙ( انظر جامع التحصيل، لمعبلئي، صٓٔ)
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 ، وىو صدوق.(ٔ)سبقت ترجمتو ،يعقبة بن خالد بن عقبة السكون** 
 غير موسى التيمي.** باقي رجال اإلسناد كميم ثقات 

 ثالثا: الحكم عمى اإلسناد 
 .(ٕ)فيو منكر الحديث ،يموسى بن محمد بن إبراىيم التيمالحديث إسناده ضعيف لضعف 

                                           
 قال ابن األثير رحمو اهلل:

 .(ٖ)َأْي َتْستَِترُ  «َتْنَكِميلمدابَّة ثالُث َخرجات ُثمَّ  »َوِفي َحِديِث ُحَذْيَفةَ 
 (ٗ٘ٔالحديث )

 (ٙ)َعْن َأِبي الطَُّفْيلِ  (٘)اَن َعْن َقْيِس ْبِن َسْعدٍ َعْن َمْعَمٍر َقاَل: َحدَّثَِني ِىَشاُم ْبُن َحسَّ  :(ٗ)قال عبد الرزاق رحمو اهلل
َوَخْرَجٌة َتْخُرُج ِفي  َأنَّ ِلمدَّابَِّة َثاَلَث َخْرَجاٍت: َخْرَجٌة َتْخُرُج ِفي َبْعِض اْلَبَواِدي، ثُمَّ َتْنَكِمي، اْلَيَماِن"َعْن ُحَذْيَفَة ْبِن 

اْلَمَساِجِد َوَأْفَضِمَيا،  َأْشَرفِ  َبْعِض اْلُقَرى، َحتَّى ُتْذَكَر َوَحتَّى ُيْيِريَق اأْلَُمَراُء ِفيَيا الدَّْم، ثُمَّ تَْنَكِمي، َفَبْيَنَما النَّاُس ِعْندَ 
ِإِذ اْرَتَفَعْت ِبِيُم اأْلَْرُض َفاْنَطَمَق النَّاُس ِىَراًبا، َفبَل  -َحتَّى َظَننَّا َأنَُّو ُيَسمّْي اْلَمْسِجَد اْلَحَراَم، َوَما َسمَّاُه  -َوَأْعَظِمَيا 
يَنا ِمْن َأْمِر المَِّو َشْيٌء، َفَتْخُرُج َعَمْيِيُم الدَّابَُّة َفَتْجُمو اْلُمْسِمِميَن، َفَيقُ  اِرٌب َوتَْبَقى ِعَصاَبٌة ِمنَ َيُفوُتَيا ىَ  وُلوَن: اَل ُيَنجّْ

، ُثمَّ َتْنَطِمُق، َفبَل ُيْدِرُكَيا َطاِلٌب، َواَل َيُفوُتَيا َىاِرٌب، ثُمَّ تَأْ  وُل: ِتي الرَُّجَل َوُىَو ُيَصمّْي َفتَقُ ُوُجوَىُيْم ِمْثَل اْلَكْوَكِب الدُّرّْيّْ
بَلِة َفَيْمَتِفُت ِإَلْيَيا َفَتْخِطُمُو َوَتْجُمو َوْجوَ  بَلِة؟ َفتَالمَِّو َما ُكْنَت ِمْن َأْىِل الصَّ ُذ ِبالصَّ  اْلُمْؤِمِن، َوَتْخِطُم َوْجَو اْلَكاِفَر"، َأَتَتَعوَّ

َباِع، َوُشَرَكاُء ِفي اأْلَْمَواِل، َوَأْصَحاٌب ِفي اأْلَْسَفارِ ِجيَراٌن ِفي ال »َيْوَمِئٍذ َيا ُحَذْيَفُة؟ قالَ َقاَل: ُقْمَنا: َوَما النَّاُس   «.رّْ
 أوال: تخريج الحديث

من طريق معمر بن راشد عن رجل ـ ولم يسم ىشام ـ عن قيس بن سعد بو  (ٚ)أخرجو نعيم بن حماد المروزي
من طريق عبد األعمى بن عبد األعمى عن ىشام بن حسان بو بنحوه موقوفا عمى  (ٛ)بنحوه، وأخرجو الحاكم

 حذيفة بن اليمان. 
 
 
 

                                                 

 (.ٔٗتحت حديث رقم) (ٔ)
 .ٖٛٓ( تقريب التيذيب، البن حجر، صٕ)
 .ٖٙٙ، صٗ( النياية في غريب الحديث واألثر، البن األثير، جٖ)
 .ٕ٘ٚٔ، رقمٔٛٗ، صٕتفسير عبد الرزاق، ج( ٗ)
 (. ٚ٘ٗ( ىو: قيس بن سعد المكي، الحبشي.) تقريب التيذيب، البن حجر، ص٘)
 (.ٜٛٚ، صٕأبو الطفيل: عامر بن واثمة بن جحش الميثي، صحابي.) االستيعاب في معرفة األصحاب، البن عبد البر، ج (ٙ)
 .ٙٙٙ، صٕ( الفتن، باب خروج الدابة، جٚ)
 .ٜٔٗٛ، حٖٔ٘، صٗوالمبلحم، ج( المستدرك عمى الصحيحين، كتاب الفتن ٛ)
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 ثانيا: تراجم الرواة
ي، مات سنة سبع وأربعين ومئة، وقيل ثمان أبو عبد اهلل البصر  ،(ٔ)يوسردُ ىشام بن حسان األزدى القُ  **

ألنو قيل كان يرسل ؛ عطاء مقالوايتو عن الحسن و ي ر ابن سيرين، وف يثقة من أثبت الناس فوأربعين، 
، وعده ابن حجر في (ٗ)، وذكره عمي بن المديني فيمن لم يمق أحدا من الصحابة(ٖ)، قال ذلك أبو حاتم(ٕ)عنيما

 .(٘)الطبقة الثالثة من طبقات المدلسين
 ** رجال اإلسناد كميم ثقات.

 ثالثا: الحكم عمى اإلسناد
 الحديث إسناده ضعيف؛ ألجل عنعنة ىشام بن حسان األزدي فيو مدلس من الطبقة الثالثة ولم يصرح بالسماع.

 (ٛ)والحاكم، (ٚ)برانيوالط ،(ٙ)المروزي عن أبي سريحة األنصاري مرفوعا؛ ولكنو ضعيف أخرجوولمحديث شاىد 
من طريق طمحة بن عمرو الحضرمي عن عبد اهلل بن عبيد بن عمير الميثي عن أبي الطفيل عن أبي سريحة 

" لمدَّابَِّة َثبَلُث َخْرَجاٍت ِمَن الدَّْىِر: َتْخُرُج مَّى اهلُل َعَمْيِو َوَسمََّم:األنصاري رضي اهلل عنو َقاَل: َقاَل َرُسوُل المَِّو صَ 
َماًنا َطِويبًل َيَمِن، َفَيْفُشو ِذْكُرَىا ِفي َأْىِل اْلَباِدَيِة، َفبَل َيْدُخُل ِذْكُرَىا اْلَقْرَيَة، َيْعِني َمكََّة، ُثمَّ َتْمُكُث زَ َخْرَجًة ِفي َأْقَصى الْ 

ُكُث َزَماًنا َطِويبًل، ثُمَّ َبْيَنَما النَّاُس َذاَت َبْعَد َذِلَك ُثمَّ َتْخُرُج َخْرَجًة ُأْخَرى َقِريًبا ِمْن َمكََّة، َفَيْفُشو ِذْكُرَىا ِباْلَباِدَيِة، ثُمَّ َتمْ 
اْلَحَراِم، َلْم َيُرْعُيْم ِإالَّ َناِحَيُة  َيْوٍم ِفي َأْعَظِم اْلَمَساِجِد ِعْنَد المَِّو َتَعاَلى ُحْرَمًة، َوَخْيِرَىا َوَأْكَرِمَيا َعَمى المَِّو َمْسِجًدا َمْسِجدِ 

ْكِن اأْلَْسَوِد ِإَلى َباِب َبِني َمْخُزوٍم َعْن َيِميِن اْلَخاِرِج ِإَلى اْلَمْسِجِد، َفاْرَفضَّ النَّاُس َلَيا تَْثبِ  اْلَمْسِجِد َيْرُبو َما َبْينَ  يًتا، الرُّ
ْن َرْأِسَيا التَُّراَب، َفَبَدْت َوتَْثُبُت َلَيا ِعَصاَبٌة ِمَن اْلُمْسِمِميَن، َوَعَرُفوا َأنَُّيْم َلْن ُيْعِجُزوا المََّو، َخَرَجْت َعَمْيِيْم تَْنُفُض عَ 
يَُّة، ُثمَّ َولَّْت ِفي اأْلَْرِض، واََل يُ  ْدِرُكَيا َطاِلٌب، َواَل ُيْعِجُزَىا ِبِيْم، َفَجمَّْت ُوُجوَىُيْم َحتَّى َتَرَكْتَيا َكَأنََّيا اْلَكَواِكُب الدُّرّْ

ُذ ِمْنَيا ِبالصَّ  بَلِة َفتَْأِتيِو ِمْن َخْمِفِو َفتَُقوُل: َأْي ُفبَلُن، اآْلَن ُتَصمّْي؟ َفُيْقِبُل َعَمْيَيا ِبَوْجِيِو َىاِرٌب، َحتَّى َأنَّ الرَُّجَل ِلَيَتَعوَّ
َوُيْعَرُف  ُكوَن ِفي اأْلَْمَواِل،َفَتِسُمُو ِفي َوْجِيِو، ثُمَّ َتْذَىُب َفَيَتَجاَوُر النَّاُس ِفي ِدَياِرِىْم، َوَيْصَطِحُبوَن ِفي َأْسَفاِرِىْم، َوَيْشَترِ 

اِفِر: َيا َكاِفُر اْقِض ِلْمكَ  اْلَكاِفُر ِمَن اْلُمْؤِمِن، َحتَّى َأنَّ اْلَكاِفَر َلَيُقوُل ِلْمُمْؤِمِن: َيا ُمْؤِمُن اْقِض َحقّْي، َوَيُقوُل اْلُمْؤِمنُ 
 . وىذا لفظ المروزي."َحقّْي

 ."لم يخرجاهابة األرض و و أبين حديث في ذكر دىىذا حديث صحيح اإلسناد و  ":(ٜ)قال الحاكم
                                                 

الُقرُدوسي: بضم القاف وسكون الراء وضم الدال الميممتين والسين الميممة في آخرىا بعد الواو، ىذه النسبة إلى درب القراديس  (ٔ)
 (.ٖٛٙ، صٓٔبالبصرة.) األنساب، لمسمعاني، ج

 .ٕٚ٘( تقريب التيذيب، البن حجر، صٕ)
 .٘٘، صٜأبي حاتم، ج( انظر الجرح والتعديل، البن ٖ)
 .ٚٗٛ، رقمٖٜٕ( جامع التحصيل، لمعبلئي، صٗ)
 .ٓٔٔ، رقمٚٗ( طبقات المدلسين، البن حجر، ص٘)
 .ٔ٘ٛٔ، حٔٙٙ، صٕ( الفتن، باب خروج الدابة، جٙ)
 .ٖٗ، حٕٕٙ، واألحاديث الطوال، صٖٖ٘ٓ، حٖٚٔ، صٖ( المعجم الكبير، لمطبراني، جٚ)
 .ٜٓٗٛ، حٖٓ٘، صٗلفتن والمبلحم، ج( المستدرك عمى الصحيحين، كتاب اٛ)
 .ٜٓٗٛ، حٖٓ٘، صٗ( المستدرك عمى الصحيحين، جٜ)
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 ."طمحة بن عمرو الحضرمي ضعفوه وتركو أحمد" وتعقبو الذىبي بقولو:
 ."(ٕ)رواه الطبراني وفيو طمحة بن عمرو وىو متروك" :(ٔ)وقال الييثمي

                                           
 قال ابن األثير رحمو اهلل:

َر ِذكر   .(ٖ)ِفي اْلَحِديِث، وَجمُعو: ُكَماة« الَكِميّ »َوَقْد َتَكرَّ
  ( ٘٘ٔالحديث )

 لم أعثر عمى تخريج لو. قالت الباحثة:
                                          

 قال ابن األثير رحمو اهلل:
ْساَلِم َكاِذًبا َفُيَو َكَما َقالَ »َوِفيِو  ْنَساُن ِفي َيِمينو: «َمن َحَمف بممٍَّة غيِر ِممة اإلِْ  ُىَو أْن َيُقوَل اإْلِ

ْسبَلِم، َوَيُكوُن َكاِذًبا ، َأْو َبِرٌئ ِمَن اإْلِ ، َأْو َنْصَراِنيّّ ِفي َقْوِلِو، َفِإنَُّو َيصير  ِإْن َكاَن َكَذا َوَكَذا َفَأَنا كاِفر، َأْو َيُيوِديّّ
 .(ٗ)ِإَلى ما قالو من الُكْفر وغيره

ْن َكاَن   َيْنَعِقُد ِبِو َيميٌن ِعْنَد أبي حنيفة، فإنو ال ُيوِجب فيو إالَّ َكفَّارة اْلَيِميِن.َوَىَذا َواِ 
 َوَأمَّا الشَّاِفِعيُّ َفبَل َيْعده َيِميًنا، َواَل كفَّارة ِفيِو ِعْنَدُه.

 ( ٙ٘ٔالحديث )
ٍم َعْن َيْحَيى ْبِن َأِبي َكِثيٍر َقاَل: رحمو اهلل: (٘)قال أبو داود ِبيُع ْبُن َناِفٍع َحدَّثََنا ُمَعاِوَيُة ْبُن َسبلَّ  َحدَّثََنا َأُبو َتْوَبَة الرَّ

اِك َأْخَبَرُه: َأنَُّو َباَيَع َرُسوَل المَِّو َصمَّى اهلُل َعَمْيِو  حَّ َم َتْحَت الشََّجَرِة، َأنَّ َرُسوَل َوَسمَّ َأْخَبَرِني َأُبو ِقبَلَبَة َأنَّ ثَاِبَت ْبَن الضَّ
ْساَلِم َكاِذًبا، َفُيَو َكَما َقالَ  »اهلُل َعَمْيِو َوَسمََّم َقاَل:المَِّو َصمَّى  ، َوَمْن َقَتَل َنْفَسُو ِبَشْيٍء َمْن َحَمَف ِبِممٍَّة َغْيِر ِممَِّة اإلِْ

 «.ْذٌر ِفيَما اَل َيْمِمُكوُ ُعذَّْب ِبِو َيْوَم اْلِقَياَمِة، َوَلْيَس َعَمى َرُجٍل نَ 
 أوال: تخريج الحديث

  ،(ٕٔ)، وابن حبان(ٔٔ)وابن الجارود ،(ٓٔ)والنسائي، (ٜ)والترمذي، (ٛ)، ومسمم(ٚ)البخاري، (ٙ)أخرجو أحمد
                                                 

 .ٕٓٛٛ، ح٘ٛ، ص٘( مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، لمييثمي، جٔ)
 .ٖٕٛ( تقريب التيذيب، البن حجر، صٕ)
 .ٖٙٙ، صٗ( النياية في غريب الحديث واألثر، البن األثير، جٖ)
 .ٖٙٙ، صٗواألثر، البن األثير، ج( النياية في غريب الحديث ٗ)
 .ٕٖٚ٘، حٕٕٗ، صٖ( سنن أبي داود، كتاب األيمان والنذور، باب ما جاء في الحمف بالبراءة وبممة غير اإلسبلم، ج٘)
 .ٖٚٛٙٔ، حٖٗٔ، صٕٙ( مسند أحمد بن حنبل، مسند المدنيين، حديث ثابت بن الضحاك، جٙ)
 .ٚٗٓٙ، ح٘ٔ، صٛمن السباب والمعن، ج( صحيح البخاري، كتاب األدب، باب ما ينيى ٚ)
 (.ٓٔٔ)ٙٚٔ، حٗٓٔ، صٔ( صحيح مسمم، كتاب اإليمان، باب غمظ تحريم قتل اإلنسان نفسو، جٛ)
 .ٖٗ٘ٔ، ح٘ٔٔ، صٗ( سنن الترمذي، أبواب النذور واأليمان، باب ما جاء في كراىية الحمف بغير ممة اإلسبلم، جٜ)
 .ٖٖٔٛ، حٜٔ، صٚباب النذر فيما يممك، ج ( سنن النسائي، كتاب األيمان والنذور،ٓٔ)
 .ٕٜٗ، حٕٖٕ( المنتقى البن الجارود، باب ما جاء في األيمان، صٔٔ)
، ٜٕٓ، صٓٔ( صحيح ابن حبان، كتاب األيمان، باب التغميظ عمى من حمف كاذبا بالممل التي ىي غير اإلسبلم، جٕٔ)
 .ٖٚٙٗح
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 ، بنحوهمن طرق عن يحيى بن أبي كثير  (ٔ)والطبراني
 من طرق عن أيوب السختياني، بنحوه (ٗ)، ومسمم(ٖ)، والبخاري(ٕ)وأخرجو عبد الرزاق
 بنحوه من طريق خالد الَحذَّاء، (ٛ)مختصرا، والنسائي (ٚ)بنحوه، وابن ماجة (ٙ)مختصرا، ومسمم (٘)وأخرجو البخاري

 ثبلثتيم ) يحيى بن أبي كثير، وأيوب السختياني، وخالد الَحذَّاء( عن أبي قبلبة بو.
  ثانيا: تراجم الرواة

؛ لكن (ٜ)ثقة فاضل كثير اإلرسال ي، مات سنة أربع ومئة،الجرم اهلل بن زيد بن عمروعبد أبو قالبة: ** 
 .(ٓٔ)روايتو عن ثابت بن الضحاك متصمة

مدلس من الطبقة الثانية فبل يضره ثقة ثبت؛ ولكنو ، (ٔٔ)سبقت ترجمتو كثير الطائي موالىم، ييحيى بن أب** 
 .(ٕٔ)من أبي قبلبةذلك، كما أنو يرسل، وقد أكد أحمد بن حنبل سماعو 

 ** رجال اإلسناد كميم ثقات. 
 ثالثا: الحكم عمى اإلسناد

 .(٘ٔ)، وشعيب األرنؤوط(ٗٔ)، واأللباني(ٖٔ)الحديث إسناده صحيح، وممن صححو من العمماء الترمذي
                                           

 قال ابن األثير رحمو اهلل:
ْؤَيةِ  َقْد ُيَخيَّل ِإَلى َبْعِض السَّاِمِعيَن أنَّ اْلَكاَف « َفِإنَُّكْم َتَرْون ربَّكم َكَما َتَرْون الَقَمر ليمَة الَبْدر » َوِفي َحِديِث الرُّ

ؤية، َوِىَي ِفْعل الرَّاِئي. َوَمْعَناُه: نََّما ِىَي لمرُّ  َكاُف التَّْشِبيِو لْمَمرئي، َواِ 
، كُرؤَيَتكم اْلَقَمَر َلْيَمَة اْلَبْدِر، اَل َتْرتابون ِفيِو واََل َتْمترونَأنَُّكْم َتَرْون َربَُّكْم ُرْؤَيًة   .(ٙٔ)َيْنزاح َمَعَيا الشَّكُّ

                                                 

 .ٖٖٚٔوٖٖٙٔوٖٖ٘ٔوٖٖٗٔؤٖٖٖؤٕٖٖؤٖٖٔح، ٖٚ، صٕ( المعجم الكبير، لمطبراني، جٔ)
 .ٜٗٛ٘ٔ، حٕٛٗ، صٛ( مصنف عبد الرزاق، كتاب األيمان والنذور، باب من حمف عمى ممة غير اإلسبلم، جٕ)
 .٘ٓٔٙ، حٕٙ، صٛ( صحيح البخاري، كتاب األدب، باب من كفر أخاه بغير تأويل فيو كما قال، جٖ)
 (.ٓٔٔ)ٚٚٔ، حٗٓٔ، صٔيم قتل اإلنسان نفسو، ج( صحيح مسمم، كتاب اإليمان، باب غمظ تحر ٗ)
 .ٖٖٙٔ، حٜٙ، صٕ( صحيح البخاري، كتاب الجنائز، باب ما جاء في قاتل النفس، ج٘)
 (.ٓٔٔ)ٚٚٔ، حٗٓٔ، صٔ( صحيح مسمم، كتاب اإليمان، باب غمظ تحريم قتل اإلنسان نفسو، جٙ)
 .ٜٕٛٓ، حٛٚٙ، صٔاإلسبلم، ج( سنن ابن ماجة، كتاب الكفارات، باب من حمف بممة غير ٚ)
 .ٖٓٚٚ، ح٘، صٚ( سنن النسائي، كتاب األيمان والنذور، باب الحمف بممة سوى اإلسبلم، جٛ)
 .ٖٗٓ( تقريب التيذيب، البن حجر، صٜ)
 .ٕٔٔ( جامع التحصيل، لمعبلئي، صٓٔ)
 (.٘ٓٔرقم) ( تحت حديثٔٔ)
 .ٜٜٕ( انظر جامع التحصيل، لمعبلئي، صٕٔ)
 .ٖٗ٘ٔ، ح٘ٔٔ، صٗواب النذور واأليمان، باب ما جاء في كراىية الحمف بغير ممة اإلسبلم، ج( سنن الترمذي، أبٖٔ)
 .ٕٖٚ٘، حٕ( صحيح وضعيف سنن أبي داود، لؤللباني، صٗٔ)
 .ٖٚٛٙٔ، حٖٗٔ، صٕٙ( انظر تعميقو عمى مسند أحمد بن حنبل، ج٘ٔ)
 .ٖٙٙ، صٗ( النياية في غريب الحديث واألثر، البن األثير، جٙٔ)
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 ( ٚ٘ٔالحديث )
َعْن  اأَلْعَمشِ اِبُر ْبُن ُنوٍح الِحمَّاِنيُّ َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َطِريٍف الُكوِفيُّ َقاَل: َحدَّثََنا جَ  رحمو اهلل: (ٔ)قال الترمذي
َأُتَضاُموَن ِفي ُرْؤَيِة الَقَمِر َلْيَمَة الَبْدِر،  »ى المَُّو َعَمْيِو َوَسمََّم:َقاَل: َقاَل َرُسوُل المَِّو َصمَّ  َعْن َأِبي ُىَرْيَرةَ  (ٕ)َأِبي َصاِلحٍ 

َربَُّكْم َكَما َتَرْوَن الَقَمَر َلْيَمَة الَبْدِر اَل ُتَضاُموَن ِفي  َفِإنَُّكْم َسَتَرْونَ  :»؟ َقاُلوا: اَل، َقالَ «ْؤَيِة الشَّْمسِ َوُتَضاُموَن ِفي رُ 
 «.ُرْؤَيِتوِ 

 أوال: تخريج الحديث
 الرممي عن األعمش بنحوه، ىمن طريق يحيى بن عيس (ٗ)، وابن أبي عاصم(ٖ)أخرجو ابن ماجة

 من طريق مصعب بن محمد بنحوه، (٘)أخرجو ابن أبي عاصم
 (ٕٔ)، وابن حبان(ٔٔ)، وابن خزيمة(ٓٔ)، وأبو يعمى(ٜ)، وابن أبي عاصم(ٛ)، وأبو داود(ٚ)ومسمم، (ٙ)وأخرجو الحميدي

 بنحوه، من طريق سييل بن أبي صالحجميعيم 
  .بو ثبلثتيم ) األعمش، ومصعب بن محمد، وسييل بن أبي صالح( عن أبي صالح السمان

 ثانيا: تراجم الرواة
، ثقة حافظ؛ لكنو يدلس، وال يضره ذلك؛ فقد عده (ٗٔ)سبقت ترجمتو، (ٖٔ)مياىِ ** سميمان بن ميران األسدي الكَ 

 ابن حجر من الطبقة الثانية من طبقات المدلسين الذين ال يضر تدليسيم.
 مات سنة اثنتين وأربعين ومئتين.ي، أبو جعفر الكوف ،يّ جمِ محمد بن طريف بن خميف البَ ** 
 .(ٚٔ)، ووثقو الذىبي(ٙٔ)الثقات، وذكره ابن حبان في (٘ٔ)البغداديالخطيب  وثقو

                                                 

 .ٕٗ٘٘، حٛٛٙ، صٗالترمذي، كتاب أبواب صفة الجنة، باب ما جاء في رؤية الرب تبارك وتعالى، ج ( سننٔ)
 (.ٖٕٓ( أبي صالح: ذكوان السمان الزيات المدني.) تقريب التيذيب، صٕ)
 .ٛٚٔح، ٖٙ، صٔ( سنن ابن ماجةـ كتاب في فضائل أصحاب رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم، باب فيما أنكرت الجيمية، جٖ)
 .ٗٗٗ، حٖٜٔ، صٔ( السنة، باب ما ذكر عن النبي صمى اهلل عميو وسمم كيف نرى ربنا في اآلخرة، جٗ)
 .ٖٗٗ، حٖٜٔ، صٔ( السنة، باب ما ذكر عن النبي صمى اهلل عميو وسمم كيف نرى ربنا في اآلخرة، ج٘)
 .ٕٕٔٔ، حٜٕٛ، صٕ( مسند الحميدي، جٙ)
 (.ٙٔ)ٜٕٛٙ، حٜٕٕٚ، صٗج ( صحيح مسمم، كتاب الزىد والرقائق،ٚ)
 .ٖٓٚٗ، حٖٖٕ، صٗ( سنن أبي داود، كتاب السنة، باب في الرؤية، جٛ)
 .٘ٗٗ، حٖٜٔ، صٔ( السنة، باب ما ذكر عن النبي صمى اهلل عميو وسمم كيف نرى ربنا في اآلخرة، جٜ)
 .ٜٛٙٙ، ح٘ٗ، صٕٔ( مسند أبي يعمى الموصمي، جٓٔ)
 .ٖٗٚ، صٔ( التوحيد، البن خزيمة، جٔٔ)
 .ٕٗٙٗ، حٜٜٗ، صٓٔ( صحيح ابن حبان، كتاب السير، باب فضل النفقة في سبيل اهلل، جٕٔ)
 (.ٕٖ، صٔٔالكاِىمى: ىذه النسبة إلى بني كاىل.) األنساب، لمسمعاني، ج (ٖٔ)
 (.ٖٔرقم) ( تحت حديثٗٔ)
 .ٔٔٗ، صٕ٘( تيذيب الكمال، لممزي، ج٘ٔ)
 .ٖٓٙ٘ٔ، رقمٕٜ، صٜ( الثقات، البن حبان، جٙٔ)
 .ٕٜٔٗ، رقمٖٛٔـ  ٕٛٔ، صٕالكاشف، لمذىبي، ج( ٚٔ)
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:" (ٖ)وقال ابن حجر، (ٕ)"ال بأس بو، صاحب حديث "موضع آخر: يوقال ف"، محمو الصدق ":(ٔ)قال أبو زرعة
 صدوق".

 ىو كما قال ابن حجر:" صدوق". خالصة القول:
 ** باقي رجال اإلسناد ثقات.

 ثالثا: الحكم عمى اإلسناد
 .نوح الحمانيبن الحديث إسناده ضعيف؛ ألجل جابر 

، وقال (ٚ)، وقال ابن معين في موضع آخر:" ليس بشيء"(ٙ)، وابن حجر(٘)، وأبو حاتم(ٗ)ضعفو ابن معين وممن
أن ىذه المتابعة  ، ومعالحديث يحيى بن عيسى الرممي :" ليس بالقوي"، وقد تابعو عمى(ٜ)والذىبي ، (ٛ)النسائي

وقد حكم  إال أن الحديث يتقوى بيا لدرجة الحسن لغيره،؛ (ٓٔ)غير قوية ألجل يحيى الرممي فيو صدوق يخطئ
 .(ٔٔ)َحَسٌن َغِريبٌ الترمذي عمى إسناد الحديث بأنو 

وقد ورد الحديث من طريق عبد اهلل بن إدريس عن األعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري رضي اهلل 
 .(ٕٔ)عنو عن النبي صمى اهلل عميو وسمم بنحوه

             َعِن  َرةَ َعْن َأِبي ُىَريْ  ُفوٍظ، َوَحِديُث َأِبي َصاِلحٍ َغْيُر َمحْ  َعِن اأَلْعَمشِ  اْبِن ِإْدِريَس َحِديُث  »وقال الترمذي 
َوَسمََّم ِمْن َغْيِر :" َوَقْد ُرِوَي َعْن َأِبي َسِعيٍد، َعِن النَِّبيّْ َصمَّى المَُّو َعَمْيِو ، وقال«النَِّبيّْ َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَسمََّم َأَصحُّ 
من طريق عطاء بن يسار  (ٖٔ)أخرجو الطيالسيوقد َحِديٌث َصِحيٌح َأْيًضا"،  َىَذا الَوْجِو ِمْثُل َىَذا الَحِديِث َوُىوَ 
                                                 

 .ٙٛ٘ٔ، رقمٖٜٕ، صٚ( الجرح والتعديل، البن أبي حاتم، جٔ)
 .ٔٔٗ، صٕ٘( تيذيب الكمال، لممزي، جٕ)
 .٘ٛٗ( تقريب التيذيب، صٖ)
 .ٕٙ٘ٓ، رقمٓٓ٘، صٕ( الجرح والتعديل، البن أبي حاتم، جٗ)
 .ٕٙ٘ٓقم، ر ٓٓ٘، صٕ( الجرح والتعديل، البن أبي حاتم، ج٘)
 .ٖٙٔ( تقريب التيذيب، البن حجر، صٙ)
 .ٔٙٗ، صٗ( تيذيب الكمال، لممزي، جٚ)
 .ٔٙٗ، صٗ( تيذيب الكمال، لممزي، جٛ)
 .ٖٚٚ، رقمٕٛٛ، صٔ( الكاشف، لمذىبي، جٜ)
 .ٜ٘٘( تقريب التيذيب، البن حجر، صٓٔ)
ْسَناد، َواْلمَراد بقول الترمذي: حسن غريب أن َىَذا  (ٔٔ) اْلَغِريب اْلَغِريب ُيطمق عمى َأقَسام: َغِريب من ِجَية اْلَمْتن وغريب من ِجَية اإْلِ

َحاَبة َلِكن تفرد َبعضيم بروايتو َعن َصَحاِبّي فبحسب اْلَمْتن حسن أِلَنَُّو عرف مخرجو واشتير َفوجَد  َمْعُروف َعن جَماَعة من الصَّ
ْسَناد َغِريب أِلَنَُّو لم يروه َعن ِتْمَك اْلَجَماَعة ِإالَّ َواِحد، وقال َأُبو اْلَعبَّاس َأْحمد بْ  ن عبد المحسن الغرافي: َشرطو اْلحسن وبحسب اإْلِ

مْخرج َأنو لم يخرج ِإالَّ من ِجَية َقول أبي ِعيَسى َىَذا َحِديث حسن َصِحيح َغِريب، َوَىَذا َحِديث حسن َغِريب ِإنََّما ُيِريد ِبِو ضيق الْ 
)النكت عمى مقدمة ابن َواِحَدة َولم َيَتَعدَّد ُخُروجو من طرق ِإالَّ ِإن َكاَن الرَّاِوي ِثَقة َفبَل يضر َذِلك فيستغربو ُىَو لقمَّة اْلُمَتاَبَعة. 

 (.ٖٛٚـ ٖٚٚ، صٔالصبلح، لمزركشي، ج
 .ٕٗ٘٘، حٛٛٙ، صٗب ما جاء في رؤية الرب تبارك وتعالى، ج( سنن الترمذي، كتاب أبواب صفة الجنة، بإٔ)
 .ٖٜٕٕ، حٜٕٙ، صٖ( مسند الطيالسي، جٖٔ)
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من طريق أبي صالح السمان  (ٖ)، وابن ماجة(ٕ)، وأحمد بن حنبل(ٔ)مع ذكر قصة، وأخرجو إسحاق بن راىويو
 اء بن يسار وأبي صالح( عن أبي سعيد الخدري بو.) عط  بنحوه، كبلىما 

  

                                                 

 .ٖٕٗٔ، حٕٜٚ، صٖ( مسند إسحاق بن راىويو، جٔ)
 .ٕٓٔٔٔ، حٜٔٔ، صٚٔ( مسند أحمد بن حنبل، مسند المكثرين من الصحابة، مسند أبي سعيد الخدري، جٕ)
 .ٜٚٔ، حٖٙ، صٔبة، باب فيما أنكرت الجيمية، ج( سنن ابن ماجة، كتاب فضائل الصحاٖ)
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 المبحث الثالث
 اْلَكاِف َمَع النُّونِ 

 قال ابن األثير رحمو اهلل:
 )َكَنَب(

َفَقاَل: ُأعاِلج َرآُه رسوَل المَِّو َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَسمََّم َوَقْد َأْكَنَبت َيداه، َفَقاَل َلُو: َأْكَنَبت َيَداَك؟  »ِفي َحِديِث َسْعٍد 
َر ِمْن « بالُمّر والِمْسحاة، فأَخذ ِبَيده َوَقاَل: َىِذِه اَل َتَمسُّيا الناُر َأَبًدا َأْكَنَبت الَيُد: ِإَذا َثُخَنت وَغُمظ ِجْمدىا وَتَعجَّ

 .(ٔ)ُمعاناة اأْلَْشَياِء الشَّاقَّةِ 
  (ٛ٘ٔالحديث )

َأْخَبَرَنا َأُبو َطاِىٍر ُمَحمَُّد ْبُن اْلُحَسْيِن ْبِن َسْعُدوٍن اْلَبزَّاُز َقاَل: َحدَّثََنا َأُبو َعِميٍّ  رحمو اهلل: (ٕ)قال الخطيب البغدادي
اَل: َحدَّثََنا َأُبو  اْلُبَخاِريُّ قَ اْلَحَسُن ْبُن َعْبِد المَِّو ْبِن ُعَمَر اْلَكْرِميِنيُّ َقاَل: َحدَّثََنا َأُبو َحْفٍص َأْحَمُد ْبُن ُأَحْيِد ْبِن َحْمَدانَ 
يَسى اْلُجْرَجاِنيُّ َقاَل: َحدَّثََنا َعْمٍرو َقْيُس ْبُن ُأَنْيٍف َقاَل: َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َتِميٍم اْلِفْرَياِبيُّ َقاَل: َحدَّثََنا َعْبُد المَِّو ْبُن عِ 

: أَقْبَل َرُسوُل المَِّو َصمَّى ٍن َعِن اْلَحَسِن َعْن َأَنِس ْبِن َماِلٍك َقالَ َعْبُد المَِّو ْبُن اْلُمَباَرِك َعْن ِمْسَعِر ْبِن ِكَداٍم َعْن َعوْ 
، َفَصاَفَحُو النَِّبيُّ  ِو َوَسمََّم ثُمَّ َقاَل َصمَّى المَُّو َعَميْ المَُّو َعَمْيِو َوَسمََّم ِمْن َغْزَوِة تَُبوَك، َفاْسَتْقَبَمُو َسْعُد ْبُن ُمَعاٍذ اأَلْنَصاِريُّ

َعَمى ِعَياِلي، َقاَل: َفَقبََّل  َيا َرُسوَل المَِّو َأِضْرُب ِباْلَمرّْ َواْلِمْسَحاِة َفأُْنِفُقوُ َفَقاَل: " َما َىَذا الَِّذي َأْكَنَبْت َيَداَك؟" :َلوُ 
 النَِّبيُّ َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَسمََّم َيَدُه، َفَقاَل:" َىِذِه َيٌد ال َتَمسَُّيا النَّاُر َأَبًدا".

 أوال: تخريج الحديث
َذا الَِّذي من طريق محمد بن إسحاق اْلَبْمِخيُّ عن محمد بن تميم الفريابي بو بمفظ "َما ىَ  (ٖ)أخرجو حمزة السيمي

 اْكَتَتَب َيَدَك".
 .بمفظ "َما َىَذا الَِّذي َأْكَتَبْت َيَداَك" (٘)والسيوطي (ٗ)وأخرجو من طريق الخطيب البغدادي ابن الجوزي

 ثانيا: تراجم الرواة
ثقة فقيو فاضل مشيور، وىو مدلس من الطبقة الثانية؛ إال أنو يرسل  ،(ٙ)سبقت ترجمتو البصري،الحسن ** 
 كثيرا.

 أبو معمر البصري، من الطبقة الخامسة ) من صغار التابعين(، مختمف فيو: ** عون بن أبي شداد العقيمي،
 
 

                                                 

 .ٖٛٙ، صٗ( النياية في غريب الحديث واألثر، البن األثير، جٔ)
 .ٕ٘ٗٗ، حٖٚٔ، صٛ( تاريخ بغداد، لمخطيب البغدادي، جٕ)
 .ٖٕٙـ ٕٕٙ( تاريخ جرجان، صٖ)
 .ٕٔ٘، صٕ( الموضوعات، كتاب البيع والمعامبلت، جٗ)
 .ٖٓٔ، صٕاألحاديث الموضوعة، كتاب المعامبلت، ج( الآللئ المصنوعة في ٘)
 (.ٕ( تحت حديث رقم)ٙ)
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 :" قمت ألبي داود: عون العقيمى؟ قال: ثقة. (ٕ)، وقال أبو عبيد اآلجري(ٔ)وثقو ابن معين
؟ قال: ما أبعدت"، قمت: ىو مثل حميد؟ قال: حميد أكثر حديثا. قمت: ىو مثل عباس الجريري أعني في أنس

 :" سألت أبا داود عن عون بن أبي شداد فضعفو".(ٖ)وقال في موضع آخر
 ".:" مقبول(٘)، وقال ابن حجر(ٗ)وذكره ابن حبان في الثقات

يبقى عمى ما قالو ابن حجر خاصة وأنو قد اختمف قول أبي داود فيو فمرة وثقة وأخرى ضعفو،  خالصة القول:
ال فمين الحديث، ولم يتابع ىنا.فيو مقبول عند المتابعة   وا 

 ، لم أجد لو ترجمة.َعْبُد المَِّو ْبُن ِعيَسى اْلُجْرَجاِنيُّ ** 
، لم أجد (ٙ)بمكة بعدما حج في سمخ ذي الحجة سنة ثمان وثمانين ومائتينمات  ** َأُبو َعْمٍرو َقْيُس ْبُن أَُنْيٍف،

 .وال تعديبلً  افيو جرحً 
،** َأُبو َحْفٍص َأْحَمُد   .(ٚ)ذكره الخطيب دون جرح أو تعديل ْبُن ُأَحْيِد ْبِن َحْمَداَن اْلُبَخاِريُّ

 .(ٛ)، ذكره الخطيب دون جرح أو تعديل** َأُبو َعِميٍّ اْلَحَسُن ْبُن َعْبِد المَِّو ْبِن ُعَمَر اْلَكْرِميِنيّ 
  ** باقي رجال اإلسناد ثقات. 

 ثالثا: الحكم عمى اإلسناد
:" قد وضع عمى (ٜ)الحديث إسناده موضوع فيو محمد بن تميم الفريابي اتيم بالكذب ووضع الحديث، قال الحاكم

:" َىَذا اْلَحِديُث َباِطٌل، أَلنَّ َسْعَد (ٓٔ)رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم أكثر من عشرة اآلف حديث"، وقال الخطيب
َوِة تَُبوَك، َوَكاَن َمْوُتُو َبْعَد َغْزَوِة َبِني ُقَرْيَظَة ِمَن السَّْيِم الَِّذي ُرِمَي ِبِو، َوُمَحمَُّد ْبُن ْبَن ُمَعاٍذ َلْم َيُكْن َحيِّا ِفي َوْقِت َغزْ 

: َىَذا َحِديث َمْوُضوع، َوَما َأْجَيل َواضعو (ٔٔ)َتِميٍم اْلِفْرَياِبيُّ َكذَّاٌب َيَضُع اْلَحِديَث"، وكذلك قال ابن الجوزي
م الَِّذي رمي ِبِو يبعد غَزاة بني ُقَرْيَظة من الس ْعد ْبن ُمَعاذ لم يكن َحيا ِفي غَزاة تَُبوك، أِلَنَُّو َماتَ بالتاريخ، َفِإن سَ 

َفَمو  َيْوم الَخْنَدق، َوَكاَنت غَزاة َبِني ُقَرْيَظة ِفي سنة خمس من اْلِيْجَرة، َفَأما غَزاة َتُبوك َفِإنََّيا َكاَنت ِفي سنة تسع،
 اْلكذَّاب توفيق َما كذب".َكاَن ِعْند 

                                                 

 .ٕٕٗٔ، رقمٖ٘ٛ، صٙ( الجرح والتعديل، البن أبي حاتم، جٔ)
 .ٕٙٗ، رقمٖٜٕ( سؤاالت أبي عبيد اآلجري أبا داود السجستاني، صٕ)
 .ٜٜٗ، رقمٖٕٖ( سؤاالت أبي عبيد اآلجري أبا داود السجستاني، صٖ)
 .ٜٙٓٓٔ، رقمٕٔٛ، صٚبن حبان، ج( الثقات، الٗ)
 .ٖٗٗ( تقريب التيذيب، البن حجر، ص٘)
 .ٛٚٔٔ، رقمٖٙٔ، صٕ( رجال الحاكم في المستدرك، لمقِبل بن ىادي اليمداني، جٙ)
 .ٕٜٓٔ، رقمٗٚ، ص٘( تاريخ بغداد، لمخطيب البغدادي، جٚ)
 .ٖٚٔٛ، رقمٖٚٔ، صٛ( تاريخ بغداد، لمخطيب البغدادي، جٛ)
 .ٖٚٔ، رقمٜٖٔجزي لمحاكم، ص( سؤاالت السٜ)
 .ٕ٘ٗٗ، حٖٚٔ، صٛ( تاريخ بغداد، لمخطيب البغدادي، جٓٔ)
 .ٕٔ٘، صٕ( الموضوعات، البن الجوزي، جٔٔ)
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ن َسْعد ْبن ُمَعاذ َىَذا َصَحاِبّي آخر غير َذاك اْلَمْشُيور َوَأن اْلَبَغِوّي ذكره إ :(ٔ)في حين أن اْلَحاِفظ اْبن حجر قال
ْسَناد واه َوَأن َلوُ  َحاَبة وَقاَل َرَأْيتو ِفي كتاب ُمَحمَّد ْبن ِإْسَماِعيل وُذِكر َأن َىَذا اإْلِ ِإْسَناًدا آخر َعِن اْلَحَسن  ِفي الصَّ

ي َأْخَرَجُو َأُبو ُموَسى الَمِدينّي ِفي الذيل لكنو َمْجُيول َولَكون َسْعد ْبن ُمَعاذ َىَذا غير اْلَمْشُيور أوردىما اْلَخِطيب فِ 
 كتاب اْلُمتَّفق والمفترق والمَّو َأْعَمم.

                                           
 األثير رحمو اهلل: قال ابن
 )َكَنَر(

بَلُة َوالسَّبَلُم ِفي التَّْوَراِة  ِىَي ِباْلَفْتِح َواْلَكْسِر: الِعيدان. « َبَعْثُتك َتْمُحو الَمعاِزف والَكنَّارات»ِفي ِصَفِتِو َعَمْيِو الصَّ
 َوِقيَل: الَبراِبُط. َوِقيَل: الطُّْنُبوُر.

: َكاَن يْنبغي   فُقدّْمت النُّوُن َعَمى الرَّاِء.« الِكرانات»َأْن ُيَقاَل َوَقاَل اْلَحْرِبيُّ
فاِرسيًا ُمَعّربًا. وسمعْت َأَبا َنْصٍر َيُقوُل: الَكرينة: الضاِربة بالُعود، ُسمَّْيت ِبِو لَضْربيا « ِرانالكِ »َقاَل: َوَأُظنُّ 

 بالِكَراِن.
ِرير: أْحَسُبيا ِباْلَباِء، جَ   .(ٕ)ْمُع ِكبار، وِكَباٌر: َجْمُع َكَبٍر، َوُىَو الطَّْبُل، َكَجَمٍل َوِجَماٍل َوِجَمااَلتٍ َوَقاَل َأُبو َسِعيٍد الضَّ

 ( ٜ٘ٔالحديث )
، َعْن َعِميّْ ْبِن َيِزيَد، َعِن اْلَقاِسِم، (ٗ)َحدَّثََنا َيِزيدُ  رحمو اهلل: (ٖ)قال أحمد بن حنبل ، َأْنَبَأَنا َفَرُج ْبُن َفَضاَلَة اْلِحْمِصيُّ

ِإنَّ اهلَل َبَعَثِني َرْحَمًة َوُىًدى ِلْمَعاَلِميَن، َوَأَمَرِني َأْن َأْمَحَق " :َعْن َأِبي ُأَماَمَة، َعِن النَِّبيّْ َصمَّى اهلُل َعَمْيِو َوَسمََّم َقالَ 
 َوَجلَّ ـ َيْعِني اْلَبَراِبَط ـ  َواْلَمَعاِزَف، َواأْلَْوثَاَن الَِّتي َكاَنْت ُتْعَبُد ِفي اْلَجاِىِميَِّة، َوَأْقَسَم َربّْي َعزَّ  َمزَاِميَر َواْلكََّنارَاتِ الْ 

ِتِو: اَل َيْشَرُب َعْبٌد ِمْن َعِبيِدي َجْرَعًة ِمْن َخْمٍر ِإالَّ َسَقْيُتُو َمَكانَ  َيا ِمْن َحِميِم َجَينََّم ُمَعذًَّبا َأْو َمْغُفوًرا َلُو، َواَل ِبِعزَّ
َيا َعْبٌد ِمْن َعِبيِدي ِمْن َمَخاَفِتي َيْسِقيَيا َصِبيِّا َصِغيًرا ِإالَّ َسَقْيُتُو َمَكاَنَيا ِمْن َحِميِم َجَينََّم ُمَعذًَّبا َأْو َمْغُفوًرا َلُو، َواَل َيَدعُ 

، واََل ِتَجاَرٌة ِفييِ ِإالَّ َسَقْيُتَيا ِإيَّ  ، واََل َتْعِميُمُينَّ ، َوَأْثَماُنُينَّ َحَرامٌ اُه ِمْن َحِظيَرِة اْلُقُدِس، َواَل َيِحلُّ َبْيُعُينَّ واََل ِشَراُؤُىنَّ  نَّ
 ."ِلْمُمَغنَّْياتِ 

 أوال: تخريج الحديث
 ، (ٛ)والطبراني ، (ٚ)الميرة"، وأحمد بن منيع كما في "إتحاف (ٙ)وأحمد بن حنبل ،(٘)الطيالسي أخرجو

                                                 

 .ٖٕٖٔ، رقمٕٚ، صٖ( انظر اإلصابة في تمييز الصحابة، البن حجر، جٔ)
 .ٖٓٚ، صٗ( النياية في غريب الحديث واألثر، البن األثير، جٕ)
 .ٕٕٕٛٔ، حٔ٘٘، صٖٙل، مسند األنصار، حديث أبي أمامة الباىمي، ج( مسند أحمد بن حنبٖ)
 (.ٙٓٙ( يزيد بن ىارون بن زاذي، ثقة متقن عابد.) تقريب التيذيب، البن حجر، صٗ)
 .ٖٕٓٔ، حٗ٘ٗ، صٕ( مسند الطيالسي، ج٘)
 .ٖٕٕٚٓ، حٙٗٙ، صٖٙ( مسند أحمد بن حنبل، مسند األنصار، حديث أبي أمامة، جٙ)
 .ٕٖٚٚ، حٖٗٚ، صٗالخيرة الميرة بزوائد المسانيد العشرة، كتاب األشربة، باب في المعازف والمزامير، ج( إتحاف ٚ)
 .ٖٓٛٚ، حٜٙٔ، صٛ( المعجم الكبير، لمطبراني، جٛ)
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 ، بنحوه وبدون لفظ " كنارات".من طرق عن فرج بن فضالةجميعيم  (ٔ)والعقيمي
، وأحمد (٘)، والحارث بن أبي أسامة كما في " إتحاف الميرة"(ٗ)، والطبراني(ٖ)، والترمذي(ٕ)وأخرجو مختصرا أحمد

جميعيم من طرق عن عبيد اهلل بن زحر، كبلىما) فرج بن  (ٚ)، والبييقي(ٙ)بن منيع كما في " إتحاف الميرة"
 فضالة وعبيد اهلل بن زحر( عن عمي بن يزيد،

 من طريق يحيى بن الحارث، بنحوه وبدون لفظ " كنارات" (ٛ)وأخرجو الطبراني
 كبلىما) عمي بن يزيد ويحيى بن الحارث( عن القاسم بن عبد الرحمن بو.

من طريق أبي الميمب عن عبيد اهلل بن زحر عن أبي أمامة  (ٓٔ)وابن أبي الدنيا، (ٜ)وأخرجو مختصرا ابن ماجة
 دون ذكر عمي بن يزيد والقاسم بن عبد الرحمن.

 ثانيا: تراجم الرواة
 .وىو أحد الصحابة الكرام ،(ٔٔ)، سبقت ترجمتو** أبو أمامة: ىو ُصَدّي بن عجالن بن الحارث الباىمي

 ئةاي، مات سنة اثنتي عشرة ومأبو عبد الرحمن الدمشق ،يالقاسم بن عبد الرحمن الشام **
، وأبو إسحاق (ٙٔ)، والترمذي(٘ٔ)، ويعقوب بن سفيان(ٗٔ)، ويعقوب بن شيبة(ٖٔ)، والعجمي(ٕٔ)وثقو ابن معين

 . ي"يكتب حديثو ، وليس بالقو ، وزاد العجمي:" (ٚٔ)الحربي

                                                 

 .ٕٗ٘، صٖ( الضعفاء الكبير، لمعقيمي، جٔ)
 .ٜٕٕٙٔ، حٕٓ٘، صٖٙ( مسند أحمد بن حنبل، مسند األنصار، حديث أبي أمامة، جٕ)
 .ٕٕٛٔ، حٔٚ٘، صٖسنن الترمذي، أبواب البيوع، باب ما جاء في كراىية بيع المغنيات، ج( ٖ)
 .٘ٓٛٚ، حٜٛٔ، وصٗٓٛٚ، حٜٚٔ، صٛ( المعجم الكبير، لمطبراني، جٗ)
عمييما ( إتحاف الخيرة الميرة بزوائد المسانيد العشرة، كتاب الشيادات، باب الرجل يجمع بين الغبلم والجارية المغنيين ويجمع ٘)

 .ٜٓ٘ٗ، حٕٖٗ، ص٘ويغنيان، ج
( إتحاف الخيرة الميرة بزوائد المسانيد العشرة، كتاب التعبير، باب رؤيا النبي صمى اهلل عميو وسمم الجنة والمقاليد والموازين، ٙ)
 .ٕٔٓٙ، حٖ٘٘، صٙج
 .٘٘ٓٔٔ، حٖٕ، صٙ( السنن الكبرى لمبييقي، كتاب البيوع، باب ما جاء في بيع المغنيات، جٚ)
 .ٖٕٔ، حٗٗٔ، صٔ، ومسند الشاميين، جٜٗٚٚ، حٓٛٔ، صٛ( المعجم الكبير، لمطبراني، جٛ)
 .ٕٛٙٔ، حٖٖٚ، صٕ( سنن ابن ماجة، كتاب التجارات، باب ما اليحل بيعو، جٜ)
 .ٓٙ، حٙ٘( ذم المبلىي، البن أبي الدنيا، باب في المزمار، صٓٔ)
 (.ٗ٘تحت حديث رقم) (ٔٔ)
 .ٗٔ٘، رقمٜٖٙابن الجنيد ألبي زكريا يحيى بن معين، ص ( سؤاالتٕٔ)
 .ٖٛٛ( معرفة القات، لمعجمي، صٖٔ)
 .ٜٖٛ، صٖٕ( تيذيب الكمال، لممزي، جٗٔ)
 .ٜٖٛ، صٖٕ( تيذيب الكمال، لممزي، ج٘ٔ)
 .ٜٖٛ، صٖٕ( تيذيب الكمال، لممزي، جٙٔ)
 .ٕٖٗ، صٛ( تيذيب التيذيب، البن حجر، جٚٔ)
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ء من المشايخ الضعفاء ما ييج "، ثم قال:"يرفعونياالثقات يروون عنو ىذه األحاديث وال :" (ٔ)وقال ابن معين
 . "يدل حديثيم عمى ضعفيم

 ."إذا روى عنو الثقات أرسموا ما رفع ىؤالء ":(ٕ)موضع آخر يوقال ف
 ".يغرب كثيرا "، وزاد ابن حجر:"صدوق :"(ٗ)، وابن حجر(ٖ)وقال الذىبي

قال بعض الناس: ىذه  :أبا عبد الرحمن، فقالذكر القاسم ي و سمعت أب ":(٘)وقال عبد اهلل بن أحمد بن حنبل
بن يزيد من أىل  ي: عمييروييا عنو جعفر بن الزبير، وبشر بن نمير، ومطرح، فقال أب ياألحاديث المناكير الت

 ".لكن يقولون: ىذه من قبل القاسم مناكير مما يروييا الثقات يقولون من قبل القاسمو دمشق حدث عنو مطرح، 
إنما  "قال:و  "،ما أرى ىذا إال من قبل القاسم "، وقال:"ن يزيد ىذا عنو أعاجيب، وتكمم فيياب يعم ييرو  "وقال:

 . "ألنو إنما كانت روايتو عن القاسم ؛ذىبت رواية جعفر بن الزبير
 . "ىو منكر ألحاديثو متعجب منيا، قال: وما أرى الببلء إال من القاسموقال أحمد بن حنبل في موضع آخر:" 

 .(ٙ)، وابن مسعود، وعائشة مرسمةيحاتم أن روايتو عن عموذكر أبو 
 . "منكر الحديث ":(ٚ)يوقال الغبلب
 . "عن الصحابة المعضبلت يكان يرو  ":(ٛ)نقال ابن حبا

 ىو صدوق يغرب كثيرًا. خالصة القول:
 ** باقي رجال اإلسناد ثقات غير عمي بن يزيد األلياني، وفرج بن فضالة الحمصي فكبلىما ضعيف.

 ثالثا: الحكم عمى اإلسناد
 الحديث إسناده ضعيف جدا؛ ألجل العمل التالية:

 من ؛ وقد تابعو عمى الحديث يحيى بن الحارث كما عند الطبراني (ٜ)عمي بن يزيد األلياني، ضعيف
عن يحيى بن الحارث  عن عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان طريق الوليد بن الوليد العنسي الدمشقي

منكر  ":(ٓٔ)الوليد بن الوليد قال فيو الدارقطني ، وىذا إسناد ضعيف؛ ألجلعن القاسم بو الذماري
 ."الحديث

                                                 

 .ٔٚ٘، رقمٜٓٗزكريا يحيى بن معين، ص( سؤاالت ابن الجنيد ألبي ٔ)
 .ٜٖٛ، صٖٕ( تيذيب الكمال، لممزي، جٕ)
 .ٜٕٔ، صٕ( الكاشف، لمذىبي، جٖ)
 .ٙٓٗ( تقريب التيذيب، البن حجر، صٗ)
 .ٕٙ٘ـ  ٕ٘٘، وانظر سؤاالت أبي داود لئلمام أحمد، صٖٖ٘ٔ، رقم٘ٙ٘، صٔ( العمل ومعرفة الرجال، ألحمد بن حنبل، ج٘)
 .ٕ٘ٙ، رقمٖٕ٘، وجامع التحصيل، لمعبلئي، صٜٗٙ، رقمٖٔٔ، صٚوالتعديل، البن أبي حاتم، ج( انظر الجرح ٙ)
 .ٜٖٛ، صٖٕ( تيذيب الكمال، لممزي، جٚ)
 .ٕٗٔ، صٕ( المجروحين، البن حبان، جٛ)
 .ٙٓٗ( تقريب التيذيب، البن حجر، صٜ)
 .ٜٚٔٗ، رقمٖٓ٘، صٗ( ميزان االعتدال، لمذىبي، جٓٔ)
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  فرج بن فضالة، ضعيف؛ وقد تابعو عمى الحديث كما تبين سابقا في التخريج عبيد اهلل بن زحر وىو
 ومثمو حسن الحديث.  (ٔ)صدوق يخطئ

ُن َيِزيَد َذاِىُب اْلُبَخاِريَّ َعْن ِإْسَناِد َىَذا اْلَحِديِث، َفَقاَل: َعِميُّ بْ :" َسَأْلُت (ٕ)وممن ضعف الحديث الترمذي قال
 .اْلَحِديِث"

 .(ٖ)وكذلك ضعفو شعيب األرنؤوط
عن َأبي َعْبِد الرَّْحَمِن اأْلَْذَرِميُّ عن  (ٗ)يعمى الموصمي وأب ولمحديث شاىد من حديث عمي بن أبي طالب أخرجو

َداِئيُّ َعِن اْلَحاِرِث ْبِن َنْبَياَن َعْن َأِبي ِإْسَحاَق السبيعي َعِن اْلَحاِرِث َعْن َعِميٍّ َقاَل: َنَيى َرُسوُل َعِميُّ ْبُن َيِزيَد  الصُّ
، َوِتَجارَ  ، َوَبْيِعِينَّ ، َوَقاَل:ٍة ِفييِ المَِّو َصمَّى اهلُل َعَمْيِو َوَسمََّم، َعِن اْلُمَغنَّْياِت َوالنَّوَّاَحاِت، َوَعْن ِشَراِئِينَّ َكْسُبُينَّ َحَراٌم » نَّ

َداِئيُّ فيو لين« ، وكذلك (ٙ)، والحارث بن نبيان متروك(٘)، قال حسين سميم أسد:" إسناده تالف"؛ ألجل عمي الصُّ
 .(ٚ)الحارث بن عبد اهلل األعور في حديثو ضعف

 فالحديث بمجموع طرقو ضعيف.
                                           

 قال ابن األثير رحمو اهلل:
 .(ٛ)«ُأِمْرَنا ِبَكْسِر اْلُكوَبِة والِكنَّارة والشّْياع»َوِمْنُو َحِديُث َعِميٍّ 

 (ٓٙٔالحديث )
 لم أقف عمى لفظ ابن األثير ولكن ورد حديث بمعناه وىذه روايتو.

َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َبشَّاٍر، َحدَّثََنا َأُبو َأْحَمَد، َحدَّثََنا ُسْفَياُن، َعْن َعِميّْ ْبِن َبِذيَمَة، َحدَّثَِني  رحمو اهلل: (ٜ)قال أبو داود
، َعِن اْبِن َعبَّاٍس، َأنَّ َوْفَد َعْبِد اْلَقْيِس، َقاُلوا: َيا َرُسولَ   اَل َتْشَرُبوا  »؟ َقاَل:المَِّو ِفيَم َنْشَربُ  َقْيُس ْبُن َحْبَتٍر النَّْيَشِميُّ

 

                                                 

 .ٕٖٗالبن حجر، ص( تقريب التيذيب، ٔ)
 .ٖٖ٘، رقمٜٛٔ( العمل الكبير، لمترمذي، صٕ)
 .ٕٕٕٛٔ، حٔ٘٘، صٖٙ( انظر تعميقو عمى مسند أحمد بن حنبل، مسند األنصار، حديث أبي أمامة الباىمي، جٖ)
 .ٕٚ٘، حٔٓٗ، صٔ( مسند أبي يعمى الموصمي، جٗ)
 .ٙٓٗ( تقريب التيذيب، ص٘)
 .ٛٗٔ( تقريب التيذيب، صٙ)
 .ٙٗٔالتيذيب، ص( تقريب ٚ)
 .ٖٓٚ، صٗ( النياية في غريب الحديث واألثر، البن األثير، جٛ)
 .ٜٖٙٙ، حٖٖٔ، صٖ( سنن أبي داود، كتاب األشربة، باب في األوعية، جٜ)
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َتدَّ ِفي َقاُلوا: َيا َرُسوَل المَِّو، َفِإِن اشْ « ، َواْنتَِبُذوا ِفي اأْلَْسِقَيةِ (ٖ)، َواَل ِفي النَِّقيرِ (ٕ)، َواَل ِفي اْلُمَزفَّتِ (ٔ)ِفي الدُّبَّاءِ 
ِإنَّ  »ثُمَّ َقاَل:« َأْىِريُقوهُ »ِة المَِّو، َفَقاَل َلُيْم ِفي الثَّاِلَثِة َأِو الرَّاِبعَ َقاُلوا: َيا َرُسوَل « َفُصبُّوا َعَمْيِو اْلَماءَ  »اأْلَْسِقَيِة؟ َقاَل:

، َأْو ُحرَّْم اْلَخْمُر، َواْلَمْيِسُر، َواْلُكوَبةُ    .«َوُكلُّ ُمْسِكٍر َحَرامٌ »َقاَل:« المََّو َحرََّم َعَميَّ
 أوال: تخريج الحديث

 يق سفيان الثوري بنحوه،من طر  (ٚ)، والبييقي(ٙ)وابن حبان، (٘)، وأبو يعمى(ٗ)أخرجو أحمد
 بنحوه،، بن يونس من طريق إسرائيل (ٜ)، والبييقي(ٛ)وأخرجو الطبراني

سرائيل بن يونس( عن عمي بن بذيمة.  كبلىما ) سفيان الثوري وا 
 ، دون ذكر قصة األسقية.من طريق عبد الكريم الجزري (ٔٔ)، والطحاوي(ٓٔ)وأخرجو أحمد

 كبلىما) عمي بن بذيمة وعبد الكريم الجزري( عن قيس بن حبتر بو.
من طريق موسى بن أعين، عن عمي بن بذيمة، عن سعيد بن جبير، عن قيس بن حبتر،  (ٕٔ)الطبرانيو وأخرج

 .كل مسكر حرام" قولو:"مقتصرا عمى  بو
 ثانيا: تراجم الرواة

، ثقة؛ ولكنو رمي بضع وثبلثونمات سنة مئة و ، يالسوائ، أبو عبد اهلل يانّْ رَ الحَ  يبن بذيمة الجزر  يعم** 
 ، وال يضره ذلك ألن الحديث غير موافق لبدعتو.(ٖٔ)بالتشيع

                                                 

، ٕالحديث واألثر، البن األثير، ج( الدُّبَّاُء: الَقْرُع، واحدىا ُدبَّاَءٌة، كانوا يْنتبُذون ِفيَيا فُتسرع الّشّدُة ِفي الشََّراِب.) النياية في غريب ٔ)
مَّ ندفنيا َحتَّى (، وقال القاسم بن سبلم: قال أبو بكرة:" إنَّا معاشر ثَِقيف ُكنَّا ِبالطَّاِئف َنْأُخذ الدُّبَّاء فخرط ِفيَيا عناقيد اْلِعَنب ثٜٙص

 (.ٔٛٔ، صٕتيدر ثمَّ تمّوت.) غريب الحديث، لمقاسم بن سبلم، ج
ِىي ِعْند ية الَِّتي ِفيَيا الزفت. َقاَل َأُبو عبيد:" َفَيِذِه األوعية الَِّتي َجاَء ِفيَيا النَّْيي َعن النَِّبي َعَمْيِو السَّبَلم وَ المزفت: ىي األوع (ٕ)

نََّما نيى َعْنَيا كمَيا ِلَمْعنى َواِحد َأن النَِّبيذ يْشَتد ِفيَيا َحتَّى يصير ُمسكرا ثمَّ رخص ِفيَيا َفَقاَل: =  اْلَعَرب عمى َما َفسرَىا َأُبو بكَرة َواِ 
َفُيَو اْلمْنِيي اجتنبوا كل ُمسكر فاستوت الظروف كمَيا َورجع اْلَمْعنى ِإَلى اْلُمسكر َفكل َما َكاَن ِفيَيا َوِفي َغيرَىا من األوعية بمغ َذِلك 

 (.ٕٛٔ، صٕالحديث، لمقاسم بن سبلم، جَعنُو َوَما لم يكن ِفيِو ِمْنَيا واَل من َغيرَىا ُمسكر َفبَل َبْأس ِبِو.) غريب 
ثمَّ َيدُعوَنُو ( النقير: قال عبيد القاسم بن سبلم: النقير َفِإن أىل اْلَيَماَمة َكاُنوا ينقرون أصل النَّْخَمة ثمَّ يشدخون ِفيِو الرطب والبسر ٖ)

 (.ٔٛٔ، صَٕحتَّى ييدر ثمَّ يمّوت.) غريب الحديث، لمقاسم بن سبلم، ج
 .ٕٚٚٗ، حٕٔٛ، صٗبن حنبل، مسند بني ىاشم، مسند عبد اهلل بن العباس بن عبد المطمب، ج ( مسند أحمدٗ)
 .ٜٕٕٚ، حٗٔٔ، ص٘( مسند أبي يعمى الموصمي، ج٘)
 .ٖ٘ٙ٘، حٚٛٔ، صٕٔ( صحيح ابن حبان، كتاب األشربة، باب ذكر الدليل عمى أن الخمر إذا اشتد كان خمرا، جٙ)
 .ٜٜٕٔٓ، حٖٗٚ، صٓٔشيادات، باب ما جاء في ذم المبلىي من المعازف والمزامير، ج( السنن الكبرى لمبييقي، كتاب الٚ)
 .ٜٜٕ٘ٔ، ٜٕٛ٘ٔ، حٔٓٔ، صٕٔ( المعجم الكبير، لمطبراني، جٛ)
 .ٖٔٗٚٔ، حٕ٘٘، صٛ( السنن الكبرى لمبييقي، كتاب األشربة والحد فييا، باب ما جاء في الكسر بالماء، جٜ)
 .ٕٕٗٙ، حٖٔٛ، صٗي ىاشم، مسند عبد اهلل بن العباس بن عبد المطمب، ج( مسند أحمد بن حنبل، مسند بنٓٔ)
 .٘ٗٗٙ، حٕٙٔ، صٗ( شرح معاني اآلثار، كتاب األشربة، باب ما يحرم من النبيذ، جٔٔ)
 .ٕٓٓٙٔ، حٕٓٔ، صٕٔ( المعجم الكبير، لمطبراني، جٕٔ)
 . ٜٖٛ( تقريب التيذيب، البن حجر، صٖٔ)
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من مدلس ألنو  ذلك هال يضر ؛ ولكن ثقة حافظ فقيو عابد وكان ربما دلس ،(ٔ)سبقت ترجمتو سفيان الثوري،** 
 الطبقة الثانية من طبقات المدلسين.

إال أنو قد يخطىء  ؛ثقة ثبتمات سنة ثبلث ومئتين،  ،يبن عبد اهلل بن الزبير األسدمحمد أبو أحمد: ىو ** 
  .(ٕ)يحديث الثور  يف

 ** باقي رجال اإلسناد ثقات.
 ثالثا: الحكم عمى اإلسناد

الحديث إسناده صحيح وما كان من قول ابن حجر إن أبا أحمد الزبيري قد يخطئ في حديث الثوري ال 
 إسرائيل بن يونس بمتابعو قاصرة.يضره ذلك فقد تابعو 

                                           
 قال ابن األثير رحمو اهلل:

 .(ٖ)«إنَّ المََّو أْنَزَل الحقَّ لُيْبِدل ِبِو الَمزاِىر والِكنَّارات»َوِمْنُو َحِديُث َعْبِد المَِّو ْبِن َعْمرو 
 ( ٔٙٔالحديث)

َعن عبد اْلَعِزيز بن عبد اهلل اْبن أبي َسمَمة  (٘)َأُبو النَّضر: حدثنا رحمو اهلل (ٗ)بن سالمعبيد القاسم أبو قال 
َأن اهلل تَبارك َوَتَعاَلى أنزل الحّق لُيْذِىب َعن ِىبَلل بن أبي ِىبَلل َعن َعطاء بن يَسار َعن عبد اهلل بن َعْمرو:" 

 والِكّنارات". (ٚ)والزَّّمارات والَمزَاىر (ٙ)ِبِو اْلَباِطل َويْبطل ِبِو المَِّعب والزَّفن
 أوال: تخريج الحديث
عن يزيد بن ىارون بنحوه، وأخرجو  (ٜ)عن عبد اهلل بن رجا بنحوه، وأخرجو اآلجري (ٛ)أخرجو ابن أبي حاتم

 من طريق أبي النضر " ىاشم بن القاسم" بمثمو،  (ٓٔ)البييقي
 وأبو النضر( عن عبد العزيز بن أبي سممة بو.ثبلثتيم ) عبد اهلل بن رجا، ويزيد بن ىارون، 

 ثانيا: تراجم الرواة
 **جميع رجال اإلسناد ثقات.

                                                 

 (.٘ٗٔرقم)( تحت حديث ٔ)
 .ٚٛٗالتيذيب، البن حجر، ص ( تقريبٕ)
 .ٖٓٚ، صٗ( النياية في غريب الحديث واألثر، البن األثير، جٖ)
 .ٕٙٚ، صٗ( غريب الحديث، لمقاسم بن سبلم، جٗ)
 (. ٓٚ٘( أبو النضر: ىو ىاشم بن القاسم الميثي.) تقريب التيذيب، البن حجر، ص٘)
ْفِن: المَّعُب والدفُع.) النياية في غريب ٙ)  (.ٖ٘ٓ، صٕالحديث واألثر، البن األثير، ج( الزَّ
 (.ٕٚٚ، صٗ( الَمَزاىر: ُىَو اْلعود الَِّذي يْضرب ِبِو.) غريب الحديث، لمقاسم بن سبلم، جٚ)
 .ٗٗٚٙ، حٜٙٔٔ، صٗ( تفسير ابن أبي حاتم، جٛ)
 .ٕٙ، حٜٛٔ( تحريم النرد والشطرنج والمبلىي، باب ذكر تحريم استماع المزامير، صٜ)
 .ٕٔٓٓٔ، حٖٙٚ، صٓٔالكبرى لمبييقي، كتاب الشيادات، باب ما جاء في ذم المبلىي من المعازف والمزامير، ج( السنن ٓٔ)
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 ثالثا: الحكم عمى اإلسناد
 الحديث إسناده صحيح.

                                           
 قال ابن األثير رحمو اهلل: 

ُىَو ُشقَّة الَكتَّان. َكَذا َذَكَرُه َأُبو  «َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَسمََّم َعْن ُلْبِس الِكنَّارَنيى َرُسوُل المَِّو »َوِفي َحِديِث ُمَعاٍذ 
 .(ٔ)ُموَسى

 ( ٕٙٔالحديث )
 لم أعثر عمى تخريج لو. قالت الباحثة:

                                           
 قال ابن األثير رحمو اهلل:

 « .ُأّدَيْت زكاُتو َفَمْيَس بَكْنزكلُّ ماٍل »ِفيِو 
الَكْنز ِفي اأْلَْصِل: الماُل الَمْدُفون َتْحَت اأْلَْرِض، َفِإَذا « كلُّ ماٍل اَل ُتَؤدَّى زكاُتو َفُيَو َكْنز»َوِفي َحِديٍث آَخَر 

ْن َكاَن َمْكُنوزًا، َوُىَو ُحْكٌم شَ  ، ُتُجوّْز ِفيِو َعِن اأْلَْصلِ أْخِرج ِمْنُو الواجُب َعَمْيِو َلْم َيْبق َكْنزا َواِ   .(ٕ)رعيّّ
 ( ٖٙٔالحديث )

 روايتين أشار ابن األثير ىنا إلى 
وكمتاىما  «كلُّ ماٍل اَل ُتَؤدَّى زكاُتو َفُيَو َكْنز»والرواية الثانية  «كلُّ ماٍل ُأّدَيْت زكاُتو َفَمْيَس بَكْنز» الرواية األولى:

 جاءت في رواية واحدة عمى النحو التالي:
َأْخَبَرَنا اْبُن ُعَيْيَنَة، َعِن اْبِن َعْجبَلَن، َعْن َناِفٍع، َأنَّ اْبَن ُعَمَر َرِضَي المَُّو َعْنُيَما َكاَن  رحمو اهلل: (ٖ)قال الشافعي

ْن كَ  ُكلُّ َماٍل ُتَؤدّْي َزَكاَتُو َفَمْيَس ِبَكْنزٍ َيُقوُل:  ْن َلْم َيُكْن َمْدُفوًنا. َوُكلُّ َماٍل اَل ُتَؤدَّى َزَكاَتُو َفُيَو َكْنزٌ اَن َمْدُفوًنا، َواِ   َواِ 
 أوال: تخريج الحديث
 من طريق محمد بن عجبلن بمثمو، (٘)من طريق أيوب السختياني بنحوه، وأخرجو البييقي (ٗ)أخرجو عبد الرزاق

 كبلىما عن نافع بو.
 
 
 

                                                 

 .ٖٓٚ، صٗ( النياية في غريب الحديث واألثر، البن األثير، جٔ)
  .ٖٔٚ، صٗ( النياية في غريب الحديث واألثر، البن األثير، جٕ)
 .ٚٛ( مسند الشافعي، صٖ)
 .ٓٗٔٚ، حٙٓٔ، صٗ، كتاب الزكاة، باب إذا أديت زكاتو فميس بكنز، ج( مصنف عبد الرزاقٗ)
 .ٜٖٛٚ، حٔٔ، صٙ( معرفة السنن واآلثار، كتاب الزكاة، باب الزكاة، ج٘)
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 ثانيا: تراجم الرواة
التي ال يضر  الثانيةالطبقة ثقة حافظ فقيو إمام حجة، مدلس من  ،(ٔ)سبقت ترجمتو ،بن عيينة ** سفيان

 ، واختبلطو ال يضر.تدليسيم
 ، وىو صدوق.(ٕ)سبقت ترجمتو ** محمد بن عجالن القرشي،

 ثالثا: الحكم عمى اإلسناد
 الحديث إسناده حسن من أجل محمد بن عجبلن فيو صدوق.

 تالي:الك وفهلل بن عمر تارة مرفوع وأخرى موقُروي عن عبد ا والحديث قد
من طريق سويد بن عبد العزيز عن عبيد اهلل بن عمر عن نافع بو، وقال:"  (ٖ)الطريق المرفوعة أخرجيا الطبراني

 .(ٗ)لم يرفع ىذا الحديث عن عبيد اهلل بن عمر إال سويد بن عبد العزيز"، وسويد ضعيف
من طريق سفيان بن عيينة عن عبد اهلل بن دينار عن ابن عمر، وقال البييقي عقبيا:" ليس  (٘)وأخرجيا البييقي

 بمحفوظ إنما المشيور عن سفيان عن عبيد اهلل عن نافع عن ابن عمر موقوفا".
من طريق عبد اهلل بن نمير عن عبيد اهلل بن عمر عن نافع بو، وصحح  (ٙ)البييقي االطريق الموقوفة أخرجي

ِحيُح َمْوُقوٌف".البييقي   ىذا الطريق فقال:" َىَذا ُىَو الصَّ
 .(ٚ)وأخرجيا أيضا من طريق مالك عن عبد اهلل بن دينار عن ابن عمر

من طريق ِإْسَحاُق ْبُن َخاِلٍد اْلَباِلِسيُّ َقاَل نا َعْبُد اْلَعِزيِز ْبُن َعْبِد الرَّْحَمِن اْلَباِلِسيُّ  (ٛ)والحديث أخرجو ابن الجوزي
َبْيِر َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد المَِّو َعْن النَِّبيَّ َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَسمََّم َقاَل: َقالَ  " َأيَُّما َماٍل َأدَّْيَت َنا ُخَصْيٌف َعْن َأِبي الزُّ

ْيِو َوَسمََّم ِإنََّما ُرِوَي َعِن اْبِن ُعَمَر، َزَكاَتُو َفَمْيَس ِبَكْنٍز"، وقال:" "َىَذا َحِديٌث ال َيِصحُّ َعْن َرُسوِل المَِّو َصمَّى المَُّو َعمَ 
اٌع".  وَقاَل َأْحَمُد: اْضِرْب َعَمى َحِديِث َعْبِد اْلَعِزيِز اْلَباِلِسيّْ َفِإنَُّو َكذَّاٌب َأْو َقاَل َوضَّ

                                           
 

                                                 

 (.ٗتحت حديث رقم )  (ٔ)
 (.ٕٛٔرقم) ( تحت حديثٕ)
 .ٜٕٚٛ، حٖٙٔ، صٛ( المعجم األوسط، لمطبراني، جٖ)
 .ٕٓٙ( تقريب التيذيب، البن حجر، صٗ)
 .ٖٖٕٚ، حٓٗٔ، صٗ( السنن الكبرى لمبييقي، كتاب الزكاة، باب تفسير الكنز الذي ورد الوعيد فيو، ج٘)
 .ٖٕٓٚ، حٜٖٔ، صٗ( السنن الكبرى لمبييقي، كتاب الزكاة، باب تفسير الكنز الذي ورد الوعيد فيو، جٙ)
، ومعرفة السنن واآلثار، كتاب الزكاة، ٖٖٙٓح، ٜٔ، ص٘( شعب اإليمان، كتاب الزكاة، باب التشديد عمى منع زكاة المال، جٚ)

 .ٓٗٛٚ، حٔٔ، صٙباب الزكاة، ج
 .ٛٔٛ، رقم٘، صٕ( العمل المتناىية في األحاديث الواىية، البن الجوزي، جٛ)
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 قال ابن األثير رحمو اهلل:
ُىم َجْمع: َكنَّاز، َوُىَو الُمباِلغ ِفي َكْنز الذَّىب والِفضة، « َبشّْر الَكنَّاِزين بَرْضف ِمْن َجَينَّمَ  »َأِبي َذرَوِمْنُو َحِديُث 

 .(ٔ)وادّْخاِرِىما وَتْرك إنفاِقِيما ِفي َأْبَواِب الِبرّْ 
 ( ٗٙٔيث )الحد

ثََنا َعْبُد  (ٖ)ي َبْكرٍ َحدَّثََنا َحِبيُب ْبُن اْلَحَسِن ثََنا ُيوُسُف اْلَقاِضي ثََنا اْبُن َأبِ  رحمو اهلل: (ٕ)قال أبو نعيم األصبياني
ُز ثََنا َيْعُقوبُ َعْن ُشَعْيٍب اْلُجَرْيِريّْ ح َوَحدَّثََنا َأُبو َأْحَمَد اْلِغْطِريِفيُّ ثََنا اْلَقاِسُم ْبُن َزَكِريَّا اْلمُ  (ٗ)اأَلْعَمى َرِقيُّ ثََنا الدَّوْ  َطرّْ

َجَمْسُت ِفي َحْمَقٍة ِباْلَمِديَنِة َفَجاَء َرُجٌل  :َعِن اأَلْحَنِف ْبِن َقْيٍس َقالَ  (ٙ)َعْن َأِبي اْلَعبلءِ  َعِن اْلُجَرْيِريّْ  (٘)اْبُن ُعَميَّةَ 
 عمى حممة َثْديِ يوضع  َجَينَّمَبشِّْر اْلَكنَّاِزيَن ِبَرْضٍف ِفي  :َحَسُن اْلَيْيَئِة َحَسُن اْلَوْجِو َوالثَّْياِب َحتَّى َقاَم َعَمْيِيْم َفَقالَ 

َفَوَضَع اْلَقْوُم ُرُءوَسُيْم  :َقالَ  .َحتَّى َيْخُرَج ِمْن َحَمَمِة َثْدِيوِ  (ٚ)َحتَّى َيْخُرَج ِمْن َبْيَن َكِتَفْيِو َوُيوَضُع َعَمى ُنْغضٍ  َأَحِدِىمْ 
ِإنَّ َىؤالِء اَل َيْعِقُموَن  :َقالَ  .َلَقْد َكِرَه َىؤالِء َما ُقْمتَ  :َوَنَكُسوا َواْنَطَمَق ِإَلى َساِرَيٍة َفَقَعَد ِإَلْيَيا َفاتََّبْعُتُو َفَجَمْسُت ِإَلْيَيا َفُقْمتُ 

َنَعْم َفَجَعْمُت  :َفُقْمتُ  ؟"َأَتَرى ُأُحًدا :"َفَأَجْبُتُو َفَقالَ  "َيا َأَبا َذرٍّ  :"ُو َعَمْيِو َوَسمََّم َفَقالَ َدَعاِني َخِميِمي َأُبو اْلَقاِسِم َصمَّى المَّ 
َما ُأِحبُّ  :"َقالَ ِفي َحاَجٍة فَ َأْنُظُر ِإَلى الشَّْمِس َوَما َبِقَي ِمْنَيا َوَظَنْنُت َأنَّ َرُسوَل المَِّو َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَسمََّم َيْبَعثُِني 

 ."َأنَّ ِلي ِمْثَل ُأُحٍد َذَىًبا ُأْنِفُقُو ِإالَّ َثبلَثَة َدَناِنيرَ 
 أوال: تخريج الحديث

 ،من طريق إسماعيل بن عمية (ٓٔ)، وابن حبان(ٜ)مسممو  ،(ٛ)أحمد بن حنبل وأخرجو
 من طريق عبد األعمى بن عبد األعمى وعبد الوارث بن سعيد،  (ٔٔ)وأخرجو البخاري

 متقاربة. ظثبلثتيم ) إسماعيل بن عميو، وعبد األعمى، وعبد الوارث( عن الجريري" سعيد بن إياس" بو بألفا
 ثانيا: تراجم الرواة

 ولكنو اختمط قبل موتو بثبلث سنين.ثقة؛  ،(ٕٔ)سبقت ترجمتو ،يسعيد بن إياس الجرير ** 
                                                 

 .ٖٔٚ، صٗ( النياية في غريب الحديث واألثر، البن األثير، جٔ)
 .ٖٕٕ٘، حٖٚ، صٖالزىد في الدنيا والدرىم، ج ( المسند المستخرج عمى صحيح اإلمام مسمم، كتاب الزكاة، بابٕ)
 (.ٓٚٗ( ابن أبي بكر: ىو محمد بن أبي بكر بن عمي المقدمي.) تقريب التيذيب، البن حجر، صٖ)
 (.ٖٖٔ( ىو: عبد األعمى بن عبد األعمى.) تقريب التيذيب، البن حجر، صٗ)
 (. ٘ٓٔ( ابن ُعميَّو: ىو إسماعيل بن إبراىيم األسدي، المعروف بابن عمية.) تقريب التيذيب، البن حجر، ص٘)
 (.ٖٛٚ( أبي العبلء: ىو يزيد بن عبد اهلل بن الشخير العامري.) تقريب التيذيب، البن حجر، صٙ)
ِقيُق الَِّذي عَ ٚ) ، َ٘مى َطَرِفو.) النياية في غريب الحديث واألثر، البن األثير، ج( ُنْغِض: أْعمى الَكِتف. َوِقيَل: ُىَو الَعْظم الرَّ

 (.ٚٛص
 .ٕٕ٘ٗٔ، حٖٖٙ، صٖٙ( مسند أحمد بن حنبل، مسند األنصار، حديث أبي ذر الغفاري، جٛ)
 (.ٖٗ) ٕٜٜ، حٜٛٙ، صٕ( صحيح مسمم، كتاب الزكاة، باب في الكنازين لؤلموال والتغميظ عمييم، جٜ)
 .ٜٕٖ٘، حٔ٘، صٛب الزكاة، باب الوعيد لمانع الزكاة، ج( صحيح ابن حبان، كتآٔ)
 .ٚٓٗٔ، حٚٓٔ، صٕ( صحيح البخاري، كتاب الزكاة، باب ما أدي زكاتو فميس بكنز، جٔٔ)
 (.ٓٗتحت حديث رقم) (ٕٔ)
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 ** باقي رجال اإلسناد ثقات.
 ثالثا: الحكم عمى اإلسناد

الحديث إسناده صحيح وما كان من اختبلط الجريري فبل يضر؛ ألن الرواي عنو إسماعيل بن عميو قد روى عنو 
ىو أرواىم و أن الذين عرف أنيم سمعوا منو قبل االختبلط، إسماعيل بن عمية :" (ٔ)قبل االختبلط فقال العراقي

د المجيد الثقفي ومعمر ووىيب بن خالد ويزيد عنو، والسفيانان، وشعبة وعبد الوارث بن سعيد وعبد الوىاب بن عب
كل من أدرك أيوب  ":(ٕ)وقد قال أبو داود "،بن زريع وذلك ألن ىؤالء األحد عشر سمعوا من أيوب السختياني

 ".فسماعو من الجريري جيد
                                           

 قال ابن األثير رحمو اهلل:
َأْي أْجُرىا ُمّدَخٌر ِلَقاِئِمَيا والُمتَِّصف ِبَيا، َكَما ُيدََّخر « اَل َحوَل َواَل ُقّوَة ِإالَّ ِبالمَِّو َكْنٌز ِمْن ُكُنوز اْلَجنَّةِ »َوِمْنُو َقْوُلُو 

 .(ٖ)الَكْنز
 ( ٘ٙٔالحديث )

َعْن َأِبي ِإْسَحاَق، َعْن ُكَمْيِل ْبِن ِزَياٍد، حدثنا ُعَبْيُد المَِّو ْبُن ُموَسى، َعْن ِإْسَراِئيَل،  رحمو اهلل: (ٗ)قال ابن أبي شيبة
 «.اَل َحْوَل َواَل ُقوََّة ِإالَّ ِبالمَِّو، َكْنٌز ِمْن ُكُنوِز اْلَجنَّةِ  »َوَسمََّم َقاَل: َعْن َأِبي ُىَرْيَرَة، َعِن النَِّبيّْ َصمَّى اهلُل َعَمْيوِ 

 
 أوال: تخريج الحديث 

من  (ٛ)، والبييقي(ٚ)، والطبراني(ٙ)من طريق أبي األحوص" سبلم بن سميم"، وأخرجو النسائي (٘)أخرجو الطيالسي
 عن معمر بن راشد، (ٜ)طرق عن إسرائيل بن يونس، وأخرجو عبد الرزاق

 من طريق خديج بن معاوية،  (ٓٔ)وأخرجو ابن شاىين 
سرائيل بن يونس، ومعمر بن راشد، وخديج بن م  عاوية( عن أبي إسحاق السبيعي،أربعتيم) أبي األحوص، وا 

                                                 

، وانظر لؤلىمية نياية االغتباط بمن رمي من الرواة باالختبلط، لعبلء الدين رضا، ٚٗٗ( التقييد واإليضاح، لمعراقي، صٔ)
 . ٕٚٔج
 .ٜٗٗ، رقمٖٖٓ( سؤاالت أبي عبيد اآلجري أبا داود السجستاني، صٕ)
 .ٖٔٚ، صٗ( النياية في غريب الحديث واألثر، البن األثير، جٖ)
 .ٕٖٗٙ٘، حٜٗٔ، صٚجكتاب الزىد، باب زىد الصحابة رضي اهلل عنيم، ة، ( مصنف ابن أبي شيبٗ)
 .ٕٛٚ٘، حٖٕٓ، صٗ( مسند الطيالسي، ج٘)
 .ٛٔٔٓٔ، حٓٗٔ، صٜ( السنن الكبرى لمنسائي، كتاب عمل اليوم والميمة، باب ما يقول إذا انتيى إلى قوم فجمس إلييم، جٙ)
 .ٖٙٙٔ، حٛٙٗص( الدعاء، باب فضل ال حول وال قوة إال باهلل، ٚ)
 .ٓ٘ٙ، حٜ٘ٔ، صٕ( شعب اإليمان، فصل في إدامة ذكر اهلل عز وجل، جٛ)
 .ٕٚٗ٘ٓ، حٖٕٛ، صٔٔ( جامع معمر بن راشد، باب الرخص والشدائد، جٜ)
 .ٖٚٗ، ح٘ٓٔ( الترغيب في فضائل األعمال وثواب ذلك، باب فضل ال حول وال قوة إال باهلل، صٓٔ)



 435 

 من طريق عبد الرحمن بن عابس، (ٕ)، والطبراني(ٔ)وأخرجو أحمد بن حنبل
 كبلىما) أبي إسحاق، وعبد الرحمن بن عابس( عن كميل بن زياد بو بنحوه.

 ثانيا: تراجم الرواة
ثقة؛ إال أنو مدلس من  ،(ٖ)سبقت ترجمتو، يانِ مدَ اليَ  يعمرو بن عبد اهلل بن عبيد السبيع** أبو إسحاق: ىو 

، ولم يصرح بالسماع ىنا في أي الطبقة الثالثة من طبقات المدلسين التي ال يصح حديثيا إال بالتصريح بالسماع
 رواية من الروايات.

 وما كان من تيمة االختبلط فيي منتفيو عنو ألنو تغير حفظو بعدما كبر، والتغير غير االختبلط.
 ي، مات سنة ستين ومئة، ، أبو يوسف الكوفيانِ مدَ اليَ  يإسحاق السبيع يإسرائيل بن يونس بن أب **

، وابن (ٙ)، ووثقو كذلك ابن معين(٘)، وقال مرة:" ثبت الحديث"(ٗ)وجعل يعجب من حفظو وثقو أحمد بن حنبل
، (ٜ)والعجمي، (ٛ)، وزاد:" حدث عنو الناس كثيرا، ومنيم من يستضعفو"، ووثقو محمد بن عبد اهلل بن نمير(ٚ)سعد

وزاد:" متقن  (ٔٔ)، وزاد:" صدوق، وليس بالقوي في الحديث، وال بالساقط"، ووثقو أبو حاتم(ٓٔ)ويعقوب بن شيبة
 .(ٕٔ)من أتقن أصحاب أبي إسحاق"، وذكره ابن حبان في الثقات

:" ىو (٘ٔ):" ثقة ُتكمم فيو ببل حجة"، وقال ابن عدي(ٗٔ):" من ثقات الكوفيين"، وقال ابن حجر(ٖٔ)وقال الذىبي
ممن ُيحتج بو" وقال في موضع آخر:" كثير الحديث مستقيم الحديث في حديث أبي إسحاق وغيرىم وقد حدث 

  .(ٙٔ)عنو األئمة ولم يتخمف أحد في الرواية عنو"
 

                                                 

 .ٖٙٚٓٔ، حٜٕٗ، صٙٔثرين من الصحابة، مسند أبي ىريرة، ج( مسند أحمد بن حنبل، مسند المكٔ)
 .ٖ٘ٙٔ، حٛٙٗ( الدعاء، باب فضل ال حول وال قوة إال باهلل، صٕ)
 (.ٙ٘رقم)( تحت حديث ٖ)
 .ٖٖٓ، صٕ( انظر الجرح والتعديل، لمبن أبي حاتم، جٗ)
 .ٖٕٓ، صٔ( تيذيب التييب، البن حجر، ج٘)
 .ٕٕٗ، صٔعدي، ج( الكامل في ضعفاء الرجال، البن ٙ)
 .ٖٗٚ، صٙ( الطبقات الكبرى، البن سعد، جٚ)
 .ٖٕٙ، صٔ( تيذيب التيذيب، البن حجر، جٛ)
 .ٓٛ، رقمٕٕٕ( معرفة الثقات، لمعجمي، صٜ)
 .ٕٔ٘، صٕ( تيذيب الكمال، لممزي، جٓٔ)
 .ٖٖٓ، صٕ( الجرح والتعديل، البن أبي حاتم، جٔٔ)
 .ٜٚ، صٙ( الثقات، البن حبان، جٕٔ)
 .ٙٙالثقات المتكمم فييم بما ال يوجب ردىم، لمذىبي، ص( الرواة ٖٔ)
 .ٜ٘( تقريب التيذيب، البن حجر، صٗٔ)
 .ٕٙٗ، صٔ( الكامل في ضعفاء الرجال، البن عدي، ج٘ٔ)
 .ٕ٘ٗ، صٔ( الكامل في ضعفاء الرجال، البن عدي، جٙٔ)
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:" ليس بو بأس"، وقال عيسى (ٕ):" صالح الحديث، وفي حديثو لين،"، وقال النسائي(ٔ)وقال يعقوب بن شيبة مرة
 :" قال لي إسرائيل: كنت أحفظ حديث أبي إسحاق كما أحفظ السورة من القرآن".(ٖ)بن يونس

 :" قمنا لشعبة َحدّْْثَنا حديث أبي إسحاق، قال: سموا عنيا إسرائيل فإنو أثبت فييا مني".(ٗ)وقال حجاج األعور
ؤون إلى أبي، :" كان أصحابنا سفيان وشريك إذا اختمفوا في حديث أبي إسحاق يجي(٘)وقال عيسى بن يونس

 أروى عنو مني، وأتقن ليا مني، وىو كان قائد جده". ل فيمفيقول: اذىبوا إلى ابني إسرائي
من  يفاتن يالذ يما فاتن:" (ٚ)ي"، وقال أيضاإسحاق أثبت من شعبة والثور  يأب يإسرائيل ف ":(ٙ)يوقال ابن ميد
 .  "بو أتم يإال لما اتكمت بو عمى إسرائيل، ألنو كان يأت ؛إسحاق يعن أب يحديث الثور 

سرائيل حديثيم ف ":(ٛ)وقال ابن معين إسحاق  يإسحاق قريب من السواء إنما أصحاب أب يأب يزكريا وزىير وا 
 . "سفيان وشعبة

 :" ليس بالقوي".(ٔٔ):" ضعيف"، وقال مرة أخرى(ٓٔ)، وابن حزم فقال(ٜ)ولم يضعفو إال ابن المديني
:" إسرائيل عن أبي إسحاق (ٕٔ)وتكمم اإلمام أحمد بن حنبل في روايتو عن جده أبي إسحاق السبيعي خاصة فقال

 فيو لين سمع منو بأخرة".
ىو ثقة ثبت وخاصة في حديثو عن جده فقد الزمو مبلزمة طويمة حتى ُلقب" قائد جده"، وقد  خالصة القول:

و أعمم منو وأثبت بحديث جده أبي إسحاق، وأما من ضعفو وتكمم وثقو جمع كبير من األئمة، وشيد لو شعبة بأن
الشيخان، وكان حافظا، في روايتو عن جده فقد تعقبيم الذىبي بقولو:" قد أثنى عمى إسرائيل الجميور، واحتج بو 

، وروى محمد بن أحمد بن البراء عن عمي بن الديني: إسرائيل ضعيف، قمت ـ أي الذىبي ـ مشى وصاحب كتاب
خمف يحيى القطان وقفَّي أثرىما ابن حزم، وقال: ضعيف، وعمد إلى أحاديثو التي في الصحيحين فرّدىا  عميٌ 

ولم يحتج بيا، فبل ُيمتفت إلى ذلك بل ىو ثقة، نعم ليس ىو في التثبت كسفيان وشعبة، ولعمو يقاربيما في حديث 
 .(ٖٔ)جده، فإنو الزمو صباحًا ومساًء عشرة أعوام"

                                                 

 .ٕٔ٘، صٕ( تيذيب الكمال، لممزي، جٔ)
 .ٖٕ٘، صٕ( تيذيب الكمال، لممزي، جٕ)
 .ٖٖٓ، صٕالجرح والتعديل، البن أبي حاتم، ج( ٖ)
 .ٕٕٗ، صٔ( الكامل في ضعفاء الرجال، البن عدي، جٗ)
 .ٕٕ٘، صٕ( تيذيب الكمال، لممزي، ج٘)
 .ٖٕٗ، صٔ( الكامل في ضعفاء الرجال، البن عدي، جٙ)
 .ٖٕٗ، صٔ( الكامل في ضعفاء الرجال، البن عدي، جٚ)
 .ٕٕٗ، صٔعدي، ج( الكامل في ضعفاء الرجال، البن ٛ)
 .ٕٕ٘، صٕ( تيذيب الكمال، لممزي، جٜ)
 .ٕٔٔ، صٕ( المحمى، البن حزم، جٓٔ)
 .ٕٗٛ، صٔ( المحمى، البن حزم، جٔٔ)
 .ٜٔ٘، صٕ( تيذيب الكمال، لممزي، جٕٔ)
 .ٖٛ٘، صٚ( سير أعبلم النببلء، لمذىبي، جٖٔ)
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خر:" إسرائيل اعتمده البخاري ومسمم في األصول وىو في الثبت كاألسطوانة فبل ُيمتفت إلى وقال في موضع آ
 .(ٔ)تضعيف من ضعفو، نعم شعبة أثبت منو إال في أبي إسحاق"

كذلك قال ابن حجر:" وسماع إسرائيل من أبي إسحاق في غاية اإلتقان لمزومو إياه ألنو جده وكان خصيصًا 
د ثبوت توثيقو واحتجاج الشيخين بو ال يجمل من متأخر ال خبرة لو بحقيقة حال من ، وقال أيضا:" وبع(ٕ)بو"

 .(ٖ)تقّدمو أن يطمق عمى إسرائيل الضعف، ويرد األحاديث الصحيحة التي يروييا دائًما"
وأما قول ابن ميدي فيو:" لص يسرق الحديث" فيذه من عبارات التعديل التي ظاىرىا الجرح واألمر خبلف ذلك، 

معروف من ابن ميدي الثناء عمى إسرائيل ويؤكد ىذا ابن أبي حاتم لما نقل قول ابن ميدي" كان إسرائيل في فال
، وىذا تعديل لمراوي، ومعناه أنو ما سمع شيئا إال حفظو وفيمو (ٗ)الحديث لصًا" قال" يعني أنو يتمقف العمم تمقفًا"

ناس، فيذا وجو الشبو بين المص الذي يأخذ حديث بسرعة وخفة وصار من جممة حديثو بعد أن كان من حديث ال
الناس بخفة وسرعة وبين الحافظ الَفِيم إذا سمع شيئًا لم يُفتو ولم يحتج إلعادتو، وما ىذا إال لسرعة فيمو 

 .  (٘)وذكائو
 ي، مات سنة ثبلثة عشرة ومئة، ثقة؛ إال أنوأبو محمد الكوف، يالمختار العبس يعبيد اهلل بن موسى بن أب** 

 ، وال يضره ىذا ألن الحديث غير موافق لبدعتو.(ٙ)كان يتشيع
 ** باقي رجال اإلسناد ثقات.

 ثالثا: الحكم عمى اإلسناد 
الحديث إسناده ضعيف؛ ألجل أبي إسحاق السبيعي مدلس من الطبقة الثالثة ولم أجد لو تصريحا بالسماع، 

منيا  ترتقي بالحديث إلى الحسن لغيره  السبيعيغير طريق أبي إسحاق من أخرى عن أبي ىريرة ولمحديث طرق 
، ومن طريق (ٛ)من طريق سعيد بن أبي سعيد المقبري، ومن طريق عمرو بن ميمون (ٚ)ما أخرجو أحمد بن حنبل

                                                 

 .ٖٙٙ، صٔ( ميزان االعتدال، لمذىبي، جٔ)
 .ٖٔ٘، صٔ( فتح الباري، البن حجر، جٕ)
، كما أن لمشيخ عبد العزيز بن عبد المطيف رحمو اهلل دراسة ٕٓٓٔ، صٕ( ىدي الساري مقدمة فتح الباري، البن حجر، جٖ)

جادة حول إسرائيل نشرت كممحق مع كتابو " ضوابط الجرح والتعديل" وىي بعنوان" دراسات في الجرح والتعديل، إسرائيل بن يونس 
داني الكوفي، ترجمتو وأقوال أئمة الجرح والتعديل فيو ـ دراسة تحميمّية ـ " وخمص فييا إلى أن إسرائيل بن أبي إسحاق السبيعي اليم

ثقة متقن في روايتو عن جده أبي إسحاق، وىو من أثبت الناس فيو، ولو كان أداؤه من حفظو".) انظر ضوابط الجرح والتعديل، 
 (.   ٕٖٔص
 .ٖٖٓ، صٕ( الجرح والتعديل، البن أبي حاتم، جٗ)
 .ٖ٘ٚـ  ٖٗٚ( شفاء العميل بألفاظ وقواعد الجرح والتعديل، ألبي الحسن السميماني، ص٘)
 .ٖ٘ٚ( تقريب التيذيب، البن حجر، صٙ)
 .ٙٓٗٛ، حٖٔٔ، صٗٔ( مسند أحمد بن حنبل، مسند المكثرين من الصحابة، مسند أبي ىريرة، جٚ)
 .ٜٙٙٚ، حٖ٘ٗ، صٖٔسند أبي ىريرة، ج( مسند أحمد بن حنبل، مسند المكثرين من الصحابة، مٛ)
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 (ٖ)، ومن طريق األغر" أبي مسمم"(ٕ)، وما أخرجو الطبراني من طريق نافع بن جبير(ٔ)عبيد مولى أبي ُرْىم
 بو.عن أبي ىريرة  خمستيم

                                           
 قال ابن األثير رحمو اهلل:
 َوِفي ِشْعِر ُحَمْيد ْبِن َثور:

 فِحمََّل اْلَيّم ِكنازا َجْمَعَداً 
مِ   .(ٗ)الِكناز: الُمْجَتِمع المَّْحم الَقِويُّة. َوُكلُّ ُمْجتمع ُمْكتَِنز. وُيْرَوى ِبالبلَّ

 (  ٙٙٔالحديث )
، ثنا َيْعَمى ْبُن اأْلَْشَدِق ْبِن َحدَّثََنا َأَنُس ْبُن َسَمٍم اْلَخْواَلِنيُّ  :رحمو اهلل (٘)قال الطبراني ، ثنا َىاِشُم ْبُن اْلَقاِسِم اْلَحرَّاِنيُّ

 اهلُل َعَمْيِو َوَسمََّم َفَأْنَشَدُه:َجَراٍد، َحدَّثَِني ُحَمْيُد ْبُن َثْوٍر اْلِيبَلِليُّ َأنَُّو ِحيَن َأْسَمَم َأَتى النَِّبيَّ َصمَّى 
ْن َتَعمَُّدا  َأْصَبَح َقْمِبي ِمْن ُسَمْيَمى ُمَقَصَدا ... ِإْن َخَطًأ ِمْنَيا َواِ 

 َفَحمََّل اْلَيمَّ َكَنازًا َجْمَعَداِمْن َساَعٍة َلْم َتُك ِإالَّ َمْقَعَدا ... 
 

 أوال: تخريج الحديث 
 من طريق ىاشم بن القاسم الحراني بو بنحوه.كبلىما  (ٚ)البر، وابن عبد (ٙ)أخرجو ابن منده

 ثانيا: تراجم الرواة
أسمم وقدم عمى النبي َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَسمََّم، فأنشده قصيدتو، قال ابن عبد البر: ال  ** حميد بن ثور الياللي،

 .(ٛ)راء المجودينأعمم لو في إدراكو غير ىذا الخبر، ولو رواية عن عمر. وحميد أحد الشع
،  :" اَل ُيَصدَُّق"، وقال ابن أبي (ٓٔ):" اَل ُيْكَتُب َحِدْيُثُو"، َوَقاَل َأُبو ُزْرَعةَ (ٜ)َقاَل الُبَخاِريُّ  ** َيْعَمى بُن اأَلْشَدِق الُعَقْيِميُّ

 

                                                 

 .ٙ٘٘ٓٓٔ، حٜٓ، صٙٔ( مسند أحمد بن حنبل، مسند المكثرين من الصحابة، مسند أبي ىريرة، جٔ)
 .ٜٖٙٔ، حٛٙٗ( الدعاء، فضل ال حول وال قوة إال باهلل، صٕ)
 .ٖٛٙٔ، حٛٙٗ( الدعاء، فضل ال حول وال قوة إال باهلل، صٖ)
 .ٖٔٚ، صٗواألثر، البن األثير، ج( النياية في غريب الحديث ٗ)
 .ٕٖٓٙ، حٚٗ، صٗ( المعجم الكبير، لمطبراني، ج٘)
 .ٜٗٗ، صٔ( معرفة الصحابة، البن منده، جٙ)
 .ٙٗ٘، رقمٖٚٚ، صٔ( االستيعاب في معرفة األصحاب، البن عبد البر، جٚ)
 .ٙٗ٘، رقمٖٛٚ، صٔ( انظر االستيعاب في معرفة األصحاب، البن عبد البر، جٛ)
 .ٕٛٛٔ، رقمٜٚٔ، صٕالتاريخ األوسط، لمبخاري، ( ٜ)
 .ٜٛ، رقمٕٔ، ص٘( الجرح والتعديل، البن أبي حاتم، جٓٔ)
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:" َوَيْعَمى َىَذا َقْد ُرِوَي َعن َعمّْو َعبد اهلل بن جراد عن النبي َصمَّى (ٕ):" ضعيف الحديث"، وقال ابن عدي(ٔ)حاتم
ُتَيا َمَناِكيُر َغْيُر َمْحُفوَظٍة َوَما َأُظنُّ َأنَّ ِلعَ  مِّْو ُصْحَبًة َوَذاَك َأنَّ َعمَُّو المَُّو َعَميِو َوسمََّم َأَحاِديَث، َوَىِذِه اأَلَحاِديُث َعامَّ

َحاَبِة، َوَبَمَغِني، َعن َأِبي ُمْسِيٍر َأنَُّو، قاَل: ُقمُت ِلَيْعَمى ْبِن اأَلْشَدِق َما َسِمَع َعمَُّك ِمنْ َيْرِوي َعْن َجَما  َعٍة ِمَن الصَّ
ْلِحَكاَيُة، َعن َأِبي نت اَرُسوِل المَِّو َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَسمََّم َفَقاَل َجاَمَع ُسْفَياَن َوُمَوطََّأ َماِلٍك َوَشْيًئا ِمَن الفوائد فان كا

:" َوَضُعوا َلُو َأَحاِدْيَث، َفَحدََّث (ٖ)ُمْسِيٍر َصِحيَحًة َفِرَواَيُة َيْعَمى ِلَيِذِه النُّْسَخِة ال َيُجوُز االْشِتَغاُل ِبَيا"، َوَقاَل اْبُن ِحبَّانَ 
 .(ٗ)ِبَيا، َوَلْم َيْدِر"، وذكره الدارقطني في الضعفاء

 ىو ضعيف الحديث. خالصة القول:
 ، أبو محمد الحراني، مات سنة ستين ومائتين، ** ىاشم بن القاسم

لى أبي ببعض حديثو، محمو الصدق"، وذكره ابن حبان في (٘)قال عبد الرحمن بن أبي حاتم :" كتب إلي وا 
لقي  :" صدوق تغير، سمع من يعمى بن األشدق ذاك المتروك الذي ادعى أنو(ٚ)، وقال ابن حجر(ٙ)الثقات

 :" ىو صدوق مقبول الحديث قبل كبره وتغيره".(ٛ)الصحابة"، وقال عبلء الدين رضا
ىو صدوق، ولكنو تغير في آخر عمره وقد روى ىنا عن يعمى بن األشدق وىو ضعيف، كما أنو  خالصة القول:

 لم يتابع عمى رواية الحديث.
:" ىو من الشيوخ (ٓٔ)وجود األلباني حديثو فقال:" ال أعرفو"، (ٜ)، قال الييثمييّ نِ واَل ** أنس بن سمم الخَ 

المكثرين من الرواية، فقد ترجمو الحافظ ابن عساكر وذكر أنو حدث بدمشق عن جمع من الشيوخ سماىم، منيم: 
ىشام بن عمار قارب عددىم العشرين شيخا. وروى عنو جمع من الشيوخ جاوز عددىم العشرة، منيم الطبراني 

جرحا وال تعديبل، ولكن رواية ىؤالء عنو تعديل لو، والسيما وقد أكثر الطبراني عنو"،  وابن عدي. ولم يذكر فيو
 وقال أبو الطيب المنصوري:" صدوق".

 ىو صدوق عمى أحسن األحوال. خالصة القول:
 ثالثا: الحكم عمى اإلسناد

 وعدم وجود متابع لو.الحديث إسناده ضعيف من أجل ضعف يعمى بن األشدق، ولتغير ىاشم بن القاسم الحراني 
                                           

                                                 

 .ٜٛ، رقمٕٔ، ص٘( الجرح والتعديل، البن أبي حاتم، جٔ)
 .ٕٙٛٔ، رقمٙٛٔـ ٘ٛٔ، صٜ( الكامل في ضعفاء الرجال، البن عدي، جٕ)
 .ٕٙٗٔ، رقمٕٗٔ، صٖ( انظر المجروحين، البن حبان، جٖ)
 .ٖٓٙ، رقمٖٚٔ، صٖ( الضعفاء والمتروكون، لمدارقطني، جٗ)
 .ٓ٘ٗ، رقمٙٓٔ، صٜ( الجرح والتعديل، البن أبي حاتم، ج٘)
 .ٜٕٕٙٔ، رقمٖٕٗ، صٜ( الثقات، البن حبان، جٙ)
 .ٓٚ٘( تقريب التيذيب، البن حجر، صٚ)
 .ٖٚ٘( نياية االغتباط بمن رمي من الرواة باالختبلط، لعبلء الدين رضا، صٛ)
 .ٛٛٗ٘ٔ، رقمٕٕٚ، صٜ( مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، لمييثمي، جٜ)
 .ٖٖٙ، صٙ( سمسمة األحاديث الصحيحة، لؤللباني، جٓٔ)
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 قال ابن األثير رحمو اهلل:
 )َكَنَس(
اَلِة بالَجواِري الُكنَّسِ »ِفيِو   الَجواِري:« َأنَُّو َكاَن َيْقرأ ِفي الصَّ

َكَنس الّظْبُي، ِإَذا َتَغيَّب واْسَتتر ِفي ِكَناِسو، َوُىَو الَكواِكب السَّيَّارة. والُكنَّس: َجْمُع كاِنس، َوِىَي الَِّتي َتِغيب، ِمن 
 .(ٔ)الموِضع الَِّذي يأِوي ِإَلْيوِ 

 ( ٚٙٔالحديث )
، َعْن (ٖ)ْبَن ُيوُنَس، َعْن ِإْسَماِعيلَ ، َأْخَبَرَنا ِعيَسى َحدَّثََنا ِإْبَراِىيُم ْبُن ُموَسى الرَّاِزيُّ رحمو اهلل:  (ٕ)قال أبو داود

َكَأنّْي َأْسَمُع َصْوَت النَِّبيّْ َصمَّى اهلُل َعَمْيِو َوَسمََّم َيْقَرُأ  »َعْمِرو ْبِن ُحَرْيٍث، َقاَل: َمْوَلى َعْمِرو ْبِن ُحَرْيٍث، َعنْ  َأْصَبَغ،
 .(ٗ)"اْلَجَواِري اْلُكنَّسِ ُخنَِّس َفبَل ُأْقِسُم ِبالْ " ِفي َصبَلِة اْلَغَداِة 

 أوال: تخريج الحديث
من  (ٚ)يعمى ين نمير، وأبمن طريق عبد اهلل ب(ٙ)وابن ماجو، طريق إبراىيم بن حميد تعميًقا من (٘)البخاري أخرجو

َعْن  من طريق عيس بن يونس، خمستيم (ٛ)وأخرجو العقيميطريق عبدة بن سميمان ومحمد بن يزيد الواسطي، 
 ،ِإْسَماِعيَل ْبِن َأِبي َخاِلدٍ 

 من طرق عن الوليد بن سريع، (ٖٔ)، وابن حبان(ٕٔ)، وأبو يعمى(ٔٔ)عوانة ، وأبو(ٓٔ)، ومسمم(ٜ)وأخرجو أحمد
 من طريق أبي األسود المحاربي " سويد مولى عمرو بن حريث" (٘ٔ)، والنسائي(ٗٔ)وأخرجو أحمد

 )إسماعيل بن أبي خالد، والوليد بن سريع، وأبو األسود المحاربي( عن عمرو بن حريث بو بنحوه. ثبلثتيم

                                                 

 .ٕٖٚ، صٗ( النياية في غريب الحديث واألثر، البن األثير، جٔ)
 .ٚٔٛ، حٕٙٔ، صٔ( سنن أبي داود، كتاب الصبلة، باب القراءة في الفجر، جٕ)
 (.ٚٓٔخالد األحمسي، أبو عبد اهلل الكوفي.) تقريب التيذيب، البن حجر، ص( إسماعيل بن أبي ٖ)
 (.ٙٔ -٘ٔ( سورة التكوير) ٗ)
 .ٖ٘ٔٔ، رقمٜٖ٘، صٔ( التاريخ الكبير، لمبخاري، ج٘)
 .ٚٔٛ، حٕٛٙ، صٔ( سنن ابن ماجة، كتاب إقامة الصبلة والسنة فييا، باب القراءة في صبلة الفجر، جٙ)
 .ٜٙٗٔ، وحٖٙٗٔ، ح٘ٗ، صٖوصمي، ج( مسند أبي يعمى المٚ)
 .ٜٕٔ، صٔ( الضعفاء الكبير، لمعقيمي، جٛ)
 .ٖٖٚٛٔ، حٖٔ، صٖٔ( مسند أحمد بن حنبل، مسند الكوفيين، حديث عمرو بن حريث، جٜ)
 .٘ٚٗ، حٖٙٗ، صٔ( صحيح البخاري، كتاب الصبلة، باب متابعة اإلمام والعمل بعده، جٓٔ)
 .ٙٛٚٔ، حٔٛٗ، صٔباب بيان األخبار التي تبين القراءة في صبلة الصبح، ج ( مستخرج أبي عوانة، كتاب الصبلة،ٔٔ)
 .ٚ٘ٗٔ، حٔٗ، صٖ( مسند أبي يعمى الموصمي، جٕٔ)
 .ٜٔٛٔ، حٕٙٔ، ص٘( صحيح ابن حبان، كتاب الصبلة، باب صفة الصبلة، جٖٔ)
 .ٖٚٚٛٔ، حٖ٘، صٖٔ( مسند أحمد بن حنبل، مسند الكوفيين، مسند عمرو بن حريث، جٗٔ)
، ٕٖ٘، صٓٔسنن النسائي الكبرى، كتاب التفسير، سورة التكوير قولو تعالى" فبل أقسم بالخنس الجواري الكنس"، ج( ٘ٔ)
 .ٙٛ٘ٔٔح
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 الرواةثانيا: تراجم 
المخزومي، من الطبقة الرابعة ) التي تمي الوسطى من التابعين(،  مولى عمرو بن حريث القرشي :** أصبغ
 ثقة تغير.

بالحديد اَل َيُجوز ااِلْحِتَجاج ِبَخَبِرِه ِإالَّ َبْعد التخميص"، وقال عبلء الدين  بلَ :" تغير بآخرة َحتَّى كُ (ٔ)قال ابن حبان
:" َوعمم اْلَوْقت (ٖ)بالتخميص تمييز حديثو قبل التغير عن حديثو بعد ذلك"، وقال ابن حبان بعدىا:" يعني (ٕ)رضا

 الَِّذي حدث ِفيِو َوالسََّبب الَِّذي ُيَؤدّْي ِإَلى َىَذا اْلعمم َمْعُدوم ِفيِو"
جيالة كونو لم يرو عنو قولو فيو :" (٘):" فيو جيالة ويقال إنو تغير"، وعقب سبط بن العجمي قائبل(ٗ)وقال الذىبي

 اثنان".
:" َقاَل اْبن المبارك: حدَّثنا ِإْسَماِعيل ْبن َأبي َخاِلد، َعْن (ٙ)أصبغ ثقة؛ إال أنو تغير فقال البخاري خالصة القول:

 زمن كان في إسماعيل بن أبي خالدمما يدلل عمى أن الراوي عنو  قد َتَغيََّر"، َأصَبغ، وَأصَبغ َحيّّ في وثاقٍ 
 لم يرويا لو من ىذه الطريق. اأن البخاري ومسممً االختبلط، كما 

 ** باقي رجال اإلسناد ثقات.
 ثالثا: الحكم عمى اإلسناد

الحديث إسناده حسن لغيره بالمتابعات وىذا إسناد ضعيف؛ ألجل تغير أصبغ مولى عمرو بن حريث ورواية خالد 
وىو سويد مولى الحديث من قبل أبي األسود المحاربي  عنو في زمن االختبلط؛ إال أنو قد توبع عمى رواية

، وكذلك (ٛ)ؤثر توثيقو عن غير ابن حبانلم يذكروا في الرواة عنو سوى اثنين، ولم يُ و  (ٚ)مقبول عمرو بن حريث
 .(ٜ)تابعو الوليد بن سريع وىو صدوق

 إسماعيل بن أبي خالد: عمىذكر االختالف 
رووه عن يزيد  ومحمد بن ،وعيسى بن يونس ،بن سميمان ةوعبد ،بن نميرتبين سابقا من التخريج أن عبد اهلل 

 إسماعيل بن أبي خالد عن أصبغ مولى عمرو بن حريث عن عمرو بن حريث.
فرواه عن إسماعيل بن أبي خالد عن الوليد بن  (ٓٔ)كما عند عبد الرزاقوقد خالف ىؤالء جميعا سفيان بن عيينة 
 عسعس". والميل إذاالنبي صمى اهلل عميو وسمم يقرأ في الصبح " سريع عن عمرو بن حريث قال: سمعت

                                                 

 .ٗٓٔ، رقمٖٚٔ، صٔ( المجروحين، البن حبان، جٔ)
 .٘ٙ( نياية االغتباط بمن رمي من الرواة باالختبلط، لعبلء الدين رضا، صٕ)
 .ٗٓٔ، رقمٖٚٔ، صٔ( المجروحين، البن حبان، جٖ)
 .٘ٔٓٔ، رقمٕٔٚ، صٔ( ميزان االعتدال، لمذىبي، جٗ)
 .ٖٔ، رقم٘ٙ( االغتباط بمن رمي من الرواة باالختبلط، لسبط بن العجمي، ص٘)
 .ٜٙ٘ٔ، رقمٖ٘، صٕ( التاريخ الكبير، لمبخاري، جٙ)
 .ٜٔٙ( تقريب التيذيب، صٚ)
 .ٖٔٗٔ، رقمٕٖ٘، صٗ( الثقات، البن حبان، جٛ)
 .ٕٛ٘يذيب، البن حجر، ص( تقريب التٜ)
 .ٕٕٔٚ، ح٘ٔٔ، صٕ( مصنف عبد الرزاق، كتاب الصبلة، باب القراءة في صبلة الصبح، جٓٔ)
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سماعيل ثقة مكثر وأرجو أن يكونا جميعا محفوظين عنو فإن  فيذان وجيان رويا عن إسماعيل بن أبي خالد، وا 
ابن عيينة ثقة حافظ ولمحديث أصل عن الوليد بن سريع وقد أشار إلى ىذا الخبلف الحافظ العقيمي فقال بعد 

رواية إسماعيل األولى:" روى ىذا الحديث إسماعيل بن أبي خالد عن الوليد بن سريع عن عمرو بن حريث ذكر 
ورواه مسعر والمسعودي عن الوليد بن سريع عن عمرو بن حريث سمعت النبي صمى اهلل عميو وسمم يقرأ في 

 .(ٔ)الفجر "والميل إذا عسعس" فالحديث صحيح إن شاء اهلل"
 .(ٗ)، وشعيب األرنؤوط(ٖ)، واأللباني(ٕ)يضا ابن حبانوممن صحح الحديث أ

                                           
 قال ابن األثير رحمو اهلل:

 )َكَنَع(
ع لمسُّؤال. «َأُعوُذ ِبالمَِّو ِمَن الُكُنوع»ِفيِو   ُىَو الدُُّنوُّ ِمَن الذُّل والتََّخضُّ

 .(٘)َقُرب وَدنا ُيَقاُل: َكَنَع ُكُنوعًا، ِإَذا
 ( ٛٙٔالحديث )

 ى تخريج لو.لم أعثر عم قالت الباحثة:
                                           

 قال ابن األثير رحمو اهلل:
َعَمْيِو َوَسمََّم الراِحمَة ثُمَّ أنَّ اْمرََأًة َجاَءْت َتْحِمُل صِبيًَّا ِبِو ُجنون، َفَحبس َرُسوُل المَِّو َصمَّى المَُّو »َوِمْنُو اْلَحِديُث 

 .(ٙ)دَنا ِمْنَيا. َوُىَو اْفَتَعل، ِمَن الُكُنوع :َأيْ « اْكَتَنَع َلَيا
 ( ٜٙٔالحديث )

َعْبُد المَِّو ْبُن ُعَمَر ْبِن َأَباٍن نا ِإْسَحاُق  َأْخَبَرَناُه ُمَحمَُّد ْبُن َىاِشِم نا َزَكِريَّا ْبُن َحْمَدَوْيِو نا رحمو اهلل: (ٚ)قال الخطابي
َدِفيُّ َعِن الزُّْىِريّْ َعْن َخاِرَجَة ْبِن َزْيٍد َأنَّ ُأَساَمَة ْبَن زَ  ْيٍد َقاَل: َلمَّا َىَبْطَنا َبْطَن ْبُن ُسَمْيَماَن نا ُمَعاِوَيُة ْبُن َيْحَيى الصَّ

ْوَحاِء َعاَرَضْت َرُسوَل المَِّو   ْمرََأٌة َتْحِمُل َصِبيِّا ِبِو ُجُنوٌن َقاَل: َفَحَبَس َرُسوُل المَِّو الرَّاِحَمَة ُثمَّ اْكَتَنَع ِإَلْيَيااالرَّ
  َفَوَضْعُتُو َعَمى َيِد َرُسوِل المَِّو َفَجَعَمُو َبْيَنُو َوَبْيَن َواِسَطِة الرَّْحِل.

                                                 

 .ٜٕٔ، صٔ( الضعفاء الكبير، لمعقيمي، جٔ)
 .ٜٔٛٔ، حٕٙٔ، ص٘( صحيح ابن حبان، كتاب الصبلة، باب صفة الصبلة، جٕ)
 .ٜٙٓٔ، صٙ( سمسمة األحاديث الصحيحة، لؤللباني، جٖ)
 .ٖٖٚٛٔ، حٖٔ، صٖٔانظر تعميقو عمى مسند أحمد بن حنبل، ج (ٗ)
 .ٖٗٚ، صٗ( النياية في غريب الحديث واألثر، البن األثير، ج٘)
 .ٖٗٚ، صٗ( النياية في غريب الحديث واألثر، البن األثير، جٙ)
 .ٕٗٗ، صٔ( غريب الحديث، لمخطابي، جٚ)
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 أوال: تخريج الحديث
مختصرًا وبدوف  (ٕ)كما في المطالب العالية مطواًل وبمفظ " فأكسع ليا"، وأخرجو ابف السني  (ٔ)أخرجو أبو يعمى

وبدوف لفظ ابف األثير ثالثتيـ مف طريؽ أبي ىشاـ  (ٖ)لفظ ابف األثير، وكذلؾ أخرجو مطوال أبو نعيـ األصبياني
 الرفاعي" محمد بف يزيد بف رفاعة" عف إسحاؽ بف سميماف،

 مف طريؽ عبد الرحيـ بف حماد مطوال وبدوف لفظ ابف األثير، (٘)، والبييقي(ٗ)وأخرجو العقيمي
 بو.كالىما) إسحاؽ بف سميماف، وعبد الرحيـ بف حماد( عف معاوية بف يحيى الصدفي 

 ثانيا: تراجم الرواة
مات سنة تسع وثالثيف ، يأبو عبد الرحمف الكوف ،(ٙ)مشكدانة ،يعبد اهلل بن عمر بن محمد بن أبان القرش **

 ومئتيف، 
  .(ٛ)ووثقو الذىبي ،(ٚ)الثقات يذكره ابف حباف ف

وزاد ، "صاحب حديث "، وزاد الذىبي:"صدوؽ :"(ٔٔ)وابف حجر ،(ٓٔ)والذىبي في موضع آخر ،(ٜ)قاؿ أبو حاتـو 
 :" كاف غاليا في التشيع".(ٕٔ)، وقاؿ صالح جزرةابف حجر:" فيو تشيع"

عبد ا بف عمر " مشكدانة" صدوؽ، وما كاف مف تشيعو ال يضر خاصة وأف الحديث ال يوافؽ  خالصة القول:
 بدعتو.

 حدث َعْف عفاف ْبف مسمـ، وروى عنو َأُبو اْلَقاِسـ الطََّبَراِنّي. ،** َزَكِريَّا ْبن حمدويو الصفار
 ، ولـ يذكر فيو جرًحا وال تعدياًل.(ٖٔ)ترجـ لو الخطيب

                                                 

 .ٖٛٓٛ، حٖٓ٘، ص٘ٔ( المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية، كتاب المناقب، باب بركة دعائو صمى ا عميو وسمـ، جٔ)
 .ٔٔٗ، حٖٗٙ( عمؿ اليـو والميمة، باب ترخيـ األسماء، صٕ)
 .ٜٕٛ، حٖٜٖ، صٔ( دالئؿ النبوة، ألبي نعيـ األصبياني، جٖ)
 .ٔٛ، صٖج( الضعفاء الكبير، لمعقيمي، ٗ)
( دالئؿ النبوة لمبييقي، الشمائؿ، باب ذكر المعجزات الثالث التي شيدىف جابر بف عبد ا األنصاري وغيره في الشجرتيف ٘)

 .ٕٗ، صٙوالصبي والجمؿ، ج
تاه رجؿ عمى كتابو مشكدانة، أ( قاؿ ابف حباف:" سمعت محمد بف ِإْسَحاَؽ الثقفي َيُقوُؿ: سمعت َعبد ا ْبف ُعَمر ْبف أباف، َيُقوُؿ و ٙ)

تيتو تمبست وتطيبت، َفِإَذا رآني قاؿ: قد جاءكـ مشكدانة") الثقات، البف أفغضب َوَقاؿ: إنما لقبني مشكدانة َأُبو نعيـ، كنت ِإَذا 
وعاء المسؾ")  ـ:تي(، َوَقاؿ َأُبو َبْكِر ْبف منجويو:" ِقيَؿ: سماه ِبِو أىؿ خراساف، ومشكدانة بمغٖٔٙٛٔ، رقـٖٛ٘، صٛحباف، ج

 (.ٖٚٗ، ص٘ٔتيذيب الكماؿ، لممزي، ج
 .ٖٔٙٛٔ، رقـٖٛ٘، صٛ( الثقات، البف حباف، جٚ)
 .ٕٗٚٛ، حٛٚ٘، صٔ( الكاشؼ، لمذىبي، جٛ)
 .٘ٓ٘، رقـٔٔٔػػ ٓٔٔ، ص٘( الجرح والتعديؿ، البف أبي حاتـ، جٜ)
 .ٖٚٗٗ، رقـٙٙٗ، صٕ( ميزاف االعتداؿ، لمذىبي، جٓٔ)
 .ٖ٘ٔحجر، ص ( تقريب التيذيب، البفٔٔ)
 .ٖٕٖٚ، حٖٛٗ، صٔ( المغني في الضعفاء، لمذىبي، جٕٔ)
 .ٖٖ٘ٗ، رقـٓٛٗ، صٜ( تاريخ بغداد، لمخطيب البغدادي، جٖٔ)
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 .ال ُيعرؼ خالصة القول:
 ،ئتيفاي، مات سنة أربع وخمسيف وم، أبو عبد ا البعمبكيالشام ي** محمد بن ىاشم بن سعيد القرش

 :" ال بأس بو"،(ٕ):" يغرب"، وقاؿ النسائي(ٔ)وقاؿذكره ابف حباف في الثقات 
 :" صدوؽ".(٘)، وابف حجر(ٗ)الذىبي، و (ٖ)اسـققاؿ مسممة بف و 

 صدوؽ. ىو خالصة القول:
 ** باقي رجاؿ اإلسناد ثقات.

 ثالثا: الحكم عمى اإلسناد
 الحديث إسناده ضعيؼ؛ ألجؿ ما فيو مف العمؿ التالية:

  ولـ يتابع عمى الحديث.، (ٙ)يمعاوية بف يحيى الصدفضعؼ 
 .جيالة حاؿ زكريا بف حمدويو الصفار 

عف َعْبُد اِ ْبُف ُنَمْيٍر َعْف ُعْثَماَف ْبِف َحِكيـٍ عف َعْبُد  (ٚ)ولمحديث شاىد ِمْف َطِريِؽ َيْعَمى ْبِف ُمرََّة، َأْخَرَجُو َأْحَمدُ 
َوَسمَّـَ َثاَلثًا، َما َرآَىا َأَحٌد الرَّْحَمِف ْبُف َعْبِد اْلَعِزيِز َعْف َيْعَمى ْبِف ُمرََّة َقاَؿ: َلَقْد َرَأْيُت ِمْف َرُسوِؿ اِ َصمَّى اُ َعَمْيِو 

َعَيا َأَحٌد َبْعِدي، َلَقْد َخَرْجُت َمَعُو ِفي َسَفٍر َحتَّى ِإَذا ُكنَّا ِبَبْعِض الطَِّريِؽ َمَرْرَنا ِباْمَرَأٍة َجاِلَسٍة، مَ َقْبِمي، َواَل َيَراَىا 
 َصِبيّّ َلَيا ..." وذكر الحديث.

 والحديث إسناده ضعيؼ لجيالة عبد الرحمف بف عبد العزيز.
َفْرَقٍد مف طريؽ  (ٓٔ)، والطبراني(ٜ)، وابف أبي شيبة(ٛ)أحمدولمحديث شاىد آخر مف طريؽ ابف عباس أخرجو 

َعِف اْبِف َعبَّاٍس: َأفَّ اْمَرَأًة َجاَءْت ِباْبٍف َلَيا ِإَلى َرُسوِؿ اِ َصمَّى اُ َعَمْيِو َوَسمَّـَ،  السََّبِخيّْ َعْف َسِعيِد ْبِف ُجَبْيرٍ 
 َفَقاَلْت: َيا َرُسوَؿ اِ، ِإفَّ اْبِني َىَذا ِبِو ُجُنوٌف ..." وذكر الحديث مختصرا.

سناده ضعيؼ؛ ألجؿ فرقد السبخي قاؿ ابف حجرو  عابد لكنو ليف الحديث كثير الخطأ"، ولـ يتابع :" صدوؽ (ٔٔ)ا 
 عمى رواية الحديث.

 فالحديث بمتابعتو وشاىده ضعيؼ.
                                                 

 .ٙٓ٘٘ٔ، رقـٛٔٔ، صٜ( الثقات، البف حباف، جٔ)
 .ٕٙ، رقـٕ٘( تسمية مشايخ أبي عبد الرحمف أحمد بف شعيب بف عمي النسائي، صٕ)
 .ٔٔٛ، رقـٜ٘ٗػػ ٜٗٗ، صٜج ( تيذيب التيذيب، البف حجر،ٖ)
 .ٜٓٔ٘، رقـٕٕٚ، صٕ( الكاشؼ، لمذىبي، جٗ)
 .ٔٔ٘( تقريب التيذيب، البف حجر، ص٘)
 .ٖٛ٘( تقريب التيذيب، البف حجر، صٙ)
 .ٛٗ٘ٚٔ، حٜٓػ ػػ ٜٛ، صٜٕ( مسند أحمد بف حنبؿ، مسند الشامييف، حديث يعمى بف مرة، جٚ)
 .ٕٕٛٛ، حٔٗٔ، صٗد عبد ا بف العباس، ج( مسند أحمد بف حنبؿ، مسند بني ىاشـ، مسنٛ)
 .ٖٕٓٛ٘، حٚٗ، ص٘( مصنؼ ابف أبي شيبة، كتاب الطب، باب في المريض ما يرقى بو وما يعوذ بو، جٜ)
 .ٕٓٙٗٔ، حٚ٘، صٕٔ( المعجـ الكبير، لمطبراني، جٓٔ)
 .ٗٗٗ( تقريب التيذيب، البف حجر، صٔٔ)
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 قال ابن األثير رحمو اهلل:
 َأْي ناِقٌص أْبَتر. والُمَكنَّع: الَِّذي« كلُّ أْمٍر ِذي باٍل َلْم ُيْبَدأ ِفيِو ِبَحْمِد اهلِل َفُيَو َأْكَنعُ  »َوِمْنُو َحِديُث األْحَنؼ

 .(ٔ)ُقِطَعت َيداه
 بن قيس( ىذا الحديث أثر عن األحنف ٓٚٔالحديث )

َوَتِميـ َكاَف  األزد يفب َحِديث اأْلَْحَنؼ َأنو َقاَؿ ِفي اْلخْطَبة الَِّتي خطبَيا ِفي اإلصالح رحمو اهلل: (ٕ)قال ابن قتيبة
 ُيَقاؿ:" كؿ َأمر ِذي َباؿ لـ يحمد ا ِفيِو َفُيَو أكنع"، يرويِو ُسْفَياف َعف مَجالد َعف الّشعِبّي.

 بمفظ " أقطع" وبمفظ " أجذم".قد ورد الحديث مرفوعا ولكن  مالحظة:
، َقاُلوا: : َحدَّثََنا َأُبو َبْكِر ْبُف َأِبي َشْيَبَة، رحمو اهلل (ٖ)قال ابن ماجة َوُمَحمَُّد ْبُف َيْحَيى، َوُمَحمَُّد ْبُف َخَمٍؼ اْلَعْسَقاَلِنيُّ

َقاَؿ: َقاَؿ َرُسوُؿ  َعْف ُقرََّة َعِف الزُّْىِريّْ َعْف َأِبي َسَمَمَة َعْف َأِبي ُىَرْيَرةَ  (ٗ)َعِف اأْلَْوَزاِعيّْ  ا ُعَبْيُد المَِّو ْبُف ُموَسىَحدَّثَنَ 
: مَّى اُ المَِّو صَ   «.ُكؿُّ َأْمٍر ِذي َباٍؿ، اَل ُيْبَدُأ ِفيِو ِباْلَحْمِد، َأْقَطعُ  »َعَمْيِو َوَسمَّـَ

 أوال: تخريج الحديث
 بنحوه مف طريؽ عبيد ا بف موسى، (ٚ)، والخطيب البغدادي(ٙ)، والبييقي(٘)ابف األعرابيأخرجو 

 بمفظ " بذكر ا" بدؿ " الحمد " مف طريؽ موسى بف أعيف، (ٛ)يأخرجو الدارقطنو 
 مف طريؽ الوليد بف مسمـ،  (ٔٔ)، والدارقطنيبنحوه (ٓٔ)، والنسائيبمفظ" أجذـ" (ٜ)وأخرجو أبو داود

 ا بف المبارؾ بمفظ " بذكر ا"  مكاف " بحمد ا"، وزاد لفظ" أبتر". مف طريؽ عبد (ٕٔ)وأخرجو أحمد بف حنبؿ
 ،بنحوه مف طريؽ عبد الحميد بف أبي العشريف (ٗٔ)والخميمي، (ٖٔ)ابف حباف أخرجوو 

                                                 

 .ٖٗٚ، صٗ، ج( النياية في غريب الحديث واألثر، البف األثيرٔ)
 .ٜٖ٘، صٕ( غريب الحديث، البف قتيبة، جٕ)
 .ٜٗٛٔ، حٓٔٙ، صٔ( سنف ابف ماجة، كتاب النكاح، باب خطبة النكاح، جٖ)
 (.ٖٚٗ( األوزاعي: ىو عبد الرحمف بف عمرو بف أبي عمرو، إماـ أىؿ الشاـ في زمانو. ) تقريب التيذيب، البف حجر، صٗ)
 .ٖٗ٘ح ،ٕٙٓ، صٔ( معجـ ابف األعرابي، ج٘)
، وشعب اإليماف، باب تعديد بعـ ا عز وجؿ وما يجب ٔ، ح٘ٙ، صٕ( الدعوات، باب ما جاء في فضؿ الدعاء والذكر، جٙ)

 .ٕٙٓٗ، حٕٗٔ، صٙمف شكرىا، ج
 .ٓٚ، صٕ( الجامع ألخالؽ الراوي وآداب السامع، لمخطيب البغدادي، جٚ)
 .ٗٛٛ، حٕٛٗ، صٔ( سنف الدارقطني، كتاب الصالة، جٛ)
 .ٓٗٛٗ، حٕٔٙ، صٗ( سنف أبي داود، كتاب األدب، باب اليدي في الكالـ، جٜ)
 .ٜٗٗ، حٖ٘ٗ( عمؿ اليـو والميمة، باب ما يستحب مف الكالـ عند الحاجة، صٓٔ)
 .ٖٛٛ، حٕٛٗ، صٔ( سنف الدارقطني، كتاب الصالة، جٔٔ)
 .ٕٔٚٛ، حٜٕٖ، صٗٔ( مسند أحمد بف حنبؿ، مسند المكثريف مف الصحابة، مسند أبي ىريرة، جٕٔ)
 .ٔ، حٖٚٔ، صٔ( صحيح ابف حباف، جٖٔ)
 .ٛٔٔ، حٛٗٗ، صٔ( اإلرشاد في معرفة عمماء الحديث، لمخميمي، جٗٔ)
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مف طريؽ أبي المغيرة عبد القدوس بف  (ٕ)، والبييقيبنحوه مف طريؽ شعيب بف إسحاؽ (ٔ)حباف ابفأخرجو و 
 ،بنحوه الحجاج الخوالني

وعبد الحمبد بف أبي تيـ ) عبيد ا بف موسى، وموسى بف أعيف، والوليد بف مسمـ، وعبد ا بف المبارؾ، سبع
 .عف األوزاعي بووشعيب بف إسحاؽ، وأبو المغيرة( العشريف، 

 ثانيا: تراجم الرواة
 ، مات سنة سبع وأربعيف ومئة،اسمو يحيى :يقاؿ ،يبن عبد الرحمن بن حيويل المعافر  ُقرَّةَ  **
 . (ٗ)الثقات يذكره ابف حباف ف، و (ٖ)يعقوب بف سفياف وثقو

"، وقاؿ في ضعيؼ الحديث ":(ٙ)أيضاً  بف معيفاقاؿ "، و قاؿ يحيى: ليس بو بأس عندي ":(٘)فَوَقاؿ ابف شاىي
منكر الحديث  ":(ٛ)قاؿ أحمد بف حنبؿ"، و الحديث، وليس بكذاب يالسماع، وف يكاف يتساىؿ ف:" (ٚ)موضع آخر

 ".جداً 
 . "يروييا مناكير ياألحاديث الت ":(ٜ)وقاؿ أبو زرعة
 ":يوقاؿ العجم" ليس بقوي في الحديث ":(ٕٔ)الدَّاَرُقْطِنيُّ ي"، وكذلؾ قاؿ ليس بقو  ":(ٔٔ)ي، والنسائ(ٓٔ)وقاؿ أبو حاتـ
    . "يكتب حديثو

  ".حديثو نكارة ييؿ؟ قاؿ: فئداود: قرة بف عبد الرحمف بف حيو  يقمت ألب :"(ٖٔ)يوقاؿ أبو عبيد اآلجر 
  ".ال بأس بو، وأرجو أنو لـ أر لو حديثا منكرا جداً  ":(ٗٔ)يوقاؿ أبو أحمد بف عد

"، مف قرة بف عبد الرحمفي يقوؿ: ما أحد أعمـ بالزىر  يكاف األوزاع ":(٘ٔ)قاؿ أبو مسير عف يزيد بف السمط
ء يحكـ بو عمى اإلطالؽ، وكيؼ يكوف قرة أعمـ الناس يقالو يزيد ليس بش يىذا الذ :"(ٙٔ)وتعقبو ابف حباف بقولو

                                                 

 .ٕ، حٗٚٔ، صٔ( صحيح ابف حباف، باب ذكر األمر لممرء أف تكوف فواتح أسبابو بحمد  جال وعال، جٔ)
 .ٛٙٚ٘، حٜٕ٘، صٖوجوب التحميد في خطبة الجمعة، ج( السنف الكبرى لمبييقي، كتاب الجمعة، باب ما يستدؿ بو عمى ٕ)
 .ٓٙٗ، صٕ( المعرفة والتاريخ، ليعقوب بف سفياف، جٖ)
 .ٖ٘ٙٓٔ، رقـٖٖٗػػٕٖٗ، صٚ( الثقات، البف حباف، جٗ)
 .ٙ٘ٔٔ، رقـٜٔٔ( تاريخ أسماء الثقات، ص٘)
 .ٕٖٔ، صٚ( الجرح والتعديؿ، البف أبي حاتـ، جٙ)
 .ٖٗٚ، صٛج( تيذيب التيذيب، البف حجر، ٚ)
 .ٜٕٗ، رقـٕٗٛ( أحواؿ الرجاؿ، لمجوزجاني، صٛ)
 .ٕٖٔ، صٚ( الجرح والتعديؿ، البف أبي حاتـ، جٜ)
 .ٕٖٔ، صٚ( الجرح والتعديؿ، البف أبي حاتـ، جٓٔ)
 .ٖٛ٘، صٖٕ( تيذيب الكماؿ، لممزي، جٔٔ)
 .ٖٛٛ، حٕٚٗ، صٔ( سنف الدارقطني، جٕٔ)
 .ٖٛ٘، صٖٕ( تيذيب الكماؿ، لممزي، جٖٔ)
 .ٗٛٔ، صٚالكامؿ في ضعفاء الرجاؿ، البف عدي، ج( ٗٔ)
 .ٕٖٔ، صٚ( الجرح والتعديؿ، البف أبي حاتـ، ج٘ٔ)
 .ٖٖٗ، صٚ( الثقات، البف حباف، جٙٔ)
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، وعقيؿ، يويونس، والزبيد، مالؾ، ومعمر يالناس بالزىر ء روى عنو ستوف حديثا؟! بؿ أعمـ يوكؿ ش يبالزىر 
 . "والضبط واإلتقافوابف عيينة ىؤالء أىؿ الحفظ 

حدثنا يزيد بف السمط قاؿ:  "مسير، ولفظو: يمف رواية رجاء بف سيؿ عف أب يكالـ األوزاع يوأورد ابف عد
مف  ييقوؿ: ما أحد أعمـ بالزىر  يوزاعكتاب إال كتاب فيو نسب قومو، وكاف األ يحدثنا قرة قاؿ: لـ يكف لمزىر 

 . (ٔ)"ابف حيوئيؿ
مف غيره، ال فيما يرجع إلى  يأنو أعمـ بحاؿ الزىر  يفيظير مف ىذه القصة أف مراد األوزاع:" (ٕ)قاؿ ابف حجر

 . "ضبط الحديث، وىذا ىو الالئؽ وا أعمـ
  ".مناكيرصدوؽ لو :" (ٗ):" صويمح الحديث"، وقاؿ ابف حجر(ٖ)قاؿ الذىبي

 ىو ضعيؼ. خالصة القول:
، وال يضره ذلؾ؛ ألف (ٙ)ثقة؛ إال أنو كاف يتشيع ،(٘)، سبقت ترجمتوالمختار يعبيد اهلل بن موسى بن أب** 

 الحديث غير موافؽ لبدعتو.
 ي، مات سنة ستيف ومئتيف، أبو نصر العسقالن ،يغزوان الشام بنمحمد بن خمف ** 
  .(ٛ)ومسممة بف قاسـ ،(ٚ)عاصـ يأبو بكر بف أب وثقو

في موضع  وقاؿ"، صالح ":(ٕٔ)يوقاؿ النسائ:" صدوؽ"، (ٔٔ)، وابف حجر(ٓٔ)، والذىبي(ٜ)وقاؿ أبو حاتـ الرازي
 ."ال بأس بو :"(ٖٔ)آخر

  ىو صدوؽ. خالصة القول:
 ** باقي رجاؿ اإلسناد ثقات.

 
 

                                                 

 .ٕٛٔ، صٚ( الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ، البف عدي، جٔ)
 .ٖٗٚ، صٛ( تيذيب التيذيب، البف حجر، جٕ)
 .ٕٙٛ، رقـٙ٘ٔ( ذكر أسماء مف تكمـ فيو وىو موثؽ، صٖ)
 .٘٘ٗ( تقريب التيذيب، البف حجر، صٗ)
 (.٘ٙٔ( تحت حديث رقـ)٘)
 .ٖ٘ٚ( تقريب التيذيب، البف حجر، صٙ)
 .ٕٙٔ، صٕ٘( تيذيب الكماؿ، لممزي، جٚ)
 .ٜٗٔ، صٜ( تيذيب التيذيب، البف حجر، جٛ)
 .ٕ٘ٗ، صٚ( الجرح والتعديؿ، البف أبي حاتـ، جٜ)
 .ٖٓٛٗ، رقـٛٙٔ، صٕ( الكاشؼ، لمذىبي، جٓٔ)
 .ٚٚٗ( تقريب التيذيب، البف حجر، صٔٔ)
 .ٖٚٔ، رقـٜٙ( تسمية مشايخ أبي عبد الرحمف أحمد بف شعيب بف عمي النسائي، صٕٔ)
 .ٜٗٔ، صٜ( تيذيب التيذيب، البف حجر، جٖٔ)
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 ثالثا: الحكم عمى اإلسناد
طريؽ إسماعيؿ  مف (ٔ)ولكنو متابع بيونس بف يزيد كما عند الخميمي إسناده ضعيؼ لضعؼ قرة بف عبد الرحمف،

اؿ فيو: "بحمد ا وق -عف أبي ىريرة  بف أبي زياد الشامي عف يونس بف يزيد عف الزىري عف أبي سممة
بإسماعيؿ بف أبي زياد، اإلسناد الخميمي  اُ َعَمْيِو َوَسمَّـَ، وضعؼ فزاد الصالة عمى النبي َصمَّى والصالة عمى"

 .(ٕ)ورماه الدارقطني بالوضع
 . (ٖ)وقع في إسناده ومتنو يلالضطراب الذممف ضعفو شعيب األرنؤوط و 

 االضطراب الواقع في السند كان كالتالي: قالت الباحثة:
 ** ِذكر قرة بف عبد الرحمف مرة وأخرى إسقاطو مف السند.  

ولـ يذكر فيو قرة بف عبد  -مف طريؽ خارجة بف مصعب عف األوزاعي عف الزىري بو  (ٗ)فأخرجو الخميمي
 .(٘)الرحمف ، وخارجة متروؾ

ولفظ  -مف طريؽ مبشر بف إسماعيؿ عف األوزاعي بو  (ٙ)وأخرجو أيضًا دوف أف يذكر قرَة فيو الخطيب البغدادي
فإف صح السند إلى مبَشر فروايتو شاذة لمخالفتيا  الحديث عنده: "ببسـ ا الرحمف الرحيـ" مكاف الذكر والحمد.

 لرواية جمع مف الثقات عف األوزاعي.
 ** إسقاط الزىري مف السند.

مف طريؽ عبد ا بف الحسيف بف جابر عف محمد بف كثير المصيصي عف األوزاعي عف  (ٚ)وأخرجو السبكي
وعبد ا بف  -ىو" قرة بف عبد الرحمف" فأسقط مف اإِلسناد الزىري، ويحيى ىنا  -يحيى عف أبي سممة بو 

 :" يقمب األخبار ويسرقيا، ال يجوز االحتجاج بو إذا انفرد".(ٛ)الحسيف بف جابر قاؿ عنو ابف حباف
 ** ُذكر الحديث تارة مرفوعا وأخرى مرسالً 

 ذلؾ في التخريج سابقا،فرواه ُقرَُّة َعِف الزُّْىِريّْ َعْف َأِبي َسَمَمَة َعْف َأِبي ُىَرْيَرَة مرفوعا وتبيف 
مرفوعا مف طريؽ َصَدَقُة ْبُف َعْبِد اِ، َعْف ُمَحمَِّد ْبِف اْلَوِليِد  (ٓٔ)ومف طريقو السبكي (ٜ)كما أخرجو الطبراني

، َعْف َعْبِد اِ ْبِف َكْعٍب، َعْف َأِبيِو، َعِف النَِّبيّْ َصمَّى اُ َعَمْيِو َوَسمَّ  ، َعِف الزُّْىِريّْ َبْيِديّْ  ـَ، وصدقة بف عبد االزُّ
 

                                                 

 .ٜٔٔ، حٜٗٗ، صٔ( اإلرشاد في معرفة عمماء الحديث، لمخميمي، جٔ)
 .ٖٛرقـ، ٕٙ٘، صٔ( الضعفاء والمتروكوف، لمدارقطني، جٕ)
 .ٕٔٚٛ، حٜٕٖ، صٗٔ( انظر تعميقو عمى مسند أحمد بف حنبؿ، جٖ)
 .ٜٙٙ، صٖ( اإلرشاد في معرفة عمماء الحديث، لمخميمي، جٗ)
 .ٙٛٔ( تقريب التيذيب، البف حجر، ص٘)
 .ٕٓٔٔ، حٜٙ، صٕ( الجامع ألخالؽ الراوي وآداب السامع، لمخطيب البغدادي، جٙ)
 .٘ٔػ  ٗٔ، صٔكي، ج( طبقات الشافعية الكبرى، لمسبٚ)
 .ٓٛ٘، رقـٙٗ، صٕ( المجروحيف، البف حباف، جٛ)
 .ٔٗٔ، حٕٚ، صٜٔ( المعجـ الكبير، لمطبراني، جٜ)
 .٘ٔػ  ٗٔ، صٔ( طبقات الشافعية الكبرى، لمسبكي، جٓٔ)
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 .(ٔ)ضعيؼ 
 ، ومف طريؽ (ٕ)ْىِريّْ كما عند النسائي مف طريؽ الميث عف عقيؿ بف خالدوُذكر مرساًل َعِف الزُّ 

، فذكره وقاؿ فيو: "بِذْكر ا".(ٖ)الحسف بف عمر  ، كالىما عف الزىري، قاؿ: قاؿ رسوؿ ا َصمَّى اُ َعَمْيِو َوَسمَّـَ
 الرواية المرسمة عمى الرواية الموصولة. (ٗ)ورجح الدارقطني

 ع في المتن:الضطراب الواقا
حيث تعددت ألفاظ الحديث فتارة يذكره قرة بمفظ " أقطع"، وتارة بمفظ" أبتر"، وتارة أخرى بمفظ" أجذـ"، وتارة: يذكر 

 الحمد وأخرى يقوؿ: بذكر ا.
:" وجممة القوؿ: أف ىذا الحديث ضعيؼ؛ (٘)قاؿ األلبانيففي نياية األمر الحديث ضعيؼ بمجموع طرقو ف

والصحيح  ضعيؼ، أو السند إليو ضعيؼ،فيو الرواة فيو عمى الزىري، وكؿ مف رواه عنو موصوال  إلضطراب
  كما تقدـ عف الدارقطنى وغيره، وا أعمـ". ؿعنو مرس

                                           
 

 قال ابن األثير رحمو اهلل: 
 )َكَنؼ(
أ فأْدَخل »ِفيِو  َناِء فَكَنَفيا وَضَرب ِباْلَماِء وْجَيوِإنَُّو َتَوضَّ  .(ٙ)َأْي َجَمَعيا َوَجَعَمَيا كالِكْنؼ، َوُىَو اْلِوعاء« َيَده ِفي اإلِْ

 ( ٔٚٔالحديث )
َأُبو َجْعَفٍر  نا َيْحَيى ْبُف َسِعيٍد نا (ٛ)عف ُمَحمَِّد ْبِف َيْحَيى الذُّْىِميّْ ثنا َعِميُّ ْبُف َعْبِد المَّوِ  رحمو اهلل: (ٚ)قال الخطابي

:"اْلَخْطِميُّ نا ُعَماَرُة ْبُف ُخَزْيَمَة َعْف َعْبِد الرَّْحَمِف ْبِف َأِبي ُقَراٍد عف النَِّبيّْ َصمَّى المَُّو َعَمْيِو وَ  َأ َفَأْدَخَل  َسمَّـَ َأنَُّو َتَوضَّ
 ".َيَدُه ِفي اإِلَناِء َفَكَنَفَيا َفَضَرَب ِباْلَماِء َوْجَيوُ 

 الحديثأوال: تخريج 
 بمفظ " فكفيا" مف طريؽ يحيى بف سعيد بو. (ٜ)أخرجو أحمد بف حنبؿ

                                                 

 .ٕ٘ٚ( تقريب التيذيب، البف حجر، صٔ)
 .ٜٙٗ، حٖ٘ٗ( عمؿ اليـو والميمة، لمنسائي، ما يتحب مف الكالـ عند الحاجة، صٕ)
 .ٜٚٗ، حٖ٘ٗ( عمؿ اليـو والميمة، لمنسائي، ما يتحب مف الكالـ عند الحاجة، صٖ)
 .ٖٛٛ، حٕٛٗ، صٔ( سنف الدارقطني، كتاب الصالة، جٗ)
 .ٕٖ، صٔ( إرواء الغميؿ في تخريج أحاديث منار السبيؿ، لأللباني، ج٘)
 .ٖ٘ٚ، صٗ( النياية في غريب الحديث واألثر، البف األثير، جٙ)
 .ٖٕٙ، صٔغريب الحديث، لمخطابي، ج (ٚ)
( عمي بف عبد ا: ىو ابف جعفر بف نجيح السعدي، أبو الحسف ابف المديني، أعمـ أىؿ عصره بالحديث وعممو.) تقريب ٛ)

 (. ٖٓٗالتيذيب، البف حجر، ص
 .ٔٙٙ٘ٔ، حٜٕٗ، ٕٗ( مسند أحمد بف حنبؿ، مسند المكييف، حديث عبد الرحمف بف أبي قراد، جٜ)
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، وابف أبي (٘)، وابف خزيمة(ٗ)، وابف ماجو(ٖ)والنسائي، (ٕ)وأحمد بف حنبؿ، (ٔ)مختصرًا ابف أبي شيبة أخرجوو 
 بو. مف طرؽ عف يحيى بف سعيد القطاف (ٚ)، وأبو نعيـ األصبياني(ٙ)عاصـ الشيباني

 الرواة ثانيا: تراجم
يعد في أىؿ الحجاز، لو صحبة، روى عف النبي صمى ا عميو  األنصاري، (ٛ)اد** عبد الرحمن بن أبي ُقرَ 

َوَسمَّـَ حديثا واحدًا في آداب الوضوء
(ٜ) . 

مف الذيف ي، مف الطبقة السادسة ) المدن يأبو جعفر الخطم ،يعمير بن يزيد بن عمير بن حبيب األنصار ** 
  (، التابعيف عاصروا صغار

 ، (٘ٔ)، والذىبي(ٗٔ)، والطبراني(ٖٔ)، وابف نمير(ٕٔ)، والنسائي(ٔٔ)، والعجمي(ٓٔ)يحيى بف معيفوثقو 
:" ىو مدني قدـ يالحسف بف المدين يأب:" صدوؽ"، ونقؿ قوؿ (ٚٔ)، وقاؿ ابف حجر(ٙٔ)الثقات يوذكره ابف حباف ف

 .(ٛٔ)البصرة وليس ألىؿ المدينة عنو أثر وال يعرفونو"
 . "كاف أبو جعفر وأبوه وجده قوما يتوارثوف الصدؽ بعضيـ عف بعض ":(ٜٔ)يعبد الرحمف بف ميدوقاؿ 

                                                 

 .ٜٕٔٔ، حٓٓٔ، صٔمصنؼ ابف أبي شيبة، كتاب الطيارات، باب مف كره أف ترى عورتو، ج( ٔ)
، ٘ٛٗ، صٜٕ، جٓٙٙ٘ٔ، حٕٛٗ، صٕٗ( مسند أحمد بف حنبؿ، مسند المكييف، حديث عبد الرحمف بف أبي قراد، جٕ)
 .ٜٔٚٚٔح
، ٓٛ، صٔالسنف الكبرى لمنسائي، ج، و ٙٔ، حٚٔ، صٔ( سنف النسائي، كتاب الطيارة، باب اإلبعاد عند إرادة الحاجة، جٖ)
 .ٚٔح
 .ٖٖٗ، حٕٔٔ، صٔ( سنف ابف ماجة، كتاب الطيارة وسننيا، باب التباعد لمبراز في القضاء، جٗ)
 .ٔ٘، حٖٓ، صٔ( صحيح ابف خزيمة، كتاب الوضوء، باب التباعد لمغائط في الصحاري عف الناس، ج٘)
 .ٕٕٕٚ، حٖٜٔ، ص٘( اآلحاد والمثاني، البف أبي عاصـ، جٙ)
 .ٖٛٙٗ، حٖٚٛٔ، صٗ( معرفة الصحابة، ألبي نعيـ األصبياني، جٚ)
الُقرادي: بضـ القاؼ وفتح الراء وفي آخرىا الداؿ الميممة بعد األلؼ، ىذه النسبة إلى قراد، وىو لقب جد أبى بكر عبد ا بف  (ٛ)

 (.ٖٚٗ، صٓٔمحمد بف عبد الرحمف بف غزواف الخزاعي القرادي.) األنساب، لمسمعاني، ج
 .ٔ٘ٗٔ، رقـٔ٘ٛ، صٕ( االستيعاب في معرفة األصحاب، البف عبد البر، جٜ)
 .ٜٜٕٓ، رقـٜٖٚ، صٙ، والجرح والتعديؿ، البف أبي حاتـ، جٜٜٔ، رقـٖٕٙ( تاريخ ابف معيف ػ رواية عثماف الدارمي، صٓٔ)
 .ٖٛٗٔ، رقـٕٜٔ، صٕ( معرفة الثقات، لمعجمي، جٔٔ)
 .ٕٜٖص، ٕٕ( تيذيب الكماؿ، لممزي، جٕٔ)
 .ٕٛٙ، رقـٔ٘ٔ، صٛ( تيذيب التيذيب، البف حجر، جٖٔ)
 .ٕٛٙ، رقـٔ٘ٔ، صٛ( تيذيب التيذيب، البف حجر، جٗٔ)
 .ٜٕٓٗ، رقـٜٛ، صٕ( الكاشؼ، لمذىبي، ج٘ٔ)
 .ٕٛٓٓٔ، رقـٕٕٚ، صٚ( الثقات، البف حباف، جٙٔ)
 .ٕٖٗ( تقريب التيذيب، البف حجر، صٚٔ)
 .ٕٛٙقـ، ر ٔ٘ٔ، صٛ( تيذيب التيذيب، البف حجر، جٛٔ)
 .ٖٜٖ، صٕٕ( تيذيب الكماؿ، لممزي، جٜٔ)
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 ىو ثقة حيث وثقو جمع كبير مف عمماء الجرح والتعديؿ. خالصة القول:
 ** باقي رجاؿ اإلسناد ثقات.

 ثالثا: الحكم عمى اإلسناد
 الحديث إسناده صحيح.

                                           
 قال ابن األثير رحمو اهلل: 

ـْ ُيْدِخؿ َيده َمَعَيا، َكَما ُيْدِخؿ الرُجُؿ َيده َمَع َزْوجتو « َلْم ُيَفتِّش َلنا ِكنفا»َوِمْنُو َحِديُث اْبِف َعْمرو وَزْوَجتو  َأْي َل
 .(ٔ)ِفي َدواِخؿ أْمِرىا

 ( ٕٚٔالحديث )
ْف َعْبِد المَِّو ْبِف عَ  (٘)َعْف ُمِغيَرَة َعْف ُمَجاِىدٍ  (ٗ)َحدَّثََنا َأُبو َعَواَنةَ  (ٖ)َحدَّثََنا ُموَسى رحمو اهلل: (ٕ)اإلمام البخاريقال 
ـْ  َذاَت َحَسٍب، َفَكاَف َيَتَعاَىُد َكنََّتُو، َفَيْسَأُلَياَقاَؿ: َأْنَكَحِني َأِبي اْمَرَأًة  َعْمٍرو ـَ الرَُّجُؿ ِمْف َرُجٍؿ َل َعْف َبْعِمَيا، َفتَُقوُؿ: ِنْع

الَقِني  » َعَمْيِو َوَسمَّـَ َفَقاَؿ:َأَتْيَناُه، َفَممَّا َطاَؿ َذِلَؾ َعَمْيِو َذَكَر ِلمنَِّبيّْ َصمَّى اُ ُمْنُذ َوَلْم ُيَفتِّْش َلَنا َكَنًفا َيَطْأ َلَنا ِفَراًشا، 
، َقاَؿ:« ؟َكْيَؼ َتُصوـُ  »:َبْعُد، َفَقاؿَ ، َفَمِقيُتُو «ِبوِ  ـُ؟ »َقاَؿ: ُكؿَّ َيْوـٍ ُصـْ ِفي ُكؿّْ  »، َقاَؿ: ُكؿَّ َلْيَمٍة، َقاَؿ:«َوَكْيَؼ َتْخِت

، «الُجُمَعةِ  يَّاـٍ ِفيُصـْ َثاَلَثَة أَ  »ُؽ َأْكَثَر ِمْف َذِلَؾ، َقاَؿ:ُقْمُت: ُأِطي ، َقاَؿ:«الُقْرآَف ِفي ُكؿّْ َشْيرٍ  أَشْيٍر َثاَلَثًة، َواْقرَ 
ُصـْ َأْفَضَؿ  »ُؽ َأْكَثَر ِمْف َذِلَؾ، َقاَؿ:َقاَؿ: ُقْمُت: ُأِطي« َأْفِطْر َيْوَمْيِف َوُصـْ َيْوًما »ُؽ َأْكَثَر ِمْف َذِلَؾ، َقاَؿ:ُقْمُت: ُأِطي

، َواْقَرْأ ِفي ُكؿّْ سَ  ْفَطاَر َيْوـٍ ـَ َيْوـٍ َواِ  ْوـِ َصْوـَ َداُوَد ِصَيا  .(ٙ)«ٍؿ َمرَّةً ْبِع َلَياالصَّ

                                                 

 .ٖ٘ٚ، صٗ( النياية في غريب الحديث واألثر، البف األثير، جٔ)
 .ٕ٘ٓ٘، حٜٙٔ، صٙ( صحيح البخاري، كتاب فضائؿ القرآف، باب في كـ يقرأ القرآف، جٕ)
بكسر الميـ وسكوف النوف وفتح القاؼ.) تقريب التيذيب، البف حجر،  -الِمْنَقري  ( موسى: ىو ابف إسماعيؿ التبوذكيٖ)

 (.ٜٗ٘ص
( أبو عوانة: ىو وضاح بف عبد ا اليشكري، مات سنة خمس وسبعيف ومئة، ثقة ثبت.) تقريب التيذيب، البف حجر، ٗ)

 (.ٓٛ٘ص
 (. ٕٓ٘( مجاىد بف جبر المكي، أبو الحجاج المخزومي.) تقريب التيذيب، البف حجر، ص٘)
مسند أحمد بف حنبؿ، «) اْقَرْأُه ِفي ُكؿّْ َسْبعٍ » ( اختمفت الروايات في كـ يختـ القرآف: ففي رواية جاء قولو عميو الصالة والسالـ ٙ)
، ٜوٛ، صٔٔمسند أحمد بف حنبؿ، ج« ) ُه ِفي ُكؿّْ َثاَلثٍ َفاْقَرأْ » (، وفي رواية أخرى جاء قولوٙٔ٘ٙ، حٚٙ، صٔٔج
(، وقد فسر الحافُظ ابُف ٖٗٛٙ، حٕٖٗ، صٔٔمسند أحمد بف حنبؿ، ج«) اقرأ اْلُقْرآَف ِفي َخْمَسِة َأيَّاـٍ » (، ورواية ثالثة قاؿٚٚٗٙح

َعَمْيِو َوَسمَّـَ لعبد ا بف عمرو ذلؾ تأكيدًا، ويؤيده  حجر تعدد الروايات بتعدد القصة، وقاؿ:" ال مانع أف يتعدد قوؿ النبي َصمَّى اُ 
االختالؼ الواقع في السياؽ، وكأف النيي عف الزيادة ليس عمى التحريـ، كما أف األمر في جميع ذلؾ ليس لموجوب، وعرؼ ذلؾ 

لمآؿ"، ونقؿ قوؿ النووي فقاؿ:" َقاَؿ مف قرائف الحاؿ التي أرشد إلييا السياؽ، وىو النظر إلى عجزه عف سوى ذلؾ في الحاؿ أو في ا
: َوااِلْخِتَياُر َأفَّ َذِلَؾ َيْخَتِمُؼ ِباأْلَْشَخاِص َفَمْف َكاَف ِمْف َأْىِؿ اْلَفْيـِ َوَتْدِقيِؽ اْلِفْكرِ  اْسُتِحبَّ َلُو َأْف َيْقَتِصَر َعَمى اْلَقْدِر الَِّذي اَل  النََّوِويُّ

ِة لتََّدبُِّر َواْسِتْخَراِج اْلَمَعاِني َوَكَذا َمْف َكاَف َلُو ُشْغٌؿ ِباْلِعْمـِ َأْو َغْيِرِه ِمْف ُمِيمَّاِت الدّْيِف َومَ َيْخَتؿُّ ِبِو اْلَمْقُصوُد ِمَف ا َصاِلِح اْلُمْسِمِميَف اْلَعامَّ
ـْ َيُكْف َكَذِلَؾ َفاأْلَْوَلى َلُو ااِلْسِتْكثَاُر َما َأْمَكَنُو ِمْف َغْيِر ُخُروٍج ُيْسَتَحبُّ َلُو َأْف َيْقَتِصَر ِمْنُو َعَمى اْلَقْدِر الَِّذي اَل ُيِخؿُّ ِبَما ُىَو ِفيِو َومَ  ْف َل

 (.ٜٚ، صِٜإَلى اْلَمَمِؿ َواَل َيْقَرُؤُه َىْذَرَمًة".) فتح الباري، البف حجر، ج
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 أوال: تخريج الحديث
مف طريؽ سعيد بف  (ٖ)مف طريؽ أبي سممة بف عبد الرحمف، وأخرجو مسمـ (ٕ)، ومسمـ(ٔ)أخرجو البخاري

 أيضا مف طريؽ سعيد بف ميناء، (ٗ)المسيب، وأخرجو مسمـ
 ثالثتيـ عف عبد ا بف عمرو بو وبدوف لفظ ابف األثير.

 الرواةثانيا: تراجم 
وقد ي، ثقة متقف؛ إال أنو كاف يدلس وال سيما عف إبراىيـ النخع ،(٘)سبقت ترجمتو، يّ بِّ ** المغيرة بن مقسم الضَّ 

 تي البد فييا مفال عده ابف حجر في الطبقة الثالثة مف طبقات المدلسيف
 . (ٙ)، وقد صرح بالسماع في رواية أخرى عند البخاريالتصريح بالسماع 

 اإلسناد ثقات. ** باقي رجاؿ
                                           

 قال ابن األثير رحمو اهلل:
 َأْي َيْسُتره. َوِقيَؿ: َيْرَحمو وَيْمُطؼ ِبِو. «ُيْدَنى المؤمُن ِمْن َربِِّو َحتَّى َيضع َعَمْيِو َكَنفو»َوِفيِو 

 .(ٚ)َتْمِثيٌؿ لَجْعمو َتْحَت ِظّؿ َرْحَمِتِو يوـَ اْلِقَياَمةِ  والَكَنؼ ِبالتَّْحِريِؾ: الجاِنب والناِحية. َوَىَذا
 ( ٖٚٔالحديث )

َقااَل: َحدَّثََنا َقَتاَدُة َعْف  (ٓٔ)دَّثََنا َيِزيُد ْبُف ُزَرْيٍع َحدَّثََنا َسِعيٌد َوِىَشاـٌ حَ  (ٜ)َحدَّثََنا ُمَسدَّدٌ  رحمو اهلل: (ٛ)قال اإلمام البخاري
 -َأْو َقاَؿ: َيا اْبَف ُعَمَر  -َقاَؿ: َبْيَنا اْبُف ُعَمَر َيُطوُؼ ِإْذ َعَرَض َرُجٌؿ، َفَقاَؿ: َيا َأَبا َعْبِد الرَّْحَمِف  َصْفَواَف ْبِف ُمْحِرزٍ 

" ُيْدَنى الُمْؤِمُف ِمْف  َعَمْيِو َوَسمَّـَ َيُقوُؿ:َقاَؿ َسِمْعُت النَِّبيَّ َصمَّى اُ َسِمْعَت النَِّبيَّ َصمَّى اُ َعَمْيِو َوَسمَّـَ ِفي النَّْجَوى؟ فَ 
ُرُه ِبُذُنوِبِو، َتْعِرُؼ َذْنَب َكَذا؟ َيُقوُؿ: َأْعِرُؼ، َيُقوُؿ:  َحتَّى َيَضَع َعَمْيِو َكَنَفوُ  -َيْدُنو الُمْؤِمُن َوَقاَؿ ِىَشاـٌ:  -َربِّْو  َفُيَقرّْ

                                                 

، جٔ) ، باب حؽ الجسـ في الصـو ، ٛاب حؽ الضيؼ، ج، وكتاب األدب، بٜ٘ٚٔ، حٜٖ، صٖ( صحيح البخاري، كتاب الصـو
 .ٖٗٔٙ، حٖٔص
( ٕٛٔ)ٜ٘ٔٔ، حٖٔٛ، صٕ( صحيح مسمـ، كتاب الصياـ، باب النيي عف صـو الدىر لمف تضرر بو أو فوت بو حقا، جٕ)
(ٔٛٗ.) 
 (.ٔٛٔ)ٜ٘ٔٔ، حٕٔٛ، صٕ( صحيح مسمـ، كتاب الصياـ، باب النيي عف صـو الدىر لمف تضرر بو أو فوت بو حقا، جٖ)
 (.ٖٜٔ)ٜ٘ٔٔ، حٚٔٛ، صٕلصياـ، باب النيي عف صـو الدىر لمف تضرر بو أو فوت بو حقا، ج( صحيح مسمـ، كتاب اٗ)
 (.ٚٗٔرقـ) ( تحت حديث٘)
، جٙ) فطار صـو ، باب صـو يـو وا   .ٜٛٚٔ، حٓٗ، صٖ( صحيح البخاري، كتاب الصـو
 .ٖ٘ٚ، صٗ( النياية في غريب الحديث واألثر، البف األثير، جٚ)
، َأاَل َلْعَنُة المَِّو َعمَ ( صحيح البخاري، كتاب ٛ) ـْ ى الظَّاِلِميَف،، تفسير القرآف، َباُب َقْوِلِو: }َوَيُقوُؿ اأَلْشَياُد َىؤاَُلِء الَِّذيَف َكَذُبوا َعَمى َربِّْي
 .٘ٛٙٗ، حٗٚ، صٙج
 (.ٕٛ٘ تقريب التيذيب، البف حجر، ص ( ىو: مسدد بف مسرىد األسدي، أبو الحسف البصري.)ٜ)
 (.ٖٚ٘ف أبي عبد ا الدستوائي، أبو بكر البصري.) تقريب التيذيب، البف حجر، ص( ىو: ىشاـ بٓٔ)
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َـّ ُتْطَوى َصِحيَفُة َحَسَناِتوِ َربّْ  ، ُث َتْيِف، َفَيُقوُؿ: َسَتْرُتَيا ِفي الدُّْنَيا، َوَأْغِفُرَىا َلَؾ الَيْوـَ َأِو  -، َوَأمَّا اآلَخُروَف َأْعِرُؼ َمرَّ
ـْ َأاَل  ﴿َعَمى ُرُءوِس اأَلْشَيادِ َفُيَناَدى  -الُكفَّاُر  َوَقاَؿ ، (ٔ)﴾َلْعَنُة المَِّو َعَمى الظَّاِلِميفَ َىؤاَُلِء الَِّذيَف َكَذُبوا َعَمى َربِّْي

 .َشْيَباُف: َعْف َقتَاَدَة، َحدَّثََنا َصْفَوافُ 
 أوال: تخريج الحديث

 (ٖ)، ومف طريؽ شيباف بف عبد الرحمف النحوي(ٕ)مف طريؽ أبي عوانة " الوضاح بف عبد ا" أخرجو البخاري

 مختصرًا، 
مف طريؽ ىشاـ الدستوائي بنحوه، أربعتيـ  (٘)بنحوه، وأخرجو مسمـ (ٗ)يحيىوأخرجو أيضا مف طريؽ ىماـ بف 

 )أبو عوانة، وشيباف النحوي، وىماـ بف يحيى، وىشاـ الدستوائي( عف قتادة بو.
 ثانيا: تراجم الرواة

 لثة، وقد صرحمجمع عمى توثيقو ولكنو مدلس مف الطبقة الثا، (ٙ)سبقت ترجمتو** قتادة بن دعامة السدوسي، 
 .(ٚ)بالسماع في نياية ىذا الحديث وفي رواية أخرى عف البخاري

  بالتدليس اتيـ متفؽ عمى توثيقو؛ ولكنو ،(ٛ)سبقت ترجمتو، ةوبَ عرُ  يسعيد بن أب** 
 الذيف ال يضر تدليسيـ. (ٜ)ووضعو ابف حجر في الطبقة الثانية مف طبقات المدلسيف

وأثبتيـ فيو يزيد :" (ٓٔ)فقاؿ ابف عدي ىنا وال يضر اختالطو كما أنو اختمط في آخر عمره وطالت مده اختالطو،
تيمة االختالط  بذلؾ فتنتفي ، كما أنو متابع عمى الحديث مف قبؿ ىشاـ الدستوائي"، وىو الراوي عنو ىنابف زريع

 عنو.
 كما أنو اتيـ باإلرساؿ وال يضره ذلؾ فيو مف أثبت الناس في قتادة.

 ** باقي رجاؿ اإلسناد ثقات.
                                           

 

 

 

                                                 

 (.ٛٔ( سورة ىود)ٔ)
 .ٓٚٓٙ، حٕٓ، صٛ، كتاب األدب، باب ستر المؤمف عمى نفسو، جالبخاري( صحيح ٕ)
 .ٗٔ٘ٚ، حٛٗٔ، صٜ( صحيح البخاري، كتاب التوحيد، باب كالـ الرب عز وجؿ يـو القيامة مع األنبياء وغيرىـ، جٖ)
 .ٕٔٗٗ، حٕٛٔ، صٖ( صحيح البخاري، كتاب المظالـ والغصب، باب قوؿ ا تعالى" أال لعنة ا عمى الظالميف"، جٗ)
ف كثر قتمو، ج٘)  .ٕٛٙٚ، حٕٕٓٔ، صٗ( صحيح مسمـ، كتاب التوبة، باب قبوؿ توبة القاتؿ وا 
 (.ٕرقـ)( تحت حديث ٙ)
 .ٗٔ٘ٚ، حٛٗٔ، صٜكالـ الرب عز وجؿ يـو القيامة مع األنبياء وغيرىـ، ج( صحيح البخاري، كتاب التوحيد، باب ٚ)
 (.ٖٛتحت حديث رقـ)( ٛ)
 .ٓ٘، رقـٖٔ( طبقات المدلسيف، البف حجر، صٜ)
 .ٓ٘ٗ( التقييد واإليضاح، لمعراقي، صٓٔ)
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 قال ابن األثير رحمو اهلل:
وَجْمُع الَكَنِؼ: « َنَشر اهلُل َكَنَفو َعَمى الُمْسمم يوَم اْلِقَياَمِة َىَكَذا، وَتَعطَّف ِبَيِدِه وُكمِّو »َوِمْنُو َحِديُث َأِبي َواِئؿٍ 

 .(ٔ)َأْكناؼ
 ( ٗٚٔلحديث )ا

 أقف عمى رواية بمفظ ابن األثير ولكن ىناك رواية بالمعنى وىي كتالي:مالحظة: لم 
َحدَّثََنا ُموَسى ْبُف ِإْسَماِعيَؿ، َحدَّثََنا َىمَّاـٌ، َقاَؿ: َأْخَبَرِني َقَتاَدُة، َعْف َصْفَواَف ْبِف رحمو اهلل:  (ٕ)قال اإلمام البخاري

، َقاَؿ: َبْيَنَما َأَنا َأْمِشي، َمَع اْبِف ُعَمَر َرِضَي المَُّو َعْنُيَما آِخٌذ ِبَيِدِه، ِإْذ َعَرَض   َرُجٌؿ، َفَقاَؿ: َكْيؼَ  ُمْحِرٍز الَماِزِنيّْ
ِو َوَسمَّـَ َرُسوَؿ المَِّو َصمَّى اُ َعَمْيِو َوَسمَّـَ َيُقوُؿ ِفي النَّْجَوى؟ َفَقاَؿ: َسِمْعُت َرُسوَؿ المَِّو َصمَّى اُ َعَميْ         َسِمْعَت 
َتْعِرُؼ َذْنَب َكَذا، َأَتْعِرُؼ َذْنَب َكَذا؟ َفَيُقوُؿ: ، َفَيُقوُؿ: أَ ِإنَّ المََّو ُيْدِني الُمْؤِمَن، َفَيَضُع َعَمْيِو َكَنَفُو َوَيْسُتُرهُ َيُقوُؿ: " 

َرُه ِبُذُنوِبِو، َوَرَأى ِفي َنْفِسِو َأنَُّو َىَمَؾ، َقاَؿ: َسَتْرُتَيا َعَمْيَؾ ِفي ا ، َحتَّى ِإَذا َقرَّ ـْ َأْي َربّْ ، َنَع لدُّْنَيا، َوَأَنا َأْغِفُرَىا َلَؾ الَيْوـَ
ـْ َأاَل َلْعَنُة َفُيْعَطى ِكَتاَب َحَسَناتِ  المَِّو َعَمى ِو، َوَأمَّا الَكاِفُر َوالُمَناِفُقوَف، َفَيُقوُؿ اأَلْشَياُد: }َىؤاَُلِء الَِّذيَف َكَذُبوا َعَمى َربِّْي

 "(ٖ)الظَّاِلِميَف،
 أوال: تخريج الحديث

، (٘)مف طريؽ أبو عوانة" الوضاح بف عبد ا"، وأخرجو أيضا مف طريؽ سعيد بف أبي عروبة (ٗ)أخرجو البخاري
 مف طريؽ ىشاـ الدستوائي، (ٚ)ومسمـ (ٙ)وأخرجو البخاري

 ثالثتيـ) أبو عوانة، وسعيد بف أبي عروبة، وىشاـ الدستوائي( عف قتادة بف دعامة بو بنحوه.
 ثانيا: تراجم الرواة

فيو مف أصحاب قتادة وأرواىـ ، وال يضره ذلؾ (ٜ)ثقة ربما وىـ، (ٛ)سبقت ترجمتو، ن دينار** ىمام بن يحيى ب
 تابعو ىشاـ الدستوائي، وسعيد بف أبي عروبة، وأبو عوانة" الوضاح بف عبد ا". عنو كما تبيف سابقا، وقد

                                                 

 .ٖ٘ٚ، صٗ( النياية في غريب الحديث واألثر، البف األثير، جٔ)
 .ٕٔٗٗ، حٕٛٔ، صٖوالغصب، باب قوؿ ا تعالى" أال لعنة ا عمى الظالميف"، ج( صحيح البخاري، كناب المظالـ ٕ)
 (.ٛٔ( سورة ىود )ٖ)
، وكتاب التوحيد، باب كالـ الرب عز ٓٚٓٙ، حٕٓ، صٛ( صحيح البخاري، كتاب األدب، باب ستر المؤمف عمى نفسو، جٗ)

 .ٗٔ٘ٚ، حٛٗٔ، صٜوجؿ يـو القيامة مع األنبياء وغيرىـ، ج
، َأاَل َلْعَنةُ ( صحي٘) ـْ  المَِّو َعَمى الظَّاِلِميَف،، ح البخاري، كتاب تفسير القرآف، باب َقْوِلِو" َوَيُقوُؿ اأَلْشَياُد َىؤاَُلِء الَِّذيَف َكَذُبوا َعَمى َربِّْي
 .٘ٛٙٗ، حٗٚ، صٙج
، َأاَل َلْعَنُة المَِّو َعَمى الظَّاِلِميَف،، ( صحيح البخاري، كتاب تفسير القرآف، باب َقْوِلِو" َوَيُقوُؿ اأَلْشَياُد َىؤاَُلِء ٙ) ـْ الَِّذيَف َكَذُبوا َعَمى َربِّْي
 .٘ٛٙٗ، حٗٚ، صٙج
ف كثر قتمو، جٚ)  .ٕٛٙٚ، حٕٕٓٔ، صٗ( صحيح مسمـ، كتاب التوبة، باب قبوؿ توبة القاتؿ وا 
 (.ٖٛتحت حديث رقـ) (ٛ)
 .ٗٚ٘( تقريب التيذيب، البف حجر، صٜ)
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مجمع عمى توثيقو ولكنو مدلس ومرسؿ، أما عف تدليسو فقد  (ٔ)سبقت ترجمتو ** قتادة بن دعامة السدوسي،
، باإلضافة إلى أنو لـ يرسؿ عف صفواف فقد ذكر العراقي جماعة (ٕ)صرح بالسماع في رواية أخرى عند البخاري
 .(ٖ)ممف أرسمو عنيـ قتادة ولـ يكف فييـ صفواف

 ** باقي رجاؿ اإلسناد ثقات.
                                           

 قال ابن األثير رحمو اهلل: 
 .(ٗ)َأْي: َنواحييا« َقاَل َلُو: أْيَن َمْنِزُلك؟ َقاَل َلُو: بَأْكَناف ِبيَشة» َوِمْنُو َحِديُث َجِريرٍ 

 (٘ٚٔالحديث )
َقاِشيُّ َحدَّثََنا َحْمَزُة ْبُف ُنَصْيٍر اْلَبْيُروِذيُّ َحدَّثََنا  ُد ْبُف اْلَحَسفِ َحدَّثََنا ُمَحمَّ  رحمو اهلل: (٘)قال عمر بن شبة َحدَّثََنا الرَّ

يَّافُ  ِو ْبِف ُعْتَبَة ْبِف َعْف ُعَبْيِد المَِّو ْبِف َعْبِد المَّ  اِد ْبِف ِشْبٍؿ اْلَمْذِحِجيُّ َعْف ُعَمَر ْبِف ُموَسى َعِف الزُّْىِريّْ ْبُف َعبَّ  الزَّ
ُه  اْبِف َعبَّاٍس َرِضَي المَُّو َعْنُيَما َقاَؿ:" َكاَف النَِّبيُّ َصمَّى اُ َعَمْيِو َوَسمَّـَ ِإَذا َصمَّى اْلَغَداَة َلـْ  َعفِ  َمْسُعودٍ  َيْبَرْح ُمَصالَّ

ـْ ِمْف َىَذا اْلَفجّْ ِمْف َخْيِر ِذي  »َلَنا َيْوًما: َحتَّى َتْطُمَع الشَّْمُس َفَقاؿَ  َقاَؿ: َفَطَمَع « َيَمٍف َعَمْيِو ِمْسَحُة َمِمؾٍ َيْطُمُع َعَمْيُك
َـّ َدَخُموا اْلمَ  ـْ ُث ْسِجَد َفَقاَؿ َجِريٌر: َأْيَف َرُسوُؿ َجِريُر ْبُف َعْبِد المَِّو اْلَبَجِميُّ ِفي َأَحَد َعَشَر َراِكًبا ِمْف َقْوِمِو، َفَعَقُموا ِرَكاَبُي

َىَذا َرُسوُؿ المَِّو َيا َجِريُر،  »مَّى اُ َعَمْيِو َوَسمَّـَ:ا َمَعاِشَر ُقَرْيٍش؟ َفَقاَؿ َرُسوُؿ المَِّو صَ المَِّو َصمَّى اُ َعَمْيِو َوَسمَّـَ يَ 
ـْ  ـْ َتْسَم ـْ َيا َجِريُر، َأْسِم ـْ َتْسَم يَماِف، َوَلْف تَ  -َقاَلَيا َثاَلثًا  -َأْسِم ـْ َتْسَتِحؽَّ َحِقيَقَة اإْلِ ْساَلـِ َيا َجِريُر، ِإنََّؾ َل ْبُمَغ َشِريَعَة اإْلِ

ا َجِريُر، ِإنّْي ُأَحذُّْرَؾ َحتَّى َتَدَع اأْلَْوثَاَف، َيا َجِريُر، ِإفَّ ِغْمَظ اْلُقُموِب َواْلَجَفاَء َواْلَحْوَب ِفي َأْىِؿ اْلَوَبِر َوالصُّوِؼ، يَ 
ِجْئَت َتْسَأُؿ  »ْئُت َأْسَأُلَؾ َعْنُو؟ َقاَؿ:ٌر: َيا َرُسوَؿ المَِّو، َما الَِّذي جِ َفَقاَؿ َجِري« الدُّْنَيا َوَحاَلَوَة َرَضاِعَيا َوَمَراَرَة َفَطاِمَيا

َضَع َلُو ِفي اْلَغَضِب َعْف َحؽّْ اْلَواِلِد َعَمى َوَلِدِه، َوَعْف َحؽّْ اْلَوَلِد َعَمى َواِلِدِه، َوِمْف َحؽّْ اْلَواِلِد َعَمى َوَلِدِه َأْف َيخْ 
ِإنََّما اْلَواِصُؿ َحؽّْ اْلَوَلِد َعَمى َواِلِدِه َأْف ُيْحِسَف َأَدَبُو َوَأْف اَل َيْجَحَد َنَسَبُو، ِإفَّ اْلُمَكاِفَئ َلْيَس ِباْلَواِصِؿ،  َوالتََّعِب، َوِمفْ 

 َقاَل: َنْنِزُل ِفي« ، َأْيَن َتْنِزُلوَن؟َيا َجِريرُ  :»َقاَؿ: َفَقاَؿ النَِّبيُّ َصمَّى اُ َعَمْيِو َوَسمَّـَ « َمْف ِإَذا ُقِطَعْت َرِحُمُو َوَصَمَيا
 

                                                 

 (.ٕ) رقـ ( تحت حديثٔ)
، وكتاب التوحيد، باب كالـ الرب عز ٓٚٓٙ، حٕٓ، صٛ( صحيح البخاري، كتاب األدب، باب ستر المؤمف عمى نفسو، جٕ)

 .ٗٔ٘ٚ، حٛٗٔ، صٜوجؿ يـو القيامة مع األنبياء وغيرىـ، ج
 .ٕٗٙ- ٕٕٙ( انظر تحفة التحصيؿ في ذكر رواة المراسيؿ، لمعراقي، صٖ)
 .ٖ٘ٚ، صٗالبف األثير، ج( النياية في غريب الحديث واألثر، ٗ)
 .ٚٙ٘، صٕ( تاريخ المدينة، البف شبة، ج٘)
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، َبْيَف َنْخَمٍة َوَنْخَمٍة، ِشَتاُؤَنا َرِبيٌع، َوَرِبيُعَنا (ٗ)، َوَحْمٍض َوَعاَلؾٍ (ٖ)َوَأَراٍؾ، َوَسْيٍؿ َوَدْكَداؾٍ  (ٕ)َبْيَن َسَممٍ  (ٔ)َأْكَناِف ِبيَشةَ  
ـُ (٘)َمِريٌع، َوَماُؤَنا َيِميعُ  ، َواَل َيْعُزُب َساِرُحَيا، َواَل َيْحِسُر َصاِحُبَيا َفَقاَؿ النَِّبيُّ َصمَّى اُ َعَمْيِو (ٙ)َماِتُحَيا، اَل ُيَضا

 : ـُ، ِإَذا َأْخَمَؼ َكافَ (ٚ)َأَما ِإفَّ َخْيَر اْلَماِء الشَِّبـُ »َوَسمَّـَ َم ـُ، َوَخْيَر اْلَمْرَعى اأْلََراُؾ َوالسَّ َذا (ٛ)َلِجيًنا ، َوَخْيَر اْلَماِؿ اْلَغَن ، َواِ 
َذا ُأِكَؿ َكاَف َلِبيَنا(ٜ)َسَقَط َكاَف َدِريًنا  .«، َواِ 

 أوال: تخريج الحديث
مختصرًا  (ٕٔ)بنحوه، وأبو نعيـ األصبياني (ٔٔ)مختصرا وبدوف لفظ ابف األثير، والطبراني (ٓٔ)أخرجو ابف قتيبة

 الواسطي عف الزياف بف عباد بف شبؿ بو.وبدوف لفظ ابف األثير جميعيـ مف طريؽ إسماعيؿ بف ميراف 
مختصرًا وبدوف لفظ ابف األثير مف طريؽ محمد بف السائب عف أبي صالح عف ابف عباس  (ٖٔ)وأخرجو الطبراني

 رضي ا عنو بو.
 
 
 

                                                 

( ِبيَشُة: بالياء: اسـ قرية غّناء في واد كثير األىؿ مف بالد اليمف، وفييا الكثير مف بطوف الناس مف خثعـ وىالؿ وسواءة بف ٔ)
ف مكة عمى خمس مراحؿ، وبيا مف عامر بف صعصعة وسموؿ وعقيؿ والضباب وقريش، وبيشة: مف عمؿ مكة مما يمي اليمف م

 (.ٜٕ٘، صٔالنخؿ والفسيؿ شيء كثير، وفي وادي بيشة موضع مشجر كثير األسد.) انظر معجـ البمداف، لياقوت الحموي، ج
 (.ٖٗ٘، صٔ( قاؿ ابف قتيبة:" َوالّسمـ شجر مف العضاه واحدتو َسمَمة َوبَيا سمي الرجؿ َسمَمة".) غريب الحديث، البف قتيبة، جٕ)
حزونة".) غريب ( قاؿ ابف قتيبة:" الدكداؾ مف الرمؿ َما التبد ِمْنُو ِباأْلَْرِض َولـ يْرَتفع َذِلؾ ااِلْرتَفاع َوَأَراَد َأف َأرضيـ غير َذات ٖ)

 (.ٖٗ٘، صٔالحديث، البف قتيبة، ج
 (.ٖٗ٘، صٔج( قاؿ ابف قتيبة:" العالؾ شجر يْنبت بالحجاز َوُىَو العمؾ") غريب الحديث، البف قتيبة، ٗ)
 (.ٗٗ٘، صٔ( قاؿ ابف قتيبة:" ماؤنا يميع َأي يسيؿ مف عمو وكؿ سايؿ َفُيَو مايع".) غريب الحديث، البف قتيبة، ج٘)
: المستقي الَِّذي يْنزع بالدلو والمائح الَِّذي ينزؿ ِفي اْلِبْئر ِإذا قؿ الَماء َفيْمأَل الدَّْلو َأَراَد َأف ماءىا َجار عمى ( قاؿ ابف قتيبة:" الماتحٙ)

 (.ٗٗ٘، صَٔوجو اأَلْرض َفَمْيَس ُيَقاـ بَيا ماتح أِلَف الماتح يْحَتاج ِإَلى ِإَقاَمتو عمى اآْلَبار".) غريب الحديث، البف قتيبة، ج
ـُ: قاؿ ابف قتيبة: الشبـ اْلَباِرد، َوَأنا َأْحسبُو السنـ، والسنـ: الَماء عمى َوجو اأَلْرض وكؿ َشْيء عال َشيْ  (ٚ) ئا فقد تسنمو اْلَماِء الشَِّب

ـْ أِلَنَُّو َقاَؿ وماؤنا يميع َأي يْجِري مف عمو.) غريب  َوُيَقاؿ لمشريؼ سنيـ َوَىَذا َمْأُخوذ مف السناـ َوَىَذا أشبو ِبَما ذكره َعف َماِئِي
 (.٘ٗ٘، صٔالحديث، البف قتيبة، ج

ريب ( لجينا: قاؿ ابف الجوزي:" ُيِريد ِإذا أخرج الخمفة َوُىَو ورؽ يخرج بعد اْلَورؽ األوؿ والمجيف اْلَورؽ المنفوض َوُىَو اْلخبط") غٛ)
 (،.ٜٜٕ، صٔالحديث، البف الجوزي، ج

، ٔ، وغريب الحديث، البف الجوزي، ٙٗ٘، صٔ) غريب الحديث، البف قتيبة، ج( درينا: الدريف حطاـ المرعى ِإذا قدـ.ٜ)
 (.ٖٖ٘ص
 .ٕٗ٘، صٔ( غريب الحديث، البف قتيبة، جٓٔ)
 .ٖ، حٜٚٔ( األحاديث الطواؿ، إسالـ جرير بف عبد ا البجمي، صٔٔ)
 .ٛٔ، ح٘ٗ( األربعوف عمى مذىب المتحققيف مف الصوفية، ألبي نعيـ، صٕٔ)
 .ٕٕٓٔ، حٜٕٔ، صٕالكبير، لمطبراني، ج( المعجـ ٖٔ)



 345 

 ** تراجم الرواة
يَّاُن ْبُن َعبَّاِد بن شبل المذحجي :" الديَّاف (ٔ)ابف قتيبة ، لـ أقؼ عمى ترجمة لو، وقد اختمؼ في اسمو فقاؿ** الزَّ

 :" ِزَياُد ْبُف َعبَّاٍد".(ٕ)بف عباد"، وقاؿ الطبراني
 دوف أف يذكرا فيو جرحا أو تعدياًل. (ٗ)، وابف حجر(ٖ)ذكره المزي :** َحْمَزُة ْبُن ُنَصْيٍر اْلَبْيُروِذيُّ 

 يف لي مف ىو.لـ يتب : ** الرقاشي
 لـ يتبيف لي مف ىو. ** محمد بن الحسن:

 ثالثا: الحكم عمى اإلسناد
 ما كاف فيو مف العمؿ التالية: الحديث إسناده موضوع؛ ألجؿ

 ابف  وقاؿ:" متروؾ الحديث"، (٘)قاؿ الدارقطنيث ضعؼ عمر بف موسى فقد اتيـ بوضع الحدي
سنادًا"، ىو :" (ٙ)عدي َعَفاِء، َوىو في عداد مف يضع الحديث متنا وا  أبو  وقاؿَبيُّْف اأَلْمِر ِفي الضُّ
 :" ذاىب الحديث كاف يضع الحديث". (ٚ)حاتـ

 .جيالة بعض الرواة 
:" ىذا إسناد مظمـ موضوع، آفتو عمر بف موسى وىو (ٛ)قاؿ األلباني، جامع الصغيروالحديث مف موضوعات  ال

 الوجييي وىو كذاب وضاع. ومف دونو لـ أعرفيـ".
 

                                           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 .ٕٗ٘، صٔ( غريب الحديث، البف قتيبة، جٔ)
 .ٖ، حٜٚٔ( األحاديث الطواؿ، إسالـ جرير بف عبد ا البجمي، صٕ)
 .ٜٔ٘ٔ، رقـٖٖٗ، صٚ( تيذيب الكماؿ، لممزي، جٖ)
 .ٚ٘، رقـٖ٘، صٖ( تيذيب التيذيب، البف حجر، جٗ)
 .ٖٚٗ، رقـٓ٘ص( سؤاالت البرقاني لمدارقطني، ٘)
 .ٖٕ، صٙ( الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ، البف عدي، جٙ)
 .ٕٚٚ، رقـٖٖٔ، صٙ( الجرح والتعديؿ، البف أبي حاتـ، جٚ)
 .ٕٕٚٔ، رقـٗٚٔ، وضعيؼ الجامع الصغير، لأللباني، صٖٚٚٔ، رقـٕٗ٘، صٗ( سمسمة األحاديث الضعيفة، لأللباني، جٛ)
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 قال ابن األثير رحمو اهلل:
ِؿ؛ َوِباْلَفْتِح ِمَف الثَّاِني «َما َكَشْفُت ِمْن َكَنف أْنَثى»َوِفي َحِديِث اإلْفؾ   .(ٔ)َيُجوُز َأْف َيُكوَف بالَكْسِر ِمَف اأْلَوَّ

 ( ٙٚٔالحديث )
ـُ ْبُف َسْعٍد، َعْف َصاِلٍح، َعِف اْبِف  :رحمو اهلل (ٕ)قال اإلمام البخاري َحدَّثََنا َعْبُد الَعِزيِز ْبُف َعْبِد المَِّو، َحدَّثََنا ِإْبَراِىي

َبْيِر، َوَسِعيُد ْبُف الُمَسيِّْب، َوَعْمَقَمُة ْبُف َوقَّاٍص، َوُعَبْيُد المَّ  ِو ْبِف ُعْتَبَة ِو ْبُف َعْبِد المَّ ِشَياٍب، َقاَؿ: َحدَّثَِني ُعْرَوُة ْبُف الزُّ
، ِحيَف َقاَؿ َلَيا:  َأْىُؿ اإِلْفِؾ َما َقاُلوا، ْبِف َمْسُعوٍد، َعْف َعاِئَشَة َرِضَي المَُّو َعْنَيا، َزْوِج النَِّبيّْ َصمَّى اُ َعَمْيِو َوَسمَّـَ

ـْ َكاَف َأْوَعى ِلَحدِ  ـْ َحدَّثَِني َطاِئَفًة ِمْف َحِديِثَيا، َوَبْعُضُي يِثَيا ِمْف َبْعٍض، َوَأْثَبَت َلُو اْقِتَصاًصا، َوَقْد َوَعْيُت َعْف َوُكمُُّي
ْف َكاَف َبْعضُ  ـْ ُيَصدُّْؽ َبْعًضا، َواِ  ـُ الَحِديَث الَِّذي َحدَّثَِني َعْف َعاِئَشَة، َوَبْعُض َحِديِثِي ـْ َأْوَعى َلُو ِمْف ُكؿّْ َرُجٍؿ ِمْنُي ُي

َما َكَشْفُت ِو ِإفَّ الرَُّجَؿ الَِّذي ِقيَؿ َلُو َما ِقيَؿ َلَيُقوُؿ: ُسْبَحاَف المَِّو، َفَوالَِّذي َنْفِسي ِبَيِدِه َقاَلْت َعاِئَشُة:" َوالمَّ ...  َبْعضٍ 
َـّ ُقِتَؿ َبْعَد َذِلَؾ ِفي َسِبيِؿ المَِّو". ِمْن َكَنِف أُْنَثى َقطُّ،  َقاَلْت: ُث
 أوال: تخريج الحديث

 مف طريؽ فميح بف سميماف بنحوه، (ٗ)، ومسمـ(ٖ)أخرجو البخاري
 بنحوه مف طرؽ عف يونس بف يزيد األيمي،  (ٚ)، ومسمـ(ٙ)ومختصراً  (٘)وأخرجو البخاري بنحوه

 مف طريؽ معمر بف راشد بنحوه، (ٛ)وأخرجو مسمـ
 ثالثتيـ ) فميح بف سميماف، ويونس بف يزيد، ومعمر بف راشد( عف الزىري بو.

 .(ٓٔ)، ووصمو مف طريقو مسمـ" حماد بف أسامة" بصيغة الجـز عف أبي أسامة (ٜ)وقد عّمقو البخاري
 
 
 

                                                 

 .ٖ٘ٚ، صٗاألثير، ج( النياية في غريب الحديث واألثر، البف ٔ)
 .ٔٗٔٗ، حٙٔٔ، ص٘( صحيح البخاري، كتاب المغازي، باب حديث اإلفؾ، جٕ)
 .ٕٔٙٙ، حٖٚٔ، صٖ( صحيح البخاري، كتاب الشيادات، باب تعديؿ النساء بعضيف بعضا، جٖ)
 (.ٚ٘)ٕٓٚٚ، حٜٕٕٔ، صٗ( صحيح مسمـ، كتاب التوبة، باب في حديث اإلفؾ وقبوؿ توبة القاذؼ، جٗ)
، ٔٓٔ، صٙح البخاري، كتاب تفسير القرآف، باب" لوال إذ سمعتموه ظف المؤمنوف والمؤمنات بأنفسيـ خيرا"، ج( صحي٘)
 .ٓ٘ٚٗح
، وكتاب ٖٕٚٙ، حٚٙٔ، صٖ( صحيح البخاري، كتاب الشيادات، باب إذا عدؿ الرجؿ أحدا فقاؿ: ال نعمـ إال خيرا، جٙ)

 .٘ٗ٘ٚ، حٛ٘ٔ، صٜر بالقرآف مع الكراـ البررة"، جالتوحيد، باب قوؿ النبي صمى ا عميو وسمـ" الماى
 (.ٙ٘)ٕٓٚٚ، حٜٕٕٔ، صٗ( صحيح مسمـ، كتاب التوبة، باب في حديث اإلفؾ وقبوؿ توبة القاذؼ، جٚ)
 (.ٙ٘)ٕٓٚٚ، حٜٕٕٔ، صٗ( صحيح مسمـ، كتاب التوبة، باب في حديث اإلفؾ وقبوؿ توبة القاذؼ، جٛ)
باب " إف الذيف يحبوف أف تشيع الفاحشة في الذيف آمنوا ليـ عذاب أليـ في الدنيا  ( صحيح البخاري، كتاب تفسير القرآف،ٜ)

 .ٚ٘ٚٗ، حٚٓٔ، صٙواآلخرة"، ج
 (.ٛ٘)ٕٓٚٚ، حٜٕٕٔ، صٗ( صحيح مسمـ، كتاب التوبة، باب في حديث اإلفؾ وقبوؿ توبة القاذؼ، جٓٔ)
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 ثانيا: تراجم الرواة
ثقة ثبت فقيو، ذكره العالئي ضمف المراسيؿ ولكنو لـ يرسؿ  ،(ٔ)سبقت ترجمتو ،** صالح بن كيسان المدني

 .عف الزىري
ُتكمـ فيو ، وقد سبؽ وأف قمت ربما بال قادح كمـ فيوثقة حجة تُ ، (ٕ)سبقت ترجمتو ** إبراىيم بن سعد الزىري،

  .بسبب تحميمو أمر الغناء
 ** باقي رجاؿ اإلسناد ثقات.

                                           
 

 قال ابن األثير رحمو اهلل:
 .(ٖ)َبْعضاً َأْي َيْكُنؼ بعُضيـ « َمَضْوا َعَمى شاِكَمِتيم ُمَكاِنِفين»َوَحِديُث الدَُّعاِء 

 ( ٚٚٔالحديث )
 لـ أعثر عمى تخريج لو. قالت الباحثة:

 
 قال ابن األثير رحمو اهلل:
 .(ٗ)َأْي أَحْطنا ِبِو ِمْف جاِنَبيو« فاْكَتَنْفُتو َأَنا َوصاحبي»َوَحِديُث َيْحَيى ْبِف َيْعَمر 

 ( ٛٚٔالحديث )
َعْبِد اِ ْبِف  ، َعفْ (ٚ)َعْف َكْيَمسٍ  (ٙ)َحدَّثَِني َأُبو َخْيَثَمَة ُزَىْيُر ْبُف َحْرٍب، َحدَّثََنا َوِكيعٌ  رحمو اهلل: (٘)قال اإلمام مسمم

َعْف َيْحَيى  ُبَرْيَدةَ   ْبُف ُمَعاٍذ اْلَعْنَبِريُّ َحدَّثََنا َأِبي َحدَّثََنا َكْيَمٌس َعِف اْبفِ ح وَحدَّثََنا ُعَبْيُد اِ  َعْف َيْحَيى ْبِف َيْعَمرَ  ُبَرْيَدةَ 
، َفاْنَطَمْقُت َأَنا َوُحَمْيُد ْبُف َعْبدِ  ْبِف َيْعَمرَ  َؿ َمْف َقاَؿ ِفي اْلَقَدِر ِباْلَبْصَرِة َمْعَبٌد اْلُجَيِنيُّ الرَّْحَمِف اْلِحْمَيِريُّ  َقاَؿ: َكاَف َأوَّ
ْيِف  ، َفَسَأْلَناُه َعمَّا َيُقوُؿ َفُقْمَنا: َلْو َلِقيَنا َأحَ  -َأْو ُمْعَتِمَرْيِف  -َحاجَّ ًدا َمْف َأْصَحاِب َرُسوِؿ اِ َصمَّى اُ َعَمْيِو َوَسمَّـَ

َأَحُدَنا َعْف َيِميِنِو،  َفاْكَتَنْفُتُو َأَنا َوَصاِحِبيَىؤاَُلِء ِفي اْلَقَدِر، َفُوفَّْؽ َلَنا َعْبُد اِ ْبُف ُعَمَر ْبِف اْلَخطَّاِب َداِخاًل اْلَمْسِجَد، 
، َفُقْمتُ َواآْلَخُر َعْف ِشَماِلِو، َفَظَنْنُت َأفَّ َصاِحِبي َسَيِكُؿ اْلكَ  ـَ ِإَليَّ َأَبا َعْبِد الرَّْحَمِف ِإنَُّو َقْد َظَيَر ِقَبَمَنا َناٌس َيْقَرُءوَف  اَل

، ـْ ، َوَذَكَر ِمْف َشْأِنِي ـَ ـْ َيْزُعُموَف َأْف اَل َقَدَر، َوَأفَّ اأْلَْمَر ُأُنٌؼ،  اْلُقْرآَف، َوَيتََقفَُّروَف اْلِعْم َفِإَذا َلِقيَت ُأوَلِئَؾ  »َقاَؿ:َوَأنَُّي
ـْ َأنّْي َبِريٌء ِمْنيُ  ـْ ُبَرآُء ِمنّْيَفَأْخِبْرُى ، َوَأنَُّي  .«ـْ

                                                 

 (.ٕٔ( تحت حديث رقـ )ٔ)
 .(ٕٔ)( تحت حديث رقـٕ)
 .ٖ٘ٚ، صٗالحديث واألثر، البف األثير، ج( النياية في غريب ٖ)
 .ٖ٘ٚ، صٗ( النياية في غريب الحديث واألثر، البف األثير، جٗ)
 .ٔ، حٖٙ، صٔ( صحيح مسمـ، كتاب اإليماف، باب معرفة اإليماف، واإلسالـ، والقدر، ج٘)
 (.ٔٛ٘( وكيع بف الجراح الرؤاسي، أبو سفياف الكوفي.) تقريب التيذيب، البف حجر، ص ٙ)
 (.ٕٙٗ( كيمس بف الحسف التميمي، أبو الحسف البصري.) تقريب التيذيب، البف حجر، صٚ)
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 أوال: تخريج الحديث
كالىما) عثماف، ومطر الورَّاؽ( عف ، (ٕ)، ومف طريؽ مطر الورَّاؽ(ٔ)مف طريؽ عثماف بف غياث أخرجو مسمـ

 عبد ا بف بريدة،
 أيضا مف طريؽ سميماف بف طرخاف، (ٖ)وأخرجو مسمـ

 كالىما) عبد ا بف بريدة، وسميماف بف طرخاف( عف يحيى بف يعمر بو.
 ثانيا: تراجم الرواة

مات قبؿ سنة مئة، وقيؿ: ، يأبو عد :أبو سعيد، ويقاؿ :أبو سميماف، ويقاؿ ،ير البصر مَ عْ يحيى بن يَ ** 
، وال يضره ذلؾ ألنو لـ يرسؿ عف عبد ا بف عمر، فقد ذكر العالئي مف أرسؿ (ٗ)بعدىا، ثقة فصيح وكاف يرسؿ

ُحَمْيُد ْبُف َعْبِد الرَّْحَمِف ، كما أنو متابع عمى الحديث مف قبؿ (٘)عنيـ يحيى ولـ يكف فييـ عبد  بف عمر
،  .(ٙ)وىو ثقة اْلِحْمَيِريُّ

 ** باقي رجاؿ اإلسناد ثقات.
                                           

 قال ابن األثير رحمو اهلل:
 .(ٚ)«َكَنَفَتْيو»َوِفي ِرواية « والنَّاس َكَنَفْيو »َوِمْنُو اْلَحِديثُ 

 ( أشار ابن األثير ىنا إلى روايتين األولى بمفظ " كنفيو" والثانية بمفظ " كنفتيو" ٜٚٔالحديث )
 «والنَّاس َكَنَفْيو »الرواية األولى:

، َعْف َجْعَفٍر، َعْف  رحمو اهلل: (ٛ)قال اإلمام البخاري َأِبيِو، َحدَّثََنا َعْبُد اْلَعِزيِز ْبُف َعْبِد المَِّو َقاَؿ: َحدَّثَِني الدََّراَوْرِديُّ
َوالنَّاُس ِض اْلَعاِلَيِة َعْف َجاِبِر ْبِف َعْبِد المَِّو، َأفَّ َرُسوَؿ المَِّو َصمَّى اُ َعَمْيِو َوَسمَّـَ َمرَّ ِفي السُّوِؽ َداِخاًل ِمْف َبعْ 

َـّ َكَنَفْيوِ  ، َفَتَناَوَلُو َفَأَخَذ ِبُأُذِنِو ُث ؟ َأيُُّكـْ  »َقاَؿ: ، َفَمرَّ ِبَجْدٍي َأَسؾَّ َفَقاُلوا: َما ُنِحبُّ َأنَُّو َلَنا « ُيِحبُّ َأفَّ َىَذا َلُو ِبِدْرَىـٍ
؟ »ٍء، َوَما َنْصَنُع ِبِو؟ َقاَؿ:ِبَشيْ  ـْ ـْ َثاَلثًا، َفَقاُلوا: اَل َوالمَِّو، َلْو َكاَف َحيِّا َلَكاَف « َأُتِحبُّوَف َأنَُّو َلُك َقاُلوا: اَل، َقاَؿ َذِلَؾ َلُي

: الَِّذي َلْيَس َلُو ُأُذَناِف  -نَُّو َأَسؾُّ َعْيًبا ِفيِو أَ  َفَوالمَِّو، َلمدُّْنَيا َأْىَوُف َعَمى المَِّو َمْف  »َفَكْيَؼ َوُىَو َميٌّْت؟ َقاَؿ: -َواأْلََسؾُّ
 «.َىَذا َعَمْيُكـْ 

 
                                                 

 .ٖ، حٖٙ، صٔ( صحيح مسمـ، كتاب اإليماف، باب معرفة اإليماف، واإلسالـ، والقدر، جٔ)
 .ٕ، حٖٙ، صٔ( صحيح مسمـ، كتاب اإليماف، باب معرفة اإليماف، واإلسالـ، والقدر، جٕ)
 .ٗ، حٖٙ، صٔاإليماف، باب معرفة اإليماف، واإلسالـ، والقدر، ج( صحيح مسمـ، كتاب ٖ)
 .ٜٛ٘( تقريب التيذيب، البف حجر، ٗ)
 .ٖٛٗ، وانظر تحفة التحصيؿ في ذكر رواة المراسيؿ، لمعراقي، صٕٛٛ، رقـٜٜٕ( انظر جامع التحصيؿ، لمعالئي، ص٘)
 .ٕٛٔ( تقريب التيذيب، البف حجر، صٙ)
 .ٖ٘ٚ، صٗواألثر، البف األثير، ج ( النياية في غريب الحديثٚ)
 .ٕٜٙ، حٖٖٗ( األدب المفرد، لمبخاري، صٛ)
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 أوال: تخريج الرواية األولى 
بمفظ " والناس كنفتو" مف طريؽ سميماف بف بالؿ عف جعفر بف  (ٔ)تفرد البخاري بذكر ىذا المفظ وأخرجو مسمـ

 محمد الصادؽ بو بنحوه.
 ثانيا: تراجم الرواة

ىو في نفسو ثقو، ، (ٕ)ي، سبقت ترجمتوالقرش جعفر بن محمد بن عمي بن الحسين بن عمي بن أبي طالب **
 وما كاف مف جرحو إنما ىو بسبب رواية غيره عنو.

ي، مات سنة ست وثمانيف ومئة، وقيؿ: سبع ، أبو محمد الجين(ٖ)يدِ رْ اوَ رَ عبد العزيز بن محمد بن عبيد الدَ ** 
 وثمانيف، 

  ، وزاد ابف سعد:" كثير الخطأ يغمط".(ٚ)، والعجمي(ٙ)، ويحيى بف معيف(٘)، وابف سعد(ٗ)وثقو مالؾ بف أنس
ذا حدث مف كتب الناس وىـ،  ":(ٛ)وقاؿ أحمد بف حنبؿ ذا حدث مف كتابو فيو صحيح، وا  كاف معروفا بالطمب، وا 

 . "، وربما قمب حديث عبد ا بف عمر يروييا عف عبيد ا بف عمرئوكاف يقرأ مف كتبيـ فيخط
"، روحديثو عف عبيد ا بف عمر منك "، وزاد النسائي:"ليس بو بأس ":(ٓٔ)، والنسائي(ٜ)وقاؿ يحيى بف معيف
  :" ليس بالقوي"(ٔٔ)وقاؿ في موضع آخر

 . ئ"ء فيخطيلحفظ، فربما حدث مف حفظو الشيئ اس ":(ٕٔ)وقاؿ أبو زرعة
عبد العزيز محدث، ويوسؼ  :"(ٖٔ)الماجشوف عبد العزيز بف محمد ويوسؼ بف دما ُسئؿ عفعن حاتـ أبووقاؿ 

 . ئ"شيخ يخط
                                                 

 .ٜٕٚ٘، حٕٕٕٚ، صٗ( صحيح مسمـ، كتاب الزىد والرقائؽ، جٔ)
 (.ٕٗٔرقـ) ( تحت حديثٕ)
 (.ٚٔٔ) رقـ ( سبؽ اإلشارة لجزء مف ترجمتو تحت حديثٖ)

: بفتح الداؿ الميممة والراء والواو وسكوف الراء األخرى وكسر الداؿ األخرى ىذه النسبة ألبى محمد عبد العزيز بف محمد الدََّراَوْردي
مدينة  -(، وقاؿ ابف حباف:" كاف أبوه مف دارابجردٛٚ٘ٔ، رقـٖٖٓ، ص٘الدراَوْردّي، مف أىؿ المدينة.) األنساب، لمسمعاني، ج

، ٚقموا أف يقولوا دارابجردى فقالوا: الدراَوْردّي، وقد قيؿ إنو مف اندرابة.) الثقات، البف حباف، جبفارس، وكاف مولى لجيينة، فاستث
 (.ٙٔٔص
 .ٖٖٛٔ، رقـٜٖ٘، ص٘( الجرح والتعديؿ، البف أبي حاتـ، جٗ)
 .ٕٗٗ، ص٘( الطبقات الكبرى، البف سعد، ج٘)
 .ٜٖٛ، رقـٕٗٔ( تاريخ ابف معيف رواية الدارمي، صٙ)
 .ٗٔٔٔ، رقـٜٚ، صٕثقات، لمعجمي، ج( معرفة الٚ)
 .ٜٖٙػ ٜٖ٘، ص٘( الجرح والتعديؿ، البف أبي حاتـ، جٛ)
 .ٜٖ٘، ص٘( الجرح والتعديؿ، البف أبي حاتـ، جٜ)
 .ٜٗٔ، صٛٔ( تيذيب الكماؿ، لممزي، جٓٔ)
 .ٜٗٔ، صٛٔ( تيذيب الكماؿ، لممزي، جٔٔ)
 .ٖٖٛٔ، رقـٜٖ٘، ص٘( الجرح والتعديؿ، البف أبي حاتـ، جٕٔ)
 .ٖٖٛٔ، رقـٜٖ٘، ص٘الجرح والتعديؿ، البف أبي حاتـ، ج (ٖٔ)



 344 

 ".كاف يخطىء ":(ٔ)قاؿ ابف حبافو 
صدوؽ كاف يحدث :" (ٖ)"، وقاؿ ابف حجرإال أنو كثير الوىـ ؛كاف مف أىؿ الصدؽ واألمانة ":(ٕ)يوقاؿ الساج

 ".مف كتب غيره فيخطىء
إذا حدث كتب غيره، وال يضره ذلؾ فقد  ؛ إال أنو سيء الحفظ ويخطىءعبد العزيز ثقو في نفسو خالصة القول:

 تابعو عمى الحديث سميماف بف بالؿ.
 «َكَنَفَتْيووالناس  »الرواية الثانية:
َحدَّثََنا َعْبُد المَِّو ْبُف َمْسَمَمَة، َحدَّثََنا ُسَمْيَماُف َيْعِني اْبَف ِباَلٍؿ، َعْف َجْعَفٍر، َعْف َأِبيِو، َعْف  رحمو اهلل: (ٗ)قال أبو داود

َفَمرَّ ِبَجْدٍي َأَسؾَّ  َوالنَّاُس َكَنَفَتْيِو،اًل ِمْف َبْعِض اْلَعاِلَيِة، َجاِبٍر، َأفَّ َرُسوَؿ المَِّو َصمَّى اُ َعَمْيِو َوَسمَّـَ َمرَّ ِبالسُّوِؽ َداخِ 
َـّ َقاَؿ:  ـْ ُيِحبُّ َأفَّ َىَذا َلوُ »َميٍّْت، َفَتَناَوَلُو َفَأَخَذ ِبُأُذِنِو، ُث  َوَساَؽ اْلَحِديَث.« َأيُُّك

 أوال: تخريج الرواية الثانية
 مف طريؽ موسى بف الحسف عف عبد ا بف مسممة القعنبي بو بنحوه. (٘)أخرجو البييقي

 ثانيا: تراجم الرواة
 ** جميع رجاؿ اإلسناد ثقات.

 ثالثا: الحكم عمى اإلسناد
 الحديث إسناده صحيح.

                                           
 قاؿ ابف األثير رحمو ا:

 .(ٙ)«َفَتَكنََّفو الناُس »َوَحِديُث ُعَمَر 
 ( ٓٛٔالحديث )

، َحدَّثََنا ُعَمُر ْبُف َسِعيٍد، َعِف اْبِف َأِبي (ٜ)، َأْخَبَرَنا َعْبُد المَّوِ (ٛ)َحدَّثََنا َعْبَدافُ  رحمو اهلل: (ٚ)قال اإلمام البخاي
، َيْدُعوَف َوُيَصمُّوَف َقْبَؿ َأْف ُيْرَفَع َوَأَنا َفَتَكنََّفُو النَّاُس َأنَُّو َسِمَع اْبَف َعبَّاٍس، َيُقوُؿ: ُوِضَع ُعَمُر َعَمى َسِريِرِه  (ٓٔ)ُمَمْيَكةَ 

                                                 

 .ٖٕٜ٘، رقـٙٔٔ، صٚ( الثقات، البف حباف، جٔ)
 .ٓٛٙ، رقـٖ٘٘، صٙ( تيذيب التيذيب، البف حجر، جٕ)
 .ٖٛ٘( تقريب التيذيب، البف حجر، صٖ)
 .ٙٛٔ، حٛٗ، صٔ( سنف أبي داود، كتاب الطيارة، باب ترؾ الوضوء مف مس الميتة، جٗ)
 .ٓٙٙ، حٕٛٔ، صٔالسنف الكبرى لمبييقي، كتاب الطيارة، باب في مس األنجاس اليابسة، ج( ٘)
 .ٖ٘ٚ، صٗ( النياية في غريب الحديث واألثر، البف األثير، جٙ)
 .ٖ٘ٛٙ، حٔٔ، ص٘( صحيح البخاري، كتاب المناقب، مناقب عمر بف الخطاب رضي ا عنو، جٚ)
بف عثماف بف جبمة بف أبي رواد، أبو عبد الرحمف المروزي.) تقريب التيذيب، البف حجر،  ( عبداف: ىذا لقب لو واسمو: عبد اٛ)

 (.ٖٖٔص
 (.ٕٖٓ( عبد ا بف المبارؾ بف واضح الحنظمي التميمي.) تقريب التيذيب، البف حجر، صٜ)
 (.ٕٖٔ( عبد ا بف عبيد ا بف أبي مميكة.) تقريب التيذيب، البف حجر، صٓٔ)
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ـَ َعَمى ـْ َيُرْعِني ِإالَّ َرُجٌؿ آِخٌذ َمْنِكِبي، َفِإَذا َعِميُّ ْبُف َأِبي َطاِلٍب َفَتَرحَّ ، َفَم ـْ ُعَمَر، َوَقاَؿ: َما َخمَّْفَت َأَحًدا َأَحبَّ ِإَليَّ  ِفيِي
ـُ المَِّو ِإْف ُكْنُت أَلَُظفُّ َأْف َيْجَعَمَؾ المَُّو َمَع َصاِحَبْيؾَ  ، َوَحِسْبُت ِإنّْي ُكْنُت َكِثيًرا َأْف َأْلَقى المََّو ِبِمْثِؿ َعَمِمِو ِمْنَؾ، َواْي

َذَىْبُت َأَنا َوَأُبو َبْكٍر، َوُعَمُر، َوَدَخْمُت َأَنا َوَأُبو َبْكٍر، َوُعَمُر، َوَخَرْجُت َأَنا  »ِو َوَسمَّـَ َيُقوُؿ: َعَميْ َأْسَمُع النَِّبيَّ َصمَّى اُ 
 «.َوَأُبو َبْكٍر، َوُعَمرُ 

 وال: تخريج الحديث أ
مف طريؽ عبد ا بف  (ٕ)مف طريؽ عيسى بف يونس بدوف لفظ ابف األثير، وأخرجو مسمـ (ٔ)أخرجو البخاري

 المبارؾ بنحوه، كالىما ) عيسى بف يونس، وعبد ا بف المبارؾ( عف عمر بف سعيد بو.
 ثانيا: تراجم الرواة

 ** جميع رجاؿ اإلسناد ثقات.
                                           

 

 قاؿ ابف األثير رحمو ا:
 َماِلٍؾ َواْبِف اأْلَْكَوِع:َوِمْنُو َحِديُث َكْعِب ْبِف 

ْرب والَكِنيفِ   َتبيُت َبْين الزَّ
 .(ٖ)َأِي الَمْوضع الذَّي َيْكِنُفَيا وَيْسُترىا

   ( ٔٛٔالحديث )
َوَسمَّـَ ، َقاَؿ: َكاَف َرُسوُؿ المَِّو َصمَّى اُ َعَمْيِو (٘)َعْف ِىَشاـِ ْبِف ُعْرَوَة، َعْف َأِبيوِ  رحمو اهلل: (ٗ)قال معمر بن راشد

، َفَقاَؿ: ـْ  ِفي َسَفٍر، َفَنَزَؿ َرُجٌؿ ِمَف اْلُمَياِجِريَف َفَرَجَز ِبِي
ـْ َيْغُذَىا ُمدّّ َواَل َنِصيُؼ ... َواَل ُتَمْيَراٌت َواَل َرِغيؼُ   َل

ِريؼُ   َلِكْف َغَذاَىا المََّبُف اْلَخِريُؼ ... اْلَمْخُض واْلَقاِرُص َوالصَّ
 اْنِزْؿ َيا َكْعُب، َفِإنَُّو ِإنََّما ُيَعرُّْض ِبَنا، َفَنَزَؿ َكْعُب ْبُف َماِلٍؾ َفَقاَؿ:َفَقاَلِت اأْلَْنَصاُر: 

ـْ َيْغُذَىا ُمدّّ َواَل َنِصيؼُ   َواَل ُتَمْيَراٌت َواَل َرِغيؼُ  ... َل
 َلِكْف َغَذاَىا اْلَحْنَظُؿ النَِّقيُؼ ... َوِمْذَقٌة َكُطرَِّة اْلَخِنيؼِ 

ْرِب َواْلَكِنيفِ َتِبيُت َبْيَن   الزَّ
، َفَأَمَرُىَما َفَرِكَبا »َقاَؿ: ، َوَحدَّثَِني َأُبو َحْمَزَة الثَُّماِليُّ ِبَنْحِو «َفَخاَؼ النَِّبيُّ َصمَّى اُ َعَمْيِو َوَسمَّـَ َأْف َيُكوَف َبْيَنُيَما َشرّّ

 ْيِو َوَسمَّـَ َعَطَؼ َناَقَتُو َوَأَمَرُىَما َفَرِكَبا.َحِديِث ِىَشاـٍ َوَزاَد ِفيِو: َأفَّ النَِّبيَّ َصمَّى اُ َعمَ 
                                                 

 .ٖٚٚٙ، حٜ، ص٘اري، كتاب المناقب، باب قوؿ النبي صمى ا عميو وسمـ:" لو كنت متخذ خميال"، ج( صحيح البخٔ)
 .ٜٖٕٛ، حٛ٘ٛٔ، صٗ( صحيح مسمـ، كتاب فضائؿ الصحابة رضي ا عنيـ، باب مف فضائؿ عمر رضي ا عنو، جٕ)
 .ٖ٘ٚ، صٗ( النياية في غريب الحديث واألثر، البف األثير، جٖ)
 .ٕ٘ٓ٘ٓ، حٕ٘ٙ، صٔٔمعمر بف راشد، باب الشعر والرجز، ج( جامع ٗ)
 ( عروة بف الزبير بف العواـ القرشي.) تقريب التيذيب، البف حجر، ص٘)
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 أوال: تخريج الحديث
 تفرد بو معمر بف راشد.

 ثانيا: تراجم الرواة
، ثقة فقيو ربما دلس، وال يضره ذلؾ؛ ألنو مدلس مف الطبقة األولى الذيف (ٔ)سبقت ترجمتو، ن عروةىشام ب** 

 اغتفر األئمة تدليسيـ.
 اإلسناد ثقات.** باقي رجاؿ 

 ثالثا: الحكم عمى اإلسناد
 .الحديث إسناده صحيح لكنو مرسؿ

                                           
 قال ابن األثير رحمو اهلل:

 .(ٕ)َأْي أْسَترىا وأْصَفَقيا« َشَقْقن َأْكَنَف ُمروِطيّن فاْخَتمرَن ِبوِ  »َوِفي َحِديِث َعاِئَشةَ 
.وُيرَوى  ـَ  بالثَّاء المثمَّثة. َوَقْد تََقدَّ

 (ٕٛٔالحديث )
، َواْبُف السَّْرحِ  رحمو اهلل: (ٖ)قال أبو داود ، َوَأْحَمُد ْبُف (ٗ)َحدَّثََنا َأْحَمُد ْبُف َصاِلٍح، ح وَحدَّثََنا ُسَمْيَماُف ْبُف َداُوَد اْلَمْيِريُّ

، َقاُلوا: َأْخَبَرَنا اْبُف  ، َعِف اْبِف ِشَياٍب، َعْف (٘)َوْىبٍ َسِعيٍد اْلَيْمَداِنيُّ ، َقاَؿ: َأْخَبَرِني ُقرَُّة ْبُف َعْبِد الرَّْحَمِف اْلَمَعاِفِريُّ
َبْيِر، َعْف عَ  ـُ المَُّو ِنَساَء اْلُمَياِجَراِت اأْلُ اِئَشَة َرِضَي المَُّو َعْنَيا َأنََّيا َقاَلْت:ُعْرَوَة ْبِف الزُّ  }المَُّو:َوَؿ، َلمَّا َأْنَزَؿ " َيْرَح

، ، َفاْخَتَمْرَن ِبَيا -َقاَل اْبُن َصاِلٍح: َأْكَثَف  -َشَقْقَن َأْكَنَف ، (ٙ)َوْلَيْضِرْبَف ِبُخُمِرِىفَّ َعَمى ُجُيوِبِيفَّ  ".ُمُروِطِينَّ
 أوال: تخريج الحديث

 بمثمو، مف طريؽ قرة المعافري (ٛ)مف طريؽ يونس بف يزيد بنحوه، وأخرجو البييقي (ٚ)أخرجو البخاري
 كالىما) يونس بف يزيد، وقرة المعافري( عف ابف شياب بو.

 ثانيا: تراجم الرواة
 ، ضعيؼ.(ٜ)سبقت ترجمتو، ُقرَُّة ْبُن َعْبِد الرَّْحَمِن اْلَمَعاِفِريُّ  **

                                                 

 .(.ٕٔـ)( تحت حديث رقٔ)
 .ٖ٘ٚ، صٗ( النياية في غريب الحديث واألثر، البف األثير، جٕ)
،، ج( سنف أبي داود، كتاب المباس، باب ِفي َقْوِلِو }َوْلَيْضرِ ٖ)  .ٕٓٔٗ، حٔٙ، صْٗبَف ِبُخُمِرِىفَّ َعَمى ُجُيوِبِيفَّ
 (.ٖٛ( ىو: أحمد بف عمرو بف السرح القرشي، أبو الطاىر.) تقريب التيذيب، البف حجر، صٗ)
 (.ٕٖٛ( ىو: عبد ا بف وىب بف مسمـ القرشي، ثقة حافظ عابد.) تقريب التيذيب، البف حجر، ص ٘)
 (.ٖٔ( سورة النور)ٙ)
 .ٛ٘ٚٗ، حٜٓٔ، صٙالبخاري، كتاب تفسير القرآف، باب" وليضربف بخمرىف عمى جيوبيف"، ج( صحيح ٚ)
 .ٕٖٛ٘، حٖٖٓ، صٕ( السنف الكبرى لمبييقي، كتاب الصالة، باب الترغيب في أف تكثؼ ثيابيا، جٛ)
 (.ٓٚٔرقـ)( تحت حديث ٜ)
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 ي، مات سنة ثالث وخمسيف ومائتيف، ، أبو جعفر المصر يانِ مدَ ** أحمد بن سعيد بن بشر اليَ 
 ي"، ليس بالقو  ":(ٖ)يقاؿ النسائذكره ابف حباف في الثقات، و : (ٕ)قاؿ ابف حجر، و (ٔ)وثقو العجمي

:" (ٙ)بالخير منذ عرفتو"، وقاؿ ابف حجر :" ما زلت أعرفو(٘):" ثبت"، وقاؿ أحمد بف صالح(ٗ)وقاؿ زكريا الساجي
 صدوؽ".

 ىو صدوؽ. خالصة القول: 
 ** باقي رجاؿ اإلسناد ثقات.

 ثالثا: الحكم عمى اإلسناد
الحديث إسناده حسف لغيره، وىذا إسناد ضعيؼ ألجؿ قرة بف عبد الرحمف المعافري ضعيؼ؛ ولكنو متابع بيونس 

 بف يزيد.
مف طريؽ صفية بنت  (ٜ)، والحاكـ(ٛ)) والمفظ لو(، والنسائي(ٚ)ولمحديث طريؽ أخرى صحيحة أخرجيا البخاري
،شيبة عف عائشة َرِضَي المَُّو َعْنَيا َكاَنْت تَُقوُؿ  َأَخْذَف »(ٓٔ)َلمَّا َنَزَلْت َىِذِه اآلَيُة: }َوْلَيْضِرْبَف ِبُخُمِرِىفَّ َعَمى ُجُيوِبِيفَّ
 «.ُأْزَرُىفَّ َفَشقَّْقَنَيا ِمْف ِقَبِؿ الَحَواِشي َفاْخَتَمْرَف ِبَيا
                                           

 قال ابن األثير رحمو اهلل:
دقة َكُنوف»النََّخِعّي َوِفي َحِديِث  ِىَي الشَّاُة الَقاِصية الَِّتي اَل َتْمِشي َمَع الَغنـ. وَلَعمَّو َأَراَد « اَل ُيؤخذ ِفي الصَّ

 إِلْتعابيا الُمَصدَّْؽ باْعِتزاليا َعِف الَغَنـ، َفِيَي كالُمَشيَّعة الَمْنِييّْ َعْنَيا ِفي اأْلََضاِحي.
ِبؿِ َوِقيَؿ: ناقٌة َكُنوؼ: ِإَذا أَ   .(ٔٔ)َصاَبَيا الَبْرُد، َفِيَي َتْسَتِتر ِباإْلِ

 
 
 

                                                 

 .ٖ، رقـٜٔٔ، صٔ( معرفة الثقات، لمعجمي، جٔ)
 .ٖ٘، رقـٖٔ، صٔر، ج( تيذيب التيذيب، البف حجٕ)
 .٘ٙ، رقـٚ٘( تسمية مشايخ أبي عبد الرحمف أحمد بف شعيب بف عمي النسائي، صٖ)
 .ٖ٘، رقـٖٔ، صٔ( تيذيب التيذيب، البف حجر، جٗ)
 .ٖ٘، رقـٖٔ، صٔ( تيذيب التيذيب، البف حجر، ج٘)
 .ٜٚ( تقريب التيذيب، البف حجر، صٙ)
 .ٜ٘ٚٗ، حٜٓٔ، صٙوليضربف بخمرىف عمى جيوبيف"، ج ( صحيح البخاري، كتاب تفسير القرآف، باب"ٚ)
 .ٜٜٕٔٔ، حٕٕٓ، صٓٔ( السنف الكبرى لمنسائي، كتاب التفسير، باب قولو تعالى: وليضربف بخمرىف عمى جيوبيف"، جٛ)
 .ٖٓٓ٘، حٖٔٗ، صٕ( المستدرؾ عمى الصحيحيف، كتاب التفسير، باب تفسير سورة النور، جٜ)
 (.ٖٔ( سورة النور)ٓٔ)
 .ٖ٘ٚ، صٗياية في غريب الحديث واألثر، البف األثير، ج( النٔٔ)
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 ( ٖٛٔالحديث )
 مالحظة: لم أقف عمى رواية بمفظ ابن األثير  ولكن الرواية الموجودة بالمعنى وىي كتالي:

،  رحمو اهلل: (ٔ)قال اإلمام أبو داود ، َقاَؿ: َأْخَبَرَنا، ح وَحدَّثََنا َعِميُّ ْبُف َبْحِر ْبِف َبِريٍّ ـُ ْبُف ُموَسى الرَّاِزيُّ َحدَّثََنا ِإْبَراِىي
، َأْخَبَرِني َيِزيُد ُذو ِمْصر، َقاَؿ: أَ  ْبَف َعْبٍد  َتْيُت ُعْتَبةَ َحدَّثََنا ِعيَسى اْلَمْعَنى، َعْف َثْوٍر، َحدَّثَِني َأُبو ُحَمْيٍد الرَُّعْيِنيُّ

ـْ َأِجْد َشْيًئا ُيْعِجُبِني َغْيَر  َحاَيا َفَم َمِميَّ َفُقْمُت: َيا َأَبا اْلَوِليِد، ِإنّْي َخَرْجُت َأْلَتِمُس الضَّ َثْرَماَء َفَكِرْىُتَيا َفَما َتُقوُؿ؟ السُّ
، ِإنََّما " َنَيى  َقاَؿ: َأَفاَل ِجْئتَِني ِبَيا. ُقْمُت: ُسْبَحاَف المَِّو َتُجوُز َعْنَؾ والَ  ، ِإنََّؾ َتُشؾُّ واََل َأُشؾُّ ـْ َتُجوُز َعنّْي. َقاَؿ: َنَع

َسَرا، َواْلُمْصَفرَُّة: الَِّتي ُتْستَْأَصُؿ َرُسوُؿ المَِّو َصمَّى اُ َعَمْيِو َوَسمَّـَ َعِف الُمْصَفرَِّة، َواْلُمْستَْأَصَمِة، َواْلَبْخَقاِء َواْلُمَشيََّعِة، َوكِ 
تُْبَخُؽ َعْيُنَيا، َواْلُمَشيََّعُة: ُنَيا َحتَّى َيْبُدَو ِسَماُخَيا " َواْلُمْسَتْأَصَمُة: الَِّتي اْسُتْؤِصَؿ َقْرُنَيا ِمْف َأْصِمِو، َواْلَبْخَقاُء: الَِّتي ُأذُ 

ـَ َعَجًفا َوَضْعًفا، َواْلَكْسَراُء: اْلَكِسيَرةُ".  الَِّتي اَل تَْتَبُع اْلَغَن
 الحديثأوال: تخريج 

 مف طرؽ عف عيسى بف يونس،  (٘)، والبييقي(ٗ)، والحاكـ(ٖ)، والطبراني(ٕ)أخرجو أحمد بف حنبؿ
 مف طريؽ صدقة بف عبد ا الدمشقي، (ٙ)وأخرجو الحاكـ

 كالىما) عيسى بف يونس و صدقة الدمشقي( عف ثور بف يزيد بو بنحوه.
 ثانيا: تراجم الرواة

:" ىو (ٚ)مف الطبقة السادسة) الذيف عاصروا صغار التابعيف(، قاؿ ابف حـز ** أبو حميد الرعيني الشامي،
 :" مجيوؿ".(ٛ)وشيخو مجيوالف"، وقاؿ ابف حجر

 .كما قاؿ ابف حجر ىو مجيوؿ القول: ةخالص
 المقرائي الشامي الحمصي، مف الطبقة الثالثة) الوسطى مف التابعيف(،   ** يزيد ذو مصر،

 :" مقبوؿ".(ٔٔ):" وثؽ"، وقاؿ ابف حجر(ٓٔ)، وقاؿ الذىبي(ٜ)ذكره ابف حباف في الثقات
ال فميف الحديث. خالصة القول:  ىو مقبوؿ عند المتابعة وا 

 ** باقي رجاؿ اإلسناد ثقات.
                                                 

 .ٖٕٓٛ، حٜٚ، صٖ( سنف أبي داود، كتاب الضحايا، باب ما يكره مف الضحايا، جٔ)
 .ٕ٘ٙٚٔ، حٜٜٔ، صٜٕ( مسند أحمد بف حنبؿ، مسند الشامييف، حديث عتبة بف عبد السممي، جٕ)
 .ٗٛٗ، حٕٚٚ، صٔ( مسند الشامييف، جٖ)
 .ٖٙ٘ٚ، حٕٓ٘، صٗالصحيحيف، كتاب األضاحي، ج ( المستدرؾ عمىٗ)
 .ٜٔٓٔٔ، حٔٙٗ، صٜ( السنف الكبرى لمبييقي، كتاب الضحايا، باب ما ورد النيي عف التضحية بو، ج٘)
، جٙ)  .ٕٕٚٔ، حٔٗٙ، صٔ( المستدرؾ عمى الصحيحيف، كتاب الصـو
 .ٖٖٛ، رقـٜٚ، صٕٔ( تيذيب التيذيب، البف حجر، جٚ)
 .ٖٗٙبف حجر، ص( تقريب التيذيب، الٛ)
 .ٗٔٔٙ، رقـٖٛ٘، ص٘( الثقات، البف حباف، جٜ)
 .ٖٗٚٙ، رقـٕٜٖ، صٕ( الكاشؼ، لمذىبي، جٓٔ)
 .ٙٓٙ( تقريب التيذيب البف حجر، صٔٔ)
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 ثالثا: الحكم عمى اإلسناد
 .(ٔ)الحديث إسناده ضعيؼ مف أجؿ جيالة أبي حميد الرعيني وشيخو، وممف ضعفو األلباني

ال ُيفرح بو مف حديث عمي بف أبي طالب أخرجو أحمد بف حنبؿ عف َأبي َبْكِر ْبُف َعيَّاٍش ولمحديث شاىد ولكف 
، َعْف َعِميّْ ْبِف َأِبي َطاِلٍب َقاَؿ:" َنَيى َرُسوُؿ اِ   َصمَّى اُ َعَمْيِو عف َأبي ِإْسَحاَؽ َعْف ُشَرْيِح ْبِف النُّْعَماِف اْلَيْمَداِنيّْ

سناده ضعيؼ مف أجؿ أبي بكر بف  َوَسمَّـَ َأْف ُيَضحَّى ِباْلُمَقاَبَمِة، َأْو ِبُمَداَبَرٍة، َأْو َشْرَقاَء، َأْو َخْرَقاَء َأْو َجْدَعاَء"، وا 
وقاؿ أيضا:" أبو إسحاؽ  (ٕ)عياش في سماعو مف شيخو أبي إسحاؽ شيء كما قاؿ أبو حاتـ فيما نقمو عنو ابنو

اف، بينيما سعيد بف عمرو بف أشوع"، وقاؿ الحاكـ بعد روايتو أيضًا لـ يسمع ىذا الحديث مف شريح بف النعم
ِبيِع َقاَؿ  ُقْمُت أِلَِبي ِإْسَحاَؽ: َسِمْعُتُو ِمْف ُشَرْيٍح؟ َقاَؿ:  -يعني قيس بف الربيع –لمحديث مف طريؽ قيس ْبُف الرَّ

 .(ٖ)َحدَّثَِني اْبُف َأْشَوَع، َعْنُو"
                                           

 قال ابن األثير رحمو اهلل:
 )َكَنَف(

:« فمَّما رََأى ُسْرَعَتيم ِإَلى الِكّن َضِحك »ِفي َحِديِث ااِلْسِتْسَقاءِ  َما َيْرّد الَحرَّ والَبْرد ِمَف األِبَنية َواْلَمَساِكِف.  الِكفُّ
 .(ٗ)َوَقْد َكَنْنُتو َأُكنُّو َكّنًا، واالْسـ: الِكفُّ 

 ( ٗٛٔالحديث )
ـُ ْبُف َمْبُروٍر، َعْف َحدَّثََنا َىاُروُف ْبُف َسِعيٍد اأْلَْيِميُّ  رحمو اهلل: (٘)قال أبو داود ، َحدَّثََنا َخاِلُد ْبُف ِنَزاٍر، َحدَّثَِني اْلَقاِس

ِؿ المَِّو َصمَّى اُ ُيوُنَس، َعْف ِىَشاـِ ْبِف ُعْرَوَة، َعْف َأِبيِو، َعْف َعاِئَشَة، َرِضَي المَُّو َعْنَيا َقاَلْت: َشَكا النَّاُس ِإَلى َرُسو 
َمَطِر، َفَأَمَر ِبِمْنَبٍر، َفُوِضَع َلُو ِفي اْلُمَصمَّى، َوَوَعَد النَّاَس َيْوًما َيْخُرُجوَف ِفيِو، َقاَلْت َعاِئَشُة: َعَمْيِو َوَسمَّـَ ُقُحوَط الْ 

، ِحيَف َبَدا َحاِجُب الشَّْمِس، َفَقَعَد َعَمى اْلِمْنَبِر، َفَكبَّرَ  ى اُ َعَمْيِو َوَسمَّـَ،  َصمَّ َفَخَرَج َرُسوُؿ المَِّو َصمَّى اُ َعَمْيِو َوَسمَّـَ
َـّ َقاَؿ: ، ُث ـُ المَّوُ  »َوَحِمَد المََّو َعزَّ َوَجؿَّ ، َوَقْد َأَمَرُك ـْ ، َواْسِتْئَخاَر اْلَمَطِر َعْف ِإبَّاِف َزَماِنِو َعْنُك ـْ ـْ َجْدَب ِدَياِرُك ـْ َشَكْوُت  ِإنَُّك

ـْ َأْف َيْسَتجِ  َـّ َقاَؿ:«يَب َلُكـْ َعزَّ َوَجؿَّ َأْف َتْدُعوُه، َوَوَعَدُك اْلَحْمُد ِلمَِّو َربّْ اْلَعاَلِميَف الرَّْحَمِف الرَِّحيـِ َمِمِؾ َيْوـِ الدّْيِف،  »، ُث
َـّ َأْنَت المَُّو، اَل ِإَلَو ِإالَّ َأْنَت اْلَغِنيُّ َوَنْحُف اْلفُ  َعَمْيَنا اْلَغْيَث، َواْجَعْؿ َما  َقَراُء، َأْنِزؿْ اَل ِإَلَو ِإالَّ المَُّو، َيْفَعُؿ َما ُيِريُد، المَُّي

َؿ ِإَلى النَّاِس « َأْنَزْلَت َلَنا ُقوًَّة َوَباَلًغا ِإَلى ِحيفٍ  َـّ َحوَّ ْفِع َحتَّى َبَدا َبَياُض ِإِبَطْيِو، ُث ـْ َيَزْؿ ِفي الرَّ َـّ َرَفَع َيَدْيِو، َفَم ، ُث
َؿ ِرَداَءُه، َوُىَو َرافِ  َـّ َأْقَبَؿ َعَمى النَّاِس َوَنَزَؿ، َفَصمَّى َرْكَعَتْيِف، َفَأْنَشَأ المَُّو َسَحاَبًة َظْيَرُه، َوَقَمَب، َأْو َحوَّ ٌع َيَدْيِو، ُث

                                                 

 .ٙٛٗ، رقـٖٚٚ-ٖٙٚ، صٕ( ضعيؼ أبي داود، لأللباني، جٔ)
 .ٙٓٙٔ، رقـٗٔ٘، صٗ( عمؿ الحديث، البف أبي حاتـ، جٕ)
 .ٕٖ٘ٚ، حٜٕٗ، صٗكتاب األضاحي، ج ( المستدرؾ عمى الصحيحيف،ٖ)
 .ٖٙٚ، صٗ( النياية في غريب الحديث واألثر، البف األثير، جٗ)
 .ٖٚٔٔ، حٖٗٓ، صٔ( سنف أبي داود، كتاب الصالة، باب رفع اليديف في االستسقاء، ج٘)
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ـْ َيْأِت َمْسِجَدُه َحتَّى َساَلِت السُُّيوُؿ،  َـّ َأْمَطَرْت ِبِإْذِف المَِّو، َفَم َضِحَك  َفَممَّا رََأى ُسْرَعَتُيْم ِإَلى اْلِكنِّ َفَرَعَدْت َوَبَرَقْت، ُث
 .«َأْشَيُد َأفَّ المََّو َعَمى ُكؿّْ َشْيٍء َقِديٌر، َوَأنّْي َعْبُد المَِّو َوَرُسوُلوُ  »َحتَّى َبَدْت َنَواِجُذُه، َفَقاَؿ: َصمَّى اهلُل َعَمْيِو َوَسمََّم،
 أوال: تخريج الحديث

عف روح بف الفرج  (ٖ)بنحوه، وأخرجو الطحاوي مف طريؽ أبي داود السجستاني (ٕ)، والبييقي(ٔ)أخرجو أبو عوانة
 عف عمرو بف أبي الطاىر المصري مختصرًا، (ٗ)بنحوه، وأخرجو الطبراني

 مف طريؽ محمد بف إسماعيؿ بف ميراف بنحوه، (ٙ)، والبييقي(٘)وأخرجو الحاكـ
 داود، وروح بف الفرج، وعمرو بف أبي الطاىر، ومحمد بف إسماعيؿ( عف ىاروف بف سعيد األيمي، عتيـ) أبوأرب

 مف طريؽ طاىر بف خالد بف نزار بنحوه، (ٚ)وأخرجو ابف حباف
 كالىما) ىاروف األيمي، وطاىر بف خالد( عف خالد بف نزار بو.

 ثانيا: تراجم الرواة
ثقة فقيو ربما دلس، وال يضره ذلؾ؛ ألنو مدلس مف الطبقة األولى الذيف  ،(ٛ)سبقت ترجمتو، ن عروةىشام ب**  

 اغتفر األئمة تدليسيـ.
ثقة في الزىري وغيره، فقد أطمؽ العمماء األمر بتوثيقو،  ،(ٜ)، سبقت ترجمتوالنجاد ييونس بن يزيد بن أب** 

 يالزىر  ينحف ال نقدـ ف ":يلمصر أحمد بف صالح ا ووصفو بعض العمماء بأنو مف أثبت الناس في الزىري، فقاؿ
ذا سار إلى المدينة زاممو يونس يعمى يونس أحدا. قاؿ: وكاف الزىر  "؛ إال أنو إذا قدـ أيمة نزؿ عمى يونس، وا 

 عمى سعة روايتو عف الزىري جاء بروايات خالؼ فييا أقرانو، وليس بيذا ُيرّد حديث مف كانت ىذه صفتو.
 ".خطأ يغير الزىر  يى روايتو عف الزىرى وىما قميال وففوقد أشار ابف حجر لقمة أوىامو عف الزىري فقاؿ:" 

 مات سنة ثماف وخمسيف ومئة، وقيؿ: تسع وخمسيف،  ي،يمِ القاسم بن مبرور اأَل ** 

                                                 

 .ٜٕٔ٘، حٕٔٔ، صٕ( مستخرج أبي عوانة، جٔ)
 .ٜٗ٘، حٓٛٔ، صٕ( الدعوات الكبير، باب الدعاء في االستسقاء، جٕ)
، ٔ، وشرح معاني اآلثار، باب االستسقاء كيؼ ىو، وىؿ فيو صالة أـ ال؟، جٗٓٗ٘، ح٘، صٗٔ( شرح مشكؿ اآلثار، جٖ)

 .ٜٙٓٔ، حٕٖ٘ص
، وباب السنة في إخراج المنبر إلى المصمى ٜٗ٘( الدعاء، باب أمر اإلماـ الناس في الخروج إلى االستسقاء في يـو بعينو، صٗ)

، ٜ٘٘، وباب ما يبدأ بو الخاطب إذا قعد عمى المنبر في االستسقاء، صٕٓٚٔ، حٜٗ٘بؿ خروج الناس، صفي المستسقاء ق
 .ٕٕٚٔح
 .ٕٕ٘ٔ، حٙٚٗ، صٔ( المستدرؾ عمى الصحيحيف، كتاب االستسقاء، ج٘)
التي تدؿ عمى ، والسنف الكبرى، كتاب صالة االستسقاء، باب ذكر األخبار ٙ٘، حٕٓٔ، صٔ( األسماء والصفات لمبييقي، جٙ)

 .ٜٓٗٙ، حٙٛٗ، صٖأنو دعا أو خطب قبؿ الصالة، ج
 .ٜٜٔ، حٕٔٚ، صٖ( صحيح ابف حباف، كتاب الرقائؽ، باب األدعية، جٚ)
 .(ٕٔ)( تحت حديث رقـٛ)
 (.ٛٔٔ( تحت حديث رقـ) ٜ)
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 :" صدوؽ فقيو".(ٕ)، وقاؿ ابف حجر(ٔ)ذكره ابف حباف في الثقات
 ىو كما قاؿ ابف حجر: صدوؽ. خالصة القول:

  ي، مات سنة اثنتيف وعشريف ومئتيف، أبو يزيد األيم ي،انِ سَ خالد بن نزار بن المغيرة بن سميم الغْ ** 
وقاؿ ابف ، (٘)، والذىبي(ٗ)، وكذلؾ وثقو الدارقطنيروى عنو ابف وضاح وىو ثقة" :"(ٖ)بف القاسـ َقاؿ مسممة

 ".بف عمارة يوخالد بف نزار أثبت مف حرم ":(ٙ)الجارود
 
  :" صدوؽ يخطىء". (ٛ):" يغرب ويخطىء"، وقاؿ ابف حجر(ٚ)وقاؿ الثقات يذكره ابف حباف فو 

 .(ٜ)ف حديثو ال ينزؿ عف درجة الحسف"إ صدوؽ وما كاف مف خطئو فقد قاؿ األلباني:" خالصة القول:
 ** باقي رجاؿ اإلسناد ثقات.

 اإلسنادثالثا: الحكم عمى 
 إسناده حسف، ألجؿ خالد بف نزار وشيخو فكالىما صدوؽ، ولـ يخرج ليما الشيخاف شيئًا.

 .(ٔٔ)، واأللباني(ٓٔ)داود ووممف حسف الحديث أب
                                           

 قال ابن األثير رحمو اهلل:
 .(ٕٔ)َأِي اْمَرأة اْبنو «َكنََّتوَفجاء َيَتعاىد »َوِمْنُو َحِديُث اْبِف َعبَّاٍس 

 الحديث ) **( 
 (. ٖٚٔسبؽ دراستو تحت حديث رقـ ) قالت الباحثة:

                                           
 

                                                 

 .ٜٖٜٗٔ، رقـٚٔ، صٜ( الثقات، البف حباف، جٔ)
 .ٔ٘ٗ( تقريب التيذيب، البف حجر، صٕ)
 .ٕٕٙ، رقـٖٕٔ، صٖالتيذيب، البف حجر، ج( تيذيب ٖ)
 .ٛٛٔ، رقـٜٜٔ( سؤاالت السممي لمدارقطني، صٗ)
 .ٖٛ٘ٔ، رقـٜٖٙ، صٔ( الكاشؼ، لمذىبي، ج٘)
 .ٕٕٙ، رقـٖٕٔ، صٖ( تيذيب التيذيب، البف حجر، جٙ)
 .ٕٕٖٔٔ، رقـٕٕ٘ػ ٕٕٗ، صٛ( الثقات، البف حباف، جٚ)
 .ٜٔٔ( تقريب التيذيب، البف حجر، صٛ)
 .ٖٖٛ، صٗح أبي داود، لأللباني، ج( صحيٜ)
 .ٖٚٔٔ، حٖٗٓ، صٔبي داود، كتاب الصالة، باب رفع اليديف في االستسقاء، جأسنف  (ٓٔ)
 .ٜٙٙ، حٖٙٔ، صٖ( إرواء الغميؿ في تخريج أحاديث منار السبيؿ، لأللباني، جٔٔ)
 .ٖٙٚ، صٗ( النياية في غريب الحديث واألثر، البف األثير، جٕٔ)
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 قال ابن األثير رحمو اهلل:
 )َكَنَو(
 ُكْنُو األْمر: َحقيقتو. َوِقيَؿ: «َمن َقَتل ُمعاىدًا ِفي َغْيِر ُكْنِيو »ِفيوِ 

 .(ٔ)َوْقتو وَقْدُره. َوِقيَؿ: غاَيُتو. َيْعِني َمف َقَتمو ِفي غْيِر َوْقتو َأْو غايِة أْمِره الَِّذي َيُجوُز ِفيِو َقْتُمو
 ( ٘ٛٔالحديث )

، (ٗ)َعْف َأِبيوِ  ْيَنَة ْبِف َعْبِد الرَّْحَمفِ ، َعْف ُعيَ (ٖ)َحدَّثََنا ُعْثَماُف ْبُف َأِبي َشْيَبَة، َحدَّثََنا َوِكيعٌ  رحمو اهلل: (ٕ)أبو داودقال 
: ـَ المَُّو َعَمْيِو َمْن َقَتَل ُمَعاِىًدا ِفي َغْيِر ُكْنِيِو  »َعْف َأِبي َبْكَرَة، َقاَؿ: َقاَؿ َرُسوُؿ المَِّو َصمَّى اُ َعَمْيِو َوَسمَّـَ َحرَّ

 «.اْلَجنَّةَ 
 أوال: تخريج الحديث

، وابف أبي (ٜ)، والدارمي(ٛ)، وأحمد بف حنبؿ(ٚ)ػ ونعيـ بف حماد (ٙ)ػ ومف طريقو البييقي (٘)أخرجو الطيالسي
 مف طرؽ عف عيينة بف عبد الرحمف بمثمو، (ٕٔ)، وابف الجارود(ٔٔ)، والنسائي(ٓٔ)عاصـ

 مف طريؽ عمي بف زيد بنحوه، (ٖٔ)وأخرجو أحمد بف حنبؿ
 كالىما) عيينة بف عبد الرحمف، وعمي بف زيد( عف عبد الرحمف بف أبي بكرة.

 ، (ٛٔ)، والطبراني(ٚٔ)، وابف حباف(ٙٔ)، والنسائي(٘ٔ)، والبزار(ٗٔ)وأخرجو أحمد
 

                                                 

 .ٖٚٚ، صٗغريب الحديث واألثر، البف األثير، ج( النياية في ٔ)
 .ٕٓٙٚ، حٖٛ، صٖ( سنف أبي داود، كتاب الجياد، باب في الوفاء لممعاىد وحرمة ذمتو، جٕ)
 (.ٔٛ٘( ىو: وكيع بف الجراح بف مميح الرؤاسي، أبو سفياف الكوفي.) تقريب التيذيب، البف حجر، صٖ)
 (.ٖٖٛيب التيذيب، البف حجر، ص( ىو: عبد الرحمف بف جوشف الغطفاني.) تقر ٗ)
 .ٕٜٓ، حٕ٘ٓ، صٕ( مسند الطيالسي، ج٘)
، ٖٙٛ، صٜ( السنف الكبرى، كتاب الجزية، باب الوفاء بالعيد إذا كاف العقد مباحا وما ورد مف التشديد في نقضو، جٙ)
 .ٜٗٛٛٔح
 .ٙٙٗ، حٙٚٔ، صٔعف القتاؿ، ج ( الفتف، باب العصمة مف الفتف وما يستحب فييا مف الكؼ واالمساؾٚ)
 .ٖٕٚٚٓ، حٕٔ، صٖٗ( مسند أحمد بف حنبؿ، مسند البصرييف، حديث أبي بكرة نفيع بف الحارث، جٛ)
 .ٕٙٗ٘، حٕٚٙٔ، صٖ( سنف الدارمي، كتاب السير، باب في النيي عف قتؿ المعاىد، جٜ)
 .ٚٗ( الديات، باب المعاىد وديتو، صٓٔ)
 .ٖٕٜٙ، حٖٖ٘، صٙ، والسنف الكبرى، جٚٗٚٗ، حٕٗ، صٛباب تعظيـ قتؿ المعاىد، ج ( سنف النسائي، كتاب القسامة،ٔٔ)
 .ٓٚٓٔ، حٕٛٙ( المنتقى، باب تحريـ دماء المعاىديف، صٕٔ)
 .ٕ٘ٔ٘ٓ، حٚٗٔ، صٖٗ( مسند أحمد بف حنبؿ، مسند البصرييف، حديث أبي بكرة نفيع بف الحارث، جٖٔ)
 .ٜٕٙٗٓ، حٚٔٔ، صٖٗي بكرة نفيع بف الحارث، ج( مسند أحمد بف حنبؿ، مسند البصرييف، حديث أبٗٔ)
 .ٜٖٖٙ، حٕٓٔ، صٜ( مسند البزار، ج٘ٔ)
 .ٜٔٙٛ، حٜٚ، صٛ( السنف الكبرى لمنسائي، كتاب السير، باب مف قتؿ رجال مف أىؿ الذمة، جٙٔ)
 .ٔٛٛٗ، حٖٕٛ، صٔٔ( صحيح ابف حباف، كتاب السير، باب الذمي والجزية، جٚٔ)
 .ٖٔٗ، حٖٚٔ، صٔج ( المعجـ األوسط، لمطبراني،ٛٔ)
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، (٘)، وأحمد(ٗ)وأخرجو ابف أبي شيبة مف طرؽ عف الحسف البصري بمعناه، (ٖ)، والبييقي(ٕ)، وأبو نعيـ(ٔ)والحاكـ
مف طريؽ األشعث بف ثرممة  (ٔٔ)، والبييقي(ٓٔ)، والحاكـ(ٜ)، وابف حباف(ٛ)، وابف خزيمة(ٚ)والنسائي ،(ٙ)والبزار
 )عبد الرحمف بف أبي بكرة، والحسف البصري، واألشعث بف ثرممة( عف أبي بكرة بو. ثالثتيـ بنحوه،

 ثانيا: تراجم الرواة
ويقاؿ: نفيع بف الحارث ابف كمدة. َوَكاَف َأُبو َبْكرة مف عبيد الحارث ْبف كمدة ْبف  مسروح.** َأُبو َبْكرة: نفيع ْبن 

َعْمرو الثقفي فاستمحقو، َوُىَو ممف غمبت َعَمْيِو كنيتو. وأمو سمية أمة لمحارث ْبف كمدة، وىي أـ زياد ْبف أبي 
الطَّاِئِؼ ِبَبَكَرٍة، َوَنَزَؿ ِإَلى َرُسوِؿ المَِّو َصمَّى ا عميو وسمـ، فكناه رسوؿ  ُسْفَياف،َوُيَقاُؿ: ِإفَّ َأَبا َبْكَرَة َتَدلَّى ِمْف ِحْصفِ 

 ا صمي ا عميو وسمـ َأَبا َبْكَرَة.
 سكف َأُبو َبْكرة البصرة، ومات بيا ِفي سنة إحدى وخمسيف، َوَكاَف ممف اعتزؿ يوـ الجمؿ، لـ 

 .(ٕٔ)د فضالء الصحابةيقاتؿ َمَع واحد مف الفريقيف، َوَكاَف أح
 ي، مات سنة خمسيف ومئة، أبو مالؾ البصر  ،(ٖٔ)يّ نِ شَ وْ الجَ  يانِ فَ طَ عيينة بن عبد الرحمن بن جوشن الغَ ** 

 ، (ٛٔ)، والعجمي(ٚٔ)، والنسائي(ٙٔ)، وأبو حاتـ(٘ٔ)، وابف سعد(ٗٔ)وثقو ابف معيف
 

                                                 

 .ٖٖٔ، ح٘ٓٔ، صٔ( المستدرؾ عمى الصحيحيف، كتاب اإليماف، جٔ)
 .ٖٜٔ، حٓٗ، صٕ( صفة الجنة، باب ذكر ريح الجنة، جٕ)
 .ٗٛٗٙٔ، حٜٕٕ، صٛ( السنف الكبرى لمبييقي، كتاب القسامة، باب ما جاء في إثـ مف قتؿ ذميا بغير جـر يوجب القتؿ، جٖ)
 .ٜٕٗٗٚ، حٚ٘ٗ، ص٘تاب الديات، باب في قتؿ المعاىد، ج( مصنؼ ابف أبي شيبة، كٗ)
 .ٖٖٕٛٓ، حٕٓ، صٖٗ( مسند أحمد بف حنبؿ، مسند البصرييف، حديث أبي بكرة نفيع بف الحارث، ج٘)
 .ٜٖٙٙ، حٖٛٔ، صٜ( مسند البزار، جٙ)
، ٖٖ٘، صٙلمنسائي، ج، والسنف الكبرى ٛٗٚٗ، حٕ٘، صٛ( سنف النسائي، كتاب القسامة، باب تعظيـ قتؿ المعاىد، جٚ)
 .ٕٜٗٙح
 .ٖٙٛ، صٕ( التوحيد، البف خزيمة، جٛ)
 .ٕٛٛٗ، حٕٓٗ، صٔٔ( صحيح ابف حباف، كتاب السير، باب الذمي والجزية، جٜ)
 .ٖ٘ٔ، ح٘ٓٔ، صٔ( المستدرؾ عمى الصحيحيف، كتاب اإليماف، جٓٔ)
ؿ الذمة وال أمواليـ شيئا بغير أمرىـ إذا أعطوا ما ( السنف الكبرى لمبييقي، كتاب الجزية، باب ال يأخذ المسمموف مف ثمار أىٔٔ)

 .ٖٗٚٛٔ، حٖ٘ٗ، صٜعمييـ، ج
 .ٕٓٙٙ، رقـٖٔ٘ٔػػ ٖٓ٘ٔ، صٗ( انظر االستيعاب في معرفة األصحاب، البف عبد البر، جٕٔ)
بطف مف ( الَجْوَشِنّي: بفتح الجيـ وسكوف الواو والشيف المعجمة المفتوحة وفي آخرىا النوف، ىذه النسبة إلى جوشف، ٖٔ)

 (.ٕٔٗ، صٖغطفاف.)األنساب، لمسمعاني، ج
 .ٜٙ، رقـٛٗ( مف كالـ أبي زكريا يحيى بف معيف في الرجاؿ، رواية طيماف، صٗٔ)
 .ٕٕٚ، صٚ( الطبقات الكبرى، البف سعد، ج٘ٔ)
 .ٛٙٔ، رقـٖٔ، صٚ( الجرح والتعديؿ، البف أبي حاتـ، جٙٔ)
 .ٜٚ، صٖٕ( تيذيب الكماؿ، لممزي، جٚٔ)
 .ٛٙٗٔ، رقـٕٔٓ، صٕالثقات، لمعجمي، ج( معرفة ٛٔ)
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 .(ٔ)وذكره ابف حباف في الثقات
"، وقاؿ أبو صالح الحديث "، وزاد أحمد:"ليس بو بأس :"(ٖ)بف حنبؿأحمد ، و (ٕ)ابف معيف في موضع آخر قاؿو 

 :" صدوؽ".(٘)، وابف حجر(ٗ)حاتـ في موضع آخر
 ىو ثقة فقد وثقو جمع مف عمماء الجرح والتعديؿ الذيف ُيعتد بقوليـ.خالصة القول: 

مات سنة تسع وثالثيف ي، شيبة الكوف يأبو الحسف بف أبي، عثمان بن محمد بن إبراىيم بن عثمان العبس** 
 .(ٙ)ومئتيف، ثقة حافظ شيير، ولو أوىاـ

 ** باقي رجاؿ اإلسناد ثقات.
 ثالثا: الحكم عمى اإلسناد

الحديث إسناده صحيح، وما كاف مف أوىاـ عثماف بف أبي شيبة فقد تابعو عمى رواية الحديث نعيـ بف حماد، 
 كما أف الحديث قد تعددت طرقو فيو لـ يخالؼ الثقات.

 .(ٛ)، وشعيب األرنؤوط(ٚ)وممف صحح إسناده الحاكـ ووافقو عميو الذىبي
                                           

 قال ابن األثير رحمو اهلل: 
َأْي ِفي َغْير َأْف تَْبُمغ ِمَف األَذى ِإَلى اْلَغاَيِة الَِّتي تُعَذر  «اَل َتْسأِل المرأُة طالَقيا ِفي غْيِر ُكْنِيوِ »َوِمْنُو اْلَحِديُث 

 .(ٜ)ِفي ُسؤاؿ الطَّالؽ َمَعيا
 ( ٙٛٔالحديث )

، َعْف َجْعَفِر ْبِف َيْحَيى ْبِف َثْوَباَف، َعْف (ٔٔ)َحدَّثََنا َبْكُر ْبُف َخَمٍؼ، َحدَّثََنا َأُبو َعاِصـٍ  رحمو اهلل: (ٓٔ)قال ابن ماجة
ِو ُعَماَرَة ْبِف َثْوَباَف، َعْف َعَطاٍء، َعِف اْبِف َعبَّاٍس، َأفَّ النَِّبيَّ َصمَّى ا اَل َتْسَأُل اْلَمْرَأُة َزْوَجَيا  »ُ َعَمْيِو َوَسمَّـَ َقاَؿ:َعمّْ

فَّ ِريَحَيا َلُيوَجُد ِمْف َمِسيَرِة َأْرَبِعيَف َعاًما الطَّاَلَق ِفي َغْيِر ُكْنِيوِ   «.َفَتِجَد ِريَح اْلَجنَِّة، َواِ 
 

                                                 

 .ٖٚٔٓٔ، رقـٖٔٓ، صٚ( الثقات، البف حباف، جٔ)
 .ٜٖٓٙ، رقـٗٗٔ، صٗ( تاريخ ابف معيف، رواية الدوري، جٕ)
 .ٕٕٚ٘، رقـٕٙٛ، صٖ( العمؿ ومعرفة الرجاؿ، ألحمد بف حنبؿ، جٖ)
 .ٛٙٔ، رقـٖٔ، صٚ( الجرح والتعديؿ، البف أبي حاتـ، جٗ)
 .ٔٗٗذيب، البف حجر، ص( تقريب التي٘)
 .ٖٙٛ( تقريب التيذيب، البف حجر، صٙ)
 .ٖٕٔٙ، حٗ٘ٔ، صٕ( المستدرؾ عمى الصحيحيف، لمحاكـ، جٚ)
 .ٖٕٚٚٓ، حٕٔ، صٖٗ( انظر تعميقو عمى مسند أحمد بف حنبؿ، جٛ)
 .ٖٚٚ، صٗ( النياية في غريب الحديث واألثر، البف األثير، جٜ)
 .ٕٗ٘ٓ، حٕٙٙ، صٔب كراىية الخمع لممرأة، ج( سنف ابف ماجة، كتاب الطالؽ، بآٔ)
 (.ٕٓٛ( أبو عاصـ: ىو الضحاؾ بف مخمد الشيباني.) تقريب التيذيب، البف حجر، ص ٔٔ)
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 أوال: تخريج الحديث
 عف إبراىيـ بف محمد عف أبي عاصـ بو بنحوه. (ٔ)أخرجو الحربي

 ثانيا: تراجم الرواة
بالنسبة ، فلكنو كثير اإلرساؿ، وقيؿ إنو تغير بأخرة ؛ثقة فقيو فاضؿ ،(ٕ)سبقت ترجمتو، عطاء بن أبي رباح** 
ابف حجر  وتبيف سابقا أف، (ٖ)سماىـ العراقي ولـ يذكر فييـ ابف عباس سالو فقد أرسؿ عف عدد مف الصحابةإلر 

بف عباس مف أوائؿ شيوخو الذيف روى عنيـ مما يدلؿ عمى كثرة ا بف أبي رباح قد ذكر عند ترجمتو لعطاء
 ا.المالزمة بينيم

؛ ألنو لـ يكثر مف الحديث في ىذه الفترة، وربما يكوف تغيره بسبب ما ُأصيب بو كذلؾ ال يضره فتغير  أما عف
 وروايتو ىنا عف ابف عباس. وما كاف مف تدليسو فقد حدد بروايتو عف عائشة، مف العمى

  (،مف صغار التابعيف مف الطبقة الخامسة) ي،عمارة بن ثوبان الحجاز ** 
وقاؿ "، عمارة بف ثوباف لـ يرو عنو غير جعفر بف يحيى ":(٘)يقاؿ ابف المدين، و (ٗ)الثقات يحباف فذكره ابف 
:" (ٛ)"، وقاؿ الذىبيإنما ىو مجيوؿ الحاؿ :"(ٚ)بقولوابف القطاف ي"، وتعقبو ليس بالقو  ":(ٙ)االشبيمي عبد الحؽ

 :" مستور".(ٜ)وثؽ، وفيو جيالة"، وقاؿ ابف حجر
 عمارة بف ثوباف مستور لجيالة حالو. خالصة القول:

مف ي، مف الطبقة الثامنة ) جعفر بف يحيى بف عمارة بف ثوباف الحجاز  :وقيؿ جعفر بن يحيى بن ثوبان، **
  (، الوسطى مف أتباع التابعيف

ابف :" فيو جيالة"، وقاؿ (ٕٔ):" مجيوؿ الحاؿ"، وقاؿ الذىبي(ٔٔ)، وقاؿ ابف القطاف(ٓٔ)الثقاتي ذكره ابف حباف ف
 :" مقبوؿ".(ٖٔ)حجر

                                                 

 .ٖٜ٘، صٕ( غريب الحديث، لمحربي، ٔ)
 (.ٔ( تحت حديث رقـ)ٕ)
 .ٕٕٛ( انظر تحفة التحصيؿ في ذكر رواة المراسيؿ، لمعراقي، صٖ)
 .ٓٛٙٗ، رقـٕ٘ٗص ،٘( الثقات، البف حباف، جٗ)
 .ٜٙٙ، رقـٕٔٗ، صٚ( تيذيب التيذيب، البف حجر، ج٘)
 .ٜٙٙ، رقـٕٔٗ، صٚ( تيذيب التيذيب، البف حجر، جٙ)
 .ٓٙٛ، رقـٔ٘ٔ، صٖ( بياف الوىـ واإليياـ في كتاب األحكاـ، البف القطاف الفاسي، جٚ)
 .ٕٓٓٗ، رقـٖ٘، صٕ( الكاشؼ، لمذىبي، جٛ)
 .ٛٓٗص( تقريب التيذيب، البف حجر، ٜ)
 .٘ٙٓٚ، رقـٖٛٔ، صٙ( الثقات، البف حباف، جٓٔ)
 .ٓٙٛ، رقـٕ٘ٔػ  ٔ٘ٔ، صٖ( بياف الوىـ واإليياـ، البف القطاف الفاسي، جٔٔ)
 .ٙٓٛ، رقـٜٕٙ، صٔ( الكاشؼ، لمذىبي، جٕٔ)
 .ٔٗٔ( تقريب التيذيب، البف حجر، صٖٔ)
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:" روى عف عمو عمارة (ٕ)"، وقاؿ المزيعاصـ يشيخ مجيوؿ، لـ يرو عنو غير أب ":(ٔ)يبف المدين يقاؿ عمو 
 بف ثوباف فقط".

: قصر المزي رحمو ا في ىذه الترجمة ولـ يسمؾ طريقا واحًدا، فقد ذكر أنو (ٖ)وعقب بشار عواد معروؼ بقولو
قاؿ و  "،أنو روى أيضا عف عطاء وعبد ا بف ُعَبيد :"(ٗ)ف فقط، بينما ذكر أبو حاتـروى عف عمو عمارة بف ثوبا

 ،جعفر بف يحيى بف ثوباف، سمع عمو عمارة بف ثوباف، سمع منو أبو عاصـ، يعد في أىؿ الحجاز ":(٘)البخاري
مف ىنا قاؿ بشار معروؼ:  "،َوَقاؿ ُعَبيد بف عقيؿ: َحدَّثََنا جعفر بف يحيى القواس سمع عطاء وعبد ا بف ُعَبيد

يتضح لنا أف البخاري ذكر جعفر بف يحيى بف ثوباف الذي سمع مف عمو عمارة وانفرد عنو أبو عاصـ الضحاؾ 
وىو الذي سمع عطاء وعبد ا  جعفر بف يحيى القواس ثـ ذكر أف ُعَبيد بف عقيؿ الياللي ذكر ،بف مخمد النبيؿ

بف ُعَبيد وىذاف االثناف عند أبي حاتـ واحد لذكره رواية جعفر عف عمو وعطاء وعبد ا متصمة، ورواية أبي 
 عاصـ وُعَبيد بف عقيؿ عنو متصمة كذلؾ.

برواية ُعَبيد بف عقيؿ الياللي  نو لـ يعترؼوبناء عمى ذلؾ فإف ابف المديني عمى ما يظير اعتبرىما اثنيف أل
ف ذكر المزي لرواية ، و عاصـ بالرواية عنو، وتابعو عمى ذلؾ ابف القطاف عنو، لذلؾ جيمو بسبب انفراد أبي ا 

ُعَبيد بف عقيؿ الياللي عنو، وعدـ ذكر روايتو عف عطاء وعبد ا بف ُعَبيد، فييا وىـ بيف، إذ كاف ينبغي أف 
 ":(ٙ)قاؿ في الطبقة الثالثة مف الثقات حيثفقد ذكر ترجمتيف ىما لواحد، وفييا وىـ  أما ابف حباف ،يوحد موقفو

جعفر بف يحيى بف ثوباف، يروي عف عمو عمارة بف ثوباف، عداده في أىؿ الحجاز، روى عنو أبو عاصـ 
جعفر بف يحيى بف ثوباف يروي عف عمو عمارة بف ثوباف عف عطاء،  ":(ٚ)ثـ قاؿ في الطبقة الرابعة ،النبيؿ"

روى عنو أبو عاصـ النبيؿ"، فيما واحد توىـ فييما، فإذا صح اتحادىما وىو المرجح عندي لقوؿ أبي حاتـ 
قاؿ في ، و (ٛ)في أحد المواضع انتفت جيالة جعفر بف يحيى بف ثوباف لرواية اثنيف عنو، وأما الذىبي فقد جيمو

، وىو إنما تابع ابف المديني في تجييمو إذ نقؿ بعد ذلؾ قولو: لـ "عنو أبو عاصـ وغيرهروى  ":(ٜ)ضع آخرمو 
 .صح أنو معروؼعف جعفر غير أبي عاصـ، وفيو شيء مف التناقض، فاأل يرو

 فتنتفي لرواية اثنيف عنو. ر: مقبوؿ وما كاف مف جيالة حالوىو كما قاؿ ابف حج خالصة القول:
 ، مات سنة أربعيف ومئتيف، أبو بشر ،يبن خمف البصر بكر ** 

                                                 

 .ٗٗ٘ٔ، رقـٕٓٗ، صٔ( ميزاف االعتداؿ، لمذىبي، جٔ)
 .ٜٓٙ، رقـٙٔٔ، ص٘لممزي، ج( تيذيب الكماؿ، ٕ)
 .ٚٔٔػػٙٔٔ، ص٘( انظر حاشية تيذيب الكماؿ، تحقيؽ بشار عواد معروؼ، جٖ)
 .ٕٚٔٓ، رقـٕٜٗ، صٕ( الجرح والتعديؿ، البف أبي حاتـ، جٗ)
 .ٜٕ٘ٔ، رقـٕٕٓ، صٕ( التاريخ الكبير، لمبخاري، ج٘)
 .٘ٙٓٚ، رقـٖٛٔ، صٙ( الثقات، البف حباف، جٙ)
 .ٕٙٗٚٔ، رقـٓٙٔ، صٛحباف، ج( الثقات، البف ٚ)
 .ٖٚٔٔ، رقـٖ٘ٔ، صٔ( المغني في الضعفاء، لمذىبي، جٛ)
 .ٗٗ٘ٔ، رقـٕٓٗ، صٔ( ميزاف االعتداؿ، لمذىبي، جٜ)



 333 

 .(ٖ)، والذىبي(ٕ)افوابف حب ،(ٔ)وثقو أبو حاتـ
قاؿ أبو و  ، وابف حجر:" صدوؽ"،(٘)"، وقاؿ ابف معيف في موضع آخربأس وِ ما بِ  ":(ٗ)قاؿ يحيى بف معيفو 

 ".أحمد بف حنبؿ أف أكتب عنو يأمرن ":(ٙ)داود
 بكر بف خمؼ ثقة. خالصة القول:

 ** باقي رجاؿ اإلسناد ثقات. 
 ثالثا: الحكم عمى اإلسناد

الحديث إسناده ضعيؼ جدًا؛ ألجؿ جيالة عمارة بف ثوباف، ولضعؼ جعفر بف يحيى بف ثوباف فقاؿ عنو ابف 
 حجر:" مقبوؿ"، ولـ يتابع عمى رواية الحديث.

 .(ٛ)واأللباني، (ٚ)وومف ضعؼ إسناد الحديث  محمد فؤاد عبد الباقي
، وأبو (ٓٔ)، وابف ماجة(ٜ)ولمحديث شاىد صحيح مف حديث ثوباف مولى النبي صمى ا عميو وسمـ أخرجو أحمد

مف طرؽ عف أيوب السختياني عف أبي قالبة" عبد ا  (ٗٔ)، وابف حـز(ٖٔ)، وابف الجارود(ٕٔ)، والترمذي(ٔٔ)داود
:ْوَباَف َقاَؿ: َقاَؿ َرُسوُؿ اِ صَ بف زيد" عف أبي أسماء الرحبي" عمرو بف مرثد" عف ثَ  " َأيَُّما اْمَرَأٍة مَّى اُ َعَمْيِو َوَسمَّـَ

 َسَأَلْت َزْوَجَيا الطَّاَلَؽ ِمْف َغْيِر َبْأٍس َفَحَراـٌ َعَمْيَيا َراِئَحُة اْلَجنَِّة"، وىذا لفظ أحمد بف حنبؿ.
مف طريؽ ليث بف أبي سميـ عف أبي إدريس عف ثوباف بو؛ ولكف إسناده ضعيؼ ألجؿ ليث  (٘ٔ)وأخرجو الطبري

 .(ٙٔ)بف أبي سميـ صدوؽ اختمط جدا ولـ يتميز حديثو فترؾ
                                           

 

                                                 

 .ٓٓ٘ٔ، رقـٖ٘ٛ، صٕ( الجرح والتعديؿ، البف أبي حاتـ، جٔ)
 .ٜٕٔٙٔ، رقـٓ٘ٔ، صٛ( الثقات، البف حباف، جٕ)
 .ٖٕٙ، رقـٕٗٚ، صٔ( الكاشؼ، لمذىبي، جٖ)
 .ٓٓ٘ٔ، رقـٖ٘ٛ، صٕ( الجرح والتعديؿ، البف أبي حاتـ، جٗ)
 .ٕٛٓ، صٗ( تيذيب الكماؿ، لممزي، ج٘)
 .ٕٓٗرقـ ٖٕٛػ ٖٕٚ( سؤاالت أبي داود إلماـ أحمد بف حنبؿ، صٙ)
 .ٕٗ٘ٓ، حٕٙٙ، صٔ( انظر سنف ابف ماجة، تحقيؽ محمد فؤاد عبد الباقي، جٚ)
 .ٚٚٚٗ، رقـٖٚٔ، صٓٔأللباني، ج( سمسمة األحاديث الضعيفة والموضوعة، لٛ)
 .ٕٕٓٗٗ، حٕٔٔ، صٖٚ( مسند أحمد بف حنبؿ، مسند األنصار، حديث ثوباف، جٜ)
 .ٕ٘٘ٓ، حٕٙٙ، صٔ( سنف ابف ماجة، كتاب الطالؽ، باب كراىية الخمع لممرأة، جٓٔ)
 .ٕٕٕٙ، حٕٛٙ، صٕ( سنف أبي داود، كتاب الطالؽ، باب في الخمع، جٔٔ)
 .ٚٛٔٔ، ح٘ٛٗ، صٖلطالؽ والمعاف، باب ما جاء في المختمعات، ج( سنف الترمذي، أبواب إٔ)
 .ٛٗٚ، حٚٛٔ، صٔ( المنتقى، كتاب الطالؽ، باب في الخمع، جٖٔ)
 .ٕٔ٘، صٜ( المحمى باآلثار، كتاب الطالؽ، باب مسألة الخمع إذا كرىت المرأة زوجيا، جٗٔ)
 .ٛٙ٘، صٗ( تفسير الطبري، ج٘ٔ)
 .ٗٙٗص( تقريب التيذيب، البف حجر، ٙٔ)
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 قال ابن األثير رحمو اهلل:
 )َكَنا(
ؤيا ُكًنى، َوَلَيا أْسماٌء، فَكنُّوىا بُكَناَىا، واعَتبُروىا ِبَأْسَماِئَيا» ِفيوِ  الُكَنى: َجْمع ُكْنَية، ِمْف َقْوِلَؾ: َكَنْيُت « إنَّ لِمرُّ

 َعِف اأْلَْمِر وكنوُت َعْنُو، ِإَذا َوّرْيَت َعْنُو ِبَغْيِرِه.
ؤيا لمرُجؿ ِفي َمناِمو؛ أِلَنَُّو َيْكِني ِبَيا َعْف أْعياف أراَد: َمثُّْموا َليا ِمثَااًل ِإَذا َعَبْرُتموىا. َوىِ  َي الَّتي َيْضِرُبيا َمَمُؾ الرُّ

ألفَّ  اأْلُُموِر، َكَقوليـ ِفي َتِعِبير النَّخؿ: إنَّيا ِرجاٌؿ َذُوو أْحَساب ِمَف الَعرب، َوِفي الَجْوِز: إنَّيا رجاٌؿ ِمَف الَعجـ،
 ي ِباَلِد الَعرب، والَجْوز َأْكَثُر َما َيُكوُف ِفي ِباَلِد الَعَجـ.النَّْخَؿ أْكثر َما َيُكوُف فِ 

َأِي اْجَعموا أْسَماء َما ُيَرى ِفي الَمناـ ِعْبرًة َوِقَياًسا، َكَأْف َرأى رُجاًل ُيَسمَّى َساِلًما « : فاْعَتِبُروىا بأْسَمائيا»َوَقْوُلُو 
 .(ٔ)ةفأّوَلو بالسَّالمة، وغاِنمًا فأّوَلو بالَغِنيم

 ( ٚٛٔالحديث )
، َعْف َأَنٍس َقاَؿ: َقاَؿ َرُسوُؿ  رحمو اهلل: (ٕ)قال ابن أبي شيبة َقاِشيّْ َحدَّثََنا َأُبو ُمَعاِوَيَة، َعِف اأْلَْعَمِش، َعْف َيِزيَد الرَّ

:المَِّو صَ  ْؤَيا ُكًنى، َوَلَيا َأْسَماٌء، َفَكنُّوَىا »مَّى اُ َعَمْيِو َوَسمَّـَ ِل  ِلمرُّ ْؤَيا أِلَوَّ ِبُكَناَىا، َواْعَتِبُروَىا ِبَأْسَماِئَيا، َوالرُّ
 «.(ٖ)َعاِبرٍ 

 أوال: تخريج الحديث
 وريؽ عبد ا بف نمير، وأخرجو أبمختصرا كالىما مف ط (٘)بنحوه، وأخرجو ابف أبي عاصـ (ٗ)أخرجو ابف ماجة
 بنحوه، بف عمي العامري مف طريؽ عثاـ (ٙ)يعمى الموصمي

 كالىما) عبد ا بف نمير، وعثاـ( عف األعمش بو.
 ثانيا: تراجم الرواة

ثقة حافظ؛ لكنو يدلس، وال يضره ذلؾ؛ فقد عده ابف  ،(ٚ)سبقت ترجمتو، مياىِ ** سميمان بن ميران األسدي الكَ 
 حجر مف الطبقة الثانية مف طبقات المدلسيف الذيف ال يضر تدليسيـ.

أبو معاوية الضرير الكوفي، مات سنة خمس وتسعيف ومئتيف، ثقة أحفظ  السعدي،** محمد بن خازم التميمي 
 ، وال يضره ذلؾ ألف حديثو ىنا عف األعمش. (ٛ)الناس لحديث األعمش، وقد ييـ في حديث غيره

                                                 

 .ٜٖٚ، صٗ( النياية في غريب الحديث واألثر، البف األثير، جٔ)
 .ٜٖ٘ٗٓ، حٜٚٔ، صٙ( مصنؼ ابف أبي شيبة، كتاب اإليماف والرؤيا، باب مف قاؿ إذا رأى ما يكره فميعوذ، جٕ)
ـٌ ِبُأُصوِلَيا ٖ) ؿ َعاِبٍر: َأْي ِإَذا َعَبرىا َبرّّ َصاِدٌؽ َعاِل ْؤَيا أِلَوَّ ْف َفسََّرَىا َبْعَدُه.) النياية ( الرُّ َوُفُروِعَيا، َواْجَتَيَد ِفيَيا وَقعت َلُو ُدوَف َغْيِرِه ِممَّ

 (.ٓٛ، صٔفي غريب الحديث واألثر، البف األثير، ج
 .ٜٖ٘ٔ، حٕٛٛٔ، صٕ( سنف ابف ماجة، كتاب تعبير الرؤيا، باب عالـ تعبر بو الرؤيا؟، جٗ)
 .ٜٙٔ، حٚٓٔر، ص( األوائؿ، باب الرؤيا ألوؿ عاب٘)
 .ٖٔٔٗ، حٛ٘ٔ، صٚ( مسند أبي يعمى الموصمي، جٙ)
 (.ٖٔ)( تحت حديث رقـٚ)
 .٘ٚٗ( تقريب التيذيب، البف حجر، صٛ)
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 ** باقي رجاؿ اإلسناد ثقات غير يزيد الرقاشي.
 ثالثا: الحكم عمى اإلسناد

 ، وعدـ وجود متابع لو.(ٔ)يزيد بف أباف الرقاشيالحديث إسناده ضعيؼ؛ مف أجؿ ضعؼ 
 .(ٕ)وممف ضعؼ إسناد الحديث حسيف سميـ أسد

َبْيِر َعْف َجاِبٍر َعْف بمعناه  (ٗ)، وأبو داود(ٖ)أخرجو مسمـ صحيحولمحديث شاىد  مف طريؽ المَّْيُث َعْف َأِبي الزُّ
ْؤَيا َيْكَرُىَيا، َفْمَيْبُصْؽ َعْف َيَساِرِه َثاَلثًا َوْلَيْسَتِعْذ ِباِ  »َقاَؿ:َرُسوِؿ اِ َصمَّى اُ َعَمْيِو َوَسمَّـَ َأنَُّو  ـُ الرُّ ِإَذا َرَأى َأَحُدُك

ْؿ َعْف َجْنِبِو الَِّذي َكاَف َعَمْيوِ   «.ِمَف الشَّْيَطاِف َثاَلثًا، َوْلَيَتَحوَّ
                                           

 األثير رحمو اهلل:قال ابن 
 .(٘)«ُخْذىا ِمنِّي َوَأَنا الُغاَلم الِغفاِريّ »َوِمْنُو اْلَحِديُث 

 ( ٛٛٔالحديث )
ـُ ْبُف  دَّثََنا َأُبو َعاِمرٍ َحدَّثََنا َىاُروُف ْبُف َعْبِد المَِّو، حَ  رحمو اهلل: (ٙ)قال أبو داود َعْبَد اْلَمِمِؾ ْبَف َعْمٍرو، َحدَّثََنا ِىَشا

، َقاَؿ: َأْخَبَرِني َأِبي، َوَكاَف َجِميًسا أِلَِبي الدَّْرَداِء، َقاَؿ: َكاَف ِبِدَمشْ  َسْعٍد، َؽ َرُجٌؿ ِمْف َعْف َقْيِس ْبِف ِبْشٍر التَّْغِمِبيّْ
 ُىوَ  ، َقمََّما ُيَجاِلُس النَّاَس، ِإنََّما(ٚ)ًداَأْصَحاِب النَِّبيّْ َصمَّى اُ َعَمْيِو َوَسمَّـَ ُيَقاُؿ َلُو: اْبُف اْلَحْنَظِميَِّة، َوَكاَف َرُجاًل ُمَتَوحّْ 

الدَّْرَداِء، َفَقاَؿ َلُو َأُبو الدَّْرَداِء: َصاَلٌة، َفِإَذا َفَرَغ، َفِإنََّما ُىَو َتْسِبيٌح َوَتْكِبيٌر َحتَّى َيْأِتَي َأْىَمُو، َفَمرَّ ِبَنا َوَنْحُف ِعْنَد َأِبي 
ـْ َفَجَمَس َكِمَمًة َتْنَفُعَنا َواَل َتضُ  ِفي رَُّؾ، َقاَؿ: َبَعَث َرُسوُؿ المَِّو َصمَّى اُ َعَمْيِو َوَسمَّـَ َسِريًَّة، َفَقِدَمْت، َفَجاَء َرُجٌؿ ِمْنُي

، َفَقاَؿ ِلَرُجٍؿ ِإَلى َجْنِبِو: َلْو َرأَ  َتَنا ِحيَف اْلتََقْيَنا َنْحُف يْ اْلَمْجِمِس الَِّذي َيْجِمُس ِفيِو َرُسوُؿ المَِّو َصمَّى اُ َعَمْيِو َوَسمَّـَ
 «.ُخْذَىا ِمنِّي َوَأَنا اْلُغاَلُم اْلِغَفاِريُّ َواْلَعُدوُّ َفَحَمَؿ ُفاَلٌف َفَطَعَف، َفَقاَؿ: 

 أوال: تخريج الحديث
 ، (ٓٔ)، وأحمد(ٜ)ابف أبى شيبة، و (ٛ)ابف المبارؾ أخرجو

 

                                                 

 .ٜٜ٘( تقريب التيذيب، البف حجر، صٔ)
 .ٖٔٔٗ، حٛ٘ٔ، صٚ( انظر تعميقو عمى مسند أبي يعمى الموصمي، جٕ)
 .ٕٕٕٙ، حٕٚٚٔ، صٗج ا عميو وسمـ:" مف رآتي في المناـ فقد رآني"، باب قوؿ النبي صمى ( صحيح مسمـ، كتاب الرؤيا،ٖ)
 .ٕٕٓ٘، حٖ٘ٓ، صٗ( سنف أبي داود، كتاب األدب، باب ما جاء في الرؤيا، جٗ)
 .ٜٖٚ، صٗ( النياية في غريب الحديث واألثر، البف األثير، ج٘)
 .ٜٛٓٗ، حٚ٘ص، ٗ( سنف أبي داود، كتاب المباس، باب ما جاء في إسباؿ اإلزار، جٙ)
دًا: َأْي ُمْنَفِردًا، اَل ُيخاِلط النَّاَس َواَل ُيجاِلُسيـ.) النياية في غريب الحديث واألثر، البفٚ)  (.ٓٙٔ، ص٘األثير، ج ( َوَكاَف َرُجاًل ُمَتَوحّْ
 .ٖ٘ٛ، حٕٜٕ( الزىد والرقائؽ، البف المبارؾ، باب في التواضع، صٛ)
 .ٕٜٗ٘ٔ، حٕٕٚ، صٗياد، باب ما ذكر في فضؿ الجياد والحث عميو، ج( مصنؼ ابف أبي شيبة، كتاب فضؿ الجٜ)
 .ٕٕٙٚٔ، حٛ٘ٔ، صٜٕ( مسند أحمد بف حنبؿ، مسند الشامييف، حديث سيؿ بف الحنظمية، جٓٔ)
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 بو بنحوه.مف طرؽ عف ىشاـ بف سعٍد  (٘)يوالبييق، (ٗ)وأبو نعيـ، (ٖ)، والحاكـ(ٕ)يوالطبران ،(ٔ)وابف أبى عاصـ
 ثانيا: تراجم الرواة

والحنظمية أمو، وقيؿ: ىي أـ جده، وىو سيؿ بف الربيع بف عمرو بف عدي بف زيد  بن الحنظمية،** سيل 
األنصاري، مف بني حارثة بف الحارث مف األوس، كاف ممف بايع تحت الشجرة، وكاف فاضال عالما معتزال عف 

 .(ٙ)قب لوالناس، كثير الصالة والذكر ال يجالس أحدا، سكف الشاـ ومات بدمشؽ في أوؿ خالفة معاوية، وال ع
 يف، مف الطبقة الثانية) مف كبار التابعيف(، رِ سْ نَّ مف أىؿ قَ  ** بشر بن قيس التغمبي،

:" بشر بف قيس التغمبي، روى عف ُعَمر ْبف الخطاب، روى (ٚ)قد ذكر ابف حباف اثنيف في الثقات قاؿ في التابعيف
التغمبي: يروي َعف َأِبيِو، َعْف َسْيِؿ ْبِف :" بشر بف قيس (ٛ)عنو زياد ْبف عالقة"، ثـ قاؿ في اتباع التابعيف

 الحنظمية، روى عنو ىشاـ ْبف سعد".
: يالحظ أف ابف حباف قد جعؿ ىشاـ بف سعد يروي عف بشر بف قيس، مع أف الذي في تاريخ (ٜ)قاؿ ابف حجر

وابف الحنظمية، :" بشر سمع أبا الدرداء (ٓٔ)البخاري الكبير يفيد أنو روى عنو بواسطة قيس بف بشر ابنو، فقاؿ
قالو لنا أبو نعيـ عف ىشاـ بف سعد عف قيس بف بشر سمع أباه، وكاف جميسا ألبي الدرداء"، فالظاىر أف ابف 

 حباف وىـ فيو، وا أعمـ.
:" ال يعرؼ"، وقاؿ الحافظ ابف حجر:" بشر بف قيس لو إدراؾ، قاؿ عبد الرزاؽ عف الثوري عف (ٔٔ)قاؿ الذىبي

بف قيس قاؿ: كنا عند عمر في رمضاف فأفطرنا، ثـ ظير أف الشمس لـ تغرب، فقاؿ  زياد بف عالقة عف بشر
:" صدوؽ"، وىذا يعني أنو في عداد (ٖٔ)، وقاؿ ابف حجر في موضع آخر(ٕٔ)عمر: مف أفطر فميقض يوما مكانو"

 كبار التابعيف. 

                                                 

، والجياد، باب االكتناء في الحرب والرجؿ يقاتؿ ليعمـ ٘ٗٓٔ، حٕٙٛ، صٕ( اآلحاد والمثاني، البف أبي عاصـ الشيباني، جٔ)
 . ٕٗٗ، حٜٔ٘، صٕ، جمكانو

 .ٛٔٙ٘، حٚٔٙ٘، حٙٔٙ٘ح ٜ٘ػ ٜٗ، صٙ( المعجـ الكبير، لمطبراني، جٕ)
 .ٖٔٚٚ، حٖٕٓ، صٗ( المستدرؾ عمى الصحيحيف، كتاب المباس، جٖ)
 .ٕٖٛٛ، حٜٖٓٔ، صٖ( معرفة الصحابة، ألبي نعيـ األصبياني، جٗ)
، وشعب اإليماف، فصؿ فيمف كاف متوسعا فمبس ثوبا ٜٛٗ، حٕٓٓ( اآلداب لمبييقي، باب مف أحب أف يكوف ثوبو حسنا، ص٘)

 .ٜٗٚ٘، حٕٙٙ، صٛحسنا ليرى نعمة ا عميو، ج
 .ٖٛٓٔ، رقـٕٙٙ، صٕ( انظر االستيعاب في معرفة األصحاب، البف عبد البر، جٙ)
 .ٓ٘ٛٔ، رقـٚٙ، صٗ( الثقات، البف حباف، جٚ)
 .ٓٚٛٙ، رقـٜ٘، ص٘( الثقات، البف حباف، جٛ)
 .ٜٖٛ، ٙ٘ٗ، صٔالتيذيب، البف حجر، ج ( انظر تيذيبٜ)
 .ٚٚٚٔ، رقـٙٛ، صٕ( التاريخ الكبير، لمبخاري، جٓٔ)
 .ٜٙٓٙ، رقـٕٜٖ، صٖ( ميزاف االعتداؿ، لمذىبي، جٔٔ)
 .ٚٚٚ، رقـٓٚٗ، صٔ( اإلصابة في تمييز الصحابة، البف حجر، جٕٔ)
 .ٕٗٔ( تقريب التيذيب، البف حجر، صٖٔ)
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 بشر بف قيس صدوؽ. خالصة القول:
 بقة السادسة) مف الذيف عاصروا صغار التابعيف( مف الط ** قيس بن بشر بن قيس التغمبي الشامي،

، (ٕ):" ما أرى بحديثو بأسا، ما أعمـ روى عنو غير ىشاـ بف سعد"، وذكره ابف حباف في الثقات(ٔ)قاؿ أبو حاتـ
:" ال يعرؼ"، بينما قاؿ في موضع آخر:" قيس بف بشر التغمبي يروي عف أبيو، وعنو ىشاـ بف (ٖ)قاؿ الذىبي

 :" مقبوؿ".(ٗ)اف القوؿ األوؿ غفمة منو، وقاؿ ابف حجرسعٍد"، فربما ك
 عمى ما قالو ابف حجر: مقبوؿ، أي عند المتابعة وال ُيحتّج بتفّرده. ىو خالصة القول:

 ئة، اأبو سعيد القرشي، مات سنة ستيف وم :يقاؿو  أبو عباد ي،** ىشام بن سعد المدن
:" ليس ىو محكـ (ٙ)قاؿ أحمد بف حنبؿ، و وليس بالقوي":" صالح، (٘)قاؿ ابف أبي شيبة عف عمي بف المديني

 الحديث". 
:" ليس (ٜ):" ليس بذاؾ القوي"، وقاؿ أيضا(ٛ):" صالح، ليس بمتروؾ الحديث"، وقاؿ أيضا(ٚ)قاؿ ابف معيف

 :" ضعيؼ".(ٔٔ)، كاف يحيى بف سعيد ال يحدث عنو"، وقاؿ أيضا(ٓٔ)بشيء
 :" شيخ محمو الصدؽ"،  (ٖٔ)الحديث"، وقاؿ أبو زرعة:" جائز الحديث، حسف (ٕٔ)وقاؿ العجمي
:" (ٚٔ)، وابف حجر(ٙٔ):" إماـ محدث صادؽ"، وقاؿ الساجي(٘ٔ):" حسف الحديث"، وقاؿ أيضا(ٗٔ)وقاؿ الذىبي

 صدوؽ"، وزاد ابف حجر:" لو أوىاـ، ورمي بالتشيع".
 

                                                 

 .ٖٚ٘، رقـٜٗ، صٚج ( الجرح والتعديؿ، البف أبي حاتـ،ٔ)
 .ٖٛٓٓٔ، رقـٖٖٓ، صٚ( الثقات، البف حباف، جٕ)
 .ٜٙٓٙ، رقـٕٜٖ، صٖ( ميزاف االعتداؿ، لمذىبي، جٖ)
 .ٙ٘ٗ( تقريب التيذيب، البف حجر، صٗ)
 .ٜٓٔ، رقـٕٓٔ( سؤاالت ابف أبي شيبة لعمي بف المديني، ص٘)
 .ٔٙ، صٜ( الجرح والتعديؿ، البف أبي حاتـ، جٙ)
 .ٔٙ، صٜعديؿ، البف أبي حاتـ، ج( الجرح والتٚ)
 .ٕٚٓ، صٖٓ( تيذيب الكماؿ، لممزي، جٛ)
 .ٕٚٓ، صٖٓ( تيذيب الكماؿ، لممزي، جٜ)
ف ىذه مف اصطالحات ابف معيف الخاصة وىي تحمؿ معنييف: إما أف تكوف أحاديث الراوي قميمة أو أنو يريد أ( سبؽ القوؿ ٓٔ)

ف أف يي الراوي وأقواؿ ابف معيف األخرى، ومف أقواؿ العمماء في ىشاـ بف سعد يتبجرح الراوي، وُيعرؼ ذلؾ بتتبع أقواؿ العمماء ف
 "(.ٕ٘رقـ"مراد ابف معيف ىنا الجرح؛ ألف عبارات النقاد تدور عمى توىيف حديثو.) انظر حاشية حديث 

 .ٔٙ، صٜ( الجرح والتعديؿ، البف أبي حاتـ، جٔٔ)
 .ٜٓٓٔ، رقـٕٖٛ، صٕ( معرفة الثقات، لمعجمي، جٕٔ)
 .ٔٙ، صٜ( الجرح والتعديؿ، البف أبي حاتـ، جٖٔ)
 .ٖٖٙ، صٕ( الكاشؼ، لمذىبي، جٗٔ)
 .ٕٙٔ، رقـٖٗٗ، صٚ( سير أعالـ النبالء، لمذىبي، ج٘ٔ)
 .ٖٚ، صٔٔ( تيذيب التيذيب، البف حجر، جٙٔ)
 .ٕٛ٘( تقريب التيذيب، البف حجر، صٚٔ)
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 :" يكتب حديثو، وال يحتج بو".(ٔ)وقاؿ أبو حاتـ
 :" ضعيؼ".(ٖ)قوي"، وقاؿ في موضع آخر:" ليس بال(ٕ)وقاؿ النسائي
:" كاف كثير الحديث يستضعؼ، وكاف متشيعا"، (٘):" مع ضعفو ُيكتب حديثو"، وقاؿ ابف سعد(ٗ)عديوقاؿ ابف 

:" َكاَف ِممَّف يقمب اأْلََساِنيد َوُىَو اَل يفيـ ويسند اْلَمْوُقوَفات مف َحْيُث اَل يعمـ َفَممَّا كثر ُمَخالَفتو (ٙ)وقاؿ ابف حباف
ف اْعتبر ِبَما َوافؽ الثَّْقات مف َحِديثو َفاَل ضير".   اأْلَْثَبات ِفيَما يروي َعف الثَّْقات َبطؿ ااِلْحِتَجاج ِبِو َواِ 

ًة في حديثو عف الزىرى فقاؿ الخميميىو صدوؽ ل خالصة القول: حديثو في :" أنكر الحفاظ (ٚ)و أوىاـ خاصَّ
نما رواه الزىري عف حميد اْلَمَواِقِع ِفي َرَمَضاَف مف حديث  ". (ٛ)بف عبد الرحمف الزىري عف أبي سممة قالوا: وا 

:" ىشاـ بف سعد أثبت الناس في زيد بف (ٜ)ولكف في حديثو عف زيد بف أسمـ أثبت مف غيره، فقاؿ أبو داود
 أسمـ". 

 ** باقي رجاؿ اإلسناد ثقات.
 ثالثا: الحكم عمى الإلسناد

 الحديث إسناده ضعيؼ، وفيو عمتاف:
 .قيس بف بشر، مقبوؿ الحديث عند المتابعة، ولـ يتابع عمى رواية الحديث فال ُيحتّج بتفّرده 
  عميو ولـ يتابع عمى رواية الحديث.ىشاـ بف سعد، صدوؽ لو أوىاـ، ومدار الحديث 

 .(ٓٔ)وممف ضعؼ الحديث مف أىؿ العمـ: األلباني
 وىي عمى النحو التالي: ات الحديث شواىد تؤيده وتقويور ولفق

 :"قول النبي صمى اهلل عميو وسمم:" ال َبْأَس ِبالَعْبِد َأْن ُيْؤَجَر َوُيْحَمد
مف طريؽ َحمَّاُد ْبُف َزْيٍد َعْف َأِبي ِعْمَراَف اْلَجْوِنيّْ َعْف َعْبِد  (ٔٔ)لو شاىد مف حديث أبي ذر الغفاري أخرجو مسمـ

: َأَرَأْيَت الرَُّجَؿ َيعْ  اِمِت َعْف َأِبي َذرٍّ َقاَؿ: ِقيَؿ ِلَرُسوِؿ اِ َصمَّى ا َعَمْيِو َوَسمَّـَ َمُؿ اْلَعَمَؿ ِمَف اْلَخْيِر، اِ ْبِف الصَّ
 َمْيِو، َقاَؿ:" ِتْمَؾ َعاِجُؿ ُبْشَرى اْلُمْؤِمِف".َوَيْحَمُدُه النَّاُس عَ 

 
                                                 

 .ٔٙ، صٜ( الجرح والتعديؿ، البف أبي حاتـ، جٔ)
 .ٕٛٓ، صٖٓالكماؿ، لممزي، ج( تيذيب ٕ)
 .ٔٓٙ، رقـٗٓٔ( الضعفاء والمتروكيف، لمنسائي، صٖ)
 .ٓٔٔ، صٚ( الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ، البف عدي، جٗ)
 .ٖٗٚ، رقـ٘ٗٗ، صٔ( انظر الطبقات الكبرى، البف سعد، ج٘)
 .ٗ٘ٔٔ، رقـٜٛ، صٖ( المجروحيف، البف حباف، جٙ)
 .٘ٚ، حٖٗٗ، صٔميمي، ج( اإلرشاد في معرفة عمماء الحديث، لمخٚ)
، باب إذا جامع في رمضاف، ولـ يكف لو شيء فتصدؽ، فمُيكّفر، جٛ)  .ٖٜٙٔ، حٕٖ، صٖ( انظر صحيح البخاري، كتاب الصـو
 .ٕٛٓ، صٖٓ( تيذيب الكماؿ، لممزي، جٜ)
رواء الغميؿ، جٕٕٛٓ، رقـٜٜ، ص٘( سمسمة األحاديث الضعيفة، لأللباني، جٓٔ)  .ٜٕٓ، صٚ، وا 
 .ٕٕٗٙ، حٖٕٗٓ، صٗمسمـ، كتاب البر والصمة واآلداب، باب إذا أثني عمى الصالح فيي بشرى وال تضره، ج( صحيح ٔٔ)
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َدَقِة ال َيْقِبُضَيا"  :قول النبي صمى اهلل عميو وسمم:" اْلُمْنِفُق َعَمى اْلَخْيِل َكاْلَباِسِط َيَدُه ِبالصَّ
مف طريؽ َطْمَحُة ْبُف َأِبي َسِعيٍد َقاَؿ َسِمْعُت َسِعيًدا اْلَمْقُبِريَّ  (ٔ)لو شاىد مف حديث أبي ىريرة أخرجو البخاري 

:" َمِف اْحَتَبَس َفَرًسا فِ  ي َسِبيِؿ اِ، ِإيَماًنا ِباِ، ُيَحدُّْث َأنَُّو َسِمَع َأَبا ُىَرْيَرَة َيُقوُؿ: َقاَؿ النَِّبيُّ َصمَّى ا َعَمْيِو َوَسمَّـَ
 ِدِه، َفِإفَّ ِشَبَعُو َوِريَُّو َوَرْوَثُو َوَبْوَلُو ِفي ِميَزاِنِو َيْوـَ اْلِقَياَمِة".َوَتْصِديًقا ِبَوعْ 

مف طريؽ عبد الرزاؽ عف معمر عف الزىري عف أبي سممة عف أبي ىريرة َقاَؿ َقاَؿ  (ٕ)مىوكذلؾ أخرجو أبو يع
:" اْلَخْيُر َمْعُقودٌ  ِبَنَواِصي اْلَخْيِؿ ِإَلى َيْوـِ اْلِقَياَمِة، َوَمَثُؿ اْلُمْنِفِؽ َعَميَيا كالُمَتَكفِّْؼ  َرُسوُؿ اِ َصمَّى ا َعَمْيِو َوَسمَّـَ

دقِة".  ِبالصَّ
ْسَباُل ِإزَارِه" ، َلْوال ُطوُل ُجمَِّتِو، َواِ   :قول النبي صمى اهلل عميو وسمم:" ِنْعَم الرَُّجُل ُخَرْيٌم اأَلَسِديُّ

ر بف مَّ مف طرؽ عف أبي إسحاؽ عف شَ  (ٗ)، وأحمد(ٖ)عاصـ لو شاىد مف حديث خريـ بف فاتؾ أخرجو ابف أبي 
عطية عف خريـ بف فاتؾ قاؿ قاؿ رسوؿ ا صمى ا عميو وسمـ:" أيُّ َرُجٍؿ َأْنَت َلوال َخمََّتاِف ِفيَؾ"، قمت: يا 

 ي َشْعَرَؾ"، قمت: ال جـر ال أعود، قاؿ: فجز شعره، ورفع إزاره.رسوؿ ا ما ىما؟، قاؿ:" ُتْسبُؿ إَزاَرَؾ، وُترخِ 
، ولكنو لـ يتفرد، فقد تابعو عبد الممؾ بف (٘)لـ يدرؾ خريـ ، فإف شمر بف عطيةوالحديث بيذا اإلسناد مرسؿ

 .(ٙ)يطبرانعمير عف أيمف بف فاتؾ عف أبيو كما عند ال
َش"قول النبي صمى اهلل عميو وسمم:" ِإنَّ اهلَل ال   :ُيِحبُّ اْلُفْحَش َوال التََّفحُّ

اأَلْعَمُش َعْف  عف أبي معاوية وابف نمير عف (ٚ)لو شواىد كثيرة منيا حديث عائشة رضي ا عنيا أخرجو أحمد 
ـُ َعَمْيَؾ َيا َأَبا ُمْسِمـٍ َعْف َمْسُروٍؽ َعْف َعاِئَشَة َقاَلْت: َأَتى النَِّبيَّ َصمَّى ا َعَمْيِو َوَسمَّـَ َناٌس ِمَف اْلَيُيوِد، َفَقالُ  وا: السَّا

ـُ السَّ  ، َقاَلْت َعاِئَشُة: َفُقْمُت: َوَعَمْيُك ـْ ، َفَقاَؿ: َوَعَمْيُك :" يا َعاِئَشُة اْلَقاِسـِ ـُ، َفَقاَؿ َرُسوُؿ اِ َصمَّى ا َعَمْيِو َوسمَّـَ ـُ َوالذَّا ا
ـُ َعَمْيَؾ، َقاَؿ:" َأَلْيَس قَ  ْد َرَدْدُت َعَمْيِيـِ الَِّذي ال َتُكوِني َفاِحَشًة"، َقاَلْت َفُقْمُت: َيا َرُسوَؿ اِ َأَما َسِمْعَت َما َقاُلوا: السَّا

َش  ""، َقاَؿ اْبُف ُنَمْيٍر ػ َيْعِني ِفي َحِديِث َعاِئَشَة ػ:: َوَعَمْيُكـَقاُلوا، ُقْمتُ   ".ِإفَّ اَ َعزَّ َوَجؿَّ ال ُيِحبُّ اْلُفْحَش َوال التََّفحُّ
                                           

 قال ابن األثير رحمو اهلل:
:  .(ٛ)«الَقْرمُ َأَنا َأُبو َحسٍن » َوَقْوُؿ َعِميٍّ

 
                                                 

 .ٖٕ٘ٛ، حٕٛ، صٗ( صحيح البخاري، كتاب الجياد والسير، باب مف احتبس فرسا في سبيؿ ا، جٔ)
 .ٗٔٓٙ، حٛٓٗ، صٓٔ( مسند أبي يعمى الموصمي، جٕ)
 .ٗٗٓٔ، حٕ٘ٛ، صٕصـ الشيباني، ج( اآلحاد والمثاني، البف أبي عاٖ)
 .ٜٔٓٛٔ، حٜٜٔ، صٖٔ( مسند أحمد بف حنبؿ، مسند الكوفييف، حديث خريـ بف فاتؾ، جٗ)
 .ٜٗٔ( تحفة التحصيؿ في ذكر رواة المراسيؿ، لمعراقي، ص٘)
 .ٔٙٔٗ، حٕٛٓ، صٗ( المعجـ الكبير، لمطبراني، جٙ)
 .ٕٜٕٗ٘، حٖٜػ ٕٜ، صٖٗالصديؽ، ج( مسند أحمد بف حنبؿ، مسند الصديقة عائشة بنت ٚ)
 .ٜٖٚ، صٗ( النياية في غريب الحديث واألثر، البف األثير، جٛ)
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 ( ٜٛٔالحديث )
، َأْخَبَرِني ُيوُنُس ْبُف َيِزيَد، َعِف اْبِف (ٕ)َحدَّثََنا َىاُروُف ْبُف َمْعُروٍؼ، َحدَّثََنا اْبُف َوْىبٍ  رحمو اهلل: (ٔ)قال اإلمام مسمم

، َأفَّ َعْبَد  اْلُمطَِّمِب ْبَف َرِبيَعَة ْبِف اْلَحاِرِث ْبِف َعْبِد اْلُمطَِّمِب، ِشَياٍب، َعْف َعْبِد اِ ْبِف اْلَحاِرِث ْبِف َنْوَفٍؿ اْلَياِشِميّْ
َعْبِد اْلُمطَِّمِب ْبِف َرِبيَعَة، َأْخَبَرُه َأفَّ َأَباُه َرِبيَعَة ْبَف اْلَحاِرِث ْبِف َعْبِد اْلُمطَِّمِب، َواْلَعبَّاَس ْبَف َعْبِد اْلُمطَِّمِب َقااَل: لِ 

َـّ  "َوَقاَؿ ِفيِو:ِديَث َوَساَؽ اْلحَ  ..."ٍس، اْئِتَيا َرُسوَؿ اِ َصمَّى اُ َعَمْيِو َوَسمَّـَ َوِلْمَفْضِؿ ْبِف َعبَّا َفَأْلَقى َعِميّّ ِرَداَءُه، ُث
ـُ َمَكاِني(ٖ)َأَنا َأُبو َحَسٍن اْلَقْرمُ اْضَطَجَع َعَمْيِو، َوَقاَؿ:  ، َواِ، اَل َأِري

 (٘)َحتَّى َيْرِجَع ِإَلْيُكَما اْبَناُكَما، ِبَحْوِر َما َبَعْثُتَما (ٗ)
. َوَقاَؿ فِ  َـّ َقاَؿ َلَناِبِو ِإَلى َرُسوِؿ اِ َصمَّى اُ َعَمْيِو َوَسمَّـَ َدَقاِت ِإنََّما ِىَي َأْوَساُخ النَّاِس،  »ي اْلَحِديِث: ُث ِإفَّ َىِذِه الصَّ

نََّيا اَل َتِحؿُّ لِ  َـّ َقاَؿ َرُسوُؿ اِ َصمَّى اُ َعَمْيِو َوَسمَّـَ « ُمَحمٍَّد، َواَل آِلِؿ ُمَحمَّدٍ َواِ  َوا ِلي َمْحِمَيَة ْبَف اْدعُ »َوَقاَؿ َأْيًضا: ُث
 ْخَماِس.َعَمى اأْلَ ، َوُىَو َرُجٌؿ ِمْف َبِني َأَسٍد َكاَف َرُسوُؿ اِ َصمَّى اُ َعَمْيِو َوَسمَّـَ اْسَتْعَمَمُو «َجْزءٍ 

 أوال: تخريج الحديث
 مف طريؽ مالؾ بف أنس بنحوه وبدوف لفظ ابف األثير. (ٙ)تفرد بو مسمـ دوف البخاري، وأخرجو مسمـ

 ثانيا: تراجم الرواة
يكنى أبا أروى، ىو الذي َقاَؿ فيو َرُسوؿ المَِّو  بف ىاشـ بف عبد مناؼ، ** ربيعة بن الحارث بن عبد المطمب

َعَمْيِو َوَسمَّـَ يوـ فتح مكة: أال إف كؿ دـ ومأثرة كانت في الجاىمية فيو تحت قدمي، وأف أوؿ دـ أضعو َصمَّى المَُّو 
دـ ربيعة بف الحارث. وذلؾ أنو قتؿ لربيعة بف الحارث ابف في الجاىمية يسمى آدـ، فأبطؿ َرُسوؿ المَِّو َصمَّى المَُّو 

جعؿ لربيعة في َذِلَؾ تبعة، وتوفي سنة ثالث وعشريف في خالفة َعَمْيِو َوَسمَّـَ الطمب بو في اإلسالـ، ولـ ي
 . (ٚ)عمر

َبْير ْبف  بف عبد المطمب بف ىاشـ القرشي الياشمي، ** عبد المطمب ْبن ربيعة بن الحارث أمو أـ الحكـ ِبْنت الزُّ
َـّ انتقؿ ِإَلى الشاـ ِفي خالفة ُعَمر َرِضَي ال مَُّو َعْنُو، ونزؿ دمشؽ، وابتني عبد المطمب ْبف ىاشـ، سكف المدينة، ُث

 .(ٛ)بيا دارا، ومات ِفي إمارة َيِزيد

                                                 

 (.ٕٚٓٔ)ٛٙٔ، حٗ٘ٚ، صٕ( صحيح مسمـ، كتاب الزكاة، باب ترؾ استعماؿ آؿ النبي عمى الصدقة، جٔ)
 (.ٕٖٛ( ىو: عبد ا بف وىب القرشي.) تقريب التيذيب، البف حجر، صٕ)
اْلَقْرـُ: السيد الكريـ مف الرجاؿ وأصمو الفحؿ مف اإلبؿ يكـر وال يمتيف بالحمؿ إنما يعد لمضراب.) غريب  ( قاؿ الخطابي:ٖ)

 (.ٖٜٔ، صٕالحديث، لمخطابي، ج
، ٗ( اَل أريـ َمَكاني: َأي اَل أزوؿ مف موضعي َحتَّى يرجعا.) كشؼ المشكؿ مف حديث الصحيحيف، ألبي الفرج الجوزي، جٗ)

 (.ٓٛٔص
 (.ٖٜٔ، صٕما بعثتما: أي بجواب ما بعثتما.) غريب الحديث، لمخطابي، ج( بحور ٘)
 (.ٕٚٓٔ)ٚٙٔ، حٗ٘ٚ، صٕ( صحيح مسمـ، كتاب الزكاة، باب ترؾ استعماؿ آؿ النبي عمى الصدقة، جٙ)
 .ٙ٘ٚ، رقـٜٓٗ، صٕ( انظر االستيعاب في معرفة األصحاب، البف عبد البر، جٚ)
 .ٗٓٚٔ، رقـٚٓٓٔػ ٙٓٓٔ، صٖب، البف عبد البر، ج( انظر االستيعاب في معرفة األصحاٛ)
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ىو ثقة في الزىري وغيره، فقد أطمؽ العمماء األمر  ،(ٔ)سبقت ترجمتو، ** يونس بن يزيد بن أبي النجاد
بتوثيقو، وقد وصفو بعض العمماء بأنو مف أثبت الناس في الزىري، وما كاف مف قوؿ ابف حجر أف روايتو عف 

 وبع عمى الحديث مف قبؿ معمر بف راشد وسفياف بف عيينة.تالزىري فييا وىما قميال، فال يضر فقد 
 ات.** باقي رجاؿ اإلسناد ثق

                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 

 (.ٛٔٔ)( تحت حديث رقـٔ)
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 المبحث الرابع
 الكاف مع الواو

 قال ابن األثير رحمو اهلل:
 )َكَوَب(

 .(ٔ)ِىَي النَّْرد. َوِقيَؿ: الطَّْبؿ، َوِقيَؿ: الَبْرَبط «إنَّ اهلَل َحرَّم الَخْمَر والُكوبة »ِفيوِ 
 ( ٜٓٔالحديث )

َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُف ِإْسَحاَؽ، ثنا َيْحَيى ْبُف َأيُّوَب، َعْف ُعَبْيِد المَِّو ْبِف ُزْحٍر، َعْف َبْكِر  رحمو اهلل: (ٕ)قال أحمد بن حنبل
ِإنَّ المََّو َعزَّ  »َمْيِو َوَسمَّـَ َقاَؿ:اُ عَ ْبِف َسَواَدَة، َعْف َقْيِس ْبِف َسْعِد ْبِف ُعَباَدَة َرِضَي المَُّو َعْنُو، َأفَّ َرُسوَؿ المَِّو َصمَّى 

ـْ َواْلُغَبْيَراءَ  (ٖ)َواْلِقنّْيفَ  َوَجلَّ َحرََّم َعَميَّ اْلَخْمَر َواْلُكوَبةَ  يَّاُك َواِ 
َقاَؿ: ُقْمُت ِلَيْحَيى: َما اْلُكوَبُة؟ «. َفِإنََّيا ُثُمُث َخْمِر اْلَعاَلـِ  (ٗ)

 «.الطَّْبؿُ »َقاَؿ:
 الحديثأوال: تخريج 

مف طريؽ  (ٛ)مف طريؽ يحيى بف إسحاؽ، وأخرجو الطبراني (ٚ)، والبييقي(ٙ)، وأحمد(٘)أخرجو ابف أبي شيبة
 عمرو بف الربيع بف طارؽ،

 كالىما) يحيى بف إسحاؽ، وعمرو بف الربيع( عف يحيى بف أيوب بو بنحوه.
 ثانيا: تراجم الرواة

يكنى َأَبا اْلَفْضؿ، وقيؿ: غير ذلؾ، أمو فكيية ِبْنت ُعَبْيد ْبف  الخزرجي، ** قيس بن سعد بن عبادة اأَلْنَصاِريّ 
حارثة. َكاَف أحد الفضالء الجمة، وأحد دىاة العرب وأىؿ الرأي والمكيدة ِفي الحروب مع النجدة والبسالة والسخاء 

، َوَكاَف شريؼ قومو غير مُ  المَُّو َعَمْيِو َوَسمَّـَ حتى قاؿ أنس ْبف  ع، صحب َقْيس ْبف َسْعد النَِّبّي َصمَّىافَ دَ والكـر
 َكاَف َقْيس ْبف َسْعد ْبف عبادة مف النَِّبّي َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَسمَّـَ مكاف صاحب الشرطة مف األمير. َماِلؾ:

 شيد معركة الجمؿ وصفيف والنيرواف مع عمي بف أبي طالب، ُىَو وقومو، ولـ يفارقو َحتَّى قتؿ.
واستبطأ عواده، ومف مشيور أخبار َقْيس ْبف َسْعد ْبف عبادة َأنَُّو َكاَف َلُو ماؿ َكِثير ديونا عمى الناس، فمرض  

فقيؿ َلُو: إنيـ يستحيوف مف أجؿ دينؾ، فأمر مناديا ينادي: مف َكاَف لقيس ْبف َسْعد َعَمْيِو ديف فيو َلُو. فأتاه 
 .(ٜ)عمييا ِإَلْيوِ  الناس َحتَّى ىدموا درجة كانوا يصعدوف

 ، مف الطبقة السادسة ) مف الذيف عاصروا صغار التابعيف( ** عبيد اهلل بن زحر الضمري
 

                                                 

 .ٖٔٛ، صٗ( النياية في غريب الحديث واألثر، البف األثير، جٔ)
 .ٕٚ، حٖٗ( األشربة، أحمد بف حنبؿ، صٕ)
 (.ٖٕٙ، صٛلميروي، ج( الِقنّْيُف: قاؿ اليروي:" قاؿ القتيبي: ىي ُلْعَبٌة لمروـِ َيَتقامروف بَيا".) تيذيب المغة، ٖ)
 (.ٕٛٚ، صٗ( الغبيراء: شراب يْعمؿ مف الُذّرة.) غريب الحديث، لمقاسـ بف سالـ، جٗ)
 .ٕٓٛٓٗ، حٜٛ، ص٘( مصنؼ ابف أبي شيبة، كتاب األشربة، باب في الخمر وما جاء فييا، ج٘)
 .ٔٛٗ٘ٔ، حٜٕٕ، صٕٗ( مسند أحمد بف حنبؿ، مسند المكييف، حديث قيس بف عبادة، جٙ)
 .ٜٜٕٙٓ، حٖ٘ٚ، صٓٔالسنف الكبرى لمبييقي، كتاب الشيادات، باب ما جاء في ذـ المالىي مف المعازؼ والمزامير، ج (ٚ)
 .ٜٚٛ، حٕٖ٘، صٛٔ( المعجـ الكبير، لمطبراني، جٛ)
 .ٖٕ٘ٔ، رقـٖٜٕٔػ ٕٜٕٔ، صٖ( انظر االستيعاب في معرفة األصحاب، البف عبد البر، جٜ)
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 .(ٕ)، والبخاري فيما نقمو عنو الترمذي(ٔ)وثقو أحمد بف حنبؿ
 :" ليس بو بأس".(ٗ):" ال بأس بو، صدوؽ"، وقاؿ النسائي(ٖ)وقاؿ أبو زرعة
 :" ُيكتب حديثو".(ٙ)منو"، وقاؿ العجمي:" غيره أوثؽ (٘)وقاؿ الحربي

 :" كاف رجال صالحا، وفي حديثو ليف". (ٚ)وقاؿ أبو بكر الخطيب
 :" صدوؽ يخطىء". (ٜ):" فيو اختالؼ ولو مناكير"، وقاؿ ابف حجر(ٛ)وقاؿ الذىبي

ابف أبي مريـ  :" يقع في أحاديثو ما ال يتابع عميو، وأروى الناس عنو يحيى بف أيوب مف رواية(ٓٔ)وقاؿ ابف عدي
 عنو". 

ابف  وقاؿ، (ٗٔ)، ويعقوب بف سفياف(ٖٔ)، والدارقطني(ٕٔ)، وابف معيف(ٔٔ)وضعفو أحمد بف حنبؿ في موضع آخر
:" ليف (ٚٔ):" منكر الحديث"، وقاؿ أبو حاتـ(ٙٔ)وقاؿ عمي بف المديني ،(٘ٔ)معيف مرة أخرى:" ليس بشيء"

 .الحديث"
 :" مقارب الحديث، ولكف الشأف في عمي بف يزيد". (ٛٔ)وقاؿ البخاري فيما نقمو ابف حجر

ف ذلؾ لبيف عمى حديثو". (ٜٔ)وقاؿ أبو مسير  :" ىو صاحب كؿ معضمة، وا 
 
 

                                                 

 .ٖٕ٘ٔ، رقـٜٚٔ، صٕأبا داود، ج ( سؤاالت اآلجرئ)
 .ٖٖ٘، رقـٜٛٔ( عمؿ الترمذي الكبير، رواية أبي طالب القاضي، صٕ)
 .ٖ٘ٔ، ص٘( الجرح والتعديؿ، البف أبي حاتـ، جٖ)
 .ٖٛ، صٜٔ( تيذيب الكماؿ، لممزي، جٗ)
 .ٖٔ، صٚ( تيذيب التيذيب، البف حجر، ج٘)
 .ٗ٘ٓٔ، رقـٖٙٔ( معرفة الثقات، لمعجمي، صٙ)
 .ٖٛ، صٜٔذيب الكماؿ، لممزي، ج( تيٚ)
 .ٓٛٙ، صٔ( الكاشؼ، لمذىبي، جٛ)
 .ٕٖٗ( تقريب التيذيب، البف حجر، صٜ)
 .ٕٖٗ، صٗ( الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ، البف عدي، ٓٔ)
 .ٖٚ، صٜٔ( تيذيب الكماؿ، لممزي، جٔٔ)
 .ٕٙٙ، رقـٗٚٔ( تاريخ ابف معيف، رواية الدارمي، صٕٔ)
 .ٕٕٔ، رقـٕٛٓص( سؤاالت السممي لمدارقطني، ٖٔ)
 .ٖٗٗ، ٕ( المعرفة والتاريخ، ليعقوب بف سفياف الفسوي، جٗٔ)
 .ٕٙٗ، صٗ( تاريخ ابف معيف، رواية الدوري، ج٘ٔ)
 .ٖ٘ٔ، ص٘( الجرح والتعديؿ، البف أبي حاتـ، جٙٔ)
 .ٖ٘ٔ، ص٘( الجرح والتعديؿ، البف أبي حاتـ، جٚٔ)
 .ٖٔ، صٚ( تيذيب التيذيب، البف حجر، جٛٔ)
 .ٖٔ، صٚيب، البف حجر، ج( تيذيب التيذٜٔ)
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ذا اجتمع في (ٔ)وقاؿ ابف حباف :" يروي الموضوعات عف األثبات، فإذا روى عف عمي بف يزيد أتى بالطامات، وا 
أبو عبد الرحمف لـ يكف متف ذلؾ الخبر إال مما عممتو إسناد خبر عبيد ا بف زحر وعمي بف يزيد والقاسـ 

:" ليس في الثالثة مف أّتيـ إال عمي بف يزيد، وأما اآلخراف فيما في األصؿ (ٕ)أيدييـ"، وتعقبو ابف حجر بقولو
ف كانا يخطئاف".   صدوقاف وا 

 ىو صدوؽ يخطئ، ومثمو حسف الحديث. خالصة القول:
 أبو العباس المصري، صدوؽ ربما أخطأ. ،(ٖ)ترجمتوسبقت ، ** يحيى بن أيوب الغافقي

 ، مات سنة عشر ومئتيف، (ٗ)ينيحِ مَ يْ أبو زكريا، ويقاؿ: أبو بكر السَّ  يحيى بن إسحاق الَبَجِمّي،** 
 :" شيخ صالح ثقة، سمع مف الشامييف ومف ابف لييعة، وىو صدوؽ". (٘)قاؿ أحمد بف حنبؿ

:" صدوؽ (ٛ)معيف، وقاؿ يحيى بف (ٚ)لحديثو"، وكذلؾ وثقو الذىبي:" كاف ثقة حافظا (ٙ)وقاؿ محمد بف سعد
 :" صدوؽ".(ٜ)حجر المسكيف"، وقاؿ ابف

أقؼ عمى ما ينزؿ بو عف مرتبة الثقة، وا  قة فقد وثقو عدد مف النقاد ولـيحيى بف إسحاؽ ث خالصة القول:
 أعمـ.

 ** باقي رجاؿ اإلسناد ثقات.
 ثالثا: الحكم عمى اإلسناد 

الحديث إسناده ضعيؼ؛ ألجؿ عبيد ا بف زحر، صدوؽ يخطئ ولـ يتابع عمى رواية الحديث، وكذلؾ يحيى بف 
 أيوب قد يخطئ ولـ يتابع ومدار الحديث عميو.

 .(ٓٔ)وممف ضعؼ الحديث شعيب األرنؤوط
الحسف ، فيرتقي بو الحديث إلى درجة (ٔٔ)ولمحديث شاىد صحيح عف ابف عباس رضي ا عنو سبؽ دراستو

 لغيره.

        

                                                 

 .ٖٙ، صٕ( المجروحيف، البف حباف، جٔ)
 .ٖٔ، صٚ( تيذيب التيذيب، البف حجر، جٕ)
 (.ٖٗ)رقـ حديث ( تحتٖ)
وفي  ( الَسْيَمِحيني: بفتح السيف الميممة وسكوف الياء آخر الحروؼ وفتح الالـ بعدىا الحاء الميممة المكسورة ثـ بعدىا ياء اخرىٗ)

 (.ٕٕٗٗ، رقـٖٓ٘، صٚآخرىا النوف، ىذه النسبة إلى سيمحيف وىي قرية معروفة مف سواد بغداد قديمة.) األنساب، لمسمعاني، ج
 .ٜٚٔ، صٖٔ( تيذيب الكماؿ، لممزي، ج٘)
 .ٕٗٗ، صٚ( الطبقات الكبرى، البف سعد، جٙ)
 .ٖٔٙ، صٕ( الكاشؼ، لمذىبي، جٚ)
 .ٜٖٓ، رقـٕ٘ٔالدارمي، ص( تاريخ ابف معيف، رواية ٛ)
 .ٚٛ٘( تقريب التيذيب، البف حجر، صٜ)
 .ٔٛٗ٘ٔ، حٜٕٕ، صٕٗ( مسند أحمد بف حنبؿ، تحقيؽ شعيب األرنؤوط، جٓٔ)
 .(.ٓٙٔرقـ )حديث تحت ( ٔٔ)
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 قال ابن األثير رحمو اهلل:
 .(ٔ)«ُأِمْرنا َبَكْسر الُكوبة والِكنَّارة والشَِّياع»َوِمْنُو َحِديُث َعِميٍّ 

 **(الحديث )
 .(ٔٙٔتحت حديث رقـ ) دراستو تسبق قالت الباحثة:

                                           
 رحمو اهلل:قال ابن األثير 

 )َكْوَثَر(
َر ِذْكُرُه ِفي اْلَحِديِث، َوُىَو َفْوَعؿ ِمَف الَكْثرة، والواُو َزاِئَدٌة، « ُأْعِطيُت الَكوَثرَ »ِفيِو  َوُىَو َنْير ِفي اْلَجنَِّة. َقْد َتَكرَّ

ُبوة، َواْلَكْوَثُر ِفي َغْيِر َىَذا: الرُجؿ اْلَكِثيُر َوَمْعَناُه: الَخْير اْلَكِثيُر. َوَجاَء ِفي التَّْفِسيِر: أفَّ الَكْوثر: الُقرآف والنُّ 
 .(ٕ)الَعطاء

 ( ٜٔٔالحديث )
َمِد، َحدَّثََنا َحمَّاٌد، َعْف ثَاِبتٍ  :(ٖ)قال أحمد بن حنبل رحمو اهلل ، َعْف َأَنٍس َقاَؿ: َقاَؿ َرُسوُؿ اِ (ٗ)َحدَّثََنا َعْبُد الصَّ

: ، َفِإَذا ُىَو َنَيٌر َيْجِري َكَذا َعَمى َوْجِو اأْلَْرِض، َحافََّتاُه ِقَباُب المُّْؤُلِؤ، َلْيَس ُأْعِطيُت اْلَكْوَثرَ " َصمَّى اُ َعَمْيِو َوَسمَّـَ
َذا َحَصاُه المُّْؤُلُؤ".(٘)َمشُقوًقا، َفَضَرْبُت ِبَيِدي ِإَلى ُتْرَبِتِو، َفِإَذا ِمْسَكٌة َذِفَرةٌ   ، َواِ 

 أوال: تخريج الحديث
مف  (ٜ)مف طريؽ عفاف بف مسمـ، وأخرجو أبو يعمى (ٛ)، وأبو يعمى الموصمي(ٚ)، وابف أبي الدنيا(ٙ)أحمدأخرجو 

 طريؽ عبد الرحمف بف سالـ الجمحي،
 كالىما) عفاف، وعبد الرحمف الجمحي( عف حماد بف سممة عف ثابت البناني،

، (ٓٔ)وأخرجو الطبراني  مف طريؽ عطية الَعْوفيّْ
( عف أنس بف مالؾ بو بنحوه.كالىما)ثابت البناني  ، وعطية الَعْوفيّْ

 

                                                 

 .ٖٔٛ، صٗ( النياية في غريب الحديث واألثر، البف األثير، جٔ)
 .ٕٖٛص، ٗ( النياية في غريب الحديث واألثر، البف األثير، جٕ)
 .ٕٕٗ٘ٔ، حٛٔ، صٕٓمسند أحمد بف حنبؿ، مسند المكثريف مف الصحابة، مسند أنس بف مالؾ، ج( ٖ)
 (.ٕٖٔ( ثابت بف أسمـ البناني.) تقريب التيذيب، البف حجر، صٗ)
، ٕة وصحاح العربية، لمفارابي، ج( َذِفَرٌة: كؿُّ ريح َذِكّيٍة مف طيٍب أو َنْتٍف. يقاؿ ِمْسٌؾ َأْذَفُر، بيُّْف الَذَفِر.) الصحاح تاج المغ٘)

 (.ٖٙٙص
 .ٖٛٚ٘ٔ، حٕٓٓ، صٕٔ( مسند أحمد بف حنبؿ، مسند المكثريف مف الصحابة، مسند أنس بف مالؾ، جٙ)
 .ٕٚ، حٗٛ( صفة الجنة، باب شجرة طوبى، صٚ)
 .ٜٕٖ٘، حٖٕٙ، صٙ( مسند أبي يعمى الموصمي، جٛ)
 .ٜٕٖٓ، حٙٗ، صٙ( مسند أبي يعمى الموصمي، جٜ)
 .ٕٕٛٛ، حٕٙٔ، صٖلمعجـ الكبير، لمطبراني، ج( آٔ)
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 ثانيا: تراجم الرواة
قاؿ ابف حجر: ثقة عابد أثبت الناس في ثابت وتغير  ،(ٔ)سبقت ترجمتو، بن سممة بن دينارىو ا** حماد: 
  ه، وحديثو ىنا عف ثابت البناني فال يضر تغير حفظو.حفظو بآخر 

 ي، مات سنة سبع ومئتيف، أبو سيؿ البصر  ي،يمِ مِ عبد الصمد بن عبد الوارث التَّ  **
:" قاؿ ابف خمفوف: (٘)ػ وزاد:" يخطئ" ػ وقاؿ ابف حجر (ٗ)ػ وزاد:" مأموف" ػ وابف قانع (ٖ)، والحاكـ(ٕ)وثقو ابف سعد
 :" حافظ حجة".(ٚ)، وقاؿ الذىبي(ٙ)الثقات يوذكره ابف حباف ف، وثقو ابف نمير"
وما أظنو قصد عبد الصمد فيذا القوؿ في غيره مف  ":(ٜ)معروؼ بشار وتعقبو، شيخ مجيوؿ" ":(ٛ)قاؿ أبو حاتـ

 ."غير شؾ. وانظر تعميؽ محققو، فقد أشار إلى شيرة عبد الصمد
 :" صدوؽ، ثبت في شعبة".(ٓٔ)وقاؿ ابف حجر
ىو ثقة، وما كاف مف قوؿ ابف قانع بأنو يخطئ ال يضر؛ ألف عبد الصمد قد توبع عمى رواية  خالصة القول:

 الحديث مف قبؿ عفاف بف مسمـ وعبد الرحمف بف سالـ.
 ** باقي رجاؿ اإلسناد ثقات.

 ثالثا: الحكم عمى اإلسناد
 .(ٔٔ)الحديث إسناده صحيح، وممف صحح إسناده شعيب األرنؤوط 

                                           
 قال ابن األثير رحمو اهلل:

 )َكَوَذ(
يِح ُيَطيَّب ِبِو الدُّْىف، َمْنَبُتو ِبِباَلِد ُعماَف، وأِلُفو ُمْنَقِمبة َعْف « َأنَُّو اّدَىن بالكاِذيّ »ِفيِو  ِقيَؿ: ُىَو شجٌر طيّْب الرّْ

 .(ٕٔ)واٍو. كَذا َذكره َأُبو ُموَسى

                                                 

 (.ٕٔ)( تحت حديث رقـٔ)
 .ٖٓٓ، صٚ( الطبقات الكبرى، البف سعد، جٕ)
 .ٕٖٛ، صٙ( تيذيب التيذيب، البف حجر، جٖ)
 .ٕٖٛ، صٙ( تيذيب التيذيب، البف حجر، جٗ)
 .ٕٖٛ، صٙ( تيذيب التيذيب، البف حجر، ج٘)
 .ٚ٘ٔٗٔرقـ، ٗٔٗ، صٛ( الثقات، البف حباف، جٙ)
 .ٖٖٙٚ، رقـٖ٘ٙ، صٔ( الكاشؼ، لمذىبي، جٚ)
 .ٔ٘، صٙ( الجرح والتعديؿ، البف أبي حاتـ، جٛ)
 .ٕٓٔ، صٛٔ( انظر حاشية تيذيب الكماؿ، لممزي، جٜ)
 .ٖٙ٘( تقريب التيذيب، البف حجر، صٓٔ)
 .ٖٛٚ٘ٔ، حٕٓٓ، صٕٔ( مسند أحمد بف حنبؿ،تحقيؽ شعيب األرنؤوط، جٔٔ)
 .ٖٗٛ، صٗالحديث واألثر، البف األثير، ج ( النياية في غريبٕٔ)
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 (ٕٜٔالحديث )
، َنا َأُبو َنْصٍر التَّمَّاُر، َنا رحمو اهلل: (ٔ)الشيخ األصبياني قال أبو َأُبو ُجَزيٍّ َنْصُر ْبُف  َحدَّثََنا َأُبو اْلَقاِسـِ اْلَبَغِويّْ

، َعْف ُيوُسَؼ ْبِف َأِبي ُبْرَدَة، َعْف َعاِئَشَة، َرِضَي المَُّو َعْنَيا، َقاَلتْ  : َكاَف َرُسوُؿ المَِّو َطِريٍؼ، َعِف اْلَوِليِد ْبِف َأِبي َرْىـٍ
 .اِذيَوَيدَِّىُن ِباْلكَ َصمَّى اُ َعَمْيِو َوَسمَّـَ َيْغِسُؿ َرْأَسُو ِبالسّْْدِر 

 أوال: تخريج الحديث
 مف طريؽ عبد ا بف محمد بف جعفر عف أبي القاسـ البغوي بو بمثمو. (ٕ)أخرجو البغوي

 ثانيا: تراجم الرواة
  (التابعيف مف الذيف عاصروا صغارمف الطبقة السادسة)  ي،موسى األشعر  يبف أب ةدَ رْ بُ  ي** يوسف بن أب
 .:" مقبوؿ"(ٙ)، وقاؿ ابف حجر(٘)، والذىبي(ٗ)العجمي، ووثقو (ٖ)الثقاتي ذكره ابف حباف ف
ىو ثقة، وما كاف مف قوؿ ابف حجر بأنو مقبوؿ فذلؾ ألنو لـ يرو عنو إال اثنيف إسرائيؿ بف  خالصة القول:

 .(ٚ)يونس، وسعيد الثوري
 .ال ُيعرؼ فمـ أجد فيو جرحا وال تعديال ،اْلَوِليد ْبن َأِبي َرْىم** 

 فمجمع عمى تضعيفو. (ٛ)اإلسناد ثقات غير أبو جزي نصر بف طريؼ** باقي رجاؿ 
 ** ثالثا: الحكم عمى اإلسناد

 الحديث إسناده ضعيؼ مف أجؿ ضعؼ أبو جزي "نصر بف طريؼ"، ولجيالة حاؿ الوليد بف أبي رىـ.
                                           

 قال ابن األثير رحمو اهلل:
 )َكَوَر(
َياَدِة.« َأنَُّو َكاَن َيَتَعّوذ ِمَن الَحْور َبْعَد الَكْور»ِفيِو   َأْي ِمَف النُّْقَصاف َبْعَد الزّْ

 .(ٜ)َوَكَأنَُّو ِمْف َتْكِوير اْلِعَماَمِة: َوُىَو َلفُّيا وَجْمُعيا. وُيْرَوى ِبالنُّوفِ 
 والثانية بمفظ " الكون" أشار ابن األثير ىنا لروايتين األولى بمفظ " الكور"( ٖٜٔالحديث )

 الرواية األولى " الحور بعد الكور"
                                                 

 .ٜٖ٘، حٜٓٔ( أخالؽ النبي وآدابو، باب ذكر مرآتو ومشطو وتدىيف رأسو صمى ا عميو وسمـ، صٔ)
 .ٚٚٓٔ، حٖٛٙ، صٔ( األنوار في شمائؿ النبي المختار، باب في ترجيمو الشعر وتعيده وتدىينو صمى ا عميو وسمـ، جٕ)
 .٘ٚٛٔٔ، رقـٖٛٙ، صٚ، ج( الثقات، البف حبافٖ)
 .ٕٙ٘ٓ، رقـٖٗٚ، صٕ( معرفة الثقات، لمعجمي، جٗ)
 .ٕٚٗٙ، رقـٜٜٖ، صٕ( الكاشؼ، لمذىبي، ج٘)
 .ٓٔٙ( تقريب التيذيب، البف حجر، صٙ)
 .ٗٔٗ، صٕٖ( تيذيب الكماؿ، لممزي، جٚ)
 .ٕٕٕٓ، صٗانظر المؤتمؼ والمختمؼ، لمدارقطني، ج( ٛ)
 .ٖ٘ٛ، صٗواألثر، البف األثير، ج( النياية في غريب الحديث ٜ)
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ِد َحدَّثَِني ُزَىْيُر ْبُف َحْرٍب، َحدَّثََنا ِإْسَماِعيُؿ اْبُف ُعَميََّة، َعْف َعاِصـٍ اأْلَْحَوِؿ، َعْف َعبْ  رحمو اهلل: (ٔ)قال اإلمام مسمم
ُذ ِمْف َوْعثَاءِ اُ َعَمْيِو َوَسمَّـَ ِإَذا َساَكاَف َرُسوُؿ اِ َصمَّى  »اِ ْبِف َسْرِجَس، َقاَؿ: السََّفِر، َوَكآَبِة  (ٕ)َفَر َيَتَعوَّ

، َوُسوِء اْلَمْنَظِر ِفي اأْلَْىِؿ َواْلَماؿِ  َواْلَحْوِر َبْعَد اْلَكْوِر،، (ٖ)اْلُمْنَقَمبِ   «.َوَدْعَوِة اْلَمْظُموـِ
 أوال: تخريج الرواية األولى

 البخاري.تفرد بو مسمـ دوف 
 ثانيا: تراجم الرواة

بفتح الميممة وسكوف الراء وكسر الجيـ وبعدىا ميممة ػ اْلُمْزِنّي، البصري، حميؼ بني  ـ ** عبد اهلل ْبن َسْرِجس
 مخزوـ.

: لو صحبة، ونزؿ البصرة، ولو عف النبّي صمى المَّو عميو وسّمـ أحاديث عند مسمـ (٘)وابف حّباف (ٗ)قاؿ البخاريّ 
 .(ٙ)وغيره

 ** جميع رجاؿ اإلسناد ثقات.
 الرواية الثانية " الحور بعد الكون"

َحدَّثََنا َأْحَمُد ْبُف َعْبَدَة َقاَؿ: َحدَّثََنا َحمَّاُد ْبُف َزْيٍد، َعْف َعاِصـٍ اأَلْحَوِؿ، َعْف َعْبِد المَِّو ْبِف  رحمو اهلل: (ٚ)قال الترمذي
اِحُب ِفي السََّفِر، َوالَخِميَفُة ِفي »المَُّو َعَمْيِو َوَسمَّـَ ِإَذا َساَفَر َيُقوُؿ: َسْرِجَس، َقاَؿ: َكاَف النَِّبيُّ َصمَّى  َـّ َأْنَت الصَّ المَُّي

َـّ ِإنّْي َأُعوُذ ِبَؾ ِمْف َوْعثَاِء السَّ  َـّ اْصَحْبَنا ِفي َسَفِرَنا، َواْخُمْفَنا ِفي َأْىِمَنا، المَُّي ْلُمْنَقَمِب، َوِمَف َفَر، َوَكآَبِة ااأَلْىِؿ، المَُّي
، َوِمْف ُسوِء اْلَمْنَظِر ِفي اأْلَْىِؿ َواْلَماؿِ  اْلَحْوِر َوُيْرَوى  ، ثـ قاؿ الترمذي:"«اْلَحْوِر َبْعَد اْلَكْوِر، َوِمْف َدْعَوِة اْلَمْظُموـِ

 ."َبْعَد اْلَكْونِ 
 
 
 
 

                                                 

 .ٖٖٗٔ، حٜٜٚ، صٕ( صحيح مسمـ، كتاب الحج، باب ما يقوؿ إذا ركب إلى سفر الحج وغيره، جٔ)
(، ٕٗٔ، صٙ( الوعثاء: مشتقة مف َكِمَمٌة )َوَعَث( وىي َتُدؿُّ َعَمى ُسُيوَلٍة ِفي الشَّْيِء َوَرَخاَوٍة.) مقاييس المغة، البف فارس، جٕ)

(، وجمع ابف فارس بيف المعنييف فقاؿ ٜٕٔ، صٔالحديث شدَّة النصب َواْلَمَشقَّة.) غريب الحديث، لمقاسـ بف سالـ، ج ومعناىا في
ـُ َفِإنَُّو َيْدُعو ِإَلى اْلَمَشقَِّة، َفِمَذِلَؾ ِقيَؿ: َنُعوُذ ِبَؾ ِمْف َوْعثَ  ْمُؿ ِإَذا َغاَبْت ِفيِو اْلَقَواِئ ، ٙالمغة، البف فارس، ج اَء السََّفِر.) مقاييسإف الرَّ

 (.ٕ٘ٔص
َعَمْيِو.) غريب الحديث، ( َكآَبِة اْلُمْنَقَمِب: بمعنى َأف َيْنَقِمب مف َسَفره ِإَلى منزلو ِبَأْمر يكتئب ِمْنُو َأَصاَبُو ِفي َسَفره َأو ِفيَما يقدـ ٖ)

 (.ٕٕٓ، صٔلمقاسـ بف سالـ، ج
 .ٕٚ، رقـٚٔ، ص٘( التاريخ الكبير، لمبخاري، جٗ)
 .ٓٗٚ، رقـٖٕٓ، صٖالثقات، البف حباف، ج (٘)
 .ٖٕٚٗ، رقـٕٜ، صٗ( انظر اإلصابة في تمييز الصحابة، البف حجر، جٙ)
 .ٜٖٖٗ، حٖ٘ٚ، ص٘( سنف الترمذي، أبواب الدعوات، باب ما يقوؿ إذا خرج مسافرا، جٚ)
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 رواية الثانيةأوال: تخريج ال
 مف طرؽ عف حماد بف زيد، (ٖ)والبييقي، (ٕ)، وابف بشراف(ٔ)أخرجو عبد بف حميد

 مف طريؽ معمر بف راشد، (٘)مف طريؽ شعبة بف الحجاج، وأخرجو الطبراني (ٗ)وأخرجو النسائي
 ثالثتيـ ) حماد بف زيد، وشعبة بف الحجاج، ومعمر بف راشد( عف عاصـ األحوؿ بو بنحوه.

 ثانيا: تراجم الرواة
 ** جميع رجاؿ اإلسناد ثقات.

 الحكم عمى اإلسنادثالثا: 
 ".َحِديٌث َحَسٌف َصِحيحٌ ، وممف صححو  الترمذي فقاؿ:" الحديث إسناده صحيح

                                           
 قال ابن األثير رحمو اهلل:

ْلقاؤهَأْي « فُيَباِدُر الطَّْرف َنباُتو واْسَتْحصاده وَتْكِويرُه»َوِفي ِصَفِة َزْرع اْلَجنَِّة   .(ٙ)َجْمعو وا 
 ( ٜٗٔالحديث )
َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُف ِسَناٍف، َحدَّثََنا ُفَمْيٌح، َحدَّثََنا ِىاَلٌؿ، َعْف َعَطاِء ْبِف َيَساٍر، َعْف َأِبي  رحمو اهلل: (ٚ)البخاري مقال اإلما

" َأفَّ َرُجاًل ِمْف َأْىِؿ الَجنَِّة الَباِدَيِة:ُىَرْيَرَة: َأفَّ النَِّبيَّ َصمَّى اُ َعَمْيِو َوَسمَّـَ َكاَف َيْوًما ُيَحدُّْث َوِعْنَدُه َرُجٌؿ ِمْف َأْىِؿ 
ْرِع، َفَقاَؿ َلُو: َأَوَلْسَت ِفيَما ِشْئَت؟ َقاَؿ: َبَمى، َوَلِكنّْي ُأِحبُّ َأْف َأْزَرَع، فَ  َفَتَباَدَر الطَّْرَف َأْسَرَع َوَبَذَر، اْسَتْأَذَف َربَُّو ِفي الزَّ

، َفِإنَُّو اَل ُيْشِبُعَؾ َشْيٌء "،  هُ َنَباُتُو َواْسِتَواُؤُه َواْسِتْحَصاُدُه َوَتْكِويرُ  ـَ َأْمثَاَؿ الِجَباِؿ، َفَيُقوُؿ المَُّو َتَعاَلى: ُدوَنَؾ َيا اْبَف آَد
ـْ َأْصَحاُب َزرْ  : َيا َرُسوَؿ المَِّو، اَل َتِجُد َىَذا ِإالَّ ُقَرِشيِّا َأْو َأْنَصاِريِّا، َفِإنَُّي ُف َفَمْسَنا ِبَأْصَحاِب ٍع، َفَأمَّا َنحْ َفَقاَؿ اأَلْعَراِبيُّ

 َزْرٍع، َفَضِحَؾ َرُسوُؿ المَِّو.
 أوال: تخريج الحديث

مف طريؽ عبد الممؾ بف عمرو" أبو عامر العقدي"، عف فميح بف سميماف بو بنحوه ولكف بدوف  (ٛ)أخرجو البخاري
 تكويره".و لفظ ابف األثير" 

 
 

                                                 

 .ٔٔ٘، حٖٛٔ( المنتخب مف مسند عبد بف حميد، صٔ)
 .ٕٚٚٔ، حٛٙٔ( أمالي بف بشراف، صٕ)
 .ٛٗٗ، حٕٖ، صٕ( الدعوات الكبير، باب الصالة والدعاء إذا أراد سفرا أو فارؽ منزال، جٖ)
 .ٕٛٛٚ، حٕٕٙ، صٚ( السنف الكبرى لمنسائي، كتاب االستعاذة، باب االستعاذة مف الحور بعد الكوف، جٗ)
 .ٖٔٛ، حٕٛ٘( الدعاء، باب القوؿ عند الخروج إلى السفر، ص٘)
 .ٖ٘ٛ، صٗالحديث واألثر، البف األثير، ج( النياية في غريب ٙ)
 .ٜٔ٘ٚ، حٔ٘ٔ، صٜ( صحيح البخاري، كتاب التوحيد، باب كالـ الرب مع أىؿ الجنة، جٚ)
 .ٖٕٛٗ، حٛٓٔ، صٖ( صحيح البخاري، كتاب المزارعة، باب كراء األرض بالذىب والفضة، جٛ)
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 ثانيا: تراجم الرواة
أبو يحيى المدني، اسمو عبد الممؾ وقد غمب عميو لقب فميح، مات سنة  المغيرة،** فميح بن سميمان بن أبي 

 ئة،اثماف وستيف وم
، وقاؿ ابف معيف في (ٕ)، وذكره ابف حباف في الثقات(ٔ)وثقو الدارقطني عندما ترجـ ألخيو عبد الحميد بف سميماف

:" وال يحتج بحديثو، وىو دوف (ٙ)ابف معيف:" ليس بالقوي"، وزاد (٘)، والنسائي(ٗ)، وأبو حاتـ(ٖ)أحد المواضع
:" يختمفوف (ٛ):" ليس بالمتيف عندىـ"، وقاؿ الدارقطني(ٚ)الدراوردي، والدراوردي أثبت منو"، وقاؿ الحاكـ أبو أحمد

 :" صدوؽ كثير الخطأ".(ٓٔ):" ىو مف أىؿ الصدؽ، وييـ"، وقاؿ ابف حجر(ٜ)فيو، وليس بو بأس"، وقاؿ الساجي
، وزاد ابف معيف:" ما أقربو مف أبي (ٖٔ)، وعمي بف المديني(ٕٔ)، وابف معيف في موضع آخر(ٔٔ)وضعفو النسائي

 .:" واىي الحديث"(ٗٔ)أويس"، وقاؿ أبو زرعة
أحاديث صالحة يروي عف نافع عف ابف عمر  :" ولفميح(ٙٔ)وقاؿ ابف عدي، :" ليس بشيء"(٘ٔ)وقاؿ أبو داود

نسخة، ويروي عف ىالؿ بف عمي عف عبد الرحمف بف أبي عمرة عف أبي ىريرة، ويروي عف سائر الشيوخ مف 
أىؿ المدينة مثؿ أبي النضر وغيره أحاديث مستقيمة، وغرائب، وقد اعتمده البخاري في صحيحو، وروى عنو 

 يسة، وىو عندي ال بأس بو". الكثير، وقد روى عنو زيد بف أبي أن
 :" َوَحِدْيُثو ِفي اأُلُصْوِؿ السّْتَّةِ (ٛٔ):" إتفاؽ الشيخيف عميو يقوي أمره"، وقاؿ الذىبي(ٚٔ)وقاؿ الحاكـ أبو عبد ا

 
                                                 

 .ٖٛٗ، رقـٕٙٔ، صٕ( الضعفاء والمتروكوف، لمدارقطني، جٔ)
 .ٕٕٛٓٔ، رقـٕٖٗ، صٚات، البف حباف، ج( الثقٕ)
 .ٙٙٚ، رقـٔٚٔ، صٖ( تاريخ ابف معيف، رواية الدوري، جٖ)
 .ٜٚٗ، رقـ٘ٛ، صٚ( الجرح والتعديؿ، البف أبي حاتـ، جٗ)
 .ٙٛٗ، رقـٚٛ( الضعفاء والمتروكوف، لمنسائي، ٘)
 .٘ٛ، صٚ( الجرح والتعديؿ، البف أبي حاتـ، جٙ)
 .ٖٗٓ، صٛج ( تيذيب التيذيب، البف حجر،ٚ)
 .ٖٙٙ، صٖ( ميزاف االعتداؿ، لمذىبي، جٛ)
 .ٖٗٓ، صٛ( تيذيب التيذيب، البف حجر، جٜ)
 .ٛٗٗ( تقريب التيذيب، البف حجر، صٓٔ)
 .ٕٖٔ، صٖٕ( تيذيب الكماؿ، لممزي، جٔٔ)
 .ٜ٘ٙ، رقـٜٓٔ( تاريخ ابف معيف ، رواية الدارمي، صٕٔ)
 .ٖٚٔ، رقـٚٔٔمديني، ص( سؤاالت محمد بف عثماف بف أبي شيبة لعمي بف الٖٔ)
 .ٕٕٔ، رقـٗ٘ٔ( سؤاالت البرذعي ألبي زرعة الرازي، صٗٔ)
 .ٖٗٓ، صٛ( تيذيب التيذيب، البف حجر، ج٘ٔ)
 .٘ٚ٘ٔ، رقـٗٗٔ، صٚ( الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ، البف عدي، جٙٔ)
 .ٖٗٓ، صٛ( تيذيب التيذيب، البف حجر، جٚٔ)
 .ٕٖ٘، صٚ( سير أعالـ النبالء، لمذىبي، جٛٔ)
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 .(ٔ)اْسِتْقاَلاًل، َوُمتَاَبَعًة، َوَغْيُرُه َأْقَوى ِمْنُو"، وقاؿ أيضا: قد اعتمده البخاري في أكثر مف حديث
:" مثمو ال يطمئف القمب لصحة حديثو عند (ٕ)األلباني وؿق ما كاف مفو  ،صدوؽ كثير الخطأ القول: خالصة

إخراج البخاري لو يقوي مف أمره فقد روى عنو الكثير، واعتمده في الصحيح،  قمت:التفرد، فكيؼ عند المخالفة"، 
نََّما أخرج َلُو َأَحاِديث (ٖ)وقاؿ ابف حجر :" لـ يْعَتمد َعَمْيِو الُبَخاِرّي اْعِتَماده عمى َمالؾ وابف ُعَيْيَنة وأضرابيما َواِ 

َأْكَثرَىا ِفي المناقب َوَبعضَيا ِفي الرَقاؽ"، باإلضافة إلى أف لو أحاديث صالحة ومستقيمة عف ىالؿ بف عمي كما 
 قاؿ ابف عدي.

 ت.** باقي رجاؿ اإلسناد ثقا
                                           

 قال ابن األثير رحمو اهلل:
َأْي ُيَمفَّاف وُيْجمعاف « ُيجاء ِبالشَّْمِس َواْلَقَمِر َثْوَرْين ُيَكّوران ِفي النَّاِر يوَم اْلِقَياَمةِ »َوِمْنُو َحِديُث َأِبي ُىَرْيَرَة 

 وُيْمَقياف ِفيَيا.
 .(ٗ)ِبالثَّاِء، َكَأنَُّيَما ُيْمَسخاف. َوَقْد ُرِوي ِبالنُّوِف، َوُىَو َتْصِحيؼٌ « َثْوَريف»والِرَواية 
  ( ٜ٘ٔالحديث )

، َقاَؿ: َحدَّثََنا َعْبُد اْلَعِزيِز ْبُف  رحمو اهلل: (٘)قال الطحاوي َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُف ُخَزْيَمَة، َحدَّثََنا ُمَعمَّى ْبُف َأَسٍد اْلَعمّْيُّ
َخاِلِد ْبِف َعْبِد  ، َقاَؿ: َشِيْدُت َأَبا َسَمَمَة ْبَف َعْبِد الرَّْحَمِف َجَمَس ِفي َمْسِجٍد ِفي َزَمفِ (ٙ)اْلُمْخَتاِر، َعْف َعْبِد اِ الدَّاَناجِ 

يّْ َعَمْيِو ُبو ُىَرْيَرَة َعِف النَّبِ اِ ْبِف َخاِلِد ْبِف ُأَسْيَد َقاَؿ: َفَجاَء اْلَحَسُف َفَجَمَس إَلْيِو َفَتَحدَّثَا َفَقاَؿ َأُبو َسَمَمَة: َحدَّثََنا أَ 
رَاِن َيْومَ " السَّاَلـُ َقاَؿ: ؟ َفَقاَؿ: إنََّما ُأَحدُّْثَؾ َعْف (ٚ)" َفَقاَؿ اْلَحَسُف: َما َذْنُبُيَما اْلِقَياَمةِ  الشَّْمُس َواْلَقَمُر َثْورَاِن ُمَكوَّ

 َرُسوِؿ اِ َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَسمَّـَ َفَسَكَت اْلَحَسُف.

                                                 

 .ٕٛٚٙ، رقـٖ٘ٙ، صٖميزاف االعتداؿ، لمذىبي، ج ( انظرٔ)
 .ٖٕٖ، صٖ( سمسمة األحاديث الضعيفة، لأللباني، جٕ)
 .ٖ٘ٗ، صٔ( ىدي الساري مقدمة فتح الباري، جٖ)
 .ٖ٘ٛ، صٗ( النياية في غريب الحديث واألثر، البف األثير، جٗ)
َراِف ِفي النَّاِر ( شرح مشكؿ اآلثار، باب َبَياِف ُمْشِكِؿ َما ُرِوَي َعْف ٘) َرُسوِؿ اِ َعَمْيِو السَّاَلـُ ِمْف َقْوِلِو: " إفَّ الشَّْمَس َواْلَقَمَر َثْوَراِف ُمَكوَّ

 .ٖٛٔ، حٓٚٔ، صَٔيْوـَ اْلِقَياَمِة "، ج
يعنى الَعاِلـ.) األنساب، لمسمعاني،  -بالفارسية ( الدَّاَناج: بفتح الداؿ الميممة والنوف وفي آخر الكممة جيـ، وىذا معرب الداناٙ)
 (.ٙٗ٘ٔ، رقـٕٜٕ، ص٘ج
( كاف السبب في إنكار الحسف ليذا الحديث ما وقع في قمبو بأف الشمس والقمر يمقياف في النار ليعذبا، فأجاب الطحاوي:" َأفَّ ٚ)

َراِف ِفي النَّاِر ِلُيَعذَّْبا أَ  َبْيِف ِفي النَّاِر َوَأْف َيُكوَنا ِفي َتْعِذيِب َمْف ِفي النَّاِر َكَساِئِر الشَّْمَس َواْلَقَمَر إنََّما ُيَكوَّ ْىَؿ النَّاِر اَل َأْف َيُكوَنا ُمَعذَّ
ـْ وَ َماَلِئَكِة اِ الَِّذيَف ُيَعذُّْبوَف َأْىَمَيا َأاَل َتَرى إَلى َقْوِلِو َتَعاَلى: }َيا َأيَُّيا الَِّذيَف آَمُنوا ُقوا أَ  ـْ َناًرا َوُقوُدَىا النَّاُس َواْلِحَجاَرُة َعَمْيَيا ْنُفَسُك َأْىِميُك

، ]التحريـ:  ـْ [، َوَكَذِلَؾ ٙ[ َأْي: ِمْف َتْعِذيِب َأْىِؿ النَّاِر }َوَيْفَعُموَف َما ُيْؤَمُروَف، ]التحريـ: َٙماَلِئَكٌة ِغاَلٌظ ِشَداٌد اَل َيْعُصوَف اَ َما َأَمَرُى
ـْ اَل ُمَعذََّباِف ِفيَيا إْذ اَل ُذُنوَب َليُ  الشَّْمُس َواْلَقَمرُ  ، َٔما.) شرح مشكؿ اآلثار، جُىَما ِفيَيا ِبَيِذِه اْلَمْنِزَلِة ُمَعذَّْباِف أِلَْىِؿ النَّاِر ِبُذُنوِبِي

 (.ٖٛٔ، حٓٚٔص
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 أوال: تخريج الحديث
مف  (ٖ)مف طريؽ مسدد بف مسرىد بدوف لفظ" ثوريف، وأخرجو ابف بطة (ٕ)ومف طريقو البغوي (ٔ)أخرجو البخاري

مف طريؽ إبراىيـ بف الحجاج بمثمو، وأخرجو  (ٗ)طريؽ معمى بف أسد بدوف لفظ " ثوريف"، وأخرجو تماـ الرازي
 مف طريؽ يونس بف محمد بنحوه. (٘)عبد الغني المقدسي

براىيـ بف الحجاج، ويونس بف محمد( عف عبد العزيز بف المختار بو.  أربعتيـ) مسدد، ومعمى بف أسد، وا 
 ثانيا: تراجم الرواة

 ** جميع رجاؿ اإلسناد ثقات.
 ثالثا: الحكم عمى اإلسناد

 .(ٙ)الحديث إسناده صحيح، وممف صححو األلباني
                                           

 قال ابن األثير رحمو اهلل:
، َوُىَو َرْحؿ النَّاَقِة  «بَأْكَوار الَمْيس، َتْرَتمي ِبَنا العيُس »َوِفي َحِديِث َطْيَفة  ْـّ اأَلْكواُر: َجْمُع ُكور، ِبالضَّ

 .(ٚ)بأداِتو، َوُىَو كالسَّْرج وآَلِتو ِلْمفرس
 الحديث )**(
 (.ٓٗٔسبقت دراستو تحت رقـ ) قالت الباحثة:

                                           
 قال ابن األثير رحمو اهلل:

، َوُىَو َبْيت النَّْخؿ  «َلْيَس ِفيَما ُتْخِرج َأْكَواُر النَّْحل َصَدقة»َوِفي َحِديِث َعِميٍّ  ْـّ َواِحُدَىا: ُكور، ِبالضَّ
نابير، والُكَواُر والُكوارة: َشْيٌء ُيتََّخذ ِمَف الُقْضباف لمنَّحؿ ُيْعسّْؿ ِفيِو، َأَراَد:  والزَّ

 .(ٛ)َأنَُّو َلْيَس ِفي الَعسؿ َصدقةٌ 
 ( ٜٙٔالحديث ) 

 لـ أعثر عمى تخريج لو. قالت الباحثة:

                                                 

 .ٕٖٓٓ، حٛٓٔ، صٗ( صحيح البخاري، كتاب بدء الخمؽ، باب صفة الشمس والقمر بحسباف، جٔ)
 .ٖٚٓٗ، ح٘ٔٔ، ص٘ٔ( شرح السنة، كتاب الفتف، جٕ)
 .ٓٚ، حٜٖٕ، صٔاإلبانة الكبرى، ج (ٖ)
 .ٖٗ٘ٔ، حٕٗٓ، صٕ( فوائد تماـ الرازي، جٗ)
 .ٙٚ، حٗٛ( ذكر النار، لعبد الغني المقدسي، ص٘)
 .ٕٗٔ، رقـٖٕٗػ ٕٕٗ، صٔ، وسمسمة األحاديث الصحيحة، جٕٜٙ٘، رقـٗٛ٘ٔ، صٖ( مشكاة المصابيح، لأللباني، جٙ)
 .ٖ٘ٛ، صٗألثير، ج( النياية في غريب الحديث واألثر، البف اٚ)
 .ٖ٘ٛ، صٗ( النياية في غريب الحديث واألثر، البف األثير، جٛ)
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 رحمو اهلل:قال ابن األثير 
َأْي ُمْمَتّؼ ُمَتراِكب. وُيرَوى « َكاُنوا أصحاَب شجٍر ُمَتَكاِوس»َوِفي َحِديِث َقتادة، َذَكر َأْصَحاَب األْيكة َفَقاَؿ: 

 .(ٔ)َوُىَو ِبَمْعَناهُ « ُمَتكاِدس»
 (ٜٚٔالحديث )

ْف َكاَف َأْصَحاُب ، َقاَؿ: (ٖ)َحدَّثََنا ِبْشٌر، َقاَؿ: ثنا َيِزيدُ  رحمو اهلل: (ٕ)قال الطبري ثنا َسِعيٌد، َعْف َقتَاَدَة، َقْوُلُو: }َواِ 
ـْ ِفيَما َبَمَغنَ  (ٗ)اأْلَْيَكِة َلَظاِلِميَف{ ـْ َىَذا الدَّْوـُ َوَكاَف َرُسوُلُي ـْ َكاُنوا َأْىَؿ َغْيَضٍة َوَكاَف َعامَُّة َشَجِرِى ا ُشَعْيٌب ُذِكَر َلَنا َأنَُّي

َبَتا ِبَعَذاَبْيِف َشتَّى،َصمَّى اهلُل َعَمْيِو َوَسمَّ  تَْيِف ِمَف النَّاِس، َوُعذّْ َلى َأْىِؿ َمْدَيَف، َأْرَسَؿ ِإَلى ُأمَّ ـْ َواِ  ، َأْرَسَؿ ِإَلْيِي َأمَّا َأْىُؿ  ـَ
ْيَحُة،  ـُ الصَّ ـُ اْلَحرَّ َسْبَعَة ، ُذِكَر لَ َفَكاُنوا َأْىَل َشَجٍر ُمَتَكاِوسٍ  َوَأمَّا َأْصَحاُب اأْلَْيَكِة،َمْدَيَف َفَأَخَذْتُي َنا َأنَُّو َسمََّط َعَمْيِي

ـْ َسَحاَبًة، َفَحمُّوا تَ  ـْ ِمْنُو َشْيٌء، َفَبَعَث المَُّو َعَمْيِي ، َواَل َيْمَنُعُي ـْ ِمْنُو ِظؿّّ ، اَل ُيِظمُُّي ْوَح ِفيَيا، َأيَّاـٍ ْحَتَيا َيْمَتِمُسوَف الرَّ
ـْ َعَذاًبا،  ، َفَذِلَؾ َعَذاُب َيْوـِ الظُّمَِّة، ِإنَُّو َكاَف َعَذاَب يَ َفَجَعَمَيا المَُّو َعَمْيِي ـْ ـْ َفَأَكَمْتُي ـْ َناًرا َفاْضَطَرَمْت َعَمْيِي ْوـٍ َبَعَث َعَمْيِي

."  َعِظيـٍ
 أوال: تخريج الحديث
 مف طريؽ جرير بف حاـز بنحوه، (ٙ)مف طرؽ عف سعيد بف بشير بمعناه، وأخرجو الحاكـ (٘)أخرجو ابف أبي حاتـ

 .ـ( عف قتادة السدوسي مرسالكالىما) سعيد بف بشير، وجرير بف حاز 
 ثانيا: تراجم الرواة

مجمع عمى توثيقو ولكنو مدلس مف الطبقة الثالثة، ولـ يصرح  (ٚ)سبقت ترجمتو، قتادة بن دعامة السدوسي** 
 بالسماع، باإلضافة إلى أنو ُمْرِسؿ وقد أرسؿ ىنا.

 ، مات سنة مائتيف وبضع وأربعوف، الضرير يأبو سيؿ البصر  ي،قدبشر بن معاذ العَ  **
 :" صدوؽ"، وزاد أبو حاتـ:" صالح الحديث"، (ٓٔ)، وابف حجر(ٜ)وقاؿ أبو حاتـ، (ٛ)الثقات يبف حباف فاذكره 

 
 

                                                 

 .ٖٚٛ، صٗ( النياية في غريب الحديث واألثر، البف األثير، جٔ)
ْف َكاَف َأْصَحاُب اأْلَْيَكِة َلَظاِلِميَف. َفانْ ٕ) نَُّيَما َلِبَِِماـٍ ( تفسير الطبري، سورة الحجر، اْلَقْوُؿ ِفي َتْأِويِؿ َقْوِلِو َتَعاَلى: }َواِ  ـْ َواِ  َتَقْمَنا ِمْنُي

 .ٓٓٔ، صُٗٔمِبيٍف{، ج
 (.ٔٓٙ) تقريب التيذيب، البف حجر، ص.، ثقة ثبت( ىو: يزيد بف زريع العيشيٖ)
 (.ٛٚ( سورة الحجر )ٗ)
، وقولو تعالى" فكذبوه فأخذىـ عذاب ٕٜٓ٘ٔ، حٕٔٔٛ، صٜ( تفسير بف أبي حاتـ، سورة الشعراء، باب قولو تعالى" األيكة"، ج٘)

 .ٖٜٔ٘ٔ، حٕ٘ٔٛ، صٜيـو الظمة، ج
، ٕلنبي صمى اهلل عميو وسمـ، ج( المستدرؾ عمى الصحيحيف، كتاب تواريخ المتقدميف مف األنبياء والمرسميف، باب ذكر شعيب اٙ)

 .٘ٚٓٗ، حٕٔٙص
 (.ٕ( تحت حديث رقـ) ٚ)
 .ٕٔٙٙٔ، رقـٗٗٔ، صٛ( الثقات، البف حباف، جٛ)
 .ٚٔٗٔ، رقـٖٛٙ، صٕ( الجرح والتعديؿ، البف أبي حاتـ، جٜ)
 .ٕٗٔ( تقريب التيذيب، البف حجر، صٓٔ)
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 :" صالح".(ٕ)، ومسممة بف قاسـ(ٔ)النسائيوقاؿ 
 ىو صدوؽ. خالصة القول:
 .(ٖ)اإلسناد ثقات غير سعيد بف بشير ضعيؼ** باقي رجاؿ 

 ثالثا: الحكم عمى اإلسناد
 الحديث إسناده ضعيؼ مف أجؿ العمؿ التالية:

 .إرساؿ وتدليس قتادة بف دعامة السدوسي 
 .ضعؼ سعيد بف بشير 

 .(ٗ)والحديث أخرجو الحاكـ ولـ يعمؽ عميو، وسكت عنو الذىبي
                                           

 قال ابن األثير رحمو اهلل:
؛ أِلَنَُّو « َيا َثِكَمْتو أمُّو، َأْكَوُعُو ُبْكَرةَ »َوِفي َحِديِث َسَممة ْبِف اأَلْكوع  َيْعِني َأْنَت اأَلْكَوع الَِّذي َكاَف َقْد َتِبَعنا ُبْكرة اْلَيْوـِ

ـْ  ـْ َصاَح ِبِي َؿ َما َلِحَقُي عَأَنا اْبُف »َكاَف َأوَّ ـْ َىَذا اْلَقْوَؿ آِخَر النََّياِر، « اأَلْكَوع، واليوـَ يوـُ الرُّضَّ َفَممَّا َعاَد َقاَؿ َلُي
، َأَنا َأْكَوُعَؾ ُبْكَرة. َقاُلوا: أنَت الَِّذي كنَت َمَعَنا ُبْكرة؟ ـْ  َقاَؿ: َنَع

َيْعُنوف أفَّ َسَممة ِبْكُر اأَلْكَوِع َأِبيِو. « ُكوَف: ِبْكُرة َأْكَوَعوَقاَؿ َلُو اْلُمْشرِ »ورأيُت الزََّمْخَشِريَّ َقْد َذَكَر اْلَحِديَث َىَكَذا 
ِحيَحْيِف َما َذكرناه َأوَّاًل   .(٘)والَمْرَوّي ِفي الصَّ

 ( ٜٛٔالحديث )
، ح وَحدَّثََنا ِإْسَحاُؽ ْبُف  :رحمو اهلل (ٙ)قال اإلمام مسمم ـُ ْبُف اْلَقاِسـِ َحدَّثََنا َأُبو َبْكِر ْبُف َأِبي َشْيَبَة، َحدَّثََنا َىاِش

، ِكاَلُىَما َعْف ِعْكِرَمَة ْبِف َعمَّاٍر، ح وَحدَّثََنا َعْبُد اهلِل بْ  ، َأْخَبَرَنا َأُبو َعاِمٍر اْلَعَقِديُّ ـَ ،  ُف َعْبِد الرَّْحَمفِ ِإْبَراِىي الدَّاِرِميُّ
ُف َعمَّاٍر، َحدَّثَِني ِإَياُس ْبُف َسَمَمَة، بْ  َحدَّثََنا ِعْكِرَمُة َوَىَذا َحِديُثُو َأْخَبَرَنا َأُبو َعِميٍّ اْلَحَنِفيُّ ُعَبْيُد اهلِل ْبُف َعْبِد اْلَمِجيِد، 

َصمَّى اهلُل َعَمْيِو َوَسمَّـَ َوَنْحُف َأْرَبَع َعْشَرَة ِماَئًة، َوَعَمْيَيا َخْمُسوَف َشاًة َحدَّثَِني َأِبي، َقاَؿ: َقِدْمَنا اْلُحَدْيِبَيَة َمَع َرُسوِؿ اهلِل 
ِكيَّةِ  يعني  – َقاؿَ ..." وذكر حديث طويؿ وفيو  اَل ُتْرِويَيا، َقاَؿ: َفَقَعَد َرُسوُؿ اهلِل َصمَّى اهلُل َعَمْيِو َوَسمَّـَ َعَمى َجَبا الرَّ

ِع َقاَؿ:  ُقْمُت: ُخْذَىا:"  -سممة بف األكوع َقاَؿ: ُقْمُت:  َيا َثِكَمْتُو ُأمُُّو، َأْكَوُعُو ُبْكَرَة؟َوَأَنا اْبُف اأْلَْكَوِع َواْلَيْوـُ َيْوـُ الرُّضَّ
ـْ َيا َعُدوَّ   ...".َنْفِسِو، َأْكَوُعَؾ ُبْكَرةَ  َنَع

 
 

                                                 

 .ٛٗ، رقـٗٛص( تسمية مشايخ أبي عبد الرحمف أحمد بف شعيب بف عمي النسائي، ٔ)
 .ٖٗٛ، رقـٛ٘ٗ، صٔ( تيذيب التيذيب، البف حجر، جٕ)
 .ٖٕٗ( تقريب التيذيب، البف حجر، صٖ)
 .٘ٚٓٗ، حٕٔٙ، صٕ( المستدرؾ عمى الصحيحيف، جٗ)
 .ٖٛٛ، صٗ( النياية في غريب الحديث واألثر، البف األثير، ج٘)
 .ٚٓٛٔ، حٖٖٗٔ، صٖ( صحيح مسمـ، كتاب الجياد والسير، باب غزوة ذي قرد وغيرىا، جٙ)
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 أوال: تخريج الحديث
 .مف أفراد مسمـ (ٔ)مسمـ دوف البخاري وقد ذكره الحميدي بوتفرد 

 ثانيا: تراجم الرواة
واسـ األكوع: سناف بف عبد اهلل، أوؿ مشاىده الحديبية، وكاف مف الشجعاف،  ع،وَ كَ ** َسَمَمة بن عمرو بن اأْلَ 

 .(ٕ)ويسبؽ الفرس عدًوا، مات سنة أربع وسبعيف عمى الصحيح
توثيقو وقبوؿ حديثو، ولكف تكمموا في  قد أطمؽ العمماء، ثقة، ف(ٖ)سبقت ترجمتو ي،عكرمة بن عمار العجم **

الثالثة مف طبقات المدلسيف التي البد فييا مف التصريح  ، وىو مدلس مف الطبقةروايتو عف يحيى بف أبي كثير
 بالسماع، وقد صرح ىنا بالسماع فُأمف تدليسو.

 الحنفي، أبو عمي البصري، ثقة.، (ٗ)سبقت ترجمتو ** عبيد اهلل بن عبد المجيد،
 باقي رجاؿ اإلسناد ثقات.** 

      

 

 قال ابن األثير رحمو اهلل:
 )َكَوـَ(
دقة ِرباط َفَرس ِفي َسِبيِل المَِّو، اَل ُيْمَنع َكْوُمو»ِفيِو  ـَ الَفَرس ُأْنثَاه « أْعَظُم الصَّ راب. َوَقْد َكا الَكْوـُ ِباْلَفْتِح: الضّْ

 .(٘)َكْومًا. وأصؿ الَكْوـ: مف االرتفاع والُعُموّ 
 ( ٜٜٔالحديث )

َعِف اْبِف َلِييَعَة َحدَّثَِني َخاِلُد ْبُف َأِبي ِعْمَراَف أف النَِّبيّْ َصمَّى  (ٚ)ِمْف َحِديِث اْبِف اْلُمَباَرؾِ  رحمو اهلل: (ٙ)قال الخطابي
َدَقِة ِرَباُط َفَرٍس ِفي َسِبيِل المَِّو ال "َقاَؿ: المَُّو َعَمْيِو َوَسمَّـَ   ". ُيْمَنُع َكْوُموُ  َأْعَظُم الصَّ

 أوال: تخريج الحديث
 تفرد بو الخطابي.
 ثانيا: تراجم الرواة

 أبو عمر التونسي، مات سنة خمس وعشريف ومئة، وقيؿ: تسع وعشريف، ي،يبِ جِ ** خالد بن أبي عمران التَ 

                                                 

 .ٕٜٚ، حٚٛ٘ػ ٔٛ٘، صٔ( انظر الجمع بيف الصحيحيف، لمحميدي، جٔ)
 .ٔ٘ٔ، صٖ( انظر اإلصابة في تمييز الصحابة، البف حجر، جٕ)
 (.ٙ)( تحت حديث رقـٖ)
 (.ٕ٘( تحت حديث رقـ)ٗ)
 .ٜٖٔ، صٗ( النياية في غريب الحديث واألثر، البف األثير، ج٘)
 .ٜٓ٘، صٔ، ج( غريب الحديث، لمخطابيٙ)
 (.ٕٖٓ) تقريب التيذيب، البف حجر، ص.، ثقة ثبت فقيو( ىو: عبد اهلل بف المبارؾٚ)
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، وذكره ابف حباف في (ٖ)، وزاد:" ال بأس بو"، والعجمي(ٕ)، ػػ وزاد:" كاف ال يدلس"ػػ، وأبو حاتـ(ٔ)وثقو ابف سعد
 :" لـ يسمع مف ابف عمر".(ٙ):" لـ يسمع مف أبي أمامة"، وقاؿ العالئي(٘)، وقاؿ أبو حاتـ(ٗ)الثقات

  ".صدوؽ فقيو ":(ٛ)، وابف حجر(ٚ)وقاؿ الذىبي
 َربَّاِنّيًا".:" َوَكاَف َفِقْيَو َأْىِؿ الَمْغِرِب، ِثَقًة، ثَْبتًا، َصاِلحًا، (ٜ)وقاؿ الذىبي في موضع آخر

 ىو ثقة. خالصة القول:
أبو عبد الرحمف المصري الفقيو القاضي، مات سنة أربع وسبعيف  ** عبد اهلل بن لييعة بن عقبة الحضرمي،

 ومئة،
 :" كاف ابف لييعة مف الثقات إال أنو إذا لقف شيئا حدث بو". (ٓٔ)قاؿ أحمد بف صالح

 . "لييعة قميال وال كثيرا :" ال أحمؿ عف ابف(ٔٔ)قاؿ عبد الرحمف بف ميدي
ني ألكتب كثيرا مما أكتب أعتبر بو وىو يقوي بعضو (ٕٔ)قاؿ أحمد بف حنبؿ :" ما حديث ابف لييعة بحجة وا 

 ببعض"، وكاف أحمد قد حدث عنو بحديث كثير وقاؿ:" 
ْتَقاِنِو؟، وقاؿ أيضا: َمْف َكاَف ِمْثَؿ اْبِف َلِيْيَعَة ِبِمْصَر ِفي َكْثَرِة (ٖٔ)َقاَؿ َأْحَمُد بُف َحْنَبؿٍ  :" ابف (ٗٔ)َحِدْيِثِو، َوَضبِطِو، َواِ 

 لييعة أجود قراءة لكتبو مف ابف وىب".
، وكاف (٘ٔ)وقاؿ يعقوب بف سفياف : سمعت أحمد بف صالح يقوؿ: َكاَف اْبُف َلِيْيَعَة َصِحْيَح الِكَتاِب، َطالَّبًا ِلْمِعْمـِ

قوـ يعقموف الحديث، وآخروف ال يضبطوف، وقوـ حضروا فمـ أممى عمييـ حديثو مف كتابو، فربما يكتب عنو 
يكتبوا فكتبوا بعد سماعيـ، فوقع عممو عمى ىذا إلى الناس، ثـ لـ يخرج كتبو، وكاف يقرأ مف كتب الناس، فوقع 
حديثو إلى الناس عمى ىذا، فمف كتب بأخرة مف كتاب صحيح قرأ عميو في الصحة، ومف قرأ مف كتاب مف كاف 

 . ح كتابو وقع عنده عمى فساد األصؿال يصحال يضبط و 
                                                 

 .ٕٔ٘، صٚ( الطبقات الكبرى، البف سعد، جٔ)
 .ٜ٘٘ٔ، رقـٖ٘ٗ، صٖ( الجرح والتعديؿ، البف أبي حاتـ، جٕ)
 .ٜٖٔ، رقـٖٖٓ، صٔ( معرفة الثقات، لمعجمي، جٖ)
 .٘ٗٙٚ، رقـٕٕٙص، ٙ( الثقات، البف حباف، جٗ)
 .ٗٙٔ، رقـٔٚٔ( جامع التحصيؿ، لمعالئي، ص٘)
 .ٗٙٔ، رقـٔٚٔ( جامع التحصيؿ، لمعالئي، صٙ)
 .ٖٗٗٔ، رقـٖٚٙ، صٔ( الكاشؼ، لمذىبي، جٚ)
 .ٜٛٔ( تقريب التيذيب، البف حجر، صٛ)
 .ٕٚٔ، رقـٖٛٚ، ص٘( سير أعالـ النبالء، لمذىبي، جٜ)
 .ٖٛٚص، ٘( تيذيب التيذيب، البف حجر، جٓٔ)
 .ٚٙٛ، رقـٖٜٕ، صٕ( الضعفاء الكبير، لمعقيمي، جٔٔ)
 .ٕٙ٘، رقـٕٙٗ( سؤاالت أبي داود لإلماـ أحمد، صٕٔ)
 .ٜٙٗ، ص٘ٔ( تيذيب الكماؿ، لممزي، جٖٔ)
 .ٜ٘ٗ، ص٘ٔ( تيذيب الكماؿ، لممزي، جٗٔ)
 .ٖٗٗ، صٕ( انظر المعرفة والتاريخ، ليعقوب بف سفياف، ج٘ٔ)
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وُسئؿ يحيى بف معيف عف رشديف بف سعد، فقاؿ: ليس بشيء، وابف لييعة أمثؿ مف رشديف، وقد كتبت حديث 
، وقاؿ في موضع آخر:" كاف ضعيفا ال يحتج بحديثو، كاف مف (ٕ)، وابف لييعة أحب إليَّ مف رشديف(ٔ)ابف لييعة

 شاء يقوؿ لو: حدثنا". 
ليس :" (٘)وقاؿ "ضعيؼ الحديث:" (ٗ)"، وقاؿ أيضاال يحتج بحديثو :"(ٖ)عددت أقواؿ يحيى بف معيف فيو فقاؿوت

 ".ابف َلِييَعة ليس بشيٍء تغير أو لـ يتغير ":(ٙ)َوَقاؿ في موضع آخر"، بشيءٍ 
ليس حديثو  :"(ٜ)وقاؿ"، َعبد اهلل بف َلِييَعة ضعيؼ :"(ٛ)"، وقاؿ أيضافي حديثو كمو ليس بشيءٍ :" (ٚ)وقاؿ أيضا
  ".بذاؾ القوي

، وقاؿ ابف خزيمة: ابف لييعة لست ممف أخرج حديثو في الصحيح إذا : تركو يحيى بف سعيد(ٓٔ)وقاؿ البخاري
نما أخرجتو ألف معو جابر بف إسماعيؿ.   انفرد، وا 

 : كاف يكتب حديثو، احترقت كتبو، فكاف مف جاء بشيء قرأه عميو، (ٔٔ)وقاؿ ابف خراش
:" فمف ثـ كثرت المناكير في روايتو (ٕٔ)لو وضع أحد حديثا وجاء بو إليو قرأه عميو"، وقاؿ الخطيبحتى 

 لتساىمو". 
 :" ال يوقؼ عمى حديثو، وال ينبغي أف يحتج بو، وال يغتر بروايتو". (ٖٔ)وقاؿ الجوزجاني

أمره مضطرب، يكتب حديثو  وقاال:" (ٚٔ)، وأبو حاتـ(ٙٔ)، وكذلؾ أبو زرعة(٘ٔ)، والنسائي(ٗٔ)وضعفو ابف سعد
 .وقاؿ الحاكـ أبو أحمد:" ذاىب الحديث"، عمى االعتبار"

                                                 

 .ٖ٘ٗوٕ٘ٗ، رقـٖٗٛابف الجنيد ألػبي زكريا يحيى بف معيف، ص ( سؤاالتٔ)
 .ٜٜٗ، رقـٖٜٖ( سؤاالت ابف الجنيد ألػبي زكريا يحيى بف معيف، صٕ)
 .ٖٛٛ٘، رقـٔٛٗ، صٗ( تاريخ ابف معيف، رواية الدوري، جٖ)
 .ٖٖ٘، صٖ٘ٔ( تاريخ ابف معيف، رواية الدارمي، صٗ)
 .ٜٕٛ، رقـٜٚالرجاؿ، رواية طيماف، ص( مف كالـ أبي زكريا يحيى بف معيف في ٘)
 .ٕٖٗ، رقـٛٓٔ( مف كالـ أبي زكريا يحيى بف معيف في الرجاؿ، رواية طيماف، صٙ)
 .ٖٚٔ، رقـٚٙ( تاريخ ابف معيف، رواية ابف محرز، صٚ)
 .ٚٙٛ، رقـٖٜٕ، صٕ( الضعفاء الكبير، لمعقيمي، جٛ)
 .ٚٗٔ، ص٘( الجرح والتعديؿ، البف أبي حاتـ، جٜ)
 .ٗٚ٘، رقـٕٛٔ، ص٘التاريخ الكبير، لمبخاري، ج ( انظرٓٔ)
 .ٖٛٚ، ص٘( تيذيب التيذيب، البف حجر، جٔٔ)
 .ٖٛٚ، ص٘( تيذيب التيذيب، البف حجر، جٕٔ)
 .ٕٗٚ، صٕٙٙ( أحواؿ الرجاؿ، لمجوزجاني، صٖٔ)
 .ٙٔ٘، صٚ( الطبقات الكبرى، البف سعد، جٗٔ)
 .ٖٙٗ، صٗٙ( الضعفاء والمتوكوف، لمنسائي، ص٘ٔ)
 .ٚٗٔ، ص٘والتعديؿ، البف أبي حاتـ، ج( الجرح ٙٔ)
 .ٚٗٔ، ص٘( الجرح والتعديؿ، البف أبي حاتـ، جٚٔ)
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:" قمت ألبي: إذا كاف مف يروي عف ابف لييعة مثؿ ابف المبارؾ فابف لييعة (ٔ)عبد الرحمف بف أبي حاتـ وقاؿ
 .يحتج بو؟ قاؿ: ال"

 ."ممف يكتب حديثوحديثو حسف كأنو يستباف َعمَّف روى عنو، َوىو :" (ٕ)وقاؿ ابف عدي
، َعَمى ِلْيٍف ِفي َحِدْيِثِو"، وقاؿ في موضع آخر(ٖ)وقاؿ الذىبي  :" العمؿ عمى تضعيؼ (ٗ):" َوَكاَف ِمْف ُبُحوِر الِعْمـِ

ـَ الدَّْياِر الِمْصِريَِّة، ولكنو َتَياَوَف (٘)حديثو"، وقاؿ أيضا ِباإِلْتَقاِف، َوَرَوى َمَناِكْيَر، :" اَل َرْيَب َأفَّ اْبَف َلِيْيَعَة َكاَف َعاِل
الْعِتَباَراِت، َوالزُّْىِد، َفاْنَحطَّ َعْف ُرْتَبِة االْحِتَجاِج ِبِو ِعْنَدُىـ، َوَبْعُض الحفَّاِظ َيْرِوي َحِدْيَثُو، َوَيذُكُرُه ِفي الشََّواِىِد َوا

، اَل ِفي اأُلُصوِؿ، َوَبْعُضُيـ ُيَباِلُغ ِفي َوْىِنوِ  ، َواَل َيْنَبِغي ِإىَداُرُه، َوتَُتَجنَُّب ِتْمَؾ الَمَناِكْيُر، َفِِنَُّو َعْدٌؿ ِفي َوالَماَلحـِ
 َنْفِسِو.

 :" صدوؽ، خمط بعد احتراؽ كتبو". (ٙ)روقاؿ ابف حج
 عبد اهلل بف لييعة، صدوؽ، ولكنو اتيـ بأمريف: خالصة القول:

 األمر األول: التدليس
:" َكاَف َشيخا َصالح َولكنو َكاَف ُيَدلس َعف (ٜ)، وقاؿ ابف حباف(ٛ)العجمي، وسبط ابف (ٚ)وصفو بذلؾ السيوطي

َـّ احترقت كتبو ِفي سنة سبعيف َوِماَئة قبؿ َموتو ِبَأْرَبع ِسِنيف"، وقاؿ أيضا َعَفاء قبؿ احتراؽ كتبو ث :" قد (ٓٔ)الضُّ
ريف َعنُو َمْوُجودا َوَما بف َلِييَعة مف ِرَواَية اْلُمتََقدّْميف والمتأخريف َعنُو فَ اخبر سبرت  َرَأْيت التَّْخِميط ِفي ِرَواَية اْلُمَتَأخّْ

ـْ بف اَل أصؿ َلُو مف ِرَواَية اْلُمَتَقدّْميف كثيرا َفَرَجعت ِإَلى ااِلْعِتَبار فرأيتو َكاَف ُيَدلس َعف َأقواـ ضعفى َعف َأقواـ َرآ ُى
 َلِييَعة ِثَقات فالتزقت ِتْمَؾ الموضوعات ِبِو".

، إال أف ُيرد حديثيـ، ولو صرحوا بالسماع التي (ٔٔ)ذكره ابف حجر في الطبقة الخامسة مف طبقات المدلسيفوقد 
 العمماء قد صححوا حديثو مف طريؽ العبادلة كما سيأتي.

 
 
 

                                                 

 .ٚٗٔ، ص٘( الجرح والتعديؿ، البف أبي حاتـ، جٔ)
 .ٖٕ٘، ص٘( الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ، البف عدي، جٕ)
 .ٖٔ، صٛ( سير أعالـ النبالء، لمذىبي، جٖ)
 .ٖٜٕٗ، رقـٜٓ٘، صٔ( الكاشؼ، لمذىبي، جٗ)
 .ٗٔ، صٛسير أعالـ النبالء، لمذىبي، ج( ٘)
 .ٖٛ٘( تقريب التيذيب، البف حجر، صٙ)
 .ٜٕ، رقـٙٙ( أسماء المدلسيف، لمسيوطي، صٚ)
 .ٜٖ، رقـٖٙ( التبييف ألسماء المدلسيف، لسبط بف العجمي، صٛ)
 .ٖٛ٘، رقـٔٔ، صٕ( المجروحيف، البف حباف، جٜ)
 .ٕٔ، صٕ( المجروحيف، البف حباف، جٓٔ)
 .ٓٗٔ، رقـٗ٘المدلسيف، البف حجر، ص ( طبقاتٔٔ)
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 األمر الثاني: االختالط
نسب إليو بعض أئمة الجرح والتعديؿ تيمة االختالط  وسوء الحفظ نتيجة الحتراؽ كتبو مما أدى إلى تضعيفيـ 
ف كاف قد وقع لو ىذا  لو، وبالتالي كاف اختالطو ليذا السبب أكثر مما ُينسب لذىاب عقمو وتغيره قبؿ موتو، وا 

لـ  :"(ٕ)آخر عمره"، وقد أنصفو الحاكـ بقولو:" اختمط عقمو فى (ٔ)بؿ موتو كما قاؿ أبو جعفر الطبريقأيضا 
 يقصد الكذب إنما حدث مف حفظو بعد احتراؽ كتبو فأخطأ". 

 .(ٖ)صحح العمماء رواية المتقدميف عنو، وردوا رواية المتأخريفقد و 
 مف سمع منو في أوؿ أمره أحسف حاال في روايتو ممف سمع منو بآخرة". :" (ٗ)قاؿ ابف سعد

: ال ُتؤخذ ِرَواَية اْلُمَتَأخّْريف َعنُو بعد احتراؽ كتبو َفِفيَيا َمَناِكير َكِثيَرة َوَذاَؾ َأنو َكاَف اَل ُيَباِلي َما (٘)قاؿ ابف حبافو 
 تراؽ كتبودفع ِإَلْيِو ِقَراَءة َسَواء َكاَف َذِلؾ مف َحِديثو َأو غير َحِديثو َفَوَجَب التنكب َعف ِرَواَية اْلُمَتَقدّْميف َعنُو قبؿ اح

ريف َعنُو بعد اح َعَفاء والمتروكيف َوَوَجب ترؾ ااِلْحِتَجاج ِبِرَواَية اْلُمَتَأخّْ تراؽ لما ِفيَيا مف اأْلَْخَبار المدلسة َعف الضُّ
 كتبو لما ِفيِو ِممَّا َلْيَس مف َحِديثو".

 ؾ التخميط". ما ُرويَّ عنو مف األحاديث فييا تخميط ُيطرح ذل قاؿ أحمد بف صالح: ":(ٙ)وقاؿ ابف شاىيف
كما أف رواية العبادلة عنو كابف المبارؾ وابف وىب صحيحة وأعدؿ مف رواية اآلخريف، فقاؿ عبد الغنى بف سعيد 

:" رواية ابف المبارؾ وابف (ٛ):" إذا روى العبادلة عف ابف لييعة فيو صحيح"، وكذلؾ قاؿ ابف حجر(ٚ)األزدي
 وىب عنو أعدؿ مف غيرىما".

وأما أىؿ مصر فيذكروف أنو لـ يختمط ولـ يزؿ أوؿ أمره وآخره واحًدا ولكف كاف يقرأ عميو ما :" (ٜ)وقاؿ ابف سعد
ليس مف حديثو فيسكت عميو، فقيؿ لو في ذلؾ، فقاؿ: وما ذنبي؟ إنما يجيئوف بكتاب يقرؤونو ويقوموف ولو 

  ".سألوني الخبرتيـ أنو ليس مف حديثي
 ؾ فال يضر اختالطو.والراوي عنو ىنا عبد اهلل بف المبار  :قمت

 ** باقي رجاؿ اإلسناد ثقات.
 ثالثا: الحكم عمى اإلسناد

مف انقطاع فخالد بف أبي عمراف مف صغار التابعيف، وقد صرح  والحديث إسناده ضعيؼ؛ ألجؿ ما كاف في
ذا رفع الحديث.بعض العمماء بعدـ سماعو مف ب  عض الصحابة فكيؼ وا 

                                                 

 .ٜٖٚ، ص٘( تيذيب التيذيب، البف حجر، جٔ)
 .ٜٓٔ( انظر نياية االغتباط بمف رمي مف الرواة باالختالط، لعالء الديف رضا، صٕ)
 .ٕٙ، رقـٙٙػ ٘ٙ( انظر المختمطيف، لمعالئي، صٖ)
 .ٙٔ٘، صٚ( الطبقات الكبرى، البف سعد، جٗ)
 .ٖٔ، صٕاف، ج( المجروحيف، البف حب٘)
 .ٕ٘ٙ، رقـٕ٘ٔ( تاريخ أسماء الثقات، البف شاىيف، صٙ)
 .ٜٖٚ، ص٘( تيذيب التيذيب، البف حجر، جٚ)
 .ٖٛ٘( تقريب التيذيب، البف حجر، صٛ)
 .ٙٔ٘، صٚ( الطبقات الكبرى، البف سعد، جٜ)
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 قال ابن األثير رحمو اهلل:
دين ُيْحَبسون َيْوَم اْلِقَياَمِة َعَمى الَكْوِم ِإَلى َأْن ُيَيذَُّبوا»اْلَحِديُث  َوِمْنوُ  ِىَي ِباْلَفْتِح: الَمواضع  «إنَّ َقْومًا ِمَن الُمَوحِّ

 .(ٔ)الُمْشِرفة، َواِحُدَىا: َكْوَمة. وُيَيذَُّبوا: َأْي ُيَنقَّوا ِمَف الَمآثـ
 تالي:الاألثير ولكن وجدت رواية بالمعنى وىي ك( لم أقف عمى رواية ابن ٕٓٓالحديث )

ْمُت ْبُف ُمَحمَّدٍ َحدَّ رحمو اهلل:  (ٕ)قال اإلمام البخاري ـْ ِمْف َوَنَزْعَنا  َحدَّثََنا َيِزيُد ْبُف ُزَرْيٍع:} ثَِني الصَّ َما ِفي ُصُدوِرِى
}                َقاَؿ: َقاَؿ  ُخْدِريَّ َرِضَي المَُّو َعْنوُ َأفَّ َأَبا َسِعيٍد ال الُمَتَوكِّْؿ النَّاِجيّْ َأِبي َعْف  َقاَؿ: َحدَّثََنا َسِعيٌد َعْف َقَتاَدةَ  (ٖ)ِغؿٍّ

:َرُسوُؿ المَِّو صَ  َفُيَقصُّ َيْخُمُص الُمْؤِمُنوَن ِمَن النَّاِر، َفُيْحَبُسوَن َعَمى َقْنَطَرٍة َبْيَن الَجنَِّة َوالنَّاِر،  »مَّى اهلُل َعَمْيِو َوَسمَّـَ
، َفَوالَِّذي َنْفُس وِل الَجنَّةِ ِلَبْعِضِيْم ِمْن َبْعٍض َمَظاِلُم َكاَنْت َبْيَنُيْم ِفي الدُّْنَيا، َحتَّى ِإَذا ُىذُِّبوا َوُنقُّوا ُأِذَن َلُيْم ِفي ُدخُ 

ـْ َأْىَدى ِبَمْنِزِلِو ِفي الَجنَِّة ِمْنُو ِبَمْنِزِلوِ   «.َكاَف ِفي الدُّْنَيا ُمَحمٍَّد ِبَيِدِه، أَلََحُدُى
 أوال: تخريج الحديث

بصيغة الجـز عف  (٘)مف طريؽ ىشاـ الدستوائي عف قتادة بو بنحوه، وكذلؾ عمقو البخاري (ٗ)أخرجو البخاري
 يونس بف محمد عف شيباف عف قتادة بو بنحوه.

 ثانيا: تراجم الرواة
لثة، وقد صرح توثيقو ولكنو مدلس مف الطبقة الثامجمع عمى  :(ٙ)سبقت ترجمتو** قتادة بن دعامة السدوسي، 

 .(ٚ)بالسماع في رواية أخرى عند البخاري
وال يضره ذلؾ ألنو مف  بالتدليس اتيـ متفؽ عمى توثيقو؛ ولكنو، (ٛ)سبقت ترجمتو، وبةرُ عَ  يسعيد بن أب** 

  الطبقة الثانية مف طبقات المدلسيف الذيف اغتفر العمماء تدليسيـ.
وأثبتيـ فيو يزيد بف كما أنو اختمط في آخر عمره وطالت مده اختالطو، وال يضر اختالطو فقاؿ ابف عدي:" 

تيمة االختالط  بذلؾ فتنتفي ، كما أنو متابع عمى الحديث مف قبؿ ىشاـ الدستوائي"، وىو الراوي عنو ىنازريع
 عنو.

 قتادة. كما أنو اتيـ باإلرساؿ وال يضره ذلؾ فيو مف أثبت الناس في

                                                 

 .ٜٖٔ، صٗ( النياية في غريب الحديث واألثر، البف األثير، جٔ)
 .ٖ٘٘ٙ، حٔٔٔ، صٛكتاب الرقاؽ، باب القصاص يـو القيامة، ج( صحيح البخاري، ٕ)
 (.ٖٗ( سورة األعراؼ )ٖ)
، واألدب المفرد، باب الظمـ ٕٓٗٗ، حٕٛٔ، صٖ( صحيح البخاري، كتاب المظالـ والغصب، باب قصاص المظالـ، جٗ)

 . ٙٛٗ، حٓٚٔظممات، ص
 . ٕٓٗٗ، حٕٛٔص ،ٖ( صحيح البخاري، كتاب المظالـ والغصب، باب قصاص المظالـ، ج٘)
 (.ٕ)( تحت حديث رقـٙ)
 . ٕٓٗٗ، حٕٛٔ، صٖ( صحيح البخاري، كتاب المظالـ والغصب، باب قصاص المظالـ، جٚ)
 (.ٖٛ( تحت حديث رقـ) ٛ)



 444 

ْمُت ْبُن ُمَحمَّد ** ، مات سنة مئتيف وبضع (ٔ)ي، أبو ىماـ الخاركيالبصر  المغيرة يبن عبد الرحمن بن أب الصَّ
 عشرة،

، وذكره ابف حباف (٘)، والذىبي(ٗ)، وزاد:" صحح لو في األفراد حديثا تفرد بو"(ٖ)، والدارقطني(ٕ)وثقو أبو بكر البزار
 في الثقات.

، فمـ يقض يأتيتو أياـ األنصار  وزاد أبو حاتـ:" ،"صالح الحديث ":(ٚ)والذىبي في موضع آخر، (ٙ)قاؿ أبو حاتـ
 ".صدوؽ :"(ٛ)"، وقاؿ ابف حجرأف أسمع منو يل

 ىو ثقة. خالصة القول:
                                           

 قال ابن األثير رحمو اهلل:
 .(ٜ)«اْلِقَياَمِة َعَمى َكْوم فوَق النَّاسِ  َيِجيء َيْومَ »َوِمْنُو اْلَحِديُث 

 ( ٕٔٓالحديث )
َبْيِر، َأنَُّو َسَأَؿ َجاِبَر ْبَف َعْبِد المَِّو َعِف اْلُوُروِد، َفَقاَؿ  رحمو اهلل: (ٓٔ)قال أسد بن موسى حدثنا اْبُف َلِييَعَة، ثنا َأُبو الزُّ

ـُ (ٔٔ)َنْحُن َيْوَم اْلِقَياَمِة َعَمى َكْوٍم َفْوَق النَّاسِ  :»َعَمْيِو َوَسمَّـَ َيُقوؿُ  َجاِبٌر: َسِمْعُت َرُسوَؿ المَِّو َصمَّى اهللُ  ، َفُتْدَعى اأْلَُم
َؿ، َحتَّى َيْأِتَيَنا َربَُّنا َبْعَد َذِلَؾ، َفَيُقوُؿ: َما تَ  َؿ َفاأْلَوَّ ْنَتِظُروَف؟ َفَيُقوُلوَف: َنْنَتِظُر َربََّنا َعزَّ ِبَأْوثَاِنَيا، َوَما َكاَنْت َتْعُبُد، اأْلَوَّ

                                                 

تريد  ( نسبة إلى خاَرُؾ: وىي جزيرة في وسط البحر الفارسي، وىي جبؿ عاؿ في وسط البحر، إذا خرجت المراكب مف عّبادافٔ)
 (.ٖٖٚ، صٕعماف وطابت بيا الريح وصمت إلييا في يـو وليمة.) معجـ البمداف، لياقوت الحموي، ج

 .ٕٖ٘ٗ، حٜٖٗ، صٛ( مسند البزار، جٕ)
 .ٖٓٙ، رقـٕٕٙ( سؤاالت الحاكـ لمدارقطني، صٖ)
 .ٖٙٗ، صٗ( تيذيب التيذيب، البف حجر، جٗ)
 .ٕٚٗ، صٓٔ( سير أعالـ النبالء، لمذىبي، ج٘)
 .ٖٖٜٔ، رقـٔٗٗ، صٗلجرح والتعديؿ، البف أبي حاتـ، ج( اٙ)
 .ٕٕٔٗ، رقـٗٓ٘، صٔ( الكاشؼ، لمذىبي، جٚ)
 .ٕٚٚ( تقريب التيذيب، البف حجر، صٛ)
 .ٜٖٔ، صٗ( النياية في غريب الحديث واألثر، البف األثير، جٜ)
 .ٗ٘، حٗٗ( الزىد، باب نزوؿ اهلل تبارؾ وتعالى في ظؿ مف الغماـ لمحساب، صٓٔ)
قاؿ النووي: قولو:" نحف يـو القيامة عمى كذا وكذا، انظر، أي: ذلؾ فوؽ الناس" ىكذا وقع ىذا المفظ في جميع األصوؿ مف  (ٔٔ)

"صحيح مسمـ"، واتفؽ المتقدموف والمتأخروف عمى أنو تصحيؼ وتغيير واختالط في المفظ ) المنياج شرح صحيح مسمـ، لمنووي، 
ورة الحديث في جميع النسخ، وفيو تغيير كثير وتصحيؼ، قاؿ: وصوابو: نجيء يـو (، وقاؿ القاضي عياض: ىذه صٚٗ، صٖج

، ىكذا رواه بعض أىؿ الحديث، وقد جاء الحديث بمفظ" ُيحشر الناس يـو القيامة عمى تؿ وأمتي عمى تؿ"، وفي  القيامة عمى كـو
ـَ  ػ وأمتو عمى كـو فوؽ الناس" فيذا كمو يبيف ما تغير مف الحديث، وأنو رواية أخرى بمفظ" فيرقى ػ يعني: محمدًا َصمَّى اهلُل َعَمْيِو َوَسمَّ

ـَ ىذا الحرُؼ عمى الراوي، أو اّمحى، فعّبر عنو بكذا وكذا، وفسره بقولو: أي: فوؽ الناس، وكتب عميو: انظر، تنبييًا،  كاف أظم
، ٔعمـ شرح صحيح مسمـ، لمقاضي عياض، جفجمع النقمة الكؿ ونسقوه عمى أنو مف متف الحديث كما تراه. .) انظر إكماؿ الم

 (ٖٓٚص
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ـُ، َفَيُقوُلوَف: َحتَّ  ، َفَيُقوُؿ: َأَنا َربُُّك ـْ َيْضَحؾُ َوَجؿَّ َقاَؿ َجاِبٌر: َفَسِمْعُت َرُسوَؿ المَِّو َصمَّى اهلُل « ى َنْنُظَر ِإَلْيَؾ، َفَيَتَجمَّى َلُي
َـّ َيْنَطِمُؽ َوَيْتَبُعوَنوُ »َعَمْيِو َوَسمَّـَ َيُقوُؿ:   «.ُث

 أوال: تخريج الحديث
جميعيـ مف طرؽ عف ابف لييعة بو ورواية أحمد  (ٗ)، والدارقطني(ٖ)، والطبراني(ٕ)، والدارمي(ٔ)أخرجو أحمد

 والطبراني مطولو.
 ثانيا: تراجم الرواة

، ثقة؛ ولكنو مدلس مف الطبقة الثالثة التي (٘)، سبقت ترجمتوىو محمد بف مسمـ بف تدرس ** أبو الزبير المكي:
 التدليس عنو.البد فييا مف التصريح بالسماع لقبوؿ روايتو، وقد صرح ىنا بالسماع فتنتفي تيمة 

صدوؽ؛ ولكنو مدلس مف الطبقة الخامسة التي رد العمماء حديثو حتى  ،(ٙ)سبقت ترجمتو، ** عبد اهلل بن لييعة
ف صرحوا بالسماع، كما أنو سيء الحفظ بسبب احتراؽ كتبو.  وا 

 ثالثا: الحكم عمى اإلسناد
مف طريؽ ُروي الحديث  حيث الحديث إسناده صحيح وما كاف مف اختالط ابف لييعة وسوء حفظو فال يضر

َمْيِحيِنيُّ وىو ، كما أف ابف (ٚ)قدماء أصحاب ابف لييعة كما قاؿ ابف حجر مف َيْحَيى ْبُف ِإْسَحاَؽ َأُبو َزَكِريَّا السُّ
فقاؿ: أخبرني  (ٓٔ)، وأبو عوانة(ٜ)، ومسمـ(ٛ)ابف جريج كما عند أحمدمف قبؿ عمى رواية الحديث لييعة قد توبع 

، السيما وقد صرح برفعو ح برفعو، لكف لو حكـ الرفع، إال أنو لـ يصر بو أنو سمع جابر بف عبد اهللأبو الزبير 
 ".... في أثناء الحديث فقاؿ: سمعت رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ َيُقوُؿ:" َحتَّى َيْبُدَو َلَيَواُتُو َأْو َأْضَراُسوُ 

                                           
 قال ابن األثير رحمو اهلل:

َدَقِة   .(ٔٔ)«َحتَّى رأيُت َكْوَمْين ِمْن َطعام وِثياب»َوِمْنُو َحِديُث الَحثّْ َعَمى الصَّ
 

                                                 

 .ٕٓٚٗٔ، حٖٙ، صٖٕ( مسند أحمد بف حنبؿ، مسند المكثريف مف الصحابة، مسند جابر بف عبد اهلل، جٔ)
 .٘ٛٔ، حٖٔٔ( الرد عمى الجيمية، باب الرؤية، صٕ)
 .ٜ٘ٚٓ، حٖٛ، صٜ( المعجـ األوسط، لمطبراني، جٖ)
 .ٜٗح، ٔٙٔ( رؤية اهلل، لمدارقطني، صٗ)
 (.ٜٓٔرقـ) ( تحت حديث٘)
 (.ٜٜٔتحت حديث رقـ) (ٙ)
 (.ٖٔٙ، صٕ( ذكره ابف حجر في ترجمة حفص بف ىاشـ.) تيذيب التيذيب، البف حجر، جٚ)
 .٘ٔٔ٘ٔ، حٕٖٛ، صٖٕ( مسند أحمد بف حنبؿ، مسند المكثريف مف الصحابة، مسند جابر بف عبد اهلل، جٛ)
 .ٜٔٔ، حٚٚٔ، صٔأىؿ الجنة منزلة فييا، ج( صحيح مسمـ، كتاب اإليماف، باب أدنى ٜ)
 .ٖٗٙ، حٖٕٔ، صٔ( مستخرج أبي عوانة، كتاب اإليماف، باب ضحؾ اهلل تبارؾ وتعالى مف عبده، جٓٔ)
 .ٜٖٔ، صٗ( النياية في غريب الحديث واألثر، البف األثير، جٔٔ)
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 ( ٕٕٓالحديث )
، َأْخَبَرَنا ُمَحمَُّد ْبُف َجْعَفٍر، َحدَّثََنا ُشْعَبُة، َعْف َعْوِف  رحمو اهلل: (ٔ)قال اإلمام مسمم َحدَّثَِني ُمَحمَُّد ْبُف اْلُمثَنَّى اْلَعَنِزيُّ

ـَ ِفي َصْدِر ، َقاَؿ: ُكنَّا ِعْنَد َرُسوِؿ اهلِل َصمَّى اهلُل َعَمْيِو َوَسمَّ (ٕ)ْبِف َأِبي ُجَحْيَفَة، َعِف اْلُمْنِذِر ْبِف َجِريٍر، َعْف َأِبيوِ 
النََّياِر، َقاَؿ: َفَجاَءُه َقْوـٌ ُحَفاٌة ُعَراٌة ُمْجَتاِبي النَّْمارِ 
ـْ ِمْف ُمَضرَ  (ٖ) ُتُي ـْ (ٗ)َأِو اْلَعَباِء، ُمتََقمِّْدي السُُّيوِؼ، َعامَّ ، َبْؿ ُكمُُّي

َـّ َخَرَج، َفَأَمَر ِباَلاًل فَ  (٘)ِمْف ُمَضَر َفَتَمعََّر َوْجوُ  ـْ ِمَف اْلَفاَقِة، َفَدَخَؿ ُث َأذََّف َرُسوِؿ اهلِل َصمَّى اهلُل َعَمْيِو َوَسمَّـَ ِلَما َرَأى ِبِي
ـْ ِمْف َنْفٍس َواِحدَ  ـُ الَِّذي َخَمَقُك َـّ َخَطَب َفَقاَؿ: }َيا َأيَُّيا النَّاُس اتَُّقوا َربَُّك ، َفَصمَّى ُث ـَ ِإفَّ اهلَل  } ِإَلى آِخِر اآْلَيةِ  (ٙ)ٍة{َوَأَقا

ـْ َرِقيًبا{ َكاَف َعَمْيُك
َتَصدََّؽ َرُجٌؿ  » (ٛ)َواتَُّقوا اهلَل{ اتَُّقوا اهلَل َوْلَتْنُظْر َنْفٌس َما َقدََّمْت ِلَغدٍ  }اآْلَيَة الَِّتي ِفي اْلَحْشِر:وَ  (ٚ)

َقاَؿ: َفَجاَء َرُجٌؿ « َوَلْو ِبِشؽّْ َتْمَرةٍ  -َحتَّى َقاَؿ  -ِمْف ِديَناِرِه، ِمْف ِدْرَىِمِو، ِمْف َثْوِبِو، ِمْف َصاِع ُبرِّْه، ِمْف َصاِع َتْمِرِه 
َـّ تَتَاَبَع النَّاُس، ِمَف اأْلَْنَصاِر ِبُصرٍَّة َكاَدْت َكفُُّو َتْعِجُز َعْنَيا، َبْؿ َقْد َعَجَزْت، َقاؿَ  َحتَّى رََأْيُت َكْوَمْيِن ِمْن َطَعاٍم : ُث

مَّى اهلُل َعَمْيِو ، َفَقاَؿ َرُسوُؿ اهلِل صَ (ٜ)َحتَّى َرَأْيُت َوْجَو َرُسوِؿ اهلِل َصمَّى اهلُل َعَمْيِو َوَسمَّـَ َيَتَيمَُّؿ، َكَأنَُّو ُمْذَىَبةٌ  َوِثَياٍب،
: ْساَلـِ ُسنًَّة َحَسَنًة، َفَمُو َأْجُرَىا، َوَأْجُر َمْف َعِمَؿ ِبَيا َبْعَدُه، ِمْف َغْيِر َأْف َيْنُقَص ِمْف ُأجُ َمْف َسفَّ  »َوَسمَّـَ ـْ ِفي اإْلِ وِرِى

ْساَلـِ ُسنًَّة َسيَّْئًة، َكاَف َعَمْيِو ِوْزُرَىا َوِوْزُر َمْف َعِمَؿ ِبَيا ِمْف َبْعِدِه، ِمْف َغْيِر َأْف َيْنُقَص ِمْف  َشْيٌء، َوَمْف َسفَّ ِفي اإْلِ
ـْ َشْيءٌ   «.َأْوَزاِرِى

 أوال: تخريج الحديث
 مف طريؽ عبد الرحمف بف ىالؿ العبسي عف جرير بف عبد اهلل بو بنحوه. (ٓٔ)أخرجو مسمـ

 ثانيا: تراجم الرواة
في العاـ الذي توفي القسري، أبو عمرو اليماني، كاف إسالمو  يّ جمِ جرير بن عبد اهلل بن جابر البَ أبيو: ىو ** 

ِه اأُلمَِّة، فيو رسوؿ اهلل َصمَّى المَُّو عميو َوَسمَّـَ، وكاف عمر َرِضَي المَُّو َعْنُو َيُقوُؿ: َجِريُر ْبُف َعْبِد المَِّو ُيوُسُؼ َىذِ 
 .(ٔٔ)َيْعِني ِفي ُحْسِنِو، مات سنة سنة إحدى وخمسيف

                                                 

 (.ٜٙ)ٚٔٓٔح، ٗٓٚ، صٕ( صحيح مسمـ، كتاب الزكاة، باب الحث عمى الصدقة ولو بشؽ تمرة، جٔ)
 (.ٜٖٔ، صحابي مشيور.) تقريب التيذيب، البف حجر، ص( ىو: جرير بف عبد اهللٕ)
 (.ٚٔٔ، ص٘( النَّْمار: َأْي ُجُموِد النُّمور.) النياية في غريب الحديث، البف األثير، جٖ)
 (.ٖٖٓ، صٕٔلمسمعاني، ج( ُمَضَر: قبيمة معروفة تنسب إلييا قريش، وىو مضر بف نزار بف معد بف عدناف.) األنساب، ٗ)
 (.ٕٖٗ، صٗ( َفَتَمعََّر وجيُو: َأْي َتَغيَّر.) النياية في غريب الحديث، البف األثير، ج٘)
 (.ٔ( سورة النساء ) ٙ)
 (.ٔ( سورة النساء ) ٚ)
 (.ٛٔ( سورة الحشر )ٛ)
وَّه ِبالذََّىِب، َأْو مفَّ َقوِليـ َفرٌس ُمْذَىٌب؛ ِإَذا َعَمت ُحْمَرَتو ( َكَأنَُّو ُمْذَىَبٌة: قاؿ ابف األثير:"ىي ِمَف الشَّيء اْلُمْذىب، َوُىَو الُممَ ٜ)

 (.ٖٚٔ، صُٕصْفَرٌة".) النياية في غريب الحديث واألثر، البف األثير، ج
) ٚٔٓٔ، حٜٕ٘ٓ، صٗ( صحيح مسمـ، كتاب العمـ، باب مف سف سنة حسنة أو سيئة ومف دعا إلى ىدى أو ضاللة، جٓٔ)

ٔ٘.) 
 .ٕٕٖ، رقـٖٕٛػ  ٖٕٙ، ٔستيعاب في معرفة األصحاب، البف عبد البر، ج( انظر االٔٔ)



 444 

 الطبقة الثالثة) الوسطى مف التابعيف(، مف يّ جمِ ** المنذر بن جرير بن عبد اهلل البَ 
 :" مقبوؿ".(ٖ)، وقاؿ ابف حجر(ٕ)، ووثقو الذىبي(ٔ)ذكره ابف حباف في الثقات

ال فميف الحديث خالصة القول:  ، وقد تابعو عبد الرحمف بف ىالؿ العبسي.ىو مقبوؿ عند المتابعة وا 
ثقة صحيح ، مات سنة ثالث وتسعيف ومئتيف، أبو عبد اهلل البصرى ، المعروؼ بغندر ** محمد بن جعفر،
، وال يضره ذلؾ فقد تابعو أبو أسامة " حماد بف أسامة"، ومعاذ العنبري في رواية أخرى (ٗ)الكتاب إال أف فيو غفمة

 .(٘)عند مسمـ
 ** باقي رجاؿ اإلسناد ثقات.

                                           
 اهلل:قال ابن األثير رحمو 

دقة َناَقًة َكْوَماءَ »َوِفيِو   .(ٙ)َأْي ُمْشرفَة السَّناـ عالَيَتو« َأنَُّو رَأى ِفي إِبل الصَّ
 ( ٖٕٓالحديث )

، أنبأ َأُبو اْلَحَسِف اْلَكاِرِزيُّ  َأْخَبَرَنا رحمو اهلل: (ٚ)قال البييقي َمِميُّ اْلَعِزيِز، ، ثنا َعِميُّ ْبُف َعْبِد (ٛ)َأُبو َعْبِد الرَّْحَمِف السُّ
، َعِف النَِّبيّْ َصمَّى اهلُل َعَمْيِو وَ (ٜ)َعْف َأِبي ُعَبْيدٍ  َسمَّـَ ، ثنا ُىَشْيـٌ، َعْف ِإْسَماِعيَؿ ْبِف َأِبي َخاِلٍد، َعْف َقْيِس ْبِف َأِبي َحاِزـٍ

َدَقِة َناَقًة َكْوَماءَ   اْلُمَصدُّْؽ: ِإنّْي َأَخْذُتَيا ِبِِِبٍؿ َفَسَكَت.، َفَقاَؿ َسَأَؿ َعْنَيافَ  َأنَُّو رََأى ِفي ِإِبِل الصَّ
 أوال: تخريج الحديث

 .تفرد البييقي بو
 ثانيا: تراجم الرواة

 حصيف البجمي األحمسي، أبو عبد اهلل، مات بعد التسعيف، وقد جاوز المائة. ** قيس بن أبي حازم:
َقْد َتَكمَّـَ العمماء ِفْيوِ 
 ، َفِمْنُيـ: َمْف َرَفَع َقْدَرُه، َوَعظََّمُو، َوَجَعَؿ اأَلَحاِدْيَث َعْنُو ِمْف َأَصحّْ اأَلَساِنْيِد، فوثقو يحيى بف (ٓٔ)

 

                                                 

 .ٜٛٗ٘، رقـٕٓٗ، ص٘( الثقات، البف حباف، جٔ)
 .ٜٕٙ٘، رقـٜٕ٘، صٕ( الكاشؼ، لمذىبي، جٕ)
 .ٙٗ٘( تقريب التيذيب، البف حجر، صٖ)
 .ٕٚٗ( تقريب التيذيب، البف حجر، صٗ)
 .ٚٔٓٔ، حٙٓٚ، صٕلصدقة ولو بشؽ تمرة، ج( صحيح مسمـ، كتاب الزكاة، باب الحث عمى ا٘)
 .ٜٖٔ، صٗ( النياية في غريب الحديث واألثر، البف األثير، جٙ)
 .ٖ٘ٚٚ، حٜٔٔ، صٗ( السنف الكبرى لمبييقي، كتاب الزاكة، باب مف أجاز أخذ القيـ في الزكوات، جٚ)
 (.ٛٔٓ٘، رقـٔ٘ٔ، صٖٗبف عساكر، ج( ىو: عمي بف محمد بف إسماعيؿ أبو الحسف الطوسي الكارزي) تاريخ دمشؽ، الٛ)
 (.ٓ٘ٗ) تقريب التيذيب، البف حجر، ص.، ثقة فاضؿ( أبو عبيد: ىو القاسـ بف سالـ اليرويٜ)
 .ٗٔ، صٕٗ( انظر تيذيب الكماؿ، لممزي، جٓٔ)
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، وزاد: كاد أف يكوف صحابيا، وقد أجمعوا عمى (ٗ)، والذىبي(ٖ)، وذكره ابف حباف في الثقات(ٕ)، والعجمي(ٔ)معيف
، ويقاؿ لو رؤية"، فقد ورد عنو أنو (٘)آذى نفسو، وقاؿ ابف حجراالحتجاج بو، ومف تكمـ فيو فقد  :" ثقة مخضـر

           :" ولـ يصح ذلؾ بؿ ىاجر إليو ليبايعو فقبض (ٙ)قاؿ: رأيت النبي صمى اهلل عميو وسمـ يخطب، قاؿ العالئي
ت النبي صمى اهلل عميو النبي صمى اهلل عميو وسمـ وىو في الطريؽ"، ويؤكد ذلؾ ما رواه قيس نفسو فقاؿ:: أتي

: لو ثبتت الرواية التي قاؿ فييا (ٛ)، كما قاؿ ابف حجر(ٚ)وسمـ ألبايعو، فوجدتو قد قبض َوَأُبو َبْكر قائـ مقامو"
رأيت النبي صمى اهلل عميو وسمـ، لكاف صحابيا بال خالؼ، ولكف حقيقة الرواية أنو رآه يخطب وكاف حينئذ ابف 

 سبع أو ثماف.   
: سمعت أبا خالد األحمر يقوؿ لعبد اهلل بف نمير: يا أبا ىشاـ أما تذكر إسماعيؿ بف (ٜ)عيد األشجوقاؿ أبو س

 أبي خالد وىو يقوؿ: حدثنا قيس بف أبي حاـز ىذه األسطوانة يعني أنو في الثقة مثؿ األسطوانة.
ميو وسمـ مف قيس بف :" ما كاف بالكوفة أحد أروى عف أصحاب رسوؿ اهلل صمى اهلل ع(ٓٔ)قاؿ سفياف بف عيينة

 ."  أبى حاـز
:" أجود التابعيف إسنادا قيس بف أبي حاـز روى عف تسعة مف العشرة، ولـ يرو (ٔٔ)وقاؿ اآلجرى عف أبي داود
 عف عبد الرحمف بف عوؼ".

:" قيس بف أبي حاـز منكر الحديث"، (ٕٔ)َوِمْنُيـ: َمْف َحَمَؿ َعَمْيِو، َوَقاَؿ: َلُو َأَحاِدْيُث َمَناِكْيُر، فقاؿ يحيى بف سعيد
 .(ٖٔ)وذكر مف مناكيره حديث كالب الحوأب

                                                 

 .ٜٚ٘، رقـٕٓٔ، صٚ( الجرح والتعديؿ، البف أبي حاتـ، جٔ)
 .ٜٕ٘ٔ، رقـٕٕٓ، صٕ( معرفة الثقات، لمعجمي، جٕ)
 .ٜٛٚٗ، رقـٖٚٓ، ص٘الثقات، البف حباف، ج( ٖ)
 .ٜٛٓٙ، رقـٖٜٖػ ٕٜٖ، صٖ( انظر ميزاف االعتداؿ، لمذىبي، جٗ)
 .ٙ٘ٗ( تقريب التيذيب، البف حجر، ص٘)
 .ٓٗٙ، رقـٕٚ٘( جامع التحصيؿ، لمعالئي، صٙ)
 .ٕٙٛٔ، صٖ( االستيعاب في معرفة األصحاب، البف عبد البر، جٚ)
 .ٜٖٛ، صٛالبف حجر، ج( انظر تيذيب التيذيب، ٛ)
 .ٜٚ٘، رقـٕٓٔ، صٚ( الجرح والتعديؿ، البف أبي حاتـ، جٜ)
 .ٛٛٛٙ، رقـٗٙٗ، صٗٔ( تاريخ بغداد، لمخطيب البغدادي، جٓٔ)
 .٘ٗ، رقـٖٔٔ( سؤاالت أبي عبيد اآلجري أبا داود السجستاني، صٔٔ)
 .٘ٔ، صٕٗ( تيذيب الكماؿ، لممزي، جٕٔ)
: بالفتح ثـ السكوف، وىمزة مفتوحة، وباء موحدة، وىو موضع بئر بيف مكة والبصرة، نبحت كالبو عمى عائشة أـ ( الَحْوَأبُ ٖٔ)

( وحديثيا ٖٗٔ، صٕالمؤمنيف رضي اهلل عنيا عند مقبميا إلى البصرة في وقعة الجمؿ.) انظر معجـ البمداف، لياقوت الحموي، ج
ا َأْقَبَمْت َعاِئَشُة َبَمَغْت ِمَياَه َبِني َعاِمٍر َلْياًل أخرجو أحمد بف حنبؿ مف طريؽ إسماعيؿ بف أبي خ ، قاؿ: َلمَّ الد عف قيس بف أبي حاـز

ْؿ َتْقَدِميَف َفَيَراِؾ َقاَؿ َبْعُض َمْف َكاَف َمَعَيا: بَ َنَبَحِت اْلِكاَلُب، َقاَلْت: َأيُّ َماٍء َىَذا؟ َقاُلوا: َماُء اْلَحْوَأِب َقاَلْت: َما َأُظنُِّني ِإالَّ َأنّْي َراِجَعٌة فَ 
، َقاَلْت: ِإفَّ َرُسوَؿ اهلِل َصمَّى اهلُل َعَمْيِو َوَسمَّـَ  ـْ :" َكْيَؼ ِبِِْحَداُكفَّ َتْنَبُح َعَمْيَيا  اْلُمْسِمُموَف، َفُيْصِمُح اهلُل َعزَّ َوَجؿَّ َذاَت َبْيِنِي َقاَؿ َلَنا َذاَت َيْوـٍ

 (.ٕٕٗ٘ٗ، حٜٜٕػٜٕٛ،صٓٗرنؤوط إسناده.) مسند أحمد بف حنبؿ، جِكاَلُب اْلَحْوَأِب؟"، وصحح شعيب األ
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: الَِّذْيَف َأْطَرْوُه َحَمُموا َعْنُو َىِذِه (ٕ):" مراد القطاف بالمنكر الفرد المطمؽ"، وقاؿ الذىبي(ٔ)وقاؿ ابف حجر معقبا
 وا: ِىَي َغَراِئُب".اأَلَحاِدْيَث َعَمى َأنََّيا ِعْنَدُىـ َغْيُر َمَناِكْيَر، َوَقالُ 

ـْ َيْحِمْؿ َعَمْيِو ِفي َشْيٍء ِمَف الَحِدْيِث، َوَحَمَؿ َعَمْيِو ِفي َمْذَىِبِو، َوَقاُلوا: َكاَف َيْحِمؿُ   َعَمى َعِميٍّ رضي َوِمْنُيـ: َمْف َل
ـُ ُعْثَماَف، َوِلَذِلَؾ َتَجنَّ  َواَيَة َعْنُو، وَمَع اهلل عنو، فقاؿ الذىبي: َوالَمْشُيْوُر: َأنَُّو َكاَف ُيَقدّْ َب َكِثْيٌر ِمْف ُقَدَماِء الُكْوِفيّْْيَف الرّْ

ـْ َيْرِو َعْنُو َكِبْيُر َأَحٍد، َوَأْرَواُىـ َعْنُو ِإْسَماِعْيُؿ بُف َأِبي َخاِلٍد، َوَبَياُف بُف ِبْشٍر وذكر  آخريف. ُشْيَرِتِو َل
كبر قيس بف أبي حاـز حتى  ":(ٖ)إسماعيؿ بف أبي خالد قاؿىو ثقة؛ إال أنو تغير في آخر عمره  خالصة القول:

، وال يضره ذلؾ فقد تبيف سابقا أف إسماعيؿ بف أبي خالد الرواي جاز المئة بسنيف كثيرة حتى خرؼ وذىب عقمو"
 عنو ىنا مف أروى الناس عنو.

أما عف تدليسو فيو مدلس مف الخفي، بالتدليس واإلرساؿ  ـَ يِ اتُ  ،ثقة ثبت ،(ٗ)سبقت ترجمتو ،** ىشيم بن بشير
قد ذكر العراقي مجموعة ممف أرسؿ الطبقة الثالثة ولـ يصرح بالسماع فروى الحديث العنعنة، أما عف إرسالو ف

 عنو.فتنتفي عمة اإلرساؿ  ـ ىشيـ ولـ يكف فييـ إسماعيؿ بف أبي خالدعني
، ** َعِميُّ بُن َعْبِد الَعِزْيِز بِن الَمْرُزَباِن بِن َساُبْورَ  ثقة؛ ولكف عيب عميو أخذ األجرة  ،(٘)سبقت ترجمتو الَبَغِويُّ

 .(ٙ)عمى التحديث، ورد الذىبي مدافعا عنو بقولو:" يعتذر بأنو محتاج"
 ** باقي رجاؿ اإلسناد ثقات.

 ثالثا: الحكم عمى اإلسناد
سألت  ":(ٚ)الترمذيالحديث إسناده ضعيؼ؛ ألجؿ إرساؿ وتدليس ىشيـ بف بشير، وممف ضعفو البخاري قاؿ 

عف ىذا الحديث، فقاؿ: روى ىذا الحديث إسماعيؿ بف أبي خالد عف قيس بف أبي  -يعني البخاري-محمدًا 
حاـز أف النبي َصمَّى اهلُل َعَمْيِو َوَسمَّـَ رأى في إبؿ الصدقة، مرسؿ. وأنا ال أكتب حديث مجالد، وال موسى بف 

 ".ث الصدقةلـ يصح حدي ":أيضا البخاريوقاؿ "، عبيدة
 ذكر االختالف عمى قيس بن أبي حازم:

رواه إسماعيؿ بف أبي خالد كما في ىذه الرواية، وراه مجالد بف سعيد عنو عف الصنابح بف األعسر األحمسي 
 ، (ٓٔ)، وابف زنجويو(ٜ)، وأحمد بف حنبؿ(ٛ)مرفوعا كما عند ابف أبي شيبة

                                                 

 .ٜٖٛ، صٛ( تيذيب التيذيب، البف حجر، جٔ)
 .ٖٜٖ، صٖ، وميزاف االعتداؿ، جٕٓٓػ ٜٜٔ، صٗ( انظر سير أعالـ النبالء، لمذىبي، جٕ)
 .ٙٛ، رقـٜٕٔالعجمي، ص ، واالغتباط بمف رمي مف الرواة باالختالط، لسبط بفٖٚ، رقـٜٜ( المختمطيف، لمعالئي، صٖ)
 (.ٖٓ)( تحت حديث رقـٗ)
 (.ٛ)( تحت حديث رقـ٘)
 .ٖٗٔ، صٖ( ميزاف االعتداؿ، لمذىبي، جٙ)
 .ٕٚٔ، رقـٓٓٔ( العمؿ الكبير، لمترمذي، صٚ)
 .ٕٕٗٗٓ، حٖٙٓ، صٗ( مصنؼ ابف أبي شيبة، كتاب البيوع واألقضية، باب في العبد بالعبديف والبعير بالبعيريف، جٛ)
 .ٜ٘ٙٓٔ، حٗٔٗ، صٖٔأحمد بف حنبؿ، مسند الكوفييف، حديث أبو عبد اهلل الصنابحي، ج ( مسندٜ)
 .ٗ٘٘ٔ، حٜٚٛ، صٖ( األمواؿ، كتاب الصدقة وأحكاميا وسننيا، باب في النيي عف التضييؽ عمى الناس في الصدقة، جٓٔ)
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، ومجالد ىذا ليس بالقوي وقد تغير في (ٗ)، والطبراني(ٖ)يعمى، وأبي (ٕ)، وابف أبي عاصـ الشيباني(ٔ)والترمذي
، وقاؿ ابف أبي عاصـ الشيباني:" ىذا حديث غريب"، وحكـ حسيف سميـ أسد عمى إسناده (٘)آخر عمره"
 .(ٙ)بالضعؼ

                                           
 

 قال ابن األثير رحمو اهلل:
 .(ٚ)َقَمب اْلَيْمَزَة ِفي التَّْثنية َواًوا« َفيأتي ِمْنُو بناَقَتين َكْوَماَوْين»َوِمْنُو اْلَحِديُث 

 ( ٕٗٓالحديث )
، َقاَؿ:  رحمو اهلل: (ٛ)قال اإلمام مسمم َحدَّثََنا َأُبو َبْكِر ْبُف َأِبي َشْيَبَة، َحدَّثََنا اْلَفْضُؿ ْبُف ُدَكْيٍف، َعْف ُموَسى ْبِف ُعَميٍّ

فَّةِ (ٜ)َسِمْعُت َأِبي ، (ٓٔ)، ُيَحدُّْث َعْف ُعْقَبَة ْبِف َعاِمٍر، َقاَؿ: َخَرَج َرُسوُؿ اهلِل َصمَّى اهلُل َعَمْيِو َوَسمَّـَ َوَنْحُف ِفي الصُّ
ـْ ُيِحبُّ َأْف َيْغُدَو ُكؿَّ َيْوـٍ ِإَلى ُبْطَحافَ  »َقاَؿ:فَ  َأيُُّك

 ِفي َغْيرِ  (ٕٔ)َفَيْأِتَي ِمْنُو ِبَناَقَتْيِن َكْوَماَوْينِ ، َأْو ِإَلى اْلَعِقيِؽ، (ٔٔ)
؟ ، َواَل َقْطِع َرِحـٍ ـُ، َأْو َيْقَرُأ آَيتَْيِف ِمْف  »َؿ اهلِل ُنِحبُّ َذِلَؾ، َقاَؿ:، َفُقْمَنا: َيا َرُسو «ِإْثـٍ ـْ ِإَلى اْلَمْسِجِد َفَيْعَم َأَفاَل َيْغُدو َأَحُدُك
 ِمَف ، َخْيٌر َلُو ِمْف َناَقتَْيِف، َوَثاَلٌث َخْيٌر َلُو ِمْف َثاَلٍث، َوَأْرَبٌع َخْيٌر َلُو ِمْف َأْرَبٍع، َوِمْف َأْعَداِدِىفَّ ِكَتاِب اهلِل َعزَّ َوَجؿَّ 

ِبؿِ   «.اإْلِ
 أوال: تخريج الحديث

 تفرد بو مسمـ دوف البخاري.
 
 
 

                                                 

 .ٕٚٔ، رقـٓٓٔ( العمؿ الكبير، لمترمذي، صٔ)
 .ٜٖٕ٘، حٜٗٚ، صٗالشيباني، ج ( اآلحاد والمثاني، البف أبي عاصـٕ)
 .ٖ٘ٗٔ، حٜٖ، صٖ( مسند أبي يعمى الموصمي، جٖ)
 .ٚٔٗٚ، حٓٛ، صٛ( المعجـ الكبير، لمطبراني، جٗ)
 .ٕٓ٘( تقريب التيذيب، البف حجر، ج٘)
 .ٖ٘ٗٔ، حٜٖ، صٖ( انظر مسند أبي يعمى تحقيؽ حسيف سميـ أسد، جٙ)
 .ٜٖٔ، صٗر، ج( النياية في غريب الحديث واألثر، البف األثيٚ)
 .ٖٓٛ، حٕ٘٘، صٔفضؿ قراءة القرآف في الصالة وتعممو، ج ب( صحيح مسمـ، كتاب صالة المسافريف وقصرىا، باٛ)
 (.ٔٓٗ( ىو: عمي بف رباح بف قصير المخمي، أبو عبد اهلل.) تقريب التيذيب، البف حجر، صٜ)
فَِّة: َموِضع ُمَظمَّؿ ِفي َمْسجد الَمِدينة يسُكُف ٓٔ) فَّة.) انظر ( الصُّ ـْ َيُكف َليـ ويطمؽ عمييـ أىِؿ الصُّ فيو ُفَقَراء الُمياجريف، الذيف َل

 (.ٖٚ، صٖالنياية في غريب الحديث واألثر، البف األثير، ج
 (.ٙٗٗ، صٔ( ُبْطَحاَف: واد بالمدينة، وىو أحد أوديتيا الثالثة، وىي العقيؽ وبطحاف وقناة.) معجـ البمداف، لياقوت الحموي، جٔٔ)
 ( كوماويف: الكوماء مف اإلبؿ العظيمة السناـ.) سبؽ بيانيا في الحديث السابؽ(.ٕٔ)
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 ثانيا: تراجم الرواة
 .ئةاي، مات سنة ثالث وستيف ومعبد الرحمف المصر ، أبو (ٔ)يمخْ بن رباح المَّ  ين عمموسى ب** 

، وذكره ابف (ٛ)، والذىبي(ٚ)، والعجمي(ٙ)، والنسائي(٘)، وابف معيف(ٗ)، وأحمد بف حنبؿ(ٖ)، وابف سعد(ٕ)وثقو البخاري
 .(ٜ)ابف حباف في الثقات

كاف رجال صالحا يتقف حديثو، ال يزيد وال ينقص، صالح الحديث، وكاف مف ثقات  ":(ٓٔ)وقاؿ أبو حاتـ
 :" ثبت صالح".(ٔٔ)"، وقاؿ الذىبي في موضع آخرالمصرييف

 :" صدوؽ"، وزاد ابف حجر:" ربما أخطأ".(ٖٔ)، وابف حجر(ٕٔ)وقاؿ الساجي
 . ي"ما انفرد بو فميس بالقو  ":(٘ٔ)قاؿ ابف عبد البري"، و لـ يكف بالقو :" (ٗٔ)في موضع آخرقاؿ ابف معيف و 

 ىو ثقة، وما كاف مف قوؿ ابف حجر: ربما أخطأ قمت: روايتو ىنا عف أبيو. خالصة القول:
 ** باقي رجاؿ اإلسناد ثقات.

                                            
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

( المَّخمي: بفتح الالـ المشددة وسكوف الخاء المعجمة، ىذه النسبة إلى لخـ، ولخـ وجذاـ قبيمتاف مف اليمف نزلتا الشاـ.) األنساب، ٔ)
 (.ٖٖٛ٘، رقـٕٓٔ، صٔٔلمسمعاني، ج

 .ٜٖٔي، ص( العمؿ الكبير، لمترمذٕ)
 .٘ٔ٘، صٚ( الطبقات الكبرى، البف سعد، جٖ)
، ٕٛٓ، صٕ، والعمؿ ومعرفة الرجاؿ، ألحمد بف حنبؿ، جٜٔٙ، رقـٖ٘ٔ، صٛ( الجرح والتعديؿ البف أبي حاتـ، جٗ)

 .ٕٖٕٓرقـ
 .ٜٔٙ، رقـٖ٘ٔ، صٛ( الجرح والتعديؿ البف أبي حاتـ، ج٘)
 .ٕٗٔ، صٜٕ( تيذيب الكماؿ، لممزي، جٙ)
 .ٕٔٛٔ، رقـٖ٘ٓ، صٕلثقات، لمعجمي، ج( معرفة اٚ)
 .ٖ٘ٔ، رقـٔٔٗ، صٚ( سير أعالـ النبالء، لمذىبي، جٛ)
 .ٜ٘ٛٓٔ، رقـٗ٘ٗػ ٖ٘ٗ، صٚ( الثقات، البف حباف، جٜ)
 .ٜٔٙ، رقـٖ٘ٔ، صٛ( الجرح والتعديؿ البف أبي حاتـ، جٓٔ)
 .ٜٔٚ٘، رقـٖٙٓ، صٕ( الكاشؼ، لمذىبي، جٔٔ)
 .ٖٗٙص، ٓٔ( تيذيب التيذيب، البف حجر، جٕٔ)
 . ٖ٘٘( تقريب التيذيب، البف حجر، صٖٔ)
 .ٖٗٙ، صٓٔ( تيذيب التيذيب، البف حجر، جٗٔ)
 .ٖٗٙ، صٓٔ( تيذيب التيذيب، البف حجر، ج٘ٔ)
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 قال ابن األثير رحمو اهلل:
 .(ٔ)ُىَو ِبَضْـّ اْلَكاِؼ: َمْوِضٌع بأْسفؿ ِديار ِمْصر «ُكوم عْمقماء»َوِفي ِرَواَيٍة « َكْوُم َعْمقام»َوِفيِو ذْكر 
 ( ٕ٘ٓالحديث)

 روايتين األولى بمفظ" كوم عمقام" والثانية بمفظ" كوم عمقماء"إلى أشار ابن األثير 
 الرواية األولى: كوم عمقام"

َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُف ِإْسَحَاَؽ، َقاَؿ: َحدَّثََنا اْبُف َلِييَعَة، َعْف َعيَّاِش ْبِف َعبَّاٍس، َعْف  رحمو اهلل: (ٕ)قال أحمد بن حنبل
، َفِسْرَنا  ثَاِبٍت اأْلَْنَصاِريَّ ِشَيْيـِ ْبِف َبْيتَاَف، َقاَؿ: َكاَف َمْسَمَمُة ْبُف ُمَخمٍَّد َعَمى َأْسَفِؿ اأْلَْرِض، َقاَؿ: َفاْسَتْعَمَؿ ُرَوْيِفَع ْبفَ 

ـَ ِإَلى َشِريٍؾ، َقاَؿ: َفَقاَؿ ُرَوْيِفعُ  ،(ٖ)َكْوِم َعْمَقامَ َمَعُو ِمْف َشِريٍؾ ِإَلى  ْبُف ثَاِبٍت: ُكنَّا َنْغُزو َعَمى َعْيِد  َأْو ِمْف َكْوـِ َعْمَقا
ـَ َفَيْأُخُذ َأَحُدَنا َجَمَؿ َأِخيِو َعَمى َأفَّ َلُو النّْْصَؼ ِممَّا َيْغَنـُ  ، َقاَؿ: َحتَّى ِإفَّ َأَحَدَنا َرُسوِؿ المَِّو َصمَّى اهلُل َعَمْيِو َوَسمَّ

:يُش، َقاَؿ: َفَقاَؿ ُرَوْيِفُع ْبُف ثَاِبٍت: َقاَؿ ِلي َرُسوُؿ المَِّو َصمَّ َلَيِطيُر َلُو اْلِقْدُح، َوِلْْلَخِر النَّْصُؿ َوالرّْ   »ى اهلُل َعَمْيِو َوَسمَّـَ
َدابٍَّة  (ٙ)ِجيعِ ، َأْو اْسَتْنَجى ِبرَ (٘)َأْو َتَقمََّد َوَتًرا (ٗ)َيا ُرَوْيِفُع، َلَعؿَّ اْلَحَياَة َسَتُطوُؿ ِبَؾ، َفَأْخِبِر النَّاَس َأنَُّو َمْف َعَقَد ِلْحَيَتوُ 

، َفَقْد َبِرَئ ِممَّا   «.َأْنَزَؿ المَُّو َعَمى ُمَحمٍَّد َصمَّى اهلُل َعَمْيِو َوَسمَّـَ    َأْو َعْظـٍ
 الرواية األولىأوال: تخريج 

 عف حسف بف موسى األشيب عف ابف لييعو بو وبدوف لفظ ابف األثير. (ٚ)ؿأخرجو أحمد بف حنب
 ثانيا: تراجم الرواة

 **، مف بني مالؾ بف النجار، سكف مصر واختط بيا  ُرَوْيِفَع ْبَن ثَاِبٍت بن سكن بن عدي بن حارثة اأْلَْنَصاِريَّ
 . (ٛ)قة وقبره بيارْ بُ ه معاوية عمى طرابمس، مات بالشاـ. ويَقاَؿ: مات بِ رَ مَّ دارا، وأَ 

                                                 

 .ٜٖٔ، صٗ( النياية في غريب الحديث واألثر، البف األثير، جٔ)
 .ٜٜ٘ٙٔ، حٕٗٓ، صٕٛحمد بف حنبؿ، مسند الشامييف، حديث رويفع بف ثابت، جأ( مسند ٕ)
( كـو عمقماء: ىو موضع في أسفؿ مصر، ويسمى كـو شريؾ: وىو قرب اإلسكندرية كاف عمرو بف العاص أنفذ فيو شريؾ بف ٖ)

سمي بف عبد يغوث بف حرز الغطيفي أحد وفد مراد الذيف قدموا عمى رسوؿ اهلل، صّمى اهلل عميو وسّمـ، كاف عمى مقدمة عمرو 
ع فخافيـ عمى أصحابو فمجأ إلى ىذا الكـو فاعتصـ بو ودافعيـ حتى أدركو عمرو بف وفتح مصر فكثرت عميو الرـو بيذا الموض

العاص وكاف قريبا منو فاستغّرىـ فسمي كـو شريؾ بذلؾ، وشريؾ بف سمي ىذا ىو جد أبي شريؾ يحيى بف يزيد بف حّماد بف 
 (.ٜ٘ٗ، صٗإسماعيؿ بف عبد اهلل بف يزيد بف شريؾ.) انظر معجـ البمداف، لياقوت الحموي، ج

 (.ٓٔ، صٖ( عقد لحيتو: أي معالجتيا َحتَّى تتعقد وتتجعَّد.) الفائؽ في غريب الحديث واألثر، لمزمخشري، جٗ)
ـُ الَمكارِ ٘) ِلَؾ".) النياية في غريب ه، َفُنُيوا َعْف ذَ ( َتقمَّد َوَترًا: قاؿ ابف األثير:" َكاُنوا َيْزُعموف َأفَّ التََّقمُّد باألوتاِر َيُردُّ الَعيَف، وَيْدَفع َعْنُي

 (.ٜٗٔ، ص٘الحدجيث واألثر، البف األثير، ج
نََّما سمي رجيعا أِلَنَُّو َرَجعَ ٙ)  َعف َحالو األولى ( اْسَتْنَجى ِبَرِجيِع: قاؿ أبو عبيد القاسـ:" الرجيع قد يكوف الروث َأو الَعِذرة َجِميًعا َواِ 

 (.ٕٗٚ، صِٔلؾ".) غريب الحديث، لمقاسـ بف سالـ، جَبْعَدَما َكاَف َطَعاما َأو عمفا ِإَلى غير ذَ 
 .ٜٜٙٙٔ، حٕٙٓ، صٕٛحمد بف حنبؿ، مسند الشامييف، حديث رويفع بف ثابت، جأ( مسند ٚ)
 .ٛٛٚ، رقـٗٓ٘، صٕ( االستيعاب في معرفة األصحاب، البف عبد البر، جٛ)
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صدوؽ؛ ولكنو مدلس مف الطبقة الخامسة التي رد العمماء حديثو حتى  ،(ٔ)سبقت ترجمتو، ** عبد اهلل بن لييعة
ف صرحوا بالسماع، كما أنو سيء الحفظ بسبب احتراؽ كتبو.  وا 

 ، ثقة.(ٕ)سبقت ترجمتو ،** يحيى بن إسحاق الَبَجِميّ 
 ثالثا: الحكم عمى اإلسناد 

 الحديث إسناده ضعيؼ؛ ألجؿ اضطراب ابف لييعة.
 واختمؼ عميو فيو عمى النحو التالي: عياش بف عباس القتباني فالحديث رواه

رواه عنو ابُف لييعة، واضطرب فيو، فرواه يحيى بُف إسحاؽ السَّْيَمحيني عنو فذكر أبا سالـ "سفياف بف ىانئ 
َشيباف  جؿأل إسنادهضعؼ شعيب األرنؤوط و  ،(ٖ)الجيشاني" وشيباف الِقْتباني في اإلسناد كما عند أحمد بف حنبؿ

 .(ٗ)جيمة الحافظ ابف حجرفقد  الِقْتباني ةبف أمي
مف طريؽ حسف بف موسى دوف  (٘)كما في ىذه الرواية ورواية أخرى عند أحمد يحيى بف إسحاؽ عنوثـ رواه  

 أف يذكرىما، بؿ صرح فييما بسماع ِشَيْيـ مف رويفع.
بمثؿ رواية حسف بف موسى  (ٚ)، والنسائي(ٙ)ورواه عف عياش بف عباس أيضًا حيوة بف شريح كما عند الطحاوي

 بالتصريح بسماع ِشَيْيـ مف رويفع.
ورواه عف عياش بف عباس أيضًا ُمَفّضؿ بف َفَضالة عنو، عف ِشَيْيـ، عف شيباف الِقْتباني، وأنو ىو الذي سمع 

 .(ٔٔ)، والبييقي(ٓٔ)، والطبراني(ٜ)، والبزار(ٛ)مف رويفع، كما عند أحمد بف حنبؿ
ى َىَذا اْلَحِديُث َقْد َرَوى َنْحَو َكاَلِمِو َغْيُر َواِحٍد، َوَأمَّا َىَذا المَّْفُظ َفاَل ُيْحَفُظ َعْف َرُسوِؿ المَِّو َصمَّ  ":البزار عقبووقاؿ 

ْسَناُدُه « َبِرَئ ِممَّا ُأْنِزَؿ َعَمى ُمَحمَّدٍ َقْد فَ »اهلُل َعَمْيِو َوَسمَّـَ واََل َعْف َأَحٍد َغْيِر ُرَوْيِفٍع، َوَقْد ُأْدِخَؿ ِفي اْلُمْسَنِد أِلَنَُّو َقاَؿ  َواِ 
ـُ َرَوى َعْنُو َغْيُر ُشَيْيـِ ْبِف َبْيَتاَف، َوَعيَّاُش ْبُف َعبَّاٍس َمْشُيورٌ   ".َحَسٌف َغْيَر َشْيَباَف َفِِنَُّو اَل َنْعَم

                                                 

 (.ٜٜٔ( تحت حديث رقـ)ٔ)
 (.ٜٓٔ)( تحت حديث رقـٕ)
 .ٜٜٗٙٔ، حٖٕٓ، صٕٛ( مسند أحمد بف حنبؿ، مسند الشامييف، حديث رويفع بف ثابت، جٖ)
 .ٜٕٙ( تقريب التيذيب، البف حجر، صٗ)
 .ٜٜٙٙٔ، حٕٙٓ، صٕٛ( مسند أحمد بف حنبؿ، مسند الشامييف، حديث رويفع بف ثابت، ج٘)
 .ٕ٘ٚح، ٖٕٔ، صٔ( شرح معاني اآلثار، كتاب الطيارة، باب االستجمار بالعظاـ، جٙ)
 .ٕٜٗٛ، حٖٕٖ، صٛ، والسنف الكبرى لمنسائي، جٚٙٓ٘، حٖ٘ٔ، صٛ( سنف النسائي، كتاب الزينة، باب عقد المحية، جٚ)
 .ٓٓٓٚٔ، حٕٓٔ، صٕٛ( مسند أحمد بف حنبؿ، مسند الشامييف، حديث رويفع بف ثابت، جٛ)
 .ٖٕٚٔ، حٖٔٓ، صٙ( مسند البزار، جٜ)
 .ٜٔٗٗ، حٕٛ، ص٘( المعجـ الكبير، لمطبراني، جٓٔ)
( السنف الكبرى لمبييقي، كتاب الطيارة، باب االستنجاء بما يقـو مقاـ الحجارة في اإلنقاء دوف عف ما نيي عف االستنجاء بو، ٔٔ)
 .ٖٗ٘، حٛٚٔ، صٔج
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 ابف حجر الحافظاف وىذه الرواية ىي األشبو بالصواب إف شاء اهلل، وتبقى عمتيا في جيالة شيباف القتباني. وك
قد توقؼ في سماع ِشَيْيـ مف ُرويفع، فقد ذكر في ترجمة شيباف تصريَح ِشَيْيـ بسماعو مف رويفع، وقاؿ: ولـ 

 . "ف ذكر شيباف في اإلسناد أصحكأنو يشير إلى أ :"(ٕ)، وقاؿ شعيب األرنؤوط(ٔ)يذكر شيباف!
 

 الرواية الثانية " كوم عمقماء"
، حَ  رحمو اهلل: (ٖ)قال أبو داود ُؿ َحدَّثََنا َيِزيُد ْبُف َخاِلِد ْبِف َعْبِد المَِّو ْبِف َمْوَىٍب اْلَيْمَداِنيُّ ْبَف َفَضاَلَة دَّثََنا اْلُمَفضَّ

، َعْف َعيَّاِش ْبِف َعبَّاٍس  ، َقاَؿ: ِإفَّ َمْسَمَمَة ْبَف ُمَخمَّ اْلِمْصِريَّ ـَ ْبَف َبْيَتاَف، َأْخَبَرُه َعْف َشْيَباَف اْلِقْتَباِنيّْ ، َأفَّ ِشَيْي ٍد اْلِقْتَباِنيّْ
َأْو ِمْف َعْمَقَماَء  َقَماءَ َكْوِم َشِريٍك، ِإَلى َعمْ اْسَتْعَمَؿ ُرَوْيِفَع ْبَف ثَاِبٍت َعَمى َأْسَفِؿ اأْلَْرِض، َقاَؿ َشْيَباُف: َفِسْرَنا َمَعُو ِمْف 

ـَ َفَقاَؿ ُرَوْيِفٌع:  ِإْف َكاَف َأَحُدَنا ِفي َزَمِف َرُسوِؿ المَِّو َصمَّى اهلُل َعَمْيِو َوَسمَّـَ َلَيْأُخُذ ِنْضَو »ِإَلى َكْوـِ َشِريٍؾ ُيِريُد َعْمَقا
ـُ، َوَلَنا النّْ  (ٗ)َأِخيوِ  يُش، َوِلْْلَخِر اْلِقْدحُ َعَمى َأفَّ َلُو النّْْصَؼ ِممَّا َيْغَن ْف َكاَف َأَحُدَنا َلَيِطيُر َلُو النَّْصُؿ َوالرّْ َـّ « ْصُؼ، َواِ  ُث

:َرُسوُؿ المَِّو صَ  َقاَؿ: َقاَؿ ِلي َلَعؿَّ اْلَحَياَة َسَتُطوُؿ ِبَؾ َبْعِدي، َفَأْخِبِر النَّاَس َأنَُّو َمْف  َيا ُرَوْيِفعُ  »مَّى اهلُل َعَمْيِو َوَسمَّـَ
 «.َمْيِو َوَسمَّـَ ِمْنُو َبِريءٌ َعَقَد ِلْحَيَتُو، َأْو َتَقمََّد َوَتًرا، َأْو اْسَتْنَجى ِبَرِجيِع َدابٍَّة، َأْو َعْظـٍ َفِِفَّ ُمَحمًَّدا َصمَّى اهلُل عَ 

 الثانيةأوال: تخريج الرواية 
 تفرد أبو داود بذكر ىذا المفظ.

 ثانيا: تراجم الرواة
، أبو حذيفة المصري، مف الطبقة الثالثة )الوسطى مف التابعيف(، ويقاؿ: ابف قيس ،اْلِقْتَباِنيِّ  َشْيَباَن بن أمية** 

سوادة، وشييـ ْبف بيتاف :" مجيوؿ"، وقد سبؽ اإلشارة إليو في الرواية السابقة، روى عنو َبْكر ْبف (٘)قاؿ ابف حجر
، قمت ورواية اثنيف عنو ترفع عنو الجيالة ولكف ال تُثِبت لو العدالة فيو عدؿ في الظاىر خفي العدالة (ٙ)القتباني

 .(ٚ)في الباطف
                                                 

 .ٖٚٙ، رقـٖٖٚ، صٗ( تيذيب التيذيب، البف حجر، جٔ)
 .ٜٜ٘ٙٔرقـ، ٕٗٓ، صٕٛ( انظر مسند أحمد بف حنبؿ، تحقيؽ شعيب األرنؤوط، جٕ)
 .ٖٙ، حٜ، صٔ( سنف أبي داود، كتاب الطيارة، باب ما ينيى عنو أف يستنجى بو، جٖ)
ـُ َقْبَؿ َأْف ُيْنَحت ِإَذا َكاَف ِقْدحا.) النياية في غريب ٗ) الحديث واألثر، البف ( ِنْضَو َأِخيِو: النضو ىو: َنْصُؿ السَّيـ. َوِقيَؿ: ُىَو السَّْي

 (.ٖٚ، ص٘األثير، ج
 .ٜٕٙريب التيذيب، البف حجر، ص( تق٘)
 .ٖٕٛٚ، رقـٜٔ٘، صٕٔ( تيذيب الكماؿ، لممزي، جٙ)
: أطمؽ العمماء عمى مف ىذه حالو مصطمح المستور، وقد اختمؼ العمماء في قبوؿ روايتو، فالشافعية عمى قبوؿ الباحثة تال( قٚ)

ْخَباَر َمْبِنيّّ َعَمى ُحْسِف الظَّفّْ ِبالرَّ  اِوي، وأَِلَفَّ ِرَواَيَة اأْلَْخَباِر َتُكوُف ِعْنَد َمْف َيَتَعذَُّر َعَمْيِو َمْعِرَفُة اْلَعَداَلِة ِفي اْلَباِطِف، روايتو وحجتيـ أف اإْلِ
، َفاَل  اَلِح:"  َيَتعَ َفاْقَتَصَر ِفيَيا َعَمى َمْعِرَفِة َذِلَؾ ِفي الظَّاِىِر، ِبِخاَلِؼ الشََّياَدِة، َفِِنََّيا َتُكوُف ِعْنَد اْلُحكَّاـِ ـْ َذِلَؾ، وقاؿ اْبُف الصَّ ذَُّر َعَمْيِي
ـْ َوُيْشِبُيُو َأْف َيُكوَف اْلَعَمُؿ َعَمى َىَذا الرَّْأِي ِفي َكِثيٍر ِمْف ُكُتِب اْلَحِديِث اْلَمْشُيوَرِة ِفي َجَماَعٍة ِمفَ  ، َوَتَعذََّرْت ِخْبَرُتُي ـْ ـَ اْلَعْيُد ِبِي َواِة َتَقاَد  الرُّ

(، وقاؿ ابف حجر:" قد َقِبَؿ ِرَواَيَتُو َجَماَعٌة بغيِر قيٍد، وردَّىا الجميوُر، والتحقيُؽ َأفَّ ٕٔٔنظر مقدمة ابف الصالح، صَباِطًنا(. ) ا
ا فيِو االحِتماُؿ؛ ال ُيْطَمُؽ القوُؿ بردّْىا، وال ِبَقبوِليا، بؿ يقاؿ: ىي موقوفٌة ِإلى اْسِتبا و، كما َجَزـَ بِو َنِة حالِ روايَة المستوِر، ونحِوِه، ممَّ

الِح فيَمف ُجِرَح بَجْرٍح غيِر ُمَفسَّر".) نزىة النظر في توضيح نخبة الفكر، البف حجر، ـُ الَحرميِف، ونحُوُه قوُؿ ابِف الصَّ  ِإما
 (.ٕٙٔص
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 (ٖ)وشييـ بف بيتاف، (ٕ):" َأَقؿُّ َما َيْرَفُع اْلَجَياَلَة ِرَواَيُة اْثَنْيِف َمْشُيوَرْيِف"، قمت: وبكر بف سوادة(ٔ)وقاؿ الخطيب
 كالىما ثقة معروؼ.

 ** باقي رجاؿ اإلسناد ثقات.
 ثالثا: الحكم عمى اإلسناد

، وما كاف مف جيالة شيباف بف أمية ترتفع برواية اثنيف عنو، باالضافة إلى أنو توبع مف حسفسناده الحديث إ
 قبؿ شييـ بف بيتاف الذي صرح بسماعو لمحديث مف رويفع مباشرة.

 .(٘)صححو األلبانيبِسناد جيد"، و  بو داود:" رواه أ(ٗ)النووي إسناده فقاؿوقد جود 
                                           

 

 قال ابن األثير رحمو اهلل:
 )َكَوَف(
ُنِني»ِفيِو  ُف ِفي ُصوِرتي»ِرَواَيٍة َوِفي « َمن َرآِني ِفي اْلَمَناِم َفَقْد َرآِني، فإنَّ الشَّْيَطاَن اَل َيَتَكوَّ َأْي َيَتَشبَّو « اَل َيَتَكوَّ

 .(ٙ)ِبي وَيَتصّور بُصورتي. َوَحِقيَقُتُو: َيِصير كاِئنًا ِفي ُصورِتي
 ( ٕٙٓالحديث )

 روايتين األولى بمفظ " فإن الشيطان ال يتكونني" والرواية الثانية " ال يتكون في صورتي".أشار ابن األثير إلى 
ُنِني» الرواية األولى   «فإنَّ الشَّْيَطاَن اَل َيَتَكوَّ
َحدَّثني اْبُف  (ٛ)َحدَّثََنا الحسف بف ُمَحمد َحدَّثَنا َيْحيى ْبُف َعبد المَِّو بف ُبَكير َحدَّثَنا المَّْيثُ  رحمو اهلل: (ٚ)قال ابن عدي

ى المَُّو َعَميو َعْف َعبد المَِّو ْبِف اْلَخبَّاِب َعف َأِبي َسِعيد اْلُخْدِريّْ َأّف َرُسوَؿ المَِّو َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَسمَّـَ َصمَّ  (ٜ)اْلَيادِ 
 ".َفِإنَّ الشيطان ال يتكوننيوَسمَّـ َقاؿ:" َمْف َرآِني َفَقْد َرآِني 

 
 
 

                                                 

 .ٕٔٔ( مقدمة ابف الصالح، صٔ)
 .ٕٙٔ( تقريب التيذيب، البف حجر، صٕ)
 .ٕٓٚ( تقريب التيذيب، البف حجر، صٖ)
 .ٙٔٔ، صٕالمجموع شرح الميذب، لمنووي، باب االستطابة، ج( ٗ)
 .ٕٚ، رقـ٘ٙ، صٔ( صحيح أبي داود، لأللباني، ج٘)
 .ٕٜٖ، صٗ( النياية في غريب الحديث واألثر، البف األثير، جٙ)
 .ٜٖٔ، ص٘( الكامؿ قي ضعفاء الرجاؿ، البف عدي، جٚ)
 (.ٗٙٗالبف حجر، ص) تقريب التيذيب، .، ثقة ثبت فقيو( ىو: الميث بف سعدٛ)
 (.ٕٓٙ( ىو: يزيد بف عبد اهلل بف أسامة بف الياد الميثي، أبو عبد اهلل.) تقريب التيذيب، البف حجر، صٜ)
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 رواية األولىأوال: تخريج ال
 جميعيـ مف طرؽ عف يزيد بف الياد بو بنحوه. (ٖ)، وصدر الديف األصبياني(ٕ)، وابف عدي(ٔ)أخرجو البخاري

كالىما مف طريؽ عطية العوفي عف أبي سعيد الخدري بو بمفظ " فِف  (٘)، وابف ماجة(ٗ)وأخرجو ابف أبي شيبة
 الشيطاف ال يتمثؿ بي".
 " فِف الشيطاف ال يتكوف بي".مف طريؽ يزيد بف الياد  بو بمفظ  (ٙ)وأخرجو أحمد بف حنبؿ

 ثانيا: تراجم الرواة
ثقة وتكمموا في سماعو مف مالؾ ولكنو أثبت الناس ، (ٚ)سبقت ترجمتو، القرشي َيْحيى ْبُن َعبد المَِّو بن ُبَكير** 

في الميث فقاؿ ابف عدي:" كاف جار الميث بف سعد، ىو أثبت الناس فيو، وعنده عف الميث ما ليس عند أحد"، 
 وحديثو ىنا عف الميث.

 ** باقي رجاؿ اإلسناد ثقات.
 ثالثا: الحكم عمى اإلسناد 
 الحديث إسناده صحيح.

ُن ِفي ُصوِرتي»الرواية الثانية:   «اَل َيَتَكوَّ
ْبُد الرَّْحَمِف ْبُف َمْيِديٍّ َقاَؿ: َنا ُسْفَياُف َعْف َأِبي َقاَؿ: َنا عَ  ْيُد ْبُف َأْخَزـَ الطَّاِئيُّ َحدَّثََنا زَ  رحمو اهلل: (ٛ)قال البزار

:َقاَؿ: َقاَؿ َرُسوُؿ المَِّو صَ  (ٓٔ)َعْف َعْبِد المَّوِ  (ٜ)ْحَوصِ َعْف َأِبي اأْلَ  ِإْسَحاؽَ  َمْف َرآِني ِفي اْلَمَناـِ  »مَّى اهلُل َعَمْيِو َوَسمَّـَ
ُن ِفي ُصوَرِتي َفَقْد َرآِني َفِِفَّ الشَّْيَطافَ   «.اَل َيَتَكوَّ

 أوال: تخريج الرواية الثانية
 مف طريؽ وكيع بف الجراح عف سفياف الثوري بو بمفظ " ال يتمثؿ عمى صورتي". (ٔٔ)أخرجو ابف ماجة

 
 

                                                 

 .ٜٜٚٙ، حٖٖ، صٜ( صحيح البخاري، كتاب التعبير، باب مف رأى النبي صمى اهلل عميو وسمـ في المناـ، جٔ)
 .ٜٖٔ، ص٘( الكامؿ قي ضعفاء الرجاؿ، البف عدي، جٕ)
 .ٕٕ، حٗٔٔ( مشيخة أبي عبد اهلل محمد الرازي، لصدر الديف األصبياني، صٖ)
، ٘ٚٔ، صٙ( مصنؼ ابف أبي شيبة، كتاب اإليماف والرؤيا، باب ما قالوا فيمف رأى النبي صمى اهلل عميو وسمـ في المناـ، جٗ)
 .ٖٔٚٗٓح
 .ٖٜٖٓ، حٕٗٛٔ، صٕعميو وسمـ في المناـ، ج( سنف ابف ماجة، كتاب تعبير الرؤيا، باب رؤية النبي صمى اهلل ٘)
 .ٕٕ٘ٔٔ، حٖٛ، صٛٔ( مسند أحمد بف حنبؿ، مسند المكثريف مف الصحابة، مسند أبي سعيد الخدري، جٙ)
 (.٘( تحت حديث رقـ) ٚ)
 .ٕٗٚٓ، حٖٚٗ، ص٘( مسند البزار، جٛ)
 .( ىو: عوؼ بف مالؾ بف نضمة األشجعي الجشمي.) تقريب التيذيب، البف حجر، ص(ٜ)
 (.ٜ٘ٗ، صٖ) االستيعاب في معرفة األصحاب، البف عبد البر، ج( ىو عبد اهلل بف مسعود.ٓٔ)
 .ٜٖٓٓ، حٕٗٛٔ، صٕ( سنف ابف ماجة، كتاب تعبير الرؤيا، باب رؤية النبي صمى اهلل عميو وسمـ في المناـ، جٔٔ)
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 ثانيا: تراجم الرواة
يضره ذلؾ ، ثقة إماـ حجة، ولكنو مدلس وال (ٔ)سبقت ترجمتو، يبن سعيد بن مسروق الثور ا : ىوسفيان** 

 ألنو مدلس مف الطبقة الثانية التي اغتفر العمماء تدليسيـ.
نو مدلس مف ، متفؽ عمى توثيقو إال أ(ٕ)ي، سبقت ترجمتويعالَسبِ  عمرو بن عبد اهلل بن عبيدأبو إسحاق: ** 

 .(ٖ)وقد صرح بالسماع في رواية ابف أبي شيبةال يصح حديثيـ إال بالتصريح بالسماع،  تيال الطبقة الثالثة
، وال يضره ذلؾ ما حصؿ لو مف تغير كاف بسبب الشيخوخة وكبر السفكما أنو اتيـ باالختالط وسبؽ بياف أف 

 في تعقبو عمى ابف الصالح أف سماع الثوري منو كاف قبؿ االختالط. (ٗ)فقد أثبت العراقي
 ** باقي رجاؿ اإلسناد ثقات.

 ثالثا: الحكم عمى اإلسناد
 .(٘)وممف صححو األلبانيإسناده صحيح، الحديث 

                                           
 قال ابن األثير رحمو اهلل:

التامَّة. ُيَقاُؿ: َكاَف يكوُف َكْونًا: َأْي ُوِجَد « َكاف»الَكْوف: َمْصَدُر « اُعوذ ِبَك ِمَن الَحْور َبْعَد الَكْون»َوِفيِو 
 .(ٙ)ِمَف النَّْقص َبْعَد الوُجود والثَّباتواْسَتقّر: َأْي َأُعوُذ ِبَؾ 

 الحديث)** (
 (.ٜٗٔسبقت دراستو تحت رقـ ) قالت الباحثة:

                                           
 قال ابن األثير رحمو اهلل:
َأْي ِصْر: ُيَقاُؿ لمرُجؿ ُيَرى ِمْف « َخْيَثمة رََأى رُجاًل َيُزول ِبِو السَّراب، َفَقاَل: ُكن َأَبا»َوِفي َحِديِث َتْوَبِة َكْعٍب 

 .(ٚ)َبِعيد: ُكْف ُفالنًا، َأْي أنَت فالٌف، َأْو ىو فالف
 
 
 

                                                 

 (.٘ٗٔ)( تحت حديث رقـٔ)
 (.ٙ٘( تحت حديث رقـ)ٕ)
 .ٕٙٙ، حٖٛٔص، ٔ( مسند ابف أبي شيبة، جٖ)
 .ٖٓٗٔ، صٕ( التقييد واإليضاح، لمعراقي، جٗ)
 .ٜٕٕٚ، رقفٗٔ٘، صٙ( سمسمة األحاديث الضعيفة، لأللباني، ج٘)
 .ٕٜٖ، صٗ( النياية في غريب الحديث واألثر، البف األثير، جٙ)
 .ٕٜٖ، صٗ( النياية في غريب الحديث واألثر، البف األثير، جٚ)
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 ( ٕٚٓالحديث )
َبِني : َحدَّثَِني َأُبو الطَّاِىِر َأْحَمُد ْبُف َعْمِرو ْبِف َعْبِد اهلِل ْبِف َعْمِرو ْبِف َسْرٍح َمْوَلى رحمو اهلل (ٔ)قال اإلمام مسمم

َـّ َغَزا َرُسوُؿ اهلِل َصمَّى اهلُل َعَمْيِو َوَسمَّـَ َغْزَوَة (ٕ)ُأَميََّة، َأْخَبَرِني اْبُف َوْىبٍ  ، َأْخَبَرِني ُيوُنُس، َعِف اْبِف ِشَياٍب، َقاَؿ: ُث
وـَ َوَنَصاَرى اْلَعَرِب ِبالشَّاـِ َقاَؿ اْبُف ِشَياٍب: َفَأْخَبرَ  ِني َعْبُد الرَّْحَمِف ْبُف َعْبِد اهلِل ْبِف َكْعِب ْبِف تَُبوَؾ، َوُىَو ُيِريُد الرُّ

ُيَحدُّْث َحِديَثُو  َماِلٍؾ، َأفَّ َعْبَد اهلِل ْبَف َكْعٍب َكاَف َقاِئَد َكْعٍب، ِمْف َبِنيِو، ِحيَف َعِمَي، َقاَؿ: َسِمْعُت َكْعَب ْبَف َماِلؾٍ 
..." وذكر حديثا طويال وفيو قاؿ رسوؿ اهلل  ـَ ِفي َغْزَوِة تَُبوؾَ ْيِو َوَسمَّ ِحيَف َتَخمََّؼ َعْف َرُسوِؿ اهلِل َصمَّى اهلُل َعمَ 

َقاَؿ َرُجٌؿ ِمْف َبِني َسِمَمَة َيا َرُسوَؿ اهلِل َحَبَسُو ُبْرَداُه َوالنََّظُر ِفي « َما َفَعَؿ َكْعُب ْبُف َماِلٍؾ؟ »صمى اهلل عميو وسمـ:
َجَبٍؿ: ِبْئَس َما ُقْمَت، َواهلِل َيا َرُسوَؿ اهلِل َما َعِمْمَنا َعَمْيِو ِإالَّ َخْيًرا، َفَسَكَت َرُسوُؿ اهلِل َصمَّى ِعْطَفْيِو، َفَقاَؿ َلُو ُمَعاُذ ْبُف 

، َفَبْيَنَما ُىَو َعَمى َذِلَؾ  َسمََّم: اهلُل َعَمْيِو وَ رََأى َرُجاًل ُمَبيًِّضا َيُزوُل ِبِو السَّرَاُب َفَقاَل َرُسوُل اهلِل َصمَّى اهلُل َعَمْيِو َوَسمَّـَ
 ....."ُكْن َأَبا َخْيَثَمةَ »

 أوال: تخريج الحديث
مف طريؽ إسحاؽ بف  (٘)بنحوه مف طريؽ عقيؿ، وأخرجو البخاري (ٗ)مطوال ومختصًرا، ومسمـ (ٖ)أخرجو البخاري

 راشد بنحوه ولكف بدوف لفظ ابف األثير،
سحاؽ( عف الزىري بو.   كالىما) عقيؿ وا 

مختصًرا مف طريؽ يونس بف يزيد بو وقاؿ فيو عبد الرحمف بف عبد اهلل عف كعب بف مالؾ  (ٙ)البخاريوأخرجو 
 مباشرة دوف أف يذكر عبد اهلل بف كعب.

عبد الرحمف بف كعب ػ  وىو عـ عبد الرحمف بف عبد اهلل الذي حدث عنو ىنا ػػ عف  (ٚ)وقاؿ في رواية أخرى
 كعب بف مالؾ نفسو.

:" إنما روى عف جده أحرفا في الحديث (ٜ):" روايتو عف جده مرسمة"، وقاؿ أبو العباس الطرفي(ٛ)وقاؿ الدارقطني
 ولـ يمكنو الحديث بطولو فاستثبتو مف أبيو".

                                                 

 .ٜٕٙٚ، حٕٕٓٔ، صٗاب حديث توبة كعب بف ماؾ وصاحبيو، ج( صحيح مسمـ، كتاب التوبة، بٔ)
 (.ٕٖٛ) تقريب التيذيب، البف حجر، ص.، ثقة حافظ( ىو عبد اهلل بف وىبٕ)
، ٚ، صٗ( صحيح البخاري، كتاب الوصايا، باب إذا تصدؽ أو أوقؼ بعض مالو أو بعض رقيقو أو بعض دوابو فيو جائز، جٖ)
، وكتاب المناقب، باب صفة النبي ٜٕٚٗ، حٛٗ، صٗمف أحب غزوة فورى بغيرىا، ج، وكتاب الجياد والسير، باب ٕٚ٘ٚح

، وباب حديث ٜٖٔ٘، حٕٚ، ص٘، وكتاب المغازي، باب قصة غزوة بدر، جٖٙ٘٘، حٜٛٔ، صٗصمى اهلل عميو وسمـ، ج
و حتى تتبيف توبتو، ، وكتاب االستئذاف، باب مف لـ يسمـ عمى مف اقترؼ ذنبا ولـ يرد سالمٛٔٗٗ، حٖ، صٙكعب بف مالؾ، ج

 .ٕ٘٘ٙ، حٚ٘، صٛج
 (.ٖ٘)ٜٕٙٚ، حٕٕٓٔ، صٗ( صحيح مسمـ، كتاب التوبة، باب حديث توبة كعب بف ماؾ وصاحبيو، جٗ)
ـُ اأَلْرُض ِبمَ ٘) َرُحَبْت، َوَضاَقْت ا ( صحيح البخاري، كتاب تفسير القرآف، باب} َوَعَمى الثَّاَلَثِة الَِّذيَف ُخمُّْفوا َحتَّى ِإَذا َضاَقْت َعَمْيِي

ـْ ِلَيُتوُبوا، ِإفَّ ا َـّ َتاَب َعَمْيِي ـْ َوَظنُّوا َأْف اَل َمْمَجَأ ِمَف المَِّو ِإالَّ ِإَلْيِو، ُث ـْ َأْنُفُسُي ـُ{، جَعَمْيِي  .ٚٚٙٗ، حٓٚ، صٙلمََّو ُىَو التَّوَّاُب الرَِّحي
 .ٜٕٛٗ، حٛٗ، صٗبغيرىا، ج ( صحيح البخاري، كتاب الجياد والسير، باب مف أحب غزوة فورىٙ)
 .ٜٜٕٗ، حٛٗ، صٗ( صحيح البخاري، كتاب الجياد والسير، باب مف أحب غزوة فورى بغيرىا، جٚ)
 .ٕ٘ٔ، صٙ( تيذيب التيذيب، البف حجر، جٛ)
 .ٕ٘ٔ، صٙ( تيذيب التيذيب، البف حجر، جٜ)
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ِبُطوِلِو ِمْف َوَلِدِه  :" َكَأفَّ الزُّْىِريَّ َسِمَع َىَذا اْلَقْدَر ِمْف َعْبِد المَِّو ْبِف َكْعٍب َنْفِسِو َوَسِمَع َىَذا اْلَحِديثَ (ٔ)وقاؿ ابف حجر
 َعْبِد الرَّْحَمِف ْبِف َعْبِد المَِّو ْبِف َكْعٍب".

   عف الزىري عف عبد الرحمف بف  (ٖ)ومعقؿ بف عبيد اهلل (ٕ)وكذلؾ أخرجو مسمـ مف طريؽ محمد بف أخي الزىري
لحوقو بالنبي صمى اهلل عبد اهلل عف عبيد اهلل بف كعب، وليس عبد اهلل بف كعب ولـ يذكر فيو قصة أبا خيثمة و 

 عميو وسمـ.
 ثانيا: تراجم الرواة

َمِمّي. يكنى أبا عبد اهلل،  ** كعب ْبن َماِلك ْبن َأِبي َكْعب، اسـ أبيو َعْمرو بف القيف بف كعب األَْنَصاِرّي السُّ
وقيؿ: أبا عبد الرَّْحَمِف، شيد العقبة الثانية، واختمؼ ِفي شيوده بدرا، كاف أحد شعراء َرُسوؿ المَِّو َصمَّى المَُّو َعَمْيِو 

الذيف تخمفوا عف غزوة تبوؾ فتاب اهلل عمييـ، وعذرىـ، وسمـ الذيف كانوا يرّدوف األذى َعْنُو، وىو أحد الثالثة 
 .(ٗ)وغفر ليـ، ونزؿ القرآف المتمو ِفي شأنيـ، مات في خالفة معاوية

ىو ثقة في الزىري وغيره، فقد أطمؽ العمماء األمر  ،(٘)سبقت ترجمتو، ** يونس بن يزيد بن أبي النجاد
بتوثيقو، وقد وصفو بعض العمماء بأنو مف أثبت الناس في الزىري، وما كاف مف قوؿ ابف حجر أف روايتو عف 

إسحاؽ بف راشد، ومحمد بف عبد اهلل بف مسمـ وبع عمى الحديث مف قبؿ تالزىري فييا وىما قميال، فال يضر فقد 
 ي وغيرىـ.بف أخي الزىر 

 ثقة. ،(ٙ)سبقت ترجمتو، اهلل بن عمرو بن السَّْرحِ ** أبو الطاىر: أحمد بن عمرو بن عبد 
 ** باقي رجاؿ اإلسناد ثقات.

                                           
 قال ابن األثير رحمو اهلل:

 .(ٚ)َيْعِني الَخْوالنيَّ « رُجاًل َبذَّ الَيْيأة، َفَقاَل: ُكْن َأَبا ُمسممَأنَُّو َدخل اْلَمْسِجَد فرَأى  »َوِمْنُو َحِديُث ُعَمرَ 
 ( ٕٛٓالحديث )

 لـ أعثر عمى تخريٍج لو. قالت الباحثة:
                                           

 

                                                 

 .ٚٔٔ، صٛ( فتح الباري، البف حجر، جٔ)
 (.ٗ٘)ٜٕٙٚ، حٕٕٓٔ، صٗحديث توبة كعب بف ماؾ وصاحبيو، ج( صحيح مسمـ، كتاب التوبة، باب ٕ)
 (.٘٘)ٜٕٙٚ، حٕٕٓٔ، صٗ( صحيح مسمـ، كتاب التوبة، باب حديث توبة كعب بف ماؾ وصاحبيو، جٖ)
 .ٕٖٗٔػ ٖٕٖٔ، صٖ( انظر االستيعاب في معرفة األصحاب، البف عبد البر، جٗ)
 (.ٛٔٔ)( تحت حديث رقـ٘)
 (.ٖٙٔ)( تحت حديث رقـٙ)
 .ٕٜٖ، صٗلنياية في غريب الحديث واألثر، البف األثير، ج( اٚ)
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 قال ابن األثير رحمو اهلل:
 )َكَوى(
الَكيُّ ِبالنَّاِر ِمَف الِعالج اْلَمْعُروِؼ ِفي َكِثيٍر ِمَف اأْلَْمَراِض. َوَقْد « َدُم ُجْرِحوَأنَُّو َكوى سعَد بَن ُمعاذ لَيْنقِطع »ِفيِو 

ـْ َكاُنوا ُيَعظّْموف  ، َفِقيَؿ: ِإنََّما َنَيى َعْنُو ِمْف أْجؿ َأنَُّي أْمَره، وَيَروف َأنَُّو َجاَء ِفي َأَحاِديَث َكِثيَرٍة النَّْيُي َعِف الَكيّْ
ـُ ا ـْ ُيْكَو الُعْضُو َعِطَب وَبَطَؿ، َفنياىـ ِإَذا َكاَف َعَمى َىَذا الوْجو، وأباَحو ِإَذا ُجِعؿ َسَببًا لمشّْ َيْحِس َذا َل فاء اَل لدَّاَء، َواِ 

 ِعمَّة َلُو، فِفَّ المََّو ُىَو الَِّذي ُيْبِرئو وَيْشِفيو، اَل الَكيُّ والدَّواء.
ـْ ُيْقَتؿ.َوَىَذا َأْمٌر َتْكُثر ِفيِو ُشكوؾ النَّ  ـَ ِببمِده َل ـْ َيُمت، َوَلْو َأَقا  اِس، َيُقوُلوَف: َلْو َشِرَب الدَّواء َل

َجِة ِإَلْيِو، َوِقيَؿ: َيحتِمؿ َأْف َيُكوَف َنْيُيو َعِف الَكيّْ ِإَذا اْسُتِعمؿ َعَمى َسِبيِؿ االْحِتراز ِمْف ُحدوث الَمرض َوَقْبَؿ اْلَحا
نَّ   َما ُأبيح لمَتداِوي والِعالج ِعْنَد اْلَحاَجِة.َوَذِلَؾ َمْكُروٌه، َواِ 

ـْ َيَتَوكَُّموفَ »َوَيُجوُز َأْف َيُكوَف النيُي َعْنُو ِمْف َقِبيؿ التَّوكُّؿ، َكَقْوِلِو:  ـُ الَِّذيَف اَل ِيْسَتْرُقوف، َواَل َيْكَتُوُوف، َوَعمى َربِّْي « ُى
ـُ.. (ٔ)والتَّوكُّؿ َدَرَجٌة أْخَرى َغْيُر الَجوازِ   َوالمَُّو َأْعَم

 ( ٜٕٓالحديث )
 لم أقف عمى رواية ابن األثير ولكن وجدت رواية بالمعنى وىي كتالي:

َبْيِر، َعْف َجاِبرٍ  رحمو اهلل: (ٕ)قال أبو داود َأنَّ النَِّبيَّ  »:(ٖ)َحدَّثََنا ُموَسى ْبُف ِإْسَماِعيَؿ، َحدَّثََنا َحمَّاٌد، َعْف َأِبي الزُّ
 «.َعَمْيِو َوَسمََّم َكَوى َسْعَد ْبَن ُمَعاٍذ ِمْن َرِميَِّتوِ َصمَّى اهلُل 

 أوال: تخريج الحديث
 مف طريؽ حماد بف سممة بمثمو. (ٙ)، وأحمد(٘)، وابف الجعد(ٗ)أخرجو الطيالسي

 مف طرؽ عف الميث بف (ٕٔ)، والبييقي(ٔٔ)وابف حباف ،(ٓٔ)، والطحاوي(ٜ)، والترمذي(ٛ)، والدارمي(ٚ)وأخرجو أحمد
                                                 

 .ٖٜٖ، صٗ( النياية في غريب الحديث واألثر، البف األثير، جٔ)
 .ٖٙٙٛ، ح٘، صٗ( سنف أبي داود، كتاب الطب، باب في الكي، جٕ)
 ( ىو: جابر بف عبد اهلل.ٖ)
 .ٔ٘ٛٔ، حٖٙٓ، صٖ( مسند الطيالسي، جٗ)
 .ٕٖٖٓح، ٜٚٗ( مسند ابف الجعد، ص٘)
 .ٜ٘ٓٗٔ، حٜٚٔ، صٖٕ( مسند أحمد بف حنبؿ، مسند المكثريف مف الصحابة، مسند جابر بف عبد اهلل، جٙ)
 .ٖٚٚٗٔ، حٜٓ، صٖٕ( مسند أحمد بف حنبؿ، مسند المكثريف مف الصحابة، مسند جابر بف عبد اهلل، جٚ)
 .ٕٔ٘٘، حٖٔٙٔ، صٖمعاذ، ج( سنف الدارمي، كتاب السير، باب في نزوؿ أىؿ قريظة عمى حكـ سعد بف ٛ)
 .ٕٛ٘ٔ، حٗٗٔ، صٗ( سنف الترمذي، أبواب السير، باب ما جاء في النزوؿ عمى الحكـ، جٜ)
ـْ َأْف  ِإَلى اْلُكفَّاِر ِفي قِ ( شرح مشكؿ اآلثار، باب َبَياِف ُمْشِكِؿ َما ُرِوَي َعْف َرُسوِؿ اهلِل َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَسمَّـَ ِمْف َنْيِيِو ُرُسَموُ ٓٔ) َتاِلِي

، ج  .ٜٖٚ٘، حٕٚٓ، صُٜيْنِزُلوا َأْىَؿ ِحْصٍف ِمَف اْلُحُصوِف الَِّتي ُيَحاِصُروَنَيا َعَمى ُحْكـِ اهلِل َعزَّ َوَجؿَّ
 .ٗٛٚٗ، حٙٓٔ، صٔٔ( صحيح ابف حباف، كتاب السير، باب الخروج وكيفية الجياد، جٔٔ)
جابة اهلل تعالى إياه ( دالئؿ النبوة، جماع أبواب مغازي رسوؿ اهلل صمى إٔ) هلل عميو وسمـ، باب دعاء سعد بف معاذ في جراحتو وا 

 .ٕٚ، صٗفي دعوتو، ج
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مف طريؽ عف زىير بف معاوية  (٘)، والحاكـ(ٗ)، ومسمـ(ٖ)، وأحمد(ٕ)، وابف الجعد(ٔ)وأخرجو الطيالسي سعد مطوال،
 ثالثتيـ) حماد بف سممة، والميث بف سعد، وزىير بف معاوية( عف أبي الزبير المكي بو. بمعناه،

 ثانيا: تراجم الرواة
 عابد؛ ولكف تغير حفظو بأخرة.ثقة  ،(ٙ)سبقت ترجمتو، ** حماد بن سممة بن دينار

، ثقة؛ ولكنو مدلس مف الطبقة الثالثة التي (ٚ)س، سبقت ترجمتوىو محمد بف مسمـ بف تدر  ** أبو الزبير المكي:
ف لـ يصرح بالسماع، فقد روى عنو ىذا الحديث الميث بف  البد فييا مف التصريح بالسماع لقبوؿ روايتو، وىو وا 

 وروايتو عنو محمولة عمى السماع.كما تبيف في التخريج،  سعد
 ** باقي رجاؿ اإلسناد ثقات.

 ثالثا: الحكم عمى اإلسناد
كاف ألغيره؛ مف أجؿ اختالط حماد بف سممة فمـ يتبيف لي سماع موسى بف إسماعيؿ منو  صحيحالحديث إسناده 

 بف معاوية. قبؿ االختالط أـ بعده؛ إال أنو توبع عمى رواية الحديث تابعو الميث بف سعد، وزىير
                                           

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 .ٕ٘ٛٔ، حٖٚٓ، صٖ( مسند الطيالسي، جٔ)
 .ٕٔ٘ٙ، حٖٛٛ( مسند ابف الجعد، صٕ)
 .ٖٖٗٗٔ، حٕٙٗ، صٕٕ( مسند أحمد بف حنبؿ، مسند المكثريف مف الصحابة، مسند جابر بف عبد اهلل، جٖ)
 .ٕٕٛٓ، حٖٔٚٔ، صٗمسمـ، كتاب اآلداب، باب لكؿ داء دواء واستحباب التداوي، ج ( صحيحٗ)
 .ٕٚٛٛ، حٕٙٗ، صٗ( المستدرؾ عمى الصحيحيف، كتاب الرقى والتمائـ، ج٘)
 (.ٓٗ)( تحت حديث رقـٙ)
 (.ٜٓٔرقـ) ( تحت حديثٚ)
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 المبحث الخامس
 الكاف مع الياء

 قال ابن األثير رحمو اهلل:
 )َكَيَر(

َمِمَي  الَكْير: االْنِتيار. « فِبأِبي ىو وُأمِّي، ما ضربنى وال شتمنى َواَل َكَيَرني»ِفي َحِديِث ُمَعاِوَيَة ْبِف الَحَكـ السُّ
 .(ٔ)َوَقْد َكَيَره َيْكَيُره، ِإَذا َزَبره واْسَتْقبمو بَوْجٍو َعُبوس

 ( ٕٓٔالحديث )
بَّاِح، َوَأُبو بَ  رحمو اهلل: (ٕ)قال اإلمام مسمم ِإْسَماِعيُؿ  َقااَل: َحدَّثََنا ْكِر ْبُف َأِبي َشْيَبةَ َحدَّثََنا َأُبو َجْعَفٍر ُمَحمَُّد ْبُف الصَّ

وَّاؼِ  اٍج الصَّ ـَ َعْف َحجَّ َعْف  َأِبي َمْيُموَنَة َعْف َعَطاِء ْبِف َيَسارٍ  َعْف ِىاَلِؿ ْبفِ  َعْف َيْحَيى ْبِف َأِبي َكِثيرٍ  ْبُف ِإْبَراِىي
َمِميّْ ُمَعاِويَ  ، َقاَؿ: َبْيَنا َأَنا ُأَصمّْي َمَع َرُسوِؿ اهلِل َصمَّى اهللُ  َة ْبِف اْلَحَكـِ السُّ  َعَمْيِو َوَسمَّـَ، ِإْذ َعَطَس َرُجٌؿ ِمَف اْلَقْوـِ

؟ تَْنُظُروَف  ـْ َياْه، َما َشْأُنُك ، َفُقْمُت: َواُثْكَؿ ُأمّْ ـْ ـْ َفُقْمُت: َيْرَحُمَؾ اهلُل َفَرَماِني اْلَقْوـُ ِبَأْبَصاِرِى ، َفَجَعُموا َيْضِرُبوَف ِبَأْيِديِي ِإَليَّ
، َفَممَّ  ـْ ، َفِبَأِبي ُىوَ َعَمى َأْفَخاِذِى ، َفَممَّا َصمَّى َرُسوُؿ اهلِل َصمَّى اهلُل َعَمْيِو َوَسمَّـَ ـْ ُيَصمُّْتوَنِني َلِكنّْي َسَكتُّ  َوُأمّْي، ا َرَأْيُتُي

اَلَة  »َقاَؿ: اَل َشَتَمِني،َفَواهلِل، َما َكَيَرِني َواَل َضَرَبِني وَ َما َرَأْيُت ُمَعمًّْما َقْبَمُو واََل َبْعَدُه َأْحَسَف َتْعِميًما ِمْنُو،  ِإفَّ َىِذِه الصَّ
 .«ْكِبيُر َوِقَراَءُة اْلُقْرآفِ اَل َيْصُمُح ِفيَيا َشْيٌء ِمْف َكاَلـِ النَّاِس، ِإنََّما ُىَو التَّْسِبيُح َوالتَّ 

 أوال: تخريج الحديث
 مف طريؽ أبي سممة بف عبد الرحمف بف عوؼ عف معاوية بف الحكـ بو مختصًرا. (ٖ)أخرجو مسمـ

 ثانيا: تراجم الرواة
َمِمّي،  :" لو صحبة"، وقاؿ ابف عبد البر:َكاَف ينزؿ المدينة، ويسكف ِفي (ٗ)قاؿ البخاريّ ** معاوية ْبن الحكم السُّ

ِبّي َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَسمَّـَ حديث واحد حسف، ِفي الكيانة بني ُسَمْيـ ليذا ىو معدود ِفي أىؿ المدينة، َلُو َعِف النَّ 
والطيرة والخط وفي تشميت العاطس ِفي الصالة جاىال وفي عتؽ الجارية، أحسف الناس سياقا َلُو َيْحَيى ْبف َأِبي 

 .(٘)َكِثير، َعْف ِىالؿ ْبف َأِبي ميمونة، ومنيـ مف يقطعو فيجعمو أحاديث، وأصمو حديث واحد"
ثقة ثبت؛ ولكنو اتيـ بالتدليس واإلرساؿ أما عف  ،(ٙ)سبقت ترجمتو، ** يحيى بن أبي كثير الطائي موالىم

تدليسو فال يضر ألنو مدلس مف الطبقة الثانية التي اغتفر العمماء تدليسيـ، وما كاف مف إرسالو فقد ذكر العراقي 
 جماعة ممف أرسؿ عنيـ يحيى ولـ يكف فييـ ىالؿ بف أبي ميمونة فتنتفي بذلؾ تيمة اإلرساؿ عنو. 

                                                 

 .ٜٖ٘، صٗ( النياية في غريب الحديث واألثر، البف األثير، جٔ)
، ٖٔٛ، صٔكتاب المساجد ومواضع الصالة، باب تحريـ الكالـ في الصالة ونسخ ما كاف مف إباحتو، ج( صحيح مسمـ، ٕ)
 .ٖٚ٘ح
تياف الكياف، جٖ)  .ٖٚ٘، حٛٗٚٔ، صٗ( صحيح مسمـ، كتاب اآلداب، باب تحريـ الكيانة وا 
 .ٙٓٗٔ، رقـٕٖٛ، صٚ( التاريخ الكبير، لمبخاري، جٗ)
 .ٖٔٗٔ، ٕٔٗٔ، صٖالبف عبد البر، ج ( انظر االستيعاب في معرفة األصحاب،٘)
 (.٘ٓٔ)( تحت حديث رقـٙ)
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 اد ثقات.** باقي رجاؿ اإلسن
                                           

 قال ابن األثير رحمو اهلل:
َىَكَذا ُيْرَوى ِفي ُكُتب اْلَغِريِب، وبعِض ُطُرؽ « َأنَُّيْم َكاُنوا اَل ُيَدعُّون َعْنُو َواَل ُيْكَيُرون »َوِفي َحِديِث الَمْسَعى

 .(ٔ)ِبتَْقِديـِ الرَّاِء، ِمَف اإلْكراه« ُيْكَرىوف»ُمسمـ. َوالَِّذي َجاَء ِفي األْكثر  
 ( ٕٔٔالحديث )

، َحدَّثََنا ُزَىْيٌر، َعْف َعْبِد اْلَمِمِؾ ْبِف  رحمو اهلل: (ٕ)قال اإلمام مسمم ـَ َحدَّثَِني ُمَحمَُّد ْبُف َراِفٍع، َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُف آَد
، َقاَسِعيِد ْبِف اأْلَْبَجِر، َعْف َأِبي  َؿ: الطَُّفْيِؿ، َقاَؿ: ُقْمُت اِلْبِف َعبَّاٍس: ُأَراِني َقْد َرَأْيُت َرُسوَؿ اهلِل َصمَّى اهلُل َعَمْيِو َوَسمَّـَ

ٍس: َذاَؾ َرُسوُؿ اهلِل َقاَؿ: َفَقاَؿ اْبُف َعبَّا« َرَأْيُتُو ِعْنَد اْلَمْرَوِة َعَمى َناَقٍة، َوَقْد َكُثَر النَّاُس َعَمْيوِ  »َفِصْفُو ِلي، َقاَؿ ُقْمُت:
 ،  ِإنَُّيْم َكاُنوا اَل ُيَدعُّوَن َعْنُو َواَل ُيْكَيُروَن.َصمَّى اهلُل َعَمْيِو َوَسمَّـَ
 أوال: تخريج الحديث

بنحوه، كالىما ( ٗ)، ومف طريؽ عبد اهلل بف أبي حسيف(ٖ)أخرجو مسمـ مف طريؽ سعيد بف إياس الجريري مطوال
 عف أبي الطفيؿ،

 مطوال، (٘)كذلؾ مف طريؽ سعيد بف جبيروأخرجو 
 .بدوف لفظ ابف األثيرو  كالىما) أبو الطفيؿ، وسعيد بف جبير( عف ابف عباس بو

 ثانيا: تراجم الرواة
 ، أحد الصحابة الكراـ.(ٙ)، سبقت ترجمتو** أبو الطفيل: ُىَو عامر ْبن واثمة

 فسمع منوسماعو مف أبي إسحاؽ  و ُتكمـ فيأن** جميع رجاؿ اإلسناد ثقات، بما فييـ زىير بف معاوية؛ إال 
 ذلؾ ألف روايتو ىنا عف عبد الممؾ بف سعيد ال أبي إسحاؽ. وال يضره (ٚ)بآخره

                                           
 

 

 

 

 

                                                 

 .ٜٖ٘، صٗ( النياية في غريب الحديث واألثر، البف األثير، جٔ)
 .ٕ٘ٙٔ، حٕٕٜ، صٕ( صحيح مسمـ، كتاب الحج، باب استحباب الرمؿ في الطواؼ والعمرة، جٕ)
 .ٕٗٙٔ، حٕٜٔ، صٕج ( صحيح مسمـ، كتاب الحج، باب استحباب الرمؿ في الطواؼ والعمرة،ٖ)
 .ٕٗٙٔ، حٕٕٜ، صٕ( صحيح مسمـ، كتاب الحج، باب استحباب الرمؿ في الطواؼ والعمرة، جٗ)
 .ٕٙٙٔ، حٖٕٜ، صٕ( صحيح مسمـ، كتاب الحج، باب استحباب الرمؿ في الطواؼ والعمرة، ج٘)
 (.ٕٗتحت حديث رقـ) (ٙ)
 .ٕٛٔ( انظر تقريب التيذيب، البف حجر، صٚ)
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 قال ابن األثير رحمو اهلل:
 )َكَيَؿ (

الَكْيؿ ِمَف « ُكُيوؿ األَوليف واآلِخريف»َوِفي ِرَواَيٍة  «ُكُيوِل َأْىِل اْلَجنَّةِ ىذاِن َسّيَدا »ِفي َفْضِؿ َأِبي َبْكٍر َوُعَمَر 
 الِرجاؿ: َمف َزاَد َعَمى َثاَلِثيَف َسَنًة ِإَلى اأْلَْرَبِعيَف.

 غ الُكُيولة َفَصاَر َكْيال.َوِقيَؿ: ِمْف َثاَلٍث َوَثاَلِثيَف ِإَلى َتَماـِ اْلَخْمِسيَف. َوَقِد اْكَتَيؿ الرَُّجُؿ وكاَىؿ، ِإَذا َبمَ 
ـَ العاِقَؿ: َأْي َأفَّ المََّو ُيْدِخؿ أىَؿ الجنِة الجنَة ُحَمماَء ُعَقالء َوِقيَؿ: َأَراَد بالَكْيؿ َىاُىَنا اْلَحِمي
(ٔ). 

 ( ٕٕٔالحديث)
بَّاِح الَبزَّاُر َقاَؿ: َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُف َكِثيٍر، َعْف اأَلْوَزاِعيّْ  رحمو اهلل: (ٕ)قال الترمذي ، َعْف (ٖ)َحدَّثََنا الَحَسُف ْبُف الصَّ

ِمَف  َأْىِل الَجنَّةِ  َىَذاِن َسيَِّدا ُكُيولِ  »مَّـَ أِلَِبي َبْكٍر َوُعَمَر:َقَتاَدَة، َعْف َأَنٍس، َقاَؿ: َقاَؿ َرُسوُؿ المَِّو َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوسَ 
ِليَف َواآلِخِريَف ِإالَّ النَِّبيّْيَف َوالُمْرَسِميفَ   .«اأَلوَّ

 أوال: تخريج الحديث
 ، (ٚ)، والطحاوي(ٙ)بصيغة المفرد، واآلجري (٘)بمثمو، وابف أبي عاصـ (ٗ)أخرجو أحمد
 مختصرا جميعيـ مف طرؽ عف محمد بف كثير بو. (ٜ)جميعيـ بمثمو، والطبراني (ٛ)والخرائطي

 ثانيا: تراجم الرواة
صدوؽ كثير الغمط، كما أنو مدلس مف الطبقة الخامسة التي  ،(ٓٔ)، سبقت ترجمتوييصِ المصِّ  ُمَحمَُّد ْبُن َكِثيرٍ ** 

 رد العمماء حديثيـ.
بَّاِح **   أبو عمي الواسطي ثـ البغدادي، مات سنة تسع وأربعيف ومئتيف، ،الَبزَّارُ بن محمد الَحَسُن ْبُن الصَّ

 .(ٖٔ)، والذىبي(ٕٔ)، وذكره ابف حباف في الثقات(ٔٔ)وثقو أحمد بف حنبؿ
                                                 

 .ٜٖٚ، صٗريب الحديث واألثر، البف األثير، ج( النياية في غٔ)
 .ٖٗٙٙ، حٓٔٙ، ص٘( سنف الترمذي، أبواب المناقب، باب مناقب أبي بكر الصديؽ، جٕ)
 (.ٖٚٗ( ىو: عبد الرحمف بف عمرو بف أبي عمرو األوزاعي.) تقريب التيذيب، البف حجر، صٖ)
 .ٜٕٔ، حٛٗٔ، صٔ( فضائؿ الصحابة، ألحمد بف حنبؿ، جٗ)
 .ٕٓٗٔ، حٚٔٙ، صٕالسنة، باب في جماع فضائؿ أبي بكر وعمر، ج( ٘)
 .ٖٙٔٔ، حٜٗٛٔ، صٗ( الشريعة، لْلجري، جٙ)
، ٕٚٔ، ص٘( شرح مشكؿ اآلثار، باب بياف مشكؿ ما روي عف رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ مف أف الكيوؿ مف ىـ، جٚ)
 .ٖٜٙٔح
 .ٖٔ٘ح، ٙٚٔ( مكاـر األخالؽ، باب ذكر السؤدد وشريطتو، صٛ)
 .ٖٚٛٙ، حٛٙ، صٚ( المعجـ األوسط، لمطبراني، جٜ)
 (.ٗ( تحت حديث رقـ) ٓٔ)
 .ٜٖٛٚ، رقـٜٜٕ، صٛ( تاريخ بغداد، لمخطيب البغدادي، جٔٔ)
 .ٕٖٕٛٔ، رقـٙٚٔ، صٛ( الثقات، البف حباف، جٕٔ)
 .ٛٔٗٔ، رقـٔٙٔ، صٔ( المغني في الضعفاء، لمذىبي، جٖٔ)
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 :" صدوؽ"، وزاد ابف حجر:" ييـ، وكاف عابدا فاضال". (ٕ)، وابف حجر(ٔ)وقاؿ أبو حاتـ
 :" بغدادي صالح". (ٗ):" ليس بالقوي"، وقاؿ في موضع آخر(ٖ)وقاؿ النسائي

ىو ثقة وما كاف مف وىمو فقد توبع عمى رواية الحديث مف عدد كبير أمثاؿ ىدية بف عبد  خالصة القول:
 الوىاب، وعمي بف زيد الفرائضي، وسممة بف شبيب وغيرىـ.

 ** باقي رجاؿ اإلسناد ثقات.
 ثالثا: الحكم عمى اإلسناد

المصيصي، كثير الخطأ ومدار الحديث عميو ولـ يتابع، وكاف الحديث إسناده ضعيؼ ألجؿ محمد بف كثير 
 الترمذي قد حكـ عمى الحديث بأنو َحَسٌف َغِريٌب ِمْف َىَذا اْلَوْجِو.
 تالي: الولمحديث شواىد متعددة فقد رواه جمع من الصحابة وىي ك

مف طريؽ عامر الشعبي عف الحارث األعور  (ٙ)، والترمذي(٘)أخرجو ابف ماجة :أوال: حديث عمي بن أبي طالب
سناده ضعيؼ ألجؿ الحارث كذبو الشعبي في رأيو وُرمي بالرفض وفي حديثو ضعؼ  .(ٚ)عنو، وا 

سناده حسف مف  (ٜ)، وابف عدي(ٛ)وأخرجو الدوالبي مف طرؽ عف عاصـ بف بيدلة عف زر بف حبيش عنو، وا 
 .(ٓٔ)عاصـ بف بيدلة: صدوؽ لو أوىاـ أجؿ

مف طريؽ الحسف بف زيد بف حسف عف أبيو عف أبيو عف عمي رضي اهلل عنو،  (ٔٔ)اهلل بف أحمد وأخرجو عبد
سناده حسف، مف أجؿ الحسف بف زيد بف الحسف بف عمي بف أبي طالب: صدوؽ ييـ  .(ٕٔ)وا 

سناده  (ٖٔ)وأخرجو الترمذي مف طريؽ الوليد بف محمد الموقري عف الزىري عف عمي بف الحسيف عف عمي، وا 
 .(ٗٔ)أجؿ الوليد فيو متروؾ ضعيؼ مف

                                                 

 .ٔٚ، رقـٜٔص ،ٖ( الجرح والتعديؿ، البف بي حاتـ، جٔ)
 .ٔٙٔ( تقريب التيذيب، البف حجر، صٕ)
 .ٜٗٔ، صٗ( تيذيب الكماؿ، لممزي، جٖ)
 .ٜ٘، رقـ٘ٛ( تسمية مشايخ أبي عبد الرحمف أحمد بف شعيب بف عمي النسائي، صٗ)
 .ٜ٘ح ،ٖٙ، صٔ( سنف ابف ماجة، كتاب افتتاح الكتاب باإليماف وفضائؿ الصحابة والعمـ، باب فضؿ أبي بكر الصديؽ، ج٘)
 .ٖٙٙٙ، حٔٔٙ، ص٘( سنف الترمذي، أبواب المناقب، باب مناقب أبي بكر الصديؽ، جٙ)
 .ٙٗٔ( تقريب التيذيب، البف حجر، صٚ)
 .ٖٛٙٔ، حٕٜٙ، صٖ( الكنى واألسماء، لمدوالبي، جٛ)
 .ٕٔٚ، صٖ( الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ، البف عدي، جٜ)
 .ٕ٘ٛ( تقريب التيذيب، البف حجر، صٓٔ)
 .ٔٗٔ، حٛ٘ٔ، صٔالصحابة، ألحمد بف حنبؿ، ج( فضائؿ ٔٔ)
 .ٔٙٔ( تقريب التيذيب، البف حجر، صٕٔ)
 .ٖ٘ٙٙ، حٔٔٙ، ص٘( سنف الترمذي، أبواب المناقب، باب مناقب أبي بكر الصديؽ، جٖٔ)
 .ٖٛ٘( تقريب التيذيب، البف حجر، صٗٔ)
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مف طريؽ خنيس بف بكر بف خنيس  (ٖ)، والطبراني(ٕ)، وابف حباف(ٔ)أخرجو الدوالبي :جحيفة يثانيا: حديث أب
 .عف مالؾ بف مغوؿ عف عوف بف أبي جحيفة عف أبيو بو، وفي إسناده خنيس بف بكر

، لكنو نص في المقدمة (ٙ)عنو البوصيري، وسكت (٘):" ضعيؼ"، وذكره ابف حباف في الثقات(ٗ)اؿ صالح جزرة
 أف ما سكت عميو، ففيو نظر.

بسند حسف ألجؿ عبد القدوس قاؿ أبو  (ٚ)وتابعو عمى الرواية َعْبُد اْلُقدُّوِس ْبُف َبْكِر ْبِف ُخَنْيٍس كما عند ابف ماجة
 .(ٜ):" ال بأس بو"، وذكره ابف حباف في الثقات(ٛ)حاتـ

عف المقداـ بف داود عف سِعيُد ْبُف ِعيَسى عف ُسْفَياُف ْبُف  (ٓٔ)أخرجو الطبراني :ثالثا: حديث جابر بن عبد اهلل
 ُعَيْيَنَة َعْف َجْعَفِر ْبِف ُمَحمٍَّد َعْف َأِبيِو َعْف َجاِبِر ْبِف َعْبِد المَّوِ 

سناده ضعيؼ ألجؿ المقداـ بف داود شيخ الطبراني ضعفو الدارقطني :" (ٖٔ)النسائي، وقاؿ (ٕٔ)، والييثمي(ٔٔ)وا 
:" تكمموا فيو"، (ٙٔ)، وابف يونس(٘ٔ):" روايتو ال بأس بيا"، وقاؿ أبو حاتـ(ٗٔ)ليس بثقة"، وقاؿ مسممة بف القاسـ

 :" الَفِقْيُو، الَعالََّمُة، الُمَحدُّْث".(ٛٔ):" مشيور"، وقاؿ في موضع آخر(ٚٔ)وقاؿ الذىبي
 .(ٕٓ)وفيو عمي بف عابس وىو ضعيؼ (ٜٔ)أخرجو الطبراني :رابعا: حديث أبي سعيد الخدري

                                                 

 .ٔٙٙ، حٜٖٙ، صٔ( الكنى واألسماء لمدوالبي، جٔ)
باره صمى اهلل عميو وسمـ عف مناقب الصحابة، باب ذكر البياف بأف الصديؽ والفاروؽ يكوناف في ( صحيح ابف حباف، كتاب إخٕ)

 . ٜٗٓٙ، حٖٖٓ، ص٘ٔالجنة سيدي كيوؿ األمـ، ج
 .ٕٚ٘، حٗٓٔ، صٕٕ( المعجـ الكبير، لمطبراني، جٖ)
 .ٖٜٙٔ، رقـٔٔٗ، صٕ( لساف الميزاف، البف حجر، جٗ)
 .ٖٔٛٔٔقـ، ر ٖٖٕ، صٛ( الثقات، البف حباف، ج٘)
 .ٚ، حٙٔ، صٔ( مصباح الزجاجة في زوائد ابف ماجة، جٙ)
 .ٓٓٔ، حٖٛ، صٔ( سنف ابف ماجة، كتاب افتتاح الكتاب باإليماف وفضائؿ الصحابة والعمـ، باب فضؿ أبي بكر الصديؽ، جٚ)
 .ٜٕٛ، رقـٙ٘، صٙ( الجرح والتعديؿ، البف أبي حاتـ، جٛ)
 .٘ٛٔٗٔرقـ، ٜٔٗ، صٛ( الثقات، البف حباف، جٜ)
 .ٛٓٛٛ، حٖٓٗ، صٛ( المعجـ األوسط، لمطبراني، جٓٔ)
 .ٔٙٔ، رقـٖ٘ٗ،صٖٔ( سير أعالـ النبالء، لمذىبي، جٔٔ)
 .ٖٗ٘ٚ، حٜٕٔ، صٗ( مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، لمييثمي، جٕٔ)
 .٘ٗٚٛ، رقـٙٚٔػػ ٘ٚٔ، صٗ( ميزاف االعتداؿ، لمذىبي، جٖٔ)
 .ٖٗٓ، رقـٗٛ، صٙ( لساف الميزاف، البف حجر، جٗٔ)
 .ٜٜٖٔ، رقـٖٖٓ، صٛ( الجرح والتعديؿ، البف أبي حاتـ، ج٘ٔ)
 .٘ٗٚٛ، رقـٙٚٔػػ ٘ٚٔ، صٗ( ميزاف االعتداؿ، لمذىبي، جٙٔ)
 .ٖٓٗٙ، رقـ٘ٚٙ، صٕ( المغني في الضعفاء، لمذىبي، جٚٔ)
 .ٔٙٔ، رقـٖ٘ٗ،صٖٔ( سير أعالـ النبالء، لمذىبي، جٛٔ)
 .ٖٔٗٗ، حٜٖ٘، صٗ( المعجـ األوسط، لمطبراني، جٜٔ)
 .ٕٓٗ( تقريب التيذيب، البف حجر، صٕٓ)
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مف طريؽ داود بف ميراف الدباغ أبو سميماف عف عبد  (ٕ)، والسيمي(ٔ)أخرجو العقيمي :خامسا: حديث ابن عمر
الرحمف بف مالؾ بف مغوؿ عف عبيد اهلل عف نافع عنو، وقاؿ ابف أبي حاتـ: ُسئؿ أبو زرعة عف ىذا الحديث 

 .(ٖ)«اْضِرُبوا َعَمْيوِ »ي ِبَيَذا اإِلْسَناِد؛ وامتََنَع َأْف يحدّْثَنا ِبِو، َوَقاَؿ:، َيْعنِ «َىَذا حديٌث باِطؿٌ »فقاؿ:
 :" متروؾ". (ٗ)قمت: إسناده ضعيؼ ألجؿ عبد الرحمف بف مالؾ بف مغوؿ: قاؿ الدارقطني

وجممة القوؿ أف الحديث بمجموع طرقو صحيح بال ريب، ألف بعض طرقو حسف لذاتو، وبعضو يستشيد بو، 
 .(٘)والبعض اآلخر مما اشتد ضعفو، وممف صححو األلباني

                                           
 قال ابن األثير رحمو اهلل:

وِبَفْتحيا ُيروى ِبَكْسِر اْلَياِء َعَمى َأنَُّو اْسـٌ، « َأنَّ َرُجاًل ساَلو الِجياد َمَعُو، َفَقاَل: َىْل ِفي أْىِمك ِمن كاِىل »َوِفيوِ 
ـْ َمف أَسفَّ َوَصاَر َكْيال؟  .(ٙ)َعَمى َأنَُّو فْعؿ، ِبَوزف ضاِرٍب، وضاَرَب، َوُىَما ِمَف الُكُيولة: َأْي َىْؿ ِفيِي

 ( ٖٕٔالحديث )
َخاِلٍد اْلَحذَّاِء، َعْف ، َعْف (ٛ)َحدَّثََنا ُمَعاِوَيُة ْبُف َعْمٍرو، ثنا َأُبو ِإْسَحاؽَ  رحمو اهلل: (ٚ)قال الحارث بن محمد التميمي

َأْف َيْخُرَج ِفيَيا  َنُو َشابّّ َأِبي ِقاَلَبَة َعْف ُمْسِمـِ ْبِف َيَساٍر َقاَؿ: َبَعَث َرُسوُؿ المَِّو َصمَّى اهلُل َعَمْيِو َوَسمَّـَ َسِريًَّة َفاْسَتْأذَ 
ـْ ُمَجاَىًدا ، وُ َقاَؿ: اَل َأْعَممُ  «؟َىْل َتَرْكَت ِفي َأْىِمَك ِمْن َكاِىلٍ  »َفَقاَؿ: ـْ َفِِفَّ ِفيِي ـْ ِصْبَياٌف ِصَغاٌر، َقاَؿ: اْرِجْع ِإَلْيِي َوُى

 َحَسًنا".
 أوال: تخريج الحديث
مف طريؽ وىيب بف خالد وشعبة  (ٓٔ)مف طريؽ سفياف الثوري بنحوه، وأخرجو المروزي (ٜ)أخرجو عبد الرزاؽ

 مف طريؽ إسماعيؿ بف عميو بنحوه، (ٔٔ)بمفظ" كافؿ"، وأخرجو البييقي
 أربعتيـ) الثوري، ووىيب بف خالد، وشعبة، وابف عميو( عف خالد الحذاء بو.

 

                                                 

 .ٖ٘ٗ، صٕ( الضعفاء الكبير، لمعقيمي، جٔ)
 .ٜٜ، حٙٔٔ( تاريخ جرجاف، لمسيمي، صٕ)
 .ٕٛٚٙ، حٕٚٗ، صٙ( عمؿ الحديث، البف أبي حاتـ، جٖ)
 .ٕٔٛٔ، حٖٓٗ، صٗ( سنف الدراقطني، كتاب الجنائز، باب مكاف قبر آدـ، جٗ)
 .ٜٗ، رقـٔٚ، صٔ، وصحيح الجامع الصغير، جٕٗٛ، رقـٜٙٗ، صٕلأللباني، ج( سمسمة األحاديث الصحيحة، ٘)
 .ٜٖٚ، صٗ( النياية في غريب الحديث واألثر، البف األثير، جٙ)
 .ٖٖٓ، حٜٖٛ، صٔ( مسند الحارث، كتاب الزكاة، باب القياـ عمى العياؿ، جٚ)
 (.ٕٜذيب، البف حجر، ص.) تقريب التي، ثقة حافظ( ىو: إبراىيـ بف محمد بف الحارث الفزاريٛ)
 .ٕٜٚٛ، ح٘ٚٔ، ص٘( مصنؼ عبد الرزاؽ، كتاب الجياد، باب الرجؿ يغزو وأبوه كاره لو، جٜ)
 .ٕٛٔو ٔٛٔ، حٜٙ( البر والصمة، لمحسيف بف حرب المروزي، باب بر الوالديف والنفقة عمييـ، صٓٔ)
 .ٜٖٖٛ، حٓٙٔ، صٔٔ( شعب اإليماف، كتاب حقوؽ األوالد واألىميف، جٔٔ)
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 ثانيا: تراجم الرواة
ثقة فاضؿ كثير اإلرساؿ، وال يضره ذلؾ  ،(ٔ)سبقت ترجمتو، : عبد اهلل بن زيد بن عمرو الجرميِقاَلَبةَ ** أبو 

عمى أف روايتو عنو فقد ذكر العراقي جماعة ممف أرسؿ عنيـ أبي قالبة ولـ يكف فييـ مسمـ بف يسار مما يدلؿ 
 .(ٕ)متصمة

، أبو المنازؿ البصري، مف الطبقة الخامسة) مف صغار التابعيف(، ثقة؛ ولكنو اْلَحذَّاء** خالد بن ميران 
، كما أف ابف حجر قد ذكر (ٗ)وقد ذكر العراقي جماعة ممف أرسؿ عنيـ خالد ولـ يكف فييـ أبي قالبة (ٖ)يرسؿ

 .(٘)أبو قالبة في أوائؿ شيوخ خالد الحذاء الذيف روى عنو مما يوحي بشدة المالزمة بينيما
 ** باقي رجاؿ اإلسناد ثقات.

 ثالثا: الحكم عمى اإلسناد
مف انقطاع فقد رواه مسمـ بف يسار مرفوعا إلى النبي صمى اهلل عميو  وف فيالحديث إسناده ضعيؼ ألجؿ ما كا

 وسمـ.
                                           

 قال ابن األثير رحمو اهلل:
اَلِة   َأْي « َتْذىب َكَواِىُل المَّْيلِ والِعشاُء ِإَذا َغاَب الشََّفُق ِإَلى َأْن »َوِفي ِكتَاِبِو ِإَلى اْلَيَمِف ِفي َأْوَقاِت الصَّ

ـُ أْعناُقيا وَىوادِييا  وَيْتَبعيا أْعجاُزىا وَتواِلييا.، أواِئُمو ِإَلى أْوساطو، َتْشِبيًيا ِلمَّيؿ باإلِبؿ السَّاِئَرِة الَِّتي تََتَقدَّ
 .(ٙ)والَكَواِىؿ: َجْمع كاِىؿ َوُىَو ُمَقّدـ أْعمى الّظْير

 ( ٕٗٔالحديث)
 لـ أعثر عمى تخريج لو. الباحثة:قالت 

                                           
 قال ابن األثير رحمو اهلل:

) ـَ  )َكَي
التََّكيُّـ: التََّعّرض لمشَّّر واالِقتحاـ ِفيِو. َوُربََّما َيْجِري َمْجرى السُّْخرية، « َفجعل َيَتَكيَّم ِبِيمْ  »ِفي َحِديِث ُأَساَمةَ 

 .(ٚ)َمْقُموٌب ِمَف التََّيكُّـ، َوُىَو االْسِتْيزاء -ِإْف َكاَف َمْحُفوًظا -ولعمَّو

                                                 

 (.ٙ٘ٔتحت حديث رقـ)( ٔ)
 .ٕٔٔ، وجامع التحصيؿ، لمعالئي، صٚٚٔػ ٙٚٔ( انظر تحفة التحصيؿ في ذكر رواة المراسيؿ، لمعراقي، صٕ)
 .ٜٔٔ( تقريب التيذيب، البف حجر، صٖ)
 .ٜٗػ ٖٜ( انظر تحفة التحصيؿ في ذكر رواة المراسيؿ، لمعراقي، صٗ)
 .ٕٕٗ، رقـٕٔٔػٕٓٔص، ٖ( انظر تيذيب التيذيب، البف حجر، ج٘)
 .ٜٖٚ، صٗ( النياية في غريب الحديث واألثر، البف األثير، جٙ)
 .ٜٖٛ، صٗ( النياية في غريب الحديث واألثر، البف األثير، جٚ)
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 ( ٕ٘ٔالحديث )
 لـ أعثر عمى تخريج لو. قالت الباحثة:

                                           
 قال ابن األثير رحمو اهلل:

 .(ٔ)َأْي َكِميٌؿ اَل َيْقطع« إنَّ َسيَفك َكيامٌ »َوِفي َمْقَتؿ َأِبي َجْيٍؿ 
 ( ٕٙٔالحديث )

 لـ أعثر عمى تخريج لو. قالت الباحثة:
                                           

 قال ابن األثير رحمو اهلل: 
 )َكَيَف(
َماِف، وَيدَّعي َمْعِرَفَة الكاِىُف: الَِّذي َيَتعاَطى الَخَبر َعِف الكاِئنات ِفي « َنيى َعْن ُحْموان الكاِىن»ِفيِو  ُمْسَتْقَبؿ الزَّ

ـْ َمْف َكاَف َيْزعـُ َأفَّ َلُو تاِبعًا ِمفَ  الِجّف َوَرِئيِّا  األْسرار. َوَقْد َكاَف ِفي اْلَعَرِب َكَينة، َكِشّؽ، وَسِطيح، وغيِرىما، َفِمْنُي
ـْ مف َكاَف َيْزعـُ َأنَُّو يَ  ْعِرؼ اأْلُُموَر بُمَقدّْمات أْسباب َيْسَتدؿُّ ِبَيا َعَمى َمواِقعيا ِمْف َكاَلـِ ُيْمِقي ِإَلْيِو اأْلَْخَباَر، َوِمْنُي

ونو ِباْسـِ الَعَراؼ، َكالَِّذي َيدَِّعي َمْعِرَفَة الشَّْيِء الَمْسروؽ، الَّة  َمف َيسألو َأْو ِفْعِمو َأْو َحاِلِو، َوَىَذا َيُخصُّ َوَمَكاِف الضَّ
 .(ٕ)َوَنْحِوِىَما
 ( ٕٚٔ)الحديث 

، َعِف اْبِف ِشَياٍب، َعْف َأِبي َبْكِر ْبِف (ٗ)َحدَّثََنا َعْبُد المَِّو ْبُف ُيوُسَؼ، َأْخَبَرَنا َماِلؾٌ  رحمو اهلل: (ٖ)قال اإلمام البخاري
َأفَّ َرُسوَؿ المَِّو َصمَّى اهلُل َعَمْيِو َوَسمَّـَ َنَيى َعْف َثَمِف  »َصاِريّْ َرِضَي المَُّو َعْنُو:َعْبِد الرَّْحَمِف، َعْف َأِبي َمْسُعوٍد األَنْ 

 ،  «.(٘)َوُحْمَواِن الَكاِىنِ الَكْمِب، َوَمْيِر الَبِغيّْ
 أوال: تخريج الحديث

 وأخرجو عف يحيى بف يحيى، كالىما عف مالؾ بف أنس، (ٚ)عف قتيبة بف سعيد، وأخرجو مسمـ (ٙ)أخرجو البخاري
 

                                                 

 .ٜٖٛ، صٗ( النياية في غريب الحديث واألثر، البف األثير، جٔ)
 .ٜٜٖ، صٗ( النياية في غريب الحديث واألثر، البف األثير، جٕ)
 .ٖٕٕٚ، حٗٛ، صٖيح البخاري، كتاب البيوع، باب ثمف الكمب، ج( صحٖ)
 (.ٙٔ٘) تقريب التيذيب، البف حجر، ص.، إماـ دار اليجرة ورأس المتثبتيف( ىو: مالؾ بف أنسٗ)
ا ِإذا حبوتو ِبَشْيء.) غريب ( ُحْمَواِف الَكاِىِف: الُحمواف َما يعطاه الكاىف وُيْجَعُؿ َلُو عمى كيانتو َتقوؿ ِمْنُو: حموُت الرجؿ أحموه حموان٘)

 (.ٕ٘، صٔالحديث، لمقاسـ بف سالـ، ج
 .ٕٕٕٛ، حٖٜ، صٖ( صحيح البخاري، كتاب اإلجارة، باب كسب البغي واإلماء، جٙ)
 .ٚٙ٘ٔ، حٜٛٔٔ، صٖ( صحيح مسمـ، كتاب المساقاة، باب تحريـ ثمف الكمب وحمواف الكاىف، جٚ)
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 مف طرؽ عف سفياف بف عيينة، (ٔ)البخاري
 كالىما) مالؾ، ابف عيينة( عف الزىري بو بمثمو.

 ثانيا: تراجم الرواة
 ، صحابي مشيور.(ٕ)سبقت ترجمتو ** عقبة ْبن َعْمرو ْبن ثعمبة،
 ** جميع رجاؿ اإلسناد ثقات.

                                           
 قال ابن األثير رحمو اهلل:

ـ.« َمن أَتى كاِىنا »َواْلَحِديُث الَِّذي ِفيوِ   َقْد َيْشَتِمؿ َعَمى إْتياف الكاِىف والَعّراؼ والُمَنجّْ
 .(ٖ)وَجْمُع الكاِىف: َكَينٌة وُكيَّاف

  ( )**الحديث 
 (.ٕٚـ)رقحديث تحت دراستو سبؽ قالت الباحثة: 

                                           
 األثير رحمو اهلل: قال ابن

ـْ َيِعْبو « ِإنََّما َىَذا ِمْن إْخواِن الُكيَّان »َوِمْنُو َحِديُث اْلَجِنيفِ  ِإنََّما َقاَؿ َلُو َذِلَؾ ِمف أْجؿ َسْجعو الَِّذي َسَجع، َوَل
، وِمْثؿ  بُمَجرَّد السَّْجع ُدوَف َما َتَضمَّف َسْجعو ِمَف اْلَباِطِؿ، َفِِنَُّو َقاَؿ: َكْيَؼ َنِدَي َمف اَل أَكؿ واََل َشِرب َواَل اْسَتيؿَّ

 َذِلَؾ ُيَطّؿ.
ـْ َكاُنوا ُيَروُّْجوف أقاِويَميـ الباِطمة ِبأْسجاٍع َتُروؽ السَّاِمِعيف، َفيَ  نََّما ضَرَب اْلَمَثَؿ بالُكيَّاف؛ أِلَنَُّي ْسَتِميموف ِبَيا َواِ 

ُـّ َوَقْد اْلُقُموَب، وَيْسَتْصُغوف ِإَلْيَيا اأْلَْسَماَع. فأ َـّ ِفيِو. َوَكْيَؼ ُيَذ مَّا ِإَذا ُوِضع السَّْجع ِفي َمواِضعو ِمَف اْلَكاَلـِ َفاَل َذ
 .(ٗ)َجاَء ِفي َكاَلـِ َرُسوِؿ المَِّو َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَسمَّـَ َكِثيًرا

 ( ٕٛٔالحديث)
َحدَّثََنا َسِعيُد ْبُف ُعَفْيٍر، َحدَّثََنا المَّْيُث، َقاَؿ: َحدَّثَِني َعْبُد الرَّْحَمِف ْبُف َخاِلٍد، َعِف  رحمو اهلل: (٘)قال اإلمام البخاري

َذْيٍؿ َرَأتَْيِف ِمْف ىُ اْبِف ِشَياٍب، َعْف َأِبي َسَمَمَة، َعْف َأِبي ُىَرْيَرَة، َأفَّ َرُسوَؿ المَِّو َصمَّى اهلُل َعَمْيِو َوَسمَّـَ َقَضى ِفي امْ 
َبْطِنَيا، َفاْخَتَصُموا ِإَلى اْقَتَتَمَتا، َفَرَمْت ِإْحَداُىَما اأُلْخَرى ِبَحَجٍر، َفَأَصاَب َبْطَنَيا َوِىَي َحاِمٌؿ، َفَقَتَمْت َوَلَدَىا الَِّذي ِفي 

                                                 

، ٚ، وكتاب الطب، باب الكيانة، جٖٙٗ٘، حٔٙ، صٚلبغي والنكاح الفاسد، ج( صحيح البخاري، كتاب الطالؽ، باب مير أ)
 .ٔٙٚ٘، حٖٙٔص
 (.ٕٔٔتحت حديث رقـ) (ٕ)
 .ٜٜٖ، صٗ( النياية في غريب الحديث واألثر، البف األثير، جٖ)
 .ٜٜٖ، صٗ( النياية في غريب الحديث واألثر، البف األثير، جٗ)
 .ٛ٘ٚ٘، حٖ٘ٔ، صٚالكيانة، ج( صحيح البخاري، كتاب الطب، باب ٘)
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، َفَقَضى: َأفَّ دِ  َعْبٌد َأْو َأَمٌة، َفَقاَؿ َوِليُّ الَمْرَأِة الَِّتي َغِرَمْت: َكْيَؼ  (ٔ)َيَة َما ِفي َبْطِنَيا ُغرَّةٌ النَِّبيّْ َصمَّى اهلُل َعَمْيِو َوَسمَّـَ
َأْغَرـُ، َيا َرُسوَؿ المَِّو، َمْف اَل َشِرَب َواَل َأَكَؿ، َواَل َنَطَؽ َواَل اْسَتَيؿَّ 
مَّى اهلُل َعَمْيِو ، َفَقاَؿ النَِّبيُّ صَ (ٖ)، َفِمْثُؿ َذِلَؾ ُيَطؿُّ (ٕ)

 «.ِإنََّما َىَذا ِمْن ِإْخَواِن الُكيَّانِ  :»َوَسمَّـَ 
 أوال: تخريج الحديث

 مف طريؽ ابف شياب بو بمثمو. (٘)تعميًقا، ومسمـ (ٗ)أخرجو البخاري
جميعيـ عف ابف  (ٛ)، ويونس بف يزيد األيمي(ٚ)، ومالؾ بف أنس(ٙ)وأخرجو البخاري مف طريؽ الميث بف سعد

 شياب عف أبي سممة،
 مف طريؽ سعيد بف المسيب، (ٓٔ)، ومسمـ(ٜ)وأخرجو كذلؾ البخاري

 كالىما) أبو سممة، وسعيد بف المسيب( عف أبي ىريرة بو مختصًرا.
 ثانيا: تراجم الرواة

،  . (ٔٔ)مات سنة سبع وعشريف ومئة، وىو َصاحب الزُّْىِريّ  ** َعْبُد الرَّْحَمِن ْبُن َخاِلِد ْبِن ُمَساِفٍر اْلَفْيِميُّ
 ،(ٗٔ)، وذكره ابف حباف في الثقات(ٖٔ)والعجمي، (ٕٔ)وثقو الدارقطني

                                                 

أفضمو ( اْلغرَّة: قاؿ ابف قتيبة:" الغرة الَِّتي يودى بَيا اْلَجِنيف ِىَي عبد أوأمة سميا بذلؾ أِلَنَُّيَما غرَّة َما يممؾ الرجؿ َأي ٔ)
َمُة، َوَأْصُؿ الُغرَّة: اْلَبَياُض الَِّذي (، وقاؿ ابف األثير:" الُغرَّة: العْبد َنْفُسو َأِو اأْلَ ٕٕٕ، صٔوأشيره".)غريب الحديث، البف قتيبة، ج

بَياِضو، َفاَل ُيقَبؿ ِفي الدّْية َيُكوُف ِفي وْجو الَفرس، َوَكاَف َأُبو َعْمِرو ْبُف الَعالء َيُقوُؿ: الُغرَّة عْبٌد أبيُض َأْو أَمٌة َبْيضاء، وُسِمي ُغرَّة لِ 
 (.ٖٖ٘، صٖيب الحديث واألثر، البف األثير، جعبٌد أْسوُد َواَل َجاِرَيٌة َسْوداء".)النياية في غر 

( اْسَتَيّؿ: قاؿ الخطابي:" االستيالؿ رفع الصوت، يريد أنو ُتعمـ حياتو بصوت نطٍؽ أو بكاء أو نحو ذلؾ".) معالـ السنف، ٕ)
 (.ٖٗ، صٗلمخطابي، ج

 (.ٖٙٔ، صٖ( ُيَطّؿ: َأْي أْىَدَرىا.) النياية في غريب الحديث واألثر، البف األثير، جٖ)
 .ٓٙٚ٘، حٖ٘ٔ، صٚ( صحيح البخاري، كتاب الطب، باب في الكيانة، جٗ)
، ٖ( صحيح مسمـ، كتاب القسامة والمحاربيف والقصاص والديات، باب دية الجنيف ووجوب الدية في القتؿ الخطأ وشبو العمد، ج٘)

 (.ٖٙ)ٔٛٙٔ، حٜٖٓٔص
 .ٓٗٚٙ، حٕ٘ٔ، صٛع الولد وغيره، ج( صحيح البخاري، كتاب الفرائض، باب ميراث المرأة والزوج مٙ)
، ٔٔ، صٜ، وكتاب الديات، باب جنيف المرأة، جٜ٘ٚ٘، حٖ٘ٔ، صٚ( صحيح البخاري، كتاب الطب، باب في الكيانة، جٚ)
 .ٜٗٓٙح
 .ٜٓٔٙ، حٔٔ، صٜ( صحيح البخاري، كتاب الديات، باب جنيف المرأة، جٛ)
 .ٜٜٓٙ، حٔٔص ،ٜ( صحيح البخاري، كتاب الديات، باب جنيف المرأة، جٜ)
( صحيح مسمـ، كتاب القسامة والمحاربيف والقصاص والديات، باب دية الجنيف ووجوب الدية في القتؿ الخطأ وشبو العمد، ٓٔ)
 (.ٖ٘)ٔٛٙٔ، حٜٖٓٔ، صٖج
 .ٚٔٗ، صٔ( فتح الباري، البف حجر، جٔٔ)
 .ٖٛٚ، رقـٖٖٕ( سؤاالت الحاكـ لمدارقطني، صٕٔ)
 .ٜٓ٘، رقـٕٜٕ، صٔ( معرفة الثقات، لمعجمي، جٖٔ)
 .ٜٗٓٔ، رقـٖٛ، صٚ( الثقات، البف حباف، جٗٔ)
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 :" ثبت"(ٔ)وقاؿ الذىمي 
:" ليس بو بأس"، وقرنو في طبقات أصحاب الزُّْىِرّي بابف َأبي ذئب (ٖ):" صالح"، وقاؿ النسائي(ٕ)وقاؿ أبو حاتـ

ىؿ الصدؽ، :" ىو عندىـ مف أ(ٙ):" كاف ثبتا في الحديث"، وقاؿ الساجي(٘)، وقاؿ أبو سعيد بف يونس(ٗ)وغيره
 ولو مناكير"، وقاؿ ابف حجر:" صدوؽ".

:" كاف عنده عف الزىري كتاب فيو مئتا حديث، أو ثالث مئة حديث، كاف الميث يحدث (ٚ)وقاؿ يحيى بف معيف
 بيا عنو".

 ىو ثقة. خالصة القول:
 صدوؽ عمى أقّؿ أحوالو.، (ٛ)سبقت ترجمتو، ** سعيد بن كثير بن عفير األنصاري

 اإلسناد ثقات.** باقي رجاؿ 
                                           

 قال ابن األثير رحمو اهلل: 
 ِقيؿ:« َأنَُّو َقاَل: َيْخُرج ِمَن الَكاِىَنْين رُجٌل َيْقرأ اْلُقْرآَن اَل َيْقرأ أَحٌد ِقرَاءَتو»َوِفيِو 

ِلُقَرْيظة والنَِّضير: الكاِىَناف، َوُىَما َقِبياَل الَيُيود ِباْلَمِديَنِة، وُىـ َأْىُؿ إنَّو ُمَحمَُّد ْبُف َكْعب الُقرِظّي. َوَكاَف ُيَقاؿ 
 ِكتَاب وَفْيـ وِعْمـ، َوَكاَف ُمَحمَُّد ْبُف َكْعٍب ِمف أْواَلدىـ.

ـْ َمْف َكاَف ُيَسمّْي الُمَنجّْ   .(ٜ)ـ والطَّبيب كاِىناً والعَرب ُتَسمّْي كؿَّ َمْف َيتعاَطى ِعْممًا َدقيقًا: كاِىنا. َوِمْنُي
 (ٜٕٔالحديث )

      َؿ: َحدَّثَِني َأُبو َصْخٍر َعْف َناِفِع ْبِف َيِزيَد َقا ْف َسِعيِد ْبِف َأِبي َمْرَيـَ ُأْخِبْرُت عَ  رحمو اهلل: (ٓٔ)َقاَل ُمَحمَُّد ْبُن َسْعدٍ 
المَِّو صّمى اهلل عميو وسمـ  دِّْه َقاَؿ: َسِمْعُت َرُسوؿَعْف جَ  َعْف َأِبيوِ ُمِغيِث ْبِف َأِبي ُبْرَدَة  َأوْ  َعْبِد المَِّو ْبِف ُمَعتّْبٍ  َعفْ 

 «.اَل َيْدُرُسُو َأَحٌد َبْعَدهُ  َسَيْخُرُج ِمَن اْلَكاِىَنْيِن َرُجٌل َيْدُرُس اْلُقْرآَن ِدرَاَسةً  »َيُقوُؿ:
 
 

                                                 

 .ٜٖٖ، رقـٙٔٔ، صٙ( تيذيب التيذيب، البف حجر، جٔ)
 .ٖٛٓٔ، رقـٜٕٕ، ص٘( الجرح والتعديؿ، البف أبي حاتـ، جٕ)
 .ٚٚ، صٚٔ( تيذيب الكماؿ، لممزي، جٖ)
 .ٜٖٖ، رقـٙٔٔ، صٙ( تيذيب التيذيب، البف حجر، جٗ)
 .ٚٚ، صٚٔمزي، ج( تيذيب الكماؿ، لم٘)
 .ٜٖٖ، رقـٙٔٔ، صٙ( تيذيب التيذيب، البف حجر، جٙ)
 .ٚٚ، صٚٔ( تيذيب الكماؿ، لممزي، جٚ)
 (.ٖٔ)( تحت حديث رقـٛ)
 .ٜٜٖ، صٗ( النياية في غريب الحديث واألثر، البف األثير، جٜ)
 .ٖٗٔ، صٔ( الطبقات الكبرى، البف سعد، جٓٔ)



 444 

 أوال: تخريج الحديث
 مف طريؽ نافع بف يزيد،جميعيـ  (ٖ)، والبييقي(ٕ)، والطبراني(ٔ)أخرجو البزار
 مف طرؽ عف عبد اهلل بف وىب، جميعيـ  (ٙ)، والبييقي(٘)، والخطابي(ٗ)وأخرجو أحمد

 ،(ٚ)وأخرجو يعقوب بف سفياف
 ثالثتيـ) نافع بف يزيد، وعبد اهلل بف وميب، ويعقوب بف سفياف( عف أبي صخر" حميد بف زياد" بو بنحوه.

مف طريؽ أصبغ بف الفرج، عف عبد اهلل بف وىب، عف عمرو بف الحارث، عف أبي صخر،  (ٛ)وأخرجو الطبراني
 بو. فزاد في إسناده عمَرو بَف الحارث.

 ثانيا: تراجم الرواة
 . (ٜ)األنصاري األوسي، صحابي جميؿ نزؿ مصر ** جده: ىو َأُبو بردة الظفري اأَلْنَصاِرّي،

، ولـ يذكره أبو حاتـ ال فيمف اسمو مغيث (ٓٔ)ابف حجر وسكت عنوذكره  ** أبيو: مغيث بن أبي بردة الظفري،
 وال معتب.

 ، ولـ ُيعرؼ إال بيذه الرواية.وال تعديال اجرح وفي لـ أجد خالصة القول:
َوالتَّاء َواْلَباء  ِباْلعيِف اْلُمْيمَمة -المدني. والبعض يقوؿ معتَّب  ** عبد اهلل بن مغيث بن أبي بردة الظفري

 . (٘ٔ)وسكتوا عنو، وذكره ابف حباف في الثقات (ٗٔ)وابف حجر (ٖٔ)حاتـأبي وابف  (ٕٔ)ذكره البخاري -(ٔٔ)اْلُمَوحَدة
عبد اهلل بف مغيث ىو مجيوؿ الحاؿ حيث لـ أقؼ عمى جرح أو تعديؿ لو سوى ذكر ابف حباف  خالصة القول:
 لو في الثقات.

                                                 

 .ٕٖٕٛ، حٜٙ، صٖالتفسير، باب حمية القرآف، ج( كشؼ األستار عف زوائد البزار، كتاب ٔ)
 .ٛٔ٘، حٜٚٔ، صٕٕ( المعجـ الكبير، لمطبراني، جٕ)
 .ٜٛٚ، صٙ( دالئؿ النبوة، َباُب َما ُرِوَي ِفي ِإَشاَرِتِو ِإَلى َمْف َيُكوُف َبْعَدُه ِمْف ُقَرْيَظَة َيْدُرُس اْلُقْرآَف، جٖ)
، ٖٛٓ، صٜٖب النبي صمى اهلل عميو وسمـ، حديث أبي بردة الظفري، ج( مسند أحمد بف حنبؿ، أحاديث رجاؿ مف أصحاٗ)
 .ٖٕٓٛٛح
 .ٖٛ٘، صٔ( غريب الحديث، لمخطابي، ج٘)
 .ٜٛٚ، صٙ( دالئؿ النبوة، َباُب َما ُرِوَي ِفي ِإَشاَرِتِو ِإَلى َمْف َيُكوُف َبْعَدُه ِمْف ُقَرْيَظَة َيْدُرُس اْلُقْرآَف، جٙ)
 .ٗٙ٘، صٔقوب بف سفياف، ج( المعرفة والتاريخ، ليعٚ)
 .ٖٗٔ، صٕٕ( المعجـ الكبير، لمطبراني، جٛ)
، واالصابة في تمييز الصحابة، البف ٕٓٚٛ، رقـٜٓٙٔ، صٗ( انظر االستيعاب في معرفة األصحاب، البف عبد البر، جٜ)

 .ٖٖػ ٕٖ، صٚحجر، ج
 .ٙٙٓٔ، رقـٜٕٚ، صٕ( تعجيؿ المنفعة، البف حجر، جٓٔ)
 .ٔٛٗ، رقـٜٕٗلو رواية في مسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ، لشمس الديف الحسيني، ص( اإلكماؿ في ذكر مف ٔٔ)
 .ٕٖٙ، رقـٕٔٓ، ص٘( التاريخ الكبير، لمبخاري، جٕٔ)
 .ٗٔٛ، رقـٗٚٔ، ص٘( الجرح والتعديؿ، البف أبي حاتـ، جٖٔ)
 .ٛٛ٘، رقـٚٙٚ، صٔ( تعجيؿ المنفعة، البف حجر، جٗٔ)
 .ٕٕٜٛرقـ، ٖٗ، صٚ( الثقات البف حباف، ج٘ٔ)
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أبو صخر الخراط، ويقاؿ: حميد بف صخر، صاحب العباء، مات سنة تسع وثمانيف ومئة،  ،** حميد بن زياد
 مختمؼ فيو:

:" غيره أثبت منو"، وذكره ابف (ٗ)، وقاؿ في موضع آخر(ٖ)، والدارقطني(ٕ)، وزاد:" ليس بو بأس"(ٔ)وثقو ابف معيف
:" مدني صالح الحديث"، وقاؿ ابف (ٚ)البغوي:" ليس بو بأس"، وقاؿ (ٙ)، وقاؿ أحمد بف حنبؿ(٘)حباف في الثقات

نما أنكر عميو ىذاف الحديثاف "المؤمف (ٜ):" لو أحاديث صالحة"، ثـ قاؿ(ٛ)عدي :" وىو عندي صالح الحديث، وا 
 :" صدوؽ ييـ".(ٕٔ)، وسائر حديثو أرجو أف يكوف مستقيما"، وقاؿ ابف حجر(ٔٔ)و "في القدرية" (ٓٔ)مألؼ"

 ،(ٖٔ)روضعفو ابف معيف في موضع آخ
 :" ليس بالقوي".(ٙٔ)، وقاؿ في موضع آخر(٘ٔ)، والنسائي(ٗٔ)وكذلؾ أحمد بف حنبؿ

ضعفو لـ  مف فإما قالو ابف حجر: صدوؽ ييـ، حيث ىو عمى أحسف األحواؿ يبقى عمى  خالصة القول:
 يوضح سبب ىذا التضعيؼ" فالجرح فيو غير مفسر".

 

                                                 

 .ٛٙ، صٖ( الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ، البف عدي، جٔ)
 .ٕٓٙ، رقـٜ٘( تاريخ ابف معيف، رواية الدارمي، صٕ)
 .ٖٜ، رقـٖٕ( سؤاالت البرقاني لمدارقطني، صٖ)
 .ٕٚ، رقـٕٕٓ( اإللزامات والتتبع، لمدارقطني، صٗ)
 .ٖٖٓٚ، رقـٜٛٔ، صٙ( الثقات، البف حباف، ج٘)
 .ٕٙٔٗ، رقـٕ٘، صٕالرجاؿ، ألحمد بف حنبؿ، ج( العمؿ ومعرفة ٙ)
 .ٜٙ، رقـٕٗ، صٖ( تيذيب التيذيب، البف حجر، جٚ)
 .ٖٖٗ، رقـٜٙ، صٖ( الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ، البف عدي، جٛ)
 .ٓٚ، صٖ( الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ، البف عدي، جٜ)
مصنؼ ابف «) َمْأَلٌؼ ، َواَل َخْيَر ِفيَمْف اَل َيْأَلُؼ َواَل ُيْؤَلؼُ اْلُمْؤِمُف » ( أخرجو ابف أبي شيبة مف طريؽ عبد اهلل بف مسعود قاؿ:"ٓٔ)

 (.ٖٗٗ٘ٗ، ح٘ٓٔ، صٚأبي شيبة، كتاب الزىد، ج
ي ُأمَِّتي نَُّو َسَيُكوُف فِ ( أخرجو أحمد بف حنبؿ مف طريؽ َعْبِد اهلِل ْبِف ُعَمَر قاؿ َسِمْعُت َرُسوَؿ اهلِل َصمَّى اهلُل َعَمْيِو َوَسمَّـَ َيُقوُؿ:" إِ ٔٔ)

ْنِديِقيَِّة َواْلَقَدِريَِّة".) مسند أحمد بف حنبؿ، مسند المكثريف مف الصحابة، مسند عبد اهلل ، ٓٔبف عمر، ج َمْسٌخ، َوَقْذٌؼ، َوُىَو ِفي الزّْ
 (.ٕٛٓٙ، حٖٔٗص
 .ٔٛٔ( تقريب التيذيب، البف حجر، صٕٔ)
 .ٜ٘ٚ، رقـٕٕٕ، صٖ( الجرح والتعديؿ، البف أبي حاتـ، جٖٔ)
 .ٖٖٖ، رقـٕٓٚ، صٔالضعفاء الكبير، لمعقيمي، ج (ٗٔ)
 .ٖٛٙ، صٚ( تيذيب الكماؿ، لممزي، ج٘ٔ)
(، وخطأ العمماء ىذا فقاؿ ابف حباف:" يروي ٖٗٔ، صٖٖ( وقد سماه حميد بف صخر.) الضعفاء والمتروكوف، لمنسائي، صٙٔ)

نََّما ُىَو حميد ، ٙبف ِزَياد َأُبو َصْخر اَل حميد بف َصْخر".) الثقات، البف حباف، ج َعنُو َحاِتـ بف ِإْسَماِعيؿ َوَيُقوؿ حميد بف َصْخر َواِ 
نََّما ُىَو ُحَمْيُد ْبُف ِزَياٍد َأُبو َصْخرٍ ٜٛٔص .) انظر (، وقاؿ عبد اهلل بف أحمد بف حنبؿ: أخطأ حاتـ عندما قاؿ: ُحَمْيُد ْبُف َصْخٍر َواِ 

 (.ٖٕٗ٘، رقـٕٖٓ، صٖالعمؿ ومعرفة الرجاؿ، ألحمد بف حنبؿ، ج
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 ثالثا: الحكم عمى اإلسناد
ـْ َأْعِرْؼ َعْبَد المَِّو، َواَل َأَباهُ".(ٔ)اهلل بف معتب وأبيو، فقاؿ الييثمي إسناده ضعيؼ لجيالة عبد  :" َوَل
 ضعيؼ مظمـ، ولو عمتاف: :(ٕ)وممف ضعفو األلباني فقاؿ

  .األولى: عبد اهلل بف معتب أو مغيث عمى الشؾ، َوُىَو َمْجُيوٌؿ الحاؿ
 بيذه الرواية.  واألخرى: أبوه معتب أو مغيث مجيوؿ العيف ال ُيعرؼ إال

مف طريؽ أبي ثابت "محمد بف عبد اهلل  (ٖ)والحديث  قد ُروي مف طرؽ أخرى ولكنيا مرسمة أخرجيا البييقي
المدني" عف ابف وىب، عف عبد الجبار بف عمر، عف ربيعة بف أبي عبد الرحمف قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل َصمَّى اهلُل 

 .(ٗ)و فيو عمة أخرى وىي ضعؼ عبد الجبار بف عمرَعَمْيِو َوَسمَّـَ ... فذكره. وىذا عمى إرسال
وعنده أيضًا مرساًل مف طريؽ مصعب بف عبد اهلل بف مصعب بف ثابت، عف أبيو، عف موسى بف عقبة قاؿ: 

، وىذا ضعيؼ أيضًا فيو عبد اهلل بف مصعب الزبيري (٘)بمغني أف رسوؿ اهلل َصمَّى اهلُل َعَمْيِو َوَسمَّـَ قاؿ ... فذكره
 .(ٙ)ابف معيفلينو 

 فالحديث ضعيؼ بمجموع طرقو.
                                           

 
 قال ابن األثير رحمو اهلل:

 )َكَيَو(
َأِي « ُكوَّ ِفي َوْجيي، َفَفعل َفَقبض ُروَحو أنَّ َمَمك الَمْوت َقاَل لُموسى َعَمْيِو السَّاَلُم َوُىَو ُيريد َقْبَض ُروحو:»ِفيِو 

 اْفَتح َفاؾ َوتََنفَّْس. ُيَقاُؿ: َكوَّ َيُكوُّ. وُكوَّ َيا ُفالف:
 َأْي أْخِرج َنَفسؾ.

 .(ٚ)بَياء واِحدة ُمسكََّنة، بَوزف َخْؼ، َوُىَو ِمْف كَاَه َيَكاه، ِبَيذا الْمعنى« َكوْ »وُيْرَوى 
 ( ٕٕٓالحديث )

 تالي:الكلم أعثر عمى رواية ابن األثير ولكن وجدت رواية بالمعنى وىي 
 
 

                                                 

 .ٖٗٗٙٔ، حٖٕ، صٓٔ( مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، لمييثمي، جٔ)
 .ٜٚٗ٘، رقـٚ٘ٛ، صٔٔ( انظر سمسمة األحاديث الضعيفة، لأللباني، جٕ)
 .ٜٛٚ، صٙ( دالئؿ النبوة، َباُب َما ُرِوَي ِفي ِإَشاَرِتِو ِإَلى َمْف َيُكوُف َبْعَدُه ِمْف ُقَرْيَظَة َيْدُرُس اْلُقْرآَف، جٖ)
 .ٕٖٖتقريب التيذيب، البف حجر، ص (ٗ)
 .ٜٜٚ، صٙ( دالئؿ النبوة، َباُب َما ُرِوَي ِفي ِإَشاَرِتِو ِإَلى َمْف َيُكوُف َبْعَدُه ِمْف ُقَرْيَظَة َيْدُرُس اْلُقْرآَف، ج٘)
 .ٚٔ٘، صٛ( سير أعالـ النبالء، لمذىبي، جٙ)
 .ٔٓٗ، صٗ( النياية في غريب الحديث واألثر، البف األثير، جٚ)
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زَّاِؽ، َأْخَبَرَنا َمْعَمٌر، َعِف اْبِف َطاُوسٍ  (ٕ)َحدَّثََنا َمْحُمودٌ  رحمو اهلل: (ٔ)قال اإلمام البخاري  (ٗ)َعْف َأِبيوِ  (ٖ)َحدَّثََنا َعْبُد الرَّ
السَّاَلـُ، َفَممَّا َجاَءُه َصكَُّو، َفَرَجَع ِإَلى  َعْف َأِبي ُىَرْيَرَة َرِضَي المَُّو َعْنُو، َقاَؿ:" ُأْرِسَؿ َمَمُؾ الَمْوِت ِإَلى ُموَسى َعَمْيِيَما

َوَقاَؿ: اْرِجْع، َفُقْؿ َلُو: َيَضُع َيَدُه َعَمى َمْتِف َثْوٍر  َربِّْو، َفَقاَؿ: َأْرَسْمَتِني ِإَلى َعْبٍد اَل ُيِريُد الَمْوَت، َفَردَّ المَُّو َعَمْيِو َعْيَنوُ 
َـّ الَمْوُت، َقاؿَ  َـّ َماَذا؟ َقاَؿ: ُث ، ُث : َفاآْلَف، َفَسَأَؿ المََّو َأْف َفَمُو ِبُكؿّْ َما َغطَّْت ِبِو َيُدُه ِبُكؿّْ َشْعَرٍة َسَنٌة، َقاَؿ: َأْي َربّْ

ـْ َقْبَرُه،  »َعَمْيِو َوَسمَّـَ:دََّسِة َرْمَيًة ِبَحَجٍر "، َقاَؿ: َقاَؿ َرُسوُؿ المَِّو َصمَّى اهلُل ُيْدِنَيُو ِمَف اأَلْرِض الُمقَ  َـّ أَلََرْيُتُك َفَمْو ُكْنُت َث
 «.ِإَلى َجاِنِب الطَِّريِؽ، ِعْنَد الَكِثيِب اأَلْحَمرِ 

 أوال: تخريج الحديث
 عف محمد بف رافع وعبد بف حميد، (ٙ)عف يحيى بف موسى، ومسمـ (٘)أخرجو البخاري

 ثالثتيـ عف عبد الرزاؽ بو بألفاظ متقاربة.
 ثانيا: تراجم الرواة

 ** جميع رجاؿ اإلسناد ثقات.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 .ٜٖٖٔ، حٜٓ، صٕ( صحيح البخاري، كتاب الجنائز، باب مف أحب الدفف في األرض المقدسة، جٔ)
 (.ٕٕ٘.) تقريب التيذيب، البف حجر، ص، ثقة( ىو: محمود بف غيالف العدويٕ)
 (.  ٖٛٓ.) تقريب التيذيب، البف حجر، ص، ثقة فاضؿ( ىو: عبد اهلل بف طاووس بف كيساف اليمانيٖ)
 (.ٕٔٛ.) تقريب التيذيب، البف حجر، ص، ثقة فقيو عابدبف كيساف اليماني، أبو عبد الرحمف( ىو: طاووس ٗ)
 .ٖٚٓٗ، حٚ٘ٔ، صٗ( صحيح البخاري، كتاب أحاديث األنبياء، َباُب َوَفاِة ُموَسى َوِذْكِرِه َبْعُد، ج٘)
 (.ٚ٘ٔ )ٕٖٕٚ، حٕٗٛٔ، صٗ( صحيح مسمـ، كتاب الفضائؿ، باب مف فضائؿ موسى عميو السالـ، جٙ)
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 المبحث السادس
 الكاف مع الياء

 
 قال ابن األثير رحمو اهلل:

 )َكَيَت(
ِىَي ِكناية َعِف األْمر، َنحو َكَذا َوَكَذا. َقاَؿ َأْىُؿ « َكْيَت وَكْيتَ ِبْئَس َما ألَحِدكم َأْن َيُقوَل: َنِسيُت آَية » ِفيوِ 

ِبالتَّْشِديِد، َوالتاء ِفيَيا َبدؿ ِمْف إْحَدى الَياءيف، َوالياُء الَِّتي ِفي األْصؿ مْحُذوَفة. َوَقْد « َكيَّة»الَعرِبيَّة: إفَّ أْصَميا 
 .(ٔ)ُتضُـّ التَّاُء وُتْكَسر

 ( ٕٕٔالحديث)
   ، َعْف (٘)، َعْف َأِبي َواِئؿٍ (ٗ)، َعْف َمْنُصورٍ (ٖ)َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُف َعْرَعَرَة، َحدَّثََنا ُشْعَبةُ  رحمو اهلل: (ٕ)قال اإلمام البخاري

:َقاَؿ: َقاَؿ النَِّبيُّ صَ  (ٙ)َعْبِد المَّوِ  ، َبْؿ ُنسَّْي َيُقوَل َنِسيُت آَيَة َكْيَت َوَكْيتَ ِبْئَس َما أِلََحِدِىْم َأْن  »مَّى اهلُل َعَمْيِو َوَسمَّـَ
ًيا  «.ِمْف ُصُدوِر الرَّْجاِؿ ِمَف النََّعـِ  (ٚ)َواْسَتْذِكُروا الُقْرآَف، َفِِنَُّو َأَشدُّ تََفصّْ

 أوال: تخريج الحديث
 مف طريؽ عبده بف أبي لبابة، (ٓٔ)مف طرؽ عف منصور بف المعتمر، وأخرجو مسمـ (ٜ)، ومسمـ(ٛ)أخرجو البخاري
 كذلؾ مف طريؽ األعمش، (ٔٔ)وأخرجو مسمـ

 ثالثتيـ) منصور بف المعتمر، وعبده بف أبي لبابة، واألعمش( عف أبي وائؿ" شقيؽ بف سممة" بو بنحوه.
 

                                                 

 .ٗٓٗ، صٗ( النياية في غريب الحديث واألثر، البف األثير، جٔ)
 .ٕٖٓ٘، حٖٜٔ، صٙ( صحيح البخاري، كتاب فضائؿ القرآف، باب استذكار القرآف وتعاىده، جٕ)
 (.ٕٙٙ) تقريب التيذيب، البف حجر، ص.، ثقة حافظ متقف( ىو: شعبة بف الحجاجٖ)
 (.ٚٗ٘.) تقريب التيذيب، البف حجر، ص، ثقة ثبت وكاف ال يدلسالكوفي( ىو: منصور بف المعتمر، أبو عتاب ٗ)
   (.ٕٛٙتقريب التيذيب، البف حجر، ص ).، ثقةىو: شقيؽ بف سممة األسدي( ٘)
 (.ٜ٘ٗ، صٖ) االستيعاب في معرفة األصحاب، البف عبد البر، ج( ىو: عبد اهلل بف مسعود.ٙ)
ياً ٚ) ي َأف يكوف الشيُء ِفي مضيؽ، ثَـّ يخرج ِإَلى َغيره.) تيذيب المغة، لميروي، ج( َأَشدُّ تفصّْ ، ٕٔ: َأي: أشدُّ َتَفمُّتًا، وأصؿ التفصّْ

 (.٘ٚٔص
 .ٜٖٓ٘، حٜٗٔ، صٙ( صحيح البخاري، كتاب فضائؿ القرآف، باب نسياف القرآف، وىؿ يقؿ: نسيت آيو كذا وكذا؟، جٛ)
، ٔف وقصرىا، باب األمر بتعيد القرآف وكراىة قوؿ نسيت آيو كذا وكذا، وجواز أنسيتيا، ج( صحيح مسمـ، كتاب صالة المسافريٜ)

 (. ٕٕٛ)ٜٓٚ، حٗٗ٘ص
( صحيح مسمـ، كتاب صالة المسافريف وقصرىا، باب األمر بتعيد القرآف وكراىة قوؿ نسيت آيو كذا وكذا، وجواز أنسيتيا، ٓٔ)
 (.ٖٕٓ)ٜٓٚ، حٗٗ٘، صٔج
المسافريف وقصرىا، باب األمر بتعيد القرآف وكراىة قوؿ نسيت آيو كذا وكذا، وجواز أنسيتيا،  ( صحيح مسمـ، كتاب صالةٔٔ)
 (.ٜٕٕ)ٜٓٚ، حٗٗ٘، صٔج
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 ثانيا: تراجم الرواة
 ** جميع رجاؿ اإلسناد ثقات.

                                            
 قال ابن األثير رحمو اهلل:

 )َكَيَح(
ة ُيوُنَس َعَمْيِو السَّاَلـُ   .(ٔ)الِكيح ِباْلَكْسِر، واْلَكاُح: َسفح الَجبِؿ وَسَنده« َفَوَجُدوُه ِفي ِكيٍح ُيَصمِّي »ِفي ِقصَّ

 ( ٕٕٕالحديث)
 لـ أعثر عمى تخريٍج لو. قالت الباحثة:

                                           
 قال ابن األثير رحمو اهلل:

 )َكَيَد(
 .(ٕ)َأْي َيُجود ِبَيا، ُيريد النَّْزع والَكْيُد: السَّْوؽ« َأنَُّو َدَخل َعَمى َسْعد َوُىَو َيِكيُد بَنْفِسو »ِفيوِ 

 ( ٖٕٕالحديث)
  َقاَؿ: َأْخَبَرَنا ُشْعَبُة َقاَؿ: َحدَّثَِني ِسَماٌؾ َقاَؿ: َسِمْعُت  َأْخَبَرَنا ُسَمْيَماُف َأُبو َداُوَد الطََّياِلِسيُّ  رحمو اهلل: (ٖ)قال ابن سعد

    »َفَقاَؿ: " َدَخَل َرُسوُل المَِّو صّمى اهلل عميو وسمم َعَمى َسْعِد ْبِن ُمَعاٍذ َوُىَو َيِكيُد ِبَنْفِسِو،المَِّو ْبَف َشدَّاٍد َيُقوُؿ: َعْبدَ 
، َفَقْد َأْنَجْزَت المََّو َما َوَعْدَتُو، َوَلُيْنِجَزنََّؾ المَُّو َما َوَعَدؾَ   «.َجَزاَؾ المَُّو َخْيًرا ِمْف َسيِّْد َقْوـٍ

 أوال: تخريج الحديث
 عف غندر "محمد بف جعفر" عف شعبة بو بنحوه. (ٗ)أخرجو ابف أبي شيبة
 ثانيا: تراجم الرواة

 أبو زميؿ اليمامي الكوفي، مف الطبقة الثالثة) الوسطى مف التابعيف(. الحنفي،اك بن الوليد مَ ** سِ 
 ، (ٛ)، وذكره ابف حباف في الثقات(ٚ)، والعجمي(ٙ)، وابف معيف(٘)وثقو أحمد بف حنبؿ

                                                 

 .٘ٓٗ، صٗ( النياية في غريب الحديث واألثر، البف األثير، جٔ)
 .ٙٓٗ، صٗ( النياية في غريب الحديث واألثر، البف األثير، جٕ)
 .ٜٕٗ، صٖج( الطبقات الكبرى، البف سعد، ٖ)
، وكتاب ٖٜٛٗٔ، حٕٙٔ، صٗ( مصنؼ ابف أبي شيبة، كتاب فضؿ الجياد، باب ما ذكر في فضؿ الجياد والحث عميو، جٗ)

 .ٕٖٕٖٔ، حٜٖٗ، صٙالفضائؿ، باب ما ذكر في سعد بف معاذ رضي اهلل عنو، ج
 .ٕٗٓٔ، رقـٕٓٛ، صٗ( الجرح والتعديؿ، البف أبي حاتـ، ج٘)
 .ٕٖٜ، رقـٖٕٛة الدارمي، ص( تاريخ ابف معيف، روايٙ)
 .ٔٛٙ، رقـٖٙٗ، صٔ( معرفة الثقات، لمعجمي، جٚ)
 .ٜٕٕٖ، رقـٖٓٗ، صٗ( الثقات، البف حباف، جٛ)
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 : ليس بو بأس، وزاد أبو حاتـ:" صدوؽ".(ٖ)، وابف حجر(ٕ)، والنسائي(ٔ)وقاؿ أبو حاتـ
 ىو ثقة. خالصة القول:

، ثقة حافظ غمط في مائتيف وأربعد، مات سنة ىو سميماف بف داود بف الجارو  و داود الطيالسي:** أب
ـُ بُف َسِعْيٍد الَجْوَىِريُّ (ٗ)أحاديث ، ونقؿ الذىبي قوؿ ِإْبَراِىْي

:" َأْخَطَأ َأُبو َداُوَد ِفي َألِؼ َحِدْيٍث"، وُذكر ذلؾ ألحمد (٘)
 :" يحتمؿ ألبي داود".(ٙ)بف حنبؿ فقاؿ

ـُ َعَمى َسِبْيِؿ الُمَباَلَغِة، َوَلْو َأْخَطَأ ِفي ُسُبِع َىَذا، َلَضعَُّفوهُ"، ثـ قاؿ(ٚ)ورد عميو الذىبي بقولو :" َىَذا َقاَلُو ِإْبَراِىْي
(ٛ) ":

"، وذكره ابف حجر في الطبقة َوَقْد َأْخَطَأ ِفي ِعدَِّة َأَحاِدْيَث؛ ِلَكْوِنِو َكاَف َيتَِّكُؿ َعَمى ِحْفِظِو، َواَل َيْرِوي ِمْف َأْصِموِ 
 .(ٜ)الثانية مف طبقات المدلسيف

ىو ثقة وما كاف مف خطئو في الحديث ال يضره خاصة وأف العمماء قد احتمموا لو ذلؾ، وألف  خالصة القول:
ُشْعَبَة، ُقْمُت: َأُبو :" َسَأْلُت اْبَف َمِعْيٍف َعْف َأْصَحاِب (ٓٔ)حديثو ىنا عف شعبة وىو أعمـ الناس بو كما قاؿ الدارميَ 

ـُ ِبِو". ؟ َفَقاَؿ: َأُبو َداُوَد َأْعَم  َداُوَد َأَحبُّ ِإَلْيَؾ، َأْو َعْبُد الرَّْحَمِف بُف َمْيِديٍّ
 ** باقي رجاؿ اإلسناد ثقات.

 
 ثالثا: الحكم عمى اإلسناد

:" عبد (ٔٔ)أحمد بف حنبؿ؛ ألجؿ ما كاف فيو مف إرساؿ عبد اهلل بف شداد قاؿ مرسؿ وىو صحيح الحديث إسناده
 اهلل بف َشدَّاد بف اْلَياد لـ يسمع مف النَِّبي صمى اهلل َعَمْيِو َوسمـ َشْيئا".

                                           
 قال ابن األثير رحمو اهلل:

 .(ٕٔ)َأْي َحْرًبا« َوَسمََّم َغزَا َغْزَوة َكَذا فرَجع َوَلْم َيْمَق َكْيداً أنَّ َرُسوَل المَِّو َصمَّى المَُّو َعَمْيِو  »َوِفي َحِديِث اْبِف ُعَمرَ 

                                                 

 .ٕٗٓٔ، رقـٕٓٛ، صٗ( الجرح والتعديؿ، البف أبي حاتـ، جٔ)
 .ٕٛٔ، صٕٔ( تيذيب الكماؿ، لممزي، جٕ)
 .ٕٙ٘( تقريب التيذيب، البف حجر، صٖ)
 .ٕٓ٘البف حجر، ص( تقريب التيذيب، ٗ)
 .ٕٕٛٓ، رقـٛ٘ٗ، صٔ( الكاشؼ، لمذىبي، ج٘)
 .ٕٖ، صٓٔ( تاريخ بغداد، لمخطيب البغدادي، جٙ)
 .ٕٖٛ، صٜ( سير أعالـ النبالء، لممذىبي، جٚ)
 .ٖٖٛ، صٜ( سير أعالـ النبالء، لمذىبي، جٛ)
 .ٖ٘، رقـٖٖ( طبقات المدلسيف، البف حجر، صٜ)
 .ٕٖ، صٓٔ، ج( تاريخ بغداد، لمخطيب البغداديٓٔ)
 .ٜٖٙ، رقـٕٕٔ، وجامع التحصيؿ، لمعالئي، صٕٖٓ٘، حٖٖ٘، صٕ( العمؿ ومعرفة الرجاؿ، ألحمد بف حنبؿ، جٔٔ)
 .ٙٓٗ، صٗ( النياية في غريب الحديث واألثر، البف األثير، جٕٔ)
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 ( ٕٕٗالحديث)
 لـ أعثر عمى تخريٍج لو. قالت الباحثة:

                                           
 قال ابن األثير رحمو اهلل:
 .(ٔ)أي َحْرب، ولذلؾ أنََّثيا« عاِريََّة السِّاَلِح إْن َكاَن ِباْلَيَمِن َكْيٌد َذات َغْدرٍ إنَّ َعَمْيِيْم »َوِفي َحِديِث ُصْمِح َنْجَراف 

 ( ٕٕ٘الحديث)
: حدثنا ُمَصرُّْؼ ْبُف َعْمٍرو اْلَياِميُّ حدثنا ُيوُنُس ْبَف ُبَكْيٍر حدثنا َأْسَباُط (ٖ)قاؿ أبو داود رحمو اهلل: (ٕ)قال الخطابي

، َعِف اْبِف َعبَّاٍس َصاَلَح َرُسوُؿ المَّ  ِو َصمَّى اهلُل َعَمْيِو ْبُف َنْصٍر اْلَيْمَداِنيُّ َعْف ِإْسَماِعيَؿ ْبِف َعْبِد الرَّْحَمِف اْلُقَرِشيّْ
ْجَراَف َعَمى َأْلَفْي ُحمٍَّة النصؼ في صفر والنصؼ في رجب يؤدونيا إلى المسمميف وعارية ثالثيف درعًا َوَسمَّـَ َأْىَؿ نَ 

وثالثين من كل صنف من أصناف السالح يغزون فييا والمسممون ضامنون ليا وثالثيف فرسا وثالثيف بعيرا 
يعة وال يخرج ليـ قس وال يفتنوف عف عمى أف ال تيدـ ليـ بحتى يردوىا عمييم أن كان باليمن كيد ذات غدرة 

 دينيـ ما لـ يحدثوا حدثًا أو يأكموا الربا.
 أوال: تخريج الحديث

 كالىما مف طريؽ مصرؼ بف عمرو،" أو غدرة  "دوف قولو: (٘)، ومف طريقو البييقي(ٗ)أخرجو بنحوه أبو داود
 مف طريؽ أبي كريب بدوف لفظ ابف األثير، (ٙ)وأخرجو أبو الشيخ األصبياني

 كالىما) مصرؼ، وأبو كريب( عف يونس بف بكير بو.
 ثانيا: تراجم الرواة

صدوؽ ييـ"، وما كاف مف تضعيؼ ، (ٚ)سبقت ترجمتو ** إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة السدي،
 الجوزجاني المعروؼ بشدتو عمى أىؿ البدع.العمماء لو فمعمو مف أجؿ ما رمي بو مف التشيع الذي نسبو إليو 

 صدوؽ كثير الخطأ يغرب.، (ٛ)سبقت ترجمتو ي،انِ دَ مْ ** أسباط بن نصر اليَ 

                                                 

 .ٙٓٗ، صٗ( النياية في غريب الحديث واألثر، البف األثير، جٔ)
 . ٖٚ، صٖ( معالـ السنف، كتاب اإلمارة والفيء والخراج، باب أخذ الجزية، جٕ)
، ٖجزية، ج( رواية أبو داود بمفظ" ِإْف َكاَف ِباْلَيَمِف َكْيٌد َأْو َغْدَرٌة") سنف أبي داود، كتاب الخراج واإلمارة والفيء، باب في أخذ الٖ)

 .ٖٔٗٓ، حٚٙٔص
 .ٖٔٗٓ، حٚٙٔ، صٖرة والفيء، باب في أخذ الجزية، ج( سنف أبي داود، كتاب الخراج واإلماٗ)
، وباب ٗٗٙٛٔ، حٖ٘ٔ، صٜ( السنف الكبرى لمبييقي، كتاب الجزية، باب مف قاؿ تؤخذ منيـ الجزية عربا كانوا أو عجما، ج٘)

ر، ، ومعرفة السنف واآلثا٘ٔٚٛٔ، حٜٖٖ، صٜ، وباب ال تيدـ ليـ كنيسة وال بيعة، جٓٛٙٛٔ، حٕٖٛ، صٜكـ الجزية، ج
 .ٖٔ٘ٛٔ، حٖٗٚ، صٖٔكتاب الجزية، باب كـ الجزية، ج

 .ٖٖٗ، صٔ( طبقات المحدثيف بأصبياف، ألبي الشيخ األصبياني، جٙ)
 (.ٖ٘( تحت حديث رقـ)ٚ)
 (.ٖ٘)( تحت حديث رقـٛ)
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 صدوؽ. ،(ٔ)سبقت ترجمتو، ** يونس بن بكير بن واصل الشيباني
 ** باقي رجاؿ اإلسناد ثقات.

 ثالثا: الحكم عمى اإلسناد
 مف العمؿ التالية: والحديث إسناده ضعيؼ؛ لما كاف في

  إسماعيؿ السدي: صدوؽ ييـ ولـ يتابع عمى الحديث 
 .كثره خطأ أسباط اليمداني، وعدـ وجود متابع لو 

مف أجؿ أسباط، وكاف المنذري قد أعمو بعمة وىي االنقطاع بيف إسماعيؿ السدي وابف  (ٕ)وممف ضعفو األلباني
نََّما ِقيَؿ: إنَُّو َرآُه، َوَرَأى اْبَف ُعَمَر، َوَسِمَع ِمْف َأَنِس ْبِف  :" في َسَماِع السُّدّْيَّ ِمْف اْبفِ (ٖ)عباس فقاؿ َعبَّاٍس َنَظٌر، َواِ 

 َماِلٍؾ".
: أنو رأى الحسف بف عمي وابف عمر وأبا سعيد وأبا ىريرة، ولـ (ٗ)ولـ أجد مف قاؿ مثؿ ىذا القوؿ فقاؿ المزي

 يعمؽ عميو.يذكر معيـ ابف عباس، بؿ ذكره فيمف روى عنو دوف أف 
 واىد منيا:ولمحديث ش

مف طريؽ ُعَبْيِد المَِّو ْبِف َأِبي ُحَمْيٍد، َعْف  (ٚ)، وعمر بف شبو(ٙ)، ابف زنجويو(٘)أخرجو القاسـ بف ساّلـ *** ما
، َأفَّ َرُسوَؿ المَِّو َصمَّى اهلُل َعَمْيِو َوَسمَّـَ َصاَلَح َأْىَؿ َنْجَراَف، َوَكَتَب َلُيـْ   ِكتَاًبا: " ِبْسـِ المَِّو الرَّْحَمِف َأِبي اْلَمِميِح اْلُيَذِليّْ

: َأفَّ ِفيالرَِّحيـِ َىَذا َما َكَتَب ُمَحمٌَّد  ـْ  النَِّبيُّ َرُسوُؿ المَِّو َصمَّى اهلُل َعَمْيِو َوَسمَّـَ أِلَْىِؿ َنْجَراَف، ِإْذ َكاَف َلُو ُحْكُمُو َعَمْيِي
: َألْ  ـْ ، َوَتَرَؾ َذِلَؾ َلُي ـْ ُحمٍَّة، َوِفي ُكؿّْ َرَجٍب َأْلُؼ َفْي ُكؿّْ َسْوَداَء َوَبْيَضاَء َوَحْمَراَء َوَصْفَراَء َوَثَمَرٍة َوَرِقيٍؽ، َوَأْفَضَؿ َعَمْيِي

ٍب َأْو َخْيٍؿ َأْو ُدُروٍع ُأِخَذ ُحمٍَّة ُكؿُّ ُحمٍَّة ُأوِقيٌَّة، َما َزاَد اْلَخَراُج َأْو َنَقَص َفَعَمى اأْلََواِقي َفْمُيْحَسْب، َوَما َقَضْوا ِمْف ِرَكا
ـْ ِبِحَساٍب، َوَعَمى َأْىِؿ َنْجَراَف َمْقَرى ُرُسِمي  ـْ َعاِرَيُة َثاَلِثيَف َفَرًسا، َوَثاَلِثيَف َبِعيًرا، ِمْنُي ِعْشِريَف َلْيَمًة َفَما ُدوَنَيا، َوَعَمْيِي

سناده ضعيؼ جًدا مف أجؿ ُعَبْيِد المَِّو ْبِف َأبِ  ي ُحَمْيٍد متروؾ َوَثاَلِثيَف ِدْرًعا، ِإَذا َكاَف َكْيًدا ِباْلَيَمِف ُذو َمْغَدَرٍة ..."، وا 
 .(ٛ)الحديث

                                                 

 (.ٜٛ)( تحت حديث رقـٔ)
 ٖ٘ٗٗػ ٗٗٗ، صٕ( ضعيؼ أبي داود، لأللباني، جٕ)
 .ٕٖٕٔ، حٜٕٕ، صٗ( التمخيص الحبير، البف حجر، جٖ)
 .ٖٖٔ، صٖ( انظر تيذيب الكماؿ، لممزي، جٗ)
 .ٖٓ٘، حٕٗٗ، صٔ( األمواؿ، لمقاسـ بف سالـ، ج٘)
 .ٕٖٚ، حٚٗٗ، صٕ( األمواؿ، كتاب العيود التي كتبيا رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ وأصحابو ألىؿ الصمح، جٙ)
 .ٗٛ٘، صٕ( تاريخ المدينة، البف شبو، جٚ)
 .ٖٓٚالبف حجر، ص( تقريب التيذيب، ٛ)
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عف َعفَّاُف عف َعْبُد اْلَواِحِد ْبُف ِزَياٍد عف ُمَجاِلُد ْبُف َسِعيٍد َعِف  (ٔ)أخرجو ابف أبي شيبة ثانيد شاى** ولو *
ـْ َنَصاَرى: َبا َفاَل َأفَّ َمْف َباَيَع ِمنْ » الشَّْعِبيّْ َقاَؿ:" َكَتَب َرُسوُؿ المَِّو َصمَّى اهلُل َعَمْيِو َوَسمَّـَ ِإَلى َأْىِؿ َنْجَراَف َوُى ـْ ِبالرّْ ُك

سناده ضعيؼ ألجؿ إرساؿ الشعبي.«ِذمََّة َلوُ   ، وا 
عف َوِكيٌع عف اأْلَْعَمُش َعْف َساِلـٍ َقاَؿ: َكاَف َأْىُؿ َنْجَراَف َقْد َبَمُغوا  (ٕ)أخرجو ابف أبي شيبة ثالثاىد ش*** ولو 

ـْ َأْف  َيمِ  ، َقاَؿ: َفَأَتْوا ُعَمَر، َفَقاُلوا: ِإنَّا َقْد َأْرَبِعيَف َأْلًفا، َقاَؿ: َوَكاَف ُعَمُر َيَخاُفُي ـْ يُموا َعَمى اْلُمْسِمِميَف َفَتَحاَسُدوا َبْيَنُي
ـْ ِكَتابً  اْغَتَنَمَيا ا َأْف اَل ُيْجُموا، َقاَؿ: فَ َتَحاَسْدَنا َبْيَنَنا َفَأْجِمَنا، َقاَؿ: َوَكاَف َرُسوُؿ المَِّو َصمَّى اهلُل َعَمْيِو َوَسمَّـَ َقْد َكَتَب َلُي

ـَ َعِميّّ َأَتْوُه فَ  ، َفَممَّا َقِد ـْ ، َفَنِدُموا َفَأَتْوُه َفَقاُلوا َأِقْمَنا، َفَأَبى َأْف ُيِقيَمُي ـْ َقاُلوا: ِإنَّا َنْسَأُلَؾ ِبَخطّْ َيِميِنَؾ َوَشَفاَعِتَؾ ُعَمُر َفَأَجاَلُى
سناده أيضا ضعيؼ مف أجؿ إرساؿ سالـ ِعْنَد َنِبيَّْؾ ِإالَّ َأَقْمتََنا، َفَأَبى َوَقاَؿ: َويْ  ، ِإفَّ ُعَمَر َكاَف َرِشيَد اأْلَْمِر، وا  ـْ َحُك

 بف أبي الجعد.
 فالحديث بمجموع متابعاتو وشواىده ضعيؼ.
                                           

 قال ابن األثير رحمو اهلل:
َأْي ِحْضَف. ُيَقاُؿ: كاَدت « َجَوار وَقد ِكْدَن ِفي الطَّريق، فأَمر أْن َينْحينَ َنَظر ِإَلى »َوِفي َحِديِث اْبِف َعبَّاٍس 

 .(ٖ)الَمْرأُة َتِكيُد َكْيدًا، ِإَذا حاَضْت، والَكْيُد أْيضًا: الَقْيء
 ( ٕٕٙالحديث)

 : لـ أعثر عمى تخريج لو.قالت الباحثة
                                           

 ابن األثير رحمو اهلل:قال 
 )َكَيَر(
الِكيُر بالَكْسر: ِكير الَحّداد، َوُىَو الَمْبِنيُّ ِمَف الطّْيف. َوِقيَؿ: الزّّْؽ « َمَثُل الَجِميس السُّوء َمَثل اْلِكير»ِفيِو 

: الُكورُ   .(ٗ)الَِّذي ُيْنَفخ ِبِو النَّار، والَمْبِنيُّ
 
 
 

                                                 

، ٕٙٗ، صٚ( مصنؼ ابف أبي شيبة، كتاب المغازي، باب ما ذكروا في أىؿ نجراف وما أراد النبي صمى اهلل عميو وسمـ، جٔ)
 .ٖ٘ٔٓٚح
، ٕٙٗ، صٚ( مصنؼ ابف أبي شيبة، كتاب المغازي، باب ما ذكروا في أىؿ نجراف وما أراد النبي صمى اهلل عميو وسمـ، جٕ)
 .ٖٚٔٓٚح
 .ٙٓٗ، صٗالنياية في غريب الحديث واألثر، البف األثير، ج( ٖ)
 .ٚٓٗ، صٗ( النياية في غريب الحديث واألثر، البف األثير، جٗ)
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 (ٕٕٚالحديث )
، َعْف َأِبي (ٕ)َحدَّثََنا ُسْفَياُف، َعْف ُبَرْيِد ْبِف َعْبِد اهلِل ْبِف َأِبي ُبْرَدَة، َعْف َأِبي ُبْرَدةَ  رحمو اهلل: (ٔ)قال أحمد بن حنبل

اِلِح َمَثُؿ الْ ِرَواَيًة َقاَؿ: (ٖ)ُموَسى ـْ َعطَّاِر إِ " اْلُمْؤِمُف ِلْمُمْؤِمِف َكاْلُبْنَياِف َيُشدُّ َبْعُضُو َبْعًضا، َوَمَثُؿ اْلَجِميِس الصَّ ْف َل
ـْ ُيْحِرْقَؾ َناَلَؾ ِمْف َشَرِرِه. َواْلَخاِزُف  َوَمَثُل اْلَجِميِس السُّوِء َمَثُل اْلِكيرِ َعَمَقَؾ ِمْف ِريِحِو،  (ٗ)ُيْحِذَؾ ِمْف ِعْطِرهِ  ِإْف َل

 َأَحُد اْلُمَتَصدِّْقيَف". (٘)اأْلَِميُف الَِّذي ُيَؤدّْي َما ُأِمَر ِبِو ُمْؤَتِجًرا
 أوال: تخريج الحديث

مف طرؽ  (ٕٔ)، والبييقي(ٔٔ)، والقضاعي(ٓٔ)، وابف حباف(ٜ)، وأبو يعمى(ٛ)، ومسمـ(ٚ)، والبخاري(ٙ)أخرجو الحميدي
اِلِح، َوَجِميِس السَّْوِء َكَحاِمِؿ اْلِمْسِؾ، َوَناِفِخ اْلِكيِر".  بريد بف عبد اهلل بو معظميا بمفظ" َمَثُؿ َجِميِس الصَّ

عف حماد بف سممة، عف ثابت، عف أنس، عف أبي موسى قاؿ: "مثؿ الجميس الصالح ...  (ٖٔ)الطيالسيوأخرجو 
 " وجاء في آخره: لـ يرفعو أبو داود.

 ثانيا: تراجم الرواة
أبو بردة، مف الطبقة السادسة) الذيف عاصروا  ** بريد بن عبد اهلل بن أبي بردة بن أبي موسى األشعري،

 صغار التابعيف( 
 ، (ٚٔ)، والترمذي(ٙٔ)، وأبو داود(٘ٔ)، والعجمي(ٗٔ)ابف معيف وثقو

                                                 

 .ٕٜٗٙٔ، حٜٜٖ، صٕٖ( مسند أحمد بف حنبؿ، مسند الكوفييف، حديث أبي موسى األشعري، جٔ)
 (.ٕٔٙ.) تقريب التيذيب، البف حجر، ص، ثقة بف قيسامر بف عبد اهلل( أبو بردة: ىو ابف أبي موسى األشعري، قيؿ: اسمو عٕ)
 ( ىو الصحابي أبو موسى األشعري" عبد اهلل بف قيس".ٖ)
 (.ٜٛٔ، صٔ( ِإف لـ يحذؾ مف عطرة: َأي يعطؾ.) غريب الحديث، البف الجوزي، جٗ)
 (.ٕ٘ص، ٔ( ُمْؤَتِجًرا: أي طالبا لألجر.) النياية في غريب الحديث واألثر، البف األثير، ج٘)
 .ٛٛٚ، حٖٓ، صٕ( مسند الحميدي، جٙ)
، وكتاب البيوع، باب في العطار وبيع المسؾ، ٖٗ٘٘، حٜٙ، صٚ( صحيح البخاري، كتاب الذبائح والصيد، باب المسؾ، جٚ)
 .ٕٔٓٔ، حٖٙ، صٖج
، ٕٕٙٓ، صٗ( صحيح مسمـ، كتاب البر والصمة واآلداب، باب استحباب مجالسة الصالحيف ومجانبة قرناء السوء، جٛ)
 .ٕٕٛٙح
 .ٕٓٚٚ، حٖٕ٘، صٖٔ( مسند أبي يعمى الموصمي، جٜ)
 .ٔٙ٘، حٕٖٓ، صٕ( صحيح ابف حباف، كتاب البر واإلحساف، باب الصحبة والمجالسة، جٓٔ)
 .ٖٚٚٔ، حٕٚٛ، صٕ( مسند الشياب، لمقضاعي، جٔٔ)
، وشعب ٕٙٔٔٔ، حٖٗ، صٙيو، ج( السنف الكبرى لمبييقي، كتاب البيوع، باب المسؾ طاىر يحؿ بيعو وشراؤه والسمؼ فٕٔ)

 .ٜٜٛٛ، حٖٗ، صٕٔاإليماف، كتاب مباعدة الكفار والمفسديف والغمظة، ج
 .ٚٔ٘، ح٘ٔٗ، صٔ( مسند أبي داود الطيالسي، جٖٔ)
 .ٖٛٚٓ، رقـٚٗ، صٗ( تاريخ ابف معيف، رواية الدروي، جٗٔ)
 .٘ٗٔ، رقـٕٗٗ، صٔ( معرفة الثقات، لمعجمي، ج٘ٔ)
 .ٕٖٗ، صٔر، ج( تيذيب التيذيب، البف حجٙٔ)
 .ٕٕٚٙ، حٕٗ، ص٘( سنف الترمذي، أبواب العمـ، باب ما جاء الداؿ عمى الخير كفاعمو، جٚٔ)
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:" ليس بو بأس"، َوَقاَؿ النََّساِئيُّ في موضع (ٕ)، وابف حجر:" وزاد:" يخطىء قميال"، وقاؿ النسائي(ٔ)والذىبي
كاف ييـ :" (٘):" يخطىء"، وقاؿ في موضع آخر(ٗ):"َلْيَس ِبَذاَؾ اْلقوي"، وذكره ابف حباف في الثقات وقاؿ(ٖ)آخر

:" روى عنو األئمة والثقات، ولـ يرو عنو أحد أكثر مما رواه أبو (ٙ)في الشيء بعد الشيء"، وقاؿ ابف عدي
:" َأْرُجو َأْف ال َيُكوَف (ٚ)أسامة، وأحاديثو عنو مستقيمة، وىو صدوؽ، وقد أدخمو أصحاب الصحاح فييا"، ثـ قاؿ

:" ليس بالمتيف، يكتب حديثو"، َوَقاَؿ َأْحَمُد بُف (ٜ)أبو حاتـ:" صدوؽ"، وقاؿ (ٛ)ببريد ىذا بأسا"، وقاؿ الذىبي
:" اْحتج ِبِو اأْلَِئمَّة كميـ َوأحمد (ٔٔ):" َيْرِوي َمَناِكْيَر، َطْمَحُة بُف َيْحَيى َأَحبُّ ِإَليَّ ِمْنُو"، ورد ابف حجر بقولو(ٓٔ)َحْنَبؿٍ 

: َقاؿ أبو الفتح األزدي: فيو ليف يحدث َعف (ٕٔ)َوقاؿ بشار معروؼ َوَغيره يطمقوف اْلَمَناِكير عمى اأْلَْفَراد اْلُمطمَقة"،
 أبيو بنسخة فييا مناكير، ثـ قاؿ معقبا: ال عبرة كبيرة بتضعيؼ أبي الفتح األزدي وىو المتكمـ فيو.

بعض الشيء، كما قاؿ ابف ىو ثقة فقد وثقو جمع مف العمماء المعتد بقوليـ؛ إال أنو قد ييـ  خالصة القول:
، وابف حجر، وما كاف مف ابف حباف حينما يذكر الراوي في كتابو الثقات ثـ يقوؿ " يخطىء" فيو في حباف

ظاىره جرح ولكف األمر خالؼ ذلؾ؛ ألف ابف حباف حينما يذكر الراوي في ثقاتو ثـ يقوؿ عنو" يخطىء" ىو 
في العدالة، ألف قولو عف أقوى في التوثيؽ مف ذكره لمراوي في الثقات دوف أي تنصيص عمى شيء مف منزلتو 

الراوي "يخطىء" يدؿ عمى أنو سبر حديثو وتتبع مروياتو فوجده ربما أخطأ، ومع ما ثبت البف حباف مف خطئو" 
فمـ يُحْؿ ذلؾ دوف ذكره في الثقات عنده، وىذا يدؿ عمى أف خطأه لـ يتجاوز بو الثقة بروايتو إلى أف يكوف مف 

 . (ٖٔ)جروحيف وذكره في الثقاتالمجروحيف، ولذلؾ لـ يذكره في الم
، ثقة حافظ فقيو إماـ حجة إال أنو تغير حفظو بأخرة وال يضره ذلؾ فمـ (ٗٔ)سبقت ترجمتو ،** سفيان بن عيينة

 .وكاف ربما دلس لكف عف الثقاتيحدث عنو أحد في فترة االختالط، 
 ** باقي رجاؿ اإلسناد ثقات.

 
                                                 

 .ٔ٘، رقـٖ٘( ذكر أسماء مف تكمـ فيو وىو موثؽ، لمذىبي، صٔ)
 .ٔ٘، صٗ( تيذيب الكماؿ، لممزي، جٕ)
 .ٖٚ، رقـٖٕ( الضعفاء والمتروكوف، لمنسائي، صٖ)
 .ٜٓٚٙ، رقـٙٔٔص، ٙ( الثقات، البف حباف، جٗ)
 .ٖ٘ٔٔ، رقـٕٕٙ( مشاىير عمماء األمصار، البف حباف، ص٘)
 .ٕٙٗ، صٕ( الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ، البف عدي، جٙ)
 .ٕٚٗ، صٕ( الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ، البف عدي، جٚ)
 .ٕ٘٘، رقـٕ٘ٙ، صٔ( الكاشؼ، لمذىبي، جٛ)
 .ٜٗٙٔ، رقـٕٙٗ، صٕ( الجرح والتعديؿ، البف أبي حاتـ، جٜ)
 .ٖٓٛٔ، رقـٔٔ، صٕ( العمؿ ومعرفة الرجاؿ، ألحمد بف حنبؿ، جٓٔ)
 .ٕٜٖ، صٔ( فتح الباري، البف حجر، جٔٔ)
 .ٕ٘، صٗ( انظر تيذيب الكماؿ، لممزي، تحقيؽ بشار معروؼ، جٕٔ)
 . ٜٚ٘، صٕ( انظر المرسؿ الخفّي وعالقتو بالتدليس، لمشريؼ حاتـ العوني، جٖٔ)
 (.ٗ( تحت حديث رقـ )ٗٔ)
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 ثالثا: الحكم عمى اإلسناد
ه في أوؿ شيوخو الذيف روى دَّ جَ  (ٔ)صحيح وما كاف مف أمر بريد بف عبد اهلل، فقد ذكر ابف حجرالحديث إسناده 

عنيـ مما يوحي بشدة المالزمة بينيما وىذا يبيف أف ىذا الحديث ليس مف أوىامو، كما أف الحديث قد رواه يحيى 
، واألقوى مف ذلؾ أف اإلماـ وىما عالماف في الحديث (ٕ)بف معيف عف سفياف بف عيينة عف بريد بف عبد اهلل بو

 مسمًما روى الحديث في صحيحو باإلسناد نفسو.
 .(ٖ)وممف صحح إسناد الحديث شعيب األرنؤوط
                                           

 قاؿ ابف األثير رحمو اهلل:
َر ِفي اْلَحِديثِ « َخَبَثيا وَيْنَصع ِطيُبيااْلَمِديَنُة كالِكير َتْنِفي »َوِمْنُو اْلَحِديُث   .(ٗ)َوَقْد َتَكرَّ

 ( ٕٕٛالحديث)
، َحدَّثََنا ُسْفَياُف، َعْف ُمَحمَِّد ْبِف (ٙ)َحدَّثََنا َعْمُرو ْبُف َعبَّاٍس، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمفِ  رحمو اهلل: (٘)قال اإلمام البخاري

، َفَجاَء ِمَف الُمْنَكِدِر، َعْف َجاِبٍر َرِضَي  ، َفَباَيَعُو َعَمى اإِلْساَلـِ المَُّو َعْنُو، َجاَء َأْعَراِبيّّ النَِّبيَّ َصمَّى اهلُل َعَمْيِو َوَسمَّـَ
 «.ُبَياَطيِّ  (ٛ)الَمِديَنُة َكالِكيِر َتْنِفي َخَبَثَيا َوَيْنَصعُ  »َثاَلَث ِمَراٍر، َفَقاَؿ: (ٚ)الَغِد َمْحُموًما َفَقاَؿ: َأِقْمِني، َفَأَبى

 
 

                                                 

 ، صٔتيذيب، البف حجر، ج( تيذيب الٔ)
 .ٖٛٚٔ، حٕٛٛ، صٕ( انظر مسند الشياب، لمقضاعي، جٕ)
 .ٕٜٗٙٔ، حٜٜٖ، صٕٖ( مسند أحمد بف حنبؿ، تحقيؽ شعيب األرنؤوط، جٖ)
 .ٚٓٗ، صٗ( النياية في غريب الحديث واألثر، البف األثير، جٗ)
 .ٖٛٛٔ، حٕٕ، صٖ( صحيح البخاري، كتاب الحج، باب المدينة تنفي الخبث، ج٘)
 ( ىو: عبد الرحمف بف ميدي.ٙ)
ْساَلـِ ِحيَنِئٍذ اْلِيْجَرُة إَلى ( قاؿ القرطبي:" َطَمَب األعرابي مف النبي صمى اهلل عميو وسمـ َأْف ُيِقيَمُو َبْيَعَتُو ُيْحَتَمُؿ َأنَُّو َكاَف ِمْف ُحْكـِ اإْلِ ٚ)

نََّما َباَيَعُو َصمَّ  اْلَمِديَنِة َعَمى اْلُمَقاـِ ِبَيا َمَع النَِّبيّْ َصمَّى ، َوُيْحَتَمُؿ َأنَُّو َكاَف َبْعَد اْنِقَضاِء َأَمِد َفْرِض اْلِيْجَرِة، َواِ  ى المَُّو َعَمْيِو المَُّو َعَمْيِو َوَسمَّـَ
ا اْسَتَجاَز اْلُكْفَر َولَ  َـّ َجاَء َيْسَأُلُو َأْف ُيِقيَمُو ِفي َذِلَؾ َلمَّ ْساَلـِ ُث ـْ ُيِقْمُو َوَسمَّـَ َعَمى اإْلِ ـْ َيْسَتِجْز َنْقَض اْلَعْيِد، َواْعَتَقَد َأنَُّو َتُسوُغ إَقاَلُتُو ِفيِو، وَل

ُف إَباَحَة اْلُكْفِر، َوَالمَُّو َعزَّ َوَجؿَّ َيعْ  ؛ أِلَفَّ إَقاَلَتُو َتَتَضمَّ شرح الموطأ، لمقرطبي، ِصـُ َنِبيَُّو ِمْف َذِلَؾ") المنتقى النَِّبيُّ َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَسمَّـَ
 (.ٜٛٔ، صٚج

ْلَمِديَنُة اَل َيْبَقى وكوف النبي صمى اهلل عميو وسمـ قاؿ:" المدينة كالكير تنفي خبثيا" قاؿ القرطبي:" َيْقَتِضي َأنَُّو َخَرَج َناِقًضا ِلْمَعْيِد َوا
ا َمْف َخُبَثْت َسرِ  يَرُتُو َفِِنََّيا َتْنِفيِو َكَما َيْنِفي اْلِكيُر َخَبَث اْلَحِديِد، َوُىَو َما ُيَخمُّْص ِبِو اْلَحدَّاُد َعَمى ِشدَِّتَيا إالَّ َمْف َأْخَمَص إيَماَنُو، َوَأمَّ

ـْ ُيَخمّْْص إيَماَنُو َوَيْبَقى َمْف َخمََّص إيَماَنُو") المنتقى شرح الموطأ، لمقرطب  (.ٜٓٔ، صٚي، جَحِديَدُه، َفاْلَمِديَنُة َتْنِفي َمْف َل
ـُ اْلَخاِلُص اْلَباِقي َعَمى النَّاِر َوالنَِّقيُّ الطَّيُّْب ِمَف اْلَحِديِد") االستذكار،( قاؿ ٛ) ، ٛالبف عبد البر، ج ابف عبد البر:" النَّاِصُع السَّاِل

يَماِف ٕٕ٘ص ، َٚوَأْىُؿ اْلَفْضِؿ") المنتقى شرح الموطأ، ج(، وقاؿ القرطبي:" َوُيْحَتَمُؿ َأْف ُيِريَد َأنَُّو َيْخُمُص ِلْمَبَقاِء ِباْلَمِديَنِة َأْىُؿ اإْلِ
 (.ٜٓٔص
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 أوال: تخريج الحديث
 مف طريؽ سفياف بف عيينة، (ٖ)مف طرؽ عف مالؾ بف أنس، وأخرجو البخاري (ٕ)، ومسمـ(ٔ)أخرجو البخاري

كالىما) مالؾ، وابف عيينة( عف محمد بف المنكدر بو بمثمو مع زيادة بعض الروايات في توضيح تكرار سؤاؿ 
 األعرابي لمنبي صمى اهلل عميو وسمـ.

 ثانيا: تراجم الرواة
، ثقة حافظ فقيو إماـ حجة إال أنو تغير حفظو بأخرة وال يضره ذلؾ فمـ (ٗ)سبقت ترجمتو ،** سفيان بن عيينة

 .وكاف ربما دلس لكف عف الثقاتيحدث عنو أحد في فترة االختالط، 
 أبو عثماف األىوازي، مات سنة خمس وثالثيف ومئة،  مي،اىِ ** عمرو بن العباس البَ 

حافًظا صاحب :" َكاَف (ٚ):" ربما خالؼ"، وقاؿ الذىبي(ٙ)، وذكره ابف حباف في الثقات وقاؿ(٘)وثقو الدارقطني
 . (ٜ):" صدوؽ ربما وىـ"، وىو ِمْف ُشُيوِخ اْلُبَخاِريّْ َواْنَفَرَد ِبِو َعِف السّْتَّةِ (ٛ)حديث"، وقاؿ ابف حجر

كما قاؿ ابف حجر: صدوؽ ربما وىـ، وقد انفرد البخاري دوف الستة بالرواية لو والبخاري أعمـ  خالصة القول:
 بشيوخو.  

                                           
 قال ابن األثير رحمو اهلل: 

َأْي َيْجِري. ُيَقاُؿ: َكاَر الفرُس َيِكير، ِإَذا َجرى راِفعًا  «َيِكيُر ِفي َىِذِه َمرًَّة، َوِفي َىِذِه َمرَّة»َوِفي َحِديِث اْلُمَناِفِؽ 
ـَ « َيْكِبف»وُيْرَوى  َذَنَبو.  .(ٓٔ)، َوَقْد َتَقدَّ

نما بمفظ آخر كتالي:(  ٜٕٕالحديث)  لـ أقؼ عمى الحديث بمفظ ابف األثير وا 

                                                 

، ٜٚ، صٜ، وباب مف بايع ثـ استقاؿ البيعة، جٜٕٓٚ، حٜٚ، صٜ( صحيح البخاري، كتاب األحكاـ، باب بيعة األعراب، جٔ)
َوَما َأْجَمَع َعَمْيِو ، وكتاب االعتصاـ بالكتاب والسنة، باب ما ذكر النبي صمى اهلل عميو وسمـ وحض عمى اتفاؽ أىؿ العمـ ٕٔٔٚح

ـَ َوالُمَياِجرِ  يَف، َواأَلْنَصاِر، َوُمَصمَّى النَِّبيّْ َصمَّى اهلُل َعَمْيِو الَحَرَماِف َمكَُّة، َوالَمِديَنُة، َوَما َكاَف ِبَيا ِمْف َمَشاِىِد النَِّبيّْ َصمَّى اهلُل َعَمْيِو َوَسمَّ
ـَ َوالِمْنَبِر َوالَقْبِر، ج  .ٕٕٖٚ، حٖٓٔ، صَٜوَسمَّ

 .ٖٖٛٔ، حٙٓٓٔ، صٕ( صحيح مسمـ، كتاب الحج، باب المدينة تنفي شرارىا، جٕ)
 .ٕٙٔٚ، حٓٛ، صٜ( صحيح البخاري، كتاب األحكاـ، باب مف نكث بيعة، جٖ)
 (.ٗ( تحت حديث رقـ )ٗ)
 .ٕٔٗ، رقـٕٓ٘( سؤاالت الحاكـ لمدارقطني، ص٘)
 .ٜٚ٘ٗٔ، رقـٙٛٗ، صٛ( الثقات، البف حباف، جٙ)
 .ٜٕٛ، صٚٔاريخ اإلسالـ، لمذىبي، ج( تٚ)
 .ٖٕٗ( تقريب التيذيب، البف حجر، صٛ)
 .ٜٔٗ، صٓٔ( فتح الباري، البف حجر، جٜ)
 .ٚٓٗ، صٗ( النياية في غريب الحديث واألثر، البف األثير، جٓٔ)
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َحدَّثَِني ُمَحمَُّد ْبُف َعْبِد اهلِل ْبِف ُنَمْيٍر، َحدَّثََنا َأِبي، ح َوَحدَّثََنا َأُبو َبْكِر ْبُف َأِبي َشْيَبَة،  رحمو اهلل: (ٔ)قال اإلمام مسمم
َنا َعْبُد اْلَوىَّاِب َيْعِني َأْخَبرَ  -َوالمَّْفُظ َلُو  -َحدَّثََنا َأُبو ُأَساَمَة، َقااَل: َحدَّثََنا ُعَبْيُد اهلِل، ح َوَحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُف اْلُمثَنَّى 
، َحدَّثََنا ُعَبْيُد اهلِل، َعْف َناِفٍع، َعِف اْبِف ُعَمَر، َعِف النَِّبيّْ َصمَّى ا َمَثُؿ اْلُمَناِفِؽ، َكَمَثِؿ  »هلُل َعَمْيِو َوَسمَّـَ، َقاَؿ:الثََّقِفيَّ

َلى َىِذِه َمرَّةً َتِعيُر ِإَلى َىِذِه الشَّاِة اْلَعاِئَرِة َبْيَف اْلَغَنَمْيِف   «.َمرًَّة َواِ 
 أوال: تخريج الحديث

 تفرد بو مسمـ دوف البخاري.
 ثانيا: تراجم الرواة

، ثقة تغير قبؿ موتو بثالث سنيف، وال يضره تغيره ألنو (ٕ)، سبقت ترجمتوالثََّقِفيَّ ** عبد الوىاب بن عبد المجيد 
 ذلؾ. حجب عف الناس في ىذه الفترة فمـ يحدث بشيء وسبؽ بياف

ثقة ثبت ربما دلس، وكاف بأخرة يحدث مف  ،(ٖ)سبقت ترجمتو ،** أبو أسامة: حماد بن أسامة بن زيد القرشي
 .كتب غيره، وال يضره ذلؾ فقد عده ابف حجر في الطبقة الثانية مف طبقات المدلسيف الذيف ال يضر تدليسيـ

 ** باقي رجاؿ اإلسناد ثقات.
                                           

 قال ابن األثير رحمو اهلل:
 )َكَيَس(

 .(ٗ)َأِي اْلَعاِقُؿ. َوَقْد كاَس َيِكيُس َكْيسًا. والَكْيس: اْلَعْقؿُ « الَكيُِّس َمن داَن َنْفَسو وَعِمل ِلَما َبْعَد اْلَمْوتِ »ِفيِو 
 ( ٖٕٓالحديث)

ـُ ْبُف َعْبِد اْلَمِمِؾ اْلِحْمِصيُّ َقاَؿ: َحدَّثََنا َبِقيَُّة ْبُف اْلَوِليِد َقاَؿ: َحدَّثَِني اْبُف َأبِ  رحمو اهلل: (٘)قال ابن ماجة ي َحدَّثََنا ِىَشا
، َعْف َضْمَرَة ْبِف َحِبيٍب، َعْف َأِبي َيْعَمى َشدَّاِد ْبِف َأْوٍس، َقاَؿ: َقاَؿ َرُسوُؿ المَِّو صَ  ـَ :مَّى اهلُل َعَميْ َمْرَي اْلَكيُِّس  »ِو َوَسمَّـَ

َـّ َتَمنَّى َعَمى المَّوِ  َمْن َداَن َنْفَسُو، َوَعِمَل ِلَما َبْعَد اْلَمْوِت،  «.َواْلَعاِجُز، َمْف َأْتَبَع َنْفَسُو َىَواَىا، ُث
 أوال: تخريج الحديث
 ، (ٜ)، والترمذي(ٛ)، وأحمد(ٚ)ومف طريقو الطيالسي (ٙ)أخرجو ابف المبارؾ

                                                 

 (.ٚٔ)ٕٗٛٚ، حٕٙٗٔ، صٗ( صحيح مسمـ، كتاب صفات المنافقيف وأحكاميـ، جٔ)
 (.ٖٗٔ( تحت حديث رقـ)ٕ)
 (.ٜٗتحت حديث رقـ) (ٖ)
 .ٛٓٗ، صٗ( النياية في غريب الحديث واألثر، البف األثير، جٗ)
 .ٕٓٙٗ، حٖٕٗٔ، صٕ( سنف ابف ماجة، كتاب الزىد، باب ذكر الموت واالستعداد لو، ج٘)
 .ٔٚٔ، ح٘٘( الزىد والرقائؽ، باب ما جاء في الخشوع والحرب، صٙ)
 .ٕٛٔٔ، ح٘ٗٗ، صٕ( مسند الطيالسي، جٚ)
 .ٖٕٔٚٔ، حٖٓ٘، صٕٛند أحمد بف حنبؿ، مسند الشامييف، حديث شداد بف أوس، ج( مسٛ)
 .ٜٕ٘ٗ، حٖٛٙ، صٗ( سنف الترمذي، أبواب صفة القيامة والرقائؽ والورع، جٜ)
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مف  (ٚ)، وأخرجو الترمذي(ٙ)، والبييقي(٘)، والقضاعي(ٗ)، وأبو نعيـ األصبياني(ٖ)، والحاكـ(ٕ)والطبراني ،(ٔ)والبزار
مف طريؽ محمد  (ٜ)مف طريؽ بقية بف الوليد، وأخرجو البييقي (ٛ)طريؽ عيسى بف يونس، وأخرجو ابف أبي الدنيا

 بف حميد،
 الوليد، ومحمد بف حميد( عف أبي بكر بف أبي مريـ بو بمثمو.أربعتيـ) ابف المبارؾ، وعيسى بف يونس، وبقية بف 

 ثانيا: تراجم الرواة
ابف أخي حساف بف ثابت األنصاري، يكنى أبا يعمى، نزؿ الشاـ بناحية  بن ثابت بن المنذر َشدَّاِد ْبِن َأْوس** 

ـَ والحمـ، مات سنة ستيف أو بعدىا فمسطيف، وكاف ِممَّْف آَتاُه المَُّو اْلِعْم
(ٔٓ). 

، وما كاف مف ، ثقة إال أنو يرسؿ ويدلس(ٔٔ)سبقت ترجمتو، ي الحميريالعِ ** بقية بن الوليد بن صائد الكَ 
إرسالو ال يضر فمف المعروؼ أف بقية يرسؿ عف الضعفاء والمجيوليف ولكنو ىنا قد أبقى عمى ذكر الراوي 

 ىذه الرواية بالسماع.الضعيؼ ولـ يسقطو مف السند، أما عف تدليسو فقد أمف لتصريحو في 
، َأُبو التَِّقيّْ ** ِىَشاُم بُن َعْبِد الَمِمِك بِن ِعْمرَانَ   ، مات سنة إحدى وخمسيف ومئتيف، ، الَيَزِنيُّ الِحْمِصيُّ

، وَقاَؿ َأُبو (٘ٔ)، وذكره ابف حباف في الثقات(ٗٔ):" ال بأس بو"، والذىبي(ٖٔ)، وقاؿ في موضع آخر(ٕٔ)وثقو النسائي
:" شيخ ضعيؼ"، (ٚٔ)أبو عبيد اآلجري عف أبي داود المزي قاؿ :" َكاَف ُمْتِقنًا ِفي الَحِدْيِث"، وقاؿ(ٙٔ)الرَّاِزيُّ َحاِتـٍ 

 :" صدوؽ ربما وىـ".(ٛٔ)وعنو أيضا قاؿ:" شيخ مغفؿ"، وقاؿ ابف حجر

                                                 

 .ٜٖٛٗ، حٚٔٗ، صٛ( مسند البزار، جٔ)
 .٘ٛٗٔ، حٖٗ٘، صٕ، ومسند الشامييف، جٖٗٔٚ، حٕٗٛ، صٚ( المعجـ الكبير، لمطبراني، جٕ)
 .ٜٖٙٚ، حٕٓٛ، صٗ، وكتاب التوبة واإلنابة، جٜٔٔ، حٕ٘ٔ، صٔلمستدرؾ عمى الصحيحيف، كتاب اإليماف، ج( اٖ)
 .ٗٚٔ، صٛ، و جٕٚٙ، صٔ( حمية األولياء وطبقات األصفياء، ألبي نعيـ األصبياني، جٗ)
 .٘ٛٔ، حٓٗٔ، صٔ( مسند الشياب، لمقضاعي، ج٘)
 .ٕٙٓٓٔ، حٜٕٔص ،ٖٔ( شعب اإليماف، كتاب الزىد وقصر األمؿ، جٙ)
 .ٜٕ٘ٗ، حٖٛٙ، صٗ( سنف الترمذي، أبواب صفة القيامة والرقائؽ والورع، جٚ)
 .ٔ، حٜٔ( محاسبة النفس، باب ذـ النفس، صٛ)
، ٖ( السنف الكبرى لمبييقي، كتاب الجنائز، باب ما ينبغي لكؿ مسمـ أف يستعممو مف قصر األمؿ واالستعداد لمموت، جٜ)

 .ٕٔٛ، حٕٖٛباب مف قصر األمؿ وبادر بالعمؿ قبؿ بموغ األجؿ، ص،  واآلداب، ٗٔ٘ٙ، حٙٔ٘ص
 .ٛ٘ٔٔ، رقـٜ٘ٙػػٜٗٙ، صٕ( انظر االستيعاب في معرفة األصحاب، البف عبد البر، جٓٔ)
 (.٘ٛ( تحت حديث رقـ)ٔٔ)
 .ٖٕ٘، رقـٕٓٔ( تسمية مشايخ أبي عبد الرحمف أحمد بف شعيب بف عمي النسائي، صٕٔ)
 .ٕٕٙ، صٖٓ( تيذيب الكماؿ، لممزي، جٖٔ)
 .ٜٓٚ٘، رقـٖٖٚ، صٕ( الكاشؼ، لمذىبي، جٗٔ)
 .ٛٚٔٙٔ، رقـٖٖٕ، صٜ( الثقات، البف حباف، ج٘ٔ)
 .ٕٗ٘، رقـٙٙ، صٜ( الجرح والتعديؿ، البف أبي حاتـ، جٙٔ)
 .ٕٕٙ، صٖٓ( تيذيب الكماؿ، جٚٔ)
 .ٖٚ٘( تقريب التيذيب، البف حجر، صٛٔ)
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 ىو كما قاؿ ابف حجر: صدوؽ ربما وىـ، وقد تابعو عمى الحديث الييثـ بف خارجو. خالصة القول:
بيتو  ؽَ رِ بكر بف عبد اهلل بف أبي مريـ الغساني، ضعيؼ و كاف قد سُ  يأب ** باقي رجاؿ اإلسناد ثقات غير

  .(ٔ)فاختمط
 ثالثا: الحكم عمى اإلسناد

الحديث إسناده ضعيؼ لضعؼ أبي بكر بف عبد اهلل بف أبي مريـ، وكاف قد سرؽ بيتو فاختمط، ومدار الحديث 
 عميو.

مف طريؽ عمرو بف بكر السكسكي، عف ثور بف يزيد وغالب بف عبد  (ٕ)أخرجيا الطبرانيولمحديث طريؽ أخرى 
اهلل، عف مكحوؿ، عف ابف َغْنـ، عف شداد، بو، ولكف ال يفرح بيا؛ ألف فييا مف ىو شر مف ابف أبي مريـ وىو 

َعف َأِبيِو اأْلَْشَياء  :" يروي(ٗ):"متروؾ". وقاؿ ابف حباف(ٖ)إبراىيـ بف عمرو بف بكر السكسكي؛ قاؿ الدارقطني
ِبيِو َأْو اْلَمْوُضوَعة الَِّتي اَل تعرؼ مف َحِديث َأِبيِو َوَأبوُه َأْيًضا اَل َشْيء ِفي اْلَحِديث فمست َأْدِري أىَو اْلَجاِني َعَمى أَ 

ُو ِبَيِذِه الموضوعات".  َأبوُه الَِّذي َكاَف َيُخصُّ
مف طريؽ ُمَحمَُّد ْبُف ُيوُنَس الكديمي عف َعْوُف ْبُف ُعَماَرَة  (٘)أخرجو البييقي :لمحديث شاىد من حديث أنسو 

ُـّ ُسَمْيـٍ ِإَلى النَِّبيّْ  ـُ ْبُف َحسَّاٍف َعْف ثَاِبٍت َعْف َأَنِس ْبِف َماِلٍؾ، َقاَؿ: َجاَءْت ِبي ُأ  َصمَّى المَُّو َعَمْيِو اْلَعْبديُّ عف ِىَشا
َخاِدُمَؾ َأَنٌس َفاْدُع َلُو َوُىَو َكيٌّْس َوُىَو َعاٍر َيا َرُسوَؿ اهلِل، َفِِْف َرَأْيَت َأْف َتْكُسَوُه َوَسمَّـَ َفَقاَلْت: َيا َرُسوَؿ اهلِل، 

: " اْلَكيُّْس َمْف َعِمَؿ ِلَما َبْعَد اْلَمْوِت، (ٙ)َراَزَفْيَتْيفِ  َواْلَعاِري:  َيْسَتِتُر ِبِيَما، َفَقاَؿ َرُسوُؿ اهلِل َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَسمَّـَ
َـّ اْغِفْر ِلأْلَْنَصاِر َواْلُمَياِجرَ  َـّ اَل َعْيَش ِإالَّ َعْيُش اآْلِخَرِة، المُي سناده ضعيؼ ال يُ اْلَعاِري ِمَف الدّْيِف، المُي فرح بو ِة "، وا 

 .(ٛ)، ومحمد بف يونس الكديمي(ٚ)لضعؼ َعْوُف ْبُف ُعَماَرةَ 
فالحديث ضعيؼ بمتابعاتو وشواىده، وكاف الحاكـ قد روى الحديث في موضعيف وصحح إسنادييما، فتعقبو 

 .(ٓٔ)ثاني:" ال واهلل، أبو بكر واه"، ووافقو في الموضع ال(ٜ)الذىبي في الموضع األوؿ بقولو
 
 
 

                                                 

 .ٖٕٙ( تقريب التيذيب، البف حجر، ٔ)
 .ٖٙٗ، حٕٙٙ، صٔ، ومسند الشامييف، جٔٗٔٚ، حٕٔٛ، صٚالكبير، لمطبراني، ج( المعجـ ٕ)
 .ٛٔ، رقـٕٔ٘، صٔ( الضعفاء والمتروكوف، لمدارقطني، جٖ)
 .ٕٗ، رقـٕٔٔ، صٔ( المجروحيف، البف حباف، جٗ)
 .ٔٙٓٓٔ، حٕٛٔ، صٖٔ( شعب اإليماف، كتاب الزىد وقصر األمؿ، ج٘)
 (.ٜٕٔ، صَٕكتَّاف بيٌض.) النياية في غريب الحديث واألثر، البف األثير، ج يَّة: ِثَيابُ ف( رازفّيتيف: الرَّاز ٙ)
 .ٖٗٗ( تقريب التيذيب، البف حجر، صٚ)
 .٘ٔ٘( تقريب التيذيب، البف حجر، صٛ)
 .ٜٔٔ، حٕ٘ٔ، صٔ( المستدرؾ عمى الصحيحيف، جٜ)
 .ٜٖٙٚ، حٕٓٛ، صٗ( المستدرؾ عمى الصحيحيف، جٓٔ)
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 .(ٕ)، وشعيب األرنؤوط(ٔ)وممف ضعؼ الحديث األلباني
                                           

 قال ابن األثير رحمو اهلل:
 .(ٖ)َأْي أْعَقؿ« أيُّ اْلُمْؤِمِنيَن َأْكَيُس »َوِمْنُو اْلَحِديُث 

 ( ٖٕٔالحديث)
َحدَّثََنا اْلَخِميُؿ ْبُف َزَكِريَّا ، ثنا َحِبيُب ْبُف الشَِّييِد ، ثنا اْلَحَسُف ْبُف َأِبي  رحمو اهلل: (ٗ)قال الحارث التميمي البغدادي

 :  وُ َقاُلوا: المَّ « َأيُّ اْلُمْؤِمِنيَف َأْكَيُس؟»اْلَحَسِف ، َعْف ِعْمَراَف ْبِف ُحَصْيٍف َقاَؿ: َقاَؿ َرُسوُؿ المَِّو َصمَّى اهلُل َعَمْيِو َوَسمَّـَ
ـُ ، َقاَؿ: ـْ َلُو اْسِتْعَداًدا َأْكَيُس اْلُمْؤِمِنينَ  »َوَرُسوُلُو َأْعَم ـْ ِذْكًرا ِلْمَمْوِت َوَأْحَسُنُي  «.َأْكَثُرُى
 أوال: تخريج الحديث

 تفرد بو الحارث بف أبي أسامة البغدادي.
 ثانيا: تراجم الرواة

 إرسالو عف عمراف بف حصيف.عدـ ثقة، يرسؿ، وثبت  ،(٘)سبقت ترجمتو، ** الحسن البصري
 ** باقي رجاؿ اإلسناد ثقات غير الخميؿ بف زكريا.

 ثالثا: الحكم عمى اإلسناد
 .(ٙ)ضعؼ الخميؿ بف زكريا فيو متروؾل منكرالحديث إسناده 

مف طريؽ َناِفُع ْبُف َعْبِد المَِّو، َعْف َفْرَوَة ْبِف  (ٚ)أخرجو ابف ماجة :ولمحديث شاىد من حديث عبد اهلل بن عمر
، َفَجاَءُه َرُجٌؿ َقْيٍس، َعْف َعَطاِء ْبِف َأِبي َرَباٍح، َعِف اْبِف ُعَمَر، َأنَُّو َقاَؿ: ُكْنُت َمَع َرُسوِؿ المَِّو َصمَّى اهلُل َعَمْيِو  َوَسمَّـَ

َـّ َقاَؿ: َيا َرُسوَؿ المَِّو َأيُّ اْلُمْؤِمِنيَف َأْفَضؿُ ِمَف اأْلَْنَصاِر، َفَسمَّـَ َعَمى النَِّبيّْ  ، ُث ـْ »؟ َقاَؿ: َصمَّى اهلُل َعَمْيِو َوَسمَّـَ َأْحَسُنُي
ـْ ِلَما َبْعَدُه اْسِتْعَداًدا، أُ  »اْلُمْؤِمِنيَف َأْكَيُس؟ َقاَؿ:، َقاَؿ: َفَأيُّ «ُخُمًقا ـْ ِلْمَمْوِت ِذْكًرا، َوَأْحَسُنُي  ، «وَلِئَؾ اأْلَْكَياُس َأْكَثُرُى

 

                                                 

، ٜٜ٘ٔ، حٚٛٔ، صٕ، ووضعيؼ الترغيب والترىيب، جٜٖٔ٘، رقـٜٜٗ، صٔٔعيفة، ج( انظر سمسمة األحاديث الضٔ)
 .ٕٓٙٗ، حٕٓٙ، صٜوصحيح وضعيؼ سنف ابف ماجة، ج

 .ٖٕٔٚٔ، حٖٓ٘، صٕٛ( مسند أحمد بف حنبؿ، تحقيؽ شعيب األرنؤوط، جٕ)
 .ٛٓٗ، صٗ( النياية في غريب الحديث واألثر، البف األثير، جٖ)
 .ٙٔٔٔ، حٜٜٛ، صٕمسند الحارث، كتاب الزىد، باب ذكر الموت، ج ( بغية الباحث عف زوائدٗ)
 (.ٕ( تحت حديث رقـ) ٘)
 .ٜ٘ٔ( تقريب التيذيب، البف حجر، صٙ)
 .ٜٕ٘ٗ، حٖٕٗٔ، صٕ( سنف ابف ماجة، كتاب الزىد، باب ذكر الموت واالستعداد لو، جٚ)
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سناده ضعيؼ لجيالة نافع بف عبد ا ، ولو متابعات يقوي بعضيا البعض أخرجيا (ٕ)وفروة بف قيس (ٔ)وا 
 مف طرؽ عف عطاء بف أبي رباح بو. (ٙ)، والبييقي(٘)، واألصبياني(ٗ)والطبراني ،(ٖ)الدوالبي

                                           
  قال ابن األثير رحمو اهلل

 .(ٚ)ِقيَؿ: َأَراَد اْلِجَماَع فَجعؿ َطَمب الَوَلد َعْقلً « َفِإَذا َقِدْمُتم فالَكْيَس الَكْيَس »َوِفيِو 
 ( ٕٖٕالحديث)

َوْىِب ْبِف ، َعْف (ٜ)َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُف َبشَّاٍر، َحدَّثََنا َعْبُد الَوىَّاِب، َحدَّثََنا ُعَبْيُد المَّوِ  رحمو اهلل: (ٛ)قال اإلمام البخاري
َزاةٍ َكْيَساَف، َعْف َجاِبِر ْبِف َعْبِد المَِّو َرِضَي المَُّو َعْنُيَما، َقاَؿ: ُكْنُت َمَع النَِّبيّْ َصمَّى اُ َعَمْيِو َوسَ  ََ مَّـَ ِفي 

، َفَأْبَطَأ (ٓٔ)
، َقاَؿ:« َجاِبرٌ »اَؿ:ِبي َجَمِمي َوَأْعَيا، َفَأَتى َعَميَّ النَِّبيُّ َصمَّى اُ َعَمْيِو َوَسمَّـَ َفقَ  ـْ ُقْمُت: َأْبَطَأ « َما َشْأُنَؾ؟» َفُقْمُت: َنَع

َـّ َقاَؿ: (ٔٔ)َعَميَّ َجَمِمي َوَأْعَيا، َفَتَخمَّْفُت، َفَنَزَؿ َيْحُجُنوُ  ، َفَرِكْبُت، َفَمَقْد َرَأْيُتُو َأُكفُُّو َعْف َرُسوِؿ المَِّو «اْرَكبْ » ِبِمْحَجِنِو ُث
، َقاَؿ:َصمَّى اُ َعَميْ  ، َقاَؿ:« َتَزوَّْجتَ » ِو َوَسمَّـَ ـْ ـْ ثَيًّْبا» ُقْمُت: َنَع َأَفَل َجاِرَيًة ُتَلِعُبَيا » ُقْمُت: َبْؿ ثَيًّْبا، َقاَؿ:« ِبْكًرا َأ

، َوَتْمُشُطيُ « َوُتَلِعُبؾَ  ، َقاَؿ:ُقْمُت: ِإفَّ ِلي َأَخَواٍت، َفَأْحَبْبُت َأْف َأَتَزوََّج اْمَرَأًة َتْجَمُعُيفَّ ، َوتَُقوـُ َعَمْيِيفَّ َأمَّا ِإنََّؾ » فَّ
 ، «(ٕٔ)الَكْيَس  َفِإَذا َقِدْمَت، َفالَكْيَس َقاِدـٌ، 

                                                 

 .ٛ٘٘( تقريب التيذيب، البف حجر، صٔ)
 .ٗٗٗ( تقريب التيذيب، البف حجر، صٕ)
 .ٜٛٛٔح، ٙٚٓٔ، صٖ( الكنى واألسماء، لمدوالبي، جٖ)
 .ٔٚٙٗ، حٔٙ، ص٘( المعجـ األوسط، لمطبراني، جٗ)
 .ٖٖٖ، صٖ، وجٖٖٔ، صٔ( حمية األولياء وطبقات األصفياء، ألبي نعيـ األصبياني، ج٘)
، ٘ٙٓٓٔ، حٖٔٔ، صٖٔ، وباب الزىد وقصر األمؿ، جٕٚٙٚ، حٖٔٙ، صٓٔ( شعب اإليماف، باب حسف الخمؽ، جٙ)

 .ٙ٘ٗ، حٜٓٔاألمؿ والمبادرة بالعمؿ قبؿ بموغ األجؿ، صوكتاب الزىد الكبير، لو، فصؿ في قصر 
 .ٛٓٗ، صٗ( النياية في َريب الحديث واألثر، البف األثير، جٚ)
 .ٜٕٚٓ، حٕٙ، صٖ( صحيح البخاري، كتاب البيوع، باب شراء الدواب والحمر، جٛ)
 (.ٖٖٚتقريب التيذيب، البف حجر، ص.) ي، ثقة ثبتبف عاصـ بف عمر بف الخطاب القرش ( ىو: عبيد ا بف عمر بف حفصٜ)
َقاِع".) فتح الباري، البف حجر، جٓٔ) ْزَوُة َذاِت الرّْ ََ  (.ٕٖٔ، صٗ( قاؿ ابف حجر:" ُيَقاُؿ ِإفَّ اْلَغْزَوَة الَِّتي َكاَف ِفيَيا ِىَي 
ِلِو َوُسُكوِف اْلُمْيَمَمِة َوَضْـّ اْلِجيـِ َأْي َيْطَعُنُو.ٔٔ) (، وقاؿ األصمعي:" َقاَؿ ٕٖٔ، صٗ) فتح الباري، البف حجر، ج( َيْحُجُنُو: ِبَفْتِح َأوَّ

ة الرَّْأس")َريب الحديث، لمقاسـ بف سلـ، ج ، وانظر مقاييس المغة، البف فارس، ٕٙٔ، صٖاأْلَْصَمِعي:" المحجف اْلَعَصا الُمْعَوجَّ
 (.ٔٗٔ، صٕج
ُجِعَؿ َطَمُب اْلَوَلِد َعْقًل. والَكْيُس: َطَمُب اْلَوَلِد.) لساف العرب، البف ( الكيس الكيس: َأي جامعوىفَّ َطمبًا ِلْمَوَلِد، َأراد الِجماع فَ ٕٔ)

ي: (، وقاؿ ابف الجوزي:" َوَكَأنَُّو أمره ِباْسِتْعَماؿ اْلحمـ والمداراة لؤلىؿ، َوَذِلَؾ ُمْقَتضى اْلعقؿ. َوَقاَؿ اْبف اأْلَعَرابِ ٕٕٓ، صٙمنظور، ج
، ٕقؿ. َفَكَأنَُّو جعؿ طمب اْلَوَلد ِباْلِجَماِع عقل، وكنى ِبِو َعف اْلِجَماع.) َريب الحديث، البف الجوزي، جاْلكيس: اْلِجَماع، والكيس: اْلع

ا َأف يكوف حضو عمى طمب اْلَوَلد، َواْسِتْعَماؿ اْلكيس والرفؽ ِفيِو، إِ ٖٚٓص ْذ َكاَف َجابر (، َوَقاَؿ اْلخطاِبّي:" َىَذا ُمشكؿ َولو َوْجَياف ِإمَّ
ْيَبة، وامتداد ولد َلُو ِإْذ َذاؾ، َأو يكوف أمره بالتحفظ والتوقي ِعْند ِإَصاَبة َأىمو َمَخاَفة َأف تكوف َحاِئًضا، َفيقدـ َعَمْيَيا لطوؿ اْلغَ اَل 

 (.ٕٙٔ، صٔٔعمدة القاري شرح صحيح البخاري، لبدر الديف العيني، جاْلعزَبة".)
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َـّ َقاَؿ: ، َفاْشَتَراُه ِمنّْي ِبُأوِقيَّةٍ « َأتَِبيُع َجَمَمؾَ » ُث ـْ ُقْمُت: َنَع
ـَ َرُسوُؿ المَِّو َصمَّى اُ َعَمْيِو َوَسمَّـَ َقْبِمي، َوَقِدْمُت (ٔ) َـّ َقِد ، ُث

، َقاَؿ:« آْْلَف َقِدْمتَ » ِباْلَغَداِة، َفِجْئَنا ِإَلى الَمْسِجِد َفَوَجْدُتُو َعَمى َباِب الَمْسِجِد، َقاَؿ: ـْ َفَدْع َجَمَمَؾ، َفاْدُخْؿ، » ُقْمُت: َنَع
ِبَلٌؿ، َفَأْرَجَح ِلي ِفي الِميَزاِف، َفاْنَطَمْقُت ، َفَدَخْمُت َفَصمَّْيُت، َفَأَمَر ِبَلاًل َأْف َيِزَف َلُو ُأوِقيًَّة، َفَوَزَف ِلي «فِ َفَصؿّْ َرْكَعَتيْ 

ـْ َيُكْف َشْيٌء َأبْ « اْدُع ِلي َجاِبًرا» َحتَّى َولَّْيُت، َفَقاَؿ: ُخْذ » َغَض ِإَليَّ ِمْنُو، َقاَؿ:ُقْمُت: اْلَف َيُردُّ َعَميَّ الَجَمَؿ، َوَل
 .(ٕ)«َجَمَمَؾ َوَلَؾ َثَمُنوُ 

 أوال: تخريج الحديث
 بو بنحوه. عف محمد بف المثنى عف عبد الوىاب بف عبد المجيد (ٖ)أخرجو مسمـ
 مختصرا مف طريؽ ىشيـ بف بشير عف سيار عف الشعبي عف جابر بف عبد ا. (ٗ)وأخرجو مسمـ

 ثانيا: تراجم الرواة
ثقة تغير قبؿ موتو بثلث سنيف، وال يضره تغيره ألنو  ،(٘)سبقت ترجمتو، الثََّقِفيَّ  ** عبد الوىاب بن عبد المجيد

 حجب عف الناس في ىذه الفترة فمـ يحدث بشيء وسبؽ بياف ذلؾ.
 ** جميع رجاؿ اإلسناد ثقات.

                                           
 

                                                 

وتشديد الياء، وَكاَنت الوقية َقِديما عباَرة َعف َأْرَبِعيَف درىما.) عمدة القاري شرح صحيح  ( ُأوِقّية: ِبَضـ اْليمَزة َوكسر اْلَقاؼٔ)
 (.ٕٙٔ، صٔٔالبخاري، لبدر الديف العيني، ج

( وقع إشكاؿ في روايات ىذا الحديث فجاء في بعضيا أف جابر بف عبد ا وافؽ عمى بيع الجمؿ مع اشتراطو البقاء عميو إلى ٕ)
ا ينة، وُعقد البيع بينو وبيف النبي صمى ا عميو وسمـ عمى ذلؾ، وىذا قولو:" َفِبْعُتُو، َفاْسَتْثَنْيُت ُحْمَلَنُو ِإَلى َأْىمِ أف يصؿ المد ي، َفَممَّ

، ٖمكاف مسمى جاز، جَقِدْمَنا َأَتْيُتُو ِباْلَجَمِؿ َوَنَقَدِني َثَمَنُو") صحيح البخاري، كتاب الشروط، باب إذا اشترط البائع ظير الدابة إلى 
(، وفي رواية أخرى جاء أف جابًرا باع الجمؿ لمنبي صمى ا عميو وسمـ دوف أف يشترط، وأف النبي صمى ا ٕٛٔٚ، حٜٛٔص

َقاَؿ:" اَل،  عميو وسمـ أبقاه عمى الجمؿ تفضل منو عميو وىذا قولو عميو الصلة والسلـ لجابر:" ِبْعِني َجَمَمَؾ" ُقْمُت: اَل، َبْؿ ُىَو َلَؾ،
َىٍب، َفُيَو َلَؾ ِبَيا، َقاَؿ:" َقْد َأَخْذُتُو" َقاَؿ:" َفَتَبمَّْغ َبْؿ ِبْعِنيِو" ُقْمُت: اَل، َبْؿ ُىَو َلَؾ، َقاَؿ:" اَل، َبْؿ ِبْعِنيِو" ُقْمُت: َفِإفَّ ِلَرُجٍؿ َعَميَّ ُأوِقيًَّة ِمْف ذَ 

((، وأزاؿ ٔٔٔ)٘ٔٚ، حٕٕٕٔ، صٖساقاة، باب بيع البعير واستثناء ركوبو، جَعَمْيِو ِإَلى اْلَمِديَنِة") صحيح مسمـ، كتاب لم
َواَياُت ِفي َذِلَؾ اْرتَ  ـْ الطحاوي ىذا اإلشكاؿ قائل: أف جميع الروايات رواتيا عمى درجة مف العمـ والضبط َفِإَذا َتَكاَفَأِت الرّْ َفَعْت، َوَل

ْيِرَىا، َفَخَرَج ِبَحْمِد اَيُكْف َبْعُضَيا َأْوَلى َأْف ُيْحَمَؿ َعَمْيِو  ََ ِ َأْف َما ُرِوَي َعْف َرُسوِؿ اِ َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَسمَّـَ ِفيَيا ِبَما ُرِوَي َعْنُو ِفي 
ـَ ِمْف َيُكوَف ِفي َىَذا اْلَحِديِث َما ُيوِجُب َجَواَز اْلَبْيِع ِبَيَذا الشَّْرِط، خاصة وأف ىذا يوافؽ ما ُرِوَي َعْف َرُسوِؿ ا ِ َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَسمَّ

ُسوِؿ اِ َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َنْيِيِو َعْف َبْيٍع َوَسَمٍؼ، َوَعْف َشْرَطْيِف ِفي َبْيَعٍة.) انظر شرح مشكؿ األثار، باب َبَياِف ُمْشِكِؿ َما ُرِوَي َعْف رَ 
ـَ ِفيَما َكاَف ِمْنُو ِفي اْلَجَمِؿ الَِّذي  اْلَبْيُع اْبَتاَعُو ِمْف َجاِبِر ْبِف َعْبِد اِ ِفي ِإْطَلِقِو َلُو ُرُكوَبُو ِإَلى اْلَمِديَنِة: َىْؿ َكاَف َذِلَؾ ِبَشْرٍط َوَقعَ  َوَسمَّ
ـْ ِبِخَلِؼ َذِلَؾ؟، ج  (.ٕٗٗ، صَٔٔبْيَنُو َوَبْيَنُو َعَمْيِو َأ

 . ٘ٔٚ، حٜٛٓٔ، صٕ( صحيح مسمـ، كتاب الرضاع، باب استحباب نكاح البكر، جٖ)
 (.ٚ٘) ٘ٔٚ، حٜٛٓٔ، صٕ( صحيح مسمـ، كتاب الرضاع، باب استحباب نكاح البكر، جٗ)
 (.ٖٗٔ( تحت حديث رقـ)٘)
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 رحمو ا:قاؿ ابف األثير 
َمْبُتؾ بالَكْيس. «أُتراني ِإنََّما ِكْسُتك آِلُخَذ َجممك»َوِفي َحِديِث َجاِبٍر ِفي ِرَواَيِة  ََ  َأْي 

 .(ٔ)ُيَقاُؿ: َكاَيَسِني فِكْسُتو: َأْي كنُت َأْكَيس ِمْنوُ 
 ( ٖٖٕ)الحديث

، َحدَّثَِني (ٖ)َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُف َعْبِد اِ ْبِف ُنَمْيٍر، َحدَّثََنا َأِبي، َحدَّثََنا َزَكِريَّا، َعْف َعاِمرٍ  رحمو اهلل: (ٕ)قال اإلمام مسمم
النَِّبيُّ َصمَّى اُ َعَمْيِو َوَسمَّـَ ي َجاِبُر ْبُف َعْبِد اِ، َأنَُّو َكاَف َيِسيُر َعَمى َجَمٍؿ َلُو َقْد َأْعَيا، َفَأَراَد َأْف ُيَسيَّْبُو، َقاَؿ: َفَمِحَقنِ 

ـْ َيِسْر ِمْثَمُو، َقاَؿ: َفَدَعا ِلي، َوَضَرَبُو، َفَساَر َسْيًرا َـّ َقاَؿ: ، ُقْمتُ « ِبْعِنيِو ِبُوِقيَّةٍ  »َل ، َفِبْعُتُو ِبُوِقيٍَّة، «ِبْعِنيوِ »: اَل، ُث
َـّ َرَجْعُت، َفأَ َواْستَْثَنْيُت َعَمْيِو ُحْمَلَنُو ِإَلى َأْىِمي، فَ   »ْرَسَؿ ِفي َأَثِري، َفَقاَؿ:َممَّا َبَمْغُت َأتَْيُتُو ِباْلَجَمِؿ، َفَنَقَدِني َثَمَنُو، ُث

 «.، ُخْذ َجَمَمَؾ، َوَدَراِىَمَؾ َفُيَو َلؾَ َأُترَاِني َماَكْسُتَك آِلُخَذ َجَمَمكَ 
 أوال: تخريج الحديث

 تقدـ في الرواية السابقة دراسة رواية البخاري.، وقد فرد بيذا المفظ مسمـ دوف البخاريت
 ثانيا: تراجم الرواة

ثقة إال أنو اتيـ بالتدليس، وكاف سماعو مف أبي إسحاؽ ، وىو (ٗ)سبقت ترجمتو ** زكريا بن أبي زائدة،
اختلطو ، وما كاف مف تدليسو ال يضر ألنو مف الطبقة الثانية التي اَتفر العمماء تدليسيـ، أما عف (٘)بآخره

يره جيد الحديث، ثقة"، وقاؿ :" (ٙ)فروايتو ىنا عف الشعبي وسبؽ بياف قوؿ أحمد بف حنبؿ زكريا عف الشعبي َو
َلو ِشْئت َأف أسمي كؿ مف ينبىء أبي َعف الّشعِبّي  :َزَعُموا َأف يحيى بف َزَكِريَّا بف أبي َزاِئَدة َقاؿَ " :(ٚ)أيضا

 لسميت".
ا سمعو زكريا مف الشعبي ولـ يدلسو خاصة وأنو قد صرح بسماعو منو في رواية ف ىذا الحديث بعينو ممقمت: إ

 .(ٛ)عند أبي داود
 ** جميع رجاؿ اإلسناد ثقات.

                                           
 

                                                 

 .ٛٓٗ، صٗ( النياية في َريب الحديث واألثر، البف األثير، جٔ)
 (.ٜٓٔ)٘ٔٚ، حٕٕٔٔ، صٖ( صحيح مسمـ، كتاب المساقاة، باب بيع البعير واستثناء ركوبو، جٕ)
 (.ٕٚٛ.) تقريب التيذيب، البف حجر، ص، ثقة مشيور فاضؿ( ىو: عامر بف شراحيؿ الشعبي، أبو عمرو الكوفيٖ)
 (.ٕٚ( تحت حديث رقـ)ٗ)
 .ٕٙٔ( تقريب التيذيب، البف حجر، ص٘)
 .ٖ٘ٔ، رقـٚ٘( بحر الدـ فيمف تكمـ فيو اإلماـ أحمد بمدح أو ذـ، ليوسؼ الصالحي، وابف ابف المبرد الحنبمي، صٙ)
 .ٜٕٛ( سؤاالت أبي داود إلماـ أحمد ، صٚ)
 .ٖ٘ٓ٘، حٖٕٛ، صٖ( سنف أبي داود، كتاب البيوع، باب في شرط في بيع، جٛ)
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 قاؿ ابف األثير رحمو ا: 
تساؿ اْلَمْرَأِة َمَع الرَُّجِؿ  َِ َأَراَد ِبِو ُحْسَف اأْلََدِب ِفي اسِتعماؿ الماء مع « َكيَِّسةِإَذا َكاَنْت »َوِفي َحِديِث ا

 .(ٔ)الرجؿ
 ( ٖٕٗالحديث)

، َعْف َسِعيِد ْبِف َيِزيَد َقاَؿ: َسِمْعُت َعْبَد (ٖ)َأْخَبَرَنا ُسَوْيُد ْبُف َنْصٍر َقاَؿ: َحدَّثََنا َعْبُد المَّوِ  رحمو اهلل: (ٕ)قال النسائي
َـّ َسَمَمَة ُسِئَمْت َأَتْغتَ  الرَّْحَمِف ْبَف ُىْرُمزَ  ْـّ َسَمَمَة َرِضَي المَُّو َعْنَيا، َأفَّ ُأ ْرَأُة ِسُؿ اْلمَ اأْلَْعَرَج َيُقوُؿ: َحدَّثَِني َناِعـٌ َمْوَلى ُأ
.  »َمَع الرَُّجِؿ؟ َقاَلْت: ـْ َرَأْيتُِني َوَرُسوَؿ المَِّو َصمَّى اُ َعَمْيِو َوَسمَّـَ َنْغَتِسُؿ ِمْف ِمْرَكٍف َواِحٍد ُنِفيُض  ِإَذا َكاَنْت َكيَِّسةً َنَع

َـّ ُنِفيَض َعَمْيَيا اْلَماءَ   «.َعَمى َأْيِديَنا َحتَّى ُنْنِقَيُيَما، ُث
 أوال: تخريج الحديث

 (ٙ)عف عمي بف إسحاؽ بمثمو، وأخرجو الطحاوي (٘)عف سويد بف نصر بمثمو، وأخرجو أحمد (ٗ)أخرجو النسائي
 عف  نعيـ بف حماد بدوف لفظ ابف األثير،

 ٓي بف إسحاؽ، ونعيـ بف حماد( عف عبد ا بف المبارؾ بومثلثتيـ ) سويد، وع
َـّ َسَمَمَة،  (ٛ)ومسمـ (ٚ)وقد أخرج البخاري الحديث بمعناه مف طريؽ َأِبي َسَمَمَة َعْف َزْيَنَب ِبْنِت َأِبي َسَمَمَة َحدَّثَْتُو َأفَّ ُأ

ي َأَخْذُت ِثَياَب ِحيَضتِ َقاَلْت: ِحْضُت َوَأَنا َمَع النَِّبيّْ َصمَّى اُ َعَمْيِو َوَسمَّـَ ِفي الَخِميَمِة، َفاْنَسَمْمُت َفَخَرْجُت ِمْنَيا، فَ 
، َفَدَعاِني، َفَأْدَخَمِني َمَعُو ِفي الَخِميَمِة، « َأُنِفْستِ »َفَمِبْسُتَيا، َفَقاَؿ ِلي َرُسوُؿ المَِّو َصمَّى اُ َعَمْيِو َوَسمَّـَ:  ـْ ُقْمُت: َنَع

 : َتِسُؿ َأَنا َوالنَِّبيُّ َصمَّى اُ »، «َو َصاِئـٌ َكاَف ُيَقبُّْمَيا َوىُ »َقاَلْت: َوَحدَّثَْتِني َأفَّ النَِّبيَّ َصمَّى اُ َعَمْيِو َوَسمَّـَ َْ َوُكْنُت َأ
 وىذا لفظ البخاري.« َعَمْيِو َوَسمَّـَ ِمْف ِإَناٍء َواِحٍد ِمَف الَجَناَبةِ 

 ثانيا: تراجم الرواة
 ** جميع رجاؿ اإلسناد ثقات.

 ثالثا: الحكم عمى اإلسناد 
    .(ٓٔ)، واأللباني(ٜ)وط، وممف صححو شعيب األرنؤ الحديث إسناده صحيح

                                                 

 .ٛٓٗ، صٗ( النياية في َريب الحديث واألثر، البف األثير، جٔ)
 .ٖٕٚ، حٜٕٔ، صٔ( سنف النسائي، كتاب الطيارة، باب ذكر اَتساؿ الرجؿ والمرأة مف نسائو مف إناء واحد، جٕ)
 (.ٕٖٓ) تقريب التيذيب، البف حجر، ص.، ثقة حافظ( ىو: عبد ا بف المبارؾٖ)
 .ٖٕٗ، ح٘ٙٔ، صٔ( السنف الكبرى لمنسائي، كتاب الطيارة، باب اَتساؿ الرجؿ والمرأة مف نسائو مف اإلناء الواحد، جٗ)
 .ٜٕٗٚٙ، حٖٖٓ، صٗٗ( مسند أحمد بف حنبؿ، حديث أـ سممة زوج النبي صمى ا عميو وسمـ، ج٘)
 .ٕٜ، حٕ٘، صٔ( شرح معاني اْلثار، كتاب الطيارة، باب سؤر بني آدـ، جٙ)
 .ٕٕٖ، حٔٚ، صٔ( صحيح البخاري، كتاب الحيض، باب النـو مع الحائض وىي في ثيابيا، جٚ)
 .ٜٕٙ، حٖٕٗ، صٔ( صحيح مسمـ، كتاب الحيض، باب االضطجاع مع الحائض في لحاؼ واحد، جٛ)
 .ٜٕٗٚٙ، حٖٖٓ، صٗٗد بف حنبؿ، تحقيؽ شعيب األرنؤوط، ج( مسند أحمٜ)
 .ٖٕٚ، حٖٔٛ( صحيح وضعيؼ سنف النسائي، لؤللباني، صٓٔ)
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 قاؿ ابف األثير رحمو ا:
 .(ٔ)َأْي ِممَّا ِعْنَدُه ِمَف الِعمـ الُمْقَتَنى ِفي َقمْبو، َكَما ُيْقتََنى اْلَماُؿ ِفي الِكيس« َىَذا ِمْن ِكيس َأِبي ُىَرْيَرةَ »َوِفيِو 

ـْ ِبَفْتِح اْلَكاِؼ: َأْي ِمْف ِفْقِيو وِفْطَنتِو،  اَل ِمْف رواِيتو. وَرواه َبْعُضُي
 ( ٖٕ٘الحديث )

، َقاَؿ: (ٖ)َحدَّثََنا ُعَمُر ْبُف َحْفٍص، َحدَّثََنا َأِبي، َحدَّثََنا اأَلْعَمُش، َحدَّثََنا َأُبو َصاِلحٍ  رحمو اهلل: (ٕ)قال اإلمام البخاري
: مَّىَحدَّثَِني َأُبو ُىَرْيَرَة َرِضَي المَُّو َعْنُو، َقاَؿ: َقاَؿ النَِّبيُّ صَ  ًنى، َوالَيُد  »اُ َعَمْيِو َوَسمَّـَ َِ َدَقِة َما َتَرَؾ  َأْفَضُؿ الصَّ

مَّا َأْف ُتَطمَّْقِني، َوَيُقوُؿ الَعْبُد: « الُعْمَيا َخْيٌر ِمَف الَيِد السُّْفَمى، َواْبَدْأ ِبَمْف َتُعوؿُ  تَُقوُؿ الَمْرَأُة: ِإمَّا َأْف ُتْطِعَمِني، َواِ 
"، َفَقاُلوا: َيا َأَبا ُىَرْيَرَة، َسِمْعَت َىَذا ِمْف َرُسوِؿ المَِّو (ٗ)ْطِعْمِني، ِإَلى َمْف َتَدُعِنيِمْمِني، َوَيُقوُؿ ااِلْبُف: أَ َأْطِعْمِني َواْسَتعْ 

؟ َقاَؿ:   «.ِمْن ِكيِس َأِبي ُىَرْيَرةَ اَل، َىَذا »َصمَّى اُ َعَمْيِو َوَسمَّـَ
 تخريج الحديث

وأما باقيو وىو" تقوؿ المرأة.."، فموقوؼ مف كلـ أبي ىريرة كما أخبر ىو في آخره أف ىذا الحديث أولو مرفوع، 
 ىذا شيء مف كيسو، ولـ يقمو رسوؿ ا َصمَّى اُ َعَمْيِو َوَسمَّـَ.

                                                 

 .ٛٓٗ، صٗ( النياية في َريب الحديث واألثر، البف األثير، جٔ)
 .ٖ٘٘٘، حٖٙ، صٚ( صحيح البخاري، كتاب النفقات، باب وجوب النفقة عمى األىؿ والعياؿ، جٕ)
 (.ٖٕٓىو ذكواف السماف الزيات المدني.) تقريب التيذيب، البف حجر، ص( أبو صالح: ٖ)
ى اأْلَِب أِلَفَّ الَِّذي َيُقوُؿ ِإَلى ِمْف ( قاؿ ابف حجر:" َواْسُتِدؿَّ ِبِو َعَمى َأفَّ َمْف َكاَف ِمَف اأْلَْواَلِد َلُو َماٌؿ َأْو ِحْرَفٌة اَل َتِجُب َنَفَقُتُو َعمَ ٗ)

َواْسَتَدؿَّ ِبَقْوِلِو ِإمَّا َأْف ُتْطِعَمِني ُىَو َمْف اَل َيْرِجُع ِإَلى َشْيٍء ِسَوى َنَفَقِة اأْلَِب َوَمْف َلُو ِحْرَفٌة َأْو َماٌؿ اَل َيْحَتاُج ِإَلى َقْوِؿ َذِلَؾ َتَدُعِني ِإنََّما 
ُؽ َبْيَف الرَُّجِؿ َواْمَرَأِتِو ِإذَ  ا َأْف ُتَطمَّْقِني َمْف َقاَؿ ُيَفرَّ مَّ ا َأْعَسَر ِبالنََّفَقِة َواْخَتاَرْت ِفَراَقُو َوُىَو َقْوُؿ ُجْمُيوِر اْلُعَمَماِء َوَقاَؿ اْلُكوِفيُّوَف َيْمَزُمَيا َواِ 

ِتِو َواْسَتَدؿَّ اْلُجْمُيوُر ِبَقْوِلِو َتَعاَلى َواَل ُتْمِسُكوُىفَّ ِضَراًرا ل ْبُر َوَتَتَعمَُّؽ النََّفَقُة ِبِذمَّ َجاَب اْلُمَخاِلُؼ ِبَأنَُّو َلْو َكاَف اْلِفَراُؽ َواِجًبا َلَما تعتدوا َوأَ الصَّ
ْبَقاُء ِإَذا َرِضَيْت َوُردَّ َعَمْيِو ِبَأفَّ  ْبَقاِء ِإَذا َرِضَيْت َفَبِقَي َما َعَداُه َعَمى ُعُموـِ النَّْيِي َوَطَعَف َبْعُضُيـْ  َجاَز اإْلِ ْجَماَع َدؿَّ َعَمى َجَواِز اإْلِ ِفي  اإْلِ

َطمُّْؽ َفِإَذا َكاَدِت اْلِعدَُّة َتْنَقِضي َراَجَع َواْلَجَواُب اِلْسِتْداَلِؿ ِباْْلَيِة اْلَمْذُكوَرِة ِبَأفَّ ابف َعبَّاٍس َوَجَماَعًة ِمَف التَّاِبِعيَف َقاُلوا َنَزَلْت ِفيَمْف َكاَف يُ ا
ـْ َأفَّ اْلِعْبَرَة ِبُعُموـِ المَّْفِظ حَ  ُكوِع َمَع أَ َأفَّ ِمْف َقاِعَدِتِي َلِة اْتُرْؾ َرْفَع اْلَيَدْيِف ِعْنَد الرُّ نَُّو تَّى َتَمسَُّكوا ِبَحِديِث َجاِبِر ْبِف َسُمَرَة اْسُكُنوا ِفي الصَّ

َشاَرِة ِباأْلَْيِدي ِفي التََّشيُِّد ِبالسََّلـِ َعَمى ُفَلٍف َوُفَلٍف َوُىَنا َتَمسَُّكوا ِبا ِقيِؽ ِإنََّما َوَرَد ِفي اإْلِ لسََّبِب َواْسُتِدؿَّ ِلْمُجْمُيوِر َأْيًضا ِباْلِقَياِس َعَمى الرَّ
ـُ) فتح البار  ْنَفاِؽ َعَمْيِو ُأْجِبَر َعَمى َبْيِعِو اتَّْفاًقا َوالمَُّو َأْعَم  (.ٔٓ٘، صٜي، البف حجر، جَواْلَحَيَواِف َفِإفَّ َمْف َأْعَسَر ِباإْلِ

 َىَذا الَحِديث َأْحَكاـ وقاؿ بدر الديف العيني:" يستفاد مف
يره.  األول: ََ ْوَجة فرض ِبَل خلؼ.  الثَّاِني:َأف حؽ نفس الرجؿ يقدـ عمى حؽ  َأف َنَفَقة الخدـ َواِجَبة  الثَّاِلث:َأف َنَفَقة اْلَوَلد َوالزَّ
ا َأف ُتَطمّْقِني( مف َقاَؿ: يفرؽ َبيف الرجؿ َواْمَرَأتو ِإذا أْعسر ِبالنََّفَقِة و  الرَّاِبع:َأْيضا.  مَّ اختارت ِفَراقو. اْستدؿَّ بقولو: )ِإمَّا َأف تطعمني َواِ 

تِ  ْبر وتتعمؽ النََّفَقة ِبِذمَّ ِو َواْستدؿَّ اْلُجْمُيور بقولو َتَعاَلى: ﴿ َواَل َقاَؿ َبعضيـ: َوُىَو َقوؿ ُجْمُيور اْلعمَماء. َوَقاَؿ اْلُكوِفيُّوَف: يْمزمَيا الصَّ
ْبَقاء ِإذا رضيت، ورد َعَمْيِو ِبَأف ٖٕٔتمسكوىف ِضَراًرا لتعتدوا ﴾ )اْلَبَقَرة:  ( َوأَجاب اْلُمَخالؼ ِبَأنَُّو َلو َكاَف اْلِفَراؽ َواِجبا لما َجاَز اإْلِ

ْبَقاء ِإذا رضيت َفبَ  ، ٕٔقَي َما عداُه عمى ُعُمـو النَّْيي") عمد القاري شرح صحيح البخاري، البف حجر، جااِلْجَماع دّؿ عمى َجَواز اإْلِ
 (.٘ٔص
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 الجزء المرفوع منو مف طرؽ عف الزىري عف سعيد بف المسيب عف أبي ىريرة بو. (ٔ)وقد أخرج البخاري
 طريؽ َحمَّاُد ْبُف َزْيٍد َعْف َعاِصـِ ْبِف َبْيَدَلَة َعْف َأِبي َصاِلٍح بو بنحوه وبدوف لفظ ابف األثير. مف (ٕ)وأخرجو أيضا

 ثانيا: تراجم الرواة
ثقة، مدلس مف الطبقة الثانية، وسبؽ قوؿ  ،(ٖ)سبقت ترجمتو ،** األعمش: ىو سميمان بن ميران األسدي

 الذىبي: أف روايتو عف الشيوخ الكبار أمثاؿ النخعي وأبي صالح السماف محمولة عمى اإلتصاؿ.
أبو عمر الكوفي، مات سنة أربع وتسعيف ومئة، ثقة فقيو تغير حفظو قميل في  ** حفص بن غياث النخعي،

: تغير حفظو في اْلخر قميًل، وذلؾ أنو ولي القضاء وجفا (ٗ)فقاؿاْلخر، وبيف علء الديف رضا سبب اختلطو 
كتبو فمف كتب عنو مف كتابو فيو صحيح وىذا التغير أقرب إلى سوء الحفظ منو إلى معنى االختلط المصطمح 

 عميو.
:" (٘)التغير خاصة وأنو مف أوثؽ الناس في األعمش فقاؿ عبد الرحمف بف يوسؼ بف خراش اىذال يضره   قمت:

َقاَؿ: سمعت َيْحَيى ْبف سعيد اْلَقطَّاف يقوؿ: أوثؽ أصحاب األعمش، حفص ْبف  أنو بمغني عف عمّي بف المديني
َـّ قد بف حفص كتاب أبيو َعِف األعمش، فجعمت أترحـ مت الكوفة بأخرة، فأخرج إلى عمر َياث، فأنكرت ذلؾ ُث

َوتترحـ عمى َيْحَيى؟ فقمت: سمعتو يقوؿ: حفص ْبف َياث أوثؽ عمى َيْحَيى. َفَقاَؿ لي ُعَمر: تنظر ِفي كتاب َأِبي 
:" اْعتمد الُبَخاِرّي عمى َحْفص ِفي َحِديث (ٙ)أصحاب األعمش ولـ أعمـ حتى رأيت كتابو"، وعقب ابف حجر بقولو

عمى َذِلؾ َأُبو اْلفضؿ بف َطاِىر  اأْلَْعَمش أِلَنَُّو َكاَف ُيَمّيز َبيف َما صرح ِبِو اأْلَْعَمش ِبالسََّماِع َوَبيف َما دلسو نبو
 َوُىَو َكَما قاؿ". 

أبو حفص الكوفي، مات سنةُ نتيف وعشريف ومئتيف، ثقة ربما وىـ،  ** عمر بن حفص بن غياث النخعى، 
 وذكره ابف حباف في الثقات وقاؿ:" ُربَما َأخَطأ".

ْيِر َأِبْيِو، (ٚ)ذىبي: وال يضره ذلؾ ألف روايتو ىنا عف أبيو وىو مكثر عنو كما قاؿ القمت ََ ـْ ُيَخرُّْجوا َلُو َعْف  :" َل
 َوَكاَف ُمْكِثرًا َعْنُو، َمِمّيًا ِبِو". 

 ** جميع رجاؿ اإلسناد ثقات.
                                           

 

                                                 

، وكتاب النفقات، باب وجوب ٕٙٗٔ، حٕٔٔ، صٕ( صحيح البخاري، كتاب الزكاة، باب ال صدقة إال عف ظير َنى، جٔ)
 .ٖٙ٘٘، حٖٙ، صٚالنفقة عمى األىؿ والعياؿ، ج

 .ٜٙٔ، حٛٚالرجؿ عمى عبده وخادمو صدقة، ص( األدب المفرد، باب نفقة ٕ)
 (.ٖٔقـ)( تحت حديث ر ٖ)
 .ٜٗ( انظر نياية االَتباط بمف رمي مف الرواة باالختلط، لعلء الديف رضا، صٗ)
 .ٖٜٔ، صٛ( تاريخ بغداد، لمخطيب البغدادي، ج٘)
 .ٜٖٛ، صٔ( فتح الباري، البف حجر، جٙ)
 .ٖٕٕ، رقـٜٖٙص، ٓٔ( سير أعلـ النبلء، لمذىبي، جٚ)
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 قاؿ ابف األثير رحمو ا:
 )َكَيَع(
الكاَعة: َجْمُع كاِئع، َوُىَو الَجباف، َكَباِئٍع وباَعٍة. َوَقْد كاَع « َحتَّى ماَت َأُبو َطاِلبٍ  َما زَاَلْت ُقَريٌش كاَعةً »ِفيِو 

ـْ َكاُنوا َيْجُبُنوف َعْف أَذى النَِّبيّْ ِفي حياِتو، َفَممَّا َماَت اْجَترَ   .(ٔ)ُأوا َعَمْيوِ َيِكيع. وُيْرَوى ِبالتَّْشِديِد، َأَراَد َأنَُّي
 الحديث ) **( 

 (.ٔٗرقـ )حديث تحت  ؽ دراستوسب قالت الباحثة:
                                           

 قاؿ ابف األثير رحمو ا:
 )َكَيَؿ(
 َقاَؿ َأُبو ُعَبْيٍد:« الِمْكَيال ِمكيال أىِل اْلَمِديَنِة، َواْلِميزَاُن ميزاُن َأْىِل َمكَّةَ »ِفيِو 

، َوالَِّذي ُيْعَرؼ ِبِو أص ـْ ُـّ النَّاُس ِفيِيَما ِبِي نما يأَت ُؿ اْلَكْيِؿ َىَذا اْلَحِديُث َأْصٌؿ ِلُكؿّْ َشْيٍء مف الَكْيؿ والَوْزف، وا 
اِع والُمّد، َفُيَو َكيؿ، وكؿَّ َما لِزَمو اس ـُ الَمْخُتوـ والَقفيز والَمكُّوؾ. َوالصَّ ـُ األْرطاؿ والوْزف أفَّ كؿَّ َما َلزمو اْس

 واألْمناء واألَواقّي َفُيَو وْزف.
 .ؿـْ ُيَؤمف ِفيِو التفاضُ َوَأْصُؿ التَّمر: الَكيؿ، َفَل َيُجوُز أْف ُيَباَع َوْزنًا ِبوزف، أِلَنَُّو ِإَذا ُردَّ َبْعَد اْلَوْزِف ِإَلى اْلَكْيِؿ، لَ 

َعَمْيِو َوَسمَّـَ ِبَمكََّة َواْلَمِديَنِة َمِكيل َفَل ُيَباُع ِإالَّ ِباْلَكْيِؿ، َوُكؿُّ َما َكاَف بيما َوُكؿُّ َما َكاَف ِفي َعْيد النَِّبيّْ َصمَّى المَُّو 
َبا بالتَّفاُضؿ.  َمْوُزونًا َفَل ُيباع إالَّ ِباْلَوْزِف، لئلَّ َيْدُخمو الرّْ

ـُ الشَّرع ِمْف ُحق  وؽ المَِّو َتَعاَلى، ُدوَف َما َيَتَعاَمؿ النَّاُس ِفي بياعاِتيـ.َوَىَذا ِفي ُكؿّْ َنْوع تََتَعمَُّؽ ِبِو َأْحَكا
ْيِر َذِلَؾ، َوُىَو  ََ َكاِة، والَكفَّارات، والنََّفقات، َو اُع الَِّذي يَتَعمَّؽ ِبِو ُوجوب الزَّ ُمقدَّر بَكْيؿ َأْىِؿ فأمَّا الِمْكياؿ َفُيَو الصَّ

ـُ ِفيِو لآْللة.اْلَمِديَنِة، ُدوَف َيِرىا ِمَف الُبْمداف،   ِلَيَذا اْلَحِديِث. َوُىَو ِمْفعاؿ ِمَف الَكيؿ، والمي
َكاِة َيَتَعمَّؽ ِبِيَما. ة، أِلَفَّ َحؽَّ الزَّ َة خاصَّ  َوَأمَّا الَوْزف فُيريد ِبِو الذىَب َواْلِفضَّ

ْسَلـِ الُمَعدَّلة كؿُّ عشرةٍ   سبعُة مثاِقيؿ. وِدْرُىـ َأْىِؿ َمكََّة ِستَّة َدواِنيؽ، وَدراىـ اإْلِ
، بالَعَدد، فأْرَشَدىـ ِإَلى َوَكاَف َأْىُؿ اْلَمِديَنِة َيَتعامموف بالدَّراِىـ، ِعْنَد َمْقِدـ َرُسوِؿ المَِّو َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَسمَّـَ َعَمْييِ  ـْ

 َوْزف َمكََّة.
وـ، ِإَلى   أْف َضَرب عبُد اْلَمِمِؾ ْبُف َمْرواف الِدينار ِفي أيَّاِمو.وأمَّا الدَّنانير َفَكاَنْت ُتْحَمؿ ِإَلى الَعرب ِمَف الرُّ

 .(ٕ)وأمَّا األْرطاؿ واألْمناء َفِممنَّاِس ِفيَيا َعاَداٌت مختِمفة ِفي البْمداف، وىـ معامموف بيا ومجزوف َعَمْيَيا
 ( ٖٕٙالحديث)

َأْخَبَرَنا َأُبو َعْبِد المَِّو ُمَحمَُّد ْبُف اْلَحَسِف، َأنا َأُبو اْلَعبَّاِس َأْحَمُد ْبُف ُمَحمَِّد ْبِف ِسَراٍج  رحمو اهلل: (ٖ)قال البغوي
، َأنا َأُبو اْلَحَسِف َعِميُّ بْ  وِذيُّ اُف، َأنا َأُبو َأْحَمَد ُمَحمَُّد ْبُف ُقَرْيِش ْبِف ُسَمْيَماَف اْلَمْرَورُّ ، َأنا ُف َعْبِد االطَّحَّ ْلَعِزيِز اْلَمكّْيُّ

                                                 

 .ٜٓٗ، صٗ( النياية في َريب الحديث واألثر، البف األثير، جٔ)
 .ٓٔٗ، صٗ( النياية في َريب الحديث واألثر، البف األثير، جٕ)
 .ٖٕٙٓ، حٜٙ، صٛ( شرح السنة، باب المكياؿ والميزاف، جٖ)
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، حدَّثَِني َأُبو اْلُمْنِذِر ِإْسَماِعيُؿ ْبُف ُعَمَر، َعْف ُسْفَياَف، َعْف َحْنَظَمةَ  ـُ ْبُف َسلـٍ َأُبو ُعَبْيٍد اْلَقاِس
، َعِف (ٕ)، َعْف َطاُوسٍ (ٔ)

، َقاَؿ:  «.اْلِمْكَياُل ِمْكَياُل َأْىِل اْلَمِديَنِة، َواْلِميزَاُن ِميزَاُن َأْىِل َمكَّةَ  »اْبِف ُعَمَر، َعِف النَِّبيّْ َصمَّى اُ َعَمْيِو َوَسمَّـَ
 أوال: تخريج الحديث

 (ٛ)ومف طريقو البييقي (ٚ)، والطبراني(ٙ)، وابف األعرابي(٘)، والنسائي(ٗ)، وأبو داود(ٖ)أخرجو عبد الحميد بف حميد
 جميعيـ مف طرؽ عف أبي نعيـ " الفضؿ بف دكيف" بنحوه،

 مف طريؽ محمد بف يوسؼ الفريابي بنحوه، (ٓٔ)، والطحاوي(ٜ)وأخرجو أبو داود
 مف طريؽ قبيصة بف عقبة مع تقيـ وتأخير في عبارات الحديث، (ٔٔ)وأخرجو البييقي

 و.ثلثتيـ) أبو نعيـ، والفريابي، وقبيصة بف عقبة( عف سفياف الثوري ب
 ثانيا: تراجم الرواة

مف مدلس ألنو  ذلؾ هال يضر ؛ ولكف ثقة حافظ فقيو عابد وكاف ربما دلس ،(ٕٔ)سبقت ترجمتو سفيان الثوري،** 
 الطبقة الثانية مف طبقات المدلسيف.

وِذيُّ   .لو ترجمة قؼ عمى، لـ أ** َأُبو َأْحَمَد ُمَحمَُّد ْبُن ُقَرْيِش ْبِن ُسَمْيَماَن اْلَمْرَورُّ
انُ  ** جامع الترمذي  عا وقفت عميو في ترجمتو أنو قد سم، كؿ مَأُبو اْلَعبَّاِس َأْحَمُد ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن ِسرَاٍج الطَّحَّ

 .أو تعديل اجرح فيو د، و لـ أجمف َأِبي العّباس المحبوّبي"« جامع التْرِمذيّ »:" َسِمَع (ٖٔ)فقاؿ الذىبي
 ، لـ يتبيف لي.اْلَحَسنِ  ** َأُبو َعْبِد المَِّو ُمَحمَُّد ْبنُ 

 ** باقي رجاؿ اإلسناد ثقات.
 

                                                 

 (.ٖٛٔحجر، ص( ىو: حنظمة بف أبي سفياف القرشي المكي، ثقة حجة.) تقريب التيذيب، البف ٔ)
 (.ٕٔٛ( طاووس بف كيساف اليماني، أبو عبد الرحمف الحميري، ثقة فقية.) تقريب التيذيب، البف حجر، صٕ)
 .ٖٓٛ، حٕٙ٘( المنتخب مف مسند عبد بف حميد، صٖ)
 .ٖٖٓٗ، حٕٙٗ، صٖ( سنف أبي داود، كتاب البيوع، باب قوؿ النبي صمى ا عميو وسمـ: المكياؿ مكياؿ أىؿ المدينة، جٗ)
، ٕٗٛ، صٚ، وكتاب البيوع، باب الرجحاف في الوزف، جٕٕٓ٘، حٗ٘، ص٘( سنف النسائي، كتاب الزكاة، باب كـ الصاع، ج٘)
 .ٖٕٔٔ، حٗٗ، صٖ، والسنف الكبرى لممنسائي، جٜٗ٘ٗح
 .ٚ٘ٙٔ، حٕٙٛ، صٕ( معجـ ابف األعرابي، جٙ)
 .ٜٖٗٗٔ، حٕٜٖ، صٕٔ( المعجـ الكبير، لمطبراني، جٚ)
 .ٜ٘ٔٔٔ، حٕ٘، صٙالكبرى لمبييقي، كتاب البيوع، باب أصؿ الوزف والكيؿ بالحجاز، ج( السنف ٛ)
 .ٖٖٓٗ، حٕٙٗ، صٖ( سنف أبي داود، كتاب البيوع، باب قوؿ النبي صمى ا عميو وسمـ: المكياؿ مكياؿ أىؿ المدينة، جٜ)
مـ مف قولو:" الوزف وزف أىؿ مكة والمكياؿ ( شرح مشكؿ اْلثار، باب بياف مشكؿ ما روي عف رسوؿ ا صمى ا عميو وسٓٔ)

 .ٕٕ٘ٔ، حٕٛٛ، صٖمكياؿ أىؿ المدينة، ج
ـَ َوَأفَّ ( السنف الكبرى لمبييقي، كتاب الزكاة، باب َما َدؿَّ َعَمى َأفَّ َزَكاَة اْلِفْطِر ِإنََّما َتِجُب َصاًعا ِبَصاِع النَِّبيّْ صَ ٔٔ) مَّى اُ َعَمْيِو َوَسمَّ

 .ٚٔٚٚ، حٕ٘ٛ، صٗي َذِلَؾ ِبَصاِع َأْىِؿ اْلَمِديَنِة الَِّذيَف َكاُنوا َيْقَتاُتوَف ِبِو، جااِلْعِتَباَر فِ 
 (.٘ٗٔرقـ)( تحت حديث ٕٔ)
 .٘ٙ، صٕٖ( تاريخ اإلسلـ، لمذىبي، جٖٔ)
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 ثالثا: الحكم عمى اإلسناد
 الحديث إسناده ضعيؼ، ففيو مف لـ أقؼ عمى ترجمة لو.

:" َوَأمَّا َحِديُث (ٔ)والحديث يتقوى لمرتبة الحسف لغيره بالمتابعات التي سبؽ بيانيا في التخريج، فقاَؿ النََّوِويّ 
"، وكاف « اْلِميَزاُف ِميَزاُف َأْىِؿ َمكَّةَ » ِإَلى آِخِرِه َفَرَواُه َأُبو َداُوَد، َوالنََّساِئيُّ ِبَأَساِنيَد َصِحيَحٍة َعَمى َشْرِط اْلُبَخاِريّْ َوُمْسِمـٍ

 .(ٖ)، واأللباني(ٕ)ممف صححو أيضا الدارقطني
                                           

 قاؿ ابف األثير رحمو ا:
لعمَّك إْن أنَّ رُجاًل أَتى النبيَّ َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَسمََّم َوُىَو ُيَقاِتل الَعُدو، َفَسأََلُو َسيفًا ُيقاِتل ِبِو، َفَقاَل: »َوِفيِو 

ْنُد َيِكيؿ َكْيل، َأْي ِفي ُمؤخَّر « أْعَطْيُتك أْن َتُقوَم ِفي الَكيُّول، َفَقاَل: اَل  ُفوؼ، َوُىَو َفْيُعوؿ، ِمْف َكاَؿ الزَّ الصُّ
ُفوؼ ِبِو، أِلَفَّ َمف َكاَف ِفيِو اَل ُيقاِتؿ. ر الصُّ ـْ ُيْخِرج َنارًا، َفشبَّو ُمؤخَّ  ِإَذا َكَبا َوَل

ْيُرؾوِقيؿ: الَكيُّوؿ: الجَباف. والَكيُّوؿ: َما أْشَرؼ ِمَف اأْلَْرِض. ُيِريُد: تَُقوـ َفْوقَ  ََ  .(ٗ)و َفتَْنُظر َما َيْصَنع 
 ( ٖٕٚالحديث)

، َقاَؿ: َحدَّثََنا ُعَبْيُد المَِّو ْبُف ُموَسى، َقاَؿ: َأْخَبَرَنا  رحمو اهلل: (٘)قال الطبري َحدَّثَِني ُمَحمَُّد ْبُف ُعَماَرَة اأَلَسِديُّ
إذ بف خالد الخزاعي، قاؿ: بينما رسوؿ ا صمى ا عميو وسمـ يقاتؿ،  ِإْسَراِئيُؿ، عف أبى إسحاؽ، عف ىنيده

قاؿ: فأعطاه سيفا أتاه رجل، فقال: يا رسول اهلل أعطني سيفا، فألقاتل بو، قال:" لعمك أن تقوم في الكيول" 
 فأخذ يرتجز وىو يقوؿ:

 ونحف عند أسفؿ النخيؿ      إنى امرؤ بايعنى خميمى  
 اْضِرْب ِبَسْيِؼ المَِّو َوالرَُّسوؿِ     َر ِفي اْلُكُيوؿِ إال إخوف الدَّىْ  
 قاؿ: فما زاؿ يقاتؿ حتى عطفوا عميو فقتموه. 

 أوال: تخريج الحديث
 تفرد بو الطبري.

 ثانيا: تراجم الرواة
في  (ٚ)، وابف عبد البر(ٙ)ذكره أبو نعيـ ويقاؿ النخعي، مختمؼ في صحبتو، ** ىنيدة بن خالد الخزاعي،

أخرج لو حديثيف عف وذكر لو و  الصحابة، وقاؿ أبو نعيـ:" َكاَنْت ُأمُُّو َتْحَت ُعَمَر ْبِف اْلَخطَّاِب َرِضَي اُ َعْنُو"
                                                 

 .ٖ، صٙ( المجموع شرح الميذب، لمنووي، جٔ)
 .ٜٜٜٕ، رقـٕٙٔ، صٖٔ( عمؿ الدارقطني، جٕ)
 .٘ٙٔ، رقـٖ٘ٔ، صٔالصحيحة، لؤللباني، ج( سمسمة األحاديث ٖ)
 .ٓٔٗ، صٗ( النياية في َريب الحديث واألثر، البف األثير، جٗ)
 .ٕٛ٘، صٔٔ( تاريخ الطبري، ج٘)
 .ٕٗٙٚ، ص٘( معرفة الصحابة، ألبي نعيـ األصبياني، جٙ)
 .ٕٕٔٚ، رقـٜٗ٘ٔ، صٗ( االستيعاب في معرفة األصحاب، البف عبد البر، جٚ)
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:" لو (ٕ)، وذكره كذلؾ ابف حباف في الثقات وقاؿ(ٔ)النبى صمى ا عميو وسمـ، لكف ليس فييما تصريح بالسماع
 صحبة".

الصغاني فيمف اختمؼ في صحبتو وال وجو لذلؾ ألنو تابعي يروي عف عمي وعائشة :" ذكره (ٖ)وقاؿ العلئي
 رضي ا عنيما".

، ثقة؛ إال أنو مدلس مف (ٗ)سبقت ترجمتو، ** أبو إسحاق: ىو عمرو بن عبد اهلل بن عبيد السبيعي اليمداني
 فقد روى الحديث بالعنعنة.الطبقة الثالثة التي البد فييا مف التصريح بالسماع، ولـ يصرح بالسماع ىنا 

 وما كاف مف تيمة االختلط فيي منتفيو عنو ألنو تغير حفظو بعدما كبر، والتغير َير االختلط.
، ثقة ثبت وخاصة في حديثو عف جده فقد (٘)سبقت ترجمتو، يل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي** إسرائ

كبير مف األئمة، وشيد لو شعبة بأنو أعمـ منو وأثبت  الزمو ملزمة طويمة حتى ُلقب" قائد جده"، وقد وثقو جمع
 بحديث جده أبي إسحاؽ.

لقد اخُتِمؼ في تعيينة فقد ذكره أحمد شاكر في ترجمة محمد بف عبادة البختري  ** محمد بن عمارة األسدي:
لـ أجد لو و : شيخ الطبري ىذا الشيخ مضى مراًرا عمى أوجو متعددة فُذكر مرة بإسـ محمد بف عمارة، (ٙ)وقاؿ

 ي رواية الطبري عنو في التاريخ، ولـ أجده في فيارس التاريخ إال كذلؾ.فترجمة وال ذكًرا إال 
وُذكر مرة بإسـ محمد بف عمار وقد صححناه عمى أنو محمد بف عمارة بناًءا عمى ما ُذكر سابقا؛ ولكف ظير لي 

وىو الراجح عندي، وعمى ذلؾ تكوف نسخ الطبري في التفسير والتاريخ محرفة في  (ٚ)فيما بعد أنو محمد بف عبادة
كؿ موضع ُذكر فيو عمى َير ىذا النحو، وىذا الشيخ محمد بف عبادة األسدي ثقة صدوؽ صاحب نحو وأدب، 

ة فيما جـ والروايار الت تبف عمارة األسدي مفقود ذكره في كوقد رجحت أف يكوف ىو محمد بف عبادة ألف محمد ب
 وصؿ إليو عممي.

ثـ قاؿ: نعـ يمكف أف يكوف ىناؾ شيخ آخر لـ يصؿ إلينا عممو بإسـ )محمد بف عمارة( يتفؽ مع ىذا في شيوخو 
 وفي الرواية عنو، ولكني أرى أف ما ذكرت ىو األرجح.

 :" محمد بف عباد األسدي = محمد بف عمارة األسدي(. (ٛ)وقاؿ أكـر الفالوجي نقًل عف القساؼ

                                                 

 .ٕٗٙٚ، ص٘الصحابة، ألبي نعيـ، ج ( انظر معرفةٔ)
 .ٖٖٗٔ، رقـٖٛٗ، صٖ( الثقات، البف حباف، جٕ)
 .ٕ٘ٛ، رقـٜٕ٘( جامع التحصيؿ، لمعلئي، ٖ)
 (.ٙ٘)( تحت حديث رقـٗ)
 (.٘ٙٔ( تحت حديث رقـ)٘)
 .٘ٓٔ، صٖ( انظر تفسير الطبري، تحقيؽ أحمد شاكر، جٙ)
") تمخيص المتشابو في الرسـ، لمخطيب البغدادي، ( ضبطو الخطيب البغدادي عمى ىذا النحو:" ٚ) ُد ْبُف َعَباَدَة ْبِف ِزَياٍد اأَلَسِديُّ ُمَحمَّ

 (.ٜٜص
 (. ٔ٘٘( معجـ شيوخ الطبري الذيف روى عنيـ في كتبو المسندة المطبوعة، ألكـر بف محمد زيادة الفالوجي األثري، صٛ)
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: رحـ ا الشيخيف شاكر، وجميع سمفنا الصالحيف، عمى ما بذلوه مف (ٔ)اعترض أكـر الفالوجي عمى ىذا بقولوو 
جيد واجتياد، ىـ فيو بيف األجر واألجريف، ولكؿ مجتيد في الحؽ مف األجر نصيب، فيؿ يترؾ )المائة وواحد( 

 مف أجؿ )الواحد(.
وقد تبيف لي، بما ال يدع مجااًل لمشؾ أبًدا، أف العكس ىو الصحيح، وأف )محمد بف عمارة(، تحرؼ إلى )محمد 
بف عبادة(، وليس العكس، أو أنو روى عف االثنيف )محمد بف عبادة(، و )محمد بف عمارة(، وأف )محمد بف 

 ث عف جميع شيوخو مجتمعيف، عمارة( ىو )ابف صبيح(، وىو كوفي، ثقة، حدث عنو الطبري أكثر مما حد
وقد ورد اسمو صريحا )محمد بف عمارة األسدي(، في كثير مف كتب الحديث والتراجـ، َير "تفسير الطبري"، و" 

 تيذيب اْلثار"، و" تاريخ الطبري"، و" صريح السنة".
عمارة بف  وكذلؾ جاء بإسـ )محمد بف عمارة بف صبيح(، و )محمد بف عمارة بف صبيح األسدي( و )محمد بف

صبيح الكوفي(. وقد أكثر محمد بف عمارة مف الرواية عف شيخو عبيد ا بف موسى، فيؿ يترؾ ىذا الكـ 
الكبير، مف روايات )محمد بف عمارة( عف )عبيد ا بف موسى( مف أجؿ أثر، واحد، يتيـ، فرد، ربما يكوف قد 

كما  -وىذا ىو األرجح  -حمد بف عبادة( أيضا وقع فيو التحريؼ، أو التصحيؼ، أو أف الطبري قد روى عف )م
 روى عف )محمد بف عمارة(، وا أعمـ.
:" لـ أعرفو، وقد ذكر ابف حباف محمد بف عمارة بف صبيح الكوفي، (ٕ)وكذلؾ تردد فيو الشيخ األلباني فقاؿ

مؿ أف يكوف األسدي : يروي عف وكيع، وحدثنا عنو أحمد بف محمد بف عبد الكريـ الوزاف بػجرجاف، فيحت(ٖ)وقاؿ
 ىو ىذا".

ف كاف ىو محمد بف عمارة األسدي كما ىو مصرح بو في سند  خلصة األمر: لـ يتبيف لي مف المقصود بو، وا 
 الحديث فمـ أجد فيو جرحا وال تعديل.

 ثالثا: الحكم عمى اإلسناد
 الحديث إسناده ضعيؼ لما كاف فيو مف العمؿ التالية:

 ـ مف ذكره في كتب الصحابة، لـ أجد لو تصريحً  االختلؼ في صحبة ىنيدة بف  اخالد، فعمى الَر
النبي صمى ا عميو وسمـ ضمف شيوخو فقد روى  ذكْر بالسماع مف النبي صمى ا عمية وسمـ، ولـ يُ 

عف أمو كذلؾ روى عائشة أـ المؤمنيف، وحفصة رضي ا عنيـ، و و عف عمي بف أبي طالب، 
 .  (ٗ)ووزوجت

 ؽ السبيعي.تدليس أبي إسحا 
  .جيالة محمد بف عمارة 

                                                 

المسندة المطبوعة، ألكـر بف محمد زيادة الفالوجي األثري، ( انظر معجـ شيوخ الطبري الذيف روى عنيـ في كتبو ٔ)
 (.ٔ٘٘ػػٛٗ٘ص
 .ٚٚٚ٘، حٖٓٙ، صٕٔ( سمسمة األحاديث الضعيفة، لؤللباني، جٕ)
 .ٗٚٗ٘ٔ، رقـٕٔٔ، صٜ( الثقات، البف حباف، جٖ)
 .ٖٚٔ، صٖٓ( انظر تيذيب الكماؿ، لممزي، جٗ)
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مف طريؽ محمد بف أبي ليمى عف ىنيدة بف خالد عف أبي الكنود عف  (ٔ)ولمحديث طريؽ أخرى أوردىا ابف األثير
 .(ٕ)النبي صمى ا عميو وسمـ بنحوه، وفي إسناده محمد بف أبي ليمى: صدوؽ سيء الحفظ جًدا

 
                                           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 .ٕٗٙ، ص٘( أسد الغابة، البف األثير، جٔ)
 .ٖٜٗالتيذيب، البف حجر، ص( تقريب ٕ)
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 المبحث األول
ِم َمَع اْلَيْمَزةِ   الالَّ

 
 قاؿ ابف األثير رحمو ا:

 )اَلَت(
ـُ َصَنـ َكاَف ِلثَقيؼ بالطَّائؼ، والوْقؼ َعَمْيِو « َمْن َحَمف بالالَّت والُعزَّى َفْمَيُقل: اَل ِإَلَو ِإالَّ المَّوُ »ِفيِو  الّلُت: اْس

ـْ ُيشَ  نَّما التَّاء ِفي َحاِؿ الَوْصؿ َوَبْعُضُي ُؿ َأْكَثُر. وا  ـْ َيِقُؼ َعَمْيِو بالتَّاء، َواأْلَوَّ  ّدد التَّاء.ِباْلَياِء. َوَبْعُضُي
ِت. َوَمْوِضُعُو  نََّما َذَكْرَناُه َىاُىَنا ألْجؿ لْفِظو. وأِلُفو ُمْنَقمبة َعْف َياٍء، وَلْيَست َىْمزة.« َلَيو»َوَلْيَس َىَذا َمْوِضَع اللَّ  َواِ 

نَّما « َفْميُقؿ اَل ِإَلَو ِإالَّ المَّوُ »َوَقْوُلُو  َدِليؿ َعَمى َأفَّ الحاِلؼ ِبِيَما؛ َوِبما َكاَف ِفي َمْعناُىما اَل َيْمُزمو كفَّارُة اْلَيِميِف، وا 
 .(ٔ)اإلنابَة واالِسْتغفارَيْمزُمو 

 (ٖٕٛالحديث )
زَّاِؽ، َأْخَبَرَنا َمْعَمٌر، َعِف (ٖ)َأْخَبَرَنا اْبُف ُقتَْيَبةَ  رحمو اهلل: (ٕ)قال ابن حبان ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّ ، َحدَّثََنا اْبُف َأِبي السَِّريّْ

، َعْف ُحَمْيِد ْبِف َعْبِد الرَّْحَمِف، َعْف َأِبي َمْن َحَمَف  »:ُىَرْيَرَة، َقاَؿ: َقاَؿ َرُسوُؿ المَِّو َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَسمَّـَ  الزُّْىِريّْ
ِت َواْلُعزَّى، َفْمَيُقْل: اَل ِإَلَو ِإالَّ المَّوُ   .(ٙ)«ِبَشْيءٍ  (٘)، َفْمَيَتَصدَّؽْ (ٗ)، َوَمْف َقاَؿ ِلَصاِحِبِو: َتَعاَؿ ُأَقاِمْرؾَ ِبالالَّ

                                                 

 .ٖٔٗ، صٗ( النياية في َريب الحديث واألثر، البف األثير، جٔ)
 .٘ٓٚ٘، حٔٔ، صٖٔ( صحيح ابف حباف، كتاب الحظر واإلباحة، باب ما يكره مف الكلـ وما ال يكره، جٕ)
ظر سؤاالت حمزة لمدارقطني، ، وانٜٖٔ، صٕ٘( ىو: محمد بف الحسف بف قتيبة العسقلنى.) تاريخ دمشؽ، البف عساكر، جٖ)

 (.ٕٔ، رقـٛٚص
ِت َواَفَؽ اْلكُ ٗ) ِت َأفَّ َمْف َحَمَؼ ِباللَّ :" اْلِحْكَمُة ِفي ِذْكِر اْلِقَماِر َبْعَد اْلَحِمِؼ ِباللَّ ـْ َفُأِمَر ِبالتَّْوِحيِد َوَمْف َدَعا ( َقاَؿ الطّْيِبيُّ فَّاَر ِفي َحِمِفِي

ـْ َفُأِمَر ِبَكفَّاَرِة َذِلَؾ ِبالتََّصدُِّؽ") فتح الباري، البف حجر، جِإَلى اْلُمَقاَمَرِة َواَفَقيُ   (.ٖٚ٘، صٔٔـْ ِفي َلِعِبِي
ْوَزاِعّي. َوالثَّاِني: ( قاؿ ابف الجوزي:" في َقْولو:"فميتصدؽ" َقواَلِف: َأحدىَما: فميتصدؽ ِباْلَماِؿ الَِّذي ُيِريد َأف يقامر َعَمْيِو، َقاَلو اأْلَ ٘)

 (.ٜٖ٘، صِٖبَصدَقة تكوف َكفَّاَرة لما جرى عمى ِلَسانو مف َذِلؾ") كشؼ المشكؿ مف حديث الصحيحيف، البف الجوزي، ج فميتصدؽ
ـْ َتْنعَ ٙ) ْيِرِىَما َل ََ ِت َواْلُعزَّى َأْو  َمْيِو َأْف َيْسَتْغِفَر ِقْد َيِميُنُو َوعَ ( وقع إشكاؿ في روايات ىذا الحديث فَقاَؿ ُجْمُيوُر اْلُعَمَماِء َمْف َحَمَؼ ِباللَّ

ُة قياسا عمى الظيار.) انظر فتح الباري، البف حجر، المََّو َواَل َكفَّاَرَة َعَمْيِو َوُيْسَتَحبُّ َأْف َيُقوَؿ اَل ِإَلَو ِإالَّ المَُّو، وقاؿ اْلَحَنِفيَِّة َتِجُب اْلَكفَّارَ 
 (ٖٙ٘، صٔٔج

ِت َواْلُعزَّى َوَكاَف اْلَعْيُد َحِديثًا، َفَأَتْيُت النَِّبيَّ َعَمْيِو السََّلـُ َفُقْمُت: إنّْي َحَمْفُت فقد جاء في رواية أف سعد بف معاذ َقاَؿ: َحَمفْ  ُت ِباللَّ
ِت َواْلُعزَّى َوَكاَف اْلَعْيُد َحِديثًا، َفَقاَؿ: " ُقْمَت ُىْجًرا اْتُفْؿ َعْف َيَساِرَؾ َثَلثًا َوُقْؿ: اَل إَلوَ   َوْحَدُه، َواْسَتْغِفِر اَ َتَعاَلى َواَل َتُعْد"  إالَّ اُ ِباللَّ

فينا كاف المطموب ممف حمؼ بغير ا أف يستغفر ويتوب، وجاء في حديثنا ىذا أنو يجب عميو أف يتصدؽ، فأزاؿ الطحاوي ىذا 
فما وقع مف حمؼ سعد كاف  اإلشكاؿ بأف أمر الرسوؿ صمى ا عميو وسمـ باالستغفار فقط خاص بمف كاف حديث عيد باإلسلـ،

ـَ ِفيِو:" َمفْ  "  عمى ما جرت بو عادتو، سيوا منو، أي أف ىذا خاص ببعض الناس ِلَقْوِؿ َرُسوِؿ اِ َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَسمَّ ـْ َحَمَؼ ِمْنُك
َت َواْلُعزَّى َفَكاَف ِمْنُو َىَذا َعَمى  ـْ َكاَف َيْعُبُد اللَّ َما َكاَنْت َجَرْت َعَمْيِو َعاَدُتُو َقْبَؿ إْسَلِمِو َفَسَيا ِفي إْسَلِمِو َحتَّى َكاَف َأْي: َمْف َكاَف ِمْنُك

 (.ٕٖٓػ  ٖٔٓ، صَٕىَذا ِمْنُو َأْف ُيْتِبَع َذِلَؾ ِبَتْوِحيِد اِ، َوَأْف اَل إَلَو ِسَواُه.) انظر شرح مشكؿ اْلثار، لمطحاوي، ج
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 أوال: تخريج الحديث
، وأخرجو (ٙ)، وأبو عوانة(٘)، وابف خزيمة(ٗ)، وأبو داود(ٖ)، ومسمـ(ٕ)ومف طريقو أحمد (ٔ)ؽأخرجو عبد الرزا

 مف طريؽ ىشاـ بف يوسؼ، (ٚ)البخاري
 كلىما) عبد الرزاؽ، وىشاـ بف يوسؼ( عف معمر بنحوه،

 ، (ٔٔ)، والنسائي(ٓٔ)، والترمذي(ٜ)، وابف ماجة(ٛ)وأخرجو البخاري
 مف طريؽ األوزاعي جميعـ بنحوه وليس في رواية ابف ماجة قصة القمار، (ٕٔ)والبييقي

 مف طريؽ عقيؿ بنحوه، (ٗٔ)، والبييقي(ٖٔ)وأخرجو البخاري
 مف طريؽ يونس بف عبد األعمى بنحوه، (ٚٔ)، والطحاوي(ٙٔ)، وابف أبي الدنيا(٘ٔ)وأخرجو مسمـ

 مف طريؽ الزبيدي بنحوه، (ٛٔ)النسائيوأخرجو 
 مف طريؽ ابف أخي الزىري بمثمو، (ٜٔ)وأخرجو الطبراني

                                                 

 .ٖٜٔ٘ٔ، حٜٙٗ، صٛنذور، باب األيماف وال يحمؼ إال با، ج( مصنؼ عبد الزاؽ، كتاب األيماف والٔ)
 .ٚٛٓٛ، حٜٗٗ، صٖٔ( مسند أحمد بف حنبؿ، مسند المكثريف مف الصحابة، مسند أبي ىريرة، جٕ)
 .ٚٗٙٔ، حٕٛٙٔ، صٖ( صحيح مسمـ، كتاب األيماف، باب مف حمؼ باللت والعزى فميقؿ ال إلو إال ا، جٖ)
 .ٕٖٚٗ، حٕٕٕ، صٖاأليماف والنذور، باب الحمؼ باألنداد، ج ( سنف أبي داود، كتابٗ)
، ٔ( صحيح ابف خزيمة، كتاب الوضوء، باب ذكر الدليؿ عمى أف الكلـ السيء والفحش في المنطؽ ال يوجب وضوءا، ج٘)

 .٘ٗ، حٕٛص
 .ٜٛٓ٘، حٕٚ، صٗ( مستخرج أبي عوانة، باب ما يجب أف يقوؿ الحالؼ إذا حمؼ باالت والعزى خطأ، جٙ)
، وكتاب األيماف والنذور، باب ال ٓٙٛٗ، حٔٗٔ، صٙ( صحيح البخاري، كتاب تفسير القرآف، باب "أفرأيتـ اللت والعزى"، جٚ)

 .ٓ٘ٙٙ، حٕٖٔ، صٛيحمؼ باللت والعزى وال بالطواَيت، ج
 .ٚٓٔٙح، ٕٚ، صٛ( صحيح البخاري، كتاب األدب، باب مف لـ ير إكفار مف قاؿ ذلؾ متأوال أو جاىل، جٛ)
 .ٜٕٙٓ، حٛٚٙ، صٔ( سنف ابف ماجة، كتاب الكفارات، باب النيي أف يحمؼ بغير ا، جٜ)
 .٘ٗ٘ٔ، حٙٔٔ، صٗ( سنف الترمذي، أبواب األيماف والنذور، باب ما جاء في كراىية الحمؼ بغير ممة اإلسلـ، جٓٔ)
 .ٕٙٚٓٔ، حٖٗٙ، صٜباللت والعزى، ج ( السنف الكبرى لمنسائي، كتاب عمؿ اليـو والميمة، باب ما يقوؿ مف حمؼٔٔ)
ف عظـ لـ يكف فيو وضوء، جٕٔ)  .ٖٛٙ، حٖٕٔ، صٔ( السنف الكبرى لمبييقي، كتاب الطيارة، باب الدليؿ عمى أف الكلـ وا 
، ٙٙ، صٛ( صحيح البخاري، كتاب اإلستذاف، باب كؿ ليو باطؿ إذا شغمو عف طاعة ا، ومف قاؿ لصاحبو تعاؿ أقامرؾ، جٖٔ)
 .ٕٕٙٔ، حٖٔٗواألدب المفرد، باب مف قاؿ لصاحبو تعاؿ أقامرؾ، ص، ٖٔٓٙح
 .ٕٚ٘، حٕٓٔ، صٕ( الدعوات الكبير، باب ما يقوؿ إذا قاؿ ىجرا أو جرى عمى لسانو كممة الكفر، جٗٔ)
 (.٘) ٚٗٙٔ، حٕٛٙٔ، صٖ( صحيح مسمـ، كتاب األيماف، باب مف حمؼ باللت والعزى فميقؿ ال إلو إال ا، ج٘ٔ)
 .ٖٛ٘، حٜٚٔت، باب ما نيي أف يتكمـ بو، ص( الصمٙٔ)
( شرح مشكؿ اْلثار، باب بياف مشكؿ ما روي عف رسوؿ ا صمى ا عميو وسمـ مف قولو" مف قاؿ لصاحبو تعاؿ إقامرؾ"، ٚٔ)
 .ٜٕٖٙ، حٖ٘ٗ، صٛج
 .ٖ٘ٚٚ، حٚ، صٚ( سنف النسائي، كتاب األيماف والنذور، باب الحمؼ باللت، جٛٔ)
 .ٜٚ٘ٔ، حٖٚ، صٜ، لمطبراني، ج( المعجـ األوسطٜٔ)
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 ستتيـ) معمر، واألوزاعي، وعقيؿ، ويونس بف عبد األعمى، والزبيدي، وابف أخي الزىري( عف الزىري بو.
 ثانيا: تراجم الرواة

 لو أوىاـ.  صدوؽ، (ٔ)سبقت ترجمتوالياشمي، ُمَحمَّد بف المتوكؿ  :العسقالني اْبُن َأِبي السَِّريِّ ** 
 اإلسناد ثقات.** باقي رجال 

 ثالثا: الحكم عمى اإلسناد
بف عمي في رواية  تضر فقد تابعو الحسيف كاف مف أوىاـ ابف أبي السري فل الحديث إسناده صحيح لغيره، وما

 .(ٕ)أبي داود
 .(ٗ)، واأللباني(ٖ)وقد صححو الترمذي

                                           
 

 ا:قاؿ ابف األثير رحمو 
 )أَلَـَ(
 ِإَلى ّلمَّا اْنًصرف النَِّبيُّ َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَسمََّم ِمَن الَخْندق َوَوَضع أَلَْمَتو َأتَاُه جْبريل فأَمره ِباْلُخُروجِ  »ِفيوِ 

َْمة َمْيموزة: الدّْْرع. َوِقيَؿ: السّْلح. وأَلَْمُة الَحرب: أّداُتو. «َبِني ُقَرْيَظة  الؤلَّ
 .(٘)ُيْترؾ اْلَيْمُز َتخفيفاً َوَقْد 

 ( لم أقف عمى لفظ ابن األثير ولكن وجدت رواية بالمعنىٜٖٕالحديث )
 َقاَؿ: َأْخَبَرَنا َيِزيُد ْبُف َىاُروَف َقاَؿ: َأْخَبَرَنا ُمَحمَُّد ْبُف َعْمِرو ْبِف َعْمَقَمَة، َعْف َأِبيِو، َعفْ رحمو اهلل:  (ٙ)قال ابن سعد

" َخَرْجُت َيْوـَ اْلَخْنَدِؽ َأْقُفو آثَاَر النَّاِس، َفَسِمْعُت َوِئيدَ َعاِئَشَة، َقاَلْت: ، َعفْ (ٚ)َجدّْهِ  
اأْلَْرِض َوَراِئي، َتْعِني ِحسَّ  (ٛ)

َفَجَمْسُت ِإَلى اأْلَْرِض، اأْلَْرِض، َفاْلَتَفُت َفِإَذا َأَنا ِبَسْعِد ْبِف ُمَعاٍذ َوَمَعُو اْبُف َأِخيِو اْلَحاِرُث ْبُف َأْوٍس َيْحِمُؿ ِمَجنَُّو، 
 َقاَلْت: َفَمرَّ َسْعٌد َوُىَو َيْرَتِجُز َوَيُقوُؿ:

 

                                                 

 (.ٕٜ)( تحت حديث رقـٔ)
 .ٕٖٚٗ، حٕٕٕ، صٖ( سنف أبي داود، كتاب األيماف والنذور، باب الحمؼ باألنداد، جٕ)
 .٘ٗ٘ٔ، حٙٔٔ، صٗ( سنف الترمذي، أبواب األيماف والنذور، باب ما جاء في كراىية الحمؼ بغير ممة اإلسلـ، جٖ)
 .ٖٕٙ٘، رقـٕٜٔ، صٛأحاديث منار السبيؿ، لؤللباني، ج( إرواء الغميؿ في تخريج ٗ)
 .ٗٔٗ، صٗ( النياية في َريب الحديث واألثر، البف األثير، ج٘)
 .ٕٔٗ، صٖ( الطبقات الكبرى، البف سعد، جٙ)
 (. ٜٖٚ.) تقريب التيذيب، البف حجر، ص، ثقة ثبت( ىو عمقمة بف وقاص الميثيٚ)
، ٖٗٔ، صَ٘مى اأْلَْرِض ُيْسَمع كالدَِّوّي ِمف ُبْعد.) النياية في َريب الحديث واألثر، البف األثير، ج( اْلَوِئيُد: َصوت ِشّدة الَوطْء عَ ٛ)

 (.ٕٗٗ، صٖولساف العرب، البف منظور، ج
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َقاَلْت: َوَعَمْيِو ِدْرٌع َقْد َخَرَجْت ِمْنُو َأْطَراُفُو، َفَأَنا  َحَمْؿ ... َما َأْحَسَف اْلَمْوَت ِإَذا َحاَف اأْلََجؿْ  (ٔ) ُيْدِرُؾ اْلَيْيَجاَلبّْْث َقِميًل 
، َقاَلْت: َفُقمْ  ـْ ُؼ َعَمى َأْطَراِؼ َسْعٍد، َوَكاَف َسْعٌد ِمْف َأْطَوِؿ النَّاِس َوَأْعَظِمِي ُت َفاْقَتَحْمُت َحِديَقًة َفِإَذا ِفيَيا َنَفٌر َأَتَخوَّ

ـْ َرُجٌؿ َعَمْيِو َتْسِبَغٌة َلُو، َتْعِني الْ  ـْ ُعَمُر ْبُف اْلَخطَّاِب َرِحَمُو المَُّو َوِفيِي ِمْغَفَر، َقاَلْت: َفَقاَؿ ِلي ِمَف اْلُمْسِمِميَف َوِفيِي
، َوَما ُيْؤِمُنِؾ َأْف َيُكوَف َتَحوٌُّز َأْو َبَلٌء؟ َقاَلْت: َفَما َزاَؿ َيُموُمِني َحتَّى َتَمنَّْيُت َأفَّ ُعَمُر: َما َجاَء ِبِؾ، َوالمَِّو ِإنَِّؾ َلَجِرَئةٌ 

المَِّو، َقاَلْت: َعْف َوْجِيِو َفِإَذا َطْمَحُة ْبُف ُعَبْيِد  (ٕ)اأْلَْرَض اْنَشقَّْت َساَعَتِئٍذ َفَدَخْمُت ِفيَيا، َقاَلْت: َفَرَفَع الرَُّجُؿ التَّْسَبَغةَ 
، َوَأْيَف التََّحوُّزُ  َأِو اْلِفَراُر ِإالَّ ِإَلى المَِّو، َقاَلْت: َوَيْرِمي َسْعًدا َرُجٌؿ  (ٖ)َفَقاَؿ: َوْيَحَؾ َيا ُعَمُر، ِإنََّؾ َقْد َأْكَثْرَت ُمْنُذ اْلَيْوـِ

، َفَدَعا المََّو َسْعٌد (ٗ)ْيـٍ َفَقاَؿ: ُخْذَىا َوَأَنا اْبُف اْلَعِرَقِة َفَأَصاَب َأْكَحَموُ ِمَف اْلُمْشِرِكيَف ِمْف ُقَرْيٍش ُيَقاُؿ َلُو: اْبُف اْلَعِرَقِة ِبسَ 
َـّ اَل ُتِمْتِني َحتَّى َتْشِفَيِني ِمْف ُقَرْيَظَة، َوَكاُنوا َمَواِليِو َوُحَمَفاَءُه ِفي اْلَجاِىِميَِّة، َكْمُمُو، َتْعِني  (٘)َقاَلْت: َفَرَقأَ  َفَقاَؿ: المَُّي
يَح َعَمى اْلُمْشِرِكيَف َفَكَفى المَُّو اْلُمْؤِمِنيَف اْلِقَتاَؿ َوَكا َف المَُّو َقِويِّا َعِزيًزا، َفَمِحَؽ َأُبو ُجْرَحُو، َوَبَعَث المَُّو تََباَرَؾ َوَتَعاَلى الرّْ

، َوَرَجَع َرُسوُؿ ُسْفَياَف ِبَمْف َمَعُو ِبِتَياَمَة، َوَلِحَؽ ُعَيْيَنُة ِبَمْف َمعَ  ـْ ُنوا ِفي َصَياِصيِي ُو ِبَنْجٍد، َوَرَجَعْت َبُنو ُقَرْيَظَة َفَتَحصَّ
ْت: َفَجاَءُه ِجْبِريُؿ المَِّو صّمى ا عميو وسمـ ِإَلى اْلَمِديَنِة َفَأَمَر ِبُقبٍَّة َفُضِرَبْت َعَمى َسْعِد ْبِف ُمَعاٍذ ِفي اْلَمْسِجِد، َقالَ 

، َفَوالمَِّو َما َوَضَعِت اْلَماَلِئَكُة السِّاَلَح َبْعُد، اْخُرْج سمـ َوَعَمى ثََناَياُه النَّْقُع َفَقاَؿ: َأَقْد َوَضْعَت السَّْلحَ صّمى ا عميو و 
َقاَلْت:  ،نَّاِس ِبالرَِّحيلِ ِإَلى َبِني ُقَرْيَظَة َفَقاِتْمُيْم. َقاَلْت: َفَمِبَس َرُسوُل المَِّو صّمى اهلل عميو وسمم أَلَْمَتُو َوَأذَّْن ِفي ال

ـْ ِجيَراُف اْلَمْسِجِد، َفَقا ْنـٍ َوُى ََ :َفَمرَّ َرُسوُؿ المَِّو صّمى ا عميو وسمـ َعَمى َبِني  ـْ ؟ »َؿ َلُي ـْ ، َقاُلوا: َمرَّ ِبَنا «َمْف َمرَّ ِبُك
ـْ َرُسوُؿ المَِّو صّمى ا عميو  ِدْحَيُة اْلَكْمِبيُّ َوَكاَف ِدْحَيُة ُتْشِبُو ِلْحَيُتُو َوِسَنُة َوْجِيوِ  ِبِجْبِريَؿ َعَمْيِو السََّلـُ، َقاَلْت: َفَأَتاُى

ـُ: ا ـْ ِقيَؿ َلُي ـْ َواْشَتدَّ اْلَبَلُء َعَمْيِي ـْ َخْمًسا َوِعْشِريَف َلْيَمًة َفَممَّا اْشَتدَّ َحْصُرُى ْنِزُلوا َعَمى ُحْكـِ َرُسوِؿ المَِّو وسمـ َفَحاَصَرُى
ـْ َأنَُّو الذَّْبُح، َفَقاُلوا: َننْ صّمى ا ِزُؿ َعَمى ُحْكـِ َسْعِد ْبِف  عميو وسمـ، َفاْسَتَشاُروا َأَبا ُلَباَبَة ْبَف َعْبِد اْلُمْنِذِر َفَأَشاَر ِإَلْيِي

ـْ َرُسوُؿ المَِّو: اْنِزُلوا َعَمى ُحْكـِ َسْعِد ْبِف ُمَعاٍذ، َفَنَزُلوا َعَمى ُحْكـِ َسْعِد ْبِف ُمَعاٍذ َفَبَعَث َرُسوُؿ المَِّو  ُمَعاٍذ، َفَقاَؿ َلُي
َف: َيا َأَبا ُعَمَر، صّمى ا عميو وسمـ ِإَلى َسْعٍد َفُحِمَؿ َعَمى ِحَماٍر َعَمْيِو ِإَكاٌؼ ِمْف ِليٍؼ َوَحؼَّ ِبِو َقْوُمُو َفَجَعُموا َيُقوُلو 

ـُ اْلَتَفَت ِإَلى َقْوِمِو َفَقاَؿ: ُحَمَفاُؤَؾ َوَمَواِليَؾ َوَأْىُؿ النَّْكاَبِة َوَمْف قَ  ـْ َشْيًئا، َحتَّى ِإَذا َدَنا ِمْف ُدوِرِى ْد َعِمْمَت، واََل َيْرِجُع ِإَلْيِي
ا َطَمَع َعَمى َرُسوِؿ المَِّو صمّ  مـ َقاَؿ: ى ا عميو وسَقْد َأَنى ِلي َأْف اَل ُأَباِلَي ِفي المَِّو َلْوَمَة اَلِئـٍ " َقاَؿ اْبُف َسْعٍد: َفَممَّ

ـْ َفَأْنِزُلوهُ » ، َفَأْنَزُلوُه، َفَقاَؿ َلُو َرُسوُؿ المَِّو صّمى ا عميو « َأْنِزُلوهُ »، َفَقاَؿ ُعَمُر: َسيُّْدَنا المَُّو، َفَقاَؿ: « ُقوُموا ِإَلى َسيِّْدُك
ـْ ِفيِيـْ »وسمـ:  ـْ َأْف تُْقَتَؿ ُمَقاِتمَ « اْحُك ـُ ِفيِي . َفَقاَؿ َرُسوُؿ المَِّو ، َقاَؿ: َفِإنّْي َأْحُك ـْ ـَ َأْمَواُلُي ، َوتُْقَس ـْ ، َوُتْسَبى َذَراِريُُّي ـْ ُتُي

                                                 

 (.ٕٙٛ، ص٘( الييجاء: ىي الحرب، والَيْيَجاء ُتَمدُّ وتُْقَصر.) النياية في َريب الحديث واألثر، البف األثير، جٔ)
َرد ُيَعمَّؽ بالُخوَذة َداِئًرا َمَعَيا ِلَيْسُتَر الّرقبة وجيب الّدرع.) النياية في َري( التَّْسبِ ٕ) ب الحديث واألثر، َغُة: شىٌء ِمْف َحَمؽ الدُُّروع والزَّ

 (.ٜ٘ٗ، صٔ، وانظر َريب الحديث، البف الجوزي، جٖٖٚ، صٕالبف األثير، ج
ُز: ُىَو ِمْف َقْوِلِو َتَعاَلى" ٖ) ا ِإَلْيَيا.) النياية في َريب الحديث واألثر، البف األثير، ج( التََّحوُّ ، َٔأْو ُمَتَحيّْزًا ِإلى ِفَئٍة" َأْي: ُمْنَضمِّ

 (.ٖٓٗ، ص٘، وانظر لساف العرب، البف منظور، جٜ٘ٗص
.) النياية في َٗ) ِميٌظ ِفي الْرجؿ ِفيَما َبْيُف الَعصب َواْلَعْظـِ ََ ، ٔريب الحديث واألثر، البف األثير، ج( َأْكَحَمُو: األْكَحؿ ُىَو ِعرؽ 

 (.ٕٕٛ، صٕ، وانظر َريب الحديث، البف الجوزي، جٜٛص
ـُ َوالدَّْمُع، ِإَذا اْنَقَطَعا.) مقاييس المغة، البف فارس، ج٘)  (.ٕٚٗػٕٙٗ، صٕ( َفَرَقَأ: قاؿ ابف فارس: َرَقَأ الدَّ
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ـْ ِبُحْكـِ المَِّو َوُحْكـِ َرُسوِلوِ »صّمى ا عميو وسمـ:  َـّ َدَعا المََّو َسْعٌد َفَقاَؿ: « َلَقْد َحَكْمَت ِفيِي َـّ ِإْف ُكْنَت »، َقاَلْت: ُث المَُّي
ـْ َفاْقِبْضِني إِ َأْبَقْيَت َعَمى نَ  ْف ُكْنَت َقَطْعَت اْلَحْرَب َبْيَنُو َوَبْيَنُي ، َقاَلْت: « َلْيؾَ ِبيَّْؾ ِمْف َحْرِب ُقَرْيٍش َشْيًئا َفَأْبِقِني َلَيا، َواِ 

ى ُقبَِّتِو الَِّتي َضَرَب َعَمْيِو َرُسوُؿ المَِّو َفاْنَفَجَر َكْمُمُو َوَقْد َكاَف َبَرَأ َحتَّى َما ُيَرى ِمْنُو َشْيٌء ِإالَّ ِمْثَؿ اْلَخْرِص، َوَرَجَع ِإلَ 
ُس ُمَحمٍَّد صّمى ا عميو وسمـ، َقاَلْت َفَحَضَرُه َرُسوُؿ المَِّو صّمى ا عميو وسمـ َوَأُبو َبْكٍر َوُعَمُر، َقاَلْت: َفَوالَِّذي َنفْ 

{ِبَيِدِه، ِإنّْي أَلَْعِرُؼ ُبَكاَء َأِبي َبْكٍر ِمْف ُبَكاِء ُعمَ  ـْ َر َوَأَنا ِفي ُحْجَرِتي، َوَكاُنوا: َكَما َقاَؿ المَُّو: }ُرَحَماُء َبْيَنُي
َقاَؿ:  (ٔ)

َما ُىَو َأَخَذ ، َوَلِكنَُّو َكاَف ِإَذا َوَجَد َفِإنَّ (ٕ)َفُقْمُت: َفَكْيَؼ َكاَف َرُسوُؿ المَِّو َيْصَنُع؟ َقاَلْت: َكاَنْت َعْيُنُو اَل َتْدَمُع َعَمى َأَحدٍ 
 ".ِبِمْحَيِتوِ 

 أوال: تخريج الحديث
بو  يزيد بف ىاروف جميعيـ عف (٘)، وأخرجو أحمد بف حنبؿ(ٗ)ابف حبافومف طريقو ، (ٖ)أخرجو ابف أبي شيبة

 بنحوه،
 
 
 

                                                 

 (.ٜٕ( سورة الفتح) ٔ)
( مف حديث أنس رضي ا ٖٖٓٔ( قوليا:" كانت عيُنو ال تدمع عمى أحد" فيو نكارة فقد ثبت ما ينافيو فيما أخرجو البخاري )ٕ)

يو السلـ، فأخَذ عنو قاؿ: دَخْمنا مع رسوؿ ا َصمَّى اُ َعَمْيِو َوَسمَّـَ عمى أبي سيؼ الَقْيف ػػ يعنِى الحداد ػػ وكاف ِظْئرًا إلبراىيـ عم
براىيـ يجوُد بنفسو، فجعَمْت عير  ، فقبََّمو وَشمَّو، ثـ دخمنا عميو بعد ذلؾ، وا  ـَ نا رسوِؿ ا َصمَّى سوُؿ ا َصمَّى اُ َعَمْيِو َوَسمَّـَ إبراىي

ـَ َتْذِرفاف، فقاؿ لو عبد الرحمف بُف عوؼ رضي ا عنو: وأنَت يا رسوؿ ا؟! فقاؿ: "يا اب َف عوؼ، إئيا َرْحمٌة"، ثـ اُ َعَمْيِو َوَسمَّ
: "ِإفَّ الَعْيَف َتْدَمُع، والَقْمَب َيْحَزُف، وال َنقوُؿ إال ما ُيرِضي رَ  ـُ أتبعيا بأخرى، فقاؿ َصمَّى اُ َعَمْيِو َوَسمَّـَ نَّا ِبِفراِقؾ يا إبراىي ّبنا، وا 

(، ٖٖٓٔ، حٖٛ، صٕ" إنا بؾ لمحزونوف"، جَلمحُزونوف".) صحيح البخاري، كتاب الجنائز، باب قولو صمى ا عميو وسمـ:
، ٖوالمقصود بالظئر ىنا: زوج  مرضعة إبراىيـ ولد النبي صمى ا عميو وسمـ.) النياية في َريب الحديث واألثر، البف األثير، ج

 (.ٗ٘ٔص
ِإنََّما َنَيْيُت َعِف النَّْوِح َعْف َصْوَتْيِف »ـْ َتْنَو َعِف اْلُبَكاِء؟ َقاَؿ: َوَوَقَع ِفي َحِديِث َعْبِد الرَّْحَمِف ْبِف َعْوٍؼ قولو" َتْبِكي َيا َرُسوَؿ المَِّو َأَو لَ 

َما وٍه، َوَشؽّْ ُجُيوٍب، َوَرنَِّة َشْيَطاٍف، ِإنَّ َأْحَمَقْيِف َفاِجَرْيِف، َصْوٍت ِعْنَد َنَغَمِة َلْيٍو َوَلِعٍب َوَمَزاِميِر َشْيَطاٍف، َوَصْوٍت ِعْنَد ُمِصيَبٍة َخْمِش ُوجُ 
") مصنؼ ابف أبي شيبة، كتاب الجنائز، باب مف رخص في البكاء عمى الميت، ج ـْ ـْ اَل ُيْرَح ، ٕٙ، صَٖىِذِه َرْحَمٌة َوَمْف اَل َيْرَح

 (.ٕٕٗٔٔح
مى أحد، أي: وتأوؿ السندي قوؿ عائشة رضي المع عنيا" كانت عينو ال تدمع عمى أحد" بأنو َصمَّى اُ َعَمْيِو َوَسمَّـَ ال تدمع عينو ع

يره.) انظر حاشية مسند أحمد بف حنبؿ، تحقيؽ شعيب األرنؤوط، ج ال فقد بكى عمى إبراىيـ ابنو َو  (.ٖٖ، صٕٗمع صوت، وا 
 . ٜٖٙٚٙ، حٖٖٚ، صٚ( مصنؼ ابف أبي شيبة، كتاب المغازي، باب َزوة الخندؽ، جٖ)
بو، ذكر وصؼ دعاء سعد بف معاذ لما فرغ مف قتؿ ( صحيح ابف حباف، كتاب إخباره صمى ا عميو وسمـ عف مناقب أصحاٗ)

 .ٕٛٓٚ، حٜٛٗ، ص٘ٔبني قريظة، ج
 .ٜٕٚٓ٘، حٕٙ، صٕٗ( مسند أحمد بف حنبؿ، مسند النساء، مسند الصديقة عائشة بنت الصديؽ، ج٘)
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مف طرؽ عف محمد بف  (ٗ)، وأبو نعيـ(ٖ)، والطبراني(ٕ)، وابف حباف(ٔ)وأخرجو بتمامو ومختصرًا ابف راىويو
 عمرو، بو. واقتصرت رواية ابف حباف عمى لفظ: كاف إذا أىمَّو شيٌء أخَذ بمحيتو.

 ثانيا: تراجم الراوة
  (، التابعيف الذيف عاصروا صغار ، مف الطبقة السادسة)يالمدن يبن وقاص الميث َعْمِرو ْبِن َعْمَقَمةَ ** 

 :" مقبوؿ".(ٚ):" وثؽ"، وقاؿ ابف حجر(ٙ)، وقاؿ الذىبي(٘)الثقات يذكره ابف حباف ف
ال فميف الحديث. خالصة القول:  ىو مقبوؿ إف توبع وا 

مات سنة خمس وأربعيف  أبو عبد ا، وقيؿ: أبو الحسف، ،يبن وقاص الميث َعْمِرو ْبِن َعْمَقَمةَ محمد بن ** 
 ومئة،

:" ليس بو بأس"، وذكره ابف حباف في (ٔٔ)، وقاؿ في موضع آخر(ٓٔ)، والنسائي(ٜ)، وابف معيف(ٛ)وثقو ابف المديني
 .(ٖٔ)، وقاؿ:" يخطىء"(ٕٔ)الثقات

 :" كاف كثير الحديث، يستضعؼ"، وقاؿ(٘ٔ):" قاؿ ابف المبارؾ: لـ يكف بو بأس"، وقاؿ ابف سعد(ٗٔ)وقاؿ الحاكـ
 
 

                                                 

 .ٕٕٚٔ، حٜٜ٘، صٖ، وجٕٙٔٔ، حٗٗ٘، صٕ( مسند إسحاؽ بف راىويو، جٔ)
ـُ اْلُمْصَطَفى َصمَّى المَُّو َعَمْيِو ( صحيح ابف حباف، باب مف صفتو صمى إ) ـُ اْىِتَما  عميو وسمـ" ِذْكُر اْلَعَلَمِة الَِّتي ِبَيا َكاَف ُيْعَم

ـَ ِبَشْيٍء ِمَف اأْلَْشَياِء"، ج  .ٜٖٗٙ، حٖٓ٘، صَٗٔوَسمَّ
 .ٖٖٓ٘، حٜ، صٙ( المعجـ الكبير، لمطبراني، جٖ)
 .ٖٖٗ، حٕٓ٘، صٔ( دالئؿ النبوة، ألبي نعيـ األصبياني، جٗ)
 .ٖٔٗٗ، رقـٗٚٔ، ص٘( الثقات، البف حباف، ج٘)
 .ٜٜٔٗ، رقـٗٛ، صٕ( الكاشؼ، لمذىبي، جٙ)
 .ٕٗٗ( تقريب التيذيب، البف حجر، صٚ)
 .ٜٗ، رقـٜٗ( سؤاال ابف أبي شيبة البف المديني، صٛ)
 .ٖٙٚ، صٜ( تيذيب التيذيب، البف حجر، جٜ)
 .ٕٚٔ، صٕٙ( تيذيب الكماؿ، لممزي، جٓٔ)
 .ٕٚٔ، صٕٙتيذيب الكماؿ، لممزي، ج( ٔٔ)
 .ٛٔ٘ٓٔ، رقـٖٚٚ، صٚ( الثقات، البف حباف، جٕٔ)
أف قوؿ ابف حباف بعد ِذْكِره لمراوي في الثقات " يخطىء" فإف ظاىره يوحي بالجرح ( ٕٕٛرقـ)( قد بينت سابقا تحت حديث ٖٔ)

عنو" يخطىء" ىو أقوى في التوثيؽ مف ذكره لمراوي ولكف األمر خلؼ ذلؾ؛ ألف ابف حباف حينما يذكر الراوي في ثقاتو ثـ يقوؿ 
في الثقات دوف أي تنصيص عمى شيء مف منزلتو في العدالة، ألف قولو عف الراوي "يخطىء" يدؿ عمى أنو سبر حديثو وتتبع 

عمى أف خطأه لـ  مروياتو فوجده ربما أخطأ، ومع ما ثبت البف حباف مف خطئو" فمـ يُحْؿ ذلؾ دوف ذكره في الثقات عنده، وىذا يدؿ
 يتجاوز بو الثقة بروايتو إلى أف يكوف مف المجروحيف، ولذلؾ لـ يذكره في المجروحيف وذكره في الثقات.

 .ٖٙٚ، صٜ( تيذيب التيذيب، البف حجر، جٗٔ)
 .ٖٕٛ، رقـٖٖٙ( الطبقات الكبرى ػ القسـ المتمـ لتابعي أىؿ المدينة ومف بعدىـ ػ البف سعد، ص٘ٔ)
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لى الضعؼ ما (ٕ):" صالح الحديث، يكتب حديثو، وىو شيخ"، وقاؿ يعقوب بف شيبة(ٔ)أبو حاتـ  :" ىو وسط، وا 
 ".الحديث ويشتيى حديثو يليس بقو  ":(ٖ)يالجوزجان وقاؿىو"، 

 :" صدوؽ"، وزاد ابف حجر:" لو أوىاـ"(٘)، وابف حجر(ٗ)وقاؿ الذىبي
محمد بف عمرو كيؼ ىو؟ قاؿ: تريد العفو أو  بف سعيد القطاف ػاػ يعني  قمت ليحيى :"(ٙ)يبف المديني قاؿ عمو 

بؿ أشدد، قاؿ: ليس ىو ممف تريد، وكاف يقوؿ: حدثنا أشياخنا أبو سممة، ويحيى بف عبد الرحمف  تشدد؟ قمت: ال
"، وقاؿ في موضع ا مما قمت لؾا عف محمد بف عمرو فقاؿ: فيو نحوً قاؿ: يحيى: وسألت مالكً  ،بف حاطب

  :" كاف يحيى القطاف يضعفو بعض الضعؼ".(ٚ)آخر
 ".قاؿ يحيى القطاف: وأما محمد بف عمرو فرجؿ صالح ليس بأحفظ الناس لمحديث ":(ٛ)وقاؿ إسحاؽ بف حكيـ

 ،سئؿ يحيى بف معيف عف محمد بف عمرو، فقاؿ: ما زاؿ الناس يتقوف حديثو ":(ٜ)خيثمة يوقاؿ أبو بكر بف أب 
 سممة يأب ء مف رأيو ثـ يحدث بو مرة أخرى عفيكاف يحدث مرة عف أبى سممة بالش :قيؿ لو وما عمة ذلؾ؟ قاؿ

 . "ىريرة يعف أب
وقد حدث عنو جماعة مف الثقات كؿ واحد منيـ ينفرد عنو  ،لو حديث صالح ":(ٓٔ)يوقاؿ أبو أحمد بف عد

 . ""الموطأ"، وأرجو أنو ال بأس بوي عنو مالؾ َير حديث ف يبنسخة، ويغرب بعضيـ عمى بعض، ويرو 
تكّمـ فيو بعضيـ مف ِقَبؿ حفظو"، وقاؿ في موضع :" (ٔٔ)ىو صدوؽ ربما وىـ، فقاؿ ابف حجر خالصة القول:

ذا توبع بمعتبر ُقِبؿ، وقد يتوقؼ في (ٕٔ)آخر :" ومحمد صدوؽ في حفظو شيء وحديثو في مرتبة الحسف، وا 
االحتجاج بو إذا انفرد بما لـ ُيتابع عميو وُيخالؼ فيو ويكوف حديثو شاذِّا، لكف ال ينحّط إلى الضعؼ فضًل عف 

 الوضع". 
 قي رجاؿ اإلسناد ثقات.** با

 
 

                                                 

 .ٖٛٔ، رقـٖٔ، صٛؿ، البف أبي حاتـ، ج( الجرح والتعدئ)
 .ٖٙٚ، صٜ( تيذيب التيذيب، البف حجر، جٕ)
 .ٕٗٗ، رقـٖٕٗ( أحواؿ الرجاؿ، لمجوزجاني، ٖ)
 .٘ٙٔ( ذكر مف ُتكّمـ فيو وىو موثؽ، لمذىبي، صٗ)
 .٘٘ٗ( تقريب التيذيب، البف حجر، ص٘)
 .ٖٔ، صٛ( الجرح والتعديؿ، البف أبي حاتـ، جٙ)
 .ٜٗ، رقـٜٗابف أبي شيبة البف المديني، ص ( سؤاالتٚ)
 .ٚ٘ٗ، صٚ( الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ، البف عدي، جٛ)
 .ٖٔ، صٛ( الجرح والتعديؿ، البف أبي حاتـ، جٜ)
 .ٛ٘ٗ، صٚ( الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ، البف عدي، جٓٔ)
 .ٕٛٔٔ، صٕلساري مقدمة فتح الباري، البف حجر، جا( ىدي ٔٔ)
 .ٗٗ٘، صٔقاري في مرقاة المفاتيح، ج( نقمو المّل عمي الٕٔ)
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 ثالثا: الحكم عمى اإلسناد
الحديث حسف لغيره؛ ألجؿ عمرو بف عمقمة مقبوؿ وقد تابعو َيْحَيى ْبِف َعْبِد الرَّْحَمِف ْبِف َحاِطٍب كما عند أبي 

مختصًرا فييا عمى قوؿ عائشة رضي ا عنيا:" َكاَف َرُسوُؿ المَِّو َصمَّى اُ َعَمْيِو َوَسمَّـَ ِإَذا  (ٔ)الشيخ األصبياني
 اْشَتدَّ َوْجُدُه َأْكَثَر َمسَّ ِلْحَيِتِو".

:" بعضو صحيح، وجزء منو حسف، وىذا إسناد فيو ضعؼ، عمرو بف عمقمة لـ يرو عنو (ٕ)وقاؿ شعيب األرنوؤط
 مد، ولـ يوثقو َير ابف حباف فيو مجيوؿ".َيُر ابنو مح

ولمحديث طرؽ أخرى يصح بيا فقوؿ عائشة رضي ا عنيا:" ويرمي سعدًا رجٌؿ مف المشركيف يقاؿ لو: ابف 
"، وقولو:" أخرج إلى بني ة، فوضع السلحالَعِرَقة"، وقوليا: "ورجع رسوؿ ا َصمَّى اُ َعَمْيِو َوَسمَّـَ إلى المدين

... ثـ نزوليـ عمى حكـ سعد بف معاذ، ثـ حكمو بينيـ أف تُقَتؿ الُمقاِتمُة. ثـ قولو َصمَّى اُ َعَمْيِو َوَسمَّـَ: قريظة 
" أخرجو أحمد بف حنبؿ مف طريؽ ىشاـ بف عروة  (٘)، ومسمـ(ٗ)، والبخاري(ٖ)"لقد حكمَت فييـ بحكـ ا عزَّ وجؿَّ

 عف أبيو عف عائشة بو.
ر َكْمُمُو لمبرء". (ٙ)َكْمُمُو" أخرجو مسمـوقوليا:" َفَرَقَأ   مف طريؽ ىشاـ بف عروة، عف أبيو، عف عائشة، بمفظ: "وتحجَّ

وموا إلى سيّْدكـ :" فمما طمع عمى رسوؿ ا َصمَّى اُ َعَمْيِو َوَسمَّـَ قاؿ: "ق-وىو الخدري -وقولو: قاؿ أبو سعيد
 .ا عز وجؿ"" إلى قولو: "لقد حكمَت فييـ بحكـ فَأنِزلُوه

 دوف قوؿ عمر:" سيُّْدنا ا عزَّ وجؿ". (ٜ)، ومسمـ(ٛ)، والبخاري(ٚ)أخرجو أحمد بف حنبؿ
 وقولو:" الميَـّ إف كنَت أبقيَت عمى نبيّْؾ مف حرب قريش شيئًا ..." إلى قولو:" فانفجر َكْمُمو، ورجع إلى ُقبَِّتو التي 

" أخرجو البخاريضرب عميو رسوُؿ ا َصمَّى اُ َعَمْيِو  َوَسمَّـَ
(ٔٓ) ، 

                                                 

عراضو عما كرىو صمى ا عميو وسمـ، صٔ)  .٘٘ٔ، حٕ٘ٗ( أخلؽ النبي صمى ا عميو وسمـ، ما روي في إَضائو وا 
 .ٜٕٚٓ٘، حٕٙ، صٕٗ( مسند أحمد بف حنبؿ، تحقيؽ شعيب األرنؤوط، جٕ)
 .ٜٕٕ٘ٗ، ٜٕٕٗٗ، حٖٖٙ، صٓٗالصديؽ، ج ( مسند أحمد بف حنبؿ، مسند النساء، مسند الصديقة عائشة بنتٖ)
( صحيح البخاري، كتاب المغازي، باب مرجع النبي صمى ا عميو وسمـ مف األحزاب ومخرجو إلى بني قريظة ومحاصرتو ليـ، ٗ)
 .ٕٕٔٗ، حٕٔٔ، ص٘ج
حاكـ عدؿ أىؿ ( صحيح مسمـ، كتاب الجياد والسير، باب جواز قتاؿ مف نقض العيد وجواز إنزاؿ أىؿ الحصف عمى حكـ ٘)

 (.٘ٙ) ٜٙٚٔ، حٜٖٛٔ، صٖلمحكـ، ج
( صحيح مسمـ، كتاب الجياد والسير، باب جواز قتاؿ مف نقض العيد وجواز إنزاؿ أىؿ الحصف عمى حكـ حاكـ عدؿ أىؿ ٙ)

 (.ٚٙ) ٜٙٚٔ، حٜٖٛٔ، صٖلمحكـ، ج
 .ٛٙٔٔٔح، ٜٕ٘، صٚٔ( مسند أحمد بف حنبؿ، مسند النساء، مسند الصديقة عائشة بنت الصديؽ، جٚ)
( صحيح البخاري، كتاب المغازي، باب مرجع النبي صمى ا عميو وسمـ مف األحزاب ومخرجو إلى بني قريظة ومحاصرتو ليـ، ٛ)
 .ٕٔٔٗ، حٕٔٔ، ص٘ج
( صحيح مسمـ، كتاب الجياد والسير، باب جواز قتاؿ مف نقض العيد وجواز إنزاؿ أىؿ الحصف عمى حكـ حاكـ عدؿ أىؿ ٜ)

 (.ٗٙ) ٛٙٚٔ، حٖٛٛٔص، ٖلمحكـ، ج
( صحيح البخاري، كتاب المغازي، باب مرجع النبي صمى ا عميو وسمـ مف األحزاب ومخرجو إلى بني قريظة ومحاصرتو ٓٔ)

 .ٕٕٔٗ، حٕٔٔ، ص٘ليـ، ج
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مف طريؽ ىشاـ بف عروة عف أبيو عف عائشة بمفظ:" الميَـّ فإني أظف أنؾ قد وضعَت الحرَب بيننا  (ٔ)ومسمـ
ف كنَت وضعَت الحرَب فاْفُجْرىا،  وبينيـ، فإف كاف بقَي مف حرب قريٍش شيٌء، فَأْبِقني لو حتى أجاىَدىـ فيؾ، وا 

فار -جَرْت مف لبِّتو، فمـ َيُرْعيـ واجعْؿ موتَتي فييا، فانف َِ إال الدـُ يسيُؿ إلييـ،  -وفي المسجد خيمٌة مف بني 
 فقالوا: يا أىَؿ الخيمة، ما ىذا الذي يأتينا مف ِقَبمكـ؟! فإذا سعد يغُذو جرُحو دمًا، فمات منيا، رضي ا عنو".

كما سبؽ بيانو مف  (ٖ)، وأبو الشيخ األصبياني(ٕ)وقوليا:" كاف إذا َوَجَد، فإنما ىو آخٌذ بمحيتو" أخرجو ابف حباف
 طريؽ محمد بف عمرو بف عمقمة عف يحيى بف عبد الرحمف بف حاطب عف عائشة بنحوه.

                                           
 

 قاؿ ابف األثير رحمو ا:
ـَ َبْيَف « َفَممَّا كاَنتَا ِبالَمْنَصِف أَلََم َبْيَنُيماأنَّو أَمر الشََّجرتين فجاءتَا، »َوِفي َحِديِث َجاِبٍر  ُيَقاُؿ: أَلَـَ واَلَء

ـَ الشَّْيآِف واْلَتَأَما، ِبَمْعنىً  الشَّيئيف، ِإَذا َجَمع َبْيَنُيما َوَواَفَؽ، وَتَلَء
(ٗ). 

 ( ٕٓٗالحديث)
َوَتَقاَرَبا ِفي َلْفِظ اْلَحِديِث، َوالسَّْياُؽ  -َحدَّثََنا َىاُروُف ْبُف َمْعُروٍؼ، َوُمَحمَُّد ْبُف َعبَّاٍد  رحمو اهلل: (٘)قال اإلمام مسمم

ـُ ْبُف ِإْسَماِعيَؿ، َعْف َيْعُقوَب ْبِف ُمَجاِىٍد َأِبي َحْزَرَة، َعْف ُعَباَدَة ْبِف اْلَوِليِد بْ  -ِلَياُروَف  َباَدَة ْبِف ِف عُ َقااَل: َحدَّثََنا َحاِت
ـَ ِفي َىَذا اْلَحيّْ ِمَف اأْلَْنَصاِر، َقْبَؿ َأْف َيْيِمُكوا، فَ  اِمِت، َقاَؿ: َخَرْجُت َأَنا َوَأِبي َنْطُمُب اْلِعْم ُؿ َمْف َلِقيَنا َأَبا الصَّ َكاَف َأوَّ

َلـٌ  َُ ، َوَمَعُو  َلُو، َمَعُو ِضَماَمٌة ِمْف ُصُحٍؼ، َوَعَمى َأِبي اْلَيَسِر ُبْرَدٌة اْلَيَسِر، َصاِحَب َرُسوِؿ اِ َصمَّى اُ َعَمْيِو َوَسمَّـَ
َََضٍب، قَ (ٙ)َوَمَعاِفِريَّ  ، َفَقاَؿ َلُو َأِبي: َيا َعْـّ ِإنّْي َأَرى ِفي َوْجِيَؾ َسْفَعًة ِمْف  َلِمِو ُبْرَدٌة َوَمَعاِفِريَّ َُ اَؿ: َأَجْؿ، ، َوَعَمى 

َـّ ُىَو؟ َقاُلوا: اَل، َفَخَرَج َعَميَّ اْبٌف َلُو َكاَف ِلي َعَمى ُفَلِف اْبِف فُ  َلٍف اْلَحَراِميّْ َماٌؿ، َفَأَتْيُت َأْىَمُو، َفَسمَّْمُت، َفُقْمُت: َث
، َفَقْد عَ  َأْيَف َأْنَت، َفَخَرَج،  ِمْمتُ َجْفٌر، َفُقْمُت َلُو: َأْيَف َأُبوَؾ؟ َقاَؿ: َسِمَع َصْوَتَؾ َفَدَخَؿ َأِريَكَة ُأمّْي، َفُقْمُت: اْخُرْج ِإَليَّ
َـّ اَل َأْكِذُبَؾ، َخِشيُت َواِ   َأْف ُأَحدَّْثَؾ َفَأْكِذَبَؾ، َوَأْف َفُقْمُت: َما َحَمَمَؾ َعَمى َأِف اْخَتَبْأَت ِمنّْي؟ َقاَؿ: َأَنا، َواِ ُأَحدُّْثَؾ، ُث

، َوُكْنُت َواِ ُمْعِسًرا َقاَؿ: ُقْمُت: آلمَِّو َقاَؿ: اِ ُقْمُت:  َأِعَدَؾ َفُأْخِمَفَؾ، َوُكْنَت َصاِحَب َرُسوَؿ اِ َصمَّى اُ  َعَمْيِو َوَسمَّـَ
، َأْنَت آلمَِّو َقاَؿ: اِ ُقْمُت: آلمَِّو َقاَؿ: اِ َقاَؿ: َفَأَتى ِبَصِحيَفِتِو َفَمَحاَىا ِبَيِدِه، َفَقاَؿ: ِإْف َوَجْدَت قَ  الَّ َضاًء َفاْقِضِني، َواِ 

                                                 

( صحيح مسمـ، كتاب الجياد والسير، باب جواز قتاؿ مف نقض العيد وجواز إنزاؿ أىؿ الحصف عمى حكـ حاكـ عدؿ أىؿ ٔ)
 (.ٚٙ) ٜٙٚٔ، حٜٖٛٔ، صٖكـ، جلمح
( صحيح ابف حباف، كتاب التاريخ، باب مف صفتو صمى ا عميو وسمـ" ذكر العلمة التي بيا كاف يعمـ اىتمامو صمى ا عميو ٕ)

 .ٜٖٗٙ، حٖٓ٘، صٗٔوسمـ، ج
عراضو عما كرىو صمى ا عميو وسمـٖ)  .٘٘ٔ، حٕ٘ٗ، ص( أخلؽ النبي صمى ا عميو وسمـ، ما روي في إَضائو وا 
 .ٗٔٗ، صٗ( النياية في َريب الحديث واألثر، البف األثير، جٗ)
 .ٕٖٔٓ، حٖٕٛٓػػ ٖٕٔٓ، صٗ( صحيح مسمـ، كتاب الزىد والرقائؽ، باب حديث جابر الطويؿ وقصة أبي اليسر، ج٘)
ْرَفٍة َبَياٌض َلْيَس  (، وقاؿٖٕٔ، صٕ( ُبْرد معافري: َمْنُسوب ِإَلى َمَعافر اْليمف.) تيذيب المغة، لميروي، جٙ) َُ الحموي:" َواْلُعْفَرُة ِوَزاُف 

 (.ٚٔٗ، صِٕباْلَخاِلِص".) المصباح المنير في َريب الشرح الكبير، لمحموي، ج
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، َفَأْشَيُد َبَصُر َعْيَنيَّ َىاتَْيِف  ِفي  -َوَسْمُع ُأُذَنيَّ َىاتَْيِف، َوَوَعاُه َقْمِبي َىَذا  -َوَوَضَع ِإْصَبَعْيِو َعَمى َعْيَنْيِو  -ِحؿٍّ
َمْف َأْنَظَر ُمْعِسًرا َأْو َوَضَع َعْنُو، َأَظمَُّو اُ  »ْيِو َوَسمَّـَ َوُىَو َيُقوُؿ:َرُسوَؿ اِ َصمَّى اُ َعمَ  -َوَأَشاَر ِإَلى َمَناِط َقْمِبِو 

َـّ َمَضْيَنا َحتَّى َأتَْيَنا َجاِبَر ْبَف َعْبِد اِ ِفي َمْسِجِدِه، َوُىَو ُيَصمّْي ِفي َثْوٍب َواِحٍد ُمْشَتِمًل « ِفي ِظمّْوِ  ِبِو،  ... ُث
َبْيَف اْلِقْبَمِة، َفُقْمُت: َيْرَحُمَؾ اُ َأُتَصمّْي ِفي َثْوٍب َواِحٍد َوِرَداُؤَؾ ِإَلى َجْنِبَؾ؟ َقاَؿ: َفَتَخطَّْيُت اْلَقْوـَ َحتَّى َجَمْسُت َبْيَنُو وَ 

َسَيا: َأَرْدُت َأْف َيْدُخَؿ َعَميَّ اأْلَْحَمُؽ مِ  َكْيَؼ َأْصَنُع،  ْثُمَؾ، َفَيَراِنيَفَقاَؿ ِبَيِدِه ِفي َصْدِري َىَكَذا، َوَفرََّؽ َبْيَف َأَصاِبِعِو َوَقوَّ
ِف َطاٍب، َفَرَأى ِفي ِقْبَمِة َفَيْصَنُع ِمْثَمُو، َأتَاَنا َرُسوُؿ اِ َصمَّى اُ َعَمْيِو َوَسمَّـَ ِفي َمْسِجِدَنا َىَذا، َوِفي َيِدِه ُعْرُجوُف ابْ 

َـّ َأْقَبَؿ َعَمْيَنا َفَقاَؿ: ـْ ُيِحبُّ َأْف ُيْعِرَض اُ َعْنُو؟» اْلَمْسِجِد ُنَخاَمًة َفَحكََّيا ِباْلُعْرُجوِف، ُث َـّ َقاَؿ: « َأيُُّك َقاَؿ َفَخَشْعَنا، ُث
ـْ ُيِحبُّ َأْف ُيْعِرَض اُ َعْنُو؟» َـّ َقاَؿ: « َأيُُّك ـْ ُيِحبُّ َأْف ُيْعِرَض اُ َعْنُو؟»َقاَؿ: َفَخَشْعَنا، ُث ُقْمَنا: اَل َأيَُّنا، َيا « َأيُُّك

ـَ ُيَصمّْي، َفِإفَّ اَ تََباَرَؾ َوَتَعاَلى ِقَبَؿ َوْجِيِو، َفَل َيْبُصَقفَّ ِقَبَؿ َوْجِيوِ : »َرُسوَؿ اِ َقاؿَ  ـْ ِإَذا َقا ، واََل َعْف َفِإفَّ َأَحَدُك
َـّ َطَوى َثْوَبُو َبْعَضُو « ْوِبِو َىَكَذاَيِميِنِو، َوْلَيْبُصْؽ َعْف َيَساِرِه، َتْحَت ِرْجِمِو اْلُيْسَرى، َفِإْف َعِجَمْت ِبِو َباِدَرٌة َفْمَيُقْؿ ِبثَ  ُث

وُؿ اِ َصمَّى اُ َعَمْيِو َعَمى َبْعٍض"... ِسْرَنا َمَع َرُسوِؿ اِ َصمَّى اُ َعَمْيِو َوَسمَّـَ َحتَّى َنَزْلَنا َواِدًيا َأْفَيَح، َفَذَىَب َرسُ 
ـْ َيَر َشْيًئا َيْستَِتُر ِبِو، َوَسمَّـَ َيْقِضي َحاَجَتُو، َفاتََّبْعُتُو ِبِإَداوَ  ـَ َفَم َفِإَذا ٍة ِمْف َماٍء، َفَنَظَر َرُسوُؿ اِ َصمَّى اُ َعَمْيِو َوَسمَّ

ِنَيا، ٍن ِمْن َأْغَصاَشَجَرتَاِن ِبَشاِطِئ اْلَواِدي، َفاْنَطَمَق َرُسوُل اهلِل َصمَّى اهلُل َعَمْيِو َوَسمََّم ِإَلى ِإْحَداُىَما، َفَأَخَذ ِبُغصْ 
َكاْلَبِعيِر اْلَمْخُشوِش، الَِّذي ُيَصاِنُع َقاِئَدُه، َحتَّى َأَتى الشََّجَرَة اأْلُْخَرى،  َفاْنَقاَدْت َمَعوُ « اْنَقاِدي َعَميَّ ِبِإْذِن اهللِ »َفَقاَل: 

َصاِنَيا، َفَقاَؿ:َفَأَخَذ ِبُغصْ  َْ َمَعُو َكَذِلَؾ، َحتَّى ِإَذا َكاَف ِباْلَمْنَصِؼ ِممَّا  َفاْنَقاَدتْ « اْنَقاِدي َعَميَّ ِبِإْذِف اِ  »ٍف ِمْف َأ
 وذكر حديثا مطوال...."  َفاْلَتَأَمَتا« اِ اْلَتِئَما َعَميَّ ِبِإْذِف »َفَقاَؿ:  -َيْعِني َجَمَعُيَما  -َبْيَنُيَما، أَلَـَ َبْيَنُيَما 

 أوال: تخريج الحديث
 تفرد بو مسمـ دوف البخاري.

 الراوةثانيا: تراجم 
 ئة، اأبو حزرة المدني، مات سنة تسع وأربعيف وم ** يعقوب بن مجاىد القرشي،

:" ال (ٙ)، وأبو زرعة(٘)، وقاؿ ابف معيف(ٗ)، وذكره ابف حباف في الثقات(ٖ)، والذىبي(ٕ)، والنسائي(ٔ)وثقو ابف معيف
:" كاف في الحديث (ٛ):" كاف قميؿ الحديث"، وقاؿ ابف معيف في موضع آخر(ٚ)بأس بو"، وقاؿ ابف سعد
 :" صدوؽ".(ٜ)صويمحا"، وقاؿ ابف حجر

                                                 

 .ٗٔٛ، رقـٕٛٔ، صٖ( تاريخ ابف معيف رواية الدوري، جٔ)
 .ٕٖٙ، صٕٖ( تيذيب الكماؿ، لممزي، جٕ)
 .ٕٓٗٙ، رقـٜٖ٘، صٕ( الكاشؼ، لمذىبي، جٖ)
 .ٚ٘ٛٔٔ، رقـٓٗٙ، صٚ( الثقات، البف حباف، جٗ)
 .٘ٓٛ، رقـٔٚٗ( سؤاالت ابف الجنيد ألبي زكريا يحيى بف معيف، ص٘)
 .ٜٜٛ، رقـٕ٘ٓ، ص٘( الجرح والتعديؿ، البف أبي حاتـ، جٙ)
 .ٖٖٚ، رقـٚٓٗ( الطبقات الكبرى ػ متمـ التابعيف ػ ، صٚ)
 .ٕٓٚٓ، رقـٖٚٗ، صٗ( الضعفاء الكبير، لمعقيمي، جٛ)
 .ٛٓٙ( تقريب التيذيب، البف حجر، صٜ)
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 ، وال يضره ذلؾ ألف روايتو ىنا ليست عف عروة.(ٔ)ىو ثقة؛ إال أنو اَل يعرؼ َلُو َسماع مف ُعْرَوة خالصة القول:
وىو صدوؽ صالح الكتاب؛ ولكنو ييـ إذا حدث مف حفظو  (ٕ)ترجمتوسبقت  ** حاتم بن إسماعيل المدني،

وىذا ما جعؿ بعض األئمة يتكمموف فيو، وقد تابعو عمى رواية الحديث محمد بف عمر الواقدي كما عند أبي نعيـ 
 .(ٖ)األصبياني

 أبو عبد ا المكي، مات سنة أربع وثلثيف ومئتيف، ان،قَ رِ بن الزبْ  ُمَحمَُّد ْبُن َعبَّاد** 
 .(٘)، وذكره ابف حباف في الثقات(ٗ)وثقو ابف قانع

:" يقع في (ٚ):" حديثو حديث أىؿ الصدؽ، وأرجو أف ال يكوف بو بأس"، وقاؿ مرة أخرى(ٙ)وقاؿ أحمد بف حنبؿ
:" سمعت َيْحَيى بف (ٜ):" ال بأس بو"، َوَقاؿ ابف الجنيد(ٛ)قمبى أنو صدوؽ"، وقاؿ يحيى بف معيف، وصالح جزرة

 .ابف ُعَيْيَنة. فقاؿ: ال أعرفو"َمِعيف وسئؿ َير مرة، عف محمد بف عباد المكي، صاحب 
 :" صدوؽ ييـ". (ٓٔ)وقاؿ ابف حجر
 ياروف بف معروؼ.مقرونا ب وبع فروى لو مسمـ ىناصدوؽ ييـ وقد ت ىو كما قاؿ ابف حجر: خالصة القول:

 ** باقي رجاؿ اإلسناد ثقات.
                                           

 قاؿ ابف األثير رحمو ا:
ْـّ َمْكُتوـٍ   َأْي ُيواِفقني وُيَساِعُدني. وقد ُتَخفَّؼ اليمزة فتصير َياء.« ِلي قائٌد اَل ُياَلِئُمني»َوِفي َحِديِث اْبِف ُأ

واة، أِلَفَّ الُمَلَومة ُمَفاَعمٌة ِمَف المَّْوـِ « ُيَلِوُمني»وُيْرَوى   .(ٔٔ)ِباْلَواِو، واََل أْصؿ َلُو، َوُىَو َتْحِريؼ ِمَف الرُّ
 ( أشار ابن األثير لروايتين األولى" يالئمني" والثانية " يالومني"ٕٔٗالحديث )

 
 
 

                                                 

 .ٜٙٔ، رقـٖٗٓ( انظر جامع التحصيؿ، لمعلئي، صٔ)
 (.ٕٗٔ ( تحت حديث رقـ )ٕ)
 .ٜٕٙ، حٕٜٖ، صٔ( دالئؿ النبوة، ألبي نعيـ األصبياني، جٖ)
 .ٜٕ٘، صٜ( تيذيب التيذيب، البف حجر، جٗ)
 .ٗٛٔ٘، رقـٖٙ٘، ص٘( الثقات، البف حباف، ج٘)
 .ٖٕٔٛ، رقـٜٓٗ، صٕفة الرجاؿ، ألحمد بف حنبؿ، ج( العمؿ ومعر ٙ)
 .ٖٕٔٛ، رقـٜٓٗ، صٕ( العمؿ ومعرفة الرجاؿ، ألحمد بف حنبؿ، جٚ)
 .ٚٗٔٔ، رقـٔ٘ٙ، صٖ( تاريخ بغداد، لمخطيب البغدادي، جٛ)
 .ٖٙ، رقـٕٔٛ( سؤاالت ابف الجنيد ألبي زكريا يحيى بف معيف، صٜ)
 .ٙٛٗ( تقريب التيذيب، البف حجر، صٓٔ)
 .ٗٔٗ، صٗالنياية في َريب الحديث واألثر، البف األثير، ج( ٔٔ)
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 الرواية األولى " يالئمني"
َحدَّثََنا ُسَمْيَماُف ْبُف َحْرٍب، َحدَّثََنا َحمَّاُد ْبُف َزْيٍد، َعْف َعاِصـِ ْبِف َبْيَدَلَة، َعْف َأِبي َرِزيٍف،  رحمو اهلل: (ٔ)قال أبو داود

، َفَقاَؿ: َيا َرُسوَؿ المَِّو، ِإنّْي رَ  ، َأنَُّو َسَأَؿ النَِّبيَّ َصمَّى اُ َعَمْيِو َوَسمَّـَ ْـّ َمْكُتوـٍ ُجٌؿ َضِريُر اْلَبَصِر َشاِسُع َعِف اْبِف ُأ
، َقاَؿ: «َىْؿ َتْسَمُع النَّْداءَ »َؿ: َفَيْؿ ِلي ُرْخَصٌة َأْف ُأَصمَّْي ِفي َبْيِتي؟، َقا (ٕ)، َوِلي َقاِئٌد اَل ُياَلِئُمِنيالدَّارِ  ـْ ، َقاَؿ: َنَع
 .(ٖ)«اَل َأِجُد َلَؾ ُرْخَصةً »
 

                                                 

 .ٕ٘٘، حٔ٘ٔ، صٔ( سنف أبي داود، كتاب الصلة، باب في التشديد في ترؾ الجماعة، جٔ)
( ورد في رواية عند مسمـ :" ليس لي قائد" ) صحيح مسمـ، كتاب المساجد ومواضع الصلة، باب يجب إتياف المسجد عمى مف ٕ)

(، قاؿ الشوكاني:" َقْوُلُو: )َلْيَس ِلي َقاِئٌد( وِفي اْلَحِديِث اْْلَخِر ) َوِلي َقاِئٌد اَل ُيَلِئُمِني ( َظاِىُرُه ٖ٘ٙ، حٕ٘ٗ، صٔجسمع النداء، 
. َوُيْجَمُع َبْيَنيُ  ْـّ َمْكُتوـٍ ِد اْلَواِقَعِة َأْو ِبَأفَّ اْلُمَراَد ِباْلَمْنِفيّْ ِفي التََّناِفي إَذا َكاَف اأْلَْعَمى اْلَمْذُكوُر ِفي َحِديِث َأِبي ُىَرْيَرَة ُىَو اْبِف ُأ ا ِبَتَعدُّ َما إمَّ

" ) نيؿ ، َوِباْلُمْثَبِت ِفي الثَّاِنَيِة اْلَقاِئَد الَِّذي َلْيَس ِبُمَلِئـٍ ـَ َواَيِة اأْلُوَلى اْلَقاِئَد اْلُمَلِئ  (.ٓ٘ٔ، صٖاألوطار، لمشوكاني، ج الرّْ
الحديث وحديث عتباف بف مالؾ الذي أخرجو أحمد بف حنبؿ مف طريؽ َأَنِس ْبِف َماِلٍؾ َأفَّ ِعْتَباَف اْشَتَكى ( وقع إشكاؿ بيف ىذا ٖ)

ـَ َفَذَكَر َلُو َما َأَصاَبُو وَقاَؿ: َيا َرُسوَؿ المَّ  ِتي، َحتَّى َأتَِّخَذُه ُمَصمِّى ِو، َتَعاَؿ َصؿّْ ِفي َبيْ َعْيَنُو، َفَبَعَث ِإَلى َرُسوِؿ المَِّو َصمَّى اُ َعَمْيِو َوَسمَّ
ـَ َرُسوُؿ المَّوِ  ـَ َوَمْف َشاَء المَُّو ِمْف َأْصَحاِبِو، َفَقا ـَ ُيَصمّْي َوَأْصَحاُبُو  َقاَؿ: َفَجاَء َرُسوُؿ المَِّو َصمَّى اُ َعَمْيِو َوَسمَّ َصمَّى اُ َعَمْيِو َوَسمَّ

...") مسند أحمد ب ـْ  (ٖٕٗٛٔ، حٖٚٚ، صٜٔف حنبؿ، مسند المكثريف مف الصحابة، مسند أنس بف مالؾ، جَيَتَحدَُّثوَف َبْيَنُي
 ففي ىذا الحديث جعؿ لعتباف رخصة، ولـ يجعؿ البف أـ مكتـو رخصة وقد أشكؿ الجمع بيف الحديثيف

عذر معو الوصوؿ فمف الناس: مف جمع بينيما بأف عتباف ذكر أف السيوؿ تحوؿ بينو وبيف مسجد قومو، وىذا عذر واضح؛ ألنو يت
، وقد رخص لو  نما ذكر مشقة المشي عميو. وفي ىذا ضعؼ؛ فإف السيوؿ ال تدـو إلى المسجد، وابف أـ مكتـو لـ يذكر مثؿ ذلؾ. وا 
في الصلة في بيتو بكؿ حاؿ، ولـ يخصو بحالة وجود السيؿ، وابف أـ مكتـو قد ذكر أف المدينة كثيرة اليواـ والسباع، وذلؾ يقـو 

 ؿ المخوؼ.مقاـ السي
: أنو كاف يسمع  وقيؿ: إف ابف أـ مكتـو كاف قريبا مف المسجد، بخلؼ عتباف، وليذا ورد في بعض طرؽ حديث ابف أـ مكتـو

 اإلقامة. ولكف في بعض الروايات أنو أخبر أف منزلو شاسع.
ومف الناس مف أشار إلى نسخ حديث ابف أـ مكتـو بحديث عتباف، فإف األعذار التي ذكرىا ابف أـ مكتـو يكفي بعضيا في سقوط 
حضور المسجد، وقد أشار الجوزجاني إلى أف حديث ابف أـ مكتـو لـ يقؿ أحد بظاىره، يعني: أف ىذا لـ يوجب حضور المسجد 

.  عمى مف كاف حالو كحاؿ ابف أـ مكتـو
 وقيؿ: إف النبي إنما أراد أنو ال يجد البف أـ مكتـو رخصة في حصوؿ فضيمة الجماعة مع تخمفو وصلتو في بيتو.

، قاؿ: قمت: يا رسوؿ ا، إف لي قائدا ال يلئمني في ىاتيف الصلتيف؟ قاؿ:" أي  وأيد البييقي ىذا واستدؿ بحديث ابف أـ مكتـو
النبي صمى ا عميو وسمـ:" لو يعمـ القاعد عنيما ما فييما ألتاىما ولو حبوا"،  وقاؿ  الصلتيف؟" قمت: العشاء والصبح. فقاؿ

حديث ابف أـ مكتـو يدؿ عمى أف العمى ليس بعذر في ترؾ الجماعة، إذا كاف قادرا عمى إتيانيا.) انظر السنف الكبرى لمبييقي، 
 (.ٜٔ٘ٗوٜٓ٘ٗ، حٕٛ، صٖذر، جكتاب الصلة، باب ما جاء مف التشديد في ترؾ الجماعة مف َير ع

ْـّ َمْكُتوـٍ النَِّبيَّ َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَسمَّـَ أف يرخص لو في ترؾ إ تياف اْلَجَماَعاِت قاؿ أبو حاتـ رضى ا تعالى عنو: في سؤاؿ ابف ُأ
: "اْئِتَيا َوَلْو َحْبًوا" َأْعَظـُ الدَّ  ِليِؿ َعَمى َأفَّ َىَذا َأْمُر َحْتـٍ اَل َنْدٍب، ِإْذ َلْو َكاَف إتياف اْلَجَماَعاِت َعَمى َمْف َوَقْوِلِو َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَسمَّـَ

ـَ ِبالرُّْخَصِة ِفيِو أِلَفَّ َىَذا َجوَ  ْيَر َفْرٍض أَلَْخَبَرُه َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَسمَّ ََ َوُمَحاٌؿ َأْف اَل ُيوَجَد  اٌب َخَرَج َعَمى ُسَؤاٍؿ ِبَعْيِنوِ َيْسَمُع النَّْداَء َلَيا 
 (.ٙٛٔػ٘ٛٔ، صِٖلَغْيِر اْلَفِريَضِة رخصة.) انظر فتح الباري، البف رجب، ج
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 أوال: تخريج الرواية األولى
بمفظ " ال  (ٖ)بنحوه، وابف خزيمة (ٕ)بنحوه، وأخرجو أحمدبف قدامة مف طريؽ زائدة  (ٔ)شيبةأخرجو ابف أبي 

مف طريؽ عمي بف صالح بدوف لفظ "يلئمني"، وأخرجو  (ٗ)يلزمني" مف طرؽ عف شيباف، وأخرجو الطبراني
مف طريؽ حماد بف زيد بنحوه، أربعتيـ) زائدة، وشيباف، وعمي بف صالح، وحماد بف زيد(  (ٙ)، والبغوي(٘)الحاكـ

 عف عاصـ بف بيدلة بو.
 ثانيا: تراجم الراوة

اختمؼ ِفي اسمو فقيؿ: َعْبد المَِّو، وقيؿ: َعْمرو، َوُىَو األكثر ِعْنَد أىؿ الحديث، أمو أـ مكتوـ،  ابن أم مكتوم:** 
ْبد المَِّو ْبف مخزوـ، َوُىَو اْبف خاؿ خديجة ِبْنت خويمد أخي أميا، َوَكاَف ممف قدـ المدينة مع واسميا عاتكة ِبْنت عَ 

ـَ عمى المدينة مصعب ْبف ُعَمْير قبؿ َرُسوؿ المَِّو َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَسمَّـَ، استخمفو َرُسوؿ المَِّو َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَسمَّ 
 .(ٚ)تو، وشيد اْبف أـ مكتوـ فتح القادسية، َوَكاَف معو المواء يومئذ، وقتؿ شييدا بالقادسيةثلث عشرة مرة ِفي َزوا

أبو رزيف األسدي الكوفي، مولى أبي وائؿ األسدي، وىو َير أبي رزيف عبيد، مات سنة  ** مسعود بن مالك،
، وكذلؾ أنكر (ٜ)ل عف شعبة؛ إال أنو لـ يسمع مف ابف مسعود كما قاؿ ابف أبي حاتـ نق(ٛ)خمس وثمانيف، ثقة

 .(ٓٔ)ابف معيف، وابف القطاف سماعو مف ابف أـ مكتوـ
َواَية َعف َعمّي َوُيَقاؿ: ِإنَّو حضر َمَعو (ٔٔ)وقاؿ ابف القطاف أيضا :" َمْسُعود بف َمالؾ اأْلَسدي َأعَمى َما َلُو، الرّْ

 -أَلنا اَل َنْعِرؼ سنو  -َواْنِقَطاع َما َبينيَما ِإف لـ يكف َمْعُموما بصفيف، َواْبف أـ َمْكُتوـ، قتؿ بالقادسية َأيَّاـ عمر، 
 َفِإف اتَّْصاؿ َما َبينيَما َلْيَس َمْعُموما َأْيضا، َفُيَو َمْشُكوؾ ِفيِو".

:" قد ُذكر أف أبا رزيف ىذا كاف َلمًا عمى عيد عمر، وأف ابف أـ مكتوـ مات (ٕٔ)وعمؽ األلباني عمى ذلؾ بقولو
ر خلفة عمر. ومعنى ىذا أف أبا رزيف قد أدرؾ ابف أـ مكتـو وىو َلـ يعقؿ؛ فروايتو عنو محمولة عمى في آخ

 االتصاؿ عند الجميور؛ فإنكار ابف القطاف لسماعو منو؛ ال ندري ما وجيو؟! فإف ثبت فاإلسناد منقطع". 

                                                 

 .ٛٓٛ، حٜٖٓٓ، صٕ( مسند ابف أبي شيبة، جٔ)
، جٕ)  .ٜٓٗ٘ٔ، حٖٕٗ، صٕٗ( مسند أحمد بف حنبؿ، مسند المكييف، حديث عمرو بف أـ مكتـو
ـْ ( صحيح ابف خزيمة، كتاب اإلمامة في اٖ) ْف َكاَنْت َمَناِزُلُي لصلة وما فييا مف السنف، باب َأْمِر اْلُعْمَياِف ِبُشُيوِد َصَلِة اْلَجَماَعِة، َواِ 

ـُ اْلَمَساِجَد، ج ـْ ِإيَّاُى ـُ ِبِإْتَياِنِي ـْ َقاِئُدوُى  .ٓٛٗٔ، حٖٛٙ، صَٕناِئَيًة َعِف اْلَمْسِجِد، اَل ُيَطاِوُعُي
 .ٜٗٔٗ، حٛٗٔ، ص٘ج( المعجـ األوسط، لمطبراني، ٗ)
 .ٖٜٓ، حٖ٘ٚ، صٔ( المستدرؾ عمى الصحيحيف، كتاب الطيارة، ج٘)
 .ٜٙٚ، حٜٖٗ،ٖٛٗ، صٖ( شرح السنة، كتاب الصلة، باب التشديد عمى ترؾ الجماعة، جٙ)
 .ٜٙٗٔ، رقـٜٜٔٔػ ٜٛٔٔ، صٖ( انظر االستيعاب في معرفة األصحاب، البف عبد البر، جٚ)
 .ٕٛ٘حجر، ص( تقريب التيذيب، البف ٛ)
 .ٕٖٚ، رقـٕٕٓ( المراسيؿ، البف أبي حاتـ، صٜ)
 .ٜٔٔ، صٓٔ، وتيذيب التيذيب، البف حجر، جٚ٘ٚ، رقـٕٛٚ( انظر جامع التحصيؿ، لمعلئي، صٓٔ)
 .ٔ٘٘، صٕ( بياف الوىـ واإليياـ في األحكاـ، البف القطاف، جٔٔ)
 .ٔٙ٘، رقـٔٚ، صٖ( صحيح أبي داود، لؤللباني، جٕٔ)
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 صدوؽ لو أوىاـ. (ٔ)سبقت ترجمتو **عاصم بن بيدلة:
 ثقات. ** باقي رجاؿ اإلسناد

 ثالثا: الحكم عمى اإلسناد
لـ يتضح سماعو مف ابف أـ  –مسعود بف مالؾ  -رزيف وأبالحديث إسناده ضعيؼ مف أجؿ ما فيو مف انقطاع ف

 مكتـو كما صرح بذلؾ ابف معيف وابف القطاف.
 والحديث قد اختمؼ فيو عمى بعض الرواة

 أوال: ذكر االختالف عمى أبي رزين
 طريؽ عاصـ بف بيدلة عف أبي رزيف عف ابف أـ مكتوـ.ُروي الحديث ىنا مف 
بمفظ " يداومني" مف طريؽ عمرو بف مرة عف أبي رزيف عف  (ٖ)لفظ " يلزمني"، والطحاوي( ٕ)ورواه ابف أبي شيبة

 أبي ىريرة.
 ثانيا: ذكر االختالف عمى عاصم بن بيدلة:

مي بف صالح( عف عاصـ عف أبي رزيف عف ُروي الحديث ىنا مف طريؽ ) زائدة، وحماد بف زيد، وشيباف، وع
 ابف أـ مكتوـ بو.
مف طريؽ إبراىيـ بف طيماف عف عاصـ عف زر بف ُحبيش عف ابف أـ مكتـو  (٘)، والحاكـ(ٗ)وأخرجو الطحاوي

 بو. وقاؿ الحاكـ:" ال أعمـ أحدًا قاؿ في ىذا اإلسناد عف عاصـ عف زر َير إبراىيـ بف طيماف".
 عف معمر عف عاصـ عف صالح عف ابف أـ مكتـو بو. (ٙ)وأخرجو عبد الرزاؽ

، (ٛ)أسامة " حماد بف أسامة"، وأخرجو أبو داود يأبعف  (ٚ)حيث أخرجو ابف أبي شيبة :ولمحديث طرق أخرى
 مف طريؽ قاسـ بف يزيد،  (ٔٔ)مف طريؽ زيد بف أبي الزرقاء، وأخرجو النسائي (ٓٔ)، وابف خزيمة (ٜ)والنسائي

                                                 

 (.ٕٙ)قـ( تحت حديث ر ٔ)
 .ٖٗٚٗ، حٖٗٓ، صٔ( مصنؼ ابف أبي شيبة، كتاب الصلة، باب مف قاؿ إذا سمع المنادي فميجب، جٕ)
ِريِر ِفي ٖ) َبَصِرِه، َىْؿ َعَمْيِو ُحُضوُر ( شرح مشكؿ اْلثار، َباُب َبَياِف ُمْشِكِؿ َما ُرِوَي َعْف َرُسوِؿ اِ َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَسمَّـَ ِفي الضَّ
ـْ اَل؟، جالْ   .ٜٛٓ٘، حٚٛ، صَٖٔجَماَعاِت، َكَما َعَمى َمْف ِسَواُه ِممَّْف اَل َضَرَر ِبَبَصِرِه، َأ
ِريِر ِفي ٗ) َبَصِرِه، َىْؿ َعَمْيِو ُحُضوُر ( شرح مشكؿ اْلثار، َباُب َبَياِف ُمْشِكِؿ َما ُرِوَي َعْف َرُسوِؿ اِ َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَسمَّـَ ِفي الضَّ

ـْ اَل؟، ج  .ٙٛٓ٘، حٖٛ، صٖٔاْلَجَماَعاِت، َكَما َعَمى َمْف ِسَواُه ِممَّْف اَل َضَرَر ِبَبَصِرِه، َأ
، ٖٙٚ، صٖ( المستدرؾ عمى الصحيحيف، كتاب معرفة الصحابة رضي ا عنيـ، باب ذكر عمرو بف أـ مكتـو المؤذف، ج٘)
 .ٖٚٙٙح
 .ٖٜٔٔ، حٜٚٗ، صٔلنداء، ج( مصنؼ عبد الرزاؽ، كتاب الصلة، باب مف سمع اٙ)
 .ٕٜٖٗ، حٖٙٗػ ٖ٘ٗ، صٔ( مصنؼ ابف أبي شيبة، كتاب الصلة، باب مف قاؿ إذا سمع المنادي فميجب، جٚ)
 .ٖ٘٘، حٔ٘ٔ، صٔ( سنف أبي داود، كتاب الصلة، باب في التشديد في ترؾ الجماعة، جٛ)
 .ٔ٘ٛ، حٓٔٔػٜٓٔ، صٕينادى بيف، ج( سنف النسائي، كتاب اإلمامة، باب المحافظة عمى الصموات حيث ٜ)
 .ٛٚٗٔ، حٖٚٙ، صٕ( صحيح ابف خزيمة، كتاب اإلمامة في الصلة وما فييا مف السنف، جٓٔ)
 .ٔ٘ٛ، حٓٔٔػ ٜٓٔ، صٕ( سنف النسائي، كتاب اإلمامة، باب المحافظة عمى الصموات حيث ينادى بيف، جٔٔ)
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الثوري عف عبد الرحمف بف عابس عف عبد الرحمف بف أبي ليمى عف ابف أـ مكتوـ قاؿ: َيا ثلثتيـ عف سفياف 
ْـّ َوالسَّْباِع. َقاَؿ:  َلِة َحيَّ َعَمى اْلَفَلِح؟»َرُسوَؿ المَِّو، ِإفَّ اْلَمِديَنَة َكِثيَرُة اْلَيَوا . « َىْؿ َتْسَمُع َحيَّ َعَمى الصَّ ـْ َقاَؿ: َنَع

ـْ ُيَرخّْْص َلُو، وفي إسناد ىذا الحديث عبد الرحمف بف أبي ليمى لـ يدرؾ ابف أـ مكتوـ فقاؿ «َفَحيَّ َىًل » َقاَؿ: ، َوَل
 :" سنو اَل تَْقَتِضي َلُو السماع ِمْنُو، َفِإنَُّو ولد لست َبقيَف مف خَلَفة عمر".(ٔ)ابف القطاف

عبد الرحمف بف أبي ليمى في اإلسناد، مف طريؽ ابف خزيمة َير أنو لـ يذكر  (ٕ)وأخرج ىذه الرواية الحاكـ
"، ووافقو الذىبي.  وقاؿ:" ىذا حديث صحيح اإلسناد ولـ يخرجاه إف كاف ابف عابس سمع مف ابف أـ مكتـو

مف طريؽ عبد العزيز بف مسمـ عف  (ٚ)، والحاكـ(ٙ)، والدارقطني(٘)والطحاوي  ،(ٗ)، وابف خزيمة(ٖ)وأخرجو أحمد
ا بف شداد عف ابف أـ مكتوـ َأفَّ َرُسوَؿ المَِّو َصمَّى اُ َعَمْيِو َوَسمَّـَ َأَتى  الحصيف بف عبد الرحمف عف عبد
َـّ َأْخُرُج َفَل َأْقِدُر َعَمى ِإْنَساٍف، َيَتَخمَُّؼ َعفِ »اْلَمْسِجَد َفَرَأى ِفي اْلَقْوـِ ِرقًَّة، َفَقاَؿ:  ُـّ َأْف َأْجَعَؿ ِلمنَّاِس ِإَماًما، ُث  ِإنّْي أَلَُى
َلِة ِفي َبْيِتِو ِإالَّ َأْحَرْقُتُو َعَمْيوِ  : َيا َرُسوَؿ المَِّو، ِإفَّ َبْيِني َوَبْيَف اْلَمْسِجِد َنْخًل، َوَشَجًرا، واََل « الصَّ ْـّ َمْكُتوـٍ َفَقاَؿ اْبُف ُأ

َقاَمَة؟أَ »َأْقِدُر َعَمى َقاِئٍد ُكؿَّ َساَعٍة، َأَيَسُعِني َأْف ُأَصمَّْي ِفي َبْيِتي؟ َقاَؿ:  ، َقاَؿ: « َتْسَمُع اإْلِ ـْ  «.َفْأِتَيا»َقاَؿ: َنَع
:" َطَعَف َطاِعٌف ِفي ِإْسَناِد َىَذا اْلَحِديِث، َوَنَفى َأْف َيُكوَف َسَماًعا ِلَعْبِد اِ ْبِف (ٛ)ودافع الطحاوي عف إسناده بقولو

ْمَنا َذِلَؾ،  ، َفَتَأمَّ ْـّ َمْكُتوـٍ َفَوَجْدَنا َعْبَد اِ ْبَف َشدَّاٍد، َقْد َسِمَع ِمَف ُعَمَر ْبِف اْلَخطَّاِب، َوَمْف َسِمَع ِمْف َشدَّاٍد ِمَف اْبِف ُأ
." ْـّ َمْكُتوـٍ ْيَر ُمْستَْنَكٍر ِمْنُو َسَماُعُو ِمَف اْبِف ُأ ََ  ُعَمَر َكاَف 

 :ولمحديث شاىد من حديث أبي ىريرة
َعْف َأِبي ُىَرْيَرَة قاؿ: َأَتى النَِّبيَّ َصمَّى اُ َعَمْيِو َوَسمَّـَ َرُجٌؿ َأْعَمى،  مف طريؽ َيِزيُد ْبُف اأْلََصْـّ  (ٜ)أخرجو مسمـ 

َص َلُو، َفَقاَؿ: َيا َرُسوَؿ اِ، ِإنَُّو َلْيَس ِلي َقاِئٌد َيُقوُدِني ِإَلى اْلَمْسِجِد، َفَسَأَؿ َرُسوَؿ اِ َصمَّى اُ َعمَ  ْيِو َوَسمَّـَ َأْف ُيَرخّْ
َلِة؟»َفُيَصمَّْي ِفي َبْيِتِو، َفَرخََّص َلُو، َفَممَّا َولَّى، َدَعاُه، َفَقاَؿ:  ، َقاَؿ: « َىْؿ َتْسَمُع النَّْداَء ِبالصَّ ـْ  «.َفَأِجبْ »َقاَؿ: َنَع

 

                                                 

 .ٕ٘٘، صٕج( بياف الوىـ واإليياـ في كتاب األحكاـ، البف القطاف، ٔ)
، ٖٗٚ، صٖ( المستدرؾ عمى الصحيحيف، كتاب معرفة الصحابة رضي ا عنيـ، باب ذكر عمرو بف أـ مكتـو المؤذف، جٕ)
 .ٜٔٓح
، جٖ)  .ٜٔٗ٘ٔ، حٕ٘ٗ، صٕٗ( مسند أحمد بف حنبؿ، مسند المكييف، حديث عمرو بف أـ مكتـو
 .ٜٚٗٔ، حٖٛٙ، صٕسنف، ج( صحيح ابف خزيمة، كتاب اإلمامة في الصلة وما فييا مف الٗ)
َلِة الَِّتي َكاَف ِمْف ( شرح مشكؿ اْلثار، َباُب َبَياِف ُمْشِكِؿ َما ُرِوَي َعْف َأِبي ُىَرْيَرَة، َعْف َرُسوِؿ اِ َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَسمَّ ٘) ـَ ِفي الصَّ

َمَواِت ِىَي؟، َرُسوِؿ اِ َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَسمَّـَ ِفي التََّخمُِّؼ َعنْ  ِؿ، َأيُّ الصَّ َيا اْلَوِعيُد اْلَمْذُكوُر ِفي اْلَحِديِث الَِّذي َذَكْرَناُه ِفي اْلَباِب اأْلَوَّ
 .ٛٚٛ٘، حٓٔٔ، ص٘ٔج
 .ٖٓٗٔ، حٕٕٔ، صٕ( سنف الدارقطني، كتاب الصلة، باب الحث عمى صلة الجماعة واألمر بيا، جٙ)
 .ٕٜٓ، حٖٗٚ، صٔالطيارة، ج( المستدرؾ عمى الصحيحيف، كتاب ٚ)
ِريِر ِفي ٛ) َبَصِرِه، َىْؿ َعَمْيِو ُحُضوُر ( شرح مشكؿ اْلثار، َباُب َبَياِف ُمْشِكِؿ َما ُرِوَي َعْف َرُسوِؿ اِ َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَسمَّـَ ِفي الضَّ

 .ٚٛٓ٘، ح٘ٛ، صٖٔـْ اَل؟، جاْلَجَماَعاِت، َكَما َعَمى َمْف ِسَواُه ِممَّْف اَل َضَرَر ِبَبَصِرِه، أَ 
 .ٖ٘ٙ، حٕ٘ٗ، صٔ( صحيح مسمـ، كتاب المساجد ومواضع الصلة، باب يجب إتياف المسجد عمى مف سمع النداء، جٜ)



 055 

 :ولو شاىد آخر من حديث جابر بن عبد اهلل
ْـّ َمْكُتوـٍ النَِّبيَّ  (ٔ)أخرجو أحمد بف حنبؿ  مف طريؽ ِعيَسى ْبُف َجاِرَيَة، َعْف َجاِبِر ْبِف َعْبِد المَِّو قاؿ: َأَتى اْبُف ُأ

، َفَقاَؿ: َيا َرُسوَؿ المَِّو َمْنِزِلي َشاِسٌع، َوَأَنا َمْكُفوُؼ اْلَبَصِر، َوَأَنا َأْسَمعُ  َفِإْف »  اأْلََذاَف، َقاَؿ: َصمَّى اُ َعَمْيِو َوَسمَّـَ
 «.َزْحًفا»َأْو « َسِمْعَت اأْلََذاَف َفَأِجْب، َوَلْو َحْبًوا

  لغيره. لحسفا بالمتابعات والشواىد إلى فخلصة القوؿ أف الحديث يرتقي
 الرواية الثانية " يالومني"

َحدَّثَنا َعْبد ا بف زياد الرازي َحدَّثَنا ِإْسَحاؽ بف سميماف الرازي َحدَّثَنا أبو سناف ، عف  رحمو اهلل: (ٕ)قال البزار
عمرو بف مرة ، عف أبي َرِزيف ، َعْف َأِبي ُىَرْيَرَة َرِضَي اُ َعْنُو ، قاؿ جاء ابف أـ مكتوـ ِإَلى َرُسوِؿ المَِّو َصمَّى 

 :"قاؿ ؟،فيؿ تجد لي مف رخصة (ٖ)ولي قائد ال يالومنيجؿ ضرير وأنا شاسع الدار اُ َعَمْيِو َوَسمَّـَ فقاؿ إني ر 
 ."رخصة :أو قاؿ ،ما أجد لؾ مف عذر :"قاؿ ،نعـ :قاؿ "،تسمع النداء

 أوال: تخريج الرواية الثانية
 مف طريؽ حماد بف زيد،  (٘)، وأخرجو الخطابيبف قدامة مف طريؽ زائدة (ٗ)أخرجو ابف ماجة

 مف طريؽ سفياف الثوري، (ٙ)البييقيوأخرجو 
 بيدلو عف أبي رزيف بو بنحوه. فثلثتيـ عف عاصـ ب

 ثانيا: تراجم الرواة
 ، مف الطبقة السادسة) مف الذيف عاصروا صغار التابعيف( (ٚ)** أبو سنان: ىو سعيد بن سنان البرجمي

 ، (ٔٔ)وزاد:" صدوؽ"، وأبو داود ،(ٓٔ):" ليس بشيء"، وأبو حاتـ(ٜ)، وقاؿ في موضع آخر(ٛ)وثقو ابف معيف
 
 

                                                 

، جٔ)  .ٜٛٗٗٔ، حٕٙٓ، صٖٕ( مسند أحمد بف حنبؿ، مسند المكييف، حديث عمرو بف أـ مكتـو
 .ٜٛٛٙ، ح٘ٔٔ، صٚٔ( مسند البزار، جٕ)
" قولو ال يلومني ىكذا يروى في الحديث والصواب ال يليمني أي ال يوافقني وال يساعدني، فأما الملومة فإنيا ( قاؿ الخطابي:ٖ)

".) معالـ السنف، كتاب الصلة، باب التشديد في ترؾ الجماعة، ج  (.ٜ٘ٔ، صٔمفاعمة مف المـو
 .ٕٜٚ، حٕٓٙ، صٔلجماعة، ج( سنف ابف ماجة، كتاب المساجد والجماعات، باب التغميظ في التخمؼ عف اٗ)
 .ٜ٘ٔ، صٔ( معالـ السنف، كتاب الصلة، باب التشديد في ترؾ الجماعة، ج٘)
 .ٜٛٗٗ، حٕٛ، صٖ( السنف الكبرى لمبييقي، كتاب الصلة، باب ما جاء مف التشديد في ترؾ الجماعة مف عذر، جٙ)
ه النسبة إلى البراجـ وىي قبيمة مف تميـ ابف مرة.) ( البرجمي: بضـ الباء المنقوطة بواحدة وسكوف الراء وضـ الجيـ، ىذٚ)

 (.ٖٛٓ، صٔاألنساب، لمسمعاني، ج
 .٘ٓٛٗ، رقـٖٗٙ، صٗ( تاريخ ابف معيف ػ رواية الدوري ػ جٛ)
 .ٕٔ٘، رقـٜٖٙ( سؤاالت ابف الجنيد ألبي زكريا يحيى بف معيف، صٜ)
 .ٖٔٔ، رقـٕٛ، صٗ( الجرح والتعديؿ، البف أبي حاتـ، جٓٔ)
 .٘ٓٙٗ، رقـٖٜ، صٓٔبغداد، لمخطيب البغدادي، ج ( تاريخٔٔ)
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 .(ٗ)، وذكره ابف حباف في الثقات(ٖ)، والدارقطني(ٕ)، وابف عمار(ٔ)ويعقوب بف سفياف
ـُ الَحِدْيَث"، وقاؿ في موضع آخر(٘)َوَقاَؿ َأْحَمُد بُف َحْنَبؿٍ  ـْ َيُكْف ُيِقْي  :" ليس بقوي في الحديث".(ٙ):" َصاِلٌح، َل

:" لو َرائب وأفراد (ٜ):" ليس بو بأس"، وقاؿ ابف عدي(ٛ)ز الحديث"، وقاؿ النسائي:" كوفي جائ(ٚ)وقاؿ العجمي
وأرجو َأنَُّو ِممَّْف ال َيَتَعمَُّد اْلَكِذَب والوضع ال إسنادا، واَل متنا ولعمو إنما ييـ في الشيء بعد الشيء ورواياتو تحتمؿ 

 وتقبؿ"، 
 :" صدوؽ لو أوىاـ".(ٔٔ)ُيتَاَبُع َعَمى َكِثْيٍر ِمْف َحِدْيِثِو"، وقاؿ ابف حجر:" اَل (ٓٔ)َوَقاَؿ َأُبو َأْحَمَد الَحاِكـُ 

 ىو كما قاؿ بف حجر: صدوؽ لو أوىاـ.  خالصة القول:
أوساط مف الحادية عشرة )  ،يالراز  يأبو محمد األصبيان ،ياألسد يعم يعبد اهلل بن عمران بن أب** 

 (اْلخذيف عف تبع األتباع
 :" صدوؽ".(٘ٔ)، وابف حجر(ٗٔ)، ووثقو الذىبي، وقاؿ أبو حاتـ(ٖٔ)"يغرب "وقاؿ: (ٕٔ)الثقات يذكره ابف حباف ف
 ىو صدوؽ. خالصة القول:

 ** باقي رجاؿ اإلسناد ثقات.
 ثالثا: الحكم عمى اإلسناد

 وقد توبع كما تبيف في التخريج سابقا.مف أجؿ أبي سناف صدوؽ لو أوىاـ  صحيح لغيره الحديث إسناده
                                           

 

 

 

                                                 

 .ٖٛ، صٖ( المعرفة التاريخ، ليعقوب بف سفياف، جٔ)
 .ٜٕٗ، رقـٜٙ( تاريخ أسماء الثقات، البف شاىيف، صٕ)
 .٘٘ٔ، رقـٔٛٔ( سؤاالت السممي لمدارقطني، صٖ)
 .ٜٛٓٛ، رقـٖٙ٘، صٙ( الثقات، البف حباف، جٗ)
 .ٖٔٔ، رقـٕٛ، صٗحاتـ، ج( الجرح والتعديؿ، البف أبي ٘)
 .ٕٕٕٔ، رقـٕٓ٘، صٔ( العمؿ ومعرفة الرجاؿ، ألحمد بف حنبؿ، جٙ)
 .ٜٛ٘، رقـٓٓٗ، صٔ( معرفة الثقات، لمعجمي، ٚ)
 .ٜٗٗ، صٓٔ( تيذيب الكماؿ، لممزي، جٛ)
 .ٕٓٛ، رقـ٘ٓٗ، صٗ( الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ، البف عدي، جٜ)
 .ٙٙٔ، رقـٙٓٗ، صٙ( سير أعلـ النبلء، لمذىبي، جٓٔ)
 .ٖٔٛ( تقريب التيذيب، البف حجر، صٔٔ)
 .ٖٗٙٛٔ، رقـٜٖ٘، صٛ( الثقات، البف حباف، جٕٔ)
 (.ٖٔٛ، ص٘ٔ( ىذا نقل عف المزي ولـ أجده في كتاب الثقات.) تيذيب الكماؿ، لممزي، جٖٔ)
 .ٗٓٙ، رقـٖٓٔ، ص٘( الجرح والتعديؿ، البف أبي حاتـ، جٗٔ)
 .ٖٙٔ( تقريب التيذيب، البف حجر، ص٘ٔ)
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 قاؿ ابف األثير رحمو ا:
َىَكَذا ُيرَوى ِباْلَياِء، ُمْنَقمبة َعِف الَيْمزة. « َمْن اَلَيَمُكم ِمن َممُموِكيُكم فأْطِعُموه َممَّا تأُكمون»َوِمْنُو َحِديُث َأِبي َذرٍّ 

 .(ٔ)واألْصؿ: اَلَءَمكـ
 (ٕٕٗالحديث)

 َعْف  (ٖ)َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُف َعْمٍرو الرَّاِزيُّ َحدَّثََنا َجِريٌر َعْف َمْنُصورٍ  رحمو اهلل: (ٕ)أبو داود قال
َمْمُموِكيُكْم، َمْن اَلَءَمُكْم ِمْن  :»مَّى اُ َعَمْيِو َوَسمَّـَ َعْف َأِبي َذرٍّ َقاَؿ: َقاَؿ َرُسوُؿ المَِّو صَ  (٘)َعْف ُمَورّْؽٍ  (ٗ)ُمَجاِىدٍ 

، َفِبيُعوُه، َواَل ُتَعذُّْبوا َخْمَؽ المَّوِ  َفَأْطِعُموُه ِممَّا تَْأُكُموَن، ـْ ـْ ِمْنُي ـْ ُيَلِئْمُك  «.َوَاْكُسوُه ِممَّا َتْمَبُسوَف، َوَمْف َل
 أوال: تخريج الحديث

 مف طرؽ عف جرير بف عبد الحميد، (ٛ)وبنحوه (ٚ)بنحوه، والبييقي بمثمو (ٙ)أخرجو البزار
 مف طرؽ عف سفياف الثوري بمفظ "مف الءمكـ مف خدمكـ"، (ٔٔ)، والبييقي(ٓٔ)، والخرائطي(ٜ)وأخرجو أحمد

 كلىما) جرير، وسفياف الثوري( عف منصور بف المعتمر بو.
 ثانيا: تراجم الرواة

؛ إال أنو اختمط عميو حديث الكتاب ثقة صحيح، (ٕٔ)سبقت ترجمتو ** جرير بن عبد الحميد بن قرط الضبي،
 عاصـ األحوؿ، وأشعث بف سوار ولـ يحدث عف أحد منيما ىنا.

 ** جميع رجاؿ اإلسناد ثقات
 
 

                                                 

 .ٗٔٗ، صٗ( النياية في َريب الحديث واألثر، البف األثير، جٔ)
 .ٔٙٔ٘، حٖٔٗ، صٗ( سنف أبي داود، كتاب األدب، باب في حؽ الممموؾ، جٕ)
 (.ٚٗ٘( ىو: منصور بف المعتمر، أبو عتاب الكوفي.) تقريب التيذيب، البف حجر، ص ٖ)
 (.ٕٓ٘التيذيب، البف حجر، ص( ىو: مجاىد بف جبر المكي، أبو الحجاج القرشي.) تقريب ٗ)
( ىو: موّرؽ ػ بتشديد الراء ػ بف ُمَشْمِرج  ػ بضـ أولو وفتح المعجمة وسكوف الميـ وكسر الراء  ػ بف عبد ا العجمي، أبو ٘)

 (. ٜٗ٘المعتمر.) تقريب التيذيب، البف حجر، ص
 .ٖٕٜٖ، حٖٚ٘، صٜ( مسند البزار، جٙ)
 .ٖ٘، حٕٗيؾ، ص( اْلداب، باب اإلحساف إلى الممالٚ)
، ٛ( السنف الكبرى لمبييقي، كتاب النفقات، باب ما جاء في تسوية المالؾ بيف طعامو وطعاـ رقيقو وبيف كسوتو وكسوة رقيقو، جٛ)

 .ٛٚٚ٘ٔ، حٖٔص
 .ٕ٘ٔ٘ٔ، ح٘ٓٗ، وصٖٕٛٗٔ، حٕٖٛ، صٖ٘( مسند أحمد بف حنبؿ، مسند األنصار، حديث أبي ذر الغفاري، جٜ)
، وباب ما جاء في ٗٛٙ، حٖٕٖاب عقوبات الممموكيف والمثمة بيـ وما في ذلؾ مف الكراىة واإلثـ، ص( مساوئ األخلؽ، بٓٔ)

 .ٛٔ٘، حٔٚٔاإلحساف إلى الممموؾ في الطعاـ والكسوة، ص
 .ٕٓٓٛ، حٖٚ، صٔٔ( شعب اإليماف، باب اإلحساف إلى المماليؾ، جٔٔ)
 (.ٕٕتحت حديث رقـ) (ٕٔ)
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 ثالثا: الحكم عمى اإلسناد
الحديث إسناده ضعيؼ ألجؿ ما فيو مف انقطاع  فمورؽ العجمي لـ يسمع مف أبي ذر فيما قالو أبو زرعة 

 .(ٕ)والدارقطني (ٔ)الرازي
 

 ذكر االختالف عمى منصور بن المعتمر:
 رواه سفياف الثوري، وجرير عف منصور عف مجاىد عف مورؽ العجمي عف أبي ذر رضي الممو عنو.

ـْ َيْذُكْر   َوَرَواُه َوْرَقاُء بف عمر اليشكري َعْف َمْنُصوٍر َعْف ُمَجاِىٍد َعْف َأِبي َذرٍّ رضي ا عنو َوَل
 .(ٖ)بينيما أحدا
".(ٗ)الدارقطني الطريؽ األولى فقاؿوصحح   :" قوؿ الثوري ومف تَاَبَعُو َأَصحُّ

مف طرؽ عف األعمش عف  (ٛ)، وأبو داود(ٚ)، وابف ماجة(ٙ)، ومسمـ(٘)أخرجيا البخاري :ولمحديث طريق أخرى
َلِمِو ُبْرًدا، َُ ، َقاَؿ: َرَأْيُت َعَمْيِو ُبْرًدا، َوَعَمى  َفُقْمُت: َلْو َأَخْذَت َىَذا َفَمِبْسَتُو َكاَنْت  المعرور بف سويد عف َأِبي َذرٍّ

ُت ِمْنَيا، َفَذَكَرِني ِإَلى النَِّبيّْ ُحمًَّة، َوَأْعَطْيَتُو َثْوًبا آَخَر، َفَقاَؿ: َكاَف َبْيِني َوَبْيَف َرُجٍؿ َكَلـٌ، َوَكاَنْت ُأمُُّو َأْعَجِميًَّة، َفِنمْ 
، َفقَ  ، َقاَؿ: « َأَساَبْبَت ُفَلًنا»اَؿ ِلي: َصمَّى اُ َعَمْيِو َوَسمَّـَ ـْ ، َقاَؿ: « َأَفِنْمَت ِمْف ُأمّْوِ »ُقْمُت: َنَع ـْ ِإنََّؾ اْمُرٌؤ »ُقْمُت: َنَع

؟ َقاَؿ: « ِفيَؾ َجاِىِميَّةٌ  ـُ المَُّو تَ »ُقْمُت َعَمى ِحيِف َساَعِتي: َىِذِه ِمْف ِكَبِر السّْفّْ ، َجَعَمُي ـْ ـْ ِإْخَواُنُك ، ُى ـْ ، َنَع ـْ ْحَت َأْيِديُك
 ِمَف الَعَمِؿ َما َيْغِمُبُو، َفِإْف َكمََّفُو َما َفَمْف َجَعَؿ المَُّو َأَخاُه َتْحَت َيِدِه، َفْمُيْطِعْمُو ِممَّا َيْأُكُؿ، َوْلُيْمِبْسُو ِممَّا َيْمَبُس، َواَل ُيَكمُّْفوُ 

 ، وىذا لفظ البخاري.«َيْغِمُبُو َفْمُيِعْنُو َعَمْيوِ 
ق عن أبي ذرويشيد ل مف طريؽ عاصـ بف عبيد ا عف َعْبِد  (ٜ)ما أخرجو أحمد بف حنبؿ :مفظ حديث مورِّ

ِة اْلَوَداِع: ،» الرَّْحَمِف ْبِف َيِزيَد َعْف َأِبيِو َأفَّ َرُسوَؿ المَِّو َصمَّى اُ َعَمْيِو َوَسمَّـَ َقاَؿ ِفي َحجَّ ـْ ـْ َأِرقَّاَءُك ـْ َأِرقَّاَءُك  َأِرقَّاَءُك
ـْ ِممَّا َتْمَبُسوَف، َفِإْف َجاُءوا ِبَذْنٍب اَل ُتِريُدوَف َأْف َتْغِفُروُه فَ  ـْ ِممَّا َتْأُكُموَف، َواْكُسوُى ِبيُعوا ِعَباَد المَِّو واََل َأْطِعُموُى

سناده ضعيؼ لضعؼ عاصـ بف عبيد ا بف عاصـ بف عمر بف الخطاب«ُتَعذُّْبوُىـْ   .(ٓٔ)، وا 
 بعاتو لمحسف لغيره.فالحديث يرتقي بمتا

                                           
                                                 

 .ٛٓٛرقـ، ٕٛٛ( جامع التحصيؿ، لمعلئي، صٔ)
 .ٕٓٔٔ، رقـٕٗٙ، صٙ( عمؿ الدارقطني، جٕ)
 .ٖٛ٘، حٖٛٗ( الفوائد الشيير بالغيلنيات، ألبي بكر محمد البغدادي البزاز، صٖ)
 .ٕٓٔٔ، رقـٕٗٙ، صٙ( عمؿ الدارقطني، جٗ)
 .ٓ٘ٓٙ، حٙٔ، صٛ( صحيح البخاري، كتاب األدب، باب ما ينيى مف السباب والمعف، ج٘)
لباسو مما يمبس وال يكمفو ما يغمبو، ج( صحيح مسمـ، كتاب ٙ)  .ٔٙٙٔ، حٕٕٛٔ، صٖاأليماف، باب إطعاـ الممموؾ مما يأكؿ وا 
 .ٜٖٓٙ، حٕٙٔٔ، صٕ( سنف ابف ماجة، كتاب األدب، باب اإلحساف إلى المماليؾ، جٚ)
 .ٚ٘ٔ٘، حٖٓٗ، صٗ( سنف أبي داود، كتاب األدب، باب في حؽ الممموؾ، جٛ)
 .ٜٓٗٙٔ، حٖٖٗ، صٕٙند المدنييف، حديث عبد الرحمف بف يزيد، ج( مسند أحمد بف حنبؿ، مسٜ)
 .ٕ٘ٛ( تقريب التيذيب، البف حجر، صٓٔ)
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 قاؿ ابف األثير رحمو ا:
 )أَلْأَلَ(

َلُة َوالسََّلـُ   .(ٔ)َأْي ُيْشِرؽ وَيْستَِنير، مأُخوذ مف المُّؤلؤ« َيَتأَلْأَلُ َوْجُيو َتأَلُْلَؤ الَقمرِ »ِفي ِصَفِتِو َعَمْيِو الصَّ
 ( **الحديث )

 (.ٚٗحديث رقـ )راستو تحت د تسبق قالت الباحثة:
                                           

 قاؿ ابف األثير رحمو ا:
 )ألي(
الؤْلواء: الشّْدة َوِضيؽ « َمن َكاَن َلُو َثاَلُث َبَنات َفَصبر َعَمى أَلَْواِئِينَّ َكّن َلُو ِحجابًا ِمَن النَّارِ  »ِفيوِ 

 .(ٕ)الَمِعيشة
 ( ٖٕٗالحديث)

األصبياني حدثنا  أخبرنا أبو سعيد الحسف بف محمد بف عبد ا بف حسنويو رحمو اهلل: (ٖ)قال الخطيب البغدادي
أبو جعفر أحمد بف جعفر بف أحمد بف معاوية السمسار حدثنا يعقوب بف أبي يعقوب حدثنا محمد بف عبد ا 
األنصاري حدثنا ابف جريج عف أبي الزبير عف عمر بف نبياف عف أبي ثعمبة الخشني قاؿ قاؿ رسوؿ ا صمى 

 وائين وضرائين كن لو حجابا من النار".من كن لو ثالث بنات فصبر عمى أل ا عميو وسمـ:" 
 أوال: تخريج الحديث

 تفرد بو الخطيب البغدادي.
 ثانيا: تراجم الرواة

اختمفوا في اسمو واسـ أبيو، وىو مشيور بكنيتو، كاف ممف بايع تحت الشجرة وضرب لو  ** أبو ثعمبة الخشني،
 بسيمو يوـ خيبر، وأرسمو َرُسوؿ المَِّو َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَسمَّـَ إلى قومو فأسمموا.
 .(ٗ)نزؿ الشاـ ومات في أوؿ إمرة معاوية، وقيؿ: إنو توفي في سنة خمس وسبعيف

 مف الطبقة الثالثة) مف الوسطى مف التابعيف( الحجازي،** عمر بن نبيان 
 :" ال (ٚ):" ال أعرفو، وال أعرؼ أبا ثعمبة"، وكذلؾ قاؿ البخاري(ٙ)، وقاؿ أبو حاتـ(٘)ذكره ابف حباف في الثقات

                                                 

 .٘ٔٗ، صٗ( النياية في َريب الحديث واألثر، البف األثير، جٔ)
 .ٙٔٗ، صٗ( النياية في َريب الحديث واألثر، البف األثير، جٕ)
 .ٔٚٓٔح ،ٚٓٙٔ، صٖ( المتفؽ والمفترؽ، لمخطيب البغدادي، جٖ)
 .ٖٗ٘، رقـٕٓٚػ ٜٕٙ، صٔ( انظر االستيعاب في معرفة األصحاب، البف عبد البر، جٗ)
 .ٕٖٙٗ، رقـٕ٘ٔ، ص٘( الثقات، البف حباف، ج٘)
 .٘٘ٚ، رقـٖٛٔ، صٙ( الجرح والتعديؿ، البف أبي حاتـ، جٙ)
 .ٛٓٙٔ، صٖ( المتفؽ والمفترؽ، لمخطيب البغدادي،جٚ)
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 أدري مف عمر، وال مف أبي ثعمبة"، وقاؿ ابف حجر:" مجيوؿ". 
 .كما قاؿ ابف حجر ىو مجيوؿ خالصة القول:

، ثقة؛ ولكنو مدلس مف الطبقة الثالثة التي (ٔ)، سبقت ترجمتوىو محمد بف مسمـ بف تدرس أبو الزبير المكي:** 
 البد فييا مف التصريح بالسماع لقبوؿ حديثيـ، وقد عنعنو ىنا.

، ثقة فقيو فاضؿ؛ ولكنو مدلس مف الطبقة (ٕ)سبقت ترجمتو، ** عبد الممك بن عبد العزيز بن جريج القرشي
 (ٖ)ثة التي البد فييا مف التصريح بالسماع لقبوؿ حديثيـ؛ ولكنو عنعنو ىنا، وأما عف إرسالو فقد ذكر العراقيالثال

 الزبير المكي. وجريج ولـ يكف فييـ أب جماعة ممف أرسؿ عنيـ ابف
، أبو عبد ا، مات سنة خمس ** محمد بن عبد اهلل بن المثنى بن عبد اهلل بن أنس بن مالك األنصاري

 عشرة ومئتيف،
 . (ٚ)، وذكره ابف حباف في الثقات(ٙ)، وابف حجر(٘)، والذىبي(ٗ)وثقو يحيى بف معيف

:" لـ أر مف األئمة إال ثلثة: أحمد بف حنبؿ، وسميماف (ٜ):" صدوؽ ثقة"، وقاؿ في موضع آخر(ٛ)وقاؿ أبو حاتـ
:" ليس بو (ٔٔ)وقاؿ النسائي، كاف صدوقا":" (ٓٔ)بف داود الياشمي، ومحمد بف عبد ا األنصاري"، وقاؿ ابف سعد

 بأس". 
ا"، وقاؿ ابف ا شديدً :" تغير تغيرً (ٕٔ)نو تغير في آخر حياتو فقاؿ أبو داودإال أنو قيؿ : ىو ثقة، إخالصة القول

 :" سمع مف الجريري بعد االختلط".(ٖٔ)معيف
األنصاري ألجؿ حديث تفرد بو، فإنو كمـ في تَ :" ما ينبغي أف يُ (ٗٔ)وعقب الذىبي عمى قوؿ أبي داود بقولو

 : أحد الثقات أنكر عميو حديث الحجامة لمصائـ، وحديثو في (٘ٔ)حديث"، وقاؿ علء الديف رضا

                                                 

 (.ٜٓٔ( تحت حديث رقـ)ٔ)
 (.ٕٚ)حديث رقـ ( تحتٕ)
 .ٕٔٔ( تحفة التحصيؿ في ذكر رواة المراسيؿ، لمعراقي، صٖ)
 .ٜٔٗ، رقـ٘ٓٗ، صٖ( تاريخ بغداد، لمخطيب البغدادي، جٗ)
 .ٕٙٓ، رقـٕٖ٘، صٜ( سير أعلـ النبلء، لمذىبي، ج٘)
 .ٜٓٗ( تقريب التيذيب، البف حجر، صٙ)
 .ٖٛٛٓٔ، رقـٖٗٗ، صٚ( الثقات، البف حباف، جٚ)
 .٘٘ٙٔ، رقـٖ٘ٓ، صٚح والتعديؿ، البف أبي حاتـ، ج( الجر ٛ)
 .ٕٗ٘، صٕ٘( تيذيب الكماؿ، لممزي، جٜ)
 .ٜٕٗ، صٚ( الطبقات الكبرى، البف سعد، جٓٔ)
 .ٜٔٗ، رقـ٘ٓٗ، صٖ( تاريخ بغداد، لمخطيب البغدادي، جٔٔ)
 .ٕٗ٘، صٕ٘( تيذيب الكماؿ، لممزي، جٕٔ)
 .ٕٚٔ( تاريخ ابف معيف، رواية ابف محرز، صٖٔ)
 .٘ٙٚٚ، رقـٔٓٙ، صٖميزاف االعتداؿ، لمذىبي، ج( ٗٔ)
 .ٕٖٙ( انظر نياية االَتباط بمف رمي مف الرواة باالختلط، لعلء الديف رضا، ص٘ٔ)
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الصحيحيف إنما ىو قبؿ تغيره واختلطو كما ىو الحاؿ في الثقات الذيف اختمطوا واحتج بحديثيـ في أصؿ 
 الصحيحيف.

 اجرحً  و، لـ أجد في(ٔ)، مات َسَنَة ِستٍّ َوَسْبِعيَف َوِماَئتَْيفِ َأُبو ُمَحمٍَّد اأَلْصَبَياِنيُّ اْلُمَعدَّلُ  ُعقوُب ْبُن َأِبي َيْعُقوبَ ي **
 .أو تعديلً 

 .أو تعديلً  اجرحً  و، لـ أجد في** أبو جعفر أحمد بن جعفر بن أحمد بن معاوية السمسار
 .أو تعديلً  اجرحً  و، لـ أجد فياألصبياني ** أبو سعيد الحسن بن محمد بن عبد اهلل بن حسنويو

 ثالثا: الحكم عمى اإلسناد 
 الحديث إسناده ضعيؼ الشتمالو عمى العمؿ التالية:

 .عنعنة ابف جريج وأبو الزبير المكي 
 .جيالة عمر بف نبياف 
  ا أو تعديلً و جرحً فمف لـ أجد فيو. 

 عمى النحو التالي: فرح بو مف حديث أبي ىريرة تعددت طرقوولمحديث شاىد ال يُ 
 (٘)، والحاكـ(ٗ)، والخرائطي(ٖ)مف طريؽ مندؿ بف عمي، وأخرجو أحمد (ٕ)أخرجيا ابف أبي شيبة الطريق األولى:

 مف طريؽ محمد بف عبد ا األنصاري، (ٙ)مف طرؽ عف حماد بف مسعدة، وأخرجو البييقي
يرة َقاَؿ: َقاَؿ َرُسوُؿ المَِّو َصمَّى اُ َعَمْيِو ثلثتيـ عف ابف جريج عف أبي الزبير عف عمر بف نبياف عف أبي ىر 

 : ، َوَضرَّاِئِيفَّ َأْدَخَمُو المَُّو اْلَجنَّةَ »َوَسمَّـَ ، َوَسرَّاِئِيفَّ « ِبَفْضِؿ َرْحَمِتِو ِإيَّاُىفَّ  َمْف َكاَف َلُو َثَلُث َبَناٍت َفَصَبَر َعَمى أَلَْواِئِيفَّ
َقاَؿ: َواْبَنتَاِف، َقاَؿ َرُجٌؿ: َوَواِحَدٌة؟ َقاَؿ: َوَواِحَدٌة "، وىذا لفط ابف أبي شيبة، وجميع ىذه ، َقاَؿ َرُجٌؿ: َواْبَنتَاِف؟ 

 الطرؽ ضعيفة مف أجؿ عنعنة ابف جريج وأبي الزبير المكي، ولجيالة عمر بف نبياف. 
مف طريؽ ليث بف أبي سميـ عف أبي رزيف عف أبي ىريرة َقاَؿ: َقاَؿ َرُسوُؿ المَِّو  (ٚ)أخرجيا البزار الطريق الثانية:

ِو، َمْف َكفََّؿ َيِتيًما َلُو َذا َقَراَبٍة َأْو ال َقَراَبَة َلُو، َفَأَنا َوُىَو ِفي اْلَجنَِّة َكَياتَْيِف، َوَضَـّ ُأْصُبَعيْ »َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَسمَّـَ: 
سناده «ى َعَمى َثلِث َبَناٍت، َفُيَو ِفي اْلَجنَِّة، َوَكاَف َلُو َكَأْجِر ُمَجاِىٍد ِفي َسِبيِؿ المَِّو َصاِئًما َقاِئًماَوَمْف َسعَ  ، وا 

 . (ٛ)ضعيؼ مف أجؿ الميث بف أبي سميـ صدوؽ اختمط جدا ولـ يتميز حديثو فترؾ

                                                 

 .ٕٕٛػ ٕٔٛ( تمخيص المتشابو في الرسـ، لمخطيب البغدادي، صٔ)
 .ٕٓٗٗ٘، حٕٕٕ، ص٘( مصنؼ ابف أبي شيبة، كتاب األدب، باب في العطؼ عمى البنات، جٕ)
 .ٕ٘ٗٛ، حٛٗٔ، صٗٔ( مسند أحمد بف حنبؿ، مسند المكثريف مف الصحابة، مسند أبي ىريرة، جٖ)
 .ٓ٘ٙ، حٕٗٔ( مكاـر األخلؽ، باب العطؼ عمى البنات واإلحساف إلييف، صٗ)
 .ٖٙٗٚ، حٜ٘ٔ، صٗ( المستدرؾ عمى الصحيحيف، كتاب البر والصمة، ج٘)
 .ٖٔٔٛ، حٗٗٔ، صٔٔ( شعب اإليماف، باب حقوؽ األوالد واألىميف، جٙ)
 .ٜٜٓٔ، حٖ٘ٛػ  ٖٗٛ، صٕ( كشؼ األستار عف زوائد البزار، كتاب البر والصمة، باب ما جاء في األيتاـ، جٚ)
 .ٗٙٗ( تقريب التيذيب، البف حجر، صٛ)
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حنفي عف أيوب السختياني عف محمد بف مف طريؽ عبيد بف عمرو ال (ٔ)أخرجيا الطبراني الطريق الثالثة:
، »سيريف عف أبي ىريرة َأفَّ النَِّبيَّ َصمَّى اُ َعَمْيِو َوَسمَّـَ َقاَؿ: ، َوَكفَُّيفَّ ، َوآَواُىفَّ َمْف ُكفَّ َلُو َثَلُث َبَناٍت َفَعاَلُيفَّ

سناده ضعيؼ فيو عبيد بف عمرو «َوَواِحَدةً »َقاَؿ: َدًة؟ْمَنا: َوَواحِ ، قُ «َوِثْنتَْيفِ »، ُقْمَنا: َوِثْنتَْيِف؟ َقاَؿ:«َوَجَبْت َلُو اْلَجنَّةُ  ، وا 
، (ٖ)، وذكره ابف عدي وذكر لو حديثيف أحدىما منكر اإلسناد واْلخر منكر المتف(ٕ)ضعفو الدارقطني واألزدي

".(ٗ)وقاؿ الييثمي ـْ ـْ َأْعِرْفُي  :" ِفيِو َمْف َل
 .(٘)منكر جًدا وآفتو عمر بف نبياف فالشاىد بمجموع طرقو ضعيؼ قاؿ األلباني:

 ولمحديث شاىد ثاني من حديث أبي سعيد الخدري:
، (ٕٔ)، وابف حباف(ٔٔ)، والخرائطي(ٓٔ)، وابف أبي الدنيا(ٜ)، والترمذي(ٛ)، وأبو داود(ٚ)، والبخاري(ٙ)أخرجو أحمد

مف طرؽ عف ُسَيْيٍؿ بف أبي صالح َعْف َسِعيِد ْبِف َعْبِد الرَّْحَمِف ْبِف ُمْكِمٍؿ َعْف َأيُّوَب ْبِف َبِشيٍر  (ٖٔ)والبييقي
، َأْو اَل َيُكوُف أِلََحٍد َثَلُث َبَناتٍ »اأْلَْنَصاِريّْ َعْف َأِبي َسِعيٍد اْلُخْدِريّْ َقاَؿ: َقاَؿ َرُسوُؿ المَِّو َصمَّى اُ َعَمْيِو َوَسمَّـَ: 
، وىذا لفظ أحمد بف حنبؿ، «ةَ َثَلُث َأَخَواٍت، َأْو اْبَنَتاِف، َأْو ُأْخَتاِف، َفَيتَِّقي المََّو ِفيِيفَّ َوُيْحِسُف ِإَلْيِيفَّ ِإالَّ َدَخَؿ اْلَجنَّ 

ومدار الحديث عميو ولـ  (ٗٔ)والشاىد بمجموع طرقو ضعيؼ فيو سييؿ بف أبي صالح صدوؽ تغير حفظو بأخرة
 ولـ يتابع. (٘ٔ)بع، وفيو أيضا َسِعيِد ْبِف َعْبِد الرَّْحَمِف ْبِف ُمْكِمٍؿ مقبوؿيتا

 :ولمحديث شاىد ثالث صحيح من حديث أنس بن مالك
ْيِرِه، َقاَؿ: َقاَؿ َرُسوُؿ اِ َصمَّى اُ  (ٚٔ)، والبخاري(ٙٔ)أخرجو أحمد بف حنبؿ  ََ مف طريؽ  ثَاِبٍت َعْف َأَنٍس َأْو 

                                                 

 .ٜٜٔٙ، حٕ٘ٓ، صٙ( المعجـ األوسط، لمطبراني، جٔ)
 .ٕٓٙ، رقـٕٔٔ، صٗ( انظر لساف الميزاف، البف حجر، جٕ)
 .ٙٓ٘ٔ، رقـٖ٘، صٚلكامؿ في الضعفاء، البف عدي، ج( انظر اٖ)
 .ٜٖٛٗٔ، حٛ٘ٔ، صٛ( مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، لمييثمي، جٗ)
 .ٖٓٛ، صٗٔ( انظر سمسمة األحاديث الضعيفة، لؤللباني، ج٘)
 .ٖٖٗٛٔ، حٙٚٗ، صٚٔ( مسند أحمد بف حنبؿ، مسند المكثريف مف الصحابة، مسند أبي سعيد الخدري، جٙ)
 .ٜٚ، حٕٗدب المفرد، باب مف عاؿ ثلث أخوات، ص( األٚ)
 .ٚٗٔ٘، حٖٖٛ، صٗ( سنف أبي داود، كتاب األدب، باب في فضؿ مف عاؿ يتيما، جٛ)
 .ٕٜٔٔ، حٖٛٔ، صٗ( سنف الترمذي، أبواب البر والصمة، باب ما جاء في النفقة عمى البنات واألخوات، جٜ)
 .ٚٓٔ، حٖٕ٘نات، ص( النفقة عمى العياؿ، باب في اإلحساف إلى البٓٔ)
 .ٓٗٙ، حٕٔٔ( مكاـر األخلؽ، باب العطؼ عمى البنات واإلحساف إلييف، صٔٔ)
 .ٙٗٗ، حٜٛٔ، صٕ( صحيح ابف حباف، كتاب البر واإلحساف، باب صمة الرحـ وقطعيا، جٕٔ)
 .ٜٖٓٛ، حٕٗٔ، صٔٔ( شعب اإليماف، باب حقوؽ األوالد واألىميف، جٖٔ)
 .ٜٕ٘ص( تقريب التيذيب، البف حجر، ٗٔ)
 .ٖٕٛ( تقريب التيذيب، البف حجر، ص٘ٔ)
 .ٖٜٕ٘ٔ، حٔٛٗػ  ٓٛٗ، صٜٔ( مسند أحمد بف حنبؿ، مسند المكثريف مف الصحابة، مسند أنس بف مالؾ، جٙٔ)
 .ٕٕٚ، رقـٖٛ، صٔ( التاريخ الكبير، لمبخاري، جٚٔ)
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:" َمْف َعاَؿ اْبَنتَْيِف َأْو َثَلَث َبَناٍت، َأْو ُأْخَتْيِف َأْو َثَل  ، ُكْنُت َأَنا َوُىَو  (ٔ)َث َأَخَواٍت، َحتَّى َيِبفَّ َوَسمَّـَ َأْو َيُموَت َعْنُيفَّ
 َكَياتَْيِف" َوَأَشاَر ِبُأْصُبَعْيِو السَّبَّاَبِة َواْلُوْسَطى.

َمْف َعاَؿ َجاِرَيتَْيِف َحتَّى َتْبُمَغا، َجاَء » بف مالؾ بمفظ َعْف َأَنِس ْبِف َماِلٍؾ: أيضا مف حديث أنس (ٕ)وأخرجو مسمـ
 َوَضَـّ َأَصاِبَعُو.« َيْوـَ اْلِقَياَمِة َأَنا َوُىوَ 

 ففي نياية األمر الحديث بمجموع متابعاتو وطرقو يرتقي لمحسف لغيره.
                                           

 قاؿ ابف األثير رحمو ا:
 .(ٖ)«َقاَل َلُو: أَلْسَت َتْحَزن؟ أَلْسَت ُتِصيُبك الأْلَواء؟» َوِمْنُو اْلَحِديثُ 

 ( ٕٗٗالحديث )
َأِبي ُزَىْيٍر، ، َعْف َأِبي َبْكِر ْبِف (٘)َحدَّثََنا َعْبُد المَِّو ْبُف ُنَمْيٍر، َقاَؿ َأْخَبَرَنا ِإْسَماِعيؿُ  رحمو اهلل: (ٗ)قال أحمد بن حنبل

لُح َبْعَد َىِذِه اْْلَيِة:﴿َقاَؿ ُأْخِبْرُت َأفَّ َأَبا َبْكٍر َقاَؿ: َيا َرُسوَؿ المَِّو َكْيَؼ ال ـْ َوال َأَماِنيّْ َأْىِؿ اْلِكَتاِب  صَّ َلْيَس ِبَأَماِنيُّْك
:َفَقاَؿ َرُسوُؿ المَِّو صَ َفُكؿَّ ُسوٍء َعِمْمَنا ُجِزيَنا ِبِو؟  (ٙ)﴾ َمْف َيْعَمْؿ ُسوًءا ُيْجَز ِبوِ  َفَر المَُّو َلَؾ َيا  »مَّى اُ َعَمْيِو َوَسمَّـَ ََ

َْواءُ َأَبا َبْكٍر َأَلْسَت َتْمَرُض؟ َأَلْسَت َتْنَصُب؟  َفُيَو َما  »َقاَؿ: َبَمى. َقاَؿ: «؟(ٚ)أََلْسَت َتْحَزُن؟ أََلْسَت ُتِصيُبَك الألَّ
 «.ُتْجَزْوَف ِبوِ 

 الحديثأوال: تخريج 
مف طرؽ  (ٗٔ)، والبييقي(ٖٔ)، والحاكـ(ٕٔ)، وابف السني(ٔٔ)، وابف حباف(ٓٔ)، وأبو يعمى(ٜ)، والمروزي(ٛ)أخرجو أحمد

 إسماعيؿ بف أبي خالد بو بنحوه.
                                                 

: بفتح الياء أي: يَتَزوَّْجف.) النياية في َريب الحديث واألثر، البفٔ)  (.ٗ٘ٗ، صٔاألثير، ج ( َيِبفَّ
 .ٖٕٔٙ، حٕٕٚٓ، صٗ( صحيح مسمـ، كتاب البر والصمة واْلداب، باب فضؿ اإلحساف إلى البنات، جٕ)
 .ٙٔٗ، صٗ( النياية في َريب الحديث واألثر، البف األثير، جٖ)
 .ٛٙ، حٜٕٕ، صٔ( مسند أحمد بف حنبؿ، مسند الخمفاء الراشديف، مسند أبي بكر الصديؽ، جٗ)
 (.ٚٓٔ) تقريب التيذيب، البف حجر، ص.، ثقة ثبتماعيؿ بف أبي خالد( ىو إس٘)
 (.ٖٕٔ( سورة النساء )ٙ)
 ( سبؽ بياف الؤلواء في الحديث السابؽ وىي تعني: الشّْدة َوِضيؽ الَمِعيشة.ٚ)
 .ٔٚ، وٓٚ، وٜٙ، حٖٕٔ، صٔ( مسند أحمد بف حنبؿ، مسند الخمفاء الراشديف، مسند أبي بكر الصديؽ، جٛ)
 .ٔٔٔ، حٙٚٔند أبي بكر الصديؽ، ألبي بكر أحمد المروزي، ص( مسٜ)
 .ٔٓٔ، وٓٓٔ، حٜٛ، صٜٜ، وٜٛ، حٜٚ، صٔ( مسند أبي يعمى الموصمي، جٓٔ)
، ٜٕٓٔ، حٓٚٔ، صٚ( صحيح ابف حباف، كتاب الجنائز، باب ما جاء في الصبر وثواب األمراض واألعراض، جٔٔ)
 .ٕٜٕٙح
 .ٕٜٖ، حٖٓ٘المخاطبة بالكنية لمف َمبت عميو، ص( عمؿ اليـو واليمة، باب ٕٔ)
 .ٓ٘ٗٗ، حٛٚ، صٖ( المستدرؾ عمى الصحيحف، كتاب معرفة الصحابة رضي ا عنيـ، جٖٔ)
ْبِر َعَمى َجِميِع مَ ٗٔ) ُو ِمَف اأْلَْمَراِض ا ُيِصيبُ ( السنف الكبرى لمبييقي، كتاب الجنائز، َباُب َما َيْنَبِغي ِلُكؿّْ ُمْسِمـٍ َأْف َيْسَتْشِعَرُه ِمَف الصَّ

، واْلداب، باب ما يرجى في المصيبات مف تكفير ٖٙ٘ٙ، حٕٕ٘، صَٖواأْلَْوَجاِع َواأْلَْحَزاِف ِلَما ِفيَيا ِمَف اْلَكفَّاَراِت َوالدََّرَجاِت، ج
لذة وشيوة،  ، وشعب اإليماف، باب في الصبر عمى المصائب وعما تنزع إليو النفس مفٖٔٚ، حٜٕٛالسيئات ورفع الدرجات، ص

 .ٖٜٛٗ، حٕٚٗ، صٕٔج



 055 

 ثانيا: تراجم الرواة
معاذ الثقفي الكوفي وقيؿ: ابف أبي زىير بف معاذ بف رباح، أخو أبي عبد ا الجدلي  ** أبو بكر بن أبي زىير:

 . (ٔ)ألمو، مف الطبقة الثالثة) مف الوسطى مف التابعيف(، مقبوؿ
ال فميف الحديث. خالصة القول:  مقبوؿ إف توبع وا 

 ** باقي رجاؿ اإلسناد ثقات.
 ثالثا: الحكم عمى اإلسناد

بكر بف أبي زىير لـ يسمع مف أبي بكر الصديؽ قاؿ أبو زرعة:  يالنقطاع فأبألجؿ اضعيؼ  هإسناد الحديث
 ، كما أنو مقبوؿ ولـ يتابع.(ٕ)روايتو عف أبي بكر الصديؽ مرسمة

 .(ٗ)، وحسيف سميـ أسد(ٖ)ممف ضعفو شعيب األرنؤوطو 
مف طريؽ ُموَسى ْبِف ُعَبْيَدَة َقاَؿ: َأْخَبَرِني َمْوَلى اْبِف  (٘)أخرجيا الترمذي :ولمحديث طريق أخرى ولكن ال يفرح بيا

دّْيِؽ، َقاَؿ: ُكْنُت ِعْنَد َرُسوِؿ ال مَِّو َصمَّى المَُّو َعَمْيِو ِسَباٍع، َقاَؿ: َسِمْعُت َعْبَد المَِّو ْبَف ُعَمَر، ُيَحدُّْث َعْف َأِبي َبْكٍر الصّْ
ـَ َفُأْنِزَلْت َعَمْيِو َىذِ  ِبِو َواَل َيِجْد َلُو ِمْف ُدوِف المَِّو َوِليِّا َواَل َنِصيًرا َفَقاَؿ َرُسوُؿ المَِّو  (ٙ)ِه اْلَيَة:}َمْف َيْعَمْؿ ُسوًءا ُيْجَز{َوَسمَّ
: ـُ  ؟ ُقْمُت: َبَمى َيا َرُسوؿَ « َيا َأَبا َبْكٍر َأاَل ُأْقِرُئَؾ آَيًة ُأْنِزَلْت َعَميَّ »َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَسمَّـَ المَِّو، َقاَؿ: َفَأْقَرَأِنيَيا َفَل َأْعَم

؟ «َما َشْأُنَؾ َيا َأَبا َبْكرٍ »: ِإالَّ َأنّْي َوَجْدُت اْقِتَصاًما ِفي َظْيِري، َفَتَمطَّْأُت َلَيا، َفَقاَؿ َرُسوُؿ المَِّو َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَسمَّـَ 
نَّا َلَمْجِزيُّوَف ِبَما َعِمْمَنا؟ َفَقاَؿ َرُسوُؿ المَِّو َصمَّى المَُّو ُقْمُت: َيا َرُسوَؿ المَِّو ِبَأِبي َأْنَت َوأُ  ـْ َيْعَمْؿ ُسوًءا، َواِ  مّْي، َوَأيَُّنا َل

ـْ ُذُنوٌب، َوَأمَّا َأمَّا َأْنَت َيا َأَبا َبْكٍر َوالُمْؤِمُنوَف َفُتْجَزْوَف ِبَذِلَؾ ِفي الدُّْنَيا َحتَّى َتْمَقْوا المََّو َوَليْ » َعَمْيِو َوَسمَّـَ: َس َلُك
ـْ َحتَّى ُيْجَزْوا ِبِو َيْوـَ الِقَياَمةِ  ِريٌب َوِفي ِإْسَناِدِه َمَقاٌؿ، ُموَسى ْبُف  َىَذا»، وقاؿ:«اْلَخُروَف َفُيْجَمُع َذِلَؾ َلُي ََ َحِديٌث 

، َوَقْد ُرِوَي (ٛ)ُيَضعَُّؼ ِفي الَحِديِث، َضعََّفُو َيْحَيى ْبُف َسِعيٍد َوَأْحَمُد ْبُف َحْنَبٍؿ، َوَمْوَلى اْبِف ِسَباٍع َمْجُيوؿٌ  (ٚ)ُعَبْيَدةَ 
ْيِر َىَذا الَوْجِو َعْف َأِبي َبْكٍر َوَلْيَس َلُو ِإْسَناٌد َصِحيٌح َأْيًضا ََ  «.َىَذا الَحِديُث ِمْف 

اُص َعْف َعِميّْ ْبِف َزْيٍد َعْف ُمَجاِىٍد عف ابف عمر قاؿ: َسِمْعُت َرُسوَؿ المَِّو وأخرجو الحاكـ مف ط ريؽ ِزَياُد اْلجصَّ
سناده ضعيؼ مف أجؿ ضعؼ زياد بف أبي «َمْف َيْعَمْؿ ُسوًءا ُيْجَز ِبِو ِفي الدُّْنَيا» َصمَّى اُ َعَمْيِو َوَسمَّـَ َيُقوُؿ: ، وا 

 . (ٜ)زياد الجصاص

                                                 

 .ٕٕٙ( تقريب التيذيب، البف حجر، صٔ)
 .ٖٜ٘، صٖٙٓ( انظر جامع التحصيؿ، لمعلئي، صٕ)
 .ٔٚ، وٓٚ، وٜٙ، حٖٕٔ، صٔ( مسند أحمد بف حنبؿ، تحقيؽ شعيب األرنؤوط، جٖ)
 .ٜٜ، وٜٛ، حٜٚ، صٔ( مسند أبي يعمى الموصمي، تحقيؽ حسيف سميـ أسد، جٗ)
 .ٜٖٖٓ، حٕٛٗ، ص٘رمذي، أبواب تفسير القرآف، باب مف سورة النساء، ج( سنف الت٘)
 (.ٖٕٔ( سورة النساء )ٙ)
 (.ٕ٘٘( قاؿ ابف حجر:" ضعيؼ".) تقريب التيذيب، البف حجر، صٚ)
 .ٖٚٚ( تقريب التيذيب، البف حجر، صٛ)
 .ٜٕٔ( تقريب التيذيب، البف حجر، صٜ)
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عف  مف طريؽ ُعَمُر ْبُف َعْبِد الرَّْحَمِف ْبِف ُمَحْيِصفٍ  (ٔ)أخرجو مسمـ :شاىد قوي من حديث أبي ىريرة ولمحديث
ِو{ َبَمَغْت ِمَف اْلُمْسِمِميَف ُمَحمََّد ْبَف َقْيِس ْبِف َمْخَرَمَة، ُيَحدُّْث َعْف َأِبي ُىَرْيَرَة، َقاَؿ: َلمَّا َنَزَلْت }َمْف َيْعَمْؿ ُسوًءا ُيْجَز بِ 

 : ـُ َكفَّاَرٌة، َحتَّى َقاِرُبوا، َوَسدّْ »َمْبَمًغا َشِديًدا، َفَقاَؿ َرُسوُؿ اِ َصمَّى اُ َعَمْيِو َوَسمَّـَ ُدوا، َفِفي ُكؿّْ َما ُيَصاُب ِبِو اْلُمْسِم
 «. النَّْكَبِة ُيْنَكُبَيا، َأِو الشَّْوَكِة ُيَشاُكَيا

                                           
 قاؿ ابف األثير رحمو ا:

 .(ٕ)«اْلَمِديَنةِ  َمْن َصَبَر َعَمى أَلَْواء»َواْلَحِديُث اْْلَخُر 
 ( ٕ٘ٗالحديث )

َمْن » َعْف َمْعَمٍر َعْف ِىَشاـِ ْبِف ُعْرَوَة َعْف َأِبيِو َأفَّ النَِّبيَّ َصمَّى اُ َعَمْيِو َوَسمَّـَ َقاَؿ: رحمو اهلل: (ٖ)قال عبد الرزاق
َقاَؿ: َوَقاَؿ النَِّبيُّ َصمَّى اُ َعَمْيِو َوَسمَّـَ: « َشِفيًعا َيْوـَ اْلِقَياَمةِ َأْو َجْيِدَىا ُكْنُت َلُو َشِييًدا َأْو َصَبَر َعَمى أَلَْواِء اْلَمِديَنِة 

يَماُف ِإَلْيَيا َكَما َيُحوُز السَّْيُؿ الدَّْمفُ  َلَيْنَحاَزفَّ »  «.(ٗ)اإْلِ
 أوال: تخريج الحديث
 تفرد بو عبد الرزاؽ.
 ثانيا: تراجم الرواة

 ** جميع رجاؿ اإلسناد ثقات.
 ثالثا: الحكم عمى اإلسناد

:" في روايتو (٘)معمر بف راشد قاؿ ابف حجرمف أجؿ الحديث إسناده ضعيؼ مف أجؿ إرساؿ عروة بف الزبير، و 
 عف ثابت واألعمش وىشاـ بف عروة شيئا وكذا فيما حدث بو بالبصرة".

مف طريؽ ِإْسَماِعيَؿ ْبِف َجْعَفٍر َعِف اْلَعَلِء ْبِف َعْبِد  (ٙ)مف حديث أبي ىريرة أخرجو مسمـ قوي ولمحديث شاىد
اَل َيْصِبُر َعَمى أَلَْواِء اْلَمِديَنِة َوِشدَِّتَيا »الرَّْحَمِف َعْف َأِبيِو َعْف َأِبي ُىَرْيَرَة َأفَّ َرُسوَؿ اِ َصمَّى اُ َعَمْيِو َوَسمَّـَ َقاَؿ: 

 «.ْنُت َلُو َشِفيًعا َيْوـَ اْلِقَياَمِة َأْو َشِييًداَأَحٌد ِمْف ُأمَِّتي، ِإالَّ كُ 
                                           

 

                                                 

 .ٕٗٚ٘، حٖٜٜٔ، صٗباب ثواب المؤمف فيما يصيبو مف مرض أو حزف، ج( صحيح مسمـ، كتاب البر والصمة واْلداب، ٔ)
 .ٙٔٗ، صٗ( النياية في َريب الحديث واألثر، البف األثير، جٕ)
 .ٖٙٔٚٔ، حٕٙٙ، صٜ( مصنؼ عبد الرزاؽ، كتاب األشربة، باب في سكنى المدينة، جٖ)
ع ِفيِو اْلغنـ فتتمّبد أبواُليا وأبعاُرىا ِفيِو.) جميرة المغة، ألبي بكر األزدي، ( الدّْمف: البعر والِكْرس. والدّْْمَنة: اْلموضع الَِّذي يْجَتمٗ)
 (.ٖٛٙ، صٕج
 .ٔٗ٘( تقريب التيذيب، البف حجر، ص٘)
 .ٖٛٚٔ، حٗٓٓٔ، صٕ( صحيح مسمـ، كتاب الحج، باب فضؿ المدينة ودعاء النبي صمى ا عميو وسمـ فييا بالبركة، جٙ)
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 قاؿ ابف األثير رحمو ا:
 )أَلَى(

ْـّ َأْيَمفَ  ْبَطاءَأْي « َفِبأَلٍْي َما اْسَتْغَفَر َليم َرُسوُل المَِّو َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَسمَّمَ  »ِفي َحِديِث ُأ  .(ٔ)َبْعَد َمشقَّة َوجْيٍد وا 
 ( ٕٙٗالحديث )

َأفَّ ُسَمْيَماَف ْبَف ِزَياٍد  (ٗ)َحدَّثََنا َعْبُد اِ ْبُف َوْىٍب، َحدَّثََنا َعْمٌرو (ٖ)َحدَّثََنا َىاُروفُ  رحمو اهلل: (ٕ)قال أحمد بن حنبل
، َحدََّثُو: َأنَُّو، َمرَّ َوَصاِحٌب  َبْيِديَّ ، َحدََّثُو َأفَّ َعْبَد اِ ْبَف اْلَحاِرِث ْبِف َجْزٍء الزُّ َلُو ِبَأْيَمَف َوِفتَيٍة ِمْف ُقَرْيٍش اْلَحْضَرِميَّ

، َفَجَعُموَىا َمَخاِريؽَ  ـْ َقْد َحمُّوا ُأُزَرُى
ـْ َقاُلوا: ِإفَّ َىؤاَُلِء َيْجَتمِ  (٘) ا َمَرْرَنا ِبِي ـْ ُعَراٌة، َقاَؿ َعْبُد اِ: َفَممَّ ُدوَف ِبَيا، َوُى

، َفَممَّا َأْبَصُروُه تََبدَُّدوا، فَ  (ٙ)ِقسّْيُسوفَ  ـْ َـّ ِإفَّ َرُسوَؿ اِ َصمَّى اُ َعَمْيِو َوَسمَّـَ َخَرَج َعَمْيِي ، ُث ـْ اِ  َرَجَع َرُسوؿُ َفَدُعوُى
 اِ، اَل ِمَف اِ َصمَّى اُ َعَمْيِو َوَسمَّـَ ُمْغَضًبا، َحتَّى َدَخَؿ َوُكْنُت َأَنا َوَراَء اْلُحْجَرِة، َفَسِمْعُتُو َيُقوُؿ: " ُسْبَحافَ 

ُـّ َأْيَمَف ِعْنَدُه تَُقوُؿ: اْسَتْغِفْر َليُ  " َفِبأَلٍْي َما ـْ َيا َرُسوَؿ اِ َقاَؿ َعْبُد اِ:اْسَتْحَيْوا، َواَل ِمْف َرُسوِلِو اْسَتَتُروا "، َوُأ
 اْسَتْغَفَر َلُيْم".

 أوال: تخريج الحديث
" (ٛ)يعمى مرة بنحوه وو أببدوف لفظ ابف األثير، وأخرج (ٚ)أخرجو الحربي ـْ وأخرى بمفظ" َفِبَأِبي َما اْسَتْغَفَر َلُي

(ٜ) ،
"، وأخرجو ضياء الديف المقدسي (ٓٔ)وأخرجو البييقي ـْ بمفظ" َفَل َواِ َما َأْسَتْغَفَر َلُي

بنحوه جميعيـ مف طريؽ  (ٔٔ)
 عمرو بف الحارث،

 مف طريؽ عبد ا بف لييعة بدوف لفظ ابف األثير، (ٕٔ)وأخرجو البزار
 )عمرو بف الحارث، وعبد ا بف لييعة( عف سميماف بف زياد الحضرمي بو. كلىما

 
 
 

                                                 

 .ٚٔٗ، صٗث واألثر، البف األثير، ج( النياية في َريب الحدئ)
 .ٔٔٚٚٔ، حٕٓ٘ػٜٕٗ، صٜٕ( مسند أحمد بف حنبؿ، مسند الشامييف، حديث عبد ا بف الحارث بف جزء الزبيدي، جٕ)
 (.ٜٙ٘) تقريب التيذيب، البف حجر، ص.، ثقة( ىو: ىاروف بف معروؼٖ)
 (.ٜٔٗبف حجر، ص) تقريب التيذيب، ال.، ثقة فقيو( ىو: عمرو بف الحارث األنصاريٗ)
 (.ٙٚ، صٓٔ( َمَخاِريَؽ: قاؿ ابف منظور:" الِمْخراُؽ: السَّْيُؼ.) لساف العرب، البف منظور، ج٘)
 (.ٓٚٙ( الِقسُّ واْلِقسّْيُس: العالـ العابد مف رؤوس النصارى.) المفردات في َريب القرآف، لمراَب األصبياني، صٙ)
 .ٜٗٗ، صٖ( َريب الحديث، لمحربي، جٚ)
 .ٗ٘مفاريد، ألبي يعمى الموصمي، ص( الٛ)
 .ٓٗ٘ٔ، حٜٓٔ، صٖ( مسند أبي يعمى الموصمي، جٜ)
 .ٕٖٚٚ، حٜٚٔ، صٓٔ( شعب اإليماف، باب في ستر العورة، جٓٔ)
 .ٕ٘ٓ، حٕٙٔػ  ٕ٘ٔ، صٜ( األحاديث المختارة، لضياء الديف المقدسي، جٔٔ)
 .ٖ٘ٛٚ، حٕٗٗ، صٜ( مسند البزار، جٕٔ)
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 ثانيا: تراجم الرواة
بف عبد ا بف معد يكرب بف عمرو ْبف زبيد الزبيدي، صحابي وىو ابف أخي  ءزْ ** عبد اهلل ْبن اْلَحاِرث بن جُ 

محمية بف جزء الزبيدي، حميؼ َأِبي وداعة السيمي، سكف مصر، وتوفي بيا سنة ثماف أو سبع وثمانيف. وقيؿ 
 .(ٔ)سنة خمس وثمانيف
 اإلسناد ثقات.** جميع رجاؿ 

 ثالثا: الحكم عمى اإلسناد
 .(ٖ)، وشعيب األرنؤط(ٕ)الحديث إسناده صحيح، وممف صححو حسيف سميـ أسد

                                           
 قاؿ ابف األثير رحمو ا:

 .(ٗ)«مَّا كمََّمْتو َفِبأَلْيٍ »َوِمْنُو َحِديُث َعاِئَشَة وِىْجِرتيا اْبَف الزُّبير 
 تالي:الظ ابن األثير ولكن وجدت الرواية بالمعنى وىي كفم( لم أعثر عميو بٕٚٗالحديث )

، َقاَؿ: َحدَّثَِني َعْوُؼ ْبُف َماِلِؾ ْبِف  (ٙ)َأْخَبَرَنا ُشَعْيبٌ  َحدَّثََنا َأُبو الَيَمافِ  رحمو اهلل: (٘)قال اإلمام البخاري َعِف الزُّْىِريّْ
َأفَّ َعاِئَشَة، ُحدَّْثْت:  -َوُىَو اْبُف َأِخي َعاِئَشَة َزْوِج النَِّبيّْ َصمَّى اُ َعَمْيِو َوَسمَّـَ أِلُمَّْيا  -الطَُّفْيِؿ ُىَو اْبُف الَحاِرِث، 

َبْيرِ  َأفَّ  ْت: َقاَؿ: ِفي َبْيٍع َأْو َعَطاٍء َأْعَطْتُو َعاِئَشُة: َوالمَِّو َلتَْنَتِيَيفَّ َعاِئَشُة َأْو أَلَْحُجَرفَّ َعَمْيَيا، َفَقالَ  َعْبَد المَِّو ْبَف الزُّ
َبْيِر َأَبًدا. َفا ـَ اْبَف الزُّ ، َقاَلْت: ُىَو ِلمَِّو َعَميَّ َنْذٌر، َأْف اَل ُأَكمّْ ـْ َبْيِر ِإَلْيَيا، ِحيَف َأُىَو َقاَؿ َىَذا؟ َقاُلوا: َنَع ْسَتْشَفَع اْبُف الزُّ

َبْيِر، َكمَّـَ ، َفَقاَلْت: اَل َوالمَِّو اَل ُأَشفُّْع ِفيِو َأَبًدا، واََل َأَتَحنَُّث ِإَلى َنْذِري. َفَممَّا َطاَؿ َذِلَؾ َعَمى اْبِف ال(ٚ)َطاَلِت الِيْجَرةُ  زُّ
ِف ْبَف اأَلْسَوِد ْبِف َعْبِد َيُغوَث، َوُىَما ِمْف َبِني ُزْىَرَة، َوَقاَؿ َلُيَما: َأْنُشُدُكَما ِبالمَِّو َلمَّا الِمْسَوَر ْبَف َمْخَرَمَة، َوَعْبَد الرَّْحمَ 

ْشَتِمَمْيِف ِبَأْرِدَيِتِيَما، الرَّْحَمِف مُ َأْدَخْمُتَماِني َعَمى َعاِئَشَة، َفِإنََّيا اَل َيِحؿُّ َلَيا َأْف تَْنِذَر َقِطيَعِتي. َفَأْقَبَؿ ِبِو الِمْسَوُر َوَعْبُد 
َشُة: اْدُخُموا، َقاُلوا: ُكمَُّنا؟ َحتَّى اْستَْأَذَنا َعَمى َعاِئَشَة، َفَقااَل: السََّلـُ َعَمْيِؾ َوَرْحَمُة المَِّو َوَبَرَكاُتُو َأَنْدُخُؿ؟ َقاَلْت َعائِ 

ـُ َأفَّ َمعَ  ، َواَل َتْعَم ـْ ، اْدُخُموا ُكمُُّك َبْيِر الِحَجاَب، َفاْعتََنَؽ َعاِئَشَة َقاَلْت: َنَعـِ َبْيِر، َفَممَّا َدَخُموا َدَخَؿ اْبُف الزُّ ُيَما اْبَف الزُّ
لنَِّبيَّ َصمَّى ِمْنُو، َوَيُقواَلِف: ِإفَّ اَوَطِفَؽ ُيَناِشُدَىا َوَيْبِكي، َوَطِفَؽ الِمْسَوُر َوَعْبُد الرَّْحَمِف ُيَناِشَداِنَيا ِإالَّ َما َكمََّمْتُو، َوَقِبَمْت 

َفَممَّا َأْكَثُروا « اَل َيِحؿُّ ِلُمْسِمـٍ َأْف َيْيُجَر َأَخاُه َفْوَؽ َثَلِث َلَياؿٍ »اُ َعَمْيِو َوَسمَّـَ َنَيى َعمَّا َقْد َعِمْمِت ِمَف الِيْجَرِة، َفِإنَُّو:
ـْ َيَزااَل ِبَيا َعَمى َعاِئَشَة ِمَف التَّْذِكَرِة َوالتَّْحِريِج، َطِفَقْت ُتَذكُّْرىُ  َما َنْذَرَىا َوَتْبِكي َوتَُقوُؿ: ِإنّْي َنَذْرُت، َوالنَّْذُر َشِديٌد، َفَم

                                                 

 .ٖٜٗٔ، رقـٖٛٛ، صٖاألصحاب، البف عبد البر، ج( االستيعاب في معرفة ٔ)
 .ٓٗ٘ٔ، حٜٓٔ، صٖ( مسند أبي يعمى الموصمي، جٕ)
 .ٔٔٚٚٔ، حٕٓ٘ػٜٕٗ، صٜٕ( مسند أحمد بف حنبؿ، تحقيؽ شعيب األرنؤوط، جٖ)
 .ٚٔٗ، صٗ( النياية في َريب الحديث واألثر، البف األثير، جٗ)
 .ٖٚٓٙ، حٕٓ، صٛ( صحيح البخاري، كتاب األدب، باب اليجرة، ج٘)
 ( ىو: شعيب بف أبي حمزة : دينار، أبو بشر الحمصي.) تقريب التيذيب، البف حجر، ص  (.ٙ)
 (.ٕٜٗ، صٓٔالبف حجر، ج ( اْلِيْجَرِة: ِبَكْسِر اْلَياِء َوُسُكوِف اْلِجيـِ َأْي َتْرُؾ الشَّْخِص ُمَكاَلَمَة اْْلَخِر ِإَذا َتَلَقَيا.) فتح الباري،ٚ)
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َبْيِر، َوَأْعتََقْت ِفي َنْذِرَىا َذِلَؾ َأْرَبِعيَف َرَقَبًة، َوَكاَنْت َتْذُكُر َنْذَرَىا َبعْ   َد َذِلَؾ، َفَتْبِكي َحتَّى تَُبؿَّ َحتَّى َكمََّمْت اْبَف الزُّ
 ُدُموُعَيا ِخَماَرَىا.

 أوال: تخريج الحديث
 دوف مسمـ. تفرد بو البخاري

 ثانيا: تراجم الرواة
بف سخبرة األزدي، رضيع عائشة أـ المؤمنيف، وقيؿ: اسمو عوؼ بف الطفيؿ بف  َعْوُف ْبُن َماِلِك ْبِن الطَُّفْيلِ ** 

 التابعيف(،الحارث بف سخبرة، مف الطبقة الثالثة )مف الوسطى مف 
 :" مقبوؿ". (ٖ):" وثؽ"، وقاؿ ابف حجر(ٕ)، وقاؿ الذىبي(ٔ)ذكره ابف حباف في الثقات

، ثقة ثبت، يقاؿ: إف أكثر حديثو عف شعيب (ٗ)ترجمتو ، سبقت** أبو اليمان: ىو الحكم بن نافع البيراني
 مناولة. 

 ** باقي رجاؿ اإلسناد ثقات.
                                           

 قاؿ ابف األثير رحمو ا:
والرواية َيْوَمِئٍذ ُيسَتَقى َعَمْيَيا أَحبُّ إليَّ  يجى ِمْن ِقَبل المشِرق َقْوٌم َوَصَفُيْم، ُثمَّ َقاَل:»َوِفي َحِديِث َأِبي ُىَرْيَرَة 

نََّما ُىَو « الءٍ »َرَواُه َنَقَمُة اْلَحِديِث َقاَؿ الُقتَْيبي: َىَكَذا « ِمْن الٍء وشاءٍ  ِبَوْزِف اْلَعاع َوِىَي « اْْلءُ »ِبَوْزِف َماٍء، َواِ 
، َكَأنَّ « أَلًى»الثّْيَراُف، َواِحُدَىا  ُو بوْزف َقًفا، وَجْمُعو أْقفاء، ُيريد: َبِعيٌر ُيْستََقى َعَمْيِو َيْوَمِئٍذ خيٌر ِمِف اْقِتناء اْلَبَقِر َواْلَغَنـِ

رَّاُعوفَ  ـَ الزَّ َأَراَد الِزراعة، أِلَفَّ أكثَر َمف َيْقتَِني الثّْيراف َواْلَغَن
(٘). 

 ( ٕٛٗالحديث )
َعف مَجالد أبي عبد العزيز َعف أبي  (ٚ)يرويِو َأُبو َسمَمة َعف َحمَّاد َعف أبي التَّّياح رحمو اهلل: (ٙ)ةقال ابن قتيب

صَغار  (ٛ)ُيوشك َأن َيِجيء من قبل اْلمشرق قوم عراض اْلُوُجوه فطس اأْلنفُىَرْيَرة َرِضي ا َعنُو أنو َقاَؿ: 
َواَية َيْومِئٍذ يستقى َعَمْيَيا أحب إلي من الء وَ  ْرع بالزرع والضرع بالضرع َوالرِّ  شاء.اأْلَْعين َحتَّى يْمحُقوا الزَّ

 أوال: تخريج الحديث
 تفرد بو ابف قتيبة.

                                                 

 .ٖٔٛٗ، رقـٕ٘ٚ، ص٘، البف حباف، ج( الثقاتٔ)
 .ٖٓٔٗ، رقـٔٓٔ، صٕ( الكاشؼ، لمذىبي، جٕ)
 .ٖٖٗ( تقريب التيذيب، البف حجر، صٖ)
 (.ٕٔٔ( تحت حديث رقـ) ٗ)
 .ٚٔٗ، صٗ( النياية في َريب الحديث واألثر، البف األثير، ج٘)
 .ٜٕٛ، صٕ( َريب الحديث، البف قتيبة، جٙ)
 (.ٓٓٙحميد الُضَبعي.) تقريب التيذيب، البف حجر، ص( أبو التياح: ىو يزيد بف ٚ)
 (.ٛ٘ٗ، صٖ( ُفْطَس األُُنوؼ: الَفَطس: اْنِخفاض َقَصبة اأْلَْنِؼ واْنِفراُشيا.) النياية في َريب الحديث واألثر، البف األثير، جٛ)
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 ثانيا: تراجم الرواة
 ال ُيعرؼ.** مجالد أبي عبد العزيز: 
 ، ثقة عابد؛ ولكف تغير حفظو بأخرة.(ٔ)سبقت ترجمتو، ** حماد بن سممة بن دينار
 ** باقي رجاؿ اإلسناد ثقات.

 ثالثا: الحكم عمى اإلسناد
إسناد ضعيؼ مف أجؿ اختلط حماد بف سممة وعدـ وجود متابع لو، ولجيالة الحديث إسناده حسف لغيره، وىذا 

 مجالد أبي عبد العزيز.
 تالي:الولمحديث طرؽ أخرى تقويو وتصححو وىي ك

عف الحسف البصري بف أبي جميمة مرسل مف حديث محمد بف جعفر عف عوؼ  (ٕ)ما أخرجو أحمد بف حنبؿ
اَل تَُقوـُ السَّاَعُة َحتَّى تَُقاِتُموا َقْوًما»المَِّو َصمَّى اُ َعَمْيِو َوَسمَّـَ َقاَؿ: َقاَؿ: َبَمَغِني َأفَّ َرُسوَؿ 

َيْنَتِعُموَف الشَّْعَر، َوَحتَّى  (ٖ)
ـُ اْلَمَجافُّ اْلُمْطرَ   «.(ٗ)َقةُ تَُقاِتُموا َقْوًما ِعَراَض اْلُوُجوِه، ُخْنَس اأْلُُنوِؼ، ِصَغاَر اأْلَْعُيِف، َكَأفَّ ُوُجوَىُي

 ورواه مرة أخرى موصوال مف طريؽ محمد بف سيريف عف أبي ىريرة بمثمو.
مف طريؽ سعيد بف المسيب عف أبي ىريرة َرِضَي المَُّو َعْنُو، َعِف النَِّبيّْ َصمَّى اُ  (ٙ)، ومسمـ(٘)وأخرجو البخاري

، َقاَؿ:  ـُ الشََّعُر، واََل تَُقوـُ السَّاَعُة َحتَّى تَُقاِتُموا َقْوًما »َعَمْيِو َوَسمَّـَ َكَأفَّ اَل تَُقوـُ السَّاَعُة َحتَّى تَُقاِتُموا َقْوًما ِنَعاُلُي
ـُ الَمَجافُّ الُمْطَرَقةُ ُوُجوىَ   «. ُي

                                           
 
 

                                                 

 (.ٕٔ)( تحت حديث رقـٔ)
 .ٜٖٚٓٔ، حٜٖٙٓٔ، حٕٔ٘، صٙٔيرة، ج( مسند أحمد بف حنبؿ، مسند المكثريف مف الصحابة، مسند أبي ىر ٕ)
ِو َوَسمَّـَ َثَلَث ( جاء في رواية عند اإلماـ البخاري مف حديث أبي ىريرة َرِضَي المَُّو َعْنُو َقاَؿ: َصِحْبُت َرُسوَؿ المَِّو َصمَّى اُ َعَميْ ٖ)

ـْ َأُكْف ِفي ِسِنيَّ َأْحَرَص َعَمى َأْف َأِعَي الَحِديَث ِمنّْي  َبْيَف َيَدِي السَّاَعِة تَُقاِتُموَف َقْوًما » ِفيِيفَّ َسِمْعُتُو َيُقوُؿ: َوَقاَؿ َىَكَذا ِبَيِدِه:ِسِنيَف َل
ـُ الشََّعرُ  (، َقاَؿ ٜٖٔ٘، حٜٙٔ، صَٗوُىَو َىَذا الَباِرُز") صحيح البخاري، كتاب المناقب، باب علمات النبوة في اإلسلـ، ج« ِنَعاُلُي
ْسَلـِ َأِي الظَّاِىِريَف ِفي ِبَراٍز ِمَف اأْلَْرِض، وقيؿ: ىـ األكراد، وقيؿ: ىي أرض فار اْلَقاِبِسيُّ َمْعَناُه  س.) انظر اْلَباِرِزيَف ِلِقَتاِؿ َأْىِؿ اإْلِ

 (.ٜٓٙ، صٙفتح الباري، البف حجر، ج
، ٔي: الترسة الَِّتي أطبقت بالعقب) فتح الباري، البف حجر، ج( اْلَمَجافُّ اْلُمْطَرَقُة: ِبالتَّْشِديِد َوفتح الطَّاء وبالسكوف َوَتْخِفيؼ الرَّاء أَ ٗ)

مطرقة (، وقاؿ القاسـ بف سلـ: قيؿ لمتَّرسة: الَمَجاّف المطرقة َيْعِني قد ُأطِرقت بالجمود والعَصب َأي: ألبستو َوَكَذِلَؾ النَّْعؿ الٜٗٔص
 (.ٛٗ، صِٕىَي الَِّتي أضيفت ِإَلْيَيا ُأْخَرى.) َريب الحديث، ج

 .ٜٕٜٕ، حٖٗ، صٗ( صحيح البخاري، كتاب الجياد والسير، باب قتاؿ الذيف ينتعموف الشعر، ج٘)
( صحيح مسمـ، كتاب الفتف والملحـ، باب ال تقـو الساعة حتى يمر الرجؿ بقبر الرجؿ، فيتمنى أف يكوف مكاف الميت مف ٙ)

 .ٕٜٕٔ، حٖٖٕٕ، صٗالبلء، ج
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 المبحث الثاني
ِم َمَع اْلَباءِ   الالَّ

 قاؿ ابف األثير رحمو ا:
 )َلَبَأ(

ُؿ  «وأَْلَبَأُه بريِقو»ِفي َحِديِث ِوالدة اْلَحَسِف ْبِف َعِميٍّ  ِبي، َوُىَو َأوَّ َأْي َصبَّ ِريَقو ِفي ِفيِو، َكَما ُيَصّب المَّْبأ ِفي َفـ الصَّ
 .(ٔ)َما ُيْحَمب ِعْنَد الِوالدة. وَلَبَأِت الشاُة َوَلدىا: أْرَضَعْتو المَّْبأ، وَأْلَبْأُت الّسخمة، أرضعتيا المَّْبأ

 ( ٜٕٗالحديث )
، ثنا َأُبو ُنَعْيـٍ ِضَراُر ْبُف ُصَرَد، ثنا ُمَحمَُّد ْبُف  رحمو اهلل: (ٕ)قال الطبراني َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُف َعْبِد اِ اْلَحْضَرِميُّ

ُت ، َقاَلْت: ُكنْ (ٖ)ُفَضْيٍؿ، َعْف َعِميّْ ْبِف ُمَيسٍّْر، َعْف ُعَمَر ْبِف ُعَمْيٍر، َعْف ُعْرَوَة ْبِف َفْيُروَز، َعْف ُسوَرَة ِبْنِت ِمْشَرحٍ 
، َفَقاَؿ:ِفيَمْف َحَضَر َفاِطَمَة َرِضَي اُ َعْنَيا ِحيَف َضَرَبَيا اْلَمَخاُض ِفي ِنْسَوٍة، َفَأتَاَنا النَِّبيُّ َصمَّى اُ   » َعَمْيِو َوَسمَّـَ

. َقاَلْت: «َتْسِبِقيِني ِفيِو ِبَشْيءٍ  َفِإَذا ِىَي َوَضَعْت َفَل  »وَدٌة َيا َرُسوَؿ اِ. َقاَؿ:ُقْمُت: ِإنََّيا َلَمْجيُ « َكْيَؼ ِىَي؟
، َفَقاَؿ:  وُه وَلّفُفوُه ِفي ِخْرَقٍة َصْفَراَء، َفَجاَء َرُسوُؿ اِ َصمَّى اُ َعَمْيِو َوَسمَّـَ ُقْمُت: َقْد « َما َفَعَمْت؟»َفَوَضَعْت، َفَسرُّ

َلًما، وَسَرْرُتُو  َُ َََضِب َرُسوِلِو. . َقاَلْت: َأُعوُذ ِباِ ِمْف َمْعِصَيِة اِ «َصْيِتِنيعَ  »ولَفْفُتُو ِفي ِخْرَقٍة. َقاَؿ:َوَلَدْت  َوِمْف 
ْفَراَء، وَلفَُّو ِفي ِخْرَقٍة َبْيَضاَء، َوَتَفَؿ ِفي ِفيِو، «اْئِتيِني ِبوِ  »َقاَؿ: َفَجاَء  وأَْلَبَأُه ِبِريِقِو،. َفَأتَْيُتُو ِبِو، َفَأْلَقى اْلِخْرَقَة الصَّ
؟ »َرِضَي اُ َعْنُو، َفَقاَؿ: َعِميّّ  ْيَتُو َيا َعِميُّ ْيُتُو َجعْ « َما َسمَّ اَل، َوَلِكْف َحَسٌف، َوَبْعَدُه  »َفًرا َيا َرُسوَؿ اِ. َقاَؿ:َقاَؿ: َسمَّ

 «.ُحَسْيٌف، َوَأْنَت َأُبو َحَسِف اْلَخْيرِ 
 أوال: تخريج الحديث

مف طريؽ ضرار بف صرد، ومحمد بف طريؼ كلىما عف محمد بف فضيؿ بو  (ٗ)أخرجو أبو نعيـ األصبياني
 بنحوه.

 ثانيا: تراجم الرواة
، (٘)َوِقيَؿ َسَواَدُة َحَضَرْت ِواَلَدَة اْلَحَسِف َواْلُحَسْيِف َرِضَي اُ َعْنُيَما، ذكرىا ابف عبد البر ** َسْوَدُة ِبْنُت ِمْسَرٍح،

ابف عبد البر: ُروي عنيا حديث واحد بإسناد مجيوؿ، أنيا كانت قابمة لفاطمة في الصحابة، وقاؿ  (ٙ)وأبو نعيـ
بنت رسوؿ ا صمى ا عميو وسمـ حيف وضعت الحسف، فمفتو ِفي خرقة صفراء، فنزعيا عنو رسوؿ ا صمى 

 ا عميو وسمـ، ولفو ِفي خرقة بيضاء، وتفؿ ِفي فيو وسّماه الحسف. 
 .ا أو تعديلً لـ أجد فيو جرحً  ،** ُعَمَر ْبِن ُعَمْيرٍ 

                                                 

 .ٜٔٗ، صٗبف األثير، ج( النياية في َريب الحديث واألثر، الٔ)
 .ٕٕٗ٘، حٖٕ، صٖ( المعجـ الكبير، لمطبراني، جٕ)
 ( الصحيح أنيا َسْوَدُة ِبْنُت ِمْسَرٍح.ٖ)
 .ٚٛٙٚ، رقـٜٕٕ٘ػ ٕٕٛ٘، صٙ( معرفة الصحابة، ألبي نعيـ، جٗ)
 .ٜٖٖ٘، رقـٛٙٛٔ، صٗ( انظر االستيعاب في معرفة األصحاب، البف عبد البر،ج٘)
 .ٚٛٙٚ، رقـٕٕٛ٘، صٙبي نعيـ، ج( معرفة الصحابة، ألٙ)
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 .ا أو تعديلً ، لـ أجد فيو جرحً ُعْرَوَة ْبِن َفْيُروزَ ** 
،  .ا أو تعديلً دوف أف يذكر فيو جرحً  (ٔ)ذكره ابف أبي حاتـ ** َعِميُّ ْبُن ُمَيسٍِّر اْلُكوِفيُّ

 ولكنو َير مغاٍؿ فيو.، ثقة، وفيو تشيع (ٕ)ترجمتو، سبقت ** محمد بن فضيل بن غزوان بن جرير الضبي
 ، أبو نعيـ الطحاف، مات سنة تسع وعشريف ومئتيف،التيمي ِضرَاُر ْبُن ُصَردَ ** 

:" بالكوفة كذاباف، أبو نعيـ النخعي، وأبو نعيـ ضرار بف صرد"، وقاؿ مرة (ٖ)كذبو يحيى ابف معيف فقاؿ
 :" ليس حديثو بشيء". (ٗ)أخرى

 :" ليس بثقة" (ٚ)الحديث"، وقاؿ النسائي في موضع آخر:" متروؾ (ٙ)، والنسائي(٘)وقاؿ البخاري
:" صدوؽ، صاحب قرآف وفرائض، يكتب (ٜ):" تركوه"، وقاؿ أبو حاتـ(ٛ)وقاؿ الحسيف بف محمد بف زياد القباني

:" ضعيؼ"، وقاؿ ابف (ٔٔ):" ليس بالقوي عندىـ"، وقاؿ الدارقطني(ٓٔ)حديثو، وال يحتج بو"، وقاؿ الحاكـ أبو أحمد
:" عنده مناكير"، (ٖٔ):" لو أحاديث كثيرة، وىو مف جممة مف ُينسب إلى التشيع بالكوفة"، وقاؿ الساجي(ٕٔ)عدي

:" َكاَف َفِقييا َعالما بالفرائض ِإالَّ َأنَُّو َيْرِوي المقموبات َعف (٘ٔ):" ضعيؼ يتشيع"، وقاؿ ابف حباف(ٗٔ)وقاؿ ابف قانع
:" صدوؽ لو (ٙٔ)ل ِفي اْلعمـ شيد َعَمْيِو ِباْلجْرِح والوىف"، وقاؿ ابف حجرالثَّْقات َحتَّى ِإَذا َسمعَيا مف َكاَف َداخِ 

 وخطأ ورمي بالتشيع، وكاف عارفا بالفرائض".
 مف كبار عمماء الجرح والتعديؿ. ـ: ىو ضعيؼ فقد ضعفو جمع ال بأس بيخالصة القول

 
 

                                                 

 .ٕٔٔٔ، رقـٕٗٓ، صٙ( الجرح والتعديؿ، البف أبي حاتـ، جٔ)
 (.ٓٙ)( تحت حديث رقـٕ)
 .ٕٙٗٓ، رقـ٘ٙٗ، صٗ( الجرح والتعديؿ، البف أبي حاتـ، جٖ)
 .ٕٗٔ، رقـٕٖٙ( سؤاالت ابف الجنيد ألبي زكريا يحيى بف معيف، صٗ)
 .ٙٙٚ، رقـٕٕٕص، ٕ( الضعفاء الكبير، لمعقيمي، ج٘)
 .ٖٓٔ، رقـٜ٘( الضعفاء والمتروكوف، لمنسائي، صٙ)
 .ٖ٘ٓ، صٖٔ( تيذيب الكماؿ، لممزي، جٚ)
 .ٖ٘ٓ، صٖٔ( تيذيب الكماؿ، لممزي، جٛ)
 .ٕٙٗٓ، رقـ٘ٙٗ، صٗ( الجرح والتعديؿ، البف أبي حاتـ، جٜ)
 .ٖ٘ٓ، صٖٔ( تيذيب الكماؿ، لممزي، جٓٔ)
، ٜ٘ٔ، صٕ، وقد ذكره الدارقطني في ضعفائو.) انظر الضعفاء والمتروكوف، لو، جٕٖٛ، صٕ( ميزاف االعتداؿ، لمذىبي، جٔٔ)

 (.ٜٕٛرقـ
 .ٜٓ٘، رقـٔٙٔ، ص٘( الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ، البف عدي، جٕٔ)
 .ٜٛٚ، رقـٙ٘ٗ، صٗ( تيذيب التيذيب، البف حجر، جٖٔ)
 .ٜٛٚرقـ ،ٙ٘ٗ، صٗ( تيذيب التيذيب، البف حجر، جٗٔ)
 .٘ٔ٘، رقـٖٓٛ، صٔ( المجروحيف، البف حباف، ج٘ٔ)
 .ٕٓٛ( تقريب التيذيب، البف حجر، صٙٔ)
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 ثالثا: الحكم عمى اإلسناد
:" َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِبِإْسَناَدْيِف، (ٔ)سرد، ولجيالة بعض رواتو، قاؿ الييثميالحديث إسناده ضعيؼ لضعؼ ضرار بف 

ـْ َأْعِرْفُيَما، َوَبِقيَُّة ِرَجاِلِو ُوثُّْقوا".  ِفي َأَحِدِىَما ُعْرَوُة ْبُف َفْيُروٍز، َوُعَمُر ْبُف ُعَمْيٍر، َوَل
                                           

 ابف األثير رحمو ا:قاؿ 
 )َلَبَب(

،  «َلبَّْيك الميمَّ َلبَّْيك»ِفي َحِديِث اإلْىلؿ ِباْلَحجّْ  ُىَو ِمَف التَّْمِبية، َوِىَي إجابُة اْلُمَناِدي: َأْي إجاَبِتي َلَؾ َيا َربّْ
ـَ ِبِو، وَأَلبَّ َعمَ  ـْ ُيْسَتعَمؿ ِإالَّ َعَمى َلْفظ َوُىَو مأُخوٌذ ِمْف َلبَّ ِباْلَمَكاِف وَأَلبَّ ِبِو ِإَذا َأَقا ـْ ُيفارْقو، َوَل ى َكَذا، ِإَذا َل

 التَّْثِنية ِفي َمْعَنى التَّْكِريِر: َأْي ِإَجاَبًة َبْعَد ِإَجاَبٍة.
ية ِمْف َلبَّْيؾ كالتَّيميؿ ِمْف َوُىَو َمْنُصوٌب َعَمى اْلَمْصَدِر بعاِمٍؿ اَل َيْظير، َكَأنََّؾ ُقْمَت: ُأِلبُّ ِإْلَبابًا َبْعَد ِإْلباب. والتَّْمبِ 

 اَل ِإَلَو ِإالَّ المَُّو.
: َداِري َتُمبُّ َداَرَؾ: َأْي ُتَواِجُيَيا. ـْ  َوِقيَؿ: َمْعَناُه اّتجاِىي وَقْصِدي َيا َربّْ ِإَلْيَؾ، ِمْف َقْوِلِي

: َحَسٌب ُلَباب، ِإَذا َكافَ  ـْ  .(ٕ)َخاِلًصا َمْحضًا. َوِمْنُو ُلبُّ الطََّعاـِ وُلَباُبو َوِقيَؿ: َمْعَناُه ِإْخَلِصي َلَؾ، ِمْف َقْوِلِي
 التمبية في أحاديث كثيرة منيا ىذا الحديث: ت( وردٕٓ٘الحديث )

َأْخَبَرَنا  (ٗ)َحدَّثَِني ِحبَّاُف ْبُف ُموَسى، َوَأْحَمُد ْبُف ُمَحمٍَّد، َقااَل: َأْخَبَرَنا َعْبُد المَّوِ  رحمو اهلل: (ٖ)قال اإلمام البخاري
المَِّو َصمَّى اُ َعَمْيِو َوَسمَّـَ َعِف اْبِف ُعَمَر َرِضَي المَُّو َعْنُيَما، َقاَؿ: َسِمْعُت َرُسوَؿ  (٘)ُيوُنُس َعِف الزُّْىِريّْ َعْف َساِلـٍ 

اَل َيِزيُد « ْيَؾ، ِإفَّ الَحْمَد َوالنّْْعَمَة َلَؾ َوالُمْمَؾ، اَل َشِريَؾ َلؾَ ، َلبَّْيَؾ اَل َشِريَؾ َلَؾ َلبَّ َلبَّْيَك المَُّيمَّ َلبَّْيكَ  »:ُيِيؿُّ ُمَمبًّْدا َيُقوؿُ 
 َعَمى َىؤاَُلِء الَكِمَماِت.
 أوال: تخريج الحديث

أيضا مف طريؽ نافع مولى  (ٛ)بمثمو مف طريؽ سالـ بف عبد ا، وأخرجاه (ٚ)مختصرا، ومسمـ (ٙ)أخرجو البخاري
 ،بنحوه مف طريؽ حمزة بف عبد ا (ٜ)وأخرجو مسمـ  ابف عمر بنحوه،

                                                 

 .ٜٕٓ٘ٔ، ح٘ٚٔ، صٜ( مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، لمييثمي، جٔ)
 .ٕٓٗ، صٗ( النياية في َريب الحديث واألثر، البف األثير، جٕ)
 .ٜ٘ٔ٘، حٕٙٔ، صٚ( صحيح البخاري، كتاب المباس، باب التمبيد، جٖ)
 (.ٕٖٛثقة حافظ عابد.) تقريب التيذيب، البف حجر، ص ، ( ىو: عبد ا بف وىبٗ)
 (.ٕٕٙ( ىو: سالـ بف عبد ا بف عمر بف الخطاب القرشي.) تقريب التيذيب، البف حجر، ص ٘)
 . ٓٗ٘ٔ، حٖٚٔ، صٕ( صحيح البخاري، كتاب الحج، باب مف أىؿ ممبدا، جٙ)
 (.ٕٔ( )ٕٓ)ٗٛٔٔ، حٕٗٛ، صٕالحج، باب التمبية وصفتيا ووقتيا، ج( صحيح مسمـ، كتاب ٚ)
، وصحيح مسمـ، كتاب الحج، باب التمبية وصفتيا ٜٗ٘ٔ، حٖٛٔ، صٕ( صحيح البخاري، كتاب الحج، باب التمبية، جٛ)

 (.ٜٔ)ٗٛٔٔ، حٕٗٛ، صٕووقتيا، ج
 (.ٕٓ)ٗٛٔٔ، حٕٗٛ، صٕ( صحيح مسمـ، كتاب الحج، باب التمبية وصفتيا ووقتيا، جٜ)
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 .بو رضي ا عنو عف ابف عمر ثلثتيـ
 ثانيا: تراجم الرواة

يره، فقد أطمؽ العمماء األمر  ،(ٔ)سبقت ترجمتو، ** يونس بن يزيد بن أبي النجاد ىو ثقة في الزىري َو
بتوثيقو، وقد وصفو بعض العمماء بأنو مف أثبت الناس في الزىري، وما كاف مف قوؿ ابف حجر أف روايتو عف 
الزىري فييا وىما قميل، فل يضر فقد توبع عمى الحديث مف قبؿ معمر بف راشد، وابف أخيو محمد بف عبد ا 

 .(ٕ)ريبف مسمـ الزى
 ** جميع رجاؿ اإلسناد ثقات.

                                           
 قاؿ ابف األثير رحمو ا:

ِبلِ  »َوِفيوِ   «ِإنَّ المََّو َمَنع ِمنِّي َبِني ُمْدِلج؛ ِلِصَمتيم الرَِّحَم، وَطْعِنيم ِفي أَْلَباب اإلِْ
ِبلِ  »وُروي  َجْمع ُلّب، وُلبُّ ُكؿّْ َشْيٍء: خاِلُصو، َأَراَد خاِلُص إبِميـ وَكرائميا.األَْلَباب: « َلبَّات اإلِْ

 َوِقيَؿ: ُىَو َجْمع َلَبب، َوُىَو الَمْنَحر ِمْف ُكؿّْ َشْيٍء، َوِبِو ُسّمي َلَبُب السَّْرج.
ْدر، َوِفيَيا تُ  ِبؿُ وأمَّا المَّبَّات َفِيَي َجْمع َلبَّة، َوِىَي الَيْزمة الَِّتي َفوؽ الصَّ  .(ٖ)ْنَحر اإْلِ

 ( أشار ابن األثير لروايتين األولى بمفظ" ألباب اإلبل" والثانية" لبات اإلبل"ٕٔ٘الحديث )
 الرواية األولى" ألباب اإلبل"

َخاِلٍد اْلَخيَّاُط، َعْف ِىَشاـِ ْبِف ، َحدَّثََنا َحمَّاُد ْبُف (٘)َحدَّثََنا َنْصُر ْبُف َداُوَد، َحدَّثََنا َأُبو ُعَبْيدٍ  رحمو اهلل: (ٗ)قال الخرائطي
، َقاَؿ:َسْعٍد، َعْف َزْيِد ْبِف أَ  ـَ " َلمَّا َخَرَج َرُسوُؿ المَِّو َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَسمَّـَ ِإَلى َمكََّة َعَرَض َلُو َرُجٌؿ، َفَقاَؿ: ِإْف ُكْنَت ْسَم

، َفعَ  ـَ ِإنَّ المََّو َمَنَع ِمنِّي  ":َمْيَؾ ِبَبِني ُمْدِلٍج َفَقاَؿ َرُسوُؿ المَِّو َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَسمَّـَ ُتِريُد النَّْساَء اْلِبيَض، َوالنُّوَؽ اأْلُْد
ِبلِ   ".(ٙ)َبِني ُمْدِلٍج ِبِصَمِتِيُم الرَِّحَم، َوَطْعِنِيْم ِفي أَِلبَّاِت اإلِْ

 

                                                 

 (.ٛٔٔ)( تحت حديث رقـٔ)
، ٓٔ، وجٜ٘ٛٗ، حٜٚٗ، صٛ( انظر روايتي أحمد بف حنبؿ، مسند المكثريف مف الصحابة، مسند عبد ا بف عمر، جٕ)

 .ٙٗٔٙ، حٕٜٕص
 .ٕٓٗ، صٗ( النياية في َريب الحديث واألثر، البف األثير، جٖ)
 .ٕٙٚ، حٖٓٔعمييـ، ص( مكاـر األخلؽ، باب ما جاء في صمة األرحاـ والعطؼ ٗ)
 (.ٓ٘ٗ) تقريب التيذيب، البف حجر، ص.، ثقة فاضؿ( ىو: أبو عبيد القاسـ بف سلَّـ٘)
ِبؿ" وألباب قد يكوف ليا َمْعنييف: َأحدىَما َأف يكوف َأَرادَ ٙ)  جمع المب ( قاؿ أبو عبيد القاسـ بف سلـ: َوَبْعضيـْ يرويِو:" ِفي َلّبات اإْلِ

َقْوِلؾ: لب الطََّعاـ، ولب النَّْخَمة َوَير َذِلؾ َيُقوؿ: َفِإنََّما ينحروف َخالص إبميـ وكرائميا. َواْلَوْجو اْلخر َأف ولب كؿ َشْيء خالصو كَ 
عت نا ِإذا جميكوف َأَراَد جمع المبب َوُىَو َموِضع المنحر مف كؿ َشْيء. ونرى َأف لبب اْلفرس ِإنََّما سمي ِبِو لَيَذا َوِلَيَذا قيؿ: لّببت فَل 

ـْ وصَمة ألرحاميـ. َوالَِّذي ُيَراد مف َىذَ  نََّما َوصفيـ َأنيـ أىؿ جود ِبَأْمَواِلِي ْحَساف ِثَيابو ِعْند َصدره ونحره ثَـّ جررتو َواِ  ا الَحِديث َأف اإْلِ
 (.ٖٓ، صٖوالصمة يدفعاف السوء َواْلَمْكُروه.) َريب الحديث، ج
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 رواية األولىأوال: تخريج ال
 .(ٔ)إال لمخرائطي فقط تفرد بو الخرائطي، ولـ يعزه العراقي

 ثانيا: تراجم الرواة
، متفؽ عمى توثيقو إال أنو دلس وأرسؿ؛  فبالنسبة لتدليسو ال يضر ألنو مف (ٕ)سبقت ترجمتو ** زيد بن أسمم،

 ،الطبقة األولى الذيف ال يضر تدليسيـ، ولكنو ُمرِسؿ فروايتو عف بعض الصحابة مرسمة مثؿ عمر بف الخطاب
 ، وعمى ذلؾ فروايتو عف النبي صمى ا عميو وسمـ مرسمة مف باب أولى.(ٖ)أبي ىريرة ...و 

 أبو عباد، ويقاؿ: أبو سعيد القرشي، مات سنة ستيف ومئة، ** ىشام بن سعد المدني،
، وكاف يحيى ال يروي عنو"، وقاؿ أحمد بف (٘):" ىشاـ بف سعد كذا وكذا(ٗ)قاؿ عبد ا بف أحمد عف أبيو

:" فيو ضعؼ"، (ٛ):" ليس ىو محكـ الحديث"، وقاؿ يحيى بف معيف(ٚ)الحافظ"، وقاؿ مرة أخرى:" لـ يكف ب(ٙ)حنبؿ
:" (ٔٔ):" ليس بذاؾ القوي"، وقاؿ أيًضا(ٓٔ):" صالح، ليس بمتروؾ الحديث"، وقاؿ أيًضا(ٜ)وقاؿ في موضع آخر

الحديث"، وقاؿ أبو :" جائز الحديث، حسف (ٕٔ)ليس بشيء، كاف يحيى بف سعيد ال يحدث عنو"، وقاؿ العجمي
:" ضعيؼ"، (٘ٔ):" يكتب حديثو، وال يحتج بو"، وقاؿ النسائي(ٗٔ):" شيخ محمو الصدؽ"، وقاؿ أبو حاتـ(ٖٔ)زرعة

:" كاف كثير (ٛٔ):" مع ضعفو يكتب حديثو"، وقاؿ ابف سعد(ٚٔ):" ليس بالقوي"، وقاؿ ابف عدي(ٙٔ)في موضع آخر

                                                 

 .ٜٚٙ، صٔاقي، ج( المغني عف حمؿ األسفار في األسفار، لمعر ٔ)
 (.ٔٔ)( تحت حديث رقـٕ)
 .ٕٔٔ، رقـٛٚٔ( انظر جامع التحصيؿ، لمعلئي، صٖ)
 .ٖٖٖٗ، رقـٚٓ٘، صٕ( العمؿ ومعرفة الرجاؿ، ألحمد بف حنبؿ، جٗ)
فيما يجيبو بو ( عبارة اإلماـ أحمد في الراوي" كذا وكذا" معناىا كما قاؿ الذىبي:" ىذه العبارة يستعمميا عبد ا بف أحمد كثيًرا ٘)

 (.ٖٛٗ، صٗوالده، وىي باالستقراء كناية عمف فيو ليف".) ميزاف االعتداؿ، لمذىبي، ج
 .ٕٔٗ، رقـٔٙ، صٜ( الجرح والتعديؿ، البف أبي حاتـ، جٙ)
 .ٕٔٗ، رقـٔٙ، صٜ( الجرح والتعديؿ، البف أبي حاتـ، جٚ)
 .ٕٔٗ، رقـٔٙ، صٜ( الجرح والتعديؿ، البف أبي حاتـ، جٛ)
 .ٕٔٗ، رقـٔٙ، صٜح والتعديؿ، البف أبي حاتـ، ج( الجر ٜ)
 .ٓٚ، صٔ( تاريخ ابف معيف، رواية ابف محرز، جٓٔ)
 .ٕٕ٘ٓ، رقـٜٓٗ، صٛ( الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ، البف عدي، جٔٔ)
 .ٜٓٓٔ، رقـٕٖٛ، صٕ( معرفة الثقات، لمعجمي، جٕٔ)
 .ٕٙ، صٜ( الجرح والتعديؿ، البف أبي حاتـ، جٖٔ)
 .ٕٔٗ، رقـٔٙ، صٜالبف أبي حاتـ، ج( الجرح والتعديؿ، ٗٔ)
 .ٔٔٙ، رقـٗٓٔ( الضعفاء والمتروكوف، لمنسائي، ص٘ٔ)
 .ٕٛٓ، صٖٓ( تيذيب الكماؿ، لممزي، جٙٔ)
 .ٔٔٗ، صٛ( الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ، البف عدي، جٚٔ)
 .ٖٗٚ، رقـ٘ٗٗ، صٔ( الطبقات الكبرى، متمـ التابعيف، جٛٔ)
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:" (ٕ):" صالح، وليس بالقوي"، وقاؿ الساجي(ٔ)المديني الحديث يستضعؼ، وكاف متشيعا"، وقاؿ عمي بف
 :" صدوؽ لو أوىاـ، ورمي بالتشيع".(ٗ):" حسف الحديث"، وقاؿ ابف حجر(ٖ)وقاؿ الذىبي صدوؽ"،

:" ىشاـ بف (٘)ىو صدوؽ يخطئ؛ ولكنو في حديثو عف زيد بف أسمـ أثبت مف َيره، قاؿ أبو داود خالصة القول:
 بف أسمـ"، وبالتالي فروايتو عف زيد حسنو الحديث.بف سعد أثبت الناس في زيد 
 ** باقي رجاؿ اإلسناد ثقات.

 
 ثالثا: الحكم عمى اإلسناد

ْسَناد".(ٙ)الحديث إسناده ضعيؼ؛ ألجؿ إرساؿ زيد بف أسمـ، وممف حكـ بإرسالو العراقي قاؿ  :" ُمْرسؿ َصِحيح اإْلِ
ْسَناد".  اإْلِ

 
 الرواية الثانية" لبات اإلبل"

 لـ أعثر عمييا. قالت الباحثة:
                                           

 

 قاؿ ابف األثير رحمو ا:
 .(ٚ) «َأَما َتُكوُن الذََّكاُة إالَّ ِفي الَحْمق والمَّبَّة!»َوِمْنُو اْلَحِديُث 

 ( ٕٕ٘الحديث )
 َعْف َحمَّاِد ْبِف َسَمَمَة، َعْف َأِبي  (ٜ)َحدَّثََنا َأُبو َبْكِر ْبُف َأِبي َشْيَبَة َقاَؿ: َحدَّثََنا َوِكيعٌ  رحمو اهلل: (ٛ)قال ابن ماجة

َطَعْنَت ِفي َلْو  »َقاَؿ: (ٓٔ)َما َتُكوُن الذََّكاُة، ِإالَّ ِفي اْلَحْمِق، َوالمَّبَّةِ اْلُعَشَراِء، َعْف َأِبيِو، َقاَؿ: ُقْمُت َيا َرُسوَؿ المَِّو 
 «.َفِخِذَىا أَلَْجَزَأؾَ 

 

                                                 

 .ٜٓٔ، رقـٕٓٔص ( سؤاالت ابف أبي شيبة لعمي بف المديني،ٔ)
 .ٖٚ، صٔٔ( تيذيب التيذيب، البف حجر، جٕ)
 .ٜٗٙ٘، رقـٖٖٙ، صٕ( الكاشؼ، لمذىبي، جٖ)
 .ٕٛ٘( تقريب التيذيب، البف حجر، صٗ)
 .ٕٛٓ، صٖٓ( تيذيب الكماؿ، لممزي، ج٘)
 .ٜٚٙ، صٔ( المغني عف حمؿ األسفار في األسفار، لمعراقي، جٙ)
 .ٕٓٗ، صٗالبف األثير، ج( النياية في َريب الحديث واألثر، ٚ)
 .ٖٗٛٔ، حٖٙٓٔ، صٕ( سنف ابف ماجة، كتاب الذبائح، باب ذكاة النَّادّْ مف البيائـ، جٛ)
 (.ٔٛ٘) تقريب التيذيب، البف حجر، ص.، ثقة حافظ( ىو: وكيع بف الجراحٜ)
(، وقاؿ ابف فارس:" المَّبَُّة: ٖٔ، صٖ( المَّبَِّة: قاؿ القاسـ بف سلَّـ:" ىي موضع النحر") َريب الحديث، لمقاسـ بف سلـ، جٓٔ)

ْدِر") مقاييس المغة، البف فارس، ج  (.ٕٓٓ، صَ٘مْوِضُع اْلِقَلَدِة ِمَف الصَّ



 845 

 أوال: تخريج الحديث
، (ٚ)، وابف أبي عاصـ(ٙ)، والترمذي(٘)داود و، وأب(ٗ)، والدارمي(ٖ)، وأحمد(ٕ)، وابف أبي شيبة(ٔ)أخرجو الطيالسي

جميعيـ مف طرؽ عف حماد  (ٕٔ)، والبييقي(ٔٔ)، والطبراني(ٓٔ)، وابف الجارود(ٜ)يعمى الموصمي و، وأب(ٛ)والنسائي
 بف سممة بو بألفاظ متقاربة.

 ثانيا: تراجم الرواة
"، لـ أجد في(ٖٔ)قاؿ ابف سعد ** أبيو:  .ا أو تعديلً جرحً  و:" اْسُمُو َماِلُؾ ْبُف ِقْيِطـٍ

قيؿ اسمو أسامة بف مالؾ بف قيطـ، وقيؿ: عطارد أو يسار بف بمز، وقيؿ:  ** أبو العشراء الدارمي البصري،
 سناف بف برز، مف الطبقة الرابعة) التي تمى الوسطى مف التابعيف (

 .:" مجيوؿ"(ٚٔ)، وابف حجر(ٙٔ)، والذىبي(٘ٔ)، وقاؿ ابف سعد(ٗٔ)ذكره ابف حباف في الثقات
 العشراء حديث غير ىذا يعني حديث الذكاة".:" ما أعرؼ أنو يروى عف أبي (ٛٔ)وقاؿ أحمد بف حنبؿ

 مجيوؿ. خالصة القول:

                                                 

 .ٕٖٔٔ، حٕٗ٘، صٕ( مسند الطيالسي، جٔ)
 .ٖٜٚٛٔ، حٕٙ٘، صٗمصنؼ ابف أبي شيبة، كتاب الصيد، باب مف قاؿ تكوف الذكاة في غير الحمؽ والمبة، ج( ٕ)
 .ٜٚٗٛٔ، حٕٛٚ، صٖٔ( مسند أحمد بف حنبؿ، أوؿ مسند الكوفييف، حديث أبي العشراء عف أبيو، جٖ)
 .ٕ٘ٔٓ، حٕٙ٘ٔ، صٕ( سنف الدارمي، كتاب األضاحي، باب في ذبيحة المتردي في البئر، جٗ)
 .ٕٕ٘ٛ، حٖٓٔ، صٖ( سنف أبي داود، كتاب الضحايا، باب ما جاء في ذبيحة المتردية، ج٘)
 .ٔٛٗٔ، ح٘ٚ، صٗ( سنف الترمذي، أبواب األطعمة، باب ما جاء في الذكاة في الحمؽ والمبة، جٙ)
 .ٕٓٓٔ، ح٘ٓٗ، صٕ( اآلحاد والمثاني، البف أبي عاصـ الشيباني، جٚ)
 .ٛٓٗٗ، حٕٕٛ، صٚحايا، باب ذكر المتردية في البئر التي ال يوصؿ إلى حمقيا، ج( سنف النسائي، كتاب الضٛ)
 .ٖٓ٘ٔ، حٕٚ، صٖ( مسند أبي يعمى الموصمي، جٜ)
 .ٜٔٓ، حٕٕٚ( المنتقى، باب ما جاء في الذبائح، صٓٔ)
 .ٕٓٚٙ، حٜٔٚٙ، حٚٙٔ، صٚ( المعجـ الكبير، لمطبراني، جٔٔ)
، ٜلذبائح، باب ما جاء في ذكاة ما ال يقدر عمى ذبحو إال برمي أو سلح، ج( السنف الكبرى لمبييقي، كتاب الصيد وإٔ)

، ٜ٘ٗ، صٖٔ، والسنف واآلثار، كتاب الصيد، باب محؿ الذكاة في المقدور عميو وفي غير المقدور عميو، جٖٜٔٛٔ، حٖٔٗص
 .ٖٓٛٛٔح
 .٘ٛ، صٚ( الطبقات الكبرى، البف سعد، جٖٔ)
 .ٖٖٗٛ، رقـٙ٘، ص٘( الثقات، الحباف، جٗٔ)
 .ٕٗ٘، صٚ( الطبقات الكبرى، البف سعد، ج٘ٔ)
 .ٕٛ٘، صٗٔ( سير أعلـ النبلء، لمذىبي، جٙٔ)
 .ٛ٘ٙ( تقريب التيذيب، البف حجر، صٚٔ)
 .٘ٛ، صٖٗ( تيذيب الكماؿ، لممزي، جٛٔ)
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ثقة عابد؛ ولكف تغير حفظو بأخرة، ولـ تتبيف رواية وكيع بف  ،(ٔ)سبقت ترجمتو، ** حماد بن سممة بن دينار
الجراح عنو أكانت قبؿ االختلط أـ بعده، ولكف وكيع توبع عمى رواية الحديث مف قبؿ عفاف بف مسمـ وقد قاؿ 

 :" مف أراد أف يكتب حديث حماد بف سممة فعميو بعفاف بف مسمـ".(ٕ)يحيى بف معيف
 ** باقي رجاؿ اإلسناد ثقات.

 ثالثا: الحكم عمى اإلسناد
:" ِفي َحِديِثِو َواْسُمُو (ٖ)، فقد قاؿ البخاري عند ذكره ألبي العشراءوهده ضعيؼ لجيالة أبي العشراء وأبالحديث إسنا

يعني  -:" سألت محمداً (٘):" ال ُيْدرى مف ىو وال مف أبوه"، وقاؿ الترمذي(ٗ)َوَسَماِعِو ِمْف َأِبيِو َنَظٌر"، وقاؿ الذىبي
عف حديث أبي العشراء عف أبيو، فقمت: أعممت أحدًا روى ىذا الحديَث غير حماد بف سممة؟ قاؿ: ال،  -البخاري

 قمت لو: تعرؼ ألبي العشراء غير ىذا؟ قاؿ: ال".
:" ىو عندي غمط، وال يعجبني، وال أذىب (ٙ)وقاؿ أحمد بف حنبؿ عندما ُسئؿ عف حديث أبي العشراء في الذكاة

 ضع الضرورة".إليو إال في مو 
مف طريؽ يحيى بف سعيد القطاف  (ٛ)، ومسمـ(ٚ)أخرجو البخاري :ولمحديث شاىد يقويو من حديث رافع بن خديج

َيا َرُسوَؿ المَِّو،  عف ُسْفَياُف، الثوري عف أبيو َعْف َعَباَيَة ْبِف ِرَفاَعَة ْبِف َراِفِع ْبِف َخِديٍج َعْف َراِفِع ْبِف َخِديٍج َقاَؿ: ُقْمُت:
ـَ ، َما (ٜ)ِإنَّا اَلُقو الَعُدوّْ َغًدا، َوَلْيَسْت َمَعَنا ُمًدى، َفَقاَؿ: " اْعَجْؿ، َأْو َأِرفْ  ـُ المَِّو َفُكْؿ، َلْيَس  (ٓٔ)َأْنَيَر الدَّ َوُذِكَر اْس

، َفَندَّ ِمْنَيا َبِعيٌر السّْفَّ َوالظُُّفَر، َوَسُأَحدُّْثَؾ: َأمَّا السّْفُّ َفَعْظـٌ، َوَأمَّا الظُُّفُر َفُمَدى الَحَبَشِة " َوَأَصْبَنا َنْيَب إِ  ِبٍؿ َوَغَنـٍ

                                                 

 (.ٕٔ)( تحت حديث رقـٔ)
 .ٔٙٗ، صٔ( الكواكب النيرات، البف الكياؿ، جٕ)
 .ٚ٘٘ٔ، رقـٕٕػٕٔص، ٕ( التاريخ الكبير، لمبخاري، جٖ)
 .ٜٔٗٓٔ، رقـٔ٘٘، صٗ( ميزاف االعتداؿ، لمذىبي، جٗ)
 .ٖٛٗ، رقـٕٕٗ، صٔ( عمؿ الترمذي، ج٘)
 .ٙٛ، صٖٗ( تيذيب الكماؿ، لممزي، جٙ)
 .ٜٓ٘٘، حٖٜ، صٚ( صحيح البخاري، كتاب الذبائح والصيد، باب ما ند مف البيائـ فيو بمنزلة الوحش، جٚ)
، ٛ٘٘ٔ، صٖوالصيد، باب جواز الذبح بكؿ ما أنير الدـ، إال السف والظفر وسائر العظاـ، ج ( صحيح مسمـ، كتاب الذبائحٛ)
 (.ٕٓ)ٜٛٙٔح
: َىَذا َحْرٌؼ َطاَؿ َما اْسَتْثَبتُّ ٜ) َواَة َوَسَأْلُت َعنْ ( َأِرْف: َىِذِه المَّْفَظُة َقِد اخُتمؼ ِفي ِصيَغِتَيا َوَمْعَناَىا. َقاَؿ اْلَخطَّاِبيُّ ُو َأْىَؿ اْلِعْمـِ  ِفيِو الرُّ

ِتِو. َوَقْد َطَمْبُت َلُو َمْخَرًجا َفَرَأْيُتُو يَ  ـْ َشْيًئا ُيْقَطع ِبِصحَّ ـْ َأِجْد ِعْنَد َواِحٍد ِمْنُي ـْ أَراف القوـُ ِبالمَُّغِة، َفَم تَِّجو ِلُوُجوٍه: َأَحُدَىا َأْف َيُكوَف ِمْف َقْوِلِي
ـْ ُمريُنوف ِإَذا َىَمَكْت َمَواِشييِ  ، َفَيُكوُف َمْعَناُه: أْىِمْكيا َذْبًحا وأْزِىْؽ َنْفَسيا ِبُكؿّْ َما َأْنَيَر الدـَ َغيَر السّْفّْ والظُّفر، َوالثَّاِني:َفُي َأْف َيُكوَف  ـْ

، َوالثَّاِلُث: َأْف َيُكوَف ِبَمْعَنى أِدـ الحزَّ وَ  اَل َتْفُتر، ِمْف َقْوِلَؾ َرَنوُت النََّظَر ِإَلى الشَّْيِء ِإَذا إئَرف ِبَوْزِف إْعَرْف، ِمْف َأِرَف َيْأَرُف ِإَذا نِشط َوَخؼَّ
 (.ٖٙٛ، صٔلمخطابي، ج أَدمَتو، َأْو َيُكوُف َأَراَد أِدـ النََّظَر ِإَلْيِو َوَراِعِو ِبَبَصِرَؾ ِلَئلَّ َتِزؿَّ َعِف الَمْذبح.) انظر غريب الحديث،

: قاؿ ابف األثير:" اإْلِ ٓٔ) ـَ نََّما ( َأْنَيَر الدَّ َساَلُة والصَّبُّ بَكْثرة، شبَّو ُخروج الدَّـ ِمْف َمْوِضع الذَّبِح بَجْري اْلَماِء ِفي النَّْيِر. َواِ  ْنَياُر: اإلِْ
ـْ َيْقطع َحْمَقو".) النياية في غريب الح ألثر، البف األثير، ديث واَنَيى َعِف الِسّف والظُّْفر؛ ألفَّ َمف َتَعرَّض لمذَّْبح ِبِيَما َخَنؽ المذبوَح، َوَل

 (.ٖ٘ٔ، ص٘ج
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:المَِّو صَ  َفَرَماُه َرُجٌؿ ِبَسْيـٍ َفَحَبَسُو، َفَقاَؿ َرُسوؿُ  ، َفِإَذا (ٔ)ِإفَّ ِلَيِذِه اإِلِبِؿ َأَواِبَد َكَأَواِبِد الَوْحشِ  »مَّى اهلُل َعَمْيِو َوَسمَّـَ
ـْ ِمْنَيا َشْيٌء َفاْفَعُموا ِبِو َىَكَذا  ، وىذا لفظ البخاري.«َغَمَبُك

                                           
 قاؿ ابف األثير رحمو اهلل:

 .(ٕ)المُّباب: اْلَخاِلُص ِمْف ُكؿّْ َشْيٍء، كالمُّبّْ « إنَّا حيٌّ ِمن َمْذِحٍج، ُعَباُب َسَمِفيا، وُلَباُب َشَرِفيا»َوِفيِو 
 ( ٖٕ٘الحديث )

ُيْرَوى َىَذا اْلَحِديُث َعْف ِعيَسى ْبِف ُيوُنَس َعِف األْوَزاِعيّْ َعْف َيْحَيى ْبِف َأِبي َكِثيٍر َعْف  رحمو اهلل: (ٖ)قال الخطابي
 َأْوٍس النََّخِعيَّ َأِبي َسَمَمَة ْبِف َعْبِد الرَّْحَمِف َعْف َأِبي ُىَرْيَرَة ِفي َحِديِث النَِّبيّْ َصمَّى المَُّو َعَمْيِو وسمـ: أف جييس ْبفَ 

ـَ َعَمْيِو ِفي َنَفٍر ِمْف َأْصَحاِبِو َفَقاَؿ: قَ  ِكَراـٌ َغْيُر  َوُلَباُب َشَرِفَيا (ٗ)َيا َنِبيَّ المَِّو ِإنَّا َحيٌّ ِمْن َمْذِحٍج ُعَباُب َساِلِفَياِد
يٍَّة َسْرَبخٍ  (ٙ)ُنَجَباُء غير دحض (٘)َأْبَراـٍ   (ٜ)َوَتُنوَفٍة َصْحَصحٍ  (ٛ)َوَدْيُموَمٍة َسْرَدحٍ  (ٚ)األقداـ وكائف َقَطْعَنا ِإَلْيَؾ ِمْف َدوّْ

أَلْرُجِؿ َوَقْد َأْسَمْمَنا ُيْضِحي َأْعلُمَيا َقاِمًسا َوُيْمِسي َسَراُبَيا َطاِمًسا َعَمى َحَراِجيَج َكَأنََّيا َأَخاِشُب ِباْلَحْوَماَنِة َماِئَمُة ا
َـّ َباِرْؾ عمى َمْذِحٍج َوَعَمى َعَمى َأفَّ َلَنا ِمْف َأْرِضَنا َماَءَىا َوَمْرَعا : "المَُّي َىا َوُىدَّاَبَيا. َفَقاَؿ النَِّبيُّ َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَسمَّـَ

ـُ رسوؿ اهلل ِكَتاًبا َعَمى َشَياَدِة َأفَّ ال ِإَلَو ِإال المَّوُ  ًدا َرُسوُؿ المَِّو  َوَأفَّ ُمَحمَّ َأْرِض َمْذِحٍج َحيّّ ُحشٌَّد ُرفٌَّد ُزْىٌر". َوَكَتَب َلُي
َكاِة ِبَحقَّْيا َوَصْوـِ َرَمَضاَف َفَمْف َأْدَرَكُو اإلْسلـُ َوِفي َيِدِه  يَتاِء الزَّ لِة ِلَوْقِتَيا َواِ  َقاـِ الصَّ َأْرٌض َبْيَضاُء َقْد َسَقْتَيا َواِ 

 ْلُعْشُر.اأَلْنَواُء َفِنْصُؼ اْلُعْشِر َوَما َكاَنْت ِمْف َأْرٍض َظاِىَرِة اْلَماِء َفا
 
 

                                                 

فائؽ في غريب الحديث، ( أوابد اْلَوْحش : قاؿ الزمخشري:" نّفرىا، َوُىَو مف اأْلََبد أِلَنََّيا َطِويَمة اْلُعمر اَل تَكاد َتُموت ِإالَّ ِبآَفة".) الٔ)
َش") مقاييس الٛٔ، صٔلمزمخشري، ج  (.ٖٗ، صٔمغة، ج(، وقاؿ ابف فارس:" َتَأبََّد اْلَبِعيُر َتَوحَّ

 .ٕٓٗ، صٗ( النياية في غريب الحديث واألثر، البف األثير، جٕ)
 .ٖٜٙ، صٔ( غريب الحديث، لمخطابي، جٖ)
، ٔ( ُعَباُب ساِلِفيا: قاؿ الخطابي:" الُعباُب أّوؿ الماء وُمْعَظُمو يريد أّنيـ أىُؿ سابَقٍة وشرؼ") غريب الحديث، لمخطابي، جٗ)

ـْ  األثير:" َوُيَقاُؿ َجاُءوا بُعَباِبيـ: َأْي جاُءوا بأْجَمِعيـ. َوَأَراَد بَسَمفيـ َمف َسَمؼ ِمْف آباِئيـ، َأْو َما َسَمؼ ِمفْ (، وقاؿ ابف ٓٗٙص ِعزِّْى
 (.ٛٙٔ، صٖوَمجِدىـ".) النياية في غريب الحديث واألثر، ج

ـُ َواِحُدُىـ َبَرـٌ. ُيقاُؿ رجٌؿ َبرـٌ وىو ٘) ـُ: المّْئا ، ٔالَِّذي ال ُيخِرُج َمَع أصحابو في الَمْيسر شيًئا.) غريب الحديث، لمخطابي، ج( اأَلبرا
 (.ٓٗٙص
: َجْمُع داِحٍض وُىـ الذيف ال ثباَت ليـ وال عزيمَة في اأُلمور. وُيقاُؿ َذِلَؾ أيًضا لمسَّاِقِط الَمْرَتبةٍ ٙ) ُض األقَداـِ . مف قولؾ َدَحض ( ُدحَّ

 (.ٓٗٙ، صَٔقَدُمو وَدَحَضْت ُحّجُتو إَذا َبَطمْت.) غريب الحديث، لمخطابي، ج الّرُجُؿ َدْحًضا إَذا َزلَّتْ 
يَُّة: اأَلْرُض الَمْمساُء الّتي ال َنباَت بيا. والسَّْرَبُخ األرض الواسعة.) غريب الحديث، لمخطابي، جٚ)  (.ٓٗٙ، صٔ( الدَّوّْ
اَزُة الُمتقاِذفُة اأَلْرجاء الّتي َيُدوـُ فييا السير فل يكاد ينقطع".) غريب الحديث، ( وَديُموَمة َسرَدح: قاؿ الخطابي:" إفَّ الَدْيُموَمة المفَ ٛ)

 (.ٛٗٔٔ، صٖ(، وقاؿ الحربي:" الدَّْيُموَمُة: اْلَقْفُر ِمَف اأْلَْرِض".) غريب الحديث، لمحربي، جٓٗٙ، صٔلمخطابي، ج
 (.ٜٖٗص ،ٕ( الصحصح: ىي األرض الممساء.) غريب الحديث، البف قتيبة، جٜ)
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 أوال: تخريج الحديث
 .مختصًرا مف طريؽ عبد اهلل بف المبارؾ عف األوزاعي بو (ٕ)بمثمو، وأبو نعيـ األصبياني (ٔ)أخرجو الخطابي

 ثانيا: تراجم الرواة
 ، ثقة ثبت؛ ولكنو اتيـ بأمريف: (ٖ)سبقت ترجمتو ** يحيى بن أبي كثير الطائي،

، (ٗ)الطبقة الثانية الذيف ال يضر تدليسيـ، واتيـ باالرساؿ، وقد ذكر العلئيبالتدليس، وال يضره ذلؾ ألنو مف 
 جماعة ممف أرسؿ عنيـ يحيى ولؾ يكف فييـ أبي سممة بف عبد الرحمف. (٘)والعراقي

 ** جميع رجاؿ اإلسناد ثقات.
 ثالثا: الحكم عمى اإلسناد

تي أخرجيا أبو نعيـ قاؿ عنيا حيف ذكر ُجَيْيُش الحديث إسناده ضعيؼ ألنو منقطع، كما أف الرواية الموصولة ال
:" ِفي ِإْسَناِد َحِديِثِو َنَظٌر" ، (ٙ)ْبُف ُأَوْيٍس النََّخِعيُّ ، وذكر الطريؽ الثانية وقاؿ فييا َعْمُرو ْبُف ِزَياٍد وُيْعَرُؼ ِباْلَقاِليّْ

نما ىو ال(ٚ)َمْتُروُؾ اْلَحِديثِ   :" كاف يضع الحديث".(ٛ)باىمي قاؿ أبو حاتـ، وعمرو بف زياد لـ أجده بمقب القالي وا 
                                           

 قاؿ ابف األثير رحمو اهلل:
مًا ِبِو ِعْنَد َصْدره. ُيَقاُؿ: َتَمبََّب بَثوبو، ِإَذا َجَمَعو َعَمْيوِ  «َأنَُّو َصمَّى ِفي َثْوٍب واحٍد ُمَتَمبِّبا ِبوِ »َوِفيِو   .(ٜ)َأْي ُمَتَحزّْ

 ( ٕٗ٘الحديث )
َحدَّثََنا َأُبو َبْكِر ْبُف َأِبي َشْيَبَة َقاَؿ: َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُف ِبْشٍر َقاَؿ: َحدَّثََنا َعْمُرو ْبُف َكِثيٍر  قال ابن ماجة رحمو اهلل:

َعْصَر ِفي َثْوٍب َواِحٍد ُيَصمِّي الظُّْيَر َوالْ  مَّى اهلُل َعَمْيِو َوَسمَّـَ َقاَؿ: َحدَّثََنا اْبُف َكْيَساَف، َعْف َأِبيِو، َقاَؿ: َرَأْيُت النَِّبيَّ صَ 
 «.ُمَتَمبًِّبا ِبوِ 

 
 
 
 

                                                 

 .ٖٜٙ، صٔ( غريب الحديث، لمخطابي، جٔ)
 .ٕٗٚٔ، حٙٗٙ، صٕ( معرفة الصحابة، ألبي نعيـ األصبياني، جٕ)
 (.٘ٓٔ( تحت حديث رقـ)ٖ)
 .ٓٛٛ، رقـٜٜٕ( جامع التحصيؿ، لمعلئي، صٗ)
 .ٖٚٗ( تحفة التحصيؿ في ذكر رواة المراسيؿ، لمعراقي، ص٘)
 .٘ٗٙ، صٕاألصبياني، ج( معرفة الصحابة، ألبي نعيـ ٙ)
 .ٕٗٚٔ، حٙٗٙ، صٕ( معرفة الصحابة، ألبي نعيـ األصبياني، جٚ)
 .ٜٕٗٔ، رقـٖٕٗ، صٙ( الجرح والتعديؿ، البف أبي حاتـ، جٛ)
 .ٕٓٗ، صٗ( النياية في غريب الحديث واألثر، البف األثير، جٜ)
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 أوال: تخريج الحديث
بمفظ " متمحفا بو" مف  (ٖ)بدوف لفظ ابف األثير، والطبراني (ٕ)بنحوه، وابف قانع (ٔ)أخرجو ابف أبي عاصـ الشيباني

 (ٚ)بمعناه، وابف قانع (ٙ)بنحوه، والدوالبي (٘)بنحوه مع زيادة، والروياني (ٗ)وأخرجو أحمد طريؽ معروؼ بف مشكاف،
 كلىما بمفظ " متمحؼ بو" جميعيـ مف طريؽ عمرو بف كثير، (ٜ)وأبو نعيـ (ٛ)بنحوه مع زيادة، والطبراني

 كلىما) معروؼ يف مشكاف، وعمرو بف كثير( عف عبد الرحمف بف كيساف بو.
 ثانيا: تراجم الرواة

مولى خالد بف عبد المَّو بف أسيد األموي، َأُبو َعْبد الرَّْحَمِف، سكف مكة والمدينة، روى عف  ير،رِ جَ  نُ ان بْ سَ يْ ** كَ 
 .(ٓٔ)النبي صّمى المَّو عميو وآلو وسمـ في الصلة في الثوب الواحد

 ، مف الطبقة الثالة ) الوسطى مف التابعيف(  ** عبد الرحمن بن كيسان بن جرير المدني
:" مستور"، وقد روى عنو اثناف: عمرو بف كثير، ومعروؼ بف (ٕٔ)، وقاؿ ابف حجر(ٔٔ)تذكره ابف حباف في الثقا

 . (ٖٔ)مشكاف، وقد ذكره ابف أبي حاتـ دوف أف يذكر فيو شيئا
 ، مف الطبقة السابعة )كبار أتباع التابعيف(بن أفمح المكي َعْمُرو ْبُن َكِثير** 

، وقاؿ عمي بف (ٙٔ)بأس بو"، وذكره ابف حباف في الثقات:" ال (٘ٔ)، وابف حجر(ٗٔ)قاؿ أبو حاتـ نقل عف المزي
 :" مكي ال ُيعرؼ".(ٚٔ)المديني

 

                                                 

 .ٕٕٗٙ، حٓٓٔ، ص٘( اآلحاد والمثاني، البف أبي عاصـ الشيباني، جٔ)
 .ٖ٘ٛ، صٕمعجـ الصحابة، البف قانع، ج( ٕ)
 .ٖٛٗٙ، حٜٕ٘، صٙ( المعجـ األوسط، جٖ)
 .ٙٗٗ٘ٔ، حٓٛٔ، صٕٗ( مسند أحمد بف حنبؿ، مسند المكييف، حديث كيساف عف النبي صمى اهلل عميو وسمـ، جٗ)
 .ٜٚٙ، حٔ٘ٗ، صٔ( مسند الروياني، ج٘)
 .ٗٚٚ، حٕٖٗ، صٔ( الكنى واألسماء، لمدوالبي، جٙ)
 .ٖٚٛ، صٕالصحابة، البف قانع، ج ( معجـٚ)
 .ٖٙٗ، حٜٗٔ، صٜٔ( المعجـ الكبير، لمطبراني، جٛ)
 .ٕٚٛ٘، حٕٓٓٗ، ص٘( معرفة الصحابة، ألبي نعيـ األصبياني، جٜ)
، واإلصابة في تمييز الصحابة، البف ٜٕٕٔ، رقـٖٖٓٔ، صٖ( انظر االستيعاب في معرفة األصحاب، البف عبد البر، جٓٔ)

 .٘ٛٗٚـ، رقٛٙٗ، ص٘حجر، ج
 .ٜٛٔٔ، رقـ٘ٛ، صٚ( الثقات، البف حباف، جٔٔ)
 .ٜٖٗ( تقريب التيذيب، البف حجر، صٕٔ)
 .ٖٖٔٔ، رقـٕٓٛ، ص٘( الجرح والتعديؿ، البف أبي حاتـ، جٖٔ)
، وقد ذكره ابف أبي حاتـ دوف ذكر قوؿ أبيو فيو.) الجرح والتعديؿ، البف أبي حاتـ، ٕٙٓ، صٕٕ( تيذيب الكماؿ، لممزي، جٗٔ)
 (.ٙٔٗٔ، رقـٕٙ٘ص، ٙج
 .ٕٙٗ( تقريب التيذيب، البف حجر، ص٘ٔ)
 .ٕٙ٘ٗٔ، رقـٚٚٗ، صٛ( الثقات، البف حباف، جٙٔ)
 .ٕٙٓ، صٕٕ( تيذيب الكماؿ، لممزي، جٚٔ)
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ىو كما قاؿ أبو حاتـ، وابف حجر: ال بأس بو، وقد توبع عمى رواية الحديث مف قبؿ معروؼ بف  خالصة القول:
 مشكاف.

 ** باقي رجاؿ اإلسناد ثقات.
 ثالثا: الحكم عمى اإلسناد

لغيره؛ ألجؿ عبد الرحمف بف كيساف مستور ولكف روى عنو اثناف " عمرو بف كثير، الحديث إسناد حسف 
 " وكلىما صدوؽ مما يقوي مف أمره، ويحسف حديثو.(ٔ)ومعروؼ بف مشكاف

مف طريؽ اأْلَْعَمُش َعْف َأِبي ُسْفَياَف َعْف َجاِبٍر عف  (ٕ)ولمحديث شاىد مف حديث أبي سعيد الخدري أخرجو مسمـ
، «َفَرَأْيُتُو ُيَصمّْي َعَمى َحِصيٍر َيْسُجُد َعَمْيوِ »اْلُخْدِريُّ َأنَُّو َدَخَؿ َعَمى النَِّبيّْ َصمَّى اهلُل َعَمْيِو َوَسمَّـَ َقاَؿ: َأبي َسِعيد

 «.َوَرَأْيُتُو ُيَصمّْي ِفي َثْوٍب َواِحٍد ُمَتَوشًّْحا ِبوِ » َقاَؿ:
                                           

 قاؿ ابف األثير رحمو اهلل:
ُيَقاُؿ: َلَبْبُت الرُجؿ وَلبَّْبُتو، ِإَذا َجَعَمَت ِفي « أنَّ رُجاًل خاَصم َأَباُه ِعْنَدُه فأمَر ِبِو فُمبَّ َلوُ »َوِمْنُو اْلَحِديُث  

َعَمْيِو َثْوَبُو الَِّذي ُىَو البُسو وَقَبْضت َعَمْيِو ُعُنقو َثْوبًا َأْو َغْيَرُه وَجَرْرتو ِبِو. وأَخْذُت ِبَتْمِبيب ُفَلٍف، ِإَذا َجَمْعَت 
 .(ٖ)َتُجّره. والتَّْمِبيب: َمْجَمع َما ِفي َمْوِضِع الّمَبب ِمْف ِثَياِب الرَُّجؿِ 

 ( ٕ٘٘الحديث )
زَّاِؽ، َعْف ابف جريح قاؿ: سمعت ابف  رحمو اهلل: (ٗ)قال الخطابي ، َعْف َعْبِد الرَّ ، نا الدََّبِريُّ َأْخَبَرَناُه ُمَحمَُّد ْبُف َىاِشـٍ
 أنت ومالك ألبيك"، ثم أمر بو، فُمبَّ لو." : خاصم رجل أباه َفَقاَل َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَسمََّم:يقوؿ (٘)أبي حسيف

 أوال: تخريج الحديث
َـّ َأَمَر ِبِو ُقْمُت َلُو" بدؿ " ثـ أمر بو فُمبَّ لو". (ٙ)الرزاؽأخرجو عبد   عف ابف جريج بو، ولكف بمفظ " ُث

 ثانيا: تراجم الرواة
، ثقة فقيو فاضؿ؛ ولكنو (ٚ)ىو عبد الممؾ بف عبد العزيز بف جريج القرشي، سبقت ترجمتو ** ابن جريج:

 التصريح بالسماع وقد صرح بو ىنا.مدلس مف الطبقة الثالثة التي البد فييا مف 
 مف أرسؿ عنو ابف جريج ولـ يكف فييـ ابف أبي حسيف. (ٛ)كما أنو اتيـ باالرساؿ وقد ذكر العراقي

                                                 

 .ٓٗ٘( تقريب التيذيب، البف حجر، صٔ)
 .ٜٔ٘، حٜٖٙ، صٔ( صحيح مسمـ، كتاب الصلة، باب الصلة في ثوب واحد وصفة لبسو، جٕ)
 .ٕٓٗ، صٗي غريب الحديث واألثر، البف األثير، ج( النياية فٖ)
 .ٖٔ، صٖ( غريب الحديث، لمخطابي، جٗ)
 (. ٖٔٔ( ىو: عبد اهلل بف عبد الرحمف بف أبي حسيف القرشي.) تقريب التيذيب، البف حجر، ص٘)
 .ٖ٘ٙٙٔ، حٖٔٔ، صٜ( مصنؼ عبد الرزاؽ، كتاب الصدقة، باب ما يناؿ الرجؿ مف ماؿ ابنو وما يجبر عميو مف النفقة، جٙ)
 (.ٕٚرقـ)( تحت حديث ٚ)
 .ٕٔٔ( تحفة التحصيؿ في ذكر رواة المراسيؿ، لمعراقي، صٛ)
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، صدوؽ، ولو عف عبد الرزاؽ أفراد ومناكير، (ٔ)ىو إسحاؽ بف إبراىيـ بف عباد، سبقت ترجمتو ** الدبري:
 دما عمي أي في فترة اختلطو.ولعؿ ذلؾ لسماعو المتأخر مف عبد الرزاؽ بع

 ىو صدوؽ. ،(ٕ)سبقت ترجمتو ،** محمد بن ىاشم بن سعيد القرشي الشامي
 ثالثا: الحكم عمى اإلسناد

 الحديث إسناده ضعيؼ ألنو منقطع، ومف أجؿ الدبري سمع مف عبد الرزاؽ في فترة االختلط. 
مف الثوري  (ٗ)، وسعيد بف منصور(ٖ)ولكنيا أيًضا منقطعو أخرجيا عبد الرزاؽ :والحديث ورد من طريق أخرى

فَّ لِ  ـَ َفَقاَؿ: ِإفَّ ِلي َمااًل، َواِ  فَّ عف محمد ابف المنكدر َقاَؿ: َجاَء َرُجٌؿ ِإَلى النَِّبيّْ َصمَّى اهلُل َعَمْيِو َوَسمَّ ي ِعَيااًل، َواِ 
:" َوُمَحمَُّد ْبُف اْلُمْنَكِدِر (٘)، َقاَؿ الشَّاِفِعيُّ «َأْنَت َوَماُلَؾ أِلَِبيؾَ »يُد َأْف َيْأُخَذ َماِلي " َقاَؿ: أِلَِبي َمااًل، َوِعَيااًل َوَأِبي ُيرِ 

َىَذا ُمْنَقِطٌع :" (ٙ)، َوَلِكنَّا اَل َنْدِري َعمَّْف َقِبَؿ َىَذا اْلَحِديَث"، وقاؿ البييقيَفْضِؿ ِفي الدّْيِف َواْلَوَرعِ َغاَيٌة ِفي الثَّْقِة، َوالْ 
و َبْكٍر َأْحَمُد ْبُف َكاِمٍؿ َوَقْد ُرِوَي َمْوُصواًل ِمْف َأْوُجٍو ُأَخَر َواَل َيْثُبُت ِمْثُمَيا فَأْخَبَرَنا َأُبو َعْبِد اهلِل اْلَحاِفُظ أخبرنا َأبُ 

اِئُغ َحدَّثَِني اْلُمْنَكِدُر ْبُف ُمَحمٍَّد َعْف َأِبيِو َعْف  اْلَقاِضي أخبرنا َأْحَمُد ْبُف َسِعيٍد اْلَجمَّاُؿ أخبرنا َعْبُد اهلِل ْبُف َناِفعٍ  الصَّ
 َجاِبٍر َأفَّ َرُجًل َقاَؿ: َيا َرُسوَؿ اهلِل... وذكر الحديث".

                                           
 قاؿ ابف األثير رحمو اهلل:

المناِفقين ِمَن اْلَمْسِجِد، َفَقاَم َأُبو أيُّوب ِإَلى َراِفِع ْبِن َوِديعة َفَمبََّبو برَدائو، ثُمَّ َأنَُّو أمَر بإْخراج »َوِمْنُو اْلَحِديُث 
 .(ٚ)«َنَتره َنْترًا َشِديداً 

 ( ٕٙ٘الحديث )
 قاؿ ابف إسحاؽ حدثني عاصـ بف عمر بف قتادة ... وذكر حديث طويؿ وفيو" رحمو اهلل: (ٛ)قال ابن ىشام

، َفاْجَتَمَع َوَكاَف َىؤاَُلِء اْلُمَناِفُقوَف َيْحُضُروَف اْلَمْسِجَد َفَيْسَتِمُعوَف َأَحاِديَث اْلُمسمميف، ويسخروف ويستيزءوف ِبِديِنِيـْ 
ـَ َيَتَحدَُّثوَف بَ  ـْ َرُسوُؿ المَِّو َصمَّى اهلُل َعَمْيِو َوَسمَّ ـْ َناٌس، َفَرآُى ، َقْد َلِصَؽ َيْوًما ِفي اْلَمْسِجِد ِمْنُي ـْ ، َخاِفِضي َأْصَواَتُي ـْ ْيَنُي

ـَ َفُأْخِرُجوا ِمْف اْلَمْسِجِد إْخَراًجا  ـْ َرُسوُؿ المَِّو َصمَّى اهلُل َعَمْيِو َوَسمَّ ـْ ِبَبْعٍض، َفَأَمَر ِبِي ـَ َأُبو َأيُّوبَ عَ َبْعُضُي  - ِنيًفا، َفَقا
ارِ  -اِلُد ْبُف َزْيِد ْبِف ُكَمْيبخَ  ـْ ِفي اْلَجاِىِميَِّة  -ِإَلى عمر ْبِف َقْيٍس، َأَحِد َبِني َغْنـِ ْبِف َماِلِؾ ْبِف النَّجَّ َكاَف َصاِحَب آِلَيِتِي

ثُمَّ َأْقَبَل َأُبو ي َثْعَمَبَة، َبِد َبنِ َفَأَخَذ ِبِرْجِمِو َفَسَحَبُو، َحتَّى َأْخَرَجُو ِمْف اْلَمْسِجِد، َوُىَو َيُقوُؿ: َأُتْخِرُجِني َيا َأَبا َأيُّوَب ِمْف ِمرْ 
                                                 

 (.ٙٓٔ( تحت حديث )ٔ)
 (.ٜٙٔتحت حديث رقـ) (ٕ)
 . ٕٛٙٙٔ، حٖٓٔ، صٜ( مصنؼ عبد الرزاؽ، كتاب الصدقة، باب ما يناؿ الرجؿ مف ماؿ ابنو وما يجبر عميو مف النفقة، جٖ)
 .ٜٕٕٓ، ح٘ٗٔ، صٕبف منصور، كتاب الطلؽ، باب الغلـ بيف األبويف أييما أحؽ بو، ج( سنف سعيد ٗ)
 .ٕٗٙ، حٙٙٔ، صٔ( معرفة السنف واآلثار، لمبييقي، ج٘)
 .ٔ٘ٚ٘ٔ، حٜٛٚ، صٚ( السنف الكبرى لمبييقي، كتاب النفقات، باب نفقة األبويف، جٙ)
 .ٕٓٗ، صٗ( النياية في غريب الحديث واألثر، البف األثير، جٚ)
 .ٕٛ٘، صٔ( السيرة النبوية، باب طرد المنافقيف مف مسجد الرسوؿ صمى اهلل عميو وسمـ، جٛ)
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اِر َفَمبََّبُو ِبِرَداِئِو ثَم َنَتَرُه َنْتًرا َشِديًدا، َوَلَطَم َوْجَيُو، ثُمَّ َأْخَرَجُو ِمْن  َأيُّوَب َأْيًضا إَلى َراِفِع ْبِن َوِديَعَة، َأَحِد َبِني النَّجَّ
. َوَأُبو َأيُّوَب َيُقوُؿ َلُو: ُأؼٍّ َلؾَ  اْلَمْسِجِد،  ُمَناِفًقا َخِبيثًا: َأْدَراَجَؾ َيا ُمَناِفُؽ ِمْف َمْسِجِد َرُسوِؿ المَِّو َصمَّى اهلُل َعَمْيِو َوَسمَّـَ

 أوال: تخريج الحديث
 مف طريؽ ابف إسحاؽ بو بنحوه. (ٕ)، وابف كثير(ٔ)أخرجو السييمي

 ثانيا: تراجم الرواة
، التي البد فييا ديث، وىو مدلس مف الطبقة الرابعةصدوؽ حسف الح، (ٖ)سبقت ترجمتو ،** محمد بن إسحاق

 مف التصريح بالسماع، وقد صرح بو ىنا.
 ** باقي رجاؿ اإلسناد ثقات.

 ثالثا: الحكم عمى اإلسناد
الحديث إسناده ضعيؼ ألجؿ اإلنقطاع، فعاصـ بف عمر األنصاري مف الطبقة الرابعة) التي تمي الوسطى مف 

 .(ٗ)التابعيف(
                                           

 قاؿ ابف األثير رحمو اهلل:
 )َلِبَث(
ُىَو اْسَتْفَعؿ ِمَف المَّْبث: اإلْبطَاء والَّتأخِر. ُيَقاُؿ: َلِبَث َيْمَبُث َلْبثا، بُسكوف اْلَباِء، َوَقْد  «فاْسَتْمَبَث اْلَوْحيُ »ِفيِو 

 تُْفَتح َقِميًل َعَمى الِقياس.
ـ: المْصدر ـُ، والمُّْبث بالضَّ  .(٘)َوِقيَؿ: المَّْبث: ااِلْس

 الحديث )** ( 
 (.ٕٛٓ) سبقت دراستو تحت حديث رقـ قالت الباحثة:

                                           
 قاؿ ابف األثير رحمو اهلل:

 )َلَبَج(
َأْي ُصِرع ِبِو. « َعاِمُر ْبُن َرِبيَعَة بَعْينو َفُمِبَج ِبِو َحتَّى َما َيْعِقلَلمَّا أصاَبو  »ِفي َحِديِث َسْيِؿ ْبِف ُحَنيؼ

 .(ٙ)ُيَقاُؿ: َلَبَج ِبِو اأْلَْرَض: َأْي َرَماه
                                                 

 .ٕٛٔ، صٗ( الروض األنؼ، لمسييمي، جٔ)
 .ٖٓ٘، صٕف كثير، جب( السيرة النبوية، الٕ)
 (.ٙٗ)( تحت حديث رقـٖ)
 .ٕٙٛ( تقريب التيذيب، البف حجر، صٗ)
 .ٕٔٗ، صٗالبف األثير، ج ( النياية في غريب الحديث واألثر،٘)
 .ٕٕٗ، صٗ( النياية في غريب الحديث واألثر، البف األثير، جٙ)
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 ( ٕٚ٘الحديث )
نما بمفظ " فمبط بو".  لم أعثر عميو بمفظ ابن األثير " فمبج بو" وا 

، َعْف َأِبي ُأَماَمَة ْبِف َسْيِؿ ْبِف  رحمو اهلل: (ٔ)قال ابن ماجة ـُ ْبُف َعمَّاٍر َقاَؿ: َحدَّثََنا ُسْفَياُف، َعِف الزُّْىِريّْ َحدَّثََنا ِىَشا
َفَما َلِبَث  (ٕ)بََّأةٍ َمرَّ َعاِمُر ْبُن َرِبيَعَة ِبَسْيِل ْبِن ُحَنْيٍف، َوُىَو َيْغَتِسُل َفَقاَل: َلْم َأَر َكاْلَيْوِم، َواَل ِجْمَد ُمخَ ُحَنْيٍؼ، َقاَؿ: 
ـَ َفِقيَؿ َلُو: َأْدِرْؾ َسْيًل َصِريًعا، َقاَؿ (ٖ)َأْن ُلِبَط ِبوِ   َقاُلوا« َمْف َتتَِّيُموَف ِبوِ »، َفُأِتَي ِبِو النَِّبيَّ َصمَّى اهلُل َعَمْيِو َوَسمَّ

ـْ َأَخاُه،  »َعاِمَر ْبَف َرِبيَعَة، َقاَؿ: ـَ َيْقُتُؿ َأَحُدُك ـْ ِمْف َأِخيِو َما ُيْعِجُبُو، َفْمَيْدُع َلُو ِباْلَبَرَكةِ َعَل َـّ َدَعا « ِإَذا َرَأى َأَحُدُك ُث
َأ، َفَغَسَؿ َوْجَيُو َوَيَدْيِو ِإَلى اْلِمْرَفَقْيِف، َوُرْكَبَتْيِو َوَداِخَمَة إِ   .(ٗ)َمْيوِ َزاِرِه، َوَأَمَرُه َأْف َيُصبَّ عَ ِبَماٍء، َفَأَمَر َعاِمًرا َأْف َيَتَوضَّ

 أوال: تخريج الحديث
، (ٓٔ)، وأبو نعيـ األصبياني(ٜ)، والحاكـ(ٛ)، والطبراني(ٚ)، وابف حباف(ٙ)، والخرائطي(٘)أخرجو الطحاوي

 جميعيـ مف طرؽ عف الزىري بو بنحوه.
 ثانيا: تراجم الرواة

العدوي، صحابي، حميؼ عمر بف الخطاب كاف بدريا، وىو مف ولد عنز بف وائؿ  نزي،عَ الْ َعاِمُر ْبُن َرِبيَعَة ** 
 .(ٕٔ)أخي بكر بف وائؿ، ىاجر إلى المدينة، وشيد بدرا وسائر المشاىد، وتوفي سنة ثلث وثلثيف

                                                 

 .ٜٖٓ٘، حٓٙٔٔ، صٕ( سنف ابف ماجة، كتاب الطب، باب العيف، جٔ)
ـْ َتَتَزّوج بعُد؛ أِلَفَّ ِصَياَنَتيا َأْبَمُغ ِممَّْف َقْد تزَ ٕ) ّوجت.) النياية في غريب الحديث واألثر، البف ( اْلُمَخبََّأُة: الَجاِرَية الَِّتي ِفي خْدِرىا َل

 (.ٖ، صٕاألثير، ج
ـُ َواْلَباُء َوالطَّاُء ُأصٌؿ َصِحيٌح َيُدؿُّ َعَمى ُسُقوٍط َوَصْرٍع. ُيَقاُؿ: َلَبَط ِبِو، إِ ٖ) َذا ُصِرَع.) مقاييس المغة، البف ( ُلِبَط: قاؿ ابف فارس:" اللَّ

 (.ٖٕٓ، ص٘فارس، ج
روايتيف إحداىما فييا أف النبي اكتفى بالدعاء لسيؿ، وفي الرواية الثانية أمر عامر باالغتساؿ، وقد جمع  ( وقع ليذه القصةٗ)

الطحاوي بيف حديث عامر بف ربيعة الذي فيو االكتفاء بالدعاء، وبيف حديث سيؿ بف ُحَنيؼ الذي فيو أمُر عامٍر باالغتساؿ لو، 
و يكوف كاف ذلؾ مرتيف، ففعؿ لو رسوؿ اهلل َصمَّى اهلُل َعَمْيِو َوَسمَّـَ في كؿ واحدة منيما بأنو يحتمؿ أف يكوف قد جمعيما لو جميعًا، أ

ما فعؿ فييا مف دعاء ومف أمر باغتساؿ، ويحتمؿ أف يكوف االغتساُؿ كاف ثـ ُنسخ بغيره، ثـ أورد الطحاوي حديث أبي سعيد 
ذ مف عيف الجاف وعيف اإلنس، فمما نزلت المعوذتاف أخذىما، وترؾ ما الخدري وفيو: أف رسوؿ اهلل َصمَّى اهلُل َعَمْيِو َوَسمَّ  ـَ كاف يتعوَّ

 (.ٜٕٔٓ، حٖٖٛ، صٚسوى ذلؾ.) انظر شرح مشكؿ اآلثار، ج
َحؽّّ َوِفي ااِلْغِتَساِؿ ِلَمْف ُبِمَي  َيا( شرح مشكؿ اآلثار، َباُب َبَياِف ُمْشِكِؿ َما ُرِوَي َعْف َرُسوِؿ اهلِل َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَسمَّـَ ِفي اْلَعْيِف َأنَّ ٘)

 .ٜٕٗٛ، حٖٖٖ، صِٚبَيا، ج
 .ٕٚٓٔ، حٖٙٗ( مكاـر األخلؽ، باب الرقى والعوذ، صٙ)
 .ٙٓٔٙ، حٓٚٗ، صٖٔ( صحيح ابف حباف، كتاب الرقى والتمائـ، ذكر وصؼ الوضوء، جٚ)
 .ٚٚ٘٘، حٙٚ٘٘، ح٘ٚ٘٘، حٗٚ٘٘، حٜٚ، صٙ( المعجـ الكبير، لمطبراني، جٛ)
، ٗٙٗ، صٖ( المستدرؾ عمى الصحيحيف، كتاب معرفة الصحابة رضي اهلل عنيـ، ذكر مناقب سيؿ بف حنيؼ األنصاري، جٜ)
 .ٔٗٚ٘ح
 .ٖٜٙ، حٖٕٛ، صٔ( معرفة الصحابة، ألبي نعيـ، جٓٔ)
 .ٜٙٔٙٔ، حٜٔ٘، صٜ( السنف الكبرى لمبييقي، جماع أبواب كسب الحجاـ، باب االستغساؿ لممعيف، جٔٔ)
 .ٕٖٚٔ، رقـٜٕٔػ ٜٕٓ، صٕستيعاب في معرفة األصحاب، البف عبد البر، ج( انظر االٕٔ)
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أبو أمامة، وىو مشيور بكنيتو، ولد عمى عيد رسوؿ اهلل صمى اهلل  ،**  أسعد بن سيل بن حنيف األنصاري
آلو وسمـ قبؿ وفاتو بعاميف، وأتى بو النبي َصمَّى اهلل عميو َوَسمَّـَ فدعا لو وسماه باسـ جده أبي أمو أبي عميو و 

أمامة سعد بف زرارة، وكناه بكنيتو، وىو أحد الجمة مف العمماء مف كبار التابعيف بالمدينة، ولـ يسمع مف النبي 
 .(ٔ)ة إلدراكو النبّي صّمى اهلل عميو َوَسمَّـَ بمولدهصّمى اهلل عميو وسمـ شيئا وال صحبو، وذكر في الصحاب

، ثقة حافظ فقيو إماـ حجة إال أنو تغير حفظو بأخرة وال يضره ذلؾ فمـ (ٕ)سبقت ترجمتو ،** سفيان بن عيينة
 يحدث عنو أحد في فترة االختلط، وكاف ربما دلس لكف عف الثقات، وكاف أثبت الناس في عمرو بف دينار. 

، وىو ثقة إال أنو لما كبر صار يمقف، وحديثو القديـ أصح، وىو (ٖ)سبقت ترجمتو السممي، ربن عما** ىشام 
 متابع مف ِقَبؿ يونس بف عبد األعمى، وعمي بف حرب.

 ** جميع رجاؿ اإلسناد ثقات. 
 ثالثا: الحكم عمى اإلسناد

 .(٘)، واأللباني(ٗ)الحديث إسناده صحيح، وممف صححو الدارقطني
                                           

 قاؿ ابف األثير رحمو اهلل:
ـُ َرُجؿ. والمََّبج: «َتَباَعَدْت َشُعوُب ِمْن َلَبٍج َفَعاَش أيَّاماً »َوِفيِو   ُىو اْس

 .(ٙ)الشََّجاَعة
 ( ٕٛ٘الحديث )

 لـ أعثر عمى تخريج لو. قالت الباحثة:
                                           

 قاؿ ابف األثير رحمو اهلل:
وَتْمِبيد الشََّعِر: َأْف ُيْجَعؿ ِفيِو شيٌء  ،«اَل ُتَخمُِّروا َرأسو َفِإنَُّو ُيْبعث يوَم اْلِقَياَمِة ُمَمبِّدا»َوِفي َحِديِث الُمْحِرـ 

نَّما ُيَمبّْد َمف َيُطوؿ ُمْكثُو ِفي اإلْحر  ؛ ِلئَّل َيْشَعَث وَيْقَمؿ إْبَقاًء َعَمى الشََّعر. وا   .(ٚ)اـِمف َصْمغ ِعْنَد اإلْحراـِ
 
 

                                                 

 .ٖٖ، رقـٕٛ، صٔ( انظر االستيعاب في معرفة األصحاب، البف عبد البر، جٔ)
 (.ٗ( تحت حديث رقـ)ٕ)
 (.ٔ( تحت حديث رقـ) ٖ)
 .ٖٜٕٙ، رقـٕٕٙ، صٕٔ( عمؿ الدارقطني، جٗ)
 .ٓ٘ٔص، ٙ( سمسمة األحاديث الصحيحة، لأللباني، ج٘)
 .ٕٕٗ، صٗ( النياية في غريب الحديث واألثر، البف األثير، جٙ)
 .ٖٕٗ، صٗ( النياية في غريب الحديث واألثر، البف األثير، جٚ)



 885 

 ( ٜٕ٘الحديث )
بَّاحِ  رحمو اهلل: (ٔ)قال اإلمام مسمم ـٌ َأْخَبَرَنا َأُبو ِبْشٍر َحدَّثََنا َسِعيُد ْبُف ُجَبْيٍر َعِف  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُف الصَّ َحدَّثََنا ُىَشْي

ـٌ، َعْف َأِبي ِبْشٍر، -َوالمَّْفُظ َلُو  -اْبِف َعبَّاٍس َرِضَي اهلُل َعْنُيَما ح وَحدَّثََنا َيْحَيى ْبُف َيْحَيى  َعْف َسِعيِد ْبِف  َأْخَبَرَنا ُىَشْي
ُمْحِرًما، َفَوَقَصْتُو َناَقُتُو ُجَبْيٍر، َعِف اْبِف َعبَّاٍس َرِضَي اهلُل َعْنُيَما، َأفَّ َرُجًل َكاَف َمَع َرُسوِؿ اهلِل َصمَّى اهلُل َعَمْيِو َوَسمَّـَ 

: ، َواَل َماٍء َوِسْدٍر، َوَكفُّْنوُه ِفي َثْوَبْيِو، َواَل َتَمسُّوُه ِبِطيبٍ اْغِسُموُه بِ » َفَماَت، َفَقاَؿ َرُسوُؿ اهلِل َصمَّى اهلُل َعَمْيِو َوَسمَّـَ
 «.ُتَخمُِّروا َرْأَسُو، َفِإنَُّو ُيْبَعُث َيْوَم اْلِقَياَمِة ُمَمبًِّدا

 أوال: تخريج الحديث
 ممبيا"،بمفظ " (ٖ)بمفظ " َفِإنَُّو ُيْبَعُث َيْوـَ الِقَياَمِة ُمَمبًّْيا" مف طريؽ ىشيـ، وأخرجو البخاري (ٕ)أخرجو البخاري

مف طريؽ شعبة بف  (٘)بنحوه مف طريؽ أبي عوانة " الوضاح بف عبد اهلل اليشكري"، وأخرجو مسمـ (ٗ)ومسمـ
 الحجاج بنحوه"

 ر بو.ثلثتيـ) ىشيـ، وأبو عوانة، وشعبة( عف أبي بش
 ثانيا: تراجم الرواة

 أبي وحشية اليشكري، مات سنة خمس وعشريف ومئة،  ** أبو بشر: جعفر بن إياس،
 ، (ٚ)، وضعفو شعبة في حبيب بف سالـ، وفي مجاىد(ٙ)ثقة مف أثبت الناس في سعيد بف جبير

  وروايتو ىنا عف سعيد بف جبير.
ثقة ثبت اتيـ بالتدليس واإلرساؿ الخفي، َقاَؿ ابراىيـ بف عبد اهلل  ،(ٛ)سبقت ترجمتو ** ىشيم بن بشير،

:"َكاَف ُيَدلس َعف أبي بشر َأكثر ِممَّا ُيَدلس َعف ُحَصْيف"، قمت: ال يضره ذلؾ خاصة وأنو قد صرح (ٜ)اْلَيَرِويّ 
 ، كما أنو متابع مف قبؿ أبي عوانة، وشعبة بف الحجاج.(ٓٔ)بالسماع في رواية عند البخاري
 ** جميع رجاؿ اإلسناد ثقات.

                                           
 

                                                 

 (.ٜٜ)ٕٙٓٔ، حٙٙٛ، صٕ( صحيح مسمـ، كتاب الحج، باب ما يفعؿ بالمحـر إذا مات، جٔ)
 .ٔ٘ٛٔ، حٚٔ، صٖ( صحيح البخاري، كتاب الحج، باب سنة المحـر إذا مات، جٕ)
، جٖ)  .ٕٚٙٔ، حٙٚ، صٕ( صحيح البخاري، كتاب الجنائز، باب كيؼ يكفف المحـر
 (.ٓٓٔ) ٕٙٓٔ، حٙٙٛ، صٕ( صحيح مسمـ، كتاب الحج، باب ما يفعؿ بالمحـر إذا مات، جٗ)
 (.ٔٓٔ) ٕٙٓٔ، حٙٙٛ، صٕ( صحيح مسمـ، كتاب الحج، باب ما يفعؿ بالمحـر إذا مات، ج٘)
 .ٜٖٔبف حجر، ص( تقريب التيذيب، الٙ)
 .ٚ، ص٘( تيذيب الكماؿ، لممزي، جٚ)
 (.ٖٓ)( تحت حديث رقـٛ)
 .ٖٖٖ( تحفة التحصيؿ في ذكر رواة المراسيؿ، لمعراقي، صٜ)
 .ٔ٘ٛٔ، حٚٔ، صٖ( صحيح البخاري، كتاب الحج، باب سنة المحـر إذا مات، جٓٔ)
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 قاؿ ابف األثير رحمو اهلل:
ْـّ َزْرعٍ  ل »َوِفي َحِديِث ُأ َأْي َلْيَس  بُمْسَتِمسؾ ُمَتَمبّْد، َفُيسَرَع الَمْشُي ِفيِو « َلْيَس ِبَمِبٍد َفُيَتَوقَُّل، َواَل َلو ِعْنِدي ُمَعوَّ

 .(ٔ)وُيْعَتَمي
 .شيخان بدونيا( لم أعثر عمى لفظ ابن األثير في قصة أم زرع والقصة أخرجيا الٕٓٙالحديث )

َحدَّثََنا ُسَمْيَماُف ْبُف َعْبِد الرَّْحَمِف، َوَعِميُّ ْبُف ُحْجٍر، َقااَل: َأْخَبَرَنا ِعيَسى ْبُف ُيوُنَس،  رحمو اهلل: (ٕ)قال اإلمام البخاري
ـُ ْبُف ُعْرَوَة، َعْف َعْبِد المَِّو ْبِف ُعْرَوَة، َعْف ُعْرَوَة، َعْف َعاِئَشَة، َقاَلْت: َجَمَس ِإْحَدى َعْشَرَة امْ َحدَّثََنا  َرَأًة، َفَتَعاَىْدَف ِىَشا

ـُ َجمَ  ، َعَمى َرْأِس َجَبٍؿ: اَل َسْيٍؿ َوَتَعاَقْدَف َأْف اَل َيْكُتْمَف ِمْف َأْخَباِر َأْزَواِجِيفَّ َشْيًئا، َقاَلِت اأُلوَلى: َزْوِجي َلْح ٍؿ َغثٍّ
ِإْف َأْذُكْرُه َأْذُكْر ُعَجَرُه َوُبَجَرُه،  َفُيْرَتَقى َواَل َسِميٍف َفُيْنَتَقُؿ، َقاَلِت الثَّاِنَيُة: َزْوِجي اَل َأُبثُّ َخَبَرُه، ِإنّْي َأَخاُؼ َأْف اَل َأَذَرُه،

،َقاَلِت الثَّاِلَثُة: َزْوِجَي الَعَشنَّؽُ  ْف َأْسُكْت ُأَعمَّْؽ، َقاَلِت الرَّاِبَعُة: َزْوِجي َكَمْيِؿ ِتَياَمَة، اَل َحرّّ َواَل ُقرّّ  ، ِإْف َأْنِطْؽ ُأَطمَّْؽ َواِ 
ْف َخَرَج َأِسَد، َواَل َيْسَأُؿ َعمَّا عَ  ، َقاَلِت السَّاِدَسُة: ِيدَ َواَل َمَخاَفَة َواَل َسآَمَة، َقاَلِت الَخاِمَسُة: َزْوِجي ِإْف َدَخَؿ َفِيَد، َواِ 

. َقاَلتِ  ـَ الَبثَّ ، َواَل ُيوِلُج الَكؼَّ ِلَيْعَم ِف اْضَطَجَع الَتؼَّ ، َواِ  ْف َشِرَب اْشَتؼَّ ، َواِ   السَّاِبَعُة: َزْوِجي َزْوِجي ِإْف َأَكَؿ َلؼَّ
ِؾ َأْو فَ  -َأْو َعَياَياُء  -َغَياَياُء  مَِّؾ َأْو َجَمَع ُكلِّ َلِؾ، َقاَلِت الثَّاِمَنُة: َزْوِجي الَمسُّ َمسُّ َطَباَقاُء، ُكؿُّ َداٍء َلُو َداٌء، َشجَّ

َماِد، ـُ الرَّ يُح ِريُح َزْرَنٍب، َقاَلِت التَّاِسَعُة: َزْوِجي َرِفيُع الِعَماِد، َطِويُؿ النَّْجاِد، َعِظي َقِريُب الَبْيِت ِمَف النَّاِد،  َأْرَنٍب، َوالرّْ
َذا َقاَلِت الَعاِشَرُة: زَ  َسِمْعَف ْوِجي َماِلٌؾ َوَما َماِلٌؾ، َماِلٌؾ َخْيٌر ِمْف َذِلِؾ، َلُو ِإِبٌؿ َكِثيَراُت الَمَباِرِؾ، َقِميَلُت الَمَساِرِح، َواِ 

، َوَمأَلَ  َصْوَت الِمْزَىِر، َأْيَقفَّ َأنَُّيفَّ َىَواِلُؾ، َقاَلِت الَحاِدَيَة َعْشَرَة: َزْوِجي َأُبو َزْرٍع، َوَما َأُبو َزْرٍع، َأَناَس ِمْف ُحِميٍّ ُأُذَنيَّ
َحِني َفَبِجَحْت ِإَليَّ َنْفِسي، َوَجَدِني ِفي َأْىِؿ ُغَنْيَمٍة ِبِشؽٍّ، َفَجَعَمِني ِفي َأىْ  ، َوَبجَّ ِؿ َصِييٍؿ َوَأِطيٍط، ِمْف َشْحـٍ َعُضَديَّ

ُـّ َأِبي َزْرٍع، ُعُكوُمَيا َرَداٌح،  َوَداِئٍس َوُمَنؽٍّ، َفِعْنَدُه َأُقوُؿ َفَل ُأَقبَُّح، َوَأْرُقدُ  ُـّ َأِبي َزْرٍع، َفَما ُأ َفَأَتَصبَُّح، َوَأْشَرُب َفَأَتَقنَُّح، ُأ
ٍع، َفَما َرِة، ِبْنُت َأِبي َزرْ َوَبْيُتَيا َفَساٌح، اْبُف َأِبي َزْرٍع، َفَما اْبُف َأِبي َزْرٍع، َمْضَجُعُو َكَمَسؿّْ َشْطَبٍة، َوُيْشِبُعُو ِذَراُع الَجفْ 
َما َجاِرَيُة َأِبي َزْرٍع، اَل ِبْنُت َأِبي َزْرٍع، َطْوُع َأِبيَيا، َوَطْوُع ُأمَّْيا، َوِمْؿُء ِكَساِئَيا، َوَغْيُظ َجاَرِتَيا، َجاِرَيُة َأِبي َزْرٍع، فَ 

َتَنا َتْعِشيًشا، َقاَلْت: َخَرَج َأُبو َزْرٍع َواأَلْوَطاُب ُتْمَخُض، َفَمِقَي َتُبثُّ َحِديثََنا َتْبِثيثًا، َواَل تَُنقُّْث ِميَرَتَنا َتْنِقيثًا، َواَل َتْمأَلُ َبيْ 
ا، َفَنَكْحُت َبْعَدُه َرُجًل َسِريِّا، اْمَرَأًة َمَعَيا َوَلَداِف َلَيا َكالَفْيَدْيِف، َيْمَعَباِف ِمْف َتْحِت َخْصِرَىا ِبُرمَّاَنَتْيِف، َفَطمََّقِني َوَنَكَحيَ 

َـّ َرِكَب َشرِ  َزْرٍع َوِميِري َأْىَمِؾ،  يِّا، َوَأَخَذ َخطّْيِّا، َوَأَراَح َعَميَّ َنَعًما َثِريِّا، َوَأْعَطاِني ِمْف ُكؿّْ َراِئَحٍة َزْوًجا، َوَقاَؿ: ُكِمي ُأ
اِئَشُة: َقاَؿ َرُسوُؿ المَِّو َصمَّى اهلُل َعَمْيِو َقاَلْت: َفَمْو َجَمْعُت ُكؿَّ َشْيٍء َأْعَطاِنيِو، َما َبَمَغ َأْصَغَر آِنَيِة َأِبي َزْرٍع، َقاَلْت عَ 

 :  .«ُكْنُت َلِؾ َكَأِبي َزْرٍع أِلُْـّ َزْرعٍ »َوَسمَّـَ
 أوال: تخريج الحديث

 مف طريؽ عيسى بف يونس بو بمثمو وبدوف لفظ ابف األثير. (ٖ)أخرجو مسمـ
 

                                                 

 .ٖٕٗ، صٗ( النياية في غريب الحديث واألثر، البف األثير، جٔ)
 .ٜٛٔ٘، حٕٚ، صٚصحيح البخاري، كتاب النكاح، باب حسف المعاشرة مع األىؿ، ج( ٕ)
 .ٕٛٗٗ، حٜٙٛٔ، صٗ( صحيح مسمـ، كتاب فضائؿ الصحابة رضي اهلل عنيـ، باب ذكر حديث أـ زرع، جٖ)
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 ثانيا: تراجم الراوة
فقيو ربما دلس، وال يضره ذلؾ؛ ألنو مدلس مف الطبقة األولى الذيف ، ثقة (ٔ)سبقت ترجمتو ،ىشام بن عروة** 

 اغتفر األئمة تدليسيـ.
، أبو أيوب الدمشقي، مات سنة ثلث وثلثيف ** سميمان بن عبد الرحمن بن عيسى بن ميمون التميمي

 ،ومائتيف، ابف بنت شرحبيؿ بف مسمـ الخوالني
 :" َلْيَس ِبِو َبْأٌس"، وزاد البغدادي:" ولكنو يحدث عف الضعفى"،(ٖ)، وصالح بف محمد البغدادي(ٕ)قاؿ ابف معيف

 .":" َلْيَس ِباْلِمْسِكيِف َبْأٌس ِإَذا َحدََّث َعِف اْلَمْعُروِفيفَ (ٗ)وقاؿ ابف معيف في موضع آخر
عَ (٘)وقاؿ أبو حاتـ ـُ الَحِدْيِث، َوَلِكنَُّو َأْرَوى النَّاِس َعِف الضُّ َفاِء َوالَمْجُيْوِلْيَف، َوَكاَف ِعْنِدي ِفي َحدّْ :" َصُدْوٌؽ، ُمْسَتِقْي

، َوَكاَف اَل ُيَميُّْز"، وقاؿ أبو داود ـْ ـْ ُيْفَي :" ثقة يخطىء كما يخطىء الناس"، وقاؿ (ٙ)َلْو َأفَّ َرُجًل َوَضَع َلُو َحِدْيثًا َل
فمف النقؿ، وسميماف ثقة"، وقاؿ :" كاف صحيح الكتاب إال أنو كاف يحوؿ، فإف وقع فيو شيء (ٚ)يعقوب بف سفياف

:" يْعَتبر َحِديثو ِإذا روى َعف (ٓٔ):" صدوؽ"، وزاد ابف حجر:" يخطىء"، وقاؿ ابف حباف(ٜ)، وابف حجر(ٛ)النسائي
نَّمَ  َعَفاء والمجاىيؿ َفِفيَيا َمَناِكير َكِثيَرة اَل اْعِتَبار بَيا َواِ  ا َيقع السبر ِفي الثَّْقات اْلَمَشاِىير َفَأما ِرَواَيتو َعف الضُّ

َعَفاء والمجاىيؿ"، وقاؿ الحاكـ :" قمت لمدارقطني: (ٔٔ)اأْلَْخَبار َوااِلْعِتَبار باآلثار ِبِرَواَية اْلُعُدوؿ والثقات دوف الضُّ
سميماف بف عبد الرحمف؟ قاؿ: ثقة، قمت: أليس عنده مناكير؟ قاؿ: حدث بيا عف قـو ضعفى، فأما ىو فثقة"، 

 ة لكنو مكثر عف الضعفاء".:" ثق(ٕٔ)وقاؿ الذىبي
 ىو صدوؽ وما كاف مف خطئو فل يضره ىنا فقد تابعو عمي بف حجر. خالصة القول:

 ** باقي رجاؿ اإلسناد ثقات.
                                           

                                                 

 (.ٛٔ( تحت حديث رقـ ) ٔ)
 .ٕٕٙ، رقـٖٕٗ( سؤاالت ابف الجنيد ألبي زكريا يحيى بف معيف، صٕ)
 .ٖٓ، صٕٔالكماؿ، لممزي، ج( تيذيب ٖ)
 .ٛٔٙ، رقـٕٖٔ، صٕ( الضعفاء الكبير، لمعقيمي، جٗ)
 .ٜ٘٘، رقـٜٕٔ، صٗ( الجرح والتعديؿ، البف أبي حاتـ، ج٘)
 .ٖٓ، صٕٔ( تيذيب الكماؿ، لممزي، جٙ)
 .ٙٓٗ، صٕ( المعرفة والتاريخ، ليعقوب بف سفياف، جٚ)
 .ٖٓ، صٕٔ( تيذيب الكماؿ، لممزي، جٛ)
 .ٖٕ٘تيذيب، البف حجر، ص( تقريب الٜ)
 .ٖٖ٘ٗٔ، رقـٕٛٚ، صٛ( الثقات، البف حباف، جٓٔ)
 .ٜٖٖ، رقـٕٚٔ( سؤاالت الحاكـ لمدارقطني، صٔٔ)
 .ٕٔٔٔ، رقـٕٙٗ، صٔ( الكاشؼ، لمذىبي، جٕٔ)
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 قاؿ ابف األثير رحمو اهلل:
َأِي المْكَتِنز « التَّْيس الَمْمُبودَشْوكة ِمْنَيا ِمْثَل ُخصوة  ُكلِّ  إنَّ المََّو َيْجَعل مكانَ »َوِفي ِصَفِة َطْمح اْلَجنَِّة 

 .(ٔ)المَّْحـ، الَِّذي لِزـ َبْعُضو َبْعضًا َفَتَمبَّد
 ( ٕٔٙالحديث )

اْلُمَباَرِؾ، َقاَؿ: ثنا َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُف ُمَصفَّى، ثنا ُمَحمَُّد ْبُف رحمو اهلل:  (ٕ)قال عبد اهلل بن أبي داود السجستاني
، َقاَؿ: ُكْنُت َيْحَيى ْبُف َحْمَزَة، َقاَؿ: َحدَّثَِني َثْوُر ْبُف َيِزيَد، َقاَؿ: َحدَّثَِني َحِبيُب ْبُف ُعَبْيٍد، َعْف ُعْتَبَة ْبِف َعبْ  َمِميّْ ٍد السُّ

، فَ  ، َفَقاَؿ: َيا َرُسوَؿ المَِّو، َأْسَمُعَؾ َتْذُكُر ِفي اْلَجنَِّة َجاِلًسا َمَع َرُسوِؿ المَِّو َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوآِلِو َوَسمَّـَ َجاَء َأْعَراِبيّّ
ـُ َشَجَرًة َأْكَثَر َشْوًكا ِمْنَيا  ِإنَّ المََّو  :»ُو َعَمْيِو َوآِلِو َوَسمَّـَ َفَقاَؿ َرُسوُؿ المَِّو َصمَّى المَّ  -َيْعِني: الطَّْمَح  -َشَجَرًة، اَل َأْعَم

، اَل  -َيْعِني اْلُخَصى  -َيْجَعُل َمَكاَن ُكلِّ َشْوَكٍة ِمْنَيا َثَمَرًة ِمْثَل ُخْصَوِة التَّْيِس اْلَمْمُبوِد  ِفيَيا َسْبُعوَف َلْوًنا ِمَف الطََّعاـِ
 «.ُيْشِبُو َلْوٌف آَخرَ 

 أوال: تخريج الحديث
طريؽ أبي مسير" عبد األعمى بف مسير الغساني"، وأورده ابف  مف (ٗ)، وأبو نعيـ األصبياني(ٖ)أخرجو الطبراني

مف طريؽ محمد بف المبارؾ، كلىما) أبو مسير، وابف المبارؾ( عف يحيى بف حمزة بو  (ٙ)، والذىبي(٘)كثير
 بألفاظ متقاربة.

 ثانيا: تراجم الرواة
َمِمّي، لو صحبة، َكاَف اسمو َعَتَمُة، فغير َرُسوؿ المَِّو َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَسمَّـَ اسمو فسّماه  ** ُعْتَبة ْبن عبد السُّ

عتبة، يكنى َأَبا اْلَوِليد، يعد ِفي الشامييف، مات سنة سبع وثمانيف ِفي أياـ اْلَوِليد ْبف َعْبد اْلَمِمِؾ َوُىَو اْبف أربع 
 .(ٚ)وتسعيف سنة

 ، أبو عبد اهلل الحمصي، مات سنة ست وأربعيف ومئتيف، ول القرشي** محمد بن مصفى بن بيم
 :" كاف يخطىء".(ٓٔ)، وزاد الذىبي:" يغرب"، وذكره ابف حباف في الثقات وقاؿ(ٜ)، والذىبي(ٛ)وثقو مسممة بف قاسـ

                                                 

 .ٖٕٗ، صٗ( النياية في غريب الحديث واألثر، البف األثير، جٔ)
 .ٓٚح، ٜ٘( البعث، لعبد اهلل بف أبي داود السجستاني، صٕ)
 .ٕٜٗ، حٕٕٛ، صٔ( مسند الشامييف، لمطبراني، جٖ)
، وصفة الجنة، باب ذكر ثمار الجنة وتشابو ألوانيا ٖٓٔ، صٙ( حمية األولياء وطبقات األصفياء، ألبي نعيـ األصبياني، جٗ)

 .ٖٚٗ، حٛٛٔ، صٕوأجناسيا واختلؼ طعوميا، ج
 .ٖٚٓ، صٕ( النياية في الفتف والملحـ، البف كثير، ج٘)
 .ٜ٘، صٕٔ( سير أعلـ النبلء، لمذىبي، جٙ)
 .ٛٙٚٔ، رقـٖٔٓٔ، صٖ( انظر االستيعاب في معرفة األصحاب، البف عبد البر، جٚ)
 .ٔٙٗ، صٜ( تيذيب التيذيب، البف حجر، جٛ)
 .ٚ٘ٔ٘، رقـٕٕٕ، صٕ( الكاشؼ، لمذىبي، جٜ)
 .ٔٔٗ٘ٔ، رقـٔٓٔػ  ٓٓٔ، صٜ( الثقات، البف حباف، جٓٔ)
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أوىاـ وكاف ، وابف حجر:" صدوؽ"، وزاد ابف حجر:" لو (ٖ)، والذىبي في موضع آخر(ٕ)، والنسائي(ٔ)قاؿ أبو حاتـ
 .:" صالح"(ٗ)يدلس"، وقاؿ النسائي في موضع آخر

:" كاف مخمطا، وأرجو أف يكوف صادقا، وقد حدث بأحديث مناكير"، َوَقاَؿ (٘)وقاؿ صالح بف محمد البغدادي
 :" َلُو َمَناِكْيُر، َوَأْرُجو َأْف َيُكْوَف َصاِدقًا".(ٙ)َصاِلٌح َجَزَرةُ 

، (ٚ)س كما قاؿ ابف حجر فقد عده في الطبقة الثالثة مف طبقات المدلسيفىو صدوؽ ولكنو يدل خالصة القول:
 .(ٛ)وقاؿ أبو زرعة الدمشقي:" إف محمد بف مصفى كاف ممف يدلس تدليس التسوية"

 ** باقي رجاؿ اإلسناد ثقات.
 ثالثا: الحكم عمى اإلسناد

صرح بالسماع، وما كاف مف الحديث إسناده حسف مف أجؿ محمد بف مصفى صدوؽ، وما كاف مف تدليسو فقد 
 يمسير كما في رواية الطبراني وأب قوؿ العمماء عنو أنو يخطىء ولو أوىاـ فقد توبع بمتابعة قاصرة مف قبؿ أبي

 :" َحِدْيٌث َحَسٌف، َغِرْيٌب".(ٜ)نعيـ المشار إلييا في التخريج، وممف حسف الحديث الذىبي فقاؿ
                                           

 قاؿ ابف األثير رحمو اهلل:
ـْ َعَمى َبْعٍض، واِحدُتيا: ِلْبَدة« كاُدوا َيُكوُنوَن َعَمْيِو ِلَبداً »َوِفي َحِديِث اْبِف َعبَّاٍس   .(ٓٔ)َأْي ُمْجَتِمعيف َبْعُضُي

 ( ٕٕٙالحديث )
َعْف َأِبي  (ٖٔ)َقاَؿ: َحدَّثََنا َأُبو َعَواَنةَ  (ٕٔ)َحدَّثََنا َعْبُد ْبُف ُحَمْيٍد َقاَؿ: َحدَّثَِني َأُبو الَوِليدِ  رحمو اهلل: (ٔٔ)قال الترمذي

:َعْف َسِعيِد ْبِف ُجَبْيٍر، َعْف اْبِف َعبَّاٍس َقاؿَ  ـْ ـَ َعْبُد المَِّو َيْدُعوُه  }: َقْوُؿ الِجفّْ ِلَقْوِمِي َكاُدوا َيُكوُنوَن َعَمْيِو َلمَّا َقا

                                                 

 .ٙٗٗ، رقـٗٓٔ، صٛؿ، البف أبي حاتـ، ج( الجرح والتعدئ)
 .ٔٙٗ، صٜ( تيذيب التيذيب، البف حجر، جٕ)
 .ٔٛٔٛ، رقـٖٗ، صٗ( ميزاف االعتداؿ، لمذىبي، جٖ)
 .٘ٔ، رقـٓ٘( تسمية مشايخ أبي عبد الرحمف أحمد بف شعيب بف عمي النسائي، صٗ)
 .ٜٙٗ، صٕٙ( تيذيب الكماؿ، لممزي، ج٘)
 .ٜ٘، صٕٔلمذىبي، ج( سير أعلـ النبلء، ٙ)
 .ٖٓٔ، رقـ٘ٗ( طبقات المدلسيف، البف حجر، صٚ)
 .ٖٓٔ، رقـ٘ٗ( انظر طبقات المدلسيف، البف حجر، صٛ)
 .ٜ٘، صٕٔ( سير أعلـ النبلء، لمذىبي، جٜ)
 .ٖٕٗ، صٗ( النياية في غريب الحديث واألثر، البف األثير، جٓٔ)
 .ٖٕٖٖ، حٕٚٗ، ص٘سورة الجف، ج( سنف الترمذي، أبواب تفسير القرآف، باب ومف ٔٔ)
  (.ٖٚ٘) تقريب التيذيب، البف حجر، ص.، ثقة ثبت( أبو الوليد الطيالسي "ىشاـ بف عبد الممؾ الباىمي"ٕٔ)
 (.ٓٛ٘) تقريب التيذيب، البف حجر، ص.، ثقة ثبت( أبو عوانة: ىو وضاح بف عبد اهلل اليشكرئٖ)
 (.ٜٔ( سورة الجف ) ٗٔ)
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ُبوا ِمْف َطوَ  ِبِو َلُو َقاُلوا اِعَيِة َأْصَحاَقاَؿ: " َلمَّا َرَأْوُه ُيَصمّْي َوَأْصَحاُبُو ُيَصمُّوَف ِبَصَلِتِو َوَيْسُجُدوَف ِبُسُجوِدِه، َقاَؿ: َتَعجَّ
: ـْ ـَ َعْبُد المَِّو َيْدُعوُه َكادُ  }ِلَقْوِمِي  . (ٔ)وا َيُكوُنوَف َعَمْيِو ِلَبًدا{َلمَّا َقا

 أوال: تخريج الحديث
مف طريؽ أبي ىشاـ، كلىما عف أبي عوانة عف  (ٖ)عف مؤمؿ بف إسماعيؿ، والطبري (ٕ)أخرجو أحمد بف حنبؿ

 أبي بشر" جعفر بف أبي وحشية"،
مف طريؽ أبي معشر" زياد بف كميب"، كلىما) أبي بشر، وأبي معشر( عف سعيد بف جبير بو  (ٗ)وأخرجو الحاكـ

 بنحوه.
 ثانيا: تراجم الرواة

، ثقة مف أثبت الناس في سعيد بف جبير، وضعفو شعبة في (٘)جعفر بف إياس، سبقت ترجمتو ** أبو بشر:
 حبيب بف سالـ، وفي مجاىد، وروايتو ىنا عف سعيد بف جبير.

 جميع رجاؿ اإلسناد ثقات.** 
 ثالثا: الحكم عمى اإلسناد

 الحديث إسناده صحيح، وممف صححو الترمذي قاؿ:" َىَذا َحِديٌث َحَسٌف َصِحيٌح".
                                           

 

 قاؿ ابف األثير رحمو اهلل:
 )َلَبَس(

 «َأْو َيْمِبَسُكْم ِشَيعاً » َتَعاَلى:لَّما َنَزل َقْوُلُو »ِفي َحِديِث َجاِبٍر 
 .(ٙ)يفالمْبس: الَخْمط. ُيَقاُؿ: َلَبْست اأْلَْمَر ِباْلَفْتِح َأْلِبُسو، ِإَذا َخَمْطَت بعَضو ِبَبْعٍض: َأْي َيْجعمكـ ِفرَقًا مختمفِ 

 ( ٖٕٙالحديث )
 َحدَّثََنا َأُبو النُّْعَماِف، َحدَّثََنا َحمَّاُد ْبُف َزْيٍد، َعْف َعْمِرو ْبِف ِديَناٍر، َعْف َجاِبٍر َرِضَي  رحمو اهلل: (ٚ)قال اإلمام البخاري

                                                 

 (.ٜٔ( سورة الجف ) ٔ)
 .ٖٕٔٗ، حٕٔ٘، صٗمسند أحمد بف حنبؿ، مسند المكثريف مف الصحابة، مسند عبد اهلل بف عباس، ج( ٕ)
 .ٖٗٗ، صٖٕ( جامع البياف عف تأويؿ آي القرآف، لمطبري، جٖ)
 .ٖٓٙٛ، حٚٗ٘، صٕ( المستدرؾ عمى الصحيحيف، كتاب التفسير، باب تفسير سورة الجف، جٗ)
 (.ٜٕ٘)( تحت حديث رقـ٘)
 .ٕٗٗ، صٗغريب الحديث واألثر، البف األثير، ج ( النياية فيٙ)
ـْ َعَذاًبا ِمْف َفْوِقُكـْ ٚ) {، ( صحيح البخاري، كتاب تفسير القرآف، باب َقْوِلِو:} ُقْؿ: ُىَو الَقاِدُر َعَمى َأْف َيْبَعَث َعَمْيُك ـْ  َأْو ِمْف َتْحِت َأْرُجِمُك
 .ٕٛٙٗ، حٙ٘، صٙج
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{ }َلمَّا َنَزَلْت َىِذِه اآلَيُة:المَُّو َعْنُو، َقاَؿ:  ـْ ـْ َعَذاًبا ِمْف َفْوِقُك َرُسوُؿ المَِّو  ، َقاؿَ (ٔ)ُقْؿ ُىَو الَقاِدُر َعَمى َأْف َيْبَعَث َعَمْيُك
{، َقاَؿ: «َأُعوُذ ِبَوْجِيؾَ »مَّى اهلُل َعَمْيِو َوَسمَّـَ:صَ  ـْ ـْ ِشَيًعا « َأُعوُذ ِبَوْجِيؾَ »، َقاَؿ:(ٕ)}َأْو ِمْف َتْحِت َأْرُجِمُك }َأْو َيْمِبَسُك

ـْ َبْأَس َبْعٍض{ : َقاَؿ َرُسوُؿ المَِّو َصمَّى اهلُل َعَمْيِو َوَسمَّ  (ٖ)َوُيِذيَؽ َبْعَضُك  «.-َأْو َىَذا َأْيَسُر  -َىَذا َأْىَوُف »ـَ
 أوال: تخريج الحديث 

 ، كلىما عف عمرو بف دينار بو بنحوه.(٘)مف طريؽ سفياف بف عيينة، وعف قتيبة بف سعيد (ٗ)أخرجو البخاري
ُة ُمْرَسَمٌة أِلَفَّ َجاِبَر ْبَف َعْبِد المَِّو (ٙ): قاؿ ابف حجرملحظة َصمَّى المَُّو َعَمْيِو  -إنََّما َصِحَب النَِّبيَّ :" َىِذِه اْلِقصَّ
ـْ ِمنْ  -َوَسمَّـَ  َيا آَياٍت َفَجَعَمَيا َمَدِنيًَّة ِباْلَمِديَنِة َوَكاَف ُنُزوُؿ َىِذِه اآْلَيِة ِبَمكََّة َوَكَذِلَؾ َجِميُع ُسوَرِة اأْلَْنَعاـِ َواْسَتْثَنى َبْعُضُي

ـْ َيُكْف َجاِبٌر َحاِضًرا َوْقَت ُنُزوِلَيا َحتَّى َيْسَمَع اْسِتَعاَذَة النَِّبيّْ َوَلْيَسْت َىِذِه اآْلَيُة ِمْنيَ   -َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَسمَّـَ  -ا َفَم
ِحيُح اْلَمْشُيوُر". ٌة ِعْنَد اْلُجْمُيوِر َوُىَو اْلَقْوُؿ الصَّ َحاِبيّْ ُحجَّ  َوُمْرَسُؿ الصَّ

 ثانيا: تراجم الرواة
، مات سنة ثلث وعشريف ومئتيف، ثقة ثبت،  عمان: محمد بن الفضل السدوسي،** أبو الن المعروؼ بعاـر

 ولكنو اختمط في آخر عمره.
:" اختمَط َعارـٌ ِفي آِخِر ُعُمِرِه، َوزاَؿ َعْقُمُو، َفَمْف َسِمَع ِمْنُو (ٛ):" َتَغيََّر ِفي آِخِر ُعُمِرِه"، وقاؿ أبو حاتـ(ٚ)َقاَؿ الُبَخاِريُّ 

ـْ َأْسَمْع ِمْنُو َبْعَد َما اختمَط،َقبْ  َفَمْف َسِمَع ِمْنُو  َؿ االْخِتَلِط، فَسَماُعُو َصِحْيٌح، وقد َكَتْبُت َعْنُو َسَنَة َأْرَبَع َعْشَرَة، َوَل
َغيََّر َحتَّى َكاَف اَل َيْدِري َما :" اختمَط ِفي آِخِر ُعُمِرِه، َوتَ (ٜ)َقْبَؿ سَنِة ِعْشِرْيَف َوماَئَتْيِف، َفَسَماُعُو َجيٌّْد"، وقاؿ ابف حباف

ـْ َىَذا ِمْف ُيَحدُّْث ِبِو، َفَوَقَع ِفي َحِدْيِثِو الَمَناِكْيُر الَكِثْيَرُة، فيجُب التََّنكُُّب َعْف َحِدْيِثِو ِفْيَما َرَواُه الُمتَ  ـْ ُيْعَم رْوَف، َفِإَذا َل َأخّْ
، َواَل يْحَتجُّ ِبَشْيٍء مِ   ْنيا".َىَذا، ُتِرَؾ الُكؿُّ

، وقاؿ ابف (ٓٔ)وال يضره اختلطو فرواية الشيخيف عنو قبؿ االختلط كما بيف ذلؾ العراقي :قالت الباحثة
:" ِإنََّما سمع ِمْنُو الُبَخاِرّي سنة َثَلث عشَرة قبؿ اْخِتَلطو ِبمدَّة َوقد اْعَتمدُه ِفي عدَّة َأَحاِديث"، كما أنو مف (ٔٔ)حجر

                                                 

 (.٘ٙ( سورة األنعاـ ) ٔ)
 (.٘ٙنعاـ ) ( سورة األٕ)
 (.٘ٙ( سورة األنعاـ ) ٖ)
 .ٖٖٔٚ، حٔٓٔ، صٜ( صحيح البخاري، كتاب االعتصاـ بالكتاب والسنة، باب قوؿ اهلل تعالى:" أو يمبسكـ شيعا"، جٗ)
 .ٙٓٗٚ، حٕٔٔ، صٜ( صحيح البخاري، كتاب التوحيد، باب قوؿ اهلل تعالى:" كؿ شيء ىالؾ إال وجيو"، ج٘)
 .ٔٔٔ، صٖر، ج( فتح الباري، البف حجٙ)
 .ٗ٘ٙ، رقـٕٛٓ، صٔ( التاريخ الكبير، لمبخاري، جٚ)
 .ٜ٘، صٛ( الجرح والتعديؿ، البف أبي حاتـ، جٛ)
 .ٜٜٚ، رقـٜٕ٘ػٜٕٗ، صٕ( المجروحيف، البف حباف، جٜ)
، ٖٖ٘، وانظر االغتباط بمف رمي مف الرواة باالختلط، لسبط بف العجمي، صٔٙٗ( التقييد وااليضاح، لمعراقي، صٓٔ)

 .ٖٓٔرقـ
 .ٔٗٗ، صٔ( فتح الباري، البف حجر، جٔٔ)
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"، كما (ٔ)قاؿ أبو حاتـأوثؽ الناس في حماد كما  :" ُىَو َأْثَبُت َأْصَحاِب َحمَّاِد بِف َزْيٍد، َبْعَد َعْبِد الرَّْحَمِف بِف َمْيِديٍّ
:" َتَغيََّر ِبَأَخَرٍة، َوَما َظَيَر َلُو َبْعَد اختَلِطِو َحِدْيٌث (ٕ)أنو لـ يحدث بحديث منكر في ىذه الفترة َقاَؿ الدَّاَرُقْطِنيُّ 

:" تغير قبؿ موتو فما حدث"، وتشدد في الرد عمى ابف حباف ووصؼ قولو (ٖ)َو ِثَقٌة"، وقاؿ الذىبيُمْنَكٌر، َوىُ 
 .(ٗ)بالتيور

 ** باقي رجاؿ اإلسناد ثقات.
                                           

 قاؿ ابف األثير رحمو اهلل:
 .(٘)«فَمَبَس عميو صالَتو »ومنو الحديث

 ( ٕٗٙيث )الحد
    َعْف َأِبي ُىَرْيَرَة، َأفَّ  (ٜ)َعْف اْبِف ِشَياٍب، َعْف َأِبي َسَمَمةَ  (ٛ)َعْف َماِلؾٍ  (ٚ)َأْخَبَرَنا ُقَتْيَبةُ  رحمو اهلل: (ٙ)قال النسائي

ـَ ُيَصمّْي َجاَءُه الشَّْيَطاُف،  »َقاَؿ: هلُل َعَمْيِو َوَسمَّـَ َرُسوَؿ المَِّو َصمَّى ا ـْ ِإَذا َقا َحتَّى اَل  َفَمَبَس َعَمْيِو َصاَلَتوُ ِإفَّ َأَحَدُك
ـْ َذِلَؾ َفْمَيْسُجْد َسْجَدَتْيِف َوُىَو َجاِلٌس  ـْ َصمَّى، َفِإَذا َوَجَد َأَحُدُك  «.َيْدِرَي َك

 أوال: تخريج الحديث
عف سفياف بف عيينة، وأخرجو  (ٔٔ)، وأخرجو الحميديعف عبد الممؾ بف جريج( ٓٔ)أخرجو عبد الرزاؽ

مف طريؽ الميث بف  (٘ٔ)مف طرؽ عف مالؾ بف أنس، وأخرجو الترمذي (ٗٔ)، وأبو داود(ٖٔ)، ومسمـ(ٕٔ)البخاري
 سعد، أربعتيـ ) ابف جريج، وسفياف، ومالؾ، والميث( عف ابف شياب بو بنحوه.

 
                                                 

 .ٜ٘، صٛ( الجرح والتعديؿ، البف أبي حاتـ، جٔ)
 .ٜٖٓ، رقـٕٖٔ( سؤاالت السممي لمدارقطني، صٕ)
 .ٗٔٔ٘، رقـٕٓٔ، صٕ( الكاشؼ، لمذىبي، جٖ)
 .ٛ، صٗ( انظر ميزاف االعتداؿ، لمذىبي، جٗ)
 .ٕٗٗ، صٗاألثير، ج( النياية في غريب الحديث واألثر، البف ٘)
 .ٕٕ٘ٔ، حٖٓ، صٖ( سنف النسائي، كتاب السيو، باب التحري، جٙ)
 (.ٗ٘ٗ) تقريب التيذيب، البف حجر، .، ثقة ثبت( ىو: قتيبة بف سعيد الثقفي، أبو رجاء البمخيٚ)
 (.ٙٔ٘) تقريب التيذيب، البف حجر، ص( ىو: مالؾ بف أنس بف مالؾ، إماـ دار اليجرة.ٛ)
 ىو ابف عبد الرحمف بف عوؼ القرشي الزىري.( أبو سممة: ٜ)
 .ٖٗٙٗ، حٖٗٓ، صٕ( مصنؼ عبد الرزاؽ، كتاب الصلة، باب السيو في الصلة، جٓٔ)
 .ٜٚٚ، ح٘ٛٔ، صٕ( مسند الحميدي، جٔٔ)
 .ٕٖٕٔ، حٜٙ، صٕ( صحيح البخاري، كتاب الجمعة، باب السيو في الفرض والتطوع، جٕٔ)
 (.ٕٛ)ٜٖٛ، حٜٖٛ، صٔالصلة، باب السيو في الصلة والسجود، ج( صحيح مسمـ، كتاب المساجد ومواضع ٖٔ)
 .ٖٓٓٔ، حٕٔٚ، صٔ( سنف أبي داود، كتاب الصلة، باب مف قاؿ: ُيتـ عمى أكبر ظنو، جٗٔ)
 .ٜٖٚ، حٕٗٗ، صٕ( سنف الترمذي، أبواب الصلة، باب فيمف يشؾ في الزيادة والنقصاف، ج٘ٔ)
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 ثانيا: تراجم الرواة
 ** جميع رجاؿ اإلسناد ثقات.

 ثالثا: الحكم عمى اإلسناد
 «.َىَذا َحِديٌث َحَسٌف َصِحيحٌ »الحديث إسناده صحيح قاؿ الترمذي:" 

                                           
 

 قاؿ ابف األثير رحمو اهلل:
 .(ٔ)َأْي َجَعمني َأْلَتِبُس ِفي أْمره« َفَمَبَسِني»َوِمْنُو َحِديُث اْبِف َصّياد 

 ( ٕ٘ٙ) الحديث
، َوُمَحمَُّد ْبُف اْلُمثَنَّى، َقااَل: َحدَّثََنا َعْبُد  رحمو اهلل: (ٕ)قال اإلمام مسمم َحدَّثَِني ُعَبْيُد اهلِل ْبُف ُعَمَر اْلَقَواِريِريُّ

، َقاَؿ: َصِحْبُت اْبَف َصاِئدٍ  (ٖ)اأْلَْعَمى ِإَلى َمكََّة، َفَقاَؿ ِلي:  (ٗ)َحدَّثََنا َداُوُد، َعْف َأِبي َنْضَرَة، َعْف َأِبي َسِعيٍد اْلُخْدِريّْ
اُؿ، َأَلْسَت َسِمْعَت َرُسوَؿ اهلِل َصمَّى اهلُل َعَمْيِو  ، َيُقوُؿ:َأَما َقْد َلِقيُت ِمَف النَّاِس، َيْزُعُموَف َأنّْي الدَّجَّ ِإنَُّو اَل ُيوَلُد  »َوَسمَّـَ

اَل َيْدُخُؿ اْلَمِديَنَة » َقاَؿ: ُقْمُت: َبَمى، َقاَؿ: َفَقْد ُوِلَد ِلي، َأَوَلْيَس َسِمْعَت َرُسوَؿ اهلِل َصمَّى اهلُل َعَمْيِو َوَسمَّـَ َيُقوُؿ:« َلوُ 
َـّ َقاَؿ ِلي ِفي آِخِر َقْوِلِو: َأَما، َواهلِل ِإنّْي ُقْمُت: َبَمى، َقاَؿ: َفَقْد ُوِلْدُت ِباْلمَ « َواَل َمكَّةَ  ِديَنِة، َوَىَذا َأَنا ُأِريُد َمكََّة، َقاَؿ: ُث

ـُ َمْوِلَدُه َوَمَكاَنُو َوَأْيَف ُىَو، َقاَؿ:   َفَمَبَسِني.أَلَْعَم
 أوال: تخريج الحديث

 ،(ٙ)مف طريؽ سميماف بف طرخاف التيمي، ومف طريؽ الجريري (٘)أخرجو مسمـ
 كلىما عف أبي نضره بو وبدوف لفظ ابف األثير" فمبسني".

 
 

                                                 

 .ٕٗٗ، صٗاألثير، ج ( النياية في غريب الحديث واألثر، البفٔ)
 (.ٜٛ) ٕٜٕٚ، حٕٕٔٗ، صٗ( صحيح مسمـ، كتاب الفتف وأشراط الساعة، باب ذكر ابف صياد، جٕ)
 (.ٖٖٔ، ثقة.( تقريب التيذيب، البف حجر، صد األعمى القرشي، ولقبو أبو ىماـ( ىو: عبد األعمى بف عبٖ)
ُتُو ُمْشِكَمٌة َوَأْمُرُه ُمْشَتَبٌو ِفي َأنَُّو َىْؿ ُىَو اْلَمِسيُح ( قاؿ النووي: يقاؿ لو ابف صياد وابف َصاِئٍد، َواْسُمُو ٗ) َصاٍؼ، َقاَؿ اْلُعَمَماُء: َوِقصَّ

اٌؿ ِمَف الدََّجاِجَمِة، َقاَؿ اْلُعَمَماُء: َوَظاِىُر اأْلََحاِديِث  اُؿ اْلَمْشُيوُر أـ غيره والشؾ ِفي َأنَُّو َدجَّ ـْ ُيوَح َأفَّ النَِّبيَّ َصمَّى الالدَّجَّ مَُّو َعَمْيِو َوَسمَّـَ َل
اِؿ َوَكاَف ِفي بف َصيَّاٍد قَ  نََّما ُأوِحَي ِإَلْيِو ِبِصَفاِت الدَّجَّ اُؿ والغيره َواِ  َراِئُف ُمْحَتِمَمٌة َفِمَذِلَؾ َكاَف النَِّبيُّ َصمَّى اهلل عميو ِإَلْيِو ِبَأنَُّو اْلَمِسيُح الدَّجَّ

أنو مسمـ يره َوِلَيَذا َقاَؿ ِلُعَمَر َرِضَي المَُّو َعْنُو:" ِإْف َيُكْف ُىَو َفَمْف َتْسَتِطيَع َقْتَمُو" َوَأمَّا اْحِتَجاُجُو ىو بوسمـ اليقطع بأنو الدجاؿ والغ
ٌو ِإَلى َمكََّة َفَل والدجاؿ كافر وبأنو اليولد لمدجاؿ وقد ولدلو ىو وأف اليدخؿ مكة والمدينة وأف ابف َصيَّاٍد َدَخَؿ اْلَمِديَنَة َوُىَو ُمَتَوجّْ 

َوُخُروِجِو ِفي اأْلَْرِض ...") انظر المنياج شرح َداَلَلَة َلُو ِفيِو أِلَفَّ النَِّبيَّ َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَسمَّـَ ِإنََّما َأْخَبَر َعْف ِصَفاِتِو َوْقَت ِفْتَنِتِو 
 (.ٚٗػ ٙٗ، صٛٔصحيح مسمـ ، لمنووي، ج

 (.ٜٓ) ٕٜٕٚ، حٕٕٔٗ، صٗتف وأشراط الساعة، باب ذكر ابف صياد، ج( صحيح مسمـ، كتاب الف٘)
 (.ٜٔ) ٕٜٕٚ، حٕٕٔٗ، صٗ( صحيح مسمـ، كتاب الفتف وأشراط الساعة، باب ذكر ابف صياد، جٙ)
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 ثانيا: تراجم الرواة
، ولكنو تغير في آخر عمره (ٔ)مات سنة ثمانية ومئة، ثقة ة البصري،عَ طْ ** أبو نضرة: المنذر بن مالك بن قِ 

 .:" َكاَف ِممَّف يخطىء"(ٖ):" أفمج في آخر عمره فتغير عميو حفظو"، وذكره في الثقات وقاؿ(ٕ)قاؿ ابف حباف
فمـ أجد لو ذكر في كتب المختمطيف، وكاف قد  يبدو أنو لـ يفحش في اختلطو:" يخطىء"، قمت: (ٗ)وقاؿ الذىبي

أرسؿ عف عمي بف أبي طالب، وأبي ذر رضي اهلل عنيـ ولكنو لـ يرسؿ عف أبي سعيد وأبي ىريرة ومف في 
 .(٘)طبقتيـ

، بن ** َداُوُد بُن َأِبي ِىْندٍ  أبو بكر، ويقاؿ: أبو محمد البصري، مات سنة أربعيف  ِدْيَناِر بِن ُعَذاِفٍر الُخَراَساِنيُّ
 ، ولكنو متابع بالجريري، وسميماف بف طرخاف.(ٙ)ومئة، ثقة متقف، كاف ييـ بأخرة
 ** باقي رجاؿ اإلسناد ثقات.

                                           
 رحمو اهلل:قاؿ ابف األثير 
َر ِفي اْلَحِديثِ  «ُلِبَس َعَمْيوِ  »َوَحِديثُُو اآْلَخرُ   .(ٚ)َوَقْد َتَكرَّ

 ( ٕٙٙالحديث )
، َعْف َأِبي َنْضَرَة، َعْف  رحمو اهلل: (ٛ)قال اإلمام مسمم ـُ ْبُف ُنوٍح، َعِف اْلُجَرْيِريّْ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُف اْلُمثَنَّى، َحدَّثََنا َساِل

                َؿ َلُو يَنِة، َفَقاَأِبي َسِعيٍد، َقاَؿ: َلِقَيُو َرُسوُؿ اهلِل َصمَّى اهلُل َعَمْيِو َوَسمَّـَ َوَأُبو َبْكٍر َوُعَمُر ِفي َبْعِض ُطُرِؽ اْلَمدِ 
:َرُسوُؿ اهلِل َصمَّ  مَّى َفَقاَؿ ُىَو: َأَتْشَيُد َأنّْي َرُسوُؿ اهلِل؟ َفَقاَؿ َرُسوُؿ اهلِل صَ « َأَتْشَيُد َأنّْي َرُسوُؿ اهلِل؟ »ى اهلُل َعَمْيِو َوَسمَّـَ
: مَّى اهلُل َقاَؿ: َأَرى َعْرًشا َعَمى اْلَماِء، َفَقاَؿ َرُسوُؿ اهلِل صَ « ا َتَرى؟آَمْنُت ِباهلِل، َوَمَلِئَكِتِو، َوُكتُِبِو، مَ  »اهلُل َعَمْيِو َوَسمَّـَ

: َفَقاَؿ  -َأْو َكاِذَبْيِف َوَصاِدًقا  -َقاَؿ: َأَرى َصاِدَقْيِف َوَكاِذًبا « َتَرى َعْرَش ِإْبِميَس َعَمى اْلَبْحِر، َوَما َتَرى؟ »َعَمْيِو َوَسمَّـَ
 «.َدُعوهُ  ُلِبَس َعَمْيِو، :»هلُل َعَمْيِو َوَسمَّـَ مَّى اَرُسوُؿ اهلِل صَ 

 
 
 
 

                                                 

 .ٙٗ٘( تقريب التيذيب، البف حجر، صٔ)
 .ٜٓٚ، رقـ٘٘ٔ( مشاىير عمماء األمصار، البف حباف، صٕ)
 .ٜٜٗ٘، رقـٕٓٗص، ٘( الثقات، البف حباف، جٖ)
 .ٕٖٙ٘، رقـٜٕ٘، صٕ( الكاشؼ، لمذىبي، جٗ)
 .ٓٓٛ، رقـٕٚٛ( انظر جامع التحصيؿ، لمعلئي، ص٘)
 .ٕٓٓ( تقريب التيذيب، البف حجر، صٙ)
 .ٕٗٗ، صٗ( النياية في غريب الحديث واألثر، البف األثير، جٚ)
 (.ٚٛ) ٕٜٕ٘، حٕٕٔٗص، ٗ( صحيح مسمـ، كتاب الفتف وأشراط الساعة، باب ذكر ابف صياد، جٛ)
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 أوال: تخريج الحديث
 مف طريؽ سميماف بف طرخاف عف أبي نضرة بو بنحوه. (ٔ)أخرجو مسمـ

 ثانيا: تراجم الرواة
، ثقة قيؿ تغير وال يضره ذلؾ؛ ألنو لـ (ٕ)سبقت ترجمتو، ة البصريعَ طْ ** أبو نضرة: المنذر بن مالك بن قِ 

 يفحش فيو.
، ثقة اختمط قبؿ موتو بثلث سنيف، واختلطو ال يضر ىنا (ٖ)سبقت ترجمتو ** الُجريري: سعيد بن إياس،

 .(ٗ)حيث أف سالـ بف نوح سمع منو قبؿ االختلط كما بيف ذلؾ العراقي
 أبو سعيد العطار، مات بعد سنة مئتيف، ** سالم بن نوح بن أبي عطاء البصري،

، (ٚ):" صدوؽ ثقة"، وذكره ابف حباف في الثقات(ٙ)ال بأس بو، صدوؽ، ثقة"، وقاؿ الساجي :"(٘)قاؿ أبو زرعة
 .  (ٛ)ووثقو ابف قانع

:" ليس بشيء"، وقاؿ (ٓٔ):"َما أرى ِبِو َبْأس، كتبت عنو حديثا واحدا"، وقاؿ يحيى بف معيف(ٜ)وقاؿ أحمد بف حنبؿ
، (ٖٔ):" يكتب حديثو وال يحتج بو"، وقاؿ النسائي(ٕٔ):" ليس بحديثو بأس"، وقاؿ أبو حاتـ(ٔٔ)في موضع آخر

وقاؿ  :" عنده غرائب وأفراد، وأحاديثو محتممة متقاربة"،(٘ٔ):" ليس بالقوي"، وقاؿ ابف عدي(ٗٔ)والدارقطني
 :" صدوؽ لو أوىاـ". (ٛٔ):" حسف الحديث"، وقاؿ ابف حجر(ٚٔ):" صدوؽ"، وقاؿ في موضع آخر(ٙٔ)الذىبي

                                                 

 (.ٛٛ) ٕٜٕٙ، حٕٕٔٗ، صٗ( صحيح مسمـ، كتاب الفتف وأشراط الساعة، باب ذكر ابف صياد، جٔ)
 (.ٕ٘ٙتحت حديث رقـ)( ٕ)
 (.ٓٗ)( تحت حديث رقـٖ)
 .ٚٗٗ( التقييد واإليضاح، لمعراقي، صٗ)
 .ٖٔٛ، رقـٛٛٔ، صٗ( الجرح والتعديؿ، البف أبي حاتـ، ج٘)
 .ٚٔٛ، رقـٖٗٗ، صٖبف حجر، ج( تيذيب التيذيب، الٙ)
 .ٜٖٖٛ، رقـٔٔٗ، صٙ( الثقات، البف حباف، جٚ)
 .ٚٔٛ، رقـٖٗٗ، صٖ( تيذيب التيذيب، البف حجر، جٛ)
 .ٖٖٔ٘، رقـٛٓ٘، صٕ( العمؿ ومعرفة الرجاؿ، ألحمد بف حنبؿ، جٜ)
 .ٗٚٔ، صٓٔ( تيذيب الكماؿ، لممزي، جٓٔ)
 .ٖٛٔٗرقـ، ٕ٘ٗ، صٗ( تاريخ ابف معيف، رواية الدوري، جٔٔ)
 .ٖٔٛ، رقـٛٛٔ، صٗ( الجرح والتعديؿ، البف أبي حاتـ، جٕٔ)
 .ٕٕٛ، رقـٙٗ( الضعفاء والمتروكوف، لمنسائي، صٖٔ)
 .ٜٕٗٔ، حٕٓٔ، صٕ( سنف الدارقطني، جٗٔ)
 .ٕٖٛ، صٗ( الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ، البف عدي، ج٘ٔ)
 .ٙٓٔ، رقـٕٖ٘، صٜ( سير أعلـ النبلء، لمذىبي، جٙٔ)
 .ٕٔٔ، رقـٕٛف تكمـ فيو وىو موثؽ، لمذىبي، ص( ذكر أسماء مٚٔ)
 .ٕٕٚ( تقريب التيذيب، البف حجر، صٛٔ)
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توبع بمتابعة قاصرة مف قبؿ معتمر بف سميماف عف أبيو ىو صدوؽ، وما كاف مف أوىامو فقد  خالصة القول:
 عف أبي نضرة وىي رواية مسمـ المشار إلييا في التخريج.

 ** باقي رجاؿ اإلسناد ثقات.
                                           

 قاؿ ابف األثير رحمو اهلل:
َأْي ُخوِلْطت ِفي « َفَجاَء الَمَمُك فَشّق َعْن قْمبو، َقاَل: فِخفت َأْن َيُكوَن َقِد اْلتُِبَس ِبي»الَمْبعث َوِمْنُو َحِديُث 

 .(ٔ)َعْقِمي
 ( ٕٚٙالحديث )

أخبرنا نعيـ بف حماد ثنا بقية عف بحير عف خالد بف معداف ثنا عبد الرحمف بف  رحمو اهلل: (ٕ)قال الدارمي
ف أ عميو و سمـ: نو حدثيـ وكاف مف أصحاب رسوؿ اهلل صمى اهللأو السممي عف عتبة بف عبد السممي عمر 

كانت حاضنتي مف بني  :"قاؿ ؟نؾ يا رسوؿ اهللأرسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ قاؿ لو رجؿ كيؼ كاف أوؿ ش
يا أخي اذىب فأتنا بزاد مف عند أمنا  :لنا ولـ نأخذ معنا زادا فقمت (ٖ)بف ليا في بيـاسعد بف بكر فانطمقت أنا و 

قاؿ  ؟أىو ىو :فقاؿ أحدىما لصاحبو ،فانطمؽ أخي ومكثت عند البيـ فأقبؿ طائراف أبيضاف كأنيما نسراف
فأقبل يبتدراني فأخذاني فبطحاني لمقفا فشقا بطني ثـ استخرجا قمبي فشقاه فأخرجا منو عمقتيف  ،نعـ :اآلخر

ايتني  :ثـ قاؿ ،ايتني بماء برد فغسؿ بو قمبي :ثـ قاؿ ،بماء ثمج فغسؿ بو جوفي ايتني :فقاؿ أحدىما ،سوداويف
 :ثـ قاؿ أحدىما لصاحبو ،و وختـ عميو بخاتـ النبوةطاخَ ف ،وُ ِخطْ  :ثـ قاؿ أحدىما لصاحبو ،ة فذره في قمبينَ يْ كِ بالسَّ 

ا أنا انظر إلى األلؼ فوقي فإذ :"سمـقاؿ رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو و  ،اجعمو في كفة واجعؿ ألفا مف أمتو في كفة
قاؿ رسوؿ اهلل صمى اهلل  ،ثـ انطمقا وتركاني ،لو أف أمتو وزنت بو لماؿ بيـ :فقاؿ "،ف يخر عمي بعضيـأأشفؽ 
 ،ن يكون قد التبس بيأفأشفقت أمي فأخبرتيا بالذي لقيت وفرقت فرقا شديدا ثـ انطمقت إلى  :"سمـعميو و 
بعيرا ليا فجعمتني عمى الرحؿ وركبت خمفي حتى بمغتنا إلى أمي فقالت أديت أمانتي أعيذؾ باهلل فرحمت  :فقالت

 وذمتي وحدثتيا بالذي لقيت فمـ يرعيا ذلؾ وقالت إني رأيت حيف خرج مني يعني نورا أضاءت منو قصور الشاـ. 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 .ٕٗٗ، صٗ( النياية في غريب الحديث واألثر، البف األثير، جٔ)
 .ٖٔ، حٕٓ، صٔ( سنف الدارمي، المقدمة، باب كيؼ كاف أوؿ شأف النبي صمى اهلل عميو وسمـ، جٕ)
 (.ٜٚٔ، صٖقاؿ لمواحد منيا َبْيَمة، الذكر واألنثى فيو سواء.) غريب الحديث، لمخطابي، ج( الَبْيـ: ىي صغار أوالد الغنـ، يٖ)
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 أوال: تخريج الحديث
جميعيـ مف طرؽ عف بقية بف الوليد بو  (٘)وابف عساكر، (ٗ)، والبييقي(ٖ)، والحاكـ(ٕ)، والطبراني(ٔ)أخرجو أحمد

 بنحوه.
 ثانيا: تراجم الرواة

 ، مات سنة عشر ومائة، ** عبد الرحمن بن عمرو بن عبسة السممي
، وقاؿ (ٚ)، وكاف القطاف قد حكـ عمى حديث لو بعدـ الصحة لجيالة حالو(ٙ)ذكره ابف حباف في الثقات

 :" مقبوؿ".(ٜ):" صدوؽ"، وقاؿ ابف حجر(ٛ)الذىبي
ال فميف الحديث. خالصة القول:  ىو مقبوؿ إف توبع وا 

ا ، متفؽ عمى توثيقو؛ ولكنو يرسؿ كثيرا ويدلس، أم(ٓٔ)سبقت ترجمتو ** خالد بن معدان الكالعي الحمصي،
 ، كما أنو مدلس مف الطبقة الثانية الذيف ال يضر تدليسيـ.(ٔٔ)عبد الرحمف السمميلـ يرسؿ عف  فإنو عف إرسالو

صرح بالسماع في رواية الحاكـ،  وقد، ثقة إال أنو يرسؿ ويدلس، (ٕٔ)سبقت ترجمتو ** بقية بن الوليد الحميري،
 ولكف لـ يصرح بو في جميع طبقات اإلسناد.

 أبو عبد اهلل المروزي، مات سنة ثمانية وعشريف ومائتيف، مختمؼ فيو:   ** نعيم بن حماد الخزاعي،
 . (ٗٔ)نعيـ بف حماد كاف مف الثقات"، ووثقو العجمي:" (ٖٔ)قاؿ أحمد بف حنبؿ

 
 

                                                 

 .ٛٗٙٚٔ، حٜٗٔ، صٜٕ( مسند أحمد بف حنبؿ، مسند الشامييف، حديث عتبة بف عبد السممي، جٔ)
 .ٔٛٔٔ، حٜٛٔ، صٕ( مسند الشامييف، لمطبراني، جٕ)
ميف مف األنبياء والمرسميف، مف كتاب آيات رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ ( المستدرؾ عمى الصحيحيف، كتاب تواريخ المتقدٖ)

 .ٖٕٓٗ، حٖٚٙ، صٕالتي ىي مف دالئؿ النبوة، ج
( دالئؿ النبوة، جماع أبواب ما ظير عف رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ مف اآليات بعد والدتو، وقبؿ مبعثو، باب ما جاء في ٗ)

 .ٛ، صٕمـ واستخراج حظ الشيطاف مف قمبو، جشؽ صدر النبي صمى اهلل عميو وس
 .ٔٚٔ، صٔ( تاريخ دمشؽ، باب ما جاء في اختصاص الشاـ وقصوره باإلضاءة عند مولد النبي صمى اهلل عميو وسمـ، ج٘)
 .ٜٛٓٗ، رقـٔٔٔ، ص٘( الثقات، البف حباف، جٙ)
 .ٖٕٛ، صٙ( تيذيب التيذيب، البف حجر، جٚ)
 .ٕٖٚٚرقـ، ٖٛٙ، صٔ( الكاشؼ، لمذىبي، جٛ)
 .ٖٚٗ( تقريب التيذيب، البف حجر، صٜ)
 (.ٗ٘رقـ) ( تحت حديثٓٔ)
 .ٖٜ( انظر تحفة التحصيؿ في ذكر رواة المراسيؿ، لمعراقي، صٔٔ)
 (.٘ٛرقـ) ( تحت حديثٕٔ)
 .ٕٔ٘، صٛ( الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ، البف عدي، جٖٔ)
 .ٛ٘ٛٔ، رقـٖٙٔ، صٕ( معرفة الثقات، لمعجمي، جٗٔ)
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:" سمعت أحمد بف حنبؿ، ويحيى بف معيف يقوالف: نعيـ بف حماد معروؼ (ٔ)وقاؿ أحمد بف ثابت أبو يحيى
 بالطمب، ثـ ذمو يحيى فقاؿ: إنو يروي عف غير الثقات". 

اؿ: ثقة. قمت: إف قوما يزعموف أنو :" سمعت يحيى بف معيف وُسئؿ عف نعيـ بف حماد فق(ٕ)وقاؿ ابف الجنيد
صحح كتبو مف عمي الصيدالني، فقاؿ يحيى: أنا سألتو فقمت: أخذت كتب عمي الصيدالني فصححت منيا؟ 

 فأنكر، وقاؿ: إنما كاف قد رث، فنظرت، فما عرفت ووافؽ كتبي غيرت".
:" (ٗ)ىء فيو، وقاؿ أيضا: كاف مف أىؿ الصدؽ إال أنو يتوىـ الشيء ويخط(ٖ)وقاؿ ابف معيف في موضع آخر

 ليس في الحديث بشيء، ولكنو كاف صاحب سنة".
 :" محمو الصدؽ".(ٙ):" يصؿ أحاديث يوقفيا الناس"، وقاؿ أبو حاتـ(٘)وقاؿ أبو زرعة الدمشقي

:" كاف نعيـ يحدث مف حفظو وعنده مناكير كثيرة ال يتابع عمييا"، وقاؿ (ٚ)وقاؿ صالح بف محمد األسدي
:" قد كثر تفرده عف األئمة المعروفيف (ٓٔ):" ليس بثقة"، وقاؿ أيضا(ٜ)عيؼ"، وقاؿ في موضع آخر:" ض(ٛ)النسائي

 بأحاديث كثيرة فصار في حد مف ال يحتج بو". 
 :" ربما أخطأ ووىـ". (ٔٔ)وذكره ابف حباف في الثقات وقاؿ

حماد يروي عف ابف المبارؾ :" قاؿ لنا أبو بشر محمد بف أحمد بف حماد الدوالبى: نعيـ بف (ٕٔ)وقاؿ ابف عدي
ضعيؼ ..."، ثـ قاؿ:" كاف يضع الحديث في تقوية السنة، وحكايات عف العمماء في ثمب أبي حنيفة كذب"، 

 .(ٖٔ)وكذلؾ قاؿ أبو الفتح األزدي
 :" ابف حماد متيـ فيما يقولو لصلبتو في أىؿ الرأي"، ورد ابف حجر عمى ابف عدي (ٗٔ)وعقب ابف عدي بقولو

نما الشأف في شيخو الذي نقؿ ذلؾ عنو، فإنو مجيوؿ متيـ، وكذلؾ مف  :"(٘ٔ)بقولو وحاشى الدوالبي أف يتيـ، وا 
نقؿ عنو األزدي بقولو: قالوا، فل حجة في شيء مف ذلؾ لعدـ معرفة قائمو، وأما نعيـ فقد ثبتت عدالتو وصدقو، 

                                                 

 .ٕٔ٘، صٛاء الرجاؿ، البف عدي، ج( الكامؿ في ضعفٔ)
 .ٕٛ٘، رقـٜٜٖػٜٖٛ( سؤاالت ابف الجنيد ألبي زكريا يحيى بف معيف، صٕ)
 .ٖٕٚٚ، رقـٜٔٗ، ص٘ٔ( تاريخ بغداد، لمخطيب البغدادي، جٖ)
 .ٖٕٚٚ، رقـٜٔٗ، ص٘ٔ( تاريخ بغداد، لمخطيب البغدادي، جٗ)
 .ٔٚٗ، صٜٕ( تيذيب الكماؿ، لممزي، ج٘)
 .ٕٕ٘ٔ، رقـٗٙٗ، صٛيؿ، البف أبي حاتـ، ج( الجرح والتعدٙ)
 .ٖٕٚٚ، رقـٜٔٗ، ص٘ٔ( تاريخ بغداد، لمخطيب البغدادي، جٚ)
 .ٜٛ٘، رقـٔٓٔ( الضعفاء والمتروكوف، لمنسائي، صٛ)
 .ٖٕٚٚ، رقـٜٔٗ، ص٘ٔ( تاريخ بغداد، لمخطيب البغدادي، جٜ)
 .ٙٚٗ، صٜٕ( تيذيب الكماؿ، لممزي، جٓٔ)
 .ٜٜٓٙٔ، رقـٜٕٔص، ٜ( الثقات، البف حباف، جٔٔ)
 .ٕٔ٘، صٛ( انظر الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ، البف عدي، جٕٔ)
 .ٖٙٗ، صٓٔ( انظر تيذيب التيذيب، البف حجر، جٖٔ)
 .ٙٚٗ، صٜٕ( تيذيب الكماؿ، لممزي، جٗٔ)
 .ٖٙٗ، صٓٔ( تيذيب التيذيب، البف حجر، ج٘ٔ)
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خطىء كثيرا، فقيو عارؼ :" صدوؽ ي(ٔ)ولكف في حديثو أوىاـ معروفة"، وقاؿ ابف حجر في موضع آخر
 بالفرائض". 

:" ولنعيـ غير ما ذكرت، وقد أثنى عميو قـو وضعقو قوـ، (ٕ)وذكر لو ابف عدي مجموعة أحاديث وقاؿ عقبيا
وكاف أحد مف يتصمب في السنة، ومات في محنة القرآف في الحبس، وعامة ما أنكر عميو ىو ىذا الذي ذكرتو، 

 ا".وأرجو أف يكوف باقي حديثو مستقيم
 .:" روى أحاديث مناكير عف الثقات"(ٖ)وقاؿ أبو سعيد بف يونس

:" كاف صدوقا، وىو كثير الخطأ، ولو أحاديث منكرة في الملحـ انفرد بيا، ولو مذىب (ٗ)وقاؿ مسممة بف قاسـ
 سوء في القرآف، كاف يجعؿ القرآف قرآنيف، فالذي في الموح المحفوظ كلـ اهلل تعالى، والذي بأيدي الناس

:" ربما يخالؼ في بعض (ٙ):" ِإَماـ ِفي الّسنة كثير اْلَوىـ"، وقاؿ أبو أحمد الحاكـ(٘)مخموؽ"، وقاؿ الدارقطني
:" اَل َيُجْوُز أَلَحٍد َأْف َيْحَتجَّ ِبِو َوَقْد (ٛ):" حافظ وىو مف المدلسة ولكنو يأتي بعجائب"، وقاؿ(ٚ)حديثو"، وقاؿ الذىبي
 َأَتى ِفْيِو ِبَعَجاِئَب َوَمَناِكْيَر".َصنََّؼ ِكَتاَب الِفَتِف فَ 

:" في تقويتو وتحسيف حديثو نظر شديد لما اتيـ بو مف وضع (ٜ)ىو ضعيؼ، قاؿ بشار معروؼ خالصة القول:
 األكاذيب، وبعض األحاديث لتقوية مذىبو".

 ** باقي رجاؿ اإلسناد ثقات.
 ثالثا: الحكم عمى اإلسناد

 الحديث إسناده ضعيؼ مف أجؿ العمؿ التالية: 
 .عبد الرحمف بف عمرو، مقبوؿ ولـ يتابع 
 .تدليس بقية بف الوليد 
 .ضعؼ نعيـ بف حماد 

 :" إسناده ضعيؼ، بقية بف الوليد يدلس تدليس التسوية وقد عنعف في ىذا االسناد"، (ٓٔ)قاؿ حسيف سميـ أسد
 

                                                 

 .ٗٙ٘( تقريب التيذيب، البف حجر، صٔ)
 .ٕٙ٘، صٛف عدي، ج( الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ، البٕ)
 .ٖ٘ٙ، رقـٕ٘ٗ، صٕ( تاريخ ابف يونس المصري، جٖ)
 .ٕٙٗ، صٓٔ( تيذيب التيذيب، البف حجر، جٗ)
 .ٖٓ٘، رقـٕٓٛ( سؤاالت الحاكـ لمدارقطني، ص٘)
 .ٖٙٗ، صٓٔ( تيذيب التيذيب، البف حجر، جٙ)
 .ٖٔ٘، رقـٗٛٔ( ذكر أسماء مف تكمـ فيو وىو موثؽ، لمذىبي، صٚ)
 .ٜٓٙ، صٓٔالنبلء، لمذىبي، ج ( سير أعلـٛ)
 .ٔٛٗ، صٜٕ( انظر تيذيب الكماؿ، لممزي، تحقيؽ بشار معروؼ، جٜ)
 .ٖٔ، حٕٓ، صٔ( سنف الدارمي، تحقيؽ حسيف سميـ أسد، جٓٔ)
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:" إسناده ضعيؼ، بقية بف الوليد يدلس تدليس التسوية، وقد عنعف، فل يقبؿ حديثو (ٔ)وكذلؾ قاؿ شعيب األرنؤوط
 إال أف يصرح بالسماع في جميع طبقات السند". 

مف طريؽ َشِريِؾ ْبِف َعْبِد المَِّو َأنَُّو َقاَؿ: َسِمْعُت  (ٕ)وقصة شؽ صدر النبي صمى اهلل عميو وسمـ أخرجيا البخاري
ُة َنَفٍر َقْبَؿ ُقوُؿ: " َلْيَمَة ُأْسِرَي ِبَرُسوِؿ المَِّو َصمَّى اهلُل َعَمْيِو َوَسمَّـَ ِمْف َمْسِجِد الَكْعَبِة، َأنَُّو َجاَءُه َثَلثَ َأَنَس ْبَف َماِلٍؾ، يَ 

ـْ ُىَو؟ َفَقاَؿ َأْوسَ  : َأيُُّي ـْ ُلُي ، َفَقاَؿ َأوَّ ـٌ ِفي الَمْسِجِد الَحَراـِ : ُخُذوا َأْف ُيوَحى ِإَلْيِو َوُىَو َناِئ ـْ ، َفَقاَؿ آِخُرُى ـْ : ُىَو َخْيُرُى ـْ ُطُي
ـُ  ـْ َحتَّى َأَتْوُه َلْيَمًة ُأْخَرى، ِفيَما َيَرى َقْمُبُو، َوَتَنا ـْ َيَرُى ، َفَكاَنْت ِتْمَؾ المَّْيَمَة، َفَم ـْ ـُ َقْمُبُو، َوَكَذِلَؾ اأَلْنِبَياُء َخْيَرُى َعْيُنُو َواَل َيَنا

ـْ  ـُ َأْعُيُنُي ُه ِمْنُيـْ َتَنا ، َفَتَوالَّ ـْ ُيَكمُّْموُه َحتَّى اْحَتَمُموُه، َفَوَضُعوُه ِعْنَد ِبْئِر َزْمَزـَ ، َفَم ـْ ـُ ُقُموُبُي ِجْبِريُؿ، َفَشؽَّ ِجْبِريُؿ َما  َواَل َتَنا
َـّ ُأِتَي ِبَطْسٍت ِمْف َبْيَف َنْحِرِه ِإَلى َلبَِّتِو َحتَّى َفَرَغ ِمْف َصْدِرِه َوَجْوِفِو، َفَغَسَمُو ِمْف َماِء َزمْ  َزـَ ِبَيِدِه، َحتَّى َأْنَقى َجْوَفُو، ُث

َـّ  -َيْعِني ُعُروَؽ َحْمِقِو  -َذَىٍب ِفيِو َتْوٌر ِمْف َذَىٍب، َمْحُشوِّا ِإيَماًنا َوِحْكَمًة، َفَحَشا ِبِو َصْدَرُه َوَلَغاِديَدُه  َـّ َأْطَبَقُو ُث ُث
 ْنَيا ...".َعَرَج ِبِو ِإَلى السََّماِء الدُّ 

:  (ٖ)وأخرجو مسمـ ُأِتيُت »مف طريؽ ثَاِبٌت اْلُبَناِنيُّ َعْف َأَنِس ْبِف َماِلٍؾ، َقاَؿ: َقاَؿ َرُسوُؿ اهلِل َصمَّى اهلُل َعَمْيِو َوَسمَّـَ
َـّ ُأْنِزْلتُ  ، ُث َـّ ُغِسَؿ ِبَماِء َزْمَزـَ ، َفُشِرَح َعْف َصْدِري، ُث  «.َفاْنَطَمُقوا ِبي ِإَلى َزْمَزـَ

                                           
 قاؿ ابف األثير رحمو اهلل:

 .(ٗ)َأْي اَل َيْمَزؽ ِبِو؛ لَنظافة أْكمو «فَيأُكُل َوَما َيَتَمبَّس بيِده َطعامٌ »َوِفيِو 
 ( ٕٛٙالحديث )

 .ى تخريج لولـ أعثر عم قالت الباحثة:
                                           

 قاؿ ابف األثير رحمو اهلل:
 .(٘)َيْعِني ِمَف الدُّْنَيا «َذَىب َوَلْم َيَتَمبَّس ِمْنَيا ِبَشْيءٍ  »َوِمْنُو اْلَحِديثُ 

 (ٜٕٙ)الحديث
 لـ أعثر عمى تخريج لو. قالت الباحثة:

                                           

                                                 

 .ٛٗٙٚٔ، حٜٙٔ، صٜٕ( مسند أحمد بف حنبؿ، تحقيؽ شعيب األرنؤوط، جٔ)
 .ٚٔ٘ٚ، حٜٗٔ، صٜوسى تكميما"، ج( صحيح البخاري، كتاب التوحيد، باب قولو" وكمـ اهلل مٕ)
، ٚٗٔ، صٔ( صحيح مسمـ، كتاب اإليماف، باب اإلسراء برسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ إلى السموات وفرض الصموات، جٖ)
 .ٕٙٔح
 .ٕٗٗ، صٗ( النياية في غريب الحديث واألثر، البف األثير، جٗ)
 .ٕٗٗص، ٗ( النياية في غريب الحديث واألثر، البف األثير، ج٘)
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 قاؿ ابف األثير رحمو اهلل:
ْـّ َعَمى اْلَمْصَدرِ  «َأنَُّو َنيى َعْن ِلْبَسَتْين»َوِفيِو  : الَيْيئة َواْلَحاَلُة. وُرِوي ِبالضَّ ـِ  .(ٔ)ِىَي ِبَكْسِر اللَّ

 ( ٕٓٚالحديث )
َحدَّثََنا َأُبو َبْكِر ْبُف َأِبي َشْيَبَة َقاَؿ: َحدَّثََنا َعْبُد المَِّو ْبُف ُنَمْيٍر، َوَأُبو ُأَساَمَة، َعْف ُعَبْيِد  رحمو اهلل: (ٕ)قال ابن ماجة

، َعْف َأِبي َصمَّى اهلُل َعَمْيِو ُىَرْيَرَة َأفَّ َرُسوَؿ المَِّو  المَِّو ْبِف ُعَمَر، َعْف ُخَبْيِب ْبِف َعْبِد الرَّْحَمِف، َعْف َحْفِص ْبِف َعاِصـٍ
مَّاءِ َنَيى َعْن ِلْبَسَتْينِ َوَسمَّـَ   ، َوَعِف (ٖ): َعِف اْشِتَماِؿ الصَّ

 ".(٘)ِفي الثَّْوِب اْلَواِحِد، ُيْفِضي ِبَفْرِجِو ِإَلى السََّماءِ  (ٗ)ااِلْحِتَباءِ 
 أوال: تخريج الحديث
مف طريؽ عبد اهلل بف نمير مع  (ٛ)، والبزار(ٚ)مف طريؽ أبي أسامة بمثمو، وأخرجو أحمد (ٙ)أخرجو ابف أبي شيبة

 مف طريؽ محمد بف عبيد مطوال، (ٔٔ)، والبييقي(ٓٔ)، وأبو عوانة(ٜ)زيادة : ونيى عف بيعتيف"، وأخرجو أحمد
 ثلثتيـ ) أبو أسامة، وابف نمير، ومحمد بف عبيد( عف عبيد اهلل بف عمر بو.

 تراجم الرواةثانيا: 
، (ٖٔ)كاف بأخرة يحدث مف كتب غيرهثقة ثبت ربما دلس، و ، (ٕٔ)، سبقت ترجمتوحماد بف أسامة ** أبو أسامة:

 .يضره ذلؾ فقد عده ابف حجر في الطبقة الثانية مف طبقات المدلسيف الذيف ال يضر تدليسيـ
                                                 

 .ٕٗٗ، صٗ( النياية في غريب الحديث واألثر، البف األثير، جٔ)
 .ٖٓٙ٘، حٜٚٔٔ، صٕ( سنف ابف ماجة، كتاب المباس، باب ما نيى عنو مف المباس، جٕ)
مَّاِء: َقاَؿ َأُبو عبيد:" َقاَؿ اأْلَْصَمِعي: اْشِتَماؿ الصماء ِعْند اْلَعَرب َأف يْشَتمؿ الرجؿ ٖ) ِبَثْوِبِو فيجمؿ ِبِو جسده ُكمو َواَل ( اْشِتَماِؿ الصَّ

يذىب ِإَلى َأنو اَل يْدِري َلَعمَّو  يرفع ِمْنُو جانبا َفيخرج ِمْنُو َيده. َوَقاَؿ َأُبو عبيد: َوُربَما اْضطجع ِفيِو عمى َىِذه اْلَحاؿ َقاَؿ َأُبو عبيد: َكَأنَّوُ 
ِو َفَل يقدر عمى َذِلؾ إلدخالو إيَّاُىَما ِفي ِثَيابو َفَيَذا َكَلـ اْلَعَرب َوأما َتْفِسير اْلُفَقَياء ُيِصيبُو َشْيء ُيِريد االحتراس ِمْنُو َوَأف َيِقيو بيَديْ 

َـّ يرفعُو مف أحد جانبيو فيضعو َعمّي َمْنِكَبْيو فيب َياء أعمـ دو ِمْنُو فرجو َواْلُفقَ فانيـ َيُقوُلوَف: ُىَو َأف يْشَتمؿ ِبَثْوب َواِحد َلْيَس َعَمْيِو َغيره ث
 (.ٛٔٔ، صٕبالتأويؿ".) غريب الحديث، لمقاسـ بف سلـ، ج

ْنَساُف رْجَمْيو ِإَلى َبْطنو بَثْوب َيْجَمَعُيما ِبِو َمَع َظْيره، وَيُشدُّه َعَمْيَياٗ) ـّ اإلِْ . َوَقْد َيُكوُف االْحِتَباء بالَيَدْيف عَوض ( االْحِتَباء: ُىَو َأْف َيضُّ
نَّما َنَيى ـْ َيُكْف َعَمْيِو إالَّ َثْوٌب واِحد ُربَّما َتحّرؾ َأْو َزاَؿ الثَّوُب َفَتْبُدو َعْوَرُتو.) النيا الثَّوب. وا  ية في غريب الحديث َعْنُو أِلَنَُّو ِإَذا َل

 (.ٖٖ٘، صٔواألثر، البف األثير، ج
ْفَضاِء ِكَناَيةً ٘) َعِف اْنِكَشاِؼ اْلَفْرِج ِإَلى ِجَيِة السََّماِء".) حاشية السندي عمى سنف  ( ُيْفِضي ِبَفْرِجِو ِإَلى السََّماِء: قاؿ السندي:" ِمَف اإلِْ

 (.ٖٓٙ٘، حٜٖٙ، صٕابف ماجة، ج
 .ٕٕٙٔ٘، حٕٓٓ، ص٘( مصنؼ ابف أبي شيبة، كتاب المباس والزينة، باب ما كره مف المباس، جٙ)
 .ٔٗٗٓٔ، حٖٕٚ، صٙٔ( مسند أحمد بف حنبؿ، مسند المكثريف مف الصحابة، مسند أبي ىريرة، جٚ)
 .٘ٛٔٛ، حٗٔ، ص٘ٔ( مسند البزار، جٛ)
 .ٔٗٗٓٔ، حٖٕٚ، صٙٔ( مسند أحمد بف حنبؿ، مسند المكثريف مف الصحابة، مسند أبي ىريرة، جٜ)
 .ٛٚٛٗ، حٕٛ٘، صٖ( مستخرج أبي عوانة، باب حظر بيعتاف المسمتاف الملمسة والمنابذة، جٓٔ)
، واآلداب، باب في ٕٖٚٓ، حٖٚٔ، صٕباب وجوب ستر العورة لمصلة وغيرىا، ج( السنف الكبرى لمبييقي، كتاب الصلة، ٔٔ)

 .ٜٚ٘، حٖٕٙاشتماؿ الصماء واالحتباء في ثوب واحد، ص
 (.ٜٗ)( تحت حديث رقـٕٔ)
 .ٚٚٔ( تقريب التيذيب، البف حجر، صٖٔ)
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 ** جميع رجاؿ اإلسناد ثقات.
 ثالثا: الحكم عمى اإلسناد

 .(ٕ)، واأللباني(ٔ)، وممف صححو شعيب األرنؤوطإسناده صحيحالحديث 
                                           

 قاؿ ابف األثير رحمو اهلل:
 )َلَبَط(
 .(ٖ)َأْي َيَتمّرغوف« َأنَُّو ُسئل َعِن الشُّيداء، َفَقاَل: ُأوَلِئَك َيَتَمبَّطون ِفي الُغَرف الُعَمى»ِفيِو 

 ( ٕٔٚ)الحديث 
حدثنا ِإْسَماِعيُؿ ْبُف َعيَّاٍش، َعْف َبِحيِر ْبِف َسْعٍد، َعْف َخاِلِد ْبِف َمْعَداَف، َعْف  رحمو اهلل: (ٗ)قال سعيد بن منصور

الشَُّيَداِء  َرُجٌؿ، َفَقاَؿ: َأيُّ  َكِثيِر ْبِف ُمرََّة، َعْف ُنَعْيـِ ْبِف َىمَّاٍر، َأنَُّو َسِمَع َرُسوَؿ المَِّو َصمَّى اهلُل َعَمْيِو َوَسمَّـَ َوَجاَءهُ 
ـْ َحتَّى ُيْقَتُموا،  »َأْفَضُؿ؟ َقاَؿ: ُأوَلِئَك الَِّذيَن َيَتَمبَُّطوَن ِفي اْلُغَرِف اْلُعَمى الَِّذيَف ُيْمَقْوَف ِفي الصَّؼّْ َواَل َيْفِتُموَف ُوُجوَىُي

َذا َضِحَؾ َربَُّؾ ِإَلى َعْبٍد ِفي َمْوِطٍف َفَل ِحَساَب َعَمْيوِ  ِمَن اْلَجنَّةِ  ـْ َربَُّؾ، َواِ   «.َيْضَحُؾ ِإَلْيِي
 أوال: تخريج الحديث

جميعيـ  (ٔٔ)، والبييقي(ٓٔ)، والطبراني(ٜ)، وابف قانع(ٛ)يعمى و، وأب(ٚ)، وابف أبي عاصـ(ٙ)، واآلجري(٘)أخرجو أحمد
 مف طرؽ عف إسماعيؿ بف عياش بو بألفاظ متقاربة.

 ثانيا: تراجم الرواة
صحابي، مختمؼ في اسمو َقاَؿ َيْحَيى ْبف معيف: اختمؼ الناس ِفي نعيـ ْبف ىمار، َفَقاُلوا:  ،َىمَّار ُنَعْيم ْبنُ ** 

 .(ٕٔ)ىبار، وقالوا: حمار وأىؿ الشاـ يقولوف: ىمار، وىـ أعمـ بو، َوُىَو غطفاني معدود ِفي َأْىؿ الشاـ

                                                 

 .ٔٗٗٓٔ، حٖٕٚ، صٙٔ( مسند أحمد بف حنبؿ، تحقيؽ شعيب األرنؤوط، جٔ)
 .ٖٓٙ٘، حٓٙ، صٛابف ماجة، لأللباني، ج( صحيح وضعيؼ سنف ٕ)
 .ٕ٘ٗ، صٗ( النياية في غريب الحديث واألثر، البف األثير، جٖ)
 .ٕٙٙ٘، حٜٕ٘، صٕ( سنف سعيد بف منصور، كتاب الجياد، باب ما لمشييد مف الثواب، جٗ)
 .ٕٕٙٚٗ، حٗٗٔ، صٖٚ( مسند أحمد بف حنبؿ، تتمة مسند األنصار، حديث نعيـ بف ىمار، ج٘)
 .ٓ٘ٙ، حٚٙٓٔ، صٕالشريعة، كتاب التصديؽ بالنظر إلى اهلل عز وجؿ، باب اإليماف بأف اهلل عز وجؿ يضحؾ، ج( ٙ)
 .ٕٚٚٔ، حٗٚٗ، صٕ( اآلحاد والمثاني، البف ابي عاصـ الشيباني، جٚ)
 .٘٘ٛٙ، حٕٛ٘، صٕٔ( مسند أبي يعمى الموصمي، جٛ)
 .ٕ٘ٔ، صٖ( معجـ الصحابة، البف قانع، جٜ)
 .ٚٙٔٔ، حٜٓٔ، صٕمييف، لمطبراني، ج( مسند الشآٔ)
 .ٜٙٛ، حٓٔٗ، صٕ( األسماء والصفات، باب ما جاء في الضحؾ، جٔٔ)
 .ٕٖٕٙ، رقـٓٔ٘ٔػ  ٜٓ٘ٔ، صٗ( انظر االستيعاب في معرفة األصحاب، البف عبد البر، جٕٔ)
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قو؛ ولكنو يرسؿ كثيرا ويدلس، أما عف ، متفؽ عمى توثي(ٔ)، سبقت ترجمتوالكالعي الحمصي َخاِلِد ْبِن َمْعَدانَ ** 
 ، كما أنو مدلس مف الطبقة الثانية الذيف ال يضر تدليسيـ.(ٕ)إرسالو لـ يرسؿ عف كثير بف مرة

 ، أبو عتبة الحمصي، مات سنة إحدى وثمانيف ومائة، (ٖ)سيّ نْ ** إسماعيل بن عياش بن سميم العَ 
:" ليس بو بأس في أىؿ الشاـ، (ٙ)ابف معيف في موضع آخر، وقاؿ (٘)، ويعقوب بف سفياف(ٗ)وثقو يحيى بف معيف

 والعراقيوف يكرىوف حديثو".
:" أرجو أف ال يكوف بو بأس"، وقاؿ أيضا:" ثقة فيما روى عف الشامييف، وأما روايتو عف أىؿ (ٚ)وقاؿ أيضا

 .(ٛ)الحجاز، فإف كتابو ضاع، فخمط في حفظو عنيـ"
فيما رواه عف أىؿ بمده، وضعفوه في المدنييف، والعراقييف وغيرىـ فقاؿ وكاف جماعة مف العمماء أيضا قد وثقوه 

:" رجلف ىما صاحبا حديث بمدىما: إسماعيؿ بف عياش، وعبد اهلل بف لييعة"، وقاؿ (ٜ)عمي بف المديني
 :" كاف ُيوثؽ فيما روى عف أصحابو أىؿ الشاـ، فأما ما روى عف غير أىؿ الشاـ، ففيو ضعؼ".(ٓٔ)أيضا
 : روايتو عف الشامييف أحسف حاال مما روى عف المدنييف وغيرىـ.(ٔٔ)أحمد بف حنبؿوقاؿ 

ذا حدث عف أىؿ المدينة، مثؿ: ىشاـ بف عروة، (ٕٔ)وقاؿ عمرو بف عمي :" إذا حدث عف أىؿ بلده فصحيح، وا 
 ويحيى بف سعيد، وسييؿ بف أبي صالح فميس بشيء".

ذا حدث عف غير أىؿ بمده، ففيو نظر".:" إذا حدث عف أىؿ بمده فصحيح(ٖٔ)وقاؿ البخاري  ، وا 
 :" ما روى َعِف الشامييف فيو أصح".(ٗٔ)وقاؿ في موضع آخر

 

                                                 

 (.ٗ٘)( تحت حديث رقـٔ)
 .ٖٜ( انظر تحفة التحصيؿ في ذكر رواة المراسيؿ، لمعراقي، صٕ)
الَعْنسّي: بفتح العيف الميممة وسكوف النوف وفي آخرىا سيف ميممة، ىذه النسبة إلى عنس بف مالؾ بف أدد بف زيد.) األنساب، ( ٖ)

 (.ٜٖ٘، صٜلمسمعاني، ج
 .ٕٖٓ٘، رقـٔٔٗ، صٗ( تاريخ ابف معيف، رواية الدوري، جٗ)
 .ٖٕٗ، صٕ( المعرفة والتاريخ، ليعقوب بف سفياف، ج٘)
 .ٜٕٕٖ، رقـٙٛٔ، صٚمخطيب البغدادي، ج( تاريخ بغداد، لٙ)
 .ٜٕٕٖ، رقـٙٛٔ، صٚ( تاريخ بغداد، لمخطيب البغدادي، جٚ)
 .ٜٕٕٖ، رقـٙٛٔ، صٚ( تاريخ بغداد، لمخطيب البغدادي، جٛ)
 .ٜٕٕٖ، رقـٙٛٔ، صٚ( تاريخ بغداد، لمخطيب البغدادي، جٜ)
 .ٖٖٕ، رقـٔٙٔ( سؤاالت ابف أبي شيبة لعمي بف المديني، صٓٔ)
 .ٜٕٕٖ، رقـٙٛٔ، صٚر تاريخ بغداد، لمخطيب البغدادي، ج( انظٔٔ)
 .ٜٕٕٖ، رقـٙٛٔ، صٚ( تاريخ بغداد، لمخطيب البغدادي، جٕٔ)
 .ٜٕٕٖ، رقـٙٛٔ، صٚ( تاريخ بغداد، لمخطيب البغدادي، جٖٔ)
 .ٜٙٔٔ، رقـٜٖٙ، صٔ( التاريخ الكبير، لمبخاري، جٗٔ)
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نَّما َيْخِمُط َوَيْغَمُط ِفي َحِديِث اْلِعَراِؽ َواْلحِ (ٔ)وقاؿ ابف عدي َجاِز، : ما رواه اْبُف َعيَّاٍش َعْف َأْىِؿ الشَّاـِ َفُيَو ُمْسَتِقيـٌ، واِ 
الجممة إسماعيؿ ابف عياش ممف يكتب حديثو ويحتج بو في حديث الشامييف خاصة"، وقاؿ :" ب(ٕ)وقاؿ أيضا

:" صالح في حديث (ٗ): تكمـ قـو فيو فقالوا: يغرب عف ثقات المدنييف والمكييف، وقاؿ النسائي(ٖ)يعقوب بف سفياف
:" شيخ (ٙ)والعراقييف"، وقاؿ الذىبي:" صدوؽ إال أنو غمط في حديث الحجازييف (٘)أىؿ الشاـ"، وقاؿ أبو زرعة

:" صدوؽ في (ٚ)الشامييف ليس بالقوي وحديثو عف الحجازييف منكر ضعيؼ بخلؼ الشامييف"، وقاؿ ابف حجر
 روايتو عف أىؿ بمده، مخمط في غيرىـ".

 :" ليف، يكتب حديثو، ال أعمـ أحدا كؼ عنو إال أبو إسحاؽ الفزارى".(ٛ)وقاؿ أبو حاتـ
سحاؽ الفزاري حديث إسماعيؿ مطمقا فقاؿ عندما ُسئؿ عف إسماعيؿ وبقية:" اكتب عف بقية حيث ضعؼ أبو إ

ماروى عف المعروفيف، وال تكتب عنو ما روى عف غير المعروفيف، وال تكتب عف إسماعيؿ بف عياش، ما روى 
 عف المعروفيف وال غيرىـ".

 .:" ال أستحمي حديثو"(ٓٔ)ابف المبارؾ:" اليحتج بو"، وقاؿ (ٜ)وممف ضعؼ حديثو مطمقا ابف خزيمة قاؿ
 :" متروؾ الحديث".(ٕٔ):" مضطرب الحديث"، وقاؿ في موضع آخر(ٔٔ)وقاؿ الدارقطني

 ف:اوقد نسب إلسماعيؿ بف عياش اتيام
 األول: االختالط

:" ىو مع جللتو إذا انفرد بحديث لـ يقبؿ منو لسوء حفظو"، وُروي عف عمي بف حجر أنو (ٖٔ)قاؿ الحاكـ
:" كاف إسماعيؿ مف الحفاظ المتقنيف في حديثيـ، (٘ٔ):" ابف عياش حجة لوال كثرة وىمو"، وقاؿ ابف حباف(ٗٔ)قاؿ

فمما كبر تغير حفظو، فما حفظ في صباه وحداثتو أتى بو عمى جيتو، وما حفظ عمى الكبر مف حديث الغرباء 

                                                 

 .ٜٚٗ، صٔ( الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ، البف عدي، جٔ)
 .ٛٛٗ، صٔالكامؿ في ضعفاء الرجاؿ، البف عدي، ج (ٕ)
 .ٕٗٗ، صٕ( انظر المعرفة والتاريخ، ليعقوب بف سفياف، جٖ)
 .ٕٖ٘، صٔ( تيذيب التيذيب، البف حجر، جٗ)
 .ٓ٘ٙ، رقـٕٜٔ، صٕ( الجرح والتعديؿ، البف أبي حاتـ، ج٘)
 .ٖٛ، رقـٚٗ( ذكر أسماء مف تكمـ فيو وىو موثؽ، لمذىبي، صٙ)
 .ٜٓٔالتيذيب، البف حجر،  ( تقريبٚ)
 .ٓ٘ٙ، رقـٕٜٔ، صٕ( الجرح والتعديؿ، البف أبي حاتـ، جٛ)
 .ٕٖ٘، صٔ( تيذيب التيذيب، البف حجر، جٜ)
 .ٕٖ٘، صٔ( تيذيب التيذيب، البف حجر، جٓٔ)
 .ٖٜٕٓ، حٕٖٗ، صٖ( سنف الدارقطني، جٔٔ)
 .ٜٗٔ، حٛٓٔ، صٔ( سنف الدارقطني، جٕٔ)
 .ٕٖٙ، صٔج( تيذيب التيذيب، البف حجر، ٖٔ)
 .ٕٖٙ، صٔ( تيذيب التيذيب، البف حجر، جٗٔ)
 .ٕ٘ٔ، صٔ( المجروحيف، البف حباف، ٘ٔ)
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فمف كاف ىذا نعتو حتى صار الخطأ  خمط فيو، وأدخؿ اإلسناد في اإلسناد، وألزؽ المتف بالمتف، وىو ال يعمـ،
:" لما كبر تغير حفظو وكثر الخطأ (ٔ)في حديثو يكثر خرج عف حد االحتجاج بو"، وكذلؾ قاؿ سبط بف العجمي

 في حديثو".
قمت: تبيف مف األقواؿ السابقة أف اختلطو كاف في حديثو عف غير الشامييف مف العراقييف والحجازييف، أما ما 

 ، وروايتو ىنا عف أىؿ بمده فتنتفي تيمة االختلط عنو.افكاف صحيحً  رواه عف الشامييف
 الثاني: التدليس 

مف طبقات  (ٕ)قاؿ ابف حجر: أشار ابف معيف، وابف حباف إلى أنو كاف يدلس، وعده ابف حجر في الطبقة الثالثة
 .  (ٖ)المدلسيف التي البد فييا مف التصريح بالسماع لقبوؿ حديثيـ وقد صرح بالسماع في رواية البييقي

 صدوؽ في رواياتو عف الشامييف أىؿ بمده، وىذا الحديث منيا.  خالصة القول:
 ** باقي رجاؿ اإلسناد ثقات.

 ثالثا: الحكم عمى اإلسناد
 .عياش صدوؽ في روايتو عف أىؿ بمدهاعيؿ بف الحديث إسناده حسف، مف أجؿ إسم
 :" ىذا إسناد شامي متصؿ صحيح".(٘)، واأللباني فقاؿ(ٗ)وممف حسف إسناده حسيف سميـ أسد

                                           
 قاؿ ابف األثير رحمو اهلل:

 .(ٙ)«َيَتَمبَّط ِفي اْلَجنَّةِ اَل َتُسبُّوه َفِإنَُّو اْْلَن  »َوِمْنُو َحِديُث ماِعز
 ( لم أجد لفظ ابن األثير ولكن وجدت قصة ماعز بالمعنى وىي كالتالي:ٕٕٚالحديث )

َبْيِر،  رحمو اهلل: (ٚ)قال أبو داود زَّاِؽ، َعِف اْبِف ُجَرْيٍج، َقاَؿ: َأْخَبَرِني َأُبو الزُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّ َحدَّثََنا اْلَحَسُف ْبُف َعِميٍّ
اِمِت، اْبَف َعْـّ َأِبي ُىَرْيَرَة، َأْخَبَرُه، َأنَُّو َسِمَع َأَبا ُىَرْيَرَة، َيُقوُؿ: اأْلَْسَمِميُّ َنِبيَّ المَِّو َصمَّى  َجاءَ  َأفَّ َعْبَد الرَّْحَمِف ْبَف الصَّ

، َفَشِيَد َعَمى َنْفِسِو َأنَُّو َأَصاَب اْمَرَأًة َحَراًما َأْرَبَع َمرَّاٍت، ُكؿُّ َذِلَؾ ُيْعِرُض  َعْنُو النَِّبيُّ َصمَّى اهلُل َعَمْيِو  اهلُل َعَمْيِو َوَسمَّـَ
، َفَأْقَبَؿ ِفي اْلَخاِمَسِة، َفَقاَؿ:  ، َقاَؿ:« ْكَتَيا؟َأنِ »َوَسمَّـَ ـْ ، « ِمْنَيا؟َحتَّى َغاَب َذِلَؾ ِمْنَؾ ِفي َذِلَؾ  »َقاَؿ: َنَع ـْ َقاَؿ: َنَع

َشاُء ِفي اْلِبْئِر؟ »َقاَؿ: ، َقاَؿ: « َكَما َيِغيُب اْلِمْرَوُد ِفي اْلُمْكُحَمِة، َوالرّْ ـْ َنا؟»َقاَؿ: َنَع ، « َفَيْؿ َتْدِري َما الزّْ ـْ َقاَؿ: َنَع
َقاَؿ: ُأِريُد َأْف ُتَطيَّْرِني، َفَأَمَر ِبِو « ؟َفَما ُتِريُد ِبَيَذا اْلَقْوؿِ »َأَتْيُت ِمْنَيا َحَراًما َما َيْأِتي الرَُّجُؿ ِمَف اْمَرَأِتِو َحَلاًل، َقاَؿ: 

، َفَسِمَع النَِّبيُّ َصمَّى اهلُل َعَمْيِو َوَسمَّـَ َرُجَمْيِف ِمْف َأْصَحاِبِو َيُقوُؿ َأَحُدُىَما ِلَصاِحِبِو: انْ  ـَ ُظْر ِإَلى َىَذا الَِّذي َسَتَر َفُرِج
                                                 

 .ٔٔ، رقـٙ٘( االغتباط بمف رمي مف الرواة باالختلط، لسبط بف العجمي، صٔ)
 .ٛٙ، رثـٖٚ( طبقات المدلسيف، البف حجر، صٕ)
 .ٜٙٛ، حٓٔٗص، ٕ( انظر األسماء والصفات، لمبييقي، باب ما جاء في الضحؾ، جٖ)
 .٘٘ٛٙ، حٕٛ٘، صٕٔ( مسند أبي يعمى الموصمي، تحقيؽ حسيف سميـ أسد، جٗ)
 .ٕٗٔ، صٙ( سمسمة األحاديث الصحيحة، لأللباني، ج٘)
 .ٕ٘ٗ، صٗ( النياية في غريب الحديث واألثر، البف األثير، جٙ)
 .ٕٛٗٗ، حٛٗٔ، صٗ( سنف أبي داود، كتاب الحدود، باب رجـ ماعز بف مالؾ، جٚ)
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ـْ َتَدْعُو َنْفُسُو َحتَّ  َـّ َساَر َساَعًة َحتَّى المَُّو َعَمْيِو، َفَم ـَ اْلَكْمِب، َفَسَكَت َعْنُيَما، ُث ـَ َرْج  (ٔ)َمرَّ ِبِجيَفِة ِحَماٍر َشاِئؿٍ ى ُرِج
، « اْنِزاَل َفُكَل ِمْف ِجيَفِة َىَذا اْلِحَمارِ »َفَقااَل: َنْحُف َذاِف َيا َرُسوَؿ المَِّو، َقاَؿ: « َأْيَف ُفَلٌف َوُفَلٌف؟»ِبِرْجِمِو، َفَقاَؿ: 

َفَما ِنْمُتَما ِمْن ِعْرِض َأِخيُكَما آِنًفا َأَشدُّ ِمْن َأْكٍل ِمْنُو، َوالَِّذي َنْفِسي  »ْف َيْأُكُؿ ِمْف َىَذا؟ َقاَؿ:َفَقااَل: َيا َنِبيَّ المَِّو، مَ 
 «.ِبَيِدِه، ِإنَُّو اْْلَن َلِفي َأْنَياِر اْلَجنَِّة َيْنَقِمُس ِفيَيا

 أوال: تخريج الحديث
، ولفظ النسائي وابف (ٙ)، والدارقطني(٘)، وابف حباف(ٗ)، وابف الجارود(ٖ)ومف طريقو النسائي (ٕ)أخرجو عبد الرزاؽ

 حباف" إنو اآلف في الجنة"، ولفظ ابف الجارود، والدارقطني " ينغمس"،
 بمفظ " يتقمص" جميعيـ مف طرؽ عف ابف جريج، (ٛ)، والبييقي(ٚ)يعمى وأخرجو أبو 

"، والطيالسي :بمفظ (ٜ)المبارؾوأخرجو ابف  " ينغمس"، :بمفظ (ٔٔ)" يتقمص"، والنسائي:بمفظ (ٓٔ)" َيْسَتِحمَّفَّ
 " ييش" جميعيـ مف طرؽ عف حماد بف سممة،:بمفظ (ٕٔ)والطحاوي

 بمفظ " ينغمس" مف طريؽ زيد بف أبي أنيسة، (ٖٔ)وأخرجو البخاري
 قد،بمفظ " ينغمس" مف طريؽ الحسيف بف وا (ٗٔ)وأخرجو النسائي

 أربعتيـ ) ابف جريج، وحماد بف سممة، وزيد بف أبي أنيسة، والحسيف بف واقد( عف أبي الزبير بو.
 ثانيا: تراجم الرواة

وقيؿ: ابف ىضاض، الدوسي) ابف عـ أبي ىريرة (، مف الطبقة الثالثة ) مف  ** عبد الرحمن بن الصامت،
 .الوسطى مف التابعيف(

 

                                                 

 (.ٕ٘ٛ، صٙ( قاؿ الفراىيدي:" كؿ شيء مرتفع فيو شائؿ".) العيف، لمفراىيدي، جٔ)
 .ٖٖٓٗٔ، حٕٖٔ، صٚ( مصنؼ عبد الرزاؽ، كتاب الطلؽ، باب الرجـ واإلحصاف، جٕ)
 .ٕٚٔٚ، حٙٔٗ، صٙ( السنف الكبرى لمنسائي، كتاب الرجـ، باب ذكر استقصاء اإلماـ عمى المعترؼ عنده بالزنا، جٖ)
 .ٗٔٛ، حٕٙٓقى، كتاب الطلؽ، باب حد الزاني البكر والثيب، ص( المنتٗ)
 .ٜٜٖٗ، حٕٗٗ، صٓٔ( صحيح ابف حباف، كتاب الحدود، باب ذكر إباحة التوقؼ في إمضاء الحدود، ج٘)
 .ٕٖٗٗ، حٕٚٙ، صٗ( سنف الدارقطني، كتاب الحدود والديات وغيره، جٙ)
 .ٓٗٔٙ، حٕٗ٘، صٓٔ( مسند أبي يعمى الموصمي، جٚ)
 .ٜٜٛٙٔ، حٜٖٙ، صٛالسنف الكبرى لمبييقي، كتاب الحدود، باب مف قاؿ: ال يقاـ عميو الحد حتي يعترؼ أربع مرات، ج (ٛ)
 .ٖ٘ٔ، حٜٔ( مسند عبد اهلل بف المبارؾ، صٜ)
 .ٜٕ٘٘، حٕٛٔ، صٗ( مسند أبي داود الطيالسي، جٓٔ)
 .ٕٛٔٚ، حٚٔٗ، صٙالمعترؼ عنده بالزنا، ج( السنف الكبرى لمنسائي، كتاب الرجـ، باب ذكر استقصاء اإلماـ عمى ٔٔ)
َنى ( شرح مشكؿ اآلثار، َباُب َبَياِف ُمْشِكِؿ َما ُرِوَي َعْنُو َعَمْيِو السََّلـُ ِفي " َصَلِتِو َعَمى اْلُجَيِنيَِّة الَِّتي ٕٔ) َرَجَمَيا ِبِإْقَراِرَىا ِعْنَدُه ِبالزّْ

َلَة َعَمى َماِعٍز الَّذِ   .ٖٛٗ، حٖٗٛ، صٔي َرَجَمُو ِبِإْقَراِرِه ِعْنَدُه "، جَوِفي َتْرِكِو الصَّ
 .ٖٚٚ، حٕٙ٘( األدب المفرد، باب الغيبة لمميت، صٖٔ)
 .ٕٙٔٚ، حٖٗٗ، صٙ( السنف الكبرى لمنسائي، كتاب الرجـ، باب كيؼ يفعؿ بالرجؿ، جٗٔ)
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 :" ال ُيعرؼ إال بيذا الحديث".  (ٕ)وقاؿ البخاري، (ٔ)ذكره ابف حباف في الثقات
 :" مف ال يعرؼ إال بحديث واحد، ولـ يشير حالو فيو في عداد المجيوليف" (ٖ)وقاؿ النباتي
 :" مقبوؿ".(ٙ):" ال يدرى مف ىذا"، وقاؿ ابف حجر(٘):" مجيوؿ"، وقاؿ في موضع آخر(ٗ)وقاؿ الذىبي

ال فيو ليف الحديث. خالصة القول:  مقبوؿ عند المتابعة وا 
، ثقة؛ ولكنو مدلس مف الطبقة الثالثة التي (ٚ)، سبقت ترجمتوىو محمد بف مسمـ بف تدرس ** أبو الزبير المكي:

البد فييا مف التصريح بالسماع لقبوؿ روايتو، وقد صرح ىنا بالسماع في رواية النسائي فتنتفي تيمة التدليس 
 عنو.

، ثقة فقيو فاضؿ؛ ولكنو مدلس مف الطبقة (ٛ)سبقت ترجمتو، ممك بن عبد العزيز بن جريج القرشي** عبد ال
الثالثة التي البد فييا مف التصريح بالسماع لقبوؿ حديثيـ، وقد صرح بالسماع في رواية عبد الرزاؽ، وأما عف 

 جماعة ممف أرسؿ عنيـ ابف جريج ولـ يكف فييـ أبي الزبير المكي. (ٜ)إرسالو فقد ذكر العراقي
 ** باقي رجاؿ اإلسناد ثقات.

 ثالثا: الحكم عمى اإلسناد
 الحديث إسناده ضعيؼ مف أجؿ عبد الرحمف بف الصامت مقبوؿ ولـ يتابع عمى الحديث.

مف حديث بريدة بف الحصيب  (ٓٔ)ف ولكف بدوف عبارة ابف األثير فأخرجيا مسمـيوقصة ماعز وردت في الصحيح
 «. َلَقْد َتاَب َتْوَبًة َلْو ُقِسَمْت َبْيَف ُأمٍَّة َلَوِسَعْتُيـْ »وفي آخر القصة: قاؿ رسوؿ اهلل َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَسمَّـَ:

                                           
 

 قاؿ ابف األثير رحمو اهلل:
ْـّ ِإْسَماِعيَؿ   .(ٔٔ)«َجعمت َتْنظر ِإَلْيِو َيَتَموَّى وَيَتَمبَّطُ »َوِمْنُو َحِديُث ُأ

 
                                                 

 .ٕٛٓٗ، رقـٜٚ، ص٘( الثقات، البف حباف، جٔ)
 .ٕٓٗرقـ ،ٜٛٔ، صٙ( تيذيب التيذيب، البف حجر، جٕ)
( النباتي: ىو: أحمد بف محمد اإلشبيمي المعروؼ بابف الرومية.)  كشؼ الظنوف عف أسامي الكتب والفنوف، لحاجي خميفة، ٖ)
 (.ٔٗٚٔ، صٕج
 .ٖٕٕٖ، رقـٖٔٙ، صٔالكاشؼ، لمذىبي، ج( ٗ)
 .ٓٚ٘، صٕ( ميزاف االعتداؿ، لمذىبي، ج٘)
 .ٖٖٗتقريب التيذيب، البف حجر، ص( ٙ)
 (.ٜٓٔ)رقـ ( تحت حديثٚ)
 (.ٕٚ)( تحت حديث رقـٛ)
 .ٕٔٔ( تحفة التحصيؿ في ذكر رواة المراسيؿ، لمعراقي، صٜ)
 .ٜ٘ٙٔ، حٕٖٔٔ، صٖ( صحيح مسمـ، كتاب الحدود، باب مف اعترؼ عمى نفسو بالزنا، جٓٔ)
 .ٕ٘ٗ، صٗ( النياية في غريب الحديث واألثر، البف األثير، جٔٔ)
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 ( ٖٕٚالحديث )
زَّاِؽ، َأْخَبَرَنا َمْعَمٌر، َعْف َأيُّوَب  (ٕ)َحدَّثَِني َعْبُد المَِّو ْبُف ُمَحمَّدٍ  رحمو اهلل: (ٔ)قال اإلمام البخاري َحدَّثََنا َعْبُد الرَّ

، َوَكِثيِر ْبِف َكِثيِر ْبِف الُمطَِّمِب ْبِف َأِبي َوَداَعَة، َيِزيُد َأَحُدُىَما َعَمى اآلَخِر، َعْف َسعِ  يِد ْبِف ُجَبْيٍر، َقاَؿ اْبُف السَّْخِتَياِنيّْ
َؿ َما اتََّخَذ ا َـّ َجاَء ِبَيا  (ٖ)لنَّْساُء الِمْنَطؽَ َعبَّاٍس: َأوَّ ْـّ ِإْسَماِعيَؿ، اتََّخَذْت ِمْنَطًقا ِلُتَعفَّْي َأَثَرَىا َعَمى َساَرَة، ُث ِمْف ِقَبِؿ ُأ

ـُ َوِباْبِنَيا ِإْسَماِعيَؿ َوِىَي ُتْرِضُعُو، َحتَّى َوَضَعُيَما ِعْنَد الَبْيِت ِعْنَد َدْوَحةٍ  ِإْبَراِىي
َزـَ ِفي َأْعَمى الَمْسِجِد، ، َفْوَؽ َزمْ (ٗ)

َـّ (٘)ِفيِو َماءٌ  ٌر، َوِسَقاءً َوَلْيَس ِبَمكََّة َيْوَمِئٍذ َأَحٌد، َوَلْيَس ِبَيا َماٌء، َفَوَضَعُيَما ُىَناِلَؾ، َوَوَضَع ِعْنَدُىَما ِجَراًبا ِفيِو َتمْ  ، ُث
ُـّ ِإْسَماِعيَؿ فَ  ـُ ُمْنَطِمًقا، َفَتِبَعْتُو ُأ ـُ، َأْيَف َتْذَىُب َوَتْتُرُكَنا ِبَيَذا الَواِدي، الَِّذي َلْيَس ِفيِو ِإْنٌس َواَل َقفَّى ِإْبَراِىي َقاَلْت: َيا ِإْبَراِىي

، َقاَلتْ َشْيٌء؟ َفَقاَلْت َلُو َذِلَؾ ِمَراًرا، َوَجَعَؿ اَل َيْمَتِفُت ِإَلْيَيا، َفَقاَلْت َلُو: آلمَُّو الَِّذي َأَمَرَؾ ِبَيَذا؟  ـْ : ِإَذْف اَل َقاَؿ َنَع
ـُ َحتَّى ِإَذا َكاَف ِعْنَد الثَِّنيَِّة َحْيُث اَل َيَرْوَنُو، اْسَتْقبَ  َـّ َرَجَعْت، َفاْنَطَمَؽ ِإْبَراِىي َـّ َدَعا ِبَيؤاَُلِء ُيَضيُّْعَنا، ُث َؿ ِبَوْجِيِو الَبْيَت، ُث

{ الَكِمَماِت، َوَرَفَع َيَدْيِو َفَقاَؿ: َربّْ }ِإنّْي َأْسَكْنُت ِمفْ  يَِّتي ِبَواٍد َغْيِر ِذي َزْرٍع ِعْنَد َبْيِتَؾ الُمَحرَّـِ َحتَّى َبَمَغ  (ٙ)ُذرّْ
ُـّ ِإْسَماِعيَؿ ُتْرِضُع ِإْسَماِعيَؿ َوَتْشَرُب ِمْف َذِلَؾ الَماِء، َحتَّى ِإَذا َنِفَد َما ِفي السَّْقاِء َعِطَشْت  }َيْشُكُروَف{ َوَجَعَمْت ُأ

َفا َأْقَرَب  (ٚ)َمْت َتْنُظُر ِإَلْيِو َيَتَموَّى، َأْو َقاَل َيَتَمبَّطُ َوَجعَ َوَعِطَش اْبُنَيا،  َفاْنَطَمَقْت َكَراِىَيَة َأْف َتْنُظَر ِإَلْيِو، َفَوَجَدِت الصَّ
ـْ َتَر َأَحدً  َـّ اْسَتْقَبَمِت الَواِدَي َتْنُظُر َىْؿ َتَرى َأَحًدا َفَم َفا َجَبٍؿ ِفي اأَلْرِض َيِميَيا، َفَقاَمْت َعَمْيِو، ُث ا، َفَيَبَطْت ِمَف الصَّ

 َحتَّى 
َـّ َسَعْت َسْعَي اإِلْنَساِف الَمْجُيودِ  ِإَذا َبَمَغتِ  َـّ َأَتِت الَمْرَوَة  (ٛ)الَواِدَي َرَفَعْت َطَرَؼ ِدْرِعَيا، ُث َحتَّى َجاَوَزِت الَواِدَي، ُث

ـْ َتَر َأَحًدا، َفَفَعَمْت َذِلَؾ َسْبَع َمرَّاٍت، َقاَؿ اْبُف عَ  بَّاٍس: َقاَؿ النَِّبيُّ َصمَّى اهلُل َفَقاَمْت َعَمْيَيا َوَنَظَرْت َىْؿ َتَرى َأَحًدا َفَم
 :  «...".َفَذِلَؾ َسْعُي النَّاِس َبْيَنُيَما»َعَمْيِو َوَسمَّـَ

 أوال: تخريج الحديث 
 تفرد بو البخاري دوف مسمـ.

 ثانيا: تراجم الرواة
 ** جميع رجاؿ اإلسناد ثقات.

                                                 

 .ٖٖٗٙ، حٕٗٔ، صٗاألنبياء، ج( صحيح البخاري، كتاب أحاديث ٔ)
سمي بذلؾ ألنو كاف يطمب المسانيد في صغره.) ، جعفر البخاري المعروؼ بالمسندي ( ىو: عبد اهلل بف محمد الجعفي، أبوٕ)

 (.ٜٕٔ، صٖ، واألنساب، لمسمعاني، جٕٖٔتقريب التيذيب، البف حجر، ص
َـّ َتُشّد َوَسطيا ِبَشْيٍء وَتْرَفع وَسط َثْوِبَيا، وُتْرِسمو َعَمى اأْلَْسَفِؿ ( اْلِمْنَطؽ: الِنطاؽ، وجمُعو: َمَناِطْؽ، َوُىَو َأْف ٖ) َتْمَبَس المرأُة ثوَبيا، ُث

طارؽ ِنَطاقًا َفْوَؽ ِنَطاٍؽ.) ؛ أِلَنََّيا َكاَنْت تُ ِعْنَد ُمعاناة اأْلَْشَغاِؿ؛ ِلَئلَّ َتْعُثَر ِفي َذْيميا. َوِبِو ُسمَّْيت َأْسَماُء ِبْنُت َأِبي َبْكٍر ذاَت النَّْطاَقْيفِ 
 (.٘ٚ، ص٘النياية في غريب الحديث واألثر، البف األثير، ج

 (.ٕٙ، صٕ( َدْوَحٍة: الشجرة اْلَعِظيَمة.) غريب الحديث، لمقاسـ بف سلـ، جٗ)
ِلِو ِقْرَبٌة َصِغيَرٌة.) فتح الباري، البف حج٘)  (.ٔٓٗ، صٙر، ج( َوِسَقاٌء ِفيِو َماٌء: السَّْقاُء ِبَكْسِر َأوَّ
 (.ٖٚ( سورة إبراىيـ )ٙ)
 (.ٜٕٚ، صٖ( يتمبط: َأي يتمرغ ِفيِو ويتقمب.) الفائؽ في غريب الحديث، لمزمخشري، جٚ)
ْنَساِف اْلَمْجُيوِد: َأِي الَِّذي َأَصاَبُو اْلَجْيُد َوُىَو اأْلَْمُر اْلُمِشؽُّ.) فتح الباري، البف حجٛ)  .(ٔٓٗ، صٙر، ج( َسَعْت َسْعَي اإلِْ
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 قاؿ ابف األثير رحمو اهلل:
ـْ ُسقوٌط َبْيَف َيَدْيوِ « وُقريٌش َمْمُبوٌط ِبِيمْ َأنَُّو َخرج »َوِمْنُو اْلَحِديُث  َأْي َأنَُّي

(ٔ). 
 ( ٕٗٚالحديث )

 .ى تخريج لوثر عملـ أع قالت الباحثة:
                                           

 قاؿ ابف األثير رحمو اهلل: 
َأْي ُصرع وَسَقط ِإَلى اأْلَْرِض. ُيَقاُؿ: ُلِبط « َرِبيَعَة بالَعْين فُمِبَط ِبوِ َلمَّا َأَصاَبُو َعاِمُر ْبُن »َوَحِديُث َسيؿ ْبِف ُحَنْيٍؼ 

 .(ٕ)بالرُجؿ َفُيَو َمْمُبوط ِبوِ 
 الحديث ) ** (
 (.ٕٛ٘ت دراستو تحت حديث رقـ)سبق قالت الباحثة:

                                           
 قاؿ ابف األثير رحمو اهلل:
َممي  اِج السُّ ِحيَن َدخل َمكََّة َقاَل ِلْمُمْشِرِكيَن: َلْيَس ِعْنِدي ِمَن الَخبر َما َيُسرُّكم، َفاْلَتبُطوا بَجْنَبْي »َوَحِديُث اْلَحجَّ

اجُ   .(ٖ)«َناقِتو، َيُقوُلوَن: إيٍو َيا َحجَّ
   ( ٕ٘ٚالحديث )

اُج  رحمو اهلل: (ٗ)قال ابن ىشام ، اْلَحجَّ َقاَؿ اْبُف إْسَحاَؽ: َوَلمَّا ُفِتَحْت َخْيَبُر، َكمَّـَ َرُسوَؿ المَِّو َصمَّى اهلُل َعَمْيِو َوَسمَّـَ
، َفَقاَؿ: َـّ اْلَبْيِزيُّ َمِميُّ ُث ْـّ َشْيَبَة بِ  ْبُف ِعَلٍط السُّ  -ْنِت َأِبي َطْمَحةَ َيا َرُسوَؿ المَِّو، إفَّ ِلي ِبَمكََّة َمااًل ِعْنَد َصاِحَبِتي ُأ

اِر َأْىِؿ َمكََّة، َفْأَذْف ِلي َيا  اِج َوَماٌؿ ُمَتَفرٌّْؽ ِفي ُتجَّ َرُسوَؿ المَِّو، َفَأِذَف َلُو، َوَكاَنْت ِعْنَدُه، َلُو ِمْنَيا ُمْعِرُض ْبِف اْلَحجَّ
اُج: َفَخَرْجُت َحتَّى إَذا َقِدْمت َمكََّة َوَجْدُت ِبثَِنيَِّة َقاَؿ: إنَُّو اَل ُبدَّ ِلي َيا َرُسوَؿ المَِّو ِمْف َأْف َأُقوَؿ، َقاَؿ: ُقؿْ  . َقاَؿ اْلَحجَّ

ـْ َأنَُّو َقْد اْلَبْيَضاِء ِرَجااًل ِمْف ُقَرْيٍش َيَتَسمَُّعوَف اأْلَْخَباَر، َوَيْسَأُلوَف َعْف َأْمِر َرُسوِؿ المَِّو َصمَّى اهلُل َعَميْ  ، َوَقْد َبَمَغُي ِو َوَسمَّـَ
ـْ َيَتَحسَُّسوَف اأْلَْخبَ َسا ْكَباَف، َفَممَّا َر إَلى َخْيَبَر، َوَقْد َعَرُفوا َأنََّيا َقْرَيُة اْلِحَجاِز، ِريًفا َوَمَنَعًة َوِرَجااًل، َفُي اَر، َوَيْسَأُلوَف الرُّ

اُج ْبُف ِعَلطٍ  ـْ َيُكوُنوا َعِمُموا ِبِإْسَلمِ  -َرَأْوِني َقاُلوا: اْلَحجَّ َأْخِبْرَنا َيا َأَبا ُمَحمٍَّد، َفِإنَُّو َقْد  -ي ِعْنَدُه َوَالمَِّو اْلَخَبرُ َقاَؿ: َوَل
َقْد َبَمَغِني َذِلَك َوِعْنِدي ِمْن اْلَخَبِر َما  َبَمْغَنا َأفَّ اْلَقاِطَع َقْد َساَر إَلى َخْيَبَر، َوِىَي َبَمُد َيُيوُد َوِريُؼ اْلِحَجاِز، َقاَؿ: ُقْمُت:

اجاَل: َفاْلَتَبُطوا ِبَجْنَبْي َناَقتِ َيُسرُُّكْم، قَ   ...".ي َيُقوُلوَن: إيِو َيا َحجَّ
 

                                                 

 .ٕ٘ٗ، صٗ( النياية في غريب الحديث واألثر، البف األثير، جٔ)
 .ٕ٘ٗ، صٗ( النياية في غريب الحديث واألثر، البف األثير، جٕ)
 .ٕ٘ٗ، صٗ( النياية في غريب الحديث واألثر، البف األثير، جٖ)
 .ٖٙٗ، صٕ( سيرة ابف ىشاـ، جٗ)
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 أوال: تخريج الحديث
 مف طريؽ محمد بف إسحاؽ بو بمثمو. (ٕ)، وابف كثير(ٔ)أخرجو السييمي

 ثانيا: تراجم الرواة
التي البد فييا ، ديث، وىو مدلس مف الطبقة الرابعةصدوؽ حسف الح، (ٖ)سبقت ترجمتو ،** محمد بن إسحاق
 مف التصريح بالسماع.

 ثالثا: الحكم عمى اإلسناد
 الحديث إسناده ضعيؼ ألجؿ اإلنقطاع، ولتدليس محمد بف إسحاؽ وعدـ تصريحو بالسماع.

                                           
 قاؿ ابف األثير رحمو اهلل:

 )َلَبَؽ(
 .(ٗ)َأْي َخَمَطيا َخْمطًا شديدًا. وقيؿ:َجَمعيا بالِمْغَرفة« َلبََّقَيافَصَنع َثِريدًة ثُمَّ »فيو 

 لم أعثر عميو بمفظ ابن األثير ولكن بالمعنى( ٕٙٚالحديث )
َحدَّثََنا َعتَّاٌب، َقاَؿ: َحدَّثََنا َعْبُد المَِّو ْبُف اْلُمَباَرِؾ، َقاَؿ: َأْخَبَرَنا اْبُف َلِييَعَة، َقاَؿ:  رحمو اهلل: (٘)قال أحمد بن حنبل

، َأْخَبَرُه َعْف َواِثَمَة َيْعنِ  َقِع، َقاَؿ: ُكْنُت ِمْف ي اْبَف اأْلَسْ َحدَّثَِني َيِزيُد َيْعِني اْبَف َأِبي َحِبيٍب، َأفَّ َرِبيَعَة ْبَف َيِزيَد الدَّْمْشِقيَّ
ـَ َيْوًما ِبُقْرٍص َفَكَسَرُه ِفي اْلَقْصَعِة، َوَصنَ  فَِّة، َفَدَعا َرُسوُؿ المَِّو َصمَّى اهلُل َعَمْيِو َوَسمَّ َـّ َأْىِؿ الصُّ َع ِفيَيا َماًء ُسْخًنا، ُث

َـّ َسْفَسَفَيا َـّ َلبََّقَيا(ٙ)َصَنَع ِفيَيا َوَدًكا، ُث َـّ (ٚ)، ُث َـّ َقاَؿ:  (ٛ)َصْعَنَبَيا، ُث َفِجْئُت « ُىـْ اْذَىْب َفْائِتِني ِبَعَشَرٍة َأْنَت َعاِشرُ »ُث
ـْ َفَقاَؿ:  «.ِمْنَيا َحتَّى َشِبُعواُكُموا َوُكُموا ِمْف َأْسَفِمَيا، َواَل َتْأُكُموا ِمْف َأْعَلَىا، َفِإفَّ اْلَبَرَكَة َتْنِزُؿ ِمْف َأْعَلَىا، َفَأَكُموا  »ِبِي

 أوال: تخريج الحديث
 مف طريؽ محمد بف يزيد بف أبي زياد عف ربيعة بف يزيد بو بنحوه. (ٜ)أخرجو البييقي

 والحديث جاء مف طرؽ أخرى ولكف ليس فييا لفظ ابف األثير " لبقيا"

                                                 

 .ٕٔٔ، صٚ( الروض األنؼ، لمسييمي، جٔ)
 .ٕ٘ٔ، صٗ، والبداية والنياية، جٚٓٗ، صٖالنبوية، البف كثير، ج( السيرة ٕ)
 (.ٙٗ)( تحت حديث رقـٖ)
 .ٕٙٗ، صٗ( النياية في غريب الحديث واألثر، البف األثير، جٗ)
 .ٙٓٓٙٔ، حٖٚٛ، صٕ٘( مسند أحمد بف حنبؿ، مسند المكييف، حديث واثمة بف األسقع، ج٘)
وَسْغَسَغيا: أي أفرغ َعَمْيَيا زغمة مف سمف فرواىا بَيا وفّرقيا ِفيَيا.) غريب الحديث، لمقاسـ بف ( جاءت عف أبو عبيد القاسـ بمفظ ٙ)

 (.ٕٚٓ، صٖسلـ، ج
 (.ٕٙٓ، صٖ( لّبقيا: َيْعِني َجَمَعيا باِلمْقَدَحة َوِىي المغرفة.) غريب الحديث، لمقاسـ بف سلـ، جٚ)
 (.ٕٚٓ، صٖاسـ بف سلـ، ج( َصْعَنَبيا: رفع َرأسَيا.) غريب الحديث، لمقٛ)
 .ٕٔ٘٘، حٛٚ، صٛ( شعب اإليماف، كتاب المطاعـ والمشارب وما يجب التورع عنو منيا، باب أكؿ المحـ، جٜ)
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كلىما بنحوه مطواًل مف طريؽ عبد الرحمف بف أبي  (ٖ)، وأبو نعيـ(ٕ)مختصرًا، والطبراني (ٔ)فأخرجو ابف ماجو
 مف طريؽ سميماف بف حياف العدوي بنحوه مطواًل، (٘)، وأبو نعيـ(ٗ)قسيمة، وأخرجو الطبراني

 مف طريؽ يزيد بف أبي مالؾ مطوالً  (ٙ)وأخرجو الحاكـ
 سقع بو.ثلثتيـ ) ابف أبي قسيمة، وسميماف بف حياف، ويزيد بف أبي مالؾ( عف واثمة بف األ

 ثانيا: تراجم الرواة
ذكر العراقي جماعة ممف وال يضره ذلؾ فقد  يرسؿ؛ إال أنو ثقة فقيو ،(ٚ)سبقت ترجمتو، ** يزيد بن أبي حبيب

 .(ٛ)ربيعة بف يزيد الدمشقينيـ ولـ يكف فييـ أرسؿ ع
العمماء حديثيـ،  ، صدوؽ، ولكنو مدلس مف الطبقة الخامسة التي رد(ٜ)ترجمتو: سبقت بد اهلل بن لييعة** ع

 وكاف قد اختمط نتيجة احتراؽ كتبو.
 أبو عمرو المروزي، مات سنة اثنتي عشرة ومائتيف،  اب بن زياد الخراساني،تَّ ** عَ 

:" سمعت أحمد يقوؿ: (ٖٔ)، وقاؿ أبو داود(ٕٔ)، وذكره ابف حباف في الثقات(ٔٔ)، وأبو حاتـ(ٓٔ)وثقو ابف سعد
اب بف زياد بف عبد الممؾ، وعمي بف الحسف وجعؿ يعد غيرىما، قاؿ: وعتأصحاب ابف المبارؾ القدماء: سفياف 

 :" صدوؽ".(ٗٔ)وقاؿ ابف حجر، بعدىـ، وليس بو بأس"
 ىو ثقة. خالصة القول:

 ** باقي رجاؿ اإلسناد ثقات.
 ثالثا: الحكم عمى اإلسناد

حديث العبادلة عنو، وحديثو الحديث إسناده حسف، وما كاف مف تدليس واختلط ابف لييعة فقد صحح العمماء 
 ىنا مف طريؽ عبد اهلل بف المبارؾ مما يحسف حديثو.

                                                 

 .ٕٖٙٚ، حٜٓٓٔ، صٕ( سنف ابف ماجة، كتاب األطعمة، باب النيي عف األكؿ مف ذروة الثريد، جٔ)
 .  ٕٙٔ، حٜٓ، صٕٕ( المعجـ الكبير، لمطبراني، جٕ)
 .ٕٖٛ، حٕٔٗ، صٔالئؿ النبوة، فصؿ في ربو الطعاـ بحضرتو وفي سفره إلمساسو بيده ووضعيا عميو، ج( دٖ)
 .ٕٛٓ، حٙٛ، صٕٕ( المعجـ الكبير، لمطبراني، جٗ)
 .ٕٕ، صٕ( حمية األولياء وطبقات األصفياء، ألبي نعيـ األصبياني، ج٘)
 .ٜٔٔٚ، حٖٓٔ، صٗ( المستدرؾ عمى الصحيحيف، كتاب األطعمة، جٙ)
 (.ٓٗٔ( تحت حديث رقـ)ٚ)
 .ٜٖٗ( انظر تحفة التحصيؿ في ذكر رواة المراسيؿ، لمعراقي، صٛ)
 (.ٜٜٔرقـ) ( تحت حديثٜ)
 .ٖٚٚ، صٚ( الطبقات الكبرى، البف سعد، جٓٔ)
 .ٛ٘، رقـٖٔ، صٚ( الجرح والتعديؿ، البف أبي حاتـ، جٔٔ)
 .ٖٗٔٓٔ، رقـٜٕ٘، صٚ( الثقات، البف حباف، جٕٔ)
 .ٕٙ٘، رقـٖٓٙػ  ٜٖ٘داود لإلماـ أحمد، ص( سؤاالت أبي ٖٔ)
 .ٖٓٛ( تقريب التيذيب، البف حجر، صٗٔ)
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ف كاف سيء الحفظ فإف (ٔ)وقد صحح األلباني الحديث فقاؿ :" إسناده جيد، رجالو كميـ ثقات، فإف ابف لييعة وا 
 حديثو مف رواية العبادلة صحيح".

                                           
 ابف األثير رحمو اهلل: قاؿ

 )َلَبَف(
ُيريد بالَفْحؿ الرجَؿ َتُكوُف َلُو امرأٌة َوَلدت ِمْنُو َوَلدًا َوَلَيا َلَبف؛ َفُكؿُّ َمْف أْرَضَعْتو ِمَف « ِإنَّ َلَبن الَفحِل َيحرِّم»ِفيِو 

ْخوتو َوَأْواَلِدهِ  وج وا  ْوِج َحْيُث ُىَو سُببو. َوَىَذا  اأْلَْطَفاِؿ ِبَيَذا المََّبف َفُيَو ُمحرَّـ َعَمى الزَّ ِمْنَيا، َوِمْف َغْيِرَىا، ألفَّ المََّبف ِلمزَّ
ـ  .(ٕ)َمْذَىُب اْلَجَماَعِة. َوَقاَؿ اْبُف المَسّيب والنََّخَعّي: اَل ُيَحرّْ

 ( ٕٚٚ)  لحديثا
 لـ أعثر عمى تخريج لو.قالت الباحثة: 

                                           
 قاؿ ابف األثير رحمو اهلل:

واْسَتأذن َعَمْيَيا َأُبو الُقَعيس فأَبت َأْن َتأَذن َلُو، َفَقاَل: َأَنا َعمُِّك، اْرَضَعْتِك امرأُة َأِخي، فأَبت »َوَحِديُث َعاِئَشَة 
 .(ٖ)«َعمك فْمَيِمْج َعَمْيكِ  َعَمْيِو َحتَّى َذَكرْتو ِلَرُسوِل المَِّو َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَسمََّم، َفَقاَل: ُىوَ 

 ( ٕٛٚالحديث )
، َأْخَبَرَنا ُسْفَياُف، َعْف ِىَشاـِ ْبِف ُعْرَوَة، َعْف ُعْرَوَة، َعْف  رحمو اهلل: (ٗ)قال أبو داود َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُف َكِثيٍر اْلَعْبِديُّ

ي َوَأَنا َعمُِّؾ، ِتِريَف ِمنّْ َعاِئَشَة َرِضَي المَُّو َعْنَيا، َقاَلْت: َدَخَؿ َعَميَّ َأْفَمُح ْبُف َأِبي اْلُقَعْيِس َفاْسَتَتْرُت ِمْنُو، َقاَؿ: َتْستَ 
ـْ ُيْرِضعْ  ِني الرَُّجُؿ، َفَدَخَؿ َعَميَّ َقاَلْت: ُقْمُت: ِمْف َأْيَف؟ َقاَؿ: َأْرَضَعْتِؾ اْمَرَأُة َأِخي، َقاَلْت: ِإنََّما َأْرَضَعْتِني اْلَمْرَأُة َوَل

 «.َعَمْيكِ  (٘)ُو َعمُِّك َفْمَيِمجْ ِإنَّ  »َرُسوُؿ المَِّو َصمَّى اهلُل َعَمْيِو َوَسمَّـَ َفَحدَّْثُتُو، َفَقاَؿ:
 أوال: تخريج الحديث
 ، (ٜ)، والبخاري(ٛ)، والدارمي(ٚ)، وسعيد بف منصور(ٙ)أخرجو عبد الرزاؽ

                                                 

 .ٜٗ، ص٘( سمسمة األحاديث الصحيحة، لأللباني، جٔ)
 .ٕٛٗ، صٗ( النياية في غريب الحديث واألثر، البف األثير، جٕ)
 .ٕٛٗ، صٗ( النياية في غريب الحديث واألثر، البف األثير، جٖ)
 .ٕٚ٘ٓ، حٕٕٕ، صٕكتاب النكاح، باب في لبف الفحؿ، ج( سنف أبي داود، ٗ)
 (.ٖٖٔ، صٔ( َفْمَيِمْج: قاؿ الحربي:" اْلُوُلوُج: الدُُّخوُؿ".) غريب الحديث، لمحربي، ج٘)
 .ٜٖٓٗٔ، حٖٚٗ، صٚ( مصنؼ عبد الرزاؽ، كتاب الطلؽ، باب لبف الفحؿ، جٙ)
 .ٜٔ٘، حٖٕٚ، صٔة األخ مف الرضاعة، ج( سنف سعيد بف منصور، كتاب الوصايا، باب ما جاء في ابنٚ)
 .ٜٕٕٗ، حٕٗٗٔ، صٖ( سنف الدارمي، كتاب النكاح، باب ما يحـر مف الرضاع، جٛ)
 .ٜٖٕ٘، حٖٛ، صٚ( صحيح البخاري، كتاب النكاح، باب ما يحؿ النظر إلى النساء مف الرضاع، جٜ)
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 جميعيـ مف طرؽ عف ىشاـ بف عروة بو بنحوه. (ٖ)، والترمذي(ٕ)، وابف ماجة(ٔ)ومسمـ
 ثانيا: تراجم الرواة

ثقة فقيو ربما دلس، وال يضره ذلؾ؛ ألنو مدلس مف الطبقة  ،(ٗ)سبقت ترجمتو، القرشي ىشام بن عروة** 
 األولى الذيف اغتفر األئمة تدليسيـ.

 ، ثقة.(٘)، سبقت ترجمتو** محمد بن كثير العبدي
 ** جميع رجاؿ اإلسناد ثقات.

 ثالثا: الحكم عمى اإلسناد
 الحديث إسناده صحيح.

                                           
 قاؿ ابف األثير رحمو اهلل:

 .(ٙ)َأْي ِإِبًل َلَيا َلَبف، يعني الدَّية« أنَّ َرُجاًل َقتل آَخَر، َفَقاَل: ُخْذ ِمْن َأِخيَك المُّبَّن»َوِفيِو 
 ( ٜٕٚالحديث )

 .ى تخريج لو: لـ أعثر عمقالت الباحثة
                                           

 رحمو اهلل: قاؿ ابف األثير
َسَيْيِمك ِمْن أمَّتي أىُل اْلِكَتاِب وأىُل المََّبن، فُسئل: َمن أىُل المََّبن؟ َفَقاَل: قوٌم َيتَِّبعون الشَّيواِت،  »َوِمْنُو اْلَحِديُث 

َمَواتِ  : َأُظنُُّو َأَراَد: َيَتَباَعُدوَف َعِف اأْلَْمَصاِر وَعف صَ « وُيَضيَّعون الصَّ َلِة الجَماعة، وَيْطُمبوف َمواضع َقاَؿ اْلَحْرِبيُّ
 .(ٚ)المَّبف ِفي الَمراعي والَبَواِدي. َوَأَراَد بأْىؿ الكِتاب َقومًا َيَتَعمَّموف الكَتاب لُيجاِدُلوا ِبِو النَّاَس 

 ( ٕٓٛالحديث)
، َحدَّثَِني َماِلُؾ ْبُف اْلَخْيِر، (ٜ): حدثنا َأْحَمُد ْبُف َعْبِد الرَّْحَمِف، نا َعمّْيرحمو اهلل (ٛ)قال محمد بن ىارون الروياني

ـُ ِمْنُو، اَل َخْيَر ِفيِو، ْسَلـِ أْقَد َقاَؿ َأُبو َقِبيٍؿ: وأْخَبَرِني  َعْف َأِبي َقِبيٍؿ َوَسَأَلُو َرُجٌؿ َعْف َأْمِر اْلَقَدِر، َفَقاَؿ: َأَنا ِفي اإِلِ

                                                 

 . ٘ٗٗٔ، حٓٚٓٔص، ٕ( صحيح مسمـ، كتاب النكاح، باب تحريـ الرضاعة مف ماء الفحؿ، جٔ)
 .ٜٜٗٔ، حٕٚٙ، صٔ( سنف ابف ماجة، كتاب النكاح، باب لبف الفحؿ، جٕ)
 .ٛٗٔٔ، ح٘ٗٗ، صٖ( سنف الترمذي، أبواب الرضاع، باب ما جاء في لبف الفحؿ، جٖ)
 (.ٕٔ)( تحت حديث رقـٗ)
 (.ٜٔ)( تحت حديث رقـ٘)
 .ٕٛٗ، صٗ( النياية في غريب الحديث واألثر، البف األثير، جٙ)
 .ٕٛٗ، صٗالنياية في غريب الحديث واألثر، البف األثير، ج (ٚ)
 .ٕٓٗ، حٖٛٔ، صٔ( مسند الروياني، جٛ)
 (.ٕٖٛ) تقريب التيذيب، البف حجر، ص.، ثقة حافظ( ىو: عبد اهلل بف وىبٜ)
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َفَقاَل « َسَيْيِمُك ِمْن ُأمَِّتي َأْىُل اْلِكَتاِب وأْىُل المََّبنِ  »َمْيِو َوَسمَّـَ َقاَؿ:ُعْقَبُة ْبُف َعاِمٍر: َأفَّ َرُسوَؿ المَِّو َصمَّى اهلُل عَ 
َفَقاَؿ ُعْقَبُة: َيا  «َقْوٌم َيَتَعمَُّموَن ِكَتاَب المَِّو ُيَجاِدُلوَن ِبِو الَِّذيَن آَمُنوا»ُعْقَبُة: َيا َرُسوَل المَِّو، َوَما َأْىُل اْلِكَتاِب؟ َقاَل: 

َمَواِت  »َقاَؿ:َرُسوَؿ المَِّو، َوَما َأْىُؿ المََّبِف؟  َفَقاَؿ َأُبو َقِبيٍؿ ِعْنَد َقْوِلِو َىَذا: « َقْوـٌ َيتَِّبُعوَف الشََّيَواِت، وُيَضيُّْعوَف الصَّ
ـْ أَلَْحَسُب اْلُمَكذِّْبيَف ِباْلَقَدِر: الَِّذيَف ُيَجاِدُلوَف ِفي آَياِت المَِّو، َوَأمَّا َأْىُؿ ا ـْ ِإالَّ َأْىَؿ َعُموٍد َلْيَس َعَمْيِي لمََّبِف، َفَل َأْحَسُبُي

ـُ َجَماَعٍة، َواَل َيْعِرُفوَف َشْيَر َرَمَضاَف".  ِإَما
 أوال: تخريج الحديث

مف طريؽ سميماف بف عبد الرحمف  (ٖ)، والبييقي(ٕ)مف طريؽ أحمد بف صالح، وأخرجو الحاكـ (ٔ)أخرجو الطبراني
 الدمشقي،

 كلىما عف عبد اهلل بف وىب بو بنحوه.
 ثانيا: تراجم الرواة

 ، مات سنة ثمانية وعشريف ومائة، ُحَييٌّ بُن َىاِنىء المصريىو  يل:بِ ** أبو قَ 
:" مف أخيار (ٛ)، وقاؿ في موضع آخر(ٚ)، ويعقوب بف سفياف(ٙ)، وأبو زرعة(٘)، وابف معيف(ٗ)وثقو أحمد بف حنبؿ

:" يخطىء"، وقاؿ في (ٔٔ)، وذكره ابف حباف في الثقات وقاؿ(ٓٔ)وأحمد بف صالح المصري، (ٜ)اليمف"، والعجمي
 :" كاف ييـ في اآلحاييف".(ٕٔ)موضع آخر

 :" كاف لو عمـ بالملحـ والفتف". (ٗٔ):" صالح الحديث"، وقاؿ يعقوب بف شيبة(ٖٔ)وقاؿ أبو حاتـ
 معيف أنو ضعفو"،:" ذكره الساجي في الضعفاء لو، وحكى عف ابف (٘ٔ)وقاؿ ابف حجر

 

                                                 

 .ٚٔٛ، حٜٕٙ، صٚٔ( المعجـ الكبير، لمطبراني، جٔ)
 .ٖٚٔٗ، حٙٓٗ، صٕورة مريـ، ج( المستدرؾ عمى الصحيحيف، كتاب التفسير، باب تفسير سٕ)
 .ٜٕٗٚ، حٕٔٗ، صٗ( شعب اإليماف، كتاب الصلة، باب فضؿ الجمعة، جٖ)
 .ٖٔ٘ٔ، رقـٓٛٗ، صٕ( العمؿ ومعرفة الرجاؿ، ألحمد بف حنبؿ، جٗ)
 .ٖٕٜ، رقـٖٕٚ( تاريخ يحيى بف معيف، رواية الدارمي، ص٘)
 .ٕٕٚٔ، رقـٕ٘ٚ، صٖ( الجرح والتعديؿ، البف أبي حاتـ، جٙ)
 .ٖٚ، صٖ( تيذيب التيذيب، البف حجر، جٚ)
 .ٕٗٓ، صٖ( المعرفة والتاريخ، ليعقوب بف سفياف، جٛ)
 .ٖٗٛ، رقـٜٕٖ، صٔ( معرفة الثقات، لمعجمي، جٜ)
 .ٖٚ، صٖ( تيذيب التيذيب، البف حجر، جٓٔ)
 .ٖٕٛٙ، رقـٛٚٔ، صٗ( الثقات، البف حباف، جٔٔ)
 .ٖٖٜرقـ، ٜٗٔ( مشاىير عمماء األمصار، البف حباف، صٕٔ)
 .ٕٕٚٔ، رقـٕ٘ٚ، صٖ( الجرح والتعديؿ، البف أبي حاتـ، جٖٔ)
 .ٖٜٗ، صٚ( تيذيب الكماؿ، لممزي، جٗٔ)
 .ٖٚ، صٖ( تيذيب التيذيب، البف حجر، ج٘ٔ)
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 :" صدوؽ ييـ".(ٔ)وقاؿ ابف حجر
ىو ثقة فقد وثقو جمع كبير مف العمماء، وما كاف مف قوؿ ابف حجر أنو ييـ فقد صرح أبو قبيؿ  خالصة القول:

ـْ َأْسَمْع ِمْف ُعْقَبَة ْبِف َعاِمٍر ِإالَّ ىَ  َذا بأف ىذا الحديث قد سمعو مف عقبة فقاؿ في رواية عند اإلماـ أحمد:" َل
 .(ٕ)اْلَحِديَث"

، وقاؿ (ٗ)مصري، يكنى أبا الخير، روى عنو جمع، وذكره ابف حباف في الثقات (ٖ)بادي** مالك بن خير الزَ 
:" ُيريد أنو ما نص أحد (ٚ):" ىو ممف لـ تثبت عدالتو"، قاؿ الذىبي(ٙ):" محمو الصدؽ"، وقاؿ ابف قطاف(٘)الذىبي

:" وفي رواة الصحيحيف عدد كثير ما عممنا أف أحدا نص عمى (ٛ)القطافعمى توثيقو"، وقاؿ معقبا عمى ابف 
توثيقيـ، والجميور عمى أنو مف كاف مف المشايخ قد روى عنو، جماعة ولـ يأت بما ينكر عميو أف حديثو 

:" بؿ ىذا شيء نادر، ألف غالبيـ معروفوف بالثقة، إال مف خرجا لو (ٜ)صحيح، وعمؽ الحافظ ابف حجر فقاؿ
:" ما تقوؿ في مالؾ بف الخير (ٓٔ)تشياد"، قاؿ أبو زرعة الدمشقي لمحافظ أحمد بف صالح المصري الطبريباالس

 .(ٔٔ)الزبادي؟ قاؿ: ثقة"، وذكر ابف أبي حاتـ دوف أف يذكر فيو جرحا وال تعديل
 ىو صدوؽ عمى أقؿ األحواؿ. خالصة القول:

، صدوؽ وما كاف مف أمر تغيره، فقد كاف مف (ٕٔ)سبقت ترجمتو ،يأحمد بن عبد الرحمن بن وىب المصر ** 
ـْ يمحْؽ َحْرَمَمَة (ٖٔ)المكثريف عف عمو َقاَؿ اْبُف َعِديٍّ  ـَ اأَلْمِر، َوَمف َل :" َقاَؿ ِلي َعْبَداُف: َكاَف ِفي َأيَّاِمَنا ُمْسَتِقْي

َد َعِف اْبِف َوْىٍب ِبَشْيٍء َوَجُدوُه ِعْنَد َأبِ  ي ُعَبْيِد اهلِل"، وقاؿ أيضا:" َرَأْيُت ُشُيْوَخ ِمْصَر ُمجمِعيف اعتمَدُه، َوُكؿُّ َمْف َتَفرَّ
ُو ِبِو"، كم ـْ َيْرِوِه َغْيُرُه، َلَعؿَّ َعمَُّو َخصَّ ْف َل ا أف اإلماـ مسمـ روى لو َعَمى َضْعِفِو"، وُكؿُّ َما َأْنَكروُه َعَمْيِو فُيْحَتَمُؿ، َواِ 

ؿ االختلط، وقد تابعو سميماف بف عبد الرحمف الدمشقي، عف عمو ابف وىب مما يؤكد أف سماعو مف عمو قب
 وأحمد بف صالح.

                                                 

 .٘ٛٔ( تقريب التيذيب، البف حجر، صٔ)
 .٘ٔٗٚٔ، حٕٖٙ، صٕٕٛ( انظر مسند أحمد بف حنبؿ، مسند الشامييف، حديث عقبة بف عامر، جٕ)
الَزبادى: بفتح الزاى والباء المنقوطة بواحدة وفي آخرىا داؿ ميممة، ىذه النسبة إلى زباد، وىو موضع بالمغرب.) األنساب، ( ٖ)

 (.ٔٛٛٔ، رقـٕٗٗ، صٙلمسمعاني، ج
 .ٜٕٜٓٔ، رقـٓٙٗ، صٚ( الثقات، البف حباف، جٗ)
 .ٕٙٗ، صٖ( ميزاف االعتداؿ، لمذىبي، ج٘)
 .ٖٔ، صٗاألحكاـ، البف القطاف، ج ( بياف الوىـ واإليياـ في كتابٙ)
 .ٔٙ، صٔ( الكاشؼ، لمذىبي، جٚ)
 .ٕٙٗ، صٖ( ميزاف االعتداؿ، لمذىبي، جٛ)
 .ٖ، ص٘( لساف الميزاف، البف حجر، جٜ)
 .ٕٗٗ( تاريخ أبي زرعة الدمشقي، صٓٔ)
 .ٜ٘ٔ، رقـٕٛٓ، صٛ( الجرح والتعديؿ، البف أبي حاتـ، جٔٔ)
 (.ٙٚ)( تحت حديث رقـٕٔ)
 .ٕٖٓ، صٔالكامؿ في ضعفاء الرجاؿ، البف عدي، ج( انظر ٖٔ)
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 ** باقي رجاؿ اإلسناد ثقات.
 ثالثا: الحكم عمى اإلسناد

 الحديث إسناده حسف مف أجؿ مالؾ بف خير، وأحمد بف عبد الرحمف كلىما صدوؽ.
                                           

 رحمو اهلل:قاؿ ابف األثير 
ُلَبْيَنة الَقاِسـ، »َوِفي ِرَواَيةٍ « َأنََّيا بَكت، َفَقاَل َلَيا: َما ُيْبكيك؟ َفَقاَلْت: َدّرت َلَبَنُة اْلَقاِسم َفذَكْرُتو»َوِفي َحِديِث َخِديَجَة 

 .(ٔ)يَمة ِمَف المََّبف، والمَُّبْيَنة: َتْصغيرىاالمََّبَنة: الطَّاِئفة الَقمِ « َفَقاَؿ: أَوَما َتْرَضْيف َأْف َتْكُفَمو َساّرُة ِفي اْلَجنَّةِ 
 تالي:الي كي( لم أعثر عمى المفظ األول " لبنة القاسم" أما الرواية الثانية فٕٔٛالحديث )

ـُ ْبُف َأِبي اْلَوِليِد، َعفْ  رحمو اهلل: (ٕ)قال ابن ماجة  َحدَّثََنا َعْبُد المَِّو ْبُف ِعْمَراَف َقاَؿ: َحدَّثََنا َأُبو َداُوَد َقاَؿ: َحدَّثََنا ِىَشا
ـُ اْبُف  ، َقاَؿ: َلمَّا ُتُوفَّْي اْلَقاِس وِؿ المَِّو َصمَّى اهلُل َعَمْيِو َرسُ ُأمِّْو، َعْف َفاِطَمَة ِبْنِت اْلُحَسْيِف، َعْف َأِبيَيا اْلُحَسْيِف ْبِف َعِميٍّ

، َفَمْو َكاَف المَُّو َأْبَقاُه َحتَّى َيْسَتْكِمَؿ َرَضاَعُو، َفَقاَؿ َرُسوُؿ المَِّو َيا َرُسوَل المَِّو َدرَّْت ُلَبْيَنُة اْلَقاِسمِ َوَسمَّـَ َقاَلْت َخِديَجُة: 
ـَ  »مَّى اهلُل َعَمْيِو َوَسمَّـَ:صَ  َف َعَميَّ َأْمَرُه، َفَقاَؿ « َرَضاِعِو ِفي اْلَجنَّةِ ِإفَّ َتَما ـُ َذِلَؾ َيا َرُسوَؿ المَِّو َلَيوَّ َقاَلْت: َلْو َأْعَم

 : ُأَصدُّْؽ  َقاَلْت: َيا َرُسوَؿ المَِّو َبؿْ « ِإْف ِشْئِت َدَعْوُت المََّو َتَعاَلى َفَأْسَمَعِؾ َصْوَتوُ »َرُسوُؿ المَِّو َصمَّى اهلُل َعَمْيِو َوَسمَّـَ
 المََّو َوَرُسوَلُو".

 أوال: تخريج الحديث
 تفرد بإخراجو ابف ماجة مف طريؽ الطيالسي.

 ثانيا: تراجم الرواة
والدة ىشاـ بف زياد، ويقاؿ لو أيضا: ىشاـ بف أبي الوليد، مف الطبقة السادسة) مف الذيف  ** أمو: أم ىشام،

 عرؼ".:" ال تُ (ٖ)عاصروا صغار التابعيف( قاؿ ابف حجر
 ال ُتعرؼ، فمـ أجد فييا جرحا وال تعديل. خالصة القول:

 ، صدوؽ.(ٗ)سبقت ترجمتو ** عبد اهلل بن عمران بن أبي عمي األسدي،
 ** باقي رجاؿ اإلسناد ثقات غير ىشاـ بف أبي الوليد.

 ثالثا: الحكم عمى اإلسناد
 ولجيالة أمو.، (٘)الحديث إسناده ضعيؼ جًدا مف أجؿ ىشاـ بف أبي الوليد متروؾ

 

                                                 

 .ٕٛٗ، صٗ( النياية في غريب الحديث واألثر، البف األثير، جٔ)
 .ٕٔ٘ٔ، حٗٛٗ، صٔ( سنف ابف ماجة، كتاب الجنائز، باب ما جاء في الصلة عمى ابف رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ، جٕ)
 .ٗٙٚ( تقريب التيذيب، البف حجر، صٖ)
 (.ٕٔٗ)ث رقـ( تحت حديٗ)
 .ٕٚ٘( تقريب التيذيب، البف حجر، ص٘)
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 .(ٔ)وممف ضعؼ إسناده األلباني
ـَ َرَضاِعِو ِفي اْلَجنَّةِ »وقولو: مف طريؽ ُشْعَبُة َعْف  (ٕ)لو شاىد مف حديث البراء بف عازب أخرجو البخاري« ِإفَّ َتَما

ـُ َقاَؿ َرُسوُؿ المَِّو َصمَّى اهلُل َعَمْيِو َعِديّْ ْبِف ثَاِبٍت َأنَُّو َسِمَع الَبَراَء َرِضَي المَُّو َعْنُو َقاَؿ:َلمَّا ُتُوفَّْي ِإْبرَ  ـُ َعَمْيِو السََّل اِىي
:  «.ِإفَّ َلُو ُمْرِضًعا ِفي الَجنَّةِ »َوَسمَّـَ

                                           
 قاؿ ابف األثير رحمو اهلل: 
َكاِة ِذْكر  ِبِؿ َما َأَتى َعَمْيِو َسَنَتاف ودَخؿ ِفي الثَّاِلَثِة، « المَُّبونِبْنِت المَُّبون، َواْبِن »َوِفي َحِديِث الزَّ وُىما ِمَف اإلِْ

 َفَصاَرْت أّمو َلُبونا، أى ذات َلَبف؛ ألّنيما َتُكوُف َقْد َحَممت َحْمًل آَخَر َوَوَضَعْتو.
وايات  نََّما ذَكره َتْأِكيًدا، َوَقد ُعمـ َأفَّ « اْبُن َلُبون َذَكرٍ »َوَقْد َجاَء ِفي َكِثيٍر ِمف الرّْ اْبَف المَّبوف اَل َيُكوُف إالَّ ذَكرَا، َواِ 

 « ِتْمَؾ َعَشَرٌة كاِمَمةٌ »َوَقْوِلِو تعالى « وَرَجب ُمَضر، الَِّذي َبْيَف ُجماَدى َوَشْعَبافَ »َكَقْوِلِو 
َياَدِة اْلَمْأُخوَذِة « َلُبوف َذَكر اْبفُ »َوِقيَؿ: َذَكر َذِلَؾ َتْنبييًا ِلَرّب اْلَماِؿ وعاِمؿ الزَّكاة؛ َفَقاَؿ  ِلَتِطيب َنْفس ربّْ اْلَماِؿ ِبالزّْ

الواِجَبة َعَمْيِو،  ِمْنو ِإَذا َعمـ َأنَُّو َقْد ُشِرع َلُو ِمَف الَحؽّْ، وأْسِقط َعْنُو َما َكاَف ِبِإَزاِئِو ِمْف َفْضؿ األنوَثة ِفي الَفِريضة
 ة في ىذاوِلَيْعمـ الَعاِمؿ َأفَّ ِسفَّ الزكا

َدقات. َفَل ُيْنكر تْكرار المْفظ لْمبَياف،  النَّوع َمْقُبوٌؿ ِمْف َربّْ اْلَماِؿ، َوُىَو أْمٌر ناِدٌر خارٌج َعِف الُعرؼ ِفي َباِب الصَّ
 .(ٖ)وَتْقرير َمْعِرَفِتو ِفي النُّفوس َمَع الَغراَبة والنُّدور

المبون" و " ابن المبون" و" ابن لبون ذكر" وقد جاءت ( أشار ابن األثير لثالثة ألفاظ " بنت ٕٕٛالحديث)
 تالي:الجميعيا في رواية عند ابن ماجة وىي ك

  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُف َبشَّاٍر، َوُمَحمَُّد ْبُف َيْحَيى، َوُمَحمَُّد ْبُف َمْرُزوٍؽ، َقاُلوا: َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبفُ  رحمو اهلل: (ٗ)قال ابن ماجة
دّْيَؽ، َكَتَب َلُو: ِبْسـِ َعْبِد المَِّو ْبِف اْلُمثَنَّى َقاَؿ: َحدَّثَِني َأِبي، َعْف ثَُماَمَة َقاَؿ: َحدَّثَِني َأَنُس ْبُف َماِلٍؾ، َأفَّ َأَبا بَ  ْكٍر الصّْ

َدَقِة الَِّتي َفَرَض َرُسوُؿ المَِّو  ، َىِذِه َفِريَضُة الصَّ َصمَّى اهلُل َعَمْيِو َوَسمَّـَ َعَمى اْلُمْسِمِميَف، الَِّتي َأَمَر المَِّو الرَّْحَمِف الرَِّحيـِ
ِبِؿ  » مَّى اهلُل َعَمْيِو َوَسمَّـَ المَُّو ِبَيا َرُسوَؿ المَِّو صَ  ، َمْف َبَمَغْت ِعْنَدُه ِمَف اإلِْ ِبِؿ ِفي َفَراِئِض اْلَغَنـِ َفِإفَّ ِمْف َأْسَناِف اإلِْ

، َفِإنََّيا تُْقَبُؿ ِمْنُو اْلِحقَُّة، َوَيْجَعُؿ َمَكاَنَيا َشاَتْيِف ِإِف اْسَتْيَسَرَتا، َأْو (٘)َس ِعْنَدُه َجَذَعٌة، َوِعْنَدُه ِحقَّةٌ َصَدَقُة اْلَجَذَعِة، َوَليْ 
نََّيا تُْقَبُؿ ِمْنُو ِبْنُت َلُبوٍف، َوُيْعِطي ، َفإِ ِبْنُت َلُبونٍ ِعْشِريَف ِدْرَىًما، َوَمْف َبَمَغْت ِعْنَدُه َصَدَقُة اْلِحقَِّة، َوَلْيَسْت ِعْنَدُه ِإالَّ 

ٌة، َفِإنََّيا تُْقَبُؿ ِمْنُو اْلِحقَُّة، َمَعَيا َشاَتْيِف، َأْو ِعْشِريَف ِدْرَىًما، َوَمْف َبَمَغْت َصَدَقُتُو ِبْنَت َلُبوٍف، َوَلْيَسْت ِعْنَدُه، َوِعْنَدُه ِحقَّ 
                                                 

 .ٕٔ، صٗ( صحيح وضعيؼ سنف ابف ماجة، لأللباني، جٔ)
 .ٕٖٛٔ، حٓٓٔ، صٕ( صحيح البخاري، كتاب الجنائز، باب ما قيؿ في أوالد المسمميف، جٕ)
 .ٕٛٗ، صٗ( النياية في غريب الحديث واألثر، البف األثير، جٖ)
 .ٓٓٛٔ، ح٘ٚ٘، صٔلزكاة، باب إذا أخذ المصدؽ دوف سف أو فوؽ سف، ج( سنف ابف ماجة، كتاب اٗ)
ِبِؿ: َما اْسَتَحؽَّ َأْف ُيْحَمَؿ َعَمْيِو") مقاييس المغة، البف ف٘) (، وقاؿ ابف ٙٔ، صٕارس، ج( الِحقَُّة: قاؿ ابف فارس:" اْلِحقَُّة ِمْف َأْواَلِد اإلِْ

الرَّاِبَعِة، َوِعْنَد َذِلَؾ ُيَتمكَّف ِمْف ُرُكوِبِو وَتْحميمو") النياية في غريب الحديث واألثر، البف األثير، األثير:" ُىَو الَِّذي دَخؿ ِفي السَّنة 
 (.٘ٔٗ، صٔج
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، (ٔ)َىًما، َأْو َشاَتْيِف، َوَمْف َبَمَغْت َصَدَقُتُو ِبْنَت َلُبوٍف، َوَلْيَسْت ِعْنَدُه، َوِعْنَدُه ِبْنُت َمَخاضٍ َوُيْعِطيِو اْلُمَصدُّْؽ ِعْشِريَف ِدرْ 
َوَلْيَسْت  ْنَت َمَخاضٍ َفِإنََّيا تُْقَبُؿ ِمْنُو اْبَنُة َمَخاٍض َوُيْعِطي َمَعَيا ِعْشِريَف ِدْرَىًما َأْو َشاَتْيِف، َوَمْف َبَمَغْت َصَدَقُتُو بِ 

ـْ َيُكْف ِعْنَدُه ِعْنَدُه، َوِعْنَدُه اْبَنُة َلُبوف، َفِإنََّيا تُْقَبُؿ ِمْنُو ِبْنُت َلُبوٍف، َوُيْعِطيِو اْلُمَصدُّْؽ ِعْشِريَف ِدْرَىًما  َأْو َشاَتْيِف، َفَمْف َل
 «.ُو ُيْقَبُؿ ِمْنُو َوَلْيَس َمَعُو َشْيءٌ ، َفِإنَّ َذَكرٌ  (ٕ)اْبُن َلُبونٍ اْبَنُة َمَخاٍض َعَمى َوْجِيَيا، َوِعْنَدُه 

 أوال: تخريج الحديث
جميعيـ  (ٛ)، والبييقي(ٚ)، وابف حباف(ٙ)، وابف خزيمة(٘)، وابف الجارود(ٗ)مفرقًا، وأخرجو البزار (ٖ)أخرجو البخاري

 مف طريؽ عبد اهلل بف المثنى،
مف طرؽ عف جميعيـ  (ٗٔ)والبييقي ،(ٖٔ)والحاكـ ،(ٕٔ)، وأبو يعمى(ٔٔ)، والنسائي(ٓٔ)، وأبو داود(ٜ)وأخرجو أحمد

 بف سممة( عف ثمامة بف عبد اهلل بو بنحوه. دكلىما) عبد اهلل بف المثنى، وحما سممة،
 

                                                 

نََّما سمي ( ِبْنُت َمَخاض: قاؿ القاسـ بف سلـ: الذي اْستْكمؿ اْلحوؿ َودخؿ ِفي الثَّاِني َفُيَو اْبف َمَخاض َواأْلُْنَثى اْبنة َمَخاض، ٔ) َواِ 
ف لـ تكف َحاِمل.) انظر غ ريب اْبف َمَخاض أِلَنَُّو قد فصؿ َعف أمو َوَلِحقت أمو بالمخاض َوِىي اْلَحَواِمؿ َفِيَي مف اْلَمَخاض َواِ 

 (.ٔٚػ  ٓٚ، صٖالحديث، لمقاسـ بف سلـ، ج
ية، ودخؿ في الثالثة، ألف أمو قد وضعت غيره، فصار ليا ( اْبُف َلُبوٍف: قاؿ العيني:" وابف البوف ىو ولد الناقة إذا استكمؿ الثانٕ)

نََّما سمي اْبف لبوف أِلَف أمو َكاَنت َأْرَضَعْتو الّسنة األولى ٖٕٗ، صٙابف".) شرح أبي داود، لمعيني، ج (، وقاؿ القاسـ بف سلـ:" َواِ 
َـّ َكاَنت مف اْلَمَخاض الّسنة الثَّاِنَية ثَـّ وضعت ِفي الثَّاِلَثة َفصَ  ، ٖاَر َلَيا اْبف َفِيَي لبوف") غريب الحديث، لمقاسـ بف سلـ، جث

 (.ٔٚص
، وباب ال يجمع بيف متفرؽ وال يفرؽ بيف ٛٗٗٔ، حٙٔٔ، صٕ( صحيح البخاري، كتاب الزكاة، باب العرض في الزكاة، جٖ)

، وباب ٔ٘ٗٔ، حٚٔٔ، صٕ، وباب ما كاف مف خميطيف فإنيما يتراجعاف بينيما بالسوية، جٓ٘ٗٔ، حٚٔٔ، صٕمجتمع، ج
، وباب ال تأخذ في ٗ٘ٗٔ، حٛٔٔ، صٕ، وباب زكاة الغنـ، جٖ٘ٗٔ، حٚٔٔ، صٕمف بمغت عنده صدقة بنت مخاض، ج

 .٘٘ٗٔ، حٛٔٔ، صٕالصدقة ىرمة وال ذات عوار، ج
 .ٓٗ، حٕٓٔ، صٔ( مسند البزار، جٗ)
 .ٕٖٗ، حٜٗ( المنتقى، كتاب الزكاة، ص٘)
، وباب الزجر عف إخراج اليرمة ٕٕٔٙ، حٗٔ، صٗباب فرض صدقة اإلبؿ والغنـ، ج ( صحيح ابف خزيمة، كتاب الزكاة،ٙ)

، وباب الزجر عف الجمع بيف المتفرؽ والتفريؽ بيف مجتمع في السوائـ خيفة ٖٕٕٚ، حٕٕ، صٗوالمعيبة والتيس في الصدقة، ج
 .ٜٕٕٙ، حٖٖص ،ٗ، وباب ذكر مبمغ الزكاة في الورؽ إذا بمغ خمس أواؽ، جٜٕٕٚ، حٕ٘، صٗالصدقة، ج

 .ٕٖٙٙ، حٚ٘، صٛ( صحيح ابف حباف، كتاب الزكاة، باب فرض الزكاة، جٚ)
 .ٕٙٗٚ، حٖٗٔ، صٗ( السنف الكبرى لمبييقي، كتاب الزكاة، باب كيؼ فرض الصدقة، جٛ)
 .ٕٚ، حٕٖٕ، صٔ( مسند أحمد بف حنبؿ، مسند الخمفاء الراشديف، مسند أبي بكر الصديؽ، جٜ)
 .ٚٙ٘ٔ، حٜٙ، صٕب الزكاة، باب في زكاة السائمة، ج( سنف أبي داود، كتآٔ)
 .ٕ٘٘ٗ، حٕٚ، ص٘، وباب في زكاة الغنـ، جٕٚٗٗ، حٛٔ، ص٘( سنف النسائي، كتاب الزكاة، باب زكاة اإلبؿ، جٔٔ)
 .ٕٚٔ، ح٘ٔٔ، صٔ( مسند أبي يعمى الموصمي، جٕٔ)
 .ٔٗٗٔ، حٛٗ٘، صٔ( المستدرؾ عمى الصحيحيف، كتاب الزكاة، جٖٔ)
 .ٕٛٗٚ، ح٘ٗٔ، صٗالكبرى لمبييقي، كتاب الزكاة، باب كيؼ فرض الصدقة، ج( السنف ٗٔ)
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 : تراجم الرواةثانياً 
 مف الطبقة الرابعة ) التي تمى الوسطى مف التابعيف(   ة بن عبد اهلل بن أنس بن مالك األنصاري،امَ مَ ** ثُ 
:" (ٙ)، وقاؿ ابف سعد(٘)، والذىبي(ٗ)، وذكره ابف حباف في الثقات(ٖ)، والعجمي(ٕ)، والنسائي(ٔ)أحمد  بف حنبؿ وثقو

:" أرجو أنو ال بأس بو، وأحاديثو قريبة مف غيره، وىو صالح فيما يرويو (ٚ)كاف قميؿ الحديث"، وقاؿ ابف عدي
:" (ٜ)ابف معيف أشار إلى تضعيفو"، وقاؿ ابف حجر:" ُروي عف أبي يعمى أف (ٛ)عف أنس عندي"، وقاؿ ابف حجر

 صدوؽ".
 ىو ثقة. :خالصة القول

، أبو المثنى البصري، مف الطبقة السادسة) ** عبد اهلل بن المثنى بن عبد اهلل بن أنس بن مالك األنصاري
 الذيف عاصروا صغار التابعيف( 

، وأبو (ٖٔ)، وأبو زرعة(ٕٔ)اؿ يحيى بف معيف، والعجمي، ق(ٔٔ)، والدارقطني في أحد المواضع(ٓٔ)وثقو الترمذي
:" ليس (ٙٔ):" ليس بشيء"، وقاؿ النسائي(٘ٔ)صالح"، وزاد أبو حاتـ:" شيخ"، وقاؿ ابف معيف في موضع آخر

 :" ال أخرج حديثو".(ٛٔ):" ربما أخطأ"، وقاؿ أبو داود(ٚٔ)بالقوي"، وذكره ابف حباف في الثقات وقاؿ نقل عف المزي
 
 
 

                                                 

 . ٜٚٗٔ، رقـٖٚ، صٕ( العمؿ ومعرفة الرجاؿ، ألحمد بف حنبؿ، جٔ)
 .ٙٓٗ، صٗ( تيذيب الكماؿ، لممزي، جٕ)
 .ٜٚٔ، رقـٕٔٙ، صٔ( معرفة الثقات، لمعجمي، جٖ)
 .ٜٛٛٔ، رقـٜٙ، صٗ( الثقات، البف حباف، جٗ)
 .ٙٔٚ، رقـٕ٘ٛ، صٔلمذىبي، ج ( الكاشؼ،٘)
 .ٜٖٕ، صٚ( الطبقات الكبرى، البف سعد، جٙ)
 .ٖٕٖ، رقـٕٕٖ، صٕ( الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ، البف عدي، جٚ)
 .ٜٗ، رقـٜٕ، صٕ( تيذيب التيذيب، البف حجر، جٛ)
 .ٖٗٔ( تقريب التيذيب، البف حجر، صٜ)
 .ٕٛٚٙ، حٙٗ، ص٘سنة واجتناب البدع، ج( سنف الترمذي، أبواب العمـ، باب ما جاء في األخذ بالٓٔ)
 .ٖٚٚ، رقـٖٖٕ( سؤاالت الحاكـ لمدارقطني، صٔٔ)
 .ٖٓٛ، رقـٚٚٔ، ص٘( الجرح والتعديؿ، البف أبي حاتـ ، جٕٔ)
 .ٖٓٛ، رقـٚٚٔ، ص٘( الجرح والتعديؿ، البف أبي حاتـ ، جٖٔ)
 .ٖٓٛ، رقـٚٚٔ، ص٘( الجرح والتعديؿ، البف أبي حاتـ ، جٗٔ)
 .ٜٓ٘ٗ، رقـٓٓ٘، صٕاالعتداؿ، لمذىبي، ج( ميزاف ٘ٔ)
 .ٕٚ، صٙٔ( تيذيب الكماؿ، لممزي، جٙٔ)
 .ٕٚ، صٙٔ( تيذيب الكماؿ، لممزي، جٚٔ)
 .ٕٕٛ، رقـٕٖٕ( سؤاالت أبي عبيد اآلجري أبا داود السجستاني، صٛٔ)
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 .(ٕ):" فيو ضعؼ، لـ يكف مف أىؿ الحديث، روى مناكير"، وبنحوه قاؿ األزدي(ٔ)الساجيوقاؿ 
 :" ضعيؼ". (ٗ):" ال يتابع عمى أكثر حديثو"، وقاؿ الدارقطني في موضع آخر(ٖ)وقاؿ العقيمي

 :" صدوؽ كثير الغمط".(٘)وقاؿ ابف حجر
 ىو صدوؽ وما كاف مف غمطو فقد تابعو حماد بف سممة. خالصة القول:

:" أكثر (ٙ)أبو عبد اهلل البصري، مات سنة ثمانية وأربعيف ومائتيف، قاؿ المزي ** محمد بن محمد بن مرزوق،
 ما يأتي منسوبا إلى جده".

 ، (ٛ)، وذكره ابف حباف في الثقات(ٚ)وثقو الخطيب البغدادي
 :" صدوؽ"، وزاد ابف حجر:" لو أوىاـ". (ٓٔ)وابف حجر ،(ٜ)وقاؿ أبو حاتـ

وأورد لو ابف عدي حديثيف األوؿ" ليس الخبر كالمعاينة"، والثاني " إذا أكؿ ناسيا في رمضاف فل قضاء عميو، 
 :" لـ أر لو أنكر منيما، وىو ليف، وأبوه ثقة".(ٔٔ)وال كفارة" وقاؿ
 ىو كما قاؿ ابف حجر:" صدوؽ لو أوىاـ".  خالصة القول:

 باقي رجاؿ اإلسناد ثقات.** 
 ثالثا: الحكم عمى اإلسناد

تابعو حماد بف سممة، ولكف صدوؽ كثير الغمط فيو الحديث صحيح لغيره، وما كاف مف عبد اهلل بف المثنى 
 وكذلؾ محمد بف مرزوؽ صدوؽ لو أوىاـ وال يضره ذلؾ فقد تابعو كؿ مف محمد بف يحيى، ومحمد بف بشار.

                                           
 قاؿ ابف األثير رحمو اهلل:

ْن ُأِكَل َكاَن َلِبيناً »َوِفي َحِديِث َجرير  َأْي ُمِدّرًا لمََّبف ُمْكِثرًا َلو، َيْعِني أفَّ النََّعـ ِإَذا « ِإَذا َسقط َكاَن َدِرينًا، وا 
َمـ َغُزَرت  َأْلَباُنيا. َوُىَو َفِعيؿ ِبَمْعَنى فاِعؿ، كَقِدير َوقاِدر، َكَأنَُّو ُيْعِطييا المَّبف. ُيَقاُؿ: َلبْنُت َرَعت األَراؾ والسَّ

القوـَ َأْلِبُنيـ َفَأَنا اَلبٌف، ِإَذا َسَقْيَتيـ المََّبف
(ٕٔ). 

 
                                                 

 .ٖٛٛ، ص٘( تيذيب التيذيب، البف حجر، جٔ)
 .ٖٛٛ، ص٘( تيذيب التيذيب، البف حجر، جٕ)
 .ٕٛٛ، رقـٖٗٓ، صٕالضعفاء الكبير، لمعقيمي، ج( ٖ)
 .ٖٛٛ، ص٘( تيذيب التيذيب، البف حجر، جٗ)
 .ٕٖٓ( تقريب التيذيب، البف حجر، ص٘)
 .ٖٚٚ، صٕٙ( تيذيب الكماؿ، لممزي، جٙ)
 .ٔٔ٘ٔ، رقـٕٖٚ، صٗ( تاريخ بغداد، لمخطيب البغدادي، جٚ)
 .ٖ٘٘٘ٔ، رقـٕ٘ٔ، صٜ( الثقات، البف حباف، جٛ)
 .ٖٗٛ، رقـٜٓػ  ٜٛ، صٛرح والتعديؿ، البف أبي حاتـ، ج( الجٜ)
 .٘ٓ٘( تقريب التيذيب، البف حجر، صٓٔ)
 .ٛٚٚٔ، رقـٕ٘٘، صٚ( الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ، البف عدي، ٔٔ)
 .ٕٛٗ، صٗ( النياية في غريب الحديث واألثر، البف األثير، جٕٔ)
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 الحديث ) ** ( 
 (.ٙٚٔ)تحت حديث رقـ دراستو تسبق قالت الباحثة:

                                           
 قاؿ ابف األثير رحمو اهلل:

التَّْمِبيَنُة والتَّْمِبيف: َحساٌء ُيعمؿ ِمف َدقيؽ َأْو ُنَخالة، وربَّما ُجِعؿ ِفيَيا َعَسؿ، « التَّْمِبيَنُة َمَجمٌَّة ِلُفؤاد الَمريض»َوِفيِو 
، ِإَذا َسَقاىـ المَّبفُسمّْيت ِبِو تْشبييًا بالمَّبف. لَبَياضِ   .(ٔ)يا وِرقَّتيا، َوِىَي َتْسِمية بالَمّرة ِمَف التَّْمِبيف، َمْصدر َلبََّف اْلَقْوـَ

 ( ٖٕٛالحديث )
ُعْرَوَة، ، َعِف اْبِف ِشَياٍب، َعْف (ٖ)َعْف ُعَقْيؿٍ  (ٕ)َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُف ُبَكْيٍر، َحدَّثََنا المَّْيثُ  قال اإلمام البخاري رحمو اهلل:

: َأنََّيا َكاَنْت ِإَذا َماَت الَميُّْت ِمْف َأْىِمَيا، َفا َـّ َعْف َعاِئَشَة، َزْوِج النَِّبيّْ َصمَّى اهلُل َعَمْيِو َوَسمَّـَ ْجَتَمَع ِلَذِلَؾ النَّْساُء، ُث
َتَيا، َأَمَرْت ِبُبْرَمٍة ِمْف َتْمِبيَنٍة َفطُ  ْقَف ِإالَّ َأْىَمَيا َوَخاصَّ َـّ َقاَلْت: ُكْمَف َتَفرَّ َـّ ُصِنَع َثِريٌد َفُصبَِّت التَّْمِبيَنُة َعَمْيَيا، ُث ِبَخْت، ُث

، َتْذَىُب ِبَبْعِض ِلُفَؤاِد الَمِريضِ  (ٗ)التَّْمِبيَنُة ُمِجمَّةٌ  »ِمْنَيا، َفِإنّْي َسِمْعُت َرُسوَؿ المَِّو َصمَّى اهلُل َعَمْيِو َوَسمَّـَ َيُقوُؿ:
 «.الُحْزفِ 
 تخريج الحديثأوال: 

 مف طريؽ الميث بف سعد بمثمو، (ٙ)مف طريؽ يونس بف يزيد بنحوه، وأخرجو مسمـ (٘)أخرجو البخاري
 كلىما) يونس بف يزيد، والميث بف سعد( عف عقيؿ بف خالد بو.

 ثانيا: تراجم الرواة
كاف مف تضعيؼ ، ثقة وخاصة في الميث، وما (ٚ)سبقت ترجمتو ** يحيى بن عبد اهلل بن بكير القرشي،

ف البخاري أكثر مف إاد، كما أف الحافظ ابف حجر قاؿ: النسائي فيو جرح غير مفسر ومخالؼ لغيره مف النق
الرواية لو عف الميث؛ ولكف كاف ينسبو إلى جده فيقوؿ يحيى بف بكير، وما أخرج لو عف مالؾ سوى خمسة 

 تقى مف حديثو ما وافقو عميو الثقات.أحاديث مشيورة متابعة، ومعظـ ما أخرج لو عف الميث، وقد ان
 ** باقي رجاؿ اإلسناد ثقات.

                                           

                                                 

 .ٕٛٗ، صٗ( النياية في غريب الحديث واألثر، البف األثير، جٔ)
 (.ٗٙٗ) تقريب التيذيب، البف حجر، ص.، ثقة ثبت( ىو: الميث بف سعدٕ)
 (.ٜٖٙ) تقريب التيذيب، البف حجر، ص.، ثقة ثبتيمياآل( ىو: عقيؿ بف خالد بف عقيؿ ٖ)
 (.ٖٔٓ، صٔ( ُمِجمَّة: َأْي َمِظنَّة للْسِتراَحة.) النياية في غريب الحديث واألثر، البف األثير، جٗ)
 .ٜٛٙ٘، حٕٗٔ، صٚالبخاري، كتاب الطب، باب التمبينة لممريض، ج( صحيح ٘)
 .ٕٕٙٔ، حٖٙٚٔ، صٗ( صحيح مسمـ، كتاب السلـ، باب التمبينة مجمة لفؤاد المريض، جٙ)
 (.٘)( تحت حديث رقـٚ)
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 قاؿ ابف األثير رحمو اهلل:
الِجَدار. َوُيَقاؿ ِبَكْسر ِىَي بَفتح اللَّـ وكْسر الباء: َواِحدة المَِّبف، وىي التَّي ُيْبَنى ِبَيا « َوَأَنا َمْوضع ِتْمك المَِّبَنة»َوِفيِو 

 .(ٔ)اللَّـ وُسكوف الَباء
 ( ٕٗٛالحديث )
قاؿ: َأْخَبرنا ُمَحمد بف إسحاؽ، َعف موسى بف  (ٖ)َحدَّثنا طميؽ بف ُمَحمد، َقاؿ: َحدَّثنا يزيد رحمو اهلل: (ٕ)قال البزار

نبياء قبمي كمثؿ رجؿ بنى بيًتا يسار، َعف أبي ُىَريرة، َقاَؿ: َقاَؿ َرُسوؿ اهلِل َصمَّى المَُّو َعَميو َوَسمَّـ:" مثمي ومثؿ األ
مف ىذا لوال حسنو وأجممو إالَّ موضع لبنة فجعؿ الناس يطوفوف بو ويتعجبوف منو ويقولوف ما رأينا أحسف أف

 أنا موضع تمك المبنة".موضع ىذه المبنة فكنت 
 أوال: تخريج الحديث

، (ٜ)، واآلجري(ٛ)، والنسائي(ٚ)، ومسمـ(ٙ)، والبخاري(٘)وأخرجو أحمد مف طريؽ موسى بف يسار، (ٗ)أخرجو أحمد
، (ٗٔ)وابف حباف، (ٖٔ)، ومسمـ(ٕٔ)وأخرجو الحميدي مف طريؽ أبي صالح السماف، (ٔٔ)، والبييقي(ٓٔ)وابف حباف
 مف طريؽ ىماـ  (ٛٔ)، والبييقي(ٚٔ)وأخرجو مسمـ مف طريؽ عبد الرحمف األعرج، (ٙٔ)، والراميرمزي(٘ٔ)والطبراني

                                                 

 .ٕٛٗ، صٗ( النياية في غريب الحديث واألثر، البف األثير، جٔ)
 .ٖٖٕٛ، حٖٚ، ص٘ٔ( مسند البزار، جٕ)
 .(.ٙٓٙ) تقريب التيذيب، البف حجر، ص، ثقة متقف.يزيد بف ىاروف بف زاذاف السممي ( ىو:ٖ)
 .٘ٛٗٚ، حٚ٘ٗ، صٕٔ( مسند أحمد بف حنبؿ، مسند المكثريف مف الصحابة، مسند أبي ىريرة، جٗ)
 .ٙٔٔٛ، ح٘ٚٗ، صٖٔ( مسند أحمد بف حنبؿ، مسند المكثريف مف الصحابة، مسند أبي ىريرة، ج٘)
 .ٖٖ٘٘، حٙٛٔ، صٗالبخاري، كتاب المناقب، باب خاتـ النبييف صمى اهلل عميو وسمـ، ج( صحيح ٙ)
 (.ٕٕ)ٕٕٙٛ، حٜٔٚٔ، صٗ( صحيح مسمـ، كتاب الفضائؿ، باب ذكر كونو صمى اهلل عميو وسمـ خاتـ النبييف، جٚ)
ذا سألتموىف متاعا فٛ) ، ٓٔاسألوىف مف وراء حجاب"، ج( السنف الكبرى لمنسائي، كتاب تفسير القرآف، باب قولو تعالى" وا 

 .ٖٛ٘ٔٔ، حٕٕٙص
ـَ المَُّو َعزَّ َوَجؿَّ ِبُمَحمٍَّد َصمَّى اهلُل َعَمْيِو َوَسمَّـَ اأْلَْنِبَياٜ) ـَ النَِّبيّْيَف، ج( الشريعة، كتاب اإليماف، باب ِذْكِر َما َخَت ، َٖء َوَجَعَمُو َخاَت

 .ٜٜٔ، حٔٚٗٔص
 .٘ٓٗٙ، حٖ٘ٔ، صٗٔباب مف صفتو صمى اهلل عميو وسمـ وأخباره، ج( صحيح ابف حباف، كتاب التاريخ، ٓٔ)
 .ٖٙٙ، صٔ( دالئؿ النبوة، جماع أبواب صفة رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ، جٔٔ)
 .ٚٙٓٔ، حٖٕٔ، صٕ( مسند الحميدي، جٕٔ)
 (.ٕٓ)ٕٕٙٛ، حٜٓٚٔ، صٗ( صحيح مسمـ، كتاب الفضائؿ، باب ذكر كونو صمى اهلل عميو وسمـ خاتـ النبييف، جٖٔ)
 .ٚٓٗٙ، حٖٚٔ، صٗٔ( صحيح ابف حباف، كتاب التاريخ، باب مف صفتو صمى اهلل عميو وسمـ وأخباره، جٗٔ)
 .ٖٓٔ، حٜٓ، صٔ( مسند الشامييف، لمطبراني، ج٘ٔ)
 .ٕ، حٜ( أمثاؿ الحديث، لمراميرمزي، صٙٔ)
 (.ٕٔ) ٕٕٙٛ، حٜٓٚٔ، صٗ( صحيح مسمـ، كتاب الفضائؿ، باب ذكر كونو صمى اهلل عميو وسمـ خاتـ النبييف، جٚٔ)
 .ٗٓٗٔ، حٜٙ، صٖ( شعب اإليماف، كتاب حب النبي صمى اهلل عميو وسمـ، فصؿ في زىد النبي صمى اهلل عميو وسمـ، جٛٔ)
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 موسى بف يسار، وأبي صالح، واألعرج، وىماـ بف منبو( عف أبي ىريرة بو بنحوه.) أربعتيـ بف منبو،
 ثانيا: تراجم الرواة

، صدوؽ حسف الحديث، وقد قاؿ الذىبي:" كاف صدوقا مف بحور العمـ، (ٔ)سبقت ترجمتو ،** محمد بن إسحاق
ولو غرائب في سعو ما روى تستنكر، واختمؼ في االحتجاج بو، وحديثو حسف وقد صححو جماعة"، وما كاف 
ف كانت بالعنعنة ال تضر ألنيا عف عمو موسى بف  مف تدليسو فيو عف الضعفاء والمجيوليف وروايتو ىنا وا 

سابقا قوؿ ابف سيد الناس أف ما رمي بو ابف إسحاؽ مف التدليس والقدر  الباحثة ذكرتقد قة، و يسار وىو ث
حمؿ ، وال يُ القادح دليس منو القادح في العدالة وغيروالتشيع ال يوجب رد روايتو وال يوقع فييا كبير وىف، ألف الت

 العدالة.ما وقع ىا ىنا مف مطمؽ التدليس عمى التدليس المقيد بالقادح في 
 ** باقي رجاؿ اإلسناد ثقات.

 ثالثا: الحكم عمى اإلسناد
الحديث إسناده صحيح لغيره، مف أجؿ محمد بف إسحاؽ صدوؽ حسف الحديث، روى عف عمو الثقة موسى بف 

 .(ٕ)، وممف صحح إسناده شعيب األرنؤوطر، والحديث قد ارتقى بمجموع طرقويسا
                                           

 

 قاؿ ابف األثير رحمو اهلل:
 .(ٖ)َوِىَي ُرْقعة ُتْعَمُؿ َمْوضع َجْيب الَقِميص والُجبَّة «وَلِبَنُتيا ِديباج»َوِمْنُو اْلَحِديُث 

 ( ٕ٘ٛالحديث )
، َقاَؿ: َحدََّث اْلَحَسُف، ِبَحِديِث َأِبي  :رحمو اهلل (ٗ)قال أحمد بن حنبل ، َأْخَبَرَنا ُسَمْيَماُف التَّْيِميُّ َحدَّثََنا َعِميُّ ْبُف َعاِصـٍ

، َأنَُّو َدخَ  ، َعْف ُعَمَر ِفي الدّْيَباِج، َقاَؿ: َفَقاَؿ اْلَحَسُف: َأْخَبَرِني َرُجٌؿ ِمَف اْلَحيّْ المَِّو َؿ َعَمى َرُسوِؿ ُعْثَماَف النَّْيِديّْ
:، َقاَؿ: َفَقاَؿ َرُسوُؿ المَِّو صَ َلِبَنُتَيا ِديَباجٌ َصمَّى اهلُل َعَمْيِو َوَسمَّـَ َوَعَمْيِو ُجبٌَّة   «.َلِبَنٌة ِمْف َنارٍ  »مَّى اهلُل َعَمْيِو َوَسمَّـَ

 أوال: تخريج الحديث
 تفرد بو أحمد بف حنبؿ.

 ثانيا: تراجم الرواة
  ثقة، يرسؿ. ،(٘)سبقت ترجمتو ،** الحسن البصري

 ، أبو الحسف التيمي، مات سنة مائتيف وواحد،بن صييب الواسطي َعِميُّ ْبُن َعاِصم** 

                                                 

 (.ٙٗـ)( تحت حديث رقٔ)
 .٘ٛٗٚ، حٚ٘ٗ، صٕٔ( مسند أحمد بف حنبؿ، تحقيؽ شعيب األرنؤوط، جٕ)
 .ٕٛٗ، صٗ( النياية في غريب الحديث واألثر، البف األثير، جٖ)
 .ٖٕٛٙٓ، حٕٗٛ، صٖٗ( مسند أحمد بف حنبؿ، مسند البصرييف، حديث رجؿ مف الحي، جٗ)
 (.ٕ( تحت حديث رقـ ) ٘)
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:" َسِمْعُت َعِميَّ بَف َعاِصـٍ َعَمى اْخِتاَلِؼ َأْصَحاِبَنا ِفْيِو، ِمْنُيـ َمْف َأْنَكَر َعَمْيِو َكْثَرَة الَخَطِأ (ٔ)َقاَؿ َيْعُقْوُب بُف َشْيَبة
ْيِو، َوثََباَتُو َعَمى َجاَجَتُو فِ َوالَغَمِط، َوِمْنُيـ َمْف َأْنَكَر َعَمْيِو َتَماِديِو ِفي َذِلَؾ، َوَتْرَكُو الرُُّجْوَع َعمَّا َخالَؼ ِفْيِو النَّاَس، َولَ 

َضبِطِو، َوَتَواِنْيِو َعْف الَخَطِأ، َوِمْنُيـ َمْف َتَكمَّـَ ِفي ُسوِء ِحْفِظِو، َواشِتَباِه اأَلْمِر َعَمْيِو ِفي َبْعِض َما َحدََّث ِبِو، ِمْف ُسوِء 
ُتُو ِعْنَدُه أَ  ِمْف َأْىِؿ  -َرِحَمُو اهللُ -غَمُظ ِمْف َىِذِه الَقَصِص، َوَقْد َكاَف َتَصِحْيِح َما َكَتَب الَورَّاُقوَف َلُو، َوِمْنُيـ َمْف ِقصَّ

اَلِح، َوالَخْيِر الَباِرِع، َشِدْيَد التََّوقّْي، َوِلْمَحِدْيِث آَفاٌت تُْفِسُدهُ".  الدّْْيِف َوالصَّ
الد عمي بف عاصـ أيش :" كنا عند يزيد بف ىاروف أنا وأخي أبو بكر، فقمنا: يا أبا خ(ٕ)وقاؿ عثماف بف أبي شيبة

 حالو عندؾ؟ قاؿ: حسبكـ ما زلنا نعرفو بالكذب". 
:" قمت لعباد بف العواـ: يا أبا سيؿ ما باؿ صاحبكـ ػ يعني ػ عمي بف عاصـ قاؿ: ليس ننكر (ٖ)وقاؿ ابف المبارؾ

 كتبوىا لو". عميو أنو لـ يسمع، ولكنو كاف رجال موسرا، وكاف الوراقوف يكتبوف لو فنراه أتي مف كتبو التى 
:" رجعنا مع وكيع عشية جمعة وكاف معنا ابف حنبؿ وخمؼ، وكاف وكيع يحدث خمفا، (ٗ)وقاؿ عبيد بف يعيش

فقاؿ لو: مف بقي عندكـ؟ فذكر شيوخا، وقاؿ: وعندنا عمي بف عاصـ. قاؿ وكيع: فعمي بف عاصـ ما زلنا نعرفو 
 ط وخذوا الصحاح، فإنا ما زلنا نعرفو بالخير". بالخير. قاؿ خمؼ: إنو يغمط في أحاديث، فقاؿ: دعوا الغم

 :"  كاف يغمط ويخطىء، وكاف فيو لجاج، ولـ يكف متيما بالكذب".(٘)قاؿ أحمد بف حنبؿ
:" كاف أحمد بف حنبؿ، رحمو اهلل، سيء الرأي فيو" ثـ قاؿ:" َكاَف ِممَّف يخطىء َوُيِقيـ عمى (ٙ)وقاؿ ابف حباف

 ".خطئو َفِإذا َبيف َلُو لـ يرجع
:" كاف (ٛ):" كاف كثير الغمط، وكاف إذا غمط فرد عميو لـ يرجع"، وقاؿ في موضع آخر(ٚ)وقاؿ عمي بف المديني

 معروفا في الحديث، وكاف يغمط في الحديث، وكاف يروي أحاديث منكرة".
مط :" ليس ىو عندي ممف يكذب، ولكف ييـ، وىو سيء الحفظ، كثير الوىـ، يغ(ٜ)قاؿ صالح بف محمد األسدي

 في أحاديث يرفعيا ويقمبيا، وسائر حديثو صحيح مستقيـ".
: ومما أنكره الناس عمى عمي بف عاصـ وكاف أكثر كالميـ فيو بسببو حديث محمد بف سوقة (ٓٔ)قاؿ الخطيب

عف إبراىيـ عف األسود عف عبد اهلل عف النبى صمى اهلل عميو وسمـ قاؿ:" مف عزى مصابا فمو مثؿ أجره" ولـ 
 بف عيينة ىذا الحديث، وقاؿ: محمد بف سوقة لـ يحفظ عف إبراىيـ شيئا.  ينكر سفياف

                                                 

 .ٖٔٓٙ، رقـٚٓٗ، صٖٔ( تاريخ بغداد، لمخطيب البغدادي، جٔ)
 .ٜٜٔ، صٙ( الجرح والتعديؿ، البف أبي حاتـ، جٕ)
 .ٖٔٓٙ، رقـٚٓٗ، صٖٔ( تاريخ بغداد، لمخطيب البغدادي، جٖ)
 .ٖٔٓٙ، رقـٚٓٗ، صٖٔ( تاريخ بغداد، لمخطيب البغدادي، جٗ)
 .ٓٚ، رقـٙ٘ٔ، صٔ( العمؿ ومعرفة الرجاؿ، ألحمد بف حنبؿ، ج٘)
 .ٕٜٙ، رقـٖٔٔ، صٕ( المجروحيف، البف حباف، جٙ)
 .ٓٔ٘، صٕٓ( تيذيب الكماؿ، لممزي، جٚ)
 .ٓٔ٘، صٕٓ( تيذيب الكماؿ، لممزي، جٛ)
 .ٔٔ٘، صٕٓ( تيذيب الكماؿ، لممزي، جٜ)
 .ٖٔٓٙ، رقـٛٓٗ، صٖٔ( انظر تاريخ بغداد، لمخطيب البغدادي، جٓٔ)
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 :" كاف مف أىؿ الصدؽ، ليس بالقوي في الحديث، عتبوا عميو في حديث محمد (ٔ)قاؿ الساجي
 :" ضعيؼ".(ٖ):" متروؾ الحديث"، وقاؿ في موضع آخر(ٕ)ابف سوقة"، قاؿ النسائي

:" سألت يحيى بف معيف عف عمي بف عاصـ، فقاؿ: ليس بشيء، وال يحتج بو، قمت: وما (ٗ)قاؿ يعقوب بف شيبة
 أنكرت منو؟ قاؿ: الخطأ والغمط، قمت: ثـ شيء غير ىذا؟ قاؿ: ليس ممف يكتب حديثو". 

:" قيؿ ليحيى بف معيف: إف أحمد بف حنبؿ يقوؿ: إف عمي بف عاصـ ثقة ليس بكذاب، (٘)وقاؿ أحمد بف زىير
 اهلل، ما كاف عمي عنده قط ثقة، وال حدث عنو بحرؼ قط، فكيؼ صار عنده اليـو ثقة ؟!". قاؿ: ال و 

 :" فيو ضعؼ، وكاف إف شاء اهلل مف أىؿ الصدؽ".(ٙ)وقاؿ أبو حفص عمرو بف عمي
:" سائر أحاديثو َأيًضا يشبو بعضيا بعضا والضعؼ بيف َعَمى حديثو وابناه خير منو اْلَحَسف (ٚ)قاؿ ابف عدي

 :" ليف الحديث يكتب حديثو وال يحتج بو".(ٛ)ـ ألنو ليس البينو مف المناكير عشر ما َلُو"، وقاؿ أبو حاتـوعاص
:" كاف معروفا بالحديث، والناس يظممونو في أحاديث يسألوف أف يدعيا، فمـ يفعؿ"، وقاؿ (ٜ)وثقو العجمي وقاؿ

:" كاف يغمط ويثبت عمى (ٕٔ)"، وقاؿ الدارقطني:" يتكمموف فيو(ٔٔ):" ليس بالقوي عندىـ"، وقاؿ مرة(ٓٔ)البخاري
 :" صدوؽ يخطىء ويصر، ورمي بالتشيع".(ٗٔ):" إنو تكمـ بكالـ سوء"، وقاؿ ابف حجر(ٖٔ)غمطو"، وقاؿ أبو زرعة

 : ىو ضعيؼ فالكثير مف العمماء ضعفوه.خالصة القول
 ** باقي رجاؿ اإلسناد ثقات.

 ثالثا: الحكم عمى اإلسناد
:" فيو َعِميُّ ْبُف َعاِصـِ ْبِف ُصَيْيٍب، َوَأْنَكَر َعَمْيِو (٘ٔ)لضعؼ عمي بف عاصـ، قاؿ الييثمي الحديث إسناده ضعيؼ

:" ىذا حديث َضِعيٌؼ ِفي َسَنِدِه اْنِقَطاٌع"، والحديث عمى ضعفو (ٙٔ)َكْثَرَة اْلَغَمِط َوَتَماِدَيُو ِفيِو"، وقاؿ البوصيري
                                                 

 .ٖٔٓٙ، رقـٚٓٗ، صٖٔج ( تاريخ بغداد، لمخطيب البغدادي،ٔ)
 .ٕٖٙ، صٙ( الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ، البف عدي، جٕ)
 .ٖٓٗ، رقـٙٚ( الضعفاء والمتروكوف، لمنسائي، صٖ)
 .ٖٔٓٙ، رقـٚٓٗ، صٖٔ( تاريخ بغداد، لمخطيب البغدادي، جٗ)
 .ٜٜٔ، صٙ( الجرح والتعديؿ، البف أبي حاتـ، ج٘)
 .ٜٜٔ، صٙ( الجرح والتعديؿ، البف أبي حاتـ، جٙ)
 .ٖٖٔ، صٙ( الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ، البف عدي، جٚ)
 .ٜٜٔ، صٙ( الجرح والتعديؿ، البف أبي حاتـ، جٛ)
 .ٖٗٓٔ، رقـٙ٘ٔ، صٕ( معرفة الثقات، لمعجمي، جٜ)
 .ٖٕ٘ٗ، رقـٜٕٓ، صٙ( التاريخ الكبير، لمبخاري، جٓٔ)
 .ٕٓٙٙ، رقـٜٕ٘، صٕ( التاريخ األوسط، لمبخاري، جٔٔ)
 .ٕٛٙ، رقـٕٚٗػ  ٕٙٗمدارقطني، ص( سؤاالت السممي لٕٔ)
 .ٖٓٔ، صٛ( الجرح والتعديؿ، البف أبي حاتـ، جٖٔ)
 .ٖٓٗ( تقريب التيذيب، البف حجر، صٗٔ)
 .ٓٗٙٛ، رقـٔٗٔ، ث٘( مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، لمييثمي، ج٘ٔ)
 .ٗٓٓٗ، رقـٖٜٗ، صٗ( إتحاؼ الخيرة الميرة بزوائد المسانيد العشرة، لمبوصيري، جٙٔ)
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مخالؼ لما جاء في األحاديث الصحيحة: مف استثناء قميؿ الحرير في الثوب مف الحرمة، ومنيا حديث عمر بف 
 الخطاب المشار 

مف طريؽ أبي عثماف النيدي  َقاَؿ: َكَتَب ِإَلْيَنا ُعَمُر، َوَنْحُف ِبَأْذَرِبيَجاَف: َأفَّ النَِّبيَّ  (ٕ)ومسمـ (ٔ)إليو أخرجو البخاري
َنَيى َعْف ُلْبِس الَحِريِر ِإالَّ َىَكَذا، َوَصؼَّ َلَنا النَِّبيُّ َصمَّى اهلُل َعَمْيِو َوَسمَّـَ ِإْصَبَعْيِو، َوَرَفَع »َعَمْيِو َوَسمَّـَ  َصمَّى اهللُ 

 .«ٌر الُوْسَطى َوالسَّبَّاَبةَ ُزَىيْ 
                                           

 قاؿ ابف األثير رحمو اهلل:
َيْدَمى َصْدُرىا الْمتياِنَيا َنْفَسيا ِفي الِخْدمة، َحْيُث اَل  :َأيْ  "أتيناك والعذارء َيْدَمى َلَباُنَيا" :َوِفي حديث االستسقاء

َـّ اْسُتعير  َتِجُد َما ُتْعِطيو َمف َيْخُدميا، ِمَف الَجْدب وِشّدة الزَّماف. وأْصؿ المَّباف ِفي الَفرس: َمْوضع المََّبب، ُث
 .(ٖ)نَّاسلم

 ( ٕٙٛالحديث )
، ثنا َعمّْي َسِعيُد ْبُف  رحمو اهلل: (ٗ)قال الطبراني ، ثنا َأْحَمُد ْبُف َرَشِد ْبِف ُخثَْيـٍ اْلِياَلِليُّ َحدَّثََنا َعِميُّ ْبُف َسِعيٍد الرَّاِزيُّ

، َعْف َأَنِس ْبِف َماِلٍؾ، َقاَؿ: َجاَء  ـٌ اْلُماَلِئيُّ ـَ َفَقاَؿ: َيا َرُسوَؿ المَِّو ُخثَْيـٍ ثنا ُمْسِم َأْعَراِبيُّ ِإَلى النَِّبيّْ َصمَّى اهلُل َعَمْيِو َوَسمَّ
 َوَأْنَشَدُه: (ٙ)َواَل َصِبيُّ َيْصَطِبحُ  (٘)اَؾ َوَما َلَنا َبِعيٌر َيِئطُّ َلَقْد َأَتْينَ 

ِبيّْ َعِف الطّْْفؿِ  َأَتْيَناَك َواْلَعْذَراُء َتْدَمى ِلَباُنَيا ُـّ الصَّ  ... َوَقْد ُشِغَمْت ُأ
 َوَأْلَقى ِبَكفَّْيِو الشَُّجاُع اْسِتكاَنًة ... ِمَف اْلُجوِع َضْعًفا َما َيُمرُّ َوَما ُيَحِمي

 َواَل َشْيَء ِممَّا َيْأُكُؿ النَّاُس ِعْنَدَنا ... ِسَوى اْلَحْنَظِؿ اْلَعاِميّْ َواْلِعْمِيِز اْلَفْشؿِ 
 َوَلْيَس َلَنا ِإالَّ ِإَلْيَؾ ِفَراُرَنا ... َوَأْيَف ِفَراُر النَّاِس ِإالَّ ِإَلى الرُّْسؿِ 

َـّ َرَفَع َيَدْيِو ِإلَ  ـَ َرُسوُؿ المَِّو َصمَّى اهلُل َعَمْيِو َوَسمَّـَ َيُجرُّ ِرَداَءُه َحتَّى َصِعَد اْلِمْنَبَر ُث ثًا اْسِقَنا َغيْ  »ى السََّماِء َفَقاَؿ:َفَقا
ْرَع َوُتْحِيي بِ  (ٚ)ُمِغيثًا َمِريِّا َمِريًعا ْرَع َوتُْنِبُت ِبِو الزَّ ِو َغَدًقا َطَبًقا َعاِجاًل َغْيَر َراِيٍث َناِفًعا َغْيَر َضارٍّ َتْمََلُ ِبِو الضَّ

                                                 

 .ٜٕٛ٘، حٜٗٔ، صٚالبخاري، كتاب المباس، باب لبس الحرير وافتراشو لمرجاؿ وقدر ما يجوز منو، ج( صحيح ٔ)
، ٕٗٙٔ، صٖ( صحيح مسمـ، كتاب المباس والزينة، باب تحريـ استعماؿ إناء الذىب والفضة لمرجاؿ والنساء، جٕ)
 (.ٕٔ)ٜٕٙٓح
 .ٕٛٗ، صٗ( النياية في غريب الحديث واألثر، البف األثير، جٖ)
 .ٕٓٛٔ، حٜٚ٘( الدعاء، باب الدعاء في االستسقاء، صٗ)
البف األثير،  ( َبِعيٌر َيِئطُّ:  َأْي يحّف ويصيح، يريد مالنا َبعير أصاًل، ألف البعير الُبدَّ َأْف َيِئطَّ.) النياية في غريب الحديث واألثر،٘)
 (.ٗ٘، صٔج
بي.) النياية في غريب الحديث واألثر، البف األثير، ج( َيْصَطِبُح: َأْي َلْيَس ِعْنَدَنا َلَبف بَقْدر َما ٙ)  (.ٙ، صَٖيْشَرُبُو الصَّ
ـُ َوالرَّاُء ٕٖٓ، صٗ( الَمِريع: الُمْخِصُب النَّاِجُع.) النياية في غريب الحديث واألثر، البف األثير، جٚ) (، وقاؿ ابف فارس:" اْلِمي

 (.ٕٖٔ، صٍ٘ر") مقاييس المغة، البف فارس، جَواْلَعْيُف َأْصٌؿ َصِحيٌح َيُدؿُّ َعَمى ِخْصٍب َوَخيْ 
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وَف: َيا َرُسوَؿ َفَوالمَِّو َما َردَّ َيَدْيِو ِإَلى َنْحِرِه َحتَّى َأْلَقِت السَّ « اأْلَْرَض َبْعَد َمْوِتَيا َماُء َبَأْوَراِقَيا َوَجاَء َأْىُؿ اْلِبَطاِح َيُعجُّ
 :  «.َحَواَلْيَنا َواَل َعَمْيَنا»المَِّو اْلَغَرَؽ، َفَقاَؿ َرُسوُؿ المَِّو َصمَّى اهلُل َعَمْيِو َوَسمَّـَ

 أوال: تخريج الحديث
، (ٖ)وىذا المفظ أخرجو ابف عدي ولـ يكف فييا ىذه المفظو، (ٕ)، والنسائي(ٔ)سبؽ تخريجو مف رواية البخاري

سماعيؿ األصبياني(ٗ)واالبييقي  مف طرؽ عف أحمد بف رشد بف خثيـ بو بنحوه. (٘)، وا 
 ثانيا: تراجم الرواة

 ، أبو معمر الكوفي، مات سنة ثمانيف ومائة،** سعيد بن خثيم بن رشد الياللي
 :" كوفي ليس بو بأس، ثقة، قاؿ: فقيؿ ليحيى: شيعي، فقاؿ: وشيعي ثقة، (ٙ)قاؿ ابف الجنيد عف يحيى بف معيف

 :" ال بأس بو".(ٛ)، والنسائي(ٚ)وقدري ثقة"، وقاؿ أبو زرعة
:" (ٕٔ):" كوفي منكر الحديث"، وقاؿ ابف عدي(ٔٔ)، وقاؿ األزدي(ٓٔ)، وذكره ابف حباف في الثقات(ٜ)ووثقو العجمي

 :" صدوؽ رمي بالتشيع لو أغاليط".(ٗٔ):" ال أعرفو"، وقاؿ ابف حجر(ٖٔ)تـأحاديثو ليست بمحفوظة"، وقاؿ أبو حا
ىو صدوؽ، وما كاف مف قوؿ األزدي فيو ال يعتد بو ألف األزدي ضعيؼ فال يقبؿ التجريح مف  خالصة القول:

 مجروح، خاصة وأنو قد خالؼ قولو قوؿ األئمة.
، واتيمو الذىبي بحديث باطؿ في ذكر (٘ٔ)لـ يوثقو أحد غير ابف حباف ** أحمد بن رشد بن خثيم الياللي:

 . (ٙٔ)بني العباس، وقاؿ: ىو الذي اختمقو بجيؿ
 فيو ليف. خالصة القول:

                                                 

 (.ٖٗٔ( تحت حديث رقـ )ٔ)
 (.ٕٔ( تحت حديث رقـ ) ٕ)
 .ٓٚٗ، صٗ( الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ، البف عدي، جٖ)
 .ٔٗٔ، صٙ( دالئؿ النبوة، باب استسقاء النبي صمى اهلل عميو وسمـ، جٗ)
 .ٖٕٛ، حٗٛٔ( دالئؿ النبوة، إلسماعيؿ األصبياني، ص٘)
 .ٚٔٙ، رقـٕٔٗ( سؤاالت ابف الجنيد ألبي زكريا يحيى بف معيف، صٙ)
 .ٚٙ، رقـٚٔ، صٗ( الجرح والتعديؿ، البف أبي حاتـ، جٚ)
 .ٗٔٗ، صٓٔ( تيذيب الكماؿ، لممزي، جٛ)
 .٘ٛ٘، رقـٜٖٚ، صٔ( معرفة الثقات، لمعجمي، جٜ)
 .ٖٖ٘٘ٔ، رقـٕٗٙ، صٛ( الثقات، البف حباف، جٓٔ)
 .ٕٖ، رقـٖٕ، صٗحجر، ج ( تيذيب التيذيب، البفٔٔ)
 .ٓٚٗ، صٗ( الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ، البف عدي، جٕٔ)
 .ٚٙ، رقـٚٔ، صٗ( الجرح والتعديؿ، البف أبي حاتـ، جٖٔ)
 .ٖٕ٘( تقريب التيذيب، البف حجر، صٗٔ)
 .ٖٕ٘ٔٔ، رقـٓٗ، صٛ( الثقات، البف حباف، ج٘ٔ)
 .ٖ٘ٚ، رقـٜٚ، صٔ( ميزاف االعتداؿ، لمذىبي، جٙٔ)
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، ثقة ربما وىـ، وقد توبع عمى الحديث، وُتكمـ في سيرتو، وقد مدحو (ٔ)سبقت ترجمتو ** عمي بن سعيد الرازي،
عمى قمة أوىامو وأفراده، وما كاف فيو مف كالـ كاف بسبب دخولو في أعماؿ  غير واحد في الحديث، وىذا يدؿ
 السمطاف وىذا األمر مختمؼ فيو.

 ثالثا: الحكم عمى اإلسناد
 الحديث إسناده ضعيؼ جًدا مف أجؿ ضعؼ مسمـ بف كيساف المالئي، وأحمد بف رشد بف خثيـ.

وقد سبؽ ، ٕ)بف خثيـ وقاؿ ليس بمحفوظ وممف ضعؼ الحديث ابف عدي حيث ذكر الحديث في ترجمة سعيد
 دراسة الحديث مف طرؽ أخرى صحيحة ولكف بدوف لفظة ابف األثير ىذه.

                                           
 قاؿ ابف األثير رحمو اهلل:

 َتْرِمي المََّباَن ِبَكفَّييا َوِمْدَرُعيا. َوِمْنُو َقِصيُد َكْعٍب:
 .(ٖ)ُيْزِلُقو ْمنيا َلَباف آَخَر ِمْنَيا:َوِفي َبْيٍت 
 (  سبق اإلشارة إليو من حديث الطبراني ولم يكن فيو ىذه المفظة.ٕٚٛالحديث )

َفَممَّا َبَمَغ َكْعًبا اْلِكَتاُب َضاَقْت ِبِو اأْلَْرُض، َوَأْشَفَؽ َعَمى َنْفِسِو،  َقاَل اْبُن إْسَحاَق:رحمو اهلل:  (ٗ)قال ابن ىشام
ـْ َيِجْد ِمْف َشْيٍء ُبدِّا،  َقاَؿ َقِصيَدَتُو الَِّتي َيْمَدُح َوَأْرَجَؼ ِبِو َمْف َكاَف ِفي َحاِضِرِه ِمْف َعُدوِّْه، َفَقاُلوا: ُىَو َمْقُتوٌؿ. َفَممَّا َل

 ُسوَؿ المَِّو َصمَّى اهلُل َعَمْيِو َوَسمَّـَ ... وذكر أبيات منيا:ِفيَيا رَ 
 ُمَشقٌَّؽ َعْف َتَراِقيَيا َرَعاِبيُؿ  ... َتْفِرى المََّباَن ِبَكفَّْيَيا َوِمْدَرُعَيا
ـْ   إنََّؾ َيا ْبَف َأِبي ُسْمَمى َلَمْقُتوُؿ  ...َتْسَعى اْلُغَواُة َجَناَبْيَيا َوَقْوُلُي
 اَل ُأْلِيَينََّؾ إنّْي َعْنَؾ َمْشُغوُؿ  ...َوَقاَؿ ُكؿُّ َصِديٍؽ ُكْنُت آُمُمُو 

 أوال: تخريج الحديث
 (.ٕٙسبؽ اإلشارة لتخريجو تحت حديث رقـ)

 ثانيا: تراجم الرواة
، التي البد فييا ديث، وىو مدلس مف الطبقة الرابعةصدوؽ حسف الح، (٘)سبقت ترجمتو ،** محمد بن إسحاق

 التصريح بالسماع. مف
 ثالثا: الحكم عمى اإلسناد

 الحديث إسناده ضعيؼ ألجؿ اإلنقطاع، ولتدليس محمد بف إسحاؽ.

                                                 

 (.ٛرقـ ) ( تحت حديث ٔ)
 .ٓٚٗ، صٗ( الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ، البف عدي، جٕ)
 .ٕٛٗ، صٗ( النياية في غريب الحديث واألثر، البف األثير، جٖ)
 .ٓٔ٘ػ  ٕٓ٘، صٕ( السيرة النبوية، البف ىشاـ، جٗ)
 (.ٙٗ)( تحت حديث رقـ٘)
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 المبحث الثالث
ِم َمَع التَّاءِ   الالَّ

 
 قاؿ ابف األثير رحمو اهلل:

 )َلَتَت(
المَّْتاُت: َما ُفتَّ ِمْف ُقُشوِر الشََّجِر. َكَأنَُّو َقاَؿ: َما أْبَقى ِمنّْي الَمرض إالَّ ِجْمدًا ياِبسًا  «َفما أْبَقى منِّي إالَّ ِلَتاتاً »ِفيِو 

 .(ٔ)«التََّيمُّـ مَّما اَل َيجوز التََّيمُّـ ِبوِ »َكقْشر الشََّجرة. َوَقْد َذكر الشافعيُّ َىِذِه المَّْفَظَة ِفي َباِب 
 ( ٕٛٛالحديث )

 ى تخريج لو.لـ أعثر عم الباحثة:قالت 
                                           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 .ٖٓٗ، صٗ( النياية في غريب الحديث واألثر، البف األثير، جٔ)
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 المبحث الرابع
ِم َمَع الثَّاءِ   الالَّ

 
 قاؿ ابف األثير رحمو اهلل:

 )َلِثَؽ(
المََّثُؽ: اْلَبَمؿ. ُيَقاُؿ: َلِثَؽ « َبدت َنواِجُذهفممَّا َرَأى َلَثَق الثِّياب َعَمى النَّاِس َضِحَك َحتَّى »ِفي َحِديِث االستسَقاء 

 .(ٔ)َلَثٌؽ، َأْيًضا الطَّاِئر، ِإَذا اْبَتؿَّ ِريُشو. َويقاؿ لْمماء والطّْيف:
 ( ٜٕٛالحديث )

، َحدَّثََنا رحمو اهلل: (ٕ)قال ابن حبان  َأْخَبَرَنا َأْحَمُد ْبُف َيْحَيى ْبِف ُزَىْيٍر، َقاَؿ: َحدَّثََنا َطاِىُر ْبُف َخاِلِد ْبِف ِنَزاٍر اأْلَْيِميُّ
، َعْف ِىَشاـِ ْبِف ُعْرَوَة، َعْف َأِبيوِ  ـُ ْبُف َمْبُروٍر، َعْف ُيوُنَس ْبِف َيِزيَد اأْلَْيِميّْ ْف َعاِئَشَة، َقاَلْت: َشَكا ، عَ َأِبي، َحدَّثََنا اْلَقاِس

اْلُمَصمَّى، َوَوَعَد النَّاَس النَّاُس ِإَلى َرُسوِؿ المَِّو َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَسمَّـَ َقْحَط اْلَمَطِر، َفَأَمَر ِباْلِمْنَبِر، َفُوِضَع َلُو ِفي 
َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَسمَّـَ ِحيَف َبَدا َحاِجُب الشَّْمِس، َفَقَعَد َعَمى َيْوًما َيْخُرُجوَف ِفيِو، َقاَلْت َعاِئَشُة: َفَخَرَج َرُسوُؿ المَِّو 

، َقاَؿ: اْلِمْنَبِر َفَحِمَد المََّو َوأَ  َـّ ، َوَقْد  »ْثَنى َعَمْيِو، ُث ـْ ، َواْحِتَباَس اْلَمَطِر َعْف ِإبَّاِف َزَماِنِو َعْنُك ـْ ـْ َجْدَب ِجَناِنُك ـْ َشَكْوُت ِإنَُّك
ـْ َأْف َيْسَتِجيَب َلُكـْ َأَمرَ  ـُ المَُّو َأْف َتَدُعوُه، َوَوَعَدُك ، َقاَؿ: « ، ُك َـّ ، َماِلِؾ َيْوـِ »ُث اْلَحْمُد ِلمَِّو َربّْ اْلَعاَلِميَف، الرَّْحَمِف الرَِّحيـِ

َـّ َأْنَت المَُّو اَل ِإَلَو  ِإالَّ َأْنَت اْلَغِنيُّ َوَنْحُف اْلُفَقَراُء، َأْنِزْؿ َعَمْيَنا اْلَغْيَث، َواْجَعْؿ الدّْيِف، اَل ِإَلَو ِإالَّ َأْنَت َتْفَعُؿ َما ُتِريُد، المَُّي
َؿ ِإَلى « َما َأْنَزْلَت َلَنا ُقوًَّة َوَباَلًغا ِإَلى ِحيفٍ  َـّ َحوَّ َـّ َرَفَع َيَدْيِو َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَسمَّـَ َحتَّى َرَأْيَنا َبَياَض ِإْبَطْيِو، ُث ُث

َـّ َأْقَبَؿ َعَمى النَّاِس َوَنَزَؿ َفَصمَّى َركْ ال َؿ ِرَداَءُه َوُىَو َراِفٌع َيَدْيِو، ُث َعَتْيِف، َفَأْنَشَأ المَُّو َسَحاًبا، نَّاِس َظْيَرُه، َوَقَمَب َأْو َحوَّ
ـْ َيْمَبْث ِفي َمْسِجِدِه َحتَّ  ، َفَممَّا َرَأى َرُسوُل المَِّو َصمَّى المَُّو ى َساَلِت السُُّيوؿُ َفَرَعَدْت َوَأْبَرَقْت َوَأْمَطَرْت ِبِإْذِف المَِّو، َفَم

َأْشَيُد َأفَّ المََّو َعَمى ُكؿّْ َشْيٍء َقِديٌر، َوَأنّْي  »َوَقاَؿ:َعَمْيِو َوَسمََّم َلَثَق الثَِّياِب َعَمى النَّاِس َضِحَك َحتَّى َبَدْت َنَواِجُذُه 
 «.َعْبُد المَِّو َوَرُسوُلوُ 

 أوال: تخريج الحديث
 مختصرا مف طريؽ يونس بف يزيد األيمي بو. (ٗ)بنحوه، والخطابي (ٖ)أخرجو الطبراني

 
 
 
 

                                                 

 .ٖٖٗ، صٗفي غريب الحديث واألثر، البف األثير، ج( النياية ٔ)
 .ٜٜٔ، حٕٔٚ، صٖ( صحيح ابف حباف، كتاب الرقائؽ، باب األدعية، جٕ)
 .ٕ٘ٛٔ، حٜٜ٘( الدعاء، باب الدعاء في االستسقاء، صٖ)
 .ٜٕٛ، صٔ( غريب الحديث، لمخطابي، جٗ)
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 ثانيا: تراجم الرواة
، ثقة فقيو ربما دلس، وال يضره ذلؾ؛ ألنو مدلس مف الطبقة األولى الذيف (ٔ)، سبقت ترجمتو** ىشام بن عروة

 اغتفر األئمة تدليسيـ.
، ىو ثقة في الزىري وغيره، فقد أطمؽ العمماء األمر (ٕ)سبقت ترجمتو، بن أبي النجاد** يونس بن يزيد 

 بتوثيقو.
 ، صدوؽ.(ٖ)سبقت ترجمتو ** القاسم بن مبرور األيمي،

، صدوؽ وما كاف مف خطئو فقد قاؿ األلباني: أف حديثو ال ينزؿ عف (ٗ)سبقت ترجمتو ** خالد بن نزار األيمي،
 درجة الحسف.

 ،(٘): مات سنة ثالث وستيف ومائتيف** طاىر بن خالد بن نزار األيمي
:" صدوؽ"، (ٜ)، وزاد قولو:" وفيو ليف"، قاؿ ابف أبي حاتـ(ٛ)، والييثمي(ٚ)، والدارقطني(ٙ)وثقو الخطيب البغدادي

 دات وغرائب".:" لو أحاديث عف أبيو افرا(ٔٔ):" صدوؽ ولو ما يستنكر ويتفرد بو"، وقاؿ ابف عدي(ٓٔ)وقاؿ الذىبي
 فرادات عف أبيو، وقد توبع عمى الحديث مف قبؿ ىاروف بف سعيد األيمي.إىو صدوؽ ولو  خالصة القول:

 ** باقي رجاؿ اإلسناد ثقات.
 ثالثا: الحكم عمى اإلسناد

الحديث إسناده حسف مف أجؿ طاىر بف خالد، وابنو خالد بف نزار وشيخو القاسـ بف مبرور جميعيـ في مرتبة 
 الصدوؽ.

                                           
 
 

                                                 

 (.ٕٔ)( تحت حديث رقـٔ)
 (.ٛٔٔ( تحت حديث رقـ)ٕ)
 (.ٗٛٔ)( تحت حديث رقـٖ)
 (.ٗٛٔ)( تحت حديث رقـٗ)
 .ٕ٘ٙ، رقـٙٓٔ، صٕ( تاريخ ابف يونس المصري، ج٘)
 .ٛٙٛٗ، رقـٙٛٗ، صٓٔ( تاريخ بغداد، لمخطيب البغدادي، جٙ)
 .ٛٛٔ، رقـٜٜٔ( سؤاالت السممي لمدارقطني، صٚ)
 .ٜٖٓٓٔ، رقـٖٚ، صٛ( مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، لمييثمي، جٛ)
 .ٜٜٕٔ، رقـٜٜٗ، صٗأبي حاتـ، ج( الجرح والتعديؿ، البف ٜ)
 .ٜٖٚٚ، رقـٖٖٗ، صٕ، وميزاف االعتداؿ، جٖٜٕٗ، رقـٖ٘ٔ، صٔ( المغني في الضعفاء، لمذىبي، جٓٔ)
 .ٜٗٔ، ص٘( الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ، البف عدي، جٔٔ)
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 قاؿ ابف األثير رحمو اهلل:
َأْي اْخَضْمت « أنَّ َأْصَحاَب َرُسوِل المَِّو بالشَّام لَّما َبَمَغُيم َمْقَتل ُعْثمان َبَكْوا َحتَّى َتَمثََّق ِلحاُىم»َوِمْنُو اْلَحِديُث 

 .(ٔ)بالدُّموع
 ( ٜٕٓالحديث )

 ى تخريج لو.لـ أعثر عم قالت الباحثة:
                                           

 قاؿ ابف األثير رحمو اهلل:
 )َلِثَف(

 ِفي َحِديِث الَمْبَعث:
 .(ٕ)َفُبْغُضكم ِعْنَدنا ُمرٌّ َمَذاَقُتُو ... وُبْغُضنا عْنَدُكم َيا َقْوَمَنا َلِثنُ 

 ( ٜٕٔالحديث)
ـُ ْبُف ُمَحمَِّد  رحمو اهلل: (ٖ)قال الطبراني ، ثنا ِىَشا ، ثنا َعِميُّ ْبُف َحْرٍب اْلَمْوِصِميُّ َحدَّثََنا ُموَسى ْبُف ُجْمُيوٍر التّْنّْيِسيُّ

، َعْف َماِزِف ْبِف اْلَغُضوَبِة، َقاَؿ: ُكْنُت  ، َعْف َأِبيِو، َعْف َعْبِد المَِّو اْلُعَماِنيّْ ْسِدُف َصَنًما ُيَقاُؿ َلُو أَ ْبِف السَّاِئِب اْلَكْمِبيُّ
َنـِ َيُقوُؿ:َباَحُر ِبَسَماِئَؿ َقْرَيٍة ِبُعَماَف، َفَعَتْرَنا َذاَت َيْوـٍ ِعْنَدُه َعِتيَرًة َوِىَي الذَِّبيَحُة، َفَسِمْعُت َصْوًتا مِ   َف الصَّ

 َيا َماِزٌف اْسَمْع ُتَسْر ... َظْيَر َخْيٍر َوَبْطَف َشْر 
 ُمَضْر ... ِبِديِف المَِّو اأْلَْكَبْر ُبِعَث َنِبيّّ ِمْف 

ـُ ِمْف َحرّْ َسَقْر   َفَدْع ُنَحْيًتا ِمْف َحَجْر ... َتْسَم
 وذكر أبيات ثـ قاؿ:

ـْ َفَيَجاِني، َفُقْمُت: ِإْف َرَدْدُت َعَميْ  ا َأْىُجو ِلَنْفسي، ِو َفِإنَّمَ َفَممَّا َقِدْمُت َعَمى َقْوِمي َأنَُّبوِني َوَشَتُموِني َوَأَمُروا َشاِعًرا َلُي
ـْ ِإَلى َساِحِؿ اْلَبْحِر، َوُقْمُت:  َفاْعَتَزْلُتُي

 َفُبْغُضُكْم ِعْنَدَنا ُمرٌّ َمَذاَقُتُو ... َوُبْغُضَنا ِعْنَدُكْم َيا َقْوَمَنا َلِثنُ 
 أوال: تخريج الحديث

ـُ ِعْنَدَنا ُمْرِمًدا ِفيِو"، وأبو نعيـ األصبياني (ٙ)مختصرا، والطبراني (٘)، والخطابي(ٗ)أخرجو ابف قانع  ، (ٚ)بمفظ" ُبْغُضُك
 

                                                 

 .ٖٖٗ، صٗ( النياية في غريب الحديث واألثر، البف األثير، جٔ)
 .ٖ٘ٗ، صٗالبف األثير، ج( النياية في غريب الحديث واألثر، ٕ)
 .ٕٙ، حٕٕٖ( األحاديث الطواؿ، لمطبراني، صٖ)
 .ٕٔٔ، صٖ( معجـ الصحابة، البف قانع، جٗ)
 .ٚٗٗ، صٔ( غريب الحديث، لمخطابي، ج٘)
 .ٜٜٚ، حٖٖٛ، صٕٓ( المعجـ الكبير، لمطبراني، جٙ)
 .ٖٙ، حٗٔٔ، صٔ( دالئؿ النبوة، ألبي نعيـ األصبياني، جٚ)
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 بدوف لفظ ابف األثير جميعيـ مف طرؽ عف عمي بف حرب بو. (ٕ)، وابف سيد الناس(ٔ)والبييقي
 ثانيا: تراجم الرواة

ُىَو َجدُّ َعِميّْ ْبِف َحْرِب ْبِف ُمَحمَِّد ْبِف َعِميّْ ْبِف َحيَّاَف ْبِف َماِزِف ْبِف  :** َماِزُن ْبُن اْلَغُضوَبِة الطَّاِئيُّ 
 .(ٗ)،ذكر في الصحابة، وقاؿ ابف حّباف: يقاؿ إنو لو صحبة(ٖ)اْلَغُضوَبةِ 

 لـ أجد فيو جرحا وال تعديال. ** عبد اهلل العماني،
 الموصمي، مات سنة خمس وستيف ومائتيف، ، أبو الحسف** عمي بن حرب بن محمد بن عمي الطائي

، (ٜ)، وزاد:" صدوقا"، والذىبي(ٛ)، وابف السمعاني(ٚ)، والخطيب البغدادي(ٙ)، ومسممة بف قاسـ(٘)وثقو الدارقطني
 .(ٓٔ)وذكره ابف حباف في الثقات

 :" صدوؽ".(ٖٔ)، وابف حجر(ٕٔ):" صالح"، وقاؿ أبوحاتـ(ٔٔ)قاؿ النسائي
 ىو ثقة. خالصة القول:

 باقي رجاؿ اإلسناد ثقات غير ىشاـ بف محمد بف السائب ووالده** 
 ثالثا: الحكم عمى اإلسناد

:" متروؾ"، ووالده محمد بف (ٗٔ)مف أجؿ ىشاـ بف محمد بف السائب الكمبي قاؿ الدارقطنيمنكر  الحديث إسناده
 .(٘ٔ)السائب متيـ بالكذب

، َعْف (ٙٔ)قاؿ الييثمي ، ِمْف َطِريِؽ ِىَشاـِ ْبِف ُمَحمَِّد ْبِف السَّاِئِب اْلَكْمِبيّْ ، َأِبيِو َوِكاَلُىَما َمْتُروٌؾ":" َرَواُه الطََّبَراِنيُّ
 ولجيالة حاؿ عبد اهلل العماني.

                                           
 
 

                                                 

 .ٕٛ٘، صٕالنبوة، لمبييقي، ج( دالئؿ ٔ)
 .ٜٔ، صٔ( عيوف األثر في فنوف المغازي والشمائؿ والسير، البف سيد الناس، جٕ)
 .ٕٛٛ٘، ص٘( معرفة الصحابة، ألبي نعيـ األصبياني، جٖ)
 .ٖٗٗٔ، رقـٚٓٗ، صٖ( الثقات، البف حباف، جٗ)
 .ٖٕ٘، رقـٕٛٔ( سؤاالت السممي لمدارقطني، ص٘)
 .ٙٓ٘، رقـٜٕٙ، صٚبف حجر، ج( تيذيب التيذيب، الٙ)
 .ٜٕٗٙ، رقـٖٖٙ، صٖٔ( تاريخ بغداد، لمخطيب البغدادي، جٚ)
 .ٙٓ٘، رقـٜٕٙ، صٚ( تيذيب التيذيب، البف حجر، جٛ)
 .ٖٜ، رقـٕٔ٘، صٕٔ( سير أعالـ النبالء، لمذىبي، جٜ)
 .٘ٛٗٗٔ، رقـٔٚٗ، صٛ( الثقات، البف حباف، جٓٔ)
 .ٖٖٔ، رقـٕٜبف شعيب بف عمي النسائي، ص( تسمية مشايخ أبي عبد الرحمف أحمد ٔٔ)
 .ٙٓٓٔ، رقـٖٛٔ، صٙ( الجرح والتعديؿ، البف أبي حاتـ، جٕٔ)
 .ٜٜٖ( تقريب التيذيب، البف حجر، صٖٔ)
 .ٖٕٜٚ، رقـٖٗٓ، صٗ( ميزاف االعتداؿ، لمذىبي، جٗٔ)
 .ٜٚٗ( تقريب التيذيب، البف حجر، ص٘ٔ)
 .ٜٖٔٔٔ، رقـٕٛٗ، صٛ( مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، لمييثمي، جٙٔ)
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 قاؿ ابف األثير رحمو اهلل:
 )َلَثَو(

المَّْثة ِباْلَكْسِر َوالتَّْخِفيِؼ: ُعُموُر اأْلَْسَناِف، « الَوْشـ ِفي المَّْثة»َقاَؿ ناِفع:  «َلَعن المَُّو الواِشَمة»ِفي َحِديِث اْبِف ُعَمَر 
 .(ٔ)َوِىَي َمَغاِرُزَىا

 ( ٕٜٕالحديث )
َعْف َناِفٍع، َعِف  (ٗ)، َأْخَبَرَنا ُعَبْيُد المَّوِ (ٖ)َحدَّثَِني ُمَحمَُّد ْبُف ُمَقاِتٍؿ، َأْخَبَرَنا َعْبُد المَّوِ  رحمو اهلل: (ٕ)قال اإلمام البخاري

، (٘)َلَعَف المَُّو الَواِصَمَة َوالُمْسَتْوِصَمةَ » اْبِف ُعَمَر، َرِضَي المَُّو َعْنُيَما: َأفَّ َرُسوَؿ المَِّو َصمَّى اهلُل َعَمْيِو َوَسمَّـَ َقاَؿ:
ـُ ِفي المَّْثةِ »َوَقاَؿ َناِفٌع: « (ٙ)َوالَواِشَمَة َوالُمْسَتْوِشَمةَ   «.الَوْش

 : تخريج الحديثأوال
بنحوه مف طريؽ يحيى  (ٜ)بمثمو، ومسمـ (ٛ)مف طريؽ عبدة بف سميماف بنحوه، وأخرجو البخاري (ٚ)أخرجو البخاري

 مف طريؽ صخر بف جويرية بنحوه، (ٓٔ)بف سعيد القطاف، كالىما عف عبيد اهلل بف عمر، وأخرجو البخاري
 كالىما) عبيد اهلل وصخر( عف نافع بو.

 الرواةثانيا: تراجم 
 ** جميع رجاؿ اإلسناد ثقات.

                                           
 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 .ٖٙٗ، صٗ( النياية في غريب الحديث واألثر، البف األثير، جٔ)
 .ٖٜٚ٘، ح٘ٙٔ، صٚ( صحيح البخاري، كتاب المباس، باب الوصؿ في الشعر، جٕ)
 (ٕٖٓ) تقريب التيذيب، البف حجر، ص.، ثقة حافظ( ىو: عبد اهلل بف المبارؾٖ)
 (.ٖٖٚ) تقريب التيذيب، البف حجر، ص.ت، ثقة ثب( ىو: عبيد اهلل بف عمر بف حفص القرشيٗ)
ية في غريب الحديث واألثر، ( اْلَواِصَمُة: الَِّتي َتِصؿ َشْعَرىا بَشْعٍر آخَر ُزوٍر، واْلُمْسَتْوِصَمُة: الَِّتي تأُمر َمف َيْفَعؿ ِبَيا َذِلَؾ.) النيا٘)

 (.ٕٜٔ، ص٘البف األثير، ج
َوَذِلَؾ َأف اْلَمْرَأة َكاَنت تغرز ظير كفيا وِمْعَصَميا بإبرة َأو ِمَسمة َحتَّى ُتؤثر ِفيِو ثَـّ تحشوه ( الواشمة والمستوشمة: الوشـ ِفي اْلَيد ٙ)

 (.ٚٙٔ، صٔبالكحؿ.) غريب الحديث، لمقاسـ بف سالـ، ج
 .ٜٓٗ٘، حٙٙٔ، صٚ( صحيح البخاري، كناب المباس، باب الموصولة، جٚ)
 .ٜٚٗ٘، حٚٙٔ، صٚشمة، ج( صحيح البخاري، كتاب المباس، باب المستو ٛ)
 .ٕٕٗٔ، حٚٚٙٔ، صٖ( صحيح مسمـ، كتاب المباس والزينة، باب تحريـ فعؿ الواصمة والمستوصمة والواشمة والمستوشمة، جٜ)
 .ٕٜٗ٘، حٙٙٔ، صٚ( صحيح البخاري، كناب المباس، باب الموصولة، جٓٔ)
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 المبحث الخامس
ِم َمَع اْلِجيمِ   الالَّ

 قاؿ ابف األثير رحمو اهلل:
ِمَف اإِلْلجاء، َكَأنَُّو َقْد َأْلَجَأؾ ِإَلى  التَّْمِجئة: َتْفِعمة« َىَذا َتْمجئة فأْشِيد َعَمْيِو َغْيِري»َوِمْنُو َحِديُث النُّعماف ْبِف َبِشير 

نُّعماف ِبَشْيٍء َأْف َتأِتَي أْمرًا، باطُنو ِخاَلُؼ َظاِىِرِه، وأْحَوَجؾ ِإَلى َأْف َتفعؿ ِفعاًل َتْكرُىو. َوَكاَف َبشير َقْد اْفرد اْبَنو ال
 .(ٔ)ُدوَف ِإْخَوِتِو، َحَمَمْتُو َعَمْيِو أمُّو

 ( ٖٜٕالحديث)
ـٌ، َأْخَبَرَنا َسيَّاٌر، َوَأْخَبَرَنا ُمِغيَرُة، َوَأْخَبَرَنا َداُوُد، رحمو اهلل: (ٕ)أبو داودقال  َعِف  َحدَّثََنا َأْحَمُد ْبُف َحْنَبٍؿ، َحدَّثََنا ُىَشْي

، َعِف النُّْعَماِف ْبِف َبِشيٍر، َقاؿَ  ، َعِف الشَّْعِبيّْ ْسَماِعيُؿ ْبُف َساِلـٍ ، َوَأْخَبَرَنا ُمَجاِلٌد، َواِ  َأْنَحَمِني: َأِبي ُنْحاًل، َقاَؿ  الشَّْعِبيّْ
: ِمْف َبْيِف اْلَقْوـِ ِنْحَمًة ُغاَلًما َلُو، َقاَؿ: َفَقاَلْت َلُو: ُأمّْي َعْمَرُة ِبْنُت َرَواحَ  َة اْئِت َرُسوَؿ المَِّو َصمَّى ِإْسَماِعيُؿ ْبُف َساِلـٍ

ـَ َفَأْشِيْدُه َفَأَتى النَِّبيَّ َصمَّى ـَ َفَأْشَيَدُه، َفَذَكَر َذِلَؾ َلُو، َفَقاَؿ َلُو: ِإنّْي َنَحْمُت اْبِني النُّْعَماَف  اهلُل َعَمْيِو َوَسمَّ اهلُل َعَمْيِو َوَسمَّ
فَّ َعْمَرَة َسَأَلْتِني َأْف ُأْشِيَدؾَ  ، قَ « َأَلَؾ َوَلٌد ِسَواُه؟ »َعَمى َذِلَؾ، َقاَؿ: َفَقاَؿ: ُنْحاًل َواِ  ـْ ـْ َأْعَطْيَت َفُكمَّ  »اَؿ:َقاَؿ: ُقْمُت: َنَع ُي

:« ِمْثَؿ َما َأْعَطْيَت النُّْعَماَف؟ ـْ َىَذا َتْمِجَئٌة  »َقاَؿ: اَل، َقاَؿ: َفَقاَؿ: َبْعُض َىؤاَُلِء اْلُمَحدِّْثيَف، " َىَذا َجْوٌر َوَقاَؿ َبْعُضُي
، « َيُكوُنوا َلَؾ ِفي اْلِبرّْ َوالمُّْطِؼ َسَواءٌ  َأَلْيَس َيُسرَُّؾ َأفْ »َقاَؿ ُمِغيَرُة: ِفي َحِديِثِو  «َفَأْشِيْد َعَمى َىَذا َغْيِري ـْ َقاَؿ: َنَع

ـْ »َوَذَكَر ُمَجاِلٌد ِفي َحِديِثِو « َفَأْشِيْد َعَمى َىَذا َغْيِري»َقاَؿ:  ـْ َكَما َأفَّ َلَؾ َعَمْيِي ـْ َعَمْيَؾ ِمَف اْلَحؽّْ َأْف َتْعِدَؿ َبْيَنُي ِإفَّ َلُي
و  : « ؾَ ِمَف اْلَحؽّْ َأْف َيَبرُّ ـْ ، َقاَؿ َبْعُضُي : « َأُكؿَّ َبِنيؾَ »َقاَؿ َأُبو َداُوَد: ِفي َحِديِث الزُّْىِريّْ ـْ « َوَلِدؾَ »، َوَقاَؿ َبْعُضُي

، ِفيِو:  َحى، َعِف النُّْعَماِف ْبِف َبِشيرٍ « َأَلَؾ َبُنوَف ِسَواهُ »َوَقاَؿ اْبُف َأِبي َخاِلٍد، َعِف الشَّْعِبيّْ َأَلَؾ َوَلٌد : »، َوَقاَؿ َأُبو الضُّ
 «.َغْيُرهُ 

 أوال: تخريج الحديث
 جميعيـ مف طريؽ سيار أبي الحكـ، بنحوه، (٘)، وابف عبد البر(ٗ)ومف طريقو البييقي (ٖ)أخرجو أحمد بف حنبؿ

 ، (ٛ)، والبييقي (ٚ)مختصرًا، وابف حباف (ٙ)وأخرجو النسائي
 
 

                                                 

 .ٖٛٗ، صٗ( النياية في غريب الحديث واألثر، البف األثير، جٔ)
 .ٕٖٗ٘، حٕٜٕ، صٖسنف أبي داود، كتاب البيوع، باب في الرجؿ يفضؿ بعض ولده في النحؿ، ج( ٕ)
 .ٖٛٚٛٔ، حٕٖٛػ ٕٖٚ، صٖٓ( مسند أحمد بف حنبؿ، مسند الكوفييف، حديث النعماف بف بشير، جٖ)
عمى اإلختيار دوف اإليجاب،  ( السنف الكبرى لمبييقي، كتاب اليبات، باب ما يستدؿ بو عمى أف أمره بالتسوية بينيـ في العطيةٗ)
 .ٕٕٓٓٔ، حٜٕٗ، صٙج
 .ٕٖٕ، صٚ( التمييد لما في الموطأ مف المعاني واألسانيد، البف عبد البر، ج٘)
 .ٜٜٚ٘، حٓٗٗ، ص٘( السنف الكبرى لمنسائي، كتاب القضاء، باب النيي عف قبوؿ الشيادة إال عمى حؽ، جٙ)
 .ٗٓٔ٘، حٖٓ٘، صٔٔصرح بأف اإليثار بيف األوالد في النحؿ حيؼ، ج( صحيح ابف حباف، كتاب اليبة، باب ذكر خبر يٚ)
( السنف الكبرى لمبييقي، كتاب اليبات، باب ما يستدؿ بو عمى أف أمره بالتسوية بينيـ في العطية عمى اإلختيار دوف اإليجاب، ٛ)
 .ٖٕٓٓٔ، حٜٕ٘، صٙج
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 مختصرًا مف طريؽ المغيرة بف مقسـ، (ٔ)والطحاوي
 مف طريؽ مجالد بف سعيد، (ٖ)ومف طريقو البييقي (ٕ)الطيالسيوأخرجو 

 ثالثتيـ) سيار، والمغيرة، ومجالد( عف الشعبي بو.
 ثانيا: تراجم الرواة

ولد قبؿ وفاة النَِّبّي َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَسمَّـَ بثماف سنيف، لو  ** النعمان ْبن بشير ْبن سعد ْبن َثْعَمَبة األنصاري،
 .  (ٗ)بة، َوُىَو أوؿ مولود ُوِلد لَلنصار بعد اليجرة، ُيكنى َأَبا َعْبد المَّوِ وألبيو صح

، ** َداُوُد بُن َأِبي ِىْنٍد ِدْيَنارِ  ، ولكنو متابع بالمغيرة بف (ٙ)، ثقة متقف، كاف ييـ بأخرة(٘)سبقت ترجمتو الُخَراَساِنيُّ
سماعيؿ بف سالـ وغيرىما.  مقسـ، وا 

، ثقة متقف؛ إال أنو كاف يدلس وال سيما عف إبراىيـ النخعي، (ٚ)، سبقت ترجمتوالضبي** المغيرة بن مقسم 
 التي البد فييا مف التصريح بالسماع، وقد صرح بو. وعده ابف حجر في الطبقة الثالثة مف طبقات المدلسيف

راقي مجموعة ممف ثقة ثبت اتيـ بالتدليس واإلرساؿ الخفي، وقد ذكر الع، (ٛ)سبقت ترجمتو ** ىشيم بن بشير،
أرسؿ عنيـ ىشيـ ولـ يكف فييـ المغيرة بف مقسـ فتنتفي عمة اإلرساؿ ىنا، وما كاف مف تدليسو فال يضر حيث 

 صرح بالسماع. 
 ، أبو عمرو الكوفي، مات سنة أربع وأربعيف ومائة،** مجالد بن سعيد بن عمير اليمداني

واختالطو، حيث نص عبد الرحمف بف ميدي ويحيى القطاف ، بسبب قمة ضبطو (ٜ)معظـ النقاد عمى تضعيفو 
:" (ٕٔ)، وقاؿ البخاري(ٔٔ)، ولـ يعّدلو إال النسائي فقاؿ مرة:" ثقة"، وقاؿ أخرى:" ليس بالقوي"(ٓٔ)عمى اختالطو

:" ومجالد لو عف الشعبي عف (ٗٔ):" ُيحتمؿ حديثو لصدقو"، وقاؿ ابف عدي(ٖٔ)صدوؽ"، وقاؿ محمد بف المثنى
                                                 

ْف َرُسوِؿ اهلِل َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَسمَّـَ ِمْف َما َذَكَرُه النُّْعَماُف ْبُف َبِشيٍر، َعْنُو ِمْف ( شرح مشكؿ اآلثار، باب َباُب َبَياِف ُمْشِكِؿ َما ُرِوَي عَ ٔ)
، وشرح معاني اآلثار، كتاب اليبة والصدقة، باب الرجؿ ينحؿ بعض بنيو دوف ٖٚٓ٘، حٕٚ، صَٖٔنْحِمِو َأِبيَو ِإيَّاُه َشْيًئا، ج

 .ٖٙٛ٘، حٙٛ، صٗبعض، ج
 .ٜٛٚ، حٚٓٔ( مسند الطيالسي، صٕ)
 .ٜٜٙٔٔ، حٖٜٕ، صٙ( السنف الكبرى لمبييقي، كتاب اليبات، باب السنة في التسوية بيف األوالد في العطية، جٖ)
 .ٕٗٔٙ، رقـٚٙٗٔػ ٜٙٗٔ، صٗ( انظر االستيعاب في معرفة األصحاب، البف عبد البر، جٗ)
 (.ٕ٘ٙ)( تحت حديث رقـ٘)
 .ٕٓٓجر، ص( تقريب التيذيب، البف حٙ)
 (.ٚٗٔ)( تحت حديث رقـٚ)
 (.ٖٓـ)( تحت حديث رقٛ)
 (.ٖٕٕػ  ٕٕٔ، صٕٚ( انظر أقواؿ النقاد فيو) تيذيب الكماؿ، لممزي، جٜ)
 .ٚ، رقـٙٓ٘ػ ٘ٓ٘، صٔ( انظر الكواكب النيرات، البف الكياؿ، جٓٔ)
 .ٖٕٕ، صٖٚ( تيذيب التيذيب، لممزي، جٔٔ)
 .٘ٙرقـ ،ٔٗ، صٓٔ( تيذيب التيذيب، البف حجر، جٕٔ)
 .٘ٙ، رقـٔٗ، صٓٔ( تيذيب التيذيب، البف حجر، جٖٔ)
 .ٜٔٓٔ، رقـٜٙٔ، صٛ( الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ، البف عدي، جٗٔ)
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صالحة، وعف غير جابر مف الصحابة أحاديث صالحة، وجممة ما يرويو عف الشعبي وقد رواه  جابر أحاديث
 عف غير الشعبي ولكف أكثر روايتو عنو وعامة ما يرويو غير محفوظ".

 ُتكمـ فيو بسبب اختالطو، ُفرد حديثو لذلؾ.، ىو ضعيؼ خالصة القول:
 ** باقي رجاؿ اإلسناد ثقات.

 ثالثا: الحكم عمى اإلسناد
ولـ  :" تفرد مجالد بيذه المفظة"،(ٔ)جميع طرؽ الحديث صحيحة ما عدا طريؽ مجالد بف سعيد فقاؿ البييقي

كما أنو مختمط، وال ُيعرؼ الراوي عنو أسمع قبؿ االختالط أـ بعده، ومعمـو مف  يتابعو عمييا أحد مف الثقات،
 كانت ىذه حالو فإنو ُيرد حديثو.

                                           
 قاؿ ابف األثير رحمو اهلل:

 )َلَجَب(
 .(ٕ)ُىَو ِبالتَّْحِريِؾ: الصَّوت واْلَغَمبة َمَع اْخِتاَلٍط، َوَكَأنَُّو َمْقُموب الَجَمبة« َأنَُّو َكُثَر ِعْنَدُه المََّجب»ِفيِو 

 (ٜٕٗالحديث )
، ثنا َعْبُد اهلِل ْبُف َصاِلٍح، ثنا المَّْيُث، َحدَّثَِني  رحمو اهلل: (ٖ)قال الطبراني َحدَّثََنا َىاُروُف ْبُف َكاِمٍؿ السَّرَّاُج اْلِمْصِريُّ

، َأفَّ َأَبا اٍس َأْخَبَرهُ ُيوُنُس، َعِف اْبِف ِشَياٍب، َعْف ُعَبْيِد اهلِل ْبِف َعْبِد اهلِل ْبِف ُعْتَبَة ْبِف َمْسُعوٍد، َأفَّ َعْبَد اهلِل ْبَف َعبَّ 
اًرا ِبالشَّاـِ فِ  ي اْلُمدَِّة الَِّتي َمادَّ ِفيَيا ُسْفَياَف ْبَف َحْرٍب َأْخَبَرُه، َأفَّ ِىَرْقَؿ َأْرَسَؿ ِإَلْيِو ِفي َرْكٍب ِمْف ُقَرْيٍش، َوَكاُنوا ُتجَّ

ـْ َأَبا ُسْفَياَف َوُكفَّاَر ُقَرْيشٍ  و َرُسوُؿ اهلِل َصمَّى اهلل َعَمْيِو َوَسمَّ ـْ ِفي َمْجِمٍس، َوَحْوَلُو ُعَقاَلُء الرُّ َـّ ، َفَأَتْوُه ِبِإيِمَياَء َفَدَعاُى ، ُث ـِ
َـّ َدَعا ِبِكَتاِب َرُسوِؿ اهلِل َصمَّى اهلل َعَمْيِو َوَسمَّـِ الَِّذي َبَعَث ِبِو ِدْحَيُة اْلَكْمِبيُّ ِإَلى َعِظيـِ بُ ...  َدَعا ِبَتْرُجَماِنوِ  ْصَرى، ُث

وـِ َساَلـٌ َفَدَفَعُو ِإَلى ِىَرْقَؿ، َفَقَرَأُه َفِإَذا ِفيِو: ِبْسـِ اهلِل الرَّْحَمِف الرَِّحيـِ ِمْف ُمَحمٍَّد َعْبِد اهلِل َوَرُسولِ  ِو ِإَلى ِىَرْقَؿ َعِظيـِ الرُّ
ْساَلـِ  َتْيِف، َفِإْف َتَولَّْيَت  َعَمى َمِف اتََّبَع اْلُيَدى، َأمَّا َبْعُد َفِإنّْي َأْدُعوَؾ ِبِدَعاَيِة اإلِْ ـْ ُيْؤِتَؾ اهلُل َأْجَرَؾ َمرَّ ، َوَأْسِم ـْ ـْ َتْسَم َأْسِم

ـَ اأْلَِريِسيّْيَف  ، َعَمْيَؾ ِإْث َو }َيا َأْىَؿ اْلِكَتاِب َتَعاَلْوا ِإَلى َكِمَمٍة َسَواٍء َبْيَنَنا  -َقاَؿ المَّْيُث: اأْلَِريِسيُّوَف: اْلَعشَّاُروَف  -َفِإفَّ
ـْ َأْف اَل َنْعُبَد ِإالَّ اهلَل َواَل ُنْشِرَؾ ِبِو َشْيًئا َواَل َيتَِّخَذ َبْعُضَنا َبْعًضا َأْرَباًبا ِمْف ُدوِف اَوبَ  هلِل، َفِإْف َتَولَّْوا َفُقوُلوا اْشَيُدوا ْيَنُك

، َواْرَتَفَعِت اأْلَْصَواُت َكُثَر ِعْنَدُه المََّجبُ  ِقَراَءِة اْلِكَتابِ  ِبَأنَّا ُمْسِمُموَف{ " َقاَؿ َأُبو ُسْفَياَف: َفَممَّا َقاَؿ َما َقاَؿ، َوَفَرَغ ِمفْ 
ِني اأْلَْصَفِر َفَما ِزْلُت َوَخَرْجَنا، َفُقْمُت أِلَْصَحاِبي ِحيَف َخَرْجَنا: َلَقِد اْرَتَفَع َأْمُر اْبِف َأِبي َكْبَشَة، ِإنَُّو َيَخاُفُو َمِمُؾ بَ 

ْساَلـَ ...".ُمْسَتْيِقًنا َأنَُّو َسيَ   ْظَيُر َحتَّى َأْدَخَؿ اهلُل َعَميَّ اإلِْ
 
 

                                                 

 .ٜٜٙٔٔ، حٖٜٕ، صٙ( السنف الكبرى لمبييقي، كتاب اليبات، باب السنة في التسوية بيف األوالد في العطية، جٔ)
 .ٜٖٗ، صٗير، ج( النياية في غريب الحديث واألثر، البف األثٕ)
 .ٕٓٚٚ، حٙٔ، صٛ( المعجـ الكبير، لمطبراني، جٖ)
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 أوال: تخريج الحديث
جميعيـ مف  (ٚ)، والطبراني(ٙ)، وابف حباف(٘)، والطحاوي(ٗ)، والنسائي(ٖ)، ومسمـ(ٕ)، والبخاري(ٔ)أخرجو عبد الرزاؽ

 طريؽ الزىري بو بمفظ " كثر المغط".
 مف طريؽ شعيب عف الزىري بو بمفظ " كثر عنده الصخب". (ٛ)وأخرجو البخاري

 ثانيا: تراجم الرواة
، ىو ثقة في الزىري وغيره، فقد أطمؽ العمماء األمر (ٜ)سبقت ترجمتو، ** يونس بن يزيد بن أبي النجاد

 بتوثيقو.
سعد، مات سنة ، أبو صالح المصري، كاتب الميث بف يّ نِ يَ ** عبد اهلل بن صالح بن محمد بن مسمم الجُ 

 اثنتيف وعشريف ومائتيف،
:" سمعت أبا األسود النضر بف عبد الجبار وسعيد بف عفير يثنياف عمى كاتب الميث"، (ٓٔ)قاؿ أبو حاتـ الرازي

:" سمعت عبد الممؾ بف شعيب بف الميث يقوؿ: أبو صالح، ثقة مأموف، قد سمع مف جدي حديثو، (ٔٔ)وقاؿ أيضا
 يحضو عمى التحديث". و كاف يحدث بحضرة أبي، وأبي

 :" لـ يكف عندي ممف يتعمد الكذب، وكاف حسف الحديث".(ٕٔ)قاؿ أبو زرعة
:" ما رأيت أثبت مف أبي صالح، قاؿ: وسمعت يحيى بف معيف يقوؿ: ىما ثبتاف (ٖٔ)وقاؿ أبو ىاروف الخريبي

 ثبت حفظ، وثبت كتاب، وأبو صالح كاتب الميث ثبت كتاب". 

                                                 

 .ٕٜٗٚ، حٖٖٗ، ص٘( مصنؼ عبد الرزاؽ، كتاب المغازي، غزوة الحديبية، جٔ)
، ٙ( صحيح البخاري، كتاب تفسير القرآف، باب قولو" قؿ يا أىؿ الكتاب تعالوا إلى كممة سواء بيننا وبينكـ أف ال نعبد إال اهلل"، جٕ)

 .ٖ٘٘ٗح، ٖ٘ص
، ٖٜٖٔ، صٖ( صحيح مسمـ، كتاب الجياد والسير، باب كتاب النبي صمى اهلل عميو وسمـ إلى ىرقؿ يدعوه إلى اإلسالـ، جٖ)
 .ٖٚٚٔح
، ٖٗ، صٓٔ( السنف الكبرى لمنسائي، كتاب التفسير، باب قولو " قؿ يا أىؿ الكتاب تعالوا إلى كممة سواء بيننا وبينكـ"، جٗ)
 .ٜٜٛٓٔح
، ِ٘كَتاِبِو ِإَلْيِو، ج اآلثار، باب َبَياِف ُمْشِكِؿ َما ُرِوَي َعْف َرُسوِؿ اهلِل َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَسمَّـَ ِممَّا َخاَطَب ِبِو َقْيَصَر ِفي ( شرح مشكؿ٘)

 .ٜٚٚٔ، حٜٕٕص
 .٘٘٘ٙ، حٕٜٗ، صٗٔ( صحيح ابف حباف، كتاب التاريخ، باب كتب النبي صمى اهلل عميو وسمـ، جٙ)
 .ٜٕٙٚ، حٗٔ، صٛعجـ الكبير، لمطبراني، ج( المٚ)
 .ٚ، حٛ، صٔ( صحيح البخاري، المقدمة، باب بدء الوحي، جٛ)
 (.ٛٔٔ)( تحت حديث رقـٜ)
 .ٜٖٛ، رقـٙٛ، ص٘( الجرح والتعديؿ، البف أبي حاتـ، جٓٔ)
 .ٜٖٛ، رقـٙٛ، ص٘( الجرح والتعديؿ، البف أبي حاتـ، جٔٔ)
 .ٚٛ، ص٘ـ، ج( انظر الجرح والتعديؿ، البف أبي حاتٕٔ)
 .ٕٓٙ، ص٘( تيذيب التيذيب، البف حجر، جٖٔ)
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:"صدوؽ، ولـ يثبت عميو ما يسقط لو حديثو، إال أنو مختمؼ فيو، فحديثو حسف"، وقاؿ (ٔ)وقاؿ ابف القطاف
 :" كاتب الميث كبير، لـ يتفقوا عميو ألحاديث رواىا يخالؼ فييا". (ٕ)الخميمي

:" ولعبد اهلل بف صالح روايات كثيرة عف صاحبو الميث بف سعد، وىو عندي مستقيـ الحديث إال (ٖ)وقاؿ ابف عدي
 .ده ومتونو غمط، وال يتعمد الكذب"ع في حديثو في أسانيأنو يق

 :" كاف ال بأس بو".  (ٗ)وقاؿ مسممة بف قاسـ
 :" كاف أوؿ أمره متماسكا ثـ فسد بأخرة، وليس ىو بشيء".(٘)وقاؿ أحمد بف حنبؿ
روى عف الميث :" (ٛ):" ليس بثقة"، وقاؿ ابف يونس(ٚ):" متيـ ليس بشيء"، وقاؿ النسائي(ٙ)وقاؿ أحمد بف صالح

:" َكاَف َيْحَيى بُف َمِعْيٍف ُيَوثُّْقُو، َوِعْنِدي (ٓٔ):" ذاىب الحديث"، َوَقاَؿ َصاِلٌح َجَزَرةُ (ٜ)مناكير"، وقاؿ الحاكـ أبو أحمد
:" صالح (ٕٔ):" صاحب حديث فيو ليف"، وقاؿ في موضع آخر(ٔٔ)َأنَُّو َكاَف َيْكِذُب ِفي الَحِدْيِث"، وقاؿ الذىبي

، َأَصاَبُو َداُء َشْيِخِو اْبِف (ٖٔ)مناكير"، وقاؿ أيضاالحديث لو  :" َوِبُكؿّْ َحاٍؿ، َفَكاَف َصُدْوقًا ِفي َنْفِسِو، ِمْف َأْوِعَيِة الِعْمـِ
ـْ ُيْتَرْؾ ِبَحْمِد اهلِل، َواأَلَحاِدْيُث الَِّتي َنَقُموىَ  ا َعَمْيِو َمْعُدْوَدٌة ِفي َسَعِة َما َلِيْيَعَة، َوَتَياَوَف ِبَنْفِسِو َحتَّى َضُعَؼ َحِدْيثُُو، َوَل

 :" صدوؽ كثير الغمط، ثبت في كتابو، وكانت فيو غفمة". (ٗٔ)َرَوى"، وقاؿ ابف حجر
:" عبد اهلل (٘ٔ)وقد بيف أبو حاتـ وابف حباف سبب وجود تمؾ األغاليط في رواية عبد اهلل بف صالح، فقاؿ أبو حاتـ

مصري صدوؽ، واألحاديث التي أخرجيا في آخر عمره فأنكروىا عميو، أرى أف ىذا مما افتعؿ خالد بف نجيح، 
وكاف أبو صالح يصحبو، وكاف أبو صالح سميـ الناحية، وكاف خالد بف نجيح يفتعؿ الكذب ويضعو في كتب 

 الناس، ولـ يكف وزف أبي صالح وزف الكذب، كاف رجال صالحا". 

                                                 

 .ٛٚٙ، صٗ( انظر بياف الوىـ واإليياـ في كتاب األحكاـ، البف القطاف، جٔ)
 .ٓٓٗ، صٔ( انظر اإلرشاد في معرفة عمماء الحديث، لمخميمي، جٕ)
 .ٖٚٗ، ص٘( انظر الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ، البف عدي، جٖ)
 .ٕٓٙ، ص٘حجر، ج( تيذيب التيذيب، البف ٗ)
 .ٜٜٔٗ، رقـٕٕٔ، صٖ( العمؿ ومعرفة الرجاؿ، ألحمد بف حنبؿ، ج٘)
 .ٖٙٓ٘، رقـ٘٘ٔ، صٔٔ( تاريخ بغداد، لمخطيب البغدادي، جٙ)
 .ٖٖٗ، رقـٖٙ( الضعفاء والمتروكوف، لمنسائي، صٚ)
 .ٗٗٚ، رقـٖٕٚ، صٔ( تاريخ ابف يونس المصري، جٛ)
 .ٕٓٙ، ص٘( تيذيب التيذيب، البف حجر، جٜ)
 .ٖٙٓ٘، رقـ٘٘ٔ، صٔٔ( تاريخ بغداد، لمخطيب البغدادي، جٓٔ)
 .ٕٓٛٚ، رقـٕٙ٘، صٔ( الكاشؼ، لمذىبي، جٔٔ)
 .ٗٛٔ، رقـٜٓٔ، وذكر أسماء مف تكمـ فيو وىو موثؽ، صٖٖٛٗ، رقـٓٗٗ، صٕ( ميزاف االعتداؿ، لمذىبي، جٕٔ)
 .٘ٓٗ، صٓٔ( سير أعالـ النبالء، لمذىبي، جٖٔ)
 .ٖٛٓجر، ص( تقريب التيذيب، البف حٗٔ)
 .ٚٛ، ص٘( انظر الجرح والتعديؿ، البف أبي حاتـ، ج٘ٔ)
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:" ُمنكر الَحِديث جدا يروي َعف اأْلَْثَبات َماال يشبو َحِديث الثَّْقات َوِعْنده اْلَمَناِكير اْلَكِثيَرة َعف (ٔ)وقاؿ ابف حباف
نََّما َوقع  َأقواـ مشاىير َأِئمَّة َوَكاَف ِفي َنفسو َصُدوًقا يْكتب لميث بف سعد اْلحساب َوَكاَف َكاتبو عمى الغالت َواِ 

بف ُخَزْيَمة َيُقوؿ َكاَف َلُو َجار َبينو َوَبينو َعَداَوة َفَكاَف يضع اِفي َحِديَثة مف قبؿ َجار َلُو رجؿ سوء َسِمعت اْلَمَناِكير 
َداره ِفي  الَحِديث عمى شيخ عبد اهلل بف َصالح َويْكتب ِفي قرطاس ِبَخط يشبو خّط عبد اهلل بف َصالح ويطرح ِفي

  َفيحدث ِبِو فيتوىـ َأنو خطو وسماعو َفمف ناحيتو َوقع اْلَمَناِكير ِفي أخباره". هللاوسط كتبو فيجده عبد 
ف َكاَف َحِديثو ِعْنده َصالحا َفِإنَُّو (ٕ)وقاؿ ابف حجر ِحيح َواِ  :" لِقيو الُبَخاِرّي َوأْكثر َعنُو َوَلْيَس ُىَو مف َشرطو ِفي الصَّ

:" َظاىر َكاَلـ َىؤاَُلِء اأْلَِئمَّة َأف َحِديثو ِفي (ٖ)اِحًدا وعمؽ َعنُو غير َذِلؾ"، ثـ قاؿلـ ُيورد َلُو ِفي ِكَتابو ِإالَّ َحِديثا وَ 
َـّ َطَرَأ َعَمْيِو ِفيِو َتْخِميط َفُمْقَتضى َذِلؾ َأف َما َيِجيء مف ِرَواَيتو َعف أىؿ الحذؽ كيحيى بف  األوؿ َكاَف ُمْسَتِقيًما ث

 َوأبي َحاِتـ َفُيَو مف َصِحيح َحِديثو َوَما َيِجيء مف ِرَواَية الشُُّيوخ َعنُو َفيَتَوقَّؼ ِفيِو".مِعيف َواْلُبَخاِرّي َوأبي زْرَعة 
يط لـ تكف مف جيتو، وقد استحسف الألحواؿ، وما وقع لو مف أغىو صدوؽ عمى أحسف ا خالصة القول:

 البخاري حديثو، وكذلؾ ابف القطاف.
، ا وال تعديالً جرحً  والقعدة سنة ثالث وثمانيف ومائتيف، لـ أجد في ، مات في ذي(ٗ)** ىارون بن كامل المصري

:"َوِرَجاُؿ الطََّبَراِنيّْ ِفي اأْلَْوَسِط (٘)وقد أكثر الطبراني مف الرواية لو، وقاؿ الييثمي في إسناد حديث مف طريقو
ِحيِح َغْيَر َشْيِخِو: َىاُروَف ْبِف َكاِمٍؿ"، وقاؿ األلباني :" ىذا إسناد رجالو ثقات معروفوف مترجموف في (ٙ)ِرَجاُؿ الصَّ

 التيذيب غير ىاروف بف كامؿ، ولـ أجد لو ترجمة".
 .لـ أقؼ فيو عمى جرح أو تعديؿ خالصة القول:

 ** باقي رجاؿ اإلسناد ثقات. 
 

 ثالثا: الحكم عمى اإلسناد
متابع لعبد اهلل بف صالح؛ ولكف الحديث إسناده ضعيؼ لجيالة حاؿ شيخ الطبراني ىاروف المصري، ولعدـ وجود 

 في تخريج الحديث. إلييا لمحديث طرؽ أخرى تقويو وقد أشرت
                                           

 قاؿ ابف األثير رحمو اهلل:
َكاِة  : التَّي أَتى « فُقمت: َفِفيم َحقُّك؟ َقاَل: ِفي الثَّنيَّة والَجَذعِة المَّْجَبة»َوِفي َحِديِث الزَّ ـِ َوُسُكوِف اْلِجيـِ ِىَي ِبَفْتِح الالَّ

                                                 

 .ٖٚ٘، رقـٓٗ، صٕ( المجروحيف، البف حباف، جٔ)
 .ٖٔٗ، صٔ( فتح الباري، البف حجر، جٕ)
 .ٗٔٗ، صٔ( فتح الباري، البف حجر، جٖ)
رشاد القاصي والداني إلى تراجـ شيوخٓٙ٘، رقـٖٛٔ، صٕٔ( تاريخ اإلسالـ، لمذىبي، جٗ) الطبراني، ألبي الطيب  ، وا 

 .ٜٛٓٔ، رقـٚٙٙالمنصوري، ص
 .ٜٜٗٚٔ، رقـٜٖٙ، صٓٔ( مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، لمييثمي، ج٘)
 .ٙٛٔ، صٗ( سمسمة األحاديث الصحيحة، لَللباني، جٙ)
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ـ ولَ  َبت. َوِقيَؿ: َعَمْيَيا ِمَف الَغَنـ بعَد ِنَتاِجيا أربعُة َأْشُيٍر فَخؼَّ َلَبُنيا، وَجْمُعيا: ِلَجاب وَلَجَبات. َوَقْد َلُجَبت بالضَّ جَّ
ة. َوِقيَؿ:  ِىَي ِمَف الَمْعز خاصَّ

ة أف خاصَّ  .(ٔ)ِفي الضَّ
  ( ٜٕ٘الحديث )

ـُ ْبُف  رحمو اهلل: (ٕ)قال أبو نعيم األصبياني ْقِر، ثنا ِإْبَراِىي َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُف َعِميّْ ْبِف ُحَبْيٍش، ثنا َعْبُد اهلِل ْبُف الصَّ
، َقاَؿ: َأْخَبَرِني  ، َعْف  (ٖ)اْبُف َسْعدٍ اْلُمْنِذِر، ثنا َعْبُد اهلِل ْبُف ُموَسى، َعْف ُأَساَمَة ْبِف َزْيٍد، َعْف َأِبي ُمَراَرَة اْلُجَيِنيّْ الدَُّؤِليُّ
ُقْمُت: َمْف َأْنَت؟ َقاَؿ: َأَنا َأِبيِو، َقاَؿ: " ُكْنُت ِفي َناِحَيِة َمكََّة ِفي َغَنـٍ ِلي، َفَجاَء َرُجٌؿ َفَسمَّـَ َوَأَنا َبْيَف َظْيَراَنْي َغَنِمي، فَ 

، َفُقْمُت: َمْرَحًبا ِبَرُسوِؿ َرُسوِؿ اهلِل َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَسمَّـَ َوَأْىاًل، َفَما ُتِريُد؟  َرُسوُؿ َرُسوِؿ اهلِل َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَسمَّـَ
َقاَل: َلْيَس َحقَِّنا ِفي َىِذِه، َقاَؿ: ُأِريُد َصَدَقَة َغَنِمَؾ َقاَؿ: َفِجْئُتُو ِبَشاٍة َماِخٍض َخْيِر َما َوَجْدُت، َفَممَّا َنَظَر ِإَلْيَيا 

 ".َك؟ َقاَل: ِفي الثَِّنيَِّة، َواْلَجَذَعِة، َوالمََّجَبةِ َفُقْمُت: َفِفيَم َحقُّ 
 أوال: تخريج الحديث

بمثمو مف طريؽ أسامة بف زيد، وأخرجو ابف  (ٙ)كالىما بنحوه، والطبراني (٘)، وابف أبي عاصـ(ٗ)أخرجو البخاري
 مف طريؽ عبد الحميد بف رافع بنحوه، (ٚ)زنجويو

 الحميد بف رافع( عف أبي مرارة الجيني بو.كالىما) أسامة بف زيد، وعبد 
 ثانيا: تراجم الرواة

: حقتاف في ** سعر بن شعبة بن كنانة الكناني الدؤلي ، لو صحبة حديثو عف النبي َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَسمَّـَ
 .(ٛ)ية، روى عنو ابنو جابر بف سعرالجذعة وثن

دوف أف يذكرا فيو جرحا أو  (ٓٔ)، وابف أبي حاتـ(ٜ)ىو جابر بف سعر الدؤلي، ذكره البخاري ** ابن سعر:
 تعديال.

 جابر بف سعر ال ُيعرؼ. خالصة القول:
 

                                                 

 .ٜٖٗ، صٗ( النياية في غريب الحديث واألثر، البف األثير، جٔ)
 .ٖٚٚٙ، حٓ٘ٗٔ، صٖج( معرفة الصحابة، ألبي نعيـ األصبياني، ٕ)
 (.ٛٚٔٔ، صٖ( الصواب سعر وليس سعد.) المؤتمؼ والمختمؼ، لمدارقطني، جٖ)
 .ٕٙٛٗ، رقـٜٜٔ، صٗ( التاريخ الكبير، لمبخاري، جٗ)
 .ٜٙٙ، حٕٔٔ، صٕ( اآلحاد والمثاني، البف أبي عاصـ الشيباني، ج٘)
 .ٕٚٚٙ، حٓٚٔ، صٚ( المعجـ الكبير، لمطبراني، جٙ)
 .ٔٙ٘ٔ، حٗٛٛ، صٖفي النيي عف التضييؽ عف الناس في الصدقة، ج ( األمواؿ، بابٚ)
 .ٖٖٔٔ، رقـٗٛٙ، صٕ( االستيعاب في معرفة األصحاب، البف عبد البرػ جٛ)
 .ٕٕٙٓ، رقـٕٙٓ، صٕ( التاريخ الكبير، لمبخاري، جٜ)
 .ٖٕٛٓ، رقـٜٙٗ، صٕ( الجرح والتعديؿ، البف أبي حاتـ، جٓٔ)
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 ، تابعو عبد الحميد بف رافع.، صدوؽ ييـ(ٔ)، سبقت ترجمتو** أسامة بن زيد الميثي
، صدوؽ في نفسو ولكف ال يحتج بحديثو إذا تفرد (ٕ)، سبقت ترجمتو** عبد اهلل بن موسى بن إبراىيم التيمي

 بروايتو.
 ، صدوؽ.(ٖ)، سبقت ترجمتو** إبراىيم بن المنذر القرشي
 ** باقي رجاؿ اإلسناد ثقات.

 ثالثا: الحكم عمى اإلسناد
 الحديث ضعيؼ لجيالة حاؿ جابر بف سعر.
                                           

 رحمو اهلل:قاؿ ابف األثير 
 َقاَؿ الَحْربي:« َيْنَفتح ِلمنَّاِس َمْعِدٌن َفَيْبُدو َليم أْمثَاُل المََّجب ِمَن الذَّىب»َوِفيِو 

ة ِمَف « المُُّجف»أظنُّو َوْىمًا. إنَّما َأَراَد  ة. َوَىَذا َلْيَس ِبَشْيٍء؛ أِلَنَُّو اَل ُيقاؿ: َأْمثَاُؿ الِفضَّ  الذََّىِب.ألفَّ المََّجْيف الِفضَّ
ِبِؿ، َفَصحَّؼ الرَّاوي.« َأْمثَاُؿ النُُّجب»َوَقاَؿ َغْيُرُه: َلَعمو   َجْمُع النَّجيب ِمَف اإلِْ

َلَبُنيا. ُيَقاُؿ: واألْولى َأْف َيُكوَف غيَر َمْوُىـو َواَل ُمَصحَّؼ، َوَيُكوُف المُُّجب َجْمَع: َلْجَبة، َوِىَي الشَّاة الحاِمؿ الَِّتي َقؿَّ 
، َجْمع: َلْجَبة، َكَقْصَعة وِقَصع شاةٌ  َـّ ُلُجٌب، َأْو َيُكوُف ِبَكْسر الالَّـ َوَفْتِح اْلِجيـِ  .(ٗ)َلْجَبة وَجْمُعيا: ِلَجاب ُث

 (ٜٕٙالحديث )
 لـ أعثر عمى تخريج لو. قالت الباحثة:

 قاؿ ابف األثير رحمو اهلل:
ـُ َواْلَحَجِر  ة ُموَسى َعَمْيِو السَّاَل « ُمْسَند َأْحَمَد ْبِف َحْنبؿ»َقاَؿ َأُبو ُموَسى: َكَذا ِفي « َفَمَجَبُو َثالَث َلَجَباتٍ »َوِفي قصَّ

ْرُب. َوَلَحَتُو بالَعصا: َضربو  .(٘)َواَل َأْعِرُؼ وْجيو، إالَّ َأْف َيُكوَف باْلحاء والتَّاء، ِمَف المَّْحت، َوُىَو الضَّ
 ( ٜٕٚالحديث )

، َعْف َعْبِد المَِّو ْبِف َشِقيٍؽ، َقاَؿ:  رحمو اهلل: (ٙ)قال أحمد بن حنبل َمِد، َحدَّثَِني َأِبي، َحدَّثََنا اْلُجَرْيِريُّ َحدَّثََنا َعْبُد الصَّ
 (ٚ)َنا َوَما َلَنا ِثَياٌب ِإالَّ اْلِبَرادُ ْيتُ َأَقْمُت ِباْلَمِديَنِة َمَع َأِبي ُىَرْيَرَة َسَنًة، َفَقاَؿ ِلي َذاَت َيْوـٍ َوَنْحُف ِعْنَد ُحْجَرِة َعاِئَشَة: َلَقْد َرأَ 

                                                 

 (.ٗٙ( تحت حديث رقـ)ٔ)
 (.ٕٛحديث رقـ)( تحت ٕ)
 (.ٕٙ( تحت حديث رقـ)ٖ)
 .ٜٖٗ، صٗ( النياية في غريب الحديث واألثر، البف األثير، جٗ)
 .ٜٖٗ، صٗ( النياية في غريب الحديث واألثر، البف األثير، ج٘)
 .ٖٔٓٛ، حٗ٘ػ ٖ٘، صٗٔ( مسند أحمد بف حنبؿ، مسند المكثريف مف الصحابة، مسند أبي ىريرة، جٙ)
 (.ٕٙ٘، صٗجمع بردة، وىي كساء أسود مَربع فيو ِصَغر تمبسو األعراب") انظر غريب الحديث، لمقاسـ بف سالـ، ج( اْلِبَراُد: ٚ)
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ـُ ِبِو ُصْمَبُو، َحتَّى ِإْف َكاَف َأَحُدَنا َلَيأْ  (ٔ)اْلُمَتَفتَّْقةُ  ـُ َما َيِجُد َطَعاًما ُيِقي نَُّو َلَيْأِتي َعَمى َأَحِدَنا اأْلَيَّا ُخُذ اْلَحَجَر َفَيُشدُُّه َواِ 
َـّ َيُشدُُّه ِبثَ  ـَ ِبِو ُصْمَبُو َعَمى َأْخَمِص َبْطِنِو، ُث ـَ َرُسوُؿ المَِّو صَ ْوِبِو ِلُيِقي مَّى اهلُل َعَمْيِو َوَسمَّـَ َذاَت َيْوـٍ َبْيَنَنا َتْمًرا، َفَقسَّ

؟ َقاَؿ: َتُشدُّ (ٕ)َفَأَصاَب ُكؿُّ ِإْنَساٍف ِمنَّا َسْبَع َتَمَراٍت ِفيِيفَّ َحَشَفةٌ  ـَ ِني َأفَّ ِلي َمَكاَنَيا َتْمَرًة َجيَّْدًة، َقاَؿ: ُقْمُت: ِل ، َفَما َسرَّ
. َقاَؿ: َفَقاَؿ ِلي: « ِمْف َأْيَف َأْقَبْمَت؟»َقاَؿ ِلي: َقاَؿ: فَ  (ٖ)ِلي ِمْف َمْضِغي « َىْؿ َرَأْيَت َحَجَر ُموَسى؟»ُقْمُت: ِمَف الشَّاـِ

َبُو َفَوَضَع ِثَيا »، َقاَؿ:«ِبِو ِفي َمَذاِكيِرهِ ِإفَّ َبِني ِإْسَراِئيَؿ َقاُلوا ِلُموَسى َقْواًل َتْحَت ِثَيا »ا َحَجُر ُموَسى؟ َقاَؿ:ُقْمُت: َومَ 
" َفَتِبَعَيا ِفي َأَثِرَىا َوُىَو َيُقوُؿ: َيا َحَجُر، َأْلِؽ ِثَياِبي، َيا ، َقاَؿ:«َفَسَعْت ِبِثَياِبوِ »، َقاَؿ: «َمى َصْخَرٍة َوُىَو َيْغَتِسؿُ عَ 

، َفَوالَِّذي َنْفُس »(ٗ)َفَمَجَبُو َثاَلَث َلَجَباتٍ ْمِؽ، َحَجُر، َأْلِؽ ِثَياِبي، َحتَّى َأَتْت ِبِو َعَمى َبِني ِإْسَراِئيَؿ، َفَرَأْوُه َسَويِّا َحَسَف اْلخَ 
 َلْو ُكْنُت َنَظْرُت، َلَرَأْيُت َلَحَباِت ُموَسى ِفيِو".« َأِبي ُىَرْيَرَة ِبَيِدِه،

 أوال: تخريج الحديث
مف طريؽ عبد األعمى بف عبد األعمى عف الجريري بو مختصرا عمى قصة التمرات، وأخرجيا  (٘)أخرجو الحاكـ

ـَ النَِّبيُّ »مف طريؽ أبي عثماف النيدي عف أبي ىريرة َقاَؿ: (ٛ)، والترمذي(ٚ)) والمفظ لو(، وابف ماجة (ٙ)البخاري َقَس
ـَ َيْوًما َبْيَف َأْصَحاِبِو َتمْ  ًرا، َفَأْعَطى ُكؿَّ ِإْنَساٍف َسْبَع َتَمَراٍت، َفَأْعَطاِني َسْبَع َتَمَراٍت ِإْحَداُىفَّ َصمَّى اهلُل َعَمْيِو َوَسمَّ

ـْ َيُكْف ِفيِيفَّ َتْمَرٌة َأْعَجَب ِإَليَّ ِمْنَيا، َشدَّْت ِفي َمَضاِغي  «.َحَشَفٌة، َفَم
ء عف عبد اهلل بف شقيؽ مف طريؽ خالد الحذا  -وىو قصة موسى -الشطر الثاني مف الحديث  (ٜ)وأخرج مسمـ

 بو.
 
 

                                                 

 (.ٗ٘، صٗٔ( المَتَفتقة: أي: العتيقة التي تشققت.) انظر حاشية مسند أحمد، تحقيؽ شعيب األرنؤوط، جٔ)
 (.ٗٔٔ، صٖج( َحَشَفٌة: أي أسوأ التمر.)حاشية السندي عمى صحيح البخاري، ٕ)
، ٖ( مضغي: بفتح الميـ، وكسرىا وبمعجمتيف، المضغ أو موضعو، وىو األسناف.) حاشية السندي عمى صحيح البخاري، جٖ)

ـُ ُيْمَضُغ. َوِقيَؿ: ُىَو المْضُغ نفسُو. ُيَقاُؿ: ُلْقَمٌة َليَّْنُة الٗٔٔص ِديَدُة َمضاغ، َوشَ (، وقاؿ ابف األثير:" الَمَضاُغ، ِباْلَفْتِح: الطََّعا
 (.ٜٖٖ، صٗالَمضاغ. َأَراَد َأنََّيا َكاَف ِفيَيا قوٌة ِعْنَد مضِغيا") النياية في غريب الحديث واألثر، البف األثير،ج 

في  ( جاء في رواية لحبات: بالميممة، قاؿ شعيب األرنؤوط: وضع الناسخ تحت الحاء فييما حاًء صغيرة لئال يتشكؾ القارىءٗ)
إىماليما، وفي بقية النسخ ومنيا النسخ العتيقة " َلَجَباٍت" بالمعجمة، قاؿ أبو موسى المديني:" كذا في "مسند أحمد بف حنبؿ" )يعني 
ىو بالجيـ في نسختو( وال أعرؼ وجيو، إال أف يكوف بالحاء والتاء، ومف المْحِت: وىو الضرب، وَلَحَتو بالعصا: ضربو") النياية في 

وعقب األرنؤوط قائال:" والمْحُب أيضًا بالحاء والباء الموحدة: الضرب")مسند = (، ٜٖٗ، صٗحديث واألثر، البف األثير، جغريب ال
 (.ٖٔٓٛ، حٗ٘ػ ٖ٘، صٗٔأحمد بف حنبؿ، تحقيؽ شعيب األرنؤوط، ج

 .ٜٚٓٚ، حٜٔٔ، صٗ( المستدرؾ عمى الصحيحيف، كتاب األطعمة، ج٘)
 .ٔٔٗ٘، حٗٚ، صٚاألطعمة، باب ما كاف النبي صمى اهلل عميو وسمـ يأكموف، ج( صحيح البخاري، كتاب ٙ)
 .ٚ٘ٔٗ، حٕٜٖٔ، صٕ( سنف ابف ماجة، كتاب الزىد، باب معيشة أصحاب النبي صمى اهلل عميو وسمـ، جٚ)
 .ٕٗٚٗ، حٙٗٙ، صٗ( سنف الترمذي، أبواب صفة القيامة والرقائؽ والورع، جٛ)
 (.ٙ٘ٔ)ٜٖٖ، حٕٗٛٔ، صٗباب مف فضائؿ موسى عميو السالـ، ج ( صحيح مسمـ، كتاب الفضائؿ،ٜ)
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 ثانيا: تراجم الرواة
،** سعيد بن إياس  ، ثقة؛ ولكنو اختمط قبؿ موتو بثالث سنيف، وال يضره ذلؾ فقد (ٔ)سبقت ترجمتو اْلُجَرْيِريُّ

 أف سماع عبد الوارث بف سعيد منو كاف قبؿ االختالط. (ٕ)أشار العراقي
 ، ثقة.(ٖ)ترجمتو ، سبقت** عبد الصمد بن عبد الوارث التميمي

 ** باقي رجاؿ اإلسناد ثقات.
 ثالثا: الحكم عمى اإلسناد

 .(٘)، وشعيب األرنؤوط(ٗ)الحديث إسناده صحيح، وممف صححو األلباني
                                           

 قاؿ ابف األثير رحمو اهلل:
اِؿ  واب باْلَفاء« اْلَباب، َفَقاَل: َمْيَيمْ َفَأَخَذ ِبمْجَبَتِي »َوِفي َحِديِث الدَّجَّ  .(ٙ)َقاَؿ َأُبو ُموَسى: َىَكَذا ُرِوي، والصَّ

 ( ٜٕٛالحديث )
اْلَعبَّاُس ْبُف اْلَوِليِد ْبِف َمْزَيَد َعْف َأِبيِو َعِف اأَلْوَزاِعيّْ َعْف َقَتاَدَة  َأُبو اْلَعبَّاِس اأَلَصُـّ نا رحمو اهلل: (ٚ)قال الخطابي

: َأنَّ  َـّ َعْف َشْيِر ْبِف َحْوَشٍب َعْف َأْسَماَء ِبْنِت َيِزيَد ْبِف السََّكِف عف النَِّبيّْ َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَسمَّـَ اَؿ َوِفْتَنَتُو ُث  ُو َذَكَر الدَّجَّ
 .(ٜ)فقال: "مييم" (ٛ)َأْصَواُتُيْم َفَأَخَذ بمجبتي البابخرج لحاجتو فانتحب اْلَقْوـُ َحتَّى اْرَتَفَعْت 

 أوال: تخريج الحديث
 جميعيـ بمفظ " بمحمتي الباب"،  (ٖٔ)، والبغوي(ٕٔ)، وأحمد بف حنبؿ(ٔٔ)، ونعيـ بف حماد(ٓٔ)أخرجو معمر بف راشد

 
                                                 

 (.ٓٗ( تحت حديث رقـ)ٔ)
 .ٚٗٗ( التقييد وااليضاح، لمعراقي، صٕ)
 (.ٜٔٔ( تحت حديث رقـ)ٖ)
 .ٜٔٙٔ، رقـٕٓ، صٚ( إرواء الغميؿ في تخريج أحاديث منار السبيؿ، لَللباني، جٗ)
 .ٖٔٓٛ، حٗ٘ػ ٖ٘، صٗٔ( مسند أحمد بف حنبؿ، تحقيؽ شعيب األرنؤوط، ج٘)
 .ٜٖٗ، صٗ( النياية في غريب الحديث واألثر، البف األثير، جٙ)
 .ٕ٘٘ػ  ٔ٘٘، صٔ( غريب الحديث، لمخطابي، جٚ)
( ورد في موضع آخر عند ابف األثير بالفاء، وقاؿ:" َلْجَفَتا الباِب: ِعَضاَدتاه وَجانباه") النياية في غريب الحديث واألثر، البف ٛ)

 (.ٖٕٗص ،ٗاألثير، ج
: َأْي َما َأْمُرُكـ وَشأُنكـ. َوِىَي َكِممٌة َيمانيٌَّة.) النياية في غريب الحديث واألثر، البف األثير، جٜ) ـْ  (.ٖٛٚ، صٗ( َمْيَي
 .ٕٕٔٛٓ، حٜٖٔ، صٔٔ( جامع معمر بف راشد، باب الدجاؿ، جٓٔ)
 .ٗٔ٘ٔ، حٖٗ٘، صٕ( الفتف، باب خروج الدجاؿ وسيرتو وما يجري عمى يديو مف الفتف، جٔٔ)
 .ٜٕٚ٘ٚ، حٓٙ٘، ص٘ٗ( مسند أحمد بف حنبؿ، مسند القبائؿ، مف حديث أسماء بنت يزيد، جٕٔ)
، ٚٔٔ، صٗ، وتقسي البغوي، سورة غافر، جٖٕٙٗ، حٔٙ، ص٘ٔ( شرح السنة، كتاب الفتف، باب الدجاؿ لعنو اهلل، جٖٔ)
 .ٔ٘ٛٔح



 565 

سحاؽ بف راىويو  بمفظ " بعضدتي الباب" جميعيـ مف طرؽ عف قتادة، (ٕ)بمفظ " بمحيي الباب"، والطبراني (ٔ)وا 
 مف طريؽ عبد اهلل بف عثماف بف خثيـ بمفظ " بمجمتي الباب"، (ٖ)وأورده الييثمي

 كالىما) قتادة، وعبد اهلل بف خثيـ( عف شير بف حوشب بو مطواًل.
 ثانيا: تراجم الرواة

أحد نساء بني عبد األشيؿ، ىي مف المبايعات، تكنى أـ سممة،  ْبن السكن األنصارية،** أسماء بنت َيِزيد 
 .(ٗ)كانت مف ذوات العقؿ والديف

 مولى أسماء بنت يزيد، مات سنة اثنتي عشرة ومائة، األشعري، َحْوَشب ْبنُ  َشْيرُ ** 
:" ليس (ٙ)حسانا"، وقاؿ في موضع آخر:" ما أحسف حديثو، روى عف أسماء بنت يزيد أحاديث (٘)وثقو أحمد وقاؿ

:" ال بأس (ٓٔ)، ويعقوب بف سفياف، وقاؿ أبو زرعة(ٜ)، ويعقوب بف شيبة(ٛ)، والعجمي(ٚ)بو بأس"، ووثقو ابف معيف
:" شير أحب إلي مف أبي ىاروف وبشر بف حرب وليس بدوف أبي الزبير، وال يحتج بو"، (ٔٔ)بو"، وقاؿ أبو حاتـ

نما تكمـ فيو ابف عوف"، وقاؿ صالح بف محمد (ٕٔ)وقاؿ الترمذي عف البخاري :" شير حسف الحديث، وا 
إال أنو روى أحاديث يتفرد بيا لـ يشركو فييا أحدا"،  ؛وقؼ منو عمى كذب:" روى عنو الناس، ولـ ي(ٖٔ)البغدادي

ـُ شير وَ  :"(ٗٔ)وقاؿ البزار ، َوال َنْعَم  َأَحًدا َتَرَؾ َحِديَثُو".َتَكمَّـَ ِفيِو َجَماَعٌة ِمْف َأْىِؿ اْلِعْمـِ
 :" ساقط"، وقاؿ (ٛٔ)، وقاؿ ابف حـز(ٚٔ)، والبييقي، والدارقطني(ٙٔ)، والساجي(٘ٔ)وضعفو موسى بف ىاروف

                                                 

 .ٜٕٕٛ، حٙٙٔ، ص٘( مسند إسحاؽ بف راىويو، جٔ)
 .٘ٓٗ، حٜ٘ٔ، صٕٗبير، لمطبراني، ج( المعجـ الكٕ)
 .ٕٖ٘ٗ، حٕٛٙػ  ٕٚٙ، صٗ( غاية المقصد في زوائد المسند، لمييثمي، جٖ)
 .ٖٖٕٖ، رقـٚٛٚٔ، صٗ( انظر االستيعاب في معرفة األصحاب، البف عبد البر، جٗ)
 .ٛٙٙٔ، رقـٖٖٛ، صٗ( الجرح والتعديؿ، البف أبي حاتـ، ج٘)
 .ٗٛ٘، صٕٔ( تيذيب الكماؿ، لممزي، جٙ)
 .ٛٙٙٔ، رقـٖٖٛ، صٗ( الجرح والتعديؿ، البف أبي حاتـ، جٚ)
 .ٔٗٚ، رقـٔٙٗ، صٔ( معرفة الثقات، لمعجمي، جٛ)
 .٘ٛ٘، صٕٔ( تيذيب الكماؿ، لممزي، جٜ)
 .ٛٙٙٔ، رقـٖٖٛ، صٗ( الجرح والتعديؿ، البف أبي حاتـ، جٓٔ)
 .ٛٙٙٔ، رقـٖٖٛ، صٗ( الجرح والتعديؿ، البف أبي حاتـ، جٔٔ)
 .ٜٕٚٙ، حٛ٘، ص٘الترمذي، ج( سنف ٕٔ)
 .٘ٛ٘، صٕٔ( تيذيب الكماؿ، لممزي، جٖٔ)
 .ٜٓٗ، حٕٓٗ، صٔ( كشؼ األستار عف زوائد البزار، لمييثمي، جٗٔ)
 .ٖٛ٘، صٕٔ( تيذيب الكماؿ، لممزي، ج٘ٔ)
 .ٕٖ٘، صٗ( تيذيب التيذيب، البف حجر، جٙٔ)
 .ٕٖٙ، حٖٛٔ، صٔ( سنف الدارقطني، جٚٔ)
 .ٕٖ٘، صٗ، ج( تيذيب التيذيب، البف حجرٛٔ)
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:" كاف ممف (ٖ):" ليس بالقوي"، وقاؿ ابف حباف(ٕ):" أحاديثو ال تشبو حديث الناس"، وقاؿ النسائي(ٔ)الجوزجاني
:" ليس بالقوي عندىـ"، وقاؿ (ٗ)األثبات المقموبات"، وقاؿ الحاكـ أبو أحمديروي عف الثقات المعضالت، وعف 

:" وعامة ما يرويو شير وغيره مف الحديث فيو مف اإلنكار ما فيو، وشير ليس بالقوي في الحديث، (٘)ابف عدي
:" يخرج مف (ٚ):" ضعيؼ جدا"، وقاؿ الدارقطني(ٙ)وىو ممف ال يحتج بحديثو وال يتديف بو"، وقاؿ في موضع آخر

 حديثو ما روى عنو عبد الحميد بف بيراـ".
:" لـ أسمع لمف ضعفو حجة، وما ذكروا مف تزييو بزي الجند، وسماعو الغناء باآلالت، وقذفو (ٛ)وقاؿ ابف القطاف
، فإما ال يصح، أو ىو خارج عمى مخرج ال يضره، وشر ما قيؿ فيو أنو يروي منكرات عف (ٜ)بأخذ الخريطة
، َواالْحِتَجاُج ِبِو (ٓٔ)إذا كثر منو سقطت الثقة بو"، وقاؿ الذىبيثقات، وىذا  :" الرَُّجُؿ َغْيُر َمْدُفْوٍع َعْف ِصْدٍؽ َوِعْمـٍ

ٌح"، وقاؿ ابف حجر :" لو قاؿ ػ يعني ابف (ٕٔ):" صدوؽ كثير اإلرساؿ واألوىاـ"، وقاؿ صاحبي التحرير(ٔٔ)ُمَتَرجّْ
 حجر ػ ضعيؼ ويعتبر بو لكاف أحسف".

 ىو في أحسف األحواؿ يبقى عمى ما قالو ابف حجر:" صدوؽ كثير اإلرساؿ واألوىاـ".القول:  خالصة
 أبو الفضؿ البيروتي، مات سنة تسع وستيف ومائتيف،  ** العباس بن الوليد بن مزيد العذري،

 :" ليس بو بأس"، (ٗٔ)، وذكره ابف حباف في الثقات، وقاؿ النسائي(ٖٔ)وثقو مسممة بف القاسـ
 

                                                 

 .ٔٗٔ، رقـٙ٘ٔ( أحواؿ الرجاؿ، لمجوزجاني، جٔ)
 .ٜٕٗ، رقـٙ٘( الضعفاء والمتروكوف، لمنسائي، صٕ)
 .ٙٚٗ، رقـٖٔٙ، صٔ( المجروحيف، البف حباف، ٖ)
 .ٕٖ٘، صٗ( تيذيب التيذيب، البف حجر، جٗ)
 .ٖٙ، ص٘( الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ، البف عدي، ج٘)
 .ٛ، صٚ، البف عدي، ج( الكامؿ في ضعفاء الرجاؿٙ)
 .ٕٕٕ، رقـٖٙ( سؤاالت البرقاني لمدارقطني، صٚ)
 .ٖ٘ٚ، صٗ( سير أعالـ النبالء، لمذىبي، جٛ)
، َعْف َأِبْيِو، َقاَؿ:َكافَ ٜ) َشْيُر بُف َحْوَشٍب َعَمى َبْيِت الَماِؿ،  ( وقصتيا رواىا ابف عساكر فقاؿ:" روى َيْحَيى بُف َأِبي ُبَكْيٍر الَكْرَماِنيُّ

ـُ، َفِقْيَؿ ِفْيِو:  َفَأَخَذ َخِرْيَطًة ِفْيَيا َدَراِى
 َلَقْد َباَع َشْيٌر ِدْيَنُو ِبَخِرْيَطٍة ... َفَمْف َيْأَمُف الُقرَّاَء َبْعَدَؾ َيا َشْيُر؟

(، وعقب الذىبي ٖٕٓ، صْٖٕيٍر، ِإفَّ َىَذا ُىَو الَغْدُر ) تاريخ دمشؽ، البف عساكر، جَأَخْذَت ِبَيا َشْيئًا َطِفْيفًا َوِبْعَتُو ... ِمِف اْبِف َجرِ 
الـ  ِفي َبْيِت َماِؿ الُمْسِمِمْيَف َحّقًا") سير أععمى ىذه الرواية بقولو:" ِإْسَناُدَىا ُمْنَقِطٌع، َوَلَعمََّيا َوَقَعْت َوَتاَب ِمْنَيا، َأْو َأَخَذَىا ُمَتَأوّْاًل َأفَّ َلوُ 

 (.ٖ٘ٚ، صٗالنبالء، لمذىبي، ج
 .ٖٛٚ، صٗ( سير أعالـ النبالء، لمذىبي، جٓٔ)
 .ٜٕٙ( تقريب التيذيب، البف حجر، صٔٔ)
 . ٕٕٔ، صٕ( تحرير التقريب، لبشار معروؼ وشعيب األرنؤوط، جٕٔ)
 .ٖٕٓ، رقـٖٖٔ، ص٘( تيذيب التيذيب، البف حجر، جٖٔ)
 .ٕٙٔ، رقـ٘ٙبف عمي النسائي، ص ( تسمية مشايخ أبي عبد الرحمف أحمد بف شعيبٗٔ)
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، (ٗ)، والذىبي(ٖ)، وابف أبي حاتـ(ٕ):" ذاؾ شيخ، صدوؽ، مسمـ"، وقاؿ أبو حاتـ(ٔ)أبو بكر محمد بف الطباعوقاؿ 
 :" صدوؽ"، وزاد ابف أبي حاتـ:" ثقة".(٘)وابف حجر

 ىو صدوؽ. خالصة القول:
 ** باقي رجاؿ اإلسناد ثقات.

 ثالثا: الحكم عمى اإلسناد
 صدوؽ كثير اإلرساؿ واألوىاـ ولـ يتابع. الحديث إسناده ضعيؼ مف أجؿ شير بف حوشب

 ولبعض فقرات ىذا الحديث شواىد تقويو وىي عمى النحو التالي:
ف الدجاؿ أعور" لو شاىد مف حديث عبد اهلل بف عمر أخرجو البخاري عف  (ٙ)قولو: "إفَّ اهلَل ليس بأعور، وا 

ـُ ْبُف الُمْنِذِر عف َأبي َضْمَرَة عف ُموَسى، َعْف  ، َيْوًما َبْيَف ِإْبَراِىي َناِفٍع،َقاَؿ َعْبُد المَِّو: َذَكَر النَِّبيُّ َصمَّى اهلُل َعَمْيِو َوَسمَّـَ
اَؿ َأْعَورُ  اَؿ، َفَقاَؿ:" ِإفَّ المََّو َلْيَس ِبَأْعَوَر، َأاَل ِإفَّ الَمِسيَح الدَّجَّ ُو  الَعْيِف الُيْمَنى، َكَأفَّ َعْينَ َظْيَرِي النَّاِس الَمِسيَح الدَّجَّ

 ِعَنَبٌة َطاِفَيٌة".
بإسناد صحيح  مف طريؽ  (ٚ)وقولو: "ممسوح العيف " لو شاىد مف حديث أنس بف مالؾ أخرجو أحمد بف حنبؿ

اُؿ َمْمُسوُح اْلَعيْ  َبْيَف َعْيَنْيِو:  ِف، َمْكُتوبٌ ُشَعْيُب ْبُف اْلَحْبَحاب َعْف َأَنٍس، َأفَّ النَِّبيَّ َصمَّى اهلُل َعَمْيِو َوَسمَّـَ َقاَؿ:" الدَّجَّ
اَىا ُكؿُّ ُمْسِمـٍ ؾ ؼ ر".  َكاِفٌر ُيَيجَّ

وقولو: "بيف عينيو مكتوٌب كافر، يقرؤه كؿُّ مؤمف كاتب وغير كاتب" لو شاىد مف حديث أنس بف مالؾ أخرجو 
َرُسوَؿ اهلِل َصمَّى اهلُل  بإسناد صحيح  مف طريؽ ُشَعْيِب ْبِف اْلَحْبَحاِب، َعْف َأَنِس ْبِف َماِلٍؾ، َأفَّ  (ٛ)أحمد بف حنبؿ

ـْ َلْيَس ِبَأْعَوَر، َمْكُتوٌب َبْيَف َعْيَنْيِو َكاِفٌر، يَ  فَّ َربَُّك اُؿ َأْعَوُر، َواِ  ْقَرُؤُه ُكؿُّ ُمْؤِمٍف َكاِتٌب َوَغْيُر َعَمْيِو َوَسمَّـَ َقاَؿ: " الدَّجَّ
 َكاِتٍب".

                                           
 قاؿ ابف األثير رحمو اهلل:

 )َلَجَج(
ُىَو اْسَتْفَعؿ، ِمَف المََّجاج. َوَمْعَناُه َأْف َيْحِمؼ « ِإَذا اْسَتَمجَّ أحُدكم ِبَيمِينو َفِإنَُّو آَثُم َلُو ِعْنَد المَِّو ِمَن الَكفَّارة»ِفيِو 

                                                 

 .ٖٕٓ، رقـٖٖٔ، ص٘( تيذيب التيذيب، البف حجر، جٔ)
 .ٛٚٔٔ، رقـٕ٘ٔ، صٙ( الجرح والتعديؿ، البف أبي حاتـ، جٕ)
 .ٛٚٔٔ، رقـٕ٘ٔ، صٙ( الجرح والتعديؿ، البف أبي حاتـ، جٖ)
 .ٕٕٔٙ، رقـٖٚ٘ػ  ٖٙ٘، صٔ( الكاشؼ، لمذىبي، جٗ)
 .ٜٕٗحجر، ص( تقريب التيذيب، البف ٘)
ـَ ِإِذ اْنَتَبَذْت ِمْف َأْىِمَيا"، ٙ) ، ٙٙٔ، صٗج( صحيح البخاري، كتاب أحاديث األنبياء، باب َقْوِؿ المَِّو "َواْذُكْر ِفي الِكَتاِب َمْرَي
 .ٜٖٖٗح
 .ٕٖٙٓٔ، حٜٕٗ، صٕٓ( مسند أحمد بف حنبؿ، مسند المكثريف مف الصحابة، مسند أنس بف مالؾ، جٚ)
 .ٖٖ٘ٛٔ، ح٘ٛ، صٕٔف حنبؿ، مسند المكثريف مف الصحابة، مسند أنس بف مالؾ، ج( مسند أحمد بٛ)
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ـُ َلُو.َعَمى َشْيٍء َوَيَرى َأفَّ غيَره خيٌر ِمْنُو، َفُيِقيـ َعَمى َيِمينو   َواَل َيْحَنث َفُيَكفّْر، َفَذلؾ آَث
 َوِقيَؿ: ُىَو أْف َيرى أنو صاِدٌؽ فييا ُمِصيب َفَيَمجُّ ِفيَيا َواَل ُيَكفّْرىا.

 .(ٔ)ِبِإْظَياِر اإلْدغاـ، َوِىَي ُلَغُة ُقَرْيٍش ُيْظيُرونو َمَع الَجْزـ« ِإَذا اْسَتْمَجَج أحُدكـ»َوَقْد َجاَء ِفي َبْعِض الطُُّرؽ 
 ( ٜٜٕالحديث )

 أشار ابن األثير لروايتين األولى " إذا استمج أحدكم"، والثانية " إذا استمجج أحدكم"
 الرواية األولى " إذا استمج أحدكم"

،  رحمو اهلل: (ٕ)قال ابن ماجة ، َعْف َمْعَمٍر، َعْف َىمَّاـٍ َحدَّثََنا ُسْفَياُف ْبُف َوِكيٍع َقاَؿ: َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُف ُحَمْيٍد اْلَمْعَمِريُّ
: َلُو  ْلَيِميِن َفِإنَُّو آَثُم،ِإَذا اْسَتَمجَّ َأَحُدُكْم ِفي ا »َقاَؿ: َسِمْعُت َأَبا ُىَرْيَرَة، َيُقوُؿ: َقاَؿ َأُبو اْلَقاِسـِ َصمَّى اهلُل َعَمْيِو َوَسمَّـَ

 «.ِعْنَد المَِّو ِمَف اْلَكفَّاَرِة الَِّتي ُأِمَر ِبَيا
 أوال: تخريج الرواية األولى

 ،(ٗ)، وابف ماجة(ٖ)أخرجو البخاري
 مف طريؽ عكرمة عف أبي ىريرة بو بنحوه (ٚ)، والبييقي(ٙ)، والحاكـ(٘)والطبراني

 مف طريؽ معمر بو بنحوه. (ٛ)وأخرجو الحاكـ
 ثانيا: تراجم الرواة

، صدوؽ في نفسو؛ ولكنو ُأِعَؿ بسبب ما أدخمو عميو (ٜ)، سبقت ترجمتو** سفيان بن وكيع بن الجراح الرؤاسي
 وراقو.

 ** باقي رجاؿ اإلسناد ثقات.
 ثالثا: الحكم عمى اإلسناد

 الحديث إسناده حسف لذاتو مف أجؿ سفياف بف وكيع صدوؽ.
 
 

                                                 

 .ٓٗٗ، صٗ( النياية في غريب الحديث واألثر، البف األثير، جٔ)
 .ٕٗٔٔ، حٖٛٙ، صٔ( سنف ابف ماجة، كتاب الكفارات، باب النيي أف يستمج الرجؿ في يمينو وال يكفر، جٕ)
"، ج" نذور، باب َقْوِؿ المَِّو َتَعاَلى:( صحيح البخاري، كتاب األيماف والٖ) ـْ ـُ المَُّو ِبالمَّْغِو ِفي َأْيَماِنُك  .ٕٙٙٙ، حٕٛٔ، صٛاَل ُيَؤاِخُذُك
 .ٕٗٔٔ، حٖٛٙ، صٔ( سنف ابف ماجة، كتاب الكفارات، باب النيي أف يستمج الرجؿ في يمينو وال يكفر، جٗ)
 .ٕٗٔٛ، حٜٓ، صٗ( مسند الشامييف، لمطبراني، ج٘)
 .ٕٚٛٚ، حٖٖٗ، صٗمستدرؾ عمى الصحيحيف، كتاب األيماف والنذور، ج( الٙ)
ْلُيَكفّْْر َعْف َيِميِنِو، ( السنف الكبرى لمبييقي، كتاب األيماف، باب َمْف َحَمَؼ َعَمى َيِميٍف َفَرَأى َخْيًرا ِمْنَيا َفْمَيْأِت الَِّذي ُىَو َخْيٌر، وَ ٚ)
 .ٖٜ٘ٛٔ، حٛ٘، صٓٔج
 .ٕٛٛٚ، حٖٖ٘، صٗالصحيحيف، كتاب األيماف والنذور، ج( المستدرؾ عمى ٛ)
 (.ٗٙ( تحت حديث رقـ)ٜ)
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 الرواية الثانية " استمجج أحدكم"
َعْف َمْعَمٍر، َعْف َىمَّاـِ ْبِف ُمَنبِّْو، َأنَُّو َسِمَع َأَبا ُىَرْيَرَة َيُقوُؿ: َقاَؿ َأُبو اْلَقاِسـِ َصمَّى اهلُل  رحمو اهلل: (ٔ)قال عبد الرزاق
 :  «.، َلُو ِعْنَد المَِّو ِمَف اْلَكفَّاَرِة الَِّتي َأَمَر المَُّو ِبَياَفِإنَُّو آَثمٌ ِإَذا اْسَتْمَجَج َأَحُدُكْم ِبَيِميٍن ِفي َأْىِمِو »َعَمْيِو َوَسمَّـَ

 تخريج الرواية الثانية
 جميعيـ مف طريؽ عبد الرزاؽ عف معمر بو بنحوه. (ٗ)، وابف الجارود(ٖ)، والحربي(ٕ)أخرجو أحمد

 مف طريؽ عكرمة عف أبي ىريرة بو بنحوه. (ٙ)، والطبراني(٘)وأخرجو الحربي
 ثانيا: تراجم الرواة

 ** جميع رجاؿ اإلسناد ثقات.
 ثالثا: الحكم عمى اإلسناد
 الحديث إسناده صحيح. 
 قاؿ ابف األثير رحمو اهلل:

ُة  «َمن َرِكَب اْلَبْحَر ِإَذا اْلَتجَّ َفَقْد َبِرئْت ِمْنُو الذِّمَّة»َوِفيِو  َأْي َتاَلَطَمت أمواُجو. واْلَتجَّ اأْلَْمُر، ِإَذا َعُظـَ واْخَتَمط. وُلجَّ
 .(ٚ)اْلَبْحِر: ُمْعَظُمو

 ( ٖٓٓالحديث )
عف زىير بف عبد  (ٓٔ)حدثنا عباد بف عباد، عف أبي عمراف الجوني (ٜ)قاؿ أبو عبيد رحمو اهلل: (ٛ)قال ابن بطال

أو  من ركب البحر إذا التج أو قال: ارتج فقد برئت منو الذمةاهلل يرفعو أف النبي صمى اهلل عميو وسمـ قاؿ:" 
 قاؿ: فال يمومف إال نفسو".

 أوال: تخريج الحديث
 مف طريؽ عباد بف عباد بمفظ " ارتج"، وأخرجو البييقي مف طريؽ حماد بف  (ٔٔ)أخرجو سعيد بف منصور

 
                                                 

 .ٖٙٓٙٔ، حٜٙٗ، صٛ( مصنؼ عبد الرزاؽ، كتاب اإليماف والنذور، باب مف حمؼ عمى يميف فرأى غيرىا خيرا منيا، جٔ)
 .ٖٗٚٚ، حٛٙٔ، صٖٔ( مسند أحمد بف حنبؿ، مسند المكثريف مف الصحابة، مسند أبي ىريرة، جٕ)
 .ٖٖٔ، صٔ( غريب الحديث، لمحربي، جٖ)
 .ٖٜٓ، حٖٕٗ( المنتقى، كتاب الطالؽ، باب ما جاء في األيماف، صٗ)
 .ٕٖٔ، صٔ( غريب الحديث، لمحربي، ج٘)
 .ٕ٘ٙٗ، حٗ٘، ص٘( المعجـ األوسط، لمطبراني، جٙ)
 .ٓٗٗ، صٗ( النياية في غريب الحديث واألثر، البف األثير، جٚ)
، لـ أعثر عمى سنده عند أبو عبيد القاسـ بف سالـ.) انظر غريب الحديث، ٜٛ، ص٘البف بطاؿ، ج ( شرح صحيح البخاري،ٛ)

 (.ٕ٘ٚ، صٔلمقاسـ بف سالـ، ج
 ( ىو القاسـ بف سالـ، ولـ أقؼ عمى الحديث عنده.ٜ)
 (.ٕٖٙ( ىو: عبد الممؾ بف حبيب األزدي.) تقريب التيذيب، البف حجر، صٓٔ)
 .ٜٖٕٔ، ح٘ٛٔ، صٕالجياد، باب ما جاء في ركوب البحر، ج( سنف سعيد بف منصور، كتاب ٔٔ)
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 بمفظ " ارتجاجو"، (ٕ)، ومف طريؽ حماد بف زيد(ٔ)مةسم
 ثالثتيـ ) عباد، وحماد بف سممة، وحماد بف زيد( عف أبي عمراف الجوني بو مرفوعا.

 ثانيا: تراجم الرواة
، وجـز أبو حاتـ (ٖ)مختمؼ في صحبتو، ذكره جماعة في الصحابة ** زىير بن عبد اهلل بن أبي جبل البصري،

 . (٘)، وذكره ابف حباف في ثقات التابعيف(ٗ)النبي صمى اهلل عميو وسمـ مرسؿبأف حديثو عف 
 ىو مجيوؿ الحاؿ، فمـ يرو عنو غير أبي عمراف الجوني ولـ يوثقو إال ابف حباف. خالصة القول:

أبو معاوية البصري، مات سنة تسع وسبعيف ومائة، ثقة ربما  ** عباد بن عباد بن حبيب األزدي الميمبي،
 ، وال يضره ذلؾ فتابعو ىشاـ الدستوائي، وأباف بف يزيد العطار.(ٙ)وىـ

 ** باقي رجاؿ اإلسناد ثقات. 
 ثالثا: الحكم عمى اإلسناد

تبيف مف التخريج سابقا أف الحديث قد وفي اإلسناد اضطراب ف لة زىير بف عبد اهلل،الحديث إسناده ضعيؼ لجيا
وبيف الرسوؿ صمى اهلل عميو وسمـ بينما جاء في روايات أخرى رواه زىير بف عبد اهلل بإسقاط الواسطة بينو 

 خالؼ ذلؾ وىي عمى النحو التالي:
حدثو أف  مف طريؽ زىير بف عبد اهلل أف رجالً  (ٓٔ)، والبييقي(ٜ)، وأبو نعيـ(ٛ)، وأحمد(ٚ)أخرجو البخاري ***

 صمى اهلل عميو وسمـ قاؿ ..." وذكر الحديث.
طريؽ أبي عمراف الجوني َقاَؿ: َحدَّثَِني َبْعُض َأْصَحاِب ُمَحمٍَّد َفَقاَؿ: َقاَؿ َرُسوُؿ المَِّو مف  (ٔٔ)*** وأخرجو أحمد

 َصمَّى اهلُل َعَمْيِو َوَسمَّـَ ..." وذكر الحديث.
 
 

                                                 

 .ٜٖٚٗ، حٜٖٛ، صٙ( شعب اإليماف، تعديد نعـ اهلل عز وجؿ وما يجب مف شكرىا، جٔ)
 .ٜٖٛٗ، حٜٖٛ، صٙ( شعب اإليماف، تعديد نعـ اهلل عز وجؿ وما يجب مف شكرىا، جٕ)
، ومعرفة الصحابة، ألبي نعيـ األصبياني، ٚٔٛ، رقـٜٔ٘، صٕ( انظر االستيعاب في معرفة األصحاب، البف عبد البر، جٖ)
 .ٕٕٚٔ، صٖج
 .ٕٔٔ، صٓٙ( المراسيؿ، البف أبي حاتـ، ٗ)
 .ٖٕٙٛ، رقـٕٗٙ، صٗ( الثقات، البف حباف، ج٘)
 .ٜٕٓ( تقريب التيذيب، البف حجر، صٙ)
 .ٜٗٔٔ، حٛٓٗ( األدب المفرد، باب مف بات عمى سطح ليس لو سترة، صٚ)
 .ٜٕٗٚٓ، حٖٔ٘، صٖٗحنبؿ، أوؿ مسند البصرييف، حديث رجؿ، ج ( مسند أحمد بفٛ)
 .ٕ٘ٔٚ، حٕٖٖٔ، صٙ( معرفة الصحابة، ألبي نعيـ األصبيني، جٜ)
 .ٜٜٖٗ، حٜٖٛ، صٙ( شعب اإليماف، تعديد نعـ اهلل عز وجؿ وما يجب مف شكرىا، جٓٔ)
 .ٖٖٖٕٕ، حٖٕ، صٖٚعميو وسمـ، ج ( مسند أحمد بف حنبؿ، مسند األنصار، حديث بعض أصحاب رسوؿ اهلل صمى اهللٔٔ)
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مف طريؽ إبراىيـ بف المختار، عف شعبة، عف أبي عمراف قاؿ: سمعت محمد بف زىير  (ٔ)*** وأخرجو البخاري
."...  .(ٕ)صدوؽ ضعيؼ الحفظ إبراىيـ بف المختارفي إسناده و  بف أبي جبؿ، عف النبي َصمَّى اهلُل َعَمْيِو َوَسمَّـَ

ي : َرَواُه ُشْعَبُة، َعْف َأِبي ِعْمَراَف، َعْف ُمَحمَِّد ْبِف َأِبي ُزَىْيٍر، َوِقيَؿ: َعْف ُمَحمَِّد ْبِف ُزَىْيِر ْبِف َأبِ (ٖ)*** وقاؿ البييقي
، َوِقيَؿ: َعْف ُزَىْيٍر، َعْف َأِبي َحْبٍؿ، َعِف النَِّبيّْ َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَسمَّـَ.   َعِميٍّ

 رح بيا وال تصمح ألن يتقوى بيا الحديث وىي:فولمحديث شواىد ولكن ال يُ 
َمْف َباَت »مف حديث عمي بف شيباف َعِف النَِّبيّْ َصمَّى اهلُل َعَمْيِو َوَسمَّـَ َقاَؿ:  (٘)، وأبي داود(ٗ)أ( ما أخرجو البخاري

سناده ضعيؼ لجيالة بعض رواتو، وقاؿ البخاري:" في  َعَمى َظْيِر َبْيٍت..." دوف الشطر الثاني مف الحديث، وا 
 إسناده نظر".

َوَمْف » ... فر أّف النبيَّ صمى اهلل عميو وسمـ قاؿ:مف حديث عبد اهلل بف جع (ٙ)ب( وشاىد ثاف أخرجو الطبراني
:" كذَّبو (ٚ)، وفي إسناده يزيد بف عياض قاؿ ابف حجر«َرَقَد َعَمى َسْطٍح اَل ِجَداَر َلُو؛ َفَسَقَط َفَماَت، َفَدُمُو َىَدرٌ 

 مالؾ وغيره."
منكدر عف جابر بف عبد اهلل مف طريؽ عبد الجبار بف عمر عف محمد بف ال (ٛ)ج( وشاىد ثالث أخرجو الترمذي

ـَ الرَُّجُؿ َعَمى َسْطٍح َلْيَس ِبَمْحُجوٍر َعَمْيوِ »قاؿ: َىَذا َحِديٌث »، وقاؿ:«َنَيى َرُسوُؿ المَِّو َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَسمَّـَ َأْف َيَنا
 «.(ٜ) ِمْف َىَذا الَوْجِو، َوَعْبُد الَجبَّاِر ْبُف ُعَمَر ضعيؼَغِريٌب اَل َنْعِرُفُو ِمْف َحِديِث ُمَحمَِّد ْبِف الُمْنَكِدِر، َعْف َجاِبٍر ِإالَّ 

، َعْف َعِميّْ ْبِف ُعَماَرَة َقاَؿ: َجاَء َأُبو  (ٓٔ)د( وشاىد رابع أخرجو البخاري مف طريؽ ِعْمَراَف ْبِف ُمْسِمـِ ْبِف ِرَياٍح الثََّقِفيّْ
، َفَصِعْدُت ِبِو َعَمى َسْطحٍ  سناده ضعيؼ  َأيُّوَب اأْلَْنَصاِريُّ َأْجَمَح، َفَنَزَؿ َوَقاَؿ: ِكْدُت َأْف َأِبيَت المَّْيَمَة َواَل ِذمََّة ِلي"، وا 

 .(ٔٔ)مف أجؿ عمي بف عمارةمقبوؿ
 فالحديث بمجموع متابعاتو وشواىده ضعيؼ.
                                           

 

 

 

                                                 

 .٘ٔٗٔ، رقـٕٙٗ، صٖ( التاريخ الكبير، لمبخاري، جٔ)
 .ٖٜ( تقريب التيذيب، البف حجر، صٕ)
 .ٜٜٖٗ، حٜٖٛ، صٙ( شعب اإليماف، تعديد نعـ اهلل عز وجؿ وما يجب مف شكرىا، جٖ)
 .ٕٜٔٔ، حٚٓٗ( األدب المفرد، باب مف بات عمى سطح ليس لو سترة، صٗ)
 .ٔٗٓ٘، حٖٓٔ، صٗأبي داود، كتاب األدب، باب في النـو عمى سطح غير محجر، ج ( سنف٘)
 .ٓٓٛٗٔ، حٛٙٔ، صٗٔو جٖٔ( المعجـ الكبير، لمطبراني، جٙ)
 .ٗٓٙ( تقريب التيذيب، البف حجر، صٚ)
 .ٕٗ٘ٛ، حٔٗٔ، ص٘( سنف الترمذي، أبواب األدب، باب ما جاء في الفصاحة والبياف، جٛ)
 .ٕٖٖالبف حجر، ص( تقريب التيذيب، ٜ)
 .ٖٜٔٔ، حٛٓٗ( األدب المفرد، باب مف بات عمى سطح ليس لو سترة، صٓٔ)
 .ٗٓٗ( تقريب التيذيب، البف حجر، صٔٔ)
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 قاؿ ابف األثير رحمو اهلل: 
َأْي َوَجبت. َىَكَذا َجاَء َمْشروحًا، َواَل « َقاَل ُسَيْيل ْبُن َعْمرو: َقْد َلجَّت الَقِضيَّة َبْيني وَبْيَنك»َوِفي َحِديِث الُحَدْيبية 

 .(ٔ)أْعرؼ أْصَمو
(  سبق دراسة ىذا الحديث من رواية البييقي ولكن بدون لفظ" لجت القضية"، وقد وردت عند ٖٔٓالحديث )

 أحمد عمى النحو التالي:اإلمام 
َحدَّثََنا َيِزيُد ْبُف َىاُروَف، َأْخَبَرَنا ُمَحمَُّد ْبُف ِإْسَحاَؽ ْبِف َيَساٍر، َعِف الزُّْىِريّْ  رحمو اهلل: (ٕ)قال اإلمام أحمد بن حنبل

َبْيِر، َعِف اْلِمْسَوِر ْبِف َمْخَرَمَة،  ... وذكر حديث  َوَمْرَواَف ْبِف اْلَحَكـِ ُمَحمَِّد ْبِف ُمْسِمـِ ْبِف ِشَياٍب، َعْف ُعْرَوَة ْبِف الزُّ
ـَ َيْكُتُب اْلِكَتاَب ِإْذ َجاَءُه َأُبو َجْنَدِؿ ْبُف ُسَيْيِؿ ْبِف  يو:"طويؿ وف َعْمٍرو ِفي َفَبْيَنا َرُسوُؿ المَِّو َصمَّى اهلُل َعَمْيِو َوَسمَّ

. َقاَؿ: َوَقْد َكاَف َأْصَحاُب َرسُ  وِؿ المَِّو َصمَّى اهلُل َعَمْيِو َوَسمَّـَ اْلَحِديِد َقِد اْنَفَمَت ِإَلى َرُسوِؿ المَِّو َصمَّى اهلُل َعَمْيِو َوَسمَّـَ
، َفَممَّا َرَأوْ  ـْ اَل َيُشكُّوَف ِفي اْلَفْتِح ِلُرْؤَيا َرآَىا َرُسوُؿ المَِّو َصمَّى اهلُل َعَمْيِو َوَسمَّـَ ْمِح َوالرُُّجوِع، َخَرُجوا َوُى ا َما َرَأْوا ِمَف الصُّ

ى اهلُل َعَمْيِو َوَسمَّـَ َعَمى َنْفِسِو، َدَخَؿ النَّاَس ِمْف َذِلَؾ َأْمٌر َعِظيـٌ َحتَّى َكاُدوا َأْف َصمَّ       َوَما َتَحمََّؿ َرُسوُؿ المَّوِ 
َـّ َقاَؿ: َيا ُمَحمَُّد، َقْد  ـَ ِإَلْيِو، َفَضَرَب َوْجَيُو، ُث ِت اْلَقِضيَّةُ َيْيَمُكوا، َفَممَّا َرَأى ُسَيْيٌؿ َأَبا َجْنَدٍؿ، َقا َبْيَنَؾ َقْبَؿ َبْيِني وَ  ُلجَّ

 «.َصَدْقتَ »َأْف َيْأِتَيَؾ َىَذا. َقاَؿ: 
 أوال: تخريج الحديث

 (.ٜٛسبؽ تخريجو تحت حديث رقـ )
 ثانيا: تراجم الرواة

، التي البد فييا ديث، وىو مدلس مف الطبقة الرابعةصدوؽ حسف الح، (ٖ)سبقت ترجمتو ،** محمد بن إسحاق
 مف التصريح بالسماع.

 اإلسناد ثقات.** باقي رجاؿ 
 ثالثا: الحكم عمى اإلسناد

الحديث إسناده حسف مف أجؿ محمد بف إسحاؽ صدوؽ مدلس وقد صرح بالسماع في بعض فقرات الحديث 
 فتنتفي تيمة التدليس عنو كما أنو متابع بمعمر بف راشد، وسفياف بف عيينة.

                                           
 

 

 

 

 

 

                                                 

 .ٓٗٗ، صٗ( النياية في غريب الحديث واألثر، البف األثير، جٔ)
 .ٜٓٔٛٔ، حٕٕٔص ،ٖٔ( مسند أحمد بف حنبؿ، أوؿ مسند الكوفييف، حديث المسور بف مخرمة ومرواف بف الحكـ، جٕ)
 (.ٙٗ)( تحت حديث رقـٖ)
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 األثير رحمو اهلل: قاؿ ابف
 )َلَجَؼ(

اَل وِفْتَنَتو، ثُمَّ َخَرج ِلَحاَجِتو، فاْنَتَحب اْلَقْوُم حتَّى ارتَفَعت أصواُتيم، َفَأَخَذ بمَ » ْجَفَتِي اْلَباب َفَقاَل: ِفيِو َأنَُّو َذَكَر الدَّجَّ
ـْ ِلَجوانب ا «َمْيَيمْ   .(ٔ)لِبئر: َأْلجاؼ، َجْمع َلَجٍؼ. وُيْرَوى ِباْلَباِء، َوُىَو وْىـٌ َلْجَفَتا الباِب: ِعَضاَدتاه وَجانباه، ِمْف َقْوِلِي
تحت حديث  ( سبق دراسة الحديث بمفظ "بمجبتي الباب"، وأشرت لمفظ آخر وىو" بمحمتي الباب"ٕٖٓث )الحدي
 كثير.، أما لفظ ابن األثير ىنا والذي بين أنو ىو الصواب ورد عند أحمد بن حنبل كما عند ابن (ٜٕٛرقم)

زَّاِؽ، َأْخَبَرَنا َمْعَمٌر، َعْف َقَتاَدَة، َعْف َشْيِر ْبِف َحْوَشٍب،  رحمو اهلل: (ٕ)قال ابن كثير ـُ َأْحَمُد: َحدَّثََنا َعْبُد الرَّ َما َقاَؿ اإلِْ
اَؿ، َفَقاَؿ:ِو َوَسمَّـَ ِفي َبْيِتي، فَ َعْف َأْسَماَء ِبْنِت َيِزيَد اأْلَْنَصاِريَِّة، َقاَلْت: َكاَف َرُسوُؿ المَِّو َصمَّى المَُّو َعَميْ  ِإفَّ  »َذَكَر الدَّجَّ

ْمِسُؾ السََّماُء ثُُمَثْي َقْطِرَىا، َبْيَف َيَدْيِو َثاَلَث ِسِنيَف؛ َسَنًة ُتْمِسُؾ السََّماُء ثُُمَث َقْطِرَىا، َواأْلَْرُض ثُُمَث َنَباِتَيا، َوالثَّاِنَيَة تُ 
َواأْلَْرُض َنَباَتَيا ُكمَُّو، َواَل َيْبَقى َذاُت ِضْرٍس َواَل َذاُت ِظْمًؼ  َواأْلَْرُض ثُُمَثْي َنَباِتَيا، َوالثَّاِلَثَة ُتْمِسُؾ السََّماُء َقْطَرَىا ُكمَُّو،

فَّ ِمْف َأَشدّْ ِفْتَنِتِو َأْف َيْأِتَي اأْلَْعَراِبيَّ َفَيُقوُؿ: َأَرَأْيَت ِإْف َأ ـُ َأنّْي ِمَف اْلَبَياِئـِ ِإالَّ َىَمَكْت، َواِ  ْحَيْيُت َلَؾ ِإِبَمَؾ؟ َأَلْسَت َتْعَم
" َأْسِنَمًة ". َقاَؿ:ِمِو بَُّؾ؟ " َقاَؿ: " َفَيُقوُؿ: َبَمى. َفَتَمثَُّؿ َلُو الشََّياِطيُف َنْحَو ِإِبِمِو َكَأْحَسِف َما َتُكوُف ُضُروُعَيا َوَأْعظَ رَ 

ـُ َأنّْي َوَيْأِتي الرَُّجَؿ َقْد َماَت َأُخوُه، َوَماَت َأُبوُه، َفَيُقوُؿ: َأَرَأْيَت ِإْف َأْحَيْيُت َلَؾ َأبَ  اَؾ، َوَأْحَيْيُت َلَؾ َأَخاَؾ، َأَلْسَت َتْعَم
َـّ َخَرَج َرُسوُؿ المَّ  ِو َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَسمَّـَ َربَُّؾ؟ َفَيُقوُؿ: َبَمى. َفَتَمثَُّؿ َلُو الشََّياِطيُف َنْحَو َأِبيِو َوَنْحَو َأِخيِو". َقاَلْت: ُث

َـّ َرَجَع َواْلَقْوـُ  ـْ ِبِو، َقاَلْت:  ِلَحاَجٍة، ُث ، ِممَّا َحدََّثُي ـْ َأْسَماُء " َفَأَخَذ ِبُمْجَفَتِي اْلَبابِ ِفي اْىِتَماـٍ َوَغٍـّ  .َوَقاَؿ: " َمْيَي
 أوال: تخريج الحديث 

 تفرد بو ابف كثير.
 ثانيا: تراجم الرواة

 .صدوؽ كثير اإلرساؿ واألوىاـ ،(ٖ)سبقت ترجمتو ** شير بن حوشب األشعري:
 رجاؿ اإلسناد ثقات. ** باقي

 ثالثا: الحكم عمى اإلسناد
 .كثير اإلرساؿ واألوىاـ ولـ يتابعالحديث إسناده ضعيؼ مف أجؿ شير بف حوشب صدوؽ 
 وسبؽ اإلشارة إلى شواىده في موضعو السابؽ فمُيراجع.

                                           
 قاؿ ابف األثير رحمو اهلل: 

اج َوِمْنُو   .(ٗ)َأْي َحَفر ِفي َجواِنبيا« َأنَُّو َحَفر ُحَفْيرًة فَمَجَفَيا»َحِديُث الحجَّ
 

                                                 

 .ٔٗٗ، صٗ( النياية في غريب الحديث واألثر، البف األثير، جٔ)
 .ٙٚٔػ  ٘ٚٔ، صٜٔ( البداية والنياية، كتاب الفتف وأشراط الساعة، ذكر أحاديث منثورة في الدجاؿ، جٕ)
 (.ٜٕٛ)( تحت حديث رقـٖ)
 .ٔٗٗ، صٗاألثير، ج( النياية في غريب الحديث، واألثر، البف ٗ)
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 لم أقف عميو بمفظ ابن األثير ( ٖٖٓالحديث )
اُج ْبُف َأْرَطاَة، َعْف َعْبِد اْلَمِمِؾ ْبِف اْلُمِغيَرِة (ٕ)َحدَّثََنا َيِزيدُ  رحمو اهلل: (ٔ)قال اإلمام أحمد بن حنبل ، َأْخَبَرَنا َحجَّ

، َقاَؿ: ُكنَّا َمَع َرُسوِؿ اهلِل صَ  ، َعْف اْبِف َشدَّاٍد، َعْف َأِبي َذرٍّ ، َعْف َعْبِد اهلِل ْبِف اْلِمْقَداـِ مَّى اهلُل َعَمْيِو َوَسمَّـَ ِفي الطَّاِئِفيّْ
َـّ َربََّع، َفَنَزَؿ النَِّبيُّ َصمَّى اهلُل  َسَفٍر، َفَأَتاهُ  َـّ َثمََّث، ُث ، َوَقاَؿ َرُجٌؿ َفَقاَؿ: ِإفَّ اآْلِخَر َقْد َزَنى. َفَأْعَرَض َعْنُو، ُث َعَمْيِو َوَسمَّـَ

َـّ َنَزَؿ، َفَأَمَرَنا  َنا َفَردََّدُه َأْرَبًعا، ُث ـَ َفاْرَتَحَؿ َرُسوُؿ اهلِل ُو َحِفيَرًة َلْيَسْت ِبالطَِّويَمةِ َفَحَفْرَنا لَ َمرًَّة: َفَأَقرَّ ِعْنَدُه ِبالزّْ ، َفُرِج
، َفَقاَؿ ِلي: عَ َصمَّى اهلُل َعَمْيِو َوَسمَّـَ َكِئيًبا َحِزيًنا، َفِسْرَنا َحتَّى َنَزَؿ َمْنِزاًل، َفُسرَّْي َعْف َرُسوِؿ اهلِل َصمَّى اهللُ   "َمْيِو َوَسمَّـَ

، َألَ  ، ُغِفَر َلُو َوُأْدِخَؿ اْلَجنََّة".َيا َأَبا َذرٍّ ـْ  ـْ َتَر ِإَلى َصاِحِبُك
 أوال: تخريج الحديث

مف طريؽ سممة بف الفضؿ، ومف طريؽ إسماعيؿ بف عياش بدوف لفظ ابف األثير، وأخرجو  (ٖ)أخرجو البزار
 ،(٘)وأبي خالد األحمر، وأخرجو أيضًا مف طريؽ إبراىيـ بف الزبرقاف (ٗ)الطحاوي بنحوه مف طريؽ يزيد بف ىاروف

براىيف الزبرقاف، وأبي خالد األحمر( عف  سماعيؿ بف عياش، ويزيد بف ىاروف، وا  خمستيـ) سممة بف الفضؿ، وا 
 حجاج بف أرطأة بو.
 ثانيا: تراجم الرواة

، (ٙ)وحةقاؿ ابف ماكوال: نسعة بكسر النوف وبالسيف الميممة الساكنة وبالعيف الميممة المفت ** ِنْسَعة بن َشدَّاد،
 .ا وال تعديالً ، لـ أجد فيو جرحً (ٚ)َيْروي عف أبي ذر، َرَوى َعْنو َعبد اهلل بف المقداـ بف الورد

 ال ُيعرؼ. خالصة القول:
 .ا وال تعديالً لـ أجد فيو جرحً  ** عبد اهلل بن المقدام بن الورد الطائفي:

 مف الطبقة الرابعة) التي تمى الوسطى مف التابعيف(  ** عبد الممك بن المغيرة الطائفي،
 :" مقبوؿ".(ٓٔ):" وثؽ"، وقاؿ ابف حجر(ٜ)، وقاؿ الذىبي(ٛ)ذكره ابف حباف في الثقات

ال فميف الحديث. خالصة القول:   ىو مقبوؿ عند المتابعة وا 
 
 

                                                 

 .ٕٗ٘٘ٔ، حٜٖٗ، صٖ٘( مسند أحمد بف حنبؿ، مسند األنصار، حديث أبي ذر الغفاري، جٔ)
 (.ٙٓٙ) تقريب التيذيب، البف حجر، ص.، ثقة متقف( ىو: يزيد بف ىاروفٕ)
 .ٕٚٗ، صٜ( مسند البزار، جٖ)
 .ٛ٘ٛٗ، حٕٗٔ، صٖحد ما ىو؟، ج( شرح مشكؿ اآلثار، كتاب الحدود، باب اإلعتراؼ بالزنا الذي يجب بو الٗ)
 .ٜ٘ٛٗ، حٕٗٔ، صٖ( شرح مشكؿ اآلثار، كتاب الحدود، باب اإلعتراؼ بالزنا الذي يجب بو الحد ما ىو؟، ج٘)
 .ٜٕ٘، صٚ( اإلكماؿ في رفع االرتياب عف المؤتمؼ والكختمؼ في األسماء والكنى واألنساب، البف ماكوال، جٙ)
 .ٜٕٕٚ، صٗج( المؤتمؼ والمختمؼ، لمدارقطني، ٚ)
 .ٜٔٚٔ، رقـٜٜ، صٚ( الثقات، البف حباف، جٛ)
 .ٖ٘ٛٗ، رقـٓٚٙ، صٔ( الكاشؼ، لمذىبي، جٜ)
 .ٖ٘ٙ( تقريب التيذيب، البف حجر، صٓٔ)
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 أبو أرطاة الكوفي، مات سنة خمس وأربعيف ومائة، ** حجاج بن أرطاة بن ثور بن ىبيرة النخعي،
 :" قاؿ لنا سفياف الثوري يوما: مف تأتوف؟ قمنا: الحجاج بف (ٔ)قاؿ حفص بف غياث

أرطاة، قاؿ: عميكـ بو فإنو ما بقي أحد أعرؼ بما يخرج مف رأسو منو"، وقاؿ حماد بف زيد:" كاف حجاج بف 
:" (ٖ):" صالح الحديث"، وقاؿ في موضع آخر(ٕ)"، وقاؿ ابف معيفأرطاة أقير عندنا لحديثو مف سفياف الثوري

:" (ٗ)صدوؽ، ليس بالقوي، يدلس عف محمد بف عبيد اهلل العرزمي، عف عمرو بف شعيب"، وقاؿ في موضع آخر
 ضعيؼ".

:" كاف فقييا، وكاف أحد مفتي الكوفة، وكاف فيو تيو، وكاف جائز الحديث إال أنو كاف صاحب (٘)وقاؿ العجمي
إرساؿ، وكاف يرسؿ عف يحيى بف أبي كثير، ولـ يسمع منو شيئا، ويرسؿ عف مكحوؿ ولـ يسمع منو، فإنما 

:" ليس بالقوي"، وقاؿ (ٚ):" كاف ضعيفا في الحديث"، وقاؿ النسائي(ٙ)يعيب الناس منو التدليس"، وقاؿ ابف سعد
 :" ضعيؼ وال يحتج بحديثو"، (ٛ)في موضع آخر
:" إنما عاب الناس عميو تدليسو عف الزىري وغيره، وربما أخطأ في بعض الروايات، فأما أف (ٜ)وقاؿ ابف عدي

 يتعمد الكذب فال، وىو ممف يكتب حديثو". 
:" كاف مف الحفاظ. قيؿ: فمـ ليس ىو عند الناس بذاؾ؟ قاؿ: ألف في حديثو زيادة عمى (ٓٔ)وقاؿ أحمد بف حنبؿ

 و زيادة". حديث الناس ، ليس يكاد لو حديث إال في
:" الحجاج بف أرطاة ومحمد بف إسحاؽ عندي سواء، وتركت الحجاج عمًدا ولـ (ٔٔ)وقاؿ يحيى بف سعيد القطاف

 أكتب عنو حديثا قط".
:" صدوؽ، مدلس"، وزاد أبو حاتـ:" يدلس عف الضعفاء ُيكتب حديثو، فإذا قاؿ: (ٖٔ)، وأبو حاتـ(ٕٔ)وقاؿ أبو زرعة

دقو وحفظو إذا بيف السماع، ال ُيحتج بحديثو، لـ يسمع مف الزىري، وال مف حدثنا، فيو صالح ال يرتاب في ص
 ىشاـ بف عروة، وال مف عكرمة". 

                                                 

 .ٜٕٗٗ، رقـٖٖٔ، صٜ( تاريخ بغداد، لمخطيب البغدادي، جٔ)
 .ٖٕٔ، رقـٙٚ( مف كالـ أبي زكريا يحيى بف معيف في الرجاؿ، رواية طيماف، صٕ)
 .ٕ٘ٗ، ص٘تيذيب الكماؿ، لممزي، ج( ٖ)
 .ٕٗ٘، صٕ( الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ، البف عدي، جٗ)
 .ٕٗٙ، رقـٕٗٛ، صٔ( معرفة الثقات، لمعجمي، ج٘)
 .ٜٖ٘، صٙ( الطبقات الكبرى، البف سعد، جٙ)
 .ٕٙٗ، ص٘( تيذيب الكماؿ، لممزي، جٚ)
 .ٖٜٛٗ، حٕٜ، صٛنقو، ج( سنف النسائي، كتاب قطع السارؽ، باب تعميؽ يد السارؽ في عٛ)
 .ٕٚ٘، صٕ( الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ، البف عدي، جٜ)
 .ٖٚٙ، رقـٙ٘ٔ، صٖ( الجرح والتعديؿ، البف أبي حاتـ، جٓٔ)
 .ٕ٘ٗ، ص٘( تيذيب الكماؿ، لممزي، جٔٔ)
 .ٖٚٙرقـ ٙ٘ٔ، صٖ( الجرح والتعديؿ، البف أبي حاتـ، جٕٔ)
 .ٖٚٙرقـ، ٙ٘ٔ، صٖ( الجرح والتعديؿ، البف أبي حاتـ، جٖٔ)
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: كاف الحجاج يدلس، وكاف يحدثنا الحديث عف عمرو بف شعيب مما يحدثو (ٔ)وقاؿ عبد اهلل بف المبارؾ
وكاف حافظا لمحديث"، وقاؿ يعقوب بف :" كاف مدلسا، (ٕ)العرزمي، والعرزمي متروؾ ال نقر بو"، وقاؿ ابف خراش

:" كاف مدلسا صدوقا سيء (ٗ):" واىي الحديث، في حديثو اضطراب كثير، وىو صدوؽ"، وقاؿ الساجي(ٖ)شيبة
:" ال أحتج بو إال فيما قاؿ: أخبرنا وسمعت"، وقاؿ (٘)الحفظ، ليس بحجة في الفروع واألحكاـ"، وقاؿ ابف خزيمة

:" ليس (ٜ):" ال يحتج بو"، وقاؿ الحاكـ مرة أخرى(ٛ)، والدارقطني(ٚ)"، وقاؿ الحاكـ:" كاف حافظا مدلسا(ٙ)البزار
 بالقوي عندىـ".
:" تركو ابف المبارؾ، وابف ميدي، ويحيى القطاف، ويحيى بف معيف، وأحمد بف حنبؿ"، وقاؿ (ٓٔ)وقاؿ ابف حباف

:" الغالب عمى حديثو اإلرساؿ، (ٕٔ):" مضطرب الحديث لكثرة تدليسو"، وقاؿ محمد بف نصر(ٔٔ)إسماعيؿ القاضي
 .ظ"والتدليس، وتغيير األلفا

ـَ ِفْيِو (ٗٔ):" أحد األعالـ، عمى ليف فيو"، وقاؿ في موضع آخر(ٖٔ)وقاؿ الذىبي  ، ُتُكمّْ :" َوَكاَف ِمْف ُبُحْوِر الِعْمـِ
ـْ ُيْتَرؾْ  (٘ٔ)ِلَبْأوٍ   :" صدوؽ كثير الخطأ والتدليس".(ٙٔ)"، وقاؿ ابف حجرِفْيِو، َوِلَتْدِليِسو، َوِلَنقٍص َقِمْيٍؿ ِفي ِحْفِظو، َوَل

، وقد عده ابف (ٚٔ)ىو صدوؽ يخطئ، وقد وصفو أكثر مف َعاِلـ بالتدليس وبخاصة عف الضعفاء خالصة القول:
التي البد فييا مف التصريح بالسماع، أما عف قوؿ ابف حباف:"  (ٛٔ)حجر في الطبقة الرابعة مف طبقات المدلسيف

تركو ابف المبارؾ، وابف ميدي، ويحيى القطاف، ويحيى بف معيف، وأحمد بف حنبؿ"، عقب عميو ابف حجر 

                                                 

 .ٕٗ٘، صٕ( الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ، البف عدي، جٔ)
 .ٕٙٗ، ص٘( تيذيب الكماؿ، لممزي، جٕ)
 .ٕٚٗ، ص٘( تيذيب الكماؿ، لممزي، جٖ)
 .ٜٛٔ، صٕ( تيذيب التيذيب، البف حجر، جٗ)
 .ٜٛٔ، صٕ( تيذيب التيذيب، البف حجر، ج٘)
 .ٜٛٔ، صٕ( تيذيب التيذيب، البف حجر، جٙ)
 .ٜٛٔ، صٕالتيذيب، البف حجر، ج( تيذيب ٚ)
 .ٕٗ٘، حٖٖٔ، صٔ( سنف الدارقطني، جٛ)
 .ٜٛٔ، صٕ( تيذيب التيذيب، البف حجر، جٜ)
 .ٕٗٓ، رقـٕٕ٘، صٔ( المجروحيف، البف حباف، جٓٔ)
 .ٜٛٔ، صٕ( تيذيب التيذيب، البف حجر، جٔٔ)
 .ٜٛٔ، صٕ( تيذيب التيذيب، البف حجر، جٕٔ)
 .ٕٜٛقـ، ر ٖٔٔ، صٔ( الكاشؼ، لمذىبي، جٖٔ)
 .ٜٙ، صٚ( سير أعالـ النبالء، لمذىبي، جٗٔ)
 (.ٜٔ، صٔ( البأو: الكبر والتعظيـ.) النياية في غريب الحديث ةاألثر، البف األثير، ج٘ٔ)
 .ٕ٘ٔ( تقريب التيذيب، البف حجر، صٙٔ)
 .ٛ، رقـ٘ٓٔ( انظر جامع التحصيؿ، لمعالئي، صٚٔ)
 .ٛٔٔ، رقـٜٗ( طبقات المدلسيف، البف حجر، صٛٔ)
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:" قرأت بخط الذىبي: ىذا القوؿ فيو مجازفة، وأكثر ما نقـ عميو التدليس، وكاف فيو تيو ال يميؽ بأىؿ (ٔ)بقولو
 : قوؿ ابف حباف ليس بجيد، نعوذ باهلل تعالى مف التيور في وزف العمماء.(ٕ)ـ"، وقاؿ الذىبي في موضع آخرالعم

 ** باقي رجاؿ اإلسناد ثقات.
 ثالثا: الحكم عمى اإلسناد

 مف العمؿ التالية: والحديث إسناده ضعيؼ لما في
 ـُ َأَحًدا َيْرِويِو ِبَيَذا المَّْفِظ :" (ٖ)جيالة حاؿ بعض رواتو، قاؿ البزار عقب روايتو لمحديث ـُ اَل َنْعَم َوَىَذا اْلَكاَل

، َوَنْسَعُة ْبُف َشدَّا ، َوَعْبُد اْلَمِمِؾ ْبُف اْلُمِغيَرِة َمْعُروٌؼ َوَعْبُد المَِّو ْبُف اْلِمْقَداـِ ٍد َفاَل َنْعَمُمُيَما ُذِكَرا ِفي ِإالَّ َأُبو َذرٍّ
".َحِديٍث ُمْسَنٍد ِإالَّ َىذَ  ، َعْف َأِبي َذرٍّ  ا اْلَحِديَث َأُبو ُمَراِوٍح اْلِغَفاِريّْ

 .عبد الممؾ بف المغيرة، مقبوؿ ولـ يتابع 
 .تدليس حجاج بف أرطأة، ومدار الحديث عميو، وكؿ الطرؽ عنو بالعنعنة 

 .ولكف بدوف عبارة ابف األثير (٘)كما في صحيح مسمـ (ٗ)وسبؽ دراسة قصة ماعز مف حديث أبي ىريرة
                                           

 قاؿ ابف األثير رحمو اهلل:
اَلُة َوالسَّاَلُم المَِّجيف»َوِفيِو  ، َفِإْف َصحَّ َفُيَو ِمَف السُّْرعة؛ أِلَفَّ « َكاَن اْسم فَرسو َعَمْيِو الصَّ ـْ ِباْلِجيـِ َىَكَذا َرَواُه َبْعُضُي

 .(ٙ)النَّْصؿِ المَِّجيؼ َسْيـٌ عريُض 
 (ٖٗٓالحديث )

َحدَّثََنا َعِميُّ ْبُف َعْبِد المَِّو ْبِف َجْعَفٍر، َحدَّثََنا َمْعُف ْبُف ِعيَسى، َحدَّثََنا ُأَبيُّ ْبُف َعبَّاِس  رحمو اهلل: (ٚ)قال اإلمام البخاري
، « َكاَن ِلمنَِّبيِّ َصمَّى اهلُل َعَمْيِو َوَسمََّم ِفي َحاِئِطَنا َفَرٌس ُيَقاُل َلُو المَُّحْيفُ  »، َعْف َجدِّْه، َقاَؿ:(ٛ)ْبِف َسْيٍؿ، َعْف َأِبيوِ 
ـُ: -يعني البخاري –َقاَؿ َأُبو َعْبِد المَِّو   المَُّخْيُف".:" َوَقاَؿ َبْعُضُي

 أوال: تخريج الحديث
 تفرد بو البخاري دوف مسمـ.

 
 

                                                 

 .ٜٛٔ، صٕيذيب التيذيب، البف حجر، ج( تٔ)
 .ٗٚ، صٚ( انظر سير أعالـ النبالء، لمذىبي، جٕ)
 .ٕٚٗ، صٜ( مسند البزار، جٖ)
 (.ٕٕٚ( تحت حديث رقـ )ٗ)
 .ٜ٘ٙٔ، حٕٖٔٔ، صٖ( صحيح مسمـ، كتاب الحدود، باب مف اعترؼ عمى نفسو بالزنا، ج٘)
 .ٔٗٗ، صٗج( النياية في غريب الحديث، واألثر، البف األثير، ٙ)
 .ٕ٘٘ٛ، صٜٕ، صٗ( صحيح البخاري، كتاب الجياد والسير، باب اسـ الفرس والحمار، جٚ)
 (.ٖٜٕ) تقريب التيذيب، البف حجر، ص.ثقة الساعدي، ي( ىو: عباس بف سيؿ بف سعد األنصار ٛ)
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 ثانيا: تراجم الرواة
يكنى أبا العباس، صحابي، يَقاَؿ: إنو آخر  بف خالد الخزرجي الساعدي األنصاري، سعد بن مالك** سيل بن 

 .(ٔ)مف بقي بالمدينة مف أصحاب َرُسوؿ المَِّو َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَسمَّـَ 
 وقاؿ ، (ٖ)ؿحنبأحمد بف و  ،(ٕ)ابف معيف** جميع رجاؿ اإلسناد ثقات غير ُأَبيُّ ْبُف َعبَّاِس ْبِف َسْيٍؿ، ضعفو 

 
 :" ليس بالقوي"،(٘):" لو أحاديث ال يتابع عمى شيء منيا"، وقاؿ النسائي(ٗ)العقيمي

فالحديث بيذا اإلسناد ضعيؼ، وعمى الرغـ مف ذلؾ فقد احتج بو البخاري، وبيف ابف حجر سبب إخراج البخاري 
أيضا، فاعتضد،  (ٚ)وىذا األخير ضعيؼ، (ٙ)لو بأنو قد تابعو عمى رواية الحديث أخوه عبد المييمف بف العباس

 .(ٛ)باإلضافة إلى أف الحديث ليس مف أحاديث األحكاـ، فميذه الصورة المجموعة حكـ البخاري بصحتو
                                           

 قاؿ ابف األثير رحمو اهلل:
)  )َلَجـَ
الُمْمِسؾ َعِف اْلَكاَلـِ َممثٌَّؿ بَمف َأْلَجـ « َأْلَجَمو اهلُل ِبِمَجاٍم ِمْن ناٍر يوَم اْلِقَياَمةِ َمن ُسئل عمَّا َيْعَممو َفَكَتَمُو »ِفيِو 

. َواْلُمَراُد ِباْلِعْمـِ َما َيْمَزُمو َتْعميمو وَيَتعيَّف َعَمْيِو، َكمف َيَرى رُجاًل َحِديَث َعْيد ِباإْلِ  اَلَة ْساَلـِ َواَل ُيْحِسف الصَّ َنْفَسُو ِبِمَجاـٍ
، َفِإنَُّو َيمْ  ـز ِفي َىَذا َوَأْمثَاِلِو َوَقْد َحَضر وْقُتيا، َفَيُقوُؿ: عمّْموني َكْيَؼ ُأصّمي، َوَكَمَف َجاَء ُمْسَتْفِتيًا ِفي َحاَلٍؿ َأْو َحَراـٍ

 .(ٜ)َتْعِريُؼ اْلَجَواِب، َوَمْف َمَنعو اْسَتحؽ اْلَوِعيدَ 
 ( ٖ٘ٓالحديث )

، َعْف َعَطاٍء، َعْف  رحمو اهلل: (ٓٔ)قال أبو داود َحدَّثََنا ُموَسى ْبُف ِإْسَماِعيَؿ، َحدَّثََنا َحمَّاٌد، َأْخَبَرَنا َعِميُّ ْبُف اْلَحَكـِ
: ُو ِبِمَجاٍم ِمْن َناٍر َيْوَم َمْن ُسِئَل َعْن ِعْمٍم َفَكَتَمُو َأْلَجَمُو المَّ  »َأِبي ُىَرْيَرَة، َقاَؿ: َقاَؿ َرُسوُؿ المَِّو َصمَّى اهلُل َعَمْيِو َوَسمَّـَ

 «.اْلِقَياَمةِ 

                                                 

 .ٜٛٓٔ، رقـٗٙٙ، صٕ( انظر االستيعاب في معرفة األصحاب، البف عبد البر، جٔ)
 .ٕٓٙ، صٕالكماؿ، لممزي، ج( تيذيب ٕ)
 .ٕٓٙ، صٕ( انظر تيذيب الكماؿ، لممزي، جٖ)
 .ٔ، رقـٙٔ، صٔ( الضعفاء الكبير، لمعقيمي، جٗ)
 .ٖٕ، رقـ٘ٔ( الضعفاء والمتروكوف، لمنسائي، ص٘)
جاء في ، والسنف الكبرى لمبييقي، كتاب السبؽ والرمي، باب ما ٜٕٚ٘، رقـٕٚٔ، صٙ( انظر المعجـ الكبير، لمطبراني، جٙ)

 .ٕٜٓٛٔ، حٗٗ، صٓٔتسمية البيائـ والدواب، ج
 .ٖٙٙ( تقريب التيذيب، البف حجر، صٚ)
 .ٛٔٗ، صٔ( انظر النكت عمى كتاب ابف الصالح، البف حجر، جٛ)
 .ٖٗٗ، صٗ( النياية في غريب الحديث، واألثر، البف األثير، جٜ)
 .ٖٛ٘ٙ، حٕٖٔ، صٖ( سنف أبي داود، كتاب العمـ، باب كراىية منع العمـ، جٓٔ)
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 أوال: تخريج الحديث
 ،(٘)، والترمذي(ٗ)، وابف ماجة(ٖ)، وأحمد(ٕ)، وابف أبي شيبة(ٔ)أخرجو الطيالسي

  
 مف طريؽ عمارة بف زاذاف بنحوه، (ٙ)وأبي يعمى الموصمي

 مف طرؽ عف حماد بف سممة بمثمو، (ٛ)، والبييقي(ٚ)وأخرجو أحمد
 كالىما) عمارة بف زاذاف، وحماد بف سممة( عف عمي بف الحكـ بو.

 ثانيا: تراجم الرواة
، ثقة فقيو فاضؿ؛ لكنو كثير اإلرساؿ، وقيؿ إنو تغير بأخرة، فبالنسبة (ٜ)سبقت ترجمتو، ** عطاء بن أبي رباح

 ، (ٓٔ)إلرسالو فقد أرسؿ عف عدد مف الصحابة؛ سماىـ العراقي ولـ يذكر فييـ أبي ىريرة
أما عف تغيره فال يضر كذلؾ؛ ألنو لـ يكثر مف الحديث في ىذه الفترة، وربما يكوف تغيره بسبب ما ُأصيب بو 

 مف العمى، وما كاف مف تدليسو فقد حدد بروايتو عف عائشة وروايتو ىنا عف أبي ىريرة.
 ، ثقة عابد؛ ولكف تغير حفظو بأخرة.(ٔٔ)سبقت ترجمتو، ** حماد بن سممة بن دينار

 * باقي رجاؿ اإلسناد ثقات.*
 ثالثا: الحكم عمى اإلسناد

الحديث إسناده حسف لغيره؛ مف أجؿ اختالط حماد بف سممة فمـ يتبيف لي سماع موسى بف إسماعيؿ منو أكاف 
 قبؿ االختالط أـ بعده؛ إال أنو توبع عمى رواية الحديث تابعو عمارة بف زاذاف.

 :" إسناده صالح".(ٖٔ)، وقاؿ العقيمي«َأِبي ُىَرْيَرَة َحِديٌث َحَسفٌ َحِديُث :» (ٕٔ)وممف حسنو الترمذي قاؿ
                                           

 

                                                 

 .ٕٚ٘ٙ، حٕٙٙ، صٗ( مسند الطيالسي، جٔ)
 .ٖٕ٘ٗٙ، حٖ٘ٔ، ص٘( مصنؼ ابف أبي شيبة، كتاب الحديث بالكراريس، باب في الرجؿ يكتـ العمـ، جٕ)
 .ٕٓٗٓٔ، حٕٗٙ، صٙٔ( مسند أحمد بف حنبؿ، مسند المكثريف مف الصحابة، مسند أبي ىريرة، جٖ)
 .ٕٔٙ، حٜٙ، صٔإليماف وفضائؿ الصحابة والعمـ، باب مف سئؿ عف عمـ فكتمو، ج( سنف ابف ماجة، افتتاح الكتاب في اٗ)
 .ٜٕٗٙ، حٜٕ، ص٘( سنف الترمذي، أبواب العمـ، باب ما جاء في كتماف العمـ، ج٘)
 .ٖٖٛٙ، حٕٛٙ، صٔٔ( مسند أبي يعمى الموصمي، جٙ)
 .ٖٖ٘ٛ، حٕٗٔ، صٗٔ( مسند أحمد بف حنبؿ، مسند المكثريف مف الصحابة، مسند أبي ىريرة، جٚ)
 .ٕٔٙٔ، حٕٕ٘، صٖ( شعب اإليماف، نشر العمـ وأال يمنعو أىمو أىمو، جٛ)
 (.ٔ( تحت حديث رقـ)ٜ)
 .ٕٕٛ( انظر تحفة التحصيؿ في ذكر رواة المراسيؿ، صٓٔ)
 (.ٕٔ)( تحت حديث رقـٔٔ)
 .ٜٕٗٙ، حٜٕ، ص٘( سنف الترمذي، أبواب العمـ، باب ما جاء في كتماف العمـ، جٕٔ)
 .ٗٚ، صٔالضعفاء الكبير، لمعقيمي، ج( ٖٔ)
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 قاؿ ابف األثير رحمو اهلل:
ـْ « َيْبمُغ الَعَرُق ِمْنُيْم َما ُيْمِجُميم»َوِمْنُو اْلَحِديُث  ـْ َفَيِصيُر َلُي ِبَمْنِزَلِة المّْجاـ َيْمَنَعُيـ َعِف َأْي َيصؿ ِإَلى َأْفَواِىِي

. يعني في الَمْحَشر يوـَ القيامة اْلَكاَلـِ
(ٔ). 

 ( لم أقف عميو بمفظ ابن األثيرٖٙٓالحديث )
ـُ ْبُف ُموَسى َأُبو َصاِلٍح، َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُف َحْمَزَة، َعْف َعْبِد الرَّْحَمِف ْبِف  رحمو اهلل: (ٕ)قال اإلمام مسمم َحدَّثََنا اْلَحَك

ـُ ْبُف َعاِمٍر، َحدَّثَِني اْلِمْقَداُد ْبُف اأْلَْسَوِد، َقاَؿ: َسِمْعُت َرُسوَؿ اهلِل َصمَّى اهللُ  ، َيُقوُؿ: َعَمْيِو َوَسمَّ َجاِبٍر، َحدَّثَِني ُسَمْي  »ـَ
ـْ َكِمْقَداِر ِميؿٍ  ـُ ْبُف َعاِمٍر: َفَواهلِل َما َأْدِري َما  -« ُتْدَنى الشَّْمُس َيْوـَ اْلِقَياَمِة ِمَف اْلَخْمِؽ، َحتَّى َتُكوَف ِمْنُي َقاَؿ ُسَمْي

ـْ ِفي »َقاَؿ:  -ُف َيْعِني ِباْلِميِؿ؟ َأَمَساَفَة اأْلَْرِض، َأـِ اْلِميَؿ الَِّذي ُتْكَتَحُؿ ِبِو اْلَعيْ  َفَيُكوُف النَّاُس َعَمى َقْدِر َأْعَماِلِي
ـْ َمْف َيُكوُف ِإلَ  ـْ َمْف َيُكوُف ِإَلى ُرْكَبَتْيِو، َوِمْنُي ـْ َمْف َيُكوُف ِإَلى َكْعَبْيِو، َوِمْنُي َوِمْنُيْم َمْن ُيْمِجُمُو ى َحْقَوْيِو، اْلَعَرِؽ، َفِمْنُي

ـَ ِبَيِدِه ِإَلى ِفيِو.   َقاَؿ: َوَأَشاَر « اْلَعَرُق ِإْلَجاًما  َرُسوُؿ اهلِل َصمَّى اهلُل َعَمْيِو َوَسمَّ
 أوال: تخريج الحديث 

 تفرد بو مسمـ دوف البخاري.
 ثانيا: تراجم الرواة

يؿ نسب ِإَلى األسود ْبف عبد يغوث الزىري، ألنو َكاَف تبناه وحالفو في الجاىمية، فق ** المقداد ْبن األسود،
ثـ الكندي،َكاَف مف الفضالء النجباء  (ٖ)المقداد ابف األسود، َوُىَو المقداد ْبف َعْمرو ْبف ثعمبة بف مالؾ البيراني

الكبار الخيار مف أصحاب النَِّبّي َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَسمَّـَ، شيد فتح مصر، ومات ِفي أرضو بالجرؼ، فحمؿ إلى 
 .(ٗ)ُعْثَماف ْبف عفاف سنة ثالث وثالثيف المدينة ودفف بيا، وصمى َعَمْيوِ 

 أبو صالح القنطري البزاز، مات سنة اثنتيف وثالثيف ومائتيف، ** الحكم بن موسى بن أبي زىير،
، وذكره ابف حباف (ٜ)، وابف قانع(ٛ)، وصالح جزرة(ٚ)، والعجمي(ٙ)، وابف سعد(٘)وثقو ابف معيف في أحد المواضع

 ، (ٔٔ):" ليس بو بأس"، وقاؿ أبو حاتـ(ٓٔ)في موضع آخرفي الثقات، وقاؿ ابف معيف 
                                                 

 .ٖٗٗ، صٗ( النياية في غريب الحديث، واألثر، البف األثير، جٔ)
 .ٕٗٙٛ، حٜٕٙٔ، صٗ( صحيح مسمـ، كتاب الجنة وصفة نعيميا وأىميا، باب في صفة يـو القيامة، جٕ)
: بفتح الباء المنقوطة بواحدة وسكوف الياء وفتح الراء وفي آخرىا النوف، ىذه النسبة الى بيراء وىي قبيمة مف قضاعة  ( الَبْيَراِنىّ ٖ)

 (.ٖٖٙ، رقـٖٖٚ، صٕنزلت أكثرىا بمدة حمص مدينة بالشاـ.) األنساب، لمسمعاني، ج
 .ٕٔٙ٘ـ، رقٔٛٗٔػ  ٓٛٗٔ، صٗ( انظر اإلستيعاب في معرفة األصحاب، البف عبد البر، جٗ)
 .ٜٕٔ، رقـٔٓٔ( تاريخ ابف معيف، رواية الدارمي، ص٘)
 .ٖٙٗ، صٚ( الطبقات الكبرى، البف سعد، جٙ)
 .ٖٓٗ، رقـٖٖٔ، صٔ( معرفة الثقات، لمعجمي، جٚ)
 .ٜٕٔٗ، رقـٕٙٔ، صٜ( تاريخ بغداد، لمخطيب البغدادي، جٛ)
 .ٚٙٚ، رقـٓٗٗ، صٕ( تيذيب التيذيب، البف حجر، جٜ)
 .ٜٖ٘ٔ، رقـٓٔ، صٖالرجاؿ، ألحمد بف حنبؿ، ج ( العمؿ ومعرفةٓٔ)
 .ٗٛ٘، رقـٜٕٔ، صٖ( الجرح والتعديؿ، البف أبي حاتـ، جٔٔ)
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:" الشيخ الصالح"، وَقاَؿ َأُبو (ٗ)، والبغوي(ٖ)، وعمي بف المديني(ٕ)بف ىاروفا:" صدوؽ"، وقاؿ موسى (ٔ)وابف حجر
َعنُو َوُىَو َحّي فحدثنا :"َكاَف أبي ػ يعني أحمد بف حنبؿ ػ ِإذا َرِضي َعف ِإْنَساف َوَكاَف ِعْنده ِثَقة حدث (٘)عبد الرَّْحَمف

 َعف الحكـ بف ُموَسى َوُىَو َحّي"
 ىو ثقة. خالصة القول:

 ** باقي رجاؿ اإلسناد ثقات.
                                           

 قاؿ ابف األثير رحمو اهلل: 
ِمي»َوِمْنُو َحِديُث اْلُمْسَتَحاَضِة  َأِي اْجعمي موضَع ُخُروِج الدَّـ ِعصابًة َتمنع الدَّـ، َتْشِبيًيا بوْضع  «اْسَتْثِفِري وَتَمجَّ

 .(ٙ)المّْجاـ ِفي َفـِ الدَّابَّةِ 
 ( لم أقف عميو بمفظ ابن األثيرٖٚٓالحديث )

َحدَّثََنا َأُبو َبْكِر ْبُف َأِبي َشْيَبَة َقاَؿ: َحدَّثََنا َيِزيُد ْبُف َىاُروَف َقاَؿ: َأْنَبَأَنا َشِريٌؾ، َعْف َعْبِد  رحمو اهلل: (ٚ)قال ابن ماجة
ـَ ْبِف ُمَحمَِّد ْبِف َطْمَحَة، َعْف َعمِّْو ِعْمَراَف ْبِف َطْمَحَة، عَ  ِد ْبِف َعِقيٍؿ، َعْف ِإْبَراِىي ِو َحْمَنَة ِبْنِت َجْحٍش ْف ُأمّْ المَِّو ْبِف ُمَحمَّ

، َفَأَتْت َرُسوَؿ المَِّو َصمَّى اهلُل َعمَ  ـَ َفَقاَلْت: ِإنّْي َأنََّيا اْسُتِحيَضْت َعَمى َعْيِد َرُسوِؿ المَِّو َصمَّى اهلُل َعَمْيِو َوَسمَّـَ ْيِو َوَسمَّ
ا« (ٛ)ُسًفااْحَتِشي ُكرْ  »َكَرًة َشِديَدًة، َقاَؿ َلَيا:اْسُتِحْضُت َحْيَضًة ُمنْ   »، َقاَؿ:(ٜ)َقاَلْت َلُو: ِإنَُّو َأَشدُّ ِمْف َذِلَؾ، ِإنّْي َأُثجُّ َثجِّ

ِمي َـّ اْغَتِسِمي ُغْساًل، َفَصمّْ َتَمجَّ ، ُث ، َأْو َسْبَعَة َأيَّاـٍ ي، َوُصوِمي َثاَلَثًة ، َوَتَحيَِّضي ِفي ُكؿّْ َشْيٍر ِفي ِعْمـِ المَِّو ِستََّة َأيَّاـٍ
رِ  ِري الظُّْيَر، َوَقدِّْمي اْلَعْصَر، َواْغَتِسِمي َلُيَما ُغْساًل، َوَأخّْ ِمي َوِعْشِريَف، َأْو َأْرَبَعًة َوِعْشِريَف، َوَأخّْ ي اْلَمْغِرَب، َوَعجّْ

 «.اْلِعَشاَء، َواْغَتِسِمي َلُيَما ُغْساًل، َوَىَذا َأَحبُّ اأْلَْمَرْيِف ِإَليَّ 
 أوال: تخريج الحديث
 ،(ٔٔ)، وأحمد بف حنبؿ كالىما بمثمو(ٓٔ)أخرجو ابُف أبي شيبة

                                                 

 .ٙٚٔ( تقريب التيذيب، البف حجر، صٔ)
 .ٜٕٔٗ، رقـٕٙٔ، صٜ( تاريخ بغداد، لمخطيب البغدادي، جٕ)
 .ٜٕٔٗ، رقـٕٙٔ، صٜ( تاريخ بغداد، لمخطيب البغدادي، جٖ)
 .ٜٕٔٗ، رقـٕٙٔ، صٜطيب البغدادي، ج( تاريخ بغداد، لمخٗ)
 .ٖٓٔ، رقـٖٕٛ، صٔ( العمؿ ومعرفة الرجاؿ، ألحمد بف حنبؿ، ج٘)
 .ٖٗٗ، صٗ( النياية في غريب الحديث، واألثر، البف األثير، جٙ)
ـُ َحْيٍض َفَنِسَيْتَيا، ج( سنف ابف ماجة، كتاب الطيارة وسننيا، باب َما َجاَء ِفي اْلِبْكِر ِإَذا اْبُتِدَئْت ُمْسَتَحاَضًة، َأْو كَ ٚ) ، ٔاَف َلَيا َأيَّا

 .ٕٚٙ، حٕ٘ٓص
 (.ٜٕٚ، صٔ( الكرسؼ: ىو القطف.) غريب الحديث، لمقاسـ بف سالـ، جٛ)
ا: َيْعِني سيالنو وكثرتو.) غريب الحديث، لمقاسـ بف سالـ، جٜ)  (، سبؽ في حديث كسر الخيمة(ٔٗٔ، صٖ( َأُثجُّ َثجِّ
 .ٖٗٙٔ، حٕٓٔ، صٔ( مصنؼ ابف أبي شيبة، كتاب الطيارت، باب المستحاضة كيؼ تصنع؟، جٓٔ)
 .ٕٗٗٔٚ، حٕٔٔ، ص٘ٗ( مسند أحمد بف حنبؿ، مسند النساء، حديث حمنة بنت جحش، جٔٔ)
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 جميعيـ بنحوه مف طريؽ شريؾ بف عبد اهلل، (ٗ)، والدارقطني(ٖ)، والطبراني(ٕ)، والطحاوي(ٔ)وابُف أبي عاصـ
د مف طريؽ زىير بف محم (ٓٔ)، والبييقي(ٜ)، والحاكـ(ٛ)، والدارقطني(ٚ)، والترمذي(ٙ)، وأبو داود(٘)وأخرجو أحمد
 العنبري بنحوه،

جميعيـ مف طريؽ ابف  (ٗٔ)، والطبراني(ٖٔ)، وابف أبي عاصـ(ٕٔ)ومف طريقو ابف ماجة (ٔٔ)وأخرجو عبد الرزاؽ
 جريج بنحوه،

 ثالثتيـ) شريؾ، وزىير العنبري، وايف جريج( عف عبد اهلل بف محمد بف عقيؿ بو.
 ثانيا: تراجم الرواة

صحابية، مف بني أسد ْبف خزيمة، أخت زينب بنت جحش،  أـ حبيبة، ْبن رياب األسدية، َنة ِبْنت َجْحشَحمْ ** 
كانت عند مصعب ْبف عمير، وقتؿ عنيا يـو أحد فتزوجيا طمحة ْبف عبيد المَّو، فولدت لو محمًدا وعمراف ابني 

 .(٘ٔ)طمحة ْبف عبيد المَّو، وكانت حمنة ممف خاض ِفي اإلفؾ َعَمى عائشة وجمدت ِفي ذلؾ َمَع مف جمد فيو
، أبو محمد المدني، مات بعد سنة أربعيف ** عبد اهلل بن محمد بن عقيل بن أبي طالب القرشي الياشمي

 ومائة،
 

                                                 

 .ٜٖٓٔ، حٕٔ، صٙ( اآلحاد والمثاني، البف أبي عاصـ الشيباني، جٔ)
ا ُرِوَي َعْف َرُسوِؿ اهلِل َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَسمَّـَ ِفيَما َكاَف َأَمَر ِبِو َحْمَنَة اْبَنَة َجْحٍش ِفي ( شرح مشكؿ اآلثار، باب َبَياِف ُمْشِكِؿ مَ ٕ)

 .ٕٛٔٚ، ح٘ٗٔ، صٚااِلْسِتَحاَضِة الَِّتي َكاَنْت ِبَيا، ج
 .ٕ٘٘، حٕٛٔ، صٕٗ( المعجـ الكبير، لمطبراني، جٖ)
 .ٖ٘ٛ، حٜٖٛ، صٔ( سنف الدارقطني، كتاب الحيض، جٗ)
 .ٕٗٚٗٚ، حٚٙٗ، ص٘ٗ( مسند أحمد بف حنبؿ، مسند النساء، حديث حمنة بيف جحش، ج٘)
 .ٕٚٛ، حٙٚ، صٔ( سنف أبي داود، كتاب الطيارة، باب مف قاؿ إذا أقبمت الحيضة تدع الطيارة، جٙ)
 .ٕٛٔ، حٕٕٔص ،ٔ( سنف الترمذي، أبواب الطيارة، باب في المستحاضة أنيا تجمع بيف الصالتيف بغسؿ واحد، جٚ)
 .ٖٗٛ، حٜٖٛ، صٔ( سنف الدراقطني، كتاب الحيض، جٛ)
 .٘ٔٙ، حٜٕٚ، صٔ( المستدرؾ عمى الصحيحيف، كتاب الطيارة، جٜ)
 .ٖٓٙٔ، حٓٓ٘، صٔ( السنف الكبرى لمبييقي، كتاب الحيض، باب المبتدئة ال تميز بيف الدميف، جٓٔ)
 .ٗٚٔٔ، حٖٙٓص ،ٔ( مصنؼ عبد الرزاؽ، كتاب الحيض، باب المستحاضة، جٔٔ)
ـَ َأْقَراِئَيا، َقْبَؿ َأفْ ٕٔ) ـُ، ج( سنف ابف ماجة، كتاب الطيرة وسننيا، باب َما َجاَء ِفي اْلُمْسَتَحاَضِة الَِّتي َقْد َعدَّْت َأيَّا ، ٔ َيْسَتِمرَّ ِبَيا الدَّ

 .ٕٕٙ، حٖٕٓص
 .ٜٖٛٔ، حٕٔ، صٙ( اآلحاد والمثاني، البف أبي عاصـ الشيباني، جٖٔ)
 .ٔ٘٘، حٕٚٔ، صٕٗـ الكبير، لمطبراني، ج( المعجٗٔ)
 .ٕٖٖٓ، رقـٖٔٛٔ، صٗ( اإلستيعاب في معرفة األصحاب، البف عبد البر، ج٘ٔ)
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:" منكر الحديث"، وزاد ابف سعد:" ال يحتجوف بحديثو، وكاف كثير العمـ"، (ٕ)، وأحمد بف حنبؿ(ٔ)قاؿ ابف سعد
:" صدوؽ، وقد تكمـ فيو (ٗ)وقاؿ الترمذي:" صدوؽ، وفي حديثو ضعؼ شديد جدا"، (ٖ)وقاؿ يعقوب بف شيبة

 بعض أىؿ العمـ مف قبؿ حفظو، وسمعت البخاري يقوؿ: ىو مقارب الحديث"  
:" كاف ابف عقيؿ في حفظو شيء، فكرىت أف ألقو"، وقاؿ سفياف في موضع (٘)وقاؿ الحميدي عف سفياف

 .:" رأيتو يحدث نفسو فحممتو عمى أنو قد تغير"(ٙ)آخر
، (ٜ):" ضعيؼ في كؿ أمره"، وضعفو عمي بف المديني(ٛ):" ال يحتج بحديثو"، وقاؿ مرة(ٚ)معيفوقاؿ يحيى بف 

:" توقؼ عنو، عامة ما (ٖٔ):" ثقة جائز الحديث"، وقاؿ الجوزجاني(ٕٔ)، وقاؿ العجمي(ٔٔ)، والدارقطني(ٓٔ)والنسائي
:" ليف الحديث، ليس بالقوي، وال (٘ٔ):" ُيختمؼ عنو في األسانيد"، وقاؿ أبو حاتـ(ٗٔ)يرويو غريب"، وقاؿ أبو زرعة

:" (ٚٔ):" ال أحتج بو لسوء حفظو"، وقاؿ الحاكـ أبو أحمد(ٙٔ)بمف يحتج بحديثو، يكتب حديثو"، وقاؿ ابف خزيمة
سحاؽ بف إبراىيـ :" َعمََّر فساء (ٛٔ)يحتجاف بحديثو، ليس بذاؾ المتيف المعتمد"، وقاؿ ال كاف أحمد بف حنبؿ وا 

 :" مستقيـ الحديث"(ٜٔ)، وقاؿ في موضع آخرحفظو فحدث عمى التخميف"
 :" روى عنو جماعة مف المعروفيف الثقات، وىو خير مف ابف سمعاف، ويكتب حديثو"، وقاؿ (ٕٓ)وقاؿ ابف عدي

                                                 

 .٘ٗٔ، رقـٕٗٙ، صٔ( الطبقات الكبرى، متمـ التابعيف، جٔ)
 .ٕٛ، صٙٔ( تيذيب الكماؿ، لممزي، جٕ)
 .ٔٛ، صٙٔ( تيذيب الكماؿ، لممزي، جٖ)
 .ٖ، حٛ، صٔة، باب ما جاء أف مفتاح الصالة الطيور، ج( سنف الترمذي، أبواب الطيار ٗ)
 .ٙٓٚ، رقـٗ٘ٔ، ص٘( الجرح والتعديؿ، البف أبي حاتـ، ج٘)
 .ٔٛ، صٙٔ( تيذيب الكماؿ، لممزي، جٙ)
 .ٕٛ، صٙٔ( تيذيب الكماؿ، لممزي، جٚ)
 .ٙٓٚ، رقـٗ٘ٔ، ص٘( الجرح والتعديؿ، البف أبي حاتـ، جٛ)
 .ٔٛ، رقـٛٛابف أبي شيبة لعمي بف المديني، ص ( سؤاالتٜ)
 .ٗٛ، صٙٔ( تيذيب الكماؿ، لممزي، جٓٔ)
 .ٖٗٚ، رقـٕٕٕ، صٖ( عمؿ الدارقطني، جٔٔ)
 .ٖٜٙ، رقـٚ٘، صٕ( معرفة الثقات، لمعجمي، جٕٔ)
 .ٖٕٗ، رقـٖٕ٘( أحواؿ الرجاؿ، لمجوزجاني، صٖٔ)
 .ٙٓٚ، رقـٗ٘ٔ، ص٘( الجرح والتعديؿ، البف أبي حاتـ، جٗٔ)
 .ٙٓٚ، رقـٗ٘ٔ، ص٘( الجرح والتعديؿ، البف أبي حاتـ، ج٘ٔ)
 .ٗٛ، صٙٔ( تيذيب الكماؿ، لممزي، جٙٔ)
 .ٗٛ، صٙٔ( تيذيب الكماؿ، لممزي، جٚٔ)
 .٘ٔ، صٙ( تيذيب التيذيب، البف حجر، جٛٔ)
 .٘ٔ، صٙ( تيذيب التيذيب، البف حجر، جٜٔ)
 .ٜٕٓ، ص٘( الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ، البف عدي، جٕٓ)
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:" كاف مف أىؿ الصدؽ، ولـ يكف بمتقف في الحديث"، وقاؿ (ٕ):" تكمـ الناس فيو"، وقاؿ الساجي(ٔ)ابف خراش
:" كاف رديء الحفظ، يحدث عمى التوىـ فيجيء بالخبر عمى (ٗ)الحفظ"، وقاؿ ابف حباف:" كاف سيء (ٖ)الخطيب

 .:" ىو أوثؽ مف كؿ مف تكمـ فيو"(٘)غير سننو، فوجب مجانبة أخباره"، وقاؿ ابف عبد البر
َيرَتِقي :" اَل (ٛ):" حسف الحديث"، وقاؿ في موضع أخر(ٚ):" وىذا إفراط"، وقاؿ الذىبي(ٙ)وعقب ابف حجر بقولو

ِة َواالْحِتَجاِج"، وقاؿ ابف حجر حَّ  :" صدوؽ في حديثو ليف، ويقاؿ تغير بأخرة".(ٜ)َخَبُره ِإَلى َدَرَجِة الصّْ
 ىو صدوؽ سيء الحفظ، ال يقبؿ مف حديثو ما يتفرد بو. خالصة القول:

تفرده، ومف سمع  ، صدوؽ ساء حفظو فال يقبؿ(ٓٔ)سبقت ترجمتوي، ** شريك بن عبد اهلل بن أبي شريك النخع
، وأما عف (ٔٔ)منو قبؿ توليو قضاء الكوفة فأحاديثو صحيحو، وسماع يزيد بف ىاروف منو كاف قبؿ توليو القضاء

 تدليسو فقد اغتفره األئمة واحتمموه.
 ** باقي رجاؿ اإلسناد ثقات.

 ثالثا: الحكم عمى اإلسناد
 .عقيؿ صدوؽ سيء الحفظبف محمد بف أجؿ عبد اهلل  مفحسف لغيره إسناده الحديث 

:" حديث َحْمَنَة بنِت جحش (ٕٔ)وقد اختمفت أقواؿ األئمة في ىذا الحديث، فحسَّنو البخاري فيما نقمو الترمذي فقاؿ
في المستحاضة حديث حسف، إال أف إبراىيـ بف محمد بف طمحو ىو قديـ، وال أدري سمع منو عبد اهلل بف محمد 

 . (ٖٔ)حاتـ ولـ يقوّْ إسنادهبف عقيؿ أـ ال؟"، ووىَّنو أبو 
:" ِفي (٘ٔ):"ىو حديٌث صحيح"، ونقَؿ عنو أبو داود أنو قاؿ(ٗٔ)واختمؼ قوؿ أحمد فيو، فقد نقؿ الترمذي عنو قولو

حو الترمذي وقاؿ  :" حسف صحيح".(ٙٔ)َنْفِسي ِمْنُو َشْيٌء"، وصحَّ
                                                 

 .٘ٔ، صٙالتيذيب، البف حجر، ج( تيذيب ٔ)
 .٘ٔ، صٙ( تيذيب التيذيب، البف حجر، جٕ)
 .٘ٔ، صٙ( تيذيب التيذيب، البف حجر، جٖ)
 .ٕٕ٘، رقـٖ، صٕ( المجروحيف، البف حباف، جٗ)
 .٘ٔ، صٙ( تيذيب التيذيب، البف حجر، ج٘)
 .٘ٔ، صٙ( تيذيب التيذيب، البف حجر، جٙ)
 .ٖٖٖٚ، رقـٖٗ٘ص ،ٔ( المغني في الضعفاء، لمذىبي، جٚ)
 .ٕ٘ٓ، صٙ( سير أعالـ النبالء، لمذىبي، جٛ)
 .ٕٖٔ( تقريب التيذيب، البف حجر، صٜ)
 (.ٕٔٔ( تحت حديث رقـ)ٓٔ)
 .ٓٚٔ( انظر نياية االغتباط بمف رمي مف الرواة باالختالط، لعالء الديف رضا، صٔٔ)
اَلَتْيِف ِبُغْسٍؿ َواِحٍد، ص( عمؿ الترمذي الكبير، كتاب الطيارة، باب ِفي اْلُمْسَتَحاَضِة أَ ٕٔ)  .ٗٚ، رقـٛ٘نََّيا َتْجَمُع َبْيَف الصَّ
 .ٗٛ٘، صٔ( عمؿ الحديث، البف أبي حاتـ، جٖٔ)
اَلَتْيِف ِبُغْسٍؿ َواِحٍد، صٗٔ)  .ٗٚ، رقـٛ٘( عمؿ الترمذي الكبير، كتاب الطيارة، باب ِفي اْلُمْسَتَحاَضِة َأنََّيا َتْجَمُع َبْيَف الصَّ
 .ٕٚٛح ٙٚ، صٔود، كتاب الطيارة، باب مف قاؿ إاذ أقبمت الحيضة تدع الصالة، ج( سنف أبي دا٘ٔ)
 .ٕٛٔ، حٕٕٔ، صٔ( سنف الترمذي، أبواب الطيارة، باب في المستحاضة أنيا تجمع بيف الصالتيف بغسؿ واحد، جٙٔ)
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يجوز االحتجاج بو  ال قصة َحْمنة، :" حديث ابف َعقيؿ عف إبراىيـ ابف محمد بف طمحة في(ٔ)وقاؿ ابف المنذر
 .(ٕ)مف وجوه: كاف مالؾ بف أنس ال يروي عف ابف عقيؿ. ثـ قاؿ: وفي متف الحديث كالـ مستنكر"

مف طريؽ عروة بف الزبير َعْف  (ٖ)أخرجو الشيخاف مف حديث عائشة رضي اهلل عنيا صحيح شاىدولمحديث 
ـَ َفَقاَلْت: َيا رَ  ُسوَؿ المَِّو ِإنّْي اْمَرَأٌة َعاِئَشَة َقاَلْت: َجاَءْت َفاِطَمُة ِبْنُت َأِبي ُحَبْيٍش ِإَلى النَِّبيّْ َصمَّى اهلُل َعَمْيِو َوَسمَّ

اَلَة؟ َفَقاَؿ َرُسوُؿ المَّ  : ُأْسَتَحاُض َفاَل َأْطُيُر َأَفَأَدُع الصَّ اَل، ِإنََّما َذِلِؾ ِعْرٌؽ، َوَلْيَس ِبَحْيٍض، »ِو َصمَّى اهلُل َعَمْيِو َوَسمَّـَ
َـّ َصمّْي ـَ ُث َذا َأْدَبَرْت َفاْغِسِمي َعْنِؾ الدَّ اَلَة، َواِ   المفظ لمبخاري(.«) َفِإَذا َأْقَبَمْت َحْيَضُتِؾ َفَدِعي الصَّ

                                           
 قاؿ ابف األثير رحمو اهلل:

 )َلَجَف(
ِبْعُت ِمْن َرُسوِل المَِّو َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَسمََّم َبْكرًا، فأَتْيُتو أَتَقاضاه َثَمنو، َفَقاَل: اَل َأْقِضيَكَيا »ِفي َحِديِث العْرباض 

ِميُر ِفي « ِإالَّ ُلَجْيِنيَّة  .(ٗ)راِجع ِإَلى الدَّراِىـ، والمَُّجْيِنيَّة: َمْنُسوَبٌة ِإَلى المَُّجْيف، َوُىَو  الِفضة« َأْقِضيَكَيا»الضَّ
 ( ٖٛٓالحديث )

، َقاَؿ: َحدَّثََنا ُمَعاِوَيُة ْبُف َصاِلٍح، َعْف َسِعيِد  رحمو اهلل: (٘)قال اإلمام أحمد بن حنبل َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمِف ْبُف َمْيِديٍّ
اُه، ِبْعُت ِمَن النَِّبيِّ َصمَّى اهلُل َعَمْيِو َوَسمََّم َبْكًرا، َفَأَتْيُتُو َأَتَقاضَ ْبِف َىاِنٍئ، َقاَؿ: َسِمْعُت اْلِعْرَباَض ْبَف َساِرَيَة، َقاَؿ: 

َقاَؿ: َفَقَضاِني، َفَأْحَسَف َقَضاِئي.  «َأَجْل اَل َأْقِضيَكَيا ِإالَّ ُلَجْيِنيَّةً  »ِضِني َثَمَن َبْكِري. َفَقاَل:َفُقْمُت: َيا َرُسوَل المَِّو، اقْ 
، َفَقاَؿ: َيا َرُسوَؿ المَِّو، اْقِضِني َبْكِري، َفَأْعَطاُه َرُسوُؿ  ـَ َيْوَمِئٍذ َجَماًل َقْد َقاَؿ: َوَجاَءُه َأْعَراِبيّّ المَِّو َصمَّى اهلُل َعَمْيِو َوَسمَّ

                                                 

 .ٕٔٛ، رقـٕٕٕ، صٕ( األوسط في السنف واإلجماع واالختالؼ، لمحمد بف المنذر النيسابوري، جٔ)
( يقصد باالستنكار في المتف أف حمنة بنت جحش زعمت أف النبي َصمَّى اهلُل َعَمْيِو َوَسمَّـَ جعؿ االختيار إلييا، فقاؿ ليا: ٕ)

"تحيَّضي في عمـ اهلل ستًَّا أو سبعًا" قالوا: وليس يخمو اليـو السابع مف أف تكوف حائضًا أو طاىرًا، فإف كانت حائضًا فيو واختارت 
ف كانت طاىرًا، اختارت أف أف تكوف  طاىرًا، فقد ألزمت نفَسيا الصالة في يـو ىي فيو حائض، وصمَّت وصامت، وىي حائض، وا 

، وىي في  ، وحرَّمت نفسيا عمى زوجيا في ذلؾ اليـو تكوف حائضًا، فقد أسقطت عف نفسيا فرض اهلل عمييا في الصالة والصـو
خيَّر مرة بيف أف ُتمـز نفسيا الفرض في حاؿ، وتسقط الفرض عف نفسيا إف شاءت حكـ الطَّاىر، وىذا غير جائز، وغير جائز أف ت

 (.ٕٔٛ، رقـٕٕٕ، صٕفي تمؾ الحاؿ.) األوسط في السنف واإلجماع واالختالؼ، البف المنذر، ج
ـْ َيْأُمْرَىا ِإالَّ ِبِستَِّة َأيَّاـٍ َأْو ِبَسْبَعةِ  َأيَّاـٍ اَل ِباْخِتَياٍر ِمْنَيا ِفي َذِلَؾ أِلََحِد اْلَعَدَدْيِف  وقاؿ الطحاوي: أف الرسوؿ صمى اهلل عميو وسمـ َل

ـُ َأَحَد اْلَعَدَدْيِف، َوَذَىَب َعْنَيا َمْوِضُعَيا ِمْف ُكؿّْ َشْيٍر ، َرَىا ِبَما َوَأْعَمَمْتُو َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَسمَّـَ َذِلَؾ َفَأمَ  َوَلِكْف؛ أِلَفَّ َأيَّاَمَيا َكاَنْت َواهلُل َأْعَم
 (.ٕٛٔٚ، ح٘ٗٔ، صَٚأَمَرَىا ِبِو ِفيِو.) شرح مشكؿ اآلثار، لمطحاوي، ج

، وصحيح مسمـ، كتاب الحيض، باب المستحاضة ٕٕٛ، ح٘٘، صٔ( صحيح البخاري، كتاب الوضوء، باب غسؿ الدـ، جٖ)
 .ٖٖٖ، حٕٕٙ، صٔوغسميا وصالتيا، ج

 .ٗٗٗ، صٗر، ج( النياية في غريب الحديث، واألثر، البف األثيٗ)
، ٖٛٚ، صٕٛ( مسند أحمد بف حنبؿ، مسند الشامييف، حديث العرباض بف سارية عف النبي صمى اهلل عميو وسمـ، ج٘)
 .ٜٗٔٚٔح
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، َفَقاَؿ: َيا َرُسوَؿ المَِّو، َىَذا َخْيٌر ِمْف َبْكِري، َقاَؿ: َفَقاَؿ َرُسوُؿ المَِّو َصمَّى اهلُل َعَمْيِو َوَسمَّ  : َأَسفَّ ِإفَّ َخْيَر اْلَقْوـِ »ـَ
ـْ َقَضاءً   «.َخْيُرُى
 الحديثأوال: تخريج 

مف طريؽ عبد الرحمف بف ميدي، وأخرجو  (ٕ)«اَل َأْقِضيَكَيا ِإالَّ َنِجيَبةً » ، ومرة بمفظ(ٔ)أخرجو النسائي بنحوه
اَل »بمفظ  (ٗ)مف طريؽ عبد اهلل بف صالح وأسد بف موسى، وأخرجو الحاكـ« َأَجْؿ أَلَْقِضَينَّؾَ »بمفظ  (ٖ)الطبراني

 مف طريؽ عبد اهلل بف وىب،« اَل َأْقِضيَكَيا ِإالَّ ُبْخِتيَّةً »بمفظ  (٘)لبييقي، وا«َأْقِضيَكُو ِإالَّ ِلِحيِنوِ 
 أربعتيـ ) ابف ميدي، وعبد اهلل بف صالح، وأسد بف موسى، وعبد اهلل بف وىب( عف معاوية بف صالح بو.

 ثانيا: تراجم الرواة
َمِميّ  َساِرَية ْبنُ  اْلِعْرَباُض **  َكاَف مف أىؿ الصفة، سكف الشاـ، ومات بيا سنة خمس يكنى َأَبا َنِجيح  ،السُّ

 .(ٙ)وسبعيف
أبو عمرو، وقيؿ: أبو عبد الرحمف ، الحمصي، مات سنة ثماف  ** معاوية بن صالح بن حدير الحضرمي،

 وخمسيف ومائة،
، (ٕٔ)وأبو زرعة ،(ٔٔ)، والعجمي(ٓٔ)، وابف سعد(ٜ)، وأحمد(ٛ)، وعبد الرحمف بف ميدي(ٚ)وثقو ابف معيف

 ، وذكره ابف حباف في الثقات.(ٙٔ):" ليس بو بأس"، والذىبي(٘ٔ)، وقاؿ مرة(ٗٔ)، والبزار(ٖٔ)والنسائي
 
 

                                                 

 .ٜٙٔٙ، حٕٙ، صٙ( السنف الكبرى لمنسائي، كتاب البيوع، باب استسالؼ الحيواف واستقراضو، جٔ)
 .ٜٔٙٗ، حٜٕٔ، صٚواستقراضو، ج ( سنف النسائي، كتاب البيوع، باب استسالؼ الحيوافٕ)
 .ٕٚٓٓ، حٛٙٔ، صٖ، ومسند الشامييف، جٖٙٙ، حٕ٘٘، صٛٔ( المعجـ الكبير، لمطبراني، جٖ)
 .ٜٕٕٕ، حٖ٘، صٕ( المستدرؾ عمى الصحيحف، كتاب البيوع، جٗ)
 .ٜٔٗٓٔ، ح٘ٚ٘، ص٘يَّْبًة ِبِو َنْفُسُو، ج( السنف الكبرى لمبييقي، كتاب البيوع، باب الرَُّجِؿ ُيْقِضيِو َخْيًرا ِمْنُو ِباَل َشْرٍط طَ ٘)
 .ٕٕٙٓ، رقـٜٖٕٔػ  ٖٕٛٔ، صٖ( االستيعاب في معرفة األصحاب، البف عبد البر، جٙ)
 .ٜٛٔ، صٕٛ( تيذيب الكماؿ، لممزي، جٚ)
 .ٓ٘ٚٔ، رقـٕٖٛ، صٛ( الجرح والتعديؿ، البف أبي حاتـ، جٛ)
 .ٓ٘ٚٔ، رقـٕٖٛ، صٛ( الجرح والتعديؿ، البف أبي حاتـ، جٜ)
 .ٕٔ٘، صٚ( الطبقات الكبرى، البف سعد، جٓٔ)
 .ٙٗٚٔ، رقـٕٗٛ، صٕ( معرفة الثقات، لمعجمي، جٔٔ)
 .ٓ٘ٚٔ، رقـٖٖٛ، صٛ( الجرح والتعديؿ، البف أبي حاتـ، جٕٔ)
 .ٜٔٔ، صٕٛ( تيذيب الكماؿ، لممزي، جٖٔ)
 .ٜٖٛ، رقـٕٔٔ، صٓٔ( تيذيب التيذيب، البف حجر، جٗٔ)
 .ٜٖٛ، رقـٕٔٔ، صٓٔج( تيذيب التيذيب، البف حجر، ٘ٔ)
 .ٗ٘، رقـٛ٘ٔ، صٚ( سير أعالـ النبالء، لمذىبي، جٙٔ)
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:" صالح الحديث، (ٖ):" صالح"، وقاؿ أبو حاتـ(ٕ):" ليس برضي"، وقاؿ مرة(ٔ)وقاؿ ابف معيف في موضع آخر
 حسف الحديث، يكتب حديثو، وال يحتج بو" 

الناس عنو، ومنيـ مف يرى أنو وسط ليس بالثبت وال بالضعيؼ، ومنيـ مف :" قد حمؿ (ٗ)وقاؿ يعقوب بف شيبة
: ولمعاوية بف صالح حديث صالح، عف ابف وىب عنو كتاب، وحدث عنو ثقات (٘)يضعفو"، وقاؿ ابف عدي

، (ٙ)الناس، وما أرى بحديثو بأسا، وىو عندي صدوؽ إال أنو يقع في أحاديثو إفرادات، وقاؿ ابف خراش
 :" صدوؽ"، وزاد ابف حجر:" لو أوىاـ". (ٛ)وابف حجر ،(ٚ)والذىبي

:" كاف يحيى بف سعيد ال يرضاه"، وقاؿ ابف (ٜ)وطعف فيو يحيى بف سعيد القطاف طعنا شديًدا قاؿ ابف معيف
:" (ٔٔ):" سألت يحيى بف سعيد عنو، فقاؿ: ما كنا نأخذ عنو ذلؾ الزماف وال حرفا"، وقاؿ ابف معيف(ٓٔ)المديني

إذا حدث بحديث معاوية ابف صالح زبره يحيى بف سعيد وقاؿ: أيش ىذه األحاديث، وكاف ابف  كاف ابف ميدي
 ميدي ال يبالي عف مف روى، ويحيى ثقة في حديثو"

ىو ثقة فقد وثقو جمع غفير مف األئمة، ولـ يطعف فيو إال يحيى بف سعيد وىو مف المتعنتيف  خالصة القول:
ؿ الترمذي:" معاوية ثقة عند أىؿ الحديث وال نعمـ أحًدا تكمـ فيو غير يحيى المتشدديف في الحكـ عمى الرجاؿ، قا

 بف سعيد القطاف".
 ** باقي رجاؿ اإلسناد ثقات.

 ثالثا: الحكم عمى اإلسناد
 .(ٖٔ)ووافقو عميو الذىبي، وشعيب األرنؤوط (ٕٔ)الحديث إسناده صحيح، وممف صححو الحاكـ
                                           

 

 

                                                 

 .ٓ٘ٚٔ، رقـٕٖٛ، صٛ( الجرح والتعديؿ، البف أبي حاتـ، جٔ)
 .ٜٓٔ، صٕٛ( تيذيب الكماؿ، لممزي، جٕ)
 .ٓ٘ٚٔ، رقـٖٖٛ، صٛ( الجرح والتعديؿ، البف أبي حاتـ، جٖ)
 .ٕٜٔ، صٕٛ( تيذيب الكماؿ، لممزي، جٗ)
 .ٛٛٛٔ، رقـٙٗٔ، صٛالكامؿ في ضعفاء الرجاؿ، البف عدي، ج( انظر ٘)
 .ٕٜٔ، صٕٛ( تيذيب الكماؿ، لممزي، جٙ)
 .ٕٙ٘٘، رقـٕٙٚ، صٕ( الكاشؼ، لمذىبي، جٚ)
 .ٖٛ٘( تقريب التيذيب، البف حجر، صٛ)
 .ٓ٘ٚٔ، رقـٕٖٛ، صٛ( الجرح والتعديؿ، البف أبي حاتـ، جٜ)
 .ٖٗٔ، صٛ( الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ، البف عدي، جٓٔ)
 .ٖٗٔ، صٛ( الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ، البف عدي، جٔٔ)
 .ٜٕٕٕ، حٖ٘، صٕ( المستدرؾ عمى الصحيحف، كتاب البيوع، جٕٔ)
 .ٜٗٔٚٔ، حٖٛٚ، صٕٛ( مسند أحمد بف حنبؿ، تحقيؽ شعيب األرنؤوط، جٖٔ)
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 قاؿ ابف األثير رحمو اهلل:
َمـ  «ِإَذا أْخَمف َكاَن َلِجيناً »َوِفي َحِديِث َجِريٍر  : الَخَبط، َوَذِلَؾ َأفَّ َوَرؽ األراِؾ والسَّ ـِ َوَكْسِر اْلِجيـِ المَِّجيف بْفتح الالَّ

ف، َأْي َيَتَمزَّج وَيصير كالِخْطِمّي، َوُكؿُّ َشْيٍء َتَمزَّج فَ  َـّ ُيَدّؽ َحتَّى َيَتَمجَّ َف، َوُىَو ُيْخَبط َحتَّى َيْسُقط وَيِجّؼ، ُث َقْد َتَمجَّ
 .(ٔ)ى َمْفُعوؿٍ َفِعيؿ ِبَمْعنَ 
 ( ** الحديث ) 

 .(٘ٚٔرقـ ) دراستو تحت حديث تسبق قالت الباحثة:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

                                                 

 .ٗٗٗ، صٗ( النياية في غريب الحديث، واألثر، البف األثير، جٔ)
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 الخاتمة

 وبعد: األناـالحمد هلل الذي بنعمتو تتـ الصالحات، والصالة والسالـ عمى خير 

عمى األحاديث التي استدؿ بيا  تـ بفضؿ مف اهلل ومنة دراسة جزء مف أحاديث كتاب ابف األثير، وبعد اإلطالع
إلييا مف خالؿ  تسجؿ أبرز النتائج التي توصمتأف  ةفي كتابو، وتخريجيا ودراستيا والحكـ عمييا، يمكف لمباحث

وصي بيا طمبة العمـ، وخاصة الراغبيف في إتماـ دراسة أحاديث كتاب ابف تىذه الدراسة، وأبرز التوصيات التي 
حةً األثير،   ؿ النقاط التالية:ذلؾ مف خال موضّْ

 من خالل الدراسة: ةإلييا الباحث تأواًل: النتائج التي توصم

  اشتمؿ كتاب النياية في غريب الحديث واألثر، البف األثير عمى األحاديث الصحيحة، والحسنة
كؿ األلفاظ الغريبة التي وردت في أي حديث دوف النظر إلى  والضعيفة، ولعؿ السبب قصده استيعاب

 .حيث القبوِؿ والردحالو مف 

  في طريقة االستدالؿ باألحاديث النبوية، فتارة يوردىا بالمفظ نفسو، وتارة َنوََّع تنوع أسموب ابف االثير فقد
 يوردىا بنحو لفظ الحديث، وتارة يذكرىا بالمعنى.

 اطمع عمى مصادر ومراجع بعضيا لـ  مف خالؿ الدراسة ألحاديث كتاب النياية يتضح أف ابف االثير
 يطبع بعد، بؿ بعضيا في عداد المفقود، مما كاف سببا لوجود أحاديث لـ تقؼ الباحثة عمييا.

  ورد في كتاب النياية عدد ليس بالقميؿ مف األحاديث التي خرجتيا كتب متأخرة بأسانيد طويمة، مما كاف
 سببا لوجود رواة لـ تقؼ الباحثة عمى ترجمة ليـ.

 .لـ يمتـز ابف األثير غالبا بذكر األحاديث كاممة بؿ يذكر الشاىد الذي يريده ليبيف الغريب منو 
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 ليذه األحاديث:  ةوىذا جدول تفصيمي يبين خالصة دراسة الباحث

 عدد األحاديث تصنيف األحاديث

 ٖٛٓ عدد األحاديث التي قامت الباحثة بدراستيا  

 ٜٛ عدد األحاديث التي وردت في الصحيحيف أو في أحدىما 

 ٖ٘ٔ عدد األحاديث في خارج الصحيحيف 

 ٖٚ عدد األحاديث التي لـ تعثر الباحثة عمى تخريج ليا 

 ٘ٔ عدد األحاديث المكررة  

 ٖٗ عدد األحاديث الصحيحة خارج الصحيحيف                                                       

 ٕٙ عدد األحاديث الحسنة 

 ٕٛ عدد األحاديث الضعيفة  

 ٖ عدد األحاديث الضعيفة جدًا والموضوعة

 :ثانيًا: التوصيات

دراسة السنة النبوية لبياف صحيحيا مف سقيميا ونشرىا لعامة  إلىضرورة توجيو طمبة عمـ الحديث الشريؼ  -ٔ 
  الناس ليسيؿ عمييـ اإلفادة مف ىذا الجيد.

أوصي طمبة العمـ الدارسيف في عمـ الحديث الشريؼ االىتماـ بعمـ غريب الحديث إذ ىو جزء ميـ في فيـ  -ٕ
 حديث رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ.

 ت وطباعتيا حتى يتسنى لطمبة العمـ االستفادة منيا.االىتماـ بتحقيؽ المخطوطا -ٖ

العمؿ عمى تطوير البرامج المحوسبة وعمؿ موسوعات مطورة خاصة في عمـ غريب الحديث بحيث تخدـ  -ٗ
 طالب العمـ الشرعي بشكؿ عاـ.

ف  : رغـ ما بذلت مف جيد في ىذا البحث إال أنو اليخموأقول وختاماً  مف عثرات وأخطاء فإف أصبت فمف اهلل وا 
 أخطأت فمف نفسي والشيطاف.

عمى سيدنا محمد وعمى آلو وصحبو ومف  وصمى اهللىذا وأسأؿ اهلل العمي العظيـ القبوؿ والتوفيؽ والسداد، 
  واالىـ.
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 (1)فهرس اآليات الكريمةأوال: 
 

رقـ  ةالسكر  اآلية
 اآلية

 رقـ
 الحديث

ٍلتىٍنظيٍر نىٍفسه مىا قىدَّمىٍت ًلغىدو كىاتَّقيكا اى﴾  َِِ ُٖ الحشر ﴿ اتَّقيكا اى كى
مىؽو. اٍقرىٍأ  مىؽى اإًلٍنسىافى ًمٍف عى مىؽى. خى بّْؾى الًَّذم خى ﴿ اٍقرىٍأ ًباٍسـً رى

ـي ﴾ بُّؾى األىٍكرى  كىرى
 ُّٕ ِ العمؽ

مىاءي بىٍينىييـٍ ﴾  ِّٗ ِٗ الفتح ﴿ ريحى
﴾  ِٕ ِِِ البقرة ﴿ فاعتزلكا النساء في المىًحيًض كال تقربكىف حتى يىٍطييٍرفى

ميكـو ﴾ ـٍ فىمىا أىٍنتى ًبمى ٍنيي ؿَّ عى  َٔ ْٓ الذاريات ﴿ فىتىكى
مىٍيكيـ ﴿  ُِِ ْ المائدة  ﴾ فىكيميكا ًممَّا أىٍمسىٍكفى عى

مىيٍ  مىى أىٍف يىٍبعىثى عى ـٍ أىٍك ﴿ قيٍؿ ىيكى القىاًدري عى ذىابنا ًمٍف فىٍكًقكي ـٍ عى كي
ـٍ بىٍأسى  كي ييًذيؽى بىٍعضى ـٍ ًشيىعنا كى ـٍ أىٍك يىٍمًبسىكي ًمكي ًمٍف تىٍحًت أىٍرجي

 بىٍعضو ﴾

 ِّٔ ٓٔ األنعاـ

كا ﴾ تَّى يىٍنفىضُّ مىى مىٍف ًعٍندى رىسيكًؿ المًَّو حى  ُٓ ْ المنافقكف ﴿ الى تيٍنًفقيكا عى
ـٍ كىال اًنيّْكي ٍف يىٍعمىٍؿ سيكءنا ييٍجزى ﴿ لىٍيسى ًبأىمى  أىمىاًنيّْ أىٍىًؿ اٍلًكتىاًب مى

 ًبًو ﴾
 ِْْ ُِّ النساء

مىى  ﴿ ـٍ أىالى لىٍعنىةي المًَّو عى بًّْي مىى رى ىىؤيالىًء الًَّذيفى كىذىبيكا عى
﴾  الظَّاًلًميفى

 ُّٕ ُٖ ىكد

 ﴾ ابي اأٍلىٍيكىًة لىظىاًلًميفى ٍف كىافى أىٍصحى  ُٕٗ ٖٕ الحجر ﴿ كىاً 
 ِّٓ ُِّ البقرة  تمسككىف ًضرىارنا لتعتدكا ﴾﴿ كىالى 

بُّؾى فىتىٍرضىى ﴾ لىسىٍكؼى ييٍعًطيؾى رى  ٖٔ ٓ الضحى ﴿ كى
ـٍ ًمٍف ًغؿٍّ ﴾ ديكًرًى نىزىٍعنىا مىا ًفي صي  ََِ ّْ األعراؼ ﴿ كى

ـٍ ًمٍف نىٍفسو كىاًحدىةو﴾ مىقىكي ـي الًَّذم خى بَّكي  َِِ ُ النساء ﴿ يىا أىيُّيىا النَّاسي اتَّقيكا رى
 
 
 
 

                                                 

 ( مرتبة عمى حسب حركؼ المعجـ.ُ)
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 (1)ثانيا: فهرس األحاديث الشريفة
 

رقـ  اسـ الراكم طرؼ الحديث
 الحديث

ـي ًبًقٍدرو ييقىاؿي لىوي اٍلكىًفيتي  مىٍيًو السَّبلى  ٓٔ أبك ىريرة أىتىاًني ًجٍبًريؿي عى
دىرىاًىمىؾى فىييكى لىؾى  ، كى مىؾى مى ٍذ جى ، خي مىؾى مى ذى جى  ِّّ د اجابر بف عب أىتيرىاًني مىاكىٍستيؾى آًلخي

ًر لىٍيمىةى البىٍدرً  ٍؤيىًة القىمى اميكفى ًفي ري  ُٕٓ أبك ىريرة أىتيضى
ًؿ؟ قىالىٍت: ٍرأىةي مىعى الرَّجي . ًإذىا كىانىٍت كىيّْسىةن » أىتىٍغتىًسؿي اٍلمى ـٍ  ِّْ أـ سممة نىعى

 ُّ اليمافحذيفة بف  أىتىى النًَّبيُّ صٌمى ا عميو كسمـ سيبىاطىةى قىٍكـو فىبىاؿى قىاًئمنا
 ِٖٔ أنس بف مالؾ أىتىٍينىاؾى كىاٍلعىٍذرىاءي تىٍدمىى ًلبىانييىا

مىى أىٍككىاًر اٍلمىٍيسً   ُّٗ عمراف بف حصيف أىتىٍينىاؾى يىا رىسيكؿى المًَّو ًمٍف غىٍكًرمّْ ًتيىامىةى عى
ٍيًنيَّةن  ٍؿ الى أىٍقًضيكىيىا ًإالَّ ليجى  َّٖ العرباض بف سارية أىجى

كااٍخريٍج كىأىمى  سفينة مكلى رسكؿ ا  رى النَّاسى أىٍف يىًسيري
 صمى ا عميو كسمـ

َِ 

خٍ  مىٍيؾى كىاٍرضى ًإذىا آتىاؾى المَّوي مىاالن فىٍمييرى عى
ٍف   ًمفى اٍلفىٍضًؿ، كىاٍبدىٍأ ًبمى

 تىعيكؿي 
 ٗٗ عبد ا بف مسعكد

ـٍ ًفي اٍليىًميًف فىًإنَّوي آثىـي  ديكي  ِٗٗ يرةأبك ىر  ًإذىا اٍستىمىجَّ أىحى
اءى كيمَّيىا تيكىفّْري المّْسىافى  ـى فىًإفَّ األىٍعضى  ُٖ أبك سعيد الخدرم ًإذىا أىٍصبىحى اٍبفي آدى

ًف اٍلبىاًب شىٍيئنا ٍشتيـٍ فىأىًكيميكا عى  ُّٓ أنس بف مالؾ ًإذىا فىرى
سٍّْف كىفىنىوي  اهي، فىٍمييحى ـٍ أىخى ديكي  َُٗ جابر بف عبد ا ًإذىا كىفَّفى أىحى

اًحيّْ أىرٍ   ٗ البراء بف عازب بىعه الى تىجيكزي ًفي اأٍلىضى
 ْٕ عبد ا بف عباس أيًريتي النَّارى فىًإذىا أىٍكثىري أىٍىًميىا النّْسىاءي 

ًرؽو  ذى أىٍنفنا ًمٍف كى اًىًميًَّة، فىاتَّخى ًب ًفي اٍلجى  ُِٔ عرفجة بف أسعد أيًصيبى أىٍنفيوي يىٍكـى اٍلكيبلى
مىى كىٍجًو اأٍلىٍرًض،أيٍعًطيتي اٍلكىٍكثىرى   ُُٗ أنس بف مالؾ ، فىًإذىا ىيكى نىيىره يىٍجًرم كىذىا عى

دىقىًة ًربىاطي فىرىسو ًفي سىًبيًؿ المًَّو ال ييٍمنىعي كىٍكميوي  ـي الصَّ  ُٗٗ خالد بف أبي عمراف أىٍعظى
مىؽى   َُْ خكلة بنت حكيـ أىعيكذي ًبكىًممىاًت اً التَّامَّاًت ًمٍف شىرّْ مىا خى

كىفّْنيكهي ًفي ثىٍكبىٍيوً  ، كى ًسٍدرو  ِٗٓ عبد ا بف عباس اٍغًسميكهي ًبمىاءو كى
مىى ًذم الرًَّحـً اٍلكىاًشحً  دىقىًة عى ؿي الصَّ  ِّ أـ كمثـك بنت عقبة أىٍفضى

                                                 

 ( مرتب عمى حسب حركؼ المعجـ.ُ)
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ٍيره ًمفى اليىًد السٍُّفمىى دىقىًة مىا تىرىؾى ًغننى، كىاليىدي العيٍميىا خى ؿي الصَّ  ِّٓ أبك ىريرة أىٍفضى
حى بىٍعدي  ًئكىةي السّْبلى عىًت اٍلمىبلى ، فىكىالمًَّو مىا كىضى حى ٍعتى السّْبلى  \\\ِّٗ عائشة أـ المؤمنيف أىقىٍد كىضى

اًفيىوي أىٍك أىٍكًفتىوي  تَّى أيعى ًمًو ًإذىا كىافى طىًميقنا حى اٍكتيبىا لىوي أىٍكثىٍقتيوي ًمٍثؿى عىمى
 ًإلىيَّ 

 ِٔ عبد ا بف عمرك

ٍ لىنىا   ُُٖ أبك ىريرة المٍَّيؿى اٍكؤلى
ًؿ مىا تيًطيقيكفى   ُِٖ عائشة أـ المؤمنيف اٍكمىفيكا ًمفى اٍلعىمى

ـٍ ًذٍكرنا ًلٍممىٍكتً   ُِّ عمراف بف حصيف أىٍكيىسي اٍلميٍؤًمًنيفى أىٍكثىريىي
ٍرمىةن؟ ـي حي  ٗٔ عبد ا بف مسعكد أىالى، أىمُّ شىٍيرو تىٍعمىميكنىوي أىٍعظى

، فىالكىٍيسى الكىٍيسى أىمَّا ًإنَّؾى قىا  ِِّ جابر بف عبد ا ًدـه، فىًإذىا قىًدٍمتى
مىى سىٍبعىًة أىٍعظيـو  دى عى  ّٔ عبد ا بف عباس أيًمٍرتي أىٍف أىٍسجي

مىى سىٍبعىةو، الى أىكيؼُّ شىعىرنا كىالى ثىٍكبنا دى عى  ْٗ عبد ا بف عباس أيًمٍرتي أىٍف أىٍسجي
ًئكى  مىبلى كيتيًبًو، مىا تىرىل؟آمىٍنتي ًباً، كى  ِٔٔ أبك سعيد الخدرم ًتًو، كى

تىوي  بلى مىٍيًو صى ، فىمىبىسى عى اءىهي الشٍَّيطىافي مّْي جى ـى ييصى ـٍ ًإذىا قىا دىكي  ِْٔ أبك ىريرة ًإفَّ أىحى
ؽى اٍلمىزىاًميرى  ًني أىٍف أىٍمحى ، كىأىمىرى ًإفَّ اى بىعىثىًني رىٍحمىةن كىىيدنل ًلٍمعىالىًميفى

 نىارىاًت كىاٍلكَّ 
 ُٗٓ أبك أمامة

تىعىالىى أنزؿ الحٌؽ لييٍذًىب ًبًو اٍلبىاًطؿ  ُُٔ عبد ا بف عمرك أىف ا تبىارؾ كى
ٍمرى كىاٍلكيكبىةى  مىيَّ اٍلخى ـى عى رَّ ؿَّ حى  َُٗ قيس بف سعد ًإفَّ المَّوى عىزَّ كىجى

نَّةى مً  ؿَّ كىعىدىًني أىٍف ييٍدًخؿى اٍلجى ٍف أيمًَّتي أىٍربىعى ًمائىًة ًإفَّ المَّوى عىزَّ كىجى
 أىٍلؼو 

 ٖٖ أنس بف مالؾ

ًزيرىةى ًمفى الشٍّْرؾً   ّٕ العباس بف عبدالمطمب ًإفَّ المَّوى قىٍد بىرَّأى ىىًذًه اٍلجى
ـي الرًَّحـى  نىعى ًمنّْي بىًني ميٍدًلجو ًبًصمىًتًي  ُِٓ زيد بف أسمـ ًإفَّ المَّوى مى

شىٍككىةو ًمٍنيىا ثىمىرىةن ًمٍثؿى خيٍصكىًة التٍَّيًس  ًإفَّ المَّوى يىٍجعىؿي مىكىافى كيؿّْ 
ٍمبيكد  اٍلمى

 ِْٔ عتبة بف عبد السممي

يىٍستيريهي  مىٍيًو كىنىفىوي كى عي عى ، فىيىضى  ُْٕ عبد ا بف عمر ًإفَّ المَّوى ييٍدًني الميٍؤًمفى
مَّـى  سى مىٍيًو كى مَّى اي عى ثىةى نىفى »أىفَّ النًَّبيَّ صى لىى بىعىثى ثىبلى رى كىاً  رو ًإلىى قىٍيصى
ٍندىًريَّةً  ٍسكى اًحًب اإلًٍ لىى صى  ًكٍسرىل، كىاً 

 ِٖ عمرك بف أمية الضمرم

ًميًَّتوً  مَّـى كىكىل سىٍعدى ٍبفى ميعىاذو ًمٍف رى سى مىٍيًو كى مَّى اي عى  َِٗ جابر بف عبد ا أىفَّ النًَّبيَّ صى
مَّ  سى مىٍيًو كى مَّى اي عى ، أىٍك أىفَّ النًَّبيَّ صى اًضره ًلبىادو ـى نىيىى أىٍف يىًبيعى حى

شيكا  يىتىنىاجى
 َٓ أبك ىريرة
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ٍف بىٍيًع اٍلكىاًلًئ ًباٍلكىاًلئً  مَّـى نىيىى عى سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى  ُُٕ عبد ا بف عمر أىفَّ النًَّبيَّ صى
سىٍبًعيفى ًممَّةن  مىى اثنتيف كى قيكا عى يع ًإفَّ أىٍىؿى اٍلًكتىاًب اٍفتىرى  ُُِ بد ا بف ليحى

 ِٕٗ أبك ىريرة ًإفَّ بىًني ًإٍسرىاًئيؿى قىاليكا ًلميكسىى قىٍكالن تىٍحتى ًثيىاًبًو ًفي مىذىاًكيًرهً 
; سىنىةن تيٍمًسؾي السَّمىاءي ثيميثى قىٍطًرىىا ثى ًسًنيفى  َِّ أسماء بنت يزيد ًإفَّ بىٍيفى يىدىٍيًو ثىبلى

اًعًو ًفي اٍلجى  ـى رىضى ا  ُِٖ الحسيف بف عمي نَّةً ًإفَّ تىمى
ـٍ  ـٍ ىىذىا ًفي شىٍيًركي ًة يىٍكًمكي ٍرمى ، كىحي ـٍ مىٍيكي رىاـه عى ـٍ حى ـٍ كىأىٍمكىالىكي ًإفَّ ًدمىاءىكي

 ىىذىا
 ُِْ محمد بف عمي بف حسيف

ٍرعً  بَّوي ًفي الزَّ نًَّة اٍستىٍأذىفى رى  ُْٗ أبك ىريرة أىفَّ رىجيبلن ًمٍف أىٍىًؿ الجى
مَّـى " بىعىثى ًبًكتىاًبًو رىجيبلن أىفَّ رىسيكؿى المَّ  سى مىٍيًو كى مَّى اي عى  ُِ عبد ا بف عباس ًو صى

ٍيًر  مى ًف الكىٍمًب، كى مَّـى نىيىى عىٍف ثىمى سى مىٍيًو كى مَّى اي عى أىفَّ رىسيكؿى المًَّو صى
ٍمكىاًف الكىاًىفً  ، كىحي  البىًغيّْ

 ُِٕ أبك مسعكد األنصارم

ٍف ًلٍبسىتىٍيفً  أىفَّ رىسيكؿى المَّوً  مَّـى نىيىى عى سى مىٍيًو كى مَّى اي عى  َِٕ أبك ىريرة صى
مىٍيؾى  به ميكىمَّبىةه فىكيٍؿ ًممَّا أىٍمسىٍكفى عى  ُِِ أبك ثعمبة ًإٍف كىافى لىؾى ًكبلى

 ّٔ أـ المؤمنيفعائشة  فىنىٍفرىحي ًبًو. ًإٍف كىافى لىييٍيدىل لىنىا ًقنىاعه ًفيًو تىٍمره ًفيًو كىٍعبه ًمٍف ًإىىالىةو 
ةه تىٍخريجي ًفي بىٍعًض اٍلبىكىاًدم ٍرجى : خى اتو ٍرجى ثى خى  ُْٓ حذيفة بف اليماف أىفَّ ًلمدَّابًَّة ثىبلى
 ْ عائشة أـ المؤمنيف إف مف أطيب ما أكؿ الرجؿ مف كسبو ككلده مف كسبو

نَّيىا الى  ا ًىيى أىٍكسىاخي النَّاًس، كىاً  دىقىاًت ًإنَّمى مَّدو ًإفَّ ىىًذًه الصَّ  ُٖٗ العباس بف عبد المطمب  تىًحؿُّ ًلميحى
ـً النَّاًس، ًإنَّمىا ىيكى  ةى الى يىٍصميحي ًفييىا شىٍيءه ًمٍف كىبلى بلى ًإفَّ ىىًذًه الصَّ

ًقرىاءىةي اٍلقيٍرآفً   التٍَّسًبيحي كىالتٍَّكًبيري كى
 َُِ معاكية بف الحكـ

ٍفدى ىىكىاًزفى أىتىٍكا رىسيكؿى المًَّو صى  قىٍد أىٍسمىميكا، أىفَّ كى مَّـى كى سى مىٍيًو كى مَّى اي عى
 فىقىاليكا: يىا رىسيكؿى المًَّو، إنَّا أىٍصؿه كىعىًشيرىةه 

 َُْ عبد ا بف عمرك

بىًتًو  عى ميبلى ًؿ فىرىسىوي، كى ثىةو: تىٍأًديًب الرَّجي لىٍيسى المٍَّيكي ًإالَّ ًفي ثىبلى ًإفَّ كى
ٍمًيًو ًبقىٍكًسوً  رى نىٍبًموً اٍمرىأىتىوي، كى  ، كى

 ٕٕ عقبة بف عامر

ٍيره ًمٍنوي  اًمفه أىٍف قىٍد ىىدىاؾى المَّوي إلىى مىا ىيكى خى  ُُٔ الحسف البصرم أىنىا ضى
 ِٓٓ عبد ا بف أبي حسيف أنت كمالؾ ألبيؾ

ٍنكيـٍ  اًنًو عى مى ٍف ًإبَّاًف زى ، كىاٍحًتبىاسى اٍلمىطىًر عى ـٍ ٍدبى ًجنىاًنكي ـٍ شىكىٍكتيـٍ جى  ِٖٗ ائشة أـ المؤمنيفع ًإنَّكي
ٍنكيـٍ  اًنًو عى مى ٍف ًإبَّاًف زى ارى اٍلمىطىًر عى ، كىاٍسًتٍئخى ـٍ ٍدبى ًديىاًركي ـٍ شىكىٍكتيـٍ جى  ُْٖ عائشة أـ المؤمنيف ًإنَّكي

 ُِٖ أبك ىريرة ًإنَّمىا ىىذىا ًمٍف ًإٍخكىاًف الكييَّافً 
ؿى يىدىهي ًفي اإًلنىاًء فىكىنى  أى فىأىٍدخى اًء كىٍجيىوي أىنَّوي تىكىضَّ رىبى ًباٍلمى  ُُٕ عبد الرحمف بف أبي قراد فىيىا فىضى
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تَّى  ًفٍتنىتىوي ثيَـّ خرج لحاجتو فانتحب اٍلقىٍكـي حى اؿى كى أىنَّوي ذىكىرى الدَّجَّ
ذى بمجبتي الباب ـٍ فىأىخى  اٍرتىفىعىٍت أىٍصكىاتييي

أسماء بنت يزيد بف 
 السكف

ِٖٗ 

دىقىةً  ٍنيىا أىنَّوي رىأىل ًفي ًإًبًؿ الصَّ  َِّ قيس بف أبي حاـز نىاقىةن كىٍكمىاءى فىسىأىؿى عى
مىٍيؾً  ًإنَّوي عىمًُّؾ فىٍميىًمجٍ   ِٖٕ عائشة أـ المؤمنيف عى

ـى  كفى اٍلًعٍم يىتىقىفَّري ، كى  ُٖٕ عبد ا بف عمر ًإنَّوي قىٍد ظىيىرى ًقبىمىنىا نىاسه يىٍقرىءيكفى اٍلقيٍرآفى
ٍمس مف ا ذ مف خى  ِ عمراف بف حصيف لعىٍيمة كالغىٍيمةأنَّو كاف يتعكَّ

 ِٓٔ أبك سعيد الخدرم ًإنَّوي الى ييكلىدي لىوي 
تىٍكًميًموى  ٍف تىٍقًصيًص اٍلقيبيكًر كى  ُّٓ راشد بف سعد أىنَّوي نىيىى عى

 ٔ أبك ىريرة أنو نيى عف كسب اإلماء
 ِٕ عمر بف الخطاب ًإنَّو كضع يىده ًفي كشية ضىب.

، أىًك الطَّكَّافىاًت ًإنَّيىا لىٍيسىٍت ًبنى  ، ًىيى ًمفى الطَّكَّاًفيفى  ُٓ أبك قتادة األنصارم جىسو
ٍلتي ًمٍنيىا عيٍنقيكدنا نَّةى، فىتىنىاكى  ِْ عبد ا بف عباس ًإنّْي أيًريتي الجى

ـٍ فىييذىبُّ عىنّْي ديكي ٍكًض، فىًإيَّامى الى يىٍأًتيىفَّ أىحى مىى اٍلحى ـٍ فىرىطه عى  ٕٗ أـ سممة ًإنّْي لىكي
ذى النّْسىاءي الًمٍنطىؽى  ؿى مىا اتَّخى أىكَّ
 ِّٕ عبد ا بف عباس ًمٍف ًقبىًؿ أيْـّ ًإٍسمىاًعيؿى  

ٍؤيىا  مَّـى ًمفى الكىٍحًي الرُّ سى مىٍيًو كى مَّى اي عى ؿي مىا بيًدئى ًبًو رىسيكؿي المًَّو صى أىكَّ
ةي ًفي النٍَّكـً  اًلحى  الصَّ

 ُّٕ عائشة أـ المؤمنيف

ابى السَّميرىةً أىٍم عىبَّ  ، نىاًد أىٍصحى  ُّٔ عباس بف عبد المطمب اسي
؟ ـٍ ييًحبُّ أىفَّ ىىذىا لىوي ًبًدٍرىىـو  ُٕٗ جابر بف عبد ا أىيُّكي

افى  ـٍ ييًحبُّ أىٍف يىٍغديكى كيؿَّ يىٍكـو ًإلىى بيٍطحى  َِْ عقبة بف عامر أىيُّكي
ـٍ أىٍف تىٍنتىييكا ابى ًمٍف  أىيُّيىا النَّاسي قىٍد آفى لىكي ديكًد المًَّو مىٍف أىصى عىٍف حي

 ىىًذًه اٍلقىاذيكرىاًت شىٍيئنا
 ُُ زيد بف أسمـ

يىنَّـ  ُْٔ األحنؼ بف قيس بىشًّْر اٍلكىنَّاًزيفى ًبرىٍضؼو ًفي جى
ٍبدى المًَّو ٍبفى  مَّـى ًإلىى أىًبي رىاًفعو عى سى مىٍيًو كى مَّى اي عى بىعىثى رىسيكؿي المًَّو صى

ًتيؾو   عى
 ٔٓ راء بف عازبالب

كىٍيتى  ـٍ أىٍف يىقيكؿى نىًسيتي آيىةى كىٍيتى كى ًدًى  ُِِ عبد ا بف مسعكد ًبٍئسى مىا أًلىحى
ٍرًب كىاٍلكىًنيؼً   ُُٖ عركة بف الزبير تىًبيتي بىٍيفى الزَّ

مىتً  ٍيشو ًسنيكفى أىٍقحى مىى قيرى تىتىابىعىٍت عى
ٍرعى كىأىدىقًَّت اٍلعىٍظـ   ِٖ يفيرقيقة بنت أبي ص الضَّ

ـٍ مىا اٍستىطىاعى  ـٍ فىٍميىٍكًظ ديكي  ّّ أبك ىريرة التَّثىاؤيبي ًمفى الشٍَّيطىاًف، فىًإذىا تىثىاءىبى أىحى
ـٍ كىًمٍقدىاًر  تَّى تىكيكفى ًمٍنيي ٍمًؽ، حى ًة ًمفى اٍلخى  َّٔ المقداد بف األسكدتيٍدنىى الشٍَّمسي يىٍكـى اٍلًقيىامى
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 ًميؿو 
دَّؽى رىجيؿه ًمٍف ًدينى  اًع بيرًّْه، ًمٍف تىصى اًرًه، ًمٍف ًدٍرىىًمًو، ًمٍف ثىٍكًبًو، ًمٍف صى

اًع تىٍمًرًه  تَّى قىاؿى  -صى لىٍك ًبًشؽّْ تىٍمرىةو  -حى  كى
 َِِ جرير بف عبد ا 

ًمٍدرىعييىا  ِٕٖ محمد بف إسحاؽ تىٍفًرل المَّبىافى ًبكىفٍَّييىا كى
ٍبزىةن  ًة خي ا تىكيكفي اأٍلىٍرضي يىٍكـى اٍلًقيىامى بَّاري ًبيىًدًه، كىمى كىاًحدىةن، يىٍكفىؤيىىا اٍلجى

تىوي ًفي السَّفىرً  ٍبزى ـٍ خي ديكي  يىٍكفىأي أىحى
 ٕٓ أبك سعيد الخدرم

التٍَّمًبينىةي ميًجمَّةه 
ٍزفً    ِّٖ عائشة أـ المؤمنيف ًلفيؤىاًد المىًريًض، تىٍذىىبي ًببىٍعًض الحي

يًَّضي ًفي كيؿّْ شىٍيرو فً  تىحى ًمي، كى  َّٕ حمنة بنت جحش ي ًعٍمـً المًَّو ًستَّةى أىيَّاـو تىمىجَّ
ٍيره ًمٍف أىٍف تىٍتريكىييـٍ  لىدىؾى أىٍغًنيىاءى خى ٍكتى كى ، ًإنَّؾى ًإٍف تىرى الثُّميثي كىًبيره

الىةن يىتىكىفَّفيكفى النَّاسى   عى
 َٗ سعد بف أبي كقاص

احً  ، كىصى مَّـى سى مىٍيًو كى مَّى اي عى اءى رىسيكؿي اً صى نَّا  جى ، فىكىمى بيوي أىبيك بىٍكرو
ًدينىةً   ًفي بىٍعًض ًحرىاًر اٍلمى

 ُِٓ أنس بف مالؾ

ٍدتىوي  ٍزتى المَّوى مىا كىعى ، فىقىٍد أىٍنجى ٍيرنا ًمٍف سىيًّْد قىٍكـو زىاؾى المَّوي خى  ِِّ عبد ا بف شداد جى
مَّـى كىالعىًجيفي قىٍد ا سى مىٍيًو كى مَّى اي عى  َُ جابر بف عبد ا ٍنكىسىرى ًجٍئتي النًَّبيَّ صى

بّْبى ًإلىيَّ النّْسىاءي كىالطّْيبي   ْٔ أنس بف مالؾ حي
دَّعو  ٍكًفيٍّ كىالى ميكى ٍيرى مى كنا ًفيًو، غى ٍمدي ًلمًَّو كىًثيرنا طىيّْبنا ميبىارى  ْٓ صدل بف عجبلف الحى

كا اآلًنيىةى، كىأىٍككيكا األىٍسًقيىةى، كىأىًجيفيكا األىٍبكىابى  مّْري ـٍ  خى كىاٍكًفتيكا ًصٍبيىانىكي
 ًعٍندى الًعشىاءً 

 ُٔ جابر بف عبد ا

مىيَّ رىسيكؿي المًَّو تىٍبريؽي أىكىاًليؿي كىٍجًيوً  ؿى عى  ُّّ عائشة أـ المؤمنيف دىخى
ٍنًتنىةه   ُٓ جابر بف عبد ا دىعيكىىا فىًإنَّيىا مي

ًسًو ف ! فىأىٍضًربي عيٍرقيكبى فىرى ٌمدو مىى ميحى  ُٔ الحارث بف كعب انكسعتديٌلكًني عى
ٍنوي  ـٍ كىانيكا الى ييدىعُّكفى عى ، ًإنَّيي مَّـى سى مىٍيًو كى مَّى اي عى ذىاؾى رىسيكؿي اً صى

كفى   كىالى ييٍكيىري
 ُُِ عبد ا بف عباس

: مىٍف ييكىاًفئي  نيكدنا ًمٍف قىٍكًمًو، فىقىاؿى ذىكىٍرتي نىًبيِّا ًمفى اأٍلىٍنًبيىاًء أيٍعًطيى جي
ءً ىىؤي   الى

 ْٗ صييب بف سناف الركمي

 َُٖ أبك رافع القبطي ذىًلؾى ًكٍفؿي الشٍَّيطىافً 
ٍمتي أىنىا كىأىبيك بىٍكرو  دىخى ، كى ، كىعيمىري  َُٖ عبد ا بف عباس ذىىىٍبتي أىنىا كىأىبيك بىٍكرو

تَّى ييٍقتىميكا، أيكلىًئؾى  الًَّذيفى ييٍمقىٍكفى ًفي الصَّؼّْ كىالى يىٍفًتميكفى كيجيكىىييـٍ حى
نَّةً  ًؼ اٍلعيمىى ًمفى اٍلجى  الًَّذيفى يىتىمىبَّطيكفى ًفي اٍلغيرى

 ُِٕ نعيـ بف ىمار
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مّْي الظٍُّيرى كىاٍلعىٍصرى ًفي ثىٍكبو  مَّـى ييصى سى مىٍيًو كى مَّى اي عى رىأىٍيتي النًَّبيَّ صى
 كىاًحدو 

 ِْٓ كيساف بف جرير

مى  مَّى اي عى أى رىأىٍيتي رىسيكؿى المًَّو صى مَّـى أىتىى ًكظىامىةى قىٍكـو فىتىكىضَّ سى  َّ أكس بف أكس الثقفي ٍيًو كى
، عىادى سىًعيدى ٍبفى اٍلعىاصً  مَّـى سى مىٍيًو كى مَّى اي عى  ُْٔ جبير بف مطعـ رىأىٍيتي رىسيكؿى اً صى

ًقتىاليوي كيٍفره   ٕٓ عبد ا بف مسعكد ًسبىابي الميٍسًمـً فيسيكؽه، كى
افى اً  ا نىٍفًسوً سيٍبحى افى اً ًرضى ٍمًقًو، سيٍبحى  ُُْ عبد ا بف عباس  عىدىدى خى

كا افى اً، الى ًمفى اً اٍستىٍحيىٍكا، كىالى ًمٍف رىسيكًلًو اٍستىتىري  ِْٔ عبد ا بف الحارث سيٍبحى
ـي اي  يىٍكًفيكي ، كى ـٍ أىرىضيكفى مىٍيكي  ُُّ عقبة بف عامر سىتيٍفتىحي عى

ده  سىيىٍخريجي  ؿه يىٍدريسي اٍلقيٍرآفى ًدرىاسىةن الى يىٍدريسيوي أىحى ًمفى اٍلكىاًىنىٍيًف رىجي
 بىٍعدىهي 

 ُِٗ أبك بردة الظفرم

 َِٖ عقبة بف عامر سىيىٍيًمؾي ًمٍف أيمًَّتي أىٍىؿي اٍلًكتىاًب كأٍىؿي المَّبىفً 
محمد بف مسمـ الزىرم  فإني أرل أف السيكؼ ستسؿ اليـك شـ سيفؾ

 كآخركف
ُِٓ 

 ُٓٗ أبك ىريرة الشٍَّمسي كىاٍلقىمىري ثىٍكرىاًف ميكىكَّرىاًف يىٍكـى اٍلًقيىامىةً 
مىى أىٍلفىٍي  مَّـى أىٍىؿى نىٍجرىافى عى سى مىٍيًو كى مَّى اي عى الىحى رىسيكؿي المًَّو صى صى

مَّةو   حي
 ِِٓ عبد ا بف عباس

ـٍ ًفي كيؿّْ شىٍيرو ثىبلىثىةن، كاقرأ القيٍرآفى ًفي كي   ُِٕ عبد ا بف عمرك ؿّْ شىٍيرو صي
ـٍ ًسيىاطه كىأىٍذنىاًب اٍلبىقىًر  ـٍ أىرىىيمىا، قىٍكـه مىعىيي ًصٍنفىاًف ًمٍف أىٍىًؿ النَّاًر لى

 يىٍضًربيكفى ًبيىا النَّاسى 
 ِِ أبك ىريرة

مىى  ٍفتيكحه عى مَّـى مىا ىيكى مى سى مىٍيًو كى مَّى اي عى مىى رىسيكًؿ المًَّو صى عيًرضى عى
 ًتًو ًمٍف بىٍعًدًه، كىٍفرنا كىٍفرناأيمَّ 

 ٖٔ عبد ا بف عباس

ـٍ ًمٍف أىًخيًو مىا ييٍعًجبيوي،  ديكي اهي، ًإذىا رىأىل أىحى ـٍ أىخى ديكي ـى يىٍقتيؿي أىحى عىبلى
كىةً   فىٍميىٍدعي لىوي ًباٍلبىرى

أبك أمامة" سيؿ بف 
 حنيؼ"

ِٕٓ 

ـً شىاتىاًف ميكىاًفئىتىافً  ًف اٍلغيبلى  ْٖ كعبيةأـ كرز ال عى
؟ ؟ أىلىٍستى تىٍنصىبي  ِْْ أبك بكر الصديؽ غىفىرى المَّوي لىؾى يىا أىبىا بىٍكرو أىلىٍستى تىٍمرىضي

عىٍت فىبلى تىٍسًبًقيًني ًفيًو ًبشىٍيءو   ِْٗ سكدة بنت مسرح فىًإذىا ًىيى كىضى
ٍرـو   ِٗ عتبة بف غزكاف فىًإفَّ الدٍُّنيىا قىٍد آذىنىٍت ًبصى

ـٍ ًعنٍ  كي  ُِٗ مازف بف الغضكبة دىنىا ميرّّ مىذىاقىتيوي فىبيٍغضي
بىسى رىسيكؿي المًَّو الرَّاًحمىةى ثيَـّ اٍكتىنىعى ًإلىٍييىا  ُٗٔ أسامة بف زيد فىحى
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ٍمعىدىا َـّ كىنىازنا جى مَّؿى اٍليى  ُٔٔ حميد بف ثكر فىحى
ًليدي بٍ  مىمىةي ٍبفي ًىشىاـو كىاٍلكى سى ًبيعىةى كى ًليًد ٍبًف فىرَّ عىيَّاشي ٍبفي أىًبي رى في اٍلكى
مَّـى  سى مىٍيًو كى مَّى اي عى  اٍلميًغيرىًة ًمفى اٍلميٍشًرًكيفى ًإلىى النًَّبيّْ صى

 َُٔ عبد الممؾ بف أبي بكر

اًنًب الطًَّريًؽ، ًعٍندى الكىًثيًب  ـٍ قىٍبرىهي، ًإلىى جى ٍيتيكي ىرى فىمىٍك كيٍنتي ثىَـّ ألى
 األىٍحمىر

 َِِ أبك ىريرة

 ٗٓ أبك سميط األنصارم شَّاةي الًَّتي أىرىاىىا ًفي ًكفىاًء اٍلبىٍيًت؟فىمىا ىىًذًه ال
 ُٕٔ عائشة أـ المؤمنيف فىكىالًَّذم نىٍفًسي ًبيىًدًه مىا كىشىٍفتي ًمٍف كىنىًؼ أيٍنثىى قىطُّ 
ـٍ يىكيٍف ًشفىاءى اٍلًعيّْ السُّؤىاؿي  لى  ُ عبد ا بف عباس قىتىميكهي، قىتىمىييـي المَّوي، أىكى

ؿى قى  ٍمحى ًحيفى بىعىثيكا ىىذىا الرَّجي مركاف بف الحكـ،  ٍد أىرىادى اٍلقىٍكـي الصُّ
 كالمسكر بف مخرمة

ٖٗ 

ؿى  ٍمحى ًحيفى بىعىثيكا ىىذىا الرَّجي المسكر بف مخرمة،  قىٍد أىرىادى اٍلقىٍكـي الصُّ
 كمركاف بف الحكـ

َُّ 

تَّى لىًك اٍجتىرىٍأتي  نَّةي، حى ـٍ ًبًقطىاؼو مف قىٍد دىنىٍت ًمنّْي الجى مىٍييىا، لىًجٍئتيكي عى
 قطافيا

 ُٖ أسماء بنت أبي بكر 

نَّةً   َُِ أبك ىريرة كىاًفؿي اٍليىًتيـً لىوي أىٍك ًلغىٍيًرًه أىنىا كىىيكى كىيىاتىٍيًف ًفي اٍلجى
ذي ًمٍف كىٍعثىاءً  مَّـى ًإذىا سىافىرى يىتىعىكَّ سى مىٍيًو كى مَّى اي عى كىافى رىسيكؿي اً صى
 

ٍكًر بىٍعدى اٍلكىٍكرً ا كىآبىًة اٍلميٍنقىمىًب، كىاٍلحى  لسَّفىًر، كى
 ُّٗ عبد ا بف سرجس

منا مَّـى فىٍخمنا ميفىخَّ سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى  ْٕ ىند بف أبي ىالة كىافى رىسيكؿي المًَّو صى
مَّـى لىٍيسى ًباٍلقىًصيًر كى  سى مىٍيًو كى مَّى اي عى الى ًبالطًَّكيًؿ كىافى رىسيكؿي المًَّو صى

ـى الرٍَّأًس ... ًإذىا مىشىى تىكىفَّى تىكىفّْينا ٍخ  ضى
 ٖٓ عمي بف أبي طالب

يىدًَّىفي  مَّـى يىٍغًسؿي رىٍأسىوي ًبالسٍّْدًر كى سى مىٍيًو كى مَّى اي عى كىافى رىسيكؿي المًَّو صى
 ًباٍلكىاًذم

 ُِٗ عائشة أـ المؤمنيف

ًة، أىٍك كىافى رىسيكؿي اً صمى ا عميو  كسمـ يىٍنيىى عىٍف ميعىاكىمى
ٍرأىةى  ٍرأىًة اٍلمى ًة اٍلمى  ميكىاعىمى

شمعكف بف يزيد " أبك 
 ريحانة"

ّْ 

ٍيؼي  اًئًطنىا فىرىسه ييقىاؿي لىوي المُّحى مَّـى ًفي حى سى مىٍيًو كى مَّى اي عى  َّْ سيؿ بف سعد كىافى ًلمنًَّبيّْ صى
مى  مَّى اي عى ؿو كىافى نىًبيُّ المًَّو صى مَّـى يىٍكرىهي عىٍشرى ًخبلى سى  ّٖ عبد ا بف مسعكد ٍيًو كى

ٍبًنيَّةن ًبالرٍَّضـً لىٍيسى ًفييىا مىدىره  اًىًميًَّة مى  ِْ أبك الطفيؿ كىانىًت اٍلكىٍعبىةي ًفي اٍلجى
كانت حاضنتي مف بني سعد بف بكر فانطمقت أنا كابف ليا في 

 لنا بيـ
 ِٕٔ عتبة بف عبد السممي
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ًة كىأىنّْي  بلى مَّـى يىٍقرىأي ًفي صى سى مىٍيًو كى مَّى اي عى ٍكتى النًَّبيّْ صى أىٍسمىعي صى
كىاًرم اٍلكينَّسً  نًَّس اٍلجى ـي ًباٍلخي  اٍلغىدىاًة فىبلى أيٍقًس

 ُٕٔ عمرك بف حريث

 َُُ سعيد بف المسيب كىفَّةى كىفَّةى 
ٍمًد، أىقٍ  ، الى ييٍبدىأي ًفيًو ًباٍلحى  َُٕ أبك ىريرة طىعي كيؿُّ أىٍمرو ًذم بىاؿو

كىاتىوي فىمىٍيسى ًبكىٍنزو  دّْم زى  ُّٔ عبد ا بف عمر كيؿُّ مىاؿو تيؤى
تىٍحًمؿي الكىؿَّ  ، كى ا ييٍخًزيؾى المَّوي أىبىدنا، ًإنَّؾى لىتىًصؿي الرًَّحـى  ٓ عائشة أـ المؤمنيف كىبلَّ كىالمًَّو مى

كيميكا ًمٍف أىٍسفىًميىا، كىالى تىٍأكيميك  كىةى تىٍنًزؿي ًمٍف كيميكا كى ىىا، فىًإفَّ اٍلبىرى ا ًمٍف أىٍعبلى
ىىا  أىٍعبلى

 ِٕٔ كاثمة بف األسقع

مىاؤيىىا ًشفىاءه ًلٍمعىٍيفً  ، كى  ُْٓ سعيد بف زيد الكىٍمأىةي ًمفى المىفّْ
كنا نيٍنيىى أف نحد عمى ميت فكؽ ثبلث إال عمى زكج أربعة 

 أشير كعشرا
 ٕ أـ عطية

 َِّ شداد بف أكس ٍفسىوي، كىعىًمؿى ًلمىا بىٍعدى اٍلمىٍكتً اٍلكىيّْسي مىٍف دىافى نى 
، كىالى أىٍلبىسي اٍلميعىٍصفىر كىافى  ََُ عمراف بف حصيف الى أىٍركىبي اأٍليٍرجي

ٍف أىًبيًو فىقىٍد كىفىرى  ، فىمىٍف رىًغبى عى ـٍ ٍف آبىاًئكي  ٕٔ أبك ىريرة الى تىٍرغىبيكا عى
يىا  ٍكجى ٍرأىةي زى ٍيًر كيٍنًيوً الى تىٍسأىؿي اٍلمى ؽى ًفي غى  ُٖٔ عبد ا بف عباس الطَّبلى

، فىًإفَّ سىاًكفى اٍلكيفيكًر كىسىاًكًف اٍلقيبيكرً  ثكباف مكلى رسكؿ الو  الى تىٍسكيًف اٍلكيفيكرى
 صمى ا عميو كسمـ

ٖٓ 

فًَّت  بيكا ًفي الدُّبَّاًء، كىالى ًفي اٍلميزى  َُٔ عبد ا بف عباس الى تىٍشرى
ًمميكا اٍلكىبىاًئرى الى تيكىفّْ  ٍف عى ـٍ كىاً  كا أىٍىؿى ًقٍبمىًتكي  ٕٗ كاثمة بف األسقع ري

نَّةً  ٍكؿى كىالى قيكَّةى ًإالَّ ًبالمًَّو، كىٍنزه ًمٍف كينيكًز اٍلجى  ُٓٔ أبك ىريرة الى حى
ٍبيىةً  دىقىةى ًفي اٍلكىٍسعىًة، كىالى اٍلجى  ُّ عبد الرحمف بف سمرة الى صى

بى الى كىاً الى يىزىا  ّٕ قيمة بنت مخرمة ؿي كىٍعبيًؾ أىٍعمىى ًمٍف كىٍعًب أىٍثكى
اهي فىٍكؽى ثىبلىًث لىيىاؿو   ِْٕ عائشة أـ المؤمنيف «الى يىًحؿُّ ًلميٍسًمـو أىٍف يىٍيجيرى أىخى

ده يىٍنتىًظري مىا تىٍأًتي ًبوً  الى ييقىمّْبي كىعىبىاًتيىا أىحى
ى اى كىرىسيكلىوي.   ّٗ ألشعرمأبك مكسى ا ًإالَّ عىصى

ي  اًء ًلييٍمنىعى ًبًو الكىؤلى  ُُٗ أبك ىريرة الى ييٍمنىعي فىٍضؿي المى
 ِٖٓ الحسف البصرم لىًبنىةه ًمٍف نىارو 

، لىبٍَّيؾى الى شىًريؾى لىؾى لىبٍَّيؾى   َِٓ عبد ا بف عمر لىبٍَّيؾى المَّييَـّ لىبٍَّيؾى
لٍ  اًحبىتييىا ًمٍف ًجٍمبىاًبيىا كى دىٍعكىةى الميٍسًمًميفى ًلتيٍمًبٍسيىا صى ٍيرى كى  ُّْ حفصة بنت سيريف تىٍشيىًد الخى

 ِّٕ ىنيده بف خالد الخزاعي لعمؾ أف تقـك في الكيكؿ
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 ِِٗ عبد ا بف عمر لىعىفى المَّوي الكىاًصمىةى كىالميٍستىٍكًصمىةى، كىالكىاًشمىةى كىالميٍستىٍكًشمىةى 
لىيىا أىٍسمىاءه، فىكى  ٍؤيىا كيننى، كى  ُٕٖ أنس بف مالؾ نُّكىىا ًبكينىاىىاًلمرُّ

رى ميكسىى نىٍفسىوي ًمٍف شيعىٍيبو قىاؿى لىوي شيعىٍيبه لىؾى ًمٍنيىا  ُْٗ عيينة بف حصف لىمَّا آجى
كىافى أىبيك بىٍكرو رىًضيى  مَّـى كى سى مىٍيًو كى مَّى اي عى فّْيى رىسيكؿي المًَّو صى لىمَّا تيكي

كىفىرى مىٍف كىفى  ٍنوي، كى  رى ًمفى العىرىبً المَّوي عى
 ٖٕ أبك ىريرة

كًدًه،  ديكفى ًبسيجي يىٍسجي ًتًو كى بلى مُّكفى ًبصى ابيوي ييصى مّْي كىأىٍصحى لىمَّا رىأىٍكهي ييصى
اًبًو لىوي  بيكا ًمٍف طىكىاًعيىًة أىٍصحى : تىعىجَّ  قىاؿى

 ِٓٔ عبد ا بف عباس

مىى أى  لىٍت ىىًذًه اآليىةي:} قيٍؿ ىيكى القىاًدري عى ـٍ عىذىابنا لىمَّا نىزى مىٍيكي ٍف يىٍبعىثى عى
: مَّـى سى مىٍيًو كى مَّى اي عى {، قىاؿى رىسيكؿي المًَّو صى ـٍ أىعيكذي »ًمٍف فىٍكًقكي

 «ًبكىٍجًيؾى 

 ِّٔ جابر بف عبد ا

ًفي رىٍأًس ثىٍدًيًو شيعىٍيرىاته كىأىنَّيىا كىمىبىةي كىٍمبو  ٍرأىًة كى  ُِّ بعمي بف أبي طال لىوي ثىٍدمه كىثىٍدًم اٍلمى
 ُّْ أنس بف مالؾ المَّييَـّ اٍسًقنىا

الميـ أغفر لمذيف يدعكف أمكات أمتي كال يتكمفكف إال إني برمء 
 مف التكمؼ

 ُِٗ الزبير بف العكاـ

 ِٓ أنس بف مالؾ الميـ حكالينا كال عمينا
ىٍجزىأىؾى   ِِٓ مالؾ بف قيطـ لىٍك طىعىٍنتى ًفي فىًخًذىىا ألى

ميمًَّغطً لىٍيسى ًبالطًَّكيًؿ الٍ 
دّْدً   كىالى ًبالقىًصيًر الميتىرى

ٍبعىةن ًمفى القىٍكـً   كىافى رى  ُِٕ عمي بف أبي طالب كى
ٍكسىاًؿ ًإالَّ الطُّييكري   ُِ أبي بف كعب لىٍيسى ًفي اإلًٍ

 ّٓ أبك ىريرة مىا أىٍسفىؿى ًمفى الكىٍعبىٍيًف ًمفى اإًلزىاًر فىًفي النَّارً 
ك   ٔٔ عائشة أـ المؤمنيف ا ًممٍَّف ظىمىمىكيـٍ مىا أىٍكرىهي أىٍف تىٍنتىًصري

فّْيى أىبيك طىاًلبو  تَّى تيكي ٍيشه كىاعَّةن حى  ُْ عائشة أـ المؤمنيف مىا زىالىٍت قيرى
؟  َِٕ محمد بف مسمـ الزىرم مىا فىعىؿى كىٍعبي ٍبفي مىاًلؾو

؟  ُٖٓ أنس بف مالؾ مىا ىىذىا الًَّذم أىٍكنىبىٍت يىدىاؾى
؟ مىا ىىًذًه الشَّاةي  ٍعبىدو  ٖ حبيش بف خالد يىا أيَـّ مى

ٍيفً  ثىًؿ الشَّاًة اٍلعىاًئرىًة بىٍيفى اٍلغىنىمى  ِِٗ عبد ا بف عمر مىثىؿي اٍلمينىاًفًؽ، كىمى
دىقىةً  ٍيًؿ، كىاٍلميتىكىفًّْؼ ًبالصَّ مىى اٍلخى  ِٗ أبك ىريرة مىثىؿي اٍلميٍنًفًؽ عى
 ِْٖ أبك ىريرة فأحسنومثمي كمثؿ األنبياء قبمي كمثؿ رجؿ بنى بيتنا 

عي  يىٍنصى بىثىيىا كى ًدينىةي كىالًكيًر تىٍنًفي خى المى
 ِّٖ جابر بف عبد ا طىيّْبييىا 

ـٍ يىٍسعىى ًبًذمًَّتًيـ اٍلميٍسًمميكفى تىتىكىافىأي ًدمىاؤيىي
 ْٔ بف العاصعبد ا  أىٍدنىاىيـٍ  
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 ُْٕ عائشة أـ المؤمنيف مىكىافي اٍلكىيّْ التٍَّكًميدي 
ًدينىًة، كىاٍلًميزىافي ًميزىافي أىٍىًؿ مىكَّةى الٍ   ِّٔ عبد ا بف عمر ًمٍكيىاؿي ًمٍكيىاؿي أىٍىًؿ اٍلمى

ا، أىًك اٍمرىأىةن ًفي ديبيًرىىا، أىٍك كىاًىننا اًئضن ٍف أىتىى حى  ِٕ أبك ىريرة مى
؟  َْ أبك ىريرة مىٍف أىحىسَّ اٍلفىتىى الدٍَّكًسيَّ

ٍطبىةى فى  ٍف أىٍدرىؾى اٍلخي ميعىةى مى  َُٓ يحيى بف أبي كثير قىٍد أىٍدرىؾى اٍلجي
ٍنوي، أىظىمَّوي اي ًفي ًظمّْوً  عى عى ٍف أىٍنظىرى ميٍعًسرنا أىٍك كىضى  َِْ عبادة بف الصامت مى

، فىمىٍيسى ًمنَّا، مىا سىالىٍمنىاىيفَّ ميٍنذي  افىةى طىمىًبًيفَّ يَّاًت مىخى مىٍف تىرىؾى اٍلحى
ٍبنىاىيفَّ  ارى  حى

 ُٕ  بف عباسعبد ا

 ُّٖ المقداـ بف معد مىٍف تىرىؾى كىبلِّ فىًإلىيَّ 
دىقىةو ًمٍف كىٍسبو طىيّْبو  دَّؽى ًبصى  ٕٖ أبك ىريرة مىٍف تىصى

ًت كىاٍلعيزَّل، فىٍميىقيٍؿ: الى ًإلىوى ًإالَّ المَّوي  مىؼى ًبالبلَّ  ِّٖ أبك ىريرة مىٍف حى
سٍ  ٍيًر ًممًَّة اإلًٍ مىؼى ًبًممَّةو غى ـً كىاًذبنامىٍف حى  ُٔٓ ثابت بف الضحاؾ بلى
بلىًة فىٍمييًعدٍ   ٓٓ أنس بف مالؾ مىٍف ذىبىحى قىٍبؿى الصَّ

 َِٔ أبك سعيد الخدرم مىٍف رىآًني فىقىٍد رىآًني فىًإفَّ الشيطاف ال يتككنني
، فىأىٍعبيرىىىا لىوي  مىيَّ يىا عى ٍؤيىا فىٍميىقيصَّ ـٍ ري  ُٗ عبد ا بف عباس مىٍف رىأىل ًمٍنكي

 ََّ زىير بف عبد ا مف ركب البحر إذا التج أك قاؿ: ارتج فقد برئت منو الذمة
اـو ًمٍف نىارو يىٍكـى اٍلًقيىامىةً  مىوي المَّوي ًبًمجى ٍف ًعٍمـو فىكىتىمىوي أىٍلجى  َّٓ أبك ىريرة مىٍف سيًئؿى عى

ٍيًدىىا كيٍنتي لىوي  ًدينىًة أىٍك جى ٍكىاًء اٍلمى مىى ألى بىرى عى  ِْٓ عركة بف الزبير شىًييدنامىٍف صى
ديىيمىا  َٕ عبد ا بف عمر مىٍف قىاؿى أًلىًخيًو يىا كىاًفره فىقىٍد بىاءى ًبيىا أىحى

نَّةى  مىٍيًو اٍلجى ـى المَّوي عى رَّ ٍيًر كيٍنًيًو حى  ُٖٓ نفيع بف مسركح مىٍف قىتىؿى ميعىاًىدنا ًفي غى
عقبة بف عمرك" أبك  ًة ًفي لىٍيمىةو كىفىتىاهي مىٍف قىرىأى اآٍليىتىٍيًف ًمٍف آًخًر اٍلبىقىرى 

 مسعكد"
ُُِ 

ؿَّ  اهي المَّوي عىزَّ كىجى مىى أىٍف ييٍنًفذىهي، دىعى ٍيظنا كىىيكى قىاًدره عى ـى غى مىٍف كىظى
ًئًؽ يىٍكـى اٍلًقيىامىةً  بلى مىى ريءيكًس اٍلخى  عى

 ِّ معاذ بف جبؿ

 مف كف لو ثبلث بنات فصبر عمى ألكائيف كضرائيف كف لو
 حجابا مف النار

 ِّْ أبك ثعمبة الخشني

، فىأىٍطًعميكهي ًممَّا تىٍأكيميكفى  ـٍ ٍمميكًكيكي ـٍ ًمٍف مى ءىمىكي  ِِْ أبك ذر الغفارم مىٍف الى
ٍف لىًقيى كىٍعبنا فىٍميىٍقتيٍموي   ِٔ كعب بف زىير مى

كـً  ٍقؿى عىًظيـً الرُّ ٍبًد اً كىرىسيكًلًو ًإلىى ًىرى مَّدو عى  ِْٗ ا بف عباسعبد  ًمٍف ميحى
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مّْيىيىا ًإذىا ذىكىرىىىا تييىا أىٍف ييصى ٍنيىا، فىكىفَّارى ـى عى ةن، أىٍك نىا بلى  ّٖ أنس بف مالؾ مىٍف نىًسيى صى
ٍف يىًزيدي ًفي ًإيمىاًف قيسّْ ٍبًف سىاًعدىةى؟  ُْٖ عبد ا بف عباس مى

دىقىةً  ٍيًؿ كىاٍلبىاًسًط يىدىهي ًبالصَّ مىى اٍلخى يىا اٍلميٍنًفؽي عى  ُٖٖ أبك الدرداء الى يىٍقًبضي
ا وي بىٍعضن  ِِٕ أبك مكسى األشعرم اٍلميٍؤًمفي ًلٍمميٍؤًمًف كىاٍلبيٍنيىاًف يىشيدُّ بىٍعضي

 ٓٗ أبك ىريرة اٍلميٍؤًمفي ًمٍرآةي اٍلميٍؤًمفً 
 ْٖ سعد بف أبي كقاص اٍلميٍؤًمفي ميكىفّْره 

كىمٍَّمتي ميك  مًَّتي، كى ـى خي ٍمتي ًإٍبرىاًىي مَّدنا نىحى سىى تىٍكًميمنا، كىأىٍعطىٍيتي ميحى
ا  ًكفىاحن

 ٖٔ عبد ا بف مسعكد

مىى كىٍكـو فىٍكؽى النَّاسً   َُِ جابر بف عبد ا نىٍحفي يىٍكـى اٍلًقيىامىًة عى
ؿى  ٍيرنا أىٍدخى ـٍ خى ـً أىرىادى المَّوي ًبًي ًب، أىًك اٍلعىجى ا أىٍىًؿ بىٍيتو ًمفى اٍلعىرى ، أىيُّمى ـٍ نىعى

مىيٍ  ـى عى ٍسبلى ـي اإلًٍ  ًي
 ُْْ كرز بف عمقمة

مىةً  مَّـى عىًف الميٍصفىرًَّة، كىاٍلميٍستىٍأصى سى مىٍيًو كى مَّى اي عى  ُّٖ يزيد ذك مصر نىيىى رىسيكؿي المًَّو صى
سمـ عىف قىٍتًؿ عىكىاًمًر اٍلبييكت مىٍيًو كى  ُُٓ أبك أمامة الباىمي نىيى رسكؿي ا صمى ا عى

ـى نىيىى رىسيكؿي ا تَّى ييٍعمى مَّـى عىٍف كىٍسًب اأٍلىمىًة حى سى مىٍيًو كى مَّى اي عى لمًَّو صى
 ًمٍف أىٍيفى ىيكى 

 ٔ رافع بف خديج

ًف التَّكىمُّؼً   َُّ عمر بف الخطاب نيًيينىا عى
ٍيًرم مىى ىىذىا غى  ِّٗ النعماف بف بشير ىىذىا تىٍمًجئىةه فىأىٍشًيٍد عى

ًليفى كىاآلًخًريفى  ىىذىاًف سىيّْدىا كيييكًؿ أىٍىؿً  نًَّة ًمفى األىكَّ  ُِِ أنس بف مالؾ الجى
مَّـى  سى مىٍيًو كى مَّى اي عى دىقىًة الًَّتي فىرىضى رىسيكؿي المًَّو صى ةي الصَّ ىىًذًه فىًريضى

مىى اٍلميٍسًمًميفى   عى
 ِِٖ أنس بف مالؾ

؟ ٍكتى ًفي أىٍىًمؾى ًمٍف كىاًىؿو  ُِّ مسمـ بف يسار ىىٍؿ تىرى
ٍؤيىاىىٍؿ رىأى  ـٍ ًمٍف ري ده ًمٍنكي  ُِْ سمرة بف جندب ل أىحى

ـٍ كىقيميكًب ًنسىاءو كىكىاًفرى   َٖ أنس بف مالؾ كىاٍجعىٍؿ قيميكبىيي
نًَّة يىٍنقىًمسي ًفييىا  ِِٕ أبك ىريرة كىالًَّذم نىٍفًسي ًبيىًدًه، ًإنَّوي اآٍلفى لىًفي أىٍنيىاًر اٍلجى

ابي اأٍلىٍيكىًة، فىكىا رو ميتىكىاًكسو كىأىمَّا أىٍصحى  ُٕٗ قتادة بف دعامة نيكا أىٍىؿى شىجى
اًديثى  كفى اٍلمىٍسًجدى فىيىٍستىًمعيكفى أىحى ًء اٍلمينىاًفقيكفى يىٍحضيري كىافى ىىؤيالى كى

 .اٍلميسمميف
 ِٔٓ عاصـ بف عمر بف قتادة

ًئميًني ًلي قىاًئده الى ييبلى كى
مّْيى ًفي بىٍيًتي؟  ةه أىٍف أيصى  ُِْ أـ مكتـك ابف فىيىٍؿ ًلي ريٍخصى

ًممىٍت ًبيىًدىىا ًة ًإالَّ مىا عى نىيىى عىٍف كىٍسًب اأٍلىمى  ٔ رافع بف رفاعة كى
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نَّةى  ، غيًفرى لىوي كىأيٍدًخؿى اٍلجى ـٍ اًحًبكي ـٍ تىرى ًإلىى صى ، أىلى  َّّ أبك ذر الغفارم يىا أىبىا ذىرٍّ
ارنا كفى أىٍمصى ري ، ًإفَّ النَّاسى ييمىصّْ  َُِ أنس بف مالؾ يىا أىنىسي

؟ ، أىالى أيٍخًبريؾى مىا قىاؿى المَّوي أًلىًبيؾى اًبري  ٕٔ جابر بف عبد ا يىا جى
؟ ، أىٍيفى تىٍنًزليكفى ًريري : نىٍنًزؿي ًفي أىٍكنىاًؼ ًبيشىةى « يىا جى  ُٕٓ عبد ا بف عباس قىاؿى

: ٍمصي » يىا رىسيكؿى المًَّو مىا ًلي أىرىل لىٍكنىؾى ميٍنكىًفئنا؟ قىاؿى  َٔ بك ىريرةأ «اٍلخى
: تَّى يىكيكفى بىٍكرنا» يىا رىسيكؿى المًَّو، اٍلفىرىعى، قىاؿى ٍكتىوي حى ؽّّ، فىًإٍف تىرى عبد ا بف عمرك بف  حى

 العاص، كزيد بف أسمـ
ِٓ 

، فىأىٍخًبًر النَّاسى أىنَّوي مىٍف عىقىدى  يىاةى سىتىطيكؿي ًبؾى ٍيًفعي، لىعىؿَّ اٍلحى كى يىا ري
تىرناًلٍحيىتىوي أىٍك تىقى   مَّدى كى

 َِٓ ركيفع بف ثابت

فىتيؾى  جى مىمىةي، أىٍيفى حى قىتيؾى  -يىا سى ؟ -أىٍك دىرى  ُٖٗ سممة بف األككع الًَّتي أىٍعطىٍيتيؾى
ٍيًؼ الًَّتي ًفي آًخًر سيكرىًة النّْسىاًء؟  ُِّ عمر بف الخطاب يىا عيمىري أىالى تىٍكًفيؾى آيىةي الصَّ

ًفيىا ًكرىاـه يىا نىًبيَّ المًَّو ًإنَّا حى  ليبىابي شىرى ٍذًحجو عيبىابي سىاًلًفيىا كى  ِّٓ أبك ىريرة يّّ ًمٍف مى
دىقىةه، ثيَـّ يىٍقعيدي يىٍستىًكؼُّ  : ىىًذًه صى ، فىيىقيكؿي ـٍ ًبمىا يىٍمًمؾي ديكي يىٍأًتي أىحى

 النَّاسى 
 ٖٗ جابر بف عبد ا

مى  نًَّة يىٍخميصي الميٍؤًمنيكفى ًمفى النَّاًر، فىييٍحبىسيكفى عى ى قىٍنطىرىةو بىٍيفى الجى
 كىالنَّارً 

 ََِ أبك سعيد الخدرم

ريهي ًبذينيكًبوً  مىٍيًو كىنىفىوي فىييقىرّْ عى عى تَّى يىضى بًّْو، حى  ُّٕ عبد ا بف عمر ييٍدنىى الميٍؤًمفي ًمٍف رى
ؿى  ـي المَّوي ًنسىاءى اٍلمييىاًجرىاًت اأٍليكى  ُِٖ عائشة أـ المؤمنيف يىٍرحى

ٍكؿى النَّاريىًردي ا ـٍ ًقيىاميييـٍ حى كديىي رىاطى، كىكيري ًميعنا الصّْ  ّٓ عبد ا بف مسعكد لنَّاسي جى
ييكشؾ أىف يىًجيء مف قبؿ اٍلمشرؽ قـك عراض اٍلكيجيكه فطس 

 اأٍلنؼ
 ِْٖ أبك ىريرة
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 (1)المترجم لهمالرواة هرس افثالثا: 
 

 رقم الحديث  اسم الراوي 
 ِٔ منذر بف عبد ا بف المنذر القرشي األسدمإبراىيـ بف ال

 ُِ إبراىيـ بف سعد الزىرم
 ّٕ إبراىيـ بف عبد ا بف مسمـ البصرم

 ُِٕ إبراىيـ بف محمد بف عمي بف أبي طالب القرشي
 ُُٕ إبراىيـ بف مرزكؽ بف دينار األمكم

 ْ إبراىيـ بف يزيد بف قيس النخعي
 ِٓ سعدم الجكزجانيإبراىيـ بف يعقكب بف إسحاؽ ال

 ٔٓ إبراىيـ بف يكسؼ بف إسحاؽ بف أبي إسحاؽ السبيعي
 ْٕ ابف أبي ىالة" ىند بف ىند بف أبي ىالة التميمي"

 ُِْ ابف أـ مكتـك
 ُٖ أبك الصيباء الككفي

 ُِٓ أبك العشراء الدارمي البصرم
 ُِٗ أبك بردة الظفرم األنصارم

 ِْْ أبك بكر بف أبي زىير الثقفي الككفي
 ِّْ أبك ثعمبة الخشني

 ُْٖ أبك حاتـ السجستاني
 ُِٖ أبك حميد الرعيني الشامي

 ِِّ أبك داكد الطيالسي
 َُٖ أبك رافع القبطي

 ٗٓ أبك سميط األنصارم
 ّْ أبك عامر الحجرم األزدم المعافرم

 ُٓ أبك قتادة األنصارم السممي
 َّْ ٍعدو أيًبيُّ ٍبفي اٍلعىبَّاًس ٍبًف سىٍيًؿ ٍبًف سى 

 ُْٗ أحمد بف إبراىيـ بف مالؾ القكىستاني
 ُٖٓ أحمد بف أحيد بف حمداف البخارم" أبك حفص"

                                                 

 ( مرتب عمى حسب حركؼ المعجـ.ُ)
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 ِّْ أحمد بف جعفر بف أحمد بف معاكية السمسار
 ِٖٔ أحمد بف رشد بف خثيـ اليبللي

 ُِٖ أحمد بف سعيد بف بشر اليمداني
 ٖٓ أحمد بف عاصـ البمخي

 ٖٗ العطاردم أحمد بف عبد الجبار التميمي
 ٕٔ أحمد بف عبد الرحمف بف كىب القرشي

 ُُِ أحمد بف عبد الرحيـ بف يزيد بف فضيؿ الحكطي
 ُُِ أحمد بف عبد الكىاب بف نجده الحكطي

 ُّٔ أحمد بف عمرك بف عبد ا بف عمرك بف السرح األمكم
 ِّٔ أحمد بف محمد بف سراج الطحاف" أبك العباس"

 ُُِ جميع الحرازم الحميرم أزىر بف عبد ا بف
 ْٔ أسامة بف زيد الميثي

 ّٓ أسباط بف نصر اليمداني
 َُٔ إسحاؽ بف إبراىيـ بف عباد الدبرم

 َُِ إسحاؽ بف عيسى بف نجيح البغدادم
 ُٓٔ إسرائيؿ بف يكنس بف أبي إسحاؽ السبيعي

 ِٕٓ أسعد بف سيؿ بف حنيؼ األنصارم
 ِٖٗ نصاريةأسماء بنت يىًزيد ٍبف السكف األ

 ّٓ إسماعيؿ بف عبد الرحمف بف أبي كريمة السدم
 ُِ إسماعيؿ بف عبد ا بف عبد ا بف أكيس األصبحي

 ُِٕ إسماعيؿ بف عياش بف سميـ العنسي
 ُٕٔ أصبغ مكلى عمرك بف حريث القرشي المخزكمي

 ٕٗ أفمح بف سعيد األنصارم
 ْٖ أـ كرز الخزاعية الكعبية

 ِّ عقبة بف أبي معيطأـ كمثـك بنت 
 ُِٖ أـ ىشاـ بف أبي الكليد
 ُٔٔ أنس بف سمـ الخكالني

 ٕ أيكب بف أبي تميمة كيساف السختياني
 ِِٕ بريد بف عبد ا بف أبي بردة بف أبي مكسى األشعرم
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 ُٖٖ بشر بف قيس التغمبي
 ُٕٗ بشر بف معاذ العقدم

 ٖٓ بقية بف الكليد بف صائد الكبلعي الحميرم
 ُُٕ كار بف عبد العزيز بف أبي بكرة الثقفيب

 ُٖٔ بكر بف خمؼ البصرم
 ِِٖ ثمامة بف عبد ا بف أنس بف مالؾ األنصارم
 ٖٓ ثكباف مكلى رسكؿ ا صمى ا عميو كسمـ

 ِٓٗ جابر بف سعر الدؤلي
 ُْٔ جبير بف مطعـ بف عدم بف نكفؿ القرشي

 ِِ جرير بف عبد الحميد بف قرط
 َِِ ف عبد ا بف جابر البجميجرير ب

 ِٗٓ جعفر بف إياس اليشكرم
 ْٔ جعفر بف سميماف الضبعي

جعفر بف محمد بف عمي بف الحسيف بف عمي بف أبي طالب 
 القرشي

ُِْ 

 ُٖٔ جعفر بف يحيى بف ثكباف الحجازم
 ْٕ جميع بف عفير

 ُُْ جكيرية بنت الحارث بف أبي ضرار 
 ُِْ حاتـ بف إسماعيؿ المدني

 ُٔ الحارث بف عبد ا بف كعب األنصارم
 ُِِ حبيب المعمـ"أبك محمد البصرم"
 ْٖ حبيبة بنت ميسرة بف أبي خثيـ

 ٖ حبيش األشعر
 َّّ حجاج بف أرطاة بف ثكر بف ىبيرة النخعي

 ِٔ الحجاج بف ذم الرقيبة بف عبد الرحمف المزني
 ٔ حجاج بف محمد المصيصي األعكر

 ُّ افحذيفة بف اليم
 ُُٖ حرممة بف يحيى بف عبد ا بف حرممة التجيبي

 ٖ حزاـ بف ىشاـ
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 ِ الحسف بف أبي الحسف البصرم
 ُِِ الحسف بف الصباح بف محمد البزار الكاسطي

 ُٖٓ الحسف بف عبد ا بف عمر الكرميني" أبك عمي"
 ْٖ الحسف بف عثماف

 ّٕ الحسف بف عطية بف نجيح القرشي
 ِّْ مد بف عبد ا بف حسنكيو األصبيانيالحسف بف مح

 ُِٗ الحسيف بف محمد بف الحسيف بف فنجكيو
 ُِٓ حصيف بف عبد الرحمف األنصارم

 ٗ حفص بف عمر بف الحارث
 ِّٓ حفص بف غياث النخعي

 َّٔ الحكـ بف مكسى بف أبي زىير
 ُُِ الحكـ بف نافع البيراني الحمصي

 ِٕ حكيـ األثـر البصرم
 ْٗ ف أسامة بف زيد القرشيحماد ب

 ٕ حماد بف زيد بف درىـ األزدم الجيضمي
 ُِ حماد بف سممة بف دينار البصرم

 ُٕٓ حمزة بف نصير البيركذم
 َّٕ حمنة بنت جحش ٍبف رياب األسدية

 ِٓ حميد بف أبي حميد الطكيؿ
 ّٗ حميد بف بشير بف المحرر

 ُٔٔ حميد بف ثكر اليبللي
 ُِٗ اطحميد بف زياد الخر 

 ِٖ حميد بف منيب الطائي
 ُٓ حميدة بنت عبيد بف رفاعة األنصارية الزرقية

يىيّّ بفي ىىاًنىء المصرم  َِٖ حي
 ُٗٗ خالد بف أبي عمراف التجيبي

 ٕٕ خالد بف زيد الجيني
 ُِ خالد بف زيد بف كميب بف ثعمبة
 ِٗ خالد بف عمير العدكم البصرم
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 ْٓ خالد بف معداف الكبلعي الحمصي
 ُِّ خالد بف ميراف الحذاء

 ُْٖ خالد بف نزار بف المغيرة بف سميـ الغساني
 َُ خبلد بف يحيى بف صفكاف السممي
 َُْ خكلة بنت حكيـ بف أمية السممية

 ِٔ خيثمة بف عبد الرحمف بف أبي سبرة
 ِٓٔ داكد بف أبي ىند  بف دينار بف عذافر الخراساني

 ُُّ داكد بف رشيد الياشمي
 ّٕ دحيبة بنت عميبة العنبرية

 ٖٓ راشد بف سعد المقرائي
 ٔ رافع بف خديج بف رافع بف عدم
 ٔ رافع بف رفاعة بف رافع الزرقي

 ُٖٗ ربيعة بف الحارث بف عبد المطمب
 ْٕ رجؿ مف بني تميـ مف كلد أبي ىالة" يزيد بف عمرك"

 ِٖ رقيقة بنت أبي صيفي
 َِٓ نصارمركيفع بف ثابت بف سكف بف عدم األ

 ِٖ زحر بف حصف
 ِٕ زكريا بف أبي زائدة

 ُٗٔ زكريا بف حمدكيو الصفار
 ِٖ زكريا بف يحيى بف عمر بف حصف الطائي

 ََّ زىير بف عبد ا بف أبي جبؿ البصرم
 ُٕٓ الزياف بف عباد بف شبؿ المذحجي

 ُُ زيد بف أسمـ
 ّْ زيد بف الحباب العكمي
 ُِّ سالـ بف أبي الجعد

 ِٔٔ سالـ بف نكح بف أبي عطاء البصرم
 ِٓٗ سعر بف شعبة بف كنانة الكناني الدؤلي

 ّٓ سعيد بف أبي سعيد كيساف المقبرم
 ّٖ سعيد بف أبي عركبة
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 ٕٓ سعيد بف أبي ىبلؿ الميثي
 َْ سعيد بف إياس الجريرم

 ِٖٔ سعيد بف خثيـ بف رشد اليبللي
 ُِْ سعيد بف سناف البرجمي

 ُّ ير بف عفير األنصارمسعيد بف كث
 ْٓ سفياف بف سعيد بف مسركؽ الثكرم

 ْ سفياف بف عيينة
 ْٔ سفياف بف ككيع بف الجراح الرؤاسي

 َِ سفينة مكلى رسكؿ ا صمى ا عميو كسمـ
مىـ بف زرير العطاردم  ُِٔ سى

 ُٖٗ سممة بف عمرك بف األككع
 ٗٓ سميماف بف سميط األنصارم

 َِٔ رحمف التميميسميماف بف عبد ال
 ٖٔ سميماف بف عبيد أبك الحسف السممي
 ُٗ سميماف بف كثير العبدم البصرم

 ُّ سميماف بف ميراف األعمش
 ِِّ سماؾ بف الكليد الحنفي

 ُِْ سمرة بف جندب بف ىبلؿ بف جريج الفزارم
 ُٖٖ سيؿ بف الحنظمية

 ْٖ سيؿ بف بكار بف بشر الدارمي
 َّْ خالد الخزرجي الساعدم سيؿ بف سعد بف مالؾ بف

 ِّ سيؿ بف معاذ بف أنس الجيني
 ِِ سييؿ بف أبي صالح ذككاف السماف

 ِْٗ سكدة بنت مسرح
 ْٔ سيار بف حاتـ العنزم

 َِّ شداد بف أكس بف ثابت بف المنذر األنصارم
 ٔٓ شريح بف مسممة التنكخي

 ُُِ شريؾ بف عبد ا بف أبي شريؾ النخعي
 ْٔ د بف عبد ا بف عمرك بف العاص القرشيشعيب بف محم
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 ّْ شمعكف بف يزيد بف خنافة القرظي
 ِٖٗ شير بف حكشب األشعرم

 َِٓ شيباف بف أمية
 ُِ صالح بف كيساف المدني

 ْٓ صدل بف عجبلف بف كىب الباىمي
 ّٕ صفية بنت عميبة

 ََِ الصمت بف محمد بف عبد الرحمف بف أبي المغيرة البصرم
 ْٗ بف سناف الركميصييب 

 ٖٔ الضحاؾ بف مزاحـ اليبللي
 ِْٗ ضرار بف صرد التيمي

 ِٖٗ طاىر بف خالد بف نزار األيمي
 ٕٔ طمحة بف خراش األنصارم

 ِٔ عاصـ بف بيدلة بف أبي النجكد
 ٗٔ عاصـ بف عمي بف عاصـ بف صييب الكاسطي

 ٗٔ عاصـ بف محمد بف زيد العمرم
 ِٕٓ عامر بف ربيعة العنزم

 ِْ عامر بف كاثمة الميثي" أبك الطفيؿ"
 ََّ عباد بف عباد بف حبيب األزدم الميمبي

 ِٖٗ العباس بف الكليد بف مزيد العذرم
 ّٕ العباس بف عبد المطمب 

 ُ عبد الحميد بف حبيب بف أبي العشريف
 ُُٕ عبد الرحمف بف أبي قراد األنصارم
 ِِٕ عبد الرحمف بف الصامت الدكسي

 ّٖ الرحمف بف حرممة الككفيعبد 
 ُِٖ عبد الرحمف بف خالد بف مسافر الفيمي

 ُّ عبد الرحمف بف سمرة القرشي
 ُِٔ عبد الرحمف بف طرفة العطاردم

 ٖٓ عبد الرحمف بف عبد ا بف عتبة بف عبد ا بف مسعكد
 ُ عبد الرحمف بف عمرك األكزاعي



 446 

 ِٕٔ عبد الرحمف بف عمرك بف عبسة السممي
 ِْٓ عبد الرحمف بف كيساف بف جرير المدني

 ِّ عبد الرحيـ بف ميمكف المدني
 َُٔ عبد الرزاؽ بف ىماـ بف نافع الحميرم

 ٓٔ عبد السبلـ بف عاصـ الجعفي اليسنجاني
 ٔٔ عبد السبلـ بف عبد القدكس

 ُُٗ عبد الصمد بف عبد الكارث التميمي
 َُِ عبد العزيز بف عبد الصمد العمي

 ُٕٗ العزيز بف محمد بف عبيد الدراكردمعبد 
 ٗٓ عبد العزيز بف يحيى المدني

 ُِٗ عبد ا العماني
 ِْٔ عبد ا بف الحارث بف جزء الزبيدم

 ِِٖ عبد ا بف المثنى بف عبد ا بف أنس بف مالؾ األنصارم
 َّّ عبد ا بف المقداـ بف الكرد الطائفي

 ّٔ لرحمف بف المسكر بف مخرمةعبد ا بف جعفر بف عبد ا
 ّٕ عبد ا بف حساف التيمي العنبرم
 ّٕ عبد ا بف رجاء بف عمر الغداني

 ُٔٓ عبد ا بف زيد بف عمرك الجرمي" أبك قبلبة"
 ُّٗ عبد ا بف سرجس

 ِْٗ عبد ا بف صالح بف محمد بف مسمـ الجيني
 ِْ عبد ا بف عثماف بف خثيـ القارم

 ُٗٔ ا بف عمر بف محمد بف أباف القرشي عبد
 ُِْ عبد ا بف عمراف بف أبي عمي األسدم

 ْٔ عبد ا بف عمرك بف العاص
 ُٗٗ عبد ا بف لييعة بف عقبة الحضرمي

 َّٕ عبد ا بف محمد بف عقيؿ بف أبي طالب القرشي الياشمي
 ُِٗ عبد ا بف مغيث بف أبي بردة الظفرم

 ِٖ  بف مكسى بف إبراىيـ القرشيعبد ا
 ُُٖ عبد ا بف كىب بف مسمـ القرشي الفيرم
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 ُّ عبد ا بف يزيد الحراني 
 ُٖٗ عبد المطمب بف ربيعة بف الحارث القرشي

 َّّ عبد الممؾ بف المغيرة الطائفي
 ِٕ عبد الممؾ بف عبد العزيز بف جريج القرشي 

 ُْٓ يعبد الممؾ بف عمير بف سكيد المخم
 َُ عبد الكاحد بف أيمف المخزكمي

 ُّْ عبد الكىاب بف عبد المجيد بف الصمت الثقفي
 َُٗ عبيد ا بف زحر الضمرم

 ِٓ عبيد ا بف عبد المجيد الحنفي
 ّٕ عبيد ا بف محمد التيمي

 ُٓٔ عبيد ا بف مكسى بف أبي المختار العبسي
 ِٕٔ عتاب بف زياد الخراساني

 ُِٔ بف عبد السمميعتبة 
 ِٗ عتبة بف غزكاف بف جابر

 ُٖٓ عثماف بف محمد بف إبراىيـ بف عثماف العبسي
 ٖٓ عثماف بف مسمـ بف ىرمز
مىًميٌ   َّٖ العرباض ٍبف سارية السُّ

 ُِٔ عرفجة بف أسعد التميمي السعدم
 ِْٗ عركة بف فيركز

 ِٖ عركة بف مضرس بف أكس الطائي
 َّ عطاء العامرم الطائفي

 ُ عطاء بف أبي رباح
 ّٕ عفاف بف مسمـ بف عبد ا الباىمي

 ُْ عقبة بف خالد بف عقبة بف خالد السككني
 ٕٕ عقبة بف عامر الجيني

 ُُِ عقبة بف عمرك بف ثعمبة األنصارم
 ٔ عكرمة بف عمار العجمي

 ّّ العبلء بف عبد الرحمف بف يعقكب الحرقي
 ُّٖ عمي بف أبي طمحة الياشمي
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 ُْٖ عمي بف الحسيف العامرم
 َٔ عمي بف المنذر بف زيد األكدم
 َُٔ عمي بف بذيمة الجزرم الحراني

 ُِٗ عمي بف حرب بف محمد بف عمي الطائي
 َُُ عمي بف زيد بف عبد ا بف زىير بف جدعاف القرشي

 ٖ عمي بف سعيد الرازم
 ِٖٓ عمي بف عاصـ بف صييب الكاسطي

 ٖ بف المرزباف بف سابكر البغكمعمي بف عبد العزيز 
 ِْٗ عمي بف ميسر الككفي

 ُٖٔ عمارة بف ثكباف الحجازم
 ٔٔ عمارة بف غزية بف الحارث األنصارم

 ِّٓ عمر بف حفص بف غياث النخعي
 ُِٕ عمر بف عبد ا المدني

 ِْٗ عمر بف عمير
 ِّْ عمر بف نبياف الحجازم

 ِ عمراف بف داكر
 َُٖ عمرك بف سعيد بف العاص القرشيعمراف بف مكسى بف 

 ِِٖ عمرك بف العباس الباىمي
 ِٖ عمرك بف أمية بف خكيمد بف ضمرة الضمرم

 ْٔ عمرك بف شعيب بف محمد بف عبد ا بف عمرك بف العاص
 ٔٓ عمرك بف عبد ا بف عبييد" أبك إسحاؽ السبيعي"

 ِّٗ عمرك بف عمقمة بف كقاص الميثي المدني
 ِْٓ كثير بف أفمح المكيعمرك بف 

 ٖٔ عمرك بف ىاشـ البيركتي
 ُُٕ عمير بف يزيد بف عمير بف حبيب األنصارم

 ُِْ عكؼ بف أبي جميمة العبدم اليجرم
 ِْٕ عكؼ بف الحارث بف الطفيؿ األزدم

 ُٖٓ عكف بف أبي شداد العقيمي
 ٕٗ عيسى بف إبراىيـ الشعيرم
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 ُْٗ رمعيينة بف حصف بف حذيفة بف بدر الفزا
 ُٖٓ عيينة بف عبد الرحمف بف جكشف الغطفاني الجكشني

 ّٕ الفضؿ بف الحباب الجمحي
 ُْٗ فميح بف سميماف بف أبي المغيرة
 ّٖ القاسـ بف حساف العامرم الككفي
 ُٗٓ القاسـ بف عبد الرحمف الشامي

 ُْٖ القاسـ بف مبركر األيمي
 ِ قتادة بف دعامة بف قتادة السدكسي

 َُٕ عبد الرحمف بف حيكيؿ المعافرم قرة بف
 َِّ قيس بف أبي حاـز البجمي
 ّٕ قيس بف الربيع األسدم

 ُٖٓ قيس بف أنيؼ" أبك عمرك"
 ُٖٖ قيس بف بشر بف قيس التغمبي الشامي

 َُٗ قيس بف سعد بف عبادة األنصارم
 ّٕ قيمة بنت مخرمة التميمية

 ُٓ كبشة بنت كعب بف مالؾ األنصارية
 ٓٗ ف زيد األسممي السيميبكثير 

 ُٔ كثير بف شنظير المازني
 ُْْ كرز بف عمقمة الخزاعي

 ِٔ كعب بف زىير بف أبي سممى
 َِٕ كعب بف مالؾ بف أبي كعب األنصارم

 ِْٓ كيساف بف جرير األمكم
 ُُٓ لقماف بف عامر الكصابي
كبىًة الطَّاًئيُّ   ُِٗ مىاًزفي ٍبفي اٍلغىضي

 َِٖ دممالؾ بف خير الزبا
 ُِٓ مالؾ بف قيطـ

 ِْٖ مجالد أبي عبد العزيز
 ِّٗ مجالد بف سعيد بف عمير اليمداني

 ٓٔ محمد  بف شعيب بف داكد األصبياني
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 ُّٓ محمد بف إبراىيـ بف الحارث بف خالد القرشي التيمي
 ٕٗ محمد بف أحمد بف نافع العبدم

 ْٔ محمد بف إسحاؽ بف يسار بف خيار المطمبي
 ٔ بف إسماعيؿ بف أبي فديؾ المدنيمحمد 

 ِّٔ محمد بف الحسف" أبك عبد ا"
 ِّٔ محمد بف الفضؿ السدكسي

 ِٗ محمد بف المتككؿ بف عبد الرحمف القرشي
 َِِ محمد بف جعفر البصرم

 ٕٗ محمد بف حماد بف ماىاف الدباغ
 ُٕٖ محمد بف خاـز التميمي السعدم

 َُٕ محمد بف خمؼ بف غزكاف الشامي 
 ُْٔ محمد بف سبلـ الجمحي

 ٗٓ محمد بف سميماف بف سميط
 ُٕٓ محمد بف طريؼ بف خميؼ البجمي
 َِْ محمد بف عباد بف الزبرقاف المكي

 ُْٔ محمد بف عبد الرحمف بف المغيرة بف الحارث بف أبي ذئب
 ْٖ محمد بف عبد العزيز

 َُٔ محمد بف عبد ا بف الزبير األسدم
 ِّْ  بف المثنى األنصارممحمد بف عبد ا

 ُِٖ محمد بف عجبلف القرشي
 ُْٕ محمد بف عماد البربرم
 ِّٕ محمد بف عمارة األسدم

 ِّٗ محمد بف عمرك بف عمقمة بف كقاص الميثي
 َٔ محمد بف فضيؿ بف غزكاف بف جرير الضبي

 ِّٔ محمد بف قريش بف سميماف المركركذم" أبك أحمد"
 ُٗ محمد بف كثير العبدم

 ْ محمد بف كثير بف أبي عطاء الصنعاني
 ِِٖ محمد بف محمد بف مرزكؽ البصرم
 َُٗ محمد بف مسمـ بف تدرس القرشي
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 ٓ محمد بف مسمـ بف عبيد ا بف عبد ا بف شياب الزىرم
 ُِٔ محمد بف مصفى بف بيمكؿ القرشي
 ُِٔ محمد بف معمر بف ربعي القيسي

 ُْٔ محمد بف نافع بف جبير
 ُٗٔ محمد بف ىاشـ بف سعيد القرشي الشامي

 ّٕ محمد بف ىشاـ البخترم
 َٓ محمد بف يحيى بف أبي عمر العدني
 ٖٗ محمكد بف لبيد بف رافع األنصارم
 ِٖ مخرمة بف نكفؿ بف أىيب الزىرم

 ُِْ مسعكد بف مالؾ" أبك رزيف األسدم"
 ٓٔ معاذ بف ىشاـ

 َُِ معاكية بف الحكـ السممي
 َّٖ ية بف صالح بف حدير الحضرميمعاك 

 ُِٗ مغيث بف أبي بردة الظفرم
 ُْٕ المغيرة بف مقسـ الضبي

 َّٔ المقداد ٍبف األسكد
 ٕٗ مكحكؿ الشامي 
 ٖ مكـر بف محرز

 ٕٕ ممطكر األسكد الحبشي
 َِِ المنذر بف جرير بف عبد ا البجمي
 ِٓٔ المنذر بف مالؾ بف قطعة البصرم

 ٕٔ ىيـ بف كثير األنصارممكسى بف إبرا
 ُْٗ مكسى بف إسحاؽ بف يزيد الخطمي األنصارم

 َِْ مكسى بف عمي بف رباح المخمي
 ُٕ مكسى بف مسمـ الحزامي

 َّّ ًنٍسعىة بف شىدَّاد
 ٕ نسيبة بنت سماؾ األنصارية" أـ عطية"

 ِّٗ النعماف ٍبف بشير ٍبف سعد ٍبف ثىٍعمىبىة األنصارم
 ِٕٔ زاعينعيـ بف حماد الخ
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 ُِٕ نعيـ بف ىمار
 ُٖٓ نفيع بف مسركح الثقفي

 ِْٗ ىاركف بف كامؿ المصرم
 ُٔٔ ىاشـ بف القاسـ الحراني

 ٔ ىرير بف عبد الرحمف بف رافع بف خديج األنصارم
 ٖ ىشاـ بف حبيش

 ُْٓ ىشاـ بف حساف األزدم القردكسي
 ُِٓ ىشاـ بف سعد المدني

 ُٖٖ ىشاـ بف سعد المدني القرشي
 َِّ ىشاـ بف عبد الممؾ بف عمراف الحمصي

 ُِ ىشاـ بف عركة بف الزبير بف العكاـ األسدم
 ُ ىشاـ بف عمار السممي
 َّ ىشيـ بف بشير الكاسطي

 ّٖ ىماـ بف يحيى بف دينار العكذم
 ْٕ ىند بف أبي ىالة األسيدم التميمي

 ِّٕ ىنيدة بف خالد الخزاعي
 ُِٗ كائؿ بف داكد التيمي
 ُِٗ الكليد بف أبي رىـ 

 ٓٗ الكليد بف رباح الدكسي المدني
 ُُّ الكليد بف مسمـ القرشي

 ّٔ كىيب بف خالد بف عجبلف الباىمي
 َُٓ يحيى بف أبي كثير الطائي
 َُٗ يحيى بف إسحاؽ البجمي
 ّْ يحيى بف أيكب الغافقي

 ُّ يحيى بف أيكب بف بادم الخكالني
 ٓ المخزكمي المصرم يحيى بف عبد ا بف بكير
 ُٖٕ يحيى بف يعمر البصرم

 َُْ يزيد بف أبي حبيب األزدم
 ُّٖ يزيد ذك مصر المقرائي
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 ِّْ يعقكب بف أبي يعقكب األصبياني
 ِٖ يعقكب بف عمرك الضمرم
 َِْ يعقكب بف مجاىد القرشي
 ُٔٔ يعمى بف األشدؽ العقيمي

 ُِٗ يكسؼ بف أبي بردة بف أبي مكسى األشعرم
 ُُٖ يكنس بف أبي النجاد األيمي

 ٖٗ يكنس بف بكير بف كاصؿ الشيباني
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 (1)رابعا: فهرس األماكن والبمدان
 

 رقم الحديث اسم البمد
افى   َِْ بيٍطحى
 ُٕٓ ًبيشىةي 
قة  ّّ الحيرى
ٍكأىبي   َِّ الحى
 ََِ خارىؾي 

 ّْ خيراسىافي 
 ِْٓ الدّْمف
 ُٔ كدعذات ال

 ُّ سيبىاطىةى قىٍكـو 
 َْ طيفىاكىةى 
 ُِٓ القميب
بي   ُِٔ اٍلكيبلى

 َِٓ كـك عمقماء
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 ( مرتبة عمى حسب حركؼ المعجـ.ُ)
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 (1)خامسا: فهرس المصادر والمراجع
 

األباطيؿ كالمناكير كالصحاح كالمشاىير، لمحسف بف إبراىيـ بف الحسيف بف جعفر، أبي عبد ا الجكرقاني،  -
الرياض، الطبعة الرابعة  –ف بف عبد الجبار الفريكائي، دار الصميعي ق، تحقيؽ: عبد الرحمّْٓت

 ـ.ََِِ –ق ُِِْ
اإلبانة الكبرل، ألبي عبد ا عبيد ا بف محمد بف محمد بف حمداف العيٍكبىرم، المعركؼ بابف بىطَّة،  -

 ق.ُُْٖبعة الرياض، الط –ق، تحقيؽ: رضا معطي، كعثماف األثيكبي، كيكسؼ الكابؿ، دار الراية ّٕٖت
إتحاؼ الخيرة الميرة بزكائد المسانيد العشرة، ألبي العباس شياب الديف أحمد بف أبي بكر بف إسماعيؿ بف  -

الرياض، الطبعة  –ق، تحقيؽ: دار المشكاة لمبحث العممي، دار الكطف َْٖسميـ بف قايماز البكصيرم، ت
 ـ.ُٗٗٗ-ق َُِْاألكلى

ى الفرائد المسمكعة، لصبلح الديف أبي سعيد خميؿ بف كيكمدم بف عبد إثارة الفكائد المجمكعة في اإلشارة إل -
ق، تحقيؽ: مرزؽ بف ىياس آؿ مرزكؽ الزىراني، مكتبة العمـك كالحكـ، الطبعة ُٕٔا الدمشقي العبلئي، ت

 ـ.ََِْ-ق ُِْٓاألكلى
اقي عمى أسئمة أجكبة الحافظ ابف حجر العسقبلني عمى أسئمة بعض تبلميذه، كمعو: أجكبة الحافظ العر  -

الرياض، الطبعة األكلى  –تمميذه الحافظ ابف حجر العسقبلني، تحقيؽ: عبد الرحيـ القشقرم، أضكاء السمؼ 
 ـ.ََِّ-ق ُِْْ

ىػ،  ِٕٖاآلحاد كالمثاني، ألبي بكر بف أبي عاصـ كىك أحمد بف عمرك بف الضحاؾ بف مخمد الشيباني، ت -
 ـ.ُُٗٗ –ىػ ُُُْالرياض، الطبعة األكلى  –ية تحقيؽ: باسـ فيصؿ أحمد الجكابرة، دار الرا

ق، َّٔاألحاديث الطكاؿ، لسميماف بف أحمد بف أيكب بف مطير المخمي الشامي، أبي القاسـ الطبراني، ت -
 ـ.ُّٖٗ-ق َُْْالمكصؿ، الطبعة الثانية –تحقيؽ: حمدم بف عبد المجيد السمفي، مكتبة الزىراء 

حاديث المختارة مما لـ يخرجو البخارم كمسمـ في صحيحييما، األحاديث المختارة أك المستخرج مف األ -
ق، تحقيؽ: عبد الممؾ بف عبد ا بف ّْٔلضياء الديف أبي عبد ا محمد بف عبد الكاحد المقدسي، ت

 ـ.َََِ –ق َُِْبيركت، الطبعة الثالثة  –دىيش، دار خضر 
ف حباف بف معاذ بف معبد التميمي، أبك اإلحساف في تقريب صحيح ابف حباف، لمحمد بف حباف بف أحمد ب -

-ق َُْٖبيركت، الطبعة األكلى  –ق، تحقيؽ: شعيب األرنؤكط، مؤسسة الرسالة ّْٓحاتـ البستي، ت
 ـ.ُٖٖٗ

ق، عمؽ عميو: ّْٓأحكاـ القرآف، لمقاضي محمد بف عبد ا أبي بكر بف العربي المعافرم االشبيمي، ت -
 ـ.ََِّ –ق ُِْْبيركت، الطبعة الثالثة –مية محمج عبد القادر عطا، دار الكتب العم

                                                 

 .، كال اعتبار ألؿ التعريؼ إذا جاءت في أكؿ الكبلـ( مرتب عمى حسب حركؼ المعجـُ)
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ق، تحقيؽ: عبد العميـ عبد العظيـ ِٗٓأحكاؿ الرجاؿ، إلبراىيـ بف يعقكب بف إسحاؽ السعدم الجكزجاني، ت -
 فيصؿ آباد، باكستاف. –البستكم، دار حديث أكادمي 

 يركت.ب –ق، دار المعرفة َٓٓإحياء عمـك الديف، ألبي حامد محمد بف محمد الغزالي، ت -
اختبلؼ أقكاؿ النقاد في الركاة المختمؼ فييـ مع دراسة ىذه الظاىرة عند ابف معيف، لسعدم بف ميدم  -

 الياشمي، مجمع الممؾ فيد.
أخبلؽ النبي كآدابو، ألبي محمد عبد ا بف محمد بف جعفر بف حياف األنصارم، المعركؼ بأبي الشيخ   -

 ـ.ُٖٗٗكنياف، دار المسمـ، الطبعة األكلىق، تحقيؽ: صالح بف محمد الّٗٔاألصبياني، ت
ٍكًجردم، أبك بكر البييقي، ت - ٍسرى ق، اعتنى بع كعمؽ ْٖٓاآلداب، ألحمد بف الحسيف بف عمي بف مكسى الخي

 ـ.ُٖٖٗ-ق َُُْٖبيركت، الطبعة األكلى –عميو: أبك عبد ا السعيد المندكه، مؤسسة الكيت الثقافية 
ىػ، تحقيؽ: محمد  ِٔٓبف إبراىيـ بف المغيرة البخارم، أبك عبد ا، ت األدب المفرد، لمحمد بف إسماعيؿ -

 ـ.ُٖٗٗ -ىػ  َُْٗبيركت، الطبعة الثالثة  –فؤاد عبد الباقي، دار البشائر اإلسبلمية 
األربعكف عمى مذىب المتحققيف مف الصكفية ألبي نعيـ األصبياني، ألبي نعيـ أحمد بف عبد ا بف أحمد  -

 –ق، تحقيؽ: بدر بف عبد ا البدر، دار ابف حـز َّْسى بف ميراف األصبياني، تبف إسحاؽ بف مك 
 ـ.ُّٗٗ –ق ُُْْبيركت، الطبعة 

إرشاد القاصي كالداني إلى تراجـ شيكخ الطبراني، ألبي الطيب نايؼ بف صبلح بف عمي المنصكرم، راجعو  -
 الرياض. –ار الكياف كلخص أحكامو: أبك الحسف مصطفى بف إسماعيؿ السميماني المأربي، د

اإلرشاد في معرفة عمماء الحديث، ألبي يعمى الخميمي، خميؿ بف عبد ا بف أحمد بف إبراىيـ بف الخميؿ  -
 ق.َُْٗالرياض، الطبعة األكلى –ق، تحقيؽ محمد سعيد عمر إدريس، مكتبة الرشد ْْٔالقزكيني، ت

ق، إشراؼ زىير َُِْلديف األلباني، تإركاء الغميؿ في تخريج أحاديث منار السبيؿ، لمحمد ناصر ا -
 ـ.ُٖٓٗ-ق َُْٓبيركت، الطبعة الثانية  –الشاكيش، المكتب اإلسبلمي 

ق، ّْٔاالستذكار، أبي عمر يكسؼ بف عبد ا بف محمد بف عبد البر بف عاصـ النمرم القرطبي، ت -
 ـ.َََِ-ق ُُِْبيركت، الطبعة األكلى –تحقيؽ: دار الكتب العممية 

ي معرفة األصحاب، ألبي عمر يكسؼ بف عبد ا بف محمد بف عبد البر بف عاصـ النمرم االستيعاب ف -
 ـ.ُِٗٗ-ق ُُِْبيركت، الطبعة األكلى –ق، تحقيؽ: عمي محمد البجاكم، دار الجيؿ ّْٔالقرطبي، ت

لجزرم، أسد الغابة، ألبي الحسف عمي بف أبي الكـر محمد بف محمد بف عبد الكربـ بف عبد الكاحد الشيباني ا -
 ـ.ُٖٗٗ-ق َُْٗبيركت، ط –ق، دار الفكر َّٔعز الديف ابف األثير، ت

ق، تحقيؽ: محمكد محمد محمكد ُُٗأسماء المدلسيف، لعبد الرحمف بف أبي بكر، جبلؿ الديف السيكطي، ت -
 بيركت، الطبعة األكلى. –حسف نصار، دار الجيؿ 

ٍكًجردم، أبك بكر البييقي، تاألسماء كالصفات، ألحمد بف الحسيف بف عمي بف مكسى الخي  - ق، ٍْٖٓسرى
 ـ.ُّٗٗ-ق ُُّْجدة، الطبعة األكلى  –تحقيؽ: عبد ا بف محمد الحاشدم، مكتبة السكادم 
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ق، تحقيؽ: صبحي ُِْاألشربة، ألبي عبد ا أحمد بف محمد بف حنبؿ بف ىبلؿ بف أسد الشيباني، ت -
 ـ.ُٖٓٗ –ق َُْٓالسامرائي، عالـ الكتب، الطبعة الثانية

اإلصابة في تمييز الصحابة، ألبي الفضؿ أحمد بف عمي بف محمد بف أحمد بف حجر العسقبلني،  -
بيركت، الطبعة  –ق، تحقيؽ: عادؿ أحمد عبد المكجكد، كعمي محمد معكض، دار الكتب العممية ِٖٓت

 ق.ُُُْٓاألكلى
براىيـ بف محمد بف خميؿ الطرابمسي االغتباط بمف رمي مف الركاة باالختبلط، لبرىاف الديف الحمبي أبك الكفا إ -

ق، تحقيؽ: عبلء الديف عمي رضا، كسمي تحقيقو ) نياية االغتباط بمف ُْٖالشافعي، سبط ابف العجمي، ت
 ـ.ُٖٖٗالقاىرة، الطبعة األكلى–رمي مف الركاة باالختبلط(، دار الحديث 

 ق.ْْٓإكماؿ المعمـ شرح صحيح مسمـ، ألبي الفضؿ عياض اليحصبي، ت -
ماؿ في ذكر مف لو ركاية في مسند اإلماـ أحمد مف الرجاؿ سكل مف ذكر في تيذيب الكماؿ، لشمس اإلك -

ق، تحقيؽ: عبد المعطي أميف ٕٓٔالديف أبي المحاسف ممد بف عمي بف الحسف بف حمزة الحسني، ت
 باكستاف. –قمعجي، منشكرات جامعة الدراسات اإلسبلمية 

كالمختمؼ في األسماء كالكنى كاألنساب، لسعد الممؾ أبي نصر عمي اإلكماؿ في رفع االرتياب عف المئتمؼ  -
-ق ُُُْبيركت، الطبعة األكلى –ق، دار الكتب العممية ْٕٓبف ىبة ا بف جعفر بف ماككال، ت

 ـ.َُٗٗ
اإللزامات كالتتبع، ألبي الحسف عمي بف عمر بف أحمد بف ميدم بف مسعكد بف النعماف بف دينار البغدادم  -

بيركت،  –ق، تحقيؽ: أبك عبد الرحمف مقبؿ بف ىادم الكداعي، دار الكتب العممية ّٖٓ، تالدارقطني
 ـ.ُٖٓٗ-ق َُْٓالطبعة الثانية

اإللماـ بأحاديث األحكاـ، لتقي الديف أبي الفتح محمد بف عمي بف كىب بف مطيع القشيرم، المعركؼ بابف  -
الرياض،  –عراج الدكلية، كدار ابف حـز ق، تحقيؽ/ حسيف إسماعيؿ الجمؿ، دار المَِٕدقيؽ العيد، ت
 ـ.ََِِ –ق ُِّْالطبعة الثانية

األـ، ألبي عبد ا محمد بف إدريس بف العباس بف عثماف بف شافع بف عبد المطمب بف عبد مناؼ القرشي،  -
 ـ.َُٗٗ-ق َُُْبيركت، ط –ق، دار المعرفة َِْت

د ا بف بشراف بف محمد بف بشراف بف ميراف، أمالي ابف بشراف، ألبي القاسـ عبد الممؾ بف محمد بف عب -
الرياض، الطبعة  –ق، ضبط نصو: أبك عبد الرحمف عادؿ بف يكسؼ العزازم، دار الكطف َّْت

 ـ.ُٕٗٗ –ق ُُْٖاألكلى
ركاية ابف يحيى البيع، ألبي عبد ا البغدادم الحسيف بف إسماعيؿ بف محمد بف  –أمالي المحاممي  -

ق، تحقيؽ: إبراىيـ القيسي، المكتبة اإلسبلمية، كدار َّّاف الضبي المحاممي، تإسماعيؿ بف سعيد بف أب
 ق.ُُِْعماف، الطبعة األكلى –ابف القيـ 
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أمثاؿ الحديث المركية عف النبي صمى ا عميو كسمـ، ألبي محمد بف عبد الرحمف بف خبلد الرميرمزم،  -
 ق.َُْٗبيركت، الطبعة األكلى –افية ق، تحقيؽ: أحمد عبد الفتاح تماـ، مؤسسة الكتب الثقَّٔت

األمكاؿ البف زنجكيو، ألابي أحمد حميد بف مخمد بف قتيبة بف عبد ا الخراساني المعركؼ بابف زنجكيو،  -
السعكدية، الطبعة  –ىػ، تحقيؽ شاكر ذيب فياض، مركز الممؾ فيصؿ لمبحكث كالدراسات اإلسبلمية  ُِٓت

 ـ.ُٖٔٗ-ىػ  َُْٔاألكلى 
ق، تحقيؽ: خميؿ محمد ىراس، ِِْبي عبيد القاسـ بف سبلـ بف عبد ا اليركم البغدادم، تاألمكاؿ، أل -

 بيركت. –دار الفكر 
ق، تحقيؽ: عبد ِٔٓاألنساب، لعبد الكريـ بف محمد بف منصكر التميمي السمعاني المركزم، أبي سعد، ت -

-ق ُِّٖحيدر آباد، الطبعة األكلى –الرحمف بف يحيى المعممي اليماني، مجمس دائرة المعارؼ العثمانية 
 ـ.ُِٔٗ

ق، تحقيؽ: إبراىيـ ُٔٓاألنكار في شمائؿ النبي المختار، ألبي محمد الحسيف بف مسعكد البغكم، ت -
 ـ.ُٓٗٗ –ق ُُْٔدمشؽ، الطبعة األكلى –اليعقكبي، دار المكتبي 

ق، ُٔٓراء البغكم، تاألنكار في شمائؿ النبي المختار، ألبي محمد الحسيف بف مسعكد بف محمد بف الف -
 ـ.ُٓٗٗ –ق ُُْٔدمشؽ، الطبعة األكلى –تحقيؽ: دار المكتبي 

ق، تحقيؽ: محمد بف ِٕٖاألكائؿ، ألبي بكر بف أبي عاصـ، أحمد بف عمرك بف الضحاؾ بف مخمد، ت  -
 الككيت. –ناصر العجمي، دار الخمفاء لمكتاب اإلسبلمي 

ق، ُّٗمحمد بف إبراىيـ بف المنذر النيسابكرم، تاألكسط في السنف كاإلجماع كاالختبلؼ، ألبي بكر  -
 ـ.ُٖٓٗ –ق َُْٓالرياض، الطبعة األكلى –تحقيؽ: أبي حماد صغير أحمد بف محمد حنيؼ، دار طيبة 

ٍندىه العبدم، ت - ق، تحقيؽ: عمي بف  ّٓٗاإليماف، ألبي عبد ا محمد بف إسحاؽ بف محمد بف يحيى بف مى
 ق.َُْٔبيركت، الطبعة الثانية  –رسالة محمد بف ناصر الفقييي، مؤسسة ال

ق، تحقيؽ: عبد ا التركي، دار ْٕٕالبداية كالنياية، ألبي الفداء إسماعيؿ بف عمر بف كثير الدمشقي، ت -
 ـ.ََِّ –ق ُِْْالرياض،ػ الطبعة الثانية  –عالـ الكتب 

-ق َُْٕر الفكر، طق، دإْٕالبداية كالنياية، ألبي الفداء إسماعيؿ بف عمر بف كثير القرشي، ت -
 ـ.ُٖٔٗ

البدر المنير في تخريج األحديث كاألثار الكاقعة في الشرح الكبير، البف الممقف، سرج الديف أبي حفص عمر  -
ق، تحقيؽ: مصطفى أبك الغيط، كعبد ا بف سميماف، كياسر بف كماؿ، َْٖبف عمي بف أحمد الشافعي، ت

 ـ.ََِْ –ق ُِْٓالرياض، الطبعة األكلى –دار اليجرة 
بغية الحارث عف زكائد مسند الحارث، ألبي محمد الحارث بف محمد بف داىر التميمي البغدادم الخصيب  -

ىػ، تحقيؽ: حسيف أحمد صالح الباكرم، مركز خدمة السنة كالسيرة  ِِٖالمعركؼ بابف أبي أسامة، ت
 ـ.ُِٗٗ-ىػ  ُُّْالمدينة المنكرة، الطبعة األكلى  –النبكية 
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ق، ِٖٓأدلة األحكاـ، ألبي الفضؿ أحمد بف عمي بف محمد بف أحمد بف حجر العسقبلني، ت بمكغ المراـ مف -
 ـ.َََِ-ق ُُِْالرياض، الطبعة الثالثة –تحقيؽ: سمير بف أميف الزىيرم، دار أطمس 

بياف الكىـ كاإليياـ في كتاب األحكاـ، لعمي بف محمد بف عبد الممؾ الكتامي الحميرم الفاسي، أبي الحسف  -
-ق ُُْٖالرياض، الطبعة األكلى  –ق، تحقيؽ: الحسيف آيت سعيد، دار طيبة ِٖٔالقطاف، تابف 

 ـ.ُٕٗٗ
البياف كالتعريؼ في أسباب كركد الحديث الشريؼ، إلبراىيـ بف محمد بف محمد كماؿ الديف ابف أحمد بف  -

 –العربي  ق، تحقيؽ: سيؼ الديف كاتب، دار الكتابَُُِحسيف، برىاف الديف ابف حمزة الحسيني، ت
 بيركت.

تاريخ ابف معيف ) ركاية الدكرم(،ألبي زكريا يحيى بف معيف بف عكف بف زياد بف بسطاـ بف عبد الرحمف  -
حياء التراث اإلسبلمي ِّّالمرم البغدادم، ت  –ق، تحقيؽ: أحمد محمد نكر سيؼ، مركز البحث العممي كا 

 ـ.ُٕٗٗ-ق ُّٗٗمكة المكرمة، الطبعة األكلى
) ركاية عثماف الدارمي(، ألبي زكريا يحيى بف معيف بف عكف بف زياد بف بسطاـ بف عبد تاريخ ابف معيف -

 دمشؽ.  –ق، تحقيؽ: أحمد محمد نكر سيؼ، دار المامكف لمتراث ِّّالرحمف المرم البغدادم، ت
ق، دار الكتب ّْٕتاريخ ابف يكنس المصرم، لعبد الرحمف بف أحمد بف يكنس الصدفي، أبي سعيد، ت -

 ق.ُُِْبيركت، الطبعة األكلى – العممية
تاريخ أسماء الثقات، ألبي حفص عمر بف أحمد بف عثماف بف أحمد بف محمد بف أيكب بف أزداذ البغدادم،  -

الككيت، الطبعة  –ق، تحقيؽ: صبحي السامرائي، الدار السمفية ّٖٓالمعركؼ  بابف شاىيف، ت
 ـ.ُْٖٗ-ق َُْْاألكلى

بي نعيـ أحمد بف عبد ا بف أحمد بف إسحاؽ بف مكسى بف ميراف تاريخ أصبياف = أخبار أصبياف، أل -
-ق َُُْبيركت، الطبعة األكلى –ق، تحقيؽ: سيد كسركم حسف، دار الكتب العممية َّْاألصبياني، ت

 ـ.َُٗٗ
تاريخ اإلسبلـ ككفيات المشاىير كاألعبلـ، لشمس الديف أبي عبد ا محمد بف أحمد بف عثماف بف قايماز  -

 ق، المكتبة التكقيفية.ْٖٕت الذىبي،
ق، ْٖٕتاريخ اإلسبلـ ككفيات المشاىير كاألعبلـ، لشمس الديف محمد بف أحمد بف عثماف الذىبي، ت -

 ـ.ُٕٖٗ -قَُْٕبيركت، طبعة  -تحقيؽ: عمر عبد السبلـ التدمرم، دار الكتاب العربي
ؿ بف إبراىيـ بف المغيرة البخارم، التاريخ األكسط) المطبكع خطأ باسـ التاريخ الصغير(، لمحمد بف إسماعي -

حمب، القاىرة، الطبعة  –ق، تحقيؽ: محمكد إبراىيـ زايد، دار الكعي، مكتبة دار التراث ِٔٓأبي عبد ا، ت
 ـ.ُٕٕٗ-ق ُّٕٗاألكلى

تاريخ الطبرم = تاريخ الرسؿ كالممكؾ، لمحمد بف جرير بف يزيد بف كثير بف غالب اآلممي، أبي جعفر  -
 ق.ُّٕٖبيركت، الطبعة الثانية –، دار التراث قَُّالطبرم، ت
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ق، تحقيؽ: صبلح ُٕٗالتاريخ الكبير المعركؼ بتاريخ ابف أبي خيثمة، ألبي بكر أحمد بف أبي خيثمة، ت -
 ـ.ََِٔ-ق ُِْٕالقاىرة، الطبعة األكلى –بف فتحي ىبلؿ، دار الفاركؽ 

ق، دائرة المعارؼ ِٔٓبخارم، أبي عبد ا، تالتاريخ الكبير، لمحمد بف إسماعيؿ بف إبراىيـ بف المغيرة ال -
 الدكف. –العثمانية، حيدر آباد 

ىػ، تحقيؽ فييـ محمد  ِِٔتاريخ المدينة، لعمر بف شبة، كاسمو زيد بف عبيدة بف ريطة النميرم، أبك زيد، ت -
 ىػ. ُّٗٗشمتكت، عاـ 

ق، تحقيؽ: ّْٔلبغدادم، تتاريخ بغداد، ألبي بكر أحمد بف عمي بف ثابت بف أحمد بف ميدم الخطيب ا -
 ـ.ََِِ –ق ُِِْبيركت، الطبعة األكلى –بشار عكاد معركؼ، دار الغرب 

ق، تحت مراقبة: محمد ِْٕتاريخ جرجاف، ألبي القاسـ حمزة بف يكسؼ بف إبراىيـ السيمي الجرجاني، ت -
 ـ.ُٕٖٗ-ق َُْٕبيركت، الطبعة الرابعة –عبد المعيد خاف، عالـ الكتب 

ق، تحقيؽ: أكـر ضياء َِْخياط، ألبي عمرك خميفة بف خياط بف خميفة الشيباني، تتاريخ خميفة بف  -
 ق.ُّٕٗبيركت، الطبعة الثانية–العمرم، دار القمـ، كمؤسسة الرسالة 

ق، تحقيؽ: عمرك بف ُٕٓتاريخ دمشؽ، ألبي القاسـ عمي بف الحسف بف ىبة ا المعركؼ بابف عساكر، ت -
 ـ.ُٓٗٗ-ق ُُْٓغرامة العمركم، دار الفكر، ط

ق، تحقيؽ: ككركيس عكاد، ِِٗتاريخ كاسد، ألسمـ بف سيؿ بف أسمـ بف حبيب الرزاز الكاسطس، بىٍحشىؿ، ت -
 ق.َُْٔؿ=بيركت، الطبعة األكلى –عالؾ الكتب 

التبييف ألسماء المدلسيف، لبرىاف الديف الحمبي أبك الكفا إبراىيـ بف محمد بف خميؿ الطرابمسي الشافعي، سبط  -
-ق َُْٔبيركت، الطبعة األكلى –ق، تحقيؽ: يحيى شفيؽ حسف، دار الكتب العممية ُْٖجمي، تابف الع
 ـ.ُٖٔٗ

ق، َّٔتحريـ النرد كالشطرنج كالمبلىي، أبي بكر محمد بف الحسيف بف عبد ا اآلجرم البغدادم، ت -
 ـ.ُِٖٗ –ق َُِْتحقيؽ: محمد سعيد عمر إدريس، الطبعة األكلى

ق، ُّّٓالترمذم، ألبي العبل محمد عبد الرحمف بف عبد الرحيـ المباركفكرم، ت تحفة األحكذم بشرح جامع -
 بيركت. –دار الكتب العممية 

ق، تحقيؽ: ِْٕتحفة األشراؼ بمعرفة األطراؼ، جماؿ الديف أبك الحجاج يكسؼ بف عبد الرحمف المزم، ت -
 ـ.ُّٖٗ -قَُّْعبد الصمد شرؼ الديف، المكتب اإلسبلمي، الطبعة الثانية 

تحفة التحصيؿ في ذكر ركاة المراسيؿ، ألحمد بف عبد الرحيـ بف الحسيف الكردم الرازياني، أبي زرعة ابف  -
 الرياض. –ق، تحقيؽ: عبد ا نكارة، مكتبة الرشد ِٖٔالعراقي، ت

ق، دار ْٖٕتذكرة الحفاظ، ، لشمس الديف أبي عبد ا محمد بف أحمد بف عثماف بف قايماز الذىبي، ت -
 ـ.ُٖٗٗ-ق ُُْٗبيركت، الطبعة األكلى –لعممية الكتب ا
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تذكرة المحتاج إلى أحاديث المنياج، لسراج الديف أبي حفص عمر بف عمي بف أحمد الشافعي" ابف الممقف"،  -
 ـ.ُْٗٗبيركت، الطبعة األكلى –ق، تحقيؽ: حمدم عبد المجيد السمفي، المكتب اإلسبلمي َْٖت

ألبي حفص عمر بف أحمد بف عثماف بف أحمد بف محمد بف  الترغيب في فضائؿ األعماؿ كثكاب ذلؾ، -
 –ق، تحقيؽ: محمد حسف محمد حسف إسماعيؿ، دار الكتب العممية ّٖٓأيكب، المعركؼ بابف شاىيف، ت

 ـ.ََِْ –ق ُِْْبيركت، الطبعة األكلى
 ق، تحقيؽ: الشريؼ حاتـ بفَّّتسمية مشايخ أبي عبد الرحمف أحمد بف شعيب بف عمي النسائي، ت -

 ق.ُِّْمكة المكرمة، الطبعة األكلى –عارؼ العكني، دار عالـ الفكائد 
تعجيؿ المنفعة بزكائد رجاؿ األئمة األربعة، ألبي الفضؿ أحمد بف عمي بف محمد بف حجر العسقبلني،  -

 ـ.ُٔٗٗبيركت، الطبعة األكلى –ق، تحقيؽ: إكراـ ا إمداد الحؽ، دار البشائر ِٖٓت
اتب المكصكفيف بالتدليس، ، ألبي الفضؿ أحمد بف عمي بف محمد بف أحمد بف تعريؼ أىؿ التقديس بمر  -

عماف، الطبعة  –ق، تحقيؽ: عاصـ بف عبد ا القريكتي، مكتبة المنار ِٖٓحجر العسقبلني، ت
 ـ.ُّٖٗ-ق َُّْاألكلى

د الرحمف ق، تحقيؽ: عبِْٗتعظيـ قدر الصبلة، ألبي عبد ا محمد بف ناصر بف الحجاج المىٍركىًزم، ت -
 ق.َُْٔالمدينة المنكرة، الطبعة األكلى –عبد الجبار الفريكائي، مكتبة الدار 

التعميقات الحساف عمى صحيح ابف حباف كتكييز سقيمو مف صحيحو، كشاذه مف محفكظو، ألبي عبد الرحمف  -
 ـ.ََِّ –ق ُِْْجدة، الطبعة األكلى  –ق، دار باكزير َُِْمحمد ناصر الديف األلباني، ت

ميؽ التعميؽ عمى صحيح البخارم، ألبي الفضؿ أحمد بف عمي بف محمد بف أحمد بف حجر العسقبلني، تغ -
بيركت، الطبعة  -ق، تحقيؽ: سعيد عبد الرحمف مكسى القزقي، المكتب اإلسبلمي، كدار عمارِٖٓت

 ق.َُْٓاألكلى
تحقيؽ: سامي بف محمد ق، ْٕٕتفسير القرآف العظيـ، ألبي الفداء إسماعيؿ بف عمر بف كثير القرشي، ت -

 ـ.ُٗٗٗ – َُِْسبلمة، دار طيبة، الطبعة الثانية 
التفسير مف سنف سعيد بف منصكر، ألبي عثماف سعيد بف منصكر بف شعبة الخراساني الجكزجاني،  -

 –ق ُُْٕق، تحقيؽ: سعد بف عبد ا بف عبد العزيز آؿ حميد، دار الصميعي، الطبعة األكلىِِٕت
 ـ.ُٕٗٗ

ىػ، تحقيؽ  ِٖٓب، ألبي الفضؿ أحمد بف عمي بف محمد بف أحمد بف حجر العسقبلني، ت تقريب التيذي -
 .ُٖٔٗ-َُْٔسكريا، الطبعة األكلى  –محمد عكامة، دار الرشيد 

التقييد كاإليضاح شرح مقدمة ابف الصبلح، ألبي الفضؿ زيف الديف عبد الرحيـ بف الحسيف بف عبد الرحمف  -
ق، تحقيؽ: عبد الرحمف محمد عثماف، الناشر: محمد عبد لمحسف َٖٔي، تبف أبي بكر بف إبراىيـ العراق

 ـ.ُٗٔٗ-ق ُّٖٗالكتبي صاحب المكتبة السمفية بالمدينة المنكرة، الطبعة األكلى
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التمخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير، ألبي الفضؿ أحمد بف عمي بف محمد بف أحمد بف حجر  -
 ـ.ُٖٗٗ –ق ُُْٗالعممية، الطبعة األكلى ق، دار الكتبِٖٓالعسقبلني، ت

ق، تحقيؽ: سيكينة ّْٔتمخيص المتشابو في الرسـ، ألبي بكر أحمد بف عمي بف ثابت لمخطيب البغدادم، ت -
 ـ.ُٖٓٗدمشؽ، الطبعة األكلى –الشيابي، دار طبلس لمدراسات 

ف محمد بف عبد البر بف التمييد لما في المكطأ مف المعاني كاألسانيد، ألبي عمر يكسؼ بف عبد ا ب -
ق، تحقيؽ: مصطفى بف أحمد العمكم، كمحمد عبد الكبير البكرم، كزارة ّْٔعاصـ النمرم القرطبي، ت

 ق.ُّٕٖالمغرب، ط –عمـك األكقاؼ كالشؤكف اإلسبلمية 
تيذيب اآلثار كتفصيؿ الثابت عف رسكؿ ا مف األخبار، لمحمد بف جرير بف يزيد بف كثير بف غالب  -

 القاىرة. –ق، تحقيؽ: محمكد محمد شاكر، مطبعة المدني َُّأبي جعفر الطبرم، ت اآلممي،
 –ق، دار الكتب العممية ٕٔٔتيذيب األسماء كالمغات، ألابي زكريا محيي الديف يحيي بف شرؼ النككم، ت -

 بيركت.
ة ق، مطبعِٖٓتيذيب التيذيب، ألبي الفضؿ أحمد بف عمي بف محمد بف أحمد بف حجر العسقبلني، ت -

 ق.ُِّٔاليند، الطبعة األكلى –دائرة المعارؼ 
تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ، ليكسؼ بف عبد الرحمف بف يكسؼ، أبك الحجاج، جماؿ الديف ابف الزكي  -

بيركت،  –ق، تحقيؽ: بشار عكاد معركؼ، مؤسسة الرسالة ِْٕأبي محمد القضاعي الكمبي المزم، ت
 ـ.َُٖٗ-ق ََُْالطبعة األكلى

ق، تحقيؽ: محمد عكض مرعب، دار إحياء التراث َّٕلمة، لمحمد بف أحمد بف األزىرم اليركم، تتيذيب ا -
 ـ.ََُِبيركت، الطبعة األكلى –العربي 

التكبيخ كالتنبيو، ألبي محمد عبد ا بف محمد بف جعفر بف حياف األنصارم، المعركؼ بأبي الشيخ  -
 القاىرة. –كتبة الفرقاف ق، تحقيؽ: مجدم السيد إبراىيـ، مّٗٔاألصبياني، ت

ثبات صفات الرب عز كجؿ، ألبي بكر محمد بف إسحاؽ بف خزيمة بف المغيرة بف صالح بف بكر  - التكحيد كا 
السعكدية، الطبعة الخامسة  –ق، تحقيؽ: عبد العزيز بف إبراىيـ الشيكاف، مكتبة الرشد ُُّالسممي، ت

 ـ.ُْٗٗ-ق ُُْْ
ق، ّْٓاف بف معاذ بف معبد التميمي، أبي حاتـ الدارمي البستي، تالثقات، لمحمد بف حباف بف احمد بف حب -

 ـ.ُّٕٗ –ق ُّّٗبحيدر آباد، الطبعة األكلى –دائرة المعارؼ العثمانية 
ق،) ّٔٗثبلثة مجالس مف أمالي أبي عبد ا الركذبارم، ألبي عبد ا أحمد بف عطاء الركذبارم، ت -

 الكتاب مخطكط(.
نؼ عبد الرزاؽ(، لمعمر بف أبي عمرك راشد األزدم، أبك عركة البصرم، الجامع ) منشكر كممحؽ بمص -

ىػ ، تحقيؽ حبيب عبد الرحمف األعظمي، المجمس العممي بباكستاف، كتكزيع المكتب اإلسبلمي  ُّٓت
 ىػ. َُّْببيركت، الطبعة الثانية 
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ؽ: أحمد محمد شاكر، ق، تحقيَُّجامع البياف في تأكيؿ القرآف، لمحمد بف جريرأ أبي جعفر الطبرم، ت -
 ـ.َََِ –ق َُِْمؤسسة الرسالة، الطبعة األكلى

جامع التحصيؿ في أحكاـ المراسيؿ، لصبلح الديف أبي سعيد خميؿ بف كيكمدم بف عبد ا الدمشقي  -
-ق َُُْٕبيركت، الطبعة الثانية –ق، تحقيؽ: حمدم عبد المجيد السمفي، عالـ الطتب ُٕٔالعبلئي، ت

 ـ.ُٖٔٗ
ق، ْٕٕنيد كالسنف اليادم ألقـك سىنىف، ألبي الفداء إسماعيؿ بف عمر بف كثير القرشي، تجامع المسا -

 ـ.ُٖٗٗ –ق ُُْٗبيركت، الطبعة الثانية  –تحقيؽ: عبد الممؾ بف عبد ا الدىيش، دار خضر 
الجامع المسند الصحيح المختصر مف أمكر رسكؿ ا صمى ا عميو كسمـ كسننو كأيامو = صحيح  -

رم، لمحمد بف إسماعيؿ، أبي عبد ا البخارم، تحقيؽ محمد زىير بف ناصر الناصر، دار طكؽ البخا
 ىػ. ُِِْالنجاة، الطبعة األكلى 

جامع بياف العمـ كفضمو، ألبي عمر يكسؼ بف عبد ا بف محمد بف عبد البر بف عاصـ النمرم القرطبي،  -
 ـ.ُْٗٗ-ق ُُْْالسعكدية، الطبعة األكلى –م ق، تحقيؽ: أبي األشباؿ الزىيرم، دار ابف الجكز ّْٔت

الجامع ألخبلؽ الراكم كآداب السامع، ألبي بكر أحمد بف عمي بف ثابت بف أحمد بف ميدم الخطيب  -
 الرياض. –ق، تحقيؽ: محمكد الطحاف، مكتبة المعارؼ ّْٔالبغدادم، ت

تميمي، الحنظمي، الرازم ابف أبي الجرح كالتعديؿ، ألبي محمد عبد الرحمف بف محمد بف إدريس بف المنذر ال -
 –اليند، كدار إحياء التراث العربي  –بحيدر آباد  –ق، طبعك مجمس دارئرة المعارؼ العثمانية ِّٕحاتـ، ت

 ـ.ُِٓٗ-ق ُُِٕبيركت، الطبعة األكلى
الجمع بيف الصحيحيف البخارم كمسمـ، لمحمد بف فتكح بف عبد ا بف فتكح بف حميد األزدم الميكرقي  -

لبناف، الطبعة الثانية  –ق، تحقيؽ: عمي حسيف البكاب، دار ابف حـز ْٖٖحميدم، أبي عبد ا، تال
 ـ.ََِِ –ق ُِّْ

ق، تحقيؽ: رمزم منير بعمبكي، دار العمـ ُِّجميرة المغة، ألبي بكر محمد بف الحسف بف دريد األزدم، ت -
 ـ.ُٕٖٗبيركت، الطبعة األكلى –لممبلييف 

ق، تحقيؽ: نزيو ُُُٖمف عبد ا بف المبارؾ بف كاضح الحنظمي، المركزم، تالجياد، ألبي عبد الرح -
 ـ.ُِٕٗتكنس، ط –حماد، الدار التكنسية 

الجكىر النقي عمى سنف البييقي، لعبلء الديف عمي بف عثماف بف إبراىيـ بف مصطفى المارديني، أبي الحسف  -
 ق، دار الفكر.َٕٓالشيير بابف التركماني، ت

عمى سنف ابف ماجة = كفاية الحاجة في شرح سنف ابف ماجة، لمحمد بف عبد اليادم، نكر حاشية السندم  -
 بيركت. –ق، دار الجيؿ ُُّٖالديف السندم، ت

 حاشية السندم عمى صحيح البخارم، لمحمد بف عبد اليادم السندم، أبي الحسف، دار الفكر. -
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ق، ُِٖي الكسائي، المعركؼ بابف ديزيؿ، تحديث الحافظ ابف ديزيؿ، إلبراىيـ بف الحسيف بف عمي اليمدان -
المدينة النبكية، الطبعة  –تحقيؽ: عبد ا بف محمد عبد الرحيـ البخارم، مكتبة الغرباء األثرية 

 ق.ُُّْاألكلى
حمية األكلياء كطبقات األصفياء، ألبي نعيـ أحمد بف عبد ا بف أحمد بف إسحاؽ بف مكسى بف ميراف  -

 ـ.ُْٕٗ-ق ُّْٗمحافظة مصر، ط –السعادة  ق، دارَّْاألصبياني، ت
 –ىػ، دار الكتب العممية ِٓٓعمرك بف بحر بف محبكب الكناني، أبك عثماف، الشيير بالجاحظ، ت، لالحيكاف -

 .ىػُِْْالثانية ، الطبعةبيركت
عبد ق، تحقيؽ: ِٔٓخمؽ أفعاؿ العباد، لمحمد بف إسماعيؿ بف إبراىيـ بف المغيرة البخارم، أبي عبد ا، ت -

 الرياض. –الرحمف عميرة، ار المعارؼ السعكدية 
الدرر السنية في األجكبة النجدية، لمجمكعة مف عمماء نجد األعبلـ، تحقيؽ: عبد الرحمف بف محمد بف  -

 ـ.ُٔٗٗ-ىػُُْٕقاسـ، الطبعة السادسة 
ق، تحقيؽ: َّٔالدعاء، ألبي سميماف بف أحمد بف أيكب بف مطير المخمي الشامي، أبك القاسـ الطبراني، ت -

 ق.ُُّْبيركت، الطبعة األكلى  –مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العممية 
ٍكًجردم، أبك بكر البييقي، ت - ٍسرى ق، تحقيؽ: ْٖٓالدعكات الكبير، ألحمد بف الحسيف بف عمي بف مكسى الخي

 ـ.ََِٗالككيت، الطبعة األكلى  –بدر بف عبد ا البدر، مكتبة غراس 
ٍكًجردم الخراساني، أبي بكر البييقي، ت النبكة،دالئؿ  - ٍسرى ق، ْٖٓألحمد بف الحسيف بف عمي بف مكسى الخي

 ـ.ُٖٖٗ-ق َُْٖتحقيؽ: عبد المعطي قمعجي، دار الكتب العممية، كدار الرياف لمتراث، الطبعة األكلى
كالعمـك ق، إدارة القرآف ِٕٖالديات، ألبي بكر بف أبي عاصـ، أحمد بف عمرك بف الضحاؾ بف مخمد، ت -

 كراتشي. –اإلسبلمية 
شمس الديف أبك عبد ا محمد بف أحمد بف عثماف بف قىاٍيماز الذىبي، ، لذكر أسماء مف تكمـ فيو كىك مكثؽ -

 .ـُٖٔٗ -ىػ َُْٔاألكلى  الطبعة:ىػ، تحقيؽ: محمد شككر بف محمكد الحاجي، مكتبة المنار، ْٖٕت
ق، تحقيؽ: الشريؼ َّّبف عمي ااخراساني، النسائي، تذكر المدلسيف، ألبي عبد الرحمف أحمد بف شعيب  -

 ق.ُِّْمكة المكرمة، الطبعة األكلى –حاتـ بف عارؼ العكني، دار عالـ الفكائد 
ق، تحقيؽ: أديب محمد ََٔذكر النار، لعبد الغني بف عبد الكاحد بف عمي بف سركر المقدسي الدمشقي، ت -

 ـ.ُْٗٗ –ق ُُْٓلىالغزاكم، دار البشائر اإلسبلمية، الطبعة األك 
ذـ المبلىي، ألبي بكر عبد ا بف محمدج بف عبيد بف سفياف بف قيس، المعركؼ بابف أبي الدنيا، تحقيؽ:  -

 ق.ُُْٔالقاىرة، الطبعة األكلى –عمرك عبد المنعـ سميـ، مكتبة ابف تيمية 
كيىو، ت - ق، تحقيؽ: عبد ا ِْٖرجاؿ صحيح مسمـ، ألحمد بف عمي بف محمد بف إبراىيـ، أبي بكر ابف مىٍنجي

 ق.َُْٕبيركت، الطبعة األكلى –الميثي، دار المعرفة 
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ق، تحقيؽ: بدر بف عبد َِٖالرد عمى الجيمية، ألبي سعيد عثماف بف سعيد بف خالد بف سعيد الدارمي، ت -
 ـ.ُٓٗٗ-ق ُُْٔالككيت، الطبعة الثانية  –ا البدر، دار ابف األثير 

بما ال يكجب ردىـ، لشمس الديف أبي عبد ا محمد بف أحمد بف عثماف بف قايماز  الركاة الثقات المتكمـ فييـ -
بيركت، الطبعة  –ق، تحقيؽ: محمد إبراىيـ المكصمي، دار البشائر اإلسبلمية ْٖٕالذىبي، ت

 ـ.ُِٗٗ-ق ُُِْاألكلى
د بف عثماف بف قايماز الركاة الثقات المتكمـ فييـ بما ال يكجب ردىـ، لشمس الديف أبي عبد ا محمد بف أحم -

بيركت، الطبعة  –ق، تحقيؽ: محمد إبراىيـ المكصمي، دار البشائر اإلسبلمية ْٖٕالذىبي، ت
 ـ.ُِٗٗ-ق ُُِْاألكلى

الركض األنؼ في شرح السيرة النبكية البف ىشاـ، ألبي القاسـ عبد الرحمف بف عبد الممو بف أحمد السييمي،  -
ق ُُِْبيركت، الطبعة األكلى –ي، دار إحياء التراث العربي ق، تحقيؽ: عمر عبد السبلـ السبلمُٖٓت
 ـ.َََِ-

ق، ََٗالركض المعطار في خبر األقطار، ألبي عبد ا محمد بف عبد ا بف عبد المنعـ الًحميرم، ت -
 ـ.َُٖٗبيركت، الطبعة الثانية –تحقيؽ: إحساف عباس، مؤسسة ناصر لمثقافة 

بف أحمد بف ميدم بف مسعكد بف النعماف بف دينار البغدادم رؤية ا، ألبي الحسف عمي بف عمر  -
األردف، عاـ  –ق، تحقيؽ: إبراىيـ محمد العمي، كأحمد فخرم الرفاعي، مكتبة المنار ّٖٓالدارقطني، ت

 ق.ُُُْ
مىى مىا»الزىد كالرقائؽ البف المبارؾ )يميو  - ًتًو زىاًئدنا عى مَّادو ًفي نيٍسخى ـي ٍبفي حى كىاهي نيعىٍي ًف اٍبًف  مىا رى ًزمُّ عى كىاهي اٍلمىٍركى رى

ًؾ ًفي ًكتىاًب الزٍُّىدً  ىػ، تحقيؽ  ُُٖ، ألبي عبد الرحمف عبد ا بف المبارؾ بف كاضح الحنظمي، ت«اٍلميبىارى
 بيركت.–حبيب الرحمف األعظمي، دار الكتب العممية 

قيؽ: عبد الرحمف عبد ق، تحِّْالزىد، ألبي السرم ىناد بف السرم بف مصعب بف أبي بكر التميمي، ت -
 ق.َُْٔالككيت، الطبعة األكلى –الجبار الفريكائي، دار الخمفاء لمكتاب اإلسبلمي 

ق، تحقيؽ: عبد العمي عبد ِٕٖالزىد، ألبي بكر بف أبي عاصـ، أحمد بف عمرك بف الضحاؾ بف مخمد، ت -
 ق.َُْٖالقاىرة، الطبعة الثانية  –الحميد حامد، دار الرياف لمتراث 

كالبلحؽ في تباعد ما بيف كفاة راكييف عف شيخ كاحد، ألبي بكر أحمد بف عمي بف ثابت بف أحمد بف السابؽ  -
الرياض، الطبعة  –ق، تحقيؽ: محمد بف مطر الزىراني، دار الصميعي ّْٔميدم الخطيب البغدادم، ت

 ـ.َََِ-ق ُُِْالثانية 
تابعيف، جمعيا كخرجيا: أبك عبد ا سمسمة اآلثار الصحيحة أك الصحيح المسند مف أقكاؿ الصحابة كال -

 ـ.ََِّ -قُِْْالداني بف منير آؿ زىكم، دار الفاركؽ، الطبعة األكلى 
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سمسمة األحاديث الضعيفة كالمكضكعة كأثرىا السيئ في األمة، ألبي عبد الرحمف محمد ناصر الديف بف  -
ق، ُُِْالطبعة األكلى  الرياض، –ق، دار المعارؼ َُِْالحاج نكح بف نجاتي بف آدـ األلباني، ت

 ـ.ُِٗٗ
ؿ البغدادم الحنبمي، ت - بلَّ ىػ، تحقيؽ: عطية  ُُّالسنة، ألبي بكر أحمد بف محمد بف ىاركف بف يزيد الخى

 ـ.ُٖٗٗ-ق َُُْالرياض، الطبعة األكلى  –الزىراني، دار الراية 
محمد ناصر ق، تحقيؽ: ِٕٖالسنة، ألبي بكر بف أبي عاصـ، أحمد بف عمرك الضحاؾ بف مخمد، ت  -

 ق.ََُْبيركت، الطبعة األكلى –الديف األلباني، المكتب اإلسبلمي 
ىػ، تحقيؽ محمد سعيد  ُِْالسنة، ألبي عبد ا أحمد بف محمد بف حنبؿ بف ىبلؿ بف أسد الشيباني، ت -

 ىػ. َُْٔالدماـ، الطبعة األكلى  –سالـ القحطاني، دار ابف القيـ 
ٍركىًزم، تالسنة، ألبي عبد ا محمد بف نص - ق، تحقيؽ: سالـ أحمد السمفي، مؤسسة ِْٗر بف الحجاج المى

 ق.َُْٖبيركت، الطبعة األكلى –الكتب الثقافية 
تحقيؽ محمد فؤاد ق، ِّٕي، كماجة اسـ أبيو يزيد، تسنف ابف ماجة، ألبي عبد ا محمد بف يزيد القزكين -

 الحمبي. فيصؿ عيسى البابي –عبد الباقي، دار إحياء الكتب العربية 
سنف أبي داكد، ألبي داكد سميماف بف األشعث بف إسحاؽ بف بشير بف شداد بف عمرك األزدم السجستاني،  -

 صيدا. –ىػ، تحقيؽ محمد محيي الديف عبد الحميد، المكتبة العصرية  ِٕٓت
 ىػ، تحقيؽ ِٕٗسنف الترمذم، لمحمد بف عيسى بف سىٍكرة بف مكسى بف الضحاؾ الترمذم، أبك عيسى، ت -

براىيـ عكض، مكتبة مصطفى البابي الحمبي  مصر، الطبعة  –أحمد محمد شاكر، كمحمد فؤاد عبد الباقي، كا 
 ـ.ُٕٓٗ-ىػ  ُّٓٗالثانية 

سنف الدارقطني، ألبي الحسف عمي بف عمر بف أحمد بف ميدم بف مسعكد بف النعماف بف دينار البغدادم  -
بد المنعـ شمبي، كعبد المطيؼ حرز ا، كأحمد ىػ، تحقيؽ شعيب األرنؤكط، كحسف ع ّٖٓالدارقطني، ت

، مؤسسة الرساؿ   ـ.ََِْ-ىػ  ُِْْبيركت، الطبعة األكلى  –برىـك
ىػ، تحقيؽ: حسف  َّّالسنف الكبرل، ألبي عبد الرحمف أحمد بف شعيب بف عمي الخراساني، النسائي، ت -

 ـ.ََُِ -ىػ  ُُِْبيركت، الطبعة األكلى  –عبد المنعـ شمبي، مؤسسة الرسالة 
ٍكًجردم الخراساني، أبك بكر البييقي، تالسنف الكبرل - ٍسرى ىػ،  ْٖٓ، ألحمد بف الحسيف بف عمي بف مكسى الخن

 ـ.ََِّىػ،  ُِْْبيركت، الطبعة الثالثة  –تحقيؽ محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العممية 
ق، تحقيؽ: دار ِْٔالمزني، تالسنف المأثكرة لمشافعي، إلسماعيؿ بف يحيى بف إسماعيؿ، أبي إبراىيـ  -

 ق.َُْٔبيركت، الطبعة األكلى –المعرفة 
ىػ، تحقيؽ  ِِٕسنف سعيد بف منصكر، ألبي عثماف سعيد بف منصكر بف شعبة الخراساني الجكزجاني، ت -

 ـ.ُِٖٗ-ىػ  َُّْاليند، الطبعة األكلى  –حبيب الرحمف األعظمي، الدار السمفية 
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يى بف معيف، ألبي زكريا يحيى بف معيف يف عكف بف زياد بف بسطاـ بف سؤاالت ابف الجنيد ألبي زكريا يح -
المدينة المنكرة،  –ق، تحقيؽ: أحمد محمد نكر سيؼ، مكتبة الدار ِّّعبد الرحمف المرم البغدادم، ت

 ـ.ُٖٖٗ-ق َُُْٖالطبعة األكلى 
أحمد بف محمد بف حنبؿ بف  سؤاالت أبي داكد لئلماـ أحمد بف حنبؿ في جرح الركاة كتعديميـ، ألبي عبد ا -

المدينة المنكرة،  –ق، تحقيؽ: زياد محمد منصكر، مكتبة العمـك كالحكـ ُِْىبلؿ بف أسد الشيباني، ت
 ق.ُُْْالطبعة األكلى 

سؤاالت أبي عبد اآلجرم أبا داكد السجستاني في الجرح كالتعديؿ، ألبي داكد سميماف بف األشعث بف إسحاؽ  -
ق، تحقيؽ: محمد عمي قاسـ العمرم، عمادة البحث العممي ِٕٓك األزدم، تبف بشير بف شداد بف عمر 

 ـ.ُّٖٗ-ق َُّْالمدينة المنكرة، الطبعة األكلى –بالجامعة اإلسبلمية 
سؤاالت البرذعي ألبي زرعة الرازم كمعو كتاب أسامي الضعفاء، لعبيد ا بف عبد الكريـ، أبي زرعة الرازم،  -

القاىرة، الطبعة  –بف عمي األزىرم، دار: الفاركؽ الحديثة  ق، تحقيؽ: أبي عمر محمدِْٔت
 ـ.ََِٗاألكلى

سؤاالت البرقاني لمدارقطني ركاية الكرجي عنو، ألحمد بف محمد بف أحمد بف غالب، أبي بكر المعركؼ  -
الىكر باكستاف، الطبعة  –ق، تحقيؽ: عبد الرحيـ محمد أحمد القشقرم، كتب خانو جميمي ِْٓبالبرقاني، ت

 ق.َُْْكلىاأل
سؤاالت الترمذم لمبخارم حكؿ أحاديث في جامع الترمذم،ػ ليكسؼ بف محمد الدخيؿ النجدم ثـ المدني،  -

المدينة المنكرة، المممكة العربية السعكدية، الطبعة  –ق، عمادة البحث العممي بالجامعة اإلسبلمية ُُّْت
 ـ.ََِّ-ق ُِْْاألكلى

ألبي الحسف عمي بف عمر بف أحمد بف ميدم بف مسعكد بف النعماف سؤاالت الحاكـ النيسابكرم لمدارقطني،  -
 –ق، تحقيؽ: مكفؽ بف عبد ا بف عبد القادر، مكتبة المعارؼ ّٖٓبف دينار البغدادم الدارقطني، ت

 ـ.ُْٖٗ-ق َُْْالرياض، الطبعة األكلى
النيسابكرم، أبي عبد  سؤاالت السممي لمدارقطني، لمحمد بف الحسيف بف محمد بف مكسى بف خالد بف سالـ -

ق، تحقيؽ: فريؽ مف الباحثيف برعاية سعد بف عبد ا الحميد، كخالد بف عبد ُِْالرحمف السممي، ت
 ق.ُِْٕالرحمف الجريسي، الطبعة األكلى

سؤاالت حمزة بف يكسؼ السيمي، ألبي القاسـ حمزة بف يكسؼ بف إبراىيـ السيمي القرشي الجرجاني،  -
-ق َُْْالرياض، الطبعة األكلى  –عبد ا بف عبد القادر، مكتبة المعارؼ  ق، تحقيؽ: مكفؽ بفِْٕت

 ـ.ُْٖٗ
ق، تحقيؽ: مكفؽ عبد ا عبد القادر، ِّْسؤاالت محمد بف عثماف بف أػبي شيبة لعمي بف المديني، ت  -

 ق.َُْْالرياض، الطبعة األكلى  –مكتبة المعارؼ 
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ادييف عف أحكاؿ الركاة لئلماـ أبي عبد ا محمد بف عبد سؤاالت مسعكد بف عمي السجزم) مع أسئمة البغد -
ق، تحقيؽ: مكفؽ بف عبد ا بف عبد القادر، دار َْٓا الحاكـ النيسابكرم، المعركؼ بابف البيع، ت

 ـ.ُٖٖٗ-ق َُْٖبيركت، الطبعة األكلى –الغرب اإلسبلمي 
ق، ْٖٕبف عثماف بف قايماز الذىبي، ت سير أعبلـ النببلء، ، لشمس الديف أبي عبد ا محمد بف أحمد -

 ـ.ُٖٓٗ-ق َُْٓتحقيؽ: مجمكعة مف المحققيف بإشراؼ شعيب األرنؤكط، مؤسسة الرسالة، الطبعة الثالثة
ق، تحقيؽ:/ سييؿ ُُٓسيرة ابف إسحاؽ" كتاب السير كالمغازم"، لمحمد بف إسحاؽ بف يسار المطمبي، ت -

 ـ.ُٖٕٗ-ق ُّٖٗبيركت، الطبعة األكلى –زكار، دار الفكر 
السيرة النبكية" مف البداية كالنياية البف كثير"، ألبي الفداء إسماعيؿ بف عمر بف كثير القرشي الدمشقي،  -

 ـ.ُٕٔٗ-ق ُّٓٗلبناف، ط –ق، تحقيؽ: مصطفى عبد الكاحد، دار المعرفة ْٕٕت
براىيـ األبيارم، ق، تحقيؽ: مصطفى السقاُِّالسيرة النبكية، لعبد الممؾ بف ىشاـ بف أيكب الحميرم، ت - ، كا 

 ـ.ُٓٓٗ-ق ُّٕٓمصر، الطبعة الثانية –مكتبة مصطفى البابي الحمبي 
شرح أصكؿ اعتقاد أىؿ السنة كالجماعة، ألبي القاسـ ىبة ا بف الحسف بف منصكر الطبرم الرازم  -

السعكدية، الطبعة  –ق، تحقيؽ: أحمد بف سعد بف حمداف الغامدم، دار طيبة ُْٖالبللكائي، ت
 ـ.ََِّ –ق ُِّْثامنةال

شرح الزرقاني عمى المكاىب المدنية بالمنح المحمدية، ألبي عبد ا محمد بف عبد الباقي بف يكسؼ بف أحمد  -
 ـ.ُٔٗٗ –ق ُُْٕق، دار الكتب العممية، الطبعة األكلى ُُِِبف شياب الديف بف محمج الزرقاني، ت

ق، ُٔٓبف محمد بف الفراء البغكم الشافعي، تشرح السنة، لمحيي السنة، أبك محمد الحسيف بف مسعكد  -
 –ق َُّْدمشؽ، الطبعة الثانية  –تحقيؽ: شعيب األرنؤكط، كمحمد زىير الشاكيش، المكتب اإلسبلمي 

 ـ.ُّٖٗ
شرح عمؿ الترمذم، لزيف الديف عبد الرحمف بف أحمد بف رجب بف الحسف، السبلمي، البغدادم، الحنبمي،  -

 ـ.ُٕٖٗ-ق َُْٕالزرقاء، الطبعة األكلى –يـ سعيد، مكتبة المنار ق، تحقيؽ: ىماـ عبد الرحٕٓٗت
شرح مشكؿ اآلثار، ألبي جعفر أحمد بف محمد بف سبلمة بف عبد الممؾ بف سممة األزدم الحجرم المعركؼ  -

 ـ.ُْْٗ –ق ُُُْٓق، تحقيؽ: شعيب األرنؤكط،، مؤسسة الرسالة، الطبعة األكلى  ُِّبالطحاكم، ت
ألبي جعفر أحمد بف محمد بف سبلمة بف عبد الممؾ بف سممة األزدم الحجرم المعركؼ شرح معاني اآلثار،  -

ق، تحقيؽ: محمد زىرم النجار، كمحمد سيد جاد الحؽ، عالـ الكتب، الطبعة األكلى  ُِّبالطحاكم، ت
 ـ.ُْٗٗ-ق ُُْْ

د ا بف عمر ق، تحقيؽ: عبَّٔالشريعة، ألبي بكر محمد بف الحسيف بف عبد اليو اآلجرم البغدادم، ت -
 ـ.ُٗٗٗ-ق  َُِْالرياض، الطبعة الثانية  –بف سميماف الدميجي، دار الكطف 

ٍكًجردم، أبك بكر البييقي، ت - ٍسرى ق، تحقيؽ: ْٖٓشعب اإليماف، ألحمد بف الحسيف بف عمي بف مكسى الخي
 ـ.ََِّ –ق ُِّْاليند، الطبعة األكلى  –عبد العمي عبد الحميد حامد، مكتبة الرشد 
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بتعريؼ حقكؽ المصطفى، لعياض بف مكسى بف عياض بف عمركف اليحصبي السبتي، ألبي الفضؿ،  الشؼ -
 ق.َُْٕعماف، الطبعة الثانية –ق، دار الفيحاء ْْٓت

القاىرة،  –شفاء العميؿ بألفاظ كقكاعد الجرح كالتعديؿ، ألبي الحسف مصطفى بف إسماعيؿ، مكتبة ابف تيمية  -
 ق.ُُُْالطبعة األكلى

 بيركت. –ق، دار إحياء التراث العربي ِٕٗلمحمدية، لمحمد بف عيسى بف سكرة الترمذم، تالشمائؿ ا -
صحيح ابف خزيمة، ألابي بكر محمد بف إسحاؽ بف خزيمة بف المغيرة بف صالح بف بكر السممي النيسابكرم،  -

 بيركت. –ق، تحقيؽ: محمد مصطفى االعظمي، المكتب اإلسبلمي  ُُّت
ق، مف إنتاج مركز نكر اإلسبلـ َُِْد، لمحمد ناصر الديف األلباني، تصحيح كضعيؼ سنف أبي داك  -

 ألبحاث القرآف كالسنة باإلسكندرية.
ق، مف إنتاج مركز نكر اإلسبلـ َُِْصحيح كضعيؼ سنف النسائي، لمحمد ناصر الديف األلباني، ت -

 ألبحاث القرآف كالسنة باإلسكندرية.
ق، تحقيؽ: صبرم بف ّْٔمد بف عبد الكاحد المقدسي، تصفة الجنة، لضياء الديف، أبي عبد ا مح -

 ـ.ََِِ-ق ُِّْالرياض، الطبعة األكلى –سبلمة شاىيف، دار بمنسية 
صفة النبي صمى ا عميو كسمـ كأجزاء حديثية أخرل) مف حديث أبي نصر العكبرم، كمف حديث أبي بكر  -

بف ىاركف بف شعيب األنصارم، جمع النصيبي، كمف حديث خيثمة األطرابمسي(، ركاية أبي عمي محمد 
ق، تحقيؽ: فكاز أحمد زمرلي، دار ابف حـز ّْٔضياء الديف أبك عبد ا محمد بف عبد الكاحد المقدسي، ت

 ـ.ََِْبيركت، الطبعة األكلى –
الصمت كآداب المساف، ألبي بكر عبد ا بف محمد بف عبيد بف سفياف بف قيس البغدادم، المعركؼ بابف  -

 ق.َُُْبيركت، الطبعة األكلى –ق، تحقيؽ: أبك إسحاؽ الحكيني، دار الكتاب العربي ُِٖيا، تأبي الدن
صيانة صحيح مسمـ مف اإلخبلؿ كالغمط كحمايتو مف اإلسقاط كالسقط، لعثماف بف عبد الرحمف، أبي عمرك  -

 –اإلسبلمي  ق، تحقيؽ: مكفؽ عبد ا عبد القادر، دار الغربّْٔتقي الديف، المعركؼ باف الصبلح، ت
 ق.َُْٖبيركت، الطبعة الثانية

ق، تحقيؽ: عبد ِِّالضعفاء الكبير، ألبي جعفر محمد بف عمرك بف مكسى بف حماد العقيمي المكي، ت -
 ـ.ُْٖٗ-ق َُْْبيركت، الطبعة األكلى  –المعطي أميف قمعجي، دار المكتبة العممية 

ميدم بف مسعكد بف النعماف بف دينار  الضعفاء كالمتركككف، ألبي الحسف عمي بف عمر بف أحمد بف -
بالمدينة  –ق، تحقيؽ: عبد الرحيـ محمد القشقرم، مجمة الجامعة اإلسبلمية ّٖٓالبغدادم الدارقطني، ت

 ق.َُّْالمنكرة، ط
ق، تحقيؽ: َّّالضعفاء كالمتركككف، ألبي عبد الرحمف أحمد بف شعيب بف عمي ااخراساني، النسائي، ت -

 ق.ُّٔٗحمب، الطبعة األكلى –ار الكعي محمكد إبراىيـ زايد، د
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ق، تحقيؽ: ٕٗٓالضعفاء كالمتركككف، لجماؿ الديف أبي الفرج عبد الرحمف بف عمي بف محمد الجكزم، ت -
 ق.َُْٔبيركت، الطبعة األكلى  –عبد ا القاضي، دار الكتب العممية 

الككيت، الطبعة  –اس ق، مؤسسة غر َُِْاألـ، لمحمد ناصر الديف األلباني، ت –ضعيؼ أبي داكد  -
 ق.ُِّْاألكلى

 الرياض. –ق، مكتبة المعارؼ َُِْضعيؼ الترغيب كالترىيب، لمحمد ناصر الديف األلباني، ت -
ق، المكتب َُِْضعيؼ الجامع الصغير كزيادتو، ألبي عبد الرحمف محمد ناصر الديف األلباني، ت -

 اإلسبلمي.
دراسة، ألبي عبد الرحمف محمد الثاني بف عمر بف ضكابط الجرح كالتعديؿ عند الحافظ الذىبي جمعنا ك  -

 ـ. َََِ –ق ُُِْبريطانيا، الطبعة األكلى  –مكسى، سمسمة إصدارات الحكمة 
ق، تحقيؽ: محمكد محمد ُٕٕطبقات الشافعية الكبرل، لتاج الديف عبد الكىاب بف تقي الديف السبكي، ت -

 ق.ُُّْثانيةالطناحي، كعبد الفتاح محمد الحمك، دار ىجر، الطبعة ال
ق، تحقيؽ: عبد العميـ خاف، دار ُٖٓطبقات الشافعية، ألبي بكر بف أحمد الشيير بابف قاضي شيبة، ت -

 ق.َُْٕبيركت، طبعة  –عالـ الكتب 
ق، َِّالطبقات الكبرل، ألبي عبد ا محمد بف سعد بف منيع الياشمي، البغدادم، المعركؼ بابف سعد، ت -

 ـ.ُٖٔٗبيركت، الطبعة األكلى –تحقيؽ: إحساف عباس، دار صادر 
طبقات المحدثيف بأصبياف كالكارديف عمييا، ألبي محمد عبد ا بف محمد بف جعفر بف حياف األنصارم،  -

ق، تحقيؽ: عبد الغفكر عبد الحؽ حسيف البمكشي، مؤسسة الرسالة ّٗٔالمعركؼ بأبي الشيخ األصبياني، ت
 ـ.ُِٗٗ-ق ُُِْبيركت، الطبعة الثانية  –

ق، تحقيؽ: مشيكر حسف محمكد سمماف، ِِْكر، ألبي عبيد القاسـ بف سبلـ بف عبد ا اليركم، تالطي -
 ـ.ُْٗٗ –ق ُُُْْجدة، الطبعة األكلى –مكتبة الصحابة 

طكاالت األخبار كالقصص كاآلثار، مخطكط، لمحمد بف عمر بف أحمد بف عمر بف محمد األصبياني،  -
 ق.ُٖٓت

ق، ْٖٕديف أبي عبد ا محمد بف أحمد بف عثماف بف قايماز الذىبي، تالعبر في خبر مف غبر، لشمس ال -
 بيركت. –تحقيؽ: أبك ىاجر محمد السعيد بف بسيكني زغمكؿ، دار الكتب العممية 

ق، ِٕٗعمؿ الترمذم الكبير، لمحمد بف عيسى بف سىٍكرة بف مكسى بف الضحاؾ، الترمذم، أبي عيسى، ت -
بيركت، الطبعة  –عاطي النكرم، كمحمكد خميؿ الصعيدم، عالـ الكتب تحقيؽ: صبحي السامرائي، كأبك الم

 ق.َُْٗاألكلى
العمؿ المتناىية في األحاديث الكاىية، لجماؿ الديف أبي الفرج عبد الرحمف بف عمي بف محمد الجكزم،  -

ق َُُْةباكستاف، الطبعة الثاني –ق، تحقيؽ: إرشاد الحؽ األثرم، إدارة العمـك األثرية، فيصؿ آباد ٕٗٓت
 ـ.ُُٖٗ –
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العمؿ الكاردة في األحاديث النبكية، ألبي الحسف عمي بف عمر بف أحمد بف ميدم بف مسعكد بف النعماف بف  -
ق، حقؽ المجمدات مف األكؿ إلى الحادم عشر محفكظ الرحمف زيف ا ّٖٓدينار البغدادم الدارقطني، ت

ـ، كحقؽ المجمدات مف الثاني عشر إلى ُٖٓٗ –ق َُْٓالرياض، الطبعة األكلى –السمفي، دار طيبة 
 ـ.ُِْٕالدماـ، الطبعة األكلى –الخامس عشر محمد بف صالح بف محمد الدباسي، دار ابف الجكزم 

العمؿ كمعرفة الرجاؿ ألحمد بف حنبؿ )ركاية المركذم( كاسـ الكتاب: مف كبلـ أحمد بف حنبؿ في عمؿ  -
ق، تحقيؽ: صبحي البدرم ُِْمحمد بف حنبؿ الشيباني، تالحديث كمعرفة الرجاؿ، ألبي عبد ا أحمد بف 

 ق.َُْٗالرياض، الطبعة األكلى –السامرائي، مكتبة المعارؼ 
ق، تحقيؽ: ُِْالعمؿ كمعرفة الرجاؿ، ألبي عبد ا أحمد بف محمد بف حنبؿ بف ىبلؿ بف أسد الشيباني، ت -

 ـ.ََُِ –ق ُِِْة الرياض، الطبعة الثاني –كصي ا بف محمد عباس، دار الخاني 
ق، تحقيؽ: محمد ِّْالعمؿ، لعمي بف عبد ا بف جعفر السعدم بالكالء المديني، البصرم، أبي الحسف، ت -

 ـ.َُٖٗبيركت، الطبعة الثانية  –مصطفى األعظمي، المكتب اإلسبلمي 
ابي، بدر عمدة القارم شرح صحيح البخارم، ألبي محمد محمكد بف أحمد بف مكسى بف أحمد بف حسيف الغيت -

 بيركت. –الديف العيني، دار إحياء التراث العربي 
عمؿ اليـك كالميمة سمكؾ النبي مع ربو عز كجؿ كمعاشرتو مع العباد، ألحمد بف محمد بف إسحاؽ بف إبراىيـ  -

ق، تحقيؽ: ككثر البرني، دار  ّْٔبف أسباط بف عبد ا بف إبراىيـ بف بيدىٍيح المعركؼ ب" ابف السُّنّْي"، ت
 بيركت. –لقبمة لمثقافة اإلسبلمية كمؤسسة عمـك القرآف ا

ق، تحقيؽ: َّّعمؿ اليـك كالييمة، ألبي عبد الرحمف أحمد بف شعيب بف عمي الخراساني، النسائي، ت -
 ق.َُْٔبيركت، الطبعة الثانية –فاركؽ حمادة، مؤسسة الرسالة 

يضاح عممو كمشكبلتو"، عكف المعبكد شرح سنف أبي داكد، كمعو حاشية ابف القيـ" تيذيب  - سنف أبي داكد كا 
 –ق، دار الكتب العممية ُِّٗلمحمد أشرؼ بف أمير بف عمي بف حيدر، أبي عبد الرحمف العظيـ آبادم، ت

 ق.ُُْٓبيركت، الطبعة الثانية
ق، تحقيؽ: ميدم المخزكمي، َُٕالعيف، ألبي عبد الرحمف خميؿ بف أحمد بف عمرك بف تميـ الفراىيدم، ت -

براىيـ  السامرائي، دار كمكتبة اليبلؿ. كا 
عيكف األثر في فنكف المغازم كالشمائؿ كالسير، لمحمد بف محمد بف محمد بف أحمد، ابف سيد الناس  -

-ق ُُْْبيركت، الطبعة األكلى –ق، تعميؽ: إبراىيـ محمد رمضضاف، دار القمـ ّْٕاليعمرم، ت
 ـ.ُّٗٗ

ق، َٕٖدبف عمي بف أبي بكر بف سميماف الييثمي، تغاية المقصد في زكائد المسند، ألبي الحسف نكر ال -
 ـ.ََُِ –ق ُُِْبيركت، الطبعة األكلى –تحقيؽ: خبلؼ محمكد عبد السميع، دار الكتب العممية 

غريب  الحديث، ألبي سميماف حمد بف محمد بف إبراىيـ بف الخطاب البستي، المعركؼ بالخطابي،  -
 ـ.ُِٖٗ –ق َُِْ، دار الفكر، طق، تحقيؽ: عبد الكريـ إبراىيـ الغرباكمّٖٖت
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ق، تحقيؽ: سميماف إبراىيـ محمد العايد، ِٖٓغريب الحديث، ألإبراىيـ بف إسحاؽ الحربي، أبي إسحاؽ، ت -
 ق.َُْٓمكة المكرمة، الطبعة األكلى –جامعة أـ القرل 

د عبد ق، تحقيؽ: محمِِْغريب الحديث، ألبي عبيد القاسـ بف سبلـ بف عبد ا اليركم البغدادم، ت -
 ـ.ُْٔٗ-ق ُّْٖحيدر آباد، الطبعة األكلى –المعيد خاف، مطبعة دائرة المعارؼ العثمانية 

ق، تحقيؽ: عبد ا الجبكرم، ِٕٔغريب الحديث، ألبي محمد عبد ا بف مسمـ بف قتيبة الدينكرم، ت -
 ق.ُّٕٗبغداد، الطبعة األكلى –مطبعة العاني 

ق، تحقيؽ: عبد ٕٗٓعبد الرحمف بف عمي بف محمد الجكزم، تغريب الحديث، لجماؿ الديف أبي الفرج  -
 ـ.ُٖٓٗ –ق َُْٓبيكت، الطبعة األكلى –المعطي أميف قمعجي، دار الكتب العممية 

فتح البارم شرح صحيح البخارم، ألحمد بف عمي بف حجر، أبك الفضؿ العسقبلني الشافعي، رقـ كتبو كأبكابو  -
 ق.ُّٕٗبيركت، ط –المعرفة  كأحاديثو: محمد فؤاد عبد الباقي، دار

ق، ٕٓٗفتح البارم، لزيف الديف عبد الرحمف بف أحمد بف رجب بف الحسف، السبلمي، الحنؿ=بمي، ت -
المدينة  –تحقيؽ: محمكد بف عبد المقصكد، كمجدم بف عبد الخالؽ الشافعي كآخركف، مكتبة الغرباء األثرية 

 ـ.ُٔٗٗ –ق ُُْٕالنبكية، الطبعة األكلى 
ىػ، تحقيؽ سمير أميف  ِِٖبي عبد ا نعيـ بف حماد بف معاكية بف الحارث الخزاعي المركزم، تالفتف، أل -

 ىػ. ُُِْالقاىرة، الطبعة األكلى  –الزىيرم، مكتبة التكحيد 
ق، َٗٓالفردكس بمأثكر الخطاب، لشيركيو بف شيركيو بف فناخسرك، أبي شجاع الديممي اليمذاني، ت -

 ـ.ُٖٔٗ-ق َُْٔبيركت، الطبعة األكلى –غمكؿ، دار الكتب العممية تحقيؽ: السعيد بف بسيكني ز 
ق، ْٕٖفصؿ المقاؿ في شرح كتاب األمثاؿ، ألبي عبيد عبد ا بف عبد العزيز بف محمد األندلسي، ت -

 ـ.ُُٕٗبيركت، الطبعة األكلى –تحقيؽ: إحساف عباس، مؤسسة الرسالة 
ىػ، تحقيؽ  ُِْحنبؿ بف ىبلؿ بف أسد الشيباني، ت فضائؿ الصحابة، ألبي عبد ا أحمد بف محمد بف -

 .ُّٖٗ -ىػ  َُّْبيركت، الطبعة األكلى  –كصي ا محمد عباس، مؤسسة الرسالة 
ق، تحقيؽ: كصي ا ُِْفضائؿ الصحابة، ألبي عبد ا أحمد بف محمد بف حنبؿ بف ىبلؿ بف أسد، ت -

 ـ.ُّٖٗ-ق َُّْبيركت، الطبعة األكلى –محمد عباس، مؤسسة الرسالة 
فنكف العجائب في أخبار الماضييف مف بني إسرائيؿ كغيرىـ مف العباد كالزاىديف، ألبي سعيد محمد بف عمي  -

 –ق، تحقيؽ: طارؽ الطنطاكم، مكتبة القرآف َْْبف عمر بف ميدم األصبياني الحنبمي النقاش، ت
 القاىرة.

براىيـ بف عبدكيو البغدادم الشافعي البزاز، الفكائد ) الغيبلنيات(، ألبي بكر محمد بف عبد ا بف إ -
-ق ُُْٕالسعكدية، الطبعة األكلى  –ق، تحقيؽ: حممي كامؿ أسعد عبد اليادم، دار ابف الجكزم ّْٓت

 ـ.ُٕٗٗ
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ق، تحقيؽ: عبد َُِٓالفكائد المجمكعة في األحاديث المكضكعة، لمحمد بف عمي بف محمد الشككاني، ت -
 بيركت. –ي، دار الكتب العممية الرحمف بف يحيى المعممي اليمان

الفكائد المعممة، عبد الرحمف بف عمرك بف عبد ا بف صفكاف النصرم، المشيكر بأبي زرعة الدمشقي،  -
-ق ُِّْالككيت، الطبعة األكلى–ق، تحقيؽ: رجب بف عبد المقصكد، مكتبة اإلماـ الذىبي ُِٖت

 ـ.ََِّ
ق، ُْْ بف جعفر بف عبد ا بف الجنيد البجمي الرازم، تالفكائد، ألبي القاسـ تماـ بف محمد بف عبد ا -

 ق.ُُِْالرياض، الطبعة األكلى  –تحقيؽ: حمدم عبد المجيد السمفي، مكتبة الرشد 
فيض القدير شرح الجامع الصغير، لزيف الديف محمد المدعك بعبد الرؤكؼ بف تاج العارفيف بف عمي بف زيف  -

 ق.ُّٔٓمصر، الطبعة األكلى  –ق، المكتبة التجارية الكبرل َُُّالعابديف الحدادم ثـ المناكم، ت
 القرآف الكريـ. -
الكاشؼ في معرفة مف لو ركاية في الكتب الستة، ، لشمس الديف أبي عبد ا محمد بف أحمد بف عثماف بف  -

 –ة ق، تحقيؽ: لمحمد عكامة أحمد محمد نمر الخطيب، دار القبمة لمثقافة اإلسبلميْٖٕقايماز الذىبي، ت
 ـ.ُِٗٗ-ق ُُّْجدة، الطبعة األكلى –مؤسسة عمـك القرآف 

ق، تحقيؽ: عادؿ أحمد عبد المكجكد، ّٓٔالكامؿ في ضعفاء الرجاؿ، ألبي أحمد بف عدم الجرجاني، ت -
 ـ.ُٕٗٗ –ق ُُْٖبيركت، الطبعة األكلى –كعمي محمد معكض، كعبد الفتاح أبك سنة، الكتب العممية 

ق، تحقيؽ: َٕٖزار، لنكر الديف عمي بف أبي بكر بف سميماف الييثمي، تكشؼ األستار عف زكائد الب -
 ـ.ُٕٗٗ-ق ُّٗٗبيركت، الطبعة األكلى   –مؤسسة الرسالة 

الكشؼ الحثيث عمف رمي بكضع الحديث، لبرىاف الديف الحمبي أبك الكفا إبراىيـ بف محمد بف خميؿ  -
بيركت،  –ي السامرائي، عالـ الكتب ق، تحقيؽ: صبحُْٖالطرابمسي الشافعي، سبط ابف العجمي، ت

 ـ.ُٕٖٗ-ق َُْٕالطبعة األكلى
كشؼ المشكؿ مف حديث الصحيحيف، لجماؿ الديف أبي الفرج عبد الرحمف بف عمي بف محمد الجكزم،  -

 الرياض. –ق، تحقيؽ: عمي حسيف البكاب، دار الكطف ٕٗٓت
ق، تحقيؽ: أبي محمد بف ِْٕمبي، تالكشؼ كالبياف عف تفسير القرآف، ألحمد بف محمد بف إبراىيـ الثع -

 ـ.ََِِ-ق ُِِْبيركت، الطبعة األكلى –عاشكر، دار إحياء التراث العربي 
ق، ّْٔالكفاية في عمـ الركاية، ألبي بكر أحمد بف عمي بف ثابت بف أحمد بف ميدم الخطيب البغدادم، ت -

 المدينة المنكرة. – تحقيؽ: أبك عبد ا السكرقس، إبراىيـ حمدم المدني، المكتبة العممية
ىػ،  َُّالكنى كاألسماء، ألبي بشر محمد بف أحمد بف حماد بف سعيد بف مسمـ األنصارم الدكالبي، ت -

 ـ.َََِ-ق  ُُِْبيركت، الطبعة األكلى  –تحقيؽ: أبك قتيبة نظر محمد الفاريابي، دار ابف حـز 
ف محمد الخطيب، أبك البركات، زيف الديف الككاكب النيرات في معرفة مف الركاة الثقات، لبركات بف أحمد ب -

 ـ.ُُٖٗبيركت، الطبعة األكلى –ق، تحقيؽ: عبد القيـك عبد رب النبي، دار المأمكف ِٗٗابف الكياؿ، ت
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ق، ُُٗالآللئ المصنكعة في األحاديث المكضكعة، لعبد الرحمف بف أبي بكر، جبلؿ الديف السيكطي، ت -
ق ُُْٕبيركت، الطبعة األكلى –عكيضة، دار الكتب العممية  تحقيؽ: أبي عبد الرحمف صبلح بف محمد بف

 ـ.ُٔٗٗ –
المباب في تيذيب األنساب، ألبي الحسف عمي بف أبي الكـر محمد بف محمد بف عبد الكريـ بف عبد الكاحد  -

 بيركت. –ق، دار صادر َّٔالشيباني الجزرم، عز الدبف ابف األثير، ت
ي الفضؿ، جماؿ الديف ابف منظكر األنصارم الركيفعي، لساف العرب، لمحمد بف مكـر بف عمي، أب -

 ق.ُُْْبيكت، الطبعة الثالثة  –ق، دار صادر ُُٕت
شاراتيـ كشرح جممة  - لساف المحدثيف " معجـ ييعنى بشرح مصطمحات المحدثيف القديمة كالحديثة كرمكزىـ كا 

 مف الشاممة(.مف مشكؿ عباراتيـ كغريب تراكيبيـ كنادر أساليبيـ"، لمحمد خمؼ سبلمة.) 
ق، تحقيؽ: ِٖٓلساف الميزاف، ، ألبي الفضؿ أحمد بف عمي بف محمد بف أحمد بف حجر العسقبلني، ت -

 ـ.ُُٕٗ –ق َُّٗبيركت، الطبعة الثانية –اليند، مؤسسة األعممي لممطبكعات  –دائرة المعارؼ النظامية 
ق، تحقيؽ: محمد صادؽ ّْٔت المتفؽ كالمفترؽ، ألبي بكر أحمد بف عمي بف ثابت لمخطيب البغدادم، -

 ـ.ُٕٗٗ-ق ُُْٕدمشؽ، الطبعة األكلى –آيدف الحامدم، دار القادرم 
المتمنيف، ألبي بكر عبد ا بف محمدج بف عبيد بف سفياف بف قيس، المعركؼ بابف أبي الدنيا، تحقيؽ:  -

 ـ.ُٕٗٗ –ق ُُْٖبيركت، الطبعة األكلى -محمد خير رمضاف يكسؼ، دار ابف حـز
لدعكة، ألبي بكر عبد ا بف محمد بف عبيد بف سفياف بف قيس البغدادم، المعركؼ بابف أبي الدني، مجابي ا -

 ـ.ُّٗٗ –ق ُُّْبيركت، الطبعة األكلى –ق، تحقيؽ: زياد حمداف، مؤسسة الكتب الثقافية ُِٖت
اساني، المجتبى مف السنف = السنف الصغرل لمنسائي، ألبي عبد الرحمف أحمد بف شعيب بف عمي الخر  -

حمب، الطبعة الثانية  –ىػ، تحقيؽ عبد الفتاح أبك غدة، مكتب المطبكعات اإلسبلمية  َّّالنسائي، ت
 ـ.ُٖٔٗىػ ،  َُْٔ

مجد الديف ابف األثير كجيكده في عمـ غريب الحديث، مقاؿ لمحمكد محمد الطناحي، منشكر في كتاب" في  -
 بيركت. –المغة كاألدب دراسات كبحكث"، دار الغرب اإلسبلمي 

المجركحيف مف المحدثيف كالضعفاء كالمترككيف، لمحمد بف حباف بف احمد بف حباف بف معاذ بف معبد  -
حمب، الطبعة  –ق، تحقيؽ: محمكد إبراىيـ زايد، دار الكعي ّْٓالتميمي، أبي حاتـ الدارمي البستي، ت

 ق.ُّٔٗاألكلى
ق، َٕٖأبي بكر بف سميماف الييثمي، ت مجمع الزكائد كمنبع الفكائد، ألبي الحسف نكر الديف عمي بف -

 ـ.ُْٗٗ –قُُْْالقاىرة، ط –تحقيؽ: حساـ الديف القدسي، مكتبة القدسي 
 ق، دار الفكر.ٕٔٔالمجمكع شرح الميذب، ألبي زكريا محيي الديف يحيى بف شرؼ النككم، ت -
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معركؼ بابف أبي محاسبة النفس، ألبي بكر عبد ا بف محمد بف عبيد بف سفياف بف قيس البغدادم، ال -
ق، تحقيؽ: مجدم السيد إبراىيـ، كعبد ا الشرقاكم، مؤسسة الكتب الثقافية، كدار الكتب ُِٖالدنيا، ت

 بيركت. –العممية، كمكتبة القرآف 
 –ق، دار الفكر ْٔٓالمحمى باآلثار، ألبي محمد عمي بف أحمد بف سعيد بف حـز األندلسي القرطبي، ت -

 بيركت.
عماف،  –ق، المكتبة اإلسبلمية ِٕٗحمدية، لمحمد بف عيسى بف سكرة الترمذم، تمختصر الشمائؿ الم -

 تحقيؽ: محمد ناصر الديف األلباني.
ق، تحقيؽ: ُٕٔالمختمطيف، لصبلح الديف أبي سعيد خميؿ بف كيكمدم بف عبد ا الدمشقي العبلئي، ت -

-ق ُُْٕقاىرة، الطبعة األكلىال –رفعت فكزم عبد المطمب، كعمي عبد الباسط مزيد، مكتبة الخانجي 
 ـ.ُٔٗٗ

المختمؼ فييـ، ألبي حفص عمر بف أحمد بف عثماف بف أحمد بف محمد بف أيكب بف أزداذ البغدادم،  -
 –ق، تحقيؽ: عبد الرحيـ بف محمد بف أحمد القشقرم، مكتبة الرشد ّٖٓالمعركؼ  بابف شاىيف، ت

 ـ.ُٗٗٗ- َُِْالرياض، الطبعة األكلى
ق، ِٖٔبف عبد الرحيـ بف الحسيف الكردم الرازياني، أبي زرعة كلي الديف ابف العراقي، تالمدلسيف، ألحمد  -

 ـ.ُٓٗٗ-ق ُُْٓتحقيؽ: رفعف فكزم عبد المطمب، كنافذ حسيف حماد، دار الكفاء، الطبعة األكلى
ق، ِٕٓالمراسيؿ، ألبي داكد سميماف بف األشعث بف إسحاؽ بف بشير بف شداد بف عمرك األزدم، ت -

 ق.َُْٖبيركت، الطبعة األكلى –: شعيب األرنؤكط، مؤسسة الرسالة تحقيؽ
المراسيؿ، ألبي محمد عبد الرحمف بف محمد بف إدريس بف المنذر التميمي، الحنظمي الرازم ابف أبي حاتـ،  -

 ـ.ُّٕٗبيركت، الطبعة األكلى  –ق، تحقيؽ: شكر ا نعمة ا قكجاني، مؤسسة الرسالة ِّٕت
، ألبي بكر عبد ا بف محمدج بف عبيد بف سفياف بف قيس، المعركؼ بابف أبي الدنيا، المرض كالكفارات -

 ـ.ُُٗٗ –ق ُُُْبكمبام، الطبعة األكلى –تحقيؽ: عبد الككيؿ الندكم، الدار السمفية 
مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، لعمي بف سمطاف محمد، أبي الحسف نكر الديف المبل اليركم القارم،  -

 ـ.ََِِ-ق ُِِْبيركت، الطبعة األكلى –ق، دار الفكر َُُْت
ق، ِّٕمساكئ األخبلؽ كمذمكميا، ألبي بكر محمد بف جعفر بف محمد بف سيؿ بف شاكر الخرائطي، ت -

 ـ.ُّٗٗ-ق ُُّْجدة، الطبعة األكلى –تحقيؽ: مصطفى بف أبك النصر الشمبي، مكتبة السكادم 
ق، تحقيؽ: ُّٔإسحاؽ بف إبراىيـ النيسابكرم اإلسفراييني، ت مستخرج أبي عكانة، ألبي عكانة يعقكب بف -

 ـ.ُٖٗٗ –ق ُُْٗبيركت، الطبعة األكلى  –أيمف بف عارؼ الدمشقي، دار المعرفة 
ق، تحقيؽ: أيمف بف ُّٔمستخرج أبي عكانة، ليعقكب بف إسحاؽ بف إبراىيـ النيسابكرم اإلسفراييني، ت -

 ـ.ُٖٗٗ-ق  ُُْٗعارؼ الدمشقي، الطبعة األكلى 
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المستدرؾ عمى الصحيحيف، ألبي عبد ا الحاكـ محمد بف عبد ا بف محمد بف حمدكيو بف نعيـ بف الحكـ  -
ق، تحقيؽ: مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب َْٓالضبي الطيماني النيسابكرم المعركؼ بابف البيع، ت

 ـ.َُٗٗ-ق ُُُْبيركت، الطبعة األكلى  –العممية 
ٍعد بف عبيد الجكىرم البغدادم، تمسند ابف الجعد، ل - ىػ، تحقيؽ عامر أحمد حيدر، مؤسسة  َِّعمي بف الجى

 ـ.َُٗٗ -ىػ  َُُْبيركت، الطبعة األكلى  –نادر 
مسند أبي بعمى، ألابي يعمى أحمد بف عمي بف المثنى بف يحيى بف عيسى بف ىبلؿ التميمي المكصمي،  -

 ـ.ُْٖٗ-ىػ  َُْْدمشؽ، الطبعة األكلى  –متراث ىػ، تحقيؽ: حسيف سميـ أسد، دار المأمكف ل َّٕت
ىػ، تحقيؽ  َِْمسند أبي داكد الطيالسي، ألبي داكد سميماف بف داكد بف الجاركد الطيالسي البصرم، ت -

 ـ.ُٗٗٗ-ىػ  ُُْٗمصر، الطبعة األكلى  –محمد بف عبد المحسف التركي، دار ىجر 
ـ بف مخمد بف إبراىيـ الحنظمي المركزم المعركؼ ب مسند إسحاؽ بف راىكيو، ألبي يعقكب إسحاؽ بف إبراىي -

المدينة المنكرة،  –ىػ، تحقيؽ عبد الغفكر بف عبد الحؽ البمكشي، مكتبة اإليماف  ِّٖ) ابف راىكيو( ت
 ـ.ُُٗٗ -ىػ  ُُِْالطبعة األكلى 

ىػ،  ُِْ، تمسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ، ألبي عبد ا أحمد بف محمد بف حنبؿ بف ىبلؿ بف أسد الشيباني -
 ـ. ََُِ -ق ػ  ُُِْتحقيؽ شعيب األرنؤكط، كعادؿ مرشد، مؤسسة الرسالة، الطبعة األكلى 

مسند البزار المنشكر باسـ ) البحر الزخار(، ألبي بكر أحمد بف عمرك بف عبد الخالؽ بف خبلد بف عبيد ا  -
كعادؿ بف سعد، كصبرم عبد ىػ، تحقيؽ محفكظ عبد الرحمف زيف ا،  ِِٗالعتكي المعركؼ بالزار، ت

 ـ.ََِٗـ  كانتيت  ُٖٖٗالمدينة المنكرة، الطبعة األكلى  –الخالؽ الشافعي، مكتبة العمـك كالحكـ 
ىػ، تحقيؽ  ُِٗمسند الحميدم، ألبي بكر عبد ا بف الزبير بف عيسى بف عبيد ا القرشي األسدم، ت -

 ـ.ُٔٗٗبعة األكلى دمشؽ، الط –حسف سميـ أسد الدَّارىانٌي، دار السقا 
مسند الدرامي المعركؼ) بسنف الدارمي(، ألبي محمد عبد ا بف عبد الرحمف بف الفضؿ بف بيراـ بف عبد  -

السعكدية، الطبعة األكلى  –ىػ، تحقيؽ حسيف سميـ أسد، دار المغني  ِٓٓالصمد الدارمي، السمرقندم، ت
 ـ.َََِ-ىػ  ُُِْ

ىػ، تحقيؽ: أيمف عمي أبك يماني، مؤسسة  َّٕركف الركياني، تمسند الركياني، ألبي بكر محمد بف ىا -
 ق. ُُْٔالقاىرة، الطبعة األكلى  –قرطبة 

المطمب بف عبد  \مسند الشافعي، ألبي عبد ا محمد بف إدريس بف العباس بف عثماف بف شافع بف عب -
 ىػ . ََُْبيركت، عاـ  –ىػ، دار الكتب العممية  َِْمناؼ المطمبي القرشي المكي، ت

ق، َّٔمسند الشامييف، لسميماف بف أحمد بف أيكب بف مطير المخمي الشامي، أبك القاسـ الطبراني، ت -
 ـ.ُْٖٗ-ق َُْٓبيركت، الطبعة األكلى  –تحقيؽ: حمدم بف عبد المجيد السمفي، مؤسسة الرسالة 

ق، ْْٓمصرم، تمسند الشياب، ألبي عبد ا محمد بف سبلمة بف جعفر بف عمي بف حكمكف القضاعي ال -
 ـ.ُٖٔٗ-ق َُْٕبيركت، الطبعة الثانية  –تحقيؽ: حمدم بف عبد المجيد السمفي، مؤسسة الرسالة 
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المسند الصحيح لمختصر بنقؿ العدؿ عف العدؿ إلى رسكؿ ا صمى ا عميو كسمـ، لمسمـ بف الحجاج،  -
 -حياء التراث العربي‘، دار ىػ، تحقيؽ محمد فؤاد عبد الباقي ُِٔأبي الحسف القشيرم النيسابكرم، ت

 بيركت.
ق، تحقيؽ: محفكظ  ّّٓالمسند لمشاشي، ألبي سعيد الييثـ بف كميب بف سريج بف معقؿ الشاشي، ت -

 ق.َُُْالمدينة المنكرة، الطبعة األكلى  –الرحمف زيف ا، مكتبة العمـك كالحكـ 
ق، ِٓٔديف عبد السبلـ بت=ف تيمية، تالمسكدة في أصكؿ الفقو، آلؿ تيمية" بدأ بتصنيفيا الجد: مجد ال  -

ق، تحقيؽ: ِٖٕق، ثـ أكمميا الحفيد أحمد بف تيمية، تِٖٔكأضاؼ إلييا األب: عبد الحميـ بف تيمية، ت
 محمد محيى الديف عبد الحميد، دار الكتاب العربي.

معبد  مشاىير عمماء األمصار كأعبلـ فقياء األقطار، لمحمد بف حباف بف احمد بف حباف بف معاذ بف -
المنصكرة،  –ق، تحقيؽ: مرزكؽ عمي إبراىيـ، دار الكفاء ّْٓالتميمي، أبي حاتـ الدارمي البستي، ت

 ـ.ُُٗٗ-ق ُُُْالطبعة األكلى
ق، تحقيؽ: محمد ُْٕمشكاة المصابيح، لمحمد بف عبد ا الخطيب العمرم، أبي عبد ا التبريزم، ت -

 ـ.ُٖٓٗكت، الطبعة الثالثةبير  –ناصر الديف األلباني، المكتب اإلسبلمي 
مشيخة الشيخ اآلجؿ أبي عبد ا محمد الرازم، لصدر الديف أبي الطاىر السمفي أحمد بف محمد بف أحمد  -

 –ق، عمؽ عميو: الشريؼ حاتـ بف عارؼ العكني، دار اليجرة ٕٔٓبف محمد بف إبراىيـ األصبياني، ت
 ـ.ُْٗٗ-ق ُُْٓالرياض، الطبعة األكلى

ف اليكنيني، لعمي بف محمد بف أبي الحسيف أحمد بف عبد ا بف عيسى بف أحمد بف محمد مشيخة شرؼ الدي -
ق، تحقيؽ: عمر عبد السبلـ تدمرم، َُٕبف محمد الحافظ، شرؼ الديف أبي الحسيف اليكنيني البعمي، ت

 ـ.ََِِ -قُِّْالمكتبة العصرية، الطبعة األكلى
اس شياب الديف أحمد بف أبي بكر بف إسماعيؿ بف سميـ بف مصباح الزجاجة في زكائد ابف ماجة، ألبي العب -

بيركت، الطبعة  –ق، تحقيؽ: محمد المنتقى الكشناكم، دار العربيةَْٖقايماز بف عثماف البكصيرم، ت
 ق.َُّْاألكلى

المصباح المنير قي غريب الشرح الكبير، ألحمد بف محمد بف عمي الفيكمي ثـ الحمكم، أبي العباس،  -
 بيركت. –بة العممية ق، المكتَٕٕت

المصنؼ في األحاديث كاآلثار، ألبي بكر بف أبي شيبة، عبد ا بف محمد بف إبراىيـ بف عثماف بف خكاستي  -
 ىػ.َُْٗالرياض، الطبعة األكلى  –ىػ، تحقيؽ كماؿ يكسؼ الحكت، مكتبة الرشد  ِّٓالعبسي، ت

ىػ، تحقيؽ حبيب  ُُِماني الصنعاني، تالمصنؼ، ألبي بكر عبد الرزاؽ بف ىماـ بف نافع الحميرم الي -
 ىػ. َُّْبيركت، الطبعة الثانية  –الرحمف االعظمي، المكتب اإلسبلمي 
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المطالب العالية بزكائد المسانيد الثمانية، ألبي الفضؿ أحمد بف عمي بف محمد بف أحمد بف حجر العسقبلني،  -
السعكدية، الطبعة  -مة، دار الغيثق، تنسيؽ: سعد بف ناصر بف عبد العزيز الشثرم، دار العاصِٖٓت

 ق.ُُْٗاألكلى
ق، ّٖٖمعالـ السنف، ألبي سميماف حمد بف محمد بف إبراىيـ بف الخطاب البستي المعركؼ بالخطابي، ت -

 ـ.ُِّٗ-ق ُُّٓحمب، الطبعة األكلى  –المطبعة العممية 
ق،  َّْف درىـ البصرم، تمعجـ ابف األعرابي، ألبي سعيد بف األعرابي أحمد بف محمد بف زياد بف بشر ب -

ق ُُُْٖالسعكدية، الطبعة األكلى  –تحقيؽ: عبد المحسف بف إبراىيـ بف أحمد الحسيني، دار ابف الجكزم 
 ـ.ُٕٗٗ-

معجـ األدباء = إرشاد األريب إلى معرفة األديب، لشياب الديف أبي عبد ا ياقكت بف عبد ا الركمي  -
-ق ُُْْبيركت، الطبعة األكلى –ار الغرب اإلسبلمي ق، تحقيؽ: إحساف عباس، دِٔٔالحمكم، ت

 ـ.ُّٗٗ
ق، َّٔالمعجـ األكسط، لسميماف بف أحمد بف أيكب بف مطير المخمي الشامي، أبك القاسـ الطبراني، ت -

 القاىرة. –تحقيؽ: طارؽ بف عكض ا بف محمد، كعبد المحسف بف إبراىيـ الحسيني، دار الحرميف 
 –ق، دار صادر ِٔٔأبي عبد ا ياقكت بف عبد ا الركمي الحمكم، ت معجـ البمداف، شياب الديف -

 ـ.ُٓٗٗبيركت، الطبعة الثانية
ق، تحقيؽ: صبلح بف سالـ المصراتي، مكتبة ُّٓمعجـ الصحابة، ألبي الحسيف عبد الباقي بف قانع، ت -

 ق.ُُْٖالمدينة النبكية، الطبعة األكلى –الغرباء األثرية 
ىػ ،  َّٔماف بف أحمد بف أيكب بف مطير المخمي الشامي، أبك القاسـ الطبراني، تالمعجـ الكبير، لسمي -

 القاىرة، الطبعة الثانية. –تحقيؽ حمدم بف عبد المجيد السمفي، مكتبة ابف تيمية 
معجـ شيكخ الطبرم الذيف ركل عنيـ في كتبو المسندة المطبكعة، ألكـر بف محمد زيادة الفالكجي األثرم،  -

 ـ.ََِٓ –ق ُِْٔالقاىرة، الطبعة األكلى  –األردف، كدار ابف عفاف  –ية الدار األثر 
المعجـ في أسامي شيكخ أبي بكر اإلسماعيمي، ألبي بكر أحمد بف إبراىيـ بف إسماعيؿ بف العباس  -

المدينة المنكرة، الطبعة  –ق، تحقيؽ: زياد محمد منصكر، مكتبة العمـك كالحكـ ُّٕاإلسماعيمي، ت
 ق.َُُْاألكلى

معجـ ما استعجـ مف أسماء الببلد كالمكاضع، ألبي عبيد عبد ا بف عبد العزيز بف محمد البكرم األندلسي،  -
 ق.َُّْبيركت، الطبعة الثالثة –ق، عالـ الكتب ْٕٖت

ق، تحقيؽ: عبد ّٓٗمعجـ مقاييس المغة، ألحمد بف فارس بف زكرياء القزكيني الرازم، أبي الحسيف، ت -
 ـ.ُٕٗٗ-ق ُّٗٗدار الفكر، طالسبلـ محمد ىاركف، 

ق، تحقيؽ: مكتبة ُّٖالمعجـ، ألبي بكر محمد بف إبراىيـ بف عمي بف عاصـ، المشيكر بابف المقرئ، ت -
 ـ.ُٖٗٗ-ق ُُْٗالرياض، الطبعة األكلى –الرشد 
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معرفة الثقات مف رجاؿ أىؿ العمـ كالحديث كمف الضعفاء كذكر مذاىييـ كأخبارىـ، ألبي الحسف أحمد بف  -
 –ق، تحقيؽ: عبد العميـ عبد العظيـ البستكم، مكتبة الدار ُِٔا بف صالح العجمي الككفي، تعبد 

 ـ.ُٖٓٗ –ق َُْٓالمدينة المنكرة، تمطبعة األكلى
معرفة الرجاؿ عف يحيى بف معيف كفيو عف عمي بف المديني كأبي بكر بف أبي شيبة، كمحمد بف عبد ا بف  -

مد بف القاسـ بف محرز، ألبي زكريا يحيى بف معيف بف عكف بف زياد بف نمير كغيرىـ، ركاية أحمد بف مح
ق، تحقيؽ: محمد كامؿ القصار، الناشر: مجمع المغة ِّّبسطاـ بف عبد الرحمف المرم، البغدادم، ت

 ـ.ُٖٓٗ-ق َُْٓدمشؽ، الطبعة األكلى –العربية 
كٍ  - ٍسرى ق، ًْٖٓجردم، أبك بكر البييقي، تمعرفة السنف كاآلثار، ألحمد بف الحسيف بف عمي بف مكسى الخي

 ـ.ُُٗٗ –ق ُُِْالقاىرة، الطبعة األكلى  –تحقيؽ: عبد المعطي أميف قمعجي، دار الكفاء 
ٍندىه، ت - ق، تحقيؽ: عامر حسف صبرم، ّٓٗمعرفة الصحابة، ألبي عبد ا محمد بف إسحاؽ بف يحيى بف مى

 ـ.ََِٓ –قُِْٔلى مطبكعات جامعة اإلمارات العربية المتحدة، الطبعة األك 
معرفة الصحابة، ألبي نعيـ أحمد بف عبد ا بف أحمد بف إسحاؽ بف مكسى بف ميراف األصبياني،  -

 ـ.ُٖٗٗ-ق ُُْٗالرياض، الطبعة األكلى –ق، تحقيؽ: عادؿ بف يكسؼ العزازم، دار الكطف َّْت
ف، أبك عمرك تقي الديف معرفة أنكاع عمـك الحديث، كيعرؼ بمقدمة ابف الصبلح، لعثماف بف عبد الرحم -

 ـ.ُٖٔٗ-ق َُْٔسكريا، ط –ق، تحقيؽ: نكر الديف عتر، دار الفكر ّْٔالمعركؼ باب الصبلح، ت
ق، تحقيؽ: أكـر ضياء ِٕٕالمعرفة كالتاريخ، ليعقكب بف سفياف بف جكاف الفارسي الفسكم، أبي يكسؼ، ت -

 ـ.ُُٖٗ-ق َُُْبيركت، الطبعة الثانية –العمرم، مؤسسة الرسالة 
 –ق، تحقيؽ: مارسدف جكنس، دار األعممي َِٕالمغازم، لحمد بف عمر بف كاقد السيمي، الكاقدم، ت -

 ـ.ُٖٗٗ-ق َُْٗبيركت، الطبعة الثالثة 
المغني عف حمؿ األسفار في األسفار في تخريج ما في اإلحياء مف األخبار، ألبي الفضؿ زيف الديف عبد  -

بيركت،  –ق، دار ابف حـز َٖٔر بف إبراىيـ العراقي، تالرحيـ بف الحسيف بف عبد الرحمف بف أبي بك
 ـ.ََِٓ-ق ُِْٔالطبعة األكلى

ق، ْٖٕالمغني في الضعفاء، ، لشمس الديف أبي عبد ا محمد بف أحمد بف عثماف بف قايماز الذىبي، ت -
 تحقيؽ: نكر الدبف عتر.

ق، َِٔجماعيمي المقدسي، تالمغني، ألبي محمد مكفؽ الديف عبد ا بف أحمد بف محمد بف قدامة ال -
 ـ.ُٖٔٗ-ق ُّٖٖمكتبة القاىرة، ط

المقاصد الحسنة في بياف كثير مف األحاديث المشتيرة عمى األلسنة، لشمس الديف أبي الخير محمد بف عبد  -
بيركت، الطبعة  –ق، تحقيؽ: محمد عثماف الخشت، دار الكتاب العربي َِٗالرحمف بف محمد السخاكم، ت

 ـ.ُٖٓٗ –ق َُْٓاألكلى
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مكاـر األخبلؽ كمعالييا كمحمكد طرائقيا، ألبي بكر محمد بف جعفر بف محمد بف سيؿ بف شاكر الخرائطي  -
القاىرة، الطبعة األكلى  –ق، تحقيؽ: أيمف عبد الجابر البحيرم، دار اآلفاؽ العربية  ِّٕالسامرم، ت

 ـ.ُٗٗٗ-ق  ُُْٗ
ف سفياف بف قيس، المعركؼ بابف أبي الدنيا، مكاـر األخبلؽ، ألبي بكر عبد ا بف محمدج بف عبيد ب -

 القاىرة. –ق، تحقيؽ: مجدم السيد إبراىيـ، مكتبة القرآف ُِٖت
مف تكمـ فيو كىك مكثؽ أك صالح الحديث، ، لشمس الديف أبي عبد ا محمد بف أحمد بف عثماف بف قايماز  -

 ـ.ََِٓ-ق ُِْٔكلىق، تحقيؽ: عبد ا بف ضيؼ ا الرحيمي، الطبعة األْٖٕالذىبي، ت
مف سؤاالت أبي بكر أحمد بف محمد بف ىانئ األثـر أبا عبد ا أحمد بف حنبؿ، ألبي عبد ا أحمد بف  -

 –ق، تحقيؽ: عامر حسف صبرم، دار البشائر اإلسبلمية ُِْمحمد بف حنبؿ بف ىبلؿ الشيباني، ت
 ـ.ََِْ –ق ُِْٓبيركت، الطبعة األكلى 

ف معيف في الرجاؿ) ركاية طيماف(، ألبي زكريا يحيى بف معيف بف عكف بف زياد مف كبلـ أبي زكريا يحيى ب -
ق، تحقيؽ: أحمد محمد نكر سيؼ، دار المأمكف لمتراث ِّّبف بسطاـ بف عبد الرحمف المرم البغدادم، ت

 دمشؽ. –
: ق، تحقيؽِْٗالمنتخب مف مسند عبد بف حميد، ألبي محمد عبد الحميد بف حميد بف نصر الكىسىي، ت -

 ـ.ُٖٖٗ –ق َُْٖالقاىرة، الطبعة األكلى –صبحي السامرائي، كمحمكد الصعيدم، مكتبة السنة 
ق، ْْٕالمنتقى شرح المكطأ، ألبي الكليد سميماف بف خمؼ بف سعد بف أيكب بف كارث التجيبي القرطبي، ت -

 ق.ُِّّمصر، الطبعة األكلى –مطبعة السعادة 
ىػ، تحقيؽ: عبد  َّٕعبد ا بف عمي بف الجاركد النيسابكرم، تالمنتقى مف السنف المسندة، ألابي محمد  -

 .ُٖٖٗ-ىػ  َُْٖبيركت، الطبعة األكلى  –ا عمر الباركدم، مؤسسة الكتاب الثقافية 
ق، دار ٕٔٔالمنياج شرح صحيح مسمـ بف الحجاج، ألبي زكريا محيي الديف يحيى بف شرؼ النككم، ت -

 ق.ُِّٗبعة الثانيةبيركت، الط –إحياء التراث العربي 
منيج التكفيؽ كالترجيح بيف مختمؼ الحديث كأثره في الفقو اإلسبلمي، لعبد المجيد محمد إسماعيؿ السكسكة،  -

 ـ.ُٕٗٗ-ق ُُْٖاألردف، الطبعة األكلى  –دار النفائس 
ادم المؤتمؼ كالمختمؼ، ألبي الحسف عمي بف عمر بف أحمد بف ميدم بف مسعكد بف النعماف بف دينار البغد -

بيركت، الطبعة  –ق، تحقيؽ: مكفؽ بف عبد ا بف عبد القادر، دار الغرب اإلسبلمي ّٖٓالدارقطني، ت
 ـ.ُٖٔٗ-ق َُْٔاألكلى

ق، تحقيؽ: عبد الرحمف محمد ٕٗٓالمكضكعات، لجماؿ الديف عبد الرحمف بف عمي بف محمد الجكزم، ت -
 ـ.ُٔٔٗ –ق ُّٖٖكلىبالمدينة المنكرة، الطبعة األ –عثماف، المكتبة السمفية 

المكقظة في عمـ مصطمح الحديث، لشمس الديف أبي عبد ا محمد بف احمد بف عثماف بف قايماز الذىبي،  -
 ق.ُُِْبحمب، الطبعة الثانية  –ق، تحقيؽ: عبد الفتاح أبك غدة، مكتبة المطبكعات ْٖٕت
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ق، ْٖٕف قايماز الذىبي، تميزاف االعتداؿ، ، لشمس الديف أبي عبد ا محمد بف أحمد بف عثماف ب -
 ـ.ُّٔٗ-ق ُِّٖبيركت، الطبعة األكلى –تحقيؽ: عمي محمد البجاكم، دار المعرفة 

ناسخ الحديث كمنسكخو، ألبي حفص عمر بف أحمد بف عثماف بف أحمد بف محمد بف أيكب بف أزداذ،  -
رقاء، الطبعة الز  –ق، تحقيؽ: سمير بف أميف الزىيرم، مكتبة المنار ّٖٓالمعركؼ بابف شاىيف، ت

 ـ.ُٖٖٗ-ق َُْٖاألكلى
نزىة النظر في تكضيح نخبة الفكر في مصطمح أىؿ األثر، ألبي الفضؿ أحمد بف عمي بف محمد بف أحمد  -

الرياض، الطبعة  –ق، تحقيؽ: عبد اا بف ضيؼ ا الرحيمي، مطبعة سفير ِٖٓبف حجر العسقبلني، ت
 ق.ُِِْاألكلى

حاشيتو بغية األلمعي في تخريج الزيمعي، لجماؿ الديف أبي محمد عبد ا  نصب الراية ألحاديث اليداية مع -
بيركت، الطبعة  –ق، تحقيؽ: محمد عكامة، مؤسسة الرياف ِٕٔبف يكسؼ بف محمد الزيمعي، ت

 ـ.ُٕٗٗ-ق ُُْٖاألكلى
بابف أبي النفقة عمى العياؿ، ألبي بكر عبد ا بف محمد بف عبيد بف سفياف بف قيس البغدادم، المعركؼ  -

-ق َُُْالسعكدية، الطبعة األكلى –ق، تحقيؽ: نجـ عبد الرحمف خمؼ، دار ابف القيـ ُِٖالدنيا، ت
 ـ.َُٗٗ

النقد الصحيح لما اعترض مف أحاديث المصابيح، لصبلح الديف أبك سعيد خميؿ بف كيكمدم بف عبد ا  -
 –ق َُْٓالطبعة األكلى ق، تحقيؽ: عبد الرحمف محمد أحمد القشقرم، ُٕٔالدمشقي العبلئي، ت

 ـ.ُٖٓٗ
ق، ْٕٗالنكت عؿ مقدمة ابف الصبلح، ألبي عبد ا بدر الديف محمد بف عبد ا بف بيادر الزركشي، ت -

 ـ.ُٖٗٗ –ق ُُْٗالرياض، الطبعة األكلى –تحقيؽ: زيف العابديف بف محمد بف فريج، دار أضكاء السمؼ 
بف عمي بف محمد بف أحمد بف حجر العسقبلني، النكت عمى كتاب ابف الصبلح، ألبي الفضؿ أحمد  -

المدينة المنكرة،  –ق، تحقيؽ: ربيع بف ىادم المدخمي، عمادة البحث العممي بالجامعة اإلسبلمية ِٖٓت
 ـ.ُْٖٗ –ق َُْْالطبعة األكلى

النياية في غريب الحديث كاألثر، ألبي السعادات المبارؾ بف محمد الجزرم، تحقيؽ طاىر أحمد الزاكم،  -
 ـ.ُٕٗٗ-ىػ  ُّٗٗبيركت، ط  –محمكد محمد الطناحي، المكتبة العممية ك 

ق، تحقيؽ: عصاـ الديف َُِٓنيؿ األكطار، لمحمد بف عمي بف محمد بف عبد ا الشككاني، ت -
 ـ.ُّٗٗ-ق ُُّْمصر، الطبعة األكلى –الصبابطي، دار الحديث 

مد بف الحسيف بف الحسف، أبي نصر البخارم اليداية كاإلرشاد في معرفة أىؿ الثقة كالسداد، ألحمد بف مح -
 ق.َُْٕبيركت، الطبعة األكلى –ق، تحقيؽ: عبد ا الميثي، دار المعرفة ّٖٗالكبلباذم، ت

ق، تحقيؽ: إحساف عباس، دار ُٖٔكفيات األعياف كأنباء أبناء الزماف، ألحمد بف محمد بف خمكاف، ت -
 لبناف. –الثقافة 
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   فهرس الموضوعاتسادسًا: 

 الصفحة الموضوع

 أ اإلىداء 

 ب الشكر كالتقدير

 ُ المقدمة                            

 ٕ التمييد 
 ٖ المبحث األول: ابن األثير حياته، ومؤلفاته، ووفاته

 ٖ المطمب األكؿ: اسمو، كنسبو، كميبلده، كعممو كفضمو.
 ٖ المطمب الثاني: مؤلفاتو العممية.

 ٗ المطمب الثالث: كفاتو.
 َُ المبحث الثاني: كتاب النهاية في غريب الحديث واألثر

 َُ المطمب األكؿ: سبب تأليفو لكتاب النياية.
 َُ المطمب الثاني: مصادره في تأليؼ كتاب النياية.

 ُُ المطمب الثالث: منيج ابف األثير في كتاب النياية.
 الفصل األول

 األحاديث الواردة من باب "الكاف مع الزاي" حتى نهاية باب "الكاف مع الفاء"

 ُْ .الكاؼ مع الزامالمبحث األكؿ: 

 ِْ الكاؼ مع السيف.المبحث الثاني: 
 ٔٔ الكاؼ مع الشيف.المبحث الثالث: 

 ٖٕ الكاؼ مع الظاء.المبحث الرابع: 

 ٓٗ لعيف.الكاؼ مع االمبحث الخامس: 
 ُِِ الكاؼ مع الفاء.المبحث السادس: 
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 الفصل الثاني
 "الكاف مع الياء " حتى نهاية باب "الكاف مع الالم األحاديث الواردة من باب "

 ِٕٖ الكاؼ مع البلـ.المبحث األكؿ: 

 ّْٕ الكاؼ مع الميـ.المبحث الثاني: 

 ِّٕ الكاؼ مع النكف.المبحث الثالث: 

 ِّْ الكاؼ مع الكاك.رابع: المبحث ال

 ْٗٔ الكاؼ مع الياء.المبحث الخامس: 
 ْٖٓ الكاؼ مع الياء.المبحث السادس: 

 الفصل الثالث
 "الالم مع الجيم حتى نهاية باب "الالم مع الهمزة"  األحاديث الواردة من باب "

 ُِٓ البلـ مع اليمزة.المبحث األكؿ: 

 ِْٓ البلـ مع الباء.المبحث الثاني: 

 َِٔ البلـ مع التاء.المبحث الثالث: 

 َّٔ البلـ مع الثاء.المبحث الرابع: 

 َٖٔ البلـ مع الجيـ.المبحث الخامس: 
 ِْٔ الخاتمة  

 ْْٔ الفيارس العامة

 ْٓٔ كريمةيات الفيرس اآل أكالن:    
 ْٔٔ فيرس األحاديث النبكية  ثانيان:   
 ٖٓٔ يـ.عبلـ المترجـ لفيرس األ ثالثنا:    
 ّٕٔ رابعان: فيرس األماكف كالبمداف   
 ْٕٔ : فيرس المصادر كالمراجعخامسان    
 َُٕ : فيرس المكضكعاتسادسان    

 َّٕ ممخص البحث بالمغة العربية
 َْٕ ممخص البحث بالمغة اإلنجميزية

 
 

 هللا بحمد تم
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 البحث ممخص
 

 البف كاألثر الحديث غريب في النياية كتاب مف المرفكعة األحاديث مف جزء بدراسة البحث ىذا في الباحثة قامت
 الالم مع الجيم"."  نياية إلى الكاف مع الزاي" "باب بداية مف األثير
 اعتماد ثـ كمف لمرفكع كامبلن،الحديث ا عمى اشتمؿ الذم األثير ابف نص بإيراد البحث ىذا في الدراسة طبيعة ككانت
 خبلؿ مف الركاية ىذه دراسة ثـ كمف كتابو، في ابف األثير عميو اعتمد الذم الحديث مف النص ىذا مف تقاربت ركاية

 مف رجؿ كؿ عمى حكـ كاستخبلص الركاية ىذه رجاؿ ثـ دراسة مسندة، كردت فييا التي المكاضع مف أكالن  تخريجيا
الصحة  حيث مف الحديث مف الركاية ىذه إسناد عمى بالحكـ الباحثة قامت الحكـ ىذا خبلؿ الرجاؿ، كمف ىؤالء

 كذلؾ دراسة دكف مف الصحيحيف بتخريجيا الباحثة اكتفت كمسمـ البخارم صحيحي في أحاديث كردت كقد كالضعؼ،
 عمى أيضان  البحث اشتمؿ كقد بيا، عمى االحتجاج العمماء أجمع كالتي فقط الصحيحة األحاديث عمى الشتماليما
 .الغريب كتب في مكضعيا بذكر فقامت مسندة  عمييا الباحثة العثكر تستطع لـ األثير ابف بيا استدؿ أحاديث

 التعريؼ ككذلؾ الحديث،كغريب  المغة كتب مف الغريبة األلفاظ ببعض بالتعريؼ بحثيا طيات في الباحثة قامت كقد
  .الدراسة خبلؿ مف مرت التي البمداف ببعض
 الباحثة كمنيج البحث، اختياره، كأىداؼ كبكاعث المكضكع، أىمية الباحثة فييا ذكرت مقدمة، عمى البحث اشتمؿ كقد

طبللة البحث، ىذا في عمميا كطبيعة  البحث اشتمؿ كما األثير، ابف لكتاب التي تعرضت الدراسات بعض عمى كا 
 اشتمؿ ككذلؾ األثير، ابف كتاب أبكاب بحس عمى مف المباحث عدد منيما فصؿ كؿ تضمف ثبلثة فصكؿ، عمى

 ىذا الباحثة ختمت كقد كبعض التكصيات، ،إليو تكصمت التي النتائج الباحثة بعض فييا بينت خاتمة عمى البحث
 .الفيارس بعض بعمؿ البحث

 
 

 وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
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Abstract 

 
The researcher in her research has studied part of the prophet's Mohammed hadith in Ibin 

Al Atheer book " The end of strange hadiths ". 

 The research began from section "K" with "Z" to the end of section "L" with "G". 

The nature of this study was by quoting Ibin Al Atheer words in a full report, then 

adopting a similar words of the hadith to that Ibin Al Atheer quote it. the next step is to 

check the hadith in the situations which were supported in it, then checking the men who 

narrated the hadith, then giving every man his own level of trust, based on that, The 

researcher judged on the strength of the hadith. Some of hadiths quoted without 

checking, because it chattered in sahih Al Bukhari and Muslim , and the scientists 

witnessed that Bukhari and Muslim book didn't include any incorrect hadith.                                                                

The research included hadiths quoted by Ibin Al Atheer without support, so the 

researcher classified it in the stron hadith. 

The researcher expressed in the folds of her research the definition names of countries 

which come in the research. 

The research included an introduction, the researcher noted in it the importance of the 

subject, research objectives, the path of the researcher and the nature of her work, notice 

on some studies about Ibin Al Atheer. 

The research included three chapters, each chapter was classified Based on Ibin Al 

Atheer. In the end of the research, the researcher offered some results and 

recommendations, and  the researcher also made sone indexes.  

 

And thank Allah the lord of the worlds.       
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