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  إهداء

  
  یوني ....تراهم عُ  نْ أَ  لَ بْ رآهم قلبي قَ  إلى الذینَ 

  .ي...فؤادِ  هجةِ ي... ومُ راحاتِ جِ  لسمِ عیني... وبَ  إلى نورِ 

  هم....یونِ نفسي في عُ  بُ قُ رْ أَ  في حیاتي..... إلى الذینَ  األملِ  یاءِ إلى ضِ 

  ...أبي وأمي الكریمینإلى 

  ...إلى زوجي العزیز....

  إلى أوالدي األحباب......

                 قلبي... ألنكم ثمرةُ  ؛يجهدِ  هدي ثمرةَ قلبي أُ  إلیكم یا أحبابَ 

  ن.سْ حَ  ولٍ بُ قَ منى بِ  هُ لَ بْ قَ تَ یَ  نْ أَ  - U- اهللاِ  نَ وأتمنى مِ 
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ْكَمَة َأِن اْشُكْر هللاَِِّ َومَ ( َام َيْشُكُر لِنَْفِسِه َوَمْن َكَفَر َفإِنَّ اهللاََّ َغنِيٌّ َمحِيٌد َوَلَقْد آَتْينَا ُلْقَامَن اْحلِ   .)1)(ْن َيْشُكْر َفإِنَّ

الشكُر َوالحمُد والمنُة والفضُل هللا ربِّ العـالمیَن أوًال وآخـرًا، ظـاهرًا وباطنـًا، َفهُـَو أهـُل الثنـاِء 
ــَل، وهــو القائــُل فــي مُ  ُكــْم َلــِئنْ (ْحَكــِم التنزیــِل: والحمــِد، فقــْد أعطــى وأجــزَل وبــارَك وَتَفضَّ َن َربُّ  َوإِْذ َتــَأذَّ

   . أما بعد:)2()َشَكْرُتْم َألَِزيَدنَُّكمْ 

وأنا أبحُث  في لغتَنا العربیِة عن كلماِت الشُّكِر؛ ألقدمها لمن لهم حٌق  - ففي هذا الیوِم 
ه من كلمات، لهذا فأنا فإني ال أجُد كلماٍت تَِفي بالغرِض ِتجاَهُهم؛ فلیَس لي سوى ما عرفنا -علىّ 

  الیوَم أتقدُم بالشكِر والتقدیِر وكلماتى َخْجلى متواریٌة: 

أبـي الـذي رسـَم معـي خطَّـًا  )3()َأِن اْشـُكْر ِيل َولَِوالِـَدْيَك  (إلى َمْن أمرني ربي ِبُشكِرِهَما، فقـال:  أوًال:
شـجیِع  والتَّحـدي َتتَـرَدُد فـي أذنـي لحیاتي العلمیة، فمنُذ أْن كنُت صـغیرًة، وأنـا أسـمُع منـه كلمـاِت التَّ 

  وٕالى یومي هذا.

وأمي التي لو أعلُم فعًال ُیجزُئها، لتكبدت العناَء في سبیِلِه، ولكن قدر اهللا أنه ال عمل یجـزُئ األمَّ؛ 
  فتركُت أجَرَها على اهللا، فعنَدُه ُحسُن الثواب. 

یـدٍة إال والـداَي االلـَذان علمـاني َأْن ُأمسـَك فلم َیخُطْر ببـالي الیـوَم، وأنـا علـى أبـواِب درجـٍة علمیـٍة جد
  لهما. -بعَد اهللاِ  –بالقلِم في یدي، فأنا الیوَم ُأقبَل أیدیهم، فالفضل األول واألخیر 

إلى الجامعِة اإلسالمیِة، ذلَك الصرُح التعلیميُّ الالمُع في سماِء فلسطیَن، فهي المرفُأ الذي  ثانیًا:
لِّ َحْدٍب َوَصوب، فكلُّ الشكِر والتقدیِر للقائمیَن علیها من إدارییَن یرسو عنَده طلبُة العلِم من ك

  وأكادیمییَن وُعمال. 

                                                           
  .}12آیة{سورة لقمان  (1)
  .}7آیة{ سورة إبراهیم (2)
  .}14آیةلقمان {سورة  (3)
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األستاِذ الدكتور/ طالب حماد أبو شعر، والذي تكرَم ِبَقبوِل اإلشراِف على رسالتي،  ثالثًا:
  العلماءِ  واضعَ تَ  هِ تِ بسماحُظلماِت َجهلي، وُیظِهَر  هِ بعلمِ  وأعطاني ِمْن َوقِتِه وُجهِدِه، ِلُیِضيءَ 

  .العارفین سماحةَ  هِ وبرحابتِ 

ِإنَّ اللََّه َوَمَالِئَكَتُه : "- r-فال أملك له على ما أسداُه لي من خدمٍة؛ إال البشري بقوِل المصطفى  
ى ُمَعلِِّم النَّاِس َوَحتَّى الُحوَت َلُیَصلُّوَن َعلَ  ،َوَأْهَل السََّمَواِت َواَألَرِضیَن َحتَّى النَّْمَلَة ِفي ُجْحِرَها

  . واُهللا عنَدُه خیُر الثواِب.)1("الَخْیرَ 

األســتاذین الكــریمین األســتاذ الــدكتور: نعــیم أســعد الصــفدي، والــدكتور: عبــد اهللا مصــطفى  رابعــًا:
  مرتجي. 

َما  واللذان َتفّضال بَقبوِل مناقشِة هذه اُألطروحة، بعَد َأْن تكبدا عناَء اإلطالِع علیها، لُیَقوِّ
  إلعِوَجاج، وُیَصححا األخطاء؛ لتخُرَج في أبهى صورة.ا

: إلــى َمــْن كــان ســندًا لــي فــي حیــاتي العلمیــِة والعملیــِة منــذ َأْن أهــداني أبــي إلیــه، إلــى رفیــِق خامســاً 
الــدرِب، وشــریِك ســنوات الكفــاِح وصــاحِب القلــِب الحنــون ؛ إلــى زوجــي العزیــز أحمــد، أنــا فــي هــذا 

قدمَتــُه ألجلــي، وأدعــو اَهللا كمــا َجَمَعِنــي بــَك فــي هــذه الــدنیا الفانیــة، أن الیــوم أشــكُرَك علــى كــلِّ مــا 
  َیْجَمَعِني ِبَك في جنٍَّة قطوفها دانیة. 

ُحبِّي وامتنـاني، َیْشـَهُد اُهللا أنهـم  عن معبرةً  تخرجَ لِ  الكلماتُ  سابقُ تَ تَ : أهِل زوجي الكراِم الذیَن سادساً 
ْن یجـــزَیُهم خیـــَر الجـــزاء، وأخــصُّ بالـــذكر عمـــي الحـــاج أبـــا أهلــي وعـــائلتي الثانیـــة، وأدعـــوه تعــالى أَ 

  أحمد، وعمتي أم أحمد. 

  إلى إخوتي جمیعًا شكِري وتقدیري لوقفِتكم إلى جانبي في أهمِّ لحظاِت حیاتي.  سابعًا:

  والمسلمیَن.: إلى أبنائي الذیَن أدعو اَهللا أْن َیْجَعَلهم ذرّیًة صالحًة، وَأْن َیْنَفَع ِبُهُم اإلسالَم ثامناً 

ـًا ثانیـًة بعـَد ُأمـي، إلـى خـالتي نعمـات عبـد اهللا البـرش، تاسعاً  : إلى َمـْن َیْشـهُد اُهللا َأنهـا كانـت لـي ُأمَّ
  والتي تفضلت بَقبوِل تدقیِق الرسالِة ُلَغوّیًا.

                                                           
ــــم/ فضــــل الفقــــه علــــى العبــــادة  (1) . تصــــنیف/ محمــــد بــــن ســــورة الترمــــذي، 2685ح 5/50ســــنن الترمــــذي، العل
م، 1968-ه1388لثانیـة ه)، تحقیق/ محمد فـؤاد عبـد البـاقي، مكتبـة مصـطفى البـابي الحلبـي، الطبعـة ا297(ت

  ".َهَذا َحِدیٌث َحَسٌن َصِحیٌح َغِریبوٕاسناده حسن، وقد صححه الترمذي وقال: "
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كن بكلِّ : إلى َجَدَتيَّ الرؤوفتین، إلى أقاربي وصدیقاتي والذیَن ال یتسُع المقاُم هنا لذكِرِهم، ولعاشراً 
وال یف  وتني أَْن أَخ  صَّ م  نھم  ك  لَّ َم  ْن تك  ّرَم عل  ّي تأكیــٍد قلبــي ال َیْغَفــُل عــنهم، بــل َیَســُعُهم جمیعــًا، 

  بحضوِر ھذه الجلسِة العلمیة.

إلیكم جمیعًا ُشـكِري وامتنـاني، وأقـوُل لكـم: جـزاكم اهللا خیـرًا، ولـو أعلـُم كلمـًة أخـرى ُتجـزُئُكم 
"َمـْن ُصـِنَع ِإَلْیـِه َمْعـُروٌف َفقَـاَل  حینمـا قـاَل لنـا: -r-َلَمنا إیاُه رسوُلَنا الكریُم َلُقْلُتَها؛ ولكن هذا ما عَ 

  . )1(ِلَفاِعِلِه: َجَزاَك اللَُّه َخْیًرا َفَقْد َأْبَلَغ ِفي الثََّناِء"

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
ــالمعروف  (1) ــَذا ، وٕاســناده حســن، قــال الترمــذي: ( 4/380ســنن الترمــذي، البــر والصــلة/ مــا جــاء فــي الثنــاء ب َه

  ).َحِدیٌث َحَسٌن َجیٌِّد َغِریبٌ 
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 ضله، الحمدُ مستزیدًا لهم من فَ  هُ لَ عَ ، وجَ هُ عبادَ  مهُ لهَ تابه، وأَ كِ  دِ مْ حَ الْ بِ  حَ تَ تَ ي افْ الذِّ  هِ لّ لِ  دُ مْ الحَ 

 تكونُ  هِ ، وبفضلِ الصالحاتُ  مُّ تِ تَ  هِ نعمتِ الذي بِ  هللاِ  مزیَدُه. الحمدُ  كافئُ ویُ  هُ مَ عَ وافي نِ حمدًا كثیرًا، یُ  هللاِ 
ِل ، ثم الصَّالُة والسالُم على قائِد األتقیاء، وَحامِ اللةِ الضَّ  مایةِ في عَ  عن الوقوعِ  دُ ، وبها نبتعِ الهدایةُ 

اللواء، وُأسوِة الشهداِء، عَلِم الهدى، البشیِر النَّذیِر، الهادي إلى طریِق الحقِّ والدِّین، صالًة نبلُغ 
  أما بعد: بها الُعال، ونحوُز بها الرضا.

 ، تألقَ )1("الحفاظخاتمة  " :العلماءُ  علیهِ  ى أطلقَ ، حتَّ الحافظُ  بأنهُ  فاظِ الحُ  في عصرِ  قَ لَّ أَ تَ 
 نِ بْ أحمُد ْبُن عليٍّ  :الحافظُ  هُ ، إنَّ )2("الفتحِ  بعدَ  "ال هجرةَ : العلماءُ  ى قالَ حتَّ  الباري)(فتح  هُ كتابُ 
بَشْرِح  الباري فتحُ الذي َوَسمه بـ " وكتابهٌ  المتوفي سنة ثنتین وخمسیَن وثمانمائة، العسقالنيُّ  رٍ جَ حَ 

   صحیِح البخاري".
 النكاتِ  ، واستخراجِ هِ في حقیقتِ  المعجمِ  هذا الكتابِ  لدراسةِ  العلماءِ  نَ مِ  بالقلیلِ  لیَس  انبرى عددٌ  دْ قَ وَ 

  . والمناهجِ  واللطائفِ 
ِبِه بجمیع مجاالتها تفي كُ  الحافظِ  تناولوا مناهجَ  الذینَ  العلماءِ  نَ مِ  العدیدُ  هُ أَ دَ بَ  شوارٍ ماستكماًال لو 

في  ابن حجرٍ  منهجِ  في موضوعِ  كتبَ ت نْ أَ  - وبعوٍن وتوفیٍق من اهللا-َفَقِد اختارت الباحثة 
 دراسةٌ ، حیْ حِ صْ ي التَّ فِ  يِّ النِ قَ سْ العَ  رٍ جَ حَ  ابنِ  جِ هَ نْ ي مَ فِ  الصریحُ  القولُ  :هُ سمیتُ وأَ ، صحیحِ تَّ ال
  .يارِ ح البَ تْ فَ  هِ ابِ تَ كِ  اللِ خِ  نْ مِ  ةٌ یّ قِ یْ بِ طْ تَ 

 ؛راسةِ والد التطبیقِ  موضوعَ  لیكونَ وَأمَّا عن سبِب اختیار الباحثة لكتاِب (الفتح) بالذات 
 صحُّ أَ  العلماءُ  هُ الذي عدَّ  الصحیحِ  شرفًا بشرفِ  نالَ  دْ قَ الحدیث، فَ  تبِ كُ  نَ یْ بَ  بالغةٍ  ا له من أهمیةٍ ِلمَ 

، وَألنَّ الحافَظ اْبَن حجٍر قد َصرََّح بأنه َلْم ُیْكِمْل كتابًا كالفتِح ومقدمِتِه، فقد الكریم القرآنِ  بعدَ  كتابٍ 
رًة وهو یقوُل: "لسُت راضیًا عن شيء من تصانیفي؛ ألني َعِملُتها في َسِمَعُه تلمیذُه السخاويُّ م

                                                           
الطبعــة ، تصــنیف/ محمــد بــن فهــد المكــي، دار الكتــب العلمیــة، 5/326 الحفــاظبــذیل طبقــات  اظِ األلَحــ حــظُ لَ  (1)

 .م1998 -هـ 1419األولى 
، تصــنیف/ صــدیق حســن 1/132الحطــة فــي ذكــر الصــحاح الســتة، باإلضــافة إلــى مســند أحمــد وموطــأ مالــك  (2)

  دار عمار. -هـ)، تحقیق/ على حسن الحلبي، دار الجیل1307خان القنوجي، (ت 
  .على الصحیح إلیه أن یؤلف شرحاً  لبلما طُ  ؛الشوكانيتوریة جمیلة قالها محمد بن علي  والعبارة  



   

 و       
 

ابتداِء األمِر، ثُمَّ لم یتهیْأ لي َمْن یحرُرها معي، سوى شرِح البخاري، ومقدمِتِه، والمشتبِه والتهذیِب 
  .)1( ولسان المیزاِن"

ِه ومنهجِه ألهمیِة الموضوِع وبواعُث اختیارِه وأهداففیما یلي: الباحثة  تعرُض سَ وَ 
  والمراجع. ومحتویاِت البحِث،، والدراساِت السابقةِ 

  : هِ اختیارِ  بواعثُ و  ،الموضوعِ  أهمیةُ 

  :على الوجه اآلتىها أهمَّ  لخُص أسباب، أُ  إلى عدةِ  هِ اختیارِ  وأسبابُ  هذا الموضوعِ  أهمیةُ  عُ رجِ تَ 

 الشریفِ  ت بهذا العلمِ اختصَّ ویكفیها فخرًا أنها  الشریفةِ  النبویةِ  نةِ بالسُّ  تختصُّ  دراسةٌ  أنه -1
في  مهمةٍ  قضیةٍ  ، وهو بحث في- r- محمدٍ  سیِدَنا من شرفِ  هُ ومكانتَ  هُ فَ شرَ  الذي استمدَّ 

 الحدیُث الصحیُح، وأهمیُة ما یترتُب علیه من أحكام  :وهي ،الحدیثِ  علومِ 
علیها ابُن احتواُء كتاِب (الفتِح) البِن حجٍر على عدٍد كبیٍر من األحادیِث التي َحَكَم  -2

حجٍر، باعتباِر ُحكِمِه على الحدیِث ُخالصُة سبعِة قروٍن سبَقْتُه من دراساِت العلماِء 
 لألحادیث. 

  البحث : أهدافُ 

ني و من سبق مع جهودِ  هذا الجهدِ  رَ ، وتضافُ اإلسالمیةِ  لمكتبةِ ل المساهمُة في إضافٍة جدیدةٍ  -1
 ). اريالب فتحِ (من  الفوائدِ  مجملِ  إلى استخالصِ  للوصولِ 

َتخریُج بعِض األحادیِث التي َحَكَم علیها اْبُن حجٍر بالّصحة، َوِدراسُة أسانیِدها، ومقارنُة ُحكِم  -2
 اْبِن حجٍر على الحدیِث َمَع أحكاِم العلماِء سواًء َمْن َسَبَقُه أو َمْن َأَتى َبْعَدُه.

 .األحادیثِ  في تصحیحِ  جرٍ حَ  نِ ابْ  الحافظِ  منهجِ  رفةُ عْ مَ  -3
 مكنُ ویُ  في التقریبِ  الواردةِ  والتعدیلِ  حِ رْ الجَ  مراتبِ  في بعضِ  حجرٍ  نِ ابْ  أحكامِ  استنباطُ  -4

 . صحیحِ بالتَّ  على األسانیدِ  هِ ا من حكمِ هَ استنباطُ 
  
  
  

                                                           
محمـــد بـــن عبـــد الـــرحمن الســـخاوي  صـــنیف/ت ،2/659الجـــواهر والـــدرر فـــي ترجمـــة شـــیخ اإلســـالم ابـــن حجـــر) (1
ـــد، دار ابـــن حـــزم بیـــروت902(ت ـــراهیم بـــاجس عبـــد المجی -ـ هـــ1419لبنـــان، الطبعـــة األولـــى  -هــــ)، تحقیـــق/ إب

 . م1999
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  منهُج الَبْحِث، وطبیعُة َعَمِل الباحثِة فیه: 

 نُ ها ابْ حَ حَّ التي صَ  ثِ ألحادیاستقراُء نماذَج ل البحِث هو:في هذا  عُ بَ تَّ المُ  المنهجُ  البحِث: منهجُ 
 ذلكَ  وسیكونُ ، صحیحِ في التَّ  حجرٍ  نِ ابْ  منهجِ  الستخراجِ  يِّ االستنباطِ  بالمنهجِ  االستعانةُ وَ  حجرٍ 

  : تیةاآل لنقاطِ ا سبَ حَ 

  :)الباري فتحِ (من  وترتیب األحادیثِ  في اختیارِ  المنهجُ أوًال: 

 المصنفاتِ  التنویِع في ع مراعاةِ مَ  كعیَِّنٍة، حجرٍ  ا ابنُ هَ حَ حَّ التي صَ  دراسُة عدٍد مَن األحادیثِ  -1
 عند عنَد ابِن حجٍر في (التقریب) الرواةِ  ، ومراتبِ ال َسیََّما التي هي مظنُة التَّصحیح الحدیثیةِ 
 ابن حجر حكم علیهاالتي  األحادیثِ  جمیعِ  باستیعابِ  َتلَتِزِم الباحثةُ لم ، و األحادیثِ  اختیارِ 

العیَّنة ِمائًة وخمسیَن حدیثًا تنوعت ما بین المرفوع والموقوف،  ه، فقد بلغتفي كتاب بالصحة
وكان االنتقاء لهذه العینة على أساس أن یشمل البحث أحادیث من جمیع أجزاء فتح الباري 

 بنسب متفاوتة. 

، وٕاعطاُء كِل حدیٍث َرَقٍم ا في الكتابِ هَ ودِ رُ وُ  ترتیبِ  سبِ حَ بِ  األحادیثِ  هذهِ  وترتیبُ  إیرادُ  -2
  لٍي.  تسلس

: ..."، وِمْن َثمَّ إیراُد الحدیِث حجرٍ  نُ ابْ  الحافظُ  قالَ "الباري بالقول:  حِ تْ فَ  نْ مِ  للنصِّ  التقدیمُ  -3
باإلسناِد الذي نصَّ علیِه ابُن حجٍر، وٕان تعَذر ُوجوُده، الختالِف النُّسِخ أو عدِم وجوِد 

أقرِب متٍن وٕاسناٍد للحدیث الذي المرجع؛ فإنَّ الباحثَة ُتورُد الحدیَث الذي عناه ابُن حجٍر ب
. َحه ابُن حجٍر؛ جاهدًة أن یكون من المرجِع األصليِّ  صحَّ

إذا اتفَق وقاَم ابُن حجٍر بتصحیح أكثَر من إسناٍد للحدیِث الواحِد، فإنَّ الباحثَة تقدُم ما تطابَق  -4
دُِّم الُكتَب الستَة على في اللفِظ مع ابن حجر، وٕان تعذَر وجوُد تطابٍق في اللفِظ فإنَّ الباحثَة تُقَ 

َغیِرَها، ثم المرجع األقدم، وفي حال تطابق الحدیث في أكثر من كتاب من الستة، فإن 
 الباحثة تقدم حدیث البخاري ثم مسلم، ثم الترمذي ثم أبو داود، ثم النسائي ثم ابن ماجه.

   : یجرِ خْ في التَّ  المنهجُ ثانیًا: 
في الصحیَحْیِن، والتَّوسُع في تخریِج األحادیِث في  االختصاُر في تخریِج األحادیِث التي -1

  غیر الصحیحین ِبَحَسِب الحاجة.
 التسلسُل في تخریِج الحدیِث ِبَحَسِب المتابعاِت األقرِب من ِجهِة َطَرِف اإلسناِد إلى منتهاه.   -2
 المقارنُة َبْیَن َألفاِظ الروایاِت. -3
 اِب، والباِب، والجزِء، والصفحِة، ورقِم الحدیِث. ِذْكُر بیاناِت التخریِج ِبذكِر المؤلِف، والكت -4
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  :على األسانیدِ  كمِ الحُ ثالثًا: المنهُج في 
 َعَدُم الُحكِم على أحادیِث الصحیَحْیِن، واالكتفاُء بالعزِو إلیهما.  -1
 الحكُم على األسانیِد إن كان الحدیث في غیر الصحیحین ِبَحَسِب قواعِد ُعُلوِم الحدیِث. -2
  أقواِل العلماِء في الحكِم على األحادیِث في غیر الصحیحین ِإْن ُوِجَدْت.  اإلشارُة إلى -3

  : اإلسنادِ  الِ جَ رِ  راسةِ في دِ  رابعًا: المنهجُ 

واةِ في  االختصارُ  - 1 والتَّفصیُل في الُمخَتَلِف فیهم  توثیقًا أو تضعیفًا؛ معلیه المتفقِ  ترجمِة الرُّ
 .في التقریبِ  حجرٍ  نِ ابْ  مع تقدیِم قولِ  ِبَحَسِب الحاجة،

 َعَدُم الترجمِة للصَّحابِة؛ َفُكلُُّهْم ِثقاٌت ُعدوٌل، والتَّرجمُة الُمختصرُة لغیِر المشهورین.  -2
 القول فیها. تبین، و ستدرسها الباحثة تدلیساذا كان في الراوي علة كاالختالط أو ال -3
َر اسم الرواي، فإنَّ الباحثَة تذكُر مختصرًا لعبارِة اْبِن  -4 حجٍر له في التقریِب، ثُمَّ إذا تكرَّ

اإلشارَة إلى الموضِع الذي فیه ترجمُتُه الكاملُة في هذِه الدراسة، واإلشارة أیضًا إلى 
خالصة القول فیه، وٕاعادة القول في حل المشاكل كاالختالط والتدلیس، ألنها تختلف 

  بحسب الحدیث.
  :والفهارُس  الهوامُش ( التوثیِق ) في المنهُج : خامساً 

 ُق اآلیاِت القرآنیِة ِبَعْزِوها إلى مواِضِعَها في كتاِب اِهللا، مبینًة اسَم السورة، َوَرَقَم اآلیة. توثی -1
توثیُق البیاناِت بذكِر: المصدِر، والمؤلِف، والجزِء، والصفحِة، وٕایراِد كامل بیانات المرجع  -2

 في أول ورود للمرجع ثم ذكر بیاناِت المصدر في قائمِة المراجع.
فهارٍس في نهایِة هذا البحث ِلَتسهیِل َتناوِلِه ِمْن ِقَبِل الدارسیَن، وتشتمُل على فهرِس إعداُد  -3

اآلیاِت القرآنیة، وفهرس األحادیِث النبویِة، وفهرِس الرواِة واألعالِم، وفهرِس المصادِر 
 والمراجِع، وفهرِس الموضوعاِت.

   سادسًا: المنهُج في غریِب اللغِة واألماكِن والُبلدان:
بیان معاني الكلماِت الغریبِة من كتِب الغریِب، والتعریف بالبلدان واألنساب بحسب  - 

  الحاجة. 

  : السابقةُ  الدراساتُ 
النظر في  بعدَ وَ عنى أهل العلم بدراسِة ُكتِب اْبِن حجٍر، وَخاصًة كتاِبِه (فتِح الباري)، 

 راساِت والدِّ  حوثِ للبُ  لِ صَ یْ فَ  كِ المل مركزِ  بیاناتِ  في قواعدِ  البحثِ معظم الدراسات السابقة، و 
فتح  خاللِ  نْ مِ  في التصحیحِ  حجرٍ  نِ ابْ  في منهجِ  دراسٍة سابقةٍ  ةِ أی وجودِ  مُ دَ عَ  نَ یَّ بَ تَ  اإلسالمیةِ 

  ا:هَ نْ مِ  ذاِت العالقِة ِبَموضوِع البحِث، الدراساتِ  بعُض  ناكَ هُ  نْ كِ لَ  ؛الباري



   

 ط       
 

 التلخیصِ  كتابِ  اللِ خِ  نْ مِ  ةٌ تطبیقی األسانیِد: دراسةٌ  دِ قْ في نَ  العسقالنيِّ  حجرٍ  نِ ابْ  الحافظِ  جُ هَ نْ مَ  -1
      ، األسودحسن علي  ةسمیح إعداد/ ،ماجستیر رسالةُ  الستِة، الكتبِ  ةِ على روا الحبیرِ 

  إشراف/ أ.د طالب حماد أبو شعر، الجامعة اإلسالمیة بغزة.
لباري، رسالُة دكتوراة، إعداد/ د. فیصل الحدیُث الَحَسُن ِعْنَد الحافظ اْبِن َحَجٍر في كتابه فتح ا -2

 ه.1426األردن، –باسم الجوابرة، إشراف/ د. عبد المجید محمود عبد المجید، جامعة الیرموك 
منهُج الحافِظ اْبِن َحَجٍر في تحسیِن األسانیِد: دراسٌة تطبیقیٌة من خالِل كتاِبِة فتِح الباِري؛ رسالة  -3

شراف/ أ. د. طالب حماد أبو شعر، الجامعة اإلسالمیة ماجستیر، إعداد/ سامح فتحي دلول، إ
 م.2008-هـ1429بغزة 

أنیُس السَّاِري في َتخریِج وتحقیِق األحادیِث التي َذَكَرَها اْبُن َحَجٍر العسقالنيُّ في فتِح الباِري،  -4
مؤسسة السماحة، الطبعة األولى  - تحقیق/ نبیل بن منصور بن یعقوب البصارة، مؤسسة الریان

1426-1998.  
، أمَّا ما أعتقد أنه جدیٌد ومبتكٌر في دراستي هذِه هَو أنَّها دراسٌة علیهِ بعض َما وقفُت هذا 

  في منهِج الحافِظ في التَّصحیِح دوَن غیِرِه مَن األحكاِم على الحدیث.

  :البحث محتویاتُ 

  :اتمةوخَ َفْصَلْیِن و  مهیدٍ تَ وَ  قدمةٍ على مُ  البحثُ  شتملُ یَ 

ومنهَج البحِث، وطبیعَة َعَمِل الباحثِة  ،َأهمیَة الموضوِع َوأسباَب اختیاِرِه وأهداَفهُ  ضمنُ تَ تَ وَ  المقدمُة:
   :البحثِ  ةَ طَّ وخُ  والدراساِت السابقَة، فیه،

  :على یشتملُ : وَ التمهیدُ 
  .المنهجِ  تعریفُ : أوالً 

  . ءِ االعلم دَ نْ عِ  حیحِ الصَّ  الحدیثِ  تعریفُ : اً ثانی
  َحَجٍر َوكتاِبِه (َفْتِح الباِري).  التعریُف ِباْبنِ ثالثًا: 

َحَها اْبُن َحَجر العسقالنيُّ في كتابِه  :ولُ األَ  الفصلُ  َنماذُج ِمَن األحادیِث الّتي َصحَّ
  .التطبیقیة) (الدراسةُ َفْتِح الباري 

األحادیث التي صححها الحافظ ابن حجر العسقالني ویتضمن دراسة مائة وخمسین حدیثًا من 
كعینٍة من األحادیِث التي حكَم علیها الحافُظ ابُن  -الدراسة التطبیقیة - الباري في كتابه فتح

  حجٍر بالصحة.
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  .العسقالنيِّ  رِ جَ حَ  نِ ابْ الحافظ  دَ نْ عِ  صحیحِ التَّ  قواعدُ ني: الثا الفصلُ 
 .رٍ جَ حَ  نُ ابْ  مُ هُ لَ  حَ حَّ صَ  الذینَ  واةِ الرُّ  مراتبُ األول:  المبحثُ  -1
 بن حجر لمرویات المدلسین والمختلطین، والمتهمین ببدعة.: تصحیح االمبحث الثاني -2
  .ألفاظ التصحیح عنَد الحافظ ابِن حجرٍ المبحث الثالث:  -3

  :أتيتتضمن ما ی: و الخاتمة

 .لدراسةنتائج اأوًال:   - 4
  التوصیات.ثانیًا:   - 5

  :الفهارس العامة

 فهرس اآلیات القرآنیة. -1

 فهرس األحادیث النبویة.  -2

 المترجم لهم. فهرس الرواة واألعالم -3

 فهرس المصادر والمراجع. -4

  .فهرس الموضوعات -5
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  )1(َجْدَوُل اختصاراِت َأْسَمِاء الُكتِب المستخدمِة في هذا البحِث ومصنفیها

  الكتاب المقصود  االسم المختصر  الرقم 
  .البخاريِّ  _ صحیحُ 1  .الستة الكتبِ  أصحابُ   -1

  . مسلمٍ  _ صحیحُ 2
  . أبي داودَ  نُ _ سنَ 3
  . الترمذيِّ  نُ نَ _ س4
  . النسائيِّ  نُ نَ _ سُ 5
  . ةماج نُ ابْ  نُ _ سنَ 6

  . أبي داودَ  نُ نَ _ سُ 1  األربع.  نِ نَ السُ  أصحابُ    -2
  . الترمذيِّ  نُ نَ _ سُ 2
  . النسائيِّ  نُ نَ _ سُ 3
  .ةماج ابنِ  نُ نَ _ سُ 4

  .خاريِّ البُ  صحیحُ   البخاريُّ    -3
  .مسلمٍ  صحیحُ   مسلمُ   -4
  .بي داودَ أ نُ نَ سُ   أبو داودَ   -5
  .الترمذيِّ  نُ نَ سُ   الترمذيُّ   -6
  .النسائيِّ  نُ نَ سُ   النسائيُّ   -7
  اجة.مَ  ابنِ  نُ نَ سُ   ةماج ابنُ   -8
  ُمصنُف اْبُن أبي شیبَة.  أبي شیبةَ  نُ ابْ   -9

  األوسط.   ابن المنذر  - 10
  صحیُح ابِن حبان.  حبان نُ ابْ   - 11
  الطبقاُت الكبیُر الْبِن َسْعٍد.  سعدٍ  نُ ابْ   - 12
  معرفُة الصحابِة.  ابُن منده  - 13
  اآلحاُد والمثاني.  أبو َبكٍر ابُن أبي عاصٍم الشیبانيُّ   - 14
  الُمستخرُج على الصحیَحْیِن.  أبو عوانةَ   - 15
  ِحلیُة األولیاِء.  أبو ُنَعْیمٍ   - 16
  ُمسنُد اإلماِم أحمَد ْبن حنبل.  حنبل بنُ  أحمدُ   - 17

                                                           
فـــي  هِ فـــي مكاِنـــ لـــذلكَ  بالتنویـــهِ  الباحثـــةُ  ، ســـتقومُ المصـــنفِ  لـــنفسِ  آخـــرَ  فـــي مرجـــعٍ  الحـــدیثُ  كـــانَ  فـــي حـــالِ *   )(1
  خریج.التَّ 

* ذكرت الباحثُة اإلسم الذي یشتهُر به الُمصنَُّف، واألسماَء الكاملَة للمصنفاِت ستجُدها فـي فهـرِس المصـادِر                           
  والمراجِع في نهایة هذا البحث.



   

 ل       
 

  اَق ْبِن راَهوْیهُمسنُد إسح  راهویه بنُ  إسحاقُ   - 18
  ُمسنُد البزاِر.  البزارُ   - 19
  السَُّنُن الُكبري للبیهقّي.  البیهقيُّ   - 20
  الكشف والبیان. -تفسیر الثعلبي  الثعلبيُّ   - 21
  المستدرُك على الصحیحین.   الحاكمُ   - 22
  .الحمیديِّ  سندُ مُ   میديُّ الحُ   - 23
.  الدارقطنيُّ   - 24   ُسَنُن الدارقطنيِّ
.   يُّ ارمالدّ   - 25   ُسَنُن الدارميِّ
  ُسَنُن سعیٍد بِن منصوٍر.  منصور بنُ  سعیدٌ   - 26
.  الشاشيُّ   - 27   ُمسنُد الشَّاشيِّ
.  افعيُّ الشَّ   - 28   ُمسنُد اإلماِم الشافعيِّ
  َشْرُح ُمشكِل اآلثاِر.  الطحاويُّ   - 29
  .الطیالسيِّ  ندُ سْ مُ   الطیالسيُّ   - 30
  .الرزاقِ  بدِ عَ  صنفُ مُ   الرزاقِ  عبدُ   - 31
  ُمسنُد َعبِد ْبِن ُحمید.  میدٍ حُ  نُ بْ  بدُ عَ   - 32
  .مالكٍ  وطأُ مُ   مالكٌ   - 34

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

 التمهيد

 ويشتمل على: 
 أوًال: تعریُف المنهِج.

حیِح ِعْنَد العلماِء.   ثانیًا: تعریُف الحدیِث الصَّ

 ثالثًا: التعریُف ِباْبِن َحَجٍر َوكتاِبِه (َفْتِح الباِري). 
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 بین یدي البحث

 التمهید
:المنهجِ  أوًال: تعریفُ   

  المنهِج في اللُّغة: 
  ُمتََباِیَناِن:  النالنُّوُن َواْلَهاُء َواْلِجیُم َأصْ " :(َنَهَج)َقاَل اْبُن فارٍس في مادة  

  َواْلَجْمُع اْلَمَناِهُج. ، َوُهَو ُمْسَتِقیُم اْلِمْنَهاجِ  ،ْمَر: َأْوَضَحهُ ألالنَّْهُج، الطَِّریُق. َوَنَهَج ِلي ا :لُ وَّ األ 
 ًنا َحتَّى ُأْنِهَج، َأيْ الٌن َیْنَهُج، ِإَذا َأَتى َمْبُهوًرا ُمْنَقِطَع النََّفِس. َوَضَرْبُت فُ الَوَأتَاَنا فُ نقطاع، اإل :َخرُ اآلوَ 

: ")1"(َسَقطَ  وِمْنَهُج الّطریِق: َوَضُحه. والِمْنهاج: ، والمقصود هنا هَو األصُل األوُل، قاَل الفراهیديُّ
  .)3()ِلُكلٍّ َجَعْلَنا ِمْنُكْم ِشْرَعًة َوِمْنَهاًجا(قال تعالى:  .)2("الّطریُق الواِضحُ 

  في االصطالح: المنهجِ 
، وعرف الجرجاني )4(والخطة المرسومة للشيء"المدخل المنهاج بأنه: "النظام  ف صاحبُ عرَّ 

  .)5("هو ما یمكن التوصل بصحیح النظر فیه إلى المطلوبالطریق الذي بمعنى المنهج بأنه: "
َف المنهج بأنه:  أو المجتمعِ  الفردِ  مسلكَ  التي توضحُ  المهمةُ  سسِ الركائز واألُ  مجموعةُ " كذلك ُعرِّ

  .)6("منهم إلیها كلٌّ التي یصبو  اآلثارِ  لتحقیقِ  أو األمةِ 
لمنهِج ابِن َحَجٍر في تصحیِح  تعریفاً الباحثة ستشف یمكن أن ت ومما سبق من تعاریف

: السبیَل والطریَق الذي اتبعه ابُن حجٍر في حكِمِه على حدیٍث ما بالصحة، من األحادیِث بأنَّهُ 
  خالِل ما توفر لدیِه من شروٍط للحدیِث الصحیِح. 

لركائِز واُألسِس التي اعتمَد علیها اْبُن حجٍر في ُحكِمِه على حدیٍث ما أو هو مجموعٌة مَن ا
حة.    بالصِّ

                                                           
ه)، تحقیـق/ عبـد السـالم هـارون، 395(ت أحمد بن فاِرس بـن زَكِرّیـا، تصنیف/ 5/361 عجم مقاییس اللغةم (1)

  م.1979-ه1399دار الفكر 
ه)، تحقیق/ د. مهـدي المخزومـي، ود. 175، تصنیف/ الخلیل بن أحمد الفراهیدي (ت392/ 3العین كتاب  (2)

  السامرائي.إبراهیم 
  }.48{آیةالمائدة سورة  (3)

 -، مؤسســـة الرســـالةالطبعـــة الثانیـــةمحمـــد أبـــو الفـــتح البیـــانوني، تصـــنیف/ ، 45ص ) المـــدخل إلـــى علـــم الـــدعوة4(
  م.1993 –هـ 1414بیروت، 

  .1985طبعة جدیدة -، مكتبة لبنانعلي بن محمد بن علي الجرجانيتصنیف/ ، 183تعریفات ص) ال5(
مجلــة دوریــة تصــدر عــن الرئاســة العامــة إلدارات البحــوث العلمیــة واإلفتــاء والــدعوة  اإلســالمیة،مجلــة البحــوث  (6)

عبـد الـرحمن بـن  تصـنیف/، 58/300 لعالمة الشیخ عبد الرزاق عفیفي ومعالم منهجه األصوليا ، بحث:واإلرشاد
  .هـ1420رجب إلى شوال لسنة من اإلصدار: ، عبد العزیز بن عبد اهللا السدیس
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  .ءِ االعلم عندَ  الصحیحُ  الحدیثُ  :اً ثانی

  تعریُف الحدیِث لغًة: 
الحاء والدال والثاء أصٌل واحد، وهو كوُن الشيء لم " :(حدث)في مادة  فارسٍ  ابنُ  یقولُ 

ن لم یُكن. والرُجل الَحَدُث: الطريُّ الّسن. والحدیُث ِمْن هذا؛ ألّنه حدَث أمٌر َبْعد أ :قالُ یُ  ،یُكنْ 
  . )1("كالٌم یْحُدُث منه الشيُء بعَد الشيء

  .)2("والَخَبرُ  الَحدیُث: الجدیدُ ": القاموسِ  صاحبُ  الَ د القدیم، قَ ضِ  والحدیثُ 

قول من  - r-  النبي عن جاءعلى نقل ما  یشتملُ  علمٌ  :حّده أنه الحدیثِ  لمُ عِ  الحدیُث اصطالحًا:
  .)3(أو فعل أو تقریب أو وصف َخلِقي، أو ُخلقي

  الحدیُث الصحیُح عنَد العلماِء:  
كان اإلمام الخطابيُّ أوَل من تطرَق إلى تعریِف الحدیِث بأنواعه، وقد عرف الحدیث 

 .)4("هنقلتُ  تْ ه، وعدلَ إسنادُ  ما اتصلَ  الصحیح بقوله: "هو
 - r- اهللاِ  عن رسولِ  هُ یرویَ  نْ أَ  ؛الصحیحِ  الحدیثِ  فةُ وصِ یسابوري قال: "وعندما عرَّفه الحاكم الن

 الحدیثِ  ه أهلُ ثم یتداولُ  ،عدالنِ  عنه تابعیانِ  وهو أن یرويَ  ،الجهالة اسمِ  هعن زائلٌ  صحابيٌ 
  .)5("ة على الشهادةِ ا هذا كالشهادِ نَ إلى وقتِ  بولِ بالقَ 

ِحیُح: َفُهَو اْلَحِدیُث اْلُمْسَنُد الَِّذي َیتَِّصُل ل: "اثم عرَفُه ابُن الصالِح تعریفًا شمولیًا فقا ْلَحِدیُث الصَّ
اِبِط ِإَلى ُمْنَتَهاُه، َوَال َیُكوُن َشاذ ا، َوَال ُمَعلًَّال  ِإْسَناُدهُ  اِبِط َعِن اْلَعْدِل الضَّ   .)6("ِبَنْقِل اْلَعْدِل الضَّ

                                                           
 .36/ 2عجم مقاییس اللغة البن فارس م (1)
  م.1980-ه 1400ه)، الهیئة المصریة العامة للكتاب 817(ت ، للفیروز أبادي1/163القاموس المحیط (2)
، تصــنیف/ أحمــد بــن علــي بــن 35توضــیح نخبــة الفكــر فــي مصــطلح أهــل األثــر صانظــر: نزهــة النظــر فــي  (3)

 ه.1414دمشق، الطبعة الثانیة -لصباححجر العسقالني، تحقیق/ نور الدین عتر، مطبعة ا
ــ، تصــنیف/ 1/156وانظــر أیضــًا: شــرح نخبــة الفكــر  ، بــن ســلطان محمــد القــاري الهــروي المعــروف بمــال علــى القــاري يّ عل

، تصــنیف/د. 8ص ُعلــوم الحــدیث فــي ضــوء تطبیقــات المحــدثین النقــاد ، دار األرقــم _بیــروت، وبــد الفــتح أبــو غــدةتحقیــق/ ع
  م.2003-هـ 1423ر ابن حزم، الطبعة الثانیة حمزة الملیباري، دا

، تصـنیف/ عبـد الـرحمن بـن أبـي بكـر السـیوطي، تحقیـق/ طـارق بـن عــوض اهللا 63انظـر: تـدریب الـراوي ص (4)
  م.2003-ه1424بن محمد، دار العاصمة، الطبعة األولى 

ي بـــه/ الســـید معظـــم ، تصـــنیف/ محمـــد بـــن عبـــد اهللا الحـــافظ النیســـابوري، اعتنـــ1/106معرفـــة علـــوم الحـــدیث  (5)
  م. 1977-هـ 1327حسین، دار الكتب العلمیة، الطبعة الثانیة 

، تصنیف/ عثمـان بـن عبـد الـرحمن المعـروف 11مقدمة ابن الصالح صالشهیر بمعرفة أنواع علوم الحدیث  (6)
 م.1986-ه1406بابن الصالح، تحقیق/ نور الدین عتر، دار الفكر، ودار الفكر المعاصر، 
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َوِفي َهِذِه اْألَْوَصاِف اْحِتَراٌز َعِن لصحیِح بقوله: "وعلََّل ابن الصالِح اشتراُط هذه الصفاِت للحدیِث ا
  . )1("اْلُمْرَسِل، َواْلُمْنَقِطِع، َواْلُمْعَضِل، َوالشَّاذِّ، َوَما ِفیِه ِعلٌَّة َقاِدَحٌة، َوَما ِفي َراِویِه َنْوُع َجْرحٍ 

ن من غیر شذوذ وال الصحیح المجمع علیه  ما اتصل إسناده بالعدول الضابطیوقال ابن الُملقِّن: "
 .)2("علة

ویمكن أن نالحَظ أن تعریف ابن الصالح اشتمل على شرَط العلماِء في الحدیِث لُیحَكم علیِه بأنَُّه 
  صحیح، وهو: االتصال، وعدالة الرواة، وضبطهم للحدیث، الذي لیس فیه شذوذ أو علة.

  للحدیث الصحیح:  الحافظ ابن الحجر تعریفُ 
َف ابن حجر الحدی   ث الصحیح على قسمین:عرَّ

وال شاذٍّ  ُمَعلَّلٍ  ، غیرِ السندِ  الضبِط، متصلِ  ٍل تامِّ دْ بنقِل عَ  خبُر اآلحادِ أوًال: الصحیح لذاته، فقال: "
  .)3("هو الصحیُح ِلذاتهِ 

ثانیًا: الصحیح لغیره، وهو في حال قصور ضبط راٍو في الحدیِث الصحیح لذاته، یحتاُج لجبر 
أیضًا، لكن ال  فهو الصحیحُ  ؛رقِ الطُّ  ككثرةِ  ْن ُوِجَد ما َیْجُبُر ذلك الُقصورَ إذلك القصور؛ فقال: "ف

  .)4("لذاته
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  .11بن الصالح صمقدمة ا )(1
، تصنیف/ عمر بـن علـي الشـافعي المعـروف بـابن الملقـن، رسـالة ماجسـتیر، 41المقنع في علوم الحدیث ص )(2

  ه. 1403إعداد/ جاوید أعظم عبد العظیم، إشراف/ أ.د. أحمد محمد نور سیف، عام 
  .205توضیح نخبة الفكر في مصطلح أهل األثر صنزهة النظر في  )(3
 .205ص بقالمرجع السا )(4
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  التعریُف ِبابِن َحَجٍر وكتاِبِه َفْتِح الباري.

  : )1(أوًال: التعریُف بالحافِظ اْبِن َحَجٍر العسقالني

  *اسُمُه وكنیُتُه ولقُبُه وُشهرُتُه: 
ُم عصِرِه وفریُد أهِل زماِنِه، شیُخ اإلسالِم المحدُث الحافُظ: أحمُد ْبُن علىٍّ ْبِن هو إما  

  األصل، المصريُّ المولِد والنشأِة.  )2(ُمَحمٍَّد اْبِن ُمَحمٍَّد ْبِن عليٍّ بِن أحمَد العسقالنيُّ 
كانت تسكن مدینة  مضربن خزیمة من  كنانةمن قبیلة  ،هو من عائلة فلسطینیة األصلف

  .قبل أن یولد مصروهاجرت إلى  عسقالن
  وأمَّا كنیُتُه فهي: أبو الَفْضِل، ُكِنَي بذلَك تشبیهًا بقاضي مكة وقتئذ، وُلِقبَّ بشهاِب الدِّین.

اسٌم أم لقٌب؟؟ فقد قیل: إنَّه لقٌب ألحمَد األعلى في  وُشهرُتُه هي: اْبُن َحَجٍر، وقد ُاخُتِلَف: هل هو
  .)3(نسِبِه، وقیل: َبْل هو اسٌم لوالِده أحمدَ 

  *والدُتُه ونشأُتُه: 
ُوِلَد في الثاني والعشرین من شهر شعبان، سنة ثالٍث وسبعیَن وسبعمائة، على ضفِة   

  .)4(النیل بمصر

                                                           
مــن  فــي العدیــدِ  شــرةٌ تَ نْ مُ  ةألن ترجمتَــو  لشــهرته الكبیــرة، العســقالنيِّ  حجــرٍ  نِ اْبــ الحــافظِ  ترجمــةَ الباحثــة اختصــرت  (1)

   .ما ترجم فیها هو لنفسه ، وخاصةً وقد لخصت الباحثة أهم ما في هذه الترجمةالعلمیة،  والرسائلِ  الكتبِ 
مشــیخة اإلمــام أحمــد بــن علــي (ر: المجمــع المؤســس للمعجــم المفهــرس انظــ ،حجــرٍ  ابــنِ  اإلمــامِ  ســیرةِ  فــيمزیــد لول

لبنــــان الطبعــــة  –تحقیــــق الــــدكتور/ یوســــف المرعشــــلي، دار المعرفــــة  بیــــروت )، الشــــهیر بــــابن حجــــر العســــقالني
ـــى ، تصـــنیف/ الحـــافظ ابـــن حجـــر 64-62، مـــن صم، ورفـــع اإلصـــر عـــن قضـــاة مصـــر1992 -هــــ1413األول

والجــواهر والــدرر فــي ترجمــة شـــیخ  م،1988-هـــ1418مــر، مكتبــة الخــانجي تحقیــق/ علــي محمــد ع ،العســقالني
هــ)، تحقیـق/ إبـراهیم بـاجس عبـد المجیـد، 902محمـد بـن عبـد الـرحمن السـخاوي (ت صـنیف/اإلسالم ابـن حجـر، ت
 م.1999-هـ 1419لبنان، الطبعة األولى  -دار ابن حزم بیروت

. (انظـــــر: اللبـــــاب فـــــي تهـــــذیب لســـــطینمـــــن مدینـــــة عســـــقالن، وهـــــي مدینـــــة بســـــاحل الشـــــام مـــــن ف (2)
-بــابن األثیــر الجــزري، مكتبــة المثنــي علــي بــن أبــي الكــرم الجــزري المعــروف، تصــنیف/ 2/339األنســاب
  بغداد).

ـــدین الســـخاوي، دار مكتبـــة الحیـــاة2/36الضـــوء الالمـــع ألهـــل القـــرن التاســـع  (3) بیـــروت، -، تصـــنیف/ شـــمس ال
  .105والجواهر والدرر ص

 .2/17الضوء الالمع  (4)
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وسبعین وسبعمائة هـجري، َبعَد أْن َحجَّ وزار بیت  وُتوِفَي والُدُه وعمرُه أربُع سنواٍت سنة سبعٍ 
  المقدس بصحبِة ولدِه أحمَد صاحِب الترجمِة.

وكانْت أمُُّه قد ماتْت قبَل ذلك؛ فنشَأ أحمُد یتیمًا في كنِف أحِد أصدقاِء أبیه، فقد أوصى والدُه به 
وِبيُّ قبَل وفاتِه إلى كبیِر التُّجاِر، وهو أبو بكٍر: ُمحمٌد ْبُن عليٍّ بْ  ، فقاَم على شأِنِه )1(ِن أحمَد الَخرُّ

  بعَد وفاِة والِدِه خیَر القیام.
 ،   وأما طلُبُه للعلِم فإنَُّه قرَأ القرءاَن تجویدًا على الشهاِب أحمَد ْبِن ُمَحمٍد اْبِن الفقیِه عليٍّ الخیوطيِّ

عة عشرة عامًا، ثم َفُتَر عزُمُه وكان أوَل اشتغاِلِه بالعلِم سنة سبٍع وثمانیَن وسبعمائة، وهو ابن أرب
ألنه لم یجْد َمْن یشجُعُه، إال أنه عاَد َبْعَد تماِمِه لسبَع عشرَة سنة، فحضَر دروَس الفقِه، وُأصوَل 
العربیِة والحساِب، ثم ُحبَِّب إلیه النظُر في كتِب التاریِخ وأیاِم الناِس، َفَعَلَق بذهِنِه الصافي شيٌء 

  .)2(كثیٌر من أحوال الناس
ثم نظَر في فنون األدب حتى برَع فیها، وفاَق أصحاَب الصنعِة وخصوصًا في الشعر؛ فكان 

  استحضاُرُه للشعِر من عجائِب الزمن، وَنْظَمه لُه من روائِع النظم.
ثم اهتمَّ بالحدیِث وبسماِعِه من شیوٍخ عدة، فكانت أعلى سماعاِته مطلقًا سماَعُه لجزِء أبي الجهِم 

  ، وله سماعاٌت كثیرٌة غیره.)3(موسىالعالِء بن 
  :)4(*رحالُته 
  : )5(رحلته إلى َقْوص - 1

كاَن أوُل ما رحَل سنة ثالٍث وتسعیَن وسبعمائة، إلى َقْوص وما حولها من ُقرى الصعیِد، 
َلِكْن لم تكن له سماعاٍت حدیثیًة في هذه الرحلة، غیر أنه التقى ببعِض العلماء هناك، وهي من 

  خلیة.الرحالت الدا

                                                           
، بعد أن ورث ماًال كثیرًا، (انظـر: إنبـاء الغمـر بأنبـاء العمـر فـي التـاریخ، رئیس التجار بالدیار المصریةوكان  )(1
 –دار الكتــب العلمیــة  ، تحقیــق : د. محمــد عبــد المعیــد خــان، تصــنیف/ الحــافظ ابــن حجــر العســقالني، 2/196

، 1/583الـــدرر الكامنـــة فـــي أعیـــان المائـــة الثامنـــة، وانظـــر أیضـــًا: م1986 -هــــ  1406، الطبعـــة الثانیـــة بیـــروت
  م). 1993-ه1414تصنیف الحافظ ابن حجر العسقالني، تصحیح/ سالم الكرنكوي، دار الجیل، 

  وما بعدها. 124انظر: الجواهر والدرر، ص (2)
البـاهلي  العالء بن موسى بن عطیة البغـدادي أبـو الجهـم، تصنیف/ جزء أبي الجهم العالء بن موسى الباهلي (3)
-هــ1420الریاض، الطبعة األولى –، مكتبة الرشد عبد الرحیم بن محمد بن أحمد القشقريهـ)، تحقیق/  228(ت

  م. 1420
  . 177إلى ص 142انظر: الجواهر والدرر من ص (4)
م ،(انظر: معجـوأهلهـا أربـاب ثـروة واسـعة، كبیرة فـي الـبالد المصـریة فـي الجهـة الشـرقیة مـن النیـل) وهي مدینة (5

  بیروت). -، دار صادریاقوت بن عبد اهللا الحموي، تصنیف/ 4/413البلدان
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  :)1(رحلُته إلى اإلسكندریة - 2

كانت رحلته إلى اإلسكندریة في أواخر سنة سبٍع وتسعیَن وسبعمائة، فأَخَذ فیها عن 
، وسِمَع  بعِض العلماِء منهم ُمسنُدَها التاج أبو عبِد اهللا محمٌد ْبُن أحمَد ْبِن عبِد الرزاِق الشافعيُّ

  اهللا بن الخراط، وخلق غیرهم، وهي رحلة داخلیة أیضًا. أیضًا من التاِج أحمَد ْبِن محمٍد بِن عبِد 

  رحلُتُه إلى الحجاز:  - 3
عندما َرَجَع من اإلسكندریة أقاَم بمصَر إلى الثاني عشر من شوال لسنة تسٍع وتسعیَن 
وسبعمائة، ثم شدَّ الرحاَل إلى الحجاز، ولم تكن هذه هي المرُة األولى له، حیث خرج مع والده في 

  ، وَخَرَج مع وصیِِّه وهو مراهق سنة سٍت وثمانین وسبعمائة.صغره مرةً 
وعاد للحجاز مرًة أخرى بقصد الحج سنة ثمانمائة، ُثمَّ عاَد وحجَّ مرًة أخرى سنة خمس وثمانمائة؛ 

  وكاَن في كلِّ مرٍة یلتقى بجمٍع من العلماء والمسندیَن.

  رحلته إلى الیمن:  - 4

ة من سنة ثمانمائة، وتجول هناَك في عدِة مدٍن، وصل الحافظ إلى الیمن في ذي القعد
والتقى العدیَد مَن العلماِء؛ فقد التقى هناك بأبي الطاهِر محمٍد بِن یعقوَب الفیروَز أبادي: عالِم 

  اللغِة الشهیر، وصاحِب كتاِب القاموِس المحیِط.

اِس ْبِن المجاهِد علّى، كذلَك استضاَفُه صاحُب الیمِن الملُك األشرُف: إسماعیُل ْبُن األفضِل عب
  وأثابُه وأحسَن استقباَلُه. 

وقد قدم إلى الیمن في رحلة ثانیة سنة سٍت وثمانمائة، وحدث فیها أنه لما كان في البحِر َغِرَق 
المركُب الذي كاَن یحمُله؛ فغرقت كتُبُه وأمتعته وأمواُلُه، وكان من جملة ما غرق: "أطراف المزي" 

  و"أطراف مسند أحمد".

  رحلُته إلى الشَّام: -5

شدَّ الحافُظ الرحاَل إلى البالِد الشامیة في شعبان سنة اثنتین وثمانمائة،  وقد التقى فیها 
بأمم من العلماِء، من غزة ونابلس والرملة، وبیت المقدس والخلیل، ودمشق، ثم إلى حلب والتي 

  التقى فیها بجمع غفیر منهم.

                                                           
والمقصود هنا  ثالث عشرة إسكندریةعددها  ) ُأطلق هذا اإلسم على عدد من المدن في مناطق العالم المختلفة،(1

  ).1/182هي اإلسكندریة في مصر؛ وهي مدینة تقع على ساحل البحل المتوسط. (انظر: معجم البلدان 
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ي كتاب: (الجواهُر والدرُر) أسماء للبلدان والقرى التى هذا وقد ذكَر تلمیُذُه السخاويُّ ف
  .)1(زارها ابُن حجٍر مرتبًة على حروِف المعجم بلغت تسعًة وأربعین مدینة

   * شیوخه وتالمیذه:
  :)2(أ. شیوخه

سلَك الحافظ ابن حجر مسلك العدید من العلماء قبله في طلب العلم، ورحل ألجل أخذه    
َر الحافُظ ابُن َحَجٍر جماعًة من شیوخِه في ُمَصنَِّفِه الُمسمى: (المعجُم عن كبار المشایخ، و َذكَ 

المؤسُس للمعجِم المفهرس) وكذلَك ذَكَرُهم تلمیُذُه السخاويُّ في كتاِب: (الجواهُر والدرُر في ترجمِة 
الباحثة هنا  الحافِظ اْبِن حجٍر)؛ فبلَغ َعَدُدهم جمیعًا نحَو ستمائة وأربعة وأربعیَن نفسًا، وستقتصرُ 

 :)3(على ذكِر بعض شیوِخِه الذین یشار إلیهم بأنهم أعالم ذلك العصر
 إبراهیم بن أحمد بن عبد الواحد بن عبد المؤمن، التَُّنوخي، المقرىء، عني  التَّنوخي: وهو -1

 .)4(في معرفته القراءات وعلو سنده فیها ه) كان إماماً 800- 709بالقراءات، (
بن علي بن أحمد بن محمد األنصاري أبو حفص المصري الشافعي عمر  ابن الملقِّن: هو -2

  .)5(وكان معروفًا بكثرة التَّصانیف ه)804- 723المعروف بابن الُملقن، (
عمر بن رسالن بن َنِصیر بن صالح بن شهاب بن عبد الخالق بن عبد الُبْلقیِني:  وهو  -3

-724صري المولد، الشافعي، (المالحق، أبو حفص الكناني، العسقالنيُّ األصل، الُبلقیني، 
 .)6(وقد كان رأسًا في سعة الحفظ  وكثرة اإلطالع ه)805

علي بن أبي بكر بن سلیمان بن أبي بكر، الهیثمي، المصري، الشافعي، الهیثمي: وهو  -4
 .)7(ه) إمام وحافظ، وكان إمامًا في حفظ المتون واستحضارها808- 735(

بن عبد العزیز بن محمد بن إبراهیم بن سعد اهللا محمد بن أبي بكر العز ابن جَماَعة: وهو  -5
  .)8(وقد تفنن في علوم ٍكثیرةٍ ه) 819-747بن جماعة، الكناني، الشافعي، (

                                                           
 .192انظر: الجواهر والدرر ص (1)
انظــر: المجمـــع المؤســـس للمعجـــم المفهـــرس، (مشـــیخة  اإلمــام ابـــن حجـــر العســـقالني)، تحقیـــق/ یوســـف عبـــد  (2)

 م.1992 -هـ1413بیروت، الطبعة األولى  –الرحمن المرعشلي، دار المعرفة
 مرتبین حسب سنة الوفاة. (3)
 .12/166النجوم الزاهرة  (4)
 .5/42سابق المرجع ال (5)
  .5/107انظر: إنباء الغمر بأبناء العمر  (6)
  .5/256إنباء الغمر بأبناء العمر  (7)
  .7/240انظر: إنباء الغمر  )(8
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عبد الرحیم بن الحسین بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن إبراهیم، الكردي،  العراقي: هو -6
بعلم الحدیث  ه) وكان عارفاً 826- 762(األصل، المهراني المصري، الشافعي )1(الرازناني
 .)2(ومتعلقاته
  ب. تالمیذه:

تتلمذ على ید الحافظ عدد كبیر من العلماء اللذین رحلوا إلیه من بقاع الدنیا طلبًا لعلمه ومعرفته 
وأملى ما ینیف على ألف " التي بلغت اآلفاق، وقد تحدث عن ذلك تلمیذه السخاوي قائًال عنه:

 ،وتبجح األعیان بالوفود علیه ،وارتحل األئمة إلیهِ  ،هیتَ صِ  دَ عُ وبَ  ،ذكره واشتهرَ  من حفظهِ  مجلسٍ 
  ، ومن أهم تالمیذه:)3("وكثرت طلبته حتى كان رؤس العلماء من كل مذهب من تالمذته

ه)، وهو صاحب 871-787تقى الدین محمد بن محمد بن محمد بن فهد المكي ( -1
  . )4(كتاب لحظ األلحاظ بذیل طبقات الحفاظ

ه) وهو صاحب 902- 831بد الرحمن بن محمد السخاوي،(شمس الدین محمد بن ع -2
 .)5(كتاب الجواهر والدرر في ترجمة شیخ اإلسالم ابن حجر

كمال الدین محمد بن عبد الواحد بن عبد الحمید بن مسعود كمال الدین بن الهمام، هو:  -3
  ، وخلٌق كثیٌر غیرهم.)6(ه)935- 790، (ي ثم األسكندريیواسِ السِ 

    : )7(والعملیةُ * جهوُدُه العلمیُة 

  العدیَد مَن المناصِب والوظائِف كان من أهمَِّها:  - رحمُه اهللاُ -تولى 

 تدریُس العلوِم الدینیة:  - 1
تدریُس التفسیِر بالمدرسِة الحسنیة سنَة تسٍع وعشریَن وثمانمائة، وكان ُیلِحُق بالتفسیِر   - أ

 وظیفة الوعِظ بالجامِع الظاهِر بالحسینیة.

                                                           

 ).3/23(انظر: األنساب للسمعاني  هذه النسبة إلى رازان، وهي محلة كبیرة ببروجرد، وهي من بالد الجبل. (1)
ه)، 874، تصنیف/ جمال الدین أبي المحاسن األتابكي(ت15/118ة النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهر  (2)

 م.1992-ه1413تقدیم/ محمد حسین شمس الدین، دار الكتب العلمیة 
  . 2/39الضوء الالمع  )(3

، تصــنیف/ جــالل الــدین الســیوطي، حــرره/ د. فیلیــب حتــى 1/170انظــر: نظــم الِعقیــان فــي أعیــان األعیــان،  (4)
  نیویورك. -ة األمریكیةه،  المطبعة السوری1927

 وما بعدها. 9انظر: الجواهر والدرر ص (5)
ــدین الســیوطي، تحقیــق/ محمــد       1/474انظــر: ُحســن المحاضــرة بأخبــار مصــر والقــاهرة  (6) ، تصــنیف/ جــالل ال

  م. 1968-ه1387أبو الفضل إبراهیم،  دار إحیاء الكتب العربیة، الطبعة األولى
 ، وما بعدها.588، والجواهر والدرر ص1/23فه في: رفع األصر انظر تفصیل أكثر عن وظائ )(7
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وذلك سنة ثماٍن وثمانمائة، ثم تولى تدریَس  )1(یِف بالشیخونیةِ تدریُس الحدیِث الشر    - ب
الحدیِث بقبِة الخانقاة الِبیَبْرِسیَّة، ُثَم َوِلَي التدریَس في المدرسِة الجمالیِة المستجدِة أوَل ما 

.  فتحت سنَة إحدى عشرة وثمانمائة، وبعدها في الجامِع الطولونيِّ
 یخونیة سنة إحدى عشرة وثمانمائة.تدریُس الفقِه؛ فقد َدرََّسُه بالش   - ت
 وظیفُة اإلفتاِء: - 2

  ولَي الحافظ ابن حجر اإلفتاَء بداِر العدِل سنة إحدى عشرة وثمانمائة.
 وظیفُة المشیخة: - 3

  قد تولى مشیخَة البیَبْرِسّیة سنَة ثالَث عشرة وثمانمائة.  - رِحَمُه اهللاُ -وكاَن 
 وظیفُة الَخَطابة: - 4

امِع األزهِر سنة تسَع عشرَة وثمانمائة، بعَد وفاِة التاِج ُمحمٍد تولى الحافُظ الَخطابَة بالج
  ْبِن َعالِء الدیِن، الذي كاَن قد أوصي له بها من بعِده. 

 وظیفُة َخزِن الكتِب: - 5
فقد كاَن خازنًا لمكتبِة المدرسِة المحمودیة سنة سٍت وعشریَن وثمانمائة المحتویِة على 

على فهرَسِتَها فهرَسیِن، أحُدهما على حروِف الُمعجم،  كتاب؛ َفَعِمَل الحافظُ 3600حوالي 
  واآلخُر َحسَب الُفنوِن المختصِة بها هذه الكتب. 

 وظیفُة القضاء:  - 6
وقد َكِرَه الحافُظ العمل في القضاء، وكان ُمصممًا على رفِض أيِّ طلٍب للقضاء،  ولم 

نِة اثنتیِن وعشریَن وثمانمائة، َیقبْل به إال بعَد إلحاٍح شدیٍد علیه، وكاَن ذلك في حدوِد س
وقد ُعزَل َبْعَد ذلَك، لكنه ُأعیَد للقضاء سنة ثماٍن وعشریَن وثمانمائة، وقد تكرَر أن ترك 

  القضاء ثم عاَد إلیه إلى َأْن زهَد فیه، ولم یرغب في العودِة إلیه.
 وظیفُة اإلمالء: - 7
  ا العامة.  والتي جدََّدَها الحافُظ بعد أْن كانت قد َدَرَست ونسیْته 

  

  

                                                           
، كــان التــدریس بهــا إنمــا یكــون بــأمرمن الســلطان إلــى كبــار علمــاء العصــر هــي مدرســة المدرســة الشــیخونیة  (1)

  ). 2/36(انظر: الضوء الالمع 



                                 التمهید                         
   

      10 
 

 بین یدي البحث

  :* ثناُء العلماِء علیه

كان الحافظ ابن حجر جدیرًا باالحترام والتقدیر، فقد أثنى علیه كلُّ َمْن َعَرَفُه من العلماء، 
  وامتدحوه بما هو أهٌل له، فقد كان الحافظ منارة یستنیر بنورها العلماء.

  : فقد قاَل عنه: "فلما كاَن االشتغاُل بالعلِم وكان ِمَمْن َمَدَحُه : برهاُن الدیِن إبراهیُم األبناسيُّ
الشریِف، من أعزِّ المطالِب، وأشرِف المكاسِب، اعتنى بتحصیِلِه كلُّ لبیٍب وطالٍب، وكاَن ِمَمْن 
الحَظْتُه عیوُن السعادِة، وسبقْت له في األزِل اإلرادُة، الشیُخ العالمُة المحدُث المتقُن المحقُق: 

الفضِل أحمُد اْبُن الشیِخ اإلماِم العاِلِم صْدُر المدرسیَن، ُمفتى المسلمیَن،  الشیُخ شهاُب الدیِن أبو
، لما عنیت به عنایُة التوفیِق، ورعایَة  أبو الحسن علّي، الشهیر باْبِن حجٍر، نوُر الدیِن الشافعيُّ

ُمعضِلَها، َوَصَرَف  التحقیِق، نظَر في العلوِم الشرعیِة، فأتقَن ُجلََّها َوَحلَّ مشكَلَها، وَكَشَف قناعَ 
  . )1(همَتُه الَعِلّیَة إلى أشرِفَها، علم الحدیث وهو أفضلها"

َوَنَظَم فیه العدیُد من العلماِء أبیاتًا من الشعِر تمتدُح علَمُه وتصانیَفُه، ومن ذلَك ما نظَمُه الشیُخ 
  اْبِن قوقِب، فقد قاَل فیه: برهاُن الدیِن إبراهیُم بُن عبِد الرحمِن األنصاريُّ الخلیليُّ المعروُف ب

  یجیب ذوو األلباب بالخیر أحمداً    إذا قیل: من بحر الحدیث وأهله                     
  على المصطفى للعلم أضحى مؤیداً     إلیه تَناَهى علُم وحـــــــــــــــــــــــٍي منزَّلٍ 
  ـــــواله قد كان خامداً وأظهَر ما لـــــــــ      وجمــــــــــع بالتصنیف أسباب علمه
َدا     فأسدى بها للفكـــــــــــــــــر أجلى نخبة   َحَوْت ُحْسَن لفٍظ بان ِعْقدًا منضَّ
  دروٌس لــــــــــــــــــه شرقا وغربًا ُمشاهَدا     ووطَّا طریق العلم حتــــــــــــى ترفعت
  هٍج حمیٍد ألحمـــــــــــــــــَدابمشیك في ن     فدیتك نفســـــــــــــــي إذ جمعت مناقباً 
ْئُه وِزْدُه معالیـــــــــــــــــــــــــــــــاً    )2(َوَهیِّــــــــــــــىْء له َفْوَزًا لَعرٍض مخلََّدا     فیا ربِّ َبوِّ

  
  : )3(* مصنفاته

ِه، ومنها ما للحافِظ اْبن َحَجٍر العسقالني العدیُد مَن المصنفات، منها ما اكتمَل َقْبَل وفاتِ 
َبقَي في المسودات ولم یتّم تبییُضُه، ومنها ما هو مطبوع محقق، ومنها من ینتظر المشمرین من 
الباحثین وطلبة العلم إلزالة الغبار عنها،  وابتدَأ اْبُن حجٍر التصنیف في حدوِد سنة سٍت وتسعیَن 

                                                           
 .1/264الجواهر والدرر  (1)
  .404/ 1المرجع السابق  (2)
 .2/36انظر: الضوء الالمع  (3)
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، وفي ما یلى بعضها )1(وسبعمائة، وقد بلغت تصانیُفُه حوالى اثنین وثمانیَن ومائتي مصنفٍ 
  مرتبة حسب سنة الفراغ من تألیفها:

وقد اشتمل على وصِل التعالیِق واآلثاِر الموقوفِة والمقطوعِة في صحیِح  ،التعلیق تغلیقُ   -1
  ه.804سنة  البخاري، اكتمل

، واختصَر فیه كتاب تهذیب الكمال للمزي، بأسلوب جدید، ال یخلو من التهذیب تهذیبُ   -2
  ه.807وانتهى منه سنة فائدة، 

  ه.812، وانتهى منه سنة األثر أهلِ  في مصطلحِ  الفكرِ  خبةِ نُ   -3

، وهو الشهیُر بـ طبقات المدلسین، بالتدلیسِ  الموصوفینَ  بمراتبِ  التقدیسِ  أهلِ  تعریفُ   -4
  ه.815وانتهى منه عام 

  ه816، وانتهى منه المشتبهِ  بتحریرِ  المنتبهِ  تبصیرُ   -5

 ه.819، وانتهى من تبییضه عام أحمد اإلمامِ  سندِ عن مُ  في الذبِّ  مسددُ ال القولُ   -6

  ه.820في تخریج أحادیث الرافعي الكبیر، وانتهى منه سنة  بیرُ الحَ  التلخیُص   -7

  ه.827سنة ، وفرغ من تألیفه التهذیبِ  تقریبُ   -8

  ه.828من أدلِة األحكاِم، وانتهى منه  المرامِ  بلوغُ   -9

  ه.835، وكان الفراغ منه رجال األئمة األربعة بزوائدِ  منفعةِ ال تعجیلُ   - 10

  ه.843َشرُح صحیِح البخاري، وهو أجلُّ كتِبِه على اإلطالِق، وفرغ منه سنة  يالبارِ  فتحُ   - 11

تألیفه حوالي أربعین  ه ومكث في809 سنةَ  هِ بدأ في جمعِ  ،الصحابةِ  في معرفةِ  اإلصابةُ   - 12
  .متأخر متقدمٌ  فهو تصنیفٌ  ؛سنة

    

    

  

                                                           
  .1/659الضوء الالمع(1)
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  * وفاته: 
في لیلة السبت الثامن عشر من ذي  -رحمه اهللا رحمة واسعة-توفي الحافظ ابن حجر    

الحجة سنة اثنتین وخمسین وثمانمائة للهجرة بعد أن أقعده المرض، وكان لجنازته مشهد لم ُیَر 
الخلیفُة للصالِة علیِه، مثله فیمن حضره من الشیوخ، فقد شهدها أمیر المؤمنین والسلطان وُقدَِّم 

  .)1(ولما وصلوا بالجنازة إلى المصلى أمطرت السماء على نعشه
  مما دفع الشهاب أحمد بن محمد بن علي المنصوري، وهو أحد الشعراء لنظم بیتین في هذا فقال: 

  قد بكت السحب على                   قاضي القضاة بالمطر.         
  .)2(ـــــــن الذي                   كان مشیدًا من حجـــــــروانهدم الركـــــ         

  
  

$$$  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
 .1/1193انظر: الجواهر والدرر (1)
 .1/1237المرجع السابق   (2)
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  ثانیًا: كتاُب َفْتِح الباري.

  التعریُف بالكتاب: 

، إْن َلْم یكْن أفضَلَها بال منازع، فقد  ُیعتُبر (فتح الباري) ِمْن أجلِّ ُشروِح صحیِح الُبخاريِّ
 اإلعجابِ بتألیِفِه إلى أن قاَل ذاَت مرٍة وهو یتحدُث عنه: " لوال خشیُة  كاَن الحافُظ ابُن حجٍر َیعتزُّ 

وكان ابتداء تألیفه  )1("على ما أولى الحمدُ  به هذا الكتاب، لكن هللاِ  یوصفَ  أنْ  ما یستحقُّ  لشرحتُ 
ستمر سنة سبَع عشرَة وثمانمائة، إلى أن كاَن الفراُغ منه سنَة اثنتین وأربعیَن وثمانمائة، أي أنه ا

  .)2(في تصنیفه ما یقارب خمسًة وعشریَن عاماً 
وقد تمیز (الفتح) بالعدیِد من الممیزاِت التي جعلتُه ُبغیًة لطالِب العلِم من كلِّ حدٍب وصوب، 
وأهّم ما یمیُزُه هو مقدمُتهُ المعروفة بـ"هدي الساري" انتهى منها ابُن حجٍر سنَة ثالَث عشرة، أي 

  تِح الباري بنحِو أربِع سنوات.قبَل الشروِع في كتاِب ف
 مقدمةً  هِ ذلك كلِّ  یديّ  بینَ  مُ وأقدِّ وقد َبیََّن ابُن حجٍر في الخطبِة هدَفُه من وضِعَها؛ فقاَل: "

 تفتحُ  المأخذِ  سهلةَ  صورِ القُ  وفوقَ  اإلسهابِ  دونَ  وجیزةً  جامعةً  هِ فرائدِ  وتزیینِ  هِ قواعدِ  في تبیینِ 
 في عشرةِ  - إن شاء اهللا تعالى-فیها  القولُ  وینحصرُ  ،الصدورَ  شرحُ وت الصعابَ  لُ وتذلِّ  ،المستغلقَ 

، ثم یشرُع في إیراِد فصول المقدمة، ومما ال شكَّ فیه أنَّ هذه المقدمَة قد دلَّت على )3(...."فصول
  مكانِة الشرِح العلمیِة.

تألیِفِه؛ فقد  ومما میَّز (الفتح) أیضًا؛ هو المكتبُة الضخمُة التي اعتمَد علیها مؤلُفُه في
ذكر صاحبا كتاِب (معجم المصنفات الواردة في فتح الباري) عدَد المصنفاِت التي عزا إلیها 

ففاقت ألفًا وأربعمائة وثالثون  - أي قائمة المصادر والمراجع لفتح الباري -الحافُظ في (الفتح) 
یَل حجَم المجهوِد الذي بذَلُه ابُن اعتمَد علیها ابُن حجٍر في تألیِفِه للفتح، وللقارئ أْن یتخ )4(مرجعاً 

حجٍر وهو یتتبُع المعلوماِت في هذه الكتب، مع مراعاة عدم وجود أسالیِب البحِث الحدیثِة من 
حواسیٍب ومعاجٍم وغیِرها، ویمكن أن تتضَح صورة أكبر من العناِء الذي تكبَدُه الحافُظ في بحِثِه 

ذلك بعوِن اِهللا، وقلِة الشواغِل، وطالما طالعُت  في هذه الكتِب  حینما یقول عن ذلك: "....وكلُّ 
  . )5(المجلَد بتماِمِه في الیوم والیومیِن، فلم أظفْر بشيٍء، وربما ظفرُت بموضٍع واحٍد"

                                                           
  .1/675الجواهر والدرر (1)
 .1/433انظر: كشف الظنون  (2)
 .3هدي الساري مقدمة فتح الباري ص (3)
رة، الطبعـــة معجـــم المصـــنفات الـــواردة فـــي فـــتح البـــاري، تصـــنیف/ مشـــهور ســـلیمان، ورائـــد صـــبري، دار الهجـــ (4)

  م. 1991-ه1412األولى 
  .1/689الجواهر والدرر (5)
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والحقُّ أنَّ عمَل الحافِظ في هذا الكتاب كان ُمْضنیًا بمعنى الكلمة، فقد كانت طریقتُه في 
یرًا في ذكِر المسائِل الخالفیة، والترجیح بینها، لكن وبسبب تألیِف الفتح متمیزة، فكان یسهُب كث

خشي أن تَْفُتَر هّمتُه عن إكماِله، لذلَك أكمَل الشرٍح بأسلوٍب متوسط،  -المفید–هذا اإلستطراد 
  مختِصرًا في أسلوِبه األول، لكنه اختصاٌر غیُر مخلٍّ بالمقصد. 

هذا الشرح على رشاقة العبارة، أسلوبه فقال: "ولقد حرص في  )1(وقد وصف البقاعي
وٕایجازها، مع اإلیضاح والبیان، وتتبع اختالف العلماء، فربما وصل األقوال في المسألة الواحدة 
إلى ستة وأربعین قوًال، ویذكر اإلعراب، واللغة، والبدیع، وغیر ذلك، وله مسلك بدیع في عدم 

  .)2(التكرار"
  

  الفراغ من تألیفه: 
قطف ثمرة جهده؛ ففي یوم اإلنتهاِء من تصنیِفِه أولَم الحافُظ ولیمًة ویحین البن حجر أن ی

كبیرًة َحَضَرها األعیاُن والوجهاء، وجمٌع غفیٌر مَن المشایِخ وطلبِة العلم، حّتى قیل إنه لم یتخلْف 
عن هذه الولیمِة أحد، وأنَّ الناس قد اجتمعت للُفرجة، وبیعت نسخة الكتاب بثالثمائة دینار وكاَن 

  .)3(لك یوَم السبت الثاني من شعباَن سنة ثالٍث وأربعین وثمانمائةذ
  َفْتُح الباري في ُعیوِن العلماِء: 

كانت َفرحُة العلماِء بالغًة بظهوِر كتاِب (فتح الباري)، فقد تنافَس في الحصوِل علیه 
ماعٌة من ملوِك األمراُء قبَل العلماء، حتى قبَل أن یكتمَل،  قال الحافظ عن ذلك: "حتى خطَبُه ج

األطراِف بسؤاِل علماِئهم لهم في ذلك، فاستنسخُت لصاحب المغرِب األدنى نسخًة مما َكُمَل 
، وأما عن سبب طلبهم له ورغبتهم فیه فقد قال: "وكان سبُب رغبِتِهْم فیه اشتهاَر المقدمة، )4(منه"

  . )5(فصاَر َمْن َیْعِرُف فصوَلَها یتشوُق إلى األصل"
علماُء یقرأونه وینسخوَنُه، ویختصروَنُه، وُیِحیُلون إلیه في مصَنفاِتهم إلى یومنا هذا. وما زاَل ال

َرُه العلماُء عن الفتِح أنَُّه قد زاَل بِه الدَّین عن أمِة محمٍد  ؛ ومناسبة ذلك أن ابن - r-ومما قرَّ

                                                           
براهیم بن عمـر بـن حسـن الربـاط بـن أبـي بكـر البقـاعي إ برهان الدین أبو الحسن العالمة المحدث الحافظ هو (1)

  .1/24نظم الِعقیان في أعیان األعیان انظر:ولد سنة تسع وثمانمائة تقریبًا  ،الشافعي
  .11واردة في فتح الباري صمعجم المصنفات ال (2)
  .2/702انظر: الجواهر والدرر  (3)
، تصــنیف/ الحــافظ ابــن حجــر العســقالني، تحقیــق/ 8انتقــاض اإلعتــراض فــي الــرد علــى العینــي فــي شــرح البخــاري ص(4) 

  الریاض.  -حمدي السلفي وصبحي السامرائي، مكتبة الرشد
  .8المرجع السابق ص(5) 
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 بین یدي البحث

ون: شرُح كتاب یقولُ  - رحمهم اهللا - د سمعُت كثیرًا من شیوِخَناولققد قال ذات مرة: " )1(خلدون
، وبعد أن ألف الحافظ (الفتح) قاَل حاجي خلیفة: "لعَل هذا الدَّیَن )2(البخاري َدْیٌن على األمة"

، وقال عنه الشیخ عبد الغني عبد الخالق: "وهو َأجلُّ شروح )3(قضي بشرِح المحقِِّق ابِن حجر"
  .)4(البخاري كافًة بال مراء، فكلُّ الصیِد في َجوِف الفراء"

: وم   ن العلماِء َمْن نظَم الشعَر فیه؛ فقد قاَل الشیُخ برهاُن الدیِن البقاعيُّ
  شرُح البخاريِّ الذي فـــــــــــي ضمنِه         ُنِظَمْت علوُم الشرِع مثَل بحارِ           
  )6(منه روٌض ُمزهٌر       وكّل َسْطٍر منه نهٌر جاِري )5(في كلِّ ِطرسٍ           
  إن دَل فإنه یدلُّ على المكانِة العظیمِة التى َتصدََّرها فتُح الباري عنَد العلماء.وهذا القول 

ومن العلماِء الذیَن امتدحوه أیضًا الخطیُب األدیُب برهاُن الدیِن إبراهیُم بن أحمَد الملیجي، وله فیه 
  مدائُح كثیرة، وكان مما قاله: 

  ویقول إن دنت الخطوُب، أنا لها    كم نعمٌة قاضي القضـاة أنالها                 
  وهو اإلماُم وشیخ اإلسالم الذي           لمــــــــــــــــا تقاصرت العلوم أطالهـا         
  (شرُح البخـــــــــاري) آیٌة وافى بها            فتٌح من البــــــــــــاري أطاَب مقاَلها         
  ي جـــــــهرة            فینــــــــــــــــــــــــا وأخفى بدَرها وهالَلهاوِشهاُبها فضَح الدَرارِ          
  هو حاف العصر الذي في مصره        أهل النُّهي ضربت بــــــــــــه أمثالها         
  )7(شهدت له أن ال سواه ُمْعِلنــــــــــــــًا            إیضاحها ومبینًا إشكالـــــــــها         

أما عن سبِب هذه المنزلِة لكتاِب فتِح الباري بیَن الكتب؛ فقد قال حاجي خلیفة: "وشهرته وانفراُدُه 
  .)8(بما یشتمُل علیه من الفوائِد الحدیثیة، والنكاِت األدبیة، والفرائد الفقهیة تغني عن وصفه"

$$$  
 

                                                           
ضــي القضــاة ولــي الــدین أبــو زیــد الحضــرمي األشــهیلي، امحمــد بــن محمــد بــن محمــد ق عبــد الــرحمن بــنهــو العالمــة  (1)

سـنة ومات = ونشأ بها، وطلب العلم،  ،سنة اثنتین وثالثین وسبعمائة بمدینة تونس ببالد المغرب، ولد المعروف بابن خلدون
بـــن تغــــري بـــردي األتــــابكي  ، تصـــنیف/ یوســــف7/205. (انظـــر: المنهــــل الصـــافي والمســــتوفى بعـــد الــــوافيثمـــان وثمانمائــــة

  ). 1984ه)، تحقیق/ د. محمد محمد أمین، الهیئة المصریة العامة للكتاب 874(ت
  ، تصنیف/ عبد الرحمن بن خلدون المغربي، المطبعة الشرقیة.1/264المقدمة  (2)
 ، تصـنیف/ مصـطفى بـن عبـد اهللا، الشـهیر حـاجي خلیفـة،1/443كشـف الظنـون عـن أسـامي الكتـب والفنـون  (3)

  مؤسسة التاریخ العربي.
  .15معجم المصنفات الواردة في فتح الباري ص (4)
 ).3/447. (انظر: معجم مقاییس اللغة الطِّْرس: الكتاب الممُحّو. ویقال: كلُّ صحیفٍة ِطرسقال ابن فارس:  (5)
  .2/405الجواهر والدرر  (6)
 .2/392الجواهر والدرر  (7)
 .1/445كشف الظنون  (8)



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

 الفصل األول
َحَها اْبُن َحَجر العسقال  نيُّ َنماذُج ِمَن األحادیِث الّتي َصحَّ

 .التطبیقیة) (الدراسةُ  الباري في كتابِه َفْتحِ 

 ويشتمل على:

األحادیث التي صححها دراسة مائة وخمسین حدیثًا من 
  الحافظ ابن حجر العسقالني في كتابه فتح الباري

 -الدراسة التطبیقیة -
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 الدراسة التطبیقیة

 الفصل األول

األحادیث التي صححها الحافظ ابن حجر العسقالني في كتابه من  دراسة مائة وخمسین حدیثاً 
  - الدراسة التطبیقیة - فتح الباري

  ):1حدیث رقم (

- َقرََأ النَِّبيُّ ( :َقالَ  - t-  َویذكر َعن عبد اهللا بن السَّاِئب".... حجر:  ابنُ الحافُظ  الَ قَ 
r - ْبح َأَخذته  ،َأْو ِذْكُر ِعیَسى ،ْكُر ُموَسى َوَهاُرونَ َحتَّى ِإذا َجاَء ذِ  ،اْلُمْؤِمُنوَن ِفي َصَالة الصُّ

ِإالَّ َأن الُبَخاِرّي لم  ؛أخرجه ِفي َصِحیحه ،َوُهَو َحِدیث َصِحیح على َشرط ُمسلم )،َفَرَكعَ  )1(سعلة
  .)2("یخرج لَبعض ُرَواته

  
 أوًال: نصُّ الحدیِث مْن صحیِح مسلم: 

اُج ْبُن ُمَحمَّدٍ قال:  ،ا َهاُروُن ْبُن َعْبِد اللَّهِ َحدَّثَنَ  :- رحمُه اهللا- مسلمٌ اإلماُم  قالَ   ،َحدَّثََنا َحجَّ
زَّاقِ  - َوتََقاَرَبا ِفى اللَّْفظِ  - ْبُن َراِفٍع  ُمَحمَّدٌ  وحدثني :َقالَ  )ح( ،َعِن اْبِن ُجَرْیجٍ   ، قال:َحدَّثََنا َعْبُد الرَّ

 ،  َأُبو َسَلَمَة ْبُن ُسْفَیانَ  أخبرني :ْبَن َعبَّاِد ْبِن َجْعَفٍر َیُقولُ  اً َسِمْعُت ُمَحمَّد :َقالَ  ،َأْخَبَرَنا اْبُن ُجَرْیجٍ 
-َعْن َعْبِد اللَِّه ْبِن السَّاِئِب  ،)4(يُ َوَعْبُد اللَِّه ْبُن اْلُمَسیَِّب اْلَعاِبدِ  ،)3(اللَِّه ْبُن َعْمِرو ْبِن اْلَعاصِ  َوَعْبدُ 
t -  ََصلَّى َلَنا النَِّبىُّ " :َقالr- - ْبَح ِبَمكَّةَ ال َحتَّى َجاَء ِذْكُر  ،َفاْسَتْفَتَح ُسوَرَة اْلُمْؤِمِنینَ  ،صُّ

 - -r يَأَخَذِت النَّبِ  -ْبُن َعبَّاٍد َیُشكُّ َأِو اْخَتَلُفوا َعَلْیهِ  ُمَحمَّدٌ  -ُموَسى َوَهاُروَن َأْو ِذْكُر ِعیَسى
  َذِلَك. َوَعْبُد اللَِّه ْبُن السَّاِئِب َحاِضرٌ  ".َسْعَلٌة َفَرَكعَ 

                                                           
ـــِة واَألْعَضـــاِء التـــي َتتَِّصـــُل بهـــا. (انظـــر: القـــاموس المحـــیط  ) الســـعلة:(1 ـــْدَفُع بهـــا الطَّبیعـــُة أًذى عـــن الِرَئ ـــٌة َت َحَرَك
1/1311(  

ه)، تحقیق/عبــد 852، تصــنیف/ الحــافظ ابــن حجــر العســقالني (ت1/18فــتح البــاري بشــرح صــحیح البخــاري (2)
  ه.1379بیروت ،  -حب الدین الخطیب، دار المعرفةالعزیز ابن باز، ترقیم/ محمد فؤاد عبد الباقي، إشراف/ م

رجــح الحــافظ ابــن حجــر أن یكــون قولــه: "ابــن َعْمــِرو ْبــِن اْلَعــاِص" َوَهــٌم ِمــْن َبْعــِض َأْصــَحاِب ابــن ُجــَرْیٍج، وأن  (3)
ــاِرُئ، وهــو القرشــي العابــدي المخزومــي الحجــازي، (انظــر ترجمتــ ــٍرو اْلَق ــُن َعْم ــُد اللَّــِه ْب ه: تهــذیب الصــواب هــو: َعْب

) ثم نقل قول النووي: " َقْوله : ابن اْلَعاِص َغلَـٌط ِعْنـَد اْلُحفَّـاِظ َفلَـْیَس َهـَذا َعْبـَد اللَّـِه ْبـَن َعْمـِرو ْبـِن 15/376الكمال 
"، (انظر: فتح الباري  َحاِبيَّ اْلَمْعُروَف َبْل ُهَو َتاِبِعيٌّ ِحَجاِزيٌّ  ).256/ 2اْلَعاِص الصَّ

، تصـنیف/ اإلمـام أبـي سـعد عبـد 107/ 4{عابـد} بـن عمـرو بـن مخـزوم، (انظـر: األنسـاب   هذه النسـبة إلـى (4)
  م).1988-ه1408ه)، تعلیق/ عبد اهللا البارودي، دار الجنان، الطبعة األولى 562الكریم السمعاني، (ت
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زَّاِق     .)1(َوَلْم َیُقِل اْبِن اْلَعاصِ  ،َوِفى َحِدیِثِه َوَعْبُد اللَِّه ْبُن َعْمٍرو"، َفَحَذَف َفَرَكعَ "َوِفى َحِدیِث َعْبِد الرَّ
  

  تخریج الحدیث: ثانیًا: 
زَّاقِ أخرجه اإلمام      ). 2707ح 2/112في (الصالة/ القراءة في صالة الصبح  َعْبُد الرَّ
إباحة قراءة / الصالةفي ( ُخَزْیمةَ وأخرجه ابن )، 15394ح 24/115في ( اإلماُم أحمدٍ  وأخرجهُ 

  .ِبْشرِ  الرَّْحِمِن ْبنِ  َعْبدِ ) عن 546ح 1/275.... بعض السورة في الركعة 
اجٍ ن في روایته ع َعْبِد اللَّهِ  ْبنَ  َهاُرونَ ) تاَبَعا َعْبُد الرَّْحِمِن ْبُن ِبْشرِ كالهما: (اإلمام أحمد و   َحجَّ

  ، بمثل إسناده ولفظه.ُمَحمَّدٍ  ْبنِ 
 َعْبدِ ، عن َعِلىٍّ  ْبنِ  اْلَحَسنِ )، عن 1/649 الصالة في النعل/ الصالةفي ( وأخرجه أبو داود

زَّاِق َوَأبِ  اجَ ، تابعا َعاِصمٍ  يالرَّ   بمثل إسناده ونحو لفظه. اْبِن ُجَرْیجٍ  في روایته عن ُمَحمَّدٍ  ْبنَ  َحجَّ
 َخاِلدٍ ) عن 1006ح 2/517 قراءة بعض السورة/ العمل في افتتاح الصالةفي ( سائيوأخرجه النَ 

َعْبِد اللَِّه ْبِن فقط، عن  ْبِن ُسْفَیانَ أبي سلمة َعبَّاٍد َرَفَعُه ِإَلى  ْبنِ ، عن اُجَرْیجٍ  ْبنِ بن الحارث، عن ا
  بنحو لفظه. - t- السَّاِئِب 
 24/118في ( وأحمد )،38105ح 20/497 فتح مكة/ المغازيفي ( اْبُن َأِبي َشْیَبةَ وأخرجه 

اج، تابع َخِلیَفةَ  ْبنِ  َهْوَذةِ كالهما عن )، 15397ح زَّاقِ  َعْبدَ ، و ُمَحمَّدٍ  ْبنَ  اً َحجَّ في روایتهما  الرَّ
نحو ب - t- َعْن َعْبِد اللَِّه ْبِن السَّاِئِب  فقط، ، َوَعْبِد اِهللا ْبِن َعْمٍروَأِبي َسَلَمَة ْبِن ُسْفَیانَ عن 

  لفظه.
  

  ثالثًا: تراجم رجال اإلسناد:
من العاشرة مات سنة  ثقة ،بن مروان البغدادي أبو موسى الحمال البزاز ْبُن َعْبِد اللَّهِ  َهاُرونٌ *

  .)2(، روى له مسلم وأصحاب السنن األربعةثالث وأربعین وقد ناهز الثمانین
اجٌ * ثقة  ،نزل بغداد ثم المصیصة ،رمذي األصلي األعور أبو محمد تیصِ صِ المَ  ْبُن ُمَحمَّدٍ  َحجَّ

من التاسعة مات ببغداد سنة ست  ،ثبت لكنه اختلط في آخر عمره لما قدم بغداد قبل موته

                                                           
. تصــــــــــنیف/ مســـــــــلم بــــــــــن الحجــــــــــاج 455ح 1/192صـــــــــحیح مســــــــــلم، الصـــــــــالة/ القــــــــــراءة فــــــــــي الصـــــــــبح  (1)

  م. 1998-ه1419ه)، اعتنى به/ أبو صهیب الكرمي، بیت األفكار الدولیة، 261النیسابوري،(ت
، تصــنیف/ أحمــد بــن حجــر العســقالني، تقــدیم/ محمــد عوامــة، دار الرشــید، الطبعــة 569تقریــب التهــذیب ص (2)

، لإلمــام/ محمــد بــن حبــان البســتي، تحقیــق/ الســید شــرف 9/236م، انظــر أیضــًا: الثقــات 1991-ه1422الثالثــة 
  م.1975 –ه 1395ین أحمد، دار الفكر، الطبعة األولى، الد
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  .)1(، روى له أصحاب الكتب الستةومائتین
  .)2("ال تدخل علیه أحداً "یخلط، فقال البنه: رآه ابن معین وقد ورد أن 

ثقٌة فقیٌه فاضل، ، المكى األموى موالهم، َعْبِد اْلَعِزیِز ْبِن ُجَرْیجٍ  ِك ْبنُ اْلَملِ  َعْبدُ هو  اْبِن ُجَرْیجٍ *
از جَ  :وقد جاز السبعین وقیلمن السادسِة، مات سنة خمسین أو بعدها، وكاَن یدلس ویرسل 

  .)3(، روى له أصحاب الكتب الستةالمائة ولم یثبت
جاء بمناكیر، وٕاذا  ،وأخبرت، وقال فالن قال فالن: إذا قال ابن جریج" قال عنه أـحمد بن حنبل:

كان من فقهاء أهل " قال:فالثقات،  فيذكره ابن حبان و . )4("فحسبك به وسمعت: أخبرني قال
  . )5("كان یدلسو الحجاز وقرائهم ومتقنیهم، 

  ، )6("ُیتجنب تدلیسه، فإنه وحش التدلیس، ال یدلس إال فیما سمعه من مجروح" :الدارقطنيوقال  
  . )7(ه ابن حجر في الطبقة الثالثة من طبقات المدلسینوقد ذكر 

بن رفاعة بن أمیة بن عابد بن عبد اهللا بن عمر بن مخزوم  ْبَن َعبَّاِد ْبِن َجْعَفرٍ  ُمَحمَّدٌ * 
  .)8(، روى له أصحاب الكتب الستةمن الثالثة ثقةالمخزومي المكي 

  

                                                           
، تصــنیف/ 1/456، وانظــر أیضــًا: الكواكــب النیــرات فــي معرفــة مــن الــرواة الثقــات 153) تقریــب التهــذیب ص(1

محمد ابن أحمد المعروف بـ " ابـن الكیـال"، تحقیـق/ عبـد القیـوم عبـد رب النبـي، المكتبـة اإلمدادیـة، الطبعـة الثانیـة 
  .108وأسماء المدلسین للسیوطي صم. 1999

، تصــنیف/ صــالح الــدین أبــو ســعید العالئــي، تحقیــق/  رفعــت فــوزي عبــد المطلــب، وعلــي 1/19) المختلطــین (2
  .1996القاهرة، الطبعة األولى -عبد الباسط مزید، مكتبة الخانجي

یل البخـــــاري، ، تصـــــنیف/ محمـــــد إســـــماع5/422، وانظـــــر أیضـــــًا: التـــــاریخ الكبیـــــر363تقریـــــب التهـــــذیب ص (3)
م، ومعرفـة الثقـات مـن رجـال أهـل العلـم والحـدیث، ومـن الضـعفاء 1986بیـروت  -ه) دار الكتب العلمیـة256(ت

ه)، تحقیــق/ عبـد العلــیم البســتوي، 261، تصــنیف/أحمد بـن عبــد اهللا العجلـي (ت2/103وذكـر مــذاهبهم وأخبـارهم 
  مطبعة المدني.

ه)، 742/ جمـــال الـــدین أبـــي الحجـــاج یوســـف المـــزي (تتصـــنیف 18/338وتهـــذیب الكمـــال فـــي أســـماء الرجـــال 
  .27م، وطبقات المدلسین ص1992-ه1413تحقیق/ بشار عواد معروف، مؤسسة الرسالة، الطبعة األولى 

، تصـــــنیف/ أبـــــو بكـــــر أحمـــــد بـــــن علـــــي الخطیـــــب 12/149تـــــاریخ مدینـــــة الســـــالم الشـــــهیر بــــــ تـــــاریخ بغـــــداد (4)
  م.2001 -ه1422عروف، دار الغرب اإلسالمي الطبعة األولى ه)، تحقیق/ د. بشار عواد م463البغدادي،(ت

  .7/93الثقات البن حبان  (5)
ــدارقطني فــي الجــرح والتعــدیل، ص (6) ، تحقیــق/ موفــق بــن عبــد اهللا بــن عبــد 174ســؤاالت الحــاكم النیســابوري لل

  م.1984-ه1404القادر، مكتبة المعارف، الطبعة االولى
  .41طبقات المدلسین ص (7)
  .8/13، والجرح والتعدیل 1/175، وانظر أیضًا: التاریخ الكبیر 486ب التهذیب صتقری (8)
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من الرابعة  ثقةالمخزومي أبو سلمة مشهور بكنیته  عبد اهللا بن سفیانهو  َأُبو َسَلَمَة ْبُن ُسْفَیانَ *
  .)1(روى له مسلم وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه

وهم  ،من الرابعة مقبولعبد اهللا بن عمرو بن عبد القاري هو  اللَِّه ْبُن َعْمِرو ْبِن اْلَعاصِ  َعْبدُ *
، روى له )2(ي قبلهمن قال في حدیث ورد من روایة عبد اهللا بن عمرو مهمل النسبة هو الذ

  .)3(مسلم وأبو داود
  

  تراجم رجال اإلسناد الثاني:
مات سنة خمس  ،من الحادیة عشرة ،عابد ثقةٌ  ،)5(یسابوريالنّ  ،)4(ريیْ شَ القُ  ،عْبُن رَافِ  ُمَحمَّدٌ * 

  . )6(النسائي، و الترمذي، و أبو داود، و مسلم، و البخاري، روى له وأربعین
زَّاقِ  * َعْبدُ   مصنفٌ  حافظٌ  ثقةٌ  ،)8(عانينْ أبو بكر الصَ  ،موالهم )7(ريیَ مْ الحِ  نافعٍ  بنِ  امٍ هم نُ بْ  الرَّ

مات سنة إحدى عشرة وله خمس  ،من التاسعة ،عتشیّ یَ  وكانَ  ،رغیّ تَ مي في آخر عمره فَ شهیر عَ 
  .)9(، روى له أصحاب الكتب الستةوثمانون

، وقال أحمد: )10("ما تركنا حدیثه مِ عبد الرزاق عن اإلسال لو ارتدَّ  ُنقل عن ابن معین أنه قال: "
  .)11("ن فسماع من سمع منه بعد المئتین ال شيءقَّ لَ تَ یَ فَ  نْ قَّ لَ عمي في آخر عمره وكان یُ "

ث من كتابه ما حدّ . وقال عنه البخاري: ")12("فیه نظر لمن كتب عنه بأخرةوقال النسائي عنه : "
  .)14("ال یحتج بهیكتب حدیثه و ، وعن أبي حاتم أنه قال: ")13("فهو أصح

                                                           
 .15/44، وانظر أیضًا: تهذیب الكمال 306تقریب التهذیب ص (1)
 ) والذي قبله هو الصحابي الجلیل عبد اهللا بن عمرو بن العاص.(2

  .15/367، وانظر أیضًا: تهذیب الكمال315تقریب التهذیب  (3)
نســـبة إلـــى بنـــي قشـــیر، وهـــي قبیلـــة كبیـــرة ینســـب إلیهـــا كثیـــر مـــن العلمـــاء، انظـــر: األنســـاب للســـمعاني هـــذه ال (4)

4/501.  
  .5/550هذه النسبة إلى َنیسابور وهي أحسن مدینة وأجمعها للخیرات بخراسان، المرجع السابق  (5)
 .25/192، تهذیب الكمال 9/102، وانظر أیضًا: الثقات البن حبان478تقریب التهذیب ص (6)
  ).2/270هذه النسبة إلى حمیر وهي من أصول القبائل، نزلت أقصى الیمن. (انظر: األنساب للسمعاني ) (7

 .)556/ 3هذه النسبة إلى "صنعاء"، وهي بلدة بالیمن قدیمة معروفة. (انظر: األنساب للسمعاني  (8)
  . 1/651، وانظر أیضًا: الكاشف 354تقریب التهذیب ص (9)

  .311/ 5ي ضعفاء الرجال الكامل ف (10)
 .74المختلطین للعالئي ص (11)
  .164الضعفاء والمتروكین للنسائي ص (12)
  .130/ 6التاریخ الكبیر  (13)
 .39/ 6الجرح والتعدیل  (14)
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زَّاق َأْصَناف َوَحِدیث كثیر، َوقد َرحل ِإَلْیِه ِثَقات اْلُمسلمین وأئمتهم، وقال عنه ابن عدي: " ولَعْبد الرَّ
، ِإالَّ َأنهم نسبوه ِإَلى التََّشیُّع، َوقد روى َأَحاِدیث ِفي اْلَفَضاِئل ِممَّا َوَكتَُبوا َعنُه َولم یَروا بَحدیثه َبْأساً 

افقُه َعَلْیَها أحد من الثَِّقات، َفَهَذا أعظم َما ذموه ِبِه من ِرَواَیته لَهِذِه اْألََحاِدیث َولما َرَواُه ِفي َال ُیوَ 
  .)1("مثالب َغیرهم

َوأما ِفي َباب الصْدق فأرجو َأنه َال َبْأس ِبِه، ِإالَّ َأنه قد سبق ِمْنُه َأَحاِدیث ِفي َفَضاِئل " وأضاف:
  .)2("آَخرین َمَناِكیر آل اْلَبْیت ومثالب

  .)3("إمام له ما ینكر وفیه تشیع معروف وقال الذهبي: "
: قد میََّز العلماء من أخذ منه بعد االختالط، فالضابط لذلك قول أحمد بن حنبل والخالصة فیه

. وأما تشییعه فالظاهر أنه لم یكن یغلو في التشیع حیث )4(السابق، ومحمد بن رافع لیس منهم
ولو لم یفضلهما ما  ،إیاهما على نفسه ليٍّ عَ  یخین بتفضیلِ ل الشَّ ضِّ فَ أُ وهو یقول: "ُسمع مرة 

، وكذلك فالحدیث لیس له عالقة )5("قوله الفَ خَ ثم أُ  علیاً  أن أحبَّ  اءً رَ دِ ى بي ازْ فَ كَ  ،لتهمافضّ 
  ببدعته.

ي ففیِه ما وقد أخذ جمهور العلماء ما في تصانیفه بالقبول، وأما ما حدث من حفظه بعدما َعم
  فیه.

  
  رابعًا: الحكم على إسناد الحدیث: 

  الحدیُث في صحیِح مسلم، وهو صحیح.
 .)6("ال تدخل علیه أحداً ": واختالط حجاج ال یضر لقول ابن معین السابق البن حجاج: "

  وقد صرح ابن جریج بالسماع فیؤمن تدلیسه.
$$$  

  
  
  

                                                           
  .315/ 5الكامل في ضعفاء الرجال  (1)
  .315/ 5المرجع السابق  (2)
 .1/125الرواة الثقات المتكلم فیهم بما ال یوجب  (3)
 .266نظر: الكواكب النیرات صا (4)
  .280/ 6تهذیب التهذیب  (5)
، تصــنیف/ صــالح الــدین أبــو ســعید العالئــي، تحقیــق/  رفعــت فــوزي عبــد المطلــب، وعلــي 1/19) المختلطــین (6

  .1996القاهرة، الطبعة األولى -عبد الباسط مزید، مكتبة الخانجي
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 ): 2حدیث رقم (

 رٍ ِكتَاِب اْألَْمَواِل ِألَِبي ُعَبْیٍد ِبَسَنٍد َصِحیٍح، ِمْن ُمْرَسِل َبكْ ابن حجر: ".. َوِفي  الحافظُ  قالَ 
  .)2(َنْحُوُه َوَلْفُظُه؛ َفَقاَل: (َكَذَب َعُدوُّ اللَِّه َلْیَس ِبُمْسِلم)" )1(ْبِن َعْبِد اللَِّه اْلُمَزِنيِّ 

ٍم:  نِ َقاِسُم بْ الْ  ُعَبْیدٍ ي بَ ألَ  األموالِ  من كتابِ  الحدیثِ  أوًال: نصُّ    َسالَّ
: حدثنا َمْرَواُن ْبُن ُمَعاِوَیَة، َوَیِزیُد ْبُن َهاُروَن، َعْن ُحَمْیٍد - رحمه اهللا-ُعَبْیٍد  وَأب قال اإلمامُ 
: َأنَّ َرُسوَل اللَِّه  الطَِّویِل، َعْن َبْكرٍ  سْ  - r- ْبِن َعْبِد اللَِّه اْلُمَزِنيِّ َالِم، َكَتَب ِإَلى َقْیَصَر َیْدُعوُه ِإَلى اْإلِ

َأَمَر ُمَناِدًیا َفَناَدى، َأَال ِإنَّ َقْیَصَر َقْد َتَرَك ِدیَن النَّْصَراِنیَِّة، َواتََّبَع ِدیَن  - r-َفَلمَّا َأَتاُه َرُسوُل النَِّبيِّ 
َأَال ِإنَّ َقْیَصَر ِإنََّما َأَراَد َأْن ُه َقْد َتَسلَُّحوا َحتَّى َطاُفوا ِبَقْصِرِه، َفَأَمَر ُمَناِدَیُه َفَناَدى: ُمَحمٍَّد، َفَأْقَبَل ُجْندُ 

: ِإنِّي - r- َیْختَِبَرُكْم َكْیَف َصْبُرُكْم َعَلى ِدیِنُكْم، َفاْرِجُعوا َقْد َرِضَي َعْنُكْم، ُثمَّ َقاَل ِلَرُسوِل النَِّبيِّ 
- r- ِبَدَناِنیَر، َفَقاَل َرُسوُل اللَِّه  َأنَُّه ُمْسِلٌم، َوَبَعثَ  - r-َأَخاُف َعَلى ُمْلِكي، َوَكَتَب ِإَلى َرُسوِل اللَِّه 

  .)3("َم الدََّناِنیرَ "َكَذَب َعُدوُّ اللَِّه َلْیَس ِبُمْسِلٍم، َوَلِكنَُّه َعَلى النَّْصرَاِنیَِّة، َوَقسَّ ِحیَن َقَرَأ اْلِكَتاَب: 
  

  ثانیًا: تخریج الحدیث: 
.. ما بین الغنیمة والفيء فصل.../ في (مخارج الفيء ومواضعهأخرجه اْبُن َزْنُجَوْیِه 

  ) عن القاسم بن سالم بمثل إسناده ومتنه. 959ح 2/584
ذكر اإلباحة لإلمام قبول الهدایا  -الخالفة واإلمارة/ السیرفي ( أخرجه ابن حبان وله شاهد مرفوع

  مطوًال، بنحو لفظه.  - t- )، من طریق حمید الطویل عن أنس4504ح 10/357ن... م
  
  
  
  
  
  

                                                           
 ).277/ 5(انظر: األنساب للسمعاني هذه النسبة إلى ُمْزن، وهي َقریة من ُقرى َسمرقند، (1)
  .1/37فتح الباري  (2)
. تصـنیف/ أبـو 639ح 3/366كتاب األموال، مخارج الفيء ومواضعه .../ فصل مـا بـین الغنیمـة والفـيء..  (3)

م، (ت -هـ)، تحقیق/ أبو أنس سید رجب، تقدیم/ أبو إسحاق الحویني، دار الهـدي النبـوي224عبید اْلَقاِسِم ْبِن َسالَّ
  م.2007-هـ 1428السعودیة، الطبعة األولى-صر، دار الفضیلةم
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  رجال اإلسناد:  ثالثًا: تراجم
 ،ودمشق مكةَ  لُ یْ زِ الكوفي، نَ  اهللاِ  ، أبو عبدِ )1(بن الحارث بن أسماء اْلَفزاِريّ  * َمْرَواُن ْبُن ُمَعاِوَیةَ 

 أصحابُ  وتسعین، روى لهُ  مات سنة ثالثٍ  ، من الثامنةِ الشیوخِ  أسماءَ  یدلُس  وكانَ  ،حافظ ثقةٌ 
  .)2(الستة الكتبِ 

  . )4("منهُ  للتدلیسِ  حیلَ أ ما رأیتُ وفي روایٍة: " ،)3("منهُ  للتدلیسِ  أحبَّ  ابن معین: "ما رأیتُ قال عنه 
  .)6(فیما روى عن المجهولین هُ فَ عَّ وضَ ، )5("ینفِ و رُ عْ فیما روى عن المَ  ثقةٌ "ینى: دِ ال ابن المَ وق

ي ورِ الثَّ  انُ یَ فْ لهم، كان یروي عن كل ضرب، وقد كان سُ بَ من قِ  فُ عْ قلت: إنما الضَّ  قال الّذهبي: "
  .)7("كذلك مع جاللته یفعلُ 

 ،َوَما روى َعن المجهولین َفِفیِه َما ِفیهِ  ؛َعن المعروفین َفَصِحیح ثَ : "َما حدّ ، وقالالعجليّ ثقُه و 
  ، )9(كان یلتقط الشیوخ ِمن السَّكك""ْبُن َعْبِد اللَِّه ْبِن ُنَمْیٍر:  َقاَل ُمَحمَّدٌ و  ،)8(َوَلْیَس ِبَشْيء"

وقال  .)10(وتكثر ِرَواَیته َعن الشُُّیوخ المجهولین" ،ُهَو َصُدوق َال یْدفع َعن صدق" :اِتمَقاَل َأُبو حَ و 
للحدیث،  ةً بَ فیهم عدد من المجاهیل، فإنه كان طالّ " عنه الذهبي بعد أن ذكر عددًا من شیوخه:

                                                           
ــَزاَرة، وهــي قبیلــة كــان منهــا جماعــة مــن العلمــاء واألئمــة، (انظــر: األنســاب للســمعاني  (1) / 4هــذه النســبة إلــى: َف

380.(  
، تصــنیف/ أحمــد بــن حجــر العســقالني، تقــدیم/ محمــد عوامــة، دار الرشــید، الطبعــة 526تقریــب التهــذیب ص (2)

ه)، 241لإلمـــام/ أحمـــد بـــن حنبـــل (ت 2/479م، انظـــر أیضـــًا: العلـــل ومعرفـــة الرجـــال، 1991-ه1422ثالثـــة ال
، لإلمـام/ 483/ 7م، والثقـات2001-ه1422تحقیق/ د. وصي اهللا بن محمد عباس، دار الخاني، الطبعة الثانیـة

  م.1975 –ه 1395ى، محمد بن حبان البستي، تحقیق/ السید شرف الدین أحمد، دار الفكر، الطبعة األول
 -هـ)، تحقیق/ محمود نصار، دار الجیـل 911تصنیف/ جالل الدین السیوطي، (ت 92أسماء المدلسین، ص(3)

  م. 1992-هـ 1412بیروت، الطبعة األولى 
-، تصنیف/ســبط ابــن العجمــي، تحقیــق/ یحیــي اشــفیق، دار الكتــب العلمیــة54التبیــین ألســماء المدلســین، ص (4)

 م. 1986-هـ 1402لى بیروت الطبعة األو 
 .15/194تاریخ مدینة السالم الشهیر بـ "تاریخ بغداد" (5)

 .15/194المرجع السابق (6) 
ه)، تحقیـــق/ شـــعیب األرنـــاؤوط، 748، تصـــنیف/ محمـــد بـــن أحمـــد الـــذهبي، (ت53/ 9ســـیر أعـــالم النـــبالء، (7)

 م.1982-ه1402مؤسسة الرسالة، الطبعة الثانیة 
  .2/270معرفة الثقات  (8)
ه)، دار الكتب العلمیة، الطبعـة 327. لإلمام/ عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي، (ت273/ 8الجرح والتعدیل (9)

  م.1952-ه1372األولى
  .273/ 8المرجع السابق (10) 
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 عمن دبّ  يلكن یرو ، حدیثٍ  صاحبُ  عالمٌ  ثقةٌ ، وقال في موضع آخر: ")1("أحد عن كلِ  یكتبُ 
  . )3(ذكره ابن حجر في الثالثة من طبقات المدلسینو  .)2"(ى في شیوخهنَ أْ ستَ یُ ودرج، فَ 

أنه ثقٌة فیما روى عن الثِّقات، وبخصوص تدلیسه فقد صرح بالسماع من  وتمیل الباحثة إلى:
ذكر اإلباحة لإلمام قبول الهدایا  -الخالفة واإلمارة/ السیر( حمید الطویل في روایة ابن حبان

  )، وهي الشاهد الوحید الذي عثرت علیه الباحثة.4504ح 10/357... نم
،  * َیِزیُد ْبُن َهاُرونَ   ، من التاسعة عابد متقنٌ  ثقةٌ بن َزاَذاَن السَُّلمي موالهم، أبو خالد اْلَواِسِطيُّ

  .)4(مات سنة ست ومائتین وقد قارب التسعین، روى له أصحاب الكتب الستة
 ،أقوالٍ  عشرةِ  وِ حْ ى نَ لَ عَ  أبیهِ  ي اسمِ فِ  فَ لِ تُ الطَِّویِل، َأُبو ُعَبْیَدة اْلَبْصِرّي، اخْ  بن أبي حمید ُحَمْیدٌ * 
 ،اثنتین سنةَ  ماتَ  ، من الخامسةِ مراءاألُ  رِ مْ أَ  نْ مِ  في شيءٍ  زائدة لدخولهِ  وعابهُ  ،دلسمُ  ثقةٌ 

  ).5(الستة الكتبِ  صحابُ أَ  ى لهُ وَ وسبعون، رَ  خمٌس  لي، ولهُ صَ یُ  ویقال: ثالث وأربعین، وهو قائمٌ 
  .)6(الطبقة الثالثة من طبقات المدلسینقد ذكره ابُن حجٍر في و 

 ستٍ  سنةَ  ماتَ  ،الثالثةِ  ، منَ جلیلٌ  ثبتٌ  ثقةٌ ، أبو عبد اهللا البصري، َعْبِد اللَِّه اْلُمَزِنيِّ  ْبنُ  * َبْكرٌ 
  )7(الستة اب الكتبِ حَ صْ أَ  هُ ى لَ وَ ومائة، رَ 

  
  

                                                           
ه)، 748. تصــــنیف/ محمــــد بــــن أحمــــد الــــذهبي، (ت13/387تــــاریخ اإلســــالم ووفیــــات المشــــاهیر واألعــــالم  (1)

 م. 1990-ه1411تدمري، دار الكتاب العربي، الطبعة األولىتحقیق/د. عمر عبد السالم 
ه)، تحقیق/علي البجاوي، 748، تصنیف/ محمد بن أحمد الذهبي (ت93/ 4میزان االعتدال في نقد الرجال  (2)

  بیروت.-دار المعرفة
حمـد بـن ، تصـنیف/ أ45تعریف أهل التقدیس بمراتب الموصوفین بالتدلیس، الشهیر بـ "طبقات المدلسین" ص(3) 

  حجر العسقالني، تحقیق/ د.عاصم بن عبد اهللا القریوني، مكتبة المنار.
/ 32، وتهــذیب الكمــال فــي أســماء الرجــال295/ 9، وانظــر أیضــًا: الجــرح والتعــدیل606تقریــب التهــذیب ص (4)

  .27، وطبقات المدلسین ص261
مــــد بــــن إســــماعیل البخــــاري ، تصــــنیف/ مح2/348وانظــــر أیضــــًا: التــــاریخ الكبیــــر 181تقریــــب التهــــذیب ص (5)
  .4/148بیروت، والثقات البن حبان -ه)، دار الكتب العلمیة256(ت
  . 38طبقات المدلسین البن حجر ص (6)
، تصـــــنیف/ محمـــــد بـــــن ســـــعد الزهـــــري 7/209، وانظـــــر أیضـــــًا: الطبقـــــات الكبیـــــر127تقریـــــب التهـــــذیب ص (7)
م، ومعرفـــة 2001 -ه1421ى عـــة األولـــالقـــاهرة، الطب -ه)، تحقیـــق/د.على محمـــد عمـــر، دار الخـــانجي230(ت

، تصـنیف/ 150، وجامع التحصیل في أحكام المراسیل ص4/216، وتهذیب الكمال للمزي1/251للعجلي الثقات
ه)، تحقیــــق/ حمــــدي عبــــد المجیــــد الســــلفي، عــــالم الكتــــب، الطبعــــة الثانیــــة 761اإلمــــام أبــــي ســــعید العالئــــي، (ت

 م.1986-ه1407
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  ناد الحدیث: رابعًا: الحكم على إس
  ورجاله ثقات وهو مرسل. ،صحیحٌ  إسنادهُ 

مدلس من الثالثة، لكنه صرح بالسماع من حمید الطویل في روایة الشاهد  َمْرَواُن ْبُن ُمَعاِوَیَة، 
 10/357ن... ذكر اإلباحة لإلمام قبول الهدایا م - الخالفة واإلمارة/ السیر( عند ابن حبان

  )، السابقة في التخریج. 4504ح
، في كلتا الروایتین، لكن روایته عن ولم یصرح بالسماع ،الثالثةِ  منَ  مدلٌس أیضًا ویل الطَ  میدٌ حُ و

 ،عنهُ  التدلیسِ  صاحب أنس مشهور كثیرُ أنس، في الشاهد ُمحتملة، فقد قال عنه ابن حجر: "
عن أنس وقد وقع تصریحه "، وأضاف: "وقتادة ثابتٍ  بواسطةِ  عنهُ  حدیثهُ  عظمَ مُ  ِإنَّ  :حتى قیل

فعلى تقدیر أن " قال الحافظ أبو سعید العالئي:وقد ، )1("بالسماع وبالتحدیث في أحادیث كثیرة
  .)2("هبِ  محتجٌ  و ثقةٌ هُ الواسطة فیها، وَ  ، فقد تبینَ لسةً دَ مُ  حمیدٍ  تكون أحادیثُ 

، وكذا )3(وقد صحح الشیخ ناصر الدین األلباني شاهده، وقال عن هذا السند: "سند صحیح"
  .)4(شعیب األرناؤوط شاهده صحح

  
$$$  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
 .38طبقات المدلسین البن حجر ص (1)
  .1/168جامع التحصیل في أحكام المراسیل، ألبي سعید العالئي  (2)
، تصـنیف/ أبـو عبـد الـرحمن محمـد ناصـر الـدین األلبـاني، 6/472التعلیقات الحسان علـى صـحیح ابـن حبـان (3)

 م 2003 -هـ  1424دار با وزیر، الطبعة: األولى، 
 .10/357حاشیة صحیح ابن حبان  (4)
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  ):3حدیث رقم (
 :ني َسلَمةلبَ  - r- ن َقْوله مِ  رفٌ طَ  ؟)مْ كُ دُ یِّ سَ  نْ مَ ( َوَحِدیثُ ".. ابن حجر:  الحافظُ  قالَ 

من َحِدیث َكْعب بن  ،بن َمْنَده ِفي اْلمعرَفةا )1(َوقد َوصله .)،سیْ قَ  بنُ  دُّ جَ  :َقاُلوا ؟مْ كُ دُ یِّ سَ  نْ مَ (
  .)2("ِبِإْسَناد َصِحیح ؛الكمَ 

  
  :َمْنَدهأوًال: نصُّ الحدیِث من كتاب معرفِة الصحابة البن 

، قال: حدثنا )3( َأْخَبَرَنا َعْبُد اِهللا ْبُن َجْعَفٍر اْلَفاِرِسيُّ : - رحمه اهللا-  َمْنَدهَقال اإلمام ابن 
ال: حدثنا ِإْبَراِهیُم ْبُن َسْعِد، عن َصاِلِح ، ق)4(سيیْ وَ َیْعُقوُب ْبُن ُسْفَیاَن، قال: حدثنا عبد العزیز األُ 

ي بِ أن النَّ  الك:ب بن مَ عْ َعْبِد الرَّْحَمِن ْبِن َعْبِد اِهللا ْبِن َكْعب عن كَ عن ْبِن َكْیَساَن، َعِن اْبِن ِشَهاٍب، 
r- -  َه نَ ا:إِ فقالو  "ه؟ونَ دُ وِّ سَ بم تُ "بن قیس، فقال:  قالوا: جدّ  "لمة؟ني سَ م یا بَ كُ دُ یِّ من سَ "ال: ق

 نَ مِ  )5(ىوَ دْ أَ  اءٍ فأي دَ ": - r- ، فقال رسول اهللا لِ خْ ه بالبُ نُ زِ ذلك لنَ  ، وٕانا علىماالً  أكثرنا
  .)8(")7(بُن الَبراءِ  ِ رٌ سیدكم ِبش"قالوا: َفَمْن َسیُِّدَنا َیا َرُسوَل اللَِّه؟ قال:  ،"كمدَ یِّ ، لیس ذا سَ )6(خلالبُ 
  

                                                           
یث قد وصـله ابـن منـده فـي المعرفـة، ومعنـى الموصـل هـو: وهـو مـا اتصـل إسـناده مرفوعـًا ) وهذا جزء من الحد(1

كان أو موقوفًا، وهو ضد المنقطع وهـو: وهـو مـا لـم یتصـل إسـناده علـى أي وجـه سـواء كـان یعـزى إلـى رسـول اهللا 
  )141-114صلى اهللا علیه و سلم أو إلى غیره، انظر: المقنع في علوم الحدیث، ص: 

  .1/43لباري  ) فتح ا(2
  ).4/332، (انظر: األنساب للسمعاني ) هذا االسم لعدٍة من المدن الكبیرة، وهي من األقالیم المعروفة(3
 ).1/230) هذه النسبة إلى أویس، وهو اسم رجل، (انظر: األنساب للسمعاني (4

وُأ. (انظـر: إصـالح غلـط المحـدثین  هكذا یرویه أصحاُب الحـدیث، ال یهمزوَنـُه. والصـواُب أْن ُیْهَمـَز فُیقـال: ًأدْ  (5)
ـــن الخطـــاب البســـتي الخطـــابي،(ت 61ص ه) تحقیـــق/ د. حـــاتم 388، تصـــنیف/ حمـــد بـــن محمـــد بـــن إبـــراهیم اب

 م).1985-ه1405الضامن، مؤسسة الرسالة، الطبعة الثانیة 
بـي السـعادات ، تصـنیف/ مجـد الـدین أ2/142) أيُّ َعیب أقبُح منـه، انظـر: (النهایـة فـي غریـب الحـدیث واألثـر(6

  ه)، تحقیق/ محمود الطناحي، وطاهر الزاوي دار إحیاء التراث العربي).606ابن الجزري، ابن األثیر، (ت
هو ِبْشُر ْبُن اْلَبَراِء ْبِن َمْعُروِر، األنصاري الخزرجي، صحابي جلیل، شـهد العقبـة وبـدرًا وأحـدًا والخنـدق ومـات  (7)

من الشَّـاة الَّتِـي ُسـّم فیهـا، انظـر: (االسـتیعاب فـي  -r-ها مع رسول اهللا بخیبر سنة سبع من الهجرة، من أكلة أكل
ه)، تخریج/ عـادل مرشـد، دار 463، تصنیف/ أبي عمر یوسف ابن عبد البر القرطبي (83/ 1معرفة األصحاب

، تصــنیف/ ابــن األثیــر 1/218م، وأســد الغابــة فــي معرفــة الصــحابة، 2002-ه1423األعــالم، الطبعــة األولــى 
 ه)).630ابن محمد الجزري (تعلي 
ــَده العبــدي (ت1/220معرفــة الصــحابة  (8) هـــ)، 395، تصــنیف/ محمــد بــن إســحاق بــن محمــد بــن یحیــى بــن َمْن

  م.2005 -هـ 1426تحقیق/ عامر حسن صبري، جامعة اإلمارات العربیة، الطبعة: األولى، 
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  ثانیًا: تخریج الحدیث:
 اْلِقْبَلِة ِعْنَد اْلَمْوتِ  كیفیة استقبال فیما اختلف فیه أهل العلم مني (فأخرجه الطحاوي 

 1/134في ( واألصبهاني في األمثال، )1(النُّْعَماِن السََّقِطيُّ  ْبنِ  ُمَحمَّدٍ )، عن 5538ح 14/151
  )، عن إسحاق بن أحمد. 95ح

حمد) تابعا یعقوب بن سفیان في روایته ، وٕاسحاق بن أْبُن النُّْعَماِن السََّقِطيُّ  ُمَحمَّدُ كالهما: (
  عن عبد العزیز األویسي، بمثل إسناده ومتنه. 

  )، من طریق یونس بن وهب، 164ح 19/81في ( وأخرجه الطبراني في المعجم الكبیر
الخرائطي في )، عن معمر، وأخرجه 20705ح 11/337في ( البخل والسماحة وعبد الرزاق

  )، من نفس طریق عبد الرزاق.534ح1/176لسؤدد وشریطته في (الجز الرابع/ ذكر ا المكارم
كالهما: (یونس بن وهب، ومعمر)، من طریق عبد الرحمن بن عبد اهللا بن كعب بن مالك 

  . - t-بدون واسطة كعب بن مالك - -rمرسًال عن النبي 
  

  ثالثًا: تراجم رجال اإلسناد: 
. قدم من فَ  ،بن الَمْرُزَبانِ  )2(هْ یَ وْ تُ سْ رَ بن دَ  اللَِّه ْبِن َجْعَفرٍ  َعْبدُ *  في  )3(اسَ أبو محمد الَفاِرِسيُّ النَّْحِويُّ

صباه، فسمع ببغداد واستوطنها. وبرَع ِفي العربّیة، وصنَّف الّتصانیف. مولده سنة ثماٍن وخمسین 
  . )6("والحسین ْبن عثمان الّشیرازيّ ، )5(وثقَّه ابن َمْنَده، )4("ومائتین

بلغني عنه أّنه ِقیَل له، وأورد قوله: " )7( هبة اللَّه الّالْلكائيّ ي تضعیف وقد نقل الخطیب البغداد
 ثم علَّق. )8("َعْن َعبَّاس الدُّورّي حدیثًا وُنعطیك درهًما. ففعل، ولم یكن َسِمَع منه ثْ َلُه: حدِّ 

                                                           
المالعق، وخواتیم، (انظر: األنساب للسمعاني ) هذه النسبة إلى بیع الَسَقط، وهي االشیاء الخسیسة، كالخرز، و (1
3/262 .(  

  )470/ 2هذه النسبة إلى ُدُرْسُتْوَیْه ، وهو اسم رجل، (انظر: األنساب للسمعاني (2)
ــدان،(3 ، 4/260) فــي األصــل "َبســا" بالبــاء، لكــن ُحّرفــت البــاء إلــى فــاء، وهــي مدینــة بفــارس، (انظــر: معجــم البل

  م).1977-ه1397لحموي، دار صادر، تصنیف/ أبو عبد اهللا یاقوت ا
  .4/449. وانظر: لسان المیزان البن حجر 380/ 25تاریخ اإلسالم ووفیات المشاهیر واألعالم للذهبي   (4)
  .11/85تاریخ بغداد  (5)

  .11/85المرجع السابق (6)  
لـف كتـاب: "شـرح السـنن" هو اإلمام أبو القاسم هبة اهللا بن الحسن بن منصـور الطبـري الـرازي، الاللكـائي، مؤ  (7)
 ).17/419ه)، (انظر: سیر أعالم النبالء418(ت
 .11/85تاریخ بغداد  (8)
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أرفع قدًرا  كانَ  هْ یَ وْ تُ سْ رَ وهذه الحكایة باطلة ألن أبا ُمَحمَّد بن دَ ": على هذه الروایة بقوله الخطیب
   .)1"(؟یكذب ألجل العوض الكثیر، فكیف ألجل التافه الحقیر من أن

  .)2(ولم یضّعفه أحد بحّجةوقال عنه الذهبي: " 
  : وخالصة القول فیه أنه ثقة.قالت الباحثة

ات سنة من الحادیة عشرة م ،حافظٌ  ثقةٌ  ،)3(ويسَ أبو یوسف الفَ  ،َیْعُقوُب ْبُن ُسْفَیاَن اْلَفاِرِسيُّ  * 
  .)4(النسائي، الترمذي روى له، بعد ذلك :سبع وسبعین وقیل

أبو  ،ْبِن َأِبي َسْرٍح اْألَُوْیِسيُّ  ،بن ُأَوْیِس ْبِن َسْعدِ بن عمرو  ْبِن َیْحَیى َعْبُد اْلَعِزیِز ْبُن َعْبِد اللَّهِ * 
النسائي في مسند ، و الترمذي، و أبو داود، و البخاري، روى له من كبار العاشرة ثقة ،القاسم المدني

  .)5(ابن ماجه، و مالك
نزیل  ،أبو إسحاق المدني ،)6(يرِ هْ ْبِن ِإْبَراِهیَم ْبِن َعْبِد الرَّْحَمِن ْبِن َعْوٍف الزُ  ِإْبرَاِهیُم ْبُن َسْعدِ * 

، روى له أصحاب مات سنة خمس وثمانین ،من الثامنة ،حٍ ادِ بال قَ  كلم فیهِ تُ  حجةٌ  ثقةٌ بغداد 
   .)7(الكتب الستة

 ثبتٌ  ثقةٌ  ز،زیبد العَ ن عَ ر بِ مَ د عُ لَ ب وَ ؤدِ أبو محمد أو أبو الحارث مُ  ،المدني ْبن َكْیَسان َصاِلحُ * 
    .)8(أصحاب الكتب الستةروى له  من الرابعة مات بعد سنة ثالثین أو بعد األربعین ،فقیه

بن عبد اهللا بن الحارث بن زهرة بن  ،بٍ ْبِن ُعَبْیِد اِهللا بن عبد اهللا ْبِن ِشَها ُمْسِلمِ  ْبنُ  * ُمَحمَّدٌ 
وهو من رؤوس الطبقة  ،هِ انِ ٕاتقَ وَ  هِ لتِ َال لى جَ عَ  متفقٌ  كالب اْلُقَرِشيُّ الزُّْهِريُّ َأُبو َبْكٍر اْلَفِقیُه اْلَحاِفُظ،

                                                           
  .11/85المرجع السابق   (1)

ه)، تحقیــق/ أبــو هــاجر محمــد بــن 748، تصــنیف/ شــمس الــدین الــذهبي (ت77/ 2العبــر فــي خبــر مــن غبــر(2) 
  بیروت.-السعید بن بسیوني زغلول، دار الكتب العلمیة

النسبة إلى َفسا وهي بلدة من بالد فارس یقال لها: َبَسا، خـرج منهـا جماعـة كثیـرة مـن العلمـاء والرحـالین، هذه  (3)
 ). 4/384انظر: (األنساب للسمعاني 

 .32/324، وتهذیب الكمال للمزي 9/287، انظر أیضًا: الثقات البن حبان 608) تقریب التهذیب ص(4
ـــــــب التهـــــــذیب ص(5 ـــــــر، انظـــــــر أیضـــــــًا: ا357) تقری ـــــــاریخ الكبی ، وتهـــــــذیب 5/387، والجـــــــرح والتعـــــــدیل6/13لت

  .18/160الكمال
 ).3/180هذه النسبة إلى زهرة بن كالب بن مرة بن كعب بن لؤي وهي قریش، (انظر: األنساب للسمعاني  (6)
  .1/201، معرفة الثقات للعجلي 1/288. وانظر أیضًا: التاریخ الكبیر 89تقریب التهذیب ص (7)
ـــي273ذیب صتقریـــب التهـــ (8) ـــة الثقـــات للعجل ـــن حبـــان1/4645. وانظـــر أیًضـــا: معرف ، 454/ 6، والثقـــات الب

 .13/79وتهذیب الكمال 
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قبل ذلك بسنة أو سنتین، روى له أصحاب الكتب  :الرابعة، مات سنة خمس وعشرین وقیل

  . )1(الستة
  .)2(ُن حجٍر في الثالثِة مْن َطَبقاِت الُمَدلسینوقد ذكره اب

من  ،ثقة عالم ،أبو الخطاب المدني ،بن مالك اْألَْنَصاِريُّ  َعْبِد اِهللا ْبِن َكْعب الرَّْحَمِن ْبنُ  َعْبدُ *  
  .)4(النسائي، و داود وأبو  ،مسلمو  ،البخاري، روى له )3(بن عبد الملك مات في خالفة هشام ،الثالثة

  
  الحكم على إسناد الحدیث: رابعًا: 

  إسناده صحیح، ورجاله ثقات. 
، في روایِة الطبراني ْبِن َعْبِد اِهللا ْبِن َكْعب؛ فقد صرح بالسماع من االزُّْهِريِّ وبخصوص تدلیس 

  )، السابقة في التخریج.164ح 19/81المرسلة في معجمه الكبیر في (
  .)5("إسناده رجاله ثقات یث: "عن هذا الحد العلي عبدالحمید حامد عبد د.وقد قال 

$$$  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
، 5/349، والثقــــات البــــن حبــــان 2/253، وانظــــر أیضــــًا: معرفــــة الثقــــات للعجلــــي 506تقریــــب التهــــذیب ص (1)

 . 25/554وتهذیب الكمال 
  .45طبقات المدلسین ص  (2)
 ه.120-ه71عاش في الفترة من  (3)
، وتهـذیب الكمـال 5/80، والثقـات البـن حبـان303/ 5. وانظر أیضًا: التـاریخ الكبیـر344تقریب التهذیب ص (4)
17/238. 
، تصنیف/عبداهللا بن محمد بن جعفر بن حیان األصبهاني، 1/134انظر: حاشیة األمثال في الحدیث النبوي (5)

  م.1987بومباي الهند، الطبعة الثانیة  -الدار السلفیة  
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  ): 4حدیث رقم (

َوَصَلُه َأْحَمُد َوَأُبو َبْكٍر َأْیًضا ِبَسَنٍد  ،)1(َوالتَّْعِلیُق اْلَمْذُكورُ قال الحافظ ابن حجر: ".... 
 )،َساَعةً  َنا ُنْؤِمنْ اْجِلْس بِ ( :- t-  َقاَل ِلي ُمَعاُذ ْبُن َجَبلٍ  :َصِحیٍح ِإَلى اْألَْسَوِد ْبِن ِهَالٍل َقالَ 

 ؛اْجِلْس ِبَنا ُنْؤِمْن َساَعةً ( :َیُقوُل ِللرَُّجِل ِمْن ِإْخَواِنهِ  - t-  َكاَن ُمَعاُذ ْبُن َجَبلٍ  :َوِفي ِرَواَیٍة َلُهَما
  .)2()"َفَیْجِلَساِن َفَیْذُكرَاِن اللََّه َتَعاَلى َوَیْحَمَداِنهِ 

  : ْیَبةَ اْبُن َأِبي شَ أوًال: نص الحدیث من مصنِف 
 ْبنِ  َجاِمعِ  َعنْ  اَألْعَمُش، حدَّثََنا: َقالَ  َوِكیٌع، : َحدَّثََنا- رحمه اهللا-  اْبُن َأِبي َشْیَبةَ قال اإلمام 

، ِهاللٍ  ْبنِ  اَألْسَودِ  َعنِ  َشدَّاٍد،  َنْذُكرُ  َیْعِني َساَعًة"، ُنْؤِمنْ  ِبَنا اْجِلْس " ُمَعاٌذ: ِلي َقالَ : َقالَ  اْلُمَحاِرِبيِّ
  .)3(هَ اللَّ 

  ثانیًا: تخریج الحدیث: 
سئل عن اإلیمان والرد في ( أخرجه اإلمام أحمد فیما رواه عنه ابنه عبد اهللا في السنة

)، عن عبد 52ح 1/53في ( وأخرجه أبو إسحاق في أمالیه)، 796ح 1/368 على المرجئة
 2/847.... زیادة اإلیمان ونقصانهفي ( وابن بطة في اإلبانة الكبرىالجبار بن العالء، 

   )، من طریق محمد بن إسماعیل.1135ح
ثالثتهم: (أحمد، عبد الجبار بن العالء، و محمد بن إسماعیل)، تابعوا ابن أبي شیبة في 

  روایته عن وكیع بمثله. 
)، عن أبي أسامة، 101ح 1/104 ما ذكر في اإلیمانفي ( وأخرجه ابن أبي شیبة في اإلیمان

  . َعیَّاشٍ  ْبنِ  َبْكرٍ  يَأبِ )، من طریق 1/235في ( وأبو نعیم في حلیة األولیاء
  )، تابعا وكیع في روایته عن األعمش بمثله. َأُبو َبْكِر ْبُن َعیَّاشٍ كالهما: (أبو أسامة، و 

سئل عن اإلیمان والرد على في ( وأخرجه اإلمام أحمد فیما رواه عنه ابنه عبد اهللا في السنة
ن الثوري، تابع األعمش في روایته عن جامع بن )، من طریق سفیا823ح 1/379 المرجئة

  شداد، بمثله. 
                                                           

یشیر ابن حجر هنا إلى الحدیث المعلق الذي عنون به البخاري أحد األبـواب فـي صـحیحه فقـال: ".... وقـال  (1)
بنـــي اإلســـالم علـــى خمـــس  rمعـــاذ: اجلـــس بنـــا نـــؤمن ســـاعة"، (انظـــر: صـــحیح البخـــاري، اإلیمـــان/ قـــول النبـــي 

1/11  .(  
  .48/ 1فتح الباري  (2)
 19/217، وانظـر أیضـًا: الزهـد/كالم معـاذ بـن جبـل 31000ح 15/601. المصنف، اإلیمان والرؤیا/باب.. (3)
 -ه)، تحقیـــق/ محمـــد عوامـــة، شـــركة دار القبلـــة235، تصـــنیف/ عبـــد اهللا بـــن محمـــد بـــن أبـــي شـــیبة (35843ح

 م. 2006-ه1427مؤسسة علوم القرءان، الطبعة األولى 
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)، من طریق عباس العامري، 1706ح 4/943في ( وأخرجه الاللكائي في شرح أصول االعتقاد
  تابع جامع بن شداد في روایته عن األسود بن هالل، بمثله. 

  
  ثالثًا: تراجم رجال اإلسناد: 

، )1(بن ملیح الُرؤاسي وكیع بن الجراح*  من كبار التاسعة  ،عابد حافظٌ  ثقةٌ ، أبو سفیان اْلُكوِفيُّ
مات في آخر سنة ست وأول سنة سبع وتسعین وله سبعون سنة، روى له أصحاب الكتب 

  .  )2(الستة
 عارفٌ ، حافظٌ  ثقةٌ  ،اَألْعَمش ،أبو محمد اْلُكوِفيُّ  ،)3(اْلَكاِهِليُّ  ،َألَسِديُّ اُسَلْیَماُن ْبُن ِمْهرَاَن * 
 ولَ أَ  هُ ولدَ مَ  وكانَ  ،وأربعین أو ثمان سبعٍ  سنةَ  ماتَ  ،سةِ امِ الخَ  نَ مِ  ،سدلّ یُ  ورع لكنهُ  ،قراءاتِ بال

  . )4(، َرَوى َلُه َأصحاُب الكتِب الستةسنة إحدى وستین
  .)5(سیندلّ المُ  قاتِ بَ طَ  منْ  الثانیةِ الطبقِة ي فِ  حجرٍ  ابنُ  هُ رَ كَ ذَ  دْ قَ وَ 

،اْلُمحَ  َشدَّادٍ  ْبنُ  * َجاِمعٌ   سنة ویقال: سبع، سنة مات الخامسة من ثقة ،اْلُكوِفيُّ  صخرة أبو اِرِبيُّ
   .)6(وعشرین، روى له أصحاب الكتب الستة ثمان

م أبو ،اْلُمَحاِرِبيُّ  ِهاللٍ  ْبنُ  * اَألْسَودُ   أربع سنة مات الثانیِة، منَ  جلیلٌ  ثقةٌ  مخضرم، الكوفي، َسالَّ
  .)7(النسائي، و و داودأب، و مسلم، و البخاري وثمانین، روى له

  رابعًا: الحكم على إسناد الحدیث: 
  إسناده صحیح، ورجاله ثقات. 

                                                           
خلــق كثیــر (انظــر: اللبــاب فــي تهــذیب  ) هــذه النســبة إلــى رؤاس، وهــو الحــارث بــن كــالب مــن مكــة ینســب إلیــه(1

  ).2/40األنساب ألبي الحسن الجزري
، 2/341، ومعرفــة الثقــات للعجلــي 1/152، وانظــر أیضــًا: العلــل ومعرفــة الرجــال 581تقریــب التهــذیب ص (2)

  . 30/462، تهذیب الكمال 1/219والجرح والتعدیل 
 )23/ 5األنساب للسمعاني هذه النسبة إلى بني كاهل، وهم من أهل الكوفة (انظر:  (3)
، وتهــذیب 1/432، ومعرفــة الثقــات للعجلــي 37/ 4، وانظــر أیضــًا: التــاریخ الكبیــر254تقریــب التهــذیب ص (4)

  .1/188، وجامع التحصیل في أحكام المراسیل للعالئي 76/ 12الكمال
  .33طبقات المدلسین ص  (5)
، وتهــذیب 2/530، والجــرح والتعــدیل265/ 1لــي، انظــر أیضــًا: معرفــة الثقــات للعج137تقریــب التهــذیب ص (6)

ه)، عنایــة/ إبــراهیم الزیبــق، وعــادل 852، تصــنیف/ أحمــد بــن علــي ابــن حجــر العســقالني (ت288/ 1التهــذیب 
  م.1995-ه1416مرشد، مؤسسة الرسالة، 

 ، والكاشــف فــي معرفــة مــن لــه روایــة فــي الكتــب1/107، وانظــر أیضــًا: أســد الغابــة 111تقریــب التهــذیب ص (7)
ه)، تعلیق/محمد عوامة، تخریج/ أحمد الخطیـب، دار 748، تصنیف/ محمد بن أحمد الذهبي، (ت 1/251الستة
 173/ 1م، وتهذیب التهذیب1992ه_1413مؤسسة علوم القرءان، الطبعة األولى -القبلة
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  ): 5حدیث رقم (
وَیاِنيّ  َوَرَوْیَنا ِفي ُمْسَند ُمَحمَّد ْبن َهاُرون" ابن حجر: الحافظُ  قال ِبِإْسَناٍد  ،َوَغْیره ،)1(الرُّ

َكْیف َتَرى  َقاَل َلُه: - r- َأنَّ َرُسول اللَّه : (-t-َذرٍّ  َعْن َأِبي ،اْلَجْیَشاِنيّ  َصِحیح ِإَلى َأِبي َساِلمٍ 
ُقْلت:  :ُقْلت: َكَشْكِلِه ِمْن النَّاس، َیْعِني اْلُمَهاِجِریَن. َقاَل: َفَكْیف َتَرى ُفَالًنا؟ َقالَ  :؟ َقالَ )2(ُجَعْیًال 

 ،ُقْلت: َفُفَالن َهَكَذا :ِمْن ُفَالن. َقالَ  ِمْن ِمْلء اْألَْرض َخْیرٌ  َسیِّد ِمْن َساَدات النَّاس. َقاَل: َفُجَعْیلٌ 
  . )4()"ِبهِ  )3(َوَأْنَت َتْصَنع ِبِه َما َتْصَنع، َقاَل: ِإنَُّه رَْأس َقْومه، َفَأَنا َأتََألَّفُهمْ 

  
  : )5(أوًال: نصُّ الحدیث من الجامع في الحدیث البن وهب

ْبَن َسَواَدَة  راً و ْبُن اْلَحاِرِث َأنَّ َبكْ وأخبرني َعْمرُ  :- رحمه اهللا-اإلمام عبد اهللا بن وهب قال 
 َكْیف َتَرى" َقاَل َلُه: - r-َأنَّ َرُسول اللَّه  -t-م اْلَجْیَشاِنّي َحدََّثُه َعْن َأِبي َذرٍّ الِ سَ  َحدََّثُه َأنَّ أبا

ِمْن َساَدات  اً َسیِّد قلت: ؟َكَشْكِلِه من النَّاِس. قال: َفَكْیف َتَرى ُفَالًنا قال فقلت: ِمْسِكیًنا ؟یالً عَ جُ 

                                                           
وَیاِنّي، ولم أجده فیه، باإلسناد والمتن الذین ذكرهما ابن  (1) حجر، ولعله في المفقود عزاه ابن حجر إلى مسند الرُّ

وَیاِنّي، لكنى وجدت له شاهدًا بمعناه من روایة الصحابي َسْهِل ْبِن َسْعٍد َقاَل: "َمـرَّ َعلَـى َرُسـوِل اِهللا  -من مسند الرُّ
r-  َرُجٌل، َفَقاَل َرُسوُل اِهللا-r- ِمـْن َأْشـَراِف النَّـاِس، : "َما َتُقوُلوَن ِفي َهَذا؟" َقـاُلوا: َنقُـوُل: َیـا َرُسـوَل اِهللا، َهـَذا رجـل

، ِإْن َخَطَب َأْن َیْخُطَب، َوإِْن َشَفَع َأْن ُیَشفََّع، َوإِْن َقاَل َأْن ُیْسَمَع ِلَقْوِلِه، َقاَل: وَسَكتَ  َفَمرَّ َرُجٌل آَخـُر، َفَقـاَل  َهَذا َحِريٌّ
ــا َرُســوَل اِهللا،-r-َرُســوُل اِهللا  ــاُلوا: َی ــوَن ِفــي َهــَذا؟ " َق ــا َتُقوُل ــْم  : "َم ــَراِء اْلُمْســِلِمیَن َهــَذا َحــِريٌّ ِإْن َخَطــَب َل َهــَذا ِمــْن ُفَق

: "َهـَذا َخْیـٌر ِمـْن ِمـْلِء اْألَْرِض ِمـْن َهـَذا"، -r-ینكح، َوإِْن َشَفَع َلْم ُیَشفَّْع، َوإِْن َقاَل َال ُیْسَتَمْع ِلَقْوِلِه، فَقاَل َرُسوِل اِهللا 
وَیاِنّي  ، تصـنیف/ أبـو بكـر محمـد بـن هـارون الرویـاني، تعلیـق/ أیمـن علـي أبـو 1016ح 2/188(انظر: مسند الرُّ

هــــ)، وقــد ذكـــره ابــن حجـــر أیضــًا فـــي اإلصــابة، وعـــزاه إلــى مســـند 1416یمــاني، مؤسســـة قرطبــة، الطبعـــة األولــى 
وَیاِنّي، وابن عبد الحكم فـي وهو أبو القاسم عبد الـرحمن بـن عبـد اهللا عبـد الحكـم بـن أعـین القرشـي المصـري،  –الرُّ

، تصــنیف/ أحمــد بــن علــي 1/250كتابــه فتــوح مصــر وأخبارهــا، وصــححه. (انظــر: اإلصــابة فــي تمییــز الصــحابة 
  هـ).1429العسقالني، تحقیق/عبد اهللا بن المحسن التركي، مركز هجر للبحوث القاهرة، الطبعة األولى 

ة ألبـــي نعـــیم األصـــبهاني هـــو ُجعیـــل بـــن ســـراقة الضـــمري، ُیعـــدُّ فـــي أهـــل الّصـــفة، (انظـــر: معرفـــة الصـــحاب (2)
  ).2/625م 1998-ه1419ه)، تحقیق/ عادل العزازي، دار الوطن للنشر، الطبعة األولي 430(ت
  ).60/ 1التألُّف: المداراة واإلیناس، (انظر: النهایة في غریب األثر (3)
  .1/80فتح الباري (4)
  تن اللذین ذكرهما ابن حجر. وجدت الحدیث في كتاب الجامع في الحدیث البن وهب، باإلسناد والم (5)
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آالف أو نحو ذلك من فالن. قال: قلت : َیا  أو ،َخْیٌر ِمْن ِمْلِء اْألَْرضِ  النَّاس. قال: َفُجَعْیلٌ 
  .)1(فیه" َرُسوَل اللَِّه، ففالن هكذا أو أنت َتْصَنع ِبِه َما َتْصَنع فقال: ِإنَُّه رَْأس َقْومه، َفَأَنا َأتَأَلَّفُهمْ 

   
  الحدیث:  ثانیًا: تخریج

في  اْبُن َأِبي َشْیَبةَ ما أخرجه  لم تقف الباحثة على متابعات للحدیث، وله شواهد منها
،  ُعَبْیدٍ  َیْعَلى ْبنِ ، و ُمَعاِوَیةَ  يَأب)، عن 35457ح 19/56... ما ذكر في زهد األنبیاء(الزهد/ 

) عن 21396 ح35/315(وفيالضریر،  ُمَعاِوَیةَ  يَأب)، عن 21493ح 35/389( وأحمد في
  .ُعَبْیدٍ  ْبنِ  ُمَحمَّدٍ عن ) 21397 ح35/315( وفي، و ابن ُنَمْیر، ُعَبْیدٍ  َیْعَلى ْبنِ 

َزْیِد ْبِن عن  اْألَْعَمشِ " عن ُعَبْیدِ  ْبنُ  َوُمَحمَّدٌ ، وابن ُنَمْیر، َیْعَلى ْبُن ُعَبْیدٍ ، و ُمَعاِوَیةَ  وَأبأربعتهم: "
  .یلعَ جُ ، بنحوه بدون ذكر َوْهبٍ 

 وأحمد في)، 35458ح19/56... ما ذكر في زهد األنبیاءفي (الزهد/  اْبُن َأِبي َشْیَبةَ وأخرجه  
  ، َوِكیعٍ كالهما عن )، 21395 ح35/314(

حماد  ُأَساَمةَ ) من طریق أبي 681ح 2/456، والزهد... الفقر/ الرقائقفي ( وأخرجه ابن حبان
  ، بمعناه.ُأَساَمةَ بن 

  ، َخَرَشَة ْبِن اْلُحرِّ ن األعمش عن سلیمان بن مسهر عن ، وأبو أسامة) عَوِكیعٌ كالهما: (
، في الروایة عن أبي ذر م اْلَجْیَشاِنيّ الِ سَ  أبا) تابعا اْلُحرِّ  ْبنُ  َخَرَشةُ ، و َوْهبٍ  ْبنُ  َزْیدٌ كالهما: (
  ، بنحوه. tالغفاري 

  
  ثالثًا: تراجم رجال اإلسناد: 

 منَ  ،حافظٌ  ،فقیهٌ  ،ثقةٌ  ،یوبأبو أَ  ،موالهم اْلِمْصِريُّ  ،ْنَصاِريُّ ْبِن َیْعُقوَب األَ  و ْبُن اْلَحاِرثِ رٌ َعمْ  * 
  . )2(، َرَوى لُه أصحاب الكتب الستةومائة الخمسینَ  قبلَ  مات قدیماً  ،ةِ عَ السابِ 

                                                           
، تصنیف/ عبد اهللا بـن وهـب بـن مسـلم القرشـي، أبـو محمـد 34ح 2/77الجامع في الحدیث ، كتاب النسب،  (1)

هــ 1416الطبعـة األولـى  -هـ)، تحقیق وتخریج/ د.مصطفى حسن أبو الخیر، دار ابن الجـوزي 197المصري (ت
 م.1996

ـــر ، وانظـــر أیضـــًا:732تقریـــب التهـــذیب، ص (2) ـــاریخ الكبی ـــان6/320الت ـــن حب ، وتهـــذیب 228/ 7، والثقـــات الب
  .570/ 21الكمال
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 سنةَ  ماتَ  ،من الثالثةِ  ،فقیهٌ  ثقةٌ  ،أو ُثماَمة اْلِمْصِريُّ  ،)1(بن ُثماَمة الُجذامي بن َسواَدة رٌ َبكْ *  
   .)2( ، وأصحاب السنن األربعةمسلمو  ،روى له: البخاري تعلیقاً  ،وعشرینبضع 

 ،رَ صْ مِ  حَ تْ فَ  دَ هِ شَ  ،)4(مرَ ضْ خَ مُ  يٌّ عِ ابِ تَ  ،ئ اْلِمْصِريُّ انِ ان بن هَ یَ فْ سُ هو  )3(انيشَ یْ م الجَ الِ سَ  وأب* 
  .)5(النسائيو  ،أبو داود، مسلم :روى له ،مات بعد الثمانین ،حبةصُ  لهُ  :قالیُ وَ 

   )6(اختلف في صحبتهو  - t-على علي بن أبي طالب  وفد
  وترجح الباحثة أن له صحبة. 

 

  : یثدِ الحَ  ادِ نَ سْ لى إِ عَ  مُ كْ رابعًا: الحُ 
  ِإْسَناده َصِحیٌح، َوِرَجالُه ِثَقاٌت. 

  .)7("وهذا إسناد صحیح على شرط مسلموقد ذكره األلباني في السلسلة الصحیحة وقال: "
أبو الخیر في تحقیقه لكتاب الجامع البن وهب وقال: "صحیح وكذا صححه د.مصطفى حسن 

  .)8(رجاله ثقات"
$$$  

 ):6حدیث رقم (

قال الحافظ ابن حجر: "... َوَیُدلُّ َعَلْیِه َما َأْخَرَجُه َأْحَمد ِبَسَنٍد َصِحیٍح ِمْن َحِدیِث َأْعرَاِبيٍّ 
ِه َأنَُّه َسِمَع َرُسوَل اللَِّه    .)9((َخْیُر ِدیِنُكْم َأْیَسُرُه)" َیُقوُل: - r- َلْم ُیَسمِّ

  

  الحدیث من مسند أحمد:  أوًال: نصُّ 
، َقاَل: َأْخَبَرَنا َأُبو ِهَالٍل، َعْن - رحمه اهللا- قال اإلمام أحمد  : َحدَّثََنا َأُبو َسَلَمَة اْلُخَزاِعيُّ

، َسِمَعُه ِمْنُه َعْن َأِبي َقَتاَدَة، عَ اُحَمْیِد  ، الَِّذي َسِمَع َرُسوَل اِهللا ْبِن ِهَالٍل اْلَعَدِويِّ   - r- ِن اْألَْعَراِبيِّ

                                                           
 ).2/144) هذه النسبة إلى جذام ولخم وجذام قبیلتان من الیمن نزلتا الشام، (األنساب للسمعاني (1

، 4/214، وتهــــــــــذیب الكمــــــــــال386/ 2، وانظــــــــــر أیضــــــــــًا: الجــــــــــرح والتعــــــــــدیل175تقریــــــــــب التهــــــــــذیب، ص (2)
  .1/274والكاشف

 ).2/144) هذه النسبة إلى جیشان وهي من الیمن، (األنساب للسمعاني (3
  ).2/108قیل لكل من أْدَرك الجاهلیة واإلسالم ُمَخْضَرم ألنه أدرك الَخْضَرَمَتین، (النهایة في غریب الحدیث  (4)
   .2/404، معرفة الثقات للعجلي 4/87، وانظر أیضًا: التاریخ الكبیر 395تقریب التهذیب، ص (5)
 .2/257أسد الغابة  (6)
  .1037ح 3/32سلسلة األحادیث الصحیحة وشيء من فقهها وفوائدها، لإلمام األلباني (7)
  .2/78الجامع في الحدیث البن وهب  (8)
 .1/94فتح الباري  (9)
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  .)1("ِإنَّ َخْیَر ِدیِنُكْم َأْیَسُرُه، ِإنَّ َخْیَر ِدیِنُكْم َأْیَسُرهُ"َیُقوُل: 
  

  ثانیًا: تخریج الحدیث: 
 أخرجه أحمد لم تجد الباحثة متابعات للحدیث ألن الصحابي مجهول، وله شواهد منها ما

 2/98في ( وابن أبي شیبة في المسند)، 20349ح 33/457)، وفي (18976ح 31/313في (
   .)596ح

 1/175باب ُیْحَثى ِفْي ُوُجوِه الَمدَّاِحْین التراب في ( وأخرجه البخاري في األدب المفرد
من طریق َجْعَفِر ْبِن ِإَیاٍس جمیعهم  )1392ح 2/628في (الطََّیاِلِسيُّ  وأخرجه َأُبو َداُودَ )، 341ح

  .بمثله وله قصة ِبْشر َأبو
  )، من طریق َسِعیِد ْبِن ِإَیاٍس اْلُجَرْیِريِّ وله قصة20349ح 33/457( وأخرجه أحمد في

، عن َعْبِد اللَِّه ْبِن َشِقیٍق، َعْن َرَجاِء ْبِن )ِإَیاسٍ  َسِعید ْبنُ و ِإَیاٍس،  َجْعَفر ْبنُ ِبْشٍر  (َأِبو: كالهما
  . مرفوعاً  بمثله - y- رعَأِبي َرَجاٍء، عن ِمْحَجن بن األد
عن سالم  الطََّیاِلِسيُّ  َداُودَ  يَأب)، من طریق 1066ح2/223في ( وأخرجه الطبراني في الصغیر
  . مرفوعاً  بمثله - y- بن مسكین عن قتادة عن أنس

  

  ثالثًا: تراجم رجال اإلسناد: 
، اْلعَ  َعْبدِ بن  ْبُن َسَلَمةَ  َمْنُصورٌ هو  * َأُبو َسَلَمَة اْلُخزَاِعيُّ   ارِ بَ كِ  نْ مِ  حافظٌ  ثبتٌ  ثقةٌ ِزیِز اْلَبْغَداِديُّ

بو داود في سلم، وأَ مُ اري، وَ خَ البُ  هُ ى لَ وَ ، رَ یحِ حِ ى الصَّ لَ العاشرة، مات سنة عشر ومائتین عَ 
  .)2(يائِ سَ ، والنَّ لِ یْ اسِ رَ المَ 

من  صدوق فیه لین،فًا، وهو ، البصري، قیل: كان مكفو )3(َأُبو ِهَالٍل الرَّاِسِبيُّ  ْبُن ُسَلْیمٍ  * ُمَحمَّدٌ 
قبل ذلك، روى له البخاري تعلیقًا، وأصحاب  :السادسة مات في آخر سنة سبع وستین وقیل

  . )4(السنن األربعة
                                                           

ه)، تحقیـق/ 241. تصـنیف/ أحمـد بـن حنبـل الشـیباني (ت15936ح25/284مسند اإلمام  أحمد بن حنبـل  (1)
  م.1995-ه1416رناؤوط، وعادل مرشد، مؤسسة الرسالة، الطبعة األولى شعیب األ

ـــر 547تقریـــب التهـــذیب ص (2) ، 148، وســـؤاالت الســـلمي للـــدارقطني ص7/248، انظـــر أیضـــًا: التـــاریخ الكبی
ه)، تحقیق/ فریق مـن البـاحثین بإشـراف د. سـعد الحمیـد، ود. خالـد 412تصنیف/ محمد بن الحسین السلمي،(ت 

  .28/530ه، وتهذیب الكمال1427كتبة الملك فهد الوطنیة، الطبعة األولى الُجریسي، م
  ).3/25منسوب إلى بني راسب، وهي قبیلة نزلت البصرة، (انظر: األنساب للسمعاني  (3)
تصــنیف/ محمــد بــن إســماعیل البخــاري  106، انظــر أیضــًا: الضــعفاء الصــغیر ص481تقریــب التهــذیب ص (4)
ـــــــى ه)، تحقیـــــــق/ محمـــــــود إبـــــــر 256(ت ـــــــة، الطبعـــــــة األول ـــــــد، دار المعرف ، والضـــــــعفاء م1986-ه1406اهیم زای

، تصنیف/ جمال الدین أبي الفرج عبد الرحمن بن علي ابن الجوزي، تحقیق/ أبي الفداء عبد اهللا 3/68والمتروكین
 م. 1986-ه1406القاضي، دار الكتب العلمیة، الطبعة األولى 
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وقال أیضًا: "صالح، لیس بذاك  ،)2(قال ابن معین: "صدوق"و ، )1(قال ابن سعد: "فیه ضعف"
وقال ، )5(س بصاحب كتاب لیس به بأس"، وقال مرة أخرى: "لی)4(وقال مرة: "صویلح" ،)3(القوي"
  .)6("هو مضطرب الحدیثادة، وَ تَ في حدیثه، إال أنه یخالف في قَ  لُ مَ تَ حْ یُ "أحمد: 

   .)8("حله الصدق، لیس بذاك المتینمَ "وقال أبو حاتم: ، )7(وثقه أبو داود
   .)10(، وقال النسائي: "لیس بالقوي")9(وقال البزار: "احتمل الناس حدیثه وهو غیر حافظ"

َصُدوًقا، ِإالَّ َأنه َكاَن یخطىء كثیرًا من غیر تعمد، َحتَّى  قال ابن حبان: "َوَكاَن َأُبو ِهَالل َشیخاً 
َصار یرفع اْلَمَراِسیل َوَال یعلم، َوأْكثر َما َكاَن یحدث من حفظه، َفَوقع اْلَمَناِكیر ِفي َحِدیثه من سوء 

  .)11(حفظه"
أمیل ِإَلْیِه ِفي أبي ِهَالل الرَّاِسِبي، ترك َما اْنَفرد من اْألَْخَبار الَِّتي : "َوالَِّذي وقال عنه ابن حبان

َواَیات، الَِّتي لم ُیَخالف  َخالف ِفیَها الثَِّقات، واالحتجاج ِبَما َوافق الثَِّقات، َوقُبول َما اْنَفرد من الرِّ
  .)12(ِفیَها األثابت الَِّتي َلْیَس ِفیَها َمَناِكیر"

  .)13(ي: "في بعض ِرَواَیاِتِه َما ال ُیَواِفُقُه الثَِّقاُت َعَلْیِه، َوهو ِممَّْن ُیْكَتُب َحِدیُثُه"قال ابن عد
  .)14(وقال الذهبي: "بعضهم احتج به"

                                                           
 .278/ 9الطبقات الكبیر  (1)
-، تحقیـق/ د.أحمـد محمـد نـور سـیف، مكتبـة الـدار427ن الجنیـد ألبـي زكریـا یحیـي بـن معـین صسؤاالت اب (2)

  م.1938-ه1408المدینة المنورة، الطبعة األولى 
  .427) المرجع السابق ص(3

  .273/ 7الجرح والتعدیل  (4)
  .273/ 7المرجع السابق (5)
  .174/ 9تهذیب التهذیب  (6)
  .173/ 9المرجع السابق  (7)
  .7/274لجرح والتعدیل ا (8)
  .174/ 9تهذیب التهذیب  (9)

، تصـــنیف/ أحمـــد بـــن شـــعیب النســـائي، تحقیـــق/ مركـــز الخـــدمات واألبحـــاث 212الضـــعفاء والمتـــروكین ص (10)
  م.1985-ه1405الثقافیة، مؤسسة الكتب الثقافیة، الطبعة األولى 

مــد بــن حبــان بــن أحمــد أبــي حــاتم ، تصــنیف/ مح283/ 2المجــروحین مــن المحــدثین والضــعفاء والمتــروكین  (11)
  م.1992-ه1412ه)، تحقیق/ محمود إبراهیم زاید، دار المعرفة، طبعة354البستي، (ت

  .283/ 2المرجع السابق (12)
ه)، تحقیــق/ یحیــى 365، تصــنیف / عبــد اهللا بــن عــدي الجرجــاني (ت6/216الكامــل فــي ضــعفاء الرجــال (13)

  م.1988-ه1409مختار غزاوي، دار الفكر، الطبعة الثالثة
، تصنیف/ محمد بن أحمد الذهبي، تحقیق/ نور الدین عتر، دار الفكـر 2/589المغني في ضعفاء الرجال  (14)
  سوریا.
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  والخالصة فیه أنه صدوق فیه لین. قالت الباحثة:
ي فِ  هِ ولِ خُ لدُ  رینَ یْ سِ  ه ابنُ یْ فِ  فَ قَ وَ ، تَ عالمٌ  ثقةٌ  ، َأُبو َنْصٍر اْلَبْصِريُّ ِهَالٍل اْلَعَدِويِّ  ْبنُ  * ُحَمْیدٌ 

  . )1(، من الثالثة، روى له أصحاب الكتب الستةالسلطان لِ مَ عَ 
اسمه ندیر بن قنفذ،  :وقیل ،بن زبیرا :البصري اسمه َتِمیُم ْبُن ُنَدیٍر، وقیل * َأِبو َقتَاَدَة العدوي

  .)2(والنسائيمن الثانیة وقیل إن له صحبة، روى له مسلم، وأبو داود  ثقة
  

  رابعًا: الحكم على إسناد الحدیث: 
لین"،  فیهِ  "صدوقٌ  ،ِهَالٍل الرَّاِسِبيِّ  يثقات، سوى َأب إسناده رجال بالشاهد، ،صحیح لغیره

  ول. دُ عُ  اتٌ قَ والجهالة بالصحابي ال تضر، ألن الصحابة جمیعًا ثِ ر، ابن حجكما قال 
  بلفظه كما سبق في التخریج.  - y- وأنس ،- y-ِمْحَجن بن األدرعوللحدیث شواهد من روایة 
: الدكتور محمد بن عبد المحسن التركي، وقال )3(بأنها َحسنة ِمْحَجن وقال األلباني عن روایة

  .)4("حدیث صحیح" في تحقیقه لمسند الطیالسي
$$$  

  ): 7حدیث رقم (

 ،ْبِن ُحَسْیٍن َعْن َأِبي ِبْشرٍ  قال الحافظ ابن حجر: "َوَرَوى اْلَبزَّاُر َأْیًضا ِمْن َطِریِق ُسْفَیانَ 
ُل النَّْخَلِة؛ َما َأتَاَك ِمْنَها ثَ ُل اْلُمْؤِمِن مَ ثَ : (مَ - r- َعن اْبِن ُعَمَر َقاَل: َقاَل َرُسوُل اللَِّه  ،َعن ُمَجاِهد

  .)5(وقد أفصح بالمقصود بأوجز عبارة"، َنَفَعَك) َهَكَذا َأْوَرَدُه ُمْخَتَصرًا َوإِْسَناُدُه َصِحیحٌ 

  
  : كشف األستار عن زوائد البزار الحدیث من أوًال: نصُّ 

 ُنَمْیٍر، ْبنُ  ُحَصْینٌ  حدثنا َمْسَعَدَة، قال: ْبنُ  ُحَمْیدٌ  َحدَّثََنا: - رحمه اهللا-  البزارقال اإلمام 
-  اللَّهِ  َرُسولُ  َقالَ : َقالَ  ُعَمَر، اْبنِ  َعنِ  ُمَجاِهٍد، َعنْ  ِبْشٍر، َأِبي َعنْ  ُحَسْیٍن، ْبنُ  ُسْفَیانُ  قال: حدثنا

r -:  

                                                           
، وتهـــذیب 1/325، ومعرفـــة الثقـــات للعجلـــي2/346، وانظـــر أیضـــًا: التـــاریخ الكبیــر182تقریــب التهـــذیب ص (1)

 .403/ 7الكمال 
، وتهـذیب 2/420، ومعرفـة الثقـات للعجلـي 7/130طبقات الكبیـر ، وانظر أیضًا: ال666تقریب التهذیب ص (2)

  .197/ 34الكمال 
  .260/341ح 1/137انظر: صحیح األدب المفرد، لأللباني  (3)
  .2/628انظر: حاشیة مسند الطیالسي  (4)
  . 1/147) فتح الباري (5
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  .)1(َنَفَعَك" ِمْنَها َأتَاكَ  َما النَّْخَلةِ  َمَثلُ  اْلُمْؤِمنِ  "َمَثلُ  
  ثانیًا: تخریج الحدیث: 

)، عن أحمد بن عمرو، تابع البزار 319ح 1/151في ( أخرجه األصبهاني في األمثال
  في روایته عن حمید بن مسعدة بمثله. 

 ، تابع ُحَصْیناً اْلَعوَّامِ  ْبنِ  َعبَّادِ )، من طریق 13514ح 12/411في ( روأخرجه الطبراني في الكبی
  ُحَسْیٍن، بنحوه. ْبنُ  ُنَمْیٍر في روایته عن ُسْفَیانِ  ْبنَ 

مختصرًا  َسَلَمة ْبن ُكَهْیلٍ ) من طریق 13520ح 12/412في الكبیر في ( وأخرجه الطبراني أیضاً 
  ِهٍد. ُمَجا ِبْشٍر في روایته َعنْ  تابع َأبا

ُعَمَر  )، من طریق نافع، تابع ُمَجاِهدًا في روایته عن اْبنِ 5915ح 2/249في ( وأخرجه البزار
  مرفوعًا بنحوه مختصرًا. 

  
  ثالثًا: تراجم رجال اإلسناد: 

 أربع سنة مات العاشرة من َصدوق َبْصري، الباهلي أو السامي، المبارك بن َمْسَعَدةَ  ْبنُ  * ُحَمْیدٌ 
  .)2(له مسلم وأصحاب السنن األربعة وأربعین، روى
، وقال الذهبي: )5(، وذكره ابن حبان في الثقات)4(وقال عنه أبو حاتم: "صدوق" )3(وثقه النسائي

  .)6("صدوق"
  : صدوق.والخالصة فیه أنه

 ُرمي بِه، بْأَس  ال األصل، كوفي الضریر، محصن أبو ،ْبُن ُنمیر الواسطي * ُحَصْینٌ 
  .)8(النسائيو  الترمذيو  أبو داودو روى له البخاري  امنةالث من ،)7(ِبالنَّصب

                                                           
علـــي بـــن أبـــي بكـــر بـــن ، تصـــنیف/ 43ح 1/31كشـــف األســـتار عـــن زوائـــد البـــزار، اإلیمـــان / مثـــل المـــؤمن  (1)

 -هـــ 1399هـــ)، تحقیــق/ حبیــب الــرحمن األعظمــي، مؤسســة الرســالة، الطبعــة: األولــى، 807ســلیمان الهیثمــي (ت
  م.1979

 .18/252، وتاریخ اإلسالم للذهبي 7/395، وانظر أیضًا: تهذیب الكمال 182تقریب التهذیب ص (2)
، تصـنیف/ أبـو عبـد 70لنسـائي وذكـر المدلسـین، ص) تسمیة مشایخ أبي عبد الـرحمن أحمـد بـن عبـد الـرحمن ا(3

 ه.1423)، اعتنى به/ الشریف حاتم العوني، دار عالم الفوائد، الطبعة األولى303الرحمن النسائي (ت
 .3/229الجرح والتعدیل  (4)
 .8/197الثقات  (5)
  .1/355الكاشف  (6)
ـــي النَّواِصـــُب والنَّاِصـــِبیَُّة وأهـــُل النَّْصـــِب: المتـــدینون ب (7) ؛ ألنهـــم نصـــبوا لـــه؛ أي: عـــادوه. (انظـــر: tبغضـــة عل

 ).1/132القاموس المحیط
 .6/546، وانظر أیضًا: تهذیب الكمال 171تقریب التهذیب ص (8)



                                 ل                            الفصل األو
 

      39 
 

 الدراسة التطبیقیة

، وثقه )3("صالح، وقال مرة: ")2(، وقال مرة: "لیس به بأس")1(قال عنه ابن معین: "لیس بشيء"
  .)7(، وقال عنه الذهبي: "ثقة")6("صالح لیس به بأس" :وقال أبو حاتم، )5(العجليو )4(زرعة وأب

  لبدعتِه بالحدیث.  : هو ثقة، وال عالقةَ قالت الباحثة
 الزهري غیر في ثقةٌ  الواسطي، الحسن، أو أبو محمد، أبو حسن، بن ُحَسْینٍ  ْبنُ  * ُسْفَیانُ 
الرشید، روى له البخاري  خالفة أول في وقیل: المهدي مع بالري مات السابعة من باتفاقهم،

  .)8(تعلیقًا، ومسلم وأصحاب السنن األربعة
  ایته عن غیر الزهري. : والحدیث من رو قالت الباحثة

 وَضّعَفهُ  جبیر، بن َسعیدٍ  ِفي النَّاسِ  َأْثَبتِ  ِمنْ  ثقة، َوْحِشّیة، أبي بن ِبْشرٍ  ، َأِبوْبن ِإَیاسٍ  َجْعَفرٌ * 
وعشرین، روى  ست وقیل خمس سنة مات الخامسة من مجاهد وفي سالم، بن حبیب في شعبة

  . )9(له أصحاب الكتب الستة
 أبي حدیث یَضعف شعبة كان عنه قوله أن یحیي بن سعید حدثه: "أنونقل ابن اإلمام أحمد 

  . )11("مر ِبقوم نصبوا دَجاَجة َیْرُموَنَها ؛أَراُه َیْعِني َحِدیث الطیر" ، ثم قال:)10(مجاهد" عن بشر
  . )12(َشْیًئا" ِمْنهُ  َسِمعَ  َما ونقل ابن أبي حاتم العبارة في المراسیل وأضاف: "َقالَ 

   ،)13(بن معینا وثقه

                                                           
ه)، روایــة أبـي الفضـل العبـاس بــن 233، لإلمــام یحیـي بـن معـین البغـدادي (ت2/47تـاریخ یحیـى بـن معـین، (1)

 بیروت.-ه)، دار القلم271محمد الدوري (ت
 .2/230تاریخ ابن معین، روایة الدوري  (2)
 .435سؤاالت ابن الجنید البن معین ص (3)
  . 3/198الجرح والتعدیل  (4)
  .1/307معرفة الثقات  (5)
  .3/198الجرح والتعدیل  (6)
  .1/339الكاشف  (7)
، 6/404، والثقــــات البــــن حبــــان 1/407، وانظــــر أیضــــًا: معرفــــة الثقــــات للعجلــــي 244تقریــــب التهــــذیب ص (8)

  .11/139وتهذیب الكمال
، تحفة التحصیل 6/133، الثقات البن حبان 2/186، وانظر أیضًا: التاریخ الكبیر 139تقریب التهذیب ص (9)
  .52ص

  .3/67العلل ومعرفة الرجال  (10)
  .3/67المرجع السابق (11)
/ شـكر اهللا نعمـة ه)، تحقیـق327عبد الرحمن بن محمد بن إدریس الرازي (ت ، تصنیف/25المراسیل، ص (12)

  ه.1397اهللا قوجاني، مؤسسة الرسالة، 
  .2/71تهذیب التهذیب  (13)
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  .)3(والعجلي ،)2(أبو زرعةكذا وثقه و ، )1(بأس" به وقال عنه أحمد :"لیس
  .)5(. وقال الذهبي عنه: "صدوق")4(به" بأس ال أنه وقال ابن عدي: "أرجو

  : وهو ثقة.قالت الباحثة
اج، الَمْخُزوِمي َمْوَالُهم اْلَمكِّّي، ، ربْ بن جَ  ُمَجاِهدٍ *  ، من ْفِسیر َوِفي اْلعلمِثَقة ِإَمام ِفي التَّ َأُبو اْلحجَّ

، روى له أصحاب ثالث وثمانونْیِن َأو َثَالث َأو َأربع َوِماَئة، َوله تَ الثَّاِلَثة، َماَت سنة ِإْحَدى َأو اْثنَ 
  . )6(الكتب الستة

  
  رابعًا: الحكم على إسناد الحدیث: 

لصحیح لغیره َمْسَعَدَة "صدوق"، ویرتقي الحدیث إلى ا ْبنُ  إسناده حسن، ألجل ُحَمْیدٌ 
  بالمتابعات.

وأما بالنسبة لقول شعبة بعدم سماع أبي بشر من مجاهد، فالراجح الرد علیه بقول ابن أحمد بن 
. أي أن الراجع ضعف هذا )7(" مر ِبقوم نصبوا دَجاَجة َیْرُموَنَها الطیر، حدیث یعني حنبل: "أراه

  دون غیره. -حدیث الطیر–الحدیث 
  َمْسَعَدةَ  ْبنُ  حدیث باعتبار المتابعة الناقصة للراوي الصدوق ُحَمْیدوربما صحح ابن حجر هذا ال

$$$  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
  .2/495العلل ومعرفة الرجال  (1)
  . 2/473الجرح والتعدیل  (2)
  .1/271معرفة الثقات  (3)
  . 2/151الكامل في ضعفاء الرجال  (4)
  .1/293الكاشف  (5)
ـــاریخ ا520تقریـــب التهـــذیب ص (6) ـــر ، وانظـــر أیضـــًا: الت ـــان 7/411لكبی ـــن حب ، وتهـــذیب 5/419، والثقـــات الب

 .27/228الكمال للمزي 
  .3/67العلل ومعرفة الرجال  (7)
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  ):8حدیث رقم (

َنَزَلْت َهِذِه  :ِمْن َحِدیِث ِرَفاَعة اْلقرِظّي َقالَ  )1(ِفي الطََّبرَاِنيِّ "... فقال الحافظ ابن حجر: 
 :يُّ ِبِإْسَناٍد َصِحیٍح َعْن َعِليِّ ْبِن ِرَفاَعَة اْلُقَرِظيِّ َقالَ َوَرَوى الطََّبرَانِ  ،اْآلَیاُت ِفيَّ َوِفیَمْن آَمَن َمِعي

َفَنَزَلْت  ،َفُأوُذوا ،َفآَمُنوا ِبهِ  -r-ِإَلى النَِّبيِّ  )2(ِمْنُهم أبي ِرَفاَعةَ  ،َخَرَج َعَشَرٌة ِمْن َأْهِل اْلكتاب(
َوَلْم  ،َفَهُؤَالِء ِمْن َبِني ِإْسرَاِئیلَ  .)3(اْآلَیاتِ  ).....الَِّذیَن آَتْیَناُهُم اْلِكتَاَب من قبله هم ِبِه ُیؤمُنونَ (

وا َعَلى اْلَیُهوِدیَّةِ  َوَقْد ثََبَت َأنَُّهْم ُیْؤَتْوَن َأْجَرُهْم  rِإَلى َأْن آَمُنوا ِبُمَحمٍَّد  ،ُیْؤِمُنوا ِبِعیَسى َبِل اْسَتَمرُّ
  .)4("َمرََّتْینِ 

  
  : )5(ي تفسیر القرءان للطبريجامع البیان فالحدیث من  أوًال: نصُّ 

ثني حجاج، عن حدثنا الحسین، قال: حدحدثنا القاسم، قال:  :- رحمه اهللا- قال اإلمام الطبري 
ابن ُجَریج، عن مجاهد، قوله:( الَِّذیَن آَتْیَناُهُم اْلِكَتاَب ِمْن َقْبِلِه ) ... إلى قوله:( الجاهلین) قال: 

  .هم مسلمة أهل الكتاب
ْبِن ِرَفاَعَة،  َأنَّ َیْحَیى ْبَن َجْعَدَة َأْخَبَرُه َعْن َعِليٍّ  ،و ْبُن ِدیَنارٍ َرْیٍج: َأْخَبَرِني َعْمرٌ َقاَل اْبُن جُ  

، َفآَمُنوا، -r-َقاَل: "َخَرَج َعَشَرُة َرْهٍط ِمْن َأْهِل اْلِكَتاِب، ِمْنُهْم َأُبو ِرَفاَعَة، َیْعِني َأَباُه، ِإَلى النَِّبيِّ 
  .)7(َقْبَل اْلُقْرآِن" .)6()الَِّذیَن آَتْیَناُهُم اْلِكتَاَب من قبله(َنَزَلْت: َفُأوُذوا، فَ 

  
  ثانیًا: تخریج الحدیث: 

  )، من طریق ابن جریج،239ح 1/331في ( في المحدث الفاصل الرَّاْمُهْرَمِزيُّ أخرجُه 
جریج في  )، من طریق عمرو بن أبي قیس، تابع ابن6/274في ( والبخاري في التاریخ الكبیر

  عن عمرو بن دینار، بمثل إسناده ونحو متنه. روایته 

                                                           
 لم أجده عند الطبراني من حدیث على بن رفاعة، إنما من حدیث رفاعة القرظي نفسه. (1)
كن: إنــه كــان مــن ســبي قریظــة، ِرَفاَعـَة ْبــَن َقَرَظــَة القرظــّي األنصــاري، قــال أبــو حــاتم: لــه رؤیـة، وقــال ابــن الّســ (2)

  ).3/125، الثقات البن حبان 2/411، اإلصابة 2/287انظر: (أسد الغابة 
  }.52) سورة القصص {آیة (3

  .1/191فتح الباري  (4)
 وجدته عند الطبري بنحو المتن واإلسناد الذي ذكره ابن حجر، ولعله كان یرید الطبري فأخطأ المحقق.  (5)
  }.52) سورة القصص {آیة (6

. تصــنیف/ محمــد بــن 19/595تفســیر الطبــري جــامع البیــان عــن تأویــل آي القــرءان، تفســیر ســورة القصــص (7)
  ه)، تحقیق/ محمود شاكر، تخریج/ أحمد شاكر، مكتبة ابن تیمیة، الطبعة الثانیة.310جریر الطبري، (ت
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  ) من طریق األسود بن عامر.4564ح 5/53في  ( وأخرجه الطبراني في الكبیر
 أبو نعیم في معرفة الصحابة)، من طریق إبراهیم بن الحجاج، ورواه عنه 4565ح 5/53( وفي
  ).27332ح 1/1080في (

ْلَنا َلُهُم ( :القول في تأویل قوله تعالى/ سورة القصصفي ( وأخرجه الطبري َوَلَقْد َوصَّ
سورة في ( وابن أبي حاتم في التفسیر)، من طریق عفان بن مسلم، 19/594)1().....اْلَقْولَ 

  )، من طریق یزید بن هارون.   ..قوله تعالى: لهم /القصص
د بن هارون) أربعتهم: (األسود بن عامر، وٕابراهیم بن الحجاج، وعفان بن مسلم، ویزی

عن حماد بن سلمة عن عمرو بن دینار عن یحیي بن جعده عن رفاعة القرظي یحدث عن 
  نفسه.

  
  ثالثًا: تراجم رجال اإلسناد: 

   .)2(ثقة صدوق عالم، ، أبو محمد الهْمدانّي اْلَبْغَداِدّي الصائغ المتكلمالقاسم ْبن اْلَحَسن*
  .)3(، روى له النسائيادیة عشرةمن الح ال بأس بهوسي رسُ الطَّ  الحسین بن بشر*

  ).5("ثقة". وقال فى موضع آخر: )4("ال بأس به": قال عنه النسائي
  : هو صدوق.قالت الباحثة

األعور أبو محمد ترمذي األصل نزل بغداد ثم المصیصة ثقة ثبت  بن محمد المصیصي حجاجٌ *
، بغداد سنة ست ومائتینلكنه اختلط في آخر عمره لما قدم بغداد قبل موته من التاسعة مات ب

   .)6(روى له أصحاب الكتب الستة
حدثني صدیق لي قال: لما قدم حجاج بغداد في آخر مرة خلط، فرآه ابن "قال إبراهیم الحربي: 

  .)7("معین یخلط، فقال البنه: ال تدخل علیه أحداً 
. سبقت الترجمة )8(، وكاَن یدلس ویرسلثقٌة فقیٌه فاضلٌ  ،َعْبِد اْلَعِزیِز ْبِن ُجَرْیجٍ  اْلَمِلِك ْبنُ  * َعْبدُ 

  ).1له في حدیث رقم (

                                                           
  }.52سورة القصص {آیة  (1)
  .26/614تاریخ اإلسالم  (2)
 .165تقریب التهذیب ص (3)
 . 6/352تهذیب الكمال  (4)
 . 6/352المرجع السابق  (5)
  153تقریب التهذیب ص  (6)
  .1/19المختلطین للعالئي  (7)
  .363انظر: تقریب التهذیب ص (8)
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  . )1(وقد ذكَرُه ابُن حَجٍر في الطبقة الثالثة من طبقات المدلسین
  .َعْمِرو ْبِن ِدیَنارٍ هو ثقة، وقد صرح في هذا الحدیث بالسماع بصیغة اإلخبار من قالت الباحثة: 

مات سنة  ،من الرابعة ثبتٌ  ثقةٌ  ،موالهم )2(حيمَ م الجُ أبو محمد األثر  ،المكي و ْبِن ِدیَنارٍ َعْمرٌ * 
  . )3(، روى له أصحاب الكتب الستةست وعشرین ومائة

 ،وقد أرسل عن ابن مسعود ونحوه ثقةٌ  ،بن أبي وهب المخزومي بن هبیرة َیْحَیى ْبِن َجْعَدةَ *  
  . )4(، روي له أبو داود والترمذي في الشمائل، والنسائي وابن ماجهمن الثالثة

  ، )5(ظىرَ على بن عبد اهللا بن رفاعة القُ  :ویقال ،ظىرَ المدینى القُ  ِرَفاَعةَ  ْبنُ  َعِليُّ *
یروى عن أبیه وله ، وذكره ابن حبان في الثقات وقال: ")6(قال عنه ابن شاهین: "كان ثقة"

  .)8(هتكون الصحبة ألبی، لكن ابن األثیر رجح أن )7("صحبة
  أن تكون الصحبة ألبیه.  : هو ثقة ویترجحقالت الباحثة

  
  رابعًا: الحكم على إسناد الحدیث: 

  إسناده حسن، ألجل الحسین بن بشر، قالت عنه الباحثة: صدوق. 
$$$  

  
  
  
  
  
  

                                                           
 .41طبقات المدلسین ص (1)
 ). 2/85هذه النسبة إلى بني ُجَمح، (انظر: االنساب للسمعاني  (2)
ــــاریخ الكبیــــر ، وانظــــر أی421تقریــــب التهــــذیب ص (3) ــــان 6/328ضــــًا: الت ، تهــــذیب 5/167، الثقــــات البــــن حب

 .22/5الكمال
، والثقـات البــن 297، جـامع التحصــیل ص9/133، وانظــر أیضـًا: الجــرح والتعـدیل 588تقریـب التهـذیب ص (4)

  .  2/363، الكاشف 31/235، وتهذیب الكمال 5/20حبان
  .274/ 6الكبیر، وانظر أیضًا: التاریخ 185/ 6الجرح والتعدیل  (5)
  .1/142الثقات (6)
  .161/ 5الثقات البن حبان (7)
  .3/587أسد الغابة، البن األثیر (8)
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  : )9حدیث رقم (

ُبِنَي ( :َفَقْد َرَواُه َأْحَمد ِبِإْسَناٍد َصِحیح َعْن ِاْبن ُعَمر ِبَلْفظِ  حجر: ".... ابنُ  قال الحافظُ 
   .)1()"ِفي النَّارَلُه َبْیت 

  
  : بن حنبل أحمداإلمام  من مسندِ  الحدیثِ  أوًال: نصُّ 

َعْن َأِبي  ،َحدَّثََنا ُعَبْیُد اللَّهِ  ، قال:ْبُن ُعَبْیدٍ  َحدَّثََنا ُمَحمَّدٌ  :- رحمه اهللا– أحمد قال اإلمامُ 
الَِّذي َیْكِذُب َعَليَّ ُیْبَنى َلُه َبْیٌت : "- -rِه َقاَل َرُسوُل اللَّ : َقالَ  ،َعْن َجدِّهِ  ،َعْن َأِبیهِ  ،ْبِن َساِلمٍ ا َبْكرٍ 

  .)2("ِفي النَّارِ 
  

  ثانیًا: تخریج الحدیث: 
)، عن محمد بن 6076ح 3/277في ( والبزار)، 738ح 1/241في ( أخرجه عبد بن حمید

  )، عن أبي خیثمة. 5444ح 9/332في ( وأبو یعلىمعمر، 
وأبو خیثمة) تابعوا أحمد بن حنبل في روایته عن  ثالثتهم: (عبد بن حمید، ومحمد بن معمر،

  محمد بن عبید بمثل إسناده ومتنه. 
  )، عن یحیي بن سلیم.19ح 1/17في (العلم/  وأخرجه الشافعي

في (األدب/ في تعمد  وابن أبي شیبة، ُأَساَمةَ  يَأب) عن 4742ح 8/364في ( وأحمد بن حنبل 
  .ُأَساَمةَ ي َوَأب ،ِبْشرٍ  ْبنِ  َحمَّدٍ مُ )، عن 26769ح r- - 13/385الكذب على النبي

في روایته عن ُعَبْیٍد  ْبنَ  اً ُمَحمَّد) تابعوا ْبُن ِبْشرٍ  ُمَحمَّدٌ ثالثتهم: (یحیي بن سلیم، وأبو أسامة، و 
  عبید اهللا بن عمر بمثل إسناده ومتنه. 

  
  تراجم رجال اإلسناد: ثالثًا: 

 ،من الحادیة عشرة ،یحفظ ثقةٌ  ،اْألَْحَدبْ  ،اْلُكوِفيُّ  )3(اِفِسيُّ بن أبي أمیة الطَّنَ  ْبُن ُعَبْید ُمَحمَّدٌ * 
  . )4(ن، روى له أصحاب الكتب الستةمات سنة أربع ومائتی

                                                           
  .1/201فتح الباري  (1)
  .5768ح 10/64مسند اإلمام  أحمد (2)
 4/73هذه النسبة إلى الطنفسة، وهي البساُط الذي له َخْمل َرقیق وجمُعه َطَناِفس، (انظر األنساب للسـمعاني  (3)
  ).  3/314والنهایة في الغریب ، 

، وسیر أعـالم 26/54،  وتهذیب الكمال 7/441، وانظر أیضًا: الثقات البن حبان 495تقریب التهذیب ص (4)
  .9/436النبالء 
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 ،أبو عثمان ،العمري المدني ،ْبِن َعاِصِم ْبِن ُعَمَر ْبِن اْلَخطَّابِ  ُعَبْیُد اللَِّه ْبُن ُعَمَر ْبِن َحْفصِ * 
 اسم عن عائشةَ بن معین في القَ اوقدمه  ،افعالك في نَ لى مَ الح عَ مه أحمد بن صقدَّ  ثبتٌ  ثقةٌ 

، روى له أصحاب الكتب مات سنة بضع وأربعین ،من الخامسة ،عنها على الزهري عن عروةَ 
  .)1(الستة

  . )2(، روى له: البخاري ومسلممن الخامسةثقة  ،عمرَ  اهللا بنِ  عبدِ  بنِ  سالم بنُ  أبو بكرٍ * 
 ،أو أبو عبد اهللا المدني ،أبو عمر ،العدويُّ  القرشيُّ  الخطابِ  بنِ  عمرَ   بنِ اهللا عبدِ  بنُ  سالمٌ * 

من كبار  ،كان یشبه بأبیه في الهدي والسمت ،فاضالً  عابداً  وكان ثبتاً  ،أحد الفقهاء السبعة
  . )3(ح، روى له أصحاب الكتب الستةمات في آخر سنة ست على الصحی ،الثالثة

    
  الحدیث: رابعًا: الحكم على إسناد 

 إسناده صحیح، ورجاله ثقات. 
  ، ألجل الراوي محمد بن بشر: وهو صدوق.)4(وقد قال عنه البوصیري: "إسناده حسن"

  .)6(حسین سلیم أسد، و )5(وصححه األلباني
$$$  

  
  
  
  
  

                                                           
، 7/149، والثقــــات البــــن حبــــان 2/112، وانظــــر أیضــــًا: معرفــــة الثقــــات للعجلــــي 373تقریــــب التهــــذیب ص (1)

  .1/685والكاشف 
، والكاشــــف 33/92، وتهــــذیب الكمــــال 9/345، وانظــــر أیضــــًا: الجــــرح والتعــــدیل 622ذیب صتقریــــب التهــــ (2)

2/410.  
، وتهذیب الكمال 4/305، والثقات البن حبان 4/115، وانظر أیضًا: التاریخ الكبیر360تقریب التهذیب ص (3)
10/145 .  
ف/أحمد بن أبي بكر بن إسماعیل ، تصنی317ج 1/223انظر: اتحاف الخیرة المهرة بزوائد المسانید العشرة  (4)

  هـ.1420البوصیري، تحقیق/ دار المشكاة للبحث العلمي، الریاض: دار الوطن، الطبعة: األولى، 
 .1618ح 4/153انظر: سلسلة األحادیث الصحیحة وشيء من فقهها وفوائدها، لإلمام األلباني  (5)
حمـد بـن علـي التمیمـي، تحقیـق/ حسـین سـلیم ، تصنیف/ أ9/333انظر: حاشیة: مسند أبي یعلى الموصلى،  (6)

 م.1990 -ه1410أسد، دار المأمون للتراث، الطبعة الثانیة
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 ):10حدیث رقم (

ِد اللَِّه قال الحافظ ابن حجر: "... َما َرَواُه َأْحَمُد ِبَسَنٍد َصِحیٍح َعْن َجاِبِر ْبِن َعبْ 
َأْخَبَرِني َمْن َشِهَد ُمَعاًذا ِحیَن َحَضَرْتُه اْلَوَفاُة َیُقوُل: (َسِمْعُت ِمْن َرُسوِل  :َقالَ  - t- اْألَْنَصاِريِّ 

  .)1(َحِدیثًا َلْم َیْمَنْعِني َأْن ُأَحدَِّثُكُموُه ِإالَّ َمَخاَفَة َأْن َتتَِّكُلوا... َفَذَكَرُه)" - r- اللَِّه 

  
  الحدیث من مسند اإلمام أحمد:  أوًال: نصُّ 

 :َقالَ  ،: َحدَّثََنا ُسْفَیاُن ْبُن ُعَیْیَنَة، َعْن َعْمٍرو َیْعِني اْبَن ِدیَنارٍ - رحمه اهللا- قال اإلمام أحمد        
اُة َیُقوُل: ِحیَن َحَضَرْتُه اْلَوفَ  - t- َیُقوُل: َأخبرَنا َمْن َشِهَد ُمَعاًذا - t-ْبَن َعْبِد اللَّهِ  اً َسِمْعُت َجاِبر 

ُأْخِبُرُكْم  :َوَقاَل َمرَّةً  ،- r- ُأَحدُِّثُكْم َحِدیثًا َسِمْعُتُه ِمْن َرُسوِل اللَِّه  )3(اْلُقبَّةِ  )2("اْكِشُفوا َعنِّي َسْجفَ 
"َمْن َشِهَد ْعُتُه َیُقوُل: َلْم َیْمَنْعِني َأْن ُأَحدَِّثُكُموُه ِإالَّ َأْن َتتَِّكُلوا َسمِ  - r- ِبَشْيٍء َسِمْعُتُه ِمْن َرُسوِل اللَِّه 

  .)4(النَّاَر" َأْن َال ِإَلَه ِإالَّ اللَُّه ُمْخِلًصا ِمْن َقْلِبِه َأْو َیِقیًنا ِمْن َقْلِبِه َلْم َیْدُخلِ 
  

  ثانیًا: تخریج الحدیث: 
) من 63ح 20/41في ( والطبراني في الكبیر)، 373ح 1/362في ( أخرجه الحمیدي       

  ي.نفس طریق الحمید
، وأبو نعیم في )، من طریق ابن أبي زائدة200ح 1/429اإلیمان/ فرض اإلیمان في( وابن حبان

  الفضل بن دكین. )، من طریق أبي نعیم7/312في( الحلیة
  بنحوه. في روایته عن ابن ُعَیْیَنةَ  تابعوا أحمدَ  )الحمیدي، وابن أبي زائدة، وأبو نعیم(ثالثتهم: 

في روایته  ةَ عیین )، من طریق سعید بن زید، تابع ابنَ 118ح 1/70في ( وأخرجه عبد بن حمید
  دینار بنحوه. و بنِ عن عمرٍ 

  
  ثالثًا: تراجم رجال اإلسناد: 

 فقیهٌ  حافظٌ  ثقةٌ  ،أبو محمد الكوفي ثم المكي ،میمون الهاللي بن أبي عمرانَ  بن ُعَیْیَنةَ  * ُسْفَیانُ 
من رؤوس الطبقة  دلس، لكن عن الثقاتحجة إال أنه تغیر حفظه بأخرة، وكان ربما  إمامٌ 

                                                           
  . 1/227فتح الباري  (1)
 ).343/ 2السَّْجُف: السِّتر، (انظر: النهایة في غریب الحدیث واألثر (2)
 ).3/ 4اْلَعَرِب. (انظر: النهایة في غریب الحدیث الُقبَّة ِمَن اْلِخَیاِم: َبْیٌت َصِغیٌر ُمْستدیر، َوُهَو ِمْن ُبُیوتِ  (3)
  .22060ح 36/381مسند اإلمام أحمد  (4)
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، مات في رجب سنة ثمان وتسعین وله إحدى دینار و بنِ وكان أثبت الناس في عمرٍ الثامنة 
  .)1(وتسعون سنة، روى له أصحاب الكتب الستة

  .)2("197 سنة اختلط أنه القطان أنه قال عنه: "أشهد یحیى َوقد َوَرد عن
حثة أنَّ الذَّهبّي لْم یرَض هذا الكالم بسبب التعارض بینه وبین ومن األمانة العلمیة أن تذكَر البا

  . )3(سبع" سنة أثناء في ذلك بلغهُ  وقت وفاة القطان نفسه؛  لكنه علل ذلك، فقال: "لعلهُ 
صاحب  األصبهاني، عاصم بنُ  محمدٌ  إال السنة هذه في متأخر منه یسمع وقال الذهبي: "ولم
 قبل منه سمعوا الستة األئمة شیوخ سائر أن ظني على ویغلب، وأضاف: ")4("ذاك الجزء العالي

  .)5(سبع" سنة
 وأضاف: "ولم ،)6(سبع" سنة قبل كان إنما منه سمع من وصرَّح عالء الدین رضا بأن: "عامة 

  .)7(بسفیان" االحتجاج في العالمین من أحد یتوقف
 بقات المدلسین، وقال: "كانوأما تدلیسه فال یضر، فقد ذكره ابن حجر في الطبقة الثانیة من ط

  .)8(ثقة" عن إال یدلس ال لكن یدلس؛
  . )9("لكن اتفقوا مع ذلك على قبول عنعنتهقال أبو زرعة: "

  .و ْبِن ِدیَنارٍ َعْمرٍ : وحدیثنا هذا من روایته عن الباحثة لتاق
مات سنة  ،من الرابعة، تٌ ثب ثقةٌ أبو محمد األثرم اْلُجَمِحيُّ موالهم،  ،المكي ِدیَنارٍ  و ْبنُ * َعْمرٌ 

  . )10(الكتب الستة أصحابست وعشرین ومائة، روى له 
  
  

                                                           
ـــــــب التهـــــــذیب ص (1) ـــــــر245تقری ـــــــاریخ الكبی ، تهـــــــذیب 4/225، الجـــــــرح والتعـــــــدیل 4/94، وانظـــــــر أیضـــــــًا: الت

  .11/177الكمال
 .46المختلطین للعالئي ص (2)
  .2/171میزان االعتدال  (3)
  .2/171المرجع السابق  (4)
  .2/171) المرجع السابق (5

ـــ/عالء الــدین علــي رضــا، وهــو دراســة وتحقیــق 148نهایــة االغتبــاط بمــن رمــي مــن الــرواة بــاالختالط ص (6) .  ل
 م.1988-ه1408اإلغتباط بمن رمي باالختالط لإلمام/ سبط ابن العجمي، دار الحدیث، الطبعة األولى

 . 148المرجع السابق ص (7)
  .32ص طبقات المدلسین (8)
 .53المدلسین، ألبي زرعة ص (9)

ـــر 421تقریـــب التهـــذیب ص (10) ، تهـــذیب 5/167، الثقـــات البـــن حبـــان 6/328، وانظـــر أیضـــًا: التـــاریخ الكبی
  .22/5الكمال
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  رابعًا: الحكم على إسناد الحدیث: 
 وٕاسناد أحمد ثالثي، وهو صحیح على شرط، قال األلباني: "إسناده صحیح، ورجاله ثقات     

  .)1("الشیخین
$$$  

 ): 11حدیث رقم (

ِبي َداُوَد َساَق ُمْسِلٌم ِإْسَناَدَها: (ِإَذا َقاَم َأَحُدُكْم ِمَن قال الحافظ ابن حجر: "َوِفي ِرَواَیٍة ألَِ 
  .)2(اللَّْیِل)، َوَكَذا ِللتِّْرِمِذيِّ ِمْن َوْجٍه آَخَر َصِحیٍح"

  
  من سنن الترمذي: الحدیثِ  أوًال: نصُّ 

 ٍر الدَِّمْشِقيُّ ِمْن َوَلِد ُبْسرٍ : َحدَّثََنا َأُبو اْلَوِلیِد َأْحَمُد ْبُن َبكَّا- رحمه اهللا- قال اإلمام الترمذي 
، َعْن - r-ْبِن َأْرَطاَة َصاِحِب النَِّبيِّ  ، َعِن الزُّْهِريِّ ، َقاَل: َحدَّثََنا اْلَوِلیُد ْبُن ُمْسِلٍم، َعِن اَألْوَزاِعيِّ

"ِإَذا اْسَتْیَقَظ َأَحُدُكْم ِمَن َل: ، َقا- r- ْبِن اْلُمَسیِِّب َوَأِبي َسَلَمَة، َعْن َأِبي ُهَرْیَرَة، َعِن النَِّبيِّ  َسِعیدٍ 
َناِء َحتَّى ُیْفِرَغ َعَلْیَها َمرََّتْیِن َأْو َثَالثًا، َفِإنَُّه َال َیْدِري َأیْ    .)3(َن َباَتْت َیُدهُ"اللَّْیِل َفَال ُیْدِخْل َیَدُه ِفي اإلِْ

  .)4(قال أبو عیسى: "َهَذا َحِدیٌث َحَسٌن َصِحیٌح"
  

  یث: ثانیًا: تخریج الحد
     )،عن 393ح 1/138الطهارة/ في الرجل یستیقظ من منامه في ( أخرجه ابن ماجه

  .  وهبن مسلم بنح الولید في روایته عن الولیدِ  اعبد الرحمن بن إبراهیم، تابع أب
، إسماعیل)، من طریق 440ح 1/235الغسل/األمر بالوضوء من النوم في ( وأخرجه النسائي

  .روایته عن األوزاعيتابع الولید بن مسلم في 
كراهة غمس المتوضئ وغیره یده المشكوك في نجاستها في / في (الطهارة مسلمأخرجه و 

) من طریق عبد الرزاق عن معمر، تابع األوزاعي في روایته عن الزهري، 278ح 1/134اإلناء
  عن سعید بن المسیب وحده ، بنحوه.  

یره یده المشكوك في نجاستها في كراهة غمس المتوضئ وغ/ (الطهارة فيأیضًا وأخرجه 
ذكر الماء / في (الوضوء وابن خزیمة)، 9ح 1/15في ( وابن الجارود)، 278ح 1/134اإلناء

                                                           
  .2355ح 470/ 5سلسلة األحادیث الصحیحة  (1)
 .263/ 1فتح الباري  (2)
  .24ح 1/36حدكم في منامه / إذا استیقظ أr- -سنن الترمذي، الطهارة عن رسول اهللا  (3)
  ..24ح 1/36/ إذا استیقظ أحدكم في منامه r- -المرجع السابق الطهارة عن رسول اهللا  (4)
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في  وابن حبان)، 99ح 1/52یده... لنهي عن غمس المستیقظ من النوما -الذي ال ینجس
 في ( يوالدارم)، 1062ح 3/345...األمر بغسل الیدین للمستیقظ -سنن الوضوء/ (الطهارة

  )793ح 1/592الطهارة/ إذا استیقظ أحدكم من...
   .) عنه7282ح 12/227( وأحمد في ،خمستهم من طریق سفیان بن عیینة 

   .) من طریق معمر7517ح 12/487في ( وأخرجه أحمد أیضاً 
تابعا األوزاعي في روایته عن الزهري، عن أبي سلمة وحده  )ابن عیینة، ومعمر(كالهما: 

  بنحوه.
) 103ح 1/35 ِفى الرَُّجِل ُیْدِخُل َیَدُه ِفى اِإلَناِء َقْبَل َأْن َیْغِسَلَهافي (الطهارة/  أبو داود وأخرجه

  .- t- من طریق أبي صالح عن أبي هریرة
  

  ثالثًا: تراجم رجال اإلسناد: 
یِد الُبسري، ا اْلَولِ بن َبكَّاٍر بن عبد الملك بن الولید بن ُبْسِر، یكنى َأبَ * َأْحَمُد ْبُن عبد الرحمن 

  .)1(وأربعین روى له الترمذي وابن ماجه مات سنة ثمانٍ  ،، من العاشرةكلم فیه بال حجةصدوق تُ 
: صالح)2(َقاَل َأُبو َحاِتٍم: رأیته یحدث ولم أكتب عنه، وكان َصُدوقًا" ، وذكره ابن )3(، َوَقاَل النََّساِئيُّ

  .)5(تم". وقال عنه الذهبي: "صدقه أبو حا)4(حبان في الثقات
اللَّه السكرّي: "لم یسمع  ْبن َعْبدِ  قوله عن ِإْسَماِعیلَ  )7(عن اْلَباَغْنِديِّ  )6(وقد نقل الخطیب البغدادي

َأُبو الولید اْلُقَرِشّي من الولید ْبن ُمْسِلم شیئًا قط، أو لم أره عند الولید قط، وقد أقمت تسع سنین 
، وٕانما َكاَن محلًال یحلل الرجال للنساء، ویعطى والولید حي ما رأیته قط، وكنت أعرفه شبه قاص

قبل أالشيء فیطلق، َوَكاَن سیئ الحال بدمشق، ولو شهد عندي وأنا قاض على تمرتین، لم 

                                                           
  .1008/ 5، وتاریخ اإلسالم 384/ 1، انظر أیضًا: تهذیب الكمال 81تقریب التهذیب ص (1)
  .2/59الجرح والتعدیل  (2)
 .80مشیخة النسائي ص (3)
  .23/ 8الثقات  (4)
  .198/ 1الكاشف (5)
ه. (انظـر: 463أبو بكر، أحمد بن علي بن ثابت بـن أحمـد بـن مهـدي البغـدادي، صـاحب تـاریخ بغـداد تـوفي (6)

  )18/270سیر أعالم النبالء 
ه. 312محمــد بــن محمــد بــن ســلیمان بــن الحــارث، أبــو بكــر، اإلمــام الحــافظ الكبیــر، محــدث العــراق، تــوفي  (7)

  ).14/383(انظر: سیر أعالم النبالء 
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لم أجز شهادته قط، وهو الذي بعث إلیه  )1(شهادته فاتقوا اللَّه وٕایاكم والسماع َعِن الكذابین، وَبكَّار
  .)2(كذابان" الكتب، وهما جمیعاً 

دي اغنْ وأبو الولید لیس حاله عندنا ما ذكر البَ  :الكالم: "قلت قال بعد هذالكن الخطیب البغدادي 
َأُبو َعْبد الرَّْحَمن النسائي،  :بل َكاَن من أهل الصدق، وقد حدث َعْنُه من األئمة ؛َعْن َهَذا الشیخ

  .)4("صدوق تكلم فیه بال حجةوسبق كالم ابن حجر فیه: " ،)3(ِبِه" وحسبك
  .)5(وقد نقل الذهبي قول السكري أیضًا، لكنه لم یعلق علیه 

: والراجح سماعه منه لقول ابن حجر أنه ُتكلم فیه بال حجة، فالظاهر أنه لم یجد قالت الباحثة
  لما سبق حجة، وهو صدوق

، )6(یةثقة لكنه كثیر التدلیس والتسو القرشي موالهم أبو العباس الدمشقي،  * اْلَوِلیُد ْبُن ُمْسِلمٍ 
  .)7(أول سنة خمس وتسعین، روى له أصحاب السنن األربعة ،مات آخر سنة أربع ،من الثامنة

ذكره ابن حبان في الثقات وقال: "كان ممن صنف وجمع، إال أنه ربما َقَلَب اَألَساِمى وَغّیر 
  .)9(، قال عنه أبو حاتم: " صالح الحدیث")8(الُكَنى"

ا إذا مّ أ ،عن الضعفاء، فال بد أن یصرح بالسماع إذا احتج بهقال عنه الذهبي: "ثقة لكنه مدلس 
  .)10("عن"، فلیس بحجة: قیل

                                                           
 وهو جد الراوي المترجم له.  (1)
 .399/ 5تاریخ بغداد  (2)
  . 399/ 5تاریخ بغداد  (3)
  .81تقریب التهذیب ص (4)
  .18/59) تاریخ اإلسالم (5

: "أن یجــيء المــدلس إلــى حـدیث ســمعه مــن شــیخ ثقــة، -كمــا قــال الحـافظ العراقــي  -وصـورة تــدلیس التســویة  (6)
الـذي  -خ ضعیف، وذلك الشیخ الضعیف یرویه عن شـیخ ثقـة، فیعمـد اْلُمـَدلِّس وقد سمعه ذلك الشیخ الثقة من شی

َفُیْسِقُط منه شیخ شیخه الضعیف، ویجعله من روایة شیخه الثقة عن الثقة الثاني،  -سمع الحدیث من الثقة األول 
ه، ألنـه قـد سـمعه بلفظ محتمل كالعنعنة ونحوها، فیصیر اإلسناد كله ثقات، ویصرح هو باالتصال بینـه وبـین شـیخ

منه، فال یظهر حینئذ في اإلسناد ما یقتضي عدم قبوله إال ألهل النقد والمعرفة بالعلل". (انظر: التقییـد واالیضـاح  
1/96.(  

، 80، والتبیـــــین ألســـــماء المدلســــــین ص152/ 8، انظـــــر أیضـــــًا: التـــــاریخ الكبیـــــر584تقریـــــب التهـــــذیب ص (7)
  .2/355والكاشف

 .222 /9الثقات البن حبان  (8)
  .9/17الجرح والتعدیل  (9)

ه)، 743، تصــــنیف/محمد بــــن أحمــــد الــــذهبي(ت533مــــن ُتكلــــم فیــــه وهــــو موثــــق أو صــــالح الحــــدیث، ص (10)
  م.2005-ه 1426تحقیق/عبد اهللا الرحیلي، مكتبة الملك فهد، الطبعة األولى 



                                 ل                            الفصل األو
 

      51 
 

 الدراسة التطبیقیة

وقد ذكره ابن حجر في الرابعة من طبقات المدلسین، وقال: "موصوف بالتدلیس الشدید مع 
  .)1(الصدق"
السابعة مات من  جلیلٌ  ثقةٌ أبو عمرو الفقیه،  و اَألْوَزاِعيُّ بن أبي عمرٍ  وعمرٍ  بنُ  الرحمنِ  * عبدُ 

  . )2(سنة سبع وخمسین، روى له أصحاب الكتب الستة
، )3(هِ انِ ٕاتقَ وَ  هِ لتِ َال لى جَ عَ  متفقٌ  ، َأُبو َبْكٍر اْلَفِقیُه اْلَحاِفُظ،ْبِن ِشَهاٍب الزُّْهِريُّ  ُمْسِلمِ  ْبنُ  ُمَحمَّدٌ * 

  .)3سبقت الترجمة له في حدیث رقم (
  .)4(َدلسینالثالثِة مْن َطَبقاِت المُ  وهو مدلٌس من

 القرشيّ  مخزومٍ  بنِ  بن عمرانَ  و بن عائذٍ عمرٍ  بنِ  أبي وهبٍ  بنِ  حزنٍ  بنِ  اْلُمَسیَّبِ  ْبنُ  * َسِعیدٌ 
 اتفقوا على أن مرسالِتِه أصحُّ  ،أحد العلماء األثبات الفقهاء الكبار، من كبار الثانیة المخزوميّ 
مات بعد التسعین وقد ناهز منه  علماً ال أعلم في التابعین أوسع  :بن المدینياوقال ، المراسیل
  .)5(، روى له أصحاب الكتب الستةالثمانین

ثقة بن عوف الزهري المدني، قیل: اسمه عبد اهللا، وقیل إسماعیل،  * َأُبو َسَلَمَة ْبُن َعْبِد الرَّْحَمنِ 
ى من الثالثة، مات سنة أربع وتسعین أو أربع ومائة وكان مولده سنة بضع وعشرین، رو  ،مكثر

  .)6(له أصحاب الكتب الستة
  

  رابعًا: الحكم على إسناد الحدیث: 
  . : هو صدوقالباحثة لتاعبد الرحمن بن َبكَّاٍر، ق ْبنِ  إسناده حسن، ألجل َأْحَمدَ 

الطهارة/ في (في  ابن ماجه ة، فقد انتفى بتصریحه بالسماع في روایُمْسِلمٍ  ْبنِ  اْلَوِلیدِ وأما تدلیس 
  ). 393ح 1/138مه الرجل یستیقظ من منا

الغسل/األمر بالوضوء النسائي في (وكذا فقد صرح الزهري بالسماع بصیغة التحدیث في روایة 
  وباقي رجاله ثقات. ، )440ح 1/235من النوم 

                                                           
  .51طبقات المدلسین ص (1)
، وتهــــذیب 62/ 7، والثقــــات البــــن حبــــان 326/ 5ر، وانظــــر أیضــــًا: التــــاریخ الكبیـــ347تقریـــب التهــــذیب ص (2)

  .307/ 17الكمال 
  . 506انظر: تقریب التهذیب ص (3)
  .45طبقات المدلسین ص  (4)
 .1/444، والكاشف 11/66، وانظر أیضًا: تهذیب الكمال 241تقریب التهذیب ص (5)
ومعرفــــــة الثقـــــــات ، 3/80، انظـــــــر أیضــــــًا: تـــــــاریخ ابــــــن معـــــــین، روایــــــة الـــــــدوري 645تقریــــــب التهــــــذیب ص (6)

  . 213، وجامع التحصیل في أحكام المراسیل ص370/ 33، تهذیب الكمال 2/405للعجلي
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متابعة تامة في الحدیث ولعله لهذا السبب قد  عبد الرحمن بن َبكَّارٍ  ْبنِ  َأْحَمدَ  وقد توبع الراوي
  ه صحیح، فهو یقوى الحدیث باعتبار المتابعة.حكم علیه ابن حجر بأن

  .)1(: "َهَذا َحِدیٌث َحَسٌن َصِحیٌح"الترمذي قال
إسناده صحیح على . وقال األرناؤوط: )3(واإلمام أبو إسحاق الحویني )2(وصححه اإلمام األلباني

  .)4(شرطهما
  متابعات.والحدیث یرتقى مع المتابعة لصحیح لغیره، فربما صححه من صححه باعتبار ال

$$$  
  ):12حدیث رقم (

بن شاهین اَرَواُه  )،هیَنا َعن اتَِّباع اْلَجَناِئزنُ ( :َحِدیث أم َعِطیَّةقال الحافظ ابن حجر: "
  )r -"(....)5-  َنَهاَنا َرُسوُل اللَّهِ ( :واإلسماعیلي ِبِإْسَناد َصِحیح َعن أم َعِطیَّة َقاَلت

  
  ومنسوخه البن شاهین: أوًال: نصُّ الحدیث من كتاب ناسخ الحدیث 

ْبِن ُبَجْیٍر  َحدَّثََنا َأْحَمُد ْبُن َعْبِد اللَِّه ْبِن َنْصرٍ : - رحمه اهللا–قال اإلمام ابن شاهین 
، نا اْبُن َأِبي َروَّادٍ حدثْبُن ُسَلْیَماَن، َقاَل:  ْبِن ِزَیاٍد، َقاَال: َحدَّثََنا َحاِجبٌ  اْلَقاِضي، َوَعْبُد اللَِّه ْبُن ُمَحمَّدٍ 

، َعْن َخاِلٍد اْلَحذَّاِء، َعْن ُأمِّ اْلُهَذْیِل، َعْن ُأمِّ َعطِ  یََّة، َقاَلْت: َقاَل: َحدَّثََنا اْبُن ُجَرْیٍج، َوُسْفَیاُن الثَّْوِريُّ
  .)7("َعَلْیَنا )6(َعِن اتَِّباِع اْلَجَناِئِز َوَلْم ُیْعَزمْ - r- َنَهاَنا َرُسوُل اللَِّه "

  
   ثانیًا: تخریج الحدیث:

) عن قبیصة بن 1278ح 2/87اتباع النساء الجنائز/ الجنائزفي ( أخرجه البخاري
  في روایته عن خالد الحذاء بنحوه. - وحده-عقبة، تابع الثوري

                                                           
  .24ح 1/36/ إذا استیقظ أحدكم في منامه r- -سنن الترمذي، الطهارة عن رسول اهللا (1)
 .1/36) انظر: حاشیة سنن الترمذي (2

 .1/21للشیخ أبي إسحاق الحویني انظر: حاشیة غوث المكدود  بتخریج منتقى ابن الجارود،  (3)
  .3/345انظر: حاشیة صحیح ابن حبان  (4)
  .268/ 1فتح الباري (5)
 ).3/145أي لم یؤكد في المنع كما شدد في غیره من المنهیات. (انظر: فتح الباري  (6)
ه)، تحقیــق/ ســلیم 385، تصــنیف/ عمــر بــن أحمــد بــن شــاهین(ت314ح 278ناســخ الحــدیث ومنســوخه ص (7)

  الزهیري، مكتبة المنار.أمین 
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ما / الجنائزفي ( وابن ماجه)، 938ح 1/363نهي النساء عن اتباع الجنائز/ الجنائزفي (ومسلم 
في / الجنائزفي ( ابن أبي شیبة في المصنفو )، 1577ح 1/502جاء في اتباع النساء الجنائز

ثالثتهم من طریق هشام بن حسان تابع ) 11410ح 7/227خروج النساء مع الجنازة من كرهه
  بنحوه. َعْن ُأمِّ َعِطیَّةَ خالد في روایته عن حفصة بنت سیرین 

 في وعبد الرزاق) 938ح 1/363نهي النساء عن اتباع الجنائز/ الجنائزفي ( ومسلم أیضاً 
كالهما من طریق محمد بن سیرین تابع )، 6288ح 3/454منع النساء اتباع الجنائز/ الجنائز(

  أخته حفصة في روایته عن أم عطیة بنحوه.
  

  ثالثًا: تراجم رجال اإلسناد: 
 ،بن عبد اهللا بن صالح بن أسامة أبو العباس الذهلي ْبِن ُبَجْیرٍ  ْبُن َعْبِد اللَِّه ْبِن َنْصرٍ  َأْحَمدُ * 

، توفي سنة سبع میهم ولى قضاء البصرة وواسط وغیرهما من البلداندِّ تقَ كان من شیوخ القضاة ومُ 
  .)3("وكان ثقة في الحدیث، وقال عنه الذهبي: ")2(، وثقه الخطیب البغدادي)1(وستین وثلثمائة

  أنه ثقة.والخالصة: 
اِفُظ، الَعالََّمُة، َشْیُخ اِإلْسَالِم، َأُبو َبْكٍر َعْبُد اِهللا بُن اِإلَماُم، الحَ  هو ْبِن ِزَیادٍ  َعْبُد اللَِّه ْبُن ُمَحمَّدٍ * 

مات في شهر ربیع اآلخر من سنة أربع ،)4(بن َمْیُمْوٍن النَّْیَساُبْوِريُّ  بِن َواصلٍ  بِن ِزَیادٍ  ُمَحمَّدٍ 
ر أحفظ لم نر مثله في مشایخنا، لم ن ونقل الذهبي قول الدارقطني عنه: "، )5(وعشرین وثالثمائة

، وقال عنه )6("أفقه المشایخ ، وكان یعرف زیادات األلفاظ في المتون منه لألسانید والمتون، وكان
وقال  .)7("كان حافًظا متقًنا عاِلًما بالفقه والحدیث مًعا، موثًقا في روایتهالخطیب البغدادي: "

  .)8("یندِ جوّ كان أبو بكر من الحفاظ المُ الذهبي: "

                                                           
  .5/378تاریخ بغداد  (1)
 .5/378المرجع السابق (2)
 .205/ 16سیر أعالم النبالء  (3)
  .15/65سیر أعالم النبالء  (4)
 .11/339تاریخ بغداد  (5)
ـــدارقطني  (6) ـــاظ 1/28ســـؤاالت الســـلمي لل ـــدین محمـــد 3/819، وانظـــر أیضـــًا: تـــذكرة الحف ، تصـــنیف/ شـــمس ال

  )، دار الكتب العلمیة. ه748الذهبي (ت
 .11/339تاریخ بغداد  (7)
  .66/ 15) سیر أعالم النبالء (8
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من العاشرة مات  ،یهم صدوقٌ  ،أبو سعید مولى بني شیبان )1(يبجنْ المَ  ْیَمانَ ْبُن ُسلَ  َحاِجبٌ * 
  .)2(، روى له النسائيسنة خمس وستین

وكذا  ،)5(الثقاتفي ابن حبان ذكره  ، و)4(، وقال في موضع أخر: "ال بأس به")3(وثقه النسائي
 ،واد وغیره أحادیث منكرةالمجید بن أبي ر  روى عن عبد" :وقال مسلمة بن قاسم، )6(وثقه الذهبي
  .)7("كتب حدیثهوهو صالح یُ 
  : هو صدوق.قالت الباحثة

بن حبان ا أفرطَ  )8(یخطىء وكان مرجئاً  صدوقٌ  ،َأِبي َروَّاد ْبنِ  العزیزِ  عبدِ  بنُ  المجیدِ  عبدُ * 
  . )9(مسلم، وأصحاب السنن األربعةمات سنة ست ومائتین روى له  ،من التاسعة "متروك" :فقال
كان یروي عن قوم ضعفاء  ،عبد المجید بن عبد العزیز بن أبي رواد ثقةبن معین عنه: "قال ا

ُلو ِفي وكان فیه غُ ِثَقٌة "قال أحمد: و  ،)10("بن جریج وكان یعلن اإلرجاءاوكان أعلم الناس بحدیث 
ْرَجاءِ    .)12(، یكتب حدیثه"لیس بالقوى"، و قال أبو حاتم: )11("اْإلِ

هذه األحادیث غیر محفوظة على أنه  كلُ مجموعة من أحادیثه: " وقال ابن عدي بعد أن روى
وعامة ما أنكر علیه  ،بن جریج أحادیث غیر محفوظةاوله عن  ،بن جریجا في حدیثِ  ثبتُ تَ یَ 

  .)13("اإلرجاء

                                                           
 ).5/388نسبة إلى منبج إحدى بالد الشام، (انظر: األنساب للسمعاني  (1)
  .144تقریب التهذیب ص (2)
 .64مشیخة النسائي ص (3)
 .1/325تهذیب التهذیب  (4)
  212/ 8الثقات البن حبان  (5)
  .1/301الكاشف  (6)
  .1/325تهذیب التهذیب  (7)
) المرجئــة: هــم طائفــة تعتقــد أن اإلیمــان قــول باللســان، وٕارجــاء العمــل عــن درجــة اإلیمــان. أي تــأخیره. (انظــر: (8

، وفـرق معاصـرة تنتسـب إلـى اإلسـالم وبیـان موقـف اإلسـالم 1/331اإلیمان لمحمد بن إسحاق بن یحیى بـن منـده 
  م)2001-ه1422عواجي المكتبة العصریة الذهبیة، الطبعة الرابعة ، تصنیف/ د. غالب علي1/1071منها
، 18/271، وتهــــــــــذیب الكمــــــــــال 6/112، وانظــــــــــر أیضــــــــــًا: التــــــــــاریخ الكبیــــــــــر 361تقریــــــــــب التهــــــــــذیب ص (9)

  . 1/662الكاشف
  .5/344الكامل في ضعفاء الرجال (10)
  .18/273تهذیب الكمال  (11)
  .6/65الجرح والتعدیل  (12)
 .5/346الرجال  ) الكامل في ضعفاء(13



                                 ل                            الفصل األو
 

      55 
 

 الدراسة التطبیقیة

هو ثقة في هذا الحدیث ألنه یرویه عن ابن جریج، وأما بدعته فلیس لها عالقه  قالت الباحثة:
  ابن جریج صدوق. بالحدیث، وهو في غیر

)، 1سبقت الترجمة له في حدیث رقم ( ثقٌة فقیٌه فاضل،، َعْبِد اْلَعِزیِز ْبِن ُجَرْیجٍ  اْلَمِلِك ْبنُ  * َعْبدُ 
  .)1(والخالصة فیه أنه ثقة، لكنه مدلس من الثالثة

س الطبقة ، من رؤو ثقة حافظ، فقیه، عابد، إمام حجة الثَّْوِريُّ  مسروقٍ  نِ بْ  عیدٍ سَ  بنُ  * ُسْفَیانٌ 
، روى له أصحاب الكتب ، مات سنة إحدى وستین وله أربع وستونوكان ربما دلسالسابعة 

  .)2(الستة
قال البخاري: "ال أعرف لسفیان الثوري عن حبیب بن أبي ثابت، وال عن سلمة بن كهیل وال عن 

  .)3(تدلیسه" منصور؛ ذكر ذلك مشایخ كثرة ـ. ال أعرف لسفیان عن هؤالء تدلیسًا ما أقلَ 
  .)4(المدلسین، كما قال ابن حجر طبقات وهو في المرتبة الثانیة من

ألنه  :وقیل ،ألنه كان یجلس عندهم :قیل له ذلك ،اْلَحذَّاءُ  البصريُّ  لِ نازِ أبو المَ  مهرانَ  بنُ  َخاِلدُ * 
 حماد بن زید إلى أن حفظهُ  أشارَ  ،من الخامسة ثقة یرسلوهو  ،كان یقول أحذ على هذا النحو

، روى له أصحاب الكتب السلطان خوله في عملِ بعضهم دُ  علیهِ  ابَ ر لما قدم من الشام وعَ تغی
  .)5(الستة

، وأما تغیرُه فكان بأخره بعد قدومه )6(سیرین محمد وحفصة أوالدَ وقد ذكر ابن الكیال أنه روى عن 
  .)7("فظهفكأنا أنكرنا ح ،قدم علینا قدمة من الشاممن الشام فقد قال عنه حماد بن زید: "

، روى لها من الثالثة ماتت بعد المائة ثقة ،األنصاریة البصریة اْلُهَذْیلِ  سیرین ُأمُّ  بنتُ  حفصةُ * 
   .)8(أصحاب الكتب الستة

  
  

                                                           
 .41طبقات المدلسین ص (1)
 .11/154، وتهذیب الكمال 4/222، وانظر أیضًا: الجرح والتعدیل 244تقریب التهذیب ص (2)
ه)، تحقیـــق/ د. رفعـــت 826،  تصـــنیف/أحمد بـــن عبـــد الـــرحیم العراقـــي(ت109، و52انظـــر: المدلســـین ص (3)

 م.1995هـ1415المنصورة، الطبعة األولى -فوزي عبد المطلب، ود. نافذ حسین حماد، دار الوفاء
 .22طبقات المدلسین ص (4)
، وتحفـــة 1/533، وتهـــذیب التهـــذیب 6/253، وانظـــر أیضـــًا: الثقـــات البـــن حبـــان 191تقریـــب التهـــذیب ص (5)

  .94التحصیل في ذكر رواة المراسیل ص
 .461) الكواكب النیرات ص(6

  .1/533تهذیب التهذیب  (7)
، 35/151، وتهـــــذیب الكمـــــال 2/450، وانظـــــر أیضـــــًا: معرفـــــة الثقـــــات للعجلـــــي 745تقریـــــب التهـــــذیب ص (8)

  .2/505والكاشف 
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  رابعًا: الحكم على إسناد الحدیث:
  قلت: هو صدوق. ُسَلْیَمان ْبنِ  َحاِجبٍ إسناده حسن، رجاله ثقات سوى 

ه لم یصرح بالسماع، ومع ذلك فقد ینجبر تدلیسه بمتابعة الثوري وابن جریج مدلس من الثالثة لكن
  له متابعة تامة، والثوري أیضًا مدلس من الثانیة، لكن تدلیسه ال َیضر.

$$$  
  

  ): 13حدیث رقم (

َوِألَْحَمَد َوَأِبي َداُوَد ِبِإْسَناٍد  ،َفِفي ُمْسِلٍم َعْن َسِفیَنَة ِمْثُلهُ قال الحافظ ابن حجر: " ... 
- y- بن ُعَمَر ابن َعبَّاس و اَوِفي اْلَباِب َعْن َعاِئَشَة َوُأمِّ َسَلَمَة و  ،ِمْثُلهُ  - t-ِحیٍح َعْن َجاِبرٍ صَ 

  ".)1(َوَغْیرِِهمْ 

  
  أوًال: نص الحدیث من سنن أبي داود: 

، َنا ُهَشْیمٌ َحدَّثَ قال:  ،ْبِن َحْنَبلٍ  َحدَّثََنا َأْحَمُد ْبُن ُمَحمَّدٍ : - رحمه اهللا- قال اإلمام أبو داود 
َكاَن َرُسوُل اللَِّه " :َقالَ  - t- َعْن َجاِبرٍ  ،ْبِن َأِبى اْلَجْعدِ  َعْن َساِلمٍ  ،َأْخَبَرَنا َیِزیُد ْبُن َأِبى ِزَیادٍ  قال:

 -r -  ِاع ُأ ِباْلُمدِّ  ،َیْغَتِسُل ِبالصَّ   .)2("َوَیَتَوضَّ
  

  ثانیًا: تخریج الحدیث: 
)، من الطریق السابقة التي أخذها عنه أبو 14250ح 22/153في ( أخرجه اإلمام أحمد

  داود. 
)، عن ابن 713ح 1/465في (الطهارة/ في الجنب كم یكفیه لغسله...؟  وأخرجُه ابن أبي شیبة

 1/62/ الدلیل على أن توقیت المد من الماء للوضوء.. الوضوءفي ( وابن خزیمةفضیل، 
  ي زیاد بنحوه، وفیه زیادة.)، من طریقه، تابع هشیم في روایته عن یزید بن أب117ح

 1/62/ الدلیل على أن توقیت المد من الماء للوضوء.. الوضوءفي ( وأخرجه ابن خزیمة
  )، 117ح

)، من طریق محمد بن 1/161في (الطهارة/ ما یجزئ من الماء للوضوء والغسل وأخرجه الحاكم
  عبد اهللا.

                                                           
 .1/305فتح الباري  (1)
،  تصـــنیف/أبي داود ســـلیمان بـــن 93ح 1/34ســـنن أبـــي داود، الطهـــارة/ مـــا یجـــزئ مـــن المـــاء فـــي الوضـــوء  (2)

  ه)، اعتنى به/ بیت األفكار الدولیة.275األشعث السجستاني، (
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ابع یزیَد بن أبي زیاد، في كالهما: (ابن خزیمة ومحمد بن عبد اهللا)، من طریق حصین، ت
  روایته عن سالم بن أبي الجعد.

 1/99 من الجنابة ،والغسل ،مقدار الماء للوضوء/ الطهارة وسننهافي ( وأخرجه ابن ماجة
) من طریق 1910ح 3/343في ( وأبو داود الطیالسي)، من طریق أبي الزبیر المكي، 269ح

  عبید بن مقسم.
ید بن مقسم) تابعا سالمًا بن أبي الجعد في روایته عن جابر كالهما: (أبو الزبیر المكي، وعب

  مرفوعًا، بنحوه. 
  

  ثالثًا: تراجم رجال اإلسناد: 
 ،أبو عبد اهللا ،َبْغَدادَ  نزیلُ  )1(روزيالمَ  ،ْبِن َأَسٍد الشَّْیَباِنيُّ  ْبِن َحْنَبٍل ْبِن ِهَاللٍ  ْبُن ُمَحمَّدٍ  َأْحَمدُ * 

مات سنة إحدى وأربعین وله سبع  ،وهو رأس الطبقة العاشرة ،حجةٌ  فقیهٌ  ثقة حافظٌ  ،أحد األئمة
   .)2(، روى له أصحاب الكتب الستةوسبعون سنة

 ثبتٌ  ثقةٌ  ،الواسطي، أبو معاویة بن أبي خازم ،السَُّلميُّ  بن القاسم بن دینار بشیرٍ  نُ بْ  ُهَشْیمٌ * 
روى ، نین وقد قارب الثمانینمات سنة ثالث وثما ،من السابعة ،كثیر التدلیس واإلرسال الخفي

  . )3(أصحاب الكتب الستةله 
 ،فهو حجة ،أخبرنا :فما قال في حدیثه ،یدلس كثیراً  ،كان ثقة كثیر الحدیث ثبتاً "قال ابن سعد: 
   ).4("أخبرنا فلیس بشيء :وما لم یقل فیه
  بأنه مكثر من التدلیس. )7(، وأبو زرعة)6(، وابن سبط العجمي)5(وصفه النسائي

: "ُهَشیم )8(إن حدثكم عن ابن عباس، وابن عمر، فصدقوه"عنه ُشعبة: " قال . وقال الِعْجليُّ

                                                           
 ).5/265النسبة  إلى َمْرو، وهي المدینة التي ولد فیها. (انظر: األنساب للسمعاني هذه  (1)
،  وانظـــــــر أیضـــــــًا: صـــــــفة الصـــــــفوة، تصـــــــنیف/ جمـــــــال الـــــــدین أبـــــــي الفـــــــرج ابـــــــن 84تقریـــــــب التهـــــــذیب ص (2)

، وســـیر أعـــالم 2/336ه)، تحقیـــق/ محمـــود فـــاخوري، تخـــریج/ محمـــد قلعـــه جـــي، دار المعرفـــة، 597الجـــوزي(ت
 .1/62، وتهذیب التهذیب 11/177النبالء 

، ومعرفـة الثقـات 1/156، والجـرح والتعـدیل 8/242، وانظر أیضـًا: التـاریخ الكبیـر 574تقریب التهذیب ص  (3)
  .333، وتحفة التحصیل في أحكام المراسیل ص2/334للعجلي 

  .9/315الطبقات الكبیر  (4)
 .122ذكر المدلسین للنسائي ص (5)
 . 1/59دلسین التبیین ألسماء الم (6)
  .98المدلسین  (7)
  .156/ 1الجرح والتعدیل (8)
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  .)2(شیخ"" بأنه: الدارقطني، ووصفه )1(واسطيٌّ ثقة، وكان ُیَدلِّس"
: "َكاَن ُیَدلُِّس َعْن َأِبي ِبْشٍر، َأْكثَ عنه وقال  َر ِممَّا ُیَدلُِّس َعْن ِإْبَراِهیَم ْبَن َعْبِد اللَِّه ْبِن َحاِتٍم اْلَهْرِويَّ

  .)3(ُحَصْیٍن"
  .)5(وذكره ابن حجر في المرتبة الثالثة من المدلسین .)4("مدلس حافظ ثقةٌ وقال الذهبي: "

من  ًا،وصار یتلقن وكان شیعی ،ضعیف كبر فتغیر ،الهاشمي موالهم الكوفي َیِزیُد ْبُن َأِبى ِزَیادٍ * 
  .)6(خاري تعلیقًا، ومسلم، وأصحاب السنن األربعة، روى له البالخامسة مات سنة ست وثالثین

   .)7("فجاء بالعجائب ،إال أنه اختلط في آخر عمره ،كان ثقة في نفسه" :ابن سعدعنه قال 
 وفي أخرى قال: ،)9("لیس بالقويمرة: "وقال  ،)8("ال یحتج بحدیثه" :یحیى بن معین هعنقال 

  .)11("لم یكن بالحافظ"قال أحمد: ، و )10("ضعیف الحدیث"
 : كتب ن یُ لیّ " الرازي: وقال أبو زرعة .)12("جائز الحدیث، وكان بأخرة ُیَلقَّن"ثقة، وقال الِعْجليُّ

  .)14("لیس بالقوي" :وقال أبو حاتم ،)13("حتج بهوال یُ  ،حدیثه

، وقال النسائي: "لیس )15("فون حدیثهسمعتهم یضعِّ " :جانيوزْ وقال إبراهیم بن یعقوب الجُ 
  .)16(بالقوي"

                                                           
 .2/334معرفة الثقات  (1)
 .329سؤاالت السلمي للدارقطني ص (2)
 .232المراسیل البن أبي حاتم ص  (3)
  . 526من تكلم فیه وهو موثوق ص (4)
 .47طبقات المدلسین ص (5)
، والكواكـــب النیـــرات فـــي معرفـــة مـــن الـــرواة 8/334 ، وانظـــر أیضـــًا: التـــاریخ الكبیـــر601تقریـــب التهـــذیب ص (6)

، تصنیف/ محمد بن أحمد المعروف بـ " ابن الكیال"، تحقیق/ عبد القیوم عبـد رب النبـي، المكتبـة 509الثقات ص
  .108م. وأسماء المدلسین للسیوطي ص1999اإلمدادیة، الطبعة الثانیة 

 .8/460الطبقات الكبیر البن سعد  (7)
  .2/48عین، روایة الدوري تاریخ ابن م (8)
، تحقیـق/ 94تاریخ عثمان بـن سـعید الـدارمي عـن أبـي زكریـا یحیـي بـن معـین فـي تجـریح الـرواة وتعـدیلهم ص (9)

  أحمد نور سیف، دار المأمون للتراث.
 .32/138تهذیب الكمال  (10)
 .1/368العلل ومعرفة الرجال  (11)
  .2/364معرفة الثقات  (12)
 .9/265الجرح والتعدیل  (13)
  .9/265المرجع السابق (14)
  ، تصنیف/ إبراهیم بن یعقوب الُجوْزَجاني، تحقیق/ عبد العلیم البستوي.151أحوال الرجال ص (15)
 .256الضعفاء والمتروكین للنسائي ص (16)
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قال و  .)1("ن كانوا یتكلمون فیه لتغیره فهو على العدالة والثقةإ ویزید و " :یعقوب بن سفیان وقال
  .)2("وال یعجبني قول من تكلم فیه ،یزید بن أبي زیاد ثقة" :أحمد بن صالح المصري

  .)3("كان من أئمة الشیعة الكبار" أنه قال: عن محمد بن فضیلونقل المّزي 
  .)4("و من شیعة أهل الكوفة ومع ضعفه یكتب حدیثهوه: "وقال أبو أحمد بن عدي

  .)5(وقال عنه الذهبي: "صدوق رديء الحفظ، لم یترك"
  : وهو ضعیف، لكثرة من جرحه.قالت الباحثة

من  ،اً وكان یرسل كثیر  ثقةٌ  ،الكوفي ،موالهم ،األشجعي ،رافع اْلَغَطَفاِنيُّ  َأِبي اْلَجْعدِ  ْبنُ  َساِلمٌ * 
، روى ولم یثبت أنه جاوز المائة ،وقیل مائة أو بعد ذلك ،وتسعین نع أو ثمامات سنة سب ،الثالثة

  . )6(له أصحاب الكتب الستة
سالم بن أبي " :عن البخاري أنه قال حكى الترمذي، و )7(وهو من الثانیة من طبقات المدلسین

  .)y- -")8وأنس بن مالك ،ابرٍ وسمع من جَ  ،وبانوال ثَ  ،من أبي أمامة الجعد لم یسمعْ 
  

  رابعًا: الحكم على إسناد الحدیث: 
  "ضعیف". ویرتقي بالمتابعات إلى الحسن لغیره. ْبِن َأِبي ِزَیادٍ  َیِزیدَ ألجل  إسناده ضعیف،

وقد صحح األلباني الحدیث بمجموع الطرق والشواهد، واعترض على ابن حجر في تصحیحه 
: نأ علم أن قول الحافظ في "الفتح"ومنه تلهذا اإلسناد؛ فقال بعد أن ترجم لیزید بن أبي زیاد: "

وٕانما  نعم؛ الحدیث صحیح باعتبار طرقه وشواهده؛، وأضاف: ")9("إسناده صحیح! غیر صحیح
  .)10("الكالم على خصوص هذا اإلسناد، وقد خولف في لفظه یزید بن أبي زیاد

                                                           
  .4/413تهذیب التهذیب  (1)
  .4/413تهذیب التهذیب  (2)
 .32/138تهذیب الكمال  (3)
  .7/276الكامل في ضعفاء الرجال  (4)
  .2/382الكاشف  (5)
، وجــامع التحصــیل فــي أحكــام المراســیل 10/130تهــذیب الكمــال  ، وانظــر أیضــًا:359تقریــب التهــذیب، ص (6)
  .179ص
  .31طبقات المدلسین ص (7)
، ترتیب/ أبو طالب القاضي، تحقیق/ السید صبحي السامرائي، وأبو المعاطي 386علل الترمذي الكبیر، ص (8)

 م.1989-ه 1409لصعیدي، مكتبة النهضة، الطبعة األولى النوري، ومحمود ا
، تصــنیف/ محمــد 83ح 157/ 1انظــر: صــحیح ســنن أبــي داود الطهــارة، مــا یجــزئ مــن المــاء فــي الوضــوء  (9)

 م.2002-ه1423الكویت، الطبعة األولى -ناصر الدین األلباني، دار غراس
 ،.83ح 157/ 1 المرجع السابق الطهارة، ما یجزئ من الماء في الوضوء (10)
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     وربما صحح ابن حجر هذا الحدیث ألنه رجح أن یكون من ضعیف حدیث یزید، فقد أورد  
َد ِبِه َیِزیُد ْبُن َأِبي ِزَیاٍد وقال فیه: " - r- ابن حجر حدیثًا عن ابن عباس في تكفین الرسول  تََفرَّ

  .)1("َوَقْد َتَغیََّر َوَهَذا ِمْن َضِعیِف َحِدیِثهِ 
$$$  

  ):14حدیث رقم (

َأَمَرَنا َرُسوُل ( :الٍ َوِالْبِن ُخَزْیَمَة ِمْن َحِدیِث َصْفَواَن ْبِن َعسَّ قال الحافظ ابن حجر: "... 
 َوَیْوماً  ،َثَالثًا ِإَذا َساَفْرَنا ،ِإَذا َنْحُن َأْدَخْلَناُهَما َعَلى ُطْهرٍ  )2(َأْن َنْمَسَح َعَلى اْلُخفَّْینِ  - r- اللَِّه 

ًة َحدِّْث ِبِه أَ  :َفَقاَل ِلي ،َذَكْرُتُه ِلْلُمَزِنيِّ  :بن ُخَزْیَمةَ اَقاَل  )،َوَلْیَلة ِإذا َأَقْمَنا ْصَحاَبَنا َفِإنَُّه َأْقَوى ُحجَّ
  .)3(."َلِكنَُّه َلْیَس َعَلى َشْرِط اْلُبَخاِريِّ  ،َوَحِدیُث َصْفَواَن َوإِْن َكاَن َصِحیًحا .اْنَتَهى .ِللشَّاِفِعيِّ 

  
  أوًال: نصُّ الحدیِث من صحیِح ابن خزیمة: 

 َحدَّثََنا: َقاَال  َراِفعٍ  ْبنُ  َوُمَحمَّدٌ  َیْحَیى، ْبنُ  ُمَحمَّدٌ  : أخبرنا-رحمه اهللا- قال اإلماُم ابُن خزیمَة 
زَّاِق، َعْبدُ   ْبنَ  َصْفَوانَ  َأتَْیتُ : َقالَ  ُحَبْیشٍ  ْبنِ  ِزرٍّ  َعنْ  النَُّجوِد، َأِبي ْبنِ  َعاِصمٍ  َعنْ  َمْعَمٌر، َأْخَبَرَنا الرَّ

، َعسَّالٍ  -r- اللَّهِ  َرُسولَ  َسِمْعتُ  َفِإنِّي: َقالَ  اْلِعْلَم، )4(ِبطُ َأنْ  ِجْئتُ : ُقْلتُ  ِبَك؟ َجاءَ  َما: َفَقالَ  اْلُمَراِديَّ
 ِبَما ِرَضاءً  َأْجِنَحَتَها؛ اْلَمَالِئَكةُ  َلهُ  َوَضَعتْ  ِإالَّ  اْلِعْلَم، ْطُلبَ  في َبْیِتهِ  ِمنْ  َیْخُرجُ  َخاِرجٍ  ِمنْ  "َما: َیُقولُ 

 َبَعَثُهمْ  الَِّذي اْلَجْیشِ  ِفي ُكنَّا "َنَعمْ : َقالَ  اْلُخفَّْیِن، َعَلى اْلَمْسحِ  َعنِ  َأْسَأُلَك، ِجْئُتكَ  َقدْ : َقالَ  ،َیْصَنُع"
 ِإَذا َثَالثًا ُطُهورٍ  َعَلى َأْدَخْلَناُهَما َنْحنُ  ِإَذا اْلُخفَّْینِ  َعَلى َنْمَسحَ  َأنْ  َفَأَمَرَنا - r-  اللَّهِ  َرُسولُ 

: َوَقالَ  ،َجَناَبٍة" ِمنْ  ِإالَّ  َنْخَلَعُهَما َوَال  َبْوٍل، َوَال  َغاِئطٍ  ِمنْ  َماَنْخَلَعهُ  َوَال  َأَقْمَنا، ِإَذا َوَلْیَلةً  َساَفْرَنا،
 ُیْغَلقُ  َال  َسَنًة، َسْبُعونَ  َمِسیَرُتهُ  ِللتَّْوَبةِ  َمْفُتوًحا َباًبا ِباْلَمْغِربِ  "ِإنَّ : َیُقولُ  - r- اللَّهِ  َرُسولَ  َسِمْعتُ 

                                                           
، تصنیف/ أحمد بـن علـي بـن حجـر العسـقالني، 2/254التلخیص الحبیر في تخریج أحادیث الرافعي الكبیر  (1)

 م. 1995-ه1416اعتنى به/ حسن بن عباس بن قطب، مؤسسة قرطبة، دار المشكاة، الطبعة األولى 
  )1/196بس، (انظر: مختار الصحاح )الُخفُّ واحد أْخَفاِف البعیر وهو أیضا واحد الِخَفاِف التي ُتل(2

  .309/ 1فتح الباري  (3)
ــِبُط إذا َنَبــع، واإلْســِتْنَباط : اإلْســِتْخَراج. (انظــر:(4 ــُبُط َیْن ــَبَط الَمــاء َیْن  ) أي ُیْظِهــُره وُیْفشــیه فــي النــاس، وأْصــله مــن َن

  )8/ 5النهایة في غریب األثر 
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زَّاِق، َعْبدِ  َخَبرَ  ِلْلُمَزِنيِّ  َذَكْرتُ : "َبْكرٍ  َأُبو َقالَ  َنْحَوهُ  َها"َمْغِربِ  ِمنْ  َتْطُلَع الشَّْمُس  َحتَّى  َحدَّثَ : َفَقالَ  الرَّ
ةٌ  لِلشَّاِفِعيِّ  َلْیَس  َفِإنَّهُ  َأْصَحاُبَنا؛ ِبَهَذا   .)1("َهَذا ِمنْ  َأْقَوى ُحجَّ

  
  ثانیًا: تخریج الحدیث: 

)، من 793ح 1/204؟ ى الخفینكم یمسح علفي (الطهارة/ في أخرجه عبد الرزاق 
 -المسح على الخفین وغیرهما/ الطهارةفي ( ابن حبانالطریق التى أخذها منه ابن خزیمة، و 
  )، عن ابن خزیمة بمثل إسناده. 1325ح 4/155...البیان بأن المسح على الخفین إنما أبیح 

، عن )7352ح 8/66في ( والطبراني في الكبیر)، 18093ح 30/16في ( وأخرجه أحمد
الرخصة في المسح على الخفین وما فیه واختالف / الطهارةفي ( ، والدارقطنيإسحاق ابن إبراهیم

  .بن أبي الربیع ) من طریق زهیر بن محمد، والحسن761ح 1/362الروایات
 َیْحَیى، ْبنَ  أربعتهم: (أحمد، وٕاسحاق بن إبراهیم، وزهیر بن محمد، والحسن)، تابعوا ُمَحمَّداً 

  رَاِفٍع، في روایتهما عن عبد الرزاق بنحوه. ْبنَ  اً َوُمَحمَّد
 1/90التوقیت في المسح على الخفین للمسافر - صفة الوضوء/ سؤر الهرةفي ( وأخرجه النسائي

عیینة،  بن وسفیان عیاش، بن بكر وأبي ) من طریق الثوري، ومالك بن ِمْغول، وزهیر،127ح
   مختصرًا.

فضل التوبة واالستغفار وما  - r-الدعوات عن رسول اهللا  أبواب/ الذبائحفي ( وأخرجه الترمذي
الطهارة عن ( وفي)، من طریق سفیان بن عیینه، 3535ح 5/545 ذكر من رحمة اهللا بعباده

)، من طریق أبي األحوص 96ح 1/159المسح على الخفین للمسافر والمقیم/- r-رسول اهللا 
فضل التوبة واالستغفار وما  - r-اهللا  أبواب الدعوات عن رسول/ الذبائح(وفي سالم بن سلیم، 

  )، من طریق حماد بن زید.3536ح 5/546 ذكر من رحمة اهللا بعباده
عیینة،  بن وسفیانُ  عیاش، بن ِبكر وأبو جمیعهم: (الّثوري، وَمالك بُن مغول، وزهیر،

  وأبو األحوص، وحماد بن زید) تابعوا معمرًا في روایته عن عاصم بن أبي النجود بنحوه.
) من طریق المنهال بن 1/100في (العلم/ من سئل عن علم فكتمه...  خرج الحاكم بعضهوأ

ف، 1/101عمرو، وفي (العلم/ من سئل عن علم فكتمه...  وكذلك ) من طریق طلحة بن ُمَصرِّ
ف.198ح 1/132في ( الطبراني في الصغیر   )، من طریق طلحة بن ُمَصرِّ

  معناه. كالهما تابع عاصمًا في روایته عن زرٍّ ب

                                                           
ه) الوضــوء/جماع أبــواب المســح علــى 311یمــة، (تصــحیح ابــن خزیمــة، لإلمــام محمــد بــن إســحاق بــن خز  (1)

ـــرجلین....،  ـــل غســـل كـــال ال ـــین، الـــدلیل علـــى أن البـــس أحـــد الخفـــین قب .، تحقیـــق/ د. محمـــد 193ح 1/97الخف
  .1970 – 1390األعظمي، المكتب اإلسالمي الطبعة األولى 
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  ثالثًا: ترجم رجال اإلسناد: 
 جلیل حافظٌ  ثقةٌ  الّنیسابوري،ْبِن ُذَؤْیٍب الذُّْهِليُّ  ْبِن َفاِرسٍ  ْبِن َعْبِد اللَِّه ْبِن َخاِلدٍ  ْبُن َیْحَیى * ُمَحمَّدٌ 

سنة، روى له  وثمانون ست وله الصحیح على وخمسین ثمانٍ  سنة مات عشرة، الحادیة من
  .)1(سنن األربعةالبخاري وأصحاب ال

  ).1، سبقت الترجمه له في حدیث رقم ()2( ،عابد ثقةٌ  ،عْبُن رَافِ  ُمَحمَّدٌ * 
زَّاقِ  * َعْبدُ  ، )3( عتشیّ یَ  وكانَ  ،رغیّ تَ مي في آخر عمره فَ شهیر عَ  مصنفٌ  حافظٌ  ثقةٌ  همامٍ  نُ بْ  الرَّ

  ).1سبقت الترجمة له في حدیث رقم (
ن أخذ منه بعد االختالط، فالضابط لذلك قول أحمد بن حنبل : قد میََّز العلماء موالخالصة فیه

. وأما تشییعه فالظاهر أنه لم یكن یغلو في التشیع حیث )4(السابق، ومحمد بن رافع لیس منهم
ولو لم یفضلهما ما  ،إیاهما على نفسه ليٍّ عَ  یخین بتفضیلِ ل الشَّ ضِّ فَ أُ ُسمع مرة وهو یقول: "

، وكذلك فالحدیث لیس له عالقة )5("قوله الفَ خَ ثم أُ  علیاً  أن أحبَّ  اءً رَ دِ ى بي ازْ فَ كَ  ،لتهمافضّ 
  ببدعته.

وقد أخذ جمهور العلماء ما في تصانیفه بالقبول، وأما ما حدث من حفظه بعدما َعمي ففیِه ما 
  فیه.

في  إال أنَّ  فاضلٌ  ثبتٌ  ثقةٌ  ،الیمنِ  أبو عروة البصري نزیلُ  ،موالهماألزدي  راشدٍ  نُ بْ * َمْعَمٌر 
من كبار  ،وكذا فیما حدث به بالبصرة ،شیئاً  بن عروةٍ  وهشامِ  واألعمشِ  عن ثابتٍ  روایتهِ 
  .)6(، روى له أصحاب الكتب الستةثمان وخمسین سنة بنُ امات سنة أربع وخمسین وهو  ،السابعة

  .)7("كان من أطلب أهل زمانه للعلم ،یتقدمه إلى أحد إال وجدتهُ  ال تضم معمراً " :وقال أحمد
وهو  ،غالیطأ ففیهِ  ث بالبصرةِ ما حدَّ وقال عنه أبو حاتم: " .)8("ثقة مأمونوصفه النسائي بأنه: "

  .)9("الحدیث صالحُ 
                                                           

، 12/273ء ، وســــــــیر أعــــــــالم النــــــــبال4/656، وانظــــــــر أیضــــــــًا: تــــــــاریخ بغــــــــداد 512تقریـــــــب التهــــــــذیب ص (1)
  .2/229والكاشف

 .25/192، تهذیب الكمال 9/102، وانظر أیضًا: الثقات البن حبان478تقریب التهذیب ص (2)
  . 1/651، وانظر أیضًا: الكاشف 354تقریب التهذیب ص (3)
 .266انظر: الكواكب النیرات ص (4)
  .280/ 6تهذیب التهذیب  (5)
ــــــب التهــــــذیب ص (6) ــــــا541تقری ، 2/290، ومعرفــــــة الثقــــــات للعجلــــــي 7/378ریخ الكبیــــــر، وانظــــــر أیضــــــًا: الت

 .283، وجامع التحصیل في أحكام المراسیل ص2/282والكاشف
 .307/ 28تهذیب الكمال  (7)
 .4/126) تهذیب التهذیب (8

 .257/ 8الجرح والتعدیل (9)
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  .)1("كرنْ ما یُ  ولهُ  ،حافظٌ  ثقةٌ  قال عنه الذهبي: "
  : ومعمر ثقة في نفسه، وحدیثه في الیمن صحیح، لكن حدیثه في البصرة فیه أوهام.قالت الباحثة
حدیث عبد الرزاق عنه صحیح ألن عبد الرزاق من علماء الیمن، وحدیث معمر في والراجح أن 

  الیمن صحیح.
 له صدوقٌ  المقرىء، بكر أبو الكوفي، موالهم، ، األسديالنَُّجودِ  َأِبي ابنُ  وهو بهدلةَ  ْبنُ  * َعاِصمِ 

ین، وعشر  ثمان سنة مات السادسة من ،مقرون الصحیحین في وحدیثه القراءة في حجة ،أوهام
  . )2(روى له أصحاب الكتب الستة
، ووثقه أبو )4("ثقة رجل صالح خیر ثقة ، وقال عنه أحمد: ")3(قال ابن معین: "ال بأس به"

كأن كل  :فقال ؛یقال هو ثقة وقد تكلم فیه ابن علیة أنلیس محله هذا " :حاتم أبو . وقال)5(زرعة
، )7(الصدق، ولم یكن بذاك الحافظ" ه"محل ، وقال أیضًا:)6("سیئ الحفظ من كان اسمه عاصماً 

  .)8(وذكره ابن حبان في الثقات
، حدیث في علیه یختلف لكن الحدیث، في ثقةٌ  وقال العجلي: "عاصمٌ    .)9(وائل" وأبي زرٍّ

    .)10(الحفظ" ردئ وجدته إال عاصم اسمه رجالً  وجدت "ما: القطان یحیى قال
  .)11("ةفى حدیثه اضطراب، و هو ثق"قال یعقوب بن سفیان: 

  .)13(نكرة" حدیثه "في: خراش ابن ، وقال)12(بحافظ" "لیس: النسائي وقال

                                                           
  .500ذكر من تكلم فیه وهو موثق ص (1)
، تصــنیف/ 150، تــاریخ أســماء الثقــات، ص6/487كبیــر ، وانظــر أیضــًا: التــاریخ ال285تقریـب التهــذیب ص (2)

ه)، تحقیـــق/ صــبحي الســامرائي، الــدار الســلفیة، الطبعــة األولـــى 385الحــافظ أبــي حفــص عمــر بــن شــاهین، (ت
 م.1984-ه1404

 .6/341الجرح والتعدیل (3)
  .1/421العلل ومعرفة الرجال  (4)
  . 6/341الجرح والتعدیل  (5)
  .6/341الجرح والتعدیل  (6)
  .6/341المرجع السابق (7)
  .7/256الثقات البن حبان  (8)
  .2/6معرفة الثقات للعجلي  (9)

 . 2/357میزان اإلعتدال  (10)
 .25/224) تاریخ دمشق (11

  .2/357المرجع السابق  (12)
  .2/357المرجع السابق  (13)
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، وبالعشي عن أبي ِزرٍّ ثنا بالحدیث الغداة عن یحدِّ  كان عاصمٌ "قال:  أنه عن حماد بن سلمةو 
  .)1("وائل

  .)2(َیِهم" صدوق الثبت، دون الحدیث في قال الذهبي: "وهو
  .هو صدوق یهم: قالت الباحثة

 سنة مات مخضرم، جلیل ثقة مریم أبو الكوفي، األسدي ُحَباشة، بن ، مصغرُحبیش ْبنُ  * ِزرٌّ 
وعشرین، روى له أصحاب الكتب  وسبع مائة اْبنُ  وهو وثمانین، ثالث أو أو اثنتین إحدى
   .)3(الستة

ائي وابن الكوفة، روى له الترمذي والنس نزل معروفٌ  صحابيٌّ ، اْلُمرَاِديُّ  َعسَّالٍ  ْبنُ  * َصْفَوانُ 
 "حدیث السكن: ابنُ  ، وقال)5(غزوة" عشرة اثنتي - r-  النبي مع ، قال ابُن األثیر: "وغزا)4(ماجه

 عن عاصم روایة من مشهور، والتوبة العلم وفضل الخفین، على المسح في َعسَّالٍ  ْبنِ  َصْفَوانَ 
  .)6(أنفس" عدة أیضاً  ِزرٍّ  عن ورواه عاصم، عن األئمة من ثالثین من أكثر رواه عنه، ِزرٍّ 
  

  رابعًا: الحكم على إسناد الحدیث: 
بهدلة،  بنِ  َعاِصمٍ إسناده ضعیف یتقوى بالمتابعات إلى حسن لغیره، رجاله ثقات، سوى 

قالت الباحثة: هو صدوٌق یهم، وتختلف علیه أحادیث زرٍّ وأبي وائل ، وهذا الحدیث من روایته 
  .ُحبیش بنِزرٍّ عن 

ف، و المنهال بن عمرون لكنه توبع متابعة تامة م في روایة الحاكم السابقة في  طلحة بن ُمَصرِّ
 1/132)، وفي روایة الطبراني(100،101/ 1العلم/ من سئل عن علم فكتمه... التخریج (

ف أیضًا وكالهما ثقة.  198ح   )، من طریق طلحة بن ُمَصرِّ
ابعة، ولروایة الشیخین وبالنسبة لتصحیح ابن حجر لهذا الحدیث فالراجح أنه صححه ألجل المت

  للراوي عاصم بن بهدلة.

                                                           
)، تحقیـق/ د. نـور ه795، تصنیف/ عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي،(ت1/630شرح علل الترمذي  (1)

 الدین عتر، دار المالح للطباعة.  
  .357/ 2میزان االعتدال  (2)
  .2/101، وانظر أیضًا: أسد الغابة 215تقریب التهذیب ص (3)
، وتهـــذیب 191/ 3، والثقـــات البـــن حبـــان 305/ 4، انظـــر أیضـــًا: التـــاریخ الكبیـــر 277ص تقریـــب التهـــذیب (4)

  .376/ 4التهذیب 
  .2/409أسد الغابة ص (5)
 .248/ 3اإلصابة في تمییز الصحابة  (6)
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، وقال األعظمي: )2(، وقال األلباني: "حسن")1(وقد حكم الترمذي علیه بأنه حدیث حسن صحیح
  . )4(، وكذا قال األرناؤوط)3("إسناده حسن"

$$$  
  

  ): 15حدیث رقم (
ِمْنَها  ،ى َشْرِط اْلُمَصنِّفِ َوِفي اْلَفْرِق َأَحاِدیُث َلْیَسْت َعلَ قال الحافظ ابن حجر:  "..... 

 ،)5()َوُیْغَسُل َبْوُل اْلَجاِرَیةِ  ،ُیْنَضُح َبْوُل اْلُغَالمِ  ؛ِفي َبْوِل الرَِّضیعِ ( :َمْرُفوًعا - t-  َحِدیُث َعِليٍّ 
َأِبي َحْرِب بن َأِبي  َعنْ  ،َعْن َقتَاَدةَ  ،َأْخَرَجُه َأْحَمُد َوَأْصَحاُب السَُّنِن ِإالَّ النََّساِئيَّ ِمْن َطِریِق ِهَشامٍ 

َوَرَواُه َسِعیٌد َعْن  ؛َوإِْسَناُدُه َصِحیحٌ  ،َهَذا َما َلْم َیْطَعَما الطََّعامَ  :َقاَل َقتَاَدةُ  ،َعْن َأِبیِه َعْنهُ  ،ِ اْألَْسَود
  .)6("َوَلْیَس َذِلَك ِبِعلٍَّة َقاِدَحةٍ  ؛َقتَاَدَة َفَوَقَفهُ 

  
  : أوًال: نصُّ الحدیِث من سنن الترمذي

: َقالَ  ِهَشامٍ  ْبنُ  ُمَعاذٌ  َحدَّثََنا: َقالَ  َبشَّاٍر، ْبنُ  ُمَحمَّدٌ  : َحدَّثََنا- رحمه اهللا- قال اإلمام الترمذي 
 - t- َطاِلبٍ  َأِبي ْبنِ  َعِليٍّ  َعنْ  َأِبیِه، َعنْ  اَألْسَوِد، َأِبي ْبنِ  َحْربٍ  َأِبي َعنْ  َقَتاَدَة، َعنْ  َأِبي َحدَّثَِني

  الَجاِرَیِة"، َبْولُ  َوُیْغَسلُ  الُغَالِم، َبْولُ  ُیْنَضحُ الُغَالِم الرَِّضیِع: " َبْولِ  ِفي َقالَ  - r- لَّهِ ال َرُسولَ  َأنَّ 
  ،)7(َجِمیًعا" ُغِسَال  َطِعَما َفِإَذا َیْطَعَما، َلمْ  َما "َوَهَذا: َقَتاَدةُ  َقالَ  

                                                           
فضل التوبة واالستغفار وما ذكر مـن رحمـة اهللا  -r-سنن الترمذي، الذبائح/ أبواب الدعوات عن رسول اهللا  (1)

  .3535ح 5/545بعباده 
اف یف/ محمد ناصر الـدین األلبـاني، إشـر ن، تص104ح 1/140إرواء الغلیل في تخریج أحادیث منار السبیل (2)

  م. 1979-ه1399محمد الشاویش، المكتب اإلسالمي، الطبعة األولى 
  .1/97انظر: حاشیة صحیح ابن خزیمة  (3)
  .4/155انظر: حاشیة صحیح ابن حبان  (4)
َجِمیًعــا  ســئل اإلمــام الشــافعي عــن الســبب  فــي أن ُیــَرشَّ ِمــْن َبــْوِل اْلُغــَالِم، َوُیْغَســَل ِمــْن َبــْوِل اْلَجاِرَیــِة، َواْلَمــاَءانِ  (5)

آدم مـن تـراب، وخلـق َواِحٌد؟  فقال: "َبْوُل اْلُغَالِم ِمَن اْلَماِء َوالطِّیِن، َوَبْوُل اْلَجاِرَیِة ِمَن اللَّْحِم َوالدَِّم"، مشیرًا إلى خلـق 
 1/174حــواء مــن ضــلعه. (انظــر: ســنن ابــن ماجــة، الطهــارة وســننها/ مــا جــاء فــي بــول الصــبي الــذي لــم یطعــم 

ه)، تحقیـق/ محمـد فـؤاد عبـد البـاقي، 275/ أبي عبد اهللا محمـد بـن یزیـد القزوینـي، ابـن ماجـه (ت، للحافظ525ح
  دار إحیاء الكتب العربیة).

  .1/325فتح الباري  (6)
  .610ح 2/509ما ذكر في نضح بول الغالم الرضیع  -سنن الترمذي، أبواب الصالة/ أبواب السفر (7)
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 َقتَاَدَة، َعنْ  الَحِدیَث، َهَذا )1(ْسُتَواِئيُّ الدَّ  ِهَشامٌ  َرَفعَ  َحَسٌن صحیح"، َحِدیثٌ  قال أبو عیسى: "َهَذا
  . )2(َیْرَفْعهُ  َوَلمْ  َقَتاَدةَ  َعنْ  َعُروَبَة، َأِبي ْبنُ  َسِعیدٌ  َوَأْوَقَفهُ 

  
  ثانیًا: تخریج الحدیث: 

في  والدارقطني)، عن عبد الّصمد بن عبد الوارث، 1149ح 2/359في ( أخرجه أحمد
)، من طریق عبد 468ح 1/234 والصبیة ما لم یأكال الطعامالحكم في بول الصبي  /الطهارة(

  الصمد أیضًا، تابع معاذًا بَن هشاٍم في روایته عن هشام بنحوه.
  ).757ح 2/151في ( وأخرجه أحمد أیضاً 

 وابن ماجه)، عن ابن المثنى، 378ح 1/66 بول الصبي یصیب الثوب/ الطهارةفي ( وأبو داود
)، عن َحوَثرَة بِن 525ح 1/174 ي بول الصبي الذي لم یطعمجاء فما  في (الطهارة وسننها/

  محمد، ومحمٍد بِن سعید.
في  وابن خزیمة، ُعَبْید اللَِّه بن عمر القواریرى)، عن 307ح 1/261في ( وأخرجه أبو یعلى

وأخذه عنه د، عبد اهللا بن أبى داو )، عن أبي بكر 284ح 1/143/ غسل بول الصبیة...الوضوء(
في (النجاسة وتطهیرها/ البیان بأن هذا الحكم مخصوص في بول الغالم...  أیضاً  ابن حبان

  ). 1375ح 4/212
 1/234 الحكم في بول الصبي والصبیة ما لم یأكال الطعام/ الطهارةفي ( وأخرجه الدارقطني

الحكم في بول الصبي والصبیة ما لم / الطهارة( )، من طریق عبد اهللا بن الهیثم، وفي468ح
  ) من طریق عفان. 469ح 1/234 عامیأكال الط

)، من طریق عبد الرحمن بن محمد 1/165في (الطهارة/ ینضح بول الغالم... وأخرجه الحاكم
  بن منصور. 

جمیعهم: (أحمُد، وابُن المثنى، وحوثرُة بُن محمٍد، ومحمٌد بُن سعیٍد، وعبیُد اهللا، وعبُد 
- ُبْنَدار–ٍد بِن منصور) تابعوا ُمحمدًا بَن بشاٍر اِهللا ابُن الهیثم، وعفاُن، وعبُد الرحمِن بُن محم

  في روایته عن معاٍذ بِن هشام بنحوه. 
) من طریق یحیي 377ح 1/66 بول الصبي یصیب الثوب/ الطهارةفي ( كذلك أخرجه أبو داود
) عن عثمان بن 1488ح 1/381بول الصبي/ الصالة( وعبد الرزاق فيبن سعید القطان، 

                                                           
هـواز یقـال لهـا دسـتوا، وٕالـى ثیـاب جلبـت منهـا، وهشـام كـان یبیـع الثیـاب التـي هذه النسبة إلى بلدة من بالد األ (1)

  ).476/ 2تجلب منها فنسب إلیها. (انظر: األنساب للسمعاني 
  .610ح 2/509ما ذكر في نضح بول الغالم الرضیع  -سنن الترمذي، أبواب الصالة/ أبواب السفر (2)
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) عن 1301ح 1/81 بول الصبي الصغیر یصیب الثوبة/ الطهار ( فيوابن أبي شیبة مطر، 
  .ُسَلْیَمانَ  ْبنِ  َعْبَدةَ 

ثالثتهم: (یحیي، وعثمان بن مطر، وعبده) عن سعید بن أبي عروبة، تابع هشامًا في روایته 
  عن قتاده بنحوه؛ لكنه موقوف. 

  
  ثالثًا: تراجم رجال اإلسناد: 

مات سنة  ،من العاشرة ،ثقةٌ  ،ُبْنَدارٌ  ،أبو بكر ،البصري ْثَماَن اْلَعْبِديُّ ْبِن عُ  َبشَّارٍ ْبُن  ُمَحمَّدٌ * 
  .)1(روى له أصحاب الكتب الستة ،وله بضع وثمانون سنة ،اثنتین وخمسین

  
 من ،وهم ربما صدوقٌ  الیمن، سكن وقد البصري ،الدَّْسَتَواِئيُّ  اهللا عبد أبي بنِ ِهَشاٍم  ْبنُ  * ُمَعاذٌ 
   .)2(مائتین، روى له أصحاب الكتب الستة ةسن مات التاسعة

، وقال ابن قانع: "ثقة )4(، ووثقه في موضع آخر)3(بحجة" لیس بن معین عنه "صدوقٌ  یحیى قال
  .)6(، وذكره ابن حبان في الثقات)5(مأمون"

ال أدري من یحیى " :قال أبو عبید ،)7(یرضاه" ال یحیى كان شیئًا، أقول أن وقال أبو داود: " أكره
  .)8("وأظنه یحیى القطان ،حیى بن معین أو یحیى القطانی

، ولمعاذ بن هشام عن قتادة حدیث كثیر ولمعاذ عن غیر أبیه أحادیث صالحةوقال ابن عدي: "
  .)9("ِفي الشيء بعد الشيء وأرجو َأنَُّه صدوق یغلط ربما وهو

  
  

                                                           
، 9/111، والثقــــات البــــن حبــــان 2/232لثقــــات للعجلــــي ، وانظــــر أیضــــًا: معرفــــة ا469تقریــــب التهــــذیب ص (1)

  .24/511، تهذیب الكمال 7/214والجرح والتعدیل 
، وســـیر أعـــالم 8/250، والجـــرح والتعـــدیل 7/366، انظـــر أیضـــًا: التـــاریخ الكبیـــر 536تقریـــب التهـــذیب ص (2)

 .9/374النبالء
  .4/263تاریخ ابن معین، روایة الدوري  (3)
  .8/250الجرح والتعدیل ) (4

 .4/102تهذیب التهذیب  (5)
  .9/176الثقات البن حبان (6)
ــا داود السجســتاني فــي الجــرح والتعــدیل، ص (7) ، تحقیــق/ محمــد علــي قاســم 263ســؤاالت أبــي عبیــد اآلجــري أب

  م.  1979-ه1399إحیاء التراث اإلسالمي  -العمري المجلس العلمي
  .263المرجع السابق، ص (8)
  .6/434جال الكامل في ضعفاء الر  (9)
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  .)1(كلها" الكتب في حدیثه وقال الذهبي: " صدوق
  صدوق. الباحثة: وهو  قالت
 من ،بالقدر ُرمي وقد ثبٌت، ثقةٌ  الَدْسَتوائي، البصري بكر أبو ،َسْنَبر اهللا عبدِ  أبي ْبنُ  ِهَشامٌ * 

  .)2(سنة، روى له أصحاب الكتب الستة وسبعونَ  ثمانٍ  وله وخمسینَ  أربعٍ  سنة مات السابعة، كبار
توائي سْ الدَ  روبة وِهَشامادة: سعید بن أبي عَ تَ أثبت الناس في قَ " أنه قال: عن یحیى بن معینو 

بالي أن ال تسمعه من تُ فال  - یعني عن قتادة  - وشعبة؛ فمن حدثك من هؤالء الثالثة بحدیث 
  )3(یره"غَ 

وهو  ،ولد أكمه :یقال ،ثبتٌ  ثقةٌ اْلَبْصِريِّ  بو الخطابأ )4(ْبِن َقَتاَدَة السَُّدوِسيُّ  ِدَعاَمةَ  ْبنُ  * َقتَاَدةُ 
  .)5(، روى له أصحاب الكتب الستةسنة بضع عشرةرأس الطبقة الرابعة مات 

  .)6(المدلسین طبقات من الثالثة منمدلس وهو 
 الثالثة، من عطاء، وقیل: ِمْحَجن، اسمه قیل: ثقٌة، البصري، الدیلي َأِبي اْألَْسَودِ  بنُ  َحْربٍ  * أبو
  . )7(ومائة، روى له مسلم، وأصحاب السنن األربعة ثمانٍ  سنة مات

 ویقال: سفیاَن، بنِ  عمٍرو ْبنُ  ظالمٌ  اسمه البصري، ،)8(الُدَؤلي ویقال: ،الِدْیلي األسودِ  * أبو
أو  عثماَن، بنُ  عمٌرو ویقال: ، - الِدْیلي أو الُدؤلي أي- فیهما بالتصغیر ویقال: ظالم، ابنُ  عمٌرو
  .)9(وستیَن، روى له أصحاب الكتب الستة تسع سنة مات مخضرم، فاضلٌ  ثقةٌ  عمٍرو، بنُ  عثمانُ 

  
  

                                                           
ه)، 748، تصـــنیف/ محمـــد بـــن أحمـــد الـــذهبي (ت164الـــرواة الثقـــات المـــتكلم فـــیهم بمـــا ال یوجـــب ردهـــم ص (1)

 م.1992-ه1412تحقیق/ محمد الموصلي، دار البشائر اإلسالمیة، الطبعة األولى 
  .7/569، والثقات البن حبان 8/198، وانظر أیضًا: التاریخ الكبیر573تقریب التهذیب ص (2)
 .4/65الجرح والتعدیل  (3)
هذه النسبة إلـى جماعـة قبائـل، منهـا: سـدوس بـن شـیبان وهـو فـي ربیعـة، وهـو سـدوس بـن ذهـل بـن ثعلبـة بـن  (4)

  ).235/ 3عكابة بن صعب بن علي بن بكر بن وائل. (انظر: األنساب للسمعاني 
ــــب التهــــذیب ص (5) ، وجــــامع 23/498مــــال ، وتهــــذیب الك7/133وانظــــر أیضــــًا: الجــــرح والتعــــدیل  ،453تقری

  .254التحصیل في أحكام المراسیل ص
 .43طبقات المدلسین ص (6)
، وتهـــــذیب 5/576، والثقــــات البــــن حبــــان 9/23، وانظــــر أیضــــًا: التـــــاریخ الكبیــــر632تقریــــب التهــــذیب ص (7)

  .361، وتحفة التحصیل في ذكر رواة المراسیل ص33/37الكمال
 )508/ 2اس المبرد: والُدِئل الدابة. (انظر: األنساب للسمعاني الُدَؤلي من "الُدِئل"، قال أبو العب (8)
، والثقــات البــن 4/503، والجــرح والتعــدیل 6/334، وانظــر أیضــًا: التــاریخ الكبیــر 619تقریــب التهــذیب ص (9)

  .4/400حبان
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  رابعًا: الحكُم على إسناِد الحدیث: 
إسنادُه حسٌن، ألجل معاٍذ بِن هشام قالت عنه الباحثة: صدوق، وقد توبع متابعة تامة 

الحكم  /الطهارة)، والدارقطني (1149ح 2/359من عبد الصمد بن عبد الوارث في روایة أحمد (
  هو صدوق.)، و 468ح 1/234 في بول الصبي والصبیة ما لم یأكال الطعام

الدیلي، ولیس له  بن َأِبي اْألَْسَود َحْربٍ  وَقتَادة مدلس من الثالثة، لكنه لم یصرح بالسماع من أبي
  متابعات.

. واألرناؤوط بأنه صحیح على شرط )1(َحَسٌن صحیح" وقد حكم علیه الترمذي بأنه "َحِدیثٌ 
  .)3(، وكذلك صحح األعظمي إسناده)2(مسلم

  علیه بالصحة ألنهم قد ترجح لدیهم سماع قتادة من أبي األسود.ولعل العلماء قد حكموا 
$$$  

  
 ): 16حدیث رقم (

ابن حجر: "َوُیْحَتَمُل َأْن َیُكوَن َأَشاَر ِبَذِلَك ِإَلى َحِدیِث َعْبِد الرَّْحَمِن ْبِن َحَسَنَة  قال الحافظُ 
َجاِلًسا، َفُقْلَنا اْنُظُروا  - r- نَّ ِفیِه: (َباَل َرُسوُل اللَِّه َماَجْه َوَغْیُرُهَما َفإِ  الَِّذي َأْخَرَجُه النََّساِئيُّ وابنُ 

َماَجْه َعْن َبْعِض َمَشاِیِخِه َأنَُّه َقاَل: َكاَن ِمْن َشْأِن اْلَعَرِب  ة)، َوحكى ابنُ أِإَلْیِه َیُبول َكَما تبول اْلمرْ 
ْحَمِن ْبِن َحَسَنَة: (َقَعَد َیُبوُل َكَما َتُبوُل اْلَمْرَأُة)، َوَقاَل اْلَبْوُل َقاِئًما، َأَال َترَاُه َیُقوُل ِفي َحِدیِث َعْبِد الرَّ 

 - r- ِفي َحِدیِث ُحَذْیَفَة: (َفَقاَم َكَما َیُقوُم َأَحُدُكْم)، َوَدلَّ َحِدیُث َعْبِد الرَّْحَمِن اْلَمْذُكوُر َعَلى َأنَُّه 
َحُه َكاَن ُیَخاِلُفُهْم ِفي َذِلَك، َفَیْقُعُد ِلَكْوِنِه  َأْسَتَر، َوَأْبَعَد ِمْن ُمَماسَِّة اْلَبْوِل، َوُهَو َحِدیٌث َصِحیٌح، َصحَّ

  .)4(الدَّاَرُقْطِنيُّ َوَغْیُرهُ"

  
  النسائي:  من سننِ  الحدیثِ  أوًال: نصُّ 

، َعْن َأِبي ُمَعاِوَیَة، َعْن  : َأْخَبَرَنا َهنَّادٌ - رحمه اهللا- النسائي  قال اإلمامُ  ْبُن السَِّريِّ
َوِفي  - r- ْبِن َوْهٍب، َعْن َعْبِد الرَّْحَمِن ْبِن َحَسَنَة، َقاَل: َخَرَج َعَلْیَنا َرُسوُل اللَِّه  ْألَْعَمِش، َعْن َزْیدٍ ا

                                                           
  .610ح 2/509ما ذكر في نضح بول الغالم الرضیع  -سنن الترمذي، أبواب الصالة/ أبواب السفر (1)
ه)، تحقیـق/ 739انظر: حاشیة: صحیح ابن حبان بترتیب ابن بلبان، لعالء الدین علي بن بلبان الفارسـي، ( (2)

  1375ح 4/212م،  1993-ه1414شعیب األرناؤوط، مؤسسة الرسالة، الطبعة الثانیة 
  .1/143انظر: حاشیة: صحیح ابن خزیمة  (3)
  .328/ 1فتح الباري  (4)
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َكَما  اْنُظُروا َیُبولُ َفَوَضَعَها، ُثمَّ َجَلَس َخْلَفَها َفَباَل ِإَلْیَها، َفَقاَل َبْعُض اْلَقْوِم:  )1(َیِدِه َكَهْیَئِة الدََّرَقةِ 
َأَو َما َعِلْمَت َما َأَصاَب َصاِحب َبِني ِإْسرَاِئیَل، َكاُنوا ِإَذا َأَصاَبُهْم ، َفَقاَل: "َتُبوُل اْلَمْرَأُة؛ َفَسِمَعهُ 

  .)3(، َفَنَهاُهْم َصاِحُبُهْم َفُعذَِّب ِفي َقْبرِِه")2(َشْيٌء ِمْن اْلَبْوِل َقَرُضوُه ِباْلَمَقاِریضِ 
  

  : حدیثِ ال ثانیًا: تخریجُ 
 في المصنف أبي شیبةَ  بنُ  وأبو بكرٍ )، 17758ح 29/293في ( أخرجه أحمد

الطهارة وسننها/ في( وأخذه عنه ابن ماجه)، 1312ح 2/84الطهارة/ التوقي من البول في(
  ).2588ح 5/52في ( أبي عاصم وابنُ )، 346ح 1/124التشدید في البول 
الجنائز/ فصل في أحوال ( وابن حبان في)، عن زهیر، 932ح 2/232في ( وأخرجه أبو یعلى

  )، من طریق أبي خیثمة. 3127ح 7/397الخبر الدال على أن عذاب القبر قد یكون... - المیت
السري في روایته عن  بنَ  اً ، تابعوا هناد)، وأبو خیثمة، وزهیرٌ أبي شیبةَ  وابنُ  ،أحمدُ (أربعتهم: 

  معاویة بمثله.  يأب
 وابن قانع في معجم الصحابة)، 22ح1/27االستبراء من البول  الطهارة/في ( وأخرجه أبو داود

أبي داود: "َعْن َعْبِد الرَّْحَمِن  ة، وفي روایكالهما من طریق عبد الواحد بن زیاد)، 2/172في (
  .)4(و ْبُن اْلَعاِص"ْبِن َحَسَنَة َقاَل: "اْنَطَلْقُت َأَنا َوَعْمرٌ 

من طریق  وأخرجه الحاكم )،906ح 2/132في (بن عیینة عن سفیان  وأخرجه الحمیدي
  ).1/184الحمیدي السابقة في  (الطهارة/ عذاب القبر من البول 

)، من طریق 131ح 1/43التنزه في األبدان والثیاب عن النجاسات / في (الطهارة وابن الجارود 
  )، من طریق أبي عوانة.5206ح 13/203في ( والطحاوي في شرح المشكلیعلى بن عبید، 

                                                           
سِة والواحدة درقة: المراد بها الترس من جلود لیس فیه خشـب وال عصـب. (انظـر: لسـان الدََّرُق ضرب من التِّرَ (1)

، تحقیــق/ مكتــب 1/32، وحاشــیة: ســنن النســائي بشــرح الحــافظ الســیوطي، وحاشــیة اإلمــام الســندي10/95العــرب 
  ).10/95تحقیق التراث اإلسالمي، دار العرفة ولسان العرب

فقـد كـان بنـو اسـرائیل ِإَذا َأَصـاَب ثَـْوَب  -r-ُخفَِّفْت عن هذه األمة ببركة محمـد ) وهذه من الـأعمال الِثقال التى(2
} 157َأَحِدِهْم َبْوٌل َقَرَضُه، َولیس الثوب فقط بل یقرضون الِجْلد أیضًا. (انظر: الجامع ألحكام القرآن، تفسـیر {آیـة 

هــــــ)، 671ن القرطبــــي، (ت، تصــــنیف/ أبـــــو عبــــد اهللا محمــــد بــــن أحمـــــد شــــمس الــــدی7/300مــــن ســــورة األعــــراف
 م).1964 -هـ 1384تحقیق/أحمد البردوني وٕابراهیم أطفیش، دار الكتب المصریة، الطبعة: الثانیة، 

ــْتَرِة َیْســَتِتُر ِبَهــا  (3)  1/32ســنن النســائي بشــرح الحــافظ الســیوطي، وحاشــیة اإلمــام الســندي، الطهــارة/ اْلَبــْوُل ِإَلــى سُّ
  .30ح

  .22ح1/27/ االستبراء من البول سنن أبي داود، الطهارة (4)
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ریر الضّ  معاویةَ  اتابعوا أب )عبد الواحد بن زیاد، سفیان، ویعلى بن عبید، وأبو عوانة(: همأربعت
  في روایته عن األعمش بنحوه.

  كما عند أبي داود.  )1(و ْبُن اْلَعاِص"وفي روایة الطحاوي: "اْنَطَلْقُت َأَنا َوَعْمرٌ 
  

  اإلسناد:  رجالِ  ثالثًا: تراجمُ 
مات سنة ثالث  ،من العاشرة ةٌ ثق ،وفىّ السَِّري الكُ  بن ُمْصَعب التمیمي، أبو ْبُن السَِّريِّ  * َهنَّادٌ 
السنن  وله إحدى وتسعون سنة، روى له البخاري في خلق أفعال العباد، ومسلم وأصحابُ  وأربعینَ 
  .)2(األربعة

ِریر َأُبو ،خازم بنُ  * محمدٌ   لحدیثِ  الناسِ  أحفظُ  ثقةٌ  صغیر، َوهوَ  َعمي الُكوفّي، ُمَعاِوَیَة الضَّ
 اثنتان وله وتسعین خمس سنة مات التاسعة، كبار من ،غیرهِ  حدیثِ  في یهمُ  وقد األعمش،
  .)4(، روى له أصحاب الكتب الستة)3(باإلرجاء رمي وقد سنة، وثمانون

  .)5("فظًا جیداً ها حِ ال یحفظُ  مضطربٌ  األعمشِ  حدیثِ  هو في غیرِ ": قال أحمدُ 
  . )6(إلیِه" یدعو كانَ  "َنعم: قال - اإلرجاء– زرعَة عن بدعته وُسئل أبو

وذكره ابُن حجر في الثانیة  )7("یوجب وهنه مطلقاً  ثقة ثبت، ما علمت فیه مقاالً وقال الذهبي: "
  .)8(من طبقات المدلسین

  : وحدیثنا هذا من روایته عن األعمش، وال یدعو فیه لبدعته.الباحثة لتاق

                                                           
  .5206ح 13/203شرح مشكل اآلثار  (1)
، وتهـذیب الكمـال 248/ 8، والتـاریخ الكبیـر62، وانظـر أیضـًا: مشـیخة النسـائي ص574تقریب التهـذیب ص (2)
30 /311 .  
ع مع الُكفر طاعٌة . ُسـمُّوا ) وهم ِفْرَقة من ِفَرق اإلسالم َیْعتقدون أنه ال َیُضر مع اإلیمان معصیٌة كما أنه ال َینف(3

ــره عــنهم -ُمْرِجَئــة العتقــاِدهم أّن الّلــه أْرَجــأ تعــذیبهم علــى المعاصــي والمرجئــة ثالثــة أصــناف صــنف مــنهم  -أي أخَّ
قــالوا باإلرجــاء فــي االیمــان وبالقــدر، وصــنف مــنهم قــالوا باإلرجــاء فــي اإلیمــان ومــالوا الــى قــول جهــم فــي األعمــال 

 بتصرف). 1/19لصة في اإلرجاء. (انظر: الفرق بین الفرق واالكساب، وصنف منهم خا
، والتبیــــین ألســــماء 2/236، والثقــــات للعجلــــي 1/74، وانظــــر أیضــــًا: التــــاریخ الكبیــــر 475تقریــــب التهــــذیب  (4)

  . 50المدلسین ص
  .1/378العلل ومعرفة الرجال  (5)
، 1/407فاء وأجوبته على أسئلة البرذعـي،أبو زرعة الرازي وجهوده في السنة النبویة، مع تحقیق كتاب الضع (6)

  م. 1989-ه1409تحقیق/ د. سعدي الهاشمي، مكتبة ابن القیم، الطبعة الثانیة 
 .3/533میزان اإلعتدال  (7)
  . 36طبقات المدلسین ص (8)
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سبقت ، )1(سلكنه یدلّ  ،عٌ رِ وَ  بالقراءاتِ  عارفٌ  حافظٌ  ثقةٌ  ،رَانَ ُسَلْیَماُن ْبُن ِمهْ ، * اَألْعَمُش 

  .)2(سیندلّ المُ  قاتِ بَ طَ  منْ  الثانیةِ الطبقِة  هو منوَ  .)4الترجمة له في حدیث رقم (
 في حدیثهِ  :من قالَ  ، لم یصبْ جلیلٌ  ثقةٌ ، َأُبو ُسَلْیمان اْلُكوِفّي مخضرم، َوْهٍب اْلُجَهِنيّ  ْبنُ  * َزْیدٌ 
  . )3(وقیل سنة ست وتسعین، روى له أصحاب الكتب الستة مات بعد الثمانینَ خلل، 

َوَلِكنَّ َحِدیَث زید فیه خلل ، فقد قال في تاریخه: ")4(ویشیر ابن حجر هنا إلى َیْعُقوب الَفَسوي
فهذا الذى  ، وقد ساق الّذهبي بعض األحادیث التي وصفها الفسوي بالخلل، ثم قال: ")5("كثیر

من السنن  اً ا كثیر نَ دْ دَ رَ علینا لَ  َس اوِ سَ الوَ  ذهِ حنا هَ تَ ، ولو فَ ق إلیهِ بِ ما سُ  وى من حدیثهِ سَ لفَ استنكره ا
  .)7(وقال: "لم ُیِصب الَفَسوي") 6("الثابتة بالوهم الفاسد

، روى له أبو داود حدیث لهُ  صحابيٌّ أخو شرحبیل، فیما قیل:  ،َحَسَنةَ  الرَّْحَمِن ْبنُ  * َعْبدُ 
  .)9(. وهو عبد الرحمن بن شرحبیل بن عبد اهللا بن المطاع)8(ابن ماجهوالنسائي و 

التي نسب إلیها شرحبیل بن عبد اهللا بن المطاع  ، وقال الزبیر: َحَسَنةُ )10(ُنسب إلى أمه َحَسَنةَ 
  .)11(تبنته ولیس بابن لها

  
  
  
  
  

                                                           
  .254انظر: تقریب التهذیب ص (1)
  .33طبقات المدلسین ص  (2)
، وتهـــذیب 1/378، ومعرفــة الثقـــات للعجلــي 3/407الكبیــر ، انظـــر أیضــًا: التـــاریخ225تقریــب التهــذیب ص (3)

  .10/111الكمال للمزي 
َفت الباء إلى فاء. (انظر: معجم البلدان  (4)  ).4/260في األصل الَبَسوي، من َبَسا وُحرِّ
كـرم ، تصنیف/ یعقوب بـن سـفیان الَبَسـوي، روایة/عبـد اهللا ابـن َدَرسـَتویه، تحقیـق/ د. أ2/769المعرفة والتاریخ (5)

  ه.1410العمري، مكتبة الدار، الطبعة األولى 
  .107/ 2میزان االعتدال  (6)
  .107/ 2المرجع السابق  (7)
، 3/256، الثقــات البــن حبــان 172/ 2، انظــر أیضــًا: معجــم الصــحابة البــن قــانع 339تقریــب التهــذیب ص (8)

  .67/ 17تهذیب الكمال
  .3/332أسد الغابة  (9)

  .1/449ألصحاباإلستیعاب في معرفة ا (10)
  .210المرجع السابق ص (11)
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  الحدیث:  على إسنادِ  رابعًا: الحكمُ 
  ثقات. هُ ، ورجالُ ه صحیحٌ إسنادُ 
حسین صححه ، و )3(وقال: "على شرط البخاري" واأللباني ،)2(الدارقطني، و )1(حه الحاكمُ صح وقد

   .)5(وشعیب األرناؤوط، )4(سلیم أسد
$$$  

  
  ):17حدیث رقم (

َواْعَتَبَرُه الشَّاِفِعيُّ  ،الَّ َأنَّ ِمْقَداَر اْلُقلََّتْیِن َلْم َیتَِّفْق َعَلْیهِ ..... إحجر: " ابنُ  قال الحافظُ 
اْلَماُء َال ( :َمْرُفوًعا - t- بن َعبَّاسٍ اوخصص ِبِه َحِدیث  ،ْمِس ِقَرٍب ِمْن ِقَرِب اْلحجاز اْحِتَیاًطاِبخَ 

ُسُه َشْيءٌ    .)7(ُخَزْیَمَة َوَغْیُرُهْم" بنُ او  َرَواُه اْألَْرَبَعةُ  ؛َوُهَو َحِدیث َصِحیح ،)6()ُیَنجِّ

  : من سَنِن النسائي الحدیثِ  أوًال: نصُّ 
َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه ْبُن  :َقالَ  ،ْبُن َنْصرٍ  : َأْخَبَرَنا ُسَوْیدٌ - رحمه اهللا-النسائي  قال اإلمامُ 

-َأنَّ َبْعَض َأْزَواِج النَِّبيِّ  :- t- َعْن اْبِن َعبَّاسٍ  ،َعْن ِعْكِرَمةَ  ،َعْن ِسَماكٍ  ،َعْن ُسْفَیانَ  ،اْلُمَباَركِ 
r -  ََّأ النَِّبيُّ اْغَتَسَلْت ِمْن اْلَجَناَبِة َفَتَوض-r - ُسُه : "َفَذَكَرْت َذِلَك َلُه َفَقالَ  ،ِبَفْضِلَها ِإنَّ اْلَماَء َال ُیَنجِّ

  .)8("َشْيءٌ 
  

  : الحدیثِ  ثانیًا: تخریجُ 
)، 2805ح 5/21)، وفي(2566ح 4/343)، وفي (2102ح 4/14( أخرجه أحمد
  )،1242ح 4/48(الطهارة/ المیاه  وأخرجه ابن حبان في

                                                           
، تــألیف/ اإلمــام أبــي عبــد اهللا الحــاكم 1/184المســتدرك علــى الصــحیحین، الطهــارة/ عــذاب القبــر مــن البــول  (1)

  النیسابوري، وبذیله التلخیص للحافظ الذهبي، إشراف/ د.یوسف المرعشلي، دار المعرفة.
  ).328/ 1 أشار إلى ذلك ابن حجر، (انظر: فتح الباري (2)
 . 16ح 1/49صحیح سنن أبي داود، الطهارة/ اإلستبراء من البول،  (3)
  .932ح 2/232انظر: حاشیة مسند أبي یعلى  (4)
  .3127ح 7/397انظر: حاشیة صحیح ابن حبان  (5)
ُسُه َشْيٌء" َلْفَظٌة ُأْطِلَقْت َعَلى-r-َقاَل َأُبو َحاِتٍم: َقْوُلُه  (6) اْلُعُموِم ُتْسَتْعَمُل ِفي َبْعِض اْألَْحَواِل َوُهَو  : "اْلَماُء َال ُیَنجِّ

  )4/59اْلِمَیاُه اْلَكِثیَرُة الَِّتي َال َتْحَتِمُل النََّجاَسَة َفَتْطُهُر ِفیَها. (انظر: صحیح ابن حبان 
 .1/342فتح الباري  (7)
 .324ح 1/189سنن النسائي، المیاه/ باب...  (8)
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 1/109(سؤر الحائض  وعبد الرزاق فيد، وابن حبان) من طریق سفیان الثوري، كالهما: (أحم
  )، عن الثوري أیضًا بمثله..  396ح

لحاكم في )، وا91ح 1/48 ...ذكر الماء الذي ال ینجس/ الوضوء( وأخرجه ابُن خزیمة في
) من ) كالهما: (ابن خزیمة، والحاكم1/159(الطهارة/ الوضوء والغسل من فضل غسل المرأة 

  طریق شعبة.
الطهارة عن رسول ( والترمذي في)، 68ح 1/32 الماء ال یجنب/ الطهارةفي ( داود وأبوأخرجه 

الرخصة بفضل / الطهارة وسننها( في ماجه ابنُ و )، 65ح 1/94الرخصة في ذلك /- r-اهللا 
إباحة اغتسال الجنب من ، األوعیة/ الطهارةفي ( وابُن حبان )،370ح 1/132وضوء المرأة 

  بمعناه. )1(من طریق أبي األحوص)، 1289ح 4/84... األواني
ثالثتهم: (سفیان الثوري، وشعبة، وأبو األحوص) عن ِسماك بن حرب، عن عكرمة، عن ابن 

  عباس.
) عن إسرائیل بن یونس تابع ِسماك بن 397ح 1/109وأخرجه عبد الرزاق في (سؤر الحائض 

  حرب في الروایة عن عكرمة بمثله. 
  
  اإلسناد:  رجالِ  تراجمُ : ثالثاً  

من  ،ثقةٌ  ،بن المباركاراویة  ،الشَّاة :لقبه ،أبو الفضل ،ِزيُّ وَ اْلَمرْ  سویدٍ  بنِ  ْبُن َنْصرٍ  ُسَوْیدٌ * 
  .)2(النسائيو  روى له الترمذي ،وله تسعون سنة ،سنة أربعین مات ،العاشرة

معت جُ  ،مجاهد جوادٌ  عالمٌ  فقیهٌ  ثبتٌ  ثقةٌ  ،نظلةَ ِزيُّ مولى بني حوَ اْلَمرْ  َعْبُد اللَِّه ْبُن اْلُمَباَركِ * 
، روى له أصحاب مات سنة إحدى وثمانین وله ثالث وستون ،من الثامنةِ  ،الخیرِ  خصالُ  فیهِ 

  .)3(الكتب الستة
سبقت الترجمة  ،)4(، عابد، إمام حجة، فقیهٌ حافظٌ  ثقةٌ  ،الثَّْوِريُّ  مسروقٍ  بنِ  سعیدٍ  بنُ  * ُسْفَیانُ 

  .)12قم (له في حدیث ر 
   .)5(المدلسین، كما قال ابن حجر طبقات وهو في المرتبة الثانیة من

                                                           
 )261َنفي، ثقٌة متقٌن صاحُب حدیث. (انظر: تقریب التهذیب صهو َسالٌم بن ُسلْیم الحَ  (1)
، تهـــــذیب 8/295، الثقـــــات البـــــن حبـــــان 4/148، وانظـــــر أیضـــــًا: التـــــاریخ الكبیـــــر260تقریـــــب التهـــــذیب ص (2)

 .12/272الكمال
، وســـیر 1/262، والجـــرح والتعـــدیل 2/54، وانظـــر أیضـــًا: معرفـــة الثقـــات للعجلـــي 320تقریـــب التهـــذیب ص (3)

  .8/378لنبالء أعالم ا
  .244انظر: تقریب التهذیب ص (4)
 .22طبقات المدلسین ص (5)
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وروایته عن  صدوقٌ  ،َأُبو اْلُمِغیَرةِ  ،اْلَبْكِريُّ اْلُكوِفيُّ  )1(ْبِن َخاِلٍد الذَُّهِليُّ  ْبِن َأْوسٍ  ِسَماُك ْبُن َحْربٍ * 
، بعة مات سنة ثالث وعشرینمن الرا ،تلقَّنعكرمة خاصة مضطربة وقد تغیر بأخرة فكان ربما 

  .)2(روى له البخاري تعلیقًا، ومسلم وأصحاب السنن األربعة
ووصفه ابن حنبل بأنه: "مضطرب  )3("َأْسَنَد َأَحاِدیَث َلْم ُیْسِنْدَها َغْیُرهُ ، وقال: "اْبُن َمِعینٍ وثقه 

   .)5("ولم یرغب عنه أحد ،لم یترك حدیثه أحد، َجاِئُز اْلَحِدیثِ  وأما العجلي فقال: " .)4(الحدیث"
  ، )6("بن عباساإال أنه كان في حدیث عكرمة ربما وصل الشيء عن وقال: "

. )8("كثیراً  ، وذكره ابن حبان في الثقات وقال: "یخطئ)7(وقال عنه أبو حاتم قال: "صدوق ثقة"
وأبو . روایته عن عكرمة مضطربة، فسفیان وشعبة یجعلونها عن عكرمةوقال ابن المدیني: "

  .)9("یجعلونها عن عكرمة، عن ابن عباس وٕاسرائیل األحوص
  .)10("هو في غیر عكرمة صالح، ولیس من المتثبتین": شیبةَ  بنُ  وقال یعقوبُ 

ًة؛ ألنَُّه كان ُیَلقَُّن فیتلقن"وقال النسائي:    .)11("إذا انفرد بأصل لم یكن ُحجَّ
ِسَماُك بُن حرٍب ، وقال الدارقطني: ")12(، وهو صدوٌق ال بأَس بِه"سانحِ  أحادیثهُ وقال ابُن عدي: "

بِن  فأحادیثُهم عنه سلیمٌة، وما كان عن َشریكٍ  ،إذا حدَّث عنه ُشعبُة والثَّوريُّ وأبو اَألْحوصِ 
  .)13("ُجَمْیع ونظراِئهم، ففي بعِضها َنكارةٌ  بنِ  وحفصٍ ، عبِداهللاِ 

  .)14(وقال الذهبي: "هو ثقٌة ساء حفظه"
  

                                                           
هذه النسبة إلى قبیلة معروفة وهو ذهـل بـن ثعلبـة، وٕالـى ذهـل بـن شـیبان كـان منهـا جماعـة كثیـرة مـن العلمـاء  (1)

  ).18/ 3والكبراء، (انظر: األنساب للسمعاني 
  .191، وجامع التحصیل ص12/115وتهذیب الكمال ، 4/173، التاریخ الكبیر 255تقریب التهذیب ص (2)
  .4/279الجرح والتعدیل  (3)
  .4/279الجرح والتعدیل  (4)
  .436/ 1معرفة الثقات للعجلي (5)
 .436/ 1المرجع السابق (6)
  .4/280الجرح والتعدیل  (7)
  .339/ 4الثقات البن حبان  (8)
 .2/234میزان اإلعتدال  (9)

 .2/234المرجع السابق (10)
  .49المختلطین للعالئي ص (11)
  .3/461الكامل في ضعفاء الرجال  (12)
 .189سؤاالت السلمي للدارقطني ص (13)
 .1/465الكاشف (14)
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  . )4(، وصالح جزرة)3(اْبُن اْلُمَباَركِ ، و )2(والثوري)1(وَضعَّفُه كًال من: شعبة
فیمن  رى أنهُ ابن المبارك إنما نَ  والذي قالهُ "قال: ف تعقب تضعیف ابن المبارك له ابن حجرولكن 
  .)5("منه بآخره سمعَ 
الباحثة: ولعّل الباقین ضعفوه لنفس السبب، وهو صدوق، تلقَّن بعدما كبر، فروایُة األكابِر  قالت

  مثُل الثَّوريِّ عنُه صحیحة.
 لم یثبتْ  ،بالتفسیرِ  عالمٌ  ثبتٌ  ثقةٌ  ،أصله بربري ،بن عباساأبو عبد اهللا مولى  عكرمةُ * 

  تكذیبه 
، روى له بعد ذلك :من الثالثة مات سنة أربع ومائة وقیل ،عنه بدعة بن عمر وال تثبتْ اعن 

  . )6(أصحاب الكتب الستة
  دیث: رابعًا: الحكُم على إسناِد الح

، صدوق، وروایة الثوري عنه ِسَماُك ْبُن َحْربٍ إسناُده صحیح لغیره، ورجاله ثقات، و 
  )، السابقة في التخریج.397ح 1/109صحیحة، وقد توبع متابعة تامة في روایة عبد الرزاق (

وبالنسبة الضطراب ِسماك في أحادیث عكرمة خاصة؛ فقد نقل األلباني كالم ابن المدیني السابق 
 – فإذا اتفق أبو األحوص وسفیان في إسناد الحدیث عنها الخصوص، ثم عّلق علیه قائًال: "بهذ

بن عباس؛ كان دلیًال على صحته، وهذا الحدیث من هذا القبیل؛ ا عن عكرمة عن - أي ِسماك
  كما هو مبین في التخریج. .)7("سفیان، وتابعه شعبة أیضاً  فإنه رواه

  .)11(، واألعظمي)10(، وشعیب األرناؤوط)9(، واأللباني)8(وقد صححه الترمذي
$$$  

  
                                                           

  .4/279الجرح والتعدیل  (1)
  .436/ 1معرفة الثقات للعجلي (2)
 .1/465الكاشف (3)
 .2/26الضعفاء والمتروكین البن الجوزي  (4)
 . 2/115تهذیب التهذیب  (5)
، وســیر 20/264، وتهــذیب الكمــال 2/145، وانظــر أیضــًا: معرفــة الثقــات للعجلــي 397تقریــب التهــذیب ص (6)

 .5/12أعالم النبالء
 .61ح1/117انظر: صحیح أبي داود، الطهارة/ الماء ال یجنب  (7)
 .65ح 1/94/ الرخصة في ذلك-r-) سنن الترمذي، الطهارة عن رسول اهللا (8

 .61ح1/117/ الماء ال یجنب صحیح أبي داود، الطهارة (9)
  .4/48انظر: حاشیة صحیح ابن حبان  (10)
  .1/48) انظر: حاشیة صحیح ابن خزیمة  (11
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  ):18حدیث رقم (

َأْخَرَجَها النََّساِئيُّ  ؛ُقْلُت َبْل َوَرَد َذِلَك ِمْن َطِریٍق َصِحیَحةٍ قال الحافُظ ابُن حجر: "
ِمَن اْلَجَناَبِة  - r- لَِّه َأنََّها َوَصَفْت ُغْسَل َرُسوِل ال ،َعْن َعاِئَشةَ  ،َواْلَبْیَهِقيُّ ِمْن ِرَواَیِة َأِبي َسَلَمةَ 

َوَیَدْیِه َثَالثًا ثُمَّ  ،َوَیْغِسُل َوْجَهُه َثَالثًا ،َوَیْسَتْنِشُق َثَالثًا ،ُثمَّ َیَتَمْضَمُض َثَالثًا( :اْلَحِدیَث َوِفیهِ 
  .)1()"ُیِفیُض َعَلى رَْأِسِه َثَالثًا

  
  أوًال: نصُّ الحدیِث من سنِن النسائي: 

 ُعَبْیٍد، ْبنُ  ُعَمرُ  َحدَّثََنا َقاَل: ِإْبَراِهیَم، ْبنُ  ِإْسَحقُ  : َأْخَبَرَنا- رحَمُه اهللا-قال اإلماُم النسائي 
  َعنْ 

 ِمنْ  - r-  النَِّبيِّ  ُغْسلَ  َعاِئَشةُ  َوَصَفتْ َقاَل:  الرَّْحَمِن، َعْبدِ  ْبنِ  َسَلَمةَ  َأِبي َعنْ  السَّاِئِب، ْبنِ  َعَطاءٍ 
 َوَما َفْرَجهُ  َفَیْغِسلُ  اْلُیْسَرى؛ َعَلى اْلُیْمَنى ِبَیِدهِ  ُیِفیُض  ُثمَّ  َثَالثًا َیَدْیهِ  ِسلُ َیغْ  َكانَ " َقاَلْت: اْلَجَناَبِة،

 ثُمَّ  َمرَّاٍت، َثَالثَ  اْلُیْسَرى َعَلى اْلُیْمَنى ِبَیِدهِ  ُیِفیُض  َقاَل: ِإالَّ  َأْعَلُمهُ  "َوَال  ُعَمُر: َأَصاَبُه". َقالَ 
 َیُصبُّ  ُثمَّ  َثَالثًا، رَْأِسهِ  َعَلى ُیِفیُض  ُثمَّ  َثَالثًا، َوْجَههُ  َوَیْغِسلُ  َثَالثًا، ْسَتْنِشقُ َویَ  َثَالثًا، َیَتَمْضَمُض 

  .)2(اْلَماَء" َعَلْیهِ 
  

  ثانیًا: تخریج الحدیث: 
)، عن عبد اهللا بن محمد تابع 1191ح 3/465عن (الطهارة/ الُغسل  أخرجه ابُن حبان

  إبراهیم بنحوه. النسائي في روایته عن إسحاق بن 
في (ذكر مضمضة  وابن المنذر) عن عفان بن مسلم، 24648ح 41/192في ( وأخرجه أحمد

  ) من طریق حجاج بن محمد.666ح 2/127الجنب واستنشاقه عند وضوئه... 
) 1/174في ( الطهارة/ الرخصة في تأخیر الغسل  والبیهقي)، 1577ح 3/81في ( والطیالسي
  من طریقه.

  ، وحجاٌج، وأبو داود) عن حماد بن سلمة. ثالثتهم: (عفانُ 

                                                           
  .1/361فتح الباري  (1)
  .246ح 1/146سنن النسائي، الطهارة/ إعادة الجنب غسل یدیه بعد إزالة األذى عن جسده   (2)
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في وأحمد )، 691ح 1/451في (الطهارة/ في الغسل من الجنابة  وأخرجه ابُن أبي شیبة
َناءَ في (الطهارة/  والنسائيُّ )، 25283ح 42/169(  ِذْكُر َغْسِل اْلُجُنِب َیَدْیِه َقْبَل َأْن ُیْدِخَلُهَما اْإلِ
  .)1(زائدةثالثتهم من طریق ). 243ح 1/145

السَّاِئِب  ْبنِ  ُعَبْیٍد، في روایته عن َعَطاءٍ  ْبنَ  كالهما: (حماٌد بُن سلمة، وزائدُة) تابعا ُعَمرَ 
  بنحوه.

  
  ثالثًا: تراجُم رجاِل اإلسناِد:

من العاشرة مات سنة  ةٌ ثق ،هیدالشَّ  البصريُّ  هید أبو یعقوبٍ الشَّ  بنِ  بن حبیبٍ  ِإْبرَاِهیمَ  ْبنُ  * ِإْسَحقُ 
  .)2(ابن ماجهو النسائي و الترمذي و  أبو داود في المراسیل، روى له وخمسین سبع

 وثمانین خمس سنة مات الثامنة، من صدوقٌ  الكوفي،الطََّناِفِسيُّ  أمیة أبي بن ُعَبْیدٍ  ْبنُ  * ُعَمرُ 
  .)3(بعدها، روى له أصحاب الكتب الستة وقیل:

ثنا وال حدَّ  كان عمر ال یقولُ  حمد وزاد:"وأ )5(، وقال عنه ابن معین: "صالح")4(وثقه ابن سعد
  .)6("خبرناأ

  . )8(وذكره ابن حبان في الثقات )7(صدوقًا" وقال عنه العجلي: "كان
  .)10(، ووثقه الذهبي)9(وقال أبو حاتم عنه: "شیخ كبیر"

  : هو ثقة إن شاء اهللا.قالت الباحثة
  

                                                           
  )213احب سنة. (انظر: تقریب التهذیب ص) هو زائدة بن قدامة، أبو الصلت الكوفي، ثقة ثبت ص(1

، وانظـر أیضـًا: سـؤاالت حمـزة بــن یوسـف الّسـهمي للـدارقطني وغیـره مـن المشـایخ فــي 98تقریـب التهـذیب ص (2)
-ه1404، تحقیق/ موفق بن عبد اهللا بن عبد القادر، مكتبة المعـارف، الطبعـة األولـى 173الجرح والتعدیل، ص

  .1/223لكاشف ، وا2/361م، وتهذیب الكمال 1984
، وتهـذیب 170/ 2، ومعرفـة الثقـات للعجلـي 6/177، وانظر أیضـًا: التـاریخ الكبیـر 415تقریب التهذیب ص (3)

 .21/454الكمال 
  .8/509الطبقات الكبیر  (4)
  .6/123الجرح والتعدیل  (5)
 .129علل أحمد روایة المروذي ص (6)
  .2/170معرفة الثقات  (7)
  .7/189الثقات البن حبان  (8)
  .6/123الجرح والتعدیل  (9)

  .2/470المغني في ضعفاء الرجال  (10)
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 الخامسة من اختلط، صدوقٌ  الكوفي، الثََّقفي السَّائب أبو ویقال: محمد، أبو السَّاِئبِ  ْبنُ  * َعَطاءٌ 
  .)1(وأصحاب السنن األربعة روى له البخاري وثالثین ست سنة مات
 اْبنُ  . َوَقالَ )2("َوَما َسِمْعُت َأَحًدا َیُقوُل ِفي َعَطاٍء َشْیًئا َقطُّ ِفي َحِدیِثِه اْلَقِدیمِ ": القطان یحیى قال

  .)3(َسَلَمَة" ْبنِ  َوَحمَّادٍ  َوُسْفَیاَن، ُشْعَبَة، َحِدیثِ  ِمنْ  َكانَ  َما الإِ  َضِعیفٌ  َحِدیِثهِ  "ُكلُّ : َمِعینٍ 
  . )4(َصِحیًحا" َكانَ  َقِدیًما ِمْنهُ  َسِمعَ  َمنْ  َصاِلٌح، َرُجلٌ  ِثَقٌة، ِثَقةٌ  السَّاِئبِ  ْبنُ  ووثقه أحمد فقال: "َعَطاءٌ 

ْدُق َقْبَل َأْن " م باالختالط فقال:. ووصفه أبو حات)5"(قدیماً  ثقةً  شیخاً  "كان العجلى: وقال َمَحلُُّه الصِّ
  . )6("یختلط

  .)7(عمره" آخرِ  في علیهم َقِدمَ  ألنه كثیرة، َتَخاِلیط عنه البصریین حدیث وأضاف: "وفي
 عن به یعدل أن یستحق حتى خطأه یفحْش  ولم بآخرهِ  اختلطَ  قد وذكره ابن حبان في الثقات: "كانَ 

  .)8(الروایات" في ثباته حةص بعد تقدم العدول مسلك
 َذَكرَ  َما َعَلى َصِحیحٌ  َعْنهُ  َحِدیثُُهمْ  َوَهؤُالءِ  َسَلَمَة، ْبنُ  َوَحمَّادٌ  َوُشْعَبُة، ُسْفَیاُن، :وقال الذهبي: "َعْنهُ 

  .)9(اْلُحفَّاِظ" َبْعُض 
عنُه، فإن عمَر : عطاٌء بُن السائِب ثقٌه في القدیم، وبالنسبة الضِطَراِب الَبْصرییَن قالت الباحثة

 .   ْبَن عبیٍد الرواي عنُه في هذا الحدیث، ُكوفيُّ
كذلك نصَّ الحفاُظ على أن روایَة من سمع منه قدیمًا صحیحٌة، ومنهم حماٌد بُن سلمة، وقد تابع 

  عمَر بَن عبیٍد متابعة تامة في هذه الروایة. 
  ).11ت الترجمة له في حدیث رقم (. سبق)10(مكثرٌ  ثقةٌ  ،الرَّْحَمنِ  َعْبدِ  ْبنُ  َسَلَمةَ  * َأُبو

  
  رابعًا: الحكُم على إسناد الحدیث: 

  إسناُده صحیٌح، ورجاُله ثقاٌت. 

                                                           
  .322، وانظر أیضًا: الكواكب النیرات ص391تقریب التهذیب ص (1)
  .6/465التاریخ الكبیر  (2)
  .3/699تاریخ اإلسالم  (3)
  .20/90تهذیب الكمال  (4)
  .20/91تهذیب الكمال (5)
  .7/184تهذیب التهذیب  (6)
  . 7/184السابق المرجع (7)
  .7/251الثقات  (8)
  .3/698تاریخ اإلسالم  (9)

 . 645انظر: تقریب التهذیب ص (10)
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وأما اختالط عطاء فقد كان بآخره، ونصَّ الحفاُظ على أن روایَة من سمع منه قدیمًا صحیحه، 
 ْبنِ  َوَحمَّادٍ  َوُسْفَیاَن، ُشْعَبَة، یثِ َحدِ  ِمنْ  َكانَ  َما ِإال َضِعیفٌ  َحِدیِثهِ  "ُكلُّ : َمِعینٍ  اْبنُ  فقد َقالَ 

  .)1(َسَلَمَة"
  وحماٌد ابُن سلمة قد تابَع عمَر بَن عبید في روایته عن عطاٍء متابعة تامة في هذه الروایة.

$$$  
  ): 19حدیث رقم (

زَّاق... حجر: " ابنُ  قال الحافظُ   ،ْبن َمْسُعودَعْن اِ  ،َوَكَأنَُّه ُیِشیر ِإَلى َما َأْخَرَجُه َعْبد الرَّ
  َفَكاَنْت اْلَمْرَأة  َوالنَِّساء ِفي َبِني ِإْسرَاِئیل ُیَصلُّوَن َجِمیًعا، َكاَن الرَِّجالُ (ِبِإْسَناٍد َصِحیح، َقاَل: 

  .)3("وهَنحْ  ، َوِعْنده َعْن َعاِئَشةٍ )ِللرَُّجِل، َفأَْلَقى اللَّه َعَلْیِهنَّ اْلَحْیض َوَمَنَعُهنَّ اْلَمَساِجد )2(َتَتَشرَّف

  
  : الصنعاني عبد الرزاق صنفالحدیث من م أوًال: نصُّ 

زَّاققال اإلمام  عن أبي  عن إبراهیمَ  ،َعِن اَألْعَمشِ  ،َعِن الثَّْوِريِّ  :- رحمه اهللا– عبد الرَّ
 َكاَنِت اْلَمْرَأةُ فَ  ،كان الرَِّجاُل َوالنَِّساُء في بني ِإْسرَاِئیَل ُیَصلُّوَن جمیعاً " :بن َمْسُعوٍد قالاَعِن  ،َمْعَمرٍ 

ُل ِبِهَما ِلَخِلیِلَها ،)4(لها اْلَخِلیُل َتْلَبُس اْلقالَبْینِ  َمْسُعوٍد  بنُ اَفَكاَن  "،َفأَْلَقى َعَلْیِهنَّ اْلَحْیَض  ،َتَطوَّ
َرُهنَّ اللَّهُ " :یقول ُروُهنَّ َحْیُث َأخَّ   .)5("َأخِّ

  .)7("من َخَشبٍ  )6(َصْینِ یفرَ " :قال ؟ما اْلقالَبْینِ  :ُقْلَنا ألَِبي َبْكرٍ ف 
  

                                                           
  .3/699تاریخ اإلسالم  (1)
) أصــل اإلستشــراف: أن تَضــع یــَدك علــى حاِجبــك وتنظـــر كالــذي یســَتِظلُّ مــن الشــمس حتــى َیســَتبین الشـــيء، (2

وضــع ُمْرَتِفــع فیكــون أكثــر إلْدراِكــه. (انظــر: النهایــة فــي غریــب وأصــُله مــن الشــَرف : الُعُلــّو كأنــه ینظــُر إلیــه مــن م
  ). 2/462الحدیث واألثر

  .1/400فتح الباري  (3)
  ).4/151مفردها: قاِلب، َوُهَو َنْعٌل ِمْن َخشب كالَقْبقاب. (انظر: النهایة في غریب الحدیث  (4)
عبــد الــرزاق بــن همــام الصــنعاني،  ، تصــنیف/5115ح 3/149المصــنف، الصــالة/ شــهود النســاء الجماعــة،  (5)

ومعــه الجــامع/ لإلمــام معمــر بــن راشــد روایــة اإلمــام عبــد الــرزاق الصــنعاني، تحقیــق/ حبیــب األعظمــي، المجلــس 
  م.1983-ه1403العلمي، الطبعة الثانیة 

ـــائق فـــي غ(6 ـــیمن. (انظـــر: الف ـــة اْل قیص: النَّْعـــل بلَغ ـــرَّ ـــاف (رِقیصـــین)، وال ـــات بالق ریـــب ) وردت فـــي بعـــض الروای
الحـــدیث، تصـــنیف/جار اهللا محمـــود بـــن عمـــر الزمخشـــري، تحقیـــق/ محمـــد إبـــراهیم، وعلـــي البجـــاوي، دار الفكـــر، 

 ).3/222م، 1979-ه1399الطبعة الثالثة 
  .5115ح 3/149المصنف، الصالة/ شهود النساء الجماعة،  (7)
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  الحدیث:  ثانیًا: تخریجُ 
)، من طریق عبد الرزاق، بمثل إسناده 9504ح 9/295في ( أخرجه الطبراني في الكبیر

)، من طریق زائدَة بِن قدامة، عن األعمِش عن إبراهیَم بن یزیَد 9505ح 9/295( وفيومتنه. 
  مرسًال عن ابن مسعود، ولم یذكر أبا معمر فیه. 

ذكر  - جماع أبواب صالة النساء في الجماعة / اإلمامة في الصالةفي ( خرجه ابن خزیمةوأ
)، من طریق عبد الرحمن 1700ح 3/99 بعض أحداث نساء بني إسرائیل الذي من أجله منعن

  في روایته عن ابن مسعود بنحوه.   َمْعَمرٍ بن یزید، تابع أبا 
  

  : اإلسنادِ  رجالِ  ثالثًا: تراجمُ 
سبقت الترجمة  ،)1(حجة ، إمامٌ ، عابدٌ ، فقیهٌ حافظٌ  ثقةٌ  ،الثَّْوِريُّ  مسروقٍ  بنِ  سعیدٍ  نُ بْ  نُ * ُسْفَیا

  .)12له في حدیث رقم (
   .)2(المدلسین، كما قال ابن حجر طبقات وهو في المرتبة الثانیة من

سبقت ، )3(سنه یدلّ لك ،عٌ رِ وَ  بالقراءاتِ  عارفٌ  حافظٌ  ثقةٌ  ،ُسَلْیَماُن ْبُن ِمْهرَانَ ، * اَألْعَمُش 

  .)4(سیندلّ المُ  قاتِ بَ طَ  منْ  الثانیةِ الطبقِة  هو منوَ  .)4الترجمة له في حدیث رقم (
ثقة إال أنه یرسل الفقیه  ،َأُبو ِعْمَراَن اْلُكوِفيُّ  ،النََّخِعيُّ  ،ْبِن اَألْسَودِ  ْبِن َقْیسٍ  ْبُن َیِزیدَ  ِإْبرَاِهیمُ * 
، روى له أصحب الكتب نحوها بن خمسین أواوهو  ،عینمات سنة ست وتس ،من الخامسة اً كثیر 

وال  ،كان یرسل كثیراً . وقد ذكره ابن حجر في الطبقة الثانیة من طبقات المدلسین وقال: ")5(الستة
  .)6("بن مسعودایما عن سَ 
إذا حدثتكم عن رجل عن  إبراهیم:فقال  ،أسند لي عن ابن مسعود إلبراهیَم:قلت " األعمُش:قال و 

  .)7("قال عبداهللا فهو عن غیر واحد عن عبداهللا :وٕاذا قلت ،فهو الذي سمعت عبداهللا

                                                           
  .244انظر: تقریب التهذیب ص (1)
 .22طبقات المدلسین ص (2)
  .254التهذیب صانظر: تقریب  (3)
  .33طبقات المدلسین ص  (4)
، وتهــذیب 2/144، والجــرح والتعــدیل 1/209، وانظــر أیضــًا: معرفــة الثقــات للعجلــي 95تقریــب التهــذیب ص (5)

  .2/233الكمال
  .28طبقات المدلسین ص (6)
  .1/92تهذیب التهذیب  (7)
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مرًة مرسًال عن ابن مسعود، ومرًة بواسطة أبي معمر  النََّخِعيُّ  وهذا اإلسناد رواه قالت الباحثة:
  عن ابن مسعود. 

اْلَبْیَهِقّي َذِلك ِبَما  خصَّ وَ  ،راسیلهصححوا مَ  من اْألَِئمَّةِ  َوَجَماَعةٌ ، من اإلرسال مكثرٌ " :قال العالئي
   .)1("أْرسلُه َعن اْبن َمْسُعود

فلیس  وغیرهِ  مسعودٍ  عن ابنِ  ، وأنه إذا أرسلَ حجةٌ  إبراهیمَ  على أنَ  األمرُ  رَ تقَ اسْ  وقال الذهبي:"
  .)2("ذلك بحجة

 بنِ  اهللاِ  مارة عبیدِ مات في إ ،من الثانیة ،ثقةٌ  ،الكوفيُّ  أبو معمرٍ  ،األزديُّ  ،ةَ ر بَ خْ سَ  بنُ  اهللاِ  عبدُ * 
  .)3(، روى له أصحاب الكتب الستةزیاد
  

  رابعًا: الحكُم على إسناد الحدیث: 
  إسناُده صحیٌح ورجاُلُه ثقات.

أما تدلیس إبراهیم النخعي واألعمش والثوري فال یضر؛ ألن ابن حجر ذكرهم جمیعًا في المرتبة 
  الثانیة من طبقات المدلسین. 

والموقوف صحیح اإلسناد، ولكن ال یحتج به د، وقال األلباني: "وهو موقوف على ابن مسعو 
  .)4("لوقفه، والظاهر أن القصة من اإلسرائیلیات

$$$  
  

  ): 20حدیث رقم (

َوَأْوَضُح ِمْنُه ِسَیاًقا َما َرَواُه الطََّبِريُّ ِمْن َطِریِق َداُوَد ْبِن َأِبي قال الحافُظ ابُن حجر: "
ِإَذا َوَقَعِت النُّْطَفُة ِفي الرَِّحِم َبَعَث اللَُّه ( :بن َمْسُعوٍد َقالَ اَعن َعْلَقَمة َعن  ،َعِن الشَّْعِبيِّ  ،ِهْندٍ 
َها الرَِّحُم َدًما ،َغْیُر ُمَخلََّقةٍ  :َفِإْن َقالَ  ،َیا َربِّ ُمَخلََّقٌة َأْو َغْیُر ُمَخلََّقةٍ  :َفَقالَ  ،َمَلًكا  :َوإِْن َقالَ  ،َمجَّ

َوُهَو َمْوُقوٌف  ،َوإِْسَناُدُه َصِحیحٌ  )،َفَذَكَر اْلَحِدیثَ  ...َیا َربِّ َفَما ِصَفُة َهِذِه النُّْطَفةِ  :َقالَ  ؛ُمَخلََّقةٌ 
  .)5("َمْرُفوٌع ُحْكًما ،َلْفًظاً 

                                                           
  .141جامع التحصیل ص (1)
 .75/ 1) میزان االعتدال (2

  .1/556، والكاشف 15/7، وتهذیب الكمال 5/97، وانظر أیضًا: التاریخ الكبیر 305ذیب صتقریب الته (3)
، تصــنیف/ محمــد ناصــر الـــدین 319/ 2سلســلة األحادیــث الضــعیفة والموضــوعة وأثرهــا الســـیئ فــي األمــة،  (4)

 م.1992-هـ 1412المعارف، الطبعة األولى  األلباني، دار
  .1/418فتح الباري  (5)
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  أوًال: نصُّ الحدیِث من تفسیِر الطبري: 
 ُمَعاِوَیَة، َأُبو حدثنا :َقالَ  ُكَرْیٍب، َأُبو : َحدَّثََنا- رحمه اهللا–قال اإلماُم ابُن جریٍر الطبري 

 الرَِّحِم، ِفي النُّْطَفةُ  َوَقَعتِ  ِإَذا: "َقالَ  اللَِّه، َعْبدِ  َعنْ  َعْلَقَمَة، َعنْ  َعاِمٍر، َعنْ  ِهْنٍد، َأِبي ْبنِ  َداُودَ  َعنْ 
ْتَها ُمَخلََّقٍة، ْیرُ غَ : َقالَ  َفِإنْ  ُمَخلََّقٍة؟ َغْیرُ  َأوْ  ُمَخلََّقةٌ ، َربِّ  َیا: َفَقالَ  َمَلًكا اللَّهُ  َبَعثَ   َدًما، اْألَْرَحامُ  َمجَّ
 َأَشِقيُّ  َأَجُلَها؟ َما ِرْزُقَها؟ َما ُأْنَثى؟ َأمْ  َأَذَكرٌ : النُّْطَفةِ  َهِذهِ  ِصَفةُ  َفَما َربِّ  َیا: َقالَ ، ُمَخلََّقةٌ : َقالَ  َوإِنْ 
 َفَیْنَطِلقُ : َقالَ  النُّْطَفِة، َهِذهِ  ِصَفةَ  ِمْنهُ  َفاْسَتْنِسخْ  بِ اْلِكتَا ُأمِّ  ِإَلى اْنَطِلقْ : َلهُ  َفُیَقالُ : َقالَ  َسِعیٌد؟ َأوْ 

، تَامَّةٌ : َذِلكَ  َمْعَنى: آَخُرونَ  َوَقالَ  ِصَفِتَها، َعَلى آِخرِ  َیْأِتيَ  َحتَّى َمَعهُ  َتزَالُ  َفَال ، َفَیْنَسُخَها اْلَمَلكُ 
ٍة" َوَغْیرُ    .)1(تَامَّ

  
  ثانیًا: تخریُج الحدیِث: 

، ولم أجده عند )2(له تخریجًا، وقد عزاه ابُن كثیٍر في تفسیرِه إلى ابِن جریٍر وابُن أبي حاتم لم أجدْ 
  ابن أبي حاتم. 

  
  ثالثًا: تراجُم رجاِل اإلسناد: 

 من حافظٌ  ثقةٌ  بكنیته، مشهورٌ  الكوفيُّ  ُكَرْیبٍ  أبو )3(ْبِن ُكَرْیٍب اْلَهْمَداِنيُّ  ْبُن اْلَعَالءِ  ُمَحمَّدٌ * 
   ة،العاشر 

  
  . )4(سنة، روى له أصحاب الكتب الستة وثمانین سبع وهو ابن وأربعین سبع سنة مات

 حدیث في یهم وقد األعمش لحدیثِ  الناس أحفظُ  ثقةٌ  ُمَعاِوَیَة الضریر، َأُبو ،خازم بن * محمدٌ 

  .)16. سبقت الترجمة له في حدیث رقم ()5(باإلرجاء رمي وقد ،غیره
  .)6(نیة من طبقات المدلسینوقد ذكره ابُن حجر في الثا

                                                           
  .18/567طبري، تفسیر سورة الحج تفسیر ال (1)
، تصنیف/ عمـاد الـدین أبـي الفـداء إسـماعیل ابـن 10/14}، 7-5تفسیر القرءان العظیم، سورة الحج {اآلیات  (2)

ه)، تحقیــق/ مصــطفى الســید محمــد وآخــرون، مؤسســة قرطبــة، ومكتبــة أوالد الشــیخ للتــراث، الطبعــة 774كثیــر (ت
  م.  2000-ه1421األولى 

 )647/ 5إلى همدان، وهي قبیلة من الیمن، نزلت الكوفة، (انظر: األنساب للسمعاني  ) هي منسوبة(3
ــــاریخ الكبیــــر 500تقریــــب التهــــذیب ص (4) ــــان 1/205، وانظــــر أیضــــًا: الت ، تهــــذیب 9/105، الثقــــات البــــن حب

  . 9/342التهذیب 
  .475انظر: تقریب التهذیب  (5)
  . 36طبقات المدلسین ص (6)
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  هذا ال یدعو فیه لبدعته. ه: وحدیثالباحثة لتاق
 بأخرة یهمُ  كان متقنٌ  ثقةٌ  البصري محمد أبو أو بكر أبو موالهم ، القشیريِهْندٍ  َأِبي ْبنُ  * َداُودُ 

وأصحاب السنن  مسلمو  البخاري تعلیقاً  قبلها، روى له وقیل: أربعین سنة مات الخامسة من
  .)1(األربعة

 حدث ِإذا یهم "َكانَ  وذكره جماعة من العلماء في الثقات، ومنهم ابن حبان في ثقاته إال أنه قال:
ْنَسان یْسَتحق ، وأضاف: "وَالَ )2(حفظه" من  یهم، اْلَقِلیل َوالوهم یخطىء، اْلَیِسیر باْلَخَطأ الّتْرك اْإلِ

ِمْنُه اْلبشر َوَلو ُكنَّا سلكناه المسلك للزمنا ترك جَماَعة  َال َیْنَفكّ ِممَّا  َهَذا ِألَن ِمْنهُ  َذِلك یفحش َحتَّى
  .)3("من الثَِّقات اْألَِئمَّة َألنهم لم َیُكوُنوا معصومین من اْلَخَطأ

 ما مكحول: قال الثالثة، من فاضٌل، فقیهٌ  مشهورٌ  ثقةٌ  عمرو أبو الشَّعبي شراحیل * َعاِمٌر ْبنُ 
  . )4(ثمانین، روى له أصحاب الكتب الستة من نحو هول المائة بعد مات ،منه أفقه رأیتُ 

 بعد مات الثانیة من ،عابد فقیهٌ  ثبتٌ  ثقةٌ  الكوفي، النخعي اهللا، عبد بن قیس * َعْلَقَمَة بن
  . )5(السبعین، روى له أصحاب الكتب الستة بعد وقیل: الستین،

  
  رابعًا: الحكُم على إسناد الحدیث: 
  ٌت.إسناُدُه صحیٌح، ورجاُلُه ثقا

$$$  
  
  
  
  
  
  

                                                           
، الكاشــف 8/461، تهــذیب الكمــال 1/381، وانظــر أیضــًا: العلــل ومعرفــة الرجــال 200تقریــب التهــذیب ص (1)

  . 1/328للذهبي 
  .6/278الثقات البن حبان  (2)
  . 6/278المرجع السابق (3)
، وتحفـة التحصـیل 14/28، وتهـذیب الكمـال 6/450، وانظر أیضًا: التـاریخ الكبیـر 287تقریب التهذیب ص (4)

  . 63في ذكر رواة المراسیل ص
، الكاشـــف 6/404، الجـــرح والتعـــدیل 5/207، وانظـــر أیضـــًا: الثقـــات البـــن حبـــان 397تقریـــب التهـــذیب ص (5)

2/34.  
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  ):21حدیث رقم (

َكاَنْت ُأّم َحِبیَبة ( :َوِألَِبي َداُوَد ِمْن َوْجه آَخر َعْن ِعْكِرَمة َقالَ "حجر:  ابنُ  قال الحافظُ 
  .)1("ِإْن َكاَن ِعْكِرَمة َسِمَعُه ِمْنَها، َوُهَو َحِدیٌث َصِحیحٌ  )ُتْسَتَحاض َوَكاَن َزْوجَها َیْغَشاَها

  
  أبي داود:  من سننِ  ثِ الحدی أوًال: نصُّ 

: َحدَّثََنا ِإْبَراِهیُم ْبُن َخاِلٍد، قال: َحدَّثََنا ُمَعلَّى ْبُن َمْنُصوٍر، - رحمه اهللا– أبو داود قال اإلمامُ 
، َعْن ِعْكِرَمَة، َقاَل:  ْوُجَها "َكاَنْت ُأمُّ َحِبیَبَة ُتْسَتَحاُض َفَكاَن زَ َعْن َعِليِّ ْبِن ُمْسِهٍر، َعْن الشَّْیَباِنيِّ

  َیْغَشاَها" 
َوَكاَن َأْحَمُد ْبُن َحْنَبٍل َال َیْرِوي َعْنُه ِألَنَُّه َكاَن  ،ُمَعلَّى ِثَقةٌ  :وَقاَل َیْحَیى ْبُن َمِعینٍ "َقاَل َأُبو َداُود: 
  .)2("َیْنُظُر ِفي الرَّْأيِ 

  
  الحدیث:  ثانیًا: تخریجُ 

) عن 310ح 1/59ها زوجها في(الطهارة / المستحاضة یغشا أبو داوَد أیضاً أخرجه 
َأِبى َقْیٍس َعْن َعاِصٍم َعْن  و ْبنِ َعْمرٍ  عناْلَجْهِم  اللَِّه ْبنِ  َعْبدِ  ، عنَأِبى ُسَرْیٍج الرَّاِزىُّ  ْبنِ ا َأْحَمدَ 

  .ِعْكِرَمَة َعْن َحْمَنَة ِبْنِت َجْحٍش َأنََّها َكاَنْت ُمْسَتَحاَضًة َوَكاَن َزْوُجَها ُیَجاِمُعَها
)، من طریق 1/329في (الحیض/صالة المستحاضة واعتكافها وٕاباحة إتیانها  لبیهقيوأخرجه ا

أبي داوَد بمثل اإلسناد األول، وفي (الحیض/صالة المستحاضة واعتكافها وٕاباحة إتیانها 
  ) بمثل اإلسناد الثاني. 1/329
  

  ثالثًا: تراجُم رجاِل اإلسناد: 
 ،من العاشرة ثقةٌ  ،الشافعي صاحبُ  ،الَكْلبي، أبو َثْور الفقیه بن أبي الیمان ْبُن َخاِلدٍ  ِإْبرَاِهیمُ * 

  .)3(ابن ماجه ،روى له أبو داود، مات سنة أربعین
 أخطأَ  ،فامتنع للقضاءِ  لبَ طُ  ،فقیهٌ  سنيٌّ  ثقةٌ  ،الرازي أبو یعلى نزیل بغداد ُمَعلَّى ْبُن َمْنُصورٍ * 

، روى له ة إحدى عشرة على الصحیحمن العاشرة مات سن ،بالكذبِ  رماهُ  دَ أن أحم من زعمَ 

                                                           
  .1/429فتح الباري  (1)
  .309ح 1/59سنن أبي داود، الطهارة/ المستحاضة یغشاها زوجها،  (2)
، والكاشـــــف 2/80 ، وتهـــــذیب الكمـــــال8/74، وانظـــــر أیضـــــًا: الثقـــــات البـــــن حبـــــان 89تقریـــــب التهـــــذیب ص (3)

1/113. 
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  . )1(أصحاب الكتب الستة
من الثامنة مات  ،له غرائب بعد أن أضر ثقةٌ قاضي الموصل  الكوفيُّ  القرشيُّ  ْبِن ُمْسِهرٍ  َعِليُّ * 

  . )2(، روى له أصحاب الكتب الستةسنة تسع وثمانین
كان ممن جمع ، وقال: "، ووثقه العجلي)4(، وقال أبو زرعة: "ثقة صدوق")3(وثقه ابن معین
  . )7("كان قد دفن كتبه" :ابن نمیرعنه قال . )6(وكذا وثقه الذهبي ،)5("الحدیث والفقه

 ذهب قد كان :قال أقول كیف أدري ال :عنه ئلسُ  لما أحمد یعني اهللا عبد أبو قال" :العقیلى وقال
  .)8("حفظه من یحدثهم فكان بصره
مات في حدود  ،من الخامسة ثقةٌ  ،الكوفيُّ  اق الشَّْیَباِنيُّ أبو إسح لیمانَ أبي سُ  بنُ  لیمانُ سُ * 

  . )9(، روى له أصحاب الكتب الستةاألربعین
 بن عمر وال تثبتْ اتكذیبه عن  لم یثبتْ  ،بالتفسیرِ  عالمٌ  ثبتٌ  ثقةٌ  ،عباس بنِ امولى  كرمةُ عِ * 

  .)17سبقت الترجمة له في حدیث رقم (، )10( عنه بدعة
  .)11("وعكرمة لم یسمع من أم حبیبة بنت جحشسنن: "والخطابي في معالم ال

  .)12("في سماعه من حمنة بنت جحش نظر" :الزكي المنذريوكذلك قوال 
  غیر معروف بالتدلیس، فروایته محمولة وقد احتمل األلباني أن یكون سمع منها، ألنه

  .)13(على السماع إال إذا وجد ما یدل على االنقطاع
                                                           

، والكاشـف 8/334، والجرح والتعـدیل 2/289، وانظر أیضًا: معرفة الثقات للعجلي 541تقریب التهذیب ص (1)
2/282.  

  .21/135، وتهذیب الكمال 2/36، وتاریخ ابن معین روایة الدوري 405تقریب التهذیب ص (2)
 .6/204الجرح والتعدیل  (3)
 .6/204الجرح والتعدیل  (4)
  . 3/152معرفة الثقات للعجلي  (5)
 . 2/47الكاشف  (6)
 . 3/193تهذیب التهذیب  (7)
 . 3/193تهذیب التهذیب  (8)
، وســیر 11/444، وتهــذیب الكمــال 1/429، وانظــر أیضــًا: معرفــة الثقــات للعجلــي 252تقریــب التهــذیب ص (9)

 .6/193أعالم النبالء 
 .397انظر: تقریب التهذیب (10)
، تصـــــنیف/ حمـــــد بـــــن محمـــــد الخطـــــابي الُبســـــتي 1/94نن، وهـــــو شـــــرح ســـــنن اإلمـــــام أبـــــي داودمعـــــالم الســـــ (11)

  م.1932-ه1351ه)، طباعة وتصحیح/ محمد راغب الطباخ، الطبعة األولى 388(ت
  .232) تحفة التحصیل في ذكر رواة المراسیل ص (12
  .328ح 2/116) انظر: صحیح أبي داود، الطهارة/ المستحاضة یغشاها زوجها (13
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  عكرمة سنة سبع ومئة وسماعة من أم حبیبة محتمل.: وكانت وفاة الباحثة قالت
وأخت حمنة بنت  ،جحش بن رئاب األسدي أخت زینب بنت جحش ابنةِ  جحشٍ  بنتُ   ُأمُّ َحِبیَبةَ * 

كانت تحت عبد الرحمن بن عوف وكانت  ،أم حبیب :وأكثرهم یسقطون الهاء فیقولون ،جحش
والصحیح عند أهل الحدیث أنهما كانتا ال: ". ثم ذكر أنَّ َحمنَة بنَت جحش أختها، وق)1(تستحاض

  .)2("تستحاضان جمیعاً 
بعضهم یغلط فیظن ": فقال َحْمَنة ِبْنِت َجْحشٍ  بین أم حبیبة المستحاضة، وبین الواقديُّ كذلك فرق 

ُأم حبیب  - یعني المستحاضة-أن كنیتها أم حبیبة وهي  أن المستحاضة حمنة بنت جحش ویظن
، مثل أبي نعیم فقال: َحْمَنةَ م جماعة من العلماء لها على أنها هي ، وقد ترج)3("بنت َجْحش

َكاَنْت ِمَن اْلُمَهاِجَراِت، َكاَنْت َیْوَم ُأُحٍد ُتَداِوي ، ْبِن ِرَیاٍب ُتْكَنى ُأمَّ َحِبیَبةَ  َحْمَنُة ِبْنُت َجْحشٍ "
  .)6(والطبراني )5(َعِلىُّ ْبُن اْلَمِدیِنىِّ وكذلك  )4("اْلَجْرَحى، َوَتْسِقي اْلَعْطَشى،

 حدیث عكرمة وحدیث الزُّْهِرّي أنَّ  ودلَّ ویرجح المزي أیضًا أنهما واحدة، ویتتبع الواقديُّ فیقول: "
حبیب  المستحاضة هي أمُّ  قول الواقدي أنَّ  ن صحَّ إف ،كنیتها أم حبیبة هي المستحاضة وأنَّ  حمنةَ 

 ،ل واحدة منهما كانت مستحاضةك أنَّ  فمن الجائزِ  ؛حبیبة بنت جحش أخت حمنة بنت جحش
  .)7("وال وجه لرد هذه الروایات الصحیحة

: والراجح أنهما واحدة حمنة بنت جحش وكنیتها أم حبیبة، وهي أخت زینب زوج قالت الباحثة
  .- r- الرسول

  
  رابعًا: الحكُم على إسناِد الحدیث: 

  مل. إسناده صحیح، ورجاله ثقات، وسماع عكرمَة من حمنَة بنِت جحٍش محت

  .)8(" رجال الصحیح ه ثقاتٌ ، رجالُ صحیحٌ  هُ إسنادُ وقال األلباني: "
$$$  

  

                                                           
  .1/984اإلستیعاب في معرفة األصحاب  (1)
  .1/984المرجع السابق (2)
 .35/138تهذیب الكمال   (3)
  .745، وانظر أیضًا: تقریب التهذیب ص 6/3292معرفة الصحابة  ألبي نعیم  (4)
  .1/339انظر: السنن الكبري للبیهقي  (5)
  .24/216انظر: المعجم الكبیر للطبراني  (6)
 .35/138تهذیب الكمال   (7)
  .328ح 2/116صحیح أبي داود، الطهارة/ المستحاضة یغشاها زوجها  (8)
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  : )22رقم ( حدیث

َوَقْد َرَوى ِاْبن اْلُمْنِذر َواْبن اْلَجاُرود ِبِإْسَناٍد َصِحیح َعْن قال الحافظ ابن حجر: "
  .)1(")ورًاَمْسِجًدا َوَطهُ  َطیَِّبةٍ  َأْرضٍ  ُجِعَلْت ِلي ُكلُّ : (َمْرُفوًعا - -tَأَنس

  
 الجارود:  ابنِ  ننِ من سُ  الحدیثِ  أوًال: نصُّ 

اٌج اَألْنَماِطيُّ : - رحمه اهللا-  الجارود بنُ الحافُظ اقال  ، )2(َحدََّثَنا ُمَحمٌَّد، َقاَل: َحدََّثَنا َحجَّ
ُجِعَلْت ِلي ُكلُّ " :الَ قَ  - r- َأنَّ َرُسوَل اِهللا  - -tَوُحَمْیٍد َعْن َأَنٍس  ،َعْن ثَاِبتٍ  ،َقاَل: َحدََّثَنا َحمَّادٌ 

  .)3("َأْرٍض َطیَِّبٍة َمْسِجًدا َوَطُهورًا
  

  ثانیًا: تخریُج الحدیث: 
 2/12..الدلیل على أن الذي جعل من األرض طهوراً / التیممفي ( أخرجه اْبُن المنذرِ 

ت... الخبر الدال على أن المراد من قوله: "جعل/طهارات األبدان والثیاب)، وفي (507ح
اجٍ )  عن على بن عبد العزیز، تابع ُمحمدًا في روایته عن 755ح 2/181   بمثله. األَْنَماِطيِّ  َحجَّ

من  البخاري وللحدیث شواهد كثیرة منها ما هو في الصحیحین. ومثاله ما رواه قالت الباحثة:
َمْسِجًدا  ُجِعَلْت ِلي اْألَْرُض  - r-اب َقْوِل النَِّبيِّ ب في (الصالة/ - t-طریق جابر بن عبد اهللا 

  ).438ح 1/95 َوَطُهوًرا
  

  د: اسناإل رجالِ ثالثًا: تراجُم 
 لٌ جلی حافظٌ  ثقةٌ  ،ْبِن َعْبِد اللَِّه ْبِن َخاِلِد ْبِن َفاِرٍس بن ذؤیب الذُّْهِليُّ النیسابوريُّ  ْبُن َیْحَیى ُمَحمَّدٌ * 

، روى له سنة وثمانونَ  على الصحیح وله ستٌ  وخمسینَ  مات سنة ثمانٍ  ،من الحادیة عشرة
  .)4(البخاري، وأصحاب السنن األربعة

  
  

                                                           
 . 1/438) فتح الباري (1

  . 1/223هذه النسبة إلى بیع األنماط وهي الفرش التي تبسط، األنساب للسمعاني  (2)
 بـــن ، تصـــنیف/ عبـــد اهللا124ح 1/41، الطهـــارة/ التـــیمم -r-المنتقـــى مـــن الســـنن المســـندة عـــن رســـول اهللا  (3)

-ه1408دار الجنـان، الطبعـة األولـى  -ه)، تعلیق/ عبداهللا البارودي، مؤسسة الكتـب الثقافیـة307الجارود، (ت
  م.1988

  .2/229، والكاشف 4/656، وانظر أیضًا: تاریخ بغداد 512) تقریب التهذیب ص(4
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اجٌ *   التاسعة من ،فاضلٌ  ثقةٌ  ،البصري موالهم السلمي محمد أبو ،ياطِ مَ نْ األَ  ْبُن اْلِمْنَهالِ  َحجَّ
  . )1(، روى له أصحاب الكتب الستةعشرةَ  سبعَ  أو عشرةَ  ستَ  سنة مات

 هُ حفظُ  وتغیرَ  الناس في ثابتٍ  أثبتُ  عابدٌ  ثقهٌ مة أبو سل ،بن دینار البصري َسَلَمةَ  ْبنُ  * َحمَّادٌ 
، روى له البخاري تعلیقًا ومسلم وأصحاب السنن وستینَ  من كبار الثامنة مات سنة سبعٍ  ،بأخرة

  .)2(األربعة
 كتابُ  ضاعَ ، وقال: ")4("نانيالناس في ثابت البُ  أثبتُ " بأنه: أحمد ، ووصفه)3(وثقه ابن معین

   .)5("فكان یحدثهم من حفظه فهذه قضیته ،بن سعد یسٍ عن ق سلمةَ  بنِ ا حمادٍ 
 ،أدرك الناس ،حسن اللقي ،السماعِ  صحیحُ  َسَلَمة ْبنُ  َحمَّادٌ  " قال: عبد الرحمن بن مهديوعن  

وال  ،على أحدٍ  ولم یطلقهُ  ولسانهِ  نفسهِ  ملكةَ  أحسنَ  ،بشيءٍ  ولم یلتبْس  ،لوانِ األ منَ  لونٍ بِ  همْ تَّ لم یُ 
  . )6("حتى مات فسلمَ  ءٍ بسو  خلقاً  ذكرَ 

بِن  ، ثم من بعده سلیمانَ سلمةَ  بنِ  لم یكن في أصحاب ثابت أثبت من حمادٍ " وقال ابن المدیني:
  .تعن ثابهم ي أحادیثأ ،)7("زید، وهي صحاح بنِ  المغیرة، ثم من بعده حمادٍ 

 ،كه البخاريا تر ذالمسلمین إال أنه لما كبر ساء حفظه فل أئمةحد "هو أعن البیهقي أنه قال: و 
وأما مسلم فاجتهد وأخرج من حدیثه عن ثابت ما سمع منه قبل تغیره وما سوى حدیثه عن ثابت 

  .)8("أخرجها في الشواهد حدیثاً  ال یبلغ اثني عشرَ 
  .)9"(ثقة صدوق یغلطقال عنه الذهبي: "

 ،مات سنة بضع وعشرین ،من الرابعة عابدٌ  ثقةٌ  ،أبو محمد البصري، اْلُبَناِنيُّ  ْبُن َأْسَلمَ  ثَاِبتٌ * 
  . )10(، روى له أصحاب الكتب الستةوثمانونَ  وله ستٌ 

                                                           
، تهــذیب 3/167دیل ، الجــرح والتعــ1/286، وانظــر أیضــًا: معرفــة الثقــات للعجلــي 153تقریــب التهــذیب ص (1)

  .5/457الكمال 
  .460، وانظر أیضًا: الكواكب النیرات ص178تقریب التهذیب ص (2)
  .316) سؤاالت ابن الجنید ألبي زكریا یحیى بن معین، ص(3
 .3/268العلل ومعرفة الرجال ) 4(

 .127/ 3العلل ومعرفة الرجال  (5)
  .2/257الكامل في ضعفاء الرجال  (6)
ــــل ص (7) ــــد اهللا بــــن جعفــــر المــــدیني، (ت، ت72العل ــــن عب ــــي ب ه)، تحقیــــق/ محمــــد مصــــطفى 234صــــنیف/ عل

  م.1980األعظمي، المكتب اإلسالمي، الطبعة الثانیة 
  .1/483تهذیب التهذیب  (8)
  .1/349الكاشف  (9)
، تهــذیب 4/89، الثقــات البــن حبــان 3/95، وانظــر أیضــًا: العلــل ومعرفــة الرجــال 132) تقریــب التهــذیب ص(10

  . 42، تحفة التحصیل في ذكر رواة المراسیل ص4/342الكمال 
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. )1(زائدة لدخوله في شيء من أمر األمراء هُ وعابَ  ،مدلٌس  ثقةٌ  ،الطویل میدٍ أبي حُ  بنُ  ُحَمیدٌ * 
  ). 2سبقت الترجمة له في حدیث رقم (

أي روایاته عن -أن یكون مراسیلفعلى تقدیر . وقال العالئي: ")2( من الثالثة من طبقات المدلسین
  .)3("وهو ثقة محتج به ؛قد تبین الواسطة فیها -أنس

  
  رابعًا: الحكُم على إسناِد الحدیِث: 

  إسناُدُه صحیٌح، ورجاُلُه ثقاٌت. 
وَتَغّیر حماٌد بُن سلمَة ال َیُضر، ألنه أثبُت الناس في ثابت، كذلك تدلیس حمیٍد ال یضر، ألن 

  واسطة ثابت، وفي اإلسناد متابعة له من ثابت.تدلیسه عن أنس كان ب
الَحَسن َأَبدًا، إالَّ  َال ینزُل ِفْیِه َعْن ُرْتَبةِ وقد قال الذهبي على أحادیث كتاب سنن ابن الجارود: " 

  .)4("ِفي النَّادر ِفي َأَحاِدْیث َیْختلُف ِفْیَها اْجِتَهاُد النُّقَّاد
$$$  

  ): 23حدیث رقم (

َوصله بن َأِبي َشْیَبَة  )ابن َعبَّاس َوُهَو متیمم مَّ َوأَ ( :"َقْولهر: قال الحافظ ابن حج
 .)5("َواْلَبْیَهِقيُّ َوَغْیُرُهَما َوإِْسَناُدُه َصِحیحٌ 

  
  أوًال: نصُّ الحدیِث من مصنف ابن أبي شیبة:

یِد ْبِن ُجَبْیٍر َحدَّثََنا َجِریٌر، َعْن َأْشَعَث، َعْن َجْعَفٍر، َعْن َسعِ قال اإلمام ابن أبي شیبة: 
ِفیِهْم: َعمَّاُر ْبُن  - r-ِفي َسَفٍر َمَع ُأَناٍس ِمْن َأْصَحاِب َرُسوِل اللَِّه  - t-َقاَل: َكاَن اْبُن َعبَّاسٍ 

 َفَصلَّى ِبِهْم َذاَت َیْوٍم، ثُمَّ  - r-َفَكاُنوا ُیَقدُِّموَنُه ُیَصلِّي ِبِهْم ِلَقَراَبِتِه ِمْن َرُسوِل اللَِّه  - t-َیاِسرٍ 
َأَصاَب ِمْن َجاِرَیٍة َلُه ُروِمیٍَّة، َوَصلَّى ِبِهْم َوُهَو ُجُنٌب " :اْلَتَفَت ِإَلْیِهْم َفَضِحَك، َفَأْخَبَرُهْم َأنَّهُ 

  .)6("َفَتَیمَّمَ 
  

                                                           
 .274انظر: تقریب التهذیب ص (1)
 .38طبقات المدلسین ص (2)
  .168جامع التحصیل في أحكام المراسیل ص (3)
 . 14/239سیر أعالم النبالء  (4)
  .446/ 1فتح الباري  (5)
  .1036ح 1/93معه أهله مصنف ابن أبي شیبة كتاب الطهارات/  في الرجل یكون في سفر و  (6)
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  ثانیًا: تخریج الحدیث: 
 الرجل في (الطهارة/والبیهقي ) من طریق سعید، 560ح 2/68في ( أخرجه ابن المنذر

  ) من طریق یحیي بن یحیي. 1151ح 1/234شاء  إن فیصیبها أهله ومعه الماء عن یعزب
  كالهما: (سعیٌد، ویحیي بن یحیي) تابعا ابن أبا شیبة في روایته عن جریر بنحوه. 

  
  ثالثًا: تراجم رجال اإلسناد: 

 ،الكتاب حُ صحی ثقةٌ  ،ي وقاضیهاالرَّ  نزیلُ  ،الكوفيُّ  بيُّ الضّ ، طٍ رْ قُ  بنِ  دِ الحمی عبدِ  بنُ  َجِریرٌ * 
، روى سنة وله إحدى وسبعونَ  ،وثمانینَ  مات سنة ثمانٍ  ،كان في آخر عمره یهم من حفظه :قیل

  . )1(له أصحاب الكتب الستة
 فعرفه، )2(اْخَتَلَط َعَلْیِه َحِدیُث َأْشَعَث، َوَعاِصٍم اَألْحَوِل، َحتَّى َقِدَم َعَلْیِه بهز": حنبل بن أحمد قال

  .)3("َفَعَرَفَها َفَحدََّث ِبَها النَّاَس  ،َعاِصٍم، َوَهَذا َحِدیُث َأْشَعثَ َهَذا َحِدیُث فقال: 
  .)4("أوالده وحجبه موته قبل تغیر صدوق" :حاتم أبو وقال

 الحمید عبد بنِ  جریرٍ  ترجمةِ  في البناني العباس أبو هنقل الكالم هذالكن الذهبي ردَّ علیه بأن 
  .)5(حازم بنِ  جریرٍ  عن هذا المعروف وٕانما

 َیْكتُُبونَ  ال وأوضح الذهبي سبب اختالطه عن أشعث بن سوار، وعاصم األحول وهو أنه: "َكاُنوا
 َأنْ  َوَفاَتهُ  ِكتَاًبا، َهَذا َوَعنْ  ِكتَاًبا، َهَذا َعنْ  َجِریرٌ  َفَكَتبَ  الشَّْیِخ، اْسمَ  وَال َسَماٍع، َطَبَقةَ  النُّْسَخةِ  َعَلى
  .)6(َعَلْیِه" َفاْشتُِبهَ  اْلَعْهدُ  َوَطالَ  َعْنُه، َكَتَبهُ  َمنْ  اْسمَ  ِكَتابٍ  ُكلِّ  َعَلى ُیَرقِّمَ 

 من صدوقٌ  یعقوب، عم ابن القميُّ  األشعري هانئ بن مالك بن سعد بن إسحاقٍ  بنُ  * أشعثٌ 
  .)7(لم یرِو له أحد من أصحاب الكتب الستة السابعة
  .)10(وأثبتُه ابن حبان في ثقاته. )9(، وقال عنه أحمد: "صالح")8("ثقة" :ابن معین قال عنه

                                                           
ــــاریخ الكبیــــر 139تقریــــب التهــــذیب ص (1) ــــان 2/214، وانظــــر أیضــــًا: الت ، تهــــذیب 6/145، الثقــــات البــــن حب

  .1/120، الكواكب النیرات 4/540الكمال
  ) هو بهز بن حكیم.(2

  .1/17انظر: المختلطین للعالئي  (3)
  .1/394) میزان اإلعتدال (4

 .1/394میزان اإلعتدال  (5)
 .823/ 4تاریخ اإلسالم  (6)
  .3/259، وتهذیب الكمال 1/428، وانظر أیضًا: التاریخ الكبیر112تقریب التهذیب ص (7)
  .1/177تهذیب التهذیب  (8)
  .2/269الجرح والتعدیل  (9)

  . 8/128الثقات البن حبان  (10)
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  .)1("حادیث لم یتابع علیها وقد احتمل حدیثهأروى " :وقال البزار
  : هو ثقة.قالت الباحثة

، الخزاعي المغیرة أبي بنُ  * َجْعَفرٌ  الخامسة،  من یهمُ  صدوقٌ  دینار، المغیرة أبي اسم قیل: الُقّميُّ
  .)2(في التفسیر ةابن ماجو النسائي و مذي التر و أبو داود و البخاري في األدب المفرد روى له 

، وذكره ابن حبان في )4(جبیر" بن سعید في بالقوي "لیس مندة: ابن ، وقال)3(وثقا أحمد بن حنبل
  . )5(الثقات

  هو صدوق. قالت الباحثة :
 وأبي شةعائ عن وروایته الثالثةِ  من فقیهٌ  ثبٌت، ثقٌة، الكوفيُّ  موالهم اَألسديُّ  ُجَبْیرٍ  ْبنُ  َسِعیدٌ * 

الخمسین، روى له  یكملْ  ولم وتسعینَ  خمسٍ  سنة الحجاج یدي بین قتل ،مرسلة ونحوهما موسى
  . )6(أصحاب الكتب الستة

  
  رابعًا: الحكم إسناد الحدیث: 

  المغیرة، قالت الباحثة: هو صدوق.  أبي بنُ  إسناُدُه حسٌن، رجاُلُه ثقاٌت سوى َجْعَفر
مته أن اختالطه كان في حدیث أشعث بن سوار وعاصم أما اختالط جریر فقد تبین من ترج

 األحول، وأنَّ بهز عرفها له. 
$$$  

  
  
  
  
  
  
  

                                                           
 .1/177تهذیب التهذیب  (1)
/ 1، والكاشـــف112/ 5، وتهـــذیب الكمـــال200/ 2ر، وانظـــر أیضـــًا: التـــاریخ الكبیـــ141تقریـــب التهـــذیب ص (2)

296.  
  .3/102العلل ومعرفة الرجال  (3)
 .93/ 2تهذیب التهذیب  (4)
  .134/ 6) الثقات البن حبان (5

 .10/358، تهذیب الكمال 1/395، وانظر أیضًا: معرفة الثقات 234تقریب التهذیب ص (6)
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  ):24حدیث رقم (

یر: (َأنَُّه َصلَّى َمَع قال الحافظ ابن حجر: " َوِعْند َأِبي َداُوَد ِمْن َحِدیث َعْبد اللَّه ْبن الشِّخِّ
  .)1(مَّ َدَلَكُه ِبَنْعِلِه) ِإْسَناده َصِحیح، َوَأْصله ِفي ُمْسِلم"َفَبَصَق َتْحت َقَدمه اْلُیْسَرى، ثُ  - r- النَِّبّي 

   
  أبي داود: من سننِ  الحدیثِ  أوًال: نصُّ 
: َحدَّثََنا ُموَسى ْبُن ِإْسَماِعیَل َحدَّثََنا َحمَّاٌد َأْخَبَرَنا َسِعیٌد - رحمُه اهللا-  أبو داودَ  اإلمامُ  قالَ  
ٍف َعْن َأِبیِه َعْن َأِبى اْلعَ  )2(اْلُجَرْیِرىُّ  َوُهَو ُیَصلِّى،  - r- َرُسوَل اللَِّه  "َأَتْیتُ َقاَل: َالِء َعْن ُمَطرِّ

  .)3("َفَبَزَق َتْحَت َقَدِمِه اْلُیْسَرى
، َعْن َأِبى اْلَعَالِء، َعْن  ِبیِه، أَ وقال أیضًا: َحدَّثََنا ُمَسدٌَّد، َحدَّثََنا َیِزیُد ْبُن ُزَرْیٍع، َعْن َسِعیٍد اْلُجَرْیِرىِّ

  .)4("ُثمَّ َدَلَكُه ِبَنْعِلِه"ِبَمْعَناُه، َزاَد: 
  

  ثانیًا: تخریج الحدیث: 
جماع في ( خزیمةَ  وابنُ )، عن َعفَّان بمثله، 16321ح 26/244في ( أحمدُ  هُ أخرجَ 

ى إذا لم الدلیل على أن إباحة بزق المصلي تحت قدمه الیسر  /األفعال المباحة في الصالة  أبواب
اج ْبنِ و بار بن الجَّ  العالءِ  من طریق)، 879ح 2/45ره فارغًا یكن عن یسا   اْلِمْنَهاِل، بمثله.  اْلَحجَّ

اج ْبنِ  )2/63في ( أخرجه ابن قانعوكذا    اْلِمْنَهاِل، بمثله مختصرًا.   من طریق اْلَحجَّ
في  ماعیلَ إس تابعوا موسى بنَ  )،بن المنهال َعفَّان، والعالء بن عبد الجبار، والحجاجُ (ثالثتهم: 

  . ةَ بن سلم روایته عن حمادٍ 
 1/222 النهي عن البصاق في المسجد في الصالة وغیرها/ في (المساجد وأخرجه مسلمٌ 

   ). 554ح
 26/243أیضًا في( أحمدُ و  )،726ح 2/384بأي الرجلین یدلك بزاقه / في (المساجد والنسائي

الدلیل على أن إباحة  /ي الصالة األفعال المباحة ف جماع أبوابفي ( خزیمةَ  وابنُ  ،)16319ح
في   حبان وابنُ )، 878ح 2/45ى إذا لم یكن عن یساره فارغًا بزق المصلي تحت قدمه الیسر 

ذكر اإلباحة للمصلي أن یبصق في نعلیه أو یتنخع  -الحدث في الصالة  /(اإلمامة والجماعة
  )، 1/255القبلة...الصالة/ال یجوز التبصق إلى جهة في ( والحاكم)،  2272ح 6/48 فیهما

                                                           
  .1/512) فتح الباري (1

  ).2/53جریر بن عباد، (انظر: األنساب للسمعاني  قیل له هذا ألنه من ولد (2)
  .482ح 1/76سنن أبي داود، الصالة/ كراهیة البزاق في المسجد،  (3)
  .482ح 1/76سنن أبي داود، الصالة/ كراهیة البزاق في المسجد،  (4)
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  الجریري. عن سعیدٍ  هم من طرقٍ یعُ مِ جَ 
النهي عن البصاق في المسجد في الصالة / في (المساجد ومواضع الصالة أیضاً  مسلمٌ  وأخرجهُ 
  بمعناه.  ) من طریق َكْهَمٌس بن الحسن التمیمى554ح 1/222 وغیرها

  دینار.  لت بن) من طریق الصَّ 7091ح 7/136في ( في األوسط والطبرانيُّ 
عن أبیه ، الشخیر اهللا بنِ  عبدِ  بنِ  عن یزیدَ  )الجریري وَكْهَمٌس، والصلت بن دینار( ثالثتهم:
  مرفوعًا. 

  
  : اإلسنادِ  رجالِ  ثالثًا: تراجمُ 

  ، من ثبتٌ  ثقةٌ ، مشهور بكنیته وباسمه، )1(التَُبْوَذكي ، أبو سلمةَ *  ُموَسى ْبُن ِإْسَماِعیَل الِمْنَقري
، وعشرینَ  مات سنة ثالثٍ  "،فیهِ  كلم الناُس تَ " :بن خراشا إلى قولِ  وال التفاتَ  ،صغار التاسعة

  . )2(الكتب الستة ى له أصحابُ وَ رَ 
. سبقت الترجمة له )3(الناس في ثابت وتغیر حفظه بأخرة أثبتُ  ،عابدٌ  ةُ ثق ،مةَ لَ سَ  بنُ  حمادٌ * 

  ).22في حدیث رقم (
موته بثالث  قبلَ  اختلطَ  ،من الخامسة ةٌ ثق ،مسعود البصريأبو  ،بن إیاس اْلُجَرْیِرىُّ  َسِعیدٌ * 

  .)4(، روى له أصحاب الكتب الستةمات سنة أربع وأربعینَ  ،سنین
وذكَر الِعجلى أنَّ حمادًا بَن  .)6"(أهل البصرة محدثُ ووصفُه أحمد بن حنبل بـ " ،)5(َوثَقُه ابُن معین

 یماً دِ ه قَ نْ عَ  بَ تَ من كَ ه فَ وتِ بل مَ قَ  هُ حفظُ  تغیرَ " لرازّي:أبو حاتم ا وقالَ . )7(سلمَة ممن سمَع منه قدیماً 
  .)9("الحدیث حسنُ وقاَل َعْنُه الَذَهبي: " ،)8("حالِ هو صَ فَ 

                                                           
بغداد فهو مـن یبیـع مـا  ، والَتُبْوَذكي عند أهل البصرة؛ هو من یبیع السماد، أما فيهذه النسبة إلى بیع السماد (1)

فــي بطــون الــدجاج والطیــور مــن الكبــد والقلــب والقانصــة، وٕالیــه نســب موســى بــن اســماعیل (انظــر: األنســاب لعبــد 
  ).1/477الكریم السمعاني، 

ألنـــــه اشـــــترى بتبـــــوذك دارًا َفُنســـــب إلیهـــــا". (انظـــــر: الجـــــرح  الَتُبـــــْوَذكيقـــــال أبـــــو حـــــاتم عـــــن أبـــــو ســـــلمة: "وســـــمى 
  ). 8/136والتعدیل

ـــــب التهـــــذیب ص) (2 ـــــر . وانظـــــر 977تقری ـــــات الكبی ـــــر 9/307أیضـــــًا: الطبق ـــــاریخ الكبی ، والجـــــرح 7/280، والت
  .8/136والتعدیل

  .178انظر: تقریب التهذیب ص (3)
  . 233) تقریب التهذیب ص(4

  .4/164تاریخ ابن معین، روایة الدوري  (5)
  .4/2) الجرح والتعدیل (6

  .1/394معرفة الثقات للعجلي  (7)
  .4/2الجرح والتعدیل  (8)
  . 1/432الكاشف (9)
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، َوُهَو ِمَمْن َسِمَع ِمْنُه قدیمًا، قالت الباحثة : والحدیُث من روایِة حماٍد بِن سلمَة عن الُجَرْیريِّ
  َفَسَماُعُه ِمْنه َصِحْیح.

یرِ  ْبنُ  َیِزیدُ *  من  ثقةٌ  ،هِ دِ لى جَ إِ  ینسبُ  وقدْ ، َأُبو اْلَعَالِء اْلَبْصِريُّ  امريُّ العَ  ،َعْبِد اللَِّه ْبِن الشِّخِّ
 لهُ  نّ أَ  عمَ ن زَ هم مَ وَ فَ  ،مرعُ  الفةِ ي خِ فِ  هُ دُ ولِ مَ  وكانَ  ،سنة إحدى عشرة ومائة أو قبلها ماتَ  ،الثانیة
  . )1(َأصحاُب الكتب الستة ى لهُ وَ رَ  ،رؤیة
یرِ  ْبنُ  ُمَطرِّفٌ *   ،فاضلٌ  عابدٌ  ثقةٌ  ،أبو عبد اهللا اْلَبْصِريُّ ، شيُّ رَ الحَ  العامريُّ ، َعْبِد اللَِّه ْبِن الشِّخِّ

  . )2(، روى له أصحاب الكتب الستةمن الثانیة مات سنة خمس وتسعینَ 
یرِ  اللَّهِ  َعْبدُ *  من اْلَحِریِش، وهم  ،ُثمَّ العامريُّ  شيُّ رِ وقدان الحَ  بنِ  َكْعبٍ  ْبنِ  عوفٍ  بنِ  بن الشِّخِّ

، روى له مسلم وأصحاب السنن البصرة سكنَ ، صحابيٌ َصْعَصَعَة،  بنِ  بطن من بني َعاِمرٍ 
  .)3(األربعة

  تراجُم رجاِل اإلسناِد الثاني: 
إنه  :یقال افظٌ ح ثقةٌ  ،أبو الحسن ،ْصِريُّ الب اَألَسِديُّ  ،ُمْسَتْوِرد مسربل بنِ  بنِ  ْبُن ُمَسْرَهدٍ  ُمَسدَّدٌ * 
 الملكِ  اسمه عبدُ  :ویقال ،مات سنة ثمان وعشرینَ  ،من العاشرة ،المسند بالبصرة فَ من صنَّ  أولُ 
  .)4(، روى له البخاري وأبو داود والترمذي والنسائيلقبٌ  ومسددٌ  ،العزیزِ  عبدِ  بنُ 
من الثامنة مات سنة  ،ثبتٌ  ثقةٌ  ،البصرة یقال له: ریحانةُ  ،أبو معاویةَ  ،البصري ْبُن ُزَرْیعٍ  َیِزیدُ * 

  . )5(، روى له أصحاب الكتب الستةوثمانینَ  اثنتینِ 
  

 الحدیث:  على إسنادِ  رابعًا: الحكمُ 
إسناُدُه صحیٌح، رجاُل إسناِد الروایِة األولى ِثَقاٌت، سوى اختالِط حماٍد بِن سلمة، 

  مَّاٍد بِن سلمَة قبَل االختالِط أو بعَده.من ح ِإْسَماِعیلَ  ُموَسى ْبنِ ، ولم یتمیَّْز سماُع اْلُجَرْیِرىّ و 
ُح الباحثُة روایَتُه قبَل االختالِط، ألنَّ البخاريَّ روى ل   في الصَّحیح عن حمَّاٍد بن َسَلَمَة.ُموَسى وُترجِّ

                                                           
، والكاشـف 2/365، ومعرفـة الثقـات للعجلـي 8/345، وانظر أیضًا: التـاریخ الكبیـر 602) تقریب التهذیب ص(1
2/386.  

، والكاشــــف 28/67، وتهــــذیب الكمــــال 8/312، وانظــــر أیضــــًا: الجــــرح والتعــــدیل 534) تقریــــب التهــــذیب ص(2
2/269.  

  .95/ 2، والكاشف 3/170، وأسد الغابة 1/440في معرفة األصحاب  ) انظر: االستیعاب(3
، 9/200، والثقــــات البــــن حبــــان 2/272، وانظــــر أیضــــًا: معرفــــة الثقــــات للعجلــــي935تقریــــب التهــــذیب ص (4) 

  .27/443وتهذیب الكمال 
ف ، والكاشـــــ4/411، وتهـــــذیب التهـــــذیب 8/335، وانظـــــر أیضـــــًا: التـــــاریخ الكبیـــــر601) تقریـــــب التهـــــذیب ص(5
2/382.  
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  .)1(فإنَّ الراوَي عنه حماٌد بُن سلمَة، وهو ممن سِمَع منه قدیماً  رُّ واختالِط الجریري، ال یضّ 
، والحدیُث من ْبُن ُزَرْیعٍ  َیِزیدُ ي، والراوي عنه اْلُجَرْیرِ الروایِة الثانیِة ثقاٌت سوى اختالِط ورجاُل إسناِد 

  هذه الطریِق في صحیح مسلم. 
یر نِ بْ  اللَّهِ  َعْبدِ واختالُف روایاِت الحدیِث: مرًة عن أبي العالء عن مطرٍف عن  ، الشِّخِّ

یر نِ بْ  اللَّهِ  َعْبدِ ومرًة أخرى عن أبي العالِء عن  فواسطِة (ن مباشرة دو الشِّخِّ )، كالهما ُمَطرِّ
  صحیٌح. 

فحیُث إنَّ أبا العالِء رواه مرة: بزیادة أخیه  یر بنِ  اللَّهِ  َعْبدِ عن أبیه  ُمَطرِّ ، ومرًة أخرى عن الشِّخِّ
  أبیه مباشرة دوَن واسطِة أخیه، وهي في صحیِح مسلم دوَن واسطة. 

عن  عن أبي العالءِ  عن الجریريّ  حمادٍ  غیرُ  وقد رواهُ إلى ذلك؛ فقاَل: " وقد أشاَر الشیُخ األلبانيُّ 
ف من بینِ  بإسقاطِ  یراهللا بن الشخّ  عبدِ    .)2("أیضاً  هما؛ وهو صحیحٌ ُمَطرِّ

َحُه أیضًا الحاكمُ    باإلسنادیِن. ) 5(واألرناؤوطُ  )4(، واألعظميُّ )3(وقد صحَّ
$$$  

  ): 25حدیُث رقم (

َوَرَوى التِّْرِمِذيُّ ِفي الشََّماِئِل َوالنََّساِئيُّ ِفي اْلُكْبَرى ِمْن َطِریِق " :رٍ جَ حَ  نُ ابْ  الحافظُ  قال
َحاِبيِّ  )6(ْبِن ُعَبْیٍد اْألَْشَجِعيِّ اَساِلِم  دِّیِق َأنَُّه ِقیَل َلهُ  ،الصَّ َفَأْیَن ُیْدَفُن َرُسوَل اللَِّه  :َعْن َأِبي َبْكٍر الصِّ
r- -  ََفِإنَُّه َلْم َیْقِبْض ُروَحُه ِإالَّ ِفي َمَكاٍن َطیِّبٍ  ،الَِّذي َقَبَض اللَُّه ِفیِه ُروَحهُ  ِفي اْلَمَكانِ ( :َقال،( 

   .)7("ِإْسَناُدُه َصِحیٌح َلِكنَُّه َمْوُقوف

  
:   أوًال: نصُّ الحدیِث مَن السَُّنِن الكبرى للنسائيِّ

 : ْبُن َعْبِد الرَّْحَمِن، َعْن َسَلَمَة  ، َقاَل: َحدَّثََنا ُحَمْیدٌ َأْخَبَرَنا ُقتَْیَبُة ْبُن َسِعیدٍ قال اإلماُم النسائيُّ
َقاُلوا: َیا َساِلُم،  r، َقاَل: َلمَّا ُتُوفَِّي النَِّبيُّ - -tْبِن َنِبیٍط، َعْن ُنَعْیٍم، َعْن َنِبیٍط، َعْن َساِلِم ْبِن ُعَبْیدٍ ا

َقاَل: َفَوَضَع  ،ُت َفَوَجْدُت َأَبا َبْكٍر َقاِئًما ِفي اْلَمْسِجدِ َفاْدُعُه َفَخَرجْ  - r- اْذَهْب ِإَلى َصاِحِب النَِّبيِّ 

                                                           
  .1/394انظر: معرفة الثقات للعجلي  (1)
  .2/386صحیح أبي داود، لناصر الدین األلباني  (2)
  .1/255المستدرك للحاكم (3)
  .2/45حاشیة: صحیح ابن خزیمة (4)
  .  6/48حاشیة: صحیح ابن حبان (5)
  ).1/165. (انظر:األنساب للسمعاني هذه النسبة إلى قبیلة هي أشجع (6)
  .1/529لباري فتح ا (7)
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َفَأَكبَّ َعَلْیِه َحتَّى  - r- َیَدُه َعَلى َساِعَدْي، ثُمَّ َأْقَبَل َیْمِشي َحتَّى َدَخَل َفَوسَُّعوا َلُه َحتَّى َأَتى النَِّبيَّ 
 - r- َیا َصاِحَب النَِّبيِّ "َقاُلوا:   )1)(ِإنََّك َمیٌِّت َوإِنَُّهْم َمیُِّتونَ ( َفَقاَل َأُبو َبْكٍر: ،اْسَتَباَن َلُه َأنَُّه َماتَ 
؟ َقاَل: َنَعْم، َقاُلوا: َوَأْیَن ُیْدَفُن؟ َقاَل: ِفي اْلَمَكاِن الَِّذي َقَبَض اُهللا ِفیِه - -rَهْل ُیْدَفُن النَِّبيُّ 

  . )2"(َقاَل: َفَعِلَموا َأنَُّه َكَما َقالَ  "َكاٍن َطیَِّبةٍ ُروَحُه، َفِإنَُّه َلْم َیْقِبْض ُروَحُه ِإالَّ ِفي مَ 
  

  ثانیًا: تخریُج الحدیث: 
)، 397ح r- - 1/338 اهللاِ  رسولِ  في وفاةِ  ما جاءَ في ( أخرَجه الترمذيُّ في الشمائل

... بوالیتهِ  أحقُّ  هُ وقرابتَ  المیتِ  عصبةَ  ذكر الدلیل على أنَّ  /الجنائزفي( وأخرَجُه ابُن المنذرِ 
  ).  2934ح 5/325

، َسَلَمَة ْبِن َنِبیطٍ في روایتِه عن  َعْبِد الرَّْحَمنِ  ْبنَ  اً ُحَمْیدتابع  َداُودَ  اهللا ْبنِ  َعْبدِ كالهما من طریِق 
  ووفاِته عنَد الترمذي. - -rبنحوه. وبزیادِة قصِة مرِض النبي

)، وفي الدالئل 4/30ازة أفذاذًا / الجامعة یصلون على الجنالجنائزفي( وأخرَجُه البیهقيُّ في السنن
 اهللاِ  رسولِ  قبرِ  في موضعِ  ما جاءَ / ووفاته - -rجماع أبواب مرض رسول اهللا - غزوة تبوكفي(
r- -7/259 مباشرًة دون واسطِة ُنعیم بِن أبي هند،  َنِبیطٍ عن أبیِه َسَلَمَة ْبِن َنِبیٍط، ) من طریِق

  بنحوه.
  

  ثالثًا: تراجُم رجاِل اإلسناد: 
 :وقیل ،اسمه یحیى :یقال، )3(النيغْ أبو رجاء البَ  الثقفيُّ  طریفٍ  نِ میل بْ جَ  نِ بْ  ْبُن َسِعیدٍ  ْیَبةُ ُقتَ * 

  .)4(، روى له أصحاُب الكتب الستةسنة عن تسعینَ  أربعینَ  سنةَ  ماتَ  ،من العاشرة ثبتٌ  ثقةٌ  عليّ 
من  ثقةٌ  ،الكوفي أبو عوفٍ ، )5(يُّ اسؤَ الرحمن الرُ  عبدِ  نِ بْ  میدٍ حُ  نِ بْ  الرحمن ْبُن َعْبدِ  ُحَمْیدٌ * 

                                                           
  }.30) سورة الزمر {آیة (1

، تصــنیف/ أبــي عبــد 7084ح r-- 6/398/ بــاب أیــن حفــر لــه --rالســنن الكبــرى للنســائي، وفــاة النبــي  (2)
ه)، قدم له/ د. عبد اهللا التركي، وأشرف علیـه/ شـعیب األرنـاؤوط، وحققـه/ حسـن شـلبي، 303الرحمن النسائي (ت

 م.2001-ه1421مؤسسة الرسالة، الطبعة األولى 
هذه النسبة إلى بغالن وهي بلدة بنواحي بلـخ والـراجح أنهـا مـن طخارسـتان وهـي العلیـا والسـفلى وهمـا مـن أنـزه  (3)

  ).1/376بالد اهللا على ما قیل، (انظر: األنساب للسمعاني
كمـال ، وتهـذیب ال7/140، والجـرح والتعـدیل 7/195، وانظـر أیضـًا: التـاریخ الكبیـر 454تقریب التهذیب ص(4) 
23/523.  
، تصــنیف/ابن 2/40) هــذه النســبة إلــى رؤاس وهــو الحــارث بــن كــالب. (انظــر: اللبــاب فــي تهــذیب األنســاب (5

  األثیر الجزري، مكتبة المثنى).
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   .)1(، روى له أصحاُب الكتب الستةوقیل بعدها وقیل تسعینَ  ،وثمانینَ  تسعٍ  سنةَ  الثامنة ماتَ 
، روى من الخامسة ،اختلط :قالیُ  ،ثقةٌ  ،الكوفيُّ  أبو فراسٍ  ،شجعيُّ األَ  ریطٍ شَ  نِ بْ  َنِبیطٍ  ْبنُ  َسَلَمةُ * 
  .)2(ابن ماجهو  ،النسائيو  ،لالترمذي في الشمائو  ،داود أبو له

، ما به بأس، وقاَل أبو حاتم: ")5(، والعجليُّ )4(، وأحمدُ )3(وثََّقُه جماعٌة من األئمِة منُهُم ابُن معینٍ 
  . )7("هعمرِ  في آخرِ  نه كان اْخَتَلطَ إ :قالیُ " وقال البخاريُّ عنه: )6(هو صالح"

د علق عالء الدین رضا على اختالطه ولم تجد الباحثة من نص على اختالطه سوى البخاري، وق
  .8"ولكن نص البخاري على اختالطه بآخره واهللا تعالى أعلمفقال: "

 عشرٍ  سنةَ  ماتَ  ،من الرابعةِ  ،صبرمي بالنَّ  ثقةٌ  ،النعمان بن أشیم األشجعيُّ  بي هندأَ  نُ بْ  ُنَعْیمٌ * 
 ابنُ و  ،النسائيُّ و  ،الترمذيُّ و  ،لفي المراسی أبو داودَ و  ،مسلمُ و  ،تعلیقاً  روى له البخاريُّ  ،ائةومِ 

  .)9(ةماج
 لونٌ  ُنَعْیمٌ ، وقاَل في موضٍع آخَر: ")12(والذهبيُّ )11(ووثَّقه النسائيُّ  )10(ذكره ابُن حباٍن في ثقاته

  .)13(ناصبي" كوفيٌّ غریب، 
ى أب بنِ  عیمٍ من نُ  سمعْ تَ  لمْ  مَ قیل للثوري: لِ "قال: ، )14("الحدیث، صدوق صالحُ وقاَل أبو حاتم: " 

  . )t -")15- هند؟ قال: كان یتناول علیاً 

                                                           
، والثقـــات البـــن 1/324، والثقـــات للعجلـــي 2/346. وانظـــر أیضـــًا: التـــاریخ الكبیـــر 182تقریـــب التهـــذیب ص (1)

  .6/194حبان 
ونهایــــة  1/454، والكاشــــف 3/333. انظــــر أیضــــًا: الكامــــل فــــي ضــــعفاء الرجــــال 284ب ص) تقریـــب التهــــذی(2

  .1/235، والكواكب النیرات 1/155االغتباط فیمن رمي باالختالط 
 .4/174الجرح والتعدیل  (3)
 .2/78) العلل ومعرفة الرجال(4

  .1/421معرفة الثقات للعجلي  (5)
 .4/174) الجرح والتعدیل (6

، تصــنیف/ أبــي جعفــر محمــد بــن عمــرو العقیلــي، تحقیــق/ د. عبــد المعطــي قلعجــي، 2/172كبیــرالضــعفاء ال (7)
 دار الكتب العلمیة، الطبعة األولى.

 .1/155نهایة االغتباط  (8)
، وتهـــذیب 2/318، ومعرفـــة الثقـــات للعجلـــي8/96. وانظـــر أیضـــًا: التـــاریخ الكبیـــر 565تقریـــب التهـــذیب ص (9)

  .24/497الكمال
  .7/536الثقات  (10)
  .29/498تهذیب الكمال  (11)
 .2/325الكاشف  (12)
  .4/271میزان اإلعتدال   (13)
  .8/460الجرح والتعدیل  (14)
  .4/271میزان اإلعتدال   (15)
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  : ولیس للحدیث عالقة ببدعِته.قالت الباحثة
 ،روى له أبو داودَ  ،كنى أبا سلمةَ یُ  ،صغیرٌ  صحابيٌّ  ،الكوفيُّ  األشجعيُّ  ریطٍ شَ  نُ بْ  َنِبیطٌ *  
  .)1(ماجه نُ ابْ ، و النسائيُّ و  في الشمائلِ  الترمذيُّ و 

  .)2(أصحاُب الكتب الستة روى له، ةفَّ الصُّ  هلِ من أَ  صحابيٌّ  ،شجعيُّ األَ  ُعَبْیدٍ  ْبنُ  َساِلمٌ * 
  

  رابعًا: الُحكُم على إسناِد الحدیث: 
  إسناُدُه صحیٌح، ورجاُلُه ثقاٌت.

، فلم یذكْر أحٌد مَن العلماِء اختالطه سوى البخاري بصیغة الشك، ولم َسَلَمَة ْبِن َنِبیطٍ وأما اختالُط 
، ولعّلُه لم یأخْذ عنه أحٌد في حاِل أجد العبارَة في كتب البخا ري، وٕانما نقلها عنه العقیليُّ

  اختالِطه، ألنَّ اختالَطه لم یشتهْر، ولم یعْب أحٌد مَن العلماِء روایاِته باالختالط.
كما هو مبین في -وبالنسبِة لروایِة سلمَة للحدیِث مرًة بواسطِة نعیم بن أبي هند، ومرة دونها

ح ا - التخریج   .)3(روایَته بواسطِة ُنعیٍم وقاَل: إنها الصواب يُّ لدارقطنفقد رجَّ
$$$  

  ): 26حدیُث رقم (

َوَحسََّنُه ِمْن  ،ُخَزْیَمَة ِفي َصِحیِحِه َوالتِّْرِمِذيُّ  بنُ اَوأما َما َرَواُه قاَل الحافُظ اْبُن َحَجٍر: "
َعْن َتَناُشِد اْألَْشَعاِر  - r- َهى َرُسوُل اللَِّه نَ ( :َعْن َأِبیِه َعْن َجدِِّه َقالَ  ،و ْبِن ُشَعْیبٍ َطِریِق َعْمرٍ 
ْحهُ  )،ِفي اْلَمَساِجدِ  ْح ُنْسَخَتُه ُیَصحِّ   .)4("َوإِْسَناُدُه َصِحیٌح ِإَلى َعْمٍرو َفَمْن ُیَصحِّ

  
  أوًال: نصُّ الحدیِث من ُسَنِن الترمذي:

 َعنْ  َعْجَالَن، اْبنِ  َعنْ  اللَّْیُث، َحدَّثََنا: لَ َقا ُقتَْیَبةُ  : َحدَّثََنا- رحَمُه اهللاُ - قاَل اإلماُم الترمذيُّ 
   ِفي اَألْشَعارِ  َتَناُشدِ  َعنْ  َنَهى َأنَّهُ  - r-  اللَّهِ  َرُسولِ  َعنْ َجدِِّه: " َعنْ  َأِبیِه، َعنْ  ُشَعْیٍب، ْبنِ  َعْمِرو

                                                           
، والكاشـــف 29/316، تهـــذیب الكمـــال للمـــزي 4/536. انظـــر أیضـــًا: أســـد الغابـــة 556تقریـــب التهـــذیب ص (1)

 .1/155، ونهایة اإلغتباط 2/317
  .2/158، وأسد الغابة 1/298، واإلستیعاب10/162. انظر أیضًا: تهذیب الكمال 227التهذیب ص تقریب (2)
ه)، 385، تــألیف/ اإلمــام علــي بــن حســن الــدارقطني، (ت1/243) انظــر: العلــل الــواردة فــي األحادیــث النبویــة(3

 م.1988-ه1405تحقیق/ د. محفوظ السلفي، دار طیبة، الطبعة األولى 
  .549/ 1فتح الباري  (4)
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َالِة" َقْبلَ  الُجُمَعةِ  َیْومَ  ِفیهِ  النَّاُس  )1(َیَتَحلَّقَ  َوَأنْ  ِفیِه، َواِالْشِترَاءِ  الَبْیعِ  َوَعنِ  الَمْسِجِد،    .)2(الصَّ
 اْبنُ  ُهوَ  ُشَعْیبٍ  ْبنُ  َوَعْمٌرو َحَسٌن، َحِدیثٌ  الَعاصِ  ْبنِ  َعْمِرو ْبنِ  اللَّهِ  َعْبدِ  قاَل أبو عیسى: "َحِدیثُ 

  .)3(الَعاِص" ْبنِ  َعْمٍرو ْبنِ  اللَّهِ  َعْبدِ  ْبنِ  ُمَحمَّدٍ 
  

  ثانیًا: تخریج الحدیث: 
)، 714ح 2/378في (المساجد/ النهي عن تناشِد األشعاِر في المسجد  ُه النسائيُّ أخرجَ 

في (الجمعة/ من كره التحلق في  والبیهقيتابع الترمذّي في روایته عن قتیبة بنحوه، 
  . ُبَكْیر َیْحَیى ْبنِ )، من طریق 3/234المسجد

 4/358ر في المسجد في (الزیادات/ إنشاد الشع وأخرجه الطحاوي في شرح معاني اآلثار
  ) من طریق عبد اهللا بن یوسف.7317ح

كالهما: (یحیي بن بكیر، وعبد اهللا بن یوسف) تابعا قتیبة في روایته عن اللَّْیِث بن سعد 
  بنحوه.

 وابُن خزیمةَ )، 749ح 1/237في (المساجد والجماعات/ ما یكره في المسجد  وأخرَجُه ابُن ماجه
الزجر عن إنشاد الشعر  - ها وتعظیمها ؤ المساجد وبنا فضائلُ / ننذكر الوتر وما فیه من السفي (

  كالهما: من طریق أبي خالد األحمر.)، 1306ح 2/275 في المساجد
التحلق  - تفریع أبواب الجمعة / الصالةفي ( وأبو داود)، 6676ح 11/257في ( وأخرَجُه أحمدُ 

ذكر الوتر وما فیه من في ( یمةوابن خز ، ُمَسدَّد ) عن1079ح 1/134 یوم الجمعة قبل الصالة
 2/274النهي عن البیع والشراء في المساجد -ها وتعظیمها ؤ فضائل المساجد وبنا/ السنن

  . - محمد بن بشار-ُبْنَدارو  بن إبراهیم)، عن یعقوب 1304ح
  ) عن یحیي بن سعید. ُبْنَدار، ویعقوُب، و ُمَسدَّدٌ أربعُتهم: (أحمُد، و 

ویحیي بُن سعید) تابعا اللیَث بن سعٍد في روایتِه عن ابِن عجالٍن كالهما: (أبو خالد األحمر، 
  بنحوه. 

  
  
  
  

                                                           
ـدوا َذِلـَك. الحلق: َوِهَي اْلَجَماَعُة ِمَن النَّـاِس ُمْسـَتِدیُروَن كَحْلقـة اْلَبـاِب َوَغْیـِرِه. والتََّحلُّـق َتَفعُّـل ِمْنَهـا، َوُهـَو أَ  (1) ْن َیَتعمَّ

 ).476/ 1انظر: (النهایة في غریب الحدیث
ا (2)  .322ح 2/139لة والشعر في المسجد سنن الترمذي، الصالة/ كراهیة البیع والشراء وٕانشاد الضَّ
الة والشعر في المسجد  (3)  .322ح 2/139المرجع السابق الصالة/ كراهیة البیع والشراء وٕانشاد الضَّ
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  ثالثًا: تراجُم رجاِل اإلسناد: 

  .)25سبقت الترجمة له في حدیث رقم (، )1( تٌ بْ ثَ  ثقةٌ ، ْبُن َسِعیدٍ  ُقَتْیَبةُ * 
 مشهور إمامٌ  فقیهٌ  تٌ بْ ثَ  ةٌ ثقالمصري،  ، أبو الحارثِ الفهميُّ  الرحمنِ  عبدِ  نِ بْ  دٍ سع نُ * اللَّْیُث بْ 

  . )2(الكتب الستة ، روى له أصحابُ وسبعینَ  سنة خمسٍ  في شعبانَ  من السابعة، ماتَ 
،َعْجَالنَ  ْبنُ  * محمدٌ   الخامسة، من ،هریرة أبي أحادیثُ  علیه اختلطت أنه إال صدوقٌ  ، المدنيُّ

  .)3(اُب السنن األربعةروى له البخاريُّ تعلیقًا، ومسلم، وأصح وأربعین، ثمانٍ  سنةَ  مات
  .)6(، وقاَل مرة ثانیة: "لیس به بأس")5(وأحمدُ  )4(َوثََّقُه ابُن معینٍ 

  .)9(والنسائيُّ  )8(وأبو حاتمٍ  )7(كذلك َوثََّقُه العجليُّ 
  . )10(وقاَل عنه أبو زرعَة: "من الثقات" 

   :َیْعُقوُب ْبُن َشْیَبةَ  ، وقالَ )11(الحدیث" في مأموناً  ثقةً  عجالنَ  بنُ  محمدٌ  "كانُسْفَیاُن ْبُن ُعَیْیَنَة:  قالَ 
 بنَ  اً محمد سمعتُ " :یحیى القطان ، وذكره ابُن حباَن في الثقات، ونقل قولَ )12(وسط" "صدوقٌ 
 علىّ  فاختلطَ  ،وعن أبى هریرة ،عن أبي هریرة عن أبیهِ  المقبري یحدثُ  سعیدٌ  كانَ  :یقولُ  عجالنَ 

                                                           
  .454انظر: تقریب التهذیب ص(1) 

، والكاشـــف 24/255، وتهـــذیب الكمـــال 7/179، وانظـــر أیضـــًا: الجـــرح والتعـــدیل 464) تقریـــب التهـــذیب ص(2
1/151.  

ــــین ألســــماء 201/ 2، والكاشــــف 196/ 1، وانظــــر أیضــــًا: التــــاریخ الكبیــــر496ریــــب التهــــذیب صتق (3) ، والتبی
  .52المدلسین ص

  .195/ 3تاریخ ابن معین  روایة الدوري  (4)
  .154/ 2العلل ومعرفة الرجال  (5)
ح الــرواة ســؤاالت أبــي داود ســلیمان بــن األشــعث السجســتاني صــاحب الســنن، لإلمــام أحمــد بــن حنبــل فــي جــر  (6)

  م.1994-ه1414، تحقیق/ د. زیاد محمد منصور، مكتبة العلوم والحكم، الطبعة األولى 205وتعدیلهم ص
 .247/ 2معرفة الثقات للعجلي  (7)
 .50/ 8الجرح والتعدیل  (8)
  .3/646تهذیب التهذیب  (9)

 .50/ 8الجرح والتعدیل (10)
  .140شرح علل الترمذي البن رجب ص (11)
  .3/646ذیبتهذیب الته (12)
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 ِمنْ  َناًسا ِإنَّ : َأَنسٍ  ْبنِ  ِلَماِلكِ  ل العقیلي أیضًا بإسناده: "ِقیلَ ونق )1("لها عن أبى هریرةلتها كُ عَ جَ فَ 
   ُهْم؟ َمنْ  َفَقاَل: - )2(ِبَحِدْیِث َخلِق آَدَم َعَلى ُصْوَرِته-َیْعِني:  ُیَحدُِّثوَن، اْلِعْلمِ  َأْهلِ 
  .)3(َعاِلًما" َیُكنْ  َوَلمْ  اْألَْشَیاَء، َهِذهِ  ْجَالنَ عَ  اْبنُ  َیْعِرفُ  َیُكنْ  "َلمْ : َفَقالَ  ْبُن عْجَالَن، ُمَحمَّدُ : َلهُ  َفِقیلَ 

ِحیحِ  ِفي لكنَّ الّذهبيَّ دافع عن ابِن عجالَن بقولِه: "َواْلَحِدیثُ   َوَلمْ  َعْجالَن، اْبنِ  َطِریقِ  َغْیرِ  ِمنْ  الصَّ
  .)4(َعْجالَن" اْبنُ  ِبهِ  َیْنَفِردْ 

ُروَن ِمْن َأِئمَِّتَنا ِفي ُسوِء ِحْفِظهِ َوقَ وقاَل الحاكُم : " أخرج له مسلم في الشواهد،    .)5("ْد َتَكلََّم اْلُمتََأخِّ
: "هو ِحْیِح، ُرتَبةَ  َیبُلغْ  َلمْ  ِإنْ  ، وقال مرة أخرى: "َفَحِدْیُثه)6(الحدیِث" حسنُ  وقاَل الذهبيُّ  َفالَ  الصَّ

  .)7"(َأْعَلمُ  َواهللاُ  الَحَسِن، ُرتَبةِ  َعنْ  َینحطُّ 
ُح الباحثُة  : ثقٌة في الحدیِث، اضطَرَب في أحادیِث أبي هریرة، وحدیثنا هذا لیس من أنهوُترجِّ
  . - t-حدیث أبي هریرة

 مات الخامسة، من صدوقٌ  ،و ْبِن اْلَعاصِ ْبِن َعْبِد اِهللا ْبِن َعْمرٍ  بِن ُمَحمَّدٍ  ُشَعْیبٍ  ْبنُ  * َعْمٌرو
، وأصحاُب السنن اإلمام فَ في جزء القراءة خل البخاريُّ ومائة، روى له  عشرةَ  ثمانيَ  سنةَ 

  .)8(األربعة
 ْبنِ  اللَّهِ  َعْبدِ  ْبنِ  ُمَحمَّدٍ  ْبنِ  ُشَعْیبِ  ْبنُ  َعْمٌرو ُهوَ  ِإنََّما َكذَّاٌب، ُشَعْیبٍ  ْبنُ  "َعْمٌرو: القطان قال َیْحَیى

  .)9(ُضعَِّف" ُهَناَها َفِمنْ  ،- r-  النَِّبيِّ  َعنِ  َجدِّي، َعنْ  َأِبي،: َیُقولُ  َوُهوَ  اْلَعاِص، ْبنِ  َعْمٍرو
حینما ُسئل  )11(بذاك" لیس ؛ لكنه قاَل: "كأنه)10(َوَوثََّقُه ابُن معیٍن فیما رواه عن ابن المسیب وغیرهِ 

  َجدِِّه. َعنْ  َأِبیِه، َعنْ  ُشَعْیٍب، ْبنِ  َعْمروعن روایة 

                                                           
  .386/ 7الثقات البن حبان  (1)
، ولفظــه الـذي رواه البخـاري مـن طریـق معمـر عــن 6227ح 8/50صـحیح البخـاري، االسـتئذان/ بـدء السـالم  (2)

ـا َخَلقَـُه قَـ -r-همام عن أبي هریرة عن رسول اهللا  اَل: قال: "َخَلَق اللَُّه آَدَم َعلَـى ُصـوَرِتِه، ُطولُـُه ِسـتُّوَن ِذَراًعـا، َفَلمَّ
یَِّتَك، َفَقاَل: السَّـَالُم اْذَهْب َفَسلِّْم َعَلى ُأوَلِئَك، النََّفِر ِمَن الَمَالِئَكِة، ُجُلوٌس، َفاْسَتِمْع َما ُیَحیُّوَنَك، َفِإنََّها َتِحیَُّتكَ   َوَتِحیَُّة ُذرِّ

َرْحَمُة اللَِّه، َفُكلُّ َمْن َیْدُخُل الَجنََّة َعَلى ُصوَرِة آَدَم، َفَلْم َیَزِل الَخْلُق َعَلْیُكْم، َفَقاُلوا: السََّالُم َعَلْیَك َوَرْحَمُة اللَِّه، َفَزاُدوُه: وَ 
  َیْنُقُص َبْعُد َحتَّى اآلَن".

  .118/ 4الضعفاء الكبیر للعقیلي (3)
  .3/971تاریخ اإلسالم  (4)
  .3/644میزان اإلعتدال  (5)
  .613/ 2المغني في الضعفاء  (6)
  .322/ 6نبالء سیر أعالم ال (7)
 .423تقریب التهذیب ص (8)
  .273/ 3الضعفاء الكبیر للعقیلي  (9)

 .431سؤاالت ابن الجنید ص (10)
  .431المرجع السابق ص (11)
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  . )1("جاء ضعفه َهاُهَنا َفِمنْ  - r- وهو یقول أبي عن جدي عن النبي " وقال أیضًا:
 روى َوَما َصِحیح، ُكله َفَذِلك جریج، َواْبن َأیُّوب َعنهُ  روى "َما ال ابُن المدیني حینما ُسئل عنه:وق

  . )2(َضِعیف" َفُهوَ  وجده، كتاب َفَذِلك ،َجدِّهِ  َعنْ  َأِبیِه، َعنْ  َعْمرو،
 َعنْ  َأِبیِه، َعنْ  َعْیٍب،شُ  ْبنِ  َعْمٍرو َحِدیثَ  ترك أحداً  أعلمُ  َما َقاَل: َأْحمدَ  وقال أبو داود: "َسِمعتُ 

 َما َقاَل: َأِبیه؟ غیر َعن َكانَ  َما ُشَعْیب بنِ  َعْمٍرو ِبَحِدیث ُیْحَتج ِألَْحَمَد: ، وقال: "قلت)3("َجدِّهِ 
  .)4(َأْدِري"

ْبُن  َقاَل ُمَحمَّدٌ وقد نقَل الترمذيُّ بعَض أقواِل البخاري فیه بعد أن أورد هذا الحدیث فقال: "
وَن ِبَحِدیِث َعْمرٍ ِإْسَماِعیلَ  وأضاف  ،"و ْبِن ُشَعْیبٍ : َرَأْیُت َأْحَمَد َوإِْسَحاَق، َوَذَكَر َغْیَرُهَما َیْحَتجُّ
َوَمْن َتَكلََّم ِفي "، وزاد: "ْبُن ُمَحمٍَّد، ِمْن َعْبِد اللَِّه ْبِن َعْمٍرو َقاَل ُمَحمٌَّد: َوَقْد َسِمَع ُشَعْیبٌ " الترمذي:

ُشَعْیٍب ِإنََّما َضعََّفُه، ِألَنَُّه ُیَحدُِّث َعْن َصِحیَفِة َجدِِّه، َكَأنَُّهْم َرَأْوا َأنَُّه َلْم َیْسَمْع َهِذِه  و ْبنِ َحِدیِث َعْمرٍ 
  .)5("اَألَحاِدیَث ِمْن َجدِّهِ 
 ثَبتٌ  ُشَعْیبٍ  بنُ  ، ونقل ابُن شاهین عن أحمَد بن صالح قوله: "َوَعْمٌرو)6(وقد َوثََّقُه العجليُّ 

  .)7(الثّبت" مَقامَ  تقومُ  اِدیُثهَوَأحَ 
 وعامة المنكر، من جده عن أبیه، غیر عن روى مما عنه نصیب ما أقل ما: "زرعة أبو وقال
 لهیعة وابن الصباح بن المثنى عن هي إنما شعیب بنِ  عمٍرو عن تروى التي المناكیر هذه

  .)9("عنده كتاب بسبب فیهِ  ُتكلمَ  ماإن نفسِه، في ثقةٌ  مكيٌّ : "قال أنه أیضاً  عنه وُنقل ،)8(والضعفاء"
 من ُشَعْیب سمع َوقد َعْمرو، بن اهللا عبد جده َعن شعیباً  َیْعِني َأِبیه؛ َعن وقد قال أبو داود: "َیُقول

  .)10(َعْمرو" بن اهللا عبد
 َما َعَلى َجدِّهِ  َعن ،َأِبیهِ  َعنْ  َرَوى ِإَذا َأنَّهُ  إالَّ  ِثَقةٌ  َنْفِسهِ  ِفي ُشَعیب ْبنُ  وقال ابُن عدي: "َوَعْمٌرو

 ِعْنَدهُ  َجدَّهُ  َألنَّ  ُمْرَسًال، - r-  النَِّبيُّ  َعنْ  َجدِّهِ  َعن َأِبیِه، َعنْ  َیْرِویِه، َما َیُكونُ  َحْنَبلٍ  ْبنُ  َأْحَمدُ  َنَسَبهُ 

                                                           
  .4/462تاریخ ابن معین، روایة الدوري  (1)
  . 104سؤاالت محمد بن عثمان بن أبي شیبة لعلي بن المدیني ص  (2)
 .231د صسؤاالت أبي داود لإلمام أحم (3)
  .231المرجع السابق ص (4)
  .2/140سنن الترمذي  (5)

 .177/ 2الثقات للعجلي  (6)  
  .151تاریخ أسماء الثقات، البن شاهین ص (7) 
  .916/ 3الضعفاء ألبي زرعة الرازي وأجوبته على أسئلة البرذعي  (8)
  .916/ 3المرجع السابق  (9)

  .175سؤاالت أبي داود لإلمام أحمد ص (10)
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 َأِئمَّةُ  ُشَعیب ْبنِ  َعْمرو َعنْ  َرَوى َوَقدْ  ُصْحَبٌة، َلهُ  َلْیَس  ُمَحمد َعْمرو ْبنِ  اللَّهِ  َعبد ْبنُ  ُمَحمدٌ  ُهوَ 
َعَفاءِ  ِمنَ  َوَجَماَعةٌ  النَّاِس َوِثَقاُتُهمْ   اْجتََنَبهُ  - r- النَِّبيُّ  َعنْ  َجدِّهِ  َعن َأِبیِه، َعنْ  َأَحاِدیثُُه، َأنَّ  إالَّ  الضُّ

  .)1(َصِحیَفٌة" يَ هِ  َوَقاُلوا َخرَُّجوهُ  َما ِصَحاحِ  ِفي ُیْدِخُلوهُ  َوَلمْ  ِإیَّاهُ  اْحِتَماِلِهمْ  َمعَ  النَّاُس 
 عن أبیه عن روایته بعضهم وضعفَ  الجمهور، ووثقه مطلقًا، ناٌس  "ضعفهُ  وقال عنه ابُن حجٍر:

 أبیه عن روایته فأما جده، عن أبیه عن روایته على فمحمول مطلقاً  ضعفه ومن حسب، جده
  .)2(صحتها" في ریب فال أبي، حدثني قال: فإذا عن، بلفظ الصحیفة في ما دلس فربما

: اختلَف العلماء فیمن یقصد بجده؟ واعتبر جماعة منهم أن المقصود بجده، هو قالت الباحثة
، منهم: ابُن الصالح؛ فقد َعْبِد اللَّهِ  بنَ  اً ُمَحمَّدبن العاص، ولیس  اللَِّه ْبِن َعْمٍرو َعْبدُ جده األعلى 

َحاِبيِّ َعْبِد اللَِّه ْبِن َعْمٍروَقْوُل َأْكَثِر َأْهِل اْلَحِدیِث َحْمًال ِلْلَجدِّ ِعنْ قاَل: " ْطَالِق َعَلى الصَّ ُدوَن  ،َد اْإلِ
، ثم ذكر أدلة ذلك من أقوال جماعة من )3("ِلَما َظَهَر َلُهْم ِمْن ِإْطَالِقِه َذِلكَ  ،اْبِنِه ُمَحمٍَّد َواِلِد ُشَعْیبٍ 

  العلماء. 
 َعْبدَ األعلى،  الجد بها یعني ، فإنماَجدِّهِ  َعنْ  َأِبیِه، روایة وأّیَدُه ابُن حجٍر في التهذیب فقال: "وأما

 وصح أماكن في اهللا عبد من بسماعه شعیباً  صرَّح وقد َعْبِد اللَّهِ  بنَ  اً ُمَحمَّد ال َعْمٍرو اللَِّه ْبنَ 
  .)4(منه" سماعه

 عنه روى ما جمیع منه سمع هل لكن لكنه قرر بأن الشك یبقي في عدد ما سمعه منه؛ فقال: "
  .)5(فیه" األقوال الختالف الجامع وهو عندي أظهر الثاني صحیفة، والباقي بعضها سمع أم

قالت الباحثة: وخالصُة أقواِل العلماء فیه أنه: ثقٌة في غیر روایته عن أبیه عن  جده، 
  لسببین: 

ه جده األعلى ؟، أم أن-والد والده-  َعْبِد اللَّهِ  بنُ  ُمَحمَّدٌ : أنه لم یحدْد َمْن جده، هل هو جده أولهما
  .اللَِّه ْبِن َعْمٍرو َعْبدُ ؟، والرَّاجح أن المقصوَد جدُه األعلى، - جُد والده-اللَِّه ْبِن َعْمٍرو َعْبدُ 

: قول بعض العلماء أنَّ أحادیثُه عن أبیِه عن جدِه َصحیفًة وجدها، وبعضهم رجح ثانیهما 
  سماعه من جده. 

ى، ومسوّغات تْضِعیف حدیثِه من ِجَهتها بقوله: وقد أورد ابُن حباَن تفصیًال للنقطة األول
 َأِبیه َعن َرَواهُ  ِبَشْيء ِعْنِدي اِالْحِتَجاج یجوز كثیرة، َال  َمَناِكیر َفِفیهِ  جده َعن َأِبیه َعن روى "َوإِذا

                                                           
 .205/ 6الكامل في ضعفاء الرجال  (1) 
  .3/280تهذیب التهذیب  (2)
ه)، اشـراف/ 1353تحفة األحوذي بشرح جامع الترمذي، تصـنیف/ محمـد بـن عبـد الـرحمن المبـاركفوري، (ت (3)

 .3/301عبدالوهاب عبد اللطیف، دار الفكر، الزكاة/ ماجاء في زكاة مال الیتیم، 
  .3/278تهذیب التهذیب  (4)
  .3/279ب التهذیب تهذی (5)
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ْسَناد َهَذا ِألَن جده؛ َعن  بن ُشَعْیب بن َعْمرو ِألَنَّهُ  ُمْنَقطع؛ َأو ُمْرسال یكون َأن من َیْخُلو َال  اْإلِ
 اهللاِ  عبدَ  َوَأَرادَ  جده، َعن روى َوإِذا ُشَعْیب، فأبوه َأِبیه، َعن روى َفِإذا َعْمرو بن اهللا عبد بن ُمَحمَّد

 َأَرادَ  َوإِن ُمْنَقطع، َهَذا بنقله َواْلَخَبر َعْمرو، بنَ  اهللا عبدَ  یلقَ  لم شعیباً  َفِإن ُشَعْیٍب؛ َوَجدُّ  َعْمٍرو ْبنَ 
 ُصْحَبة َال  اهللا عبدِ  بنُ  َوُمَحّمدٌ  َعْمرو، بنِ  اهللا عبدِ  بنُ  ُمَحمَّدٌ  َفُهوَ  اْألَْدَنى جده ده)ج (َعن بقوله:

   .)1(ُمْرسًال" یكون النَّْقل ِبَهَذا َلُه؛ َفاْلَخَبر
 ًعا،ُمْنَقطِ  َأو ُمْرسال یكون َأن من جده َعنْ  َأِبیهِ  َعنْ  ُشَعْیبٍ  ْبنِ  َعْمٍرو ِرَواَیة تخلو وأضاف: "َفَال 

ة" بَها یقوم َال  اْألَْخَبار من والمنقطع والمرسل   .)2(حجَّ
بن ِحبَّاَن ِهَي اوقول لكن العلماء أنكروا على ابِن حباَن هذا القول؛ فقد قال ابُن الصالح: "

َجدِِّه َعْبِد اللَِّه ْبِن َعْمٍرو  َفَقْد َصحَّ َسَماُع ُشَعْیٍب ِمنْ  ،ُمْنَقِطَعٌة ِألَنَّ ُشَعْیًبا َلْم َیْلَق َعْبَد اللَِّه َمْرُدودٌ 
ِبِإْسَناٍد َكَما َصرََّح ِبِه اْلُبَخاِريُّ ِفي التَّاِریِخ َوَأْحَمُد َوَكَما َرَواُه الدَّاَرُقْطِنيُّ َواْلَبْیَهِقيُّ ِفي السَُّنِن 

  .)3("َصِحیحٍ 
ُهَو ِثَقٌة ِفي َنْفِسِه َوَما َوقد رجح ابُن حجٍر القول في هذه المسألة بعد أن ذكَر قوَل ابِن معین: "

َة ِفیِه َوَلْیَس ِبُمتَِّصٍل َوُهَو َضِعیٌف ِمْن َقِبیِل َأنَُّه ُمْرَسلٌ   ُشَعْیبٌ  َوَجدَ  ،َرَوى َعْن َأِبیِه َعْن َجدِِّه َال ُحجَّ
َعْن َعْبِد اللَِّه ْبِن َعْمٍرو َغْیَر َعْبد اللَِّه ْبِن َعْمٍرو َفَكاَن َیْرِویَها َعْن َجدِِّه ِإْرَساًال َوِهَي ِصَحاٌح  َكْتبَ 

َمِعیٍن َأنَّ َأَحاِدیَثُه ِصَحاٌح َغْیَر َأنَُّه َلْم َیْسَمْعَها َوَصحَّ  بنُ اَفِإَذا َشِهَد له ؛ فقال: ")4("َأنَُّه َلْم َیْسَمْعَها
   .)5("- َوَاللَُّه َأْعَلمُ - َأَحُد ُوُجوِه التََّحمُِّل  َفَغاَیُة اْلَباِقي َأْن َیُكوَن ِوَجاَدًة َصِحیَحًة َوُهوَ  ،َسَماُعُه ِلَبْعِضَها

  قالُت الباحثة: الراجُح أنه صدوٌق حسُن الحدیِث في روایته عن أبیه عن جده. 
 من ،جدهِ  من سماعهُ  ثبتَ  صدوقٌ  اْلَعاِص، ْبنِ  َعْمٍرو ْبنِ  ْبِن َعْبِد اللَّهِ  ُمَحمَّدٍ  ْبنُ  ُشَعْیبٌ * 

  .)6(ري في جزء القراءة خلف اإلمام، وأصحاب السنن األربعةروى له البخا الثالثة،
، )8(، وذكره ابن حبان في الثقات، وأنكر سماعه منه)7(َعْمِرو" ْبنِ  َعْبِد اللَّهِ  قال البخاري: "َسِمَع:

  .)10(.وقال الذهبي: "صدوق")9(لكن ابن حجر رد علیه هذا القول، وأكد سماعه من جده

                                                           
 .72/ 2المجروحین البن حبان  (1)
 المرجع السابق. (2)
  .3/301تحفة األحوذي الزكاة/ ماجاء في زكاة مال الیتیم،  (3)
  .3/280) تهذیب التهذیب (4

  ..3/280المرجع السابق (5)
  .12/534، وتهذیب الكمال 4/351، وانظر أیضًا: الجرح والتعدیل 267تقریب التهذیب ص (6)
  .218/ 4التاریخ الكبیر  (7)
  .4/375الثقات  (8)
  .2/175تهذیب التهذیب  (9)

 .1/488الكاشف  (10)
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  الحدیث:  رابعًا: الحكُم على إسنادِ 
 وبخصوص اختالط محمدٍ وأبیه، كالهما صدوق،  ُشَعْیبٍ  ْبنِ  َعْمٍروإسناُدُه حسٌن، ألجِل 

َعْجَالَن في أحادیث أبي هریرة، فهو ثقٌة اضطرب في حدیث أبي هریرة، وهذا الحدیث لیس  ْبنِ 
  عنه. 

  .)1(وقد حسن األلباني إسناده
$$$  

  
  ): 27حدیث رقم (

َالِة َبْیَن السََّواِري... قال الحافظ ابن حجر: "  ،َوِفیِه َنَظٌر ِلُوُروِد النَّْهِي اْلَخاصِّ َعِن الصَّ
" ،َكَما َرَواُه اْلَحاِكُم ِمْن َحِدیِث َأَنٍس ِبِإْسَناٍد َصِحیحٍ    .)2(َوُهَو ِفي السَُّنِن الثََّالَثِة َوَحسََّنُه التِّْرِمِذيُّ

  
  صحیحین للحاكم:  أوًال: نصُّ الحدیِث من المستدرك على ال

قال: ْبُن َیْعُقوَب،  َحدَّثََنا َأُبو اْلَعبَّاِس ُمَحمَّدٌ : -رحمُه اهللاُ  -الحاكم  اإلماُم أبو عبِد اهللا قال
 ِإْبَراِهیمَ  ثنا اْلُحَسْیُن ْبُن َجْعَفٍر، َعْن ُسْفَیاَن، َوَأْخَبَرَنا َأُبو ِإْسَحاَق ْبنُ قال: حدْبُن َعاِصٍم،  ثنا ُأَسْیدٌ حد

، ثنا ُمَحمَّدٌ قال: حدْبِن ُمَحمَِّد ْبِن َحاِتٍم الزَّاِهُد، ا َغاِنيُّ ْبُن ُجْعُشٍم،  ثنا ُمَحمَّدٌ قال: حد ْبُن ِإْسَحاَق الصَّ
قال: َة، ثنا َأُبو ُحَذْیفَ قال: حدْبُن َغاِلٍب،  َعْن ُسْفَیاَن، َوَأْخَبَرَنا َأُبو َبْكِر ْبُن ِإْسَحاَق اْلَفِقیُه، َأْنَبَأ ُمَحمَّدٌ 

، َعْن َعْبِد اْلَحِمیِد ْبِن َمْحُموٍد، َقاَل: َصلَّْینَ حد ا ثنا ُسْفَیاُن، َعْن َیْحَیى ْبِن َهاِنِئ ْبِن ُعْرَوَة اْلُمَراِديُّ
 اَل َأَنُس ْبُن َماِلٍك:َفَصلَّْیَنا َما َبْیَن َساِرَیتَْیِن، َفَلمَّا َصلَّْیَنا، قَ  ؛َفاْضُطرَّ النَّاُس  ،َخْلَف َأِمیٍر ِمَن اْألَُمَراءِ 

  .)3(َهَذا َحِدیٌث َصِحیٌح، َوَلْم ُیَخرَِّجاهُ  "،- r- ُكنَّا َنتَِّقي َهَذا َعَلى َعْهِد َرُسوِل اللَِّه "
  

  ثانیًا: تخریُج الحدیث: 
)، من طریق      637ح 1/94في (الصالة/  الصفوف بین السواري  أخرَجُه أبو داودَ 

) 229ح 1/443(الصالة/ ما جاء في كراهیِة الصفِّ بیَن السواري في  والترمذيُّ عبد الرحمن، 
–)، عن أبي نعیم 820ح 2/429في (اإلمامة/ الصف بین السواري  والنسائيمن طریق وكیع. 
  . - الفضل بن دكین

  ).2489ح 2/60 الصف بین السواري /الصالةفي ( وعبدالرزاق
                                                           

الة والشعر في المسجد  (1)   .1/90صحیح الترمذي الصالة/ كراهیة البیع والشراء وٕانشاد الضَّ
  .1/578فتح الباري  (2)
  .1/210وم اإلمام.... أن یق -r-المستدرك على الصحیحین للحاكم، الصالة/ نهي النبي  (3)



                                 ل                            الفصل األو
 

    107 
 

 الدراسة التطبیقیة

من كان یكره الصالة بین ../ واإلمامة صالة التطوع في ( وأخرجه ابُن أبي شیبَة في المصنف
في (الصالة/ الزجر عن الصالة بین السواري  وابن حبان)،عن وكیع، 7578ح 5/158 السواري

  )، من طریق یحیي بن سعید. 2218ح 5/596
)، من طریق خالَّد بن 1/218في (الصالة/من السنة إذا دخلت المسجد... وكذلك أخرَجُه الحاكمُ 

  یحیي، وأبي نعیم. 
جمیُعُهم: (عبُد الرحمن، ووكیٌع، وأبو نعیٍم، وعبُد الرزاق، ویحیي بُن سعید، وخالٌد بُن یحیي) 

  )، في روایِتهم عن ُسفیاَن بمثلهِ ُجْعُشمٍ  ْبنَ  اً ُمَحمَّد، و َجْعَفرٍ  ْبنَ  اْلُحَسْینَ ، و ُحَذْیَفةَ  اَأبُ تابعوا (
  ثالثًا: تراجُم رجاِل اإلسناد: 

  اإلسناُد األول: 
 ،النیسابوريُّ  ،الشیبانيُّ  ،أبو العباس معقلِ  نِ بْ  یوسفَ  نِ بْ  ْبُن َیْعُقوبَ  ُبو اْلَعبَّاِس ُمَحمَّدٌ أَ *  

  .)1(مشهورٌ  محدثٌ  ،األصمُّ 
عدي فیه أنه: "الثقُة  عبد الملك بن محمد بن، ونقَل ابُن عساكر قوَل أبي نعیم )2(َوثَقَُّه ابُن خزیمةَ 

  .)4(اتٍم عنه أیضًا: "بلغنا أنه ثقٌة صدوق"، وقاَل ابُن أبي ح)3(المأمون"
" : ، ونقل في التذكرة كالمًا للحاكم عنه، )5("العصر دُ نِ سْ راسان، ومُ خُ  ثُ حدّ مُ وقال عنه الذهبيُّ

  .)6(وتوثیقه له
، قال عنه ابُن أبي حاتم: )7(مام، أبو الحسیناإل المحدثُ  الثقفي، الحافظُ  ْبُن َعاِصمٍ  ُأَسْیدٌ * 

  .)8("ثقةوهو  ،سمعنا منه"
  

                                                           
انظـــر: تـــاریخ مدینـــة دمشـــق وذكـــر فضـــلها وتســـمیة مـــن حلهـــا مـــن األمثـــال أو اجتـــاز بنواحیهـــا مـــن واردیهـــا  (1)

ــــابن عســــاكر، 287/ 56وأهلهــــا، ، تصــــنیف/ أبــــي القاســــم علــــي بــــن الحســــن ابــــن هبــــة اهللا الشــــافعي المعــــروف ب
ــدین أبــي ســعید العمــري، دار الفكــر، ا571(ت م، وســیر أعــالم 1997-ه418لطبعــة األولــىه)، تحقیق/محــب ال

  .15/452النبالء 
 .3/860تذكرة الحفاظ للذهبي  (2)
  .56/293تاریخ مدینة دمشق  (3)
  ..56/293) المرجع السابق(4

 .2/75العبر في خبر من غبر  (5)
 .3/864تذكرة الحفاظ للذهبي  (6)
، تصــنیف/ زیــن 2/425قــع فــي الكتــب الســتة، وانظــر أیضــًا: الثقــات ممــن لــم ی12/378ســیر أعــالم النــبالء  (7)

ه)، تحقیــق/ شــادي بــن محمــد بــن ســالم آل نعمــان، مكتبــة ابــن عبــاس، 879الــدین قاســم بــن ُقْطُلوْبَغــا الَحَنفــي، (ت
 . 2/157وشذرات الذهب في أخبار من ذهب  م،2011-ه1432الطبعة األولى 

 .2/318الجرح والتعدیل  (8)
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  .)1(اتالُكوفيُّ القتَّ  أبو علّي الُقَرشيُّ  بن حبیب، اْلُحَسْیُن ْبُن َجْعَفرٍ * 
  .)3(ووثقه الذهبي .)2("صدوق" :وقال الحاكم عن الدارقطني

  اإلسناُد الثاني: 
نقل ابن ماكوال قول  ،الحیرى ،َأُبو ِإْسَحاَق الزَّاِهُد العابد، ْبِن َحاِتمٍ  ْبِن ُمَحمَّدٍ  ِإْبرَاِهیمَ  ْبنُ * محمٌد 

وتسعین سنة على الورع والزهد یخفى شخصه  عاش نیفاً  ،قلما رأیت من الزهاد مثله": الحاكم عنه
  .)4("من الناس

َغاِنيُّ  ْبُن ِإْسَحاقَ  ُمَحمَّدٌ *   سنةَ  ماتَ  ،من الحادیة عشرة ،تٌ بْ ثَ  ثقةٌ  ،نزیل بغداد أبو بكرٍ  ،الصَّ
  . )5(اُب السنن األربعة، روى له مسلُم وأصحسبعینَ 

 العاشرة،من  ،مقبولٌ  ،أبو سالم ،هیْ وَ وذَ یعرف بابن بُ  ،نعانيالصَّ  ُجْعُشمٍ  عبِد اِهللا ْبنِ  ْبنُ  ُمَحمَّدٌ * 
  . )6(، ولم یخّرج له أحد من أصحاب الكتب الستةبن ماجةاهو شیخ  حتمل أن یكونَ ویُ 

  . )7(ذكر المزي أنَّ ابَن حباَن ذكره في الثقات
  ناُد الثالث: اإلس
مولده ، غيبْ المعروف بالصِ  ،الشافعيُّ  ، النیسابوريُّ یزیدَ  بنِ  أیوبٍ  نِ بْ  ْبُن ِإْسَحاقَ  أحمدُ  َأُبو َبْكرِ * 

  .)8(ئةااثنتین وأربعین وثالث م سنةَ  توفي الصبغي في شعبانَ  ، وئتیناوم وخمسینَ  ثمانٍ  في سنةَ 
  .)9("سنة، لم یؤخذ َعَلْیِه ِفي فتاویه مسألة وِهم فیها أقام ُیْفتي َنیًِّفا وخمسینَ ": َقاَل الحاكمُ 

ولد  ،من أهل البصرة ،َتْمَتامِ لالمعروف با مارُ التَّ  أبو جعفر الضبيُّ ، حربٍ  نِ بْ  ْبُن َغاِلبٍ  ُمَحمَّدٌ * 
 كثیر الحدیث صدوقاً ، وصفه الخطیب بأنه: ")10(وسكن بغدادَ  ،ومائة وتسعینَ  ثالثٍ  سنةَ 

  .)11"(حافظاً 

                                                           
  .3/410أیضًا: الثقات ممن لم یقع في الكتب الستة  ، وانظر22/136تاریخ اإلسالم  (1)
 .112سؤاالت الحاكم للدارقطني ص (2)
  .111المعین في طبقات المحدثین ص (3)
اإلكمــال فــي رفــع االرتیــاب عــن المؤتلــف والمختلــف فــي األســماء والكنــى واألنســاب، تصــنیف/ األمیــر الحــافظ  (4)

  .3/44ابن ماكوال، دار الكتاب اإلسالمي، 
 . 12/592، سیر أعالم النبالء 9/136، وانظر أیضًا: الثقات البن حبان 467تقریب التهذیب ص (5)
  .3/602، وانظر أیضًا: تهذیب التهذیب 487تقریب التهذیب ص (6)
  ، ولم تجد الباحثة العبارة في الثقات البن حبان.25/457تهذیب الكمال  (7)
 . 15/483سیر أعالم النبالء  (8)
  .25/256سالم تاریخ اإل (9)

  .4/241انظر: تاریخ بغداد  (10)
  .4/241المرجع السابق (11)
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في توفي  )1("ِثَقٌة َمْأُموٌن، ِإال َأنَُّه َكاَن ُیْخِطُئ، َوَكاَن َوِهٌم ِفي َأَحاِدیثَ " :فقال عنُه؛ لدارقطنيُّ ا ُسئل
  .)2(ومائتین وثمانینَ  ثالثٍ  سنةَ  شهر رمضانَ 

  .)3(مأمون" نا ثقةٌ هو عندَ " وقال الحاكُم عنه:
  : وهو صدوٌق. قالت الباحثة

من  ،الحفظ وكان یصحف سيءُ  صدوقٌ  ،َأُبو ُحَذْیَفَة البصري ،ْهِدىُّ ُموَسى ْبُن َمْسُعوٍد النَّ * 
وحدیثه عند البخاري في  ،وقد جاز التسعین ،عشرین أو بعدها مات سنةَ  ،صغار التاسعة

  .)4(ةابن ماجو الترمذي و  ،أبو داودو  روى له البخاري، المتابعات
 ،وريالثَّ  وسفیانَ  محمدٍ  بنِ  وزهیرٍ  عمارٍ  بنِ  كرمةَ عن ع الروایةِ  نَ سَ وكان حَ َوثََّقُه ابُن سعٍد، وقال: "

  ،)5("هُ أمَّ  كان تزوجَ  سفیانَ  ویذكرون أنَّ 
، وذكره ابُن )7("ثقة صدوقٌ قال عنه العجلي: " .6"من أكثر الناس خطأ وقال عنه أحمد أنه: "

  . )8(حباَن في الثقات وقال: "یخطئ"
  .)9("هل الصدق فنعمأما من أ ؛نعم"ل: قاوُسئل أبو زرعَة عنه إن كان من أهل الصدق؟ ف

  .)10("موسى بن مسعود ضعیف في الحدیث كتبت عنه كثیرا ثم تركته" :قال بندار
  .)11("كثیر الوهموقال الدارقطني: "

صدوق مشهور من مشیخة البخاري تكلم ، وقال مرة أخرى: ")12("صدوق یصحفقال الذهبي: "
ال یروي عنه من یبصر " :وقال أبو حفص الفالس .)13("فیه أحمد ولینه حتى أن الترمذي ضعفه

  .)14("الحدیث
                                                           

  .4/241تاریخ بغداد  (1)
  .4/241انظر: تاریخ بغداد  (2)
 .122سؤاالت السجزي للحاكم ص (3)
  .7/295، وانظر أیضًا: التاریخ الكبیر 544تقریب التهذیب ص (4)
  .9/305الطبقات الكبیر  (5)
  .1/94مروذي علل أحمد روایة ال (6)
  .2/305معرفة الثقات  (7)
  .9/160) الثقات البن حبان (8

 .8/163الجرح والتعدیل  (9)
  .29/148) تهذیب الكمال (10

 .274سؤاالت الحاكم النیسابوري للدارقطني  ص (11)
  .2/308) الكاشف (12
  .687/ 2) المغني في الضعفاء (13
  .687/ 2) المرجع السابق (14
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  الباحثة: هو صدوق یهم.  قالت
سبقت الترجمة  ،)1(حجةٌ  ، عابد، إمامٌ ، فقیهٌ حافظٌ  ثقةٌ  ،الثَّْوِريُّ  مسروقٍ  نِ بْ  سعیدٍ  نُ بْ  * ُسْفَیانُ 

  .)12له في حدیث رقم (
   .)2(المدلسین طبقات من الثانیةِ  َوَذَكرُه ابُن َحَجٍر في

 بنِ اعن  وروایتهُ  ،من الخامسة ٌة،ثق ،الكوفيُّ  أبو داودَ  ،ْبِن ُعْرَوَة اْلُمَراِديُّ  َهاِنئٍ  َیْحَیى ْبنُ * 
  .)3(النسائيو  الترمذيو روى له أبو داود  ،مرسلة مسعودٍ 

، روى له أبو داود الرابعة نَ مِ  ،لٌّ قِ مُ  ثقةٌ  ،أو الكوفيُّ  البصريُّ  ،اْلِمْعَوِليِّ  َمْحُمودٍ  اْلَحِمیِد ْبنُ  َعْبدُ * 
  .)4(والترمذي والنسائي

  
  رابعًا: الحكُم على إسناِد الحدیث: 

فهو: اْلُحَسْین ْبُن َجْعَفر رجاُل إسنادِه ثقاٌت من طریق أبي العباس محمٍد ْبِن یعقوب، إال 
بن (صدوق)، وقد تابعه أبو حذیفة، وهو: (صدوق یهم)، وحدیثه عن سفیاَن حسٌن، وتابعه محمٌد 

  ، وهو: (مقبول)، فیتقوى بمجموع طرقه إلى الصحیح لغیره.  ُجْعُشم
  .)6(، وكذا صححه األلباني)5(وقد قال الترمذي عنه: "حسن صحیح"

$$$  
  
  
  
  
  
  

                                                           
  .244یب صانظر: تقریب التهذ (1)
 .22طبقات المدلسین ص (2)
، تهــــذیب 9/195، الجــــرح والتعــــدیل 7/614، وانظــــر أیضــــًا: الثقــــات البــــن حبــــان 597تقریــــب التهــــذیب ص (3)

 .11/256التهذیب 
، وتهـذیب الكمـال 5/127، الثقـات البـن حبـان 6/44، وانظر أیضًا: التـاریخ الكبیـر 334تقریب التهذیب ص (4)
16/458.  
  .229ح 1/443ي الصالة/ ما جاء في كراهیة الصف بین السواري ) سنن الترمذ(5

  .677ح 3/251صحیح أبي داود، الصالة/ الصفوف بین السواري (6)
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  ):28حدیث رقم (

َشَكْوَنا ِإَلى َرُسوِل ( :َخبَّاب َواْلَحاِمل َلُهْم َعَلى َذِلَك َحِدیثُ .... : "رٍ جَ حَ  ابنُ  الحافظُ  قالَ 
َأْي َفَلْم ُیِزْل َشْكَواَنا، َوُهَو َحِدیٌث ) )1(َفَلْم ُیْشِكَنا ؛َحّر الرَّْمَضاء ِفي ِجَباِهَنا َوَأُكفَِّنا - -rللَِّه ا

   ".)2(َصِحیٌح َرَواُه ُمْسِلم

  
 أوًال: نصُّ الحدیِث مْن صحیِح مسلم: 

َحدَّثََنا َأُبو اْألَْحَوِص  ، قال:ِبي َشْیَبةَ ْبُن أَ  َحدَّثََنا َأُبو َبْكرٍ  :- رحمُه اهللا- مسلمٌ اإلماُم  قالَ 
ُم ْبُن ُسَلْیمٍ  َرُسوِل  َشَكْوَنا ِإَلى: "َقالَ  - y- َعْن َخبَّابٍ  ،َعْن َسِعیِد ْبِن َوْهبٍ  ،قَ اَعْن َأِبي ِإْسحَ  ،َسالَّ

َالَة ِفي الرَّْمَضاِء َفَلْم ُیْشِكَنا - r- اللَِّه    . )3("الصَّ
  

   ثانیًا: تخریُج الحدیث:
 3/135في (الصالة/ من كان یصلي الظهر إذا زالت الشمس  أخرَجُه ابُن أبي شیبةَ 

  )، باإلسناد الذي رواه مسلم عنه.3293ح
في  الوقتِ  في أولِ  الظهرِ  تقدیمِ  استحبابُ في ( المساجد ومواضع الصالة/  وأخرَجُه مسلٌم أیضاً 

اإلبراد بالظهر إذا اشتد  /مواقیت الصلواتفي ( والنسائي)، 619ح 1/246حرغیر شدة ال
  ْبِن معاویَة.  ُزَهْیرٍ  كالهما من طریقِ ). 496ح 1/268الحر

) تابعا أبا ُشْعَبةُ كالهما (زهیٌر، و  ،ُشْعَبةَ )، من طریق 21052ح 34/530في ( وأخرَجُه أحمدُ 
  بنحوه.  قَ اَعْن َأِبي ِإْسحَ في الروایة  اْألَْحَوصِ 

َحاِرَثَة ْبِن ) من طریق 675ح 1/222روقت صالة الظه/ة مواقیت الصالفي ( وأخرجه ابُن ماجة
ذكر الخبر الدال على استحباب أداء الصلوات / مواقیت الصالةفي ( وابن حبان، ُمَضرٍِّب اْلَعْبِديِّ 

  ) من طریق أبي َمْعَمر.1480ح 4/343  في أوائل األوقات
مرفوعاً  - y-اْألََرتِّ  ْبنِ  َخبَّابِ في روایته عن  َوْهبٍ  ْبنُ ًا َسِعیدوأبو َمْعَمر) تابعا  َحاِرَثةُ كالهما: (

  بنحوه.
  

                                                           
أي: ُشــَكْوا إلیــه َحــرَّ الشــمس ومــا ُیِصــیب أْقــداَمهم منــه إذا َخَرجــوا إلــى صــالة الظُّهــر وســأُلوه تأخیَرهــا قلــیًال.  (1)

 ).2/1206(انظر: النهایة في غریب الحدیث 
  .2/16فتح الباري (2)
 1/246صحیح مسلم، المساجد ومواضع الصالة/ استحباب تقدیم الظهر في أول الوقت في غیر شدة الحـر  (3)
 .619ح
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  ثالثًا: تراجم رجال اإلسناد:
 الواسطي عثمان بن ، إبراهیمَشْیَبةَ  َأِبي بنِ  محمدٍ  بنُ  اهللاِ  عبدُ هو  ْبُن َأِبي َشْیَبةَ  َأُبو َبْكرٍ *

وثالثین، روى له  خمسٍ  سنةَ  مات العاشرة، من تصانیف، صاحب حافٌظ، ثقٌة، األصل، الكوفي،
   .)1(البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه

 ،من السابعة ،صاحب حدیث ،متقنٌ  ،ثقةٌ  ،الكوفي الحنفي موالهم َأُبو اَألْحَوص سلیمٍ  نُ بْ  سالمٌ * 
  .)2(، روى له أصحاُب الكتب الستةوسبعینَ  تسعٍ  مات سنةَ 

بن أبي شعیرة الهمداني، ا، ویقال: عليّ  بید، ویقال:بن عاهللا  عبدِ  و بنُ عمرٌ  هو قَ اِإْسحَ  وَأب*  
 وعشرینَ  تسعٍ  سنةَ  ماتَ اختلط بأخرة،  ،من الثالثة ،عابدٌ  ،مكثرٌ  ،ثقةٌ ، َأبو ِإْسَحاَق الَسِبیعي

شاخ ، وأنكر الذهبي اختالطه فقال: ")3(الكتب الستة وقیل قبل ذلك، روى له أصحابُ  ،ومائة
  .)5(في الثالثة من طبقات المدلسین حجرٍ  ابنُ  هُ ذكرَ قد و ، )4("ونسى ولم یختلط

  : أنه ثقة أحادیثه قبل االختالط صحیحة.والخالصة فیه
مات سنة خمس أو  ثقة مخضرمكوفي  ،رادالقُ  :واني كان یقال لهیْ الهمداني الخَ  ْبِن َوْهب َسِعیدٌ *

  .)6(النسائيو مسلم و البخاري في األدب المفرد  ، روى لهست وسبعین
  
  الحكُم على إسناِد الحدیث:  رابعًا: 

الحدیُث في صحیِح مسلم، واختالط السبیعي ال یضر ألن روایة مسلم له من هذه 
  .االختالطالطریق تدل على أن الحدیث من حدیثه قبل 

$$$  
  
  
  
  

                                                           
 .1/427، وسیر أعالم النبالء 2/57، وانظر أیضًا: معرفة الثقات للعجلي 320تقریب التهذیب ص (1)
  .8/281، والسیر 282/ 12یب الكمال ، وانظر أیضًا: تهذ261) تقریب التهذیب ص(2

، الكواكـب 1/208، من تكلم فیه وهو موثوق 6/348، وانظر أیضًا: التاریخ الكبیر 423تقریب التهذیب ص (3)
 . 350النیرات ص

  .3/270میزان اإلعتدال  (4)
  . 42طبقات المدلسین ص (5)
، 4/69والجــــــــرح والتعــــــــدیل ، 4/291، وانظــــــــر أیضــــــــًا: الثقــــــــات البــــــــن حبــــــــان 242تقریــــــــب التهــــــــذیب ص (6)

 .1/446الكاشف
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  ): 29حدیث رقم (

ٍح ِمْن َطِریِق َأِبي َوَأْخَرَجُه َأُبو ُنَعْیٍم ِفي اْلِحْلَیِة ِبِإْسَناٍد َصِحی: "حجرٍ  ابنُ  قال الحافظُ 
  .)2(")ِإنَّ اْلَمَالِئَكَة ِفیُكْم َیَتَعقَُّبونَ ( ِبَلْفِظ: -y- َعْن َأِبي ُهَرْیَرةَ  )1(ُموَسى

  
  األولیاء:  من حلیةِ  الحدیثِ  أوًال: نصُّ 

قال: َثِم، ْبِن اْلَهیْ  ْبُن َجْعَفرٍ  : َحدَّثََنا ُمَحمَّدٌ - رحَمُه اهللاُ –األصبهاني  عیمٍ أبو نُ اإلماُم  قالَ 
، حد ثنا اللَّْیُث ْبُن قال: حدثنا ُیوُنُس ْبُن ُمَحمٍَّد اْلُمَؤدُِّب، قال: حدثنا َأْحَمُد ْبُن اْلَخِلیِل اْلُبْرُجَالِنيُّ

َقاَل:  - r-، َعْن َرُسوِل اِهللا - y-  و ْبِن اْلَحاِرِث، َعْن َأِبي ُیوُنَس، َعْن َأِبي ُهَرْیَرةَ َسْعٍد، َعْن َعْمرٍ 
بْ  ِإنَّ " ِح اْلَمَالِئَكَة ِفیُكْم ُمْعَتِقُبوَن، َمَالِئَكٌة ِباللَّْیِل َوَمَالِئَكٌة ِبالنََّهاِر، َوَیْجَتِمُعوَن ِفي َصَالِة الصُّ

 َفُیَقاُل: َما َوَجْدُتْم ِعَباِدي َیْعَمُلوَن؟ َفَیُقوُلوَن: -َتَعاَلى –ِإَلى اِهللا  )3(َوَصَالِة اْلَعْصِر، ُثمَّ َیْعُرُجونَ 
   .)4(ِجْئَناُهْم َوُهْم ُیَصلُّوَن، َوَفاَرْقَناُهْم َوُهْم ُیَصلُّوَن"

َغِریٌب ِمْن َحِدیِث اللَّْیِث، َعْن َعْمِرو ْبِن اْلَحاِرِث، َصِحیٌح ُمتََّفٌق َعَلْیِه ِمْن قال أبو نعیم: "

  .)5("َحِدیِث َأِبي ُهَرْیَرَة ِمْن َغْیِر َوْجهٍ 
  

  ثانیًا: تخریُج الحدیث: 
)، عن أبي 472ح 1/241 جامع الصالة/ قصر الصالة في السفرفي ( أخرَجُه مالكٌ 

  الزناد عن األعرِج تابَع أبا یونٍس في روایته عن أبي هریرة بنحوه مرفوعًا. 
/ التوحید)، وفي (555ح 1/115فضل صالة العصر/ مواقیت الصالةفي ( وأخرجه البخاريُّ 

فضل صالتي / المساجد ومواضع الصالةسلٌم في ()، وم7486ح 9/142 كالم الرب مع جبریل
فضل صالة / الصالة( والنسائي في)، 632ح 1/249والمحافظة علیهما  الصبح والعصر

  ). 1737ح 5/29 فضل الصلوات الخمس/ الصالة( في وابُن حبانَ )، 260ح 1/260 الجماعة
  جمیعهم من طریِق مالٍك بنحوه.

                                                           
، والصــحیح  {أبــي یــونس}، ولعلــه  -y-ذكــر ابــن حجــر أن الحــدیث مــن روایــة {أبــي موســى} عــن أبــي هریــرة (1)

 وهم من ابن حجر، أو خطأ من المحقق. 
  .2/35فتح الباري  (2)
عودا (3)   ). 3/203، (انظر: النهایة في غریب الحدیثلُعُروج : الصُّ
ـــــة األ (4) ، تصـــــنیف/ الحـــــافظ أبـــــي نعـــــیم أحمـــــد بنعبـــــد اهللا األصـــــفهاني 325/ 7ولیـــــاء وطبقـــــات األصـــــفیاءحلی
  ه)، دار الكتب العلمیة.430(ت
  .325/ 7حلیة األولیاء ألبي نعیم  (5)
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تابَع مالكًا  ُشَعْیبٍ ) من طریِق 3223ح 4/113 كر المالئكةذ/ بدء الخلقفي ( وأخرَجُه البخاريُّ 
َنادِ  يَأبفي روایتِه عن    بمثل إسناده ونحو متنه.  الزِّ
) 8538ح 14/217، وفي (ُموَسى ْبِن َیَسار) من طریق 7491 ح 12/460في ( وأخرَجُه أحمدُ 

ومالئكة النهار في ذكر اجتماع مالئكة اللیل / الصالةفي ( وابن خزیمةمن طریق أبي رافع، 
  ) من طریق أبي صالح. 321ح 1/165 صالة الفجر وصالة

 العصرِ  صالةِ  ذكر تعاقب المالئكة عندَ  -فضل الصلوات الخمس/ الصالةفي ( وابُن حبانَ  
  .َهمَّاِم ْبِن ُمَنبِّهٍ ) مْن طریِق 1736ح 5/28 والفجر

) تابعوا أبا یونَس في روایته ُمَنبِّه ْبنُ  َهمَّامٌ ح، و ، وأبو رافع، وأبو صالَیَسار ُموَسى ْبنُ َأْرَبَعُتُهم: (
  عن أبي هریرَة مرفوعًا بنحوه.

  
  ثالثًا: تراجم رجال اإلسناد: 

، وقال )1(وثالثمائة ستینَ  سنةَ ، توفي ارىُّ بَ األنْ  دارنْ بن الهیثم البُ  َجْعَفرٍ  ْبنُ  ُمَحمَّدٌ  أبو بكرٍ * 
  .)3("بخط أبیه صحیحاً  هُ كان سماعُ ، وزاد: ")2(الَبْرقاني: "أنه لم یتكلْم فیه أحد"

  .)4(قال عنه الذهبي: "شیخ"و 
 من الحادیةَ  ،صدوقٌ  ،فرعْ یكنى أبا جَ  ،)5( اْلُبْرُجَالِنيّ  ،البغدادي ثابتٍ  بنِ  ُن اْلَخِلیلِ بْ  َأْحَمدُ * 

  .)6(، لْم ُیخرْج له أ حٌد من أصحاب الكتب الستةوسبعینَ  سبعٍ  سنةَ  ماتَ  ،عشرةَ 
  .)7(ُه الخطیُب البغداديُّ َوثَّقَ 
مات  ،التاسعة من صغارِ  تٌ بْ ثَ  ثقةٌ  ،اْلُمَؤدِّب أبو محمدٍ  ،البغداديُّ  مسلمِ  نِ بْ  ُیوُنُس ْبُن ُمَحمَّدٍ * 
   .)8(ن، روى له أصحاُب الكتب الستةومائتی سبعٍ  سنةَ 

  
                                                           

  .2/531تاریخ بغداد  (1)
  .16/63، وانظر أیضًا: سیر أعالم النبالء 2/532تاریخ بغداد  (2)
  .2/532تاریخ بغداد  (3)
ه)، 748، تصنیف/ محمد بـن أحمـد بـن عثمـان بـن قایمـاز الـذهبي، (ت1/116معین في طبقات المحدثینال (4)

  م، 1998-ه1419وضع حواشیه/محمد السعید زغلول، دار الكتب العلمیة، الطبعة األولى
  ).1/310(انظر: االنساب للسمعاني هذه النسبة إلى قریة من قرى واسط یقال لها برجالن. (5)
ـــبالء1/305، وانظـــر أیضـــًا: تهـــذیب الكمـــال 79لتهـــذیب صتقریـــب ا (6) ، وتهـــذیب 13/269، وســـیر أعـــالم الن

 .1/22التهذیب 
  .5/218تاریخ بغداد  (7)

ـــاریخ الكبیـــر614تقریـــب التهـــذیب ص) 8( ـــن 9/246، والجـــرح والتعـــدیل8/410، وانظـــر أیضـــًا: الت ـــات الب ، والثق
  .9/289حبان
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  ).26دیث رقم (، سبقت الترجمة له في ح)1(مشهور إمامٌ  فقیهٌ  ثبتٌ  ثقةٌ ، دٍ * اللَّْیُث بن سع
من  ،حافظٌ  فقیهٌ  ثقةٌ  ،أبو أیوب ،اْلِمْصِريُّ  ،األَْنَصاِريُّ موالهم یعقوبَ  نِ بْ  ثِ اْلَحارِ  و ْبنُ َعْمرٌ * 

  .)2(، روى له أصحاُب الكتب الستةومائة الخمسینَ  قبلَ  مات قدیماً  ،السابعة
، روى وعشرینَ  ثالثٍ  سنةَ  ماتَ  ،من الثالثة ،ثقةٌ  ،المصري ُیوُنَس أبو  ،الدوسي بیرٍ جُ  بنُ  لیمٌ سُ * 
  .)3(الترمذيو أبو داود و مسلم و البخاري في األدب المفرد له 
  

  رابعًا: الحكُم على إسناِد الحدیث: 
إسناُدُه َحَسٌن بالمتابعات، رجاُلُه ثقاٌت، عدا محمٍد بِن جعفر (شیخ)، وأحمد بن الخلیل 

  خریج. (صدوق)، والحدیُث في الصحیحیِن كما هو مبیٌن في الت
  ولعل ابن حجر قد حسن هذا الحدیث لمجموع الطرق، ولروایة الشیخین لهذا الحدیث.

$$$  
  

 ): 30حدیث رقم (

: "َوِفي التِّْرِمِذّي َوالنََّساِئّي ِمْن َوْجه آَخر ِبِإْسَناٍد َصِحیح، َعْن َأِبي رٍ جَ حَ  ابنُ  قال الحافظُ 
  .)(4)اْلَفْجر َكاَن َمْشُهوًداِإنَّ ُقْرآن (ِفي َقْوله َتَعاَلى:  ُهَرْیَرةَ 

  . )5(")َوالنََّهار اللَّْیلِ  َتْشَهدُه َمَالِئَكةُ (َقاَل:  

  
  الترمذي:  نِ نَ من سُ  الحدیثِ  أوًال: نصُّ 

ْبِن ُمَحمٍَّد ُقَرِشيٌّ ُكوِفيٌّ َحدَّثََنا  ْبُن َأْسَباطَ  : َحدَّثََنا ُعَبْیدٌ - َرِحَمُه اهللاُ – الترمذيُّ  اإلمامُ  قال
َوُقْرآَن اْلَفْجِر ِإنَّ ُقْرآَن (ِفي َقْوِلِه:  rي َعْن اْألَْعَمِش َعْن َأِبي َصاِلٍح َعْن َأِبي ُهَرْیَرَة، َعْن النَِّبيِّ َأبِ 

  .)7("َتْشَهُدُه َمَالِئَكُة اللَّْیِل َوَمَالِئَكُة النََّهاِر"َقاَل:  (6) )اْلَفْجِر َكاَن َمْشُهوًدا

                                                           
  .464) انظر: تقریب التهذیب ص(1
  .2/74، والكاشف 21/570، وانظر أیضًا: تهذیب الكمال 419یب التهذیب صتقر ) 2(

 .4/610، وتهذیب التهذیب 4/330، وانظر أیضًا: الثقات البن حبان 249تقریب التهذیب ص (3)
  }.78سورة اإلسراء {آیة  (4)
  . 2/36فتح الباري  (5)
  }.78سورة اإلسراء {آیة  (6)
  .3135ح 2/302ومن سورة بني إسرائیل سنن الترمذي، تفسیر القرءان/  (7)
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ْبُن ُمْسِهٍر، َعْن اْألَْعَمِش، َعْن َأِبي َصاِلٍح، َعْن َأِبي  ٌن َصِحیٌح َوَرَوى َعِليٌّ َهَذا َحِدیٌث َحسَ "َقاَل: 
ْبُن ُمْسِهٍر، َعْن  ْبُن ُحْجٍر، َحدَّثََنا َعِليٌّ  َنْحَوُه، َحدَّثََنا ِبَذِلَك َعِليٌّ  - r-ُهَرْیَرَة، َوَأِبي َسِعیٍد َعْن النَِّبيِّ 

  .)1("َوهُ اْألَْعَمِش، َفَذَكَر َنحْ 
  

  الحدیث: ثانیًا: تخریجُ 
 من فاتحةِ  باب هل یقرأ بأكثرَ في ( َأْخَرَجُه البخاريُّ في القراءة َخلَف اإلمام

ِإنَّ ُقْرآن اْلَفْجر َكاَن ( في (قوله تعالى: والنسائيُّ في الكبرى)، 153ح 1/157..الكتاب
 1/220صالة الفجر  في (الصالة/ وقت وابُن ماجه)، 11229ح 10/152 )(2)َمْشُهوًدا

  ).670ح
ثالثَُتُهم تابعوا الترمذيُّ في روایتِه عن ُعبیٍد بِن أسباط بلفظه، وفي إسناِد ابِن ماجة شاهٌد من 

  طریِق األعمِش عن ابِن مسعوٍد أیضًا.
  ). 10133ح 16/126في ( وأخرَجُه أحمدُ 
  .ُمْسِهرٍ  ْبنِ  َعِليٍّ یِق )، من طر 1/210( الصالة/ نهي النبي أن یقوم اإلمام...  والحاكُم في

  في روایته عن األعمش بنحوه.ُمَحمٍَّد  بنَ  َأْسَباطَ ) تابعا ْبُن ُمْسِهرٍ  َعِليٌّ كالهما: (أحمُد، و 
  

  اإلسناد:  رجالِ  ثالثًا: تراجمُ 
   ماتَ  ،عشرةَ  من الحادیةَ  ،صدوقٌ  ،وفيّ موالهم أبو محمد الكُ  يّ القرشِ  ْبِن ُمَحمَّدٍ  ْبُن َأْسَباط ُعَبْیدٌ * 
  .)3(ابن ماجه، و الترمذيو  ،اإلمام خلفَ  القراءةِ  في جزءِ  البخاريُّ روى له  ،خمسینَ  سنةَ 

  ،)7(، وَذَكَرُه ابُن حباَن في الثقات)6(، وُسئل عنه أبو حاتم فقال: "شیخ")5(:"ثقة")4(ُمَطیَّنٌ قال عنه 
  .)9(ثق"وقال عنه الذهبي: "و  ،)8("كان ثقة" :وقال محمد بن عبد اهللا الحضرمي
                                                           

  .3135ح 2/302المرجع السابق، تفسیر القرءان/ ومن سورة بني إسرائیل  (1)
  }.78سورة اإلسراء {آیة  (2)
، وتـاریخ اإلسـالم 19/185، وتهـذیب الكمـال 5/442، وانظر أیضًا: التاریخ الكبیر 379تقریب التهذیب ص (3)
18/345.  
ـٌد ْبـُن عَ  (4) ، وهـو ثقـة هو ُمَحمَّ ـٌد ْبـُن عبـِد اهللا ْبـِن ُسـَلْیَماَن، اْلَحْضـَرِمّي، اْلُكـوِفيُّ ، َأُبـو َجْعَفـر ُمَحمَّ ْبـِد اِهللا اْلَحْضـَرِميُّ

 ولد سنَة اْثَنَتْیِن َوِماَئَتْیِن، َوَمات ِفي ربیٍع اآلخر سنَة سبٍع َوِتْسعین َوِماَئَتْیِن.
 .18/345تاریخ اإلسالم  (5)
  .5/402دیل الجرح والتع (6)
  .8/432الثقات البن حبان (7)
  .19/185تهذیب الكمال  (8)
 .1/688الكاشف  (9)
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  الباحثة: هو ثقٌة إن شاء اهللا.  قالت
 فَ عِّ ضُ  ثقةٌ  ،أبو محمدٍ  ،موالهم القرشيُّ  ،میسرةَ  بنِ  خالدٍ  نِ بْ  الرَّْحَمنِ  عبدِ  بنِ  ُمَحمَّدٍ  بنُ  َأْسَباطُ * 

   .)1(، روى له أصحاُب الكتب الستةمائتین سنةَ  ماتَ  ،من التاسعة ،وريفي الثَّ 
، وابُن )3(، ووثقه أبو داودَ )2("عفبعض الضّ  فیهِ  إال أنَّ  صدوقاً  ثقةً قال عنه ابُن سعٍد: "كان 

  )، 4(معینٍ 

: "ال بأس به")5("وكان یخطئ عن سفیان ،به بأس لیَس وقاَل مرًة: "   . )6(، وقال عنه العجلىُّ
  : وحدیثنا هذا من روایته عن غیر الّثوري.قالت الباحثة
سبقت الترجمة ، )7(سلكنه یدلّ  ،ورع بالقراءاتِ  عارفٌ  حافظٌ  قةٌ ث ،ُسَلْیَماُن ْبُن ِمْهرَانَ  * اَألْعَمُش 

  .)8(سیندلّ المُ  قاتِ بَ طَ  منْ  الثانیةِ الطبقِة  هو منوَ  )،4له في حدیث رقم (
، من الثالثة ،إلى الكوفةِ  یتَ الزّ  یجلبُ  وكانَ  تٌ بْ ثَ  ثقةٌ  ،دنيالمَ  یاتُ الزّ  َذْكواُن َأُبو َصاِلٍح السَّمَّانُ * 

  . )9(، روى له أصحاُب الكتب الستةى ومائةمات سنة إحد
  

  رابعًا: الحكُم على إسناِد الحدیث: 
  إسناُدُه صحیٌح لغیره، ورجاُلُه ثقاٌت. 

  وتدلیس األعمِش ال یضرُّ ألنه من الثانیة من طبقات المدلسین.
$$$  

  
  
  
  

                                                           
ــــاریخ الكبیــــر 98تقریــــب التهــــذیب ص (1) ــــاریخ بغــــداد 2/354، وتهــــذیب الكمــــال 2/53، وانظــــر أیضــــًا: الت ، وت

7/312. 
 .8/516الطبقات الكبیر البن سعد  (2)
 . 1/159سؤاالت اآلجري ألبي داود  (3)
 . 3/270ریخ ابن معین، روایة الدوري تا (4)
 .4/49تاریخ ابن معین روایة الدوري  (5)
  .1/217الثقات للعجلى (6)
  .254انظر: تقریب التهذیب ص (7)
  .33طبقات المدلسین ص  (8)
ــــاریخ الكبیــــر 203تقریــــب التهــــذیب ص (9) ، وتحفــــة التحصــــیل 1/386، والكاشــــف 3/260، وانظــــر أیضــــًا: الت
 .101ص
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  ): 31حدیُث رقم (

َنَهى  -َصلَّى اللَُّه َعَلْیِه َوَسلَّمَ -َأنَُّه (  : -t-: ".... َواْحَتجَّ ِبَحِدیِث َعِليٍّ رٍ جَ حَ  ابنُ  قالَ 
" َالِة َبْعَد اْلَعْصِر؛ ِإالَّ َوالشَّْمُس ُمْرَتِفَعٌة)، َوَرَواُه َأُبو َداُوَد ِبِإْسَناٍد َصِحیٍح َقِويٍّ   . )1(َعْن الصَّ

  
  أبي داود:  نِ من سنَ  الحدیثِ  أوًال: نصُّ 

ْبُن ِإْبَراِهیَم، قال: َحدَّثََنا ُشْعَبُة، َعْن  : َحدَّثََنا ُمْسِلمٌ - رحَمُه اهللاُ – ودَ اد وأب اإلمامُ  قالَ 
َنَهى  - -rَأنَّ النَِّبىَّ : "-t-ْبِن اَألْجَدِع، َعْن َعِلىٍّ  ْبِن ِیَساٍف، َعْن َوْهبٍ  َمْنُصوٍر َعْن ِهَاللٍ 

َالِة َبْعَد اْلَعْصِر؛ ِإالَّ َوالشَّْمُس ُمْرَتِفَعٌة"   .)2(َعِن الصَّ
  

  : الحدیثِ  ثانیًا: تخریجُ 
)، عن 281ح 1/80 األوقات المنهي عن الصالة فیها/ في(الصالة الجارودِ  ابنُ  هُ أخرجَ 

َمدِ  َعْبدِ    . ِإْبَراِهیم في الروایة عن ُشْعَبةَ  ْبنَ  ماً ُمْسلِ  َعْبِد اْلَواِرِث، تابعَ  ْبنِ  الصَّ
 2/216...الة بعد العصرالرخصة في الص/ في (الصالة في الكبرى النسائيُّ  هُ أخرجَ و 

،  و ْبنِ َعْمرٍ  عن )1564ح األوقات التي  /في (ذكر الوتر وما فیه من السنن ابن خزیمةو َعِليٍّ
 ْبنِ  )، عن ُمَحمَّدٍ 1285ح 2/265 ..ذكر الخبر المفسر لبعض - ینهى عن صالة التطوع فیهن 

  .اْلُمثَنَّى
خبر ثالث یصرح بأن الزجر  -نهي عنها فصل في األوقات الم /في (الصالة حبانَ  ابنُ  هُ وأخرجَ 

  .عن عمَر بِن محمدٍ )، 1547ح 4/414 ...عن الصالة بعد العصر
من طریق ُسفیاَن الثَّوري،  )، وُعَمُر بُن محمدٍ ْبُن اْلُمثَنَّى ُمَحمَّدٌ و ، و ْبُن َعِليٍّ َعْمرٌ (: ثالثَُتُهم

  بنحوه. ُشْعَبةَ و 
 خزیمة وابنُ )، 572ح 1/304في الصالة بعد العصر الرخصة/ في (المواقیت النسائيُّ وأخرَجُه 

 2/265األوقات التي ینهى عن صالة التطوع فیهن / في (ذكر الوتر وما فیه من السنن
ذكر خبر ثالث یصرح بأن   -في األوقات المنهي عنها / في (الصالة حبانَ  ابنُ و ) 1284ح

   بإسناده.عن ابِن خزیمَة  )1562ح 4/429.. الزجر عن الصالة بعد العصر
، وابُن خزیَمة) من طریق َعْن ِة في الروای ُشْعَبةَ  َعْبِد اْلَحِمیِد، تابعَ  ْبنِ  َجِریرٍ  كالهما: (النسائيُّ

   بنحوه. َمْنُصورٍ 

                                                           
  .2/63باري فتح ال (1)

  .1276ح 1/155سنن أبي داود، التطوع/ الصالة بعد العصر  (2) 
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األوقات التي ینهى عن صالة / في (ذكر الوتر وما فیه من السنن أیضاً  خزیمةَ  وأخرجه ابنُ 
 اً ْبِن َضْمَرَة تابع َوْهب َعاِصمٍ  )، من طریقِ 1286ح 2/265ر...ذكر الخبر المفس - التطوع فیهن 

  بنحوه.  مرفوعاً  -t-اَألْجَدِع في الروایة َعِلىٌّ  ْبنَ 
  

  : اإلسناد رجالِ  ثالثًا: تراجمُ 
، ْبُن ِإْبرَاِهیَم  * ُمْسِلمٌ  ، َأُبو َعْمٍرو اْلَبْصِريُّ من  مي بأخرة،مكثر، عَ  مأمونٌ  ثقةٌ األزدي، اْلَفَراِهیِديُّ

الكتب  ألبي داود، روى له أصحابُ  یخٍ شَ  ، وهو أكبرُ اثنتین وعشرینَ  سنةَ  ار التاسعة، ماتَ صغ
  . )1(الستة

 حافظٌ  ثقةٌ صري، ، موالهم، َأُبو بسَطام الَواِسِطّي ثم البَ اْلَعَتِكيُّ  َوْردِ ال نِ بْ  جِ الحجا نُ بْ  * ُشْعَبةُ 
عن  بالعراقِ  َش تَّ فَ  نْ مَ  أولُ  "، وهوَ یثِ في الحد المؤمنینَ  وري یقول: "هو أمیرُ الثّ  كانَ  متقنٌ 

، روى له أصحاب الكتب ستینَ  سنةَ  ، من السابعة، ماتَ اً عابد وكانَ  عن السنةِ  وذبَّ  الرجالِ 
  .)2(الستة

، أبو عتّاب، الكوفيُّ  نِ بْ  المعتمرِ  نُ بْ  * َمْنُصورٌ  َلِميُّ من  سال یدلّ  وكانَ  تٌ بْ ثَ  ثقةٌ ، َعْبِد اللَِّه السُّ
  .)3(، روى له أصحاُب الكتب الستةومائة وثالثینَ  اثنتینِ  سنةَ  عمش، ماتَ طبقة األ
 ، من الثالثة، روى لهثقةٌ  ،موالهم، الكوفيُّ  اف، األشجعيُّ ، ویقال: بن إسَ ِیَساف ْبنُ  * ِهَاللٌ 
  .)4(وأصحاُب السنن األربعة تعلیقًا ومسلمٌ  البخاريُّ 
  .)5(والنسائيُّ  الثانیة، روى له أبو داودَ  منَ  ةٌ ثقلكوفي، ، اْلَهْمَداِنيُّ اعِ اَألْجدَ  ْبنُ  * َوْهبٌ 

  
  الحدیث:  على إسنادِ  رابعًا: الحكمُ 

  . ثقاتٌ  هُ ، ورجالُ صحیحٌ  هُ إسنادُ 

                                                           
، وســیر أعـالم النــبالء 2/257، والكاشـف 27/487، وانظـر أیضــًا: تهـذیب الكمــال 529تقریـب التهــذیب ص (1)
10/314. 
تهــذیب ، و 1/465، ومعرفــة الثقــات للعجلــي 4/244، وانظــر أیضــًا: التــاریخ الكبیــر 266تقریــب التهــذیب ص (2)

  .12/479الكمال 
، وســـیر أعـــالم 28/546، وتهـــذیب الكمـــال 7/346، وانظـــر أیضـــًا: التـــاریخ الكبیـــر547تقریـــب التهـــذیب ص (3)

 .5/402النبالء 
، والجــرح 2/334، ومعرفــة الثقــات للعجلــي 8/202، وانظــر أیضــًا: التــاریخ الكبیــر 567تقریــب التهــذیب ص (4)

  .9/72والتعدیل
، وتهــذیب 9/23، والجــرح والتعــدیل 2/344، وانظــر أیضــًا: معرفــة الثقــات للعجلــي 584تقریــب التهــذیب ص (5)

  .31/112الكمال 
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َحُه الحافُظ العراقيُّ في طرح التثریب   . )2(، واأللبانيُّ في السلسلِة الصحیحة)1(وقد صحَّ
َحُه األرناؤوط   .)4(واألعظمي أیضاً  )3(وصحَّ

$$$  
 ): 32حدیث رقم (

ْبِن َأَنٍس  : " ... َوَقْد َأْخَرَج َأُبو َداُوَد ِبَسَنٍد َصِحیٍح ِإَلى َأِبي ُعَمْیرٍ رٍ جَ حَ  نُ ابْ  الحافظُ  قالَ 
َالِة َكْیَف َیْجَمُع النَّاَس َلَها، َفَقاَل:  - r- َقاُلوا: (اْهَتمَّ النَِّبيُّ  ،َعْن ُعُموَمِتِه ِمَن اْألَْنَصارِ  ِللصَّ

َالِة؛ َفِإَذا رََأْوَها آَذَن َبْعُضُهْم َبْعًضا، َفَلْم ُیْعِجْبُه... اْلَحِدیَث)ا  ْنِصْب رَاَیًة ِعْنَد ُحُضوِر َوْقِت الصَّ
 لَّهِ َوِفیِه َذَكُروا اْلُقْنَع ِبَضمِّ اْلَقاِف َوُسُكوِن النُّوِن َیْعِني اْلُبوَق َوَذَكُروا النَّاُقوَس، َفاْنَصَرَف َعْبُد ال

َقاَل َوَكاَن ُعَمُر َرآُه َقْبَل َذِلَك َفَكَتَمُه  - r-ْبُن َزْیٍد َوُهَو ُمْهَتمٌّ َفُأِرَي اْألََذاَن َفَغَدا َعَلى َرُسوِل اللَِّه 
ْبُن َزْیٍد  َفَقاَل َما َمَنَعَك َأْن ُتْخِبَرَنا َقاَل َسَبَقِني َعْبُد اللَّهِ  - r- ِعْشِریَن َیْوًما ُثمَّ َأْخَبَر ِبِه النَِّبيَّ 

  .)5(: َیا ِبَالُل ُقْم َفاْنُظْر َما َیْأُمُرَك ِبِه َعْبُد اللَِّه ْبُن َزْیٍد َفاْفَعْلُه"- r- َفَقاَل َرُسوُل اللَِّه  ؛َفاْسَتْحَیْیتُ 

  
  : أبي داودَ  نِ نَ من سُ  الحدیثِ  أوًال: نصُّ 

، َوِزَیادٌ : َحدَّثََنا َعبَّاُد ْبُن - اهللاُ  هُ رحمَ - أبو داود  قال اإلمامُ  - ْبُن َأیُّوَب  ُموَسى اْلُختَِّلىُّ
َعْن َأِبى ُعَمْیِر  - َقاَل ِزَیاٌد: َأْخَبَرَنا َأُبو ِبْشرٍ - َقاَال: َحدَّثََنا ُهَشْیٌم َعْن َأِبى ِبْشٍر،  - َوَحِدیُث َعبَّاٍد َأَتمُّ 

َالِة َكْیَف َیْجَمُع النَّاَس َلَها - r- ِبىُّ اْهَتمَّ النَّ ْبِن َأَنٍس، َعْن ُعُموَمٍة َلُه ِمَن اَألْنَصاِر، َقاَل: "  ؛ِللصَّ
َالِة َفِإَذا رََأْوَها آَذَن َبْعُضُهْم َبْعًضا، َفَلْم ُیْعِجْبُه َذِلَك، َقاَل:  َفِقیَل َلُه: اْنِصْب رَاَیًة ِعْنَد ُحُضوِر الصَّ

بُّوَر اْلَیُهوِد، َفَلْم ُیْعِجْبُه َذِلَك، َوَقاَل: ُهَو ِمْن َأْمِر َوَقاَل ِزَیاٌد: شَ  - َیْعِنى الشَّبُّورَ - )6(َفُذِكَر َلُه اْلُقْنعُ 
ْبِن َعْبِد  َفاْنَصَرَف َعْبُد اللَِّه ْبُن َزْیدٍ  ؛َقاَل: َفُذِكَر َلُه النَّاُقوُس َفَقاَل: ُهَو ِمْن َأْمِر النََّصاَرى ،اْلَیُهودِ 

 - r- َفُأِرَى اَألَذاَن ِفى َمَناِمِه، َقاَل: َفَغَدا َعَلى َرُسوِل اللَِّه  - r- َربِِّه َوُهَو ُمْهَتمٌّ ِلَهمِّ َرُسوِل اللَِّه 
َقاَل َوَكاَن  ،َفَأْخَبَرُه، َفَقاَل َلُه: َیا َرُسوَل اللَِّه، ِإنِّى َلَبْیَن َناِئٍم َوَیْقَظاَن ِإْذ َأتَاِنى آٍت َفَأرَاِنى اَألَذانَ 

َفَقاَل  - r- َقاَل: ُثمَّ َأْخَبَر النَِّبىَّ  ،َقْبَل َذِلَك َفَكَتَمُه ِعْشِریَن َیْوًما َقْد َرآهُ  - t -ُعَمُر ْبُن اْلَخطَّاِب 

                                                           
  .2/267طرح التثریب  (1)
 .200، ح1/378السلسلة الصحیحة  (2)
  .4/429انظر: حاشیة: صحیح ابن حبان  (3)
  .2/265انظر: حاشیة: صحیح ابن خزیمة  (4)
  .81/ 2) فتح الباري (5

 ).2/440. (انظر: النهایة في غریب الحدیث هو الُبوقُ  (6)
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: َیا - r- َفَقاَل: َسَبَقِنى َعْبُد اللَِّه ْبُن َزْیٍد َفاْسَتْحَیْیُت، َفَقاَل َرُسوُل اللَِّه  ؛َلُه: َما َمَنَعَك َأْن ُتْخِبَرِنى
  .)1("َفَأذََّن ِبَاللٌ  :ُرَك ِبِه َعْبُد اللَِّه ْبُن َزْیٍد َفاْفَعْلُه. َقالَ ِبَالُل ُقْم َفاْنُظْر َما َیْأمُ 

َأنَّ األَْنَصاَر َتْزُعُم َأنَّ َعْبَد اللَِّه ْبَن َزْیٍد َلْوَال َأنَُّه َكاَن "َقاَل َأُبو ِبْشٍر: َفَأْخَبَرِنى َأُبو ُعَمْیٍر:  
  .)2("ُمَؤذًِّنا - r- لَِّه َیْوَمِئٍذ َمِریًضا؛ َلَجَعَلُه َرُسوُل ال

  
  : الحدیثِ  ثانیًا: تخریجُ 

 )، من نفس طریق أبي داودَ 1/390الصالة/ بدء األذان في ( الكبري في السننِ  البیهقيُّ  هُ أخرجَ 
  السابقة بمثله. 

  
  اإلسناد:  م رجالِ ثالثًا: تراجُ 

على  ثالثینَ  مات سنةَ  ،العاشرةمن  ٌة،ثق ، أبو محمد نزیل بغداد،ْبُن ُموَسى اْلُختَِّلىُّ  * َعبَّادٌ 
  .)3(والنسائي وأبو داودَ  ومسلمٌ  روى له البخاريُّ  ،الصحیح
نها، مِ  یغضبُ  َدلَُّوْیه، وكانَ  لقبُ صل یُ األَ  وسيُّ طُ  ،البغدادي أبو هاشم زیادٍ  نِ بْ  ْبُن َأیُّوبَ  * ِزَیادٌ 

، وثمانونَ  وله ستٌ  وخمسینَ  تینِ اثن سنةَ  من العاشرة ماتَ  حافظٌ  ثقةٌ غیر، الصّ  عبةُ ولقبه أحمد: شُ 
  .)4(والنسائيُّ  والترمذيُّ  وأبو داودَ  روى له البخاريُ 

سبقت الترجمة له في  .)5(فيالخَ  التدلیس واإلرسالِ  كثیرُ  ثبتٌ  ثقةٌ  الواسطيُّ  بشیرٍ  نُ * ُهَشْیٌم بْ 
  .)6(). وقد ذكره ابن حجر في المرتبة الثالثة من المدلسین13حدیث رقم (

  في هذا الحدیث. ِبْشرٍ  يَأب: وقد صرَّح بالسماِع بصیغة اإلخباِر من حثةقالت البا
 في حبیبٍ  عبةُ فه شُ وضعّ  ،بن جبیر عیدٍ في سَ  اسِ النَّ  من أثبتِ  ثقةٌ  ،َأُبو ِبْشرٍ  ِإَیاسٍ  ْبنُ  * َجْعَفرٌ 

  ).7، سبقت الترجمة له في حدیث رقم ()7(وفي مجاهد سالمٍ  بنِ 

                                                           
 .498ح 1/77سنن أبي داود، الصالة/ بدء األذان  (1)
 .498ح 1/77المرجع السابق، الصالة/ بدء األذان  (2)
، تهــذیب الكمــال 6/87، والجــرح والتعــدیل8/436، انظــر أیضــًا: الثقــات البــن حبــان291تقریــب التهــذیب ص (3)
  .1/532، والكاشف 14/161
ــــــــب التهــــــــذیب ص  (4) ــــــــر218تقری ــــــــاریخ الكبی ــــــــان3/354، وانظــــــــر أیضــــــــًا: الت ــــــــن حب ــــــــات الب ، 8/249، والثق

  .1/408والكاشف
، الضــعفاء ألبــي 54/ 11، تهــذیب التهــذیب242/ 8، وانظــر أیضــًا: التــاریخ الكبیــر574تقریــب التهــذیب ص (5)

  .333، وتحفة التحصیل ص283/ 30، تهذیب الكمال948/ 3زرعة الرازي
 .47المدلسین ص طبقات (6)
  . 139انظر: تقریب التهذیب ص (7)
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، قیل: كان أكبر الرابعةمن  ثقةٌ اسمه عبد اهللا،  :األنصاري، قیل مالكٍ  نِ بْ  َأَنسٍ  ْبنُ  * َأِبو ُعَمْیرٍ 
  . )1(ةماج ولد أنس بن مالك، روى له أبو داود والنسائي وابنُ 

  
  الحدیث:  على إسنادِ  رابعًا: الحكمُ 

  . ثقاتٌ  هُ ، ورجالُ صحیحٌ  هُ إسنادُ 
  .َأیُّوبَ  ْبنِ  َیادٍ مدلس من الثالثة، وقد صرح بالسماع  في روایة زِ  ُهَشْیمٌ و

  .)2("صحیحٌ  دٌ ، وقال: "سنُ األلبانيُّ  هُ حَ حَّ وقد صَ 
$$$  

  
  ): 33حدیث رقم (

زَّاقِ  َبْیَنُهَما ِفي َحِدیٍث آَخَر َأْخَرَجُه َعْبدُ  َوَقْد َوَرَد اْلَجْمعُ : ".... حجرٍ  نُ ابْ  الحافظُ  قالَ   الرَّ
اِم َقالَ  ْبنِ  َعْن ُنَعْیمٍ  ِبِإْسَناٍد َصِحیحٍ  هُ َوَغْیرُ  ْبِح ِفي َلْیَلٍة َباِرَدٍة،  - r- َأذََّن ُمَؤذِّن النَِّبّي : (النَّحَّ ِللصُّ

َالة َخْیٌر ِمْن النَّْوم   .)3(")َقاَلَها ؛َفَتَمنَّْیت َلْو َقاَل: َوَمْن َقَعَد َفَال َحَرَج. َفَلمَّا َقاَل الصَّ

  
  أوًال: نصُّ الحدیِث من مصنِف عبِد الرزاق: 

زَّاقِ  قال اإلمامُ  - َعِن اْبِن ُجَرْیٍج، َعْن َناِفٍع، َعْن َعْبِد اللَِّه ْبِن ُعَمرَ : -رحَمُه اهللاُ – َعْبُد الرَّ
y - ِام ِفي َلْیَلٍة ِفیَها َبْرٌد، َوَأَنا َتْحَت  - r- َأذََّن ُمَؤذُِّن النَِّبيِّ "َقاَل:  - y- ، َعْن ُنَعْیِم ْبِن النَّحَّ

   .)4("ُیْلِقَي اللَُّه َعَلى ِلَساِنِه َوَال َحَرَج َقاَل: َوَال َحَرجَ َلَحاِفي َفَتَمنَّْیُت َأْن 
  

  ثانیًا: تخریُج الحدیِث: 
  .َعِليٍّ  ْبنِ  اْلَحَسنِ ) عن 762ح 2/67في ( أخرجه ابُن أبي عاصمٍ 

  ،ِإْبَراِهیمَ  ْبنِ  ِإْسَحاقَ ) من طریق 3/259في (معرفة الصحابة/ مناقب نعیم النحام العدوي  والحاكمُ 
زَّاقِ ، و ْبُن َعِليٍّ  اْلَحَسنُ كالهما: ( زاِق بنحوه. إِْسَحاُق ْبُن ِإْبرَاِهیَم ْبِن َعْبِد الرَّ   ) تابعا عبَد الرَّ

  
                                                           

 .1/24، والكاشف9/416، والجرح والتعدیل 9/63، وانظر أیضًا: التاریخ الكبیر661تقریب التهذیب ص (1)
. تصــنیف/ اإلمــام ناصــر الــدین األلبــاني، غــراس للنشــر 115) الثمــر المســتطاب فــي فقــه الســنة والكتــاب ص (2

  والتوزیع، الطبعة األولى.
  .2/99فتح الباري  (3)
  .1927ح 1/502باب الرخصة لمن سمع النداء -مصنف عبد الرزاق، الصالة/ أبواب األذان (4)
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  :اإلسنادرجال ثالثًا: تراجم 
. سبقت الترجمة )1(ثقٌة فقیٌه فاضٌل، وكاَن یدلس ویرسل ،َعْبِد اْلَعِزیِز ْبِن ُجَرْیجٍ  اْلَمِلِك ْبنُ  * َعْبدُ 

  ).1له في حدیث رقم (
  . )2(وقد ذكَرُه ابُن حَجٍر في الطبقة الثالثة من طبقات المدلسین

 سبعَ  سنةَ  ماتَ  ،من الثالثة ،مشهورٌ  فقیهٌ  ثبتٌ  ثقةٌ  ،عمرَ  بنِ امولى  المدنيُّ  اهللاِ  دِ أبو عب نافعٌ * 
  .)3(، روى له أصحاُب الكتب الستةومائة أو بعد ذلك ةَ عشر 
امِ ْبُن النَّ  ُنَعْیمٌ *  ْبِن  ْبِن َعِديٍّ  ْبِن ُعَوْیجٍ  ْبِن ُعَبْیدٍ  ْبِن َعْبِد َعْوفٍ  ْبُن َعْبِد اِهللا ْبِن ُأَسْیدٍ  َوُهَو ُنَعْیمٌ  حَّ

  .َكْعب
اَم ِألَنَّ النَِّبيَّ ذَكَر ابُن سعٍد بإسنادِه أنه   )4(َقاَل: "َدَخْلُت اْلَجنََّة َفَسِمْعُت َنْحَمةً  -  -rُسمَِّي النَّحَّ

  .)5(َفِإَذا ُهَو ُنَعْیٌم" ،ِميَأَما
َهاَجَر َعاَم اْلُحَدْیِبَیِة، ثُمَّ َشِهَد َما َبْعَدَها  َكاَن ِإْسَالُمُه ِبَمكََّة َقْبَل ِهْجَرِة اْلَحَبَشِة، َوَكاَن َیْكُتُم ِإْسَالَمُه،

  .)6(ِفي َرَجٍب َسَنَة َخْمَس َعْشَرةَ  ِفي ِخَالَفِة ُعَمرَ  ،َواْسُتْشِهَد ِبَأْجَناِدیَن ِبالشَّامِ  ،ِمَن اْلَمَشاِهدِ 
  

  رابعًا: الُحكُم على إسناِد الحدیث: 
  إسناُدُه صحیٌح ورجاُلُه ثقاٌت. 

، ألنه قد صّرح بالّسماع بصیغِة اإلخبار في روایِة ابن أبي  وأما تدلیُس اْبِن جریٍج فال یضرُّ
  .) السابقة في التخریج762ح 2/67عاصم في اآلحاد والمثاني في (

َحُه الحاكم   .)7(وقد صحَّ
$$$  

  
  
  

                                                           
  .363انظر: تقریب التهذیب ص (1)
 .41طبقات المدلسین ص (2)
، وتهــذیب 2/310، ومعرفــة الثقــات للعجلــي 8/84، وانظــر أیضــًا: التــاریخ الكبیــر 559تقریــب التهــذیب ص (3)

  .29/298الكمال
 ).5/30وهو صوٌت یخُرج من الَجْوف ویسمى النَّحیُم. (انظر: النهایة في غریب الحدیث (4)
  .4/129الطبقات الكبیر (5)
  . 5/2666معرفة الصحابة ألبي نعیم  (6)
 .3/259) المستدرك للحاكم (7
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 ): 34حدیث رقم (

زَّاق ِبِإْسَناٍد َصِحیح َعْن ِاْبن ُعَمرَ  : "َوَقْد َرَوى َعْبدُ رٍ جَ ابن حَ  الحافظُ  قالَ  ، َأنَُّه -y-  الرَّ
َال  ِإنََّما التَّْأِذینُ (: َكاَن َیُقولُ  ِة ِلَیْجَتِمُعوا َلَها، َفَأمَّا ِلَجْیٍش َأْو َرْكٍب َعَلْیِهْم َأِمیٌر، َفُیَناَدى ِبالصَّ

َقاَمة   . )1(")َغْیرهْم َفِإنََّما ِهَي اإلِْ

  
  الرزاق:  من مصنف عبدِ  الحدیثِ  أوًال: نصُّ 

زَّاقِ قاَل اإلماُم  -َعِن اْبِن ُجَرْیٍج َقاَل: ُقْلُت ِلَناِفٍع: َكْم َكاَن اْبُن ُعَمرَ  :-رحَمُه اهللاُ – َعْبُد الرَّ
y - َلَواِت َفِإَقاَمٌة، ِإَقاَمةٌ ُیَؤذُِّن ِفي ا  لسََّفِر؟ َقاَل: "َأَذاَنْیِن ِإَذا َطَلَع اْلَفْجُر َأذََّن ِباْألُوَلى َفَأمَّا َساِئُر الصَّ

َالِة "، َكاَن َیُقوُل: "ِلُكلِّ َصَالةٍ  ِإنََّما التََّأِذیُن ِلَجْیٍش َأْو َرْكٍب َسَفٍر َعَلْیِهْم َأِمیٌر، َفُیَناِدي ِبالصَّ
َقاَمةُ لِ    .)2("َیْجَتِمُعوا َلَها َفَأمَّا َرْكٌب َهَكَذا، َفِإنََّما ِهَي اإلِْ
  

  الحدیث:  ثانیًا: تخریجُ 
  لم تجد الباحثُة تخریجًا للحدیث.

  
  اإلسناد:  رجالِ  ثالثًا: تراجمُ 

. سبقت الترجمة )3(لثقٌة فقیٌه فاضل، وكاَن یدلس ویرس ،َعْبِد اْلَعِزیِز ْبِن ُجَرْیجٍ  اْلَمِلِك ْبنُ  * َعْبدُ 
  ).1له في حدیث رقم (

  . )4(وقد َذَكَرُه ابُن َحَجٍر في الطبقة الثالثة من طبقات المدلسین
  ).34سبقت الترجمة له في حدیث رقم () 5(رمشهو  فقیهٌ  ثبتٌ  ثقةٌ  المدنيُّ  اهللاِ  أبو عبدِ  نافعٌ * 
  

  الحدیث:  دِ على إسنا رابعًا: الحكمُ 
  ثقاٌت.إسناُدُه صحیٌح، رجاُلُه 

  مدلٌس من الثالثة، وقد صرح بسماعه من َنافع. ْبن ُجَرْیجٍ وا
$$$  

                                                           
  .2/111فتح الباري  (1)
  .1897ح 1/492مصنف عبد الرزاق، الصالة/ األذان في السفر  (2)
  .363انظر: تقریب التهذیب ص (3)
 .41طبقات المدلسین ص (4)
  .559انظر: تقریب التهذیب ص (5)
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  ): 35حدیث رقم (

ِبِإْسَناٍد َصِحیح  َمْنُصورٍ  ْبنُ  َوَسِعیدٌ  َأِبي َشْیَبةَ  َوَرَوى ِاْبنُ "... : حجرٍ  ابنُ  الحافظُ  قال
ُهَما َما َیْشَهدُ : ( -r-َقاُلوا: َقاَل َرُسول ارِ َحدََّثِني ُعُموَمِتي ِمْن اْألَْنصَ  :َأَنسٍ  ْبنِ  َعْن َأِبي ُعَمْیرٍ 

  .)1(ر)"َواْلَفجْ  َیْعِني اْلِعَشاءَ  ُمَناِفقٌ 

  
  : َأِبي َشْیَبةَ  اْبنِ أوًال: نصُّ الحدیِث مْن مصنف 

 ِبي ُعَمْیرٍ دَّثََنا َشَباَبُة، َقاَل: حدَّثََنا ُشْعَبُة َعْن َأِبي ِبْشٍر، َعْن أَ حاْبُن َأِبي َشْیَبَة:  اإلمامُ  قالَ 
 ،َما َیْشَهُدُهَما ُمَناِفقٌ ":  -r-َقاُلوا: َقاَل َرُسوُل اهللاِ  ،ْبِن َأَنٍس، َقاَل: َحدَّثَِني عُموَمِتي ِمَن اَألْنَصارِ 

  .)2("َیْعِني اْلِعَشاَء َواْلَفْجرَ 
  

  ثانیًا: تخریُج الحدیث: 
  إسناِدِه ومتِنِه. ) بمثل770ح 2/274أیضًا في مسنده في ( أخرَجُه ابُن أبي شیبةَ 

، تابَع شبابَة في روایِتِه عن شعبَة َجْعَفرٍ  ْبنِ  ُمَحمَّدٍ )، عن 50580ح 34/187وأخرَجُه أحمُد في (
  ) عن 2023ح 1/529 فضل الصالة في جماعة/ الصالةفي ( وعبُد الرزاقبنحوه، 

  بنحوه. َعْن َأِبي ِبْشرٍ تابَع ُشعبَة في الروایِة  ْبِن َبِشیرٍ  ُهَشْیمٍ 
 

   ثالثًا: ترجمُة رجال اإلسناد: 
 ثقةٌ  ،مولى بني فزارة كان اسمه مروانَ  :قالیُ  ،من خراسان هُ أصلُ  ،المدائني َسّوارٍ  نُ بْ  َشباَبةُ  *

، روى له أصحاُب ومائتین أو ستٍ  أو خمسٍ  أربعٍ  سنةَ  ماتَ  ،من التاسعة ،رمي باإلرجاء حافظٌ 
  . )3(الكتب الستة

  .)5(وابُن معینٍ  )4(َوثََّقُه ابُن المدینيّ 

                                                           
  .2/127) فتح الباري (1

 . 3373ح 3/160مصنف اْبِن َأِبي َشْیَبَة الصالة/ في التخلف في العشاء والفجر..  (2)
،  12/343وتهــــذیب الكمــــال ، 1/447، وانظــــر أیضــــًا: معرفــــة الثقــــات للعجلــــي  263تقریــــب التهــــذیب ص (3)

 . 1/477والكاشف 
  .4/392) الجرح والتعدیل (4

  .4/392المرجع السابق (5)
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قال أبو . و )2(، ووثََّقُه العجلى، وقال: "كان یرى اإلرجاء")1("في االرجاء كان داعیةً " :أحمدُ  قالَ و  
، وَذَكَرُه ابُن حباَن في الثقات وقال: "مستقیُم )3("ویكتب حدیثه وال یحتج به هو صدوقٌ " :حاتم

  .)4(الحدیث"
" : ، وقد َذَكر ابُن حجٍر في هدي الساري أنه )5("واحد ثقه غیرُ وَ وَ  احتج به الشیخانِ قاَل الذَّهبيُّ

  . )6(رجع عن اإلرجاء" َشباَبةَ  رجع عن اإلرجاء؛ فقال: "عن أبي زرعَة أنَّ 
  : أنه ثقة ولم تؤثر بدعته على حدیثه.والخالصة فیه

 ، وهوَ في الحدیثِ  المؤمنینَ  وري یقول: هو أمیرُ الثّ  كانَ  ،متقنٌ  حافظٌ  ثقةٌ ، جِ الحجا بنُ  * ُشْعَبةُ 
. سبقت الترجمة له في حدیث )7( اً عابد وكانَ  عن السنةِ  وذبَّ  عن الرجالِ  بالعراقِ  َش تَ أول من فَ 

  ).31رقم (
 حبیبٍ  في شعبةُ  وَضّعَفهُ  جبیر، بنِ  َسعیدٍ  ِفي النَّاسِ  َأْثَبتِ  ِمنْ  ثقةٌ  ِبْشرٍ  َأِبو ِإَیاسٍ  ْبنُ  رٌ َجْعفَ * 
  ).7سبقت الترجمة له في حدیث رقم ( .)8(مجاهد وفي سالٍم، بنِ 

  : ثقٌة، ُضّعف في حدیٍث عن مجاهد.وخالصُة القول فیه
  ).32سبقت الترجمة له في حدیث رقم ( .)9(ثقة ،ْبِن َأَنسٍ  * َأِبو ُعَمْیرٍ 

  
  رابعًا: الحكُم على إسناِد الحدیث: 

  إسناُدُه صحیٌح ورجاُلُه ثقات. 
  قة للحدیث ببدعته. ثقٌة ال عال َسّوارٍ  بنُ  َشباَبةُ و 

$$$ 

  
  
  

                                                           
  .1/421المغني في الضعفاء  (1)
  .1/447معرفة الثقات للعجلى  (2)
 .4/392الجرح والتعدیل  (3)
  . 8/312الثقات البن حبان  (4)
 .1/107الرواة الثقات المتكلم فیهم  (5)
  .1/407مقدمة فتح الباري  هدي الساري (6)
  .266تقریب التهذیب صانظر:  (7)
  . 139انظر: المرجع السابق ص (8)
 .661انظر: المرجع السابق ص (9)
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  ): 36حدیث رقم (

 :: ".... َواْسَتَدلَّ َمْن َأْسَقَطَها َعْنُه ِفي اْلَجْهِریَِّة َكاْلَماِلِكیَِّة ِبَحِدیثِ رٍ جَ حَ  ابنُ  قال الحافظُ 
"َوُهَو َحِدیٌث َصِحیٌح َأْخَرَجُه ُمْسِلٌم ِمْن َحِدیِث َأِبي ُموسَ  )،َوإَِذا َقرََأ َفَأْنِصُتوا(   .)1(ى اْألَْشَعِريِّ

  
  أوًال: نصُّ الحدیِث من صحیِح مسلِم: 

َوَأُبو َكاِمٍل  ،َوُقتَْیَبُة ْبُن َسِعیدٍ  ،ٍ ْبن َمْنُصور : َحدَّثََنا َسِعیدٌ - َرِحَمُه اهللاُ - مسلمٌ  اإلمامُ  قالَ 
َعْن  ،َحدَّثََنا َأُبو َعَواَنةَ  :َقاُلوا –ِبى َكاِمٍل َواللَّْفُظ ألَ  - ْبُن َعْبِد اْلَمِلِك اُألَمِوىُّ  َوُمَحمَّدٌ  ،)2(اْلَجْحَدِرىُّ 

َقاِشىِّ  ،َعْن ُیوُنَس ْبِن ُجَبْیرٍ  ،َقَتاَدةَ  َصلَّْیُت َمَع َأِبى ُموَسى  :َقالَ  ،)3(َعْن ِحطَّاَن ْبِن َعْبِد اللَِّه الرَّ
ا َكاَن ِعْنَد اْلَقْعَدةِ  ،َصَالةً  - y- اَألْشَعِرىِّ  َكاةِ  :ِمَن اْلَقْومِ  َقاَل َرُجلٌ  ؛َفَلمَّ َالُة ِباْلِبرِّ َوالزَّ  ،ُأِقرَِّت الصَّ

َالَة َوَسلَّمَ : َقالَ  َفَأَرمَّ  :َقالَ  ؟،َأیُُّكُم اْلَقاِئُل َكِلَمَة َكَذا َوَكَذا :َفَقالَ  ؛اْنَصَرفَ  ؛َفَلمَّا َقَضى َأُبو ُموَسى الصَّ
َما  :َقالَ  ؟!َفَقاَل َلَعلََّك َیا ِحطَّاُن ُقْلَتَها ،َفَأَرمَّ اْلَقْومُ  ؟َة َكَذا َوَكَذاَأیُُّكُم اْلَقاِئُل َكِلمَ  :ُثمَّ َقالَ  ،)4(اْلَقْومُ 

َوَلْم ُأِرْد ِبَها ِإالَّ اْلَخْیَر. َفَقاَل  ؛َأَنا ُقْلُتَها :. َفَقاَل َرُجٌل ِمَن اْلَقْومِ )5(ُقْلُتَها َوَلَقْد َرِهْبُت َأْن تَْبَكَعِنى ِبَها
َخَطَبَنا َفَبیََّن َلَنا ُسنَّتََنا  - r-ِإنَّ َرُسوَل اللَِّه  ،َأَما َتْعَلُموَن َكْیَف تَُقوُلوَن ِفى َصَالِتُكمْ  :َأُبو ُموَسى

 :إَِذا َقالَ وَ  ،َفِإَذا َكبََّر َفَكبُِّروا ،ثُمَّ ْلَیُؤمَُّكْم َأَحُدُكمْ  ،ِإَذا َصلَّْیُتْم َفَأِقیُموا ُصُفوَفُكمْ : "َوَعلََّمَنا َصَالتََنا َفَقالَ 
الِّینَ   ،َفِإَذا َكبََّر َوَرَكَع َفَكبُِّروا َواْرَكُعوا ،َفُقوُلوا آِمیَن. ُیِجْبُكُم اللَّهُ  ،َغْیِر اْلَمْغُضوِب َعَلْیِهْم َوَال الضَّ
َسِمَع اللَُّه  :َوإَِذا َقالَ  ،ِتْلكَ َفِتْلَك بِ " :- r-. َفَقاَل َرُسوُل اللَِّه "َفِإنَّ اِإلَماَم َیْرَكُع َقْبَلُكْم َوَیْرَفُع َقْبَلُكمْ 

َقاَل َعَلى  -َتَباَرَك َوَتَعاَلى-َیْسَمُع اللَُّه َلُكْم َفِإنَّ اللََّه  ِلَمْن َحِمَدُه. َفُقوُلوا اللَُّهمَّ َربََّنا َلَك اْلَحْمُد.
َفِإنَّ اِإلَماَم َیْسُجُد  ،َكبُِّروا َواْسُجُدواَوإَِذا َكبََّر َوَسَجَد فَ  َسِمَع اللَُّه ِلَمْن َحِمَدُه. - r- ِلَساِن َنِبیِِّه 

ِل  ؛َفِتْلَك ِبِتْلكَ : "- r-َفَقاَل َرُسوُل اللَِّه  "َقْبَلُكْم َوَیْرَفُع َقْبَلُكمْ  َوإَِذا َكاَن ِعْنَد اْلَقْعَدِة َفْلَیُكْن ِمْن َأوَّ
َلَواُت ِللَّهِ   ،السََّالُم َعَلْیَك َأیَُّها النَِّبىُّ َوَرْحَمُة اللَِّه َوَبَرَكاُتهُ  ،َقْوِل َأَحِدُكُم التَِّحیَّاُت الطَّیَِّباُت الصَّ

اِلِحینَ  َأْشَهُد َأْن َال ِإَلَه ِإالَّ اللَُّه َوَأْشَهُد َأنَّ ُمَحمًَّدا َعْبُدهُ  ،السََّالُم َعَلْیَنا َوَعَلى ِعَباِد اللَِّه الصَّ
  .)6("َوَرُسوُلهُ 

                                                           
  .2/143فتح الباري  (1)
  ).2/25هذه النسبة إلى (َجْحَدر) وهو اسم رجل من أجداد الراوي. (انظر: األنساب للسمعاني  (2)
  ).3/81ا (رقاش) كثرت أوالدها حتى صاروا قبیلة. (انظر: األنساب للسمعاني هذه النسبة إلى امرأة اسمه (3)
  ).2/646أي َسَكتوا ولم یجیبوا. (انظر: النهایة في غریب الحدیث  (4)
  ).1/388َبَكْعُت الّرُجل َبْكعًا إذا اْسَتْقَبْلته بما یْكره وهو نحو التَّْقریع. (انظر: النهایة في غریب الحدیث  (5)
  .404ح 1/173یح مسلم، الصالة/ التشهد في الصالة صح (6)



                                 ل                            الفصل األو
 

    128 
 

 الدراسة التطبیقیة

ْبُن  َحدَّثََنا َسِعیدٌ قال: َحدَّثََنا َأُبو ُأَساَمَة، قال: ُبو َبْكِر ْبُن َأِبي َشْیَبَة، َحدَّثََنا أَ وقال أیضًا: 
َحدَّثََنا َأِبي (ح) قال: ْبُن ِهَشاٍم،  َحدَّثََنا ُمَعاذٌ قال: َأِبي َعُروَبَة (ح) َوَحدَّثََنا َأُبو َغسَّاَن اْلِمْسَمِعيُّ ، 

، ُكلُّ َهؤَُالِء َعْن َقَتاَدَة ِفي َهَذا  ، قال:اِهیمَ َوَحدَّثََنا ِإْسَحاُق ْبُن ِإْبرَ  َأْخَبَرَنا َجِریٌر، َعْن ُسَلْیَماَن التَّْیِميِّ
َیاَدةِ  اِإلْسَناِد ِبِمْثِلِه.   ".َوإَِذا َقرََأ َفَأْنِصُتوا: "َوِفي َحِدیِث َجِریٍر، َعْن ُسَلْیَماَن، َعْن َقَتاَدَة ِمَن الزِّ

ِإالَّ ِفي  "َسِمَع اُهللا ِلَمْن َحِمَدهُ ": - r-َأَحٍد ِمْنُهْم َفِإنَّ اَهللا َقاَل َعَلى ِلَساِن َنِبیِِّه  َوَلْیَس ِفي َحِدیثِ 
 ِفي ِرَواَیِة َأِبي َكاِمٍل، َوْحَدُه َعْن َأِبي َعَواَنَة َقاَل َأُبو ِإْسَحاَق: َقاَل َأُبو َبْكِر: اْبُن ُأْخِت َأِبي النَّْضرِ 

َفَقاَل ُمْسِلٌم: ُتِریُد َأْحَفَظ ِمْن ُسَلْیَماَن؟ َفَقاَل َلُه َأُبو َبْكٍر: َفَحِدیُث َأِبي ُهَرْیَرَة؟ َفَقاَل: ُهَو  ؛َهَذا اْلَحِدیثِ 
َتَضْعُه َها ُهَنا؟ َقاَل: َلْیَس  مْ َفَقاَل: ُهَو ِعْنِدي َصِحیٌح َفَقاَل: ِلَم لَ  "؟؛َوإَِذا َقَرَأ َفَأْنِصُتوا"َصِحیٌح َیْعِني 

  .)1(لُّ َشْيٍء ِعْنِدي َصِحیٍح َوَضْعُتُه َها ُهَنا ِإنََّما َوَضْعُت َها ُهَنا َما َأْجَمُعوا َعَلْیهِ كُ 
  

  ثانیًا: تخریُج الحدیِث: 
وابُن )،  973ح 1/123دالتشه /أبواب الركوع والسجود  - الصالةفي ( أخرَجُه أبو داودَ 

 ح 32/496في (وأحمد )، 847ح 1/276 إذا قرأ اإلمام فأنصتوا/ إقامة الصالةفي ( ماجة
له  : من كان- r- ذكر قوله/ الصالةفي ( والدارقطني)، 3059ح 8/66في ( والبزار)، 19723

الصالة بین في ( وأبو عوانةَ )،  7326ح 13/311في ( وأبو یعلى)، 1250ح 2/121إمام..
)، 1696ح 1/457 بیان إجازة القراءة خلف اإلمام/ األذان واإلقامة في صالة المغرب وغیره

من قال یترك المأموم القراءة  /أبواب صفة الصالة -الصالةفي ( والبیهقيُّ في الكبرى
...2/155 .(  

  ).َوإَِذا َقرََأ َفَأْنِصُتواجمیُعُهم من طرٍق عن سلیماَن التمیمي مختصرًا، وفیه: (
"من  :- r- ذكر قوله/ الصالةفي ( والدارقطني)، 3060ح 8/66في ( وأخرَجُه البزارُ 

من  /أبواب صفة الصالة -الصالةفي ( والبیهقي في الكبري) 1249ح 2/120له إمام.. كان
  ). 2/156...قال یترك المأموم القراءة 

، وبنحوه عنَد البزار.    جمیُعُهم من طریِق عمَر ْبِن عامٍر، مختصرًا عنَد الدارقطنيِّ والبیهقيِّ
) 1249ح 2/120له إمام..  "من كان :- r-ذكر قوله/ الصالةفي ( وأخرَجُه الدارقطني

من قال یترك المأموم القراءة  /أبواب صفة الصالة -الصالةفي ( والبیهقي في الكبرى
  .) من طریق سعیٍد ْبِن أبي عروبَة. مختصراً 2/156...

/بیان صفة صالة  الصالة بین األذان واإلقامة في صالة المغرب وغیرهفي ( وأخرَجُه أبو عوانةَ 
  ) من طریق أبي عبیدَة مختصرًا. 1698ح 1/458. رسول اهللا.

  
                                                           

  .404ح 1/174صحیح مسلم، الصالة/ التشهد في الصالة  (1)
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  ثالثًا: تراجم رجال اإلسناد:
ثقة مصنف وكان ال یرجع عما  ،بن شعبة أبو عثمان الخراساني نزیل مكة ْبن َمْنُصور َسِعیدٌ *

، روى له أصحاب مات سنة سبع وعشرین وقیل بعدها من العاشرة ،في كتابه لشدة وثوقه به
  .)1(الكتب الستة

  .)25سبقت الترجمة له في حدیث رقم (، )2( ثبت ثقةٌ ، ْبُن َسِعیدٍ  ُقَتْیَبةُ * 
من العاشرة مات سنة سبع  ،ثقة حافظفضیل بن حسین بن طلحة هو  َأُبو َكاِمٍل اْلَجْحَدِرىُّ *

 البخاري تعلیقاً  ، روى له وثالثین وله أكثر من ثمانین سنة وهو أوثق من عمه كامل بن طلحة
  .)3(النسائيو داود أبو و مسلم و 

 عبدِ  بنُ  أبي الشوارب: محمدٌ  بن أبي الشوارب األموي البصري، واسمُ  ْبُن َعْبِد اْلَمِلكِ  * ُمَحمَّدٌ 
، روى له مسلم وأربعینَ  مات سنة أربعٍ  ،من كبار العاشرة صدوق، أبي عثمانَ  نِ بْ  الرحمنِ 

  .)4(ةوالترمذي والنسائي وابن ماج
  .)5(بأس به" قال عنه النسائي: "بصري ال

   .)6(: "شیخ صدوق ال بأس به"قول عثمان بن أبي شیبة ابن شاهینونقل 
  .)8("صدوقٌ  جلیلٌ  جزرة: " شیخٌ  محمدٍ  بنُ  ، وقال عنه صالحٌ )7(في الثقات حبانَ  ابنُ  هُ رَ وذكَ 

  : وهو صدوق.قالت الباحثة
من السابعة  ثقة ثبتكنیته الواسطي البزاز أبو عوانة مشهور ب الیشكري حاوضّ هو  َأُبو َعَواَنةَ *

  .)9(، روى له أصحاب الكتب الستةمات سنة خمس أو ست وسبعین
سبقت الترجمة له في  .)11(من الثالثةمدلٌس وهو ، )10( تٌ ثبْ  ثقةٌ  السَُّدوِسيُّ  ِدَعاَمةَ  ْبنُ  * َقتَاَدةُ 

  ).15حدیث رقم (

                                                           
  .4/68، والجرح والتعدیل 8/268، وانظر أیضًا: الثقات البن حبان 241تقریب التهذیب ص (1)

  .454انظر: تقریب التهذیب ص(2) 
  .23/269كمال ، وانظر أیضًا: تهذیب ال447تقریب التهذیب ص (3)
  .2/196، والكاشف 8/5، انظر أیضًا: الجرح والتعدیل 494تقریب التهذیب ص (4)
  .51مشیخة النسائي ص (5)
  . 211تاریخ أسماء الثقات ص (6)
 .102/ 9الثقات البن حبان  (7)
 .345/ 2تاریخ بغداد  (8)
 .9/40، وانظر أیضًا: الجرح والتعدیل 580تقریب التهذیب ص (9)

  .453: تقریب التهذیب صانظر (10)
  .43طبقات المدلسین ص (11)
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ة مات بعد التسعین وأوصى أن من الثالث ثقةالباهلي أبو غالب البصري  ُیوُنس ْبِن ُجَبْیرٍ * 
  .)1(، روى له أصحاب الكتب الستةیصلي علیه أنس بن مالك

مات في والیة بشر على العراق بعد  ،من الثانیة ثقة البصري ِحطَّان ْبِن َعْبِد اللَِّه الرََّقاِشىِّ *
  .)2(، روى له مسلم، وأصحاب السنن األربعةالسبعین

  
  : رابعًا: الحكُم على إسناد الحدیث

  الحدیُث في صحیح مسلم، وهو صحیح.
) التي صححها مسلم قد َضعََّفها جماعٌة من العلماء، وأنكروا على َوإَِذا َقَرَأ َفَأْنِصُتواوزیادُة ( 

 ؛  فقد قال بعدما أورد الحدیث:َأُبو َداُودَ  هذه الزیادة، مع أنها زیادة ثقة، ومنهم التَّْیِمىِّ  ُسَلْیَمانِ 
  .)3("ِبِه ِإالَّ ُسَلْیَماُن التَّْیِمىُّ ِفى َهَذا اْلَحِدیثِ  يْ َلْیَس ِبَمْحُفوٍظ َلْم َیجِ  )،َأْنِصُتوافَ ( :َوَقْوُلهُ "

َقتَاَدَة ، َفَلْم َیُقْل  َرَوْوا الحدیث عنُكلُُّهْم ، َعْنهِ  َقَتاَدَة اْلُحفَّاظَ  َأْصَحابِ وذكر الدارقطني جماعًة من 
   .)4("َأ َفَأْنِصُتواَوإَِذا َقرَ "َأَحٌد ِمْنُهْم: 

َوَقْد َرَوى َهَذا اْلَحِدیَث َجَماَعٌة ذكر نفس الزیادة، فقال: " ُسَلْیَمان التَّْیِمىِّ لكن البزار أضاف متابعًا ل
ْسَناِد َوَال َنْعَلُم َأَحًدا َقاَل ِفیِه:  َماُم َفَأْنِصُتوا(َعْن َقتَاَدَة ِبَهَذا اْإلِ  ِإالَّ َحِدیثًا لتَّْیِميَّ ِإالَّ ا )َوإَِذا َقَرَأ اْإلِ

، َقاَل: َأْخَبَرَنا َساِلمٌ  َحدَّثََناُه ُمَحمَّدٌ  ْبُن ُنوٍح، َعْن ُعَمَر ْبِن َعاِمٍر، َعْن َقَتاَدَة، َعْن  ْبُن َیْحَیى اْلُقَطِعيُّ
التَّْیِميِّ َكَما َرَواُه  ِبَنْحِو َحِدیثِ  - r-ُیوُنَس ْبِن ُجَبْیٍر، َعْن ِحطَّاَن، َعْن َأِبي ُموَسى، َعِن النَِّبيِّ 

َماُم َفَأْنِصُتوا(التَّْیِميُّ    . )5()"َوإَِذا َقَرَأ اْإلِ
ْبُن ُنوٍح َعِن اْبِن َأِبى َعُروَبَة َوُعَمَر ْبِن َعاِمٍر َعْن  َوَرَواُه َساِلمٌ وقد ذَكَر البیهقيُّ الحدیث ثم قال: "

وي عنهم سالم بن نوح، وهو(صدوق له أوهام) كما قال . والخطأ بسبب الرا)6("َقَتاَدَة َفَأْخَطَأ ِفیهِ 
  الحافظ في التقریب.

                                                           
  .5/554، والثقات البن حبان2/377، وانظر أیضًا: معرفة الثقات للعجلي 618تقریب التهذیب ص (1)
  .3/303، والجرح والتعدیل 1/308، وانظر أیضًا: معرفة الثقات للعجلي 171تقریب التهذیب ص (2)
 .973ح 1/123سنن أبي داود د (3)
ــدارقطني) ا(4 ــه التعلیــق المغنــي 385، تصــنیف/ علــي بــن عمــر الــدارقطني، (ت2/117نظــر: ســنن ال ه)، وبذیل

علــى الــدارقطني، ألبــي الطیــب محمــد شــمس الحــق العظــین آبــادي، تحقیــق/ شــعیب األرنــاؤوط وآخــرون، مؤسســة 
  م.2004-ه1424الرسالة، الطبعة األولى 

ه)، تحقیـق/ د. محفـوظ 292نیف/ أحمـد بـن عمـر البـزار، (، تصـ8/66البحر الزخار المعروف بمسند البـزار (5)
  م.1998-ه1416الرحمن زین اهللا، مكتبة العلوم والحكم، الطبعة األولى 

، تصــــنیف/ أحمــــد بــــن الحســــین البیهقــــي، وفــــي ذیلــــه الجــــوهر النقــــي، البــــن 155/ 2الســــنن الكبــــرى للبیهقــــي (6)
  ه.1346التركماني، مجلس دائرة المعارف، الطبعة األولى 
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) من روایة عمر بن عامر، وأبي عبیدَة وابن َوإَِذا َقَرَأ َفَأْنِصُتواوردت هذه الزیادة ( قالت الباحثة:
  أبي عروبة، تابعوا سلیماَن التیمي في روایته عن قتادة كما هو مبین في التخریج.

  .ْبِن ُجَبْیرٍ  ُیوُنَس  بسماعه من - )1(وهو مدلس من الثالثة–قتادَة  وقد ثبت تصریح
لكن جمیع هذه الطرق فیها ضعف، فتضعیف روایة ابن أبي عروبَة وعمَر بِن عامر، بسبب 

كما قال الحافظ في التقریب، ولعل هذا الخطأ  )2(الراوي عنهم سالم بن نوح، وهو"صدوق له أوهام"
  من أوهامه.

ضعیفة، فأبو عبیدَة هو  - كما هو في التخریج–أبي عبیدَة التي عند أبي عوانَة وكذلك روایة 
َبْیر ْبنُ  ُمَجاعةُ    . )3(ضعفه الدارقطني الزُّ

وعلى هذا تعتبر الزیادة الوحیدة المقبولة من طریق سلیمان التیمي، ألنها زیادُة ثقة، وقد قبل مسلم 
في شواهد للحدیث عند أبي هریرَة وهو عند مسلٍم هذه الزیادة واحتج بها، وقد وردت هذه الزیادة 

  صحیح أیضًا. 
$$$  

  
 ): 37حدیث رقم (

 َوَصَلُه ِاْبن َأِبي َشْیَبةَ ، ِإَلْخ ) ...َقْوله: ( َوَقاَل ِاْبن َمْسُعود ابن حجر: "الحافظ قال 
َتُكمْ (َوِسَیاقه َأَتمُّ، َوَلْفظه:  ِبِإْسَناٍد َصِحیحٍ  ِبالرُُّكوِع َوَال ِبالسُُّجوِد، َوإَِذا َرَفَع َأَحدُكْم  َال تَُباِدُروا َأِئمَّ

َمام َمام َساِجد َفْلَیْسُجْد، ُثمَّ ْلَیْمُكْث َقْدَر َما َسَبَقُه ِبِه اإلِْ   .)4(")رَْأسه َواإلِْ
  

  :َأِبي َشْیَبةَ  اْبنِ  مصنفالحدیث من  أوًال: نصُّ 
ْبِن  : َحدَّثََنا ُهَشْیٌم، َقاَل: َأْخَبَرَنا ُحَصْیٌن، َعْن ِهَاللٍ -َرِحَمُه اهللاُ -  اْبُن َأِبي َشْیَبةَ قال اإلماُم 

، َوَكاَن ِمْن َأْصَحاِب َعْبِد اِهللا، َقاَل: َقاَل عبدُ  "َال : - y- اهللا َیَساٍف، َعْن َأِبي َحیَّاَن اَألْشَجِعيِّ
َأَحُدُكْم رَْأَسُه َواِإلَمام َساِجٌد َفْلَیْسُجْد، ثُمَّ ْلَیْمُكْث َقْدَر  ُتَباِدُروا َأِئمََّتُكْم ِبالرُُّكوِع َوَال ِبالسُُّجوِد، َوإَِذا َرَفعَ 

 .)5(َما َسَبَق ِبِه اِإلَمام"
  

                                                           
  .43طبقات المدلسین ص (1)
  .227تقریب التهذیب ص (2)
  .3/35انظر: الضعفاء والمتروكین البن الجوزي  (3)
  .2/174فتح الباري  (4)
 .4654ح 3/484مصنف ابن أبي شیبة، الصالة/ الرجل  یرفع رأسه قبل اإلمام  (5)
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  الحدیث:  ثانیًا: تخریجُ 
 3/484الصالة/ الرجل  یرفع رأسه قبل اإلمام في ( أیضاً  أبي شیبةَ  ابنُ  هُ أخرجَ 

  بنحوه. ُحَصْینٍ روایته عن ًا في َشْیمَتاَبَع ه، إْدِریَس  )، عن اْبنِ 4655ح
  في الروایة عن ُحَصْیٍن بمثله. ًا َشْیمه عَ ابَ َعَواَنَة، تَ ي ) من طریق َأب14/29في ( والطحاوي

 )، من طریق سحیم بن نوفل،3757ح 2/347 الذي یخالف اإلمام/ في (الصالة الرزاق وعبدُ 
   .ربیعةَ  بن رٍ یمسمي، وعُ  بنِ  غیثٍ )، من طریق مُ 868ح 2/292في ( الشاشيو 

َحیَّاَن اَألْشَجِعيِّ في  اا َأبو تابع) ربیعةَ  بنُ  رٌ یمسمي، وعُ  بنُ  غیثٌ مُ ثالثَُتُهم: (سحیٌم بُن نوفٍل، و 
  بنحوه مسعودٍ  عن ابنِ  هِ روایتِ 

  
  سناد: اإل رجالِ  ثالثًا: تراجمُ 
بقت الترجمة له في س .)1(فيالخَ  التدلیس واإلرسالِ  كثیرُ  ،ثبتٌ  ،ثقةٌ  الواسطيُّ  بشیرٍ  * ُهَشْیٌم بنُ 
  .)2(). وقد َذَكَرُه ابُن َحَجٍر في المرتبة الثالثة من المدلسین13حدیث رقم (

 ،، من الخامسةفي اآلخر هُ حفظُ  تغیرَ  ثقةٌ  ،أبو الهذیل الكوفيُّ  السلميُّ  الرحمنِ  عبدِ  نُ بْ  * ُحَصْینٌ 
منه  هشیمٍ  وسماعُ ، )3(لستةالكتب ا روى له أصحابُ  ،وتسعونَ  وله ثالثٌ  ،وثالثینَ  ستٍ  سنةَ  ماتَ 

  .)4(الّتغیرقدیمًا قبل 
  ).31سبقت الترجمة له في حدیث ( .)5(ثقةٌ اف، بن إسَ ا، ویقال: ِیَساف ْبنُ  * ِهَاللٌ 

، من السادسة، سمَ یُ  عرف ولمْ ، ال یُ بن یساف لهاللٍ  شیخٌ  ،حیانَ  بنُ  اَألْشَجِعيُّ  َحیَّانَ  و* َأب
؛ فقال: " .)6(له أبو داود والنسائي ، روىغالبٍ  بنُ  ویقال: اسمه حیانُ  ان من أبو حیّ  َوثََّقُه العجليُّ

    .)7("اهللا ثقة أصحاب عبدِ 
  
  

                                                           
، الضــعفاء ألبــي 54/ 11لتهــذیب، تهــذیب ا242/ 8، وانظــر أیضــًا: التــاریخ الكبیــر574تقریــب التهــذیب ص (1)

  .333، وتحفة التحصیل ص283/ 30، تهذیب الكمال948/ 3زرعة الرازي
 .47طبقات المدلسین ص (2)
ــــــب التهــــــذیب ص  (3) ــــــر 253تقری ــــــاریخ الكبی ــــــة 3/194، والجــــــرح والتعــــــدیل 3/7. وانظــــــر أیضــــــًا: الت ،  ونهای

  .1/88االغتباط
 . 1/396هدي الساري مقدمة فتح الباري  (4)
  . 567انظر: تقریب التهذیب ص (5)
 .690تقریب التهذیب ص (6)
 .2/396معرفة الثقات للعجلي  (7)
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  : وردت تسمیُة أبي حّیاَن على وجهین: قالت الباحثة
، وابُن )2(، والبخاريُّ في تاریخه)1(ر" قال ذلك ابُن معینأبو حیان األشجعي اسمه منذ: "األول

  . )4(، وكذلك الدوالبي)3(: "ختن هالل بن یساف"حباَن في الثقاِت وقالَ 
األشجعيُّ هكذا نسبه ابن سعد وقال: "روى عن ابن  َنوَفلٍ  ُسَحیم ْبنُ : وورد اسمه من وجه ثاني

  . )5(مسعود، وكانت ألبیه صحبة، وكان قلیل الحدیث"
وأبو حیان سحیم بن "وكذا َذَكَرُه ابُن حباَن في الثقات، وذكر الدوالبي في الكنى واألسماء فقال: 

  ثقٌة، والراجح في اسمه مما سبق أنه األول.  َحیَّاَن اَألْشَجِعيُّ  وَأب: قلت، )6("نوفل
  

  الحدیث:  على إسنادِ  رابعًا: الحكمُ 
مدلس من الثالثة قد صرح بالسماع من حصین،  ُهَشْیمإسناُدُه صحیٌح، ورجاُلُه ثقاٌت، و 

  قدیمًا. وتغیر حصین ال یضر ألن سماع هشیم منه
بنحوه، إال  - y-َوَورَد الحدیُث عند اإلمام الشاشي من طریق مغیِث بِن سّمي عن ابن مسعود 

، وابُن حباَن في )7(أنَّ في إسناِدِه محمدًا بَن یزیَد الرحبي، ذكره البخاريُّ في التاریخ الكبیر
  .)8(الثقات

  عند مسلم.  مرفوعاً  - y- وللحدیِث شاهٌد صحیح  بنحوه من روایة أبي هریرة 
$$$  

  
  
  
  
  

                                                           
 .4/8تاریخ ابن معین روایة الدوري  (1)
  .7/357التاریخ الكبیر للبخاري  (2)
  .5/420الثقات البن حبان  (3)
أبــو قتیبــة نظــر محمــد  ه)، تحقیــق/310الكنــى واألســماء، تصــنیف/ أبــي بشــر محمــد بــن أحمــد الــدوالبي، (ت (4)

 .1/501الفارابي، دار ابن حزم، 
  .8/317الطبقات الكبیر البن سعد  (5)
  .1/501الكنى واألسماء  (6)
 .1/261التاریخ الكبیر  (7)
  .9/35) الثقات البن حبان (8
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  ): 38حدیث رقم (

: َأْیًضا َقالَ  - y- َعْن َجاِبرٍ  َكَما ِفي ِرَواَیة َأِبي ُسْفَیانَ ".... : حجرٍ  ابنُ الحافُظ  قال
 ،اْلَحِدیث ....)َقَدُمهُ  )1(َفَرًسا ِباْلَمِدیَنِة َفَصَرَعُه َعَلى ِجْذع َنْخَلة َفاْنَفكَّتْ   - -r اللَّهِ  َرِكَب َرُسولُ (

  .)2("حٍ ِبِإْسَناٍد َصِحی ،ُخَزْیَمةَ  َواْبنُ  ،َأْخَرَجُه َأُبو َداُودَ 

  
  أوًال: نصُّ الحدیِث من ُسَنِن أبي داوَد: 

َحدَّثََنا َجِریٌر َوَوِكیٌع  ، قال:: َحدَّثََنا ُعْثَماُن ْبُن َأِبى َشْیَبةَ -َرِحَمُه اهللاُ – دَ و دا اإلماُم أبو قالَ    
 ؛َفَرًسا ِباْلَمِدیَنةِ  r--َرِكَب َرُسوُل اللَِّه  :َقالَ  - y- َعْن َجاِبرٍ  ،ِبى ُسْفَیانَ َعْن أَ  ،َعِن اَألْعَمشِ 

ِلَعاِئَشَة ُیَسبُِّح  )4(َمْشَرَبةٍ  فيَفَوَجْدَناُه  ،َفَأَتْیَناُه َنُعوُدهُ  ؛َفاْنَفكَّْت َقَدُمهُ  ،َنْخَلةٍ  )3(َفَصَرَعُه َعَلى ِجْذمِ 
َفُقْمَنا  ؛ُثمَّ َأتَْیَناُه َمرًَّة ُأْخَرى َنُعوُدُه َفَصلَّى اْلَمْكُتوَبَة َجاِلًسا ،َفَسَكَت َعنَّا ؛ْلَفهُ َفُقْمَنا خَ  :َقالَ  ،َجاِلًسا
َالَة َقالَ  :َفَأَشاَر ِإَلْیَنا َفَقَعْدَنا. َقالَ  ؛َخْلَفهُ   ،َفَصلُّوا ُجُلوًسا ؛ِإَذا َصلَّى اِإلَماُم َجاِلًسا" :َفَلمَّا َقَضى الصَّ
  .)5("َوَال َتْفَعُلوا َكَما َیْفَعُل َأْهُل َفاِرَس ِبُعَظَماِئَها ،َفَصلُّوا ِقَیاًما ؛ا َصلَّى اِإلَماُم َقاِئًماَوإِذَ 
  

  ثانیًا: تخریُج الحدیث: 
  ) عن وكیع بمثله.14205ح 22/116في ( أخرَجُه أحمدُ 
- مام وما فیه من السننفي (اإلمامة في الصالة/ قیام المأمومین خلف اإل وأخرَجُه ابُن خزیمةَ 

)، من طریِق یوسَف بن موسى 1615ح 3/53النهى عن صالة المأموم قائمًا خلف اإلمام قاعدًا،
  تابع عثماَن بَن أبي شیبَة في روایته عن جریٍر ووكیٍع بنحوه.

في  ، وأبي یعلىُعَمَر ْبِن َشِقیقٍ  ْبنِ  اْلَحَسنِ ) من طریق 5638ح 14/308في ( والطحاوي
  . َخْیَثَمةَ ) من طریِق أبي 1896ح 3/411(

  كالهما (الحسُن وأبو خیثمة) عن جریٍر ْبِن عبِد الحمید عِن األعمش بنحوه. 
 1/245..الدلیل على أن االلتفات المنهي عنه في الصالة / الصالةوأخرَجُه ابُن خزیمَة في (

    بنحوه مرفوعًا. - y- ) من طریِق أبي الزبیر محمٍد بِن مسلٍم، عن جابر486ح
                                                           

االنفكــاك ضـــرب مــن الـــوهن والخلــع وهـــي أن تنفــك بعـــض أجزائهــا عـــن بعــض. (انظـــر: النهایــة فـــي الغریـــب  (1)
3/906 .(  

  .2/177فتح الباري  (2)
 ). 1/716الَجْذم: الَقْطع، والمقصود جذع نخلة مقطوعة. (انظر: النهایة في غریب الحدیث  (3)
  ). 2/455الَمْشُربة بالضم والفتح؛ الغرفة ، (انظر: النهایة في غریب الحدیث  (4)
  . 602ح 1/164سنن أبي داود، الصالة/ باب اإلمام یصلى من قعود،  (5)
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  ثالثًا: تراجُم رجاِل اإلسناد: 
 حافظٌ  ،ثقةٌ  ،الكوفيُّ  ْبُن َأِبى َشْیَبةَ أبو الحسن  ،العبسي عثمانَ  نِ بْ  إبراهیمَ  نِ بْ  محمدٍ  نُ ُعْثَماُن بْ * 

 وله ثالثٌ  ،مات سنة تسع وثالثینَ  ،من العاشرة ،كان ال یحفظ القرآن :وقیل ،وله أوهام ،شهیر
  .)1(ريُّ ومسلُم وأبو داود والنسائيُّ وابن ماجة، روى له البخاسنة وثمانونَ 

. سبقت )2(كان في آخر عمره یهم من حفظه :قیل ،الكتاب صحیحُ  ثقةٌ  ،الحمید عبدِ  نُ بْ  َجِریرٌ * 
  ).23الترجمة له في حدیث رقم (

  ). 4. سبقت الترجمة له في حدیث رقم ()3(عابد حافظٌ  ثقةٌ  ،الجراحِ  نُ َوِكیٌع بْ * 
  . وتدلیسه ال یضر.)4(سیندلّ المُ  قاتِ بَ طَ  منْ  الثانیةِ الطبقِة ي فِ  حجرٍ  ابنُ  هُ رَ كَ ذَ  دْ قَ وَ 

سبقت ، )5(سلكنه یدلّ  ،ورع بالقراءاتِ  عارفٌ  ،حافظٌ  ،ثقةٌ  ،ُسَلْیَماُن ْبُن ِمْهرَانَ  * اَألْعَمُش 

  .)6(سیندلّ المُ  قاتِ بَ طَ  منْ  الثانیةِ الطبقِة  هو منوَ  .)4الترجمة له في حدیث رقم (
، روى له من الرابعة ،صدوقٌ نزل مكة  ،اِإلْسَكافُ  ،ُسْفَیان وَأب الواسطيُّ  ،طلحة بن نافع *

  .)7(أصحاُب الكتب الستة
كان وقال ابُن المدیني: "، )9("لیس به بأسقال أحمد: ". و )8(شيء"ال ": معینٍ  بنُ قاَل عنه ا

  .)10("أصحابنا یضعفونه في حدیثه
سلیمان  هو كتابُ  إنما عن جابرٍ  سفیانَ  يبأ حادیثَ أ نّ قال وكیٌع: "كان شعبُة یرى أ

  .)11("الیشكري
  

                                                           
  .19/478، وتهذیب الكمال 2/130، وانظر أیضًا: معرفة الثقات للعجلي 386تقریب التهذیب ص (1)
ــــاریخ الكبیــــر 139تقریــــب التهــــذیب ص (2) ــــان 2/214، وانظــــر أیضــــًا: الت ، تهــــذیب 6/145، الثقــــات البــــن حب

  .1/120، الكواكب النیرات 4/540الكمال
  .581انظر: تقریب التهذیب ص (3)
  .33لسین ص طبقات المد (4)
  .254انظر: تقریب التهذیب ص (5)
  .33طبقات المدلسین ص  (6)
، وتحفـــة التحصـــیل 1/514، والكاشـــف 13/438، وانظـــر أیضـــًا: تهـــذیب الكمـــال 283تقریـــب التهـــذیب ص (7)
  .160ص
 .13/439تهذیب الكمال  (8)
  .2/474العلل ومعرفة الرجال  (9)

  .1/146سؤاالت ابن أبي شیبة البن المدیني  (10)
 .145/ 1الجرح والتعدیل  (11)
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 ستة أشهر جاورت جابراً لكنَّ البخاريَّ أثبت سماَعُه من جابٍر فذكره في تاریخه، ثم نقل قوله: "
  .)2("- یعنى عن جابر -كنت أحفظ وكان سلیمان الیشكري یكتب وقوله: "، )1("بمكة

  .)3("صالحة وقد روى عن جابر أحادیثَ  ،رصاحب جاب" وقاَل عنه ابُن عدي:
 أبو سفیان یكتب ، وقال:لم یسمع من جابر إال أربعة أحادیث" وعن ابِن المدیني أنَّ أبا سفیاَن :

  .)5(ووثقه الذهبي عن جابر ،)4("حدیثه، ولیس بالقوى
  : أنه ثقة وروایته عن جابر صحیحة. والخالصة فیه

 
  الحكُم على إسناِد الحدیث: 

اُدُه صحیح، رجاُل إسناِدِه ثقاٌت سوى طلحة بن نافع، َوثََّقُه جماعٌة ووهنه آخرون، إسن  
وقال عنه ابن حجر: (صدوق)، إال أن روایته عن جابر صحیحة، ونقل وكیٌع عن شعبَة أنها 

  صحیفة.
  .  وقد تابعه عدٌد من الثقات: (سالم بن أبي الجعد، وأبو الزبیِر المكي) كما هو مبین في التخریج

َحه األلباني حسین سلیم وقال  )7("على شرط مسلم صحیحٌ  هُ إسنادُ ": ألعظميقال ا، و )6(وقد صحَّ
  .)8("الصحیح رجالُ  هُ أسد: رجالُ 

$$$  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
  .4/346التاریخ الكبیر للبخاري  (1)
  .4/346المرجع السابق (2)
  .113/ 4) الكامل في ضعفاء الرجال (3

 .2/224تهذیب التهذیب  (4)
 .1/317المغني في الضعفاء (5)
 .615ح 3/157صحیح أبي داود، الصالة/ اإلمام یصلي من قعود  (6)
  .1615ح 3/53ابِن خزیمَة  ) انظر: حاشیة: صحیح(7

  . 1896ح 3/411انظر: حاشیة مسند أبي یعلى (8)
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  ): 39حدیُث رقم (

- ِه َأنَّ َرُسوَل اللَّ  - y-  َواْسَتَدلَّ ِاْبُن اْلُمْنِذِر َأْیًضا ِبَحِدیِث َأَنسٍ " :رٍ جَ حَ  نُ ابْ الحافُظ قال 
r -  ََفِجْئت َفُقْمت ِإَلى َجْنِبِه، َوَجاَء آَخُر َفَقاَم ِإَلى َجْنِبي َحتَّى ( :َقالَ  ،َصلَّى ِفي َشْهِر َرَمَضان

َز ِفي َصَالِتهِ  - -r، َفَلمَّا َأَحسَّ النَِّبيُّ )1(ُكنَّا َرْهًطا ، َوُهَو َظاِهٌر ِفي َأنَُّه َلْم )اْلَحِدیثَ  .....ِبَنا َتَجوَّ
َماَمَة ِاْبِتَداًء، َواْئَتمُّوا ُهْم ِبِه َوَأَقرَُّهْم. َوُهَو َحِدیٌث َصِحیٌح َأْخَرَجُه ُمْسِلم َوَعلََّقُه اْلُبخَ  َیْنوِ    .)2("اِريُّ اإلِْ

  
  أوًال: نصُّ الحدیِث من كتاِب األوسِط البِن المنذر: 

َحدَّثََنا َأُبو النَّْضِر  :قال ،ُن ِإْسَماِعیلَ بْ  َحدَّثََنا ُمَحمَّدٌ : -َرِحَمُه اهللاُ -قال اإلماُم ابُن المنذرِ 
 - r- اهللاِ  كان رسولُ قال:  - -tَعْن َأَنٍس  ،َعْن ثَاِبتٍ  - ةِ یعني ابن المغیر -  عن ُسَلْیَمانَ  ،وسعیدٌ 

ى ُكنَّا َحتَّ  ،َأْیًضا يَوَجاَء َرُجٌل َفَقاَم ِإَلى َجْنبِ  ،َفِجْئُت َفُقْمُت ِإَلى َجْنِبهِ : َقالَ  ،یصلي في َرَمَضانَ 
َالةِ  ،َأنَّا َخْلَفهُ  - r- َحسَّ َرُسوُل اللَِّه أَفَلمَّا  ؛َرْهًطا ُز ِفي الصَّ ُثمَّ َدَخَل َرْحَلُه َفَصلَّى  ،َجَعَل َیَتَجوَّ

الَِّذي َحَمَلِني  َذاكَ  ؛َنَعمْ " :َقالَ  ؟َأَفَطْنَت َلَنا اللَّْیَلةَ  :ُقْلَنا َلُه ِحیَن َأْصَبْحَنافَصَالًة َال ُیَصلِّیَها ِعْنَدَنا 
  .)3("َعَلى الَِّذي َصَنْعتُ 

  
  ثانیًا: تخریُج الحدیث: 

) عن 1104ح 1/427في (الصیام/ النهي عن الوصال في الصوم أخرَجُه اإلماُم مسلٌم 
  بنحوه. النَّْضرِ  يَأبفي روایته عن  ِإْسَماِعیلَ  ْبنَ  اً ُمَحمَّد َتاَبعَ  َحْربٍ  ْبنِ  ُزَهْیرٍ 

اجٍ  َبْهزٍ )، عن 13012ح 20/314في ( وأحمدُ  بِن  ُسَلْیَمانَ في الروایة عن النَّْضِر  اَأب، تابعا َوَحجَّ
  المغیرة بمثله.

، اْألَْعَلى َعْبدِ ) من طریق 7241ح 9/85...َما َیُجوُز ِمْن اللَّوْ /التمنيفي ( وأخرَجُه البخاريُّ 
-ف اإلمام وما فیه من السنن قیام المأمومین خل/ اإلمامة في الصالة وأخرجه ابُن خزیمَة في (

) من طریِق بشٍر بِن المفضل والمعتمِر وخالٍد 1627ح 3/61ي... الرخصة في االقتداء بالمصل
  بِن الحارث. 

                                                           
الرهط: الرهط من الرجال ما ُدون الَعِشرة . وقیل: إلـى األْربعـین وال تكـوُن فـیهم امـرأٌة، وال واحـَد لَـه مـن َلفِظـة،  (1)

  ). 2/675ألثر وُیجمع على أْرهاط وأَراِهُط ْجمُع الجْمع. (انظر: النهایة في غریب الحدیث وا
  .2/192فتح الباري  (2)
. 2048ح 4/210) األوســط فــي الســنن واإلجمــاع واإلخــتالف، ذكــر اإلئتمــام بالمصــلي الــذي ال ینــوي اإلمامــة (3

هـــ)، تحقیــق/ أبــو حمــاد صــغیر محمــد بــن أحمــد بــن 318تصــنیف/ محمــد بــن إبــراهیم بــن منــذر النیســابوري، (ت
  م.1985ـ ه1405حنیف، دار طیبة، الطبعة األولى 
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اً ثَاِبت تابعَ  ُحَمْیدٍ جمیُعُهم: (عبُد األعلى، بشٌر ْبُن المفضل، والمعتمُر، وخالٌد ْبُن الحارث). عن 
  حدیثِه مختصرًا.  بنحو - -tَعْن َأَنسٍ  في روایِتهِ 

  
  ثالثًا: تراجُم رجاِل اإلسناد: 

من  ،قٌ صدو ،أبو جعفر البغدادي نزیل مكةَ  ،الكبیر الصائغِ  سالمٍ  نِ بْ  ْبُن ِإْسَماِعیلَ  ُمَحمَّدٌ * 
  . )1(، روى له أبو داودسنة وثمانونَ  وله ثمانٍ  ،وسبعینَ  ستٍ  سنةَ  ماتَ  ،عشرةَ  الحادیةَ 

  .)3(، وقال عنه ابن أبي حاتٍم: "صدوق")2(قاتَذَكَرُه ابُن حباَن في الث
 ،ولقبه قیصرُ  بكنیتهِ  مشهورٌ  ،َأُبو النَّْضرِ  ،موالهم البغدادي اللیثيُّ  مسلمٍ  بنِ  مِ القاس بنُ  هاشمٌ * 
، روى له أصحاُب الكتب وسبعونَ  ومائتین وله ثالثٌ  سبعٍ  سنةَ  ماتَ  من التاسعةِ  ٌت،ثب ثقةٌ 

   .)4(الستة
 ٌظ،حاف ثقةٌ  ،نزیل بغداد البزاز لقبه سعدویه ،أبو عثمان الواسطي بيُّ الضّ  مانَ سلی نُ بْ  سعیدٌ * 

   .)5(، روى له أصحاُب الكتب الستةسنة وله مائةُ  وعشرینَ  خمسٍ  سنةَ  ماتَ  ،من كبار العاشرةِ 
 من ،معین یحیى بنُ  هُ قالَ  ثقة ثقةٌ  ،القیسي موالهم البصري أبو سعید ةِ المغیر  ْبنُ  ُسَلْیَمانُ *  

، روى له أصحاُب الكتب وستینَ  خمسٍ  سنةَ  ماتَ  ،وتعلیقاً  مقروناً  له البخاريُّ  أخرجَ  السابعةِ 
   .)6(الستة
بِن  سلیمانَ  هِ ، ثم من بعدِ سلمةَ  نِ بْ  أثبت من حمادٍ  ثابتٍ  لم یكن في أصحابِ " المدیني: ابنُ  وقالَ 

  .تعن ثابم هي أحادیثأ ،)7("بن زید، وهي صحاح حمادٍ  هِ المغیرة، ثم من بعدِ 
  ).22. سبقت الترجمة له في حدیث رقم ()8(عابدٌ  ثقةٌ ، اْلُبَناِنيُّ  ْبُن َأْسَلمَ  ثَاِبتٌ * 
  
  

                                                           
  .20/437، وتاریخ اإلسالم 24/475، انظر أیضًا: تهذیب الكمال 468تقریب التهذیب ص (1)
  . 9/133الثقات البن حبان  (2)
  .7/190الجرح والتعدیل  (3)
، تهذیب التهـذیب 14/417، وتاریخ اإلسالم 9/243، وانظر أیضًا: الثقات البن حبان 570تقریب التهذیب  (4)

4/260 .  
  .1/438، والكاشف10/483، انظر أیضًا: تهذیب الكمال237یب التهذیب صتقر  (5)
، والكاشـف 1/143، والجرح والتعـدیل 1/431، وانظر أیضًا: معرفة الثقات للعجلي 254تقریب التهذیب ص (6)

1/464.  
  .72العلل البن المدیني ص (7)
  . 132) انظر: تقریب التهذیب ص(8
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  رابعًا: الحكُم على إسناِد الحدیث: 
(صدوق)، لكنه توبع متابعة  ِإْسَماِعیلَ  ْبنِ  ُمَحمَّدٍ  إسناُدُه صحیٌح لغیره، رجاُلُه ثقاٌت، سوى

َحُه األعظميُّ أیضاً  بٍ َحرْ  ْبنِ  ُزَهْیرٍ تامة من     .)1(في روایة مسلم السابقة في التخریج، وقد َصحَّ
$$$  

  
  ): 40حدیث رقم (

زَّاق، َوالشَّاِفِعيُّ : ".... رٍ جَ حَ  ابنُ  الحافظُ  قالَ  ، َوَیُدلُّ َعَلْیِه َما َرَواُه َعْبد الرَّ ، َوالطََّحاِويُّ
، َوَغْیُرُهْم ِمْن َطِریِق اِ  ِفي َحِدیِث اْلَباِب  و ْبن ِدیَنار، َعْن َجاِبرٍ ُجَرْیٍج، َعْن َعْمرٍ  ْبنِ َوالدَّاَرُقْطِنيُّ

ِحیِح، َوَقْد َصرََّح ِاْبنُ  ِرَجالُ  هُ زَاَد: (ِهَي َلُه َتَطوُّع َوَلُهْم َفِریَضة) َوُهَو َحِدیٌث َصِحیٌح ِرَجالُ   الصَّ
زَّاق ِبَسَماِعِه ِفیِه،   . )2(َفاْنَتَفْت ُتْهَمة َتْدِلیسه" ُجَرْیٍج ِفي ِرَواَیِة َعْبد اَلرَّ

  
  الدارقطني:  نِ نَ من سُ  الحدیثِ  أوًال: نصُّ 

، قال: أخبرنا ِإْبَراِهیُم ْبُن -َرِحمُه اهللاُ – الدارقطنيُّ اإلماُم قال  : َحدَّثََنا َأُبو َبْكٍر النَّْیَساُبوِريُّ
 ْبُن َعْبِد اللَّهِ  و ْبِن ِدیَناٍر، َأْخَبَرِني َجاِبرٌ َعْمرٍ  َمْرُزوٍق، قال: حدثنا َأُبو َعاِصٍم، َعِن اْبِن ُجَرْیٍج، َعنْ 

-y - َأنَّ ُمَعاًذا  -y -  َِّكاَن ُیَصلِّي َمَع النَِّبي"r- -  ،اْلِعَشاَء ُثمَّ َیْنَصِرُف ِإَلى َقْوِمِه َفُیَصلِّي ِبِهْم
  .)3(ِهَي َلُه َتَطوٌُّع َوَلُهْم َفِریَضٌة"

  
  الحدیث:  ثانیًا: تخریجُ 

 1/490في (الصالة/ الرجل یصلى الفریضة خلف من یصلى تطوعًا،  الطحاويُّ  هُ أخرجَ   
  بمثله.  َمْرُزوقٍ  ِإْبَراِهیم ْبنِ  في روایتِه عن النَّْیَساُبوِريَّ  عَ ابَ )، تَ 2360ح
في  عاصمٍ  اأب عَ تابَ  )2266ح 2/8في (الصالة/ ال تكون صالة واحدة لشتى الرزاق عبدُ أخرجه و 

  بنحوه. جریجٍ  نِ روایته عن اب
)، من طریق عبد 1076ح 2/14 صالة المفترض خلف المتنفل/ في (الصالة والدارقطنيُّ 

)، من طریق 5308ح 3/86في (الصالة/ الفریضة خلف من یصلى نافلة،  والبیهقيالرزاق، 
  الدارقطني.  

                                                           
  .3/61) انظر: حاشیة: صحیح ابن خزیمة (1

  .2/196فتح الباري  (2)
  .1ح 1/247سنن الدارقطني، الصالة / ذكر صالة المفترض خلف المنتفل  (3)
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في روایته  ریجٍ ج ابنَ  مقسم، تابعَ  اهللا بنِ  بیدِ )، من طریق عُ 246ح 1/72في (اإلمامة  والشافعي
  بمعناه.  و ْبِن ِدیَنارٍ عن َعْمرٍ 

)، أیضًا من طریق 2265ح 2/8في (الصالة/ ال تكون صالة واحدة لشتى وأخرجه عبد الرزاق
  بنحوه. - y- َعْبِد اللَّهِ  ْبنِ  ِدیَناٍر عن َجاِبرٍ  ْبنَ  اً َعْمر  ، تابعَ عباسٍ  بنِ امولى  عكرمةَ 

  
  اإلسناد:  رجالِ  ثالثًا: تراجمُ 

من الحفاظ ، كان بن َمْیُمْوٍن النَّْیَساُبْوِريُّ  بِن َواصلٍ  بِن ِزَیادٍ  َأُبو َبْكٍر َعْبُد اِهللا بُن ُمَحمَّدٍ * 
  ).12. سبقت الترجمة له في حدیث رقم ()1(یندِ جوّ المُ 

 یخطئبل موته فكان ي قَ مِ عَ  ،ثقةٌ مصر،  ، نزیلُ البصريُّ  األمويُّ  دینارٍ  نِ بْ  قٍ مرزو بنُ  *إبراهیمُ 
  .)2(، روى له النسائيسبعینَ  سنةَ  ماتَ  ،عشرةَ  من الحادیةَ  وال یرجع،

  .)3("صدوقٌ  كتبت عنه وهو ثقةٌ قاَل عنه ابُن أبي حاتم: "
"الحافظ  :بأنه . ووصفه الذهبيُّ )4(فیقال له فال یرجع" ؛: "ثقة إال أنه كان یخطىءقال الدارقطنيُّ 

  .)5(الحجة"
، من تٌ بْ ثَ  ثقةٌ ، البصريُّ  النبیلُ  ، أبو عاصمٍ الشیبانيُّ  مسلمٍ  نِ بْ  كِ الضحا بنِ  خلدٍ مَ  نُ بْ  اكُ *الضحّ 
  . )6(الكتب الستة أو بعدها، روى له أصحابُ  اثنتي عشرةَ  سنةَ  ماتَ  ،التاسعة
. سبقت الترجمة )7(ثقٌة فقیٌه فاضٌل، وكاَن یدلس ویرسل، َعْبِد اْلَعِزیِز ْبِن ُجَرْیجٍ  اْلَمِلِك ْبنُ  * َعْبدُ 
  .)8()، والخالصة فیه أنه ثقة، لكنه مدلس من الثالثة1حدیث رقم ( له في

  ).8. سبقت الترجمة له في حدیث رقم ()9(تٌ بْ ثَ  ةٌ قَ ثِ ، ِدیَنارٍ  و ْبنُ َعْمرٌ * 
  
  
  

                                                           
  .15/65انظر: سیر أعالم النبالء  (1)
  .1/225، والكاشف 2/137، والجرح والتعدیل 1/330. انظر أیضًا: التاریخ الكبیر 94تقریب التهذیب ص (2)
  .2/137الجرح والتعدیل  (3)
  . 2/197هذیب الكمالت (4)
  .354/ 12سیر أعالم النبالء  (5)
  .549تقریب التهذیب ص (6)
  .363انظر: تقریب التهذیب ص (7)
 .41طبقات المدلسین ص (8)
 .421انظر: تقریب التهذیب ص (9)
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  الحدیث:  على إسنادِ  كمُ رابعًا: الحُ 
ابُن حجٍر إسناُدُه صحیٌح، رجاُل إسناِدِه ثقاٌت إال أنَّ ابَن جریٍج مدلس من الثالثة، وذكر 

  .)1(تصریحه بالسماع في روایة عبد الرزاق كما سبق
 توحي وهذه الصیغةُ  )2(ُحدِّْثُت َعْن عكرمة"وبالنظِر إلى روایِة عبِد الرزاق فإنَّ ابَن جریٍج قال: "

  بالروایة عن عكرمة بواسطة راٍو لم یذكره ابن جریج، صرحَّ بالسماع منه. 
  دیناٍر فلم أقْف على تصریح بالسماع من عمٍرو بن دینار.أما روایة ابُن جریج عن عمٍرو بن 

) مدرجة في ِهَى َلُه َتَطوٌُّع َوَلُهْم َفِریَضةٌ وذهب بعض العلماِء النقاد المحدثون إلى أن لفظة: (
  الحدیث.

: ، وزاد)3(في حدیثه ُجَرْیجٍ  اْبنَ قد تابع  ْبَن ُعَیْیَنةَ أن ا -بعد أن أورد الحدیث- فقد ذكر الطحاوي  
َأْن َیُكوَن َغْیَر َأنَُّه َلْم َیُقْل ِفیِه، َهَذا الَِّذي َقاَلُه اْبُن ُجَرْیٍج "ِهَي َلُه َتَطوٌُّع، َوَلُهْم َفِریَضٌة ". َفَیُجوُز "

ِمْن َقْوِل  و ْبِن ِدیَناٍر، َوَیُجوُز َأْن َیُكونَ َذِلَك ِمْن َقْوِل اْبِن ُجَرْیٍج، َوَیُجوُز َأْن َیُكوَن ِمْن َقْوِل َعْمرٍ 
  .)4("َجاِبر

والحدیث أصله في الصحیحین بدون هذه الزیادة، وقد أشار ابُن عبِد البر إلى الحدیث، ثم قال: 
  .)5("وهو حدیث ثابت صحیح ال یختلف في صحته"

  .)6(؛ فقال: "وٕاسناُدها صحیٌح"يوقد صحح األلبانيُّ هذه الزیادة عند الدارقطن
$$$  

  
  
  
  
  

                                                           
 2/196فتح الباري  (1)
  2265ح 2/8مصنف عبد الرزاق الصالة/ ال تكون صالة واحدة لشتى (2)
ــف مــن یصــلى تطوعــًا، انظــر: شــرح معــ (3) ،  2360ح 1/490اني اآلثــار، الصــالة/ الرجــل یصــلى الفریضــة خل

ه)، تحقیــق/ محمــد زهــري النجــار، ومحمــد 321تــألیف/ اإلمــام أبــي جعفــر أحمــد بــن محمــد الطحــاوي الحنفــي، (ت
  م.1994-ه1414سید جاد الحق، عالم الكتب، الطبعة األولى 

  .2360ح 1/490لى الفریضة خلف من یصلى تطوعًا، شرح معاني اآلثار، الصالة/ الرجل یص (4)
، تــألیف/ اإلمــام أبــي عمــر یوســف بــن عبــد البــر 24/369) التمهیــد لمــا فــي الموطــأ مــن المعــاني واألســانید، (5

  م).  1991-ه1411ه)، تحقیق/ سعید أحمد أعراب، (463القرطبي، (ت
  .1/329إرواء الغلیل  (6)
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  : )41رقم (حدیث 

 -y-  ِبِإْسَناٍد َصِحیٍح َعْن اْلَبرَاءِ  َوَكَأنَُّه َأَشاَر ِإَلى َما َأْخَرَجُه النََّساِئيُّ ": حجرٍ  ابنُ  قالَ 
  .)1(َأْحَبْبَنا َأْن َنُكوَن َعْن َیِمیِنِه" - r- "ُكنَّا ِإَذا َصلَّْیَنا َخْلَف النَِّبيِّ  :َقالَ 

  
 النسائي:  نِ نَ من سُ  الحدیثِ  أوًال: نصُّ 

َقاَل: َأْخَبَرَنا َعْبُد اللَِّه، َعْن  ،ْبُن َنْصرٍ  َأْخَبَرَنا ُسَوْیدٌ  :- رحَمُه اهللاُ – النسائيُّ ماُم اإلقال 
"ُكنَّا ِإَذا َصلَّْیَنا َخْلَف َرُسوِل  :َقالَ  - y-  ْبِن ُعَبْیٍد، َعِن اْبِن اْلَبَراِء، َعِن اْلَبَراءِ  ِمْسَعٍر، َعْن ثَاِبتٍ 

  .)2("ْن َأُكوَن َعْن َیِمیِنهِ َأْحَبْبُت أَ - -rاللَِّه 
  

  ثانیًا: تخریُج الحدیث: 
)، 709ح1/289 استحباب یمین اإلمام /صالة المسافرین وقصرهافي ( أخرَجُه مسلمٌ 

 1/321 فضل میمنة الصف/ إقامة الصالةفي ( وابن ماجةعن أبي كریب، ومحمٍد بِن زهیر، 
  ). 18711ح 30/637في ( وأحمدُ )، عن على بن محمد، 1006ح

  أربعُتُهم: (أبو كریب، ومحمٌد بُن زهیر، وعلىٌّ ْبُن محمٍد، وأحمُد) عن وكیٍع بنحوه. 
)،  709ح1/289 استحباب یمین اإلمام /صالة المسافرین وقصرهاأیضًا في ( وأخرَجُه مسلمٌ 

 اإلمام ینحرف بعد السالم /جماع أبواب صفة الصالة - الصالةفي ( والبیهقي في الكبرى
2/231 ،(  

  كالهما من طریق ابن أبي زائدَة بمثله وفیه زیادة. 
في  وابُن خزیمةَ )، 615ح 1/89رف بعد التسلیمحاإلمام ین/ الصالةفي ( وأخرَجُه أبو داودَ 

استحباب قیام المأموم في  /قیام المأمومین خلف اإلمام وما فیه من السنن - اإلمامة في الصالة (
  یق أبي أحمَد الزبیدي بمثله وفیه زیادة.، كالهما من طر )1563ح 3/28میمنة الصف

)، 2/231 اإلمام ینحرف بعد السالم /جماع أبواب صفة الصالة - الصالةفي ( وأخرجه البیهقيُّ 
  من طریق أبي نعیم (الفضل بن دكین).

أربعُتُهم: (وكیع، وابُن أبي زائدة، وأبو أحمَد الزبیدي، وأبو نعیم) تابعوا عبَد اِهللا بَن المبارك في 
  روایته عن مسعٍر بمثل إسناده. 

  

                                                           
  .2/213فتح الباري  (1)
  .821ح 2/429ائي اإلمامة/ المكان الذي یستحب من الصف سنن النس (2)
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  رجال اإلسناد: ثالثًا: تراجُم 
  ).17سبقت الترجمة له في حدیث رقم ( ،)1(ثقةٌ  ،ْبن َنْصرٍ  ُسَوْیدٌ * 

، )2(الخیر خصالُ  فیه ُجمعت مجاهٌد، جواٌد، عالٌم، فقیٌه، ثبٌت، ثقٌة، ،المباركِ  بنُ  اهللا * عبدُ 
  ).17سبقت الترجمة له في حدیث رقم (

مات سنة  ،من السابعة ،فاضل ثبتٌ  ثقةٌ  ،الكوفي أبو سلمةَ  ،بن ظهیر الهاللي دامٍ كِ  بنُ  ِمْسَعرٌ * 
   .)3(، روى له أصحاُب الكتب الستةثالث أو خمس وخمسینَ 

البخاري في  ، روى لهمن الثالثة ،ثقةٌ  ،األنصاري مولى زید بن ثابت كوفيٌّ  ُعَبْیدٍ  ْبنُ  ثَاِبتٌ * 
   .)4(، وأصحاب السنن األربعة، ومسلماألدب المفرد

أبو و مسلم  روى له ،من الرابعة ٌة،ثق ،األنصاري الحارثي الكوفي بن عازبٍ  اْلَبرَاءِ  ْبنُ  عبیدٌ * 
   .)5(ةماج ابنُ و  النسائيو  داود

  رابعًا: الحكُم على إسناِد الحدیث: 
  إسناُدُه صحیٌح، ورجاُلُه ثقاٌت. 

$$$  
  

  ): 42حدیث رقم (

: - t- : "َوَرَوى اْلَبزَّاُر ِبِإْسَناٍد َصِحیٍح َعَلى َشْرِط ُمْسِلٍم َعْن َعِليٍّ حجرٍ  ابنُ  الحافظُ  قالَ 
َالِة َقاَل: اللَُّه َأْكَبُر)" - r- (َأنَّ النَِّبيَّ   .)6(َكاَن ِإَذا َقاَم ِإَلى الصَّ

  البزار:  سندِ من مُ  الحدیثُ  أوًال: نصُّ 
، َقاَل:  ثََنا ُمَحمَّدٌ : َحدَّ -اهللاُ  هُ رحمَ -البزارُ  اإلمامُ  قالَ  نا ُیوُسُف ْبُن حدثْبُن َعْبِد اْلَمِلِك اْلُقَرِشيُّ

اِفٍع، َأِبي َسَلَمَة اْلَماِجُشوَن، َقاَل: َحدَّثَِني َأِبي َعْن َعْبِد الرَّْحَمِن اْألَْعَرِج، َعْن ُعَبْیِد اللَِّه ْبِن َأِبي رَ 

                                                           
 .260انظر: تقریب التهذیب ص (1)
 .320انظر: تقریب التهذیب ص  (2)
، تهـــذیب 7/163، ســـیر اعـــالم النـــبالء 8/368، وانظـــر أیضـــًا: الجـــرح والتعـــدیل 528تقریـــب التهـــذیب ص (3)

  .10/102التهذیب 
ـــة الرجـــال ، وانظـــر أیضـــًا: ا132تقریـــب التهـــذیب ص (4) ـــل ومعرف ، الكاشـــف 4/362،تهـــذیب الكمـــال 3/95لعل

1/282 .  
، تهـــذیب 2/116، معرفـــة الثقـــات للعجلـــي5/443، وانظـــر أیضـــًا: التـــاریخ الكبیـــر 376تقریـــب التهـــذیب ص  (5)

 .19/188الكمال 
  .217/ 2فتح الباري  (6)
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ْهُت َوْجِهَي  - r- َأنَّ َرُسوَل اللَِّه ": - t-َعْن َعِليٍّ  َالِة، َقاَل: اللَُّه َأْكَبُر، َوجَّ َكاَن ِإَذا َقاَم ِللصَّ
ِإنَّ َصَالِتي َوُنُسِكي َوَمْحَیاَي (ِللَِّذي َفَطَر السََّماَواِت َواْألَْرَض َحِنیًفا َوَما َأَنا ِمَن اْلُمْشِرِكیَن، 

َوِبَذِلَك ُأِمْرُت َوَأَنا ِمَن اْلُمْسِلِمیَن، اللَُّهمَّ َأْنَت اْلَمِلُك َال  ، َال َشِریَك َلهُ )1()َوَمَماِتي ِللَِّه َربِّ اْلَعاَلِمینَ 
ا ِإنَُّه َال ِإَلَه ِإالَّ َأْنَت، َأْنَت َربِّي َوَأَنا َعْبُدَك، َظَلْمُت َنْفِسي َواْعَتَرْفُت ِبَذْنِبي، َفاْغِفْر ِلي ُذُنوِبي َجِمیعً 

، َواْهِدِني ِألَْحَسِن اْألَْخَالِق َال َیْهِدي ِألَْحَسِنَها ِإالَّ َأْنَت، َواْصِرْف َعنِّي َسیَِّئَها َیْغِفُر الذُُّنوَب ِإالَّ َأْنتَ 
ْیَس ِإَلْیَك، َأَنا ِإنَُّه َال َیْصِرُف َعنِّي َسیَِّئَها ِإالَّ َأْنَت، َلبَّْیَك َوَسْعَدْیَك، َواْلَخْیُر ُكلُُّه ِفي َیَدْیَك، َوالشَّرُّ لَ 

َك َأْسَلْمُت، َوإَِلْیَك، َتَباَرْكَت َوَتَعاَلْیَت، َأْسَتْغِفُرَك َوَأُتوُب ِإَلْیَك، َوإَِذا َرَكَع َقاَل: اللَُّهمَّ َلَك َرَكْعُت، َولَ  ِبكَ 
ي، َوَعَصِبي، َوإَِذا َرَفَع رَْأَسُه، َقاَل: سَ  ِمَع َوِبَك آَمْنُت، َخَشَع َلَك َسْمِعي، َوَبَصِري، َوِعَظاِمي، َوُمخِّ

َء َما اللَُّه ِلَمْن َحِمَدُه، َربََّنا َوَلَك اْلَحْمُد ِمْلَء السََّماَواِت، َوِمْلَء اْألَْرِض، َوِمْلَء َما َبْیَنُهَما، َوِملْ 
َوْجِهي ِشْئَت ِمْن َشْيٍء َبْعُد، َوإَِذا َسَجَد، َقاَل: اللَُّهمَّ َلَك َسَجْدُت، َوَلَك َأْسَلْمُت، َوِبَك آَمْنُت، َسَجَد 
َرُه َفَأْحَسَن ُصوَرَتُه، َوَشقَّ َسْمَعُه َوَبَصَرُه، َتَباَرَك اللَُّه َأْحَسُن اْلَخاِلِقیَن َوإِ  َذا َسلََّم، ِللَِّذي َخَلَقُه َفَصوَّ

ْرُت، َوَما َأْسَرْرُت، َوَما َأْسَرْفُت، َوَما َأْنتَ  َأْعَلُم ِبِه ِمنِّي،  َقاَل: اللَُّهمَّ اْغِفْر ِلي َما َقدَّْمُت، َوَما َأخَّ
ُر َال ِإَلَه ِإالَّ َأْنَت"   .)2(َأْنَت اْلُمَقدُِّم، َواْلُمَؤخِّ

ْبُن َمْسَلَمَة، َوَأُبو َراِفٍع، َوَجاِبٌر،  َهَذا اْلَكَالُم َقْد َرَواُه َنْحَوُه َوَقِریًبا ِمْنُه ُمَحمَّدٌ "قال البزار: 
ُه ِإْسَناًدا َحِدیُث َعِليٍّ  َوَأَتمُُّهْم ِلَهَذا اْلَحِدیِث َكَالًما َوإِنََّما اْحَتَمَلُه النَّاُس َعَلى َصَالِة  ،- t-َوَأَصحُّ

  .)3("اللَّْیلِ 
  

  الحدیث:  ثانیًا: تخریجُ 
 1/305الدعاء في صالة اللیل وقیامه/ في (صالة المسافرین وقصره مسلمٌ  هُ أخرجَ 

في (العمل في افتتاح  النسائيو ِدّي، َمهْ  َعْبد الرَّْحَمِن ْبنِ و  )، من طریق أبي النضر771ح
   .-وحده– َمْهِديّ  الرَّْحَمِن ْبنِ  ) من طریق َعْبدِ 896ح 2/467نوع آخر من الذكر/ الصالة
 1/103ما یستفتح به الصالة من الدعاء -تفریع استفتاح الصالة / في (الصالة أبو داود هُ وأخرجَ 

فیما یفتتح به الصالة / في (الصالة شیبةَ  وابن أبي، بن معاذ بن نصر ) من طریق ُمَعاذٍ 760ح
دعاء االستفتاح بعد ة/ في (الصال والدارقطني، َعْمٍرو اْلَكْلِبيِّ  ْبنِ  ُسَوْیدٍ عن )، 2414ح 2/400

  َهاُروَن. ْبنِ  ) من طریق َیِزیدَ 1137ح 2/55 التكبیر

                                                           
  }.162سورة األنعام {آیة (1)
 .536ح 2/168مسند البزار  (2)
 .536ح 2/168زار مسند الب (3)
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، وَیِزیدُ  ْیدٌ ُسوَ و ، الرَّْحَمِن ْبُن َمْهِدّي، وُمَعاذٌ  َعْبدُ ، و النضر وأب(جمیعهم:  ْبُن  ْبُن َعْمٍرو اْلَكْلِبيُّ
َأِبي َسَلَمَة اْلَماِجُشوَن في  ْبنَ  ُیوُسفَ  َأِبى َسَلَمَة اْلَماِجُشون، تابعَ  اْلَعِزیِز ْبنِ  عن َعْبدِ ) َهاُرونَ 

إذا  - r- كان رسول اهللا(هم بألفاظ متقاربة: م بنحوه، وفي أحادیثِ هُ ، جمیعُ أبیهروایته عن 
  .)الة كّبراستفتح الص

بِن َضْمَرَة  ) من طریق َعاِصمٍ 2566ح 2/79 استفتاح الصالة/ في (الصالة الرزاق عبدُ  هُ جَ وأخرَ 
  موقوفًا بنحوه مختصرًا جدًا.  - t-عن َعِليٍّ 

  
  اإلسناد:  رجالِ  ثالثًا: تراجمُ 

 عبدِ  بنُ  رب: محمدٌ أبي الشوا بن أبي الشوارب األموي البصري، واسمُ  ْبُن َعْبِد اْلَمِلكِ  * ُمَحمَّدٌ 
، روى له مسلم وأربعینَ  مات سنة أربعٍ  ،من كبار العاشرة صدوق، أبي عثمانَ  نِ بْ  الرحمنِ 

  .)1(ةوالترمذي والنسائي وابن ماج
  .)2(قال عنه النسائي: "بصري ال بأس به"

   .)3(: "شیخ صدوق ال بأس به"قول عثمان بن أبي شیبة ابن شاهینونقل 
  .)5("صدوقٌ  جلیلٌ  جزرة: " شیخٌ  محمدٍ  بنُ  ، وقال عنه صالحٌ )4(في الثقات حبانَ  ابنُ  هُ رَ وذكَ 

 مات سنةَ  ،من الثامنة ٌة،ثقأبو سلمة المدني،  ْبن َأِبي َسَلَمَة اْلَماِجُشونَ  یعقوبَ  نُ بْ  * ُیوُسفُ 
  . )6(ةوابن ماج والنسائيُّ  والترمذيُّ  وقیل قبل ذلك، روى له البخاري ومسلمٌ  ،وثمانینَ  خمسٍ 

مات  ،من الرابعة صدوقٌ اْلَماِجُشوَن التیمي موالهم، أبو یوسف المدني،  ةَ أبي سلم نُ بْ  * یعقوبُ 
  . )7(ةوأبو داود والترمذي وابن ماج روى له مسلمٌ  بعد العشرینَ 

ثم قال:  ،لهم فقه وروایة للحدیث والعلم فیهم رجاالً  ووصفهم بأنَّ  ،هو وأوالده سعدٍ  ذكره ابنُ 
  .)9(في الثقات حبانَ  ، وذكره ابنُ )8(یسیرة" یثُ أحاد "ولیعقوبَ 

                                                           
  .2/196، والكاشف 8/5، انظر أیضًا: الجرح والتعدیل 494تقریب التهذیب ص (1)
  .51مشیخة النسائي ص (2)
  . 211تاریخ أسماء الثقات ص (3)
 .102/ 9الثقات البن حبان  (4)
 .345/ 2تاریخ بغداد  (5)
  .612تقریب التهذیب ص  (6)
، وتهـــــــــذیب 394/ 2، والكاشـــــــــف32/336ذیب الكمـــــــــال ، انظـــــــــر أیضـــــــــًا: تهـــــــــ608تقریـــــــــب التهـــــــــذیب ص (7)

  .4/442التهذیب
  .154/ 1الطبقات الكبیر  (8)
  .554/ 5الثقات البن حبان  (9)
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من  مٌ عال ثبتٌ  ثقةٌ بن الحارث،  مولى ربیعةَ  المدنيُّ  ، أبو داودَ هرمز اْألَْعَرج نِ بْ  الرَّْحَمنِ  * َعْبدُ 
  .)1(الكتب الستة روى له أصحابُ  ،عشرةَ  مات سنة سبعَ  ،الثالثة

من  ٌة،ثق وهو - t- َعِليٍّ  كان كاتبَ  - r- لى النبي المدني مو  َأِبي رَاِفعٍ  اللَِّه ْبنُ  * ُعَبْیدُ 
  . )2(الكتب الستة الثالثة، روى له أصحابُ 

  
  الحدیث:  على إسنادِ  رابعًا: الحكمُ 

اْلَماِجُشوَن،  أبي سلمةَ  بنِ  َعْبِد اْلَمِلِك، ویعقوبَ  ْبنِ  ، سوى ُمَحمَّدٍ ثقاتٌ  هُ رجالُ  نٌ سَ حَ  هُ إسنادُ 
  حجر في التقریب. كما قال ابن ) صدوق(كالهما: 
، ثم قال: "وقال اْبُن اْلَقطَّاِن ِفي بإسنادهى في نصب الرایة حدیث البزار هذا، َلعالزی وقد نقلَ 

ِفي اِالْفِتَتاِح َشْيٌء َعِزیٌز ِفي اْلَحِدیِث َال َیَكاُد ُیوَجُد، َحتَّى إنَّ اْبَن  )اللَُّه َأْكَبرُ (ِكَتاِبِه: َوَتْعِییُن َلْفِظ: 
  .)3(ْنَكَرُه، َوَقاَل: إنَُّه َما ُعِرَف َقطُّ"َحْزٍم أَ 

: وفي الروایات السابقة في التخریج ذكُر التكبیر في جمیعها، إما بتعیین قالت الباحثة
اللفظ (اهللا أكبر)، أو قول الراوي: (كّبر) ولعلَّ قوَل ابن القطان في تعیین اللفظة بالشيء العزیز 

  نكاُر ابِن حزٍم لذلك فربما لعدم اّطالعه علیه. أي أنه موجود ولكن ِبقلَّة، أما إ
  .)4(وللحدیِث متابعاٌت كثیرة جدًا بدون لفظ التكبیر. وقال األلباني عنه: "صحیح"

$$$  
  ): 43حدیث رقم (

ُعَمَر ِبِإْسَناٍد َصِحیٍح َأنَُّه  : "وروى الطََّبرَاِنّي َوَغیره من َحِدیث ابنِ حجرٍ  ابنُ  الحافظُ  قالَ 
، َفِإَذا َفَعْلَت َذِلَك َسَجَد ُكلُّ )6(، َواْدَعْم َعَلى رَاَحَتْیَك، َوَأْبِد َضْبَعْیكَ 5 َتْفَتِرِش اْفِترَاَش السَُّبعِ َقاَل: (َال 

  .)7(ُعْضٍو ِمْنَك)"

                                                           
  .2/89، ومعرفة الثقات للعجلي5/360، انظر أیضًا: التاریخ الكبیر352تقریب التهذیب ص (1)
، والكاشـف 5/68والثقات البن حبـان  ،2/109، وانظر أیضًا: معرفة الثقات للعجلي370تقریب التهذیب ص (2)

1/679.  
ـــن یوســـف الزیَلعـــي، (ت1/313نصـــب الرایـــة ألحادیـــث الهدایـــة  (3) ـــو محمـــد عبـــد اهللا ب ه)، 762، تصـــنیف/ أب

  م. 1997-ه1418إشراف/ محمد عوامة، مؤسسة الریان، الطبعة األولى 
  .738ح 3/345) صحیح أبي داود الصالة/ ما یستفتح به الصالة.. (4

و أن َیْبُسـط ِذراَعْیـه فـي السُّـجود وال َیْرَفُعُهمـا عـن األرض كمـا َیْبُسـط الكْلـب والـّذئب ِذراَعْیـه. (انظـر: النهایـة ه (5)
  ).3/826في غریب الحدیث 

 ). 3/156الَضْبع بسكون الباء: وَسُط الَعُضد. وقیل: هو ما َتْحت اإلْبط. (انظر: النهایة  (6)
  .294/ 2) فتح الباري (7
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  للطبراني: الكبیرِ  من المعجمِ  الحدیثِ  أوًال: نصُّ 
حدثنا  :الَحْضَرمي، قال اهللاِ  عبدِ  بنُ  : حدثنا محمَّدٌ -رحمه اهللا-  الطبرانيُّ  اإلمامُ  قالَ 

، قال: إسحاقَ  ، قال: حدثنا أبي وعمِّي عن أبیهما، عن ابنِ َسْعدٍ  نٍ إبراهیَم بْ  نِ بْ  َسْعدٍ  نِ بْ ا عبُداهللاِ 
"ِإَذا : - r-  رسوُل اهللاِ  : قالَ قالَ  - y-  عمرَ  ، عن ابنِ عليٍّ  نِ ِكَدام، عن آدَم بْ  بنُ  حدَّثني ِمْسَعرٌ 

  .)1"(ْط ِذرَاَعْیَك َبْسَط السَُّبِع، َوادَِّعْم َعَلى رَاَحَتیَك، وَجاِفي ِمْرَفَقْیَك َعْن َضْبَعْیكَ َصلَّْیَت َفَال َتْبسُ 
  

  الحدیث:  ثانیًا: تخریجُ 
) عن 1914ح 5/242.. ام على الراحتین عَ األمر باالدِّ  /في (الصالة حبانَ  ابنُ  هُ أخرجَ 

   بمثله.َعْبِد اللَِّه في روایته عن عبِداِهللا بِن سعٍد  نَ بْ  اً ُمَحمَّد عَ ُسْفَیاَن، تابَ  ْبنِ  اْلَحَسنِ 
الصالة: كان في ( والحاكمُ )، 645ح 1/325... االعتدال في السجود /في (الصالة خزیمةَ  وابنُ 
  .ُمَحمَّدٍ  ْبنِ  اْلُحَسْینِ  )، من طریقِ 1/227إذا سجد ...  - r-النبي

اهللا  عن عبدِ  هِ اهللا في روایتِ  عبدِ  بنَ  اً بعا محمدتا )محمدٍ  نُ بْ  ، والحسینُ خزیمةَ  ابنُ (ما: كالهُ  
  بمثله.ه فقط عن عمِّ  سعدٍ  نِ بْ 

) 2927ح 2/170الصالة/ السجود في ( الرزاق وعبدُ )، 83ح 1/215في ( حنیفة وأب هُ وأخرجَ 
   .وريالثَّ  عن سفیانَ 
بنحوه  يٍّ عل نِ بْ  مَ عن آد هِ ِكَدام، في روایتِ  بنَ  اً تابعا ِمْسَعر  )وريأبو حنیفة، والثّ (كالهما: 
  موقوفًا. 

  
  ثالثًا: تراجم رجال اإلسناد: 

، َأُبو َجْعَفر ُمَحمَّدٌ  ْبُن َعْبِد اهللاِ  * ُمَحمَّدٌ  ، ، اْلَحْضَرِمّي، اْلُكوِفيُّ ُسَلْیَمانَ  نِ اهللا بْ  عبدِ  نُ بْ  اْلَحْضَرِميُّ
  .)3(َوِتْسعین َوِماَئتَْیِن" سبعٍ  اآلخر سنةَ  َوَمات ِفي ربیعٍ  ،اْثَنتَْیِن َوِماَئتَْینِ  ، ولد سنةَ )2(ُمطیَّن

  .)5("َجَبل ثقةٌ "، سُئل عنه الّداَرُقْطنّي َفَقاَل: )4("صدوقٌ  : "هوأبي حاتمٍ  قال عنه ابنُ 

                                                           
  . 13757ح 13/105معجم الكبیر للطبراني، ) ال(1
) ُسئل مطین: ِلم ُسمِّیت ُمَطیًِّنا؟ َقاَل: كنـت صـبًیا ألعـب مـع الّصـبیان، وكنـت أْطـَوَلهم، فنـدخل المـاء ونخـوض، (2

اشــتهر فُیَطیِّنــون َظْهــري. فبصــرني یوًمــا أبــو ُنَعــْیم، فلّمــا رآنــي َقــاَل: یــا ُمَطــیِّن، ِلــم ال تحضــر مجلــس العلــم؟ َقــاَل: ف
ذلــك. فلّمــا اشــتغلت بالحــدیث مــاَت أبــو نعــیٍم، ففــاتني، لكننــي كتبــت عــن أكثــر مــن خمســمائة شــیخ. (انظــر: تــاریخ 

  ).22/274اإلسالم 
  .2/662انظر: تذكرة الحفاظ للذهبي (3)
  .7/298الجرح والتعدیل  (4)
  .1032/ 6تاریخ اإلسالم  (5)
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بكالم  فال یعتد غالباً  ،أبي شیبةَ  بنِ  ن عثمانَ بْ  وقد تكلم فیه محمدٌ وقال الذهبيُّ في ترجمته: "
  .)1("ما منافسة، ال سیما إذا كان بینهاألقران

  .)2("الناُس  هُ قَ وثَّ : "رٍ جَ حَ  وقال ابنُ 
 أبو الفضلِ  الزهريُّ  عوفٍ  نِ بْ  الرحمنِ  بن عبدِ  إبراهیمَ  نِ بْ  دٍ إبراهیَم بن َسعْ  نِ بْ  َسْعدٍ  نُ * عبُداهللا بْ 

، روى له وسبعونَ  وله خمٌس  ستینَ  سنةَ  ماتَ  ،من الحادیة عشرة ،ثقةٌ  ،قاضي أصبهان البغداديُّ 
  .)3(، والنسائيوالترمذيُّ  وأبو داودَ  يُّ البخار 

، البغداديُّ  أبو إسحاقَ  الزهريُّ  عوفٍ  بنِ  الرحمنِ  عبدِ  نِ بْ  بن إبراهیمَ  دٍ سع نِ بْ  إبراهیمَ  نُ بْ  * سعدٌ 
، وستینَ  ثالثٍ  بنُ اإحدى ومائتین وهو  مات سنةَ  ،من التاسعة ،وغیرها واسطٍ  ولي قضاءَ  ،ثقةٌ 

  . )4(والنسائيُّ  روى له البخاريُّ 
 ،المدني أبو یوسفَ  الزهريُّ  عوفٍ  بنِ  الرحمنِ  عبدِ  نِ بْ  إبراهیمَ  بنِ  سعدٍ  نِ بْ  إبراهیمَ  بنُ  * یعقوبُ 

الكتب  ومائتین، روى له أصحابُ  ثمانٍ  سنةَ  من صغار التاسعة ماتَ  ،فاضلٌ  ثقةٌ  ،نزیل بغدادَ 
  . )5(الستة

  ).3، سبقت الترجمة له في حدیث رقم ()6( م فیه بال قادحكلّ تُ  حجةٌ  ثقةٌ  ،سعدٍ  نُ بْ  * إبراهیمُ 
 ،المغازي إمامُ  ،العراق موالهم المدني نزیلُ  أبو بكر المطلبيُّ  یسارٍ  نِ بْ  إسحاقَ  بنُ  * محمدٌ 
ویقال  ومائةٍ  مات سنة خمسینَ  ،من صغار الخامسة ورمي بالتشیع والقدر، ،یدلس صدوقٌ 

  .)7(ن األربعةالسن تعلیقًا ومسلم وأصحابُ  بعدها، روى هللا البخاريُّ 
بالتدلیس عن الضعفاء  مشهورٌ  "صدوقٌ  في الرابعة من طبقات المدلسین، وقال: حجرٍ  ابنُ  هُ رَ كَ ذَ 

  .)8(وعن شر منهم" والمجهولینَ 
  .  )11(شاهین ، وكذا ابنُ )10(في الثقاتِ  حبانَ  ، وذكره ابنُ )9(سعدٍ  ابنُ  هُ قَ ثَّ وَ 

                                                           
  .14/42سیر أعالم النبالء  (1)
  .5/233لسان المیزان (2)
  .2/343، وتهذیب التهذیب 1/557، وانظر أیضًا: الكاشف 371تقریب التهذیب ص  (3)
، وتاریخ اإلسالم 8/283، والثقات البن حبان 4/52، وانظر أیضًا:  التاریخ الكبیر 230تقریب التهذیب ص (4)
14/166. 
، وتــاریخ 9/202ح والتعــدیل ، والجــر 2/372، وانظــر أیضــًا: معرفــة الثقــات للعجلــي 607تقریــب التهــذیب ص (5)

  .14/458اإلسالم 
 .89انظر: تقریب التهذیب ص (6)
 .47، وانظر أیضًا: التبیین ألسماء المدلسین ص 467تقریب التهذیب ص (7)
  .51طبقات المدلسین ص  (8)
  .7/552الطبقات الكبیر  (9)

  .380/ 7الثقات البن حبان  (10)
  .1/14تاریخ أسماء الثقات  (11)
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 ابنِ  بحدیثِ  اهللا یحتجُّ  عبدِ  بنَ  اً : "رأیت علیّ ريُّ ، وقال البخا)1(الحدیث" نُ سَ "هو حَ  :أحمدُ  وقالَ 
  . )4("قزرعة: "صدو  أبو، وقال )3(حاتم: "یكتب حدیثه" وقال عنه أبو  ،)2("إسحاقَ 

  .)5(مالم یعنعن فیخشى منه التدلیس" ثقةٌ  قَ اإسح ابنُ  :المحدثینَ  : "قال بعُض العمادِ  ابنُ  وقالَ 
سعید القطان: "ما تركت حدیثه إال هللا أشهد  قال یحیى بنُ ، و )6(التیمي: "هو كذاب" سلیمانُ  وقالَ 

  . )8("الدارقطني: "اختلف األئمة فیه، وأعرفهم به مالكٌ  . وقال عنهُ )7(أنه كذاب"
 هشام بن عروةَ إنكاُر هو هذا  مالكٍ  قولِ  وسببُ  .)9(: "كذاب"فیه أنه  مالك بن أنس ورأي

ت علي لَ خِ دْ عن امرأتي فاطمة بنت المنذر، وأُ  : "حدثألحادیث ابِن إسحاَق عن زوجِتِه؛ فقال
  .)10(وهي بنت تسع سنین، وما رآها رجل حتى لقیت اهللا"

  .)11(تكون خرجت ِإَلى اْلَمْسِجد َفسمع ِمْنَها" أنمكن ی" قال: حنبلٍ  بنَ  أحمدَ  لكنَّ 
قل نُ فَ  ،ارهنى بیطإائتونى به ف :إسحاقَ  بنُ اقال  ،الموطألما صنف  أنه بسبب منه مالكٌ  نالَ  كذلك

  .)12(من الدجاجلة" دجالٌ  هذا" :ذلك إلى مالك فقال
، یأخذ بعضه ببعض ویذهب أدراج فیه من كالم األقران مالكٍ  قولَ  العلماءُ  : واعتبرَ الباحثة لتاق

  الریح.
اِدِر، وََال ِمَن الَكَالِم بَنَفٍس ْسَنا َندَِّعي ِفي َأِئمَِّة الَجْرِح َوالتَّْعِدْیِل الِعْصَمَة ِمَن الَغَلِط النَّ ل: "قال الذهبيُّ 

ِمْن َكَالِم اَألْقَراِن َبْعِضِهم ِفي َبْعٍض  اً كثیر  لم أنَّ ، َوَقْد عُ )13(َحادٍّ ِفْیَمْن َبْیَنُهم َوَبْیَنُه َشحَناُء َوإِْحَنةٌ 
  .)14(ف"ُمهَدٌر َال ِعْبَرَة ِبِه، َوَال ِسیََّما ِإَذا َوثََّق الرجل جماعة یلوح على قولهم اإلنصا

                                                           
  .1/25مد روایة المروذي علل أح (1)
  .2/22تاریخ بغداد  (2)
  .192/ 7الجرح والتعدیل  (3)
  .192/ 7المرجع السابق (4)
 .224/ 1شذرات الذهب (5)
  .41/ 3الضعفاء والمتروكین البن الجوزي (6)
  .41/ 3الضعفاء والمتروكین البن الجوزي  (7)
  .25سؤاالت السلمي للدارقطني ص (8)
  .223/ 1تاریخ بغداد  (9)

  .6/103الكامل في ضعفاء الرجال  (10)
  .41/ 3الضعفاء والمتروكین البن الجوزي  (11)
  .7/382) الثقات البن حبان (12

  ).1/49اإلْحَنُة: الحقد، وجمعها إَحن وٕاَحَنات. (انظر: النهایة في غریب الحدیث  (13)
  .40/ 7سیر أعالم النبالء  (14)
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: "كان صدوقًا من بحور العلم، وله غرائب في سعة ما روى ُتستَْنَكر، واختلف وقال عنه الذهبيُّ 
وقال أیضًا: "قوي الحدیث إمام ال سیما ، )1(في االحتجاج به، وحدیثه حسن وقد صححه جماعة"

حد من العلماء غیر وا إسحاقَ  ابنِ  عن االحتجاج بروایاتِ  وقال أیضًا: "وقد أمسكَ ، )2(في السیر"
  .)3(سب إلى القدر، ویدلس في حدیثه، فأما الصدق، فلیس بمدفوع عنه"ألشیاء، منها: تشیعه، ونُ 

  ثقة یدلس، ولیس للحدیث عالقة ببدعه.إلى أنه  الباحثةُ  وتمیلُ 
  ).41سبقت الترجمة له في حدیث رقم ( .)4(فاضلٌ  تٌ بْ ثَ  ثقةٌ  ، دامكِ  بنُ  ِمْسَعرٌ * 

  .)5(والنسائي من الثالثة، روى له البخاريُّ  قٌ صدو، الشیبانيُّ  العجليُّ  عليٍّ  نُ بْ  * آدمُ 
  .)8)(7(، والَفسويُّ )6(وثََّقُه ابُن معینٍ 

   ،)10(في الثقات حبانَ  ابنُ  هُ رَ كَ ذَ ، وَ )9(: "ال بأس به"وقال النسائيُّ  
  .)12(وكذا وثقه الذهبي، )11(عنه أبو حاتم: "شیخ" وقالَ 

  .: هو ثقةٌ الباحثة لتاق
  

  رابعًا: الحكم على إسناد الحدیث: 
، )صدوق(: حجرٍ  ، قال عنه ابنُ إسحاقَ  بنِ  سوى محمدٍ  ثقاتٌ  هُ ، رجالُ نٌ سَ حَ  هُ إسنادُ 

  بن ِكدام. وبالنسبة لتدلیسه فقد صرح بالسماع من مسعرٍ 
َد ِبَرْفِعِه ُمَحمَّدٌ قال أبو ُنعیم في الحلیة: " قطني الحدیث وقد رجح الدار ، )13("ْبُن ِإْسَحاقَ  َتَفرَّ

  .)14(الموقوف، وقال: "هو الصواب"
                                                           

  .156/ 2الكاشف  (1)
  .552/ 2اء المغني في الضعف (2)
  .39/ 7سیر أعالم النبالء  (3)
  . 528انظر: تقریب التهذیب ص (4)
  .37/ 2، وانظر أیضًا: التاریخ الكبیر86تقریب التهذیب ص (5)
  .344سؤاالت ابن الجنید ص  (6)
، أبو یوسف الَفَسوي، ثقة حافظ، (انظر: تقریب التهذیب ص (7)  )608هو َیْعُقوُب ْبُن ُسْفَیاَن اْلَفاِرِسيُّ
  .172/ 1تهذیب التهذیب (8)
  .172/ 1تهذیب التهذیب (9)

  .4/51الثقات  (10)
  .267/ 2الجرح والتعدیل  (11)
  .230/ 1الكاشف  (12)
 .3026ح 7/227حلیة األولیاء  (13)
 .13/149العلل للدارقطني  (14)
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، َواْحَتجَّ  على الحدیث بالصحة؛ فقال: الحاكمُ  حكموقد  "َقِد اْحَتجَّ اْلُبَخاِريُّ ِبآَدَم ْبِن َعِليٍّ اْلَبْكِريِّ
التلخیص فقال: في  ، ووافقه الذهبيُّ )1("ُمْسِلٌم ِبُمَحمَِّد ْبِن ِإْسَحاَق، َوَهَذا َصِحیٌح َوَلْم ُیَخرَِّجاهُ 

  .)2("صحیح"
 قَ ، وقد علَّ )3("إسحاقَ  فقط، لما تقدم من حال ابنِ  نٌ سَ الغلیل: "إنما هو حَ  في إرواءِ  وقال األلبانيُّ 

  .)4(فیراجع" إسحاقَ  فقال: "فلعله عند الطبرانى من غیر طریق ابنِ  ؛على تصحیح الحافظ له
  .)5("قويٌّ  هُ األرنؤوط: "إسنادُ  وقال شعیبٌ 

$$$  
  

 ): 44یث رقم (حد

زَّاِق ِبِإْسَناٍد َصِحیٍح، َعن .. : "...حجرٍ  ابنُ  قال الحافظُ  َوَیْشَهُد ِللثَّاِني َما َرَواُه َعْبُد الرَّ
َوَقْبَل َأْن َتْنِزَل  - r- ْبِن ِسیِریَن َقاَل: (َجَمَع َأْهُل اْلَمِدیَنِة َقْبَل َأْن َیْقَدَمَها َرُسوُل اللَِّه  ُمَحمَّدٍ 
َهُلمَّ ُة َفَقاَلِت اْألَْنَصاُر: ِإنَّ ِلْلَیُهوِد َیْوًما َیْجَتِمُعوَن ِفیِه ُكلَّ َسْبَعِة َأیَّاٍم، َوِللنََّصاَرى َكَذِلَك، فَ اْلُجُمعَ 

ِة، َواْجَتَمُعوا َوُنَصلِّي، َوَنْشُكرُه، َفَجَعُلوُه َیْوَم اْلَعُروبَ  - َتَعاَلى–َفْلَنْجَعْل َیْوًما َنْجَتِمُع ِفیِه َفَنْذُكُر اللََّه 
َالة من َيْوم (َبْعَد َذِلَك:  -َتَعاَلى–ِإَلى َأْسَعَد ْبِن ُزرَاَرَة َفَصلَّى ِبِهْم َیْوَمِئٍذـ، َوَأْنَزَل اللَُّه  إِذا ُنودي للصَّ

ُمَعة...   )7(")6(اْآلَیةُ  )اْجلُ

  
  الرزاق: عبدِ  فِ صنَ من مُ  الحدیثِ  أوًال: نصُّ 

َجمََّع : َعْن َمْعَمٍر، َعْن َأیُّوَب، َعِن اْبِن ِسیِریَن َقاَل: "-اهللاُ  هُ حمَ ر - الرزاق  عبدُ  اإلمامُ  قالَ 
َوَقْبَل َأْن َتْنِزَل اْلُجُمَعُة، َوُهُم الَِّذیَن َسمَّْوَها اْلُجُمَعَة،  - r- َأْهُل اْلَمِدیَنِة َقْبَل َأْن ُیْقِدَم َرُسوُل اللَِّه 

ْوٌم َیْجَتِمُعوَن ِفیِه ُكلَّ َسْبَعِة َأیَّاٍم، َوِللنََّصاَرى َأْیًضا ِمْثُل َذِلَك، َفَهُلمَّ َفَقاَلِت اْألَْنَصاُر: ِلْلَیُهوِد یَ 
ِبِت ِلْلَیُهوِد، َفْلَنْجَعْل َیْوًما َنْجَتِمُع َوَنْذُكُر اللََّه، َوُنَصلِّي َوَنْشُكُرُه ِفیِه، َأْو َكَما َقاُلوا، َفَقاُلوا: َیْوُم السَّ 

وا َحِد ِللنََّصاَرى، َفاْجَعُلوُه َیْوَم اْلُعُروَبِة، َوَكاُنوا ُیَسمُّوَن َیْوَم اْلُجُمَعِة َیْوَم اْلُعُروَبِة، َفاْجَتَمعُ َوَیْوُم اْألَ 
                                                           

 .1/227المستدرك للحاكم، وبذیله التلخیص  (1)
  ..1/227المرجع السابق (2)
  .92/ 2غلیل في تخریج أحادیث منار السبیلإرواء ال (3)
  . 92/ 2المرجع السابق (4)
  .5/242انظر: حاشیة صحیح ابن حبان  (5)
  }.9آیة{ سورة الجمعة (6)
 .355/ 2فتح الباري  (7)
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َبَح َأْسَعُد ْبُن َفذِإَلى َأْسَعَد ْبِن ُزرَاَرَة َفَصلَّى ِبِهْم َیْوَمِئٍذ َوَذكََّرُهْم َفَسمَّْوُه اْلُجُمَعَة، َحتَّى اْجَتَمُعوا ِإَلْیِه، 
إِذا (َبْعَد َذِلَك: ُزرَاَرَة َلهُم َشاًة؛ َفَتَغدَّْوا َوَتَعشَّْوا ِمْن َشاٍة َواِحَدٍة، َوَذِلَك ِلِقلَِّتِهْم، َفَأْنَزَل اللَُّه ِفي َذِلَك 

ُمَعة فاسعوا إىل ذكر اهللا.. َالة من َيْوم اْجلُ   )2(")1()ُنودي للصَّ
  

  الحدیث:  ثانیًا: تخریجُ 
  من طریق عبد الرزاق بنحوه.  )9/309تفسیر سورة الجمعة في ( أخرجه الثعلبيُّ 

  
  اإلسناد:  رجالِ  ثالثًا: تراجمُ 
 بنِ  وهشامِ  واألعمشِ  عن ثابتٍ  في روایتهِ  إال أنَّ  فاضلٌ  ثبتٌ  ثقةٌ ، األزدي راشدٍ  نُ بْ * َمْعَمٌر 

  ).14في حدیث رقم ( . سبقت الترجمة له)3(وكذا فیما حدث به بالبصرة ،شیئاً  عروةَ 
أنه ثقٌة في نفسه، وحدیثه في الیمن صحیٌح، لكن ما حدَّث به في البصرة فیه والخالصُة فیه: 

  أوهام.
من كبار الفقهاء  ،حجةٌ  ،ثبتٌ  ،ثقةٌ البصري،  ، أبو بكرٍ كیسان الَسختیانيُّ  ةَ أبي تمیم نُ بْ  * أیوبُ 

الكتب  ، روى له أصحابُ وله خمس وستونَ  ومائة إحدى وثالثینَ  سنةَ  ماتَ  ،من الخامسة ،العباد
  .  )4(الستة

 القدرِ  كبیرُ  ،عابدٌ  ،ثبتٌ  ،ثقةٌ  ،البصري أبي عمرةَ  نِ بْ  أبو بكرٍ  ،األنصاري سیرینَ  بنُ  * محمدٌ 
، روى له أصحاُب الكتب ومائة عشرٍ  سنةَ  ماتَ  ،من الثالثة ،ال یرى الروایة بالمعنى كانَ 

  . )5(الستة
   

  الحدیث:  إسنادِ  على رابعًا: الحكمُ 
  مرسل.  هُ لكنَّ  ؛ثقاتٌ  هُ ، رجالُ صحیحٌ  هُ إسنادُ 

$$$  
  
  

                                                           
  }.9سورة الجمعة {آیة (1)
 .5144ح 3/159الجمعة/ أول من جمع  مصنف عبد الرزاق، (2)
 .541انظر: تقریب التهذیب ص (3)
، وتهـذیب الكمـال 1/133، والجـرح والتعـدیل 1/409. وانظـر أیضـًا: التـاریخ الكبیـر 117تقریب التهذیب ص (4)

3/457.  
 .4/606، وسیر أعالم النبالء 25/344، وانظر أیضًا: تهذیب الكمال 483تقریب التهذیب ص (5)
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  ): 45حدیث رقم (

ِفي َتْفِسیر الطََّبِرّي، وابن َأِبي َحاِتٍم ِبِإْسَناٍد َصِحیٍح، ِإَلى  : "َوَوقعَ حجرٍ  ابنُ  قال الحافظُ 
ْنُتْم؟ َفَعدُّوا َأْنُفَسُهْم َفِإَذا ُهْم اْثَنا َعَشَر َرُجًال، : َكْم أَ - r- َقاَل: (َقاَل َلُهْم َرُسوُل اللَِّه  )1(َأِبي َقتَاَدةَ 

  . )2(َواْمرََأًة)"

  
  الطبري:  من تفسیرِ  الحدیثِ  أوًال: نصُّ 

: َحدَّثََنا ِبْشٌر، َقاَل: حدثنا َیِزیُد، َقاَل: حدثنا َسِعیٌد، َعْن -اهللاُ  هُ مَ حِ رَ - الطبريُّ  قال اإلمامُ 
َیْخُطُب النَّاَس َیْوَم اْلُجُمَعِة، َفَجَعُلوا َیَتَسلَُّلوَن َوَیُقوُموَن َحتَّى َبِقَیْت  - r-ُسوُل اللَِّه َقَتاَدَة: َبْیَنَما رَ 

ِنَیِة اْلُجُمَعِة الثَّا ِمْنُهْم ِعَصاَبٌة، َفَقاَل: َكْم َأْنُتْم؟ َفَعدُّوا َأْنُفَسُهْم َفِإَذا اْثَنا َعَشَر َرُجًال َواْمَرَأٌة؛ ثُمَّ َقاَم ِفي
َوَیِعُظُهْم َوُیَذكُِّرُهْم، َفَجَعُلوا َیَتَسلَُّلوَن  :َفَجَعَل َیْخُطُبُهْم؛ َقاَل ُسْفَیاُن: َوَال َأْعَلُم ِإالَّ َأنَّ ِفَي َحِدیِثهِ 

ا َعَشَر َرُجًال َواْمَرَأٌة؛ ُثمَّ َوَیُقوُموَن َحتَّى َبِقَیْت ِمْنُهْم ِعَصاَبٌة، َفَقاَل: َكْم َأْنُتْم؟ َفَعدُّوا َأْنُفَسُهْم، َفِإَذا اْثنَ 
ْنُتْم؟ َفَعدُّوا َقاَم ِفي اْلُجُمَعِة الثَّاِلَثِة َفَجَعُلوا َیَتَسلَُّلوَن َوَیُقوُموَن َحتَّى َبِقَیْت ِمْنُهْم ِعَصاَبٌة، َفَقاَل: َكْم أَ 

َلُكْم َالْلَتَهَب َوالَّذِ "َأْنُفَسُهْم، َفِإَذا اْثَنا َعَشَر َرُجًال َواْمَرَأٌة، َفَقاَل:  ي َنْفِسي ِبَیِدِه َلِو اتََّبَع آِخُرُكْم َأوَّ
: "َعَلْیُكُم اْلَواِدي َنارًا وا إَِلْيَها َوَتَرُكوَك َقائًِام (. َوَأْنَزَل اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ ًوا اْنَفضُّ اَرًة َأْو َهلْ   .)4"()3()َوإَِذا َرَأْوا ِجتَ

  
  الحدیث:  ثانیًا: تخریجُ 
 اً َسِعید تابعَ  )، من طریق معمرٍ 23/387تفسیر سورة الجمعة  في ( أیضاً  لطبريُّ ا هُ أخرجَ 

  مرسًال بنحوه. في روایته عن َقَتاَدةَ 
وعند شیم، )، من طریق هُ 23/388تفسیر سورة الجمعة في ( عند الطبري أیضاً  وللحدیث شاهدٌ 

  .اهللا عبدِ  بنِ  )، من طریق خالدٍ 8/24سورة الجمعة في ( البغوي في التفسیر

                                                           
جــر ذكــر الحــدیث فــي موضــع آخــر وهــو خطــأ، والصــواب بــدون أداة الكنیــة، "قتــادة"، والــدلیل علیــه؛ أن ابــن ح (1)

)، قـال ذلـك األلبـاني أیضـًا، (انظـر: السلسـة 8/644فقال: "وقع عند الطبري من طریق قتادة" (انظر: فتح البـاري 
  ).  11/5الصحیحة

  . 2/424فتح الباري  (2)
ِسـْعٍر َفقَـِدَم َدْحَیـُة ْبـُن َخِلیفَـَة  }، وقیل في سبب النزول: "َأَصاَب َأْهَل اْلَمِدیَنِة ُجوٌع َوَغَالءُ 11سورُة الجمعة {آیة  (3)

ا َرَأْوُه َقاُموا ِإَلْیـِه ِبـاْلَبِقیِع، َخُشـوا َأْن ُیْسـَبُقوا ِإَلْیـِه،  -r-اْلَكْلِبيُّ ِبِتَجاَرِة َزْیٍت ِمَن الشَّاِم َوالنَِّبيُّ  َیْخُطُب َیْوَم اْلُجُمَعِة، َفَلمَّ
َرْهــٌط ِمــْنُهْم َأُبــو َبْكــٍر َوُعَمـُر َفَنَزَلــْت َهــِذِه اْآلَیــُة". (انظــر: تفســیر البغــوي معــالم التنزیــل،  ِإالَّ  -r-َفلَـْم َیْبــَق َمــَع النَِّبــيِّ 

  ه).1412تصنیف/ أبي محمد الحسین بن مسعود البغوي، تحقیق/ محمد النمر وآخرون، دار طیبة  ،8/24
 .23/388تفسیر الطبري، تفسیر سورة الجمعة  (4)
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بن عبد  ، عن جابرٍ بن أبي الجعد، وأبي سفیانَ  عن سالمٍ  عن حصینٍ  )، وخالدٌ مٌ یْ شَ هُ (كالهما: 
  بنحوه.  - t- اهللا 

  
  اإلسناد:  رجالِ  ثالثًا: تراجمُ 

، أبو سهل البصريُّ  ْبُن ُمَعاذٍ  * ِبْشرٌ   بضعٍ  مات سنةَ  ،، من العاشرةصدوق ،الضریرُ  اْلَعَقِديُّ
  . )1(ةماج لترمذي والنسائي وابنُ وأربعین، روى له ا

:  .)3(صدوق" الحدیثِ  حاتم: "صالحُ  و، وقال عنه أب)2(في الثقات حبانَ  ذكره ابنُ  وقال النسائيُّ
  .)5(، ووثقه الدارقطني)4("صالح"

  صدوق. والخالصة فیه أنه:
  ).24. سبقت الترجمة له في حدیث رقم ()6(تٌ بْ ثَ  ثقةٌ  ،ْبُن ُزَرْیعٍ  َیِزیدٌ * 

تصانیف  لهُ  حافظٌ  ،ثقةٌ َموالُهم، أبو النضر البصري،  )7(الَیْشُكري مهرانَ  بن َأبي َعروبةَ  عیدٌ * سَ 
، وقیل: مات سنة ستٍ  ،من السادسة واختلط، وكان من أثبت الناس في قتادة، التدلیسِ  كثیرُ 
  . )8(الكتب الستة ، روى له أصحابُ وخمسینَ  سبعِ 

، و قال أبو حاتم: "هو )9("في قتادةَ  اسِ النَّ  : "أثبتُ معینٍ  عنه ابنُ من العلماء، وقال  عةٌ امجَ  هُ قَ ثَّ وَ 
  .)10(قبل أن یختلط ثقة"

 ،الدستوائيُّ  وهشامُ  ،روبةَ أبي عَ  بنُ  : سعیدٌ في قتادةَ  الناسِ  أنه قال: "أثبتُ  معینٍ  وعن یحیى بنِ 
الي أن ال تسمعه من فال تب -  یعني عن قتادةَ  -  من هؤالء الثالثة بحدیثٍ  كَ ثَ دَّ ؛ فمن حَ وشعبةُ 
  .)11(غیره"
  .عن قتادةَ  : وهذا الحدیث مما رواه سعیدٌ الباحثةُ  قالتِ 

                                                           
، وتهــــذیب التهــــذیب 1/269، والكاشــــف 4/146، وانظــــر أیضــــًا: تهــــذیب الكمــــال 124تقریــــب التهــــذیب ص (1)

1/231.  
(2) 8/144.  
  .2/368الجرح والتعدیل  (3)
  .84مشیخة النسائي ص (4)
  .14/196) سیر أعالم النبالء(5
  .601) انظر: تقریب التهذیب ص(6

  .5/697معاني هذه النسبة إلى قبیلة یشكر بن بكر بن وائل. انظر: األنساب للس (7)
  .1/190. وانظر أیضًا: الكواكب النیرات239تقریب التهذیب ص (8)
  .1/349سؤاالت ابن الجنید  (9)

  .4/66الجرح والتعدیل  (10)
  .4/65الجرح والتعدیل  (11)
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سبقت الترجمة له في حدیث  .)2(من الثالثةمدلٌس وهو ، )1( تٌ ثبْ  ثقةٌ  السَُّدوِسيُّ  ِدَعاَمةَ  ْبنُ  * َقتَاَدةُ 
  ).15رقم (

  
  الحدیث:  على إسنادِ  رابعًا: الحكمُ 

  (صدوق)، والحدیث مرسل.  ِبْشُر ْبُن ُمَعاٍذ اْلَعَقِديُّ سوى  ثقاتٌ  هُ رجالُ  َحَسٌن، هُ إسنادُ 
أما اختالط ابن أبي عروبة، فقد ذكر ابن عدي جماعة ممن أخذوا عنه قبل اإلختالط وقال: 

  .)3("وأثبتهم فیه یزید بن زریع"
َحُه األلبانيُّ وقال: "مرسٌل قوي"   .)4(وقد َصحَّ

$$$  
  

  ): 46حدیُث رقم (

 -t- ِبِإْسَناٍد َصِحیٍح َعْن َأَنسٍ  )5(َوِفي اَلنََّساِئيِّ َواْبن ِحبَّانَ " :رٍ جَ حَ  ابنُ لحافُظ اقال 
ِبِهَما َخْیرًا  -َتَعاَلى–اَْلَمِدیَنَة َوَلُهْم َیْوَماِن َیْلَعُبوَن ِفیِهَما، َفَقاَل: َقْد َأْبَدَلُكْم اَللَُّه  -r- َقِدَم اَلنَِّبيُّ (

  .)6(")اَْلِفْطِر َواْألَْضَحىِمْنُهَما: َیْوم 

  
 أوًال: نصُّ الحدیِث من ُسَنِن النَّسائي: 

: َأْخَبَرَنا َعِليُّ ْبُن ُحْجٍر، َقاَل: َحدَّثََنا ِإْسَماِعیُل، َقاَل: - رحمه اهللا– النسائيُّ  اإلمامُ  قالَ 
َیْوَماِن ِمْن ُكلِّ َسَنٍة َیْلَعُبوَن ِفیِهَما َفَلمَّا  ، َقاَل: َكاَن ِألَْهِل اْلَجاِهِلیَّةِ - y- َحدَّثََنا ُحَمْیٌد، َعْن َأَنسٍ 

َكاَن َلُكْم َیْوَماِن َتْلَعُبوَن ِفیِهَما َوَقْد َأْبَدَلُكُم اللَُّه ِبِهَما َخْیرًا ِمْنُهَما: اْلَمِدیَنَة َقاَل: " - -rَقِدَم النَِّبيُّ 
  .)7("َیْوُم اْلِفْطِر، َوَیْوُم النَّْحر

  
  

                                                           
  .453انظر: تقریب التهذیب ص (1)
  .43طبقات المدلسین ص (2)
  .3/396) الكامل في ضعفاء الرجال (3

  .  11/5ةالسلسة الصحیح (4)
 عزاه ابن حجر هنا البن حباَن، ولم أجده في صحیحه.  (5)
  .2/442فتح الباري  (6)
  .1555ح 3/199سنن النسائي، كتاب صالة العیدین  (7)
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  ج الحدیث: ثانیًا: تخری
) 13470ح 21/130( وفي، َأِبي َعِديٍّ  اْبنِ ) عن 12006ح 19/65في ( أخَرَجُه أحمدُ 

  .َعْبِد اللَّهِ  ْبنِ  ُمَحمَّدٍ عن 
 1/138 صالة العیدین /الصالةفي( وأبو داودَ )، 13622ح 21/225في ( وأخرَجُه أیضاً 

  )1/294في (صالة العیدین/ ال یخرج یوم الفطر.. والحاكم) 1134ح
  بِن سلمَة. َحمَّادٍ ثالَثُتُهم من طرق عن  

 6/452) عن یزیَد بِن هاروَن، وأبو یعلى في (1392ح 1/409في ( وأخرَجُه عبُد بِن حمیدٍ 
  )، من هذا الطریق. 3841ح

وا بُن سلمَة، ویزیُد بُن هارون) تابع َحمَّادٌ ، و ْبُن َعْبِد اللَّهِ  ُمَحمَّدٌ ، و َأِبي َعِديٍّ  اْبنُ جمیُعُهم: (
  بنحوه. ُحَمْیدٍ ْبَن جعفٍر في روایته عن  ِإْسَماِعیلَ 

  
  ثالثًا: تراجُم رجاِل اإلسناد: 

من  ،حافظٌ  ثقةٌ  ،ثم مرو ،بغدادَ  نزیلُ  ،أبو الحسن ،السعدي المروزي إیاسٍ  نِ بْ  ْبُن ُحْجرٍ  َعِليٌّ  *
له البخاريُّ ومسلٌم ، روى وقد قارب المائة أو جازها ،وأربعین أربعٍ  سنةَ  ماتَ  ،التاسعةِ  صغارِ 

   .)1(والترمذيُّ والنسائيُّ 
من  ثبتٌ  ثقةٌ  القارئ،أبو إسحاق  ،الزرقي ،األنصاري أبي كثیرٍ  نِ بْ  ْبُن َجْعَفرٍ  ِإْسَماِعیلُ  *

  .)2(، روى له أصحاُب الكتب الستةثمانینَ  سنةَ  ماتَ  ،الثامنة
  ).3(مراءاألُ  رِ مْ أَ  نْ مِ  في شيءٍ  ائدة لدخولهِ ز  وعابهُ  ،دلسمُ  ثقةٌ الطَِّویِل،  أبي حمیدٍ  نُ بْ  ُحَمْیدٌ * 

  ).2سبقت الترجمة له في حدیث رقم ( .)4(الثالثة وهو مدلس من
  

  رابعًا: الحكُم على إسناِد الحدیث: 
  إسناُدُه صحیٌح، ورجالُه ثقاٌت. 

 21/225في روایة أحمد ( - y-  َأَنسٍ وحمیٌد الطویل مدلٌس من الثالثة، وقد صرح بالسماع 
  ) السابقة في التخریج. 13622ح

                                                           
، 13/362، وتــــــــاریخ بغــــــــداد 7/214، وانظــــــــر أیضــــــــًا: الثقــــــــات البــــــــن حبــــــــان 399تقریــــــــب التهــــــــذیب ص (1)

  .2/36والكاشف
  .8/228، وسیر أعالم النبالء3/56أیضًا: تهذیب الكمال  ، وانظر106تقریب التهذیب ص (2)
ه)، 256وانظــر أیضــًا: التــاریخ الكبیــر، تصــنیف/ محمــد بــن إســماعیل البخــاري، ( 181تقریــب التهــذیب ص (3)

  .4/148، والثقات البن حبان348/ 2بیروت،  -دار الكتب العلمیة
  . 38طبقات المدلسین البن حجر ص (4)



                                 ل                            الفصل األو
 

    157 
 

 الدراسة التطبیقیة

َحُه الحاكم   .)3(حسین سلیم أسدو  ،)2(، واأللباني في السلسلة الصحیحة)1(وصحَّ
$$$  

  
  ): 47حدیث رقم (

؛ ِمْن َطِریِق َأِبي َسَلَمَة، َعْنَها: "حجرٍ  ابنُ  الحافظُ  قالَ  َدَخَل ( :)4(َوِفي ِرَواَیِة النََّساِئيِّ
، ): َیا ُحَمْیرَاُء َأُتِحبِّیَن َأْن َتْنُظِري ِإَلْیِهْم؟ َفُقْلت: َنَعمْ - -rِلي النَِّبيُّ  اْلَحَبَشُة َیْلَعُبوَن، َفَقالَ 

  .)5(ِإْسَناُدُه َصِحیٌح، َوَلْم َأَر ِفي َحِدیٍث َصِحیٍح ِذْكَر اْلُحَمْیرَاِء ِإالَّ ِفي َهَذا"

  
  :النسائيِّ  من سننِ  الحدیثِ  أوًال: نصُّ 

: َأْخَبَرَنا ُیوُنُس ْبُن َعْبِد اْألَْعَلى َقاَل: َأْخَبَرَنا اْبُن َوْهٍب - اهللاُ  رحمهُ - النسائيُّ  اإلمامُ  قالَ 
ْبِن ِإْبَراِهیَم، َعْن َأِبي َسَلَمَة ْبِن َعْبِد  ْبُن ُمَضَر، َعِن اْبِن اْلَهاِد، َعْن ُمَحمَّدٍ  َقاَل: َأْخَبَرِني َبْكرٌ 

َیا ُحَمْیرَاُء َقاَلْت: َدَخَل اْلَحَبَشُة اْلَمْسِجَد َیْلَعُبوَن َفَقاَل ِلي: " - r- ِبيِّ الرَّْحَمِن، َعْن َعاِئَشَة، َزْوِج النَّ 
َفُقْلُت: َنَعْم، َفَقاَم ِباْلَباِب؛ َوِجْئُتُه َفَوَضْعُت َذَقِني َعَلى َعاِتَقُه؛ َفَأْسَنْدُت  َأُتِحبِّیَن َأْن َتْنُظِري ِإَلْیِهْم؟"،

، َفُقْلُت: َحْسُبِك": "- r- اَلْت: َوِمْن َقْوِلِهْم َیْوَمِئٍذ َأَبا اْلَقاِسِم َطیًِّبا َفَقاَل َرُسوُل اللَِّه َوْجِهي ِإَلى َخدِِّه، قَ 
"، َفُقْلُت: َال َتْعَجْل َیا َرُسوَل اللَِّه، َقاَلْت: َوَما ِلي َحْسُبكِ َیا َرُسوَل اللَِّه َال َتْعَجْل، َفَقاَم ِلي، ثُمَّ َقاَل: "

  .)6(لنََّظِر ِإَلْیِهْم، َوَلِكنِّي َأْحَبْبُت َأْن َیْبُلَغ النَِّساَء َمَقاُمُه ِلي َوَمَكاِني ِمْنُه"ُحبُّ ا
  

  الحدیث:  ثانیًا: تخریجُ 
  إسناده ومتنه.  مثل ب النسائيَّ تابَع )، 292ح 1/268في ( أخرجه الطحاويُّ 

في  في الكبرى والنسائي)، 5236ح 7/38.. نظر المرأة إلى الحبش / (النكاح في البخاريَّ و 
  .)8903ح 8/181إباحة الرجل لزوجته النظر إلى اللعب / شرة النساء(عِ 
  .ُیوُنَس  كالهما من طریق ِعیَسى ْبنِ  

                                                           
 .1/294المستدرك  (1)
  .2021ح  5/20السلسلة الصحیحة  (2)
  6/452حاشیة: مسند أبي یعلى  (3)
  .-رضي اهللا عنها-أي عائشة  (4)
  .2/444فتح الباري  (5)
 .8902ح 8/181سنن الكبرى للنسائي، ِعشرة النساء/ إباحة الرجل لزوجته النظر إلى اللعب ) ال(6
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وأحمُد ، )454ح 1/98أصحاب الحراب في المسجد/ في (الصالة أیضاً  خاريُّ البُ  وأخرَجهُ 
   .بمعناه َسانَ ْبِن َكیْ  من طریق َصاِلحٍ  كالهما) 26328ح 43/350( في
 ) من طریق َمْعَمرٍ 5190ح 7/82 حسن المعاشرة مع األهل/ في (النكاح أخرَجُه البخاريُّ و  

) من طریق 892ح 1/344صالة العیدین/ الرخصة في اللعب..في ( ومسلمبمعناه مختصرًا، 
  .بمعناه یونَس 

، َعْن عُ  ) عنویونُس  ،ومعمرٌ  ،صالحٌ عیسى، و ( أربعُتُهم:  في الروایةِ  سلمةَ  اأب عَ ْرَوَة تابَ الزُّْهِريِّ
    بدون لفظ (الحمیراء). مرفوعاً  -رضي اهللا عنها– عن عائشةَ 

  
  اإلسناد:  رجالِ  ثالثًا: تراجمُ 

َدِفيُّ  ْبُن َعْبِد اْألَْعَلى * ُیوُنُس  ، من صغار العاشرة، ةٌ ثق، أبو موسى المصري، )1(ْبِن َمْیَسَرَة الصَّ
  . )2(روى له مسلٌم والنسائيُّ وابُن ماجة ،سنة وتسعونَ  ه ستٌ وستین، ول أربعٍ  سنةَ  ماتَ 

 عابدٌ  ،حافظٌ  ،ثقةٌ ، موالهم، أبو محمد المصري، الفقیه، ْبِن ُمْسِلٍم اْلُقَرِشيُّ  َوْهبٍ  اللَِّه ْبنُ  * َعْبدُ 
  .)3(روى له أصحاُب الكتب الستة ،سنة وسبعونَ  ، وله اثنتانِ وتسعینَ  سبعٍ  سنةَ  من التاسعة، ماتَ 

من  ،ثبتٌ  ثقةٌ حكیم المصري، أبو محمد، أو أبو عبد الملك،  نٍ بْ  محمدٍ  نِ بْ  ْبُن ُمَضرَ  * َبْكرٌ 
، روى له البخاريُّ ومسلٌم وأبو داوَد وسبعونَ  ، وله نیفٌ وسبعینَ  أو أربعٍ  ثالثٍ  سنةَ  الثامنة، ماتَ 

  .)4(والترمذيُّ 
من الخامسة، ، مكثرٌ  قةٌ ثِ المدني،  اهللاِ  ، أبو عبدِ للیثيُّ ا ْبِن اْلَهادِ  أسامةَ  بنِ  اهللاِ  عبدِ  نُ بْ  یزیدُ  *

  .)5(، روى له أصحاُب الكتب الستةوثالثینَ  تسعٍ  سنةَ  ماتَ 
، من الرابعة، له أفراد قةٌ ثِ المدني،  اهللاِ  ، أبو عبدِ التیميُّ  خالدٍ  بنِ  الحارثِ  بنِ  ِإْبرَاِهیمَ  ْبنُ  * ُمَحمَّدٌ  

  .)6(وى له أصحاب الكتب الستة، ر على الصحیح عشرینَ  سنةَ  ماتَ 

                                                           
  ).3/528حمیر نزلت مصر. (انظر: األنساب  هذه النسبة إلى (الصِدف) بكسر الدال، وهي قبیلة من (1)
 .2/403، والكاشف 32/513، وانظر أیضًا: تهذیب بالكمال 613تقریب التهذیب ص (2)
ـــر 328تقریـــب التهـــذیب ص (3) ـــاریخ الكبی ـــان 5/218، وانظـــر أیضـــًا: الت ـــن حب ، وتهـــذیب 8/346، والثقـــات الب

  .16/277الكمال 
، والكاشـف 4/227، وتهـذیب الكمـال 1/252معرفة الثقـات للعجلـي ، وانظر أیضًا: 127تقریب التهذیب ص (4)

1/275.  
، والكاشـف 9/275، والجرح والتعـدیل 2/365، وانظر أیضًا: معرفة الثقات للعجلي 602تقریب التهذیب ص (5)

2/385. 
ب ، وتهــذی2/232، ومعرفــة الثقــات للعجلــي 1/22، وانظــر أیضــًا: التــاریخ الكبیــر 465تقریــب التهــذیب ص (6)

  .24/301الكمال 
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أكثر روایته عن أبى الثقات وقال: "والنسائي. وذكره ابُن حباَن في  )1(َوثََّقُه ابُن معیٍن، وأبو حاتمٍ 
  .)2("سلمةَ 

هو عندي ال بأس به، وال "عدي:  قال ابنُ ، و )3("في حدیثه شئ؛ یروي أحادیث منكرة": قال أحمدُ 
  .)4("ه ثقةإذا حدث عن أعلم له شیئًا منكراً 

  .)5("ثقة نبیل حدیثه في كتب اإلسالموقال عنه الذهبي: "
  ).11. سبقت الترجمة له في حدیث رقم ()6(مكثرٌ  ثقةٌ  ،الرَّْحَمنِ  َعْبدِ  ْبنُ  َسَلَمةَ  * َأُبو

  
 على إسناد الحدیث:  الحكمُ رابعًا: 

  .)7(، وصححه األلبانيثقاتٌ  هُ ، ورجالُ صحیحٌ  هُ إسنادُ 
$$$ 

  ): 48حدیُث رقم (

: (َأنَّ َرُسوَل - y- َوِألَِبي َداُوَد ِمْن َطِریِق َطاُوٍس َعْن ِاْبِن َعبَّاسٍ " :حجرٍ  ابنُ  قال الحافظُ 
   .)8(َصلَّى اْلِعیَد ِبَال َأَذاٍن َوَال ِإَقاَمٍة) إسناُدُه صحیٌح" - r- اللَِّه 

  : داودَ  يأب نِ نَ من سُ  الحدیثِ  أوًال: نصُّ 
َعِن  ،َعِن اْبِن ُجَرْیجٍ  ،َحدَّثََنا َیْحَیى ، قال:: َحدَّثََنا ُمَسدَّدٌ - اهللاُ  هُ حمَ ر - أبو داودَ  اإلمامُ  قالَ 

َصلَّى اْلِعیَد ِبَال َأَذاٍن  - r- "َأنَّ َرُسوَل اللَِّه  :- y- َعِن اْبِن َعبَّاسٍ  َعْن َطاُوسٍ  ،اْلَحَسِن ْبِن ُمْسِلمٍ 
  .)9(_" َشكَّ َیْحَیىْثَمانَ َوَال ِإَقاَمٍة، َوَأَبا َبْكٍر، َوُعَمَر_ َأْو عُ 

  
  الحدیث:  ثانیًا: تخریجُ 
في (إقامة الصالة/ ما جاء في صالة  ةماج وابنُ  ،)2004ح 3/456في ( أحمدُ  هُ أخرجَ 

  عن أبي بكٍر بن خالد.) 1274ح 1/406العیدین
                                                           

 .7/182الجرح والتعدیل  (1)
  .5/381) الثقات البن حبان (2
 .24/301تهذیب الكمال  )(3

  .6/131الكامل في ضعفاء الرجال البن عدي  (4)
  .1/156الرواة الثقات المتكلم فیهم  )(5

 . 645انظر: تقریب التهذیب ص (6)
  .13/80السلسلة الصحیحة  (7)
  .2/452فتح الباري  (8)
 1147ح 1/138سنن أبي داود، الصالة/ ترك األذان في العید  (9)
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  نحوه.ْبِن سعیٍد ب َیْحَیى ًا في روایته عنُمَسدَّدكالهما: (أحمُد، وأبو بكٍر بُن خالد) تابعا 
إقامة الصالة/ ما جاء في صالة (في  ة أیضاً ماج ) وابنُ 2171ح 4/63(في  أحمدُ أخرَجُه و 

  عن أبي بكر بن خالد.) 1274ح 1/406العیدین
  .َرِبیَعةَ  ْبنِ  ُمَحمَّدٍ كالهما: (أحمُد، وأبو بكٍر بُن خالد) عن 

من  )2574ح 5/285(، وفي) 2574ح 4/348)، وفي (2173ح 4/64في ( أحمدُ  هُ وأخرجَ 
   الثوري بنحوه. طریق ُسْفَیانَ 

  بنحوه. جریجٍ  تابعا یحیي في الروایة عن ابنِ  )ْبُن َرِبیَعَة وسفیانُ  ُمَحمَّدٌ ( :كالهما
) من طریق 1933ح 1/401في (صالة العیدین/باب جامع في صالة العیدین  مسلمٌ  هُ وأخرجَ 

  الصائغ. ِهیمَ )، من طریق ِإْبَرا2169ح 4/62في( أحمد مطوالً و ، ابن جریج
  بن أبي رباح. عن َعَطاءٍ  )الصائغ وإِْبرَاِهیمُ  جریجٍ  ابنُ : (كالهما

  .َعاِبس الرَّْحَمِن ْبنِ  )، من طریق َعْبدِ 3226ح 285/ 5في ( وأخرجه أحمدُ 
 - y- في الروایة عن ابن عباس اً وسو طا اتابع) َعاِبسٍ  الرَّْحَمِن ْبنُ  َعْبدُ و  ،عطاءٌ ( كالهما:
   مرفوعًا.بنحوه 

  
  اإلسناد:  رجالِ  ثالثًا: تراجمُ 

. سبقت الترجمة له )1( المسند بالبصرة إنه أول من صنفَ  :یقال حافظٌ  ثقةٌ  ،ْبُن ُمَسْرَهدٍ  ُمَسدَّدٌ * 
  ).24في حدیث رقم (

، إمام قدوة حافظٌ  متقنٌ  ،ثقةٌ ، أبو سعید القطان البصري، التمیميُّ  خوْ رُّ فَ  نِ بْ  سعیدٍ  نُ یحیى بْ * 
  .)2(، روى له أصحاُب الكتب الستةوسبعونَ  وله ثمانٌ  وتسعینَ  ثمانٍ  سنةَ  اتَ م ،تاسعةمن كبار ال

. سبقت الترجمة )3(ثقٌة فقیٌه فاضل، وكاَن یدلس ویرسل ،َعْبِد اْلَعِزیِز ْبِن ُجَرْیجٍ  اْلَمِلِك ْبنُ  * َعْبدُ 
  . )4(). وهو مدلس من الثالثة من طبقات المدلسین1له في حدیث رقم (

، روى له بعد المائة بقلیل ومات قدیماً  ،من الخامسة ،ثقةٌ بن َینَّاق، المكي،  مٍ مسل نُ بْ  سنُ الح *
، وابُن ماجة   .)5(البخاريُّ ومسلٌم، وأبو داوَد، والنسائيُّ

                                                           
  .935انظر: تقریب التهذیب ص (1) 
، وتـــــــذكرة 2/366، والكاشـــــــف 7/611، وانظـــــــر أیضـــــــًا: الثقـــــــات البـــــــن حبـــــــان 591تقریـــــــب التهـــــــذیب ص (2)

  .      1/298الحفاظ
  .363انظر: تقریب التهذیب ص (3)
 .41طبقات المدلسین ص (4)
، والثقـات البـن حبـان 3/36، والجرح والتعـدیل 2/306، وانظر أیضًا: التاریخ الكبیر164التهذیب صتقریب  (5)

6/167 .  



                                 ل                            الفصل األو
 

    161 
 

 الدراسة التطبیقیة

الحمیري موالهم الفارسي، یقال: اسمه ذكوان،  الرحمنِ  الیماني، أبو عبدِ  كیسانَ  نُ س بْ و طاو * 
، ماَت سنَة سٍت ومائة، وقیل: بعد ذلك، روى له من الثالثة ،فاضل ،فقیهٌ  ،ثقةٌ س لقب، و وطاو 

  .  )1(أصحاُب الكتب الستة
  

  : الحدیث على إسناد رابعًا: الحكمُ 
  .ثقاتٌ  هُ ورجالُ  ،صحیحٌ  هُ إسنادُ 

في  أحمدَ  في روایة مسلمٍ  نِ بْ  مدلس من الثالثة، وقد صرح بالسماع من الحسنِ  جریجٍ  وابنُ 
  سابقة في التخریج.ال )2004ح 3/456(

$$$  
 

  ): 49حدیُث رقم (

 - y- َوَوَقَع ِعْنَد َأِبي َیْعَلى ِبِإْسَناٍد َصِحیٍح َعْن َقتَاَدَة َعْن َأَنسٍ قال الحافُظ ابُن حجٍر: "
 ،ِمَرْت ِبهِ اللَُّهمَّ ِإنِّي َأْسأَُلَك ِمْن َخْیِر َما أُ ( :َكاَن ِإَذا َهاَجْت ِریٌح َشِدیَدٌة َقالَ  - r- َأنَّ النَِّبيَّ 

   .)2("َوَهِذِه ِزَیاَدٌة َعَلى ِرَواَیِة ُحَمْیٍد َیِجُب َقُبوُلَها ِلِثَقِة ُرَواِتَها )،َوَأُعوُذ ِبَك ِمْن َشرِّ َما ُأِمَرْت ِبهِ 

  
  أوًال: نصُّ الحدیِث من مسنِد أبي یعلى: 

َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمِن، َعِن  قال: ٍد،َحدَّثََنا ُموَسى ْبُن ُمَحمَّ : - رحَمُه اهللاُ -قال اإلماُم أبو یعلى 
اللَُّهمَّ " َكاَن ِإَذا َهاَجْت ِریٌح َشِدیَدٌة، َقاَل: - r- َأنَّ النَِّبيَّ  - y- اْلُمثَنَّى، َعْن َقَتاَدَة، َعْن َأَنسٍ 

  .)3("َأْسأَُلَك ِمْن َخْیِر َما ُأِمَرْت ِبِه، َوَأُعوُذ ِبَك ِمْن َشرِّ َما ُأِمَرْت ِبهِ 
  

  ثانیًا: تخریُج الحدیث: 
) عن خلیفة بن خیاط، 717ح 1/378في (الدعاء عند الریح أخرَجُه البخاريُّ في األدِب المفرد

في (جامع  والطبراني في الدعاء)، من طریِق إبراهیَم بِن محمٍد، 926ح 2/385في(والطحاوي 
مَد بِن حنبٍل، وعلىٍّ ) من طریِق أح969ح 1/1254أبواب االستسقاء/ القول عند هبوب الریح 

  بِن المدیني. 
                                                           

، والتبیـین ألسـماء المدلسـین 357/ 13، وانظر: الثقات البن حبان، وتهذیب الكمال 281تقریب التهذیب ص (1)
  . 34ص
  .2/520فتح الباري  (2)
 .2905ح 5/284مسند أبي یعلى الموصلي  (3)
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جمیُعُهْم: (خلیفُة، وٕابراهیُم ْبُن محمٍد، وأحمُد بُن حنبٍل، وعلىٌّ ْبُن المدیني)، تابعوا موسى ْبَن 
  محمٍد في روایته عن عبِد الرحمن بِن مهدي بمثله.

، في (باب في وابُن أبي الدنیا في المطر والرعد والبرق)، 4012ح 7/82في ( وأخرَجُه أبو یعلى
  )،129ح 134الریح ص

  مرفوعًا بنحوه.  - y- كالُهما من طریِق األعمِش تابع قتادَة في روایِتِه عن أنٍس بن مالكٍ  
    

  ثالثًا: تراجم رجال االسناد: 
  )1(أبو عمران البصري ،انَ حیّ  بنِ  ن سعیدٍ بْ  حمدٍ مُ  نُ موسى بْ * 

أنه:  الخطیب، وذكر )3(وترك أبو زرعة حدیثه )2("ذكَرُه ابَن حباَن في الثقاِت، وقال: "ربما خالف
  .)5("صدوق" ، وقال عنه الذهبي:)4("أحادیثه مستقیمة"روى عن بعض الرواة 

  : وهو صدوق.قالت الباحثة
 عارفٌ  حافظٌ  ثبتٌ  ثقةٌ  ،البصري أبو سعیدٍ  ،موالهم ،العنبري حسانَ  بنِ  َعْبُد الرَّْحَمِن ْبُن َمْهِدىٍّ * 

 ،مات سنة ثمان وتسعین ،من التاسعة .ما رأیت أعلم منه :المدیني بنُ اقال  ،ثوالحدی بالرجالِ 
  . )6(روى له: أصحاُب الكتب الستة ،سنة وسبعینَ  ثالثٍ  بنُ اوهو 
هو أوثق  :قال أبو حاتم ،ثقةٌ  ،القصیر القسامُ  البصريُّ  أبو سعیدٍ ، عيُّ بَ الضُ  ،سعیدٍ  مثنى بنُ * 

   . )8(له أصحاُب الكتب الستة ، روىمن السادسة )7(من الذي قبله
  ).15.سبقت الترجمة له في حدیث رقم ()9(ثبتٌ  ثقةٌ  ،ِدَعاَمةَ  ْبنُ  * َقتَاَدةُ 

  
  

                                                           
  .15/34تاریخ بغداد  (1)
  .9/161الثقات البن حبان  (2)
  8/161الجرح والتعدیل (3)
  .15/34تاریخ بغداد  (4)
 .18/503تاریخ اإلسالم  (5)
، وتـاریخ أسـماء 8/373، والثقـات البـن حبـان 5/354. انظر أیضًا: التـاریخ الكبیـر 351تقریب التهذیب ص (6)

  . 13الثقات ص
  ).519، (انظر: تقریب التهذیب صالمثنى بن سعد، لیس به بأس) والذي قبله هو: (7

، الكاشـف 5/443، الثقـات البـن حبـان2/474، وانظر أیضًا: العلل ومعرفة الرجال 519تقریب التهذیب ص (8)
2/237.  

ــــب التهــــذیب ص (9) ، وجــــامع 23/498، وتهــــذیب الكمــــال 7/133، وانظــــر أیضــــًا: الجــــرح والتعــــدیل 453تقری
  .254كام المراسیل صالتحصیل في أح
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  ).t")1-إال عن أنس - -rروى عن أحد من أصحاب النبي  ما أعلم قتادةَ " :حنبلٍ  بنُ  قال أحمدُ 

  .)2(من الثالثةمدلس وهو  
  

  رابعًا: الحكُم على إسناِد الحدیث: 
  ُدُه َحَسٌن، رجاُلُه ثقاٌت، سوى موسى بِن محمٍد بِن حیاَن (صدوق).إسنا

  وهو صاحبه. - t-وفیه قتادُة، مدلس من الثالثة ولم یصرح بالسماع من أنس 
  وقد توبع متابعًة تامة من األعمش، كما سبق في التخریج.   

َح األلبانيُّ إسناَد البخاري في األدب المفرد السابق في التخ ، وقال في الصحیحة )3(ریجوقد صحَّ
، وحكم الشیخ حسین سلیم أسد على إسناده؛ )4("صحیح على شرط الشیخین وهذا إسنادأیضًا: "

  ، ألجل موسى بن حیان.)5(بأنه: "حسن"
$$$  

  

  ): 50حدیُث رقم (

زَّاق ِبِإْسَناٍد َصِحیحٍ  َوَقْد َأْخَرَج َعْبدُ ".... : رٍ جَ حَ  نُ ابْ الحافُظ قال  َأنَُّه ( :ِبي ِقَالَبةَ َعْن أَ  الرَّ
  .)7("))6(َأْرَسَل َرُجًال َیْنُظر َهْل ِاْنَجَلتْ  ؛َكاَن ُكلََّما َرَكَع َرْكَعة - َصلَّى اللَّه َعَلْیِه َوَسلَّمَ -

  
  :الرزاق عبدِ  مصنفِ أوًال: نصُّ الحدیث من 

َأنَّ النَِّبيَّ : "َأِبي ِقَالَبةَ  َعْن َمْعَمٍر، َعْن َأیُّوَب، َعنْ : - رحَمُه اهللاُ -قال اإلماُم عبُد الرزاق 
 -r -  ْ8("ُكلََّما َرَكَع َرْكَعًة َوَرَفَع رَْأَسُه َأْرَسَل َرُجًال َیْنُظُر َهْل َتَجلَّت( .   
  

  الحدیث: تخریجُ ثانیًا: 
  لم تجد الباحثة للحدیث أيَّ تخریج.

                                                           
  . 168المراسیل البن أبي حاتم ص (1)
 .43طبقات المدلسین ص (2)
 .552ح 1/266صحیح األدب المفرد باب الدعاء عند الریح  (3)
  .2757ح  6/256السلسلة الصحیحة  (4)
 .2905ح 5/284انظر: حاشیة: مسند أبي یعلى  (5)
 ).1/803النهایة في غریب الحدیث  أي انكَشَفْت الشمس وخرجت من الكسوف. (انظر: (6)
  . 2/527فتح الباري  (7)
  .4944ح 3/105مصنف عبد الرزاق، الصالة/ اآلیات  (8)
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  ثالثًا: تراجُم رجاِل اإلسناد: 
بن  وهشامَ  واألعمَش  عن ثابتٍ  في روایتهِ  إال أنَّ  فاضلٌ  ،ثبتٌ  ،ثقةٌ ، األزدي راشدٍ  نُ بْ * َمْعَمٌر 

  ).14. سبقت الترجمة له في حدیث رقم ()1(وكذا فیما حدث به بالبصرة ،شیئاً  عروةَ 
  أنه ثقٌة في نفسه، وحدیثه في الیمن صحیح، لكن حدیثه في البصرة فیه أوهام.والخالصُة فیه: 

سبقت . )2(من كبار الفقهاء العباد حجةٌ  ثبتٌ  ثقةٌ ، َسختیانيال یسانَ كَ  أبي تمیمةَ  نُ بْ  * أیوبُ 
  ).44الترجمة له في حدیث رقم (

   ،اإلرسال كثیرُ  ،فاضلٌ  ،ثقةٌ  ،َأُبو ِقَالَبَة اْلَبْصِريُّ  ،يُّ مِ و أو عامر الجرْ عمرٍ  نِ بْ  َعْبُد اللَِّه ْبُن َزْیدٍ * 
وقیل  ،ومائة من القضاء سنة أربعٍ  هارباً  بالشام ماتَ  ،من الثالثة ،فیه نصب یسیر :قال العجليُّ 

  .)3(، روى له أصحاُب الكتِب الستةبعدها
َمْعَنى َهَذا: ، وفسَّر الذهبيُّ ذلك بقوله: ")4("َتْدِلْیٌس  لهَال ُیْعَرُف  قالبةَ  َوثََّقه أبو حاتٍم، وقال: "وأبو

 َثًال ُمْرَسًال َال َیْدِري َمِن الَِّذي َحدََّثُه ِبِه ِبِخَالِف َتْدِلْیسِ َأنَُّه ِإَذا َرَوى َشْیئًا َعْن ُعَمَر َأْو َأِبي ُهَرْیَرَة مَ 
، َفِإنَُّه َكاَن َیْأُخُذ َعْن ُكلِّ َضْرٍب، ُثمَّ ُیْسِقُطُهم، َكَعِليٍّ    .)5("بِن َزْیٍد ِتْلِمْیِذهِ  الَحَسِن الَبْصِريِّ

" : وكان له صحف ، حقهم وعمن لم یلحقهمن لَ عمّ  في نفسه، إال أنه یدلُس  قةٌ ث وقال عنه الذهبيُّ
  .)6("یحدث منها ویدلس

  .)7(وذَكَرُه ابن َحَجٍر في األولى من المدلسین
  

  رابعًا: الحكُم على إسناِد الحدیث: 
، ولم تجد - r- إسناُدُه ضعیٌف النقطاعه، فأبو قالبَة من الثالثة یروي مباشرة عن النبي   

  الباحثة له شواهد یتقوى بها.
األلبانيُّ أحادیَث في كسوِف الشمس، من روایة أبي قالبة عن جماعة فیها اضطراب،  وقد ذكرَ 

ضطراب في المتن ففي روایة أنه لم یزل یصلي وأما االلكنه لم یذكر لفظ حدیثنا هذا إنما قال: "
  .)8("حتى انجلت

                                                           
 .541انظر: تقریب التهذیب ص (1)
  . 117انظر: تقریب التهذیب ص (2)
، وجـــامع 4/468، وســـیر أعـــالم النـــبالء 14/542، وانظـــر أیضـــًا: تهـــذیب الكمــال 304تقریــب التهـــذیب ص (3)

  . 211لتحصیلا
  .5/58الجرح والتعدیل  (4)
  .4/473سیر أعالم النبالء  (5)
 .2/426میزان اإلعتدال  (6)
 .21طبقات المدلسین ص (7)
 ، وما بعدها. 662ح 3/313) انظر: إرواء الغلیل(8
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  .)1(ث"فهذا االضطراب الشدید في السند والمتن مما یمنع القول بصحة الحدیوزاد: "
$$$  

  ):51رقم ( حدیثُ 

ْتَماِم  -رضي اهللا عنها– َوَأمَّا َعاِئَشةُ .. : "رٍ جَ حَ  نُ ابْ  قال الحافظُ  َفَقْد َجاَء َعْنَها َسَبُب اإلِْ
ْبِن ُعْرَوَة َعْن َأِبیِه: (َأنََّها َكاَنْت ُتَصلِّي ِفي  َصِریًحا؛ َوُهَو ِفیَما َأْخَرَجُه اْلَبْیَهِقيُّ ِمْن َطِریِق ِهَشامٍ 

). ِإسْ  َناُدُه السََّفِر َأْرَبًعا َفُقْلُت َلَها: َلْو َصلَّْیِت َرْكَعَتْیِن، َفَقاَلْت: َیا ابن ُأْخِتي ِإنَُّه َال َیُشقُّ َعَليَّ
ْتَماَم ِلَمْن َال َیُشقُّ َعَلیْ  َلْت َأنَّ اْلَقْصَر ُرْخَصٌة، َوَأنَّ اإلِْ   . )2("ِه َأْفَضلُ َصِحیٌح، َوُهَو َدالٌّ َعَلى َأنََّها تََأوَّ

  
  لبیهقي:لالكبرى  نِ نَ السُّ  منَ  الحدیثِ  أوًال: نصُّ 

اْلَحاِفُظ، قال:  )3(: َأْخَبَرَنا َأُبو َحاِمٍد؛ َأْحَمُد ْبُن َعِلىٍّ الرَّاِزىُّ - اهللاُ  هُ مَ رحِ -  البیهقيُّ  قال اإلمامُ 
، قال: َحدَّثََنا ُمَحمَّدٌ ْبُن َأْحَمَد، قال: َحدَّثََنا َأُبو َبْكٍر النَّ  َأْخَبَرَنا َزاِهرٌ  ْبُن َیْحَیى، َوإِْبَراِهیُم ْبُن  ْیَساُبوِرىُّ

ْبِن ُعْرَوَة،  ْبُن َجِریٍر، قال: َحدَّثََنا ُشْعَبُة، َعْن ِهَشامٍ  اللَِّه َقاُلوا: َحدَّثََنا َوْهبٌ  ْبُن ُعَبْیدٍ  َمْرُزوٍق َوُمَحمَّدٌ 
"َأنََّها َكاَنْت ُتَصلِّى ِفى السََّفِر َأْرَبًعا، َفُقْلُت َلَها: َلْو : - ُه َعْنَهاَرِضَى اللَّ - َعْن َأِبیِه، َعْن َعاِئَشَة 

  .)4("َصلَّْیِت َرْكَعَتْیِن، َفَقاَلْت: َیا اْبَن ُأْخِتى ِإنَُّه َال َیُشقُّ َعَلىَّ 
  

  الحدیث: ثانیًا: تخریجُ 
ْبُن  َحاَق، َقاَل: َحدَّثَِني َصاِلحٌ ِإسْ  ْبنِ  ن ُمَحمَّدٍ ع)، 2277ح 1/424في ( الطحاويُّ  هُ أخرجَ 

عبد العزیز فأقره، وقال:  نَ بْ  حدث بالحدیث عمرَ  اً بنحوه، وفیه أیضًا أن صالح عن عروةَ ، َكْیَسانَ 
  أنها كانت تصلي في السفر أربعًا". -رضي اهللا عنها- حدثني، عن عائشة  "عروةُ 
صالة (في  ومسلمٌ )، 1090 2/44 یقصر إذا خرج من موضعه/ في (الجمعة البخاريُّ  هُ وأخرجَ 

الصالة/ قصر الصالة في ( والدارمي)، 685ح 1/272.. صالة المسافرین/ المسافرین وقصرها
... ذكر فرض الصلوات الخمس / في (الصالة خزیمةً  وابنُ )، 1550ح 1/947في السفر 

  .)303ح 1/156
  .ُعَیْیَنةَ  ْبنِ  ُسْفَیانَ  ٍق عنمن طر مْ هُ أربعتُ 

                                                           
  .662ح 3/313المرجع السابق (1)
 2/571فتح الباري  (2)
بـالد الـدیلم بـین قـومس والجبـال، وألحقـوا الـزاي فـي النسـبة تخفیفـًا،  هذه النسبة إلى الـرَّي، وهـي بلـدة كبیـرة مـن (3)

  ).3/23(انظر: األنساب للسمعاني 
  .3/143) السنن الكبرى للبیهقي، الصالة/ من ترك القصر في السفر (4
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في (صالة  أبي شیبةَ  وابنُ )، 517ح 1/181الصالة/ في صالة المسافرفي ( شافعيُّ ال هُ وأخرجَ 
  .هكالهما عن)، 8266ح 5/374 من كان یقصر الصالة/ التطوع واإلمامة

  .جریج ابنِ  )، عنِ 4267ح 2/515الصالة في السفر/ الرزاق في (الصالة عبدُ  هُ وأخرجَ 
 ُعْرَوةَ في روایته عن أبیه  اً ِهَشامتاَبَع عن الزهري  )ریجٍ جُ  وابنُ  ْبُن ُعَیْیَنَة، ُسْفَیانُ (كالهما: 
  بمعناه. 

  
  اإلسناد:  رجالِ  ثالثًا: تراجمُ 

، الشَّْیُخ الُمَعمَُّر الشَّهیرُ  َأُبو َحاِمٍد َأْحَمُد بُن َعِليٍّ *  التَّاِجُر  بِن الَحَسِن بِن َشاَذاَن النَّْیَساُبْوِريُّ
  .)2(خمسینَ  سنةَ  ُتُوّفي ِفي شهر رمضانَ  ،)1( ْبُن َحسُنویهاالسفَّار، 

َكاَن من المجتهدین ِفي العبادة اللَّْیل والّنهار، ولو اقتصر َعَلى سماعه الّصحیح ": َقاَل الحاكمُ 
  .)3("لكّنه حدَّث َعْن جماعٍة أشهُد باهللا أّنه لم یسمع منهم ؛یعني من الُمسّمین، لكان َأْوَلى ِبهِ 

إّنما الُمْنَكر روایته َعْن قوم  ؛ا حامد وَضَع حدیثًا أو أدخل إسناًدا ِفي إسنادٍ وزاد: "وال أعلم أن َأبَ 
تأبي ترك مثله، واهللا  ، وقال: "وهو في الجملة غیر محتج بحدیثه، على أن النفَس )4(تقدم موتهم"

  .)5(المستعان"
لم یكن "، قال الخطیب: )6("ُهَو كذاب"فقال:  ،اْلُجْرجانّي َعْنهُ  ْبن یوسفَ  َأبو ُزْرَعة محمدٌ  ئلَ وسَ 
  .)7("بثقة

  ثقة قدیمًا، ولم یتمیز حدیه القدیم من الجدید.  والخالصة فیه أنه:
َشْیُخ الُقرَّاِء بِن ِعْیَسى السََّرْخِسيُّ اإلَماُم، الَعالََّمُة، َفِقْیُه ُخَراَساَن،  بِن ُمَحمَّدٍ  ْبُن َأْحَمدَ  * زَاِهرٌ 

  .)8(وثالثمائة وثمانینَ  تسعٍ  ّي، ُوِلَد َسَنَة َأْرَبٍع َوِتْسِعْیَن َوماَئتَْیِن، وتوفي سنةَ ، َأُبو َعلِ َوالُمَحدِِّثْینَ 
  .)9(قال عنه الحاكم: "شیخ عصره"

                                                           
 .548/ 15سیر أعالم النبالء  (1)
 .25/433تاریخ اإلسالم  (2)

  .25/433تاریخ اإلسالم (3) 
  .25/433بقالمرجع السا (4)
 .5/47تاریخ دمشق  (5)
  .5/47تاریخ دمشق  (6)
  .540/ 1لسان المیزان  (7)
 .27/180تاریخ اإلسالم  (8)
 .88تلخیص تاریخ نیسابور ص (9)
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من الحفاظ ، كان َمْیُمْوٍن النَّْیَساُبْوِريُّ  نِ بْ  بِن َواصلٍ  بِن ِزَیادٍ  َأُبو َبْكٍر َعْبُد اِهللا بُن ُمَحمَّدٍ * 
  ).12سبقت الترجمة له في حدیث رقم ( .)1(یندِ جوّ المُ 

من كبار الحادیة  ثقةٌ  ،، نزیل بغدادَ األزدي، البصريُّ  نافعٍ  نِ عبد الكریم بْ  نِ بْ  ْبُن َیْحَیى * ُمَحمَّدٌ 
  .)2(ة، روى له أبو داود في القدر والترمذي وابن ماجوخمسینَ  اثنتینِ  سنةَ  ماتَ  ،عشرة

. سبقت الترجمة له في )3(وال یرجع یخطئموته فكان بل عمي قَ  ،ثقةٌ  ،قٍ بن مرزو *إبراهیمُ 
  ).40حدیث رقم (

من  ،قٌ صدو ،بن المنادي أبي داودَ  نُ بْ  أبو جعفرٍ  ،البغدادي بن یزیدَ  ،عبید اهللا نُ بْ  محمدٌ *
  .)4(، روى له البخاريُّ وسنة سنةٍ  وله مائةُ  وسبعینَ  اثنتینِ  سنةَ  ماتَ  ،صغار العاشرة

  .)5(وق"وقال عنه أبو حاتم : "صد
  : صدوق.والخالصة أنه

 سنةَ  ماتَ  ،من التاسعة ،ثقةٌ ، البصريُّ  اهللا األزديُّ  أبو عبدِ  زیدٍ  نِ حازم بْ  بنِ  ْبُن َجِریرٍ  * َوْهبٌ 
  .  )6(الكتب الستة ، روى له أصحابُ ومائتینِ  ستٍ 

"، في الحدیثِ  ینَ المؤمن وري یقول: "هو أمیرُ الثّ  كانَ  ،متقنٌ  ،حافظٌ  ،ثقةٌ ، الحجاجِ  نُ بْ  * ُشْعَبةُ 
. سبقت الترجمة له في )7( اً عابد وكانَ  عن السنةِ  وذبَّ  عن الرجالِ  بالعراقِ  َش تَ أول من فَ  وهوَ 

  ).31حدیث رقم (
مات سنة  ،، من الخامسةربما دلس فقیهٌ  ثقةٌ ام األسدي، بن العوّ  الزبیرِ  نِ بْ  ُعْرَوةَ  ْبنُ  * ِهَشامٌ 

  . )8(الكتب الستة سنة، روى له أصحابُ  نونَ وثما وله سبعٌ  ،وأربعینَ  أو ستٍ  خمسٍ 
  . )9(في األولى من طبقات المدلسین حجرٍ  ابنُ  هُ رَ وذكَ 

   .)10("لم یشتهر بالتدلیس"قال العالئي: 
                                                           

  .15/65انظر: سیر أعالم النبالء  (1)
 ، والكاشــف26/633، وتهــذیب الكمــال 9/121، وانظــر أیضــًا: الثقــات البــن حبــان513تقریــب التهــذیب ص (2)

2/229.  
  .1/225، والكاشف 2/137، والجرح والتعدیل 1/330. انظر أیضًا: التاریخ الكبیر 94تقریب التهذیب ص (3)
  .3/564، وتاریخ بغداد 26/50، وانظر أیضًا: تهذیب الكمال 495تقریب التهذیب ص (4)
  .3/564تاریخ بغداد  (5)
  .2/344، ومعرفة الثقات للعجلي 8/169، وانظر أیضًا: التاریخ الكبیر 585تقریب التهذیب ص (6)
  .266تقریب التهذیب صانظر:  (7)
، وتهذیب الكمال 5/502، والثقات البن حبان 8/193، وانظر أیضًا: التاریخ الكبیر573) تقریب التهذیب ص(8
30/232.  
  .26) طبقات المدلسین ص(9

  .111جامع التحصیل ص (10)



                                 ل                            الفصل األو
 

    168 
 

 الدراسة التطبیقیة

"َلْم َأْسَمْع ِمْن َأِبي ِإالَّ َهَذا، عن هشام بعد أن حدث حدیثًا عن أبیه:  القطانوقد روى یحیي 
"َواْلَباِقي َلْم َأْسَمْعُه إِ    .)1(نََّما ُهَو َعِن الزُّْهِريِّ

  .)2(ثم قال العالئي: "في جعل هشام بمجرد هذا مدلسًا نظر، ولم أر من وصفه به" 
وٕان كان وقع شيء "القطان قوله عنه أنه قد اختلط، لكن العالئي نفى ذلك وقال:  وُنقل عن ابنِ 

  .)3(ما فهو من القسم الذي لم یؤثر فیه شيء من ذلك"
من  مشهورٌ  ،فقیهٌ  ،ثقةٌ العوام بن خویلد األسدي أبو عبد اهللا المدني،  بنِ  الزبیرِ  بنُ  * عروةُ 

 ومولده في أوائل خالفة عثمان، روى له أصحابُ  ،على الصحیح وتسعینَ  أربعٍ  مات سنةَ  ،الثالثة
  .)4(الكتب الستة

  
  الحدیث:  على إسنادِ  رابعًا: الحكمُ 

سنویه، حدیُثُه القدیُم صحیٌح، وقال عنه الحاكم: ضعیٌف، ألجل أبي حامد ابِن ح هُ إسنادُ 
  ، وقد اُتهم بالكذب كما سبق.الُمْنَكر روایته َعْن قوم تقدم موتهم""

  وأصُل الحدیث في الصحیحین، دون بیان سبب اإلتمام في السفر وهو عدم المشقة.
َحُه الزیلعي َقاُلوا:  تروى البیهقي عن جماعة من الثقاواأللباني، وقال: " )5(وقد صحَّ

  .)7("إسناده صحیح"قال حسین سلیم أسد: . و )6(.. وذكر الحدیث"ْبُن َجِریرٍ  َحدَّثََنا َوْهبٌ 
ولعل ابن حجر قد صحح الحدیث، ألنه ترجح لدیه أن هذا الحدیث من حدیث ابن 

  حسنویه القدیم وهو الصحیح من حدیثه، لكن الباحثة لم تجد ما یترجح به ذلك.
$$$  

  
  
  
  

                                                           
 .59ظر أیضًا: التبیین ألسماء المدلسین ص، وان1/104معرفة علوم الحدیث للحاكم   (1)
  .111جامع التحصیل ص (2)
 .126المختلطین للعالئي ص  (3)
، وتحفــــة 2/133، ومعرفــــة الثقــــات للعجلــــي 7/31، وانظــــر أیضــــًا: التــــاریخ الكبیــــر389تقریــــب التهــــذیب ص (4)

  .1/226التحصیل
  .2/192نصب الرایة ألحادیث الهدایة  (5)
 .9/157عیفة سلسلة األحادیث الض (6)
 .1550ح 1/947انظر: حاشیة سنن الدارمي  (7)
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 ).52(حدیث رقم 

ُثمَّ َساَق َحِدیَث َأِبي َسَلَمَة َعْن َعْبد اَللَّه ْبن َعِدّي ْبن : "....... حجرٍ  ابنُ  الحافظُ  قالَ 
َفَقاَل: (َواَللَِّه ِإنَّك َلَخْیُر َأْرِض َاللَِّه،  )1(َواِقًفا َعَلى اَْلَحْزَوَرةِ  - r-اَْلَحْمرَاء َقاَل: " رََأْیت َرُسوَل اَللَِّه 

َأْرض اَللَِّه ِإَلى اَللَِّه، َوَلْوَال َأنِّي ُأْخِرْجت ِمْنك َما َخَرْجُت)، َوُهَو َحِدیٌث َصِحیٌح َأْخَرَجُه َوَأَحبُّ 
َحُه اَلتِّْرِمِذيُّ َواْبُن ُخَزْیَمَة َواْبُن ِحبَّاَن َوَغْیُرُهْم"   .)2(َأْصَحاُب اَلسَُّنِن َوَصحَّ

  
  الترمذي:  نِ من سنَ  الحدیثِ  أوًال: نصُّ 

: َحدَّثََنا ُقَتْیَبُة، قال: َحدَّثََنا اللَّْیُث، َعْن ُعَقْیٍل، َعْن - رحَمُه اهللاُ – الترمذيُّ اإلماُم  قالَ 
، َقاَل: َرَأْیُت َرُسوَل اللَّ  ، َعْن َأِبي َسَلَمَة، َعْن َعْبِد اللَِّه ْبِن َعِديِّ ْبِن َحْمَراَء الزُّْهِريِّ  - r-ِه الزُّْهِريِّ

"َواللَِّه ِإنَِّك َلَخْیُر َأْرِض اللَِّه، َوَأَحبُّ َأْرِض اللَِّه ِإَلى اللَِّه، َوَلْوَال َأنِّي اْلَحْزَوَرِة، َفَقاَل:  َواِقًفا َعَلى
  .)3(ُأْخِرْجُت ِمْنِك َما َخَرْجُت"

 ،ِريِّ َنْحَوهُ َهَذا َحِدیٌث َحَسٌن َغِریٌب َصِحیٌح، َوَقْد َرَواُه ُیوُنُس َعْن الزُّهْ "َقاَل َأُبو ِعیَسى: 
، َوَحِدیُث الزُّْهِريِّ َعْن َأِبي -  -rْبُن َعْمٍرو َعْن َأِبي َسَلَمَة َعْن َأِبي ُهَرْیَرَة َعْن النَِّبيِّ  َوَرَواُه ُمَحمَّدٌ 

  .)4("َسَلَمَة َعْن َعْبِد اللَِّه ْبِن َعِديِّ ْبِن َحْمَراَء ِعْنِدي َأَصحُّ 
  

  الحدیث:  ثانیًا: تخریجُ 
 وابُن أبي شیبَة في مسنده)، 4238ح 4/248في (المناقب/ فضل مكة  لنسائيُّ أخرجه ا

  ).678ح 2/193في (
  بمثله. َسِعیدٍ  ْبنِ  ُقَتْیَبةَ كالهما تاَبَع الترمذيَّ في الروایة عن  

في (فضل مكة  وابُن حبانَ ) 3108ح 2/1037في (المناسك/فضل مكة  وأخرَجُه ابُن ماجة
  یسى ْبِن حماد. كالهما عن ع) 3708ح 9/22

) عن عبِد اِهللا بِن 2552ح 1/1633 من مكة - r- إخراج النبي / السیرفي ( وأخرَجُه الدراميُّ 
  ) من طریق یحیي بِن بكیر. 3/7صالٍح، والحاكم في (الهجرة/ تعاقب سراقة رسول..

سعیٍد في ثالثتهم: (عیسى بُن حماد، وعبُد اِهللا بن صالح، ویحیي بُن بكیر) تابعوا قتیبَة ْبَن 
  روایته عن اللیِث بِن سعٍد بنحوه. 
                                                           

  ).1/380) الَحْزَوَرُة: موضع بمكة، وهي الرابیة الصغیرة. (انظر: النهایة في غریب الحدیث (1
  .3/67) فتح الباري (2

 .3925ح 5/722سنن الترمذي، المناقب/ فضل مكة  (3)
 .3925ح 5/722سنن الترمذي، المناقب/ فضل مكة  (4)
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 وفي) من طریق معمر، 4240ح 4/248في (المناسك/ فضل مكة  وأخرَجُه النسائيُّ 
 31/12( وكذلك أحمد في)، من طریق صالح، 4239ح 4/248(المناسك/ فضل مكة 

  ) من طریقه. 18716ح
َعْبِد اللَِّه ْبِن ابة/  مناقب في (معرفة الصحوالحاكم )، 18715ح 31/10في ( وأخرَجُه أحمدُ 

  .ُشَعْیب) كالهما من طریق 3/431 َعِديِّ 
  ثالثُتُهم: (معمٌر وصالٌح وشعیٌب) تابعوا عقیًال في الروایِة عن الزُّهرى بنحوه.   
  

  اإلسناد:  رجالِ  ثالثًا: تراجمُ 
  ).25سبقت الترجمة له في حدیث رقم ( .)1(تٌ بْ ثَ  ثقةٌ ، ْبُن َسِعیدٍ  ُقَتْیَبةُ * 

  ).26، سبقت الترجمة له في حدیث رقم ()2(مشهور إمامٌ  فقیهٌ  تٌ بْ ثَ  ثقةٌ ، سعدٍ  نُ * اللَّْیُث بْ 
سكن المدینة ثم الشام ثم  ،ثبتٌ  ثقةٌ  ،أبو خالد األموي موالهم، ليیْ األَ  قیلِ بن عَ  خالدٍ  نُ بْ  ُعَقْیلٌ *  

  . )3(له أصحاُب الكتب الستةح، روى على الصحی وأربعینَ  أربعٍ  سنةَ  ماتَ  ،من السادسة ،مصر
، )4(هِ انِ ٕاتقَ وَ  هِ لتِ َال لى جَ عَ  متفقٌ  ، َأُبو َبْكٍر اْلَفِقیُه اْلَحاِفُظ،ْبِن ِشَهاٍب الزُّْهِريُّ  ُمْسِلمٍ  ْبنُ  ُمَحمَّدٌ * 

  .)5(الثالثةِ  وهو مدلٌس من )،3سبقت الترجمة له في حدیث رقم (
  ).11، سبقت الترجمة له في حدیث رقم ()6(مكثرٌ  قةٌ ث ،الرَّْحَمنِ  َعْبدِ  ْبنُ  َسَلَمةَ  * َأُبو

حدیث في  لهُ  صحابيٌ  ،قیل إنه ثقفي حالف بني زهرة ؛الزُّْهِريِّ  َحْمرَاءِ الْبِن  َعِديٍّ  اللَِّه ْبنُ  َعْبدُ * 
  .)7(روى له الترمذيُّ والنسائيُّ وابُن ماجة ،فضل مكة

  .)8( "له ُصحَبةٌ  الِحجازُیَعدُّ ِفي أهل ذكره البخاريُّ في تاریخه فقال: "
  

  الحدیث:  على إسنادِ  رابعًا: الحكمُ 
  إسناُدُه صحیٌح، ورجاُلُه ثقاٌت. 

                                                           
  .454انظر: تقریب التهذیب ص(1) 

  .464) انظر: تقریب التهذیب ص(2
  .2/32، الكاشف 242/2، وتهذیب الكمال 2/144، معرفة الثقات للعجلي 261تقریب التهذیب ص (3)
  . 506انظر: تقریب التهذیب ص (4)
  .45طبقات المدلسین ص  (5)
 . 645انظر: تقریب التهذیب ص (6)
 .15/289، وتهذیب الكمال 3/232وانظر أیضًا: أسد الغابة ، 314تقریب التهذیب ص (7)
 . 5/8التاریخ الكبیر  (8)
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مدلس من الثالثة، وقد صرح بالسماع في روایتي ابن حبان والدارمي السابقتین في  الزُّْهِريُّ و 
 التخریج.

َحُه الترمذي وقال:"  )2(، وصححه أیضًا الحاكم)1("َهَذا َحِدیٌث َحَسٌن َغِریٌب َصِحیحٌ وقد َصحَّ
  .)3(واأللباني

$$$  
  ).53حدیث رقم (

َوَیْشَهُد َلُه َما َرَواُه النََّساِئيُّ ِبِإْسَناٍد َصِحیٍح ِمْن َحِدیِث قاَل الحاِفُظ اْبُن َحَجٍر: ".... 
 ؛َأْن َال تَْأِتَي َباًبا ِمْن َأْبَواِب اْلَجنَّةِ َما َیُسرَُّك (ِفي َأْثَناِء َحِدیِث  ؛ُمَعاِوَیَة ْبِن ُقرََّة َعْن َأِبیِه َمْرُفوًعا
  .)4()"ِإالَّ َوَجْدَتُه ِعْنَدُه َیْسَعى َیْفَتُح َلكَ 

  
  أوًال: نصُّ الحدیِث من ُسَنِن النسائي: 

، ْبنُ  َعْمٌرو : أْخَبَرَنا- رحَمُه اهللاُ - قال اإلماُم النسائيُّ     ثََناَحدَّ : َقالَ  َیْحَیى، َحدَّثََنا: َقالَ  َعِليٍّ
 - r- النَِّبيَّ  َأَتى )5(َرُجًال  َأنَّ  ،- t- َأِبیهِ  َعنْ  ُقرََّة، ْبنُ  ُمَعاِوَیةُ  َوُهوَ  ِإَیاسٍ  َأُبو َحدَّثََنا: َقالَ  ُشْعَبُة،
 "َما: َفَقالَ  َعْنُه؛ َسَألَ فَ  َفَفَقَدُه، َفَماَت، ُأِحبُُّه؛ َكَما اللَّهُ  َأَحبَّكَ : َفَقالَ  َأُتِحبُُّه؟": َلهُ  َفَقالَ  َلُه، اْبنٌ  َوَمَعهُ 
  )6(َلَك؟" َیْفَتحُ  َیْسَعى ِعْنَدهُ  َوَجْدَتهُ  ِإالَّ  اْلَجنَِّة؛ َأْبَوابِ  ِمنْ  َباًبا تَْأِتيَ  َال  َأنْ  َیُسرُّكَ 

  
  ثانیًا: تخریُج الحدیث: 

  بمثله.َعِليٍّ  ْبنِ  ) تَاَبَع النسائيَّ في روایتِه عن َعْمٍرو3302ح 8/242في ( أخرَجُه البزارُ 
في ثواب الولد / الجنائزفي ( وابُن أبي شیبةَ ) 1171ح 2/401وأخرَجُه أبو داوَد الطیالسي في (

) عن وكیع، وفي 15595ح 24/361في ( وأحمد) عن شبابة، 12008ح 3/354 یقدمه الرجل
  ) عن محمٍد بِن جعفر.20366ح 33/473(

طریق عمٍرو ْبِن مرزوق، وفي )، من 15725ح 19/26في ( وأخرَجُه الطبرانيُّ في الكبیر
  )  من طریِق أسٍد ْبِن موسى.15725ح 19/26(

                                                           
 .3925ح 5/722سنن الترمذي، المناقب/ فضل مكة  (1)
 .3/431المستدرك للحاكم  (2)
  .2/1037صحیح ابن ماجه (3)
  .3/121فتح الباري  (4)
  .7/32، عم معاویة بن ُقرََّة، انظر الطبقات الكبرى ذكر ابن سعد في الطبقات الكبرى أن الرجل هو أخو ُقرَّةَ  (5)
  .1869ح 4/322سنن النسائي، الجنائز/ األمر باالحتساب والصبر عند نزول المصیبة  (6)
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 رجاء نوال الجنان لمن قدم../ الجنائز وما یتعلق بها في ( وأخرَجُه اْبُن حبانَ 
) من 1/384/ من مات له ولد...الجنائزفي ( والحاكم) من طریق وكیع 2947ح7/209..ابناً 

  طریق محمٍد بِن جعفر. 
، وشبابُة، ووكیٌع، وعمٌرو بُن مرزوٍق، وأسٌد بُن موسى، ومحمٌد بُن جمیُعُهم: ( الطیالسيُّ

  جعفر) تابعوا یحیي ْبَن سعیٍد في روایته عن شعبَة بنحوه.
ْرَقاءِ ) من طریِق 2087ح 4/423 في التعزیة /الجنائزفي ( وأخرَجُه النسائيُّ  وأخرَجُه ، َأِبي الزَّ

  ) من طریق یونَس بِن محمٍد.9297ح 12/215في ( البیهقيُّ في الشعبِ 
كالهما: (أبو الزرقاِء، ویونُس بُن محمد) عن خالٍد بِن میسرَة تابع شعبَة في روایتِه عن 

  معاویَة ْبِن قرَة بمعناه.
   

  ثالثًا: تراجُم رجاِل اإلسناِد: 
ُس  َأُبو َحْفصٍ ، ُكَنْیزٍ  ْبنِ  َبْحرِ  ْبنِ  َعِليٍّ  ْبنُ  * َعْمٌرو ْیَرِفيا ،)1(اْلَفالَّ    ثقةٌ  البصري، الباهليُّ  ،لصَّ

  .)2(وأربعیَن، روى له أصحاُب الكتب الستة تسعٍ  سنةَ  ماتَ  العاشرة، من ،حافظٌ 

سبقت الترجمة ، )3(إمام قدوة ،حافظٌ  ،متقنٌ  ،ثقةٌ ، القطان أبو سعیدٍ ، خوْ رُّ فَ  نِ بْ  سعیدٍ  نُ یحیى بْ * 
  ).45له في حدیث رقم (

 ،في الحدیثِ  المؤمنینَ  وري یقول: هو أمیرُ الثّ  كانَ  ،متقن ،حافظٌ  ،ثقةٌ ، الحجاج بنُ  * ُشْعَبةُ 
، سبقت الترجمة له في )4( اً عابد وكانَ  عن السنةِ  وذبَّ  عن الرجالِ  بالعراقِ  َش تَ أول من فَ  وهوَ 

  ).31حدیث رقم (
 سنةَ  ماتَ  الثالثة، من ثقةٌ  البصري، ِإَیاسٍ  َأُبو ،)5(الُمْزني هاللٍ  بنِ  إیاسٍ  ْبنِ  ُقرَّةَ  ْبنُ  * ُمَعاِوَیةُ 

                                                           
س –قال ابُن أبي خیثمَة: سمعته  (1) یقول: "روى عنى عفـان بـن مسـلم حـدیثین، فلـم یقـم   -أي: أبو حفص اْلَفالَّ

س، َفُعِرْفُت بها ولم أكن َفّالسًا قط. (انظر: نزهـة األلبـاب فـي األلقـاب  َخیره بشرِه، قال: حدَّثني / 2أبو َحْفص اْلَفالَّ
-ه1409، تألیف/ الحافظ ابن حجر العسقالني، تحقیق عبد العزیز السدیسي، مكتبة الرشـد، الطبعـة األولـى 73

 م).1989
  .2/84والكاشف ، 6/355، وانظر أیضًا: التاریخ الكبیر 424تقریب التهذیب ص (2)
، وتـــــــذكرة 2/366، والكاشـــــــف 7/611، وانظـــــــر أیضـــــــًا: الثقـــــــات البـــــــن حبـــــــان 591تقریـــــــب التهـــــــذیب ص (3)

  .      1/298الحفاظ
  .266انظر: تقریب التهذیب ص (4)
 .5/277هذه النسبة إلى مزن، وهي قریة من قرى سمرقند، األنساب للسمعاني  (5)
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  . )1(سنة، روى له أصحاُب الكتب الستة وسبعینَ  ستٍ  بنُ  وهو عشرَة، ثالثَ 
 ماتَ  القاضي، إیاسٍ  جدُّ  وهو البصرة نزل صحابيٌّ  معاویَة، أبو الُمْزني هاللٍ  ْبنِ  إیاسٍ  ْبنُ  * قرةُ 
  . )2(لسنِن األربعةوستیَن، روى له البخاريُّ في األدب المفرد، وأصحاُب ا أربعٍ  سنةَ 

 - r- اهللا رسول إلى أبي "جاء: قال قرةَ  ْبنِ  معاویةَ  إیاسٍ  أبي عن شعبةُ  وقال ابُن األثیر: "روى
 "ال: قال صحبة َأَله: له فقلت:  شعبة قال  له"؛ واستغفر رأسه على فمسح صغیر غالم وهو

  .)3("َقْد َحَلَب َوَصرَّ  - r- رسول اهللا َوَلِكنَُّه َكاَن َعَلى َعْهدِ 
 الصحبة له أثبتوا "والجمهور العالئي: وقال )4(صحبة" له یكون أن شعبة قال العراقي: "أنكر

   .)5(اَألْظهر" هو والروایة
) یدل أنه قد َعِقل، ویؤكد أنه بلغ سن التحمل، والراجح إثبات َحَلَب َوَصرَّ : وقوله (قالت الباحثة
  الصحبة له.

   
  : رابعًا: الحكم على رجال اإلسناد
  .)6("صحیحٌ  إسنادهُ ":  طاألرناؤو  قال شعیبٌ إسناُدُه صحیٌح، ورجالُه ثقاٌت، و 

$$$  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
، والكاشــف 5/412، والثقــات البــن حبــان 7/330التــاریخ الكبیــر ، وانظــر أیضــًا:  538تقریــب التهــذیب ص (1)

2/277.  
  . 1/395، انظر أیضًا: االستیعاب في معرفة األصحاب 455تقریب التهذیب ص (2)
  . 1/910أسد الغابة  (3)
  . 266تحفة التحصیل في أحكام المراسیل ص (4)
 .  266المرجع السابق ص (5)
  .7/209حاشیة: صحیح ابن حبان (6)
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 ).54حدیث رقم (

و ْبِن َحدََّثَنا ُسْفَیاُن َعْن َعْمرٍ  ،ْبُن َمْنُصورٍ  دٌ َوَصَلُه َسِعیقال الحافُظ ابُن حجٍر: ".... 
ُسوا َمْوتَاُكمْ ( :َقالَ  -لَُّه َعْنُهَماَرِضَي ال- بن َعبَّاٍس اِدیَناٍر َعْن َعَطاٍء َعِن  َفِإنَّ اْلُمْؤِمَن  ،َال ُتَنجِّ

ُسوا َمْوتَاُكمْ (َوَقْوُلُه ......، َوَقْد ُرِوَي َمْرُفوًعا ،ِإْسَناُدُه َصِحیحٌ  )َلْیَس َیْنَجُس َحی ا َوَال َمیِّتًا  )َال تَُنجِّ
  .)1("َأْي َال َتُقوُلوا ِإنَُّهْم َنَجٌس 

  
  : )2(نصُّ الحدیث من تغلیق التعلیقأوًال: 

َعْن  ،َعْن َعْمِرو ْبِن ِدیَنارٍ  ،َحدَّثنا ُسْفَیانُ : - رحمه اهللا-قال اإلمام سعید بن منصور 
ُسوا َمْوتَاُكمْ " :َقالَ  - َرِضَي اللَُّه َعْنُهَما-َعِن اْبِن َعبَّاٍس  ،َعَطاءٍ   ،َفِإنَّ اْلُمْؤِمَن َلْیَس ِبَنِجسٍ  ؛َال ُتَنجِّ

  .)3("ی ا َوال َمیِّتًاحَ 
  

  ثانیًا: تخریج الحدیث: 
) من نفس 2933ح 5/324في (إباحة تقبیل المیت  أخرَجُه ابُن المنذِر في األوسط

  طریق سعیٍد بِن منصور السابقة. 
 7/186في (الجنائز/ من قال لیس على غاسل المیت غسل  وأخرَجُه ابُن أبي شیبَة في المصنف

  ْبَن منصور في روایته عن ابن ُعیینَة بمثله.  ) تابَع سعیداً 11246ح
) من طریق عثماَن وأبي بكٍر ابني أبي  1/384في (الجنائز/من مات له... وأخرَجُه الحاكمُ 

  شیبَة، 
) عن الحاكم بنفس طریقه 1/306في السنن في (الطهارة/الغسل من غسل المیت  والبیهقي

  ."َمْوُقوفٌ َواْلَمْعُروُف السابقة مرفوعًا، لكنه قال: "
  ) من طریق عبد الرحمن بن یحیي. 1811ح 2/430/المسلم ال ینجس الجنائزفي ( والدارقطني

ثالثَُتُهم: (عثماُن وأبو بكٍر ابنا أبي شیبَة، وعبُد الرحمن ْبُن یحیي)، تابعوا سعیدًا بَن منصور 
  في روایته عن سفیاَن بِن عیینَة بمثله لكنهم رفعوه. 

                                                           
  .3/127فتح الباري  (1)
لــم أجــده فــي ســنن ســعید بــن منصــور، وال فــي التفســیر، لكــن ابــن حجــر ســاقه هنــا ســندًا، ومتنــًا، وأورده أیضــًا  (2)

 بالسند والمتن في تغلیق التعلیق، وحكم على إسناده بالصحة.
، تصنیف/ أحمـد 2/460تغلیق التعلیق على صحیح البخاري، الجنائز/ غسل المیت ووضوئه بالماء والسدر  (3)

-ه1405دار عمـار، الطبعـة األولـى -بن حجر العسقالني، تحقیق/سعید عبد الرحمن القزقي، المكتب اإلسالمي
  م.1985
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  ِل اإلسناد: ثالثًا: تراجُم رجا
 دلس؛ ربما وكان بأخرة، حفظه تغیر أنه إال حجةٌ  إماٌم، فقیٌه، حافٌظ، ثقٌة، ،عیینةَ  * ُسْفَیاُن ْبنُ 

، سبقت الترجمة له في حدیث رقم )1(دینار بن عمرو في الناس أثبت وكان الثقات عن لكن
)10 .(  

  .)2(وذَكَرُه ابُن َحَجٍر في الثانیة من المدلسین
  .و ْبِن ِدیَنارٍ َعْمرٍ هذا من روایته عن  : وحدیثناقلت
  ).10، سبقت الترجمة له في حدیث رقم ()3(تٌ ثب ،ثقةٌ ، ِدیَنارٍ  و ْبنُ َعْمرٌ * 
 كثیرُ  لكنهُ  فاضلٌ  فقیهٌ  ثقةٌ المكي  ،القرشي موالهم ،أسلم :أبي رباح واسمُ ، احبَ أبي رَ  بنُ  َعَطاءٌ * 

إنه تغیر بأخرة ولم یكثر ذلك  :وقیل ،لمشهورمن الثالثة مات سنة أربع عشرة على ا ،اإلرسال
  .)4(روى له أصحاُب الكتب الستة ،منه
  

  رابعًا: الحكُم على إسناد الحدیث: 
  إسناُدُه صحیٌح، ورجاُلُه ثقاٌت. 

َحُه الحاكُم وقال: "على شرط الشیخین، ولم یخرجاه"     . )6(وكذا صححه األلباني )5(وصحَّ
$$$  

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
  .245انظر: تقریب التهذیب ص (1)
  .32طبقات المدلسین ص (2)
 .421انظر: تقریب التهذیب ص (3)
، وجــامع 135/ 2ومعرفــة الثقــات للعجلــي، 463/ 6التــاریخ الكبیــر ، وانظــر أیضــًا: 391تقریــب التهــذیب ص (4)

  .1/237التحصیل في أحكام المراسیل 
  .1/384المستدرك للحاكم  (5)
 .13/667السلسلة الضعیفة  (6)
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  ):55حدیث رقم (

َحاَبةِ ل الحافُظ ابُن حجٍر: "قا َغْیِر  ،)1(َوَقَع ِلي َحِدیُث اْلَباِب ِمْن ِرَواَیِة َعَشَرٍة ِمَن الصَّ
  .)2("َوَأَساِنیُد َهُؤَالِء اْلَخْمَسِة ِصَحاحٌ .....  ،َأِبي ُهَرْیَرَة َوَعاِئَشَة ِمْن َحِدیِث َثْوَباَن ِعْنَد ُمْسِلمٍ 

  
  مسلم: أوًال: نصُّ الحدیِث من صحیِح 

 اْبنَ  َیْعِني:-  َیْحَیى قال: َحدَّثََنا َبشَّاٍر، ْبنُ  ُمَحمَّدٌ  : َحدَّثََنا- رحَمُه اهللاُ -قال اإلماُم مسلٌم 
 َطْلَحةَ  َأِبي ْبنِ  َمْعَدانَ  َعنْ  اْلَجْعِد، َأِبي ْبنِ  َساِلمٍ  َعنْ  َقتَاَدُة، قال: َحدَّثَِني ُشْعَبُة، قال: َحدَّثََنا - َسِعیدٍ 
،اْلَیعْ   َجَناَزةٍ  َعَلى َصلَّى "َمنْ : َقالَ  - r-  اهللاِ  َرُسولَ  َأنَّ  - r-  اهللاِ  َرُسولِ  َمْوَلى ، َثْوَبانَ  َعنْ  َمِريِّ
  .)4(ُأُحٍد" ِمْثلُ  اْلِقیرَاطُ  ِقیرَاَطاِن، َفَلهُ  َدْفَنَها َشِهدَ  َفِإنْ  ،)3(ِقیرَاطٌ  َفَلهُ 

  
  ثانیًا: تخریُج الحدیث: 
في  وأخرجه الطحاويُّ في شرح المشكل)، 22384ح 37/67في ( أخرَجُه أحمدُ 

  ) من طریق مسدد.1269ح 3/303(
  كالهما: (أحمُد ومسدٌد) تابعا محمدًا ْبَن بشاٍر في روایته عن یحیي ْبِن سعیٍد بمثله.  

) من طریق عمٍرو ْبِن 3/413في (الجنائز/ انصراف من شاء إذا فرغ...  وأخرجه البیهقيُّ 
  َن سعیٍد في روایته عن شعبَة بمثله. مرزوٍق، تابع یحیي ب

والطیالسي )، 947ح 1/367في (الجنائز/ فضل الصالة على الجنازة واتباعها،  وأخرَجُه مسلمٌ 
 7/304في (الجنائز/ في ثواب من صلى عن الجنازة..  وابن أبي شیبه)، 1078ح 2/328في (

  ). 22376ح 37/59في ( وأحمد)، 11737ح
  اٍم الدُّسَتوائي.جمیُعُهْم من طرق عن هش

                                                           
بعد تخریج شـواهد الحـدیث ممـن كتـب األصـول وجـدت الباحثـة بقیـة الصـحابة الـذین رووا الحـدیث وهـم: أنـس  (1)

كعب، وزید بن ثابت، وسـعد بـن مالـك، وهـؤالء الخمسـة غیـر السـبعة الـذین  بن مالك، وعبد اهللا بن عمر، وُأبي بن
 ذكرهم ابن حجر، فیكون المجموع اثنى عشر صحابیًا رووا الحدیث. 

  .3/196فتح الباري  (2)
ــامِ  (3) ُجــْزٌء ِمــْن َأْرَبَعــٍة َوِعْشــِریَن ُجــْزًءا.  اْلِقیــَراُط ُجــْزٌء ِمــْن َأْجــَزاِء الــدِّیَناِر َوُهــَو ِنْصــُف ُعْشــِرِه ِفــي َأْكثَــِر اْلــِبَالِد ِفــي الشَّ

  ). والمراد بها هنا األجر الكثیر الذي ال یعلمه إال اهللا.4/64(انظر: النهایة في غریب الحدیث 
  .946ح 1/367صحیح مسلم، الجنائز/ فضل الصالة على الجنازة واتباعها،  (4)
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وابن )، 947ح 1/367أیضًا في (الجنائز/ فضل الصالة على الجنازة واتباعها،  وأخرَجُه مسلمٌ 
 119/ 37في ( وأحمد)، 1540ح 1/492في (الجنائز/ ما جاء في ثواب من صلى... ماجة

  ). 22455ح
  جمیُعُهْم من طرق عن سعیٍد بِن أبي عروبة. 

في  وأحمدُ )، 947ح 1/367فضل الصالة على الجنازة واتباعها،  في (الجنائز/ وأخرَجُه مسلمٌ 
  كالهما من طریق أبان بن یزید. )،  22454ح 119/ 37(

ثالثَُتُهْم: (هشاٌم الدستوائي، وسعیٌد ْبُن أبي عروبة، وأباٌن) تابعوا شعبَة في روایته عن قتادة 
  بمثله. 

  
  ثالثًا: تراجم رجال اإلسناد: 

  ).15، سبقت الترجمة له في حدیث رقم ()1(ثقةٌ  ،ُبْنَدارٌ  ،ْبِن ُعْثَماَن اْلَعْبِديُّ  شَّارٍ بَ ْبُن  ُمَحمَّدٌ * 
من  ،ثقة متقن حافظ إمام قدوة ،خ التمیمي أبو سعید القطان البصريوْ رُّ بن فَ  َسِعید ْبن َیْحَیى*

  .)2(ة، روى له أصحاب الكتب الستكبار التاسعة مات سنة ثمان وتسعین وله ثمان وسبعون
"، في الحدیثِ  المؤمنینَ  وري یقول: "هو أمیرُ الثّ  متقن كانَ  ،حافظٌ  ،ثقةٌ ، الحجاج بنُ  * ُشْعَبةُ 

، سبقت الترجمة له في )3( اً عابد وكانَ  عن السنةِ  وذبَّ  عن الرجالِ  بالعراقِ  َش تَ أول من فَ  وهوَ 
  ).31حدیث رقم (

، سبقت الترجمة له في )5(من الثالثةمدلس وهو ، )4( تثب ،ثقةٌ  ،السَُّدوِسيِّ  ِدَعاَمةَ  ْبنُ  * َقتَاَدةُ 
  ).15حدیث رقم (

من  ،وكان یرسل كثیراً  ،ثقةٌ  ،الكوفي ،موالهم األشجعي ،فانيُّ طَ رافع الغَ ، َأِبي اْلَجْعدِ  ْبنُ  َساِلمٌ * 
روى ، ولم یثبت أنه جاوز المائة ،وقیل مائة أو بعد ذلك ،وتسعینَ  نٍ أو ثما سبعٍ  مات سنةَ  ،الثالثة

  .)7(، وقد ذكرُه ابُن حجٍر في الثانیة من المدلسین)6(له أصحاُب الكتب الستة
  

                                                           
  .469انظر: تقریب التهذیب ص (1)
  .7/611، والثقات الن حبان2/353، وانظر أیضًا: معرفة الثقات للعجلي 591تقریب التهذیب ص (2)
  .266تقریب التهذیب صانظر:  (3)
  .453انظر: تقریب التهذیب ص (4)
 .43طبقات المدلسین ص (5)
  ، 5/108، وسیر أعالم النبالء 1/382، وانظر أیضًا: معرفة الثقات359تقریب التهذیب ص (6)
 .31طبقات المدلسین ص (7)
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،بن طلحة ا :ویقال َطْلَحةَ  َأِبي ْبنِ  *َمْعَدانَ  ، روى له مسلم، شامي ثقة من الثانیة اْلَیْعَمِريِّ
  .)1(وأصحاب السنن األربعة

   
  رابعًا: الحكُم على إسناِد الحدیث: 

  لم.الحدیُث في صحیِح مس
$$$  

  
 ):56حدیُث رقم (

َحاَبةِ قال الحافُظ اْبُن حجر: " َغْیِر َأِبي  ،َوَقَع ِلي َحِدیُث اْلَباِب ِمْن ِرَواَیِة َعَشَرٍة ِمَن الصَّ
َأَساِنیُد وَ  ........ ،َوَعْبِد اللَِّه ْبِن ُمَغفٍَّل ِعْنَد النََّساِئيِّ  ،َواْلَبرَاءِ ...... ِمْن َحِدیِث  ؛َوَعاِئَشةَ  ،ُهَرْیَرةَ 

  .)2("َهُؤَالِء اْلَخْمَسِة ِصَحاحٌ 

  
  أوًال: نصُّ الحدیِث من سنِن النسائي: 

أبو  ،القاسم بنُ ا وهوَ  َعْبَثٌر؛ َحدَّثََنا َقاَل: ُقتَْیَبُة، : َأْخَبَرَنا- رحَمُه اهللاُ - قال اإلماُم النسائيُّ 
 - t-َعاِزبٍ  ْبنَ  اْلَبَراءَ  َسِمْعتُ  َقاَل: َراِفٍع، ْبنِ  ُمَسیَّبِ الْ  َعنْ  ِزَیاٍد، َأِبي ْبنِ  َیِزیدَ  َأِخي ُبْردٍ  ، َعنْ زبید

 َوَمنْ  ِقیرَاٌط، اْألَْجرِ  ِمنْ  َلهُ  َعَلْیَها؛ َكانَ  ُیَصلَّى َحتَّى َجَناَزةً  َتِبعَ  َمنْ : "- r- اللَّهِ  َرُسولُ  َیُقوُل: َقالَ 
  .)3(ُأُحٍد" ِمْثلُ  َواْلِقیرَاطُ  ِقیرَاَطاِن، ْجرِ اْألَ  ِمنْ  َلهُ  َكانَ  تُْدَفَن؛ َحتَّى اْلَجَناَزةِ  َمعَ  َمَشى

  
  ثانیًا: تخریُج الحدیث: 

 8/72في ( والطبراني في األوسط)، 18596ح 30/560في ( أخرَجُه اإلماُم أحمدُ 
  ) عن أحمد بن عبد الرحمن.1664ح 2/185) عن موسى بن هارون، وفي (7998ح

وَن، وأحمُد بِن عبد الرحمن) تابعوا النسائيُّ في روایته ثالثَُتُهم: (اإلماُم أحمُد وموسى بُن هار 
  عن قتیبَة بمثله. 

) عن العالء بن 11742ح 7/307في (الجنائز/ ثواب من صلى على... وأخرجه ابُن أبي شیبةَ 
  عصیم بنحوه.

                                                           
  .8/408، والجرح والتعدیل 2/286، وانظر أیضًا: معرفة الثقات للعجلي 539تقریب التهذیب ص (1)
  .3/196فتح الباري  (2)
  .1939ح 4/356سنن النسائي الكبرى، الجنائز/ فضل من تبع جنازة  (3)
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)، فیما رواه ابنه أبو عبد الرحمن (عبد اهللا بن أحمد)، 18597ح 30/560في ( وأخرَجُه أحمدُ 
  " بمثله. - عبد اهللا بن عمرو- ْبُن َعْبِد اللَِّه التِّْرِمِذيُّ َوَأُبو َمْعَمرٍ  َحدَّثََناه َصاِلحٌ قال: "

) من طریق صالٍح بِن عبِد اهللا 1264ح 3/300في شرح المشكل في ( وأخرَجُه الطحاويُّ 
  الترمذي، بنحوه 

 َسِعیدٍ  ْبنَ  ُقَتْیَبةَ ) تابعوا َوَأُبو َمْعَمر ،لتِّْرِمِذيُّ ْبُن َعْبِد اللَِّه ا َصاِلحٌ ثالثَُتُهُم: (العالُء بُن عصیٍم، و 
  بن القاسم بمثله. َعْبَثرفي روایته عن 

  
  ثالثًا: تراجُم رجاِل اإلسناد: 

  .)25سبقت الترجمة له في حدیث رقم (، )1( ثبت ثقةٌ ، ْبُن َسِعیدٍ  ُقَتْیَبةُ * 
وسبعین،  تسعٍ  سنةَ  مات الثامنة، من ثقٌة، كوفي،ال كذلك زبید الُزبیدي، أبو القاسم بنُ * َعْبَثٌر 

  .)2(روى له أصحاُب الكتب الستة
  . )3(الخامسة، روى له النسائي من ثقٌة، یزید، أخو الهاشمي ِزَیاد َأِبي ْبنِ  * ُبْردٌ 

 سنة مات الرابعة، من ثقٌة، األعمى، الكوفي العالء أبو الكاهلي، األسدي رَاِفع ْبنُ  * اْلُمَسیَّبُ 
  .)4(ومائة، روى له أصحاُب الكتب الستة سٍ خم

 بن البراء إال - r- النبي أصحاب من أحد من رافعٍ  ْبنُ  المسیبُ  یسمع قال ابُن معیٍن: "لم
  .)5(عازب"

  
  رابعًا: الحكُم على إسناِد الحدیث: 

  إسناُدُه صحیٌح، ورجاُلُه ثقاٌت. 
$$$  

  
  

                                                           
  .454انظر: تقریب التهذیب ص(1) 
، والجرح والتعدیل 7/307، والثقات البن حبان 7/94، وانظر أیضًا: التاریخ الكبیر 294تقریب التهذیب ص (2)

7/43.  
، وتهــذیب 1/244، ومعرفــة الثقــات للعجلــي 2/135، وانظــر أیضــًا: التــاریخ الكبیــر 121تقریــب التهــذیب ص (3)

  .1/264، والكاشف 4/43الكمال 
وتهـــذیب  ،8/293، والجـــرح والتعـــدیل 5/437، وانظـــر أیضـــًا: الثقـــات البـــن حبـــان 532تقریـــب التهـــذیب ص (4)

  .304، وتحفة التحصیل ص27/586الكمال 
  .4/19تاریخ ابن معین، روایة الدوري  (5)
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 ):57حدیث رقم (

َحاَبِة، َغْیِر َأِبي : "َوَقَع لِ حجرٍ  ابنُ  قال الحافظُ  ي َحِدیُث اْلَباِب ِمْن ِرَواَیِة َعَشَرٍة ِمَن الصَّ
َوَأَساِنیُد  ....... ،َوَعْبِد اللَِّه ْبِن ُمَغفٍَّل ِعْنَد النََّساِئيِّ  ،َواْلَبرَاءِ ...... ُهَرْیَرَة، َوَعاِئَشَة؛ ِمْن َحِدیِث 

  .)1(َهُؤَالِء اْلَخْمَسِة ِصَحاٌح"

  
  النسائي:  من سننِ  الحدیثِ  أوًال: نصُّ 

ْبُن َعْبِد اْألَْعَلى، َقاَل: َحدَّثََنا َخاِلٌد، َقاَل:  : َأْخَبَرَنا ُمَحمَّدٌ - رحمه اهللا- النسائيُّ  قال اإلمامُ 
ْن َتِبَع مَ : "- r- َقاَل: َقاَل َرُسوُل اللَّهِ  - t- َحدَّثََنا َأْشَعُث، َعْن اْلَحَسِن، َعْن َعْبِد اللَِّه ْبِن اْلُمَغفَّلِ 

  .)2(ِجَناَزًة َحتَّى ُیْفَرَغ ِمْنَها؛ َفَلُه ِقیرَاَطاِن، َفِإْن َرَجَع َقْبَل َأْن ُیْفَرَغ ِمْنَها َفَلُه ِقیرَاٌط"
  

  الحدیث:  ثانیًا: تخریجُ 
في روایته عن  اً خالد ُعَباَدَة، تابعَ  ْبنِ  ) عن َرْوحٍ 20575ح 34/183في ( أحمدُ  هُ أخرجَ 

  لملك بنحوه. بن عبد ا َأْشَعثَ 
في  )3(وابن الجعد، - هاشم بن القاسم- ) َعْن َأِبي النَّْضرِ 16798ح 27/353( وأخرجه في

)، من طریق سلیمان 1270ح 3/304في ( والطحاوي في مشكل اآلثار)، 3300ح 1/1121(
   .بن حرب
 بنَ  ثَ أشعَ  تابعَ  َفَضاَلَة، ْبنِ  عن ُمَباَركِ  )بن حربٍ  الجعد، وسلیمانُ  ، وابنُ بو النضرأ(ثالثتهم: 

  عن الحسن بنحوه.  الملك في روایتهِ  عبدِ 
  

  اإلسناد:  رجالِ  ثالثًا: تراجمُ 
، الصنعانيُّ  ْبُن َعْبِد اْألَْعَلى ُمَحمَّدٌ *  وأربعین، روى له  خمسٍ  سنةَ  ماتَ  العاشرة من ،ثقةٌ  البصريُّ

  .)4( مسلم وأبو داود في القدر، والترمذي والنسائي وابن ماجة

                                                           
  .3/196فتح الباري  (1)
  .1940ح 4/357سنن النسائي الكبرى، الجنائز/ فضل من تبع جنازة  (2)
  هو علي بن الجعد صاحب مسند ابن الجعد. (3)
، وتهــذیب الكمــال 8/16، والجــرح والتعــدیل 1/174بیــر ، وانظــر أیضــًا: التــاریخ الك491تقریــب التهــذیب ص (4)
  .2/191، والكاشف 25/581
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 الثامنة من ثبٌت، ثقٌة، البصري، عثمان أبو ،)1(اْلُهَجْیِميُّ  سلیمٍ  بن عبید بنِ  الحارثِ  بنُ  ِلدٌ َخا* 
   . )2(عشریَن، روى له أصحاُب الكتب الستة سنة ومولده وثمانیَن، ستٍ  سنةَ  ماتَ 
 سنة مات السادسة، من ،فقیهٌ  ثقٌة، هانئ، أبا یكنى بصري الُحمراني، الملك عبدِ  بنُ  َأْشَعثُ * 

  . )3(وأصحاب السنن األربعة البخاري تعلیقاً وأربعین، روى له  ست سنة وقیل: وأربعین، ثنتین
 ،فاضلٌ  ،فقیهٌ  ،ثقةٌ واسم أبیه یسار األنصاري موالهم،  أبي الحسن البصري، بنُ  * اْلَحَسنُ 

وز، كان یروي عن جماعة لم یسمع منهم فیتج"ویدلس، قال البزار:  كثیراً  وكان یرسلُ  مشهورٌ 
 ،هو رأس أهل الطبقة الثالثة "طبوا بالبصرةثوا وخُ دِّ بَنا، یعني قومه الذین حُ ثنا وُخطِ ویقول: ُحدِّ 

ذكره ابن حجر في  .)4(الكتب الستة مات سنة عشر ومائة وقد قارب التسعین، روى له أصحابُ 
  .)5(الطبقة الثانیة من طبقات المدلسین

ونزل  ،بایع تحت الشجرة ،صحابيأبو عبد الرحمن المزني  ،مِ ِن َعْبِد َنهْ بْ  اْلُمَغفَّلِ  اللَِّه ْبنُ  َعْبدُ * 
   .)6(روى له أصحاب الكتب الستة وخمسین وقیل بعد ذلك سبعٍ  مات سنةَ  ،البصرةَ 

 خالفة آخر في بها مات حتى البصرة إلى بقى في المدینة ثم انتقل البكائین، من قیل: كان
   .)7(معاویة

  
  الحدیث:  إسنادِ على  رابعًا: الحكمُ 

  إسناُدُه صحیٌح، ورجاُلُه ثقاٌت. 
وبخصوص تدلیس الحسن البصري فهو من الثانیة من طبقات المدلسین وتدلیسه ال 
یضر، كذلك فهو في هذا الحدیث یروي عن صحابي وقد عاصر الحسن البصري عددًا منهم، 

  فالراجح أنه لم یرسله. 
$$$  

                                                           
  ).5/627هذه النسبة إلى محلة بالبصرة نزلها بنو هجیم فنسبت المحلة إلیهم، (انظر: األنساب للسمعاني  (1)
ـــة الرجـــال، روایـــة المـــروذي ص187تقریـــب التهـــذیب ص (2) كبیـــر ، التـــاریخ ال14، وانظـــر أیضـــًا: العلـــل ومعرف

  . 1/362، الكاشف 8/35، تهذیب الكمال 3/145
، 1/431، التاریخ الكبیـر415، وانظر أیضًا: العلل ومعرفة الرجال لإلمام أحمد ص113تقریب التهذیب ص (3)

  .1/253الكاشف 
، 1/20، والتبیـین ألسـماء المدلسـین 1/31، وانظر أیضًا: المراسـیل البـن أبـي حـاتم 160تقریب التهذیب ص (4)
  .1/322كاشف وال

(5) 1/29.  
، وانظــر أیضــًا: تهــذیب الكمــال 5/144، وانظــر أیضــًا: الطبقــات الكبیــر البــن ســعد 325تقریــب التهــذیب ص (6)
16/173.  
  .5/144انظر: الطبقات الكبیر البن سعد  (7)
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 ):58حدیث رقم ( 

َحاَبةِ جٍر: "قال الحافُظ ابُن ح َغْیِر َأِبي  ،َوَقَع ِلي َحِدیُث اْلَباِب ِمْن ِرَواَیِة َعَشَرٍة ِمَن الصَّ
َوَأَساِنیُد َهُؤَالِء اْلَخْمَسِة  .... ،ِعْند َأْحمد، َوَأِبي َسِعیدٍ  ....ِمْن َحِدیِث  ؛َوَعاِئَشةَ  ،ُهَرْیَرةَ 

  .)1("ِصَحاحٌ 

  
  حمد: أوًال: نصُّ الحدیِث من مسنِد اإلماِم أ

 ْبنُ  َعْمٌرو قال: َحدَّثََنا ُوَهْیٌب، قال: َحدَّثََنا َعفَّاُن، : َحدَّثََنا- رحَمُه اهللاُ - قال اإلماُم أحمُد 
 َقالَ  َقاَل: - t-اْلُخْدِريِّ  َسِعیدٍ  َأِبي َعنْ  َسَالٍم، ْبنِ  اللَّهِ  َعْبدِ  ْبنِ  ُیوُسفَ  ْبنِ  ُمَحمَّدٍ  َعنْ  َیْحَیى،
 َمَضى َوَمنْ  ِقیرَاٌط، َفَلهُ  َعَلْیَها؛ ُیَصلِّيَ  َحتَّى َفَتِبَعَها َأْهِلَها ِفي ِجَناَزةً  َجاءَ  "َمنْ  :- r- اللَّهِ  َرُسولُ 
  .)2(ُأُحٍد" ِمْثلُ  ِقیرَاَطانِ  َفَلهُ  َمَعَها؛

  
  ثانیًا: تخریُج الحدیث: 

 5/373في (الجنائز/ الخبر الدال على أن الذي یستحق القیراطین...  أخرَجُه ابُن المنذر
في  وأخرجه أحمدُ ) عن محمٍد ْبِن إسماعیل، تابع أحمَد في روایته عن عفان بنحوه. 3017ح
 3/297في ( والطحاوي في شرح المشكل) عن سلیماَن بِن داوَد، 11218ح 17/317(
  ) من طریق سهٍل بن بكار. 1259ح

  ن وهیب بنحوه. كالهما: (سلیماُن ْبُن داوَد، وسهٌل بُن بكار) تابعا عفاَن في روایته ع
في(الجنائز/ ثواب من  وابن أبي شیبة) عن أبي سلمَة، 11218ح 17/317في( وأخرَجُه أحمدُ 
 3/297في ( والطحاوي في شرح المشكل) عن خالد بن مخلد، 11740ح 7/307صلى على...

  ) من طریق یحیي بن صالح.1258ح
الح) عن سلیماَن بِن بالل، تابع وهیباً ثالثَُتُهُم: (أبو سلمُة، وابُن أبي شیبَة، ویحیي بُن أبي ص

  ابَن خالٍد في روایته عن عمٍرو بن یحیي بنحوه. 
  ).2088ح 1/783في ( وعلي بن الجعد) 11152ح 17/242في ( وأخرَجُه أحمدُ 

، تابع محمدًا بَن یوسف، في روایته عن أبي سعید مرفوعًا َعِطیَّة اْلُعوِفيِّ كالهما من طریق 
  بنحوه. 

  

                                                           
  .3/196فتح الباري  (1)
  .11920ح 18/411مسند اإلمام أحمد  (2)



                                 ل                            الفصل األو
 

    183 
 

 الدراسة التطبیقیة

  تراجُم رجاِل اإلسناد: ثالثًا: 
بن اقال  ،ثبتٌ  ،ثقةٌ  ،أبو عثمان الصفار البصري ،عبد اهللا الباهلي نِ بْ  مسلمٍ  بنُ  * َعفَّانُ 
أنكرناه في  :بن معیناوقال  ،وربما وهم ،كهرَ تَ  الحدیثِ  منَ  في حرفٍ  إذا شكَ  كانَ  :المدیني

   .)1(ه أصحاب الكتب الستة، روى لومات بعدها بیسیر من كبار العاشرة ،صفر سنة تسع عشرة
 من هو التغیر هذا "، ورد علیه بأنبأیام موته قبل عفان أنكرنا": خیثمة يأب وقد نقل الذهبيُّ قولَ 

  .)2(بخطأ فیه حدث ما ألنه ؛ضره وما الموت، مرض تغیر
 بأخرة لیالً ق تغیر لكنَّه ثبٌت، ثقةٌ  البصرّي، بكر أبو موالهم، الباهليّ  عجالن بن * ُوَهْیٌب بُن خالدٍ 

  . )3(بعدها، روى له أصحاب الكتب الستة وقیل وستینَ  خمسٍ  سنة مات السابعة، من
ةً قال عنه ابُن سعد: "كان   وكان ،ُوَهْیٌب َقْد ُسِجَن َفَذَهَب َبَصُرُه، َوَكاَن ِثَقًة، َكِثیَر اْلَحِدیِث، ُحجَّ

 وهو وتغیر بصره داود : "ذهب وعن أبي .)4("ةَ َوَماَت َوُهَو اْبُن َثَماٍن َوَخْمِسیَن َسنَ  حفظًا، یملي
في الكتب الستة كلها، ویبدو أن ، وقال عالُء الدین رضا: "ورواته )5(سنة" وخمسین ثمان ابن

  .)6("تغیره كان تغیرًا یسیراً 
: تغیر حفظه وهو ابن ثمان وخمسین، وتوفي في نفس السنة على الراجح، وعلى قالت الباحثة

  اهللا أعلم.هذا فتغیره یسیر، و 
 بعد مات السادسة، من ثقٌة، المدني، ْبِن ُعَماَرَة ْبِن َأِبي َحَسٍن اْلَماِزِنيُّ  َیْحَیى ْبنُ  * َعْمٌرو

  . )7(الثالثین، روى له أصحاب، الكتب الستة
ه الرابعة، روى ل من مقبول المدني، اإلسرائیلي َسَالمٍ  ْبنِ  اللَّهِ  َعْبدِ  ْبنِ  ُیوُسفَ  ْبنُ  * ُمَحمَّدٌ 
  .)10(، وقال عنه الذهبي: "وثق")9(ذكره ابُن حباَن في الثقاتو  ،)8(الترمذي

  
                                                           

، وتهـذیب الكمـال 8/522، والثقات البن حبـان 7/72ًا: التاریخ الكبیر ، وانظر أیض393تقریب التهذیب ص (1)
  .490، والكواكب النیرات ص20/160
 .3/82) انظر: میزان اإلعتدال (2

  .1/497، الكواكب النیرات 535، وانظر أیضًا: العلل ومعرفة الرجال ص586تقریب التهذیب ص (3)
  .7/287الطبقات الكبرى  (4)
  .285د اآلجري ألبي داود صسؤاالت أبي عبی (5)
 . 371نهایة االغتباط، ص (6)
  .7/215، والثقات البن حبان 6/382، وانظر أیضًا: التاریخ الكبیر 428تقریب التهذیب ص (7)
، تهــذیب الكمــال 8/118، الجــرح والتعــدیل 1/262، وانظــر أیضــًا: التــاریخ الكبیــر 515) تقریــب التهــذیب ص(8
7/347. 

  .5/368نالثقات البن حبا (9)
  .2/232الكاشف  (10)
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  رابعًا: الحكُم على إسناِد الحدیث: 
َسَالٍم: (مقبول). یرتقي إلى حسن  ْبنِ  اللَّهِ  َعْبدِ  ْبنِ  ُیوُسفَ  ْبنِ  إسناده ضعیف ألجل ُمَحمَّدٍ 

كما  )1("مدلساً  وكان شیعیاً  اً كثیر  هو: "صدوق یخطئ، و َعِطیََّة اْلُعوِفيِّ لغیره بالمتابعة. وقد تابعه 
  .)2(قال ابن حجر، وقد حسَّنه الهیثمي في مجمع الزوائد
$$$  

  
  ):59حدیث رقم (

َحاَبةِ قال الحافُظ ابُن حجٍر: " َغْیِر َأِبي  ،َوَقَع ِلي َحِدیُث اْلَباِب ِمْن ِرَواَیِة َعَشَرٍة ِمَن الصَّ
َوَأَساِنیُد َهُؤَالِء اْلَخْمَسِة  ،بن َمْسُعوٍد ِعْنَد َأِبي َعَواَنةَ او ..... ْن َحِدیِث مِ  ؛َوَعاِئَشةَ  ،ُهَرْیَرةَ 

  .)3("ِصَحاحٌ 
  

  : )4(أوًال: نصُّ الحدیِث من مسنِد البزار
َمِد، َعْبدِ  ْبنُ  اْلَواِرثِ  َعْبدُ  : َحدَّثََنا- رحَمُه اهللاُ - قال اإلماُم البزاُر   قال: َأِبي، قال: حدثنا الصَّ

، َعنْ  َعاِصٌم، قال: حدثنا ُشْعَبُة، حدثنا  ِجَناَزةٍ  َعَلى َصلَّى َمنْ " :َقالَ  َرَفَعهُ  ،- t-اللَّهِ  َعْبدِ  َعنْ  ِزرٍّ
  .)5(ِقیرَاَطاِن" َفَلهُ  ُتْدَفنَ  َأوْ  َقَضاُؤَها، ُیْقَضى َحتَّى اْنَتَظَرَها َوَمنِ  ِقیرَاٌط، َفَلهُ 

  .)6("ِإالَّ ِمْن َهَذا اْلَوْجهِ  - t- َنْعَلُمُه ُیْرَوى َعْن َعْبِد اللَّهِ َوَهَذا اْلَحِدیُث َال قال البزار: "
  

  ثانیًا: تخریج الحدیث: 
الجنازة/ من تبع  تبع من في الترغیب في فضائل األعمال في (فضل أخرَجُه ابُن شاهین

َمِد في  َعْبدِ  ْبنَ  اْلَواِرثِ  ) من طریق أحمَد بِن سعید، تابع َعْبدَ 407ح 1/461جنازة فله قیراط الصَّ
  روایته عن أبیه بنحوه. 

                                                           
  .393تقریب التهذیب ص (1)
. تصـنیف/ 4135ح 3/132مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، الجنائز/إتباع الجنازة والمشي معها والصـالة علیهـا  (2)

-ه1414ه)، تحقیــــق/ عبــــد اهللا محمــــد الــــدرویش، دار الفكــــر809نــــور الــــدین علــــي بــــن أي بكــــر الهیثمــــي، (ت
  م.1994

  .3/196ري فتح البا (3)
)، ووجـدت الحـدیث عنـد 6453ح 11/336ولم أجده عند أبي عوانه، وهو عنـده مـن حـدیث أبـي هریـرة فـي ( (4)

 البزار من حدیث ابن مسعود. 
  .1811ح 5/209مسند البزار  (5)
  .1811ح 5/209المرجع السابق (6)
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 3/12تدفن  حتى وتبعها الجنازة على صلى من ثواب في في (الجنائز/ أخرَجُه ابُن أبي شیبة
  ) عن وكیع بن الجراح عن أبیه، تابع شعبَة في روایته عن عاصم بنحوه. 11617ح

  

  ثالثًا: تراجُم رجاِل اإلسناد: 
 سنة مات عشرة، الحادیة من صدوٌق، عبیدة، أبو الوارث، عبد بن الصمد دعب بنُ  اْلَواِرثِ  * َعْبدُ 

  .)1(ةماج ابنُ و  النسائيُّ و  الترمذيُّ و  مسلمٌ اثنتین، روى له 
  .)4(، ووثقه الذهبي)3(، قال عنه النسائي: "ال بأس به")2(قال عنه أبو حاتم: "صدوق"

  أنه ثقة.  وتمیل الباحثة إلى:
َمدِ  *َعْبدُ   ثبتٌ  صدوقٌ  البصري سهل أبو الَتنُّوري، موالهم العنبري، سعیدٍ  بن الوارث دعب بنُ  الصَّ

  .)5(سبع، روى له أصحاُب الكتب الستة سنة مات التاسعة، من شعبة في
"، في الحدیثِ  المؤمنینَ  وري یقول: "هو أمیرُ الثّ  متقن كانَ  ،حافظٌ  ،ثقةٌ ، الحجاج بنُ  * ُشْعَبةُ 

، سبقت الترجمة له في )6( اً عابد وكانَ  عن السنةِ  وذبَّ  عن الرجالِ  بالعراقِ  َش تَ أول من فَ  وهوَ 
  ).31حدیث رقم (

 في وحدیثه القراءة في حجةٌ  ،أوهام له صدوقٌ ، النَُّجودِ  َأِبي ابنُ  وهو بهدلةَ  ْبنُ  * َعاِصمٌ 
  ).14سبقت الترجمة له في حدیث رقم (، )7(مقرون الصحیحین

  : أنه صدوق.والخالصُة فیه
  ).14سبقت الترجمة له في حدیث رقم ( ،)8(مخضرم جلیل ثقة، ُحبیش ْبنُ * ِزرٌّ 

  

  رابعًا: الحكم على إسناد الحدیث: 
إسناُدُه حسٌن، في إسناِدِه عاصٌم بُن بهدلة: صدوق له أوهام كما قال ابن حجر، واختلف 

  . )9(فیه النقاد، والراجح أنه صدوق، وقد قال الذهبي في موضع: "هو حسن الحدیث"
  الصمد؛ رجحت الباحثة أنه ثقة.  عبد بنُ  اْلَواِرثِ  َعْبدُ و 

$$$ 
                                                           

  . 6/393تهذیب ، تهذیب ال8/416، وانظر أیضًا: الثقات البن حبان 367تقریب التهذیب ص (1)
  .6/76الجرح والتعدیل  (2)
 .91مشیخة النسائي ص (3)
  .1/673الكاشف  (4)
ـــر 356تقریـــب التهـــذیب ص (5) ـــاریخ الكبی ـــان 6/105، وانظـــر أیضـــًا: الت ـــن حب ، وتهـــذیب 8/414، والثقـــات الب

  .18/99الكمال 
  .266تقریب التهذیب صانظر:  (6)
 .285انظر: تقریب التهذیب ص (7)
  .215قریب التهذیب صانظر: ت (8)
  .2/357) میزان اإلعتدال(9
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  ):60حدیث رقم (

زَّاِق َوالنََّساِئيُّ َعْن َأِبي ُأَماَمَة ْبِن َسْهِل ْبِن ُحَنْیٍف حجرٍ  ابنُ  قال الحافظُ  : "َوَرَوى َعْبُد الرَّ
َالِة َعَلى اْلِجَناَزِة، َأْن ُیَكبِّ   - r -َعَلى النَِّبيِّ َر ُثمَّ َیْقرََأ ِبُأمِّ اْلُقْرآِن، ُثمَّ ُیَصلَِّي َقاَل: (السُّنَُّة ِفي الصَّ

  .)1(ِإْسَناُدُه َصِحیح" )ُثمَّ ُیْخِلُص الدَُّعاَء ِلْلَمیِِّت، َوَال َیْقرَُأ ِإالَّ ِفي اْألُوَلى

  
  النسائي:  من سننِ  الحدیثِ  أوًال: نصُّ 

َبَرَنا ُقتَْیَبُة، َقاَل: َحدَّثََنا اللَّْیُث، َعْن اْبِن ِشَهاٍب، َعْن : َأخْ - اهللاُ  هُ رحمَ -  النسائيُّ  قال اإلمامُ 
َالِة َعَلى اْلَجَناَزِة َأْن َیْقرََأ ِفي التَّْكِبیَرِة اْألُوَلى ِبُأمِّ اْلُقْرآِن َأِبي ُأَماَمَة، َأنَُّه َقالَ  : "السُّنَُّة ِفي الصَّ

   .)2(تَّْسِلیُم ِعْنَد اْآلِخَرِة"ُمَخاَفَتًة، ُثمَّ ُیَكبَِّر َثَالثًا َوال
  

  الحدیث:  ثانیًا: تخریجُ 
)، 6428ح 3/489القراءة والدعاء في الصالة على المیت في ( الرزاق عبدُ  هُ أخرجَ 

صفة الصالة على الجنائز/ اختالف أهل العلم في - الجنائزفي ( وأخرجه ابن المنذر
ما  الجنائز/في ( رجه ابن أبي شیبةوأخ ،) من نفس طریق عبد الرزاق3165ح 5/437قراءة...

  .اَألْعَلى َعْبدِ  عن)  11497ح 7/252...یبدأ به بالتكبیرة األولى 
  عن معمر.  )األعلى الرزاق، وعبدُ  عبدُ (كالهما: 

  ) من طریق شعیب. 3000ح 4/160في ( في مسند الشامیین وأخرجه الطبرانيُّ  
  في روایته عن الزهري بنحوه.  سعد بنَ  ، تابعا اللیثَ )، وشعیبٌ معمرٌ (كالهما: 

) من طریق معمر، 581ح 1/210الصالة/ صالة الجنائز وأحكامهافي ( وأخرجه الشافعيُّ 
والحاكم )، من طریق شعیب، 6868ح 1/500.. التكبیر على الجنائز/ في (الجنائزوالطحاوي 

  َس.) من طریق یون1/359الجنائز/ أدعیة صالة الجنازة في ( في المستدرك
 - y- ، عن رجل من الصحابة أمامه يعن الزهري عن أب )، ویونُس ، وشعیبٌ معمرٌ (م: هُ ثالثتُ 

  بنحوه.
  
  
  

                                                           
  .3/203فتح الباري  (1)
  . 1988ح 4/378سنن النسائي الجنائز/عدد التكبیر على الجنازة  (2)
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  اإلسناد:  رجالِ  ثالثًا: تراجمُ 

  .)25سبقت الترجمة له في حدیث رقم ( )1( ثبت ثقةٌ ، ْبُن َسِعیدٍ  ُقَتْیَبةُ * 
  ).26ترجمة له في حدیث رقم (، سبقت ال)2(مشهور ،إمامٌ  ،فقیهٌ  ،ثبتٌ  ،ثقةٌ ، سعدٍ  * اللَّْیُث بنُ 

، )3(هِ انِ ٕاتقَ وَ  هِ لتِ َال لى جَ عَ  متفقٌ  ، َأُبو َبْكٍر اْلَفِقیُه اْلَحاِفُظ،ْبِن ِشَهاٍب الزُّْهِريُّ  ُمْسِلمٍ  ْبنُ  ُمَحمَّدٌ * 

  .)4(الثالثِة مْن َطَبقاِت الُمَدلسین وهو مدلٌس من، )3سبقت الترجمة له في حدیث رقم (
معروف بكنیته، معدود في الصحابة له رؤیة   ُحنیف األنصاري، َأِبو ُأَماَمةَ  نِ بْ  سهلٍ  بنُ  * أسعدُ 

الكتب  وله اثنتان وتسعون، روى له أصحابُ  ،مائةَ  مات سنةَ  - r -ولم یسمع من النبي 
  .  )5(الستة

  .)6("من ذلك ال یسأل عن مثله، هو أجلُّ سئل عنه أبو حاتم فقال: "
  

  یث: رابعًا: الحكم على إسناد الحد
  إسناده صحیح، ورجاله ثقات

  ) السابقة في التخریج. 11497ح 7/252وقد صرَّح الزهري بالسماع في روایة ابن أبي شیبة (
$$$  

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
  .454انظر: تقریب التهذیب ص(1) 

  .464) انظر: تقریب التهذیب ص(2
  . 506انظر: تقریب التهذیب ص (3)
  .45طبقات المدلسین ص  (4)
، 1/87، وأســـد الغابـــة 1/772، وانظـــر أیضـــًا: اإلســـتیعاب فـــي معرفـــة األصـــحاب 104تهـــذیب صتقریـــب ال (5)

  .1/181واإلصابة في تمییز الصحابة 
 .344/ 2الجرح والتعدیل  (6)
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 ):61حدیث رقم (

َوَأمَّا َقْوُل اْلَخطَّاِبيِّ ُیْشِبُه َأْن َیُكوَن النَّْهُي َعْنُهَما ِلَما ِفیِهَما ... : "حجرٍ  ابنُ  قال الحافظُ 
 - r- َأنَّ النَِّبيَّ ( :َوَیُقولُ  ؛)1(بن ُعَمَر َكاَن َیْلَبُس النَِّعاَل السِّْبِتیَّةَ اَفِإنَُّه ُمَتَعقٌَّب ِبَأنَّ  ،ِمَن اْلُخَیَالءِ 
  .)2("َوُهَو َحِدیٌث َصِحیٌح َكَما َسَیْأِتي ِفي َمْوِضِعهِ  )َكاَن َیْلَبُسَها

  
  أوًال: نصُّ الحدیِث من صحیِح البخاري:

َعْن َسِعیٍد  ،َعْن َماِلكٍ  ،َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه ْبُن َمْسَلَمةَ : - رحُمُه اهللاُ -ال اإلماُم البخاريُّ ق
َرَأْیُتَك َتْصَنُع َأْرَبًعا  :- َرِضَي اللَُّه َعْنُهَما- َأنَُّه َقاَل ِلَعْبِد اللَِّه ْبِن ُعَمَر  ،َعْن ُعَبْیِد ْبِن ُجَرْیجٍ  ،اْلَمْقُبِريِّ 

َرَأْیُتَك َال َتَمسُّ ِمْن اْألَْرَكاِن ِإالَّ  :َقالَ  ؟َما ِهَي َیا اْبَن ُجَرْیجٍ  :َقالَ  ،َأَر َأَحًدا ِمْن َأْصَحاِبَك َیْصَنُعَها َلمْ 
ْبِتیَّةَ  ،اْلَیَماِنَیْینِ  ْفَرةِ  ،َوَرَأْیُتَك َتْلَبُس النَِّعاَل السِّ  )3(ا ُكْنَت ِبَمكََّة َأَهلَّ َوَرَأْیُتَك ِإذَ  ،َوَرَأْیُتَك َتْصُبُغ ِبالصُّ

َأمَّا " :َفَقاَل َلُه َعْبُد اللَِّه ْبُن ُعَمرَ  ،النَّاُس ِإَذا َرَأْوا اْلِهَالَل َوَلْم ُتِهلَّ َأْنَت َحتَّى َكاَن َیْوُم التَّْرِوَیةِ 
َوَأمَّا النَِّعاُل السِّْبِتیَُّة َفِإنِّي رََأْیُت َرُسوَل  ،َیَمسُّ ِإالَّ اْلَیَماِنَیْینِ  - r- اْألَْرَكاُن َفِإنِّي َلْم َأَر َرُسوَل اللَِّه 

ُأ ِفیَها ،َیْلَبُس النَِّعاَل الَِّتي َلْیَس ِفیَها َشَعرٌ  - r- اللَِّه  ْفَرُة  ،َفَأَنا ُأِحبُّ َأْن أَْلَبَسَها ،َوَیَتَوضَّ َوَأمَّا الصُّ
ْهَالُل َفِإنِّي َلْم َأَر َرُسوَل َیْصُبُغ ِبَها َفأَ  -r- َفِإنِّي رََأْیُت َرُسوَل اللَِّه  َنا ُأِحبُّ َأْن َأْصُبَغ ِبَها َوَأمَّا اإلِْ

  .)5("ِبِه رَاِحَلُتهُ  )4(ُیِهلُّ َحتَّى َتْنَبِعثَ  - r- اللَِّه 
  

  ثانیًا: تخریُج الحدیث: 
) عن عبد  5852ح 7/153أیضًا في (اللباس/النعال السبتیة وغیرها  أخرجه البخاري

) 1187ح 1/463في (الحج/ اإلهالل من حیث تنبعث الراحلة  ومسلممختصرًا،  اهللا بن یوسف
،  اْلَقْعَنِبىِّ ) عن 1772ح 1/207في (المناسك/ وقت اإلحرام  وأبو داودعن یحیي بن یحیي، 

                                                           
أي  السِّْبت بالَكْسر : ُجلود البقر الَمْدبوغة بالَقَرِظ ُیتَّخذ منها النِّعـال ُسـمِّیت بـذلك ألن َشـَعرها قـد ُسـبَت عنهـا : (1)

ُحِلَق وُأِزیل. وقیل ألنَّهـا اْنَسـبَتت بالـدِّباغ : أي الَنـت، وٕانمـا اعتُـرض علیـه ألنهـا ِنعـاُل أهـل الّنْعمـة والسَّـَعة (انظـر: 
  ).2/831النهایة في غریب األثر

 .206/ 3فتح الباري  (2)
  أي رفعوا أصواتهم بالتلبیة، وأحرموا بالحج أو العمرة.  (3)
ى طریقــه، والمــراد ابتــداء الشــروع فــي أفعــال النســك، (انظــر: إرشــاد الســاري لشــرح صــحیح أي تسـتوي قائمــة إلــ (4)

ه)، المطبعـــة 923، تصـــنیف/ أحمـــد بـــن محمــد بـــن أبـــى بكـــر بــن عبـــد الملـــك القســـطالني، (ت252/ 1البخــاري 
  ه).1323األمیریة، الطبعة السابعة 

 .5851ح 7/153صحیح البخاري، اللباس/النعال السبتیة وغیرها  (5)
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في  وأحمد، ْبن ِإْدِریس)، من طریق ا117ح 1/86في (الطهارة/الوضوء في النعل والنسائي
  ى.ِعیسَ  ْبنِ  اقَ ِإْسحَ ) عن 5894ح 10/134(

ْبُن  إِْسَحاقُ و  ، وابُن إدریَس،اْلَقْعَنِبىُّ جمیُعُهم: (عبُد اِهللا بن یوسَف، ویحیي ْبُن یحیي، و 
  )، تابعوا عبَد اهللا بَن مسلمَة في روایته عن مالك بنحوه. ِعیَسى

في د وأحم) من طریِق ابن إدریس، 117ح 1/86في (الطهارة/الوضوء في النعل وأخرَجُه النسائي
  ) عن یحیي.4672ح 8/297(

  بن عمر، بنحوه مختصرًا.  ُعَبْیِد اللَّهِ كالهما: (ابُن إدریس، ویحیى) عن 
  ) من طریق ابن جریج.117ح 1/86في (الطهارة/الوضوء في النعل وأخرجه النسائي

  كالهما: (عبیُد اهللا بن عمر، وابن جریج) تابعا مالكًا في روایته عن سعید المقبري. 
في (الزینة/  والنسائي)، 4210ح 1/456في (الترجل/ في خضاب الصفرة  ه أبو داودوأخرج

) 5950ح 10/168، وأحمد في (َأِبي َروَّادٍ  اْبنِ )، من طریق 5259ح 8/570تصفیر اللحیة...
  .ُسَرْیجٍ عن 

 - t- كالهما: (أبو رواد، وسریج) عن نافٍع تابع عبیدًا بن جریج في روایتِه عن ابن عمرٍ 
  مختصرًا جدًا. بنحوه 

  
  ثالثًا: تراجم رجال اإلسناد:

أصله من المدینة  ،بن قعنب القعنبي الحارثي أبو عبد الرحمن البصري َعْبُد اللَِّه ْبُن َمْسَلَمةَ *
من صغار  بن معین وابن المدیني ال یقدمان علیه في الموطأ أحداً اثقة عابد كان وسكنها مدة 

، روى له البخاري، ومسلم، وأبو داود، والترمذي، مكةالتاسعة مات في سنة إحدى وعشرین ب
   .)1(والنسائي

إمام دار بن مالك بن أبي عامر بن عمرو األصبحي أبو عبد اهللا المدني الفقیه  بن أنس َماِلك* 
أصح األسانید كلها مالك عن نافع  :الهجرة رأس المتقنین وكبیر المتثبتین حتى قال البخاري

مات سنة تسع وسبعین وكان مولده سنة ثالث وتسعین وقال الواقدي  من السابعة بن عمراعن 
  .)2(، روى له أصحاب الكتب الستةبلغ تسعین سنة

                                                           
  .2/61، ومعرفة الثقات للعجلي 5/212، وانظر أیضًا: التاریخ الكبیر 323تقریب التهذیب ص (1)
  .7/459، الثقات البن حبان 7/310، وانظر أیضًا: التاریخ الكبیر 516تقریب التهذیب ص (2)
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تغیر قبل موته بأربع  من الثالثة، ثقةٌ  ،المدني أبو سعدٍ  ،اْلَمْقُبِرىُّ  كیسان أبي سعیدٍ  نُ بْ  َسِعیدٌ * 
 :وقیل ،قبلها :وقیل ،العشرین مات في حدود ،وأم سلمة مرسلة وروایته عن عائشةَ  ،سنین
  .)1(ا، روى له أصحاُب الكتِب الستةبعده

  .)2("كثیر الحدیث ولكنه كبر وبقي حتى اختلط قبل موته بأربع سنین ثقةٌ قال عنه ابن سعد: "
َكَذِلَك َال ُیْوَجُد َلُه . و")3("ثقة حجة، شاخ، ووقع في الهرم ولم یختلط: "وأنكر الذهبي اختالطه فقال

  .)4("ٌء ُمْنَكرٌ َشيْ 
لكن ابن الكیال استعجب من إنكار الذهبي الختالط المقبري فقال: "والعجب من الذهبي إنكار 

  .)5(اختالطه، وقد أقر باختالطه الواقدي، وابن سعد، ویعقوب بن شیبة، وابن حبان"
الترمذي و أبو داود و  مسلمو  البخاريروى له التیمي موالهم المدني ثقة من الثالثة  ُعَبْید ْبِن ُجَرْیجٍ *

  .)6(ابن ماجهو النسائي و في الشمائل 
  

  رابعًا: الحكُم على إسناِد الحدیث:
  الحدیُث في صحیح البخاري، وهو صحیح وأما اختالط المقبري، فال یوجد في حدیثه ما ینكر.

$$$  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
  .379تقریب التهذیب ص (1)
  .1/147الطبقات الكبیر  (2)
  .2/139میزان اإلعتدال  (3)
 .5/219عالم النبالء سیر أ (4)
  .467الكواكب النیرات ص  (5)
  .2/116، ومعرفة الثقات للعجلي 5/444، وانظر أیضًا: التاریخ الكبیر 376تقریب التهذیب ص (6)
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 ):62حدیث رقم (

َوَبیََّن ِفیِه َسَبَب ِإْخَباِر  ،ِه اْلَكِبیرِ َوَصَلُه ُمَسدٌَّد ِفي ُمْسَندِ قال الحافُظ ابُن حجر: "... 
َحدََّثَنا َعْبُد اللَِّه  ،َحدََّثَنا ُعْثَماُن ْبُن َحِكیمٍ  ،َحدََّثَنا ِعیَسى ْبُن ُیوُنَس  :َوَلْفُظهُ  ،َخاِرَجَة ِلَحِكیٍم ِبَذِلكَ 

َألَْن َأْجِلَس َعَلى ( :َیُقولُ  - t- ا َأَبا ُهَرْیَرةَ َوَأُبو َسَلَمَة ْبُن َعْبِد الرَّْحَمِن َأنَُّهَما َسِمعَ  ،ْبُن َسْرِجَس 
 :َقاَل ُعْثَمانُ  ،َأَحبُّ ِإَليَّ ِمْن َأْن َأْجِلَس َعَلى َقْبرٍ  ،َجْمَرٍة َفُتْحِرَق َما ُدوَن َلْحِمي َحتَّى ُتْفِضَي ِإَليَّ 

َوَهَذا ِإْسَناٌد  )اْلَحِدیثَ  ...َفَأَخَذ ِبَیِدي ؛َفرََأْیُت َخاِرَجَة ْبَن َزْیٍد ِفي اْلَمَقاِبِر َفَذَكْرُت َلُه َذِلكَ 
  .)1("َصِحیحٌ 

  
  أوًال: نصُّ الحدیِث من مسنِد ُمَسدَّد: 

َحِكیٍم،  ْبنُ  ُعْثَمانُ  َحدَّثََنا ُیوُنَس، قال: ْبنُ  ِعیَسى : َحدَّثََنا- رحمُه اهللاُ -ُمَسدٌَّد  َقاَل اإلمامُ 
 َیُقوُل:  - t-  ُهَرْیَرةَ  َأَبا َسِمَعا َأنَُّهَما الرَّْحَمِن، َعْبدِ  ْبنُ  َسَلَمةَ  َوَأُبو ِجٍس،َسرْ  ْبنُ  اللَّهِ  َعْبدُ  َحدَّثََنا قال:

 َقْبٍر، َعَلى َأْجِلَس  َأنْ  ِمنْ  َأَحبُّ  ِإَليَّ  تُْفِضي َحتَّى َلْحِمي، ُدونَ  َما َفَتْحِرقَ  َجْمَرةٍ  َعَلى َأْجِلَس  َألَنْ "
 َقْبرٍ  َعَلى َفَأْجَلَسِني َلُه؛ َذِلكَ  َفَذَكْرتُ  اْلَمَقاِبِر، ِفي َزْیدٍ  ْبنَ  َخاِرَجةَ  رََأْیتُ وَ  َحِكیٍم: ْبنُ  ُعْثَمانُ  َقالَ 

  .)2(َعَلْیِه" َأْحَدثَ  ِلَمنْ  َذِلكَ  "ِإنََّما َوَقاَل:
  

  ثانیًا: تخریُج الحدیث: 
) من 6511ح 3/511 اْلَمَزاِبي َواْلُجُلوِس َعَلى اْلَقْبرِ في (الَجنائز/  أخرَجُه عبُد الرزاق

  طریق زید بن أسلم. 
والبیهقي في  )،11899ح 7/353في (الجنائز/ من كره أن یطأ على قبر  وأخرجه ابُن أبي شیبة
  ). 7806ح 5/354القبور  على في (الجنائز/ الجلوسمعرفة السنن واآلثار 

  كالهما من طریق سمعاَن األسلمي. 
 َعْبدِ  ْبنَ  َسَلَمةَ  َوَأبا َسْرِجٍس، ْبنَ  اللَّهِ  ي) تابعوا َعْبدَ وكالهما: (زیٌد بُن أسلم، وسمعاُن األسلم

  موقوفًا بنحوه.  - t-الرَّْحَمِن في روایتهما عن أبي هریرة  
  وقد ورد الحدیُث مرفوعًا أیضًا: 

                                                           
  .3/224فتح الباري  (1)
 ، تصنیف/ ابن حجر837ح 338/ 5المطالب العالیة بزوائد المسانید الثمانیة، زیارة القبور واألدب في ذلك  (2)

  .1419العسقالني، تنسیق/ د. سعد الشتري، دار العاصمة، ودار الغیث، الطبعة األولى 
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)، من 971ح 1/375في (الجنائز/النهي عن الجلوس على القبر...  أخرجه مسلمٌ فقد 
) من طریق 3228ح 1/363الجنائز/ كراهیة القعود على القبر في ( وأبو داودطریق جریر، 

) 1566ح 1/499في (الجنائز/ ما جاء في النهي عن المشي على القبور....  وابن ماجهخالد، 
  من طریق عبد العزیز بن أبي حازم. 

في  والنسائي )،971ح 1/375في (الجنائز/النهي عن الجلوس على القبر... وأخرجه مسلٌم 
)  9732ح 15/457في ( وأحمد)، 2043ح 4/400/التشدید في الجلوس على القبور (الجنائز
  من طریق سفیاَن. ثالثَُتُهم

) من طریق 971ح 1/375في (الجنائز/النهي عن الجلوس على القبر...  وأخرَجُه مسلٌم أیضاً 
  عبد العزیِز بِن محمد.    

فصل في القبور/الزجر عن -زفي (الجنائ وابن حبان)، 9732ح 16/486في ( وأخرجه أحمدُ 
     كالهما من طریق حماٍد بِن سلمه.) 3166ح 7/436قعود المرء على......

) من 9048ح 15/19)، من طریق شریك، وفي (8108ح 13/469أیضًا في ( وأخرجه أحمدُ 
  طریق وهیب.

بِد ) من طریق ع4/79في (الجنائز/ النهي عن الجلوس على القبور  وأخرجه البیهقي في الكبرى
  العزیِز بن محمٍد، وعلىٍّ بِن عاصم.

جمیُعُهْم: (جریٌر، وخالٌد، وعبُد العزیِز بن أبي حازم، وسفیاُن وحماٌد بن سلمَة، وشریٌك ووهیب، 
، عن أبي هریرة ْبِن َأِبي َصاِلٍح، َعْن َأِبیهِ  َعْن ُسَهْیلٍ وعبُد العزیز بُن محمٍد، وعلىٌّ بُن عاصم) 

 -t -  .مرفوعًا بنحوه  
، َكْعٍب اْلُقَرِظيَّ  ْبنِ  ُمَحمَّدٍ ) من طریق 2667ح 4/276في ( خرجه أبو داود الطیالسيوأ

مرفوعًا بنحوه، وفیه تفسیر أبي هریرة الجلوس  - t- تابع أبا صالٍح في روایته عن أبي هریرة 
  بالغائط أو البول. 

  
  ثالثًا: تراجُم رجاِل اإلسناد: 

 ثقٌة، مرابطًا، الشام نزل كوفي إسرائیل أخو ،َحاَق السَِّبیِعيُّ ْبِن َأِبي ِإسْ  ُیوُنَس  ْبنُ  * ِعیَسى
وتسعین، روى له أصحاُب الكتب  إحدى سنة وقیل: وثمانین، سبعٍ  سنةَ  مات الثامنِة، من مأموٌن،

   .)1(الستة

                                                           
، وتهــذیب 2/200، ومعرفــة الثقــات للعجلــي 6/406، وانظــر أیضــًا: التــاریخ الكبیــر441تقریــب التهــذیب ص (1)

  .23/62الكمال 
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 من ثقة، الكوفي، ثم المدني سهل أبو اَألوسي، َعبَّاِد ْبِن ُحَنْیٍف اْألَْنَصاِريِّ  بنِ  َحِكیمٍ  ْبنُ  * ُعْثَمانُ 
  . )1(وأصحاب السنن األربعة مسلمٌ و  البخاري تعلیقاً األربعین، روى له  قبل مات الخامسة،

  ).11، سبقت الترجمة له في حدیث رقم ()2(مكثرٌ  ثقةٌ  ،الرَّْحَمنِ  َعْبدِ  ْبنُ  َسَلَمةَ  * َأُبو
البصرة، روى له مسلٌم  نسك صحابيٌ  مخزوم، بني حلیفُ  المزني، َسْرِجسٍ  ْبنُ  اللَّهِ  * َعْبدُ 

  .)3(وأصحاُب السنن األربعة
  

  رابعًا: الحكم على إسناد الحدیث: 
  إسناُدُه صحیٌح، ورجاُلُه ثقاٌت، وهو موقوف.

 وقد ورد الحدیث مرفوعًا عند مسلم وغیره، وهو صحیٌح أیضًا. 
$$$  

  
  ):63حدیث رقم (

 و ْبنِ َعْمرٍ  ِمْن َحِدیثِ  َما َأْخَرَجُه َأْحَمدُ  ؛وراْلُجْمهُ  َوُیَؤیِّد َقْولَ ".. : حجرٍ  ابنُ الحافُظ قال 
- َرآِني َرُسول اللَّه : (َوِفي ِرَواَیة َلُه َعْنهُ  )َال َتْقُعُدوا َعَلى اْلُقُبور( :َمْرُفوًعا - t-  اْألَْنَصاِريّ  َحْزم
r - 4("َصِحیح ِإْسَناده )،َفَقاَل: َال ُتْؤِذ َصاِحب اْلَقْبر ،َوَأَنا ُمتَِّكئ َعَلى َقْبر(.  

  
  أوًال: نصُّ الحدیِث من مسنِد أحمد: 

قال:  ،َوْهبٍ  حدَّثنا ابنُ قال:  ،اهللا َعْبدِ  نُ بْ  عليٌّ  : حدَّثنا- رحَمُه اهللاُ -  حمدُ اإلماُم أقال 
َعْن  ،الحضرمي ،عن ِزَیاد بن ُنَعْیم ،الُجَذاِمي َسَواَدةَ  بنِ  عن َبْكرٍ  ،الحارث و بنُ أخبرنا َعْمرٌ 

َأْو َال  ،َال ُتْؤِذ َصاِحَب َهَذا اْلَقْبر" :َفَقالَ  ؛ٍ ُمتَِّكًئا َعَلى َقْبر rَرآِني َرُسوُل اِهللا  :َقالَ  ،َ ِن َحْزمو بْ َعْمرٍ 
  .)5("ُتْؤِذهِ 

  
  
  

                                                           
  .2/6، والكاشف 6/146عدیل ، والجرح والت6/216، وانظر أیضًا: التاریخ الكبیر 383تقریب التهذیب ص (1)
 . 645انظر: تقریب التهذیب ص (2)
 .4/106، اإلصابة 1/342، واالستیعاب 3/152. وانظر أیضًا: أسد الغابة 305تقریب التهذیب ص (3)
  .3/225فتح الباري (4)
  .39ح 39/476مسند اإلمام أحمد  (5)
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  ثانیًا: تخریُج هذا الحدیث: 
) من طریق أحمَد بن عیسى، تابع علّیًا ْبَن عبِد اهللا 699ح 2/200في ( أخرَجُه ابُن قانع

  بمثله.
وأبو نعیم في )، 699ح 2/200في ( وابُن قانع)، 40ح 39/477في ( وأخرجه اإلمام أحمدُ 

  .ِإْسَحاق َیْحَیى ْبنِ ثالثُتُهم من طریق ) 4972ح 1/1981في(  معرفة الصحابة
في (معرفة الصحابة/ ذكر عمارة بن والحاكم ) عن َحَسن، 38ح 39/475في ( وأخرجه أحمدُ 

  یق أسید بن موسى. )، من طر 3/590حزم األنصاري 
ثالثَُتُهم: (یحیي بُن إسحاق، وحسٌن، وأسیٌد بُن موسى) عن ابِن لهیعَة، تابع عمرًا بَن الحارث 

  بمثل إسناده ومتنه.
في  والطحاوي) 2044ح 4/400التشدید في الجلوس على القبور/ الجنائزفي ( وأخرجه النسائيُّ 

َلِميِّ ا من طریق )، كالهم2944ح 1/515(الجنائز/الجلوس على القبور ، النَّْضِر ْبِن َعْبِد اللَِّه السَّ
  تابع زیادًا بن ُنعیم في الروایِة عن عمٍرو بن حزٍم مرفوعًا بنحوه.

  
  ثالثًا: تراجُم رجاِل اإلسناد: 

 ،ثقةٌ  ،بصريٌّ  ،أبو الحسن بن المدیني ،ْبُن َعْبِد اللَِّه ْبِن َجْعَفٍر ْبِن َنِجیٍح السَّْعِديِّ موالهم َعِليٌّ * 
 نفسي إال عندَ  ما استصغرتُ  :خاريُّ البُ  تى قالَ حَ  ،وعللهِ  بالحدیثِ  عصرهِ  أهلِ  أعلمُ  ،إمامٌ  ،ثبتٌ 
وقال  ،مني مما یتعلمُ  أكثرُ  منهُ  أتعلمُ  كنتُ  :عیینةَ  بنُ ا وقال فیه شیخهُ  ،بن المدینيا عليٍّ 

 واعتذرَ  ،ابَ وتَ  لَ صَّ نَ لكنه تَ  ،حنةعابوا علیه إجابته في الم ،للحدیثِ  هُ خلقَ  اهللاَ  كأنَّ  :النسائي
، روى له على الصحیح وثالثینَ  مات سنة أربعٍ  ،من العاشرة ،على نفسهِ  خافَ  كانَ  بأنهُ 

  . )1(أصحاُب الكتب الستة
  ).47، سبقت الترجمة له في حدیث رقم ()2(عابد حافظٌ  ثقةٌ ، َوْهبٍ  اللَِّه ْبنُ  * َعْبدُ 

  ).5، سبقت الترجمة له في حدیث رقم ()3(حافظٌ  فقیهٌ  ثقةٌ  ،و ْبُن اْلَحاِرثِ رٌ َعمْ  * 
  ).5، سبقت الترجمة له في حدیث رقم ()4(فقیهٌ  ثقةٌ  ،ةَ َسوادَ  بنُ  رٌ َبكْ * 

                                                           
، وسیر أعالم النبالء 21/5وتهذیب الكمال  ،6/284، وانظر أیضًا: التاریخ الكبیر 403تقریب التهذیب ص (1)
11/42.  
  .328انظر: تقریب التهذیب ص (2)
  . 732انظر: تقریب التهذیب ص (3)
، 4/214، وتهــــــــــذیب الكمــــــــــال386/ 2، وانظــــــــــر أیضــــــــــًا: الجــــــــــرح والتعــــــــــدیل175تقریــــــــــب التهــــــــــذیب، ص (4)

  .1/274والكاشف
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 ،من الثالثة ٌة،ثق ،المصري ،وقد ینسب إلى جده ،الحضرميُّ  ،بن ربیعةَ  ُنَعْیمٍ  بنِ  ربیعةَ  بنُ  ِزَیادٌ * 
   .)1(ةماج ابنُ و  الترمذيُّ و  داودَ أبو َن، روى له وتسعی خمسٍ  مات سنةَ 

  
  رابعًا: الحكُم على إسناِد الحدیث: 

 إسنادُه صحیٌح، ورجالُه ثقاٌت. 
$$$  

  
 ):64حدیُث رقم (

 :ِبِإْسَناٍد َصِحیحٍ  - t-  ِمْن َحِدیِث َأِبي ُهَرْیَرةَ  ةْ َوِالْبِن َماجَ قال الحافُظ ابُن حجٍر: "... 
َفُتْفَرَج َلُه ُفْرَجٌة ِقَبَل النَّاِر َفَیْنُظُر  ؛َما َیْنَبِغي ِألََحٍد َأْن َیَرى اللَّهَ  :َفَیُقولُ  ؟هَ َهْل رََأْیَت اللَّ  :َفُیَقاُل َلهُ (

  .)2()"اْنُظْر ِإَلى َما َوَقاَك اللَّهُ  :َفُیَقاُل َلهُ  ؛ِإَلْیَها َیْحِطُم َبْعُضَها َبْعًضا

  
  أوًال: نصُّ الحدیِث من سنِن ابن ماجة: 

 َعنِ  َشَباَبُة، َحدَّثََنا َشْیَبَة، قال: َأِبي ْبنُ  َبْكرٍ  َأُبو : َحدَّثََنا-رحمه اهللا- ابن ماجة  قال اإلمام
 َعنِ  - t-ُهَرْیَرةَ  َأِبي َعنْ  َیَساٍر، ْبنِ  َسِعیدٍ  َعنْ  َعَطاٍء، ْبنِ  َعْمٍرو ْبنِ  ُمَحمَّدٍ  َعنْ  ِذْئٍب، َأِبي اْبنِ 

اِلحُ  الرَُّجلُ  َفُیْجَلُس  اْلَقْبِر؛ ِإَلى َیِصیرُ  تَ اْلَمیِّ  "ِإنَّ  َقاَل: - -r النَِّبيِّ   َوالَ  َفِزعٍ  َغْیرَ  َقْبرِهِ  ِفي الصَّ
ْسَالِم. ِفي ُكْنتُ  َفَیُقوُل: ؟)4(ُكْنتَ  ِفیمَ  َلُه: ُیَقالُ  ُثمَّ  ؛)3(َمْشُعوفٍ   الرَُّجُل؟ َهَذا َما َلُه: َفُیَقالُ  اإلِْ
 رََأْیتَ  َهلْ  َلُه: َفُیَقالُ  َفَصدَّْقَناُه؛ اللَِّه؛ ِعْندِ  ِمنْ  ِباْلَبیَِّناتِ  َجاَءَنا - -r اللَّهِ  َرُسولُ  ُمَحمَّدٌ  َفَیُقوُل:

 َبْعُضَها َیْحِطمُ  ِإَلْیَها َفَیْنُظرُ  النَّاِر، ِقَبلَ  ُفْرَجةٌ  َلهُ  َفُیْفَرجُ  اللََّه؛ َیَرى َأنْ  ِألََحدٍ  َیْنَبِغي َما َفَیُقوُل: اللََّه؟
 ِفیَها، َوَما َزْهَرِتَها ِإَلى َفَیْنُظرُ  اْلَجنَِّة؛ ِقَبلَ  َلهُ  ُیْفَرجُ  ُثمَّ  اللَُّه، َوَقاكَ  َما ِإَلى اْنُظرْ  َلُه: َفُیَقالُ  َبْعًضا،
، َوَعَلْیهِ  ُكْنَت، اْلَیِقینِ  َعَلى َلُه: َوُیَقالُ  َمْقَعُدَك، َلُه: َهَذا َفُیَقالُ   ،اللَّهُ  َشاءَ  ِإنْ  تُْبَعُث، َوَعَلْیهِ  ُمتَّ

 َما َلُه: َفُیَقالُ  َأْدِري؛ َال  َفَیُقوُل: ُكْنَت؟ ِفیمَ  َلُه: َفُیَقالُ  َمْشُعوًفا، َفزًِعا َقْبرِهِ  ِفي السُّوءُ  الرَُّجلُ  َوُیْجَلُس 
 َزْهَرِتَها ِإَلى ْنُظرُ َفیَ  اْلَجنَِّة؛ ِقَبلَ  َلهُ  َفُیْفَرجُ  َفُقْلُتُه؛ َقْوًال  َیُقوُلونَ  النَّاَس  َسِمْعتُ  َفَیُقوُل: الرَُّجُل؟ َهَذا

                                                           
، والكاشــــف 9/490، وتهــــذیب الكمــــال 3/548، وانظــــر أیضــــًا: الجــــرح والتعــــدیل 219تقریــــب التهــــذیب ص (1)

1/410.  
  .238/ 3فتح الباري  (2)
ــَعف ِبِشــیٍن ُمْعَجَمــة َوَعــْین ُمْهَمَلــة ِشــدَّة اْلَفــَزع َحتَّــى َیــْذَهب ِباْلَقْلــِب، (انظــر: حاشــیة ال (3) : الشَّ ــُیوِطيُّ ســندي َقــاَل السُّ

  ).2/1172، والنهایة في غریب الحدیث 463/ 7على ابن ماجه
  ؟ْي: ِفي َأْي ِدینأَ  (4)
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 ِإَلْیَها َفَیْنُظرُ  النَّاِر؛ ِقَبلَ  ُفْرَجةٌ  َلهُ  ُیْفَرجُ  ُثمَّ  َعْنَك، اللَّهُ  َصَرفَ  َما ِإَلى اْنُظرْ  َلُه: َفُیَقالُ  ِفیَها؛ َوَما
، هِ َوَعَلیْ  ُكْنَت، الشَّكِّ  َعَلى َمْقَعُدَك، َهَذا َلُه: َفُیَقالُ  َبْعًضا، َبْعُضَها َیْحِطمُ   َشاءَ  تُْبَعُث ِإنْ  َوَعَلْیهِ  ُمتَّ
  .)1("-َتَعاَلى– اللَّهُ 

  
  ثانیًا: تخریُج الحدیث: 
) عن رزِق اهللا بِن موسى، تابع ابَن أبي شیبَة في 8219ح 6/29في ( أخرَجُه البزارُ 

  .ُمَحمَّدٍ  ْبنِ  ُحَسْینٍ ) عن 8769ح 14/377في ( وأخرجه أحمدُ روایته عن َشَباَبَة بنحوه. 
)، من طریق عثمان بن عبد الرحمن، 725ح 5/503في ( خرجه الطبري في تهذیب اآلثاروأ

  ) من طریق ابن أبي فدیك.726ح 5/503وفي (
، وعثماُن ْبُن عبِد الرحمن، وابُن أبي فدیك) تابعوا شبابَة في روایته ْبُن ُمَحمَّدٍ  ُحَسْینٌ ثالثَُتُهم: (

  عن ابِن أبي ذئٍب بنحوه. 
) عن جعفر 6703ح 3/567في (الجنائز/ الصبر والبكاء والنیاحة رزاقوأخرجه عبُد ال

 ُمْعَتِمرٍ ) من طریق 3113ح 7/380قبره  في المیت في (الجنائز/ أحوال وابن حبانبن سلیماَن، 
  ) من طریق سعیٍد بِن عامر.1/378في (الجنائز/المیت یسمع خفق نعالهم  والحاكم، ُسَلْیَمانَ  ْبنِ 

عامر) عن محمٍد بِن عمٍرو، عن  بنُ  ، وسعیدٌ ْبُن ُسَلْیَمان ُمْعَتِمرٌ سلیماَن، و  بنُ  ثالثَُتُهم: (جعفرٌ 
  أبي سلمَة بن عبد الرحمن. 

 ْبنِ  ِبْشرٍ ) من طریق 1071ح 3/383القبر عذاب في جاء في (الجنائز/ ما وأخرجه الترمذيُّ 
لِ  ) من طریق یزیَد بن 3117ح 7/380في (الجنائز/ أحوال المیت في قبره وابن حبان، الُمَفضَّ

  .زریع
  .ْبِن َأِبي َسِعیٍد الَمْقُبِريِّ  َعْن َسِعیدٍ  َعْن َعْبِد الرَّْحَمِن ْبِن ِإْسَحاقَ  كالهما: (بشٌر، ویزیُد)

كالهما: (أبو سلمة بُن عبد الرحمن، وسعیٌد المقبري) تابعا سعیدًا ْبَن یسار في روایته عن أبي 
  بمعناه.  - t- هریرة

  
  اجُم رجاِل اإلسناد: ثالثًا: تر 
َشْیَبَة  َأِبي ْبنُ  َبْكرٍ  َأُبو األصل، الواسطي عثمان بن ، إبراهیمَشْیَبةَ  َأِبي بنِ  محمدٍ  بنُ  اهللاِ  * عبدُ 
وثالثین، روى له البخاري  خمسٍ  سنةَ  مات العاشرة، من تصانیف، صاحب حافٌظ، ثقٌة، الكوفي،

   .)2(ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه

                                                           
  .4268ح 1/1426سنن ابن ماجه، الزهد/ ذكر القبر والبلى  (1)
 .1/427، وسیر أعالم النبالء 2/57، وانظر أیضًا: معرفة الثقات للعجلي 320تقریب التهذیب ص (2)



                                 ل                            الفصل األو
 

    197 
 

 الدراسة التطبیقیة

  ). 35، سبقت الترجمة له في حدیث رقم ()1(رمي باإلرجاء ،حافظٌ  ،ثقةٌ  ،َسّوارٍ  بنُ  باَبةُ شَ  *
  هو صحیح الحدیث، مالم یوافق حدیثه بدعته. والخالصُة فیه:

أبو الحارث  ،العامريُّ  القرشيُّ  َأِبى ِذْئبٍ  ْبنِ المغیرة بن الحارث  بنِ  عبد الرحمنِ  بنُ  محمدٌ * 
، روى له وقیل سنة تسع ،وخمسینَ  ثمانٍ  مات سنةَ  ،من السابعة ،فاضلٌ  ،فقیهٌ  ،ثقةٌ  ،المدني

  . )2(أصحاُب الكتب الستة
 حدود في مات الثالثة، من ثقٌة، المدني، العامري ، القرشيَعَطاءٍ  ْبنِ  َعْمٍرو ْبنُ  * ُمَحمَّدٌ 
حسن، روى  بن اهللا عبد بن محمد مع خرج إنه أو فیه، تكلم القطان إن قال: من ووهم العشرین،

  . )3(له أصحاُب الكتب الستة
 وال ،َسِعیِد ْبِن َمْرَجاَنةَ  وقیل: هو؟ لمن والئه في اختلف الُحباب، المدني أبو َیَسارٍ  ْبنُ  * َسِعیدٌ 
بسنة، روى له أصحاُب الكتب  قبلها وقیل عشرة سبعٍ  سنة مات الثالثة، من متقٌن، ثقٌة، یصح،
  . )4(الستة

  ناِد الحدیث:رابعًا: الحكُم على إس
  إسناُدُه صحیٌح، ورجاُلُه ثقاٌت. 

$$$  
  ):65حدیث رقم (

، َواْلَحاِكِم ةْ َأْیضًا، َوالنََّساِئّي وابن َماجَ  ُخَزْیَمةَ  ، وابنِ َوثَبت ِعْند َأْحمدَ : "حجرٍ  ابنُ  قال الحافظُ 
ِبَصَدَقِة اْلِفْطِر َقْبَل َأْن َتْنِزَل  - r- ِه ْبِن ُعَباَدَة َقاَل: (َأَمَرَنا َرُسوُل اللَّ  ْبِن َسْعدٍ  ِمْن َحِدیِث َقْیسٍ 

َجاله ِرَجاُل الزََّكاُة؛ ُثمَّ َنَزَلْت َفِریَضُة الزََّكاِة، َفَلْم َیْأُمْرَنا َوَلْم َیْنَهَنا َوَنْحُن َنْفَعُلُه) ِإْسَناده َصِحیح؛ رِ 
ِحیِح ِإالَّ َأَبا َعمَّاٍر الرَّاِوي َلُه َعْن َقْیسٍ  ْعٍد؛ َوُهَو ُكوِفيٌّ اْسُمُه َعریب ِباْلُمْهَمَلِة المفتوحة ْبِن سَ  الصَّ

َمِعیٍن، َوُهَو َدالٌّ َعَلى َأنَّ َفْرَض َصَدَقِة اْلِفْطِر َكاَن َقْبَل َفْرِض  بنُ او  بن حمید، َوقد َوثََّقُه َأْحمدُ ا
  . )5(الزََّكاِة"

                                                           
،  12/343، وتهــــذیب الكمــــال 1/447، وانظــــر أیضــــًا: معرفــــة الثقــــات للعجلــــي  263تقریــــب التهــــذیب ص (1)
 . 1/477كاشف وال
  .2/194، والكاشف 7/390، وانظر أیضًا: الثقات البن حبان 871) تقریب التهذیب ص(2

، وتهــــــذیب 8/29، والجــــــرح والتعــــــدیل 1/189، وانظــــــر أیضــــــًا: التــــــاریخ الكبیــــــر 499تقریــــــب التهــــــذیب ص (3)
  .9/332الكمال

، وتهــذیب الكمــال 1/407الثقــات ، ومعرفــة 3/125، وانظــر أیضــًا: التــاریخ الكبیــر 243تقریــب التهــذیب ص (4)
11/120.  
 .3/267فتح الباري  (5)
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  برى للنسائي: الحدیث من السنن الكُ  أوًال: نصُّ 
ْبُن َعْبِد اللَِّه ْبِن اْلُمَباَرِك، َقاَل: َحدَّثََنا  : َأْخَبَرَنا ُمَحمَّدٌ -اهللاُ  هُ رحمَ -  النسائيُّ  قال اإلمامُ 

، َعْن  َوِكیٌع، َعْن ُسْفَیاَن، َعْن َسَلَمَة ْبِن ُكَهْیٍل، َعْن اْلَقاِسِم ْبِن ُمَخْیِمَرَة، َعْن َأِبي َعمَّاٍر اْلَهْمَداِنيِّ
ِبَصَدَقِة اْلِفْطِر َقْبَل َأْن َتْنِزَل الزََّكاُة؛ َفَلمَّا َنَزَلْت الزََّكاُة  - -r"َأَمَرَنا َرُسوُل اللَِّه َقاَل: ْبِن َسْعٍد  َقْیسٍ 

  .)1(َلْم َیْأُمْرَنا َوَلْم َیْنَهَنا َوَنْحُن َنْفَعُلُه"
  

  ثانیًا: تخریج الحدیث: 
 1/585صدقة الفطر في (الزكاة/ ةوابن ماج، )28343ح 39/262في ( أخرجه أحمد

في  وابن خزیمة) عن أبي بكر، 1434ح 3/24في ( وأبو یعلى) عن على بن محمد، 1828ح
 والحاكم بن محمد، ) عن جعفرِ 2394ح 4/81الدلیل على أن األمر بصدقة الفطر... /(الزكاة

  ) من طریق جعفر بن محمد. 1/410 / صدقة الفطرفي (الزكاة
َعْبِد اللَِّه ْبِن  ْبنَ  اً تابعوا ُمَحمَّد )محمدٍ  نُ بْ  ، وجعفرٌ أبو بكرٍ و ، مدٍ مح بنُ  ، وعلىٌّ أحمدُ (م هُ جمیعُ 

   بمثله. َوِكیعٍ  في روایته عناْلُمَباَرِك 
  .)5801ح 3/322وجوب زكاة الفطر/ في (صالة العیدین الرزاق عبدُ  هُ وأخرجَ  

 والطبراني في الكبیر ،هارون بنِ  عن یزیدَ  )23840ح 39/259أیضًا في ( أحمدُ  اإلمامُ  هُ وأخرجَ 
  ) من طریق عبد الرزاق السابقة. 886ح 18/348في (

) من 7921ح 4/159في (الزكاة/ من قال: زكاة الفطر فریضة  في الكبرى البیهقيُّ  هُ وأخرجَ 
  .طریق یعلى بن عبید

 یانَ في روایته عن سف اً تابعوا وكیع )عبید ، ویعلى بنُ هارونَ  بنُ  یزیدُ و الرزاق  عبدُ (م: هُ ثالثتُ 
   بمثله. الثوري

   
  اإلسناد:  رجالِ  ثالثًا: تراجمُ 

 ،من الحادیة عشرة ظٌ حاف ثقةٌ ، المّخرمي، أبو جعفر البغدادي، ْبُن َعْبِد اللَِّه ْبِن اْلُمَباَركِ  * ُمَحمَّدٌ 
  .)2(والنسائي ، وأبو داودَ ، روى له البخاريُّ وخمسینَ  بضعٍ  مات سنةَ 

  ). 4، سبقت الترجمة له في حدیث رقم ()3(عابد ،افظٌ ح ،ثقةٌ  ،حِ الجرا َوِكیٌع بنُ * 
  .)4(وهو مدلس من الثانیة

                                                           
  .2506ح 5/52سنن النسائي، الزكاة/ فرض صدقة الفطر قبل نزول الزكاة  (1)
، والثقـات البـن 2/715، والتعـدیل والتجـریح 7/305، وانظر أیضًا: الجرح والتعـدیل 490) تقریب التهذیب ص(2

  .9/121حبان 
  .581یب صانظر: تقریب التهذ (3)
  .33طبقات المدلسین ص  (4)
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سبقت الترجمة  ،)1(، عابد، إمام حجة، فقیهٌ حافظٌ  ،ثقةٌ  ،الثَّْوِريُّ  مسروقٍ  بنِ  سعیدٍ  بنُ  * ُسْفَیانُ 

   .)2(الثانیة من مدلس وهو، )12له في حدیث رقم (
ي عن حبیب بن أبي ثابت، وال عن سلمة بن كهیل وال عن الثور  لسفیانَ  : "ال أعرفُ قال البخاريُّ 

  .)3(تدلیسه" . ال أعرف لسفیان عن هؤالء تدلیسًا ما أقلَ وال..منصور؛ 
الكتب  من الرابعة، روى له أصحابُ  ثقة الحضرمي، أبو یحیى الكوفي، ُكَهْیلٍ  ْبنُ  * َسَلَمةُ 

  .  )4(الستة
من الثالثة، مات  ،فاضلٌ  ،ثقةٌ الشام،  نزیلُ  ،الهْمداني، الكوفي، أبو عروة ُمَخْیِمَرةَ  ْبنُ  * اْلَقاِسمُ 
  .)5(السنن األربعة ، وأصحابُ تعلیقًا ومسلمٌ  روى له البخاريُّ  ،سنة مائة
  .)6(ةماج وابنُ  من الثالثة، روى له النسائيُّ  ،ثقةٌ  أبو عمار الُدْهني، كوفيٌّ  ،حمید بنُ  * َعِریبٌ 

  
  دیث: الح على إسنادِ  رابعًا: الحكمُ 

  ثقات.  هُ ، ورجالُ صحیحٌ  هُ إسنادُ  الحدیثُ 
لمدلسین، وقد أشارت عبارة البخاري اوتدلیس الثوري ال یضر، فهو من الطبقة الثانیة من طبقات 
  كما ورد في ترجمته. إلى أنه لم یدلس عن سلمة بن كهیل؛ شیخه في هذا اإلسناد

َح الحاكم الحدیث   .)8(، وكذلك حسین سلیم أسد)7(وقد صحَّ
$$$  

  
  
  

                                                           
  .244انظر: تقریب التهذیب ص (1)
 .22طبقات المدلسین ص (2)
 .52المدلسین ألبي زرعة ص (3)
، وسـیر أعـالم 4/74، والتـاریخ الكبیـر 2/305، انظر أیضًا: العلـل ومعرفـة الرجـال 248تقریب التهذیب ص (4)

 .5/298النبالء 
، تهـــذیب الكمـــال 7/120، الجـــرح والتعـــدیل7/167أیضـــًا: التـــاریخ الكبیـــر ، انظـــر 452) تقریـــب التهـــذیب ص(5

  .23/443للمزي 
، وتهـذیب الكمـال 5/283، والثقات البـن حبـان 7/32، نظر أیضًا: الجرح والتعدیل 390تقریب التهذیب ص (6)
  .2/20، الكاشف 20/46
  .1/410) المستدرك (7

 .3/24انظر: حاشیة مسند أبي یعلى (8)
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  ):66حدیث رقم (

َال َیْقَبُل ( :َوِألَِبي َداُوَد ِمْن َحِدیِث َأِبي اْلَمِلیِح َعْن َأِبیِه َمْرُفوًعاقال الحافُظ ابُن حجٍر: "
  .)3(َوإِْسَناُدُه َصِحیٌح" )،)2(َوَال َصَالًة ِبَغْیِر ُطُهورٍ  ،)1(اللَُّه َصَدَقًة ِمْن ُغُلولٍ 

  
  نن أبي داود: أوًال: نصُّ الحدیث من س

 َقَتاَدَة، َعنْ  ُشْعَبةُ  َحدَّثََنا ِإْبَراِهیَم، قال: ْبنُ  ُمْسِلمٌ  : َحدَّثََنا-رحمُه اهللاُ -قاَل اإلماُم أبو داوَد 
 َوالَ  ُغُلوٍل، ِمنْ  َصَدَقةً  - -U اللَّهُ  َیْقَبلُ  الَ َقاَل: " - r- النَِّبىِّ  َعنِ  َأِبیِه، َعنْ  اْلَمِلیِح، َأِبى َعنْ 
  .)4("ُطُهورٍ  ِبَغْیرِ  ةً َصالَ 

  
  ثانیًا: تخریُج الحدیث: 

في (الطهارة/  وأخرَجُه ابُن أبي شیبة). 1416ح 2/656في ( أخرَجُه أبو داوَد الطیالسي
في  والدارمي) عن شبابَة بِن سوار، وعبیٍد بِن سعیٍد، 29ح 1/238بطهور  إال صالة تقبل ال

  بِن حماد.  طهور) عن سهلٍ  بغیر صالة تقبل (الطهارة/ ال
 صالة اهللا یقبل وسننها/ ال في (الطهارة وابُن ماجة)، 20708ح 34/313في ( وأخرجُه أحمدُ 

  كالهما من طریِق محمٍد بِن جعفر.) 271ح 1/100طهور بغیر
) من 271ح 1/100طهور بغیر صالة اهللا یقبل وسننها/ ال في (الطهارة وأخرَجُه ابُن ماجة

  طریق یحیي بن سعید. 
في والنسائي )، 271ح 1/100طهور بغیر صالة اهللا یقبل وسننها/ ال أیضًا في (الطهارة وأخرَجهُ 

  كالهما من طریِق یزیَد بِن زریع.) 2523ح 5/60غلول من (الزكاة/ الصدقة
 4/605... وضوء بغیر الصالة قبول نفي - الصالة في (الصالة/ شروط وأخرجه ابُن حبانَ 

  . ) من طریق علىٍّ بِن الجعد1705ح
، وحماٌد، ومحمٌد بُن جعفٍر، ویحیي ْبُن سعید، ویزیُد بُن زریع، وعلىٌّ بُن  جمیُعُهْم: (الطیالسيُّ

  الجعد) تابعوا مسلمًا بَن إبراهیَم في روایتِه عن شعبَة بمثله. 
                                                           

، كلُّ  (1) ، وُسمِّیت ُغلوًال ألن األْیِدي فیها َمغلولة : أي َمْمنوعة َمْجُعول فیها ُغلٌّ َمن خان في شيء ِخُفْیَة فقد َغلَّ
  ).717/ 3وهو الَحِدیدة التي َتْجَمع َید األسیر إلى ُعُنقه. (انظر:النهایة في غریب األثر 

طهَّـر بـه كالَوُضـوء والوضـوء. (انظـر: النهایـة فـي غریـب األثـر الطُُّهور بالضم الَتَطهُّر، وبالَفتح المـاُء الـذي ُیتَ  (2)
3/328.(  

  .3/278فتح الباري  (3)
  .59ح1/64) سنن أبي داود الطهارة/ فرض الوضوء (4
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 وأحمد) من طریق سعیٍد بِن أبي عروبة، 901ح 2/382في مسنده في ( وأخرَجُه ابُن أبي شیبةَ 
) عن یحیي بِن سعید، 20714ح 34/317) عن حجاج، وفي ( 20708ح 34/313في (

) من طریق بشٍر بِن المفضل، وفي 2523ح 5/60غلول  من في (الزكاة/ الصدقةوالنسائي 
  ) من طریق أبي عوانه. 139ح 1/95الوضوء  (الطهارة/ فرض

فضل، وأبو عوانَة) جمیُعُهم: (سعیٌد ْبُن أبي عروبة، وحجاٌج، ویحیي ْبُن سعیٍد، وبشٌر بُن الم
  تابعوا شعبَة في روایته عن قتادَة بمثله. 

  

  ثالثًا: تراجُم رجاِل اإلسناد: 
  ).31سبقت الترجمة له في حدیث رقم ( ،)1(مي بأخرةمكثر، عَ  مأمونٌ  ثقةٌ ، ْبُن ِإْبرَاِهیمَ  * ُمْسِلمٌ 
"، في الحدیثِ  المؤمنینَ  یرُ وري یقول: "هو أمالثّ  متقن كانَ  ،حافظٌ  ،ثقةٌ ، جِ الحجا نُ بْ  * ُشْعَبةُ 

، سبقت الترجمة له في )2( اً عابد وكانَ  عن السنةِ  وذبَّ  عن الرجالِ  بالعراقِ  َش تَ أول من فَ  وهوَ 
  ).31حدیث رقم (

، سبقت الترجمة له في )4(من الثالثةمدلس وهو ، )3( تثب ،ثقةٌ  ،السَُّدوِسيِّ  ِدَعاَمةَ  ْبنُ  * َقتَاَدةُ 
  ).15حدیث رقم (

 اسمه ،)5(الُهَذلي ناجیة بنِ  حنیفٍ  ْبنِ  عمیرٍ  ْبنُ  عامرٌ  أو عمیٍر، ْبنِ  أسامةَ  اْلَمِلیِح ْبنُ  * َأِبو
 وقیل ومائة ثمان وقیل وتسعیَن، ثمانٍ  سنةَ  ماتَ  الثالثة، من ،ثقةٌ  زیاد، وقیل: زید، وقیل: عامر

   . )6(ذلك، روى له أصحاُب الكتِب الستة بعد
  

  الحدیث: رابعًا: الحكُم على إسناِد 
  إسناُدُه صحیٌح، ورجاُلُه ثقاٌت. 

 34/317(ویؤمن تدلیسه بتصریحه بالسماع في روایة أحمد وقتادُة مدلٌس من الثالثة، 
  السابقتین في التخریج.   )1705ح 4/605(وابن حبان )، 20714ح

$$$  
                                                           

، وســیر أعـالم النــبالء 2/257، والكاشـف 27/487، وانظـر أیضــًا: تهـذیب الكمــال 529تقریـب التهــذیب ص (1)
10/314. 
  .266ب صتقریب التهذیانظر:  (2)
  .453انظر: تقریب التهذیب ص (3)
 .43طبقات المدلسین ص (4)
هي هذه النسبة إلـى هـذیل، وهـي قبیلـة تفرقـت فـي الـبالد، وأهـل النخلـة هـي قریـة علـى سـتة فراسـخ مـن مكـة،  (5)

  ).5/631على طریق الحاج، أكثر أهلها من الهذیل، وجماعة منها نزلوا البصرة. (انظر: األنساب للسمعاني 
، تهــذیب 3/555، الجــرح والتعــدیل 2/428، وانظــر أیضــًا:ٍ معرفــة الثقــات للعجلــي 675تقریــب التهــذیب ص (6)

  .2/464، الكاشف 34/316الكمال 
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 ):67حدیُث رقم (

ِلَیتَِّق : (َمْرُفوًعا ِبِإْسَناٍد َصِحیحٍ  ُعودٍ َوِألَْحَمَد ِمْن َحِدیِث ِاْبن َمسْ ": حجرٍ  ابنُ  الحافظُ  قال
  .)1()"َأَحُدُكْم َوْجَهُه النَّار َوَلْو ِبِشقِّ َتْمَرة 

  

  أوًال: نصُّ الحدیِث من مسنِد اإلماِم أحمُد: 
     َعْن  ،ْحَوصِ َعْن َأِبي اْألَ  ،ْبُن ُمَحمٍَّد َعْن ِإْبَراِهیمَ  : َحدَّثََنا َعمَّارٌ - رحَمُه اهللاُ – حمدُ أ اإلمامُ  قال
  .)2("ِلَیتَِّق َأَحُدُكْم َوْجَهُه النَّاَر َوَلْو ِبِشقِّ َتْمَرةٍ " : - -r َقاَل َرُسوُل اللَّهِ  :َقالَ  - t-اللَّهِ  َعْبدِ 

  ثانیًا: تخریُج الحدیث: 
تابَع  ْبن َعاِصمٍ  َعِليٍّ ) فیما رواه ابنه عن 4265ح 7/300في ( أخرَجُه اإلماُم أحمدُ 

  ْبَن محمٍد بإسناده. عمارًا ا
 وعند مسلم) 1417ح 2/109..اتقوا النار ولو بشق تمرة / الزكاة( البخاريِّ فيوالحدیُث عنَد 

-  َحاِتمٍ  ْبنِ  َعِديٍّ ) من حدیث 1016ح 1/392 الحث على الصدقة ولو بشق تمرة/ الزكاةفي(
t -.  

  

  ثالثًا: تراجُم رجاِل اإلسناد: 
 صدوقٌ  ،سكن بغداد ،سفیان الثوري أختِ  بنُ ا ،أبو الیقظان الكوفي ،ريالثو  ْبُن ُمَحمَّدٍ  َعمَّارٌ * 

، روى له مسلٌم والترمذيُّ وابُن وثمانینَ  اثنتینِ  سنةَ  ماتَ  ،من الثامنة ،وكان عابداً  ،یخطىء
   .)3(ماجة

 سفیانَ  أخت ابن ،محمدٍ  بن عمارٌ " قوله: معینٍ  بن یحیى ، ونقل الدوري عن)4(َوثََّقُه ابُن سعدٍ 
  . )5("بأس به یكن لم ،الثوري

، وذكر الخطیب البغدادي أن غیر واحد من أهل )6(ونقل ابُن شاهین توثیق علّي بن حجر له
  .)9(، وقال أبو حاتم: "لیس به بأس، یكتب حدیثه")8("بقوى لیس " :زرعة ، وقال أبو)7(العلم وثقوه

                                                           
 .3/284) فتح الباري (1

  .3679ح 6/201مسند أحمد  (2)
 .21/204، وتهذیب الكمال 7/29، وانظر أیضًا: التاریخ الكبیر 408تقریب التهذیب ص (3)
  . 8/510طبقات الكبیر ال (4)
 .6/393الجرح والتعدیل  (5)
 .1/156تاریخ أسماء الثقات البن شاهین  (6)
  .14/177تاریخ بغداد (7)
 .6/393الجرح والتعدیل  (8)
  .6/393الجرح والتعدیل  (9)
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 الترك استحق تىح وهمهَ  وكثرَ  ؤهُ خط فحش ممن كانَ وقد أثبتُه ابن حباَن في المجروحین وقال: "
  .)1("أجله من

  )2(ًا"قریب وال ،الحدیث في بالقویین لیسا ،الثوري سفیان أخت ابنا وعمارٌ : "سیٌف اْلُجوَزَجاِنيُّ وقال 
 ،بثقة لیس سیفاً  فإن -اْلُجوَزَجاِنيُّ یعني - قأبو إسحا ینصف لملكن الذهبي اعترض علیه وقال: "

  . )4(الذهبي في موضع آخر ووثقه ،)3("فصدوق وعمار
  أنه صدوق.وتمیل الباحثُة إلى 

 من، موقوفات رفع الحدیثِ  لینُ  ،بكنیته یذكر َأُبو ِإْسَحاَق اْلَهَجِريُّ  العبدي مسلمٍ  بنُ  ِإْبرَاِهیمُ * 
   .)5(، روى له ابن ماجةالخامسة

في الضعفاء، وقال: "كان ، وأثبته البخاري )7("بشيء لیس" ابن معین: قال، و )6(ضعََّفُه ابُن سعدٍ 
  .)8(ابُن عیینه یضعفه"

وضعفه أیضًا أبو حاتم، وزاد: "لین ، )9("اعفَّ كان شعبة یقول ر  ،یضعف حدیثه": اْلُجوَزَجاِنيُّ وقال 
  . )11(، وكذا النسائي)10(الحدیث"

 كثیر ،اعرفّ  لكنه صدوق هو" :األزديأبو الفتح  وقال ،)12("متروك: "الجنید بنُ  عليٌّ  وقال
  .)13("وهمال

أنكروا علیه كثرة روایته  وقال ابن عدي: "وٕانما ،)14("فیكثر ،یخطئ ممن كانوقال ابُن حباَن: "
  .)15("وهو عندي ممن یكتب حدیثه، عن أبي اْألَْحَوص عن عبد اهللا

                                                           
 .2/195المجروحین  (1)
  .87) أحوال الرجال ص(2

 .3/168میزان اإلعتدال  (3)
  .2/459المغنى في الضعفاء  (4)
  .3/26، وانظر أیضًا: التاریخ الكبیر 94تقریب التهذیب ص (5)
  . 8/461الطبقات الكبیر البن سعد (6)
  .2/132الجرح والتعدیل  (7)
  1/18الضعفاء الصغیر  (8)
  .148أحوال الرجال ص (9)

  .2/132الجرح والتعدیل  (10)
  .1/146الضعفاء والمتروكین للنسائي  (11)
  .1/53ن البن الجوزي الضعفاء والمتروكی (12)
  .. 1/53المرجع السابق (13)
 .1/99المجروحین البن حبان (14)
 .1/212الكامل في الضعفاء  (15)
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  : هو ضعیف.قالت الباحثة
 ،الثالثة من ،ثقةٌ  ،بكنیته مشهور ،الكوفي ،اْألَْحَوصِ و َأبِ ، ميشَ الجُ  لةضْ نَ  بن مالك بن عوفٌ * 
  .)1(، روى له البخاري تعلیقًا ومسلٌم وأصحاُب السنن األربعةالعراق على الحجاج والیة في قتل
  

  رابعًا: الحكُم على إسناِد الحدیث: 
إسناُدُه ضعیٌف ألجل إبراهیَم بِن مسلٍم الهجري، قاُل ابن حجر: "لین الحدیث یرفع 

  الموقوفات"، وَضعَّفه عامة النقاد. 
  .)2(للحدیث شواهد صحیحة في الصحیحین كما في التخریج، وقد ضعَّف األرناؤوط هذا اإلسنادو 

$$$  
  

 ):68حدیُث رقم (
اللَِّه  َیدُ ًا: (ْبن ِحزَام َمْرُفوع َوِللطََّبرَاِنّي ِبِإْسَناٍد َصِحیٍح َعْن َحِكیمٍ " :حجرٍ  ابنُ الحافُظ قال 

  .)3()"اْلُمْعَطى، َوَید اْلُمْعَطى َأْسَفل اْألَْیِدي ي َفْوَق َیدَ اْلُمْعطِ  اْلُمْعِطي، َوَیدُ  َفْوَق َیدِ 
  

  أوًال: نصُّ الحدیِث من المعجم الكبیر للطبراني: 
ثنا َأُبو قال: حد: َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن َأْحَمَد ْبِن َحْنَبٍل، - رحَمُه اهللاُ – الطبرانيُّ  اإلمامُ  قال

 ، ِبیِع الزَّْهَراِنيُّ ْبُن َعْبِد اْلَحِمیِد ْبِن  ثنا َسْعدٌ قال: حدْبُن اْلَعبَّاِس اْلُمَؤدُِّب،  َوَحدَّثََنا ُمَحمَّدٌ  )ح(الرَّ
، َعْن َسِعیدٍ  ثنا ُفَلْیحٌ حدَجْعَفٍر، َقاَال:  َبْیِر، َعْن  ْبُن ُسَلْیَماَن، َعِن الزُّْهِريِّ ْبِن اْلُمَسیِِّب َوُعْرَوَة ْبِن الزُّ

ِمَن اْلَماِل َفَأْلَحْحُت َفَأْعَطاِني، ُثمَّ َسَأْلُتُه  - r- ، َقاَل: َسَأْلُت َرُسوَل اِهللا - t- ْبِن ِحَزامٍ  َحِكیمٍ 
ِإنَّ َهَذا اْلَماَل َخِضَرٌة ُحْلَوٌة، َوإِنََّها َأْوَساُخ َأْیِدي  ،َما َأْنَكَر َمْسأََلَتَك َیا َحِكیمُ "َفَأْعَطاِني، َفَقاَل: 
ا ِبَسَخاَوٍة ُبوِرَك َلُه ِفیَها، َوَمْن َأَخَذَها ِبِإْشرَاِف َنْفٍس َلْم ُیَباَرْك َلُه ِفیِه، َوَكاَن النَّاِس، َفَمْن َأَخَذهَ 

َفُل َكاْآلِكِل َوَال َیْشَبُع، َیُد اِهللا َفْوَق َیِد اْلُمْعِطي، َوَیُد اْلُمْعِطي َفْوَق َیِد اْلُمْعَطى، َوَیُد اْلُمْعَطى َأسْ 
  .)4("اْألَْیِدي

  
  

                                                           
 .7/14، والجرح والتعدیل 7/56، وانظر أیضًا: التاریخ الكبیر 433تقریب التهذیب ص (1)
  .3679ح 6/201انظر: حاشیة مسند أحمد  (2)
  . 3/297فتح الباري  (3)
  .3096ح 3/193الكبیر للطبراني المعجم  (4)
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  انیًا: تخریُج الحدیث: ث
 والترمذي في)، 1472ح 2/123في (الزكاة/ اإلستعفاف عن المسألة  أخرَجُه البخاريُّ 
  بمعناه وفیه زیادة.  ُیوُنَس كالهما من طریق )، 2463ح 4/641(صفة القیامة/ باب... 

) 6441ح 8/93 َوةٌ ِإنَّ َهَذا اْلَماَل َخِضَرٌة ُحلْ  - r- في (الرقاق/ قول النبي  وأخرَجُه البخاريُّ 
 والنسائي) 1035ح 1/398 بیان أن الید العلیا خیر من الید السفلى(الزكاة/  ومسلم فيبمعناه، 

  ) بنحوه.2530ح 5/64في (الزكاة/ الید العلیا 
  . ُعَیْیَنةَ  ْبنِ  ُسْفَیانَ  جمیُعُهم من طریق 

  الروایة عن الزهري بإسناده.   كالهما: (یونُس بُن یزیَد، وسفیاُن ْبُن عیینَة) تابعا فلیحًا في
  

  ثالثًا: تراجُم رجاِل اإلسناد:
من الثانیة  ٌة،ثق ،أبو عبد الرحمن ولد اإلمام ،یبانيالشَّ  ،ْبِن َحْنَبلٍ  َعْبُد اللَِّه ْبُن َأْحَمَد ْبِن ُمَحمَّدٍ * 

   .)1(، روى له النسائيوله بضع وسبعون ،تسعینَ  مات سنةَ  عشرة

 أحدٌ  فیهِ  لم یتكلمْ  ثقةٌ  ،أبو الربیع الزهراني البصري نزیل بغداد ،َداُوَد اْلَعَتِكيُّ ُسَلْیَماُن ْبُن *  
   .)2(، روى له البخاريُّ ومسلٌم، وأبو داود والنسائيوثالثینَ  مات سنة أربعٍ  ،من العاشرةِ ، ةٍ بحج
 لقب فلیح :قالوی ،المدني یحیى أبو األسلمي أو ،زاعيالخُ  المغیرة أبي بنِ  سلیمانَ  بنُ  لیحٌ فُ * 

، روى له ومائة وستینَ  ثمانٍ  سنةَ  مات ،السابعة من ،الخطأ كثیرُ  ،صدوقٌ  ،الملك عبد واسمه
  .)3(أصحاُب الكتِب الستة
  ". لیس بالقوى": )7(النسائي، و )6(، وأبو حاتم)5(معینٍ  ابنُ  قالَ و ، )4(وضعََّفُه ابُن المدیني

 ،أویس ضعیف الحدیث وأبو ،الحدیث ضعیفُ  یمانَ سل بن لیحفُ ": ، فقالزرعة وأبوكذلك ضعََّفُه 
 هو ،الحدیث واهي": وقال ،رأسه فحرك ، وسئل عنه مرة؛)8("إال أنهما من حسن حدیثهما نعمتان

  .)9("واهیان جمیعاً  فلیح بن محمد وابنه
                                                           

 .21/127، وتاریخ اإلسالم 11/12، وانظر أیضًا: تاریخ بغداد 295تقریب التهذیب ص (1)
  .1/459، والكاشف 11/423، وتهذیب الكمال 251تقریب التهذیب ص (2)
 .10/397، وانظر أیضًا: تاریخ اإلسالم 448تقریب التهذیب ص (3)
 .  1/117بن المدیني  سؤاالت ابن أبي شیبة لعلي (4)
  .7/85الجرح والتعدیل  (5)
 .7/85المرجع السابق (6)
  . 1/226الضعفاء والمتروكین للنسائي (7)
  .2/366أجوبة أبي زرعة الرازي على سؤاالت البرذعي (8)
  .2/425المرجع السابق  (9)
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. وقال ابن عدي: "هو عندي ال بأس به، أحادیثُه مستقیمٌة، )1( وقد ذكره ابُن حباَن في ثقاته
  .)3("وكان صادقًا عالمًا صاحب حدیثوقال الذهبي: "، )2(تمده البخاري في صحیحه"واع

  كما قال ابن حجر: صدوق كثیر الخطأ. والخالصة أنه
، )4(هِ انِ ٕاتقَ وَ  هِ لتِ َال لى جَ عَ  متفقٌ  ، َأُبو َبْكٍر اْلَفِقیُه اْلَحاِفُظ،ْبِن ِشَهاٍب الزُّْهِريُّ  ُمْسِلمٍ  ْبنُ  ُمَحمَّدٌ * 

  .)5(الثالثةِ  وهو مدلٌس من، )3ترجمة له في حدیث رقم (سبقت ال
اتفقوا على أن  ،العلماء األثبات الفقهاء الكبار، من كبار الثانیة أحدُ ، اْلُمَسیَّبِ  ْبنُ  * َسِعیدٌ 

سبقت ، )6(منه ال أعلم في التابعین أوسع علماً  :المدیني بنُ اوقال ، المراسیل مرسالِتِه أصحُّ 
  ).11رقم ( الترجمة له في حدیث

  تراجُم باقي رجاِل اإلسناد: 
 وكان یفحیة اللّ یعرف بلِ  ،مولى بن هاشم، اْلَبْغَداِديُّ أبو عبد اهللا ْبُن اْلَعبَّاِس اْلُمَؤدِّبُ  ُمَحمَّدٌ * 
   .)7(ومائتین تسعینَ  األول سنةَ  بقین من شهر ربیعٍ  عشرةَ  لثالثَ  الجمعةِ  مات یومَ  ،ثقة

  .)8(ت، وقال: "ربما أخطأ"وذكره ابن حبان في الثقا
 نزیلُ  ،أبو معاذ المدني ،األنصاري ْبن َعْبد اللَِّه ْبن الحكم َجْعَفرٍ  ْبنِ  الحمیدِ  َعْبدُ  ْبنُ  َسْعدٌ * 

، روى له الترمذيُّ والنسائيُّ عشرةَ  تسعَ  سنةَ  من كبار العاشرة ماتَ  ،له أغالیط صدوقٌ  ،بغدادَ 
  .)9(وابُن ماجة

، وذكره ابن حبان في المجروحین، وقال: )10("عنه كتبت قد بأس، به لیس": قال یحیي بُن معینٍ 
َعن  )11(َكاَن ِممَّن َیْرِوي اْلَمَناِكیر َعن اْلَمَشاِهیر ِممَّن فحش َخطُؤُه َوكثر وهمه َحتَّى حسن التنكب"

  . )12("اِالْحِتَجاج ِبهِ 

                                                           
  .7/324الثقات  (1)
  . 6/30الكامل في ضعفاء الرجال  (2)
  .1/223تذكرة الحفاظ  (3)
  . 506انظر: تقریب التهذیب ص (4)
  .45طبقات المدسین ص  (5)
  .241انظر: تقریب التهذیب ص (6)
  .4/189انظر: تاریخ بغداد  (7)
  .9/153الثقات  (8)
  .4/62، والجرح والتعدیل 4/61، وانظر أیضًا: التاریخ الكبیر 231تقریب التهذیب ص (9)

  .1/408سؤاالت ابن الجنید  (10)
  ).5/235نب. وَتَنكَّْب عن وْجهي: أي َتنحَّ وأْعِرض َعنِّي، (انظر: النهایة أي: التج (11)
 .1/357المجروحین البن حبان  (12)
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  .)1("صالح ،صدوقٌ  ثقةٌ  " :شیبةَ  بنُ  یعقوبُ  عنهوقال 
: "قال عنه ال   .)3("وثقوقال مرة: " )2("صدوقذهبيُّ

  : هو صدوق. قالت الباحثة
  ).51، سبقت الترجمة له في حدیث رقم ()4(مشهور فقیهٌ  ثقةٌ ، الزبیر بنُ  * عروةُ 

  
  رابعًا: الحكُم على إسناد الحدیث: 

  إسناُدُه  حسن یرتقي بالمتابعة إلى صحیٌح لغیره. 
ان، وهو: (صدوق كثیر الخطأ) وقد تابعه عدد من مدار إسناد الطبراني على فلیح بن سلیم

الثقات وبعضها في الصحیح، ومنهم سفیاُن بُن عیینَة، ویونُس بُن یزیَد كما هو موضح في 
  التخریج.  

$$$ 
  

 ):69حدیث رقم (

ْبِد اللَِّه ِمْن َطِریِق اْلُمطَِّلِب ْبِن عَ  ؛َأْیًضا ِبِإْسَناٍد َصِحیحٍ  )5(َوَأْخَرجَ قال الحافُظ ابن حجٍر: "
  . )6(")َحتَّى ُتَبحَّ َأْصَواُتُهمْ  ،َیْرَفُعوَن َأْصَواَتُهْم ِبالتَّْلِبَیةِ   - r- َكاَن َأْصَحاُب َرُسوِل اللَِّه ( :َقالَ 

  
  أوًال: نصُّ الحدیِث من مصنف ابن أبي شیبَة: 

 َعنِ  َزیٍد، ْبنِ  َكِثیرِ  َعنْ  َوِكیٌع، : حدَّثََنا- رحَمُه اهللاُ - قال اإلماُم أبو بكٍر بُن أبي شیبَة 
 ُتَبحَّ  َحتَّى ِبالتَّْلِبَیِة، َأْصَواَتُهمْ  َیْرَفُعونَ  - r- اهللاِ  َرُسولِ  َأْصَحابُ  "َكانَ : َقالَ  اِهللا، َعْبدِ  ْبنِ  اْلُمطَِّلبِ 

  .)7("َأْحَرُموا ِإَذا ِللشَّْمسِ  َیْضَحونَ  َوَكاُنوا َأْصَواُتُهْم،
  

                                                           
  .10/287تهذیب الكمال  (1)
 . 1/255المغني في الضعفاء (2)
 .1/83من تكلم فیه وهو موثوق  (3)
، وتحفــــة 2/133لثقــــات للعجلــــي ، ومعرفــــة ا7/31، وانظــــر أیضــــًا: التــــاریخ الكبیــــر389تقریــــب التهــــذیب ص (4)

  .1/226التحصیل
  المقصود: ابن أبي شیبة. (5)
  .3/408) فتح الباري (6

 .15288ح 8/613مصنف ابن أبي شیبة، الحج/ من كان یرفع صوته بالتلبیة  (7)
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  ثانیًا: تخریج الحدیث: 
نَّ اللََّه َیْأُمُرَك َأْن َتْأُمَر َأْصَحاَبَك َأْن : "إ- r-لحدیث مرفوعًا من قول جبریل للنبيُروى ا

ْهَاللِ    ". َیْرَفُعوا َأْصَواَتُهْم ِبالتَّْلِبَیِة َواْإلِ
  ). 5179ح 5/229( والطبرانيُّ في الكبیر)، 3763ح 9/219في ( أخرجه البزارُ 

دٍ اْلُمطَِّلِب ْبِن عَ  كالهما من طریق ْبن َخاِلد اْلُجَهِنّي، َعِن  ْبن السَّاِئِب، َعْن َزْیدٍ  ْبِد اِهللا، َعْن َخالَّ
  أخرجه غیرهم بنحوه.و - r- النَِّبيِّ 

  
  ثالثًا: تراجُم رجاِل اإلسناد: 

)، وهو مدلس من 4. سبقت الترجمة له في حدیث رقم ()1(عابد حافظٌ  ثقةٌ  ،حِ الجرا َوِكیٌع بنُ * 
  .)2(الثانیة

 في مات السابعة، من ،یخطىء صدوقٌ ماَفّنه،  بن المدني محمد أبو األسلمي، َزیدٍ  ْبنُ  یرٌ * َكثِ  
 ابنُ و الترمذي و أبو داود ، و البخاري في جزء القراءة خلف اإلمام المنصور، روى له خالفة آخر
  .)3(ةماج

، ووثقه )5(بأس" به "لیس ، وقال ابن معین:)4(بالقوي" ولیس صالح قال عنه ابُن المدیني: "هو
  .)8(، وضعفه النسائي)7(بأس" به أرى . وقال أحمد: "ما)6(مرة

  ،)10(لین" فیه ، وقال أبو زرعة: "صدوق)9(حدیثه" یكتب بالقوى، لیس قال عنه أبو حاتم: "صالح،
  .)11(به" بأس ال أنه وأرجو بأسًا، بحدیثه أر وقال ابن عدي: "لم

  : أنه صدوق یخطئ.والخالصة فیه

                                                           
  .581انظر: تقریب التهذیب ص (1)
  .33طبقات المدلسین ص  (2)
، الثقـات 1/423،الطبقـات الكبـرى البـن سـعد 7/216الكبیـر  ، انظـر أیضـًا: التـاریخ459تقریب التهذیب ص (3)

 . 2/144، الكاشف 8/370، تهذیب التهذیب 7/354البن حبان 
  .95سؤاالت محمد بن عثمان بن أبي شیبة البن المدیني ص (4)
  .6/67الكامل في ضعفاء الرجال  (5)
  6/6المرجع السابق (6)
  .2/317العلل ومعرفة الرجال  (7)
  . 229والمتروكین للنسائي ص الضعفاء (8)
 . 7/151الجرح والتعدیل  (9)

 . 7/151الجرح والتعدیل  (10)
  .6/67الكامل في ضعفاء الرجال  (11)
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 التدلیس كثیرُ  صدوقٌ  المخزومي، الحارث بن حنطب بن المطلب بن اِهللا، َعْبدِ  ْبنُ  * اْلُمطَِّلبُ 
  .)1(، وأصحاُب السنن األربعةالبخاري في جزء القراءة خلف اإلمامالرابعة، روى له  من واإلرسال،
   ،)4(والدارقطني )3(، ووثقه أبو زرعة)2(بحدیثه" یحتج وال الحدیث كثیر "كان سعد: ابن قال عنه

، وذكره محقق كتاب طبقات المدلسین في ملحق أسماء )5(مرسل" روایته حاتم: "عامة أبو وقال
  . )6(المدلسین لتمام الفائدة، وذكر أنه ممن فات على ابن حجر ذكرهم

  
  رابعًا: الحكُم على إسناِد الحدیث: 

بعات، وله الحدیُث إسناُدُه ضعیٌف، ألجل كثیٍر بِن زیٍد (صدوق یخطئ)، ولم أجد له متا
  شاهد مرفوع بنحوه كما سبق تخریجه.

$$$  
  

  ): 70حدیث رقم (

ِبِإْسَناٍد َصِحیٍح َعْن ُمَجاِهٍد َعْن  ةبن َماجَ اَوُیَؤیِّدُه َما َرَواُه قال الحافُظ ابُن حجٍر: ".... 
  .)7()"ةِ ِإالَّ ِفي ِذي اْلَقْعدَ  -r- َلْم َیْعَتِمْر َرُسوُل اللَِّه : (-رضي اهللا عنها– َعاِئَشةَ 

  
  أوًال: نصُّ الحدیِث من ُسَنِن ابِن ماجة: 

َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه ْبُن  ، قال:ْبُن َأِبي َشْیَبةَ  َحدَّثََنا َأُبو َبْكرٍ : - رحمه اهللا–قال اإلماُم ابُن ماجة 
 :َقاَلتْ  - رضي اهللا عنها–َعْن َعاِئَشَة  ،َعْن ُعْرَوةَ  ،َعْن َحِبیبٍ  ،َعْن ُمَجاِهدٍ  ،ُنَمْیٍر َعْن اْألَْعَمشِ 

  .)8("ُعْمَرًة ِإالَّ ِفي ِذي اْلَقْعَدةِ  - r- َلْم َیْعَتِمْر َرُسوُل اللَِّه "
  

                                                           
، خالصــة تــذهیب تهــذیب الكمــال 2/270، الكاشــف 5/450، الثقــات البــن حبــان 534تقریــب التهــذیب ص (1)
  . 379ص

  .1/115الطبقات الكبیر (2) 
  .2/270الكاشف  (3)
 .28/84تهذیب الكمال  (4)
  .307تحفة التحصیل ص (5)
  . 66طبقات المدلسین ص (6)
  .3/600) فتح الباري البن حجر(7

  . 2997ح 2/997سنن ابن ماجة، المناسك/العمرة في ذي القعدة  (8)
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  ثانیًا: تخریُج الحدیث: 
) عن أبي بكٍر أیضًا من رخص في العمرة في أشهر الحج /الحجفي ( أخرَجُه ابُن أبي شیبة 

  بمثل إسناد ابن ماجه ونحو متنه.
  ).9/227في ( وأبو نعیمٍ ) 25910ح 43/83في ( وأخرَجُه أحمدُ 

َبْیرِ  َعبَّادٍ كالهما من طریِق   رضي اهللا  –، تابَع عروَة في روایتِه عن عائشَة ْبِن َعْبِد اللَِّه ْبِن الزُّ
  بنحوه. - عنها

  
 ثالثًا: تراجُم رجاِل اإلسناد:

سبقت الترجمة له في حدیث رقم  ،)1(تصانیف صاحبُ  حافٌظ، ثقٌة،، َشْیَبةَ  َأِبي ْبنُ  َبْكرٍ  * َأُبو
)64.(  

من كبار  ،من أهل السنة ،حدیث صاحبُ  ،ثقةٌ  ،الكوفي أبو هشامٍ  ،الهمداني نمیرٍ  اهللا بنُ  بدُ * ع
  . )2(، روى له أصحاُب الكتِب الستةوثمانونَ  وله أربعٌ  وتسعینَ  تسعٍ  سنةَ  ماتَ  ،التاسعة

سبقت  ،)3(سلكنه یدلّ  ،عٌ رِ وَ  ،بالقراءاتِ  عارفٌ  ،حافظٌ  ،ثقةٌ  ،ُسَلْیَماُن ْبُن ِمْهرَانَ  * اَألْعَمُش 

   .)4الترجمة له في حدیث رقم (
  .)4(سیندلّ المُ  قاتِ بَ طَ  منْ  الثانیةِ الطبقِة  هو منوَ 

  ).7، سبقت الترجمة له في حدیث رقم ()5(ِإَمام ِفي التَّْفِسیر َوِفي اْلعلم ،ِثَقةٌ  ،رٍ بْ جَ  بنُ  ُمَجاِهدٌ * 
مات في حدود الثالثین  ،من الثالثة ،مقبولٌ  ،الزبیر بنِ  اْلَمَدِنيُّ مولى عروةَ  ْعَورُ َحِبیٌب األَ * 

   .)6(، روى له مسلٌم وأبو داوَد والنسائيُّ ومائة
، وأعاد ذكَرُه ثم قال: )8(، وذكره ابُن حباَن في الثقات)7(قال عنه ابُن سعٍد: "كان قلیل الحدیث"

  .)10("َصُدوقٌ  ُهوَ ، وقال عنه الذهبي: ")9("یخطئ"
                                                           

 .1/427، وسیر أعالم النبالء 2/57، وانظر أیضًا: معرفة الثقات 320تقریب التهذیب ص (1)
  .16/225، وتهذیب الكمال 5/216، وانظر أیضًا: التاریخ الكبیر 327ب صتقریب التهذی (2)
  .254انظر: تقریب التهذیب ص (3)
  .33طبقات المدلسین ص  (4)
 .520انظر: تقریب التهذیب ص (5)
  .1/310، والكاشف 2/312، وانظر أیضًا: التاریخ الكبیر 152تقریب التهذیب ص (6)
  .1/314الطبقات الكبیر  (7)
  .6/178ثقات البن حبان ال (8)
  .6/180الثقات البن حبان  (9)

 .8/73تاریخ اإلسالم  (10)
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  : هو صدوق.قالت الباحثة
  ).51، سبقت الترجمة له في حدیث رقم ()1(مشهور ،فقیهٌ  ،ثقةٌ ، الزبیرِ  بنُ  * عروةُ 

  
  رابعًا: الحكُم على إسناِد الحدیث: 

، قال عنه ابن حجر: (مقبول)، اَألْعَورِ  َحِبیبٍ إسناُدُه صحیٌح لغیره، رجاُلُه ثقاٌت سوي 
في روایة أحمد وأبي ُنعیم السابقة في التخریج  َیْحَیى ْبِن َعبَّادٍ توبع من  وقلت: هو صدوق، وقد

  متابعة ناقصة.
$$$  

  
  ):71حدیث رقم (

َلْم ( :ٍس َقالَ و َأِبي َشْیَبَة ِبِإْسَناٍد َصِحیٍح َعْن َطاوُ  بنُ ا: "وروى حجرٍ  ابنُ  قال الحافظُ 
   .)2(")الَّ َیْوَم َفْتِح َمكَّةَ إِ  ؛َمكََّة ِإالَّ ُمْحِرًما r--َیْدُخل النَِّبيُّ 

  
  أوًال: نصُّ الحدیِث من مصنِف ابِن أبي شیبَة: 

: حدَّثََنا َأُبو ُأَساَمَة َعِن اْبِن ُجَرْیٍج، َعْن -رحمه اهللا-أبي شیبة  بنُ  أبو بكرٍ  اإلمامُ  قالَ 
  .)3("َة َقطُّ ِإالَّ ُمْحِرًما، ِإالَّ َیْوَم َفْتِح َمكَّةَ َلْم َیْدُخْل َمكَّ  rَأنَّ النَِّبيَّ " :َعْن َطاُووسٍ  ْبِن ُحَجیٍر،ا ِهَشامٍ 

  
  ثانیًا: تخریُج الحدیث: 

) من طریق الثوري تابع 2/130عام الفتح r--في ( غزوة رسول اهللا  أخرَجُه ابُن سعدٍ 
 ْبنِ  ِهَشامٍ أبا أسامَة في روایته عن ابِن جریٍج بمثله لكنه قال: (عن رجل عن طاووس) بدًال من 

  . ُحَجیرٍ 
  
  
  
  

                                                           
، وتحفــــة 2/133، ومعرفــــة الثقــــات للعجلــــي 7/31، وانظــــر أیضــــًا: التــــاریخ الكبیــــر389تقریــــب التهــــذیب ص (1)

  .1/226التحصیل
  . 4/61فتح الباري  (2)
 . 13697ح 8/228رام مصنف ابن أبي شیبة، الحج/ من كره أن یدخل مكة بغیر إح (3)
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  ثالثًا: تراجُم رجاِل اإلسناد: 
 ،ربما دلس ثبتٌ  ثقةٌ  ،مشهور بكنیته َأُبو ُأَساَمةَ  ،موالهم الكوفي ،القرشي ُأَساَمةَ  بنُ  حمادٌ * 

، بن ثمانینامن كبار التاسعة مات سنة إحدى ومائتین وهو  ،وكان بأخرة یحدث من كتب غیره
   .)1(روى له أصحاُب الكتب الستة

كان ، وقال أبو حاتم: ")2("تدلیسه یدلس ویبین ،كثیر الحدیث مأموناً  كان ثقةً " :سعدٍ  ابنُ  عنه لَ قا
، وذكره ابُن حجٍر في الثانیة من )3(ًا"صدوق كیساً  ،للحدیث ضابطاً  ،الكتاب صحیحَ  سامةَ أأبو 

  .)4("متفق على االحتجاج بهطبقات المدلسین وقال: "
قطني في علله عن سبب العلة، ووقوع المناكیر في حدیث أبي : وقد أشار الدار قالت الباحثة

  . )5(أسامه، وأوضح أنها في حدیثه عن ابن جابر، بسبب التَباِس االسم علیه
، سبقت )6(ثقٌة، فقیٌه، فاضل، وكاَن یدلس ویرسل ،َعْبِد اْلَعِزیِز ْبِن ُجَرْیجٍ  اْلَمِلِك ْبنُ  * َعْبدُ 

  . )7(و من الطبقة الثالثة من طبقات المدلسین)، وه1الترجمة له في حدیث رقم (
  .)8(البخاريُّ ومسلٌم والنسائيُّ روى له  ،من السادسة ،أوهام لهُ  صدوقٌ  ،المكي ُحَجیرٍ  ْبنُ  ِهَشامٌ * 

، وقال مرة: )11(، وسئل عنه أحمد فقال: "لیس بالقوي")10(، وقال مرة: "صالح")9(َضعََّفُه ابُن معینٍ 
  .)12("ضعیف الحدیث"

  .)15(، ووثقه الذهبي)14(وذكره ابن حبان في الثقات) 13(العجلي وثقه
  : والراجح أنه صدوق.قالت الباحثة

                                                           
، الثقـات البــن 3/28، التــاریخ الكبیـر 1/318، انظـر أیضــًا: معرفـة الثقـات للعجلـي 177تقریـب التهـذیب ص (1)

  . 7/217، تهذیب الكمال 6/222حبان 
  .8/517الطبقات الكبیر  (2)
 .3/133الجرح والتعدیل  (3)
 .30طبقات المدلسین ص (4)
  .1/40انظر: العلل للدارقطني  (5)
  .363انظر: تقریب التهذیب ص (6)
 .41طبقات المدلسین ص (7)
، 2/709، المغنـي فـي الضـعفاء 7/111، وانظر أیضًا: الكامل في ضعفاء الرجـال 572تقریب التهذیب ص (8)

  .187من تكلم فیه وهو موثوق ص
  .3/30العلل ومعرفة الرجال  (9)

 .11/32تهذیب التهذیب  (10)
  .1/385العلل ومعرفة الرجال  (11)
  .1/401العلل ومعرفة الرجال  (12)
 .2/327معرفة الثقات  (13)
  .7/567الثقات البن حبان (14)
  . 2/335الكاشف  (15)
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  ).48، سبقت الترجمة له في حدیث رقم ()1( فاضل ،فقیهٌ  ،ثقةٌ  الیماني، كیسانَ  بنُ  ٌس و طاو * 
  

  رابعًا: الحكُم على إسناد الحدیث: 
یر (صدوق)، وقد توبع من (رجل)، وهذا إسناُدُه حسٌن، رجاُلُه ثقاٌت سوى هشاٍم ْبِن حج

  الرجل مجهول لم یتبین حاله، والراجح أن یكون هو نفسه، ودلَّسه ابن جریج. 
  وحماٌد بُن أسامَة ثقٌة ممن ال یضر تدلیسهم؛ ألنه مدلس من الثانیة. 

$$$  
  

  ):72حدیث رقم (

، َعْن  ِریِق َواِقدٍ : "َوَرَوى َأُبو َداُوَد َوَأْحَمد ِمْن طَ رٍ جَ حَ  ابنُ  قال الحافظُ  ْبِن َأِبي َواِقٍد اللَّْیِثيِّ
ِة اْلَوَداِع: (َهِذِه ُثمَّ ُظُهوَر اْلُحُصِر)، زَاَد  - r- َأِبیِه: َأنَّ النَِّبيَّ  َسْعٍد ِمْن  بنُ اَقاَل ِلِنَساِئِه ِفي َحجَّ

 َسْوَدَة َوَزْیَنَب، َفَقاَال: َال ُتَحرُِّكَنا َیْحُجْجَن ِإالَّ - r- : َفُكنَّ ِنَساُء النَِّبيِّ - t-  َحِدیِث َأِبي ُهَرْیَرةَ 
  .)2(َوإِْسَناُد َحِدیِث َأِبي َواِقٍد َصِحیٌح" - r- َدابٌَّة َبْعَد َرُسوِل اللَِّه 

  
  :أحمدَ اإلماِم  من مسندِ  الحدیثِ  أوًال: نصُّ 

َنا َعْبُد اْلَعِزیِز ْبُن ْبُن َمْنُصوٍر، قال: َحدَّثَ  : َحدَّثََنا َسِعیدٌ - رحمه اهللا-قال اإلمام أحمد 
، َعْن َأِبیِه، َأنَّ النَِّبيَّ  ُمَحمٍَّد، َعْن َزْیدٍ  َقاَل ِلِنَساِئِه ِفي  - r-ْبِن َأْسَلَم، َعْن َواِقٍد ْبِن َأِبي َواِقٍد اللَّْیِثيِّ

ِتِه:    .)3("َهِذِه ُثمَّ ُظُهوَر اْلُحُصِر"َحجَّ
  

  الحدیث:  ثانیًا: تخریجُ 
وأخرجه أبو النُّوَشَجاِن،  ْبنِ  ) عن ُمَحمَّدٍ 21910ح 36/240یضًا في (أ أحمدُ  هُ أخرجَ 

   .) عن النَُّفْیِلىِّ 1722ح 1/203في (المناسك/ فرض الحج   داودَ 
في  وأبو یعلىُحَمْیٍد،  ْبنِ  ) عن َیْعُقوبِ 903ح 2/116في ( الشیباني ابُن أبي عاصمٍ  هُ وأخرجَ 

) من 3318ح 3/252في ( طبراني في الكبیروال) عن عبد اهللا بن عمر، 1444ح 3/32(

                                                           
، والتبیــین ألســماء 357/ 13، وانظــر أیضــًا: الثقــات البــن حبــان، وتهــذیب الكمــال 281تقریــب التهــذیب ص (1)

  . 34المدلسین ص
  .4/74) فتح الباري (2

  .21905ح 36/236مسند أحمد  (3)
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 ْبنِ  َسِعیدٍ  طریق ) من4/327الحج/ حج النساء طریق إبراهیم بن حمزة، والبیهقي في السنن في (
  .ُسَلْیَمانَ  ْبنِ  َمْنُصوٍر َوَسِعیدٍ 

،  ُمَحمَّدٌ (: مْ هُ جمیعُ    بنُ  هللا بن عمر، وٕابراهیمُ ا عبدُ و ْبُن ُحَمْیٍد،  َیْعُقوبُ و ْبُن النُّوَشَجاِن، والنَُّفْیِلىُّ
 محمدٍ  بنِ  العزیزِ  في روایته عن عبدِ  منصورٍ  بنَ  اً تابعوا سعید )بن سلیمانَ  ، وسعیدٌ حمزةَ 

  بنحوه.
   

  ثالثًا: تراجم رجال اإلسناد: 
 ال یرجعُ  وكانَ  مصنفٌ  ،ثقةٌ  ،، أبو عثمان الخراساني نزیل مكةشعبةَ  بنِ  ْبُن َمْنُصورٍ  * َسِعیدٌ 

وقیل بعدها من العاشرة، روى له  ،وعشرینَ  ، مات سنة سبعٍ وثوقه به لشدةِ  عما في كتابهِ 
  .)1(الستة الكتبِ  أصحابُ 

 كانَ  صدوقٌ  ،، أبو محمد الجهني موالهم، المدني)2(الدََّراَوْرِدىُّ  عبیدٍ  نِ بْ  * َعْبُد اْلَعِزیِز ْبُن ُمَحمَّدٍ 
من الثامنة  ،عن عبید اهللا العمري منكر هُ : حدیثَ فیخطىء، قال النسائيُّ  غیرهِ  من كتبِ  یحدثُ 

  .)3(مات سنة ست أو سبع وثمانین، روى له أصحاب الكتب الستة
  .)5(وكان مالك یوثقه .)4(یغلط" الحدیثِ  : "كثیرُ سعدٍ  قال عنه ابنُ 

 :حنبل نُ بْ  وقال أحمدُ ، )7("ثقة حجة" مرًة أخرى:وقال  ،)6("صالح لیس به بأسوقال ابُن معیٍن: " 
وقال  ،)8("وٕاذا حدث من كتب الناس وهم ،وٕاذا حدث من كتابه فهو صحیح ،بالطلب روفاً كان مع"

لیس به : "النسائيُّ  عنه وقال، )9("فربما حدث من حفظه الشئ فیخطئ ،ئ الحفظیس" :أبو زرعة

                                                           
  .16/184، وتاریخ اإلسالم 11/77، وانظر أیضًا: تهذیب الكمال 241تقریب التهذیب ص (1)
كان أبوه من دارابجرد، مدینة بفارس، وكان مولى لجهینة، فاستثقلوا أن یقولـوا: داربجـردي، فقـالوا: الـدراوردي.  (2)

  ).467/ 2(انظر: األنساب للسمعاني 
، وتهذیب التهـذیب 1/269، وتذكرة الحفاظ 18/187ر أیضًا: تهذیب الكمال ، وانظ358تقریب التهذیب ص (3)

2/592 .  
  .7/602الطبقات الكبیر  (4)
  . 2/592) وتهذیب التهذیب (5

  .5/396الجرح والتعدیل  (6)
  .2/593المرجع السابق (7)
  .5/396المرجع السابق  (8)
  .5/396الجرح والتعدیل  (9)
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  . )2(وذكره ابُن حباَن في الثقات وقال: "كان یخطئ" .)1("منكر عمرَ  بنِ  اهللاِ  بأس، حدیثه عن عبیدِ 
  : أنه صدوق كان یحدث من كتب غیره فیخطئ.والخالصة فیه

، مولى عمر َأْسَلمَ  ْبنُ  * َزْیدٌ  ،  وأَأُبو َعْبِد اللَِّه  ،اْلَعَدِويُّ ، یرسل وكانَ  عالمٌ  ،ثقةٌ أبو أسامة اْلَمَدِنيُّ
  .)3(الكتب الستة ، روى له أصحابُ وثالثینَ  من الثالثة، مات سنة ستٍ 

  .)4(ألولى من المدلسینوذكَرُه ابُن حجٍر في ا
  . )5(بل هو من الثالثة، روى له أبو داود :، وقیلیقال: له صحبة، َأِبي َواِقٍد اللَّْیِثيِّ  ْبنُ  دٌ * َواقِ 

  
  على إسناد الحدیث: رابعًا: الحكمُ 

وق، كان یحدث من كتب غیره فیخطئ، ولم ، عبد العزیز الدََّراَوْرِدىُّ صدحسن هُ إسنادُ 
َحهُ   .)7(، وحسین سلیم أسد)6(األلباني یتابع، وصحَّ

$$$  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
 .1/667الحنبلي  شرح علل الترمذي البن رجب(1) 
  .7/116الثقات  (2)
، وتـاریخ 3/208،والكامل في ضعفاء الرجال 3/378، وانظر أیضًا: التاریخ الكبیر 222تقریب التهذیب ص (3)

  .1/178، وجامع التحصیل 8/428اإلسالم 
  .20طبقات المدلسین ص (4)
ــــــــــب التهــــــــــذیب ص (5) ــــــــــر 579تقری ــــــــــاریخ الكبی ، 30/415لكمــــــــــال ، تهــــــــــذیب ا8/173، وانظــــــــــر أیضــــــــــًا: الت

  .2/347والكاشف
 .2401ح 5/400السلسلة الصحیحة  (6)
 .3/32انظر: حاشیة مسند أبي یعلى  (7)
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  ):73حدیُث رقم (

ُقْلُت ( :َقالَ  - t-  َوَرَوى النََّساِئيُّ ِبَسَنٍد َصِحیٍح َعْن َأِبي ُأَماَمةَ قال الحافُظ اْبُن حجٍر: "
ْوِم َفِإنَّهُ ( :َقالَ  ،آُخْذُه َعْنكَ  رني ِبَأْمرٍ مُ  ؛َیا َرُسوَل اهللا َال ( :َوِفي ِرَواَیةٍ  )،َال ِمْثَل َلهُ  َعَلْیَك ِبالصَّ

  .)1()"َعْدَل َلهُ 

  
  أوًال: نصُّ الحدیِث من ُسَنِن النسائي: 

، ْبنُ  َعْمٌرو : َأْخَبَرَنا- رحَمُه اهللاُ -قاَل اإلماُم النسائيُّ   َحدَّثََنا َقاَل: الرَّْحَمِن، َعْبدِ  َعنْ  َعِليٍّ
 َحْیَوَة، ْبنُ  َرَجاءٌ  َأْخَبَرِني َقاَل: َیْعُقوَب، َأِبي ْبنِ  اللَّهِ  َعْبدِ  ْبنُ  ُمَحمَّدٌ  ِنيَأْخَبرَ  َقاَل: َمْیُموٍن، ْبنُ  َمْهِديٌّ 

ْومِ  "َعَلْیكَ  :َقالَ  َعْنَك، آُخُذهُ  ِبَأْمرٍ  ُمْرِني َفُقْلُت: - r-  اللَّهِ  َرُسولَ  َقاَل: َأتَْیتُ  ُأَماَمةَ  َأِبي َعنْ   ِبالصَّ
  .)2(َلُه" ِمْثلَ  َال  َفِإنَّهُ 

  
  ثانیًا: تخریُج الحدیث: 

 ْبنِ  الرَّْحَمِن في روایته عن َمْهِديٍّ  ) تابَع َعْبدَ 22195ح 36/532في ( أخرَجُه أحمدُ 
  َمْیُموٍن.

في (الصوم/ فضل  وابن حبان)، عن یزیَد بِن هاروَن، 22220ح 36/553( وأخرَجُه أیضًا في
  ْحَمِن في روایته عن َمْهِديٍّ أیضًا. الرَّ  تابَع َعْبدَ ) من طریق یزیَد 3425ح 8/211الصوم 

  ) من طریق جریر بن حازم، 2220ح 4/474في (الصیام/ ذكر اإلختالف على .... والنسائيُّ 
) 22140ح 36/454) عن بهز بن أسد، وفي (22195ح 36/532في ( كذلك أخرَجُه أحمدُ 

  من طریق واصل مولى أبي عیینَة.
  ) عن هشاٍم بِن حسان، 7899ح 4/308فضل الصیام  في ( الصیام/ وأخرَجُه عبُد الرزاق

  ) من نفس طریق عبد الرزاق السابقة.7464ح 8/108في ( وأخرجه الطبرانيُّ في الكبیر
أربعُتُهْم: (جریٌر ْبُن حازٍم، وَبْهٌز ْبُن أسٍد، وواصٌل بُن أبي عیینَة، وهشاٌم بُن حساَن) تابعوا 

ٍد بِن عبِد اهللا بِن أبي یعقوَب بمثل إسناده، ومتون فیها مهدّیًا ابَن میموٍن في روایته عن محم
  زیادة.

                                                           
  .4/104فتح الباري  (1)
  .2219ح 374/ 4سنن النسائي، الصیام/ الحث على السحور  (2)
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 والنسائي في)، 22276ح 36/609( وفي)، 22149ح 36/465في ( كذلك أخرَجُه أحمدُ 
(الصیام/ ذكر اإلختالف على ....  وفي )،2221ح 4/474(الصیام/ ذكر اإلختالف على .... 

  ).2222ح 4/475
في روایته عن  َیْعُقوبَ  َأِبي ْبنِ  اللَّهِ  َعْبدِ  ْبنَ  لهاللي، تابع ُمَحمَّداً كالهما من طریِق أبي نصٍر ا 

  رجاٍء ْبِن حیوَة بنحوه.
   

  ثالثًا: تراجُم رجاِل اإلسناد: 
  ).53، سبقت الترجمة له في حدیث رقم ()1( حافظٌ  ثقةٌ ، َعِليٍّ  ْبنُ  * َعْمٌرو

ما  :بن المدینياقال  ،والحدیث بالرجالِ  عارفٌ  ،حافظٌ  ،ثبتٌ  ،ثقةٌ  ،َعْبُد الرَّْحَمِن ْبُن َمْهِدىٍّ * 
  ).49، سبقت الترجمة له في حدیث رقم ()2(رأیت أعلم منه

 مات السادسة، صغار من ثقٌة، البصري، یحیى أبو ،)3(الِمْعَولي األزدي َمْیُمونٍ  ْبنُ  * َمْهِديٌّ 
  .)4(وسبعیَن، روى له أصحاب الكتب الستة اثنتین سنة

 من ثقٌة، جده، إلى ینسب وقد البصري، ، التمیميَیْعُقوبَ  َأِبي ْبنِ  اللَّهِ  َعْبدِ  ْبنُ  دٌ * ُمَحمَّ 
  .)5(السادسة، روى له أصحاب الكتب الستة

 مات الثالثة، من فقیٌه، ثقٌة، الفلسطیني، نصر أبو ویقال: المقدام، أبو الكندي َحْیَوَة، ْبنُ  * َرَجاءٌ 
  .)6(وأصحاُب السنن األربعة مسلمُ و  تعلیقاً  ريُّ البخاعشرَة، روى له  اثنتي سنةَ 

  
  رابعًا: الحكُم على إسناِد الحدیث: 

  إسناُدُه صحیٌح، ورجاُلُه ثقاٌت.
$$$  

  

                                                           
  .424انظر: تقریب التهذیب ص (1)
  . 351تقریب التهذیب صانظر:  (2)
 ).5/348ولة، وهو بطن من األزد، ویقال له: المعاول أیضًا. (انظر:األنساب للسمعاني هذه النسبة إلى مع (3)
سـؤاالت محمـد بـن عثمـان بـن أبـي ، 147، وانظـر أیضـًا: العلـل ومعرفـة الرجـال ص548تقریب التهذیب ص (4)

  .28/592تهذیب الكمال  ،50شیبة لعلي بن المدیني ص
، الكاشـف 7/401، الثقات البـن حبـان 35لل ومعرفة الرجال ص، وانظر أیضا: الع490تقریب التهذیب ص (5)

2/191 .  
ــــاریخ الكبیــــر 208تقریــــب التهــــذیب ص (6) ــــان 3/312، وانظــــر أیضــــًا: الت ، تهــــذیب 4/237، الثقــــات البــــن حب

  .3/229التهذیب 
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  ):74حدیث رقم (
زَّاق ِبِإْسَناٍد َصِحیٍح َعْن َعَطاءٍ " :حجرٍ  ابنُ  الحافظُ  قال َعْن  ،ْبن َیَسار َوَرَوى َعْبد الرَّ

َعْن َذِلَك،  -r- َأنَُّه َقبََّل ِاْمرََأته َوُهَو َصاِئم، َفَأَمَر ِاْمرََأته َأْن َتْسَأل النَِّبّي َرُجل ِمْن اْألَْنَصار 
ُص اللَّه ِلَنِبیِِّه ِفیَما َیَشاء ؛ِإنِّي َأْفَعل َذِلكَ : (َفَقالَ  ؛َفَسأََلْتهُ  َفَرَجَعْت َفَقاَل: َأَنا  ؛َفَقاَل َزْوجَها: ُیَرخِّ

  .)1()"ِد اللَّه َوَأْتَقاُكمْ َأْعَلمُكْم ِبُحُدو 

  
  أوًال: نصُّ الحدیِث من مصنِف عبد الرزاق: 

ْبُن َأْسَلَم، َعْن  َقاَل: َأْخَبَرِني َزْیدٌ  ،َعِن اْبِن ُجَرْیجٍ : - رحَمُه اهللاُ - قاَل اإلماُم عبُد الرزاق  
َوُهَو  - r- ُه: َقبََّل اْمَرَأَتُه َعَلى َعْهِد النَِّبيِّ ْبِن َیَساٍر، َعْن َرُجٍل ِمَن اْألَْنَصاِر َأنَُّه َأْخَبَرُه َأنَّ  َعَطاءٍ 

َیْفَعُل  - r- ِإنَّ َرُسوَل اللَِّه ": - r- َفَقاَل النَِّبيُّ  ؛َعْن َذِلكَ  - r- َفَسَأَلِت النَِّبيَّ  ؛َصاِئٌم َفَأَمَر اْمَرَأَتهُ 
ُص َلُه ِفي َأْشَیاَء َفاْرِجِعي ِإَلْیِه َفُقوِلي َلُه َذِلَك،  - r- ، َفَأْخَبَرْتُه اْمَرَأُتُه، َفَقاَل: ِإنَّ النَِّبيَّ "َذِلكَ  ُیَرخَّ

  .)2("َأَنا َأْتَقاُكْم َوَأْعَلُمُكْم ِبُحُدوِد اللَّهِ " :- r-َفَذَكَرْت َذِلَك َلُه، َفَقاَل النَِّبيُّ  - r- َفَرَجَعْت ِإَلى النَِّبيِّ 
  

  ثانیًا: تخریُج الحدیث: 
  ) عن عبد الرزاق بمثله. 23682ح 39/87في ( أخرَجُه أحمدُ 

)، تابع ابَن جریٍج في 797ح 1/392في (الصیام/ الرخصة في القبلة للصائم وأخرَجُه مالكٌ 
  روایته عن زیٍد بِن أسلَم بنحوه.

في (الصیام/ القبلة والطحاوي )، 689ح 1/247في (الصوم/ فیما یفسد الصوم وأخرَجُه الشافعيُّ 
  یق ابِن وهٍب.) من طر 3149ح 2/94للصائم 

  كالهما: (الشافعيُّ وابُن وهٍب) عن مالك بمثل طریقه السابقة.  
  

  اإلسناد:  رجالِ ثالثًا: تراجُم 
، سبقت )3(ثقٌة، فقیٌه، فاضل، وكاَن یدلس ویرسل ،َعْبِد اْلَعِزیِز ْبِن ُجَرْیجٍ  اْلَمِلِك ْبنُ  * َعْبدُ 

  . )4(في الطبقة الثالثة من طبقات المدلسین ) وقد ذكَرُه ابُن حجرٍ 1الترجمة له في حدیث رقم (
  

                                                           
 .4/151فتح الباري  (1)
  .7412ح 4/184مصنف عبد الرزاق  (2)
  .363انظر: تقریب التهذیب ص (3)
 .41قات المدلسین صطب (4)
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  ).72، سبقت الترجمة له في حدیث رقم ()1(وكان یرسل عالمٌ  ،ثقةٌ العدوي،  َأْسَلمَ  ْبنُ  * َزْیدٌ 
  .)2(وذكَرُه ابُن حجٍر في األولى من المدلسین

 ،وعبادةٍ  واعظٍ م صاحبُ  ،فاضلٌ  ،ثقةٌ  ،أبو محمد المدني مولى میمونة الليُّ الهِ  یسارٍ  بنُ  عطاءٌ * 
  .)3(، روى له أصحاُب الكتب الستةوقیل بعد ذلك وتسعینَ  أربعٍ  مات سنةَ  ،من صغار الثانیة

  
  رابعًا: الحكُم على إسناِد الحدیث:

  إسناُدُه صحیٌح، ورجاُلُه ثقاٌت. 
  وابن جریج مدلس من الثالثة، وقد صرح بالسماع من زید بن أسلم في هذه الروایة.

  بي ال تضر، فكلُّ الصحابِة ثقاٌت عدول. والجهالة بالصحا
$$$  

  
  ):75حدیث رقم (

زَّاق َوَأُبو َداُوَد  ؛َوِمْن َأْحَسِن َما َوَرَد ِفي َذِلكَ ":  حجرٍ  ابنُ الحافُظ قال  َما َرَواُه َعْبد الرَّ
َرُجل ِمْن َأْصَحاب َرُسول  الرَّْحَمن اْبن َأِبي َلْیَلى َعنْ  َعْن َعْبدِ  َعاِبسٍ  ْبنِ  ِمْن َطِریق َعْبد الرَّْحَمنِ 

اِئِم َوَعْن اْلُمَواَصَلة َعْن اْلِحَجاَمةِ  - r- َنَهى النَِّبيّ ( :َقالَ  - r-اللَّه  َوَلْم ُیَحرِّْمُهَما ِإْبَقاء  ،ِللصَّ
َحاِبيِّ َال َتُضرّ  َواْلَجَهاَلةُ  ،ِإْسَناُدُه َصِحیحٌ  )َعَلى َأْصَحابه   .)4("ِبالصَّ

  
  من ُسَنِن أبي داوَد:أوًال: نصُّ الحدیِث 
َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمِن ْبُن  ، قال:َحدَّثََنا َأْحَمُد ْبُن َحْنَبلٍ  :- رحَمُه اهللاُ -داوَد أبو قاَل اإلماُم 

ى َرُجٌل َحدَّثَنِ قال:  ،َعْن َعْبِد الرَّْحَمِن ْبِن َأِبى َلْیَلى ،َعْبِد الرَّْحَمِن ْبِن َعاِبسٍ  َعْن ُسْفَیاَن َعنْ  ،َمْهِدىٍّ 
ْمُهَما ِإْبَقاًء  ،َنَهى َعِن اْلِحَجاَمِة َواْلُمَواَصَلةِ  - r- َأنَّ َرُسوَل اللَِّه : - -rِمْن َأْصَحاِب النَِّبىِّ  َوَلْم ُیَحرِّ

                                                           
ـــة الرجـــال ص222تقریـــب التهـــذیب ص (1) ـــر 409، انظـــر أیضـــًا: العلـــل ومعرف ، جـــامع 3/387، التـــاریخ الكبی

  .1/414، الكاشف 1/178التحصیل في أحكام المراسیل 
  .20طبقات المدلسین ص (2)
وتهــذیب التهــذیب  ،1/70، وتــذكرة الحفــاظ 6/461، وانظــر أیضــًا: التــاریخ الكبیــر 392تقریــب التهــذیب ص (3)

7/194.  
  .4/178فتح الباري  (4)



                                 ل                            الفصل األو
 

    220 
 

 الدراسة التطبیقیة

 ،ِ َلى السََّحرِإنِّى ُأَواِصُل إِ " :َفَقالَ ر؟ َیا َرُسوَل اللَِّه ِإنََّك ُتَواِصُل ِإَلى السَّحَ  :َفِقیَل َلهُ  ،ِ َعَلى َأْصَحاِبه
  .)1("َوَربِّى ُیْطِعُمِنى َوَیْسِقیِنى

  
  ثانیًا: تخریُج الحدیث: 

  والحدیث في مسند  روایُة أبي داوَد عن اإلمام أحمد، عن عبد الرحمن بن مهدي،
  ) بنفس اإلسناد. 18822ح 31/119في ( أحمد

 31/131( د فيوأحم) 7535ح 4/212في (الصیام/ الحجامة للصائم وأخرَجُه عبُد الرزاق
  ) عنه بإسناده.18836ح

 وأحمد في) 9420ح 6/218في (الصیام/ من رخص للصائم أن یحتجم  وأخرَجُه ابُن أبي شیبةَ 
   كالهما عن وكیع.) 23084ح 38/176(

) من طریق أبي داوَد 4/282 الصائم یحتجم ال یبطل صومهفي (الصیام/  وأخرَجُه البیهقي
  الحفري.

في روایته عن  َمْهِدىٍّ  الرَّْحَمِن ْبنَ  َعْبدَ لرزاق، ووكیٌع وأبو داود الحفري) تابعوا ثالثَُتُهْم: (عبُد ا
  الثوري بمثله. ُسْفَیانَ 

  
  ثالثًا: تراجُم رجاِل اإلسناد: 

 ،)2(جةٌ ح ،فقیهٌ  ،حافظٌ  ،ثقةٌ  ،أحد األئمة ْبِن َأَسٍد الشَّْیَباِنيُّ  ْبِن َحْنَبٍل ْبِن ِهَاللٍ  ْبُن ُمَحمَّدٍ  َأْحَمدُ * 
  ).13سبقت الترجمة له في حدیث رقم (

ما  :بن المدینياقال  ،والحدیث بالرجالِ  عارفٌ  ،حافظٌ  ،ثبتٌ  ،ثقةٌ  ،َعْبُد الرَّْحَمِن ْبُن َمْهِدىٍّ * 
  ).49، سبقت الترجمة له في حدیث رقم ()3(رأیت أعلم منه

سبقت الترجمة  ،)4(، عابد، إمام حجةیهٌ ، فقحافظٌ  ،ثقةٌ  ،الثَّْوِريُّ  مسروقٍ  بنِ  سعیدٍ  بنُ  * ُسْفَیانُ 

   .)5(مدلس من الثانیةوهو  .)12له في حدیث رقم (
  

                                                           
 .2374ح 1/270سنن أبي داود الصوم/ الرخصة في .. (1)
 .84انظر: تقریب التهذیب ص (2)
  . 351تقریب التهذیب صانظر:  (3)
  .244انظر: تقریب التهذیب ص (4)
 .22طبقات المدلسین ص (5)
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، عشرةَ  تسعَ  مات سنةَ  ،من الرابعة ٌة،ثق ،الكوفي ،بن ربیعة النخعي َعاِبسٍ  الرَّْحَمِن ْبنُ  عبدُ * 
  .)1(روى له البخاريُّ ومسلٌم أبو داوَد والنسائيُّ وابُن ماجة

ختلف في سماعه اُ  ،من الثانیة ٌة،ثق ،ثم الكوفي ،األنصاري المدني لیلى َأِبى َمِن ْبنُ الرَّحْ  َعْبدُ * 
، روى له أصحاُب الكتب رقإنه غَ  :قیلو  ،وثمانینَ  ثالثٍ  الجماجم سنةَ  مات بوقعةِ  ،من عمرَ 

  . )2(الستة
   
  رابعًا: الحكُم على إسناِد الحدیث:  

الصحابي ال ضرر منها، ألنهم جمیعًا ثقات إسناُدُه صحیٌح، ورجاُلُه ثقاٌت، وجهالة 
  عدول، 

  .)3(وصححه األرناؤوط
$$$  

  
  ):76حدیُث رقم (

زَّاِق َوَغْیرِِه ِبِإْسَناٍد َصِحیٍح َعْن َعْمرٍ  :رٍ جَ حَ  ابنُ  قال الحافظُ  و ْبِن َمْیُموٍن "وِعْنَد َعْبِد الرَّ
، َقاَل: (َكاَن َأْصَحاُب ُمَحمٍَّد    . )4(")َع النَّاِس ِإْفَطارًا، َوَأْبَطَأُهْم ُسُحورًاَأْسرَ  - r- اْألَْوِديِّ

  
  الرزاق:  عبدِ  من مصنفِ  الحدیثِ  أوًال: نصُّ 

، َعْن َأِبي ِإْسَحاَق، َعْن َعْمرٍ -اهللاُ  هُ رحمَ - الرزاق  عبدُ  اإلمامُ  قالَ  و ْبِن : َعِن الثَّْوِريِّ
  . )6("ُسُحورًا )5(َأْسَرَع النَّاِس ِإْفَطارًا، َوَأْبَطَأهُ  - r- "َكاَن َأْصَحاُب ُمَحمَّدٍ َمْیُموٍن اْألَْوِديِّ َقاَل: 

  
  

                                                           
 .2/519، وتهذیب التهذیب 1/632. انظر أیضًا: الكاشف 584تقریب التهذیب ص (1)
، والثقـات البـن حبـان 5/301، والجـرح والتعـدیل 2/86. انظر أیضًا: معرفة الثقـات 349تقریب التهذیب ص (2)

 .17/372، وتهذیب الكمال 3/448
  .31/119انظر: حاشیة مسند أحمد  (3)
  . 4/199فتح الباري  (4)
م)، ألن الحدیث متعلق بجماعة، لكّن حرف المیم سـقط ) وردت في المصنف هكذا، وترجع الباحثة أنها (أبطأه(5

  سهوًا في الطباعة.
 .7591ح 4/226مصنف عبد الرزاق، الصیام/ تعجیل الفطر  (6)
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  الحدیث:  ثانیًا: تخریجُ 
) من طریق یعلى 4/238الصیام/ ما یستحب من تعجیل الفطر في ( في الكبرى البیهقيُّ  هُ أخرجَ 

  .الرزاق في راویته عن الثوري بمثله بن عبید، تابع عبدَ 
) عن 9025ح 6/120لصیام/ من كان یستحب تأخیر السحورافي ( ابن أبي شیبةَ  هُ وأخرجَ 
  بنحوه.  إسحاقَ في روایته عن أبي  تابع الثوريَّ  َشِریكٍ 

  
  اإلسناد:  رجالِ  ثالثًا: تراجمُ 
سبقت الترجمة  ،)1(، عابد، إمام حجة، فقیهٌ حافظٌ  ،ثقةٌ  ،الثَّْوِريُّ  مسروقٍ  بنِ  سعیدٍ  بنُ  * ُسْفَیانُ 

   .)2(الثانیة مدلس من وهو.)12له في حدیث رقم (
َأبو ِإْسَحاَق بن أبي شعیرة الهمداني، ا، ویقال: عليّ  بن عبید، ویقال:اهللا  عبدِ  و بنُ * عمرٌ 
وقیل قبل  ،ومائة وعشرینَ  تسعٍ  سنةَ  ماتَ اختلط بأخرة،  ،من الثالثة ،عابدٌ  ،مكثرٌ  ،ثقةٌ ، الَسِبیعي

  .)4("شاخ ونسى ولم یختلطختالطه فقال: "، وأنكر الذهبي ا)3(الكتب الستة ذلك، روى له أصحابُ 
  .)5(في الثالثة من طبقات المدلسین حجرٍ  ابنُ  هُ ذكرَ قد و  

  : أنه ثقة أحادیثه قبل االختالط صحیحة.والخالصة فیه
نزل  عابدٌ  ،ثقةٌ اْألَْوِديِّ أبو عبد اهللا، ویقال: أبو یحیى، مخضرم مشهور،  َمْیُمونٍ  و ْبنُ رٌ * َعمْ 

، أدرك الجاهلیة )6(، وقیل بعدها، روى له أصحاب الكتب الستةوسبعینَ  أربعٍ  الكوفة، مات سنة
 - r- لكنه لم یره، وصحب جماعة من أصحاب النبي )r - )7- وكان قد أسلم في زمان النبي

  . )9(وهو معدود في كبار التابعین من الكوفیین ،)8(وروى عنهم
  
  

                                                           
  .244انظر: تقریب التهذیب ص (1)
 .22طبقات المدلسین ص (2)
، الكواكـب 1/208، من تكلم فیه وهو موثوق 6/348، وانظر أیضًا: التاریخ الكبیر 423تقریب التهذیب ص (3)

 . 350النیرات ص
  .3/270میزان اإلعتدال  (4)
  . 42طبقات المدلسین ص (5)
  .427تقریب التهذیب ص (6)
  .867أسد الغابة ص (7)
 .8/96انظر: تهذیب التهذیب  (8)
  .1/374االستیعاب في معرفة األصحاب  (9)
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  الحدیث:  على إسنادِ  رابعًا: الحكمُ 
إال أنَّ أبا إسحاَق السبیعي مدلس من الثالثة، وقد سمع من عمٍرو بِن  ثقات هُ ورجالُ  ،حسنٌ  هُ إسنادُ 

  میمون، لكنه لم یصرح بالسماع في هذا الحدیث.
  . )1(عمرو بن میمون ضمن من سمع من السبیعي بعد االختالط  ذكرولم یُ 

$$$  
  

  ):77حدیث رقم (

 َوَقْد َأْخَرَجُه َأْحَمدُ  ،ث َبِشیر ْبن اْلَخَصاِصَیةِ َحِدی ؛َوِفي اْلَمْعَنى": حجرٍ  ابنُ  الحافظُ  قال
ِفي َتْفِسیرهَما ِبِإْسَناٍد َصِحیٍح ِإَلى  ،َأِبي َحاِتمٍ  َواْبنُ  ،ُحَمْیدٍ  َوَعْبُد ْبنُ  َمْنُصورٍ  ْبنُ  َوالطََّبرَاِنيُّ َوَسِعیدٌ 

َوَقاَل:  ،َفَمَنَعِني َبِشیر ؛َأُصوم َیْوَمْیِن ُمَواَصَلةً  َأَرْدت َأنْ  :اْلَخَصاِصَیِة َقاَلتْ  َلْیَلى ِاْمرََأِة َبِشیر ْبنِ 
َیْفَعل َذِلَك النََّصاَرى، َوَلِكْن ُصوُموا َكَما َأَمَرُكْم اللَّه َتَعاَلى، : (َنَهى َعْن َهَذا َوَقالَ  - -rِإنَّ النَِّبّي 

َیامَ    .)2("َلْفظ ِاْبن َأِبي َحاِتم )واِإَلى اللَّْیل َفِإَذا َكاَن اللَّْیل َفَأْفِطرُ  َأِتمُّوا الصِّ
  

  أوًال: نصُّ الحدیِث من تفسیِر ابِن أبي حاتم: 
، : - رحمهما اُهللا –قال اإلماُم أبو حاتٍم فیما رواه عنه ابُنُه  َحدَّثََنا َأُبو اْلَوِلیِد الطََّیاِلِسيُّ

ْبُن َلِقیٍط، َعْن َلْیَلى اْمَرَأِة َبِشیِر ْبِن  ي ِإَیادٌ َأْخَبَرنِ قال: ْبِن َلِقیٍط،  ثنا ُعَبْیُد اللَِّه ْبُن ِإَیادٍ قال: حد
َنَهى  - r- ِإنَّ النَِّبيَّ َقاَلْت: َأَرْدُت َأْن َأُصوَم َیْوَمْیِن ُمَواَصَلًة َفَمَنَعِني َبِشیٌر، َوَقاَل:  اْلَخَصاِصَیةِ 

َیاَم ِإَلى اللَّْیِل َفِإَذا َیْفَعُل َذِلَك النََّصاَرى َوَلِكْن ُصوُموا َكمَ "َعْن َهَذا َوَقاَل:  ا َأَمَرُكُم اللَُّه َأِتمُّوا الصِّ
  .)3("َكاَن اللَّْیُل َفَأْفِطُروا

  

  ثانیًا: تخریُج الحدیث: 
   ) بمثله.1221ح 2/448في ( أخرَجُه الطیالسيُّ 

 1/159في ( وعبد بن حمید ،َوَعفَّانَ  اْلَوِلیدِ ي َأب) عن 21955ح 36/286في ( وأخرجه أحمدُ 
  ) عن أبي نعیم.429ح

  ) من طریق أبي الولید، وعاصم بن علّى. 1232ح 2/44وأخرجه الطبراني في الكبیر في (
  جمیُعُهم: (أبو الولیِد، وعفاُن، وأبو ُنعیم، وعاصٌم بُن علي) عن عبید بن إیاد بإسناده.   

                                                           
  .93المختلطین للعالئي ص (1)
  .4/202فتح الباري  (2)
والصحابة والتابعین، تفسیر سـورة البقـرة/ قولـه أتمـوا الصـیام  -r-آن العظیم مسندًا عن رسول اهللا تفسیر القر  (3)

ه)، 327، تصــنیف/ عبــد الــرحمن بــن محمــد بــن إدریــس ابــن أبــي حــاتم الــرازي، (ت1989ح 1/319إلــى اللیــل 
  م.1997-ه1417تحقیق/ أسعد الطیب، مكتبة نزار مصطفى الباز، الطبعة األولى 
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  وقد عزاُه ابُن حجٍر إلى سنِن سعیٍد بِن منصور ولم أجده.
  

  جاِل اإلسناد: ثالثًا: تراجُم ر 
 ،من التاسعة ٌت،ثب ،ثقةٌ  ،البصري السيّ یَ الطَ  أبو الولیدِ  ،موالهم اهليُّ البَ  الملك عبدِ  نُ بْ  هشامٌ * 

   .)1(، روى له أصحاُب الكتب الستةوتسعونَ  وله أربعٌ  وعشرینَ  سنة سبعٍ  ماتَ 
البزار  نهُ لیَّ  ،صدوقٌ  ،ریف قومهع الكوفي كانَ  یللِ أبو السَ  ،دوسيُّ السَّ  بن لقیطِ  إیادٍ  اهللا بنُ  عبیدُ *

، روى له البخاري تعلیقًا، ومسلم والترمذي وأبو داوَد وستینَ  تسعٍ  مات سنةَ  ،من السابعة ،وحده
  )2(وابُن ماجة

  ، )7(، والنسائي)6(، وابُن شاهین)5(، والعجليُّ )4(، َوثََّقُه ابُن معینٍ )3(كان یعجب عبد اهللا ابن المبارك
  .)9(، وأثبته ابُن حباَن في الثقات)8("ال بأس به" وقال األخیر مرًة:

  .)10(وقال عنه الذهبي: "صدوق"
  : أنه ثقة.وترجح الباحثة

، روى له البخاريُّ تعلیقًا ومسلٌم وأبو داود والترمذي من الرابعة ،ثقةٌ  ،السدوسي لقیطٍ  بنُ  إیادٌ *
  .)11(والنسائي

غیر اسمها  - r-كان النبي  :یقال ،صحابیة ،اْلَخَصاِصَیةِ  ْبنِ  اْلَجْهَدَمُة اْمَرَأُة َبِشیرٍ وهي  لیلى *
  .)12(، روى لها الترمذي في الشمائللىیْ فجعله لَ 

  
  رابعًا: الحكم على إسناد الحدیث: 

  إسناُدُه صحیٌح، رجاُلُه ثقاٌت.
$$$  

                                                           
  .30/226، وتهذیب الكمال 8/195، وانظر أیضًا: التاریخ الكبیر 573یب التهذیب صتقر  (1)
، وتحفـة التحصـیل 5/307، والجرح والتعـدیل 5/373، وانظر أیضًا: التاریخ الكبیر 369تقریب التهذیب ص (2)

1/216. 
 .19/11تهذیب الكمال  (3)
 .3/274تاریخ ابن معین، روایة الدوري (4)
 .2/108 معرفة الثقات (5)
  .1/164تاریخ أسماء الثقات (6)
 .19/11تهذیب الكمال  (7)
 .19/11تهذیب الكمال  (8)
  .7/124الثقات  (9)

  .1/678الكاشف  (10)
 .1/257، والكاشف4/62، والثقات البن حبان2/69، وانظر أیضًا: التاریخ الكبیر116تقریب التهذیب ص (11)
 .6/55، أسد الغابة 67/ 3ات البن حبان ، وانظر أیضًا: الثق745صتقریب التهذیب  (12)
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  ): 78رقم ( حدیثُ 

ِبِزَیاَدة َوَذِلَك ِفیَما  بن ربیَعةَ  َنانٌ : "... َوِهَي اْلَمْغِفَرُة َكَما َبیََّنَها سِ رٍ جَ حَ  ابنُ  قال الحافظُ 
َقاَل: (اللَُّهمَّ َأْكِثْر َماَلُه َوَوَلَدُه َوَأِطْل ُعُمرَهُ  - t- َسْعٍد ِبِإْسَناٍد َصِحیٍح َعْنُه َعْن َأَنٍس  َرَواُه ابنُ 

  .)1(َواْغِفْر َذْنَبُه)"

  
 الحدیث من الطبقات الكبیر البن سعد:  أوًال: نصُّ 

ْبُن َزْیٍد،  : َأْخَبَرَنا ُسَلْیَماُن ْبُن َحْرٍب َقاَل: َحدَّثََنا َحمَّادٌ  - اهللاُ  هُ رحمَ – سعدٍ  ابنُ  قال اإلمامُ 
- َیُقوُل: َذَهَبْت ِبي ُأمِّي ِإَلى َرُسوِل اللَِّه   - t- ْبِن َرِبیَعَة َقاَل: َسِمْعُت َأَنَس ْبَن َماِلكٍ  َعْن ِسَنانٍ 

r -  َّاللَُّهمَّ َأْكِثْر َماَلُه َوَوَلَدُه، َوَأِطْل ُعُمَرُه، ِه، ُخَوْیِدُمَك، اْدُع اللََّه َلُه، َقاَل: "َفَقاَلْت: َیا َرُسوَل الل
 - َأْو َقاَل: ِماَئًة َواْثَنْیِن  -َفَقْد َدَفْنُت ِمْن ُصْلِبي ِماَئًة َغْیَر اْثَنْیِن ": - t-َقاَل َأَنٌس  ،"َواْغِفْر َذْنَبهُ 

َتْیِن، َوَلَقْد َبِقیُت َحتَّى َسِئْمُت اْلَحَیاَة، َوَأَنا َأْرُجو الرَّاِبَعَة"َوإِنَّ َثَمَرِتي َلتَ    .)2(ْحِمُل ِفي السََّنِة َمرَّ
  

  الحدیث:  ثانیًا: تخریجُ 
ِبیِع الزَّْهَراِنيِّ  يَأب) عن 4236ح 7/233في ( أخرَجُه أبو یعلي وأخذه عنه ابن ، الرَّ

 8/81في (الدعوات/ الدعاء بكثرة المال مع البركة وأخرَجَه البخاري)، 9/353في ( عساكر
) من طریق قتادَة، 6344ح 8/75(الدعوات/ دعوة النبي لخادمه بطول العمر وفي )،6380ح

) من طریق إسحاق بن عبد اهللا 2481ح 1/1006(فضائل الصحابة/ فضائل أنس  ومسلم في
  بن أبي طلحة. 

  حوه.بن - t-  َأَنسٍ كالهما: (قتادُة، وٕاسحاُق) عن 
  

  اإلسناد:  رجالِ  ثالثًا: تراجمُ 
 ،من التاسعة ،حافظٌ  ،إمامٌ  ،ثقةٌ  ،قاضي مكة البصريُّ  ،األزدي الَواِشِحىُّ  ُسَلْیَماُن ْبُن َحْربٍ * 

  .)3(، روى له أصحاُب الكتب الستةوله ثمانون سنة وعشرینَ  أربعٍ  مات سنةَ 

                                                           
 .229/ 4فتح الباري  (1)
  .5/326) الطبقات الكبیر (2

  .11/348، وتهذیب الكمال 10/44، وانظر أیضًا: تاریخ بغداد 250تقریب التهذیب ص  (3)
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قیل إنه  ،فقیهٌ  ،ثبتٌ  ،ثقةٌ  ،أبو إسماعیل الَبْصريُّ  ،بن درهم األْزدّي اْلَجْهَضميّ  ْبُن َزْیدٍ  َحمَّادٌ * 
 وسبعینَ  تسعٍ  مات سنةَ  ،من كبار الثامنة ،ولعله طرأ علیه ألنه صح أنه كان یكتب ،كان ضریراً 

  .)1(، روى له أصحاب الكتب الستةوله إحدى وثمانون سنة
من  ،أخرج له البخاري مقروناً  فیه لین صدوقٌ أبو ربیعة  ،الباهلي البصري َرِبیَعةَ  ْبنُ  ِسَنانٌ * 

   .)2(، روى له البخاريُّ وأبو داود والترمذي وابن ماجهالرابعة
  

  .)5("شیخ مضطرب الحدیث" :قال أبو حاتمبأنه لیس بالقوي، و  )4(، والنسائي)3(وصفه ابُن معین
  .)6(وأثبته ابُن حباَن في ثقاته

  .)7("بهنه ال بأس أله أحادیث قلیلة وأرجو " :عدي وقال ابنُ 
  وهو صدوق فیه لین. قالت الباحثة:

  
  على إسناد الحدیث:  رابعًا: الحكمُ 

صدوٌق فیِه لین، وقد تابعه قتادُة  ْبِن َرِبیَعةَ  ِسَنانٍ إسناُدُه صحیٌح لغیره، رجاُلُه ثقاٌت غیر 
 كما سبق تخریجه. - t-وٕاسحاُق في روایته عن أنس 

  . )8(حسین سلیم أسدوقد حسن الحدیث 
$$$  

  
  
  
  
  
  

                                                           
، والكاشـــف 7/239، وتهـــذیب الكمـــال 1/13، وانظـــر أیضــًا: تـــاریخ أســـماء الثقــات 178تقریــب التهـــذیب ص (1)

1/349.  
  .12/147، وانظر أیضًا: تهذیب الكمال 256تقریب التهذیب ص (2)
 . 4/165تاریخ ابن معین، روایة الدوري  (3)
 .1/188الضعفاء والمتروكین  (4)
  .4/252الجرح والتعدیل  (5)
 .4/337الثقات البن حبان  (6)
 .3/440الكمال في ضعفاء الرجال  (7)
 .7/233انظر: حاشیة مسند أبي یعلى  (8)
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  ):79حدیث رقم (

َواَیَتْیِن َوَأِبي ُیوُسَف َوَبْعِض الشَّاِفِعیَِّة قال الحافُظ ابُن حجٍر: " َوَعْن َماِلٍك ِفي ِإْحَدى الرِّ
َالُة ِفي اْلُبُیوِت َأْفَضلُ  َأْفَضُل َصَالِة اْلَمْرِء ِفي ( :- صلى اهللا علیه وسلم–َعَمًال ِبُعُموِم َقْوِلِه  الصَّ

  .)2(")1(َوُهَو َحِدیٌث َصِحیٌح َأْخَرَجُه ُمْسِلٌم ِمْن َحِدیِث َأِبي ُهَرْیَرةَ  )الَّ اْلَمْكُتوَبةَ إِ  ،َبْیِتهِ 

  
  أوًال: نصُّ الحدیِث من صحیِح مسلٍم: 

َحدَّثََنا ل: قاْبُن َجْعَفٍر،  َحدَّثََنا ُمَحمَّدٌ قال: ْبُن اْلُمثَنَّى،  َحدَّثََنا ُمَحمَّدٌ : - رحَمُه اهللاُ - قال اإلماُم مسلٌم 
، َمْوَلى ُعَمَر ْبِن ُعَبْیِد اِهللا، َعْن ُبْسِر ْبِن َسِعیٍد، َحدَّثََنا َساِلٌم َأُبو النَّْضرِ قال: َعْبُد اِهللا ْبُن َسِعیٍد، 

-ُل اِهللا َحِصیٍر، َفَخَرَج َرُسو  ُحَجْیَرًة ِبَخَصَفٍة، َأوْ  - r-َعْن َزْیِد ْبِن ثَاِبٍت، َقاَل: اْحَتَجَر َرُسوُل اِهللا 
r -  ُوا، ُیَصلِّي ِفیَها، َقاَل: َفتَتَبََّع ِإَلْیِه ِرَجاٌل َوَجاُؤوا ُیَصلُّوَن ِبَصَالِتِه، َقاَل: ثُمَّ َجاُؤوا َلْیَلًة َفَحَضر

اَب، َفَخَرَج ِإَلْیِهْم َعْنُهْم، َقاَل: َفَلْم َیْخُرْج ِإَلْیِهْم، َفَرَفُعوا َأْصَواَتُهْم َوَحَصُبوا اْلبَ  - r- َوَأْبَطَأ َرُسوُل اِهللا 
َما زَاَل ِبُكْم َصِنیُعُكْم َحتَّى َظَنْنُت َأنَُّه َسُیْكَتُب ": - r-َفَقاَل َلُهْم َرُسوُل اهللاِ  ؛ُمْغَضًبا - r-َرُسوُل اِهللا 

َالِة ِفي ُبُیوِتُكْم، َفِإنَّ َخْیَر َصَالِة اْلَمْرِء ِفي َبْیِتِه إِ  ؛َعَلْیُكمْ  َالَة اْلَمْكُتوَبةَ َفَعَلْیُكْم ِبالصَّ   .)3("الَّ الصَّ
  

  ثانیًا: تخریُج الحدیث: 
) عن محمٍد 6113ح 8/28 ما یجوز من الغضب والشدة ألمر اهللا /األدبفي ( أخرَجُه البخاريُّ 

) 450ح 2/312ت فضل صالة التطوع في البی/ الصالة عن رسول اهللا في ( والترمذيبن زیاٍد، 
  عن محمد بن بشار. 

مٌد ْبُن زیاٍد، ومحمٌد بُن بشاٍر) تابعا محمدًا بَن المثنى في روایتِه عن محمٍد بِن كالهما: (مح
  جعفٍر بمثله. 

) من طریق مكي بن 1447ح 1/175فضل التطوع في البیت ة/الصالفي ( وأخرَجُه أبو داودَ 
  إبراهیم تابع محمدًا بَن جعفٍر في روایته عن عبد اهللا بن سعید بمثله.

) 731ح 1/147صالة اللیل/ أبواب صالة الجماعة واإلمامة -اناألذفي ( بخاريُّ كذلك أخرَجُه ال
)، 7290ح 9/95 ما یكره من كثرة السؤال وتكلف ما ال یعنیهة/ االعتصام بالكتاب والسن( وفي

                                                           
) وهو خطأ: والصواب أنه من حدیث زید بـن ثابـت، وربمـا اخـتلط علـى ابـن حجـر هـذا الحـدیث بالحـدیث الـذي (1

َالُة َفَال َصَالَة ِإالَّ اْلَمْكُتوَبُة"، وهو لیس المقصود.    رواه أبو هریرة عند مسلم وهو" ِإَذا ُأِقیَمِت الصَّ
  .252/ 4فتح الباري  (2)
 .781ح 1/307مسافرین وقصرها/ استحباب صالة النافلة في بیته صحیح مسلم، صالة ال (3)
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قیام في (والنسائي )،   استحباب صالة النافلة في بیته/ صالة المسافرین وقصرهافي (ومسلم 
) من طرق عن وهیٍب عن موسى بن عقبة 1598ح 3/219الفضل في ذلك/ راللیل وتطوع النها

  بنحوه.
) من طریِق 1043ح 1/130 صالة الرجل التطوع في بیته/ الصالةفي ( وأخرَجُه أبو داودَ 

  إبراهیَم بِن أبي النضر بنحوه مختصرًا. 
َن سعیٍد في روایته عن كالُهَما: (موسى بُن عقبَة، وٕابراهیُم بُن أبي النضر) تابعا عبَد اِهللا بْ 

  سالٍم ابِن أبي النضر بمثل إسناده. 
) من طریق 1293ح 2/111الفضل في ذلك / قیام اللیل وتطوع النهارفي ( وأخرَجُه النسائيُّ 

موسى بِن عقبَة، تابع سالمًا بَن أبي النضر، في روایته عن بسٍر بن سعید، مباشرًة بدون واسطة 
  بمثله.  

  
  اإلسناد:  ثالثاُ: تراجم رجال

 بكنیتهِ  مشهورٌ  ،الزَِّمنِ بالمعروف  ،صريأبو موسى البَ ، يزَ العنَ  عبیدٍ  بنِ  ْبُن اْلُمثَنَّى ُمَحمَّدٌ * 
، روى له وماتا في سنة واحدة ،)1(انهَ ي رَ سَ رَ دار فَ نْ من العاشرة وكان هو وبُ  ،ثبتٌ  ،ثقةٌ  ،وباسمهِ 

  .)2(أصحاب الكتب الستة
، ثقٌة صحیُح الكتاِب إال أنَّ فیِه َغفلة، )3(المعروف بُغْنُدر البصريُّ  الهذليُّ  ،ْبُن َجْعَفرٍ  * ُمَحمَّدٌ 

  . )4(الكتب الستة ، روى له أصحابُ وتسعینَ  أو أربعٍ  ثالثٍ  سنةَ  من التاسعة، ماتَ 
، قال عنه الذهبي: "كان من أصح )5(سنة" عْشرینَ  عنه: "سمعته یقول: َلِزمت ُشْعَبةَ  أحمدُ  قالَ 

  .)6(بًا"الناس كتا
بن أبي هند الفزاري موالهم أبو بكر المدني صدوق ربما وهم من السادسة  َعْبُد اِهللا ْبُن َسِعیدٍ * 

  .)7(، روى له أصحاب الكتب الستةمات سنة بضع وأربعین

                                                           
، تصـنیف/ محّمـد 35/124) أي: ُمَتساِوَیْین؛ وهو مجـاز. (انظـر: تـاج العـروس فـي جـواهر المعجـم والقـاموس (1

  م).2001-ه1421مرتضى الحسیني الزبیدي، تحقیق/ مصطفى حجازي، مؤسسة الكویت، الطبعة األولى 
  .26/359، وتهذیب الكمال 8/95، وانظر أیضًا: الجرح والتعدیل 505ص تقریب التهذیب (2)
َلقََّبه بذلك ابن ُجریج؛ ألنه لما حّدَث بالبصـرة صـار ُغنـدر ُیشَّـِغب علیـه، فقـال لـه: أنـت ُغنـدر، وأهـل الحجـاز  (3)

  ).2/57یقولون للُمشَِّغب ُغندر. (انظر: نزهة األلباب في األلقاب البن حجر العسقالني 
 .9/98، والسیر2/234، ومعرفة الثقات 1/57. وانظر أیضًا: التاریخ الكبیر 472) تقریب التهذیب ص(4

  . 25/7تهذیب الكمال  (5)
 .2/162الكاشف  (6)
 .7/12والثقات البن حبان   5/104. وانظر أیضًا: التاریخ الكبیر 306) تقریب التهذیب ص(7
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  . )5(والذهبي )4(، وابن شاهین)3(، والعجلي )2(، وابن حنبل)1(وثقه ابن معین
  .)7(وأبو زرعة )6(وضعفه أبو حاتم

: وهو ثقة بالنظر إلى أقوال من وثقه من العلماء، كذلك لم أجد من وهنه من قالت الباحثة
  العلماء سوى أبي حاتم، وأبو زرعة.

سالم بن أبي أمیة أبو النضر مولى عمر بن هو  َمْوَلى ُعَمَر ْبِن ُعَبْیِد اهللاِ  ،َساِلٌم َأُبو النَّْضرِ * 
، روى له من الخامسة مات سنة تسع وعشرین یرسل ثقة ثبت وكانعبید اهللا التیمي المدني 

  .)8(أصحاب الكتب الستة
روى له  من الثانیة مات سنة مائة ثقة جلیلالمدني العابد مولى بن الحضرمي  ُبْسر ْبِن َسِعیدٍ *

  .)9(أصحاب الكتب الستة
  

  رابعًا: الحكُم على إسناِد الحدیث: 
  الحدیُث في صحیِح مسلم.

$$$  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
 .1/142) تاریخ ابن معین، روایة الدوري (1
 .5/71) الجرح والتعدیل(2
 .2/31) معرفة الثقات للعجلي(3
 .1/126) تاریخ أسماء الثقات (4
 .1/340) المغني في الضعفاء(5
 .5/71) الجرح والتعدیل(6
 .5/71) المرجع السابق (7
 .6/407والثقات البن حبان   4/111. وانظر أیضًا: التاریخ الكبیر 226) تقریب التهذیب ص(8
 .4/78، والثقات البن حبان1/245. وانظر أیضًا: معرفة الثقات للعجلي 122یب ص) تقریب التهذ(9
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  ):80م (ث رقحدی

-َعْن َعاِئَشةَ  "َوَقْد َرَوى ِاْبن َسْعد، َواْبن اْلُمْنِذر ِبِإْسَناٍد َصِحیٍح، َعْن َمْسُروقٍ قال ابن حجر: 
َلمَّا َمِرَض َأُبو َبْكٍر َمَرَضُه الَِّذي َماَت ِفیِه َقاَل: ُاْنُظُروا َماَذا ِفي َماِلي (َقاَلْت:  -رضي اهللا عنها
مَ  َقاَلْت: َفَلمَّا َماَت َنَظْرَنا َفِإَذا َعْبٌد ُنوِبّي َكاَن  ،اَرُة؛ َفاْبَعُثوا ِبِه ِإَلى اْلَخِلیَفِة َبْعِديُمْنُذ َدَخَلْت اإلِْ

َفَقاَل: َرْحَمُة اللَِّه َعَلى َأِبي  ؛َیْحِمل ِصْبَیانه، َوَناِضٌح َكاَن َیْسِقي ُبْستَاًنا َلُه، َفَبَعْثَنا ِبِهَما ِإَلى ُعَمر
  . )1(")َقْد َأْتَعَب َمْن َبْعَدهُ َبْكٍر، لَ 

  
  : سعدٍ  البنِ  یرالحدیث من الطبقات الكب أوًال: نصُّ 

ْبُن اْلَجرَّاِح، َوَعْبُد اللَِّه ْبُن ُنَمْیٍر، َقاَال:  َأْخَبَرَنا َوِكیعٌ  :-اهللاُ  هُ رحمَ – سعدٍ  ابنُ  قال اإلمامُ 
َلمَّا َمِرَض َقاَلْت: " - رضي اهللا عنها– ُروٍق، َعْن َعاِئَشةَ َأْخَبَرَنا اْألَْعَمُش َعْن َأِبي َواِئٍل، َعْن َمسْ 

َماَرَة َفاْبَعُثوا ِبهِ   ِإَلى َأُبو َبْكٍر َمَرُضُه الَِّذي َماَت ِفیِه، َقاَل: اْنُظُروا َما زَاَد ِفي َماِلي ُمْنُذ َدَخْلُت اإلِْ
 ،َقاَل: َوَقاَل َعْبُد اللَِّه ْبُن ُنَمْیٍر: َأْسَتْصِلُحُه َجْهِدي  اْلَخِلیَفِة ِمْن َبْعِدي، َفِإنِّي َقْد ُكْنُت َأْسَتِحلُّهُ 

َنْحًوا ِممَّا ُكْنُت ُأِصیُب ِفي التَِّجاَرِة، َقاَلْت َعاِئَشُة: َفَلمَّا َماَت َنَظْرَنا َفِإَذا  )2(َوُكْنُت ُأِصیُب ِمَن اْلَوَدكِ 
َقاَل َعْبُد اللَِّه ْبُن ُنَمْیٍر: َناِضٌح  - َعَلْیهِ  َكاَن َیْسَنى )3(ا َناِضحٌ َعْبٌد ُنوِبيُّ َكاَن َیْحِمُل ِصْبَیاَنُه، َوإِذَ 

َقاَلْت: َفَبَعْثَنا ِبِهَما ِإَلى ُعَمَر، َقاَلْت: َفَأْخَبَرِني َجدِّي َأنَّ ُعَمَر َبَكى، َوَقاَل:  -َكاَن َیْسِقي ُبْستَاًنا َلهُ 
  .)4("َأْتَعَب َمْن َبْعَدُه َتَعًبا َشِدیًدا َرْحَمُة اللَِّه َعَلى َأِبي َبْكٍر، َلَقدْ 

   
  ثانیًا: تخریُج الحدیث: 

 َوِكیعٍ  )، تابع ابَن سعٍد في روایته عن33582ح 17/490في (  أخرَجُه ابُن أبي شیبةَ 
  فقط.

) من طریق الحسِن ْبِن علىٍّ ْبِن 6/353في ( قسم الفيء والغنیمة/ ما یكون للوالي...  والبیهقيُّ 
  وحده.   ُنَمْیرٍ  ْبنِ تابَع ابَن سعٍد في روایته عن ا عفاَن،

) من طریق محاضر تابع 986ح 2/599في (مخارج الفيء ومواضعه... وأخرَجُه ابُن زنجویه
  في روایتهما عن األعمش بنحوه.  ُنَمْیرٍ  اللَِّه ْبنَ  اْلَجرَّاِح، َوَعْبدَ  ْبنَ  اً َوِكیع

                                                           
  .4/304فتح الباري  (1)
  ).5/368الَوَدك: ُهو َدَسم اللَّْحِم وُدْهُنه الذي ُیْسَتْخَرج منه. (انظر: النهایة  (2)
  ).5/153النَّواضُح : اإلبل التي ُیْسَتَقى علیها واحُدها: ناضح. (انظر: النهایة  (3)
  .3/175الطبقات الكبیر (4)
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بِن محمٍد، وعروَة بِن الزبیر، ومحمٍد بِن  اْلَقاِسمِ طریق ) من 3/175أیضًا في( أخرَجُه ابُن سعدٍ 
  األشعِث، وأبي بكٍر بِن حفٍص بِن عمَر كًال منهم بإسناد، واختالف یسیر في المتون.

جمیُعُهْم: (القاسُم بُن محمٍد، وعروُة ْبُن الزبیر، ومحمٌد ْبُن األشَعِث، وأبو بكٍر بُن حفٍص بِن 
  . - y- عن أبیها أبي بكر الصدیق -هللا عنهارضي ا–َغیاٍث) عن عائشَة 

  
  :اإلسناد رجالِ ثالثًا: تراجُم 

  ). 4، سبقت الترجمة له في حدیث رقم ()1(عابد ،حافظٌ  ،ثقةٌ  ،الجراح نُ َوِكیٌع بْ * 
  ، وتدلیسه ال یضر.)2(سیندلّ المُ  قاتِ بَ طَ  منْ  الثانیةِ الطبقِة ي فِ  حجرٍ  ابنُ  هُ رَ كَ ذَ  دْ قَ وَ 

  ).70، سبقت الترجمة له في حدیث رقم ()3(حدیث صاحبُ  ،ثقةٌ ، نمیرٍ  بنُ  اهللاِ  بدُ * ع
سبقت ، )4(سلكنه یدلّ  ،عٌ رِ وَ  ،بالقراءاتِ  عارفٌ  ،حافظٌ  ،ثقةٌ  ،ُسَلْیَماُن ْبُن ِمْهرَانَ  :* اَألْعَمُش 

  .)5(الثانیةهو مدلس من وَ  .)4الترجمة له في حدیث رقم (
  

 عبدِ  بنِ  عمرَ  في خالفةِ  ماتَ  ،مخضرمٌ  ،ثقةٌ  ،لكوفيُّ ا أبو وائلٍ  ،األسدي سلمةَ  نُ بْ  شقیقٌ * 
  . )6(، روى له أصحاُب الكتب الستةسنةٍ  العزیز وله مائةُ 

 ،عابدٌ  ،فقیهٌ  ،ثقةٌ  ،الكوفي أبو عائشةَ  ،الَهْمدانيُّ الوادعيُّ  بن مالكٍ  األجدعِ  بنُ  مسروقٌ * 
، روى له أصحاُب الكتب تینَ وس ثالثٍ  ویقال سنةَ  ،اثنتینِ  مات سنةَ  ،من الثانیة ٌم،مخضر 
  . )7(الستة

  
  رابعًا: الحكُم على إسناد الحدیث: 

  إسناُدُه صحیٌح، ورجاُلُه ثقاٌت. 
  وتدلیس األعمش ال یضر؛ ألنه من الطبقة الثانیة من طبقات المدلسین. 

$$$  
                                                           

  .581انظر: تقریب التهذیب ص (1)
  .33طبقات المدلسین ص  (2)
  .327انظر: تقریب التهذیب ص (3)
  .254انظر: تقریب التهذیب ص (4)
  .33طبقات المدلسین ص  (5)
كاشـــف ، وال12/548، وتهـــذیب الكمـــال4/371، وانظـــر أیضـــًا: الجـــرح والتعـــدیل 268تقریـــب التهـــذیب ص  (6)

1/489. 
  . 2/256، والكاشف27/451، وانظر أیضًا: تهذیب الكمال 528تقریب التهذیب ص (7)
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  ):81حدیث رقم (
اُه َأْحَمُد ِبِإْسَناٍد َصِحیٍح َعْن َعْبِد : "... َلِكْن ُیَعكُِّر َعَلى َهَذا؛ َما َروَ حجرٍ  نُ ابْ  قال الحافظُ 

َحاَبِة َنْحَو َحِدیِث اْلَباِب، َوِفیِه: (َفِإْن َردََّها َردَّ َمَعهَ  ا الرَّْحَمِن ْبِن َأِبي َلْیَلى، َعْن َرُجٍل ِمَن الصَّ
َر َبْیَن التَّْمِر َوالطََّعاِم، َوَأنَّ الطََّعاَم َصاًعا ِمْن َطَعاٍم، َأْو َصاًعا ِمْن َتْمٍر) َفِإنَّ َظاِهَرُه َیْقَتِضي التَّْخِیی

  .)1("َغْیُر التَّْمرِ 
  

  : أحمدَ  اإلمامِ  من مسندِ  الحدیثِ  أوًال: نصُّ 
ْبُن َجْعَفٍر، َقاَال: حدثََنا ُشْعَبُة َعِن  : َحدَّثََنا َوِكیٌع َوُمَحمَّدٌ - اهللاُ  هُ مَ حِ رَ - أحمدُ  اإلمامُ  قالَ 

َعْن َرُجٍل ِمْن  - َسِمْعُت اْبَن َأِبي َلْیَلى :َقاَل: اْبُن َجْعَفرٍ  -  الرَّْحَمِن ْبِن َأِبي َلْیَلى اْلَحَكِم، َعْن َعْبدِ 
َقاَل اْبُن َجْعَفٍر: َال ُیَتَلقَّى  -)2(َال َتَلقَّْوا الرُّْكَبانَ : "- r-َقاَل: َقاَل َرُسوُل اللَِّه  - r-َأْصَحاِب النَِّبيِّ 

َوَقاَل اْبُن  - )5(َفُهَو ِفیَها ِبآِخِر النََّظَرْینِ  )4(َوَمْن اْشَتَرى ُمَصرَّاةً  ،)3(اِضٌر ِلَبادٍ َوَال َیِبْع حَ  -َجَلبٌ 
  .)6(ِإْن َردََّها َردَّ َمَعَها َصاًعا ِمْن َطَعاٍم َأْو َصاًعا ِمْن َتْمٍر" -َجْعَفٍر: ِبَأَحِد النََّظَرْینِ 

  

  الحدیث:  ثانیًا: تخریجُ 
 في روایته عن وكیعٍ  ) تابع أحمدَ  968ح 3/251في ( في المسند شیبةَ أبي  ابنُ  هُ أخرجَ 

  بنحوه. 
) من طریق عیسى بن عبد الرحمن والحكم، 6417ح 7/75في ( وأخرَجُه الطبرانيُّ في الكبیر

  بنحوه. َعْن َعْبِد الرَّْحَمِن ْبِن َأِبي َلْیَلىكالهما 
  ،وأبي النضر ) من طریق یزیدَ 3673ح 1/3148في ( أبو نعیم في معرفة الصحابة هُ وأخرجَ 

  ) من طریق یزیَد بِن هاروَن أیضًا.5/319(البیوع/ الحكم فیمن اشترى مصراة  والبیهقي سننه في
 ، في روایتهما عن شعبةَ جعفرٍ  بنَ  اً ومحمد اً تابعا وكیع )، وأبو النضرهارونَ  بنُ  یزیدُ (كالهما: 
  بنحوه. 

  
                                                           

  .4/364فتح الباري  (1)
أي: ال تســتقبلوا القافلــة الجالبــة للطعــام قبــل أن یقــدموا األســواق، ویعرفــوا األســعار. (انظــر: ســنن النســائي مــع  (2)

  ).7/290حاشیة السندي 
، تصنیف/ علـى ابـن 6/285َیُكوُن َلُه ِسْمَساًرا. (انظر: شرح صحیح البخاري البن بطال قال ابُن عباس: َال  (3)

  حسن بن عبد الملك، تعلیق/ أبو تمیم یاسر بن إبراهیم، مكتبة الرشید).
  ).3/48: النهایةالُمصرَّاة : الَناَقُة أو البَقَرُة أو الشَّاُة ُیَصرَّي اللَّبُن في َضْرعها : أي ُیْجَمع وُیْحَبس. (انظر (4)
ـــة  (5) ـــه. (انظـــر: النهای ـــاَره َفَعل ـــه واْخت ـــا إْمســـاك الَمبیـــع أو َرّده أیُّهمـــا كـــان خیـــرًا ل ـــه إّم أي الخیـــار بـــین األمـــرین ل

5/171.( 
  .18821ح 31/118مسند اإلمام أحمد  (6)
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  سناد: اإل رجالِ  ثالثًا: تراجمُ 
  ). 4، سبقت الترجمة له في حدیث رقم ()1(عابد حافظٌ  ،ثقةٌ  ،الجراح ِكیٌع بنُ وَ * 

  .)2(وهو مدلس من الثانیة
، سبقت الترجمة له )3(ثقٌة صحیُح الكتاِب إال أنَّ فیِه َغفلةالمعروف بُغْنُدر،  ْبُن َجْعَفرٍ  * ُمَحمَّدٌ 

  ).79في حدیث رقم (
"، في الحدیثِ  المؤمنینَ  وري یقول: "هو أمیرُ الثّ  تقن كانَ م ،حافظٌ  ،ثقةٌ ، الحجاج نُ بْ  * ُشْعَبةُ 

، سبقت الترجمة له في )4( اً عابد وكانَ  عن السنةِ  وذبَّ  عن الرجالِ  بالعراقِ  َش تَ أول من فَ  وهوَ 
  ).31حدیث رقم (

 ،من الخامسة، إال أنه ربما دلس فقیهٌ  ،ثبتٌ  ،ثقةٌ ، الكوفيُّ  ، أبو محمد الكنديُّ * اْلَحَكُم ْبُن ُعَتْیَبةَ 
  . )5(الكتب الستة ، روى له أصحابُ وستونَ  عشرة أو بعدها وله نیفٌ  ثالثَ  سنةَ  ماتَ 
  . )6(في الثانیة من طبقات المدلسین حجرٍ  نُ ابْ  هُ رَ وذكَ 

  ).75سبقت الترجمة له في حدیث رقم ( ،)7(ثقة َأِبى لیلى، الرَّْحَمِن ْبنُ  * َعْبدُ 
  

  د: اإلسنا على رجالِ  رابعًا: الحكمُ 
  .ثقاتٌ  هُ ، ورجالُ صحیحٌ  هُ إسنادُ 

  . في هذا الحدیثوقد صرح الحكم بالسماع من ابن أبي لیلى 
$$$  

  
  
  
  

                                                           
  .581انظر: تقریب التهذیب ص (1)
  .33طبقات المدلسین ص  (2)
 . 472) تقریب التهذیب ص(3

  .266تقریب التهذیب صانظر:  (4)
، والتبیـین 3/123، والجـرح والتعـدیل 1/312، وانظـر أیضـًا: معرفـة الثقـات للعجلـي 175تقریب التهذیب ص (5)

 .80، وتحفة التحصیل في ذكر رواة المراسیل ص23ألسماء المدلسین ص
  .30طبقت المدلسین ص (6)
، 3/448، الثقــات البــن حبــان 2/86لثقــات للعجلــي ، وانظــر أیضــًا: معرفــة ا349انظــر: تقریــب التهــذیب ص (7)

 .17/372وتهذیب الكمال 



                                 ل                            الفصل األو
 

    234 
 

 الدراسة التطبیقیة

  ):82حدیث رقم (

َنَهى َرُسوُل ( :بن َعبَّاٍس َمْرُفوًعااَوَرَوى َأُبو َداُوَد ِمْن َحِدیِث قال الحافُظ ابُن حجٍر: "
َوإِْسَناُدُه  )َفاْمَألْ َكفَُّه ُترَاًبا ،ِإْن َجاَء َیْطُلُب َثَمَن اْلَكْلبِ  :َوَقالَ  ،َعْن َثَمِن اْلَكْلبِ  - r- اللَِّه 

  .)1("َصِحیحٌ 

  
  أوًال: نصُّ الحدیِث ِمْن ُسَنِن أبي داوَد: 

ِبیُع ْبُن َناِفٍع َأُبو َتْوَبةَ : -َرِحَمُه اهللاُ - قاَل اإلماُم أبو داوَد   للَّهِ َحدَّثََنا ُعَبْیُد اقال:  ،َحدَّثََنا الرَّ
َنَهى " :َقالَ  ،َعْن َعْبِد اللَِّه ْبِن َعبَّاسٍ  ،ْبِن َحْبَترٍ  َعْن َقْیسٍ  ،َعْن َعْبِد اْلَكِریمِ  - َیْعِنى اْبَن َعْمٍرو- 

  .)2("َوإِْن َجاَء َیْطُلُب َثَمَن اْلَكْلِب َفاْمْأل َكفَُّه ُترَاًبا ،َعْن َثَمِن اْلَكْلبِ  - r- َرُسوُل اللَِّه 
  
  یُج الحدیث: ثانیًا: تخر 

) 3273ح 5/314) عن أحمَد بِن عبِد الملك، وفي (2627ح 4/382في ( أخرَجُه أحمدُ 
  عن زكریا بن عدي.
 4/468في ( وأبو یعلى) عن عبد الجبار الخطابي، 2512ح 4/309كذلك أخرجه في(

  ) من طریقه أیضًا.2600ح
، وع ) تابعوا الربیَع بَن نافٍع َثالثَُتُهْم: (أحمُد ْبُن عبِد الملك، وزكریا ْبُن عديٍّ بُد الجباِر الخطابيُّ

في روایته عن عبیِد اهللا ْبِن عمٍرو بنحوه، وفي روایة أحمَد ْبِن عبِد الملك، وزكریا بِن عديٍّ 
  . وثمن الخمر، البغي مهر زیادة في النهي عن

) 21307ح 11/50في (البیوع واألقضیة/ ما جاء في ثمن الكلب  كذلك أخرَجُه ابُن أبي شیبةَ 
  ).2094ح 4/7في ( وأحمدُ 

كالهما من طریِق إسرائیَل تابَع عبیَد اهللا بَن عمٍرو في الروایة عن عبد الكریم الجزري  
  بمعناه، وفیه زیادة.

) من طریق عكرمة، تابَع قیسًا بَن حبتر 11692ح 11/267في( وأخرَجُه الطبراني في الكبیر
  معناه.مرفوعًا ب - t-في الروایة عن ابن عباٍس 

  
  

                                                           
  .4/426فتح الباري (1)
 .3482ح 1/388أثمان الكالب  -سنن أبي داود، البیوع/ أبواب اإلجارة (2)
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  ثالثًا: تراجُم رجاِل اإلسناد: 
ِبیُع ْبُن َناِفٍع َأُبو َتْوَبةَ *   سنة مات العاشرة، من عابٌد، حجٌة، ثقٌة، طرسوس، الحلبي نزیل الرَّ

  .)1(ةماج ابنُ و  النسائيّ و  أبو داودَ و  مسلمٌ و  روى له البخاريُّ وأربعیَن،  إحدى
 من وهم، ربما فقیٌه، ثقٌة، األسدي، وهبٍ  أبو الرقي، لیدالو  أبي بن َعْمٍرو ْبنُ  ُعَبْیُد اللَّهِ * 

  .)2(سنة، روى له أصحاُب الكتب الستة إال ثمانین ثمانین عن سنة مات الثامنة،
 به ، وقال ابُن معیٍن مرة: "لیس)3(أخطأ" وربما كثیر الحدیث صدوقًا، ثقة "كان سعد: ابن قال

  .)5(العجليوَوثََّقُه  )4(بأس"
  .)6(منكرًا" حدیثاً  له أعرف ال ثقٌة صدوق، الحدیث و حاتم: "صالحوقاَل عنه أب

  .)7(االعتزال" یرى كان أنه "ذكروا داود: وقال أبو
، مالكٍ  بنُ  اْلَكِریمِ  َعْبدُ *   من قریة إلى الَخضرمي، نسبة وهو أمیَة، بني مولى سعید أبو الجزريُّ

  . )8(أصحاُب الكتب الستة روى له شرینَ وع سبعٍ  سنةَ  مات السادسة، من متقٌن، ثقٌة، الیمامة،
  .)9(الرابعة، روى له أبو داود من ثقٌة، الجزیرة، نزیل الكوفي، التمیمي َحْبَترٍ  ْبنُ  َقْیٌس * 
  

  رابعًا: الحكُم على إسناِد الحدیث: 
َحُه األلباني   .)10(إسناُدُه صحیٌح، ورجاُلُه ثقاٌت، وقد صحَّ
$$$  

  
  

                                                           
ـــان 207تقریـــب التهـــذیب ص (1) ، الكاشـــف 9/103، تهـــذیب الكمـــال 8/239، وانظـــر أیضـــًا: الثقـــات البـــن حب

1/393.  
  .1/685، وانظر أیضًا: الكاشف 373ب التهذیب صتقری (2)
 .9/490الطبقات الكبیر  (3)
  .331سؤاالت ابن الجنید لإلمام أحمد ص (4)
 .2/112معرفة الثقات للعجلي ص (5)
 .5/329الجرح والتعدیل  (6)
  .280سؤاالت أبي داود لإلمام أحمد ص (7)
. المجـــروحین البـــن 6/58، الجــرح والتعـــدیل 6/88 ، وانظـــر أیضــًا: التـــاریخ الكبیـــر361تقریــب التهـــذیب ص (8)

 .2/146حبان 
، تهــذیب التهــذیب 7/95، الجــرح والتعــدیل 7/148، وانظــر أیضــًا: التــاریخ الكبیــر 456تقریــب التهــذیب ص (9)

8/348 .  
  .3/290السلسلة الصحیحة  (10)
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  ):83حدیث رقم (

ح َكْونه َمْرُفوًعا؛ َما َأْخَرَجُه َأُبو َداُوَد َوالنََّساِئيُّ، حجرٍ  بنُ ا قال الحافظُ  : "..... َوُیَرجِّ
--rَنَهى َرُسول اللَّه (اْلُمَسیِّب، َعْن رَاِفع ْبن َخِدیج، َقاَل:  ْبنِ  ِبِإْسَناٍد َصِحیح ِمْن َطِریق َسِعیدٍ 

 َمَنَح َأْرًضا، َوَرُجلٌ  َلُه َأْرض، َوَرُجلٌ  نََّما َیْزَرع َثَالَثة: َرُجلٌ َوَقاَل: إِ  )2(َواْلُمزَاَبَنة )1(َعْن اْلُمَحاَقَلة
ة   .)3()"ِاْكَتَرى َأْرًضا ِبَذَهٍب َأْو ِفضَّ

  
  أوًال: نصُّ الحدیِث من ُسنِن النسائي: 

َحدَّثََنا قال:  ،َحدَّثََنا َأُبو اَألْحَوصِ قال:  ،: َحدَّثََنا ُمَسدَّدٌ - رحَمُه اهللاُ –اإلماُم النسائيُّ قال 
 - r-  َنَهى َرُسوُل اللَّهِ " :َقالَ  ،ْبِن َخِدیجٍ  َعْن َراِفعٍ  ،ْبِن اْلُمَسیَّبِ  َعْن َسِعیدٍ  ،ْبُن َعْبِد الرَّْحَمنِ  َطاِرقٌ 

َوَرُجٌل ُمِنَح َأْرًضا  ،َرُجٌل َلُه َأْرٌض َفُهَو َیْزَرُعَها ؛ِإنََّما َیْزَرُع َثَالَثةٌ : َعِن اْلُمَحاَقَلِة َواْلُمزَاَبَنِة َوَقالَ 
ةٍ  ،َفُهَو َیْزَرُع َما ُمِنحَ    .)4("َوَرُجٌل اْسَتْكَرى َأْرًضا ِبَذَهٍب َأْو ِفضَّ

  
  ثانیًا: تخریُج الحدیِث: 

في (المزارعة  والطحاوي) عن أبي األحوص، 66ح 1/69في ( أخرَجُه ابُن أبي شیبةَ  
  .) من طریقه أیضاً 5467ح 4/106والمساقاة/ المزارعة 

  ) تابَع النسائيَّ في روایته عن مسدد.3400ح 1/381(البیوع/ التشدید في ذلك  وأبو داود في
  ) عن قتیبَة.3898ح 7/50أیضًا في (المزارعة/ النهي عن كراء األرض بالثلث  وأخرَجُه النسائيُّ 

  ) عن هناد بن السري.2449ح 1/819في (الرهون/ المزارعة بالثلث والربع  وابُن ماجة
  هما: (قتیبُة وهناٌد بُن السري) تابعا مسددًا بمثله.كال

) من طریق 3897ح 7/49أیضًا في (المزارعة/ النهي عن كراء األرض بالثلث  وأخرَجُه النسائيُّ 
  القاسم بِن محمد تابع ابن المسیب في روایته عن رافع بن خدیج مرفوعًا ومختصرًا.

  
  
  

                                                           
ـْنُبِل ِباْلِحْنَطـِة" (انظـر: السـنن الكبـرى للبیهقـي ورد في حدیث أبي هریرة : "اْلُمَحاَقَلُة َأْن َتْشَتِرَي اْلِحْنَطـَة  (1) ِفـي السُّ

  )10644ح 5/502
  ورد عن أبي هریرة أنه قال: "اْلُمَزاَبَنُة: َأْن َتْشَتِرَي الثََّمَر ِفي النَّْخِل ِبالتَّْمِر" (انظر: المرجع السابق).  (2)
  .5/26فتح الباري  (3)
  .3899ح 7/50ء األرض بالثلث سنن النسائي المزارعة/ النهي عن كرا (4)
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  :اإلسناد رجالِ ثالثًا: تراجُم 
، سبقت الترجمة )1( المسند بالبصرة إنه أول من صنفَ  :یقال حافظٌ  ،ثقةٌ  ،ْبُن ُمَسْرَهدٍ  دٌ ُمَسدَّ * 

  ).24له في حدیث رقم (
 ،من السابعة ،صاحب حدیث ،متقنٌ  ،ثقةٌ  ،الكوفي الحنفي موالهم َأُبو اَألْحَوص سلیمٍ  نُ بْ  سالمٌ * 

  .)2(، روى له أصحاُب الكتب الستةوسبعینَ  تسعٍ  مات سنةَ 
  .)3(من الخامسة أوهامٌ  لهُ  صدوقٌ الكوفي  اْألَْحَمِسيُّ  ،اْلَبَجِليُّ  ْبُن َعْبِد الرَّْحَمنِ  َطاِرقٌ * 

  .)6("َلْیَس َحِدیثُُه ِبَذاكَ " ، وقال أحمُد:)5(، والعجليُّ )4(وثََّقُه ابُن معینٍ 

 .س"لیس به بأعنه: " )10(وابُن عدي) 9(والنسائيُّ  )8(، وقال أبو حاتمٍ )7(ذكَرُه ابن حباَن في ثقاته
: "ثقة مشهور"   . )11(وقال الذهبيُّ

  : والراجح توثیقه.قالت الباحثة
اتفقوا على أن  ،العلماء األثبات الفقهاء الكبار، من كبار الثانیة أحدُ ، اْلُمَسیَّبِ  ْبنُ  * َسِعیدٌ 

سبقت ، )12(نهم علماً  في التابعین أوسعَ  ال أعلمُ  :بن المدینياوقال ، المراسیل مرسالِتِه أصحُّ 
  ).11الترجمة له في حدیث رقم (

  
  الحكُم على إسناِد الحدیث:  رابعًا: 

  إسناُدُه صحیٌح، ورجاُلُه ثقاٌت.
 وطارٌق بُن عبِد الرحمِن َوثََّقُه جماعٌة َوَوهََّنه أحمُد، والراجح توثیقه. 

$$$  

                                                           
  .935انظر: تقریب التهذیب ص(1) 

  .8/281، والسیر 282/ 12، وانظر أیضًا: تهذیب الكمال 261) تقریب التهذیب ص(2
  .13/345، وتهذیب الكمال 4/353، وانظر أیضًا: التاریخ الكبیر 281تقریب التهذیب ص (3)
 .4/486الجرح والتعدیل  (4)
 .1/475معرفة الثقات  (5)
  .2/332میزان اإلعتدال  (6)
  .4/395الثقات  (7)
  .4/486الجرح والتعدیل  (8)
 .13/346تهذیب الكمال  (9)

 . 4/114الكامل في ضعفاء الرجال البن عدي (10)
 .1/314المغني في الضعفاء  (11)
 .241انظر: تقریب التهذیب ص (12)
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  ):84حدیث رقم (

َیا  :ُقْلت( :َعْن َأِبي ُهَرْیَرةَ  ق َأِبي َمْیُموَنةَ ِمْن َطِری َوَرَوى َأْحَمدُ ": حجرٍ  ابنُ الحافُظ قال 
  .)1("َصِحیحٌ  هُ ِإْسَنادُ ) ُخِلَق ِمْن اْلَماء َقاَل: ُكّل َشْيءٍ  ؟َأْخِبْرِني َعْن ُكّل َشْيء؛ اللَّهِ  َرُسولَ 

  
  أوًال: نصُّ الحدیِث من مسنِد اإلماِم أحمَد: 

َعْن َأِبي  ،َعْن َقَتاَدةَ  ،َأْخَبَرَنا َهمَّامٌ  ، قال:َیِزیدُ  َحدَّثََنا: - رحَمُه اهللاُ -  حمدُ اإلماُم أقال 
 ،َوَقرَّْت َعْیِني ،َیا َرُسوَل اللَِّه ِإنِّي ِإَذا َرَأْیُتَك َطاَبْت َنْفِسي :ُقْلتُ " :َعْن َأِبي ُهَرْیَرَة َقالَ  ،َمْیُموَنةَ 

َیا َرُسوَل اللَِّه َأْنِبْئِني َعْن َأْمٍر  :ُقْلتُ  :ِمْن َماٍء َقالَ  ُكلُّ َشْيٍء ُخِلقَ : َفَقالَ  ؟ َفَأْنِبْئِني َعْن ُكلِّ َشْيءٍ 
َوُقْم ِباللَّْیِل َوالنَّاُس  ،اْألَْرَحامَ  َوِصلِ  ،الطََّعامَ  َوَأْطِعمِ  ،َأْفِش السََّالمَ  :َقالَ  ؟ِإَذا َأَخْذُت ِبِه َدَخْلُت اْلَجنَّةَ 

  .)2("اْلَجنََّة ِبَسَالمٍ  ُثمَّ اْدُخلِ  ،ِنَیامٌ 
  

  ثانیًا: تخریُج الحدیث: 
َمدِ  َوَعْبدِ  بن مسلم َعفَّانَ ) عن 8295ح 14/49في ( أخرَجُه أحمدُ  بن عبد الوارث،  الصَّ

) من 2559ح 6/299في ( الصالة/ إیجاب دخول الجنان للقائم في سواد اللیل  وابُن حبان
  وفیه زیادة. َعاِمٍر اْلَعَقِديِّ  يَأبطریق 

) من طریق عبد اهللا بن رجاٍء بنحوه 7691ح 10/399في ( في الشعب وأخرَجُه البیهقيُّ 
  مختصرًا.

َمدِ  ،َعفَّانُ أرَبَعُتُهْم: ( ، وابُن رجاء) تابعوا یزیَد ْبَن هاروَن في َأُبو َعاِمٍر اْلَعَقِديُّ ، و َوَعْبُد الصَّ
  روایته عن هماٍم بِن یحیي بمثله.

) من طریق سعیٍد بِن بشیر مختصرًا 2730ح 4/60في ( وأخرَجُه الطبرانيُّ في مسند الشامیین
  تابَع همامًا ْبَن یحیي في الروایة عن قتادَة بمثل إسناده. 

) من طریق هالٍل بِن أبي میمونة، تابع أبا 133ح 1/184في ( وأخرجُه إسحاُق بُن راهویه
  مرفوعًا بمثله.   - t-میمونة في روایته عن أبي هریرة 

  
  
  

                                                           
 .5/29فتح الباري  (1)
  .7932ح 13/314مسند اإلمام أحمد  (2)
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  سناد:اإل رجالِ ثالثًا: تراجُم 
  ).2، سبقت الترجمة له في حدیث رقم ()1(عابد ،متقنٌ  ،ثقةٌ ، * َیِزیُد ْبُن َهاُرونَ 

من  ، ثقٌة ربما وهمالَعْوِذي، أبو عبد اهللا أو أبو بكر البصري دینارٍ  بنِ یحیى  نُ بْ  همامٌ * 
  .)2(السابعة، ماَت سنَة أربٍع أو خمٍس وستیَن، روى له أصحاب الكتب الستة

  .)3("همام في قتادة أحب إلي من أبي عوانة" ى بن معین :قال یحی
، سبقت الترجمة له في حدیث )5(من الثالثةمدلس وهو ، )4( تثب ثقةٌ السَُّدوِسيِّ  * َقتَاَدة ْبِن ِدَعاَمةَ 

  ).15رقم (
 ،ةأسام :وقیل ،أو سلمان أو سلمى ،اسمه سلیم :قیل ،اَألبَّارُ  المدنيُّ  يُّ الفارس یمونةُ أبو مَ *  

اَألبَّار وكل منهما مدني یروي عن أبي هریرة فاهللا و الفارسي  بینَ  قَ رَّ ومنهم من فَ  ،من الثالثة ،ةٌ ثق
    .)6(أبو داوَد الترمذيُّ النسائيُّ وابن ماجة روى له أعلمُ 

 
  رابعًا: الحكم على إسناد الحدیث: 

 ع متابعة ناقصة.إسناُدُه صحیح لغیره، رواته ثقاٌت، وقتادُة مدلس من الثالثة وتوب
  وهماٌم بن یحیي: (ثقة ربما وهم)، وقد تابعه سعیٌد بُن بشیٍر كما سبق تخریجه.

$$$  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
  .606انظر: تقریب التهذیب ص (1)
، والكامــــل فـــي ضــــعفاء 7/586، الثقـــات 8/237، وانظـــر أیضــــًا: التـــاریخ الكبیــــر 574تقریـــب التهــــذیب ص (2)

  .7/129الرجال 
  . 9/109الجرح والتعدیل (3)
  .453انظر: تقریب التهذیب ص (4)
 .43طبقات المدلسین ص (5)
  .2/466، والكاشف 34/338یب الكمال ، وانظر أیضًا: تهذ677تقریب التهذیب ص (6)
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  ):85حدیث رقم (

َناِد َعِن اْألَْعَرِج  ةَماجَ  بنُ اوروى قال الحافُظ ابُن حجٍر: " ِمْن َطِریِق ُسْفَیاَن َعْن َأِبي الزِّ
  .)1("َوإِْسَناُدُه َصِحیحٌ  )َثَالَثٌة َال ُیْمَنْعَن اْلَماُء َواْلَكَألُ َوالنَّارُ ( :َمْرُفوًعا - t-  َعْن َأِبي ُهَرْیَرةَ 

  

  أوًال: نصُّ الحدیِث من ُسنِن ابن ماجة: 
 َحدَّثََنا: َقالَ  َیِزیَد، ْبنِ  اللَّهِ  َعْبدِ  ْبنُ  ُمَحمَّدٌ  : َحدَّثََنا- رحمُه اهللاُ -قاَل اإلماُم ابن ماجة 

َناِد، ِبيأَ  َعنْ  ُسْفَیاُن،  َال  َثَالثٌ ": َقالَ  ،- r-  اللَّهِ  َرُسولَ  َأنَّ  - t- ُهَرْیَرَة  َأِبي َعنْ  اْألَْعَرِج، َعنِ  الزِّ
  .)2("َوالنَّارُ  َواْلَكَألُ، اْلَماُء،: ُیْمَنْعنَ 

  

  ثانیُا: تخریُج الحدیث: 
ات المنهي المبایع /البیوع والتجاراتفي ( ابُن الجارودلم یخرج الحدیث بهذا اللفظ سوى 

)، تابع ابَن ماجة في الروایة عن محمد بن عبد هللا بمثل 596ح 1/153 عنها من الغرر وغیره
 َوَثَالثٌ : ُسْفَیانُ  اْلَكَألُ"، َقالَ  ِبهِ  ِلُیْمَنعَ  اْلَماءِ  َفْضلُ  ُیْمَنعُ  "َال  :َقالَ  - r-  اللَّهِ  َرُسولَ  وفیه َأنَّ  إسناده

  َوالنَّاُر". َكَألُ َوالْ  اْلَماءُ : ُیْمَنُعُهنَّ  َال 
اْلَكَألُ" فقط؛ منها ما رواه  ِبهِ  ِلُیْمَنعَ  اْلَماءِ  َفْضلُ  ُیْمَنعُ  وللحدیث متابعات وشواهد كثیرة بلفظ: "َال 

َعْن َأِبي ُهَرْیَرَة  )2353ح 110/ 3َمْن َقاَل ِإنَّ َصاِحَب اْلَماِء َأَحقُّ ِباْلَماِء (المساقاه/ البخاري في
  ".َال ُیْمَنُع َفْضُل اْلَماِء ِلُیْمَنَع ِبِه اْلَكَألُ " :َقالَ  - r- ْنُه َأنَّ َرُسوَل اللَِّه َرِضَي اللَُّه عَ 

  

  ثالثُا: تراجُم رجاِل اإلسناد: 
 ستٍ  سنةَ  مات العاشرة، من ثقٌة، المكي، یحیى أبو المقرىء، َیِزیدَ  ْبنِ  َعْبِد اللَّهِ  ْبنُ  * ُمَحمَّدٌ 
  .)3(ةماج ابنُ و  ،النسائيُّ  روى له وخمسینَ 

 دلس؛ ربما وكان بأخرة، حفظه تغیر أنه إال حجةٌ  إماٌم، فقیٌه، حافٌظ، ثقٌة، ،عیینةَ  * ُسْفَیاُن ْبنُ 
، سبقت الترجمة له في حدیث رقم )4(دینار بن عمرو في الناس أثبت وكان ،الثقات عن لكن

  .)5(). وذَكَرُه ابُن حجٍر في الثانیة من المدلسین10(

                                                           
  .5/32فتح الباري  (1)
  .2473ح 2/826سنن ابن ماجة، الرهون/ المسلمون شركاء في ثالث (2)
، تهــــذیب 9/118، الثقــــات البــــن حبــــان 7/307، وانظــــر أیضــــًا: الجــــرح والتعــــدیل 490) تقریــــب التهــــذیب ص(3

  .25/570الكمال 
  .245انظر: تقریب التهذیب ص (4)
  .32ات المدلسین صطبق (5)
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َناِد، بَأِبي المعروف المدني، الرحمن عبدِ  أبو ،القرشي ذكوانَ  بنُ  اهللاِ  * عبدُ   من فقیٌه، ثقٌة، الزِّ
  .)1(بعدها، روى له أصحاُب الكتب الستة وقیل ثالثینَ  سنةَ  ماتَ  الخامسة،

  ).42، سبقت الترجمة له في حدیث رقم ()2(معال ،ثبتٌ  ،ثقةٌ  ،اْألَْعَرج هرمزٍ  نُ بْ  الرَّْحَمنِ  * َعْبدُ 
  

  رابعًا: الحكُم على إسناِد الحدیث:
  إسناُدُه صحیٌح، ورجاُلُه ثقاٌت. 

َحه ابُن حجٍر أیضًا في التلخیص الحبیر، فقال: " ِمْن َحِدیِث َأِبي ُهَرْیَرَة ِبَسَنٍد  ةَوِالْبِن َماجَ وقد صحَّ
  .)3(" َصِحیحٍ 

$$$  
  ):86حدیث رقم (

ة َلُهْم مَ ".... :حجرٍ  ابنُ  الحافظُ  قال َحُه ِمْن اْلُحجَّ ا َأْخَرَجُه َأُبو َداُود َوالتِّْرِمِذّي َوَصحَّ
 ؛َفِإْن َلْم َیُكْن َصاِحبَها ِفیَها ،ِإَذا َأَتى َأَحُدُكْم َعَلى َماِشَیةٍ ( ِرَواَیِة اْلَحَسِن َعْن َسُمَرة َمْرُفوًعا

ْت َثَالثًا ِإْسَناده  )َلُه َوإِالَّ َفْلَیْحِلْب َوْلَیْشَرْب َوَال َیْحِملْ َفِإْن َأِذَن  ،َفْلَیْستَْأِذْنهُ  ؛َفِإْن َأَجابَ  ،َفْلُیَصوِّ
َح َسَماعه ِمْن َسُمَرة َحُه َوَمْن َال َأَعلَُّه ِباِالْنِقَطاعِ  ،َصِحیح ِإَلى اْلَحَسِن، َفَمْن َصحَّ   .)4(."َصحَّ

  
  أوًال: نصُّ الحدیِث من سنِن الترمذي: 

َحدَّثََنا َعْبُد قال:  ،َیْحَیى ْبُن َخَلفٍ  ،َحدَّثََنا َأُبو َسَلَمةَ : -رحَمُه اهللاُ - قاَل اإلماُم الترمذيُّ 
ِإَذا َأَتى " :َقالَ  - r-َعْن َسُمَرَة ْبِن ُجْنَدٍب َأنَّ النَِّبيَّ  ،َعْن اْلَحَسنِ ، َعْن َقَتاَدةَ  ،اْألَْعَلى َعْن َسِعیدٍ 

َوإِْن َلْم  ،َفِإْن َأِذَن َلُه َفْلَیْحَتِلْب َوْلَیْشَربْ  ،َفْلَیْستَْأِذْنهُ َأَحُدُكْم َعَلى َماِشَیٍة َفِإْن َكاَن ِفیَها َصاِحُبَها 
ْت َثَالثًا َفِإْن َأَجاَبُه َأَحٌد َفْلَیْستَْأِذْنُه َفِإْن َلْم ُیِجْبُه َأَحدٌ  َفْلَیْحَتِلْب َوْلَیْشَرْب َوَال  ؛َیُكْن ِفیَها َأَحٌد َفْلُیَصوِّ

  )5("َیْحِملْ 

                                                           
، الثقــات البــن 5/49، الجــرح والتعــدیل 2/26، انظــر أیضــًا: معرفــة الثقــات للعجلــي 302تقریــب التهــذیب ص (1)

  . 14/476، تهذیب الكمال للمزي 7/6حبان 
  .2/89، ومعرفة الثقات للعجلي5/360، انظر أیضًا: التاریخ الكبیر352تقریب التهذیب ص (2)
  .3/143خریج أحادیث الرافعي الكبیر،  كتاب إحیاء الموات التلخیص الحبیر في ت (3)
  .5/89فتح الباري (4)
  .1296ح 3/590سنن الترمذي، البیوع/ احتالب المواشي بغیر إذن األرباب  (5)
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َوالَعَمُل َعَلى َهَذا ِعْنَد َبْعِض  ،َحِدیُث َسُمَرَة َحِدیٌث َحَسٌن َصِحیٌح َغِریبٌ " قال أبو عیسى:
  . )1("َأْهِل الِعْلِم، َوِبِه َیُقوُل َأْحَمُد َوإِْسَحاق

  
  ثانیًا: تخریُج الحدیث: 
  ) عن عیاش بن الولید. 2619ح 1/296في (الجهاد/ ابن السبیل یأكل  أخرَجُه أبو داودَ 

 7/211في ( والطبراني في الكبیر) عن محمد بن مرزوق، 4552ح 1/407في ( روالبزا
  ) من طریق یوسَف بِن حماد.6877ح

ثالثَُتُهْم: (عیاٌش ْبُن الولیِد، ومحمٌد ْبُن مرزوٍق، ویوسُف ْبُن حماٍد) تابعوا یحیي ْبَن خلٍف في 
  روایته عن عبد األعلى بنحوه.  

  
   ثالثًا: ترجمُة رجاِل اإلسناد:

 سنةَ  ماتَ  ،من العاشرة ،قٌ صدو، باريوْ الجُ  ،البصريُّ  أبو سلمةَ  ،الباهليُّ  فٍ لَ خَ  حیى بنُ یَ *  
   .)2(، روى له مسلٌم والترمذيُّ وابن ماجةوأربعینَ  اثنتینِ 

  .)4("ثقة، صاحب حدیث، وقال عنه الذهبي: ")3(ذكَرُه ابُن حباَن في الثقات
  قالت الباحثة: هو صدوق.

، وكان یغضب إذا قیل له أبو همام ،أبو محمد ،السامي البصريُّ  األعلى عبدِ  نُ بْ  ْعَلىَعْبُد اْألَ * 
  .)5(، روى له أصحاَب الكتب الستةوثمانینَ  تسعٍ  سنةَ  ماتَ  ،من الثامنة ،ثقةٌ 

واختلط، وكان من أثبت الناس  التدلیسِ  له تصانیف كثیرُ  حافظٌ  ،ثقة، َأبي َعروبة نُ بْ  * َسعیدٌ 
  ).45، سبقت الترجمة له في حدیث رقم ()6(في قتادة

  .عن قتادةَ  : وهذا الحدیث مما رواه سعیدٌ قالت الباحثة
، سبقت الترجمة له في )8(من الثالثةمدلس وهو  )7(تٌ ثب ،ثقةٌ  ،السَُّدوِسيِّ  ِدَعاَمةَ  * َقتَاَدة ْبنُ 
  ).15حدیث رقم (

                                                           
  .1296ح 3/590سنن الترمذي، البیوع/ احتالب المواشي بغیر إذن األرباب (1) 
 .2/365، والكاشف 31/292الكمال  ، وانظر أیضًا: تهذیب589تقریب التهذیب ص (2)
 .9/268الثقات البن حبان (3)
  .18/146تاریخ اإلسالم  (4)
، وتهـــــذیب 1/170، وتـــــاریخ أســـــماء الثقـــــات 2/68، وانظـــــر أیضـــــًا: معرفـــــة الثقـــــات 331تقریـــــب التهـــــذیب  (5)

 .16/360الكمال
  . 239انظر: تقریب التهذیب ص (6)
  .453انظر: تقریب التهذیب ص (7)
 .43ت المدلسین صطبقا (8)
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 ،فاضلٌ  ،فقیهٌ  ،ثقةٌ نصاري موالهم، واسم أبیه یسار األ ،أبي الحسن البصريُّ  نُ بْ  * اْلَحَسنُ 
كان یروي عن جماعة لم یسمع منهم فیتجوز، "ویدلس، قال البزار:  كثیراً  وكان یرسلُ  مشهورٌ 

سبقت الترجمة له في حدیث  )1("طبوا بالبصرةثوا وخُ دِّ بَنا، یعني قومه الذین حُ ثنا وُخطِ ویقول: ُحدِّ 
  ).57رقم (

  .)2(لثانیة من طبقات المدلسینفي الطبقة ا رٍ جَ حَ  ابنُ  هُ رَ ذكَ 
  .)3(ًا"إنما الحسن عن جابر كتاب مع أنه أدرك جابر وقال أبو حاتم: "

: و  َسَماُع الَحَسِن ِمْن َسُمَرَة َصِحیٌح َوَقْد َتَكلََّم َبْعُض َأْهِل الَحِدیِث ِفي ِرَواَیِة "َقاَل َعِليُّ ْبُن اْلَمِدیِنيِّ
  .)4(": ِإنََّما ُیَحدُِّث َعْن َصِحیَفِة َسُمَرةَ الَحَسِن َعْن َسُمَرَة، َوَقاُلوا

  
  الحكُم على إسناِد الحدیث: 

  إسناُدُه َحَسٌن، ورجاُلُه ثقاٌت وفیه: 
  قتادُة مدلٌس من الثالثة ولم یصرح بالسماع، وترتقي روایته بالمتابعة - 
 یحیي ْبُن خلٍف صدوق، لكنه توبع من غیره من الثقات كما هو في التخریج. - 
 سعیٌد بن أبي عروبة فالراجُح أن روایته عن قتادة قبل اإلختالط.وأما  - 
وسماُع الحسن عن سمرة، فقد أثبَتُه بعُض أهِل العلِم كابِن المدیني، وقال غیرهم إنما حدیثه  - 

  عن صحیفة، وهي أحدى طرق التحمل وال تضر.
$$$  

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
  .160انظر: تقریب التهذیب ص (1)
  .1/29طبقات المدلسین  (2)
  .1/31) المراسیل البن أبي حاتم (3

  .1296ح 3/590سنن الترمذي، البیوع/ احتالب المواشي بغیر إذن األرباب  (4)
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  ):87حدیث رقم (

ِتِهْم َحِدیث اْلَجاُرودِ َوِمْن حُ ..... ": رٍ جَ ن حَ بْ الحافُظ ا قال  اْلُمْسِلِم َحْرقُ  َضالَّةُ : (َمْرُفوًعا جَّ
   .)1("ِبِإْسَناٍد َصِحیحٍ  ،َأْخَرَجُه النََّساِئيُّ  )النَّارِ 

  
  : النََّساِئيّ أوًال: نصُّ الحدیِث من سنِن 

اَل: َحدَّثََنا َعْبُد اْلَوهَّاِب، َقاَل: ْبُن اْلُمثَنَّى، قَ  : َأْخَبَرَنا ُمَحمَّدٌ - رحَمُه اهللاُ – النسائيُّ  اإلمامُ  القَ 
یِر، َعْن َأِبي ُمْسِلٍم، َعِن اْلَجاُروِد، َأنَّ َرُسوَل ا  -r-للَّهِ َحدَّثََنا َخاِلٌد، َعْن َیِزیَد ْبِن َعْبِد اللَِّه ْبِن الشِّخِّ

  .)3(")2(َضالَُّة اْلُمْسِلِم َحَرُق النَّارَقاَل: " 
  

  ثانیًا: تخریُج الحدیث: 
 َعْبدِ في روایته عن  اْلُمثَنَّى ْبنَ  اً ُمَحمَّد) تاَبَع 20756ح 34/358في ( أخرَجُه أحمدُ 

  بمثله. اْلَوهَّابِ 
في (الضوال/ اختالف الناقلین...  والنسائيُّ في الكبرى)، 20757ح 34/359في ( وأحمُد أیضاً 

  كالهما من طریق قتادَة بمثله.) 5764ح 5/338
 5/338في (الضوال/ اختالف الناقلین...  والنسائي أیضاً ) 20758ح 34/360( وأحمد في

   كالهما من طریِق أیوَب بمثله.) 5765ح
  كالهما: (قتادة وأیوب) تابعا خالداً الحذاء في روایته عن یزید بن عبد اهللا بن الشخیر بمثله.

ي ف والنسائي)، 20755ح 34/357في ( وأحمدُ ) 18603ح 10/131في ( وأخرجه عبد الرزاق
  ).5760ح 5/338(الضوال/ اختالف الناقلین... 

  ثالثَُتُهْم من طریِق مطرٍف بِن الشخیر تابع أبا مسلٍم الُجَذمي في روایته عن الجارود بمثله.
  

  : ثالثًا: تراجُم رجاِل اإلسناد
  ).79م (، سبقت الترجمة له في حدیث رق)4(ثبتٌ  ،ثقةٌ  ،الزَِّمنِ بالمعروف  ْبُن اْلُمَثنَّى ُمَحمَّدٌ * 

                                                           
  .5/92فتح الباري  (1)
لـى النـار. (انظـر: عمـدة القـاري شـرح صـحیح المعنى: أن ضالة المسـلم إذا أخـذها إنسـان لیتملكهـا؛ أدت بـه إ (2)

ه) ضبطه/ عبـد اهللا محمـود 855، تصنیف/ بدر الدین العیني (ت12/394البخاري، اللقطة/ هل یأخذ اللقطة.. 
 م).2001 -ه1421عمر، دار الكتب العلمیة، الطبعة األولى 

  .5763ح 5/338سنن النسائي، الضوال/ اختالف الناقلین...  (3)
  .26/359، وتهذیب الكمال 8/95، وانظر أیضًا: الجرح والتعدیل 505هذیب صتقریب الت (4)
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 موتهِ  قبلَ  تغیرَ  ثقةٌ  ،أبو محمد البصري ،الصلت الثََّقِفيُّ  بنِ  ْبُن عبِد المجیدِ  اْلَوهَّابِ  َعْبدُ * 
، روى له أصحاب عن نحو من ثمانین سنة ،وتسعینَ  أربعٍ  سنةَ  ماتَ  ،من الثامنة ،سنین بثالثِ 

   .)1(الكتب الستة
، َوُمْعَتِمٌر، ": قولهَعبد الرَّْحَمِن ْبَن َمْهِديٍّ  ُنقل عن َأْرَبَعٌة َأْمُرُهْم ِفي اْلَحِدیِث َواِحٌد؛ َجِریٌر، َوالثََّقِفيُّ

  .)2("َوَعبد اَألْعَلى ُیَحدُِّثوَن ِمْن ُكُتِب النَّاِس وَال َیْحَفُظونَ 
  .)3("كتابه عن یحیى بن سعید أصح كتاب" :وقال علي بن المدیني

  .)4("حدیثه، فإنه ما حدث بحدیث في زمن التغیر غیرهُ ما ضر ت " عن َتَغیُِّرِه: قال الذهبىو 
  .)5("فحجب الناس عنهم ؛تغیر جریر ابن حازم، وعبد الوهاب الثقفى"داود:  يأبواحتج بقول 

ولم یكثر البخاري عنه والظاهر أنه إنما أخرج له عمن سمع  ،احتج به الجماعةوقال ابُن َحَجٍر: 
  . )6(غیرهو  عليٍّ  و بنِ منه قبل اختالطه كعمرٍ 

ألنه  :وقیل ،ألنه كان یجلس عندهم :قیل له ذلك ،اءذَّ البصري الحَ  لازِ نَ أبو المَ  مهرانَ  َخاِلٌد بنُ * 
 إلى أنَّ  زیدٍ  بنُ  حمادٌ  أشارَ  ،من الخامسة ،یرسل ثقةٌ وهو  ،أحذ على هذا النحو :كان یقول

  .)7(عمل السلطان ه فيخولَ م دُ هُ بعضُ  علیهِ  وعابَ  ،م من الشامِ لما قدِ  تغیرَ  حفظهُ 
  . )8(وقد ذكَرُه ابُن حجٍر في الطبقة األولى من طبقات المدلسین

یرِ  ْبنُ  َیِزیدُ *    ).24. سبقت الترجمة له في حدیث رقم ()9(ثقةٌ ، َعْبِد اللَِّه ْبِن الشِّخِّ
  . )10(، روى له الترمذي والنسائيمن الثالثة لٌ مقبو، ميذَ الجَ  ُمْسِلمٍ  وَأب*  

  .)12("ثقة،  وقال الذهبي: ")11(حباَن في الثقاتذكَرُه ابُن 
                                                           

، والكواكــب النیــرات 18/503، وتهــذیب الكمــال 7/97، انظــر أیضــًا: التــاریخ الكبیــر368تقریــب التهــذیب ص (1)
 . 78، والمختلطین للعالئي ص1/314

  .1/110الكامل في ضعفاء الرجال  (2)
  .12/271تاریخ بغداد  (3)
  .2/681میزان االعتدال  (4)
  . 2/681المرجع السابق  (5)
  .421هدي الساري مقدمة فتح الباري ص (6)
، وتحفـة التحصـیل 8/177، وتهـذیب الكمـال 3/173، وانظر أیضًا: التـاریخ الكبیـر 191تقریب التهذیب ص (7)
 .1/461، والكواكب النیرات 94ص
 .20طبقات المدلسین ص (8)
  .602ص ) انظر: تقریب التهذیب(9

  .34/289، وتهذیب الكمال 3/32، وانظر أیضًا: تاریخ ابن معین روایة الدوري 673تقریب التهذیب ص (10)
  .5/581الثقات  (11)
  .2/460الكاشف  (12)
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  : صدوق.والراجح أنه
بهم افأص بن وائلٍ  الجاهلیة على بكرٍ  فيألنه أغار  :قیل له الجارودو  ،العبديُّ  اْلَجاُرودُ * 

صحابي  ،عمرو :وقیل ،المعلى أو العالء :فقیل ،لف في اسم أبیهواختُ  رٍ شْ بِ  :اسمهوجردهم، 
   .)2(استشهد سنة إحدى وعشرینو سنة تسع فأسلم  في - r-بي النقدم على  ،)1(جلیل

  
  رابعًا: الحكُم على سنِد الحدیث: 

صحیٌح لغیره، رجاُل إسناِدِه ثقاٌت سوى أبي مسلٍم الَجَذمي، ذَكَرُه ابُن حباَن في الثقات، 
ف كما َوَوثَّقُه الذهبي، وقال عنه ابن حجر: مقبول، وقالت الباحثة: هو صدوق، وقد تابعة مطر 

  في التخریج.
بن عبد المجید؛ فقد روى البخاريُّ له أحادیث من روایته عن یحیي بن  اْلَوهَّابِ  َعْبدِ أما اختالُط 

  سعید، وهذا یدل على أنه سمع منه قبل االختالط. 
$$$  

  
  ): 88حدیث رقم (

ْخَتصٌّ ِبَمْن َأَعاَن ِفي َأنَّ َفكَّ الرََّقَبة مُ  َوَجاَء ِفي َحِدیٍث َصِحیحٍ ": حجرٍ  ابنُ الحافُظ قال 
َقاَل: َقاَل  - t-َعاِزب ْبنِ  اْلَبرَاءِ  ِمْن َحِدیثِ  َواْلَحاِكمُ  ِحبَّانَ  َواْبنُ  َرَواُه َأْحَمدُ  ،ِعْتِقَها َحتَّى ُتْعَتقَ 

اِحَدة؟ َقاَل: َال، ِإنَّ َیا َرُسول اللَّه أََلْیَستَا وَ  :ِقیلَ  ،َأْعِتْق النََّسَمَة َوُفكَّ الرََّقَبةَ (:  - r- َرُسوُل اللَّه 
َأْخَرَج  َطِویلٍ  َحِدیثٍ  َوُهَو ِفي َأْثَناءِ  )ِعْتَق النََّسَمِة َأْن َتَفرََّد ِبِعْتِقَها، َوَفكَّ الرََّقَبة َأْن ُتِعیَن ِفي ِعْتِقَها

َحهالتِّْرِمِذّي َبْعضَ    .)3("ه َوَصحَّ

  
  أوًال: نصُّ الحدیِث من مسنِد اإلماِم أحمَد: 

َحدَّثََنا ِعیَسى ْبُن  :َقاَال  ،َحدَّثََنا َیْحَیى ْبُن آَدَم َوَأُبو َأْحَمدَ : - َرِحَمُه اهللاُ –اإلماُم أحمُد قاَل 
َحدَّثََنا َطْلَحُة ْبُن  :َقاَل َأُبو َأْحَمدَ  ،َعْبِد الرَّْحَمِن اْلَبجِليُّ ِمْن َبِني َبْجَلَة ِمْن َبِني ُسَلْیٍم َعن َطْلَحةَ 

ٍف َعن َجاَء َأْعَراِبيٌّ ِإَلى النَِّبيِّ  :َقالَ  - t- َعِن اْلَبَراِء ْبِن َعاِزبٍ  ،َعْبِد الرَّْحَمِن ْبِن َعْوَسَجةَ  ُمَصرِّ
-r -  ََلِئْن ُكْنَت َأْقَصْرَت اْلُخْطَبَة َلَقْد " :َفَقالَ  ؟َیا َرُسوَل اللَِّه َعلِّْمِني َعَمًال ُیْدِخُلِني اْلَجنَّةَ  :َفَقال

                                                           
  .1/161، واإلصابة في معرفة الصحابة 1/288، وانظر أیضًا: الكاشف 137تقریب التهذیب ص (1)
  .1/127اإلستیعاب(2)
  .5/146فتح الباري  (3)
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َال ِإنَّ  :َقالَ  ؟َیا َرُسوَل اللَِّه َأَوَلْیَستَا ِبَواِحَدةٍ  :َفَقالَ  ،َأْعِتْق النََّسَمَة َوُفكَّ الرََّقَبةَ  ،َمْسأََلةَ َأْعَرْضَت الْ 
َفْيُء َعَلى َوالْ  )1(َواْلِمْنَحُة اْلَوُكوفُ  ،َوَفكَّ الرََّقَبِة َأْن ُتِعیَن ِفي ِعْتِقَها ،ِعْتَق النََّسَمِة َأْن َتَفرََّد ِبِعْتِقَها

َفِإْن َلْم ُتِطْق َذِلَك َفَأْطِعْم اْلَجاِئَع َواْسِق الظَّْمآَن َوْأُمْر ِباْلَمْعُروِف َواْنَه َعْن  ،ِذي الرَِّحِم الظَّاِلمِ 
  .)2("َفِإْن َلْم ُتِطْق َذِلَك َفُكفَّ ِلَساَنَك ِإالَّ ِمْن اْلَخْیرِ  ،اْلُمْنَكرِ 

  
  ثانیًا: تخریُج الحدیث:

) من طریق أبي أحمَد 2055ح 3/54في (الزكاة/ الحث على إخراج الصدقة  ُه الدارقطنيأخرجَ 
  الزبیري بمثله.

) من طریق 374ح 2/97في (البر واإلحسان/ ما جاء في الطاعات وثوابها  وأخرَجُه ابُن حبانَ 
 7/164في ( وأخذه عنه الطحاوي) 775ح 2/104في ( والطیالسيعبید اهللا بِن موسى، 

  .)2743ح
في روایته عن  َأْحَمدَ  اَوَأب ،آَدمَ  َیْحَیى ْبنَ كالهما: (عبیُد اهللا بُن موسى، والطیالسي) تابعا 

  بمثله. َعْبِد الرَّْحَمِن اْلَبجِليِّ  ْبنِ اِعیَسى 
  

  ثالثًا: تراجُم رجاِل اإلسناد: 
من كبار  ،فاضلٌ  ،افظٌ ح ،ثقةٌ  ،أبو زكریا مولى بني أمیة ،الكوفيُّ  سلیمانَ  بنِ  َیْحَیى ْبُن آَدمَ * 

  .)3(، روى له أصحاُب الكتب الستةومائتین ثالثٍ  سنةَ  ماتَ  ،التاسعة
إال  ثبتٌ  ثقةٌ  ،الزبیري الكوفيُّ  بن الزبیر بن عمر بن درهم األسدي َأُبو َأْحَمدَ  بن عبد اهللاِ  محمدٌ * 
روى له أصحاُب  ،ومائتین ثالثٍ  مات سنةَ  ،من التاسعة ،وريالثَّ  یخطىء في حدیثِ  قدْ  هُ أنَّ 

  .)4(الكتب الستة
روى له  الخمسینَ  بعدَ  ماتَ  ،من السادسة ،ةٌ ثق ،ِليُّ ثم اْلَبجْ  ،يِعیَسى ْبُن َعْبِد الرَّْحَمِن الُسَلم* 

  .)5(في مسند عليّ  النسائيُّ ، و في القدر أبو داودَ و  ،في األدب المفرد البخاريُّ 

                                                           
 ).5/495َمَنَح ِمْنَحًة َوُكوفًا: أي َغِزیرَة. (انظر: النهایة في غریب الحدیث  (1)
  .18647ح 30/600مسند اإلمام أحمد  (2)
، 31/188، و تهـــــــــذیب الكمــــــــــال261/ 8، وانظـــــــــر أیضـــــــــًا: التـــــــــاریخ الكبیـــــــــر587تقریـــــــــب التهـــــــــذیب ص (3)

  .2/360والكاشف
، وسـیر أعـالم 58/ 9، والثقات البـن حبـان 242/ 2عرفة الثقات ، وانظر أیضًا: م487تقریب التهذیب ص  (4)

  .529/ 9النبالء
، 6/391، والتــاریخ الكبیــر333/ 3، وانظــر أیضــًا: تــاریخ ابــن معــین، روایــة الــدوري439تقریــب التهــذیب ص (5)

  .6/281والجرح والتعدیل
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مات  ،من الخامسة ،فاضلٌ  قارٌئ، ،ثقةٌ  ،الكوفيُّ  َیاِميُّ الْ  و بن كعببن عمرٍ  ْبُن ُمَصرِّفٍ  َطْلَحةُ * 
  .)1(، روى له أصحاُب الكتب الستةسنة اثنتي عشرة أو بعدها

، روى بن األشعثاقتل بالزاویة مع  ،من الثالثة ثقةٌ  ،الكوفيُّ  الهمدانيُّ  َعْوَسَجةَ  الرَّْحَمِن ْبنُ  َعْبدُ * 
  .)2(ربعةله البخاريُّ تعلیقًا، وأصحاُب السنن األ

  
  رابعًا: الحكُم على إسناِد الحدیث: 

  إسناُدُه صحیٌح، ورجاُلُه ثقاٌت.
َحُه األرناؤوط   .)3(وصحَّ

$$$ 
  

  ):89حدیث رقم (

َوَأیَُّما ِاْمِرٍئ ُمْسِلم ( :- t- َوِللنََّساِئّي ِمْن َحِدیث َكْعب ْبن ُمرَّة": رٍ جَ حَ  نُ ابْ  الحافظُ  قالَ 
َأْعَتَقْت  ُمْسِلَمةٍ  النَّار َعْظَمْیِن ِمْنُهَما ِبَعْظٍم، َوَأیَُّما ِاْمرََأةٍ  ِمنَ  هُ َمَتْیِن َكاَنتَا ِفَكاكَ َأْعَتَق ِاْمرََأَتْیِن ُمْسلِ 

  .)4("َصِحیح هُ ِإْسَنادُ  )النَّار َها ِمنَ َكاَنْت ِفَكاكَ  ُمْسِلَمةً  ِاْمرََأةً 

  
  أوًال: نصُّ الحدیِث من سنن النسائيِّ الكبرى: 

ْبُن اْلَعَالِء، َقاَل: َحدَّثََنا َأُبو ُمَعاِوَیَة، َقاَل:  : َأْخَبَرَنا ُمَحمَّدٌ - َرِحَمُه اهللاُ -  لنسائيُّ ااإلماُم قال 
ْبِن السِّْمِط، َقاَل: ُقْلَنا  ْبِن َأِبي اْلَجْعِد، َعْن ُشَرْحِبیلَ  و ْبِن ُمرََّة، َعْن َساِلمٍ َحدَّثََنا اْألَْعَمُش، َعْن َعْمرٍ 

َیُقوُل:  r--َواْحَذْر، َقاَل: َسِمْعُت َرُسوَل اِهللا  r--َحدِّْثَنا َعْن َرُسوِل اِهللا : - t-ُمرَّةَ  ِلَكْعِب ْبنِ 
ُه ِمَن النَّاِر ُیْجِزُئ ُكلُّ َعْظٍم َمَكاَن َعْظٍم ِمْنُه، َوَمْن َأْعَتَق اْمرََأَتْیِن َمْن َأْعَتَق اْمرًَأ ُمْسِلًما َكاَن ِفَكاكُ "

  .)5("اَنتَا ِفَكاَكُه ِمَن النَّاِر َیْجِزُئ َمَكاَن ُكلِّ َعْظَمْیِن ِمْنُهَما َعْظٌم ِمْنهُ ُمْسِلَمَتْیِن كَ 
  
  

                                                           
  .514/ 1الكاشف، و 13/433، وتهذیب الكمال4/346، والتاریخ الكبیر283تقریب التهذیب ص (1)
، وتهــذیب الكمـــال 5/99، والثقــات البــن حبــان2/83، وانظــر أیضــًا: معرفــة الثقـــات347تقریــب التهــذیب ص (2)
17/322.  
  .30/600انظر: حاشیة مسند اإلمام أحمد  (3)
  .5/147فتح الباري (4)
  .4860ح 5/7سنن النسائي الكبرى، العتق/ فضل العتق  (5)
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  ثانیًا: تخریُج الحدیث
وأحمُد )،  12774ح 7/639(األیمان والنذور/ ثواب العتق  وأخرَجُه ابُن أبي شیبَة في

 والطحاوي)، 4863ح 5/7العتق/ فضل العتق في ( والنسائي)، 18063ح 605/ 29( في
  ).  2522ح 2/843في (العتق/ العتق وابُن ماجه)، 725ح 2/196في(

  جمیُعُهْم من طرٍق عِن األعمش بنحوه. 
) من طریِق شعبَة تابَع األعمَش في روایته 614ح 2/119في مسنده في ( وأخرَجُه ابن أبي شیبة

  بمثله. و ْبِن ُمرَّةَ َعْمرٍ عن 
 وأخرجه أحمدُ ) من طریق زائدة، 4861ح 5/7ضل العتق في (العتق/ ف وأخرَجُه النسائي

  ) من طریق شعبَة.  18059ح 29/599في (
  كالهما: (زائدُة، وشعبُة) من طریِق منصوٍر عن سالٍم عن كعٍب مباشرة بدون واسطة شرحبیل.

  
  اإلسناد:  رجالِ ثالثًا: تراجُم 

  ).20له في حدیث رقم ( ، سبقت الترجمة)1(حافظٌ  ثقةٌ  ،ْبُن اْلَعَالءِ  ُمَحمَّدٌ * 
 حدیث في یهم وقد األعمشِ  لحدیثِ  الناسِ  أحفظُ  ثقٌة، ُمَعاِوَیَة الضریر، َأُبو ،خازم بنُ  * محمدٌ 

  .)16، سبقت الترجمة له في حدیث رقم ()2(باإلرجاء رمي وقد ،غیره
  .)3(وقد َذَكَرُه ابُن حجر في الثانیة من طبقات المدلسین

  ا ال یدعو فیه لبدعته.: وحدیثنا هذالباحثة لتاق
سبقت ، )4(سلكنه یدلّ  ،عٌ رِ وَ  ،بالقراءاتِ  عارفٌ  ،حافظٌ  ،ثقةٌ  ،ُسَلْیَماُن ْبُن ِمْهرَانَ ، * اَألْعَمُش 

  .)5(الثانیةهو مدلس من وَ  .)4الترجمة له في حدیث رقم (
 ،عابدٌ  ثقةٌ  ،األعمى  الكوفيُّ أبو عبد اهللا ،المراديُّ  ليُّ مَ الجَ  بن طارقٍ  اهللاِ  عبدِ  بنِ  ُمرَّةَ  ْبنُ و َعْمرٌ * 

، روى له ومائة وقیل قبلها عشرةَ  مات سنة ثمانيَ  ،من الخامسة ،كان ال یدلس ورمي باإلرجاء
  .)6(أصحاب الكتب الستة

                                                           
  . 500انظر: تقریب التهذیب ص (1)
  .475انظر: تقریب التهذیب  (2)
  . 36طبقات المدلسین ص (3)
  .254انظر: تقریب التهذیب ص (4)
  .33طبقات المدلسین ص  (5)
، وجـــــامع 7/435، وتـــــاریخ اإلســـــالم 22/232، وانظـــــر أیضـــــًا: تهـــــذیب الكمـــــال 426تقریـــــب التهـــــذیب ص (6)

  .247التحصیل  ص
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  ). 55، سبقت الترجمة له في حدیث رقم ()1( ،وكان یرسل كثیراً  ،ثقةٌ  ، ،َأِبي اْلَجْعدِ  ْبنُ  َساِلمٌ * 
  .)2(في الثانیة من المدلسینوقد ذكرُه ابُن حجٍر 

ثم شهد القادسیة وفتح  ،وفادة لهُ  بأنَّ  سعدٍ  بنُ ا جزمَ  ،الكندي الشامي السِّْمطِ  ْبنُ  ُشَرْحِبیلُ * 
، روى له مسلٌم وأصحاُب السنن أو بعدها أربعینَ  ومات سنةَ  ،وعمل علیها لمعاویة ،حمص
  .)3(األربعة

  

  رابعًا: الحكُم على إسناد الحدیث: 
  ُه صحیٌح، ورجاُلُه ثقاٌت.إسنادُ 

$$$  
  

  ):90دیث رقم (ح
َعْن َرّده َمْقُروًنا ِبَبَیاِن اْلِحْكَمة ِفي َذِلَك، ِفي  َوَقْد َوَرَد النَّْهيُ ... : "حجرٍ  نُ ابْ  قال الحافظُ 

َأِبي َجْعَفر، َعْن  ه ْبنِ اللَّ  َحِدیث َصِحیح؛ َرَواُه َأُبو َداُوَد، َوالنََّساِئّي، َوَأُبو َعَواَنة، ِمْن َطِریق ُعَبْیدِ 
اْلَحْمل،  َفَال َیُردَُّه، َفِإنَُّه َخِفیفُ  (َمْن ُعِرَض َعَلْیِه ِطیبٌ  :َمْرُفوًعا - t- اْألَْعَرج، َعْن َأِبي ُهَرْیَرة

اَیة اْلَجَماَعة ِمْن َهَذا اْلَوْجه، َلِكْن َقاَل: (َرْیَحان) َبَدل ِطیب، َوِروَ  َطیِّب الرَّاِئَحة)، َوَأْخَرَجُه ُمْسِلمٌ 
، َعْن َسِعیدٍ  اللَّه ْبن َیِزیدَ  َأْنُفس َمَعُه َرَوْوُه َعْن َعْبدِ  َأْثَبُت، َفِإنَّ َأْحَمد َوَسْبَعةُ  َأِبي  ْبنِ  اْلَمْقُبِريِّ

َأْوَلى ِباْلِحْفِظ  َكِثیرُ الْ  ، َواْلَعَددُ ِحبَّانَ  ، ِعْند ِاْبنِ َعْن َسِعیدٍ  َوْهبٍ  ، ِبَلْفِظ (الطِّیب) َوَواَفَقُه ِاْبنُ َأیُّوبَ 
  .)4("دِمْن اْلَواحِ 

  

  النسائي:  في سننِ  الحدیثِ  أوًال: نصُّ 
َقاَل: َأْخَبَرَنا  ،: َأْخَبَرِني ُعَبْیُد اللَِّه ْبُن َفَضاَلَة ْبِن ِإْبَراِهیمَ - رحَمُه اهللاُ – النسائيُّ  اإلمامُ  قال

َقاَل: َحدَّثَِني ُعَبْیُد اللَِّه ْبُن َأِبي  ،َحدَّثََنا َسِعیٌد َوُهَو اْبُن َأِبي َأیُّوبَ َقاَل:  ،َعْبُد اللَِّه ْبُن َیِزیَد اْلُمْقِرئُ 
َفَال  ؛َمْن ُعِرَض َعَلْیِه ِطیبٌ " َأنَُّه َقاَل: - r- َجْعَفٍر، َعِن اْألَْعَرِج، َعْن َأِبي ُهَرْیَرَة، َعْن َرُسوِل اللَّهِ 

  .)5(َطیُِّب الرَّاِئَحِة" ،ِملِ َیُردَُّه، َفِإنَُّه َخِفیُف اْلَمحْ 
  
  

                                                           
  .359انظر: تقریب التهذیب ص (1)
 .31دلسین صطبقات الم (2)
  .2/261، وأسد الغابة 1/331، وانظر أیضًا: االستیعاب 265تقریب التهذیب ص  (3)
  .5/209فتح الباري  (4)
 .5274ح 8/574سنن النسائي، الزینة/ الطیب  (5)
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  ثانیًا: تخریُج الحدیث: 
 1/455في (الترجل/ في رد الطیب  وأبو داودَ )، 8264 ح 14/15في ( أخرَجُه أحمدُ 

) عن أحمَد 8855ح 6/318، والبزار في (َعْبِد اللَّهِ  ْبنِ  َعِلىٍّ َوَهاُرونَ  ْبنِ  اْلَحَسنِ ) عن 4174ح
) من طریق عباس 3/245في (الجمعة/ من ُعِرَض علیه طیب  هقيوالبیبِن منصوٍر بن سیار، 

  بن عبد اهللا والسري بن ُخَزْیمه. 
) تابعوا عبیَد اهللا ْبَن  جمیُعُهْم: (أحمُد، والحسُن، وهاروُن، وأحمُد ْبُن منصوٍر، وعباُس، والسريُّ

  فضالَة في الروایة عن عبِد اِهللا بن یزیَد المقرئ بنفس إسناده ولفظه. 
) من طریق جعفٍر 5109ح 11/510في (الهبة/ الزجر عن رد المرء الطیب  خرَجُه ابُن حبانَ وأ

مرفوعًا - t-عن أبي هریرة  َعِن اَألْعَرجفي الروایة َأِبى َجْعَفٍر  اللَِّه ْبنَ  دَ ُعَبیْ بِن ربیعَة، تابَع 
  بمثله.   

  
  : دِ اسناإل رجالِ ثالثًا: تراجُم 

 سنةَ  ماتَ  ،من الحادیة عشرة ،ثبتٌ  ،ثقةٌ  ،أبو قدید ،النسائي ْبِن ِإْبَراِهیمَ  اَلةَ ُعَبْیُد اللَِّه ْبُن َفضَ * 

  .)1(، روى له النسائيإحدى وأربعین
 ،فاضلٌ  ،ثقةٌ  ،أصله من البصرة أو األهواز المقرئ،المكي أبو عبد الرحمن  ،َعْبُد اللَِّه ْبُن َیِزیدَ * 

وهو من  ،وقد قارب المائة عشرةَ  ثالثَ  سنةَ  ماتَ  ،لتاسعةامن  ،وسبعین سنة أقرأ القرآن نیفاً 
  .)2(، روى له أصحاُب الكتب الستةكبار شیوخ البخاري

من  ،ثبتٌ  ،ثقةٌ  ،أبو یحیى بن ِمْقَالص ،الخزاعي موالهم المصري، ْبُن َأِبي َأیُّوب َسِعیدٌ * 
له أصحاُب الكتب  ، روىمائة وكان مولده سنةَ  ،إحدى وستین وقیل غیر ذلك سنةَ  ماتَ  ،السابعة
  .)3(الستة

اسم أبیه  :قیل ،مولى بني كنانة أو أمیة ،المصري أبو بكر الفقیه، اللَِّه ْبُن َأِبي َجْعَفر دُ ُعَبیْ * 
هو مثل یزید بن أبي  :قال أبو حاتم ،عابداً  وكان فقیهاً  ،نهنه لیَّ أوقیل عن أحمد  ،ثقةیسار 

                                                           
، والكاشـــف 19/140، وتهـــذیب الكمـــال 5/331، وانظـــر أیضـــًا: الجـــرح والتعـــدیل 373تقریـــب التهـــذیب ص (1)

1/686.  
  .1/609، الكاشف 16/318، وانظر أیضًا: تهذیب الكمال 330التهذیب ص تقریب (2)
، وسـیر أعـالم 4/66، والجـرح والتعـدیل 8/259، وانظر أیضًا: الثقات البـن حبـان 233تقریب التهذیب ص  (3)

  .7/22النبالء 
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، روى له وثالثینَ  ستٍ  :وقیل ،خمس :وقیل ،أربع :وقیل ،اثنتینِ  مات سنةَ  من الخامسةِ  ،حبیب

  .)1(أصحاُب الكتب الستة
  ).42، سبقت الترجمة له في حدیث رقم ()2(معال ،ثبتٌ  ،ثقةٌ  ،هرمز اْألَْعَرج نُ بْ  الرَّْحَمنِ  * َعْبدُ 

  
  رابعًا: الحكُم على إسناِد الحدیث: 

  إسناُدُه صحیٌح ورجاُلُه ثقاٌت. 
$$$  

  
  ):91حدیث رقم (

 -t-  "َكَذِلَك َأْخَرَجُه َأُبو َداُوَد ِبِإْسَناٍد َصِحیح َعْن َأِبي ُأَماَمةَ : رٍ جَ حَ  نُ ابْ  ل الحافظُ قا
  .)3(َوَغِنیَمة)" رٍ ِبَلْفِظ: (ِبَما َناَل ِمْن َأجْ 

  
  أبي داود:  من سننِ  الحدیثِ  أوًال: نصُّ 

 قال: ،ٍ َحدَّثََنا َأُبو ُمْسِهر ، قال:َالِم ْبُن َعِتیقٍ : َحدَّثََنا َعْبُد السَّ - َرِحَمُه اهللاُ – بو داوداإلماُم أ قال 
َحدَّثَِنى ُسَلْیَماُن  ، قال:َحدَّثََنا اَألْوَزاِعىُّ  قال: –َیْعِنى اْبَن َسَماَعَة  - َحدَّثََنا ِإْسَماِعیُل ْبُن َعْبِد اللَِّه 

َثَالَثٌة ُكلُُّهْم َضاِمٌن َعَلى " :َقالَ  - r-  اللَّهِ َعْن َرُسوِل  - t-َعْن َأِبى ُأَماَمَة اْلَباِهِلىِّ  ،ْبُن َحِبیبٍ 
َفُیْدِخَلُه  ،َحتَّى َیَتَوفَّاهُ  ،َفُهَو َضاِمٌن َعَلى اللَّهِ  ؛َرُجٌل َخَرَج َغاِزًیا ِفى َسِبیِل اللَّهِ  ؛َ اللَِّه َعزَّ َوَجلّ 

َفُهَو َضاِمٌن َعَلى اللَِّه َحتَّى  ،رَاَح ِإَلى اْلَمْسِجد َوَرُجلٌ  ،اْلَجنََّة َأْو َیُردَُّه ِبَما َناَل ِمْن َأْجٍر َوَغِنیَمةٍ 
َفُهَو َضاِمٌن  ،َوَرُجٌل َدَخَل َبْیَتُه ِبَسَالمٍ  ،َأْو َیُردَُّه ِبَما َناَل ِمْن َأْجٍر َوَغِنیَمةٍ  ،َیَتَوفَّاُه َفُیْدِخَلُه اْلَجنَّةَ 

  .)4("َعَلى اللَِّه َعزَّ َوَجلَّ 
  
  
  
  

                                                           
 .1/679، والكاشف 19/18، وانظر أیضًا: تهذیب الكمال 370تقرب التهذیب ص (1)
  .2/89، ومعرفة الثقات للعجلي5/360، انظر أیضًا: التاریخ الكبیر352هذیب صتقریب الت (2)
  .6/8فتح الباري  (3)
  .2494ح 1/283سنن أبي داود، الجهاد/ فضل الغزو في البحر  (4)
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  حدیث: ثانیًا: تخریُج ال
في(الجهاد/ سیاحة  وأخرجه الحاكم)، 7491ح 8/99في ( أخرَجُه الطبرانيُّ في الكبیر

(الجهاد/ فضل من مات في سبیل اهللا  والبیهقيُّ في) بمثله، 2/73أمتى الجهاد في سبیل اهللا 
  ).19008ح 9/166

) من طریِق  ، والحاكُم، والبیهقيُّ   بنحوه. اْألَْوزَاِعيِّ ثالثَُتُهْم: (الطبرانيُّ
  ) من طریق كلثوٍم بِن زیاٍد بنحوه وله قصة.7493ح 8/100في ( وأخرَجُه الطبرانيُّ في الكبیر 
 2/251... من اهللا جل وعال دخول الجنة للمسلمذكر تضّ / البر واإلحسانفي ( ابن حبانَ و 
  ) من طریق عثماَن بِن أبي العاتكة بنحوه.  499ح

في روایته عن سلیماَن بِن  اَألْوزَاِعىُّ بُن أبي العاتكة)، تابعوا  كالهما: (كلثوٌم ْبُن زیاٍد، وعثمانُ 
  حبیٍب بنحوه.

) من طریق مكحول تابع سلیماَن بَن 1596ح 2/408في ( وأخرَجُه الطبرانيُّ في مسند الشامیین
  بنحوه.  - t- حبیٍب في روایته عن أبي أمامه 

  
  ثالثًا: تراجُم رجاِل اإلسناد: 

 سبعٍ  مات سنةَ  ،من الحادیة عشرة ٌق،صدو ،العنسي الدمشقي أبو هشام ْبُن َعِتیقٍ  َعْبُد السََّالمِ * 
  .)1(النسائيو  أبو داودَ  ، روى لهأغفل المزي رقم النسائي وهو في إحیاء الموات ،وخمسین

: "صالح"   .)3("لیس به بأس" :وقال مرة، )2(قال عنه النسائيُّ
  ".عنه:" صدوق )5(، والذهبي)4(قال أبو حاتم 

مات  ،من كبار العاشرة ،فاضلٌ  ،ثقةٌ  ،الدمشقي َأُبو ُمْسِهر ،الغساني مسهرٍ  األعلى بنُ  عبدُ *

   . )6(، روى له أصحاب الكتب الستةسنة ثماني عشرة وله ثمان وسبعون سنة
  
  

                                                           
 .18/89، وتهذیب الكمال 36/214، وانظر أیضًا: تاریخ دمشق 355تقریب التهذیب ص (1)
  . 63مشیخة النسائي ص (2)
 .19/197یخ اإلسالم تار  (3)
 .6/49الجرح والتعدیل  (4)
 .1/653) الكاشف (5

، وتهـذیب الكمـال 8/408، والثقـات البـن حبـان 2/86، وانظر أیضًا: معرفة الثقات 332تقریب التهذیب ص (6)
16/369. 
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 ثقةٌ وقد ینسب إلى جده  ،العدوي مولى آل عمر الرملي ةبن سماع ِإْسَماِعیُل ْبُن َعْبِد اللَّهِ * 
  .)1(النسائيو الترمذي و أبو داود  روى له من الثامنة ،الموت یمٌ قد

  ).11سبقت الترجمة له في حدیث رقم ( ،)2(جلیلٌ  ثقةٌ ، اَألْوَزاِعيُّ  وعمرٍ  بنُ  الرحمنِ  * عبدُ 
مات سنة  ،من الثالثة ثقةٌ  ،اني القاضي بدمشقارَ أبو أیوب الدَ  ،المحاربي ُسَلْیَماُن ْبُن َحِبیبٍ * 

  .)3(ابن ماجهو أبو داود و  البخاري روى له ،ست وعشرین
  

  رابعًا: الحكُم على إسناِد الحدیث: 
، صدوٌق لكنه توبع من َعِتیق السََّالِم ْبنَ  َعْبدَ إسناُدُه صحیٌح لغیره، رجاله ثقات ماخال 

 جماعة كما سبق تخریجه.
   .)6(شعیب األرنؤوطو  )5(واأللباني )4(صححه الحاكم

$$$  
  

  ):92حدیث رقم (

"َلمَّا  :ِبِإْسَناٍد َصِحیٍح َعْن ُمَجاِهٍد َقالَ  َمْنُصورٍ  ْبنُ  َوَرِوى َسِعیدٌ ر: "ابن حج الحافظ الق
َفَخَرَج َرُجٌل َعَلى َبْكٍر  )7(ِإَلى َتُبوَك َقاَل: َال َیْخُرُج َمَعَنا ِإالَّ ُمَقوَّىً  - r- َخَرَج َرُسوُل اللَِّه 

َیا ِبَالل َناِد ِإنَّ اْلَجنََّة (: - -rَفَقاَل  ،لنَّاس: الشَِّهیُد الشَِّهیدُ َفَقاَل ا ،َفَماتَ  )8(ُفوِقَص  ؛َضِعیف
  .)9()"َال َیْدُخُلَها َعاصٍ 

   
                                                           

م ، وتـاریخ اإلسـال3/123، وتهـذیب الكمـال 1/225، وانظـر أیضـًا: معرفـة الثقـات 108تقریـب التهـذیب ص  (1)
12/69.  
، وتهــــذیب 62/ 7، والثقــــات البــــن حبــــان 326/ 5، وانظــــر أیضــــًا: التــــاریخ الكبیـــر347تقریـــب التهــــذیب ص (2)

  .307/ 17الكمال 
  .1/458، والكاشف 11/382، وتهذیب الكمال 4/6، وانظر أیضًا: التاریخ الكبیر 250تقریب التهذیب ص (3)
 .2/73المستدرك  (4)
 .2253ح 7/254صحیح أبي داود  (5)
  .2/251انظر: حاشیة صحیح ابن حبان (6)
  ).4/210أي ُذو دابَّة قویة. (انظر: النهایة في الغریب  (7)
) الَوْقُص : كسر الُعُنق. وَقْصُت ُعُنَقه أِقُصـها َوْقصـًا،  ُیقـال: ُوِقـَص الرُجـُل فهـو َمْوقُـوص. (انظـر: النهایـة فـي (8

  ).5/476غریب الحدیث 
  .6/90فتح الباري  (9)
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  أوًال: نصُّ الحدیِث من سنِن سعیٍد ْبِن منصور: 
، نا ُسْفَیاُن َعِن اْبِن َأِبي َنجیح، َعْن ُمَجاِهدٍ : حدث- رحَمُه اهللاُ - بُن منصورٍ  َسِعیدٌ قاَل اإلماُم 

، َفَخَرَج َرُجٌل َعَلى َبْكٍر "َال َیْخُرَجنَّ َمَعَنا ِإالَّ ُمْقوٍ "ِإَلى تَُبوَك، َقاَل:  - r- َقاَل: َلمَّا َخَرَج َرُسوُل اللَِّه 
 - r-ِبِه، َفَماَت َفَجَعَل النَّاُس َیُقوُلوَن: الشَِّهیُد الشَِّهیُد، َفَأَمَر َرُسوُل اللَِّه  ، َفُوِقَص )1(َلُه َصْعبٌ 

. َقاَل ُمَجاِهٌد: َما "َأنَُّه َال یدخل اْلَجنََّة ِإالَّ َنْفٌس ُمْؤِمَنٌة، َوَال َیْدُخُلَها عاصٍ "ِبَالًال ُیَناِدي ِفي النَّاِس: 
 .)2("َلَقْد ُضمَّ سعد َضمَّة"َحِدیثًا َأَشدَّ ِمْن َهَذا، َوِمْن َحِدیِثِه:  - r-َسِمْعَنا ِمْن َرُسوِل اللَِّه 

  
  خریُج الحدیث: ثانیًا: ت

) تابع 9294ح 5/177في (الجهاد/ الرجل یغزو وأبوه كاره له..  أخرَجُه عبُد الرزاق
  سعیدًا في روایته عن سفیاَن بِن عیینَة بمثله.

  .َعیَّاشٍ  ْبنِ  ِإْسَماِعیلَ ) من طریق 22364ح 37/47في ( وله شاهد أخرَجُه اإلماُم أحمدُ 
في(قتال أهل  والحاكم )1436ح 2/98في ( برانيوالط )4174ح 2/121في( وأخرجه البزار

  ثالثَُتُهْم من طریق الربیِع بِن نافع.)، 2/146البغي/ األمر بقتال المارقة من الدین 
) من طریق محمٍد 2/146(قتال أهل البغي/ األمر بقتال المارقة من الدین  والحاكم في

  بنِ عثماَن التنوخي. 
  بن عثماَن التنوخي) عن الهیثم بن حمید. كالهما: (الربیُع بُن نافٍع، ومحمدٌ 

ْبِن َداُوَد اْألُْمُلوِكيِّ َعْن َأِبي َأْسَماَء  َعْن رَاِشدٍ ، والهیثُم ْبُن حمید) ِإْسَماِعیُل ْبُن َعیَّاشٍ كالهما: (
  مرفوعًا.  - r- َمْوَلى َرُسوِل اللَِّه  - t- الرََّحِبيِّ َعْن َثْوَبانَ 

  
  اد: ثالثًا: تراجُم رجاِل اإلسن

 دلس، ربما وكان بأخرة، حفظه تغیر أنه إال حجةٌ  إماٌم، فقیٌه، حافٌظ، ثقٌة، ،عیینةَ  * ُسْفَیاُن ْبنُ 
، سبقت الترجمة له في حدیث رقم )3(دینار بن عمرو في الناس أثبت وكان ،الثقات عن لكن

  ، ولم یدلس إال عن ثقة.)4()، وذكره ابُن حجٍر في الثانیة من المدلسین10(
  هنا لم یصرح بالسماع لكنه توبع.وهو 

                                                           
  ).3/53) الَبِعُیر الَصْعَب: غیر ُمْنَقاد وال َذُلول. (انظر: النهایة (1

، تحقیــق/ د. ســعد بــن عبــد اهللا آل حمیــد، دار الصــمیعي، الطبعــة 1032ح 5/269ســنن ســعید بــن منصــور  (2)
 م.1997-ه1417األولى 

  .245انظر: تقریب التهذیب ص (3)
  .32طبقات المدلسین ص (4)
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 ،وربما دلسَّ  رمي بالقدرِ  ثقةٌ  ،موالهم أبو یسار الثقفيُّ  ،یسار المكي أبي نجیح اهللا بنُ  عبدُ * 
  .)1(إحدى وثالثین أو بعدها مات سنةَ  ،من السادسة

: "هُ  ، وذكره ابُن حجٍر في )2("ةَوَلَعلَُّه َرَجَع َعِن الِبدعَ ، َو ِمْن َأَخصِّ النَّاِس ِبُمَجاِهدقال الذهبيُّ
  .)3(الثالثة من طبقات المدلسین

  ).7، سبقت الترجمة له في حدیث رقم ()4(ِإَمام ِفي التَّْفِسیر َوِفي اْلعلم ،ِثَقة ،ربْ جَ  نُ بْ  ُمَجاِهدٌ * 
  

  رابعًا: الحكُم على إسناد الحدیث: 
  إسناُدُه صحیٌح ورجاُلُه ثقاٌت، إال أنه مرسل.

من حدیث ثوباَن كما في التخریج، وفي إسناده راشد بن داود: "صدوق له وقد روي مرفوعًا 
 . )5(أوهام"

$$$  
  

  ):93حدیث رقم (

 ،)6(خیثمة ِبِإْسَناٍد َصِحیٍح ِإَلى َسْهِل ْبن َأِبي َوَقْد َرَوى َأُبو َداُودَ قال الحافُظ ابُن َحَجٍر: "
 ،ِن ِنْصُفَها ِلَنَواِئِبِه َوَحاَجته، َوِنْصُفَها َبْیَن اْلُمْسِلِمینَ َخْیَبَر ِنْصَفیْ  --rَقسََّم َرُسوُل اللَِّه ( :َقالَ 

  .)7()"َقسََّمَها َبْیَنُهْم َعَلى َثَماِنَیَة َعَشَر َسْهًما

  
  أوًال: نصُّ الحدیِث من سنِن أبي داود: 

ِبیُع ْبُن ُسَلْیَماَن الْ - رحَمُه اهللاُ – أبو داودَ اإلماُم قال     ْبُن  َحدَّثََنا َأَسدٌ  ، قال:ُمَؤذِّنُ : َحدَّثََنا الرَّ
ْبِن  َعْن ُبَشْیرٍ  ،ٍ َحدَّثَِنى ُسْفَیاُن َعْن َیْحَیى ْبِن َسِعید ، قال:َحدَّثََنا َیْحَیى ْبُن َزَكِریَّا ، قال:ُموَسى

                                                           
، وتهـــــــذیب 2/64، ومعرفـــــــة الثقـــــــات 8/420، وانظـــــــر أیضـــــــًا: التـــــــاریخ الكبیـــــــر326تقریـــــــب التهـــــــذیب ص (1)

  . 16/215الكمال
  . 6/126سیر أعالم النبالء  (2)
  .39) طبقات المدلسین ص(3

 .520انظر: تقریب التهذیب ص (4)
 .204تقریب التهذیب ص (5)
  وردت: (خیثمة)، وهي خطأ والصواب (حثمة) ولعله وهم من المحقق.  (6)
  .6/203ح الباري فت (7)



                                 ل                            الفصل األو
 

    257 
 

 الدراسة التطبیقیة

ِنْصًفا ِلَنَواِئِبِه  ؛َخْیَبَر ِنْصَفْینِ  -r-َقَسَم َرُسوُل اللَِّه " :َقالَ  ،ْبِن َأِبى َحْثَمةَ  َعْن َسْهلٍ  ،َیَسارٍ 
  .)1("َقَسَمَها َبْیَنُهْم َعَلى َثَماِنَیَة َعَشَر َسْهًما ،َوِنْصًفا َبْیَن اْلُمْسِلِمینَ  ،َوَحاَجِتهِ 

  
  ثانیًا: تخریُج الحدیث: 

) من طریق 6/317(قسم الفئ والغنیمة/ قسمة ما حصل من الغنیمة  أخرَجُه البیهقيُّ في
  .أبي داوَد السابقة بمثله

ِبیعِ ) تابع أبا داود في الروایة عن 4850ح 3/251في( وأخرَجُه الطحاوي   بمثله.  ُسَلْیَمانَ  ْبنِ  الرَّ
) عن المقداِم بن داوٍد تابع الربیَع بَن سلیماَن، في 5634ح 6/102في ( والطبراني في الكبیر

قسم الفيء اده في (بإسن والبیهقي في معرفة السنن عن الطبراني، ُموَسى ْبنِ  َأَسدٍ روایته عن 
  ).12992ح 9/239 تفریق الخمس/ والغنیمة
في(السیر/ ما قالوا  عند ابن أبي شیبة -r- عن رجل من أصحاب النبي  َیَسارٍ  ْبنُ  ُبَشْیرٌ ورواه 

 والبیهقي )16417ح 26/344في( وأحمد )،33645ح 17/508في قسمة ما یفتح من األرض
  ). 6/317الغنیمة في (قسم الفئ والغنیمة/ قسمة ما حصل من 

  
  ثالثًا: تراجُم رجاِل اإلسناد: 

ِبیُع ْبُن ُسَلْیَمانَ *   ،صاحب الشافعي ،أبو محمد المصري المؤذن ،المرادي الجبارِ  عبدِ  بنِ  الرَّ
أصحاُب السنن  روى له ،وتسعون سنة وله ستٌ  ،سبعینَ  مات سنةَ  ،عشرةَ  من الحادیةِ  ،ةٌ ثق

  . )2(األربعة
 ،صدوقٌ  ،األموي أسد السنة ،مروانَ  الملك بنِ  عبدِ  نِ بْ  الولیدِ  بنِ  إبراهیمَ  بنِ  ىْبُن ُموسَ  َأَسدٌ * 

أبو و  ،البخاري تعلیقاً  روى له ،وله ثمانون ،مات سنة اثنتي عشرة ،من التاسعة ،یغرب وفیه نصب
  .)3(النسائيو  داود

ثقة، لو لم یصنف ": قال النسائى ، و )4(قال البخاريُّ عنه: "حدیثه مشهور، یقال له أسد السنة"
  . )7(، وذكره ابُن حباَن في الثقات)6(، وثقه العجلي)5("له لكان خیراً 

                                                           
  .3010ح 1/342سنن أبي داود  (1)
  .1/392، والكاشف 9/87، وانظر أیضًا: تهذیب الكمال 206تقریب التهذیب ص (2)
 .1/241، والكاشف 2/512، وانظر أیضًا:  تهذیب الكمال104تقریب التهذیب ص (3)
  .2/49التاریخ الكبیر  (4)
  .2/514تهذیب الكمال للمزي  (5)
 .1/122ثقات معرفة ال (6)
 .8/136الثقات  (7)
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  .)1("منكرة، وكان ثقة، وأحسب اآلفة من غیره روى أحادیثَ ": یونَس  ابنُ  عنه أبو سعیدٍ  قال
  .)3("یفٌ َضعِ ، وقال مرة: ")2("َوَأَسٌد ُمْنَكُر اْلَحِدیِث ال ُیْحَتجُّ ِبهِ قال عنه ابُن حزم: "

، ورد على تضعیف ابن حزم له )4("الحافظ الثقة، ذو التصانیف اإلمامهو ووصفه الذهبي بأنه: "
  .)5("هذا تضعیف مردودفقال: "ما علمت به بأسًا، و 

 ،من كبار التاسعة ،متقنٌ  ،ثقةٌ  ،الكوفي أبو سعیدٍ  ،دانيالهمْ  ،أبي زائدة بنِ  َیْحَیى ْبُن َزَكِریَّا* 
  . )6(، روى له أصحاُب الكتب الستةوستون سنة وله ثالثٌ  ،ومائة أو أربع وثمانینَ مات سنة ثالث 

 دلس، ربما وكان بأخرة، حفظه تغیر أنه إال حجةٌ  إماٌم، فقیٌه، حافٌظ، ثقٌة، ،عییةَ  * ُسْفَیاُن بنُ 
، سبقت الترجمة له في حدیث رقم )7(دینار بن عمرو في الناس أثبت وكان ،الثقات عن لكن

  .)8(وهو مدلس من الثانیة )،10(
مات  ،من الخامسة ،ثبتٌ  ،ثقةٌ  ،أبو سعید القاضي ،المدني األنصاريُّ  قیسٍ  بنِ  َسِعیدٍ  َیْحَیى ْبنُ * 

  .)9(، روى له أصحاب الكتب الستةسنة أربع وأربعین أو بعدها
ى له أصحاب ، رو من الثالثة ،فقیهٌ  ،ثقةٌ  ،مدني األنصارمولى  ،الحارثي َیَسارٍ  ْبنُ  ُبَشْیرٌ * 

  .)10(الكتب الستة
ولد سنة  صحابي صغیرعامر األنصاري الخزرجي المدني  بنِ  ساعدةَ  بنِ  َأِبى َحْثَمةَ  ْبنُ  َسْهلٌ * 

   .)11(، روى له أصحاُب الكتب الستةوله أحادیث مات في خالفة معاویة ،من الهجرة ثالثٍ 
  
  
  

                                                           
  .1/207میزان اإلعتدال  (1)
  ، تألیف/علي بن أحمد بن حزم األندلسي.1/621المحلى باآلثار شرح المجلى باالختصار  (2)
  .8/828المرجع السابق   (3)
  .10/164سیر أعالم النبالء  (4)
 .1/207میزان اإلعتدال  (5)
، 261، وتاریخ أسماء الثقات 3/440تاریخ ابن معین، روایة الدوري ، وانظر أیضًا:590تقریب التهذیب ص (6)

 .4/374ومیزان اإلعتدال 
  .245انظر: تقریب التهذیب ص (7)
  .32طبقات المدلسین ص (8)
، وتهــذیب الكمــال 2/352، ومعرفــة الثقــات 8/275، وانظــر أیضــًا: التــاریخ الكبیــر 591تقریــب التهــذیب ص (9)
31/346.  

 .1/272، والكاشف 4/187، وانظر أیضًا: تهذیب الكمال 126ب صتقریب التهذی (10)
  .2/216، وانظر أیضًا: أسد الغابة 257تقریب التهذیب ص (11)
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  الحكُم على إسناد الحدیث:  :رابعاً 
إسنادِه ثقاٌت؛ إال أسدًا ْبَن موسي، قال عنه ابُن حجر: صدوق  إسناُدُه صحیٌح، رجالُ 

یغرب، وتمیل الباحثة إلى توثیقه؛ فقد وثقه العجلي، النسائي، والذهبي،  وذكره ابن حبان في 
  الثقات عنده.

وصحح ابُن حجٍر إسناَد الحدیث إلى سهل بن أبي حثمة، ربما في إشارة منه إلى صغر سهل في 
كانت خیبر سنة سبع هجریة، وعلى الراجح كان عمره أربع سنوات، لكن الواقدي  وقت خیبر؛ فقد

، وٕان لم )1("ولكنه حفظ عنه فروى وأتقن ،وهو ابن ثمان سنین - r- اهللا رسولُ  بَض قُ قال عنه: "
  یكن َیعقل هذا الخبر، من الممكن أنه بلغه من أحد الصحابة، وكلهم ثقات عدول.

  .)2("هذا الحدیث انفرد به أبو داود، وٕاسناده جیِّد عن الحدیث: " بليالحن وقد قال أبو عبد اهللا
$$$  

  
  ):94حدیث رقم (

 قال الحافظ ابن حجر: ".... َوَقْد َوَرَد َأْصُلُه ِمْن َطِریٍق َمْرُفوَعٍة َصِحیَحٍة َأْخَرَجَها َأْحَمدُ 
: (ِإنَّ - r- _ َقاَل: َقاَل َرُسوُل اللَِّه tْیَرَة_ْبِن ِسیِریَن َعْن َأِبي ُهرَ  ِمْن َطِریِق ِهَشاٍم َعْن ُمَحمَّدٍ 

الشَّْمَس َلْم ُتْحَبْس ِلَبَشٍر ِإالَّ ِلُیوَشَع ْبِن ُنوٍن َلَیاِلَي َساَر ِإَلى َبْیِت اْلُمَقّدس)،..... َوَحِدیُث َأِبي 
ِحیِح، َفاْلُمْعَتَمُد َأنََّها َلْم ُهَرْیَرَة اْلُمَشاُر ِإَلْیِه ِعْنَد َأْحَمَد َأْوَلى؛ َفِإنَّ ِرَجاَل ِإْسَنادِ  ِه ُمْحَتجٌّ ِبِهْم ِفي الصَّ

  .)3(ُتْحَبْس ِإالَّ ِلُیوَشَع"

  
  : أحمدَ  اإلمامِ  من مسندِ  الحدیثِ  أوًال: نصُّ 

: َحدَّثََنا َأْسَوُد ْبُن َعاِمٍر، قال: َأْخَبَرَنا َأُبو َبْكٍر َعْن ِهَشاٍم، - اهللاُ  هُ رحمَ -  أحمدُ  قال اإلمامُ 
ِإنَّ الشَّْمَس َلْم ُتْحَبْس ِلَبَشٍر ِإالَّ : "- r-ِن اْبِن ِسیِریَن، َعْن َأِبي ُهَرْیَرَة َقاَل: َقاَل َرُسوُل اللَِّه عَ 

  .)4(ِلُیوَشَع َلَیاِلَي َساَر ِإَلى َبْیِت اْلَمْقِدِس"
  

                                                           
 .1/309اإلستیعاب  (1)
، تصـنیف/ محمـد بـن أحمــد 3090ح 4/613تنقـیح التحقیـق فـي أحادیــث التعلیـق، الجهـاد/ مسـائل األراضــي  (2)

تقــدیم/ عبــد اهللا بــن عبــد الــرحمن الســعد، تحقیــق/ ســامي جــاد اهللا، وعبــد  هـــ)،744بــن عبــد الهــادي الحنبلــي (ت 
 م.2007-ه1428العزیز ناصر الخباني، دار أضواء السلف، الطبعة األولى 

  .6/221فتح الباري  (3)
  .8315ح 14/65مسند أحمد  (4)
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  الحدیث: ثانیًا: تخریجُ 
َسْهٍل  ْبنِ  َفْضلٍ من طریق ) 1070ح 3/96في ( الطحاوي في شرح المشكلأخرجُه 

  رزق. بنِ  ) من طریق محمدٍ 3450ح 7/495في ( والخطیب البغدادي ،اْألَْعَرجُ 
  بنحوه. َعاِمرٍ  ْبنِ  في روایته عن اَألْسَودِ  تابعا أحمدَ  )رزق نُ بْ  محمدٌ و ، سهلٍ  بنُ  فضلٌ (كالهما: 

  
  اإلسناد:  رجالِ  ثالثًا: تراجمُ 

 ،من التاسعة ثقةٌ  ،بغداد، یكنى أبا عبد الرحمن، ویلقب َشاَذانُ  الشامي نزیل * اْألَْسَوُد ْبُن َعاِمرٍ 
  .  )1(الكتب الستة أصحابُ ومائتین، روى له  ثمانٍ  سنةِ  أولَ  مات

واألصح أنها  اط مشهور بكنیتهِ األسدي الكوفي المقرىء، الحنَّ  سالمٍ  بنِ  عیاشٍ  بنُ  * َأُبو بكرٍ 
م، أو شعبة، أو مسلم، أو خداش، أو مطرف، أو اسمه، وقیل: اسمه محمد، أو عبد اهللا، أو سال

من  ،صحیحٌ  وكتابهُ  حفظهُ  اءَ بر سَ لما كَ  إال أنهُ  .عابدٌ  ،ثقةٌ حماد، أو حبیب، عشرة أقوال، 
قبل ذلك بسنة أو سنتین، وقد قارب المائة، وروایته في  :مات سنة أربع وتسعین، وقیل ،السابعة

  .)2(بخاري، وأصحاب السنن األربعةمسلم في المقدمة، والمقدمة مسلم، روى له 
وزاد:  )3(كان أبو بكر بن عیاش من الحفاظ المتقنین" "حبان في كتاب الثقات، وقال: ذكره ابنُ 

َوَكاَن َیْحَیى اْلَقطَّان َوعلي ْبن اْلَمِدیِنّي یسیئان الرَّْأي ِفیِه؛ َوَذِلَك َأنَُّه لما كبر سنه َساَء حفظه، "
  .)4(َفَكاَن یهم ِإذا روى"

ه َحتَّى َكاَن اْلَغاِلب على ؤ وأضاف: "َواْلَخَطأ َوالوهم َشْیَئاِن َال َیْنَفّك َعْنُهَما اْلبشر؛ َفَلو كثر خط
َصَوابه َال یْسَتحق مجانبة روایاته، َفَأما ِعْند اْلَوهم یهم َأو اْلَخَطأ یخطىء، َال یْسَتحق ترك َحِدیثه 

ة َسَماعه"   . )5(بعد تقدم َعَداَلته، َوِصحَّ
"وهو في روایاته عن كل من روى عندي ال بأس  من روایاته: اً وقال ابن عدي بعد أن ذكر عدد

  ).6(یروي عنه ضعیف" أن إال ،إذا روى عنه ثقة منكراً  به وذاك أني لم أجد له حدیثاً 
  

                                                           
، الثقـات البـن حبـان 2/294، الجـرح والتعـدیل1/448، وانظر أیضًا: التاریخ الكبیر 111تقریب التهذیب ص (1)

8/130.  
  .282، نهایة االغتباط ص2/412، الكاشف 2/388، وانظر أیضًا: معرفة الثقات 624تقریب التهذیب ص (2)
  .7/669الثقات البن حبان  (3)
  .7/669المرجع السابق  (4)
  .7/669المرجع السابق  (5)

 .4/29الكامل في ضعفاء الرجال (6) 
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ًال، "ساء ِحفظه قلی، وقال: )1("في القراءة، لكنه في الحدیث یغلط ویهم ثبتٌ  صدوقٌ "وقال الذهبي: 
   .)2(ولم یختلط"

  قال الباحثة، وهو ثقة اختلط في آخر عمره.
 في ابنِ  الناسِ  من أثبتِ  ثقةٌ األزدي القرُدوسي، أبو عبد اهللا البصري،  بن حسان * ِهَشامٌ 

مات  ،من السادسة عنهما، وعطاء مقال؛ ألنه قیل: كان یرسل عن الحسنِ  سیرین، وفي روایتهِ 
  . )3(الكتب الستة ، روى عنه أصحابُ وأربعینَ  أو ثمانٍ  سبعٍ  سنةَ 

  .سیرینَ  : وحدیثنا هذا من روایاته عن ابنِ الباحثة لتاق
، سبقت )4(ال یرى الروایة بالمعنى كانَ  القدرِ  كبیرُ  ،عابدٌ  ،ثبتٌ  ،ثقةٌ  ،بن سیرین * محمدٌ 

  .)5(وقد سمع من أبي هریرة)، 44الترجمة له في حدیث رقم (
  

  الحدیث:  على إسنادِ  رابعًا: الحكمُ 
صحیٌح لغیره، رجاُل إسناِدِه ثقاٌت، إال أن فیه اختالط أبي بكر بن عیاش، ولم یتمیز  

السماع منه قبل االختالط أو بعده، واحتمل العلماء حدیثه كابن حباَن وابن عدي كما سبق في 
  ترجمته.

" :   ).6(ه ضعیف"یروي عن أن إال ،إذا روى عنه ثقة منكراً  لم أجد له حدیثاً وقال ابُن عديٍّ
  والراوي عنه في هذا الحدیث هو األسود: ثقة، كذلك أبو بكر من رواة البخاري. 

  .)t -")7-هذا حدیث صحیح جلیل، مما حفظه لنا أبو هریرة وقال األلباني على الحدیث: "
هو و بكر  يمن رجال الشیخین عدا أب كلهم ثقاتٌ  هُ ، رجالُ : "هذا إسناد جیدٌ وحكم على هذا اإلسناد

  .)8(ن عیاش، فإنه من رجال البخاري وحده، و فیه كالم ال ینزل به حدیثه عن رتبة الحسن"اب
$$$  

  
  

                                                           
 .4/499) میزان اإلعتدال (1

  .13/496تاریخ اإلسالم  (2)
  .30/181، وتهذیب الكمال 8/197، وانظر أیضًا: التاریخ الكبیر572تقریب التهذیب ص (3)
 .4/606، وسیر أعالم النبالء 25/344، وانظر أیضًا: تهذیب الكمال 483تقریب التهذیب ص (4)
  .264جامع التحصیل ص (5)

 .4/29الكامل في ضعفاء الرجال (6) 
 .202ح 1/201الصحیحة ) السلسة(7

  .202ح 1/201السلسة الصحیحة(8) 



                                 ل                            الفصل األو
 

    262 
 

 الدراسة التطبیقیة

  ):95حدیث رقم (

ْبِن  َوَكَما َرَوى اْلَحاِكُم َواْلَبْیَهِقيُّ ِبِإْسَناٍد َصِحیٍح َعْن َسْعدٍ قال الحافُظ ابُن حجٍر: "... 
 :َفَدَعا َسْعٌد َفَقالَ  ،َتَعاَل ِبَنا َنْدُعو :َجْحٍش َقاَل َیْوَم ُأُحدٍ  َأنَّ َعْبَد اللَِّه ْبنَ ( :- t-  َأِبي َوقَّاصٍ 

َوآُخَذ  ،ثُمَّ اْرُزْقِني َعَلْیِه الظََّفَر َحتَّى َأْقُتَلهُ  ؛َوُیَقاِتُلِني ،اللَُّهمَّ اْرُزْقِني َرُجًال َشِدیًدا َبْأُسُه َفُأَقاِتُلهُ 
  .)1(َسَلَبُه... اْلَحِدیَث)"

  
  صُّ الحدیِث من المستدرِك على الصحیَحْیِن للحاكِم:  أوًال: ن

قال ْبُن َیْعُقوَب،  َحدَّثََنا َأُبو اْلَعبَّاِس ُمَحمَّدٌ  :- رحمه اهللا-  الحاكمُ اإلماُم أبو عبِد اِهللا  قالَ 
َأْخَبَرِني َأُبو َصْخٍر، َعْن َیِزیَد ل: قااْبُن َوْهٍب،  ناَ َأْنَبأقال: ْبُن َعْبِد اللَِّه ْبِن َعْبِد اْلَحَكِم،  ُمَحمَّدٌ  ناَ َأْنَبأ

، َعْن ِإْسَحاَق ْبِن َسْعدٍ  - َأنَّ َعْبَد اللَِّه ْبَن َجْحشٍ  :َحدَّثَِني َأِبيقال:  ْبِن َأِبي َوقَّاصٍ  ْبِن ُقَسْیٍط اللَّْیِثيِّ
t -  ٍَدَعا َسْعٌد َفَقاَل: َیا َربِّ ِإَذا َلِقیَنا َأَال تَْأِتي َنْدُعو اللََّه، َفَخَلْوا ِفي َناِحَیٍة، فَ ": َقاَل َیْوَم ُأُحد

َعَلْیِه الظََّفَر  اْلَقْوَم َغًدا، َفَلقِِّني َرُجًال َشِدیًدا َبْأُسُه َشِدیًدا َحْرُدُه، َفُأَقاِتُلُه ِفیَك َوُیَقاِتُلِني، ُثمَّ اْرُزْقِني
َجْحٍش ُثمَّ، َقاَل: اللَُّهمَّ اْرُزْقِني َغًدا َرُجًال َشِدیًدا َحْرُدُه،  َحتَّى َأْقُتَلُه، َوآُخَذ َسَلَبُه، َفَقاَم َعْبُد اللَِّه ْبنُ 

ُقْلَت: َیا  ،َأْنِفي َوُأُذِني، َفِإَذا َلِقیُتَك َغًدا )2(َشِدیًدا َبْأُسُه، ُأَقاِتُلُه ِفیَك َوُیَقاِتُلَني، ُثمَّ َیْأُخُذِني َفَیْجَدعُ 
ْبُن َأِبي  أُُذُنَك؟ َفَأُقوُل: ِفیَك َوِفي َرُسوِلَك، َفَیُقوُل: َصَدْقَت. َقاَل َسْعدٌ َعْبَد اللَِّه ِفیَم ُجِدَع َأْنُفَك وَ 

َوإِنَّ  َوقَّاٍص: َیا ُبَنيَّ َكاَنْت َدْعَوُة َعْبِد اللَِّه ْبِن َجْحٍش َخْیرًا ِمْن َدْعَوِتي، َلَقْد رََأْیُتُه آِخَر النََّهاِر،
  .)3(ِن ِفي َخْیٍط"ُأُذَنُه َوَأْنَفُه َلُمَعلََّقا

  .)4("َهَذا َحِدیٌث َصِحیٌح َعَلى َشْرِط ُمْسِلٍم َوَلْم ُیَخرَِّجاهُ"قال الحاكُم:  
  

  ثانیًا: تخریُج الحدیث: 
) عن 6/307في (قسم الفئ والغنیمة/ السلب للقاتل  أخرَجُه البیهقيُّ في السنِن الكبري

  الحاكم بمثله.
وأبو نعیم في معرفة ) عن یحیي بِن سلیماَن، 1/387في ( وأخرجه البخاري في التاریخ الكبیر

  .اْلَفَرجِ  ْبنِ  َأْصَبغَ ) من طریق 1/108في ( وفي الحلیة)، 4046ح 1/1607في ( الصحابة

                                                           
  .6/248فتح الباري  (1)
  ).1/705الَجْدع : قْطع األنف واُألذن. (انظر: النهایة في الغریب  (2)
 .2/77المستدرك للحاكم، الجهاد/ من سأل اهللا القتل... (3)
 .2/77المرجع السابق الجهاد/ من سأل اهللا القتل... (4)
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في  َعْبِد اللَِّه ْبِن َعْبِد اْلَحَكمِ  ْبنَ  اً ُمَحمَّد) تابعا َأْصَبُغ ْبُن اْلَفَرجِ كالهما: (یحیي بُن سلیماَن، و 
  ن ابن وهب بمثله، وروایة البخاري مختصرة. روایته ع

  
  سناد:رجال اإلثالثًا: تراجُم 

 ،األصم ،النیسابوري ،الشیباني ،أبو العباس معقلٍ  نِ بْ  یوسفَ  نِ بْ  ْبُن َیْعُقوبَ  ُمَحمَّدٌ  َأُبو اْلَعبَّاسِ * 
  ).27، سبقت الترجمة له في حدیث رقم ()1(مشهورٌ  محدثٌ 

  : أنه ثقة.والخالصُة فیه
مات  ،من الحادیة عشرة ،ثقةٌ الفقیه  ،بن أعین المصري ْبُن َعْبِد اللَِّه ْبِن َعْبِد اْلَحَكمِ  ُمَحمَّدٌ * 

  .)2(روى له النسائي، وله ست وثمانون وستینَ  سنة ثمانٍ 
  ).47، سبقت الترجمة له في حدیث رقم ()3(عابد ،حافظٌ  ،ثقةٌ ، اللَِّه ْبِن َوْهبٍ  * َعْبدُ 

 ،الخراط َصاِحُب اْلَعَباِء مدني ، َأُبو َصْخٍر ْبُن َأِبي اْلُمَخاِرقِ  ْبُن ِزَیاٍد، ْیدٌ ُحمَ * أبو صخر هو 
 ،یهمُ  صدوقٌ  ،إنهما اثنان :وقیل ،أبو مودود الخراط ،هو حمید بن صخر :ویقال ،سكن مصر
أبو داود و مسلم و  ،له البخاري في األدب المفرد روى، وثمانینَ  مات سنة تسعٍ  ،من السادسة

  .)4(ةماج ابنُ و  النسائي في مسند عليّ و الترمذي و 
  .)6(، وضعفه النسائي)5(وقال ابن معین مرة: "ضعیف"

  ، )8(، وكذا قال أحمد)7(به" بأس الوقال عنه ابُن معیٍن مرة أخرى: "
صالح الحدیث، إنما أنكر علیه  عنديهو "عدى:  وقال ابنُ ، )10(والدارقطني )9(ووثََّقُه العجلي 

  ، وذكرهما. )11("... نیحدیث
  

                                                           
  .15/452، وسیر أعالم النبالء 287/ 56تاریخ دمشق انظر:  (1)
، والكاشــف 25/497، وتهــذیب الكمــال6/132، وانظــر أیضــًا: الثقــات البــن حبــان 488تقریــب التهــذیب ص (2)

2/187.  
  .328انظر: تقریب التهذیب ص (3)
 .7/366، وانظر أیضًا: تهذیب الكمال181تقریب التهذیب ص (4)

 .7/366تهذیب الكمال(5) 
  .7/368تهذیب الكمال  (6)
 .1/441سؤاالت ابن الجنید البن معین  (7)
 .222/ 3الجرح والتعدیل  (8)
  .1/323معرفة الثقات  (9)

  القاهرة.-، تحقیق/ مجدي السید إبراهیم، دار القرءان23سؤاالت البرقاني للدارقطني في الجرح والتعدیل ص (10)
  .2/169الكامل في ضعفاء الرجال  (11)
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  .)1("مختلف فیه: هو صدوق والحدیثان لیس فیهما حدیثنا هذا، وقال الذهبي: "قالت الباحثة
 ،من الرابعة ،ثقةٌ  ،أبو عبد اهللا المدني األعرج، اللَّْیِثيِّ  أسامةَ  بنِ  اهللا ْبِن ُقَسْیطٍ  عبدِ  بنُ  َیِزیدُ * 

  . )2(أصحاُب الكتب الستة ، روى لهسنة وله تسعونَ  ،وعشرینَ  مات سنة اثنتینِ 
 - r-ولد له في عهد النبي  ،وبه كان یكنى ،أكبر أوالد سعد ْبِن َأِبي َوقَّاصٍ  َسْعدٍ  ْبنُ  ِإْسَحاقُ * 

  . )4(قال عنه العجلي: "ثقة" ،)3(ومات صغیراً 
  

  رابعًا: الحكُم على إسناِد الحدیث: 
  : صدوق.قالت الباحثة ِزَیادٍ  ْبنِ  ُحَمْیدٍ إسناُدُه حسٌن، ألجل 

$$$  
  

  ):96حدیث رقم (

ُهَو الَِّذي َبَنى  -َعَلْیِه السََّالمُ - َوُمْسَتَنده ِفي َأنَّ ُسَلْیَمانَ : ".... رٍ جَ حَ  ابنُ  قال الحافظُ 
َمْرُفوًعا  - t- َما َرَواُه النََّساِئيُّ ِمْن َحِدیث َعْبد اللَّه ْبن َعْمرو ْبن اْلَعاصِ  ؛اْلَمْسِجد اْألَْقَصى

) ...ِخَالًال َثَالثًا -َتَعاَلى–َلمَّا َبَنى َبْیت اْلَمْقِدس َسَأَل اللَّه  (َأنَّ ُسَلْیَمانَ  :ٍد َصِحیحٍ ِبِإْسَنا
  .)5("اْلَحِدیث

  
  النسائي:  من سننِ  الحدیثِ  أوًال: نصُّ 

 ،ٍ ُبو ُمْسِهرَقاَل: َحدَّثََنا أَ  ،و ْبُن َمْنُصورٍ : َأْخَبَرِني َعْمرٌ -رحَمُه اهللاُ – النسائيُّ اإلماُم قال 
، َعِن اْبِن )6(ْبُن َعْبِد اْلَعِزیِز، َعْن َرِبیَعَة ْبِن َیِزیَد، َعْن َأِبي ِإْدِریَس اْلَخْوَالِنيِّ  َقاَل: َحدَّثََنا َسِعیدٌ 

، َعْن َعْبِد اللَِّه ْبِن َعْمٍرو اَن ْبَن َداُوَد، ُسَلْیمَ  َأنَّ : "-r-َعْن َرُسوِل اللَِّه  - ُهَو اْبُن اْلَعاصِ - الدَّْیَلِميِّ
، )7(َیهُ َلمَّا َبَنى َمْسِجَد َبْیِت اْلَمْقِدِس، َسَأَل اللََّه ِخِالًال َثَالَثًة: َسَأَل اللََّه ُحْكًما ُیَصاِدُف ُحْكَمُه َفُأوتِ 

                                                           
  .1/353 الكاشف (1)
، 5/543، والثقــــات البــــن حبــــان 2/358، وانظــــر أیضــــًا: العلــــل ومعرفــــة الرجــــال 602تقریــــب التهــــذیب ص (2)

  .32/177وتهذیب الكمال 
  .4/21، والثقات البن حبان 1/387، وانظر أیضًا: التاریخ الكبیر1/99اإلصابة في تمییز الصحابة (3)
 .217/ 1معرفة الثقات للعجلي  (4)
  .6/408ي فتح البار  (5)
  ).2/419هذه النسبة إلى خوالن، وعبس وخوالن قبیلتان نزل أكثرهما الشام. (انظر: األنساب للسمعاني  (6)
، والمـــراد: التوفیـــق للصـــواب فـــي االجتهـــاد، وفصـــل الخصـــومات بـــین النـــاس. -تعـــالى -أي: یوافـــق حكـــم اهللا (7)

  ).1/101(حاشیة السندي على النسائي 
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ِمْن ِبَناِء اْلَمْسِجِد َأْن َال  َوَسَأَل اللََّه ُمْلًكا َال َیْنَبِغي ِألََحٍد ِمْن َبْعِدِه َفُأوِتَیُه، َوَسَأَل اللََّه ِحیَن َفَرغَ 
ُه" )1(َیْأِتَیُه َأَحٌد َال َیْنَهُزهُ  َالُة ِفیِه، َأْن ُیْخِرَجُه ِمْن َخِطیَئِتِه َكَیْوِم َوَلَدْتُه ُأمُّ   .)2(ِإالَّ الصَّ

  
  ثانیًا: تخریُج الحدیث: 

وابن )، 1408ح 1/451 الصالة في مسجد بیت المقدس/ إقامة الصالةفي ( أخرجه ابُن ماجة
 2/288فضل الصالة في مسجد بیت المقدس  /الوتر وما فیه من السنن في ( خزیمة

  ). 1334ح
  كالهما من طریق أیوَب بِن سوید. 

  ) من طریق األوزاعي 3877ح 6/58 فضل الحج والعمرةفي ( وأخرَجُه البیهقيُّ في الشعب
) عن یحیي بن أبي عمرو.    كالهما: (أیوُب واألوزاعيُّ

 /التفسیرفي (والحاكُم ) 8988ح 9/15)، والطبرانيُّ في (6644ح 11/220في ( جه أحمدُ وأخر 
ذكر رجاء خروج المصلي في المسجد / الصالةفي ( وابُن حبانَ )، 2/434 تفسیر سورة ص

  ). 3877ح 6/58 فضل الحج والعمرةفي ( والبیهقيُّ في الشعب)، 1633ح 4/511....
  ربیعَة بِن یزیَد.  جمیُعُهْم من طریق األوزاعي عن

  ) من طریِق عروَة بِن ُرَویم. 6815ح 7/49في ( وأخرجه الطبراني أیضًا في األوسط
في  اْلَخْوَالِنيَّ ثالثَُتُهْم: (یحیي بُن عمٍرو، وربیعُة بُن یزیَد، وعروَة بُن ُرَویم) تابعوا أبا إدریٍس 

، َعْن َعْبِد اللَِّه ْبنِ روایته عن    بنحوه مرفوعًا. - t- َعْمٍرو اْبِن الدَّْیَلِميِّ
  

  اإلسناد:  رجالِ ثالثًا: تراجُم 
  .)3(، روى له النسائيمن الحادیة عشرة ،ثبتٌ  ،ثقةٌ  ،أبو سعیدٍ  ،النسائي و ْبُن َمْنُصورٍ َعْمرٌ * 
   ).91سبقت الترجمة له في حدیث رقم ()4(،فاضلٌ  ،ثقةٌ  ،َأُبو ُمْسِهر مسهرٍ  األعلى بنُ  عبدُ *

وقدمه أبو  ،اه أحمد باألوزاعيوَّ سَ  إمامٌ  ،ثقةٌ  ،الدمشقيُّ  )5(يُّ خِ نوُ التَ  َعْبِد اْلَعِزیزْبُن  َسِعیدٌ * 
وله بضع  ،وستین وقیل بعدها سبعٍ  سنةَ  ماتَ  ،من السابعة ،لكنه اختلط في آخر أمره ،مسهر

                                                           
 إلى المسجد أو َحّج، وَلْم َینِو بُخروجه َغْیر الصالة والَحّج من أُمور الدُّنیا.أي: أنه َمن َخَرج  (1)
  .774ح 1/385السنن الكبرى للنسائي المساجد/ فضل المسجد األقصى والصالة فیه  (2)
  .2/89، الكاشف للذهبي22/250. انظر أیضًا: تهذیب الكمال للمزي427) تقریب التهذیب ص(3

، وتهـذیب الكمـال 8/408، والثقـات البـن حبـان 2/86، وانظر أیضًا: معرفة الثقات 332تقریب التهذیب ص (4)
16/369. 
هــذه النســبة إلــى َتُنــوٍخ، وهــو إســٌم لعــدِة قبائــٍل اجتمعــوا قــدیمًا بــالبحرین، وتحــالفوا علــى التناصــر وأقــاموا هنــاك  (5)

  ).484/ 1فسموا تنوخًا، والتنوخ اإلقامة، (انظر: األنساب للسمعاني
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  .)1(وأصحاب السنن األربعة مسلمو  روى له البخاري في األدب المفرد، وسبعون
 :مسهر يأبروى الُدوري عن ابن معین قوله عن و ، )2(صدره، ولیس له كتابوكان حفظه في 

 وكان ،یموت أن قبل علیه یعرض وكان ،موته قبل اختلط قد العزیز عبد بنُ  سعیدٌ  كان"
  . )3("أجیزه ال :یقول

قد رأیتني أقتصر على سعید بن عبد العزیز، فلما وقال أبو مسهر الراوي عنه في هذا الحدیث: "
  .)5(، ومع هذا فقد ذكره ابن حجر في الثانیة من طبقات المدلسین)4("معه إلى أحد أفتقر
إحدى  مات سنةَ  ،من الرابعة ،عابدٌ  ،ثقةٌ  ،الدمشقي أبو شعیب اإلیادي القصیر َیِزیدَ  ْبنُ  َرِبیَعةٌ * 

   .)6(، روى له أصحاُب الكتِب الستةوعشرینَ  أو ثالثٍ 
وسمع من  ،یوم حنین - -rولد في حیاة النبي  ،ِإْدِریَس اْلَخْوَالِنيُّ  وبِ أَ  اهللاِ  عبدِ  نُ بْ  اهللاِ  ذُ عائِ * 

، كان عالم الشام بعد أبي الدرداء :عبد العزیز نُ بْ  قال سعیدٌ  ،ومات سنة ثمانین ،كبار الصحابة
  .)7(روى له أصحاُب الكتِب الستة

ومنهم من ذكره في  ،التابعین من كبار ثقةٌ  ،أخو الضحاك ،فیروز الدَّْیَلِميُّ  نُ بْ  اهللاِ  عبدُ * 
  .)8(ةابن ماجو  النسائيُّ و  أبو داودَ ، روى له الصحابة

  
  رابعًا: الحكُم على إسناِد الحدیث: 

  إسناُدُه صحیٌح ورجاُلُه ثقاٌت. 
فإنه توبع متابعات ناقصة كما هو مبین في  َعْبِد اْلَعِزیز ْبنِ  َسِعیدٍ وأما ما كان من اختالط 

 1/1039ه مسلم من هذه الطریق في (البر والصلة واألدب/ تحریم الظلم التخریج، وقد روى ل
  ).2577ح
  
  

                                                           
 .1/213، والكواكب النیرات539/ 10، وانظر أیضًا: تهذیب الكمال 383تقریب التهذیب ص (1)
  .10/543انظر: تهذیب الكمال  (2)
  . 4/479تاریخ ابن معین روایة الدوري (3)
  .8/32) سیر أعالم النبالء (4

  .31طبقات المدلسین ص (5)
ــــي. انظــــر أیضــــًا: معرفــــة الثقــــات للع323) تقریــــب التهــــذیب ص(6 ، 9/148، تهــــذیب الكمــــال للمــــزي1/360جل

  .1/394الكاشف للذهبي
  .14/88، تهذیب الكمال للمزي5/8، انظر أیضًا: أسد الغابة 479) تقریب التهذیب ص(7
  .5/140، انظر أیضًا: اإلصابة 535) تقریب التهذیب ص(8



                                 ل                            الفصل األو
 

    267 
 

 الدراسة التطبیقیة

  .)4(واألرناؤوط )3(، واأللباني)2(والقرطبي في تفسیره هذا اإلسناد )1(وقد صححه الحاكم
$$$  

  

  ):97حدیث رقم (

ِمْن َحِدیث َأِبي  َما َأْخَرَجُه َأُبو َداُودَ  ،: "َوِمْن َشَواِهد اْلَحِدیثرٍ جَ حَ  ابنُ  قال الحافظُ 
   .)5("َسَنده َصِحیح )َوَصلُّوا َعَليَّ َفِإنَّ َصَالتُكْم َتْبُلغِني َحْیُث ُكْنُتمْ (َرَفَعُه َوَقاَل ِفیِه:  - t- ُهَرْیَرة

  

  أوًال: نصُّ الحدیِث من ُسَنِن أبي داود: 
َقَرْأُت َعَلى َعْبِد اللَِّه ْبِن  قال:، : َحدَّثََنا َأْحَمُد ْبُن َصاِلحٍ - رحَمُه اهللاُ – داود اإلماُم أبوقال 

َقاَل َرُسوُل اللَِّه  :َقالَ  - t-َعْن َأِبى ُهَرْیَرَة  ،َعْن َسِعیٍد اْلَمْقُبِرىِّ  ،َأْخَبَرِنى اْبُن َأِبى ِذْئبٍ قال:  ،َناِفعٍ 
r- -: "َلىَّ َفِإنَّ َصَالَتُكْم َتْبُلُغِنى َحْیُث َوَصلُّوا عَ  ،َال َتْجَعُلوا ُبُیوَتُكْم ُقُبورًا َوَال َتْجَعُلوا َقْبِرى ِعیًدا
  .)6("ُكْنُتمْ 

  

  ثانیًا: تخرُج الحدیث: 
  ) من طریق أبي داوَد السابقة بمثله.3864ح 6/52في ( أخرَجُه البیهقيُّ في الشعب

في  والطبراني في األوسطبن النعمان،  ُسَرْیجٍ ) عن 8804ح 14/403في ( وأخرَجُه أحمدُ 
  طریق مسلم الحذاء. )، من8030ح 8/81(

كالهما: (سریٌج، والحذاُء) تابعا أحمَد بَن صالٍح في روایته عن عبد اهللا بن نافع بمثل إسناده 
  ومتنه. 

  

  اإلسناد:  رجالِ  ثالثًا: تراجمُ 
النسائي  فیهِ  تكلمَ  ،من العاشرة ،حافظٌ  ،ثقةٌ  ،بن الطبري جعفرٍ  أبو ،المصري ْبُن َصاِلحٍ  َأْحَمدُ * 

كلم في أحمد بن إنما تَ  حبان بأنهُ  بنُ ا زمَ وجَ  ،بن معین تكذیبهاقل عن ونُ  ،له قلیلة بسبب أوهامٍ 
 وله ثمانٌ  وأربعینَ  مات سنة ثمانٍ  ،بن الطبرياالنسائي أنه عنى  فظنَ  ،موميُّ صالح الشُّ 

                                                           
  .2/434المستدرك (1)
 .7/287) تفسیر القرطبي (2

  .2/545الثمر المستطاب  (3)
  .4/511انظر: حاشیة صحیح ابن حبان  (4)
  .6/488فتح الباري  (5)
  .2042ح 1/233سنن أبي داود، المناسك/ زیارة القبور  (6)
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  . )1(، روى له البخاري وأبو داودسنة وسبعونَ 
نبل في الحفظ واإلتقان، وأوضح أن الذي كذبه ابن ذكره ابُن حباَن في ثقاته، وساواُه بأحمَد بِن ح

  . )2(معین وضعفه النسائي شخصًا آخَر متفقًا مع ابن الطبري في االسم، ومختلفًا معه في الجسم
  .)4(، ونقل أن البخاري أخرج له  ووثقه)3(وقال عنه الذهبي: "ثقة ثبت"

في  الكتابِ  صحیحُ  ،المدني ثقةٌ و محمد أب ،الصائغ المخزومي موالهم َناِفعٍ  اللَِّه ْبنُ  َعْبدُ * 
البخاري في األدب  روى له ،ست ومائتین وقیل بعدها سنةَ  ماتَ  ،من كبار العاشرة ،لینٌ  حفظهِ 
  . )5(وأصحاب السنن األربعةمسلم و المفرد 

قم ، سبقت الترجمة له  في حدیث ر )6(فاضلٌ  ،فقیهٌ  ،ثقةٌ  ،َأِبى ِذْئبٍ  ْبنِ  الرحمنِ  عبدِ  نُ بْ  محمدٌ * 
)64.(  

 وروایته عن عائشةَ  ،تغیر قبل موته بأربع سنین ثقةٌ  ، ،اْلَمْقُبِرىِّ  كیسان أبي سعیدٍ  بنُ  َسِعیدٌ * 
  ).61، سبقت الترجمة له في حدیث رقم ()7(مرسلة وأم سلمةَ 

  

  رابعًا: الحكم على إسناد الحدیث: 
  إسناُدُه صحیٌح، ورجاُلُه ثقاٌت.

فقد قال الذهبي في المیزان:  ،لراجح أن أحدًا لم یسمع منه في تغیرهاف اْلَمْقُبِرىُّ وبخصوص تغّیر 
ما أحسب أن أحدًا أخذ عنه في االختالط، فإن ابن عیینة أتاه فرأى لعابه یسیل فلم یحمل "

  .)8(عنه"
كثیر الحدیث ولكنه كبر وبقي حتى اختلط قبل  ثقةٌ : "وقد نقل السخاوي عبارة ابن سعد السابقة

وكأنه لم یرو فیها شیئًا أو تمیز وٕاال فقد احتج به األئمة ، زاد غیره" :، وقال)9("نموته بأربع سنی
  .)10("الستة

                                                           
  .1/195، وانظر أیضًا: معرفة الثقات ، والكاشف 80تقریب التهذیب ص (1)
  . 8/25انظر: الثقات البن حبان  (2)
  .1/46من تكلم فیه وهو موثوق  (3)
  . 1/46بقالمرجع السا (4)
، وتهـذیب الكمـال 8/348، والثقـات البـن حبـان 2/63، وانظر أیضًا: معرفة الثقات 522تقریب التهذیب ص (5)
16/208. 
  .871) انظر: تقریب التهذیب ص(6

  .379تقریب التهذیب ص (7)
  .140/ 2میزان االعتدال  (8)
  .1/147الطبقات الكبیر  (9)

  .1/467الكواكب النیرات  (10)
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: "أن ما كان من حدیثه مرسًال عن أبي هریرة فإنه ال العالئي وأما بخصوص إرساله فقد قال
  .)1(یضر، ألن أباه الواسطة"

 $$$  
  

  ):98حدیث رقم (

 الرَّْحَمنِ  ِمْن َطِریق َعْبدِ  َصِحیحٍ  َوَأُبو َداُوَد ِبِإْسَنادٍ  َأْحَمدُ َوَرَوى ": رٍ جَ حَ  ابنُ الحافُظ قال 
َیْنِزل ِعیَسى َعَلْیِه َثْوَباِن ( ث:َوِفي َهَذا اْلَحِدی ،ِمْثله َمْرُفوًعا - t- َعْن َأِبي ُهَرْیَرةَ  آَدمَ  ْبنِ 

رَانِ  ِلیب ،)2(ُمَمصَّ ْسَالم، َوُیْهِلكُ  َوَیْدُعو النَّاَس  ،اْلِجْزَیةَ  عُ َوَیضَ  ،َوَیْقُتل اْلِخْنِزیرَ  ،َفَیُدّق الصَّ  ِإَلى اإلِْ
ْسَالم، َوَتَقع اْألََمَنةُ ُكلَّ  اْلِمَللَ  هِ اللَّه ِفي َزَمانِ  ِبل )3(َحتَّى َتْرَتع ؛ِفي اْألَْرض َها ِإالَّ اإلِْ  ،اْألُُسود َمَع اإلِْ

ْبَیان ِباْلَحیَّاِت  َوَتْلَعبُ    .)4()"َوُیَصلِّي َعَلْیِه اْلُمْسِلُمونَ  ،ُثمَّ ُیَتَوفَّى -ره َوَقاَل ِفي آخِ  -الصِّ

  
  أوًال: نصُّ الحدیِث من ُسنِن أبي داود: 

 ،ْبُن َیْحَیى َعْن َقتَاَدةَ  َحدَّثََنا َهمَّامٌ  ،: َحدَّثََنا ُهْدَبُة ْبُن َخاِلدٍ - رحَمُه اهللاُ – أبو داودَ اإلماُم قال 
 - َلْیَس َبْیِنى َوَبْیَنُه َنِبىٌّ : "َقالَ  - r-َأنَّ النَِّبىَّ - t-  َعْن َأِبى ُهَرْیَرةَ  ،َدمَ َعْن َعْبِد الرَّْحَمِن ْبِن آ

َبْیَن  ،َرُجٌل َمْرُبوٌع ِإَلى اْلُحْمَرِة َواْلَبَیاضِ  ؛َوإِنَُّه َناِزٌل َفِإَذا رََأْیُتُموُه َفاْعِرُفوهُ  - َیْعِنى ِعیَسى
َرَتْینِ  ِلیبَ  ،َفُیَقاِتُل النَّاَس َعَلى اِإلْسَالمِ  ،َیْقُطُر َوإِْن َلْم ُیِصْبُه َبَللٌ َكَأنَّ رَْأَسُه  ،ُمَمصَّ  ،َفَیُدقُّ الصَّ

َوُیْهِلُك اْلَمِسیَح  ،َزَماِنِه اْلِمَلَل ُكلََّها ِإالَّ اِإلْسَالمَ  فيَوُیْهِلُك اللَُّه  ،َوَیَضُع اْلِجْزَیةَ  ،رَ َوَیْقُتُل اْلِخْنِزی
الَ    .)5("َفُیَصلِّى َعَلْیِه اْلُمْسِلُمونَ  ،ْمُكُث ِفى اَألْرِض َأْرَبِعیَن َسَنًة ُثمَّ ُیَتَوفَّىَفیَ  ،الدَّجَّ

  
  ثانیًا: تخریُج الحدیث:

) عن 6821ح 15/233عما یكون في..  - r-في (التاریخ/ إخباره أخرَجُه ابُن حبانَ 
  فظه.أحمَد بِن علىٍّ بِن المثنى تابع أبا داوَد بمثل إسناده وبنحو ل

) من 2/594(تاریخ المتقدمین من األنبیاء.. /ذكر نبي اهللا وروحه عیسى  وأخرَجُه الحاكُم في
  طریق عفان بن مسلم تابع هدبَة بَن خالد في الروایة عن هماٍم ْبِن یحیي. 

                                                           
  .184لتحصیل في أحكام المراسیل ص جامع ا (1)
رُة من الثیاب: التي فیها ُصْفَرٌة خفیفٌة. (انظر: النهایة في غریب الحدیث  (2)   ).4/722الُممصَّ
َتع: االتِّساُع في الِخْصب. (انظر: النهایة  (3)   ).2/472الرَّ
  .6/493فتح الباري  (4)
  .4324ح 1/472) سنن أبي داود، المالحم/ خروج الدجال (5
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  ) من طریق هشام.6814ح 15/225عما یكون في..  - r-في (التاریخ/ إخباره وابُن حبانَ 
 وأحمد في)، 38681ح 21/234في (الفتن/ ما ذكر في فتنة الدجال  بةوأخرجه ابُن أبي شی

  ) من طریق یزیَد.10830ح 9/388)، والطبري في (9632ح 15/398(
  ثالثَُتُهْم: (محمٌد ْبُن بشٍر، ویحیي، ویزیُد) عن سعیٍد بِن أبي عروبَة.

  ) من طریق الحسن بن دینار. 7145ح 6/459في ( وأخرجه الطبري
: (هشاٌم، وسعیٌد ْبُن أبي عروبَة، والحسُن ْبُن دیناٍر) تابعوا همامًا بن یحیي في روایته ثالثَُتُهمْ 

  عن قتادَة بنحوه.
) من طریق هشاٍم تابع قتادَة في الروایة عن 2698ح 4/301في ( وأخرجه أبو داوَد الطیالسي

  مرفوعًا. - t-عبد الرحمن بِن آدَم عن أبي هریرَة 
  

  اإلسناد:  رجالِ ثالثًا: تراجُم 
 عابدٌ  ،ثقةٌ  ،بالتثقیل ،ابدّ هَ  :ویقال له ،أبو خالد البصري ،األسود القیسي بنِ  ْبُن َخاِلدٍ  ُهْدَبةُ * 

أبو و  مسلمٌ و  روى له البخاريُّ  ،وثالثینَ  مات سنة بضعٍ  ،من صغار التاسعة ،تفرد النسائي بتلیینه
  . )1(داود

" : وقواه  ،والعجب من النسائي ضعفه مرة ،واحد ووثقه غیر ،احتج به الشیخانقال عنه الذهبيُّ
   . )2("مرة
  ).84سبقت الترجمة له في حدیث رقم ( ،)3(، ثقٌة ربما وهمیحیى نُ بْ  همامٌ * 

  ).15، سبقت الترجمة له في حدیث رقم ()5(من الثالثة، مدلس )4( تثب ثقةٌ  ِدَعاَمةَ  ْبنُ  * َقتَاَدةُ 
 روى له ،من الثالثة صدوقٌ  ،نثُ رْ مولى أم بُ  ،السقایة صاحبُ  ،يالبصر  ،آَدمَ  الرَّْحَمِن ْبنُ  َعْبدُ * 

  . )6(أبو داودو  مسلمٌ 

                                                           
 .30/152، وتهذیب الكمال 9/114، وانظر أیضًا: الجرح والتعدیل 571تقریب التهذیب ص (1)
  . 1/172الرواة الثقات المتكلم فیهم ) (2

، والكامــــل فـــي ضــــعفاء 7/586، الثقـــات 8/237، وانظـــر أیضــــًا: التـــاریخ الكبیــــر 574تقریـــب التهــــذیب ص (3)
  .7/129الرجال 

  .453انظر: تقریب التهذیب ص (4)
 .43طبقات المدلسین ص (5)
، وتهـذیب الكمـال 5/206، والجـرح والتعـدیل 5/254، وانظـر أیضـًا: التـاریخ الكبیـر 336تقریب التهذیب ص (6)
16/505.  
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إذا قال مثل وعقب ابُن عديٍّ على ذلك: "، )1("عرفهأال "فقال:  كیف هو؟: بن معینا سئل عنه
 نأل؛ وٕاذا عرفه غیره ال یعتمد على معرفة غیره ،فهو مجهول غیر معروف ،ال أعرفه :بن معینا

   .)2("ل بابن معین تسبر أحوالهمالرجا
ولم یستحضره عند  ،ن یكون آخرَ أما لكن ابن حجر َعّلق على قول ابِن معیٍن في التهذیب: "إ

  .)3("سؤال عثمان
هذا الذي ذكر ابن عدي : "-في ترجمة عبد الرحمن بن عبد اهللا الغافقي - ورد على ابن عدي 

قره المؤلف أو  )ال أعرفه( :معین في كل منهما عقب قول ابن ،قاله في ترجمة عبدالرحمن بن آدم
فرب رجل لم یعرفه ابن معین بالثقة والعدالة وعرفه غیره  األحوال،علیه وهو ال یتمشى في كل 

  .)4(!"ال مانع من هذا ،عن معرفة العین فضالً 
: ")6(وذكره ابن حبان في الثقات، )5("مجهول" وقال عنه ابُن الجوزي:   .)7("وثق، قال الذهبيُّ

  : هو ثقة إن شاء اهللا، وال تضر به عدم معرفة ابن معین له. قالت الباحثة
  

  رابعًا: الحكُم على إسناِد الحدیث: 
إسناُدُه صحیٌح ورجاُلُه ثقاٌت، وعبُد الرحمِن بُن آدَم، ال یضره جهالة ابِن معیٍن وابِن 

حَ  واألرناؤوط  )8(األلباني إسناده الجوزي به، وقد َردَّ ابُن َحَجٍر على ذلك كما أسلفنا، وقد صحَّ
  .)9(أیضاً 

$$$  
  
  
  
  

                                                           
  .5/206الجرح والتعدیل  (1)
 .4/298الكامل في ضعفاء الرجال  (2)
  .2/485تهذیب التهذیب  (3)
  .2/527تهذیب التهذیب  (4)
 .2/88وكین البن الجوزي الضعفاء والمتر  (5)
  .5/83الثقات البن حبان  (6)
 .1/620الكاشف  (7)
 .2182ح 5/181السلسلة الصحیحة  (8)
  .15/233انظر: حاشیة صحیح ابن حبان  (9)
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  ):99حدیث رقم (

َواْبن  ،َواْلَبزَّار ،ِعْند َأْحَمدَ  - t- َوِلَهَذا َجاَء ِفي َحِدیث َأَنس ": رٍ جَ حَ  ابنُ الحافُظ قال 
َحُه ِاْبن ِحبَّانَ ، َمْنَدْه ِبِإْسَناٍد َصِحیح    .)1(")َكاَن َأْسَمر - r-َأنَّ النَِّبّي : (َوَصحَّ

  
  أوًال: نصُّ الحدیِث من مسنِد البزار: 

عن ، اهللاِ  عبدِ  بنُ  َحدَّثنا خالدٌ قال: ، عليٍّ  نُ بْ  : َحدَّثنا الحسنُ - رحَمُه اهللاُ - البزارُ اإلماُم قال 
  .)2("أسمر اللون - r-  كان رسول اهللا" ، َعن َأَنٍس، قال:ُحَمیدٍ 

  
  ثانیًا: تخریُج الحدیث: 

-في (ذكر صفة خلق رسول اهللا  وابُن سعدٍ )، 13818ح 21/323في ( أخرَجُه أحمدُ 
r - 1/353 .(.كالهما عن خلف بن الولید مطوًال  

  في الموضع السابق عن سعیٍد بِن منصوٍر مطوًال. وأخرَجُه ابُن سعٍد أیضاً 
- (التاریخ/ صفته  وابن حبان في) عن وهٍب بِن بقیة، 3741ح 6/393في ( وأخرجه أبو یعلى

r -  من طریق وهٍب أیضًا. 6286ح 14/197وأخباره (  
ثالَثُتُهْم: (خلٌف ْبُن الولیِد، وسعیٌد ْبُن منصور، ووهٌب بن بقیة) تابعوا الحسَن بَن علىٍّ في  

  روایته عن خالٍد بن عبد اهللا بنحوه. 
مة..  وأخرجه الترمذي في  6/445( وأبو یعلى في)، 1754ح 4/233(اللباس/ ماجاء في الجُّ

  ).3832ح
هما من طریِق عبِد الوهاب الثقفي تابع خالدًا ْبَن عبِد اهللا في روایته عن حمید مثل إسناده كال

  ونحو متنه مطوًال.
  

  اإلسناد:  رجالِ ثالثًا: تراجُم 
من  ،رمي بشيء من التدلیس صدوقٌ  ،نزیل البصرة اْلَواِسِطيُّ  ْبِن َراِشدٍ  َعِليٍّ  ْبنُ  اْلَحَسنُ * 

  . )4(أبو داود )3(، روى لهالثینمات سنة سبع وث ،العاشرة
                                                           

  .6/569فتح الباري  (1)
  .6623ح 2/299) مسند البزار (2

ـــو داود والنســـائي أ (3) ـــه أب (انظـــر: تهـــذیب التهـــذیب یضـــًا. ذكـــر ابـــن حجـــر فـــي تهـــذیب التهـــذیب أنـــه قـــد روى ل
1/405.(  

 .6/215، وتهذیب الكمال 3/21، وانظر أیضًا: الجرح والتعدیل 162تقریب التهذیب ص (4)
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 أرلم ، وقال عنه ابن عدي: ")1(جدًا" هو مستقیم الحدیث": في ثقاته وقال ِحّبانَ  ابنُ أثبته 
غیر عباس  ،ضعف إلىفنسبه  قال فیه شیئاً  سمع أحداً أولم  ،ث عنه ثقةإذا حدَّ  ،بأساً  هبأحادیث
  .)3(وكذلك قال ابن الجوزي أیضاً  )2("العنبري
، ولم یذكره ابن حجر في طبقات المدلسین، بل ذكره )5(، وقال مرة: "ثقة")4("صدوقذهبي: "وقال ال

  . )6(المحقق في الملحق
من  ،ثبتٌ  ،ثقةٌ  ،موالهم المزنيُّ  الواسطيُّ  ،الطحان یزیدَ  نِ بْ  الرحمنِ  عبدِ  نِ بْ  اهللاِ  عبدِ  نُ بْ  خالدٌ * 

، روى له أصحاُب الكتب ومائة عشرٍ  ةَ وكان مولده سن ،وثمانینَ  اثنتینِ  مات سنةَ  ،الثامنة
  . )7(الستة

  ).8(مراءاألُ  رِ مْ أَ  نْ مِ  في شيءٍ  زائدة لدخولهِ  وعابهُ  ،دلسمُ  ثقةٌ الطَِّویِل،  أبي حمیدٍ  نُ بْ  ُحَمْیدٌ * 
  ).2، سبقت الترجمة له في حدیث رقم ()9(الثالثة وهو مدلس من
وهو  ؛قد تبین الواسطة فیها - ه عن أنسأي روایات- فعلى تقدیر أن یكون مراسیلقال العالئي: "

  .)10("ثقة محتج به
  

  رابعًا: الحكُم على إسناِد الحدیث: 
  إسناُدُه صحیٌح لغیره ، رجاُلُه ثقاٌت ما عدا الحسن بن على بن راشد فهو: (صدوق).

  ، والراوي عنه هنا ثقة.)11("ث عنه ثقةإذا حدَّ  ،بأساً  هبأحادیث أرلم وقد قال ابن عدي: "
  فإنه قد توبع من جماعة كما سبق في التخریج.كذلك 

                                                           
 .8/174الثقات البن حبان  (1)
 .2/331الكامل في ضعفاء الرجال  (2)
  .1/205) الضعفاء والمتروكین(3

 .1/327الكاشف  (4)
  .1/241المغني في الضغفاء  (5)
  .61طبقات المدلسین ص (6)
، وتحفـــة التحصـــیل 8/99، وتهـــذیب الكمـــال 9/228، وانظـــر أیضـــًا: تـــاریخ بغـــداد 189تقریـــب التهـــذیب ص (7)
  .91ص
  .181انظر: تقریب التهذیب ص (8)
  . 38طبقات المدلسین البن حجر ص (9)

  .168جامع التحصیل في أحكام المراسیل ص (10)
 .2/331الكامل في ضعفاء الرجال  (11)
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إن لم یكن - وحمیٍد  - t-وأما تدلیس حمید فإنه لم یصرح بالسماع، وحیث أن الواسطة بین أنسٍ 
قد ُعرفت وهي إما ثابت أو قتادة، وكالهما ثقٌة ثبٌت، فإن تدلیسه  - سمع هذا الحدیث من أنس

  .)1(سد الحدیثعنهما ال یضر، واهللا أعلم، وقد صحح حسین سلیم أ
$$$  

  
  ):100حدیث رقم (

- َعْن َأَنس َأْیًضا ِبِإْسَناٍد َصِحیح َعْن ثَاِبتٍ  َسْعدٍ  َوَقْد َرَوى ِاْبنُ ": حجرٍ  نُ ابْ الحافُظ قال 
t -  َالنَِّبّي  َما َكاَن ِفي رَْأسِ ( :َقالr- - 2(")َوِلْحَیته ِإالَّ َسْبع َعْشَرة َأْو َثَماِني َعْشَرة(.   

  
  الحدیِث من الطبقات الكبیر البِن سعٍد: أوًال: نصُّ 

َعْن ، سلمةَ  أخبرنا َحمَّاٌد بنُ  ،مسلمٍ  : أخبرنا َعفَّاُن بنُ - رحَمُه اهللاُ – سعدٍ  ابنُ  اإلمامُ  قال
َما َكاَن  ؛اللَُّه ِبالشَّْیبِ  3َما َشاَنهُ " :فقال؟ - r-َهْل َشاَب َرُسوُل اللَِّه  :ِقیَل ِألََنسٍ  :ثَاِبٍت َقالَ 

  .)4("َعْشَرةَ  َأْو َثَماِنيَ  َعْشَرةَ  َوِلْحَیته ِإالَّ َسْبعَ ؛ ْأِسهِ ِفي رَ 
  

  ثانیًا: تخریُج الحدیِث:
) تابَع ابن سعد في روایته عن عفان بن مسلم 13662ح 21/244في ( أخرَجُه أحمدُ 

 r- -14/202ذكر وصف الشعرات التي شابت من رسول اهللا / التاریخ( وابن حباَن فيبمثله، 
) r 2/608(التاریخ/ ذكر خضاب رسول اهللا  والحاكم فيمن طریق هدبَة بِن خالٍد،  )6292ح

  من طریق حجاٍج ْبِن المنهال. 
  كالهما: (هدبُة وحجاٌج) تابعا عفاَن ْبَن مسلٍم في روایته عن حماٍد ْبِن سلمَة بنحوه.

 الخضابمن ترك / اللباس( وابُن ماجة في)، 12054ح 19/111في ( وأخرجه أحمُد أیضاً 
  ).3629ح 2/1198

  كالهما من طریِق ُحمیٍد الطویل. 

                                                           
 6/445انظر: حاشیة مسند أبي یعلى (1)
  .6/571فتح الباري  (2)
قالـــت الباحثـــة: والشـــیب لـــیس شـــینًا بـــل وقـــار وهیبـــة، لكـــن مـــن النـــاس مـــن یكرهـــه ألنـــه یعنـــى دخـــول مرحلـــة  (3)

 الشیخوخة، ومنهم من یكرهه ألنه یذكرهم بالموت لهذا یعتبره بعضهم مفزعًا.
  .r-- 1/372الطبقات الكبیر، ذكر شیب رسول اهللا  (4)
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معاویة بن –) من طریق أبي إیاس 2341ح r 1/954-- شیبه  /الفضائلفي ( وأخرجه مسلمٌ 
  .- قرة

  بنحوه.  - t- كالهما: (حمیٌد، وأبو إیاس) تابعا ثابتًا في روایته عن أنس
  

  اإلسناد:  رجالِ ثالثًا: تراجُم 
 ،كهرَ تَ  الحدیثِ  منَ  في حرفٍ  إذا شكَّ  كانَ  :المدیني بنُ اقال  ،ثبتٌ  ،ثقةٌ  ،مٍ مسل نُ بْ  * َعفَّانُ 

، سبقت )1(رأنكرناه في صفر سنة تسع عشرة ومات بعدها بیسی :بن معیناوقال  ،وربما وهم
  ).58الترجمة له في حدیث رقم (

، سبقت الترجمة له )2(الناس في ثابت وتغیر حفظه بأخرة أثبتُ  ،عابدٌ  ةُ ثق ،مةَ لَ سَ  بنُ  حمادٌ * 
  ).22في حدیث رقم (

  ).22، سبقت الترجمة له في حدیث رقم ()3(عابدٌ  ،ثقةٌ ، اْلُبَناِنيُّ  ْبُن َأْسَلمَ  ثَاِبتٌ * 
  

  رابعًا: الحكُم على إسناِد الحدیث: 
  إسناُدُه صحیٌح، ورجاُلُه ثقاٌت. 

 ألنه ؛ضره وما الموت، ضمر  تغیر من هو التغیر هذاوأما تغیر عفاَن فال یضر لقول الذهبي: "
  .)4("بخطأ فیه حدث ما

  .)5"(سلمة بنُ  دٌ حما :نانيأثبت الناس في ثابت البُ وأیضًا حماد بن سلمة قال عنه ابن معین : "
$$$  

  
  
  
  
  
  

                                                           
  .393انظر: تقریب التهذیب ص (1)
  .178انظر: تقریب التهذیب ص (2)
  . 132) انظر: تقریب التهذیب ص(3
 .3/82) انظر: میزان اإلعتدال (4
 .2/131العلل ومعرفة الرجال ) 5(
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  ):101حدیث رقم (

 َكانَ ( :- t- َعْن َأَنسٍ  ،َیْعَلى َواْلَبزَّاُر ِبِإْسَناٍد َصِحیحٍ وروى أبو ": حجرٍ  ابنُ  الحافظُ  قال
َمرَّ  :َفُیَقالُ  ؛ُوِجَد ِمْنُه رَاِئَحُة اْلِمْسكِ  ،ِإذا َمرَّ ِفي َطِریٍق ِمْن ُطُرِق اْلَمِدیَنةِ  - r- َرُسوُل اللَِّه 
  .)r -"()1- َرُسوُل اللَِّه 

  
  أوًال: نصُّ الحدیِث من مسنِد أبي یعلى الموصلي: 

َعْبِد الرَّْحَمِن، َحدَّثََنا ُعَمُر ْبُن َسِعیٍد،  َحدَّثََنا ُموَسى ْبنُ : - رحَمُه اهللاُ - قال اإلماُم أبو یعلى 
ِإَذا َمرَّ ِفي الطَِّریِق ِمْن ُطُرِق  - r- "َكاَن َرُسوُل اللَِّه َقاَل:  - t-َعْن َسِعیٍد، َعْن َقَتاَدَة، َعْن َأَنسٍ 

  .)2(ي َهَذا الطَِّریِق اْلَیْوَم"فِ  - r- اْلَمِدیَنِة ُوِجَد ِمْنُه رَاِئَحُة اْلِمْسِك، َقاُلوا: َمرَّ َرُسوُل اللَِّه 
  

  ثانیًا: تخریُج الحدیث: 
) بمثل اإلسناد السابق، لكنه قال: عن موسى بن 7118ح 13/406في ( أخرَجُه البزار

  عبد اهللا، وهو نفسه موسى بن عبد الرحمن كما سیأتي.
َأن النَِّبّي  - t- ، َعن َأَنسِبیه، َعن َقتادةَ ْبُن ِهَشاٍم َعن أَ  َوَهَذا اْلَحِدیُث َرَواُه َأْیًضا ُمَعاذٌ وقال فیه: 

-r - .َكاَن ُیْعَرُف ِبِریِح الطِّیِب  
   

  ثالثًا: تراجُم رجاِل اإلسناد: 
َلِمّي البْصِرّي اْألَْسَلعُ  ُموَسى ْبنُ هو  ،ُموَسى ْبُن َعْبِد الرَّْحَمنِ *    .)3( َعْبد اللَّه ْبن َعْبد الرَّْحَمن السُّ

  واًال أخرى فیه. ولم تجد الباحثة أق
  .)4(البصريُّ  سعیدٍ  بنِ  حمادٍ  بنُ  هو عمرُ و  ،األبح ْبُن َسِعیدٍ  رُ ُعمَ  *

 أبي عروبةَ  بنِ  وفي بعض ما یرویه عن سعیدٍ ، وقال ابُن عدي: ")5(قال أبو حاتم: "لیس بقوي"

قد زاد: "و ، )7("هو عندي ساقط االحتجاج فیما انفرد بهوأسقط ابُن حباَن حدیَثُه؛ فقاَل: "، )6("إنكار

                                                           
  .6/574) فتح الباري (1

  .3125ح 5/433مسند أبي یعلى الموصلي  (2)
  .17/369تاریخ اإلسالم  (3)
  .2/467، والمغني في الضعفاء 3/200، ومیزان االعتدال 2/87نظر: المجروحین البن حبان ا (4)
  .6/111الجرح والتعدیل  (5)
  .5/48الكامل في ضعفاء الرجال  (6)
 .2/87المجروحین البن حبان  (7)
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   .)2("منكر الحدیث، وقال الذهبي: ")1("نسخة لم یتابع علیها أنسٍ  نْ عَ  عن قتادةَ  روى عن سعیدٍ 
  : منكر الحدیث كما قال الذهبي. والخالصة أنه

واختلط، وكان من أثبت الناس  التدلیسِ  له تصانیف كثیرُ  حافظٌ  ،ثقة، َأبي َعروبة نُ بْ  * َسعیدٌ 
  ).45لترجمة له في حدیث رقم (، سبقت ا)3(في قتادة

  .عن قتادةَ  : وهذا الحدیث مما رواه سعیدٌ قالت الباحثة
، سبقت الترجمة له في )5(من الثالثةمدلس وهو ، )4( تثب ،ثقةٌ  السَُّدوِسيُّ  ِدَعاَمةَ  * َقتَاَدة ْبنُ 
  ولم یصرح بالسماع في أي روایة للحدیث.)، 15حدیث رقم (

  
  الحدیث:  رابعًا: الحكُم على إسنادِ 
، أسقط ابن حباَن ما انفرد به من األحادیث، األبح ْبُن َسِعیدٍ  رَ ُعمَ ألجل إسناُدُه منكٌر؛ 

  ووصف ابُن عدي حدیثه عن سعیٍد عن قتادة بالنكارة، كذلك وصفه الذهبي بالنكارة في الحدیث،
  .)6("إسناده ضعیف"قال حسین سلیم أسد: و  

بما ألنه لم یضطلع على حال عمر بن األبح، وال یمكننا وأما تصحیح ابن حجر لهذا اإلسناد فر 
ي، ألن الحدیث من مسند أبي هذا، ألنه لم یصدر حكمًا على الراو أن نتهكم على ابن حجر ب

  یعلى ولیس من الكتب الستة، والحدیث كما هو واضح لیس في األحكام إنما في الفضائل.
$$$ 

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
 .2/87المرجع السابق (1)
  .2/467المغني في الضعفاء  (2)
  . 239انظر: تقریب التهذیب ص (3)
  .453انظر: تقریب التهذیب ص (4)
 .43طبقات المدلسین ص (5)
 .5/433انظر: حاشیة مسند أبي یعلى  (6)
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  ):102حدیث رقم (

َفَرَوى َأُبو َداُوَد الطََّیاِلِسّي ِبِإْسَناٍد َصِحیح َعْن ِرَفاَعة ْبن "... : رٍ جَ حَ  نُ ابْ  الحافظُ  قال
َفَدَخْلت َعَلْیِه َیْوًما َفَقاَل: َدَخْلت َوَقْد َقاَم ِجْبِریل َقْبل  )2(ِباْلُمْختَار )1(ُكْنت َأْبَطَن َشْيء: (َشدَّاد َقالَ 

 .)3()"ِمْن َهَذا اْلُكْرِسيّ 

  
  الحدیِث من مسنِد الطیالسي: أوًال: نصُّ 

َحدَّثََنا ُقرَُّة ْبُن َخاِلٍد َعْن َعْبِد اْلَمِلِك ْبِن : -رحَمُه اهللاُ – الطیالسيُّ أبو داوَد  اإلمامُ  قال
َخْلُت َعَلْیِه َقاَل: َفدَ  _،َیْعِني اْلَكذَّابَ _ُعَمْیٍر، َعْن ِرَفاَعَة ْبِن َشدَّاٍد، َقاَل: ُكْنُت َأْبَطَن َشْيٍء ِباْلُمْخَتاِر 

َقاَل: َفَأْهَوْیُت ِإَلى َقاِئِم َسْیِفي َفُقْلُت:  ،َذاَت َیْوٍم َفَقاَل: َدَخْلَت َوَقْد َقاَم ِجْبِریُل َقْبُل ِمْن َهَذا اْلُكْرِسيِّ 
َأنَّ  - t-و ْبُن اْلَحِمِق رٌ َما َأْنَتِظُر َأْن َأْمِشَي َبْیَن َرْأِس َهَذا َوَجَسِدِه َحتَّى َذَكْرُت َحِدیثًا َحدَّثَِنیِه َعمْ 

ُرِفَع َلُه ِلَواُء اْلَغْدِر َیْوَم اْلِقَیاَمِة  ،ِإَذا َأِمَن الرَُّجُل الرَُّجَل َعَلى َدِمِه ثُمَّ َقَتَلهُ "َقاَل:  - -rالنَِّبيَّ 
  .)4("َفَكَفْفُت َعْنهُ 

  
  ثانیًا: تخریُج الحدیِث: 

)، 21946ح 36/277في ( وأحمدُ ه، ) بنحو 863ح 2/355في ( أخرَجُه ابُن أبي شیبةَ 
) بنحوه، 2177ح 2/107 من أمن رجال على دمه فقتله/ الدیاتفي ( وابُن ماجةبنحوه، 
  ) مختصرًا. 8687و 8686ح 8/77 فقتله فیمن أمن رجالً / السیرفي ( والنسائيُّ 

  جمیعهم من طریق عبد الملك بن عمیر.
) 21947ح 36/278في ( مُد أیضاً وأح) مختصرًا، 1381ح 2/614في ( وأخرجه الطیالسي

  ) مختصرًا.5982ح 13/320...ذكر الزجر عن قتل المرء   /الرهنفي ( وابُن حبانَ بنحوه، 
جمیُعُهْم من طریِق إسماعیَل السدي، تابَع عبَد الملِك ْبِن عمیٍر في روایته عن رفاعَة ْبِن 

  شداٍد.

                                                           
  ).1/355بَطَنُة الرجل: صاحب سّره وَداخِله الذي َیشاور في أحواله. (انظر: النهایة في غریب الحدیث ) (1
َأنَّ الـَوْحَي َیْأِتیـِه، َوَأنَّـُه َیْعلَـُم الَغْیـَب. (انظـر: سـیر أعـالم هو: اْلُمْخَتار ْبن َأبِـي ُعَبْیـد الثََّقِفـّي، كـان كـذابًا ادََّعـى  )(2

  ). 3/539النبالء 
  .6/617فتح الباري  (3)
ه)، تحقیق/ د. 204، تصنیف/ سلیمان بن داود بن الجارود (ت1382ح 2/615مسند أبي داود الطیالسي  (4)

  م.1999-ه1420محمد عبد اهللا التركي، دار هجر، الطبعة األولى 
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وأخرجه ) بنحوه مختصرًا، 8688ح 8/77 فقتله فیمن أمن رجالً / السیرفي ( وأخرَجُه النسائيُّ 
  ) بمثله. 4/353/ من قتل رجًال بعدما... الحدودفي ( الحاكمُ 

  جمیُعُهْم من طریق قرَة ْبِن خالٍد عن عبِد الملِك ْبِن عمیٍر عن عامٍر بِن شداٍد.
ري ) من طریق الزه9679ح 5/300 جهاد النساء والقتل والفتك/ الجهادفي ( وأخرَجُه عبُد الرزاقِ 

  عن رجل. 
-كالهما: (عامٌر ْبُن شداٍد، والرجُل) تابعا رفاعَة بَن شداد في الروایة عن عمٍرو ْبِن الحمق 

t -  .مرفوعًا  
  

  اإلسناد:  رجالِ ثالثًا: تراجُم 
، وخمسینَ  مات سنة خمسٍ  ،من السادسة ،ضابطٌ  ،ثقةٌ  ،البصري )1(دوسيالسُ  ُقرَُّة ْبُن َخاِلدٍ * 

  .)2(الستة روى له أصحاُب الكتب
نسبة ، سيرَ الفَ  :ویقال له ،حلیف بني عدي الكوفي ،)3(ميخْ سوید اللَّ  بنِ  ُعَمْیرٍ  اْلَمِلِك ْبنُ  َعْبدُ * 

عالم  ،فصیحٌ  ،ثقةٌ  ،لعبد الملك وربما قیل ذلك أیضاً  ،طيبْ القِ  :كان یقال له ،رس له سابقإلى فَ 
، روى له سنین وثالثُ  وله مائةٌ  نَ وثالثی سنة ستٍ  ماتَ  ،من الرابعة ،تغیر حفظه وربما دلس

.)4(أصحاُب الكتِب الستة  
 ،في حدیثه مضطرب جداً " :أحمدُ  قال. و )5("ُمَخلِّط عمیرٍ  بنُ  الملكِ  عبدُ " :معینٍ  بنُ  یحیى قالَ 

 في غلط وقد ،حدیث خمسائة له أرى ما" وقال: ، )6("یعني فیما رووا عنه-اختلف عنه الحفاظ 
: )8("موته قبل حفظه تغیر صالح هو افظحب لیس": حاتم أبو وقال، )7("منها كثیر ، وقال النسائيُّ

  .)9("لیس به بأس"
، لذلك جعله العالئي )10(ر"منك بحدیث فیه یأت لم ألنه احتمل اختالطه إن": الحفاظ بعض وذكر

                                                           
  .3/235هذه النسبة إلى جماعة قبائل، منها: سدوس بن شیبان، األنساب للسمعاني) (1
  .7/183، التاریخ الكبیر2/484، انظر أیضًا: العلل ومعرفة الرجال 800) تقریب التهذیب ص(2
  ).5/132)هذه النسبة إلى لخم، ولخم وجذام قبیلتان من الیمن نزلتا الشام. (انظر: األنساب للسمعاني (3
، والكواكــب 39، والتبیــین ألســماء المدلســین2/660، انظــر أیضــًا: میــزان االعتــدال 625) تقریــب التهــذیب ص(4

  .487النیرات ص
 . 5/361) الجرح والتعدیل (5
  .265) سؤاالت أبي داود لألمام أحمد ص(6
 .5/361) الجرح والتعدیل (7
 . 5/361) الجرح والتعدیل (8

  .18/375تهذیب الكمال  (9)
 .76) المختلطین ص(10
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  . )1(من القسم األول في كتابه المختلطین
  .)2("ألحدث بالحدیث فما أترك منه حرفاً  إني :مع عبد الملك بن عمیر یقولسُ " :وقال البخاريُّ 

: "و    .)3("هو ثقة في الحدیثقال العجليُّ
  .)4(وذكره ابُن حجٍر في الطبقة الثالثة من طبقات المدلسین

تغیر بأخرة وما ، وقال أیضًا: ")5(وَذَكَرُه الذهبيُّ في من تكلم فیه، وهو موثوق؛ فقال: وثقوه
  .)6("اختلط

  ؤثر تغیره على حدیثه.والخالصة أنه ثقة، لم ی
، من كبار الثالثة ،ةٌ ثق ،أبو عاصم الكوفي ،)7(بانيتْ القِ  قیسٍ  بنِ  اهللاِ  عبدِ  بنِ  َشدَّادٍ  ْبنُ  ِرَفاَعةُ * 

   .)8(روى له النسائيُّ وابُن ماجة
سكن الكوفة ثم  صحابي ،الكاهن بن حبیب الخزاعي :ویقال ،كاهلٍ  بنِ  و ْبُن اْلَحِمقِ َعْمرٌ * 

  .)9(، روى له النسائيُّ وابُن ماجةي خالفة معاویةقتل ف ،مصر
  الحكُم على إسناِد الحدیث: 

  إسناُدُه صحیٌح، ورجاُلُه ثقاٌت، وأما اختالط عبد الملك بن عمیر فقد احتمله بعض النقاد، 
وذكره العالئيُّ في األولى من المختلطین الذیَن ُاحتمل اختالطهم، وكذلك فإن الذهبيَّ أنكر أن 

اختلط، وقال: إنه تغیر فقط، كذلك فقد توبع متابعة تامة من إسماعیَل السدي، وهو:  یكونَ 
  . )10((صدوق یهم ویتشیع)، كما قال ابن حجر

/ من قتل الحدودوعبد الملك أیضًا مدلس من الثالثة، وقد صرح بالسماع في روایة الحاكم في (
  ) السابقة في التخریج.4/353رجًال بعدما... 
  .)12(ووافقه الذهبي )11(إسناده وصحح الحاكم

$$$  
                                                           

  .76) المرجع السابق ص(1
 .18/375) تهذیب الكمال (2
  .2/104) معرفة الثقات (3
 .41) طبقات المدلسین ص(4

  .1/132الرواة الثقات المتكلم فیهم بما ال یوجب (5)
  .1/132المرجع السابق (6)
  . )4/449قتبان: موضع بعدن، من بالد الیمن. (انظر: األنساب للسمعاني  (7)
  .1/609، تهذیب التهذیب 3/322، انظر أیضًا: التاریخ الكبیر 327) تقریب التهذیب ص(8
 .3/213، أسد الغابة 2/201، وانظر أیضًا: معجم الصحابة البن قانع 733) تقریب التهذیب ص(9

  .108) تقریب التهذیب ص(10
  .4/353المستدرك للحاكم  (11)
 .4/353المرجع السابق (12)
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  ):103حدیث رقم (

َعِن النُّْعَماِن  ،َوالنََّساِئيُّ ِبَسَنٍد َصِحیحٍ  ،َوَأُبو َداُودَ  ،َوَأْخَرَج َأْحَمدُ قال الحافُظ اْبُن َحَجٍر: "
َواللَِّه  :َة َعاِلًیا َوِهَي َتُقولُ َفَسِمَع َصْوَت َعاِئشَ  - r- اْستَْأَذَن َأُبو َبْكٍر َعَلى النَِّبيِّ ( :ْبِن َبِشیٍر َقالَ 

  .)1()"اْلَحِدیثُ  ....َلَقْد َعِلْمُت َأنَّ َعِلی ا َأَحبُّ ِإَلْیَك ِمْن َأِبي

  
  أوًال: نصُّ الحدیِث من السَُّنِن الكبرى للنسائّي: 

، الرَِّحیمِ  َعْبدِ  ْبنُ  َعْبَدةُ  َأْخَبَرِني  ،)2(اْلَعْنَقِزيَّ  َیْعِني ُمَحمَّدٍ  ْبنُ  َعْمٌرو َحدَّثََنا: َقالَ  اْلَمْرَوِزيُّ
 اْسَتْأَذنَ : َقالَ  َبِشیٍر، ْبنِ  النُّْعَمانِ  َعنِ  ُحَرْیٍث، ْبنِ  َعْیَزارَ  َعنْ  ِإْسَحاَق، َأِبي ْبنُ  ُیوُنُس  َأْخَبَرَنا: َقالَ 
 َأَحبُّ  َعِلی ا َأنَّ  َعِلْمتُ  َلَقدْ  َواهللاِ : تَُقولُ  َوِهيَ  َعاِلًیا، َعاِئَشةَ  َصْوتَ  َفَسِمعَ  - r-  النَِّبيِّ  َعَلى َبْكرٍ  َأُبو

 َرُسولِ  َعَلى َصْوَتكِ  َتْرَفِعینَ  َأَراكِ  ُفَالَنةَ  اْبَنةَ  َیا: َوَقالَ  ِلَیْلِطَمَها؛ َبْكرٍ  َأُبو ِإَلْیَها َفَأْهَوى َأِبي، ِمنْ  ِإَلْیكَ 
 َعاِئَشةُ  "َیا :- r-  اهللاِ  َرُسولُ  َفَقالَ  ْغَضًبامُ  َبْكرٍ  َأُبو َوَخَرجَ  - r- اهللاِ  َرُسولُ  ،َفَأْمَسَكهُ - r- اهللاِ 

 - r-   اهللاِ  َرُسولُ  اْصَطَلحَ  َوَقدِ  َذِلكَ  َبْعدَ  َبْكرٍ  َأُبو اْستَْأَذنَ  ُثمَّ  الرَُّجِل؟، ِمنَ  َأْنَقْذُتكِ  رََأْیِتِني َكْیفَ 
ْلمِ  ِفي َأْدِخَالِني :َفَقالَ  َوَعاِئَشةُ   َقدْ  :-r-  اهللاِ  َرُسولُ  َفَقالَ  اْلَحْرِب، ِفي َأْدَخْلُتَماِني َكَما السِّ

  .)3("َفَعْلَنا
  

  ثانیًا: تخریُج الحدیث: 
)، عن 3275ح 8/223في ( وأخرَجُه البزارُ )، 18422ح 372/ 30في ( أخرَجُه أحمدُ 

 والطحاوي في مشكل اآلثار) عن موسى بن الحسن، 3/114في (وابن قانع محمٍد ْبِن معمٍر، 
  . -محمد بن إبراهیم- ن أبي أمیة) ع5309ح 13/333في (

الفضل بن –أربَعُتُهْم: (أحمُد، ومحمٌد بُن معمٍر، وموسى ْبُن محمٍد، وأبو أمیَة) عن أبي نعیم 
  بمثله. - دكین

  ) من طریق إسرائیل بن یونس بنحوه.18394ح 341/ 30في ( وأخرجه أحمد أیضاً 
 َأِبي ْبنِ  مٍَّد اْلَعْنَقِزيَّ في روایته عن ُیوُنَس ُمحَ  ْبنَ  كالهما: (أبو نعیم، وٕاسرائیل،) تابعا َعْمراً 

  ِإْسَحاَق بمثل إسناده. 

                                                           
  .7/27 فتح الباري (1)
)، والعنقـز: أصـل القصـب الَغـّض. (انظـر: 4/253كان یبیع العنقز فنسب إلیـه. (انظـر: األنسـاب للسـمعاني  (2)

  ).3/593النهایة في غریب الحدیث 
  .9110ح 365/ 5السنن الكبرى للنسائي، عشرة النساء/ رفع المرأة صوتها على زوجها  (3)
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) من طریق حجاٍج بِن محمٍد عن 4999ح 1/540ما جاء في المزاح/ األدبفي ( وأبو داود
  بنحوه.  یونَس عن أبیه عن َعْیَزار

  
  ثالثًا: تراجُم رجاِل اإلسناد: 

 العاشرة، صغار من صدوقٌ  دمشق، نزیل سعید ، أبواْلَمْرَوِزيُّ  حسان بن الرَِّحیمِ  َعْبدِ  ْبنُ  * َعْبَدةُ 
  .)1(يالنسائو  البخاري في األدب المفرد روى لهوأربعین،  أربعٍ  سنةَ  ماتَ 

ووثقه  )4(وقال عنه أبو حاتم: "صدوق" )3(وذكره ابُن حباَن في الثقات )2(قال أحمد: "شیخ صالح"
  )6(به" بأس ال "صدوق ، وقال في موضع آخر:)5(النسائي مرة

  .)7("ال أحدث عنه" :داود يأبونقل الذهبيُّ قوَل  
  قالت الباحثة: هو صدوق.

، روى وتسعینَ  تسعٍ  مات سنةَ  ،من التاسعة ،ثقةٌ  ،أبو سعید الكوفي ُمَحمٍَّد اْلَعْنَقِزيّ  ْبنُ  * َعْمٌرو
  .)8(وأصحاب السنن األربعة مسلمو  تعلیقاً  البخاريُّ له 

 مات الخامسة، من ،قلیالً  یهمُ  صدوقٌ  الكوفي، إسرائیل أبو السبیعي، ِإْسَحاقَ  َأِبي نُ بْ  * ُیوُنُس 
 مسلمو  في جزء القراءة خلف اإلمام البخاريُّ الصحیح، روى له  على وخمسینَ  اثنتینِ  سنةَ 

  .)9(وأصحاب السنن األربعة
 قل ابن أبي حاتم عن ابنون )11(مضطرب" حدیثٌ  "حدیثه ، قال أحمد:)10(َوثََّقُه یحیي بُن معینٍ  

  ،)13(بحدیثه" یحتج ال أنه إال صدوقاً  وقال أبو حاتم: "كان )12(بأس" به یكن "لم مهدي قوله:

                                                           
 .18/539، وتهذیب الكمال 8/436ات البن حبان ، وانظر أیضًا: الثق369تقریب التهذیب ص (1)
 .2/643تهذیب التهذیب  (2)
 .8/436الثقات البن حبان (3)
 .6/90الجرح والتعدیل  (4)
 .342/ 18تاریخ اإلسالم  (5)
  .63مشیخة النسائي ص (6)
  .2/414المغني في الضعفاء  (7)
، معرفـــة الثقـــات 6/262الجـــرح والتعــدیل  ،6/374، وانظــر أیضـــًا: التـــاریخ الكبیــر 426تقریــب التهـــذیب ص (8)

 .2/184للعجلي
، الكامــــل فــــي ضــــعفاء 1/253، انظــــر أیضــــًا: تــــاریخ ابــــن معــــین روایــــة الــــدارمي 613تقریــــب التهــــذیب ص (9)

  . 11/381، تهذیب التهذیب 2/766، المغني في الضعفاء 7/178الرجال
  .374سؤاالت ابن جنید ص (10)
 .2/519العلل ومعرفة الرجال  (11)
 .9/244الجرح والتعدیل  (12)
  . 9/244) المرجع السابق(13
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  . )3(، وقال الذهبي: "صدوق")2(، وضعفة النسائي)1(وذكَره اْبُن حباَن في الثقات
  قالت الباحثة: وهو صدوق یهم قلیًال.

مسلم  روى له ومائة، عشرٍ  سنةِ  بعد مات الثالثة، من ثقٌة، ي،الكوف العبدي ُحَرْیث ْبنُ  * َعْیزَارُ 
  .)4(النسائيو الترمذي و أبو داود و 

 ثم الشام سكن ثم صحبة وألبویه له الخزرجي األنصاري، ثعلبةَ  بن سعدٍ  بنِ  َبِشیرٍ  ْبنُ  * النُّْعَمانُ 
وى له أصحاب سنة، ر  وستونَ  أربعٌ  وله وستینَ  خمسٍ  سنةَ  بحمص قتل ثم الكوفة، إمرة ولي

  . )5(الكتب الستة
  . )6(ر على األرجحبثماني سنین وسبعة أشه - r- ولد قبل وفاة رسول اهللا

وهو عندي - r- ال یصحح بعض أهل الحدیث سماعه من رسول اهللا قال ابن عبد البر: "
  .)7("في حدیثین أو ثالثة - r- سمعت رسول اهللا "صحیح، ألن الشعبي یقول عنه: 

  .)8(شهرًا" عشر بأربعة الهجرة بعد األنصار من اإلسالم في مولود أول "كان الواقدي: وقال
 المدینة أهل: قال شیًئا؟ - r- النبي من سمع بشیر بن "النعمان وقد سئل یحیي بن معیٍن:

  .)r -")9- النبي سمعت: علمتم قد كما نروي ونحن صغیرًا، كان ال،: یقولون
ان وقت وفاة الرسول ثمانَي سنین، فقد بلغ سن ؛ ألن ُعُمَره ك- r- والراجح سماعه من النبي 

  التحمل للحدیث.
  الحكُم على إسناِد الحدیث: 

إسناُدُه َحَسٌن، فیه عبده بن عبد الرحیم: (صدوق)، لكنه توبع متابعة تامة من (أحمُد، 
  ومحمٌد بُن معمٍر، وموسى ْبُن محمٍد، وأبو أمیَة) كما سبق تخریجه.

  اَق: (صدوق یهم قلیًال)، وقد تابعه أبوه في الروایة عن عیراز.ِإْسحَ  َأِبي ْبنُ  وُیوُنس 
  فقد رواه مرة عن أبیه عن العیراز، ومرة أخرى مباشرة بدون وساطة أبیه.

  . ولعل ابن حجر صححه ألجل المتابعات أیضًا.)10(وقد صحح األلباني هذ اإلسناد بالمتابعات
$$$  

                                                           
 .7/650) الثقات (1

  3/223الضعفاء والمتروكین البن الجوزي  (2)
 . 2/402الكاشف  (3)
  . 2/108، الكاشف 5/283، الثقات البن حبان 7/37، انظر: الجرح والتعدیل 348تقریب التهذیب ص (4)
  . 6/440، اإلصابة من تمییز الصحابة 4/550د الغابة  ، انظر أیضًا: أس563تقریب التهذیب ص (5)
 .1/723) اإلستیعاب لمعرفة األصحاب (6

  .472اإلستیعاب لمعرفة األصحاب ص(7)
  .6/440اإلصابة في تمییز الصحابة  (8)
  . 113سؤاالت ابن الجنید ص (9)
  .2910ح 6/944) السلسلة الصحیحة (10
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  ):104حدیث رقم (

َفَرَوى َأْحَمد ِمْن َطِریق  ،َأْصَرح ِمْن َهَذا - -rْد َوَرَد َعْنُه َوقَ "ابن حجر:  الحافظ قال
ُیْقَتل (، َفَمرَّ َرُجل َفَقاَل: ِفْتَنةً  - r- َقاَل: "َذَكَر َرُسول اللَّه  - t- ُكَلْیب ْبن َواِئل َعْن ِاْبن ُعَمرَ 

  .)1("َصِحیحٌ  هُ ِإْسَنادُ  )َفَنَظْرت َفِإَذا ُهَو ُعْثَمان :ِفیَها َهَذا َیْومِئٍذ ُظْلًما، َقالَ 

  
  أوًال: نصُّ الحدیِث من مسنِد أحمَد: 

َحدَّثََنا  ،ٍ : َحدَّثََنا َأْسَوُد ْبُن َعاِمرفیما رواه عنه ابُنُه عبد اهللا - رحمه اهللا-  دُ أحمَ اإلماُم قال 
َفَمرَّ  ،ِفْتَنةً  -r- َرُسوُل اللَِّه َذَكَر  :َقالَ  - t- َعِن اْبِن ُعَمرَ  ،َعْن ُكَلْیِب ْبِن َواِئلٍ  ،ِسَناُن ْبُن َهاُرونَ 

- َفَنَظْرُت َفِإَذا ُهَو ُعْثَماُن ْبُن َعفَّانَ " :َقالَ  اً"،مً وْ ُظلمُیْقَتُل ِفیَها َهَذا اْلُمَقنَُّع َیْوَمِئٍذ " :َرُجٌل َفَقالَ 
t")2(.  

  

  ثانیًا: تخریُج الحدیث: 
َسِعیٍد  ْبنِ  ِإْبَراِهیمَ ) عن 3708ح 5/630لمناقب/ مناقب عثمان.. افي ( أخرَجُه الترمذيُّ 

َهَذا َحِدیٌث َحَسٌن َغِریٌب ِمْن تابع أحمَد في الروایة عن أسوَد بِن عامٍر بنحوه، وقال: " ،الَجْوَهِريَّ 
  ."َهَذا الَوْجِه ِمْن َحِدیِث اْبِن ُعَمرَ 

مرة  ) من طریق3704ح 5/628لمناقب/ مناقب عثمان.. اوله شاهد أخرجه الترمذي أیضًا في (
  مرفوعًا بمعناه، ولیس فیه ذكر القتل. - t-ابن كعب 

  
  اإلسناد:  رجالِ ثالثًا: تراجُم 

  ).94سبقت الترجمة له في حدیث رقم ( ،)3(ثقةٌ  ،ویلقب َشاَذانُ ، * اْألَْسَوُد ْبُن َعاِمرٍ 
، روى له ثامنةمن ال، لین فیهِ  صدوقٌ  ،َأُبو ِبْشٍر اْلُكوِفيُّ  ،)4(اْلُبْرُجِميُّ  بن هارونَ  سنانٌ * 

  .)5(الترمذي
  

                                                           
  .7/38فتح الباري (1)
  .5953ح 10/169مد ) مسند اإلمام أح(2

  .111انظر: تقریب التهذیب ص (3)
 ).1/308هذه النسبة إلى البراجم وهي قبیلة من تمیم بن مر، (انظر: األنساب للسمعاني (4)
ــــب التهــــذیب ص) (5 ــــاریخ الكبیــــر256تقری ، والكاشــــف 12/155، وتهــــذیب الكمــــال 4/166/ وانظــــر أیضــــًا: الت
1/468.  
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  .  )3(، ومرًة قال: "صالح")2("لیس حدیثه بشيء" ل مرًة:وقا، )1(ضعفه ابُن معین
، یروى منكر الحدیث جداً ، وأثبته ابُن حباَن في المجروحین، وقال: ")4(وقال أبو حاتم: "شیخ"
ولیس بالمنكر  ثُ أحادی "له :عدي وقال ابنُ ،)6(، وضعفه النسائي)5("المناكیر عن المشاهیر

  .)8(، وقال الدارقطني: "یعتبر به")7("وأرجو أنه ال بأس به ،عامتها
  : وهو صدوق فیه لین كما قال ابن حجر. قالت الباحثة

، روى له البخاريُّ وأبو من الرابعة ،صدوقٌ  ،نزیل الكوفة المدنيُّ  البكريُّ  یميُّ التَّ  وائلٍ  بنُ  كلیبٌ * 
  .)9(داود والترمذي

، وقال العجلى: "یكتب )11(، وقال مرة: "لیس به بأس")10(ابُن معیٍن: "كوفي ثقة"قال عنه 
، وسئل أحمد بن حنبل عن روایة )14(، ووثقه الدارقطني)13(وذكره ابن حبان في الثقات )12(حدیثه"

  .)16(، وضعفه أبو زرعة)15("ساً أب هب ىر أما "قال: فابن عمر، كلیب عن 
  هو صدوق. قالت الباحثة:

  
  
 

                                                           
 .2/171الضعفاء الكبیر للعقیلى  (1)
  .2/27الضعفاء والمتروكین البن الجوزي  (2)
 .4/253الجرح والتعدیل  (3)
  .4/253الجرح والتعدیل  (4)
  .354/ 1المجروحین  (5)
  .12/157تهذیب الكمال  (6)
  . 3/439الكامل في ضعفاء الرجال  (7)
  .1/35سؤاالت البرقاني للدارقطني  (8)
، والمغنــي فــي 24/214، وتهــذیب الكمــال 7/229یخ الكبیــر ، وانظــر أیضــًا: التــار 462تقریــب التهــذیب ص (9)

  .2/533الضعفاء 
  .7/167) الجرح والتعدیل (10

  .3/344تاریخ ابن معین، روایة الدوري  (11)
 . 2/228معرفة الثقات  (12)
  .5/337الثقات البن حبان (13)
 .1/266سؤاالت الحاكم للدارقطني  (14)
 .1/193العلل ومعرفة الرجال روایة المروذي  (15)
 .7/167الجرح والتعدیل  (16)
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  الحكُم على إسناِد الحدیث:  رابعًا:
إسناُدُه ضعیٌف، في إسناِده سناٌن بُن هاروَن ُاختلف فیه، فضعفه عدد من النقاد، وأجازه 

  آخرون، وقال ابُن حجٍر: (صدوق فیه لین)، ولم أجد من تابعه على حدیثه.
ر عن مرة بن كعب بمعناه، دونما ذك- كما في التخریج–وله شاهد صحیح من روایة الترمذي 

  .- t-القتل الوارد في حدیث ابن عمر
  .)2(، قال عنه األرناؤوط: "إسناده صحیح لغیره، محتمل للتحسین")1(وقد حسن األلباني الحدیث

  وربما صحح ابن حجر هذا الحدیث بمجموع طرق الروایة مع الشواهد.
$$$  

  
  ):105حدیث رقم (

ِمْن َحِدیث  ِبِإْسَناٍد َصِحیح، َوَأْخَرَج اْلَحاِكمُ  "َوَقْد َأْخَرَج النََّساِئيُّ : حجرٍ  نُ ابْ  قال الحافظُ 
  .)3()"، َوآِسَیةُ ، َوَمْرَیمُ ، َوَفاِطَمةُ َخِدیَجةُ  اْلَجنَّةِ  َأْهلِ  ِنَساءِ  َأْفَضلُ ( َمْرُفوًعا: - t- ِاْبن َعبَّاسٍ 

  
  النسائي:  نِ نَ الحدیث من سُ  أوًال: نصُّ 

َبَرَنا اْلَعبَّاُس ْبُن ُمَحمٍَّد، َقاَل: َحدَّثََنا ُیوُنُس، َقاَل: : َأخْ - َرِحَمُه اهللاُ – النسائيُّ  اإلمامُ  قال
 َقاَل: َقاَل َرُسوُل اللَّهِ  - t-َحدَّثََنا َداُوُد ْبُن َأِبي اْلُفَراِت َعْن ِعْلَباَء، َعْن ِعْكِرَمَة، َعِن اْبِن َعبَّاسٍ 

r- -" : ُخَوْیِلٍد، َوَفاِطَمُة ِبْنُت ُمَحمَّدٍ َأْفَضُل ِنَساِء َأْهِل اْلَجنَِّة، َخِدیَجُة ِبْنُت -r -  َوَمْرَیُم ِبْنُت
  .)4(ِعْمرَاَن، َوآِسَیُة ِبْنُت ُمزَاِحٍم اْمرََأُة ِفْرَعْوَن"

  
  الحدیث:  ثانیًا: تخریجُ 

  ) عن زهیر.2722ح 5/110في ( وأبو یعلى)، 2668ح 4/409في ( أخرَجُه أحمدُ 
   بن محمد. ُیوُنَس ْبن محمٍد في روایته عن  كالهما: (أحمُد، وزهیٌر) تابعا العباَس 

- في (إخباره  وابن حبان) عن محمد بن الفضل، 597ح 1/205في ( وأخرَجُه عبد بن حمید
r -  ...من طریق 7010ح 15/470عن مناقب الصحابة/ البیان بأن خدیجه من أفضل نساء (

ریق على بن عثمان ) من ط11928 ح 11/336في ( والطبراني في الكبیرمحمٍد ابِن أبان، 
                                                           

  .2925ح 3/210صحیح الترمذي  (1)
  .10/169انظر: حاشیة مسند أحمد  (2)
  .7/135) فتح الباري (3

  .8297ح 5/93سنن النسائي الكبرى، المناقب/ مناقب مریم بنت عمران  (4)
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) من طریق شیبان بن فروخ، 1019ح 22/407وعارم أبي النعمان، وحجاج بن المنهال، وفي (
  ) من طریق أبي الولید الطیالسي. 2/497والحاكم في (التفسیر/ أربع نسوة أفضل نساء... 

عثماَن، وعارم جمیُعُهْم: (محمٌد بُن الفضل، ومحمٌد بُن أبان، وأبو الولید الطیالسي، وعلىٌّ بُن 
أبو النعماِن، وَحَجاٌج بُن المنهال، وشیباُن بن فروخ) تابعوا یونَس بَن محمٍد في روایته عن 

  داوَد بن الفرات بنحوه. 
  

  اإلسناد:  رجالِ  ثالثًا: تراجمُ 
من  ،حافظٌ  ،ثقةٌ  بن حاتم الدوري، أبو الفضل البغدادي، خوارزمي األصل، ْبُن ُمَحمَّدٍ  َعبَّاٌس * 
أصحاب السنن وثمانین سنة، روى له  اً مات سنة إحدى وسبعین وقد بلغ ثمانی ،دیة عشرةالحا

  .)1(األربعة
  ).29سبقت الترجمة له في حدیث رقم ( ،)2(ثبت ثقةٌ  ،اْلُمَؤدِّب ُیوُنُس ْبُن ُمَحمَّدٍ * 
 روى له البخاريُّ  من الثامنة ٌة،ثقو بن الفرات الكندي المروزي، عمرٌ  ،ْبُن َأِبي اْلُفرَاتِ  َداُودُ * 

  .)3(ةماج وابنُ  والنسائيُّ  والترمذيُّ 
 الترمذيُّ و  من القراء من الرابعة، روى له مسلمٌ  صدوقٌ الَیْشكري بصري  أحمرِ  نُ بْ  ءُ ِعْلَبا* 

  .)4(ةابن ماجو  النسائيُّ و 
كره ابن وذ، )7("ال أعلم إال خیًرا به، ال بأس"حنبل:  ، وقال ابنُ )6(ةوأبو زرع )5(معینٍ  ابنُ وثقه 
   .)9(، وقال عنه الذهبي: "وثقوه")8(في الثقات حبانَ 

  .-إن شاء اهللا-وتمیُل الباحثة إلى أنه ثقة 
 وال تثبتْ  بن عمرَ اتكذیبه عن  لم یثبتْ  ،بالتفسیرِ  عالمٌ  ،ثبتٌ  ،ثقةٌ  ،عباسٍ  بنِ امولى  كرمةُ عِ * 

  .)17سبقت الترجمة له في حدیث رقم (، )10( عنه بدعة

                                                           
  .14/245مال ، وتهذیب الك8/513، وانظر أیضًا: الثقات البن حبان 294تقریب التهذیب ص (1)

  .614انظر: تقریب التهذیب ص) 2(
، 8/437، وتهـــــــذیب الكمـــــــال1/341، وانظـــــــر أیضـــــــًا: معرفـــــــة الثقـــــــات للعجلـــــــي199تقریـــــــب التهـــــــذیب ص (3)

  .1/382والكاشف
  .20/293، وتهذیب الكمال 7/78، وانظر أیضًا: التاریخ الكبیر 397تقریب التهذیب ص (4)
  .7/28الجرح والتعدیل  (5)
 .7/28لسابقالمرجع ا (6)
 . 7/28المرجع السابق (7)
 . 5/280الثقات البن حبان (8)
  .2/33الكاشف (9)

 .397انظر: تقریب التهذیب ص (10)
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  الحدیث:  على إسنادِ  رابعًا: الحكمُ 
  .ثقاتٌ  هُ ورجالُ  ،صحیحٌ  هُ إسنادُ 

  .)3("إسناده صحیح"قال حسین سلیم أسد: ، و )2(ووافقه الذهبي )1(صححه الحاكم
$$$  

  
  ):106حدیث رقم (

 - t- َعْن َأَنس  ،َوَقْد َأْخَرَج َأُبو َیْعَلى َواْلَبزَّار ِبِإْسَناٍد َصِحیح: "حجرٍ  ابنُ الحافُظ قال 
َفَجَعَل ُیَناِدي:  - t- َمرَّة َحتَّى ُغِشَي َعَلْیِه، َفَقاَم َأُبو َبْكر - -rاللَّه  َقْد َضَرُبوا َرُسولَ َقاَل: (لَ 
َ اهللاَّ (َوْیَلُكْم  َفَتَرُكوُه َوَأْقَبُلوا َعَلى َأِبي َبْكر) َوَهَذا ِمْن َمرَاِسیل  )4()َأَتْقُتُلوَن َرُجًال َأْن َيُقول َريبِّ

َحاَبة"   .)5(الصَّ

  
  :البزار من مسندِ  الحدیثِ  أوًال: نصُّ 

َحدَّثنا قال: ، الكوفيُّ  ُمَحمدٍ  نِ بْ  اهللاِ  َعبدِ  بنُ  َحدَّثنا إبراهیمُ : - رحَمُه اهللاُ –قاَل اإلماُم البزاُر 
قال:  - t- ، َعن َأَنسٍ عن األعمش، َعن أبي سفیانَ  ،المسعودي َعن أبیه أبي عبیدةَ  نُ بْ  ُمَحمدٌ 

َأَتْقتُُلوَن (َفَقاَم َأُبو َبْكٍر فقال: أي َوْیَلُكْم  ،َحتَّى ُغِشَي َعَلْیهِ  یوماً  -r-  وَل اللَّهِ َلَقْد َضَرُبوا َرسُ "
َ اهللاَُّ  َرُجالً  أحسبه قال:  ،قالوا: من هذا؟ قالوا: َهَذا اْبُن َأِبي ُقَحاَفَة اْلَمْجُنونُ  )6()َأْن َيُقوَل َريبِّ

  .)t -")7- فتركوه َوَأْقَبُلوا َعَلى َأِبي َبْكرٍ 
ال من هذا الوجه وَال نعلُم حدث به عن إوهذا الحدیث َال نعلُمُه ُیْرَوى َعن َأَنس قال البزاُر: "

  .)8("األعمش إالَّ أبو عبیدة، وال روى َعن أبي عبیدة إالَّ ابنه محمد
  
  

                                                           
  .2/497المستدرك  (1)
 .2/497المرجع السابق (2)
  .5/110انظر: حاشیة مسند أبي یعلى  (3)
  }.28) سورة غافر {آیة (4

  .7/169فتح الباري  (5)
  }.28) سورة غافر {آیة (6
 .7507ح 58/ 5) مسند البزار(7

  .7507ح 58/ 5المرجع السابق (8)
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  : الحدیثِ  ثانیًا: تخریجُ 
  بنحوه. لعظیمِ ا عبدِ  نِ بْ  ) عن عباسٍ 7506ح 58/ 5في( أیضاً  البزارُ  هُ أخرجَ 

معرفة ( والحاكم في. شیبة أبيبكر بن  ي) عن أب218ح 1/200( فضائل الصحابة أحمد فيو 
   .) من طریق محمد بن عبد اهللا بن نمیر3/67الصحابة/ فضیلة الشیخین

 َعبدِ  نَ بْ  إبراهیمَ  ) تابعوا اهللا عبدِ  نُ بْ  ، ومحمدٌ أبي شیبةَ  ابنُ و  (عباٌس بُن عبِد العظیم،: مْ هُ جمیعُ 
 ، عن أبي سفیانَ عن أبیه، عن األعمشِ  ةَ بن أبي عبید محمدٍ  في روایته عن اهللا بن ُمَحمدٍ 

  . - t- عن أنس 
) من طریق أبي عبیدَة عن أبي سفیاَن مباشرة بدون 3691ح 6/362( وأخرجه أبو یعلى في

  وساطة األعمش بینهما بنحوه.
  

  ثالثًا: تراجم رجال اإلسناد: 
من ٌق، صدو الكوفيُّ  یبةَ أبو شَ  ،العبسيُّ  أبي شیبةَ  بنِ  ُمَحمدٍ  بنِ  اهللا َعبدُ  رٍ أبي بك نُ بْ  إبراهیمُ * 

  .)1(روى له النسائيُّ وابن ماجة ،وستین خمسٍ  مات سنةَ  ،الحادیة عشرة
  .)4("لیس بثقة، وقال الدارقطني: ")3(، وقال عنه أبو حاتم: "صدوق")2(ذَكَرُه ابن حباَن في الثقات

  صدوق. : هو قالت الباحثة
، اسم  ْبنِ  َمْعنٍ  ْبنِ  َأِبي ُعَبْیدةَ  ْبنُ  * محمدٌ  َعْبِد الرَّْحَمِن ْبِن َعْبِد اللَِّه ْبِن َمْسُعوٍد المسعودي الُكوفيُّ

 النسائيُّ و  أبو داودَ و  ، روى له مسلمٌ ومائتینِ  خمسٍ  سنةَ  من العاشرة، ماتَ  ،ثقةٌ  أبیه عبد الملك،
  .)5(ةوابن ماج

الهذلي، أبو عبیدة المسعودي،  مسعودٍ  بنِ  اهللاِ  عبدِ  نِ بْ  الرحمنِ  عبدِ  نِ بْ  نٍ َمعْ  بنُ  الملكِ  * عبدُ 
  .)6(ةماج ابنُ و  النسائيُّ و  أبو داودَ و  ، روى له مسلمٌ من السابعةِ  ٌة،ثق

سبقت ، )7(سلكنه یدلّ  ،عٌ رِ وَ  بالقراءاتِ  عارفٌ  ،حافظٌ  ،ثقةٌ  ،ُسَلْیَماُن ْبُن ِمْهرَانَ ، * اَألْعَمُش 
  .)8(الثانیةهو مدلس من وَ  )،4ة له في حدیث رقم (الترجم

                                                           
  .2/128، وتهذیب الكمال 82، وانظر أیضًا: مشیخة النسائي ص91تقریب التهذیب ص  (1)
 .8/87الثقات  (2)
  .2/110الجرح والتعدیل  (3)
  .1/41الضعفاء والمتروكین البن الجوزي  (4)
  .2/199، والكاشف26/75ًا: تهذیب الكمال ، وانظر أیض495تقریب التهذیب ص (5)
، وتهــذیب الكمــال 5/368، الجــرح والتعــدیل 5/433، وانظــر أیضــًا: التــاریخ الكبیــر365تقریــب التهــذیب ص (6)
18/417. 
  .254انظر: تقریب التهذیب ص (7)
  .33طبقات المدلسین ص  (8)
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  ).38، سبقت الترجمة له في حدیث رقم ()1(صدوق ،ُسْفَیان وَأب ،الواسطيُّ  نافعٍ  نُ بْ  طلحةُ * 
  

  الحدیث:  على إسنادِ  رابعًا: الحكمُ 
وبع ، وطلحُة ْبُن نافٍع كالهما: (صدوق)، وقد تأبي بكرٍ  نُ بْ  إبراهیمُ َحَسٌن، فیه  هُ إسنادُ 

، وتدلیس األعمش ال یضر ألنه من - t- إبراهیم لكن طلحة لم یتابع في روایته عن أنس 
  الثانیة.

وهو لم یدرك هذه  - t-وقد اعتبره ابُن حجٍر من مراسیل الصحابة ألنه من راویه أنس بن مالك
 ابن :ابن عشر سنین قیل وهو المدینة - r- مقدم النبي، فقد كان - r-الحادثة مع رسول اهللا 

  قد سمعه من أحد الصحابة الذین شاهدوا الحادثة.  - t-، فالبد أن أنس)2(سنین يثمان
بمعناه، ولعله حدَّث  - t-والحدیث في البخاري من روایة عبد اهللا بن عمٍرو بن العاِص 

  .)3(به - -tأنس
$$$  

  
  ):107حدیث رقم (

َعْن النَِّبّي  - t- یح َعْن َأِبي ُهَرْیَرةَوِعْند َأِبي َداُوَد ِبِإْسَناٍد َصحِ ": حجرٍ  نُ ابْ  الحافظُ  قال
 -r -  :5(ِفي َأْهل ُقَباء" )4()ِفیِه ِرَجال ُیِحبُّوَن َأْن َیَتَطهَُّروا(َنَزَلْت (َقاَل(.   

  
 أوًال: نصُّ الحدیِث من سنِن أبي داوَد: 

 ،َأْخَبَرَنا ُمَعاِوَیُة ْبُن ِهَشامٍ  ، قال:ْبُن اْلَعَالءِ  : َحدَّثََنا ُمَحمَّدٌ - رحَمُه اهللاُ – داودَ  وباإلماُم أقال 
َعِن  - t-َعْن َأِبى ُهَرْیَرةَ  ،َعْن َأِبى َصاِلحٍ  ،َعْن ِإْبَراِهیَم ْبِن َأِبى َمْیُموَنةَ  ،َعْن ُیوُنَس ْبِن اْلَحاِرثِ 

                                                           
، وتحفـــة التحصـــیل 1/514كاشـــف ، وال13/438، وانظـــر أیضـــًا: تهـــذیب الكمـــال 283تقریـــب التهـــذیب ص (1)
  .160ص
  .1/53انظر: االستیعاب في معرفة األصحاب  (2)
 .3856ح 5/46وأصحابه من المشركین  -r-صحیح البخاري، المناقب/ ما لقي النبي (3)
  }.108) سورة التوبة {آیة (4

  .7/245فتح الباري  (5)
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َكاُنوا  :َقالَ  ،)1()َیَتَطهَُّروا ِفیِه ِرَجاٌل ُیِحبُّوَن َأنْ ( َنَزَلْت َهِذِه اآلَیُة ِفى َأْهِل ُقَباءَ : "َقالَ  - -rالنَِّبىِّ 
  .)2("َفَنَزَلْت ِفیِهْم َهِذِه اآلَیةُ  ؛َیْسَتْنُجوَن ِباْلَماءِ 

  
  ثانیًا: تخریُج الحدیث: 
 وابُن ماجة في)، 3100ح 5/280في (تفسیر القرءان/ سورة التوبة  أخرَجُه الترمذي

 ْبنِ  ُمَحمَّدٍ اوَد في روایته عن ) كالهما تابعا أبا د357ح 1/128(الطهارة/االستنجاء بالماء 
  بمثله. اْلَعَالءِ 

  وللحدیث شاهٌد من روایة عویٍم ْبِن ساعدَة األنصاري، وهو من أهل قباء الذین نزلت فیهم اآلیة. 
)، وله شاهد أیضًا 83ح 1/45في (الوضوء/ ثناء اهللا على المتطهرین بالماء أخرَجُه ابُن خزیمة

بنحوه مرفوعًا، وهو  نیاألنصاری مالكٍ  بنِ  وأنسٍ  اهللاِ  عبدِ  بنِ  جابرٍ ن من حدیِث طلحَة ْبِن نافٍع ع
  )، وله غیرها من الشواهد.730ح 1/415في ( الطبراني في مسند الشامیینعند 

  
  سناد: رجال اإلثالثًا: تراجُم 

  ).20، سبقت الترجمة له في حدیث رقم ()3(حافظٌ  ثقٌة، ،ْبُن اْلَعَالءِ  ُمَحمَّدٌ * 
معاویة بن أبي  :ویقال له ،سدولى بني أَ مَ  ،وفيُّ ار أبو الحسن الكُ صَّ القَ  ْبُن ِهَشامٍ  َیةُ ُمَعاوِ * 

 البخاري في روى له ،مات سنة أربع ومائتین ،من صغار التاسعة ،له أوهامٌ  صدوقٌ  ،العباس
  .)4(وأصحاُب السنن األربعة مسلمٌ و  ،األدب المفرد

و ذكره ابن حبان  .)6("صدوق. وقال أبو حاتم: ")5("، و لیس بذاكصالحٌ "یحیى بن معین: قال 
  .)8(، ووثقه أبو داود)7(ثقاته فى كتاب

روى ما لیس من سماعه : "الجوزى وقال أبو الفرج ابنُ ، )9("أرجو أنه ال بأس بهقال ابُن عدي: "

                                                           
  . 108سورة التوبة آیة  (1)
 .44ح 1/46نجاء بالماء سنن أبي داود الطهارة/ اإلست (2)
  . 500انظر: تقریب التهذیب ص (3)
 . 28/218، وتهذیب الكمال7/337، وانظر أیضًا: التاریخ الكبیر 538تقریب التهذیب ص (4)
  .8/385الجرح والتعدیل  (5)
  .8/385الجرح والتعدیل  (6)
  .9/166) الثقات (7

  .2/666المغني في الضعفاء  (8)
  .6/408الكامل  (9)
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  .)3(، َوَوثََّقُه مرًة أخرى)2(وقال عنه الذهبي: "صدوق" ،)1("فتركوه
  صدوق. : أنه والخالصة فیه

 أبو داودَ  روى له السادسة،من ٌف، ضعی ،نزیل الكوفة ،الثقفي الطائفي اْلَحاِرثِ  ْبنُ  ُیوُنُس * 
  .)4(ةماج ابنُ و  الترمذيُّ و 

: ، وقال مرة)7(، وضعفه أحمد)6(، وقال مرة: "لیس به بأس، یكتب حدیثه")5(َضعََّفُه ابُن معینٍ 
لیس "وقال أبو حاتم: ، )10(والنسائي )9(نيكذلك َضعَّفه ابن المدی ،)8("أحادیثه مضطربة"

  . )11("بقوى
لیس به بأس، ولیس له من الحدیث إال "عدى:  بنُ  وقال أبو أحمدُ ، )12(ي ثقاتهف حبانَ  ابنُ  هُ وذكرَ 

  .)14("صویلحوقال عنه الذهبي: " ،)13("الیسیر
  : ضعیف.والخالصة فیه أنه

ابن و الترمذي و روى له أبو داود ، من الثامنة ،الحالِ  مجهولُ  ،حجازي ْبن َأِبى َمْیُموَنة ِإْبرَاِهیمُ * 
  .)15(ماجه

  ... " وذكر حدیثنا هذا.وهو الذي یروى عن أبي صالح: "وقال ،)16(الثقات في حبانَ  ابنُ  هُ رَ ذكَ 
  
  

                                                           
 .3/128لضعفاء والمتروكین ا (1)
  .1/177ذكر من تكلم فیه وهو موثوق  (2)
  .2/277الكاشف  (3)
 .32/500، وتهذیب الكمال8/409، وانظر أیضًا: التاریخ الكبیر613تقریب التهذیب، ص (4)
 .9/237الجرح والتعدیل  (5)
  .3/128الضعفاء والمتروكین (6)
  .2/519العلل ومعرفة الرجال  (7)
 .1/340ومعرفة الرجال العلل  (8)
  .1/121سؤاالت ابن أبي شیبة البن المدیني (9)

  .1/247الضعفاء والمتروكین  (10)
  .9/237الجرح والتعدیل  (11)
 .9/288الثقات البن حبان  (12)
 .7/175الكامل في ضعفاء الرجال  (13)
  .2/765) المغني في الضعفاء (14

  . 1/69میزان اإلعتدال ، و 2/226، وتهذیب الكمال 94تقریب التهذیب ص (15)
 .6/19) الثقات البن حبان (16
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  .)1("في مستدركه الحاكمُ  حسن الترمذي والطوسي الحافظان حدیثه، وصححهُ قال مغلطاي: "و 
شاء اهللا، ألن جهالة الحال انتفت عنه بذكر ابن حبان له في هو مقبول إن  قالت الباحثة:

  الثقات، وتصحیح األئمة لحدیثه
  ).30، سبقت الترجمة له في حدیث رقم ()2(ثبت ثقةٌ  ،یاتالزّ  َذْكواُن َأُبو َصاِلٍح السَّمَّانُ * 
  

  رابعًا: الحكُم على إسناِد الحدیث:
، قالت الباحثة: َأِبى َمْیُموَنة ْبنُ  ِإْبَراِهیمُ ضعیف، كذلك  اْلَحاِرثِ  ْبنُ  ُیوُنُس إسناُدُه ضعیٌف، ألجل 

  هو مقبول.
$$$  

  
  ):108حدیث رقم (

ِمْثله ِبِإْسَناٍد َصِحیح.  - t-  : "َوِللطََّبرَاِنيِّ ِمْن َحِدیث ِاْبن َمْسُعودحجرٍ  ابنُ  قال الحافظُ 
َقاُلوا َیا َرُسول اللَّه َوَهْل َیْسَمُعوَن؟ (یِه: َوفِ  ،)3(َنْحوه - t-  ْبن ِسیَدانَ  اللَّهِ  َوِمْن َحِدیث َعْبدِ 

   .)4()"َیْسَمُعوَن َكَما َتْسَمُعوَن، َوَلِكْن َال ُیِجیُبونَ  َقاَل:

  
  الطبراني:  الكبیرِ  معجمِ المن  الحدیثِ  أوًال: نصُّ 

، و ْبُن َأِبي الطَّاِهِر ْبِن السَّ َحدَّثََنا َعْمرٌ  الكبیر: هِ في معجمِ  قال الطبرانيُّ  ْرِح، ثنا ُیوُسُف ْبُن َعِديٍّ
، َعْن َأْشَعَث ْبِن َسوَّاٍر، َعْن َأِبي ِإْسَحاَق، َعْن َعْمرٍ  و ْبِن ثنا َعْبُد الرَّْحَمِن ْبُن ُسَلْیَماَن اْألََشلُّ

َل اْلَقِلیِب، َهْل َیا َأهْ "َعَلى َأْهِل اْلَقِلیِب َفَقاَل: - r-َمْیُموٍن، َعْن َعْبِد اِهللا َقاَل: َوَقَف َرُسوُل اِهللا 
َوَجْدُتْم َما َوَعَد َربُُّكْم َحق ا؟ َفِإنِّي َقْد َوَجْدُت َما َوَعَدِني َربِّي َحق ا، َقاُلوا: َیا َرُسوَل اِهللا، َهْل 

  .)5("َیْسَمُعوَن؟ َقاَل: َما َأْنُتْم ِبَأْسَمَع ِلَما َأُقوُل ِمْنُهْم، َوَلِكنَُّهُم اْلَیْوَم َال ُیِجیُبونَ 
  

                                                           
، تصنیف/ عالء الدین ُمغلطاي، تحقیق/ عادل بن محمد، وأسامة بـن إبـراهیم، 1/306إكمال تهذیب الكمال  (1)

  هـ.1422القاهرة، الطبعة األولى  -دار الفاروق الحدیثیة
ــــاریخ الكبیــــر 203تقریــــب التهــــذیب ص (2) ، وتحفــــة التحصــــیل 1/386، والكاشــــف 3/260، وانظــــر أیضــــًا: الت
 .101ص
  .6715ح 7/165انظر الحدیث في المعجم الكبیر للطبراني  (3)
  .7/303) فتح الباري (4

  .10342ح 10/198المعجم الكبیر للطبراني  (5)
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  الحدیث:  ثانیًا: تخریجُ 
الرَّْحَمِن  َعْبدِ ) من طریق 884ح 2/428(ذكر القلیب  أخرَجُه ابُن أبي عاصٍم في السنة

  في روایته عن أشعَث بنحوه. ُسَلْیَماَن اْألََشلَّ  الرَّْحَمِن ْبنَ  َعْبدَ تابع  ُمَحمٍَّد اْلُمَحاِرِبيُّ  ْبنِ 
) من روایة 3976ح 5/76(المغازي/قتل أبي جهل  البخاري في دما عنوللحدیث شواهد منها: 

  بمعناه. - t- َأِبي َطْلَحةَ 
- ) من روایة أنٍس بِن مالكٍ 2074ح 4/416في (الجنائز/أرواح المؤمنین وغیرهم  وعند النسائي

t - .بمعناه  
  

  اإلسناد:  رجالِ  ثالثًا: تراجمُ 
   .)1(بن السرح المصرى أحمد بن عمرو أبي الطاهر الشیخِ  و بنُ * عمرٌ 

  .)3(وثقه ابن یونسو ، )2"(ثقة زاهد صالح": قال الذهبيُّ 
 سنةَ  ماتَ  ،من العاشرة ٌة،ثق ،نزیل مصر ،الكوفي ،التیمي موالهم رزقٍ  بنِ  عديٍّ  نُ بْ  * یوسفُ 

  . )4(، روى له: البخاريُّ والنسائيُّ غیر ذلك :وقیل ،وثالثینَ  اثنتینِ 
أبو علي األشل  ،لرحیم بن سلیمان الكناني أو الطائيعبد اأو  األشلُّ  سلیمانَ  بنُ  الرحمنِ  * عبدُ 

، روى له وثمانینَ  سبعٍ  سنةَ  ماتَ  ،من صغار الثامنة ،له تصانیف ،ثقةٌ  ،ي نزیل الكوفةوزِ رُّ المَّ 
  . )5(الكتب الستة أصحابُ 
 ،ضعیفٌ األفرق، األثرم، صاحب التوابیت، قاضي األهواز،  النجار الكندي سوارٍ  بنُ  * أشعثُ 
 والترمذيُّ  في األدب المفرد ومسلمٌ  روى له البخاريُّ  ،وثالثینَ  ستٍ  سنةَ  دسة، ماتَ من السا
  .)6(ةماج وابنُ  والنسائيُّ 

  ، )10(والعجليُّ في ثقاته، وزاد: "یكتب حدیثه" )9(وأحمدُ  )8(وابن معینٍ  )7(َضعََّفُه ابُن سعدٍ 

                                                           
 .233/ 21تاریخ اإلسالم  (1)
 .233/ 21المرجع السابق (2)
 .233/ 21تاریخ اإلسالم  (3)
 .2/400، والكاشف 32/438، وانظر أیضًا: تهذیب الكمال 611تقریب التهذیب ص (4)
 .18/36، وتهذیب الكمال 6/102، وانظر أیضًا: التاریخ الكبیر 354تقریب التهذیب  (5)
  .1/48، ومن تكلم فیه وهو موثوق 3/264، وانظر أیضًا: تهذیب الكمال 117تقریب التهذیب ص (6)
  .8/478الطبقات الكبیر (7)
 .4/80معین، روایة الدوري  تاریخ ابن (8)
 .1/415العلل ومعرفة الرجال (9)

 .232/ 1معرفة الثقات  (10)



                                 ل                            الفصل األو
 

    295 
 

 الدراسة التطبیقیة

  .)2(، والنسائي)1(كذلك ضعفه أبو حاتم
  .)3(م"فاحش الخطأ كثیر الوهجروحین وقال: "وذكره ابُن حباَن في الم

  .)5(، ونقله الذهبي أیضاً )4(وذكره ابُن الجوزي في الضعفاء، ونقل قوًال البن معین بتوثیقه
  .)6(قوله أنه ثقه ولیس حجة أبي شیبةَ  بنِ  عثمانَ  ونقل ابُن شاهین عن
" :   .)7("صدوقوقال عنه الذهبيُّ

  قالت الباحثة: هو ضعیف.
ذكره ابن حجر قد و ، )8(اختلط بأخرة عابدٌ  مكثرٌ  ثقةٌ ، َأبو ِإْسَحاَق الَسِبیعي ،اهللاِ  عبدِ  نُ و بْ * عمرٌ 

  ).76، سبقت الترجمة له في حدیث رقم ()9(في الثالثة من طبقات المدلسین
  ).76سبقت الترجمة له في حدیث رقم ( ،)10(عابدٌ  ،ثقةٌ ، َمْیُمونٍ  و ْبنُ * َعْمرٌ 

  
  الحدیث:  نادِ على إس رابعًا: الحكمُ 

إسناُدُه ضعیٌف، ألجل أشعَث بِن سواٍر ضعفه أغلب النقاد، وقال عنه ابُن حجٍر: 
شاخ ونسى ولم فقد أنكر الذهبي اختالطه فقال: " ،و بن عبد اهللاعمرٌ (ضعیف)، وأما اختالط 

  .)11("یختلط
$$$  

  
  
  
  
  

                                                           
 .271/ 2الجرح والتعدیل  (1)
 .155الضعفاء والمتروكین للنسائي ص  (2)
 .171/ 1المجروحین  (3)
 .1/125الضعفاء والمتروكین  (4)
 .276/ 6سیر أعالم النبالء  (5)
  .36تاریخ أسماء الثقات ص (6)
  .253/ 1الكاشف  (7)
 . 423انظر: تقریب التهذیب ص (8)
  . 42طبقات المدلسین ص (9)

  .427تقریب التهذیب ص (10)
  .3/270میزان اإلعتدال  (11)
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  ):109دیث رقم (ح

ِبِإْسَناٍد َصِحیح َعْن  َواْلَحاِكمُ  ِحبَّانَ  َساِئيُّ َواْبنُ َوَرَوى التِّْرِمِذّي َوالنَّ قال الحافظ ابن حجر: 
ِإْن  ،َفَقاَل: َخیِّْر َأْصَحابك ِفي اْألَْسَرى َیْوم َبْدرٍ  r-- ِإَلى النَِّبيِّ  َجاَء ِجْبِریلُ ( :َقالَ  - t- َعِلّي 

  .)1()"ِمنَّا َوُیْقَتلُ  اُلوا: اْلِفَداءُ ِمْنُهْم َعاًما ُمْقِبًال ِمْثلهْم، قَ  َشاُءوا اْلِفَداء َعَلى َأْن ُیْقَتلَ 
   

:   أوًال: نصُّ الحدیِث من السنِن الكبرى للنسائيِّ
ْبُن َراِفٍع َقاَل: َحدَّثََنا َأُبو َداُوَد اْلَحَفِريُّ َقاَل:  َأْخَبَرَنا ُمَحمَّدٌ : - رحمُه اهللاُ –قاَل اإلماُم النسائيُّ 
ْن ُسْفَیاَن، َعْن ِهَشاٍم، َعِن اْبِن ِسیِریَن، َعْن َعِبیَدَة، َعْن َعِليٍّ َقاَل: َجاَء َحدَّثَِني َیْحَیى ْبُن َزَكِریَّا، عَ 

َك ِفي اْألَُساَرى ِإْن َشاُءوا ِفي اْلَقْتِل، َوإِْن "َخیِّْر َأْصَحابِ َفَقاَل:  r--ِجْبِریُل َیْوَم َبْدٍر ِإَلى النَِّبيِّ 
  .)2("َفَقاُلوا: "اْلِفَداُء َوُیْقَتُل ِمنَّا "َل َعاًما ُمْقِبًال َمَثُلُهْم ِمْنُهمٍ َشاُءوا ِفي اْلِفَداِء َعَلى َأْن ُیْقتَ 

  

  
  ثانیًا: تخریُج الحدیث:
، ْبِن َغْیَالنَ  َمْحُمودٍ ) عن 8663ح 5/200أیضًا في (السیر/قتل األسرى  أخرجه النسائيُّ 

، وأحمد بن َغْیَالن ْبنِ  ْحُمودٍ مَ ) عن 1567ح 4/135في (السیر/ قتل األساَرى والفداء الترمذيو 
 ...إثبات الخیار لإلمام / قسم أربعة أخماس الغنیمةفي ( وابن المنذرعبد اهللا الَهَمَذاِني، 

  ) من طریق علّي بن عبداهللا، والحسن بن علّي.6605ح 11/211
في (السیر/ الخروج وكیفیة  وابن حبان) عن رزٍق بن موسى، 551ح 2/176( والبزار في 

  ) من طریق رزٍق أیضًا. 4795ح 11/118اد الجه
، ورزٌق  جمیُعُهْم: (محموٌد ْبُن غیالَن، وأحمُد ْبُن عبِد اِهللا، وعليٌّ ْبُن عبِداِهللا، والحسُن ْبُن عليٍّ

  بُن موسى) تابعوا محمدًا ْبَن رافٍع في روایته عن أبي داوَد الحفري بمثله. 
) من طریق ابِن عوٍن تابَع هشامًا 2/141اب اهللا في (قسم الفيء/ األصل من كت وأخرجه الحاكم

  ابَن حسان في الروایة عن ابِن سیریَن بمثل إسناده بنحوه.
  

  
  االسناد:  رجالِ ثالثًا: تراجُم 

  ).14، سبقت الترجمة له في حدیث رقم ()3( عابد ثقةٌ  ،عْبُن رَافِ  ُمَحمَّدٌ * 

                                                           
  .7/324فتح الباري  (1)
  .8662ح 5/200السنن الكبرى للنسائي، السیر/قتل األسرى  (2)
 .478انظر: تقریب التهذیب ص (3)



                                 ل                            الفصل األو
 

    297 
 

 الدراسة التطبیقیة

من التاسعة  ،عابدٌ  ،ثقةٌ يُّ نسبة إلى موضع بالكوفة بن عبید َأُبو َداُوَد اْلَحَفرِ  سعدٍ  نُ بْ  عمرُ * 
  .)1(، روى له مسلٌم وأصحاُب السنِن األربعةومائتینِ  ثالثٍ  مات سنةَ 

  ).93، سبقت الترجمة له في حدیث رقم ()2(متقنٌ  ثقةٌ  ،بن أبي زائدة َیْحَیى ْبُن َزَكِریَّا* 
سبقت الترجمة  ،)3(، عابد، إمام حجة، فقیهٌ حافظٌ  ،ثقةٌ  ،الثَّْوِريُّ  مسروقٍ  بنِ  سعیدٍ  بنُ  * ُسْفَیانُ 

   .)4(الثانیة كما قال ابن حجر)، وهو مدلس من 12له في حدیث رقم (
 عن الحسنِ  سیرین، وفي روایتهِ  في ابنِ  الناسِ  من أثبتِ  ثقةٌ األزدي،  حسان نُ بْ  * ِهَشامٌ 
  ).94حدیث رقم (سبقت الترجمة له في  ،)5(عنهما مقال؛ ألنه قیل: كان یرسل وعطاءٍ 

  عن ابن سیرین. ما روى: وحدیثنا هذا مالباحثة لتاق
، سبقت )6(ال یرى الروایة بالمعنى كانَ  القدرِ  كبیرُ  ،عابدٌ  ،ثبتٌ  ،ثقة ،نَ سیری بنُ  * محمدٌ 

  ).44الترجمة له في حدیث رقم (
 ،عي كبیر مخضرمتاب ،المرادي أبو عمرو الكوفي ،بفتحها :ویقال مانيلْ و السِ عمرٍ  بنُ  َعِبیَدةُ * 

أو بعدها  وسبعینَ  اثنتینِ  سنةَ  ماتَ  ،كان شریح إذا أشكل علیه شيء یسأله ،ثبت ،فقیه
  .)7(، روى له أصحاب الكتب الستةسبعینَ  سنةِ  قبلَ  والصحیح أنه ماتَ 

  

   الحكُم على إسناِد الحدیث:
َهَذا لحاكم: "، وقال ا)8(إسناُدُه صحیٌح ورجاُلُه ثقاٌت، قال الترمذي عنه: "حسن غریب"

السند صحیح وال صححه األلباني وقال: "، و )9(َحِدیٌث َصِحیٌح َعَلى َشْرِط الشَّْیَخْیِن َوَلْم ُیَخرَِّجاُه "
  .)11(، وقال األرناؤوط عنه: "قوي")10("أدري لم اقتصر الترمذي على تحسینه

$$$  
                                                           

، وتهــــــذیب 2/167، ومعرفــــــة الثقــــــات 6/158وانظــــــر أیضــــــًا: التــــــاریخ الكبیــــــر  ،413تقریــــــب التهــــــذیب ص) (1
 .21/360الكمال

 .590انظر: تقریب التهذیب ص (2)
  .244انظر: تقریب التهذیب ص (3)
 .22طبقات المدلسین ص (4)
  .30/181، وتهذیب الكمال 8/197، وانظر أیضًا: التاریخ الكبیر572تقریب التهذیب ص (5)
 .4/606، وسیر أعالم النبالء 25/344، وانظر أیضًا: تهذیب الكمال 483ذیب صتقریب الته (6)
ــــب التهــــذیب ص) (7 ــــر379تقری ــــات البــــن 6/91، والجــــرح والتعــــدیل 6/82، وانظــــر أیضــــًا: التــــاریخ الكبی ، والثق

  .5/139حبان
  1567ح 4/135سنن الترمذي  (8)
 .2/141المستدرك للحاكم (9)

  .1278ح 5/48إرواء الغلیل  (10)
  .11/118انظر: حاشیة صحیح ابن حبان  (11)
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  ):110حدیث رقم (

  - r-َمَة ِعْنَد َأْحَمَد ِبَسَنٍد َصِحیٍح َكاَن النَِّبيُّ َسلَ  َوِفي َحِدیِث ُأمِّ قال الحافُظ ابُن حجٍر: "
  .)2()"َوَقِد اْغَبرَّ َشْعُر َصْدرِهِ  ،َیْوَم اْلَخْنَدقِ  )1(ُیَعاِطیِهُم اللََّبنَ 

  
  أوًال: نصُّ الحدیِث من مسنِد أحمَد: 

 َعنْ  اْلَحَسِن، َعنِ  َعْوٍن، اْبنِ  َعنِ  َعِديٍّ  َأِبي اْبنُ  : َحدَّثََنا- رحَمُه اهللاُ -قال اإلماُم أحمُد 
 َصْدِرِه، َشْعرُ  اْغَبرَّ  َوَقدْ  اللََّبنَ  ُیَعاِطیِهمُ  َوُهوَ  )3(اْلَخْنَدقِ  َیْومَ  َقْوَلهُ  َنِسیتُ  َما َقاَلْت: َسَلَمةَ  ُأمِّ  َعنْ  ُأمِِّه،
 َفَقاَل: َعمَّارًا، َفرََأى َقاَل: َواْلُمَهاِجَرْه، ِلْألَْنَصارِ  َفاْغِفرْ  اآلخرة، َخْیرُ  اْلَخْیرَ  ِإنَّ  اللَُّهمَّ " َیُقوُل: َوُهوَ 

ِه؟ َعنْ  َفَقاَل: ِسیِریَن، اْبنَ  َیْعِني ِلُمَحمَّدٍ  َفَذَكْرُتهُ  َقاَل: اْلَباِغَیُة"، اْلِفَئةُ  َتْقُتُلهُ  ُسَمیَّةَ  اْبنُ  "َوْیَحهُ   ُأمِّ
  . )5(َعَلْیَها" )4(َتِلجُ  ُتَخاِلُطَها َكاَنتْ  ِإنََّها َأَما َنَعْم، ُقْلُت:

  
  ثانیًا: تخریُج الحدیث: 

 والطبراني) عن معاذ بن معاذ بن نصر، 26680ح 44/279أیضًا في ( أخرَجُه أحمدُ 
  ) من طریق معاذ السابقة. 19806ح 27/363في (

 4/110في ( وأخرجه ابُن راهویه) عن محمٍد بِن عبِد اهللا، 3/252في ( وأخرَجُه ابُن سعدٍ 
  ) من طریق أزهَر السماِن السابقة،3/43السماِن، وأخرجه أبو نعیم في ( ) عن أزهرَ 1877ح
 7/467لعمار "تقتله...  - r-في (الخصائص/ ذكر قول النبي  وأخرجه النسائيُّ في الكبرى 
  ) من طریق یزیَد بِن زریع.8492ح

                                                           
  ).4/428) اللبنة: َواِحدة اللَِّبن وهي التَّي ُیْبَنى بها الِجَدار. (انظر: النهایة في غریب الحدیث(1
 .7/401) فتح الباري (2

قــال ابــن رجــب: وذكــر حفــر الخنــدق فــي هــذا الحــدیث فیــه نظــر، والصــواب: بنــاء المســجد، یــدل علــى ذلــك  (3)
  وجهان:

  أحدهما: أن حفر الخندق لم یكن فیه نقل لبن، إنما كان ینقل التراب، وٕانما ُینَقل الّلبن لبناء المسجد.
والثاني: أن أم سلمة أین كانت مـن حفـر الخنـدق؟ إنمـا كانـت تشـاهد بنـاء المسـجد فـي المـرة الثانیـة، ألن حجرتهـا  

، تصنیف/ زین الـدین أبـي الفـرج ابـن رجـب 3/394كانت عند المسجد. (انظر: فتح الباري شرح صحیح البخاري 
  م). 1996-ه1426ه)، تحقیق/ جماعة من العلماء، مكتبة الغرباء األثریة، الطبعة األولى 795الحنبلي (ت

  ). والمراد أنها كانت تدخل علیها وتزورها. 5/502الُوُلوُج: الدُّخول. (نظر: النهایة  (4)
  .26482ح 44/83مسند أحمد  (5)
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 )،8493ح 7/467لعمار: "تقتله...  - r- (الخصائص/ ذكر قول النبي  والنسائي أیضًا في 
  كالهما من طریق خالٍد بِن الحارث. ) 1645ح 3/206في ( وأبو یعلى

  عون في روایِتِه عن اْلَحَسِن بنحوه.  جمیُعُهْم تابعوا اْبنَ 
  

  ثالثًا: تراجُم رجاِل اإلسناد: 
 ثقة، البصري، عمرو أبو إبراهیمُ  هو وقیل: لجده، ینسب ، وقدَعِديٍّ  َأِبي ْبنِ  إبراهیمَ  بنُ  * محمدٌ 

  .)1(الصحیح، روى له أصحاُب الكتب الستة على وتسعینَ  أربعٍ  سنةَ  ماتَ  اسعَة،الت من
 العلم في أیوبَ  أقرانِ  من فاضلٌ  ثبٌت، ثقٌة، البصري، عون أبو ،ْبِن َأْرَطَبانَ  َعْبُد اللَِّه ْبُن َعْونٍ * 

الصحیح، روى له أصحاُب الكتِب  على خمسینَ  سنةَ  ماتَ  السادسة، من والسن، والعمل
  .)2(لستةا

 ،فاضلٌ  ،فقیهٌ  ،ثقةٌ واسم أبیه یسار األنصاري موالهم،  ،أبي الحسن البصريُّ  نُ بْ  * اْلَحَسنُ 
كان یروي عن جماعة لم یسمع منهم فیتجوز، "ویدلس، قال البزار:  كثیراً  وكان یرسلُ  مشهورٌ 

قت الترجمة له في حدیث سب )3("طبوا بالبصرةثوا وخُ دِّ بَنا، یعني قومه الذین حُ ثنا وُخطِ ویقول: ُحدِّ 
  .)4()، وذكرُه ابُن حجٍر في الطبقة الثانیة من طبقات المدلسین57رقم (

لها مسلٌم وأصحاب السنُن  ، روى َمْوَالُة ُأمِّ َسَلَمَة َمْقُبوَلٌة ِمَن الثَّاِنَیةِ  ،اْلَحَسِن اْلَبْصِريّ  أمُّ  * خیرةُ 
  .)5(األربعة

  )6("ال أدري ما اسمها" ذكَرها ابُن حباَن في الثقات، وقال:
فقالت: اسكت  ،فقال لها: یا أمة اطرحي هذه الشجرة الخبیثة ،اثةرأى مع أمه كرّ  الحسنَ وُروى أن 

  .)7(قال: فضحك الحسن، َوَقال: یا أمة أیما أكبر أنا أو أنت! ،فإنك خرف
" مقبولةول الحافظ فیها : "و ق...وهي ثقة، وقال األلباني: ")8("ِثَقٌة َمْشُهوَرةٌ وصفها ابن حزم بأنها: "

  .)9("مقبول ، فقد روى عنها جمع من الثقات، مع كونها تابعیة تقصیر منه غیر

                                                           
، والكاشف 24/322، وتهذیب الكمال 2/425، وانظر أیضًا: العلل ومعرفة الرجال 465التهذیب صتقریب  (1)

2/154.  
  .7/3، والثقات1/145، والجرح والتعدیل 5/163، وانظر أیضًا: التاریخ الكبیر317تقریب التهذیب ص (2)
  .160انظر: تقریب التهذیب ص (3)
  .1/29طبقات المدلسین (4)
 .2/529، والكاشف 35/166، وانظر أیضًا: تهذیب الكمال للمزي 746صتقریب التهذیب  (5)
 . 5/593الثقات  (6)
 .35/166) تهذیب الكمال (7

  .2/210المحلى البن حزم  (8)
  .6/375السلسلة الصحیحة  (9)
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  قالت الباحثة: بالنظر إلى األقوال السابقة یترجح أن تكون خیرة صدوقة.
  

  رابعًا: الحكم على إسناد الحدیث:
، قال عنها ابن حجر: َبْصِريِّ ُأّم اْلَحَسِن الْ إسناُدُه حسٌن، رجالُه ثقاٌت، لكن خیرة وهي 

  (مقبولة)، ورجحت الباحثة أن تكون: صدوقة وذكرها ابُن حباَن في الثقات.  
َحه األلباني   .)2(، وحسََّنُة حسین سلیم أسد)1(وصحَّ

$$$  
  

  ):111حدیث رقم (

َقاَل: َبَعثَِني  - t- ُعَمر َوَرَوى الطََّبرَاِنيُّ ِبِإْسَناٍد َصِحیح َعْن ِاْبنِ ": حجرٍ  ابنُ  قال الحافظُ 
َمْن َلِقیت َفُقْل (َوَقاَل:  ؛َفَأِذَن ِلي-r- َخاِلي ُعْثَماُن ْبُن َمْظُعوٍن ِفي َحاَجٍة، َفاْستَْأَذْنت النَِّبيَّ 

  .)3()"انِ َیْأُمرُكْم َأْن َتْرِجُعوا، َقاَل: َفَال َواَللَِّه َما َعَطَف َعَليَّ ِمْنُهْم ِاْثنَ  -r- َلُهْم ِإنَّ َرُسول اللَّه 

  
:   أوًال: نصُّ الحدیِث من المعجِم الكبیِر للطبرانيُّ

اِئُغ، ْبُن َنْصرٍ  : َحدَّثََنا ُمَحمَّدٌ - َرِحَمُه اهللاُ -  الطبرانيُّ اإلماُم  قالَ  ثنا ِإْبَراِهیُم ْبُن قال: حد الصَّ
 ، َبْیِريُّ  َبْیِد اِهللا ْبِن ُعَمَر، َعْن َناِفٍع، َعِن اْبِن ُعَمرَ ثنا َعْبُد اْلَعِزیِز ْبُن ُمَحمٍَّد، َعْن عُ قال: حدَحْمَزَة الزُّ

-t - ََّقاَل: َبَعثَِني َخاِلي ُعْثَماُن ْبُن َمْظُعوَن ِآلِتَیُه ِبُلَحاٍف، َفَأَتْیُت النَِّبي ،-r-  َفاْسَتْأَذْنُتُه َوُهَو
َیْأُمُرُكْم َأْن َتْرِجُعوا"  -r-ِإنَّ َرُسوَل اِهللا  : "َمْن َلِقیَت َفُقْل َلُهْم:َوَقاَل ِلي ،َفَأِذَن ِلي )4(َباْلَخْنَدقِ 

َیْأُمُرُكْم َأْن  -r-َفُقْلُت َلُهْم ِإنَّ َرُسوَل اِهللا  ؛َوَكاَن َذِلَك ِفي َبْرٍد َشِدیٍد، َفَخَرْجُت َفَلِقیُت النَّاَس 
  .)5(َتْرِجُعوا، َقاَل: َفَال َواِهللا َما َعَطَف َعَليَّ اْثَناِن َأْو َواِحدٌ 

  
  

                                                           
  .8492ح 7/467السنن الكبرى للنسائي (1)
  .3/206) انظر: حاشیة مسند أبي یعلى (2

 .7/402فتح الباري  (3)
هــ  بعـد غـزوة 2قالت الباحثة: ومن العجـب أن عثمـان بـن مظعـون لـم یشـهد الخنـدق، والثابـت أنـه تـوفي سـنة  (4)

بدر، فقد قال عنه ابن األثیر: "هو أول رجل مات بالمدینة من المهاجرین مات سنة اثنتین من الهجـرة قیـل: تـوفي 
  ). 3/494بقیع". (انظر: أسد الغابة بعد اثنین وعشرین شهرًا بعد شهوده بدرًا، وهو أول من دفن بال

  .12/368المعجم الكبیر للطبراني  (5)
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  ثانیًا: تخریُج الحدیث: 
  ) بمثل إسناده ومتنه. 5299ح 5/274في (  أخرَجُه الطبرانيُّ أیضًا في األوسط
محمد  ،على يبأ ) من طریق2/85في (غزوة الخندق  وأخرجه ابُن سیِد الناس في عیون األثر

ا َنْصرٍ  ْبنِ  ُمَحمَّدٍ  ، تابع الطبرانيَّ في روایته عنحمد بن الحسنأبن    .ِئغالصَّ
  

  ثالثًا: تراجُم رجاِل اإلسناد: 
اِئغُ اهللا أبو جعفر  عبدِ  بنِ  هشامٍ  بنِ  الرحمنِ  بن عبدِ  ْبُن َنْصٍر بن منصورٍ  ُمَحمَّدٌ *      ،)1(الصَّ

ُتُوّفي سنة  ،وكان مقرًئا ثقة، وقال عنه الذهبي: ")2("صدوق فاضل ناسك" قال عنه الدارقطني:
  .)4(")3(سْبٍع وتسعین

المدني أبو  ،الزبیريُّ  ،الزبیر بنِ  اهللاِ  عبدِ  نِ بْ  مصعبٍ  نِ ة بْ حمزَ  نِ بْ  محمدٍ  نِ بْ  ْبُن َحْمَزةَ  یمُ ِإْبرَاهِ * 
  .)5(، روى له البخاريُّ وأبو داوَد والنسائيُّ ثالثینِ  سنةَ  ماتَ  ،من العاشرة ،صدوقٌ  ،إسحاقَ 

، وقال عنه أبو )7(الثقات، وذكره ابُن حباَن في )6("صدوق في الحدیث ،ثقةٌ قال عنه ابُن سعٍد: "
، ووصفه الذهبيُّ بأنه: )9(، ووصفه بأنه لم تكن له تلك المعرفة بالحدیث)8("صدوقحاتم: "
  .)10("صدوق"

قال  ،صدوق كان یحدث من كتب غیره فیخطىء، بن عبید الدَّراَورِديُّ  َعْبُد اْلَعِزیِز ْبُن ُمَحمَّدٍ * 
  ).72. سبقت الترجمة له في حدیث رقم ()11(رحدیثه عن عبید اهللا العمري منك :النسائيُّ 

بن معین اوقدمه  ،افعالك في نَ لى مَ مه أحمد بن صالح عَ قدَّ  ،ثبتٌ  ،ثقةٌ  ،ُعَبْیُد اللَِّه ْبُن ُعَمرَ * 
  ).9، سبقت الترجمة له في حدیث رقم ()12(عنها على الزهري عن عروةَ  اسم عن عائشةَ في القَ 

                                                           
  .3/318تاریخ بغداد  (1)
  .146سؤاالت الحاكم النیسابوري للدارقطني ص (2)
  هجري.297المقصود عام  (3)
  .6/1049تاریخ اإلسالم  (4)
  .1/211، والكاشف 2/75مال، وتهذیب الك1/283، وانظر أیضًا: التاریخ الكبیر 89تقریب التهذیب ص (5)
 .7/619الطبقات الكبیر  (6)
  .8/72الثقات البن حبان  (7)
 .2/95الجرح والتعدیل  (8)
  .2/95المرجع السابق  (9)

  .1/211الكاشف  (10)
  انظر: تقریب التهذیب. (11)
  .1/685، والكاشف 7/149، والثقات 2/112، وانظر أیضًا: معرفة الثقات 373تقریب التهذیب ص (12)
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، سبقت الترجمة له في حدیث رقم )1(رمشهو  فقیهٌ  ،ثبتٌ  ،قةٌ ث المدنيُّ  اهللاِ  أبو عبدِ  نافعٌ * 
)34.(  
  

  رابعًا: الحكُم على رجاِل اإلسناِد: 
من كتب  : قال عنه ابُن حجٍر: "صدوق كان یحدثالدَّراَورِديُّ  إسناُدُه ضعیٌف، ألجل

  "، كما سبق.عن عبید اهللا ابن عمر منكر"، وقال النسائي: "حدیثه غیره فیخطىء
  : وحدیثه هذا عن عبیِد اِهللا ْبِن عمَر. باحثةقالت ال

$$$  
  

  ):112حدیث رقم (

قال الحافظ ابن حجر: ".... َكَذِلَك َأْخَرَجُه الطََّبرَاِنيُّ َواْلَبْیَهِقيُّ ِفي الدََّالِئِل؛ ِبِإْسَناٍد 
، َعْن َعْبِد الرَّْحَمِن ْبِن َعْبِد اللَِّه ْبِن َكعْ  ِه ُعَبْیِد اللَِّه  بٍ َصِحیٍح ِإَلى الزُّْهِريِّ ْبِن َماِلٍك، َعْن َعمِّ

َْمةَ  - r-ْبِن َكْعٍب، َأنَّ َرُسوَل اللَِّه  ، َواْغَتَسَل )2(َلمَّا َرَجَع ِمْن َطَلِب اْألَْحزَاِب َوَجَمَع َعَلْیِه الألَّ
زًِعا َفَعَزَم َعَلى النَّاِس َأْن َال َواْسَتْجَمر، َتَبدَّى َلُه ِجْبِریُل، َفَقاَل: "َعِذیُرَك ِمْن ُمَحاِرٍب، َفَوَثَب فَ 

ُیَصلُّوا اْلَعْصَر َحتَّى َیْأُتوا َبِني ُقَرْیَظَة، َقاَل: َفَلِبَس النَّاُس السَِّالَح، َفَلْم َیْأُتوا ُقَرْیَظَة َحتَّى 
ْصَر، َوَتَرَكْتَها َغَرَبِت الشَّْمُس، َقاَل: َفاْخَتَصُموا ِعْنَد ُغُروِب الشَّْمِس؛ َفَصلَّْت َطاِئَفٌة اْلعَ 

َفَلْیَس َعَلْیَنا ِإْثٌم، َفَلْم ُیَعنِّْف َواِحًدا ِمَن  - r- َطاِئَفٌة، َوَقاَلْت: ِإنَّا ِفي َعْزَمِة َرُسوِل اللَِّه 
  .)3(َماِلٍك ِفیِه" ْبنَ  اً اْلَفِریَقْیِن، َوَأْخَرَجُه الطََّبرَاِنيُّ ِمْن َهَذا اْلَوْجه َمْوُصوًال، یذكر َكْعب

  
  : الدالئِل للبیهقيمن  الحدیثِ  أوًال: نصُّ 

َأْخَبَرَنا َأُبو َعْبِد اِهللا اْلَحاِفُظ، َوَأُبو َبْكٍر َأْحَمُد ْبُن اْلَحَسِن : - رحَمُه اهللاُ - قال اإلماُم البیهقيُّ 
، َقاَل:  ْبُن َخاِلدٍ  مَّدٌ ْبُن َیْعُقوَب َقاَل: َحدَّثََنا ُمحَ  اْلَقاِضي َقاَال: َحدَّثََنا َأُبو اْلَعبَّاِس ُمَحمَّدٌ  ْبِن ُخَليٍّ

، َقاَل: َأْخَبَرِني َعْبُد الرَّْحَمِن ْبُن َعْبِد اِهللا ْبِن  َحدَّثََنا ِبْشرٌ  ْبُن ُشَعْیٍب، َعْن َأِبیِه، َقاَل: َحدَّثََنا الزُّْهِريُّ
َلمَّا َرَجَع ِمْن َطَلِب  - r- نَّ َرُسوَل اِهللا أَ " :َد اِهللا ْبَن َكْعٍب َأْخَبَرهُ یْ ْبِن َماِلٍك، َأنَّ َعمَُّه َعب َكْعبٍ 

َْمَة َواْغَتَسَل، َواْسَتْجَمَر َفَتَبدَّا َلُه ِجْبِریُل َعَلْیِه السََّالمُ  ِمْن  )4(َفَقاَل: َعِذیَركَ  ؛اْألَْحزَاِب َوَضَع َعْنُه الألَّ
                                                           

  .559انظر: تقریب التهذیب ص (1)
  ). 4/414الألََّمة َمْهموزة: الدِّْرع، وقیل : السِّالح، وألَمُة الَحرب: أّداُته. (انظر: النهایة في الغریب  (2)
  .7/408فتح الباري  (3)
 ).3/424أي َهاِت من َیْعِذُرك، انظر: (النهایة في غریب الحدیث  (4)
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َْمَة َوَما َوَضْعَناهَ  َفزًِعا، َفَعَزَم  -r- َقاَل: َفَوَثَب َرُسوُل اِهللا  ،ا َبْعدُ ُمَحاِرٍب؛ َأَال َأرَاَك َقْد َوَضْعَت الألَّ
َقاَل: َفَلِبَس النَّاُس السَِّالَح، َفَلْم َیْأُتوا ، َعَلى النَّاِس َأالَّ ُیَصلُّوا َصَالَة اْلَعْصِر َحتَّى َیْأُتوا َبِني ُقَرْیَظةَ 

لنَّاُس ِعْنَد ُغُروِب الشَّْمِس؛ َفَقاَل َبْعُضُهْم: ِإنَّ َرُسوَل َبِني ُقَرْیَظَة َحتَّى َغَرَبِت الشَّْمُس، َفاْخَتَصَم ا
 - r- َعَزَم َعَلْیَنا َأالَّ ُنَصلَِّي َحتَّى َنْأِتَي َبِني ُقَرْیَظَة، َفِإنََّما َنْحُن ِفي َعِزیَمِة َرُسوِل اِهللا  - r- اِهللا 

َالَة، َحتَّى َغَرَبِت َوَصلَّى َطاِئَفٌة ِمَن النَّاِس  ،َفَلْیَس َعَلْیَنا ِإْثمٌ  اْحِتَساًبا، َوَتَرَكْت َطاِئَفٌة ِمْنُهُم الصَّ
َواِحًدا ِمَن  -r- الشَّْمُس، َفَصلَّْوَها ِحیَن َجاُءوا َبِني ُقَرْیَظَة اْحِتَساًبا، َفَلْم ُیَعنِّْف َرُسوُل اِهللا 

  .)1("اْلَفِریَقْینِ 
  

  : الحدیثِ  ثانیًا: تخریجُ 
) من طریق مرزوٍق بِن أبي هذیٍل، 15831ح 19/79الكبیر في (في  أخرَجُه الطبرانيُّ 

  تابع شعیبًا في روایته عن الزهري بمثله. 
وأخرجه ) عن الحسین بن إسحاق، 2918ح 4/131في ( مسند الشامیینفي  وأخرجه أیضاً 

  ) عن إبراهیَم بِن محمٍد.1795ح 4/209في ( العقیلي في الضعفاء
  ، وٕابراهیُم بُن محمٍد) عن علىٍّ ْبِن بحٍر بنحوه مختصرًا،كالهما: (الحسیُن ْبُن إسحاقَ 
وأبو نعیم في معرفة ) من طریق دحیم، 15832ح 19/80في ( وأخرجه الطبرانيُّ في الكبیر

  ) من طریق أبي عامر، ومحمد بن عبد اهللا.5993ح 5/2455في ( الصحابة
ن عبِد اِهللا) عن الولیِد بِن مسلم، عن أربعُتُهْم: (علىٌّ ْبُن بحر، ودحیٌم، وأبو عامٍر، ومحمٌد ب

مرزوٍق ْبِن أبي هذیل عن الزهري، عن عبِد الرحمِن بِن عبِد اِهللا، عن عبیِد اِهللا ْبِن كعٍب، عن 
  مرفوعًا بنحوه.  - t- كعٍب بِن مالٍك 

  
  اإلسناد:  رجالِ  ثالثًا: تراجمُ 

بِّيّ  اهللاِ  عبدِ  نُ بْ  ُمَحمَّدٌ *  صاحب  ،اْلَحاِفظُ  بن البیعا ،م َأُبو َعْبِد اهللاِ الحاك ،النیسابوريُّ  الضَّ
، سئل الدارقطني: أیهما أحفظ: ابن منده، أم ابن البیع؟ فقال: "ابن البیع أتقن )2(التصانیف

  .)4(، وسئل عنه إسماعیل الهروي فقال: "ثقة في الحدیث")3(حفظًا"
  

                                                           
، تصــنیف/ الحــافظ أبــي بكــر أحمــد بــن الحســین البیهقــي 4/7صــاحب الشــریعة  دالئــل النبــوة ومعرفــة أحــوال (1)
 م.1988-ه1408دار الریان للتراث  -ه)، تخرج وتعلیق/ عبد المعطي قلعجي، دار الكتب العلمیة458(ت
  .3/608میزان االعتدال  (2)
 .17/171سیر أعالم النبالء  (3)
  .17/172المرجع السباق  (4)
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  .)2("ل من أصحاب الحدیثإذا رأیته رأیت ألف رج، و")1(" صدوقٌ  إمامٌ  قال عنه الذهبي: "
وأربع  مات سنة خمسٍ  ،فأمر مجمع علیه ؛فأما صدقه في نفسه ومعرفته بهذا الشأنوأضاف: "

  .)4(، لكنه وصفه بأنه كان یصحح في مستدركه أحادیث ساقطة، ووصفه بالتشیع أیضاً )3("مائة
من أن یذكر في  كراً وأكبر ذ ًا،وأعظم خطر  ًا،والحاكم أجل قدر لكن ابن حجر ردَّ علیه؛ فقال: "

وذكر  ،كان في أواخر عمره ؛عند تصنیفه للمستدرك :عتذار عنه أنهلكن قیل في اإل ،الضعفاء
  .)5("بعضهم أنه حصل له تغیر وغفلة في آخر عمره

 )6(، الِحْیرييشِ ر الحَ  حفصٍ  نِ بْ  أحمدَ  نِ بْ  محمدٍ  بنِ  أحمدَ  بنِ  نِ الحس بنُ  أحمدُ  َأُبو َبْكرٍ * 
    .)7(سنة إحدى وعشرین وأربعمائة، توفي اْلَقاِضي، افعيالنیسابوري الش

، وقال:" فاضٌل غزیُر العلم م أمره، وثَّقه السَّمعانيُّ  )9(الذَّهبيُّ  عنه وقال ،)8("أثنى علیه الحاكُم، وفخَّ
  "."كان رئیسًا ُمحتشمًا، إمامًا في الفقه، انتهى إلیه علو اإلسناد :)10(العماد الحنبليِّ  وابنُ 
 ،األصم ،النیسابوري ،الشیباني ،أبو العباس معقلٍ  نِ بْ  یوسفَ  بنِ  ْبُن َیْعُقوبَ  و اْلَعبَّاس ُمَحمَّدٌ َأبُ * 

  ).27، سبقت الترجمة له في حدیث رقم ()11(محدث مشهور
  : أنه ثقة.والخالصُة فیه

، روى له عشرة من الحادیة ،صدوقٌ  ،أبو الحسین الحمصي ،الكالعي ْبِن خَليٍّ  ْبُن َخاِلدٍ  ُمَحمَّدٌ * 
  .)12(النسائيُّ 

  
  

                                                           
  .3/608میزان االعتدال  (1)
  .17/177سیر أعالم النبالء  (2)
 .608/ 3میزان االعتدال  (3)
  .3/608انظر: میزان االعتدال  (4)
  .5/232لسان المیزان (5)
  ).297/ 2هذه النسبة إلى الحیرة وهي بالعراق عند الكوفة، (انظر: األنساب للسمعاني  (6)
  .5/103شذرات الذهب  (7)
 .2/298األنساب للسمعاني  (8)
  .2/243العبر في خبر من غبر (9)

  .5/103شذرات الذهب  (10)
  .15/452، وسیر أعالم النبالء 287/ 56انظر: تاریخ دمشق  (11)
ــدارقطني ص7/244، وانظــر أیضــًا: الجــرح والتعــدیل 476تقریــب التهــذیب ص (12) ، 25، وســؤاالت الســلمي لل

 .2/167، والكاشف 25/137وتهذیب الكمال 
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: ")3(والدارقطني )2(، ووثقه النسائي)1(قال عنه ابُن أبي حاتٍم: "صدوق" مام اإل، وقال عنه الذهبيُّ
  .)4("العالم الحجة
  : هو ثقة. قالت الباحثة

من كبار  ،ثقةٌ  ،موالهم أبو القاسم الحمصي دینار القرشيُّ  بن أبي حمزةَ  ْبُن ُشَعْیبٍ  ِبْشرٌ * 
 تركناه حیاً  :نما قال البخاريإ و  ،حبان بنُ افأخطأ  ؛البخاري تركناه :قال :حبانَ  بنُ اقال  ،ـالعاشرة

  .)5(النسائيُّ و  الترمذيُّ و  البخاريُّ  ، روى لهعشرةَ  ثالثَ  سنةَ  ماتَ  ،عشرة سنة اثنتي
 ،لم أسمعها من أبي :َفَقالَ  - ِبیهَیْعِني كتب أَ - َسَأُلوُه َعْنَها  ؛لم یسمع من َأِبیه َشْیئاً " :َقاَل اْبن مِعینٍ 

  .)6("َفلم یَزاُلوا ِبِه َحتَّى َحدثهْم بَها ؛ِإنََّما َصاحب طب
ال،  :نت حاضر؟ قالأفقرئ علیه و  :ال، قال ؟ قال:بیك شیئاً أسمعت من : "حنبلٍ  بنُ  حمدُ سأله أ

  .)7("نعم :فأجاز لك؟ قال :ال، قال :فقرأت علیه؟ قال :قال
 :َوقد اْحتضَر َیُقول بن أبي َحْمَزةَ  اً بو اْلَیَمان َسِمعت ُشَعْیبأَوَقاَل ، ُبَخاِرّي َعن َأِبیهاْحتج ِبِه الوقد 

َوَهَذا ، قال أبو زرعة: ")8("َفِإنَُّه قد َسمعَها مني ؛یسمع َهِذه اْلكتب فلیسمعها من اْبني أنمن َأَراَد "
لین َوُیَؤّید فعل الُبَخارِ    .)9("- َرحَمه اهللا- ّي یرد اْلَقْوَلْیِن اْألَوَّ

اْحتج الُبَخاِرّي : هو ثقة واإلجازُة من طرق تحمل الحدیث التي قبلها العلماء، وقد قالت الباحثة
  .َعن َأِبیهبروایته 

بن اقال  ،ثقة عابد ،واسم أبیه دینار أبو بشر الحمصي ،األموي موالهم أبي حمزةَ  نُ بْ  شعیبٌ * 
، روى له أو بعدها وستینَ  اثنتینِ  مات سنةَ  ،السابعةمن  ،من أثبت الناس في الزهري :معین

   . )10(أصحاُب الكتِب الستة
، )11(هِ انِ ٕاتقَ وَ  هِ لتِ َال لى جَ عَ  متفقٌ  ، َأُبو َبْكٍر اْلَفِقیُه اْلَحاِفُظ،ْبِن ِشَهاٍب الزُّْهِريُّ  ُمْسِلمٍ  ْبنُ  ُمَحمَّدٌ * 

  .)12(الثالثةِ  وهو مدلٌس من )،3سبقت الترجمة له في حدیث رقم (
                                                           

  . 7/244الجرح والتعدیل  (1)
 . 28مشیخة النسائي ص (2)
  . 25سؤاالت السلمي للدارقطني ص (3)
  .10/641سیر أعالم النبالء  (4)
 . 8/141، والثقات البن حبان 2/76، وانظر أیضًا: التاریخ الكبیر 123تقریب التهذیب ص (5)
  .149جامع التحصیل ص  (6)
  .359/ 2الجرح والتعدیل  (7)
  .1/319میزان االعتدال  (8)
  .37تحفة التحصیل في ذكر رواة المراسیل ص (9)

 .267تقریب التهذیب ص (10)
  . 506انظر: تقریب التهذیب ص (11)
  .45طبقات المدلسین ص  (12)
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  : وقد صرح بالسماع من عبد الرحمن بصیغة اإلخبار. قالت الباحثة
، سبقت الترجمة له في حدیث رقم )1(عالم ثقةٌ  ،اْألَْنَصاِريُّ  َعْبِد اِهللا ْبِن َكْعبٍ  الرَّْحَمِن ْبنُ  َعْبدُ * 
)3.(  

 وأبو داودَ  ومسلمٌ  لبخاريُّ من الثالثة، روى له ا ،ثقةٌ  األنصاريُّ  بن مالكٍ  اِهللا ْبِن َكْعبٍ  * ُعَبْیدُ 
  .)2(والنسائي

  
  الحدیث:  على إسنادِ  رابعًا: الحكمُ 

 - r-مرسًال عن النبي اِهللا ْبِن َكْعبٍ  ُعَبْیدُ لكنه مرسل، رواه  ؛ثقاتٌ  هُ ، رجالُ صحیحٌ  هُ إسنادُ 
  ، وكالهما صحیح.- t-ورواه في غیر موضع عن كعٍب ْبِن مالٍك 

$$$  
  

  ):113حدیث رقم (

ِسیِریَن ِفیَما َأْخَرَجُه َأُبو َداُوَد ِبِإْسَناٍد َصِحیٍح  ْبنُ  َفسََّرُه ُمَحمَّدٌ  "....:حجرٍ  نُ ابْ  الحافظُ  قال
ِفيُّ  - r- َكاَن ُیْضَرُب ِللنَِّبيِّ (َقاَل: ، َعْنهُ  ُیْؤَخُذ َلُه رَْأُس ِمْن اْلُخُمِس  )3(ِبَسْهٍم َمَع اْلُمْسِلِمیَن َوالصَّ

ِفيُّ  -  -rَكاَن ِللنَِّبيِّ (ِمْن َطِریِق الشَّْعِبيِّ َقاَل: وَ  )،َقْبَل ُكلِّ َشْيءٍ  ِإْن َشاَء  ،َسْهٌم ُیْدَعى الصَّ
-  َكاَن النَِّبيُّ  : (َوِمْن َطِریِق َقتَاَدةَ  )، َیْختَاُرُه ِمْن اْلُخُمسِ  ،َوإِْن َشاَء َفَرًسا ،َوإِْن َشاَء َأَمةً  ،َعْبًدا
r -  ٌ4()"َصاٍف َیْأُخُذُه ِمْن َحْیُث َشاَء، َوَكاَنْت َصِفیَُّة ِمْن َذِلَك السَّْهمِ  ِإَذا َغزَا َكاَن َلُه َسْهم(.   

  
  أوًال: نصُّ الحدیِث من سنِن أبي داود: 

َحدَّثََنا َأُبو َعاِصٍم َوَأْزَهُر  ، قال:ْبُن َبشَّارٍ  : َحدَّثََنا ُمَحمَّدٌ - رحَمُه اهللاُ – داودَ  اإلماُم أبوقال 
ِفىِّ  - r- َسَأْلُت ُمَحمًَّدا َعْن َسْهِم النَِّبىِّ  :َقالَ  ،َنا اْبُن َعْونٍ َحدَّثَ  :َقاالَ  َكاَن ُیْضَرُب َلُه : "َقالَ  ،َوالصَّ

                                                           
، وتهـذیب الكمـال 5/80، والثقـات البـن حبـان303/ 5. وانظر أیضًا: التـاریخ الكبیـر344تقریب التهذیب ص (1)
17/238. 
 .19/145، وتهذیب الكمال 5/331ًا: الجرح والتعدیل ، وانظر أیض373تقریب التهذیب ص (2)
: ما كان یأخُذه رئیس الجیش ویختاره لَنْفسه من الَغِنیمة قبل الِقْسمة، وهنا هو السهم الذي كان رسـول  (3) فيُّ الصَّ
سـم ، واألمـوال للقا3/40یصطفیه من كل غنیمة یغنمها المسلمون قبـل أن یقسـم المـال. (انظـر: النهایـة  -r-اهللا 

  ).1/39بن سالم 
  .7/480فتح الباري  (4)
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ِفىُّ ُیْؤَخُذ َلُه رَْأٌس ِمَن اْلُخُمِس َقْبَل ُكلِّ َشْىءٍ  ،َوإِْن َلْم َیْشَهدْ  ،ِبَسْهٍم َمَع اْلُمْسِلِمینَ    .)1("َوالصَّ
  

  الحدیث: ثانیًا: تخریُج 
) عن أبي 33982ح 18/74 في الغنیمة كیف تقسم/ الجهادفي ( أخرَجُه ابُن أبي شیبة

  خالد األحمر، وعبد الرحمن بن سلیمان. 

  كالهما عن أشعَث، تابَع ابَن عوٍن في روایته عن ابِن سیریَن بنحوه. 
في (الجهاد/  وعبد الرزاق)، 2991/ ح3391ما جاء في سهم الصفي/ الخراج في ( وأبو داودَ 

  ) من طریق سفیان الثوري. 9485ح 5/239ذكر الخمس 
  .- إبراهیم بن محمد –) من طریق أبي إسحاق 4156ح 7/151والنسائي في (كتاب قسم الفيء 

  كالهما: (سفیان، وأبو إسحاق) عن مطرٍف عن عامٍر الشعبي بنحوه. 
) من طریق قتادة 2993ح /3391ما جاء في سهم الصفي/ الخراج في ( وكذا أخرجه أبو داودَ 

  بنحوه. 

  
  : اإلسناد رجالِ ثالثًا: تراجُم 

  ).15، سبقت الترجمة له في حدیث رقم ()2(ثقةٌ  ،ُبْنَدارٌ  ،ْبِن ُعْثَماَن اْلَعْبِديُّ  َبشَّارٍ ْبُن  ُمَحمَّدٌ * 
  ).40، سبقت الترجمة له في حدیث رقم ()3(تٌ بْ ثَ  ثقةٌ ، خلدٍ مَ  نُ بْ  اكُ الضحّ  *

 ،ومائتین ثالثٍ  سنةَ  ماتَ  ،من التاسعة ،ثقةٌ  بصريٌّ  ،أبو بكر الباهليُّ  ،مانبن سعد السَّ  َأْزَهرُ * 
  .)4(النسائيُّ و  الترمذيُّ و  أبو داودَ و  مسلمٌ و  البخاريُّ  روى له ،وتسعین وهو بن أربعٍ 

  ،)5(والسن والعمل مالعل في أیوبَ  أقرانِ  من فاضلٌ  ثبٌت، ثقٌة،، ْبِن َأْرَطَبانَ  َعْبُد اللَِّه ْبُن َعْونٍ * 
  ).110سبقت الترجمة له في حدیث رقم (

، سبقت )6(ال یرى الروایة بالمعنى كانَ  القدرِ  كبیرُ  ،عابدٌ  ،ثبتٌ  ،ثقة ،سیرینَ  بنُ  * محمدٌ 
  ).44الترجمة له في حدیث رقم (

 
                                                           

  .2992ح 1/339) سنن أبي داود، الخراج/ ما جاء في سهم الصفي (1
، 9/111، والثقـــات البـــن حبـــان 2/232)، وانظـــر أیضـــًا: معرفـــة الثقـــات للعجلـــي 469تقریـــب التهـــذیب (ص (2)

  .24/511، تهذیب الكمال 7/214والجرح والتعدیل 
  .549ب صانظر: تقریب التهذی (3)
 .1/231، والكاشف 2/323، وتهذیب الكمال 1/460، وانظر أیضًا: التاریخ الكبیر 97) تقریب التهذیب ص(4

  .317انظر: تقریب التهذیب ص (5)
 .4/606، وسیر أعالم النبالء 25/344، وانظر أیضًا: تهذیب الكمال 483تقریب التهذیب ص (6)
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  رابعًا: الحكُم على إسناِد الحدیث:
سیریَن من تفسیره كما قال ابُن  رجاُلُه ثقاٌت إلى محمد بن سیرین، وهو موقوف على ابنِ 

 حجٍر.   
$$$  

  

  ):114حدیث رقم (

 ِبْنتُ  َوِالْبِن َسْعٍد ِبِإْسَناٍد َصِحیٍح َعْن الشَّْعِبّي َقاَل: َقاَلْت َأْسَماءُ " :حجرٍ  ابنُ  الحافظُ  قال
ِلیَن، َوَیْزُعُموَن أَ  ،ِإنَّ ِرَجاًال َیْفَخُروَن َعَلْیَنا اللَّهِ  ُعَمْیٍس : َیا َرُسولَ  نَّا َلْسَنا ِمْن اْلُمَهاِجِریَن اْألَوَّ

َعْن  َوِمْن َوْجٍه آَخرَ  )،َبْل َلُكْم ِهْجَرتَاِن، َهاَجْرُتْم ِإَلى َأْرض اْلَحَبَشِة، ُثمَّ َهاَجْرُتْم َبْعد َذِلكَ (َفَقاَل: 
ِللنَّاِس ِهْجَرٌة  :َیُقول( :آَخَر َعْنُه َقالَ  َوِمْن َوْجهٍ  )،َكَذَب َمْن َیُقول َذِلكَ (َوَقاَل ِفیِه:  ،الشَّْعِبّي َنْحوه

  .)1(" )َواِحَدةٌ 
  

 أوًال: نصُّ الحدیِث من الطبقاِت الكبیِر البِن سعٍد: 
ْبُن ُعَبْیٍد الطََّناِفِسيُّ َواْلَفْضُل ْبُن ُدَكْیٍن  ْخَبَرَنا ُمَحمَّدٌ أ :-رحَمُه اهللاُ – سعدٍ  ابنُ اإلماُم قال 
َعْن َعاِمٍر َقاَل: َقاَلْت َأْسَماُء ِبْنُت ُعَمْیٍس: َیا َرُسوَل اللَِّه ِإنَّ  ،َكِریَّاُء ْبُن َأِبي َزاِئَدةَ َقاال: َحدَّثََنا زَ 

َبْل َلُكْم ": - r-  فقال رسول اهللا ،ِرَجاال َیْفَخُروَن َعَلْیَنا َوَیْزُعُموَن َأنَّا َلْسَنا ِمَن اْلُمَهاِجِریَن األولین
َقاَل َعاِمٌر: َقِدُموا  "،ِبَمكََّة ُثمَّ َهاَجْرُتْم َبْعَد َذِلكَ  ُتْم ِإَلى َأْرِض اْلَحَبَشِة ونحن مرهنونَ َهاَجرْ  ،ِهْجَرتَانِ 

  .)2(ِمَن اْلَحَبَشِة َلَیاِلي َخْیَبرَ 
  

  ثانیًا: تخریُج الحدیِث: 
ئي ) تابَع ابَن سعٍد في روایِتِه عن الُمال2260ح 5/138في ( أخرَجُه إسحاُق ْبُن راهویه

أبي  بنِ  إسماعیلَ  ) من طریقِ 10/266في ( وأخرَجُه ابُن سعدٍ ) فقط بمثله، ُدَكْینٍ  ْبنُ  اْلَفْضلُ (
  ،خالدٍ 

والطبراني في )، 38136ح 20/518في (المغازي/ ما حفظت في بعث مؤتة  وابن أبي شیبة
  . اَألْجَلحِ كالهما من طریق ) 20415ح 24/153الكبیر في (

  في روایتِه عن الشعبي. َزَكِریَّاءَ ) تابعا َألْجَلحُ اكالهما: (إسماعیُل، و 
 وأبو یعلى في) من طریق قیس البجلي، 6266ح 6/231في ( وأخرجه الطبراني في األوسط

  ). 3/566في (معرفة الصحابة/ ذكر عبد اهللا بن جعفر  والحاكم)، 7317ح 13/249(
                                                           

  .7/486فتح الباري  (1)
  .10/266البن سعد  الطبقات الكبیر (2)
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  كالهما من طریِق أبي موسى األشعري.
  بنحوه.  -رضي اُهللا عنها–موسى) تابعا الشعبيَّ في روایِتِه عن أسماَء كالُهَما: (قیٌس وأبو 

  

  اإلسناد:  رجالِ ثالثًا: تراجُم 
مات  ،من الحادیة عشرة یحفظُ  ،ثقةٌ  ،األحدبُ  الطََّناِفِسيُّ الكوفيُّ  بن أبي أمیةَ  ْبُن ُعَبْیدٍ  ُمَحمَّدٌ * 
  .)1(، روى له أصحاُب الكتب الستةومائتین أربعٍ  سنةَ 
التیمي موالهم األحول أبو  ،بن زهیر حمادٍ  و بنُ عمرٌ  :ینكَ واسم دُ  ،الكوفيُّ  اْلَفْضُل ْبُن ُدَكْینٍ * 

 عشرةَ  تسعَ  وقیلَ  ،عشرة ثمانيَ  مات سنةَ  ،من التاسعة ،ثبتٌ  ،ثقةٌ  ،مشهور بكنیته ،الئينعیم المُ 
  .)2(الكتِب الستة، روى له أصحاُب وهو من كبار شیوخ البخاري ،ثالثینَ  وكان مولده سنةَ 

أبو یحیى  ،الوادعيُّ  بن فیروز الهمدانيُّ  میمونٍ  بنُ  هبیرةٌ  :ویقال ،خالدٌ  َزَكِریَّا ْبُن َأِبي زَاِئَدةَ * 
 أو ثمانٍ  سبعٍ  مات سنةَ  ،من السادسة ،من أبي إسحاق بأخرة وسماعهُ  وكان یدلْس  ،ثقةٌ الكوفي 
  .)3(، روى له أصحاُب الكتب الستةوأربعین أو تسعٍ 

نقل و  ،)4("ألن زكریا كان یدلس ،في روایته عن الشعبي نظر" فیه: صالح جزرةنقل العالئي قول 
، لكن ابُن حجٍر ذكره في الثانیة من طبقات )5("عن الشعبي كان یدلس كثیراً " :زرعة قول أبو
  وهم الذین ال یضر تدلیسهم. )6(المدلسین

، )7(منه" أفقه رأیتُ  "ما مكحول: قال فاضٌل، فقیٌه، مشهوٌر، ثقٌة، الشَّعبي، شراحیل * َعاِمٌر ْبنُ 
  ).21سبقت الترجمة له في حدیث(

  

  رابعًا: الحكُم على إسناِد الحدیث: 
إسناُدُه صحیٌح، ورجاُلُه ثقاٌت، وتدلیُس زكریا ال یضر ألنه مدلس من الطبقة الثانیة من 

  .)8("ثقات هُ رجالُ  صحیحٌ "د. عبد الغفور البلوشي:  قالالمدلسین ، و 
$$$  

  
                                                           

  .2/198، الكاشف 26/54، وتهذیب الكمال 2/247، معرفة الثقات 495تقریب التهذیب ص  (1)
، وتهـــــذیب 7/319، والثقـــــات البـــــن حبـــــان 7/118، وانظـــــر أیضـــــًا: التـــــاریخ الكبیـــــر 446تقریـــــب التهـــــذیب  (2)

  .23/197الكمال
  .3/593، وانظر أیضًا: الجرح والتعدیل 216تقریب التهذیب ص  (3)
 .111تحفة التحصیل ص (4)
  .111المرجع السابق ص (5)
  .31طبقات المدلسین ص (6)
، وتحفـة التحصـیل 14/28، وتهـذیب الكمـال 6/450، وانظر أیضًا: التـاریخ الكبیـر 287تقریب التهذیب ص (7)

  . 63في ذكر رواة المراسیل ص
  .5/138) انظر: حاشیة مسند إسحاق بن راهویه (8



                                 ل                            الفصل األو
 

    310 
 

 الدراسة التطبیقیة

  ):115حدیُث رقم (

ِعْند َأْحَمد َوالنََّساِئيِّ  - t- َجْعَفرٍ  ْبنِ  اللَّهِ  َعْبدِ  َوِفي َحِدیثِ "... : حجرٍ  ابنُ الحافُظ قال 
   .)1()"َفَأِمیُرُكْم َجْعَفر ِإْن ُقِتَل َزْیدٌ ، (ِبِإْسَناٍد َصِحیح

  
  أوًال: نصُّ الحدیِث من سنِن النَّسائي: 

َقاَل:  ،َقاَل: َأْخَبَرَنا َوْهبٌ  ،: َأْخَبَرَنا ِإْسَحاُق ْبُن َمْنُصورٍ - رحمُه اهللاُ – نسائيُّ الاإلماُم قال 
ْبَن َأِبي َیْعُقوَب ُیَحدُِّث َعِن اْلَحَسِن ْبِن َسْعٍد، َعْن َعْبِد اللَِّه ْبِن  اً َقاَل: َسِمْعُت ُمَحمَّد ،َحدَّثََنا َأِبي

ِإْن َوَقاَل: " - t-ْبَن َحاِرَثَة  اً َجْیًشا، َواْسَتْعَمَل َعَلْیِهْم َزْید r--اللَِّه  َقاَل: َبَعَث َرُسولُ  - t-َجْعَفرٍ 
َفَأِمیُرُكْم َعْبُد  ،ْبُن َأِبي َطاِلٍب، َفِإْن ُقِتَل َجْعَفٌر َأِو اْسُتْشِهدَ  َفَأِمیُرُكْم َجْعَفرٌ  ،ُقِتَل َزْیٌد َأِو اْسُتْشِهدَ 

َفَقاَتَل َحتَّى ُقِتَل،  َفَأَخَذ الرَّاَیَة َزْیٌد َفَقاَتَل َحتَّى ُقِتَل، ُثمَّ َأَخَذ الرَّاَیَة َجْعَفرٌ  ،وا اْلَعُدوَّ َفَلقُ  "اللَِّه ْبُن َرَواَحةَ 
 ؛َتَح اللَُّه َعَلْیهِ ْبُن اْلَوِلیِد َففَ  ُثمَّ َأَخَذ الرَّاَیَة َعْبُد اللَِّه ْبُن َرَواَحَة َفَقاَتَل َحتَّى ُقِتَل، ثُمَّ َأَخَذ الرَّاَیَة َخاِلدٌ 

ِإنَّ ِإْخَواَنُكْم َلُقوا َفَخَرَج ِإَلى النَّاِس، َفَحِمَد اللََّه َوَأْثَنى َعَلْیِه، ثُمَّ َقاَل: " - r-َفَأَتى َخَبُرُهُم النَِّبيَّ 
، َفَأَخَذ الرَّاَیَة َزْیدٌ  ُثمَّ َأَخَذ الرَّاَیَة َجْعَفٌر َفَقاَتَل َحتَّى  ْبُن َحاِرَثَة َفَقاَتَل َحتَّى ُقِتَل َأِو اْسُتْشِهَد، اْلَعُدوَّ

 َأَخَذ الرَّاَیَة ُقِتَل َأِو اْسُتْشِهَد، ُثمَّ َأَخَذ الرَّاَیَة َعْبُد اللَِّه ْبُن َرَواَحَة َفَقاَتَل َحتَّى ُقِتَل َأِو اْسُتْشِهَد، ثُمَّ 
، ُثمَّ َأْمَهَل آَل َجْعَفٍر َثَالثًا َأْن َیْأِتَیُهْم، ثُمَّ "اللَُّه َعَلْیهِ  ْبُن اْلَوِلیِد َفَفَتحَ  َخاِلدٌ  ،َسْیٌف ِمْن ُسُیوِف اللَّهِ 

، َفِجيَء ِبَنا َكَأنَّا َأْفُرخٌ  "،"اْدُعوا ِلي َبِني َأِخيُثمَّ َقاَل:  ،"َال َتْبُكوا َعَلى َأِخي َبْعَد اْلَیْوِم"َأَتاُهْم َفَقاَل: 
قَ َفَقاَل:  َنا َأِبي َطاِلٍب، َوَأمَّا َفَأَمَرُه َفَحَلَق ُرُءوَسَنا ُثمَّ َقاَل: " "،"اْدُعوا ِلي اْلَحالَّ َأمَّا ُمَحمٌَّد َفَشِبیُه َعمِّ

"اللَُّهمَّ اْخُلْف َجْعَفرًا ِفي َأْهِلِه َوَباِرْك ، ثُمَّ َأَخَذ ِبَیِدي َفَشاَلَها َفَقاَل: "َعْبُد اللَِّه َفَشِبیُه َخْلِقي َوُخُلِقي
  .)2(ِه ِفي َصْفَقِة َیِمیِنِه َثَالثًا"ِلَعْبِد اللَّ 

  
  ثانیًا: تخریُج الحدیث: 

  ).6/461في ( وابُن سعد)، 1750ح 3/278في ( أخرجه أحمد
  كالهما تابَع إسحاَق بَن منصوٍر في الروایة عن وهٍب بِن جریٍر بمثله.

، ْبِن اْلَفْضِل اْلَعَتِكيِّ  َأِبي َبْكرٍ  اِهللا ْبنِ  ْبدِ ) من طریق ع5169ح 13/164( وأخرجه الطحاوي في
في  وابُن عساكر) من طریق موسى بِن إسماعیَل، 1462ح 2/105في ( والطبراني في الكبیر

  ) من طریق أحمَد بِن محمد. 27/254(

                                                           
  . 7/511 فتح الباري (1)
  .8550ح 8/18السنن الكبرى للنسائي، السیر/إذا قتل صاحب الرایة....  (2)
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، وموسى بُن إسماعیَل، وأحمُد بُن محمٍد) تابعوا وهبًا بَن جریٍر في الروایة اْلَعَتِكيُّ ثالثُتُهم: (
  حازٍم بنحوه. عن أبیه جریر بنِ 

  
  ثالثًا: تراجُم رجاِل اإلسناد: 

من الحادیة  ،ثبتٌ  ،ثقةٌ  ،أبو یعقوب التمیمي المروزي ،بهرام الكوسج نِ بْ  ِإْسَحاُق ْبُن منصور* 
  .)1(ةماج ابنُ و  النسائيُّ و  الترمذيُّ و  مسلمٌ و  البخاريُّ  ، روى لهإحدى وخمسینَ  سنةَ  ماتَ  ،عشرة

  ).51، سبقت الترجمة له في حدیث رقم ()2(ثقةٌ  ْبُن َجِریرٍ  * َوْهبٌ 
لكن في  ثقةٌ  ،والد وهبٍ  ،أبو النضر البصري ،اهللا األزدي عبدِ  نِ بْ  زیدٍ  نِ بْ  حازمٍ  نُ بْ  جریرٌ * 

 سبعینَ  مات سنةَ  ،وهو من السادسة ،إذا حدث من حفظهِ  وله أوهامٌ  ،فعِّ ضُ  عن قتادةَ  حدیثهِ 
  .)3(، روى له أصحاب الكتب الستةهلكن لم یحدث في حال اختالط ،بعد ما اختلط
  وروایته هنا عن غیر قتادة. قالت الباحثة:

، من السادسة ،ةٌ ثق ،هوقد ینسب إلى جدِّ  ،، التمیمي البصريْبَن َأِبي َیْعُقوبَ  اهللاِ  عبدِ  نُ بْ  ُمَحمَّدٌ * 
   .)4(روى له أصحاُب الكتِب الستة

في  روى له: البخاريُّ ، من الرابعة ،ثقة ،الكوفي ،معبد الهاشمي موالهم نِ بْ  َسْعدٍ  ْبنُ  اْلَحَسنُ * 
  .)5(ةماج ابنُ و  النسائيُّ و  أبو داودو  مسلمو  األدب المفرد

  رابعًا: الحكم على إسناد الحدیث: 
  إسناُدُه صحیٌح، ورجاُلُه ثقاٌت. 

$$$  
  
  
  

                                                           
، وتهـــــذیب 2/234، والجـــــرح والتعـــــدیل1/404، وانظـــــر أیضـــــًا: التـــــاریخ الكبیـــــر 103تقریـــــب التهـــــذیب ص  (1)

  .2/474الكمال
  .585انظر: تقریب التهذیب ص (2)
، والكواكـــب 6/144، والثقـــات البـــن حبـــان 9/278بیـــر، انظـــر أیضـــًا: الطبقـــات الك138تقریـــب التهـــذیب ص (3)

  .1/111النیرات 
، والكاشـف 1/127، والتـاریخ الكبیـر1/35، انظر أیضًا: علل أحمد روایة المـروذي867تقریب التهذیب ص  (4)

2/191.  
، وتهــذیب الكمــال 1/294، ومعرفــة الثقــات2/295، وانظــر أیضــًا: التــاریخ الكبیــر 238تقریــب التهــذیب ص  (5)

6/163.  
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  ):116حدیث رقم (

َعْن  ،َیْحَیى نِ َقَزَعَة بْ  ْن َطِریقِ مِ  ؛ِبِإْسَناٍد َصِحیحٍ  َوَرَوى َأْحَمدُ ": حجرٍ  نُ ابْ  الحافظُ  قال
  .)1()"َرَمَضانَ  َعام اْلَفْتح ِللَّْیَلَتْیِن َخَلتَا ِمْن َشْهرِ  - -rَخَرْجَنا َمَع النَِّبّي (َقاَل:  - t- َأِبي َسِعید

  
  أوًال: نصُّ الحدیِث من مسنِد اإلماِم أحمَد: 

 ،ْبُن َعْبِد اْلَعِزیزِ  َحدَّثََنا َسِعیدٌ  ، قال:ُم ْبُن َناِفعٍ : َحدَّثََنا اْلَحكَ - رحَمُه اهللاُ –اإلماُم أحمُد  قال
 - r-  َأَمَرَنا َرُسوُل اللَّهِ " :َقالَ  - t-َعْن َأِبي َسِعیٍد اْلُخْدِريِّ  ،َعْن َقَزَعةَ  ،َعْن َعِطیََّة ْبِن َقْیسٍ 

َفَأَمَرَنا َرُسوُل  ،َرْجَنا ُصوَّاًما َحتَّى َبَلْغَنا اْلَكِدیدَ َفخَ  ،ِبالرَِّحیِل َعاَم اْلَفْتِح ِفي َلْیَلَتْیِن َخَلتَا ِمْن َرَمَضانَ 
اِئُم َواْلُمْفِطرُ  ؛ِباْلِفْطِر َفَأْصَبَح النَّاُس َشِرِحینَ - -r اللَِّه    .)2("ِمْنُهْم الصَّ

  
  ثانیًا: تخریُج الحدیِث: 

 َقَزَعةبهم ) عن أبي المغیرة بنحوه، لكنه أ11825ح 18/343في ( أخرَجُه اإلماُم أحمدُ 
  في إسناده.

 3/264الرخصة في الفطر.. - أبواب الصوم في السفر/الصیامفي ( ابُن خزیمة أخرجهو 
  ) من طریق أبي عاصم بنحوه.2038ح

  ) من طریق أبي مسهر بنحوه. 4742ح 11/46في (السیر/ الخروج وكیفیة الجهاد  وابُن حبانَ 
سهٍر) تابعوا الحكَم ْبَن نافٍع في روایته عن سعیٍد بن ثالثَُتُهْم: (أبو المغیرَة، وأبو عاصٍم، وأبو م

  عبِد العزیز. 
) ، وأبو داوَد في 1120ح 1/434أجر المفطر في السفر إذا تولى العمل/ الصیام( وأخرَجُه مسلمٌ 

 َعِطیََّة ْبنَ تابع ْبِن َیِزیَد  َرِبیَعةَ كالهما من طریِق ) 1206ح 1/273(الصوم/ الصوم في السفر 
  بمعناه. َعْن َقَزَعةَ  في روایتهِ  ،َقْیسٍ 

  
   :اإلسنادِ  رجالِ ثالثًا: تراجُم 

 إن أكثرَ  :یقال ،ثبتٌ  ثقةٌ  ،بكنیتهٌ  مشهورٌ  ،أبو الیمان الحمصيُّ  ،هرانيُّ البَ  ،اْلَحَكُم ْبُن َناِفعٍ * 
أصحاُب الكتِب  روى له ،وعشرینَ  اثنتینِ  مات سنةَ  ،من العاشرة ،مناولة حدیثه عن شعیبٍ 

                                                           
  .8/4فتح الباري  (1)
 .11826ح 18/343مسند اإلمام أحمد  (2)
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   . )1(الستة
لكنه  ،مه أبو مسهروقدَّ  ،اه أحمد باألوزاعيوَّ سَ  إمامٌ  ،ثقةٌ  ،التنوخيُّ  ْبُن َعْبِد اْلَعِزیز َسِعیدٌ * 

)، والخالصة فیه أنه: ثقة لكن 96، سبقت الترجمة له في حدیث رقم ()2(أمره اختلط في آخرِ 
  . )4(، وهو مدلس من الثانیة )3(حفظه كان في صدره ولیس في كتاب

إحدى وعشرین  سنةَ  ماتَ  ،من الثالثة ثقة مقرئ ،أبو یحیى الشامي ،الكالبي سٍ َقیْ  ْبنُ  ِطیَّةُ عَ * 
  .)5(وأصحاُب السنن األربعة مسلمُ ، و تعلیقاً  روى له البخاريُّ ، وقد جاز المائة

  . )6(، روى له أصحاُب الكتِب الستةمن الثالثة ةٌ ثق ،البصري یحیى بنُ  َقَزَعةُ * 
  

  على إسناِد الحدیث:  رابعًا: الحكمُ  
إسناُدُه صحیٌح ورجاُلُه ثقاٌت، وأما اختالط سعیٍد بن عبِد العزیز فقد ذكر د. عبُد الحي 

، )7(عبد القیوم محقُق كتاب: الكواكب النیرات، أنَّه لم یتمیز من سمع منه قبل االختالط أو بعده
  لكنه قد توبع متابعة ناقصة.

تخریجه، واللفظ فیه بمعناه، ولم یذكر (اللیلتین من شهر  والحدیُث أصلُه عند مسلم كما سبق
  رمضان).

$$$  
   

                                                           
، والثقــات البــن 3/129، والجــرح والتعــدیل 2/344، وانظــر أیضــًا: التــاریخ الكبیــر 264تقریــب التهــذیب ص) (1

  .8/194حبان 
 .1/213، والكواكب النیرات539/ 10، وانظر أیضًا: تهذیب الكمال 383تقریب التهذیب ص (2)
  .10/543هذیب الكمال ت (3)
  .31طبقات المدلسین ص (4)
، والكاشـــف 20/153، وتهـــذیب الكمـــال 6/383، وانظـــر أیضـــًا: الجـــرح والتعـــدیل 393تقریـــب التهـــذیب ص (5)

2/27.  
، وتهــذیب الكمــال 2/218، ومعرفــة الثقــات 7/191، وانظــر أیضــًا: التــاریخ الكبیــر 455تقریــب التهــذیب ص (6)
23/597.  
  .1/220یرات الكواكب الن (7)
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  ):117حدیث رقم (

ِبِإْسَناٍد َصِحیح ِمْن ، َواْلَبْیَهِقيُّ ِفي الدََّالِئل ،َوَقْد َرَوى النََّساِئيُّ ": حجرٍ  ابنُ الحافُظ قال 
ة - t- َحِدیث ِاْبن َعبَّاس   ِاْمرََأةً  ا: َفَقاَل ِإنِّي َلْست ِمْنُهْم، ِإنِّي َعِشَقتُ َوَقاَل ِفیهَ  ؛َنْحو َهِذِه اْلِقصَّ

َعَلْیِه  )1(َفَضَرُبوا ُعُنقه، َفَجاَءْت اْلَمْرَأة َفَوَقَعتْ  - َقاَل ِفیِه  -ِمْنُهْم َفَدُعوِني َأْنُظر ِإَلْیَها َنْظَرة 
َأَما َكاَن ِفیُكْم َرُجل (َفَقاَل:  - r- ِللنَِّبيِّ َفَشِهَقْت َشْهَقة َأْو َشْهَقَتْیِن ُثمَّ َماَتْت، َفَذَكُروا َذِلَك 

  .)2(")َرِحیم؟

  
  أوًال: نصُّ الحدیِث من السنِن الكبرى للنَّسائي: 

 ،َوَلَقُبُه ُتْركٌ - ْبِن َحْرٍب اْلَمْرَوِزيُّ  ْبُن َعِليٍّ  : َأْخَبَرَنا ُمَحمَّدٌ - رحمُه اهللاُ – النسائيُّ  اإلمامُ  قال
، َعْن ِعْكِرَمَة، َعِن اْبِن َعبَّاسٍ  يٌّ َقاَل: َحدَّثََنا َعلِ  -ْبُن اْلُحَسْیِن ْبِن َواِقٍد َعْن َأِبیِه، َعْن َیِزیَد النَّْحِويِّ

t -  ََّأنَّ النَِّبي--r :َفَغِنُموا، َوِفیِهْم َرُجٌل َفَقاَل َلُهْم: ِإنِّي َلْسُت ِمْنُهْم، َعِشْقُت  َبَعَث َسِریًَّة َقاَل
َفِإَذا اْمَرَأٌة َطِویَلٌة  َقاَل: ،ُتَها، َفَدُعوِني َأْنُظُر ِإَلْیَها َنْظَرًة، ُثمَّ اْصَنُعوا ِبي َما َبَدا َلُكمْ اْمَرَأًة َفَلِحقْ 

  .َأْسِلِمي ُحَبْیُش َقْبَل َنَفاِد اْلَعْیشِ  َفَقاَل َلَها: )3(َأْدَماءُ 
  َأْدَرْكُتُكْم ِباْلَخَواِنقِ  ِبِحْلَیٍة، َأوْ     َأَرَأْیِت َلْو َتِبْعُتُكْم َفَلِحْقُتُكمْ 

َل َعاِشقٌ    ؟)5(واْلَوَداِئقَ  السَُّرى )4(َتَكلََّف ِإْدَالجَ     َأَلْم َیُك َحق ا َأْن ُیَنوَّ
ًة َأْو َقاَل: َفَقدَُّموُه، َفَضَرُبوا ُعُنَقُه، َفَجاَءِت اْلَمْرَأُة، َفَوَقَفْت َعَلْیِه َفَشِهَقْت َشْهقَ  ،َقاَلْت: َنَعْم، َفَدْیُتكَ 
َأَما : "- r-َفَقاَل َرُسوُل اللَِّه  ،َأْخَبُروُه اْلَخَبرَ  - -rَفَلمَّا َقِدُموا َعَلى َرُسوِل اللَِّه  ؛َشْهَقتَْیِن، ثُمَّ َماَتتْ 

  .)6(َكاَن ِفیُكْم َرُجٌل َرِحیٌم"
  
  

                                                           
قالت الباحثة: هكذا (فوقعت) كما ذكرها ابن حجر، في روایـة البیهقـي فـي الـدالئل مـن طریـق النسـائي، ولفـظ  (1)

النسائي في المطبوع (فوقفت)، ووجدته عند الطبراني من طریق النسـائي (فوقفـت) أیضـًا، وقـد أشـار محقـق السـنن 
 وقعت).الكبرى للنسائي أن اللفظة وقعت في بعض النسخ (ف

  .8/58فتح الباري  (2)
ــدیدة) (3 ــْمَرة الشَّ . (انظــر: األْدُم: جمــع آدم، واُألْدَمــة فــي اإلبــل: البیــاض مــع َســواد المقلتــین، وهــي فــي النــاس السُّ

  ).1/62النهایة في غریب الحدیث 
  ). 2/307اإلدالج هو: َسْیر اللیل، (انظر: النهایة  في غریب الحدیث (4)
 ).5/367. (انظر: النهایة ردها ودیقة: وهي الحّر الَشدید أشّد ما یكون من الَحرِّ بالظََّهاِئرالودائق: جمع مف (5)
  .8610ح 8/46السنن الكبرى للنسائي، السیر/ قتل األسارى  (6)
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  ثانیًا: تخریُج الحدیث: 
 2/196في ( طوفي األوس)، 12037ح 11/369في ( أخرَجُه الطبراني في الكبیر

  ) من طریق النسائي. 5/182) عن النسائي بمثله، وكذا أخرجه البیهقي في الدالئل (1697ح
)، 5381ح 4/2144في ( أخرجه أبو نعیم األصبهاني في معرفة الصحابةوللحدیث شاهد 

  ). 5/116في ( والبیهقي في دالئل النبوة
د الملِك ْبِن نوفل، عن ابن عاصم كالهما من طریق الحمیدي عن سفیاَن ْبِن عیینَة، عن عب

  . -r-عن أبیه مرفوعًا بنحوه، ولم یذكر فیه قول الرسول
  ) لكنه قال: عن ابِن عصاِم عن أبیه.839ح 2/65(  وهو عند الحمیدي في

  
  رجال اإلسناد: ثالثًا: تراجُم 

من  ،ثقةوقد ینسب إلى جده ، كأبو علي المعروف بالُترْ  ،ْبِن َحْرٍب اْلَمْرَوِزيُّ  ْبُن َعِليٍّ  ُمَحمَّدٌ * 
  .)1(روى له النسائي، الحادیة عشرة

روى ، مات سنة إحدى عشرة ،من العاشرة یهمُ  صدوقٌ  ،المروزي ،ْبُن اْلُحَسْیِن ْبِن َواِقد َعِليٌّ * 
  .)2(وأصحاُب السنِن األربعة صحیحهِ  مسلم في مقدمةِ و  ،المفرد في األدبِ  البخاريُّ  له

ضعیف ، وقال عنه ابُن أبي حاتم: ")4(، قال النسائي: "لیس به بأس")3(الثقات ذكرُه ابُن حباَن في
  .)7("وثق صدوقٌ ، وقال مرًة: ")6("ضعفه أبو حاتم، وقواه غیره،  قال الذهبي: ")5("الحدیث

  : هو صدوق.قالت الباحثة
 تسعٍ  مات سنةَ  ،من السابعة له أوهامٌ  ثقةٌ  ،أبو عبد اهللا القاضي ،المروزيُّ  واقدٍ  بنُ  الحسینُ * 

  .)8(وأصحاب السنن األربعة مسلمٌ و  ،روى له البخاري تعلیقاً ، وخمسینَ  سبعٍ  :ویقال
  
  

                                                           
 .2/202، والكاشف 26/133، وانظر أیضًا: تهذیب الكمال497تقریب التهذیب ص (1)
، والكاشــــف 20/406، وتهــــذیب الكمــــال 6/267التــــاریخ الكبیــــر  ، وانظــــر أیضــــًا:400تقریــــب التهــــذیب ص (2)

2/445 . 
 . 8/460الثقات البن حبان (3)
 .10/211سیر أعالم النبالء  (4)
 . 6/179الجرح والتعدیل  (5)
  . 2/38الكاشف  (6)
 .2/445المغني في الضعفاء  (7)
 .1/22ین ألسماء المدلسین ، والتبی6/491، وانظر أیضًا: تهذیب الكمال 169تقریب التهذیب ص (8)
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 ابن وقال : "لیس به بأس"،)4(والنسائي )3(، وقال أبو زرعة)2(، وابُن شاهین)1(معینٍ  ابنُ  هُ قَ ثَّ وَ 
  .)5("الروایات في اخطأ وربما الناس خیار من كان" :حبان

، وهو مدلس من الطبقة )7(، وقال مرة: "صدوق")6("وثقه ابن معیٍن وغیره"وقال الذهبي:  
  .)8(األولى

 ،من السادسة ،عابدٌ  ثقةٌ  ،موالهم المروزي ،أبو الحسن القرشي ،النَّْحِويِّ  أبي سعیدٍ  نُ بْ  َیِزیدُ * 
  .)9(وأصحاب السنن األربعة ،روى له البخاري في األدب المفرد، سنة إحدى وثالثینَ  قتل ظلماً 

 بن عمر وال تثبتْ اتكذیبه عن  لم یثبتْ  ،بالتفسیرِ  عالمٌ  ثبتٌ  ثقةٌ  ،عباس بنِ امولى  كرمةُ عِ * 

  .)17سبقت الترجمة له في حدیث رقم (، )10( عنه بدعة
  

  رابعًا: الحكُم على إسناِد الحدیث: 
ُن حجٍر: (صدوٌق بن واقد، قال عنه اباْلُحَسْیِن  ْبنِ  َعِليٍّ إسناُدُه حسٌن، رجاُلُه ثقاٌت سوي 

یهم) وضعفه أبو حاتم، وتوسط فیه النسائي،  وذكره ابُن حباَن في الثقات فهو صدوٌق، واإلسناد 
  .  )12(واأللباني )11(ألجله حسن، وقد حسَّن إسناده الهیثمي

$$$  
  
  
  

                                                           
  . 1/101تاریخ ابن معین روایة الدوري  (1)
 .1/62تاریخ أسماء الثقات  (2)
 .3/66الجرح والتعدیل  (3)
 .6/491تهذیب الكمال  (4)
  .6/209الثقات البن حبان  (5)
  .1/337الكاشف  (6)
 .1/176المغني في الضعفاء  (7)
 .20طبقات المدلسین ص (8)
ـــر 601ذیب ص تقریـــب التهـــ (9) ، والكاشـــف 32/141، وتهـــذیب الكمـــال 8/339، وانظـــر أیضـــًا: التـــاریخ الكبی

2/383. 
 .397انظر: تقریب التهذیب (10)
  .10355ح 6/309مجمع الزوائد، المغازي والسیر/ في سرایاه  (11)
 .2594ح 6/184السلسلة الصحیحة  (12)
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  ):118حدیث رقم (

زَّاق ِبِإْسَناٍد َصِحیح، َعنْ  حجر: "َوَرَواُه َعْبدُ  ابنُ  قال الحافظُ  ُعَمْیٍس،  ِبْنتِ  َأْسَماءَ  الرَّ
ل َما ِاْشَتَكى َحتَّى ُأْغِمَي َعَلْیِه، َفَتَشاَوْرَن  هُ ، َفاْشَتدَّ َمَرضُ َمْیُموَنةَ  َكاَن ِفي َبْیتِ  )1(َقاَلْت: "ِإنَّ َأوَّ

َوَكاَنْت  )-اَر ِإَلى اْلَحَبَشة َوَأشَ  -ِجْئَن ِمْن ُهَنا  ِنَساءٍ  َهَذا ِفْعلُ (؛ َفَلمَّا َأَفاَق َقاَل: )2(ِفي َلّده َفَلدُّوهُ 
 َما َكاَن اللَّه ِلُیَعذِّبِني ِبِه، َال َیْبَقى َأَحدٌ (، َفَقاَل: )3(َأْسَماء ِمْنُهّنَ، َفَقاُلوا: ُكنَّا َنتَِّهم ِبك َذات اْلَجْنب

  .)4(َقاَل: َفَلَقْد ِاْلَتدَّْت َمْیُموَنة َوِهَي َصاِئَمة" )ِفي اْلَبْیت ِإالَّ ُلدَّ 

  
  عبد الرزاق:  من مصنفِ  الحدیثِ  أوًال: نصُّ 

َعْن َمْعَمٍر، َعِن الزُّْهِريِّ َقاَل: َأْخَبَرِني َأُبو َبْكِر ْبِن : -رحمه اهللا- قال اإلمام عبد الرزاق
ُل َما َقاَلْت: َأوَّ  - رضي اهللا عنها- َعْبِد الرَّْحَمِن ْبِن اْلَحاِرِث ْبِن ِهَشاٍم، َعْن َأْسَماَء ِبْنِت ُعَمْیسٍ 

ِفي َبْیِت َمْیُموَنَة، َفاْشَتدَّ َمَرُضُه َحتَّى ُأْغِمَي َعَلْیِه َقاَل: َفَتَشاَوَر ِنَساُؤُه ِفي  - r- اْشَتَكى َرُسوُل اللَِّه 
َوَكاَنْت  ،"َشةِ َوَأَشاَر ِإَلى َأْرِض اْلَحبَ  ،َهَذا ِفْعُل ِنَساٍء ِجْئَن ِمْن َهُؤَالءِ "َلدَِّه َفَلدُّوُه، َفَلمَّا َأَفاَق َقاَل: 

ِإنَّ َذِلَك َلَداٌء َما َكاَن "َأْسَماُء ِبْنُت ُعَمْیٍس ِفیِهنَّ َقاُلوا: ُكنَّا َنتَِّهُم ِبَك َذاَت اْلَجْنِب َیا َرُسوَل اللَِّه َقاَل: 
َقاَل:  "،َیْعِني َعبَّاًسا - r- وِل اللَِّه ِبِه َال َیْبَقَینَّ ِفي اْلَبْیِت َأَحٌد ِإالَّ اْلَتدَّ ِإالَّ َعمُّ َرسُ  اللَُّه ِلَیْقِذُفِني

  .)r -)5- َفَلَقِد اْلَتدَّْت َمْیُموَنُة َیْوَمِئٍذ َوإِنََّها َلَصاِئَمٌة ِلَعِزیَمِة َرُسوِل اللَِّه 
  

  ثانیًا: تخریُج الحدیِث: 
) 2145ح 5/42في ( وٕاسحاُق بن راهویه)، 27469ح 45/460في ( أخرَجُه أحمدُ 

  رزاق بإسناده ولفظه.كالهما عن عبِد ال
في (الطب/  والحاكم ) عن ابن راهویه،20393ح 24/140في (وأخرَجُه الطبراني في الكبیر 

  ) من طریقه أیضًا بإسناده ولفظه.4/202التداوي من ذات الجنب

                                                           
  . -r-المقصود هو النبي  (1)
. (انظــر:  النهایــة فــي األدویــة: مــا یســقاُه المــریُض فــي أحــِد شــقَّي الَفــْم ولدیــدا الفــِم جانبــاهبــالفتح مــن  اللَّـُدوُد هــو(2)

  ).4/470غریب الحدیث
بها، ) َذاُت الَجْنب : هي الدَُّبْیَلة والدُّّمل الَكِبیرة الَّتي َتْظهر في باطن اْلَجْنب وَتْنَفجر إلى َداِخل َوقّلما َیْسَلم صاح(3

  ).1/819غریب الحدیث  (انظر: النهایة في
  .8/148فتح الباري  (4)
  .9754ح  5/428مصنف عبد الرزاق  (5)
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وابن ، َأْحَمد بن َصاِلحٍ و  ،َمْهِديٍّ  بنِ  اْلُحَسْینِ ) من طریق 1935ح5/195في ( وأخرجه الطحاويُّ 
  ) من طریق علي بن المدیني.6587ح r - 14/552-في (التاریخ/ مرض النبي حبان

، وأحمُد بُن صالٍح، وعليٌّ بُن المدیني) تابعوا أحمَد وابَن راهویه  جمیُعُهْم: ( الحسیُن ْبُن مهديٍّ
  في روایتهما عن عبِد الرزاق بنحوه. 

  
  اإلسناد:  رجالِ ثالثًا: تراجُم 

 بنِ  وهشامٍ  واألعمشِ  عن ثابتٍ  في روایتهِ  إال أنَّ  فاضلٌ  ،ثبتٌ  ،ثقةٌ ، ياألزد راشدٍ  نُ بْ * َمْعَمٌر 
  ).14، سبقت الترجمة له في حدیث رقم ()1(وكذا فیما حدث به بالبصرة ،شیئاً  عروةَ 

  أنه ثقٌة في نفسه، وحدیثه في الیمن صحیٌح، لكن حدیثه في البصرة فیه أوهام.والخالصُة فیه: 
، )2(هِ انِ ٕاتقَ وَ  هِ لتِ َال لى جَ عَ  متفقٌ  ، َأُبو َبْكٍر اْلَفِقیُه اْلَحاِفُظ،ْبِن ِشَهاٍب الزُّْهِريُّ  مٍ ُمْسلِ  ْبنُ  ُمَحمَّدٌ * 

  .)3(الثالثِة مْن َطَبقاِت الُمَدلسین وهو مدلٌس من، )3سبقت الترجمة له في حدیث رقم (
قیل اسمه  ،ي المدنيالمخزوم المغیرةِ  بنِ  بن هشامٍ  الحارثِ  بنِ  الرحمن عبدِ  نُ بْ  أبو بكرٍ * 

 ،ثقةٌ  ،اسمه كنیته :وقیل ،اسمه وكنیته أبو عبد الرحمن ،أبو بكرٍ  :وقیل ،وقیل المغیرة ،محمدٌ 
، روى له أصحاُب الكتِب غیر ذلك :وقیل وتسعینَ  أربعٍ  سنةَ  ماتَ  من الثالثةَ  ،عابدٌ  ،فقیهٌ 
  . )4(الستة

  
  رابعًا: الحكُم على إسناِد الحدیث: 

  ورجاُلُه ثقاٌت. إسناُدُه صحیٌح 
  وبخصوص تدلیس الزهري فقد صرح بالسماع في هذا الحدیث.

  .)5(وقد صحح الحاكم هذا الحدیث وقال حدیث صحیح على شرط الشیخین
$$$  

  
  
  

                                                           
 .541انظر: تقریب التهذیب ص (1)
  . 506انظر: المرجع السابق ص (2)
  .45طبقات المدلسین ص  (3)
  .2/411، والكاشف 33/112، وانظر أیضًا: تهذیب الكمال 623تقریب التهذیب ص (4)
  .4/202المستدرك للحاكم  (5)
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  ):119حدیث رقم (

 اْلُمَسیِّبِ  ْبنِ  َعْن َسِعیدٍ  ،َفَقْد َرَوى ِاْبن َجِریر ِبِإْسَناٍد َصِحیح"... : حجرٍ  ابنُ  الحافظُ  قال
َالة اْلُوْسَطى َهَكَذا - r-  اللَّهِ  َرُسولِ  َكاَن َأْصَحابُ (َقاَل:  َوَشبََّك َبْین  ؛ُمْخَتِلِفیَن ِفي الصَّ

  .)1()"َأَصاِبعه

  
  أوًال: نصُّ الحدیِث من تفسیِر الطَّبرّي: 

ا نَ ثَ دَّ حَ  :قاال ،ىنَ ثَ المُ  وابنُ  ارٍ شَ بَ  ا ابنُ نَ ثَ دَّ : حَ - رحمُه اهللا-  بريالطَ َقاَل اِإلَماُم ابُن َجریٍر 
َكاَن "ال: بن المسیب قَ  عیدٍ ن سَ عَ  حدثُ یُ  ادةَ تَ قَ  معتُ : سَ الَ قَ  ،عبةُ ا شُ نَ ثَ دّ حَ : قال رٍ فَ عْ بن جَ ا مدٌ حَ مُ 

َالة اْلُوْسَطىیعني -فیه هكذا  -r-  اللَّهِ  َرُسولِ  َأْصَحابُ  َوَشبََّك َبْین  -ُمْخَتِلِفیَن ِفي الصَّ
  .)2("هِ َأَصاِبعِ 

  ریُج الحدیِث: ثانیًا: تخ
لم تقِف الباحثُة على الحدیِث سوى عند الطبري، ونقلُه عنه السیوطي في (الدر المنثور) 

  .)3(ولم ینسبه لغیر الطبري
  

  اإلسناد:  رجالِ ثالثًا: تراجُم 
  ).15م (، سبقت الترجمة له في حدیث رق)4(ثقةٌ  ،ُبْنَدارٌ  ،ْبِن ُعْثَماَن اْلَعْبِديُّ  َبشَّارٍ ْبُن  ُمَحمَّدٌ * 
  ).79، سبقت الترجمة له في حدیث رقم ()5(ثبتٌ  ،ثقةٌ  ،الزَِّمنِ بالمعروف  ْبُن اْلُمَثنَّى ُمَحمَّدٌ * 

، سبقت الترجمة له )6(ثقٌة صحیُح الكتاِب إال أنَّ فیِه َغفلةالمعروف بُغْنُدر،  ْبُن َجْعَفرٍ  * ُمَحمَّدٌ 
  ).79في حدیث رقم (

 ،في الحدیثِ  المؤمنینَ  وري یقول: هو أمیرُ الثّ  كانَ  ،متقن ،حافظٌ  ،ثقةٌ ، الحجاج بنُ  * ُشْعَبةُ 
، سبقت الترجمة له في )7( اً عابد وكانَ  عن السنةِ  وذبَّ  عن الرجالِ  بالعراقِ  َش تَ من فَ  أولُ  وهوَ 

  ).31حدیث رقم (

                                                           
  .8/197فتح الباري  (1)
  .5/221تفسیر الطبري  (2)
ه)، تحقیــــق/ د. عبــــد 911،تــــألیف/ جــــالل الــــدین الســــیوطي (ت3/69) الــــدر المنثــــور فــــي التفســــیر بالمــــأثور (3

  م.2003-ه1424المحسن التركي وآخرون، مركز هجر للبحوث والدراسات، الطبعة األولى 
  .469انظر: تقریب التهذیب ص (4)
  .26/359، وتهذیب الكمال 8/95، وانظر أیضًا: الجرح والتعدیل 505ریب التهذیب صتق (5)
 . 472) تقریب التهذیب ص(6

  .266انظر: تقریب التهذیب ص (7)
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الترجمة له في  ، سبقت)2(من الثالثةمدلس وهو ، )1( تثب ،ثقةٌ  ،السَُّدوِسيِّ  ِدَعاَمةَ  ْبنُ  * َقتَاَدةُ 
  ).15حدیث رقم (

اتفقوا على أن  ،العلماء األثبات الفقهاء الكبار، من كبار الثانیة أحدُ ، اْلُمَسیَّبِ  ْبنُ  * َسِعیدٌ 
سبقت ، )3(منه علماً  ال أعلم في التابعین أوسعَ  :المدیني بنُ اوقال ، المراسیل مرسالِتِه أصحُّ 

  ).11الترجمة له في حدیث رقم (
  

  لحكُم على إسناد الحدیث: رابعًا: ا
  إسناُدُه صحیٌح، ورجاُلُه ثقاٌت، وهو مرسٌل، وقتادة مدلس من الثالثة وقد صرح بالسماع.

  .)4(: "إسناده صحیح جدًا"- محقق تفسیر الطبري –وقال د. محمود شاكر  
$$$  

  

  ):120حدیث رقم (

: tَعْن َأَنس ُخَزْیَمَة ِبِإْسَناٍد َصِحیحٍ  َوُیَؤیِّدُه َما َأْخَرَجُه ِاْبنُ ".... : حجرٍ  ابنُ  الحافظُ  قال
   .)6()"َأْو َدَعا َعَلى َقْوم، ِإالَّ ِإَذا َدَعا ِلَقْومِ  )5(َكاَن َال َیْقُنتُ  - r- َأنَّ النَِّبّي (

  

  أوًال: نصُّ الحدیِث من صحیِح ابِن خزیمَة: 
قال:  ،)7(ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن َمْرُزوٍق اْلَباِهِليُّ  دٌ ُمَحمَّ  : َحدَّثََنا- رحَمُه اهللاُ  - ِاْبُن ُخَزْیَمَة  اإلمامُ  قال
: t- عن أنسٍ  عن قتادةَ  ،ْبُن َأِبي َعُروَبةَ  َحدَّثََنا َسِعیدٌ قال:  ،ْبُن َعْبِد اللَِّه اْألَْنَصاِريُّ  َحدَّثََنا ُمَحمَّدٌ 

  .)8("ْو َدَعا َعَلى َقْومٍ َكاَن َال َیْقُنُت ِإالَّ ِإَذا َدَعا ِلَقْوٍم، أَ  - -r َأنَّ اَلنَِّبيَّ "
                                                           

  .453انظر: تقریب التهذیب ص (1)
 .43طبقات المدلسین ص (2)
 .241انظر: تقریب التهذیب ص (3)
  .5/221انظر: حاشیة تفسیر الطبري   (4)
لقنوت معاني كثیرة منها: الطَّاعـة، والُخشـوع، والصـالة، والـدُّعاء والِعبـادة، والِقیـام، وطـول الِقیـام، والسُّـكوت، ل  (5)

فُیْصرف فـي كـل واحـٍد مـن هـذه المعـاني إلـى مـا َیْحَتِملـه لفـُظ الحـدیث الـواِرد فیـه. والمـراد هنـا الـدعاء مـع الصـالة، 
 ).4/183(انظر: النهایة في غریب الحدیث 

  .8/226فتح الباري  (6)
هذه النسبة إلى باهلة، وهي باهلة بـن أعصـر، وكـان العـرب یسـتنكفون مـن االنتسـاب إلـى باهلـة كأنهـا لیسـت  (7)

)، وباهلــة أم لولــد معــن، ولــیس باســم أب. (انظــر: 1/275فیمــا بیــنهم مــن األشــراف. (انظــر: األنســاب للســمعاني 
 ).1/117 اللباب في تهذیب األنساب ألبي الحسن الجزري

  .619ح 1/313لم یكن یقنت دهره كله....  rصحیح ابن خزیمة الصالة/ ذكر البیان أن النبي (8)
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  أوًال: تخریُج الحدیِث: 
)، ونقل 679ح 1/460في تحقیق أحادیث الخالف في ( أخرَجُه أبو الفرج بُن الجوزي

، )1(الخطیب البغدادي أخرجه في كتاب القنوتابن عبد الهادي الحنبلي في تنقیح التحقیق أن 
  ).1080ح 2/431وساقه بإسناد الخطیب في (الصالة/ مسائل التطوع 

كالهما: (ابُن الجوزي، والخطیُب البغدادُي) من طریق المعافي بِن زكریا تابَع ابَن خزیمَة في  
  روایته عن محمٍد بِن مرزوٍق بمثله. 

  

    اإلسناد:  رجالِ ثانیًا: تراجُم 
 ،رزوقمَ  هِ لجدّ  نسبُ د یُ وقَ  ،مهدي بن بنتِ ا ،البصريُّ  ،يُّ لِ اهِ البَ  بن مرزوقٍ  محمدٍ  بنُ  محمدٌ * 
 ابنُ و  الترمذيُّ ، و مسلمٌ ، َروى له وأربعین ثمانٍ  سنةَ  اتَ مَ  ،من الحادیة عشرة ،وهامله أَ  دوقٌ صَ 

  .)2(ةماج
  .)5(، ووثقه الخطیب البغدادي)4(، وذكره ابُن حبان في الثقات)3(قال عنه أبو حاتم: "صدوق"

  .)6("تفرد بحدیث منكر وهو صدوق قال عنه الذهبي: "
  : صدوق.ة إلى أنهوتمیل الباحث

 ،القاضي ،البصريُّ  ،األنصاريُّ  بن مالكٍ  بن أنسٍ  بن عبد اهللاِ  المثنى بنِ  اهللاِ  عبدِ  بنُ  حمدٌ مُ * 
   .)7(، روى له أصحاُب الكتِب الستةعشرةَ  خمَس  سنةَ  ماتَ  من التاسعةِ  ،ثقةٌ 

ان من أثبت الناس واختلط، وك التدلیسِ  له تصانیف كثیرُ  حافظٌ  ،ثقة، بن َأبي َعروبةَ  * َسعیدٌ 
  ).45، سبقت الترجمة له في حدیث رقم ()8(في قتادة

  عن قتادة. : وهذا الحدیث مما رواه سعیدٌ الباحثةُ  قالتِ 
، سبقت الترجمة له في )10(من الثالثةمدلس وهو ، )9( تثب ثقةٌ السَُّدوِسيِّ  ِدَعاَمةَ  ْبنُ  * َقتَاَدةُ 

  ).15حدیث رقم (
                                                           

  كتاب القنوت واآلثار المرویة فیه على اختالفها، وترتیبها على مذهب الشافعي، وهو كتاب مفقود.  (1)
 .505تقریب التهذیب ص (2)
  .8/89الجرح والتعدیل  (3)
 .9/125الثقات  (4)
  .4/327تاریخ بغداد   (5)
 .2/260المغني في الضعفاء  (6)
  .1/326، واالغتباط 25/539. انظر أیضًا: تهذیب الكمال للمزي 490) تقریب التهذیب ص(7

  . 239انظر: تقریب التهذیب ص (8)
  .453انظر: تقریب التهذیب ص (9)

 .43طبقات المدلسین ص (10)
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  الحدیث:رابعًا: الحكُم على إسناِد 
، فقد قال عنه ابُن حجٍر: مرزوقٍ  نِ بْ  محمدٍ  بنِ  محمدٍ  إسناُدُه حسٌن، رجاُلُه ثقاٌت عدا 

  له أوهام"، وتمیل الباحثة إلى أنه: صدوق. ق"صدو 
وقد علَّق الدارقطني على واحد من  أحادیِث محمٍد بن مرزوق التى تفرد بها عن األنصاري 

، واختالُط ابن أبي عروبَة ال یضرُّ )1(ثقة عن األنصاري" فرد به محمد بن مرزوق وهوبقوله: "ت
  فقد أخرج له البخاريُّ من روایِة محمٍد بِن عبد اهللا بن المثنى عنه. - إن شاء اهللا- 
وهذا الحدیث من روایته عن َقتاده، وقتادة مدلس من الثالثة روى الحدیث عن أنٍس وقد احتمل  

  العلماء روایته عنه.
أیضًا، وقال األلباني:  )3(، وصححه األعظمي)2("سندُه صحیحٌ سناده فقال: "وقد صحح الذهبي إ

  .)4("إسناُدُه جید"
$$$  

  
  ):121حدیث رقم (

له  - َحِدیث ُصَحارٍ  ،ِبِإْسَناٍد َصِحیح َوِعْند َأْحَمدَ " :حجرٍ  ابنُ  قال الحافظُ  ِباْلُمْهَمَلَتْیِن َأوَّ
  .)5("اْلَحِدیث )َال َتُقوم السَّاَعة َحتَّى ُیْخَسف ِبَقَباِئلَ ( :َفَعُه َقالَ اْلَعْبِديِّ رَ  - َمْضُموم َمَع التَّْخِفیف

  
  أوًال: نصُّ الحدیِث من مسنِد أحمَد: 

َعْن َأِبي اْلَعَالِء  ،َعِن اْلُجَرْیِريِّ  ،: َحدَّثََنا ِإْسَماِعیُل ْبُن ِإْبَراِهیمَ - رحَمُه اهللاُ – حمدَ اإلماُم أقال 
یرِ ا َال َتُقوُم : "- r-َقاَل َرُسوُل اللَِّه : َعْن َأِبیِه َقالَ  ،َعْن َعْبِد الرَّْحَمِن ْبِن ُصَحاٍر اْلَعْبِديِّ  ،ْبِن الشِّخِّ

َأنََّها  ،َقَباِئلَ  :َفَعَرْفُت ِحیَن َقالَ  :َقالَ  ،َمْن َبِقَي ِمْن َبِني ُفَالنٍ  :َفُیَقالُ  ،السَّاَعُة َحتَّى ُیْخَسَف ِبَقَباِئلَ 
  .)6("ِألَنَّ اْلَعَجَم تُْنَسُب ِإَلى ُقَراَها ،اْلَعَربُ 

                                                           
  .2243ح 3/142أو شرب ناسیًا  انظر: سنن الدارقطني، الصیام/ من أكل (1)
التحقیــق فــي مســائل الخــالف لشــیخ اإلســالم ابــن الجــوزي، ومعــه تنقــیح التحقیــق لإلمــام شــمس الــدین الــذهبي،  (2)

 -، تحقیــق/ عبــد المعطــي قلعجــي، دار الــوعي العربــي774ح 3/189الصــالة/ مســألة ال یســن القنــوت فــي الفجــر 
 مكتبة ابن عبد البر.

  1/313ح ابن خزیمة انظر: حاشیة صحی (3)
  .639ح 2/242السلسلة الصحیحة  (4)
  .8/292فتح الباري  (5)
  .15956ح 25/313مسند اإلمام أحمد  (6)
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  ثانیًا: تخریُج الحدیث: 
) عن یزیَد بِن هاروَن، ومن هذا 20340ح 33/449أیضًا في ( أخرَجُه اإلماُم أحمدَ 

في (الفتن والمالحم/ تكثر الصواعق  والحاكم)، 2406ح 6/195في  ( أخرجه الطحاويالطریق 
  ).4/444عند.. 

في  وأبو یعلى) عن أبي أسامة، 739ح 2/249في ( أبي شیبة في مسندهوأخرَجُه ابُن 
 8/87في (الطبرانيُّ في الكبیر ، و َعْبِد اْألَْعَلى اْألَْعَلى ْبنِ  َعْبدِ ) من طریق 6834ح 12/219(
  ) من طریق إسماعیَل بِن إبراهیَم وخالٍد.7404ح

ى، وٕاسماعیُل بُن إبراهیَم، وخالٌد) تابعوا جمیُعُهْم: (یزیُد بُن هاروَن، وأبو أسامُة، وعُبد األعل
  بمثله.  َعن اْلُجَرْیِريِّ في الروایة ِإْبرَاِهیَم  ْبنَ  ِإْسَماِعیلَ 

  
  رجال اإلسناد: ثالثًا: تراجُم 

 ةٌ ثق ،ةیَّ لَ عُ  بابنِ  المعروفُ  ،أبو بشر البصريُّ  ،موالهم ،األسديُّ  بن مقسمٍ  إبراهیمَ  بنُ  إسماعیلُ *
، روى له أصحاُب الكتِب وثمانینَ  وهو ابن ثالثٍ  وتسعینَ  ثالثٍ  سنةَ  ماتَ  ،ةمن الثامنٌظ، حاف

  . )1(الستة
، سبقت الترجمة له في حدیث )2(موته بثالث سنین قبلَ  اختلطَ  ٌة،ثق ،اْلُجَرْیِرىُّ  إیاسٍ  بنُ  َسِعیدٌ * 

  ).24رقم (
یرِ  ْبنُ  َیِزیدُ *    ).24ترجمة له في حدیث رقم (، سبقت ال)3( ثقةٌ  ،َعْبِد اللَِّه ْبِن الشِّخِّ
اٍر العبد الرَّْحَمِن ْبنُ  َعْبدُ *  ، وقال ابُن حجٍر في تعجیل )5(، ذكره ابن حبان في الثقات)4(يُّ َصحَّ

  .)7("لیس بالمشهور" عنه: الحسیني ، ونقل قول)6("روى عن أبیه وله صحبةالمنفعة: "
  .)8(ستةوقد ذكره أبو الفداء في الثقات ممن لم یقع في الكتب ال

                                                           
  .9/107، والسیر3/23،  وتهذیب الكمال 7/196، وانظر أیضًا: تاریخ بغداد 105تقریب التهذیب ص (1)
  . 233) تقریب التهذیب ص(2
، والكاشـف 2/365، ومعرفـة الثقـات للعجلـي 8/345ًا: التـاریخ الكبیـر ، وانظر أیض602) تقریب التهذیب ص(3
2/386.  

 .5/245، والجرح والتعدیل 4/327انظر: التاریخ الكبیر (4)
 .5/95الثقات  (5)
، تألیف/ أحمد بـن علـي بـن محمـد بـن حجـر العسـقالني، تحقیـق/ د. إكـرام اهللا 630ح1/801تعجیل المنفعة  (6)

  م.1996-ه1416ئر، الطبعة األولى إمداد الحق، دار البشا
 .630ح1/801المرجع السابق (7)
  .6/263الثقات ممن لم یقع في الكتب الستة  (8)
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  ویترجح لدى الباحثة أنه: أحُد الثقاِت.
  

  رابعًا: الحكُم على إسناِد الحدیث: 
إسناُدُه صحیٌح ورجاُلُه ثقاٌت، وبخصوص اختالط الجریري فال یضر، فإن ابن علیة 

  .)1(الراوي عنه في هذا الحدیث قد أخذ منه قبل االختالط وهو أروى تالمیذه عنه

  . )2(وقد صحح الحاكم هذا الحدیث
$$$  

  
  ):122حدیث رقم (

َقاَل:  - t- ُحَذْیَفةَ  َرَوى النََّساِئيُّ ِبِإْسَناٍد َصِحیح ِمْن َحِدیثِ ": حجرٍ  ابنُ  قال الحافظُ 
لُ  ِفي َصِعیدٍ  النَّاُس  َیْجَتِمعُ ( َفَیُقول: َلبَّْیَك َوَسْعَدْیَك، َواْلَخْیر ِفي  - r- َمْدُعّو ُمَحمَّد  َواِحد، َفَأوَّ

َوَال  َعْبدك َواْبن َعْبَدْیك، َوِبك َوإَِلْیك، َوَال َمْلَجأَ و  ،َمْن َهَدْیتَ  َلْیَس ِإَلْیك؛ اْلَمْهِديُّ  الشَّرُ َیَدْیك، وَ 
َحُه  )3( )َعَسى َأْن َيْبَعثك َرّبك َمَقاًما َحمُْموًدا(َفَهَذا َقْوله:  ،َوَتَعاَلْیتَ  َمْنَجا ِمْنك ِإالَّ ِإَلْیك َتَباَرْكتَ  َوَصحَّ

  .)4("َحاِكمالْ 

  
 :   أوًال: نصُّ الحدیِث من سنِن النسائيِّ

قال: ْخَبَرَنا ِإْسَماِعیُل ْبُن َمْسُعوٍد، َقاَل: َحدَّثََنا َخاِلٌد، : أ- رحَمُه اهللاُ –قال اإلماُم النسائيُّ 
 - t-وُل: َسِمْعُت ُحَذْیَفةَ َحدَّثََنا ُشْعَبُة َعْن َأِبي ِإْسَحاَق، َسِمَعُه َیُقوُل: َسِمْعُت ِصَلَة ْبَن ُزَفَر، َیقُ 

ُل َمْدُعوٍّ ُمَحمٌَّد َیُقوُل:  َفَیُقوُل: "َلبَّْیَك َوَسْعَدْیَك،  -r-"ُیْجَمُع النَّاُس ِفي َصِعیٍد َوَال َتَكلَُّم َنْفٌس، َفَأوَّ
َواْبُن َعْبِدَك، َوِبَك َوإَِلْیَك، َوَال  َواْلَخْیُر ِفي َیَدْیَك، َوالشَّرُّ َلْیَس ِإَلْیَك، َواْلَمْهِديُّ َمْن َهَدْیَت، َوَعْبُدكَ 

َعَسى َأْن َيْبَعثََك َربَُّك َمَقاًما (َفَهَذا َقْوُلُه:  ،َمْلَجَأ َوَال َمْنَجى ِمْنَك ِإالَّ ِإَلْیَك، َتَباَرْكَت َوَتَعاَلْیتَ 
   .)6(")5()َحمُْموًدا

  
                                                           

 .127انظر: نهایة االغتباط  ص (1)
  .4/444المستدرك للحاكم  (2)
  }.79سورة اإلسراء {آیة  (3)
  .8/399فتح الباري  (4)
  }.79اإلسراء {آیة  (5)
  .11230ح 10/153) َعَسى َأْن َیْبَعَثَك....(ي، التفسیر/ قوله تعالى السنن الكبرى للنسائ (6)
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  ثانیًا: تخریُج الحدیِث: 
  ). 1/278في ( أبو نعیم في الحلیة، ومن طریقه )414ح 1/330في( أخرَجُه الطیالسيُّ 

) عن یحیي 4697ح 13/86في (الفتوح/ صفة البعث  وأخرَجُه مسدد كما في المطالب العالیة
  بن سعید القطان.

  كالهما من طریق محمد بن جعفر.) 17/527في ( والطبري)، 2926ح 7/329( والبزار في
، ویحیي، ومحمٌد بْ    ُن جعفٍر) تابعوا خالدًا في روایته عن شعبَة بنحوه.ثالثَُتُهْم: (الطیالسيُّ

)، والحاكم في 32402ح 16/473في (الفضائل/ ما أعطى اهللا محمدًا..  وأخرجه ابُن أبي شیبةَ 
وأخرجه ) كالهما من طریق إسرائیَل بن یونس، 2/363(التفسیر/ ذكر المقام المحمود مفصًال 

  ي. ) من طریق سفیان الثور 17/526في ( الطبري
  كالهما: (إسرائیل وسفیان) تابعا شعبَة في روایتِه عن أبي إسحاَق بنحوه. 

  
  ثالثًا: تراجُم رجاِل اإلسناد: 

مات سنة ثمان  ،من العاشرة ةٌ ثق ،یكنى أبا مسعود بصريٌّ  ،اْلَجْحَدِريُّ  مسعودٍ  نُ بْ  إسماعیلُ * 
  .)1(روى له النسائي ،وأربعین

  ).57، سبقت الترجمة له في حدیث رقم ()2(بتٌ ث ثقٌة، ،الحارثِ  بنُ  َخاِلدٌ * 
"، في الحدیثِ  المؤمنینَ  وري یقول: "هو أمیرُ الثّ  متقن كانَ  ،حافظٌ  ،ثقةٌ ، الحجاج نُ بْ  * ُشْعَبةُ 

، سبقت الترجمة له في )3( اً عابد وكانَ  عن السنةِ  وذبَّ  عن الرجالِ  بالعراقِ  َش تَ أول من فَ  وهوَ 
  ).31حدیث رقم (

ذكره ابن حجر قد و ، )4(اختلط بأخرة عابدٌ  مكثرٌ  ثقةٌ ، َأبو ِإْسَحاَق الَسِبیعي ،بد اهللاع و بنُ * عمرٌ 
  ).76، سبقت الترجمة له في حدیث رقم ()5(في الثالثة من طبقات المدلسین

مات  ،جلیلٌ  ثقةٌ  ،من الثانیة كبیرٌ  تابعيٌّ  ،الكوفيُّ  أبو العالء أو أبو بكرٍ  ،العبسيُّ  رفَ زُ  بنُ  ةُ لَ صِ * 
  .)6(، روى له أصحاب الكتب الستةفي حدود السبعین

                                                           
 .1/249، والكاشف3/195، وانظر أیضًا: التاریخ الكبیر، وتهذیب الكمال110) تقریب التهذیب ص(1

ـــة الرجـــال ص187تقریـــب التهـــذیب ص (2) ـــل ومعرف ـــر 14، وانظـــر أیضـــًا: العل ـــاریخ الكبی ، تهـــذیب 3/145، الت
  . 1/362الكاشف ، 8/35الكمال 

  .266تقریب التهذیب صانظر:  (3)
 . 423انظر: تقریب التهذیب ص (4)
  . 42طبقات المدلسین ص (5)
، وتهـذیب الكمـال 1/469، ومعرفـة الثقـات 4/321، وانظر أیضًا:  التاریخ الكبیـر 278تقریب التهذیب ص  (6)
13/233. 
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  رابعًا: الحكُم على إسناِد الحدیث: 
إسناُدُه صحیٌح، ورجاُلُه ثقاٌت، وبخصوص اختالِط أبي إسحاَق السبیعي ال یضرُّ حیث 
أخرج الشیخاِن في الصحیحیِن من روایة شعبَة عن أبي إسحاَق، وتدلیسه كذلك ال یضر، ألنه 

  في هذا الحدیث. صرَّح بالسماع
َح الحاكم الحدیث   .)1(وقد صحَّ

$$$  
  

  ):123حدیث رقم (

- َعْن اْلُمطَِّلب ْبن َأِبي َوَداَعة ،َرَوى النََّساِئيُّ ِبِإْسَناٍد َصِحیح": حجرٍ  ابنُ  الحافظُ  قال
t -  ََقرََأ النَِّبّي ( :َقال -r -  ََوَلْم َیُكْن ، َبْیت َأْن َأْسُجدَ َفَسَجَد َوَسَجَد َمْن ِعْنَدُه، َوأَ  ؛َوالنَّْجم ِبَمكَّة

  .)2()"َقاَل اْلُمطَِّلب: َفَال َأَدع السُُّجود ِفیَها َأَبًدا، َیْوَمِئٍذ َأْسَلمَ 

  
 :   أوًال: نصُّ الحدیِث من سنِن النسائيِّ

َحدَّثََنا اْبُن  : َأْخَبَرِني َعْبُد اْلَمِلِك ْبُن َعْبِد اْلَحِمیِد، َقاَل:- رحمُه اهللاُ – النسائيُّ قال اإلماُم 
ٍس، َعْن ِعْكِرَمَة و َحْنَبٍل، َقاَل: َحدَّثََنا ِإْبَراِهیُم ْبُن َخاِلٍد، َقاَل: َحدَّثََنا َرَباُح َعْن َمْعَمٍر، َعِن اْبِن َطاوُ 

ِبَمكََّة  - r-  اللَّهِ "َقرََأ َرُسوُل ْبِن اْلُمطَِّلِب ْبِن َأِبي َوَداَعَة، َعْن َأِبیِه، َقاَل:  ْبِن َخاِلٍد، َعْن َجْعَفرٍ 
َلَم ُسوَرَة النَّْجِم، َفَسَجَد َوَسَجَد َمْن ِعْنَدُه، َفَرَفْعُت رَْأِسي َوَأَبْیُت َأْن َأْسُجَد، َوَلْم َیُكْن َیْوَمِئٍذ َأسْ 

  .)3(اْلُمطَِّلُب"
  

  ثانیًا: تخریُج الحدیِث: 
في  والحدیُث في مسندهبٍل روى اإلماُم النسائيُّ الحدیَث من طریِق اإلماِم أحمَد بِن حن

  ) بسنده ولفظه.17893ح 29/423(
) من طریِق ابن اإلمام أحمد: عبد 3712ح 2/445في (الصالة/ سجدة النجم  وأخرَجُه البیهقيُّ 

  اهللا بمثل إسناده ولفظه. 
  وورَد الحدیُث من روایة عكرمَة عن المطلب بدون واسطِة جعفٍر، فقد أخرجه على هذا النحو

                                                           
 2/363) المستدرك (1

  .8/615فتح الباري  (2)
 .1032ح 2/5كبرى للنسائي االفتتاح/ السجود في النجم ) سنن ال(3
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) عن معمٍر عن ابن 5881ح 3/339 كم في القرآن من سجدة/ صالة العیدین( ق فيعبد الرزا
  طاووٍس عن عكرمَة عن المطلب مرفوعًا.  

من طریق أحمَد  والحاكمُ ) عن عبد الرزاق بإسناده ولفظه، 5464ح 24/206( وأخرجه أحمُد في
  ) بإسناده.3/63ذكر المطلب بن أبي وداعة السهمي/ معرفة الصحابة عن عبد الرزاق في (

في  والبیهقي في سننه) من طریق یعقوَب بِن حمیٍد، 679ح 20/288في ( وأخرجه الطبراني
كالهما عن عبد الرزاق ) من طریق أحمَد بِن منصوٍر، 3711ح 2/445(الصالة/سجدة النجم 

  بإسناده ولفظه.    
الرزاق في روایِتِه عن  ) من طریق ابن المبارِك تابع عبدَ 1924ح 1/353في ( وأخرَجُه الطحاويُّ 

  معمر بمثل إسناده ولفظه. 
  

  : اإلسناد رجالِ ثالثًا: تراجُم 
 أبو الحسنِ  ،قيثم الرِّ  ،الجزريُّ  مهرانِ  بنِ  میمونٍ  بنِ  الحمیدِ  عبدِ  بنِ  َعْبُد اْلَمِلِك ْبُن َعْبِد اْلَحِمیدِ *
 أربعٍ  سنةَ  ماتَ  ،الحادیة عشرة من ،سنة أكثر من عشرینَ  أحمدَ  الزمَ  ٌل،فاض ،ثقةٌ  ،ونيُّ مُ یْ المَ 

  . )1(، روى له النسائيُّ المائة وقد قاربَ  ،وسبعین
 ،)2(حجةٌ  فقیهٌ  حافظٌ  ثقةٌ  ،أحد األئمة ْبِن َأَسٍد الشَّْیَباِنيُّ  ْبِن َحْنَبٍل ْبِن ِهَاللٍ  ْبُن ُمَحمَّدٍ  َأْحَمدُ *

  ).13سبقت الترجمة له في حدیث رقم (
، روى له أبو من التاسعة مات على رأس المائتین ةٌ ثق ،، الصنعاني المؤذنْبُن َخاِلدٍ  ِإْبرَاِهیمُ *

  . )3(داوَد والنسائيُّ 
مات سنة سبع وثمانین ومائة  ،من التاسعة لٌ فاض ثقةٌ  ،الصنعاني ،موالهم القرشيُّ  زیدٍ  بنُ  َرَباحُ *

  . )4(، روى له أبو داوَد والنسائيُّ وهو بن إحدى وثمانین
 بنِ  وهشامٍ  واألعمشِ  عن ثابتٍ  في روایتهِ  إال أنَّ  فاضلٌ  ثبتٌ  ثقةٌ ، األزدي اشدٍ ر  نُ بْ * َمْعَمٌر 

  ).14، سبقت الترجمة له في حدیث رقم ()5(وكذا فیما حدث به بالبصرة ،شیئاً  عروةَ 
  أنه ثقٌة في نفسه، وحدیثه في الیمن صحیٌح، لكن حدیثه في البصرة فیه أوهام.والخالصُة فیه: 

                                                           
 .18/334، وتهذیب الكمال 5/358، وانظر أیضًا: الجرح والتعدیل 363) تقریب التهذیب ص(1

 .84انظر: تقریب التهذیب ص (2)
، وتهـــذیب الكمـــال 2/97، والجـــرح والتعـــدیل 1/284، وانظـــر أیضـــًا: التـــاریخ الكبیـــر 89) تقریـــب التهـــذیب ص(3
2/79 . 

ـــان 205تقریـــب التهـــذیب ص (4) ـــات البـــن حب ، والكاشـــف 9/43، وتهـــذیب الكمـــال 8/241، وانظـــر أیضـــًا: الثق
1/390. 

 .541انظر: تقریب التهذیب ص (5)
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 سنةَ  من السادسة ماتَ  ،دٌ عاب فاضلٌ  ثقةٌ  ،حمدٍ أبو مُ  ،الیمانيُّ  ،بن كیسان َطاُوسٍ  اهللا بنُ  عبدُ *
  . )1(، روى له أصحاُب الكتِب الستةاثنتین وثالثین

 :روى لهء، مات بعد عطا ،من الثالثة ةٌ ثق ،المخزومي بن هشامٍ  العاصِ  بنِ  دٍ َخالِ  ْبنُ  ِعْكِرَمةُ *
  .)3(، وهو مدلس من الثانیة)2(النسائيُّ و  ذيُّ الترمو  أبو داودَ و  مسلمٌ و  البخاريُّ 

  . )4(، روى له النسائيمن السادسة مقبولٌ  ،ْبِن َأِبي َوَداَعَة السهمي اْلُمطَِّلبِ  ْبنُ  َجْعَفرٌ * 
   )5(ذكره ابُن حباَن في الثقات

  

  رابعًا: الحكُم على إسناِد الحدیث: 
حجر: "مقبول"، ولیس له ترجمة  إسناُدُه حسٌن، ألجِل جعفٍر بن المطلب، قال عنه ابن

سوى ذكِر ابِن حباَن له في الثقات، وذكره جماعة من العلماء في كتبهم، ولم یذكروا فیه جرحًا أو 
  تعدیًال.

وأما عكرمُة بُن خالٍد فهو ثقة، روى الحدیث مرة بواسطة جعفر، ومرة أخرى عن المطلب بدون 
 وكالهما من شیوخه. -كما سبق تخریجه- واسطة

$$$  
  

  ):124حدیُث رقم (

ِبِإْسَناٍد َصِحیح ِمْن َطِریق َیِزید  ةَأْخَرَج النََّساِئيُّ َواْبن َماجَ "قال الحافظ ابن حجر: 
اْلَمِدیَنة َكاُنوا ِمْن َأْخَبث  -r-َلمَّا َقِدَم النَِّبّي  ( :َقالَ  - t- النَّْحِوّي َعْن ِعْكِرَمة َعْن ِاْبن َعبَّاس

  .)7()"َفَأْحَسُنوا اْلَكْیل َبْعد َذِلكَ  )6()َوْیٌل ِلْلُمَطفِِّفینَ (َزَل اللَّه النَّاس َكْیًال، َفَأنْ 

  
  : ةماج ابنِ  من سننِ  الحدیثِ  أوًال: نصُّ 

ْبُن  ْبِن اْلَحَكِم، َوُمَحمَّدٌ  : َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمِن ْبُن ِبْشرٍ - رحمُه اهللاُ –ة ابن ماج اإلمام قال
ْبُن اْلُحَسْیِن ْبِن َواِقٍد، قال: َحدَّثَِني َأِبي، قال: َحدَّثَِني َیِزیُد  ، َقاَال: َحدَّثََنا َعِليٌّ ْبِن ُخَوْیِلدٍ  َعِقیلٍ 

                                                           
، وتهـــذیب الكمـــال 2/38، ومعرفـــة الثقـــات 5/123، وانظـــر أیضـــًا: التـــاریخ الكبیـــر308) تقریـــب التهـــذیب ص(1
15/130.  
 .2/32، والكاشف5/231، والثقات 7/49انظر أیضًا: التاریخ الكبیر ، و 396تقریب التهذیب ص (2)
  .35طبقات المدلسین ص (3)
 .1/296، والكاشف2/489، الجرح والتعدیل 2/199، وانظر أیضًا: التاریخ الكبیر141تقریب التهذیب ص (4)
  .4/105الثقات البن حبان  (5)
 }. 1آیة {سورة المطففین ) (6

  .8/696فتح الباري  (7)
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، َأنَّ ِعْكِرَمَة َحدََّثُه، َعْن اْبِن َعبَّاسٍ  اْلَمِدیَنَة َكاُنوا ِمْن  - r- َلمَّا َقِدَم النَِّبيُّ "َقاَل:  - t-النَّْحِويُّ
  .)1("َفَأْحَسُنوا اْلَكْیَل َبْعَد َذِلكَ  )َوْیٌل ِلْلُمَطفِِّفینَ (َفَأْنَزَل اللَُّه ُسْبَحاَنُه  ْیالً َأْخَبِث النَّاِس كَ 

  
  ثانیًا: تخریُج الحدیث: 
) عن محمٍد بِن عقیٍل 11590ح 10/327في (التفسیر/ سورة المطففین أخرَجُه النسائيُّ 

طریق عبد الرحمن بن بشٍر وحده ) من 12041ح 11/371في ( والطبراني في الكبیروحده، 
  كالهما بمثل إسناد ابن ماجة ولفظه.

) من طریق 4919ح 11/286في (البیوع/ السبب الذي من أجله أنزل اهللا... وأخرجه ابُن حبانَ 
  الحسین بِن سعٍد تابَع عبَد الرحمِن بَن بشٍر في الروایة عن عليٍّ بِن الحسین بمثله. 

) من طریق عليٍّ بِن الحسِن بِن 2/33هى رسول اهللا عن ثمن...في (البیوع/ ن وأخرجه الحاكم
  شقیق تابع علّیًا بَن الحسیِن بِن واقد في روایته عن أبیه بمثله. 

  
  : اإلسناد رجالِ ثالثًا: تراجُم 

مات  ،من صغار العاشرة ثقةٌ  ،أبو محمد النیسابوري ،العبديْبِن اْلَحَكِم  َعْبُد الرَّْحَمِن ْبُن ِبْشرٍ * 
  .)2(ةابن ماجو  أبو داودَ و  مسلمٌ و  روى له البخاريُّ  وقیل بعدها، سنة ستینَ 

حدث من حفظه بأحادیث  صدوقٌ  ،يالنیسابور  بن معاویة الخزاعيُّ ْبِن ُخَوْیِلٍد  ْبُن َعِقیلِ  ُمَحمَّدٌ * 
داود في الناسخ  وأبروى له  ،وخمسینَ  سبعٍ  سنةَ  ماتَ  ،من الحادیة عشرة ،فأخطأ في بعضها

  .)3(ماجة وابنُ  والنسائيُّ  ،منسوخوال
، وثقه )4("مقلوبة أحادیث عشرة مقدار بالعراق حدث ،أخطأ ربما" ذكره ابُن حباَن في الثقات وقال:

  .)5(النسائي
 وكان ،حدیث في حدیث له دخل :ویقال ،علیهما یتابع لم بحدیثین حدث" :أحمد أبو الحاكمُ  قالَ 
  . )6("النبالء الثقات أحد

  : هو كما قال ابن حجر صدوق حدث من حفظه بأحادیث فأخطأ في بعضها. حثةقالت البا
                                                           

  .2223ح 2/748سنن ابن ماجة، التجارات/ التوقي في الكیل والوزن  (1)
، وتهـــذیب 8/382، والثقـــات البـــن حبـــان5/215، وانظـــر أیضـــًا: الجـــرح والتعـــدیل 337) تقریـــب التهـــذیب ص (2

 .16/545الكمال
 .2/202، والكاشف 26/128، وانظر أیضًا: تهذیب الكمال 497) تقریب التهذیب (3

  . 9/139ن حبان الثقات الب (4)
 .98مشیخة النسائي ص (5)
 . 3/649تهذیب التهذیب  (6)
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 )117سبقت الترجمة له في حدیث رقم (، )1(یهمُ  صدوقٌ  ،ْبُن اْلُحَسْیِن ْبِن َواِقد َعِليٌّ * 
  والخالصة فیه: أنه صدوق.

  ).117( سبقت الترجمة له في حدیث رقم، )2(له أوهامٌ  ثقةٌ  ،واقد المروزيُّ  نُ بْ  الحسینُ * 
  ).117، سبقت الترجمة له رقم ()3(عابدٌ  ثقةٌ  ،النَّْحِويِّ  أبي سعیدٍ  بنُ  َیِزیدُ * 
 بن عمر وال تثبتْ اتكذیبه عن  لم یثبتْ  ،بالتفسیرِ  عالمٌ  ثبتٌ  ثقةٌ  ،عباس بنِ امولى  كرمةُ عِ * 

  .)17سبقت الترجمة له في حدیث رقم (، )4( عنه بدعة
  

  رابعًا: الحكُم على الحدیِث: 
إسناُدُه صحیح لغیره، رجاُل إسناِدِه ثقاٌت سوى محمٍد بِن عقیٍل، وقد تابعه عبد الرحمن 

بن بشر وهو ثقة. وفي إسناده على بن الحسین بن واقد، قال عنه ابُن حجٍر: (صدوق یهم)،  
  وقد رجحت الباحثة أنه صدوق، وقد تابعه عليٌّ بُن الحسن بن شقیق وهو ثقة أیضًا.

   .)6(طاألرناؤو شعیب وحسنه  )5(حدیثوصحح الحاكم ال
$$$  

  ):125حدیث رقم (

َقاَل:  - t-  روم: "َوَأْخَرَج النََّساِئيُّ ِبِإْسَناٍد َصِحیٍح َعْن َعْبِد اللَِّه ْبِن عَ حجرٍ  ابنُ  قال الحافظُ 
ْأُه ِفي َشْهٍر..... اْلَحِدیَث)، َوَأْصُلُه َفَقاَل: (اْقرَ  - -rَجَمْعُت اْلُقْرآَن َفَقرَْأُت ِبِه ُكلَّ َلْیَلٍة؛ َفَبَلَغ النَِّبيَّ 

ِحیِح"   .)7(ِفي الصَّ

  

  :النسائيّ  من سننِ  الحدیثِ  أوًال: نصُّ 
ُل، َعِن اْبِن - اهللاُ  هُ رحمَ -  النسائيُّ  قال اإلمامُ  : َأْخَبَرَنا ُقَتْیَبُة ْبُن َسِعیٍد، َقاَل: َحدَّثََنا اْلُمَفضَّ

 َقاَل: ِبي ُمَلْیَكَة، َعْن َیْحَیى ْبِن َحِكیِم ْبِن َصْفَواَن، َعْن َعْبِد اِهللا ْبِن َعْمٍروُجَرْیٍج، َعْن َعْبِد اِهللا ْبِن أَ 
                                                           

، والكاشــــف 20/406، وتهــــذیب الكمــــال 6/267، وانظــــر أیضــــًا: التــــاریخ الكبیــــر 400تقریــــب التهــــذیب ص (1)
2/445 . 

 .1/22، والتبیین ألسماء المدلسین 6/491، وانظر أیضًا: تهذیب الكمال 169تقریب التهذیب ص (2)
ـــر 601یـــب التهـــذیب ص تقر  (3) ، والكاشـــف 32/141، وتهـــذیب الكمـــال 8/339، وانظـــر أیضـــًا: التـــاریخ الكبی

2/383. 
 .397انظر: تقریب التهذیب (4)
  2/33المستدرك   (5)
  .11/286انظر: حاشیة صحیح ابن حبان  (6)
  9/52فتح الباري  (7)
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 "،اْقرَْأ ِبِه ِفي ُكلِّ َشْهرٍ " َفَقاَل ِلي: - -rَجَمْعُت اْلُقْرآَن َفَقرَْأُت ِبِه ِفي ُكلِّ َلْیَلٍة َفَبَلَغ َذِلَك النَِّبيَّ "
ِتي َوَشَباِبي َقاَل: اْقرَْأ ِبِه ِفي ُكلِّ ِعْشِرینَ َفُقْلُت: َأْي َرُسوَل اهللاِ  ُقْلُت: َأْي  ،، َدْعِني َأْسَتْمِتْع ِمْن ُقوَّ

ِتي َوَشَباِبي َفَقاَل: اْقرَْأ ِبِه ِفي ُكلِّ َعْشرٍ  ُقْلُت: َأْي َرُسوَل اِهللا ، َرُسوَل اِهللا، َدْعِني َأْسَتْمِتْع ِمْن ُقوَّ
ِتي َوَشَباِبي َقاَل: اْقرَْأ ِبِه ِفي ُكلِّ َسْبعٍ  َدْعِني َأْسَتْمِتْع ِمنْ  ُقْلُت: َأْي َرُسوَل اِهللا، َدْعِني َأْسَتْمِتْع  ،ُقوَّ
ِتي َوَشَباِبي   .)1("َفَأَبى ؛ِمْن ُقوَّ

  
  ثانیًا: تخریُج الحدیِث: 
في (الرقائق/ قراءة  وابُن حبانَ ) عن یحیي، 6516ح 11/67في ( أخرَجُه أحمدُ 

  ) من طریق یزیَد بِن موهٍب. 756ح 3/33القرءان
كالهما: (یحیي، ویزیُد بُن موهٍب) تابعا قتیبَة بَن سعیٍد، في روایته عن المفضل بن فضالة 

  بنحوه.
وابن )، 5956ح 3/355في (صالة العیدین/ إذا سمعت السجدة وأنت..  وأخرجه عبد الرزاق

 وأبو نعیم في الحلیةیي القطان، ) من طریق یح757ح 3/33 قراءة القرآن/ الرقائقفي ( حبان
  ) من طریق عبد الرزاق. 1/285في (

  كالهما: (یحیي القطان، وعبد الرزاق) تابعا المفضَل في روایتِه عن ابِن جریٍج بنحوه. 
) من طریق أبي 4054ح 6/196في (فضائل القرءان/ في كم یقرأ القرءان  وأخرجه البخاريُّ  

  سلمَة.
) 6873ح 11/459في (وأحمد ) 2399ح 4/531م عشرة أیام (الصیام/ صو  والنسائي في

) من طریق یزیَد بِن عبِد اِهللا بِن 6546ح 11/104في ( وأحمد، كالهما من طریق أبي العباس
  ) من طریق خیثمة. 1391ح 1/168في كم یقرأ القرآن/ الصالةفي ( وأبو داودالشخیِر، 

اِهللا بِن الشخیر، وخیثمُة) تابعوا یحیي بَن حكیٍم  أربعتهم: (مجاهٌد، وأبو العباِس، ویزیُد بُن عبدِ 
  ابِن صفواَن في روایته عن عبِد اِهللا بِن عمٍرو بنحوه.

  
  ثالثًا: تراجُم رجاِل اإلسناد: 

  .)25سبقت الترجمة له في حدیث رقم (، )2(تٌ بْ ثَ  ثقةٌ ، ْبُن َسِعیدٍ  ُقَتْیَبةُ * 

                                                           
  . 1810ح 7/276)  السنن الكبرى للنسائي،  في كم یقرأ القرءان؟ (1

  .454انظر: تقریب التهذیب ص(2) 
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ُل بنُ *   فاضلٌ  ثقةٌ  ،أبو معاویة القاضي المصريُّ ، بانيتْ القِ  عبید بن ثمامة بنِ  فضالةَ  اْلُمَفضَّ
، روى له أصحاُب إحدى وثمانین مات سنةَ  ،من الثامنة ،في تضعیفه سعدٍ  بنُ ا أخطأَ  ،عابدٌ 

   . )1(الكتِب الستة
)، 8(سبقت الترجمة له في حدیث رقم  ثقٌة فقیٌه فاضل،، َعْبِد اْلَعِزیِز ْبِن ُجَرْیجٍ  اْلَمِلِك ْبنُ  * َعْبدُ 

  .)2(والخالصة فیه أنه ثقة، لكنه مدلس من الثالثة
اسم أبي  :یقال ،بن عبد اهللا بن جدعان ،اهللا ْبِن َأِبي ُمَلْیَكةَ  عبدِ  بنِ  اهللاِ  عبیدِ  اِهللا بنُ  َعْبدُ * 

 سبعَ  مات سنةَ  ،من الثالثة فقیهٌ  ثقةٌ  ،أدرك ثالثین من الصحابة ،ملیكة زهیر التیمي المدني
  .)3(أصحاُب الكتب الستة، روى له عشرة

، روى له النسائي، من الثالثة لٌ مقبو ،المكي ،حيمَ بن أمیة الجُ  َیْحَیى ْبِن َحِكیِم ْبِن َصْفَوانَ * 
  .)4(وابن ماجة

  .)6(، وقال الذهبي: "وثق")5(ذَكَرُه ابن حباَن في الثقات
  

  رابعًا: الحكُم على إسناِد الحدیث: 
ِدِه ثقاٌت سوى یحیي بِن حكیٍم قال عنه ابُن حجر: "مقبول" إسناُدُه حسٌن لغیره رجاُل إسنا

  لكنه توبع من مجاهد، وأبو العباس، ویزیِد بِن الشخیر، وخیثمَة كما سبق في التخریج.
عبد الرزاق في (صالة العیدین/ إذا وبالنسبة لتدلیس ابِن جریٍج فقد صرح بالسماع في روایة 

) 757ح 3/33 قراءة القرآن/ الرقائقبن حبان في ()، وا5956ح 3/355سمعت السجدة وأنت.. 
  السابقتین في التخریج، وله متابعة أیضًا.

$$$  
  
  

                                                           
، 28/415، وتهـذیب الكمـال4/439، وانظـر أیضـًا: تـاریخ ابـن معـین روایـة الـدوري 544تقریب التهذیب ص (1)

  .2/289والكاشف 
 .41طبقات المدلسین ص (2)
، والكاشــــف 5/2، والثقــــات البــــن حبــــان 5/137، وانظــــر أیضــــًا: التــــاریخ الكبیــــر 312تقریــــب التهــــذیب ص  (3)

1/571.  
، تهــــــذیب 134/ 9، الجــــــرح والتعــــــدیل8/267، وانظــــــر أیضــــــًا: التــــــاریخ الكبیــــــر589تقریــــــب التهــــــذیب ص  (4)

  .31/272الكمال
  .522/ 5) الثقات البن حبان (5

  .364/ 2الكاشف  (6)
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  ):126یث رقم (ح

ُكْنُت ِعْنَد  :َقالَ  ،َوَأْخَرَج َأُبو َداُوَد ِبَسَنٍد َصِحیٍح ِمْن َطِریِق ُمَجاِهدٍ قال الحافُظ ابُن حجٍر: "
 :َفَقالَ  ؛َفَسَكَت َحتَّى َظَنْنُت َأنَُّه َسَیُردَُّها ِإَلْیهِ  ،إنَُّه َطلََّق اْمرََأَتُه َثَالثًاَفَقاَل  ،بن َعبَّاٍس َفَجاَءُه َرُجلٌ ا
َوَمْن ( :ِإنَّ اللََّه َقالَ  !بن َعبَّاسٍ اَیا  !بن َعبَّاساَیا  :ُثمَّ َیُقولُ  ،َیْنَطِلُق َأَحُدُكْم َفَیْرَكُب اْألُْحُموَقةَ (

َوَباَنْت ِمْنَك  ؛َعَصْیَت َربَّكَ  ،َفَال َأِجُد َلَك َمْخَرًجا ،َوإِنََّك َلْم َتتَِّق اللَّهَ  ،)1()َلُه َمْخَرًجاَیتَِّق اللََّه َیْجَعْل 
  .)2("بن َعبَّاٍس ِبَنْحِوهِ اَلُه متابعات َعن  َوَأْخَرَج َأُبو َداُودَ  )اْمرََأُتكَ 

  
  :أبي داودَ  سننِ أوًال: نصُّ الحدیِث من 

قال: َحدَّثََنا ِإْسَماِعیُل،  قال: ْبُن َمْسَعَدَة، َحدَّثََنا ُحَمْیدٌ : - رحَمُه اهللاُ - داودَ قال اإلماُم أبو 
 َفَقالَ َأْخَبَرَنا َأیُّوُب، َعْن َعْبِد اللَِّه ْبِن َكِثیٍر، َعْن ُمَجاِهٍد َقاَل: ُكْنُت ِعْنَد اْبِن َعبَّاٍس َفَجاَءُه َرُجٌل، 

َیْنَطِلُق َأَحُدُكْم، َفَیْرَكُب َالثًا، َقاَل: َفَسَكَت َحتَّى َظَنْنُت َأنَُّه َرادَُّها ِإَلْیِه، ُثمَّ َقاَل: "ِإنَُّه َطلََّق اْمَرَأَتُه ثَ 
َوَمْن َیتَِّق اللََّه َیْجَعْل َلُه (َوإِنَّ اللََّه َقاَل:  !َیا اْبَن َعبَّاسٍ  !َیا اْبَن َعبَّاسٍ  :اْلُحُموَقَة ُثمَّ َیُقولُ 

َوإِنََّك َلْم َتتَِّق اللََّه َفَلْم َأِجْد َلَك َمْخَرًجا، َعَصْیَت َربََّك، َوَباَنْت ِمْنَك اْمرََأُتَك، َوإِنَّ اللََّه ، )3()َمْخَرًجا
" )4()َیا َأیَُّها النَِّبيُّ ِإَذا َطلَّْقُتُم النَِّساَء َفَطلُِّقوُهنَّ (: َقالَ    .)5(ِفي ُقُبِل ِعدَِّتِهنَّ

، - t- ُوَد: َرَوى َهَذا اْلَحِدیَث ُحَمْیٌد اْألَْعَرُج، َوَغْیُرُه َعْن ُمَجاِهٍد، َعْن اْبِن َعبَّاسٍ َقاَل َأُبو َدا   
، َوَأیُّوُب، َواْبُن ُجَرْیٍج، - t-ْبِن ُجَبْیٍر، َعْن اْبِن َعبَّاسٍ  و ْبِن ُمرََّة، َعْن َسِعیدٍ َوَرَواُه ُشْعَبُة َعْن َعْمرٍ 
، َواْبُن ُجَرْیٍج، َعْن َعْبِد - t-ِن َخاِلٍد، َعْن َسِعیِد ْبِن ُجَبْیٍر، َعْن اْبِن َعبَّاسٍ َجِمیًعا َعْن ِعْكِرَمَة بْ 

ْبِن اْلَحاِرِث، َعْن  ، َوَرَواُه اْألَْعَمُش َعْن َماِلكٍ - t-اْبِن َعبَّاسٍ  اْلَحِمیِد ْبِن َراِفٍع، َعْن َعَطاٍء، َعنِ 
ِفي الطََّالِق "ُكلُُّهْم َقاُلوا:  - t- اْبِن َعبَّاسٍ  و ْبِن ِدیَناٍر، َعنِ رٍ اْبِن َعبَّاٍس، َواْبُن ُجَرْیٍج َعْن َعمْ 

َنْحَو َحِدیِث ِإْسَماِعیَل َعْن َأیُّوَب، َعْن َعْبِد اللَِّه ْبِن َكِثیٍر  "َوَباَنْت ِمْنكَ "، َقاَل: "الثََّالِث َأنَُّه َأَجاَزَها
َأْنِت "ِإَذا َقاَل:  - t- َزْیٍد، َعْن َأیُّوَب، َعْن ِعْكِرَمَة، َعْن اْبِن َعبَّاسٍ ْبُن  َقاَل َأُبو َداُوَد: َوَرَوى َحمَّادٌ 

َوَرَواُه ِإْسَماِعیُل ْبُن ِإْبَراِهیَم َعْن َأیُّوَب، َعْن ِعْكِرَمَة، َهَذا َقْوُلُه َلْم  ".َطاِلٌق َثَالثًا ِبَفٍم َواِحٍد َفِهَي َواِحَدةٌ 
  .)6(َجَعَلُه َقْوَل ِعْكِرَمةَ وَ  - t-اْبَن َعبَّاسٍ  َیْذُكرِ 

                                                           
  }.2سورة الطالق {آیة (1)
  .362/ 9فتح الباري البن حجر (2)
  }.2سورة الطالق {آیة (3)
  }.1سورة الطالق {آیة (4)
 .2197ح 1/250سنن أبي داود، الطالق/ نسخ المراجعة بعد التطلیقات الثالث  (5)
  .2197ح 1/250المرجع السابق الطالق/ نسخ المراجعة بعد التطلیقات الثالث  (6)
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  ثانیًا: تخریُج الحدیث: 
في (الخلع والطالق/باب االختیار للزوج أن ال یطلق..  أخرَجُه البیهقيُّ في السنن الكبري

في(تفسیر  وأخرَجُه الطبريُّ في تفسیره) من طریق أبي داوَد بمثل إسناده ونحو لفظه، 7/331
ِن إبراهیَم تابَع حمیدًا بن مسعدَة في روایته عن إسماعیَل ) عن یعقوَب ب23/433سورة الطالق 

 وفي) من طریق عبد الوهاب، 4035 5/105في (الطالق  وأخرجه الدارقطنيبِن علیَة بمثله، 
  ) من طریق حماٍد بِن كثیٍر. 4036 5/105(الطالق 

  كالهما : (عبد الوهاب، وحماد) تابعا ابَن علیَة في روایته عن أیوَب بنحوه.
) من طریق إسماعیَل بِن أمیَة تابع أیوَب 4034 5/105في (الطالق  وكذا أخرجه الدارقطني 

  في روایته عن عبد اهللا بن كثیر بنحوه.
 والدارقطني) عن ابن جریج، 11352ح 6/397 المطلق ثالثاً / الطالقفي( وأخرجه عبدالرزاق

 3/58في ( عانيوالطحاوي في شرح الم، ) من طریق سیفٍ 3927ح 5/25في (الطالق 
  .َعِن اْبِن َأِبي َنِجیٍح َوُحَمْیٍد اْألَْعَرجِ ) من طریق 4483ح

أربعُتُهْم: (ابُن جریٍج، وسیٌف، وابُن أبي نجیح، وحمیٌد األعرج) تابعوا عبَد اِهللا بَن كثیٍر في 
  روایته عن مجاهٍد بنحوه.

  
  ثالثًا: تراجُم رجاِل اإلسناد: 

  ). 7، سبقت الترجمة له في حدیث رقم ()1(َصدوق، َمْسَعَدةَ  ْبنُ  * ُحَمْیدٌ 
، سبقت الترجمة له في حدیث رقم )2(ظٌ حاف ةٌ ثق ،ةیَّ لَ عُ  بابنِ  المعروفُ  إبراهیمَ  بنُ  إسماعیلُ *
)121.(  

سبقت  ،)3(من كبار الفقهاء العباد حجةٌ  ثبتٌ  ثقةٌ ، الَسختیاني یسانَ كَ  أبي تمیمةَ  نُ بْ  * أیوبُ 
  ).44(الترجمة له في حدیث رقم 

مات  ،من السادسة ٌق،صدواألئمة  أبو معبد القارىء أحدُ  المكيُّ  )4(الداريُّ  َكِثیرٍ  اللَِّه ْبنُ  َعْبدُ *
  . )5(، روى له أصحاُب الكتب الستةومائة عشرینَ  سنةَ 

  .)6("وله أحادیث صالحة ،كان ثقةً قاَل عنَه ابُن سعٍد: "
                                                           

 .18/252، وتاریخ اإلسالم للذهبي 7/395، وانظر أیضًا: تهذیب الكمال 182تقریب التهذیب ص (1)
  .9/107، والسیر3/23،  وتهذیب الكمال 7/196، وانظر أیضًا: تاریخ بغداد 105تقریب التهذیب ص (2)
  . 117انظر: تقریب التهذیب ص (3)
  )443/ 2قیل لعبد اهللا بن كثیر: الداري، ألن الداري بُلغة أهل مكة العطار. (انظر: األنساب للسمعاني ( (4)
  .318تقریب التهذیب ص  (5)
  .8/45الطبقات الكبیر (6)
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   .)2(والنسائي )1(ووثقه ابُن المدیني
:وقال الذه   .)4("الحدیث قلیلُ ، وقال: ")3("فصیح مفوه إمام ثقةٌ " بيُّ

  هو ثقة.قالت الباحثة: 
  ).7، سبقت الترجمة له في حدیث رقم ()5(ِإَمام ِفي التَّْفِسیر َوِفي اْلعلم ،ِثَقةٌ  ،رٍ بْ جَ  بنُ  ُمَجاِهدٌ * 

  

  رابعًا: الحكُم على إسناِد الحدیِث: 
  .)6(لبانيإسناُدُه صحیٌح لغیرِه، وقد صححه األ

$$$  
  

  ):127حدیُث رقم (

 :- t-  َوَأْخَرَج النََّساِئيُّ ِبَسَنٍد َصِحیٍح َعْن ُحَمْیٍد َعْن َأَنسٍ قال الحافُظ ابُن حجٍر: "
َوُهَو ِبَكْسِر اْلَخاِء اْلُمْعَجَمِة َوُسُكوِن  )؛)7(َیْجَمُع َبْیَن الرَُّطِب َواْلِخْرِبزِ  - r- رََأْیُت َرُسوَل اللَِّه (

َدِة َبْعَدَها زَاٌي َنْوٌع ِمَن اْلِبطِّیِخ اْألَْصَفرِ الرَّ  َفَتْصَفرُّ ِمْن ِشدَِّة  )9(َوَقْد َتْكُبُر اْلِقثَّاءُ  ،)8(اِء َوَكْسِر اْلُمَوحَّ
   .)10("اْلَحرِّ َفَتِصیُر َكاْلِخْرِبزِ 

  

:   أوًال: نصُّ الحدیِث من السنِن الكبرى للنسائيِّ
 ْبنُ  َوْهبٌ  َحدَّثََنا: َقالَ  َمْنُصوٍر، ْبنُ  ِإْسَحاقُ  : َأْخَبَرَنا- َمُه اهللاُ رح-قاَل اإلماُم النسائيُّ 

 َبْینَ  َیْجَمعُ  -r-  اهللاِ  َرُسولَ  "رََأْیتُ : َقالَ  - t-َأَنسٍ  َعنْ  ُحَمْیٍد، َعنْ  َأِبي َحدَّثََنا: َقالَ  َجِریٍر،

                                                           
  .469/ 15یب الكمالتهذ (1)
  ..469/ 15المرجع السابق (2)
  .588/ 1الكاشف (3)
 .318/ 5سیر أعالم النبالء  (4)
 .520انظر: تقریب التهذیب ص (5)
 .1907ح 6/401صحیح أبي داود  (6)
  ).2/51هو البطیخ بالفارسیة. (انظر: النهایة  (7)
  وهو المعروف الیوم في بعض المناطق بالشمام. (8)
ن الخضــار وهــو نبــات عشــبّي حــولّي زراعــّي مــن فصــیلة القرعّیــات، ثمــاره أســطوانّیة مســتطیلة، طعمهــا نــوع مــ (9)

، تصــنیف/ د أحمــد 3/1776أقــرب إلــى الخیــار، ویقــال لــه أیًضــا الَفقُّــوس. (انظــر: معجــم اللغــة العربیــة المعاصــرة
 م).2008 -هـ  1429مختار عبد الحمید عمر، دار الكتب الطبعة األولى 

  .9/573تح الباري ف (10)
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  .)1(َواْلِخْرِبِز" الّرِطبِ 
  

  ثانیًا: تخریُج الحدیِث:
 في جاء في (ما وأخرجه الترمذيُّ في الشمائل)، 12449ح 19/434في ( أحمدُ أخرَجُه 

  ) عن إبراهیم بن یعقوب.200ح r -  1/165- اهللا  رسول فاكهة
كالهما: (أحمُد، وٕابراهیُم بُن یعقوَب) تابعا إسحاَق بَن منصوٍر في روایتِه عن وهٍب بن جریٍر 

  بمثله. 
في  والبیهقي في الشعبطریق حباَن بِن هالل، ) من 3867ح 6/463في ( وأخرجه أبو یعلى

  ) من طریق مسلٍم بِن إبراهیَم. 5595ح 8/130(الجمع بین لونین إرادة التعدیل بینهما 
كالهما: (مسلٌم بُن إبراهیَم، وحبَّاُن بُن هالٍل) تابعا وهبًا ْبَن جریٍر في روایته عن جریٍر بِن 

  حازم بنحوه.
  ) من طریِق محمٍد بِن عمٍرو.  7907ح 8/44ي (في األوسط ف وأخرجه الطبراني
) من طریِق 4/21البطیخ  - r-في (األطعمة/ كان أحب الفواكه إلى النبي  وأخرَجُه الحاكم

  سلیماَن ْبِن َحْرٍب وعمٍرو بِن مرزوٍق.
ثالثَُتُهْم: (محمٌد بُن عمٍرو، وسلیماُن بُن حرٍب، وعمٌرو بُن مرزوٍق) عن یوسَف بِن عطیَة عن 

  بمعناه.  - t- ٍر الوراق عن قتادَة تابع حمیدًا الطویل في روایته عن أنسمط
  

  ثالثًا: تراجُم رجاِل اإلسناد:
  ).115، سبقت الترجمة له في حدیث رقم ()2(ثبتٌ  ثقةٌ  ،المروزي ِإْسَحاُق ْبُن منصور* 

  ).51، سبقت الترجمة له في حدیث رقم ()3(ثقةٌ  ْبُن َجِریرٍ  * َوْهبٌ 
مات  ،إذا حدث من حفظهِ  وله أوهامٌ  ،فعِّ ضُ  عن قتادةَ  لكن في حدیثهِ  ثقةٌ  ،حازمِ  بنُ  جریرٌ * 

، سبقت الترجمة له في حدیث رقم )4(لكن لم یحدث في حال اختالطه ،بعد ما اختلط سنة سبعین
)115.(  
  

                                                           
  .6692ح 6/251السنن الكبرى للنسائي، الولیمة/ الجمع بین الخربز والرطب  (1)
، وتهـــــذیب 2/234، والجـــــرح والتعـــــدیل1/404، وانظـــــر أیضـــــًا: التـــــاریخ الكبیـــــر 103تقریـــــب التهـــــذیب ص  (2)

  .2/474الكمال
  .585انظر: تقریب التهذیب ص (3)
، والكواكـــب 6/144، والثقـــات البـــن حبـــان 9/278الطبقـــات الكبیـــر ، انظـــر أیضـــًا:138تقریـــب التهـــذیب ص (4)

  .1/111النیرات
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  ).1(مراءاألُ  رِ مْ أَ  نْ مِ  في شيءٍ  زائدة لدخولهِ  وعابهُ  ،دلسمُ  ثقةٌ الطَِّویِل،  أبي حمید نُ بْ  ُحَمْیدٌ * 
  ).2، سبقت الترجمة له في حدیث رقم ()2(الثالثة وهو مدلس من

  
  رابعًا: الحكُم على إسناِد الحدیث: 

إسناُدُه صحیٌح، ورجاُلُه ثقاٌت، أمَّا عن  تدلیس حمید، فإن تدلیسه عن أنٍس ال یضرُّ كما 
وهو  ؛تبین الواسطة فیها قد - أي روایاته عن أنس- فعلى تقدیر أن یكون مراسیلقال العالئي: "

حتى  ،عنهُ  التدلیسِ  صاحب أنس مشهور كثیرُ ، وسبق من كالم ابن حجر عنه: ")3("ثقة محتج به
  واهللا أعلم.  )4("وقتادة ثابتٍ  بواسطةِ  عنهُ  حدیثهُ  عظمَ مُ  إنَّ  :قیل

$$$  
  

  ):128حدیث رقم (

 َسِمْعُت اْلُمْختَارَ  ِإْدِریَس، ْبنُ  اللَّهِ  ْبدُ عَ  َحدََّثَنا َأْحَمُد: قال الحافُظ ابُن حجٍر: ".... َفَقالَ 
 ُكلُّ  َوَقاَل: ،)5(اْلُمَزفَّتِ  َعنْ  - r-  اللَّهِ  َرُسولُ  (َنَهى َفَقاَل: - t- َأَنًسا  َسأَْلتُ  َیُقوُل: ُفْلُفلٍ  ْبنَ 

 َما َفَقاَل: الطََّعامِ  َعَلى شَّْرَبتَانِ َوال َفالشَّْرَبةُ  َحرَاٌم؛ اْلُمْسِكرُ  َصَدْقتَ  َلُه: َفُقْلتُ  َقاَل: َحرَاٌم، ُمْسِكرٍ 
  .)6(ُمْسِلٍم" َشْرطِ  َعَلى َصِحیحٌ  َسَندٌ  َوَهَذا َحرَاٌم) َفَقِلیُلهُ  َكِثیُرُه، َأْسَكرَ 

  
  أوًال: نصُّ الحدیِث من مسنِد اإلماِم أحمَد: 

 ُفْلُفلٍ  ْبنَ  اْلُمْخَتارَ  َسِمْعتُ : الَ قَ  ِإْدِریَس  ْبنُ  اهللاِ  َعْبدُ  : َحدَّثََنا- رحَمُه اهللاُ -قاَل اإلماُم أحمُد 
 َعنِ  - r-  اهللاِ  َرُسولُ  َنَهى: َفَقالَ  اْألَْوِعَیِة، ِفي الشُّْربِ  َعنِ  - t-َماِلكٍ  ْبنَ  َأَنَس  َسَأْلتُ : َقالَ 

 َفالرََّصاُص : ُقْلتُ : َقالَ  ،"َرةُ اْلُمَقیَّ : "َقالَ  اْلُمَزفََّتُة؟ َوَما: ُقْلتُ : َقالَ  ،"َحرَامٌ  ُمْسِكرٍ  ُكلُّ : "َوَقالَ  اْلُمَزفََّتِة،
 الَ  َما ِإَلى َیِریُبكَ  َما َدعْ : "َقالَ  َیْكَرُهوَنُهَما، َناًسا َفِإنَّ : ُقْلتُ : َقالَ " ِبِهَما َبْأٌس  َما: "َقالَ  َواْلَقاُروَرُة؟

 َوالشَّْرَبتَاِن َعَلى َفالشَّْرَبةُ  َراٌم،حَ  السُّْكرُ  َصَدْقتَ : َلهُ  ُقْلتُ : َقالَ  ،"َحَرامٌ  ُمْسِكرٍ  ُكلَّ  َفِإنَّ  َیِریُبَك،

                                                           
  .4/148، والثقات البن حبان2/348وانظر أیضًا: التاریخ الكبیر 181تقریب التهذیب ص (1)
  . 38طبقات المدلسین ص (2)
  .168جامع التحصیل في أحكام المراسیل ص (3)
 .38طبقات المدلسین ص (4)
 ). 2/751الذي ُطِلى بالزِّْفت وهو نوٌع من القَاِر، ثم اْنتُِبذ فیه. (انظر: النهایة هو اإلناٌء  (5)
 .44/ 10فتح الباري  (6)
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 َواْلِحْنَطِة، َواْلَعَسِل، َوالتَّْمِر، اْلِعَنِب، ِمنَ  اْلَخْمرُ " :َوَقالَ  ،"َحَرامٌ  َفَقِلیُلهُ  َكِثیُرُه، َأْسَكرَ  َما: "َقالَ . َطَعاِمَنا
  .)1("رُ اْلَخمْ  َفِهيَ  َذِلكَ  ِمنْ  َخمَّْرتَ  َفَما َوالذَُّرِة، َوالشَِّعیِر،
   

  ثانیًا: تخریُج الحدیِث: 
 7/50في ( وأبو یعلى)، 24221ح 12/168في (أخَرَجُه أبو بكٍر بُن أبي شیبة 

  ) عن زیاد بن أیوب. 5658ح 8/709في (األشربة/ المزفتة  والنسائي ) عن عثمان،3966
مَد في روایته عن عبِد ثالثَُتُهْم: (أبو بكٍر بُن أبي شیبَة، وعثماُن، وزیاُد بُن أیوَب) تابعوا أح

  اهللا ابن إدریَس بنحوه مختصرًا.
) من طریق القاسم بن مالك تابع ابن إدریس في روایته عن 7494ح 2/361في ( وأخرجه البزار

) من طریق الزهرّي تابَع المختاَر بَن 6515ح 4/226في (والطحاوي المختار بن فلفل بنحوه، 
  نحوه مختصرًا. ب - t-فلفٍل في روایِتِه عن أنس بن مالك

  
  ثالثًا: تراجُم رجاِل اإلسناد:  

 من عابدٌ  فقیهٌ  ثقةٌ  الكوفي، محمد األْودي، أبو الرحمن عبد بن یزید بن ِإْدِریس ْبنُ  اهللاِ  * َعْبدُ 
   . )2(سنة، روى له أصحاُب الكتِب الستة وسبعونَ  بضعٌ  وله وتسعین اثنتین سنة مات الثامنة

أبو و  روى له مسلمٌ  الخامسة من أوهامٌ  له صدوقٌ  حریث، بنِ  عمٍرو ولىم ُفْلُفل ْبنُ  * ُمْختَارٌ 
  .)3(النسائيُّ و  الترمذيُّ و  داودَ 

 إال أعلم ال بأسًا، به أعلم وقال أحمُد مرًة أخرى: "ال )6(والعجلي )5(وأحمد )4(َوثََّقُه ابُن معینٍ 
 ان في الثقات وقال: "یخطىء، وذكره ابن حب)9(والذهبي )8(، ووثقه ابُن شاهیٍن أیضاً )7(خیرًا"
  ، )10(كثیرًا"

                                                           
  .12099ح  149/ 19مسند أحمد (1)
، وتهــــــــذیب 5/8، والجــــــــرح والتعــــــــدیل 2/21، وانظــــــــر أیضــــــــًا: معرفــــــــة الثقــــــــات 295تقریــــــــب التهــــــــذیب ص (2)

  .14/293الكمال
  .320/ 27، انظر أیضًا: تهذیب الكمال 523تقریب التهذیب ص (3)
 .310/ 8الجرح والتعدیل  (4)
 .52سؤاالت األثرم ألحمد بن حنبل ص (5)
 .2/267معرفة الثقات  (6)
  .504/ 2العلل ومعرفة الرجال  (7)
  .229تاریخ أسماء الثقات ص  (8)
  .248/ 2الكاشف (9)

 .429/ 5الثقات البن حبان  (10)
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   .)2(كوفى" ، وقال عنه أبو حاتم: "شیخ)1(بأس" به "لیس داود: أبو وقال
  : هو ثقة له أوهام.قالت الباحثة

  
  رابعًا: الحكُم على إسناِد الحدیث: 

إسناُدُه صحیٌح، رجاُلُه ثقاٌت سوى المختاِر بِن فلفل قال عنه ابُن حجر: "صدوق له 
  م"، أوها

كما سبق في  - قلت: هو ثقة له أوهام، وقد تابعة الزهري وعاصم العنبري في روایته عن أنس 
  . )3(التخریج، وقد حكم حسیٌن سلیم أسد علیه بالصحة

$$$  
  

  ):129حدیث رقم (

نَّ َرُسوَل أَ  ،ْبِن َیَسارٍ  َعْن َعَطاءٍ  ،ْبِن َأْسَلمَ  َوِفي اْلُمَوطَِّأ َعْن َزْیدٍ قال الحافُظ ابُن حجٍر: "
َوُهَو ُمْرَسٌل  )،َفَأَشاَر ِإَلْیِه ِبِإْصَالِح رَْأِسِه َوِلْحَیِتهِ  ؛َواللِّْحَیةِ  )4(رََأى َرُجًال ثَاِئَر الرَّْأسِ ( - r- اللَِّه 

  .)5("َصِحیُح السََّندِ 

  
  أوًال: نصُّ الحدیِث من موطأ مالك: 

 َكانَ "ْبَن َیَساٍر َأْخَبَرُه َقاَل:  اً َأْسَلَم، َأنَّ َعَطاء ْبنِ  َعْن َزْیدٍ : - رحَمُه اهللاُ -قاَل اإلماُم مالٌك 
ِبَیِدِه  - r-ِفي اْلَمْسِجِد، َفَدَخَل َرُجٌل ثَاِئَر الرَّْأِس َواللِّْحَیِة، َفَأَشاَر ِإَلْیِه َرُسوُل اِهللا  - r- َرُسوُل اِهللا 

 :- r-ْحَیِتِه، َفَفَعَل الرَُّجُل، ُثمَّ َرَجَع، َفَقاَل َرُسوُل اِهللا َأِن اْخُرْج، َكَأنَُّه َیْعِني ِإْصَالَح َشَعِر َرْأِسِه َولِ 
  .)6("أََلْیَس َهَذا َخْیرًا ِمْن َأْن َیْأِتَي َأَحُدُكْم ثَاِئَر الرَّْأِس َكَأنَُّه َشْیَطانٌ "
  
  
  

                                                           
  .62/ 10تهذیب التهذیب  (1)
 .310/ 8الجرح والتعدیل  (2)
  .7/50انظر: حاشیة مسند أبي یعلى  (3)
  ).229/ 1َأْي ُمْنَتشر َشعر الرَّْأِس. (انظر: النهایة في غریب الحدیث واألثر  (4)
  .367/ 10فتح الباري  (5)
 ، 3494ح 5/1384موطأ اإلمام مالك، الشعر/ إصالح الشعر،  (6)



                                 ل                            الفصل األو
 

    340 
 

 الدراسة التطبیقیة

  ثانیًا: تخریُج الحدیث: 
) من طریق اإلمام 6043ح 8/428في (إكرام الشعر وتدهینه  أخرجه اإلماُم البیهقيُّ في الشعب

  مالٍك السابقة بمثله.
(الزینة/  والنسائي في)، 4062ح 1/444(اللباس/ غسل الثوب..  أبي داوَد فيوالحدیُث عنَد 
  مرفوعًا بمعناه. - t-) من حدیث جابٍر بِن عبِد اِهللا 5251ح 8/567تسكین الشعر

  
  ثالثًا: تراجُم رجاِل اإلسناد: 

  ).72، سبقت الترجمة له في حدیث رقم ()1(وكان یرسل عالمٌ  ،ثقةٌ العدوي،  َأْسَلمَ  ْبنُ  * َزْیدٌ 
  .)2(وذكَرُه ابُن حجٍر في األولى من المدلسین

، سبقت الترجمة له في حدیث رقم )3(وعبادةٍ  مواعظٍ  صاحبُ  ،فاضلٌ  ،ثقةٌ  یسارٍ  بنُ  عطاءٌ * 
)74.(  
  

  رابعًا: الحكُم على إسناِد الحدیث: 
 بسماعه بصیغة اإلخبار منَأْسَلَم  ْبنُ  َزْیدٌ سًال، رجاُلُه ثقاٌت، وقد صرح إسناُدُه صحیٌح مر 

  .)4(ر، وقال عنه األلباني أیضًا: "سند صحیح لكنه مرسل"ْبَن َیَسا َعَطاءٍ 
$$$  

  ):130حدیث رقم (

یَمان) )5((اْلَبَذاَذة :َرَفَعهُ  َثْعَلَبةَ  : "َوَقْد َرَوى َأُبو ُأَماَمَة ْبنُ حجرٍ  ابنُ الحافُظ قال   ،ِمْن اإلِْ
َدٍة َوُمْعَجَمَتْیِن َرثَاَثة اْلَهْیَئة   .)6("َوُهَو َحِدیث َصِحیح َأْخَرَجُه َأُبو َداُوَد، َواْلَبَذاَذة ِبُمَوحَّ

  

  : الحدیث من سنن أبي داودَ  أوًال: نصُّ 
 َعْن ُمَحمَّدٍ  ،ْبُن َسَلَمةَ  َنا ُمَحمَّدٌ َحدَّثَ  ، قال:: َحدَّثََنا النَُّفْیِلىُّ - رحَمُه اهللاُ – أبو داودَ اإلماُم  قالَ 

 :َعْن َأِبى ُأَماَمَة َقالَ  ،ْبِن َماِلكٍ  َعْن َعْبِد اللَِّه ْبِن َكْعبٍ  ،ْبِن ِإْسَحاَق َعْن َعْبِد اللَِّه ْبِن َأِبى ُأَماَمةَ ا
                                                           

  .222انظر: تقریب التهذیب ص (1)
  .20طبقات المدلسین ص (2)
  .392انظر: تقریب التهذیب ص (3)
  .493ح 1/811السلسلة الصحیحة  (4)
ِح بـه. (انظـر: النهایـة فـي  (5) یقال: بذ الهیئة، وباذ الهیئـة، أي رث اللبسـة، َأراد التواُضـَع فـي اللَِّبـاِس وتَـْرَك التـبجُّ

  ). 1/276غریب الحدیث واألثر
  .10/368فتح الباري  (6)
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َأَال  !َأَال َتْسَمُعونَ " :- -rاللَِّه  َیْوًما ِعْنَدُه الدُّْنَیا َفَقاَل َرُسولُ  - r-َذَكَر َأْصَحاُب َرُسوِل اللَِّه 
لَ  )1("ِإنَّ اْلَبَذاَذَة ِمَن اِإلیَمانِ  ،ِإنَّ اْلَبَذاَذَة ِمَن اِإلیَمانِ  !َتْسَمُعونَ  ُهَو  :َقاَل َأُبو َداُودَ  ، )2(َیْعِنى التََّقحُّ

  .)3(َأُبو ُأَماَمَة ْبُن َثْعَلَبَة األَْنَصاِرىّ 
  

  ثانیًا: تخریُج الحدیث: 
  َوَرَد الحدیُث من طرق كثیرة، واختلفت فیه روایة عبِد اِهللا بن أبِي أمامَة من وجوه:  

  روایُة عبِد اهللا بن أبي أمامَة عن عبِد اهللا بِن كعٍب عن أبي أمامَة. -1
) من 567ح 2/605في (اللباس والزینة/ فیمن ترك اللباس تواضعاً  أخرَجُه الحارُث في مسنده
َعْبِد اللَِّه بن ) من طریق 789ح 1/272في( والطبراني في الكبیرعفٍر، طریق عبِد الحمیِد بِن ج

) من طریق أبي 7784ح 10/451في ( والبیهقي في الشعب، )4(بن ِحَزامٍ  ُعَبْیِد اللَِّه بن َحِكیمٍ 
  إسحاَق السبیعي.

إسحاَق السبیعي)   ثالثَُتُهْم: (عبُد الحمیِد بُن جعفٍر، وعبُد اِهللا بُن عبیِد اِهللا بِن َحكیٍم، وأبو
  تابعوا محمدًا بَن إسحاَق في الروایة عن عبِد اِهللا بِن أبي أمامَة بمثل إسناده ولفظه.  

روایُة عبِد اهللا بن أبي أمامَة عن عبِد الرحمِن بِن كعٍب بدًال من عبِد اِهللا بن كعٍب عن  -2
  أبي أمامة.
بِن جعفٍر تابع ابَن إسحاَق  ) من طریق عبِد الحمیدِ 1531ح 4/191في ( وأخرَجُه الطحاوي
  أیضًا في روایته.

  روایُة عبِد اِهللا بِن أبي أمامَة عن أبیه (أبي أمامة) بدون واسطة. -3
) من طریق أسامَة بِن زیٍد، 4118ح 2/1379في (الزهد/ من ال یؤبه له  ورواه ابُن ماجة

 في مسند الشهاب والقضاعي)، 1/9في (اإلیمان/ ذكر الخصال الموجبة لدخول الجنة والحاكم 
  . كالهما من طریق صالح بن كیسان) 157ح 1/125في(

  كالهما: (أسامُة وصالٌح) عن عبِد اِهللا بِن أبي أمامَة عن أبیه مرفوعًا. 
  
  
  
  

                                                           
 .4161ح 1/454سنن أبي داود، الترجل/ باب..  (1)
ُل : الرُجُل الیاِبُس الِجْلِد السَّیِّىُء الحاِل. (انظر: القاموس المحیط، مادة: قحل  (2)  ).4/35الُمَتَقحِّ
 .4161ح 1/454سنن أبي داود، الترجل/ باب..  (3)
  لم تقف له الباحثة على ترجمة. (4)
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  ثالثًا: تراجُم رجاِل اإلسناد: 
ن كبار م ،ظٌ حاف ثقةٌ  ،الحرانيُّ  أبو جعفر النفیليُّ  ،نفیل نِ بْ  عليٍّ  نِ بْ  دٍ محم بنُ  اهللاِ  عبدُ * 

  .)1(، روى له البخاريُّ وأصحابُّ السنن األربعةوثالثین أربعٍ  سنةَ  ماتَ ، العاشرة
 واحٍد وتسعینَ  سنةَ  ماتَ  من التاسعةِ  ٌة،ثق ،موالهم الحرانيُّ  الباهليُّ  اهللاِ  عبدِ  بنِ  ْبُن َسَلَمةَ  ُمَحمَّدٌ *

  .)2(وأصحاُب السنن األربعة لمٌ مس، و خلف اإلمام القراءةِ  في جزءِ  البخاريُّ  ، روى لهعلى الصحیح
، سبقت )3(ورمي بالتشیع والقدر ،یدلس صدوقٌ  ،المغازي إمامُ  ،یسار نِ بْ  إسحاقَ  بنُ  * محمدٌ 

  ، والخالصة فیه أنه ثقٌة مدلس.)4()، وهو مدلس من الرابعة43الترجمة له في حدیث رقم (
من  قٌ صدو ،كنیته أبو رملة :حارثي المدني یقالاألنصاري ال ثعلبةَ  بنِ  َأِبى ُأَماَمةَ  اللَِّه ْبنُ  َعْبدُ *

  .)5(، روى له أبو داوَد، وابن ماجةالرابعة
  .)7("وثق" ، وقال الذهبي:)6(ذكره ابُن حباَن في الثقات

  : صدوق. والخالصة أنه
 ثمانٍ أو  سبعٍ  سنةَ  ماتَ  ،له رؤیة :یقال ةٌ ثق ،المدني ،األنصاري ْبِن َماِلكٍ  َكْعبٍ  اللَِّه ْبنُ  َعْبدُ *

، وابُن ماجةوتسعینَ    . )8(، روى له البخاريُّ ومسلٌم وأبو داوَد والنسائيُّ
  

  رابعًا: الحكُم على إسناد الحدیث: 
رجاُل إسناِد أبي داوَد ثقاٌت سوى عبِد اِهللا بِن أبي أمامَة صدوق، ومحمٍد بِن إسحاَق، 

  اع لكنه توبع.قالْت عنُه الباحثة: ثقٌة مدلس وهو من الرابعة ولم یصرح بالسم
  .)9(فاإلسناُد َحَسٌن بمجموع الطرق، وقد صححه األلباني
$$$  

  
  

                                                           
  .10/634، وسیر أعالم النبالء 16/88ر أیضًا: تهذیب الكمال ، وانظ321تقریب التهذیب ص (1)
  . 25/289، وانظر أیضًا: تهذیب الكمال 481تقریب التهذیب ص (2)
 .47، وانظر أیضًا: التبیین ألسماء المدلسین ص467تقریب التهذیب ص (3)
  .51طبقات المدلسین ص  (4)
، وتهـــــذیب 5/34، والثقـــــات البـــــن حبـــــان45/ 5یـــــر، وانظـــــر أیضـــــًا: التـــــاریخ الكب296تقریـــــب التهـــــذیب ص  (5)

  .14/311الكمال
  .18/ 7الثقات البن حبان  (6)
 .1/539الكاشف  (7)
  .19/145، وتهذیب الكمال5/73، وانظر أیضًا: الثقات البن حبان 319تقریب التهذیب  (8)
  .341ح 1/601السلسلة الصحیحة  (9)
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  ):131حدیث رقم (

َقاَل : َمرَّ  َوالطََّبرَاِنيُّ ِبِإْسَناٍد َصِحیح َعْن َأِبي َبْكَرةَ  َوَأْخَرَج َأْحَمدُ ": حجرٍ  ابنُ  الحافظُ  قال
َوَما ُیَعذََّباِن  - َوِفیِه  -  )1(ذََّباِن، َوَما ُیَعذََّباِن ِفي َكِبیر َوَبَكىِبَقْبَرْیِن َفَقاَل: (ِإنَُّهَما ُیعَ  -r-النَِّبّي 

   .)2(ِإالَّ ِفي اْلِغیَبة َواْلَبْول)"

  
  أوًال: نصُّ الحدیِث من مسنِد اإلمام أحمَد: 

دَّثََنا اَألْسَوُد ْبُن حَ  قال: : َحدَّثََنا َأُبو َسِعیٍد َمْوَلى َبِني َهاِشٍم،- رحَمُه اهللاُ  – أحمدُ  اإلمامُ  قالَ 
ا َحدَّثََنا َبْحُر ْبُن َمرَّاٍر، َعْن َعْبِد الرَّْحَمِن ْبِن َأِبي َبَكَرَة، َقاَل: َحدَّثََنا َأُبو َبَكَرَة ، َقاَل: َبْینَ قال: َشْیَباَن، 

ْحُن ِبَقْبَرْیِن َأَماَمَنا َفَقاَل َرُسوُل اِهللا َوُهَو آِخٌذ ِبَیِدي َوَرُجٌل َعْن َیَساِرِه، َفِإَذا نَ  rَأَنا ُأَماِشي َرُسوَل اِهللا 
r- - :"َفاْستََبْقَنا، َفَسَبْقُتُه،  "ِإنَُّهَما َلُیَعذََّباِن َوَما ُیَعذََّباِن ِفي َكِبیٍر، َوَبَلى، َفَأیُُّكْم َیْأِتیِني ِبَجِریَدٍة؟

ِإنَُّه "ى َذا اْلَقْبِر ِقْطَعًة، َوَعَلى َذا اْلَقْبِر ِقْطَعًة، َوَقاَل: َفَأتَْیُتُه ِبَجِریَدٍة، َفَكَسَرَها ِنْصَفْیِن، َفَأْلَقى َعلَ 
  .)3("ُن َعَلْیِهَما َما َكاَنتَا َرْطَبَتْیِن، َوَما ُیَعذََّباِن ِإالَّ ِفي اْلَبْوِل، َواْلِغیَبةِ ُیَهوِّ 

  
  ثانیًا: تخریُج الحدیث: 

  ).3636ح 9/101( البزار فيو ) 3747ح 4/113في ( أخرَجُه الطبرانيُّ في األوسط
كالهما من طریِق مسلٍم بِن إبراهیَم، تابَع أبا سعیٍد مولى بني هاشٍم في روایته عن األسوِد بِن 

  شیباَن بإسناده ولفظه.    
في (الجنائز/ فیما یخفف به  وابُن أبي شیبةَ )، 20411ح 34/53في ( وأخرَجُه اإلماُم أحمدُ 

 1/125ُن ماجة في(الطهارة وسننها/ التشدید في البول )، واب12169ح 7/456عذاب القبر 
  ) عن ابن أبي شیبة.349ح
  ).908ح 2/198في ( وأخرَجُه أبو داوَد الطیالسيكالُهما: (أحمُد وابُن أبي شیبَة) عن وكیع،  

) عن األسوِد بِن شیبان عن بحٍر بِن مرار عن جده أبي بكرَة مرفوعًا  كالهما: (وكیٌع والطیالسيُّ
  فیه.   َعْبد الرَّْحَمِن ْبِن َأِبي َبَكَرةَ ه، ولم یذكر بنحو 

  
  

                                                           
برانــي بلفــظ: وبكــى، وقــد ذكــر ابــن حجــر هــذا الحــدیث فــي لــم تقــف علیــه الباحثــة فــي مســند أحمــد وكتــب الط (1)

  )1/321موضع آخر وقال فیه: وبلى. (انظر: فتح الباري 
  .10/471فتح الباري  (2)
  .20373ح 34/7مسند اإلمام أحمد  (3)
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  : اإلسناد رجالِ ثالثًا: تراجُم 
 ،قةدَ رْ لقبه جَ  ،نزیل مكة ،أبو سعید مولى بني هاشم البصريُّ  عبیدٍ  بنِ  اهللاِ  عبدِ  بنُ  الرحمنِ  عبدُ * 

في فضائل  أبو داودَ و  روى له البخاريُّ ، وتسعینَ  سبعٍ  سنةَ  ماتَ  ،من التاسعة ربما أخطأ صدوقٌ 
  .)1(ةماج ابنُ و  النسائيُّ و  األنصار

  .)4(ونقل العقیلي عن أحمد بن حنبل أنه قال: "كان كثیر الخطأ" )3(، وابُن حنبلٍ )2(َوثََّقُه ابُن معین
  .)5(وقال أبو حاتم: "لیس به بأس"

  : أنه صدوق.والخالصة
 سنةَ  ماتَ  ،من السادسة دٌ عاب ثقةٌ  ،بانأبا شی :یكنى بصريٌّ  ،السدوسيُّ  شیبانَ  بنُ  األسودُ * 

  .)6(ةماج ابنُ و  النسائيُّ و  أبو داودَ و  مسلمٌ و  ،في األدب المفرد روى له البخاريُّ ، ستینَ 
 صدوق اختلط بأخرة ،أبو معاذ البصريُّ  ،الثقفيُّ  بن أبي بكرةَ  الرحمنِ  عبدِ  بنِ  ارٍ رَّ مَ  بنُ  بحرٌ * 

  .)7(ةماج روى له ابنُ  ،من السادسة
  .)10(، وقال مرة: "ال بأس به")9(، وقال النسائي: "نكرة تغیر")8(َقُه ابُن معینٍ َوثَّ 

بحدیثه القدیم  األخیراختلط بآخره حتى كان ال یدري ما یحدث فاختلط حدیثه : "حبانَ  ابنُ  وقالَ 
  .)11("ولم یتمیز

 شيء ،یثالحد من ذكرت ما غیر هذا مرار بن ولبحر" وقال ابُن عدي بعد أن ذكر حدیثنا هذا:
 حدیثاً  فیه أر لم الحدیث من له ما ومقداروأضاف: " )12("منكراً  حدیثاً  له أعرف وال یسیر
  .)13("منكراً 

                                                           
ــــــر 344تقریــــــب التهــــــذیب ص (1) ــــــزان 17/217، تهــــــذیب الكمــــــال 5/316، وانظــــــر أیضــــــًا: التــــــاریخ الكبی ، می

  .2/574اإلعتدال
 . 5/254الجرح والتعدیل  (2)
 .5/254الجرح والتعدیل  (3)
  .2/341الضعفاء الكبیر للعقیلي (4)
  .5/254الجرح والتعدیل  (5)
  .1/251، والكاشف3/223، وتهذیب الكمال1/228، وانظر أیضًا: معرفة الثقات111تقریب التهذیب ص (6)
، الكواكــــــب 2/418، والجــــــرح والتعــــــدیل2/126، وانظــــــر أیضــــــًا: التــــــاریخ الكبیــــــر120تقریــــــب التهــــــذیب ص (7)

  .1/106النیرات
  .4/15تهذیب الكمال  (8)
 .160الضعفاء والمتروكین للنسائي ص (9)

  .4/15تهذیب الكمال  (10)
 .1/194المجروحین البن حبان  (11)
 .2/55الكامل في ضعفاء الرجال  (12)
 .2/55المرجع السابق (13)
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  صدوق لم یؤثر اختالطه في حدیثه. والخالصة أنه:
 ستٍ  سنةَ  ماتَ  ،من الثانیة ةٌ ثق ،البصريُّ  الثقفيُّ  ،نفیع بن الحارث أبي بكرةَ  بنُ  الرحمنِ  عبدُ * 

  . )1(له أصحاُب الكتِب الستة، روى وتسعینَ 
  

  رابعًا: الحكُم على إسناِد الحدیث: 
إسناُدُه حَسٌن، رجاُل إسناِدِه ثقاٌت سوى بحٍر بِن مراٍر صدوق اختلط، ذكر اْبُن حباَن أن 

 أر لم الحدیث من له ما ومقدار"" ابن عدي أورَد حدیثه هذا وعلق بالقول: حدیثه لم یتمیز، إال أن
  .)2("اً منكر  حدیثا فیه

  .)3(وذكره الذهبي في الضعفاء عنده، واعتمد قول ابن عدي هذا
لم أعثر على ما یفید تركهما وقاَل عالُء الدین رضا عن روایة األسوِد بِن شیباَن وشعبَة عنه: "

  ، قالت الباحثة: لكنه توبع في هذا الحدیث متابعة تامة.)4("لحدیثه بعد االختالط
من روایة بحٍر عن أبیه عن جده أبي بكرَة مرة كما في روایة  وبخصوص اإلختالف في إسناده

روایة أحمد عن أبیه  )6(وأبو حاتم )5(أحمد، ومرة عن جده أبي بكرة مباشرة، فقد رجح الدارقطني
  عن جده.

$$$  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
  .17/5، وتهذیب الكمال2/73عرفة الثقات ، وانظر أیضًا: م337تقریب التهذیب ص (1)
 .2/55الكامل في ضعفاء الرجال  (2)
 .1/100المغني في الضعفاء  (3)
 .67نهایة اإلغتباط  ص (4)
  .1267ح  17/156العلل للدارقطني  (5)
  .1099ح 3/574علل ابن أبي حاتم  (6)
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  ):132حدیُث رقم (

َأْخَرَجُه  َصِحیحٌ  ُهَو َحِدیثٌ فَ  ،َعْنهُ  اْلَمْسُئولُ  َوَأمَّا اْلَحِدیثُ قال الحافُظ ابُن حجٍر: "...... 
ْسَالم، َوَأیَُّما ِحْلف َكاَن ِفي  )1(َال ِحْلف( :َقالَ  - r- َعْن النَِّبّي  ،ُمْطِعم ْبنِ  َعْن ُجَبْیرٍ  ُمْسِلمٌ  ِفي اإلِْ

ْسَالم ِإالَّ ِشدَّة   .)2(")اْلَجاِهِلیَّة َلْم َیِزْدُه اإلِْ

  
  أوًال: نصُّ الحدیِث من صحیِح مسلٍم: 

َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه ْبُن  ، قال:ْبُن َأِبى َشْیَبةَ  َحدَّثََنا َأُبو َبْكرٍ : - رحَمُه اهللاُ  –اإلماُم مسلٌم  قالَ 
َقاَل  :َقالَ  ،ْبِن ُمْطِعمٍ  َعْن ُجَبْیرٍ  ،َعْن َأِبیهِ  ،ْبِن ِإْبَراِهیمَ  َعْن َسْعدٍ  ،َوَأُبو ُأَساَمَة َعْن َزَكِریَّاءَ  ،ُنَمْیرٍ 

َال ِحْلَف ِفى اِإلْسَالِم َوَأیَُّما ِحْلٍف َكاَن ِفى اْلَجاِهِلیَِّة َلْم َیِزْدُه اِإلْسَالُم ِإالَّ : "- -rللَِّه َرُسوُل ا
  .)3("ِشدَّةً 

  
  ثانیًا: تخریُج الحدیِث: 
) تابَع مسلمًا في الروایة عن 2925ح 1/331في (الفرائض/في الحلف  أخرَجُه أبو داودَ 
بنفس إسناده ولفظه. لكنه زاَد (محمدًا بَن بشٍر) في شیوِخ ابِن أبي شیبَة  أبي بكٍر بِن أبي شیبةَ 

  بإسناده .
) عن عبِد اِهللا بِن محمٍد تابَع ابَن أبي شیبَة في روایته 16761ح 27/325في ( واإلمام أحمد

  عن عبِد اِهللا بِن نمیٍر وأبي أسامَة بنفس اإلسناد ولفظه. 
 10/214إنما زجرهم عن إنشاء الحلف... - -rن بأن المصطفىفي (اإلیمان/ البیا وابُن حبان

) من طریق مسروٍق بِن المرزبان تابَع عبَد اِهللا بن نمیٍر وأبا أسامَة في روایته عن 4371ح
  زكریاَء بنحوه.

في (المكاتب/ یؤدي المكاتب  والحاكم)، 7406ح 13/331في ( وأخرَجُه أبو یعلى
  ). 2/221بقدر....

                                                           
عاُضد والتَّساُعد واالّتفاق، فما كان منـه فـي الجاهلیـة قال ابن األثیر: أصُل الِحْلف الُمعاَقدُة والمعاهدة على التَّ  (1)

على الِفَتن والقتال بین القبائل والغـاراِت فـذلك الـذي ورد النَّْهـي عنـه فـي اإلسـالم، ومـا كـان منـه فـي الجاهلیـة علـى 
َنْصــــــر الَمْظلــــــوم وصــــــلة األرحــــــام، فهــــــو مــــــا یقصــــــد مــــــن حــــــدیثنا هــــــذا. (انظــــــر: النهایــــــة فــــــي غریــــــب الحــــــدیث 

 ). 1/1031واألثر
  .10/502) فتح الباري(2

  .2530ح 1/1022بین أصحابه  -r-صحیح مسلم، فضائل الصحابة/ مؤاخاة النبي  (3)
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لى والحاكُم) من طریِق زكریاَء بنِ أبي زائدَة عن سعٍد بِن إبراهیَم عن نافٍع بِن كالهما: (أبو یع
  مرفوعًا. -t- جبیٍر، تابَع إبراهیَم في روایِتِه عن جبیٍر بِن مطعٍم 

  
  ثالثًا: تراجم رجال اإلسناد: 

   .)1(تصانیف صاحب حافٌظ، ثقٌة، ْبُن َأِبى َشْیَبةَ  َأُبو َبْكرٍ *
  ).70، سبقت الترجمة له في حدیث رقم ()2(حدیث صاحبُ  ،ثقةٌ ، نمیرٍ  بنُ  اهللاِ  بدُ * ع
وكان بأخرة یحدث من كتب  ،ربما دلس ثبتٌ  ثقةٌ  ،مشهور بكنیته َأُبو ُأَساَمةَ  ُأَساَمةَ  بنُ  حمادٌ * 

). وذكره ابُن حجٍر في الثانیة من طبقات المدلسین 71،سبقت الترجمة له في حدیث رقم ()3(غیره
  .)4("على االحتجاج بهمتفق وقال: "

، سبقت الترجمة له )5(من أبي إسحاق بأخرة وسماعهُ  وكان یدلْس  ،ثقةٌ  ،َزَكِریَّا ْبُن َأِبي زَاِئَدةَ * 
  ).114في حدیث رقم (

  وهم الذین ال یضر تدلیسهم. )6(وذكره ابن حجر في الثانیة من طبقات المدلسین
  ).43سبقت الترجمة له في حدیث رقم ( .)7( واسطٍ  ءَ ولي قضا ،ثقةٌ ، دٍ سع نِ بْ  إبراهیمَ  نُ بْ  * سعدٌ 

  ).3، سبقت الترجمة له في حدیث رقم ()8( م فیه بال قادحكلّ تُ  حجةٌ  ثقةٌ  ،سعدٍ  نُ بْ  * إبراهیمُ 
  

  الحكُم على إسناِد الحدیث: رابعًا:
 الحدیُث في صحیح مسلم. وهو صحیح.

$$$  
  
  
  

                                                           
 .320انظر: تقریب التهذیب ص (1)
  .327انظر: تقریب التهذیب ص (2)
  . 177انظر: تقریب التهذیب ص (3)
 .30طبقات المدلسین ص (4)
  .216انظر: تقریب التهذیب ص  (5)
  .31قات المدلسین صطب (6)
، وتاریخ اإلسالم 8/283، والثقات البن حبان 4/52، وانظر أیضًا:  التاریخ الكبیر 230تقریب التهذیب ص (7)
14/166. 
 .89انظر: تقریب التهذیب ص (8)
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  ):133حدیُث رقم (

ْد َوَرَد ِفي َذِلَك َحِدیث َصِحیح َأْخَرَجُه التِّْرِمِذّي َواْلَحاِكم ِمْن َوقَ ": حجرٍ  ابنُ الحافظ  قالَ 
اِمت َیْدُعو ِبَدْعَوٍة ِإالَّ آتَاُه اللَّه ِإیَّاَها،  َما َعَلى اْألَْرض ُمْسِلمٌ : (َرَفَعه - t-  َحِدیث ُعَباَدَة ْبن الصَّ

  .)1(")َأْو َصَرَف َعْنُه ِمْن السُّوء ِمْثلَها

 
  نصُّ الحدیِث من سنِن الترمذي:  أوًال:

 َأْخَبَرَنا ُمَحمَّدٌ  ، قال:: َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه ْبُن َعْبِد الرَّْحَمنِ - رحَمُه اهللاُ  – الترمذيُّ اإلماُم قال 
اِمتِ  ْبِن ُنَفْیٍر َأنَّ ُعَباَدةَ  َعْن ُجَبْیرٍ  ،َعْن َمْكُحولٍ  ،َعْن َأِبیهِ  ،ْبُن ُیوُسَف َعْن اْبِن َثْوَبانَ  -  ْبَن الصَّ

t -  َحدََّثُهم َأنَّ َرُسوَل اللَِّهr- -  ََما َعَلى اْألَْرِض ُمْسِلٌم َیْدُعو اللََّه ِبَدْعَوٍة ِإالَّ آتَاُه اللَُّه " :َقال
ِإًذا  :ُجٌل ِمْن اْلَقْومِ َفَقاَل رَ  "ِإیَّاَها َأْو َصَرَف َعْنُه ِمْن السُّوِء ِمْثَلَها َما َلْم َیْدُع ِبِإْثٍم َأْو َقِطیَعِة َرِحمٍ 

  .)2("راللَُّه َأْكثَ : "ُنْكِثُر َقالَ 
َعْبُد  :َ َواْبُن َثْوَباَن ُهو ،َصِحیٌح َغِریٌب ِمْن َهَذا اْلَوْجهِ  ،َوَهَذا َحِدیٌث َحَسنٌ قال أبو عیسى: "

  .)3("الرَّْحَمِن ْبُن ثَاِبِت ْبِن َثْوَباَن اْلَعاِبُد الشَّاِميُّ 
  

  الحدیث:  ثانیًا: تخریجُ 
وأخرجه ) من طریق إسحاَق بِن منصوٍر، 22785ح 37/448في ( أخرَجُه اإلماُم أحمدُ 

في  وأخرَجُه أبو نعیم في الحلیة) عن عبِد الملِك بن مرواَن، 881ح 2/335في ( الطحاويُّ 
) كالهما من طریق عِبد اِهللا بِن أبي 1090ح 2/377في ( والبیهقي في الشعب)، 5/137(

  مریَم. 
اللَِّه  َعْبدَ ثَُتُهْم : (إسحاُق بُن منصوٍر، وعبُد الملِك بُن مرواَن، وعبُد اِهللا بُن أبي مریَم) تابعوا ثال 

  بنحوه. ُیوُسفَ  ْبنِ  ُمَحمَّدٍ في الروایة عن  َعْبِد الرَّْحَمنِ  ْبنَ ا
واقد  ) من طریِق مسلمَة بِن عليٍّ عن زیٍد بنِ 147ح 1/53في ( وأخرَجُه الطبرانيُّ في األوسط

  وهشاٍم بِن الغاز، تابعا ثابتًا بَن ثوباَن في الروایة عن مكحوٍل بنحو لفظه.
وقد عزاه ابُن حجٍر في الفتح كما هو مبین أعاله للحاكم، ولم أجده في المستدرك   

(الدعاء/ الدعاء  أخرجه في - t-للحاكم، والذي وجدتُه منه شاهدًا من حدیِث أبي سعید الخدري

                                                           
 .11/96فتح الباري  (1)
  .3573ح 5/566باب في انتظار الفرج وغیر ذلك   -سنن الترمذي الذبائح/ الدعوات  (2)
  .3573ح 5/566باب في انتظار الفرج وغیر ذلك   -المرجع السابق الذبائح/ الدعوات  (3)
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في (الدعاء/  وأخرَجُه ابُن أبي شیبةَ من طریق محمٍد بِن یزیَد، وعليٍّ بِن الجعد،  )1/492ینفع... 
) 11133ح 17/213( وأخرجه أحمُد في) عن أبي أسامَة، 29780ح 15/90في فضل الدعاء 

  من طریق أبي عامر. 
ن عليٍّ بن عليٍّ أرَبَعُتُهْم: (محمٌد بُن یزیَد، وعلىٌّ بُن الجعد، وحماٌد بُن أسامَة، وأبو عامٍر) ع

  مرفوعًا.  - t- الرفاعي عن أبي المتوكل، عن أبي سعیٍد 
  

  ثالثًا: تراجُم رجاِل اإلسناد: 
 صاحبُ  الحافظُ  أبو محمد الدارميُّ  يُّ دِ نْ قَ رْ مَ ام السَ رَ هْ بن بَ  بن الفضل َعْبُد اللَِّه ْبُن َعْبِد الرَّْحَمنِ * 

، روى وسبعون وله أربعٌ  وخمسینَ  خمسٍ  سنةَ  ماتَ  ،من الحادیة عشرة متقنٌ  فاضلٌ  ثقةٌ  ،المسندِ 
  .)1(له مسلٌم وأبو داوَد والترمذي

نزیل قیساریة من ساحل الشام ،ُّ یابيرْ موالهم الفِ  الضبيُّ  عثمانَ  بنِ  بن واقدٍ  ْبُن ُیوُسفَ  ُمَحمَّدٌ * 
عبد وهو مقدم فیه مع ذلك عندهم على  ،سفیانَ  من حدیثِ  أخطأ في شيءٍ  :یقال فاضلٌ  ثقةٌ 

  .)2(اثنتي عشرة سنةَ  من التاسعة ماتَ  ،الرزاق
یخطىء ورمي بالقدر وتغیر  صدوقٌ  الزاهدُ  الدمشقيُّ  العنسيُّ  َثْوَبانَ  بنِ  ثابتٍ  بنُ  الرحمنِ  عبدُ * 

  .)3(سنة بن تسعینَ اوهو  ،وستینَ  خمسٍ  سنةَ  من السابعة ماتَ  ،بأخرة
،وقال مرة )7( بأس به"، وضعفه ابُن معیٍن مرة: "ال)6(وأبو زرعة )5(، والعجلىُّ )4(قال ابُن معینٍ 

  ، )9("مناكیر أحادیثهُ  ثوبانَ  ابنُ ": ، وقال ابُن حنبلٍ )8("صالح الحدیثأخري: "
  . )11(، وابُن حباَن أیضاً )10(ووثقه أبو حاتم

                                                           
، وتهـذیب الكمـال 11/209، وتـاریخ بغـداد8/346، وانظر أیضًا: الثقات البن حبـان311تقریب التهذیب ص (1)
15/210 . 
، والكاشـف 10/114ء ، وسـیر أعـالم النـبال27/52، وانظر أیضًا: تهـذیب الكمـال 515تقریب التهذیب ص  (2)

2/232.  
  .17/12، وتهذیب الكمال 5/265، وانظر أیضًا: التاریخ الكبیر337تقریب التهذیب ص (3)
  . 4/436تاریخ ابن معین، روایة الدوري (4)
 . 2/73الثقات للعجلي  (5)
 . 5/219الجرح والتعدیل  (6)
 . 1/146تاریخ ابُن معین، روایة الدارمي (7)
 . 5/219 الجرح والتعدیل (8)
 . 5/219الجرح والتعدیل  (9)

  .5/219المرجع السابق   (10)
 .  7/92الثقات البن حبان   (11)
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ممن یذكر بالزهد والعبادة،  كانَ ، وقال عنه الخطیُب البغدادُي: ")1("لیس بالقوي" :النسائيُّ  وقالَ 
، وقال )3("ویكتب حدیثه على ضعفه صالحاً  كان رجالً ، وقال ابُن عدي: ")2("والصدق في الروایة

   .)5(، وقال أیضًا:" ثقة رمي بالقدر")4("صدوق رمي بالقدرعنه الذهبي: "
 :    عبَد الرحمِن بَن ثوبان صدوق، وذلك بالنظر إلى أقوال من وثقوه.وترجُح الباحثُة أنَّ

البخاري في روى له  ،من السادسة ةٌ ثق ،والد عبد الرحمن الشاميُّ  نسيُّ العَ  ثوبانَ  بنُ  ثابتٌ * 
  .)6(ةماج ابنُ و  الترمذيُّ و  أبو داودَ و  ،األدب المفرد

 بضعَ  سنةَ  ماتَ  ،من الخامسة مشهورٌ  اإلرسالِ  كثیرُ  فقیهٌ  ثقةٌ  ،أبو عبد اهللا ميُّ الشا مكحولٌ * 
وهو  )7(ِم ومسلٌم وأصحاُب السنِن األربعةِ اإلما قراءة خلفَ ال في جزءِ  البخاريُّ ، روى له ومائة عشرةَ 

  .)8(مدلس من الثالثة
  .)10("وكان یقول بالقدر ورجع عنه، قال عنه ابُن خلكان: ")9(وقد َسِمَع من جبیر بن نفیر

والراجح  )11(وأما تدلیس مكحول فلم یذكره أحد من المتقدمین سوى ابن حبان بلفظ: "ربما دلس"
بن اولم أره للمتقدمین اال في قول  ور به. وهو ما رجحه ابن حجر فقال: "أنه غیر مشه

  .)12("حبان
مخضرم وألبیه  من الثانیةِ  ،جلیلٌ  ثقةٌ  الحمصيُّ  ضرميُّ عامر الحَ  بنِ  مالكٍ  بنِ  ُنَفْیرٍ  ْبنُ  ُجَبْیرٌ * 

في  لبخاريُّ ا، روى له وقیل بعدها ثمانینَ  سنةَ  ماتَ  ،فكأنه هو ما وفد إال في عهد عمرَ  ،صحبة
  .)13(ٌم وأصحاُب السنِن األربعةِ مسلو  ،األدب المفرد

                                                           
  .2/91الضعفاء والمتروكین البن الجوزي  (1)
 .486/ 11تاریخ بغداد  (2)
  .282/ 4الكامل في ضعفاء الرجال (3)
 .2/377المغني في الضعفاء  (4)
 . 1/623الكاشف للذهبي  (5)
  .1/281، والكاشف 4/349، وانظر أیضًا: تهذیب الكمال 132التهذیب ص تقریب (6)
ــــب التهــــذیب ص (7) ، وجــــامع 28/464، وتهــــذیب الكمــــال 8/407، وانظــــر أیضــــًا: الجــــرح والتعــــدیل 545تقری

  .1/285التحصیل 
 . 46طبقات المدلسین ص (8)
 . 4/148تهذیب التهذیب  (9)

ه)، 681، تــألیف/ شــمس الــدین أحمــد بــن محمــد بــن خلكــان(5/280وفیــات األعیــان وأنبــاء أبنــاء الزمــان  (10)
  بیروت.  -تحقیق/ د. إحسان عباس، دار صادر

  .5/447) الثقات البن حبان (11
 . 46طبقات المدلسین ص (12)
، وجـــامع التحصــــیل 1/290، والكاشـــف 4/509، وانظـــر أیضـــًا: تهـــذیب الكمـــال138تقریـــب التهـــذیب ص (13)

1/153.  
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  رابعًا: الحكُم على إسناِد الحدیث: 
إسناُدُه َحَسٌن لشاهده، رجاُل إسناِدِه ثقاٌت سوى عبِد الرحمِن بن ثوباَن مختلف فیه، 

  والراجُح أنه صدوق، وحدیثه ال عالقة له ببدعة القدر. 
ناقصة من روایة مسلمَة ْبِن عليٍّ عن زیٍد بِن واقد وهشاٍم بِن الغاز،  ولحدیِثِه عن أبیه متابعةٌ 

  . )1(كالهما عن مكحول، وٕاسناده منكر ألجل مسلمَة بِن علي: "متروك الحدیث"
وللحدیث شاهد یتقوى به، من روایة أبي سعیٍد الخدري، كما هو مبین في التخریج، وٕاسناده حسن 

  ، كما قال ابُن حجٍر في التقریب.    )2("ال بأس به"ألجل عليٍّ بِن علىٍّ الرفاعي: 
َصِحیٌح َغِریٌب ِمْن َهَذا  ،َحِدیٌث َحَسنٌ " وقد حكم الترمذي على هذا الحدیث بأنه:و 

  .)3("اْلَوْجهِ 
  

$$$  
  ):134حدیث رقم (

ا َأْخَرَجُه َأْیًضا َمْرُفوعً  - t- َعبَّاٍس  بنِ اَوَجاَء َمْعَناُه ِمْن َحِدیث " :حجرٍ  ابنُ  قال الحافظُ 
 ،َشَباَبَك َقْبَل َهَرِمكَ  :اْغَتِنْم َخْمًسا َقْبَل َخْمسٍ ( :َقاَل ِلَرُجٍل َوُهَو َیِعُظهُ  - r- اْلَحاِكُم َأنَّ النَِّبيَّ 

تَ   بنُ اْخَرَجُه َوأَ  )َك َقْبَل َمْوِتكَ َوَحَیاتَ  ،َك َقْبَل ُشْغِلكَ َوَفرَاغَ  ،َوِغَناَك َقْبَل َفْقِركَ  ،َك َقْبَل َسَقِمكَ َوِصحَّ
   .)4("اْلُمَباَرِك ِفي الزُّْهِد ِبَسَنٍد َصِحیٍح ِمْن ُمْرَسِل َعْمِرو ْبِن َمْیُمونٍ 

  
  : من كتاِب الزهِد البن المبارك الحدیث أوًال: نصُّ 

 ْبنِ  َعْن ِزَیادٍ ، ُبْرَقانَ ال ْبنُ  أخبرنا َجْعَفرٌ : - رحَمُه اهللاُ  –قال اإلماُم عبُد اِهللا بُن المبارِك 
اْغَتِنْم َخْمًسا ": ِلَرُجٍل َوُهَو َیِعُظهُ  - r-  النبيُّ  قال: قالَ  ،و ْبِن َمْیُموٍن اْألَْوِديِّ َعْن َعْمرٍ  ،اْلَجرَّاحِ 

َتَك َقْبَل َسَقِمَك، َوِغَناَك َقْبَل َفْقِرَك، َوَفرَاَغَك َقْبَل ُشُغِلَك،  :َقْبَل َخْمسٍ  َشَباَبَك َقْبَل َهَرِمَك، َوِصحَّ
  .)5(اَتَك َقْبَل َمْوِتَك"َوَحیَ 

  
                                                           

  .531تقریب التهذیب ص  (1)
  .404تقریب التهذیب ص  (2)
  .404المرجع السابق ص  (3)
 .11/235فتح الباري  (4)
ه)، تحقیـــق/ حبیـــب الـــرحمن األعظمـــي، دار 181، تصـــنیف/عبد اهللا بـــُن المبـــارِك المـــروذي (ت 1/2الزهـــد  (5)

 الكتب العلمیة.
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  : الحدیثِ  ثانیًا: تخریجُ  
      ،المبارك بنِ  اهللاِ  عبدِ  ) طریقِ 11832ح 10/400 /...(المواعظ في النسائيُّ  هُ أخرجَ 

عن وكیع،  )35460ح 19/57...ما ذكر في زهد األنبیاء/ (الزهد في ابُن أبي شیبةَ  هُ وأخرجَ 
 ُبْرَقانال ْبنِ  َجْعَفرٍ )، تابَع ابَن المبارِك في الروایة عن 4/148( أبو نعیم في الحلیةومن طریقِه 

  بمثله.
) من طریِق 36089ح 19/294...ما ذكر في زهد األنبیاء/ الزهدفي ( وأخرَجُه ابُن أبي شیبةَ 

  بنحوه. و ْبِن َمْیُموٍن اْألَْوِديِّ َعْمرٍ في الروایة عن  اْلَجرَّاحِ  ْبنَ  داً ِزَیاأبي إسحاَق تابع 
/ نعمتان مغبون في (الرقاق أخرجه الحاكم - t- وي الحدیث موصوًال من حدیِث ابن عباسورُ 

 ) من طریق 9767ح 12/476(في  الشعبوالبیهقي في ) من طریق عبدان، 4/306فیهما... 
   .المبارك بنِ  اهللاِ  عبدِ 

 - t- اسٍ عب عن أبیه عن ابنِ  أبي هندٍ  نِ بْ  اهللاِ  عن عبدِ ) (عبداٌن وابُن المباركِ كالهما: 
   مرفوعًا بنحوه.

  
   تراجُم رجال اإلسناد: ثالثًا: 

مات  ،من السابعة یهم في حدیث الزهري صدوقٌ  قيُّ أبو عبد اهللا الرّ  الكالبيُّ  ُبْرقانَ  بنُ  جعفرٌ * 
  . )1(، روى له البخاريُّ في األدِب المفرد، ومسلٌم وأصحاُب السنن األربعةبعدها :وقیل خمسینَ  سنةَ 
، وذكره ابُن حباَن في )3(، ووثقه العجلي)2("ثقة فیما روى عن غیر الزهري": عنهابن معین  قال

  .)4(الثقات
  .)5("لیس بالقوى فى الزهرى، و فى غیره ال بأس به"قال النسائى : 

  .)7(، ووثقه مرًة أخرى)6("یخطىء في حدیث الزهري :قال أحمد قال عنه الذهبي: "صدوٌق مشهور
. أنه صد وترجُح الباحثُة:   وق وهو ال یروى هذا الحدیث عن الزهريِّ

                                                           
  .1/154، وجامع التحصیل 5/11، وانظر أیضًا: تهذیب الكمال 140تقریب التهذیب ص (1)
  . 1/379سؤاالت ابن الجنید  (2)
 .1/268) معرفة الثقات (3

  .6/136الثقات البن حبان  (4)
 .5/11تهذیب الكمال  (5)
 .1/59من تكلم فیه وهو موثوق  (6)
، تصـنیف/ محمـد بـن أحمـد الـذهبي، 1/63دیوان الضعفاء والمتروكین وخلق مـن المجهـولین وثقـات فـیهم لـین (7)

  م.  1967 -هـ  1387مكة، الطبعة الثانیة،  –مد األنصاري، مكتبة النهضة الحدیثة تحقیق/ حماد بن مح
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. )1(، روى له النسائيأبى مریمَ  نُ بْ  هو زیادٌ  :وقیل ،من السادسة ثقةٌ ، الجزري الجراحِ  نُ بْ  زیادٌ * 
 واحداً  حدیثاً  روى له النسائيُّ ، وقال: ")2("أبي مریمَ  نِ بْ  بزیادٍ  نه لیَس أوالصحیح " قال المزي:

  هذا. ، ثم ذكر حدیثنا )3("مرسالً 
  ).76سبقت الترجمة له في حدیث رقم ( ،)4(عابدٌ  ثقةٌ ، َمْیُمونٍ  و ْبنُ * َعْمرٌ 

  
  الحكم على إسناِد الحدیث: 

إسناُدُه صحیٌح لغیره، رجاُلُه ثقاٌت ما خال جعفٍر بِن برقاَن، تمیل الباحثُة إلى أنه: صدوق 
 التخریج.   ) السابقة في36089ح 19/294وقد توبع في روایة ابِن أبي شیبَة (

$$$  
  

  ):135حدیث رقم (

َسِمْعُت  - t-  ِبَسَنٍد َصِحیٍح َعْن َأَنسٍ  ة: "... َما أخرجه ابن َماجَ حجرٍ  ابنُ  قال الحافظُ 
، َوَال  - r- َرُسوَل اللَّهِ  َیُقوُل ِمرَارًا: (َوالَِّذي َنْفُس ُمَحمٍَّد ِبَیِدِه؛ َما َأْصَبَح ِعْنَد آِل ُمَحمٍَّد َصاُع َحبٍّ

  .)5(")َتْمٍر، َوإِنَّ َلُه َیْوَمِئٍذ َلِتْسَع ِنْسَوةٍ  َصاعُ 

  
  :ةماج ابنِ  من سننِ  الحدیثِ  أوًال: نصُّ 

: َحدَّثََنا َأْحَمُد ْبُن َمِنیٍع، َقاَل: َحدَّثََنا اْلَحَسُن ْبُن ُموَسى، - اهللاُ  هُ رحمَ - ةماج ابنُ  قال اإلمامُ 
، َیُقوُل ِمَراًرا: - r- َقاَل: َسِمْعُت َرُسوَل اللَِّه  - t- ْبِن َماِلكٍ  َعْن َأَنسٍ َقاَل: َأْنَبَأَنا َشْیَباُن َعْن َقَتاَدَة، 

، َوَال َصاُع َتْمٍر، َوإِنَّ َلُه َیْوَمئِ  ٍذ "َوالَِّذي َنْفُس ُمَحمٍَّد ِبَیِدِه؛ َما َأْصَبَح ِعْنَد آِل ُمَحمٍَّد َصاُع َحبٍّ
  .)6(ِتْسَع ِنْسَوٍة"

  
  
  

                                                           
  .1/409، والكاشف3/527، والجرح والتعدیل3/346، وانظر أیضًا: التاریخ الكبیر 218تقریب التهذیب ص (1)
  .  9/443تهذیب الكمال للمزي (2)
  .  .  9/443المرجع السابق (3)
  .427تقریب التهذیب ص (4)
  .11/293فتح الباري  (5)
  .4147ح r- 2/1389-سنن ابن ماجة، الزهد/ معیشة آل محمد (6)
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  ث:الحدی ثانیًا: تخریجُ 
) 3059ح 5/393في ( وأخرجه أبو یعلى)، 13497ح 148/ 21في ( أحمدُ  هُ أخرجَ 

) من طریق 6/26في (الرهن/ جواز الرهن الكبرىالسنن في  والبیهقيُّ  ،بن حرب عن زهیرٍ 
   .الحسن نِ بْ  إسحاقَ 

 بنِ  حسنِ ال في روایته عنِ  منیعٍ  بنَ  تابعوا أحمدَ  )الحسنِ  بنُ  وٕاسحاقُ  وزهیرٌ  أحمدُ (: مْ هُ تُ ثالثَ 
  ة أبي یعلى زیادة. یوفي روا بمثله موسى
والبیهقي في موسى،  نِ بْ  ) من طریق أسدٍ 8870ح 8/359في ( في األوسط الطبرانيُّ  هُ وأخرجَ 
) من طریِق r 7/275ووفاته/ ما جاء في تركة رسول اهللا  rفي (مرض رسول اهللا  الدالئل
  آدَم. 

بمثله وفي  موسى في روایته عن شیبانَ  نَ بْ  حسنَ تابعا ال )موسى، وآدمُ  نُ بْ  أسدٌ (كالهما: 
  روایة البیهقي زیادة. 

في (البیوع/  والترمذيُّ )، 2069ح 3/56بالنسیئة  - r- في (البیوع/ شراء النبي وأخرجه البخاريُّ 
 6/58 الرهن في الحضر/ البیوع( والنسائي في )،1215ح 3/509الرخصة في الشراء إلى أجل 

في (الرهن/ جواز  الكبرىالسنن في  والبیهقيُّ )، 13169ح 20/406في ( وأحمدُ  )،6159ح
   .)6/26الرهن
  الدستوائي.   عن هشامٍ  قٍ من طر مْ هُ جمیعُ 
وأخرجه في مسند التستري،  یزیدَ  ) من طریقِ 3695ح 4/94في ( في األوسط الطبرانيُّ  هُ وأخرجَ 

  بشیر.  نِ بْ  ) من طریق سعیدٍ 2588ح 4/12في ( الشامیین
في روایته  الرحمنِ  عبدِ  نَ بْ  تابعوا شیبانَ  )بشیر بنُ  التستري، وسعیدٌ  ، ویزیدُ هشامٌ (: ثالثَُتُهمْ 

  مع زیادة في المتن.   بنحوه عن قتادةَ 
  

  اإلسناد: رجالِ  ثالثًا: تراجمُ 
 سنةَ  ماتَ  ،، من العاشرةحافظٌ  ثقةٌ ، األصمُّ  بن عبد الرحمن، أبو جعفر البغويُّ  ْبُن َمِنیعٍ  * َأْحَمدُ 

  .)1(الكتب الستة أصحابُ ، روى له وثمانونَ  وله أربعٌ  وأربعینَ  بعٍ أر 
من التاسعة  ةٌ ثق األشیب، أبو علي البغدادي، قاضي الموصل وغیرها، * اْلَحَسُن ْبُن ُموَسى

  .)2(الستة الكتبِ  ومائتین، روى له أصحابُ  أو عشرٍ  تسعٍ  سنةَ  ماتَ 
                                                           

، وتهــذیب الكمــال 8/22، والثقــات البــن حبــان2/78، وانظــر أیضــًا: الجــرح والتعــدیل 85تقریــب التهــذیب ص (1)
1/495.  

ـــر 164تقریـــب التهـــذیب ص (2) ـــاریخ الكبی ـــان 2/306، وانظـــر أیضـــًا: الت ـــن حب ، وتهـــذیب 8/170، والثقـــات الب
  .1/330،  والكاشف للذهبي 6/328الكمال 
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 ثقةٌ ، النحوي أبو معاویة البصري، نزیل الكوفة، التمیمي موالهم الرحمنِ  عبدِ  نُ بْ  * َشْیَبانُ 
بطن من األزد ال إلى علم النحو، من السابعة مات  :یقال: إنه منسوب إلى نحوة ،كتابٍ  صاحبُ 

  .)1(الستة الكتبِ  ، روى له أصحابُ وستینَ  أربعٍ  سنةَ 
سبقت الترجمة له في حدیث  .)3(ثةمن الثالمدلٌس وهو ، )2( تٌ ثبْ  ثقةٌ  السَُّدوِسيُّ  ِدَعاَمةَ  ْبنُ  * َقتَاَدةُ 

  ).15رقم (
  

  الحدیث:  على إسنادِ  رابعًا: الحكمُ 
  . ثقاتٌ  هُ ، ورجالُ صحیحٌ  هُ إسنادُ 

أمَّا عن  تدلیس قتادة، فقد صرح بالسماع في روایة هشاٍم عنه عند النسائي كما هو مبین في 
  اللفظ.التخریج، إال أن حدیثه مختصر بمعناه، ولم یرد فیه هذا الجزء من 

$$$  
  ):136حدیث رقم (

ِبَسَنٍد  - t-  : "... َوَأْخَرَجُه اْلَبزَّاُر ِمْن َوْجٍه ثَاِلٍث َعْن َأِبي ُهَرْیَرةَ حجرٍ  ابنُ  قال الحافظُ 
  .)4(َصِحیٍح ِبَلْفِظ: (ِغَلُظ ِجْلِد اْلَكاِفِر َوَكثَاَفُة ِجْلِدِه، اْثَناِن َوَأْرَبُعوَن ِذرَاًعا ِبِذرَاِع اْلَجبَّاِر)"

  
  البزار:  من مسندِ  الحدیثِ  أوًال: نصُّ 

: َحدَّثنا اْلَفْضُل ْبُن َسْهل، َوإِْبَراِهیُم ْبُن ِزَیاٍد الصائغ، قاال: - اهللاُ  هُ رحمَ  - البزارُ  اإلمامُ  قالَ 
ْبِن َأْسَلَم، َعن  الرَّْحَمِن ْبُن َعبد اللَِّه ْبِن ِدیَناٍر َعن َزیدٍ  موسى، َقال: َحدَّثنا َعبدُ  نُ بْ  َحدَّثنا الحسنُ 

"ِضْرُس اْلَكاِفِر ِمْثُل ُأُحٍد َوَفِخُذُه ِمْثُل َأنَّه قال:  - r- ، َعن النَِّبّي ْبِن یسار، َعن َأِبي ُهَریرةَ  َعطاءٍ 
  .)6(")5(ِذرَاًعا ِبِذرَاِع اْلَجبَّارِ  َوَكثَاَفُة ِجْلِدِه اْثَناِن َوَأْرَبُعونَ  ،اْلَبْیَضاءِ 

                                                           
  . 12/592، تهذیب الكمال 6/449، وانظر أیضًا: تقریب التهذیب 269) تقریب التهذیب ص(1

  .453انظر: تقریب التهذیب ص (2)
 .43طبقات المدلسین ص (3)
 .11/423فتح الباري  (4)
). وقـــال الخطیـــب البغـــدادي: المـــراد أحـــد 671/ 1یـــب األثـــر أراد بـــه هنـــا: الطَّویـــَل، انظـــر: (النهایـــة فـــي غر  (5)

تــألیف/ أبــو بكــر  243الجبــارین الــذین َعظــم َخلقهــم وأوتــوا بســطًا فــي الجســم، انظــر: (الكفایــة فــي علــم الروایــة ص
ه)، تحقیــق/ أبــو عبــد اهللا الســورقي، وٕابــراهیم حمــدي المــدني 463أحمــد بــن علــي المعــروف بالخطیــب البغــدادي (

 المدینة المنورة). -علمیةالمكتبة ال
 . 8713ح 2/456مسند البزار  (6)
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ْبِن یسار، َعن أبي ُهَریرة إالَّ  ْبِن َأْسَلَم، َعن َعطاءٍ  ا اْلَحِدیُث ال َنْعَلُم رواه َعن َزیدٍ َوَهذَ ": قال البزارُ 
  .)1("َعبد الرَّْحَمِن ْبُن َعبد اللَِّه ْبِن ِدیَناٍر، ورواه غیر واحد عن َعبد الرحمن

  
  الحدیث:  ثانیًا: تخریجُ 
ْبِن  حسنِ ال عنِ  لبزاَر في روایِتهِ تابَع ا )10931ح 16/543(في أحمدُ  اإلمامُ  هُ أخرجَ 
  موسى بنحوه.
 موسى في روایته عن عبدِ  نَ بْ  الحسنَ  تابعَ  النضر ي) عن أب8410ح 14/134( وأخرَجُه في

  بن دینار بنحوه. اهللاِ  عبدِ  نِ بْ  الرحمنِ 
 )،35293ح 18/501في(صفة الجنة والنار/فیما أعد اهللا ألهل النار ابُن أبي شیبةَ  أخرجهو 

   ).2577ح 4/703صفة جهنم/ ماجاء فیعظم أهل النار( في ذيُّ والترم
عن مناقب الصحابة/ اإلخبار عما یجعل اهللا ضرس الكافر في  - r-إخباره ( في حبانَ  ابنُ و 

األهوال/ضرس الكافر یوم القیامة مثل أحد ( في الحاكمُ و )، 7488ح 16/533النار مثله 
4/494(.   

 - t- في روایته عن أبي هریرةَ  یسارٍ  نَ بْ  عطاءً  ، تابعَ سمانال أبي صالحٍ  أربَعُتُهْم من طریقِ 
  بنحوه.

  
  اإلسناد:  رجالِ  ثالثًا: تراجمُ 

من الحادیة عشرة،  صدوقٌ األعرج البغدادي، أصله من خراسان،  إبراهیمِ  بنِ  * اْلَفْضُل ْبُن َسْهلٍ 
 والترمذيُّ  و داودَ وأب ومسلمٌ  وقد جاوز السبعین، روى له البخاريُّ  وخمسینَ  خمسٍ  سنةَ  ماتَ 

  .)2(والنسائيُّ 
، وقال عنه )5(في الثقات حبانَ  ، وذكره ابنُ )4(: "ثقة"، وقال النسائيُّ )3(أبو حاتم: "صدوق"عنه  قالَ 

  .)6(ًا یحفظ"الذهبي: "وكان ذكیّ 

                                                           
 . 8713ح 2/456مسند البزار  (1)
ـــــب التهـــــذیب ص (2) ـــــذكرة الحفـــــاظ 223/ 23، وانظـــــر أیضـــــًا: تهـــــذیب الكمـــــال 446تقری ـــــة 102/ 2، ت ، وتحف

 .258التحصیل في ذكر رواة المراسیل ص 
 .7/63الجرح والتعدیل (3)
  .95مشیخة النسائي ص (4)
  .7/ 9الثقات البن حبان  (5)
 .122/ 2الكاشف  (6)
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السجستاني، یقول: أنا ال أحدث َعْن فضل  قوله: "سمعت أبا داودَ  ونقل اْبن عدي، عن عبدانَ 
   )1(ت: لم؟ قال: ألنه كان ال یفوته حدیث جید"األعرج، قل
تعقب هذه العبارة وقال: "ما بهذا الخیال یغمز الحافظ، ثم هذا أبو داود قائل هذا؛ قد  لكن الذهبيُّ 

  .)2(روى عنه في سننه"
األعرج كان أحد  سهلٍ  ْبنُ  الحسین الصوفي یقول: فضلٌ  ْبنَ  َأْحَمدَ  سمعتُ "عدي أیضًا:  َوَقاَل اْبنُ 

  .)4(، وعّلق الخطیب البغدادي فقال: "یعني في الذكاء، والمعرفة، وجودة األحادیث")3(لدواهي"ا
  : هو ثقة. الباحثة لتاق

 ْبنُ  ،َ َقاَل َأُبو زرعة الرازي: َكاَن حجاجٌ )5(َأُبو ِإْسَحاق الصائغ ِإْبَراِهیمَ  ْبنِ  * ِإْبرَاِهیُم ْبُن ِزَیادٍ 
   .)7(، وقال عنه أبو حاتم: "صدوق")6(ء َعَلْیِه"الشاعر یحسن القول ِفیِه َوالثنا

  . )9(، وذكره أبو الفداء في الثقات ممن لم یقع في الكتب الستة)8(وقال عنه الذهبي: "كان ثقة"
  : هو ثقة.قالت الباحثة

  ).135، سبقت الترجمة له في حدیث رقم ()10( ةٌ ثق، األشیب * اْلَحَسُن ْبُن ُموَسى
من السابعة، روى له  صدوق یخطىء، مولى ابن عمر، ُن َعبد اللَِّه ْبِن ِدیَنارٍ الرَّْحَمِن بْ  َعبدُ  *

  .)11(والنسائي والترمذيُّ  وأبو داودَ  البخاريُّ 
، وقال: "في حدیثه )12(معین: "قد روى عنه یحیى بن سعید القطان" قال عنه یحیي بنُ 

  .)13(ضعف"

                                                           
  .344/ 2الكامل في ضعفاء الرجال  (1)
 .210/ 12سیر أعالم النبالء  (2)
 .344/ 2الكامل في ضعفاء الرجال  (3)
 .332/ 14تاریخ بغداد  (4)
  .598/ 6تاریخ بغداد  (5)
  .101/ 2الجرح والتعدیل  (6)
  .101/ 2المرجع السابق (7)
 .1077/ 5اإلسالم تاریخ  (8)
 .185/ 2الثقات ممن لم یقع في الكتب الستة  (9)

، وتهـــذیب 8/170، والثقــات البـــن حبــان 2/306، وانظـــر أیضــًا: التـــاریخ الكبیــر 164تقریــب التهــذیب ص (10)
  .1/330،  والكاشف للذهبي 6/328الكمال 
ء والمتــــروكین البــــن الجــــوزي ، والضــــعفا5/316، وانظــــر أیضــــًا: التــــاریخ الكبیــــر 344تقریـــب التهــــذیب ص (11)

  .17/208، وتهذیب الكمال 2/96
  .329سؤاالت ابن الجنید ص (12)
  .4/203تاریخ ابن معین روایة الدوري  (13)
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  .)1(ارب الحدیث"قَ : " ال بأس به، مُ أحمدُ  وقال اإلمامُ 
  .)3(. وقال أبو حاتم: "فیه لین، یكتب حدیثه وال یحتج به")2(وقال أبو زرعة الرازي: "لیس بذلك"

 .)4(: "كان ممن ینفرد عن أبیه بما ال یتابع علیه، مع فحش الخطأ في روایته"حبانَ  وقال ابنُ 
وهو عند  بخاريُّ عنه ال الدارقطني: "أخرجَ  وقالَ ، )5(وأضاف: "ال یجوز االحتجاج بخبره إذا انفرد"

  ، )6(غیره ضعیف؛ فیعتبر به"
  .)7(عفاء"هو في جملة من یكتب حدیثه من الض" :قال ابن عدي

  .)9(، وقال مرة : "ثقة")8(وقال عنه الذهبي: "ُوثق"
  الباحثة: هو صدوق. قالت

  ).72، سبقت الترجمة له في حدیث رقم ()10(وكان یرسل عالمٌ  ،ثقةٌ العدوي،  َأْسَلمَ  ْبنُ  * َزْیدٌ 
  .)11(وذكَرُه ابُن حجٍر في األولى من المدلسین

  .)12(بن یسار ءوبینهما عطا - t- یرسل عن أبي هریرة وهو
والظاهر أنه لم یرسل  - t- عن أبي هریرة : وهذا الحدیث من روایته عن عطاءٍ الباحثة لتاق

  فیه.
له في حدیث رقم ، سبقت الترجمة )13(وعبادةٍ  مواعظٍ  صاحبُ  ،فاضلٌ  ،ثقةٌ  یسارٍ  بنُ  عطاءٌ * 
)74.(  
  
  

                                                           
  .216سؤاالت أبي داود لإلمام أحمد بن حنبل ص (1)
  .443/ 2أجوبة أبي زرعة الرازي على سؤاالت البرذعي  (2)
  . 5/254الجرح والتعدیل  (3)
  .51/ 2حین البن حبان المجرو  (4)
  .51/ 2المرجع السابق  (5)
  .42سؤاالت البرقاني للدارقطني ص (6)
  .1/229خالصة تذهیب تهذیب الكمال  (7)
 .382/ 2المغني في الضعفاء  (8)
 .1/243دیوان الضعفاء (9)

  .222انظر: تقریب التهذیب ص (10)
  .20طبقات المدلسین ص (11)
  1/178المراسیل  انظر: جامع التحصیل في أحكام (12)
، وتهـذیب التهــذیب 1/70، وتــذكرة الحفـاظ 6/461، وانظـر أیضــًا: التـاریخ الكبیـر 392تقریـب التهـذیب ص (13)

7/194.  
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  الحدیث:  على إسنادِ  رابعًا: الحكمُ 
 دینار، قال عنه ابنُ  بنِ  اهللاِ  عبدِ  بنِ  الرحمنِ  سوى عبدِ  ثقاتٌ  هُ لغیره، رجالُ  صحیحٌ  هُ إسنادُ 

  .)1(: "ال یجوز االحتجاج بخبره إذا انفرد"حبانَ  : "صدوق یخطىء"، وقال ابنُ حجرٍ 
الرحمن متابعة ناقصة كما هو مبین في  عبدِ  بنَ  الحدیث شیبانَ  : وقد تابعه في هذاالباحثة لتاق

حدیث حسن " :بأنه - t- التخریج، وقد حكم الترمذي على إسناد أبي صالح عن أبي هریرة
   .)2(األعمش"صحیح غریب من حدیث 

  . )4(، ووافقه الذهبي)3("ولم یخرجاه صحیح على شرط الشیخینِ  حدیثٌ ":  وقال الحاكمُ 
$$$  

  
  ):137رقم (حدیث 

ْبِن َكْعٍب َأَحِد ِكَباِر  : "َوَأْخَرَج اْلِفْرَیاِبيُّ ِبَسَنٍد َصِحیٍح ِإَلى َبِشیرٍ حجرٍ  نُ ابْ  الحافظُ  قالَ 
: (ِفیَم اْلَعَمُل ِفیَما َجفَّْت ِبِه اْألَْقَالُم، َوَجَرْت ِبِه - r- التَّاِبِعیَن، َقاَل: َسَأَل ُغَالَماِن َرُسوَل اللَِّه 

ُكلٌّ ِدیُر، َأْم َشْيٌء َنْستَْأِنُفُه؟ َقاَل: َبْل ِفیَما َجفَّْت ِبِه اْألَْقَالُم، َقاَال: َفِفیَم اْلَعَمُل؟ َقاَل اْعَمُلوا فَ اْلَمَقا
  .)5(ُمَیسٌَّر ِلَما ُهَو َعاِمٌل، َقاَال: َفاْلِجدُّ اْآلَن)"

  
  : القدر لْلِفْرَیاِبيِّ  من كتابِ  الحدیثِ  أوًال: نصُّ 

و بن عن عمرٍ  : َحدَّثََنا ُقتَْیَبُة ْبُن َسِعیٍد، قال: َحدَّثََنا سفیانُ - اهللاُ  هُ رحمَ -اْلِفْرَیاِبيُّ  امُ قال اإلم
- َقاَل: َسَأَل ُغَالَماِن َرُسوَل اللَّهِ  - t-ْبِن َكْعٍب اْلَعَدِويِّ  ْبِن َحِبیٍب، َعْن ُبَشْیرٍ  ِدیَناٍر، َعْن َطْلقٍ 

r - َفَّْت ِبِه اْألَْقَالُم َوَجَرْت ِبِه اْلَمَقاِدیُر، َأْم َشْيٌء َنْستَْأِنُفُه؟ َقاَل: َبْل ِفیَما َجفَّْت : ِفیَم اْلَعَمُل ِفیَما ج
"اْعَمُلوا، َفُكلٌّ ُمَیسٌَّر ِلَما ُهَو  اْألَْقَالُم، َوَجَرْت ِبِه اْلَمَقاِدیُر، َقاَال: َفِفیَم اْلَعَمُل َیا َرُسوَل اللَِّه؟، َقاَل: ِبهِ 

  .)6(ٌل"، َقاَال: َفاْلِجدُّ اْآلَن"َعامِ 
  

                                                           
  .2/51المجروحین  (1)
 .2577ح 4/703سنن الترمذي، صفة جهنم/ ماجاء فیعظم أهل النار (2)
  .4/494المستدرك للحاكم  (3)
 .4/494المرجع السابق (4)
  .497/ 11الباري  فتح (5)
ه)، تحقیق/عبــداهللا بـــن حمـــد 301، تصـــنیف/ جعفــر بـــن محمـــد المســتفاض الفرَیـــابي (ت101ح 1/88القــدر (6)

 م.1997-ه1418المنصور، أضواء السلف، الطبعة األولى 
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  الحدیث:  ثانیًا: تخریجُ 
 قانع وابنُ ، بن عبد األعلى ) عن یونَس 24/475تفسیر سورة اللیلفي ( الطبريُّ  هُ أخرجَ 

 عزَّ  اهللاَ  في (باب اإلیمان بأنَّ  في اإلبانة بطةَ  وابنُ منصور،  بنِ  سعیدٍ  ) من طریقِ 1/93في (
  .بن السرح ) من طریق أحمدَ 1358ح 3/330 قدر المقادیر وجلَّ 
َسِعیٍد في روایته عن  ْبنَ  تابعوا ُقَتْیَبةَ  )السرح بنُ  ، وأحمدُ منصورٍ  بنُ  ، وسعیدٌ یونُس (: مْ هُ تُ ثالثَ 

   بنحوه. سفیانَ 
 عندوهو  - r- سأل النبي ْبِن ُجْعُشمٍ  َماِلكٍ  ْبنَ  ُسَراَقةَ  یروي فیه أنوله شاهد من حدیث جابر 

 )2648ح 1/1062كیفیة خلق اآلدمي في بطن أمه وكتابة رزقه وأجله وعمله/ القدر(في  مسلم
  ).3919ح 9/227(الحج/ القران  في وابن حبان، )14116ح 22/14( في وأحمد

  

  :اإلسنادِ  رجالِ  ثالثًا: تراجمُ 

  .)25سبقت الترجمة له في حدیث رقم (، )1( تٌ بْ ثَ  ثقةٌ ، ْبُن َسِعیدٍ  ُقَتْیَبةُ * 
 دلس؛ ربما وكان بأخرة، حفظه تغیر أنه إال حجةٌ  إماٌم، فقیٌه، حافٌظ، ثقٌة، ،عیینةَ  نُ * ُسْفَیاُن بْ 

، سبقت الترجمة له في حدیث رقم )2(دینار بنِ  عمٍرو في الناس أثبت وكان الثقات عن لكن
)10 .(  

  .)3(وذَكَرُه ابُن َحَجٍر في الثانیة من المدلسین
  ).8، سبقت الترجمة له في حدیث رقم ()4(تٌ بْ ثَ  ةٌ قَ ثِ ، ِدیَنارٍ  و ْبنُ َعْمرٌ * 

 بعدَ  ماتَ  ،، من الثالثةعابد رمي باإلرجاء صدوقٌ ، بصري، )5(الَعَنزي َحِبیبٍ  ْبنُ  * َطْلقٌ 
  .)6(األربعة السننِ  وأصحابُ  ومسلمٌ  المفردِ  في األدبِ  روى له البخاريُّ  ،التسعینَ 

فـي الضـعفاء وقـال: "وهـو صـدوق فـي  وذكـره البخـاريُّ  ،)9(وأبـو زرعـة )8(والعجلـيُّ  )7(سـعدٍ  ابنُ  هُ قَ ثَّ وَ 

                                                           
  .454انظر: تقریب التهذیب ص(1) 
  .245انظر: تقریب التهذیب ص (2)
  .32طبقات المدلسین ص (3)
 .421لتهذیب صانظر: تقریب ا (4)
هذه النسبة إلى "عنزة" وهو حي من ربیعة، وهو: عنزة بن أسد بن ربیعة بن نزار بن معد بن عدنان، (انظر:  (5)

  ).4/250األنساب للسمعاني 
 .1/515، والكاشف 451/ 13، وانظر أیضًا: تهذیب الكمال 283تقریب التهذیب ص  (6)
  .227/ 7الطبقات الكبیر  (7)
 .482/ 1تمعرفة الثقا (8)
 .490/ 4الجرح والتعدیل  (9)
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  .)1(الحدیث"
  ،)3(رجاء"، وقال أبو حاتم: "صدوق في الحدیث، وكان یرى اإل)2(في الثقات حبانَ  ابنُ وأثبته 
جبیر جالسًا معه  بنُ  حبیب، فرآني سعیدٌ  بنِ  ما رأیت أحدًا أعبد من طلقٍ "عن أیوب قوله: : ونقلَ 

  .)4("اإلرجاء؟ ال تجالس طلقًا، وكان طلق یرى فقال: ألم أرك مع طلق
   : هو صدوق.الباحثة لتاق

من الثانیة،  مخضرمٌ  ثقةٌ اْلَعَدِويِّ بن أبي الحمیري العدوي أبو أیوب البصري  َكْعبٍ  ْبنُ  * ُبَشْیرٌ 
  . )5(األربعة السننِ  وأصحابُ  روى له البخاريُّ 

  
  الحدیث: على إسنادِ  رابعًا: الحكمُ 

هو صدوق، وال عالقة للحدیث  :ْبِن َحِبیٍب، قلت سوى َطْلقٍ  ثقاتٌ  هُ ، رجالُ نٌ سَ حَ  هُ إسنادُ 
  .وهو مرسله، ببدعت

$$$  
  ):138حدیث رقم (

: "َوَجاَء ِمْثُل َهَذا َمْرُفوًعا َأْخَرَجُه َأُبو َداُوَد َواْلَحاِكُم ِبَسَنٍد َصِحیٍح حجرٍ  ابنُ  قال الحافظُ 
یَماُن  - t- ِريِّ َأنَُّه َسِمَع َأَبا ُهَرْیَرَة ِمْن َطِریِق َسِعیٍد اْلَمْقبُ  َرَفَعُه: (ِإَذا َزَنى الرَُّجُل َخَرَج ِمْنُه اإلِْ

یَماُن)"   .)6(َفَكاَن َعَلْیِه َكالظُّلَِّة؛ َفِإَذا َأْقَلَع َرَجَع ِإَلْیِه اإلِْ

  
  : أبي داودَ  من سننِ  الحدیثِ  أوًال: نصُّ 

، قال: َحدَّثََنا اْبُن َأِبي - اهللاُ  هُ رحمَ  -  أبو داودَ  اإلمامُ  قالَ  ْمِليُّ : َحدَّثََنا ِإْسَحاُق ْبُن ُسَوْیٍد الرَّ
،  اً َمْرَیَم، قال: َأْخَبَرَنا َناِفٌع َیْعِني اْبَن َزْیٍد، َقاَل: َحدَّثَِني اْبُن اْلَهاِد، َأنَّ َسِعید ْبَن َأِبي َسِعیٍد اْلَمْقُبِريَّ

یَماُن َكاَن : - r- ا ُهَرْیَرَة، َیُقوُل: َقاَل َرُسوُل اللَِّه َحدََّثُه َأنَُّه، َسِمَع َأبَ  "ِإَذا َزَنى الرَُّجُل َخَرَج ِمْنُه اإلِْ
یَماُن"   .)7(َعَلْیِه َكالظُّلَِّة، َفِإَذا اْنَقَطَع َرَجَع ِإَلْیِه اإلِْ

                                                           
  .65الضعفاء الصغیر للبخاري ص  (1)
 .396/ 4الثقات البن حبان  (2)
  .490/ 4الجرح والتعدیل  (3)
  .359/ 4التاریخ الكبیر  (4)
  .126تقریب التهذیب ص  (5)
 .61/ 12) فتح الباري (6
  .4690ح 1/511ه ) سنن أبي داود، السنة/ الدلیل على زیادة اإلیمان ونقصان(7
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  الحدیث: ثانیًا: تخریجُ 
 4/351في ( في الشعب هقيُّ البیو )، 1/22اإلیمان/ إذا زنى العبدفي ( الحاكمُ  هُ أخرجَ 

  .َسِعیٍد الدَّاِرِميُّ  ْبنِ  كالهما من طریق ُعْثَمانَ )، 5364ح
اهللا،  عبدِ  بنِ  الرحمنِ  عبدِ  ) من طریقِ 909ح 2/612في ( وأخرجه الطبري في تهذیب اآلثار

الواحد،  بن عبدِ  ) من طریق عبیدٍ 519ح 1/600، في (وابن منده في اإلیمانوابن عبد الرحیم، 
، وعبید محمدٍ  بنِ  الفضلِ  ) من طریقِ 1/22اإلیمان/ إذا زنى العبدفي ( أیضاً  والحاكمُ ، بي زرعةوأ

   .بن عبد الواحد
، وعبدُ (: مْ هُ جمیعُ   الرحیم، وأبو زرعةَ  عبدِ  عبد اهللا، وابنُ  بنُ  الرحمنِ  ُعْثَماُن ْبُن َسِعیٍد الدَّاِرِميُّ

 ُسَوْیٍد الرَّْمِليُّ في روایته عن سعیدٍ  ْبنَ  تابعوا ِإْسَحاقَ  )الواحدِ  عبدِ  نُ بْ  ، وعبیدٌ محمدٍ  بنُ  والفضلُ 
  َأِبي َمْرَیَم بمثله.  ْبنِ ا

 ْبنَ  اً سعید تابعَ  ) من طریق أبي األسودِ 909ح 2/612في ( في تهذیب اآلثار ه الطبريُّ وأخرجَ 
  بمثله.  زیدٍ  نِ بْ  َأِبي َمْرَیَم في روایته عن نافعٍ 

  
  اإلسناد:  رجالِ  ثالثًا: تراجمُ  

، وقد ینسب إلى جده، لَ بن ُسَوْیٍد البَ  * ِإْسَحاُق ْبُن إبراهیمَ  ْمِليُّ من الحادیة  ةٌ ثقوى، أبو یعقوب الرَّ
  .)1(والنسائيُّ  ، روى عنه أبو داودَ وخمسینَ  أربعٍ  سنةَ  ماتَ  ،عشرة

 ثقةٌ والء، أبو محمد المصري، بال يُّ حِ مَ الجُ ، َأِبي َمْرَیمَ  ْبنِ  سالمٍ  بنِ  محمدٍ  بنِ ِم الحك نُ بْ  * سعیدٌ 
 الكتبِ  سنة، روى له أصحابُ  وله ثمانونَ  وعشرینَ  أربعٍ  سنةَ  من كبار العاشرة، ماتَ  ،فقیهٌ  ثبتٌ 

  . )2(الستة
من  عابدٌ  ثقةٌ المصري، یقال: إنه مولى شرحبیل بن حسنة،  الَكَالعي، أبو یزیدَ  َزْیدٍ  * َناِفٌع ْبنُ 

  .)3(ةماج وابنُ  والنسائيُّ  وأبو داودَ  تعلیقًا ومسلمٌ  ، روى له البخاريُّ وستینَ  ثمانٍ  مات سنةَ  ،السابعة
  ).47، سبقت الترجمة له في حدیث رقم ()4(مكثرٌ  قةٌ ثِ ، ْبِن اْلَهادِ  أسامةَ  بنِ  اهللاِ  عبدِ  نُ بْ  یزیدُ  *

                                                           
، وتهـــذیب التهـــذیب 2/365، وتهـــذیب الكمـــال 83، وانظـــر أیضـــًا: مشـــیخة النســـائي 99) تقریـــب التهـــذیب ص(1
1/188 .  

، الجــــرح 8/266، والثقــــات البــــن حبــــان 3/465، وانظــــر أیضــــًا: التــــاریخ الكبیــــر 234تقریــــب التهــــذیب ص (2)
  .4/16، تهذیب التهذیب 4/13والتعدیل 

  .559صتقریب التهذیب  (3)
، والكاشـف 9/275، والجرح والتعـدیل 2/365، وانظر أیضًا: معرفة الثقات للعجلي 602تقریب التهذیب ص (4)

2/385. 
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 ه عن عائشةَ وروایت ،تغیر قبل موته بأربع سنین ثقةٌ  ، ،اْلَمْقُبِرىِّ  كیسان أبي سعیدٍ  بنُ  َسِعیدٌ * 
  ).61، سبقت الترجمة له في حدیث رقم ()1(مرسلة وأم سلمةَ 

  
  الحدیث:  على إسنادِ  رابعًا: الحكمُ 

، أّما عن اختالط المقبري، فإنه كان قبل وفاته بأربع سنین، ثقاتٌ  هُ ، ورجالُ صحیحٌ  هُ إسنادُ 
ما أحسب أن أحدًا أخذ عنه "فقد قال الذهبي في المیزان:  ؛أحدًا لم یسمع منه في تغیره الراجح أنَّ 

  ، )2(أتاه فرأى لعابه یسیل فلم یحمل عنه" عیینةَ  في االختالط، فإن ابنَ 
  .)5(وكذلك صححه المناوي في فیض القدیر، )4(، ووافقه الذهبي)3(الحاكم هُ حَ وقد صحَّ 

$$$  
  ):139حدیث رقم (

ُأِتَي النَِّبيُّ ( - t-  یٍح َعْن َأِبي َسِعیدٍ : "َوَأْخَرَج النََّساِئيُّ ِبَسَنٍد َصحِ حجرٍ  ابنُ  قال الحافظُ 
 -r - ...6("اْلَحِدیث )ِبَنْشَواَن َفُأِمَر ِبِه َفُنِهَز ِباْألَْیِدي َوُخِفَق ِبالنَِّعاِل(.  

  
  أوًال: نصُّ الحدیِث من سنِن النَّسائي: 

  َأْخَبَرَنا: َقالَ  َحبَّاُن، َحدَّثََنا: الَ قَ  َحاِتمٍ  ْبنُ  ُمَحمَّدٌ  : َأْخَبَرَنا- رحَمُه اهللاُ - قاَل اإلماُم النسائيُّ 
 ُأِتيَ ": َقالَ  - t-اْلُخْدِريِّ  َسِعیدٍ  َأِبي َعنْ  اْلَودَّاِك، َأِبي َعنْ  التَّیَّاِح، َأِبي َعنْ  ُشْعَبَة، َعنْ  اهللاِ  َعْبدُ 

 :َقالَ  ،)8(ُدبَّاءٍ  ِفي َوَتْمرًا َزِبیًبا َشِرْبتُ  ِإنََّما َخْمرًا، َأْشَربْ  َلمْ  ِإنِّي: َفَقالَ  ،)7(َنْشَوانَ  ِبَرُجلٍ  - r- النَِّبيُّ 
ِبیبِ  َعنِ  َوَنَهى ِبالنَِّعاِل، )10(َوُخِفقَ  ِباْألَْیِدي، )9(َفُبِهزَ    .)11(ُیْخَلَطا" َأنْ  َوالتَّْمرِ  الزَّ

                                                           
  .379تقریب التهذیب ص (1)
  .140/ 2میزان االعتدال  (2)
  .1/22المستدرك (3)
  .1/22المرجع السابق (4)
بیــروت،  –لــرؤوف المنــاوي، دار المعرفــة ، تــألیف/ عبــد ا660ح 1/367فــیض القــدیر شــرح الجــامع الصــغیر (5)

 م. 1973-ه1391الطبعة الثانیة
 .12/67فتح الباري  (6)
  ).5/138االْنِتشاء: أّوُل السُّْكر ومقدِّماته، وقیل: هو السُّْكر نفُسه. (انظر: النهایة في غریب الحدیث  (7)
  ).  2/203فُتسرع الّشّدُة في الشراب. (انظر: النهایة ) الدُّبَّاء: الَقْرُع واحدها ُدبَّاءٌة، كانوا یْنتبُذون فیها (8

  ).1/437الَبْهُز: الدَّْفع الَعِنیف. (انظر: النهایة  (9)
 ).2/131الخفق: الضرب، والمخفقة: الّدرة. (انظر: النهایة  (10)
  . 4273ح 5/139السنن الكبرى للنسائي، الحد في الخمر/ إقامة الحد على النشوان  (11)
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  ثانیًا: تخریُج الحدیث: 
  ئي.) من نفس الطریق التي أخذها عنه النسا143ح 1/84في ( أخرَجُه ابُن المباركِ 

) عن 11297ح 17/399في ( وأحمدُ )، 2290ح 3/627في ( وأخرجه أبو داوَد الطیالسي
  محمٍد ابِن جعفٍر.

) من طریِق وهٍب بن جریر، وأخذه عنه 4/374في (الحدود/ حد شارب الخمر أخرَجُه الحاكمُ و 
  ). 8/317السكر  حال في الحد إقامة في جاء فیها/ ما والحد في (األشربة البیهقي

، ومحمٌد بُن جعفٍر، ووهٌب بُن جریٍر) تابعوا عبَد اِهللا بَن المبارِك في روایته ثالثَ  ُتُهْم: (الطیالسيُّ
  عن شعبَة بنحوه. 
) من طریق حماٍد بِن سلمَة تابَع شعبَة في روایته عن 1322ح 2/487في ( وأخرَجُه أبو یعلى

  أبي التیاح بنحوه. 
  

  ثالثًا: تراجُم رجاِل اإلسناد: 
 وبینَ  بینهُ  یونَس  ابن فّرق عشرة، الثانیة من ثقةٌ  المروزي، نعیم بن َحاِتمٍ  ْبنُ  مَّدٌ * ُمحَ 

  .)2(روى له النسائي )1(الِمصیصي
 ثالثٍ  مات سنةَ  ،من العاشرة ،ثقةٌ ي وزِ رُّ أبو محمد المَ  ،ميلَ بن سوار السُّ  موسى بنُ  * َحبَّانُ 

  .)3(سائيُّ النو  الترمذيُّ و  مسلمٌ و  البخاريُّ  وثالثین روى له
، )4( الخیر خصالُ  فیه ُجمعت مجاهٌد، جواٌد، عالٌم، فقیٌه، ثبٌت، ثقٌة، ،المباركِ  بنُ  اهللاِ  * عبدُ 

  ).17سبقت الترجمة له في حدیث رقم (
"، في الحدیثِ  المؤمنینَ  وري یقول: "هو أمیرُ الثّ  متقن كانَ  ،حافظٌ  ،ثقةٌ ، الحجاج بنُ  * ُشْعَبةُ 

، سبقت الترجمة له في )5( اً عابد وكانَ  عن السنةِ  وذبَّ  عن الرجالِ  راقِ بالع َش تَ أول من فَ  وهوَ 
  ).31حدیث رقم (

  

                                                           
). وهـذه النسـبة إلـى بلـدة 472تقریـب التهـذیب ص(ٌد بـُن حـاتٍم بـن یـونَس الجرجرائـي،  الِمصیصـي، هو: محم (1)

  ). 5/315كبیرة على ساحل بحر الشام، (انظر: األنساب للسمعاني 
  .2/163، والكاشف 25/24تهذیب الكمال ، وانظر أیضًا: 472تقریب التهذیب  (2)
، تهـــــذیب 8/214، الثقـــــات البـــــن حبـــــان 3/90تـــــاریخ الكبیـــــر ، وانظـــــر أیضـــــًا: ال150تقریـــــب التهـــــذیب ص (3)

 .1/307الكاشف  2/153التهذیب
 .320انظر: تقریب التهذیب ص  (4)
  .266انظر: تقریب التهذیب ص (5)
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 مات الخامسة، من ثبٌت، ثقٌة، بكنیته، مشهور بصري التَّیَّاِح  الُضَبعي، أبو حمید بنُ  * یزیدُ 
  .)1(أصحاُب الكتِب الستة روى له وعشرین، ثمانٍ  سنة

الرابعة، روى له مسلٌم  من یهمُ  صدوقٌ  كوفي الَوّداك، أبو الي،الِبكَ  الهْمداني َنوف بنُ  * جبرٌ 
  .)2(وأصحاُب السنِن األربعة

   )5(، ووثقه ابُن معین)4(، وذكره البخاريُّ في تاریخه)3(قال عنه ابُن سعٍد "كان قلیل الحدیث"
  .)7(، وقال النسائي: "صالح")6(وذكره ابُن حباَن في ثقاته

  . )10(، ونقل تضعیف ابن حزم له)9(موضع آخر: "صدوق مشهور" وقال في )8(ووثقه الذهبي
  أنه: صدوق على األقل، ویحتمل ثوثیقه، لتوثیق عدد من األئمة له. وترجُح الباحثةُ 

  
  رابعًا: الحكُم على إسناِد الحدیث: 

َنوف ، فقد قال عنه ابن حجر: "صدوق یهم" وقد  بن إسناُدُه َحَسٌن، رواته ثقاٌت إال جبر
  جماعة من العلماء كما سبق، ولم یضعفه إال ابن حزم كما نقل عنه الذهبي. وثقه 

$$$  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
  . 5/251، وسیر أعالم النبالء 5/534الثقات ال بن حبان  ، وانظر أیضًا:600تقریب التهذیب ص (1)
 .137) تقریب التهذیب ص(2

  .6/299طبقات الكبیر ال (3)
  .2/243) التاریخ الكبیر(4

 .88تاریخ ابن معین، روایة الدوري ص (5)
  .4/117 البن حبان الثقات (6)
 .4/496تهذیب الكمال  (7)
  .1/289الكاشف  (8)
 .4/584میزان اإلعتدال  (9)

 .4/584المرجع السابق  (10)
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  ):140دیث رقم (ح

َأنَّ ( :اْلُمَسیِّب ْبنِ  َسِعیدٍ  َوَأْخَرَج النََّساِئيُّ ِبَسَنٍد َصِحیٍح ِمْن ُمْرَسلِ قال الحافُظ ابُن حجٍر: "
 - r- ِلی ا َعَلى ِلَسان ُأَناس َفَجَحَدْت، َفَأَمَر ِبَها النَِّبّي ِاْمرََأًة ِمْن َبِني َمْخُزوم ِاْسَتَعاَرْت حُ 

  .)1(")َفُقِطَعتْ 

  
  أوًال: نصُّ الحدیث من السنن الكبرى للنسائي: 

ْبُن ِهَشاٍم،  ْبُن اْلُمثَنَّى، َقاَل: َحدَّثََنا ُمَعاذٌ  َأْخَبَرَنا ُمَحمَّدٌ : - َرحَمُه اهللاُ –قاَل اإلماُم النسائيُّ 
َأنَّ اْمرََأًة ِمْن َبِني : "ْبِن اْلُمَسیِّبِ  : َحدَّثَِني َأِبي َعْن َقتَاَدَة، َعْن َسِعیِد ْبِن َیِزیَد، َعْن َسِعیدٍ َقالَ 

  . )2("َفُقِطَعتْ  - -r َمْخُزوٍم اْسَتَعاَرْت ُحِلی ا َعَلى ِلَساِن ُأَناٍس َفَجَحَدْتَها، َفَأَمَر ِبَها النَِّبيّ 
َمدِ  :َقالَ  ى،ْبُن اْلُمثَنّ  َنا ُمَحمَّدٌ َأْخَبرَ وقال أیضًا:   :َقالَ  ،َحدَّثََنا َهمَّامٌ  :َقالَ  ،َحدَّثََنا َعْبُد الصَّ

  .)3(ْبَن اْلُمَسیَِّب َحدََّثُه َنْحَوهُ  اً َحدَّثََنا َقتَاَدُة َعْن َداُوَد ْبِن َأِبي َعاِصٍم َأنَّ َسِعید
  

  ثانیًا: تخریُج الحدیث: 
) عن معاٍذ 5464ح 3/330اُه عنُه ابنُه في العلِل ومعرفِة الرجال (فیما رو  أخرجه أحمدُ 

  بِن هشاٍم بإسناده.
في (الحدود/ كراهیة  البخاريوللحدیُث شواهٌد كثیرٌة مرفوعة، منها ما رواه عروُة عن عائشَة عند 

  ) بنحو حدیث ابن المسیب.6788ح 8/160الشفاعة في الحدود 
  

  ثالثًا: تراجُم رجاِل اإلسناد:
  ).79، سبقت الترجمة له في حدیث رقم ()4(ثبتٌ  ،ثقةٌ  ،الزَِّمنِ بالمعروف  ْبُن اْلُمَثنَّى ُمَحمَّدٌ * 

)، والراجح أنه 15سبقت الترجمة له في حدیث رقم (، )5(وهم ربما صدوقٌ  ،ِهَشامٍ  ْبنُ  * ُمَعاذٌ 
  صدوق.

                                                           
  .12/92فتح الباري  (1)
  .4892ح 71/ 8 سارق/ ذكر االختالف على قتادة فیهالكبرى، قطع ال سنن النسائي (2)
  .4891ح 71/ 8 المرجع السابق، قطع السارق/ ذكر االختالف على قتادة فیه (3)
  .26/359، وتهذیب الكمال 8/95، وانظر أیضًا: الجرح والتعدیل 505تقریب التهذیب ص (4)
، وســـیر أعـــالم 8/250الجـــرح والتعـــدیل ، و 7/366، انظـــر أیضـــًا: التـــاریخ الكبیـــر 536تقریـــب التهـــذیب ص (5)

 .9/374النبالء
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، سبقت الترجمة له في حدیث رقم )1(دربالق ُرمي وقد ثبٌت، ثقةٌ  ،َسْنَبر اهللا عبدِ  أبي ْبنُ  ِهَشامٌ * 
)15.(  

، سبقت الترجمة له في )3(من الثالثةمدلٌس وهو ، )2( تٌ ثبْ  ثقةٌ  السَُّدوِسيُّ  ِدَعاَمةَ  ْبنُ  * َقتَاَدةُ 
  ).15حدیث رقم (

 من السادسة إال أنه قدیم ،شیخ لم یرو عنه غیر قتادة :قال أبو حاتم البصريُّ  یزیدَ  بنُ  سعیدٌ * 
  .)4(وى له النسائي، ر الموت

  .)5("شیخ بصري ال أعرفه" فیه: المدیني ابنِ  ونقل ابُن حجر قولَ 
اتفقوا على أن  ،العلماء األثبات الفقهاء الكبار، من كبار الثانیة أحدُ ، اْلُمَسیَّبِ  ْبنُ  * َسِعیدٌ 

سبقت ، )6(منه ال أعلم في التابعین أوسع علماً  :المدیني بنُ اوقال ، المراسیل مرسالِتِه أصحُّ 
  ).11الترجمة له في حدیث رقم (

  
  باقي رجال اإلسناِد الثاني: 

  ).79، سبقت الترجمة له في حدیث رقم ()7(ثبتٌ  ،ثقةٌ  ،الزَِّمنِ بالمعروف  ْبُن اْلُمَثنَّى ُمَحمَّدٌ * 
َمدِ  *َعْبدُ  ، سبقت الترجمة له في حدیث رقم )8( شعبة في ثبتٌ  صدوقٌ  ،الوارثِ  عبدِ  بنُ  الصَّ

)57.(  
  ).84سبقت الترجمة له في حدیث رقم ( .)9(،، ثقٌة ربما وهمیحیى بنُ  همامٌ * 
 تعلیقاً  البخاريُّ  ، روى لهمن الثالثة ،ثقةٌ  المكيُّ  الثقفيُّ  مسعودٍ  بنِ  عروةَ  بنِ  َأِبي َعاِصمٍ  ْبنُ  َداُودُ * 
  .)10(النسائيُّ و  أبو داودَ و 

                                                           
  .7/569، والثقات البن حبان 8/198، وانظر أیضًا: التاریخ الكبیر573تقریب التهذیب ص (1)
  .453انظر: تقریب التهذیب ص (2)
 .43طبقات المدلسین ص (3)
  .11/117، وتهذیب الكمال 4/74، وانظر أیضًا: الجرح والتعدیل 242تقریب التهذیب ص (4)
 .89/ 4تهذیب التهذیب  (5)
 .241انظر: تقریب التهذیب ص (6)
  .26/359، وتهذیب الكمال 8/95، وانظر أیضًا: الجرح والتعدیل 505تقریب التهذیب ص (7)
ـــر 356تقریـــب التهـــذیب ص (8) ـــاریخ الكبی ـــان 6/105، وانظـــر أیضـــًا: الت ـــن حب ، وتهـــذیب 8/414، والثقـــات الب

  .18/99الكمال
، والكامــــل فـــي ضــــعفاء 7/586، الثقـــات 8/237، وانظـــر أیضــــًا: التـــاریخ الكبیــــر 574التهــــذیب ص تقریـــب (9)

  .7/129الرجال
، وتهـــذیب 4/217، والثقــات البـــن حبــان 1/158، وانظـــر أیضــًا: التـــاریخ الكبیــر199تقریــب التهــذیب ص  (10)
 .8/405الكمال
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  ثالثًا: الحكُم على إسناِد الحدیث: 
طریق سعیٍد بِن یزیَد عن سعیٍد بِن المسیِب مرسًال، رجاُلُه ثقاٌت إال سعیدًا بَن  إسناُدُه من

  یزیَد لم یذكر فیه ابن حجر جرحًا أو تعدیًال، وقد تابعة داوُد بن أبي عاصم فهو حسن بالمتابعة.  
ال وٕاسناُد الحدیث صحیح من طریق داوَد بِن أبي عاصٍم عن سعیٍد مرسًال، رجال إسناده ثقات إ

  أن قتادة لم یصرح بالسماع، وهو مدلس من الثالثة.
$$$  

  
  ):141حدیث رقم (

َعْن َأِبي  : "... َوَأْخَرَج َأْحَمُد َوَیْعُقوُب ْبُن ُسْفَیاَن َوالطََّبرَاِنيُّ َأْیضاً حجرٍ  ابنُ  قال الحافظُ 
اْحُتِمَل ِمْن َتْحِت رَْأِسي، َفَظَنْنُت َأنَُّه َمْذُهوٌب ِبِه،  الدَّْرَداِء َرَفَعُه: (َبْیَنا َأَنا َناِئٌم رََأْیُت َعُموَد اْلِكتَابِ 

  .)1(َفَأْتَبْعُتُه َبَصِري َفُعِمَد ِبِه ِإَلى الشَّاِم... اْلَحِدیَث)، َوَسَنُدُه َصِحیٌح"

  
  : أحمدَ  اإلمامِ  من مسندِ  الحدیثِ  أوًال: نصُّ 

اُق ْبُن ِعیَسى، قال: َحدَّثََنا َیْحَیى ْبُن َحْمَزَة، : َحدَّثََنا ِإْسحَ - اهللاُ  هُ رحمَ - أحمدُ  قال اإلمامُ 
، َعْن َأِبي  رٌ ْبِن َواِقٍد، قال: َحدَّثَِني ُبسْ  َعْن َزْیدٍ  ْبُن ُعَبْیِد اِهللا، قال: َحدَّثَِني َأُبو ِإْدِریَس اْلَخْوَالِنيُّ
ِإْذ رََأْیُت َعُموَد اْلِكتَاِب اْحُتِمَل ِمْن َتْحِت  َبْیَنا َأَنا َناِئمٌ : "- r- َقاَل: َقاَل َرُسوُل اِهللا  - t- الدَّْرَداءِ 

یَماَن حِ  یَن َتَقُع رَْأِسي، َفَظَنْنُت َأنَُّه َمْذُهوٌب ِبِه، َفَأْتَبْعُتُه َبَصِري، َفُعِمَد ِبِه ِإَلى الشَّاِم، َأَال َوإِنَّ اإلِْ
  .)2(اْلِفَتُن ِبالشَّاِم"

  
  : الحدیثِ  ثانیًا: تخریجُ 
، ) من طریق الربیع بن نافعٍ 3332ح 116/ 4في ( في كشف األستار بزارُ ال هُ أخرجَ 

والبیهقي في ) من طریق هشام بن عمار، 1198ح 2/207في ( والطبراني في مسند الشامیین
  .یوسفَ  بنِ  اهللاِ  ) من طریق عبدِ 7/329في ( دالئل النبوة

عیسى،  بنَ  إسحاقَ تابعوا  )یوسفَ  بنُ  اهللاِ  ، وعبدُ عمارٍ  بنُ  ، وهشامٌ نافعٍ  بنُ  الربیعُ (: مْ هُ تُ ثالثَ 
  بنحوه.  حمزةَ  في روایته عن یحیي بنِ 

                                                           
  .12/403فتح الباري  (1)
  . 21733ح 36/62مسند اإلمام أحمد بن حنبل  (2)
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في روایته عن  واقدٍ  بنَ  اً ) من طریق ثور تابع زید6/98في ( ولیاءوأخرجه أبو نعیم في حلیة األ
  بنحوه.بسر بن عبید اهللا 

   
  اإلسناد:  رجالِ  ثالثًا: تراجمُ 

من التاسعة  ،صدوقٌ دادي أبو یعقوب بن الطباع سكن أذنة، بن نجیح البغ * ِإْسَحاُق ْبُن ِعیَسى
  .)1(ةماج وابنُ  والنسائيُّ  والترمذيُّ  روى له مسلمٌ  ،وقیل بعدها بسنة عشرةَ  أربعَ  سنةَ  ماتَ 

  
  .)3(، قال البخاري: "مشهور الحدیث")2(بن حنبل: "ثبت كیس" قال عنه أحمدُ 

ووثقه ، )5(قال أبو حاتم: "هو صدوق"، )4(محمد الحافظ: "ال بأس به صدوق" بنُ  وقال صالحٌ 
  .)7(الذهبي، و )6(النسائي

  : هو ثقة. الباحثة لتاق
، من رمي بالقدر ثقةٌ ، القاضي، ، أبو عبد الرحمن الدمشقيُّ الحضرميُّ  واقدٍ  بنِ  * َیْحَیى ْبُن َحْمَزةَ 
 الكتبِ  ابُ سنة، روى له أصح على الصحیح، وله ثمانونَ  وثمانینَ  ثالثٍ  الثامنة مات سنةَ 

  .  )8(الستة
 وابنُ  والنسائيُّ  وأبو داودَ  من السادسة، روى له البخاريُّ  ٌة،ثق، الدمشقيُّ  القرشيُّ  َواِقدٍ  ْبنُ  * َزْیدٌ 

  .)9(ةماج
 الكتبِ  من الرابعة، روى له أصحابُ  ،حافظٌ  ثقةٌ  الشاميُّ  الحضرميُّ  ْبُن ُعَبْیِد اِهللا، * ُبْسرٌ 

  . )10(الستة
وسمع من  ،یوم حنین - -rولد في حیاة النبي  ،ِإْدِریَس اْلَخْوَالِنيِّ  وَأبِ  اهللاِ  عبدِ  بنُ  اهللاِ  ذُ عائِ * 

  ).96سبقت الترجمة له في حدیث رقم () 11(الصحابة كبارِ 
                                                           

  .388/ 10، وسیر أعالم النبالء 7/345، وانظر أیضًا: تاریخ بغداد 102تقریب التهذیب ص  (1)
  .689/ 3تاریخ بغداد  (2)
  .399/ 1التاریخ الكبیر  (3)
  .463/ 2تهذیب الكمال  (4)
  .231/ 2الجرح والتعدیل  (5)

 .689/ 3تاریخ بغداد  (6) 
  .238/ 1الكاشف (7)
  .589ب ص تقریب التهذی (8)
 .224تقریب التهذیب ص  (9)

 .122تقریب التهذیب ص  (10)
  .14/88، تهذیب الكمال 5/8، انظر أیضًا: أسد الغابة 479) تقریب التهذیب ص(11
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  الحدیث:  على إسنادِ  رابعًا: الحكمُ 
  .)1(قال البیهقي: "هذا إسناد صحیح"و  ،ثقاتٌ  هُ ، ورجالُ صحیحٌ  هُ إسنادُ 

$$$  
  

  ):142(حدیث رقم 

: "ُقْلُت: َوَقْد َیُكوُن اْلُغلُّ ِفي َبْعِض اْلُمرَاِئي َمْحُموًدا؛ َكَما َوَقَع ِألَِبي حجرٍ  ابنُ  قال الحافظُ 
دِّیِق، َفَأْخَرَج َأُبو َبْكِر ْبُن َأِبي َشْیَبَة ِبَسَنٍد َصِحیٍح، َعْن َمْسُروٍق َقاَل:  َمرَّ ُصَهْیٌب ِبَأِبي (َبْكٍر الصِّ

، َرُجٍل ِمَن اْألَْنَصاِر، )2(َأْعَرَض َعْنُه؛ َفَسأََلُه، َفَقاَل: رََأْیُت َیَدَك َمْغُلوَلًة َعَلى َباِب َأِبي اْلَحْشرِ َبْكٍر فَ 
  .)3(")َفَقاَل َأُبو َبْكٍر: جَمَع ِلي َدْیِني ِإَلى َیْوِم اْلَحْشرِ 

  
  أبي شیبة:  ابنِ  من مصنفِ  الحدیثِ  أوًال: نصُّ 

: َحدَّثََنا َأُبو ُمَعاِوَیَة َعِن اَألْعَمِش، َعْن - اهللاُ  هُ رحمَ - ْبُن َأِبي َشْیَبَة  َبْكرٍ  َأُبو قال اإلمامُ 
"َمرَّ ُصَهْیٌب ِبَأِبي َبْكٍر َفَأْعَرَض َعْنُه، َفَقاَل: َماَلك َأْعَرْضت َعنِّي؟ ُمْسِلٍم، َعْن َمْسُروٍق، َقاَل: 

ِهللا إالَّ ُرْؤَیا رََأْیتَها َلَك َكرِْهُتَها، َقاَل: َوَما رََأْیت؟ َقاَل: رََأْیُت َیَدك َأْبَلَغك َشْيٌء َتْكَرُهُه؟  َقاَل: َال َوا
 َما َمْغُلوَلًة إَلى ُعُنِقَك َعَلى َباِب َرُجٍل ِمَن اَألْنَصاِر ُیَقاَل َلُه: َأُبو اْلَحْشِر! َفَقاَل َلُه َأُبو َبْكٍر: ِنْعمَ 

  .)4(ْوِم اْلَحْشِر"رََأْیت، جمَع ِلي َدْیِني إَلى یَ 
  

  الحدیث:  ثانیًا: تخریجُ 
أبي  بنِ  الرحمنِ  ) من طریق عبدِ 1/455في ( الدارقطني في المؤتلف والمختلف هُ أخرجَ 

  األجدع في روایته لهذه القصة بنحوها.  بنَ  اً لیلى، تابع مسروق
  
  
  
  

                                                           
  .7/329دالئل النبوة  (1)
هو أبو الحشر بُن خالـد بـن عبـد منـاف بـن كعـب بـن سـعد بـن تـیم بـن مـرة القرشـي، أسـلم یـوم الفـتح. (انظـر:  (2)
 ). 7/77، واإلصابة في تمییز الصحابة 1/455تلف والمختلف للدارقطنيالمؤ 
  .408/ 12فتح الباري  (3)
  .31136ح t- 16/53-مصنف ابن أبي شیبة، الرؤیا/ ما عبره أبو بكر الصدیق  (4)
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  رجال اإلسناد: ثالثًا: تراجمُ 
 حدیث في یهم وقد األعمش، لحدیثِ  الناس أحفظُ  ثقةٌ  یر،ُمَعاِوَیَة الضر  َأُبو ،خازم بنُ  * محمدٌ 

  .)2(وهو مدلس من الثانیة )،16، سبقت الترجمُة له في حدیث رقم ()1(باإلرجاء رمي وقد ،غیره
  : وحدیثنا هذا من روایته عن األعمش، وال یدعو فیه لبدعته.تُ قل

سبقت ، )3(سلكنه یدلّ  ،عٌ رِ وَ  ،بالقراءاتِ  فٌ عار  ،حافظٌ  ،ثقةٌ  ،ُسَلْیَماُن ْبُن ِمْهرَانَ  :* اَألْعَمُش 

  .)4(الثانیةهو مدلس من وَ  ،)4الترجمة له في حدیث رقم (
من  ،لٌ فاض ثقةٌ الهمداني أبو الضحى الكوفي العطار مشهور بكنیته،   حٍ صبی بنُ  * ُمْسِلمٌ 

  .)5(الستة الكتبِ  مائة، روى له أصحابُ  سنةَ  الرابعة ماتَ 
  ).80، سبقت الترجمة له في حدیث رقم ()6(مٌ مخضر  ،عابدٌ  فقیهٌ  ،ثقةٌ  ،األجدعِ  بنُ  مسروقٌ * 
  

  الحدیث:  على إسنادِ  رابعًا: الحكمُ 
  . ثقاتٌ  هُ ، ورجالُ صحیحٌ  هُ إسنادُ 

$$$  
  

  ):143حدیث رقم (

َنَهى َرُسوُل  : (- t- َوَأْخَرَج التِّْرِمِذيُّ ِبَسَنٍد َصِحیٍح َعْن َجاِبرٍ قال الحافُظ ابُن حجٍر: "
  .)7()"َأْن ُیَتَعاَطى السَّْیُف َمْسُلوالً  - r- للَِّه ا

  

  أوًال: نصُّ الحدیِث من سنِن الترمذي: 
، الُجَمِحيُّ  ُمَعاِوَیةَ  ْبنُ  اهللاِ  َعْبدُ  : َحدَّثََنا- رحَمُه اهللاُ - قاَل اإلماُم الترمذي  : َقالَ  الَبْصِريُّ

بَ  َأِبي َعنْ  َسَلَمَة، ْبنُ  َحمَّادٌ  َحدَّثََنا  ُیَتَعاَطى َأنْ  - r-  اهللاِ  َرُسولُ  "َنَهى: َقالَ  - t-َجاِبرٍ  َعنْ  ْیِر،الزُّ

                                                           
  .475انظر: تقریب التهذیب  (1)
  . 36طبقات المدلسین ص (2)
  .254انظر: تقریب التهذیب ص (3)
  .33دلسین صطبقات الم (4)
، وتهـــذیب 5/391، والثقـــات البـــن حبـــان 264/ 7، وانظـــر أیضـــًا: التـــاریخ الكبیـــر 530تقریـــب التهـــذیب ص (5)

  .10/119التهذیب
  . 2/256، والكاشف27/451، وانظر أیضًا: تهذیب الكمال 528تقریب التهذیب ص (6)
  .13/25)  فتح الباري (7
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  .)1(َمْسُلوًال" السَّْیفُ 
َوَهَذا َحِدیٌث َحَسٌن َغِریٌب ِمْن َحِدیِث َحمَّاِد ْبِن َسَلَمَة َوَرَوى اْبُن َلِهیَعَة َهَذا قال أبو عیسى: "

َبْیِر، َعْن َجاِبٍر، ، َعِن النَِّبيِّ  الَحِدیَث، َعْن َأِبي الزُّ ، َوَحِدیُث َحمَّاِد ْبِن َسَلَمَة - r- َعْن َبنََّة الُجَهِنيِّ
  .)2("ِعْنِدي َأَصحُّ 

  
  ثانیًا: تخریُج الحدیِث: 

في (الرهن/ ذكر الزجر عن أن یشیر المسلم إلى أخیه بالسالح  أخرَجُه ابُن حبانَ 
في روایته عن عبِد اِهللا بِن معاویَة ) عن عبِد اِهللا بِن قحطبة تابع الترمذيَّ 5946ح 13/275

  الجمحي. 
في (األدب/ ما نهي عنه  وأخرجه ابُن أبي شیبةَ )، 1866ح 3/315في ( وأخرَجُه الطیالسي

كالهما عن ) 14201ح 22/113في ( وأحمدُ )، 26086ح 13/136الرجل من إظهار السالح 
  وكیع.

) عن موسى 2588ح 1/294مسلوًال في (الجهاد/ النهى أن یتعاطى السیف  وأخرجه أبو داودَ 
  بن إسماعیَل. 
) من طریِق مسلٍم بِن 4/260في (األدب/ النهي عن تعاطي السیف مسلوالً  وأخرَجُه الحاكم

  إبراهیَم. 
، ووكیٌع، وموسى بُن إسماعیَل، ومسلٌم بن إبراهیَم) تابعوا عبَد اِهللا بن  أربَعُتُهْم: (الطیالسيُّ

  ن حماٍد بن سلمَة بمثله.معاویَة الجمحي في روایته ع
 13/272أیضًا في (الرهن/ الزجر عن أن یشیر المسلم إلى أخیه بالسالح  وأخرَجُه ابُن حبانَ 

 ) من طریق ابِن جریج تابع حمادًا ْبَن سلمَة في روایته عن أبي الزبیر بمعناه، وفیه: "َأنَّ 5943ح
َأَلْم َأْزُجْرُكْم  :َیَتَعاَطْوَنُه َبْیَنُهْم َغْیَر َمْغُموٍد َفَقالَ  َسْیًفا ونَ َیُسلُّ  َمْجِلسٍ  ِفي ِبَقْومٍ  َمرَّ  - r- اللَّهِ  َرُسولَ 

  ". َعْن َهَذا َفِإَذا َسلَّ َأَحُدُكْم السَّْیَف َفْلُیْغِمْدُه ُثمَّ ِلُیْعِطِه َأَخاهُ 
هذا  بمثل ُسَلْیَماَن ْبِن ُموَسى َعْن َجاِبرٍ ) من طریق 14981ح 23/231في ( وهو عند أحمد

  أیضًا.
بذلك  - t-في إسناد ابن حبان هذا قد صرح أبو الزبیر بسماع الحدیث من جابر قالت الباحثة:

  انتفت عنه تهمة التدلیس، فمن صرح بالسماع في معناه، دلَّ على أنه سمع مقتضاه.
  

                                                           
  .2163ح 4/464تعاطي السیف مسلوالً  سنن الترمذي، الفتن/ ما جاء في النهي عن (1)
  .2163ح 4/464سنن الترمذي، الفتن/ ما جاء في النهي عن تعاطي السیف مسلوالً  (2)
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  ثالثًا: تراجُم رجاِل اإلسناد: 
،جعفر  أبوالُجَمِحّي بن موسى  ُمَعاِوَیةَ  ْبنُ  اهللاِ  * َعْبدُ  من العاشرة مات سنة  معمر ةٌ ثق الَبْصِريُّ

  .)1(، روى له أبو داوَد والترمذيُّ وابُن ماجةعلى المائة وقد زادَ  ،ثالث وأربعینَ 
، )3(، وقال عنه ابن العماد" ثقٌة صاحب حدیث")2(أخطأ" ذكَرُه ابُن حباَن في الثقات وقال: "ربما

  . )4("وقال الذهبي: "الصدوق.. ما علمت به بأساً 
، سبقت الترجمة له )5(الناس في ثابت وتغیر حفظه بأخرة أثبتُ  ،عابدٌ  ةُ ثق ،مةَ لَ سَ  بنُ  حمادٌ * 

  ).22في حدیث رقم (
، َأبو موالهم ، األسديَتْدُرس بن مسلمٍ  بنُ  * محمدٌ  َبْیِر المكيُّ  من یدلس، أنه إال صدوقٌ  الزُّ

  .)6(كتِب الستةوعشریَن، روى له أصحاُب ال ستٍ  سنةَ  ماتَ  الرابعة
  .)7(دعامة" إلى یحتاج الزبیر "أبو یقول: الشافعي سمعت عبد األعلى بنُ  یونُس  قال

 الركن بین الزبیر أبا شیبة "استحلف ، وقال ابُن معین له مرًة:)9(والعجليُّ  )8(ووثقه ابُن معینٍ 
  .)10(ثالثًا" ولیق جابر من سمعتها إني اهللا فقال: جابر؟ من األحادیث هذه سمعت أنك والمقام؛

  .)11(الحدیث" لهم أحفظ جابر إلى یقدمني عطاء "كان الزبیر: أبي عیینَة قولَ  ابنُ  ونقل
َبْیِر؟ َقاَل:  المدائني، جعفرٍ  بنُ  محمدٌ  وقال َوْرَقاُء َقاَل: ُقْلُت ِلُشْعَبَة: َما َلَك َتَرْكَت َحِدیَث َأِبي الزُّ

  .)12("یَزانِ َرَأْیُتُه َیِزُن َوَیْسَتْرِجُع ِفي اْلمِ 
 الوزن في استرجع من ألن فیه قدح من ینصف لكن ابُن حباَن بعد أن ذكره في الثقات، قال: "لم

  .)13(ألجله" الترك یستحق لم لنفسه
                                                           

 16/161، وانظر أیضًا: تهذیب الكمال للمزي 324تقریب التهذیب ص (1)
 .8/359الثقات  (2)
  .2/103شذرات الذهب في اخبار من ذهب (3)
   .11/435سیر أعالم النبالء  (4)
  .178انظر: تقریب التهذیب ص (5)
، والتبیین ألسماء المدلسـین البـن سـبط 123، وانظر أیضًا:  ذكر المدلسین للنسائي 506تقریب التهذیب ص (6)

  . 170، ومن تكلم فیه وهو موثوق للذهبي ص54العجمي ص
 .8/76الجرح والتعدیل  (7)
 .8/76) الجرح والتعدیل (8
 .2/253) معرفة الثقات (9

 .3/694تهذیب التهذیب  (10)
  .406/ 26) تهذیب الكمال (11

 .8/251تاریخ اإلسالم  (12)
  .5/352الثقات  (13)
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 عنه یحدث أن صدقاً  الزبیر بأبي وكفى أحادیث الزبیر أبي عن مالك "روى عدي: ابن وقال
  .)1(ثقة" عن یروي إال ال مالكاً  فإنَّ  مالك

 ثقة نفسه في وهو عنه، كتب وقد إال الزبیر أبى عن تخلف الثقات من أحداً  أعلم "ال ضاف:وأ 
  .)2(الضعیف" جهة من ذلك فیكون الضعفاء، بعض عنه روى أن إال

مقرون بابن  البخاري عند ، وحدیثه)3(وذكره ابُن حجٍر في الطبقة الثالثة من طبقات المدلسین
  .جریج

ا شعبة عنه؛ وهو أنه حضره مرة یفترى على أحد المسلمین في وأورد ابُن حجر سبب عدم رض
  .)4(شیئًا" عنك وریت ال علیه؛ تفتري یغضبك "ومن مسألٍة ألنه أغضبُه، فقال له:

  : هو صدوق یدلس كما قال ابن حجر.قالت الباحثة
  

  رابعًا: الحكُم على إسناِد الحدیث: 
فهو: (صدوق یدلس) كما قال ابن حجر، وقد إسناُدُه َحَسٌن، رجاُلُه ثقاٌت أما أبو الزبیر 

 إني توبع كما سبق، أما تدلیسه عن جابر فینتفي لقوله السابق عن أحادیثه عن جابر: "اهللا
  ، وكذلك تصریحه بالسماع في روایة ابِن حباَن وأحمَد السابقتین في التخریج.  )5(جابر" من سمعتها

  یؤمن اختالطه.كذلك توبع حماٌد بُن أبي سلمَة فیهما أیضًا ف
..... َحِدیٌث َحَسٌن َغِریٌب ِمْن َحِدیِث َحمَّاِد ْبِن َسَلَمَة وقد حكم الترمذي على الحدیث فقال: " 

  .)6("َوَحِدیُث َحمَّاِد ْبِن َسَلَمَة ِعْنِدي َأَصحُّ 
  

$$$  
  
  
  
  
  

                                                           
  .6/121) الكامل في ضعفاء الرجال (1

 .6/121المرجع السابق (2)
  . 45) طبقات المدلسین ص(3

  .3/694انظر: تهذیب التهذیب  (4)
 .3/694تهذیب التهذیب (5) 
  .2163ح 4/464جاء في النهي عن تعاطي السیف مسلوالً  سنن الترمذي، الفتن/ ما (6)
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  ):144حدیث رقم (

، َسِمْعُت )1(ِحیٍح َعْن َأِبي الرَِّضاَأِبي َشْیَبَة ِبَسَنٍد صَ  بنُ ا: "َوأخرج حجرٍ  ابنُ  قال الحافظُ 
فَّْیِن ُمْحَتِسًبا(َعمَّارًا َیْوَم ِصفِّیَن َیُقوُل:    .)2(")َمْن َسرَُّه َأْن َیْكَتِنَفُه اْلُحوُر اْلِعیُن َفْلَیَتَقدَّْم َبْیَن الصَّ

  
  : أبي شیبةَ  ابنِ  من مصنفِ  الحدیثِ  أوًال: نصُّ 
: َحدَّثََنا ُغْنَدر َعْن ُشْعَبَة، َعْن َأِبي َمْسَلَمَة، َقاَل: َسِمْعُت -اهللاُ  هُ رحمَ -  أبي شیبةَ  ابنُ  قال اإلمامُ 

َمْن َسرَُّه َأْن َتْكَتِنَفُه اْلُحوُر اْلِعیُن، َفْلَیَتَقدَّْم َبْیَن ْبَن َیاِسٍر َیُقوُل: " اً اْلَوِضيء، َقاَل : َسِمْعُت َعمَّار 
فَّْیِن ُمْحَتِسًبا، َفِإنِّي ألَ  َرى َصف ا َلَیْضِرَبنَُّكْم َضْرًبا َیْرتَاُب ِمْنُه اْلُمْبِطُلوَن، َوالَِّذي َنْفِسي ِبَیِدِه َلْو الصَّ

َالَلِة" )3(َضَرُبوَنا َحتَّى َیْبُلُغوا ِبَنا َسَعَفاِت َهَجرَ    .)4(َلَعَرْفت َأنَّا َعَلى اْلَحقِّ، َوَأنَُّهْم َعَلى الضَّ
  

  : الحدیثِ  ثانیًا: تخریجُ 
 21/406المغازي/ ما ذكر في صفینفي ( في المصنف أبي شیبةَ  ابنُ  هُ جَ أخر 

  مباشرة بدون واسطة بمثله. یاسرٍ  بنِ  ) من طریق أبي سلمة عن عمارٍ 38994ح
 فيو  ،عن غندر) 39027ح 21/426المغازي/ ما ذكر في صفین، في ( أبي شیبةَ  ابنُ  هُ وأخرجَ 

 2/34في ( الطیالسيو  عن وكیع،)  39021ح 21/425المغازي/ ما ذكر في صفین، (
) من 7080ح 15/555مناقب الصحابة/ البیان بأن قتال عمار..في ( حبانَ  وابنُ )، 678ح

) من طریق 3/392معرفة الصحابة/ كان عمارًا.. في ( والحاكمُ ، - غندر-بن جعفر طریق محمدٍ 
 بنِ  طریق یزیدَ  ) من3/384معرفة الصحابة/ دوروا مع كتاب اهللا... وأبي الولید، وفي ( وهبٍ 

   .هارونَ 
عن  عن شعبةَ  )هارونَ  بنُ  الولید، ویزیدُ  و، وأب، ووهبٌ ، ووكیعٌ ، والطیالسيُّ غندرٌ (: جمیُعُهمْ 

بنحوه  ریاس بنِ  في روایته عن عمارٍ  سلمة، تابع اْلَوِضيءَ  بنِ  اهللاِ  و بن مرة، عن عبدِ عمرٍ 
  .  منه بدون الجملة األولى

                                                           
هكــذا فــي فــتح البــاري (أبــي الرضــا)، ولــم أقــف علیــه بهــذه الكنیــة، وفــي مصــنف أبــي شــیبة (اْلَوِضــيء)، وهــو  (1)

ــــو اْلَوِضــــيء)، وقــــال محمــــد عوامــــة: أن مــــا فــــي الفــــتح  ــــادة أداة الكنیــــة: (أب ــــًا بزی كــــذلك فــــي كتــــب التــــراجم وأحیان
  ).21/406حاشیة مصنف ابن أبي شیبة تحریف.(انظر:

  .86/ 13فتح الباري (2)
السََّعفات: جمـع َسـَعفة، وهـي أغصـاُن النخیـل. وقیـل: إذا یبَسـت سـمَیت َسـعفًة، وٕاذا كانـت رطبـًة فهـي َشـْطَبة،  (3)

  ).2/932وٕانما خّص َهَجر للُمباَعدة في الَمسَافة وألنها َموُصوفة بكثرة النخیل. (انظر: النهایة 
  .38994ح 21/406مصنف ابن أبي شیبة، المغازي/ ما ذكر في صفین،  (4)
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  اد: اإلسن رجالِ  ثالثًا: تراجمُ 
، سبقت الترجمة له )1(ثقٌة صحیُح الكتاِب إال أنَّ فیِه َغفلةالمعروف بُغْنُدر،  ْبُن َجْعَفرٍ  * ُمَحمَّدٌ 

  ).79في حدیث رقم (
"، في الحدیثِ  المؤمنینَ  وري یقول: "هو أمیرُ الثّ  متقن كانَ  ،حافظٌ  ،ثقةٌ ، الحجاج نُ بْ  * ُشْعَبةُ 

، سبقت الترجمة له في )2( اً عابد وكانَ  عن السنةِ  وذبَّ  لِ عن الرجا بالعراقِ  َش تَ أول من فَ  وهوَ 
  ).31حدیث رقم (

من الرابعة،  ثقةٌ األزدي، ثم الطاحي، أبو َمسلمة البصري القصیر،  مسلمةَ  بنِ  یزیدَ  بنُ  * سعیدٌ 
  . )3(الستة الكتبِ  روى له أصحابُ 

روى له  ،من الثالثة ةٌ ثق ،بد اهللاسمه ع :ویقال ،بكنیتهِ  مشهورٌ ، يءضِ أبو الوَ  نسیبٍ  نُ بْ  عبادٌ * 
  .)4(ةماج ابنِ و  في مسند عليٍّ  النسائيُّ و  أبو داودَ 

  

  الحدیث:  على إسنادِ  رابعًا: الحكمُ 
  .ثقاتٌ  هُ ، رجالُ صحیحٌ  هُ إسنادُ 

$$$  

  ):145حدیث رقم (

َمْن َلْم َیْعَمْل ِفیَها ِبَما : "َقْوُلُه: َوَسَتُكوُن َنَداَمًة َیْوَم اْلِقَیاَمِة، َأْي لِ حجرٍ  نُ ابْ  الحافظُ  قالَ 
ُح َذِلَك؛ َما َأْخَرَجُه اْلَبزَّاُر َوالطََّبرَاِنيُّ بِ  َسَنٍد َصِحیٍح َیْنَبِغي، َوزَاَد ِفي ِرَواَیِة َشَباَبَة: (َوَحْسَرًة)، َوُیَوضِّ

ُلَها َمَالَمٌة، َوثَاِنیَها َنَداَمٌة، َوثَ  اِلُثَها َعَذاٌب َیْوَم اْلِقَیاَمِة ِإالَّ َمْن َعْن َعْوِف ْبِن َماِلٍك ِبَلْفِظ: (َأوَّ
  .)5(َعَدَل)"

  

  البزار:  من مسندِ  الحدیثِ  أوًال: نصُّ 
ْبُن َعمَّاٍر،  : َحدَّثََنا َأْحَمُد ْبُن َمْنُصوٍر، َقاَل: َأْخَبَرَنا ِهَشامٌ - اهللاُ  هُ رحمَ - البزارُ  اإلمامُ  قالَ 

ْبِن  ْبِن ُعَبْیِد اللَِّه، َعْن َیِزیَد ْبِن اْألََصمِّ، َعْن َعْوفٍ  ْبِن َواِقٍد، َعْن ُبْسرٍ  َقاَل: َأْخَبَرَنا َصَدَقُة َعْن َزْیدٍ 

                                                           
 .472) انظر: تقریب التهذیب ص(1

  .266تقریب التهذیب صانظر:  (2)
، وتهــــذیب 4/280، والثقــــات البــــن حبــــان 3/520، وانظــــر أیضــــًا: التــــاریخ الكبیــــر242تقریــــب التهــــذیب ص (3)

  .115/ 11الكمال
، والكاشــــف 14/170، وتهــــذیب الكمــــال 6/84أیضــــًا: الجــــرح والتعــــدیل ، وانظــــر 291تقریــــب التهــــذیب ص (4)

1/532.  
 .125/ 13فتح الباري  (5)
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َماَرِة َوَما ِهَي؟" َفُقْمُت َفَناَدْیُت ِبَأْعَلى َقاَل: " - r-َعِن النَِّبيِّ  - t- َماِلٍك  ِإْن ِشْئُتْم َأْنَبْأُتُكْم َعِن اإلِْ
ُلَها َمَالَمٌة، َوثَاِنیَها َنَداَمٌة، َوثَاِلُثَها َعَذاٌب َصْوِتي َثَالَث َمرَّاٍت: وَ  َما ِهَي َیا َرُسوَل اللَِّه؟، َقاَل: "َأوَّ

  .)1(َیْوَم اْلِقَیاَمِة ِإالَّ َمْن َعَدَل، َوَكْیَف َیْعِدُل َمَع َأْقِرِبیِه؟"
  

  الحدیث:  ثانیًا: تخریجُ 
 واألوسط، إسحاق نِ بْ  ) عن الحسینِ 14841ح 18/71في ( في الكبیر الطبرانيُّ  هُ أخرجَ 

  .َأِبي ُزْرَعةَ  ْبنِ  ) عن ُمَحمَّدٍ 6747ح 7/26في (
، في روایته عن منصورٍ  نَ بْ  تابعا أحمدَ  )ْبُن َأِبي ُزْرَعةَ  ُمَحمَّدٌ و ، إسحاقَ  بنُ  الحسینُ (كالهما:  

  بمثله. عمارٍ  بنِ  هشامٍ 
في روایته  اً هشام أبي مسهر تابعَ  ) من طریق14841ح 18/71أیضًا في (في الكبیر  هُ وأخرجَ 

) من طریق أرطاه بن 1195ح 2/206في ( في مسند الشامیین، و بمثله دعن صدقة بن خال
  بن عبید اهللا بنحوه.  واقد في روایته عن بشرٍ  بنَ  اً المنذر، تابع زید

ر، نفی بنِ  بیرٍ ) من طریق جُ 1284ح 2/473في ( أبي عاصم في اآلحاد والمثاني ابنُ  هُ وأخرجَ 
  بنحوه.    مالكٍ  بنِ  في روایته عن عوفٍ  األصمِّ  بنَ  تابع یزیدَ 

  
  : اإلسنادِ  رجالِ  ثالثًا: تراجمُ 

 فیه أبو داودَ  طعنَ  ،حافظٌ  ،ثقةٌ ، أبو بكر الرماديُّ  البغداديُّ  سیارٍ  بنِ  منصورٍ  بنُ  * أحمدُ 
وثمانون،  ه ثالثٌ ول وستینَ  خمسٍ  سنةَ  ، من الحادیة عشرة، ماتَ لمذهبه في الوقف في القرآن

  .)2(ةروى له ابن ماج
 ،)4(وكان أبو حاتم یوثقه، )3(في الثقات، وقال: "كان مستقیم األمر في الحدیث" حبانَ  ابنُ  ذكرهُ 

  .)5(وقال الدارقطني: "ثقة"
  .)7(فلم أحدث عنه" )6(عن التحدیث عنه فقال: "قال رأیته یصحب الواقفة وسئل أبو داودَ 

                                                           
  .2752ح 7/188مسند البزار (1)
  .204/ 1، والكاشف72/ 1، انظر أیضًا: تهذیب التهذیب85تقریب التهذیب ص (2)
  .41/ 8الثقات البن حبان  (3)
  .78/ 2الجرح والتعدیل  (4)
  .151/ 5 تاریخ بغداد (5)

) الذین وقفوا في قضیة خلق القرءان فال یقولون فیه إنه مخلـوق أو غیـر مخلـوق. (انظـر: معـارج القبـول بشـرح 6(
ه)، تعلیـق/ عمـر 1377، تألیف/ حافظ بـن أحمـد حكمـي (ت1/280سلم الوصول إلى علم األصول في التوحید 

  م.  1995-ه1415بن محمود أبو عمر، دار ابن القیم، الطبعة الثالثة 
 .151/ 5تاریخ بغداد  (7)



                                 ل                            الفصل األو
 

    378 
 

 الدراسة التطبیقیة

 ،یتلقن فصارَ  كبرَ  مقرئٌ  صدوقٌ الخطیب،  الدمشقيُّ  بن نصیر، السلميُّ  رٍ ْبُن َعمَّا * ِهَشامٌ 
 ،وقد سمع من معروف الخیاط لكن معروف لیس بثقة، من كبار العاشرة، فحدیثه القدیم أصح

على الصحیح وله اثنتان وتسعون سنة، روى له البخاري، وأصحاب  وأربعینَ  خمسٍ  سنةَ  ماتَ 
  . )1(السنن األربعة

  . )3(صدوق" : "ثقةٌ قائالً  ، والعجلي)2(معینٍ  نُ وثقه اب
طیاش، " ،وقال عنه أحمد:)5(في الثقات حبانَ  ابنُ  هُ وذكرَ ، )4(وقال النسائي: "ال بأس به" 

قاله هشام في خلق  ، وقد نقل الذهبي قول أحمد هذا، وبین السبب فیه وهو مقالٌ )6(خفیف"
  . )7(یترك ویردالقرءان، واعتبره الذهبي من كالم األقران مما 

، وقال أیضًا: "لما كبر تغیر وكلما دفع إلیه قرأه، وكلما لقن )8(وقال عنه أبو حاتم: "صدوق"
، قال )10(قال الدارقطني: "صدوق، كبیر المحل"، )9(تلقن، وكان قدیمًا أصح، كان یقرأ من كتابه"

ایته في صحیح الدین رضا:" أما رو  وقال عالءُ ، )11(نكر"الذهبي: "صدوق مكثر، له ما یُ 
  .)12(البخاري؛ فهي تحمل على أنها من مرویاته قبل أن یكبر ویلقن"

أحدها من هذه أحادیث،  : وهو صدوق، تلقن بعدما كبر، وقد روى له البخاري أربعةَ الباحثة لتاق
  الطریق.

ى مات سنة إحد ،من الثامنة ثقةٌ األموي موالهم، أبو العباس الدمشقي،  * َصَدَقُة ْبُن َخاِلدٍ 
  .)13(ةماج وابنُ  والنسائيُّ  وأبو داودَ  يُّ وقیل ثمانین أو بعدها، روى له البخار  وسبعینَ 

                                                           
، الكواكــــب النیــــرات 126، المختلطــــین ص4/47، انظــــر أیضــــًا: تهــــذیب التهــــذیب573تقریــــب التهــــذیب ص (1)
  .426ص
 .388سؤاالت ابن الجنید ص  (2)
  .332/ 2معرفة الثقات للعجلي  (3)
  .63مشیخة النسائي ص  (4)
  .233/ 9الثقات  (5)
  .104علل أحمد روایة المروذي ص  (6)
  .4/304انظر: میزان اإلعتدال  (7)
 .66/ 9الجرح والتعدیل  (8)
  .66/ 9المرجع السابق (9)

  .33/ 34موسوعة أقوال الدارقطني  (10)
  .302/ 4میزان االعتدال  (11)
 . 364نهایة االغتباط ص  (12)
وتهـذیب الكمـال  ،1/466، ومعرفة الثقات 4/295، وانظر أیضًا: التاریخ الكبیر 275تقریب التهذیب ص  (13)

13/128.  
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  ).141سبقت الترجمة له في حدیث رقم ()1( ،ةٌ ثق ْبن َواِقدٍ  * َزْیدٌ 
  ).141، سبقت الترجمة له في حدیث رقم ()2( ،ظٌ حاف ثقةٌ ، ُعَبْیِد اللَّهِ  ْبنُ  رٌ سْ * بُ 

الَبّكائي، أبو عوف كوفي نزل الرقة، وهو  معاویةَ  بنِ  عبیدٍ  نُ و بْ عمرٌ  هُ ، واسمُ مِّ اْألَصَ  ْبنُ  * َیِزیدُ 
 ثالثٍ  من الثالثة مات سنةَ  ،ةٌ له رؤیة وال یثبت، وهو ثقأم المؤمنین، یقال:  ابن أخت میمونةَ 

  .)3(األربعة السننِ  وأصحابُ  في األدب المفرد، ومسلمٌ  ومائة، روى له البخاريُّ 
  

  الحدیث:  على إسنادِ  لحكمُ رابعًا: ا
 ، صدوق تلقن بعدما كبر، وحدیثه القدیم صحیح،عمارٍ  نِ بْ  هشامٍ  ألجل، حسنٌ  هُ إسنادُ 

ولم یتمیز لي سماع أحمَد بِن منصوٍر عنه إال أن هشامًا بن عماِر تابعه أبو مسهر، وهو ثقة، 
كما هو مبین في  ْبُن َأِبي ُزْرَعةَ  ، وُمَحمَّدٌ سحاقَ إ بنُ  الحسینُ قد تابعه  منصورٍ  بنَ  أحمدَ  كذلك فإن
  التخریج.

$$$  
  

  ):146حدیُث رقم (

: ".... وأما أثر عمر فوصله ابن أبي شیَبة، وابن َسْعٍد ِمْن َطِریِق حجرٍ  ابنُ  قال الحافظُ 
اِد اْلُمْعَجَمِة َوَتْشِدیِد الرَّاِء َبْعدَ  َدٌة، َقاَل: َقاَل ُعَمُر: َحاِرَثَة ْبِن ُمَضرٍِّب ِبَضمِّ اْلِمیِم َوَفْتِح الضَّ َها ُمَوحَّ

َقْرُت ِإَلْیِه َأَكْلُت (ِإنِّي َأْنَزْلُت َنْفِسي ِمْن َماِل اللَِّه ِبَمْنِزَلِة َقیِِّم اْلَیِتیِم ِإِن اْسَتْغَنْیُت َعْنُه َتَرْكُت َوإِِن اْفتَ 
 .)4(ِباْلَمْعُروِف)، َوَسَنُدُه َصِحیٌح"

  
  :أبي شیبةَ  ابنِ  نفِ من مص الحدیثِ  أوًال: نصُّ 

: َحدَّثََنا َوِكیٌع، َقاَل: حدَّثََنا ُسْفَیاُن َعْن َأِبي ِإْسَحاَق، -اهللاُ  هُ رحمَ -  أبي شیبةَ  ابنُ  اإلمامُ  قالَ 
، َقاَل: َقاَل ُعَمرُ  اْلَیِتیِم،  : "إنِّي َأْنَزَلْت َنْفِسي ِمْن َماِل اِهللا َمْنِزَلَة َمالِ َعْن َحاِرَثَة ْبِن ُمَضرٍِّب اْلَعْبِديِّ

  .)5(إِن اْسَتْغَنْیت عنه اْسَتْعَفْفت، َوإِِن اْفَتَقْرت َأَكَلْت ِباْلَمْعُروِف"
  

                                                           
  .224انظر:  تقریب التهذیب ص  (1)
 .122انظر: تقریب التهذیب ص (2)
  .2/319، والكاشف 2/360، وانظر أیضًا: معرفة الثقات 599تقریب التهذیب ص (3)
 .151/ 13فتح الباري  (4)
  .33585ح 17/491مصنف ابن أبي شیبة، السیر/ ما قالوا في عدل الوالي..  (5)
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  الحدیث:  ثانیًا: تخریجُ 
  9/271قسم الفيء والغنیمة/ رزق الواليفي ( في معرفة السنن واآلثار البیهقيُّ  هُ أخرجَ 

  السابقة نحوه. أبي شیبةَ  ) من نفس طریق ابنِ 13191ح
  الجراح بنحوه.  بنِ  في روایته عن وكیعٍ  أبي شیبةَ  ) تابع ابنَ 3/256في ( سعدٍ  ابنُ  هُ جَ وأخر 
في  وأخرجه أیضاً ، ُسْفَیانِ عن في روایته  اً تابع َوِكیع عقبةَ  بنِ  ) عن قبیصةَ 3/256( وفي

  بنحوه. إسحاقَ في روایته عن أبي  بن أبي زائدة تابع سفیانَ  ءَ زكریا ) من طریقِ 3/256(
في  إسحاقَ  اتابع أب لإسرائی) من طریق 142ح 1/368في ( شبة في أخبار المدینة ه ابنُ وأخرج

  بنحوه. روایته عن َحاِرَثَة ْبِن ُمَضرٍِّب اْلَعْبِديِّ 
  

  اإلسناد:  رجالِ  ثالثًا: تراجمُ 
  ). 4، سبقت الترجمة له في حدیث رقم ()1(عابد حافظٌ  ثقةٌ  ،الجراحِ  نُ َوِكیٌع بْ * 
  ، وتدلیسه ال یضر.)2(سیندلّ المُ  قاتِ بَ طَ  منْ  الثانیةِ الطبقِة ي فِ  حجرٍ  ابنُ  هُ رَ كَ ذَ  دْ قَ وَ 

سبقت الترجمة  ،)3(حجة ، إمامٌ ، عابدٌ ، فقیهٌ حافظٌ  ثقةٌ  ،الثَّْوِريُّ  مسروقٍ  بنِ  سعیدٍ  نُ بْ  * ُسْفَیانُ 

  .)12له في حدیث رقم (
ذكره ابن حجر قد و ، )4(اختلط بأخرة عابدٌ  مكثرٌ  ثقةٌ ، َأبو ِإْسَحاَق الَسِبیعي ،اهللاِ  عبدِ  و بنُ * عمرٌ 

  ).76، سبقت الترجمة له في حدیث رقم ()5(في الثالثة من طبقات المدلسین
، المدیني أنه تركه غلط من نقل عن ابنِ من الثانیة،  ةٌ ثقالكوفي  ُمَضرٍِّب اْلَعْبِديِّ  ْبنُ  * َحاِرَثةُ 

  . )6(األربعة لسننِ ا في األدب المفرد، وأصحابُ  روى له البخاريُّ 
  

  على إسناد الحدیث:  رابعًا: الحكمُ 
؛ ألن سماع الثوري السبیعي ال یضر إسحاق ي، واختالط أبثقاتٌ  هُ ، ورجالُ صحیحٌ  هُ إسنادُ 

قد توبع في ، وبالنسبة لتدلیسه ف )7(منه قدیمًا، فقد أخرج الشیخان له من روایة سفیان الثوري عنه
  ة تامة وهو ثقة.متابع إسرائیلَ من  هذا الحدیث

$$$  
                                                           

  .581نظر: تقریب التهذیب صا (1)
  .33طبقات المدلسین ص  (2)
  .244انظر: تقریب التهذیب ص (3)
 . 423انظر: تقریب التهذیب ص (4)
  . 42طبقات المدلسین ص (5)
  .1/306، الكاشف1/280، معرفة الثقات 3/94، وانظر أیضًا: التاریخ الكبیر149تقریب التهذیب ص  (6)
 .1/351) انظر: الكواكب النیرات (7
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  ):147حدیث رقم (

ِعْنَد الشَّاِفِعيِّ ِبَسَنٍد  - r-َوَوَقَع ِفي َحِدیِث َعْبِد اللَِّه ْبِن َعْمٍروقاَل الحافُظ ابُن حجٍر: "
  .)2()"ُحْلَوَها َوُمرََّها ،ُسنََّة َمْن َكاَن َقْبَلُكمْ  )1(َلَتْرَكُبنَّ ( :َصِحیحٍ 

  
  السنن المأثورة للشافعي:  أوًال: نصُّ الحدیِث من كتابِ 

َیُقوُل:  ،الثََّقِفيَّ  بن عبد المجید َسِمْعُت َعْبَد اْلَوهَّابِ : - رحَمُه اهللاُ  - الشَّاِفِعيُّ قاَل اإلماُم 
 و ْبنِ َیُقوُل: َسِمْعُت ُعَمَر ْبَن اْلَحَكِم َیُقوُل: َسِمْعُت َعْبَد اللَِّه ْبَن َعْمرٍ  ،َسِمْعُت َیْحَیى ْبَن َسِعیدٍ 

  .)3("َلَتْرَكُبنَّ ُسنََّة َمْن َكاَن َقْبَلُكْم ُحْلَوَها َوُمرََّها"َقاَل:  - r-ُیَحدُِّث ِفي َمْسِجِد النَِّبيِّ  - r-اْلَعاصِ 
  ثانیًا: تخریُج الحدیث: 

) عن 38532ح 21/153في (الفتن/ من كره الخروج في الفتنه أخَرَجُه ابُن أبي شیبَة 
  بمثله.  َسِعیدٍ  َیْحَیى ْبنِ ْبَن عبِد المجید في روایته عن  ْبَد اْلَوهَّابِ عَ أبي خالٍد األحمِر، تابع 

) من طریق أبي داوَد الحفري، 2641ح 5/26في (اإلیمان/ افتراق األمم  وأخرَجُه الترمذي
  ) من طریق ثابٍت بِن محمٍد العابد. 1/129في (الطهارة/ لتركبن سنن من قبلكم والحاكم

َعْن ُسْفَیاَن الثَّْوِريِّ َعْن َعْبِد الرَّْحَمِن ْبِن الحفري، وثابٌت بُن محمٍد العابد) كالهما: (أبو داوَد 
 َعْن َعْبِد اللَِّه ْبِن َعْمٍروتابع ُعَمَر ْبَن الحكم في روایته ِزَیاٍد اَألْفِریِقيِّ َعْن َعْبِد اللَِّه ْبِن َیِزیَد، 

  بن العاص بمعناه. 
  

  ناد:ثالثًا: تراجُم رجال اإلس
، سبقت الترجمة له في )4(سنین بثالثِ  موتهِ  قبلَ  تغیرَ  ثقةٌ  ْبُن عبِد المجیِد، اْلَوهَّابِ  َعْبدُ * 

  ).87حدیث رقم (
  .)5(وقد قال ابن المدیني في روایته عن یحیي بن سعید: "كتابه عن یحیي بن سعید أصح كتاب"

                                                           
  )924/ 1أي َتْعَملون مثل أعماِلهم، (انظر: النهایة في غریب الحدیث واألثر  (1)
  .301/ 13فتح الباري  (2)
، تــــألیف/ اإلمــــام أبــــي عبــــد اهللا محمــــد بــــن إدریــــس 380ح 410/ 1الســــنن المــــأثورة، الزكــــاة/ أیــــام التشــــریق  (3)

بیـروت، الطبعـة األولـى -ومؤسسـة علـوم القـرءان جـدة،-الشافعي، تحقیـق/ د. خلیـل إبـراهیم مـال خـاطر، دار القبلـة
  م.1989-ه1409

 . 368انظر: تقریب التهذیب ص (4)
  .11/21تاریخ بغداد  (5)
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من الخامسة مات  ،ثبتٌ  ثقةٌ  ،عید القاضيأبو س ،األنصاري المدني قیسٍ  نِ بْ  َسِعیدٍ  َیْحَیى ْبنُ * 
   . )1(، روى له أصحاُب الكتِب الستةسنة أربع وأربعین أو بعدها

، سنة عشرة وله ثمانونَ  سبعَ  مات سنةَ  ،من الثالثة ،صدوقٌ  ،بن ثوبان المدني اْلَحَكمِ  ْبنُ  ُعَمرُ * 
   .)2(ةجما ابنُ و  النسائيُّ د و أبو داو و  مسلمٌ ، و تعلیقاً  روى له البخاريُّ 

، وذكره ابن )4(العجلي: تابعي ثقةعنه قال ، )3("كان ثقة، و له أحادیث صالحة": سعدٍ  قال ابنُ 
  .)6(، وكذا ذكره ابُن حباَن في الثقات)5(خلفون في كتاب "الثقات"

  )7(قال الذهبي: "وثق"
  : هو ثقة. قالت الباحثة

  
  رابعًا: الحكُم على إسناِد الحدیث: 

بن عبد المجید ال یضر، ألنه تغیَر قبل  اْلَوهَّابِ  َعْبدِ اُلُه ثقاٌت، وتغَّیُر إسناُدُه صحیٌح، رج
أنه لما اختلط حجبه أهله فلم یرو في  موته بثالث سنین، وقد نقل ابن حجر قول العقیلي فیه: "

  ، كذلك قول ابن المدیني السابق في روایته عن یحیي بِن سعیٍد. )8("-واهللا أعلم-  االختالط شیئاً 
$$$  

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
  .591تقریب التهذیب ص (1)
 .242، وجامع التحصیل ص 382/ 4، انظر أیضًا: تهذیب التهذیب411تقریب التهذیب ص  (2)
 .7/424الطبقات الكبیر (3)
  .2/164معرفة الثقات  (4)
 382/ 4تهذیب التهذیب (5)
 .147/ 5الثقات  (6)
  2/57الكاشف  (7)
  .1/421هدي الساري مقدمة فتح الباري  (8)
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  ):148حدیُث رقم (

ِة اْلَجاِرَیِة الَِّتي َسأََلَها النَِّبيُّ حجرٍ  ابنُ  قال الحافظُ  : "َأْنِت ُمْؤِمَنٌة؟ َقاَلْت: - r- : "... َكَما ِفي ِقصَّ
َو َحِدیٌث َصِحیٌح َأْخَرَجُه َنَعْم. َقاَل: َفَأْیَن اللَُّه؟ َقاَلْت: ِفي السََّماِء. َفَقاَل: َأْعِتْقَها َفِإنََّها ُمْؤِمَنٌة، َوهُ 

  .)1("ُمْسِلمٌ 

  
  مسلم:  من صحیحِ  الحدیثِ  أوًال: نصُّ 

بَّاِح، َوَأُبو َبْكِر ْبُن َأِبي  : َحدَّثََنا َأُبو َجْعَفٍر ُمَحمَّدٌ - اهللاُ  هُ رحمَ - مسلمٌ  اإلمامُ  قالَ  ْبُن الصَّ
وَّاِف، َعْن َیْحَیى َقاَال: َحدَّثَ  -َوتََقاَرَبا ِفي َلْفِظ اْلَحِدیثِ - َشْیَبَة  اٍج الصَّ َنا ِإْسَماِعیُل ْبُن ِإْبَراِهیَم َعْن َحجَّ

،  ْبِن َأِبي َمْیُموَنَة، َعْن َعَطاءٍ  ْبِن َأِبي َكِثیٍر، َعْن ِهَاللٍ  َلِميِّ ْبِن َیَساٍر، َعْن ُمَعاِوَیَة ْبِن اْلَحَكِم السُّ
ِإْذ َعَطَس َرُجٌل ِمَن اْلَقْوِم، َفُقْلُت: َیْرَحُمَك اُهللا، َفَرَماِني  - r- َقاَل: َبْیَنا َأَنا ُأَصلِّي َمَع َرُسوِل اِهللا 

، َفَجَعُلوا َیْضِرُبوَن ِبَأیْ  َیاْه، َما َشْأُنُكْم؟ تَْنُظُروَن ِإَليَّ ِدیِهْم َعَلى اْلَقْوُم ِبَأْبَصاِرِهْم، َفُقْلُت: َواثُْكَل ُأمِّ
، َفَلمَّا َصلَّى َرُسوُل اِهللا َأْفَخاِذِهْم، َفَلمَّا َرَأْیُتُهْم ُیصَ  َفِبَأِبي ُهَو َوُأمِّي َما  - r-مُِّتوَنِني َلِكنِّي َسَكتُّ

ِإنَّ َوَال َضَرَبِني وََال َشَتَمِني، َقاَل:  )2(َرَأْیُت ُمَعلًِّما َقْبَلُه َوَال َبْعَدُه َأْحَسَن َتْعِلیًما ِمْنُه، َفَواِهللا، َما َكَهَرِني
َالةَ  ، َأْو َال َیْصُلُح ِفیَها َشْيٌء ِمْن َكَالِم النَّاِس، ِإنََّما ُهَو التَّْسِبیُح َوالتَّْكِبیُر َوِقرَاَءُة اْلُقْرآنِ  َهِذِه الصَّ

ْسَالِم،  - r-َكَما َقاَل َرُسوُل اِهللا  ُقْلُت: َیا َرُسوَل اِهللا، ِإنِّي َحِدیُث َعْهٍد ِبَجاِهِلیٍَّة، َوَقْد َجاَء اُهللا ِباْإلِ
َذاَك َشْيٌء َیِجُدوَنُه َقاَل: َوِمنَّا ِرَجاٌل َیَتَطیَُّروَن، َقاَل:  َفَال تَْأِتِهمْ نَّ ِمنَّا ِرَجاًال َیْأُتوَن اْلُكهَّاَن، َقاَل: َوإِ 

بَّاِح: َفَال َیُصدَّنَُّكْم  -ِفي ُصُدورِِهْم، َفَال َیُصدَّنَُّهْم  ٌل َیُخطُّوَن، َقاَل: ُقْلُت: َوِمنَّا ِرَجا - َقاَل اْبُن الصَّ
َقاَل: َوَكاَنْت ِلي َجاِرَیٌة َتْرَعى َغَنًما ِلي  َكاَن َنِبيٌّ ِمَن اْألَْنِبَیاِء َیُخطُّ، َفَمْن َواَفَق َخطَُّه َفَذاكَ َقاَل: 

ا، َوَأَنا َرُجٌل ِمْن َبِني ِقَبَل ُأُحٍد َواْلَجوَّاِنیَِّة، َفاطََّلْعُت َذاَت َیْوٍم َفِإَذا الذِّیُب َقْد َذَهَب ِبَشاٍة ِمْن َغَنِمهَ 
، ُقْلُت: َیا  - r-آَدَم، آَسُف َكَما َیْأَسُفوَن، َلِكنِّي َصَكْكُتَها َصكًَّة، َفَأَتْیُت َرُسوَل اِهللا  َفَعظََّم َذِلَك َعَليَّ

َمْن َقاَلْت: ِفي السََّماِء، َقاَل:  اُهللا؟ َأْینَ َرُسوَل اِهللا َأَفَال ُأْعِتُقَها؟ َقاَل: اْئِتِني ِبَها َفَأتَْیُتُه ِبَها، َفَقاَل َلَها: 
  .)3("َأْعِتْقَها، َفِإنََّها ُمْؤِمَنٌة"َقاَلْت: َأْنَت َرُسوُل اِهللا، َقاَل:  َأَنا؟

  
  
  

                                                           
  .13/359فتح الباري  (1)
  )395/ 4الَكْهر: االْنِتهار ، وقد َكَهره َیْكَهُره  إذا اْسَتْقبله بَوْجٍه َعُبوس، انظر: (النهایة في غریب األثر  (2)
 .537ح 1/216المساجد/تحریم الكالم في الصالة،  صحیح مسلم، (3)
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  الحدیث:  ثانیًا: تخریجُ 
 اً ) تابع مسلم930ح 1/118الصالة/تشمیت العاطس في الصالة في ( أبو داودَ  هُ أخرجَ 

   .بنحوه شیبةَ في روایته عن ابن أبي 
الصالة/األفعال الجائزة في الصالة في ( الجارودِ  وابنُ )، 23762ح 39/175في ( أحمدُ  هُ وأخرجَ 

  .بن خشرم يٍّ وعل سعیدٍ  نِ بْ  ) عن محمدٍ 212ح 1/63
جعفر في  اأبي شیبة وأب تابعوا ابنَ  )شرمخوعلى بن  ،سعیدٍ  نُ بْ  ومحمدٌ  أحمدُ (: مْ هُ تُ ثالثَ 

  بنحوه.  إبراهیمَ  نِ بْ  إسماعیلَ روایتهما عن 
الصالة/تشمیت في ( وأبو داودَ ، ) عن یحیي بن سعیدٍ 23767ح 39/183في ( وأخرجه أحمد

اإلیمان/ إثبات في ( حبان وابنُ من نفس طریق یحیي،  )930ح 1/118العاطس في الصالة 
   .) من طریق ابن أبي عدي165ح 1/383اإلیمان للمقر بالشهادتین 

في روایته عن حجاج  إبراهیمَ  بنَ  إسماعیلَ تابعا  )أبي عدي ، وابنُ دٍ سعی یحیي بنُ (كالهما: 
  الصواف بنحوه مختصرًا. 

الكالم في / في (السهو والنسائي) من طریق همام، 23765ح 39/181في ( وأخرجه أحمدُ 
 البیان بأن نسخ الكالم في الصالة/ في (اإلمامة والجماعة حبان وابنُ ) 1217ح 3/17الصالة

  كالهما من طریق األوزاعي.)، 2247ح 6/22
  بنحوه. أبي كثیرٍ  الصواف في روایته عن یحیي بنِ  تابعا حجاجَ ) ، واألوزاعيُّ همامٌ (كالهما: 

  
  تراجم رجال اإلسناد: ثالثًا:
بَّاحِ  ُمَحمَّدٌ *  البزاز الدوالبي َأُبو َجْعَفٍر البغدادي ثقة حافظ من العاشرة مات سنة سبع  ْبُن الصَّ

  .)1(، روى له أصحاب الكتب الستةن مولده سنة خمسینوعشرین وكا
سبقت الترجمة له في حدیث رقم  ،)2(تصانیف صاحبُ  حافٌظ، ثقٌة،، َشْیَبةَ  َأِبي ْبنُ  َبْكرٍ  * َأُبو

)64.(  
، سبقت الترجمة له في حدیث رقم )3(ظٌ حاف ةٌ ثق ،ةیَّ لَ عُ  بابنِ  المعروفُ  إبراهیمَ  بنُ  إسماعیلُ *
)121.(  

وَّاِف أبو الصلت الكندي موالهم البصري ثقة حافظ  ن أبي عثمانب َحجَّاج* میسرة أو سالم الصَّ
   .)4(، روى له أصحاب الكتب الستةمن السادسة مات سنة ثالث وأربعین

                                                           
 .2/240، وانظر أیضًا: معرفة الثقات 484تقریب التهذیب ص (1)
 .320انظر: تقریب التهذیب ص (2)
  .9/107، والسیر3/23،  وتهذیب الكمال 7/196، وانظر أیضًا: تاریخ بغداد 105تقریب التهذیب ص (3)
  .1/287، ومعرفة الثقات 2/375: التاریخ الكبیر ، وانظر أیضاً 153تقریب التهذیب ص (4)
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من الخامسة  ثقة ثبت لكنه یدلس ویرسلالطائي موالهم أبو نصر الیمامي  َیْحَیى ْبِن َأِبي َكِثیرٍ *
، وهو مدلس من )1(، روى له أصحاب الكتب الستةوقیل قبل ذلك مات سنة اثنتین وثالثین

  ، وقد سمع من هالل بن أبي میمونة.)2(الثانیة
 ثقة ،هالل بن علي بن أسامة العامري المدني وقد ینسب إلى جده هو ْبِن َأِبي َمْیُموَنةَ  ِهَاللٍ *

  .)3(، روى له أصحاب الكتب الستةمن الخامسة مات سنة بضع عشرة
، سبقت الترجمة له في حدیث رقم )4(وعبادةٍ  مواعظٍ  صاحبُ  ،فاضلٌ  ،ثقةٌ  یسارٍ  بنُ  عطاءٌ * 

)74.(  
  

  الحدیث:  على إسنادِ  الحكمُ  رابعًا:
  ، وهو صحیح.مسلم في صحیحِ  الحدیثُ 

$$$  
  

  ):149حدیُث رقم (

)، )7(التُّرَابَ ) 6(ِحینَ ِفي ُوُجوِه اْلَمدَّا )5(: "..... َوِلَهَذا َجاَء: (اْحُثواحجرٍ  نُ ابْ  قال الحافظُ 
 .)8(َوُهَو َحِدیٌث َصِحیٌح َأْخَرَجُه ُمْسِلٌم"

  

  مسلم:  من صحیحِ  الحدیثِ  أوًال: نصُّ 
ْبُن اْلُمثَنَّى َجِمیًعا َعِن  ْبُن َأِبي َشْیَبَة َوُمَحمَّدٌ  : َحدَّثََنا َأُبو َبْكرٍ - اهللا هُ رحمَ -  مسلمٌ  قال اإلمامُ 

َقاَال: َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمِن َعْن ُسْفَیاَن، َعْن َحِبیٍب، َعْن ُمَجاِهٍد،  - ُظ ِالْبِن اْلُمثَنَّىَواللَّفْ  - اْبِن َمْهِديٍّ 
                                                           

  .7/591الثقات البن حبان  8/302، وانظر أیضًا: التاریخ الكبیر 596تقریب التهذیب ص (1)
  .36طبقات المدلسین ص (2)
  .5/505الثقات البن حبان  8/204، وانظر أیضًا: التاریخ الكبیر 576تقریب التهذیب ص (3)
، وتهــذیب التهــذیب 1/70، وتــذكرة الحفــاظ 6/461، وانظــر أیضــًا: التــاریخ الكبیــر 392تقریــب التهــذیب ص (4)

7/194.  
، ُیریـُد بـه الَخْیَبــة وأّال ُیْعَطـوا علیـه َشـیئًا، ومــنهم مـن ُیْجریـه علـى ظــاهره فیرمـي فیهـا التُّـراب. (انظــر: أي اْرُمـوا (5)

 ).892/ 1النهایة في غریب األثر
تََّخذوا مْدح الناس عادة وجعلوه ِصَناعة َیْستأِكُلون به الممدوح فأما َمن َمَدح علـى الفعـل أراد بالمدَّاحین الذین ا (6)

الحَســن واألْمــر المحمــود َتْرغیبــا فــي أمثالــه وَتْحریضــا للنــاس علــى االْقِتــداء بــه فــي أشــباهه فلــیس بمــّداح. (انظــر: 
 ).485/ 1النهایة في غریب األثر 

ــم یحصــل فــي كفــه غیــر التــراب. (انظــر: قیــل: أراد بــه الــرّد والَخیْ  (7) بــة، كمــا یقــال للطالــب المــرُدوِد والخائــب: ل
  )485/ 1النهایة في غریب األثر

  .400/ 13فتح الباري البن حجر  (8)
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َراَب، َعْن َأِبي َمْعَمٍر، َقاَل: "َقاَم َرُجٌل ُیْثِني َعَلى َأِمیٍر ِمَن اْألَُمَراِء، َفَجَعَل اْلِمْقَداُد َیْحِثي َعَلْیِه التُّ 
  .)1(َأْن َنْحِثَي ِفي ُوُجوِه اْلَمدَّاِحیَن التُّرَاَب" -r- َرَنا َرُسوُل اِهللا "َأمَ َوَقاَل: 

  
  الحدیث:  ثانیًا: تخریجُ 
 ) بمثل26259ح 5/297 في الرجل یمدح الرجل/ في (األدبأبي شیبة  ابنُ  هُ أخرجَ 

 ي عاصموابن أب)، 3742ح 2/1232األدب/المدح في ( ةماج ابنُ  هُ وأخرجَ إسناد مسلٍم السابق، 
 في روایته عن ابنِ  اً تابعا مسلم : (ابُن ماجة، وابن أبي عاصم)كالهما) 295ح 1/229في (

   .أبي شیبة بمثله
باب یحثى في وجوه في ( في األدب المفرد والبخاريُّ ، )23828ح 39/250في ( أحمدُ  هُ وأخرجَ 

  )عن على بن عبد اهللا. 339ح 1/175المداحین التراب 
اْلُمَثنَّى في روایتهما  ْبنَ  اً َأِبي َشْیَبَة، َوُمَحمَّد ْبنَ  َبْكرٍ  اتابعا َأب )بن عبد اهللا يٌّ وعل أحمدُ (: كالهما

  عن ابن مهدي بمثله.
 20/239) من طریق عكرمة، وفي ( 566ح 20/239في ( وأخرجه الطبراني في الكبیر

  .) من طریق مجاهد565ح
في روایته عن المقداد بن  معمرٍ  اأبتابع  - t-  عن ابن عباسٍ  )، ومجاهدٌ عكرمةُ (كالهما: 

  األسود بمثله. 
  

  تراجم رجال اإلسناد:  ثالثًا:
سبقت الترجمة له في حدیث رقم  ،)2(تصانیف صاحبُ  حافٌظ، ثقٌة،، َشْیَبةَ  َأِبي ْبنُ  َبْكرٍ  * َأُبو

)64.(  
  ).79له في حدیث رقم (، سبقت الترجمة )3(ثبتٌ  ،ثقةٌ  ،الزَِّمنِ بالمعروف  ْبُن اْلُمَثنَّى ُمَحمَّدٌ * 
ما رأیت  :المدیني بنُ اقال  ،والحدیث بالرجالِ  عارفٌ  حافظٌ  ثبتٌ  ثقةٌ  َعْبُد الرَّْحَمِن ْبُن َمْهِدىٍّ * 

  ).49. سبقت الترجمة له في حدیث رقم ()4(أعلم منه
  

                                                           
  .3002ح 1/1205صحیح مسلم، الزهد والرقائق/ النهي عن المدح  (1)
 .320انظر: تقریب التهذیب ص (2)
  .26/359، وتهذیب الكمال 8/95یضًا: الجرح والتعدیل ، وانظر أ505تقریب التهذیب ص (3)
  . 351تقریب التهذیب صانظر:  (4)
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سبقت الترجمة  ،)1(، عابد، إمام حجة، فقیهٌ حافظٌ  ثقةٌ  ،الثَّْوِريُّ  مسروقٍ  بنِ  سعیدٍ  بنُ  * ُسْفَیانُ 

  .)12له في حدیث رقم (
ثقة فقیه هند بن دینار األسدي موالهم أبو یحیى الكوفي  :قیس ویقال حبیب بن أبي ثابت*

، روي له أصحاب من الثالثة مات سنة تسع عشرة ومائة ،وكان كثیر اإلرسال والتدلیس جلیل
  .)4(. وقد سمع مجاهد)3(وهو مدلس من الثالثة .)2(الكتب الستة

  ).7، سبقت الترجمة له في حدیث رقم ()5(ِإَمام ِفي التَّْفِسیر َوِفي اْلعلم ،ِثَقةٌ  ،رٍ بْ جَ  بنُ  ُمَجاِهدٌ * 
  ).19، سبقت الترجمة له في حدیث رقم ()6( ثقةٌ  ،ةَ ر بَ خْ سَ  بنُ  اهللاِ  عبدُ * 
  

  الحدیث:  على إسنادِ  الحكمُ  رابعًا:
   ، وهو صحیح.مسلم في صحیحِ  الحدیثُ 
ْبِن َأِبي ثَاِبٍت َعْن ُمَجاِهٍد، َعْن َأِبي َمْعَمٍر، َعِن اْلِمْقَداِد ُهَو ِعْنِدي  ِعیَسى: "َوَحِدیُث َحِبیبٍ  َقاَل َأُبو

  .)7(َأَصحُّ ِمْن َحِدیِث َیِزیَد ْبِن َأِبي ِزَیاٍد َعْن ُمَجاِهٍد، َعِن اْبِن َعبَّاٍس"
$$$  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
  .244انظر: تقریب التهذیب ص (1)
  .3/107، والجرح والتعدیل 2/313، وانظر أیضًا: التاریخ الكبیر 150تقریب التهذیب ص (2)
 .38طبقات المدلسین ص (3)
 .158جامع التحصیل  (4)
 .520تهذیب صانظر: تقریب ال (5)
  .1/556، والكاشف 15/7، وتهذیب الكمال 5/97، وانظر أیضًا: التاریخ الكبیر 305تقریب التهذیب ص (6)
  .331العلل الكبیر للترمذي ص  (7)
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  ):150حدیث رقم (

: َفاْلِمَداُد َواْلَوَرُق َوَنْحُوُه َخْلٌق َوَأْنَت َتْكُتُب اللَّهُ : حجرٍ  ابنُ  قال الحافظُ   ،"َقاَل اْلُبَخاِريُّ
ِألَنَّ ُكلَّ َشْيٍء ُدوَن اللَِّه ُهَو ِبُصْنِعِه ثُمَّ  ،َوَخطَُّك ِمْن ِفْعِلَك َوُهَو َخْلقٌ  ،َفاللَُّه ِفي َذاِتِه ُهَو اْلَخاِلقُ 

 .)1(َوُهَو َحِدیٌث َصِحیٌح" )ِإنَّ اللََّه َیْصَنُع ُكلَّ َصاِنٍع َوَصْنَعَتهُ ( :َعهُ َساَق َحِدیَث ُحَذْیَفَة َرفَ 

  
  : العباد للبخاريّ  أفعالِ  خلقِ  من كتابِ  الحدیثِ  أوًال: نصُّ 

ْبُن َعْبِد اللَِّه، قال: َحدَّثََنا َمْرَواُن ْبُن  : َحدَّثََنا َعِليٌّ - رحمه اهللا- البخاريُّ  َقاَل اإلمامُ 
"ِإنَّ اللََّه : - r-َقاَل النَِّبيُّ  - t-َعاِوَیَة، قال: َحدَّثََنا َأُبو َماِلٍك، َعْن ِرْبِعي ْبِن ِحَراٍش َعْن ُحَذْیَفَة مُ 

   .)2(َیْصَنُع ُكلَّ َصاِنٍع َوَصْنَعَتُه"
َناَعاِت َوَأْهَلَها َمْخُلوَقٌة"، َفَأْخبَ )) (3َواهللاَُّ َخَلَقُكْم َوَما َتْعَمُلونَ (َوَتَال َبْعُضُهْم ِعْنَد َذِلَك:     .)4(َر َأنَّ الصِّ
  

  الحدیث:  ثانیًا: تخریجُ 
 ) من طریق عثمانَ 1/31اإلیمان/ إن اهللا خالق كل صانع وصنعتهفي ( الحاكم هُ أخرجَ 

) من طریق أبي 187ح 1/363القدر خیره وشرهفي ( والبیهقي في الشعبالدارمي،  بن سعیدٍ 
  المدیني بمثله.  عن ابنِ  هِ في روایتِ  تابعا البخاريَّ  وأبي جعفر) : (الدارمي،كالهما، جعفرٍ 
وأخرجه ابن أبي أبان،  بنِ  عبد اهللا وأحمدَ  بنِ  ) عن أحمدَ 2837ح 7/258في ( البزار هُ وأخرجَ 

   .عن یعقوب بن حمید )358ح 1/158في ( عاصم في السنة
المدیني في روایته  ، تابعوا ابنَ )حمیدٍ  نُ بْ  عقوبُ أبان، وی نُ بْ  اهللا، وأحمدُ  عبدِ  نُ بْ  أحمدُ (: مْ هُ تُ ثالثَ 

  بمثله. معاویةَ  بنِ  عن مروانَ 
اإلیمان/ إن اهللا خالق كل في ( والحاكمُ ) 357ح 1/158في ( أبي عاصم في السنة ابنُ  هُ وأخرجَ 

في روایته  معاویةَ  بنَ  تابع مروانَ  سلیمانَ  كالهما من طریق الفضیل بنِ ) 1/31صانع وصنعته
  مالك األشجعي بمثله. عن أبي 

                                                           
 .498/ 13فتح الباري  (1)
 بـن ، تـألیف/ اإلمـام محمـد1/25خلق أفعال العباد والرد على الجهمیـة وأصـحاب التعطیـل، بـاب أفعـال العبـاد (2)

  م.1990-ه1411إسماعیل البخاري، مؤسسة الرسالة، الطبعة الثالثة 
  }.96سورة الصافات آیة: { (3)
  .1/25خلق أفعال العباد، باب أفعال العباد (4)
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 اً ) من طریق شقیق، تابع ربعیّ 1/26باب أفعال العبادفي ( في خلق أفعال العباد البخاريُّ  هُ وأخرجَ 
  بن حراش في روایته عن حذیفة بنحوه. ا
  

  رجال اإلسناد:  ثالثًا: تراجمُ 
حدیث وعلله، حتى قال ، إمام أعلم أهل عصره بالثبتٌ  ثقةٌ بن المدیني، ا ْبُن َعْبِد اللَّهِ  * َعِليٌّ 
: كنت أتعلم عیینةَ  بنُ  هُ : ما استصغرت نفسي إال عند علي بن المدیني، وقال فیه شیخُ البخاريُّ 

: كأن اهللا خلقه للحدیث، عابوا علیه إجابته في المحنة منه أكثر مما یتعلم مني، وقال النسائيُّ 
رجمة له في حدیث رقم ، سبقت الت)1(لكنه تنصل وتاب، واعتذر بأنه كان خاف على نفسه

)63.(  
، سبقت الترجمة له في حدیث رقم )2(حافظ وكان یدلس أسماء الشیوخ ثقةٌ  ،* َمْرَواُن ْبُن ُمَعاِوَیةَ 

  . )3(ذكره ابن حجر في الثالثة من طبقات المدلسین)، و 2(
ن، روى له ، من الرابعة مات في حدود األربعیثقة ، الكوفيَأُبو َماِلٍك األشجعي طارقٍ  بنُ  * سعدٌ 
  .)4(األربعة السننِ  وأصحابُ  تعلیقًا، ومسلمٌ  البخاريُّ 
مائة، وقیل  من الثانیة، مات سنةَ  مخضرمٌ  عابدٌ  ثقةٌ أبو مریم العبسي، الكوفي  ِحرَاشٍ  ْبنُ  * ِرْبِعيُّ 

  . )5(غیر ذلك، روى له أصحاب الكتب الستة
  

  على إسناد الحدیث:  رابعًا: الحكمُ 
   .ثقاتٌ  هُ لُ ، ورجاصحیحٌ  هُ إسنادُ 

من الثالثة، وقد صرح بالسماع في هذا  مدلس معاویة، فهومروان بن وبخصوص تدلیس 
  .الحدیث

 . )6(": "حدیث صحیح على شرط مسلم، ولم یخرجاههذا الحدیث وقال الحاكم وقد صحح
   .)7(وصححه األلباني أیضاً 

$$$  

                                                           
 .699انظر: تقریب التهذیب ص (1)
  .526انظر: تقریب التهذیب ص  (2)
  .45طبقات المدلسین ص (3)
  .1/428، والكاشف 1/391، ومعرفة الثقات 4/58: التاریخ الكبیر، وانظر أیضاً 231تقریب التهذیب ص (4)
  .9/54، وتهذیب الكمال 3/509، وانظر أیضًا: الجرح والتعدیل 205تقریب التهذیب ص  (5)
  .1/31المستدرك  (6)
  .1637ح 1/181السلسلة الصحیحة  (7)



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

 فصل الثانيال
  .العسقالنيِّ  رِ جَ حَ  نِ ابْ الحافظ  دَ نْ عِ  صحیحِ التَّ  قواعدُ 

 (من خالل الدراسة التطبیقیة)

 ويشتمل على: 
 .رٍ جَ حَ  نُ ابْ  مُ هُ لَ  حَ حَّ صَ  الذینَ  واةِ الرُّ  مراتبُ األول:  المبحثُ 

: تصحیح ابن حجر لمرویات المدلسین المبحث الثاني 
 والمختلطین، والمتهمین ببدعة.

 .ألفاظ التصحیح عنَد الحافظ ابِن حجرٍ المبحث الثالث: 
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 رِ جَ حَ  نِ ابْ  دَ نْ عِ  صحیحِ التَّ  قواعدُ 

 الثاني
ُ
  الفصل

  .العسقالنيِّ  رٍ جَ حَ  ابنِ  الحافظِ  عندَ  التصحیحِ  قواعدُ 
  -من خالل الدراسة التطبیقیة-

  مقدمة: 
الحمُد هللا على ما أواله لنا من نعمة؛ بأن أتممنا دراسَة مائٍة وخمسیَن حدیثًا من كتاب 
(فتح الباري) للحافِظ ابِن حجٍر العسقالني، وهي الزراعة التي حان للباحثة اآلن أن تجني من 

  رَة البحث بإذِن اهللا. خاللها ثم
یشهُد للحافظ ابن حجٍر القاصي والداني بأنه عالٌم فذٌّ بكل المقاییس، وأن حكمُه على 
األحادیث حكٌم له ِثَقل بین أحكام العلماء، فالباحث في علوم الحدیث ال یكاد یفتح كتابًا من 

  ًا.الكتب التي ُصنفت بعده إال وتجد له فیها ذكرًا ولو إشارة، أو تنویه
فهو عالٌم بأحوال الرجال وتراجمهم، وحتى عللهم، وطرق الحدیث، بما ال ُیستغَنى عنه بأيِّ حال  

  إما في الترجمة أو في العلة أو في الحكم. 
ویتبین في هذه الدراسة أن الحافَظ ابَن حجٍر قد انتهَج عددًا من القواعد عند تصحیحه لألحادیث 

  ن یتتبعها. التي من الممكن للباحث المتبحر أ
والحكُم على حدیث ما بالصحة لیس من السهولة بمكان؛ فإنَّ الفقهاء واألصولیین وكلَّ 
من یشتغل بهذه العلوم، ینتظر المحدثین لیقولوا كلمتهم في الحدیث ویحكموا علیه، فإن حكموا 

ط األحكام، علیه بالصحة، أو حتى بالُحسن، یتلقفوه على عجل؛ لیبدأوا باستخالص الفوائد واستنبا
  .)1("طباء، ونحن األأنتم الصیادلةُ "أصحاب الحدیث:  لبعضِ  وكما قال الشافعيُّ 

في  الحافِظ ابِن حجرٍ  منهجَ  تستنبطَ  أنْ تحاول الباحثة  من هذا الفصل القادمةُ  األسطرُ وفي 
لحافظ ا دَ نْ عِ  صحیحِ التَّ  قواعدُ ، وذلك تحت عنوان: ألحادیث من خالل الدراسة التطبیقیةاتصحیح 

  . العسقالنيِّ  رِ جَ حَ  نِ ابْ 
  ویشتمل هذا الفصل على:

  .رٍ جَ حَ  نُ ابْ  مُ هُ لَ  حَ حَّ صَ  الذینَ  واةِ الرُّ  األول: مراتبُ  المبحثُ 
 المبحث الثاني: تصحیح ابن حجر لمرویات المدلسین والمختلطین، والمتهمین ببدعة.

  .ألفاظ التصحیح عنَد الحافظ ابِن حجرٍ المبحث الثالث: 
    

  

                                                           
  .10/23سیر أعالم النبالء  (1)
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  حجر. لهم ابنُ  حَ الذین صحَّ  الرواةِ  : مراتبُ األولُ  بحثُ الم
ُیعتبُر الحكُم على الراوي في سنِد الحدیِث من أهم أساسیات الحكم على الحدیث،    

فالحدیث ُتعرف صحُتُه برواته الذین هم السلسلة الموصلة للمتن، ویختلف الحكم على إسناد 
  . الحدیث باختالف مرتبة الراوي جرحًا وتعدیالً 

لهذا؛ اهتم علماُء الحدیث قدیمًا وحدیثًا بالتصنیف والترجمة لهؤالء الرجال، وكان من أهم الكتب 
التي ترجمت للرواة، كتاب: (تقریب التهذیب)، للحافظ ابن حجر، حیث وضع فیه ترجمة لكل راٍو 

لسلف من رواة الكتب الستة بجملة مختصرة، وحكم علیه، بحیث كانت أحكامه خالصَة أقوال ا
  في الرواي.

وفي هذا البحث تحاوُل الباحثُة الوصوَل إلى القواعد التي ارتكز علیها الحافظ ابن حجر 
في تصحیحه لألحادیث، مع محاولة المقارنة بین أحكامه على األحادیث وأحكامه على الرواة في 

  التقریب.
مع مالحظة استثناء الذین صحح ابن حجر حدیثهم  )1(والجدوُل التالي یوضح مراتَب الرواةِ 

  أحادیث الصحیحین:
  النسبة المئویة  العدد   البیان  مسلسل

أحادیُث رواة المرتبة األولى والثانیة من   -1
  مراتبه في التقریب، وهم الثقات.

  %47.3  حدیثاً  71

 :أحادیث رواة المرتبِة الرابعِة، وفیها  -2
أو لیس به  ال بأس به، صدوق، أو

  بأس.

  %12.6  حدیثاً  19

أحادیث رواة المرتبِة الخامسة عنده   -3
صدوق سيء الحفظ، أو صدوق وفیها: 

  .اتهم ببدعة أو یهم، أو تغیر،

  %23.3  حدیثاً  35

مقبول المرتبُة السادسة عنده وفیها:    -4
  .وٕاال فلین الحدیث ،حیث یتابع

  %5.3  أحادیث  8

  %1.3  حدیثان  المرتبُة السابعة وفیها: مجهوُل الحال.   -5
  %2.6  أحادیث 4  المرتبُة الثامنُة وهي مرتبُة الضعیف.   -6
  

                                                           
  ، وما بعدها).74تابه تقریب التهذیب، (انظر: تقریب التهذیب صوهي المراتب التي ذكرها في مقدمة ك (1)
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ومن خالل الجدول السابق یتضح أنَّ ابَن حجٍر یصحح أحادیَث مراتبه في التقریب على النحو 
  التالي: 

  ،، ثقة ثقة، أو ثقة حافظهمن ُأكد مدحُ التصحیُح لرواة المرتبة الثانیة: وفیها  - 1
  قة أو ثبت.من أفرد بصفة، كثوالثالثة: وفیها 

َح ابُن حجٍر أحادیَث بلغ عددها  % 47.3حدیثًا، أي ما نسبته  71وفي هاتین المرتبتین قد صحَّ
، 16، 10، 9، 8، 5، 4، 3، 2من أحادیِث الدراسة التطبیقیة، وهي األحادیث ذات األرقام (

19 ،20 ،21 ،22 ،24 ،25،31 ،32 ،33 ،34 ،40 ،41 ،44،46 ،46 ،47 ،48 ،52 ،
53 ،54 ،56 ،57 ،60 ،62 ،63 ،64 ،65 ،66 ،73 ،74 ،75 ،76 ،80 ،81 ،82 ،
84 ،85 ،88 ،89 ،90 ،92 ،94 ،96 ،97 ،100 ،102 ،109 ،113 ،114 ،115 ،

116 ،118 ،119 ،121 ،122 ،127 ،129 ،135 ،138 ،142 ،144 ،146 ،150.(  

   و لیس به بأس.أ ال بأس به، صدوق، أو التصحیُح لرواة المرتبة الرابعة: وفیها - 2

َح الحافظ ابُن حجٍر أحادیَث رواة من هذه الطبقة بلغ عددها تسعة عشَر حدیثًا، وهو ما  صحَّ
  % من أحادیث هذه الدراسة.12.6نسبته 

وبعد دراسة رواة هذه المرتبة وافقت الباحثة حكَم ابِن حجٍر في تصحیح أحادیث اثني عشر راویًا 
  جر لحدیثهم وجود سبٍب لهذا التصحیح.منهم، ویتطلب تصحیح الحافظ ابن ح

وتحاول الباحثة تفسیر ذلك عن طریق تفریغ بیانات األحادیث التي تمت دراستها في جداول 
  لمحاولة الوصول لبعض القرائن التي دفعت الحافظ لتصحیح رواة المرتبة الرابعة عنده وما دونها. 

وي أو الروایة وهي المتابعة أو روایة والجدوُل اآلتي یوضُح بعَض القرائن التي احتفت بالرا
  الشیخین للراوي ربما دفعت ابن حجر لتصحیح الحدیث :

  ).1جدول رقم (
  روایة البخاري ومسلم له  متابعة للراوي الصدوق  رقم الحدیث  مسلسل

  م فقط.  ناقصة  ✓  )7(  - 1
  ×   تامة ✓  )11(  - 2
  ×  ناقصة ✓  )29(  - 3
  م.+ خ   تامة ✓  )38(  - 4
  ×  تامة ✓  )39(  - 5
  م فقط.  ناقصة ✓  )42(  - 6
  م فقط.  تامة ✓  )43(  - 7
  ×  ناقصة ✓  )45(  - 8
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  روایة البخاري ومسلم له متابعة للراوي الصدوق  رقم الحدیث  مسلسل
  خ فقط.  تامة ✓  )51(  - 9

  ×  ناقصة ✓  )91(  -10
  ×  تامة ✓  )106(  -11
  یتبین من الجدول السابق أنه: 

حَ   -1 َها ابُن حجٍر العتبار المتابعة التامة أو الناقصة أحد بلغ عدد األحادیث التي صحَّ
 عشر حدیثًا.

أما باقي األحادیث وهي ثمانیة أحادیث وهم الذین یحتمل توثیقهم وحكمت علیهم الباحثة  -2
، شیُخ ابن حجر  بأنهم ثقات، وذلك بالنظر إلى أحكام العلماء السابقین، وخاصًة الذهبيُّ

 تفسیر ذلك في الجدول اآلتي: باإلضافة لقرائن أخرى أیضًا و 
  ).2جدول رقم (

  روایة البخاري أو مسلم.   متابعة  حكم الباحثة  حكم الذهبي  رقم الحدیث  الرقم
  ×  ناقصة ✓  ثقة  وثق  )30(  - 1
  خ فقط.  ×  ثقة  صدوق  )77(  - 2
  ×  ×  ثقة  وثق  )98(  - 3
  م فقط.  ×  ثقة  وثقوه  )105(  - 4
  ×  ×  ثقة  الُحجة  )112(  - 5
  ×  ✓  ثقة  ثقة  )126(  - 6
  م فقط.  ×  ثقة  ثقة  )141(  - 7
  م فقط.  ✓  ثقة  وثق  )147(  - 8
  

یظهر مما سبق أن ابن حجر قد صحح أحادیث لرواة في مرتبة الصدوق عددها تسعة عشَر 
% وقد تبین أن هناك تفسیرًا لتصحیحه لهم وذلك إما بوجود متابعاٍت 12.6حدیثًا، وهو ما نسبته 

  لتوثیق جماعة من العلماء السابقین للراوي. لهم، أو بتوثیق الباحثة نتیجةً 

صدوق سيء الحفظ، أو التصحیح لرواة المرتبة الخامسة: وفیها من وصفه ابن حجر بـ  - 3
  .اتهم ببدعة أو صدوق یهم، أو تغیر،

وبلغت األحادیث التي صححها لهم ابن حجر خمسة وثالثین حدیثًا، وتقدر نسبتهم بحوالي 
  دراسة.% من أصل أحادیث ال23.3

  وتفصیل الروایات التي صححها ابن حجر لهم على النحو اآلتي: 
  ).3جدول رقم (
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رقم   مسلسل
  الحدیث

خ أو   متابعة  حكم الباحثة  حكم ابن حجر  اسم الراوي
  م

  شاهد

  ✓  ×  ×  صدوق فیه لین  صدوق فیه لین  أبو هالل الراسبي  )6(  - 1
حاجب بن   )12(  - 2

  سلیمان
 ✓  صدوق  صدوق یهم

  ناقصة
×    

+ خ   تامة ✓  صدوق یهم  صدوق له أوهام  عاصم بن بهدلة  )14(  - 3
  م

  

+ خ   تامة ✓  صدوق  صدوق یهم  معاذ بن هشام  )15(  - 4
  م

  

صدوق روایته عن   سمالك بن حرب  )17(  - 5
  عكرمة مضربة

صدوق تلقن بعدما 
  كبر

م   تامة ✓
  فقط.

  

خ   ×  صدوق اختلط  صدوق اختلط  عطاء بن السائب  )18(  - 6
  فقط

✓  

 ✓  ×  ×  صدوق  صدوق یهم  معاذ بن هشام  )24(  - 7

صدوق اختلطت   محمد بن عجالن  )26(  - 8
علیه أحادیث أبي 

  هریرة

ثقة، اضرب في 
  أبي هریرة 

م   ×
  فقط.

✓  

+ خ   ×  صدوق  صدوق له أوهام  عاصم بن بهدلة  )59(  - 9
  م

✓  

+ خ   تامة ✓  صدوق كثیر الخطأ  صدوق كثیر الخطأ  فلیح بن سلیمان  )68(  -10
  م

✓  

  ✓  ×  ✓  صدوق یخطئ  صدوق یخطئ  كثیر بن زید  )69(  -11
+ خ   ×  صدوق  صدوق له أوهام  هشام بن حجیر  )71(  -12

  م
  

عبد العزیز   )72(  -13
  الداروردي

صدوق یحدث من 
  كتب غیره فیخطئ

صدوق یحدث من 
  كتب غیره فیخطئ

    م+خ   ×

 ✓  صدوق فیه لین  صدوق فیه لین  سنان بن ربیعة  )78(  -14
  ناقصة

خ 
  فقط

  

طارق بن عبد   )83(  -15
  الرحمن

    ×  تامة ✓  الراجح توثیقه  صدوق له أوهام

صدوق یغرب وفیه   أسد بن موسى  )93(  -16
  نصب

  ✓  ×  ×  صدوق

م   ×  صدوق یهم  صدوق یهم  حمید بن زیاد  )95(  -17
  فقط.

✓  
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صدوق رمي بشئ   محمد بن علي  )99(  -18
  من التدلیس

    ×  تامة ✓  صدوق

یونس بن أبي   )103(  -19
  اقاسح

    م  تامة ✓  صدوق یهم قلیالً   صدوق یهم قلیالً 

  ✓  ×  ×  صدوق فیه لین  صدوق فیه لین  سنان بن هارون  )104(  -20
عبد العزیز   )111(  -21

  الداروردي
صدوق یحدث من 

  كتب غیره
صدوق یحدث من 
  كتب غیره فیخطئ

    م+خ   ×

  ✓  ×  ×  صدوق  صدوق یهم  علي بن الحسین  )117(  -22
م   ×  صدوق  صدوق له أوهام  مرزوقمحمد بن   )120(  -23

  فقط.
  

    ×  ✓  صدوق یهم  صدوق یهم  علي بن الحسین  )124(  -24
م   ✓  ثقة له أوهام  صدوق له أوهام  مختار بن فلفل  )128(  -25

  فقط
  

  محمد بن اسحاق  )130(  -26
  

صدوق یدلس ورمي 
  بالتشیع والقدر 

صدوق یدلس 
ورمي بالتشیع 

  والقدر

✓      

خ   ✓  صدوق  صدوق ربما أخطأ   ربحر بن مرا  )131(  -27
  فقط

  

        صدوق  صدوق یخطئ  ابن ثوبان  )133(  -28
صدوق یهم في   جعفر بن برقان  )134(  -29

  حدیث الزهري
      ✓  صدوق

عبد الرحمن بن   )136(  -30
  عبد اهللا

خ   ✓  صدوق یخطئ  صدوق یخطئ
  فقط

  

صدوق عابد رمي   طلق بن حبیب  )137(  -31
  باإلرجاء

م   ×  صدوق
  فقط.

✓  

م   ×  صدوق  صدوق یهم   جبر بن نوف  )139(  -32
  فقط.

 

  ✓      صدوق ربما وهم  صدوق ربما وهم  معاذ بن هشام  )140(  -33
  صدوق یدلس  محمد بن مسلم  )143(  -34

  
  
  

    م.+خ  ×  یدلس ثقة
  
  

صدوق كبر فصار   هشام بن عمار  )145(  -35
  یتلقن

صدوق روى له 
  البخاري

خ   
  فقط
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السابق، والذي احتوى على تفصیل لتصحیح ابن حجر لرواة من یتبین بعد النظر في الجدول 
المرتبة الخامسة عنده، وهي مرتبة الصدوق یهم أو یخطئ أو اتهم ببدعة أو من في درجتهم، 
نجد أن الحافظ ابن حجر قد صحح خمسًة وثالثین حدیثًا لرواة من هذه المرتبة، وهو عدد لیس 

  ضعت للدراسة في هذا البحث:بالقلیل مقارنًة بعدد األحادیث التي خ
  ویمكن للباحثة أن تفسر تصحیح ابن حجر لهذه الفئة على النحو اآلتي: 

محمد بن عجالن في  حكمت الباحثة على ثالثة رواة منهم بأنهم ثقات، وهم الراوي  - أ
) فقد قالت فیه الباحثة: ثقة اضطرب في أحادیث أبي هریرة، والحدیث 26الحدیث رقم (

 ن أبي هریرة؛ لهذا فإن اضطرابه مأمون في هذا الحدیث، أما الراوي:لیس من روایته ع

) فهو ثقه، والراوي: مختار بن فلفل في حدیث 83طارق بن عبد الرحمن في حدیث رقم (
 ) أیضًا وتم تفصیل ذلك في موضعه.128رقم (

 سبعَة عشَر راویًا من هؤالء الرواة قد توبعوا متابعاٍت تامًة أو ناقصًة.   - ب
ة الذین ال توجد لهم متابعات وبقوا على حالهم من الوهن ولم یرتقوا بعد الدراسة، الروا   - ت

وهو ربما مبرر لتصحیح  -إما أحدهما أو كلیهما- فإن الرواي یكون من رجال الشیخین 
 ابن حجر لحدیثهم.

من تبقى من رواة هذه المرتبة ولم یتغیر حالهم بعد البحث ولیس لهم متابعة أو حتى    - ث
شیخین، قد یكون الحافظ ابن حجر صحح لهم باعتبار الشاهد كما في حدیث رقم روایة ال

  ).117)، وحدیث رقم (6(

  مقبول حیث یتابع وٕاال فلین الحدیث.التصحیُح لرواة المرتبة السادسة: وفیها الراوي  - 4

% من أصل أحادیث الدراسة، وهي نسبة ال شك 5.3وبلغت أحادیثهم ثمانیَة أحادیث، بنسبة  
  ها قلیلة نسبیًا، ویأتي تفصیل روایة ابن حجر لهم على النحو اآلتي: أن

رقم   مسلسل
  الحدیث

  شواهد  خ أوم  متابعة  الباحثة  الذهبي  حكم ابن حجر  اسم الراوي

محمد بن عبد   )27(  - 1
  هللا بن جشعم

    ×  تامة ✓  مقبول  -  مقبول

محمد بن   )58(  - 2
  یوسف

    ×  تامة ✓  مقبول  وثق  مقبول

اهیم بن إبر   )67(  - 3
  مسلم

في  ✓  ×  ×  ضعیف  -  لین الحدیث
  الصحیح

    م فقط.✓   صدوق  صدوق  مقبول  حبیب األحول  )70(  - 4
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رقم   مسلسل
  الحدیث

  شواهد  خ أوم  متابعة  الباحثة  الذهبي  حكم ابن حجر  اسم الراوي

  ناقصة
أبو مسلم   )87(  - 5

  الجذمي
    ×  تامة✓   مقبول  ثقة  مقبول

خیرة أم   )110(  - 6
  الحسن

    م فقط.  ×  مقبولة  -  مقبولة

جعفر بن   )123(  - 7
  المطلب

    ×  ×  مقبول  -  مقبول

حیي بن ی  )125(  - 8
  حكیم

    ×  ✓  مقبول  وثق  مقبول

بعد النظر إلى بیانات الجدول السابق یتبین لنا أن تصحیح ابن حجر لرواة من طبقة المقبول 
یدل على أن بعض رواة هذه المرتبة عنده من الذین یقبل حدیثهم، ولعل أهم سبب في حكمه 

للباحثة بعد الترجمة لهم خالل على الرواي بالمقبول هو قلة الترجمة للرواي وهذا كان واضحًا 
  الدراسة.

  ویالحظ من الجدول السابق ما یلي:
وافقت الباحثة ابن حجر في حكمه على الراوي في ستِة أحادیث من أصل ثمانیة   - أ

 أحادیث حكم علیهم بالمقبول.
 ).87الراوي في الحدیث رقم ( ميذَ الجَ  ُمْسِلمٍ  وَأبوثق الذهبي أحد هؤالء الرواة وهو    - ب
، 58، 27رواة منهم قد توبعوا إما متابعة تامة أو ناقصة  في أحادیث رقم (خمسة    - ت

 ) كما هو في الجدول.125، 87، 70
) فإن خیرة أّم الحسن البصري والتي حكم علیها الحافظ ابن 110أما في حدیث رقم (  - ث

في حجٍر بأنها مقبولة، ووافقته الباحثُة في ذلك ولم تتابع، لكن اإلمام مسلم قد روى لها 
 صحیحه.

) قد حكم ابن حجر على الراوي إبراهیم بن مسلم بأنه (لین 67وفي حدیث رقم (  -  ج
الحدیث)، وضعفته الباحثة، ولیس له متابعات، ولم یرو له الشیخان، لكن الحدیث له 

 شاهد في الصحیحین، فلعل ابن حجر صححه لشاهده.
، لم ِب ْبِن َأِبي َوَداَعَة السهمياْلُمطَّلِ  ْبنُ  َجْعَفرٌ ) وهو: 123والراوي في الحدیث رقم (  -  ح

یتابع ولم یرو له الشیخان، ولیس له شاهد، لكن ابن حبان ذكره في الثقات، وذكره 
جماعة من العلماء في كتبهم ولم یذكروا فیه جرحًا وال تعدیًال، وال أجد سببًا لتصحیح ابن 

العلماء، ویظهر حجر لحدیثه إال توثیق ابن حبان له، وعدم ورود یجرحه عن أحد من 
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من هذا أن ابن حجر متشدد في أحكامه على الرجال، بینما هو متساهل في حكمه على 
 الحدیث. 

  ومما سبق نستنتج تفسیرًا لتصحیح ابن حجر لرواه هذه المرتبة عنده وهي: المقبول.
وبالتالي فإن تصحیح ابن حجر ألحادیثهم في الغالب، ربما لورود متابعات لها، أو إخراج 

لشیخین أو أحدهما للحدیث، أو أن الراوي قد احتج به الشیخان، أو بسبب توثیق أحد األئمة ا
  للراوي.   

  التصحیح لرواة المرتبة السابعة: مجهول الحال. - 5

وصحح ابن حجر حدیثًا واحدًا لراٍو مجهول الحال، وآخر لراٍو قال عنه: "ال یعرف ولم یسم" وهو  
  دراسة.% من أحادیث ال1.2ما نسبته 

  وتوضیح ذلك في الجدول اآلتي: 
  ).4جدول رقم (

رقم   الرقم
  الحدیث

اسم 
  الراوي

حكم ابن 
  حجر

حكم 
  الذهبي

حكم 
  الباحثة

  أقوال علماء  خ أو م  متابعة

أبو حیان   )37(  - 1
  األشجعي

ال یعرف 
  ولم یسم

وردت   ×
تسمیته 

على 
وجهین 
  وهو ثقة

  وثقه العجلي.  ×  ✓

إبراهیم   )107(  - 2
بن أبي 

  یمونةم

مجهول 
  الحال

ذكره ابن حبان في   ×  ✓  مقبول  ×
  الثقات.

  
  من خالل النظر في البیانات المذكورة أعاله تستنتج الباحثة ما یلي:

) وكان قد حكم علیه بأنه ال یعرف 37صحح ابن حجر حدیث الراوي في حدیث رقم (  -1
  .ْشَجِعيُّ األَ  َحیَّانَ  وَأبولم یسم، أي أنه مجهول الحال عنده، وهو الراوي: 

وبالنظر في ترجمة هذا الرواي نجد أنَّ العلماء اختلفوا في تسمیته على وجهین، والراجح منهما  
، )2(، والبخاريُّ في تاریخه)1(ر األشجعي) قال ذلك ابُن معینمنذ(اسمه هو الوجه األول وهو أن 

                                                           
 .4/8تاریخ ابن معین روایة الدوري  (1)
  .7/357التاریخ الكبیر للبخاري  (2)
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ریج الحدیث ُوجد أنَّ له ، كذلك فإنه بعد النظر في تخ)2(، والدوالبي)1(وابُن حباَن في الثقاتِ 
  متابعات.

ْبن َأِبى  ِإْبَراِهیمُ )، وهو الرواي: 107وبخصوص الراوي مجهول الحال في الحدیث رقم ( -2
، وبالنظر في ترجمته تبین أن الراوي قد ذكره ابُن حباَن في الثقات، وَحسََّن َمْیُموَنة

ّحُه الحاكم، وبالنظر في تخر  یج الحدیث تبین أن له الترمذيُّ والطوسي حدیثه، وصحَّ
 متابعات.

وبالتالي نجد أن ابن حجر لم یصحح لرواة هذه المرتبة جزافًا إال أن تكون هناك قرینًة دفعته 
  للتصحیح. 

  التصحیُح لرواة المرتبة الثامنة: وهو الضعیف. - 6
ح ابُن حجر ثالثة أحادیث لرواة قال عنهم في التقریب: "ضعیف" وهو ما نسبته   % 1.5وصحَّ

  من أصل أحادیث الدراسة.
وهنا ال بد من وقفة عند هذه النتائج، فإن تصحیح ابن حجر لرواة هم في مرتبة الضعیف ال بدَّ 
أن یكون له أحد الوجوه التي من خاللها صحح لهم ابن حجر، والذي ربما یتضح من خالل 

  الجدول التالي: 
  ).5جدول رقم (

رقم   الرقم
  الحدیث

حكم   رحكم ابن حج  اسم الراوي
  الباحثة

خ أو   متابعة  الذهبيحكم 
  م

  شاهد

یزید بن أبي   )13(  - 1
  زیاد

ضعیف كبر 
فتغیر وصار 

  یتلقن

صدوق رديء   ضعیف
  الحفظ لم یترك

    م  ✓

یونس بن   )107(  - 2
  الحارث

      ✓  صویلح  ضعیف  ضعیف

  ✓  م    صدوق  ضعیف  ضعیف  أشعث بن سوار  )108(  - 3
حكم علیه بالضعف، لهو من الغرابة بمكان،  إن تصحیَح الحافِظ حدیثًا لراٍو كان قد

فكیف یضعف ابُن حجٍر الراوي في موضع ویصحح حدیثه في موضع آخر، وعلیه فإنه ال بدَّ 
  من تفسیر منطقي.

                                                           
  .5/420الثقات البن حبان  (1)
 .1/501الكنى واألسماء (2)
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وٕاذا نظرنا إلى الجدول السابق نجد أنه قد صحح أربعَة أحادیث لرواة ضعفاء وهو ما نسبته 
تؤثر على مكانة ابن حجر العلمیة، لكن یبقى  %، وهي نسبة قلیلة ال شك في ذلك، وال2.6

  السؤال قائمًا لماذا صحح لهم؟ 
وفي األسطر اآلتیة تحاول الباحثة اإلجابة على هذا التساؤل من خالل تحلیل نتائج الجدول 

  السابق. 
)، الراوي الضعیف هو یزیُد بُن أبي زیاٍد قال عنه ابن حجر: 13في الحدیث رقم (  - أ

، وبالرغم من أن جماعة من النقاد ضعفوه إال أن  )1(ار یتلقن""ضعیف كبر فتغیر وص
، لكنهما )4(والعجلي )3(، ووثقه ابُن سعدٍ )2(الذهبي قال عنه: "صدوق ردئ الحفظ لم یترك"

ذكرا اختالطه في آخر عمره، ولعل ابن حجر ضعفه عامة، ولكن عند تخصیص القول 
ح حدیثه، أو نظر  في هذا الحدیث بالذات رأي أنه مما رواه في أول حیاته، وعلیه صحَّ

إلى توثیق من وثقه من النقاد. والراوي من رجال مسلم أیضًا، وقد قال مسلم عنه وعن 
یقع  فإذا نحن تقصینا أخبار هذا الصنف من الناس أتبعناها أخباراً شاكلته في المقدمة: "

على  ،قبلهمفي أسانیدها بعض من لیس بالموصوف بالحفظ واإلتقان كالصنف المقدم 
أنهم وٕان كانوا فیما وصفنا دونهم فإن اسم الستر والصدق وتعاطي العلم یشملهم كعطاء 
بن السائب ویزید بن أبي زیاد ولیث بن أبي سلیم وأضرابهم من حمال اآلثار ونقال 

  .)5("األخبار
ه األمر ، فربما التبس علی)6("ثقة" ولیزیَد هذا أٌخ اسمه برد قال عنه ابن حجر في التقریب:

  وصحح حدیثه ألجل ذلك.
 هُ ذكرَ  ) فإن الراوي الضعیف فیه هو: یونُس بُن الحارث قد107كذلك في حدیث رقم (   - ب

 ، وقد توبع أیضًا.)8(وقال عنه الذهبي: "صویلح" )7(ي ثقاتهف حبانَ  ابنُ 

                                                           
  .601تقریب التهذیب ص (1)
  .2/382الكاشف  (2)
 .8/460د البن سع یرالطبقات الكب (3)
  .2/364معرفة الثقات  (4)
  .1/20صحیح مسلم، المقدمة/ باب وجوب الروایة عن الثقات  (5)
 .121تقریب التهذیب ص (6)
 .9/288الثقات  (7)
  .2/765المغني في الضعفاء  )(8
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) أشعث بن سوار ضعفه جماعة من النقاد، وقال عنه 108والراوي في حدیث رقم (  -  ج
، ولم یتابع لكن له شاهد، وهو من )2(، ونقل عن ابن معین أنه وثقه)1(ق"الذهبي: "صدو 

  رجال مسلم.
وقد حاولت الباحثة جاهدة أن تجد تفسیرًا علمیًا لتصحیح ابن حجر لرواة هذه الطبقة عنده، 
فالراوي الضعیف ُیّضعف حدیثه بضعفه، لكن الحافظ حاول أن ال یرد حدیثًا یمكن أن یجد 

، وهذا ما فسرته الباحثة في األسطر السابقة عن طریق إیراد توثیق األئمة لتصحیحه مجاالً 
  للراوي، أو قبول حدیثه، والبحث عن متابعات أو شواهد لحدیثه، أو روایة الشیخین له. 
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 .276/ 6سیر أعالم النبالء (2) 



                                 الفصل الثاني                            
 

    403 
 

 رِ جَ حَ  نِ ابْ  دَ نْ عِ  صحیحِ التَّ  قواعدُ 

  المبحُث الثاني

  تصحیُح ابِن حجٍر لمرویات المدلسین والمختلطین، والمتهمین ببدعة. 

  أحادیث المدلسین.أوًال: تصحیح 

  تعریُف التدلیس: 
 ، قال الفیروز أبادي:)2(َخدیَعةٌ ، أو ال)1(وهو الُظْلَمة ُس لَ دَّ جاء تعریُف التدلیس في اللغة من ال

  .)3("ومنه التَّْدِلیُس في اإلسنادِ  ،ِكْتَماُن عیِب الّسْلَعِة عن الُمْشَتِري والتَّْدِلیُس "

  .)4("أنه سمعه منه عمن لقیه ما لم یسمع منه موهماً أن یروي " هو: في اإلسنادِ  والتدلیس

  :)5(والدافع للتدلیس عند الثقات أسباب منها
  .وكأن تدلیسهم بمنزلة روایتهم المرسلفي اإلسناد االختصار   - أ

، فیكون لصحة روایته عنه غیر هذا ،بذكره الشیخ دون من دونه طلب علو اإلسناد   - ب
 - َیحذف فیها شیخه -شیخه، فیروى أسانیدًا  الراوي الثقة قد روى عن شیخه وعن شیخ

 مباشرًة عن شیخ شیخه، ألنه كان قد سمع غیرها منه.
بینه وبین المروي عنه فیحمله على إبهامه وأال یصرح باسمه  حادٍث ما ومنها وقوع   - ت

 .ولم تحمله دیانته على ترك الحدیث عنه ،المشهور
  : )6(أما دوافع التدلیس عند الضعفاء

 لثقةقتصر على ذكر ایسكت عن و یف ثقة،دیث عن ضعیف أو مجهول عن الح من روى  - أ
منه غیر ذلك، وبالتالي یسقط الراوي الضعیف من السند، لیكون في  رف سماعهمإذ عُ 

 ظاهره عن ثقات.
 ،وقد حدث عنهما جمیعاً  ،عن ضعیف له كنیة یشاركه فیها رجل مقبول الحدیث من روى   - ب

 السامع األمر ویظن أن المقصود هو القوي. فیلتبس على فیطلق الحدیث بالكنیة
                                                           

   1/1408لسان العرب، مادة (دلس)  (1)
  .2/214ط مادة (دلس) القاموس المحی (2)
 المرجع السابق. (3)
  .42معرفة أنواع علوم الحدیث البن الصالح ص (4)
 ، 2/130انظر: النكت على مقدمة ابن الصالح للزركشي  (5)
 انظر: المرجع السابق.  (6)
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وقد ألفَّ ابُن حجٍر العسقالنيُّ كتابًا أسماه: (تعریف أهل التقدیس بمراتب الموصوفین بالتدلیس). 
واشتهر بـ (طبقات المدلسین)، رتََّب فیها الرواة الذین وصفوا بالتدلیس إلى طبقات، ووضع 

  :  1قة من هذه الطبقات على حدى وهيشروطًا في مقدمة كتابه لقبول روایة كل طب
  .ال نادراً بالتدلیس إمن لم یوصف  :ولىألا

مامته وقلة تدلیسه في جنب ما روى وأخرجوا له في الصحیح إل ،هُ تدلیسَ  األئمةمن احتمل الثانیة: 
  .بن عیینةاعن ثقة ك إالأو كان ال یدلس  ،كالثوري
بما صرحوا فیه بالسماع ومنهم  إالن أحادیثهم م األئمةمن أكثر من التدلیس فلم یحتج الثالثة: 

  .ومنهم من قبلهم من رد حدیثهم مطلقاً 
بما صرحوا فیه بالسماع لكثرة تدلیسهم  إالمن اتفق على أنه ال یحتج بشئ من حدیثهم : الرابعة

  .على الضعفاء والمجاهیل
أن یوثق  إالسماع ف بأمر آخر سوى التدلیس فحدیثهم مردود ولو صرحوا بالعِّ من ضُ : الخامسة

  .من كان ضعفه یسیراً 
وبعد الدراسة التطبیقیة في هذا البحث، وجدت الباحثة أن ابن حجر قد صحح أحادیَث أربٍع 
وستون راویًا مدلسًا من الطبقة الثانیة، والثالثة، والرابعة، ولم تدخل الباحثة رواة الطبقة األولى 

  فیهم لندرة تدلیسهم، وتفصیل ذلك كاآلتي: 
  ).6ول رقم (جد

رقم   الرقم
  الحدیث

  شواهد وحلول  متابعة  تصریح بالسماع  طبقته  مرتبته  اسم الراوي

     ✓  الثالثة  ثقة  مروان بن معویة  )2(  - 1
    ✓  ×  الثالثة  ثقة  حمید الطویل

      ✓  الثالثة  ثقة   الزهري  )3(  - 2
        الثانیة  ثقة  األعمش  )4(  - 3
      ✓  الثالثة  ثقة  ابن جریج  )8(  - 4
      ✓  الثالثة  ثقة  الزهري  )11(  - 5

      ✓  الرابعة  ثقة  الولید بن مسلم
    ✓  ×  الثالثة  ثقة  ابن جریج  )12(  - 6

        الثانیة  ثقة  الثوري
    ✓  ×  الثالثة  ثقة  هشیم بن بشیر  )13(  - 7

    ×  ×  الثالثة  ثقة  قتادة بن دعامة  )15(  - 8
        الثانیة  ثقة  األعمش  )16(  - 9

                                                           
 .13انظر: طبقات المدلسین ص )(1
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رقم   الرقم
  الحدیث

  شواهد وحلول  متابعة  تصریح بالسماع  طبقته  مرتبته  اسم الراوي

        انیةالث  ثقة  محمد بن خازم
        الثانیة  ثقة  الثوري  )17(  -10
        الثانیة  ثقة  األعمش  )19(  -11

        الثانیة  ثقة  الثوري
        الثانیة  ثقة  محمد خازم  )20(  -12
  في الصحیحین  ✓      الثالثة  ثقة  حمید الطویل  )22(  -13
        الثانیة  ثقة  الثوري  )27(  -14
        الثانیة  ثقة  األعمش  )30(  -15
      ✓  الثالثة  ثقة  هشیم بن بشیر  )32(  -16
      ✓  الثالثة  ثقة  ابن جریج  )33(  -17
      ✓  الثالثة  ثقة  ابن جریج  )34(  -18
      ✓  الثالثة  ثقة  هشیم بن بشیر  )37(  -19
        الثانیة  ثقة  األعمش  )38(  -20
      ✓  الثالثة  ثقة  ابن جریج  )40(  -21
      ✓  الرابعة  صدوق  محمد بن إسحاق  )43(  -22
   ✓      الثالثة  ثقة  قتادة بن دعامة  )45(  -23
      ✓  الثالثة  ثقة  حمید الطویل  )46(  -24
      ✓  الثالثة  ثقة  ابن جریج  )48(  -25
    ✓  ×  الثالثة  ثقة  قتادة  )49(  -26

      ✓  الثالثة  ثقة  الزهري  )52(  -27
        الثانیة  ثقة  الحسن البصري  )57(  -28
      ✓  الثالثة  ثقة  الزهري  )60(  -29
        الثانیة  ثقة  وريالث  )65(  -30
      ✓  الثالثة  ثقة  قتادة بن دعامة  )66(  -31
  في الصحیحین  ✓      الثالثة  ثقة  الزهري  )68(  -32
صدوق   المطلب بن عبد اهللا  )69(  -33

كثیر 
  التدلیس 

-        

        الثانیة  ثقة  األعمش  )70(  -34
    ✓  ×  الثالثة  ثقة  ابن جریج  )71(  -35

        الثانیة  ثقة  حماد بن أسامة
      ✓  الثالثة  ثقة  ابن جریج  )74(  -36
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رقم   الرقم
  الحدیث

  شواهد وحلول  متابعة  تصریح بالسماع  طبقته  مرتبته  اسم الراوي

        الثانیة  ثقة  الثوري  )76(  -37
    ✓    ×  الثالثة  ثقة  أبو إسحاق السبیعي

        الثانیة  ثقة  األعمش  )80(  -38
        الثانیة  ثقة  الحكم بن عتبة  )81(  -39
    ✓  ×  الثالثة  ثقة  قتادة بن دعامة  )84(  -40
   ✓      لثةالثا  ثقة  قتادة بن دعامة  )86(  -41

        الثانیة  ثقة  الحسن البصري
        الثانیة  ثقة  األعمش  )89(  -42
   ✓      الثالثة  ثقة  ابن أبي نجیح  )92(  -43
      ✓  -  صدوق  الحسن بن علي  )99(  -44

      ✓  الثالثة  ثقة  حمید الطویل
      ✓  الثالثة  ثقة  عبد الملك بن عمیر  )102(  -45
        الثانیة  ثقة  األعمش  )106(  -46
  ✓      الثالثة  ثقة  أبو إسحاق السبیعي  )108(  -47
        الثانیة  ثقة  الثوري  )109(  -48
        الثانیة  ثقة  الحسن البصري  )110(  -49
      ✓  الثالثة  ثقة  الزهري  )112(  -50
        الثانیة  ثقة  زكریاء بن أبي زائدة  )114(  -51
      ✓  الثالثة  ثقة  الزهري  )118(  -52
      ✓  الثالثة  ثقة  قتادة بن دعامة  )119(  -53
  قتادة عن أنس  ×  ×  الثالثة  ثقة  قتادة بن دعامة  )120(  -54
      ✓  الثالثة  ثقة  السبیعي  )122(  -56
    ✓    الثالثة  ثقة  ابن جریج  )125(  -57
    ✓    الثالثة  ثقة  حمید الطویل  )127(  -58
    ✓    الرابعة  صدوق  محمد بن إسحاق  )130(  -59
      ✓  الثةالث  ثقة  قتادة بن دعامة  )135(  -60
  والمدلس قتادة. ✓      الثالثة  ثقة  قتادة بن دعامة  )140(  -61
        الثانیة  ثقة  األعمش  )142(  -62
      ✓  الثالثة  صدوق  أبو الزبیر المكي  )143(  -63
      ✓  الثالثة  ثقة  مروان بن معاویة  )150(  -64
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حادیث التي خضعت % من األ42.6وبعد تتبع الرواة في األحادیث السابقة، والتي بلغت نسبتها 
  للدراسة في هذا البحث إلیجاد تفسیر لتصحیح ابن حجر ألحادیثهم یتبین اآلتي:

صحح ابن حجر للرواة الثقات من الطبقة الثانیة والذین ال یضر تدلیسهم وعددهم خمسَة  -1
 وعشرین راویًا، وعدد أحادیثهم خمسَة وعشرین حدیثًا.

ثالثة، والذین صرحوا بالسماع وعددهم  أربعة صحح ابن حجر للرواة الثقات من الطبقة ال -2
 وعشرین راویًا وعدد أحادیثهم ثالث وعشرین حدیثًا.

) في هذه الدراسة؛ 40وقد بین ابُن حجر رأیه في هذه المسألة صریحًا في الحدیث رقم (
زَّاق ِبَسَماِعِه ِفیهِ  َوَقْد َصرََّح ِاْبنُ فقال: "  .)1(، َفاْنَتَفْت ُتْهَمة َتْدِلیسه"ُجَرْیٍج ِفي ِرَواَیِة َعْبد َالرَّ

صحح ابن حجر أحادیثًا لرواة ثقات من المرتبة الثالثة لم یصرحوا بالسماع؛ لكنهم توبعوا  -3
 وبلغ عددها ثمانیة أحادیث.

ح ابن حجر حدیثًا واحدًا لراٍو صدوق وهو: َأبو -4 ، مدلس من الثالثة وقد  صحَّ َبْیِر المكيُّ الزُّ
 صرح بالسماع.

ح ا -5 بن حجر حدیثین فقط لراوي صدوق من المرتبة الرابعة، وهو: محمد بن إسحاق، صحَّ
رقم - ورد تصریحه بالسماع، وفي الحدیث الثاني  - )43رقم (- وفي الحدیث األول 

 لم یصرح بالسماع لكنه توبع.  -)130(
ح ابُن حجر لراویین صدوقین وصفهما في التقریب بأنهما مدلسین، ولم یذكرهما في  -6 صحَّ

) ولم یصرح 69اِهللا، الراوي في حدیث رقم ( َعْبدِ  ْبنُ  ات المدلسین، وهما: اْلُمطَِّلبُ طبق
 ْبِن َراِشدٍ  َعِليٍّ  ْبنُ  اْلَحَسنُ بالسماع، ولیس له متابعات لكنه الراوي األعلى في الحدیث. و 

 ) لم یصرح بالسماع لكنه توبع. 99الراوي في حدیث رقم(
حها ابن حجر وفیها راٍو مدلٌس من الثالثة ولم یصرح أو وبلَغ عدُد األحادیِث التي صح  -7

، 92، 86، 76، 68، 45، 22، 15یتابع عشرة أحادیث وهي األحادیث ذات األرقام (
108 ،120 ،140.( 

  وتفصیُل ذلك: 
 تسعُة أحادیَث منها، لها شواهد والشاهد ربما دفع ابن حجر لتصحیح الحدیث.  - أ

ة إما عن أنس، وهو صاحبه واحتمل العلماء وسبعُة أحادیَث هي من تدلیس قتاد   - ب
)، وٕاما عن غیره 135، 125، 120، 22تدلیسه عنه، وهي األحادیث ذات األرقام (

كما في  - r–) أو أنَّ قتادة أرسله عن النبي 140، 86، 15كما في حدیث رقم (
 ). 45حدیث رقم (

                                                           
 2/196فتح الباري  (1)
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 بِن میمون. حدیثان: المدلس فیهما هو أبو إسحاق السبیعي، وكالهما عن عمٍرو   - ت
 وحدیٌث واحٌد فقط هو من تدلیس الزهري رواه عن سعیٍد بِن المسیب.    - ث
 وآخر من تدلیس ابن أبي نجیح رواه عن مجاهد.   -  ج

ولعل قبول ابن حجر لروایة المدلس الثقة، هو أهم ما یتبین لنا من خالل الجدول فأن أغلب 
 م.الرواة المدلسین عنده هم من الثقات، الذین ُیحتمل تدلیسه

$$$  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



                                 الفصل الثاني                            
 

    409 
 

 رِ جَ حَ  نِ ابْ  دَ نْ عِ  صحیحِ التَّ  قواعدُ 

  ثانیًا: تصحیُح أحادیث المختلطین.

  تعریف اإلختالط: 
خَلْطت ، یقال: ")1("تنقیُة الشَّيء وتهذیُبهلالخاء والالم والطاء أصٌل واحد مخالٌف " قال ابن فارس:

  .)2("الشَّيَء بغیره فاختلط
  .)3"(والشيء بالشيء خالطه ،اختلط عقله فسدوجاء في القاموس المحیط: "

فساد العقل بالخرف، لتقدم السن غالبًا، أو لعوارض "هو:  في اصطالح المحدثین االختالطو 
  .)4("أخرى

ومنهم من خلط لذهاب بصره أو لغیر  ،فمنهم من خلط الختالطه وخرفهقال ابن الصالح: "
  .)5("ذلك

َح ابُن حجر أربعین حدیثًا فیهم رواة اتهموا بأنهم اختلطوا أو تغیروا ، وتفصیل ذلك على وقد صحَّ
  النحو اآلتي: 

  ).7جدول رقم (
رقم   الرقم

  الحدیث
تمیز   الراوي

  اختالطه
لم یحدث في   متابعة

  االختالط
  حل آخر

        ✓  ثقة  )10(  - 1
        ✓  ثقة  )12(  - 2
      ✓    ضعیف  )13(  - 3
        ✓  ثقة  )14(  - 4
        ✓  صدوق  )17(  - 5
للراوي عنه     صدوق  )18(  - 6

متابع روى 
عنه قبل 

  تالطاإلخ

    

  اختالطه مما ال یؤثر         ثقة  )20(  - 7
        ✓  ثقة  )21(  - 8

                                                           
  .208/ 2معجم مقاییس اللغة البن فارسانظر:  (1)
  .208/ 2معجم مقاییس اللغة البن فارس (2)
  .250/ 1 القاموس المحیط )(3

-ه1424بیــروت، -، مؤسســة الریــانعبــد اهللا بــن یوســف الجــدیع، تصــنیف/ 1/447 تحریــر علــوم الحــدیث (4)
  م.2003

  .248مقدمة ابن الصالح ص (5)
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 رِ جَ حَ  نِ ابْ  دَ نْ عِ  صحیحِ التَّ  قواعدُ 

رقم   الرقم
  الحدیث

تمیز   الراوي
  اختالطه

لم یحدث في   متابعة
  االختالط

  حل آخر

        ✓  ثقة  )22(  - 9
        ✓  ثقة  )23(  -10
        ✓  ثقة  )24(  -11

  ✓  ثقة
ورد اختالطه بصیغة الشك،         ثقة  )25(  - 12

  والراجح أنه ال یضر.
        ✓  ثقة  )37(  -13
  الوهم فیما حدث من حفظه.        ثقة  )38(  -14
  عمي قبل موته.        ثقة  )40(  -15
        ✓  ثقة  )45(  -16
  احتمل العلماء اختالطه.        ثقة  )54(  -17
    ✓      ثقة  )58(  -18
        ✓  ثقة  )76(  -19
  اختالطه لم یضر        ثقة  )85(  -20
روى له البخاري من هذه         ثقة  )87(  -21

  الطریق.
  ال یضر        ثقة  )92(  -22
  ال یضر        ثقة  )93(  -23
  روایة الثقات عنه مقبولة        ثقة  )94(  -24
      ✓    ثقة  )96(  -25
  تغیر ألجل مرض الموت        ثقة  )100(  -26

  أثبت الناس في شیخه.  ثقة
لم یحدث       ثقة  )102(  -27

  بحدیث منكر
  

  أنكر الذهبي اختالطه        ثقة  )108(  -28
    ✓      ثقة  )115(  -29
      ✓    ثقة  )116(  -30
خرج له البخاري من هذه أ        ثقة  )120(  -31

  الطریق
        ✓  ثقة  )121(  -32
  أخرج له الشیخان         ثقة  )122(  -33
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 رِ جَ حَ  نِ ابْ  دَ نْ عِ  صحیحِ التَّ  قواعدُ 

رقم   الرقم
  الحدیث

تمیز   الراوي
  اختالطه

لم یحدث في   متابعة
  االختالط

  حل آخر

    ✓      ثقة  )127(  -34
      ✓    صدوق اختلط  )131(  -35
  احتمل العلماء اختالطه.        ثقة  )137(  -36
    ✓      ثقة  )138(  -37
صدوق كبر   )145(  -38

  فصار یتلقن
  ✓      

    ✓  ✓    ثقة  )146(  -39
    ✓      ثقة  )147(  -40
  

  یظهر مما سبق في الجدول تصحیح ابن حجر ألحادیث المختلطین العتبارات منها: 
أحادیُث المختلطین الذین تمیز الرواة عنهم قبل االختالط أو بعده وعددها ثالث عشر   - أ

 حدیثًا.
 أحادیث المختلطین الذین توبعوا في روایاتهم، أو أن تلمیذهم قد توبع براٍو أخذ الحدیث   - ب

 قبل اإلختالط وعددها سبعُة أحادیث.
أحادیُث المختلطین الذین لم یحدثوا بحدیث في حال اختالطهم، إما لحجب أوالدهم لهم،    - ت

 أو لعدم تحدیثهم بمناكیر في هذه الفترة وعددها سبعُة أحادیث. 
أما باقي األحادیث وعددها ثالث عشر حدیثًا والتي لها حلول یمكن أن نستأنس بها في    - ث

ك، مثل روایة الشیخین من نفس الطریق، أو احتمال العلماء الختالطهم ألنه ال یضر، ذل
 أو غیرها من اإلعتبارات الموضحة في الجدول أعاله. 

وعلى ما سبق یمكن أن نستنتج أن الحافظ ابن حجر قد قبل حدیث من اتهم بأنه اختلط 
تالط، أو بروایة الشیخین أحدهما بشروٍط منها أن یتمیز اختالطه، أو عدم تحدیثهم فترة االخ

 أو كلیهما للراوي من نفس الطریق. 
  

$$$  
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 رِ جَ حَ  نِ ابْ  دَ نْ عِ  صحیحِ التَّ  قواعدُ 

  ثالثًا: تصحیُح أحادیث المتهمین ببدعة.

  تعریف البدعة: 
واآلخر ، الباء والدال والعین أصالن: أحدهما ابتداء الشيء وصنُعه ال َعْن ِمثالقال ابن فارس: "
  األول. . والمقصود هنا هو)1("االنقطاع والَكالل

هي اعتقاد ما ُأْحِدَث على ِخالف المعروف " :اصطالحًا فقد عرفها ابن حجر بقوله البدعةأما 
  .)2("بمعاندٍة، بل بنوِع ُشْبَهةٍ  ال r- عن النبي 

ح الحافظ ابُن حجر عددًا من أحادیث من اتهموا ببدعة بلغت ستة عشر حدیثًا ونسبتها  وقد صحَّ
  وبیانها كاآلتي:  % من أصل أحادیث الدراسة،10.6

  ).8جدول رقم (

 داعیة  البدعة  الراوي  رقم الحدیث  الرقم
  لبدعته

الحدیث مؤید 
  لبدعته

  ×    النصب  ال بأس به  )7(  - 1

  ×    اإلرجاء  صدوق یخطئ  )12(  - 2

  ×    التشیع  ضعیف  )13(  - 3

  ×    القدر  ثقة  )14(  - 4

  ×    اإلرجاء  ثقة  )15(  - 5

  ×    اإلرجاء  ثقة  )16(  - 6

  ×    اإلرجاء  قةث  )20(  - 7

  ×  ✓  اإلرجاء  ثقة  )35(  - 8

                                                           
  .1/209معجم مقاییس اللغة  )(1
  .107نزهة النظر في توضیح نخبة الفكر ص )(2
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 رِ جَ حَ  نِ ابْ  دَ نْ عِ  صحیحِ التَّ  قواعدُ 

 داعیة  البدعة  الراوي  رقم الحدیث  الرقم
  لبدعته

الحدیث مؤید 
  لبدعته

التشیع   صدوق  )43(  - 9
  والقدر

  ×  

  ×  ✓  اإلرجاء  ثقة  )64(  -10

  ×    اإلرجاء  ثقة  )89(  -11

  ×    النصب  صدوق  )93(  -12

التشیع   صدوق  )130(  -13
  والقدر

  ×  

  ×    اإلرجاء  صدوق  )137(  -14

  ×    القدر  ثقة  )140(  -15

  ×    القدر  ثقة  )141(  -16

ن الوهلة األولى بعد النظر في هذ الجدول یتضح أن جمیع األحادیث التى صححها ابُن حجٍر وم
كانت لرواة ال یدعون لبدعتهم في الحدیث، ولو أن بعضهم اتهم بأنه یدعو لبدعته ومثاله حدیث 

ي ف كان داعیةً " :أحمدُ  عنه قالَ  ،َسّوارٍ  نُ بْ  َشباَبةُ )، فالراوي في كلیهما: 64)، و(35رقم (
ح ابُن حجر حدیثة العتبار أنه ال یدعو لبدعته فیه. ،)1(اإلرجاء"   ومع هذا فقد صحَّ

ویتبین أن منهج ابن حجر في التصحیح ألهل البدع أنه یصَّحُح أحادیَثهم ما داموا ال یدعون  
  لبدعتهم. 

  
$$$  

  
  
  
  

                                                           
  .1/421المغني في الضعفاء  (1)
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 رِ جَ حَ  نِ ابْ  دَ نْ عِ  صحیحِ التَّ  قواعدُ 

  ألفاظ  التصحیح عنَد ابِن حجٍر.: لثالمبحث الثا
حجٍر في التصحیح، فهو تارًة یصحُح اإلسناَد بعینِه، وتارًة  تنوعْت ألفاُظ الحافظ اْبنُ 

أخرى یصحح الحدیث بلفظ العموم، والجدول التالي یوضح لفظ التصحیح عنَد ابِن حجٍر في 
  مجموعة األحادیث التى خضعت للدراسة:

  ).9جدول رقم (

  نسبتها  العدد  لفظ التصحیح  الرقم
تصحیح ابن حجر للحدیث بلفظ:   - 1

  . صحیح) حدیث(
  %10.6  حدیثاً  16

تصحیح ابن حجر لسند الحدیث   - 2
 ، أو إسنادهصحیح سنده(بلفظ: 

  . صحیح)

  %80.6  حدیثاً  121

تصحیحه لسند مشترطًا حل   - 3
  مشكلة فیه، أو منوهًا لعلة. 

  %6  أحادیث 9

تصحیحه بلفظ یدل على   - 4
، مثل قوله (من وجه التصحیح
  صحیح)

  %2  أحادیث 3

بدون التصحیح إطالق لفظ   - 5
إضافته إلى السند أو الحدیث 

  (صحیح).

  %0.6  حدیث واحد

  
  مما سبق یتبین أنَّ الحافظ ابن حجر یحكم بالصحة على األحادیث بالصیغ التالیة: 

حكم بتصحیِح الحدیِث بقوله: (حدیث صحیح) على ستة عشر حدیثًا حدیث بلغت  - 1
)، وحدیث رقم 39ي حدیث رقم (% من األحادیث في هذه الدراسة، كما ف10.6ونسبتها 

 ).150) والحدیث رقم (149)، وحدیث رقم (40(

َح ابُن حجٍر باعتبار األسانید بصیغة: (سنده صحیح) كما في الحدیث رقم ( - 2 )، 32صحَّ
)، أو بصیغة (إسناده صحیح) كما في الحدیث 103)، والحدیث رقم (73والحدیث رقم (

موعة من األسانید معًا كقوله في االحادیث )، أو صحح مج31)، والحدیث رقم (27رقم (
) قال عنها: "وأحادیث هؤالء الخمسة صحاح" وقد 59، 58، 57، 56، 55ذات األرقام (

% من 80.6حدیثًا نسبتها  121بلغ أحادیث بلغ عدده األحادیث التي على هذا النحو 
 أحادیث هذه الدراسة.
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 رِ جَ حَ  نِ ابْ  دَ نْ عِ  صحیحِ التَّ  قواعدُ 

ویه إلى وجود علة فیها كما في صحح الحافظ أسانیدًا مشترطًا حل مشكلة، أو التن  - 3
) قال: 21، والحدیث رقم: ()1(" ...ِبَسَنٍد َصِحیٍح، ِمْن ُمْرَسلِ ) قال: "2حدیث رقم (

َوإِْسَناُدُه ) قال: "26، والحدیث رقم ()2("ِإْن َكاَن ِعْكِرَمة َسِمَعُه ِمْنَها، َحِدیٌث َصِحیحٌ "
ْح ُنْسَختَ  ْحهُ َصِحیٌح ِإَلى َعْمٍرو َفَمْن ُیَصحِّ ) قال فیه: 86، والحدیث رقم ()3("ُه ُیَصحِّ

َح َسَماعه ِمْن َسُمَرة" َحُه َوَمْن َال َأَعلَُّه  ،ِإْسَناده َصِحیح ِإَلى اْلَحَسِن، َفَمْن َصحَّ َصحَّ
، والحدیث )5() قال فیه: "وٕاسناده صحیح إلى الزهري"112، والحدیث رقم ()4("ِباِالْنِقَطاعِ 

ِبَسَنٍد ) قال فیه: 134، والحدیث رقم ()6("ُمْرَسٌل َصِحیُح السََّندِ ) قال فیه: "129رقم (
) قال فیه: "سند صحیح إلى 137والحدیث رقم ( .)7("َصِحیٍح ِمْن ُمْرَسِل َعْمِرو ْبِن َمْیُمونٍ 

) قال فیه: "سند صحیح من مرسل سعید بن 140، والحدیث رقم ()8(بشیٍر بن كعٍب"
 % من أحادیث الدراسة. 6حادیث بنسبة ، وعددها تسعة أ)9(المسیب"

َح ابُن حجٍر أحادیَث بلفٍظ یدل على التصحیح ثالثة أحادیث وهو ما نسبته  - 4 % من 2صحَّ
) 18، والحدیث رقم ()10() قال: "وجه صحیح"11أحادیث الدراسة، وهي حدیث رقم (

"طریق مرفوعة  ) بقوله:94، والحدیث رقم ()11("َوَرَد َذِلَك ِمْن َطِریٍق َصِحیَحةٍ قال: "
 .)12(صحیحه، رجال إسناده محتج بهم في الصحیح"

ِح هو الحدیث أم السند، في حدیث واحد  - 5 إطالُقُه للفظ التصحیح، وعدم تحدید الُمَصحَّ
 ).14% وهو الحدیث رقم (0.6بنسبة 

واختالف ألفاظ ابن حجر في التصحیح، بل انتقاؤه لها ینم عن دقٍة بالغة في تحدیده للفظ 
  ح إما للسند أو للحدیث.التصحی

                                                           
  .1/37فتح الباري  (1)
  .1/429فتح الباري  (2)
  .549/ 1فتح الباري  (3)
  .5/89فتح الباري (4)
  .7/408فتح الباري  (5)
  .367/ 10فتح الباري  (6)
 .11/235فتح الباري  (7)
  .497/ 11فتح الباري  (8)
  .12/92فتح الباري  (9)

 .263/ 1فتح الباري  (10)
  .1/361فتح الباري  (11)
  .6/221فتح الباري  (12)
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 رِ جَ حَ  نِ ابْ  دَ نْ عِ  صحیحِ التَّ  قواعدُ 

أن ابن حجر یحكم على األحادیث باعتبار القرائن المختلفة؛ ونخلص مما سبق في ھذا الفصل  
  فهو یحكم بمجموع ما یحتفي بالراوي أو الروایة من القرائن، فیكون حكمه شمولیًا ودقیقًا. 

العلة عنه،  ءقاد له، أو انتفاوالقرائن التي یمكن أن تحتف بالراوي هي: أنه ثقة، أو توثیق أحد الن 
أو روایة البخاري ومسلم له، والقرائن التي تحتفي بالروایة هي : المتابعات والشواهد، أو أن أصل 

  الروایة في الصحیحین.
وقد فسر هو نفسه منهجه في الحكم على األسانید بأنها على الحال الغالب من الظن بقوله: 

لبة الظن فإذا قالوا أخطأ فالن في كذا لم یتعین خطؤه في تعلیل األئمة لألحادیث مبني على غ"
ولوال ذلك لما اشترطوا انتفاء الشاذ وهو ما یخالف  ،نفس األمر بل هو راجح االحتمال فیعتمد

  .)1("الثقة فیه من هو أرجح منه في حد الصحیح
لهذا یمكن لنا أن نفهم اعتراض الحافظ في ُنكته على تعریف ابن الصالح للحدیث 

اِبِط ِإَلى  اْلَحِدیُث اْلُمْسَنُد الَِّذي َیتَِّصُل ِإْسَناُدهُ " :الصحیح بأنه اِبِط َعِن اْلَعْدِل الضَّ ِبَنْقِل اْلَعْدِل الضَّ
، واقتراحه بأن یزید فیه كلمة (أو القاصر عنه)؛ بعد (العدل )2("ُمْنَتَهاُه، وََال َیُكوُن َشاذ ا، َوَال ُمَعلًَّال 

ل الحدیث الصحیح لذاته ولغیره، في تعریف الحدیث الصحیح، فعّرف الحدیث الضابط)، لُیدخ
الضبط أو القاصر عنه إذا اعتضد  الحدیث الذي یتصل إسناده بنقل العدل التامالصحیح بأنه: "

  .)3("وال معلالً  عن مثله إلى منتهاه وال یكون شاذاً 
ن أحادیث الصحیحین فوجدتها ال یتم م "وٕانما قلت ذلك ألنني اعتبرت كثیراً ثم علل ذلك بقوله: 

  .)4(الحكم علیها بالصحة إال بذلك"
  وعلى هذا فإن إطالق ابن حجر لتصحیح الحدیث فهو یعني الصحیح لذاته ولغیرة. 

فلو أنَّ الحافظ ردَّ روایة كل من نزلت رتبته عن الثقة؛ لكان لزامًا علیه أن یسقط كثیرًا من 
  الصحیح،  من حیث ال یعلم.

$$$ 

                                                           
  .1/585فتح الباري  (1)
 .11ص مقدمة ابن الصالح (2)
 .417/ 1 البن حجرالنكت  (3)
 .71/ 1 البن حجرالنكت  (4)



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

 اخلامتة

 ن:وتتضم 

 .لدراسةأوًال: نتائج ا

 ثانیًا: التوصیات.
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 النتائج والتوصیات

  اخلامتة
  وبنور هدایته ُتصنُع المعجزات.   تتم الصالحات، هِ الذي بنعمتِ  هللاِ  الحمدُ 

ها هي رحلة البحث قد انتهت وها قد حطت بنا في آخر محطاتها، لتخرج الباحثة بأهم نتائج 
  الدراسة  وتستخلص منه عصارة الجهد السابق:  

  :البحث أوًال: نتائجُ 
عد دراسة مائة وخمسین حدیثًا من األحادیث التي صححها ابُن حجٍر في كتابه (الفتح)، ب

وتحلیل بیاناتها، ومحاولة استنباط مناهج ابن حجر في حكمه على األحادیث بالصحة، تجمل 
  الباحثة ما توصلت إلیه في هذه الدراسة في عدة نقاط، هي: 

جمیع أسانید هذه تكون كثر من مصدر أل ینسُب ابُن حجٍر الحدیَث الواحَد أحیاناً  -1
شیخ  وأواالختالف یكون في شیخ المصنف،  ،من الرواة سلسلةالمصادر مشتركة في 

 .في أغلب األحیان هِ شیخِ 
تَنّوُع أسلوِب اْبِن حجٍر في إیراده للفظ الحدیث، فتارة یورده بتمام اللفظ، وتارة أخرى بلفظ  -2

المراجع فهو یورد النص األقرب للسند الذي  قریب منه، وأخرى بمعناه؛ لكن إن تعددت
 یریده، أو یشیر إلیه بما یمیزه دون غیره.

 .مازالت مخطوطة التيلم تصلنا، أو التي و  بعض الكتب المفقودة إلى حجرٍ  ابنِ  حالةُ إ -3
من منهجه تكرار الحدیث فهو أحیانًا یذكر الحدیث، ویحكم على إسناده، ثم یكرر الحدیث  -4

 یحكم علیه اكتفاء بما سبق. في موضع آخر وال 
تنویُع لفِظ التصحیح للحدیث عند ابن حجر؛ فمرًة یقول: "سند صحیح"، و"إسناد صحیح"،  -5

 وتارة یصحح الحدیث بعموم اللفظ؛ فیقول: "حدیث صحیح".
تساهل الحافظ ابن حجر في حكمه على األحادیث، مقارنًة بتشدده في حكمه على الرجال  -6

 في التقریب.
 ُظ ابُن حجٍر أحادیَث رجال الشیخیِن على الغالب.یصحح الحاف -7
عنایُة الحافظ ابن حجٍر بمتابعات األحادیث؛ فهو یصحح األحادیث باعتبار المتابعات  -8

في أغلب األحیان، وقد ذكر بعد أن صحح إسناد حدیث أبي داود وهو حدیث رقم 
 .)1("بن َعبَّاٍس ِبَنْحِوهِ ان َوَأْخَرَج َأُبو َداُود َلُه متابعات عَ ) في هذه الدراسة: "126(
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): 90تقدیم الحافظ ابن حجر روایة األكثر من الثقات على الواحد، لقوله في حدیث رقم ( -9
 .)1("دَأْوَلى ِباْلِحْفِظ ِمْن اْلَواحِ  اْلَكِثیرُ  َواْلَعَددُ "

) من هذه 49زیادة الراوي الثقة، فقد قال بعد تصحیح الحدیث رقم (قبول ابن حجر   -10
 .)2("َوَهِذِه ِزَیاَدٌة َعَلى ِرَواَیِة ُحَمْیٍد َیِجُب َقُبوُلَها ِلِثَقِة ُرَواِتَهاسة: "الدرا

 تصحیح الحافظ ابن حجر لرواة مراتبه في التقریب على النحو التالي:   -11

حدیثًا من  72لرواة في المرتبة الثانیة والثالثة عنده وهم الثقات صحح ابن حجر أحادیث   - أ
 %.48ة البالغة مائة وخمسین حدیثًا، بلغت نسبتها أصل أحادیث الدراس

وصحح تسعة عشر حدیثًا لرواة المرتبة الرابعة وهي مرتبة (الصدوق)، ونسبة أحادیثهم    - ب
 %من أحادیث الدراسة.12.6

وصحح لرواة في المرتبة الخامسة عنده وهي مرتبة (الصدوق یهم)، خمسًة وثالثین    - ت
 راسة.% من أحادیث الد23.3حدیثًا بنسبة 

وأما المرتبة السادسة وهي (المقبول)؛ فقد صحح أحادیث ثمانیة منهم بلغت نسبتهم    - ث
5.3.% 

 %.1.3وأما (مجهول الحال) فقد صحح حدیثین وهو ما نسبته    -  ج

 %.1.5وأخیرًا فقد صحح لمن هم في مرتبة (الضعیف) ثالثة أحادیث بنسبة    -  ح

ت تصحیح ابن حجر لرواة هذه وقد بینت الباحثة عددًا من القرائن التي ربما فسر 
أن التصحیح كان  - في موضعه من الدراسة-المراتب، خصوصًا الضعیف، وذكرت 

  ألجل مجموعة من القرائن احتفت بالراوي أو الروایة.
یحكم ابن حجر على األحادیث باعتبار القرائن المختلفة التي تحتف بالراوي أو الروایة   -12

د حدیث الراوي، أو ترجیح توثیق الراوي المختلف فیه، وذلك باعتبار انتفاء العلة في إسنا
 أو ورود الحدیث في الصحیحین أو أحدهما، أو وجود متابعات وشواهد للحدیث.

یصحح الحافظ حدیث أصحاب العلة، فقد صحح أحادیثهم بشروط منها: أن ثبت  أن   -13
ن قد اعتمدوا علتهم غیر مؤثرة في صحة الحدیث، أو أن تكون لهم متابعة، أو أن الشیخی

 هذه الطریق.

وافقت الباحثُة  ابَن حجر في حكمه على األسانید في مائة وسبعة أحادیث، بلغت   -14
  % من نسبة األحادیث في هذه الدراسة.71.3نسبتها المئویة 
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  وخالفت الباحثة ابن حجر على النحو التالي: 
% 21.3، ونسبتها حكمت الباحثة على أحادیث بـ (حسن)، وعددها اثنان وثالثین حدیثاً  •

 من نسبة أحادیث البحث الكاملة. 
% 6.6حكمت الباحثة على أحادیث بأنها: (ضعیف) بلغ عددها عشرة أحادیث ونسبتها  •

 من أحادیث الدراسة.
% من أحادیث هذه 0.6حكمت الباحثة بالنكارة على حدیث واحد فقط، وهو ما نسبته  •

 الدراسة.
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  .صیاتثانیًا: التو 
توصي الباحثة طلبة العلم باالهتمام بدراسة العلوم الشرعیة، وأخص بالّذكر الدراسات   -1

التي تهتم بالحدیث الصحیح، فدراسته وتمییز الصحیح من السقیم، یعتبر ذّبًا عن السنة 
 .- r-النبویة، وعن الحبیب المصطفى

ري كمشروع دراسة توصي الباحثة طلبة قسم الحدیث في الجامعة بأخذ كتاب فتح البا -2
حدیثیة، لتخریج أحادیثه ودراستها، كما وأوصي إخواني طلبة العلم بتشمیر السواعد، لهذا 

 الكتاب فهو یستحق الجهد المبذول له.
وتوصي الباحثة أن یؤخذ تصحیح ابن حجر لألحادیث بعین اإلعتبار، فهو زبدة   -3

 وخالصة أقوال السابقین.
التى ما زات مخطوطة تنتظر من  الكتب إلحیاءلسواعد تشمیر ابللباحثین  توصي الباحثة -4

 یزیل عنها غبار السنین.
توصي الباحثة أیضًا باالهتمام بمرتبة: "ثقة له أوهام"، أو "ثقة یهم" وٕافرادها بالبحث،  -5

وهي مرتبة لمجموعة من الرواة ترجم لهم ابن حجر في التقریب بهذه الصفة، ولم یورد 
 ح الرواة وتعدیلهم. لهم طبقة ضمن طبقاته في جر 

  ثم أوصیكم ونفسي بتقوى اهللا في السر والعلن.
  وأخیرًا...

َبـــْیَن یـــدي العلمـــاِء األفاضـــِل،  -ممـــا مـــنَّ اُهللا علـــيَّ بإتمامـــه -فـــإنني َأضـــُع هـــذا الجهـــد المتواضـــَع 
ى اللَُّه اْلِعْصَمَة ِلِكَتاٍب َغْیـِر َوَیْأبَ : "-َرِحَمُه اهللاُ -جاِعَلًة َنْصَب َعْیَنيَّ َقْوَل اإلماِم ابِن رجٍب الحنبليِّ 

  .)1("ِكَتاِبِه، َواْلُمْنِصُف َمْن اْغَتَفَر َقِلیَل َخَطِأ اْلَمْرِء ِفي َكِثیِر َصَواِبهِ 
 
 

                                                           
طـه )، تحقیق/ه795تأبـو الفـرج عبـد الـرحمن بـن أحمـد بـن رجـب الحنبلـي (تـألیف/ ، 1/2 القواعد في الفقـه اإلسـالمي )(1

  .م1971هـ/1391األولى  الطبعة ،مكتبة الكلیات األزهریة، عبد الرؤوف سعد



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  

  

  

  

  

  

  

 

   

 الفهارس العامة للرسالة
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 فهرس اآلیات القرآنیة.أوًال: 

 فهرس األحادیث النبویة.  ثانیًا:

 .لهم فهرس الرواة واألعالم المترجم ثالثًا:

 فهرس المصادر والمراجع.رابعًا: 

 .فهرس الموضوعات خامسًا:

 



                                                              
 

    423 
 

 الفهارس العامة

  الفهارس العامة
  .)1(فهرس اآلیات القرآنیةأوًال: 

 اسم السورة  اآلیة  مسلسل
 رقم
 الصفحة اآلیة

َعًة َوِمنَْهاًجالِ ( 1  1 48 سورة المائدة )ُكلٍّ َجَعْلنَا ِمنُْكْم ِرشْ

 144 162 سورة األنعام  )إِنَّ َصَالِيت َوُنُسكِي َوَحمَْياَي َوَممَاِيت هللاَِِّ َربِّ اْلَعاملَِنيَ ( 2

ُروا( 3  291 108 سورة التوبة  )فِيِه ِرَجاٌل ُحيِبُّوَن َأْن َيَتَطهَّ

ُكْم َلئِْن َشَكْرُتْم َألَِزيَدنَُّكمْ َوإِْذ َتَأذَّ ( 4  ب 7 سورة إبراهیم   )َن َربُّ

َهاتُِكْم َال َتْعَلُموَن َشْيًئا ...( 5  - 78 سورة النحل  )واهللاَُّ َأْخَرَجُكْم ِمْن ُبُطوِن ُأمَّ

 115 78 سورة اإلسراء  )َوُقْرآَن اْلَفْجِر إِنَّ ُقْرآَن اْلَفْجِر َكاَن َمْشُهوًدا( 6

 324 79 سورة اإلسراء  )َعَسى َأْن َيْبَعَثَك َربَُّك َمَقاًما َحمُْموًدا( 7

ِذيَن آَتْينَاُهُم اْلكَِتاَب من قبله هم بِِه ُيؤمنُونَ ( 8  41 52 سورة القصص  )الَّ

َام َيْشكُ ( 9 ْكَمَة َأِن اْشُكْر هللاَِِّ َوَمْن َيْشُكْر َفإِنَّ  ب 12 سورة لقمان  )ُر ...َوَلَقْد آَتْينَا ُلْقَامَن اْحلِ

 ب 14 سورة لقمان  )َأِن اْشُكْر ِيل َولَِوالَِدْيَك ( 10

 388 96  سورة الصافات )َواهللاَُّ َخَلَقُكْم َوَما َتْعَمُلونَ ( 11

ُْم َميُِّتونَ ( 12 ٌت َوإِهنَّ  97 30 سورة الزمر  )إِنََّك َميِّ

َ  َأَتْقُتُلوَن َرُجالً ( 13  288 28  سورة غافر )اهللاَّ َأْن َيُقوَل َريبِّ
ُمَعة( 15 َالة من َيْوم اْجلُ   152 9 سورة الجمعة )إِذا ُنودي للصَّ

وا إَِلْيَها َوَتَرُكوَك َقائًِام ( 16 ًوا اْنَفضُّ اَرًة َأْو َهلْ  153 11 سورة الجمعة  )َوإَِذا َرَأْوا ِجتَ

ْقُتُم النَِّساءَ ( 17 َا النَّبِيُّ إَِذا َطلَّ  333 1 سورة الطالق )..َفَطلُِّقوُهنَّ  َيا َأهيُّ

ِق اهللاََّ َجيَْعْل َلُه َخمَْرًجا( 18  333 2 سورة الطالق )َوَمْن َيتَّ

ِفنيَ ( 19  328 1 سورة المطففین )َوْيٌل لِْلُمَطفِّ
                                                           

  مرتبة حسب ورودھا في القرآن الكریم. (1)
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  .)1(فهرس األحادیث النبویة: ثانیاً 
  رقم الصفحة  رقم الحدیث  اسم الراوي األعلى  طرف الحدیث

  159  )49حدیث رقم (  عبد اهللا بن عباس  َصلَّى اْلِعیدَ  - r- وَل اللَِّه َأنَّ َرسُ 
  363  )139حدیث رقم (  أبو سعید الخدري  ِبَرُجٍل َنْشَوانَ  - r- ُأِتَي النَِّبيُّ 

یرِ   َوُهَو ُیَصلِّى - r- َأَتْیُت َرُسوَل اللَِّه    93  )24حدیث رقم (  َعْبُد اللَِّه بن الشِّخِّ
  30  )4حدیث رقم (  معاذ بن جبل  ْن َساَعةً اْجِلْس ِبَنا ُنْؤمِ 

  241  )86حدیث رقم (  سمرة بن جندب  ِإَذا َأَتى َأَحُدُكْم َعَلى َماِشَیةٍ 
  48  )11حدیث رقم (  أبو هریرة  ِإَذا اْسَتْیَقَظ َأَحُدُكْم ِمَن اللَّْیِل 

  278  )102حدیث رقم (  عمرو بن الحمق  ِإَذا َأِمَن الرَُّجُل الرَُّجَل َعَلى َدِمهِ 
  361  )138حدیث رقم (  أبو هریرة  منهِإَذا َزَنى الرَُّجُل َخَرَج 

 ِإَذا َصلَّى اِإلَماُم َجاِلًسا؛ َفَصلُّوا ُجُلوًسا
  وٕاذا صلى...

  134  )38حدیث رقم (  جابر بن عبد اهللا

  146  )43حدیث رقم (  عبد اهللا بن عمر  ِإَذا َصلَّْیَت َفَال َتْبُسْط ِذرَاَعْیَك 
  127  )36حدیث رقم (  أبو موسى األشعري  َصلَّْیُتْم َفَأِقیُموا ُصُفوَفُكمْ  ِإَذا

  82  )20حدیث رقم (  عبد اهللا بن مسعود   الرحم ِإَذا َوَقَعِت النُّْطَفُة ِفي
ِفي َلْیَلٍة ِفیَها  - r- َأذََّن ُمَؤذُِّن النَِّبيِّ 

  َبْردٌ 
  122  )33حدیث رقم (  نعیم بن النحام

  90  )23حدیث رقم (  عبد اهللا بن عباس  اِرَیٍة َلُه ُروِمیَّةٍ َأَصاَب ِمْن جَ 
  359  )137حدیث رقم (  بشیر بن كعب  اْعَمُلوا، َفُكلٌّ ُمَیسٌَّر ِلَما ُهَو َعاِملٌ 

  351  )134حدیث رقم (  عمرو بن میمون  اْغَتِنْم َخْمًسا َقْبَل َخْمسٍ 
  286  )105حدیث رقم (  عبد اهللا بن عباس  َأْفَضُل ِنَساِء َأْهِل اْلَجنَّةِ 

  330  )125حدیث رقم (  عبد اهللا بن عمرو  اْقرَْأ ِبِه ِفي ُكلِّ َشْهرٍ 
  262  )95حدیث رقم (  سعد بن أبي وقاص  َأَال تَْأِتي َنْدُعو اللََّه،

  َأَال َتْسَمُعوَن! َأَال َتْسَمُعونَ 
  
  

  340  )130حدیث رقم (  أبو أمامة

  339  )129حدیث رقم (  عطاء بن یسار   َیْأِتيَ أََلْیَس َهَذا َخْیرًا ِمْن َأْن 

                                                           
  مرتبة حسب حروف المعجم. (1)
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-َأمَّا اْألَْرَكاُن َفِإنِّي َلْم َأَر َرُسوَل اللَِّه 

r -  َُّیَمس  
  188  )61حدیث رقم (  عبد اهللا بن عمر

  314  )117حدیث رقم (  عبد اهللا بن عباس  َأَما َكاَن ِفیُكْم َرُجٌل َرِحیمٌ 
  385  )149حدیث رقم (  أبو معمر  يَ َأْن َنْحثِ  - r- َأَمَرَنا َرُسوُل اِهللا 
  312  )116حدیث رقم (  أبو سعید الخدري  ِبالرَِّحیلِ  - r- َأَمَرَنا َرُسوُل اللَِّه 
  197  )65حدیث رقم (  قیس بن سعد  ِبَصَدَقِة اْلِفْطرِ  - -rَأَمَرَنا َرُسوُل اللَِّه 

  259  )94حدیث رقم (  أبو هریرة  ِإنَّ الشَّْمَس َلْم ُتْحَبْس ِلَبَشرٍ 
  388  )150حدیث رقم (  حذیفة بن الیمان  ِإنَّ اللََّه َیْصَنُع ُكلَّ َصاِنٍع َوَصْنَعَتهُ 

ُسُه َشْيءٌ    73  )17حدیث رقم (  عبد اهللا بن عباس  ِإنَّ اْلَماَء َال ُیَنجِّ
  113  )29حدیث رقم (  أبو هریرة  ِإنَّ اْلَمَالِئَكَة ِفیُكْم ُمْعَتِقُبونَ 

  195  )64حدیث رقم (  أبو هریرة  یُر ِإَلى اْلَقْبرِ ِإنَّ اْلَمیَِّت َیصِ 
َالِة َبْعَد  - -rَأنَّ النَِّبىَّ  َنَهى َعِن الصَّ

  اْلَعْصر
  118  )31حدیث رقم (  علي بن أبي طالب

  320  )120حدیث رقم (  أنس بن مالك  َكاَن َال َیْقُنتُ  - -rَأنَّ اَلنَِّبيَّ 
  165  )51حدیث رقم (  أبو قالبة البصري  َعةً ُكلََّما َرَكَع َركْ  - r- َأنَّ النَِّبيَّ 
َلْم َیْدُخْل َمكََّة َقطُّ ِإالَّ  rَأنَّ النَِّبيَّ 

  ُمْحِرًما
  211  )71حدیث رقم (  طاووس بن كیسان

َقال: من َسیُِّدُكم یا - r- أن النَِّبي 
  َبني َسلمة؟

  26  )3حدیث رقم (  َكْعب بن َمالك

  366  )140حدیث رقم (  سعید بن المسیب  مٍ َأنَّ اْمرََأًة ِمْن َبِني َمْخُزو 
  34  )6حدیث رقم (  أعرابي  ِإنَّ َخْیَر ِدیِنُكْم َأْیَسرُهُ 

َكاَن ِإَذا َقاَم  - r- َأنَّ َرُسوَل اللَِّه 
َالةِ    ِللصَّ

  143  )42حدیث رقم (  علي بن أبي طالب

َلمَّا َرَجَع ِمْن  - r- َأنَّ َرُسوَل اِهللا 
  َطَلِب اْألَْحزَابِ 

  302  )112حدیث رقم (  هللا بن كعبعبید ا

  216  )73حدیث رقم (  رجل من األنصار  َیْفَعلُ  - r- ِإنَّ َرُسوَل اللَِّه 
  264  )96حدیث رقم (  عبد اهللا بن العاص  َأنَّ ُسَلْیَماَن ْبَن َداُوَد، َلمَّا َبَنى
َماَرةِ    376  )145حدیث رقم (  عوف بن مالك  ِإْن ِشْئُتْم َأْنَبْأُتُكْم َعِن اإلِْ
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ِإْن ُقِتَل َزْیٌد َأِو اْسُتْشِهَد، َفَأِمیُرُكْم 

  َجْعَفرٌ 
  310  )115حدیث رقم (  عبد اهللا بن جعفر

َالَة َال َیْصُلُح ِفیَها َشْيٌء  ِإنَّ َهِذِه الصَّ
  ِمْن َكَالِم النَّاسِ 

  383  )148حدیث رقم (  معاویة بن الحكم

  124  )34حدیث رقم (  عبد اهللا بن عمر  َفرٍ ِإنََّما التََّأِذیُن ِلَجْیٍش َأْو َرْكٍب سَ 
عائشة بنت أبي   السََّفِر َأْرَبًعا فيَأنََّها َكاَنْت ُتَصلِّى 

  بكر
  169  )52حدیث رقم (

  343  )131حدیث رقم (  أبو بكرة  ِإنَُّهَما َلُیَعذََّباِن َوَما ُیَعذََّباِن ِفي َكِبیرٍ 
  379  )146حدیث رقم (  ر بن الخطابعم  إنِّي َأْنَزَلْت َنْفِسي ِمْن َماِل اهللاِ 

رجل من أصحاب   ِإنِّى ُأَواِصُل ِإَلى السََّحر
  - r-النبي

  218  )74حدیث رقم (

َالِة َكْیَف َیْجَمُع  - r- اْهَتمَّ النَِّبىُّ  ِللصَّ
  النَّاَس 

  120  )32حدیث رقم (  جماعة من األنصار

َأَو َما َعِلْمَت َما َأَصاَب َصاِحب َبِني 
  ِإْسرَاِئیلَ 

عبد الرحمن بن 
  حسنة

  69  )16حدیث رقم (

َبْل َلُكْم ِهْجَرتَاِن، َهاَجْرُتْم ِإَلى َأْرِض 
  اْلَحَبَشةِ 

  308  )114حدیث رقم (  أسماء بنت عمیس

  368  )141حدیث رقم (  أبو الدرداء  َبْیَنا َأَنا َناِئٌم ِإْذ رََأْیُت َعُموَد اْلِكتَابِ 
  115  )30حدیث رقم (  أبو هریرة  َوَمَالِئَكُة النََّهارِ َتْشَهُدُه َمَالِئَكُة اللَّْیِل 

  240  )85حدیث رقم (  أبو هریرة  َثَالٌث َال ُیْمَنْعَن: اْلَماُء، َواْلَكَألُ، َوالنَّارُ 
  252  )91حدیث رقم (  الباهلي أمامهأبو   َثَالَثٌة ُكلُُّهْم َضاِمٌن َعَلى اللَِّه َعزَّ َوَجلّ 

  88  )22حدیث رقم (  أنس بن مالك  ٍض َطیَِّبٍة َمْسِجًداُجِعَلْت ِلي ُكلُّ َأرْ 
  153  )45حدیث رقم (  محمد بن سیرین  َجمََّع َأْهُل اْلَمِدیَنِة َقْبَل َأْن ُیْقِدَم َرُسوُل 

  41  )8حدیث رقم (  علّى بن رفاعة  َخَرَج َعَشَرُة َرْهٍط ِمْن َأْهِل اْلِكتَابِ 
  296  )109حدیث رقم (  علي بن أبي طالب  َخیِّْر َأْصَحاِبَك ِفي اْألَُساَرى

في  الَِّذي َیْكِذُب َعَليَّ ُیْبَنى َلُه َبْیتٌ 
  النار

  44  )9حدیث رقم (  عبد اهللا بن عمر

  335  )127حدیث رقم (  أنس بن مالك  َیْجَمعُ  - r- رََأْیُت َرُسوَل اِهللا 
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َالِة َعَلى اْلَجَناَزةِ    186  )60حدیث رقم (  أبو أمامة األنصاري  السُّنَُّة ِفي الصَّ

  111  )28حدیث رقم (  خباب بن األرت   -r- َشَكْوَنا ِإَلى َرُسوِل اللَِّه 
ْبَح ِبَمكَّةَ  - -rَصلَّى َلَنا النَِّبىُّ    17  )1حدیث رقم (  َعْبِد اللَِّه ْبِن السَّاِئبِ   الصُّ

  244  )87حدیث رقم (  الجارود العبدي  َضالَُّة اْلُمْسِلِم َحَرُق النَّار
  355  )136حدیث رقم (  أبو هریرة  س الكافر مثل أحدضر 

ْوِم َفِإنَُّه َال ِمْثَل َلهُ    213  )72حدیث رقم (  أبو أمامة  َعَلْیَك ِبالصَّ
َأنَُّه َنَهى َعْن  - r- َعْن َرُسوِل اللَِّه 

  َتَناُشدِ 
  99  )26حدیث رقم (  عبد اهللا بن عمرو

 ِبَمكََّة ُسوَرةَ  - r- َقرََأ َرُسوُل اللَِّه 
  النَّْجمِ 

  326  )123حدیث رقم (  أبو وداعة

  256  )93حدیث رقم (  سهل بن أبي حثمة  َخْیَبَر ِنْصَفْینِ  -r-َقَسَم َرُسوُل اللَِّه 
فیه - r-َكاَن َأْصَحاُب َرُسوِل اللَِّه 

  یعني مختلفین-هكذا
  319  )119حدیث رقم (  سعید بن المسیب

 - r-َكاَن َأْصَحاُب َرُسوِل اِهللا 
  وَن َأْصَواَتُهْم ِبالتَّْلِبَیةِ َیْرَفعُ 

  207  )69حدیث رقم (  المطلب بن عبد اهللا

  219  )75حدیث رقم (  عمرو بن میمون  َأْسَرَع  - r- َكاَن َأْصَحاُب ُمَحمَّدٍ 
كان الرَِّجاُل َوالنَِّساُء في بني ِإْسرَاِئیَل 

  ُیَصلُّوَن جمیعاً 
  80  )19حدیث رقم (  عبد اهللا بن مسعود

  276  )101حدیث رقم (  أنس بن مالك  ِإَذا َمرَّ  - r- وُل اللَِّه َكاَن َرسُ 
  272  )99حدیث رقم (  أنس بن مالك  أسمر - r- كان رسول اهللا 
اعِ  - r- َكاَن َرُسوُل اللَِّه    56  )13حدیث رقم (  جابر بن عبد اهللا  َیْغَتِسُل ِبالصَّ
یصلي في  - r- كان رسوُل اهللاِ 

  َرَمَضانَ 
  137  )39(حدیث رقم   أنس بن مالك

  157  )47حدیث رقم (  أنس بن مالك  َكاَن َلُكْم َیْوَماِن َتْلَعُبوَن ِفیِهَما
  139  )40حدیث رقم (  جابر بن عبد اهللا  اْلِعَشاءَ  - -rَكاَن ُیَصلِّي َمَع النَِّبيِّ 

  306  )113حدیث رقم (  محمد بن سیرین  َكاَن ُیْضَرُب َلُه ِبَسْهٍم َمَع اْلُمْسِلِمیَن،
عكرمة مولى ابن   ْت ُأمُّ َحِبیَبَة ُتْسَتَحاُض َكانَ 

  عباس
  85  )21حدیث رقم (
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  22  )2حدیث رقم (  َبْكٍر ْبِن َعْبِد اللَِّه   َكَذَب َعُدوُّ اللَِّه َلْیَس ِبُمْسِلمٍ 

  238  )84حدیث رقم (  أبو هریرة  ُكلُّ َشْيٍء ُخِلَق ِمْن َماءٍ 
  142  )41حدیث رقم (  البراء بن عازب  - -rلَِّه ُكنَّا ِإَذا َصلَّْیَنا َخْلَف َرُسوِل ال

- ُكنَّا َنتَِّقي َهَذا َعَلى َعْهِد َرُسوِل اللَِّه 
r -  

  106  ) 27حدیث رقم (  أنس بن مالك

  32  )5حدیث رقم (  أبو ذر الغفاري  َكْیف َتَرى ُجَعیًال؟
َتُكْم ِبالرُُّكوِع َوَال ِبالسُُّجودِ    131  )37حدیث رقم (  بن مسعودعبد اهللا   َال ُتَباِدُروا َأِئمَّ

  267  )97حدیث رقم (  أبو هریرة  َال َتْجَعُلوا ُبُیوَتُكْم ُقُبورًا
  322  )121حدیث رقم (  صحار العبدي  َال َتُقوُم السَّاَعُة َحتَّى ُیْخَسَف ِبَقَباِئلَ 

رجل من أصحاب   َال َتَلقَّْوا الرُّْكَبانَ 
  - r-النبي

  323  )81حدیث رقم (

  176  )55حدیث رقم (  عبد اهللا بن عباس  ُسوا َمْوتَاُكْم؛ َفِإنَّ اْلُمْؤِمَن َال ُتَنجِّ 
  193  )63حدیث رقم (  عمرو بن حزم  َال ُتْؤِذ َصاِحَب َهَذا اْلَقْبر

  346  )132حدیث رقم (  جبیر بن مطعم  َال ِحْلَف ِفى اِإلْسَالمِ 
  254  )92رقم (حدیث   مجاهد بن جبر  َال َیْخُرَجنَّ َمَعَنا ِإالَّ ُمْقوٍ 

  200  )66حدیث رقم (  أسامة بن عمیر  َصَدَقًة ِمْن ُغُلولٍ  - -Uَال َیْقَبُل اللَُّه 
  191  )62حدیث رقم (  أبو هریرة  َألَْن َأْجِلَس َعَلى َجْمَرٍة َفَتْحِرقَ 

  381  )147حدیث رقم (  عبد اهللا بن عمرو  َلَتْرَكُبنَّ ُسنََّة َمْن َكاَن َقْبَلُكمْ 
  288  )106حدیث رقم (  أنس بن مالك  یوماً  -r- ُبوا َرُسوَل اللَِّه َلَقْد َضرَ 

ُعْمَرًة ِإالَّ  - r- َلْم َیْعَتِمْر َرُسوُل اللَِّه 
  ذي القعدة ِفي

عائشة بنت أبي 
  بكر

  209  )70حدیث رقم (

  328  )124حدیث رقم (  عبد اهللا بن عباس  اْلَمِدیَنَة َكاُنوا - r- َلمَّا َقِدَم النَِّبيُّ 
مَّا َمِرَض َأُبو َبْكٍر َمَرُضُه الَِّذي َماَت لَ 

  ِفیهِ 
عائشة بنت أبي 

  بكر
  230  )80حدیث رقم (

  163  )50حدیث رقم (  أنس بن مالك  اللَُّهمَّ َأْسَأُلَك ِمْن َخْیِر َما ُأِمَرْت ِبِه،
  224  )78حدیث رقم (  أنس بن مالك  اللَُّهمَّ َأْكِثْر َماَلُه َوَوَلَدهُ 

  298  )110حدیث رقم (  أم سلمة  ِإنَّ اْلَخْیَر َخْیُر اآلخرةاللَُّهمَّ 
  202  )67حدیث رقم (  عبد اهللا بن مسعود  ِلَیتَِّق َأَحُدُكْم َوْجَهُه النَّارَ 
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  269  )98حدیث رقم (  أبو هریرة  َلْیَس َبْیِنى َوَبْیَنُه َنِبىٌّ 

  246  )88م (حدیث رق  البراء بن عازب  َلِئْن ُكْنَت َأْقَصْرَت اْلُخْطَبةَ 
  204  )68حدیث رقم (  حكیم بن حزام  َما َأْنَكَر َمْسأََلَتَك َیا َحِكیمُ 

  227  )79حدیث رقم (  زید بن ثابت  َما زَاَل ِبُكْم َصِنیُعُكْم َحتَّى َظَنْنتُ 
  274  )100حدیث رقم (  أنس بن مالك  َما َشاَنُه اللَُّه ِبالشَّْیبِ 

  348  )133حدیث رقم (  عبادة بن الصامت  و اللَّهَ َما َعَلى اْألَْرِض ُمْسِلٌم َیْدعُ 
  60  )14حدیث رقم (  َصْفَوان ْبن َعسَّال   َما ِمْن َخاِرٍج َیْخُرُج ِمْن َبْیِتِه فیْطُلَب 
  174  )54حدیث رقم (  قرة بن إیاس  ..َما َیُسرَُّك َأْن َال تَْأِتَي َباًبا ِمْن َأْبَواِب 

  125  )35حدیث رقم (  عة من األنصارجما  َما َیْشَهُدُهَما ُمَناِفقٌ 
  37  )7حدیث رقم (  عبد اهللا بن عمر  َمَثُل اْلُمْؤِمِن َمَثل النَّْخَلةِ 

  370  )142حدیث رقم (  مسروق بن األجدع  َمرَّ ُصَهْیٌب ِبَأِبي َبْكٍر َفَأْعَرَض 
  248  )89حدیث رقم (  كعب بن مرة  َمْن َأْعَتَق اْمرًَأ ُمْسِلًما 

  178  )56حدیث رقم (  البراء بن عازب  َجَناَزًة َحتَّى ُیَصلَّى َعَلْیَهاَمْن َتِبَع 
  180  )57حدیث رقم (  عبد اهللا بن المغفل  َمْن َتِبَع ِجَناَزًة َحتَّى ُیْفَرَغ ِمْنَها؛

  182  )58حدیث رقم (  أبو سعید الخدري  َمْن َجاَء ِجَناَزًة ِفي َأْهِلَها َفتَِبَعَها 
  375  )144حدیث رقم (  عمار بن یاسر  َتْكَتِنَفُه اْلُحوُر اْلِعینُ َمْن َسرَُّه َأْن 

  46  )10حدیث رقم (  معاذ بن جبل  َمْن َشِهَد َأْن ال ِإَلَه إال اللَُّه ُمْخِلًصا
  184  )59حدیث رقم (  عبد اهللا بن مسعود  َمْن َصلَّى َعَلى ِجَناَزةٍ 

  178  )56حدیث رقم (  رسول الن مولى ثوبا  َمْن َصلَّى َعَلى َجَناَزٍة َفَلُه ِقیرَاطٌ 
  250  )90حدیث رقم (  أبو هریرة  َمْن ُعِرَض َعَلْیِه ِطیٌب؛ َفَال َیُردَّهُ 

  300  )111حدیث رقم (  عبد اهللا بن عمر  َمْن َلِقیَت َفُقْل َلُهْم: ِإنَّ َرُسوَل اهللاِ 
  290  )107حدیث رقم (  أبو هریرة  َنَزَلْت َهِذِه اآلَیُة ِفى َأْهِل ُقَباءَ 

  52  )12حدیث رقم (  أم عطیة األنصاریة  َعِن اتَِّباعِ - r- َنَهاَنا َرُسوُل اللَِّه 
َأْن ُیَتَعاَطى  - r- َنَهى َرُسوُل اِهللا 

  السَّْیفُ 
  371  )143حدیث رقم (  جابر بن عبد اهللا

  236  )83حدیث رقم (  رافع بن خدیج  َعِن اْلُمَحاَقَلِة  - r- َنَهى َرُسوُل اللَِّه 
  337  )128حدیث رقم (  أنس بن مالك  َعِن اْلُمَزفََّتةِ  - r- ى َرُسوُل اِهللا َنهَ 

  234  )82حدیث رقم (  عبد اهللا بن عباسَعْن َثَمِن  - r- َنَهى َرُسوُل اللَِّه 
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  رقم الصفحة  رقم الحدیث  اسم الراوي األعلى  طرف الحدیث
  اْلَكْلِب 

  317  )118حدیث رقم (  أسماء بنت عمیس  َهَذا ِفْعُل ِنَساٍء ِجْئَن ِمْن َهُؤَالءِ 
مٍَّد ِبَیِدِه؛ َما َأْصَبَح َوالَِّذي َنْفُس ُمحَ 
  ِعْنَد آِل ُمَحمَّدٍ 

  353  )135حدیث رقم (  أنس بن مالك

َوالَِّذي َنْفِسي ِبَیِدِه َلِو اتََّبَع آِخُرُكْم 
َلُكمْ    َأوَّ

  155  )46حدیث رقم (  قتادة بن دعامة

َواللَِّه ِإنَِّك َلَخْیُر َأْرِض اللَِّه، َوَأَحبُّ 
  َأْرِض 

  171  )53حدیث رقم (  عبد اهللا بن عدي

ِمْن  - r- َوَصَفْت َعاِئَشُة ُغْسَل النَِّبيِّ 
  اْلَجَناَبةِ 

َأِبي َسَلَمَة ْبِن َعْبِد 
  الرَّْحَمنِ 

  77  )18حدیث رقم (

َیا َأْهَل اْلَقِلیِب، َهْل َوَجْدُتْم َما َوَعَد 
  َربُُّكْم َحق ا؟

  293  )108حدیث رقم (  عبد اهللا

عائشة بنت أبي   یَن َأْن َتْنُظِري َیا ُحَمْیرَاُء َأُتِحبِّ 
  بكر

  159  )48حدیث رقم (

  96  )25حدیث رقم (  سالم بن عبید  َهْل ُیْدَفُن  - r- َیا َصاِحَب النَِّبيِّ 
َیا َعاِئَشُة َكْیَف رََأْیِتِني َأْنَقْذُتِك ِمَن 

  الرَُّجِل؟
  281  )103حدیث رقم (  النعمان بن بشیر

  324  )122حدیث رقم (  حذیفة بن الیمان  ُیْجَمُع النَّاُس ِفي َصِعیدٍ 
َیْفَعُل َذِلَك النََّصاَرى َوَلِكْن ُصوُموا َكَما 

  َأَمَرُكُم اللَّهُ 
 بشیر بن

  الخصاصیة
  221  )76حدیث رقم (

  284  )104حدیث رقم (  عبد اهللا بن عمر  یقتل فیها هذا المقنع
  65  )15حدیث رقم (  علّى بن أبي طالب  ُیْنَضُح َبْوُل الُغالمِ 

  333  )126حدیث رقم (  عبد اهللا بن عباس  َیْنَطِلُق َأَحُدُكْم، َفَیْرَكُب اْلُحُموَقةَ 
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 الفهارس العامة

  .)1(فهرس الرواة المترجم لهم: اً ثالث
  

  الصفحة  اسم الراوي  مسلسل
  150  آدُم ْبُن عليٍّ   -1
  289  أبي بكر َعبُد اهللا  إبراهیٌم بن  -2
  301  ِإْبرَاِهیٌم ْبُن َحْمَزةَ   -3
  85  بن أبي الیمان ِإْبرَاِهیُم ْبُن َخاِلدٍ   -4
  328  الصنعاني المؤذن ِإْبرَاِهیُم ْبُن َخاِلدٍ   -6
  357  ِإْبرَاِهیُم ْبُن ِزَیادٍ   -7
  28  إبراهیُم ْبُن سعدٍ   -8
  140  إبراهیُم بُن مرزوقٍ   -9

  203  ِإْبرَاِهیم بن مسلمٍ   - 10
  292  ِإْبرَاِهیٌم ْبن َأِبى َمْیُموَنة   - 11
  81  ِإْبرَاِهیُم ْبُن َیِزیدَ   - 12
  108  أحمُد ْبُن ِإْسَحاقَ   - 13
  304  أحمد بن الحسن  - 14
  114  َأْحَمُد ْبُن اْلَخِلیلِ   - 15
  267  َأْحَمُد ْبُن َصاِلٍح المصري  - 16
  49  َأْحَمُد ْبُن عبد الرحمن  - 17
  53  َأْحَمُد ْبُن َعْبِد اللَِّه ْبِن َنْصرٍ   - 18
  166  ُن َعِليٍّ اْبُن َحسُنویهَأْحَمُد ب  - 19
  57  َأْحَمُد ْبُن ُمَحمٍَّد ْبِن َحْنَبلٍ   - 20
  377  أحمُد بُن منصورٍ   - 21
  354  َأْحَمُد ْبُن َمِنیعٍ   - 22
  307  زهر بن سعد السمانأ  - 23
  117  َأْسَباُط بُن ُمَحمَّدٍ   - 24
  362  ِإْسَحاُق ْبُن إبراهیَم بن ُسَوْیدٍ   - 25

                                                           
  مرتبة حسب حروف المعجم. (1)
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  الصفحة  اسم الراوي  مسلسل
  264  ُن َسْعٍد ْبِن َأِبي َوقَّاصٍ ِإْسَحاُق بْ   - 26
  369  ِإْسَحاُق ْبُن ِعیَسى  - 27
  311  ِإْسَحاُق ْبُن منصور   - 28
  257  َأَسٌد ْبُن ُموَسى  - 29
  187  أسعُد بُن سهلٍ   - 30
  334  إسماعیٌل بن إبراهیم  - 31
  156  ِإْسَماِعیُل ْبُن َجْعَفرٍ   - 32
  254  ِإْسَماِعیُل ْبُن َعْبِد اللَّهِ   - 33
  325  إسماعیٌل بن مسعوٍد اْلَجْحَدِريُّ   - 34
  68  األسود الِدْیلي أبو  - 35
  344  األسوُد بُن شیبانَ   - 36
  260  اْألَْسَوُد ْبُن َعاِمٍر   - 37
  31  اَألْسَوُد ْبُن ِهالل اْلُمَحاِرِبيُّ   - 38
  107  الثقفي ُأَسْیٌد ْبُن َعاِصمٍ   - 39
  91  أشعٌث بُن إسحاقٍ   - 40
  294  سواٍر الكنديأشعٌث بن   - 41
  181  بن عبِدالملكَأْشَعُث   - 42
  224  إیاٌد بُن لقیطٍ   - 43
  152  أیوُب ْبُن أبي تمیمةَ   - 44
  344  بحٌر بُن َمرَّارٍ   - 45
  179  ُبْرٌد ْبن َأِبي ِزَیاد  - 46
  369  ُبْسٌر ْبُن ُعَبْیِد اهللاِ   - 47
  229  سعید ُبْسٌر ْبنُ   - 48
  305  ِبْشُر ْبُن ُشَعْیب  - 49

  154  ِبْشٌر ْبُن ُمَعاذٍ   - 50
  258  بشیر بن یسار  - 51
  361  بشیر بن كعب  - 52
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 الفهارس العامة

  الصفحة  اسم الراوي  مسلسل
  45  أبو بكٍر بُن سالم  - 53
  33  َبْكٌر بن َسواَدة  - 54
  112  أبو بكر بن أبي شیبة  - 55
  24  َبْكٌر ْبُن َعْبِد اللَِّه اْلُمَزِنيِّ   - 56
  318  أبو بكٍر بن عبِد الرحمن  - 57
  260  ٍش َأُبو بكٍر بُن عیا  - 58
  158  َبْكٌر ْبُن ُمَضرَ   - 59
  89  سلمأثابت بن   - 60
  350  ثابٌت بُن ثوباَن الَعنسيُّ   - 61
  143  ثَاِبٌت ْبُن ُعَبْیدٍ   - 62
  246  العبديُّ  اْلَجاُرودُ   - 63
  31  َجاِمٌع ْبُن َشدَّادٍ   - 64
  365  جبٌر بُن َنوف  - 65
  350  ُجَبْیٌر ْبُن ُنَفْیرٍ   - 66
  311  جریر بن حازم  - 67
  91  َجِریٌر بُن عبِد الحمیدِ   - 68
  92  َجْعَفٌر بُن أبي المغیرة  - 69
  39  َجْعَفٌر ْبِن ِإَیاسٍ   - 70
  352  جعفٌر بُن ُبْرقانَ   - 71
  328  َجْعَفٌر ْبُن اْلُمطَِّلبِ   - 72
  54  َحاِجٌب ْبُن ُسَلْیَمانَ   - 73
  380  َحاِرَثُة ْبُن ُمَضرٍِّب اْلَعْبِديِّ   - 74
  364  ُن بُن موسىَحبَّا  - 75
  210  َحِبیٌب اَألْعَورُ   - 76
  389  ثابتأبي حبیب بن   - 77
  87  بنُت جحشٍ  ُأمُّ َحِبیَبةَ   - 78
  384  حجاج بن أبي عثمان  - 79
  18  حجاج بن محمد  - 80
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  الصفحة  اسم الراوي  مسلسل
اٌج ْبُن اْلِمْنَهالِ   - 81   89  َحجَّ
  68  أبو َحْرٍب بُن َأِبي اْألَْسَودِ   - 82
  181  البصري اْلَحَسُن بُن أبي الحسن  - 83
  311  اْلَحَسِن ْبِن َسْعد  - 84
  272  اْلَحَسُن ْبُن َعِليٍّ ْبِن رَاِشٍد اْلَواِسِطيُّ   - 85
  160  الحسُن ْبُن مسلمٍ   - 86
  354  اْلَحَسُن ْبُن ُموَسى  - 87
  42  الحسین بن بشر  - 88
  108  اْلُحَسْیُن ْبُن َجْعَفرٍ   - 89
  315  الحسیُن بن واقد المروزيُّ   - 90
  132  ُحَصْیٌن ْبُن عبِد الرحمنِ   - 91
  38  ُحَصْین ْبُن ُنمیر الواسطي  - 92
  55  حفصُة بنُت سیرین ُأمُّ اْلُهَذْیلِ   - 93
  233  اْلَحَكُم ْبُن ُعَتْیَبةَ   - 94
  312  اْلَحَكُم ْبُن َناِفعٍ   - 95
  212  حماٌد بُن ُأَساَمةَ   - 96
  226  َحمَّاٌد ْبُن َزْیدٍ   - 97
  89  َلَمةَ َحمَّاٌد ْبُن سَ   - 98
  24  الطَِّویلِ  ُحَمْیٌد بن أبي حمید  - 99

  263  ُحَمْیٌد ْبُن ِزَیادٍ   - 100
  97  ُحَمْیٌد ْبُن َعْبِدالرحمن  - 101
  38  ُحَمْیٌد ْبُن َمْسَعَدةَ   - 102
  37  ُحَمْیٌد ْبُن ِهالٍل اْلَعَدِويِّ   - 103
  132  َأبو َحیَّاَن اَألْشَجِعيُّ   - 104
  181  ثِ َخاِلٌد بُن الحار   - 105
  273  خالٌد ْبُن عبِد اِهللا ْبِن عبِد الرحمِن   - 106
  245  َخاِلٌد بُن مهرانَ   - 107
  299  خیرٌة أمُّ اْلَحَسِن اْلَبْصِريّ   - 108
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  الصفحة  اسم الراوي  مسلسل
  287  َداُوٌد ْبُن َأِبي اْلُفرَاتِ   - 109
  367  َداُوُد ْبُن َأِبي َعاِصمٍ   - 110
  84  َداُود ْبن َأِبي ِهْندٍ   - 111
  117  ُبو َصاِلٍح السَّمَّانُ َذْكواُن أَ   - 112
  327  َرَباُح بُن زیدٍ   - 113
  389  ِرْبِعيُّ ْبُن ِحرَاشٍ   - 114
ِبیُع ْبُن ُسَلْیَمانَ   - 115   257  الرَّ
ِبیُع ْبُن َناِفٍع َأُبو َتْوَبةَ   - 116   235  الرَّ
  266  َرِبیَعٌة ْبُن َیِزید  - 117
  217  َرَجاٌء ْبُن َحْیَوَة،  - 118
  280  ْبِن َشدَّادٍ  ِرَفاَعةٌ   - 119
  166  زَاِهٌر ْبُن َأْحَمدَ   - 120
  185  ِزرٌّ ْبُن ُحبیش  - 121
  309  َزَكِریَّا ْبُن َأِبي زَاِئَدَة   - 122
  353  زیاٌد ْبُن الجراِح الجزري  - 123
  121  ِزَیاٌد ْبُن َأیُّوبَ   - 124
  195  ِزَیاٌد بُن ربیعةَ   - 125
  215  َزْیٌد ْبُن َأْسَلمَ   - 126
  369  ْیٌد ْبن َواِقٍد القرشيزَ   - 127
  72  َوْهٍب اْلُجَهِنيّ  َزْیٌد ْبنُ   - 128
  59  َساِلٌم ْبُن َأِبي اْلَجْعدِ   - 129
  34  أبو َساِلم الَجْیَشاني  - 130
  45  سالٌم بُن عبِد اهللا بِن عمرَ   - 131
  99  َساِلٌم ْبُن ُعَبْیدٍ   - 132
  148  سعٌد ْبُن إبراهیَم ْبِن سعدٍ   - 133
  389  بُن طارقٍ  سعدٌ   - 134
  206  َسْعٌد ْبُن َعْبُد الحمیدِ   - 135
  251  َسِعیٌد ْبُن َأِبي َأیُّوب  - 136
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  الصفحة  اسم الراوي  مسلسل
  190  َسِعیٌد ْبُن أبي سعیٍد كیسان اْلَمْقُبِرىُّ   - 137
  154  َسعیٌد بن َأبي َعروبةَ   - 138
  362  سعیٌد ْبُن الحكمِ   - 139
  51  َسِعیٌد ْبُن اْلُمَسیَّبِ   - 140
  94  إیاس اْلُجَرْیِرىُّ  َسِعیٌد بن  - 141
  92  َسِعیٌد ْبُن ُجَبْیرٍ   - 142
  138  سعیٌد ْبُن سلیماَن الّضبيُّ   - 143
  265  َسِعیٌد ْبُن َعْبِد اْلَعِزیز  - 144
  214  َسِعیٌد ْبُن َمْنُصورٍ   - 145
  112  ْبِن َوْهب َسِعیدٌ   - 146
  367  البصريُّ  یزیدَ  بنُ  سعیدٌ   - 147
  376  مسلمةَ  بنِ  یزیدَ  بنُ  سعیدٌ   - 148
  197  َسِعیٌد ْبُن َیَسارٍ   - 149
  39  ُسْفَیان ْبُن ُحَسْینٍ   - 150
  55  الثَّْوِريُّ  ُسْفَیاٌن بُن َسعیٍد ْبنِ   - 151
  46  ُسْفَیاُن بن ُعَیْیَنةَ   - 152
  112  سالٌم ْبُن سلیمٍ   - 153
  51  َأُبو َسَلَمَة ْبُن َعْبِد الرَّْحَمنِ   - 154
  199  لٍ َسَلَمُة ْبُن ُكَهیْ   - 155
  98  َسَلَمُة ْبُن َنِبیطٍ   - 156
  115  ُسلیٌم بُن ُجبیٍر الدوسي  - 160
  86  ُسلیماُن بُن أبي ُسلیمانَ   - 161
  138  ُسَلْیَماُن ْبُن المغیرةِ   - 162
  254  ُسَلْیَماُن ْبُن َحِبیبٍ   - 163
  225  ُسَلْیَماُن ْبُن َحْربٍ   - 164
  205  ُسَلْیَماُن ْبُن َداُوَد اْلَعَتِكيُّ   - 165
  31  ، األعمشُسَلْیَماُن ْبُن ِمْهرَانَ   - 166
  75  ِسَماُك ْبُن َحْربٍ   - 167
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  226  ِسَناٌن ْبُن َرِبیَعةَ   - 168
  284  سناٌن بن هارون  - 169
  258  حثمة أبىسهل بن   - 170
  74  سوید بن نصر  - 171
  125  َشباَبُة ْبُن َسّوارٍ   - 172
  250  ُشَرْحِبیُل ْبُن السِّْمطِ   - 173
  119  ُشْعَبُة ْبُن الحجاجِ   - 174
  305  شعیٌب بن أبي حمزة  - 175
  105  ُشَعْیٌب ْبُن ُمَحمَّدٍ   - 176
  231  شقیٌق ْبُن سلمةَ   - 177
  355  َشْیَباُن ْبُن عبِد الرحمنِ   - 178
  28  َصاِلُح ْبِن َكْیَسان  - 179
  378  َصَدَقُة ْبُن َخاِلدٍ   - 180
  64  يُّ َصْفَواُن ْبن َعسَّال اْلُمرَادِ   - 181
  325  ِصَلٌة بن ُزَفر العبسيُّ   - 182
  140  الضّحاُك ْبُن َمخلدٍ   - 183
  327  َطاِرٌق ْبُن َعْبِد الرَّْحَمنِ   - 184
  161  طاووس ْبُن كیسانَ   - 185
  248  َطْلَحُة ْبُن ُمَصرِّفٍ   - 186
  135  طلحة بن نافع  - 187
  360  َطْلٌق ْبُن َحِبیبٍ   - 189
  63  َعاِصِم ْبن بهدلةَ   - 190
  84  َعاِمٌر ْبن شراحیل  - 191
  266  عاِئُذ اِهللا ْبُن عبِد اِهللا َأِبو ِإْدِریَس اْلَخْوَالِنيُّ   - 192
  121  َعبَّاٌد ْبُن ُموَسى اْلُختَِّلىُّ   - 193
  376  عباٌد ْبُن نسیبٍ   - 194
  287  َعبَّاٌس ْبُن ُمَحمٍَّد   - 195
  179  َعْبَثر بُن القاسم  - 196



                                                              
 

    438 
 

 الفهارس العامة

  الصفحة  اسم الراوي  مسلسل
  242  َلى ْبُن عبِد األعلىَعْبُد اْألَعْ   - 197
  253  عبُد األعلى بُن مسهرٍ   - 198
  110  َعْبُد اْلَحِمیِد ْبُن َمْحُمودٍ   - 199
  270  َعْبُد الرَّْحَمِن ْبُن آَدمَ   - 200
  329  َعْبُد الرَّْحَمِن ْبُن ِبْشرٍ   - 201
  345  عبُد الرحمِن بُن أبي بكرةَ   - 202
  349  َبانَ عبُد الرحمِن بُن ثابٍت بِن َثوْ   - 203
  72  َعْبُد الرَّْحَمِن ْبُن َحَسَنةَ   - 204
  294  عبُد الرحمن بن سلیمان  - 205
اٍر العبديُّ   - 206   323  َعْبُد الرَّْحَمِن ْبِن َصحَّ
  221  الرَّْحَمِن ْبُن َعاِبسٍ  عبدُ   - 207
  357  َعبُد الرَّْحَمِن ْبُن َعبد اللَِّه ْبِن ِدیَنارٍ   - 208
  344  ُن عبِد اِهللا بِن عبیدٍ عبُد الرحمِن ب  - 209
  29  َعْبُد الرَّْحَمِن ْبُن َعْبِد اِهللا ْبِن َكْعب  - 210
  51  عبُد الرحمِن بُن عمٍرو اَألْوزَاِعيُّ   - 211
  248  َعْبُد الرَّْحَمِن ْبُن َعْوَسَجةَ   - 212
  221  َعْبُد الرَّْحَمِن ْبُن َأِبى لیلى  - 213
  217  ِدىٍّ َعْبُد الرَّْحَمِن ْبُن َمهْ   - 214
  146  َعْبُد الرَّْحَمِن ْبِن هرمز اْألَْعَرج  - 215
زَّاِق ْبُن همامٍ  َعْبدُ   - 216   20  الرَّ
  253  َعْبُد السََّالِم ْبُن َعِتیقٍ   - 217
َمِد بُن عبد َعْبدُ   - 218   185  الوارث الصَّ
  27  َعْبُد اْلَعِزیِز ْبُن َعْبِد اللَّهِ   - 219
  214  ُمَحمَّدٍ  َعْبُد اْلَعِزیِز ْبنُ   - 220
  235  الجزريُّ  َعْبُد اْلَكِریِم بن مالكٍ   - 221
  342  َعْبُد اللَِّه ْبُن َأِبى ُأَماَمةَ   - 223
  256  عبُد اهللا بُن أبي نجیح  - 224
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  205  َعْبُد اللَِّه ْبُن َأْحَمَد ْبِن ُمَحمٍَّد ْبِن َحْنَبلٍ   - 225
  338  َعْبُد اِهللا ْبُن ِإْدِریس  - 226
یرِ َعبْ   - 227   95  ُد اللَِّه بن الشِّخِّ
  181  َعْبُد اللَِّه ْبُن اْلُمَغفَّلِ   - 228
  27  َعْبُد اللَِّه ْبِن َجْعَفٍر بن َدَرْسُتْوَیهْ   - 229
  164  َعْبُد اللَِّه ْبُن َزْیدٍ   - 230
  328  عبُد اهللا بُن َطاُوسٍ   - 231
  349  بن الفضل َعْبُد اللَِّه ْبُن َعْبِد الرَّْحَمنِ   - 232
  170  َعْبُد اللَِّه ْبُن َعِديٍّ ْبِن الَحْمرَاءِ   - 233
  20  عبد اهللا بن عمرو بن العاص  - 234
  299  َعْبُد اللَِّه ْبُن َعْونِ   - 235
  266  عبُد اِهللا ْبُن فیروز الدَّْیَلِميُّ   - 236
  334  َعْبُد اللَِّه ْبُن َكِثیٍر الداريُّ   - 237
  342  َماِلكٍ  َعْبُد اللَِّه ْبُن َكْعٍب ْبنِ   - 238
  74  عبداهللا بن المبارك  - 239
  53  َعْبُد اللَِّه ْبُن ُمَحمٍَّد ْبِن ِزَیادٍ   - 240
  342  عبُد اِهللا بُن محمٍد ْبِن عليٍّ ْبِن نفیل  - 241
  373  َعْبُد اِهللا ْبُن ُمَعاِوَیةَ   - 242
  268  َعْبُد اللَِّه ْبُن َناِفعٍ   - 243
  210  عبُد اهللا بُن نمیرٍ   - 244
  158  َعْبُد اللَِّه ْبُن َوْهبٍ   - 245
  251  َعْبُد اللَِّه ْبُن َیِزیدَ   - 246
  82  َسْخَبرةَ  عبُد اِهللا بنُ   - 247
  241  اِهللا بُن ذكواَن القرشي عبدُ   - 248
  193  اللَّه ْبن َسْرِجسٍ  َعْبدُ   - 249
  148  اهللا ْبُن َسْعٍد ْبِن إبراهیمَ  عبدُ   - 250
  228  عبد اهللا بن سعید  - 251
  20  عبد اهللا بن سفیان  - 252
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  196  اِهللا بُن محمد بن َأِبي َشْیَبةَ  عبدُ   - 253
  189  عبد اهللا بن مسلمة  - 254
  327  َعْبُد اْلَمِلِك ْبُن َعْبِد اْلَحِمیدِ   - 256
  19  اْلَمِلِك ْبُن َعْبِد اْلَعِزیِز ْبِن ُجَرْیجٍ  َعْبدُ   - 257
  279  َعْبُد اْلَمِلِك ْبِن ُعَمْیر  - 259
  289  عبُد الملِك بن َمْعن  - 260
  185  الصمد اْلَواِرِث بن عبد َعْبدُ   - 261
  245  َعْبُد اْلَوهَّاِب ْبُن عبِد المجیدِ   - 262
  282  َعْبَدُة ْبن َعْبِد الرَِّحیِم بن حسان اْلَمْرَوِزيُّ   - 263
  251  ُعَبْیُد اللَِّه ْبُن َأِبي َجْعَفر  - 264
  146  َأِبي رَاِفعٍ  ُعَبْیُد اللَِّه ْبنُ   - 265
  224  عبیُد اهللا بُن إیادٍ   - 266
  45  ُعَبْیُد اللَِّه ْبُن ُعَمَر ْبِن َحْفصِ   - 267
  235  ُعَبْیُد اللَِّه ْبُن َعْمٍرو  - 268
  251  ُعَبْیُد اللَِّه ْبُن َفَضاَلةَ   - 269
  306  ُعَبْیُد اِهللا ْبِن َكْعبٍ   - 270
  116  ُعَبْیٌد ْبُن َأْسَباط  - 271
  143  ْبُن اْلَبرَاءِ  عبیدٌ   - 272
  297  َعِبیَدُة بن عمرو السْلماني  - 273
  193  ُعْثَمان ْبُن َحِكیمٍ   - 274
  135  ُعْثَماُن ْبُن محمدٍ   - 275
  168  عروة بن الزبیر  - 276
  199  َعِریٌب بُن حمید  - 277
  175  بُن أبي َرَباحَعَطاٌء   - 278
  79  َعَطاٌء ْبن السَّاِئِب   - 279
  219  بُن یساٍر الِهالليُّ  عطاءٌ   - 280
  313  َعِطیََّة ْبِن َقْیس  - 281
  183  بُن مسلمٍ  َعفَّانُ   - 282
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  170  ُعَقْیٌل ْبُن خالدٍ   - 283
  76  عكرمُة أبو عبد اهللا مولى ابن عباس  - 284
  328  ِعْكِرَمُة ْبُن َخاِلدٍ   - 285
  287  ِعْلَباٌء بن أحمر   - 286
  84  قیس َعْلَقَمَة بن  - 287
  315  َعِليُّ ْبُن اْلُحَسْیِن ْبِن َواِقد  - 289
  156  َعِليٌّ ْبُن ُحْجرٍ   - 290
  43  َعِليُّ ْبُن ِرَفاَعةَ   - 291
  194  أبو الحسن بن المدیني َعِليٌّ ْبُن َعْبِد اللَّهِ   - 292
  86  َعِليُّ ْبِن ُمْسِهرٍ   - 293
  202  الثوري َعمَّاٌر ْبُن ُمَحمَّد  - 294
  382  َكمِ ُعَمُر ْبُن اْلحَ   - 295
  297  عمٌر ْبُن سعدٍ   - 296
  276  ُعَمٌر ْبُن َسِعید األبح  - 297
  78  ُعَمر ْبن ُعَبْیدٍ   - 298
  33  َعْمٌرو ْبُن اْلَحاِرثِ   - 299
  280  َعْمٌرو ْبُن اْلَحِمقِ   - 300
  294  عمٌرو بن الشیِخ أبي الطاهر   - 301
  43  َعْمٌرو ْبِن ِدیَنارٍ   - 302
  102  بٍ َعْمٌرو ْبن ُشَعیْ   - 303
  295  )َأبو ِإْسَحاَق الَسِبیعي(عمٌرو بُن عبِداهللا   - 304
  217  َعْمٌرو ْبن َعِليٍّ   - 305
  282  َعْمٌرو ْبُن ُمَحمٍَّد اْلَعْنَقِزيّ   - 306
  249  ْبُن ُمرَّةَ َعْمٌرو   - 307
  265  َعْمٌرو ْبُن َمْنُصوٍر النسائي  - 308
  222  َعْمٌرو ْبُن َمْیُمونٍ   - 309
  183  و ْبن َیْحَیىَعْمرٌ   - 310
  122  َأِبو ُعَمْیٍر ْبُن َأَنسٍ   - 311
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  129  أبو عوانة الیشكري  - 312
  204  عوٌف بن مالك  - 313
  283  عْیزَاٌر ْبن ُحَرْیث  - 314
  247  ِعیَسى ْبُن َعْبِد الرَّْحَمِن الُسَلمي  - 315
  192  ِعیَسى ْبُن ُیوُنَس   - 316
  309  اْلَفْضُل ْبُن ُدَكْین  - 317
  356  اْلَفْضُل ْبُن َسْهلٍ   - 318
  205  ُفلیٌح بُن سلیمانَ   - 319
  42  القاسم بن الحسن  - 320
  199  اْلَقاِسُم ْبن ُمَخْیِمَرةَ   - 321
  68  َقتَاَدُة ْبُن ِدَعاَمةَ   - 322
  37  َأِبو َقتَاَدَة العدوي  - 323
  97  ُقَتْیَبُة ْبُن َسِعیدٍ   - 324
  173  قرُة ْبن إیاسٍ   - 325
  279  الُسدوسي ْبُن َخاِلدٍ  ُقرَّةُ   - 326
  313  َقَزَعة بن یحیى   - 327
  235  َقْیٌس ْبُن َحْبَترٍ   - 328
  131  َأُبو َكاِمٍل اْلَجْحَدِرىُّ   - 329
  208  َكِثیٌر ْبن َزیدٍ   - 330
  285  كلیٌب بن وائٍل   - 331
  101  اللَّْیُث ْبُن سعدٍ   - 332
  224  لیلى وهي اْلَجْهَدَمةُ   - 333
  162  سعیدٍ مثنى بُن   - 334
  40  ُمَجاِهد بن َجْبر  - 335
  108  محمٌد ْبُن ِإْبرَاِهیمَ   - 336
  299  َعِديٍّ  محمد بن إبراهیم ْبُن َأِبي  - 337
  289  محمٌد ْبن َأِبي ُعَبْیدة ْبُن َمْعنُ   - 338
  108  ُمَحمٌَّد ْبُن ِإْسَحاقَ   - 339
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  138  ُمَحمٌَّد ْبُن ِإْسَماِعیلَ   - 340
  206  اْلَعبَّاِس اْلُمَؤدِّبُ  ُمَحمٌَّد ْبنُ   - 341
  83  ُمَحمٌَّد ْبُن اْلَعَالءِ   - 342
  228  ُمَحمٌَّد ْبُن اْلُمثَنَّى  - 343
  67  َبشَّارٍ ُمَحمٌَّد ْبُن   - 344
  114  أبو بكر. ُمَحمٌَّد ْبُن َجْعَفرٍ   - 345
  228  غندر ُمَحمٌَّد ْبُن َجْعَفٍر،  - 346
  364  ُمَحمٌَّد ْبُن َحاِتمٍ   - 347
  71  محمٌد بُن خازم  - 348
  304  ُمَحمَُّد ْبُن َخاِلِد ْبِن خَلّي الكالعي  - 349
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  )1(املصادر واملراجع
  * القرءان الكریم.

v عبید اهللا بن محمد بن محمد بن حمدان الُعْكَبري المعروف بابن ، تصنیف/ اإلبانة الكبرى
رضا معطي، وعثمان األثیوبي، ویوسف الوابل، والولید بن ، هـ)387 تَبطَّة العكبري (

الطبعة: الثانیة ، الریاض- دار الرایة للنشر والتوزیع، یجريسیف النصر، وحمد التو 
 .م1994 -هـ 1415

v تصنیف/ أحمد بن أبي بكر بن إسماعیل إتحاف الخیرة المهرة بزوائد المسانید العشرة ،
الریاض، الطبعة األولى  -البوصیري، تحقیق/ دار المشكاة للبحث العلمي، دار الوطن

 .م1999 - ه 1420

v دار الرایةالجوابرة فیصل باسم. د /تحقیق تصنیف/ ابن أبي عاصم، ،والمثاني اآلحاد ، -
 م.1991 - هـ1411 األولى الطبعةالریاض، 

v تصنیف/ محمد بن عبد الواحد المقدسي المشهور بالضیاء المقدسي، األحادیث المختارة ،
مكة المكرمة،  -تحقیق/ عبد الملك بن عبد اهللا بن دهیش، مكتبة النهضة الحدیثة

 هـ.1410عة: األولى، الطب

v سمیر أمین  /تحقیقه) 256، تصنیف/ محمد بن إسماعیل البخاري، (تالمفرد األدب
 هـ .1419 ،األولى الطبعةالریاض، - الزهري، مكتبة المعارف

v تصنیف/ أحمد بن محمد بن أبى بكر بن عبد إرشاد الساري لشرح صحیح البخاري ،
 ه.1323ة، الطبعة السابعة ه)، المطبعة األمیری923الملك القسطالني، (ت

v األلباني الدین ناصر محمدتصنیف/  ،السبیل منار أحادیث تخریج في الغلیل إرواء ،
-ه1399الطبعة األولى إشراف: محمد زهیر الشاویش، المكتب اإلسالمي بیروت، 

 .م1979
v  ،ه)، تخریج/ 463تصنیف/ یوسف ابن عبد البر القرطبي (االستیعاب في معرفة األصحاب

 م.2002- ه1423مرشد، دار األعالم، الطبعة األولى  عادل
v  ُأحمد عادل /تحقیق ،األثیر بن الدین عز، تصنیف/ الصحابة معرفة في الغابة سدأ 

 هـ.1417بیروت  - العربي التراث إحیاء، دار الرفاعي

v  ،هـ)، تحقیق/ محمود نصار، 911جالل الدین السیوطي، (تتصنیف/ أسماء المدلسین
 م.1992- هـ 1412وت، الطبعة األولى بیر  -دار الجیل 
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v عبد تحقیقالعسقالني،  حجر بن، تصنیف/ أحمد بن علي الصحابة تمییز في اإلصابة/
 هـ.1429 األولى الطبعة اهللا ابن المحسن التركي، مركز هجر للبحوث القاهرة،

v حمد بن محمد بن إبراهیم ابن الخطاب البستي، تصنیف/ إصالح غلط المحدثین 
ه)، تحقیق/ د. حاتم الضامن، مؤسسة الرسالة، الطبعة الثانیة 388(ت الخطابي

 م.1985- ه1405

v برهان الدین بن سبط العجمي، تحقیق/عالء الدین علي االغتباط بمن رمي باالختالط ،
 م.1988- ه1408القاهرة، الطبعة األولى - رضا، دار الحدیث

v غلطاي، تحقیق/ عادل ، تصنیف/ عالء الدین مُ إكمال تهذیب الكمال في أسماء الرجال
 هـ.1422القاهرة، الطبعة األولى  -بن محمد، وأسامة بن إبراهیم، دار الفاروق الحدیثیة

v اإلكمال في رفع اإلرتیاب عن المؤتلف والمختلف في األسماء والكنى واألنساب ،
تصنیف/ ابن ماكوال، تصحیح/ عبد الرحمن بن یحیى المعلمي الیماني، دار الكتاب 

 م.1993القاهرة، الطبعة األولى -اإلسالمي 
v األصبهاني،  عبداهللا بن محمد بن جعفر بن حیان، تصنیف/ األمثال في الحدیث النبوي

 م.1987الطبعة الثانیة ، بومباي الهند -الدار السلفیة  
v إسحاقهـ)، تحقیق/ سید رجب، تقدیم/ أبو 224القاسم بن سالم، (تتصنیف/ ، األموال 

- هـ 1428السعودیة، الطبعة األولى -مصر، دار الفضیلة - ويالحویني، دار الهدي النب
 م.2007

v هـ)، تحقیق/ د. شاكر ذیب فیاض251حمید بن زنجویه، (ت تصنیف/ ، ألموالا. 

v ،العسقالني،  حجر بنتصنیف/ أحمد بن علي  إنباء الغمر بأنباء العمر في التاریخ
 1406، الطبعة الثانیة وتبیر  –دار الكتب العلمیة  ،تحقیق: د. محمد عبد المعید خان

 .م1986 - هـ 
v بن، تصنیف/ أحمد بن علي انتقاض اإلعتراض في الرد على العیني في شرح البخاري 

 الریاض. - العسقالني ، تحقیق/ حمدي السلفي وصبحي السامرائي، مكتبة الرشد حجر
v ر ه)، تعلیق/ عبد اهللا البارودي، دا562، (تلسمعانيا ، تصنیف/ عبد الكریماألنساب

  م.1988- ه1408الجنان، الطبعة األولى 

v یف/ محمد بن إبراهیم بن منذر صنت، األوسط في السنن واإلجماع واالختالف
دار طیبة،  هـ)، تحقیق/ أبو حماد صغیر محمد بن أحمد بن حنیف،318النیسابوري، (ت
 م.1985هـ 1405الطبعة األولى 
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v ه)، تحقیق/ 292ن عمر البزار (، تصنیف/ أحمد بالبحر الزخار المعروف بمسند البزار
 م.1998- ه1416د. محفوظ الرحمن زین اهللا، مكتبة العلوم والحكم، الطبعة األولى 

v تألیف/ نور الدین علي بن سلیمان بن أبي بكر بغیة الباحث عن زوائد مسند الحارث ،
المدینة المنورة،  - الشافعي، تحقیق/ حسین أحمد صالح الباكري، الجامعة اإلسالمیة

 هـ.1413طبعة األولى ال

v تصنیف/ علي بن أبي بكر بغیة الرائد في تحقیق مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ،
 م.1994- ه1414ه)، تحقیق/ عبد اهللا محمد الدرویش، دار الفكر809الهیثمي، (ت

v تصنیف/ السید محمد مرتضى الزبیدي، تحقیق/ تاج العروس من جواهر القاموس ،
 هـ.1369الكویت،  - ویتحسین نصار، مطبعة حكومة الك

v تصنیف/ محمد بن أحمد الذهبي، واألعالم المشاهیر ووفیات اإلسالم تاریخ ،
ه)، تحقیق/ د. عمر عبد السالم تدمري، دار الكتاب العربي، الطبعة 748(ت

 م.1990- ه1411األولى
v ه)، تحقیق/ صبحي 385(تشاهین بن عمر حفص وأب، تصنیف/ الثقات أسماء تاریخ

 م.1984- ه1404دار السلفیة، الطبعة األولى السامرائي، ال
v  عثمان بن سعید الدارمي عن أبي زكریا یحیي بن معین في تجریح الرواة تاریخ

 هـ.1400تحقیق/ أحمد نور سیف، دار المأمون للتراث، وتعدیلهم

v ه) دار الكتب العلمیة256، (تالبخاري إسماعیلمحمد  ، تصنیف/الكبیر التاریخ - 
 م.1986بیروت 

v خ مدینة دمشق وذكر فضلها وتسمیة من حلها من األمثال أو اجتاز بنواحیها من تاری
، تصنیف/ علي بن الحسن بن هبة اهللا الشافعي المعروف بابن عساكر، واردیها وأهلها

- ه418ه)، تحقیق/محب الدین أبي سعید العمري، دار الفكر، الطبعة األولى571(ت
  م.1997

v یها وذكر قطانها العلماء من غیر أهلها وواردیهاوأخبار محدث مدینة السالم تاریخ ،
ه)، 463، تصنیف/ أحمد بن علي الخطیب البغدادي،(ت)بغدادالشهیر بـ (تاریخ 

 - ه1422تحقیق/ د. بشار عواد معروف، دار الغرب اإلسالمي الطبعة األولى 
 م.2001

v  ،حقیق/ ه)، ت262تصنیف/ عمر بن شبة النمیري البصري (تتاریخ المدینة المنورة
 فهیم محمد شلتوت.



                                                              
 

    451 
 

 الفهارس العامة

v ه)، روایة أبي الفضل 233لإلمام یحیي بن معین البغدادي (ت ،معین بنیحیي  تاریخ
 .بیروت-ه)، دار القلم271(ت الدوري العباس بن محمد

v تصنیف/ إبراهیم بن محمد بن خلیل سبط ابن العجمي التبیین ألسماء المدلسین ،
- هـ 1402بیروت الطبعة األولى -علمیةشفیق، دار الكتب الاتحقیق/ یحیي الشافعي، 

 م. 1986

v  التحقیق في مسائل الخالف لشیخ اإلسالم ابن الجوزي، ومعه تنقیح التحقیق لإلمام
مكتبة ابن عبد  - ، تحقیق/ عبد المعطي قلعجي، دار الوعي العربيشمس الدین الذهبي

 البر.
v السیوطي بكر أبي بن الرحمن عبدتصنیف/ ،في شرح تقریب النواوي الراوي تدریب ،

- ه 1424تحقیق/ طارق بن عوض اهللا بن محمد، دار العاصمة، الطبعة األولى 
 م.2003

v  ه)، تحقیق/ عبد الرحمن بن 748، تصنیف/ محمد بن أحمد الذهبي، (تالحفاظ تذكرة
 بیروت.-یحیي المعلمي، دار إحیاء التراث

v كر المدلسین وغیر تسمیة مشایخ أبي عبد الرحمن أحمد النسائي الذین سمع منهم وذ
، تصنیف/ أبو عبد الرحمن النسائي ذلك من الفوائد، الشهیر بمشخیة النسائي

 ه.1423)، اعتنى به/ الشریف حاتم العوني، دار عالم الفوائد، الطبعة األولى303(ت
v طبعة جدیدة - ، مكتبة لبنانعلي بن محمد بن علي الجرجانيتصنیف/  ،تعریفاتال

1985. 

v  بمراتب الموصفین بالتدلیس، تعریف أهل التقدیس بمراتب تعریف أهل التقدیس
تصنیف/ أحمد بن علي بن حجر  ،الموصوفین بالتدلیس، الشهیر بـ (طبقات المدلسین)

 ، مكتبة المنار.د.عاصم بن عبد اهللا القریونيالعسقالني، تحقیق/ 
v  ،ه)، تحقیق/ عبد الرحمن394تصنیف/ محمد بن نصر المروذي (تعظیم قدر الصالة 

 ه.1406المدینة المنورة، الطبعة األولى - بن عبد الجبار الفریوائي، مكتبة الدار
v وتمییز صحیحه وشاذه من محفوظهالتعلیقات الحسان على صحیح ابن حبان ، ،

 جدة،- وزیر للنشر والتوزیع دار با)، هـ1420(ت ناصر الدین األلبانيتصنیف/ محمد 
   .م 2003 -هـ 1424األولى الطبعة

v تصنیف/ أحمد بن علي بن حجر العسقالني، لتعلیق على صحیح البخاريتغلیق ا ،
دار عمار، الطبعة األولى - تحقیق/سعید عبد الرحمن القزقي، المكتب اإلسالمي

 م.1985- ه1405
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v تصنیف/ الحسین بن مسعود البغوي، تحقیق/ محمد النمر تفسیر البغوي معالم التنزیل ،
 ه.1412وآخرون، دار طیبة 

v  ه)، 774، تصنیف/ عماد الدین أبي الفداء إسماعیل ابن كثیر (تآن العظیمتفسیر القر
تحقیق/ مصطفى السید محمد وآخرون، مؤسسة قرطبة، ومكتبة أوالد الشیخ للتراث، 

  م. 2000- ه1421الطبعة األولى 

v رآن العظیم مسندًا عن رسول اهللا قتفسیر ال -r - یف/ عبد صن، توالصحابة والتابعین
ه)، تحقیق/ أسعد الطیب، 327بن إدریس بن أبي حاتم الرازي، (ت الرحمن بن محمد

  م.1997- ه1417مكتبة نزار مصطفى الباز، الطبعة األولى 
v  تصنیف/ أحمد بن علي بن حجر العسقالني، تقدیم/ محمد عوامة،  ،التهذیب تقریب

  م.1991- ه1422دار الرشید، الطبعة الثالثة 

v تصنیف/ عبد الرحیم بن مقدمة ابن الصالح،  التقیید واإلیضاح لما أطلق وأغلق من
المدینة المنورة، - الحسین العراقي، تحقیق/ عبد الرحمن محمد عثمان، المكتبة السلفیة 

 هـ.1389الطبعة األولى 

v  ،تصنیف/ الحاكم النیسابوريتلخیص تاریخ نیسابور. 

v ن حجر ، تصنیف/ أحمد بن علي بالتلخیص الحبیر في تخریج أحادیث الرافعي الكبیر
دار المشكاة، - العسقالني، تعلیق/ أبو عاصم حسن بن عباس بن قطب، مؤسسة قرطبة

 م.1995- ه1416الطبعة األولى 
v تصنیف/ یوسف بن عبد البر القرطبي، واألسانید المعاني من الموطأ في لما التمهید ،

 م.  1991- ه1411ه)، تحقیق/ سعید أحمد أعراب، 463(ت

v محمد بن أحمد بن عبد الهادي الحنبلي تصنیف/  ،تعلیقتنقیح التحقیق في أحادیث ال
، تقدیم/ عبد اهللا بن عبد الرحمن السعد، تحقیق/ سامي جاد اهللا، وعبد هـ)744 ت(

 م.2007- ه1428العزیز ناصر الخباني، دار أضواء السلف، الطبعة األولى 
v  تهذیب اآلثار وتفصیل الثابت عن رسول اهللا -r - ابن  ، تصنیف/ محمدمن األخبار

 القاهرة. - جریر الطبري، خرج أحادیثه/ محمود محمد شاكر، مكتبة الخانجي

v ه)، عنایة/ 852، تصنیف/أحمد بن علي بن حجر العسقالني (تالتهذیب تهذیب
  م.1995- ه1416إبراهیم الزیبق، وعادل مرشد، مؤسسة الرسالة، 

v ف المزي ، تصنیف/ جمال الدین أبو الحجاج یوسفي أسماء الرجال الكمال تهذیب
- ه1413ه)، تحقیق/ بشار عواد معروف، مؤسسة الرسالة، الطبعة األولى 742(ت

 م.1992
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v دار الفكر، السید شرف الدین أحمدالبستي، تحقیق/  بن حبان، تصنیف/ محمد الثقات ،
 م.1975 – ه1395الطبعة األولى 

v  َغا الَحَنفي، ، تصنیف/ زین الدین قاسم بن ُقْطُلوبْ من لم یقع في الكتب الستةمالثقات
ه)، تحقیق/ شادي بن محمد بن سالم آل نعمان، مكتبة ابن عباس، الطبعة 879(ت

 م.2011- ه1432األولى 

v غراس ، تصنیف/ محمد ناصر الدین األلباني، الثمر المستطاب في فقه السنة والكتاب
 ، الطبعة األولى.للنشر والتوزیع

v بن علي بن ثابت الخطیب  ، تصنیف/ أحمدالجامع ألخالق الراوي وآداب السامع
بیروت، الطبعة الثالثة  - البغدادي، تحقیق/ محمد عجاج الخطیب، مؤسسة الرسالة

 هـ.1416

v تصنیف/ أبو عمر یوسف بن عبد البر، تحقیق/أبو األشبال جامع بیان العلم وفضله ،
 الزهري، دار ابن الجوزي.

v ه)، 310بري، (ت، تصنیف/ محمد بن جریر الطجامع البیان عن تأویل آي القرآن
 تحقیق/ محمود شاكر، تخریج/ أحمد شاكر، مكتبة ابن تیمیة، الطبعة الثانیة.

v ه)، تحقیق/ 761، تصنیف/ أبو سعید العالئي، (تالمراسیل أحكام في التحصیل جامع
 م.1986- ه1407حمدي عبد المجید السلفي، عالم الكتب، الطبعة الثانیة 

v وهب بن مسلم القرشي، أبو محمد المصري  عبد اهللا بن، تصنیف/الجامع في الحدیث
الطبعة  - مصطفى حسن أبو الخیر، دار ابن الجوزي  هـ)، تحقیق وتخریج/ د.197(ت

 م. 1996هـ ـ1416األولى 

v ه)، تحقیق/ عبد 458، تصنیف/ أحمد بن الحسین البیهقي (تالجامع لشعب اإلیمان
 م.2003- ه1423ولى الریاض، الطبعة األ -العلي عبد الحمید حامد، مكتبة الرشد

v  اهللا رسول من حدیث الصحیح المسند الجامع  -r - الشهیر بـ وأیامه وسننه ،
ه)، تحقیق/ محمد 256(صحیح البخاري) تصنیف/ محمد بن إسماعیل البخاري (ت

 هـ.1422بیروت الطبعة األولى  -زهیر بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة

v  ،ه)، دار الكتب 327الرازي، (ت حاتم أبيعبد الرحمن بن تصنیف/  الجرح والتعدیل
 م.1952- ه1372العلمیة، الطبعة األولى

v ،محمد بن عبد الرحمن  /یفصنت الجواهر والدرر في ترجمة شیخ اإلسالم ابن حجر
لبنان،  -هـ)، تحقیق/ إبراهیم باجس عبد المجید، دار ابن حزم بیروت902السخاوي (ت

 م.1999-هـ 1419الطبعة األولى 



                                                              
 

    454 
 

 الفهارس العامة

v تصنیف/جالل الدین السیوطي، تحقیق/ محمد  اضرة بأخبار مصر والقاهرةُحسن المح ،
 م. 1968- ه1387أبو الفضل إبراهیم،  دار إحیاء الكتب العربیة، الطبعة األولى

v تصنیف/ الحطة في ذكر الصحاح الستة، باإلضافة إلى مسند أحمد وموطأ مالك ،
 - لحلبي، دار الجیلهـ)، تحقیق/ على حسن ا1307صدیق حسن خان القنوجي، (ت 

 دار عمار.

v ه)، 430، تصنیف/ أحمد بن عبد اهللا األصفهاني (تحلیة األولیاء وطبقات األصفیاء
 دار الكتب العلمیة.

v تصنیف/  محمد بن إسماعیل والرد على الجهمیة وأصحاب التعطیل خلق أفعال العباد ،
 م.1990- ه1411البخاري، مؤسسة الرسالة، الطبعة الثالثة 

v تصنیف/أحمد بن علي بن حجر العسقالني، كامنة في أعیان المائة الثامنةالدرر ال ،
 م1993- ه1414تصحیح/ سالم الكرنكوي، دار الجیل، 

v تصنیف/ الحافظ جالل الدین السیوطي الدر المنثور في التفسیر بالمأثور ،
ه)، تحقیق/ د. عبد اهللا بن عبد المحسن التركي، مركز هجر للبحوث 911(ت

  م.2003-ه1424إلسالمیة، الطبعة االولى والدراسات ا
v تصنیف/ أحمد بن الحسین البیهقي دالئل النبوة، ومعرفة أحوال صاحب الشریعة ،

دار الریان للتراث  -ه)، تخرج وتعلیق/ عبد المعطي قلعجي، دار الكتب العلمیة458(ت
 م.1988- ه1408

v تصنیف/ محمد بن  ،والمتروكین وخلق من المجهولین وثقات فیهم لین دیوان الضعفاء
الطبعة ، مكة –مكتبة النهضة الحدیثة ، حماد بن محمد األنصاريأحمد الذهبي، تحقیق/ 

 . م1967 - هـ  1387الثانیة، 
v تصنیف/ محمد بن أحمد الذهبي، تحقیق/ محمد ذكر أسماء من تكلم فیه وهو موثق ،

 هـ.1406األردن، الطبعة األولى  - شكور المیادیني، مكتبة المنار
v تحقیق/ علي  ،، تصنیف/أحمد بن علي بن حجر العسقالنياإلصر عن قضاة مصر رفع

 م.1988-هـ1418محمد عمر، مكتبة الخانجي 

v  أبو زرعة وجهوده في السنة النبویة مع تحقیق كتابه الضعفاء وأجوبته على أسئلة
المدینة المنورة، الطبعة  - ، تحقیق/ د. سعدي الهاشمي، مكتبة ابن القیمالبرذعي

 م.1989-ه1407انیةالث
v ه)، تحقیق/ حبیب الرحمن 181، تصنیف/ عبد اهللا بن المبارك المروذي (تالزهد

 األعظمي، دار الكتب العلمیة.
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v في الجرح والتعدیل، تحقیق/ مجدي السید إبراهیم، مكتبة  للدارقطني البرقاني سؤاالت
 القاهرة.-القرءان

v بل في الجرح والتعدیل وعلل الحدیث، سؤاالت أبي بكر األثرم، أبو عبد اهللا أحمد بن حن
، جمع وتحقیق/ أبو ویلیه مرویات األثرم عن اإلمام أحمد بن حنبل في كتابه السؤاالت

 هـ.1428القاهرة، الطبعة األولى  - عمرو محمد األزهري، مكتبة الفاروق الحدیثیة
v تحقیق/ د. أحمد محمد نور سیفمعین بن یحیى زكریا ألبي الجنید ابن سؤاالت ، ،

 م.1938- ه1408المدینة المنورة، الطبعة األولى - مكتبة الدار

v تحقیق/ موفق بن عبد اهللا في الجرح والتعدیل للدارقطني النیسابوري الحاكم سؤاالت ،
 م.1984- ه1404بن عبد القادر، مكتبة المعارف، الطبعة األولى

v  بن  حمدسؤاالت أبي داود سلیمان بن األشعث السجستاني صاحب السنن، لإلمام أ
، تحقیق/ د. زیاد محمد منصور، مكتبة العلوم والحكم، حنبل في جرح الرواة وتعدیلهم

 م 1994- ه1414الطبعة األولى 
v سؤاالت أبي عبد الرحمن الُسلمي، لإلمام الدارقطني في الجرح والتعدیل وعلل الحدیث ،

من  ه)، تحقیق/ فریق412تصنیف/ أبو عبد الرحمن محمد بن الحسین السلمي، (ت 
الباحثین بإشراف د. سعد الحمید، ود. خالد الُجریسي، مكتبة الملك فهد الوطنیة، الطبعة 

 ه.1427األولى 
v تحقیق/ محمد علي  أبا داود السجستاني في الجرح والتعدیل، سؤاالت أبي عبید اآلجري

   م. 1979- ه1399إحیاء التراث اإلسالمي  - قاسم العمري المجلس العلمي
v  تصنیف/ محمد ناصر الدین الصحیحة وشيء من فقها وفوائدهاسلسلة األحادیث ،

 هـ.1415الریاض،  - األلباني، مكتبة المعارف
v محمد ناصر ، تألیف/ سلسلة األحادیث الضعیفة والموضوعة وأثرها السیئ في األمة

 .م1992-هـ 1412 لطبعة األولى، ادار المعارف ،األلباني الدین

v الدین ناصر محمد، تحقیق/ عاصم أبي بن عمرو، تصنیف/ أبو بكر أحمد بن السنة 
 هـ .1400 األولى الطبعةبیروت،  - اإلسالمي المكتب، األلباني

v تصنیف/ أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون الخالل، تحقیق/ عطیة عتیق السنة ،
 هـ.1415الریاض، الطبعة األولى  -الزهراني، دار الرایة

v د الرحمن الدرامي، تحقیق/ حسین سلیم أسد، ، تصنیف/ أبو محمد عبد اهللا بن عبالسنن
 هـ.1421الریاض، الطبعة األولى  - دار المغني
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v ه)، وبذیله التعلیق المغني 385تصنیف/ الحافظ علي بن عمر الدارقطني، (ت ،سننال
على الدارقطني، ألبي الطیب محمد شمس الحق العظین آبادي، تحقیق/ شعیب 

 م.2004- ه1424لطبعة األولى األرناؤوط وآخرون، مؤسسة الرسالة، ا
v ،ه)، تحقیق/ محمد فؤاد عبد 297تصنیف/ محمد بن سورة الترمذي، (ت سنن الترمذي

 م.1968- ه1388الباقي، مكتبة مصطفى البابي الحلبي، الطبعة الثانیة 

v ه)، اعتنى 275تصنیف/أبي داود سلیمان بن األشعث السجستاني، ( ،داود يسنن أب
  به/ بیت األفكار الدولیة.

v  ،تحقیق/ سعد بن عبد اهللا بن عبد العزیز آل حمید، دار سنن سعید بن منصور
 م.1993- ه1414الریاض، الطبعة األولى  - الصمیعي

v تصنیف/ اإلمام أبو بكر أحمد بن الحسین البیهقي، وفي ذیله الجوهر السنن الكبرى ،
  ه.1346النقي، البن التركماني، مجلس دائرة المعارف، الطبعة األولى 

v عبد حسن، تحقیق/ النسائي شعیب بن أحمد الرحمن عبد أبو، تصنیف/ الكبرى لسننا 
 هـ.1421 األولى الطبعةبیروت،  - الرسالة مؤسسة، شلبي المنعم

 
v تصنیف/ اإلمام أبي عبد اهللا محمد بن إدریس الشافعي، تحقیق/ د. السنن المأثورة ،

بیروت، الطبعة األولى -القرءان جدة، ومؤسسة علوم- خلیل إبراهیم مال خاطر، دار القبلة
  م.1989- ه1409

v تصنیف/ الحافظ أبي عبد اهللا محمد بن یزید القزویني، ابن ماجة  ،سنن ابن ماجة
  ه)، تحقیق/ محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحیاء الكتب العربیة.275(ت
v ه)، 748، تصنیف/اإلمام شمس الدین محمد بن أحمد الذهبي، (تالنبالء أعالم سیر

 م.1982- ه1402ق/ شعیب األرناؤوط، مؤسسة الرسالة، الطبعة الثانیة تحقی

v شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة وٕاجماع الصحابة ،
تصنیف/ أبو القاسم هبة اهللا بن الحسن بن منصور الإللكائي، تحقیق/ أحمد بن سعد 

 هـ.1416الریاض، الطبعة الرابعة  -الغامدي، دار طیبة

v تصنیف/ الحسین بن مسعود البغوي، تحقیق/ شعیب األرناؤوط، المكتب رح السنةش ،
 هـ.1403بیروت، الطبعة الثانیة  -اإلسالمي

v تصنیف/ على بن حسن بن عبد الملك، تعلیق/ أبو شرح صحیح البخاري البن بطال ،
 تمیم یاسر بن إبراهیم، مكتبة الرشید.

v بن رجبحمن بن أحمد ، تصنیف/ اإلمام عبد الر الترمذي علل شرح 
   ، دار المالح للطباعة.نور الدین عتر د.ه)، تحقیق/ 795الحنبلي،(ت
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v تصنیف/ أبو جعفر أحمد بن محمد الطحاوي، تعلیق/ شعیب شرح مشكل اآلثار ،
 هـ.1415بیروت، الطبعة األولى  -األرناؤوط، مؤسسة الرسالة

v  حاوي، تحقیق/ محمد زهري ، تصنیف/ أبو جعفر أحمد بن محمد الطشرح معاني اآلثار
 هـ.1414بیروت، الطبعة األولى  - النجار، ومحمد سید جاد الحق، عالم الكتب

v نور الدین أبو الحسن على بن سلطان محمد القاري ، تصنیف/ شرح نخبة الفكر
 ، دار األرقم _بیروت.ح أبو غدةابد الفت، تحقیق/ عالهروي

v أبو عیسى محمد بن سورة ، تصنیفوالخصائل المصطفویة الشمائل المحمدیة /
مكة المكرمة،  - ه)، تحقیق/سید بن عباس الجلیمي، المكتبة التجاریة279الترمذي(ت

 م.1923 -هـ1413الطبعة األولى 
v السعودیة، -، تصنیف/ محمد ناصر الدین األلباني، مكتبة الدلیلصحیح األدب المفرد

 م.1997- ه1418الطبعة الرابعة 

v ه)، 739، لعالء الدین علي بن بلبان الفارسي، (لبانصحیح ابن حبان بترتیب ابن ب
  م.1993- ه1414تحقیق/ شعیب األرناؤوط، مؤسسة الرسالة، الطبعة الثانیة 

v ه)، تحقیق/ د. 311، (تمحمد بن إسحاق بن خزیمةتصنیف/  ،صحیح ابن خزیمة
 .1970 – 1390الطبعة األولى المكتب اإلسالمي  محمد األعظمي،

v ،الكویت،  -تصنیف/ محمد ناصر الدین األلباني، دار غراس صحیح سنن أبي داود
 م 2002- ه1423الطبعة األولى

v ه)، اعتنى به/ أبو 261، تصنیف/ مسلم بن الحجاج النیسابوري،(تصحیح مسلم
  م.1998-ه1419صهیب الكرمي، بیت األفكار الدولیة، 

v حمود ه)، تحقیق/ م256یف/ محمد بن إسماعیل البخاري (تصنت، الضعفاء الصغیر
 م.1986- ه1406إبراهیم زاید، دار المعرفة، الطبعة األولى 

v تصنیف/ أبو جعفر محمد بن عمرو العقیلي، تحقیق/ د. عبد المعطي الكبیر الضعفاء ،
 قلعجي، دار الكتب العلمیة، الطبعة األولى.

v تحقیق/ لنسائيا ، تصنیف/ أبو عبد الرحمن أحمد بن شعیبوالمتروكین الضعفاء ،
- ه1405ات واألبحاث الثقافیة، مؤسسة الكتب الثقافیة، الطبعة األولى مركز الخدم

  م.1985

v بن  تصنیف/ اإلمام جمال الدین أبو الفرج عبد الرحمن بن علي ،والمتروكین الضعفاء
، تحقیق/ أبو الفداء عبد اهللا القاضي، دار الكتب العلمیة، الطبعة األولى الجوزي
 م. 1986- ه1406
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v  تصنیف/ شمس الدین السخاوي، دار مكتبة الحیاةالقرن التاسعالضوء الالمع ألهل ، -
 بیروت.

v ه)، تحقیق/د.على 230، تصنیف/ اإلمام محمد بن سعد الزهري (تیرالكب الطبقات
 م. 2001 - ه1421القاهرة، الطبعة األولى  -محمد عمر، دار الخانجي

v طرح التثریب ، للعراقي 

v ه)، 748د بن عثمان الذهبي (ت، تصنیف/ محمد بن أحمالعبر في خبر من عبر
 بیروت.-تحقیق/ أبو هاجر محمد بن السعید بن بسیوني زغلول، دار الكتب العلمیة

v ه)، تحقیق/ محمد 234تصنیف/ علي بن عبد اهللا بن جعفر المدیني، (ت ،العلل
  م.1980مصطفى األعظمي، المكتب اإلسالمي، الطبعة الثانیة 

v أبي حاتم الرازي، تحقیق/ فریق من الباحثین،  بن الرحمن َعبد ، تصنیف/الحدیث علل
 هـ.1427مكتبة الملك فهد، الریاض، الطبعة األولى 

v تحقیق، القاضي طالب أبو، تصنیف/ محمد بن عیسى الترمذي، ترتیب/ الكبیر عللال/ 
 مكتبة و الكتب عالم، الصعیدي محمد محمودو ، النوري المعاطي أبوو ، السامرائي صبحي
 م.1989-هـ1409الطبعة األولى، ، العربیة النهضة

v الدارقطني ُعَمر بن علي الحسن أبوتصنیف/ ،النبویة األحادیث في الواردة العلل 
الریاض ،  -طیبة دارالسلفي،  اهللا زین الرحمن محفوظ. د /وتخریج تحقیقه)، 385(ت

 م.1985 - ه1405األولى  الطبعة

v تصنیف/ أحمد بن حنبل، عبد اهللا روایة حنبل بن أحمد عن الرجال ومعرفة العلل ،
- هـ1422الریاض، الطبعة الثانیة  - تحقیق/ وصي اهللا بن محمد عباس، دار الخاني

 م.2001

v بن أحمدتصنیف/  ،وغیره المروذي روایة حنبل بن أحمد عن الرجال ومعرفة العلل 
 األولى الطبعة،  بومباي - ةالسلفی الدار، عباس محمد بن اهللا وصي، تحقیق/ حنبل

 .هـ1408
v تصنیف/د. حمزة الملیباري، دار ابن ُعلوم الحدیث في ضوء تطبیقات المحدثین النقاد ،

 م.2003- هـ 1423حزم، الطبعة الثانیة 

v تصنیف/ بدر الدین أبو محمد بن محمود العیني عمدة القارئ شرح صحیح البخاري ،
بیروت، الطبعة  - )، ضبط وتصحیح/ محمود محمد عمر، دار الكتب العلمیة855(ت
 م.2001- ه 1421ولى األ
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v ،ه)، تحقیق/ د. 175تصنیف/ أبو عبد الرحمن الخلیل بن أحمد الفراهیدي (ت العین
 مهدي المخزومي، ود. إبراهیم السامرائي.  

v  ،تصنیف/ الحافظ أبو الفتح محمد بن عیون األثر في فنون المغازي والشمائل والسیر
د العید الخطراوي، ومحیي ه)، تحقیق/ د. محم734محمد بن سید الناس الیعمري (ت

 دمشق.- المدینة المنورة، ودار ابن كثیر-الدین میتو، دار التراث

v ،تصنیف/ الشیخ أبي إسحاق الحویني،  غوث المكدود  بتخریج منتقى ابن الجارود
 بدون. -الطبعة

v تصنیف/جار اهللا محمود بن عمر الزمخشري، تحقیق/ محمد الفائق في غریب الحدیث ،
 م.1979- ه1399البجاوي، دار الفكر، الطبعة الثالثة إبراهیم، وعلي 

v تصنیف/ أحمد بن علي بن حجر العسقالني البخاري صحیح شرحب الباري فتح ،
ترقیم/ محمد فؤاد عبد الباقي، إشراف/ محب  ،ه)، تحقیق/عبد العزیز بن باز852(ت

 .الدین الخطیب، دار المعرفة

v  لدین أبو الفرج بن رجب الحنبلي ، تصنیف/ زین اشرح صحیح البخاريفتح الباري
ه)، تحقیق/ جماعة من العلماء، مكتبة الغرباء األثریة، الطبعة األولى 795(ت

 م.1996- ه1426
v تصنیف/ د. غالب علي فرق معاصرة تنتسب إلى اإلسالم وبیان موقف اإلسالم منها ،

  م.2001- ه1422عواجي المكتبة العصریة الذهبیة، الطبعة الرابعة
v تصنیف/ أحمد بن محمد بن حنبل، تحقیق/ وصي اهللا بن محمد بةفضائل الصحا ،

 م.1983السعودیة، الطبعة األولى  - عباس، دار العلم
v تصنیف/ عبد الرؤوف المناوي، دار المعرفة فیض القدیر شرح الجامع الصغیر ،– 

 م. 1973- ه1391بیروت، الطبعة الثانیة

v الهیئة المصریة العامة للكتاب  ه)،817(ت لفیروز أبادي، تصنیف/ االقاموس المحیط
 م.1980- ه 1400

v ه)، تحقیق/عبداهللا بن 301، تصنیف/ جعفر بن محمد المستفاض الفرَیابي (تالقدر
 م.1997- ه1418حمد المنصور، أضواء السلف، الطبعة األولى 

v تصنیف/ محمد بن أحمد الذهبي، الكاشف في معرفة من له روایة في الكتب الستة ،
مؤسسة علوم  -محمد عوامة، تخریج/ أحمد الخطیب، دار القبلةه)، تعلیق/748(ت

 م.1992ه_1413القرءان، الطبعة األولى
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v ه)، 365تصنیف/ أبو أحمد عبد اهللا بن عدي الجرجاني (ت ،الرجال ضعفاء في الكامل
  م.1988- ه1409، دار الفكر، الطبعة الثالثةیحیى مختار غزاوي /تحقیق

v ،نور الدین علي بن أبي بكر بن سلیمان تصنیف/  كشف األستار عن زوائد البزار
الطبعة: ، مؤسسة الرسالة، حبیب الرحمن األعظمي، تحقیق/ هـ)807تالهیثمي (

 .م 1979 -هـ  1399األولى، 

v تصنیف/ مصطفى بن عبد اهللا، الشهیر كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون ،
 حاجي خلیفة، مؤسسة التاریخ العربي.

v أحمد بن ، تصنیف/ تفسیر القرءان، الشهیر بـ تفسیر الثعلبي الكشف والبیان عن
- ، مجموعة من رسائل الماجستیر بجامعة أم القرىمحمد بن إبراهیم الثعلبي النیسابوري

 السعودیة. 

v البغدادي  الخطیبالمعروف ب علي بن أحمد، تصنیف/ الروایة علم في الكفایة
المدینة  -العلمیة المكتبة المدني حمدي یمٕابراهو ، السورقي اهللا عبد أبو /تحقیقه)، 463(

 المنورة.

v تصنیف/ عالء الدین علي المتقي الهندي، كنز العمال في سنن األقوال واألفعال ،
بیروت، الطبعة الخامسة  - تحقیق/ صفوة السقا، وبكري حیاني، مؤسسة الرسالة

 هـ.1405
v محمد الفریابي، دار ، تصنیف/ محمد بن أحمد الدوالبي، تحقیق/ نظر الكنى واألسماء

 هـ.1421بیروت، الطبعة األولى  - ابن حزم

v محمد بن أحمد المعروف بـ " تصنیف/  ،الكواكب النیرات في معرفة من الرواة الثقات
المكتبة اإلمدادیة، الطبعة الثانیة  ، تحقیق/ عبد القیوم عبد رب النبي،ابن الكیال"

 م.1999
v لحسن علي بن أبي الكرم الجزري المعروف ، تصنیف/ أبو االلباب في تهذیب األنساب

 بغداد. -)، مكتبة المثنىهـ630 بابن األثیر(ت

v  َتصنیف/ اإلمام تقى الدین محمد بن فهد المكي، دار  ،بذیل طبقات الحفاظ اظِ األلحَ  حظُ ل
 .م1998 - هـ 1419الطبعة األولى الكتب العلمیة، 

v جمال الدین بن منظور  محمد بن مكرم بن على أبو الفضل،، تصنیف/ العرب لسان
  اهللا حسب أحمد محمدو  الكبیر علي اهللا عبد ، تحقیق/هـ)711ت( اإلفریقياألنصاري 

 القاهرة. -، دار المعارفالشاذلي محمد هاشمو 
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v دار غدة أبو الفتاح عبد، تحقیق/ العسقالني علي بن أحمد، تصنیف/ المیزان لسان ،
 م. 2002- ه1416بیروت، الطبعة األولى  - البشائر اإلسالمیة

v ه)، تحقیق/ 385، تصنیف/ أبو الحسن علي بن عمر الدارقطني (تالمؤتلف والمختلف
بیروت، الطبعة األولى،  - موفق بن عبد اهللا بن عبد القادر، دار الغرب اإلسالمي

 م.1986-هـ1406

v تصنیف/ محمد بن حبان بن أحمد المجروحین من المحدثین والضعفاء والمتروكین ،
ه)، تحقیق/ محمود إبراهیم زاید، دار المعرفة، 354تي، (تأبي حاتم البس

 .م1992- ه1412طبعة
v  ،مجلة دوریة تصدر عن الرئاسة العامة إلدارات البحوث مجلة البحوث اإلسالمیة

لعالمة الشیخ عبد الرزاق عفیفي ومعالم ا ، بحث:العلمیة واإلفتاء والدعوة واإلرشاد
، رحمن بن عبد العزیز بن عبد اهللا السدیسالدكتور عبد ال ، تصنیف/منهجه األصولي

 .هـ1420رجب إلى شوال لسنة من اإلصدار: العدد الثامن والخمسون 
v  مشیخة اإلمام أحمد بن علي الشهیر بابن حجر (المجمع المؤسس للمعجم المفهرس

الطبعة  ،لبنان –یوسف المرعشلي، دار المعرفة  بیروت د.  تحقیق/)، العسقالني
 .م1992 - هـ1413األولى

v أبو محمد علي بن أحمد بن سعید بن حزم، باالختصارباآلثار شرح المجلى  المحلى ،
 هـ.1349مصر،  - دار الطباعة المنیریه

v تصنیف/ صالح الدین أبو سعید العالئي، تحقیق/ رفعت فوزي عبد المختلطین ،
 .1996القاهرة، الطبعة األولى - المطلب، وعلي عبد الباسط مزید، مكتبة الخانجي

v ،شكر  /تحقیقه)، 327(ت عبد الرحمن بن محمد بن إدریس الرازيتصنیف/  المراسیل
 ه.1397، مؤسسة الرسالة، اهللا نعمة اهللا قوجاني

v مؤسسة الطبعة الثانیةمحمد أبو الفتح البیانوني، ، تصنیف/ المدخل إلى علم الدعوة ،
 م.1993 –هـ 1414بیروت،  -الرسالة

v ه)، تحقیق/ د. 826مد بن عبد الرحیم العراقي(ت، تصنیف/ أبو زرعة أحالمدلسین
المنصورة، الطبعة  - رفعت فوزي عبد المطلب، ود. نافذ حسین حماد، دار الوفاء

 م. 1995هـ1415األولى

v تصنیف/ اإلمام أبو عبد اهللا الحاكم النیسابوري، وبذیله الصحیحین على المستدرك ،
 دار المعرفة. التلخیص للحافظ الذهبي، إشراف/ د.یوسف المرعشلي،
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v اإلمام عبد اهللا بن المبارك، تحقیق/ صبحي البدري السامرائي، مكتبة المعارفالمسند ، - 
 هـ.1407الریاض، الطبعة األولى

v دار التركي المحسن عبد بن محمد/ تحقیق، الطیالسي داودو أبتصنیف/  ،مسندال ،
 . هـ 1419 األولى الطبعةهجر، 

v بن كلیب الشاشي، تحقیق/ محفوظ الرحمن زین اهللا، ، تصنیف/ أبو سعید الهیثم المسند
 هـ.1410المدینة المنورة، الطبعة األولي  - مكتبة العلوم والحكم

v تحقیق/ أیمن بن عارف االسفرائني إسحاق بن یعقوب عوانة وأب، تصنیف/ مسندال ،
 هـ.1419بیروت، الطبعة األولى  -الدمشقي، دار المعرفة

v دار، أسد سلیم حسین /تحقیق، الموصلي علي بن دأحم یعلى وأب، تصنیف/ مسندال 
 م.1990 -ه1410دمشق، الطبعة الثانیة -للتراث المأمون

v ه)، تحقیق/ شعیب 241، تصنیف/ أحمد بن حنبل الشیباني (تأحمد بن حنبل مسند
 م.1995- ه1416األرناؤوط، وعادل مرشد، مؤسسة الرسالة، الطبعة األولى 

v إسحاق بن إبراهیم بن مخلد بن راهویه، تحقیق/ عبد  ، تصنیف/مسند إسحاق بن راهویه
المدینة المنورة، الطبعة األولى  -الغفور بن عبد الحق البلوشي، مكتبة اإلیمان 

 م.1991- ه1412
v تصنیف/ أبو الحسن علي بن الجعد، تحقیق/ عبد المهدي بن عبد مسند ابن الجعد ،

 هـ.1405عة األولى الكویت، الطب - القادر بن عبد الهادي، مكتبة الفالح

v حسین سلیم تحقیق، الحمیدي الزبیر بن اهللا عبد بكر أبو، تصنیف/ الحمیدي مسند /
 م.1996دمشق، الطبعة األولى  - دار السقا أسد،
v ،تجمیع/ أبو نعیم أحمد بن عبد اهللا األصبهاني، تحقیق/ نظر محمد  مسند أبو حنیفة

 هـ.1415ى الریاض، الطبعة األول -الفاریابي، مكتبة الكوثر

v شیبة أبي بن إبراهیم بن محمد بن اهللا عبد بكر أبو، تصنیف/ شیبة أبي ابن مسند ، 
الریاض، الطبعة األولى  -دار الوطن المزیدي، فرید وأحمد عزازي، عادل /تحقیق
 م.1997-ه1418

v تصنیف/ أبو بكر محمد بن هارون الرویاني، تعلیق/ أیمن علي أبو مسند الرویاني ،
 هـ.1416ة قرطبة، الطبعة األولى یماني، مؤسس

v تصنیف/ أبو القاسم سلیمان بن أحمد اللخمي الطبراني، تحقیق/ حمدي مسند الشامیین ،
 هـ.1409بیروت، الطبعة األولى  -عبد المجید السلفي، مؤسسة الرسالة 
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v تحقیق/ رفعت فوزي عبد المطلب، دار البشائر مسند محمد بن إدریس الشافعي ،
 هـ.1426ت، الطبعة األولى بیرو  - اإلسالمیة

v تصنیف/ عبد الرزاق بن همام الصنعاني، ومعه الجامع/ لإلمام معمر بن الُمَصنَّف ،
راشد روایة اإلمام عبد الرزاق الصنعاني، تحقیق/ حبیب األعظمي، المجلس العلمي، 

 م.1983- ه1403الطبعة الثانیة 

v ه)، تحقیق/ محمد عوامة، 235( عبد اهللا بن محمد بن أبي شیبة، تصنیف/ الُمَصنَّف
 م. 2006- ه1427مؤسسة علوم القرءان، الطبعة األولى - شركة دار القبلة

v تصنیف/ ابن حجر العسقالني، تنسیق/ د. المطالب العالیة بزوائد المسانید الثمانیة ،
 .1419سعد الشتري، دار العاصمة، ودار الغیث، الطبعة األولى 

v ر عبد اهللا بن محمد البغدادي، المعروف بابن ، تصنیف/ أبو بكالمطر والرعد والبرق
 هـ.1418السعودیة،  -أبي الدنیا، تحقیق/ طارق محمد العمودي، دار ابن الجوزي

v حافظ بن ، تصنیف/ في التوحید معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم األصول
ه)، تعلیق/ عمر بن محمود أبو عمر، دار ابن القیم، الطبعة 1377(ت أحمد حكمي

 م.  1995- ه1415الثالثة 
v حمد بن  سلیمان وأبتصنیف/ اإلمام  ، وهو شرح سنن اإلمام أبي داود،معالم السنن

ه)، طباعة وتصحیح/ محمد راغب الطباخ، الطبعة 388الُبستي (ت الخطابي محمد
 م.1932- ه1351األولى 

v بن طارق، تحقیق/ الطبراني أحمد بن سلیمان القاسم أبو، تصنیف/ األوسط المعجم 
القاهرة،  - الحرمین دار، الحسیني إبراهیم بن المحسن عبد، محمد بن اهللا عوض
 هـ.1415

v  ،م.1977- ه1397تصنیف/ شهاب الدین أبو عبد اهللا یاقوت الحموي، دار صادر، معجم البلدان 

v شكور محمد، تحقیق/ الطبراني أحمد بن سلیمان القاسم أبوتصنیف/  ،الصغیر المعجم 
 هـ .1405 األولى الطبعة، عمار دار - عمان اإلسالمي المكتبت، ، بیرو أمریر الحاج

v عبد بن حمدي، تحقیق/ الطبراني أحمد بن سلیمان القاسم أبو، تصنیف/ الكبیر المعجم 
 .الثانیة الطبعةالقاهرة،  -تیمیة ابن مكتبة، السلفي المجید

v ،صبري، دار تصنیف/ مشهور سلیمان، ورائد  معجم المصنفات الواردة في فتح الباري
 م. 1991- ه1412الهجرة، الطبعة األولى 

v وآخرون، دار  د أحمد مختار عبد الحمید عمرتصنیف/  ،معجم اللغة العربیة المعاصرة
 .م2008 - هـ  1429الكتب الطبعة األولى 
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v  ،تحقیق/ عبد أبو الحسین أحمد بن فارس بن زكریاتصنیف/ معجم مقاییس اللغة ،
 م.1979 - هـ 1399 السالم هارون، دار الفكر

v معرفة الثقات من رجال أهل العلم والحدیث، ومن الضعفاء وذكر مذاهبهم وأخبارهم، 
ه)، تحقیق/ عبد العلیم البستوي، مطبعة 261(ت لعجليتصنیف/ أحمد بن عبد اهللا ا

 المدني.

v ه)، تعلیق/ 458، تصنیف/ أبو بكر أحمد بن الحسین البیهقي(تمعرفة السنن واآلثار
لعجي، دار الوعي وجامعة الدراسات اإلسالمیة، ودار الوفاء ودار قتیبة، عبد المعطي ق
 م.1991 -هـ1412الطبعة األولى 

v  ،أبو عبد اهللا محمد بن إسحاق بن محمد بن یحیى بن َمْنَده العبدي تصنیف/ معرفة الصحابة
 -ـ ه1426الطبعة: األولى، ، جامعة اإلمارات العربیة، عامر حسن صبري، تحقیق/ هـ)395ت(

 م2005
v تحقیقه)، 430(ت األصبهاني اهللا عبد بن أحمد نعیم أبو، تصنیف/الصحابة معرفة/ 

 م.1998-  هـ 1419 األولى الطبعةالریاض،  - ، دار الوطنالعزازي یوسف بنا عادل
v السید /تحقیق، الحاكم اهللا عبد بن محمد اهللا عبد أبو، تصنیف/ الحدیث علوم معرفة 

 .م1977 -هـ1397 الثانیة الطبعةبیروت،  -لمیةالع الكتب دار ،حسین معظم

v تصنیف/ أبو یوسف یعقوب بن سفیان الَبَسوي، روایة/عبد اهللا ابن المعرفة والتاریخ ،
المدینة المنورة، الطبعة األولى - َدَرسَتویه، تحقیق/ د. أكرم العمري، مكتبة الدار

 ه.1410
v  ،قیق/ نور الدین عتر، دار تصنیف/ محمد بن أحمد الذهبي، تحالمغني  في الضعفاء

 سوریا.- الفكر

v تصنیف/ العالمة عبد الرحمن بن خلدون المغربي، المطبعة الشرقیة.المقدمة ، 

v ،تصنیف/ أبو عمرو عثمان بن عبد  مقدمة ابن الصالح المعروف بعلوم الحدیث
سوریا،  - ه)، تحقیق/ نور الدین عتر، دار الفكر643الرحمن، المعروف بابن الصالح (

 .1986 - هـ 1406بیروت،  - الفكر المعاصرودار 

v بیروت. - ، دار صادریاقوت بن عبد اهللا الحموي، تصنیف/ معجم البلدان 

v تصنیف/ أبو حفص سراج الدین عمر بن علي الشافعي المقنع في علوم الحدیث ،
المعروف بابن الملقن، رسالة ماجستیر، إعداد/ جاوید أعظم عبد العظیم، إشراف/ أ.د. 

 ه. 1403نور سیف، عام  أحمد محمد
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v تصنیف/أبو بكر محمد بن جعفر الخرائطي مكارم األخالق ومعالیها ومحمود طرائقها ،
القاهرة، الطبعة  -ه)، تحقیق/ أیمن عبد الجابر البحیري، دار األفاق العربیة327(ت

 .1999- ه1419األولى 
v  ،د تصنیف/ اإلمام أبیو محمد عبد بن حمیالمنتخب من مسند عبد بن حمید

مكتبة -ه)، تحقیق/ صبحي السامرائي، ومحمود الصعیدي، عالم الكتب249(ت
 م.1988-ه1408النهضة، الطبعة األولى 

v المسندة عن رسول اهللا  المنتقى من السنن -r - تصنیف/الحافظ أبو محمد عبد اهللا ،
دار الجنان،  -ه)، تعلیق/ عبداهللا البارودي، مؤسسة الكتب الثقافیة307(تبن الجارود، 

 .م1988- ه1408الطبعة األولى 

v تصنیف/ یوسف بن تغري بردي األتابكي المنهل الصافي والمستوفى بعد الوافي ،
 1984ه)، تحقیق/ د. محمد محمد أمین، الهیئة المصریة العامة للكتاب 874(ت
v محمد مصطفى تحقیق، أنس بن مالك اهللا عبد أبو، تصنیف/ اإلمام مالك موطأ /

- ه1425اإلمارات، الطبعة األولى -ن سلطان آل نهیاناألعظمي، مؤسسة زاید ب
 م.2004

v ه)، تحقیق/علي 748، تصنیف/ اإلمام محمد بن أحمد الذهبي (تاالعتدال میزان
 بیروت.- البجاوي، دار المعرفة

v بن شاهینتألیف/ الحافظ أبو حفص عمر بن أحمد  ،ناسخ الحدیث ومنسوخه ،
  المنار. ه)، تحقیق/ سلیم أمین الزهیري، مكتبة385(ت
v تصنیف/ جمال الدین أبو المحاسن یوسف النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة ،

بیروت، الطبعة  - األتابكي، تعلیق/ محمد حسین شمس الدین، دار الكتب العلمیة
 م.1992- هـ 1413األولى

v  ،تصنیف/ الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقالني، تحقیق/ نزهة األلباب في األلقاب
- ه1409الریاض، الطبعة األولى  - زیز بن محمد السدیسي، مكتبة الرشیدعبد الع
 م.1989

v أحمد، تصنیف/ أبو الفضل األثر أهل مصطلح في الفكر نخبة توضیح في النظر نزهة 
 -ه)، تحقیق/ نور الدین عتر، مطبعة الصباح852(ت العسقالني بن حجر علي بن

 هـ.1414دمشق، الطبعة الثانیة 
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v تصنیف/ اإلمام جمال الدین أبو محمد عبد اهللا بن دیث الهدایةنصب الرایة ألحا ،
ه)، إشراف/ محمد عوامة، مؤسسة الریان، الطبعة األولى 762یوسف الزیَلعي، (ت

 م. 1997- ه1418
v ،تصنیف/الحافظ جالل الدین السیوطي، حرره/ د.  نظم الِعقیان في أعیان األعیان

 نیویورك. -یكیةه،  المطبعة السوریة األمر 1927فیلیب حتى 

v تصنیف/ أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر النكت على كتاب ابن الصالح ،
المدینة المنورة، الطبعة  -العسقالني، تحقیق: ربیع بن هادي المخلي، الجامعة اإلسالمیة

 هـ. 1404األولى 
v لـ/عالء الدین علي رضا، وهو دراسة   ختالطبمن رمي من الرواة باال نهایة االغتباط

قیق اإلغتباط بمن رمي باالختالط لإلمام/ برهان الدین سبط ابن العجمي، دار وتح
 م.1988- ه1408الحدیث، الطبعة األولى

v تصنیف/ مجد الدین أبو السعادات ابن الجزري، ابن واألثر الحدیث غریب في النهایة ،
 ي.ه)، تحقیق/ محمود الطناحي، وطاهر الزاوي دار إحیاء التراث العرب606األثیر، (ت

v كانلِّ خَ  محمد بن أحمد العباس أبو، تصنیف/ الزمان أبناء وأنباء األعیان وفیات ،
 بیروت. - صادر دار، عباس إحسانتحقیق/ 
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  فهرس املوضوعات

  الصفحة  الموضوع

  أ  اإلهداء

  ب  شكر وتقدیر

  ه  المقدمة

  ك  جدول اختصارات أسماء الكتب 

  1  التمهید

  1  جِ تعریُف المنه

  2  الحدیُث الصحیُح عنَد العلماءِ 

  4  التعریُف ِبابِن َحَجٍر وكتاِبِه َفْتِح الباري.

َحَها اْبُن َحَجر العسقالنيُّ في كتابِه  الفصل األول: َنماذُج ِمَن األحادیِث الّتي َصحَّ
  َفْتِح الباري (الدراسُة التطبیقیة).

16  

.الفصُل الثاني: قواعُد التَّصحیِح ِعْنَد    390  الحافظ اْبِن َحَجِر العسقالنيِّ

َح َلُهُم اْبُن َحَجٍر. واِة الذیَن َصحَّ   392  المبحُث األول: مراتُب الرُّ

المبحث الثاني: تصحیح ابن حجر لمرویات المدلسین والمختلطین، والمتهمین 
  ببدعة.

403  

  403  تصحیح أحادیث المدلسین

  409  تصحیح أحادیث المختلطین
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  412  یث المتهمین ببدعةتصحیح أحاد

  414  المبحث الثالث: ألفاظ التصحیح عنَد الحافظ ابِن حجٍر.

  418  الخاتمة

  418  نتائج الدراسة.

  421  التوصیات.

  423  فهرس اآلیات القرآنیة

  424  فهرس األحادیث النبویة. 

  431  فهرس الرواة المترجم لهم. 

  448  المصادر والمراجع.

  467  .فهرس الموضوعات

  469  ملخص البحث

Research Summary 470  

  

  
$$$  



 

    469 
 

  ملخص البحث

 حجرٍ  من األحادیث التي صححها الحافظ ابنُ  مجموعةً  ذه الدراسة الباحثة في هانتقت 
 نَ یا مائة وخمسهَ دُ بلغ عدَ  )فتح الباري بشرح صحیح البخاري( :ىكتابه المسمّ  في العسقالنيُّ 

قامت ومن ثم ، ها تخریجًا علمیًا بحسب أصول وقواعد البحث العلمي المتبعةتخرج،  و حدیثاً 
  بدراستها واستخراج منهِج ابِن حجٍر في تصحیح األحادیث منها، وقد عنونت البحث باسم :

دراسٌة َتْطِبْیِقّیٌة ِمْن ِخالِل - ي َمْنَهِج الحافظ  ابن َحَجٍر الَعْسَقالِنيِّ ِفي التَّْصِحْیح(القوُل الصریُح فِ  
  .)-ِكَتاِبِه َفْتح الَباِري

من كتابه  حجرٍ  ابنِ  نصِّ  اتبعت الباحثة في دراسة هذه األحادیث منهجًا محددًا وهو إیرادُ 
من المرجع األقرب الذي  النصِّ  ن ثم إیرادُ والذي یحتوي على لفظ التصحیح للحدیث، وم )الفتح(

من كتب  الحدیثِ  ثم تخریجُ هذه الدراسة،   وذلك بحسب منهج الباحثة في ، حجرٍ  إلیه ابنُ  أشارَ 
على  وأخیرًا الحكمُ   حجر، الذي حكم علیه ابنُ  السندِ  رواةِ  وترجمةُ  ،األصول بحسب حاجة البحث

 ابإیراده باالكتفاءحادیث الصحیحین، وذلك أصًا مع نهجًا خاموكان للباحثة ،  الحدیث إسنادِ 
  فقط.  العزو إلیهماثم وتخریج الحدیث 

في أثناء البحث من مصادرها،  الواردةأضف إلى ذلك محاولة تفسیر الكلمات المبهمة والغریبة 
  وغیرها.  مثل كتب األنساب والغریب، 

تحلیل نتائج الدراسة وفهرستها، ثم  علىالباحثة  عملت نتهاء من دراسة هذه األحادیثوبعد اإل
  في تصحیح األحادیث من خاللها. العسقالنيِّ  حجرٍ  ابنِ  الحافظِ  منهجِ  واستنباط محاولة فهم

أضف إلى ذلك  ، وخاتمة  وفصلین،  وتمهید،  مقدمة، :هذا وقد اشتمل البحث على
  الفهارس التي تساعد في البحث داخله.

في میزان  المتواضعَ  هذا الجهدَ  یجعلَ  لعرش العظیم أنْ رب ا كریم أسأل اهللا ال وأخیراً 
 ؛  فهو ولى ذلك والقادر علیه.حسناتنا یوم القیامة
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Research Summary 

In this study the researcher selected group of Hadiths- to talled hundred fifty 
ones- that were corrected by "Al Hafeth Ibn Hajer Elasqlani " in his book 
named "Fateh Elbari in sharih Elbukhare, she scient ifically output them 
according to ongoing essences and rules of scientific research. 

Then the researcher studied this group of Hadiths extracting the correct ones  
out of it in line with Ibn Hajer methodology in Hadith correction . 

In line with Ibn Hajar methodology in Hadith correction. 

The researcher intitled her study: 

(Alkol alsareh fe mnhaj alhafz ebn hajer alasklany fe altasheh)  

In her study of this group of Hadiths , the researcher followed a particular 
methodology that is siting Ibn Hajar text in his book (Fatheh Elbari ) that 
contains the closest refereuce of Hadith correction spelling , then siting the text 
that was quoted by Ibn  Hajar and eventionally outputting  

The Hadith from references according to the research need Besides , translating 
\k citation tellers judged by Ibn Hajar and finally judging Hadith referencing . 

The researcher had special cithodology with Hadiths of Alsahehien  that is only 
stating then and outputting the Hadeeth , then  attriputing then only . 

Add to that trying to explain voque and stronge  words ,from their resources 
books, throwing out the research-like Al Ansab, AlGhrib and others. 

Upon completing the study of these Hadiths the researcher worked an alysing 
and indixing the study results , then trying to under stand and extract the 
methodology of Al Hafith Ibn Hajar in correing Hadiths throughout it . 

That  said , the research included on introduction , annexes , background  , two 
chapters and conclusion , plus a group of indexes that he in explaining the 
research results which help internal review. 

Finally , I pray to Almighty God , God of great thrown to make this humble 
effort in our balanee of good deeds in the Judgement day where He is up to this 
and capable upon it.   




