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 داءةةةاإله
 

 إىل والدي الكرميني

 إىل زوجي العزيز ووالديه الكرميني

 إىل صغريتّي دميا وندى

 إىل إخواني األعزاء

 إىل أساتذتي األفاضل

 إىل صديقاتي العزيزات

 إىل الشهداء الذين قضوا حنبهم

 زهرات شباهبم وراء القضبانأمضوا إىل األسرى الذين 

 غورإىل اجملاهدين املرابطني على الث

 ..أهدي هذا العمل
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 رــوتقدير ــشك
 

اَاااُّْ  ِْ ِ ا  َ اااَذاُِ  انطالقًااان قاااا قااالى ا]   ااان      َْ ِْا  ِْ َل َااا  ْ َِْولاااَنن   ِْ  ُّْ َْ ااا َْ ِْا  ِْ  َااا ااا  ْ ْذ  َاااََّذ َا َُُّم َلاِ 
ِنلنٌ  َْ  ا ْنُّْلا.  ُننه قا لولننن قا فضلو، لأا لج لننسَّى ا]   ن   أا فإنن  أ .(1)[َ 

ااُّْ  بُاان ن ُ اانح قااا أناْااو، لنَ  ْح لنااًن ن ُ اانح قااا قضاانْو، فااإن  أ لجااو ُن ْااُّْ ا جولااى ل قاان ْاانا ا 
ا ذي  اضى ُن قلافبة  ل  اإلْاُّاف ل  - اظو ا]  – هشام محمود زقوت ا نْ لُّ  لقُّْف ا انضى

او   ا ، ل    نان ىاذه اْطُّل اة، لا اذي  نلْان  جقلاح قُّا ليان للجح ، لأ طانن  ن  لل سانحن ، لنحا   لل ُّْ
 ل ا ا قسلقلا خلُّ ا جواء.قا جينه ل لقو قن ن لجنولو  للو  ن ُُّمو جىح ل ال، فجواه ا]  ن  

ق قن ُّضلاا أُل  ا نْ لُّ  ي  ا ُّْلقلا  ضلي  جنة ا قننقْةلن لواى ا ُّْْ قلحلًن ْس نذ
 لاث  اضاال ُبُالى قننقْاة ىاذه ،  اظيقان ا]   ان   ُان ا] قحاطا  قُّ جا   لا نْ لُّ  ،ْ ُنا 

  نحب ُبُّاء ين، فجواىقن ا]  ن  خلُّ ا جواء.ا ُّسن ة، ل ْلحان ا   ب لا

قن أ لجو ُن ُّْْ لا  ُّفنا     لا ني ا غن   ا ذي ْنا سُُ لن أغااى ، ف  قلاحلة نُّاس   نً ْل
 . ا ُّْْ لا ن   ا  ولوة ا      قلت قن  ا ْثلُّ ا ْثلُّ     أني  ىذه ا نُّاسة

فَّسَّ و   ن   أا لْ ناو ف  ا. لن أنس  أا أُّْْ ولج  ا  ُلب حالح ا ذي قنِ    لن ا  ل 
 .لأىلو ا ُّْاِ ا ذلا قنقلا ُ ْجل    ل  قلاحلة ا نُّاسة لُّ نل و ، اظو

  قل اان غلاانب اِْ  ا ااُّات  ُن ااني ا  ُلُ االام نلقاان لناان  ا ل االاالااواى قلحاالن   اا   لا ْااُّْ ن
 غن لاااة أِ لأْاااُّْ ْااابلب   ا غن لاااة سااانُّة لأْااابنْ  اْ اااواء ل بااالب لق قااان لللساااف لا جااانة اطلللاااة، 
 حالح. 

لا ْااُّْ ا جولااى   قاا  ا اانْ لُّ  لاا  للسااف ا ل باالُ  لاُنااو اْساا نذ  ُاان ا]  لاا  ا ل باالُ  
  قسن ن يقن    ف   نبل  ل نسلق ا ُّسن ة فليقن قن  ْى ا  بنلُّ لان  ُّاِ.

 
 

 

                                                 

 (.7( سلُّة  ُُّاىلِ آلة )1)
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 المقدمة
 ،ات أعمالناومن سيْ ،ون وذ باهلل من شرور أناسنا ،ونستغاره ،ونست ينه ،نحمده ،إن الحمد هلل

 ،ه إن ] وحده ن شرلك لهـوأشهد أن ن إل ،هـومن يضل  فال هادي ل ،من يهده ] فال مض  له
 أما ب د ، عبده ورسوله وأشهد أن محمداً 

وقد تكا   ،بلسان عُر  مبين  ب ثه ]  محمد  رس  أ  نب  قد أعو ] هذه اْمة بخير لف
 هعن حياض ليذودوا ،ماء الذين بذلوا ك  ما بوس هم من جهدوسخر له ال ل ،بحاظ هذا الدين، 

اعين والكذابين -ُلى ] عليه وسلم  -ا حديف النب  ولينقحو   وقد كان ،مما شابه من كالم الوضح
 لهؤنء ال لماء الجهابذة الاض  الكبير والجهد الواضو ف  مؤلااتهم الت  أفنوا من أجلها أعمارهم. 

ُلى ]  -ان مراد النب  ـلبي ،وغرلب اللاظ ،ةـمجا: اللغ ف لذين تميووا ومن هؤنء ال لماء ا
المبارك بن محمد بن اْثير الجوري  الس ادات الجلي  مجد الدين أبو اإلماممن حديثه،  -عليه وسلم
 ."النهاية ف  غرلب الحديف واْثر"ـ ف  كتابه  ـ(ه626)سنة ىالمتوف ،رحمه ]

كتاب  ،فلسطين -غوة  –ف الشرل  وعلومه ف  الجام ة اإلسالمية طرح قسم الحديلذا فقد 
وقد وافق على ذلك اْساتذة اْفاض  ف   ،النهاية ف  غرلب الحديف واْثر ليكون مشروعًا للدراسة

 ،وذلك بتخرلج ودراسة اْحاديف المرفوعة الت  وردت ف  هذا الكتاب والحكم على أسانيدها ،القسم
  تحت عنوان  ،من غيره حتى يتم بيان الُحيو

 ."أحاديث كتاب النهاية في غريب الحديث واألثر البن األثير تخريج ودراسة"

بــاب  الــواردة فــ  هــذا الكتــاب مــن بدايــة فــ  هــذا البحــف بدراســة اْحاديــف الباحثــة وســوف تقــوم
 والسداد.القبو: اإلخالص و  سبحانهأسَّ: ] ، "الواو مع القاف" حتى نهاية باب "الواو مع الحاء"

 أهمية البحث وبواعث اختياره:

 .المكانة ال لمية لكتاب النهاية نبن اْثير ف  بيان ألااظ الحديف النبوي  -1
فلم ت هد عناية أه  الحديف بكتب غرلب  ،إن هذا الكتاب لم يخدم من قب  الخدمة الحديثية -0

 .من ناحية تخرلج أحاديثها ودراستها والحكم عليها ،الحديف
والت  بحاجة  ،هاية نبن اْثير اشتم  على عدد كبير من اْحاديف النبوية الشرلاةإن كتاب الن -1

 إلى دراسة وتمحيص.
إن خدمة هذا الكتاب من الناحية الحديثية سياتو المجا: لخدمة باق  كتب الغرلب ف  الحديف  -4

 واْثر.
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 أهداف البحث:

 ودراسة أسانيدها. من كتب السنة (ثيرالنهاية في غريب الحديث واألثر البن األ )تخرلج أحاديف كتاب  -3
 وكتب غرلب الحديف. ،بيان مكانة كتاب ابن اْثير بين كتب اللغة -0
 السنة المشرفة من خال: خدمة هذا الكتاب.خدمة  -1
 م رفة اْحاديف المقبولة من المردودة ف  هذا الكتاب.  -4
لرجوع إليها وانستشهاد ليسه  على الباحثين ا ،تقديم مادة علمية محققة مجموعة ف  مرجع واحد -5

ثراء المكتبة بهذا المرجع ،بها  . وا 

 منهج البحث وطبيعة عمل الباحثة فيه:

 المنهج في الترتيب والترقيم: :أوال

 بدراستها حسب ترتيب كتاب ابن اْثير.  قامتالباحثة بترتيب اْحاديف الت   قامت -3
لمكرر ن أرقمه ب  أضع له إشارة نجمة والحديف ا ،الباحثة بترقيم اْحاديف ترقيما تسلسليا قامت -0

 أنه مكرر.  لتد: على
الحديف  الباحثة بكتابة نص ابن اْثير الذي يحتو  على قامتبالنسبة لطرلقة ترتيب البحف   -1

 ،ومن ثم التخرلج ،ابن اْثيرالمرفوع كامال ف  بداية ال م ، ومن ثم اعتمد الرواية اْقرب للاظ 
  .كم على إسنادهوالح ،ودراسة رجا: اإلسناد

 :ثانيا: المنهج في تخريج األحاديث

أما إن كان ف   ،الباحثة بتخرلجه منهما اكتاتأو أحدهما  ،إذا كان الحديف ف  الُحيحين -3
 الباحثة ف  تخرلجه من كتب السنة. توس تغيرهما فقد 

م ث ،داود ن أب ثم سن ،ثم ُحيو مسلم ،الباحثة ف  الترتيب تقديم ُحيو البخاري تتب ت  -0
 ثم ب د ذلك ذكر المُادر مرتبة حسب الوفيات.  ،ثم ابن ماجه ،ثم الترمذي ،النساْ 

لرقم الحديف  والرمو ،ورقم الحديف ،والباب ،ق أحاديثها بالكتابيوثالباحثة بت قامت  الكتب الستة -1
 افإنهوما عدا ذلك  ،وذلك ف  الحديف اْو: المراد تخرلجه الموافق ِلَلاظ ابن اْثير ،بلاظ "رقم"
 بالجوء ورقم الُاحة. اكتات

 وب دها ال وو لمكان تخرلجه. ،الباحثة بتخرلج الحديف المكرر ف  أو: مكان ورد فيه اكتات -4
 .بالقو:  " لم أعثر على تخرلج  له " اكتات ،ُ  إليها الباحثةتبالنسبة لألحاديف الت  لم  -5
 دون انخال: بالم ن  المراد.  بذكر الشاهد منه الباحثة اكتاتإذا كان الحديف طويال  -6
ـ إذا قالت الباحثة بنحوه يكون ف  الحديف ب ض اإلختالف، أما إذا قالت بمثله يكون بناس ألااظ 7

 الحديف.
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 ثالثا: المنهج في الترجمة للرواة والحكم عليهم:

 جمترا من كتب ،الباحثة بالترجمة لغير المشاهير منهم واكتات ،بالنسبة للُحابة فكلهم عدو: -3
 الُحابة الخاُة بهم.  

والطبقة إن لم  ،وتارلخ الوفاة ،واللقب ،والنسب ،بالترجمة للرواة بذكر انسم والكنية الباحثة قامت -0
 يوجد تارلخ الوفاة.

 ،مكتايا بحكم ابن حجر ترجم لهأ   فلن قد وثقه ابن حجر، أو ض اه ف  التقرلب،إذا كان الراوي  -1
 .بين خالُة القو: فيهأ  و  ،ترجم لهأ فسوفأما إذا كان الراوي مختلاًا فيه 

الباحثة  اكتاتوف  حالة التكرار  ،بالترجمة للراوي ف  أو: موضع ذ كر فيه الباحثة قامت -4
 حي  إلى موضع الترجمة مع اإلشارة إلى خالُة القو: فيه.تثم  ،بالترجمة اْولى

 الباحثة ببيان الراوي المهم  ف  حاشية الُاحة. تترجم -5
 لتراجم  تترجم الباحثة من أعلى السند نوون ال  شيخ المُن .ف  ترتيب ا -6

 رابعا: المنهج في الحكم على األسانيد:

لكن إذا كان حكم على إسناده، و تأو أحدهما، فإن الباحثة ن  ،إن كان الحديف ف  الُحيحين -3
 باإلشارة إلى ال لة إن وجدت، وذكر مسوغ إخراجه ف الباحثة  قامتف  اإلسناد مشكلة، 
 الُحيحين أو أحدهما.

 والرد المقررة ف  كتب مُطلو الحديف. ،الحكم على الحديف حسب شراْط القبو: -0
الباحثة بالبحف عن  قامت ،ويحتاج إلى تقويةض اًا يسيرًا،  ،ض يااً حسنًا، أو إذا كان الحديف  -1

 جابر  له سواء كان الجابر متاب ًة أو شاهدًا.
ن كان من الثقات ،وعللهبدراسة مشاك  الراوي الباحثة  قامت -4  ،والتدليس ،مث   اإلرسا: ،وا 

 والبدعة. ،وانختالط
 الباحثة بَّقوا: ال لماء ف  الحكم على الحديف. استَّنست -5

 :خامسا: المنهج في األماكن والبلدان

 .الباحثة بالت رل  باْماكن والبلدان من خال: كتب البلدان قامت
 :سادسا: المنهج في اللغة وغريب اللفظ

من  وأ ،أو من م اجم اللغة ،الباحثة بتاسير اْلااظ الغرلبة من كتب غرلب الحديف متقا
 كتب الشروح.
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 سابعا: المنهج في التوثيق:

وذلك بذكر اسم  ،مواض ها من كتاب ] ف  الحاشيةالباحثة ب وو اآليات القرآنية إلى  قامت -3
 ورقم اآلية.  السورة

مراجع من ناحية انسم والمؤل  والطب ة ودار النشر ف  بذكر الم لومات المت لقة بال اكتات -0
 بذكر يتأما ف  الحاشية السالية فقد اكتا ،قاْمة المُادر والمراجع ل دم إثقا: الحواش  بذلك

  أو ما اشت ِهرا به. ،اسم الكتاب ومؤلاه

 الدراسات السابقة:

غرلب الحديف واْثر  على ب ض الدراسات السابقة حو: كتاب النهاية ف  الباحثة تلقد وقا
علما بَّن ك  هذه  ،ف  هذا المقام لبيان مد  ارتباطها بموضوع الدراسة  رضهاتأن  اعليها فكان لوامً 

والبالغية إن  ،فَّكثرها ت رض له من الناحية اللغوية او: الكتاب من الناحية الحديثيةمالدراسات لم تتن
 ف  دراستين 
ثر، تحقيق الشيخ  خلي  مَّمون شيحا، وقد اشتم  على النهاية ف  غرلب الحديف واْ األولى:

تخرلج أحاديف الكتاب بشك  مقتضب، وليس بطرلقة علمية حديثية، مع اختُار الكتاب ف  
 مجلدين.

تخرلج أحاديف كتاب لسان ال رب نبن منظور، ف  جام ة أم درمان ف  السودان،  الثانية:
 اديف النهاية وردت عند ابن منظور.وتقسيمه على مجموعة من الطالب، وكثير من أح

وه  دراسة حديثية لكتاب النهاية نبن اْثير، من ناحية تخرلج، ودراسة وهناك دراسة ثالثة: 
اْحاديف المرفوعة ف  الكتاب، يقوم بها طالب الماجستير ف  قسم الحديف الشرل ، وعلومه، ف  

 ة أجواء منها مث  وقد أنهت دراسة عد ،فلسطين –غوة  –الجام ة اإلسالمية 

من بداية باب "الخاء مع القاف" حتى نهاية باب "الدا: مع  ،النهاية ف  غرلب الحديف واْثر -3
 للطالب محمد الدبور. ،الثاء"

من بداية باب "السين مع الدا:" حتى نهاية باب " السين مع  ،النهاية ف  غرلب الحديف واْثر -0
 للطالب محمد الوال . ،الميم"

بتخرلج أحاديف كتاب النهاية نبن   فقد قامت الباحثةف  هذا البحف  الباحثةالنسبة ل م  أما ب
سو   وهذا لم يتوفر ف  الدراسات السابقة ،ودراسة أسانيدها والحكم عليها ،اْثير بطرلقة علمية

 .الرساْ  الت  قام طالب وطالبات قسم الحديف الشرل  ف  الجام ة اإلسالمية بتقديمها
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 لبحث:خطة ا

 وخاتمة جاءت على النحو التال   ،وثالف فُو: ،يتكون هذا البحف من مقدمة
واعف اختياره، وأهـداف البحـف، ومـنهج البحـف وطبي ـة عمـ  المقدمة:  وتشتم  على أهمية البحف، ُو

 .وخطة البحف ،الباحثة فيه، والدراسات السابقة
"، الةواو مةع الةراء" حتةى نهايةة بةاب "الحةاء الواو معاألحاديث الواردة من بداية باب "الفصل األول: 

 مباحف  خمسةوفيه 
 .الواو مع الحاءالمبحث األول: 
  الواو مع الخاء. المبحث الثاني:
 . لالواو مع الدا المبحث الثالث:
    .الواو مع الذا: المبحث الرابع:

 الواو مع الراء.المبحث الخامس: 

وفيـه "، الواو مةع  الاةاد" حتى نهاية باب "لواو مع الزاياالفصل الثاني: األحاديث الواردة من باب "
   خمسة مباحف
 الواو مع الواي.المبحث األول: 
 .الواو مع السينالمبحث الثاني: 
 .الواو مع الشينالمبحث الثالث: 
 .الواو مع الُاد المبحث الرابع:

 .الواو مع الضاد المبحث الخامس:

وفيـه "، الواو مع  القاف" حتى نهاية باب "الواو مع الطاءب ": األحاديث الواردة من بالثالثالفصل ا
   ستة مباحف

 .طاءمع ال واوال :االولالمبحث 
 .ظاءمع ال واوال :الثانيالمبحث 
 .ل ينمع ا واوال :الثالثالمبحث 
 .لغينمع ا واوال :الرابعالمبحث 
 .ااءمع ال واوال :الخامسالمبحث 

 الواو مع القاف. المبحث السادس:

يات خاتمة:ال  .وضمنتها أهم نتاْج البحف وانقتراحات والتُو

 .والحمد هلل رب ال المين ، واإلخالص ف  القو: وال م التوفيق والسداد ج  جالله هذا وأسَّ: ]
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 الفصل األول
 هاية باب "الواو مع الراء"الواو مع الحاء" حتى ناألحاديث الواردة من بداية باب "

 وفيه خمسة مباحف 

 الواو مع الحاء.حث األول: المب
 الواو مع الخاء. المبحث الثاني:
 .:الواو مع الدا المبحث الثالث:
 الواو مع الذا:.المبحث الرابع: 

 الواو مع الراء.المبحث الخامس: 
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 المبحث األول: الواو مع الحاء

 رحمه هللا: (1)قال ابن األثير

داوكان رجالوف  حديف ابن الحْنَظلي ة   {...وحد} حد  هم متتووو   .[ أي م ْنَاِردًا ن ي خاِلط الناس ون ي جاِلس 
 1الحديث رقم   

 رحمه ]  (0) قا: اإلمام أبو داود
َثَنا ون   َحد  َثَنا َّللا ِ، َعْبدِ  ْبن   َهار  و، ْبنَ  اْلَمِلكِ  َعْبدَ  َيْ ِن  َعاِمر   أبو َحد  َثنَ  َعْمر  ، ْبن   ِهَشام   اَحد   َعنْ  َسْ د 

، ِبْشر   ْبنِ  َقْيسِ  َِب  َجِليًسا َوَكانَ  َأِب ، َأْخَبَرِن   َقا:َ  الت ْغِلِب ِح ْرَداِء، ِْ َحابِ  ِمنْ  َرج     ِبِدَمْشقَ  َكانَ   َقا:َ  الد  ُْ  َأ
اًل  َوَكانَ  اْلَحْنَظِلي ِة، اْبن    َله   ي َقا:    الن ِب حِ  ًدا، َرج  اَلة ، ه وَ  إنما الن اَس، ي َجاِلس   ل َماقَ  م َتَوحِح  َفإنما َفَرَغ، َفإذا َُ
ْرَداِء، َأِب  ِعْندَ  َوَنْحن   ِبَنا َفَمر   أَْهَله ، َيَِّْت َ  َحت ى َوَتْكِبير   َتْسِبيو   ه وَ  ْرَداءِ  أبو َله   َفَقا:َ  الد   َونَ  َتْنَا  َنا َكِلَمةً   الد 

رمَك، و:  رَ  َبَ فَ   َقا:َ  َتض   ِفيهِ  َيْجِلس   ال ِذي اْلَمْجِلسِ  ِف  َفَجَلَس  ِمْنه مْ  َرج     َفَجاءَ  َفَقِدَمْت، َسِرل ًة،  َّللا ِ  س 
و:   وم  َنْحن   اْلَتَقْيَنا ِحينَ  َرَأْيَتَنا َلوْ   َجْنِبهِ  ِإَلى ِلَرج     َفَقا:َ  ، َّللا ِ  َرس   ْذَهاخ    َفَقا:َ  َفَطَ َن، ف اَلن   َفَحَم َ  َواْلَ د 
، اْلغ اَلم   َوَأَنا ِمنِح  ، ِبَذِلكَ  َفَسِمعَ  َأْجر ه ، َبَط َ  َقدْ  ِإن   أ َراه   َما  َقا:َ  َقْوِلِه؟ ِف  َتَر   َكْي َ  اْلِغَااِريم  َما  َفَقا:َ  آَخر 
و:   َسِمعَ  َحت ى َفَتَناَوَعا َبًَّْسا، ِبَذِلكَ  َأَر   ْبَحانَ   »َفَقا:َ   َّللا ِ  َرس   َأَبا َفَرَأْيت   «َوي ْحَمدَ  ي ْؤَجَر، َأنْ  َبََّْس  نَ  َّللا ِ  س 

ْرَداءِ  ر   الد  و:ِ  ِمنْ  َذِلكَ  َسِمْ تَ  َأْنتَ   َوَيق و:   ِإَلْيهِ  َرْأَسه   َيْرَفع   َوَجَ  َ  ِبَذِلَك، س   َوا:َ  َفَما َنَ ْم،  َفَيق و:   ؟ َّللا ِ  َرس 
َق و:   ِإنِح  َحت ى َعَلْيهِ  ي ِ يد   ْكَبَتْيِه... َعَلى ْبر َكن  َليَ   َْ  الحديفر 

 تخريج الحديث:

، (5)أحمد ف  مسنده مرة بمثلهو ، (4)، ومختُرا مرة(1)أخرجه ابن أب  شيبة ف  مُناه بنحوه مرة
، وأبو ن يم ف  م رفة (8)، ومرة مختُرا(7)، والطبران  ف  الم جم الكبير مرة بمثله(6)وأخر  بنحوه

                                                 

 .(5/145( النهاية ف  غرلب الحديف واْثر نبن اْثير )3)
 .4203( رقم 4/323( سنن أبو داود  كتاب اللباس باب ما جاء ف  إسبا: انوار )0)
 .(5/145( مُن  ابن أب  شيبة  )1)
 .(30/526( المُدر السابق )4)
 .(00/358( مسند أحمد )5)
 .(00/361( المُدر السابق )6)
 .(6/04كبير للطبران  )( الم جم ال7)
 .( 6/04( المُدر السابق )8)
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داب ، وف  اآل(1)والبيهق  ف  ش ب اإليمان بطرلقين مختُرلن ،(0)م بمثله الحاكو  ،(3)الُحابة بمثله
 ، كلهم من طرلق بشر الث لب  عن أب  الدرداء به.(4)كذلك مختُرا

 رجال اإلسناد:دراسة 

ْنظول يَّة :ة 1 سه  بن الحنظلية اْنُاري. وهو سه  بن الُريع بن عمرو بن عدي بن ولد  اْبنت اْلحو
من بن  حارثة بن الحارف بن الخورج بن عمرو بن مالك بن اْوس اْنُاري  اْنُاري اْوس 

 ،وكان فاضال م تون عن الناس ،أم جده، وكان ممن بايع تحت الشجرة  اْوس  والحنظلية أمه وقي 
وتهلي   ،من تسبيو مابالمسجد فإذا انُرف ن يوا: ذاكرً  ل كان ن يوا: يُ ،كثير الُالة والذكر

 .(5)هله،  وسكن دمشق ومات بها أو: خالفة م اويةحتى يَّت  أ 
:ة 2 ف  الثقات، قا: عنه ابن  (7)ذكره ابن حبان ، من الثانية،(6)بشر بن قيس التغلب  بشر التَّْغل ب ىد 

   ن ي رف.(32)قا: الذهب . لم يرو عنه غير ولده قيس  (0)قا: أبو حاتم .  ُدوق (8)حجر
 .ُدوق  أنهوالراجح 

  ما أر  (30)، وقا: أبو حاتم(33)ذكره ابن حبان ف  الثقات قيس بن بشر التغلب ، قيس بن بشر:ة 3
  ن ي رف، قا: ابن (31)ف  حديثه بَّسا، ما أعلم رو  عنه غير هشام بن س د، قا: الذهب 

   مقبو:.(34)حجر
 .ُدوق جو أنه والرا

                                                 

 .(1/3120( م رفة الُحابة نب  ن يم )3)
 .(4/384( المستدرك للحاكم )0)
 .(5/361( ش ب اإليمان للبيهق  )1)
 .(0/366( اآلداب للبيهق  )4)
 .(3/484( أسد الغابة نبن انثير )5)
م روفـة، وهـ  تغلـب بـن واْـ  بـن قاسـط بـن هنـب بـن أفُـ  بـن دعمـ  بـن ( التغلب   هذه النسـبة إلـى تغلـب وهـ  قبيلـة 6)

 .(3/460اْنساب للسم ان  ) .جديلة بن أسد بن ُري ة بن نوار بن م د بن عدنان
 .(4/67( الثقات نبن حبان )7)
 .304( تقرلب التهذيب نبن حجر ص8)
 .(0/173( الجرح والت دي  نبن أب  حاتم )0)
 .(1/100لذهب  )( ميوان انعتدا: ل32)
 .(7/112( الثقات نبن حبان )33)
 .(7/04( الجرح والت دي  نبن أب  حاتم )30)
 .(1/100( ميوان انعتدا: للذهب  )31)
 .456( تقرلب التهذيب نبن حجر ص 34)
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 ليس بذاك (3)م ينقا: ابن . هـ أو قبلها 362المدن  أبو عباد أو أبو س يد،  هشام بن سعدة 4
كان يحيى بن س يد ن  ليس بش ء  (1) ُالو، ليس بمتروك الحديف، وقا: مرة(0)القوي، وقا: مرة
هشام بن   (5)و قا: أحمد بن حنب ،  ُالو، و لم يكن بالقوي (4)عل  بن المدين  قا: يحدف عنه.

 محكم الحديف. ليس هو  (7)، كان يحيى بن س يد ن يرو  عنه، وقا: مرة(6)س د كذا و كذا
 .  شيخ محله الُدق(0)  جاْو الحديف، حسن الحديف، وقا: أبو ورعة(8)وقا: ال جل 
  ي كتب (30)وقا: ابن أب  حاتم،   ُدوق له أوهام(33)  حسن الحديف، وقا: ابن حجر(32)قا: الذهب 

 ديثه.  مع ض اه ي كتب ح(34)وقا: ابن عدي،   ليس بالقوي (31)حديثه ون يحتج به، وقا: النساْ 
 ض ي .  (36)والنساْ  (35)وقا: ابن م ين

  "هشام (37)داود  ثبت من غيرها، لقو: أبأُدوق يخطئ ولكن روايته عن ولد بن أسلم  أنه والراجح
 .بن س د أثبت الناس ف  ولد بن أسلم"ا

 باق  رجا: السند ثقات.

                                                 

 .(12/027( تهذيب الكما: للموي )3)
 .(0/63( الجرح والت دي  نبن أب  حاتم )0)
 .(12/027( تهذيب الكما: للموي )1)
 .320( سؤنت ابن أب  شيبة ل ل  بن المدين  ص4)
 .(0/527( ال ل  وم رفة الرجا: لإلمام أحمد )5)
( كذا وكذا  وه  خاُة باإلمام أحمـد م ناهـا كمـا قـا: اإلمـام الـذهب   هـذه ال بـارة يسـت ملها عبـد] بـن أحمـد كثيـرا فيمـا 6)

 .305ضوابط الجرح والت دي  عبد ال ولو ال بد اللطي  ص .ينيجيبه به والده، وهى بانستقراء كناية عمن فيه ل
 .(0/63( الجرح والت دي  نبن أب  حاتم )7)
 .457( م رفة الثقات لل جل  ص8)
 .(0/63( الجرح والت دي  نبن أب  حاتم )0)
 .(0/116( الكاش  للذهب  )32)
 .508( تقرلب التهذيب نبن حجر ص 33)
 .(0/63حاتم )( الجرح والت دي  نبن أب  30)
 .(12/028( تهذيب الكما: للموي )31)
 .(7/332( الكام  ف  ض ااء الرجا: نبن عدي )34)
 .(0/63( الجرح والت دي  نبن أب  حاتم )35)
 .324( الض ااء والمتروكين للنساْ  ص36)
 .(12/028( تهذيب الكما: للموي )37)
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 الحديث: إسنادالحكم على 

بشر وهشام بن س د وكلهم ف  مرتبة  حسن ْن فيه بشر التغلب  وقيس بنالحديف  إسناد
 .(3)لبان وقد ض اه اإلمام اْ الُدوق.

 رحمه هللا: (2)قال ابن األثير

ْحداناً وف  حديف الِ يد    لَّينا وت ْكبان   فصو ْنَاِردين َجْمع واِحد َكراِكب  ور   .[ أي م 

 2رقم  الحديث
 ]  رحمه (1)داود أبوقا: اإلمام 

َثَنا م َحم د  ْبن  َطِرل   اْلَبَجِلىم  َحد 
َثَنا َأْسَباط   ،(4) َْْعَمشِ ، (5)َحد   ،َعْن َعَطاِء ْبِن َأِبى َرَُاح   ،(6)َعِن ا

ل ى  َقا:َ  َُْيرِ  اْبن   ِبَنا َُ ، َيْومِ  ِف  الوم م َ ة   َيْومِ  ِف  ِعيد  :َ  ج  م َ ِة،الْ  ِإَلى ر ْحَنا ث م   الن َهاِر، َأو   َيْخر جْ  َفَلمْ  ج 
لَّْينوا ِإَلْيَنا اًنا فوصو ْحدو ابَ   »َفَقا:َ  َله ، َذِلكَ  َذَكْرَنا َقِدمَ  َفَلم ا ِبالط اِِْ ، َعب اس   اْبن   َوَكانَ  ،وت َُ ن ةَ  َأ  .«السم

 تخريج الحديث:

 بنحوه. من طرلق وهب بن كيسان  (8)السنن الكبر  وف   (7)السننخرجه اإلمام النساْ  ف  أ

 دراسة رجال اإلسناد:

 ف  المرتبة الثانية من مراتب المدلسين. (0)وض ه ابن حجرمدلس  ثقة ة األعمش:1

 رجا: السند كلهم ثقات.

 الحديث: إسنادالحكم على 

ححه اْلبان ، ون عن نته عمشاْ تدليسالحديف ُحيو ون يضر  إسناد قا:  وهذا ف (3)ُو
 على شرط مسلم ولم يخرجه.إسناد ُحيو، رجاله كلهم ثقات 

                                                 

 (5/00( السلسلة الض ياة )3)
 (5/145واْثر نبن اْثير )( النهاية ف  غرلب الحديف 0)
 3271( رقم 3/436( سنن أبو داود كتاب الُالة باب إذا وافق يوم الجم ة يوم عيد )1)
 (3/084( البجل   هذه النسبة إلى قبيلة بجيلة اننساب للسم ان  )4)
 (0/154( هو  أسباط بن محمد بن عبد الرحمن بن خالد بن ميسرة القرش  تهذيب الكما: للموي )5)
 (30/76( هو  سليمان بن مهران اْسدي الكاهل  أبو محمد الكوف  اْعمش تهذيب الكما: للموي )6)
 (1/304) 3500( سنن النساْ  كتاب ُالة ال يدين باب الرخُة ف  التخل  عن الجم ة لمن شهد ال يد رقم 7)
 (3/550( سنن النساْ  الكبر  )8)
 11( طبقات المدلسين نبن حجر ص0)
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 رحمه هللا: (2)قال ابن األثير

وم     فيه{...  وحر}   ُ رو  ي ْذِهب ال حو ْدر وو ه،  بالت حرلك ه و[  الصَّ ه ِغشم  الِحْقد  وقي . وَوساِوس 
 الَغَضب. أشدح   وقي . الَ داَوة  وقي . والَغْيظ

 3الحديث رقم 
 رحمه ]  (1)النساْ  قا: اإلمام

َثَنا أبو م َ اِوَيةَ   َقا:َ  ،َأْخَبَرَنا م َحم د  ْبن  اْلَ اَلءِ  َحد 
َْعَمش    َقا:َ  ،(4) ْْ َثَنا ا  ،(6)َعْن َأِب  َعم ار   ،(5)َحد 

َرْحِبي َ  َعنْ  و:َ  َأَتى  َقا:َ  ،َعْمِرو ْبِن ش  ل ى َّللا ِ  َرس  و:َ  َيا  َفَقا:َ  ،َرج     َوَسل مَ  َعَلْيهِ  ]   َُ ِ، َرس   َتق و:   َما َّللا 
امَ  َرج     ِف  ْهرَ  َُ ل ه ، الد  و:   َفَقا:َ  ك  ل ى َّللا ِ  َرس  ْهرَ  َيْطَ مِ  َلمْ  َأن ه   َوِدْدت    »َوَسل مَ  َعَلْيهِ  ]   َُ  ،«َشْيًْا الد 
َاه ،  َقا:َ  ،«َأْكَثرَ   »َقا:َ  َفث ل َثْيِه،  َقا:َ  ُْ مْ  َأَفاَل   »َقا:َ  ،«َأْكَثرَ   »َقا:َ  َفِن رو  ي ْذِهب   ِبَما أ ْخِبر ك  حو ْدر   وو  «؟الصَّ
َيام    »َقا:َ  َبَلى،  َقال وا  «َشْهر   ك  حِ  ِمنْ  َأي ام   َثاَلَثةِ  ُِ

 تخريج الحديث: 

ف  الكبر  بمثله من طرلق  -أيضا - (8)النساْ ، و ف  مُناه بنحوه (7)خرجه الُن ان أ
   عمار.عن أب سليمان انعمش

 دراسة رجال اإلسناد:

 رجا: اإلسناد كلهم ثقات.

 الحديث: إسنادالحكم على 

 بالُحة. (0)وقد حكم عليه اإلمام اْلبان  ،الحديف ُحيو إسناد

                                                                                                                                                  

 (4/018أب  داود لأللبان  ) ( ُحيو3)
 .(5/146( النهاية ف  غرلب الحديف واْثر نبن اْثير )0)
 .0185( رقم 4/028( سنن النساْ  كتاب الُيام باب ُوم ثلث  الدهر وذكر اختالف الناقلين للخبر ف  ذلك )1)
 .(05/301لموي )( هو  محمد بن خاوم التميم  الس دي أبو م اوية الضرلر الكوف  تهذيب الكما: ل4)
 .(30/76( هو  سليمان بن مهران اْسدي الكاهل  أبو محمد الكوف  اْعمش تهذيب الكما: للموي )5)
 .(02/46( هو  عرلب بن حميد أبو عمار الهمدان  الدهن  الكوف  تهذيب الكما: للموي )6)
 .(4/006( مُن  عبد الرواق )7)
 .(0/306( سنن النساْ  الكبر  )8)
 .(6/12وض ي  سنن النساْ  )( ُحيو 0)
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 رحمه هللا: (1)قال ابن األثير

يراً  أْحمرو  به جاَءت إن   الم الَعَنة حديف وف (  ه)  ْثلو  قوص  روة م  حو  ه [  َعَليها َكَذب فَقد الوو
َوْلب ة  بالت حرلك  ِباْرض. َتْلَوق  كالَ َظاءةِ  د 

 4الحديث رقم 
 رحمه ]  (0)قا: اإلمام البخاري 
َثَنا آَدم   َحد 
َثَنا م َحم د  ْبن  َعْبِد الر ْحَمِن ْبِن َأِب  ِذْْب   ،(1) َثَنا الومْهِريم  ،َحد  ِ  ْبِن َسْ د  َعْن َسهْ  ،(4)َحد 

اِعِديحِ  ، ع َوْيِمر   َجاءَ   َقا:َ  ،الس  مِ  ِإَلى الَ ْجاَلِن م ُِ ، ْبنِ  َعا اًل  َأَرَأْيتَ   َفَقا:َ  َعِديح  اًل  اْمَرَأِتهِ  َمعَ  َوَجدَ  َرج   َرج 
م   َيا ِل  َس ْ  ِبِه، َأَتْقت ل وَنه   َفَيْقت ل ه ، ُِ و:َ  َعا ل ى َّللا ِ  َرس  ل ى الن ِب م  َفَكِرهَ  َفَسَََّله ، ل َم،َوسَ  َعَلْيهِ  ]   َُ َُ   [ 
م ، َفَرَجعَ  َوَعاَبَها، الَمَساَِْ ، َوَسل مَ  َعَلْيهِ  ُِ ل ى الن ِب    َأن   َفََّْخَبَره   َعا  َفَقا:َ  الَمَساَِْ ، َكِرهَ  َوَسل مَ  َعَلْيهِ  ]   َُ

ل ى الن ِب    آَلِتَين   َوَّللا ِ   ع َوْيِمر   م ، َخْل َ  الق ْرآنَ  َتَ اَلى َّللا    َأْنَو:َ  َوَقدْ  َفَجاءَ  َوَسل َم، َعَلْيهِ  ]   َُ ُِ  َفَقا:َ  َعا
مْ  َّللا    َأْنَو:َ  َقدْ   »َله   َما، ِبِهَما، َفَدَعا «ق ْرآًنا ِفيك  و:َ  َيا َعَلْيَها َكَذْبت    ع َوْيِمر   َقا:َ  ث م   َفَتاَلَعَنا، َفَتَقد  ِ، َرس   َّللا 
ل ى الن ِب م  َيَّْم ْره   َوَلمْ  َفَااَرَقَها َأْمَسْكت َها، ِإنْ  ن ة   َفَجَرتِ  ِبِاَراِقَها، َوَسل مَ  َعَلْيهِ  ]   َُ َتاَلِعَنْيِن، ِف  السم  َوَقا:َ  الم 

ل ى الن ِب م  وَها،  »َوَسل مَ  َعَلْيهِ  ]   َُ ْت  فوإ نْ  اْنظ ر  اءو يًرا أوْحمورو  ب ه   جو ْثلو  قوص  روة   م  حو  َكَذَب، َقدْ  ِإن   أ َراه   َفالَ  ،وو
نْ  َدقَ  َقدْ  ِإن   َأْحِسب   َفالَ  َأْلَيَتْيِن، َذا أَْعَينَ  َأْسَحمَ  ِبهِ  َجاَءْت  َواِ  َْْمرِ  َعَلى ِبهِ  َفَجاَءْت  «َعَلْيَها َُ وِه. ا   الَمْكر 

 تخريج الحديث:

من طرلق ابن شهاب  (6)ف  ُحيحه واإلمام مسلم ،ف  ُحيحه (5)أخرجه اإلمام البخاري 
 .عن سه  بن س د الوهري بولادة

                                                 

 .(5/146( النهاية ف  غرلب الحديف واْثر نبن اْثير )3)
 .7124( رقم 8/104( ُحيو البخاري كتاب انعتُام بالكتاب والسنة باب ما يكره من الت مق )0)
تهــذيب الكمــا:  .( هــو  آدم بــن أبــ  إيــاس واســمه عبــد الــرحمن ال ســقالن  أُــله خراســان  يكنــى أبــا الحســن نشــَّ ببغــداد1)

 .(0/123للموي )
 .( هو  محمـد بـن مسـلم بـن عبيـد ] بـن عبـد ] بـن شـهاب بـن عبـد ] بـن الحـارف بـن وهـرة بـن كـالب القرشـ  الوهـري 4)

 .(06/430تهذيب الكما: للموي )
 .5120رقم  (6/420( ُحيو البخاري كتاب الطالق باب التالعن ف  المسجد )5)
 .3400رقم  (32/08ل ان )( ُحيو مسلم كتاب ال6)
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 :دراسة رجال اإلسناد

الَبَلو   هو عاصم بن عدي األنصاري: ة 1
حلي  اْنُاري، أحد الُحابة الكرام،  (0) اْلَ ْجاَلِن م  (3)

قوا على وهو أخو م ن بن عدي، يكنى أبا عمرو، وي قا:  أبا عبد ]، واتا ،كان سيد بن  عجالن
ْوَحاء،  ه النب  ُلى ] عليه وسلم من الرح ِسر فردح ذكره ف  البدرلحين، وي قا: إنه لم يشهدهام ب  خرج فك 

 .(4)هـ45بن إسحاق، ت امن المدينة، وهذا هو الم تمد وبه جوم  (1)واستْخلاه على ال الية
:ة 2 ن يُّ ٌر اْلعوْجالو ْيم  طبران  هو عويمر بن الحارف بن ولد وقا: ال ،بن أب  أبيض ال جالن اهو  عتوو

ْحد آباْه، ول   أحد آباء عويمر ال جالن  كان يلقب  وأبيض لقب   ،بن جابر بن الجد بن ال جالن
 .(5)أبيض فَّطلق عليه الراوي أشقر

بيه  مهو ابن مالك  بن خالد اْنُاري  سهل بن سعد:ة 3 ، له ْو الخورج  أبو ال باس الساعديح
 .(6)ي  ب دها، وقد جاو المْةهـ، وق 88ُحبة، ت 

 رجا: اإلسناد كلهم ثقات.

 رحمه هللا: (7)قال ابن االثير

 َرآه م فلم ا وسلم عليه َّللا   ُلى النب م  َفجاء ِقتا:   والَخْوَرج اْْوس َبْين كان   فيه(  ه{ )  وحش} 
وا اتاآلي[  ت قاِته َحق   َّللا َ  ات قوا آَمن وا الذ ين أيمها يا   َناَد  ت هم فوووحَّشت هم واْعَتَنق بأْسل حو [  َبْ ضاً  َبْ ض 
 َرَمْوها. أي

 5الحديث رقم 

                                                 

 (.105/ 3( البلوي  هذه النسبة إلى  بل   وه  قبيلة من قضاعة. اْنساب للسم ان ) 3)
 .(4/361( ال جالن   هذه النسبة إلى بن  عجالن  اننساب للسم ان  )0)
ليـة، ومـا كـان دون ذلـك مـن ( ال الية  اسم لك ح ما كان من جهة نجد من المدينة من قراهـا وعمايرهـا إلـى تهامـة فهـ  ال ا1)

 (.4/73جهة تهامة فه  السافلة. م جم البلدان للحموي) 
 .(570/ 1ُحابة نبن حجر) ( اإلُابة ف  تمييو ال4)
 .(4/746( المُدر السابق)5)
 .(1/022)اإلُابة ف  تمييو الُحابة نبن حجر( 6)
 .(5/147( النهاية ف  غرلب الحديف واْثر نبن اْثير )7)
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 رحمه ]  (3)قا: اإلمام الطبران 
َثَنا ِل م  ع َوْلو   ْبنِ  م َحم دِ  ْبن   َّللا ِ  َعْبد   َحد  ُِ َثَنا ،، ِبَبْغَدادَ (0) اْلَمْو ان   َحد  ُِيِع، ْبن   َغس  َثَنا الر   ي وس     َحد 

َثَنا َعْبَدَة، ْبن   َمْيد   َحد  ، ح  ، َوَثاِبت   الط ِول   َْوس   َكاَنتِ   َقا:َ  َعْنه   َّللا    َرِض َ  َماِلك   ْبنِ  َأَنسِ  َعنْ  اْلب َناِن م ْْ  ا
ارِ  ِمنَ  َحي ْينِ  َواْلَخْوَرج   َُ َْن ْْ َما َوَكاَنْت  ،ا و:   َعَلْيِهمْ  َقِدمَ  َفَلم ا ،اْلَجاِهِلي ةِ   فِ  َعَداَوة   َبْيَنه  ل ى َّللا ِ  َرس   َّللا    َُ
َْوسِ  ِمنَ  َرج     َتَمث  َ  ِإذْ  َله مْ  َمْجِلس   ِف  ق   ود   ه مْ  َفَبْيَنَما ،َبْيَنه مْ  َّللا    َفََّل  َ  ،َذِلكَ  َذَهبَ  َوَسل مَ  َوآِلهِ  َعَلْيهِ  ْْ  ا
 َهَذا َيَوال وا َفَلمْ  ِلأْلَْوسِ  ِهَجاء   ِفيهِ  ِشْ ر   ِبَبْيتِ  اْلَخْوَرجِ  ِمنَ  َرج     َوَتَمث  َ  ِلْلَخْوَرجِ  َجاء  هِ  ِفيهِ  ِشْ ر   ِبَبْيتِ 
مْ  َوَثبَ  َحت ى ِبَبْيت   َيَتَمث     َوَهَذا ِبَبْيت   َيَتَمث     ه   َفَبَلغَ  ،ا:ِ ِلْلِقتَ  َواْنَطَلق وا ،َأْسِلَحَته مْ  َوَأَخذ وا ،َبْ ض   ِإَلى َبْ ض 
و:َ  َذِلكَ  ل ى َّللا ِ  َرس   َفَلم ا ،َساَقْيهِ  َعنْ  َحَسرَ  َقدْ  م ْسِرًعا َفَجاءَ  ،اْلَوْح  َعَلْيهِ  َوأ ْنِو:َ  ،َوَسل مَ  َوآِلهِ  َعَلْيهِ  َّللا    َُ
 ِمنَ  َفَرغَ  َحت ى (1){م ْسِلم ونَ  َوَأْنت مْ  ِإن   َتم وت ن   َونَ  ت َقاِتهِ  َحق   َّللا َ  ات ق وا آَمن وا ال ِذينَ  َأيمَها َيا  }َناَداه مْ  َرآه مْ 

وا ،اآْلَياتِ  حَّشت مْ  فووو ت ه  مْ  َواْعَتَنقَ  ،ِبَها َفَرَمْوا ،ب أوْسل حو ه  وَن. َبْ ًضا َبْ ض   َيْبك 

 تخريج الحديث:

 .وب د طو: بحف لم أجد من أخرجه غيره تارد به اإلمام الطبران 

 :اإلسناددراسة رجال 

يل:ة حميد 1 ولكنه مدلِحس  مكِثر   ،هـ  ثقة340أبو عبيدة البُري  محميد بن أب  حميد الطول  الطَّو 
حتى قي   إن م ظم حديثه عنه  ،كثير  التحدليس عنه ،  ُاحب أنس، مشهور  (4)منه، قا: ابن حجر

َاه بالتدليس النساْ  وغيره ،وقتادة ،بواسطة ثابت َُ  ،نس بالسماعوقد وقع تُرلحه عن أ ،َوَو
 التُرلو وذكره ف  المرتبة الثالثة الت  ن بدح من، وغيره ،وبالتحديف ف  أحاديف كثيرة ف  البخاري 

ا مع نً مقرو ولكنه لم ينارد، فقد ذكره  ،السماع لقبو: حديثها، وهو ف  هذا الحديف لم يُرحح بالسماع
خرج من رواية حميد عن أنس إن خر  البخاري لم ي  آف  موضع  (5)ثابت البنان ، وقد قا: ابن حجر

 بُيغ التحديف.

                                                 

 .620( رقم 3/150جم الطبران  الُغير )( م 3)
نمــا قيــ  لبالدهــا الجولــرة ْنهــا بــين الدجلــة والاــرات0) ــ ، وهــ  مــن بــالد الجولــرة، وا  ــل   هــذه النســبة إلــى المُو  .( المُو

 .(5/427اْنساب للسم ان  )
 .320( سورة آ: عمران  1)
 .18( طبقات المدلسين نبن حجر ص4)
 .(32/623( فتو الباري نبن حجر )5)



  الفصل األول  (النهاية في غريب الحديث واألثر البن األثير)أحاديث كتاب 
 

- 15 - 

ميوس  بن عبدة  يوسف بن عبدة:ة 2 َْوِديِح ْْ اِب،أبو عبدة البُري  (3) ا  ُ قـا:  مـن السـاب ة،  (0) اْلَق
  .ف  الثقات  (4)  بُري ثقة وذكره ابن حبان(1)يحيى بن م ين

يوس  بن  (6) لت ْحمد بن حنب ق  بكر اْثرم أبووقا: ، ليس بحجة وقد وثق  (5)وقا: الذهب  
حاتم  شيخ ليس بالقوي ف   أبووقا:  ،اهوثابت كَّنه ض    ،عبدة؟ فقا:  له أحاديف مناكير عن حميد

   لين الحديف.(8)وقا: ابن حجر ،  له أحاديف مناكير(7)وقا: ال قيل  ،الحديف
 .ُدوق إن ف  روايته عن حميد الطول  وثابت البنان  أنه والراجح

َْوِديحِ غسان بن الُريع  سان بن الربيع:غة 3 ْْ ِل م  ا ُِ  ،ف  الثقات (32)ذكره ابن حبان، هـ006 (0) اْلَمْو
ا ليس بحجة ورعً  ،ا  كان ُالحً (31)  ض ي  وقا: ابن حجر(30)  ُالو وقا: مرة(33)وقا: الدارقطن 
 ف  الحديف.
 .ُدوق  والراجح أنه

 باق  رجا: السند ثقات.

 :الحديث إسنادالحكم على 

وف   ،وحميد ،لوجود يوس  بن عبدة الذي يروي المناكير عن ثابت مض ي الحديف  إسناد
 هذا الحديف.

                                                 

اْنســـاب  .( اْودي  هـــذه النســـبة إلـــى أودشـــنوءة وهـــو أود بـــن الغـــوف بـــن نبـــت بـــن مالـــك بـــن ولـــد بـــن وكهـــالن بـــن ســـب3َّ)
 .(3/302للسم ان  )

لى الذي يذبو الشاة ولبيع لحمها0)  .(4/526اْنساب للسم ان  ) .( القُاب  هذه النسبة إلى بيع اللحم، وا 
 .(4/040ري )( تارلخ يحيى بن م ين رواية الدو 1)
 .(7/610( الثقات نبن حبان )4)
 .(0/761( المغن  ف  الض ااء للذهب  )5)
 .(0/006( الجرح والت دي  نبن أب  حاتم )6)
 .(4/450( الض ااء الكبير لل قيل  )7)
 .633( تقرلب التهذيب نبن حجر ص8)
نمــا قيــ0) ــ ، وهــ  مــن بــالد الجولــرة، وا  ــل   هــذه النســبة إلــى المُو  .  لبالدهــا الجولــرة ْنهــا بــين الدجلــة والاــرات( المُو

 .(5/427اْنساب للسم ان  )
 .(0/0( الثقات نبن حبان )32)
 .(0/325( ت جي  المنا ة بوواْد رجا: انْمة اُْر ة نبن حجر )33)
 .(0/046( الض ااء والمتروكين نبن الجووي )30)
 .(4/438( لسان الميوان نبن حجر )31)
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 رحمه هللا: (1)قال ابن األثير

وا الَخواِرج َلِق َ  أنه   عل ح  حديف ومنه(  ه)  حَّشت هم فووو يوف واْستولُّوا ب رمواح   .[ السُّ

 6الحديث رقم 
 رحمه ]  (0): اإلمام مسلمقا

َثَنا ، ْبن   َعْبد   َحد  َمْيد  َثَنا ح  و اقِ  َعْبد   َحد  َثَنا َهم ام ، ْبن   الر  َلْيَماَن، َأِب  ْبن   اْلَمِلكِ  َعْبد   َحد  َثَنا س   َحد 
، ْبن   َسَلَمة   َهْي   َثِن  ك  َهِن م  َوْهب   ْبن   َوْلد   َحد   ]   َرِض َ  َعِل ح   َمعَ  َكان وا ال ِذينَ  اْلَجْيشِ   فِ  َكانَ  َأن ه   ،(1)اْلج 
وا ال ِذينَ  َعْنه ، و:َ  َسِمْ ت   ِإنِح  الن اس   َأيمَها  َعْنه   ]   َرِض َ  َعِل    َفَقا:َ  اْلَخَواِرِج، ِإَلى َسار  ل ى ]ِ  َرس  َُ 
، ِقَراَءِتِهمْ  ِإَلى ِقَراَءت ك مْ  َلْيَس  اْلق ْرآَن، َيْقَرء ونَ   أ م تِ  ِمنْ  َقْوم   َيْخر ج    »َيق و:   َوَسل مَ  َعَلْيهِ  ]    َونَ  ِبَشْ ء 

اَلت ك مْ  اَلِتِهمْ  ِإَلى َُ َُ ، مْ  َوَن  ِبَشْ ء  َيام ك  َياِمِهمْ  ِإَلى ُِ ُِ ، مْ  َأن ه   َيْحِسب ونَ  اْلق ْرآنَ  َيْقَرء ونَ  ِبَشْ ء   َوه وَ  َله 
، َوْهب   ْبن   ]ِ  َعْبد   َيْوَمِْذ   اْلَخَواِرجِ  َوَعَلى اْلَتَقْيَنا َفَلم ا َقْنَطَرة ، َعَلى َمَرْرَنا  َقا:َ  َحت ى َعَلْيِهْم،.....  الر اِسِب م

مْ  َفَقا:َ  َماَح، َأْلق وا  َله  لموا الرِح مْ  َوس  ي وَفك  ا وِنَها، ِمنْ  س  مْ  َأنْ  َأَخاف   َفِإنِح  ج  وك  مْ  َكَما ي َناِشد  وك   َيْومَ  َناَشد 
وَراَء، وا َفَرَج  وا َحر  حَّشت ْم، فووو ه  لُّوا ب ر مواح  سو يتوفو  وو ه مْ  َوق ِت َ   َقا:َ  ِبِرَماِحِهْم، الن اس   ، َوَشَجَره م  السُّ  َبْ ض 
،....... َعَلى  الحديف.َبْ ض 

 تخريج الحديث:

 .البخاري  فلم يخرجه اإلمام ،لقد تارد به اإلمام مسلم

 :اإلسناددراسة رجال 

  كوف  ثقة ثبت ف  (5)قا: ال جل  ،هـ345 (4) اْلَ ْوَرِم حِ ميسرة  بي سليمان:أعبد الملك بن ة 1
وقا: جرلر كان المحدثون  (7)ف  الثقات  سْ  عنه الثوري فقا: ذاك ميوان (6)الحديف ذكره ابن حبان

                                                 

 .(5/147رلب الحديف واْثر نبن اْثير )( النهاية ف  غ3)
 .3266( رقم7/340( ُحيو مسلم كتاب الوكاة  باب التحرلض على قت  الخوارج )0)
 .( الجهن   هذه النسبة إلى جهينة وهـ  قبيلـة مـن قضـاعة واسـمه ولـد بـن ليـف بـن سـود بـن أسـلم بـن الحـاف بـن قضـاعة1)

 .(0/314اْنساب للسم ان  )
 .(4/378اْنساب للسم ان ) .النسبة إلى عروم وظن  أنه بطن من فوارة، وجبانة عروم بالكوفة ( ال روم   هذه4)
 .(0/321( م رفة الثقات لل جل  )5)
 .(7/07( الثقات نبن حبان )6)
ال بـد  ضوابط الجـرح والت ـدي  عبـد ال ولـو .( الميوان  من انلااظ النادرة وقليلة الورود وه  كناية عن قوة الحاظ والضبط7)

 .020اللطي  ص
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 (1)وابن م ين(  0) دوثقه ابن س، (3)إذا وقع بينهم انختالف ف  الحديف سَّلوا عبد الملك وكان حكمهم
 وواد كان مشهور تكلم فيه ش بة للتارد بخبر الشا ة. (5)والذهب  (4)وأحمد بن حنب 

ن إف  حديف جار الدار احق بشا ة الدار هذا حديف منكر وقا: ابن م ين لم يحدف به  أحمدوقا: 
اخر مث  حديف الشا ة   لو رو  عبد الملك حديثا (7)وقا: ش بة. (6)عبد الملك وقد انكره الناس عليه

لطرحت حديثه وقا: أحمد  من الحااظ ولكن يخال  ابن جرلج ف  اإلسناد وابن جرلج اثبت منه 
  .  ُدوق له أوهام(0)قا: ابن حجرو  ،   ن بَّس به(8)قا: أبو ورعة. عندنا

 نكروا عليه حديف الشا ة فقط.أن ال لماء أثقة غير  أنهوالراجح 

 .رجا: اإلسناد جمي هم ثقات

 رحمه هللا: (10)قال ابن األثير

و: كان   الحديف ومنه - حَّشو  َذَهب ِمنْ  خاَتم   وسلم عليه َّللا   ُلى َّللا   ِلَرس   ظوْهروانويْ  بْين فووو
وات يمهم النَّاست  فووحَّش أْصحاب ه  [ ب خو

 7الحديث رقم 
 رحمه ]  (33)قا: اإلمام الطبران 

ْيَدَنِن م  ي وس  َ  أبو ، حدَثَنا(30)الر قِح م  َجْ َار   ْبن   م َحم د   َثَناَحد    ُ َلْيَماَن، ْبن   َمْ َمر   حدثنا  ،(3)ال  س 
، َعنْ  َلْيَلى، َأِب  اْبنِ  َعنِ  ِحب اَن، ْبنِ  َوْلدِ  َعنْ  و:ِ  َكانَ   َقا:َ  ع َمرَ  اْبنِ  َعنِ  َناِفع  ل ى َّللا ِ  ِلَرس   هِ َعَليْ  ]   َُ

                                                 

 .(5/166( الجرح والت دي  نبن أب  حاتم )3)
 .(6/152( الطبقات الكبر  نبن س د )0)
 .(5/166( الجرح والت دي  نبن أب  حاتم )1)
 .(3/420( ال ل  وم رفة الرجا: لإلمام أحمد )4)
 .(0/426( المغن  ف  الض ااء للذهب  )5)
 .(0/352وي )( الض ااء والمتروكين نبن الجو 6)
 .(5/166( الجرح والت دي  نبن أب  حاتم )7)
 (.5/166) ( المُدر السابق8)
 .161( تقرلب التهذيب نبن حجر ص0)
 .(5/147( النهاية ف  غرلب الحديف واْثر نبن اْثير )32)
 .6646( رقم 6/173( الم جم انوسط  للطبران  )33)
نمــا ســميت الرقــة ننهــا علــى شــط ( الرقــ   هــذه النســبة إلــى الرقــة وهــ  بلــدة 30) علــى طــرف الاــرات مشــهورة مــن الجولــرة وا 

 .(1/84اْنساب للسم ان  ) .الارات، وك  أرض تكون على الشط فه  تسمى الرقة
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، ِمنْ  َخاَتم   َوَسل مَ  حَّشو  َذَهب  اب ه   ظوْهروانويْ  بوْينو  ب ه   فووو حَّشو  ،«َأَبًدا اْلَبس   َن   »َقا:َ  ث م   ،أوْصحو  النَّاست  فووو
مْ  ووات يم ه  ، ِمنْ  َخاَتًما ات َخذَ  ث م   ،ب خو ح َ ، ِبهِ  َيْخِتم   َكانَ  َوِرق  ُم  ، َفَهَلَك.(0)َأِرلس   ِبْْرِ  ِف  َوَقعَ  َحت ى ال

 تخريج الحديث:

 بم ناه من طرلق عبيد ] بن عمر.ف  اآلداب  (1)أخرجه البيهق 

 دراسة رجال اإلسناد:

وواد ُدوق كان  (4)وثقه ال جل  ،هـ348اْنُاري الكوف   محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلىة 1
 .فقيها ُاحب سنة وجاْو الحديف

من  بش ءالحاظ شغ  بالقضاء فساء حاظه ن يتهم  س ء  محله الُدق كان (5)حاتم أبووقا: 
وقا:  ورعة  ليس بالقوي  أبوينكر عليه كثرة الخطَّ يكتب حديثه ون يحتج به وقا:  إنماالكذب 
ابن  ض اه، الحاظ س ء  ُدق (7)قا: ابن حجرو  الحاظ قد وثق س ءمام إُدوق   (6)الذهب 
الحاظ مضطرب الحديف  س ءكان   (33)وقا: مرة (32)وأحمد بن حنب ( 0)وقا: مرة ليس بذاك( 8)م ين

   كان ردئ الحاظ(31)وابن حبان( 30)قا: يحيى القطان، حب الينا من حديثهأوكان فقهه 
 الحاظ يكتب حديثه ون يحتج به. س ءض ي   أنهوالراجح 

                                                                                                                                                  

تهـذيب الكمـا: للمـوي  .( هـو  محمـد بـن أحمـد بـن محمـد بـن الحجـاج بـن ميسـرة الكرلـوي أبـو يوسـ  الُـيدنن  الجـوري 3)
(04/152). 
 .(31/150لس  ه  حديقة بالقرب من مسجد قباء. فتو الباري نبن حجر )( بْر أر 0)
 .(0/008( اآلداب للبيهق  )1)
 .(0/041( م رفة الثقات لل جل  )4)
 .(7/100( الجرح والت دي  نبن اب  حاتم )5)
 .(0/621( المغن  ف  الض ااء للذهب  )6)
 .401( تقرلب التهذيب نبن حجر ص7)
 .(1/76وكين نبن الجووي )( الض ااء والمتر 8)
 .(7/100( الجرح والت دي  نبن أب  حاتم )0)
 .(1/76( الض ااء والمتروكين نبن الجووي )32)
 .(7/100( الجرح والت دي  نبن أب  حاتم )33)
 .(1/76( الض ااء والمتروكين نبن الجووي )30)
 .(0/041( المجروحين نبن حبان )31)
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قا: ابن . اتف  الثق (1)ذكره ابن حبانو  (0)بن م ين وثقه يحيى، هـ358  (3) الر قِح م زيد بن حبان ة 2
ولد ن   (7)مرة ابن م ين وقا:، (6)حاتم أبوو ( 5)أحمدتركه ،   ُدوق كثير الخطَّ تغير بَّخرة(4)حجر
نا سم ت من ولد بن حبان قب  أ  (32)قا: م مر بن سليمان ،(0)والدارقطن  (8)وض اه النساْ  ش ء

 .و يتغيرأن ياسد أ
خذه م مر عنه قب  أولكن هذا الحديف  ،ختالطخذ عنه ب د انأحديثه ض ي  لمن  أنوالراجح 

 ختالط.ان

 باق  رجا: اإلسناد ثقات.

 الحديث: إسنادالحكم على 

 الحديف ُ أولكن  ،ب  ليلىأ  محمد بن عبد الرحمن بن  هذا الحديف ض ي  لض إسناد
َثَنارحمه ]   (33)فقا: البخاري ، بم ناه عند البخاري  َثنَ  م وَسى، ْبن   ي وس     َحد   ،(30)أ َساَمةَ  أبو اَحد 

َثَنا ، َعنْ  ،(31)َّللا ِ  ع َبْيد   َحد  َما َّللا    َرِض َ  ع َمرَ  اْبنِ  َعنِ  َناِفع  و:َ  َأن   َعْنه  ل ى َّللا ِ  َرس   َوَسل مَ  َعَلْيهِ  ]   َُ
ة ، َأوْ  َذَهب   ِمنْ  َخاَتًما ات َخذَ  ه   َوَجَ  َ  ِفض   ُ و:   م َحم د    يهِ فِ  َوَنَقَش  َكا ه ، َيِل  ِمم ا َف ِ، َرس   الن اس   َفات َخذَ  َّللا 
ه   نَ   »َوَقا:َ  ِبهِ  َرَمى ات َخذ وَها َقدِ  َرآه مْ  َفَلم ا ِمْثَله ، ة ، ِمنْ  َخاَتًما ات َخذَ  ث م  . «َأَبًدا َأْلَبس   الن اس   َفات َخذَ  ِفض 
ةِ  َخَواِتيمَ  ل ى الن ِب حِ  َبْ دَ  اَتمَ الخَ  َفَلِبَس   ع َمرَ  اْبن   َقا:َ  الِاض  ، أبو َوَسل مَ  َعَلْيهِ  ]   َُ ، ث م   َبْكر   ث م   ع َمر 
، ْثَمان   َأِرلَس. ِبْْرِ  ِف  ع ْثَمانَ  ِمنْ  َوَقعَ  َحت ى ع 

                                                 

نمــا ســميت الرقــة ْنهــا علــى شــط ( الرقــ   هــذه النســبة إلــى ال3) رقــة وهــ  بلــدة علــى طــرف الاــرات مشــهورة مــن الجولــرة وا 
 .(1/84اْنساب للسم ان  ) .الارات، وك  أرض تكون على الشط فه  تسمى الرقة

 .(3/124( الض ااء والمتروكين نبن الجووي )0)
 .(6/137( الثقات نبن حبان )1)
 .000( تقرلب التهذيب نبن حجر ص4)
 .(3/124( الض ااء والمتروكين نبن الجووي )5)
 .(1/563( الجرح والت دي  نبن أب  حاتم )6)
 (.1/563) ( المُدر السابق7)
 .(3/124( الض ااء والمتروكين نبن الجووي )8)
 .(3/435( الكاش  للذهب  )0)
 .(3/461( الكواكب النيرات نبن الكيا: )32)
 .5866( رقم7/54خاتم الاضة )( ُحيو البخاري كتاب اللباس باب 33)
 .(7/037( هو  حماد بن أسامة بن ولد القرش  تهذيب الكما: للموي )30)
 .(30/304تهذيب الكما: للموي ) .( هو  عبيد ] بن عمر بن حاص بن عاُم بن عمر بن الخطاب31)
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 رحمه هللا: (1)قال ابن االثير 

 [ بها فووحَّش توْمرةً  فَّعطاه َساْ    أتاه   أنه   اآلخر والحديف -

 8الحديث رقم 
 رحمه ]  (0)بن حنب  أحمدقا: اإلمام 
َثَنا ، ْبن   َأْسَود   َحد  َثَنا َعاِمر  ِإْسَراِْي    َحد 

َثَنا ،(1) ذاَن، ْبن   ع َماَرة   َحد  ، َعنْ  ،(4)َثاِبت   َعنْ  َوا    َقا:َ  َأَنس 
و:َ  َأَتى ل ى َّللا ِ  َرس  ،سَ  َوَسل مَ  َعَلْيهِ  ]   َُ حوشو  ب توْمروة ، َله   َفَََّمرَ  اِْ   ا فووو ، َساِْ    َجاءَ  ث م   ،ب هو  َله   َفَََّمرَ  آَخر 

ْبَحانَ   َفَقا:َ  ِبَتْمَرة ، ِ، س  و:ِ  ِمنْ  َتْمَرة   َّللا  و:   َفَقا:َ   َقا:َ  َّللا ِ  َرس  ل ى َّللا ِ  َرس    ِلْلَجاِرَلةِ  َوَسل مَ  َعَلْيهِ  ]   َُ
َْرَُِ ينَ  َفََّْعِطيهِ  َسَلَمَة، محِ أ   ِإَلى اْذَهِب » ْْ   «ِعْنَدَها ال ِت  ِدْرَهًما ا

 تخريج الحديث:

  .نس بهأعن  ،عن ثابت ،عن عمارة ،سراْي إمن طرلق  ف  ش ب اإليمان، (5)أخرجه البيهق 

 دراسة رجال اإلسناد:

ذان ة 1 ْيَدَنِن م عمارة بن زا   ُ  (8)وال جل  ( 7)بن حنب  أحمدو  (6)هـ وثقه ابن م ين367سلمة  أبو ال

 .ف  الثقات (0)وذكره ابن حبان ،حاديف مناكيرأنس أيروي عن  ،شيخ ن بَّس به أحمد  وواد
  ن بَّس به وواد ابن (33)وابن عدي (32)  ُالو يكتب حديثه وقا: أبو ورعةبن م ين قا: يحيى

وقا:  ،  ليس بذاك(31)داود وقا: أبو   ُرما يضطرب حديثه(30)وقا: البخاري ، عدي ممن يكتب حديثه

                                                 

 .(5/147( النهاية ف  غرلب الحديف واْثر نبن اْثير )3)
 .31713رقم ( 03/075( مسند أحمد )0)
 .(0/535تهذيب الكما: للموي ) .( هو  إسراْي  بن يونس بن أب  إسحاق الهمدان  السبي   أبو يوس  الكوف 1)
نانة هم بنو س د بن لؤي بن غالب وقا: إنهم بنـو سـ د بـن ضـبي ة بـن 4) ( هو  ثابت بن أسلم البنان  أبو محمد البُري ُو

 .(4/140تهذيب الكما: للموي ) .نوار
 .(6/502ش ب اإليمان للبيهق  )( 5)
 .346( تارلخ ابن م ين برواية الدارم  ص6)
 .(6/165( الجرح والت دي  نبن أب  حاتم )7)
 .(0/360( م رفة الثقات لل جل  )8)
 .(7/061( الثقات نبن حبان )0)
 .(6/165( الجرح والت دي  نبن أب  حاتم )32)
 .(03/045( تهذيب الكما: للموي )33)
 (6/525ارلخ الكبير للبخاري )( الت30)
 (0/51( الكاش  للذهب  )31)
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 ،وض اه الدارقطن  ،قا: الراوي  ن يحتج به  (0)، قا: ابن الجووي   ُدوق كثير الخطَّ(3)ابن حجر
 .  له مناكير(1)وقا: الذهب 

 نس رض  ] عنه.أرو  مباشرة عن  إذان إحديثه ُحيو يحتج به ثقة،  أنهوالراجح 

 .باق  رجا: اإلسناد ثقات

 الحديث: إسنادالحكم على 

 .ن جميع رجاله ثقاتْ ،ُحيو إسناده الحديف

 رحمه هللا: (4)ثيرقال ابن األ

 َوْحش   َرج      يقا:[  َطَ ام َماَلنا[ (  َوْحشينَ     اللسان ف )  َوْحَشْينِ  ِبْتَنا لقد   وفيه(  ه) 
َش  عَ َجا إذا أْوَحَش  وقد َله َطَ امَ  ن جاْ اً  كان إذا أْوَحاش   َقوم   ِمن بالسكون  واء وَتوح   اْحَتَمى إذا للد 

 ب ْتناو  لقد   التِحرِمذيحِ  رواية ف  وجاء َله ،[ (  َمِ َدته أخلة إذا للدواء فالن وتوح ش    اللسان ف ) 
ه   لوْيلوتونا ْحشى هوذ   .[ َوْحِش ح  جماعةَ     اللسان ف )  َوْحشىَ  َجماِعةً  أراد كَّنه[  وو

 9الحديث رقم 
 رحمه ]  (5)قا: اإلمام الترمذي

َثَنا ، ْبن   َعْبد   َحد  َمْيد  ، َعِل ح   ْبن   َوالَحَسن   ح  ْلواِن م ، اْلَمْ َنى الح  َثَنا  َقانَ  َواِحد  وَن، ْبن   َيِولد   َحد   َهار 
َثَنا  َقا:َ  ، ْبنِ  َعْمِرو ْبنِ  م َحم دِ  َعنْ  ِإْسَحاَق، ْبن   م َحم د   َحد  َلْيَمانَ  َعنْ  َعَطاء  ، ْبنِ  س   ْبنِ  َسَلَمةَ  َعنْ  َيَسار 

ْخر   َُ ، اِريِح َُ َْْن ْنت    َقا:َ  ا  َرَمَضان   َدَخ َ  َفَلم ا َغْيِري، ي ْؤتَ  َلمْ  َما النِحَساءِ  ِجَماعِ  ِمنْ  أ وِتيت   َقدْ  َرج الً  ك 
يبَ  َأنْ  ِمنْ  اَفَرقً  َرَمَضان   َيْنَسِلخَ  َحت ى اْمَرَأِت  ِمنْ  َتَظاَهْرت   ُِ  َأنْ  ِإَلى َذِلكَ  ِف  َفَََّتَتاَبعَ  َلْيَلِت  ِف  ِمْنَها أ 
م ِن  ِه َ  َفَبْيَنَما َأْنِوَع، َأنْ  َأْقِدر   نَ  َوَأَنا الن َهار   ي ْدِرَكِن   َفَوَثْبت   َشْ ء   ِمْنَها ِل  َتَكش  َ  ِإذْ  َلْيَلة   َذاتَ  َتْخد 
َبْحت   َفَلم ا َعَلْيَها، ُْ مْ  َقْوِم  َعَلى َغَدْوت   َأ و:ِ  ِإَلى َمِ   اْنَطِلق وا  َفق ْلت   َخَبِري  َفََّْخَبْرت ه  ل ى ]ِ  َرس   َّللا    َُ
، نَ  َوَّللا ِ  نَ   َفَقال وا ِبََّْمِري، َفَّ ْخِبَره   َوَسل مَ  َعَلْيهِ  و:   ِفيَنا َيق و:َ  َأوْ  ق ْرآن   ِفيَنا َيْنِو:َ  َأنْ  َنَتَخو ف   َنْاَ     ]ِ  َرس 
ل ى َنعْ  َأْنتَ  اْذَهْب  َوَلِكنْ  َعار َها، َعَلْيَنا َيْبَقى َمَقاَلةً  َوَسل مَ  َعَلْيهِ  َّللا    َُ ُْ  َفَخَرْجت    َقا:َ . َلكَ  َبَدا َما َفا
و:َ  َفَََّتْيت   ل ى ]ِ  َرس   َأْنتَ   َقا:َ . ِبَذاكَ  َأَنا  ق ْلت   اَك؟ِبذَ  َأْنتَ   َفَقا:َ  َخَبِري، َفََّْخَبْرت ه   َوَسل مَ  َعَلْيهِ  َّللا    َُ

                                                 

 .420( تقرلب التهذيب نبن حجر ص3)
 .(0/021( الض ااء والمتروكين نبن الجووي )0)
 .(0/463( المغن  للذهب  )1)
 .(5/147( النهاية ف  غرلب الحديف واْثر نبن اْثير )4)
 .1000( رقم5/425سورة المجادلة )( سنن الترمذي كتاب تاسير القران باب تاسير 5)
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ْكمَ  ِف    َفََّْمضِ  َذا َأَنا َوَها ِبَذاَك، َأَنا  ق ْلت   ِبَذاَك؟ َأْنتَ   َقا:َ . ِبَذاكَ  َأَنا  ق ْلت   ِبَذاَك؟ اِبر   َفِإنِح  ]ِ  ح  َُ 
ْاَحةَ  َفَضَرُْت    َقا:َ . َرَقَبةً  أَْعِتقْ   َقا:َ . ِلَذِلكَ  ْلت  ِبيَ  ع ن ِق  َُ َبْحت   َما ِبالَحقحِ  َبَ َثكَ  َوال ِذي نَ   ِدي، َفق  ُْ  َأ
مْ   َقا:َ . َغْيَرَها َأْمِلك    ُ و:َ  َيا  ق ْلت  . َشْهَرْلنِ  َف اَبِن  َوَه ْ  ]ِ  َرس  َُ اَبِن  َما َأ َُ َيامِ  ِف  ِإن   َأ ُِح   َقا:َ . ال
دْ  ِبالَحقحِ  َبَ َثكَ  َوال ِذي  ق ْلت    ِمْسِكيًنا ِستِحينَ  َفََّْطِ مْ  ه   لوْيلوتونوا ب ْتنوا لوقو ى، هوذ  ْحشو اءٌ  لونوا موا وو  اْذَهْب   َقا:َ  .عوشو
اِحبِ  ِإَلى َدَقةِ  َُ ، َبِن  َُ َرْلق   اْسَتِ نْ  ث م   ِمْسِكيًنا، ِستِحينَ  َوْسًقا ِمْنَها َعْنكَ  َفََّْطِ مْ  ِإَلْيكَ  َفْلَيْدَفْ َها َله   َفق  ْ  و 

م   َوَجْدت    َفق ْلت   َقْوِم ، ِإَلى َفَرَجْ ت    َقا:َ  ِعَياِلكَ  َوَعَلى َعَلْيكَ  ِبَساِِْرهِ  يقَ  ِعْنَدك  وءَ  الضِح  الر ْأِي، َوس 
و:ِ  ِعْندَ  َوَوَجْدت   ل ى ]ِ  َرس  َ ةَ  َوَسل مَ  َعَلْيهِ  َّللا    َُ َدَقِتك مْ  ِل  َأَمرَ  َوالَبَرَكَة، الس  َُ  وَهاَفَدَف    ِإَل    َفاْدَف  وَها ِب
 . ِإَل   

 تخريج الحديث:

 (4)وابن الجارودف  مسنده  (1)وأحمد ف  مسنده، (0)وابن أب  شيبةف  سننه،  (3)أخرجه ابن ماجة

ف  الم جم الكبير، ( 7)والطبران  ف  ُحيحه، (6)وابن خولمة ف  سننه، (5)والدارم ف  المنتقى، 
عن سلمة  ،كلهم من طرلق سليمان بن يسار، ف  السنن الكبر  (0)والبيهق ف  المستدرك،  ( 8)الحاكمو 
 بن ُخر اننُاري بنحوه.ا

 دراسة رجال اإلسناد:

م ةِ سلمان بن  ُخر بن بنسلمة  :سلمة بن صخرة 1 ُِح بن الحارف بن ولد مناة بن حبيب بن  ال
ْنه كان  ،كان يقا: له البياض  ،عبد حارثة بن مالك بن عضب بن جشم بن الخورج الخورج 

 .(32)مرأتهاوهو الذي ظاهر من  ،وسلمة أُو ،اسمه سلمان  ويقا: ،حالاهم
أبو عبد ] القرش  المط ِلِب ح مونهم،   ويقا: ،هو ابن يسار المدن ، أبو بكر محمد بن إسحاق:ة 2

 ،  حسن الحديف(1)وقا: مرة (0)وابن م ين( 3)وثقه ابن س د، هـ، وقي  ب دها 352، المغاوي إمام 

                                                 

 .0250( رقم6/041( سنن ابن ماجة كتاب الطالق باب الظهار )3)
 .(0/052( مسند ابن أب  شيبة )0)
 .(06/148( مسند أحمد  )1)
 .(0/125( المنتقى نبن الجارود )4)
 .(0/037( سنن الدارم  )5)
 .(4/71( ُحيو ابن خولمة )6)
  .(7/41) ( الم جم الكبير للطبران 7)
 .(0/024( المستدرك للحاكم )8)
 .(7/185( السنن الكبر  للبيهق  )0)
 .(1/352( اإلُابة ف  تمييو الُحابة نبن حجر )32)
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( 6)قا: ش بة  ُدوق ، ف  الثقات (5)وذكره ابن حبان ،  حديثه عندي ُحيو(4) وقا: ابن المدين

ذلك قا: الذهب  مام نسيما ف  إ ،قوي الحديف  (8)وقا: مرة ،وله غراْب ،وواد من بحور ال لم (7)ُو
وقا:  .  ليس بالقوي (32)قا: النساْ ، ورم  بالتشيع والقدر ،  ُدوق يدلس(0)وقا: ابن حجر ،السير
 .(30)ويحيى القطان ،كذبه سليمان التيم ،   ن يحتج به(33)طن الدارق

ومنهم من ج له ف  مرتبة  ،ومنهم من ض اه ،منهم من وثقه ،: كثيرة فيهاقو ألل لماء  أنوالراجح 
ف   (31)ج له ابن حجر دوق ،نه متهم بالتدليسأن إحسن الحديف،  ،نه ُدوق أوالخالُة   ،متوسطة

ا عن الض ااءأوقا: سبط بن ال جم   ممن  ،الراب ة من مراتب التدليس  .(34)كثر منه خُُو

 باق  رجا: اإلسناد ثقات.

 الحديث: إسنادالحكم على 

وممن حكم عليه من ال لماء الترمذي فقا:  هذا حديف  ،سحاقإلوجود محمد بن  ،حسن إسناده
وقا:  ،سليمان بن يسار لم يسمع عندي من سلمة بن ُخر  حسن  قا: محمد )ي ن  البخاري(

  وهذا مرس  ُحيو (36)لبان وقا: اْ، ولم يخرجاه ،على شرط مسلم   هذا حديف ُحيو(35)الحاكم
 اإلسناد.

                                                                                                                                                  

 .(7/103( الطبقات الكبر  نبن س د )3)
 .(1/43( الض ااء والمتروكين نبن الجووي )0)
 .(3/034( تارلخ بغداد للخطيب البغدادي )1)
 .(3/312ظ للذهب  )( تذكرة الحاا4)
 .(7/182( الثقات نبن حبان )5)
 .(1/43(الض ااء والمتروكين نبن الجووي )6)
 .(0/356( الكاش  للذهب  )7)
 .(0/550( المغن  للذهب  )8)
 .467( تقرلب التهذيب نبن حجر ص0)
 .02( الض ااء والمتروكين للنساْ  ص32)
 .58( سؤنت البرقان  للدارقطن  ص33)
 .(1/43اء والمتروكين نبن الجووي )( الض ا30)
 .53( طبقات المدلسين نبن حجر ص31)
 .47( التبين ْسماء المدلسين لسبط ابن ال جم  ص34)
 .(0/024( المستدرك للحاكم )35)
 .(7/377( إرواء الغلي  لأللبان  )36)
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 رحمه هللا: (1)قال ابن األثير

وف من شيْاً  َتْحِقَرن   ن   وفيه(  ه)  ان تتؤن سو  أنْ  ولو الم ر  ْحشو  وقوم   الم ْغَتمم   الَوْحَشان     الوو
ْ ْنس ضدح   الَوْحَشةِ  من َفْ الن وه و َوَحاَشى  ُار إذا المكان   وأْوَحَش . والَهمح  الَخْلَوة  والَوْحشة. ا
َش  وكذلك. َوْحشاً   فاْسَتْوَحَش. الر ج  َ  أْوَحْشت   وقد. َتَوح 

 11الحديث رقم 
 رحمه ]  (0)قا: اإلمام أحمد

َثَنا ِإْسَماِعي   ْبن  إبراه َرْلِريم   َقا:َ  ،يمَحد  َثَنا َسِ يد  اْلج  ِلي ِ  ،(4()1)َحد  َعْن َأِب  َتِميَمَة  ،(5)َعْن َأِب  الس 
َجْيِم حِ  اْله 
َجْيِم حِ   َقا:َ  ،(6) ِإْسَماِعي   َمر ًة َعْن َأِب  َتِميَمَة اْله 

، ، َعنْ (7) و:َ  َلِقيت    َقا:َ  َقْوِمِه، ِمنْ  َرج     َرس 
ل ى َّللا ِ  وِف؟ َعنِ  َوَسََّْلت ه    َقا:َ ..... اْلَمِديَنِة، ط ر قِ  َبْ ضِ  ِف  َوَسل مَ  َعَلْيهِ  ]   َُ  َتْحِقَرن   َن   " َفَقا:َ  اْلَمْ ر 
وفِ  ِمنَ  َلةَ  ت ْ ِط َ  َأنْ  َوَلوْ  َشْيًْا، اْلَمْ ر   ْلِوكَ دَ  ِمنْ  َتْنِوعَ  َأنْ  َوَلوْ  الن ْ ِ ، ِشْسعَ  ت ْ ِط َ  َأنْ  َوَلوْ  اْلَحْبِ ، ُِ
ْ ءَ  ت َنحِح َ  َأنْ  َوَلوْ  اْلم ْسَتْسِق ، ِإَناءِ  ِف   ِإَلْيهِ  َوَوْجه كَ  َأَخاَك، َتْلَقى َأنْ  َوَلوْ  ي ْؤِذيِهْم، الن اسِ  َطِرلقِ  ِمنْ  الش 

، ْنَطِلق  لووْ  َعَلْيِه، َفت َسلِحمَ  َأَخاكَ  َتْلَقى َأنْ  َوَلوْ  م  انو  تتْؤن سو  أونْ  وو ْحشو َْْ  ِف  اْلوو نْ  ْرِض،ا  ِبَشْ ء   َرج     َسب كَ  َواِ 
ب ه   َفاَل  َنْحَوه ، ِفيهِ  َتْ َلم   َوَأْنتَ  ِفيَك، َيْ َلم ه    َتْسَمَ ه   َأنْ  أ ذ َنكَ  َسر   َوَما َعَلْيِه، َوِوْور ه   َلكَ  َأْجر ه   َفَيك ونَ  َتس 
  َفاْجَتِنْبه . َتْسَمَ ه   َأنْ  أ ذ َنكَ  َساءَ  َوَما ِبِه، َفاْعَم ْ 

 تخريج الحديث:

ِلي ِ ب  أمن طرلق ف  ت ظيم قدر الُالة   (8)خرجه المرووي أ عن أب  تميمة عن رج  من  الس 
عن جابر بن سليم الهجيم   ،ب  تميمةأمن طرلق ف  المستدرك  (0)وأخرجه الحاكم ،قومه  بنحوه

 .امختُرً 

                                                 

 .(5/147( النهاية ف  غرلب الحديف واْثر نبن اْثير )3)
 .35055رقم  (05/132( مسند أحمد )0)
 .(32/118تهذيب الكما: للموي ) .( هو  س يد بن إياس الج رلري أبو مس ود البُري 1)
 .(0/50اْنساب للسم ان  ) .( الجرلري  هذه النسبة إلى جرلر بن عبد ] البجل 4)
تهــذيب الكمــا:  .( هــو  ضــرلب بــن نقيــر ويقــا: بــن نايــر ويقــا: بــن نايــ  بــن ســمير أبــو الســلي  القيســ  الجرلــري البُــري 5)

 .(31/120للموي )
 .(5/607اْنساب للسم ان  ) .( الهجيم   هذه النسبة إلى محلة بالبُرة نولها بنو هجيم فنسبت المحلة إليهم6)
 .(31/182تهذيب الكما: للموي ) .( هو  طرل  بن مجالد السل  أبو تميمة الهجيم  البُري 7)
 .(0/128( ت ظيم قدر الُالة للمرووي )8)
 .(4/386( المستدرك للحاكم )0)
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 دراسة رجال اإلسناد:

فقا: ابن حبان  كان قد  ،ختلطاالجرلري قد  ياسإن س يد بن أن إ ،رجا: اإلسناد كلهم ثقات
وهو مختلط ولم يكن اختالطه  ،ه يحيى القطانآ وقا: وقد ر  ،ن يموت بثالف سنينأاختلط قب  

 .(3)افاحشً 

 الحديث: إسنادالحكم على 

 ،وقد قا: الحاكم  هذا حديف ُحيو اإلسناد ،ن جميع رجاله ثقاتْ ،ُحيو إسناده الحديف
 ولم يخرجاه.

 رحمه هللا: (2)ثيرن األقال اب

ْحش   مكان   في كانت أندها   قيس بنت فاطمة حديف ومنه - يفو  وو يتوها على فخ   ن َخالءً  أي[  ناح 
 به. َساِكنَ 

 11الحديث رقم 
 رحمه ]  (1)قا: اإلمام أبو داود

َثَنا َلْيَمان   َحد  َد، ْبن   س  َثَنا َداو  َثَنا(4)َوْهب   اْبن   َحد  َناِد، َأِب  ْبن   الر ْحَمنِ  َعْبد   ، َحد   ْبنِ  ِهَشامِ  َعنْ  الوِح
 ِبْنتِ  َفاِطَمةَ  َحِديفَ  َيْ ِن  - اْلَ ْيبِ  َأَشد   َعْنَها َّللا    َرِض َ  َعاَِْشة   َذِلكَ  َعاَبْت  َلَقدْ   َقا:َ  َأِبيهِ  َعنْ  ع ْرَوَة،
انوْت  ةَ َفاِطمَ  ِإن    »َوَقاَلْت  - َقْيس   ان   ف ي كو ْحش   موكو يفو  وو لوى فوخ  ا عو يوت هو و:   َلَها َرخ َص  َفِلَذِلكَ  ،نواح   َّللا ِ  َرس 
ل ى   «َوَسل مَ  َعَلْيهِ  ]   َُ

 تخريج الحديث:

ف  السنن الكبر  من  (7)ف  المستدرك، والبيهق  (6)ف  السنن، والحاكم (5)أخرجه ابن ماجة
 ام بن عروة بنحوه.طرلق ابن أب  الوناد، عن هش

                                                 

 .(0/378( الكواكب النيرات نبن الكيا: )3)
 .(5/147( النهاية ف  غرلب الحديف واْثر نبن اْثير )0)
 .0004( رقم0/056( سنن أب  داود كتاب الطالق باب من أنكر ذلك على فاطمة )1)
 .108تقرلب التهذيب نبن حجر ص ( هو  عبد ] بن وهب بن مسلم القرش  مونهم أبو محمد المُري 4)
 .0210( رقم3/655( سنن ابن ماجه كتاب الطالق باب ه  تخرج المرأة ف  عدتها )5)
 .(4/55( المستدرك للحاكم )6)
 .(7/411( السنن الكبر  للبيهق  )7)
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 دراسة رجال اإلسناد:

وقا: أبو  (3)من الساب ة، وثقه ال جل  المدن  ذكوان بن ] عبد الزناد: أبي بن الرحمن ة عبد1
   ُدوق تغير حاظه لما قدم بغداد.(1)  يكتب حديثه ون يحتج به، وقا: ابن حجر(0)حاتم

وابن  (6)م ين طرب الحديف، وض اه ابن  مض(5)ن يحتج بحديثه، وقا: أحمد (4)كان ابن مهدي
 .(8) والنساْ  (7)المدين 
 .ُدوق أنه والراجح 

 باق  رجا: اإلسناد ثقات.

 الحكم على إسناد الحديث:

   هذا(0)، وقد حكم عليه الحاكم فقا:ُدوق  عبد الرحمن بن أب  الوناد نْ حسنإسناده 
 .  حسن(32)يخرجاه اْلبان  فقا: ولم اإلسناد، ُحيو حديف

 رحمه هللا: (11)ثيرقال ابن األ

 ُحيو من والتُولب[ فيجدانه   واللسان وا اُْ  ف )  فَيِجَداِنها   المدينة حديف ومنه -
حيو[ الحج كتاب من المدينة عن رغب من باب)  البخاري   حين المدينة ف  باب)  مسلم ُو
 ليس خالية، أي َخالءً  هايجدان م ناه  قي    0/363النووي  قا:( الحج كتاب من أهلها يتركها
 ذات يجدانها م ناه أن والُحيو . الخالء هو  اْرض من الوحش  الحُر  إبراهيم قا:. أحد بها

 م ْسلم. ِرواية ف  َجاء كذا[  َوْحشاً ( النووي  ف  شرح ولادة وانظر[ البخاري  رواية ف  كما ،وحوش

 12الحديث رقم 

                                                 

 .(0/76( م رفة الثقات لل جل  )3)
 .(5/050( الجرح والت دي  نبن أب  حاتم )0)
 .142ب نبن حجر ص( تقرلب التهذي1)
 .(5/050( الجرح والت دي  نبن أب  حاتم )4)
 (.5/050) ( المُدر السابق5)
 .353( تارلخ ابن م ين رواية الدارم  ص6)
 .313( سؤنت ابن أب  شيبة ل ل  نبن المدين  ص7)
 .027( الض ااء والمتروكين للنساْ  ص8)
 .(4/55( المستدرك للحاكم )0)
 .(7/60أللبان  )( ُحيو أب  داود ل32)
 .(5/147( النهاية ف  غرلب الحديف واْثر نبن اْثير )33)
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 رحمه ]  (3)م البخاري قا: اإلما
َثَنا أبو اْلَيَمانِ  َ ْيب   ،(0)َحد   َأن   ،َأْخَبَرِن  َسِ يد  ْبن  اْلم َسي بِ   َقا:َ  ، (4)َعْن الومْهِريحِ ، (1)َأْخَبَرَنا ش 

و:َ  َسِمْ ت    َقا:َ  َعْنه ، َّللا    َرِض َ  ه َرْلَرةَ  َأَبا ل ى َّللا ِ  َرس   َعَلى الَمِديَنةَ  َيْتر ك ونَ   »َيق و:   َم،َوَسل   َعَلْيهِ  ]   َُ
َباعِ  َعَواِف َ  ي ِرلد   - الَ َوافِ  ِإن   َيْغَشاَها نَ  َكاَنْت، َما َخْيرِ   ِمنْ  َراِعَيانِ  ي ْحَشر   َمنْ  َوآِخر   - َوالط ْيرِ  السِح
ا ِبَغَنِمِهَما َيْنِ َقانِ  الَمِديَنَة، ي ِرلَدانِ  م َوْلَنَة، ان هو دو ْحًشا فويوج   َعَلى َخر ا الَوَداِع، َثِني ةَ  َبَلَغا إذا َحت ى ،وو

وِهِهَما   .«و ج 

 تخريج الحديث:

 ب  هرلرة به.أمن طرلق ابن شهاب عن س يد عن ف  ُحيحه،   (5)أخرجه اإلمام مسلم

 دراسة رجال اإلسناد:

 .رجا: اإلسناد كلهم ثقات

 رحمه هللا: (6)ثيرقال ابن األ

بَّْر  أْمراً  أَرْدتَ  إذا  الحديف منه {وحا} ن فاْنَتهِ  َشرحاً  كانت فإن عاق بوتوه فوتودو هْ  َخْيرا كانت وا   أي[ َفَتوح 
ْكت. والهاء. إليه أسِرع  للس 

 13الحديث رقم 
 رحمه ]   (7)قا: هناد بن السري 

َثَنا ل ى الن ِب    َأَتى  َقا:َ  ِمْسَور   ْبنِ  َّللا ِ  َعْبدِ  َعنْ  ،لَمةَ َكرِ  َأِب  ْبنِ  َخاِلدِ  َعنْ  ،(8)َعْبَدة   َحد   َعَلْيهِ  ]   َُ
و:َ  َيا  َفَقا:َ  ،َرج     َوَسل مَ  ِن  ِفيكَ  اْلم ْسِلِمينَ  ِلَجِميعِ  َباَركَ  َقدْ  َّللا َ  ِإن   َّللا ِ  َرس   ُ   َفَقا:َ  ،ِبَخْير   ِمْنكَ  َفخ 
يكَ  ِبَما َأْنتَ  َأم ْسَتْوص  » ُِ بَّرْ  ب أوْمر   َهَمْمتَ  إذا ،اْجِلْس   »َقا:َ . َنَ مْ   َقا:َ  ؟«ِبهِ  أ و نْ  ،عواق بوتوهت  فوتودو  َكانَ  َواِ 

ْشًدا نْ  ،َفََّْمِضهِ  ر   «َعْنه   َفاْنَتهِ  َغُيا َكانَ  َواِ 
                                                 

 .3874( رقم 0/481( ُحيو البخاري كتاب فضاْ  المدينة باب من رغب عن المدينة )3)
 .(7/346( هو  الحكم بن نافع البهران  أبو اليمان الحمُ  تهذيب الكما: للموي )0)
 .(30/536تهذيب الكما: للموي ) .ينار القرش  اْموي مونهم أبو بشر الحمُ ( هو  ش يب بن أب  حموة واسمه د1)
 .( هو  محمـد بـن مسـلم بـن عبيـد ] بـن عبـد ] بـن شـهاب بـن عبـد ] بـن الحـارف بـن وهـرة بـن كـالب القرشـ  الوهـري 4)

 .(06/430تهذيب الكما: للموي )
 .3180( رقم 5/314اهلها ) ( ُحيو مسلم كتاب الحج باب ف  المدينة حين يتركها5)
 .(5/150( النهاية ف  غرلب الحديف واْثر نبن اْثير )6)
 .513( رقم 3/120( الوهد لهناد باب ف  كتاب الموعظة )7)
 .(38/512( هو عبدة بن سليمان الكالب  أبو محمد الكوف  تهذيب الكما: للموي )8)
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 تخريج الحديث:

 ،به سورعبد ] بن ممن طرلق ف  تارلخ أُبهان،  (0)ن يمأبو و ف  الوهد،  (3)خرجه وكيعأ
 بم ناه. عن رج  من طرلق الوهري  ف  المسند (1)وابن اب  شيبة

 دراسة رجال اإلسناد:

 .وضاع للحديف ،نه كذابأمتاق على  ،بن عون بن ج ار القرش  الهاشم  (4)ِمْسَورعبد هللا بن ة 1

  عنده (8)رةوقا: م   (7)بن حنب  أحمدو  (6)وابن المدين  (5)بن م ين يحيى وثقه خالد بن أبي كريمة:ة 2
ف   (30)وذكره ابن حبان ،  ُدوق لينه ابن م ين(33)رةوقا: م   (32)والذهب  (0)داود أبوو  مراسي 
  ليس (35)حاتم أبووقا:  ،  ليس به بَّس(34)قا: النساْ و  ،  ن بَّس به(31)قا: ال جل ، الثقات
 .  ُدوق يخطئ ولرس (36)وقا: ابن حجر ،بالقوي 
 .أنه ثقة مرس من أقوا: ال لماء فيه،  والراجح

 الحديث: إسنادالحكم على 

 تااق ال لماء.اوهو وضاع ب ،ن فيه عبد ] بن مسورْ الحديف موضوع،
 

                                                 

 .30( الوهد لوكيع ص3)
 .(3/150)( تارلخ أُبهان نب  ن يم 0)
 .(1/010( مسند ابن أب  شيبة )1)
( والكامـ  فـ  ضـ ااء الرجـا: نبــن 5/360( والجـرح والت ـدي  نبــن أبـ  حـاتم )5/305( انظـر التـارلخ الكبيـر للبخـاري )4)

 .00الض ااء نب  ن يم انُبهان  ص( و 4/366عدي )
 .(1/163( تارلخ يحيى بن م ين رواية الدوري )5)
 .(8/000خطيب البغدادي )( تارلخ بغداد لل6)
 .(1/140( الجرح والت دي  نبن أب  حاتم )7)
 .(1/368( التارلخ الكبير للبخاري )8)
 .(8/357( تهذيب الكما: للموي )0)
 .(3/025( المغن  للذهب  )32)
 .(3/168( الكاش  للذهب  )33)
 .(6/060( الثقات نبن حبان )30)
 .(3/113( م رفة الثقات لل جل  )31)
 .(8/357ذيب الكما: للموي )( ته34)
 .(1/140( الجرح والت دي  نبن أب  حاتم )35)
 .(3/302( تقرلب التهذيب نبن حجر )36)
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 الواو مع الخاء المبحث الثاني:

 رحمه هللا: (1)ثيرقال ابن األ

دت  قوماً  َرأ   ذر أب  َوَفاة حديف ف ( س{ )وخد} لتهم بهم توخ  واح   اإلب  َسْير من َضْرب  الَوْخد[ رو
 َوْخدًا. َيِخد   َوَخد  يقا:. سرلع  

 14الحديث رقم 
 رحمه ]  (0)أحمدقا: اإلمام 
َثَنا َثَنا ،(1)َعا ان   َحد  و َهْيب   َحد 

َثَنا ،(4) َثْيم ، ْبنِ  ع ْثَمانَ  ْبن   َّللا ِ  َعْبد   َحد  م َجاِهد   َعنْ  خ 
 إبراهيم َعنْ  ،(5)

َْشَتِر، اْبنَ  َيْ ِن  ْْ ، َأَبا ، َأن  (6)ِبيهِ َعْن أَ  ا ََُذةِ  َوه وَ  اْلَمْوت   َحَضَره   َذرح   َما  َفَقا:َ  اْمَرَأت ه ، َفَبَكْت  (7)ِبالر 
 َسِمْ ت   َفِإنِح  َتْبِك ، َن   َفَقا:َ . َكَاًنا َيَس  كَ  َثْوب   ِعْنِدي َوَلْيَس  ِبَنْاِسَك، ِل  َيدَ  َن  َأن ه   َأْبِك   َقاَلْت  ي ْبِكيِك؟
و  ل ى َّللا ِ  :َ َرس  مْ  َرج     َلَيم وَتن    »َيق و:   َنَار   ِف  ِعْنَده   َوَأَنا َيْوم   َذاتَ  َوَسل مَ  َعَلْيهِ  ]   َُ  ِمنَ  ِبَااَلة   ِمْنك 

َْرِض، ْْ ه   ا اَبة   َيْشَهد  َُ ْؤِمِنينَ  ِمنَ  ِع  َجَماَعة   ِف  َماتَ  اْلَمْجِلسِ  َذِلكَ  ِف  َمِ   َكانَ  َمنْ  َفك  م   َقا:َ  «اْلم 
َبْحت   َوَقدْ  َغْيِري، ِمْنه مْ  َيْبقَ  َفَلمْ  َوف ْرَقة ، ُْ ، ِباْلَااَلةِ  َأ ، َما َتَرْلنَ  َسْوفَ  َفِإن كِ  الط ِرلقَ  َفَراِقِب  َأم وت   َأق و: 
ِذْبت   َونَ  َكَذْبت   َما َوَّللا ِ  َفِإنِح  ؟ اْنَقَطعَ  َوَقدْ  َذِلكَ  َوَأن ى  َقاَلْت . ك   َفَبْيَنا  َقا:َ . الط ِرلقَ  َراِقِب   َقا:َ  اْلَحاجم
دُّ  ِباْلَقْومِ  ِه َ  إذا َكَذِلكَ  ِه َ  مْ  توخت مْ  ب ه  لتهت وواح  الر َخم   َكََّن ه م   رو

 َما  َفَقال وا َعَلْيَها َوَقا وا َحت ى اْلَقْوم   َفََّْقَب َ  ،(8)
ؤ    َقاَلْت  َلِك؟ ن وَنه   اْلم ْسِلِمينَ  ِمنَ  اْمر  ونَ وَ  ت َكاِح  الحديف.........أبو َذرح    َقاَلْت  ه َو؟ َوَمنْ   َقال وا ِفيهِ  ت ْؤَجر 

 تخريج الحديث:

ف  المستدرك من طرلق   (3)والحاكم ،ف  ُحيحه (32)ابن حبانو  ،ف  مسنده (0)البوار أخرجه
 بيه نحوه.أعن  ،شتراْ إبراهيم

                                                 

 .(5/154( النهاية ف  غرلب الحديف واْثر نبن اْثير )3)
 .03467( رقم 15/173( مسند أحمد )0)
 .(02/362للموي )( هو  عاان بن مسلم بن عبد ] الُاار أبو عثمان تهذيب الكما: 1)
 .(13/364( هو  وهيب بن َخاِلد بن عجالن الباهل  تهذيب الكما: للموي )4)
 .(07/008( هو  مجاهد بن جبر المك  أبو الحجاج تهذيب الكما: للموي )5)
تهــذيب  .( هــو  مالــك بــن الحــارف بــن عبــد يغــوف بــن مســلمة بــن ُري ــة بــن الحــارف النخ ــ  الكــوف  الم ــروف باْشــتر6)

 .(07/306ا: للموي )الكم
 (.1/04الُرذة  من قر  المدينة. م جم البلدان لياقوت الحموي )( 7)
وف بالغدر. النهاية ف  غرلب الحديف واْثر نبن اْثير )( 8)  (.0/030الرخم  نوع من الطير مُو
 .(0/448( مسند البوار )0)
 .(35/57( ُحيو ابن حبان )32)
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 دراسة رجال اإلسناد:

وقا:  (4)والنساْ   (1)ال جل و  (0)وثقه ابن م ين، هـ310مان عث أبوبن خيثم  :عبد هللا بن عثمانة 1
 .كان يخطئ  وقا: ،ف  الثقات (6)وذكره ابن حبان، أحاديثه ليست قوية   (5)ابن م ين مرة
   ُدوق.(8)وقا: ابن حجر ،ُالو الحديف ،  ما به بَّس(7)قا: أبو حاتم

 .يخطئ ُدوق  أنهوالراجح 

عالء  غتباط قا:وهيب بن خالد فقد تغير بَّخرة ولكن ف  حاشية ان نأن إ ،باق  رجا: اإلسناد ثقات
 ا.ا يسيرً   تغيره كان تغيرً (0)الدين رضا

 الحديث: إسنادالحكم على 

 يخطئ. ُدوق  لوجود عبد ] بن عثمان بن خيثم فهو ،الحديف حسن

 رحمه هللا: (10)ثيرقال ابن األ

ْخزت  فإنه   فيه( ه{ )وخو}  بناِفذ. ليس َطْ ن  الَوْخو  [  ند الج   من إخوان كم وو

 15الحديث رقم 
 رحمه ]  (33)أحمدقا: اإلمام 
َثَنا َثَنا  َقا:َ  ِعيَسى ْبن   َبْكر   َحد  َثَناه    َقا:َ  َبْلج   َأِب  َعنْ  َعَواَنَة، أبو َحد   م وَسى َأِب  ْبن   َبْكرِ  أبو َحد 
، َْشَ ِريم ْْ ، ْبنِ  َّللا ِ  َعْبدِ  َأِبيهِ  َعنْ  ا ل ى الن ِب    َأن   َقْيس  ْخزٌ   َفَقا:َ  الط اع ونَ  َذَكرَ "  َوَسل مَ  َعَلْيهِ  ]   َُ  م نْ  وو
مْ  ائ كت ند   م نو  أوْعدو  ."اْلم ْسِلمِ  َشَهاَدة   َوِه َ  ،اْلج 

                                                                                                                                                  

 .(1/146( المستدرك للحاكم )3)
 .(3/146المغن  ف  الض ااء للذهب  )( 0)
 .(0/46( م رفة الثقات لل جل  )1)
 .(35/070( تهذيب الكما: للموي )4)
 .(0/310( الض ااء والمتروكين نبن الجووي )5)
 .(5/14( الثقات نبن حبان )6)
 .(5/333( الجرح والت دي  نبن أب  حاتم )7)
 .131( تقرلب التهذيب نبن حجر ص8)
 .173باط بمن رم  من الرواة بانختالط  لل الْ  ص( انغت0)
 .(5/155( النهاية ف  غرلب الحديف واْثر نبن اْثير )32)
 .30728( رقم 10/482( مسند أحمد )33)
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 تخريج الحديث:

  ف  مسنده من طرلق أخر  من طرلق رج  لم يسمه، والبوارف  مسنده  (3)أحمدأخرجه اإلمام 
  والثالثة (1)من طرلق كردوس  والثانية (0)ولى من طرلق قطبة بن مالكاْ  من ثالف طرق مختلاة

 أبوو ف  المستدرك،   (5)خرجه الحاكمأ ناسه ومن الطرلق (4)ب  موسىأب  بكر بن أمن طرلق 
من طرلق يولد بن ف  الم جم اْوسط   (7)سامة بن شرلك والطبران أمن طرلق ف  مسنده  (6)ي لى

سامة بن أو  ،ب  موسىأبكر بن  أبوو  ،وكردوس ،وقطبة ،جمي هم )الرج  الذي لم يسمه، الحارف
 ش ري به.ب  موسى اْأولولد بن الحارف( عن  ،شرلك

 دراسة رجال اإلسناد:

ْلج   ة أبو1  (32)ابن م ينو  (0)وثقه ابن س د، من الخامسة (8) اْلَواِسِط م ب  سليم أيحيى بن  :بو

وقا:    ُالو ن بَّس به(34)حاتم أبوقا: و  فيه نظر (31)قا: البخاري ، (30)دارقطن وال (33)والنساْ 
  كان ممن يخطئ لم ياحش خطؤه حتى (36)قا: ابن حبانو   ُدوق ُرما يخطئ (35)ابن حجر

  .استحق الترك
 .ثقة أنهوالراجح 

                                                 

 .(10/001) مسند أحمد( 3)
 .(8/36( مسند البوار )0)
 .(8/38( المُدر السابق )1)
 .(8/00( المُدر السابق )4)
 .(3/352)( المستدرك للحاكم 5)
 .(31/357( مسند أب  ي لى )6)
 .(1/167( الم جم اْوسط للطبران  )7)
( الواسط   هذه النسـبة واسـط ال ـراق، ويقـا: لهـا  واسـط القُـب، بناهـا الحجـاج بـن يوسـ  أميـر ال ـراق فـ  سـنة ثـالف 8)

 .(5/563)اْنساب للسم ان  .سطتهاة، وه  واالبُرة والكوف واسط ْنها ف  وسط ال راقين وثمانين من الهجرة، وقي  لها 
 .(7/133( الطبقات الكبر  نبن س د )0)
 .(0/351( الجرح والت دي  نبن أب  حاتم )32)
 .(11/360( تهذيب الكما: للموي )33)
 .72( سؤنت البرقان  للدارقطن  ص30)
 .(11/360( تهذيب الكما: للموي )31)
 .(0/351( الجرح والت دي  نبن أب  حاتم )34)
 .605تقرلب التهذيب نبن حجر ص (35)
 .(1/331( المجروحين نبن حبان )36)
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 باق  رجا: اإلسناد ثقات.

 الحديث: إسنادالحكم على 

ف   (3)قد حكم عليه عدد من ال لماء فقا: الحاكمو  ،ُحيو ْن رجاله ثقاتالحديف 
وقا: حسين سليم أسد ف  ت ليقه على الحديف ف   ،ولم يخرجاه ،ُحيو على شرط مسلم  المستدرك
 ض ي . إسناده  (0)ي لى  بأمسند 

 .رحمه هللا (3):ثيرقال ابن األ

 رواية وف [ الشيطان من َوْخو   هو إنما  فقا: الطاعون  وَذَكر ال اص بن َعْمرو حديف ومنه -
 .[ِرْجو 

 15الحديث رقم *مكرر انظر 

 .رحمه هللا (4):ثيرقال ابن األ

ِفنَ  فلما ِجَناوة ف  كان   م اذ حديف ف {...  وخط}     ا ف )  ِبَباِرحين أْنت م ما  قا: الميِحت د 
ْخطو  يوْسموعو  حتى[ (  بناوحين عال كم وو ْوَتها َخْاَقها أي[  ن  َُ  اْرض على و

 16الحديث رقم 
 لم أجده باللاظ ناسه ب  بالم نى.

َلْيَماَن   رحمه ] (5) قا: الطبران  َثَنا َيْحَيى بن س  ْنباِع َرْوح  بن اْلَاَرِج، َحد  َثَنا أبو الوِح َحد 
ْ ِا م  بِح م (6)اْلج  َثَنا م ْسِلم  الض  ، َحد  َثَنا م َحم د  بن ف َضْي   ، َحد 

، َقاَ:  َقاَ: (8)د  ، َعْن م َجاهِ (7) ، َعِن اْبِن َعب اس 
ِفَن  ل ى َّللا   َعَلْيِه َوَسل َم  ِإن  اْلَميِحَت إذا د  َُ  ِ و:  َّللا  مْ َرس  عوال ه  ْفقو ن  م عو خو رفينَ  سو ُِ  .إذا َول ْوا َعْنه  م ْن

 تخريج الحديث:

 .خر لهآق  على تخرلج أفلم  ،تارد به الطبران 
                                                 

 .(3/352( المستدرك للحاكم )3)
 .(31/357( مسند أب  ي لى )0)
 .(5/155( النهاية ف  غرلب الحديف واْثر نبن اْثير )1)
 .(5/157( النهاية ف  غرلب الحديف واْثر نبن اْثير )4)
 .32070( رقم0/008) ( الم جم الكبير للطبران 5)
 .(0/67اْنساب للسم ان  ) .( الج ا   هذه النسبة إلى القبيلة وه  ج اى بن س د ال شيرة وهو من مذحج6)
 .(07/512تهذيب الكما: للموي ) .( هو  مسلم بن كيسان الضب  المالْ  البراد أبو عبد ] الكوف  اْعور7)
 .(07/008تهذيب الكما: للموي ) .قرش  المخووم ( هو  مجاهد بن جبر المك  أبو الحجاج ال8)
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 دراسة رجال اإلسناد:

بِح م أبو عبد ]  :(3)ة مسلم بن كيسان1  .من الخامسة قا: ابن حجر  ض ي  (0) الض 

 (1)بن م ين وثقه يحيىالضب  أبو عبد الرحمن الكوف  من التاس ة، بن غووان  :محمد بن فايلة 2
  (8)ابن حجرو (7)أبو ورعةقا:   حسن الحديف و (6)قا: أحمد، وواد شي   (5)والذهب  (4)وال جل 
  .وق ُد

 .ثقة أنهوالراجح 

ْ ِا م  مسلم بن عبد] بن مسلم بن س يد بن يحيى بن :يحيى بن سليمانة 3  الكوف  س يد أبواْلج 
قا: و  وقا: ُرما أغرب ،ف  الثقات (32)وذكره ابن حبان (0)وثقه الدارقطن  وال قيل  ، هـ318 المقري 
  له (34)وقا: مرة .ُدوق يخطئ  (31)روقا: ابن حج .  ُوللو(30)وقا: الذهب     شيخ(33)حاتم أبو

 .أحاديف مناكير
 .خطاءأُدوق له  أنه والراجح

 .باق  رجا: اإلسناد ثقات

 الحديث: إسنادالحكم على 

بِح م الذي ل الحديف ض ي   .على أنه متروك الحديفتاق ال لماء اوجود مسلم الض 
                                                 

 .512( تقرلب التهذيب نبن حجر ص3)
( الضب   هذه النسبة إلى بن  ضبة وهم جماعة، فا  مضـر  ضـبة بـن أد بـن طابخـة بـن إليـاس بـن مضـر بـن نـوار بـن 0)

عمرو بن الحـارف بـن تمـيم  ُري ة بن م د بن عدنان، وف  قرلش  ضبة بن الحارف بن فهر بن مالك، وف  هذي   ضبة بن
 .(4/32بن س د بن هذي . اْنساب للسم ان  )

 .356( تارلخ ابن م ين برواية الدارم  ص1)
 .(0/052( م رفة الثقات لل جل  )4)
 .(0/003( الكاش  للذهب  )5)
 .(8/57( الجرح والت دي  نبن أب  حاتم )6)
 .(8/57( المُدر السابق)7)
 .520ر ص( تقرلب التهذيب نبن حج8)
 .(33/300( تهذيب التهذيب نبن حجر )0)
 .(0/061( الثقات نبن حبان )32)
 .(0/354( الجرح والت دي  نبن أب  حاتم )33)
 .(0/167( الكاش  للذهب  )30)
 .503( تقرلب التهذيب نبن حجر ص31)
 .(33/300( تهذيب التهذيب نبن حجر )34)
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 رحمه هللا (1):ثيرقال ابن األ

َرِنيِحي حديف منه{  وخم}  متوا   نال    أْبداَنهم َهواؤها ي َواِفق ولم اْسَتْثَقلوها أي[  المدينة واْستووخو

 17الحديث رقم 
   رحمه ] (0) قا: اإلمام البخاري 

َثِن  َْعَلى ْبن  َحم اد   َحد  ْْ َرْلع   ،َعْبد  ا َثَنا َيِولد  ْبن  و  َثَنا َسِ يد ،َحد   َرِض َ  اَأَنسً  ،َأن  (4)َعْن َقَتاَدةَ  ،(1)َحد 
مْ  َعْنه ، َّللا    َثه   َفَقال وا ِباإِلْساَلِم، َوَتَكل م وا  الن ِب حِ  َعَلى الَمِديَنةَ  َقِدم وا (6)َوع َرْلَنةَ  (5)ع ْك    ِمنْ  َناًسا َأن    َحد 
ن ا ِإن ا  َّللا ِ  َنِب    َيا نْ  َوَلمْ  ،(7)َضْرع   أَْه َ  ك  ، أَْه َ  َنك  متوا ِرل   ينوةو  وواْستوْوخو مْ  َفَََّمرَ » ،المود  و:   َله    َّللا ِ  َرس 

، ِبَذْود   وا َأنْ  َوَأَمَره مْ  َوَراع   ِة،الَحر   َناِحَيةَ  َكان وا إذا َحت ى َفاْنَطَلق وا ،«َوأبواِلَها َأْلَباِنَها ِمنْ  َفَيْشَرُ وا ِفيهِ  َيْخر ج 
وا  ِف  الط َلبَ  َفَبَ فَ   الن ِب    َفَبَلغَ » ،(8)الذ ْودَ  َواْسَتاق وا ،  الن ِب حِ  َراِع َ  َوَقَتل وا ِإْساَلِمِهْم، َبْ دَ  َكَار 
وا ِبِهمْ  َفَََّمرَ  آَثاِرِهْم، ْم، َفَسَمر  ْم، َوَقَط  وا أَْعي َنه  وا َأْيِدَيه   .«َحاِلِهمْ  َعَلى َمات وا َحت ى (0)الَحر ةِ  َناِحَيةِ  ِف  َوت ِرك 

 تخريج الحديث:

من طرلق يحيى بن أب   (33)من طرلق أيوب ورواية (32)رواية ف  ُحيحه أخرجه البخاري 
 عن أب  قالبة ثالثتهم )أيوب ويحيى وأبو رجاء(، من طرلق أب  رجاءف  ُحيحه  (30)كثير ومسلم

 .بنحوه نس أكالهما )أبو قالبة وقتادة( عن  من طرلق س يد عن قتادة أيضا (31)وأخرجه البخاري 

 دراسة رجال اإلسناد:

 رجا: اإلسناد جمي هم ثقات.

                                                 

 .(5/150ثير )( النهاية ف  غرلب الحديف واْثر نبن ا3ْ)
 .4300( رقم 1/300( ُحيو البخاري كتاب المغاوي باب قُة عك  وعرلنة )0)
 .(33/5تهذيب الكما: للموي ) .( هو  س يد بن أب  عروبة واسمه مهران ال دوي أبو النضر البُري 1)
 .(04/408تهذيب الكما: للموي ) .( هو  قتادة بن دعامة بن قتادة بن عولو بن عمرو بن ُري ة4)
 .(4/341م جم البلدان ) .( عك   قبيلة من الُراب تستحمق يقولون لمن يستحمقونه عكل 5)
 .(4/335م جم البلدان ) .( عرلنة  موضع ببالد فوارة وقي  قر  بالمدينة و عرلنة قبيلة6)
 .(0/601ثر نبن اْثير )النهاية ف  غرلب الحديف واْ .( أَْهَ  َضْرع   أي إن ا من أه  الباِدية ن ِمن أه  الم د ن7)
 (.0/373الذود  ما بين الثالف إلى ال شر. النهاية ف  غرلب الحديف واْثر نبن اْثير )( 8)
 .(0/601النهاية ف  غرلب الحديف واْثر نبن اْثير ) الحرة  اْرض دات الحجارة السود.( 0)
 .011( رقم3/60نم ومرابضها )( ُحيو البخاري  كتاب الوضوء باب أبوا: اإلب  والدواب والغ32)
 .6820( رقم 8/081( المُدر السابق كتاب الحدود باب المحاُرين من أه  الكار والردة )33)
 .3673( رقم 33/308( ُحيو مسلم كتاب القسامة باب حكم المحاُرين والمرتدين )30)
 .5707( رقم 7/45( ُحيو البخاري كتاب الطب باب من خرج من أرض ن تاليمه )31)
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 .رحمه هللا (1):ثيرقال ابن األ

منا   اآلخر والحديف(  س)   .[ األرضو  هذه فاْستوْوخو

 18الحديث رقم 
 رحمه هللا: (2)مسلمقال اإلمام 

 

، َقاَ:   َِب  َبْكر  ب اِح، َوَأب و َبْكِر ْبن  َأِب  َشْيَبَة، َوالل ْاظ  ِْ  ُ َثَنا َأب و َجْ َار  م َحم د  ْبن  ال َثَنا اْبن  َحد  َحد 
َلي ةَ  َثِن  َأب و َرَجاء  (3)ع  ْثَماَن، َحد  اِج ْبِن َأِب  ع  َثِن  (5)َلى َأِب  ِقاَلَبَة، َعْن َأِب  ِقاَلَبةَ ، َموْ (4)، َعْن َحج  ، َحد 

ل ى ]  َعَلْيِه َوَسل َم، َفَباَي  وه  َعلَ  َُ وِ: ِ]  ، َأن  َنَاًرا ِمْن ع ْك   َثَماِنَيًة، َقِدم وا َعَلى َرس  ْساَلِم، َأَنس  ى اإْلِ
متوا اأْلوْرضو  ْم، َفشَ فواْستوْوخو ل ى ]  َعَلْيِه َوَسل َم، َفَقاَ:  ، َوَسِقَمْت َأْجَسام ه  َُ وِ: ِ]  َأَن »َكْوا َذِلَك ِإَلى َرس 

يب وَن ِمْن َأْبَواِلَها َوَأْلَباِنَها ُِ وَن َمَع َراِعيَنا ِف  ِإِبِلِه، َفت   .الحديف..... «َتْخر ج 
 تخريج الحديث:

 .ي البخار ، فلم أق  على تخرلج له عند اإلمام مسلمتارد به اإلمام 
 دراسة رجال اإلسناد:

 رجــا: اإلســناد كلهــم ثقــات، إن أن أبــا قالبــة مرســ  كثيــر اإلرســا:، ولكــن ال الْــ  فــ  جــامع 
روايته عن مالك بن الحولرف وأنس بن مالك وثابت   (6)فقا:التحُي  أكد سماعه من أنس بن مالك 

 .بن الضحاك متُلة

 .رحمه هللا (7):ثيرقال ابن األ

يا اْذهوبا  لهما قا:   فيه(  ه{ )  وخا}  دا أي[  واْستوه ما فوتووخَّ ُِ َن اِنه فيما الحق   اْق ُْ  من َت
ذْ  القْسمة ما واِحد   ك  م  وليَّخ  ه ما منك  ْيت    يقا:. الِقْسَمة من الق ْرعة ت ْخرج  اه الش ءَ  َتَوخ  ياً  أتَوخ   َتوخِح
ْدتَ  إذا َُ  فيه. وَتحر ْلت ِفْ َله وتَ م دت إليه ق

 19يث رقم الحد

                                                 

 .(5/150( النهاية ف  غرلب الحديف واْثر نبن اْثير )3)
 .3673( رقم1/060ُحيو مسلم كتاب القسامة والمحاُرين والقُاص والديات باب حكم المحاُرين والمرتدين )( 0)
 .325هو  إسماعي  بن إبراهيم بن مقسم اْسدي الم روف بابن علية. تقرلب التهذيب نبن حجر ص (1)
 .046أبو رجاء مولى أب  قالبة الجرم  البُري. تقرلب التهذيب نبن حجر ص هو  سلمان( 4)
 .528هو  عبد ] بن ولد بن عمرو الجرم  أبو قالبة البُري. تقرلب التهذيب نبن حجر ص( 5)
 .033جامع التحُي  ف  أحكام المراسي  لل الْ  ص( 6)
 .(5/162( النهاية ف  غرلب الحديف واْثر نبن اْثير )7)
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  رحمه ] (3)قا: اإلمام الدارقطن 
ْاَوان   حدثنا ،ِسَنان   ْبن   َيِولد   حدثنا ،(0)َبْكر   أبو حدثنا  َعنْ  ،َوْلد   ْبن   أ َساَمة   حدثنا ،ِعيَسى ْبن   َُ

ْنت    َقاَلْت  ،َسَلَمةَ  أ محِ  َعنْ  ،َسَلَمةَ  أ محِ  َمْوَلى َراِفع   ْبنِ  َّللا ِ  َعْبدِ  ل ى الن ِب حِ  ِعْندَ  َجاِلَسةً  ك   ِإذْ  َوَسل مَ  َعَلْيهِ  ]   َُ
اَلنِ  َجاَءه   َمانِ  َرج  ُِ و:   َفَقا:َ  ،َدَرَسْت  َقدْ  َأْشَياءَ  ِف  َمَواِرلفَ  ِف  َيْخَت ل ى َّللا ِ  َرس   ِإنِح   »َوَسل مَ  َعَلْيهِ  ]   َُ
َما َأْقِض  إنما  َفإنما ظ ْلًما ِقْطَ ةً  ِبَها َفَقَطعَ  َأَراَها ِلَقِضي ة   َله   َقَضْيت   َفَمنْ     َعلَ  َيْنِو:ْ  َلمْ  ِفيَما ِبَرْأِي  َبْيَنك 
اَلنِ  َفَبَكى  َقا:َ  ،«اْلِقَياَمةِ  َيْومَ  ع ن ِقهِ  ِف  ِبَها َيَِّْت  (1)أْسَطاًما ،َنار   ِمنْ  ِقْطَ ةً  ِبَها َيْقَطع    ك  م  َوَقا:َ  الر ج 
َما َواِحد   اِحِب  َأْطل ب   ال ِذي َهَذا َحقِح   ِمْنه  َُ يوا اْذهوبوا َوَلِكنِ  نَ   »َقا:َ  ،ِل خَّ موا ثتمَّ  فوتووو  ك  م  ِلي ْحِل ْ  ث م   اْستوه 
َما َواِحد   اِحَبه   ِمْنك  َُ». 

 تخريج الحديث:

وابن أب  شيبة ف  شرح م ان  اآلثار  ( 5)والطحاوي  ف  سننه  (4)داود بروايتين أبووأخرجه و 
ف   (0)وابن الجارودف  مسنده  ( 8)أحمدو ف  مسنده  (7)سحاق بن راهويةا  و   مُناه ف (6)بروايتين
جمي هم ف  المستدرك  (30)والحاكم ف  مسنده( 33)وأبو ي لى ف  سننه (32)الدارقطن  مختُراالمنتقى و 
 م سلمة بنحوه.أسامة بن ولد عن عبد ] بن رافع عن أمن طرلق 

 دراسة رجال اإلسناد:

 بن وقا: يحيى، (34)وال جل (31)وثقه ابن م ين ،هـ351المدن   ولد أبوالليث   :يدأسامة بن ز ة 1
 .  ليس به بَّس(0)وابن عدي (3)م ين

                                                 

ْت ) عمر ( سنن الدارقطن  كتاب 3)  .301( رقم 4/018الى اب  موسى انش ري باب ف  المرأة تقت  إذا اْرَتد 
 .(32/302( هو  عبد ] بن محمد بن ولاد بن واُ  بن ميمون أبو بكر الاقيه تارلخ بغداد للخطيب )0)
 .(0/004النهاية ف  غرلب الحديف وانثر نبن اْثير ) .لنار  وت ْسَ را ( أْسَطاًما  ه  الَحِديدة الت  ت َحر ك بها1)
 .1587و رقم  1586( رقم 1/108( سنن أبو داود كتاب انقضية باب قضاء القاض  إذا أخطَّ )4)
 .(4/354( شرح م ان  اآلثار للطحاوي )5)
 .(34/060( المُدر السابق )6)
 .(4/63( مسند إسحاق بن راهوية  )7)
 .(44/127سند أحمد )( م8)
 .(1/83( المنتقى نبن الجارود )0)
 .(4/010( سنن الدارقطن  )32)
 .(30/104( مسند أب  ي لى )33)
 .(4/05( المستدرك للحاكم )30)
 .(0/084( الجرح والت دي  نبن أب  حاتم )31)
 .(6/74( م رفة الثقات لل جل  )34)
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  رو  عن نافع (4)وقا: مرة بش ء  يكتب حديثه ون يحتج به وقا: أحمد  ليس (1)قا: أبو حاتم
 .يهم   ُدوق (6)وقا: ابن حجر،   ليس بالقوي (5)أحاديف مناكير وقا: النساْ 

 .أوهامهو ُدوق وله  والراجح أنه

 باق  رجا: اإلسناد ثقات.

 الحديث: إسنادالحكم على 

  ُحيو اإلسناد (7)وقد حكم عليه الحاكم فقا:ْن أسامة بن ولد ُدوق، الحديف حسن  إسناد
  (8)سحاق بن راهوية فقا:إولم يخرجاه، وقد حكم عليه عبد الغاور البلوش  ف  ت ليقه على مسند 

  (0)ب  ي لى فقا:أحيو على شرط مسلم، وقد حكم عليه حسين سليم أسد ف  ت ليقه على مسند ُ
 حسن. إسناده

                                                                                                                                                  

 .66( تارلخ ابن م ين رواية الدارم  ص3)
 .(3/66  للذهب  )( المغن0)
 .(0/084( الجرح والت دي  نبن أب  حاتم )1)
 .(3/120( ال ل  وم رفة الرجا: لإلمام أحمد )4)
 .354( الض ااء والمتروكين للنساْ  ص5)
 .08( تقرلب التهذيب نبن حجر ص6)
 .(4/05( المستدرك للحاكم )7)
 .(4/63( مسند إسحاق بن راهوية  )8)
 .(30/104ي لى ) و( مسند أب0)
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 لالواو مع الدا المبحث الثالث:

 .رحمه هللا (1):قال ابن االثير

هداء حديف ف (  س{ )  ودج}  هم   الشم اجت بت  أْودو ماً  توْشخو  ال  روق  من بال  ن ق أحاط ما ه [  دو
ها الذ ابو  هايقط الت   ث ْغَرة جانب  عن َغليظان ِعْرقان  الَوَدجان وقي   بالتحرلك َوَدج    واِحد 
 الن حر

 21الحديث رقم 
  رحمه ] (0) قا: اإلمام النساْ 

َثَنا َشَباَبة  ْبن  َسو ار    َقا:َ  ،َأْخَبَرَنا م َحم د  ْبن  َراِفع   َثِن  َوْرَقاء    َقا:َ  ،َحد  َحد 
و ،(1)  ،َعنْ (4)َعْن َعْمر 

، اْبنِ  ل ى الن ِب حِ  َعنِ  َعب اس  َيت ه   اْلِقَياَمةِ  َيْومَ  ِباْلَقاِت ِ  اْلَمْقت و:   َيِج ء    " َقا:َ  َوَسل مَ  َعَلْيهِ  ]   َُ ُِ ه   َنا  َوَرْأس 
هت  َيِدِه، ِف  اجت بت  ووأوْودو ًما توْشخو ، َيا  َيق و:   دو وا  َقا:َ "  اْلَ ْرشِ  ِمنَ  َيه  ي ْدنِ  َحت ى َقَتَلِن ، َربِح  َعب اس   ِنْبنِ  َفَذَكر 

ًدا م ْؤِمًنا َيْقت  ْ  َوَمنْ   }اآْلَيةَ  َهِذهِ  َفَتاَل  الت ْوَبَة، َتَ مِح ْنذ   ن ِسَخْت  َما  " َقا:َ  (5){م    ." الت ْوَبة   َله   َوَأن ى  َنَوَلْت  م 

 تخريج الحديث:

من طرلق عبد ف  المسند  (7)والحميدي عمار الدهن  من طرلقف  السنن  (6)أخرجه النساْ 
وأخرجه ، ] بن جابر كالهما )عمار الدهن  وعبد ] بن جابر( عن سالم بن أب  الج د بولادة

كالهما )سالم بن أب  الج د وعمرو بن ، من طرلق عمرو بن دينار بنحوهف  سننه  (8)الترمذي
 دينار( عن ابن عباس رض  ] عنهما.

                                                 

 .(5/160( النهاية ف  غرلب الحديف واْثر نبن اْثير )3)
 .4225( رقم 7/87( سنن النساْ  كتاب تحرلم الدم باب ت ظيم الدم )0)
 .582( هو  ورقاء بن عمر اليشكري أبو بشر الكوف  تقرلب التهذيب نبن حجر ص1)
 .403التهذيب نبن حجر ص( هو  عمرو بن دينار المك  أبو محمد اْثرم الجمح  تقرلب 4)
 .01( سورة النساء  5)
 .1000( رقم 7/85( سنن النساْ  كتاب تحرلم الدم باب ت ظيم الدم )6)
 .(3/008( مسند الحميدي )7)
 .1200( رقم 5/042( سنن الترمذي كتاب تاسير القرآن باب سورة النساء )8)
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 اسة رجال اإلسناد:در

نه ن يساوي إ  (3)ورقاء بن عمر فقا: ف وقد تكلم يحيى القطان  ،رجا: اإلسناد كلهم ثقات
 على توثيقه. قد أجم وا ن ال لماءأن إ .شيْا

 الحديث: إسنادالحكم على 

وقد  ،وقد قا: اإلمام الترمذي  هذا حديف حسن غرلب ،ن ك  رجاله ثقاتْ ،اإلسناد ُحيو
 ب  هو ُحيو. ،  الحديف حسن إن شاء ] ت الى(0)بان لقا: اْ

 رحمه هللا (3):قال ابن االثير

اجو  أْفروى  ما كلد    الحديف ومنه(  س)   [ األْودو

 21الحديث رقم 
 رحمه ]  (4)قا: اإلمام البيهق 

 اْلَ ب اسِ  أبو حدثنا  َقاَن  اْلَقاِض  نِ اْلَحسَ  ْبن   أحمد َبْكر   ، َوأبو(5)ِإْسَحاقَ  َأِبى ْبن   َوَكِرل ا أبو َأْخَبَرَنا
 ْبن   َيْحَيى َأْخَبَرِن   ،(6)َوْهب   ابن أنبَّ اْلَحَكِم، َعْبدِ  ْبن   ]ِ  َعْبدِ  ْبن   م َحم د   حدثنا ،َيْ ق وبَ  ْبن   م َحم د  
، ْبنِ  ]ِ  ع َبْيدِ  َعنْ  َأيموَب،  ]   َرِض َ  اْلَباِهِل حِ  أ َماَمةَ  َأِب  َعنْ ،(7)نِ الر ْحمَ  َعْبدِ  َمْوَلى اْلَقاِسِم، َعنِ  َوْحر 
و:َ  َأن   َعْنه   لُّ   " َقا:َ   ]ِ  َرس  اجو  أوْفروى  موا كت نْ  َلمْ  َما اأْلوْودو  ". ظ ا ر   َحو   َأوْ  َناب   َقْرَض  َيك 

 تخريج الحديث:

 القاسم به. عن يولد ف  الم جم الكبير من طرلق عل  بن (8)أخرجه الطبران 

                                                 

 .(1/380( الض ااء والمتروكين نبن الجووي )3)
 .(6/306ة الُحيحة لأللبان  )( السلسل0)
 .(5/160( النهاية ف  غرلب الحديف واْثر نبن اْثير )1)
 .30623( رقم0/078( السنن الكبر  للبيهق  كتاب الضحايا باب الذكاة ف  المقدور عليه )4)
ن كتـاب السـياق المنتخـب مـ .( هو  يحيى بن إبراهيم بـن محمـد بـن يحيـى بـن سـختويه أبـو وكرلـا بـن أبـ  اسـحاق الموكـ 5)

 .500سابور ْب  إسحاق الُيرفين  صلتارلخ ني
 .108تقرلب التهذيب نبن حجر ص .( هو  عبد ] بن وهب بن مسلم القرش  مونهم أبو محمد المُري 6)
تــــارلخ دمشــــق نبــــن عســــاكر  .( هــــو  القاســــم بــــن عبــــد الــــرحمن الشــــام  مــــولى م اويــــة ويقــــا: مــــولى يولــــد بــــن م اويــــة7)
(40/324). 
 .(8/033( الم جم الكبير للطبران  )8)
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 دراسة رجال اإلسناد:

:  ة أبو أتمواموةو 1 ل ىد   وهب بن عمرو ابن ويقا:  وهب ابن ويقا:  الحارف بن عجالن بن ُد اْلبواه 
 مشهور أمامة أبو الباهل  أعُر بن مالك بن م ن بن الحارف بن رلاح بن وهب بن عرلب بنا

 .(3)بكنيته

 السادسة.من  مونهم اإلفرلق  (0)الضمري  زحر: بن هللا ة عبيد2
  ليس به بَّس، وقا: أبو (5)وقا: النساْى ،(4)، والبخاري فيما نقله عنه الترمذي(1)وثقه اإلمام أحمد
وقا:  ،  ن بَّس به ُدوق (7)ةُالًحا، وف  حديثه لين. وقا: أبو ورع   كان رجالً (6)بكر الخطيب

منكر الحديف جدًا   (0)وقا: ابن حبان  ُدوق يخطئ، (8)وقا: ابن حجر ،أبو حاتم  لين الحديف
ذا رو   ،يروي الموضوعات عن اْثبات ذا اجتمع ف  إسناد  ،عن عل  بن يولد أتى بالطامات وا  وا 

ن يكون متن ذلك الخبر إن ممحا  ،عبد الرحمن  والقاسم أب ،وعل  بن يولد ،خبر عبيد ] بن وحر
ة عبيد ] بن وحر على ب  التنكب عن رواي ،فال يح  انحتجاج بهذه الُحياة ،عملت أيديهم

فيه اختالف وله  وقا: الذهب   ،(32) واْكثرون على ض اه ،وقا: الحلب   مختل  فيه ،اْحوا:
 .(33)مناكير

  أنه ُدوق حسن الحديف.والراجح 
وقا: مرة   (31)هـ. وثقه ابن م ين061المُري  ال باس أبو هو :(30) ة يحيى بن أيوب اْلغواف ق يُّ 3

 ُالو. 

                                                 

 .(1/402( اإلُابة ف  تمييو الُحابة نبن حجر) 3)
 (.8/106اْنساب للسم ان  ) .( هذه النسبة إلى ضمرة، وهم بنو ضمرة رهط عمرو بن أمية ُاحب رسو: ] 0)
 (.0/370( سؤانت اآلجري أبا داود )1)
 . 302( عل  الترمذي الكبير ص4)
 (.30/18الكما: للموي )  ( تهذيب5)
 (.30/18( تهذيب الكما: للموي )6)
 .(5/135( الجرح والت دي  نبن أب  حاتم )7)
 . 173( تقرلب التهذيب نبن حجر ص8)
 (.0/61( المجروحين نبن حبان )0)
 .378( الكش  الحثيف عمن رم  بوضع الحديف، ْب  الوفا الحلب  ص32)
 (.3/682( الكاش   للذهب )33)
 .(4/076الغافق   هذه النسبة إلى غافق. اْنساب للسم ان  ) (30)
 .(0/307( الجرح والت دي  نبن أب  حاتم )31)
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  (1)  يكتب حديثه ون يحتج به وقا: النساْ (0)  س ء الحاظ، وقا: أبو حاتم(3)ن حنب قا: أحمد ب
   ُدوق ُرما أخطَّ.(4)ليس بالقوي وقا: ابن حجر

 أنه ُدوق. والراجح 

 .فيهلم ت ثر الباحثة على أقوا: لل لماء  ة أبو العباس محمد بن يعقوب:4

 إسناد الحديث: علىالحكم 

 .حكم ْب  ال باس محمد بن ي قوبإسناده حسن حتى يتبين 

 رحمه هللا: (5)ثيرقال ابن األ

ه فانتوفوخوت   اآلخر والحديف - اجت  [ أْودو

 22الحديث رقم 
 رحمه ]  (6)قا: اإلمام البخاري 
َثَنا َعْبَدان   َْعَمشِ  ،(8)َعْن َأِب  َحْمَوةَ  ،(7)َحد  ْْ ، ْبنِ  َعِديحِ  ، َعنْ (0)َعْن ا َليْ  َعنْ  َثاِبت   ْبنِ  َمانَ س 

، َرد  ْنت    َقا:َ  ُ  ل ى الن ِب حِ  َمعَ  َجاِلًسا ك  اَلنِ  َوَسل مَ  َعَلْيهِ  ]   َُ ه َما َيْسَتب اِن، َوَرج   َوْجه ه ، اْحَمر   َفَََّحد 
ْت  هت  وواْنتوفوخو اجت ل ى الن ِب م  َفَقا:َ  ،أوْودو َْعَلم   ِإنِح   " َوَسل مَ  َعَلْيهِ  ]   َُ ، َما َعْنه   َذَهبَ  َقاَلَها َلوْ  َكِلَمةً  َْ  َلوْ  َيِجد 

ْيَطاِن، ِمنَ  ِباّلل ِ  أَع وذ    َقا:َ  ل ى الن ِب    ِإن    َله   َفَقال وا"  َيِجد   َما َعْنه   َذَهبَ  الش  ذْ   َقا:َ  َوَسل مَ  َعَلْيهِ  ]   َُ  َتَ و 
ْيَطاِن، ِمنَ  ِباّلل ِ  ن ون   ِب  َوَه ْ   َفَقا:َ  الش   .ج 

                                                 

 .(1/50( ال ل  وم رفة الرجا: لإلمام أحمد )3)
 .(0/307( الجرح والت دي  نبن أب  حاتم )0)
 .(13/011( تهذيب الكما: للموي )1)
 .588( تقرلب التهذيب نبن حجر ص4)
 .(5/160لنهاية ف  غرلب الحديف واْثر نبن اْثير )( ا5)
 .1080( رقم4/422( ُحيو البخاري كتاب بدء الخلق باب ُاة ابليس وجنوده )6)
 (.35/076تهذيب الكما: للموي ) .( هو  عبد ] بن عثمان بن جبلة بن أب  رواد واسمه ميمون الشهير ب بدان7)
 .(05/544حموة السكري تهذيب الكما: للموي )( هو  محمد بن ميمون المرووي أبو 8)
 .(30/76( هو  سليمان بن مهران اْسدي الكاهل  أبو محمد الكوف  اْعمش تهذيب الكما: للموي )0)
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 تخريج الحديث:

عن  ،من طرلق عدي بن ثابتف   ُحيحه  (0)ومسلم ف  ُحيحه  (3)أخرجه البخاري 
 سليمان بن ُرد بنحوه.

 دراسة رجال اإلسناد:

بن الجون بن أب  الجون بن منقذ بن ُري ة بن أُرم بن ضبيس بن حرام بن  سليمان بن صردة 1
: كان اسمه يسار فغيره النب  ُلى ] عليه يقا ،حبيشة بن سلو: بن ك ب أبو المطرف الخواع 

 .(1)وسلم

 رجا: اإلسناد كلهم ثقات.

 رحمه هللا: (4)ثيرقال ابن األ

اً  كان هذا أبا إند    عمر ابن حديف وف  -{   ودد}  دد ديقا أي[  لعتمور وت  َحْذف على هو َُ
دح  ذا كان  تقدير ه المضاف ديقا أي  ل  َمر و  ن َُ  فإنح  َحْذف   إلى ي ْحَتاج فال ورةمْكس   الواو   كانت وا 

يق  بالَكْسر الِودح  دِح َُ  .ال

 23الحديث رقم 
 رحمه ]  (5)قا: اإلمام مسلم
َثِن  ، ْبنِ  َعْمرو ْبن   أحمد الط اِهرِ  أبو َحد  ، ْبن   ]ِ  َعْبد   َأْخَبَرَنا َسْرح   َأِب  ْبن   َسِ يد   َأْخَبَرِن  َوْهب 

، ْبنِ  ]ِ  َعْبدِ  َعنْ  اْلَوِليِد، َأِب  ْبنِ  اْلَوِليدِ  َعنِ  َأيموَب، اًل  َأن   ع َمَر، ْبنِ  ]ِ  َعْبدِ  َعنْ  ِديَنار  َْعَراِب  ِمنَ  َرج  ْْ  ا
َة، ِبَطِرلقِ  َلِقَيه    َرْأِسهِ  َلىعَ  َكاَنْت  ِعَماَمًة، َوأَْعَطاه  . َيْرَكب ه   َكانَ  ِحَمار   َعَلى َوَحَمَله   ِ]، َعْبد   َعَلْيهِ  َفَسل مَ  َمك 
ْلَنا  ِديَنار   اْبن   َفَقا:َ  َلَحكَ   َله   َفق  ُْ م   ]   َأ َْعَراب   ِإن ه  ْْ مْ  ا ن ه  ا أوبوا إ نَّ   ]ِ  َعْبد   َفَقا:َ  ِباْلَيِسيِر، َيْرَضْونَ  َواِ   هوذو
انو  ا كو دًّ نِح  اْلَخط اِب، ْبنِ  ل عتمورو  وت و:َ  َسِمْ ت   َواِ  ل ى ]ِ  َرس  َلة   اْلِبرحِ  َأَبر   ِإن    »َيق و:   َوَسل مَ  َعَلْيهِ  ]   َُ ُِ 
دحِ  أَْه َ  اْلَوَلدِ   .«َأِبيهِ  و 

                                                 

 .6335( رقم7/307( ُحيو البخاري كتاب اندب باب الحذر من الغضب )3)
 0632وبــَّي شــ ء يــذهب الغضــب رقــم  ( ُــحيو مســلم كتــاب البــر والُــلة بــاب فضــ  مــن يملــك ناســه عنــد الغضــب0)
(36/310). 
 .(1/370( اإلُابة ف  تمييو الُحابة نبن حجر) 1)
 .(5/161( النهاية ف  غرلب الحديف واْثر نبن اْثير )4)
 .0550( رقم 36/01( ُحيو مسلم كتاب البر والُلة واآلداب باب فض  ُلة أُدقاء اْب واْم ونحوهما )5)
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 تخريج الحديث:

 فلم يخرجه اإلمام البخاري.تارد به اإلمام مسلم 

 :دراسة رجال اإلسناد

 رجا: اإلسناد كلهم ثقات.

 رحمه هللا: (1)ثيرقال ابن األ

ي   بَتَ لمم عليكم   وفيه - :م  فإنها ةال ُر ة ف  وَتولد الم روءة على َتد  ة ي رلد[  المودح  .الم شاَكَلة َمَود 

 24الحديث رقم 
 لم أعثر على تخرلج له.

 رحمه هللا: (2)ثيرقال ابن األ

ْنتوه ينَّ    فيه(  ه{ )  ودع } هم عن أقوامٌ  لويو ْدع   عن أي[  قتلوبهم على لوْيْختوموند  أو الجمتعوات   وو
 ال رب إن    يقولون  والنمحاة. َترَكه إذا َوْدعاً  يَدع ه الش ءَ  وَدعَ   يقا:. عنها والت َخلم  ي اهاإ َتْرِكهم
و وسلم عليه َّللا   ُلى والنب . َبَتركَ  عنه واْسَتْغَنوا ومَُدَره َيَدع   ماِض  أَماتوا َُ نما. أف  ي ْحَم  وا 
 .الِقياس ف  حيوُ انست ما: ف  شاذ   فهو اْست ماِله ِقلة على قول هم

 25الحديث رقم 
 رحمه ]  (1)قا: اإلمام مسلم
َثِن  ْلَواِن م  َعِل ح   ْبن   اْلَحَسن   وَحد  َثَنا ،(4)اْلح  َثَنا  ،(5)َتْوَبةَ  أبو َحد  م ، اْبن   َوه وَ  م َ اِوَية   َحد   َعنْ  َسال 

م ، َأَبا َسِمعَ  َأن ه   - َأَخاه   َيْ ِن  - َوْلد   َثِن   ا:َ قَ  َسال   ه َرْلَرةَ  َوَأَبا ع َمَر، ْبنَ  ]ِ  َعْبدَ  َأن   ِميَناَء، ْبن   اْلَحَكم   َحد 
َثاه ، َما َحد  و:َ  َسِمَ ا َأن ه  ل ى ]ِ  َرس  يونَّ   »ِمْنَبِرهِ  أَْعَوادِ  َعَلى َيق و:   َوَسل َم، َعَلْيهِ  ]   َُ ْنتوه   عونْ  أوْقووامٌ  لويو
ه مت  ْدع  مت  وو ،اْلجت لوى هللات  لويوْخت مونَّ  أووْ  عوات  ْم، عو  .«اْلَغاِفِلينَ  ِمنَ  َلَيك ون ن   ث م   قتلتوب ه 

                                                 

 .(5/161الحديف واْثر نبن اْثير ) ( النهاية ف  غرلب3)
 .(5/165( النهاية ف  غرلب الحديف واْثر نبن اْثير )0)
 .865( رقم 6/306( ُحيو مسلم كتاب الجم ة باب التغليظ ف  ترك الجم ة )1)
وخمـة الهـواء  ( الحلوان   هذه النسبة إلى بلدة حلوان وه  آخـر حـد عـرض سـواد ال ـراق ممـا يلـ  الجبـا: وهـ  بلـدة كبيـرة4)

تين  .(0/047اْنساب للسم ان  ) .خرب أكثرها، دخلتها نُو
 .(0/321( هو  الُريع بن نافع أبو توبه الحلب  سكن طرسوس تهذيب الكما: للموي )5)
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 تخريج الحديث:

 .اإلمام البخاري  فلم يخرجهتارد به اإلمام مسلم 

 دراسة رجال اإلسناد:

 رجا: اإلسناد كلهم ثقات.

 رحمه هللا: (1)ثيرقال ابن األ

بوا   الحديف ومنه(  س)  وابَّ  هذه اركو  بالباء[  وابتدعوها    اُْ  ف )  واْيتود عوها سال مةً  الدَّ
 ر كوُها إلى َتْحتاجوا لم إذا عنها وَرفِحهوا اتركوها أي[  سالمة. ( واللسان ا من والتُحيو. الموحدة
 أو َدعة بُاحِ  أي  م ت ِدع فهو واْيَتَدع وَترف ه َسَكن أي  وَدَعةً  وَداعةً  بالضم َود ع من اْفَتَ   وهو
 واإلْظهار. واإلْدغام القلب على واْيَتدعَ  ات َدع  يقا:. َترك إذا َوَدع ِمن

 26الحديث رقم 
 رحمه ]  (0)قا: اإلمام ابن خولمة

م   حدَثَنا  ،(1)الو ْعَاَراِن م  م َحم د   ْبن   اْلَحَسن   حدَثَنا ُِ  ْبن  ا َوه وَ - َلْيف   حدَثَنا -َعِل ح   اْبنَ  َيْ ِن  - َعا
َثَنا َأْيًضا، الو ْعَاَراِن م  َوحدَثَنا -َسْ د   ، َأْخَبَرَنا َشَباَبة ، َحد  ، َأِب  ْبنِ  َيِولدَ  َعنْ  َلْيف   ْبنِ  م َ اذِ  اْبنِ  َعنِ  َحِبيب 
، َحابِ  ِمنْ  َوَكانَ  َشَباَبةَ  َخَبرِ  ِف  َأِبيِه، َعنْ  َأَنس  ُْ   َقا:َ   الن ِب    َأن   َجِميً ا َحِديِثِهَما َوِف  ، الن ِب حِ  َأ

بتوا" ه   اْركو ووابَّ  هوذ  ًة، الدَّ ال مو عتوهوا سو  ".َكَراِس    َتت ِخذ وَها َوَن  َساِلَمًة، وواْبتود 

 تخريج الحديث:

 ( 7)الطبران  ف  ُحيحه  ( 6)وابن حبان ف  سننه  ( 5)والدارم  ف  مسنده  (4) أحمدأخرجه 

 كلهم من طرلق سه  بن م اذ عن أبيه به.   المستدركف (8)والحاكم ف  الم جم الكبير 

                                                 

 .(5/165( النهاية ف  غرلب الحديف واْثر نبن اْثير )3)
 .0544( رقم 4/340والمرء راكبها )( ُحيو ابن خولمة كتاب المناسك باب الوجر عن اتخاذ بوقاها 0)
اْنســاب  .( الوعارانــ   نســبة إلــى الوعارانيــة وهــ  قرلــة مــن قــر  ســواد بغــداد تحــت كلــوذا ولــيس هــ  إلــى بيــع الوعاــران1)

 .(1/351للسم ان  )
 .(00/502( )04/422( مسند أحمد )4)
 .(0/173( سنن الدارم  )5)
 .(30/417( ُحيو ابن حبان )6)
 .(35/303ان  الكبير )( م جم الطبر 7)
 .(0/322( )3/441( المستدرك للحاكم  )8)
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 دراسة رجال اإلسناد:

َهِن م  أنس بن ة معاذ1  .(0)والشام بمُر كان ُحاب  يونس بن س يد أبو قا: اْنُار حلي  (3)اْلج 

َهِن م نس أبن  سهل بن معاذة 2   .من الراب ة  اْلج 
ن ي تبر ف  حديثه ما كان من رواية ُوان بن ف  الثقات وقا:  (4)وذكره ابن حبان (1)وثقه ال جل 
  ن ف  رواية ُوان عنه.إ   ن بَّس به(5)قا: ابن حجر فاْدة عنه.

ا فلست أدري   منكر الحديف جدً (7)قا: ابن حبانو   سه  بن م اذ عن أبيه ض ي  (6)قا: ابن م ين
   ض   (8)وقا: الذهب  ،أوقع التخليط ف  حديثه منه أو من ُوان

 .ُدوق  أنه والراجح

   ما أق  خطَّه(0)فقا: أحمد بن حنب  ،ن عاُم بن عل  يخطئأن إباق  رجا: اإلسناد ثقات 

 الحديث: إسنادالحكم على 

  هذا حديف (32)الحديف حسن لوجود سه  بن م اذ وقد قا: الحاكم ف  المستدرك إسناد
  (33)حيو ابن حبانرنؤوط ف  ت ليقه على ُُحيو اإلسناد ولم يخرجاه، وحكم عليه ش يب اْ

 حسن. إسناده  (30)عظم  قا: ف  ت ليقه على ُحيو ابن خولمةقوي، واْ إسناده

                                                 

 .( الجهن   هذه النسبة إلى جهينة وهـ  قبيلـة مـن قضـاعة واسـمه ولـد بـن ليـف بـن سـود بـن أسـلم بـن الحـاف بـن قضـاعة3)
 .(0/314اْنساب للسم ان  )

 .(6/316( اإلُابة ف  تمييو الُحابة نبن حجر )0)
 .(3/442ل  )( م رفة الثقات لل ج1)
 .(4/103( الثقات نبن حبان )4)
 .058( تقرلب التهذيب نبن حجر ص5)
 .(4/021( الجرح والت دي  نبن أب  حاتم )6)
 .(3/147( المجروحين نبن حبان )7)
 .(3/472( الكاش  للذهب  )8)
 .(31/528( تهذيب الكما: للموي )0)
 .(0/322( )3/441( المستدرك للحاكم  )32)
 .(30/417ابن حبان ) ( ُحيو33)
 .0544( رقم 4/340( ُحيو ابن خولمة كتاب المناسك باب الوجر عن اتخاذ بوقاها والمرء راكبها )30)
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 رحمه هللا: (1)ثيرقال ابن األ

 م َتموِحق  ثوب   وعليه أ َنْيس بن َّللا   عبد   م ه[ (  َسَ ى    الهروي  ف )  ُل ى   الحديف ومنه(  ه) 
ْعه  فقا: ِبَثوب   له اَدع انُرف فلما[ (  فتمو ق    الهروي  ف )  ْنه أي[  هذا بَخَلِقك َتَود   يرلد به ُ 

 آَخرَ  ثْوب   ِوقاَيةَ  َثْوبا َتج   أن  والتوديع  . والت َولمن انحِتاا: أوقاتِ  ف  إليك َدَفْ ت   الذي هذا اْلَبْس 
َوان   ف  أيضا َتْجَ له وأن َوان   ُِ و (  القاموس ف  كما الُاد مثل ف الُوان)  ُ   ُ  .نهَي

 27الحديث رقم 
 رحمه ]  (0)قا: اإلمام الطبران 

، َقال وا  َحد   َثَنا َعِل م ْبن  َعْبِد اْلَ ِولِو، َوم َ اذ  ْبن  اْلم َثن ى، َوم َحم د  ْبن  م َحم د  الت م ار  ، َحد  َثَنا م َحم د  ْبن  َكِثير 
، َقا:َ  َلْيَمان  ْبن  َكِثير  َثَنا س  َثِن  َأب و اْلَحَسِن، َعْن َعْبِد ِ] ْبِن َعْبِد الر ْحَمِن، َعْن َأِبيِه، َعْن َقاَ:  َحد    َحد 

لِح ، َفق ْمت  َعْن َيسَ  َُ ل ى ]  َعَلْيِه َوَسل َم َوه َو ي  َُ وَ: ِ]  ، َقاَ:  َأَتْيت  َرس  اِرِه َفَََّخَذِن  َعْبِد ِ] ْبِن أ َنْيس 
ل ى َُ و:  ِ]  ل َما  َوَعَل   َثْوب  م َتَموِحق  ]  َعَلْيِه َوَسل َم َفَََّقاَمِن  َعْن َيِميِنِه،  َرس  َن ي َواِرلِن ، َفَجَ ْلت  ك 

ل ى  َُ و:  ِ]  َرَف َرس  َُ ْيِه ]  َعلَ َسَجْدت  َأْمَسْكت ه  ِبَيِدي َمَخاَفَة َأْن َتْنَكِشَ  َعْوَرِت  َوَخْلِا  ِنَساء ، َفَلم ا اْن
ْعهت يوْخلوْقكو هوذوا»َوَسل َم َدَعا ِل  ِبَثْوب  َوَكَساِنيِه، َوَقاَ:   دَّ  «تووو

 تخريج الحديث:
 تارد به الطبران ، فلم أق  على تخرلج آخر للحديف. 

 دراسة رجال اإلسناد:
 هـ311ال بدي البُري  ة سليمان بن كثير1

  ن بَّس به وواد ال جل  جاْو الحديف (5)حجر وابن (4)  يكتب حديثه وقا: ال جل (1)قا: أبو حاتم
 .(6)وض اه ابن م ين

 أنه ُدوق  والراجح
 هـ432بن عل  بن حبيش أبو عمر التمار اْعور  ة محمد بن محمد2
 

                                                 

 .(5/165( النهاية ف  غرلب الحديف واْثر نبن اْثير )3)
 .148( رقم31/343الم جم الكبير للطبران  )( 0)
 (.4/318الجرح والت دي  نبن أب  حاتم )( 1)
 (.3/412 رفة الثقات لل جل  )م( 4)
 .430تقرلب التهذيب نبن حجر ص( 5)
 (.0/31الض ااء والمتروكين نبن الجووي )( 6)
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 ف  الثقات وقا: ُرما أخطَّ. (0)  كتبنا عنه وكان ُدوقا، وذكره ابن حبان(3)قا: الخطيب البغدادي
 .أنه ُدوق  والراجح

 وعبد ] بن عبد الرحمن وأبيه لم تجد الباحثة أقوا: ف  حقهم. أبو الحسن
 باق  رجا: اإلسناد ثقات.

 الحكم على إسناد الحديث:
 إسناده حسن حتى يتبين حا: الرواة.

 رحمه هللا: (3)ثيرقال ابن األ

ْصتتم إذا   الَخْرص حديف وف (  س)  رو ذوا خو عتوا فوخت عتوا ثالثُّلت  تودعتوا لم فإن الثُّلتث ودو بتع فودو  [  الرُّ
 إن ْنه عليهم ت ْوِس ةً  الما: َعَرضِ  من لهم ي ْتَرك   أنه إلى ال لم أه  ب ض   ذهب  الخط اب  قا:
اِقطة   منه يكون  فإنه بِهم أضر   م ْسَتْوَفىً  منهم الحقم  أ ِخذَ  . والناس الط ير   يَّك له وما والهاِلكة   الس 
لماء ب ض   وقا:. بذلك(  الم جمة الخاء باتو ا ف  ضبط)  الخ رحاص يَّم ر عمر وكان  ن ال  
ْملةِ  ف  شاِْع ش ء   لهم ي ْترك ودة َنَخالت   لهم ي ْاَرد   ب  الن ْخ  ج  ِلم قد م د   .بالَخْرص َثَمِرها مقدار   ع 

 28الحديث رقم 
 رحمه ]  (4)قا: اإلمام أبو داود

َثَنا َحْاص  ْبن  ع َمرَ  َثَنا  ،َحد  ْ َبة  َحد  َبْيبِ  ،َعنْ (5)ش   ْبنِ  الر ْحَمنِ  َعْبدِ  َعنْ  الر ْحَمِن، َعْبدِ  ْبنِ  خ 
، و:   َأَمَرَنا  َقا:َ  َمْجِلِسَنا، ِإَلى َحْثَمَة، َأِب  ْبن   َسْه    َجاءَ   َقا:َ  َمْس  ود  ل ى َّللا ِ  َرس    َقا:َ  َوَسل مَ  َعَلْيهِ  ]   َُ

ْصتتمْ  إذا» رو ذُّوا، ،(6)خو عتواوو  فوجت ، دو عتوا، لومْ  فوإ نْ  الثُّلتثو ذُّوا أووْ  تودو ، توجت عتوا الثُّلتثو ْبعو  فودو  .«الرُّ

 تخريج الحديث:

ف   (1)والطحاوي ف  مسنده  (0)والطيالس ف  سننه  (3)والترمذيف  سننه   (7)أخرجه النساْ 
ف  المنتقى  (6)وابن الجارودف  مسنده  (5)وأحمد ف  مُناه(4)وابن أب  شيبةشرح م ان  اآلثار 

                                                 

 (.1/012تارخ بغداد للبغدادي )( 3)
 (.0/351الثقات نبن حبان )( 0)
 .(5/165( النهاية ف  غرلب الحديف واْثر نبن اْثير )1)
 .3627( رقم 0/04  الخرص )( سنن أبو داود كتاب الوكاة باب ف4)
 .(30/407( هو  ش بة بن الحجاج بن الورد ال تك  اْودي أبو بسطام الواسط  تهذيب الكما: للموي )5)
( َخَرص النخلة والَكْرمة َيْخر ُها َخْرُا  إذا َحَوَر ما عليها مـن الرمطـب َتْمـرا ومـن ال نـب ُويبـا فهـو مـن الَخـْرص  الظـنح 6)

 .(0/60النهاية ف  غرلب الحديف وانثر نبن انثير ) .هو تقدير بظنح ْن الَحْور إنما 
 .0403( رقم 5/40( سنن النساْ  كتاب الوكاة باب كم يترك الخارص )7)
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 ف  ُحيحه  (32)وابن حبانف  ُحيحه  (0)وابن خولمة ف  مسنده (8)والبوارف  سننه    (7)والدارم 
عبد الرحمن بن مس ود عن  كلهم من طرلقف  سننه الكبر   (30)والبيهق  ف  المستدرك  (33)والحاكم

 ب  حثمة به.أسه  بن 

 دراسة رجال اإلسناد:

أب  حثمة بن ساعدة بن عامر بن عدي بن مجدعة بن حارثة بن  سه  بن  سهل بن أبي حثمةة 1
وقي   ،اختل  ف  اسم أبيه فقي  عبد ] ،الحارف بن عمرو بن مالك بن اْوس اْنُاري اْوس 

قي  كان لسه  عند موت النب  ُلى ] عليه  ،وأمه أم الُريع بنت سالم بن عدي بن مجدعة ،عامر
 .(31)مات ف  أو: خالفة م اوية .وقد حدف عنه بَّحاديف ،نينس  أو ثمان ،و سلم سبع سنين

 .نُاري من الراب ةر اِْنيابن  عبد الرحمن بن مسعودة 2
  (37)قا: ابن حجر،   ن ي رف(36)وقا: مرة .  وثق(35)وقا: الذهب  ،ف  الثقات (34)ذكره ابن حبان

 مقبو:.
 رح أو ت دي .فلم يذكروه بج ،ولم ي رفه أغلب ال لماء ،ض ي  والراجح أنه

   ض ي .(0)التاس ة. قا: ابن حجر من .لقبه الارخ (3) اْلَ َدِن م بن ميمون  حفص بن عمرة 3

                                                                                                                                                  

 .641( رقم1/15( سنن الترمذي كتاب الوكاة باب الخرص )3)
 .(0/563( مسند الطيالس  )0)
 .(0/10( شرح م ان  انثار للطحاوي )1)
 .(34/305( )1/304بن أب  شيبة )( مُن  ا4)
 .(06/37( )06/36( )04/485( مسند أحمد )5)
 .(3/07( المنتقى نبن الجارود )6)
 .(0/153( سنن الدارم  )7)
 .(6/070( مسند البوار)8)
 .(4/40( ُحيو  ابن خولمة )0)
 .(8/75( ُحيو ابن حبان )32)
 .(3/423( المستدرك للحاكم )33)
 .(4/301هق  )( السنن الكبر  للبي30)
 .(1/305( اإلُابة ف  تمييو الُحابة نبن حجر )31)
 .(5/324( الثقات نبن حبان )34)
 .(3/641( الكاش  للذهب  )35)
 .(0/186( المغن  للذهب  )36)
 .152( تقرلب التهذيب نبن حجر ص37)
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 باق  رجا: اإلسناد ثقات.

 الحديث: إسنادالحكم على 

 الحديف ض ي  لوجود علتين  إسناد
 ض ي . فهو ،ولى  وجود عبد الرحمن بن مس وداْ

 .ض ي  وهو ،الثانية  وجود حاص بن عمر
ض ي  ف  ت ليقه على ُحيو ابن حبان، وقا:  إسناده  (1)رنؤوطش يب اْ قا:وقد 

ُحيو ف  ت ليقه على ُحيو  إسناده  (5)فقا: عظم اْ أيضا   ض ي ، وقد حكم عليه(4)لبان اْ
متاق على ُحته  إسناد  حديف ُحيو اإلسناد وله شاهد ب(6)وقا: الحاكم ف  المستدرك ،ابن خولمة

اِلِو ْبن  َأِبى َطاِهر  اْلَ ْنَبِر م  ،الخطابعن عمر بن  َُ َأْخَبَرَنا أبو 
ور   (7)  ُ اْبن  ِبْنِت َيْحَيى ْبِن َمْن

و َكْشَمْردْ  ،اْلَقاِضى َثَنا م َحم د  ْبن  َعْمر  َثَنا اْلَقْ َنِبىم  ،َأْخَبَرَنا َجدِح  َحد  َلْيَمان   (8)َحد  َثَنا س   ،ه َو اْبن  ِباَل:   مَحد 
ا   َيْ ِنى اْبَن َسِ يد  َعْن ب َشْيِر ْبِن َيَسار   مْن َيْحَيىعَ  ًُ َأن  ع َمَر ْبَن اْلَخط اِب َكاَن َيْبَ ف  َأَبا َحْثَمَة َخاِر

ْم َما َيَّْك ل وَنه  َفالَ  ،َيْخر ص  الن ْخ َ  وَنه  َأْن َيَدَع َله   ُ ه   َفَيَّْم ر ه  إذا َوَجَد اْلَقْوَم ِفى َحاِِْطِهْم َيْخر   ُ َيْخر 
(0). 

 رحمه هللا: (10)ثيرقال ابن األ

يو  دوع   الحديف ومنه(  ه)  اع  ْرع ف  منه اْترك أي[  اللَّبون دو  َتْسَتِقص ون الل َبنَ  َيْسَتْنِو: شيْا الض 
 .َحَلبه

 29الحديث رقم 
                                                                                                                                                  

ها سـكة يقـ3) اْنسـاب  .ا: لهـا سـكة عـدنان كوبـان( ال دن   هذه النسبة إلى عم  انبراد بنيسابور، وه  نوع من الثياب، ُو
 .(4/365للسم ان  )

 .371( تقرلب التهذيب نبن حجر ص0)
 .(8/75( ُحيو ابن حبان )1)
 .(6/57( السلسلة الض ياة لأللبان  )4)
 .(4/40( ُحيو  ابن خولمة )5)
 .(3/423( المستدرك للحاكم )6)
لهـم  بل نبـر، وهـم جماعـة مـن بنـ  تمـيم، ينسـبون إلـى بنـ  ال نبـر ( ال نبري  هذه النسبة إلى  بن  ال نبر ولخا ، فيقا: 7)

 .(4/045اْنساب للسم ان  ) .بن عمرو بن تميم بن مر بن أد بن طابخة
( الق نب   هذه النسبة إلى الجد، والمشهور بهذه النسبة  أبو عبد الرحمن عبد ] بن مسـلمة بـن ق نـب الق نبـ ، مـن أهـ  8)

 .(4/513اْنساب للسم ان  )المدينة، سكن البُرة. 
 .(4/304( السنن الكبر  للبيهق  )0)
 .(5/165( النهاية ف  غرلب الحديف واْثر نبن اْثير )32)
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 رحمه ]  (3)قا: اإلمام الدارم 
َثَنا  ،(0)َيْ َلى َأْخَبَرَنا َْعمَ  َحد  ْْ ، ْبنِ  َيْ ق وبَ  َعنْ   ،(1)ش  ا َْوَورِ  ْبنِ  ِضَرارِ  َعنْ  َبِحير  ْْ  أَْهَدْيت    َقا:َ  ا

و:ِ  ل ى َّللا ِ  ِلَرس  عْ »  َفَقا:َ  َحْلِبَها، ِف  َفَجَهْدت   َفَحَلْبت َها، َأْحل َبَها َأنْ  َفَََّمَرِن  ،(4)ِلْقَحةً  َوَسل مَ  َعَلْيهِ  ]   َُ  دو
يو  اع   .«اللَّبون   دو

 يج الحديث:تخر

ف  ُحيحه  (7)وابن حبان ف  التارلخ الكبير (6)والبخاري  ف  مسنده (5)ب دة طرق  أحمدأخرجه 
 ف  م رفة الُحابة (32)وأبو ن يمف  المستدرك  (0)والحاكمف  الم جم الكبير  (8)والطبران 
ب بن عمش عن ي قو من طرلق اْ ف  موارد الظمآن (30)والهيثم ف  السنن الكبر   (33)والبيهق 
عمش عن عبد من طرلق اْف  المستدرك  (34)والحاكم ف  مسنده (31)وأخرجه أحمد ب دة طرق ، يحيى

 وور بنحوه.وعبد ] بن سنان( عن ضرار بن اْ ى،حييكالهما )ي قوب بن ، ] بن سنان

 دراسة رجال اإلسناد:

الك بن ث لبة بن دودان مالك بن أوس بن جذيمة بن ُري ة بن م مواسم اْوور :ارار بن األزورة 1
بن أسد بن خولمة اْسدي أبو اْوور ويقا: أبو بال: قا: البخاري وأبو حاتم وابن حبان له ُحبة 

 .(35)وقا: البغوي سكن الكوفة

                                                 

 .0242( رقم0/303( سنن الدارم  كتاب اْضاح  باب ف  الحالب يجهد الحلب  )3)
تهـــذيب الكمـــا: للمـــوي  .فســـ  الكـــوف ( هـــو   ي لـــى بـــن عبيـــد بـــن أبـــ  أميـــة انيـــادي ويقـــا: الحناـــ  أبـــو يوســـ  الطنا0)
(10/180). 
 .(30/76تهذيب الكما: للموي ) .( هو  سليمان بن مهران اْسدي الكاهل  أبو محمد الكوف  اْعمش1)
 .(5/063م جم مقاييس اللغة نبن فارس ) .( الل ْقحة  الناقة ت حَلب، والجمع ِلقاح  ول ق و4)
 .(13/138( )13/020( )07/058( )07/054( مسند أحمد )5)
 .(4/110( التارلخ الكبير للبخاري )6)
 .(30/02( ُحيو ابن حبان )7)
 .(8/006( الم جم الكبير للطبران  )8)
 .(1/017( المستدرك للحاكم )0)
 .(1/3515( م رفة الُحابة ْب  ن يم اُْبهان  )32)
 .(8/34( السنن الكبر  للبيهق  )33)
 .(3/402حبان )( موارد الظمآن الى وواْد ابن 30)
 .(13/138( )13/80( مسند أحمد )31)
 .(1/602( المستدرك للحاكم)34)
 .(1/483( اإلُابة ف  تمييو الُحابة  نبن حجر )35)
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َُْيِديم بن عباد  يعقوب بن يحيىة 2  .من السادسة (3) الوم
 .مجهو:  (4)وقا: ابن حجر ،  ن ي رف(1)وقا: مرة ،  غير حجة(0)قا: الذهب 
 .مجهو: والراجح أنه

 باق  رجا: اإلسناد ثقات.

 الحديث: إسنادالحكم على 

  ُحيو (5)وقد حكم عليه الحاكم فقا: ، فهو مجهو:،الحديف ض ي  لوجود ي قوب بن يحيى
 ون يحاظ. ،اإلسناد

 رحمه هللا: (6)ثيرقال ابن األ

ْكفتور   غير   الط ام حديف وف  - ع   وال مو دَّ ْنه توْغنىً متسْ  وال متوو بَّنا عو . الط اعة َمْتروك غير أي[  رو
ليه الَوَداع ِمن هو  وقي    َيْرجع. وا 
   وسلم عليه َّللا   ُلى الن ب    يمدح ال باس ش ر وف (  ه) 
َُ    َحْيف   م ْسَتْوَدع  ... َوِف  الظِحال:ِ  ف  ِطْبتَ  َقْبِلها ِمن    ت جْ  الذي المكان  الم ْسَتْوَدع الَوَرق   ي ْخ
 وَحو اء   آدم   به كان الذي به الموضعَ  وأراد إي اها اْسَتْحَاْظَته إذا َوِديَ ةً  اْسَتْوَدْعت ه  يقا:. الَوِدي ة فيه
 .الر ِحم به أراد  وقي . الجنة من

 31الحديث رقم 
 رحمه ]  (7)قا: اإلمام البخاري 

َثَنا م   أبو َحد  ُِ ل ى الن ِب    َأن    (3)أ َماَمةَ  َأِب  َمْ َداَن، َعنْ  ْبنِ  َخاِلدِ  َعنْ َيِولَد،  ْبنِ  َثْورِ  َعنْ  ،(8)َعا َُ 
 َكَااَنا ال ِذي ّلل ِ  الَحْمد    »َقا:َ  - َماَِْدَته   َرَفعَ  إذا  َمر ةً  َوَقا:َ  - َطَ اِمهِ  ِمنْ  َفَرغَ  إذا َكانَ  َوَسل مَ  َعَلْيهِ  ]  

ع   َونَ  َمْكِا ح   َغْيرَ  َرُِحَنا، ّلل ِ  الَحْمد    »َمر ةً  َوَقا:َ  «َمْكا ور   َونَ  َمْكِا ح   َغْيرَ  َوَأْرَواَنا،  .«َرُ َنا م ْسَتْغًنى، َونَ  م َود 
                                                 

 .(1/315بلدة من بالد اليمن من مشاهير البالد اْنساب للسم ان  ) نسبة إلى ( الُويدي 3)
 .(0/106( الكاش  للذهب  )0)
 .(4/455ب  )( ميوان انعتدا: للذه1)
 .620( تقرلب التهذيب نبن حجر ص4)
 .(1/017( المستدرك للحاكم )5)
 .(5/165( النهاية ف  غرلب الحديف واْثر نبن اْثير )6)
 .5450( رقم6/417( ُحيو البخاري كتاب اْط مة باب ما يقو: إذا فرغ من ط امه )7)
تقرلـــب التهـــذيب نبـــن حجـــر  .بـــو عاُـــم النبيـــ  البُـــري ( هـــو  الضـــحاك بـــن مخلـــد بـــن الضـــحاك بـــن مســـلم الشـــيبان  أ8)

 .082ص
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 تخريج الحديث:

 تارد به اإلمام البخاري فلم يخرجه اإلمام مسلم.

 دراسة رجال اإلسناد:

 وهو ُحاب  جلي . ( 03الترجمة له ف  حديف رقم ) سبقتة أبو أمامة الباهلي: 1

 وجميع رجا: الحديف ثقات.

 رحمه هللا: (2)ثيرقال ابن األ

عوةً  توعولَّق من   وفيه(  ه)  دو ع ال وو دو كون  بالَاْتو الَوْدع الَوَدع[  له ّللاَّت  وو  وهو َوَدَعة َجْمع    والسم
ل وق  ف  ي َ ل ق الَبْحر من ي ْجَلب أبيض   ش ء   ْبيان ح  ُِح نم. وَغْيِرهم ال  كانوا ْنهم عنها َنَهى اوا 

 الَ ْين. َمخاَفةَ  ي َ لِحق ونها
ك ون. َدَعة   ف  َجَ له ن أي  [ له َّللا   َوَدع ن    وقوله   وس 
 َيَخاف ه. ما عنه َّللا    َخا  َ  ن أي  الَوَدَعةَ  من َمْبن    َلْاظ   هو  وقي 

 31الحديث رقم 
 رحمه ]  (1)قا: اإلمام أحمد
َثَنا ، ْبن   َخاِلد   َأْخَبَرَنا َحْيَوة ، َأْخَبَرَنا الر ْحَمِن، َعْبدِ  أبو َحد   َهاَعاَن، ْبنَ  ِمْشَرحَ  َسِمْ ت    َقا:َ  ع َبْيد 

ْقَبةَ  َسِمْ ت    َيق و:   ، ْبنَ  ع  و:َ  َسِمْ ت    َيق و:   َعاِمر  ل ى َّللا ِ  َرس   يَمًة،َتمِ  َتَ ل قَ  َمنْ   »َيق و:   َوَسل مَ  َعَلْيهِ  ]   َُ
مونْ  َله ، َّللا    َأَتم   َفاَل  ًة، توعولَّقو  وو عو دو عو  فوالو  وو دو  «لوهت  ّللاَّت  وو

 تخريج الحديث:

ف    (6)وابن حبانف  المسند،   (5)وأبو ي لىف  شرح م ان  اآلثار،   (4)أخرجه الطحاوي 
ف  موارد الظمآن،  (0)والهيثم ف  السنن الكبر ،  (3)والبيهق ف  المستدرك،   (7)والحاكمُحيحه، 

 عن مشرح بن هاعان به. ،كلهم من طرلق خالد بن عبيد
                                                                                                                                                  

( هو  ُد  بن عجالن بن الحارف ويقا: بن وهب ويقا: بن عمرو بن وهب بـن عرلـب بـن وهـب بـن رلـاح بـن الحـارف 3)
 .(1/402اإلُابة ف  تمييو الُحابة نبن حجر ) .بن م ن بن مالك بن أعُر الباهل  أبو أمامة مشهور بكنيتها
 .(5/165هاية ف  غرلب الحديف واْثر نبن اْثير )( الن0)
 .37424( رقم08/601( مسند أحمد )1)
 .(4/105( شرح م ان  اآلثار للطحاوي )4)
 .(1/005( مسند أبو ي لى )5)
 .(31/452( ُحيو ابن حبان )6)
 .(4/036( المستدرك للحاكم )7)
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 عن أب  س يد بنحوه. ،من طرلق ثوبان ف  مسند الشاميين، (1)وأخرجه الطبران 

 دراسة رجال اإلسناد:

 .هـ302 الراب ة  من (4) اْلَمَ اِفِريحِ  مُ ب أبو :هواعوانو  ْبنو  م ْشروحو ة 1
وذكره ابن حبان ف  الثقات وقا:  .  ُدوق (8)وقا: مرة (7)،والذهب  (6)،ل وال ج (5)،وثقه ابن م ين
  يروي (30)وقا: ابن حبان.   مقبو:(33)  م روف وقا: ابن حجر(32)وقا: أحمد. (0)يخطئ ولخال 

 .ن يتابع عليها ،عن عقبة أحاديف مناكير
 .ُدوق  أنهوالراجح 

 .ف  الثقات (34)ذكره ابن حبان (31)اْلَمَ اِفِريحِ  خالد بن عبيدة 2

 أنه ثقة والراجح

 باق  رجا: اإلسناد ثقات.

 الحديث: إسنادالحكم على 

وممن حكم على الحديف الحاكم ف  ، ُدوق  مشرح بن هاعان ْن حسنالحديف إسناد 
 هذا حديف ُحيو اإلسناد ولم يخرجاه.  (35)فقا: ،المستدرك

 رحمه هللا: (1)ثيرقال ابن األ

                                                                                                                                                  

 .(0/152( السنن الكبر  للبيهق  )3)
 .(3/140ى وواْد ابن حبان )( موارد الظمآن ال0)
 .(3/346( مسند الشاميين )1)
 .(5/111اْنساب للسم ان  ) .( الم افري  هذه النسبة إلى الم افر بن ي ار بن مالك بن الحارف4)
 .(8/410( الجرح والت دي  نبن أب  حاتم )5)
 .(0/070( م رفة الثقات لل جل  )6)
 .(0/065( الكاش  للذهب  )7)
 .(4/337نعتدا: للذهب  )( ميوان ا8)
 .(5/450( الثقات نبن حبان )0)
 .(8/410( الجرح والت دي  نبن أب  حاتم )32)
 .510( تقرلب التهذيب نبن حجر ص33)
 .(1/08( المجروحين نبن حبان )30)
 .(5/111اْنساب للسم ان  ) .( الم افري  هذه النسبة إلى الم افر بن ي ار بن مالك بن الحارف31)
 .(6/063لثقات نبن حبان )( ا34)
 .(4/036( المستدرك للحاكم )35)
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َدافا ف    فيه(  س{ )  ودف}  َداف[  الغ ْس    لو   َوَدفَ  وَقد الَمْذي فوقَ  الذ َكر من َيْقط ر الذي  الو 
ْحم    وَقَطر. َسا: إذا وغير ه الش 

 32الحديث رقم 
 لم أعثر على تخرلج له.

 رحمه هللا: (2)ثيرقال ابن األ

ك منها ويحملون    اْضاح  حديف ف {...  ودك}  دو هْ  الل ْحمِ  َدَسم ه و[  الوو  ي ْسَتْخَرج الذي ن هود 
 . منه

 33الحديث رقم 
 رحمه ]   (1)قا: اإلمام مسلم
َثَنا ، إبراهيم ْبن   ِإْسَحاق   َحد  َثَنا ،(4)َرْوح   َأْخَبَرَنا اْلَحْنَظِل م ، َأِب  ْبنِ  ]ِ  َعْبدِ  َعنْ   ،(5)َماِلك   َحد   َبْكر 

، ْبنِ  ]ِ  َعْبدِ  َعنْ  ل ى ]ِ  و:  َرس   َنَهى  »َقا:َ  َواِقد  ومِ  َأْك ِ  َعنْ  َوَسل مَ  َعَلْيهِ  ]   َُ َحاَيا ل ح   َبْ دَ  الض 
َدَق،  َفَقاَلْت   ،(6)ِلَ ْمَرةَ  َذِلكَ  َفَذَكْرت    َبْكر   َأِب  ْبن   ]ِ  َعْبد   َقا:َ  ،«َثاَلف    َدف    َتق و:   َعاَِْشَة، َسِمْ ت   َُ
َْضَحى َحْضَرةَ  ةِ اْلَباِديَ  أَْه ِ  ِمنْ  َأْبَيات   أَْه    ْْ و:ِ  َوَمنَ  ا ل ى ]ِ  َرس  و:   َفَقا:َ  َوَسل َم، َعَلْيهِ  ]   َُ  ]ِ  َرس 
ل ى وا  »َوَسل مَ  َعَلْيهِ  ]   َُ ِخر  ق وا ث م   َثاَلًثا، اد  د  َُ و:َ  َيا  َقال وا َذِلَك، َبْ دَ  َكانَ  َفَلم ا ،«َبِق َ  ِبَما َت  ِ]، َرس 
َْسِقَيةَ  َيت ِخذ ونَ  اَس الن   ِإن   ْْ يوْجمتلتونو  َضَحاَياه ْم، ِمنْ  ا ا وو ْنهو كو  م  دو و:   َفَقا:َ  ،اْلوو ل ى ]ِ  َرس   َعَلْيهِ  ]   َُ

وم   ت ْؤَك َ  َأنْ  َنَهْيتَ   َقال وا «َذاَك؟ َوَما  »َوَسل مَ  َحاَيا ل ح  ، َبْ دَ  الض   ْج ِ أَ  ِمنْ  َنَهْيت ك مْ  إنما  »َفَقا:َ  َثاَلف 
اف ةِ  ل وا ،(7)َدف ْت  ال ِت  الد  وا َفك  ِخر  ق وا َواد  د  َُ  .«َوَت

                                                                                                                                                  

 .(5/166( النهاية ف  غرلب الحديف واْثر نبن اْثير )3)
 .(5/168( النهاية ف  غرلب الحديف واْثر نبن اْثير )0)
يـان ( ُحيو مسلم كتاب اْضاح  باب بيان ما كان من النه  عن أك  لحوم اْضـاح  ب ـد ثـالف فـ  أو: اإلسـ1) الم ُو

باحة إلى متى شاء )  .3073( رقم31/320نسخه وا 
 .(0/010( هو  روح بن عبادة بن ال الء القيس  تهذيب الكما: للموي)4)
 .(07/03تهذيب الكما: للموي ) .( هو  مالك بن أنس بن مالك بن أب  عامر بن عمرو بن الحارف5)
 .(15/043كما: للموي)( ه   عمرة بنت عبد الرحمن بن س د بن ورارة تهذيب ال6)
خـار ل حـوم اْضـاح  7) ر ي رلـد أنهـم َقـوم َقـِدموا المدينـة عنـد اْْضـَحى فَنهـاهم عـن ادِح ُْ ( الداف ة  قوم من اْعراب َيِرد ون الِم

قوا بها فَيْنتِاع أولْك القادمون بها قوها ولتُد   .(0/003النهاية ف  غرلب الحديف واْثر نبن اْثير ) .ِلي ا رِح
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 تخريج الحديث:

 البخاري. فلم يخرجه اإلمامتارد به اإلمام مسلم 

 دراسة رجال اإلسناد:

ف   (0)وذكره ابن حبان .من الراب ة المدن  (3) اْلَ َدِويم  عمر بن ] عبد بن ة عبد هللا بن واقد1
   مقبو:.(4)وقا: ابن حجر (1)وثقه الذهب و  اتالثق

 ثقة. أنهوالراجح 

 باق  رجا: اإلسناد ثقات.

 رحمه هللا: (5)ثيرقال ابن األ

ونو  كان أنه   الثمدي ة ذي حديف وف (  ه{ )  ودن}   أي[  الَيدِ  م وَدنَ    رَواية وف [  اليود   موْودت
ِغيَرها الَيدِ  ناِقَص  َته إذا َوأْوَدْنت ه  ءَ الش َوَدْنت    ي قا:. َُ ُْ غ رَته. َنَق َُ  و

 34الحديث رقم 
 رحمه ]   (6)قا: اإلمام مسلم
َثَنا ، َبْكر   َأِب  ْبن   م َحم د   وَحد  ِم م َثَنا اْلم َقد  َلي ةَ  اْبن   َحد  ،ح ْبن   ، َوَحم اد  (7)ع  َثَنا َوْلد   ْبن   ق َتْيَبة   وَحد 

، َثَنا َسِ يد  ، ْبن   د  َحم ا َحد  َثَنا ح َوْلد  ، ْبن   َوو َهْير     ،(8)َشْيَبةَ  َأِب  ْبن   َبْكرِ  أبو وَحد  َما َوالل ْاظ   - َحْرب   -َله 
َثَنا  َقاَن  َلي َة، اْبن   ِإْسَماِعي    َحد  م َحم د   َعنْ  ،(0)َأيموبَ  َعنْ  ع 

، َعِبيَدَة، َعنْ  َعنْ  ،(32)  َذَكرَ   َقا:َ  َعِل ح 
ونت  َأوْ  اْلَيِد، م وَدن   َأوْ  اْلَيِد، م ْخَدج   َرج     ِفيِهمْ   »َفَقا:َ  اْلَخَواِرجَ  وا َأنْ  َلْوَن  ،«اْليود   موْثدت ْثت ك مْ  َتْبَطر   ِبَما َلَحد 

                                                 

 .( ال ـدوي  هـذه النســبة إلـى عــدي بـن ك ــب بـن لــؤي بـن غالـب بــن فهـر، جــد أميـر المــؤمنين عمـر بــن الخطـاب، ورهطــه3)
 .(4/367اْنساب للسم ان  )

 .(5/52( الثقات نبن حبان )0)
 .(3/625( الكاش  للذهب  )1)
 .544( تقرلب التهذيب نبن حجر ص4)
 .(5/160ير )( النهاية ف  غرلب الحديف واْثر نبن اْث5)
 .3266( رقم7/340( ُحيو مسلم كتاب الوكاة  باب التحرلض على قت  الخوارج )6)
تهــذيب الكمــا: للمــوي  .( هــو  إســماعي  بــن إبــراهيم بــن مقســم اْســدي مــونهم أبــو بشــر البُــري الم ــروف بــابن عليــة7)
(1/01). 
 .(36/14تهذيب الكما: للموي ) .بة( هو  عبد ] بن محمد بن إبراهيم بن عثمان أبو بكر بن أب  شي8)
 .(1/457تهذيب الكما: للموي ) .( هو  أيوب بن أب  تميمة واسمه كيسان السختيان  أبو بكر البُري 0)
 .(05/114تهذيب الكما: للموي ) .( هو   محمد بن سيرلن اْنُاري أبو بكر بن أب  عمرة البُري 32)
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ْم، ال ِذينَ  ]   َوَعدَ  ل ى م َحم د   ِلَسانِ  َعَلى َيْقت ل وَنه   م َحم د   ِمنْ  ِمْ َته  سَ  آْنتَ   ق ْلت   َقا:َ  َوَسل َم، َعَلْيهِ  ]   َُ
ل ى  اْلَكْ َبِة. َوَربحِ  ِإي، اْلَكْ َبِة، َوَربحِ  ِإي، اْلَكْ َبِة، َوَربحِ  ِإي،  َقا:َ  َوَسل َم؟ َعَلْيهِ  ]   َُ

 تخريج الحديث:

 .تارد اإلمام مسلم به ولم يخرجه اإلمام البخاري 

 الحديث: إسنادالحكم على 

 .رجا: اإلسناد كلهم ثقات

 رحمه هللا: (1)ثيربن األقال ا

داه   الَقَسامة حديف ف (  س{ )  ودا}  قة إب ل   من فووو دو  الَقِتي َ  َوَدْيت    يقا:. دَيَته أْعَطى أي[  الصَّ
. المحذوفة الواوِ  من ِعَوض فيها والهاء ِدَيَته أَخْذت   أي  وأت َدْيت ه ِدَيَته أْعَطْيتَ  إذا ِدَيةً  أِديه

 ِديات.   وَجْم  ها

 35الحديث رقم 
 رحمه ]   (0)قا: اإلمام البخاري 

َثَنا أبو ن َ ْيم   َثَنا(1)َحد  ، ْبن   َسِ يد   ، َحد  اًل  َأن   َوَعمَ  -  َيَسار   ْبنِ  ب َشْيرِ  َعنْ  ع َبْيد  ارِ  ِمنَ  َرج  َُ َْْن  ا
وا ِفيَها، َفَتَار ق وا َخْيَبَر، ِإَلى اْنَطَلق وا هِ َقْومِ  ِمنْ  َنَاًرا َأن    َأْخَبَره   َحْثَمةَ  َأِب  ْبن   َسْه    - َله   ي َقا:    َأَحَده مْ  َوَوَجد 
اِحَبَنا، َقَتْلت مْ  َقدْ   ِفيِهمْ  و ِجدَ  ِلل ِذي َوَقال وا َقِتياًل،  الن ِب حِ  ِإَلى َفاْنَطَلق وا َقاِتاًل، َعِلْمَنا َونَ  َقَتْلَنا َما  َقال وا َُ
ل ى و:َ  َيا  َفَقال وا َم،َوَسل   َعَلْيهِ  ]   َُ ِ، َرس   الك ْبرَ   »َفَقا:َ  َقِتياًل، َأَحَدَنا َفَوَجْدَنا َخْيَبَر، ِإَلى اْنَطَلْقَنا َّللا 
مْ  َفَقا:َ  «الك ْبرَ   َنْرَضى نَ   َقال وا «َفَيْحِلا ونَ   »َقا:َ  َبيِحَنة ، َلَنا َما  َقال وا «َقَتَله   َمنْ  َعَلى ِباْلَبيِحَنةِ  َتَّْت ونَ   »َله 
و:   َفَكِرهَ  الَيه وِد، ِبََّْيَمانِ  ل ى َّللا ِ  َرس  اهت  َدَمه ، ي ْبِط َ  َأنْ  َوَسل مَ  َعَلْيهِ  ]   َُ دو ائوةً  فووو قوة . إ ب ل   م نْ  م  دو  الصَّ

 تخريج الحديث:

 عن سه  بن أب  حثمة به. ،من طرلق بشير بن يسار ف  ُحيحه، (4)أخرجه اإلمام مسلم

 ال اإلسناد:الحكم على رج

 وهو ُحاب  جلي . (08)تمت الترجمة له ف  الحديف رقم  :بي حثمةأسهل بن ة 1

                                                 

 .(5/172ير )( النهاية ف  غرلب الحديف واْثر نبن اْث3)
 .6808( رقم8/125( ُحيو البخاري كتاب الديات باب القسامة )0)
 .(01/307تهذيب الكما: للموي ) .( هو  الاض  بن دكين وهو لقب واسمه عمرو بن حماد بن وهير بن درهم القرش 1)
 .3660( رقم 6/303( ُحيو مسلم كتاب القسامة والمحاُرين والقُاص والديات باب القسامة )4)
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 .رجا: اإلسناد كلهم ثقات

 رحمه هللا: (1)ثيرقال ابن األ

بُّوا إن   الحديف ومنه(  س)  وا أحو نْ  قوادت وا أوحبُّوا وا  وا شاءوا إن أي[  ووادت ُم ن اْقَت  أَخذ وا شاءوا وا 
ية ية من َااَعَلةم   وه . الدِح  .الدِح

 لم أجده باللفظ نفسه ولكن بالمعنى. 36الحديث رقم 
 رحمه ]  (0)قا: اإلمام البيهق 

ى َثَنا أبو اْلَ ب اِس م َحم د  ْبن  َيْ ق وبَ  (1)،َأْخَبَرَنا أبو َوَكِرل ا ْبن  َأِبى ِإْسَحاَق اْلم َوكِح ُِيع   ،َحد  َأْخَبَرَنا الر 
َلْيمَ ا اِفِ ىم  ،انَ ْبن  س  َعْن  (5)،َعِن اْبِن َأِبى ِذْْب   ،َأْخَبَرَنا م َحم د  ْبن  ِإْسَماِعيَ  ْبِن َأِبى ف َدْيك   (4) ،َأْخَبَرَنا الش 

َرْلو   َأِب  َعنْ  (6)،َسِ يد  اْلَمْقب ِر حِ  ، ش  و:َ  َأن   اْلَكْ ِب ِح ل ى ]ِ  َرس  ةَ  َحر مَ  ]َ  ِإن    " َقا:َ  َوَسل مَ  َعَلْيهِ  ]   َُ  َمك 
ْمَها َوَلمْ  ، ي َحرِح  ِبَها َيْ ِضدَ  َوَن  َدًما، ِفيَها َيْسِاكَ  َأنْ  اآْلِخرِ  َواْلَيْومِ  ِباهللِ  ي ْؤِمن   َكانَ  ِلَمنْ  َيِح م  َفاَل  الن اس 

و:ِ  أ ِحل ْت   َفَقا:َ  َأَحد   اْرَتَخَص  َفِإنِ  َشَجًرا، ل ى ]ِ  ِلَرس   ي ِحل َها َوَلمْ  ِل  َأَحل َها ]َ  َفِإن   َوَسل َم، هِ َعَليْ  ]   َُ
نما ِللن اِس، ْرَمِتَها َحَرام   ِه َ  ث م   الن َهاِر، ِمنَ  َساَعةً  ِل  أ ِحل ْت  َوا  َْمِس، َكح  ْْ َواَعة   َيا َأْنت مْ  ث م   ِبا  َقَتْلت مْ  َقدْ  خ 
، ِمنْ  اْلَقِتي َ  َهَذا بُّوا إ نْ   ِخَيَرَتْينِ  َبْينَ  َفََّْهل ه   َقِتياًل  َبْ َده   َقَت َ  َمنْ  َعاِقل ه ، َو]ِ  َوَأَنا ه َذْي    ووا  نْ  قوتولتوا، أوحو

بُّوا ذتوا أوحو   "اْلعوْقلو  أوخو

 تخريج الحديث:

ف   (3)وابن جرلر الطبري ف  الديات،  (8)وابن أب  عاُمف  المسند،  (7)أخرجه الشاف  
ف  السنن  (4)والبيهق ف  السنن،  (1)والدارقطن ف  الم جم الكبير،  (0)والطبران تهذيب اآلثار، 

 عن أب  شرلو الك ب  بنحوه. ،كلهم من طرلق ابن أب  ذْب عن س يد المقبري الُغر ، 

                                                 

 .(5/172( النهاية ف  غرلب الحديف واْثر نبن اْثير )3)
 .36463( رقم8/50( السنن الكبر  للبيهق  كتاب الناقات باب الخيار ف  القُاص )0)
ى (3) اْنساب للسـم ان   .  هذا اسم لمن يوك  الشهود ولبحف عن حالهم ولبلغ القاض  حالهم واشتهر بهذا بنيسابوراْلم َوكِح
(5/075). 
 .(04/155هو  محمد بن ادرلس الشاف   تهذيب الكما: للموي ) (4)
تهـــذيب الكمـــا: للمـــوي  .( هـــو  محمـــد بـــن عبـــد الـــرحمن بـــن المغيـــرة بـــن الحـــارف بـــن أبـــ  ذْـــب واســـمه هشـــام بـــن شـــ بة5)
(05/162). 
 .(5/163اْنساب للسم ان  ) .( المقبري  نسب إلى مقبرة كان يسكن بالقرب منها6)
 .005ص( مسند الشاف   7)
 .55( الديات نبن أب  عاُم ص8)
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 دراسة رجال اإلسناد:

  وقي  ،وقي  هانئ ،عمرو بن خوللد  وقي  ،خوللد بن عمرو مثم الك ب  أبو شريح الخزاعية 1
 .(5)واْو: أشهر، مات بالمدينة سنة ثمان وستين .عبد الرحمن  وقي ك ب بن عمرو 

 .هـ032بن مسلم بن أب  فديك  سماعيلإمحمد بن ة 2
ذلك قا: ابن حجر .ُدوق  (0) وقا: مرة  (8)،والذهب  (7)،وابن شاهين (6)،وثقه ابن م ين   (32).ُو
 .  ليس به بَّس(33)وقا: النساْ 

   كثير الحديف وليس بحجة.(31)وقا: ابن س د ،قا: ُرما أخطَّو  ،ف  الثقات (30)وذكره ابن حبان
 .ُدوق  أنهوالراجح 

 .هـ474 بن محمد بن يحيى بن سختويه إبراهيميحيى بن  هو سحاقإأبو زكريا بن أبي ة 3
 فقا:  ُاحب حديف.  (34)،ن الوركل إلم يذكره 

 .ُدوق حسن الحديف والراجح أنه

 . ثر الباحثة على ترجمة لهلم ت: أبو العباس محمد بن يعقوبة 4

 باق  رجا: اإلسناد ثقات.

                                                                                                                                                  

 .(3/00( تهذيب انثار نبن جرلر الطبري )3)
 .(00/386( الم جم الكبير للطبران  )0)
 .(1/06( سنن الدارقطن  )1)
 .(7/55( السنن الُغر  للبيهق  )4)
 .(7/024( اإلُابة ف  تمييو الُحابة نبن حجر )5)
 .(1/357( تارلخ ابن م ين رواية الدوري )6)
 .024( تارلخ أسماء الثقات نبن شاهين ص7)
 .(0/486( سير أعالم النبالء للذهب  )8)
 .(0/358( الكاش  للذهب  )0)
 .468( تقرلب التهذيب نبن حجر ص32)
 .(04/485( تهذيب الكما: للموي )33)
 .(0/04( الثقات نبن حبان )30)
 .(5/417( الطبقات الكبر  نبن س د )31)
 .(8/314ركل  )( أعالم الو 34)
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 الحديث: إسنادالحكم على 

 سحاق محمد بن ي قوب.إوكرلا بن أب    أب حسن حتى يتبين حا:الحديف  إسناد

 رحمه هللا: (1)ثيرقال ابن األ

يد  ا غوْرست  وسلم عليه ّللاَّ  صلى النبي عن يوْشغوْلني لم  هرلرة أب  حديف ومنه( [ ه   س) د    .[لوو

 37الحديث رقم 
 رحمه ]   (0)قا: اإلمام أحمد

َثَنا ه َشْيم   َحد 
َرِش حِ  ،َعْن َيْ َلى ْبِن َعَطاء   ،(1)  َأن ه    ع َمرَ  اْبنِ  َعنْ (4)،َعْن اْلَوِليِد ْبِن َعْبِد الر ْحَمِن اْلج 

ف   َوه وَ  ه َرْلَرةَ  ِبََِّب  َمر   ل ى الن ِب حِ  َعنِ  ي َحدِح ل ى َجَناَوةً  َتِبعَ  َمنْ   »َقا:َ  َأن ه   َوَسل مَ  َعَلْيهِ  ]   َُ َُ  َفَله   َعَلْيَها، َف
د   ِمنْ  أَْعَظم   اْلِقيَراط   ِقيَراَطاِن، َفَله   َدْفَنَها، َشِهدَ  َفِإنْ   ،(5)ِقيَراط    َما اْنظ رْ  ه َرْلَرةَ  َأَبا  ع َمرَ  اْبن   َله   َفَقا:َ  «أ ح 
ف   و:ِ رَ  َعنْ  ت َحدِح ل ى َّللا ِ  س   َفَقا:َ  َعاَِْشَة، ِإَلى ِبهِ  اْنَطَلقَ  َحت ى ه َرْلَرَة، أبو ِإَلْيهِ  َفَقامَ  َوَسل َم، َعَلْيهِ  ]   َُ
ْؤِمِنينَ  أ م   َيا  َلَها د كِ  اْلم  ِ، َأْنش  و:َ  َأَسِمْ تِ  ِباّلل  ل ى َّللا ِ  َرس   َجَناَوةً  َتِبعَ  َمنْ   »َيق و:   َوَسل مَ  َعَلْيهِ  ]   َُ

ل ى َُ م    َفَقاَلْت  «ِقيَراَطانِ  َفَله   َدْفَنَها َشِهدَ  َفِإنْ  ِقيَراط   َفَله   َعَلْيَها، َف  يوكتنْ  لومْ  إ نَّهت   »ه َرْلَرةَ  أبو َنَ ْم. َفَقا:َ  الل ه 
ول   عونْ  يوْشغولتن ي ست لَّى ّللاَّ   رو لوْيه   هللات  صو لَّمو  عو سو يد   غوْرست  وو د  ْاق   َوَن  ،(6)اْلوو َُ

َْسَواِق، (7) ْْ ْنت   إنما ِإنِح  ِبا  ك 
و:ِ  ِمنْ  َأْطل ب   ل ى َّللا ِ  َرس  َأْنَت   »ع َمرَ  اْبن   َله   َفَقا:َ ، «ي ْطِ م ِنيَها َوأ ْكَلةً  ي َ لِحم ِنيَها َكِلَمةً  َوَسل مَ  َعَلْيهِ  ]   َُ
ْنتَ  ه َرْلَرةَ  َأَبا َيا و:ِ  َأْلَوَمَنا ك  ل ى َّللا ِ  ِلَرس   .«ِبَحِديِثهِ  َوأَْعَلَمَنا َوَسل مَ  َعَلْيهِ  ]   َُ

 تخريج الحديث:

  (0)وأخرجه الطيالس  من طرلق سم  عن أب  ُالو مختُرا. ف  السنن (8)أخرجه أبو داود
 ف  المسند، 

                                                 

 .(5/172( النهاية ف  غرلب الحديف واْثر نبن اْثير )3)
 .4451( رقم8/02( مسند أحمد )0)
 .(12/070تهذيب الكما: للموي ) .( هو  هشيم بن بشير بن القاسم بن دينار السلم  أبو م اوية بن أب  خاوم1)
 .(0/44سم ان  )( الجرش   هذه النسبة إلى بن  جرش بطن من حمير اْنساب لل4)
( القيراط   ج وء من أجواء الِدينار وهو نُ  ع ْشره ف  أكثر البالد. وأه   الشام َيْجَ ل ونه ج وًءا مـن أُر ـة وعشـرلن. واليـاء 5)

 .(4/64النهاية ف  غرلب الحديف واْثر نبن اْثير ) .فيه َبَد: من الراء فإن  أَُله  ِقرحاط
 (.6/07م جم مقاييس اللغة نبن فارس ) غرس الودي  ُغار الاسالن.( 6)
راء7) ْاق اْك  ِح عند الَبيع والشِح َُ  .(0/046النهاية ف  غرلب الحديف واْثر نبن اْثير ) .( ُاق  يرلد 
 .1372( رقم1/375( سنن أبو داود كتاب الجناْو باب فض  الُالة على الجناْو وتشي ها )8)
 .(4/127( مسند الطيالس   )0)
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من طرلق ي لى بن عطاء عن الوليد ف  المستدرك  (0)والحاكم ف  المُن ،  (3)وعبد الرواق
من طرلق الوهري عن  ف  المسند (4)والبوار ف  السنن، (1)وأخرجه النساْ  بد الرحمن بنحوه.بن ع
من طرلق عبد الرحمن عن س يد  ف  اْوسط ف  السنن (5)وأخرجه ابن المنذر عرج مختُرا.اْ

 وس يد( عن أب  هرلرة رض  ] عنه. ،عرجواْ ،والوليد ،أُر تهم )أبو ُالو المقبري مختُرا.

 سة رجال اإلسناد:درا

 رجا: اإلسناد كلهم ثقات.

 الحديث: إسنادالحكم على 

ولم  .هذا حديف ُحيو اإلسناد  (6)وقد قا: الحاكم ف  المستدرك ،الحديف ُحيو إسناد
 يخرجاه.

                                                 

 .(1/452  عبد الرواق )( مُن3)
 .(1/532( المستدرك للحاكم )0)
 .3005( رقم4/76( سنن النساْ  كتاب الجناْو باب ثواب من ُلى على جناوة )1)
 .(0/467( مسند البوار )4)
 .(5/171( اْوسط ف  السنن واإلجماع وانختالف نبن المنذر )5)
 .(1/532( المستدرك للحاكم )6)
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 الواو مع الذال المبحث الرابع:

 رحمه هللا: (1)ثيرقال ابن األ

 َوَجَره أي[  فات َذأَ  سالم بن   َّللا   عبد َفَوذأه نعثما من فنا: قام رجال أن     فيه(  ه{ )  وذأ} 
 والحقارة. الَ ْيب    اُْ  ف  وهو[ (  فانوجر    واللسان الهروي  ف )  فاْوَدَجر

 38الحديث رقم 
 لم أعثر على تخرلج له.

 رحمه هللا: (2)ثيرقال اإلمام ابن األ

يت ابن شرح هذا)  يأ[  أذوروه أالد  أخافت  إني   َوْرع أم حديف وف  { وذر}  كِح  ذكر كما السِح
َاَته أْتر كَ  أنح  أخاف  ( الهروي   كما عبيد، بن أحمد هو القاْ )  وقي   ط ولها، من أْقَطَ ها ون ُِ
 َبْين  الت  ولألسباب منه، أوندي ْن   وِفراِقه َتْرِكه على أْقِدرَ  أنح  أخاف م ناه  ( الهروي  ف  جاء
  وَُْيَنه.
ْكم   رل  ف [  ر  َيذَ    وح  ُْ ْكم الت  له[  َيَدع     ح  ُْ  ماِضيه أ ِميتَ  وقد. َيَس  ه َكَوِسَ ه وَلَذر ه   وِذَره    وأ

َدر ه ُْ  .تارك   وهو َتْركاً  َترَكه   ولكنْ  َواِذراً  ون َوْذراً  ون َوِذَره  يقا: فال وَم

 39الحديث رقم 
 رحمه ]   (1)قا: اإلمام البخاري 

َثَنا َلْيمَ  َحد  ، ْبن   َوَعِل م  الر ْحَمِن، َعْبدِ  ْبن   ان  س  ْجر  َثَنا ي ون َس، ْبن   ِعيَسى َأْخَبَرَنا  َقانَ  ح   ْبن   ِهَشام   َحد 
 َفَتَ اَهْدنَ  اْمَرأًَة، َعْشَرةَ  ِإْحَد  َجَلَس   َقاَلْت  َعاَِْشَة، َعنْ  ع ْرَوَة، َعنْ  ع ْرَوَة، ْبنِ  َّللا ِ  َعْبدِ  َعنْ  ع ْرَوَة،
ْ وَلى َقاَلتِ  َشْيًْا، َأْوَواِجِهن   َأْخَبارِ  ِمنْ  َيْكت ْمنَ  نَ  َأنْ  اَقْدنَ َوَت َ  ، َجَم    َلْحم   َوْوِج   ا  َرْأسِ  َعَلى َغفح 
، َسِمين   َونَ  َفي ْرَتَقى َسْه    نَ   َجَب    افت  إ ند ي َخَبَره ، َأب فم  نَ  َوْوِج   الث اِنَية   َقاَلتِ  َفي ْنَتَق    ِإنْ  ،أوذوروهت  الو  نْ أو  أوخو
ْره   ْر  َأْذك  َوُ َجَره   (4) ع َجَره   َأْذك 

، أبو َوْوِج   َعْشَرةَ  الَحاِدَيةَ  َقاَلتِ ............(5) ، أبو َوَما َوْرع   َأَناَس  َوْرع 

                                                 

 .(5/170الحديف واْثر نبن اْثير )( النهاية ف  غرلب 3)
 .(5/174( النهاية ف  غرلب الحديف واْثر نبن اْثير )0)
 .5380( رقم5/67( ُحيو البخاري كتاب النكاح باب حسن الم اشرة مع اْه  )1)
ْقـدة وقيـ   هـ  َخـَرو الظ ْهـ4) ـْلَ ة وال   ر أراَدت ظـاهَر أمـِره وباطَنـه ( عجره  جمع ع ْجـرة وهـ  الشـ ء َيْجَتمـع فـ  الَجَسـد كالسِح

 .(1/425النهاية ف  غرلب الحديف واْثر نبن اْثير ) .وما ي ْظهره وما ي ْخايه وقي   أرادت ع ي وَبه
النهايـــة فــــ  غرلـــب الحــــديف واْثـــر نبــــن اْثيــــر  .( بجـــره  أي أمــــوره كل هـــا باِدَيهــــا وخافَيهـــا. وقيــــ  أســـراره وقيــــ  ع يوبــــه5)
(3/018). 
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ِل ح   ِمنْ  ، ح  َدي   َشْحم   ِمنْ  َوَمأَلَ  أ ذ َن   َحِن  َفَبِجَحْت  ،(3)َعض  َنْيَمة  ِإَل   َنْاسِ  ،(0)َوَُج    َوَجَدِن  ِف  أَْهِ  غ 
ِهي    ،(1)ِبِشقح   َُ َفَجَ َلِن  ِف  أَْهِ  

َوم َنقح   (6)َوَداِْس   ،(5)َوَأِطيط   (4)
و:   َقا:َ   َعاَِْشة   َقاَلْت .........،(7)  َرس 

ل ى َّللا ِ  ْنت    »َوَسل مَ  َعَلْيهِ  ]   َُ   «َوْرع   ِْ محِ  َوْرع   َكََِّب  َلكِ  ك 

 لحديث:تخريج ا

 .من طرلق عروة عن عاْشة بهف  ُحيحه   (8)أخرجه اإلمام مسلم

 دراسة رجال اإلسناد:

وذكره ابن   (32)،والذهب   (0)،وثقه ال جل .، هـ011بن عيسى التميم   سليمان بن عبد الرحمنة 1
 ، ااءفَّما روايته عن الض ،رو  عن الثقات المشاهير إذاوقا: ي تبر بحديثه  ،ف  الثقات  (33)حبان

 (31) وقا: أبو حاتم .ليس به بَّس (30) قا: يحيى عتبار بها.ا فايها مناكير كثيرة ن  ،والمجاهي 

                                                 

ـد َسـِمن ( شحم ع3) ـة ولكنهـا أرادت الَجَسـد كل ـه فإنـه إذا َسـِمن الَ ض   ُ ـد  مـا بـيَن الَكِتـ  والِمْرَفـِق ولـم ت ـِرْده خا ضـدي  ال ض 
 .(1/410النهاية ف  غرلب الحديف واْثر نبن اْثير ) .ساْر الَجَسد

َحِنــ  َفَبِجَحــْت  أي فرحَحنــ  فَاِرْحــت. وقيــ  عظ َمنــ  َفَ ظ َمــْت 0) النهايــة فــ  غرلــب الحــديف واْثــر نبــن  .نْاســ  ِعنــدي( َوَُج 
 .(3/016اْثير )

( أه  غنيمة بشق  يرو  بالكسر والاتو فالكسر من الَمَشقة يقا: هم بشق من ال ـيش إذا كـانوا فـ  َجْهـد، وأمـا الاـتو فهـو 1)
ـق فــ  ــ  فـ  الشــ ء كَّنهـا أرادت أنهــم فـ  موضــع َحـِرج َضــيِحق  كالش  ُْ ـقِح  الَا   .الجَبـ . وقيــ  َشـقح اســم موضـع ب ينــه مـن الش 

 .(0/403النهاية ف  غرلب الحديف واْثر نبن اْثير )
النهايـــة فـــ  غرلـــب الحــديف واْثـــر نبـــن اْثيـــر  .( ُــهي    ترلـــد  أنهـــا كانــت فـــ  أهـــ  ِقل ـــة فَنَقلهــا إلـــى أهـــِ  َكْثـــر ة وَثــْرَوة  4)
(1/313). 
 .(3/300ف  غرلب الحديف واْثر نبن اْثير )النهاية  .( أطيط  أي ف  أه  إب  وَخْي 5)
ـنب 6) اِن لي ْخـِرَج الحـب  مـن السم قحـه بالاـدح النهايـة فـ  غرلـب الحـديف واْثـر نبـن اْثيـر  .( داْس  هو الذي َيد وس  الط  ـاَم ولد 
(0/145). 
ـا ه بَكْثـر 7) ُِ وت. ت رلد أُواَت الَمـواِش واْْن ـام َت  ُ النهايـة فـ  غرلـب الحـديف واْثـر نبـن   .ة أمواِلـه( منق  من الن ِقيق  ال

 .(5/000اْثير )
 .0448( رقم35/378( ُحيو مسلم كتاب فضاْ  الُحابة باب ذكر حديف أم ورع )8)
 .(3/412( م رفة الثقات لل جل  )0)
 .(3/460( الكاش  للذهب  )32)
 .(8/078( الثقات نبن حبان )33)
 .(4/300) ( الجرح والت دي  نبن أب  حاتم30)
 .(4/300( المُدر السابق )31)
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  ُدوق (3)وقا: ابن حجر، لكنه أرو  الناس عن الض ااء والمجهولين ،ُدوق مستقيم الحديف
 يخطئ.
البخاري  فروايته ض ياة وف  هذا السند رو  له من رو  عن الض ااءإُدوق ولكن  أنهوالراجح 

ْجر  وهو عل  بن  مقترنا بغيره  وروايته عن ثقة. ح 

ولى من ف  الطبقة اْ (0)ولكن ذكره ابن حجر ،وهشام بن عروة مدلس ،باق  رجا: اإلسناد ثقات
 طبقات المدلسين.

 رحمه هللا: (3)ثيرقال ابن األ

اج حديف ومنه(  ه{ )  وذف}   .[ أسماءو  على دخل حتى يوتووذَّف خرج   الحج 

 41الحديث رقم 
 رحمه ]  (4)قا: اإلمام مسلم
َثَنا ، م ْكَرم   ْبن   ع ْقَبة   َحد  اْلَ مِح م

َثَنا (5)  اْسود َأْخَبَرَنا  ،(6)اْلَحْضَرِم    ِإْسَحاقَ  اْبنَ  َيْ ِن  َيْ ق وب   َحد 
َُيْ  ْبنَ  ]ِ  َعْبدَ  َرَأْيت   ،(7)َنْوَف    َأِب  َعنْ  َشْيَباَن، ْبن  ا  َتم رم  ق َرْلش   َفَجَ َلْت   َقا:َ  اْلَمِديَنِة، َعَقَبةِ  َعَلى رِ الوم

اَلم    َفَقا:َ  َعَلْيهِ  َفَوَق َ  ع َمَر، ْبن   ]ِ  َعْبد   َعَلْيهِ  َمر   َحت ى َوالن اس   َعَلْيِه، ، َأَبا َعَلْيكَ  الس  َبْيب  اَلم   خ   الس 
، َأَبا َعَلْيكَ  َبْيب  اَلم   خ  ، َأَبا َعَلْيكَ  الس  َبْيب  ْنت   َلَقدْ  َو]ِ  َأَما خ  ْنت   َلَقدْ  َو]ِ  َأَما َهَذا، َعنْ  َأْنَهاكَ  ك   َأْنَهاكَ  ك 
ْنت   َلَقدْ  َو]ِ  َأَما َهَذا، َعنْ  هِ  ِإَلى َأْرَس َ  ث م   ..........َهَذا، َعنْ  َأْنَهاكَ  ك  ، َأِب  ِبْنتِ  َأْسَماءَ  أ مِح  َفَََّبْت  َبْكر 
و:َ  َعَلْيَها َفَََّعادَ  َيه ،َتَّْتِ  َأنْ  َْبَ َثن   َأوْ  َلَتَِّْتَينِح   الر س  وِنِك، َيْسَحب كِ  َمنْ  ِإَلْيكِ  َْ  َو]ِ   َوَقاَلْت  َفَََّبْت   َقا:َ  ِبق ر 
وِن ، َيْسَحب ِن  َمنْ  ِإَل    َتْبَ فَ  َحت ى آِتيكَ  َن  وِن   َفَقا:َ   َقا:َ  ِبق ر   اْنطولوقو  ثتمَّ  َلْيِه،َن ْ  َفَََّخذَ  ِسْبَت    َأر 

، ذَّفت تَّى يوتووو لو  حو خو ا دو لوْيهو َنْ ت   َرَأْيِتِن  َكْي َ   َفَقا:َ  ،عو وحِ  َُ ْنَياه ، َعَلْيهِ  َأْفَسْدتَ  َرَأْيت كَ   َقاَلْت  ِ]؟ ِبَ د   د 
ه َما َأم ا النِحَطاَقْيِن، َذات   َو]ِ  َأَنا، ْينِ النِحَطاقَ  َذاتِ  اْبنَ  َيا  َله   َتق و:   َأن كَ  َبَلَغِن  آِخَرَتَك، َعَلْيكَ  َوَأْفَسدَ   َأَحد 
ْنت   و:ِ  َطَ امَ  ِبهِ  َأْرَفع   َفك  ل ى ]ِ  َرس  ، ِمنَ  َبْكر   َأِب  َوَطَ امَ  َوَسل َم، َعَلْيهِ  ]   َُ َوابِح  َفِنَطاق   اآْلَخر   َوَأم ا الد 

                                                 

 .051( تقرلب التهذيب نبن حجر ص3)
 .06( طبقات المدلسين نبن حجر ص0)
 .(5/175( النهاية ف  غرلب الحديف واْثر نبن اْثير )1)
 .0545( رقم 36/81( ُحيو مسلم كتاب فضاْ  الُحابة باب ذكر كذاب ثقي  ومبيرها )4)
 .(4/040إلى ال م وهو بطن من تميم اْنساب للسم ان  ) ( ال م   هذه النسبة5)
 .(0/012اْنساب للسم ان  ) .( الحضرم   هذه النسبة إلى حضرموت وه  من بالد اليمن من أقُاها6)
تهـــذيب الكمـــا: للمـــوي  .( هـــو  أبـــو نوفـــ  بـــن أبـــ  عقـــرب البكـــري الكنـــان  ال رلجـــ  قيـــ  اســـمه مســـلم بـــن أبـــ  عقـــرب7)
(14/157). 
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و:َ  ِإن   اَأمَ  َعْنه ، َتْسَتْغِن  َن  ال ِت  اْلَمْرأَةِ  ل ى ]ِ  َرس  َثَنا، َوَسل مَ  َعَلْيهِ  ]   َُ  َكذ اًبا َثِقي    ِف  َأن  » َحد 
َوم ِبيًرا
ِبير   َوَأم ا َفَرَأْيَناه ، اْلَكذ اب   َفََّم ا  «(3)  .ي َراِجْ َها َوَلمْ  َعْنَها َفَقامَ   َقا:َ  ِإي اه ، ِإن   ِإَخال كَ  َفاَل  اْلم 

 ث:تخريج الحدي

 اإلمام البخاري. فلم يخرجهتارد به اإلمام مسلم 

 دراسة رجال اإلسناد:

 (1)ذكره ابن حبان، هـ025النحوي  المقر ء محمد أبو (0) الَحْضَرم م  ولد بن سحاقإيعقوب بن ة 1
   ُدوق.(5)وابن حجر (4) أحمدو وقا: أبو حاتم  ،ف  الثقات
 ُدوق. أنهوالراجح 

 :رحمه هللا (6)ثيرقال ابن األ

ِْ    هرلرة أب  حديف ومنه(  ه)   { وذم}  يد َكْلب عن وس   ُ ذَّْمتوه إذا  فقا: ال ْلتوه وو  وأْرسو
 .م ؤد ب م َ ل م   أن ه به ي ْ َرف َسيراً  ع ن ِقه ف  َشَدْدتَ  إذا أي[  فك  ْ  َّللا   اْسم وَذَكرتَ 

 41الحديث رقم 
 لم أجده باللاظ ناسه ولكن بالم نى.

 رحمه ]  (7)البخاري  اإلمام قا:
َثَنا ق َتْيَبة  ْبن  َسِ يد   َثَنا م َحم د  ْبن  ف َضْي    ،َحد  ْ ِب حِ  ،(8)َعْن َبَيان   ،َحد  َعْن الش 

 َحاِتم ، ْبنِ  َعِديحِ  ،َعنْ (0)
و:َ  َسََّْلت    َقا:َ  ل ى َّللا ِ  َرس  يد   َقْوم   ِإن ا  ق ْلت   َوَسل مَ  َعَلْيهِ  ]   َُ ُِ  َأْرَسْلتَ  إذا  »َفَقا:َ  الِكاَلِب؟ َهِذهِ بِ  َن

ِ، اْسمَ  َوَذَكْرتَ  الم َ ل َمَة، ِكاَلَبكَ  مْ  َأْمَسْكنَ  ِمم ا َفك  ْ  َّللا  نْ  َعَلْيك  ، َيَّْك  َ  َأنْ  ِإن   َقَتْلَن، َواِ   َأَخاف   َفِإنِح  الَكْلب 
نْ  َنْاِسِه، َعَلى َأْمَسَكه   إنما َيك ونَ  َأنْ    .«َتَّْك  ْ  َفالَ  َغْيِرَها ِمنْ  ِكاَلب   اَخاَلَطهَ  َواِ 

                                                 

 .(3/400النهاية ف  غرلب الحديف وانثر نبن اْثير ) .يرا  أي م ْهِلك ي ْسرف ف  إْهالك الناس( مب3)
 .(0/012اْنساب للسم ان  ) .( الحضرم   هذه النسبة إلى حضرموت وه  من بالد اليمن من أقُاها0)
 .(0/081( الثقات نبن حبان )1)
 .(0/021( الجرح والت دي  نبن أب  حاتم )4)
 .627تقرلب التهذيب نبن حجر ص (5)
 .(5/177( النهاية ف  غرلب الحديف واْثر نبن اْثير )6)
 .5481( رقم6/454( ُحيو البخاري كتاب الذباْو والُيد باب إذا أك  الكلب )7)
 .(4/121( هو  بيان بن بشر اْحمس  البجل  أبو بشر الكوف  الم لم تهذيب الكما: للموي )8)
تهــذيب  .ن شــراحي  وقيــ  بــن عبــد ] بــن شــراحي  وقيــ  بــن شــراحي  بــن عبــد الشــ ب  أبــو عمــرو الكــوف ( هــو  عــامر بــ0)

 .(34/08الكما: للموي )
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 تخريج الحديث:

 عن عدي بن حاتم به. ،من طرلق الش ب ف  الُحيو   (3)أخرجه اإلمام مسلم

 دراسة رجال اإلسناد:

 (، والخالُة أنه ثقة.30تمت الترجمة له ف  الحديف رقم )ة محمد بن فايل: 1

 .رجا: اإلسناد كلهم ثقات

                                                 

 .3000( رقم31/60( ُحيو مسلم كتاب الُيد والذباْو وما يؤك  من الحيوان باب الُيد بالكالب الم لمة )3)
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 واو مع الراءالالمبحث الخامس: 

 رحمه هللا: (1)ثيرقال ابن األ

نْ    فيه[  ه{    ورب}  بتوك بايوْعتوهم وا   َوِرَب  َوَقدْ . الَاساد وهو الَوَرب من خاَدع وك أي[  وارو
وو. َيْوَرب َهاء وهو اإلرْب  من يكون  أنْ  وَلج   .َواواً  الَهْمَوةَ  وَقَلبَ  الد 

 42الحديث رقم 
 مه ] رح (0)قا: اإلمام الطبران 

َثَنا اِْغ   َعِل ح   ْبن   م َحم د   َحد   ُ  ْبن   م َحم د   حدثنا  َقا:َ   (1)النيسابوري  م َ اِوَيةَ  ْبن   م َحم د   حدثنا  َقا:َ  ال
، َسَلَمةَ  ، َعنْ  اْلَحر اِن م ْي   َُ م َجاِهد   َعنْ  خ 

و:   َقا:َ   َقا:َ  َعب اس   اْبنِ  ، َعنِ (4)  ِف  َسَيِج ء    » َّللا ِ  َرس 
وهَ  و ج وه ه مْ  َتك ون   َأْقَوام ، الو َمانِ  آِخرِ  َياِطيِن، ق ل وبَ  َوق ل وُ ه مْ  اآْلَدِميِحيَن، و ج  َْابِ  َأْمَثا:   الش  َواِري، الذِح  الض 
َماِء، َسا اك ونَ  الر ْحَمِة، ِمنَ  َشْ ء   ق ل وُِِهمْ  ِف  َلْيَس  مْ  إ نْ  َقِبيًحا، َيِوع ونَ  َن  ِللدِح بتوكو  توابوْعتوهت نْ  ،ووارو  َتَواَرْلتَ  َواِ 
نْ  اغتابوك، َعْنه م   ث وكَ  َواِ   الحديف.........َكَذب وَك، َحد 

 تخريج الحديث:

من طرلق مجاهد عن  ف  الموضوعات (6)وابن الجووي ف  الم جم الكبير  (5)أخرجه الطبران 
 ابن عباس بمثله.

 سناد:دراسة رجال اإل

 بن . قا: يحيى(8)وأبو ورعة (7)هـ. وثقه ابن س د317عون  أبو اْلَجَوِريم  خصيف بن عبد الرحمنة 1
 إنما شيْا، بالكوفة خُي  عن كتبت   وما خُي ، حديف نجتنب اْيام تلك كنا  (0)س يد القطان

                                                 

 .(5/170( النهاية ف  غرلب الحديف واْثر نبن اْثير )3)
 .(6/007( الم جم اْوسط للطبران  )0)
 .(5/552اْنساب للسم ان  ) .( النيسابوري  هذه النسبة إلى نيسابور وه  أحسن مدينة وأجم ها للخيرات بخراسان1)
 تهـــذيب الكمـــا: للمـــوي  .( هـــو  مجاهـــد بـــن جبـــر ويقـــا: بـــن جبيـــر واْو: أُـــو المكـــ  أبـــو الحجـــاج القرشـــ  المخوومـــ 4)
(07/008). 
 .(33/00( الم جم الكبير للطبران  )5)
 .(1/303( الموضوعات نبن الجووي )6)
 .(7/480الطبقات الكبر  نبن س د )( 7)
 .(1/421والت دي  نبن أب  حاتم ) ( الجرح8)
 .(1/421) ( المُدر السابق0)
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يخلط، تكلم ف    ُالو (0)  ليس بالقوي، وقا: أبو حاتم(3)وقا: النساْ  .بَّخرة خُي  كتبت عن
ابن  (5)  ُدوق خلط بَّخرة. ض اه أحمد(4)  ي تبر به يهم، وقا: ابن حجر(1)حاظه وقا: الدارقطن 

 أنه ُدوق حسن الحديف.والراجح  .(6)م ين

  متروك. وقد أطلق عليه ابن (7)هـ قا: ابن حجر000النيسابوري  أعين بن محمد بن معاويةة 2
 م ين الكذب.

 ات.باق  رجا: اإلسناد ثق

 الحديث: إسنادالحكم على 

، وهو م روف  الحديف موضوع، قا: ابن الجووي  هذا حديف موضوع على رسو: ] 
 بمحمد بن م اوية.

 رحمه هللا: (8)ثيرقال ابن األ

تد ْعني اللَّهتمَّ    الحديف ومنه(  س ه)  { ورف}  ْمعي مو ر ي  بوسو بوصو  أي[  م ندي الووار ثو  واْجعوْلهتما وو
ِحيَحين أْبِقهما َمي  ابن قو: هذا)  أم وتَ  أنْ  إلى َسليَمْين َُ   .( الهروي  ف  كما ش 
ْمع، فيكون  الن ْاساِني ة، الق َو   واْنِحال: الِكَبر، عند وَقوت ه ما َبَقاَءه ما، أراد  وقي  ر، الس  َُ  َواِرَث ْ  والَب
  َبْ َدها. والَباِقَيْين الق و ، َساِْر
ْمع  أَراد  ي وق  َير . بما اإلعتبارَ  وبالَبُر  به، والَ َم َ  َيْسَمع، ما َوْع َ  بالس 

 43الحديث رقم 
 رحمه ]  (0)الُن ان  قا: اإلمام عبد الرواق

و اِق، َعْبد   َأْخَبَرَنا   َيق و:   َكانَ   الن ِب    َأن   ،(0)َأِبيهِ  َعنْ  ع ْرَوَة، ْبنِ  ِهَشامِ  َعنْ  ،(3)َمْ َمر َعنْ  الر 
ْمع ي موتد ْعن ي اللَّهتمَّ » ر ي، ب سو بوصو ند ي اْلووار ثو  وواْجعوْلهتموا وو  .«َثَِّْري  ِمْنه   َوَأِرِن  َعد وِحي، َعَل    ت َسلِحطْ  َن  الل ه م   ،م 

                                                 

 .371( الض ااء والمتروكين للنساْ  ص3)
 .(1/421والت دي  نبن أب  حاتم ) ( الجرح0)
 .07( سؤانت البرقان  للدارقطن  ص1)
 .301( تقرلب التهذيب نبن حجر ص4)
 .(3/054والمتروكين نبن الجووي ) ( الض ااء5)
 .(1/421( الجرح والت دي  نبن أب  حاتم )6)
 .527( تقرلب التهذيب نبن حجر ص7)
 .(5/182( النهاية ف  غرلب الحديف واْثر نبن اْثير )8)
 .(32/443لرواق )( مُن  عبد ا0)
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 تخريج الحديث:

 عن أبيه بمثله.عن هشام بن عروة  ف  الجامع (1)أخرجه م مر بن راشد

 دراسة رجال اإلسناد:

ووندته  ا،وليس ُحابيً  ،ف روة بن الُوير تاب   ،ن الحديف مرس أن إ ،رجا: اإلسناد ثقات
 .(4)كانت ف  أواْ  خالفة عثمان

 الحديث: إسنادالحكم على 

قـا: ف .يوولـه شـاهد متُـ  ُـح عن النبـ   عروة أرسله وهو مرس ، ُحيوسناد الحديف إ
حيــف أخرجــه مــن طرلــق آخــر غيــر طرلــق     حــديف ُــحيو علــى شــرط مســلم ولــم يخرجــاه(5)الحــاكم

، َيْ ق وبَ  ْبن   َأْحَمد   َسِ يد   َأب و عروة فقا:  َأْخَبَرَنا َلْيَماَن، ْبنِ  َّللا ِ  َعْبدِ  ْبن   م َحم د   َجْ َار   َأب و ثنا الث َقِا م  ثنا س 
و ْبن   اْلَ اَلء   ، َعْمر  ، م َحم د   ْبن   الر ْحَمنِ  َعْبد   ثنا اْلَحَنِا م و، ْبـن   م َحم ـد   ثنا اْلم َحاِرُِ م  َسـَلَمَة، َأِبـ  َعـنْ  َعْمـر 
َعـاءِ  ِمــنْ  َكـانَ   َقــا:َ  َعْنـه ، َّللا    َرِضــ َ  ه َرْلـَرةَ  َأِبــ  َعـنْ  ــو:ِ  د  ـم    » َّللا ِ  َرس  ــِري، ِبَسـْمِ   ِنــ َمتِح ْ  الل ه  َُ  َوَب

َما ْرِن  ِمنِح ، اْلَواِرفَ  َواْجَ ْله   ُ  .«َثَِّْري  ِفيهِ  َوَأِرِن  َظَلَمِن ، َمنْ  َعَلى َواْن

 رحمه هللا: (6)ثيرقال ابن األ

رَّث    اللسان ف )  يتورَّث أنْ  أمور أنه   وفيه - ورو [ (  تتوو  َتْخُيص  [  الند ساءت  المتهاجرين دت
ور ْورلفبتَ  النساء ه نح  الَوَرَثة بين الِقْسَمة َمْ نى على يكون  أنْ  ي ْشِبه الدم  ُ  بالمدينة ْن ه ن   ِبها وَخ
ْكَنى، المناو: َله ن   فاْختارَ  َله ن   َعِشيرةَ  ن َغراِْب   ور   تكون  أن وَلجوو للسم  َسبي  على أْيدِيهن   ف  الدح
ْفق ، الرِح  َبْ َده. ِنساْه أيدي ف  وسلم عليه َّللا   ُلى الن ب  َجر  ح   كاَنت كما للت مليك ن ِبهن 

 44الحديث رقم 

                                                                                                                                                  

تهــذيب  .( هــو  م مــر بــن راشــد اْودي الحــدان  أبــو عــروة بــن أبــ  عمــرو البُــري مــولى عبــد الســالم بــن عبــد القــدوس3)
 .(08/121للكما: للموي )

تهـذيب  .( هو  عروة بن الُوير بن ال وام بن خوللد بن أسد بن عبد ال و  بن قُ  القرش  اْسدي أبـو عبـد ] المـدن 0)
 .(02/33للموي ) الكما:

 .(32/443( جامع م مر بن راشد )1)
 .180( تقرلب التهذيب نبن حجر ص4)
 .(3/550( المستدرك للحاكم )5)
 .(5/182( النهاية ف  غرلب الحديف واْثر نبن اْثير )6)
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 رحمه ]  (3)قا: اإلمام أبو داود
َثَنا َعْبد  اْلَواِحِد ْبن  ِغَياف   َثَنا َعْبد  اْلَواِحِد ْبن  ِوَلاد   ،َحد  َْْعَمش   ،َحد  َثَنا ا َعْن َجاِمِع ْبِن  ،(0)َحد 

اد   لْ  ،َشد  و:ِ  َرْأَس  َتْاِل  َكاَنْت  ،َأن َها(4)َعْن َوْلَنبَ  ،(1)ث وم  َعْن ك  ل ى َّللا ِ  َرس   اْمَرأَة   َوِعْنَده   َوَسل َم، َعَلْيهِ  ]   َُ
ْثَمانَ  ، َتِضيق   َأن َها َمَناِوَله ن   َيْشَتِكينَ  َوه ن   اْلم َهاِجَراتِ  ِمنَ  َوِنَساء   َعا اَن، ْبنِ  ع   ِمْنَها َرْجنَ َول خْ  َعَلْيِهن 

و:   َفَََّمرَ » ثو  أونْ  وسلم عليه ] ُلحى َّللا ِ  َرس  رَّ ورو  تتوو ينو  دت ر  اج  اءت  اْلمتهو  َمْس  ود   ْبن   َّللا ِ  َعْبد   َفَماتَ  ،«الند سو
َثْته   رِح   ِباْلَمِديَنِة. َداًرا اْمَرَأت ه   َفو 

 تخريج الحديث:

ف  السنن  (7)مختُرا والبيهق  الم جم الكبير،ف   (6)والطبران ف  المسند،   (5)أخرجه أحمد
 عن كلثوم عن ولنب. ،من طرلق جامع بن شداد ،بمثله الكبر  

 دراسة رجال اإلسناد:

ْيَرِف م  بحر أبو عبد الواحد بن غياثة 1  ُ قا: أبو ، و ف  الثقات  (0)ذكره ابن حبان. هـ018 (8) ال
 .  ُدوق (30)وابن حجر  (33)والذهب   (32)ورعة
 .ُدوق  أنهاجح والر 

 :الحديث إسنادالحكم على 

  ُحيو (3)لبان  فقا:وقد حكم عليه اْ ،ن عبد الواحد بن غياف ُدوق  ْ ،إسناده حسن
 .اإلسناد

                                                 

 .(1/344( سنن أبو داود كتاب الخراج باب ف  إحياء الموات )3)
 .(30/76تهذيب الكما: للموي ) .كاهل  أبو محمد الكوف  اْعمش( هو  سليمان بن مهران اْسدي ال0)
( هو  كلثوم بن المُطلق وهو كلثوم بن علقمة بـن ناجيـة بـن المُـطلق ويقـا: كلثـوم بـن اْقمـر ويقـا: كلثـوم بـن عـامر 1)
 .(04/025تهذيب الكما: للموي ) .بن الحارف بن أب  ضرار بن المُطلق الخواع  المُطلق  الكوف  يقا: له ُحبةا
( ه   ولنب بنت جحش بن ْراب بن ي مر بن ُبرة بن مرة بن كبير بـن غـنم بـن دودان بـن أسـد بـن خولمـة اْسـدية أم 4)

 .(15/384تهذيب الكما: للموي ) .المؤمنين
 .(44/622( مسند أحمد )5)
 .(04/56( الم جم الكبير للطبران  )6)
 .(6/356( السنن الكبر  للبيهق  )7)
 .(1/574اْنساب للسم ان  ) .  هذه النسبة م روفة لمن يبيع الذهب( الُيرف 8)
 .(8/406( الثقات نبن حبان )0)
 .(6/01( الجرح والت دي  نبن أب  حاتم )32)
 .(3/671( الكاش  للذهب  )33)
 .167( تقرلب التهذيب نبن حجر ص30)
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 رحمه هللا: (2)ثيرقال ابن األ

ها اْلَماء إلى والطمر ق  الَمجاري، أي[  الموووار د في الب رازو  ات ق وا   فيه(  ه{ )  ورد}   وهو ِرد  َموْ   واِحد 
ودِ  من َمْاِ   ه   الماءَ  َوَرْدت    يقا:. الو ر  وداً  أِرد  ر   َتِرد   الذي الماء  والِوْرد  . ِلَتْشَرب َحَضْرَته إذا و 
 عليه.

 45الحديث رقم 
 رحمه ]  (1)قا: اإلمام أبو داود

ْمِلىم  َوْلد  الر  َثَنا ِإْسَحاق  ْبن  س  َحد 
 ْبنَ  َسِ يدَ  َأن   َأَتمم، َوَحِديث ه   ،أبو َحْاص   َوع َمر  ْبن  اْلَخط ابِ  ،(4)

َثه مْ  اْلَحَكِم، َثِن  َيِولَد، ْبن   َناِفع   َأْخَبَرَنا  َقا:َ  َحد  ، ْبن   َحْيَوة   َحد  َرْلو  َثه    ،(5)اْلِحْمَيِري   َسِ يد   َأَبا َأن   ش   َعنْ  َحد 
، ْبنِ  م َ اذِ  و:   َقا:َ   َقا:َ  َجَب   ل ى َّللا ِ  َرس   ،اْلموووار د   ف ي اْلبوروازو   الث اَلَثةَ  اْلَماَلِعنَ  ات ق وا  " َوَسل مَ  َعَلْيهِ  ]   َُ

 " َوالظِح    الط ِرلِق، َوَقاِرَعةَ 

 تخريج الحديث:

 ف  المستدرك، (8)والحاكم ف  الم جم الكبير، (7)والطبران  ف  السنن، (6)أخرجه ابن ماجه
 عن م اذ بن جب  بمثله. ،عن أب  س يد الحميري  ،من طرلق حيوةن الكبر  ف  السن  (0)والبيهق 

 دراسة رجال اإلسناد:

 .ف  الثقات وقا:  مستقيم الحديف (33)ذكره ابن حبان .هـ064 (32)السجستان  عمر بن الخطابة 1
 .  ُدوق (30)وقا: ابن حجر

 .ُدوق  أنهوالراجح 

                                                                                                                                                  

 .(7/82( ُحيو وض ي  سنن أب  داود لأللبان  )3)
 .(5/183ب الحديف واْثر نبن اْثير )( النهاية ف  غرل0)
 .06( رقم 3/33( سنن أبو داود كتاب الطهارة باب المواضع الت  نهى النب  عن البو: فيها )1)
 .(1/03( الرمل   هذه النسبة إلى بلدة من بالد فلسطين وه  قُبتها يقا: لها الرملة اْنساب للسم ان  )4)
 .(0/072ه  من أُو: القباْ ، نولت أقُى اليمن اْنساب للسم ان  )( الحميري  هذه النسبة إلى حمير و 5)
 .108( رقم 3/330( سنن ابن ماجه  كتاب الطهارة باب النه  عن الخالء ف  قارعة الطرلق  فيها )6)
 .(35/16( الم جم الكبير للطبران  )7)
 .(3/376( المستدرك للحاكم )8)
 .(3/07( السنن الكبر  للبيهق  )0)
 .(1/005سجستان   نسبة إلى سجستان، وه  إحد  البالد الم روفة بكاب  اْنساب للسم ان  )( ال32)
 .(8/447( الثقات نبن حبان )33)
 .430( تقرلب التهذيب نبن حجر ص30)
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 .  مجهو:(3)ة. قا: ابن حجرمن الثالث ،خالد بن أسود أبو سعيد الحميري:ة 2

 باق  رجا: اإلسناد ثقات.

 الحديث: إسنادالحكم على 

وقد  ،ولرتق  للحسن لغيره لوجود شاهد ُحيو له ض ي  لجهالة أب  س يد الحميري  إسناده
 (1)وللحديف أُ  ف  ُحيو مسلم ،  حديف ُحيو اإلسناد ولم يخرجاه(0)حكم عليه الحاكم فقا:

َثَنا فقا:  ْجر َواْبن    ،(4)َوق َتْيَبة   َأيموَب، ْبن   َيىَيحْ  َحد  ، ْبنِ  ِإْسَماِعي َ  َعنْ  ، َجِميً ا(5)ح   اْبن   َقا:َ  َجْ َار 
َثَنا َأيموَب  ، َحد  اْلَ اَلء   َأْخَبَرِن  ِإْسَماِعي  

و:َ  َأن   ه َرْلَرَة، َأِب  َعنْ   ،(7)َأِبيهِ  َعنْ  ،(6) ل ى ]ِ  َرس   َعَلْيهِ  ]   َُ
اَنْينِ  ات ق وا  »َقا:َ  َسل مَ وَ  اَنانِ  َوَما  َقال وا «الل    و:َ  َيا الل     َأوْ  الن اِس، َطِرلقِ  ِف  َيَتَخل ى ال ِذي  »َقا:َ  ِ]؟ َرس 
 .«ِظلِحِهمْ  ِف 

 رحمه هللا: (8)ثيرابن األ قال

ن يأوْ  الَّذي هوذا  وقا: ِبلسانه أَخذَ  أنه   بكر أب  حديف ومنه(  ه)  دو  الَمواِردَ  أَرادَ [  المووار دو  رو
 الهروي. قاله. َمْوِرَدة  واِحَدت ها الم ْهِلكة

 46الحديث رقم 
 رحمه ]  (0)ي لى أبوقا: اإلمام 
َثَنا َمدِ  َعْبد   َأْخَبَرَنا َحي اَن، ْبنِ  م َحم دِ  ْبن   م وَسى َحد   ُ  ْلَ ِولوِ ا َعْبد   َأْخَبَرَنا اْلَواِرِف، َعْبدِ  ْبن   ال
، َْنَدَراَوْرِديم ْْ  َما  َفَقا:َ  ِلَساَنه ، َيم دم  َوه وَ  َبْكر   َأِب  َعَلى اط َلعَ  ع َمرَ  ،َأن  (32)َأِبيهِ  َعنْ  َأْسِلَم، ْبنِ  َوْلدِ  َعنْ  ا

                                                 

 .644( المُدر السابق ص3)
 .(3/376( المستدرك للحاكم )0)
 .060( رقم1/310الظال: )( ُحيو مسلم كتاب الطهارة باب النه  عن التخل  ف  الطرق و 1)
 .( هــو  قتيبــة بــن ســ يد بــن جميــ  بــن طرلــ  بــن عبــد ] الثقاــ  أبــو رجــاء البلخــ  البغالنــ  وبغــالن قرلــة مــن قــر  بلــخ4)

 .(01/501تهذيب الكما: للموي )
 .100تقرلب التهذيب نبن حجر ص .( هو  عل  بن حجر بن إياس الس دي المرووي أبو الحسن5)
 .415تقرلب التهذيب نبن حجر ص .ن عبد الرحمن بن ي قوب الحرق  أبو شب ( هو  ال الء ب6)
 .151تقرلب التهذيب نبن حجر ص  .( هو  عبد الرحمن بن ي قوب الجهن  مولى الحرقة7)
 .(5/183( النهاية ف  غرلب الحديف واْثر نبن اْثير )8)
 .5( رقم3/37( مسند أب  ي لى )0)
 .(0/500تهذيب الكما: للموي ) .ي أبو خالد ويقا: أبو ولد المدن  مولى عمر بن الخطاب( هو  أسلم القرش  ال دو 32)
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َنع   ُْ و:ِ  َخِليَاةَ  َيا َت ِ؟ َرس  ن ي هوذوا ِإن    َفَقا:َ  َّللا  دو و:َ  ِإن   ،اْلموووار دو  أوْورو ل ى َّللا ِ  َرس    َقا:َ  َوَسل مَ  َعَلْيهِ  ]   َُ
و َوه وَ  ِإن   اْلَجَسِد، ِمنَ  َشْ ء   َلْيَس »  .«اللِحَسانِ  َذَربَ  َيْشك 

 تخريج الحديث:

عن أبيه  ،من طرلق ولد بن أسلم ف  ش ب اإليمان (0)والبيهق  ف  المسند، (3)أخرجه البوار
ف   (5)وابن أب  شيبة ف  الوهد، (4)وابن المبارك موطَّ،ف  ال (1)وأخرجه مالك عن أب  بكر بمثله.

عن أب  بكر  ،من طرلق ولد عن أبيه ف  حلية اْولياء، (7)ن يم أبوو ف  الوهد،   (6)وهناد المُن ،
 بدون ذكر قوله ُلى ] عليه وسلم  ليس ش ء من الجسد إن وهو يشكو ذرب اللسان. ،موقوفا

 دراسة رجال اإلسناد:

ول له يكون عبد ال ولو بن محمد بن عبيد بن أب   ،بهذا انسم لم أجده عزيز األندراوردي:عبد الة 1
َراَوْرِديم عبيد  كان  ،  ُدوق (32)وقا: ابن حجر ،  كثير الحديف يغلط(0)ا: ابن س دقهـ 387 (8) الد 

 يحدف من كتب غيره فيخطئ.
 .ُدوق يخطئ أنهوالراجح 

 (30)ذكره ابن حبان، هـ027هـ أو 026 توف  قي  (33)اْلَ ْنَبِر م  يدس  بن عبد الصمد بن عبد الوارثة 2
   ُدوق ثبت.(3)وقا: ابن حجر بش ء  ليس (34)قا: ابن م ين   حجة.(31)وقا: الذهب  ،ف  الثقات

 ثبت.
                                                 

 .(3/361( مسند البوار )3)
 .(4/044( ش ب اإليمان للبيهق  )0)
 .(0/008( موطَّ مالك )1)
 .(3/305( الوهد نبن المبارك )4)
 .(0/66( مُن  ابن أب  شيبة )5)
 .(0/513( الوهد لهناد )6)
 .(0/37انولياء نب  ن يم ) ( حلية7)
 .(0/447م جم البلدان ) .( الدراوردي نسبة الى دراورد قرلة بخراسان ويقا: ه  درابجرد ويقا: دراورد موضع باارس8)
 .(5/404( الطبقات الكبر  نبن س د )0)
 .158( تقرلب التهذيب نبن حجر ص32)
: لهم  بل نبر، وهم جماعة من بن  تميم، ينسـبون إلـى بنـ  ال نبـر ( ال نبري  هذه النسبة إلى  بن  ال نبر ولخا ، فيقا33)

 .(4/045اْنساب للسم ان  ) .بن عمرو بن تميم بن مر بن أد بن طابخة
 .(8/434( الثقات نبن حبان )30)
 .(3/651( الكاش  للذهب  )31)
 .(1/122( تارلخ ابن م ين رواية الدوري )34)



  الفصل األول  (النهاية في غريب الحديث واألثر البن األثير)أحاديث كتاب 
 

- 73 - 

   شيخ مجهو:.(0)وقا: أبو حاتم
 .ثقة أنهوالراجح 

 متاق على تض ياه.  (1)موسى بن محمد بن حيانة 3

 ثقات. باق  رجا: اإلسناد

 الحديث: إسنادالحكم على 

 ُحيو   فالحديف(4)وقد حكم عليه اْلبان  فقا: ،الحديف ض ي  لض   موسى بن محمد
 البخاري. شرط على اإلسناد

 رحمه هللا: (5)ثيرقال ابن األ

ةٌ  ووعليه   فيه(  س{ )  ورس } فو ْلحو ْرسيَّة م  َار   َنْبت    الَوْرس  [  وو ُْ َبغ أ ُْ  المكان   سأْورَ  وقد. به ي 
ب وغة  والَوْرِسي ة. م وِرس    والِقياس. َواِرس فهو ُْ  به. الَم

 47الحديث رقم 
 رحمه ]  (6)قا: اإلمام أبو داود

َثَنا ِهَشام  أبو َمْرَوانَ  َحد 
َثن ى ْبن   ،َوم َحم د  (7) َثن ى ْبن   م َحم د    َقا:َ  - اْلَمْ َنى اْلم  َثَنا - اْلم   اْلَوِليد   َحد 

َثَنا م ْسِلم ، ْبن  ا َْوَواِع م  َحد  ْْ َثِن   َيق و:   َكِثير   َأِب  ْبنَ  َيْحَيى َسِمْ ت    َقا:َ   ،(8)ا  الر ْحَمنِ  َعْبدِ  ْبن   م َحم د   َحد 
َراَرَة، ْبنِ  َأْسَ دَ  ْبنِ ا ، ْبنِ  َقْيسِ  َعنْ  و  و:   َواَرَنا  َقا:َ  َسْ د  ل ى َّللا ِ  َرس    َفَقا:َ  َمْنِوِلَنا ِف  َوَسل مَ  َعَلْيهِ  ]   َُ
اَلم  » مْ  الس  و:ِ  َتََّْذن   َأَن   َفق ْلت    َقْيس   َقا:َ  َخِاُيا، َرُدا َسْ د   َفَرد   «َّللا ِ  َوَرْحَمة   َعَلْيك  ل ى َّللا ِ  ِلَرس   َعَلْيهِ  ]   َُ

اَلِم، ِمنَ  َعَلْيَنا ي ْكِثر   َذْره    َفَقا:َ  َوَسل َم، و:   ا:َ َفقَ  الس  ل ى َّللا ِ  َرس  اَلم    »َوَسل مَ  َعَلْيهِ  ]   َُ مْ  الس   َوَرْحَمة   َعَلْيك 
و:   َقا:َ  ث م   َخِاُيا، َرُدا َسْ د   َفَرد   «َّللا ِ  ل ى َّللا ِ  َرس  اَلم    »َوَسل مَ  َعَلْيهِ  ]   َُ مْ  الس   َرَجعَ  ث م   «َّللا ِ  َوَرْحَمة   َعَلْيك 

و:   ل ى َّللا ِ  َرس  ، َوات َبَ ه   َوَسل َم، َعَلْيهِ  ]   َُ و:َ  َيا  َفَقا:َ  َسْ د  ِ، َرس  ْنت   ِإنِح  َّللا   َعَلْيكَ  َوَأر دم  َتْسِليَمكَ  َأْسَمع   ك 
                                                                                                                                                  

 .156( تقرلب التهذيب نبن حجر ص3)
 .(6/52( الجرح والت دي  نبن أب  حاتم )0)
 .(0/686( المغن  ف  الض ااء للذهب  )8/363( انظر  الجرح والت دي  نبن أب  حاتم )1)
 .(0/14( السلسلة الُحيحة لأللبان  )4)
 .(5/180( النهاية ف  غرلب الحديف واْثر نبن اْثير )5)
 .5387( رقم4/533الرج  ف  انستْذان ) ( سنن أبو داود كتاب اآلدب باب كم مرة يسلم6)
 .(12/308تهذيب الكما: للموي ) .( هو  هشام بن خالد بن ولد ويقا: يولد بن مروان اْورق أبو مروان الدمشق 7)
تهــــذيب الكمــــا: للمــــوي  .( هــــو  عبــــد الــــرحمن بــــن عمــــرو بــــن أبــــ  عمــــرو وأســــمه يحمــــد الشــــام  أبــــو عمــــرو اْوواعــــ 8)
(37/127). 



  الفصل األول  (النهاية في غريب الحديث واألثر البن األثير)أحاديث كتاب 
 

- 74 - 

اَلِم، ِمنَ  َعَلْيَنا ِلت ْكِثرَ  َخِاُيا َرُدا َرفَ   َقا:َ  الس  َُ و:   َمَ ه   َفاْن ل ى َّللا ِ  َرس   َسْ د   َله   َفَََّمرَ  َوَسل مَ  ْيهِ َعلَ  ]   َُ
، لوهت  ثتمَّ  َفاْغَتَسَ ، ِبغ ْس   ةً  نواوو فو روان   موْصبتوغوةً  م ْلحو ، أووْ  ،ب زوْعفو ْرس  و:   َرَفعَ  ث م   ِبَها، َفاْشَتَم َ  وو ل ى َّللا ِ  َرس  َُ 
لَ  اْجَ  ْ  الل ه م    »َيق و:   َوه وَ  َيَدْيهِ  َوَسل مَ  َعَلْيهِ  ]    ْبنِ  َسْ دِ  آ:ِ  َعَلى َوَرْحَمَتكَ  َواِتكَ َُ

َباَدةَ   الحديف...........«ع 

 تخريج الحديث:

من  ف  ش ب اإليمان (1)والبيهق  ف  الم جم الكبير، (0)والطبران  ف  المسند، (3)أخرجه أحمد
 عن محمد بن عبد الرحمن عن قيس بنحوه. ،طرلق يحيى بن أب  كثير

 دراسة رجال اإلسناد:

  (5)ف  الثقات وقا: الذهب  (4)ذكره ابن حبان، هـ040بن ولد أبو مروان الدمشق   م بن خالدهشاة 1
 ثقة مات.

 .  ُدوق (7)وابن حجر (6)قا: أبو حاتم
 .ُدوق  أنهوالراجح 

نبد أن يُرح بالسماع وقد ُرح  (8)والوليد بن مسلم مدلس من الراب ة ،باق  رجا: اإلسناد ثقات
 .بالسماع ف  هذا الحديف

 الحديث: إسنادالحكم على 

   ض ي  اإلسناد.(0)لبان حسن وقا: اْ إسناده

                                                 

 .(04/000مد )( مسند أح3)
 .(38/151( الم جم الكبير للطبران  )0)
 .(6/410( ش ب اإليمان للبيهق  )1)
 .(0/011( الثقات نبن حبان )4)
 .(0/116( الكاش  للذهب  )5)
 .(0/57( الجرح والت دي  نبن أب  حاتم )6)
 .570( تقرلب التهذيب نبن حجر ص7)
 .53( طبقات المدلسين نبن حجر ص8)
 .(33/358وض ي  سنن أبو داود )( ُحيو 0)
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 رحمه هللا: (1)ثيرقال ابن األ

ض َوْرِس    َقَدح   إليه فَّ ْخِرج اْسَتْسَقى أن ه   الحسين حديف وف (  س)   من الَمْ مو: هو[  م َاض 
َار النمَضار الَخشب ُْ بحه اْ ْارته. به َفش   ُ  ِل

 48الحديث رقم 
 لم أجده باللاظ ناسه، ولكن بالم نى.

 رحمه ]  (0)قا: اإلمام البخاري 
َثَنا أبو ن َ ْيم   َلْيَمانَ  ،(1)َحد  َثَنا َسْي   ْبن  َأِب  س  َسِمْ ت  م َجاِهًدا  َقا:َ  ،َحد 

َثِن  َعْبد    َيق و:   ،(4) َحد 
ْم َكان وا ِعْنَد   الر ْحَمِن ْبن  َأِب  َلْيَلى َذْيَاةَ َأن ه  ، َفَسَقاه   َفاْسَتْسَقى، ،(5)ح  وِس    َيِدهِ  ِف  الَقَدحَ  َوَضعَ  َفَلم ا َمج 

َتْيِن، َونَ  َمر ة   َغْيرَ  َنَهْيت ه   َأنِح  َلْونَ   َوَقا:َ  ِبِه، َرَماه    الن ِب    َسِمْ ت   َوَلِكنِح  َهَذا، َأْفَ  ْ  َلمْ   َيق و:   َكََّن ه   َمر 
ل ى وا نَ   »َيق و:   َوَسل مَ  َلْيهِ عَ  ]   َُ يَباَج، َونَ  الَحِرلرَ  َتْلَبس  ِة، الذ َهبِ  آِنَيةِ  ِف  َتْشَرُ وا َونَ  الدِح  َونَ  َوالِاض 
َحاِفَها، ِف  َتَّْك ل وا مْ  َفِإن َها ُِ ْنَيا ِف  َله    «اآلِخَرةِ  ِف  َوَلَنا الدم

 تخريج الحديث:

 لق عبد الرحمن عن حذياة رض  ] عنه بمثله. من طر ف  الُحيو  (6)أخرجه مسلم

 دراسة رجال اإلسناد:

 .رجا: اإلسناد ثقات

                                                 

 .(5/180( النهاية ف  غرلب الحديف واْثر نبن اْثير )3)
ض  )0) َْكِ  ِف  ِإَناء  م َاض  ْْ  .5406( رقم6/443( ُحيو البخاري كتاب انط مة باب ا
تهــذيب  .ن ـيم ( هـو  الاضــ  بـن دكــين وهـو لقــب واسـمه عمــرو بـن حمــاد بـن وهيــر بـن درهــم القرشـ  التيمــ  الطلحـ  أبــو1)

 .(01/307الكما: للموي )
تهـــذيب الكمـــا: للمـــوي  .( هـــو  مجاهـــد بـــن جبـــر ويقـــا: بـــن جبيـــر واْو: أُـــو المكـــ  أبـــو الحجـــاج القرشـــ  المخوومـــ 4)
(07/008). 
 .(0/44( هو  حذياة بن اليمان اإلُابة ف  تمييو الُحابة )5)
اء الذهب والاضة على الرجا: والنسـاء وخـاتم الـذهب والحرلـر ( ُحيو مسلم كتاب اللباس والولنة باب تحرلم است ما: إن6)

باحة ال لم ونحوه للرج  ما لم يود على أُرع أُابع ) باحته للنساء وا   .0267( رقم34/12على الرج  وا 
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 رحمه هللا: (1)ثيرقال ابن األ

يوامو  ال   فيه[  ه{    ورض}  رد ْض  لم لمن ص  ْومَ  َور ْضت    ي قا: َيْنوِ  لم أي[  اللَّيل من يتوو  ُ  ال
ُْ . عليه َعَوْمتَ  إذا وأر ْضت ه   م َوَقد والهمْ  واْ  .تقد 

 49الحديث رقم 
  رحمه ]  (0)قا: اإلمام الطبران 

َثَنا ، ْبن   َمْسَ َدة   َحد   ْبن   ِإْسَحاق   حدَثَنا ِعيَسى، ْبن   َمْ ن   حدثَنا اْلم ْنِذِر، ْبن   إبراهيم حدثَنا َسْ د 
، َأِب  ْبنِ  َّللا ِ  َعْبدِ  َعنْ  َحاِوم ، َة، َعنْ  ع َمَر، ْبنِ ا َعنِ  ،(1)َساِلم   َعنْ  َبْكر  َُ ل ى الن ِب حِ  َوْوجِ  َحْا  َعَلْيهِ  ]   َُ
يوامو  الو   »َقا:َ   الن ِب حِ  َعنِ  َوَسل َم، رد ْاهت  لومْ  ل مونْ  ص  ْجر   قوْبلو  يتؤو  .-َيْنِويهِ   َيْ ِن - «اْلفو

 تخريج الحديث:

 ف  المُن  (6)وابن أب  شيبةف  السنن  (5)وابن ماجه ف  السنن (4)أخرجه الترمذي
 .بنحوه من طرلق ابن عمر عن حاُة مرفوعاف  السنن  (7)والدارقطن 

من طرلق ابن عمر عن حاُة ف  المُن   (0)وابن أب  شيبةف  السنن  (8)وأخرجه النساْ 
 .بنحوه موقوفا

 دراسة رجال اإلسناد:

هـ. ذكره ابن 016بو إسحاق بن عبد ] بن المنذر بن المغيرة اْلِحَواِم م أ ة إبراهيم بن المنذر1
يكتب  (1)  ُدوق وكان ابن م ين(0)وابن حجر (3)والذهب  (33)ف  الثقات. قا: أبو حاتم (32)حبان

 لكونه خلط ف  القرآن. (4)أحاديثه عن ابن وهب. وذمه أحمد

                                                 

 .(5/181( النهاية ف  غرلب الحديف واْثر نبن اْثير )3)
 .0204( رقم 0/45( الم جم اْوسط للطبران  )0)
 .(32/345تهذيب الكما: للموي ) .لم بن عبد ] بن عمر بن الخطاب القرش  ال دوي أبو عمر المدن ( هو  سا1)
 .712( رقم1/328( سنن الترمذي كتاب الُوم باب ن ُيام لمن لم ي وم من اللي  )4)
 .3722( رقم3/540( سنن ابن ماجه كتاب الُيام باب ما جاء ف  فرض الُوم من اللي  والخيار )5)
 .(1/13( مُن  ابن أب  شيبة )6)
 .(0/371( )0/370( سنن الدارقطن  )7)
 .0116( رقم 4/307( سنن النساْ  كتاب الُيام باب ذكر اختالف الناقلين لخبر حاُة ف  ذلك )8)
 .(1/10( مُن  ابن أب  شيبة )0)
 .(8/71( الثقات نبن حبان )32)
 .(0/310( الجرح والت دي  نبن أب  حاتم )33)
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 أنه ُدوق.والراجح 

 نه.لم تجد الباحثة أي أقوا: لل لماء ع :سعدة بن سعد العطار المكي أبو القاسمة 2

 باق  رجا: اإلسناد ثقات.

 الحديث: إسنادالحكم على 

  حديف حاُة حديف (5)وقا: الترمذي حتى يتبين حا: س دة بن س د ُحيوالحديف  إسناد
وهكذا أيضا  ،ن ن رفه مرفوعا إن من هذا الوجه وقد روي عن نافع عن ابن عمر قوله وهو أُو

نما م نى هذا عند أه  روي هذا الحديف عن الوهري موقوفا ون ن لم أح دا رف ه إن يحيى بن أيوب وا 
أو ف   ،أو ف  قضاء رمضان ،ال لم ن ُيام لمن لم يجمع الُيام قب  طلوع الاجر ف  رمضان

ُيام نذر إذا لم ينوه من اللي  لم يجوه وأما ُيام التطوع فمباح له أن ينويه ب دما أُبو وهو قو: 
 .  وهذا سند ُحيو(6)ن لباالشاف   و أحمد و إسحق، وقا: اْ

 رحمه هللا: (7)ثيرقال ابن األ

الطو  ال   الوكاة حديف ف (  ه{ )  ورط}  رواط والو  خ   كما اْنباري  بكر أب  قو: هذا)  الِوَراط  [  و 
 على لَتْخَاى اْرض من[ (  ه و ة    الهروي  ف )  َوْهَدة   ف  الَغَنم   ت ْجَ   أنْ   ( الهروي  ذكر

ق دِح َُ  َبِلي ة   ف  وَق  وا إذا للن اس اْست ِ ير ثم اْرض ف  الَ ِميَقة اله وحة وه َ  الَوْرَطةِ  من خوذ  مَّ. الم 
ر  منها. الَمْخَرج   َيْ س 

 51الحديث رقم 
 رحمه ]  (8)قا: اإلمام الطبران 

َثَنا  َأِب  ْبنِ  ع ْتَبةَ  َعنْ  اْلَوِليِد، ْبن   ة  َبِقي   حدثنا اْلَحذ اء ، ع َبْيد   ْبن   َكِثير   حدثنا أحمد، ْبن   َعْبَدان   َحد 
ْتَبَة، َلْيَمانَ  َعنْ  ع  و، ْبنِ  س  اكِ  َعنِ  َعْمر  ح  ، ْبنِ  النمْ َمانِ  ْبنِ  الض  وقَ  َأن   َسْ د  ، ْبنَ  َمْسر   َعَلى َقِدمَ  َواِْ  

                                                                                                                                                  

 .(3/005لكاش  للذهب  )( ا3)
 .04( تقرلب التهذيب نبن حجر ص0)
 .78( تارلخ ابن م ين رواية الدارم  ص1)
 .37( بحر الدم ليوس  بن المبرد ص4)
 .712( رقم1/328( سنن الترمذي كتاب الُوم باب ن ُيام لمن لم ي وم من اللي  )5)
 .(4/07( إرواء الغلي  لأللبان  )6)
 .(5/184الحديف واْثر نبن اْثير )( النهاية ف  غرلب 7)
 .705( رقم02/115( الم جم الكبير للطبران  )8)
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و:ِ  ل ى ]ِ  َرس  َُ نَ  َفََّْسَلمَ  (3)َ ِقيقِ ِبالْ  ِباْلَمِديَنةِ  َوَسل َم ـــــ َعَلْيهِ  ]   ــــ  و:َ  َيا  َقا:َ  ِإْساَلم ه ، َوَحس   ِإنِح  ِ]، َرس 
اًل  َقْوِم  ِإَلى َتْبَ فَ  َأنْ  أ ِحبم  ْساَلِم، ِإَلى َيْدع وه مْ  َرج   َأنْ  ]   َعَسى َقْوِم  ِإَلى ِكَتاًبا َلَنا َتْكت بَ  َوَأنْ  اإْلِ
مْ  َْفَنادِ  ِإَلى الر ِحيِم، الر ْحَمنِ  ]ِ  ِبْسمِ   َله   اْكت ْب   " ِلم َ اِوَيةَ  َفَقا:َ  ِبَها، َيْهِدَيه  ْْ  ِبِإَقامِ  َحْضَرَمْوت   ِمنْ  ا
اَلِة،  ُ يَتاءِ  ال َكاِة، َواِ  َدَقةِ  الو   ُ َ ِة، َعَلى َوال ي وبِ  ِف  َوالتِحيَمةِ  الس  ، (0)السم م س  ، اْلَبْ  ِ  َوِف  اْلخ   الو  اْل  ْشر 
طو  الو  الحديف............،رواطو و   ووالو  خ 

 تخريج الحديث:

عن ف  م رفة الُحابة  (4)ن يم  ومن طرلقه أبف  اآلحاد والمثان   (1)أخرجه ابن أب  عاُم
 بقية عن عتبة عن سليمان عن الضحاك عن مسروق به.

 دراسة رجال اإلسناد:

، قا: ابن (6)ال جل و  (5)وثقه ابن م ين هـ،307أبو يحمد الكالع  الحمُ  :بقية بن الوليدة 1
  إذا (8)  ثقة ف  روايته عن الثقات وض ي  ف  الرواية عن غير الثقة وقا: يحيى بن م ين(7)س د

ذا حدف كن ى ولم يسم، فليس يساوي شيْا وقا: أبو ورعة   إذا (0)حدف عن أولْك المجهولين فال، وا 
 لض ااء  ُدوق كثير التدليس عن ا(32)حدف عن الثقات فثقة، وقا: ابن حجر

   ن يحتج بحديثه.(33)وتشدد أبو حاتم ف  حقه فقا:
ن رو  عن المجاهي  فحديثه ض ي  وقد إما أرو  عن الثقات فحديثه ُحيو، و  فيه إذا والخالصة

 .ف  الطبقة الراب ة من طبقات المدلسين (30)وض ه ابن حجر

                                                 

 . ( الَ ِقيــق   هــو كــ  مســي  مــاء شــقه الســي  فــ  اْرض فــَّنهره ووســ ه، ومنهــا عقيــق بناحيــة المدينــة وفيــه عيــون ونخــ 3)
 .(4/318م جم البلدان لياقوت الحموي )

 .(0/410الحديف واْثر نبن اْثير )( السيوب  الركاو النهاية ف  غرلب 0)
 .(4/548( اآلحاد والمثان  نبن أب  عاُم )1)
 .(3/3542( م رفة الُحابة ْب  ن يم )4)
 .70( تارلخ ابن م ين رواية الدارم  ص5)
 .(3/052( م رفة الثقات لل جل  )6)
 .(7/460( الطبقات الكبر  نبن س د )7)
 .(0/414) ( الجرح والت دي  نبن أب  حاتم8)
 .(0/414) ( المُدر السابق0)
 .306( تقرلب التهذيب نبن حجر ص32)
 .(0/414( الجرح والت دي  نبن أب  حاتم )33)
 .40( طبقات المدلسين نبن حجر ص30)
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 لل لماء فيهم قواًن   لم تجد الباحثة أعبدان بن أحمد وعتبة بن أبي عتبة وسليمان بن عمرو

 باق  رجا: اإلسناد ثقات

 الحديث: إسنادالحكم على 

 .ُحيو حتى يتبين حا: عبدان، وعتبة، سليمانالحديف ض ي  

 رحمه هللا: (1)ثيرقال ابن األ

روع} ورع { ) س ( فيه    ين الوو ُْ  م الوكت الدد  الَك م عن الَمحاِرم والت َحرمج ِمْنه.   [ الَوَرع  ف  اْ
َوِرع الر ج   َيِرع  بالَكْسر فيهما َوَرعًا وِرَعًة فه و َوِرع  وَتَور ع من كذا ثم اْست ِ ير للك ح عن   يقا:

 .الم باح والحال:

 51الحديث رقم 
 رحمه ]  (0)قا: اإلمام الطبران 

َثَنا ، ْبنِ  ع ثَمانَ  ْبن   َيْحَيى َحد  اِلو  اِلو   أبو حدثنا َُ ، ن  بْ  ]ِ  َعْبد   َُ اِلو  َثَنا ح َُ  ْبن   َعِل م  َوَحد 
، َمْهِديح   ْبن   م َ ل ى حدثنا اْلَ ِولِو، َعْبدِ  ِل م ُِ ، ْبن   َسو ار   حدثنا  َقاَن  اْلَمْو َ ب  ُْ  َعنْ  ،(1)َلْيف   َعنْ  م 

س   َطاو 
و:   َقا:َ   َقا:َ  َعْنه ، ]   َرِض  َعب اس   اْبنِ  َعنِ   ،(4) ل ى ]ِ  َرس   اْلِ ْلمِ  َفْض     »َوَسل مَ  َعَلْيهِ  ]   َُ
كت  اْلِ َباَدِة، ِمنَ  َأْفَض    م الو ين   وو روعت  الدد   «اْلوو

  تخريج الحديث:

 من طرلق ليف عن طاوس به.ف  مسند الشهاب  (5)أخرجه القضاع 

 دراسة رجال اإلسناد:

 ثقة  (6)طاوس بن كيسانة 1

 ق على تض ياهم.متا  (3)وسوار بن مصعب (7)ليث بن أبي سليمة 2
                                                 

 .(5/185( النهاية ف  غرلب الحديف واْثر نبن اْثير )3)
 .32060( رقم33/18( الم جم الكبير للطبران  )0)
 .(04/070بن أب  سليم تهذيب الكما: للموي ) ( هو  ليف1)
 .(31/157( هو  طاوس بن كيسان اليمان  تهذيب الكما: للموي )4)
 .(3/50( مسند الشهاب للقضاع  )5)
 .460تقرلب التهذيب نبن حجر ص( 6)
متــروكين نبــن ( الضــ ااء وال3/353الجــرح والت ــدي  نبــن أبــ  حــاتم ) 012( انظــر  الضــ ااء والمتــروكين للنســاْ  ص7)

 .(0/353( الكاش  للذهب  )1/00الجووي )
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ل  معلى بن مهدية 3   هو (1)ف  الثقات قا: الذهب  (0)ذكره ابن حبان، هـ015 ت بن رستم المُو
 .من ال باد والخيرة ُدوق ف  ناسه

 .يحدف أحيانا بالحديف المنكر .  شيخ أدركته ولم أسمع منه(4)وقا: أبو حاتم
 .ض ي  أنهوالراجح 

 .ثة ترجمة لهلم تجد الباح علي بن عبد العزيز:ة 4

َهِن م بن محمد بن مسلم  عبد هللا بن صالحة 5 أحمد  قا: ف  الثقات  (6)ذكره ابن حبانهـ، 000(5) اْلج 
  لم يكن (8)وقا: أبو ورعة وواد أحمد كان أو: أمره متماسكا ثم أفسد بَّخرة. ،  كتبت عنه(7)أبو حاتمو 

  ُدوق كثير الغلط ثبت ف  كتابه (0)قا: ابن حجر عندي ممن يت مد الكذب وكان حسن الحديف.
 وكانت فيه غالة.

 .ُدوق  أنهوالراجح 

 هـ اتاق ال لماء على أنه ُدوق.080بن ُالو المُري  (32)يحيى بن عثمانة 6

 الحديث: إسنادالحكم على 

 .وعل  بن عبد ال ولو لم أق  على ترجمه له ض ااء الحديف ض ي  أغلب رواة الحديف

                                                                                                                                                  

( تـارلخ ابـن م ـين روايـة الـدوري 4/073الجرح والت دي  نبن أب  حاتم ) 387( انظر  الض ااء والمتروكين للنساْ  ص3)
 .(0/13ء والمتروكين نبن الجووي )(  الض اا1/163)
 .(0/380( الثقات نبن حبان )0)
 .(6/65ب  )( لسان الميوان للذه1)
 .(8/115( الجرح والت دي  نبن أب  حاتم )4)
( الجهن   هـذه النسـبة إلـى جهينـة وهـ  قبيلـة مـن قضـاعة واسـمه ولـد بـن ليـف بـن سـود بـن أسـلم بـن الحـاف بـن قضـاعة 5)

 .(0/314اْنساب للسم ان  )
 .(8/150( الثقات نبن حبان )6)
 .(5/85( الجرح والت دي  نبن أب  حاتم )7)
 (.5/85) المُدر السابق( 8)
 .128( تقرلب التهذيب نبن حجر ص0)
 .504( تقرلب التهذيب نبن حجر ص0/375( انظر  الجرح والت دي  نبن أب  حاتم )32)
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 :رحمه هللا (1)ثيرقال ابن األ

قو  به جاءت إن   المالعنة حديف ف (  ه{ )  ورق }  ْعداً  أْورو ْرقة. اْْسَمر  اْْوَرق [  جو   والو 
ْمرة  َوْرقاء . وناَقة   أْوَرق   َجَم     يقا:. السم

 52الحديث رقم 
 رحمه ]  (0)قا: اإلمام مسلم
َثَنا َثَنا اْلم َثن ى، ْبن   م َحم د   وَحد  َْْ  َعْبد   َحد  َثَنا ،(1)ْعَلىا ِهَشام   َحد 

م َحم د ،َعنْ (4)
 َأَنَس  َسََّْلت    ، َقا:َ (5)

، ْبنَ   َسْحَماَء، اْبنِ  ِبَشِرلكِ  اْمَرَأَته   َقَذفَ  أ َمي ةَ  ْبنَ  ِهاَل:َ  ِإن    َفَقا:َ  ِعْلًما، ِمْنه   ِعْنَده   َأن   أ َر   َوَأَنا َماِلك 
ِه،ِْ   َماِلك   ْبنِ  اْلَبَراءِ  َأَخا َوَكانَ  :َ  َوَكانَ  مِح ْساَلِم، ِف  َنَعنَ  َرج     َأو  و:   َفَقا:َ  َفاَلَعَنَها،  َقا:َ  اإْلِ ـــــ  ]ِ  َرس 
ل ى وَها،»  َوَسل َم ــــــ َعَلْيهِ  ]   َُ ر  ُِ وَ  اْلَ ْيَنْينِ  َقِض ءَ  َسِبًطا َأْبَيَض  ِبهِ  َجاَءْت  َفِإنْ  َأْب  أ َمي َة، ْبنِ  ِلِهاَل:ِ  َفه 

ْت  ا  نْ وو  اءو لو  ب ه   جو ْعًدا (6)أوْكحو اَقْينِ  (7)َحْمَش  جو وَ  الس   ِبهِ  َجاَءْت  َأن َها َفَّ ْنِبْْت    َقا:َ  ،«َسْحَماءَ  اْبنِ  ِلَشِرلكِ  َفه 
اَقْيِن. َحْمَش  َجْ ًدا َأْكَح َ   الس 

 تخريج الحديث:

 فلم يخرجه اإلمام البخاري. تارد به اإلمام مسلم

 دراسة رجال اإلسناد:

 جميع رجا: اإلسناد ثقات.

                                                 

 .(5/186( النهاية ف  غرلب الحديف واْثر نبن اْثير )3)
 .3406( رقم 32/325( ُحيو مسلم كتاب الل ان )0)
 .اْعلــى بــن محمــد وقيــ  بــن شــراحي  الســام  القرشــ  ولقبــه أبــو همــام وكــان يغضــب منــه ( هــو  عبــد اْعلــى بــن عبــد1)

 .(36/150تهذيب الكما: للموي )
 .(12/383تهذيب الكما: للموي ) .( هو  هشام بن حسان اْودي القردوس  أبو عبد ] البُري 4)
 .(05/576تهذيب الكما: للموي ) .ن شمس( هو  محمد بن واسع بن جابر بن اْخنس بن عاْذ بن خارجة بن ولاد ب5)
 .586مختار الُحاح للراوي ص .( أكح   رج  أْكَح   بين الَكَحِ  وهو الذي ي لو جاون عينيه سواد6)
ق ة وِلَثة  َحْمَشة دقيقة َحَسـنة وهـو َحْمـش  السـاَقْين والـذحر 7) َعْين ا ( حمش  َحَمَش الش َء َجَمَ ه والَحْمش والح م وشة والَحماشة الدِح

 .(6/008لسان ال رب نبن منظور ) .بالتسكين دقيق هما
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 رحمه هللا: (1)ثيرقال ابن األ

مول   على   ق سح  وحديف - قو  جو  .[ أْورو

 53الحديث رقم 
 رحمه ]  (0)قا: اإلمام ابن أب  شيبة

َثَنا  ب َدْي َ  فَ َب َ  وسلم عليه ] ُلى الن ِب    َأن    (4)َأِبيهِ  َعنْ  ،(1)َجْ َار   َعنْ  ،إْسَماِعي َ  ْبن   َحاِتم   َحد 
َواِع    َوْرَقاء ْبنَ  لوى اْلخ  مول   عو ق  جو ْرب   َأْك    َأي ام   ِإن َها، ِمًنى َأي امَ  ي َناِدي أوْورو  .َوش 

 تخريج الحديث:

 .أق  على من أخرجه سو  بن أب  شيبةتارد به ابن أب  شيبة ولم 

 دراسة رجال اإلسناد:

 عدي بن ماون  بن عامر بن جر   بن ُري ة بن ل و  ا عبد بن ُري ة بن عمرو بن ورقاء بن ة بديل1
َواِع ح  ُري ة بن عمرو بنا اْلخ 

 (5). 

 رجا: اإلسناد كلهم ثقات.باق  

 الحكم على إسناد الحديث:

 إسناده ُحيو ْن رجاله ثقات.

 رحمه هللا: (6)ثيرقال ابن األ

  اللسان وف . واللسان ا من قطسا[ )  الك الب َيومَ    أْنا ه ق ِطعَ  لم ا   َعْرَفجة حديف وف (  س
ذو [. ( عليه فَّنتن  ق   من أْنفاً  اتَّخو ر  ذو  فأْنتون وو ة  الر اء بكْسر الَوِرق [  ذوهوب م نْ  أْنفاً  فاتَّخو  وَقد. الِاض 

ن )  ق الر   الرِحق  وأَرادَ  الر اء بَاْتو َوَرق  ِمن أْنااً  ات َخذَ  إنما أن ه اُْم   عن الق َتْيب  وَحَكى. ت َسك 
ة ْن   فيه ي ْكَتب   الذي(  القاموس ف  كما ويكسر بالاتو  َقو: أن أْحَسب   وكنت  قا:. ت ْنِتن ن الِاض 

                                                 

 .(5/186( النهاية ف  غرلب الحديف واْثر نبن اْثير )3)
 .35407( رقم4/02( مُن  ابن أب  شيبة كتاب المناسك باب من قا: أن أيام التشرلق أيام أك  وشرب )0)
تقرلـب  .طالـب الهاشـم  أبـو عبـد ] الم ـروف بالُـادق( هو  ج اـر بـن محمـد بـن علـ  بـن الحسـين بـن علـ  بـن أبـ  1)

 343التهذيب نبن حجر ص
 .(06/361تهذيب الكما: للموي ) .( هو  محمد بن عل  بن الحسين بن عل  بن أب  طالب4)
 .(3/075( اإلُابة ف  تمييو الُحابة نبن حجر )5)
 .(5/186( النهاية ف  غرلب الحديف واْثر نبن اْثير )6)
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َم   ُْ ة أن   اْ  الث ر   ي ْبليه ن الذ َهب أن   الِخْبرة أه  ب ض   أْخبرن  حتى ُحيحا ت ْنِتن ن الِاض 
ِدْه ون ُْ   الن ار. تَّك له ون اْرض   َتْنق ُه ون الن د  ي 
ة فَّم ا َدأ َتْبَلى فإن ها الِاض  ُْ واد   َوَيْ ل وها وَت . الس   َوت ْنِتن 

 54الحديث رقم 
 رحمه ]   (3)قا: اإلمام الترمذي

َثَنا ، ْبن   أحمد َحد  َثَنا  َقا:َ  َمِنيع  اَغاِن م  َسْ د   َوأبو الَبِرلِد، ْبنِ  َهاِشمِ  ْبن   َعِل م  َحد   ُ  َأِب  َعنْ  ،(1)(0)ال
َْْشَهبِ  يبَ   َقا:َ  َأْسَ دَ  ْبنِ  َعْرَفَجةَ  َعنْ  َطَرَفَة، ْبنِ  الر ْحَمنِ  َعْبدِ  ،َعنْ (4)ا ُِ  ِف  الك اَلبِ  َيْومَ  َأْنِا  أ 
، ِمنْ  َأْنًاا َفات َخْذت   الَجاِهِلي ِة، ،(5)َفََّْنَتنَ  َوِرق  و:   َفَََّمَرِن  َعَل   ل ى ]ِ  َرس   َأْنًاا َأت ِخذَ  َأنْ  َوَسل مَ  َعَلْيهِ  َّللا    َُ

 .َذَهب   ِمنْ 

 تخريج الحديث:

 (32)وابن أب  شيبة (0)وابن الج د (8)والطيالس ف  سننهما  (7)والنساْ  (6)أخرجه أبو داود
وابن  ف  المسند( 31)وأبو ي لى ف  اآلحاد والمثان   (30)وابن أب  عاُمف  المسانيد  (33)وأحمد
جمي هم من ف  السنن الكبر   (3)والبيهق ف  الم جم الكبير  ( 35)والطبران  ف  الُحيو( 34)حبان

 .عنه به شهب عن عبد الرحمن بن طرفةطرلق أب  اْ

                                                 

 .3772( رقم4/042سنن الترمذي كتاب اللباس باب شد اْسنان بالذهب )( 3)
 .(06/515( هو  محمد بن ميسر الج ا  أبو س د الُاغان  البلخ  تهذيب الكما: للموي )0)
( الُغان   هذه النسبة إلى بـالد مجتم ـة وراء نهـر جيحـون، يقـا: لهـا جغانيـان وت ـرب فيقـا: لهـا الُـغانيان وهـ  كـورة 1)

 .(1/540ر اْنساب للسم ان  ).ة واس ة، كثيرة الماء والشجر وانه ، وسوقها كبيرة، ومسجدها مسجد حسن مشهوعظيم
 .(5/00تهذيب الكما: للموي ) .( هو  ج ار بن حيان الس دي أبو اْشهب ال طاردي البُري الخراو اْعمى4)
 .688مختار الُحاح للراوي ص .( فَّنتن  الن ْتن  الراْحة الكرلهة5)
 .4014( رقم4/348( سنن أبو داود كتاب الخاتم باب ما جاء ف  ُرط انسنان بالذهب )6)
 .5363( رقم 8/361( سنن النساْ  كتاب الولنة باب من أُيب أناه ه  يتخذ أناا من ذهب )7)
 .(0/586( مسند الطيالس  )8)
 .458( مسند ابن الج د ص0)
 .(0/010( مسند ابن أب  شيبة )32)
 .(13/144ند أحمد )( مس33)
 .(5/33( اآلحاد والمثان  نبن أب  عاُم )30)
 .(1/72( مسند أبو ي لى )31)
 .(30/076( ُحيو ابن حبان )34)
 .(37/345( الم جم الكبير للطبران  )35)
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 دراسة رجال اإلسناد:

 .(0)ُحاب  جلي  بن ُاوان التيم  عرفجة بن أسعدة 1

ف    (4)ابن حبان وذكره  (1)وثقه ال جل . بن عرفجة التميم  من الراب ة عبد الرحمن بن طرفةة 2
 .الثقات

 من ال لماء غيرهم جرح أو ت دي  فيه. حدولم يذكر أ
  .ثقة أنهوالراجح 

 ض ي . (5) من التاس ة قا: ابن حجر  :ينأبو سعد الصغاة 3

  ما به بَّس. (8)قا: أحمد (7)وال جل  (6)وثقه ابن م ين ،هـ380الكوف   بن البرلد علي بن هاشمة 4
   ُدوق.(33)وابن حجر (32)أبو ورعةو  (0)قا: ابن المدين 

 أنه ثقة.والراجح 

 باق  رجا: اإلسناد ثقات.

 الحديث: إسنادالحكم على 

 نا بغيره.رو ض ي  مقوهو ب  س د ْن الترمذي رو  ْالحديف حسن 
  هذا حديف حسن غرلب إنما ن رفه من حديف عبد الرحمن (30)وقد حكم عليه الترمذي فقا:

ن وثقه  ،علة عندي إن جهالة حا: عبد الرحمن هذاللحديف    فليس(31)لبان وقا: اْ بن طرفة وا 
ومع ذلك فإن ب ض الحااظ يحسنون  ،ال جل  وابن حبان فإنهما م روفان بالتساه  ف  التوثيق

                                                                                                                                                  

 .(0/405( السنن الكبر  للبيهق  )3)
 .(3/107( انستي اب ف  م رفة انُحاب نبن عبد البر )0)
 .(0/70لل جل  )( م رفة الثقات 1)
 .(5/03( الثقات نبن حبان )4)
 .520( تقرلب التهذيب نبن حجر ص5)
 .(6/027( الجرح والت دي  نبن أب  حاتم )6)
 .(0/358( م رفة الثقات لل جل  )7)
 .(0/480( ال ل  وم رفة الرجا: لإلمام أحمد )8)
 .(6/027( الجرح والت دي  نبن أب  حاتم )0)
 .(6/027) ( المُدر السابق32)
 .426( تقرلب التهذيب نبن حجر ص33)
 .3772( رقم4/042( سنن الترمذي كتاب اللباس باب شد اْسنان بالذهب )30)
 .(1/128( إرواء الغلي  لأللبان )31)
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ا غير م روف ال دالة كالحافظ ابن كثير وابن رجب ولو كان مستورً  ،حديف مث  هذا التاب  
 وغيرهما.

 حمه هللا:ر (1)ثيرقال ابن األ

ْرس   وفيه(  ه)  ْثلت  النَّار في الكاف ر[. (  ِسنح     الهروي  ف )  ا  ر قوان م    َقِطران   بَوْون  هو[  وو
َوْلَثة الَ ْرج َبْين أْسود   َجَب    ة. إلى المدينة من الَمارحِ  َيمين على والرم  َمك 

 55الحديث رقم 
 رحمه ]  (0)قا: اإلمام أحمد
َثَنا َثَنا إبراهيم، ْبن    م ِرُْ ِ  َحد  ، َأِب  ْبنِ  َسِ يدِ  َعنْ  ِإْسَحاَق، ْبن   الر ْحَمنِ  َعْبد   َحد   َأِب  َعنْ  َسِ يد 

و:   َقا:َ   َقا:َ  ه َرْلَرَة، ل ى َّللا ِ  َرس  ، ِمْث    اْلِقَياَمةِ  َيْومَ  اْلَكاِفرِ  ِضْرس    »َوَسل مَ  َعَلْيهِ  ]   َُ د   ِجْلِدهِ  َوَعْرض   أ ح 
ه   َوِرَقاَن، ِمْث    َوَفِخذ ه   ِذَراًعا، ْب  ونَ سَ  ََُذةِ  َوَُْينَ  َبْيِن  َما ِمْث    الن ارِ  ِمنَ  َوَمْقَ د   .«(1)الر 

 تخريج الحديث:

 .عن أب  م شر بولادة  (5)عن ابن المباركف  الوهد  (4)أخرجه هناد
 رحمن بن اسحاق بمثلهمن طرلق بشر بن الماض  عن عبد الف  المستدرك  (6)وأخرجه الحاكم

  كالهما)أبو م شر وعبد الرحمن( عن س يد المقبري عن أب  هرلرة.

 دراسة رجال اإلسناد:

وقا: مرة  ُالو  (7)وثقه يحيى، بن الحارف القرش  من السادسة سحاقإعبد الرحمن بن ة 1
قا: ابن و بَّس    ليس به(3)قا: ابن شاهين ف  الثقات. (32)وذكره ابن حبان (0)وأبو داود (8)الحديف

                                                 

 .(5/186( النهاية ف  غرلب الحديف واْثر نبن اْثير )3)
 .8145( رقم34/87( مسند أحمد )0)
م جـم البلـدان ليـاقوت الحمـوي  .ينـة علـى ثالثـة أيـام قرلبـة مـن ذات عـرق علـى طرلـق الحجـاو( الُرذة  ه  من قـر  المد1)
(1/04). 
 .(3/388( الوهد لهناد )4)
 .87( الوهد نبن المبارك ص5)
 .(4/504( المستدرك للحاكم )6)
 .(5/030( الجرح والت دي  نبن أب  حاتم )7)
 .44( تارلخ ابن م ين رواية الدارم  ص8)
 .(3/602كاش  للذهب  )( ال0)
 .(7/86( الثقات نبن حبان )32)
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  ض ي  جاْو الحديف (4)قا: ال جل .   كان يروي أحاديف منكرة(1)وقا: أحمد  .  ُدوق (0)حجر
   سَّلت بالمدينة عن عبد الرحمن بن اسحاق فلم أرهم يحمدونه.(5)وقا: يحيى القطان. يكتب حديثه

 .ُدوق  أنهوالراجح 

 باق  رجا: اإلسناد ثقات

 الحديث: إسنادالحكم على 

اتاقا  إنما  حديف ُحيو اإلسناد ولم يخرجاه بهذا السياق (6)الحديف حسن، وقا: الحاكم إسناد
 على ذكر ضرس الكافر فقط.

 رحمه هللا: (7)ثيرقال ابن األ

ر قوان) س ( ومنه الحديف   َرج الِن ِمن م َوْلَنَة يْنوِنن َجَباًل من ِجبا: الَ رب  ْحَشر َفي   يقال له وو
 .َمان [الن اس  ون َيْ ل

 56الحديث رقم 
 رحمه ]  (8)قا: اإلمام ال قيل 

، َعْن َأِبيِه، َعْن  حدثناه  م َحم د  ْبن  ِإْسَماِعيَ ،  حدثنا َخَل   ْبن  َتِميم ،  حدثنا م وَسى ْبن  م َطْير 
ل ى ]  َعَلْيِه َوَسل َم  " َعاِقاَل  َُ  ِ و:  َّللا  اَلِن ِمْن َمِديَنة  َأِب  ه َرْلَرَة َقاَ:  َقاَ: َرس  ْْ م ِة َرج  َيْنوَِنِن  ، َهِذِه ا

ر قوانو َجَباًل ِمْن ِجَباِ: اْلَ َرِب  الت لوهت وو َثاِن ِفيِه ِعْشِرلَن َسَنًة َوي ْحَشر   ،، َيِجَداِن ِفيِه َعْيًشايتقو َمْرَعى َفَيْمك 
اِم َوَن َيْ َلَماِن.........  الحديف.الن اس  ِإَلى الش 

 يج الحديث:تخر

 لم تجد الباحثة أي تخرلج آخر للحديف.

                                                                                                                                                  

 .347( تارلخ أسماء الثقات نبن شاهين ص3)
 .116( تقرلب التهذيب نبن حجر ص0)
 .(4/504( الجرح والت دي  نبن أب  حاتم )1)
 .(0/70( م رفة الثقات لل جل  )4)
 .(4/504( الجرح والت دي  نبن أب  حاتم )5)
 .(4/504كم )( المستدرك للحا6)
 .(5/186( النهاية ف  غرلب الحديف واْثر نبن اْثير )7)
 .(4/361( الض ااء الكبير لل قيل  )8)
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 دراسة رجال اإلسناد:

 .متاق على تض ياه]  عبيد بن طلحة مولى مطير بن أب  خالد: (3)ة أبوه1

  .متاق على تض ياه :(0)موسى بن مطيرة 2

 باق  رجا: اإلسناد ثقات.

 الحديث: إسنادالحكم على 

 ه.ر وأبييالحديف ض ي  لض   موسى بن مط

 رحمه هللا: (3)ثيرقال ابن األ

كو ومنه حديف الن َخ  ح    - { ورك}   .ف  الُالة [ أنه كان يوْكره التَّورُّ

 57الحديث رقم 
 رحمه ]  (4)قا: اإلمام البوار

ثنا ثنا  َقا: المستمر، بن إبراهيم َحد  ثنا  َقا: بكار، بن م َحمد َحد  ، ْبن   َسِ يد َحد   َعنْ  َبِشير 
ل ى الن ب    َأن   َعْنه ، َّللا    َرِض  َسم رة، ، َعنْ (6)اْلَحَسنِ  َعن ،(5)اَدةَ َقتَ   عون   نوهوى َوَسل م َعَليه َّللا    َُ

ك   رُّ  الحديف.........(8)َواإِلْقَ اءِ  (7)التَّوو

 تخريج الحديث:

 آخر للحديف. الم تجد الباحثة تخرلجً 

                                                 

 .(1/305( الض ااء والمتروكين نبن الجووي )4/050( انظر  الض ااء الكبير لل قيل  )3)
الجـرح والت ـدي  نبـن أبـ  حـاتم  016ص ( الض ااء والمتروكين للنساْ 1/111( انظر  تارلخ ابن م ين رواية الدوري )0)
 .317( الض ااء لألُبهان  ص8/360)
 .( 5/187( النهاية ف  غرلب الحديف واْثر نبن اْثير )1)
 .4586( رقم0/355( مسند البوار )4)
وي تهـذيب الكمـا: للمـ .( هو  قتادة بن دعامة بن قتادة بـن عولـو بـن عمـرو بـن ُري ـة بـن عمـرو بـن الحـارف بـن سـدوس5)
(01/408). 
 .(6/05( هو  الحسن بن أب  الحسن واسمه يسار البُري أبو س يد مولى ولد بن ثابت تهذيب الكما: للموي)6)
 .(32/532لسان ال رب نبن منظور ) التورك  أن يضع المُل  يديه على وركيه وهو قاْم.( 7)
 .(35/303ل رب نبن منظور )لسان ا .( اإلق اء  وهو َأن يضع َأليتيه على عقبيه بين السجدتين8)
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 دراسة رجال اإلسناد:

ن هال: بن حرلج بن مرة بن حون بن عمرو بن جابر بن خشين بن ْي بن ب سمرة بن جندبة 1
 (0)يكنى أبا سليمان قا: بن إسحاق كان من حلااء اْنُار (3)اْلَاَواِريم عُيم بن فوارة 

 .ض ي  (1) من الثامنة قا: ابن حجر  :سعيد بن بشيرة 2

براهيم بن المستمر (4)محمد بن بكارة 3  ى أنهما ُدوقان.اتاق ال لماء عل :(5)وا 

 باق  رجا: اإلسناد ثقات.

 الحديث: إسنادالحكم على 

 الحديف ض ي  لض   س يد بن بشير.

 رحمه هللا: (6)ثيرقال ابن األ

ر[  أْوراكهم على يتصلُّون  الذَّين من لوعولَّك   الحديف ومنه(  ه)  د الذي بَّن ه ف سِح  َيْرَتِاع ون َيْسج 
ْكَبَتْيه ي َارحج كنحه  لَ  َوِرَكه وي ْ ِل  اْرض عن  َوِركه. على َيْ َتمد فكَّنه ر 

 58الحديث رقم 
 رحمه ]  (7)قا: اإلمام البخاري 

َثَنا َ ، ْبن   َّللا ِ  َعْبد   َحد  ، َأْخَبَرَنا  َقا:َ  ي وس  ، ْبنِ  َيْحَيى َعنْ  َماِلك   ْبنِ  َيْحَيى ْبنِ  م َحم دِ  َعنْ  َسِ يد 
 َقَ ْدتَ  إذا َيق ول ونَ  َناًسا ِإن    َيق و:   َكانَ  َأن ه   ع َمَر، ْبنِ  َّللا ِ  َعْبدِ  َعنْ  َحب اَن، ْبنِ  اِسعِ وَ  َعمِحِه، َعنْ  َحب اَن،
 ْهرِ ظَ  َعَلى َيْوًما اْرَتَقْيت   َلَقدْ   ع َمرَ  ْبن   َّللا ِ  َعْبد   َفَقا:َ  الَمْقِدِس، َبْيتَ  َونَ  الِقْبَلةَ  َتْسَتْقِب ِ  َفالَ  َحاَجِتكَ  َعَلى
و:َ  َفَرَأْيت   َلَنا، َبْيت   ل ى َّللا ِ  َرس    َوَقا:َ . «ِلَحاَجِتهِ  الَمْقِدسِ  َبْيتَ  م ْسَتْقِباًل  َلِبَنَتْيِن، َعَلى» َوَسل مَ  َعَلْيهِ  ]   َُ
لمونَ  ال ِذينَ  ِمنَ  َلَ ل كَ  َُ لِح  ال ِذي َيْ ِن   َماِلك   َقا:َ . َوَّللا ِ  َأْدِري  نَ   َفق ْلت   َأْوَراِكِهْم؟ َعَلى ي  َُ  َيْرَتِاع   َونَ  ي 
َْْرِض، َعنِ  د   ا ق   َوه وَ  َيْسج  ُِ َْْرِض. َن   ِبا

                                                 

 .(4/182( الاواري  هذه النسبة إلى فوارة وه  قبيلة اْنساب للسم ان  )3)
 .(1/378( اإلُابة ف  تمييو الُحابة نبن حجر )0)
 .014( تقرلب التهذيب نبن حجر ص1)
 .472( تقرلب التهذيب نبن حجر ص7/034( انظر  الجرح والت دي  نبن أب  حاتم )4)
 .04( تقرب التهذيب نبن حجر ص3/005انظر  الكاش  للذهب  )( 5)
 .(5/187( النهاية ف  غرلب الحديف واْثر نبن اْثير )6)
 .345( رقم3/52( ُحيو البخاري كتاب الوضوء باب من تبرو على لبنتين )7)
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 تخريج الحديث:

 من طرلق واسع بن حبان عن ابن عمر مختُرا. ف  ُحيحه (3)أخرجه اإلمام مسلم

 دراسة رجال اإلسناد:

هد بي ة الرضوان والمشاهد ب دها وقت  يوم ش (0)اْلَ َدِويم قا:  ،بن منقذ اْنُاري  واسع بن حبانة 1
 (1)الحرة

 رجا: اإلسناد كلهم ثقات.

 رحمه هللا: (4)ثيرقال ابن األ

ةً  فاطمةت  جاءت   وفيه(  س)  رد كو  َوِرِكها. على َحاِمَلَته   أي[  الحوسن متتووو

 59الحديث رقم 
 رحمه ]  (5)قا: اإلمام أبو ي لى

َثَنا َثَنا َلَة،َوْنجَ  ْبن   َسْه    َحد  َثِن   َقا:َ  أ َوْيس   َأِب  اْبن   َحد  ، ْبنِ  ِعْكِرَمةَ  ،َعنْ (6)َأِب  َحد   َعنْ  َعم ار 
َثْتِن   َقا:َ  اْلَحَنِا حِ  َحْوَشب   اْبنِ  َعنِ  ق ر َة، ْبنِ  أ َثا:ِ  ل ى الن ِب حِ  ِبْنت   َفاِطَمة   َجاَءْت   َقاَلْت  َسَلَمةَ  أ مم  َحد  َُ   [ 
و:ِ  ِإَلى َوَسل مَ  هِ َعَليْ  ل ى َّللا ِ  َرس  ةً  َوَسل َم، َعَلْيهِ  ]   َُ رد كو نو  متتووو سو َسْينَ  اْلحو  ِلْلَحَسِن،  (7)ب ْرَمة   َيِدَها ِف  َواْلح 
ل ى الن ِب    ِبَها َأَتْت  ،َحت ى(8)َسِخين   ِفيَها اَمه ، َوَضَ ْتَها َفَلم ا َوَسل مَ  َعَلْيهِ  ]   َُ  أبو َأْينَ   »َلَها َقا:َ  ق د 

 ...... الحديف.. اْلَبْيتِ  ِف   َقاَلْت . «اْلَحَسِن؟

 تخريج الحديث:

 .تارد به أب  ي لى. ولم تق  الباحثة على مُدر آخر خرج الحديف
                                                 

 .066( رقم1/305( ُحيو مسلم كتاب الطهارة باب انستطابة )3)
إلــى عــدي بــن ك ــب بــن لــؤي بــن غالــب بــن فهــر، جــد أميــر المــؤمنين عمــر بــن الخطــاب، ورهطــه  ( ال ــدوي  هــذه النســبة0)

 .(4/367اْنساب للسم ان  )
 .(6/501( اإلُابة ف  تمييو الُحابة نبن حجر )1)
 .(5/187( النهاية ف  غرلب الحديف واْثر نبن اْثير )4)
 .6053( رقم30/181( مسند أب  ي لى )5)
تهـــذيب الكمـــا: للمـــوي  . بـــن عبـــد ] بـــن أويـــس بـــن مالـــك بـــن أبـــ  عـــامر اُْـــبح  أبـــو أويـــس المـــدن ( هـــو  عبـــد ]6)
(35/366). 
النهايـة فـ  غرلـب  .( الب ْرَمة  الِقدر مطلقا وخم ها ِبَرام وه  ف  اُْ  المتحَخذة من الحجر الم روف ف  الحجاو والـيمن7)

 .(3/127الحديف واْثر نبن اْثير )
 .(31/024لسان ال رب نبن منظور ) .ن  وه  ط ام يتخذ من الدقيق دون ال ُيدة( السخي8)
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 دراسة رجال اإلسناد:

 (1)وواد ما أحسن حديثه وال جل   (0)وأحمد (3)وثقه يحيى .من الثالثة :شهر بن حوشبة 1
 .  ُدوق (6)  ليس بالقوي وقا: ابن حجر(5)قا: النساْ و   ن بَّس به (4)أبو ورعةقا: 

 .(7)تركه ش بة والقطان
 ُدوق. أنهوالراجح 

ف    (0)ذكره ابن حبانو  الكبير ولم يذكره بجرح أو ت دي  ف  التارلخ (8)ذكره البخاري  قرة: آثال بنة 2
 .الثقات
 .ثقة أنه والراجح

 ،(30)وال جل  ،  ُدوق نبَّس به(33)وقا: مرة ،(32)وثقه يحيى، هـ350 جل  ال :عكرمة بن عمارة 3
  (36)قا: ابن حجرو    مضطرب الحديف(35)قا: أحمد. ف  الثقات  (34)وذكره ابن حبان ،(31)والذهب 

 .ضطراباُدوق يغلط وف  روايته عن يحيى بن أب  كثير 
 أنه ُدوق.والراجح 

                                                 

 .(4/036( تارلخ ابن م ين رواية الدوري )3)
 .(4/180( الجرح والت دي  نبن أب  حاتم )0)
 .(3/463( م رفة الثقات لل جل  )1)
 .(4/180( الجرح والت دي  نبن أب  حاتم )4)
 .304ساْ  ص( الض ااء والمتروكين للن5)
 .060( تقرلب التهذيب نبن حجر ص6)
 .(4/180( الجرح والت دي  نبن أب  حاتم )7)
 (.0/60التارلخ الكبير للبخاري )( 8)
 .(4/60( الثقات نبن حبان )0)
 .(4/301( تارلخ ابن م ين رواية الدوري )32)
 .(7/32( الجرح والت دي  نبن أب  حاتم )33)
 .(0/344)( م رفة الثقات لل جل  30)
 .(0/11( الكاش  للذهب  )31)
 .(5/011( الثقات نبن حبان )34)
 .(7/32( الجرح والت دي  نبن أب  حاتم )35)
 .106( تقرلب التهذيب نبن حجر ص36)
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قا: ابن م ين  ليس بثقة  (3)وثقه ابن شاهين، الساب ة بن أب  أويس من عبد هللا بن عبد هللاة 4
 ،وقا: مرة  ُدوق ليس بحجة وقا: أبو ورعة  ُالو ُدوق كَّنه لين وقا: أبو حاتم  يكتب حديثه

 .  ُدوق (1)قا: ابن حجر (0)ون يحتج وليس بالقوي 
 .ُدوق  أنهوالراجح 

 ف  الثقات  (4)ذكره ابن حبان، شرةبن عبد ] بن أب  أويس من ال ا :سماعيل بن عبد هللاة إ5
  ُدوق ض ي  بن م ين قا: يحيى، و   ُدوق أخطَّ ف  أحاديف من حاظه(5)وقا: ابن حجر
 (6)وقا: أبو حاتم  محله الُدق وكان مغاال  وقا: أحمد  ن بَّس به ال ق  ليس بذلك
  .(8)ض اه النساْ و    اسماعي  وأبوه يسرقان الحديف(7)قا: يحيى مرة

 .يخطئ ُدوق  أنه والراجح

  (33)وابن حجر (32)قا: أبو حاتم. (0)وثقه الذهب ، هـ013شتر الراوي الحناط اْ :سهل بن زنجلةة 6
 ُدوق 
 .ُدوق  أنهوالراجح 

 الحديث: إسنادالحكم على 

  (30)وقد قا: حسين سليم أسد ف  ت ليقه على الحديف ف  مسند أب  ي لى ، حسن إسناده
 حسن. إسناده

                                                 

 .306( تارلخ أسماء الثقات نبن شاهين ص3)
 .(5/00( الجرح والت دي  نبن أب  حاتم )0)
 .120( تقرلب التهذيب نبن حجر ص1)
 .(8/00الثقات نبن حبان ) (4)
 .328( تقرلب التهذيب نبن حجر ص5)
 .(0/382( الجرح والت دي  نبن أب  حاتم )6)
 .(3/337( الض ااء والمتروكين نبن الجووي )7)
 .350( الض ااء والمتروكين للنساْ  ص8)
 .(3/460( الكاش  للذهب  )0)
 .(4/308( الجرح والت دي  نبن أب  حاتم )32)
 .057قرلب التهذيب نبن حجر ص( ت33)
 .6053( رقم30/181( مسند أب  ي لى )30)
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  رحمه هللا: (1)رقال ابن األثي

ل   على الناست  يوْصطول ح ثم  فقا: تكون  ِفْتَنةً  ذكر أنه   وفيه(  س ه)  جت ر ك   رو وو لوع على كو  أي[  ا 
َطلحون  ُْ َلع على َيْسَتقيم ن الَوِرك ْن   اْسِتقاَمة ون له ِنظامَ  ن َواه   أْمر   على َي  َيَتَرك ب ون الضِح

 ِده.وب  ْ  َبْيَنهما ما نْختالف عليه

 61الحديث رقم 
 رحمه ]  (0)قا: اإلمام أبو داود

ىم  ُِ ْثَماَن ْبِن َسِ يد  اْلِحْم َثَنا َيْحَيى ْبن  ع  َثَنا أبو اْلم ِغيَرةِ  ،َحد  َحد 
ِ ْبن  َساِلم   ،(1) َثِنى َعْبد  َّللا   ،َحد 

َثِنى اْلَ اَلء  ْبن  ع ْتَبةَ  ْنِسىحِ َعْن ع َمْيِر ْبِن َهاِنئ  اْل َ  ،َحد 
ن ا  َيق و:   ع َمَر، ْبنَ  َّللا ِ  َعْبدَ  َسِمْ ت    ،َقا:َ (4)  ك 

و:ِ  ِعْندَ  ق   وًدا ِ، َرس  َْحاَلسِ  ِفْتَنةَ  َذَكرَ  َحت ى ِذْكِرَها ِف  َفََّْكَثرَ  اْلِاَتنَ  َفَذَكرَ  َّللا  ْْ و:َ  َيا  َقاِْ    َفَقا:َ  ،(5)ا  َرس 
َْحاَلِس؟ ِفْتَنة   َوَما َّللا ِ  ْْ ، َهَرب   ِه َ   " ا:َ قَ  ا ر اِء، ِفْتَنة   ث م   َوَحْرب   أَْه ِ  ِمنْ  َرج     َقَدَم ْ  َتْحتِ  ِمنْ  َدَخن َها الس 
نما ِمنِح ، َوَلْيَس  ِمنِح ، َأن ه   َيْوع م   َبْيِت  لوى النَّاست  يوْصطول حت  ثتمَّ  اْلم ت ق وَن، َأْوِلَياِْ  َوا  ل   عو جت ر ك   رو وو لوى كو  عو
لوع    الحديف........،ا 

 تخريج الحديث:

 ف  مسند الشاميين (8)والطبران  ف  الاتن (7)ون يم بن حمادف  المسند  (6)أخرجه أحمد
 كلهم من طرلق عمير بن هانئ عن ابن عمر بنحوه. ف  المستدرك (0)والحاكم

                                                 

 .(5/187( النهاية ف  غرلب الحديف واْثر نبن اْثير )3)
 .4044( رقم4/350( سنن أب  داود كتاب الاتن باب ذكر الاتن ودنْلها )0)
 .(38/017ب الكما: للموي )تهذي .( هو  عبد القدوس بن الحجاج الخونن  أبو المغيرة الشام  الحمُ 1)
 (4/050اْنساب للسم ان  ) .( ال نس   هذه النسبة إلى عنس وهو عنس بن مالك بن أدد بن ولد4)
ومهـا وَدوامهـا5) َْْحاَلِس  َجْمع ِحْلس وهو الِكَساء الذي َيِل  َظْهـر الب يـر تحـت الَقَتـب وَشـب هَها بـه ِللو  النهايـة فـ  غرلـب  .( ا

 .(3/403بن اْثير )الحديف واْثر ن
 .(32/120( مسند أحمد )6)
 .(3/57( الاتن لن يم بن حماد )7)
 .(1/423( مسند الشاميين للطبران  )8)
 .(4/466( المستدرك للحاكم )0)
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 دراسة رجال اإلسناد:

ِب م  العالء بن عتبةة 1 ُِ ف   (4)وذكره ابن حبان (1)وابن شاهين (0)وثقه ال جل ، من السادسة (3) اْلَيْح
 .  ُدوق (6)  شيخ ُالو الحديف، وقا: ابن حجر(5)قا: أبو حاتم الثقات.
 ثقة. أنهوالراجح 

 باق  رجا: اإلسناد ثقات.

 الحديث: إسنادالحكم على 

  هذا حديف ُحيو اإلسناد ولم يخرجاه وقد (7)الحديف ُحيو وقد حكم عليه الحاكم فقا:
 ُحيو. إسناده  (8)ليقه على الحديف ف  مسند الشاميين فقا: لمحقق حمدي السلا  ف  تحكم عليه ا

 رحمه هللا: (9)قال ابن األثير

ْحله موور كو  ليتصيبت  ناقِته رأَس  إنح  حتى   وفيه -  عند تكون  الت  الِمْرَفقة  والَمْوِركة الَمْوِرك[  رو
َكاب. ف  ِرْجِله َوْضعِ  من ْسترلوليَ  عليها ِرْجَله الراكب َيَضع   الر ح  قادِمةِ    الرِح
ا ها إليه َرأِسها َجْذب ف  َباَلغ قد كان أن ه أرادَ  ْير. عن ليك   الس 

 61الحديث رقم 
 رحمه ]  (32)قا: اإلمام مسلم
َثَنا ْسَحاق   َشْيَبَة، َأِب  ْبن   َبْكرِ  أبو َحد  َثَنا  َبْكر   وأب َقا:َ  َحاِتم ، َعنْ  َجِميً ا إبراهيم، ْبن   َواِ   َحاِتم   َحد 

، ِإْسَماِعي َ  ْبن  ا ، ْبنِ  َجْ َارِ  َعنْ  اْلَمَدِن م  َفَسََّ:َ  ِ]، َعْبدِ  ْبنِ  َجاِبرِ  َعَلى َدَخْلَنا  َقا:َ (33)َأِبيهِ  َعنْ  م َحم د 

                                                 

 .(5/680اْنساب للسم ان  ) .( اليحُب   هذه النسبة إلى تحُب، وه  قبيلة من الحمير، أكثرهم نولوا حمص3)
 .(0/352لل جل  )( م رفة الثقات 0)
 .374( تارلخ أسماء الثقات نبن شاهين ص1)
 .(7/065( الثقات نبن حبان )4)
 .(6/158( الجرح والت دي  نبن أب  حاتم )5)
 .415( تقرلب التهذيب نبن حجر ص6)
 .(4/466( المستدرك للحاكم )7)
 .(1/423( مسند الشاميين للطبران  )8)
 .(5/187ثر نبن اْثير )( النهاية ف  غرلب الحديف وا0ْ)
 .3038( رقم8/315( ُحيو مسلم كتاب الحج باب حجة النب  ُلى ] عليه وسلم )32)
 تهــذيب الكمــا: للمــوي  .ج اــر البــاقر ( هــو  محمــد بــن علــ  بــن الحســين بــن علــ  بــن أبــ  طالــب القرشــ  الهاشــم  أبــو33)
(06/316). 
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، اْنَتَهى َحت ى اْلَقْومِ  َعنِ  َسيْ  ْبنِ  َعِل حِ  ْبن   م َحم د   َأَنا  َفق ْلت   ِإَل   ،ح   ِورِحي  َفَنَوعَ  َرْأِس  ِإَلى ِبَيِدهِ  َفََّْهَو   ن 
َْعَلى، ْْ َْسَاَ ، ِورِحي  َنَوعَ  ث م   ا ْْ ، غ اَلم   َيْوَمِْذ   َوَأَنا َثْدَي    َبْينَ  َكا ه   َوَضعَ  ث م   ا  اْبنَ  َيا ِبَك، َمْرَحًبا  َفَقا:َ  َشاب 
اَلِة، َوْقت   َوَحَضرَ  ْعَمى،أَ  َوه وَ  َفَسََّْلت ه ، ِشَْْت، َعم ا َس ْ  َأِخ ،  ُ ْلَتِحًاا ِنَساَجة   ِف  َفَقامَ  ال ل َما ِبَها، م   ك 
َغِرَها، ِمنْ  ِإَلْيهِ  َطَرَفاَها َرَجعَ  َمْنِكِبهِ  َعَلى َوَضَ َها ل ى اْلِمْشَجِب، َعَلى َجْنِبِه، ِإَلى َوِرَداؤ ه   ُِ َُ  ِبَنا، َف
ةِ  َعنْ  َأْخِبْرِن   َفق ْلت   ل ى ]ِ  و:ِ َرس   َحج  و:َ  ِإن    َفَقا:َ  ِتْسً ا، َفَ َقدَ  ِبَيِدهِ   َفَقا:َ  َوَسل َم، َعَلْيهِ  ]   َُ  ]ِ  َرس 
ل ى ، َلمْ  ِسِنينَ  ِتْسعَ  َمَكفَ  َوَسل مَ  َعَلْيهِ  ]   َُ و:َ  َأن   اْلَ اِشَرِة، ِف  الن اسِ  ِف  َأذ نَ  ث م   َيح ج  ل ى ]ِ  َرس  َُ   [ 
، َوَسل مَ  َلْيهِ عَ  ، َبَشر   اْلَمِديَنةَ  َفَقِدمَ  َحاج  مْ  َكِثير  لمه  و:ِ  َيََّْتم   َأنْ  َيْلَتِمس   ك  ل ى ]ِ  ِبَرس   َوَسل َم، َعَلْيهِ  ]   َُ

و:   َوَدَفعَ ........ َمَ ه ، َفَخَرْجَنا َعَمِلِه، ِمث َ  َوَيْ َم َ  ل ى ]ِ  َرس  َواءِ  َشَنقَ  َوَقدْ  مَ َوَسل   َعَلْيهِ  ]   َُ ُْ  ِلْلَق
َماَم، يبت  َرْأَسَها ِإن   َحت ى الوِح ْحل ه   موْور كو  لويتص  ، َأيمَها» اْلي ْمَنى ِبَيِدهِ  َوَيق و:   ،رو ِكيَنةَ  الن اس  ِكيَنةَ  الس  ل َما «الس   ك 
َ َد، َحت ى َقِلياًل، َلَها َأْرَخى اْلِحَبا:ِ  ِمنَ  َحْباًل  َأَتى ُْ  اْلم ْوَدِلَاَة. َأَتى ىَحت   َت

 تخريج الحديث:

 .ولم أق  على تخرلج له عند البخاري  ،تارد به اإلمام مسلم

 دراسة رجال اإلسناد:

 .رجا: اإلسناد كلهم ثقات

 رحمه هللا: (1)قال ابن األثير

ر مْت  حتى قام أنه   فيه(  س{ )  ورم}  الة ف  ِقياِمه ط و: من اْنَتَاَخْت  أي[  قدماهت  وو . اللي  َُ
 الِبَناء. هذا على جاءَ  َما أحد   وهو َيْوَرم    والقياس َيِرم   َوِرمَ   ي قا:

 62الحديث رقم 
 رحمه ]   (0)قا: اإلمام البخاري 

َدَقة  ْبن  اْلَاْض ِ  َُ َثَنا  َيْيَنةَ  ،َحد  َثَنا(1)َأْخَبَرَنا اْبن  ع  ، ، َحد   الم ِغيَرَة، َسِمعَ  َأن ه   ِعاَلَقَة، اْبن   ه وَ  ِوَلاد 
ل ى الن ِب م  َقامَ   َيق و:   تَّى َوَسل مَ  َعَلْيهِ  ]   َُ موْت  حو رَّ مواهت  تووو مَ  َما َلكَ  َّللا    َغَارَ   َله   َفِقي َ  ،قودو  َوَما َذْنِبكَ  ِمنْ  َتَقد 
َر، وًرا َعْبًدا َأك ون   َأَفالَ   »َقا:َ  َتََّخ   .«َشك 

                                                 

 .(5/188( النهاية ف  غرلب الحديف واْثر نبن اْثير )3)
َر َول ـِتم  ِنْ َمَتـ0) َم ِمْن َذْنِبَك َوَما َتََّخ  ـَراًطا ( ُحيو البخاري كتاب تاسير القرآن َباب } ِلَيْغِاَر َلَك َّللا   َما َتَقد  ُِ ه  َعَلْيـَك َوَلْهـِدَيَك 

 .4816( رقم6/072م ْسَتِقيًما { )
 .045تقرلب التهذيب ص .محمد الكوف  ثم المك ( هو  سايان بن عيينة بن أب  عمران ميمون الهالل  أبو 1)
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 تخريج الحديث:

ف  ُحيحه من طرلق ولاد بن عالقة عن المغيرة بن  (0)ومسلم ف  ُحيحه (3)أخرجه البخاري 
 .ش بة به

 دراسة رجال اإلسناد:

 .رجا: اإلسناد جمي هم ثقات

 رحمه هللا: (3)ثيرقال ابن األ

َتات َله قا:   اْحن  حديف ف (  س{ )  وره}  نح  َلَضِْي  إنك وَّللا ِ   الح   اْلَوَره[  َلوْرَهاء   أم ك وا 
مق    وقي . َعم  ك  ح  ف  الَخَرق   حرلكبالت    .َيْوَره   َوِرهَ  وقد. أْهَوجَ  أْحَمقَ  كان إذا أْوَره   وَرج    . الح 

 63الحديث رقم 
 لم أعثر على تخرلج له.

 رحمه هللا: (4)ثيرقال ابن األ

رَّى  َسَاراً  أرادَ  إذا كانَ    فيه(  ه{ )  ورا}  . َغْيره ي رلد أنه َهموأوْ  عنه، وَكن ى َسَتره أي[  بغيره وو
 َظْهره. وراءَ  الَبَيانَ  أْلَقى أي  الَوراء من وأُل ه

 64الحديث رقم 
 رحمه ]  (5)قا: اإلمام البخاري 

َثِن  أحمد ْبن  م َحم د    َعْبد   َأْخَبَرِن   ،َقا:َ (3)َعْن الومْهِريحِ  ،(7)َأْخَبَرَنا ي ون س   ،(6)َأْخَبَرَنا َعْبد  َّللا ِ  ،َحد 
، ْبنِ  َكْ بِ  ْبنِ  َّللا ِ  َعْبدِ  ْبن   الر ْحَمنِ   َكانَ   »َيق و:   َعْنه ، َّللا    َرِض َ  َماِلك   ْبنَ  َكْ بَ  َسِمْ ت    َقا:َ  َماِلك 

                                                 

ل ى َّللا   َعَلْيِه َوَسل َم الل ْيَ  َحت ى َتِرَم َقَدَماه  )3) َُ  .3312( رقم0/088( ُحيو البخاري كتاب التهجد َباب ِقَياِم الن ِب ِح 
 .0830( رقم37/316ال بادة )( ُحيو مسلم كتاب ُاة القيامة والجنة والنار باب إكثار اْعما: وانجتهاد ف  0)
 .(5/180( النهاية ف  غرلب الحديف واْثر نبن اْثير )1)
 .(5/102( النهاية ف  غرلب الحديف واْثر نبن اْثير )4)
( 4/135( ُــحيو البخــاري كتــاب الجهــاد والســير بــاب مــن أراد غــووة فــور  بغيرهــا ومــن أحــب الخــروج يــوم الخمــيس )5)
 .0048رقم
 .(36/5تهذيب الكما: للموي ) .] بن المبارك بن واضو الحنظل  التميم ( هو  عبد 6)
تهــذيب الكمــا: للمــوي  .( هــو  يــونس بــن يولــد بــن أبــ  النجــاد ويقــا: يــونس بــن يولــد بــن مشــكان بــن أبــ  النجــاد اْيلــ 7)
(10/553). 
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و:   ل ى َّللا ِ  َرس  وَها َغْوَوةً  ي ِرلد   َقل َما َوَسل مَ  َعَلْيهِ  ]   َُ رَّى  إ الَّ  َيْغو   َفَغَواَها َتب وَك، َغْوَوة   اَنْت كَ  َحت ى ،ب غوْير هوا وو
و:   ل ى َّللا ِ  َرس  ، َحرح   ِف  َوَسل مَ  َعَلْيهِ  ]   َُ وح   َغْووَ  َواْسَتْقَب َ  َوَمَااًوا، َبِ يًدا، َسَاًرا َواْسَتْقَب َ  َشِديد  ، َعد   َكِثير 
وِحِهمْ  أ ْهَبةَ  ِلَيَتََّه ب وا َأْمَره ْم، ِلْلم ْسِلِمينَ  َفَجل ى  «ي ِرلد   ال ِذي ِبَوْجِههِ  َوَأْخَبَره مْ  ،َعد 

 تخريج الحديث:

 .من طرلق عبيد ] بن ك ب عن ك ب بن مالك بنحوهف  ُحيحه  (0)أخرجه مسلم

 دراسة رجال اإلسناد: 

 رجا: اإلسناد كلهم ثقات.

 رحمه هللا: (3)ثيرقال ابن األ

راءو  ليس   وفيه -  َفَليس َوَوَقَات ال  ق و: انِتهت فإليه َمْطَلب   ِلَطالب   َّللا   َبْ دَ  ليس أي[  موْرمىً  ّللاَّ  وو
د غاية   به واإليمان َمْ رفته َوَراءَ  َُ  .الر ام  َسْهم إليه َيْنَتِه  الذي الَغرض    والَمْرَمى. ت ْق

 65الحديث رقم 
 رحمه ]  (4)قا: اإلمام البوار

َثَنا  َخاِلد   ْبن   م َحم د   حدثنا  ، َقا:َ (5)اْلَ ْنَبِريم  م َورِحع   ْبن   ن َ ْيم   َأنبَّنا  َقا:َ  َعْبَدَة، ْبن   أحمد َحد 
وِم م  ِه، َعنْ  َأِبيِه، َعنْ   ،(6)اْلَمْخو  ، ْبنِ  الر ْحَمنِ  َعْبدِ  َعنْ  َجدِح و:   َقا:َ   َقا:َ  َعْوف  ل ى َّللا ِ  َرس   َعَلْيهِ  ]   َُ

ْسَماِعي َ  ِإْسَحاَق، ِبَها ذ  ي َ وحِ  إبراهيم َكانَ  َعْوَذة    »َوَسل مَ  اَلم   َعَلْيِهَما َواِ  ذ   َوَأَنا الس   اْلَحَسَن، ِبَها، أ َعوِح
َسْينَ  َما، َّللا    َرِض َ  َواْلح   «َرَمى ِلَمنْ  َمْرًمى َّللا ِ  َوَراءَ  َما َدَعا ِلَمنْ  َداِعًيا َّللا    َسِمعَ  َعْنه 

                                                                                                                                                  

. ف بـن وهـرة بـن كـالب القرشـ  الوهـري ( هو  محمـد بـن مسـلم بـن عبيـد ] بـن عبـد ] بـن شـهاب بـن عبـد ] بـن الحـار 3)
 .(06/430تهذيب الكما: للموي )

احبيه )0)  .0760( رقم37/76( ُحيو مسلم كتاب التوبة باب حديف توبة ك ب بن مالك ُو
 .(5/102( النهاية ف  غرلب الحديف واْثر نبن اْثير )1)
 .3251( رقم1/061( مسند البوار )4)
بن  ال نبر ولخا ، فيقا: لهـم  بل نبـر، وهـم جماعـة مـن بنـ  تمـيم، ينسـبون إلـى بنـ  ال نبـر ( ال نبري  هذه النسبة إلى  5)

 .(4/045اْنساب للسم ان  ) .بن عمرو بن تميم بن مر بن أد بن طابخة
( المخووم   هذه النسبة إلـى قبيلتـين  إحـداهما تنسـب إلـى بنـ  مخـووم بـن عمـرو، ومخـووم قـرلش هـو مخـووم بـن يقظـة 6)

 .(5/005اْنساب للسم ان  ) .بن ك ب بن لؤي بن غالببن مرة 
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 تخريج الحديث:

 .بقوله بلغن  بنحوه  موطَّف  ال (3)أخرجه اإلمام مالك

 دراسة رجال اإلسناد:

 .سم له أو أي قو: لل لماء بحقهالم ت ثر الباحثة على  جده:ة 1

ُدوق   (1)قا: الذهب . ف  الثقات (0)ذكره ابن حبان. خالد بن حولرف المخووم  القرش ة أبوه: 2
  .  ن أعرفه(6)وابن عدي (5)وقا: يحيى.   وثق(4)وقا: مرة
 .ُدوق  نهأوالراجح 

  (8)ف  الثقات، وقا: ابن حجر (7)ذكره ابن حبان. بن حولرف من الساب ة :محمد بن خالدة 3
 .مستور

 .ُدوق  أنهوالراجح 

قا: و  ،  ليس بثقة(32)قا: النساْ . ف  الثقات  (0)ذكره ابن حبان .بن توبة اْلَ ْنَبِر م  نعيم بن مورعة 4
  شيخ يروي عن الثقات ال جايب ن يجوو انحتجاج (30)  يسرق الحديف وقا: ابن حبان(33)ابن عدي
 .  يروي عن هشام مناكير(31)ُبهان وقا: اْ به بحا:
 .ض ي  أنهوالراجح 

 .ثقة :(34)أحمد بن عبدة الابية 5
                                                 

 .3622( رقم 0/023( موطَّ مالك رواية يحيى الليث  )3)
 .(4/308( الثقات نبن حبان )0)
 .(3/020( المغن  للذهب  )1)
 .(3/160( الكاش  للذهب  )4)
 .324( تارلخ ابن م ين رواية الدارم  ص5)
 .(1/42( الكام  نبن عدي )6)
 .(7/427ثقات نبن حبان )( ال7)
 .475( تقرلب التهذيب نبن حجر ص8)
 .(0/038( الثقات نبن حبان )0)
 .043( الض ااء والمتروكين للنساْ  ص32)
 .(7/35( الكام  ف  الض ااء نبن عدي )33)
 .(1/57( المجروحين نبن حبان )30)
 .351( الض ااء لألُبهان  ص31)
 .04تقرلب التهذيب نبن حجر ص( 34)
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 الحديث: إسنادالحكم على 

 .لض   ن يم بن مورع ولم يتبن حا: جد محمد بن خالدض ي   إسناده

 رحمه هللا: (1)قال ابن االثير

ْنتت  إند ي  إبراهيم َيق و:   الشااعة حديف ومنه - رواءو  م ن خليالً  كت رواءو  وو  على َمْبِنيحاً  ي ْرَو   هكذا[  وو
 ِحجاب. َخْل ِ  من أي  الاتو

 66الحديث رقم 
 رحمه ]  (0)قا: اإلمام مسلم
َثَنا َثنَ (1)اْلَبَجِل م  َخِليَاةَ  ْبنِ  َطِرل ِ  ْبن   م َحم د   َحد  ، ْبن   م َحم د   ا، َحد  َثَنا ف َضْي    َماِلك   أبو َحد 
َْشَجِ  م  ْْ ، َوأبو ه َرْلَرَة، َأِب  َعنْ  ،(6)َحاِوم   َأِب  ،َعنْ (5()4)ا ِرُِْ  ح   َعنْ  َماِلك 

َذْيَاَة، ،َعنْ (7)  َقا:َ   َقاَن  ح 
و:   ل ى ]ِ  َرس   َله م   ت ْوَل َ  َحت ى اْلم ْؤِمن ونَ  َفَيق وم   الن اَس، َتَ اَلىوَ  َتَباَركَ  ]   َيْجَمع    " َوَسل مَ  َعَلْيهِ  ]   َُ
مْ  َوَه ْ   َفَيق و:   اْلَجن َة، َلَنا اْسَتْاِتوْ  َأَباَنا، َيا  َفَيق ول ونَ  آَدَم، َفَيَّْت ونَ  اْلَجن ة ،  َخِطيَْة   ِإن   اْلَجن ةِ  ِمنَ  َأْخَرَجك 
مْ  اِحبِ  َلْست   آَدَم، َأِبيك  َُ  َلْست    إبراهيم َفَيق و:    " َقا:َ  ،" ]ِ  َخِلي ِ  إبراهيم اْبِن  ِإَلى اْذَهب وا ِلَك،ذَ  ِب

اِحبِ  َُ ْنتت  إنما َذِلَك، ِب ل ياًل  كت رواءو  م نْ  خو رواءو  وو وا ،وو ل ى م وَسى ِإَلى اْعِمد   ]   َكل َمه   ال ِذي َوَسل مَ  َعَلْيهِ  ]   َُ
 َتْكِليًما.

 تخريج الحديث:

من طرلق س يد وعطاء أيضا  (0)ف  ُحيحه من طرلق أب  ورعة وأخرجه (8)أخرجه البخاري 
 بن يولد. ثالثتهم )أبو ورعة وس يد وعطاء( عن أب  هرلرة بنحوه.

 الحكم على رجال اإلسناد:

                                                 

 .(5/102( النهاية ف  غرلب الحديف واْثر نبن اْثير )3)
 .305( رقم1/56( ُحيو مسلم  باب أدنى أه  الجنة منولة فيها )0)
 .(3/084اْنساب للسم ان  ) .( البجل   هذه النسبة إلى قبيلة بجيلة وهو ابن إنمار بن أراش بن عمرو1)
 .(32/060تهذيب الكما: للموي ) .لكوف ( هو  س د بن طارق بن أشيم أبو مالك اْشج   ا4)
 .(3/365اْنساب للسم ان  ) .( اْشج    هذه النسبة إلى قبيلة ه  أشجع5)
 .(33/050تهذيب الكما: للموي ) .( هو  سلمان أبو حاوم اْشج   الكوف  مولى عوة انشج ية6)
 .(0/54لكما: للموي )تهذيب ا .( هو  ُر   بن حراش بن جحش بن عمرو بن عبد ] الغطاان 7)
ِ  َأْن َيـَِّْتَيه ْم ( ُحيو البخـاري كتـاب أحاديـف اْنبيـاء بـاب قولـه ت ـالى }ِإن ـا َأْرَسـْلَنا ن وًحـا ِإَلـى َقْوِمـِه َأْن َأْنـِذْر َقْوَمـَك ِمـْن َقْبـ8)

وَرِة )  .1142( رقم4/431َعَذاب  َأِليم { ِإَلى آِخِر السم
 .6571( رقم7/013ب الُراط جسر جهنم )( ُحيو البخاري كتاب الرقاق با0)
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 ، وخالُة القو: فيه أنه ثقة.(36تمت ترجمته ف  الحديف رقم ) :محمد بن فايلة 1

 .قاترجا: اإلسناد جمي هم ث

 رحمه هللا: (1)قال ابن األثير

كم قويحاً ) ه ( وفيه    د  ْوفت أحو حتى َيِرَله َخْير  َله من أن َيْمَتِل َء ِشْ را [ ه و ) هذا  ألْن يوْمتول ىءو جو
اِء يقا:  قو: أب  عبيد كما ذكر الهروي ( من الَوْر   ِرَي ي وَر  ) ف  اُْ   الد    َوَر  َيْوِري [   و 

اء  وأثبتم ض  .بط ا واللسان والهروي ( فه و َمْوِري  إذا أُاب َجْوَفه الد 

 67الحديث رقم 
 رحمه ]  (0)قا: اإلمام البخاري 

ِ ْبن  م وَسى َثَنا ع َبْيد  َّللا   َعنِ  َعْنه َما، َّللا    َرِض َ  ع َمرَ  اْبنِ  ، َعنِ (4)َعْن َساِلم   ،(1)َأْخَبَرَنا َحْنَظَلة   ،َحد 
ل ى الن ِب حِ  ونْ   »َقا:َ  َوَسل مَ  َعَلْيهِ  ]   َُ ْوفت  يوْمتول ئو  ألو مْ  جو كت د   «ِشْ ًرا َيْمَتِلئَ  َأنْ  ِمنْ  َله   َخْير   قوْيًحا أوحو

 تخريج الحديث:

من طرلق ف  ُحيحه  (5)ولكن رواه اإلمام مسلم ،تارد به اإلمام البخاري من طرلق ابن عمر
 .هرلرة وأب  س يد الخدري   س د وأب

 الحكم على رجال اإلسناد:

 رجا: اإلسناد كلهم ثقات.

                                                 

 .(5/102( النهاية ف  غرلب الحديف واْثر نبن اْثير )3)
( ُــحيو البخــاري كتــاب اْدب بــاب مــا يكــره أن يكــون الغالــب علــى اننســان الشــ ر حتــى يُــده عــن ذكــر ] وال لــم 0)

 .6354( رقم7/317والقرآن )
تهـــذيب الكمـــا: للمـــوي  .بـــن ُـــاوان بـــن أميـــة القرشـــ  الجمحـــ  المكـــ  ( هـــو  حنظلـــة بـــن أبـــ  ســـايان بـــن عبـــد الـــرحمن1)
(7/441). 
 .(32/345تهذيب الكما: للموي ) .( هو  سالم بن عبد ] بن عمر بن الخطاب القرش  ال دوي أبو عمر4)
ْ ِر )5)  .0050 0058 0057( رقم35/31( ُحيو مسلم كتاب الشِح
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 الثانيالفصل 
 ديث الواردة من باب "الواو مع الزاي" حتى نهاية باب "الواو مع  الااد"األحا

 وفيه خمسة مباحف 

 الواو مع الواي.المبحث األول: 
 .الواو مع السينالمبحث الثاني: 
 .الواو مع الشينالمبحث الثالث: 

 .الواو مع الُاد بع:المبحث الرا
 .الواو مع الضاد المبحث الخامس:
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 الواو مع الزايالمبحث األول: 

 رحمه هللا: (1)قال ابن األثير

عوت   قد  الحديف منه {...وور} او ْربت  وو  ِقَتا:. َيْبقَ  فلم أْثقال ها وَخا ت أْمر ها اْنَقَضى أي[ أْوزاروها الحو
 68الحديث رقم 

 رحمه ]   (0)قا: اإلمام النساْ 
َثَنا  َقا:َ  اْلَواِحِد، َعْبدِ  ْبن   أحمد َأْخَبَرَنا ، اْبن   َوه وَ  َمْرَوان   َحد  َثَنا  َقا:َ  م َحم د   ْبنِ  َيِولدَ  ْبن   َخاِلد   َحد 

اِلوِ  ِبيو   ْبنِ  َُ اْلم رِحيم  َُ
َثَنا  َقا:َ  ،(1) َرِش حِ  الر ْحَمنِ  ْبدِ عَ  ْبنِ  اْلَوِليدِ  َعنْ  َعْبَلَة، َأِب  ْبن   إبراهيم َحد  اْلج 

(4) ،
َبْيرِ  َعنْ  ، ْبنِ  ج  اْلِكْنِديحِ  ن َاْي    ْبنِ  َسَلَمةَ  َعنْ  ن َاْير 

ْنت    َقا:َ  ،(5) و:ِ  ِعْندَ  َجاِلًسا ك  ل ى َّللا ِ  َرس   َعَلْيهِ  ]   َُ
و:َ  َيا  َرج     َفَقا:َ  َوَسل َم، ِ، َرس  اَلَح، َوَض  واوَ  ،(6)اْلَخْي َ  الن اس   إذا:َ  َّللا   َوَضَ تِ  َقدْ  ِجَهادَ  َن   َوَقال وا السِح
و:   َفََّْقَب َ  َأْوَواَرَها، اْلَحْرب   ، َجاءَ  اآْلنَ  اآْلَن، َكَذب وا  »َوَقا:َ  ِبَوْجِهِه،  َّللا ِ  َرس   أ م ِت  ِمنْ  َيَوا:   َوَن  اْلِقَتا: 
، َعَلى ي َقاِتل ونَ  أ م ة   مْ  َّللا    َول ِولغ   اْلَحقِح مْ  َأْقَوام ، ق ل وبَ  َله  اَعة ، َتق ومَ  َحت ى ِمْنه مْ  َوَلْرو ق ه   َوْعد   َيَِّْت َ  َوَحت ى الس 
،ِ يَها ِف  َمْ ق ود   َواْلَخْي    َّللا  ُِ ، َغْيرَ  َمْقب وض   َأنِح  ِإَل    ي وَحى َوه وَ  اْلِقَياَمِة، َيْومِ  ِإَلى اْلَخْير   َنَوا  َوَأْنت مْ  م َلب ف 

مْ  َيْضِرب   َأْفَناًدا، َتت ِب  وِن  ك  ، ِرَقابَ  َبْ ض  ْؤِمِنينَ  َدارِ  َوع ْقر   َبْ ض  ام   اْلم   .«الش 

 تخريج الحديث:

 ف  المسند  (0)والبوار ف  اآلحاد والمثان  (8)وابن أب  عاُمف  المسند  (7)أخرجه أحمد
ف  الم جم  (33)وأخرجه الطبران . نمن طرلق الوليد بن عبد الرحم ف  مسند الشاميين (32)والطبران 
 .من طرلق نُر بن علقمة الكبير

 كالهما )الوليد ونُر( عن جبير بن ناير عن سلمة بن ناي  بنحوه.
                                                 

 .(5/100اْثير )( النهاية ف  غرلب الحديف واْثر نبن 3)
 .1563( رقم6/034( سنن النساْ  كتاب الخي  )0)
 .(5/068اْنساب للسم ان  ) .( المري  هذه النسبة إلى مر بن عمرو بن الغوف بن طيئ1)
 .(0/44اْنساب للسم ان  ) .( الجرش   هذه النسبة إلى بن  جرش بطن من حمير4)
 .(5/324اْنساب للسم ان  ) .ن قر  سمرقند( الكندي  هذه النسبة إلى كندي، وه  قرلة م5)
 (.33/063إذا: الناس الخي   أي أنهم وض وا عنها أداة الحرب وأرسلوها. لسان ال رب نبن منظور )( 6)
 .(08/364( مسند أحمد )7)
 .(4/005( اآلحاد والمثان  نبن أب  عاُم )8)
 .(0/352( مسند البوار )0)
 .(0/102( مسند الشاميين للطبران  )32)
 .(7/51( الم جم الكبير للطبران  )33)
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 دراسة رجال اإلسناد:

 .رجا: اإلسناد ثقات

 الحديث: إسنادالحكم على 

 فقا:  هذا إسناد ُحيو على شرط مسلم.  (3)لبان ُحيو وقد حكم عليه اْ إسناده

 رحمه ]  (0)قا: ابن اْثير

ْيرو مْأجوراتومنه الحديف    ْعنو موْأزورات  غو   مَّجورات  غير مَّوورات [   ) ف  اُْ  وا اْرج 
 .والتُحيو من المُباح واللسان والقاموس [

 69الحديث رقم 
 رحمه ]  (1)قا: اإلمام ابن ماجة

 ُِ ا ى اْلِحْم َُ َثَنا م َحم د  ْبن  اْلم  َثَنا ، م َحد  َثَنا أحمد ْبن  َخاِلد  َحد  ِإْسَراِْي    ،َحد 
ِعيَ  ْبِن اَعْن ِإْسمَ  ،(4)

، ،َعنْ (5)َعْن اْبِن اْلَحَنِاي ةِ  ،َعْن ِديَنار  َأِب  ع َمرَ  ،َسْلَمانَ  و:   َخَرجَ   َقا:َ  َعِل ح  ل ى َّللا ِ  َرس   َعَلْيهِ  ]   َُ
، ِنْسَوة   َفإذا َوَسل َم، ل وس  ن   َما  »َفَقا:َ  ج  ك    َقا:َ  َن،  ق ْلنَ  «َتْغِسْلنَ  َه ْ   »َقا:َ  اْلِجَناَوَة، َنْنَتِظر    ق ْلنَ  «ي ْجِلس 

ْعنو   »َقا:َ  َن،  ق ْلنَ ، «ي ْدِل  ِفيَمنْ  ت ْدِلينَ  َه ْ   »َقا:َ  َن،  ق ْلنَ ، «َتْحِمْلنَ  َه ْ » وروات   فواْرج   غوْيرو  موْأزت
وروات    .«موْأجت

 حديث:تخريج ال

 ف  ال ل  المتناهية (8)وابن الجووي  ف  السنن الكبر   (7)والبيهق  ف  المسند (6)أخرجه البوار
 كلهم من طرلق دينار أب  عمر عن محمد بن الحناية به.

                                                 

 .(4/414( السلسلة الُحيحة لأللبان  )3)
 .(5/100( النهاية ف  غرلب الحديف واْثر نبن اْثير )0)
 .3578( رقم3/520( سنن ابن ماجة كتاب الجناْو باب ما جاء ف  إتباع النساء الجناْو )1)
 .(0/535تهذيب الكما: للموي ) .مدان  السبي   أبو يوس  الكوف ( هو  إسراْي  بن يونس بن أب  إسحاق اله4)
. ( هــو  محمــد بــن علــ  بــن أبــ  طالــب القرشــ  الهاشــم  أبــو القاســم ويقــا: أبــو عبــد ] المــدن  الم ــروف بــابن الحنيايــة5)

 .(06/347تهذيب الكما: للموي )
 .(0/040( مسند البوار )6)
 .(4/77( السنن الكبر  للبيهق  )7)
 .(0/020ال ل  المتناهية نبن الجووي ) (8)



  الفصل الثاني  (النهاية في غريب الحديث واألثر البن األثير)أحاديث كتاب 
 

- 113 - 

 دراسة رجال اإلسناد:

 هور  ليس بالمش(3)وقا: أبو حاتم . وثقه وكيعاْسدي من السادسة اْلَبو ار  أبو عمر  دينار بن عمرة 1
  .  ُالو الحديف(0)وقا: ابن حجر

 أنه ُدوق.والراجح 

 .ض ي  (1) من الخامسة قا: ابن حجر بن أب  المغيرة اْورق  سماعيل بن سلمانة إ2

ُِ ح  (4)محمد بن المصفىة 3  نه ُدوق.أاتاق ال لماء على   اْلِحْم

 باق  رجا: اإلسناد ثقات.

 الحديث: إسنادالحكم على 

   ض ي .(5)لبان سماعي  بن سلمان، وقا: اْإلض   الحديف ض ي   إسناد

 رحمه هللا: (6)ثيرقال ابن األ

 أي[  المالئكة يوزوعت  بوْدر يوم السالم عليه جبريلو  رأى إبليَس  إن     الحديف ومنه(  س)  { ووع} 
ِلهم ي َرتِحَبهم امهم وي َسوِح  ُ امه م فكَّنه للحْرب وَي  واننتشار. الت َارحق  عن َيك 

 71الحديث رقم 
 رحمه ]  (7)قا: اإلمام عبد الرواق الُن ان 

و:   َقا:َ   َقا:َ  َكِرلو   ْبنِ  َّللا ِ  ع َبْيدِ  ْبنِ  َطْلَحةَ  َعنْ  َعْبَلَة، َأِب  ْبنِ  إبراهيم ، َعنْ (8)َماِلك   َعنْ   َّللا ِ  َرس 
ل ى  َيَر   ِمم ا َعَرَفَة، َيْومِ  ِمنْ  َله   أَْغَيظَ  ه وَ  َوَن  َأْدَهَق، َوَن  ،َأْدَحرَ  ِفيهِ  ِإْبِليس   َيْوم   َما  »َوَسل مَ  َعَلْيهِ  ]   َُ
و:ِ  ِمنْ  وِ  الر ْحَمِة، ن و  ْْ م ورِ  َعنِ  َتَ اَلى َّللا   َوَتَجاو   َيْومَ  َرَأ  َوَما  ِقي َ . «َبْدر   َيْومَ  َرَأ  َما ِإن   اْلِ َظاِم، ا
؟ ْبر   روأوى إ نَّهت   »َقا:َ  َبْدر  ةو  يوزوعت  يلو ج  ئ كو  .«اْلموالو

                                                 

 .(1/412( الجرح والت دي  نبن أب  حاتم )3)
 .020( تقرلب التهذيب نبن حجر ص0)
 .327( تقرلب التهذيب نبن حجر ص1)
 .527( تقرلب التهذيب نبن حجر ص8/324( انظر  الجرح والت دي  نبن أب  حاتم )4)
 .(6/041( السلسلة الض ياة لأللبان  )5)
 .(5/101( النهاية ف  غرلب الحديف واْثر نبن اْثير )6)
 .8810( رقم5/37( مُن  عبد الرواق كتاب المناسك باب فض  الحج )7)
 .(07/03تهذيب الكما: للموي ) .( هو  مالك بن أنس بن مالك بن أب  عامر بن عمرو بن الحارف8)
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 تخريج الحديث:

ف  ش ب اإليمان كالهما من طرلق إبراهيم بن أب   (0)ف  الموطَّ والبيهق  (3)أخرجه مالك
 عبلة عن طلحة بنحوه.

 دراسة رجال اإلسناد:

 رجا: اإلسناد ثقات.

 الحكم على إسناد الحديث:

 رك رسو: ] ُلى ] عليه وسلم، فطلحة بن عبيد ] بن كرلو لم يدُحيو مرس إسناده 
 فقا:  ض ي . (4)وقد حكم عليه اْلبان  مرس  حسن، ه  إسناد(1)وقا: ابن عبد البر ف  التمهيد

 رحمه هللا: (5)ثيرقال ابن األ

 وسلم عليه َّللا   ُلى والنب ح  قِت  َلم ا أِب  وْجه عن أْكِش َ  أن أَرْدت     جابر حديف وف (  ه) 
 َيْنهان . ون َيْوج رن  ن أي[  َيَوع ن  الف إل    ينظ ر

 71الحديث رقم 
 لم أعثر عليه باللاظ ناسه ولكن بالم نى.

 رحمه ]  (6)قا: اإلمام البخاري 
َثَنا َدَقة   َحد  َيْيَنَة، اْبن   َأْخَبَرَنا  َقا:َ  الَاْضِ ، ْبن   َُ ْنَكِدِر، ْبنَ  م َحم دَ  َسِمْ ت    َقا:َ  ع   َجاِبًرا، َسِمعَ  َأن ه   الم 
ِضعَ  ِبِه، م ثِح َ  َوَقدْ  ، الن ِب حِ  ِإَلى ِبََِّب  ِج ءَ   َيق و:    َفَنَهاِن  َوْجِهِه، َعنْ  َأْكِش    َفَذَهْبت   َيَدْيِه، َبْينَ  َوو 
ْوتَ  َفَسِمعَ  َقْوِم  اَِْحة ، َُ و اْبَنة    َفِقي َ  َُ و أ ْخت   َأوْ  - َعْمر   - َتْبِك  نَ  َأوْ  - ِك َتبْ  ِلمَ   »َفَقا:َ  - َعْمر 
َدَقةَ  ق ْلت   «ِبََّْجِنَحِتَها ت ِظلمه   الَماَلَِْكة   َواَلتِ  َما َُ ُ َما  َقا:َ  «ر ِفعَ  َحت ى» َأِفيهِ   ِل  َقاَله . ر 

 تخريج الحديث: 

 من طرلق محمد بن المنكدر عن جابر بمثله.ف  الُحيو  (3)أخرجه مسلم

                                                 

 .(3/440( موطَّ مالك )3)
 .(1/463( ش ب اإليمان للبيهق  )0)
 (.3/335التمهيد نبن عبد البر )( 1)
 .(3/385( ض ي  الترغيب والترهيب لأللبان  )4)
 .(5/101( النهاية ف  غرلب الحديف واْثر نبن اْثير )5)
 .0836( رقم4/081( ُحيو البخاري كتاب الجهاد والسير باب ظ  المالْكة على الشهيد )6)



  الفصل الثاني  (النهاية في غريب الحديث واألثر البن األثير)أحاديث كتاب 
 

- 115 - 

 دراسة رجال اإلسناد:

 .ن يضر تدليسه ف  الثانية (0)مدلس وض ه ابن حجرثقة  :عيينةسفيان بن ة 1

 رجا: اإلسناد كلهم ثقات.

 رحمه هللا: (3)ثيرقال ابن األ

حايا حديف وف  - زَّعتوها غتنوْيمة   إلى   الض   َبْيَنه م. اْقَتَسم وها أي[  فوتووو

 72الحديث رقم 
 رحمه ]  (4)قا: اإلمام البخاري 
َدقَ  َُ َثَنا  َلي ةَ  ،(5)ة  َحد    َعْن َأَنِس ْبِن َماِلك  َقا:َ  ،(8)َعْن اْبِن ِسيِرلنَ  ،(7)َعْن َأيموبَ  ،(6)َأْخَبَرَنا اْبن  ع 

ل ى َّللا   َعَلْيِه َوَسل َم َيْوَم الن ْحرِ  َُ اَلةِ  َقْب َ  َذَبوَ  َكانَ  َمنْ »  َقاَ: الن ِب م   ُ  َيا  َفَقا:َ  َرج     َفَقامَ  «َفْلي ِ دْ  ال
و:َ  ِ، َرس   َلْحم ؟ َشاَت ْ  ِمنْ  َخْير   َجَذَعة   َوِعْنِدي - ِجيَراَنه   َوَذَكرَ  - الل ْحم   ِفيهِ  ي ْشَتَهى َيْوم   َهَذا ِإن   َّللا 
ة   َبَلَغتِ  َأْدِري  َفالَ  َذِلَك، ِف  َله   َفَرخ َص  َُ ل ى الن ِب م  اْنَكَاََّ  ث م   َن، َأمْ  ِسَواه   َمنْ  الرمْخ  ِإَلى َوَسل مَ  َعَلْيهِ  ]   َُ
َما، َكْبَشْينِ  زَّعتوهوا غتنوْيموة   إ لوى الن اس   َوَقامَ  َفَذَبَحه    َفَتَجو ع وَها.  َقا:َ  َأوْ  ،فوتووو

 تخريج الحديث:

 من طرلق محمد بن سيرلن عن أنس بنحوه.ف  ُحيحه  (0)أخرجه مسلم

 دراسة رجال اإلسناد:

 رجا: اإلسناد كلهم ثقات.

                                                                                                                                                  

اب مـن فضـاْ  عبـد ] بـن عمـرو بـن حـرام والـد جـابر رضـ  ] ت ـالى عنهمـا ( ُحيو مسلم كتاب فضاْ  الُـحابة بـ3)
 .0473( رقم36/00)
 .10( طبقات المدلسين نبن حجر ص0)
 .(5/101( النهاية ف  غرلب الحديف واْثر نبن اْثير )1)
 .5540( رقم7/6( ُحيو البخاري كتاب اْضاح   باب ما يشتهى من اللحم يوم النحر )4)
 .(31/344تهذيب الكما: للموي ) .و  ُدقة بن الاض  أبو الاض  المرووي ( ه5)
تهــذيب الكمــا: للمــوي . بــو بشــر البُــري الم ــروف بــابن عليــة( هــو  إســماعي  بــن إبــراهيم بــن مقســم اْســدي مــونهم أ6)
(1/01). 
 .(1/457ي )تهذيب الكما: للمو  .( هو  أيوب بن أب  تميمة واسمه كيسان السختيان  أبو بكر البُري 7)
 .(05/114تهذيب الكما: للموي ) .( هو  محمد بن سيرلن اْنُاري أبو بكر بن أب  عمرة البُري 8)
 .3060( رقم 31/07( ُحيو مسلم كتاب اْضاح  باب وقتها )0)
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 رحمه هللا: (1)ثيرال ابن األق

زوغ} ووغ { ) س ( فيه   أن ه   ْتل  الوو َسامم أْبَرَص   [ َجْمع َوَوَغة بالت ْحرلك وه  الت  ي قا: لها أمورو ب قو
ححته بالاتو من ا واللسان والقاموس ( وَجْم  ها  ) ضبط ف  اُْ      أبرص  [ بالضم. ُو

ْوَغان  .أْوَواغ  َوو 

 73الحديث رقم 
 رحمه ]  (0)قا: اإلمام مسلم
َثَنا ، ْبن   َوَعْبد   إبراهيم، ْبن   ِإْسَحاق   َحد  َمْيد  و اقِ  َعْبد   َأْخَبَرَنا  َقاَن  ح   ، َعنِ (4)َمْ َمر   َأْخَبَرَنا  ،(1)الر 

، ْبنِ  َعاِمرِ  َعنْ  ،(5)الومْهِريحِ  ل ى الن ِب    َأن   َأِبيِه، َعنْ  َسْ د  ْتل   أومورو » َوَسل مَ  ْيهِ َعلَ  ]   َُ زوغ   ب قو  َوَسم اه   اْلوو
 .«ف َوْيِسًقا

 تخريج الحديث:

 .ولم أق  على تخرلج له عند اإلمام البخاري تارد به مسلم 

 الحكم على رجال اإلسناد:

 أبو الوهري  القرش  كالب بن وهرة بن مناف عبد بن وهيب بن له ويقا: أهيب، بن مالك بن ة سعد1
 (6)موتا وآخرهم ال شرة أحد وقاص أب  بن إسحاق

 رجا: اإلسناد كلهم ثقات.

 رحمه هللا: (7)قال ابن األثير

ْوَغاِن فََّمرها بذلك [  .وحديف أمح َشِرلك   أن ها اْسَتََّمَرت النب   ُلى َّللا  عليه وسلم ف  َقْت  الو 

                                                 

 .(5/104( النهاية ف  غرلب الحديف واْثر نبن اْثير )3)
 .0018( رقم34/305حباب قت  الووغ )( ُحيو مسلم كتاب قت  الحيات وغيرها باب ف  است0)
 .(38/50تهذيب للكما: للموي ) .( هو  عبد الرواق بن همام بن نافع الحميري مونهم اليمان  أبو بكر الُن ان 1)
تهــذيب  .( هــو  م مــر بــن راشــد اْودي الحــدان  أبــو عــروة بــن أبــ  عمــرو البُــري مــولى عبــد الســالم بــن عبــد القــدوس4)

 .(08/121للكما: للموي )
 .( هو  محمـد بـن مسـلم بـن عبيـد ] بـن عبـد ] بـن شـهاب بـن عبـد ] بـن الحـارف بـن وهـرة بـن كـالب القرشـ  الوهـري 5)

 .(06/430تهذيب الكما: للموي )
 .(1/71( اإلُابة ف  تمييو الُحابة نبن حجر )6)
 .(5/104( النهاية ف  غرلب الحيف واْثير نبن اْثير )7)
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 73*مكرر انظر الحديث رقم 

 رحمه هللا: (1)قال ابن األثير

 من وسلم عليه َّللا   ُلى َّللا   رسو:َ  حاَكى َمْروانَ  أبا ال اصِ  أب  بن الَحَكم أن     هوفي(  ه) 
ابه َفْلَتك نْ  َكَذا  فقا: بذلك ف لم َخْلِاه َُ  وف  الو اي َساِكَنة وه  ِرْعَشة أيْ [  ي ااِرْقه لم َوْوع   مكاَنه فَّ
م    رآه لم ا قا: أن ه   ِرواية  واْرَتَ ش. مكاَنه َفَرَج َ [  ْوغاً وَ  به اْجَ  ْ  الل ه 

 74الحديث رقم 
 لم أعثر على تخرلج له.

 رحمه هللا: (2)ثيرقال ابن األ

} وون { ) ه ( فيه   َنَهى عن َبْيع الثِحمار َقْب  أن ت وَون [ وف  رواية   حتى ت وَون [ أي ت ْحَوَر ) 
ححته من ا ( وت ْخرَ   ف  اُْ  ص. سماه َوْونًا ْن الخاِرَص َيْحِور ها   تحرو [ بتقديم الراء. ُو

ر ها فيكون كالَوْون لها ر ها وي قدِح  .َيْحو 

 75الحديث رقم 
 لم أعثر عليه باللاظ ناسه ولكن بالم نى.

 رحمه ]  (1)قا: اإلمام البخاري 
َثَنا ق َتْيَبة   َمْيد  ، (5)َعْن َماِلك  ، (4)َحد  و:َ  َأن    َعْنه   َّللا    ِض َ رَ  َماِلك   ْبنِ  َأَنسِ  ،َعنْ (6)عْن ح  ل ى َّللا ِ  َرس  َُ   [ 

. َحت ى  َقا:َ  «ت ْوِه َ  َحت ى الثِحَمارِ  َبْيعِ  َعنْ  َنَهى» َوَسل مَ  َعَلْيهِ   َتْحَمار 

 تخريج الحديث:

 من طرلق حميد الطول  عن أنس بولادة. ف  ُحيحه (7)أخرجه مسلم

                                                 

 .(5/104غرلب الحديف واْثير نبن اْثير ) ( النهاية ف 3)
 .(5/105( النهاية ف  غرلب الحديف واْثر نبن اْثير )0)
 .3488( رقم 0/182( ُحيو البخاري كتاب الوكاة باب من باع ثماره أو نخله أو أرضه )1)
 .نــ  وبغــالن قرلــة مــن قــر  بلــخ( هــو  قتيبــة بــن ســ يد بــن جميــ  بــن طرلــ  بــن عبــد ] الثقاــ  أبــو رجــاء البلخــ  البغال4)

 .(01/501تهذيب الكما: للموي )
 .(07/03تهذيب الكما: للموي ) .( هو  مالك بن أنس بن مالك بن أب  عامر بن عمرو بن الحارف5)
 .( هــو  حميــد بــن أبــ  حميــد الطولــ  أبــو عبيــدة الخواعــ  البُــري مــولى طلحــة الطلحــات ويقــا: الســلم  ويقــا: الــدارم 6)

 .(7/115ا: للموي )تهذيب الكم
 .3555( رقم 32/378( ُحيو مسلم كتاب المساقاة باب وضع الجواْو )7)
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 دراسة رجال اإلسناد:

 م ثقات.رجا: اإلسناد كله

 رحمه هللا: (1)ثيرقال ابن األ

 منه يؤَك َ  حتى الن ْخ  بيع عن وسلم عليه َّللا   ُلى َّللا   رسو: نهى]  عباس ابن حديف ومنه -
ن  وحتى  .[ ي ْخَرص حتى  عنده رج  فقا: ؟ي وَون   ما قلت      الَبْخَتِريح  أبو قا:[  يتوزو

 76الحديث رقم 
  رحمه ] (0)قا: اإلمام البخاري 

َثَنا أبو اْلَوِليدِ  ْ َبة   ،(1)َحد  َثَنا ش  و ،(4)َحد   ع َمرَ  اْبنَ  َسََّْلت    ،َقا:َ (6)َعْن َأِب  اْلَبْخَتِريحِ  ،(5)َعْن َعْمر 
َما، َّللا    َرِض َ  َلمِ  َعنِ  َعْنه  ل َو، َحت ى الن ْخ ِ  َبْيعِ  َعنْ  ن ِه َ   »َفَقا:َ  الن ْخِ ، ِف  الس  ُْ  الَوِرقِ  عِ َبيْ  َوَعنْ  َي
َلمِ  َعنِ  َعب اس   اْبنَ  َوَسََّْلت   «ِبَناِجو   َنَساءً  ل ى الن ِب م  َنَهى  »َفَقا:َ  الن ْخِ ، ِف  الس   َعنْ  َوَسل مَ  َعَلْيهِ  ]   َُ
تَّى ِمْنه   َيَّْك  َ  َأوْ  ِمْنه ، ي ْؤَك َ  َحت ى الن ْخ ِ  َبْيعِ  حو نو  وو  .«يتوزو

 تخريج الحديث:

 (8)ب  البختري عن ابن عمر وابن عباس ومسلمأمن طرلق  ف  الُحيو (7)بخاري وأخرجه ال
 ب  البختري عن ابن عباس.أمن طرلق ( 0)من طرلق نافع عن ابن عمر ورواية ف  الُحيو

 دراسة رجال اإلسناد:

 رجا: اإلسناد كلهم ثقات.

                                                 

 .(5/105( النهاية ف  غرلب الحديف واْثر نبن اْثير )3)
 .0047( رقم1/337( ُحيو البخاري كتاب السلم باب السلم ف  النخ  )0)
 .(12/006تهذيب الكما: للموي ) .الس  البُري ( هو  هشام بن عبد الملك الباهل  مونهم أبو الوليد الطي1)
 .(30/470تهذيب الكما: للموي ) .( هو  ش بة بن الحجاج بن الورد ال تك  اْودي أبو بسطام الواسط 4)
( هو  عمرو بن مرة بن عبد ] بن طارق بن الحارف بن سلمة بن ك ب بن واْ  بن جمـ  بـن كنانـة بـن ناجيـة بـن مـراد 5)

 .(00/010تهذيب الكما: للموي ) .أبو عبد ] الكوف  المرادي الجمل 
 .(33/10تهذيب الكما: للموي ) .( هو  س يد بن فيروو وهو بن أب  عمران أبو البختري الطاْ  مونهم الكوف 6)
 .0046( رقم 1/337( ُحيو البخاري كتاب السلم باب السلم الى من ليس عنده أُ  )7)
 3515.( رقم32/346اب النه  عن بيع الثمار قب  بدو ُالحها بغير شرط القطع )( ُحيو مسلم كتاب البيوع  ب8)
 .3517( رقم 32/347( المُدر السابق  )0)
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 رحمه هللا: (1)ثيرقال ابن األ

وَّ  ْينافووازو ]  الخوف ُالة حديف ف {...  ووا}  . والم واَجهة الم قاَبلة  الم واواة[  وصافوْفناهم العودت
 حاَذْيَته. إذا آَوْلت ه  يقا:. الهموة فيه واُْ 

 77الحديث رقم 
 رحمه ]  (0)قا: اإلمام البخاري 

َثَنا أبو اْلَيَمانِ  َ ْيب    َقا:َ  ،(1)َحد  ل ى َه ْ  ْلت ه  َسََّ   ، َقا:َ (5)َعْن الومْهِريحِ  ،(4)َأْخَبَرَنا ش  ل ى الن ِب م  َُ َُ 
اَلةَ  َيْ ِن  - َوَسل َم؟ َعَلْيهِ  ]   َساِلم   َأْخَبَرِن   َقا:َ  - الَخْوفِ  َُ

 َّللا    َرِض َ  ع َمرَ  ْبنَ  َّللا ِ  َعْبدَ  َأن   ،(6)
َما، و:ِ  َمعَ  َغَوْوت    َقا:َ  َعْنه  ل ى َّللا ِ  َرس  ،  َ ِقبَ  َوَسل مَ  َعَلْيهِ  ]   َُ ْينوا َنْجد  ، فوووازو وَّ افوْفنوا العودت مْ  فوصو  َفَقامَ » ،لوهت
و:   ل ى َّللا ِ  َرس  لِح  َوَسل مَ  َعَلْيهِ  ]   َُ َُ لِح  َمَ ه   َطاَِْاة   َفَقاَمْت  َلَنا، ي  َُ ، َعَلى َطاَِْاة   َوَأْقَبَلْت  ت  وِح  َوَرَكعَ  الَ د 
و:   ل ى َّللا ِ  َرس  َرف وا ث م   َسْجَدَتْيِن، َوَسَجدَ  َمَ ه   ِبَمنْ  ل مَ َوسَ  َعَلْيهِ  ]   َُ َُ ، َلمْ  ال ِت  الط اَِْاةِ  َمَكانَ  اْن َُ ِح  ت 
و:   َفَرَكعَ  َفَجاء وا، ل ى َّللا ِ  َرس   ،ِمْنه مْ  َواِحد   ك  م  َفَقامَ  َسل َم، ث م   َسْجَدَتْيِن، َوَسَجدَ  َرْكَ ةً  ِبِهمْ  َوَسل مَ  َعَلْيهِ  ]   َُ
 .«َسْجَدَتْينِ  َوَسَجدَ  َرْكَ ةً  ِلَنْاِسهِ  َفَرَكعَ 

 تخريج الحديث:

أيضا من طرلق سالم عن ابن عمر مختُرا وقد تارد به ولم ف  الُحيو  (7)أخرجه البخاري 
 يخرجه اإلمام مسلم.

 دراسة رجال اإلسناد:

 رجا: اإلسناد كلهم ثقات.

                                                 

 .(5/106( النهاية ف  غرلب الحديف واْثر نبن اْثير )3)
 .040( رقم3/016( ُحيو البخاري كتاب ُالة الخوف باب أبواب ُالة الخوف )0)
 .(7/346تهذيب الكما: للموي ) .البهران  أبو اليمان الحمُ ( هو  الحكم بن نافع 1)
 .(30/536تهذيب الكما: للموي ) .( هو  ش يب بن أب  حموة واسمه دينار القرش  اْموي مونهم أبو بشر الحمُ 4)
 .  الوهـري ( هو  محمـد بـن مسـلم بـن عبيـد ] بـن عبـد ] بـن شـهاب بـن عبـد ] بـن الحـارف بـن وهـرة بـن كـالب القرشـ5)

 .(06/430تهذيب الكما: للموي )
 .( هو  سالم بـن عبـد ] بـن عمـر بـن الخطـاب القرشـ  ال ـدوي أبـو عمـر ويقـا: أبـو عبـد ] ويقـا: أبـو عبيـد ] المـدن 6)

 .(32/345تهذيب الكما: للموي )
 .4310( رقم5/332( ُحيو البخاري كتاب المغاوي باب غووة ذات الرقاع )7)
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 الواو مع السينالمبحث الثاني: 

 رحمه هللا: (1)قال ابن االثير

كو إذونْ   } وسد { ) س ( فيه   قا: ِلَ ديح بن حاتم ادو [ الِوساد   لوعوريٌض [ ( إذا     ) ف  ا إن و سو
ده إذا َجَ ْلَته تحَت رأِسه فَكَنى بالِوساِد   والِوسادة ْدت ه الش َء َفَتَوس  ة. والجمع  َوساِْد  وقد َوس  الِمَخد 

 .عن الن وم ْنه َمِظن ت ه

 78الحديث رقم 
 رحمه ]  (0)قا: اإلمام البخاري 

َثَنا م وَسى ْبن  ِإْسَماِعي َ  َثَنا أبو َعَواَنةَ  ،َحد  ْين   ،(1)َحد  َُ َعْن ح 
ْ ِب حِ  ،(4) َعْن الش 

، ،َعنْ (6()5)  َعِديح 
َبوَ  َفَلم ا َيْسَتِبيَنا، َفَلمْ  َنَظرَ  ْي ِ الل   َبْ ض   َكانَ  َحت ى َأْسَودَ  َوِعَقاًن  َأْبَيَض، ِعَقاًن  َعِدي   َأَخذَ   َقا:َ  ُْ  َيا َقا:َ  َأ

و:َ  كو  إ نَّ   »َقا:َ  ِعَقاَلْيِن، ِوَساِدي َتْحتَ  َجَ ْلت    َّللا ِ  َرس  ادو يٌض  إذا و سو ، الَخْيط   َكانَ  َأنْ  لوعور   اَْْبَيض 
 .«ِوَساَدِتكَ  َتْحتَ  َواْسود

 تخريج الحديث:

من طرلق الش ب  عن عدي بن  ف  الُحيو (8)أيضا ومسلم وف  الُحي (7)أخرجه البخاري 
 حاتم بنحوه.

 دراسة رجال اإلسناد:

 رجا: اإلسناد كلهم ثقات.

                                                 

 .(5/108ة ف  غرلب الحديف واْثر نبن اْثير )( النهاي3)
َْبـَيض  ِمـْن الْ 0) ْْ ل ـوا َواْشـَرُ وا َحت ـى َيَتَبـي َن َلك ـْم اْلَخـْيط  ا َخـْيِط اْسـود ِمـْن ( ُحيو البخاري كتاب تاسير القرآن  بـاب َقْوِلـِه } َوك 

َياَم ِإَلى الل ْيِ  َوَن ت َبا ُِح وه ن  َوَأْنت ْم َعاِكا وَن ِف  اْلَمَساِجِد ِإَلى َقْوِلِه َيت ق وَن { )اْلَاْجِر ث م  َأِتمموا ال  .4520( رقم5/380ِشر 
 .(12/443تهذيب الكما: للموي ) .( هو  الوضاح بن عبد ] اليشكري أبو عوانة  الواسط  البواو1)
 .(6/530ي )تهذيب الكما: للمو  .( هو  حُين بن عبد الرحمن السلم  أبو الهذي  الكوف 4)
الكــوف  تهــذيب  .( هــو  عــامر بــن شــراحي  وقيــ  بــن عبــد ] بــن شــراحي  وقيــ  بــن شــراحي  بــن عبــد الشــ ب  أبــو عمــرو5)

 .(34/08الكما: للموي )
 .(1/413اْنساب للسم ان  ) .( الش ب   هذه النسبة إلى ش ب وهو بطن من همدان6)
َْبـَيض  ِمـْن اْلَخـْيِط اْسـود ِمـْن ( ُحيو البخاري كتاب الُوم َباب  َقْوِ: َّللا ِ 7) ْْ ل وا َواْشَرُ وا َحت ى َيَتَبي َن َلك ْم اْلَخْيط  ا  َتَ اَلى }َوك 

َياَم ِإَلى الل ْيِ { ) ُِح  .3036( رقم1/42اْلَاْجِر ث م  َأِتمموا ال
 .3202( رقم 7/366( ُحيو مسلم كتاب الُيام  باب بيان أن الدخو: ف  الُوم يحُ  بطلوع الاجر )8)
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 رحمه هللا: (1)ثيرقال ابن األ

َرْلو  الَحْضَرم م فقا: د القرآن  ) ه ( ومنه الحديف   أنه ذ ِكر عنَده ش  [ ) هذا  ذلك رجل ال يوتووسَّ
ف  الهروي ( َيْحَتِم  أن يكون َمْدحًا وَذم ًا فالَمْدح م ناه أنه ن َينام الل يَ   قو: ابن اْعراب  كما

دا م ه ب  هو ي داِوم ِقراءَته وي حاِفظ  عليها. والذ مم  د به فيكون القرآن م َتَوس  عن الق رآن ولم َيَتَهج 
د الن ْومَ ن َيْحَاظ من القرآن شيًْا ون ي ديم  قراءَته فإذا ناَم   م ناه ْد م ه القرآن. وأراَد بالت وسم  .لم َيَتوس 

 79الحديث رقم 
 رحمه ]  (0)قا: اإلمام النساْ 

َوْلد   َأْخَبَرَنا ، ْبن   س  ر  ُْ َثَنا  َقا:َ  َن   ، َقا:َ (5)الومْهِريحِ  َعنْ  ،(4)ي ون س   َأْنَبَََّنا  َقا:َ  ،(1)َّللا ِ  َعْبد   َحد 
اِْب   َأْخَبَرِن  َرْلًحا َأن   َيِولَد، ْبن   الس  و:ِ  ِعْندَ  ذ ِكرَ  اْلَحْضَرِم    ش  ل ى َّللا ِ  َرس  و:   َفَقا:َ  َوَسل َم، َعَلْيهِ  ]   َُ  َرس 

ل ى َّللا ِ  دت  الو   »َوَسل مَ  َعَلْيهِ  ]   َُ سَّ ْرآنو  يوتووو  .«اْلقت

 تخريج الحديث:

ف  اآلحاد  (8)وابن أب  عاُمف  المسند  (7)واإلمام أحمد ف  الوهد (6)أخرجه ابن المبارك
ف  ش ب  (33)والبيهق ف  م رفة الُحابة  (32)وأبو ن يم ف  الم جم الكبير (0)والطبران  والمثان 
 كلهم من طرلق الوهري عن الساْب بن يولد.اإليمان 

                                                 

 .(5/108( النهاية ف  غرلب الحديف واْثر نبن اْثير )3)
 .3781( رقم1/056( سنن النساْ  كتاب قيام اللي  وتطوع النهار باب وقت رك ت  الاجر )0)
تهـــذيب الكمـــا: للمـــوي  .( هـــو  عبـــد ] بـــن المبـــارك بـــن واضـــو الحنظلـــ   التميمـــ  مـــونهم أبـــو عبـــد الـــرحمن المـــرووي 1)
(36/5). 
تهــذيب الكمــا: للمــوي   .( هــو  يــونس بــن يولــد بــن أبــ  النجــاد ويقــا: يــونس  بــن يولــد بــن مشــكان بــن أبــ  النجــاد اْيلــ 4)
(10/553). 
. ف بـن وهـرة بـن كـالب القرشـ  الوهـري ( هو  محمـد بـن مسـلم بـن عبيـد ] بـن عبـد ] بـن شـهاب بـن عبـد ] بـن الحـار 5)

 .(06/430تهذيب الكما: للموي )
 .406( الوهد نبن المبارك ص6)
 .(04/522( مسند أحمد )7)
 .(4/602( اآلحاد والمثان  نبن أب  عاُم )8)
 .(7/348( الم جم الكبير للطبران  )0)
 .(1/3482( م رفة الُحابة ْب  ن يم )32)
 .(0/152( ش ب اإليمان للبيهق  )33)
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 دراسة رجال اإلسناد:

ِديحِ اْلِكنْ  اْسود بن عاْذ ويقا: ثمامة بن س يد بنة السائب بن يزيد 1
َْوِديحِ  أو (3) ْْ  كنان  هو وقي  ا

 .(0)النمر أخت بابن ي رف هذل  وقي  ليث  ثم
 .رجا: اإلسناد جمي هم ثقات

 الحديث: إسنادالحكم على 

 فقا:  ُحيو اإلسناد. (1)لبان ن رجاله كلهم ثقات وقد حكم عليه اُْحيو ْ إسنادهالحديف 

 رحمه هللا: (4)قال ابن األثير

قَّ ت الوت هلحديف   ومن اْو: ا وا القرآنو واْتلوه حو دت  .[ ال تووسَّ

 81الحديث رقم 
 رحمه ]  (5)البيهق  اإلمام قا:

ْكَبِري   ]ِ  َعْبدِ  َأَبا َأن   الر ْحَمِن، َعْبد   َأْخَبَرَنا  ،(0()8)اْلَبَغِويم  اْلَقاِسمِ  أبو أخبرنا َأْخَبَره ْم، ،(7()6)اْل  
َلْيَمان   حدثنا َْقَطع ، ع َمرَ  ْبن   س  ْْ َثِن  َمْرَلَم، َأِب  ْبنِ  َبْكرِ  َأِب  َعنْ  َبِقي ة ، حدثنا ا ر   َحد  ُِ ، ْبن   م َها  َحِبيب 
َبْيَدةَ  َعنْ  ، ع  َلْيِك ِح ْحَبة   َله   َوَكاَنْت  اْلم  و:   َقا:َ   َقا:َ  ُ  ل ى ]ِ  َرس   الو  ِن،اْلق ْرآ أَْه َ  َيا  " َوَسل مَ  َعَلْيهِ  َّللا    َُ

وا دت سَّ ْرآنو  تووو قَّ  وواْتلتوهت  اْلقت ت ه   حو وو وه ، َوالن َهارِ  الل ْي ِ  آَناءَ  ت الو وا َوَتَغن ْوه   َوَأْفش  وَن، َلَ ل ك مْ  ِفيهِ  َما َوَتَدب ر   َونَ  ت ْاِلح 
 ." َثَواًبا َله   َفِإن   ِتاَلَوَته   َتْ َجل وا

                                                 

 (5/324اْنساب للسم ان  ) .قند( الكندي  هذه النسبة إلى كندي، وه  قرلة من قر  سمر 3)
 .(1/06( اإلُابة ف  تمييو الُحابة نبن حجر )0)
 (4/407( ُحيو وض ي  سنن النساْ  )1)
 .(5/108( النهاية ف  غرلب الحديف واْثر نبن اْثير )4)
 .3850( رقم0/152( ش ب اإليمان للبيهق  باب الخوف من ] ت الى )5)
انكمــا: نبــن  .بــن محمــد بــن حمــدان ال كبــر  الاقيــه الحنبلــى، ي ــرف بــابن ي ــرف بــابن بطــة ( هــو  عبيــد ] بــن محمــد6)

 .(3/113ماكون )
ين بغداد عشرة فراسـخ7) م جـم البلـدان ليـاقوت الحمـوي  .( ال كبري  اسم بليدة من نواح  دجي  قرب ُرلاين وأوانا بينها ُو
(4/340). 
 .(3/156وي المغن  ف  الض ااء للذهب  )( هو  عبد ] بن محمد أبو القاسم البغ8)
 .(3/468م جم البلدان لياقوت الحموي ) .( البغوي  نسبة إلى بغ أو بغشور وه  بلد وراء بليدة بين هراة ومرو الروذ0)
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 تخريج الحديث:

من طرلق المهاُر بن حبيب  ف  تارلخ دمشق (0)ابن عساكرتارلخ الكبير و ف  ال (3)أخرجه البخاري 
 ملوك  مختُرا.عن عبيدة اْ

 دراسة رجال اإلسناد:

 (1)بن السكن يقا: له ُحبةاوقي  المليك  رو  عنه المهاجر بن حبيب قا:  :عبيدة األملوكية 1

 .هـ308وأظنه مُاهر بن حبيب  المهاجر بن حبيب:ة 2
وقا: أبو    كان م روفا(6)ف  الثقات وقا: ابن س د (5)ذكره ابن حبانو   تاب   ثقة (4)قا: ال جل 

  .  ن بَّس به(7)حاتم
 ثقة. أنهوالراجح 

قد ينسب إلى جده، قي  غسمه بكير، وقي  عبد  هـ356الغسان  الشام   أبو بكر بن أبي مريمة 3
 ض ي . (8) قا: ابن حجر  السالم

رو  عن الثقات  إذا أنه والخالُة فيه (52ترجمة له ف  الحديف رقم )تمت ال بقية بن الوليد:ة 4
ف  الطبقة  (0)ن رو  عن المجاهي  فحديثه ض ي  وقد وض ه ابن حجرإما أفحديثه ُحيو، و 

 .الراب ة من طبقات المدلسين
ذكره ابن و  (32)كتب عنه أبو حاتم. هـ040بن خالد الم روف بابن اْقطع  سليمان بن عمرة 5

  .ف  الثقات (33)حبان
 أنه ثقة.والراجح 

                                                 

 .(6/84( التارلخ الكبير للبخاري )3)
 .(31/186( تارلخ دمشق نبن عساكر )0)
 .(4/408( اإلُابة ف  تمييو الُحابة نبن حجر )1)
 .(0/13( م رفة الثقات لل جل  )4)
 .(5/454( الثقات نبن حبان )5)
 .(7/462( الطبقات الكبر  نبن س د )6)
 .(8/410( الجرح والت دي  نبن أب  حاتم )7)
 .601( تقرلب التهذيب نبن حجر ص8)
 .40( طبقات المدلسين نبن حجر ص0)
 .(8/410( الجرح والت دي  نبن أب  حاتم )32)
 .(8/082( الثقات نبن حبان )33)
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َلِم م محمد بن الحسين أبو عبد الرحمن  أبو عبد الرحمن:ة 5 قا: محمد بن يوس  . هـ430 السم
   تكلم فيه وما هو بالحجة(0)حاديف وقا: الذهب   كان غير ثقة وكان يضع للُوفية اْ(3)القطان

 ض ي . أنهوالراجح 

 باق  رجاله ثقات.

 الحديث: إسنادالحكم على 

َلِم م لض   أب  بن أب  مرلم وض   أب  عبد الرحمن  جدا الحديف ض ي  إسناد  .السم

 رحمه هللا: (3)قال ابن األثير

د إذا   وفيه(  س)  سد  ِ   أ ْسند أي[  الساعة فاْنتوظر   أهل ه غير إلى األمرت  وت . أهِله َغْير ف  وج 
دَ  إذا ي ن  وِح رِحف س  يادةل الم ْسَتِحقح  غير   وش  رف. لسِح   والش 
ِضَ ْت  إذا أي  [ ( السيادة    اللسان ف )  الِوسادة ِمن هو  وقي   والن ْه  واْمر الم ْلك ِوسادة   و 
 الالم. بم نى إلى وتكون  م ْسَتِحقحها لغيرِ 

 81الحديث رقم 
 رحمه ]  (4)قا: اإلمام البخاري 

َثَنا ، ْبن   م َحم د   َحد  َثِن  ، ح(5)ف َلْيو   َثَناَحد   َقاَ:  ِسَنان  ْنِذِر، ْبن   إبراهيم وَحد  َثَنا َقا:َ  اْلم   ْبن   م َحم د   َحد 
، َثِن  َقاَ:  ف َلْيو  َثِن  َقاَ:  َأِب ، َحد  ، ْبن   ِهاَل:   َحد  ، ْبنِ  َعَطاءِ  َعنْ  َعِل ح   َبْيَنَما َقاَ:  ه َرْلَرةَ  َأِب  َعنْ  َيَسار 
ل ى الن ِب م  ف   َمْجِلس   ِف  َوَسل مَ  َعَلْيهِ  ]   َُ اَعة ؟ َمَتى  َفَقا:َ  أَْعَراِب    َجاَءه   الَقْوَم، ي َحدِح و:   َفَمَضى الس   َرس 
ل ى َّللا ِ  ، َوَسل مَ  َعَلْيهِ  ]   َُ ف  ه مْ  َوَقا:َ . َقا:َ  َما َفَكِرهَ  َقا:َ  َما َسِمعَ   الَقْومِ  َبْ ض   َفَقا:َ  ي َحدِح  مْ لَ  َب ْ   َبْ ض 

اِْ    - أ َراه   - َأْينَ   »َقا:َ  َحِديَثه   َقَضى إذا َحت ى َيْسَمْع، اَعةِ  َعنِ  الس  و:َ  َيا َأَنا َها  َقا:َ  «الس  ِ، َرس   َّللا 
يِحَ تِ  َفإذا  »َقا:َ  ََْماَنة   ض  اَعةَ  َفاْنَتِظرِ  ا دو  إذا  »َقا:َ  ِإَضاَعت َها؟ َكْي َ   َقا:َ  ،«الس  سد  ْير   إ لوى األوْمرت  وت  غو
ر   أوْهل ه   اعوةو  فواْنتوظ   .«السَّ

                                                 

 .(1/50( الض ااء والمتروكين نبن الجووي )3)
 .(0/573( المغن  ف  الض ااء للذهب  )0)
 .(5/108( النهاية ف  غرلب الحديف واْثر نبن اْثير )1)
 .50( رقم3/05ْ  )( ُحيو البخاري كتاب ال لم باب َمْن سْ  علما وهو مشتغ  ف  حديثه فَّتم الحديف ثم أجاب السا4)
 .( هــو  فلــيو بــن ســليمان بــن أبــ  المغيــرة واســمه رافــع ويقــا: نــافع بــن حنــين الخواعــ  ويقــا: اْســلم  أبــو يحيــى المــدن 5)

 .(01/137تهذيب الكما: للموي )
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 تخريج الحديث:

ف  ُحيحه من طرلق عطاء عن أب  هرلرة مختُرا وقد تارد به اإلمام  (3)وأخرجه البخاري 
 .فلم يخرجه انمام مسلم البخاري 

 دراسة رجال اإلسناد:

َْسَلِم م ة محمد بن فليح1 ْْ  (4)ف  الثقات ووثقه ابن عدي (1)هـ، ذكره ابن حبان307 (0)   بن سليمان ا
  ُدوق (7)  ما به بَّس ليس بذاك القوي وقا: ابن حجر(6)  ليس بثقة قا: أبو حاتم(5)قا: ابن م ين

 يهم.
 .يهم أنه ُدوق والراجح 

 هـ.016بن عبد ] بن المنذر بن المغيرة اْلِحَواِم م أبو إسحاق  ة إبراهيم بن المنذر2
 ( والخالُة فيه أنه ُدوق.40ترجمته ف  حديف رقم ) سبقت

َْسَلِم م أبو يحيى  ة فليح بن سليمان3 ْْ ف  الثقات، قا: ابن  (8)هـ، ذكره ابن حبان368الخواع  ا
  ن يحتج بحديثه قا: ابن (30)  ليس بالقوي وقا: النساْ  مرة(33)أبو حاتم (32)والنساْ  (0)م ين
   ُدوق كثير الخطَّ.(31)حجر

 د رو  له البخار  مقرونا بغيره.، وقيخطئ أنه ُدوق والراجح 

 باق  رجا: اإلسناد ثقات.

                                                 

 6406( رقم7/036( ُحيو البخاري كتاب الرقاق باب رفع اْمانة )3)
ـــى أســـلم بـــن أقُـــى بـــ0) ـــة بـــن عمـــرو وهمـــا إخـــوان خواعـــة وأســـلم( اْســـلم   هـــذه النســـبة إل اْنســـاب للســـم ان   .ن حارث
(3/353). 
 .(7/442( الثقات نبن حبان )1)
 .(0/605( الكام  ف  ض ااء الرجا: نبن عدي )4)
 .(8/50( الجرح والت دي  نبن أب  حاتم )5)
 .(8/50( المُدر السابق )6)
 .520( تقرلب التهذيب نبن حجر ص7)
 .(7/104حبان ) ( الثقات نبن8)
 .(1/373( تارلخ ابن م ين رواية الدوري )0)
 .006( الض ااء والمتروكين للنساْ  ص32)
 .(7/84( الجرح والت دي  نبن أب  حاتم )33)
 .(7/84( المُدر السابق )30)
 .448( تقرلب التهذيب نبن حجر ص31)
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 رحمه هللا: (1)قال ابن األثير

ْسطو  الجال ست    فيه(  س{ )  وسط}  ْلقة[ (  وسط ف     ا ف )  وو ْلعتون  الحو . بالسكون  الَوْسط[  مو
َتَارِحقَ  كان فيما يقا: ُِ  غيرَ  اْجواء م  ُِ َ  فإذا ذلك وغير والدوابحِ  كالناس م ت  ارِ  اْْجواء م ت   كالد 

 بالاتو. فهو والر أس

 82الحديث رقم 
 رحمه ]  (0)قا: اإلمام أبو داود

َثَنا َثَنا ِإْسَماِعيَ ، ْبن   م وَسى َحد  َثَنا ،(1)َأَبان   َحد  َثِنى َقاَ:  ،(4)َقَتاَدة   َحد   ، َعنْ (5)ِمْجَلو أبو َحد 
َذْيَاةَ  و:َ  َأن    "ح  ل ى َّللا ِ  َرس  لوسو  مونْ  لوعونو   َوَسل مَ  َعَلْيهِ  ]   َُ ْسطو  جو ة   وو ْلقو  " اْلحو

 تخريج الحديث:

 ف  المسند (0)والبوار ف  المسند (8)ف  المسند وأحمد (7)ف  السنن والطيالس  (6)أخرجه الترمذي

ف  السنن  (30)ف  الجامع ْخالق الراوي والبيهق  (33)ف  المستدرك والخطيب البغدادي (32)والحاكم
 الكبر  كلهم من طرلق قتادة عن أب  مجلو عن حذياة بنحوه.

 دراسة رجال اإلسناد:

 .رجا: اإلسناد كلهم ثقات

                                                 

 .(5/100( النهاية ف  غرلب الحديف واْثر نبن اْثير )3)
 .4808( رقم4/425أبو داود كتاب اْدب باب الجلوس وسط الحلقة )( سنن 0)
 .(0/04( هو  أبان بن يولد ال طار أبو يولد البُري تهذيب الكما: للموي )1)
 .(04/408( هو  قتادة بن دعامة بن قتادة بن عولو بن عمرو بن ُري ة تهذيب الكما: للموي )4)
بـن خالـد بـن كثيـر بـن حبـيش بـن عبـد ] بـن سـدوس السدوسـ  أبـو مجلـو ( هو  نحـق بـن حميـد بـن سـ يد ويقـا: شـ بة 5)

 .(13/376تهذيب الكما: للموي ) .البُري اْعور
 .0751( رقم5/02( سنن الترمذي كتاب اْدب باب كراهية الق ود وسط الحلقة )6)
 .(3/140( )3/148( مسند الطيالس  )7)
 .(18/433( )18/101( )18/008( مسند أحمد )8)
 .(7/150( مسند البوار )0)
 .(4/083( المستدرك للحاكم )32)
 .76( الجامع ْخالق الراوي وآداب السامع للخطيب البغدادي ص33)
 .(1/015( )1/014( السنن الكبر  للبيهق  )30)
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 الحكم على إسناد الحديث:

إسناده ُحيو ْن رجاله كلهم ثقات وقد حكم عليه الترمذي فقا:  حسن ُحيو وقا: الحاكم  
 ُحيو على شرط الشيخين ولم يخرجاه.

 رحمه هللا: (1)األثيرقال ابن 

لود   وفيه(  س)  نَّة أبواب أْوسطت  الوو  .ِخياِرِهم أي  َقومه أْوَسط من هو  يقا:. َخْير ها أي[  الجو

 83الحديث رقم 
 رحمه هللا: (2)قال اإلمام الترمذي

 
َيْيَنَة، َعْن َعَطاِء  ْاَيان  ْبن  ع  َثَنا س  َثَنا اْبن  َأِب  ع َمَر َقاَ:  َحد  اِِْب، َعْن َأِب  َعْبِد َحد  ْبِن الس 

َلِم حِ  الر ْحَمِن السم
ن  أ مِح  َتَّْم ر ِن  ِبَطاَلِقَها، َقا:َ (3) اًل َأَتاه  َفَقاَ:  ِإن  ِلَ  اْمَرأًَة َواِ  ْرَداِء، َأن  َرج   ، َعْن َأِب  الد 

ل ى َّللا   َعَلْيهِ  َُ  ِ وَ: َّللا  ْرَداِء  َسِمْ ت  َرس  نَّة  َوَسل َم َيق و:    َأب و الد  طت أوْبوواب  الجو ، َفِإْن ِشَْْت الووال دت أوْوسو
 .َفََِّضْع َذِلَك الَباَب َأْو اْحَاْظه  

 تخريج الحديث:
ف   (8)وأحمد (7)وابن أب  شيبة (6)والحميدي (5)وأبو داود الطيالس ف  سننه  (4)أخرجه ابن ماجة
 .ف  موارد الظمآن (10) ف  المستدرك والهيثم (9)مسانيدهم والحاكم

 دراسة رجال اإلسناد:
 .متاق على أنه ُدوق  (11)بن أب  عمر ة محمد بن يحيى1

 باق  رجا: اإلسناد ثقات.
                                                 

 .(5/100( النهاية ف  غرلب الحديف واْثر نبن اْثير )3)
 .3022( رقم4/133ء من الاض  ف  رضا الوالدين )سنن الترمذي كتاب أبواب البر والُلة باب ما جا( 0)
 .400هو  عبد ] بن حبيب بن ُري ة الكوف . تقرلب التهذيب نبن حجر ص( 1)
 .1661( رقم4/610سنن ابن ماجة كتاب اْدب باب بر الوالدين )( 4)
 (.0/105مسند أب  داود الطيالس  )( 5)
 (.3/170مسند الحميدي )( 6)
 (.5/038يبة )مُن  ابن أب  ش( 7)
 (.45/54مسند أحمد )( 8)
 (.0/035المستدرك للحاكم )( 0)
 (.6/142موارد الظمآن للهيثم  )( 32)
 .027( تقرلب التهذيب ص8/304انظر  الجرح والت دي  نبن أب  حاتم )( 33)
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 الحكم على إسناد الحديث:
ولرتق  إلى الُحيو لت دد الطرق، وقد حكم عليه الحاكم  إسناده حسن ْن إبن أب  عمر ُدوق 
 .فقا:  حديف ُحيو اإلسناد ولم يخرجاه

 رحمه هللا: (1)قال ابن األثير

عتوا لون إنَّكم   الحديف ومنه(  س) ... { وسع}   ن أي[  بَّْخالِقكم َفَس  وه م بأْمووال كتم النَّاسو  توسو
ْحَبتهم. أخالَقكم َفَوسِح وا لَ طاِْهم أْمَوال ك م َتت ِسع  ُ  ِل

 84الحديث رقم 
 رحمه ]   (0)قا: اإلمام إسحاق بن راهوية

، ْخَبَرَناأَ  ْاَيان   حدثنا اْلم َؤم    س 
، أبو َله   ي َقا:    ،(4)اْلَمْقب ِريحِ  اْبنِ  َعنِ  ،(1)  َأِب  َعنْ  ،(5)َأِبيهَ  َعنْ  َعب اد 

و:   َقا:َ   َقا:َ  ه َرْلَرَة، ل ى َّللا ِ  َرس  مْ   »َوَسل مَ  َعَلْيهِ  ]   َُ عتونو  الو  إ نَّكت مْ فَ  ب أومتووال كتمْ  النَّاسو  توسو مْ  ْلَيَسْ ه   ِمْنك 
ْسن   َوْجه   َبْسط   ل قِ  َوح   .«اْلخ 

 تخريج الحديث:

 ف  ش ب اإليمان من طرلق س يد المقبري. (7)ف  المستدرك والبيهق  (6)أخرجه الحاكم
 س يد المقبري. ف  الم جم من طرلق أب  (0)ف  حلية اْولياء وابن عساكر (8)وأخرجه أبو ن يم

 د( عن أب  هرلرة.كالهما )س يد وأبو س ي

 دراسة رجال اإلسناد:

   المقبري أبو عباد متاق على تض ياه.(3)ة عبد هللا بن سعيد1

                                                 

 .(5/422( النهاية ف  غرلب الحديف واْثر نبن اْثير )3)
 .516قم( ر 3/463( مسند إسحاق بن راهوية  )0)
 .(33/354تهذيب الكما: للموي ) .( هو  سايان بن س يد بن مسروق الثوري أبو عبد ] الكوف  من ثور1)
تهــذيب الكمــا: للمــوي  .( هــو  عبــد ] بــن ســ يد بــن أبــ  ســ يد واســمه كيســان المقبــري أبــو عبــاد الليثــ  مــونهم المــدن 4)
(35/13). 
تهـذيب  .ُاحب ال بـاء مـولى أم شـرلك كـان منولـه عنـد المقـابر فقيـ  لـه المقبـري ( هو  كيسان أبو س يد المقبري المدن  5)

 .(04/042الكما: للموي )
 .(3/304( المستدرك للحاكم )6)
 .(6/054( ش ب اإليمان للبيهق  )7)
 .(32/05( حلية اْولياء نب  ن يم )8)
 .(0/33( م جم ابن عساكر )0)
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ف  الثقات.  (4)وذكره ابن حبان (1)هـ، وثقه ابن م ين026 (0) القرش  اْلَ َدِويم  ة مؤمل بن إسماعيل2
ر الخطَّ يكتب حديثه، وواد   ُدوق وواد أبو حاتم شديد ف  السنة كثي(6)وابن حجر (5)قا: أبو حاتم

   وثق.(7)ابن حجر س ء الحاظ وقا: الذهب 
 والراجو أنه ُدوق يخطئ.

 باق  رجا: اإلسناد ثقات.

 الحكم على إسناد الحديث:

  (8)إسناد الحديف ض ي  لض   أب  عباد المقبري وقد حكم عليه الحاكم ف  المستدرك فقا:
 حديف ُحيو غير أنهما لم يخرجاه.

 رحمه هللا: (9)األثيرقال ابن 

وَ  وسلم عليه َّللا   ُلى َّللا   رسو:   َفَضرب   جابر حديف ومنه(  ه)   ِقَطاف   فيه وكان َجَمل  َعج 
 الَخْطو َواسع   أي  بالاتو َوَساع   َجَم     يقا:. َسْيراً  َجَم    أْعَج  أي[  َقطم  َرِكْبت ه َجَم    أْوَسعَ  فاْنَطَلق
ْير سرلع  .الس 

 85قم الحديث ر 

 لم أجده بنفس اللفظ ولكن بالمعنى

 رحمه هللا: (10)قال اإلمام البخاري

                                                                                                                                                  

( تقرلــب التهــذيب نبــن حجــر 5/73الجــرح والت ــدي  نبــن أبــ  حــاتم ) 365  ص( انظــر  تــارلخ ابــن م ــين روايــة الــدارم3)
 .126ص
 .( ال دوي  هذه النسبة إلى  عـدي بـن ك ـب بـن لـؤي بـن غالـب بـن فهـر، جـد أميـر المـؤمنين عمـر بـن الخطـاب، ورهطـه0)

 .(4/367اْنساب للسم ان  )
 .(8/147( الجرح والت دي  نبن أب  حاتم )1)
 .(0/387حبان ) ( الثقات نبن4)
 .(8/147( الجرح والت دي  نبن أب  حاتم )5)
 .555( تقرلب التهذيب نبن حجر ص6)
 .(0/680( المغن  ف  الض ااء للذهب  )7)
 .(3/304( المستدرك للحاكم )8)
 .(5/422( النهاية ف  غرلب الحديف واْثر نبن اْثير )0)
 .0120( رقم1/322  رجال أن ي ط  شيْا )ُحيو البخاري كتاب الوكالة باب إذا وك  رج( 32)
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، َوَغْيِرِه، َيِولد  َب ْ  ، َعْن َعَطاِء ْبِن َأِب  َرَُاح  َرْلج  َثَنا اْبن  ج  َثَنا الَمكِح م ْبن  ِإْبَراِهيَم، َحد  ، َحد  ْم َعَلى َبْ ض  ه  ض 
ْم َرج    َوا لمه  ل ى َوَلْم ي َبلِحْغه  ك  َُ ْنت  َمَع الن ِب ِح  َما، َقاَ:  ك   َرِضَ  َّللا   َعْنه 

ِ ْم، َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد َّللا  ِحد  ِمْنه 
 َُ ْنت  َعَلى َجَم   َثَاا:  ِإن َما ه َو ِف  آِخِر الَقْوِم، َفَمر  ِب  الن ِب م  ، َفك   ل ى ]  َعَلْيهِ ]  َعَلْيِه َوَسل َم ِف  َسَار 

ِ، َقاَ:  «َمْن َهَذا؟»َوَسل َم، َفَقاَ:   ، َقاَ:  «َما َلَك؟»، ق ْلت  َجاِبر  ْبن  َعْبِد َّللا  ، ق ْلت   ِإنِح  َعَلى َجَم   َثَاا: 
؟» َمَكاِن ِمْن ، َفََّْعَطْيت ه ، َفَضَرَُه ، َفَوَجَره ، َفَكاَن ِمْن َذِلَك ال«أَْعِطِنيهِ »ق ْلت   َنَ ْم، َقاَ:  « َأَمَ َك َقِضيب 

ِ: الَقْوِم، َقاَ:   ِ، َقاَ:  «ِبْ ِنيهِ »َأو  وَ: َّللا  َبْ  ِبْ ِنيِه َقْد َأَخْذت ه  ِبََّْرََُ ِة َدَناِنيَر، »، َفق ْلت   َبْ ، ه َو َلَك َيا َرس 
 .... الحديف.«َوَلَك َظْهر ه  ِإَلى الَمِديَنةِ 

 تخريج الحديث:
 ن وكرلا عنه بنحوه.أخرجه اإلمام مسلم ف  ُحيحه يولد ع

 دراسة رجال اإلسناد:
 رجاله كلهم ثقات.

 رحمه هللا: (1)قال ابن األثير

ون  فيما لْيس   فيه(  ه{ )  وسق}  ة   دت ْمسو ق   خو قوةٌ  أْوست دو  وهو ُاعاً  ِستمون   بالِاْتو الَوْسق[  صو
 اْخِتالِفِهم على الِ راق أْه  دعنْ  ِرْطال وثمانون  وأرَُ ماْة الِحجاو أْه  عند ِرْطال وِعْشرون  ثالث ماْة

اع ِمْقدار ف   ُ ُْ  والم دحِ  ال   أيضا والَوْسق. َحَمْلَته فقد َوَسْقَته ش ء   وك  م . الِحْم   اْلَوْسق ف  واْ
 .الش  ء إلى الش  ء َضمم 

 86الحديث رقم 
 رحمه ]  (0)قا: اإلمام البخاري 

َثَنا َ ، ْبن   َّللا ِ  َعْبد   َحد  اْلَماِوِن حِ  َيْحَيى ْبنِ  َعْمِرو َعنْ  ،(1)َماِلك   َأْخَبَرَنا ي وس 
 َقاَ:  ،(5)َأِبيهِ  َعنْ  ،(4)

ْدِري   َسِ يد   َأَبا َسِمْ ت   و:   َقا:َ  َقاَ:  ،(3)اْلخ  ل ى َّللا ِ  َرس  ونَ  ِفيَما َلْيَس   »َوَسل مَ  َعَلْيهِ  ]   َُ  َذْود   َخْمسِ  د 
َدَقة   ونَ  ِفيَما َلْيَس وَ  اإِلِبِ ، ِمنَ  َُ َدَقة ، َأَواق   َخْمسِ  د  لوْيسو  َُ ونو  ف يموا وو ة   دت ْمسو ق   خو قوةٌ  أوْوست دو  .«صو

                                                 

 .(5/423( النهاية ف  غرلب الحديف واْثر نبن اْثير )3)
 .3447( رقم0/181( ُحيو البخاري الوكاة باب وكاة الورق )0)
( هــو  مالــك بــن أنــس بــن مالــك بــن أبــ  عــامر بــن عمــرو بــن الحــارف اُْــبح  الحميــري أبــو عبــد ] المــدن  إمــام دار 1)

 .(07/03تهذيب الكما: للموي ) .ةالهجر 
 .(5/316اْنساب للسم ان  ) .( الماون   هذه النسبة إلى قبيلة ماون، والماون بيض النم ، وه  من تميم4)
 .(13/474( هو  يحيى بن عمارة بن أب  حسن اْنُاري الماون  تهذيب الكما: للموي )5)
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 تخريج الحديث:

ف  الُحيو من طرلق محمد بن عبد الرحمن بن أب  ُ ُ ة عن أبيه.  (0)أخرجه البخاري 
ما )عبد الرحمن من طرلق عمرو بن يحيى بن عمارة عن أبيه، كاله ف  الُحيو  (1)وأخرجه مسلم

 بن أب  ُ ُ ة ويحيى بن عمارة( عن أب  س يد الخدري بنحوه.ا

 دراسة رجال اإلسناد:

 رجا: اإلسناد كلهم ثقات.

 رحمه هللا: (4)قال ابن األثير

م     اْذان حديف ف {...  وس }  يلوة محمداً  آت   ال له  س  ُْ  ف  ه [  الوو ُ     ما  اْ  إلى به ي َتَو
ْ ء  الق ْرب   الحديف ف  به والم راد. وَتَوس   َوسيَلة إليه َوَس َ   ي قا:. َوساِْ     وَجْم  ها به َقر ب  ول تَ  الش 
ااعة ه  وِقي  ت الى، َّللا   من  الِقيامة. يومَ  الش 

 87الحديث رقم 
 رحمه ]   (5)قا: اإلمام البخاري 

َثَنا ، ْبن   َعِل م  َحد  َثَنا  َقا:َ  َعي اش  ْنَكِدِر، ْبنِ  م َحم دِ  َعنْ  َحْمَوَة، َأِب  ْبن   َ ْيب  ش   َحد   ْبنِ  َجاِبرِ  َعنْ  الم 
و:َ  َأن    َّللا ِ  َعْبدِ  ل ى َّللا ِ  َرس  م    النِحَداءَ  َيْسَمع   ِحينَ  َقا:َ  َمنْ   " َقا:َ  َوَسل مَ  َعَلْيهِ  ]   َُ ْعَوةِ  َهِذهِ  َرب   الل ه   الد 

الَ  الت ام ِة،  ُ مًَّدا آت   الَقاَِْمةِ  ةِ َوال يلوةو  متحو س   َله   َحل ْت  َوَعْدَته ، ال ِذي َمْحم وًدا َمَقاًما َواْبَ ْثه   َوالَاِضيَلَة، الوو
 ." الِقَياَمةِ  َيْومَ  َشَااَعِت 

 تخريج الحديث:

ف  الُحيو من طرلق محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد ] وتارد به  (6)أخرجه البخاري 
 ولم يخرجه مسلم. البخاري 

                                                                                                                                                  

اْبجــر وهــو خــدرة بــن عــوف بــن الحــارف بــن الخــورج اْنُــاري ( هــو  ســ د بــن مالــك بــن ســنان بــن عبيــد بــن ث لبــة بــن 3)
 .(1/78انُابة ف  تمييو الُحابة ) .الخورج  أبو س يد الخدري مشهور بكنيته

 . 3450( رقم0/187( ُحيو البخاري الوكاة باب ليس فيما دون خمسة ذود ُدقة )0)
 .070( رقم 5/40( ُحيو مسلم كتاب الوكاة )1)
 .(5/420ب الحديف واْثر نبن اْثير )( النهاية ف  غرل4)
 .634( رقم3/380( ُحيو البخاري كتاب اإلذان باب الدعاء عند النداء )5)
 .4730( رقم5/037( المُدر السابق كتاب تاسير القرآن َباب َقْوِلِه } َعَسى َأْن َيْبَ َثَك َرُمَك َمَقاًما َمْحم وًدا { )6)



  الفصل الثاني  (النهاية في غريب الحديث واألثر البن األثير)أحاديث كتاب 
 

- 122 - 

 دراسة رجال اإلسناد:

 رجا: اإلسناد كلهم ثقات.

 رحمه هللا: (1)قال ابن األثير

نين عوْشرو  لوب ثو  أنه   وفيه(  س)  م الحاجَّ  يوْتبوعت  س   الذي الَوْقت وهو َمْوِسم َجْمع   ه [  باْلموواس 
ِسمَ  كَّنه َسَنة ك    الحاجم  فيه َيْجَتِمع   يقا:. لهم َمْ َلم   ْنه للومان اْسم   منه َمْاِ   وهو اْلَوْسم بذلك و 
. فيه أث ر إذا َوَوْسما ِسَمةً  َيِسم ه َوَسَمه  بَك ح

 88الحديث رقم 
 رحمه ]  (0)قا: اإلمام أحمد
َثَنا َثَنا ِعيَسى، ْبن   ِإْسَحاق   َحد  َلْيم ، ْبن   َيْحَيى َحد  َثْيم ، ْبنِ  ع ْثَمانَ  ْبنِ  َّللا ِ  َعْبدِ  َعنْ  س   َأِب  َعنْ  خ 

َُْيرِ  َثه   َأن ه   ،(1)الوم ِ، َعْبدِ  ْبن   َجاِبر   َحد  و:َ  َأن   َّللا  ل ى َّللا ِ  َرس  ن ينو  عوْشرو  لوب ثو  َوَسل مَ  َعَلْيهِ  ]   َُ  يوتَّب عت  س 
اجَّ  مْ  ف ي اْلحو نواز ل ه  م  ف ي مو ،(4)َوِبَمَجن ة   اْلموْوس  ر ِن  َمنْ  ي ْؤِولِن ، َمنْ   »َيق و:   ِبِمًنى ِهمْ َوِبَمَناِولِ  َوِب  َكاظ   ُ  َيْن
 الحديف.اْلَجن ة ؟.......... َوَله   َرُِح  ِرَساَنتِ  أ َبلِحغَ  َحت ى

 تخريج الحديث:

ف  السنن الكبر  من طرلق داود بن عبد الرحمن عن عبد ] بن عثمان  (5)أخرجه البيهق 
 عن أب  الُوير بنحوه.

 اإلسناد:دراسة رجال 

سبقت الترجمة له ف  الحديف هـ، 310عثمان   أبو المك  (6)القاري  ة عبد هللا بن عثمان بن خثيم1
 ( والخالُة فيه أنه ُدوق يخطئ.34رقم )

                                                 

 .(5/421ثر نبن اْثير )( النهاية ف  غرلب الحديف وا3ْ)
 .34651( رقم01/00( مسند أحمد )0)
يـــر المكـــ  مـــولى حكـــيم بـــن حـــوام1) تهـــذيب الكمـــا: للمـــوي  .( هـــو  محمـــد بـــن مســـلم بـــن تـــدرس القرشـــ  اْســـدي أبـــو الُو
(06/024). 
البلـدان ليـاقوت م جـم  .( مجنة  اسم سوق لل رب كان ف  الجاهليـة وكـان ذو المجـاو ومجنـة وعكـاظ أسـواقا فـ  الجاهليـة4)

 .(5/58الحموي )
 .(0/0( السنن الكبر  للبيهق  )5)
 .(4/405اْنساب للسم ان  ) .( القاري  هذه النسبة إلى بن  قارة، وهو بطن م روف من ال رب6)
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  ليس (4)، قا: النساْ (1)والذهب  (0)وابن م ين  (3)هـ، وثقه ابن س د305الطاْا   ة يحيى بن سليم2
به وقا: ابن  يحتج ون حديثه يكتب بالحافظ يكن ولم الُدق محله   شيخ(5)بالقوي وقا: أبو حاتم

   ُدوق س ء الحاظ.(6)حجر
 .يخطئ أنه ُدوق  والراجح

ف   (8)هـ، ذكره ابن حبان004 (7) الط ب اعِ  بابن الم روف ي قوب أبو نجيو بن ة إسحاق بن عيسى:3
   ُدوق.(30)وابن حجر (33)أبو حاتم   مشهور الحديف وقا:(32)، قا: البخاري (0)الثقات ووثقه الذهب 

 أنه ُدوق.والراجح 

 الحكم على إسناد الحديث:

   ُحيو.(31)إسناده حسن وحكم عليه اْلبان  فقا:

 رحمه هللا: (14)قال ابن األثير

مت  كان أنه   الحديف ومنه ...{ وسم}  دقة إب لو  يوس  . عليها ي َ لحم   أي[  الصَّ  بالَك ح

 89الحديث رقم 
 رحمه ]  (35)م البخاري قا: اإلما

                                                 

 .(5/522( الطبقات الكبر  نبن س د )3)
 .006( تارلخ ابن م ين رواية الدارم  ص0)
 .(0/167( الكاش  للذهب  )1)
 .040الض ااء والمتروكين للنساْ  ص( 4)
 .(0/356( الجرح والت دي  نبن أب  حاتم )5)
 .503( تقرلب التهذيب نبن حجر ص6)
 .(4/43اْنساب للسم ان  ) .( الطباع  هذا انسم لمن ي م  السيوف7)
 .(8/334( الثقات نبن حبان )8)
 .(3/018( الكاش  للذهب  )0)
 .(3/100)( التارلخ الكبير للبخاري 32)
 .(0/012( الجرح والت دي  نبن أب  حاتم )33)
 .320( تقرلب التهذيب نبن حجر ص30)
 .(3/311( السلسلة الُحيحة لأللبان  )31)
 .(5/421( النهاية ف  غرلب الحديف واْثر نبن اْثير )34)
 .3520( رقم 0/100( ُحيو البخاري كتاب الوكاة باب وسم اإلمام اب  الُدقة بيده )35)
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َثَنا ْنِذِر، ْبن   إبراهيم َحد  َثَنا اْلم  َثَنا ،(3)اْلَوِليد   َحد  و أبو َحد  َْوَواِع م  َعْمر  ْْ َثِن  ،(1()0)ا  ْبن   ِإْسَحاق   َحد 
َثِن  َطْلَحَة، َأِب  ْبنِ  َّللا ِ  َعْبدِ  و:ِ  ِإَلى َغَدْوت  »  َقا:َ  َعْنه ، َّللا    َرِض َ  َماِلك   ْبن   َأَنس   َحد  ل ى َّللا ِ  َرس  َُ   [ 
ه   ف ي َفَواَفْيت ه   ِلي َحنِحَكه ، َطْلَحَة، َأِب  ْبنِ  َّللا ِ  ِبَ ْبدِ  َوَسل مَ  َعَلْيهِ  مت  يود  مت  الم يسو قوة   إ ب لو  يوس  دو  .«الصَّ

 تخريج الحديث:

 ثله.ف  الُحيو من طرلق عبد ] بن أب  طلحة عن أنس بم (4)أخرجه مسلم

 دراسة رجال اإلسناد:

هـ، تمت ترجمته 016بن عبد ] بن المنذر بن المغيرة اْلِحَواِم م أبو إسحاق  ة إبراهيم بن المنذر1
 والخالُة فيه أنه ُدوق.( 40ف  حديف رقم )

ف  الطبقة الراب ة من   (5)باق  رجا: اإلسناد ثقات إن أن الوليد بن مسلم مدلس وض ه ابن حجر
 لمدلسين فالبد أن يُرح بالسماع وقد ُرح بالسماع ف  هذا الحديف.طبقات ا

 رحمه هللا: (6)قال ابن األثير

ل ه. بها ي ْكَو   الت  الحديدة ه [  اْلِميَسم   َيِدهِ  وف    الحديف ومنه - ُْ  ياءً  الواو فقلبت ِمْوَسم  وأ
 الميم. لَكْسرة

 89*مكرر انظر حديث رقم 

                                                 

 .(13/86( هو  الوليد بن مسلم القرش  أبو ال باس الدمشق  مولى بن  أمية تهذيب الكما: للموي )3)
تهـذيب  .( هو  عبد الرحمن بن عمرو بن أب  عمرو واسمه  يحمد الشام  أبو عمرو اْوواع  امام أه  الشام فـ  ومانـه0)

 .(37/127الكما: للموي )
دمشق من جهة بـاب الاـراديس وهـو فـ  اُْـ  اسـم قبيلـة مـن الـيمن سـميت القرلـة ( اْوواع   نسبة إلى قرلة على باب 1)

 .(3/082اْنساب للسم ان  ) .باسمهم لسكناهم بها
 .0330( رقم 34/83( ُحيو مسلم كتاب اللباس والولنة باب جواو وسم الحيوان فيه )4)
 .53( طبقات المدلسين نبن حجر ص5)
 .(5/421ثر نبن اْثير )( النهاية ف  غرلب الحديف وا6ْ)
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 هللا:رحمه  (1)قال ابن األثير

م   كل على   وفيه(  س)  َدقة اإلنسان من م يسو  فالمراد محاوظا كان فإن رواية ف  جاء هكذا[  َُ
وم   ع ضو   ك ح  على أن   به ْنع َمْوس   ُ َدقة َّللا   ب ر. هكذا. َُ  ف سِح

 91الحديث رقم 
 رحمه ]  (0)قا: اإلمام الطبران 

َثَنا ُِ م اْلمِ  اْلَباِق  َعْبدِ  ْبن   َيْحَيى َحد  ي ُِح
َلْيَمانَ  ْبن   م َحم د   ثنا  ،(1) ، س  ، َأِب  ْبن   اْلَوِليد   ثنا ل َوْلن   َثْور 

، ْبنِ  ِسَماكِ  َعنْ  َما، ]   َرِض  َعب اس   اْبنِ  َعنِ  ،(4)ِعْكِرَمةَ  َعنْ  َحْرب  و:   َقا:َ   َقا:َ  َعْنه  ل ى ]ِ  َرس  َُ   [ 
لوى  »َوَسل مَ  َعَلْيهِ  لد   عو ي كت م  م  ان   م نو  سو ْنسو اَلة   اإلْ  و:َ  َيا َشِديد   َهَذا  اْلَقْومِ  َبْ ض   َفَقا:َ  «َيْوم   ك     َُ  ِ]، َرس 
وفِ  َأْمًرا ِإن    »َقا:َ  ْنَكرِ  َعنِ  ونهًيا ِباْلَمْ ر  اَلة ، اْلم  ن   َُ ِ ي ِ  َعَلى َحْماًل  َواِ  اَلة ، الض  ْطَوة   َوك  م  َُ  خ 

مْ  َيْخط وَها ك  اَلةِ  َلىإِ  َأَحد   ُ اَلة   ال َُ». 

 تخريج الحديث:

 .الحديف مُدر آخر خرجتارد به اإلمام الطبران  فلم تجد الباحثة 

 دراسة رجال اإلسناد:

وابن  (6)وأبو حاتم (5)هـ، وثقه ابن م ين301بن أوس بن خالد الذهل  أبو المغيرة  ة سماك بن حرب1
  ُدوق (32)  جاْو الحديف وقا: ابن حجر(0)ل وواد ساء حاظه، قا: ال ج (8)والذهب  (7)شاهين

                                                 

 .(5/421( النهاية ف  غرلب الحديف واْثر نبن اْثير )3)
 .33703( رقم33/600( الم جم الكبير للطبران  )0)
 .( المُيُــ   هــذه النســبة إلــى بلــدة كبيــرة علــى ســاح  بحــر الشــام، يقــا: لهــا المُيُــة، وقــد اســتولت الاــرنج عليهــا1)

 .(5/135اْنساب للسم ان  )
 .107تقرلب التهذيب نبن حجر ص .هو  عكرمة أبو عبد ] مولى بن عباس أُله بُرري  (4)
 .(4/075( الجرح والت دي  نبن أب  حاتم )5)
 .(4/075( المُدر السابق)6)
 .327( تارلخ أسماء الثقات نبن شاهين ص7)
 .(3/465( الكاش  للذهب  )8)
 .(3/416( م رفة الثقات لل جل  )0)
 .055التهذيب نبن حجرص( تقرلب 32)
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  (0)وقا: أحمد (3)تلقن، ض اه ش بة ُرما فكان بَّخرة تغير وقد مضطُرة خاُة عكرمة عن وروايته
 مضطرب الحديف.

 روايته عن عكرمة وحده مضطُرة.و أنه ثقة والراجح 

   ض ي .(1)حجرهـ قا: ابن 370 الهمداني الكوفي وقد ينسب إلى جده ة الوليد بن أبي ثور2

 باق  رجا: اإلسناد ثقات.

 الحكم على إسناد الحديث:

ن رواية سماك هنا عن عكرمة وروايته عنه  إسناده ض ي  لض   الوليد بن أب  ثور ْو
 مضطُرة.

 رحمه هللا: (4)قال ابن األثير

ْيخ عوملت  ّللاَّ   لوعوْمرت  بئس   وفيه(  ه)  م الشَّ ابد   المتتووسد  م[  مالمتتولوود   والشَّ  ِبسَمة الم َتحلِح   الم َتوسِح
باب   وفيه. الهروي  من أثبتم  وما[  الشيوخ    363/  1 والااْق واللسان وا اُْ  ف )  الش 

م   الشيخ َّللا   َلَ ْمر   بْس    المتوسم يكون  أن ولجوو    قا: الااْق ف  الومخشري  وواد[ المتوسِح
 .[ ( وعالَمته أثَره أي َوْسَمه فيه ورأيت فيه َتار سَته إذا الخيرَ  فيه توْسمت   يقا:. المتارِحس

 91الحديث رقم 
 رحمه ]   (5)قا: اإلمام ال قيل 

 َمْ َشر، أبو حدثنا  َقا:َ  ،(6)اْلَكاِهِل م  ِبْشر   ْبن   ِإْسَحاق   حدثنا  َقا:َ  اْلَ ِولِو، َعْبدِ  ْبن   َعِل م  حدثنا
 (8)ِتَهاَمةَ  ِجَبا:ِ  ِمنْ  َجَب    َعَلى  الن ِب حِ  َمعَ  ق   ود   َنْحن   َبْيَنا  َقا:َ  ع َمرَ  َعنْ  ،ع َمرَ  اْبنِ  َعنِ  ،(7)َناِفع   َعنْ 
ا َيِدهِ  ِف  َشْيخ   َأْقَب َ  ِإذْ  ًُ اَلمَ  َعَلْيهِ  َفَرد    َّللا ِ  َنِب حِ  َعَلى َفَسل مَ  َع ْم، اْلِجنحِ  َنْغَمة    »َقا:َ  ث م   الس   َأْنتَ  َوِعم ت ه 

                                                 

 .(3/085( المغن  ف  الض ااء للذهب  )3)
 .(4/075( الجرح والت دي  نبن أب  حاتم )0)
 .580( تقرلب التهذيب نبن حجر ص1)
 .(5/421( النهاية ف  غرلب الحديف واْثر نبن اْثير )4)
 .(3/08( الض ااء الكبير لل قيل  )5)
 .(5/01اْنساب للسم ان  ) .كاه  ( الكاهل   هذه النسبة إلى بن 6)
تهـذيب  .( هو  نافع مولى عبد ] بن عمر بـن الخطـاب القرشـ  ال ـدوي أبـو عبـد ] المـدن  قيـ  إن أُـله مـن المغـرب7)

 .(00/008الكما: للموي )
هــا وركــود ( تهامــة  تهامــة تســاير البحــر منهــا مكــة قــا: والحجــاو مــا حجــو بــين تهامــة وال ــروض وســميت تهامــة لشــدة حر 8)

 .(0/61م جم البلدان للحموي ) .رلحها
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 َنَ ْم،  َقا:َ  أبواِن، ِإن   ِإْبِليَس  َوَُْينَ  َبْيَنكَ  َوَلْيَس   َقا:َ  ِإْبِليَس  ْبنِ  َنِقيَس  ْبنِ  اْلِهيمِ  ْبن   َهاَمة   َأَنا  َقا:َ  «َمْن؟
ْهِر؟ ِمنَ  َلكَ  َأَتى َفَكمْ   َقا:َ  ْنَيا َأْفَنْيت   َقدْ   َقا:َ  الد  ْنت    َقا:َ  َذاَك، َلىعَ   َقا:َ  َقِلياًل، ِإن   ع ْمَرَها الدم  َوَأَنا ك 
َْرَحاِم، َوَقِطيَ ةِ  الط َ اِم، ِبِإْفَسادِ  َوآم ر   ِباآْلَكاِم، َوَأم رم  اْلَكاَلَم، َأْفَهم   أَْعَوام   اْبن   غ اَلم   ْْ و:   َفَقا:َ  َقاَ:  ا  َرس 
ْيخ   عومولت  ّللاَّ   لوعوْمرت  ب ْئسو   "  َّللا ِ  م  الشَّ سد  ابد   أوو   اْلمتتووو م  الشَّ اْلمتتولوود 

 ِإنِح  التِحْ َذاِرم ِمنَ  َذْرِن   َقا:َ  ،(3)
ِ، ِإَلى َتاِْب   ْنت   ِإنِح  َّللا   َدْعَوِتهِ  َعَلى أ َعاِتب ه   َأَو:ْ  َفَلمْ  َقْوِمِه، ِمنْ  ِبهِ  آَمنَ  َمنْ  َمعَ  َمْسِجِدهِ  ِف  ن وح   َمعَ  ك 
 َكاِن ..َوَأبْ  َعَلْيِهمْ  َبَكى َحت ى َقْوِمهِ  َعَلى

  تخريج الحديث:

 ف  الموضوعات.  (0)أخرجه ابن الجووي 

 دراسة رجال اإلسناد:

   ض ي .(1)هـ قا: ابن حجر374أبو مش ر  ة نجيح بن عبد الرحمن:1

 هـ متاق على أنه كذاب.008الكوف   :(4)ة إسحاق بن بشر2

 (6)هـ. وثقه يحيى384الكوف   (5) واسمه عل  بن غراب أبو الحسن اْلَاَواِريم  ة علي بن عبد العزيز:3
  ن (30)  ُدوق وقا: أبو حاتم(33)وابن حجر (32)وأبو ورعة (0)يحيى (8). قا: ابن س د(7)بن شاهينوا

  كان غاليا ف  التشيع كثير الخطَّ فيما (34)  ساقط. وقا: ابن حبان(31)بَّس به. قا: الجووجان 

                                                 

ء3) ْمة ف  الِاْ   الس  ِح
 .(4/560النهاية ف  غرلب الحديف واْثر نبن اْثير ) .( الشاب المتلوم  أي الم َتَ رِحض ِلأل 

 .(3/027( الموضوعات نبن الجووي )0)
 .550( تقرلب التهذيب نبن حجر ص1)
( المغنـ  فـ  ضـ ااء الرجـا: للـذهب  3/08( الضـ ااء الكبيـر لل قيلـ  )0/034بن أب  حاتم )( انظر  الجرح والت دي  ن4)
(3/72).  
 .(4/182اْنساب للسم ان  ) .( الاواري  هذه النسبة إلى فوارة وه  قبيلة5)
 .377( تارلخ ابن م ين رواية الدارم  ص6)
 .340( تارلخ أسماء الثقات نبن شاهين ص7)
 .(6/103ر  نبن س د )( الطبقات الكب8)
 .(1/060( تارلخ ابن م ين رواية الدوري )0)
 .(6/022( الجرح والت دي  نبن أب  حاتم )32)
 .424( تقرلب التهذيب نبن حجر ص33)
 .(6/022( الجرح والت دي  نبن أب  حاتم )30)
 .63( أحوا: الرجا: للجووجان  ص31)
 .(0/325( المجروحين نبن حبان )34)
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اْشياء الموضوعة الت  يرولها عن الثقات فبط  يروي حتى وجد اْسانيد المقلوبة ف  روايته كثيًرا و 
ن وافق الثقات.  انحتجاج به وا 

 أنه ُدوق.والراجح 

 الحكم على إسناد الحديث:

 .فيه يشك ن موضوع حديف الحديف موضوع ْن إسحاق بن بشر كذاب، وقا: ابن الجووي  هذا

 رحمه هللا: (1)قال ابن األثير

سْ  وتتوق ظت    فيه{...  وسن}  :    والَوَسن. َنْوِمه ف  بم ْسَتْغِرق   ليس الذي الناْم أي[  نانو الوو . الن ْوم أوح
نة ف  والهاء. َوَوْسنان   َوِسن   فه و ِسَنةً  َيوَسن   َوِسنَ  وقد  المحذوفة. الواوِ  من ِعَوض   السِح

 92الحديث رقم 
 رحمه ]  (0)قا: اإلمام أبو داود

َثَنا َثَنا ،ِإْسَماِعي َ  ْبن   م وَسى َحد  اْلب َناِنىحِ  َثاِبت   َعنْ  ،(1)َحم اد   َحد 
 ] ُلى - الن ِبىحِ  َعنِ  ،(5()4)

َثَنا ح -وسلم عليه ب اِح، ْبن   اْلَحَسن   َوَحد   ُ َثَنا ال  َعنْ  َسَلَمَة، ْبن   َحم اد   َأْخَبَرَنا ِإْسَحاَق، ْبن   َيْحَيى َحد 
، َثاِبت   ، َأِبى ْبنِ  َّللا ِ  َعْبدِ  َعنْ  اْلب َناِنىِح ل ى الن ِب    َأن    (6)َقَتاَدةَ  َأِبى َعنْ  َرَُاح   َلْيَلًة، َخَرجَ  َوَسل مَ  َعَلْيهِ  ]   َُ
لِح  َعْنه   َّللا    َرِض َ  َبْكر   ِبََِّب  ه وَ  َفإذا َُ ْوِتِه، ِمنْ  َيْخِاض   ي   َوه وَ  اْلَخط اِب، ْبنِ  ِب  َمرَ  َوَمر    َقا:َ  َُ

لِح  َُ ْوَته ، اِفً ارَ  ي  ل ى الن ِب حِ  ِعْندَ  اْجَتَمَ ا َفَلم ا  َقا:َ  َُ ، َأَبا َيا  »َقا:َ  َوَسل َم، َعَلْيهِ  ]   َُ  ِبكَ  َمَرْرت   َبْكر 
لِح  َوَأْنتَ  َُ ْوَتكَ  َتْخِاض   ت  و:َ  َيا َناَجْيت   َمنْ  َأْسَمْ ت   َقدْ   َقا:َ  ،«َُ ِ، َرس   َمَرْرت    »ِل  َمرَ  َوَقا:َ   َقا:َ  َّللا 
لِح  َوَأْنتَ  ِبَك، َُ ْوَتكَ  َراِفً ا ت  و:َ  َيا  َفَقا:َ   َقا:َ  ،«َُ ِ، َرس  ْسنوانو  أتوق ظت  َّللا  ْيَطانَ  َوَأْطر د   ،اْلوو  َوادَ  - الش 

                                                 

 .(5/424ف  غرلب الحديف واْثر نبن اْثير )( النهاية 3)
 .3113( رقم 3/520( سنن أبو داود كتاب التطوع باب ف  رفع الُوت بالقراءة ف  ُالة اللي  )0)
تهـذيب  .( هو  حماد بن سلمة بن دينار البُري أبو سلمة بن أب  ُخرة مولى ُري ة بن مالك بن حنظلة مـن بنـ  تمـيم1)

 .(7/150الكما: للموي )
نانة هم بنو س د بن لؤي بن غالب وقا: إنهم بنـو سـ د بـن ضـبي ة بـن 4) ( هو  ثابت بن أسلم البنان  أبو محمد البُري ُو

 .(4/140تهذيب الكما: للموي ) .نوار
ــارت 5) ( البنـان   فهــذه النسـبة إلــى بنانـة وهــو بنانـة بــن سـ د بــن لـؤي بــن غالـب هكــذا قـا: أبــو حـاتم بــن حبـان البســت ، ُو

 .(3/100اْنساب للسم ان  ) .محلة بالبُرة لنوو: هذه القبيلة بهابنانة 
انُـابة فـ  تمييـو الُـحابة نبـن  .( هو  أبو قتادة بن ُر   اْنُاري المشهور أن اسمه الحارف شهد أحدا وما ب دها6)

 .(7/107حجر )
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ل ى الن ِب م  َفَقا:َ  -  َحِديِثهِ  ِف  اْلَحَسن   ْوِتكَ  ِمنْ  اْرَفعْ  َبْكر   َأَبا َيا  »َوَسل مَ  َعَلْيهِ  ]   َُ  َوَقا:َ  ،«َشْيًْا َُ
ْوِتكَ  ِمنْ  اْخِاْض   »ِل  َمرَ    .«َشْيًْا َُ

 تخريج الحديث:

 (4)ف  الُحيو والحاكم (1)ف  الُحيو وابن حبان (0)ف  السنن وابن خولمة (3)أخرجه الترمذي
 بن ف  موارد الظمآن كلهم من طرلق عبد ] (6)ف  السنن الكبر  والهيثم  (5)ف  المستدرك والبيهق 

 ُراح عن أب  قتادة بنحوه.

 دراسة رجال اإلسناد:

وقا: ابن   (0)ف  الثقات ووثقه الذهب  (8)هـ، ذكره ابن حبان032 (7) اْلَبَجِل م  ة يحيى بن إسحاق1
   ُدوق.(33)وابن حجر (32)م ين

 أنه ثقة.والراجح 

يرفع قدره  (34)ت وكان أحمدف  الثقا (31)هـ، ذكره ابن حبان040 (30)اْلَبو ار   ة الحسن بن الصباح2
  ُدوق وواد أبو حاتم كان له جاللة عجيبة ببغداد وواد ابن (36)وابن حجر (35)ولبجله. قا: أبو حاتم

 حجر يهم.
 أنه ُدوق.والراجح 

                                                 

 .447( رقم 0/120( سنن الترمذي كتاب أبواب الُالة باب قراءة اللي  )3)
 .(0/380يو ابن خولمة )( ُح0)
 .(1/6( ُحيو ابن حبان )1)
 .(3/120( المستدرك للحاكم )4)
 .(1/33( السنن الكبر  للبيهق  )5)
 .(3/373( موارد الظمآن الى وواْد ابن حبان للهيثم  )6)
 .(3/084اْنساب للسم ان  ) .( البجل   هذه النسبة إلى قبيلة بجيلة وهو ابن إنمار بن أراش بن عمرو7)
 .(0/062( الثقات نبن حبان )8)
 .(0/163( الكاش  للذهب  )0)
 .305( تارلخ ابن م ين رواية الدارم  ص32)
 .587( تقرلب التهذيب نبن حجر ص33)
 .(3/116اْنساب للسم ان  ) .( البوار  هذا اسم لمن يخرج الدهن من البور أو يب يه30)
 .(8/376( الثقات نبن حبان )31)
 .(1/302دي  نبن أب  حاتم )( الجرح والت 34)
 .(1/302( المُدر السابق)35)
 .363( تقرلب التهذيب نبن حجر ص36)
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 باق  رجا: اإلسناد ثقات.

 الحكم على إسناد الحديث:

د ف  الحديف الحديف ُحيو ْن رجاله ثقات أما الحسن بن الُباح فقد رو  له أبو داو 
 متاب ا لموسى بن إسماعي  وهو ثقة. 

وممن حكم على الحديف الحاكم ، فقا:  حديف ُحيو على شرط مسلم ولم يخرجاه وقا: 
اْعظم  ف  ت ليقه على ُحيو ابن خولمة وش يب اْرنؤوط ف  ت ليقه على ُحيو ابن حبان  

 .  إسناده ُحيو على شرط مسلم(3)إسناده ُحيو، وقا: اْلبان 

 رحمه هللا: (2)قال ابن االثير

دد  الذي ّللَّ  الحمد   فيه{...  وسوس}  ه رو ْيدو ة إلى كو سو ْسوو  َوَرج    . واْفكار   الن ْاس حديف   ه [  الوو
ه إليه َوْسَوَست وقد. الَوْسَوَسة عليه َغَلَبْت  إذا م َوْسِوس     بالاتو وهو بالكسر َووْسَواساً  َوْسَوَسةً  َنْاس 
 ي َبيِحْنه. لم بكالم   َتَكلحم إذا َوَوْسَوس للشيطان اْسم    أيضا ْسواسوالوَ  انسم

 93الحديث رقم 
 رحمه ]  (1)قا: اإلمام أبو داود

َثَنا ْثَمان   َحد  َثَنا َقاَن  ،(4)أَْعَينَ  ْبنِ  ق َداَمةَ  َواْبن   َشْيَبَة، َأِبى ْبن   ع  ور ، َعنْ (5)َجِرلر َحد   ُ َمْن
عن  ،(6)

، ْبنِ  َّللا ِ  َعْبدِ  َعنْ  ،(7)َذرح   اد  ، اْبنِ  َعنِ  َشد  ل ى الن ِب حِ  ِإَلى َرج     َجاءَ   َقا:َ  َعب اس    َفَقا:َ  َوَسل َم، َعَلْيهِ  ]   َُ
و:َ  َيا ِ، َرس  ْ ِء، ي َ رِحض   َنْاِسِه، ِف  َيِجد   َأَحَدَنا ِإن   َّللا  َنْ  ِبالش  َمَمةً  َيك ونَ  َْ  ِبِه، َيَتَكل مَ  َأنْ  ِمنْ  ْيهِ ِإلَ  َأَحبم  ح 

، َّللا     »َفَقا:َ  ، َّللا    َأْكَبر  ، َّللا    َأْكَبر  ْمدت  َأْكَبر  دَّ  الَّذ ي ّلل َّ   اْلحو هت  رو ْيدو ة   إ لوى كو سو ْسوو  «اْلوو

                                                 

 .(5/74( ُحيو أبو داود لأللبان  )3)
 .(5/425( النهاية ف  غرلب الحديف واْثر نبن اْثير )0)
 .5334( رقم4/402( سنن أبو داود كتاب اْدب باب ف  رد الوسوسة )1)
تهــذيب الكمــا: للمــوي  .دامــة بــن أعــين بــن المســور القرشــ  أبــو عبــد ] المُيُــ  مــولى بنــ  هاشــم( هــو  محمــد بــن ق4)
(06/120). 
 .(4/542تهذيب الكما: للموي ) .( هو  جرلر بن عبد الحميد بن قرط الضب  أبو عبد ] الراوي القاض 5)
 .(08/574ذيب الكما: للموي )ته .( هو  منُور بن الم تمر بن عبد ] بن ُري ة أبو عتاب الكوف 6)
 .(8/533تهذيب الكما: للموي ) .( هو  ذر بن عبد ] بن ورارة الهمدان  المرهب  أبو عمر الكوف 7)
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 تخريج الحديث:

 (4)ف  المسند وابن حبان (1)ف  المسند وعبد بن حميد (0)ف  المسند وأحمد (3)أخرجه الطيالس 
ف  ش ب اإليمان كلهم من طرلق ذر بن  (6)ف  الم جم الكبير والبيهق  (5)ف  الُحيو والطبران 

 عبد ] عن عبد ] بن شداد.
ف  موارد  (0)ف  السنن الكبر  والهيثم  (8)ف  السنة والنساْ  (7)وأخرجه ابن أب  عاُم

 الظمآن جمي هم من طرلق حماد عن س يد بن جبير.
 ] بن شداد وس يد بن جبير( عن ابن عباس رض  ] عنه بنحوه.كالهما )عبد 

 دراسة رجال اإلسناد:

 رجا: اإلسناد جمي هم ثقات.

 الحكم على إسناد الحديث:

فقا:  ُحيو وحكم  (32)إسناد الحديف ُحيو ْن رجاله جمي هم ثقات وقد حكم عليه اْلبان 
  إسناده ُحيو على شرط (33)ن فقا:عليه ش يب اْرنؤوط ف  ت ليقه على ُحيو ابن حبا

 الشيخين.

                                                 

 .(4/403( مسند الطيالس  )3)
 .(4/32( مسند أحمد )0)
 .010( مسند عبد بن حميد ص1)
 .(3/162( ُحيو ابن حبان )4)
 .(32/118( الم جم الكبير للطبران  )5)
 .(3/120( ش ب اإليمان للبيهق  )6)
 .(3/151( السنة نبن أب  عاُم )7)
 .(6/373( السنن الكبر  للنساْ  )8)
 .(3/340( موارد الظمآن الى وواْد ابن حبان للهيثم  )0)
 .(33/330( ُحيو وض ي  سنن أب  داود لأللبان  )32)
 .(3/162( ُحيو ابن حبان )33)
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 رحمه هللا: (1)قال ابن األثير

ْسو سو  وسلم عليه ّللاَّ  صلى ّللاَّ  رسولت  قتبض لما   عثمان حديف ومنه - ْنت ناٌس  وت  فيمن وكت
ْسو س ِهَش  كالم ه اْخَتَلط أنه ي رلد[  وت  ِبَمْوِته. ود 

 94الحديث رقم 
  رحمه ] (0)قا: اإلمام البيهق 

وْذَباِريم  َعِل ح   أبو َأْخَبَرَنا َ ْيب   حدثنا ،(5)اْلَواِسِط م  َشْوَذب   ْبن   م َحم دِ  أبو َأْخَبَرَنا ،(4()1)الرم  ْبن   ش 
انَ  أبو حدثنا َأيموَب، ، ِإْسَماِعي َ  ْبن   َماِلك   َغس  اَلمِ  َعْبد   حدثنا الن ْهِديم ، ْبن   الس   نِ بْ  ]ِ  َعْبدِ  َعنْ  َحْرب 
،  لومَّا: َقا:َ  - َعْنه   ]   َرِض َ  - َعا انَ  ْبنِ  ع ْثَمانَ  َعنْ  اْلم َسيِحِب، ْبنِ  َسِ يدِ  َعنْ  ،(6)الومْهِريحِ  َعنِ  ِبْشر 
ولت  قتب ضو  ست لَّى هللا   رو لوْيه   ّللاَّت  صو لَّمو  عو سو ْسو سو  وو ْسو سو  م مَّنْ  فوكتْنتت  نواٌس  وت  ]    َ َرِض  ع َمر   َعَل    َفَمر   ،وت
 َفَلمْ  َأخ وكَ  َعَلْيكَ  َسل مَ   َفَقا:َ  َفَجاءَ  َعْنه ، ]   َرِض َ  َبْكر   َأِب  ِإَلى َفَشَكاِن  َعَلْيِه، َأر د   َفَلمْ  َعَل    َفَسل مَ  َعْنه  
نِح  َعنْ  َتْسِليَمه ، َعِلْمت   َما  َفق ْلت   َعَلْيِه، ت َسلِحمْ  ، َلِا  َذِلكَ  َواِ  ْغ    ؟َوِلمَ   َعْنه   ]   َرِض َ  َبْكر   أبو  :َ َفَقا ش 
و:   ق ِبَض   َفق ْلت   ل ى ]ِ  َرس  َْمرِ  َهَذا َنَجاةِ  َعنْ  َأْسََّْله   َوَلمْ  َوَسل َم، َعَلْيهِ  َّللا    َُ ْْ  َذِلكَ  َعنْ  َسََّْلت ه   َقدْ   َقا:َ  ا
و:َ  َسََّْلت   َقدْ   َقا:َ  ِبَذِلَك، َأَحقم  َأْنتَ  َوأ مِح  َأْنتَ  ِبََِّب   َفق ْلت   َفاْعَتَنْقت ه   ِإَلْيهِ  َفق ْمت    َقا:َ  ل ى ]ِ  َرس   َّللا    َُ
َْمرِ  َهَذا َنَجاةِ  َعنْ  َوَسل مَ  َعَلْيهِ  ْْ  ." َنَجاة   َله   َفِه َ  َعمِح  َعَلى َعَرْضت َها ال ِت  اْلَكِلَمةَ  َقِب َ  َمنْ   " َقا:َ  ا

 تخريج الحديث:

  (0)ف  مسنده وال قيل   (3)ف  مسند أب  بكر الُديق وأبو ي لى  (7)وي أخرجه أبو بكر المرو 
ف  المجالسة وجواهر ال لم كلهم من طرلق الوهري عن   (1)ف  الض ااء الكبير وأبو بكر الدينوري 

 س يد بن المسيب عن عثمان بن عاان به.

                                                 

 .(5/425ف واْثر نبن اْثير )( النهاية ف  غرلب الحدي3)
 .03( رقم 3/306( ش ب اإليمان للبيهق  باب القو: فيمن يُو إيمانه أو ن يُو )0)
تبُـير  .( هو  أبو علـ  محمـد بـن أحمـد بـن القاسـم الروذبـاري الُـوف  سـكن مُـر ولـه تُـاني  حسـان فـ  التُـوف1)

 .(0/615المنتبه بتحرلر المشتبه نبن حجر )
ي  هـذه اللاظـة لمواضــع عنـد اننهـار الكبيـرة يقــا: لهـا الروذبـار، وهــ  فـ  بـالد متارقـة منهــا موضـع علـى بــاب ( الروذبـار 4)

 .(1/322اْنساب للسم ان  ) .الطابران بطوس يقا: لها الروذبار  منها أبو عل  الروذباري الطوس 
 .(35/466عالم النبالء للذهب  )( هو  أبو محمد عبد ] بن عمر بن أحمد بن عل  بن شوذب الواسط  سير أ 5)
 .( هو  محمـد بـن مسـلم بـن عبيـد ] بـن عبـد ] بـن شـهاب بـن عبـد ] بـن الحـارف بـن وهـرة بـن كـالب القرشـ  الوهـري 6)

 .(06/430تهذيب الكما: للموي )
 .47( مسند أب  بكر الُديق للمرووي ص7)
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 دراسة رجال اإلسناد:

بن  مولى بن  يُروع قاض  الرقة من الساب ة. وثقه يحيى (4) بن النبهان الر قِح م  ة عبد هللا بن بشر1
  ليس به بَّس وقا: (0)ف  الثقات. قا: أبو ورعة (8)وذكره ابن حبان (7)والذهب  (6)وابن شاهين (5)م ين

  يروي عن (30)  ض ي  ف  الوهري خاُة وقا: ابن حبان(33)  ليس بذاك. قا: البوار(32)ابن عدي
 بات ويشهد المستمع بَّنها مقلوبة.الثقات ما ن يشبه حديف اْث

 أنه ض ي .والراجح 

ف  الثقات. وقا:  يخطئ  (34)هـ، ذكره ابن حبان063 (31)بن ورلق الُرلاين  ة شعيب بن أيوب2
  وثق وقا: ابن (36)وقا: الذهب  (35)ولدلس ك  ما ف  حديثه المناكير مدلسة ووثقه الدارقطن 

أي نبد أن يُرح  (38)من طبقات المدلسين لثة  ُدوق يدلس، ووض ه ف  الطبقة الثا(37)حجر
 ُرح بالسماع. قد ف  هذا الحديفهو بالسماع و 
 أنه ُدوق مدلس.والراجح 

                                                                                                                                                  

 .(3/02( مسند أب  ي لى )3)
 .(0/051)( الض ااء الكبير لل قيل  0)
 .(5/08( المجالسة وجواهر ال لم نب  بكر الدينوري )1)
نمــا ســميت الرقــة ننهــا علــى شــط 4) ( الرقــ   هــذه النســبة إلــى الرقــة وهــ  بلــدة علــى طــرف الاــرات مشــهورة مــن الجولــرة وا 

 .(1/84اْنساب للسم ان  ) .الارات، وك  أرض تكون على الشط فه  تسمى الرقة
 .(1/452واية الدوري )( تارلخ ابن م ين ر 5)
 .305( تارلخ أسماء الثقات نبن شاهين ص6)
 .(3/74( الكاش  للذهب  )7)
 .(7/56( الثقات نبن حبان )8)
 .(5/34( الجرح والت دي  نبن أب  حاتم )0)
 .(4/045( الكام  ف  الض ااء نبن عدي )32)
 .037( تقرلب التهذيب نبن حجر ص33)
 .(0/10( المجروحين نبن حبان )30)
م جــم البلــدان ليــاقوت  .( الُــرلاين   قرلــة كبيــرة غنــاء شــجراء قــرب عكبــراء وأوانــا علــى ضــاة نهــر دجيــ  فــ  ال ــراق31)

 .(1/421الحموي )
 .(8/120( الثقات نبن حبان )34)
 .(0/044( تارلخ بغداد للخطيب البغدادي )35)
 .(3/486( الكاش  للذهب  )36)
 .067( تقرلب التهذيب نبن حجر ص37)
 .18( طبقات المدلسين نبن حجر ص38)
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 باق  رجا: اإلسناد ثقات.

 الحكم على إسناد الحديث:

 الحديف ض ي  لض   عبد ] بن بشر ف  الوهري وهذه الرواية عنه.



  الفصل الثاني  (النهاية في غريب الحديث واألثر البن األثير)أحاديث كتاب 
 

- 135 - 

 الواو مع الشينالمبحث الثالث: 

 رحمه هللا: (1)ثيرقال ابن األ

َدْيِبَية حديف ف (  ه{ )  وشب}  نِح   الث َقا  مس ود بن   ع ْروة له قا:   الح   من أْوَشاباً  ََْر   وا 
وا أن َلَخِليق   الناس عتوك يوف رُّ  ف ) والر عاع الناس من اْخالط  واْْوَشاب واْْوَباش اْْشَواب[  ويودو
 .(شاْع طَّخ وهو. بالكسر[  الرِحعاع    اُْ 

 95الحديث رقم 
 رحمه ]  (0)قا: اإلمام البخاري 

َثِن  ، ْبن   َّللا ِ  َعْبد   َحد  َثَنا م َحم د  و اقِ  َعْبد   َحد   ، َقاَ: (5)الومْهِريم  َأْخَبَرِن  َقاَ:  ،(4)َمْ َمر   َأْخَبَرَنا ،(1)الر 
َُْيِر، ْبن   ع ْرَوة   َأْخَبَرِن  ق   ،(6)َوَمْرَوانَ  َمْخَرَمَة، ْبنِ  اْلِمْسَورِ  َعنْ  الوم دِح َُ َما َواِحد   ك  م  ي  اِحِبِه، َحِديفَ  ِمْنه  َُ 
و:   َخَرجَ   َقانَ  َدْيِبَيةِ  َوَمنَ   َّللا ِ  َرس   الَوِليدِ  ْبنَ  َخاِلدَ  ِإن    » الن ِب م  َقا:َ  الط ِرلِق، ِبَبْ ضِ  َكان وا إذا َحت ى الح 

ذ وا َطِليَ ة ، ِلق َرْلش   َخْي    ِف  ِباْلَغِميمِ   الَجْيِش، ِبَقَتَرةِ  ه مْ  إذا َحت ى َخاِلد   ِبِهمْ  َشَ رَ  َما َفَوَّللا ِ  «الَيِمينِ  َذاتَ  َفخ 
، َنِذيًرا َيْرك ض   َفاْنَطَلقَ   ِبهِ  َرَكْت بَ  ِمْنَها َعَلْيِهمْ  ي ْهَبط   ال ِت  ِبالث ِني ةِ  َكانَ  إذا َحت ى  الن ِب م  َوَسارَ  ِلق َرْلش 
ْت، َح ْ  َح ْ   الن اس   َفَقا:َ  َراِحَلت ه ، َواء ، َخأَلَْت   َفَقال وا َفَََّلح  ُْ َواء ، َخأَلَْت  الَق ُْ  َما  » الن ِب م  َفَقا:َ  الَق
َواء ، َخأَلَْت  ُْ ، َلَها َذاكَ  َوَما الَق ل ق   نَ  ِبَيِدِه، َنْاِس  ِذيَوال    »َقا:َ  ث م   ،«الِاي ِ  َحاِبس   َحَبَسَها َوَلِكنْ  ِبخ 
ر َماتِ  ِفيَها ي َ ظِحم ونَ  خ ط ةً  َيْسََّل وِن    َذِلكَ  ِعْندَ  ع ْرَوة   َفَوَثَبْت... َفَقا:َ  َوَجَرَها ث م   ،«ِإي اَها أَْعَطْيت ه مْ  ِإن   َّللا ِ  ح 

ْلتَ  ِإنِ  َأَرَأْيتَ  م َحم د   َأيْ  َُ نْ  َقْبَلَك، أَْهَله   اْجَتاحَ  الَ َربِ  ِمنَ  ِبَََّحد   َسِمْ تَ  َه ْ  َقْوِمَك، َأْمرَ  اْسَتَّْ  َتك نِ  َواِ 
ْ ْخَر ، ََر   َوَّللا ِ  َفِإنِح  ا نِح  و ج وًها، َْ ََر   َواِ  وا أونْ  َخِليًقا الن اسِ  ِمنَ  َأْوَشاًبا َْ عتوكو  يوف رُّ يودو  ... الحديف..وو

 تخريج الحديث:

 .لج له عند انمام مسلمولم أق  على تخر تارد به اإلمام البخاري 

                                                 

 .(5/427( النهاية ف  غرلب الحديف واْثر نبن اْثير )3)
 .0710رقم  (1/387( ُحيو البخاري كتاب الشروط باب الشروط ف  الجهاد والمُالحة مع أه  الحُرة وكتابة الشروط )0)
 .(38/50تهذيب الكما: للموي ) .بكر الُن ان  ( هو  عبد الرواق بن همام بن نافع الحميري مونهم اليمان  أبو1)
تهــذيب  .( هــو  م مــر بــن راشــد اْودي الحــدان  أبــو عــروة بــن أبــ  عمــرو البُــري مــولى عبــد الســالم بــن عبــد القــدوس4)

 .(08/121للكما: للموي )
 .ب القرشـ  الوهـري ( هو  محمـد بـن مسـلم بـن عبيـد ] بـن عبـد ] بـن شـهاب بـن عبـد ] بـن الحـارف بـن وهـرة بـن كـال5)

 .(06/430تهذيب الكما: للموي )
( هو  مروان بن الحكم بن أب  ال اص بن أمية بن عبد شـمس بـن عبـد منـاف بـن قُـ  القرشـ  اْمـوي أبـو عبـد الملـك 6)

 .(07/187تهذيب الكما: للموي ) .ولم يُو له سماع من النب  ُلى ] عليه و سلم
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 دراسة رجال اإلسناد:

 الوهري  القرش  لؤي  بن ك ب بن مرة بن كالب بن وهرة بن أهيب بن نوف  بن مخرمة بن ة المسور1
 أسملت ممن الرحمن عبد أخت عوف بنت عاتكة وأمه الرحمن عبد أبا يكنى الُويري  مُ ب قا:

 .(3)وهاجرت

 رجا: اإلسناد ثقات.

 رحمه هللا: (2)قال ابن األثير

َولمة حديف ف (  ه{ )  وشج}  ولو  وأْفنوْت    خ  يج أصت ش  َجر من اْلَت    ما ه وَ [  الوو  أن   أراد. الش 
َنةَ   َثرً . اْرض ف  َيْبقَ  لم إذ أُولها أْفَنْت  الس 

 96الحديث رقم 
 رحمه ]  (1)قا: اإلمام الطبران 

َثَنا َْهَواِويم  ِطيب  اْلخَ  َيْ ق وبَ  ْبن   م َحم د   َحد  ْْ َلِم م  الر ْحَمنِ  َعْبدِ  ْبن   م َحم د   حدثَنا ،(4)ا  حدثَنا ،(5)السم
َرْلج   اْبن   حدثَنا َيْ ق وَب، ْبن   ي وس     (6)اْلَحر اِن م  ِعْمَرانَ  أبو ِ، َعْبدِ  ْبنِ  َجاِبرِ  ، َعنْ (8)َعَطاء   َعنْ  ،(7)ج   َّللا 
َوْلَمةَ  َأن   ، ْبنَ  خ  ، َلْيَس وَ  َثاِبت  اِريِح َُ َْن ْْ  ِتْلكَ  ِف  َمَ ه   َكانَ   الن ِب    َوَأن   ِلَخِديَجَة، ِعير   ِف  َكانَ  ِبا

، َيا  َله   َفَقا:َ  اْلِ يِر، اًن، ِفيكَ  َأَر   ِإنِح  م َحم د  َُ  آَمْنت   َوَقدْ  ِتَهاَمَة، ِمنْ  َيْخر ج   ال ِذي الن ِب    َأن كَ  َوَأْشَهد   ِخ
وِجكَ  َسِمْ ت   ذاَفإ ِبَك، َة، َفْتوِ  َيْوم   َكانَ  َحت ى  الن ِب حِ  َعنِ  َفََّْبَطََّ  َأَتْيت َك، ِبخ ر   الن ِب م  َرآه   َفَلم ا َأَتاه ، ث م   َمك 
  َ:ِباْلم َهاِجرِ  َمْرَحًبا  »َقا  ِ: َو  ْْ و:َ  َيا  َقا:َ  «ا ِ، َرس  :ِ  ِمنْ  َأك ونَ  َأنْ  َمَنَ ِن  َما َّللا   َوَأَنا َأَتاَك، َمنْ  َأو 

اَبْتَنا َأن ه   ِإن   ِباْلَوَثِن، َوَكا ْرت   ِباْلق ْرآِن، َوآَمْنت   ِلَ ْهِدَك، ناِكف   َوَن  ِلَبْيَ ِتَك، م ْنَكر   َغْير   ِبكَ  م ْؤِمن   َُ  َبْ َدكَ  َأ

                                                 

 .(6/330ن حجر )( اإلُابة ف  تمييو الُحابة نب3)
 .(5/428( النهاية ف  غرلب الحديف واْثر نبن اْثير )0)
 .7713( رقم7/162( الم جم اْوسط للطبران  )1)
اْنسـاب للسـم ان   .( اْهواوي  هذه النسبة إلى اْهواو وهى من بالد خووستان، وتنسب جميع بالد الخوو إلى اْهـواو4)
(3/013). 
 .(1/078اْنساب للسم ان  ) .إلى الجد، وهو ممن كان ف  آباْه وأجداده سلم( السلم   هذه النسبة 5)
 .(0/015م جم البلدان لياقوت الحموي ) .( الحران   ه  مدينة عظيمة مشهورة من جولرة أقور وه  قُبة ديار مضر6)
تهـــذيب الكمـــا: للمــــوي  .( هـــو  عبـــد الملـــك بـــن عبــــد ال ولـــو بـــن جـــرلج القرشــــ  اْمـــوي أبـــو الوليـــد وأبـــو خالــــد المكـــ 7)
(38/118). 
ــاح واســمه أسـلم القرشــ  الاهــري أبــو محمــد المكــ  مـولى آ: أبــ  خثــيم عامــ  عمــر بــن الخطــاب 8) ( هـو  عطــاء بــن أبــ  ُر

 .(02/60تهذيب الكما: للموي ) .على مكة ويقا: مولى بن  جمو ولد ف  خالفة عثمان
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،.. ِشَداد   َسَنَوات   ولو  ْت ووأوْفنو (3)اْلَيِبيسِ  َجِميعَ  . واْجَتاَحْت م َتَواِلَيات  ، أتصت يج  ش    ،(0)اْلَقِنَطة   ق ط تِ  َحت ى اْلوو
ْنِكر   َوَن  ِلَ ْهِدي، ناِكف   َغْيرَ  َأَتْيت كَ  و:   َفَقا:َ . ِلَبْيَ ِت  م  ذْ   "  َّللا ِ  َرس   َوَتَ اَلى َتَباَركَ  َّللا َ  ِإن   َعْنَك، خ 
 الل ْي ِ  ِلم س ءِ  ِبالن َهارِ  َيَده   وباسط   َعَلْيِه، َّللا    َتابَ  َتابَ  ِإنْ فَ  ِلَيت وَب، الن َهارِ  ِلم س ءِ  ِبالل ْي ِ  َيَده   َباِسط  
 ..َعَلْيِه،. َّللا    َتابَ  َتابَ  َفِإنْ  ِلَيت وَب،

 تخريج الحديث:

 خولمة بنحوه. عن مندة بن ] عبد ف  تارلخ دمشق من طرلق أب  (1)أخرجه ابن عساكر

 دراسة رجال اإلسناد:

 واسمه َخْطَمةَ  بن عامر بن غيان بن عامر بن ساعدة بن ث لبة بن اْلَااِكهِ  بن ثابت بن خزيمة ة 1
َشمَ  بن ] عبد  .(5()4)الخطم  ثم اْوس  اْنُاري  اْوس بن مالك بن ج 
، قا: ابن حجر  يروي عن ابن جرلج خبر  ة يوسف بن يعقوب2  طويال باطال اأبو عمران اْلَحر اِن م

 لم تجد الباحثة أقواًن أخر  لل لماء بحقه.، و (6)وذكر الحديف
 أنه ض ي .والراجح 

َلِم م أبو ة محمد بن عبد الرحمن3   (8)ف  الثقات. وقا: ابن حجر (7)]، ذكره ابن حبان عبد السم
 ولم تجد الباحثة أي قو: آخر لل لماء بحقه.مجهو:، 
 أنه مجهو:.والراجح 

َْهَواوِ  الخطيب يعقوب بن ة محمد4 ْْ  لم تجد الباحثة أي أقوا: لل لماء بحقه. (0)يم ا

                                                 

لســان ال ــرب نبــن منظــور  .ر إذا َيِبَســت وهــو الي ــْبس والَيبــيس  َأيضــاً ( اليبــيس  مــا َيــِبس مــن ال  ْشــب والب قــو: التــ  تتنــاث3)
(6/063). 
 .(7/186لسان ال رب نبن منظور ) .( قطت القطنة  َأي ق ِطَ ْت 0)
 .(36/171) نبن عساكر ( تارلخ دمشق1)
 .(0/078( اإلُابة ف  تمييو الُحابة نبن حجر )4)
 .(0/170م جم البلدان لياقوت الحموي ) .دينة( الخطم   نسبة إلى موضع ف  أعلى الم5)
 .(6/112( لسان الميوان نبن حجر )6)
 .(0/06( الثقات نبن حبان )7)
 .(6/112( لسان الميوان نبن حجر )8)
 اْنسـاب للسـم ان  .وو إلى اْهـواو( اْهواوي  هذه النسبة إلى اْهواو وهى من بالد خووستان، وتنسب جميع بالد الخ0)
(3/013).. 
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فال بد أن يُرح بالسماع وف  هذا  (3)باق  رجا: اإلسناد ثقات إن أن ابن جرلج مدلس من الثالثة
 الحديف لم يُرح بالسماع.

 الحكم على اإلسناد الحديث:

 إسناد الحديف ض ي  ل دة أسباب 
.جهالة ـ 3 َلِم م  محمد بن عبد الرحمن السم
 ـ ُو  ابن حجر للحديف ف  كتاب لسان الميوان بالخبر الباط .0
 ـ ابن جرلج مدلس من الثالثة فال بد أن يُرح بالسماع ولم يُرح ف  هذا الحديف بالسماع.1
 ـ عدم م رفة حا: محمد بن ي قوب.4

 رحمه هللا: (2)قال ابن األثير

جَ    عل  حديف ومنه - ين بيَنها َوَوش  جَ   ي قا:. وأل َ  َخَلط يأ[  أْوواِجها ُو  َتْوشيجا. بينهم َّللا    َوش 

 97الحديث رقم 
 لم أعثر على تخرلج له.

 رحمه هللا: (3)قال ابن األثير

ني وسلم عليه ّللاَّ  صلى ّللاَّ  رسول كان   عاْشة حديف ومنه(  ه)   { وشو}  حت شَّ  من وَلَنا:   يوتووو
 وي َقبِحل ن . ي  اِنق ن  أي[  رأِس 

 98ديث رقم الح
 رحمه ]  (4)قا: اإلمام الدارم 

َثَنا َلْيَمان   َحد  ، ْبن   س  َثَنا َحْرب  اْلَجْوِن حِ  ِعْمَرانَ  َأِب  َعنْ  َسَلَمَة، ْبن   َحم اد   َحد 
 ْبنِ  َيِولدَ  َعنْ   ،(6()5)

انو   »َقاَلْت  َعْنَها، َّللا    َرِض َ  َعاَِْشةَ  َعنْ  َباَبن وَس، ولت  كو ست لَّى ّللاَّ   رو لوْيه   هللات  صو لَّمو  عو سو ن ي وو حت شَّ  َوَأَنا يوتووو
، يب   َحاِْض  ُِ  .«َثْوب   َوَُْيَنه   َوَُْيِن  َرْأِس  ِمنْ  َوي 

                                                 

 .43( طبقات المدلسين نبن حجر ص3)
 .(5/428( النهاية ف  غرلب الحديف واْثر نبن اْثير )0)
 .(5/420( النهاية ف  غرلب الحديف واْثر نبن اْثير )1)
 .3205( رقم 3/063( سنن الدارم  كتاب الطهارة باب مباشرة الحاْض )4)
 .(38/007تهذيب الكما: للموي ) .دي أبو عمران الجون  البُري ( هو  عبد الملك بن حبيب اْودي ويقا: الكن5)
 اْنسـاب للسـم ان  .مالـك بـن اْود ( الجون   هذه النسبة إلى جون بطن من اْود وهو الجـون بـن عـوف بـن خولمـة بـن6)
(0/305). 
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 تخريج الحديث:

ف  السنن الكبر  عن حماد بن  (0)ف  مسنده ومن طرلقه البيهق  (3)أخرجه أبو داود الطيالس 
أحمد ف  المسند من طرلق حماد بن سلمة عن أب  سلمة عن أب  عمران بنحوه، وأخرجه اإلمام 

 .(4)ومرة بولادة (1)عمران مرة بمثله

 دراسة رجال اإلسناد:

 من الثالثة. ة يزيد بن بابنوس:1
  من رواية أب  عمران اْلَجْوِنىِح عنه عن عاْشة (6)ف  الثقات، وقا: ابن عدي (5)ذكره ابن حبان

  (0)  مقبو:، وقا: أبو حاتم(8)َّس به وقا: ابن حجر  ن ب(7)أحاديف مشاهير، قا: الدارقطن 
 مجهو:.
 عمران عنه عن عاْشة ُحيحة. أنه ُدوق ولكن رواية أب والراجح 

 هم ثقات. باق  رجا: اإلسناد جمي

 إسناد الحديث: علىالحكم 

أسد ف  ت ليقه على سنن  سليم إسناده ُحيو ْن رجاله كلهم ثقات وقد حكم عليه حسين
 ُحيو. إسناده  (32)الدارم  فقا:

                                                 

 .(1/333( مسند الطيالس  )3)
 .(3/130( السنن الكبر  للبيهق  )0)
 .(40/152( مسند أحمد )1)
 .(41/14( المُدر السابق )4)
 . (5/548( الثقات نبن حبان )5)
 .(7/078( الكام  ف  الض ااء نبن عدي )6)
 .70( سؤنت البرقان  للدارقطن  ص7)
 .622( تقرلب التهذيب نبن حجر ص8)
 .(0/182( الجرح والت دي  نبن أب  حاتم )0)
 .3205( رقم 3/063( سنن الدارم  كتاب الطهارة باب مباشرة الحاْض )32)
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 رحمه هللا: (1)قال ابن األثير

ْمتو  ال   آخر حديف وف (  س)   من بالاتو وضبطَته بالضم[  عدمت      اُْ  ف  ضبط)  عود 
الً (  اللسان جت ك رو حو ْرُة هذه َضَرَُك أي[  الو شاح هذا وشَّ  الوَشاح. َموِضع ف  الض 

 99الحديث رقم 
  رحمه ] (0)قا: اإلمام أحمد
َثَنا ، ْبن   اْلم ْسَتِلم   َأْخَبَرَنا َقاَ:  ،(1)َيِولد   َحد  َثَنا َسِ يد  َبْيب   َحد   َأِبيه، َعنْ  َعنْ  الر ْحَمِن، َعْبدِ  ْبن   خ 

ِه، و:َ  َأَتْيت    َقا:َ  َجدِح ل ى َّللا ِ  َرس   ن ْسِلمْ  َوَلمْ  ْوِم ،قَ  ِمنْ  َوَرج     َأَنا َغْوًوا، ي ِرلد   َوه وَ  َوَسل َم، َعَلْيهِ  ]   َُ
ْلَنا ه   َن  َمْشَهًدا َقْوم َنا َيْشَهدَ  َأنْ  َنْسَتْحِي  ِإن ا  َفق  ْم، َنْشَهد  ْلَنا «َأَوَأْسَلْمت َما؟  »َقا:َ  َمَ ه   َفاَل   »َقا:َ  َن،  ق 

اًل  َفَقَتْلت   ه ،َم َ  َوَشِهْدَنا َفََّْسَلْمَنا  َقا:َ  «اْلم ْشِرِكينَ  َعَلى ِباْلم ْشِرِكينَ  َنْسَتِ ين    َضْرًَُة، َوَضَرَُِن  َرج 
ْمتو   َتق و:   َفَكاَنْت  َذِلَك، َبْ دَ  ِباْبَنِتهِ  َوَتَوو ْجت   اًل  الو عود  جت كو  رو حو شَّ احو  هوذوا وو اًل  َعِدْمتِ  َن   َفََّق و:   ،اْلو شو  َرج 
 الن اَر.  َأَباكِ  َعج  َ 

 تخريج الحديث:

ف  م رفة الُحابة  (6)ف  المستدرك وأبو ن يم (5)لكبير والحاكمف  الم جم ا (4)أخرجه الطبران 
 ف  السنن الكبر  من طرلق خبيب بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن به. (7)والبيهق 

 دراسة رجال اإلسناد:

 بن الخورج بن الحارف بن جشم بن عامر بن خديج بن عمرو بن عنبة بن سافي بن خبيبة جده: 1
 تَّخر كان الواقدي وقا: بدرا شهد فيمن عقبة بن وموسى إسحاق بنا ذكره اْوس  اْنُاري  اْوس
 ب دها وما وشهدها فَّسلم الطرلق ف  فلحقه بدر إلى وسلم عليه ] ُلى النب  خرج أن إلى إسالمه
 .(8)عمر خالفة ف  ومات

                                                 

 .(5/420( النهاية ف  غرلب الحديف واْثر نبن اْثير )3)
 .35761( رقم 05/41( مسند أحمد )0)
ذان بن ثابت السلم  أبو خالد الواسط 1)  .(10/063تهذيب الكما: للموي ) .( هو  يولد بن هارون بن واذي ويقا: بن وا 
 .(4/001( الم جم الكبير للطبران  )4)
 .(0/300درك للحاكم )( المست5)
 .(0/088( م رفة الُحابة نب  ن يم )6)
 .(0/17( السنن الكبر  للبيهق  )7)
 .(0/063( اإلُابة ف  تمييو الُحابة نبن حجر )8)
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َهِن م  بن الرحمن عبد ة أبوه:2 َبْيِب اْلج   .(3)لمدينةا سكن وقا: الُحابة ف  البغوي  ذكره خ 

وواد شيخ قلي  الحديف وذكره ابن  (1)من التاس ة، وثقه أحمد (0)   الث َقِا م ة المستلم بن سعيد3
  ُدوق (7) وابن حجر (6)   ُوللو وقا: الذهب (5)ف  الثقات وقا: ُرما خال ، قا: يحيى (4)حبان

 وواد ابن حجر عابد ُرما وهم.
 أنه ُدوق.والراجح 

 ثقاتباق  رجا: اإلسناد 

 الحكم على إسناد الحديث:

   فقا: إسناده حسن.(8)حسن ْن المستلم بن س يد ُدوق وقد حكم عليه اْلبان  هإسناد

 رحمه هللا: (9)قال ابن األثير

 ف  كما عبيد أب  شرح هذا)  المرأة  الواشرة[  الم وَتِشرة الواِشرة َلَ نَ  أنه   فيه(  ه{ )  وشر} 
د   الت (  الهروي  وابح  َتَتَشب ه الكبيرة المرأة َتْاَ ل ه أطراَفها وت َرقِحق أسناَنها ت َحدِح  الت   والم وَتِشرة بالش 
 أَشْرت. ف  لغة َمْهموو غير بالِميشار الَخَشَبةَ  وَشْرت   ِمن وكَّنه ذلك بها َيْاَ   َمن تَّم ر

 111الحديث رقم 
 لم أعثر عل  تخرلج له.

                                                 

 .(4/000( المُدر السابق )3)
للســم ان   اْنســاب .( الثقاــ   هــذه النســبة إلــى ثقيــ ، وهــو ثقيــ  بــن منبــه بــن بكــر بــن هــواون بــن منُــور بــن عكرمــة0)
(3/528). 
 .(8/418( الجرح والت دي  نبن أب  حاتم )1)
 .(0/306( الثقات نبن حبان )4)
 .(8/418( الجرح والت دي  نبن أب  حاتم )5)
 .(0/055( الكاش  للذهب  )6)
 .507( تقرلب التهذيب نبن حجر ص7)
 .(1/00( السلسلة الُحيحة لأللبان  )8)
 .(5/430واْثر نبن اْثير ) ( النهاية ف  غرلب الحديف0)
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 رحمه هللا: (1)قال ابن األثير

 يومَ  الَوشيع ف  وسلم عليه َّللا   ُلى َّللا   َرسو: مع بكر أبو كان   الحديف ومنه(  ه)   { وشع }
 ال رلش. ف  أي[  َبْدر

 111الحديث رقم 
 لم أجده باللاظ ناسه ولكن بالم نى.

 رحمه ]  (0)قا: ابن أب  شيبة
َثَنا م َ اِوَيةَ  أبو َحد 

َثَنا  َقا:َ  ،(1) َْْعَمش   حد  ، ْبنِ  َوْلدِ  َعنْ  ،(5)ِإْسَحاقَ  َأِب  َعنْ  ،(4)ا  َكانَ   َقا:َ  ي َثْيع 
و:ِ  َمعَ  َبْكر   أبو  عليه ] ُلى الن ِب م  َفَجَ  َ   َقا:َ  اْلَ ِرلِش، َعَلى َبْدر   َيْومَ  وسلم عليه ] ُلى ]ِ  َرس 
م    َيق و:   َيْدع و، وسلم ْر  الل ه   ُ اَبَة، َهِذهِ  ا ْن َُ َْْرِض، ِف  ت ْ َبدْ  َلمْ  َتْاَ  ْ  َلمْ  ِإنْ  ِإن كفَ  اْلِ    َبْكر   أبو َفَقا:َ  ا
َناَشَدِتكَ  َبْ َض   .َوَعَدكَ  ال ِذي َلك َلي ْنِجَون   َفَو ]ِ  َرُ ك، م 

 تخريج الحديث:

 تارد به اإلمام ابن أب  شيبة فلم أق  على تخرلج آخر للحديف.

 دراسة رجال اإلسناد:

 .فال يضر تدليسه (6)، واْعمش مدلس من الثانيةلهم ثقاترجا: اإلسناد ك

 الحكم على إسناد الحديث:

 إسناد الحديف ُحيو ْن رجاله كلهم ثقات.

                                                 

 .(5/430( النهاية ف  غرلب الحديف واْثر نبن اْثير )3)
 .17841( رقم 34/160( مُن  ابن أب  شيبة كتاب المغاوي باب غووة بدر الكبر  وما كانت وأمرها )0)
تهـذيب الكمـا:  .منـاة بـن تمـيم( هو  محمد بن خاوم التميم  الس دي أبو م اوية الضرلر الكوف  مولى بن  س د بن ولـد 1)

 .(05/301للموي )
 .(30/76تهذيب الكما: للموي ) .( هو  سليمان بن مهران اْسدي الكاهل  مونهم أبو محمد الكوف  اْعمش4)
( هو  عمرو بن عبد ] بن عبيـد ويقـا: عمـرو بـن عبـد ] بـن علـ  ويقـا: عمـرو بـن عبـد ] بـن أبـ  شـ يرة واسـمه ذو 5)

 .(00/321تهذيب الكما: للموي ) .همدان  أبو إسحاق السبي   الكوف يحمد ال
 .11طبقات المدلسين نبن حجر ص( 6)
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 رحمه هللا: (1)قال ابن األثير

ْيد َلْحم من يابسة بَوشيقة   أ ِت َ    فيه(  ه{ )  وشق}   اللحم يؤَخذ أن  الوشيقة  [  َحرام   إن   فقا: َُ
 وات َشْقت ه. اللحمَ  َوَشْقت   وقد. الَقديد   ه   وقي  اْساار. ف  وي ْحم  ي ْنَضج ون قليالً  في ْغَلى

 112الحديث رقم 
 لم أجده باللاظ ناسه ولكن بالم نى.

 رحمه ]  (0)قا: اإلمام مسلم
َثِن  ، ْبن   و َهْير   وَحد  َثَنا َحْرب  ، َعنِ  ْبن   َيْحَيى َحد  َرلْ  اْبنِ  َسِ يد   ْبن   اْلَحَسن   َأْخَبَرِن   ،َقا:َ (1)ج  ج 

َطاو س   َعنْ  م ْسِلم ،
َما، ]   َرِض َ  َعب اس   اْبنِ  َعنِ  ،(4)  ْبن   ]ِ  َعْبد   َله   َفَقا:َ  َأْرَقَم، ْبن   َوْلد   َقِدمَ   َقا:َ  َعْنه 

ْيد   َلْحمِ  َعنْ  َأْخَبْرَتِن  َكْي َ   َيْسَتْذِكر ه   َعب اس   و:ِ  ىِإلَ  أ ْهِديَ  َُ ل ى ]ِ  َرس   َحَرام ؟ َوه وَ  َوَسل مَ  َعَلْيهِ  ]   َُ
ْيد   َلْحمِ  ِمنْ  ع ْضو   َله   أ ْهِديَ   َقا:َ   َقا:َ  ه ، َُ ر م   ِإن ا َنَّْك ل ه   َن  ِإن ا  »َفَقا:َ  َفَرد   «ح 

 تخريج الحديث:

 .فلم أق  عليه عند اإلمام البخاري تارد به اإلمام مسلم 

 سناد:دراسة رجال اإل

 الخورج بن ك ب بن ث لبة بن اْغر بن مالك بن الن مان بن قيس بن زيد بن أرقم بن زيد ة 1
 وقي  الخندق مشاهده وأو: أحد يوم واستُغر عامر أبو وقي  عمر أبو قي  كنيته ف  مختل 
 .(5)غووة عشرة سبع سلم و عليه ] ُلى النب  مع وغوا المرلسيع

 رجا: اإلسناد ثقات.

                                                 

 .(5/431( النهاية ف  غرلب الحديف واْثر نبن اْثير )3)
 .3305( رقم 0/853( ُحيو مسلم كتاب الحج  باب تحرلم الُيد للمحرم )0)
تهـــذيب الكمـــا: للمــــوي  .القرشــــ  اْمـــوي أبـــو الوليـــد وأبـــو خالــــد المكـــ ( هـــو  عبـــد الملـــك بـــن عبــــد ال ولـــو بـــن جـــرلج 1)
(38/118). 
تهــذيب الكمــا: للمــوي  .( هــو  طــاوس بــن كيســان اليمــان  أبــو عبــد الــرحمن الحميــري مــولى بحيــر بــن رلســان الحميــري 4)
(31/175 ). 
 .(0/580( اإلُابة ف  تمييو الُحابة نبن حجر )5)
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 رحمه هللا: (1)ابن األثير قال

يقةت  ل  أ ْهَديْت    عاْشة حديف ومنه - ش  ها ظوبي   قديد   وو  َوَوشاِْق. َوِشيق على وت ْجَمع[  فرد 

 113الحديث رقم 
 رحمه ]  (0)قا: اإلمام عبد الرواق

، ْبنِ  م َحم دِ  ْبنِ  اْلَحَسنِ  َعنِ  م ْسِلم ، ْبنِ  َقْيسِ  َعنْ  ،(1)الث ْوِريحِ  َعنِ  يو   »َقاَلْت  َعاَِْشةَ  َعنْ  َعِل ح  ول   أتْهد  ست  ل رو
لَّى ّللاَّ   لوْيه   هللات  صو لَّمو، عو سو ةو  وو يقو ش   .«َيَّْك ْله   َفَلمْ  م ْحِرم ، َوه وَ  ،ظوْبي   وو

 تخريج الحديث:

من  كلهم ف  المسند (6)ف  المسند وأبو ي لى (5)ف  المسند وأحمد (4)أخرجه إسحاق بن راهوية 
 سن بن محمد عن عاْشة بنحوه.طرلق ح

 دراسة رجال اإلسناد:

 رجا: اإلسناد كلهم ثقات. 

 الحكم على إسناد الحديث:

 إسناد الحديف ُحيو ْن رجاله كلهم ثقات.

 رحمه هللا: (7)قال ابن األثير

دت  كنا   س يد أب  حديف ومنه - ود شيق من نوتوزو  .[ الحج وو

 114الحديث رقم 

                                                 

 .(5/431واْثر نبن اْثير )( النهاية ف  غرلب الحديف 3)
 .8104( رقم 4/407( مُن  عبد الرواق الُن ان  كتاب المناسك باب ما ينهى عنه المحرم من أك  الُيد )0)
 .(33/354تهذيب الكما: للموي ) .( هو  سايان بن س يد بن مسروق الثوري أبو عبد ]  الكوف 1)
 .(0/508( مسند إسحاق بن راهوية )4)
 .(41/64أحمد )( مسند 5)
 .(8/81( مسند أب  ي لى )6)
 .(5/431( النهاية ف  غرلب الحديف واْثر نبن اْثير )7)



  الفصل الثاني  (النهاية في غريب الحديث واألثر البن األثير)أحاديث كتاب 
 

- 145 - 

 حمه ] ر  (3)قا: اإلمام أحمد
َثَنا َثِن  َحِكيم ، َأِب  ْبن   َيِولد   َحد  َثِن  ،(0)ِعْكِرَمةَ  َسِمْ ت   َقاَ:  َأَباَن، اْبنَ  َيْ ِن  اْلَحَكم   َحد   َيق و:   َحد 

، َسِ يد   أبو ْدِريم نَّا َقاَ:  اْلخ  دت  كت وَّ يق   م نْ  نوتوزو ش  جد   وو .اْلَحوْ  َعَلْيهِ  َيح و:   َيَكادَ  َحت ى اْلحو  : 

 تخريج الحديث:

 .مُدر آخر خرج الحديفتارد به اإلمام أحمد فلم أق  على 

 دراسة رجال اإلسناد:

 (6)والذهب  (5)وال جل  (4)هـ. وثقه ابن م ين354أبو عيسى  (1) المدن  اْلَ َدِن م  ة الحكم بن أبان:1
نما وقع المناكير ف  ر  (7)وذكره ابن حبان وايته من رواية ابنه إبراهيم ف  الثقات وقا:  ُرما أخطَّ وا 

براهيم ض ي . قا: أبو ورعة    ُدوق عابد له أوهام.(0)  ُالو وقا: ابن حجر(8)وا 
 أنه ثقة إن ف  رواية ابنه عنه وهذه الرواية ليست من رواية ابنه عنه.والراجح 

 أبو عبد ] من التاس ة بن مالك اْلَ َدِن م  ة يزيد بن أبي حكيم2
  كان ليس به بَّس لم أكتب عنه (33)ف  الثقات وقا:  مستقيم الحا:. قا: يحيى (32)ذكره ابن حبان

   ُدوق.(34)وابن حجر (31)  ُالو الحديف وقا: الذهب (30)شيْا قا: أبو حاتم
 أنه ُدوق.والراجح 

                                                 

 .33827( رقم 38/107( مسند أحمد )3)
ـر مـن أهـ  المغـرب0) تهـذيب  .( هو  عكرمة القرش  الهاشم  أبو عبد ] المدن  مولى عبـد ] بـن عبـاس أُـله مـن البُر

 .(02/064الكما: للموي )
هــا ســ1) . كة يقــا: لهــا " ســكة عــدنان كوبــان ( ال ــدن   هــذه النســبة إلــى عمــ  انبــراد بنيســابور، وهــ  نــوع مــن الثيــاب، ُو

 .(4/365اْنساب للسم ان  )
 .(1/331( الجرح والت دي  نبن أب  حاتم )4)
 .(3/133( م رفة الثقات لل جل  )5)
 .(3/141( الكاش  للذهب  )6)
 .(6/385ن )( الثقات نبن حبا7)
 .(1/334( الجرح والت دي  نبن أب  حاتم )8)
 .374( تقرلب التهذيب نبن حجر ص0)
 .(0/074( الثقات نبن حبان )32)
 .401( سؤنت ابن الجنيد ص33)
 .(0/058( الجرح والت دي  نبن أب  حاتم )30)
 .(0/183( الكاش  للذهب  )31)
 .622( تقرلب التهذيب نبن حجر ص34)
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 باق  رجاله ثقات.

 الحكم على إسناد الحديث:

  إسناده (3)اْلبان  فقا:إسناد الحديف حسن ْن يولد بن أب  حكيم ُدوق وقد حكم عليه 
 .حسن

 رحمه هللا: (2)قال ابن األثير

ْدنا   الَخْبط َجْيش وحديف وَّ شائ قو  لحمه من وتوزو  .[ وو

 115الحديث رقم 
 رحمه ]  (1)قا: اإلمام مسلم
َثَنا َثَنا ي ون َس، ْبن   أحمد َحد  َثَنا  ،(4)و َهْير   َحد  َُْيرِ  أبو َحد  ،َجابِ  َعنْ  ،(5)الوم َثَناه   ح ر   ْبن   َيْحَيى َوَحد 

َُْيِر، َأِب  َعنْ  َخْيَثَمَة، أبو َأْخَبَرَنا َيْحَيى، ، َعنْ  الوم و:   َبَ َثَنا  َقا:َ  َجاِبر  ل ى ]ِ  َرس   َوَأم رَ  َوَسل مَ  َعَلْيهِ  ]   َُ
َبْيَدَة، َأَبا َعَلْيَنا ، ِعيًرا َنَتَلق ى ع  َدَنا ِلق َرْلش  َبْيَدةَ  أبو َفَكانَ  َغْيَره ، َلَنا َيِجدْ  َلمْ  َتْمر   ِمنْ  اًباِجرَ  َوَوو   ي ْ ِطيَنا ع 
ْنت مْ  َكْي َ   َفق ْلت    َقا:َ  َتْمَرًة، َتْمَرةً  َن  ونَ  ك  ُْ َها  َقا:َ  ِبَها؟ َت ُم ، َيَمصم  َكَما َنَم ِب م  ُ  ِمنَ  َعَلْيَها َنْشَرب   ث م   ال
ن ا الل ْيِ ، ِإَلى اَيْوَمنَ  َفَتْكِايَنا اْلَماِء، يِحَنا َنْضِرب   َوك  ُِ  ِمن ا َأَخذَ  َفَنَّْك ل ه ،...... َفَلَقدْ  ِباْلَماءِ  َنب لمه   ث م   اْلَخَبَط، ِبِ 
َبْيَدةَ  أبو اًل، َعَشرَ  َثاَلَثةَ  ع   أَْعَظمَ  َرَح َ  م  ث   َفَََّقاَمَها َأْضاَلِعهِ  ِمنْ  ِضَلً ا َوَأَخذَ  َعْيِنِه، َوْقبِ  ِف  َفََّْقَ َده مْ  َرج 
ْدنوا َتْحِتَها ِمنْ  َفَمر   َمَ َنا، َبِ ير   وَّ توزو ائ قو  لوْحم ه   م نْ  وو شو و:َ  َأَتْيَنا اْلَمِديَنةَ  َقِدْمَنا َفَلم ا ،وو ل ى ]ِ  َرس  َُ   [ 
مْ  َفَه ْ  ك ْم،لَ  ]   َأْخَرَجه   ِرْوق   ه وَ   »َفَقا:َ  َله ، َذِلكَ  َفَذَكْرَنا َوَسل َم، َعَلْيهِ   ،«َفت ْطِ م وَنا؟ َشْ ء   َلْحِمهِ  ِمنْ  َمَ ك 
و:ِ  ِإَلى َفََّْرَسْلَنا  َقا:َ  ل ى ]ِ  َرس   َفَََّكَله   ِمْنه   َوَسل مَ  َعَلْيهِ  ]   َُ

 تخريج الحديث:

 ف  الُحيو من طرلق كيسان عن جابر بنحوه. (6)أخرجه البخاري 

                                                 

 .(0/124الُحيحة لأللبان  ) ( السلسلة3)
 .(5/431( النهاية ف  غرلب الحديف واْثر نبن اْثير )0)
 .3015( رقم31/73( ُحيو مسلم كتاب الُيد والذباْو وما يؤك  من الحيوان باب إباحة ميتات البحر )1)
تهــذيب الكمــا: للمــوي  .( هــو  وهيــر بــن م اويــة بــن حــديج بــن الرحيــ  بــن وهيــر بــن خيثمــة الج اــ  أبــو خيثمــة الكــوف 4)
(0/402). 
يـــر المكـــ  مـــولى حكـــيم بـــن حـــوام5) تهـــذيب الكمـــا: للمـــوي  .( هـــو  محمـــد بـــن مســـلم بـــن تـــدرس القرشـــ  اْســـدي أبـــو الُو
(06/024). 
 .0481( رقم1/337( ُحيو البخاري كتاب الشركة باب الشركة ف  الط ام َوالنِحْهِد وال روض )6)
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 دراسة رجال اإلسناد:

فال بد أن يُرح بالسماع  (3)لهم ثقات إن أن محمد بن مسلم مدلس من الثالثةرجا: اإلسناد ك
ف  تهذيب التهذيب وضع أو: رواة رو  عنهم  (0)وف  هذا الحديف لم يُرح بالسماع ولكن ابن حجر

 ال بادلة اُْر ة.

 رحمه هللا: (3)قال ابن األثير

 فلم أب  أب   يقو: وهو بسيوِفهم َيْضِرُونه فَجَ لوا بَّبيه أْخَطَّوا المسلمين أن   حذياة حديف وف 
وه وقد إليهم اْنَتهى حتى َيْاَهموه قت د. إذا اللحم ي َقط ع كما َوشاْقَ  َقط  وه أي[  بأسيافهم تووواشو  ق دِح

 116الحديث رقم 
 رحمه ]  (4)قا: اإلمام عبد الرواق

و اقِ  َعْبد   َأْخَبَرَنا َذْيَاةَ  ِإن    َقا:َ  ،(7)الومْهِريحِ  نِ ، عَ (6)َمْ َمر   َعنْ  ،(5)الر   َبِن  َأَحدَ  َوَكانَ  اْلَيَمانِ  ْبنَ  ح 
اِرُلا َوَكانَ  َعْبس   َُ د   َيْومَ  اْلَيَمانِ  َأِبيهِ  َمعَ  َقاَت َ  َوَأن ه   ،َأْن و:ِ  َمعَ  أ ح  ل ى َّللا ِ  َرس   ِقَتانً  َوَسل مَ  َعَلْيهِ  ]   َُ
َذْيَاة   َوَجَ  َ  ،ِبََّْسَياِفِهمْ  َيْضِرُ وَنه   َفَجَ ل وا ،ِباْلَيَمانِ  َأَحاط وا ِمينَ اْلم ْسلِ  َوَأن   ،َشِديًدا  َفَلمْ  َأِب  َأِب   َيق و:   ،ح 
قودْ  ،ِإَلْيِهمْ  اْنَتَهى َحت ى َيْاَهم وه   هت  وو قو ْومت  تورواشو مْ  اْلقو َذْيَاة   َفَقا:َ  ،َفَقَتل وه   ،ب أوْسيواف ه   َأْرَحم   َوه وَ  َلك مْ  َّللا    َيْغِار    ح 

ل ى الن ِب م  َفَبَلَغتِ   »َقا:َ  ،الر اِحِمينَ  ل ى الن ِب م  َوَوَد  ،َخْيًرا ِعْنَده   َفَواَده   َوَسل مَ  َعَلْيهِ  ]   َُ  َعَلْيهِ  ]   َُ
 «َوَسل مَ 

 تخريج الحديث:

 ف  المستدرك من طرلق عروة عن جابر. (8)أخرجه الحاكم

                                                 

 .45( طبقات المدلسين نبن حجر ص3)
 .(0/102( تهذيب التهذيب نبن حجر )0)
 .(5/431( النهاية ف  غرلب الحديف واْثر نبن اْثير )1)
 .38704( رقم 32/375( مُن  عبد الرواق كتاب اللقطة باب الكار ب د اإليمان )4)
 .(38/50للموي )تهذيب الكما:  .( هو  عبد الرواق بن همام بن نافع الحميري مونهم اليمان  أبو بكر الُن ان 5)
تهــذيب  .( هــو  م مــر بــن راشــد اْودي الحــدان  أبــو عــروة بــن أبــ  عمــرو البُــري مــولى عبــد الســالم بــن عبــد القــدوس6)

 .(08/121الكما: للموي )
 .( هو  محمـد بـن مسـلم بـن عبيـد ] بـن عبـد ] بـن شـهاب بـن عبـد ] بـن الحـارف بـن وهـرة بـن كـالب القرشـ  الوهـري 7)

 .(06/430ا: للموي )تهذيب الكم
 .(1/170( المستدرك للحاكم )8)
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 اإلسناد:دراسة رجال 

ي  بنة أبوه: 1 س   الم روف عبس بن قطي ة بن ماون  بن الحارف بن فروة بن ُري ة بن جابر ح 
 .(3)وسلم عليه ] ُلى النب  حياة ف  استشهد اليمان بن حذياة والد الموحدة بسكون  ال بس  باليمان

 رجا: اإلسناد كلهم ثقات.

 الحكم على إسناد الحديث:

 رجاله كلهم ثقات. إسناد الحديف ُحيو ْن

 رحمه هللا: (2)قال ابن األثير

موةو  ّللاَّت  لعونو    فيه(  ه{ )  وشم}  مة الوواش   ي ْغَرو أن  الَوْشم  [  الم وَتِشمة   ول ْرَو  [  والمتْستوْوش 
ْح  ي ْحَشى ثم بإْبرة الِجْلد   . واشمة فه  َوْشماً  َتَشم   َوَشمت وقد. َيْخَضرم  أو أَثر ه فَيوَرقح  ِني    أو بك 

 ذلك. بها ي ْا   الت   والم وَتِشمة والم ْسَتْوِشمة

 117الحديث رقم 
 رحمه ]  (1)قا: اإلمام البخاري 

َثِن  ، ْبن   م َحم د   َحد  ، َعنْ  ،(5)َّللا ِ  ع َبْيد   َأْخَبَرَنا ،(4)َّللا ِ  َعْبد   َأْخَبَرَنا م َقاِت    َرِض َ  ع َمَر، اْبنِ  َعنِ  َناِفع 
َما َّللا    َرِض َ  و:َ  َأن    َعْنه  ل ى َّللا ِ  َرس  َلةَ  ّللاَّت  لوعونو   »َقا:َ  َوَسل مَ  َعَلْيهِ  ]   َُ ُِ َلَة، الَوا ُِ موةو  َوالم ْسَتْو  ووالوواش 

موةو   .«ووالمتْستوْوش 

 تخريج الحديث:

 من طرلق عبيد ] بن عمر عن نافع عنه به. (6)أخرجه مسلم

 دراسة رجال اإلسناد:

 سناد ثقات.رجا: اإل

                                                 

 .(0/47( اإلُابة ف  تمييو الُحابة نبن حجر )3)
 .(5/436( النهاية ف  غرلب الحديف واْثر نبن اْثير )0)
 .5017( رقم7/66( ُحيو البخاري كتاب اللباس باب الُو  ف  الش ر )1)
 .(36/5التميم  تهذيب الكما: للموي ) ( هو  عبد ] بن المبارك بن واضو الحنظل 4)
 .(30/304تهذيب الكما: للموي ) .( هو  عبيد ] بن عمر بن حاص بن عاُم بن عمر بن الخطاب القرش 5)
ـلة والواشـمة والمستوشـمة والنامُـة والمتنمُــة 6) ( ُـحيو مسـلم كتـاب اللبـاس والولنـة بـاب تحـرلم ف ـ  الواُـلة والمستُو

 .0301( رقم34/85خلق ] ) والمتالجات والمغيرات
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 رحمه هللا: (1)قال ابن األثير

هو سجود حديف ف {...  وشوش}  تول فلمَّا   الس  شو  اْنفو ْشوو ْومت  تووو  م ْخَتِلط َكالم    الَوْشَوَشة  [  القو
هم َوَرَواه   ي ْاَهم َيكاد   ن َخِا    ين بْ ض   الَخاي ة َركةَ الحَ   والَوْسَوَسة الَخا    الَكالمَ  ِبه ول رلد. الم ْهَملة بالسح
م. وقد اْخِتالط   ف  وكالم    تقدح

 118الحديث رقم 
 رحمه ]  (0)قا: اإلمام مسلم
َثَنا َثَنا - َله   َوالل ْاظ   - َشْيَبةَ  َأِب  ْبن   ع ْثَمان   َحد   َعنْ  ِ]، ع َبْيدِ  ْبنِ  اْلَحَسنِ  َعنِ  ،(1)َجِرلر   َحد 

، ْبنِ  إبراهيم َوْلد  ل ى  َقا:َ  س  ل ْيتَ  َقدْ  ِشْب    َأَبا َيا  اْلَقْوم   َقا:َ  َسل َم، َفَلم ا َخْمًسا، الظمْهرَ  (4)َعْلَقَمة   ِبَنا َُ َُ 
،  َقا:َ  َخْمًسا، ، َما َكال  ْنت    َقا:َ  َبَلى،  َقال وا َفَ ْلت   َقدْ  َبَلى،  َفق ْلت   غ اَلم ، َوَأَنا اْلَقْوِم، َناِحَيةِ  ِف  َوك 
ل ْيتَ   َفَسَجدَ  َفاْنَاَت َ   َقا:َ  َنَ ْم،  ق ْلت   َقاَ:  َذاَك؟ َتق و:   أَْعَور   َيا َأْيًضا، َوَأْنتَ   ِل  َقا:َ  ا،َخْمسً  َُ

ل ى  »]ِ  َعْبد   َقا:َ   َقا:َ  ث م   َسل َم، ث م   َسْجَدَتْيِن، و:   ِبَنا َُ ل ى ]ِ  َرس   فولومَّا ،«َخْمًسا َوَسل مَ  َعَلْيهِ  ]   َُ
شو  تولو اْنفو  ْشوو ْومت  تووو ْم، اْلقو ْم؟ َما» َفَقا:َ  َبْيَنه  و:َ  َيا  َقال وا «َشَّْن ك  اَلِة؟ ِف  ِولدَ  َه ْ  ]ِ  َرس   ُ  ،«َن   »َقا:َ  ال
ل ْيتَ  َقدْ  َفِإن كَ   َقال وا  َأْنَسى ِمْثل ك مْ  َبَشر   َأَنا إنما  »َقا:َ  ث م   َسل َم، ث م   َسْجَدَتْيِن، َسَجدَ  ث م   َفاْنَاَتَ ، َخْمًسا، َُ
مْ  َنِس َ  َفإذا» َحِديِثهِ  ِف  ن َمْير   اْبن   َوَوادَ  «َتْنَسْونَ  َكَما ك  دْ  َأَحد   .«َسْجَدَتْينِ  َفْلَيْسج 

 تخريج الحديث:

 من طرلق اْسود (6)ف  الُحيو من طرلق علقمة مختُرا وأخرجه مسلم (5)أخرجه البخاري 
 ] بن مس ود رض  ] عنه بنحوه.كالهما )علقمة واْسود( عن عبد 

 دراسة رجال اإلسناد:

 رجا: اإلسناد جمي هم ثقات.

                                                 

 .(5/437( النهاية ف  غرلب الحديف واْثر نبن اْثير )3)
 .570( رقم 5/51( ُحيو مسلم كتاب المساجد ومواضع الُالة باب السهو ف  الُالة والسجود له )0)
 .(4/542) تهذيب الكما: للموي  .( هو  جرلر بن عبد الحميد بن قرط الضب  أبو عبد ] الراوي القاض 1)
تهــذيب الكمــا:  .( هــو  علقمــة بــن قــيس بــن عبــد ] بــن مالــك بــن علقمــة بــن ســالمان بــن كهــ  النخ ــ  أبــو شــب  الكــوف 4)

 .(02/122للموي )
 .424( رقم 3/344( ُحيو البخاري كتاب الُالة باب ما جاء ف  القبلة )5)
 .570( رقم 5/54والسجود له ) ( ُحيو مسلم كتاب المساجد ومواضع الُالة باب السهو ف  الُالة6)
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 رحمه هللا: (1)قال ابن األثير

 عنه. بالَبْحف الحديف َيْسَتْخِرج أي[  ويوْجموعته يوْستوْوشيه كان   اإلْفك حديف ومنه -

 119الحديث رقم 
 رحمه ]  (0)قا: اإلمام البخاري 

َثِن  ، ْبن   َحم د  م   َحد  ار  َثَنا َبش  َعِديح   َأِب  اْبن   َحد 
ْ َبة   َأْنَبَََّنا ،(1) َْعَمشِ  َعنْ  ،(4)ش  ْْ  َأِب  َعنْ  ،(5)ا

َحى وق   َعنْ  ،(6)الضم ان   َدَخ َ   ،َقا:َ (7)َمْسر  ان    َوَقا:َ  َفَشب َب، َعاَِْشةَ  َعَلى َثاِبت   ْبن   َحس  َُ  َما (8)َرَوان   َح
ِبو   ة  ِبِرلبَ  ت َونم  ُْ ومِ  ِمنْ  (0)َغْرَثى َوت   َيْدخ     َهَذا ِمْث َ  َتَدِعينَ   ق ْلت   ،«َكَذاكَ  َلْستَ » َقاَلْت  اْلَغَواِف ِ  ل ح 

مْ  ِكْبَره   َتَول ى َوال ِذي  }َّللا    َأْنَو:َ  َوَقدْ  َعَلْيِك،  َوَقدْ »  َوَقاَلْت  «الَ َمى ِمنَ  َأَشدم  َعَذاب   َوَأيم   »َفَقاَلْت  (32){ِمْنه 
و:ِ  َعنْ  َير دم  َكانَ  ل ى َّللا ِ  َرس   َجْحش   اْبَنة   َوْلَنب   َأم ا  َتق و:   َعاَِْشة   َوَسل َم........... َوَكاَنْت  َعَلْيهِ  ]   َُ

َمَها َُ  ِفيهِ  َيَتَكل م   ال ِذي َوَكانَ  َهَلَك، ِفيَمنْ  َفَهَلَكْت  َحْمَنة   أ ْخت َها َوَأم ا َخْيًرا، ِإن   َتق  ْ  َفَلمْ  ِبِديِنَها، َّللا    َفَ 
ان   ِمْسَطو   انو  ال ِذي َوه وَ  أ َب ح   ْبن   َّللا ِ  َعْبد   َوالم َناِفق   َثاِبت   ْبن   َوَحس  يه   كو يوْجموعتهت  يوْستوْوش   َتَول ى ال ِذي َوه وَ  ،وو
ْم، ِكْبَره    َونَ   }َوَج    َعو   َّللا    َفََّْنَو:َ  َأَبًدا، ِبَناِفَ ة   ِمْسَطًحا َيْنَاعَ  نَ  نْ أَ  َبْكر   أبو َفَحَل َ   َقاَلْت  َوَحْمَنة   ه وَ  ِمْنه 
مْ  الَاْض ِ  أ ول و َيََّْت ِ  َ ةِ } - َبْكر   َأَبا َيْ ِن  - اآلَيةِ  آِخرِ  ِإَلى{ ِمْنك    {َوالَمَساِكينَ  الق ْرَُى أ وِل  ي ْؤت وا َأنْ  َوالس 
 َبَلى  َبْكر   أبو َقا:َ  َحت ى (33){َرِحيم   َغا ور   َوَّللا    َلك مْ  َّللا    َيْغِارَ  َأنْ  ت ِحبمونَ  َأنَ   }ِلهِ َقوْ  ِإَلى ِمْسَطًحا َيْ ِن 
َنع . َكانَ  ِبَما َله   َوَعادَ  َلَنا، َتْغِارَ  َأنْ  َلن ِحبم  ِإن ا َرُ َنا، َيا َوَّللا ِ  ُْ  َي

                                                 

 .(5/438( النهاية ف  غرلب الحديف واْثر نبن اْثير )3)
 .4756( رقم6/010( ُحيو البخاري كتاب تاسير القرآن باب } َول َبيِحن  َّللا   َلك ْم اآْلَياِت َوَّللا   َعِليم  َحِكيم  { )0)
 .(04/103تهذيب الكما: للموي ) .بو عمرو البُري ( هو  محمد بن إبراهيم بن أب  عدي السلم  مونهم أ1)
 .(30/407تهذيب الكما: للموي ) .( هو  ش بة بن الحجاج بن الورد ال تك  اْودي أبو بسطام الواسط 4)
 .(30/76تهذيب الكما: للموي ) .( هو  سليمان بن مهران اْسدي الكاهل  أبو محمد الكوف  اْعمش5)
 .(07/502تهذيب الكما: للموي ) .ان  أبو الضحى الكوف  ال طار مولى همدان( هو  مسلم بن ُبيو الهمد6)
 .(07/453تهذيب الكما: للموي )  .( هو  مسروق بن اْجدع الهمدان  الوادع  أبو عاْشة7)
ل ـرب لسـان ا .( حُان روان  إذا كانت المرأة ذات ثبات  وَوقـار  وعاـاف  وكانـت َرِولنـة فـ  مجلسـها وهـو مـن بـاب المـديو8)

 .(31/370نبن منظور )
ت ه وقي  هو الجوع  عام ةً 0)  .(0/370لسان ال رب نبن منظور ) .( وتُبو غرثى  الَغَرف  َأْيَسر  الجوع وقي  ِشد 
 .33( سورة النور  32)
 .00( سورة النور  33)



  الفصل الثاني  (النهاية في غريب الحديث واألثر البن األثير)أحاديث كتاب 
 

- 151 - 

 تخريج الحديث:

 من طرلق عروة عن عاْشة رض  ] عنها مختًُرا. ف  الُحيو (3)أخرجه اإلمام مسلم

 دراسة رجال اإلسناد:

 رجا: اإلسناد جمي هم ثقات.

                                                 

 .0772( رقم 37/87( ُحيو مسلم كتاب التوبة باب ف  حديف انفك وقبو: توبة القاذف )3)
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 الواو مع الصاد المبحث الرابع:

 رحمه هللا: (1)قال ابن األثير

ب}  يباً  إن ن  قا: ؟َشيْاً  َتِجد َه ْ   له قالت   أميحة أختِ  فارَعة حديف ومنه(  ه)  { ُو ُِ  َتْو
يمات   يرو  ) يب    الهروي  قا:. وسيج ء بالميم[  ُو يم والتُو  داْب  يقا: كما واحد والتُو

 ف ت ورًا. أي[.(  ونِوم ونِوب وداْم

 111الحديث رقم 
 لم أعثر على تخرلج له.

 رحمه هللا: (2)قال ابن األثير

د}  قوعو    الَغارِ  أُحاب حديف ف {...  ُو بول فووو دو  الكوْهف باب   على الجو ه   أي[  هفأْوصو   ي قا:. َسدح
ْدت َُ ْدته الَبابَ  أْو َُ  بالطاء. ول ْرَو  . أْغَلْقَته إذا وآ

 111الحديث رقم 
 رحمه ]  (1)قا: اإلمام أحمد
َثَنا َثِن  م َنبِحه ، ْبنِ  َمْ ِق ِ  ْبنِ  اْلَكِرلمِ  َعْبدِ  ْبن   ِإْسَماِعي    َحد  َمدِ  َعْبد   َحد   ُ ، اْبنَ  َيْ ِن  ال   َقا:َ  َمْ ِق  

َثِن   َيق و:   َوْهًبا، َسِمْ ت   و:َ  َسِمعَ  َأن ه   َبِشير   ْبن   النمْ َمان   َحد  ل ى َّللا ِ  َرس  ر   َوَسل َم، َعَلْيهِ  ]   َُ ِقيمَ  َيْذك   الر 
، ِف  َكان وا َنَار   َثاَلَثةً  ِإن    " َفَقا:َ  قوعو  َكْه   بولت  فووو لوى اْلجو ، بواب   عو دو فوأتو  اْلكوْهف  مْ  َقاِْ    َقا:َ  َعَلْيِهْم، ص    ِمْنه 

وا مْ  َتَذاَكر  َنا،.........الحديف. ِبَرْحَمِتهِ  َوَج    َعو   َّللا َ  َلَ     َحَسَنًة، َعِم َ  َأيمك   َيْرَحم 

 تخريج الحديث:

 ف  المستخرج من طرلق عبد ] بن س يد عن وهب بن منبه. (4)عوانة أبوأخرجه 

 د:دراسة رجال اإلسنا

هـ متاق على 032بن م ق  بن منبه بن كام  الُن ان  أبو هشام  (5)ة إسماعيل بن عبد الكريم1
 أنه ُدوق.

                                                 

 .(5/430( النهاية ف  غرلب الحديف واْثر نبن اْثير )3)
 .(5/430( النهاية ف  غرلب الحديف واْثر نبن اْثير )0)
 .38437( رقم 12/167( مسند أحمد )1)
 .(6/347( مستخرج أب  عوانة )4)
 .328نبن حجر ص( تقرلب التهذيب 3/047( الكاش  للذهب  )0/303( انظر  الجرح والت دي  نبن أب  حاتم )5)
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 باق  رجا: اإلسناد ثقات.

 الحكم على إسناد الحديث:

  إسناده جيد (3)إسناده حسن ْن إسماعي  بن عبد الكرلم ُدوق وقد حكم عليه اْلبان  فقا:
 متُ .

 مه هللا:رح (2)قال ابن األثير

تَّى الناسو  يتصيب ومتْوتٌ    وفيه(  ه)  } ُو  { صيف البيتت  يكونو  حو ي   [  بالوو ُِ . ال ْبد  الَو
َْمة يَاة    وا ُِ َااء  وَجْم  هما َو َُ  الموت   َيْكث ر( الهروي  ذكر كما َشِمر قو: هذا)يرلد . َوَوُاِْ  و 
 َبْيت ه.  الميحت وَقْبر  . الم ْوَتى َكْثرة من ِبَ ْبد ي ْشَتر   َقْبر   م ْوِضع   َيُيرَ  حتى

 112الحديث رقم 
 رحمه ]  (1)قا: اإلمام أبو داود

َثَنا د   َحد  م َسد 
َثَنا ،(4) ، ْبن   َحم اد   َحد  اْلَجْوِنىحِ  ِعْمَرانَ  َأِبى َعنْ  َوْلد 

، ْبنِ  اْلم َش  فِ  ،َعنِ (6()5)  َطِرل  
اِمِت، ْبنِ  َّللا ِ  َعْبدِ  َعنْ   ُ ، َأِب  نْ عَ  ال و:   ِل  َقا:َ   َقا:َ  َذرح  ل ى َّللا ِ  َرس   ،«َذرح   َأَبا َيا  »َوَسل مَ  َعَلْيهِ  ]   َُ
و:َ  َيا َلب ْيكَ   ق ْلت   ابَ  إذا َأْنتَ  َكْي َ » ِفيهِ  َقا:َ  اْلَحِديَف، َفَذَكرَ  َوَسْ َدْيَك، َّللا ِ  َرس  َُ ونت  موْوتٌ  الن اَس  َأ  يوكت

يف  ب ا ف يه   اْلبوْيتت  ص  ول ه   َّللا     ق ْلت   اْلَقْبَر، َيْ ِن  «؟ْلوو ول ه   ِل  َّللا    َخارَ  َما  َقا:َ  َأوْ  -أَْعَلم   َوَرس    َقا:َ  - َوَرس 
ْبرِ  َعَلْيكَ »  ُ ِبر    »َقا:َ  َأوْ  - «ِبال ُْ  ..... الحديف....- «َت

 تخريج الحديث:

ف  السنن الكبر  كلهم من  (0)لبيهق ف  المستدرك وا (8)ف  السنن والحاكم (7)أخرجه ابن ماجة
 طرلق عبد ] بن الُامت عن أب  ذر بنحوه.

                                                 

 .(36/32( السلسلة الُحيحة لأللبان  )3)
 .(5/404( النهاية ف  غرلب الحديف واْثر نبن اْثير )0)
 .4061( رقم 4/361( سنن أبو داود كتاب الاتن باب النه  عن الس   ف  الاتنة )1)
 .(07/441) ( هو  مسدد بن مسرهد بن مسُر  اْسدي أبو الحسن البُري تهذيب الكما: للموي 4)
 .(38/007( هو  عبد الملك بن حبيب اْودي ويقا: الكندي أبو عمران الجون  البُري تهذيب الكما: للموي )5)
 اْنسـاب للسـم ان  .مالـك بـن انود ( الجون   هذه النسبة إلى جون بطن من انود وهو الجـون بـن عـوف بـن خولمـة بـن6)
(0/305). 
 .1058( رقم 0/3128التثبت ف  الاتن )( سنن ابن ماجة كتاب الاتن باب 7)
 .(4/404( المستدرك للحاكم )8)
 .(8/060( السنن الكبر  للبيهق  )0)
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 دراسة رجال اإلسناد:

  وثق وقا: ابن (0)ف  الثقات، قا: الذهب  (3)من السادسة، ذكره ابن حبان ة المشعث بن طريف:1
   مقبو:.(1)حجر

 أنه ُدوق.والراجح 
 باق  رجا: اإلسناد ثقات.

 لحديث:الحكم على إسناد ا

   ُحيو.(4)إسناده حسن ْن المش ف بن طرل  ُدوق وقد حكم عليه اْلبان  فقا:

 رحمه هللا: (5)قال ابن األثير

لْ  عتْمرته يوطتولو  أن أراد من   فيه{...  ُو }  ْليوص  موه فو ح  َلة ِذكر الحديف ف  تكرر قد[  رو ُِ 
هار الن َسب ي َذوِ  من اْْقَرُينَ  إلى اإلْحسان عن كناية وه . الر ِحم ُْ ْفقِ  عليهم والت َ طم ِ  واْ  والرِح
  ْْحواِلهم. والرِحعايةِ  بهم

 113الحديث رقم 
 رحمه ]  (6)قا: اإلمام البخاري 

َثَنا َثَنا(7)اْلِكْرَماِن م  َيْ ق وبَ  َأِب  ْبن   م َحم د   َحد  ، ، َحد  ان  َثَنا َحس  َثَنا ،(8)ي ون س   َحد  م َحم د   َحد 
 ،َعنْ (0)

و:َ  َسِمْ ت    َقا:َ  َعْنه ، َّللا    َرِض َ  َماِلك   ْبنِ  َأَنسِ  ل ى َّللا ِ  َرس   َأنْ  َسر ه   َمنْ   »َيق و:   َوَسل َم، َعَلْيهِ  ]   َُ
أو  أووْ  ِرْوِقِه، ِف  َله   ي ْبَسطَ  لْ  أوثور ه ، ف ي لوهت  يتْنسو ْليوص  موهت  فو ح   . «رو

                                                 

 .(7/504( الثقات نبن حبان )3)
 .(0/066( الكاش  للذهب  )0)
 .510( تقرلب التهذيب نبن حجر ص1)
 .(0/420( ُحيو وض ي  سنن أبو داود )4)
 .(5/405ثر نبن اْثير )( النهاية ف  غرلب الحديف وا5ْ)
 .0267( رقم1/0( ُحيو البخاري كتاب البيوع باب من أحب البسط ف  الروق )6)
 .( كرمان  وه  ونية مشهورة وناحية كبيرة م مورة ذات بالد وقـر  ومـدن واسـ ة بـين فـارس ومكـران وسجسـتان وخراسـان7)

 .(4/454م جم البلدان لياقوت الحموي )
تهــذيب  .بــن أبــ  النجــاد ويقــا: يــونس بــن يولــد بــن مشــكان بــن أبــ  النجــاد اْيلــ  أبــو يولــد القرشــ  ( هــو  يــونس بــن يولــد8)

 .(10/553الكما: للموي )
 .( هو  محمـد بـن مسـلم بـن عبيـد ] بـن عبـد ] بـن شـهاب بـن عبـد ] بـن الحـارف بـن وهـرة بـن كـالب القرشـ  الوهـري 0)

 .(06/430تهذيب الكما: للموي )
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 تخريج الحديث:

 من طرلق ابن شهاب الوهري عن أنس رض  ] عنه بنحوه. (0)ومسلم (3)ي أخرجه البخار 

 دراسة رجال اإلسناد:

ف  الثقات وقا: ُرما أخطَّ  (1)أبو هشام اْلِكْرَماِن م من الثامنة، ذكره ابن حبان ة حسان بن إبراهيم:1
  ليس بالقوي (7)ساْ   ليس به بَّس وقا: الن(6)وأحمد وأبو ورعة (5)، قا: ابن م ين(4)ووثقه الذهب 
   ُدوق يخطئ.(8)وقا: ابن حجر

 .يخطئ أنه ُدوق والراجح 

 باق  رجا: اإلسناد ثقات.

 رحمه هللا: (9)قال ابن األثير

لة الواصلوة لوعن أنه   وفيه(  س ه)  لة[  والمتْستووص  ُِ ُِ  الت   الوا ور   آخرَ  بَشْ ر   َشْ َرها َت  و 
لة ُِ  ذلك. بها ْاَ  يَ  َمن تَّم ر الت   والم ْسَتو

 117*مكرر انظر الحديث رقم 

 رحمه هللا: (10)قال ابن األثير

وم في الو صال   عن نوهى أنه   وفيه(  ه)   أي اما. أو َيْوَمْين ي ْاِطرَ  أن هو[  الصَّ

 114الحديث رقم 

                                                 

 .5086( رقم7/76لبخاري كتاب اْدب  باب من بسط له ف  الروق بُلة الرحم )( ُحيو ا3)
 .0557( رقم36/07( ُحيو مسلم كتاب البر والُلة واآلداب  باب ُلة الرحم وتحرلم قطي تها )0)
 .(6/004( الثقات نبن حبان )1)
 .(3/102( الكاش  للذهب  )4)
 .322( تارلخ ابن م ين رواية الدارم  ص5)
 .(1/018لجرح والت دي  نبن أب  حاتم )( ا6)
 .372( الض ااء والمتروكين للنساْ  ص7)
 .357( تقرلب التهذيب نبن حجر ص8)
 .(5/405( النهاية ف  غرلب الحديف واْثر نبن اْثير )0)
 .(5/405( النهاية ف  غرلب الحديف واْثر نبن اْثير )32)
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 رحمه ]  (3)قا: اإلمام البخاري 
َثَنا َ ْيب   َأْخَبَرَنا ،(0)اْلَيَمانِ  أبو َحد  َثِن   َقا:َ   ،(4)الومْهِريحِ  َعنْ  ،(1)ش   الر ْحَمِن، ْبن  َعْبدِ  َسَلَمةَ  أبو َحد 

ولت  نوهوى  »َقا:َ  َعْنه ، َّللا    َرِض َ  ه َرْلَرةَ  َأَبا َأن   ست لَّى ّللاَّ   رو لوْيه   هللات  صو لَّمو  عو سو ال   عون   وو ْوم  ف ي الو صو  «الصَّ
ُِ    ِإن كَ   ينَ الم ْسِلمِ  ِمنَ  َرج     َله   َفَقا:َ  و:َ  َيا ت َوا ِ، َرس  مْ   »َقا:َ  َّللا   َرُِح  ي ْطِ م ِن  َأِبيت   ِإنِح  ِمْثِل ، َوَأيمك 

اِ:، َعنِ  َيْنَته وا َأنْ  أبوا َفَلم ا ،«َوَيْسِقينِ  َُ َُ َ  الِو  َلوْ   »َفَقا:َ  اْلِهاَلَ:، َرَأو ا ث م   َيْوًما، ث م   َيْوًما، ِبِهمْ  َوا
رَ  مْ  َكالت ْنِكي ِ  «َلِوْدت ك مْ  َتََّخ   َيْنَته وا.  َأنْ  أبوا ِحينَ  َله 

 تخريج الحديث:

 ف  الُحيو من طرلق أب  سلمة بن عبد الرحمن عن أب  هرلرة بنحوه. (5)أخرجه اإلمام مسلم

 دراسة رجال اإلسناد:

 رجا: اإلسناد جمي هم ثقات.

 رحمه هللا: (6)قال ابن األثير

بوباً  رأيتت    الحديف وف (  ه)  الً  سو ون، أي[  األرض إلى السماء   من واص   ُ  بم نى فاِع    َمْو
ِرح كذا. داِفق كماء   ما و: ِ   ولو ش   يْب  د. لم بابه على ج 

 115الحديث رقم 
 رحمه ]  (7)قا: اإلمام البخاري 

َثَنا َثَنا ب َكْير   ْبن   َيْحَيى َحد   َعْبدِ  ْبنِ  َّللا ِ  ع َبْيدِ  ،َعنْ (0)ِشَهاب   اْبنِ  نْ عَ  ،(3)ي ون َس  َعنْ  ،(8)الل ْيف   َحد 
ْتَبَة، ْبنِ  َّللا ِ  ، اْبنَ  َأن   ع  َما، َّللا    َرِض َ  َعب اس  ف   َكانَ  َعْنه  اًل  َأن    ي َحدِح و:َ  َأَتى َرج  ل ى َّللا ِ  َرس   َعَلْيهِ  ]   َُ

                                                 

ا: ) ( ُحيو البخاري كتاب الُوم باب التنكي 3)  .3065( رقم0/524لمن أكثر الُو
 .(7/346( هو  الحكم بن نافع البهران  أبو اليمان الحمُ  تهذيب الكما: للموي )0)
 .(30/536تهذيب الكما: للموي ) .( هو  ش يب بن أب  حموة واسمه دينار القرش  اْموي مونهم أبو بشر الحمُ 1)
 . بـن شـهاب بـن عبـد ] بـن الحـارف بـن وهـرة بـن كـالب القرشـ  الوهـري ( هو  محمـد بـن مسـلم بـن عبيـد ] بـن عبـد ]4)

 .(06/430تهذيب الكما: للموي )
ا: ف  الُوم )5)  .3321( رقم 7/376( ُحيو مسلم  كتاب الُيام باب النه  عن الُو
 .(5/405( النهاية ف  غرلب الحديف واْثر نبن اْثير )6)
 .7246( رقم8/113من لم ير الرؤيا عابر إذا لم يُب ) ( ُحيو البخاري كتاب الت بير باب7)
تهـذيب الكمـا:  .( هو  ليف بن س د بن عبد الرحمن الاهم  أبو الحارف المُري مولى عبد الرحمن بن خالد بـن مسـافر8)

 .(04/055للموي )
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ْمنَ  َتْنط     ظ ل ةً  َنامِ المَ  ِف  الل ْيَلةَ  َرَأْيت   ِإنِح   َفَقا:َ  َوَسل مَ   ِمْنَها، َيَتَكا ا ونَ  الن اَس  َفَََّر   َوالَ َسَ ، الس 
، َفاْلم ْسَتْكِثر   ذا َوالم ْسَتِق م بوبٌ  ووا  لٌ  سو مواء   إ لوى األوْرض   م نو  وواص   ِبهِ  َأَخذَ  ث م   َفَ َلْوَت، ِبهِ  َأَخْذتَ  َفَََّراكَ  ،السَّ

َ .. ث م   َفاْنَقَطعَ  آَخر   َرج     ِبهِ  َأَخذَ  ث م   ِبِه، َفَ الَ  آَخر   َرج     ِبهِ  َأَخذَ  م  ث   ِبِه، َفَ الَ  آَخر   َرج     ُِ  . الحديف.و 

 تخريج الحديث:

 من طرلق عبيد ] بن عبد ] عن ابن عباس رض  ] عنهما. (1)أخرجه اإلمام مسلم

 دراسة رجال اإلسناد:

 رجا: اإلسناد كلهم ثقات.

 رحمه هللا: (4)األثيرقال ابن 

ل مون   وفيه(  ه)  وه اتَّصو اُّ وه ياَلا الن    قول هم وه  الجاِهلي ة َدْعو   اد عى من أي[  فأع    فَِّعضم
ض  له ق ولوا أي َُ   يقا:. أْير أبيك اْعض  َُ  إليه َو  اْنَتَمى. إذا وات 

 116الحديث رقم 
 رحمه ]  (5)قا: اإلمام ابن أب  شيبة

ثَ  ، ْبنِ  أ َب حِ  َعنْ  ،(8)اْلَحَسنِ  َعنِ  ،(7)َكْهَمس   َعنْ  ،(6)َوِكيع   َناَحد  و:َ  َسِمْ ت    َقا:َ  َكْ ب   ]ِ  َرس 
لو  مون  َيق و:   وسلم عليه ] ُلى بوائ ل   اتَّصو وهت  ب اْلقو  .َتْكن وه َونَ  َأِبيهِ  ِبَهنِ  فوأوْعات

 تخريج الحديث:

ف   (4)ف  الُحيو والطبران  (1)ف  الكبر  وابن حبان (0)ف  المسند والنساْ  (3)أخرجه أحمد
ف  موارد الظمآن كلهم من طرلق عت   (6)ف  م رفة الُحابة والهيثم  (5)الم جم الكبير وأبو ن يم

 بن ضمرة عن أب  بن ك ب رض  ] عنه بنحوه.
                                                                                                                                                  

تهـذيب  .أبـو يولـد القرشـ ( هو  يـونس بـن يولـد بـن أبـ  النجـاد ويقـا: يـونس  بـن يولـد بـن مشـكان بـن أبـ  النجـاد اْيلـ  3)
 .(10/553الكما: للموي )

 .( هو  محمـد بـن مسـلم بـن عبيـد ] بـن عبـد ] بـن شـهاب بـن عبـد ] بـن الحـارف بـن وهـرة بـن كـالب القرشـ  الوهـري 0)
 .(06/430تهذيب الكما: للموي )

 .0060( رقم35/04( ُحيو مسلم كتاب الرؤيا باب ف  تَّول  الرؤيا )1)
 .(5/405ف  غرلب الحديف واْثر نبن اْثير ) ( النهاية4)
 .18117( رقم 35/10( مُن  ابن أب  شيبة كتاب الاتن باب من كره الخروج ف  الاتنة وت وذ منها )5)
 .(12/460( هو  وكيع بن الجراح بن مليو الرؤاس  أبو سايان الكوف  تهذيب الكما: للموي )6)
 .(04/010حسن البُري تهذيب الكما: للموي )( هو  كهمس بن الحسن التميم  أبو ال7)
 .(6/05تهذيب الكما: للموي) .( هو  الحسن بن أب  الحسن واسمه يسار البُري أبو س يد مولى ولد بن ثابت8)
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 دراسة رجال اإلسناد:

 رجا: اإلسناد كلهم ثقات.

 الحكم على إسناد الحديث:

  (7)ه ض ي  ْنه منقطع فالحسن البُري لم يسمع من أب  بن ك ب فقا: ال الْ إسناد
نما خيثمة أب  بنا قا: ك ب بن أب  عن الحسن عن فضالة بن مبارك ورو    من الحسن سم ه وا 
   رو  عن أب  بن ك ب ولم يدركه.(8)عنه. وقا: الموي  ] رض  أب  عن الس دي ضمرة بن عت 

                                                                                                                                                  

 .(15/357( مسند أحمد )3)
 .(5/070( السنن الكبر  للنساْ  )0)
 .(7/404( ُحيو ابن حبان )1)
 .(3/308( الم جم الكبير للطبران  )4)
 .(3/038( م رفة الُحابة ْب  ن يم )5)
 .(3/388( موارد الظمآن ف  الى وواْد ابن حبان للهيثم  )6)
 .365( جامع التحُي  ف  أحكام المراسي  لل الْ  ص7)
 .(6/05( تهذيب الكما: للموي )8)
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 و مع الضادالوا المبحث الخامس:

 رحمه هللا: (1)قال ابن األثير

أوا   الحديف ومنه(  ه{... )  وضَّ}  اَّ  من واْْفواه اْيدي َغْس َ  به أراد[  النارت  غويَّرت   م مَّا تووو
وء به أراد  وقي  الومه ومة  الا َقهاء. من َقْوم إليه وَذَهب. الُالة و ض 

 117الحديث رقم 
  رحمه ] (0)قا: اإلمام مسلم
َثَنا َ ْيبِ  ْبن   اْلَمِلكِ  َعْبد   َوَحد  َثِن   َقا:َ  الل ْيِف، ْبنِ  ش  ي ،َعنْ (1)َأِب  َحد  َثِن  ،(4)َجدِح  ْبن   ع َقْي    َحد 

،  ِهَشام ، ْبنِ  اْلَحاِرفِ  ْبنِ  الر ْحَمنِ  َعْبدِ  ْبنِ  َبْكرِ  َأِب  ْبن   اْلَمِلكِ  َعْبد   َأْخَبَرِن   ِشَهاب   اْبن   َقا:َ   َقا:َ  َخاِلد 
، َوْلد   ْبنَ  َخاِرَجةَ  َأن   اِري  َُ َْن ْْ و:َ  َسِمْ ت    َقا:َ  َثاِبت   ْبنَ  َوْلدَ  َأَباه   َأن   َأْخَبَره   ا ل ى ]ِ  َرس   َوَسل مَ  َعَلْيهِ  ]   َُ

وءت   »َيق و:   ات مَّا اْلوت ت   م   .«النَّارت  موسَّ

 تخريج الحديث:

 .لى تخرلج له عند البخاري أق  عتارد به اإلمام مسلم فلم 

 دراسة رجال اإلسناد:

 رجا: اإلسناد كلهم ثقات.

 رحمه هللا: (5)قال ابن األثير

لَّما   عاْشة حديف وف  - يئةٌ  اْمروأةٌ  كانوت لقو ْند وا  ل ع  جت بُّها رو ْسن  الَوَضاءة[  يتح  . والَبْهجة الح 
ََّت  يقا:  َوِضيْة. فه  َوض 

 118الحديث رقم 

                                                 

 .(5/408( النهاية ف  غرلب الحديف واْثر نبن اْثير )3)
 .153( رقم 4/16باب الوضوء مما مست النار )( ُحيو مسلم كتاب الحيض 0)
 .067تقرلب التهذيب نبن حجر ص .( هو  ش يب بن الليف بن س د الاهم  مونهم أبو عبد الملك المُري 1)
 .464تقرلب التهذيب نبن حجر ص .( هو  الليف بن س د بن عبد الرحمن الاهم  أبو الحارف المُري 4)
 .(5/408ثر نبن اْثير )( النهاية ف  غرلب الحديف وا5ْ)
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 رحمه ]  (3)م البخاري قا: اإلما
َثَنا ُِيعِ  أبو َحد  َلْيَمان   الر  َد، ْبن   س  َثَنا أحمد، َبْ َضه   َوَأْفَهَمِن  َداو  َلْيَماَن، ْبن   ف َلْيو   َحد   ِشَهاب   اْبنِ  َعنِ  س 

َُْيِر، ْبنِ  ع ْرَوةَ  َعنْ  ،(0)الومْهِريحِ  ، َوق اص   ْبنِ  َوَعْلَقَمةَ  الم َسيِحِب، ْبنِ  َوَسِ يدِ  الوم َبْيدِ  الل ْيِث ِح  ْبنِ  َّللا ِ  َعْبدِ  ْبنِ  َّللا ِ  َوع 
ْتَبَة،  َقا:َ  ِمْنه ، َّللا    َفَبر أََها َقال وا، َما اإِلْفكِ  أَْه    َلَها َقا:َ  ِحينَ   الن ِب حِ  َوْوجِ  َعْنَها َّللا    َرِض َ  َعاَِْشةَ  َعنْ  ع 
لمه مْ   الومْهِريم  َثِن  َوك  ه مْ  َحِديِثَها، ِمنْ  اَِْاةً طَ  َحد  ، ِمنْ  َأْوَعى َوَبْ ض  ا، َله   َوَأْثَبت   َبْ ض  ًُ ا َُ  َوَعْيت   َوَقدْ  اْقِت
َثِن  ال ِذي الَحِديفَ  ِمْنه م   َواِحد   ك  حِ  َعنْ  ق   َحِديِثِهمْ  َوَبْ ض   َعاَِْشَة، َعنْ  َحد  دِح َُ  َعاَِْشَة، َأن   َوَعم وا َبْ ًضا ي 
و:   َكانَ   َقاَلْت   َمَ ه ، ِبَها َخَرجَ  َسْهم َها، َخَرجَ  َفََّي ت ه ن   َأْوَواِجِه، َبْينَ  َأْقَرعَ  َسَاًرا َيْخر جَ  َأنْ  َأَرادَ  إذا ، َّللا ِ  َرس 
، أ ْنِو:َ  َما َبْ دَ  َمَ ه   َفَخَرْجت   َسْهِم ، َفَخَرجَ  َغَواَها، َغَواة   ِف  َبْيَنَنا َفََّْقَرعَ  .. ِف  أ ْحَم    َفَََّنا الِحَجاب   َفَلم ا َهْوَدج 
و:   َعَل    َدَخ َ  َبْيِت  ِإَلى َرَجْ ت   مْ  َكْي َ   »َفَقا:َ  َفَسل مَ  ، َّللا ِ  َرس  ، ِإَلى ِل  اَْْذنْ   َفق ْلت   ،«ِتيك    َقاَلْت  أبوي 
و:   ِل  َفََِّذنَ  ِقَبِلِهَما، ِمنْ  الَخَبرَ  َأْسَتْيِقنَ  َأنْ  أ ِرلد   ِحيَنِْذ   َوَأَنا  َيَتَحد ف   َما  ِْ مِح  َفق ْلت   أبوي   َفَََّتْيت   ، َّللا ِ  َرس 
؟ ِبهِ  ِن  ب َني ة   َيا  َفَقاَلْت  الن اس  ََّْن، َنْاِسكِ  َعَلى َهوِح لَّموا َفَو َّللا ِ  الش  انوت   لوقو يئوةٌ  قوطُّ  اْمروأوةٌ  كو ا  ْندو  وو ل   ع  جت ا رو بُّهو  يتح 
، َوَلَها ْبَحانَ   َفق ْلت   َعَلْيَها، َأْكَثْرنَ  ِإن   َضَراِْر   .... الحديف.َّللا ِ.. س 

 تخريج الحديث:

 بن وعلقمة الُوير بن وعروة المسيب بن ف  الُحيو من طرلق س يد (1)أخرجه اإلمام مسلم
 مس ود بنحوه. بن عتبة بن ] عبد بن ] وعبيد وقاص

 دراسة رجال اإلسناد:

 رجاله جمي هم ثقات.

 رحمه هللا: (4)األثير قال ابن

جود ف  َيَدْيه َيْرَفع   كان أنه   فيه{...  وضو}   الذي الَبياض أي[  إْبَطْيه َوَضو   َيِبينَ  َحت ى السم
 ش ء. ك ح  من البياض  والَوَضو. الَجْنَبْين عن وَتجاِفيهما َرْفَ ِهما ف  لْلم باَلَغة وذلك. َتْحت ه ما

 119الحديث رقم 
 ناسه ولكن بالم نى. لم أجده باللاظ

                                                 

 .0663( رقم1/364( ُحيو البخاري كتاب الشهادات باب ت دي  النساء ب ضهن ب ًضا )3)
 .( هو  محمـد بـن مسـلم بـن عبيـد ] بـن عبـد ] بـن شـهاب بـن عبـد ] بـن الحـارف بـن وهـرة بـن كـالب القرشـ  الوهـري 0)

 .(06/430تهذيب الكما: للموي )
 .0772( رقم 37/86التوبة باب ف  حديف اإلفك وقبو: توبة القاذف )( ُحيو مسلم كتاب 1)
 .(5/400( النهاية ف  غرلب الحديف واْثر نبن اْثير )4)
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 رحمه ]  (3)قا: اإلمام مسلم
َثَنا ، ْبن   ق َتْيَبة   َحد  َثَنا َسِ يد  َْعَرجِ  َعنِ  َرُِيَ َة، ْبنِ  َجْ َارِ  َعنْ  م َضَر، اْبن   َوه وَ  َبْكر   َحد  ْْ  َعْبدِ  َعنْ  ،(0)ا

و:َ  َأن    »ب َحْيَنةَ  اْبنِ  َماِلك   ْبنِ  ]ِ  ل ى اإذ َكانَ   ]ِ  َرس  وَ  َحت ى َيَدْيِه، َبْينَ  َفر جَ  َُ  . «ِإْبَطْيهِ  َبَياض   َيْبد 

 تخريج الحديث:

 عبد ] بن مالك. ف  الُحيو من طرلق ابن هرمو (1)أخرجه اإلمام البخاري 

 دراسة رجال اإلسناد:

 رجا: اإلسناد كلهم ثقات.

 رحمه هللا: (4)قال ابن األثير

ومتو    عمر حديف ومنه(  ه)  ح من اصت او ح إلى الوو او وء من أي[  الوو وء إلى الض   .الض 

 121الحديث رقم 
 رحمه ]  (5)قا: اإلمام الطبران 

َثَنا   َقا:َ  ق َتْيَبةَ  ْبن   َسْلم   ق َتْيَبةَ  أبو حدثنا  َقا:َ  َحي انَ  ْبنِ  م َحم دِ  ْبن   م وَسى حدثنا  َقا:َ  (6)إبراهيم َحد 
َثِن  َذِل حِ  أ َساَمةَ  ْبنِ  اْلَمِليوِ  َأِب  َعنْ  َساِلم ، ْبنِ  َّللا ِ  َعْبدِ  َأِب  َساِلم   َعنْ  َفَضاَلَة، ن  بْ  م َاض     َحد  اْله 

 َعنْ  ،(7)
و:   َكانَ   َقا:َ  َأِبيهِ  ومتوا  »َيق و:    َّللا ِ  َرس  ح   م نْ  صت او ح   إ لوى وو او  .«وو

 تخريج الحديث:

 ف  الم جم الكبير من طرلق أب  مليو عن أبيه بمثله. (0)ف  المسند والطبران  (8)أخرجه البوار

                                                 

 .405( رقم 4/376( ُحيو مسلم كتاب الُالة باب انعتدا: ف  السجود ووضع الكاين على اْرض )3)
 .( 37/467ذيب الكما: للموي )( هو  عبد الرحمن بن هرمو اْعرج أبو داود المدن  ته0)
ج وِد )1)  .102( رقم3/343( ُحيو البخاري كتاب الُالة  باب  ي ْبِدي َضْبَ ْيِه َول َجاِف  ِف  السم
 .(5/400( النهاية ف  غرلب الحديف واْثر نبن اْثير )4)
 .0022( رقم 1/300( الم جم اْوسط للطبران  )5)
 .(6/021تارلخ بغداد ) .ن بن هاشم أبو إسحاق البيع الم روف بالبغو  ( هو  إبراهيم بن هاشم بن الحسي6)
 .(5/613اْنساب للسم ان  ) .( الهذل   هذه النسبة إلى هذي ، وه  قبيلة7)
 .(6/104( مسند البوار )8)
 .(3/302( الم جم الكبير للطبران  )0)
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 دراسة رجال اإلسناد:

 بن عمرو بن ناجية بن يسار بن حبيب بن ] عبد بن اْقيشر بن عامر بن عمير: بن ة أسامة1
َذِل حِ  هذي  بن لحيان بن طابخة بن هند بن كثير بن الحارف  له البخاري  قا: المليو والد أب  اْله 
 .(3)ُحبة

 لم تجد الباحثة أقواًن لل لماء بحقه. سالم: بن هللا عبد أبي ة سالم2

 على أنه ض ي .ال لماء تاق ا :(0)فاالة بن ة مفال3

ِ يِريم  ة سلم بن قتيبة:4  وواد يهم. (5)والذهب  (4)الخرسان  من التاس ة. وثقه أبو ورعة (1)أبو قتيبة الش 
  (8)بَّس وواد  كثير الوهم يكتب حديثه وقا: ابن حجر   ليس به(7)وأبو حاتم (6)قا: ابن م ين يهم.

 ُدوق.
 أنه ُدوق.والراجح 

. سبقت ترجمته ف  بن حيان أبو عمران توف  ف  بضع وثالثين وماْتين ة موسى بن محمد:5
 ( والراجو أنه ض ي .46الحديف رقم )

 باق  رجا: اإلسناد ثقات.

 الحكم على إسناد الحديث:

لم ينبين حاله ض  بن فضالة وموسى بن محمد ض ااء وسالم إسناده ض ي  لوجود  ما
 .للباحثة

                                                 

 .(3/52( اإلُابة ف  تمييو الُحابة نبن حجر )3)
 .( 8/137الجرح والت دي  نبن أب  حاتم ) 017اء والمتروكين للنساْ  ص( انظر  الض ا0)
 .(1/417اْنساب للسم ان  ) .( الش يري  هذه النسبة إلى بيع الش ير1)
 .(4/066( الجرح والت دي  نبن أب  حاتم )4)
 .(3/453( الكاش  للذهب  )5)
 .(4/373( تارلخ ابن م ين رواية الدوري )6)
 .(4/066 دي  نبن أب  حاتم )( الجرح والت7)
 .046( تقرلب التهذيب نبن حجر ص8)
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 رحمه هللا: (1)قال ابن األثير

َيام أَمرَ    الحديف ومنه(  س ه)  ُِ  َجْمع  . البيض أي  اَْواِضو الل ياِل  أي امَ  ي رلد  [  اَْواِضو ِب
ُْ   . َعَشر وخامس َعَشر ورابع َعَشرَ  ثالف وه  واضَحة ِلَبتِ  ِضوَوَوا  واْ  َهْموة. اْولى الواو   فق 

 121الحديث رقم 
 لم أجده باللاظ ناسه ولكن بالم نى.

 رحمه ]  (0)قا: اإلمام البخاري 
َثَنا ْ َبة   َأْخَبَرَنا إبراهيم، ْبن   م ْسِلم   َحد  َثَنا(1)ش  َرْلِريم  َعب اس   ، َحد  وَخ، اْبن   ه وَ  الج   ع ْثَمانَ  َأِب  َعنْ  َفرم

ن ْهِديحِ ال
اِن   َقا:َ  َعْنه ، َّللا    َرِض َ  ه َرْلَرةَ  َأِب  ،َعنْ (5()4) َُ   َأم وتَ  َحت ى َأَدع ه ن   نَ  ِبَثاَلف   َخِليِل  َأْو

ْومِ » ، ك  حِ  ِمنْ  َأي ام   َثاَلَثةِ  َُ اَلةِ  َشْهر  َُ َحى، َو  .«ِوْتر   َعَلى َوَنْوم   الضم

 تخريج الحديث:

ف  الُحيو من طرلق أب  عثمان عن أب  هرلرة  (7)لُحيو ومسلمف  ا (6)أخرجه البخاري 
 رض  ] عنه بنحوه.

 دراسة رجال اإلسناد:

 رجا: اإلسناد كلهم ثقات.

                                                 

 .(5/400( النهاية ف  غرلب الحديف واْثر نبن اْثير )3)
 .3378( رقم 0/136( ُحيو البخاري كتاب التهجد باب ُالة الضحى ف  الحضر )0)
 .(30/407ب الكما: للموي )تهذي .( هو  ش بة بن الحجاج بن الورد ال تك  اْودي أبو بسطام الواسط 1)
تهـذيب  .( هو  عبد الرحمن بن م  بن عمرو بن عدي بن وهب بن ُري ة بن س د بن جذيمة أبو عثمـان النهـدي الكـوف 4)

 .(37/400الكما: للموي )
ب اْنســا .( النهــدي  هــذه النســبة إلــى بنــ  نهــد وهــو نهــد بــن ولــد بــن ليــف إليــه ينتســب النهــديون، ومــنهم بــاليمن والشــام5)

 .(5/543للسم ان  )
 .3083( رقم0/528( ُحيو البخاري كتاب الُوم باب ُيام أيام البيض ثالف عشرة وأُرع عشرة وخمس عشرة )6)
 .703( رقم 5/300( ُحيو مسلم كتاب ُالة المسافرلن وقُرها باب استحباب ُالة الضحى وأن أقلها رك تان )7)
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 رحمه هللا: (1)قال ابن األثير

َجاج حديف وف (  ه)  ة   ِذكر الش  حو   الَ ْظم َوَضوَ  ت ْبِدي الت  وه . كثيرة أحاديفَ  ف [  المتوا 
 الرأس ف  منها كان ما ه  اإلب ِ  من َخْمس   فيها ف ِرض والت . الَمواِضو  والجمع .بياَضه أي

وَمة فايها غيرهما ف  الم وِضحة فَّما. والَوْجه ك   .الح 

 122الحديث رقم 
 رحمه ]  (0)قا: اإلمام أب  داود

َثَنا ، ْبن   ف َضْي    َكاِم    أبو َحد  َسْين  مْ  ،اْلَحاِرفِ  ْبنَ  َخاِلدَ  َأن   ح  َثه  َسْين   َأْخَبَرَنا  َقا:َ  َحد   َيْ ِن  ح 
، ْبنِ  َعْمِرو َعنْ  اْلم َ لِحَم، َ ْيب  َأَباه   َأن   ش 

و، ْبنِ  َّللا ِ  َعْبدِ  َعنْ  َأْخَبَره   ،(1) و:َ  َأن   َعْمر  ل ى َّللا ِ  َرس   َعَلْيهِ  ]   َُ
ح   ِف   »َقا:َ  َوَسل َم،  .«َخْمس   اْلمووواا 

 ث:تخريج الحدي

ف  المُن  من طرلق  (6)ف  السنن وابن أب  شيبة (5)ف  السنن وابن ماجه (4)أخرجه الترمذي
 ش يب بن عبد ] عن عبد ] بن عمرو.

 دراسة رجال اإلسناد:

ف   (8)وذكره ابن حبان (7)بن عبد ] بن عمرو بن ال اص، وثقه ال جل  ة شعيب بن محمد1
   ُدوق.(32)وابن حجر (0)الثقات. قا: الذهب 

 أنه ُدوق.والراجح 

                                                 

 .(5/400ثير )( النهاية ف  غرلب الحديف واْثر نبن ا3ْ)
 .4568( رقم 4/135( سنن أب  داود كتاب الديات باب ديات اْعضاء )0)
 .(30/514تهذيب الكما: للموي ) .( هو  ش يب بن محمد بن عبد ] بن عمرو بن ال اص القرش  السهم  الحجاوي 1)
 .3102( رقم 4/31( سنن الترمذي كتاب الديات باب الموضحة )4)
 .0655( رقم0/886ب الديات باب الموضحة )( سنن ابن ماجة كتا5)
 .(0/340( مُن  ابن أب  شيبة )6)
 .(0/377( م رفة الثقات لل جل  )7)
 .(4/157( الثقات نبن حبان )8)
 .(3/488( الكاش  للذهب  )0)
 .067( تقرلب التهذيب نبن حجر ص32)
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هـ، وثقه 338بن محمد بن عبد ] بن محمد بن عبد ] بن عمرو بن ال اص  ة عمرو بن شعيب2
ف  الثقات وواد أبو ورعة  تكلم فيه بسبب  (4)وذكره ابن حبان (1)وأبو ورعة (0)وال جل  (3)ابن م ين

 كتاب عنده.
  (7)  ليس بالقوي وقا: ابن حجر(6)جنا به وقا: أبو حاتم  أنا أكتب حديثه وُرما احتج(5)قا: أحمد
 ُدوق.

   واه .(8)قا: يحيى القطان
 أنه ُدوق.والراجح 

 باق  رجا: اإلسناد ثقات.

 الحكم على إسناد الحديث:

وقد حكم عليه اإلمام الترمذي  انوعمرو بن ش يب ُدوق اإسناد الحديف حسن ْن ش يب
سحق وأحمد والشاف   الثوري  سايان قو: وهو ال لم أه  هذا على وال م  حسن حديف فقا:  هذا  وا 

   حسن ُحيو.(0)اإلب  وحكم عليه اْلبان  فقا: من خمسا الموضحة ف  أن

 رحمه هللا: (10)قال ابن األثير

يداً  أنَّ    وفيه(  ه)  اح   على جاريةً  قوتولو  يوهود   ف  كما عبيد أب  شرح هذا)  ه [  لها أْواو
لِح ِ  من َنْوع( الهروي  ة من ي ْ َم  الح  مِحيت الِاض  ها لبياضها بها س   َوَضو .  واِحد 

 123الحديث رقم 

                                                 

 .(4/460( تارلخ ابن م ين رواية الدوري )3)
 .(0/377) ( م رفة الثقات لل جل 0)
 .(6/018( الجرح والت دي  نبن أب  حاتم )1)
 .(8/486( الثقات نبن حبان )4)
 .10( سؤنت اْثرم لإلمام أحمد ص5)
 .(6/018( الجرح والت دي  نبن أب  حاتم )6)
 .401( تقرلب التهذيب نبن حجر ص7)
 .(6/018( الجرح والت دي  نبن أب  حاتم )8)
 .(1/102مذي )( ُحيو وض ي  سنن التر 0)
 .(5/400( النهاية ف  غرلب الحديف واْثر نبن اْثير )32)
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 رحمه ]  (3)قا: اإلمام البخاري 
َثَنا ، ْبن   م َحم د   َحد  ار  َثَنا َبش  َثَنا ْبن   م َحم د   َحد  ، َحد  ْ َبة   َجْ َار  ، ْبنِ  ِهَشامِ  ، َعنْ (0)ش   َأَنس   َعنْ  َوْلد 

يًّا أونَّ  َعْنه ، َّللا    ِض َ رَ  يوةً  قوتولو  يوهتود  ار  لوى جو اح   عو ا أوْواو ، َفَقَتَلَها ،لوهو ل ى الن ِب حِ  ِإَلى ِبَها َفِج ءَ  ِبَحَجر  َُ 
، َوَُِها َوَسل مَ  َعَلْيهِ  ]   ؟ َأَقَتَلكِ   »َفَقا:َ  َرَمق   َفَََّشاَرْت  الث اِنَيَة، :َ َقا ث م   َن، َأنْ   ِبَرْأِسَها َفَََّشاَرْت  «ف اَلن 

ل ى الن ِب م  َفَقَتَله   َنَ ْم، َأنْ   ِبَرْأِسَها َفَََّشاَرْت  الث اِلَثَة، َسَََّلَها ث م   َن، َأنْ   ِبَرْأِسَها  ِبَحَجَرْلِن. َوَسل مَ  َعَلْيهِ  ]   َُ

 تخريج الحديث:

 أنس رض  ] عنه بمثله.ف  الُحيو من طرلق هشام بن ولد عن  (1)أخرجه اإلمام مسلم

 دراسة رجال اإلسناد:

 رجا: اإلسناد كلهم ثقات.

 رحمه هللا: (4)قال ابن األثير

حوا ما حتى   وفيه(  س)  كة أْواو  إحد  وه  أْبَدْوها ون بضاِحكة َطَل وا ما أي[  بااح 
وا الت [. (  اإلنسان    واللسان، 537 النسخة وف . وا اُْ  ف  هكذا)  اْسنان ضواِحك  َتْبد 

ِحك عند  َطَلْ ت. أي ؟أوَضْحتَ  أْينَ  من  يقا:. الض 

 124الحديث رقم 
 رحمه ]  (5)قا: اإلمام أحمد
َثَنا َثَنا ،(7)ِهَشام   َعنْ  ،(6)َيْحَيى َحد  ْين   ْبنِ  ِعْمَرانَ  ، َعنْ (0)اْلَحَسنِ  َعنِ  ،(8)َقَتاَدة   َحد  َُ و:َ  َأن   ح   َرس 

ل ى َّللا ِ  َحاِبهِ  َبْينَ  َتَااَوتَ  َوَقدْ   َأْسَااِرهِ  َبْ ضِ  ِف  َوه وَ  َقا:َ  َوَسل مَ  َعَلْيهِ  ]   َُ ُْ ْير   َأ  ِبَهاَتْينِ  َرَفعَ  الس 

                                                 

 .6870( رقم8/085( ُحيو البخاري كتاب الديات باب َمْن َأَقاَد ِباْلَحَجِر )3)
 .(30/407( هو  ش بة بن الحجاج بن الورد ال تك  اْودي أبو بسطام الواسط  تهذيب الكما: للموي )0)
ـــالحجر وغيـــره مـــن المحـــددات ( ُـــحيو مســـلم كتـــاب ا1) لقســـامة والمحـــاُرين والقُـــاص والـــديات بـــاب ثبـــوت القُـــاص ب
 .3670( رقم33/310)
 .(5/400( النهاية ف  غرلب الحديف واْثر نبن اْثير )4)
 .30023( رقم 11/314( مسند أحمد )5)
 .(13/100تهذيب الكما: للموي ) .( هو  يحيى بن س يد بن فروخ القطان التميم  أبو س يد البُري اْحو: الحافظ6)
 .(12/035تهذيب الكما: للموي ) .( هو  هشام بن أب  عبد ] الدستواْ   أبو بكر البُري 7)
 .(04/408تهذيب الكما: للموي ) .( هو  قتادة بن دعامة بن قتادة بن عولو بن عمرو بن ُري ة8)
 .(6/05تهذيب الكما: للموي) .مولى ولد بن ثابت( هو  الحسن بن أب  الحسن واسمه يسار البُري أبو س يد 0)
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ْوَته   اآْلَيَتْينِ  مْ  ات ق وا الن اس   َأيمَها َيا} َُ اَعةِ  َوْلَوَلةَ  ِإن   َرُ ك  ...َتْذهَ  َتَرْوَنَها َيْومَ  َعِظيم ، َشْ ء   الس   َحت ى (3){  
َحاب ه   َسِمعَ  َفَلم ا  َقا:َ  اآْلَيَتْينِ  آِخرَ  َبَلغَ  ُْ ، َحثموا ِبَذِلكَ  َأ ب وا َفَلم ا َيق ول ه ، َقْو:   ِعْندَ  َأن ه   َوَعَرف وا اْلَمِط    َتََّش 
ونَ   »َقا:َ  َحْوَله    َبْ ًثا اْبَ ْف  آَدم   َيا  َفَيق و:   َرُمه   َفي َناِديهِ  م  آدَ  ي َناَد  َيْوم   َذاكَ   "َقا:َ  «َذاَك؟ َيْوم   َأي   َأَتْدر 
 الن اِر، ِف  َوِتْسِ ونَ  َوِتْسَ ة   ِتْس ِماَْة   َأْل    ك  حِ  ِمنْ   َقا:َ  الن اِر؟ َبْ ف   َوَما َربحِ  َيا  َفَيق و:  . الن ارِ  ِإَلى

َحاب ه   َفََّْبَلَس   َقا:َ ".  اْلَجن ةِ  ِف  َوَواِحد   ُْ وا موا تَّىحو  َأ حت ة   أوْواو كو اح   اْعَمل وا  " َقا:َ  َذِلكَ  َرَأ  َفَلم ا ،ب او
وا مْ  ِبَيِدهِ  م َحم د   َنْاس   َفَوال ِذي َوَأْبِشر  وجَ  َكَثَرَتاه   ِإن   َقطم  َشْ ء   َمعَ  َكاَنَتا َما َخِليَقَتْينِ  َلَمعَ  ِإن ك  وجَ  َيَّْج   ..َوَمَّْج 

 تخريج الحديث:

ف  المستدرك من طرلق قتادة عن الحسن  (1)ف  السنن الكبر  والحاكم (0) أخرجه النساْ
ف  الم جم الكبير من طرلق قتادة عن ال الء بن ولاد كالهما )الحسن وال الء(  (4)وأخرجه الطبران 

 عن عمران بن حُين.

 دراسة رجال اإلسناد:

 رجا: اإلسناد كلهم ثقات.

 الحكم على إسناد الحديث:

 .(5)ْج  القطع فالحسن البُري لم يسمع من عمران بن حُينإسناده ض ي  

 رحمه هللا: (6)قال ابن األثير

راً  َعْوف بن الرحمن بَ ْبدِ  رأ  أنه   فيه(  ه{ )  وضر}  او ْفرة من وو ْهيومْ  :فقال صت  َلْطخاً  أي[  مو
وس ِف   من وذلك َلون   له ِطيب   أو َخل وق  من  من اَْثر  َضروالوَ . وْوَجته على دخ  إذا الَ ر 
 الطِحيب. غير

 125الحديث رقم 

                                                 

 .0( سورة الحج  3)
 .(6/432( السنن الكبر  للنساْ  )0)
 .(0/186( المستدرك للحاكم )1)
 .(8/038( الم جم الكبير للطبران  )4)
 .360( جامع التحُي  ف  أحكام المراسي  لل الْ  ص5)
 .(5/412)( النهاية ف  غرلب الحديف واْثر نبن اْثير 6)
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 رحمه ]  (3)قا: اإلمام البخاري 
َثَنا ، ْبن   م َحم د   َحد  ْاَيانَ  َعنْ  َكِثير  س 

َمْيد   ، َعنْ (0) ، ْبنَ  َأَنَس  َسِمْ ت    َقا:َ  الط ِولِ ، ح   َقِدمَ   َقا:َ  َماِلك 
ل ى الن ِب م  َفآَخى َعْوف   ْبن   الر ْحَمنِ  َعْبد   ُِيعِ  ْبنِ  َسْ دِ  َوَُْينَ  َبْيَنه   َوَسل مَ  َعَلْيهِ  ]   َُ اِريحِ  الر  َُ َْْن  َوِعْندَ  ا

اِريحِ  َُ َْْن َاه   َأنْ  َعَلْيهِ  َفَ َرَض  اْمَرَأَتاِن، ا ُِ لموِن  َوَماِلَك، أَْهِلكَ  ِف  َلكَ  َّللا    َباَركَ   َفَقا:َ  َوَماَله ، أَْهَله   ي َنا  د 
وقَ  َفَََّتى وِق،السم  َعَلى ، ِمنْ  َشْيًْا َفَرُِوَ  السم ، ِمنْ  َوَشْيًْا َأِقط  ل ى الن ِب م  َفَرآه   َسْمن   َبْ دَ  َوَسل مَ  َعَلْيهِ  ]   َُ
رٌ  َوَعَلْيهِ  َأي ام   او ْفروة   م نْ  وو اِرل ةً  َتَوو ْجت    َفَقا:َ  ،«الر ْحَمنِ  َعْبدَ  َيا َمْهَيمْ   »َفَقا:َ  ،صت َُ ْقتَ  َفَما  »َقا:َ  ،َأْن  س 
، ِمنْ  َنَواة   َوْونَ   َقا:َ  «ِإَلْيَها؟  . «ِبَشاة   َوَلوْ  َأْوِلمْ   »َقا:َ  َذَهب 

 تخريج الحديث:

 ف  الُحيو من طرلق ثابت عن أنس رض  ] عنه. (1)أخرجه مسلم

 دراسة رجال اإلسناد:

 بن ث لبة بن اْغر مالك بن القيس امرئ  بن مالك بن وهير أب  بن عمرو بن الربيع بن ة سعد1
 .(4)اْنُار نقباء أحد الخورج  اْنُاري  الخورج بن ك ب

فالبد أن يُرح بالسماع وف  هذا الحديف  (5)رجا: اإلسناد كلهم ثقات إن أن حميد مدلس من الثالثة
 ُرح بالسماع من أنس رض  ] عنه.

 رحمه هللا: (6)قال ابن األثير

ة   في له َفَسَكْبت     هانىء أمحِ  حديف ومنه - ْحفو ر فيها ألورى  إند ي صو او ين وو  .[ العوج 

 126الحديث رقم 
 رحمه ]  (7)قا: اإلمام أحمد
َثَنا و اقِ  َعْبد   َحد  َثَنا َقاَن  ،(0)َبْكر َواْبن   ،(3)الر  َرْلج   اْبن   َحد  َعَطاء   َأْخَبَرِن  َقاَ:  ،(1)ج 

 أ محِ  ،َعنْ (4)
، ِب أَ  ِبْنتِ  َهاِنئ   ل ى الن ِب حِ  ِإَلى َدَخْلت    »َقاَلْت  َطاِلب   َله ، ق ب ة   ِف  َوه وَ  اْلَاْتوِ  َيْومَ  َوَسل مَ  َعَلْيهِ  ]   َُ

                                                 

( 6/140( ُــــحيو البخــــاري كتــــاب النكــــاح بــــاب قــــو: الرجــــ  ْخيــــه انظــــر أي ووجتــــ  شــــْت حتــــى أنــــو: لــــك عنهــــا )3)
 .5270رقم
 045ص ثم المك  تقرلب التهذيب نبن حجرهو  سايان بن عيينة بن أب  عمران ميمون الهالل  أبو محمد الكوف   (0)
 .3407( رقم 0/383كونه ت ليم القرآن )( ُحيو مسلم كتاب النكاح باب الُداق وجواو 1)
 .(1/58( اإلُابة ف  تمييو الُحابة نبن حجر )4)
 .18( طبقات المدلسين نبن حجر ص5)
 .(5/412( النهاية ف  غرلب الحديف واْثر نبن اْثير )6)
 .06888( رقم44/456( مسند أحمد )7)
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ْحَاة ، ِف  َكانَ  ِبَماء   اْغَتَس َ  َقدْ  َفَوَجْدت ه   ََر   ِإنِح  َُ لِح  َفَوَجْدت ه   اْلَ ِجيِن، َأَثرَ  ِفيَها َْ َُ ًحى ي    ق ْلت   «ض 
َحى.   َبْكر   اْبن   َقا:َ . َنَ مْ   َقا:َ  َثَبَت؟ َهَذا َهاِنئ   أ محِ  َخَبرَ  ِإَخا:    الضم

 تخريج الحديث:

ف  الم جم الكبير من طرلق ابن جرلج عن  (6)ف  المُن  والطبران  (5)أخرجه عبد الرواق
  المقُد ال ل  ف (0)ف  الُحيو والهيثم  (8)ف  الُحيو وابن حبان (7)عطاء، وأخرجه ابن خولمة

 من طرلق طاووس عن المطلب بن عبد ]، كالهما )عطاء والمطلب( عن أم هانئ بنحوه.

 دراسة رجال اإلسناد:

 أشهر بكنيتها وه  عل  أخت هانئ أم الهاشمية هاشم بن المطلب عبد بن طالب أبي بنت ة فاختة1
 .(32)أشهر واْو: هند اسمها وقي 

 رجا: اإلسناد كلهم ثقات.

 كم على إسناد الحديث:الح

  رجاله رجا: الُحيو (33)إسناده ُحيو ْن رجاله كلهم ثقات وقد حكم عليه الهيثم  فقا:
   إسناده ض ي .(30)وحكم عليه ش يب اْرنؤوط ف  ت ليقه على ُحيو ابن حبان فقا:

                                                                                                                                                  

 .(38/50تهذيب للكما: للموي ) .مان  أبو بكر الُن ان ( هو  عبد الرواق بن همام بن نافع الحميري مونهم الي3)
رسان من اْود0) تهذيب الكمـا: للمـوي  .( هو  محمد بن بكر بن عثمان البرسان  أبو عبد ] ويقا: أبو عثمان البُري ُو
(04/512). 
 .(38/118تهذيب الكما: للموي ) .( هو  عبد الملك بن عبد ال ولو بن جرلج القرش  انموي 1)
(هو  عطاء بن أب  ُراح واسمه أسلم القرش  الاهري أبو محمد المك  مولى آ: أب  خثيم عام  عمر بـن الخطـاب علـى 4)

 .(02/60تهذيب الكما: للموي ) .مكة ويقا: مولى بن  جمو ولد ف  خالفة عثمان
 .(1/75( مُن  عبد الرواق )5)
 .(4/406( الم جم الكبير للطبران  )6)
 .(3/330) ( ُحيو ابن خولمة7)
 .(1/460( ُحيو ابن حبان )8)
 .(3/572( المقُد ال ل  ف  وواْد مسند أب  ي لى للهيثم  )0)
 .(8/46( اإلُابة ف  تمييو الُحابة نبن حجر )32)
 .(3/572( المقُد ال ل  ف  وواْد مسند أب  ي لى للهيثم  )33)
 .(1/460( ُحيو ابن حبان )30)
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 رحمه هللا: (1)قال ابن األثير

هور مون   رواية وف [  َهَدر   َدم هف َوَضَ ه ثم السالحَ  َرَفع َمن   وفيه(  ه{ )  وضع}  ْيفوه شو  ثم سو
عوه او  الاْتنة. ف  َيْ ن  به قاَت  َمن أي[  وو

 127الحديث رقم 
 رحمه ]  (0)قا: اإلمام النساْ 

َثَنا َقاَ:  م وَسى، ْبن   اْلَاْض    َأْنَبَََّنا َقاَ:  ،(1)إبراهيم ْبن   ِإْسَحق   َأْخَبَرَنا  اْبنِ  َعنْ  ،(4)َمْ َمر َحد 
س   َطاو 
َُْيِر، اْبنِ  ، َعنْ (6)َأِبيهِ  َعنْ  ،(5) و:ِ  َعنْ  الوم ل ى َّللا ِ  َرس  رو  مونْ   »َقا:َ  َوَسل مَ  َعَلْيهِ  ]   َُ هو ْيفوهت  شو  سو

عوه ثتمَّ  او  . «َهَدر   َفَدم ه   وو

  تخريج الحديث:

ف  الم جم  (0)ف  المُن  والطبران  (8)ف  المُن  وابن أب  شيبة (7)أخرجه عبد الرواق
ف  اْحاديف المختارة كلهم من طرلق  (33)ف  المستدرك والضياء المقدس  (32)اْوسط والحاكم

 طاوس عن ابن الُوير بنحوه.

 دراسة رجال اإلسناد:

 رجاله جمي هم ثقات.

                                                 

 .(5/413ر نبن اْثير )( النهاية ف  غرلب الحديف واْث3)
 .4207( رقم7/337( سنن النساْ  كتاب تحرلم الدم باب من شهر ناسه ثم وض ه ف  الناس )0)
تهــذيب  .( هــو  إســحاق بــن إبــراهيم بــن مخلــد بــن إبــراهيم بــن مطــر الحنظلــ  أبــو ي قــوب المــرووي الم ــروف بــابن راهويــه1)

 .(0/171الكما: للموي )
تهــذيب  .دي الحــدان  أبــو عــروة بــن أبــ  عمــرو البُــري مــولى عبــد الســالم بــن عبــد القــدوس( هــو  م مــر بــن راشــد اْو 4)

 .(08/121للكما: للموي )
 .128( هو  عبد ] بن طاوس بن كيسان اليمان  أبو محمد تقرلب التهذيب نبن حجر ص5)
 .(31/157( هو  طاوس بن كيسان اليمان  أبو عبد الرحمن الحميري تهذيب الكما: للموي )6)
 .(32/363( مُن  عبد الرواق الُن ان  )7)
 .(32/302( مُن  ابن أب  شيبة )8)
 .( 8/76( الم جم اْوسط للطبران  )0)
 .(0/362( المستدرك للحاكم )32)
 .(1/471( اْحاديف المختارة للضياء المقدس  )33)
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 الحكم على إسناد الحديث:

 شرط على ُحيو حديف   هذا(3)إسناده ُحيو ْن رجاله ثقات وقد حكم عليه الحاكم فقا:
   ُحيو.(0)يخرجاه وقا: اْلبان  ولم الشيخين

 رحمه هللا: (3)قال ابن األثير

ع ال   قيس بنت فاطمة حديف ومنه -  هو  وقي  للنساء، َضر اب   أنه أي[  عات قه عن عوصاه يواو
 َسَاره. ف  عُاه َيْحِم  الم ساِفر ْن أْسااِره َكْثرة عن كناية

 128الحديث رقم 
 رحمه ]  (4)م مسلمقا: اإلما

َثَنا  ْبنِ  اْسود َمْوَلى َيِولدَ  ْبنِ  ]ِ  َعْبدِ  َعنْ   ،(5)َماِلك   َعَلى َقَرْأت    َقا:َ  َيْحَيى، ْبن   َيْحَيى َحد 
ْاَياَن، ، ِبْنتِ  َفاِطَمةَ  َعنْ  الر ْحَمِن، َعْبدِ  ْبنِ  َسَلَمةَ  َأِب  َعنْ  س   اْلَبت َة، َطل َقَها َحْاص   ْبنَ  َعْمِرو َأَبا َأن   َقْيس 
، َوه وَ  ، َوِكيل ه   ِإَلْيَها َفََّْرَس َ  َغاِْب  ، ِمنْ  َعَلْيَنا َلكِ  َما َو]ِ   َفَقا:َ  َفَسِخَطْته ، ِبَشِ ير  و:َ  َفَجاَءْت  َشْ ء   َرس 
ل ى ]ِ   أ محِ  َبْيتِ  ِف  َتْ َتد   َأنْ  َفَََّمَرَها ،«َنَاَقة   َعَلْيهِ  َلكِ  َلْيَس   »َفَقا:َ  َله ، َذِلكَ  َفَذَكَرْت  َوَسل َم، َعَلْيهِ  ]   َُ

، َحاِب ، َيْغَشاَها اْمَرأَة   ِتْلكِ   »َقا:َ  ث م   َشِرلك  ُْ ي َأ  َتَضِ ينَ  أَْعَمى َرج     َفِإن ه   َمْكت وم ، أ محِ  اْبنِ  ِعْندَ  اْعَتدِح
ْاَياَن، َأِب  ْبنَ  م َ اِوَيةَ  َأن   َله   َذَكْرت   ْلت  َحلَ  َفَلم ا  َقاَلْت  ،«َفآِذِنيِن  َحَلْلِت  َفإذا ِثَياَبِك،  َجْهم   َوَأَبا س 

و:   َفَقا:َ  َخَطَباِن ، ل ى ]ِ  َرس  عت  فوالو  َجْهم ، أبو َأم ا  »َوَسل مَ  َعَلْيهِ  ]   َُ اهت  يواو ....... عوات ق ه   عونْ  عوصو
 الحديف.

 تخريج الحديث:

 .لى تخرلج له عند البخاري فلم أق  عتارد به اإلمام مسلم 

 دراسة رجال اإلسناد:

 رجاله كلهم ثقات.

                                                 

 .(0/362( المستدرك للحاكم )3)
 .(5/455( السلسلة الُحيحة لأللبان  )0)
 .(5/413( النهاية ف  غرلب الحديف واْثر نبن اْثير )1)
 .3482( رقم32/78( ُحيو مسلم كتاب الطالق باب المطلقة الباْن ن ناقة لها )4)
 .(07/03تهذيب الكما: للموي ) .( هو  مالك بن أنس بن مالك بن أب  عامر بن عمرو بن الحارف5)
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 رحمه هللا: (1)قال ابن األثير

ع المالئكة إند   وفيه - توها تواو ها أي[ العلم ل طال ب أْجن حو ها َتْار ش   إذا أقداِمه َتْحتَ  لَتك ون  َتْاِرش 
 مشى.

 129الحديث رقم 
 رحمه ]  (0)قا: اإلمام أبو داود

د   َثَناَحد   ، ْبن   م َسد  َثَنا م َسْرَهد  َد، ْبن   َّللا ِ  َعْبد   َحد  مَ  َسِمْ ت   َداو  ُِ ف   َحْيَوَة، ْبنِ  َرَجاءِ  ْبنَ  َعا  َعنْ  ي َحدِح
دَ  ، ْبنِ  َداو  ، ْبنِ  َكِثيرِ  َعنْ  َجِمي   ْنت    َقا:َ  َقْيس  ْرَداِء، َأِب  َمعَ  َجاِلًسا ك  ، اَءه  َفجَ  ِدَمْشقَ  َمْسِجدِ  ِف  الد   َرج   
ْرَداءِ  َأَبا َيا  َفَقا:َ  و:ِ  َمِديَنةِ  ِمنْ  ِجْْت كَ  ِإنِح   الد  ث ه ، َأن كَ  َبَلَغِن ، ِلَحِديف    الر س  و:ِ  َعنْ  ت َحدِح   َّللا ِ  َرس 
و:َ  َسِمْ ت   َفِإنِح  َقا:َ  ِلَحاَجة ، ِجْْت   َما  ِبهِ  َّللا    َسَلكَ  ِعْلًما ِفيهِ  ب  َيْطل   َطِرلًقا َسَلكَ  َمنْ   »َيق و:    َّللا ِ  َرس 

ن   اْلَجن ِة، ط ر قِ  ِمنْ  َطِرلًقا ةو  َواِ  ئ كو عت  اْلموالو ا لوتواو توهو ْلم  ل طوال ب   ر ًاا أوْجن حو ن   ،اْلع   َمنْ  َله   َلَيْسَتْغِار   اْلَ اِلمَ  َواِ 
َمَواِت، ِف  َْرِض، ِف  َوَمنْ  الس  ْْ ن   َماِء،الْ  َجْوفِ  ِف  َواْلِحيَتان   ا  َكَاْض ِ  اْلَ اِبِد، َعَلى اْلَ اِلمِ  َفْض َ  َواِ 

ن   اْلَكَواِكِب، َساِْرِ  َعَلى اْلَبْدرِ  َلْيَلةَ  اْلَقَمرِ  َلَماءَ  َواِ  َْنِبَياِء، َوَرَثة   اْل   ْْ ن   ا َْنِبَياءَ  َواِ  ْْ ث وا َلمْ  ا  َونَ  ِديَناًرا، ي َورِح
ث وا ِدْرَهًما  . «َواِفر   ِبَحظح   َأَخذَ  َأَخَذه   َفَمنْ  اْلِ ْلَم، َور 

 تخريج الحديث:

 (6)ف  مسند الشاميين وأحمد (5)ف  السنن والطيالس  (4)ف  السنن وابن ماجة (1)أخرجه الترمذي
ف  ش ب اإليمان وابن  (0)ف  الُحيو والبيهق  (8)ف  السنن وابن حبان (7)ف  المسند والدارم 

ف  موارد الظمآن كلهم من طرلق عاُم بن  (30)والهيثم  (33)ف  الم جم وتارلخ دمشق(32)عساكر
                                                 

 .(5/413ثير )( النهاية ف  غرلب الحديف واْثر نبن ا3ْ)
 .1641( رقم 1/154( سنن أب  داود كتاب ال لم باب الحف على طلب ال لم )0)
 .0680( رقم5/48( سنن الترمذي كتاب ال لم باب فض  الاقه على ال بادة )1)
 .001( رقم3/83( سنن ابن ماجة كتاب اإليمان وفضاْ  الُحابة باب فض  ال لماء والحف على طلب ال لم )4)
 .(0/004الشاميين للطيالس  )( مسند 5)
 .(16/46( مسند أحمد )6)
 .(3/50( سنن الدارم  )7)
 .(3/080( ُحيو ابن حبان )8)
 .(0/060( ش ب اإليمان للبيهق  )0)
 .(3/147( م جم ابن عساكر )32)
 .(05/047) نبن عساكر ( تارلخ دمشق33)
 .(3/40( موارد الظمآن الى وواْد ابن حبان )30)
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رجاء بن حيوة عن داود بن جمي  عن كثير بن قيس عن أب  الدرداء بنحوه، وتارد بتخرلجه ابن أب  
 ف  المسند من طرلق عاُم بن حيوة عن كثير بن قيس عن أب  الدرداء. (3)شيبة

 دراسة رجال اإلسناد:

   ض ي (1)ف  الثقات وقا: ابن حجر (0)ثالثة، ذكره ابن حبانمن ال ة كثير بن قيس الشامي:1
 أنه ض ي .والراجح 

  مجهو: وقا: (5)ف  الثقات، قا: الدارقطن  (4)من الساب ة، ذكره ابن حبان ة داود بن جميل:2
   ض ي  (8)وأما اْودي فض اه فيه جهالة، وقا: ابن حجر (7)  وثق وواد ف  المغن (6)الذهب 

 ض ي . أنهوالراجح 

بن حيوة اْلِكْنِديحِ  ة عاصم بن رجاء:3
ف  الثقات،  (32)من أه  الشام من الثامنة، ذكره ابن حبان (0)

   ُدوق يهم.(30)أبو ورعة قا:  ن بَّس به وقا: ابن حجرقا:   ُوللو و (33)قا: ابن م ين
 أنه ُدوق.والراجح 

 باق  رجا: اإلسناد ثقات.

 الحكم على إسناد الحديث:

ف  ال ل  وعاُم  (31)  لض   كثير بن قيس وداود بن جمي  وقا: الدارقطن ض ي هإسناد
 بن رجاء من فوقه ض ااء ون يثبت.

                                                 

 .(3/53ب  شيبة )( مسند ابن أ3)
 .(5/113( الثقات نبن حبان )0)
 .462( تقرلب التهذيب نبن حجر ص1)
 .(6/082( الثقات نبن حبان )4)
 .(6/036( عل  الدارقطن  )5)
 .(3/178( الكاش  للذهب  )6)
 .(3/037( المغن  ف  الض ااء للذهب  )7)
 .308( تقرلب التهذيب نبن حجر ص8)
 .(5/324اْنساب للسم ان  ) .إلى كندي، وه  قرلة من قر  سمرقند ( الكندي  هذه النسبة0)
 .(7/050( الثقات نبن حبان )32)
 . (6/140( الجرح والت دي  نبن أب  حاتم )33)
 .085( تقرلب التهذيب نبن حجر ص30)
 .(6/036( عل  الدارقطن  )31)
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 رحمه هللا: (1)قال ابن األثير

ه وااعٌ  ّللاَّو  إن   وفيه(  س)  يء يودو يء بالنهار ل يوتتوبو  الليل لتم س  [  بالليل ل يوتتوبو  النهار ولتم س 
[  اللي  ل ِمِس ء َيَده باِسط   َّللا   إنح    اْخر   الرواية ف  به ُرحح وقد. ْسطالبَ  هنا ها بالَوْضع أراد
 المالْكة. أْجِنَحة َكَوْضع والَيد الَبْسط ف  َمَجاو   وهو

 131الحديث رقم 
 رحمه ]  (0)قا: اإلمام ابن حبان

َوْلَمَة، ْبنِ  ِإْسَحاقَ  ْبن   م َحم د   َأْخَبَرَنا َثنَ   َقا:َ  خ  َثَنا  َقا:َ  م وَسى، ْبن   ي وس     اَحد   َعنِ   ،(1)َجِرلر   َحد 
َبْيَدةَ  َأِب  َعنْ  م ر َة، ْبنِ  َعْمِرو َعنْ  اْلم َسي ِب، ْبنِ  اْلَ اَلءِ  ِ، َعْبدِ  ْبنِ  ع  و:   َقا:َ   َقا:َ  م وَسى، َأِب  َعنْ  َّللا   َرس 
ل ى َّللا ِ   ِإَلْيهِ  ي ْرَفع   َوَلْرَف  ه ، اْلِقْسطَ  َيْخِاض   َيَناَم، َأنْ  َله   َيْنَبِغ  َوَن  َيَنام ، َن  َّللا َ  ِإن    »َوَسل مَ  َعَلْيهِ  َّللا    َُ

، ِحَجاب ه   الن َهاِر، َقْب َ  الل ْي ِ  َوَعَم    الل ْيِ ، َقْب َ  الن َهارِ  َعَم    ِش َ  َلوْ  النمور  ب َحات   َأْحَرقَ  َطَبق َها ك   َوْجِههِ  س 
ر ه ، َأْدَرَكه   َشْ ء   ك     َُ عٌ  َب هت  وواا  يء   يودو ، ل يوتتوبو  اللَّْيل   ل متس  ار  يء   ب النَّهو لتمتس  ار   وو  َحت ى ب اللَّْيل   ل يوتتوبو  النَّهو
ْمس   َتْطل عَ   .«َمْغِرَُِها ِمنْ  الش 

 تخريج الحديث:

ف  الكبر  كلهم  (6)ف  الوهد والنساْ  (5)ف  المُن  وهناد بن السري  (4)أخرجه ابن أب  شيبة
 من طرلق عمرو بن مرة عن أب  عبيدة عن أب  موسى مختُرا.

 دراسة رجال اإلسناد:

هـ متاق على أنه 051 الكوف  ي قوب أبو (8)القطان بال: بن راشد بن (7)موسى بن ة يوسف1
 ُدوق.

 باق  رجاله ثقات.

                                                 

 .(5/413( النهاية ف  غرلب الحديف واْثر نبن اْثير )3)
 .066( رقم3/400و ابن حبان كتاب اإليمان باب ما جاء ف  الُاات )( ُحي0)
 .(4/542تهذيب الكما: للموي ) .( هو  جرلر بن عبد الحميد بن قرط الضب  أبو عبد ] الراوي القاض 1)
 .(1/383( مُن  ابن أب  شيبة )4)
 .(4/443( الوهد لهناد )5)
 .(6/144( سنن النساْ  الكبر  )6)
 .630( تقرلب التهذيب نبن حجر ص0/013لجرح والت دي  نبن أب  حاتم )( انظر  ا7)
 .(4/530اْنساب للسم ان  ) .( القطان  هذه النسبة إلى بيع القطن8)
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 الحكم على إسناد الحديث:

ره بالمتاب ات فقد تابع اْعمش يوس  بن الحديف حسن اإلسناد ولرتق  الى الُحيو لغي
اْرنؤوط ف  ت ليقه على ُحيو ابن  موسى ف  روايته عن عمرو بن مرة وقد حكم عليه ش يب

 البخاري. شرط على ُحيو إسناده  (3)حبان فقا:

 رحمه هللا: (2)قال ابن األثير

ْشية ف  َيَده َوَضع أنه   عمر حديف ومنه(  س)   لم وسلم عليه َّللا   ُلى ب   الن إن  وقا: َضبح   ك 
ْمه  أكِله. ف  اْْخذ عن ِكناية  اليدِ  َوْضع  [  ي َحرِح

 131الحديث رقم 
 لم أعثر عليه باللاظ ناسه ولكن بالم نى.

 رحمه ]  (1)قا: اإلمام مسلم
َثِن  ، ْبن   َسَلَمة   وَحد  َثَنا َشِبيب  َثَنا أَْعَيَن، ْبن   اْلَحَسن   َحد  ،َمْ قِ  َحد  َُْير َأِب  َعنْ      َسََّْلت    ،َقا:َ (4)الوم

، َعنِ  َجاِبًرا، بِح ْمه ، َلمْ   الن ِب    ِإن    »اْلَخط ابِ  ْبن   ع َمر   َقا:َ   َوَقا:َ  َوَقِذَره ، َتْطَ م وه   نَ   َفَقا:َ  الض   ي َحرِح
، َغْيرَ  ِبهِ  َيْنَاع   َوَج    َعو   ]َ  ِإن    .«َطِ ْمت ه   ِعْنِدي َكانَ  َوَلوْ  ِمْنه ، الرِحَعاءِ  َعام ةِ  َطَ ام   َفإنما َواِحد 

 تخريج الحديث:

 اإلمام البخاري. أق  على تخرلج له عندتارد بتخرلجه اإلمام مسلم فلم 

 دراسة رجال اإلسناد:

  ُالو (7)وقا: مرة (6)وأحمد (5)هـ، وثقه ابن المدين 366اْلَجَوِريم أبو عبد ]  ة معقل بن عبيد هللا1
 ف  الثقات. (8)الحديف وذكره ابن حبان

                                                 

 .066( رقم3/400( ُحيو ابن حبان كتاب اإليمان باب ما جاء ف  الُاات )3)
 .(5/413( النهاية ف  غرلب الحديف واْثر نبن اْثير )0)
 .3052( رقم31/86ُحيو مسلم كتاب الُيد والذباْو وما يؤك  من الحيوان باب اباحة الضب )( 1)
يـــر المكـــ  مـــولى حكـــيم بـــن 4)  تهـــذيب الكمـــا: للمـــوي  .حـــوام( هـــو  محمـــد بـــن مســـلم بـــن تـــدرس القرشـــ  اْســـدي أبـــو الُو
(06/024). 
 .371( سؤنت محمد بن عثمان بن أب  شيبة ل ل  بن المدين  ص5)
 .(0/132  وم رفة الرجا: لإلمام أحمد بن حنب  )( ال ل6)
 .(0/484( المُدر السابق )7)
 .(7/403( الثقات نبن حبان )8)
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  (4)وابن حجر (1)  حسن الحديف وقا: الذهب (0)  ليس به بَّس وقا: ابن عدي(3)قا: يحيى بن م ين
 .(5)ُدوق وواد ابن حجر يخطئ. ض اه يحيى

 .أنه ثقةوالراجح 
 ثقات. رجا: اإلسناد

 رحمه هللا: (6)قال ابن األثير

ع السالم عليه مرلم بن يسىع َيْنِو:   وفيه(  س)  ْزيةو  فيواو  دين على الناَس  َيْحِم  أي[  الج 
 الِجْولة. عليه َتْجري  ذمِح    َيْبَقى فال اإلسالم

 132الحديث رقم 
 رحمه ]  (7)قا: اإلمام البخاري 

َثَنا ، ْبن   ق َتْيَبة   َحد  َثَنا َسِ يد  اْلم َسي بِ  اْبنِ  َعنْ  ،(0)ِشَهاب   اْبنِ  َعنْ  ،(8)الل ْيف   َحد 
 َأَبا َسِمعَ  ،َأن ه  (32)

و:   َقا:َ   َيق و:   َعْنه ، َّللا    َرِض َ  ه َرْلَرةَ  مْ  َيْنِو:َ  َأنْ  َلي وِشَكن   ِبَيِدِه، َنْاِس  َوال ِذي  » َّللا ِ  َرس   َمْرَلمَ  اْبن   ِفيك 
ْقِسًطا، َحَكًما ِليَب، َفَيْكِسرَ  م   ُ عو  الِخْنِولَر، َوَيْقت  َ  ال يواو ْزيوةو  وو  . «َأَحد   َيْقَبَله   نَ  َحت ى الَما:   َوَيِايَض  ،الج 

 تخريج الحديث:

الو (33)أخرجه البخاري من طرلق سايان من طرلق الليف، ثالثتهم )سايان  (3)وأخرجه مسلم (30)ُو
الو والليف( عن ابن شهاب عن ابن المسيب.  ُو

                                                 

 .023( تارلخ ابن م ين رواية الدارم  ص3)
 .(6/451( الكام  ف  الض ااء نبن عدي )0)
 .(0/083( الكاش  للذهب  )1)
 .542( تقرلب التهذيب نبن حجر ص4)
 .(1/312متروكين نبن الجووي )( الض ااء وال5)
 .(5/413( النهاية ف  غرلب الحديف واْثر نبن اْثير )6)
 .0000( رقم1/43( ُحيو البخاري كتاب البيوع باب قت  الخنولر )7)
 .464تقرلب التهذيب نبن حجر ص .( هو  الليف بن س د بن عبد الرحمن الاهم  أبو الحارف المُري 8)
 .بـن عبيـد ] بـن عبـد ] بـن شـهاب بـن عبـد ] بـن الحـارف بـن وهـرة بـن كـالب القرشـ  الوهـري ( هو  محمـد بـن مسـلم 0)

 .(06/430تهذيب الكما: للموي )
تقرلـب  .( هو  س يد بن المسيب بـن حـون بـن أبـ  وهـب بـن عمـرو بـن عاْـذ بـن عمـران بـن مخـووم القرشـ  المخوومـ 32)

 .043التهذيب نبن حجر ص
 .0476( رقم1/334ب المظالم باب كسر الُليب وقت  الخنولر )( ُحيو البخاري كتا33)
 .1448( رقم4/183( المُدر السابق كتاب أحاديف اْنبياء باب نوو: عيسى ابن مرلم عليهما السالم )30)
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 دراسة رجال اإلسناد:

 رجا: اإلسناد ثقات.

 رحمه هللا: (2)بن األثيرقال ا

ع   الحديف ومنه - يواو لوم وو ق ه َيْهِدم ه أي[  الع  ُِ  باْرض. ول ْل

 133الحديث رقم 
 رحمه ]  (1)البخاري قا: اإلمام 

َثَنا َعْبد  الر ْحَمِن ْبن  َيِولَد ْبِن َجابِ  ، َحد  َدَقة  ْبن  َخاِلد  َُ َثَنا  َثَنا َعِطي ة  ْبن  َوَقاَ: ِهَشام  ْبن  َعم ار   َحد  ، َحد  ر 
َثِن  َأب و َعاِمر  َأْو َأب و َمالِ  ، َقاَ:  َحد  َْْشَ ِريم َثَنا َعْبد  الر ْحَمِن ْبن  َغْنم  ا ، َحد  ، َقْيس  الِكاَلِب م َْشَ ِريم ْْ ك  ا

ل ى ]  َعَلْيِه َوَسل َم َيق و  َُ ِ َما َكَذَبِن   َسِمَع الن ِب    وَنن  ِمْن أ م ِت  َأْقَوام ، َيْسَتِحلموَن الِحَر َوَّللا  :   " َلَيك 
ْم،  وح  َعَلْيِهْم ِبَساِرَحة  َله  َيْ ِن   -َيَِّْتيِهْم َوالَحِرلَر، َوالَخْمَر َوالَمَ اِوَف، َوَلَيْنِوَلن  َأْقَوام  ِإَلى َجْنِب َعَلم ، َير 

عت العولومو ِإَلْيَنا َغًدا، َفي َبيِحت ه م  َّللا  ،  ِلَحاَجة  َفَيق ول وَن  اْرِجعْ  -الَاِقيَر  يواو ، َوَيْمَسخ  آَخِرلَن ِقَرَدًة َوَخَناِولَر ِإَلى وو
 َيْوِم الِقَياَمِة "

 تخريج الحديث:

 تفرد به اإلمام البخاري فلم على تخريج له عند اإلمام مسلم.

 دراسة رجال اإلسناد:

 عبيد  وقي  عاُم بن ك ب وقي  مالك بن ك ب  فقي  اسمه ف  اختل ة أبو عامر أو أبو مالك: 1
 ] ُلى النب  على اْش رلين مع الساينة ف  قدم الشاميين ف  ي د الحارف. وقي  عمرو  وقي 
 .(4)ُحبة له وسلم عليه

 رجاله كلهم ثقات.

                                                                                                                                                  

 .355( رقم0/355) ( ُحيو مسلم كتاب اإليمان باب نوو: عيسى بن مرلم حاكما بشرل ة نبينا محمد 3)
 .(5/413لب الحديف واْثر نبن اْثير )( النهاية ف  غر 0)
 .5502( رقم6/467( ُحيو البخاري كتاب اْشُرة باب ما جاء فيمن يستح  الخمر ويسمه بغير اسمه )1)
 .(3/3010( أسد الغابة نبن اْثير )4)
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 رحمه هللا: (1)قال ابن األثير

راً  أْنظور من   وفيه(  ه)  ع أو متْعس  او ْين أُ  من عنه َحط   أي[  له وو  ف  الذي)  شيْاً  الد 
 .[ ( شيْا الما: رأس من له َحط   أي    الهروي 

 134الحديث رقم 
 رحمه ]  (0)قا: اإلمام مسلم
َثَنا ون   َحد  ، ْبن   َهار  وف  َياق   اْلَحِديِف، َلْاظِ  ِف  َوَتَقاَرَُا - َعب اد   ْبن   َوم َحم د   َمْ ر  ونَ  َوالسِح  - ِلَهار 

َثَنا  َقاَن  َباَدةَ  َعنْ  َحْوَرَة، َأِب  م َجاِهد   ْبنِ  َيْ ق وبَ  َعنْ  ِإْسَماِعيَ ، ْبن   َحاِتم   َحد   ْبنِ  ع َباَدةَ  ْبنِ  اْلَوِليدِ  ْبنِ  ع 
اِمِت،  ُ اِر، ِمنَ  اْلَح حِ  َهَذا ِف  اْلِ ْلمَ  َنْطل ب   َوَأِب  َأَنا َخَرْجت    َقا:َ  ال َُ َْن ْْ :   َفَكانَ  َيْهِلك وا، َأنْ  َقْب َ  ا  َأو 

اِحبَ  اْلَيَسِر، َأَبا َلِقيَنا َمنْ  و:ِ  َُ ْنتَ   َله ،....... َقا:َ  غ اَلم   َوَمَ ه   ،  ]ِ  َرس  اِحبَ  ك  و:َ  َُ  ]ِ  َرس 
،   ْنت  َفَََّتى  َقا:َ  ]ِ   َقا:َ  آّلل ِ   ق ْلت   ]ِ   َقا:َ  آّلل ِ   ق ْلت   ]ِ   َقا:َ  آّلل ِ   ق ْلت    َقا:َ  م ْ ِسًرا َو]ِ  َوك 

ِحيَاِتهِ  َُ ، َفاْقِضِن ، َقَضاءً  َوَجْدتَ  ِإنْ   َفَقا:َ  ِبَيِدِه، َفَمَحاَها ِب ن  ، ِف  َأْنتَ  َواِ  ر   َفََّْشَهد   ِح ح  َُ  َعْيَن    َب
َبَ ْيهِ  َوَوَضعَ  - َهاَتْينِ  ُْ  َقْلِبهِ  َمَناطِ  ِإَلى َوَأَشارَ  - َهَذا َقْلِب  َعاه  َووَ  َهاَتْيِن، أ ذ َن    َوَسْمع   - َعْيَنْيهِ  َعَلى ِإ
و:َ  - ًرا أوْنظورو  مونْ   »َيق و:   َوه وَ   ]ِ  َرس  عو  أووْ  متْعس  او ْنهت  وو  .«ِظلِحهِ  ِف  ]   َأَظل ه   ،عو

 تخريج الحديث:

 اإلمام البخاري. ْق  على تخرلج له عند تارد به اإلمام مسلم ولم

 ناد:دراسة رجال اإلس

 بن ك ب بن غنم بن سواد بن عمرو بن عباد بن عمرو بن ك ب اسمه األنصاري: اليسر ة أبو1
َلِم م مشهور اْنُاري  سلمة بن ك ب بن غنم بن سواد بن تميم بن عمرو بن ك ب وقي  سلمة  السم
درا ال قبة شهد وكنيته باسمه  .(1)كثيرة آثار فيها وله ُو

  ن (5)ف  الثقات، قا: ابن م ين (4)هـ، ذكره ابن حبان014المك  بن الُورقان  ة محمد بن عباد2
  (0)  حديثه حديف أه  الُدق وأرجو أن يكون به بَّس وقا: ابن حجر(3)بَّس به وقا: أحمد

 ُدوق.

                                                 

 .(5/413( النهاية ف  غرلب الحديف واْثر نبن اْثير )3)
 .1226( رقم38/326اب حديف جابر الطول  وقُة أب  اليسر )( ُحيو مسلم كتاب الوهد والرقاْق ب0)
 .(7/468( اإلُابة ف  تمييو الُحابة نبن حجر )1)
 .(0/02( الثقات نبن حبان )4)
 .(8/35( الجرح والت دي  نبن أب  حاتم )5)



  الفصل الثاني  (النهاية في غريب الحديث واألثر البن األثير)أحاديث كتاب 
 

- 179 - 

 .وهو هارون بن م روف الثقة أنه ُدوق ولكنه خرج له مقرونا بغيرهوالراجح 

 رحمه هللا: (3)قال ابن األثير

ذا   ديفالح ومنه - هتما وا  رو  يوْستوْواع أحدت ه اآلخو  َدْيِنه. من َيْسَتِحطمه أي[  ويوْستوْرف قت

 135الحديث رقم 
 رحمه ]  (4)قا: اإلمام البخاري 

َثَنا ، َأِب  ْبن   ِإْسَماِعي    َحد  َثِن  َقا:َ  أ َوْيس  َلْيَمانَ  َعنْ  ،(5)َأِخ  َحد  س 
، ْبنِ  َيْحَيى ، َعنْ (6)  َعنْ  َسِ يد 

 َّللا    َرِض َ  َعاَِْشةَ  َسِمْ ت    َقاَلْت  الر ْحَمِن، َعْبدِ  ِبْنتَ  َعْمَرةَ  أ م ه   َأن   الر ْحَمِن، َعْبدِ  ْبنِ  م َحم دِ  الرِحَجا:ِ  َأِب 
و:   َسِمعَ   َتق و:   َعْنَها، ل ى َّللا ِ  َرس  ْوتَ  َوَسل مَ  َعَلْيهِ  ]   َُ وم   َُ  ُ َما َعاِلَية   ِباْلَبابِ  خ  َوات ه  ُْ ذا ،َأ  ووا 

هتموا دت عت  أوحو ، يوْستوْوا  رو ه اآلخو يوْستوْرف قت ، ِف  وو ، نَ  َوَّللا ِ   َيق و:   َوه وَ  َشْ ء  و:   َعَلْيِهَما َفَخَرجَ  َأْفَ     َّللا ِ  َرس 
ل ى َتََّلِح  َأْينَ   »َفَقا:َ  َوَسل َم، َعَلْيهِ  ]   َُ ِ، َعَلى الم  وَف؟المَ  َيْاَ     نَ  َّللا  و:َ  َيا َأَنا  َفَقا:َ  ،«ْ ر  ِ، َرس   َوَله   َّللا 
.  َذِلكَ  َأيم   َأَحب 

 تخريج الحديث:

 من طرلق محمد بن عبد الرحمن عن أمه عمرة به. (7)أخرجه اإلمام مسلم

 دراسة رجال اإلسناد:

خالُة فيه ( وال58تمت الترجمة له ف  الحديف رقم ) أويس بن ] عبد بن هللا عبد بن ة إسماعيل1
 أنه ُدوق.

 باق  رجاله ثقات.

                                                                                                                                                  

 .( 0/420( ال ل  وم رفة الرجا: لإلمام أحمد )3)
 .486( تقرلب التهذيب نبن حجر ص0)
 .(5/413هاية ف  غرلب الحديف واْثر نبن اْثير )( الن1)
 .0725( رقم1/382( ُحيو البخاري كتاب الُلو اب ه  يشير اإلمام بالُلو؟ )4)
تقرلــب التهــذيب نبــن حجــر  .( هــو  عبــد الحميــد بــن عبــد ] بــن عبــد ] بــن أويــس اُْــبح  أبــو بكــر بــن أبــ  أويــس5)

 .111ص
 .(33/170تهذيب الكما: للموي ) .  التيم  أبو محمد ويقا: أبو أيوب المدن ( هو  سليمان بن بال: القرش6)
 .3557( رقم32/382( ُحيو مسلم كتاب المساقاة باب استحباب الوضع من الدين )7)
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 رحمه هللا: (1)قال ابن األثير

وج ِبطان    الَوِضين[  الَوِضين َلَقِلق   إنك   عل  حديف ف {...  وضن}  ه َمْنس   ب ض على ب ض 
رج كالِحَوام الب ير على الر ح  به ي َشدح   تالث با وقل ة بالِخا ة َيُاه. الَحركة سرلع أنه أراد. للس 

 ِرْخوا.  كان إذا كالحوام

 136الحديث رقم 
 لم أعثر على تخرلج له.

                                                 

 .(5/411( النهاية ف  غرلب الحديف واْثر نبن اْثير )3)
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 الثالثالفصل 
 األحاديث الواردة من باب "الواو مع الطاء" حتى نهاية باب "الواو مع  القاف"

 وفيه خمسة مباحف 

 .طاءمع ال واوال :األولالمبحث 
 .ظاءمع ال واوال :الثانيالمبحث 
 . ينلمع ا واوال :الثالثالمبحث 
 .لغينمع ا واوال :الرابعالمبحث 
 .ااءمع ال واوال :الخامسالمبحث 

 الواو مع القاف. المبحث السادس:
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 طاءمع ال واو: الاألولالمبحث 

 رحمه هللا: (1)قال ابن األثير

الحة المرأة َوَعَمتِ    فيه(  ه{ )  وطَّ}   ُ  وسلم هعلي َّللا   ُلى َّللا   رسو: أن   َحِكيم بْنت   َخْوَلة   ال
لون  إن كم  َيقو: وهو اْبَنَتيه اْبَن  أَحدَ  م ْحَتِضن   وهو َخرج ل ون  وت َجبِحن ون  َلت َبخِح نكم وت َجهِح  َرْلحانِ  َلِمن وا 
نَّ  َّللا   رو  وا  ْطأة   آخ  ئوها وو ط   على َتْحِملون  أي[  ب ووجد  ّللاَّت (  بوج ّلل ِ  وطَّة   أخر    الهروي  رواية)  وو

ْبن الب ْخ  م ليَخلِحَاه َماِله بإْنااق َيْبَخ  اْبَ  فإن   اْْوند ي ن . والَجه  والج   الِقتا: عن وَلْجب ن له 
م ِلَي يَش    الطاْ  من  وَعطاؤه، َوَوجح  ِرْوقه  َّللا   َوَرْلحان َفي الِعبهم، ْْجِلهم وَلْجَه  في َرُ َيهم له 
ْوس  اُْ  ف  والَوْطء م  َ  بالَقَدم الد   فقد ِبِرْجِله الش  ء على َيَطَّ َمن ْن   والقت  َغْوو  ال به فس 
ى َُ  وكاَنت ِبَوجح  كانت بالك ا ار َّللا   أْوَقَ ها َوَوْق ة   أْخَذة   آِخرَ  أن   والمْ َنى. وا هانته َهالكه ف  اْسَتْق
 ولم َتب وك َغْووةَ  إن   ْ َدهابَ  َيْغو   لم فإن ه وسلم عليه َّللا   ُلى َّللا   رسو: َغَوواتِ  آِخرَ  الط اْ  َغْوَوة
 من َبِق َ  ما َتْقِلي  إلى إَشارة أن ه اْْوندِ  ذْكر من َقْبَله بما القو: هذا َتَ لمق َوَوْجه ِقتا:، فيها يكن
 بذلك. عنه فَكنى ع م ره

 137الحديث رقم 
 رحمه ]   (0)قا: اإلمام الطبران 

َثَنا َْْ  َعْبدِ  ْبن   اْلَحَسن   َحد  و اقِ  َعْبد   حدثنا  ،(1)الن ْرِس م  ْعَلىا َثَنا ،(4)الر  و  ْبن   أحمد َوَحد  َعْمر 
  : اْلَخال 
(5) ، ْاَيانَ  َعنْ  ِكاَله َما، ،(6)اْلَ َدِن م  ع َمرَ  َأِب  ْبن   م َحم د   حدثنا اْلَمكِح م َيْيَنَة، ْبنِ  س   ْبنِ  إبراهيم َعنْ  ع 
، َأِب  نَ ابْ  َسِمْ ت    َقا:َ  َمْيَسَرَة، َوْلد  اِلَحة   اْلَمْرأَة   َوَعَمتِ   َيق و:   اْلَ ِولِو، َعْبدِ  ْبنَ  ع َمرَ  َسِمْ ت    َيق و:   س   ُ  ال
ْثَمانَ  اْمَرأَة   َحِكيم   ِبْنت   َخْوَلة   ل ى الن ِب    َأن   َمْظ  ون   ْبنِ  ع   دَ َأحَ  م ْحَتِضن   َوه وَ  َيْوًما َخَرجَ  َوَسل مَ  َعَلْيهِ  ]   َُ
مْ  َو]ِ   »َيق و:   َوه وَ  اْبَنِتهِ  َبِن  ل وَن، ِإن ك  ل وَن، َوت َجبِحن وَن، َلت َبخِح مْ  َوت َجهِح ن ك  رو  وا  نَّ  ِ]، َرْلَحانِ  َلِمنْ  واِ   آخ 

ْطأوة ، طوأوها وو بُّ  وو  .«ب ووجد   اْلعوالوم ينو  رو

                                                 

 .(5/410( النهاية ف  غرلب الحديف واْثر نبن اْثير )3)
 .(04/010الم جم الكبير للطبران  ) (0)
 .(5/470اْنساب للسم ان  ) .( النرس   هذه النسبة إلى النرس، وهو نهر من أنهار الكوفة1)
 .(38/50تهذيب للكما: للموي ) .( هو  عبد الرواق بن همام بن نافع الحميري مونهم اليمان  أبو بكر الُن ان 4)
 .(0/400خ  أو بي ه اْنساب للسم ان  )( الخال:  هذه النسبة إلى عم  ال5)
ها سـكة يقـا: لهـا سـكة عـدنان كوبـان6) اْنسـاب  .( ال دن   هذه النسبة إلى عم  انبراد بنيسابور، وه  نوع من الثياب، ُو

 .(4/365للسم ان  )
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 تخريج الحديث:

ف   (0)وأخرجه إسحاق بن راهويةمختُرا،  السنن من طرلق ابن عيينة ف  (3)أخرجه الترمذي
مسنده من طرلق محمد بن مسلم بنحوه، كالهما )ابن عيينة ومحمد بن مسلم( عن إبراهيم بن ميسرة 

 عن ابن أب  سولد عن عمر بن عبد ال ولو.

 دراسة رجال اإلسناد:

 ب د مأسل إسحاق بنا قا: الجمح  جمو بن حذافة بن وهب بن حبيب بن مظعون  بن ة عثمان1
 قرلشا أن بلغهم فلما جماعة ف  اْولى الهجرة الساْب وابنه هو الحبشة إلى وهاجر رجال عشر ثالثة
 .(1)المغيرة بن الوليد جوار ف  عثمان فدخ  رج وا أسلمت

 بن ث لبة بن ذكوان بن فالج بن هال: بن مرة بن اْوقص بن حارثة بن أمية بن حكيم بنت ة خولة2
 .(4)بالتُغير خوللة لها ويقا: شرلك أم كنيتها يقا: مظ ون  بن عثمان امرأة يةالسلم سليم بن بهثة
  مجهو: ولم أجد أقواًن (5)هو محمد بن أب  سولد من الراب ة، قا: ابن حجر ة ابن أبي سويد:3

 لل لماء غير قو: ابن حجر.
 أنه مجهو:.والراجح 

ذكره ابن هـ، 041 اْلَ َدِن م عبد ] هو محمد بن يحيى بن أب  عمر أبو  ة محمد ابن أبي عمر:4
   ُدوق وواد أبو حاتم به غالة.(8)وابن حجر (7)قا: أبو حاتم، ف  الثقات (6)حبان

 أنه ُدوق.والراجح 
 الخال: المك  والحسن بن عبد ] الن ْرِس م  لم تجد الباحثة فيهم أقوان لل لماء. ة أحمد بن عمرو5

 باق  رجاله ثقات.

                                                 

 .3032( رقم4/137( سنن الترمذي كتاب البر والُلة باب حب الولد )3)
 .(5/46( مسند إسحاق بن راهوية )0)
 .(4/463( اإلُابة ف  تمييو الُحابة نبن حجر )1)
 .(7/603( المُدر السابق )4)
 .480( تقرلب التهذيب نبن حجر ص5)
 .(0/08( الثقات نبن حبان )6)
 .(8/304( الجرح والت دي  نبن أب  حاتم )7)
 .531( تقرلب التهذيب نبن حجر ص8)
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 إسناد الحديث: الحكم على

 (3) وقا: الترمذي  الن ْرِس م  وعدم م رفة حا: الخال: و الحديف ض ي  لجهالة وابن أب  سولد
 سماعا ال ولو عبد بن ل مر ن رف ون حديثه من إن ن رفه ن ميسرة بن إبراهيم عن عيينة ابن حديف
 .  ض ي (0)خولة وقا: اْلبان  من

 رحمه هللا: (3)قال ابن األثير

دْ  اللَّهتم   اآلخر حديثه ومنه(  ه ) ْطأتوكو  اْشدت رو  على وو ْذه م أي[  متاو  شِديدا. أْخذاً  خ 

 138الحديث رقم 
 رحمه ]  (4)قا: اإلمام البخاري 

َثَنا َثَنا ،(5)ق َتْيَبة   َحد  َنادِ  َأِب  َعنْ  الر ْحَمِن، َعْبدِ  ْبن   م ِغيَرة   َحد  َْعَرجِ  َعنْ  ،(6)الوِح ْْ   ه َرْلَرةَ  َأِب  ،َعنْ (7)ا
ل ى الن ِب    َأن   ْكَ ةِ  ِمنَ  َرْأَسه   َرَفعَ  إذا َكانَ  َوَسل مَ  َعَلْيهِ  ]   َُ م    " َيق و:   اآلِخَرِة، الر   َأِب  ْبنَ  َعي اَش  َأْنجِ  الل ه 

م   َرُِيَ َة، م   ِهَشام ، ْبنَ  َسَلَمةَ  َأْنجِ  الل ه  م   الَوِليِد، ْبنَ  الَوِليدَ  َأْنجِ  الل ه  ْؤِمِنيَن، ِمنَ  الم ْسَتْضَ ِاينَ  َأْنجِ  الل ه   الم 
دْ  اللَّهتمَّ  ْطأوتوكو  اْشدت لوى وو رو  عو م   ،متاو ل ى الن ِب    َوَأن    ي وس  َ  َكِسِن  ِسِنينَ  اْجَ ْلَها الل ه   َوَسل مَ  َعَلْيهِ  ]   َُ
 . " َّللا    َساَلَمَها َلم  َوَأسْ  َلَها َّللا    َغَارَ  ِغَاار    َقا:َ 

 تخريج الحديث:

من طرلق ابن شهاب عن س يد بن المسيب وأب  سلمة بن عبد  (3)ومسلم (8)أخرجه البخاري 
 (1)من طرلق ابن شهاب عن س يد بن المسيب، وأخرجه البخاري  أيضا (0)الرحمن، وأخرجه البخاري 

                                                 

 .3032( رقم4/137الولد ) ( سنن الترمذي كتاب البر والُلة باب حب3)
 .(7/305( سلسلة اْحاديف الض ياة لأللبان  )0)
 .(5/414( النهاية ف  غرلب الحديف واْثر نبن اْثير )1)
( 0/076( ُحيو البخاري كتاب انستسقاء باب دعـاء النبـ  ُـل  ] عليـه وسـلم اج لهـا علـيهم سـنين كسـن  يوسـ  )4)
 .3226رقم
 .بــن جميــ  بــن طرلــ  بــن عبــد ] الثقاــ  أبــو رجــاء البلخــ  البغالنــ  وبغــالن قرلــة مــن قــر  بلــخ ( هــو  قتيبــة بــن ســ يد5)

 .(01/501تهذيب الكما: للموي )
( هــو  عبــد ] بــن ذكــوان القرشــ  أبــو عبــد الــرحمن المــدن  الم ــروف بــَّب  الونــاد مــولى رملــة بنــت شــيبة بــن ُري ــة امــرأة 6)

 .(34/476) تهذيب الكما: للموي  .عثمان بن عاان
ذيب الكمـا: للمـوي هـت .( هو  عبـد الـرحمن بـن هرمـو اْعـرج أبـو داود المـدن  مـولى ُري ـة بـن الحـارف بـن عبـد المطلـب7)
(37/467). 
َْْمِر َشْ ء { )8)  .4562( رقم5/358( ُحيو البخاري كتاب تاسير القرآن َباب  }َلْيَس َلَك ِمَن ا
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بن عبد الرحمن، كالهما )س يد بن من طرلق يحيى بن أب  كثير عن أب  سلمة  (4)ومسلمكذلك 
 المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن( عن أب  هرلرة رض  ] عنه بنحوه.

 دراسة رجال اإلسناد:

 رجا: اإلسناد جمي هم ثقات.

 رحمه هللا: (5)قال ابن األثير

(  لسانوال ا من بالجر وأثبتمه بالرفع[  وآثار      اُْ  ف  ضبط) وآثوار   الَقَدر حديف ومنه -
. أو َخْير   من الَقَدر   به َسبق بما َعَلْيها َمْسل وك   أي[  موْوطتوءة  َشرح

 139الحديث رقم 
 رحمه ]  (6)قا: اإلمام مسلم
َثَنا ، إبراهيم ْبن   ِإْسَحاق   َحد  اج   اْلَحْنَظِل م اِعرِ  ْبن   َوَحج  ، َوالل ْاظ   -(7)الش  اج   َناَأْخَبرَ   ِإْسَحاق   َقا:َ  ِلَحج 

اج   وَقا:َ  َثَنا  َحج  و اقِ  َعْبد   - َحد  ، ْبنِ  َعْلَقَمةَ  َعنْ  ،(0)الث ْوِريم  َأْخَبَرَنا  ،(8)الر   ]ِ  َعْبدِ  ْبنِ  اْلم ِغيَرةِ  َعنِ  َمْرَثد 
، ِريِح ورِ  َعنْ  اْلَيْشك  ، ْبنِ  َمْ ر  َوْلد  ، ْبنِ  ]ِ  َعْبدِ  َعنْ  س  م    َحِبيَبةَ  أ مم  َقاَلْت   َقا:َ  َمْس  ود   ِبَوْوِج  َمتِحْ ِن  الله 
و:ِ  ل ى ]ِ  َرس  ْاَياَن، َأِب  َوِبََِّب  َوَسل َم، َعَلْيهِ  ]   َُ و:   َلَها َفَقا:َ  م َ اِوَيَة، َوِبََِّخ  س  ل ى ]ِ  َرس   َعَلْيهِ  ]   َُ
وَبة ، آِلَجا:   ]َ  َسََّْلتِ  ِإن كِ   »َوَسل مَ  ة  مو  ووآثوار   َمْضر  وَمة ، َوَأْرَواق   ،ْوطتوءو  َقْب َ  ِمْنَها َشْيًْا ي َ جِح    َن  َمْقس 
ر   َوَن  ِحلِحِه،  اْلَقْبرِ  ِف  َوَعَذاب   الن اِر، ِف  َعَذاب   ِمنْ  ي َ اِفَيكِ  َأنْ  ]َ  َسََّْلتِ  َوَلوْ  ِحلِحِه، َبْ دَ  َشْيًْا ِمْنَها ي َؤخِح

                                                                                                                                                  

الة  بــاب اســتحباب القنــوت فــ  جميــع الُــالة إذا نولــت بالمســلمين ناولــة ( ُــحيو مســلم كتــاب المســاجد ومواضــع الُــ3)
 .675( رقم5/345)
 .6022( رقم 7/300( ُحيو البخاري كتاب اْدب باب تسمية الولد )0)
ْم َوَكــاَن َّللا   1) ــَو َعــْنه  ــَك َعَســى َّللا   َأْن َيْ ا  ــِه } َفَّ وَلِْ ــوًرا { )( المُــدر الســابق كتــاب تاســير القــرآن َبــاب َقْوِل ــُوا َغا  ( 5/370 َعا 
 .4508رقم
( ُــحيو مســلم كتـــاب المســاجد ومواضــع الُـــالة بــاب اســتحباب القنـــوت ف جميــع الُــالة إذا نولـــت بالمســلمين ناولـــة 4)
 .675( رقم5/345)
 .(5/414( النهاية ف  غرلب الحديف واْثر نبن اْثير )5)
( 36/381ْرواق وغيرهــا ن تولــد ون تــنقص عمــا ســبق بــه القــدر )( ُــحيو مســلم كتــاب القــدر بــاب بيــان أن اآلجــا: وا6)
 .0661رقم
تقرلــب التهــذيب نبــن حجــر  .( هــو  حجــاج بــن أبــ  ي قــوب يوســ  بــن حجــاج الثقاــ  البغــدادي الم ــروف بــابن الشــاعر7)

 351ص
 .(38/50ا: للموي )تهذيب للكم .( هو  عبد الرواق بن همام بن نافع الحميري مونهم اليمان  أبو بكر الُن ان 8)
 .(33/354تهذيب الكما: للموي ) .( هو  سايان بن س يد بن مسروق الثوري أبو عبد ] الكوف  من ثور0)
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و:َ  َيا  َرج     َفَقا:َ  َقاَ:  «َلكِ  َخْيًرا َلَكانَ  ، اْلِقَرَدة   ]ِ  َرس  ل ى الن ِب م  َفَقا:َ  م ِسَخ؟ ِمم ا ِه َ  َواْلَخَناِولر  َُ   [ 
مْ  َفَيْجَ  َ  َقْوًما، ي َ ذِحْب  َأوْ  َقْوًما، ي ْهِلكْ  َلمْ  َوَج    َعو   ]َ  ِإن    »َوَسل مَ  َعَلْيهِ  ن   َنْساًل، َله   َناِولرَ َواْلخَ  اْلِقَرَدةَ  َواِ 
 .«َذِلكَ  َقْب َ  َكان وا

 تخريج الحديث:

 اإلمام البخاري. فلم أق  على تخرلج له عندتارد به اإلمام مسلم 

 دراسة رجال اإلسناد:

 رجاله كلهم ثقات.

 رحمه هللا: (1)قال ابن األثير

م أ ْخِبر كم أنَ    الحديف ومنه  أْخالقاً  أحاِسن كم ؟يامةالقِ  َيْومَ  َمجاِلَس  ِمنح  وأْقَرُِكم إل ح  بََّحبِحك 
. والت ذلي  الت مهيد وه  الت ْوِطْة من وحقيَقت ه َمَث  هذا[ ول ْؤَلا ون  َيََّلا ون  ال ذين أْكنافاً  الم َوط َّون 
 فيها يتمك ن َوِطيْة   جواِنب هم الذين أرادَ . الَجواِنب  واْْكناف  . الن اْم َجْنبَ  ي ؤِذي ن  َوِط ء   َوِفَراش  
 َيتَّذ  . ون ي ُاِحب هم َمن

 141الحديث رقم 
 .وجدت ب ضا منهلم أجده كامال ولكن 

 رحمه ]  (0)قا: اإلمام الترمذي
َثَنا َثَنا  َقا:َ  الَبْغَداِديم  ِخَراش   ْبنِ  الَحَسنِ  ْبن   أحمد َحد  َثَنا  َقا:َ  ِهاَل:   ْبن   َحب ان   َحد  َباَرك   َحد   ْبن   م 

َثِن   َقا:َ  َفَضاَلةَ  ، ْبن   َرُِحهِ  َعْبد   َحد  ْنَكِدِر، ْبنِ  م َحم دِ  َعنْ  َسِ يد  ، َعنْ  الم  و:َ  َأن   َجاِبر  ل ى َّللا ِ  َرس   َّللا    َُ
مْ  م نْ  إ نَّ   »َقا:َ  َوَسل مَ  َعَلْيهِ  بد كت مْ  إ لويَّ  أوحو ب كت ند ي ووأوْقرو مْ  الق يواموة   يوْومو  موْجل ًسا م  نوكت اس  ن   ،ًقاأوْخالو  أوحو مْ  َواِ   َأْبَغَضك 
مْ  ِإَل    ونَ  الِقَياَمةِ  َيْومَ  َمْجِلًسا ِمنِح  َوَأْبَ َدك  ق ونَ  الث ْرَثار  َتَشدِح َتَاْيِهق ونَ  َوالم  و:َ  َيا  َقال وا ،«َوالم  ِ، َرس   َقدْ  َّللا 
ونَ  َعِلْمَنا ق ونَ  الث ْرَثار  َتَشدِح َتَاْيِهق وَن؟ َفَما َوالم  ونَ ا  »َقا:َ  الم   .«لم َتَكبِحر 

 تخريج الحديث:

 ف  تارلخ بغداد من طرلق عبد ُره بن س يد عن ابن المنكدر. (1)أخرجه الخطيب

                                                 

 .(5/414( النهاية ف  غرلب الحديف واْثر نبن اْثير )3)
 .0238( رقم4/172( سنن الترمذي كتاب البر والُلة باب م ال  اْخالق )0)
 .(4/60يب البغدادي )( تارلخ بغداد للخط1)
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 دراسة رجال اإلسناد:

 ه.ـ364بن أب  أمية القرش   ة مبارك بن فاالة1
ن وذكره اب (4)وابن شاهين (1)وأبو ورعة (0)يحسن الثناء عليه ووثقه ابن م ين (3)كان يحيى القطان

  ُدوق (7)  بُري ن بَّس به وقا: ابن حجر(6)ف  الثقات وقا:  كان يخطئ، قا: ال جل  (5)حبان
ف  الطبقة الثالثة  (33)، ذكره ابن حجر(32)والنساْ  (0)وابن م ين (8)يدلس ويسوي، ض اه ابن س د

 من طبقات المدلسين.
 ف  هذا الحديف.أنه ثقة مدلس من الثالثة نبد أن يُرح بالسماع وقد ُرح والراجح 

البغدادي وقا: ابن  (30)هـ، وثقه الخطيب040بن خراش البغدادي أبو ج ار  ة أحمد بن الحسن2
   ُدوق.(31)حجر

 .ُدوق أنه والراجح 

 باق  رجا: اإلسناد ثقات.

 الحكم على إسناد الحديث:

 من غرلب حسن حديف   هذا(34)وقد قا: الترمذي حسن ْن أحمد بن الحسن ُدوق إسناده 
   ُحيو.(35)الوجه وقا: اْلبان  هذا

                                                 

 .(8/118( الجرح والت دي  نبن أب  حاتم )3)
 .(4/81( تارلخ ابن م ين رواية الدوري )0)
 .(8/118( الجرح والت دي  نبن أب  حاتم )1)
 .015( تارلخ أسماء الثقات نبن شاهين ص4)
 .(7/523( الثقات نبن حبان )5)
 .(0/061( م رفة الثقات لل جل  )6)
 .530التهذيب نبن حجر ص ( تقرلب7)
 .(7/077( الطبقات الكبر  نبن س د )8)
 .(8/118( الجرح والت دي  نبن أب  حاتم )0)
 .010( الض ااء والمتروكين للنساْ  ص32)
 .41( طبقات المدلسين نبن حجر ص33)
 .(4/78( تارلخ بغداد للخطيب البغدادي )30)
 .78( تقرلب التهذيب نبن حجر ص31)
 .0238( رقم4/172رمذي كتاب البر والُلة باب م ال  اْخالق )( سنن الت34)
 .(5/38( ُحيو وض ي  سنن الترمذي )35)
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 رحمه هللا: (1)قال ابن األثير

لحى جبرل  إن   وف (  ه)  َاق   غاب حين الِ شاء ب  َُ . َوط َّْت ه من اْفَت   هو[  الِ شاء وات َطَّ الش 
ه وواَطَّ َكم  َ  الظالم أن أراد. فَتَهي َّ َهي َّته أي  فات طَّ الش  ءَ  َوط َّْت  يقا:  واَفق. أي  ضاب  َبْ ض 

 141الحديث رقم 
 لم أجده باللاظ ناسه ولكن بالم نى.

 رحمه ]  (0)قا: اإلمام أب  داود
َثَنا د   َحد  م َسد 

َثَنا ،(1) ْاَيانَ  َعنْ  ،(4)َيْحَيى َحد  س 
َثِن (5)  َرُِيَ َة، َأِب  ْبنِ  ف اَلنِ  ْبن   الر ْحَمنِ  َعْبد   ، َحد 

َبْيرِ  ْبنِ  َناِفعِ  َعنْ  َحِكيم ، ْبنِ  َحِكيمِ  َعنْ  و:   َقا:َ   َقا:َ  َعب اس   اْبنِ  َعنِ  م ْطِ م ، ْبنِ  ج  ل ى َّللا ِ  َرس  َُ   [ 
اَلم َعَلْيهِ  ِجْبِرل    َأم ِن   »َوَسل مَ  َعَلْيهِ  َتْيِن، اْلَبْيتِ  ِعْندَ  الس  ل ى َمر  َُ ْمس   َواَلتِ  ِحينَ  الظمْهرَ  ِب َ  َف  الش 
َراِك، رَ َقدْ  َوَكاَنْت  ل ى الشِح َُ رَ  ِب َ  َو ُْ ل ى ِمْثَله ، ِظلمه   َكانَ  ِحينَ  اْلَ  َُ  َأْفَطرَ  ِحينَ  اْلَمْغِربَ  َيْ ِن  ِب َ  َو
اِْم ،  ُ ل ى ال َُ ، َغابَ  ِحينَ  اْلِ َشاءَ  ِب َ  َو َاق  ل ى الش  َُ َراب   الط َ ام   َحر مَ  ِحينَ  اْلَاْجرَ  ِب َ  َو  َعَلى َوالش 
اِِْم،  ُ ل ى اْلَغد   َكانَ  َفَلم ا ال ل ى ِمْثَله ، ِظلمه   َكانَ  ِحينَ  الظمْهرَ  ِب َ  َُ َُ رَ  ِب  َو ُْ  ِظلمه   َكانَ  ِحينَ  اْلَ 
ل ى ِمْثَلْيِه، َُ اِْم ، َأْفَطرَ  ِحينَ  اْلَمْغِربَ  ِب َ  َو  ُ ل ى ال َُ ل ى الل ْيِ ، ث ل فِ  ِإَلى اْلِ َشاءَ  ِب َ  َو َُ  اْلَاْجرَ  ِب َ  َو
، َيا  »َفَقا:َ  ِإَل    اْلَتَاتَ  ث م   «َفََّْسَارَ  َْنِبَياءِ  َوْقت   َهَذا م َحم د  ْْ  .«اْلَوْقَتْينِ  َهَذْينِ  َبْينَ  َما َواْلَوْقت   َقْبِلَك، ِمنْ  ا

 تخريج الحديث:

ف  المُن   (8)ف  المُن  وابن أب  شيبة (7)ف  السنن وعبد الرواق (6)أخرجه الترمذي
ف   (30)ف  المسند وابن خولمة (33)ف  المسند وأب  ي لى (32)المسند وعبد بن حميد ف  (0)وأحمد

                                                 

 .(5/415( النهاية ف  غرلب الحديف واْثر نبن اْثير )3)
 .101( رقم3/352( سنن أب  داود كتاب الُالة باب ف  المواقيت )0)
 .(07/441تهذيب الكما: للموي ) .البُري ( هو  مسدد بن مسرهد بن مسُر  اْسدي أبو الحسن 1)
 .506( هو  يحيى بن محمد بن يحيى الذهل  لقبه حيكان تقرلب التهذيب نبن حجرص4)
 .(33/354( هو  سايان بن س يد بن مسروق الثوري أبو عبد ] الكوف  من ثور تهذيب الكما: للموي )5)
 .340( رقم3/078ة عن النب  ُلى ] عليه وسلم )( سنن الترمذي كتاب أبواب الُالة باب مواقيت الُال6)
 .(3/513( مُن  عبد الرواق )7)
 .(3/137( مُن  ابن أب  شيبة )8)
 .(5/020( مسند أحمد )0)
 .011( مسند عبد بن حميد ص32)
 .(5/314( مسند أب  ي لى )33)
 .(3/368( ُحيو ابن خولمة )30)
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ف  السنن الكبر  كلهم من طرلق حكيم بن حكيم  (0)ف  الم جم الكبير والبيهق  (3)الُحيو والطبران 
 عن نافع بن جبير بنحوه.

 دراسة رجال اإلسناد:

ف   (4)وذكره ابن حبان (1)مسة، وثقه ال جل بن عباد بن حني  اْنُاري من الخا ة حكيم بن حكيم1
   ُدوق (6)  حسن الحديف وقا: ابن حجر(5)الثقات، وقا: الذهب 

 أنه ُدوق.والراجح 

بن عبد ] بن عياش بن أب  ُري ة المخووم  أبو الحارف المدن  من  ة عبد الرحمن بن الحارث2
  ليس (32)  ُالو وقا: مرة(0)قا: ابن م ينف  الثقات،  (8)وذكره ابن حبان (7)الساب ة، وثقه ال جل 
   ُدوق له أوهام.(30)  شيخ وقا: ابن حجر(33)به بَّس وقا: أبو حاتم

   متروك الحديف.(31)قا: أحمد
 أنه ُدوق.والراجح 

 باق  رجا: اإلسناد ثقات.

 الحكم على إسناد الحديث:

 (34) ن قا: الترمذي من عبد الرحمن بن الحارف وحكيم بن حكيم ُدوقا إسناده حسن ْن كاًل 
ذلك قا: اْلبان  حسن حديف  أيضا. (3)ُحيو ُو

                                                 

 .(32/120( الم جم الكبير للطبران  )3)
 .(3/164ن الكبر  للبيهق  )( السن0)
 .(3/136( م رفة الثقات لل جل  )1)
 .(6/034( الثقات نبن حبان )4)
 .(3/147( الكاش  للذهب  )5)
 .376( تقرلب التهذيب نبن حجر ص6)
 .(0/75( م رفة الثقات لل جل  )7)
 .(1/051( الثقات نبن حبان )8)
 .(5/004( الجرح والت دي  نبن أب  حاتم )0)
 .361تارلخ ابن م ين رواية الدارم  ص (32)
 .(5/004( الجرح والت دي  نبن أب  حاتم )33)
 .118( تقرلب التهذيب نبن حجر ص30)
 .(0/00( الض ااء والمتروكين نبن الجووي )31)
 .340( رقم3/078( سنن الترمذي كتاب أبواب الُالة باب مواقيت الُالة عن النب  ُلى ] عليه وسلم )34)
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 رحمه هللا: (2)قال ابن األثير

ؤياكتم أروى    الَقْدر ليلة حديف وف  - ِوي  هكذا[  اْوِخر الَ ْشر ف  توواطوْت  قد رت  الهمو ِبَتْرك ر 
 اآلَخر. َوِطْه ما َوِطىءَ  منهما ك الُ  كَّنح  وَحقيَقت ه. المواَفَقة  الم واَطَّة من َوه و

 142الحديث رقم 
 رحمه ]  (1)قا: اإلمام البخاري 

َثَنا َ ، ْبن   َّللا ِ  َعْبد   َحد   َأن    َعْنه َما َّللا    َرِض َ  ع َمرَ  اْبنِ  ،َعنِ (5)َناِفع   َعنْ  ،(4)َماِلك   َأْخَبَرَنا ي وس 
َحابِ  ِمنْ  ِرَجاًن  ُْ ل ى الن ِب حِ  َأ وا َوَسل َم، َعَلْيهِ  ]   َُ ْبعِ  ِف  الَمَنامِ  ِف  الَقْدرِ  َلْيَلةَ  أ ر  ََْواِخِر، الس   َفَقا:َ  ا
و:   ل ى َّللا ِ  َرس  ْؤيواكتمْ  أوروى   »َوَسل مَ  َعَلْيهِ  ]   َُ ْبعِ  ِف  تووواطوأوْت  قودْ  رت ََْواِخِر، الس  لَها َكانَ  َفَمنْ  ا َتَحرِح  م 

ْبعِ  ِف  َفْلَيَتَحر َها  .«ََْواِخرِ ا الس 

 تخريج الحديث:

من  (7)من طرلق ابن شهاب عن سالم بن عبد ] بنحوه. وأخرجه مسلم (6)أخرجه البخاري 
 طرلق مالك عن عبد ] بن دينار مختُرا. كالهما )سالم وعبد ]( عن ابن عمر رض  ] عنه.

 دراسة رجال اإلسناد:

 رجاله كلهم ثقات.

                                                                                                                                                  

 .(0/047يو أب  داود  لأللبان  )( ُح3)
 .(5/415( النهاية ف  غرلب الحديف واْثر نبن اْثير )0)
 .0235( رقم0/536( ُحيو البخاري كتاب فض  ليلة القدر باب اتماس ليلة القدر ف  السبع اْواخر )1)
 .(07/03( هو  مالك بن أنس بن مالك بن أب  عامر بن عمرو بن الحارف تهذيب الكما: للموي )4)
تهـذيب  .( هو  نافع مولى عبد ] بن عمر بـن الخطـاب القرشـ  ال ـدوي أبـو عبـد ] المـدن  قيـ  إن أُـله مـن المغـرب5)

 .(00/008الكما: للموي )
 .6003( رقم8/138( ُحيو البخاري كتاب الت بير باب التواطؤ على الرؤيا )6)
يــان محلهــا وأرجــى أوقــات طلبهـــا )( ُــحيو مســلم كتــاب الُــيام بــاب فضـــ  ليلــة القــدر وال7) ( 8/48حــف علــى طلبهـــا ُو
 .3365رقم
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 :رحمه هللا (1)قال ابن األثير

ْبنا أب  على وسلم عليه َّللا   ُلى َّللا   رسو: نَو:]  ب ْسر بن َّللا   عبد حديف ف {...  وطب}  رَّ  فوقو
ْطبوة وجاءه طعاما إليه َمْيِديح  َرَو  [  منها فأكولو  ب وو ُْنا   كتابه ف  الحديف هذا الح   ط اماً  إليه َفقرح

 ُحيحه ف  مسلم رواية انظر) كتاب ن َسخ من رأيناه فيما جاء هكذا  وقا:[  منها فَّك  َور َطبةً 
حي  وهو بالراء[  ر َطَبة   م ْسلم[  اْشُرة كتاب من التمر خارج النو   وضع استحباب باب) ُْ  َت
نما. الر اوي  من [ (  كالحيس التمر من يتخذ ط ام  اللغة أه  عند بالهمو بالواو والوطْة ه و وا 
 أعلم. وَّللا   ذكر كما

 143الحديث رقم 
 رحمه ]  (0)قا: اإلمام مسلم
َثِن  َثن ى ْبن   م َحم د   َحد  َثَنا ،(1)اْلَ َنِويم  اْلم  ، ْبن   م َحم د   َحد  َثَنا َجْ َار  ْ َبة   َحد   ْبنِ  َيِولدَ  َعنْ  ،(4)ش 

، َمْير  ، ْبنِ  ]ِ  َعْبدِ  َعنْ  خ  و:   َنَو:َ   َقا:َ  ب ْسر  ل ى ]ِ  َرس  ْبنوا  َقا:َ  َأِب ، َعَلى َوَسل مَ  َعَلْيهِ  ]   َُ رَّ  إ لوْيه   فوقو
ْطبوًة، طوعواًما وو ا فوأوكولو  وو ْنهو َبَ ْيِه، َبْينَ  الن َو   َول ْلِق  َيَّْك ل ه   َفَكانَ  ِبَتْمر   أ ِت َ  ث م   ،م  ُْ ب اَبةَ  َوَلْجَمع   ِإ  الس 

ْسَطى ْ َبة   َقا:َ  - َواْلو  َبَ ْينِ  َبْينَ  الن َو   ِإْلَقاء   ]   َشاءَ  نْ إِ  ِفيهِ  َوه وَ  َظنِح  ه وَ   ش  ُْ  ِبَشَراب   أ ِت َ  ث م   - اإْلِ
م ،  »َفَقا:َ  َلَنا، ]َ  اْدع   َداب ِتِه، ِبِلَجامِ  َوَأَخذَ   َأِب  َفَقا:َ   َقا:َ  َيِميِنِه، َعنْ  ال ِذي َناَوَله   ث م   َفَشِرَُه ،  َباِركْ  الله 
مْ  ْم،َرَوْقتَ  َما ِف  َله   .«َواْرَحْمه مْ  َله مْ  َواْغِاْر  ه 

 تخريج الحديث:

 .فلم أق  على تخرلج له عند انمام البخاري تارد به اإلمام مسلم 

 دراسة رجال اإلسناد:

َلِم م  ُاوان أبو البخاري  وقا: الحمُ  بسر أبو الماون  بسر بن هللا ة عبد1 بويه الماون  له السم  ْو
 .(5)ُحبة والُماء عطية وأخويه

 .(1)والذهب  (0)وابن م ين (3)أبو عمر الحمُ  من الخامسة، وثقه ش بة ة يزيد بن خمير2

                                                 

 .(5/416( النهاية ف  غرلب الحديف واْثر نبن اْثير )3)
( ُــحيو مســلم كتــاب اْشــُرة  بــاب اســتحباب وضــع النــو  خــارج التمــر واســتحباب دعــاء الضــي  ْهــ  الط ــام وطلــب 0)

جابته لذلك )  .0240رقم (31/386الدعاء من الضي  الُالو وا 
 .(4/052اْنساب للسم ان  ) .( ال نوي  هذه النسبة إلى عنوة  وهو ح  من ُري ة1)
 .(30/407تهذيب الكما: للموي ) .( هو  ش بة بن الحجاج بن الورد ال تك  اْودي أبو بسطام الواسط 4)
 .(4/01( اإلُابة ف  تمييو الُحابة نبن حجر )5)
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 .(6)  ُالو الحديف وواد أبو حاتم  ُدوق وُذلك قا: ابن حجر(5)وأبو حاتم (4)قا: أحمد

 رحمه هللا: (7)قال ابن األثير

ْطب   أ ت  أنه  وفيه(  س)  ْمن فيه يكون  ذيال الوِحق    الَوْطب  [ لوبونٌ  فيه بوو  ِجْلد   وهو واللبن الس 
 .(َأواِطب   الجمع وجمع  قا:[ َأوط ب     القاموس ف  واد) َوِوَطاب أْوَطاب. وجْم  ه َفْوَقه فما الَجذع

 144الحديث رقم 
 رحمه ]  (8)قا: اإلمام أبو ي لى

َثَنا َثَنا ع ْقَبة ، َحد  ، َحد  َثَنا ي ون س  اِلوِ  َعنْ  ْسَحاَق،إِ  ْبن   م َحم د   َحد   َعنْ  ،(0)ع ْرَوةَ  َعنْ  َكْيَساَن، ْبنِ  َُ
و:َ  َسِمْ ت    َقاَلْت  َعاَِْشةَ  ل ى َّللا ِ  َرس   أ مم  َفَجاَءْته  . «أَْعَراِب ح   ِمنْ  َهِدي ةً  َأْقَب    َن   »َيق و:   َوَسل مَ  َعَلْيهِ  ]   َُ
ْنب َلةَ  َْسَلِمي ة   س  ْْ ْطب   ا  َفَشِرَب، َفَتَناَوَله   َفََّْفَرْغت  . «اْلَقْ بِ  َهَذا ِف  ِمْنه   َأْفِرِغ   »َفَقا:َ  َله   َدْته  أَهْ  لوبون   ب وو
؟ ِمنْ  َهِدي ةً  َأْقَب    َن   »َتق  ْ  َأَلمْ   َفق ْلت   وا َأْسَلمْ  أَْعَرابَ  ِإن    »َفَقا:َ  «أَْعَراِب ح  ، َلْيس  مْ  ِبََّْعَراب   أَْه    َوَلِكن ه 
نْ  َأَجْبَناه ْم، َدَعْوَنا ِإنْ . َحاِضَرِتِهمْ  أَْه    َوَنْحن   ا،َباِدَيِتنَ    .«َأَجَّبوَنا َدَعْوَناه مْ  َواِ 

 تخريج الحديث:

 بن وعروة، عتبة بن ] عبد بن ] ف  الض ااء الكبير من طرلق عبيد (32)أخرجه ال قيل 
َْْ  نيار بن ] من طرلق عبد (30)والحاكم (33)ورواه أحمد الُوير  الُوير. بن عروة عن ْسَلِم م ا

                                                                                                                                                  

 .(0/058تم )( الجرح والت دي  نبن أب  حا3)
 .007( تارلخ ابن م ين رواية الدارم  ص0)
 .(0/183( الكاش  للذهب  )1)
 .(0/087( ال ل  وم رفة الرجا: لإلمام أحمد )4)
 .(0/058( الجرح والت دي  نبن أب  حاتم )5)
 .622( تقرلب التهذيب نبن حجر ص6)
 .(5/416( النهاية ف  غرلب الحديف واْثر نبن اْثير )7)
 .4771( رقم8/020مسند أب  ي لى تابع مسند عاْشة ) (8)
تهـذيب  .( هو  عروة بن الُوير بن ال وام بن خوللد بن أسد بن عبد ال و  بن قُ  القرش  اْسدي أبـو عبـد ] المـدن 0)

 .(02/33الكما: للموي )
 .(4/110( الض ااء الكبير لل قيل  )32)
 .(43/467( مسند أحمد )33)
 .(4/308اكم )( المستدرك للح30)
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 دراسة رجال اإلسناد:

( والخالُة فيه أنه ُدوق حسن الحديف 0ترجمته ف  الحديف رقم ) سبقت ة محمد بن إسحاق:1
وض ه ف  الطبقة الراب ة من طبقات المدلسين فالبد أن يُرح بالسماع ولم  (3)ولكن ابن حجر

 يُرح بالسماع ف  هذا الحديف.

  (4)وابن حجر (1)وأبو حاتم (0)هـ، قا: يحيى300بن واُ  أبو بكر الكوف   كير:ة يونس بن ب2
  ليس بحجة يُو  كالم ابن (6)وقا: أبو داود (5)ض اه ال جل و ُدوق وواد ابن حجر يخطئ، 

 اسحاق باْحاديف.
 ُدوق. والراجح أنه

وذكره ابن  (8)ن شاهينواب (7)هـ. وثقه ابن م ين014  بن عقبة بن مكرم الكوف  ة عقبة بن مكرم3
   ُدوق (33)  ليس به بَّس وقا: ابن حجر(32)ف  الثقات، قا: أبو داود (0)حبان

 أنه ثقة.والراجح 

 باق  رجاله ثقات.

 الحكم على إسناد الحديث:

ْن محمد بن إسحاق مدلس من الراب ة ولم يُرح ف  الحديف بالسماع وقد حكم  حسنإسناده 
 يخرجاه. ولم اإلسناد ُحيو فحدي   هذا(30)عليه الحاكم فقا:

                                                 

 .53( طبقات المدلسين نبن حجر ص3)
 .007( تارلخ ابن م ين رواية الدارم  ص0)
 .(0/016( الجرح والت دي  نبن أب  حاتم )1)
 .631( تقرلب التهذيب نبن حجر ص4)
 .(0/177( م رفة الثقات لل جل  )5)
 .(0/420( الكاش  للذهب  )6)
 .(1/432( تارلخ ابن م ين رواية الدوري )7)
 .374( تارلخ أسماء الثقات نبن شاهين ص8)
 .(8/522( الثقات نبن حبان )0)
 .(02/006( تهذيب الكما: للموي )32)
 .105( تقرلب التهذيب نبن حجر ص33)
 .(4/308( المستدرك للحاكم )30)
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 رحمه هللا: (1)قال ابن األثير

ها ِلَيْخر جَ  ت ْمَخض   واْْوَطاب   َوْرع   أبو َخَرج  َوْرع   أم حديف ومنه - ُْد   .[و 

 39*مكرر انظر الحديث رقم 

 رحمه هللا: (2)قال ابن األثير

يح   ِذْكر خيبر غووة حديف ف {...  وطو}  ط    المهملة وبالحاء الطاء وكسر الواو باتو هو[  الوو
ن   ُْ ون  من ح  ُ  َخْيَبر. ح 

 145الحديث رقم 
 رحمه ]  (1)قا: اإلمام أب  داود

َثَنا َثَنا(4)اْلَيَماِمىم  ِمْسِكين   ْبن   م َحم د   َحد  اَن، ْبن   َيْحَيى ، َحد  َثَنا َحس  َلْيَمان   َحد  ، اْبنَ  َيْ ِن  س   ِباَل: 
، ْبنِ  َيْحَيى َعنْ  ، ْبنِ  ب َشْيرِ  َعنْ  َسِ يد  و:َ  َأن  » َيَسار   ِست ةً  َقَسَمَها َخْيَبَر، َعَلْيهِ  َّللا    َأَفاءَ  َلم ا  َّللا ِ  َرس 

ْطرَ  ِلْلم ْسِلِمينَ  َفَ َو:َ  َجْمع   َسْهًما، َوَثاَلِثينَ   َمَ ه مْ   الن ِب م  ِماًَْة، َسْهم   ك  م  َيْجَمع   َسْهًما، َعَشرَ  َثَماِنَيةَ  الش 
و:   َوَعَو:َ  َأَحِدِهْم، َكَسْهمِ  َسْهم ، َله   ْطر   َوه وَ  َسْهًما، َعَشرَ  َثَماِنَيةَ  ، َّللا ِ  َرس   ِبهِ  َيْنِو:   َوَما ِلَنَواِِْبِه، الش 
يحو  َذِلكَ  َفَكانَ  اْلم ْسِلِميَن، َأْمرِ  ِمنْ  ط  اَلِلمَ  (5)َواْلك َتْيَبةَ  ،اْلوو اَرتِ  َفَلم ا َها،َوَتَواِب َ  (6)َوالسم َْمَوا:   َُ ْْ  الن ِب حِ  ِبَيدِ  ا
،  َنْ  َلمْ  َواْلم ْسِلِمين مْ  َيك  و:   َفَدَعا َعَمَلَها، َيْكا وَنه مْ  ع م ا:   َله  مْ  اْلَيه ودَ   َّللا ِ  َرس   .«َفَ اَمَله 

 تخريج الحديث:

ف  السنن  (3)يهق من طرلق محمد بن فضي ، وأخرجه الب (8)وابن أب  شيبة (7)أخرجه أحمد
الكبر  من طرلق سليمان بن بال:، كالهما )محمد بن فضي  وسليمان بن بال:( عن يحيى بن 

 س يد.

                                                 

 .(5/416( النهاية ف  غرلب الحديف واْثر نبن اْثير )3)
 .(5/416ثر نبن اْثير )( النهاية ف  غرلب الحديف وا0ْ)
 .1236( رقم1/302( سنن أب  داود كتاب الخراج  باب ما جاء ف  حكم أرض خيبر )1)
 .(5/724اْنساب للسم ان  ) .( اليمام   هذه النسبة إلى اليمامة وه  بلدة من بالد ال وال  مشهورة4)
 (.4/051ف واْثر نبن اْثير )النهاية ف  غرلب الحدي .( الك َتْيَبة  اسم لَبْ ض ق َر  َخْيبر5)
ـــالِليم  6) ـــون َخْيَبـــَر،  ويقــــا: فيـــه أيضـــا السم  ُ النهايـــة فــــ  غرلـــب الحـــديف واْثـــر نبـــن اْثيــــر  .( الســـاللم  ِحُـــن  مـــن ح 
(0/085.) 
 .(06/144( مسند أحمد )7)
 .(30/142( مُن  ابن أب  شيبة )8)
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 دراسة رجال اإلسناد:

 رجا: اإلسناد كلهم ثقات.

 الحكم على إسناد الحديث:

بَّنه  (0)إسناده ض ي  ْن بشير بن يسار أرس  الحديف عن الُحابة وقد حكم عليه اْلبان 
 و اإلسناد.ُحي

 رحمه هللا: (3)قال ابن األثير

قوع   الغار أُحاب حديف وف  - { وطد}  بول فووو ه الكوْهف باب على الجو ه أي[  فأوطودو  بالَهْدم. َسدح

 112*مكرر انظر الحديث رقم 

 رحمه هللا: (4)قال ابن األثير

َنْين حديف ف (  س{ )  وطس}  م يو  اآلن   ح  يست  حو ط   الت نمور. ِشْبه  الَوِطيس  [  الوو

 146الحديث رقم 
 رحمه ]  (5)قا: اإلمام الطبران 

َثَنا َْعَلى َعْبد   حدثَنا  َقا:َ  اْلَمْ ِن م  َحم اد   ْبن   ي وس     حدثَنا  َقا:َ  أحمد ْبن   َعْبَدان   َحد  ْْ   َقا:َ  (6)ا
، ْبن   ق ر ة   حدثَنا ، ْبنِ  َعْمِرو َعنْ  َخاِلد  ، َعنْ  ِإن   َلم ه  أَعْ  َن  ِديَنار  ل ى الن ِب    َأن   َجاِبر   َقا:َ  َوَسل مَ  َعَلْيهِ  ]   َُ
َنْين   َيْومَ  م يو  اآْلنو   »ح  يست  حو ط   . «اْلَكْ َبةِ  َوَربحِ  ه ِوم وا اْلَكْ َبِة، َوَربحِ  ه ِوم وا  »َقا:َ  ث م  ، «اْلوو

 تخريج الحديث:

 خرلج للحديف.تارد به اإلمام الطبران  ولم أق  على ت

 دراسة رجال اإلسناد:

 رجاله كلهم ثقات.

                                                                                                                                                  

 .(6/137( السنن الكبر  للبيهق  )3)
 .(7/34نن أب  داود )( ُحيو وض ي  س0)
 .(5/418( النهاية ف  غرلب الحديف واْثر نبن اْثير )1)
 .(5/410( النهاية ف  غرلب الحديف واْثر نبن اْثير )4)
 .4558( رقم5/02( الم جم اْوسط للطبران  )5)
 .م وكــان يغضــب منــه( هــو  عبــد اْعلــى بــن عبــد اْعلــى بــن محمــد وقيــ  بــن شــراحي  الســام  القرشــ  ولقبــه أبــو همــا6)

 .(36/150تهذيب الكما: للموي )
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 الحكم على إسناد الحديث:

   حديف ُحيو.(3)إسناد الحديف ُحيو ْن رجاله ثقات وقد حكم عليه اإلمام اْلبان  فقا:

 رحمه هللا: (2)قال ابن األثير

ن الغ َراب َنْقرة عن َنَهى أنه   فيه{...  وطن}  نو  وا  لت  يتوط  نت  كما بالموْسجد مكانال في الرجت  يتوط 
اً  المسجد من َمْ لوما َمكانا الر ج   يَّل  أنَ  َمْ ناه  قي [  البعيرت  لِح  به َمْخُُو َُ  كالَب ير فيه ي 
 م َناخا. وات َخذه أْوَطَنه َقد َدِمف   َمْبَرك   إلى إن َعَطن   من َيَِّوي  ن

 147الحديث رقم 
 رحمه ]  (1)قا: اإلمام أب  داود

َثَناحَ  َثَنا ،(4)الط َياِلِسىم  اْلَوِليدِ  أبو د  ، َأِبى ْبنِ  َيِولدَ  َعنْ  ،(5)الل ْيف   َحد   اْلَحَكِم، ْبنِ  َجْ َارِ  َعنْ  َحِبيب 
َثَنا َثَنا ،(6)ق َتْيَبة   َوَحد  ، َحد  ، َّللا ِ  َعْبدِ  ْبنِ  َجْ َارِ  َعنْ  الل ْيف  اِريِح َُ َْن ْْ ،َمحْ  ْبنِ  َتِميمِ  َعنْ  ا  َعْبدِ  َعنْ  م ود 
، ْبنِ  الر ْحَمنِ  و:   َنَهى  »َقا:َ  ِشْب   ل ى َّللا ِ  َرس  ْبِع، َواْفِتَراشِ  اْلغ َراِب، َنْقَرةِ  َعنْ  َوَسل مَ  َعَلْيهِ  ]   َُ  ووأونْ  الس 
نو  طد  لت  يتوو جت انو  الرَّ د   ف ي اْلموكو موا اْلموْسج  نت  كو طد  يرت  يتوو  .«اْلبوع 

 تخريج الحديث:

ف   (32)ف  المسند والدارم  (0)ف  السنن وأحمد (8)ف  السنن وابن ماجة (7)جه النساْ أخر 
ف  المستدرك كلهم من  (3)ف  الُحيو والحاكم (30)ف  الُحيو وابن حبان (33)السنن وابن خولمة

 طرلق ج ار بن عبد ] عن تميم بن محمود بمثله.
                                                 

 .485( الجامع الُغير وولادته لأللبان  ص3)
 .(5/443( النهاية ف  غرلب الحديف واْثر نبن اْثير )0)
 .860( رقم 3/100( سنن أب  داود كتاب الُالة باب ُالة من ن يقيم ُلبه ف  الركوع والسجود )1)
 .571الباهل  أبو الوليد الطيالس  البُري تقرلب التهذيب ص ( هو  هشام بن عبد الملك4)
 .464( هو  الليف بن س د بن عبد الرحمن الاهم  أبو الحارف المُري تقرلب التهذيب نبن حجر ص5)
 .( هــو  قتيبــة بــن ســ يد بــن جميــ  بــن طرلــ  بــن عبــد ] الثقاــ  أبــو رجــاء البلخــ  البغالنــ  وبغــالن قرلــة مــن قــر  بلــخ6)

 .(01/501الكما: للموي ) تهذيب
 .3330( رقم0/034( سنن النساْ  كتاب ُاة الُالة باب النه  عن نقرة الغراب )7)
 .3400( رقم3/450( سنن ابن ماجة كتاب اقامة الُالة باب ما جاء ف  توطين المكان ف  المسجد يُل  فيه )8)
 .(04/000( مسند أحمد )0)
 .(3/320( سنن الدارم  )32)
 .(3/113ن خولمة )( ُحيو اب33)
 .(6/51( ُحيو ابن حبان )30)
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 دراسة رجال اإلسناد:

 نقباء أحد اْوس  اْنُاري  لوذان بن مالك بن نجدة بن ولد بن وعمر  بن شبل بن الرحمن ة عبد1
 .(0)ُحبة له البخاري  قا: اْنُار

  ف  حديثه نظر وقا: (4)ف  الثقات، قا: البخاري  (1)من الراب ة، ذكره ابن حبان ة تميم بن محمود:2
   لين.(6)  ن يتابع عليه وقا: ابن حجر(5)ال قيل 

 ض ي . والراجح أنه

 على إسناد الحديث:الحكم 

 .ا  حديف حسنً (7)إسناده ض ي  وقد حكم عليه اْلبان  فقا:

 رحمه هللا: (8)قال ابن األثير

د إيطوان عن نوهى أنه   الحديف ومنه(  ه)   َوَطنًا. اتحخاِذها أي[  المساج 

 148الحديث رقم 
 رحمه ]  (0)قا: اإلمام أحمد
َثَنا اج   َحد  ، َسِ يد   ، َعنْ (33)ِذْْب   َأِب  اْبن   َرَناَأْخبَ  َقاَ:  ،(32)َحج  ، ْبنِ  َسِ يدِ  َعنْ  اْلَمْقب ِريِح  َعنْ  َيَسار 

ل ى الن ِب حِ  َعنِ  ه َرْلَرَة، َأِب  نت  الو   »َقا:َ  َأن ه   َوَسل مَ  َعَلْيهِ  ]   َُ لٌ  يتوط  جت دو  متْسل مٌ  رو اج  اَلةِ  اْلموسو  ُ  َوالذِحْكِر، ِلل
 . «َعَلْيِهمْ  َقِدمَ  إذا ِبَغاِِْبِهمْ  اْلَغاِْبِ  أَْه    َيَتَبْشَبش   َكَما َبْيِتِه، ِمنْ  َيْخر ج   ِحينَ  ِبهِ  َّللا    َتَبْشَبَش  ِإن  

                                                                                                                                                  

 .(3/000( المستدرك للحاكم )3)
 .(4/135( اإلُابة ف  تمييو الُحابة نبن حجر )0)
 .(4/87( الثقات نبن حبان )1)
 .(0/354( التارلخ الكبير للبخاري )4)
 .(3/372( الض ااء الكبير لل قيل  )5)
 .312( تقرلب التهذيب نبن حجر ص6)
 .(4/30ُحيو أب  داود ) (7)
 .(5/443( النهاية ف  غرلب الحديف واْثر نبن اْثير )8)
 .0843( رقم35/501( مسند أحمد )0)
 .(5/453تهذيب الكما: للموي ) .( هو  حجاج بن محمد المُيُ  أبو محمد اْعور32)
تهــذيب الكمــا: للمــوي  .شــ بة ( هــو  محمــد بــن عبــد الــرحمن بــن المغيــرة بــن الحــارف بــن أبــ  ذْــب واســمه هشــام بــن33)
(05/162). 
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 تخريج الحديث:

ف  موارد الظمآن كلهم  (1)ف  الُحيو والهيثم  (0)ف  المسند وابن خولمة (3)أخرجه ابن الج د
 .من طرلق س يد المقبري عن س يد بن يسار

 دراسة رجال اإلسناد:

 رجا: اإلسناد ثقات.

 الحكم على إسناد الحديث:

 إسناد الحديف ُحيو لثقة رجاله.

                                                 

 .435( مسند ابن الج د ص3)
 .(3/386( ُحيو ابن خولمة )0)
 .(3/00لى وواْد ابن حبان للهيثم  )إ( موارد الظمآن 1)
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 ظاءمع ال واوال :الثانيالمبحث 

 رحمه هللا: (1)قال ابن األثير

يف   له فونوزوع   الونا حدح  حديف ف (  س{ )  وظ }  ظ  ماهت  بوع ير   ب وو تولوه ب ه فورو امه  يرالَب ِ  َوِظي   [  فوقو  خ 
 للَارس. كالَحاِفر َله   وه وَ 

 149الحديث رقم 
 رحمه ]  (0)قا: اإلمام أبو داود

َثَنا َلْيَمانَ  ْبن   م َحم د   َحد  ، س  َْْنَباِر م َثَنا ا ، ْبنِ  ِهَشامِ  ،َعنْ (1)َوِكيع   َحد  َثِن   َقا:َ  َسْ د   ْبنِ  ن َ ْيمِ  ْبن   َيِولد   َحد 
، ابَ  َأِب ، ِحْجرِ  ِف  َيِتيًما َماِلك   ْبن   َماِعو   َكانَ   َقا:َ  يِه،َأبِ  َعنْ  َهو ا:  َُ ، ِمنَ  َجاِرَلةً  َفََّ   َأِب  َله   َفَقا:َ  اْلَح ِح
و:َ  اْْتِ  َنْ تَ  ِبَما َفََّْخِبْره   ، َّللا ِ  َرس  نما َلَك، َيْسَتْغِار   َلَ ل ه   َُ  َفَََّتاه ، ْخَرًجا،مَ  َله   َيك ونَ  َأنْ  َرَجاءَ  ِبَذِلكَ  ي ِرلد   َوا 
و:َ  َيا  َفَقا:َ  و:َ  َيا  َفَقا:َ  َفَ اَد، َعْنه ، َفََّْعَرَض  َّللا ِ، ِكَتابَ  َعَل    َفََِّقمْ  َوَنْيت   ِإنِح  َّللا ِ، َرس   َوَنْيت   ِإنِح  َّللا ِ، َرس 
و:َ  َيا  َفَقا:َ  َفَ اَد، َعْنه   َفََّْعَرَض  َّللا ِ، ِكَتابَ  َعَل    َفََِّقمْ  ، ِإنِح  َّللا ِ، َرس   َقاَلَها َحت ى َّللا ِ، ِكَتابَ  َعَل    َفََِّقمْ  َوَنْيت 
، َأْرَُعَ  ، َأْرَُعَ  ق ْلَتَها َقدْ  ِإن كَ »   َقا:َ  ِمَرار   َنَ ْم،  َقا:َ  «َضاَجْ َتَها؟ َه ْ   »َفَقا:َ  ِبا اَلَنة ،  َقا:َ  «َفِبَمْن؟ َمر ات 
 ِإَلى ِبهِ  َفَّ ْخِرجَ  ي ْرَجَم، َأنْ  ِبهِ  َفَََّمرَ   َقا:َ  َنَ ْم،  َقا:َ  «َجاَمْ َتَها؟ َه ْ   »َقا:َ  َنَ ْم،  َقا:َ  «َباَشْرَتَها؟ َه ْ   »َقا:َ 

، َفَخَرجَ  َجِوعَ  اْلِحَجاَرةِ  َمس   َفَوَجدَ  ر ِجمَ  َفَلم ا اْلَحر ِة، َحاب   َعَجوَ  َوَقدْ  أ َنْيس   ْبن   َّللا ِ  َعْبد   َفَلِقَيه   َيْشَتدم ُْ  لوهت  فونوزوعو  ه ،َأ
يف   ظ  ير   ب وو مواهت  بوع  تولوهت  ب ه   فورو  َفَيت وبَ  َيت وَب، َأنْ  َلَ ل ه   َتَرْكت م وه   َهال    »َفَقا:َ  َله ، َذِلكَ  َفَذَكرَ   الن ِب    َأَتى ث م   ،فوقو

 . «َعَلْيهِ  َّللا   

 تخريج الحديث: 

ف  المسند  (5)أخرجه ابن أب  شيبةف  المسند من طرلق هشام بن س د، و  (4)أخرجه أحمد
ف  السنن الكبر  من طرلق ولد بن أسلم،  (8)ف  المستدرك والبيهق  (7)ف  الكبر  والحاكم (6)والنساْ 

 كالهما )هشام بن س د و ولد بن أسلم( عن يولد بن ن يم عن أبيه.

                                                 

 .(5/445( النهاية ف  غرلب الحديف واْثر نبن اْثير )3)
 .4403م( رق4/053( سنن أب  داود كتاب الحدود باب رجم ماعو بن مالك )0)
 .(12/460( هو  وكيع بن الجراح بن مليو الرؤاس  أبو سايان الكوف  تهذيب الكما: للموي )1)
 .(16/035( مسند أحمد )4)
 .(0/003( مسند ابن أب  شيبة )5)
 .(4/002( السنن الكبر  للنساْ  )6)
 .(1/161( المستدرك للحاكم )7)
 .(8/030( السنن الكبر  للبيهق  )8)
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 دراسة رجال اإلسناد:

َْسَلِم م  مالك بن ة ماعز1 ْْ  عليه ] ُلى النب  عهد ف  رجم الذي وهو ُحبة له حبان بنا قا: (3) ا
 .(0)وغيرهما خالد بن وولد هرلرة أب  حديف من وغيرهما الُحيحين ف  ذكره ثبت وسلم
َْسَلِم م  هزال بن ة نعيم2 ْْ  حديثه والحاكم داود أبو وأخرج ُحبة له حبان ابن قا: ُحبته ف  مختل  ا

وقا: ابن حجر ف   (1)ْبيه والُحبة ُحبة له ليست ا: يق قا:  ثم الُحابة ف  السكن ابن وذكره
   ُحاب .(4)التقرلب

َْسَلِم م  ماون  بن جذيمة بن عامر بن كليب بن ذْاب بن يولد بن هوا: :ة أبوه3 ْْ  له حبان بن قا: ا
 .(5)ُحبة

ُدوق يخطئ ولكن روايته عن ( والخالُة فيه 3ترجمته ف  الحديف رقم ) سبقت ة هشام بن سعد:4
 .  "هشام بن س د أثبت الناس ف  ولد بن أسلم"(6)داود  ثبت من غيرها، لقو: أبألد بن أسلم و 
َْسَلِم م من الخامسة، وثقه ال جل  ة يزيد بن نعيم:5 ْْ ف  الثقات وقا:  (8)وذكره ابن حبان (7)بن هوا: ا

   مقبو:.(32)قا: ابن حجر  وثق، (0)الذهب 
 أنه ُدوق.والراجح 

 ُدوق. (30)وقا: ابن حجر(33)وثقه الخطيباْنباري أبو هارون من ال اشرة،  مانة محمد بن سلي6
 أنه ُدوق.والراجح 

 الحكم على إسناد الحديث:

  هذا (31)إسناده حسن ْن يولد بن ن يم ومحمد بن سليمان ُدوقان وقد حكم عليه الحاكم فقا:
 ه حسن.  إسناد(3)حديف ُحيو اإلسناد ولم يخرجاه وقا: اإلمام اْلبان 

                                                 

 .(3/353اْنساب للسم ان ) .هذه النسبة إلى أسلم بن أقُى بن حارثة بن عمرو وهما إخوان خواعة وأسلم ( اْسلم  3)
 .(5/725( اإلُابة ف  تمييو الُحابة نبن حجر )0)
 .(6/460( المُدر السابق )1)
 .565( تقرلب التهذيب نبن حجر ص4)
 .(6/516( اإلُابة ف  تمييو الُحابة )5)
 .(12/028للموي ) ( تهذيب الكما:6)
 .(0/167( م رفة الثقات لل جل  )7)
 .(5/548( الثقات نبن حبان )8)
 .(0/103( الكاش  للذهب  )0)
 .625( تقرلب التهذيب نبن حجر ص32)
 .(5/000( تارلخ بغداد للخطيب البغدادي )33)
 .480( تقرلب التهذيب نبن حجر ص30)
 .(1/161( المستدرك للحاكم )31)
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 لعينمع ا واوال :الثالثالمبحث 

 رحمه هللا: (2)قال ابن األثير

ب إذا األْنف   في   الحديف ومنه(  ه{ )  وعب}  ْدعته اْستتْوع  يوةت  جو لمه أ وِعبَ    َول ْرَو  [  الدد   أي[  ك 
 َجِمي  ه. ق ِطع

 151الحديث رقم 
 رحمه ]  (1)قا: اإلمام الدارقطن 

َسْين   حدثنا ْاَوانَ  ْبن   اْلح  اِلو   أبو حدثنا ،َحْنَب    ْبنِ  أحمد ْبن   َّللا ِ  َعْبد   حدثنا ،َُ  ْبن   اْلَحَكم   َُ
 ،َحْوم   ْبنِ  َعْمِرو ْبنِ  م َحم دِ  ْبنِ  َبْكرِ  َأِب  َعنْ  ،َسِ يد   ْبنِ  َيْحَيى َعنْ  ،َعي اش   ْبن   ِإْسَماِعي    حدثنا ،م وَسى
هِ  َعنْ  ،َأِبيهِ  َعنْ  ل ى الن ِب    َأن   ،َجدِح َهه   ِإذْ  َله   َكَتبَ  َوَسل مَ  َعَلْيهِ  ]   َُ  إذا اأْلوْنف   ف ي  »اْلَيَمنِ  ِإَلى َوج 

بو  عتهت  اْستتوع  دو يوةت  جو ام لوةٌ  الدد  ُْ    َواْلَ ْين   ،كو َيةِ  ِن  ...... الحديف.الدِح

 تخريج الحديث:

ف  السنن من طرلق أب   (6)  والدارم ف  المُن (5)ف  السنن وعبد الرواق (4)أخرجه النساْ 
 بكر بن محمد بن عمرو بن حوم عن أبيه عن جده.

 دراسة رجال اإلسناد:

 ب دها وما الخندق شهد الضحاك أبا اْنُاري يكنى لوذان بن ولد بن حوم بن عمروة جده: 1
 .(7)نجران على سلم و عليه ] ُلى النب  واست مله

 .(8)سليمان أبو كنيته وقي  الملك عبد أبا اْنُاري يكنى حوم بن عمرو بن محمدة أبوه: 2

  (3)أبو عتبة الحمُ  من الثامنة، قا: يحيى بن م ين (0)بن سليم ال نس  ة إسماعيل بن عياش3
   ُدوق.(1)وابن حجر (0)ليس به بَّس وقا: أبو ورعة

                                                                                                                                                  

 .(36/0لُحيحة لأللبان  )( السلسلة ا3)
 .(5/447( النهاية ف  غرلب الحديف واْثر نبن اْثير )0)
 .178( رقم1/020( سنن الدارقطن  كتاب الحدود والديات وغيره )1)
 .4857( رقم8/62( سنن النساْ  كتاب القسامة باب ذكر حديف عمرو بن حوم ف  ال قو: واختالف الناقلين له )4)
 .(0/118اق )( مُن  عبد الرو 5)
 .(3/375( سنن الدارم  )6)
 .(4/063( اإلُابة ف  تمييو الُحابة نبن حجر )7)
 .(6/054( المُدر السابق )8)
 .(4/050اْنساب للسم ان  ) .( ال نس   هذه النسبة إلى عنس وهو عنس بن مالك بن أدد بن ولد0)
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   لين الحديف.(5)وقا: أبو حاتم (4)ض اه النساْ 
 أنه ُدوق.والراجح 

 (8)وذكره ابن حبان (7)وال جل  (6)هـ، وثقه ابن م ين010السمسار أبو ُالو  ة الحكم بن موسى:4
 ف  الثقات.
   ُدوق.(32)وابن حجر (0)قا: أبو حاتم

 أنه ثقة.والراجح 

  كان (30)هـ، قا: الخطيب142 (33)بن إسحاق بن إبراهيم أبو عل  اْلَبْرَذِع م  ة الحسين بن صفوان5
 آخر لل لماء بحقه. لباحثة قوًن ُدوقا ولم تجد ا

 .ُدوق أنه والراجح 

 الحكم على إسناد الحديث:

وحكم عليه اْلبان  ُدوقان  إسماعي  بن عياش و الحسين بن ُاوانْن  حسنإسناده 
   ُحيو بشواهده.(31)فقا:

                                                                                                                                                  

 .60( تارلخ ابن م ين رواية الدارم  ص3)
 .(0/303نبن أب  حاتم )( الجرح والت دي  0)
 .320( تقرلب التهذيب نبن حجر ص1)
 .353( الض ااء والمتروكين للنساْ  ص4)
 .(0/303( الجرح والت دي  نبن أب  حاتم )5)
 .323( تارلخ ابن م ين رواية الدارم  ص6)
 .(3/131( م رفة الثقات لل جل  )7)
 .(8/305( الثقات نبن حبان )8)
 .(1/308نبن أب  حاتم )( الجرح والت دي  0)
 .376( تقرلب التهذيب نبن حجر ص32)
 .(3/136اْنساب للسم ان  ) .( البرذع   هذه النسبة إلى براذ الحمير وعملها33)
 .(8/54( تارلخ بغداد للخطيب البغدادي )30)
 .(4/406( السلسلة الُحيحة لأللبان  )31)
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 رحمه هللا: (1)قال ابن األثير

ر ووْعثاء   من بك نوعوذت  إنَّا اللهمَّ    فيه(  ه{ )  وعف}  فو ِته أي[  السَّ  من وأُل ه. وَمَشق ِته ِشدح
قم  ُاِحبه على َيْشَتدح  فيه والَمْش    الر ْم  وهو الَوْعفِ   وْعثاء   وَرْمَلة   أْوَعف   َرْم     يقا:. وَيش 

 151الحديث رقم 
 رحمه ]  (0)قا: اإلمام مسلم
َثِن  ون   َحد  َثَنا ِ]، َعْبدِ  ْبن   َهار  اج   َحد  ، ن  بْ  َحج  َرْلج   اْبن   َقا:َ   َقا:َ  م َحم د   أبو َأْخَبَرِن  (1)ج 

َُْيرِ  ، َعِلُيا َأن    ،(4)الوم َْوِدي  ْْ ْمم ع َمرَ  اْبنَ  َأن   َأْخَبَره   ا و:َ  َأن   َعل َمه   َبِ يِرهِ  َعَلى اْسَتَو   إذا َكانَ   ]ِ  َرس 
،َساَ  ِإَلى َخاِرًجا ْبَحانَ   »َقا:َ  ث م   َثاَلًثا، َكب رَ  ر  ن ا َوَما َهَذا، َلَنا َسخ رَ  ال ِذي س  ْقِرِنيَن، َله   ك  ن ا م   َرُِحَنا ِإَلى َواِ 

ْنَقِلب وَن، م   َلم  نْ  الله م   َتْرَضى، َما اْلَ َم ِ  َوِمنَ  َوالت ْقَو ، اْلِبر   َهَذا َسَاِرَنا ِف  َنْسََّل كَ  ِإن ا الله   َسَاَرَنا َعَلْيَنا َهوِح
م   ب ْ َده ، َعن ا َواْطوِ  َهَذا، اِحب   َأْنتَ  الله   ُ َاِر، ِف  ال َْهِ ، ِف  َواْلَخِليَاة   الس  ْْ  م نْ  ب كو  أوعتوذت  إ ند ي اللهتمَّ  ا

ر   ووْعثواء   فو وءِ  اْلَمْنَظِر، َوَكآَبةِ  ،السَّ ْنَقَلبِ  َوس  َْه ِ  اْلَما:ِ  ِف  اْلم  ْْ ذا ،«َوا  آِيب ونَ   »ِفيِهن   َوَوادَ  َقاَله ن   َرَجعَ  َوا 
 .«َحاِمد ونَ  ِلَرُِحَنا َعاِبد ونَ  َتاِْب ونَ 

 تخريج الحديث:

 اإلمام البخاري. أق  على تخرلج له عندتارد به اإلمام مسلم فلم 

 دراسة رجال اإلسناد:

َْوِديحِ  ة علي بن عبد هللا1 ْْ ا
ف  الثقات وقا:  (7)الوليد من الثالثة، ذكره ابن حبانأبو  (6) اْلَباِرِق م  (5) 

   ُدوق وواد ابن حجر ُرما أخطَّ.(0)وابن حجر (8)الذهب 
 أنه ُدوق.والراجح 

                                                 

 .(5/448( النهاية ف  غرلب الحديف واْثر نبن اْثير )3)
 .3140( رقم0/01( ُحيو مسلم كتاب الحج باب ما يقو: إذا ركب إلى سار الحج وغيره )0)
 .(38/118( هو  عبد الملك بن عبد ال ولو بن جرلج القرش  انموي تهذيب الكما: للموي )1)
 .(06/024)كما: للموي تهذيب ال،محمد بن مسلم بن تدرس القرش  اْسدي أبو الُوير المك  مولى حكيم بن حوام( هو 4)
اْنســـاب  .وكهـــالن بـــن ســـبَّ ( اْودي  هـــذه النســـبة إلـــى أودشـــنوءة وهـــو أود بـــن الغـــوف بـــن نبـــت بـــن مالـــك بـــن ولـــد بـــن5)

 .(3/302) للسم ان 
 .(3/054( البارق   هذه النسبة إلى بارق وهو جب  ينوله انود ببالد اليمن اْنساب للسم ان  )6)
 .(5/364( الثقات نبن حبان )7)
 .(0/41( الكاش  للذهب  )8)
 .421( تقرلب التهذيب نبن حجر ص0)
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 رحمه هللا: (1)قال ابن األثير

ْزق  موثول   الحديف ومنه - ْولو  فما بابٌ  له حائ ط كموثول الرد  هولوةٌ  الباب حو ول وما ست  الحائط. حو
 .[ رٌ وووعْ  ووْعثٌ 

 152الحديث رقم 
 رحمه ]  (0)قا: اإلمام الطبران 

َثَنا َلْيَماَن، ْبن   م ْ َتِمر   حدثنا  َقا:َ  َعَرُِ ح   ْبنِ  َحِبيبِ  ْبن   َيْحَيى حدثنا  َقا:َ  (1)أحمد َحد   َعنْ  س 
، إبراهيم َحد فَ   َقا:َ  (4)َأِبيهِ  َلْيَمان   الن َخِ  م ، ْبن   وس  ، ْبنِ  َّللا ِ  َعْبدِ  َعنْ  َقْيس  و:َ  َأن  » َمْس  ود  ل ى َّللا ِ  َرس  َُ 
ْوقِ  َمَث َ  َضَربَ  َوَسل مَ  َعَلْيهِ  ]   ، َله   اْلَحاِْطِ  َكَمَث ِ  الرِح وَلة ، اْلَبابِ  َحْو:َ  َفَما َباب  ه   اْلَحاِْطِ  َحْو:َ  َوَما س 

، َوْعف   اَبه   َباِبهِ  ِقَب ِ  ِمنْ  َأَتاه   َفَمنْ  َوَوْعر  َُ ل ه   َأ  اْلو ع وَرةِ  ِف  َوَقعَ  َحاِِْطهِ  ِقَب ِ  ِمنْ  َأَتاه   َوَمنْ  َوَسِلَم، ك 
نْ  َلمْ  ِإَلْيهِ  اْنَتَهى إذا َحت ى َواْلَوْعِف، ْوق   ِإن   َله   َيك  رَ  ال ِذي الرِح  . «َله   َوَج    َعو   َّللا    َيس 

 تخريج الحديث:

 للحديف. تارد به اإلمام الطبران  فلم أق  على تخرلج

 دراسة رجال اإلسناد:

 رجا: اإلسناد كلهم ثقات.

 الحكم على إسناد الحديث:

 إسناده ُحيو لثقة رجاله. 

 رحمه هللا: (5)قال ابن األثير

 .[ َوْعف   ق ور   رأسِ  على   َوْرع أم حديف ومنه -
 39*مكرر انظر الحديث رقم 

                                                 

 .(5/448( النهاية ف  غرلب الحديف واْثر نبن اْثير )3)
 .3501( رقم0/345( الم جم اْوسط للطبران  )0)
 .(4/114ي )تارلخ بغداد للخطيب البغداد .( هو  أحمد بن عمرو بن عبد الخالق أبو بكر ال تك  الم روف بالبوار1)
 .050تقرلب التهذيب نبن حجر ص .( هو  سليمان بن طرخان التيم  أبو الم تمر البُري نو: ف  التيم فنسب إليهم4)
 .(5/448( النهاية ف  غرلب الحديف واْثر نبن اْثير )5)
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 رحمه هللا: (1)قال ابن األثير

خو    فيه{...  وعد}  يطان   من حائطا لدو موالن   فيه فإذا المدينة ح  دان   يوْصر فان جو  َفْح  َوعيد  [  ويتوع 
و: أنْ  أراد إذا َهِدير ه  اإلب   ُ  إي ادًا. ي وِعد   أْوَعد وقد. َي

 153الحديث رقم 
 رحمه ]  (0)قا: اإلمام ابن حبان

ْاَياَن، ْبن   اْلَحَسن   َأْخَبَرَنا َثَنا  َقا:َ  س  ، َسِ يد   ْبن   هيمإبرا  َحد  َثَنا  َقا:َ  اْلَجْوَهِريم   ،(1)أ َساَمةَ  أبو َحد 
َثَنا  َقا:َ  و، ْبن   م َحم د   َحد  و:َ  َأن   ه َرْلَرةَ  َأِب  َعنْ  َسَلَمَة، َأِب  َعنْ  َعْمر  ائ ًطا دخل  َّللا ِ  َرس  ووائ ط   م نْ  حو  حو

، ار  موالن   ف يه   فوإذا األوْنصو يو  يوْار بوان   جو ان  وو و:   َفاْقَتَربَ  ْرعودو َما،  ]ِ  َرس  َما َفَوَضَ ا ِمْنه  َْْرِض، ِجَراَنه   ِبا
و:   َفَقا:َ  َله ، َسَجدَ   َمَ ه   َمنْ  َفَقا:َ  دَ  َأنْ  ََْحد   َيْنَبِغ  َما  " َّللا ِ  َرس  ، َيْسج   َأنْ  َيْنَبِغ  َأَحد   َكانَ  َوَلوْ  ََْحد 
دَ  دَ  َأنْ  َمْرأَةَ الْ  ََْمْرت   ََْحد   َيْسج   ."َحقِحهِ  ِمنْ  َعَلْيَها َّللا    َعظ مَ  ِلَما ِلَوْوِجَها َتْسج 

 تخريج الحديث:

ف  موارد الظمآن بمثله من (6)ف  المسند مختُرا والهيثم  (5)ف  السنن والبوار (4)أخرجه الترمذي
السنن الكبر  مختُرا من ف   (8)ف  المستدرك بنحوه والبيهق  (7)طرلق محمد بن عمرو، وأخرجه الحاكم
 عن أب  سلمة. )محمد بن عمرو ويحيى بن أب  كثير(طرلق يحيى بن أب  كثير، كالهما 

 دراسة رجال اإلسناد:

 (33)وذكره ابن حبان (32)هـ، وثقه ابن م ين344 (0)بن علقمة بن وقاص الليث  ة محمد بن عمرو1
 .   ُدوق له أوهام(3)قا: ابن حجر  ُالو الحديف يكتب حديثه و (30)ف  الثقات، قا: أبو حاتم

                                                 

 .(5/440( النهاية ف  غرلب الحديف واْثر نبن اْثير )3)
 .4360( رقم0/472اب م اشر الووجين )( ُحيو ابن حبان كتاب النكاح ب0)
 .(7/037تهذيب الكما: للموي ) .( هو  حماد بن أسامة بن ولد القرش  أبو أسامة الكوف  مولى بن  هاشم1)
 .3350( رقم1/465( سنن الترمذي كتاب الرضاع باب حق الووج على المرأة )4)
 .(0/420( مسند البوار )5)
 .(3/134بان للهيثم  )( موارد الظمآن الى وواْد ابن ح6)
 .(0/302( المستدرك للحاكم )7)
 .(7/84( السنن الكبر  للبيهق  )8)
 .(5/353اْنساب للسم ان  ) .( الليث   هذه النسبة إلى ليف بن كنانة، حلي  بن  وهرة0)
 ..(1/88( الض ااء والمتروكين نبن الجووي )32)
 .(7/177( الثقات نبن حبان )33)
 .(8/12  نبن أب  حاتم )( الجرح والت دي30)
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   ليس بالقوي.(4)والجووجان  (1)  ما وا: الناس يتقون حديثه وقا: النساْ (0)قا: ابن م ين
 أنه ُدوق.والراجح 

 باق  رجا: اإلسناد ثقات.

 الحكم على إسناد الحديث:

   حديف حسن.(5)إسناده حسن لوجود محمد بن عمرو ُدوق وقا: اْلبان 

 رحمه هللا: (6)ثيرقال ابن األ

ُْ  ب   َحْون  غليظ   أي[ وْعر   َجَب    على َغفح  َجَم    َلْحم  َوْرع أم حديف ف ( ه{ )وعر} ُم ود   َي  ال
ْ ب هذا مع وهو به ي ْنَتَاع ن هول  بَلْحم   َشب َهْته. و ع ورةً  بالضم وع رَ  وقد. إليه و: َُ  ُ  والَمنا:. الو 

 39*مكرر انظر الحديث رقم 

 رحمه هللا: (7)ابن األثيرقال 

راط رأس   وعلى   فيه(  س{ )  وعظ}  ظت  الصد  َجَجه ي ن [  مسلم كلد   قوْلب   في ّللاَّ   واع   َتْنهاه   الت  ح 
 فيه. ج لها الت  والَبُاْر عليه وَحر مه منه َّللا   َمَن ه فيما الد خو: عن

 154الحديث رقم 
 رحمه ]  (8)قا: اإلمام أحمد

َثنَ  َثَنا اْلَ اَلِء، أبو َسو ار   ْبن   اْلَحَسن   اَحد  ، اْبنَ  َيْ ِن  َلْيف   َحد  ، ْبنِ  م َ اِوَيةَ  َعنْ  َسْ د  اِلو   َعْبدَ  َأن   َُ
، ْبنَ  الر ْحَمنِ  َبْير  َثه   ج  ، َسْمَ انَ  ْبنِ  الن و اسِ  َعنْ   ،(0)َأِبيهِ  َعنْ  َحد  اِريِح َُ َْن ْْ و:ِ  َعنْ  ا   " ا:َ قَ   َّللا ِ  َرس 
َراًطا َمَثاًل  َّللا    َضَربَ  َراطِ  َجْنَبَت ْ  َوَعَلى م ْسَتِقيًما، ُِ ُِح وَراِن، ال بوابِ  َوَعَلى م َات َحة ، أبواب   ِفيِهَما س  ْْ  ا

                                                                                                                                                  

 .400( تقرلب التهذيب نبن حجر ص3)
 .(8/12( الجرح والت دي  نبن أب  حاتم )0)
 .(06/037( تهذيب الكما: للموي )1)
 .343( أحوا: الرجا: للجووجان  ص4)
 .(7/54( إرواء الغلي  لأللبان  )5)
 .(5/452( النهاية ف  غرلب الحديف واْثر نبن اْثير )6)
 .(5/453النهاية ف  غرلب الحديف واْثر نبن اْثير ) (7)
 .37614( رقم00/340( مسند أحمد )8)
تهذيب الكمـا:  .( هو  جبير بن ناير بن مالك بن عامر الحضرم  أبو عبد الرحمن ويقا: أبو عبد ] الشام  الحمُ 0)

 .(4/532للموي )
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ت ور   َراطِ  َبابِ  َوَعَلى م ْرَخاة ، س  ُِح ، َأيمَها  َيق و:   َداع   ال ل وا الن اس  َراطَ  اْدخ  ُِح وا،تَ  َوَن  َجِميً ا، ال  َوَداع   َتَ ر ج 
َراِط، َفْوقِ  ِمنْ  َيْدع و ُِح بواِب، ِتْلكَ  ِمنْ  َشْيًْا َيْاَتو   َأَرادَ  َفإذا ال ْْ  َتْاَتْحه   ِإنْ  َفِإن كَ  َتْاَتْحه ، َن  َوْيَحكَ   َقا:َ  ا
َراط   َتِلْجه ، ُِح ْساَلم ، َوال وَرانِ  اإْلِ ود    َوالسم د  ِ، ح  بواب   َّللا  ْْ َات   َوا ِ، َمَحاِرم    َحة  اْلم  اِع  َوَذِلكَ  َّللا  لوى الد   روْأس   عو

رواط   ي ّللاَّ ، ك توابت : الصد  اع  رواط   فوْوقو  م ن   ووالدَّ ظت : الصد  لد   قوْلب   ف ي ّللاَّ   وواع   ."متْسل م   كت

 تخريج الحديث:

ن خالد ف  السنن الكبر  من طرلق بحير بن س يد ع (0)ف  السنن والنساْ (3)أخرجه الترمذي
ف  ش ب اإليمان من طرلق م اوية بن  (4)ف  المستدرك والبيهق  (1)بن م دان، وأخرجه الحاكما

 عن جبير بن ناير.)خالد بن م دان وعبد الرحمن بن جبير( ُالو عن عبد الرحمن بن جبير، كالهما

 دراسة رجال اإلسناد:

 له الكالب  كالب بن بكر أب  بن ] عبد بن قرط بن عمرو بن خالد بن سمعان بن ة النواس1
بيه  .(5)ُحيحه ف  مسلم عند وحديثه ُحبة ْو

 (7)هـ، وثقه ابن مهدي358أبو عمرو الحمُ   (6) الَحْضَرم م بن حدير  ة معاوية بن صالح2
  ُالو الحديف (33)وذكره ابن حبان ف  الثقات، قا: أبو حاتم (32)وأبو ورعة (0)وال جل  (8)وأحمد

  ُدوق وواد ابن حجر له (31)وابن حجر (30)ديثه ون يحتج به وقا: الذهب حسن الحديف يكتب ح
   ما كنا نَّخذ عنه ف  ذلك الومان ون حرفا.(34)أوهام، قا: القطان

 أنه ُدوق.والراجح 
                                                 

 .0850( رقم5/340)( سنن الترمذي كتاب اْمثا: باب مث  ] ل باده 3)
 .(6/163( سنن النساْ  الكبر  )0)
 .(3/71( المستدرك للحاكم )1)
 .(5/044( ش ب اإليمان للبيهق  )4)
 .(6/478( اإلُابة ف  تمييو الُحابة نبن حجر )5)
 .(0/012اْنساب للسم ان  ) .( الحضرم   هذه النسبة إلى حضرموت وه  من بالد اليمن من أقُاها6)
 .(8/180والت دي  نبن أب  حاتم ) ( الجرح7)
 .(8/180) ( المُدر السابق8)
 .(0/084( م رفة الثقات لل جل  )0)
 .(8/180( الجرح والت دي  نبن أب  حاتم )32)
 (.8/180) ( المُدر السابق33)
 .(0/076( الكاش  للذهب  )30)
 .518( تقرلب التهذيب نبن حجر ص31)
 .(8/180( الجرح والت دي  نبن أب  حاتم )34)
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  (4)وابن حجر (1)وقا: أبو حاتم (0)هـ، وثقه ابن س د036 (3)أبو ال الء البغوي  ة الحسن بن سوار:3
 ُدوق.
 ُدوق.أنه والراجح 

 الحكم على إسناد الحديث:

إسناده حسن لوجود ك  من م اوية بن ُالو والحسن بن سوار فهما ُدوقان وحكم عليه 
يخرجاه وحكم عليه  ولم علة له أعرف ون مسلم شرط على ُحيو حديف   هذا(5)الحاكم فقا:
   ُحيو. (7)  غرلب وقا: اْلبان (6)الترمذي فقا:

 هللا:رحمه  (8)قال ابن األثير

 َوْعكاً  المرض   َوَعَكه وقد. أَلم ها  وقيله الح م ى وهو[  الووْعك   ِذكر   فيه تكرر قد(  س{ )  وعك} 
 َمْوعوك. فهو َوو ِعك

 155الحديث رقم 
 رحمه ]  (0)قا: اإلمام الترمذي

َثَنا ، ْبن   أحمد َحد  َثَنا  َقا:َ  إبراهيم، ْبن   ِإْسَماِعي    َأْخَبَرَنا  َقا:َ  َمِنيع  اِْبِ  ْبن   م َحم د   َحد   َبَرَكَة، ْبنِ  الس 
و:   َكانَ   َقاَلْت  َعاَِْشةَ  َعنْ  أ مِحِه، َعنْ  ل ى ]ِ  َرس   ِبالِحَساءِ  َأَمرَ  الووعوكت  أَْهَله   َأَخذَ  إذا َوَسل مَ  َعَلْيهِ  َّللا    َُ

ِنعَ   ُ و الَحِولِن، ف َؤادَ  َلَيْرت ق   ِإن ه    َيق و:   َوَكانَ  ِمْنه ، َفَحَسْوا َأَمَره مْ  ث م   َف ِقيمِ  ف َؤادِ  َعنْ  َوَيْسر  و َكَما الس   َتْسر 
 .َوْجِهَها َعنْ  ِبالَماءِ  الَوَسخَ  ِإْحَداك ن  

 تخريج الحديث:

ف   (4)ف  الكبر  والحاكم (1)ف  المسند والنساْ  (0)ف  السنن وأحمد (3)أخرجه ابن ماجة
 مد بن الساْب عن أمه بنحوه.المستدرك جمي هم من طرلق مح

                                                 

 .(3/468م جم البلدان لياقوت الحموي ) .( البغوي  نسبة إلى بغ أو بغشور وه  بلد وراء بليدة بين هراة ومرو الروذ3)
 .(7/175( الطبقات الكبر  نبن س د )0)
 .(1/37( الجرح والت دي  نبن أب  حاتم )1)
 .363( تقرلب التهذيب نبن حجر ص4)
 .(3/71( المستدرك للحاكم )5)
 .0850( رقم5/340( سنن الترمذي كتاب اْمثا: باب مث  ] ل باده )6)
 .(3/714( الجامع الُغير وولادته لأللبان  )7)
 .(5/451( النهاية ف  غرلب الحديف واْثر نبن اْثير )8)
 .0210( رقم4/181( سنن الترمذي كتاب الطب باب ما يط م المرلض )0)
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 دراسة رجال اإلسناد:

  مقبولة ولم تجد (5)بركة من الثالثة، قا: ابن حجر بن الساْب بن محمد والدة محمد أم ة أمه:1
 الباحثة أقوا: لل لماء ف  حقها غير قو: ابن حجر.

 أنها ض ياة.والراجح 
 باق  رجا: اإلسناد ثقات.

 الحكم على إسناد الحديث:

ُحيو  حسن حديف   هذا(6)ض ي  لض   أم محمد وقد حكم عليه الترمذي فقا: إسناده
   ض ي .(8)يخرجاه وقا: اْلبان  ولم اإلسناد ُحيو حديف   هذا(7)وقا: الحاكم

 رحمه هللا: (9)قال ابن األثير

 أراد[  عتولالوت  وتوْهل كو  التمحوت   َتْ ل وَ  حتى الساعة   تقوم ن   هرلرة أب  حديف ف (  ه{ )  وع } 
ها الَجَب  ت يوس   وهم بالوعو: َشب َهه م. والرمء وس اْشرافَ  بالو ع و: . ال ين بكسر َوِع     واِحد 
وي  وقد. الجبا: َشَ  َ  تَِّوي  ْنها بها الَمَث  وَضَرب  مثله. مرفوعا ر 

 156الحديث رقم 
 رحمه ]  (32)قا: اإلمام الحاكم

َثَنا ، َيْحَيى ْبنِ  م َحم دِ  ْبن   َيْحَيى َثَنا اْلَحاِفظ ، َيْ ق وبَ  ْبن   م َحم د   َّللا ِ  َعْبدِ  أبو َحد  ِهيد   ْبن   َواْلَاْض    الش 
، اْلم َسيِحبِ  ْبنِ  م َحم دِ  ْ َراِن م ، َأِب  ْبن   ِإْسَماِعي    َثَنا  َقاَن  الش  َثِن  أ َوْيس   ،َأْدَركَ  ْبنِ  الر ْحَمنِ  َعْبدِ  ْبن   و َفر   َحد 
َلْيَمانَ  ْبنِ  م َحم دِ  َعنْ  ، ْبنِ  َسِ يدِ  َعنْ  َواِلَبَة، ْبنِ  س  َبْير  و:ِ  َعنْ  َعْنه ، َّللا    َرِض َ  ه َرْلَرةَ  َأِب  َعنْ  ج   َّللا ِ  َرس 
ل ى اَعة   َتق وم   َن  ِبَيِدِه، م َحم د   َنْاس   َوال ِذي  »َقا:َ  َأن ه   َوَسل مَ  َعَلْيهِ  ]   َُ ، اْلا ْحش   َيْظَهرَ  ىَحت   الس   َواْلب ْخ  

                                                                                                                                                  

 .1445( رقم0/3342ب التلبية )( سنن ابن ماجة كتاب الطب با3)
 .(42/18( مسند أحمد )0)
 .(4/170( سنن النساْ  الكبر  )1)
 .(4/337( المستدرك للحاكم )4)
 .758( تقرلب التهذيب نبن حجر ص5)
 .0210( رقم4/181( سنن الترمذي كتاب الطب باب ما يط م المرلض )6)
 .(4/337( المستدرك للحاكم )7)
 .008ص ( ض ي  سنن الترمذي8)
 (5/454( النهاية ف  غرلب الحديف واْثر نبن اْثير )0)
 .8644( رقم4/546( المستدرك للحاكم )32)
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ن   َِمين   َول َخو  ْْ ، َول ْؤَتَمن   ا يوْهل كت  اْلَخاِْن  و:َ  َيا  َفَقال وا «التمح وت   َوَيْظَهر   ،اْلوتعتولت  وو  َوَما اْلو ع و:   َوَما َّللا ِ  َرس 
؟ ْم، الن اسِ  و ج وه   اْلو ع و:    »َقا:َ  التمح وت   . «ِبِهمْ  ي ْ َلم   َن  الن اسِ  َأْقَدامِ  َتْحتَ  َكان وا ال ِذينَ  وت  َوالتمح   َوَأْشَراف ه 

 تخريج الحديث:

ف  موارد الظمآن  (1)ف  الم جم اْوسط الهيثم  (0)ف  الُحيو والطبران  (3)أخرجه ابن حبان
 كلهم من طرلق محمد بن سليمان عن س يد بن جبير بنحوه.

 دراسة رجال اإلسناد:

ف  الثقات ولم تجد الباحثة قو: آخر لل لماء ف   (4)بن والبة، ذكره ابن حبان مانة محمد بن سلي1
 .ثقةأنه والراجح  حقه.

 ف  الثقات (6)  مستقيم الحديف وذكره ابن حبان(5)بن أدرك، قا: أبو حاتم ة زفر بن عبد الرحمن2
 أنه ُدوق.والراجح 

( والخالُة فيه أنه 58ف  الحديف رقم )الترجمة له  سبقتبن أب  أويس ة إسماعيل بن عبد هللا 3
 ُدوق.

 وتكلموا عنه   كتبت(7)النيسابوري، قا: أبو حاتم الش ران  محمد أبو البيهق  محمد بن ة الفال4
 أنه ُدوق.والراجح  فيه.

 أه  عنه كتب وقا: الحافظ ن يم أبو ذكره اُْبهان  ] عبد أبو مهران بن يعقوب بن ة محمد5
 أنه ُدوق.والراجح  .(8)وماْتين ثمانين سنة ب د بغداد وتوفى

 الحكم على إسناد الحديث:

 إلى ينسبوا لم ممن مدنيون  كلهم رواته حديف   هذا(3)وحكم عليه الحاكم فقا:حسن، إسناده 
 كان من ك  ْن توثيقًام يايد ن   فهو(0)الجرح وقا: اْلبان  ف  ت ليقه على عبارة الحاكم من نوع

 جرح. ينسب إلى لم أنه عليه دقيُ مجهون كهذا
                                                 

 .(35/058( ُحيو ابن حبان )3)
 .(4/303( الم جم اْوسط للطبران  )0)
 .(3/465( موارد الظمآن الى وواْد ابن حبان للهيثم  )1)
 .(7/436( الثقات نبن حبان )4)
 .(1/628الت دي  نبن أب  حاتم )( الجرح و 5)
 .(8/058( الثقات نبن حبان )6)
 .(7/60( الجرح والت دي  نبن أب  حاتم )7)
 .(1/188( تارلخ بغداد للبغدادي )8)
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 رحمه هللا: (3)قال ابن األثير

ون  وأنتم   عل  حديف ف {...  وعوع}  وته أي[  اَْسدِ  َوْعَوعةِ  من المْ َو   ن اورَ  عنه َتْنِار  َُ .
ت هم.  الناس وَوعواع  َضج 

 157الحديث رقم 
 لم أعثر على تخرلج له.

 رحمه هللا: (4)قال ابن األثير

 ف )  والَجْوفَ  والِبَلى المقابرَ  َتْنَسو ا أن  الحياء حقَّ  ّللاَّ   من االْست حياءت    فيه(  ه { ) وعا} 
 من يكونا حتى والشراب الط ام من َجَمع ما أي[  ووعى وما[ (  الجوفَ  َتْنَسوا ون    الهروي 
 والدماغ القلب أراد ب   :ويقا. اْجوفان وهما والارج الَبْطنَ  بالجوف وأراد    الهروي  قا:)  ِحلِحهما
 (.  جوف)  وانظر. اه[  ال ق  َمْجم ا ْنهما

 158الحديث رقم 
 رحمه ]  (5)قا: اإلمام الترمذي

َثَنا َثَنا  َقا:َ  م وَسى، ْبن   َيْحَيى َحد  ، ْبن   م َحم د   َحد  ب احِ  َعنِ  ِإْسَحاَق، ْبنِ  َأَبانَ  َعنْ  ع َبْيد   ُ  ْبنِ  ال
، الَهْمَداِن حِ  م ر ةَ  نْ عَ  م َحم د 

، ْبنِ  ]ِ  َعْبدِ  َعنْ   ،(6) و:   َقا:َ   َقا:َ  َمْس  ود  ل ى ]ِ  َرس    َوَسل مَ  َعَلْيهِ  َّللا    َُ
ْلَنا  َقا:َ . الَحَياءِ  َحق   ]ِ  ِمنَ  اْسَتْحي وا و:َ  َيا  ق  ِ، َوالَحْمد   َنْسَتْحِي  ِإن ا ]ِ  َرس   َوَلِكن   اَك،ذَ  َلْيَس   َقا:َ  ّلل 

يواء   حوقَّ  هللا   م نو  اال ْست ْحيواءو  ا الر ْأَس  َتْحَاظَ  َأنْ  الحو مو  َوالِبَلى، اْلَمْوتَ  َوْلَتْذك رِ  َحَو ، َوَما َوالَبْطنَ  ،ووعوى وو
ْنَيا، ِولَنةَ  َتَركَ  اآلِخَرةَ  َأَرادَ  َوَمنْ   .الَحَياءِ  ق  حَ  ]ِ  ِمنَ  اْسَتْحَيا َفَقدْ  َذِلكَ  َفَ  َ  َفَمنْ  الدم

 تخريج الحديث:

ف   (0)ف  المسند وأبو ي لى (3)ف  المسند والبوار (8)ف  المسند وأحمد (7)أخرجه ابن أب  شيبة
ف  ش ب اإليمان من طرلق الُباح بن محمد عن مرة  (4)ف  المستدرك والبيهق  (1)المسند والحاكم

                                                                                                                                                  

 .8644( رقم4/546( المستدرك للحاكم )3)
 .(31/34( السلسلة الُحيحة لأللبان  )0)
 .(5/455) ( النهاية ف  غرلب الحديف واْثر نبن اْثير1)
 .(5/456( النهاية ف  غرلب الحديف واْثر نبن اْثير )4)
 .0488( رقم4/617( سنن الترمذي كتاب الوهد باب )5)
 .(5/640اْنساب للسم ان  ) .( الهمذان   ه  مدينة بالجبا: مشهورة على طرلق الحاج والقواف 6)
 .(3/151( مسند ابن أب  شيبة )7)
 .(6/387( مسند أحمد )8)
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لق عقبة بن الغافر عن أب  عبيدة بن عبد ف  الم جم الُغير من طر  (5)الهمدان . وأخرجه الطبران 
] بن مس ود، كالهما )مرة الهمدان  وأبو عبيدة بن عبد ] بن مس ود( عن عبد ] بن مس ود 

 .بنحوه رض  ] عنه

 دراسة رجال اإلسناد:

   يروي (7)وقا: ابن حبان (6)بن أب  حاوم اْحمس من الساب ة، وثقه ال جل  ة الصباح بن محمد:1
  ض ي  أفرط فيه ابن (0)  ليس بقوي وقا: ابن حجر(8)عن الثقات الموضوعات وقا: الدارقطن 

 أنه ض ي .والراجح  حبان.
 باق  رجاله ثقات.

 الحكم على إسناد الحديث:

إسناده ض ي  لض   الُباح بن محمد وقد حكم عليه اإلمام الترمذي فقا:  غرلب وحكم 
   حسن.(33)اد وحكم عليه اْلبان  فقا:  ُحيو اإلسن(32)عليه الحاكم فقا:

 رحمه هللا: (12)قال ابن األثير

ر   اإلْسراء حديف ومنه - ماء   كل في ذكو مَّاهم قد أنبياءو  سو [  الثانية في إدريس منهم فأوعوْيتت  سو
ِوي  هكذا  إذا الِوعاء ف  الش ءَ  أوَعْيت    يقا:. َقْلب  ِوعاء ف  أدَخْلته  م ناه فيكون  ُو   فإن. ر 
 فيه. أْدَخلَته

 159الحديث رقم 

                                                                                                                                                  

 .(5/100( مسند البوار )3)
 .(8/463( مسند أب  ي لى )0)
 .(4/101( المستدرك للحاكم )1)
 .(6/340( ش ب اإليمان للبيهق  )4)
 .(3/008( م جم الطبران  الُغير )5)
 .(3/466( م رفة الثقات لل جل  )6)
 .(3/177( المجروحين نبن حبان )7)
 .(5/072( ال ل  للدراقطن  )8)
 .174هذيب نبن حجر ص( تقرلب الت0)
 .(4/101( المستدرك للحاكم )32)
 .04( الجامع الُغير وولادته ص33)
 .(5/456( النهاية ف  غرلب الحديف واْثر نبن اْثير )30)
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 رحمه ]  (3)قا: اإلمام البخاري 
َثَنا ِ، َعْبدِ  ْبن   اْلَ ِولوِ  َعْبد   َحد  َثِن  َّللا  َلْيَمان   َحد  س 

ِ، َعْبدِ  ْبنِ  َشِرلكِ  ،َعنْ (0)  َأَنَس  َسِمْ ت    َقا:َ  َأن ه   َّللا 
، ْبنَ  و  أ ْسِريَ  َلْيَلةَ   " َيق و:   َماِلك   ِإَلْيهِ  ي وَحى َأنْ  َقْب َ  َنَار   َثاَلَثة   َجاَءه   َأن ه   الَكْ َبِة، َمْسِجدِ  ِمنْ   َّللا ِ  :ِ ِبَرس 
مْ  َفَقا:َ  الَحَراِم، الَمْسِجدِ  ِف  َناِْم   َوه وَ  ل ه  مْ  َفَقا:َ  ه َو؟ َأيمه مْ   َأو  ذ وا  ِخر ه مْ آ َفَقا:َ  َخْير ه ْم، ه وَ   َأْوَسط ه   خ 

 َقْلب ه ، َيَنام   َونَ  َعْين ه   َوَتَنام   َقْلب ه ، َيَر   ِفيَما أ ْخَر ، َلْيَلةً  َأَتْوه   َحت ى َيَره مْ  َفَلمْ  الل ْيَلَة، ِتْلكَ  َفَكاَنْت  َخْيَره ْم،
َْْنِبَياء   َوَكَذِلكَ  مْ  َتَنام   ا ْم، َتَنام   َونَ  أَْعي ن ه  ه   َوْمَوَم، ِبْْرِ  ِعْندَ  َفَوَض  وه   اْحَتَمل وه ، َحت ى َكلِحم وه  ي   َفَلمْ  ق ل وُ ه   َفَتَون 
مْ  ، ِمْنه  ْدِرهِ  ِمنْ  َفَرغَ  َحت ى َلب ِتهِ  ِإَلى َنْحِرهِ  َبْينَ  َما ِجْبِرل    َفَشق   ِجْبِرل    َوْمَومَ  َماءِ  ِمنْ  َفَغَسَله   َوَجْوِفِه، َُ
، ِمنْ  َتْور   ِفيهِ  َذَهب   ِمنْ  ِبَطْست   أ ِت َ  ث م   َفه ،َجوْ  َأْنَقى َحت ى ِبَيِدِه، ُوا َذَهب   ِبهِ  َفَحَشا َوِحْكَمًة، ِإيَماًنا َمْحش 
ْدَره   وقَ  َيْ ِن  - َوَلَغاِديَده   َُ َماءِ  ِإَلى ِبهِ  َعَرجَ  ث م   َأْطَبَقه   ث م   - َحْلِقهِ  ع ر  ْنَيا، الس   ِمنْ  َباًبا َفَضَربَ  الدم
َماءِ  أَْه    َفَناَداه   َهاأبوابِ  ، َمِ  َ   َقا:َ  َمَ َك؟ َوَمنْ   َقال وا  ِجْبِرل    َفَقا:َ  َهَذا؟ َمنْ  الس   ب ِ َف؟ َوَقدْ   َقا:َ  م َحم د 
َماِء،....... ك  م  أَْه    ِبهِ  َفَيْسَتْبِشر   َوأَْهاًل، ِبهِ  َفَمْرَحًبا  َقال وا َنَ ْم،  َقا:َ   َسم اه ْم، َقدْ  ْنِبَياء  أَ  ِفيَها َسَماء   الس 

مْ  فوأوْوعوْيتت  ْنهت يوة   ف ي إ ْدر يسو  م  ونَ  ،الثَّان   الحديف. .الر اِبَ ِة،... ِف  َوَهار 

 تخريج الحديث:

 اإلمام مسلم. أق  على تخرلج له عندتارد به اإلمام البخاري فلم 

 دراسة رجال اإلسناد:

وقا:  (4)وال جل  (1)هـ، وثقه ابن س د342  المدينة بن أب  نمر القرش  من أهة شريك بن عبد هللا 1
  رج  مشهور وحديثه إذا رو  عنه ثقة فال بَّس بروايته إن أن يروي عنه ض ي  وذكره (5)ابن عدي
   ُدوق يخطئ.(8)  ليس به بَّس وقا: ابن حجر(7)ف  الثقات. قا: ابن م ين (6)ابن حبان
 ف.أنه ثقة لثقة من رو  عنه ف  الحديوالراجح 

 رحمه هللا: (1)قال ابن األثير

                                                 

 .7537( رقم 8/453( ُحيو البخاري كتاب التوحيد َباب َقْوِلِه } َوَكل َم َّللا   م وَسى َتْكِليًما { )3)
 .052ال: التيم  مونهم أبو محمد وأبو أيوب المدن  تقرلب التهذيب نبن حجر ص( هو  سليمان بن ب0)
 .(3/078( الطبقات الكبر  نبن س د )1)
 .(3/451( م رفة الثقات لل جل  )4)
 .(4/5( الكام  ف  ض ااء الرجا: نبن عدي )5)
 .(4/162( الثقات نبن حبان )6)
 .313( تارلخ ابن م ين رواية الدارم  ص7)
 .066( تقرلب التهذيب نبن حجر ص8)
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ي ال   الحديف ومنه - لويك   فويتوعوى تتوع   وت َجاَويْ  عليك َفي َشو   بالن اقة َوَتِشحِح  َتْجَمِ   ن أي[  عو
 ِرْوِقِك. ِبَتْضِيِيقِ 

 161الحديث رقم 
 رحمه ]  (0)قا: اإلمام البخاري 

َثَنا م   أبو َحد  ُِ َرلْ  اْبنِ  َعنْ  ،(1)َعا َثِن  ،(4)ج  ج  اجِ  َعنْ  الر ِحيِم، َعْبدِ  ْبن   م َحم د   وَحد  ، ْبنِ  َحج   م َحم د 
، اْبنِ  َعنْ  َرْلج  م َلْيَكةَ  َأِب  اْبن   َأْخَبَرِن  َقاَ:  ج 

َُْيرِ  ْبنِ  َّللا ِ  َعْبدِ  ْبنِ  َعب ادِ  ،َعنْ (5)  َأْسَماءَ  َعنْ  َأْخَبَره ، الوم
َما، َّللا    َرِض َ  َبْكر   َأِب  ِبْنتِ  ي الو   »َفَقا:َ   الن ِب حِ  ِإَلى َجاَءْت  َأن َها َعْنه  يو  تتوع  لوْيك   ّللاَّت  فويتوع   ،عو

 . «اْسَتَطْ تِ  َما اْرَضِخ 

 تخريج الحديث:

من  (8)من طرلق ابن مليكة عن عباد بن عبد ]، وأخرجه البخاري  (7)ومسلم (6)أخرجه البخاري 
طرلق هشام بن عروة عن فاطمة، كالهما )عباد بن عبد ] وفاطمة( عن أسماء بنت أب  بكر 

 بنحوه.

 دراسة رجال اإلسناد:

 جميع رجاله ثقات.

                                                                                                                                                  

 .(5/456( النهاية ف  غرلب الحديف واْثر نبن اْثير )3)
 .3414( رقم0/182( ُحيو البخاري كتاب الوكاة باب الُدقة فيما استطاع )0)
 082تقرلب التهذيب نبن حجر ص.الضحاك بن مخلد بن الضحاك بن مسلم الشيبان  أبو عاُم النبي  البُري ( هو 1)
تهـــــذيب الكمـــــا:  .( هـــــو  عبـــــد الملـــــك بـــــن عبـــــد ال ولـــــو بـــــن جـــــرلج القرشـــــ  اْمـــــوي أبـــــو الوليـــــد وأبـــــو خالـــــد المكـــــ 4)

 .(38/118)للموي 
( هو  عبد ] بن عبيد ] بـن أبـ  مليكـة واسـمه وهيـر بـن عبـد ] بـن جـدعان بـن عمـرو بـن ك ـب بـن سـ د بـن تـيم بـن 5)

 .(35/056كما: للموي )تهذيب ال .مرة القرش  التيم  أبو بكر
ـــة المـــرأة لغيـــر ووجهـــا وعتقهـــا إذا كـــان لهـــا ووج فهـــو جـــاْو إذ لـــم تكـــن ســـايهة 6) ـــة بـــاب هب ( ُـــحيو البخـــاري كتـــاب الهب
 .0502( رقم1/344)
 .3200( رقم7/322( ُحيو مسلم كتاب الوكاة باب الحف على اننااق وكراهة انحُاء )7)
ـــة بـــاب هبـــة ا8) لمـــرأة لغيـــر ووجهـــا وعتقهـــا إذا كـــان لهـــا ووج فهـــو جـــاْو إذ لـــم تكـــن ســـايهة ( ُـــحيو البخـــاري كتـــاب الهب
 .0503( رقم1/344)
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 لغينمع ا واوال :الرابعالمبحث 

 رحمه هللا: (1)قال ابن األثير

 َوْغب    والَواِحد. واْوغاد   اللِحْام   ه م  [  اْْوَغاب َوَحِمي ةَ  إي اك مْ    اْحن  حديف ف (  ه{ )  وغب} 
 بالقاف. ول ْرَو  . َوَوْغد

 161الحديث رقم 
 لم أعثر على تخرلج له.

 رحمه هللا: (2)قال ابن األثير

يَّة   فيه{...  وغر}  د  ْدر ووغورو  تتْذه ب الهو (  القاموس ف  كما أيضا وبالسكون ) بالت حِرلك ه وَ [  الصَّ
ل ه. ة  والَحرارَ  الِغ م  ُْ ةِ   الَوْغَرة من وأ . ِشدح  الَحرِح

 162الحديث رقم 
 رحمه ]  (1)قا: اإلمام أحمد
َثَنا َثَنا َقاَ:  ،(4)َخَل    َحد  ، َعنْ  أبو َحد  و:   َقا:َ   َقا:َ  ه َرْلَرَة، َأِب  ، َعنْ (5)َسِ يد   َمْ َشر  ل ى َّللا ِ  َرس  َُ 

يَّةو  فوإ نَّ  ،َتَهاَدْوا  »َوَسل مَ  َعَلْيهِ  ]   د  ْدر   ووغورو  تتْذه بت  اْلهو  . «الصَّ

 تخريج الحديث:

 ف  المسند من طرلق أب  مس ر عن س يد المقبري بولادة. (7)ف  السنن والطيالس  (6)أخرجه الترمذي

 دراسة رجال اإلسناد:

   ض ي .(8)هـ قا: ابن حجر374  أبو مش ر ة نجيح بن عبد الرحمن1

 ات.باق  رجا: اإلسناد ثق

                                                 

 .(5/458( النهاية ف  غرلب الحديف واْثر نبن اْثير )3)
 .(5/450( النهاية ف  غرلب الحديف واْثر نبن اْثير )0)
 .0052( رقم35/343( مسند أحمد )1)
 .(8/071تهذيب الكما: للموي ) .س يد البلخ ( هو  خل  بن أيوب ال امري أبو 4)
 .016( هو  س يد بن أب  س يد كيسان المقبري أبو س د المدن  تقرلب التهذيب نبن حجر ص5)
 .3012( رقم4/443( سنن الترمذي كتاب الونء والهبة باب حف النب  ُلى ] عليه وسلم على التهادي )6)
 .(4/04( مسند الطيالس  )7)
 .550التهذيب نبن حجر ص( تقرلب 8)
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 الحكم على إسناد الحديث:

إسناده ض ي  لض   أب  مش ر وقد حكم عليه الترمذي فقا:  غرلب وحكم عليه اْلبان  
   ض ي .(3)فقا:

 رحمه هللا: (2)قال ابن األثير

ينو  هذا إنَّ    فيه(  ه{ )  وغ }  ل مت ينٌ  الدد  ْير  اإليغا:[  ب ر ْفق فيه فأْوغ  دِيد الس    أْوغَ   يقا:. الش 
لوا الَقْوم    ِفيهِ  ِسرْ  ي رلد   و غ ونً  َيِغ    َوَغ َ  وَقدْ  الش  ء ف  الدمخو:  والو غ و:. َسْيِرِهم ف  أْمَ نوا إذا وَتَوغ 
َو   الَغاَيةَ  واْبلغ ِبرْفق   ُْ ْفق منه الق   َما وت َكلِحْاها ناسك َعَلى َتْحِم  ون والخ رق  الت هافت َسبي  َعلى ن بالرِح
ينَ  َوَتْتر كَ  َفَتْ ِجوَ  يقت طِ  ن  والَ َم . الدِح

 163الحديث رقم 
 رحمه ]  (1)قا: اإلمام أحمد

َثَنا  َيِدهِ  ِبَخطحِ  (5)َأِب  ِكَتابِ  ِف  َوَجْدت   (4)َّللا ِ  َعْبد   َقا:َ  َبابِ  ْبن   َوْلد   َحد  و َأْخَبَرِن   َقا:َ  اْلح   ْبن   َعْمر 
َثَنا َحْمَوَة، ُِيعِ  وأب َخَل    َحد  وَبةَ  َأِب  ْبنِ  َسِ يدِ  َمْسِجدِ  ِإَمام   - الر  َثَنا ،- َعر   َقا:َ   َقا:َ  َماِلك   ْبن   َأَنس   َحد 
و:   ل ى َّللا ِ  َرس  ينَ  َهَذا ِإن    »َوَسل مَ  َعَلْيهِ  ]   َُ ، الدِح لتوا َمِتين   .«ب ر ْفق   ف يه   فوأوْوغ 

 تخريج الحديث:

 رلق أنس بن مالك.تارد به اإلمام أحمد من ط

 دراسة رجال اإلسناد:

  (8)ف  الثقات وقا: ابن عدي (7)الخامسة، ذكره ابن حبان من (6) أبو الُريع اْلَ َدِويم  ة خلف بن مهران1
   ُدوق يهم.(0)ثقة. قا: ابن حجر

                                                 

 .605( الجامع الُغير وولادته ص3)
 .(5/450( النهاية ف  غرلب الحديف واْثر نبن اْثير )0)
 .31250( رقم02/146( مسند أحمد )1)
 .005( هو  عبد ] بن أحمد بن محمد بن حنب  الشيبان  أبو عبد الرحمن تقرلب التهذيب نبن حجر ص4)
تقرلـب التهـذيب نبـن  .بن حنب  بن هال: بن أسد الشيبان  المرووي نولـ  بغـداد أبـو عبـد ] أحـد اْْمـة ( هو  حمد بن محمد5)

 .84حجر ص
اْنسـاب  .( ال دوي  هذه النسبة إلى عدي بن ك ب بن لؤي بن غالب بن فهر، جد أمير المؤمنين عمر بـن الخطـاب، ورهطـه6)

 .(4/367للسم ان  )
 .(8/007( الثقات نبن حبان )7)
 .(5/80( الكام  ف  ض ااء الرجا: )8)
 .304( تقرلب التهذيب نبن حجر ص0)
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 أنه ثقة.والراجح 

ْكِل م  ة زيد بن الحباب:2 وذكره ابن  (1)وابن المدين  (0)ينهـ، وثقه ابن م 021الحافظ  (3) أبو الحسين اْل  
 ف  الثقات. (4)حبان

  ُدوق واد أبو حاتم ُالو الحديف وواد ابن (7)وابن حجر (6)  رج  ُالو وقا: أبو حاتم(5)قا: أحمد
 حجر يخطئ.

 .ثقةأنه والراجح 

 باق  رجا: اإلسناد ثقات.

 الحكم على إسناد الحديث:

 . (8) وقد حسنه اْلبان ُحيو لثقة رجالهإسناده 

 رحمه هللا: (9)قال ابن األثير

لوْت  أنْ  فلمَّا   الِمْقداد حديف ومنه -  َدَخَلْت  أي[  بوْطن ي في ووغو

 164الحديث رقم 
 رحمه ]  (32)قا: اإلمام مسلم
َثَنا َثَنا َشْيَبَة، َأِب  ْبن   َبْكرِ  أبو َحد  ، ْبن   َشَباَبة   َحد  َثَنا َسو ار  َلْيَمان   َحد    ،(33)َثاِبت   َعنْ  اْلم ِغيَرِة، ْبن   س 

اِحَبانِ  َأَنا َأْقَبْلت    َقا:َ   اْلِمْقَداِد، َعنِ  َلْيَلى، َأِب  ْبنِ  الر ْحَمنِ  َعْبدِ  َعنْ  َُ َنا َأْسَماع َنا َذَهَبْت  َوَقدْ  ِل ، َو ار  َُ  َوَأْب
َحابِ  َعَلى َأْنا َسَنا َنْ ِرض   َفَجَ ْلَنا اْلَجْهِد، ِمنَ  ُْ و:ِ  َأ ل ى ]ِ  َرس   َيْقَبل َنا، ِمْنه مْ  َأَحد   َفَلْيَس  َوَسل َم، َعَلْيهِ  ]   َُ
ل ى الن ِب    َفَََّتْيَنا ، َثاَلَثة   َفإذا أَْهِلِه، ِإَلى ِبَنا َفاْنَطَلقَ  َوَسل مَ  َعَلْيهِ  ]   َُ ل ى الن ِب م  َفَقا:َ  أَْعن و    َوَسل مَ  َعَلْيهِ  ]   َُ

                                                 

 .(4/001اْنساب للسم ان  ) .( ال كل   هذه النسبة إلى عك  وهو بطن من تميم3)
 .(1/560( الجرح والت دي  نبن أب  حاتم )0)
 .(1/560) ( المُدر السابق1)
 .(6/134( الثقات نبن حبان )4)
 .(0/06وم رفة الرجا: لإلمام أحمد )( ال ل  5)
 .(1/560( الجرح والت دي  نبن أب  حاتم )6)
 .000( تقرلب التهذيب نبن حجر ص7)
 .423( الجامع الُغير وولادته ص8)
 .(5/450( النهاية ف  غرلب الحديف واْثر نبن اْثير )0)
 .0255( رقم34/30( ُحيو مسلم كتاب اْشُرة باب إكرام الضي  وفض  إيثاره )32)
نانـة هـم بنـو سـ د بـن لـؤي بـن غالـب وقـا: إنهـم بنـو سـ د بـن ضـبي ة بـن 33) ( هو  ثابت بن أسلم البنان  أبـو محمـد البُـري ُو

 .(4/140تهذيب الكما: للموي ) .نوار
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ن ا  َقا:َ  ،«َبْيَنَنا الل َبنَ  َهَذا ااْحَتِلب و » يَبه ، ِمن ا ِإْنَسان   ك  م  َفَيْشَرب   َنْحَتِلب   َفك  ُِ ل ى ِللن ِب حِ  َوَنْرَفع   َن  َعَلْيهِ  ]   َُ
يَبه ، َوَسل مَ  ُِ  اْلَمْسِجدَ  َيَِّْت  ث م    َقا:َ  اْلَيْقَظاَن، َوي ْسِمع   َناًِْما، ي وِقظ   َن  َتْسِليًما َفي َسلِحم   الل ْي ِ  ِمنَ  َفَيِج ء    َقا:َ  َن

لِح ، َُ ، َشَراَبه   َيَِّْت  ث م   َفي  ْيَطان   َفَََّتاِن  َفَيْشَرب  يِب ، َشِرُْت   َوَقدْ  َلْيَلة   َذاتَ  الش  ُِ  َيَِّْت  م َحم د    َفَقا:َ  َن
ارَ  َُ َْن ْْ يب   َفي ْتِحا وَنه ، ا ُِ ْرَعِة، َهِذهِ  َلىإِ  َحاَجة   ِبهِ  َما ِعْنَده مْ  َوي  لوْت  أونْ  فولومَّا َفَشِرُْت َها، َفَََّتْيت َها اْلج   ف ي ووغو

، ِإَلْيَها َلْيَس  َأن ه   َوَعِلْمت   ،بوْطن ي َمِن   َقا:َ  َسِبي   ، َند  ْيَطان  َنْ تَ  َما َوْيَحَك،  َفَقا:َ  الش   َشَرابَ  َأَشِرُْتَ  َُ
، ه   َفاَل  َفَيِج ء   م َحم د  ْنَياكَ  َفَتْذَهب   َفَتْهِلك   َعَلْيكَ  َيْدع وفَ  َيِجد   َقَدَم    َعَلى َوَضْ ت َها إذا َشْمَلة   َوَعَل    َوآِخَرت َك، د 
ذا َرْأِس ، َخَرجَ  اِحَبايَ  َوَأم ا الن ْوم ، َيِجيْ ِن  َن  َوَجَ  َ  َقَدَماَي، َخَرجَ  َرْأِس  َعَلى َوَضْ ت َها َوا   َوَلمْ  َفَناَما َُ
نَ  ُْ ، َما َ اَي َنْ ت  ل ى الن ِب م  َفَجاءَ   َقا:َ  َُ ل ى، اْلَمْسِجدَ  َأَتى ث م   ي َسلِحم ، َكانَ  َكَما َفَسل مَ  َوَسل َم، َعَلْيهِ  ]   َُ َُ  َف
َماِء، ِإَلى َرْأَسه   َفَرَفعَ  َشْيًْا، ِفيهِ  َيِجدْ  َفَلمْ  َعْنه ، َفَكَش َ  َشَراَبه   َأَتى ث م    َفََّْهِلك ، َعَل    َيْدع و اآْلنَ   َفق ْلت   الس 

 الحديف............«َأْسَقاِن  َمنْ  َوَأْسقِ  َأْطَ َمِن ، َمنْ  َأْطِ مْ  الله م ،  »َفَقا:َ 

  تخريج الحديث:

 البخاري. أق  على تخرلج له عندتارد به اإلمام مسلم فلم 

 دراسة رجال اإلسناد:

 مطرود بن عامر بن ُري ة بن مالك بن ث لبة بن عمرو بنا وه (3)اْلِكْنِديحِ  األسود: بن ة المقداد1
 .(0) الَحْضَرم م  وقي  البهران 

 رجا: اإلسناد جمي هم ثقات.

 رحمه هللا: (3)قال ابن األثير

ل وا   فيه(  س{ )  وغم}  وا الَوْغمَ  ك    الط  ام. من َتساَقطَ  ما  الَوْغم  [  الَاْغمَ  واْطَرح 
 أْسَناِنك. من لَساِنك ِبَطَرفِ  أْخَرْجَته ما  والَاْغم  . ال:  الخِ  أْخرَجه ما  وقي 

 165الحديث رقم 
 لم أعثر على تخرلج له.

                                                 

 .(5/324اْنساب للسم ان  ) .( الكندي  هذه النسبة إلى كندي، وه  قرلة من قر  سمرقند3)
 .(6/020و الُحابة نبن حجر )( اإلُابة ف  تميي0)
 .(5/463( النهاية ف  غرلب الحديف واْثر نبن اْثير )1)
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 فاءمع ال واوال :الخامسالمبحث 

 رحمه هللا: (1)قال ابن األثير

ونَ  َيْجَتم  ون  الَقْوم وه م الحديف ف [  الَوْفد   ِذْكر   تكرر قد{...  وفد}  . وافد    همواحد   البالد وَلِرد 
د ون  الذين وكذلك ُِ  َوأْوَفْدت ه. َواِفد   َفه و َيِاد   َوَفدَ   َتق و: ذلك وَغيرِ  وانِتجاع واْسِتْرفاد   لولارة   اَْمراء يق
ْفدت     َقْول ه   الَوْفد أحاديف فِمن(  س)  أْشَرف إذا َموِفد   فه و الش  ء على َوأْوَفدَ  َفَوَفدَ   .[ ثالثة ّللاَّ   وو

 166رقم  الحديث
 رحمه ]  (0)قا: اإلمام النساْ 

، ْبنِ  إبراهيم ْبن   ِعيَسى َأْخَبَرَنا ود  َثَنا َقا:َ  َمْثر   ،َقا:َ (5)َأِبيهِ  َعنْ  ،(4)َمْخَرَمةَ  َعنْ  ،(1)َوْهب   اْبن   َحد 
َهْي َ  َسِمْ ت   ، َأِب  ْبنَ  س  اِلو  و:   َقا:َ   َيق و:   ْلَرَة،ه رَ  َأَبا َسِمْ ت    َيق و:   (6)َأِب  َسِمْ ت    َقا:َ  َُ ل ى َّللا ِ  َرس  َُ 
ْفدت   " َوَسل مَ  َعَلْيهِ  ]   ثوةٌ  ّللاَّ   وو ، اْلَغاِوي،  ثوالو  ."َواْلم ْ َتِمر   َواْلَحاجم

 تخريج الحديث:

ف   (32)ف  ُحيحيهما والحاكم (0)وابن حبان (8)ف  الكبر  وابن خولمة (7)أخرجه النساْ 
 ف  الكبر  كلهم من طرلق سه  بن أب  ُالو عن أبيه بمثله. (33)المستدرك والبيهق 

                                                 

 .(5/461( النهاية ف  غرلب الحديف واْثر نبن اْثير )3)
 .0605( رقم5/331( سنن النساْ  كتاب المناسك باب فض  الحج )0)
تهـذيب الكمـا: للمـوي  .ري الاقيـه مـولى يولـد بـن ومانـة( هو  عبد ] بن وهب بن مسلم القرشـ  الاهـري أبـو محمـد المُـ1)
(36/077). 
تهــذيب الكمــا: للمــوي  .( هــو  مخرمــة بــن بكيــر بــن عبــد ] بــن اْشــج القرشــ  أبــو المســور المــدن  مــولى بنــ  مخــووم4)
(07/104). 
رلــب التهــذيب نبــن حجــر تق .( هــو  بكيــر بــن عبــد ] بــن اْشــج مــولى بنــ  مخــووم أبــو عبــد ] أو أبــو يوســ  المــدن 5)

 .308ص
 .021تقرلب التهذيب نبن حجر ص .( هو  ذكوان أبو ُالو السمان الولات المدن 6)
 .(0/103( السنن الكبر  للنساْ  )7)
 .(4/312( ُحيو ابن خولمة )8)
 .(0/5( ُحيو ابن حبان )0)
 .(3/442( المستدرك للحاكم )32)
 .(5/060( السنن الكبر  للبيهق  )33)
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 دراسة رجال اإلسناد:

 (0)وال جل  (3)السمان واسم أب  ُالو ذكوان من السادسة، وثقه ابن م ين ة سهيل بن أبي صالح1
 ف  الثقات. (1)وذكره ابن حبان

   ُدوق.(6)ج به وقا: ابن حجر  يكتب حديثه ون يحت(5)  ما أُلو حديثه وقا: أبو حاتم(4)قا: أحمد
 .ثقةأنه والراجح 

 الحكم على إسناد الحديث:

  ُحيو على شرط مسلم ولم (7)وقد حكم عليه ك  من الحاكم فقا: ُحيو لثقة رجالهإسناده 
وش يب اْرنؤوط ف  ت ليقه على  (8)يخرجاه وقا: اْعظم  ف  ت ليقه على ُحيو ابن خولمة

   ُحيو.(32): اْلبان   ُحيو وقا(0)ُحيو ابن حبان

 رحمه هللا: (11)قال ابن األثير

وا   وقوله - يزت ْفدو  أج  ي زتهتم كنت ما بنحو الوو  .[ أتج 

 167الحديث رقم 
 رحمه ]   (30)قا: اإلمام البخاري 

َثَنا م َحم د   َحد 
َثَنا ،(31) َيْيَنةَ  اْبن   َحد  َلْيَمانَ  ،َعنْ (3)ع  َْْحوَ  م ْسِلم   َأِب  ْبنِ  س  ، ْبنَ  َسِ يدَ  َسِمعَ  ِ:،ا َبْير   ج 

 َدْم  ه   َب    َحت ى َبَكى ث م   الَخِميِس، َيْوم   َوَما الَخِميسِ  َيْوم    َيق و:   َعْنه َما، َّللا    َرِض َ  َعب اس   اْبنَ  َسِمعَ 

                                                 

 .(1/380ارلخ ابن م ين رواية الدوري )( ت3)
 .(3/442( م رفة الثقات لل جل  )0)
 .(6/437( الثقات نبن حبان )1)
 .(4/047( الجرح والت دي  نبن أب  حاتم )4)
 .(4/047) ( المُدر السابق5)
 .050( تقرلب التهذيب نبن حجر ص6)
 .(3/442( المستدرك للحاكم )7)
 .(4/312( ُحيو ابن خولمة )8)
 .(0/5( ُحيو ابن حبان )0)
 .( 0/4( ُحيو الترغيب والترهيب لأللبان  )32)
 .(5/461( النهاية ف  غرلب الحديف واْثر نبن اْثير )33)
 .1368( رقم4/121( ُحيو البخاري كتاب الجولة والموادعة باب اخراج اليهود من جولرة ال رب )30)
تهــذيب الكمــا: للمــوي  .بــن أبــ  إبــراهيم المســتمل  وي ــرف بحمدويــه ( هــو  محمــد بــن أبــان بــن وولــر البلخــ  أبــو بكــر31)
(04/006). 
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ى، َُ و:ِ  اْشَتد    َقا:َ  الَخِميِس؟ َيْوم   َما  َعب اس   َأَبا َيا ق ْلت   الَح  ِبَكِت    اْْت وِن   »َفَقا:َ  َوَج  ه ،  َّللا ِ  ِبَرس 
 أََهَجرَ  َله   َما  َفَقال وا َتَناو ع ، َنِب ح   ِعْندَ  َيْنَبِغ  َونَ  َفَتَناَوع وا، ،«َأَبًدا َبْ َده   َتِضلموا نَ  ِكَتاًبا َلك مْ  َأْكت ْب 

وِن ،  »َفَقا:َ  اْسَتْاِهم وه ؟ ، َفَََّمَره مْ  ،«ِإَلْيهِ  َتْدع وَنِن  اِمم   َخْير   ِفيهِ  َأَنا َفال ِذي َذر  وا  »َقا:َ  ِبَثاَلف   َأْخِرج 
وا الَ َرِب، َجِولَرةِ  ِمنْ  الم ْشِرِكينَ  يزت ْفدو  ووأوج  ْنتت  موا ب نوْحو   الوو يزتهتمْ  كت ، َوالث اِلَثة   «أتج   َعْنَها، َسَكتَ  َأنْ  ِإم ا َخْير 

م ا ْاَيان   َقا:َ  َفَنِسيت َها، َقاَلَها َأنْ  َواِ  َلْيَمانَ  َقْو:ِ  ِمنْ  َهَذا  س   .س 

 تخريج الحديث:

من طرلق ابن عيينة عن سليمان بن أب  مسلم عن س يد  (1)أيضا ومسلم (0)أخرجه البخاري 
 بن جبير بنحوه.ا

 دراسة رجال اإلسناد:

 رجاله ثقات.

 رحمه هللا: (4)قال ابن األثير

 هو فإذا وسلم عليه َّللا   ُلى َّللا   رسو: َنْحوَ  أب  مع اْنَطَلْقت     ِرْمَثة أب  حديف ف {...  وفر} 
ْدعٌ  فيها وفروة ذتو نَّاء من رو َُ  إذا الرأس َش ر  الَوْفَرة[  ح   اْذ ن. َشْحَمة إلى َو

 168الحديث رقم 
 رحمه ]  (5)قا: اإلمام أحمد
َثَنا َثَناحَ  َقاَن  ،(6)َوَعا ان   اْلَمِلِك، َعْبدِ  ْبن   ِهَشام   َحد  ، ْبن   َّللا ِ  ع َبْيد   د  َثَنا ِإَياد   َأِب  َعنْ  ،(7)ِإَياد َحد 

و:ِ  َنْحوَ  َأِب  َمعَ  ِرْمَثَة، َقاَ:  اْنَطَلْقت    َن،  ق ْلت   َهَذا؟ َمنْ  َتْدِري  َه ْ   َأِب  ِل  َقا:َ  َرَأْيت ه   َفَلم ا ، َّللا ِ  َرس 
و:   َهَذا  َأِب  ِل  َفَقا:َ  ْنت   َذاَك، َقا:َ  ِحينَ  َفاْقَشْ َرْرت   ، َّللا ِ  َرس  و:َ  َأظ نم  َوك   ي ْشِبه   َن  َشْيًْا  َّللا ِ  َرس 
، َقا:َ  - َوْفَرة   َله   َبَشر   َفإذا الن اَس  ْفروة   ذتو َحِديِثهِ  ِف  َعا ان  ا - وو ب هو ْدعٌ  وو نَّاء   م نْ  رو  َثْوَبانِ  َعَلْيهِ  ،ح 

ْثَنا َجَلْسَنا، ث م   َأِب ، َعَلْيهِ  َفَسل مَ  َأْخَضَراِن، و:َ  ِإن   ث م   َساَعًة، َفَتَحد  َِب  َقا:َ   َّللا ِ  َرس   «َهَذا؟ اْبن كَ   »ِْ
                                                                                                                                                  

 تقرلـــب التهـــذيب نبـــن حجـــر .ثـــم المكـــ ( هـــو  ســـايان بـــن عيينـــة بـــن أبـــ  عمـــران ميمـــون الهاللـــ  أبـــو محمـــد الكـــوف  3)
 .045ص
 .1251رقم( 4/070( ُحيو البخاري كتاب الجهاد والسير باب ه  يستشاع الى أه  الذمة وم املتهم )0)
ى فيه )1) ية لمن ليس له ش ء يُو ية باب ترك الُو  .3617( رقم33/76( ُحيو مسلم كتاب الُو
 .(5/464( النهاية ف  غرلب الحديف واْثر نبن اْثير )4)
 .7334( رقم33/685( مسند أحمد )5)
 .101ب نبن حجر صتقرلب التهذي .( هو  عاان بن مسلم بن عبد ] الباهل  أبو عثمان الُاار البُري 6)
 .(1/108تهذيب الكما: للموي ) .( هو  إياد بن لقيط السدوس  والد عبيد ] بن إياد7)
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مَ  ِبِه، َأْشَهد    َقا:َ  «َحُقا؟  »َقا:َ  اْلَكْ َبِة، َوَربِح  ِإي  َقا:َ  و:   َفَتَبس   َشَبِه  َثْبتِ  ِمنْ  َضاِحًكا  َّللا ِ  َرس 
، َأِب  َحِل ِ  َوِمنْ  ِبََِّب ، و:   َوَقَرأَ   َقا:َ ، «َعَلْيهِ  َتْجِن  َوَن  َعَلْيَك، َيْجِن  َن  ِإن ه   َأَما  »َقا:َ  ث م   َعَل    َّللا ِ  َرس 

ْلَ ةِ  ِمْث ِ  ِإَلى َنَظرَ  ث م    َقا:َ ، (3){أ ْخَر   ِوْورَ  َواِوَرة   َتِور   َوَن   }ُلى ] عليه وسلم   َفَقا:َ  ،َكِتَاْيهِ  َبْينَ  السِح
و:َ  َيا ِ، َرس  ََطبم  ِإنِح  َّللا  َها َأَن  الرِحَجاِ:، َْ  . «َخَلَقَها ال ِذي َطِبيب َها َن،  »َقا:َ  َلَك؟ أ َعاِلج 

 تخريج الحديث:

ف  ش ب اإليمان  (4)ف  الُحيو والبيهق  (1)ف  السنن مختُرا وابن حبان (0)أخرجه أبو داود
ف  الكبير من طرلق عبد الغاار بن القاسم،  (5)اياد، وأخرجه الطبران  بنحوه من طرلق عبيد ] بن

 كالهما )عبيد ] بن إياد وعبد الغاار بن القاسم( عن إياد بن لقيط عن أب  رمثة.

 دراسة رجال اإلسناد:

 .(6)يثُر  بن رفاعة رمثة أب  والد البلوي  يثُر ة أبوه: 1

 وقي  عوف بن يثُر  وقي  يثُر  بن رفاعة اسمه التيم  :وقا الُراب تيم من التيمي: رمثة ة أبو2
 وقي  حيان بن حبيب وقي  واحد غير جوم وبه حيان اسمه وقي  الطبران  جوم وبه رفاعة بن يثُر 

 .(7)حسحاس

وذكره ابن  (0)وال جل  (8)السلي  من الساب ة، وثقه ابن م ين أبو السدوس  لقيط بن إياد بن هللا ة عبيد3
   ُدوق وواد ابن حجر لينه البوار وحده.(30)وابن حجر (33)  الثقات. قا: الذهب ف (32)حبان

 أنه ثقة.والراجح 

 رجا: اإلسناد ثقات.وبقية 

                                                 

 .364( سورة اْن ام  3)
 ..4028( رقم4/317( سنن أب  داود كتاب الترج  باب ف  الخضاب )0)
 .(31/117( ُحيو ابن حبان )1)
 .(5/030( ش ب اإليمان للبيهق  )4)
 .(00/007كبير للطبران  )( الم جم ال5)
 .(6/640( اإلُابة ف  تمييو الُحابة نبن حجر )6)
 .(7/343( اإلُابة ف  تمييو الُحابة نبن حجر )7)
 .(1/071( تارلخ ابن م ين رواية الدوري )8)
 .(0/328( م رفة الثقات لل جل  )0)
 .(7/340( الثقات نبن حبان )32)
 .(3/678( الكاش  للذهب  )33)
 .160لب التهذيب نبن حجر ص( تقر 30)
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 الحكم على إسناد الحديث:

  فقا: اْرنؤوط ف  ت ليقه على ُحيو ابن حبان إسناده ُحيو لثقة رجاله وحكم عليه ش يب
   ُحيو.(3)ان مسلم وقا: اْلب شرط على ُحيو إسناده

 رحمه هللا: (2)قال ابن األثير

  فقا: وسلم عليه َّللا   ُلى النب  إلى جاء اْنُار من رجال أن   الحديف ومنه  { وفض} 
لمه مال  َدَقة ك   الاقراء. مع َجَلَسا حتى اْفَتَقرا أي[  األْوفاض مع جلوسا حتى أبواه   فَّْقَتر َُ

 169الحديث رقم 
 رحمه ]  (1) قا: اإلمام الطبران

َثَنا ، ْبن   م ط ِلب   َحد  َ ْيب  ، ْبن   َّللا ِ  َعْبد   حدثنا ش  اِلو  َثِن  َُ  َفْرَوَة، َأِب  ْبنِ  ِإْسَحاقَ  َعنْ   ،(4)الل ْيف   َحد 
، ْبنِ  إبراهيم ْبنِ  اْلَمِلكِ  َوَعْبدِ  الر ْحَمِن، َعْبدِ  ْبنِ  ع ْثَمانَ  َعنْ   َأِب  َعنْ  الر ْحَمِن، َعْبدِ  نِ بْ  َسَلَمةَ  َأِب  َعنْ  َقاِرظ 

اًل  َأن   ه َرْلَرَة، ارِ  ِمنَ  َرج  َُ َْن ْْ و:َ  َأَتى ا و:َ  َيا  َفَقا:َ  ،  َّللا ِ  َرس  لمه   َماِل  َّللا ِ، َرس  َدَقة   ك   أبواه   َفاْفَتَقرَ   َقا:َ  َُ
تَّى ا حو لوسو و:ِ  ِإَلى َجاَءا ث م   ،اأْلوْوفواض   موعو  جو و:َ  َيا  َفَقاَن  ،  َّللا ِ  َرس  ارِ  َأْكَثرِ  ِمنْ  اْبن َنا َكانَ  َّللا ِ، َرس  َُ َْن ْْ  ا
د قَ  َماًن، َُ َْوَفاض َمعَ  َجَلْسَنا َحت ى َواْفَتَقْرَنا ِبَماِلِه، َفَت ْْ َدَقة    »َقا:َ  ا َما َُ َما َرد   اْبَنك  فِحَيا، ث م  ، «َعَلْيك   َفََّْرَس َ  ت و 
و:   دِ  َأنِ   »اْبِنِهَما ِإَلى  َّللا ِ  َرس  َدَقَة، اْرد   ُ َدَقةَ  َفِإن   ال  ُ ، َن  ال  .«ت ْ َتَمر   َوَن  ت َور ف 

 تخريج الحديث:

 تارد به الطبران  فلم أجد من خرجه غيره.

 دراسة رجال اإلسناد:

 .  مجهو:(6)ف  الثقات وقا: ابن حجر (5)بن قارظ الوهري، ذكره ابن حبان ة عبد الملك بن إبراهيم1
 أنه مجهو:.والراجح 

 لم تجد الباحثة قو: لل لماء بحقه. ة عثمان بن عبد الرحمن:0

 متاق على تركه. ة إسحاق بن أبي فروة:3
                                                 

 .(32/126( ُحيو وض ي  سنن أب  داود )3)
 .(5/466( النهاية ف  غرلب الحديف واْثر نبن اْثير )0)
 .8710( رقم8/134( الم جم اْوسط للطبران  )1)
 .464( هو  الليف بن س د بن عبد الرحمن الاهم  أبو الحارف المُري تقرلب التهذيب نبن حجر ص4)
 .(5/336الثقات نبن حبان )( 5)
 .(4/57( لسان الميوان نبن حجر )6)
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 ( والخالُة فيه أنه ُدوق.53الترجمة له ف  حديف رقم ) سبقت ة عبد هللا بن صالح:4

  ليس له (1)عدي وقا: ابن (0)هـ، وثقه ابن حجر080سكن مُر  (3)مرووي  ة مطلب بن شعيب5
أحاديف منكرة إن حديف إذا أتاكم كرلم فَّكرموه وساْر أحاديثه عن أب  ُالو مستقيمة وقا: 

   له حديف منكر عن كاتب الليف فيه ش ء.(4)الذهب 
 أنه ُدوق.والراجح 

 الحكم على إسناد الحديث:

م رفة حا:  مدوع وجهالة عبد الملك بن إبراهيم إسناده ض ي  لض   إسحاق بن أب  فروة
 .عثمان بن عبد الرحمن

 رحمه هللا: (5)قال ابن األثير

يد طلحة حديف ف {...  وفق}   ُ فَّقو  أنه   وال َوب بالت وفيق له َدَعا أي[  أكوله مون وو ُْ  ِفْ َله. واْسَت

 171الحديث رقم 
 رحمه ]  (6)قا: اإلمام مسلم
َثِن  ، ْبن   و َهْير   َحد  َثَنا َحْرب  ، ْبن   ْحَيىيَ  َحد  َرْلج   اْبنِ  َعنِ  َسِ يد  ْنَكِدِر، ْبن   م َحم د   َأْخَبَرِن  ،(7)ج   اْلم 

، ع ْثَمانَ  ْبنِ  الر ْحَمنِ  َعْبدِ  ْبنِ  م َ اذِ  َعنْ  ن ا  َأِبيِه، َقا:َ  َعنْ  الت ْيِم ِح ر م   َوَنْحن   ]ِ  ع َبْيدِ  ْبنِ  َطْلَحةَ  َمعَ  ك   ح 
، َله   َفَّ ْهِديَ  ، َطْلَحة  وَ  َطْير  فَّقو  َطْلَحة   اْسَتْيَقظَ  َفَلم ا َتَور َع، َمنْ  َوِمن ا َأَكَ ، َمنْ  َفِمن ا َراِقد    َوَقا:َ  ،أوكولوهت  مونْ  وو

و:ِ  َمعَ  َأَكْلَناه  » ل ى ]ِ  َرس   .«َوَسل مَ  َعَلْيهِ  ]   َُ

 تخريج الحديث:

 مام البخاري.اإل أق  على تخرلج له عندتارد به اإلمام مسلم فلم 

                                                 

 .(5/330م جم البلدان لياقوت الحموي ) .( المرووي  نسبة إلى مرو وه  مدينة قرلبة من مرو الشاهجان3)
 .(6/52( لسان الميوان نبن حجر )0)
 .(6/464( الكام  ف  ض ااء الرجا: نبن عدي )1)
 .(0/661للذهب  )( المغن  ف  الض ااء 4)
 .(5/467( النهاية ف  غرلب الحديف واْثر نبن اْثير )5)
 .3307( رقم8/03( ُحيو مسلم كتاب الحج  باب تحرلم الُيد للمحرم )6)
 .(38/118( هو  عبد الملك بن عبد ال ولو بن جرلج القرش  انموي تهذيب الكما: للموي )7)
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 دراسة رجال اإلسناد:

 مرة بن تيم بن س د بن ك ب بن عمرو بن عثمان بن ] عبيد بن عثمان بن الرحمن ة عبد1
 .(3)جدعان بنت عميرة وأمه الذهب شارب يلقب وكان طلحة أخ  بن التيم  القرش 

 رجاله جمي هم ثقات.

 رحمه هللا: (2)قال ابن األثير

ْبعين وفدْيتتم كمإن   فيه(  ه{ )  وفا}  ْيرتها أنتم أمَّةً  سو ة َتم ت أي[  خو  َوَفى  يقا: َسْب ين بكم الِ د 
 َوَكم  . َتم   إذا َوَوفحى الش  ء

 171الحديث رقم 
 رحمه ]  (1)قا: اإلمام ابن ماجه

َثَنا ، ْبنِ  َخاِلدِ  ْبن   م َحم د   َحد  َثَنا ِخَداش  َلي   اْبن   ِإْسَماِعي    َحد   َأِبيِه َعنْ  َعنْ  َحِكيم ، ْبنِ  َبْهوِ  َعنْ  َة،ع 
ِه، و:َ  َسِمْ ت    َقا:َ  َجدِح مْ   "َيق و:    َّللا ِ  َرس  فَّْيتتمْ  إ نَّكت ْبع ينو  وو ْيرتهوا أوْنتتمْ  أتمًَّة، سو  ."َّللا ِ  َعَلى َوَأْكَرم َها خو

 تخريج الحديث:

 يه عن جده بنحوه.من طرلق بهو بن حكيم عن أب (5)والدارم  (4)أخرجه أحمد

 دراسة رجال اإلسناد:

 ُ ُ ة بن عامر بن ُري ة بن ك ب بن قشير بن م اوية بن حيدة بن م اويةة جده: 1
 .(6)الق َشْيِريم 

  (0)ف  الثقات وقا: ابن حجر (8)من الثالثة، ذكره ابن حبان (7)بن حيدة الق َشْيِريم  ة حكيم بن معاوية2
 ُدوق.

                                                 

 .(4/110)( اإلُابة ف  تمييو الُحابة نبن حجر 3)
 .(5/460( النهاية ف  غرلب الحديف واْثر نبن اْثير )0)
 .4088( رقم0/3411( سنن ابن ماجه كتاب الوهد باب ُاة أمة محمد ُلى ] عليه وسلم )1)
 .(11/045( مسند أحمد )4)
 .(3/027( سنن الدارم  )5)
 .(6/340( اإلُابة ف  تمييو الُحابة نبن حجر )6)
 .(4/523اْنساب للسم ان  ) .ذه النسبة إلى بن  قشير( القشيري  ه7)
 .(4/363( الثقات نبن حبان )8)
 .377( تقرلب التهذيب نبن حجر ص0)
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 أنه ُدوق.والراجح 
 (0)وابن المدين  (3)بن م اوية الق َشْيِريم أبو عبد الملك من السادسة، وثقه ابن م ين هز بن حكيمة ب3

  يكتب حديثه ون (5)  ُالو ولكنه ليس بالمشهور وقا: أبو حاتم(4). قا: أبو ورعة(1)وابن شاهين
   ُدوق وواد الذهب  فيه لين وحديثه حسن.(7)وابن حجر (6)يحتج به وقا: الذهب 

 أنه ثقة.والراجح 

 الحكم على إسناد الحديث:

   حسن.(8)إسناده حسن ْن حكيم بن م اوية ُدوق وقا: اْلبان 

 رحمه هللا: (9)قال ابن األثير

ْرت   الحديف ومنه(  ه)  ْوم   فومرو فاهتهتم تتْقروضت  بقو ْت  كلدما ش  فوْت  قتراو  وطاَلْت. َتم ْت  أي[  وو

 172الحديث رقم 
 رحمه ]  (32)لبيهق قا: اإلمام ا
َسْينِ  أبو َأْخَبَرَنا ، اْلَاْض ِ  ْبن   اْلح  م اكِ  ْبن   َعْمِرو أبو أخبرنا اْلَقط ان   ْبن   حدثنا م َحم د   ،(33)الس 

م ْسِلم   حدثنا ،(30)َغاِلب  
َدَقة   حدثنا ،(31) ، َأِب  ْبن   َواْلَحَسن   م وَسى، ْبن   َُ  ْبن   َماِلك   حدثنا  َقاَن  َجْ َار 

، ، ْبنِ  ]ِ  َعْبدِ  ْبنِ  ث َماَمةَ  َعنْ  ِديَنار  ، َعنْ  َأَنس  و:   َقا:َ   َقا:َ  َأَنس  ل ى ]ِ  َرس   َأَتْيت    " َوَسل مَ  َعَلْيهِ  َّللا    َُ

                                                 

 .80( تارلخ ابن م ين رواية الدارم  ص3)
 .(0/412( الجرح والت دي  نبن أب  حاتم )0)
 .40( تارلخ أسماء الثقات نبن شاهين ص1)
 .(0/412ب  حاتم )(الجرح والت دي  نبن أ4)
 .(0/412) ( المُدر السابق5)
 .(3/336( المغن  للذهب  )6)
 .377( تقرلب التهذيب نبن حجر ص7)
 .(0/406( ُحيو ابن ماجة )8)
 .(5/460( النهاية ف  غرلب الحديف واْثر نبن اْثير )0)
 .3617( رقم0/081( ش ب اإليمان للبيهق  باب الخوف من ] ت الى )32)
تــــارلخ بغـــداد للبغــــدادي  .و  عثمـــان بــــن أحمـــد بـــن عبــــد ] بـــن يولـــد أبــــو عمـــرو الـــدقاق الم ــــروف بـــابن الســـماك( هـــ33)
(33/120). 
 .(1/341تارلخ بغداد للبغدادي ) .( هو  محمد بن غالب بن حرب أبو ج ار الضب  التمار الم روف بالتمتام30)
 .(07/487تهذيب الكما: للموي ) .ُري ( هو  مسلم بن إبراهيم اْودي الاراهيدي أبو عمرو الب31)
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مْ  تتْقروضت  قوْوم   َعَلى ِب  أ ْسِريَ  َلْيَلةَ  اهتهت فو ار يضو  ش  ، م نْ  ب موقو لَّموا نوار  ْت  كت فوْت  قتر او لْ  ،وو ، َيا  ت  َفق   َمنْ  ِجْبِرل  
َطَباء    َقا:َ  ؟َهؤ َنءِ   ." َيْ َمل ونَ  َوَن  ]ِ  ِكَتابَ  َوَيْقَرء ونَ  َيْاَ ل وَن، َن  َما َيق ول ونَ  ال ِذينَ  أ م ِتكَ  من خ 

 تخريج الحديث:

ف  المسند من طرلق  (1)ي لى ف  المُن  وأبو (0)ف  المسند وابن أب  شيبة (3)أخرجه أحمد
ف  المسند من طرلق عمر بن نبهان عن قتادة.  (4)بن سلمة عن عل  بن ولد. وأخرجه البوار حماد

ف  الم جم اْوسط من طرلق مالك بن دينار عن  (6)ف  الُحيو والطبران  (5)وأخرجه ابن حبان
 ثمامة بن عبد ]. كلهم )عل  بن ولد وقتادة وثمامة بن عبد ]( عن أنس بن مالك بنحوه.

 ة رجال اإلسناد:دراس

ف   (8)وذكره ابن حبان (7)هـ، وثقه ابن س د301البُري الواهد أبو يحيى  ة مالك بن دينار:1
   ُدوق وواد الذهب  وثقه النساْ .(32)وابن حجر (0)الثقات. قا: الذهب 

 أنه ثقة.والراجح 

   ض ي .(30)من الساب ة قا: ابن حجر (33)اْلَجْاِريم  ة الحسن بن أبي جعفر2

ِقيِق م  موسى بن صدقة ة3 َلِم م  محمد أبو أو المغيرة أبو (31)الد   البُري من الساب ة. السم
  ُدوق له (0)  لين الحديف يكتب حديثه ون يحتج به ليس بالقوي وقا: ابن حجر(3)قا: أبو حاتم

 لم ديفالح أن ُالحا إن شيخا   كان(4)  ليس حديثه بش ء وقا: ابن حبان(1)أوهام. قا: ابن م ين
 .(5)وض اه الذهب  ،به انحتجاج حد عن خرج حتى اْخبار قلب رو   إذا فكان من ُناعته يكن

                                                 

 .(30/044( مسند أحمد )3)
 .(34/128( مُن  ابن أب  شيبة )0)
 .(7/60( مسند أب  ي لى )1)
 .(0/141( مسند البوار )4)
 .(3/040( ُحيو ابن حبان )5)
 .(4/344( الم جم اْوسط للطبران  )6)
 .(7/041( الطبقات الكبر  نبن س د )7)
 .(5/181حبان ) ( الثقات نبن8)
 .(0/518( المغن  للذهب  )0)
 .537( تقرلب التهذيب نبن حجر ص32)
 .(0/73اْنساب للسم ان  ) .( الجاري  هذه النسبة إلى الجار وهو من ناحية ضرلة من نواح  المدينة33)
 .350( تقرلب التهذيب نبن حجر ص30)
ي ه وطحنه31)  .(0/485ب للسم ان  )اْنسا .( الدقيق   هذه النسبة إلى الدقيق ُو
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 .ُدوق يهمأنه والراجح 

 باق  رجاله ثقات.

 الحكم على إسناد الحديث:

دقة بن موسى وقد حكم عليه اْلبان   إسناده ض ي  لض   الحسن بن أب  ج ار ُو
 رلب. بال ُحيو طرق ال هذه بمجموع الحديف ن  إ(6)فقا:

 رحمه هللا: (7)قال ابن األثير

ها ألوْستو    الحديف ومنه(  ه)  ت جت ذانتها أْعيتنتها واف يةً  تتن   .[ ؟وا 

 173الحديث رقم 
 رحمه ]  (8)قا: اإلمام أحمد

َثَنا ْاَيان   َحد  َيْيَنَة، ْبن   س  َتْيِن، ع  َثَنا  َقا:َ  َمر  و الو ْعَراءِ  أبو َحد  و، ْبن   َعْمر   َأِب  َعمِحهِ  َعنْ  َعْمر 
َْحَوصِ  ْْ َُ  دَ  ، الن ِب    َأَتْيت    َأِبيِه، َقا:َ  َعنْ  ،(0)ا َب، الن َظَر، ِف    َف و  َُ  َربم  َأوْ  َأْنتَ  ِإِب    َأَربم   »َوَقا:َ  َو
ا  " َقا:َ  َوَأْطَيَب، َفََّْكَثرَ  َّللا  ، آَتاِن  َقدْ  ك  ح   ِمنْ   َقا:َ  «َغَنم ؟ هو ا وواف يوةً  فوتتْنت جت ا أوْعيتنتهو ذانتهو ا   َهِذِه، َفَتْجَدع   ،وو
ْرَما َفَتق و:   َُ

ْاَيان   َتَكل مَ  ث م   -(32) ، َّللا ِ  َفَساِعد   َّللا ِ؟ َبِحيَرةَ   َوَتق و:   - َأْفَهْمَها َلمْ  ِبَكِلَمة   س  ، َوم وَساه   َأَشدم  َوَلوْ  َأَحدم
ْرَما ِبَها َيَِّْتَيكَ  َشاَء َأنْ  َلى َّللا ِ  ِإَلى  »َقا:َ  َتْدع و؟ َما ِإَلى  ق ْلت  ".  َأَتاكَ  َُ  الر ج     َيَِّْتيِن   ق ْلت  . «الر ِحمِ  َواِ 

، ه وَ  ال ِذي َوْأتِ  َيِميِنَك، َعنْ  َفَكاِحرْ   »َقا:َ  أ ْعِطيِه؟ ث م   أ ْعِطَيه   نَ  َأنْ  َفََّْحِل    َعمِح ، َبِن  ِمنْ   َلوْ  َأَرَأْيتَ  َخْير 
 ال ِذي َب ِ  َن،  ق ْلت    َقا:َ  «َوَيْكِذب َك؟ َيخ ون كَ  َواآْلَخر   َيْكِذب َك، َوَن  َيخ ون كَ  َوَن  ي ِطي  كَ  َأَحد ه َما َعْبَدانِ  َلكَ  َكانَ 
ق ِن  َيْكِذب ِن ، َوَن  َيخ ون ِن ، َن  د  ُْ مْ  ِعْندَ  َأْنت مْ  َكَذاك مْ   »َقا:َ . ِإَل    َأَحبم  اْلَحِديفَ  َوَي  .« َرُِحك 

                                                                                                                                                  

 .(4/410( الجرح والت دي  نبن أب  حاتم )3)
 .537( تقرلب التهذيب نبن حجر ص0)
 .(4/410( الجرح والت دي  نبن أب  حاتم )1)
 .(3/171( المجروحين نبن حبان )4)
 .(3/520( الكاش  للذهب  )5)
 .(3/002( السلسلة الُحيحة لأللبان  )6)
 .(5/460لحديف واْثر نبن اْثير )( النهاية ف  غرلب ا7)
 .37008( رقم08/464( مسند أحمد )8)
 .411( هو  عوف بن مالك بن نضلة الجشم  أبو اْحوص الكوف  مشهور بكنيته تقرلب التهذيب نبن حجر ص0)
رمت أذنه  أي ق ِطَ ت32)  ُ ِرْلم وهو الذي  َُ  .(1/48اْثير ) النهاية ف  غرلب الحديف واْثر نبن .( ُرماء  ه  جمْع 
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 تخريج الحديث:

ف  الكبير من طرلق  (1)ف  السنن الكبر  والطبران  (0)ف  المسند والنساْ  (3)أخرجه الحميدي
 أب  الوعراء عن أب  اْحوص بنحوه.

 دراسة رجال اإلسناد:

 بن غنم بن حديد بن حبيب بن حديج بن نضلة بن عوف بن مالك  وقي  نضلة بن مالكة أبوه: 1
 الجشم  اْحوص أب  والد الجشم  هواون  بن بكر بن م اوية بن جشم بن عُيمة بن ك ب

 .(4)مس ود ابن ُاحب
 رجاله جمي هم ثقات.

 الحكم على إسناد الحديث:

 إسناده ُحيو ْن رجاله ثقات. 

 رحمه هللا: (5)قال ابن األثير

دحق أ ذ نك َوَفْت    أرقم بن ولد حديف وف (  س)  َُ ماع ف  أ ذ َنه َج   كَّنه[  ِديَثكحَ  َّللا   و  الس 
اِمَنة ديق كالض  ُْ ْ ذ ن ُاَرت الَخَبر ذلك َتْحقيق ف  الق رآن   نو: فلما َحَكْت  ما بت  َواِفَية   كَّنها ا
ْته فيما التمْهَمة من خارَجة   ِبَضمانها ْدَقه أْظَهر أي[  بأتذتن ه ّللاَّت  أْوفوى   رواية وف  اللسان، إلى أد  ُِ 

 بمْ نًى. َوَوف ى وأْوَفى بالش  ء َوَفى  يقا: أذ ن ه َسِمَ ت َعم ا أْخباِره ف 

 174الحديث رقم 
 رحمه ]  (6)قا: اإلمام البخاري 

َثَنا ِ، َعْبدِ  ْبن   ِإْسَماِعي    َحد  َثِن  َقا:َ  َّللا   ،ع ْقَبةَ  ْبنِ  م وَسى َعنْ  ع ْقَبَة، ْبنِ  إبراهيم ْبن   ِإْسَماِعي    َحد 
َثِن   َقا:َ  ، ْبنَ  َأَنَس  َسِمعَ  َأن ه   الَاْضِ ، ْبن   َّللا ِ  َعْبد   َحد  يبَ  َمنْ  َعَلى َحِوْنت    َيق و:   َماِلك  ُِ  ِبالَحر ِة، أ 
ة   َوََُلَغه   َأْرَقَم، ْبن   َوْلد   ِإَل    َفَكَتبَ  ْوِن ، ِشد  ر   ح  و:َ  َسِمعَ  َأن ه    َيْذك  م    »َيق و:    َّللا ِ  َرس   اْغِارْ  الل ه 

                                                 

 .(0/102( مسند الحميدي )3)
 .(6/118( سنن النساْ  الكبر  )0)
 .(30/080( الم جم الكبير للطبران  )1)
 .(3/068( أسد الغابة نبن اْثير )4)
 .(5/460( النهاية ف  غرلب الحديف واْثر نبن اْثير )5)
ــوا {  ( ُــحيو البخــاري كتــاب تاســير القــرآن بــاب  َقْول ــه  } ه ــمْ 6) ِ َحت ــى َيْنَاضم ــوِ: َّللا  ال ــِذيَن َيق ول ــوَن َن ت ْنِاق ــوا َعَلــى َمــْن ِعْنــَد َرس 
 .4026( رقم6/003)
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اِر، َُ َْبَناءِ  ِلأْلَْن ارِ  َوِْ َُ ارِ  َأْبَناءِ  َأْبَناءِ   »ِف  الَاْض ِ  اْبن   َوَشك   «اَْْن َُ َْْن  َمنْ  َبْ ض   َأَنًسا َفَسََّ:َ  ،«ا
و:   َيق و:   ال ِذي ه وَ   َفَقا:َ  ِعْنَده ، َكانَ  ل ى َّللا ِ  َرس   .«ب أتذتن ه   لوهت  ّللاَّت  أوْوفوى ل ِذيا َهَذا  »َوَسل مَ  َعَلْيهِ  ]   َُ

 تخريج الحديث:

 اإلمام مسلم. أق  على تخرلج له عندتارد به اإلمام البخاري فلم 

 دراسة رجال اإلسناد:

(. 58الترجمة له ف  الحديف رقم ) سبقت بن عبد ] بن أب  أويس سماعيل بن عبد هللاإـ 3
 والخالُة فيه أنه ُدوق.

 ت.باق  رجاله ثقا

 رحمه هللا: (1)قال ابن األثير

ْلع   على أْوفوى   مالك بن ك ب حديف وف  -  الحديف. ف  تكرر وقد. واط َلعَ  أْشَرف أي[  سو

 175الحديث رقم 
 رحمه ]  (0)قا: اإلمام البخاري 

َثَنا ، ْبن   َيْحَيى َحد  َثَنا ب َكْير   ْبنِ  الر ْحَمنِ  َعْبدِ  ،َعنْ (5)ِشَهاب   اْبنِ  َعنْ  ،(4)ع َقْي    َعنْ  ،(1)الل ْيف   َحد 
، ْبنِ  َكْ بِ  ْبنِ  َّللا ِ  َعْبدِ  ، ْبنِ  َكْ بِ  ْبنَ  َّللا ِ  َعْبدَ  َأن   َماِلك   َعِمَ ، ِحينَ  َبِنيِه، ِمنْ  َكْ ب   َقاِْدَ  َوَكاَن، َماِلك 
، ْبنَ  َكْ بَ  َسِمْ ت    َقا:َ  ف   َماِلك  ةِ  َعنْ  َتَخل  َ  ِحينَ  ي َحدِح  ُ و:ِ  َعنْ  َأَتَخل ْ   َلمْ   َكْ ب   َقا:َ  َتب وك، ِق  َّللا ِ  َرس 

ل ى ْنت   َأنِح  َغْيرَ  َتب وَك، َغْوَوةِ  ِف  ِإن   َغَواَها َغْوَوة   ِف  َوَسل مَ  َعَلْيهِ  ]   َُ ، َغْوَوةِ  ِف  َتَخل ْات   ك   َوَلمْ  َبْدر 
ونَ  َفَطِاق وا الم َخل ا وَن، َعْنَها،....... َجاَءه   َتَخل  َ  َأَحًدا ي َ اِتْب   ِبْضَ ةً  َوَكان وا َله ، َوَيْحِلا ونَ  ِإَلْيهِ  َيْ َتِذر 
اًل، َوَثَماِنينَ  مْ  َفَقِب َ  َرج  و:   ِمْنه  ل ى َّللا ِ  َرس  ْم، َوَسل مَ  َعَلْيهِ  ]   َُ مْ  َعاَلِنَيَته  ْم، َواْسَتْغَارَ  َوَباَيَ ه   َوَوَك َ  َله 
ِ، ىِإلَ  َسَراَِْره مْ  مَ  َعَلْيهِ  َسل ْمت   َفَلم ا َفِجْْت ه   َّللا  مَ  َتَبس   َحت ى َأْمِش  َفِجْْت   «َتَ ا:َ   »َقا:َ  ث م   الم ْغَضِب، َتَبسم
 َلوْ  َّللا ِ وَ  ِإنِح  َبَلى،  َفق ْلت  . «َظْهَركَ  اْبَتْ تَ  َقدْ  َتك نْ  َأَلمْ  َخل َاَك، َما  »ِل  َفَقا:َ  ،[5 ص  َيَدْيهِ  َبْينَ  َجَلْست  

                                                 

 .(5/460( النهاية ف  غرلب الحديف واْثر نبن اْثير )3)
لِحا ـوالث اَلَثـِة ( ُحيو البخاري كتاب المغاوي باب حديف ك ب بن مالـك وقـو: ] عـو وجـ  } َوَعَلـى ا0) ( 5/338{ )ال ـِذيَن خ 
 .4438رقم
 .464تقرلب التهذيب نبن حجر ص .( هو  الليف بن س د بن عبد الرحمن الاهم  أبو الحارف المُري 1)
 .(02/040تهذيب الكما: للموي ) .( هو  عقي  بن خالد بن عقي  اْيل  أبو خالد اْموي مولى عثمان بن عاان4)
د ] بن عبد ] بن شهاب بن عبد ] بن الحارف بـن وهـرة بـن كـالب القرشـ  الوهـري أبـو ( هو  محمد بن مسلم بن عبي5)

 .526تقرلب التهذيب نبن حجر ص .بكر
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ْنَيا، أَْه ِ  ِمنْ  َغْيِركَ  ِعْندَ  َجَلْست   ، َسَخِطهِ  ِمنْ  َسََّْخر ج   َأنْ  َلَرَأْيت   الدم  َوَلِكنِح  َجَدًن، أ ْعِطيت   َوَلَقدْ  ِب  ْذر 
،ِ ْثت كَ  َلِْنْ  َعِلْمت   َلَقدْ  َوَّللا  ، ي ْسِخَطكَ  َأنْ  َّللا    َلي وِشَكن   َعنِح ، ِبهِ  َتْرَضى َكِذب   َحِديفَ  الَيْومَ  َحد   َوَلِْنْ  َعَل  
ْثت كَ  ، َحِديفَ  َحد  ْدق  و ِإنِح  ِفيِه، َعَل    َتِجد   ُِ َْرج  ِ، َعْاوَ  ِفيهِ  َْ ِ، نَ  َّللا  ، ِمنْ  ِل  َكانَ  َما َوَّللا   َما َوَّللا ِ  ع ْذر 
ْنت   و:   َفَقا:َ  ،َعْنكَ  َتَخل ْات   ِحينَ  ِمنِح  َأْيَسرَ  َونَ  َأْقَو ، َقطم  ك  ل ى َّللا ِ  َرس   َفَقدْ  َهَذا َأم ا  »َوَسل مَ  َعَلْيهِ  ]   َُ

َدَق،  َيْوِمهِ  ِإَلى َكانَ  َما َأْمِرِه، ِمنْ  َكانَ  م ْنذ   َيْبِك  َوا:َ  َما ........ َوَّللا ِ «ِفيكَ  َّللا    َيْقِض َ  َحت ى َفق مْ  َُ
و:َ  ْسَتََّْذْنتَ ا َلوِ   أَْهِل  َبْ ض   ِل  َفَقا:َ  َهَذا، ل ى َّللا ِ  َرس   ِنْمَرأَةِ  َأِذنَ  َكَما اْمَرَأِتكَ  ِف  َوَسل مَ  َعَلْيهِ  ]   َُ
َمه ؟ َأنْ  أ َمي ةَ  ْبنِ  ِهاَل:ِ  و:َ  ِفيَها َأْسَتَِّْذن   نَ  َوَّللا ِ   َفق ْلت   َتْخد  ل ى َّللا ِ  َرس   َما ي ْدِرلِن  َوَما َوَسل َم، َعَلْيهِ  ]   َُ
و:   َيق و:   ل ى َّللا ِ  َرس  ؟ َرج     َوَأَنا ِفيَها، اْسَتََّْذْنت ه   إذا َوَسل مَ  َعَلْيهِ  ]   َُ ، َعْشرَ  َذِلكَ  َبْ دَ  َفَلِبْثت   َشاب   َلَيا: 
ونَ  َلَنا َكَمَلْت  َحت ى و:   َنَهى ِحينَ  ِمنْ  َلْيَلةً  َخْمس  ل ى َّللا ِ  َرس  ل ْيت   َفَلم ا َكاَلِمَنا، نْ عَ  َوَسل مَ  َعَلْيهِ  ]   َُ َُ 
اَلةَ  ْبوَ  الَاْجرِ  َُ  ال ِت  الَحا:ِ  َعَلى َجاِلس   َأَنا َفَبْيَنا ب ي وِتَنا، ِمنْ  َبْيت   َظْهرِ  َعَلى َوَأَنا َلْيَلًة، َخْمِسينَ  ُ 
َْْرض   َعَل    َوَضاَقْت  َنْاِس ، َعَل    َضاَقْت  َقدْ  َّللا  ، َذَكرَ  َبْت  ِبَما ا ْوتَ  َسِمْ ت   ،َرح  َُ ، اِرخ  لوى أوْوفوى َُ  عو
بول   ْلع   جو ْوت ه   ب أوْعلوى سو ، َجاءَ  َقدْ  َأنْ  َوَعَرْفت   َساِجًدا، َفَخَرْرت    َقا:َ  َأْبِشْر، َماِلك   ْبنَ  َكْ ب   َيا  صو  َفَرج 
و:   َوآَذنَ  ل ى َّللا ِ  َرس  ل ى ِحينَ  َعَلْيَنا َّللا ِ  ِبَتْوَبةِ  َوَسل مَ  َعَلْيهِ  ]   َُ اَلةَ  َُ  الَاْجِر،.....الحديف. َُ

 تخريج الحديث:

ك ب  بن ] عبد بن الرحمن من طرلق يونس عن ابن شهاب عبد (3)أخرجه اإلمام مسلم
 بنحوه.

 دراسة رجال اإلسناد:

 رجاله ثقات.

                                                 

احبيه )3)  .0760( رقم37/76( ُحيو مسلم كتاب التوبة باب حديف توبة ك ب بن مالك ُو



  فصل الثالثال  (النهاية في غريب الحديث واألثر البن األثير)أحاديث كتاب 
 

- 232 - 

 الواو مع القاف المبحث السادس:

 رحمه هللا: (1)قال ابن األثير

 وحين   غاَبْت  أي  وَقَبْت [  ِحلِحها ِحين   هذا  قا: َوَقَبْت  قد الشمَس  رأ  لما   فيه(  ه{ )  وقب} 
ق وب  . الَمْغِرب ُالةَ  ي ن  أَداؤها فيه َيِح م  الذي الوقت أي  ِحلِحها و:  والو   ش ء. ك  ف  الدمخ 

 176الحديث رقم 
 لم أعثر على تخرلج له.

 رحمه هللا: (2)قال ابن األثير

ذي   عاْشة حديف ومنه- ق   هذا من باّلل   َتَ و  قوب إذا الغاس   ِبَظالِمه. وأْقَب  َدَخ  إذا الل ي  أي [ وو

 177الحديث رقم 
 رحمه ]  (1)قا: اإلمام الترمذي

َثَنا َثَنا  َقا:َ  الم َثن ى ْبن   م َحم د   َحد  و ْبن   الَمِلكِ  َعْبد   َحد   َعنْ  ،(5)ب  ِذْْ  َأِب  اْبنِ  َعنْ  (4)الَ َقِديم  َعْمر 
ل ى الن ِب    َأن   َعاَِْشَة، َعنْ  ،(6)َسَلَمةَ  َأِب  َعنْ  الر ْحَمِن، َعْبدِ  ْبنِ  الَحاِرفِ   ِإَلى َنَظرَ  َوَسل مَ  َعَلْيهِ  َّللا    َُ
قت  ه وَ  َهَذا َفِإن   َهَذا، َشرحِ  ِمنْ  ِباّلل ِ  اْسَتِ يِذي َعاَِْشة   َيا  »َفَقا:َ  الَقَمِر، قوبو  ذاإ الغواس   .«وو

 تخريج الحديث:

الكبر   السنن ف  (32)والنساْ  مسانيدهمف   (0)وعبد بن حميد (8)وأحمد (7)أخرجه الطيالس 
 ف  المستدرك كلهم من طرلق ابن أب  ذْب عن الحارف عن أب  سلمة بنحوه. (3)والحاكم

                                                 

 .(5/473( النهاية ف  غرلب الحديف واْثر نبن اْثير )3)
 .(5/473هاية ف  غرلب الحديف واْثر نبن اْثير )( الن0)
 .1166( رقم5/450( سنن الترمذي كتاب تاسير القرآن باب سورة الم وذتين )1)
 .(4/034( ال قدي  هذه النسبة إلى بطن من بجيلة اْنساب للسم ان  )4)
قرلـب التهـذيب ت .ي أبـو الحـارف المـدن ( هو  محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحـارف بـن أبـ  ذْـب القرشـ  ال ـامر 5)

 .401نبن حجر ص
تقرلـب التهـذيب نبـن حجـر  .( هو  أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الوهري المدن  قي  اسمه عبد ] وقي  إسـماعي 6)

 .645ص
 .(1/02( مسند الطيالس  )7)
 .(42/178( مسند أحمد )8)
 .410( مسند عبد بن حميد ص0)
 .(6/81الكبر  )( سنن النساْ  32)
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 دراسة رجال اإلسناد:

  يرو  عنه (0)هـ، قا: ابن م ين307ن المد الرحمن عبد أبو القرش  الرحمن عبد بن ة الحارث1
   ُدوق.(4)ف  الثقات وقا: ابن حجر (1)وهو مشهور وذكره ابن حبان

 أنه ثقة.والراجح 
 رجا: اإلسناد ثقات.

 الحكم على إسناد الحديث:

  (6)  حسن ُحيو وقا: الحاكم(5)إسناده ُحيو ْن رجاله ثقات وقد حكم عليه الترمذي فقا:
   ُحيو.(7)خرجاه وحكم عليه اْلبان  فقا:ُحيو اإلسناد ولم ي

 رحمه هللا: (8)قال ابن األثير

ْفنا   الَخَبط حديف وف  - ْقب من فاْغتورو ْينه وو ْهنو  بالق الل عو  فيها تكون  الت  النمْقرة هو  الَوْقب  [ الدُّ
 الَ ْين.

 116*مكرر انظر الحديث رقم 

 رحمه هللا: (9)قال ابن األثير

قَّتو  أنهت    فيه{...  وقت}  لوْيفة ذا المدينة ألهل وو  ف [ والِميقات الت ْوقيتِ    ذكر تكرر قد[  الحت
ة ِمقَدار َبيان   وهو به َيْخَتصم  َوْقت   للش ء ي ْجَ   أن  والتَِّقيت   والت وِقيت   الحديف  َوقحتَ   يقا:. الم د 
ه َبي ن إذا َيِقت ه وَوَقَته. ي وقِحت ه الش ءَ   ِميقات  للموضع فقي  المكان على فَّ ْطِلق فيه سعاتم  ثم. َحد 
ِلبت ِمْوقات    وأُل ه منه ِمْا ا: وهو  الميم. لكسرة ياء الواو فق 

 178الحديث رقم 

                                                                                                                                                  

 .(0/542( المستدرك للحاكم )3)
 .88( تارلخ ابن م ين رواية الدارم  ص0)
 .(1/314( الثقات نبن حبان )1)
 .346( تقرلب التهذيب نبن حجر ص4)
 .1166( رقم5/450( سنن الترمذي كتاب تاسير القرآن باب سورة الم وذتين )5)
 .(0/542( المستدرك للحاكم )6)
 .(3/734الُحيحة لأللبان  )( السلسلة 7)
 .(5/473( النهاية ف  غرلب الحديف واْثر نبن اْثير )8)
 .(5/470( النهاية ف  غرلب الحديف واْثر نبن اْثير )0)
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 رحمه ]  (3)قا: اإلمام البخاري 
َثَنا َثَنا ِإْسَماِعيَ ، ْبن   م وَسى َحد  و َهْيب   َحد 

َثَنا ،(0) س   اْبن   َحد  َطاو 
، اْبنِ  ،َعنِ (4)َأِبيهِ  َعنْ  ،(1)  َعب اس 

ل ى الن ِب    ِإن    »َقا:َ  قَّتو  َوَسل مَ  َعَلْيهِ  ]   َُ وْهل   وو ينوة   أل  ة   ذوا المود  لوْيفو َْه ِ  ،الحت َّْمِ  َوِْ ْحَاَة، الش  َْه ِ  الج   َنْجد   َوِْ
َْه ِ  الَمَناِوِ:، َقْرنَ  ، ه ن   َيَلْمَلَم، الَيَمنِ  َوِْ ْمَرَة، الَحج   َأَرادَ  ِمم نْ  َغْيِرِهن   ِمنْ  َعَلْيِهن   َأَتى ِلَمنْ وَ  َله ن   َوَمنْ  َوال  
ةَ  أَْه    َحت ى َأْنَشََّ  َحْيف   َفِمنْ  َذِلَك، د ونَ  َكانَ  ةَ  ِمنْ  َمك   . «َمك 

 تخريج الحديث:

 (7)ري ف  ُحيحيهما من طرلق عمرو بن دينار، وأخرجاه البخا (6)ومسلم (5)أخرجه البخاري 
من طرلق عبد ] بن طاوس، كالهما )عمرو بن دينار وعبد ] بن طاوس( عن طاوس  (8)ومسلم
 بنحوه.

 دراسة رجال اإلسناد: 

 رجاله جمي هم ثقات.

 رحمه هللا: (9)قال ابن األثير

ْمر في وسلم عليه ّللاَّ  صلى ّللاَّ  رسولت  يوق ْت  لم   عباس ابن حديف ومنه(  س)  اً  الخو دد  أي [ حو
ْر  لم ه ولم ي َقدِح د   .َمْخُوص َبَ دد   َيح 

 179الحديث رقم 

                                                 

 .3504( رقم0/424( ُحيو البخاري كتاب الحج باب مه  أه  مكة للحج وال مرة )3)
 .586و بكر البُري تقرلب التهذيب نبن حجر ص( هو  وهيب بن خالد بن عجالن الباهل  مونهم أب0)
 .128( هو  عبد ] بن طاوس بن كيسان اليمان  أبو محمد تقرلب التهذيب نبن حجر ص1)
تقرلــب  .( هــو  طــاوس بــن كيســان اليمــان  أبــو عبــد الــرحمن الحميــري مــونهم الاارســ  يقــا: اســمه ذكــوان وطــاوس لقــب4)

 ..083التهذيب نبن حجر ص
 .3506( رقم0/424البخاري كتاب الحج باب مه  أه  الشَّم )( ُحيو 5)
 .3383( رقم8/66( ُحيو مسلم كتاب الحج باب مواقيت الحج وال مرة )6)
 .3845( رقم0/477( ُحيو البخاري كتاب جواء الُيد باب دخو: الحرم ومكة بغير إحرام )7)
 .3383( رقم8/68( ُحيو مسلم كتاب الحج باب مواقيت الحج وال مرة )8)
 .(5/470( النهاية ف  غرلب الحديف واْثر نبن اْثير )0)
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 رحمه ]  (3)قا: اإلمام أبو داود
َثَنا ، ْبن   اْلَحَسن   َحد  َثن ى، ْبن   َوم َحم د   َعِل ح  َثَنا  َقاَن  َحِديث ه ، َوَهَذا اْلم  م   أبو َحد  ُِ  اْبنِ  َعنِ  ،(0)َعا

َرْلج   َكاَنَة، ْبنِ  َعِل حِ  نِ بْ  م َحم دِ  ،َعنْ (1)ج  ، اْبنِ  َعنِ  ،(4)ِعْكِرَمةَ  َعنْ  ر  و:َ  َأن  » َعب اس  ل ى َّللا ِ  َرس  َُ   [ 
ْمر   ف ي يوق تْ  لومْ  َوَسل مَ  َعَلْيهِ  ا اْلخو دًّ ، ِف  َيِمي    َفل ِق َ  َفَسِكَر، َرج     َشِربَ   َعب اس   اْبن   َوَقا:َ  ،«حو  اْلَاجِح

ل ى الن ِب حِ  َلىإِ  ِبهِ  َفاْنط ِلقَ   اْلَ ب اسِ  َعَلى َفَدَخ َ  اْنَاَلتَ  اْلَ ب اِس، ِبَدارِ  َحاَذ  َفَلم ا َوَسل َم، َعَلْيهِ  ]   َُ
ل ى ِللن ِب حِ  َذِلكَ  َفذ ِكرَ  َفاْلَتَوَمه ، .بِ  ِفيهِ  َيَّْم ْر  َوَلمْ  «َأَفَ َلَها؟  »َوَقا:َ  َفَضِحَك، َوَسل مَ  َعَلْيهِ  ]   َُ  َشْ ء 

 تخريج الحديث:

ف   (7)ف  الكبر  والطبران  (6)من طرلق عمرو بن دينار، وأخرجه النساْ  (5)أخرجه أحمد
ف  الكبر  من طرلق محمد بن عل ، كالهما )عمرو بن  (0)ف  المستدرك والبيهق  (8)الكبير والحاكم

 دينار ومحمد بن عل ( عن عكرمة به.

 دراسة رجال اإلسناد:

بن يولد بن ركانة اْلم ط ِلِب م من الساب ة، ذكره ابن حبان علية محمد بن 1
ف  الثقات وقا: ابن  (32)

   ُدوق.(33)حجر
 ُدوق. والراجح أنه

 الحكم على إسناد الحديث:

من الثالثة، ولم يُرح بالسماع من محمد بن عل   (30)إسناده ض ي  ْن ابن جرلج مدلس
   ض ي .(0)ولم يخرجاه وحكم عليه اْلبان  فقا:   ُحيو اإلسناد(3)وحكم عليه الحاكم فقا:

                                                 

 .4478( رقم4/076( سنن أب  داود كتاب الحدود باب الحد ف  الخمر )3)
 .082تقرلب التهذيب نبن حجر ص .( هو  الضحاك بن مخلد بن الضحاك بن مسلم الشيبان  أبو عاُم النبي 0)
 .161تقرلب التهذيب نبن حجر ص .جرلج اْموي مونهم المك ( هو  عبد الملك بن عبد ال ولو بن 1)
 .107تقرلب التهذيب نبن حجر ص .( هو  عكرمة أبو عبد ] مولى بن عباس أُله بُرري 4)
 .(5/336( مسند أحمد )5)
 .(1/054( سنن النساْ  الكبر  )6)
 .(33/015( الم جم الكبير للطبران  )7)
 .(4/171( المستدرك للحاكم )8)
 .(8/134( السنن الكبر  للبيهق  )0)
 .(7/164( الثقات نبن حبان )32)
 .407( تقرلب التهذيب نبن حجر ص33)
 .43( طبقات المدلسين نبن حجر ص30)
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 رحمه هللا: (3)قال ابن األثير

ع   الحديف ومنه - ه على يتواو قوار تاجت  رأس   .[الوو

 181الحديث رقم 
 رحمه ]  (4)قا: اإلمام الترمذي

َثَنا َثَنا  َقا:َ  الر ْحَمنِ  َعْبدِ  ْبن   َّللا ِ  َعْبد   َحد  َثَنا  َقا:َ  م اد  حَ  ْبن   ن َ ْيم   َحد   َبِحيرِ  َعنْ  الَوِليِد، ْبن   َبِقي ة   َحد 
، ْبنِ ا و:   َقا:َ   َقا:َ  َكِربَ  َمْ ِدي ْبنِ  الِمْقَدامِ  َعنْ  َمْ َداَن، ْبنِ  َخاِلدِ  َعنْ  َسْ د  ل ى َّللا ِ  َرس   َعَلْيهِ  َّللا    َُ

ِهيدِ   " َوَسل مَ  ا:   ِستم  َّللا ِ  ِعْندَ  ِللش  َُ :ِ  ِف  َله   َار  ي غْ   ِخ  ِمنْ  َول َجار   الَجن ِة، ِمنَ  َمْقَ َده   َوَلَر   َدْفَ ة ، َأو 
َْْكَبِر، الَاَوعِ  ِمنَ  َوَيََّْمن   الَقْبِر، َعَذابِ  عت  ا يتواو لوى وو ه   عو قوار   تواجت  روْأس  ْنَيا ِمنَ  َخْير   ِمْنَها الَياق وَتة   ،الوو  الدم
ورِ  ِمنَ  َوْوَجةً  َوَسْبِ ينَ  ْينِ اْثَنتَ  َول َوو ج   ِفيَها، َوَما  . "َأَقاِرُِهِ  ِمنْ  َسْبِ ينَ  ِف  َوي َشا ع   الِ يِن، الح 

 تخريج الحديث:

 (8)ف  المسند والطبران  (7)ف  المُن  وأحمد (6)ف  السنن وعبد الرواق (5)أخرجه ابن ماجه
 ف  الكبير كلهم من طرلق بحير بن س د عن خالد عنه به.

 إلسناد:دراسة رجال ا

 ُري ة بن وهب بن ] عبد بن سيار بن يكرب م د بن يولد بن عمرو بن يكرب معد بن المقدام ة 1
اْلِكْنِديحِ  عاير بن ثور بن م اوية بن الحارف بنا

 الذين الوفد أحد يحيى، وهو أبو  وقي  كرلمة أبو (0)
 سبع سنة مات وبالشام مالشا أه  ف  كندة ي د من وسلم عليه ] ُلى ] رسو: على وفدوا

 .(32)سنة وتس ين إحد  ابن وهو وثمانين

                                                                                                                                                  

 .(4/171( المستدرك للحاكم )3)
 .(0/476( ُحيو وض ي  سنن أب  داود )0)
 .(5/470( النهاية ف  غرلب الحديف واْثر نبن اْثير )1)
 .3661( رقم4/387سنن الترمذي كتاب فضاْ  الجهاد باب ف  ثواب الشهيد )( 4)
 .0700( رقم0/015( سنن ابن ماجه كتاب الجهاد باب فض  الشهيد ف  سبي  ] )5)
 .(5/065( مُن  عبد الرواق )6)
 .(08/430( مسند أحمد )7)
 .(02/066( الم جم الكبير للطبران  )8)
 .(5/324اْنساب للسم ان  ) .كندي، وه  قرلة من قر  سمرقند ( الكندي  هذه النسبة إلى0)
 .(3/467( انستي اب ف  م رفة اُْحاب نبن عبد البر )32)
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رو   ( والخالُة فيه إذا52تمت الترجمة له ف  الحديف رقم )أبو يحمد الحمُ   بقية بن الوليدـ 0
ف   (3)ن رو  عن المجاهي  فحديثه ض ي  وقد وض ه ابن حجرإما أعن الثقات فحديثه ُحيو، و 
 .دلسينالطبقة الراب ة من طبقات الم

 (0)هـ، وثقه ال جل 008بن م اوية بن الحارف الخواع  أبو عبد ] المرووي  ة نعيم بن حماد:3
  ُدوق يخطئ (5)  محله الُدق وقا: ابن حجر(4)ف  الثقات، قا: أبو حاتم (1)وذكره ابن حبان

 .(7)وابن عدي (6)ض اه النساْ  كثيرا،
 أنه ُدوق يخطئ.والراجح 

 ثقات.باق  رجا: اإلسناد 

 الحكم على إسناد الحديث:

إسناده حسن ْن ن يم بن حماد ُدوق وبقية بن الوليد لم يروي هذا الحديف عن ض ي  أو 
   ُحيو.(0)  حسن ُحيو غرلب وقا: اْلبان (8)مجهو: وحكم عليه الترمذي فقا:

 رحمه هللا: (10)قال ابن األثير

ْوا   والمجوس ع مر حديف وف  - { وقر}  قْ  فأْلقو ق  من بوْغلوين أو بوْغل   رو و  ر   بكسر الِوْقر[  الوو
 من أِخلحةً  َبْغلين أو َبْغ    ِحم  يرلد. والِحمار الَبْغ  ِحْم  ف  ي سَتْ م  ما وأكثر. الِحْم   الواو
ة نوا فَّعَطْوها الط  ام بها يَّك لون  كانوا الِاض   الو ْمَومة. ف  عادتهم من لي َمك 

 181الحديث رقم 

                                                 

 .40( طبقات المدلسين نبن حجر ص3)
 .(0/136( م رفة الثقات لل جل  )0)
 .(0/030( الثقات نبن حبان )1)
 .(8/464( الجرح والت دي  نبن أب  حاتم )4)
 .564لب التهذيب نبن حجر ص( تقر 5)
 .043( الض ااء والمتروكين للنساْ  ص6)
 .(7/36( الكام  نبن عدي )7)
 .3661( رقم4/387( سنن الترمذي كتاب فضاْ  الجهاد باب ف  ثواب الشهيد )8)
 .(31/36( السلسلة الُحيحة لأللبان  )0)
 .(5/474( النهاية ف  غرلب الحديف واْثر نبن اْثير )32)
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 رحمه ]  (3)إلمام أبو داودقا: ا
َثَنا د   َحد  ، ْبن   م َسد  َثَنا م َسْرَهد  ْاَيان   َحد  س 

، ْبنِ  َعْمِرو َعنْ  ،(0) ف   َبَجاَلَة، َسِمعَ  ِديَنار   ْبنَ  َعْمَرو ي َحدِح
، ْ َثاءِ  َوَأَبا َأْوس  ْنت    َقا:َ  ،(1)الش  َحْ  م َ اِوَيَة َعمحِ  ْبنِ  ِلَجْوءِ  َكاِتًبا ك  ْْ  ع َمرَ  ِكَتاب   َجاَءَنا ِإذْ  َقْيس   ْبنِ  َن ِ ا
، ك     اْقت ل وا  ِبَسَنة   َمْوِتهِ  َقْب َ  ق وا َساِحر  ْمَوَمِة، َعنِ  َواْنَهْوه مْ  اْلَمج وسِ  ِمنَ  َمْحَرم ، ِذي ك  حِ  َبْينَ  َوَفرِح  َفَقَتْلَنا الو 
ْقَنا َسَواِحَر، َثاَلَثةَ  َيْوم   ِف  ِ، ِكَتابِ  ِف  َوَحِرلِمهِ  اْلَمج وسِ  ِمنَ  َرج     ك  حِ  َبْينَ  َوَفر  َنعَ  َّللا  َُ  َكِثيًرا َطَ اًما َو

ْي َ  َفَ َرَض  َفَدَعاه مْ  ْوا ي َوْمِوم وا، َوَلمْ  َفَََّكل وا َفْخِذِه، َعَلى الس  ْقرو  ووأوْلقو ق   م نو  بوْغلوْين   أووْ  بوْغل   و  ر   َيك نْ  َوَلمْ  ،الوو
و:َ  َأن  » َعْوف   ْبن   الر ْحَمنِ  َعْبد   َشِهدَ  َحت ى اْلَمج وسِ  ِمنَ  ةَ اْلِجْولَ  َأَخذَ  ع َمر   ل ى َّللا ِ  َرس   َوَسل مَ  َعَلْيهِ  ]   َُ
 .«َهَجرَ  َمج وسِ  ِمنْ  َأَخَذَها

 تخريج الحديث:

 ف  السنن من طرلق ابن جرلج. (4)أخرجه عبد الرواق
ف  السنن من طرلق ابن  (8)مسانيد والدارقطن ف  ال (7)وأبو ي لى (6)والبوار (5)وأخرجه أحمد

 عيينة، كالهما )ابن جرلج وابن عيينة( عن عمرو بن دينار عنه به.

 دراسة رجال اإلسناد:

 بن مقاعس بن عبيد بن مرة بن النوا: بن عبادة بن حُن بن م اوية بن ُ ُ ةة ابن معاوية: 1
 .(0)الس دي التميم  س د بن ك ب بن عمرو

 رجاله ثقات.

 الحكم على إسناد الحديث:

   ُحيو.(32)إسناده ُحيو وقد حكم عليه اْلبان  فقا:

                                                 

 .1245( رقم1/311( سنن أب  داود كتاب الخراج باب ف  أخذ الجولة من المجوس )3)
 .045تقرلب التهذيب ص .( هو  سايان بن عيينة بن أب  عمران ميمون الهالل  أبو محمد الكوف  ثم المك 0)
 .316حجر ص تقرلب التهذيب نبن .( هو  جابر بن ولد أبو الش ثاء اْودي ثم الجوف  البُري مشهور بكنيته1)
 .(6/46( مُن  عبد الرواق )4)
 .(1/306( مسند أحمد )5)
 .(1/068( مسند البوار )6)
 .(0/366( مسند أب  ي لى )7)
 .(0/354( سنن الدارقطن  )8)
 .(1/408( اإلُابة ف  تمييو الُحابة نبن حجر )0)
 .(7/41( ُحيو وض ي  سنن أب  داود )32)
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 رحمه هللا: (1)قال ابن األثير

. الحركة  والَوْقش   الَوْقشة[  بال:   فإذا َخْلا  َوْقشاً  فسِمْ ت الَجن ةَ  دَخْلت   فيه(  ه{ )  وقش} 
 لغتين. فيكونان والشين السين حرف ف  اْوهري  ذكره

 182ديث رقم الح
 لم أجده باللاظ ناسه ولكن بالم نى.

 رحمه ]  (0)قا: اإلمام البخاري 
َثَنا اج   َحد  ، ْبن   َحج  َثَنا ِمْنَها:  وِن، ْبن   الَ ِولوِ  َعْبد   َحد  َثَنا الَماِجش   َجاِبرِ  َعنْ  الم ْنَكِدِر، ْبن   م َحم د   َحد 

ل ى الن ِب م  َقا:َ   َقا:َ  َما،َعْنه   َّللا    َرِض َ  َّللا ِ  َعْبدِ  ْبنِ ا  َأَنا َفإذا الَجن َة، َدَخْلت   َرَأْيت ِن   " َوَسل مَ  َعَلْيهِ  ]   َُ
اِء، َُ َمْي ، َهَذا  َفَقا:َ  َهَذا؟ َمنْ   َفق ْلت   َخَشَاًة، َوَسِمْ ت   َطْلَحَة، َأِب  اْمَرأَةِ  ِبالرم ًرا َوَرَأْيت   ِباَل:  ُْ  ِبِاَناِْهِ  َق

َمَر،  َفَقا:َ  َهَذا؟ ِلَمنْ   َفق ْلت   َلة ،َجارِ  َله   َأنْ  َفَََّرْدت   ِل    ِبََِّب   ع َمر   َفَقا:َ "  َغْيَرَتكَ  َفَذَكْرت   ِإَلْيِه، َفََّْنظ رَ  َأْدخ 
و:َ  َيا َوأ مِح  . أََعَلْيكَ  َّللا ِ  َرس   أََغار 

 تخريج الحديث:

 لمة عن ابن المنكدر عنه به.من طرلق عبد ال ولو بن أب  س (1)أخرجه اإلمام مسلم

 دراسة رجال اإلسناد:

 رجاله ثقات.

 رحمه هللا: (4)قال ابن األثير

ك بو  أنه   فيه(  ه{ )  وقص}  ساً  رو قَّصت  فجعل فورو و أي[  به يوتووو  الَخْطو. وي قاِرب   وَلِثب   َيْنو 

 183الحديث رقم 

                                                 

 .(5/475ر نبن اْثير )( النهاية ف  غرلب الحديف واْث3)
( ُحيو البخاري كتاب فضاْ  أُـحاب النبـ  ُـلى ] عليـه وسـلم بـاب منـاب عمـر بـن الخطـاب أبـ  حاـص القرشـ  0)

 .1670( رقم4/414ال دوي رض  ] عنه )
( ُــحيو مســلم كتــاب فضــاْ  الُــحابة رضــ  ] عــنهم بــاب مــن فضــاْ  أم ســليم أم أنــس بــن مالــك وبــال: رضــ  ] 1)
 .0457( رقم36/32نهما )ع
 .(5/476( النهاية ف  غرلب الحديف واْثر نبن اْثير )4)
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 رحمه ]  (3)قا: اإلمام مسلم
َثَنا ار   ْبن   َوم َحم د   اْلم َثن ى، ْبن   م َحم د   وَحد  َثن ى ِنْبنِ  َوالل ْاظ   -َبش  َثَنا  َقاَن  -اْلم  ، ْبن   م َحم د   َحد   َجْ َار 

َثَنا ْ َبة   َحد  ، ْبنِ  ِسَماكِ  َعنْ  ،(0)ش  ل ى َقا:َ  َسم َرَة، ْبنِ  َجاِبرِ  َعنْ  َحْرب  و:   َُ ل ى ]ِ  َرس   مَ َوَسل   َعَلْيهِ  ]   َُ
ْحَداحِ  اْبنِ  َعَلى ك بوهت، َرج     َفَ َقَله   ع ْري   ِبَاَرس   أ ِت َ  ث م    الد  عولو  فورو قَّصت  فوجو  َنْسَ ى َنت ِب  ه ، َوَنْحن   ،ب ه   يوتووو
ل ى الن ِب    ِإن    اْلَقْومِ  ِمنَ  َرج     َفَقا:َ   َقا:َ  َخْلَاه ،  َأوْ  - م َ ل ق   ِعْذق   نْ مِ  َكمْ   »َقا:َ  َوَسل مَ  َعَلْيهِ  ]   َُ
ْحَداحِ  ِنْبنِ  اْلَجن ةِ  ِف  -م َدُلى ْ َبة   َقا:َ  َأوْ  «الد  َِب  ش  ْحَداحِ  ِْ  ." الد 

 تخريج الحديث:

 البخاري. أق  على تخرلج له عند اإلمامتارد به اإلمام مسلم فلم 

 دراسة رجال اإلسناد:

( والخالُة فيه أنه ثقة روايته عن 02رقم )الترجمة له ف  الحديف سبقت  ة سماك بن حرب:1
 وروايته هنا ليست عن عكرمة. عكرمة وحده مضطُرة.

 رجا: اإلسناد ثقات.

 رحمه هللا: (3)قال ابن األثير

ْت  دابَّةً  رك بوْت    َحرام أم حديف ومنه - قوصو طوْت  بها فووو  .[فماتت عنها فسقو

 184الحديث رقم 
  رحمه ] (4)قا: اإلمام البخاري 

َثَنا ، ْبن   َّللا ِ  َعْبد   َحد  َثَنا م َحم د  و، ْبن   م َ اِوَية   َحد  َثَنا َعْمر   َعْبدِ  ،َعنْ (5)اْلَاَواِريم  ه وَ  ِإْسَحاقَ  أبو َحد 
، الر ْحَمنِ  َعْبدِ  ْبنِ  َّللا ِ  اِريِح َُ َْْن ل ى َّللا ِ  و:  َرس   َدَخ َ   َيق و:   َعْنه ، َّللا    َرِض َ  َأَنًسا َسِمْ ت    َقا:َ  ا َُ   [ 
و:َ  َيا َتْضَحك   ِلمَ   َفَقاَلْت  َضِحكَ  ث م   ِعْنَدَها، َفات َكََّ   ِمْلَحاَن، اْبَنةِ  َعَلى َوَسل مَ  َعَلْيهِ  ِ؟ َرس   َناس    »َفَقا:َ  َّللا 
َْْخَضرَ  الَبْحرَ  َيْرَكب ونَ  أ م ِت  ِمنْ  ِ، َسِبي ِ  ِف  ا َِْسر ةِ  َعَلى ل وكِ الم   َمَث    َمَثل ه مْ  َّللا  و:َ  َيا  َفَقاَلْت  ،«ا  َرس 
م    »َقا:َ  ِمْنه ْم، َيْجَ َلِن  َأنْ  َّللا َ  اْدع   َّللا ِ   -ِمم   َأوْ  - ِمْث َ  َله   َفَقاَلْت  َفَضِحَك، َعادَ  ث م   ،«ِمْنه مْ  اْجَ ْلَها الل ه 

                                                 

 .065( رقم7/00( ُحيو مسلم كتاب الجناْو باب ركوب المُل  على الجناوة إذا انُرف )3)
 .066تقرلب التهذيب نبن حجر ص .( هو  ش بة بن الحجاج بن الورد ال تك  مونهم أبو بسطام الواسط  ثم البُري 0)
 .(5/476( النهاية ف  غرلب الحديف واْثر نبن اْثير )1)
 .0877( رقم1/000( ُحيو البخاري كتاب الجهاد والسير باب المرأة ف  البحر )4)
تقرلــب  .( هــو  إبــراهيم بــن محمــد بــن الحــارف بــن أســماء بــن خارجــة بــن حُــن بــن حذياــة الاــواري اإلمــام أبــو إســحاق5)

 .00التهذيب نبن حجر ص
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ْم، َيْجَ َلِن  َأنْ  َّللا َ  اْدع    َفَقاَلْت  َذِلَك، ِمْث َ  َلَها َفَقا:َ  َذِلَك، ِليَن، ِمنَ  َأْنتِ   »َقا:َ  ِمْنه  َْو   ِمنَ  َوَلْستِ  ا
اِمتِ  ْبنَ  ع َباَدةَ  َفَتَوو َجْت   َأَنس   َقا:َ   َقا:َ  ،«اآلِخِرلنَ   ُ   َقَاَلْت  َفَلم ا َقَرَظَة، ِبْنتِ  َمعَ  الَبْحرَ  َفَرِكَبتِ  ال
ك بوْت  ا، رو ابَّتوهو ْت  دو قوصو ا، فووو طوْت فوسو  ب هو ا، قو ْنهو  فومواتوْت. عو

 تخريج الحديث:

 حبان عنه بنحوه. بن يحيى بن محمد عن س يد بن من طرلق يحيى (3)أخرجه اإلمام مسلم

 دراسة رجال اإلسناد:

 .(0)الرميُاء أنها ويقا: مالك بن أنس خالة ملحان بنت حرام أمة ابنة ملحان: 1

 رجا: اإلسناد ثقات.

 :رحمه هللا (3)قال ابن األثير

ت   الم حرم حديف وف (  ه)  ت  . ال  ن ق كسر  الَوْقص  [  فمات ناقوتته به فوقوصو ُْ  ع ن َقه وَق
ها  ُ ْت . َوْقُاً  أِق َُ ذِ   كقولك راِحَلت ه به َوَوَق ذ الِخَطامَ  خ  تِ   ي قا: ون. بالِخطام وخ  َُ  ال  ن ق   َوَق
ها ِقَص   ي قا: ولِكنْ  َنْاس   َمْوق وص. فهو الرج     و 

 185لحديث رقم ا
 رحمه ]  (4)قا: اإلمام البخاري 

َثَنا َثَنا إبراهيم، ْبن   َيْ ق وب   َحد  ه َشْيم   َحد 
، ْبنِ  َسِ يدِ  َعنْ  ،(6)ِبْشر   أبو َأْخَبَرَنا ،(5) َبْير   اْبنِ  َعنِ  ج 

اًل  َأن   َعْنه َما، َّللا    َرِض َ  َعب اس   ل ى الن ِب حِ  َمعَ  َكانَ  َرج  ْتهت  َوَسل َم، َعَلْيهِ  ]   َُ قوصو متْحر ٌم،  ووهتوو  نواقوتتهت  فووو
و:   َفَقا:َ  ،فومواتو  ل ى َّللا ِ  َرس  ، ِبَماء   اْغِسل وه    »َوَسل مَ  َعَلْيهِ  ]   َُ ن وه   َوِسْدر  وه   َونَ  َثْوَُْيِه، ِف  َوَكاِح  َتَمسم
، وا َونَ  ِبِطيب  َلبِحًيا الِقَياَمةِ  َيْومَ  ي ْبَ ف   َفِإن ه   َرْأَسه ، ت َخمِحر   .«م 

 تخريج الحديث:

 من طرلق عمرو بن دينار عن س يد بن جبير عنه به. (3)ومسلم (7)أخرجه البخاري 
                                                 

 .3030( رقم31/40( ُحيو مسلم كتاب اإلمارة  باب فض  الغوو ف  البحر )3)
 .(8/380( اإلُابة ف  تمييو الُحابة نبن حجر )0)
 .(5/476( النهاية ف  غرلب الحديف واْثر نبن اْثير )1)
 .3853( رقم0/478( ُحيو البخاري كتاب جواء الُيد باب سنة المحرم إذا مات )4)
 .(12/070تهذيب الكما: للموي ).ن بشير بن القاسم بن دينار السلم  أبو م اوية بن أب  خاوم ( هو  هشيم ب5)
 .(5/5تهذيب الكما: للموي ) .( هو  ج ار بن إياس وهو بن أب  وحشية اليشكري أبو بشر الواسط  بُري اُْ 6)
 .3840( رقم0/478( ُحيو البخاري كتاب جواء الُيد باب المحرم يموت ب رفة )7)
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 دراسة رجال اإلسناد:

 رجا: اإلسناد كلهم ثقات.

 رحمه هللا: (2)قال ابن األثير

قوص   أتت يو  أنه   م  اذ حديف وف (  ه)  قوة في بوو دو  ّللاَّ  صلى ّللاَّ  رسول فيه يأمتْرني لم: فقال الصَّ
لادة الَاِرلَضَتْين َبْين ما  بالتحرلك الَوَقص  [  بشيء وسلم عليه  إلى اإلب  من الَخْمس على كالوِح
.  والَجمع َعشرة أْرَُعَ  إلى الَ ْشر وعلى التِحْسع   أْوقاص 

[ (  اإلب  ف  الُدقة فراْض نم    الهروي  ف )  َفراِْضِ  من فيه الَغنم   َوَجَبتِ  ما هو  وقي  
ة الَبَقر ف  اْْوقاَص  َيْجَ   من ومنهم الِ ْشرلن إلى الخْمس َبْين ما اإلب   ُ  ف  واْْشناقَ  خا
 اإلب .

 186الحديث رقم 
 رحمه ]  (1)قا: اإلمام أحمد
َثَنا َثَنا ،(4)َكاِم    أبو َحد  ، ْبن   َحم اد   َحد  َثَنا َوْلد  و َحد  ، ن  بْ  َعْمر  س   َعنْ  ِديَنار  َطاو 

 ْبنِ  م َ اذِ  ،َعنْ (5)
، ولت  يوْأمتْرن ي لومْ   »َقا:َ  َجَب   ست لَّى ّللاَّ   رو لوْيه   هللات  صو لَّمو  عو سو ر   أوْوقواص   ف ي وو ْيًئا اْلبوقو  . «شو

 تخريج الحديث:

 (7)ف  المُن  من طرلق ابن أب  ليلى عن الحكم، أخرجه الطبران  (6)وأخرجه ابن أب  شيبة
الحكم، كالهما)الحكم وعل  بن الحكم(  بن عل  عن أسامة بن ف  الم جم الكبير من طرلق سلمة

 عنه به.

 دراسة رجال اإلسناد:

  يكتب (3)يحيى من السادسة، قا: ال جل  أبو الُوير آ: قهرمان اْعور البُري  دينار بن ة عمرو1
  ليس بشئ (5)وقا: ابن م ين(4)ابن حجرو  (1)الجووجان  (0)أبو حاتموض اه حديثه وليس بالقوي، 

   واه  الحديف.(7)  فيه نظر وقا: أبو ورعة(6)وقا: البخاري 
                                                                                                                                                  

 .3026( رقم8/320( ُحيو مسلم كتاب الحج  باب ما يا   بالمحرم إذا مات )3)
 .(5/476( النهاية ف  غرلب الحديف واْثر نبن اْثير )0)
 .00232( رقم16/116( مسند أحمد )1)
 .447تقرلب التهذيب نبن حجر ص .( هو  فضي  بن حسين بن طلحة الجحدري أبو كام 4)
 .(31/157ن اليمان  تهذيب الكما: للموي )( هو  طاوس بن كيسا5)
 .(1/300( مُن  ابن أب  شيبة )6)
 .(02/304( الم جم الكبير للطبران  )7)
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 أنه ض ي . والراجح 

 باق  رجا: اإلسناد ثقات.

 الحكم على إسناد الحديث:

   ض ي .(8)إسناده ض ي  لض   عمرو بن دينار وحكم عليه اْلبان  فقا:

 رحمه هللا: (9)قال ابن األثير

ِقطَ  الَوْح    عليه َنو: إذا كان   فيه(  ه{ )  قطو }  . رأَسه   َفَوَضع الثِحَق    أْدَرَكه أنه أي[  رأِسه ف  و 
 َوَقْذت   ِمن الذ ا:َ  عاَقَبت قد فيه الظاء كََّنح  ِبمْ ناه بالظ اء ول ْرَو   أْثَقَله أي  َفَوَقَطه َضُره  ي قا:
رب. أثَخْنَته إذا أِقذ ه الرج  َ   بالض 

 187الحديث رقم 
 لم أعثر على تخرلج له.

 رحمه هللا: (10)قال ابن األثير

وا   فيه(  ه{ )  وقع}  قد  ولو النارو  اتَّقت ع فإنَّها توْمروة ب ش  ْوق عوها الجائع من توقو ْبعان من مو [  الشَّ
 ِشَبع على َيَتَبي ن ن كما َلهَتناوَ  إذا الجاْع ِمن َمْوِقع   َكبير   له َيَتَبي ن ن الت مرة ِشق   أنح  أراد  قي 

ْب انِ  قوا أن َتْ ِجووا فال أَكله إذا الش  د  َُ  به. َتَت

 188الحديث رقم 

                                                                                                                                                  

 .(0/375( م رفة الثقات لل جل  )3)
 .(6/010( الجرح والت دي  نبن أب  حاتم )0)
 .320( أحوا: الرجا: للجووجان  ص1)
 .403( تقرلب التهذيب نبن حجر ص4)
 .317خ ابن م ين رواية الدارم  ص( تارل5)
 .78( الض ااء الُغير للبخاري ص6)
 .(6/010( الجرح والت دي  نبن أب  حاتم )7)
 .853( الجامع الُغير وولادته ص8)
 .(5/477( النهاية ف  غرلب الحديف واْثر نبن اْثير )0)
 .(5/470( النهاية ف  غرلب الحديف واْثر نبن اْثير )32)
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 رحمه ]  (3)قا: اإلمام أبو ي لى
َثَنا ، َعِل ح   ْبنِ  ِإْسَماِعي َ  ْبن   م َحم د   َحد  َثَنا اْلَوَساِوِس م َبابِ  ْبن   َوْلد   َحد  ، اْلح  ْكِل م  الر ْحَمنِ  َعْبدِ  نْ عَ  اْل  

َلْيَمانَ  ْبنِ ا َرْحِبي َ  َعنْ  اْلَغِسيِ ، ْبنِ  س  ، ْبنِ  ش  ِ، َعْبدِ  ْبنِ  َجاِبرِ  َعنْ  َسْ د  ، َأِب  َعنْ  َّللا   َسِمْ ت    َقا:َ  َبْكر 
و:َ  ل ى َّللا ِ  َرس  وا  »َيق و:   اْلِمْنَبرِ  أَْعَوادِ  َعَلى َوَسل مَ  َعَلْيهِ  ]   َُ لووْ  ارو النَّ  اتَّقت قد   وو ا توْمروة ، ب ش   تتق يمت  فوإ نَّهو
، توْدفوعت  اْلعوووجو يتوةو  وو ، م  ْوء  عت  السَّ توقو ائ ع   م نو  وو ا اْلجو ْبعوان   م نو  موْوق عوهو   .«الشَّ

 تخريج الحديث:

 ف  المسند من طرلق عبد الرحمن بن سليمان عن شرحبي  بن س د بنحوه. (0)أخرجه البوار

 ناد:دراسة رجال اإلس

  عل  بن ة محمد بن إسماعيل1
 .(4)  كان يضع الحديف وض اه الدارقطن (1)قا: البوار
 أنه ض ي  جدا.والراجح 

ْكِل م الحافظ الخرسان  ت ة زيد بن الحباب:2 الترجمة له ف  الحديف  سبقتهـ، 021أبو الحسين اْل  
 (.361رقم )

 والخالُة فيه أنه ُدوق.
 بابن الم روف المدن  سليمان أبو اْنُاري  حنظلة بن ] عبد بن سليمان بن الرحمن ة عبد3

  (8)ف  الثقات، قا: ابن حبان (7)و ذكره ابن حبان  (6)وأبو ورعة (5)هـ، وثقه ابن م ين373الغسي  
 اْخبار من الثقات خال  ما ترك فيه إليه أمي  والذ  فيه، ُدق على كثيرا ولهم يخطئ ممن كان

   ُدوق فيه لين.(0)وقا: ابن حجر .اآلثار من الثقات وافق بما وانحتجاج
 أنه ُدوق.والراجح 

                                                 

 .85( رقم3/86أبو ي لى )( مسند 3)
 .(3/305( مسند البوار )0)
 .(4/00( الض ااء الكبير لل قيل  )1)
 .(3/003( ال ل  للدارقطن  )4)
 .386( تارلخ ابن م ين رواية الدارم  ص5)
 .(5/010( الجرح والت دي  نبن أب  حاتم )6)
 .(5/85( الثقات نبن حبان )7)
 .(0/57( المجروحين نبن حبان )8)
 .140( تقرلب التهذيب نبن حجر ص0)
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 ف  الثقات (3)هـ، ذكره ابن حبان301اْنُار  مولى المدن  س د أبو سعد: بن ة شرحبيل4
 (5)وأبو ورعة (4)  ليس يحتج به ض اه ابن م ين(1)  ُدوق اختلط. قا: ابن س د(0)قا: ابن حجر

 .(7)والنساْ  (6)وأبو حاتم
 أنه ض ي .والراجح 

 الحكم على إسناد الحديث:

إسناده ض ي  جًدا لض   محمد بن إسماعي  وشرحبي  بن س د وحكم عليه الشيخ اْلبان  
   ض ي  جدا.(8)فقا:

 ولكن للحديف أُ  عند البخاري ومسلم.

 رحمه ]  (0)فقا: اإلمام البخاري 
َثَنا َلْيَمان   َحد  ، ْبن   س  َثنَ  َحْرب  ْ َبة   اَحد  و َعنْ  ،(32)ش   َأن    َحاِتم   ْبنِ  َعِديحِ  ،َعنْ (30)َخْيَثَمةَ  َعنْ  ،(33)َعْمر 
ل ى الن ِب    ذَ  ِبَوْجِههِ  َفَََّشاحَ  الن ارَ  َذَكرَ  َوَسل مَ  َعَلْيهِ  ]   َُ ذَ  ِبَوْجِههِ  َفَََّشاحَ  الن ارَ  َذَكرَ  ث م   ِمْنَها، َفَتَ و   َفَتَ و 
وا  »َقا:َ  ث م   ِمْنَها، لووْ  النَّارو  اتَّقت قد   وو  . «َطيِحَبة   َفِبَكِلَمة   َيِجدْ  َلمْ  َفَمنْ  ،توْمروة   ب ش 

                                                 

 .(4/165( الثقات نبن حبان )3)
 .065( تقرلب التهذيب نبن حجر ص0)
 .(5/132( الطبقات الكبر  نبن س د )1)
 .(1/005( تارلخ ابن م ين رواية الدوري )4)
 .(4/118( الجرح والت دي  نبن أب  حاتم )5)
 .(4/118( المُدر السابق)6)
 .301تروكين للنساْ  ص( الض ااء والم7)
 .(5/132( الطبقات الكبر  نبن س د )8)
 .6561( رقم7/020( ُحيو البخاري كتاب الرقاق باب ُاة الجنة والنار )0)
تقرلـــب التهـــذيب نبـــن حجـــر  .( هـــو  شـــ بة بـــن الحجـــاج بـــن الـــورد ال تكـــ  مـــونهم أبـــو بســـطام الواســـط  ثـــم البُـــري 32)

 .066ص
 .307بن أب  سبرة تقرلب التهذيب نبن حجر ص ( هو  خيثمة بن عبد الرحمن33)
 .406( هو  عمرو بن مرة بن عبد ] بن طارق الجمل  تقرلب التهذيب نبن حجر ص30)
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 رحمه هللا: (1)قال ابن األثير

قوع   عمر ابن حديف وف  -  ووَقْ ت   ل ْمَته إذا با الن َوَقْ ت    ي قا:. َوَعن َان  نَمِن  أي[  أبي بي فووو
 ه.َوَذمْمتَ  ِعْبَته   إذا فيه

 189الحديث رقم 
 رحمه ]  (0)قا: اإلمام ابن خولمة

َثَنا َثَنا َأَباَن، ْبن   م َحم د   َحد  ، اْبن   َحد  َثَنا ف َضْي   ْين   َحد  َُ ح 
م َجاِهد   َعنْ  ،(1)

 ْبنِ  َّللا   َعْبد َعنْ   ،(4)
و ْنت    َقا:َ  َعْمر   ِنْ مَ   َفَقاَلْت  َتِجِديَن َبْ َلِك؟ َكْي َ   ِلْلَمْرأَةِ  َفَقا:َ  ِن ،َوارَ  ث م   َأِب ، َفَوو َجِن  م ْجَتِهًدا، َرج ال ك 
قوعو   َقا:َ . ي ْاِطر   َوَن  َيَنام ، َن  َرج   ِمنْ  الَرج    َفَ َضْلَتَها، اْلم ْسِلِمينَ  ِمنَ  اْمَرأَةً  َوو ْجت كَ   َقا:َ  ث م   ،أوب ي ب ي فووو
و:َ  َذِلكَ  َبَلغَ  َأنْ  ِإَلى َواِنْجِتَهادِ  اْلق و ةِ  ِمنَ  ِجد  أَ  ِمم ا ِل  َقا:َ  َما أ َبا:ِ  َفَلمْ  ل ى - َّللا   َرس   - َوَسل مَ  َعَلْيهِ  َّللا   َُ
لِح  َأَنام   َلِكنِح   "َفَقا:َ  َُ وم   َوأ   ُ ، َوَأ َُ حِ  َفَنمْ  َوأ ْفِطر  مْ  َوَأْفِطْر، َو  ُ  َيا  َفق ْلت  ". َأي ام   َثاَلَثةَ  َشْهر   ك  حِ  ِمنْ  َو
و:َ  مْ   "َقا:َ . َذِلكَ  ِمنْ  َأْقَو   َأَنا! َّللا   َرس   ُ ْومَ  َف َد، َُ مْ  َداو   ك  حِ  ِف  اْلق ْرآنَ  َواْقَرأِ  َيْوًما، َوَأْفِطْر  َيْوًما، ُ 
و:َ  َيا  ق ْلت  ". َشْهر    يف.الحد......"َعْشَرةَ  َخْمَس  ِف  اْقَرأْه    "َقا:َ . َذِلكَ  ِمنْ  َأْقَو   َأَنا! َّللا   َرس 

 تخريج الحديث:

 ف  ش ب اإليمان من طرلق حُين عن مجاهد عنه به. (6)ف  السنن والبيهق  (5)أخرجه النساْ 

 دراسة رجال اإلسناد:

 ك ب بن عدي بن رواح بن قرط بن ] عبد بن ُداد بن خل  بن بجرة بن عمرو بن هللا ة عبد1
 فنسبوا المذكور بجرة تبناهم اليمن من بيت من وهو الاتو يوم أسلم باليمامة استشهد اْلَ َدِويم  القرش 
 .(7)إليه
 ( والخالُة أنه ثقة.36الترجمة له ف  الحديف رقم ) سبقتفايل:  بن ة محمد2

                                                 

 .(5/470( النهاية ف  غرلب الحديف واْثر نبن اْثير )3)
 .(1/001( ُحيو ابن خولمة )0)
 .(6/530ذيب الكما: للموي )ته .( هو  حُين بن عبد الرحمن السلم  أبو الهذي  الكوف 1)
تقرلــب التهــذيب نبــن حجــر  .( هــو  مجاهــد بــن جبــر باــتو الجــيم وســكون الموحــدة أبــو الحجــاج المخوومــ  مــونهم المكــ 4)

 .502ص
فطار يوم )5)  .0102( رقم4/032( سنن النساْ  كتاب الُيام باب ُوم يوم وا 
 .(5/102( ش ب اإليمان )6)
 .(4/388نبن حجر ) ( اإلُابة ف  تمييو الُحابة7)
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 الحكم على إسناد الحديث:

   ُحيو.(3)إسناده ُحيو لثقة رجاله وحكم عليه اْلبان  فقا:

 رحمه هللا: (2)قال ابن األثير

ُم ود ف  اإلْسراع    الت َوقم [  َفي َتَوق  َ  ِبَلِبد   ليس   َوْرع أم فحدي ف (  ه{ )  وق }   َوَق   يقا:. ال
ِ دَ  إذا وَتَوق  َ  الَجَب  ف   م ْسِرعا. فيه َُ

 39*مكرر انظر الحديث رقم 

 رحمه هللا: (3)قال ابن األثير

 .[ الِقالص   بنا فَتَوق َلْت    َظْبيان حديف ومنه[  ه  

 191قم الحديث ر 
 لم أعثر على تخرلج له.

 رحمه هللا: (4)قال ابن األثير

رَّة   ِذْكر فيه{...  وقم}  ليه المدينة آطام من أ ط م    القاف بكسر ه [  واق م حو  الَحر ة. ت ْنَسب وا 

 191الحديث رقم 
 رحمه ]  (5)داود قا: اإلمام أبو
َثَنا َثَنا َيْحَيى، ْبن   َحاِمد   َحد  ، َمْ ن   ْبن   م د  م حَ  َحد  د   َأْخَبَرِن  اْلَمَدِن م ، ْبن   َداو   َأِب  ْبنِ  َرُِيَ ةَ  َعنْ  َخاِلد 

َدْيِر، اْبنَ  َيْ ِن  َرُِيَ ةَ  َعنْ  الر ْحَمِن، َعْبدِ  ِ، ع َبْيدِ  ْبنَ  َطْلَحةَ  َسِمْ ت   َما  َقا:َ  اْله  ، َّللا  و:ِ  َعنْ  ي َحدِحف   َّللا ِ  َرس 
ل ى ، َحِديف   َغْيرَ  َقطم  َحِديًثا َوَسل مَ  هِ َعَليْ  ]   َُ و:ِ  َمعَ  َخَرْجَنا  َقا:َ  ه َو؟ َوَما  ق ْلت    َقا:َ  َواِحد   َّللا ِ  َرس 
ل ى َهَداِء، ق ب ورَ  ي ِرلد   َوَسل مَ  َعَلْيهِ  ]   َُ ذا ِمْنَها، َتَدل ْيَنا َفَلم ا َواِقم   َحر ةِ  َعَلى َأْشَرْفَنا إذا َحت ى الشم  ق ب ور   َوا 
و:َ  َيا  ق ْلَنا  َقا:َ  ِبَمْحِني ة   ِ، َرس  َحاِبَنا ق ب ور    »َقا:َ  َهِذِه؟ ِإْخَواِنَنا َأق ب ور   َّللا  ُْ َهَداِء، ق ب ورَ  ِجَْْنا َفَلم ا «َأ  الشم
 .«ِإْخَواِنَنا ق ب ور   َهِذهِ   »َقا:َ 

                                                 

 .(6/14( ُحيو وض ي  سنن النساْ  لأللبان  )3)
 .(5/483( النهاية ف  غرلب الحديف واْثر نبن اْثير )0)
 .(5/483( النهاية ف  غرلب الحديف واْثر نبن اْثير )1)
 .(5/480( النهاية ف  غرلب الحديف واْثر نبن اْثير )4)
 .0245( رقم0/373ك باب ولارة القبور )( سنن أبو داود كتاب المناس5)
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 تخريج الحديث:

ف  السنن الكبر  من طرلق داود بن خالد  (1)لبيهق ف  مسنديهما وا (0)والبوار (3)أخرجه أحمد
 عن ُري ة بن أب  عبد الرحمن عنه به.

 دراسة رجال اإلسناد:

ف  الثقات، قا: ابن  (5)وذكره ابن حبان (4)بن دينار من الساب ة. وثقه ال جل  ة داود بن خالد1
   ُدوق.(6)حجر

 أنه ثقة.والراجح 

 رجا: اإلسناد ثقات.

 الحديث: الحكم على إسناد

   ُحيو.(7)إسناده ُحيو لثقة رجاله وحكم عليه اْلبان  فقا:

 رحمه هللا: (8)قال ابن األثير

م َفَوَقى   فيه(  ه{ )  وقا}  ك   أِقيه الش  ءَ  َوَقْيت  [  النارَ [. (  النار من    الهروي  ف )  وْجَهه أَحد 
ْنَته إذا كم ِلَيقِ  أي  اْمر به أرلدَ  َخَبر   اللاظ وهذا. اْذ  عن وَسَتْرَته ُ  َهه أَحد   بالطاعة النارَ  وج 

َدقة.  ُ  وال

 188*مكرر انظر الحديث رقم 

                                                 

 .(1/32( مسند أحمد )3)
 .(1/360( مسند البوار )0)
 .(5/040( السنن الكبر  للبيهق  )1)
 .(3/142( م رفة الثقات لل جل  )4)
 .(6/085( الثقات نبن حبان )5)
 .308( تقرلب التهذيب نبن حجر ص6)
 .(6/081( ُحيو أبو داود )7)
 .(5/484رلب الحديف واْثر نبن اْثير )( النهاية ف  غ8)



  الفصل الثالث  (النهاية في غريب الحديث واألثر البن األثير)أحاديث كتاب 
 

- 249 - 

 رحمه هللا: (1)قال ابن األثير

رائمو  وتووقَّ    م اذ حديف وف  - ْذها ن َتَجن ْبها أي[  أموال ه م كو  على َتْكر م ْنها الُدقة ف  تَّخ 
ذ وَتِ وم  أُحابها  وات َقى[. (  وتوق      وا اُْ  ف )  وَتوقحى. الناو:َ  ون ال اِل َ  ن الَوَسط َفخ 
ُْ   . بمْ َنىً  لبت أْوَتَقى  ات َقى وأ  وأ دغمت. تاءً  أْبدَلْت  ثم قْبَلها للكسرة ياء الواو فق 

 192الحديث رقم 
 رحمه ]  (0)قا: اإلمام البخاري 

َثَنا َثنَ  ِبْسَطام ، ْبن   أ َمي ة   َحد  ، ْبن   َيِولد   اَحد  َرْلع  َثَنا و   َعنْ  أ َمي َة، ْبنِ  ِإْسَماِعي َ  َعنْ  اْلَقاِسِم، ْبن   َرْوح   َحد 
، ْبنِ  َّللا ِ  َعْبدِ  ْبنِ  َيْحَيى ْيِا ح  و:َ  َأن    َعْنه َما َّللا    َرِض َ  َعب اس   اْبنِ  ،َعنِ (1)َمْ َبد   َأِب  َعنْ  َُ ل ى َّللا ِ  َرس  َُ 
، أَْه ِ  َقْوم   َعَلى َتْقَدم   ِإن كَ   »َقا:َ  الَيَمِن، َعَلى َعْنه   َّللا    َرِض َ  م َ اًذا َبَ فَ  َلم ا َوَسل مَ  َعَلْيهِ  ]   نْ  ِكَتاب   َفْلَيك 
 َ: ِ، ِعَباَدة   ِإَلْيهِ  َتْدع وه مْ  َما َأو  َلَوات   َخْمَس  ْيِهمْ َعلَ  َفَرَض  َقدْ  َّللا َ  َأن   َفََّْخِبْره مْ  َّللا َ، َعَرف وا َفإذا َّللا   ِف  َُ

 َفإذا ف َقَراِِْهْم، َعَلى َوت َردم  َأْمَواِلِهمْ  ِمنْ  َوَكاةً  َعَلْيِهمْ  َفَرَض  َّللا َ  َأن   َفََّْخِبْره مْ  َفَ ل وا، َفإذا َوَلْيَلِتِهْم، َيْوِمِهمْ 
ذْ  ِبَها، َأَطاع وا قَّ  ِمْنه مْ  َفخ  تووو روائ مو  وو  .«النَّاس   أوْمووال   كو

 تخريج الحديث:

ف  ُحيحيهما من طرلق يحيى بن عبد ] عن أب  م بد  (5)ومسلم (4)أخرجه كذلك البخاري 
 عنه به.

 دراسة رجال اإلسناد:

 .(7)ف  الثقات ووثقه الذهب  (6)هـ، ذكره ابن حبان013بكر  أبا يكنى البُري  ة أمية بن بسطام1
 ُدوق.  (0)  محله الُدق وقا: ابن حجر(8)قا: أبو حاتم

                                                 

 .(5/484( النهاية ف  غرلب الحديف واْثر نبن اْثير )3)
 .3458( رقم0/186( ُحيو البخاري كتاب الوكاة باب ن تؤخذ كراْم أموا: الناس ف  الُدقة )0)
 .(00/068( هو  نافذ أبو م بد مولى عبد ] بن عباس حجاوي تقرلب التهذيب نبن حجر )1)
( ُــحيو البخــاري كتــاب التوحيــد بــاب مــا جــاء فــ  دعــاء النبــ  ُــلى ] عليــه وســلم أمتــه إلــى توحيــد ] تبــارك وت ــالى 4)
 .7170( رقم8/431)
 .30( رقم3/372( ُحيو مسلم كتاب اإليمان  باب الدعاء إلى الشهادتين وشراْع اإلسالم )5)
 .(8/301( الثقات نبن حبان )6)
 .(3/055لذهب  )( الكاش  ل7)
 .(0/121( الجرح والت دي  نبن أب  حاتم )8)
 .334( تقرلب التهذيب نبن حجر ص0)
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 أنه ُدوق.والراجح 

 باق  رجا: اإلسناد ثقات.

 رحمه هللا: (1)قال ابن األثير

ى َمن   الحديف ومنه(  ه)  َُ  .[ واِقَية   َّللا ِ  من ِتِقهْ  لم َّللا   َع

 193الحديث رقم 
 لم أعثر على تخرلج له.

 رحمه هللا: (2)قال ابن األثير

 أي[  وسلم عليه ّللاَّ  صلى ّللاَّ  برسول اتَّقْينا أست الب اْحمرَّ  إذا كنا   عل ح  حديف ومنه(  ه) 
. من لَنا ِوقاَية َجْ لناه وح  الَ د 

 194الحديث رقم 
 رحمه ]  (1)قا: اإلمام مسلم
َثَنا ُِ م  َجَناب   ْبن   أحمد َحد  ي ُِح اْلِم

َثَنا ،(4)  َأِب  َعنْ  ،(5)َوَكِرل ا َعنْ  ي ون َس، ْبن   ِعيَسى َحد 
َنْين   َيْومَ  َول ْيت مْ  َأك ْنت مْ   َفَقا:َ  اْلَبَراِء، ِإَلى َرج     َجاءَ   َقا:َ   ،(6)ِإْسَحاقَ   َعَلى َأْشَهد    َفَقا:َ  ع َماَرَة؟ َأَبا َيا ح 
ل ى ]ِ  َنِب حِ  ر   الن اِس، ِمنَ  َأِخا اء   اْنَطَلقَ  َوَلِكن ه   َول ى، َما َوَسل مَ  َعَلْيهِ  ]   َُ  ِمنْ  اْلَح حِ  َهَذا ِإَلى َوح س 

َماة ، َقْوم   َوه مْ  َهَواِوَن، ، ِمنْ  ِرْج    َكََّن َها َنْب    ِمنْ  ِبِرْشق   َفَرَمْوه مْ  ر  و:ِ  ِإَلى اْلَقْوم   َفََّْقَب َ  َفاْنَكَشا وا، َجَراد   َرس 
ل ى ]ِ  ْاَيانَ  َوأبو َوَسل َم، َعَلْيهِ  ]   َُ َر، َوَدَعا َفَنَو:َ  ْغَلَته ،بَ  ِبهِ  َيق ود   اْلَحاِرفِ  ْبن   س  َُ   َيق و:   َوه وَ  َواْسَتْن
م   اْلم ط ِلْب، َعْبدِ  اْبن   َأَنا َكِذْب، نَ  الن ِب م  َأَنا» َركَ  َنوِح:ْ  الله  ُْ نَّا  »اْلَبَراء   َقا:َ  ،«َن هللا   كت  اْلبوْأست  اْحمورَّ  إذا وو

ن   ،ب ه   نوتَّق ي َجاعَ  َواِ  ل ى الن ِب    َيْ ِن  ِبِه، ي َحاِذي َلل ِذي ِمن ا الشم  .«َوَسل مَ  َعَلْيهِ  ]   َُ

                                                 

 .(5/484( النهاية ف  غرلب الحديف واْثر نبن اْثير )3)
 .(5/484( النهاية ف  غرلب الحديف واْثر نبن اْثير )0)
 .3776( رقم30/06( ُحيو مسلم كتاب الجهاد والسير باب ف  غووة حنين )1)
( المُيُـــ   هـــذه النســـبة إلـــى بلـــدة كبيـــرة علـــى ســـاح  بحـــر الشـــام، يقـــا: لهـــا المُيُـــة، وقـــد اســـتولت الاـــرنج عليهـــا 4)

 .(5/135اْنساب للسم ان  )
تقرلـب التهـذيب  .( هو  وكرلا بـن أبـ  واْـدة خالـد ويقـا: هبيـرة بـن ميمـون بـن فيـروو الهمـدان  الـوادع  أبـو يحيـى الكـوف 5)

 .036ص نبن حجر
تقرلـب التهـذيب نبـن  .( هو  عمرو بن عبد ] بن عبيد ويقا: عل  ويقا: بـن أبـ  شـ يرة الهمـدان  أبـو إسـحاق السـبي  6)

 .401حجر ص
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 تخريج الحديث:

ف  الُحيو من طرلق  (0)ف  الُحيو من طرلق وهير، ورواه أيضا (3)أخرجه البخاري 
سراْي  وش بة( عن أب   (1)ورواه كذلك، إسراْي  ف  الُحيو من طرلق ش بة، ثالثتهم )وهير وا 

 ا.إسحاق عنه مختُرً 

 دراسة رجال اإلسناد:

ُِ م  المغيرة بن ة أحمد بن الجناب1 ي ُِح اْلِم
ف  الثقات.  (5)الوليد من ال اشرة، ذكره ابن حبان أبو (4)

   ُدوق.(8)وابن حجر (7)والذهب  (6)قا: أبو حاتم
 أنه ُدوق.والراجح 

 يضر تدليسه.ت  ن ال (0)باق  رجا: اإلسناد ثقات ووكرلا بن أب  واْدة مدلس من الطبقة الثانية

 رحمه هللا: (10)قال ابن األثير

ِدق لم أنه   وفيه(  س)  ُْ تويْ  من أكَثرَ  نساْه من امرأةً  ي  نوشد  أوقيَّةً  عوْشروة ْثن  ْ وِقي ة[  وو  بضم ا
ِقي ة  الروايات  ب ض وف  واْدة. واْل  أ ْف  ولة  ووونه. ِدْرَهما ُْر ين اْسم  الياء وتشديد الهموة  و 
ححته. الواو باتو[  َوِقيحة    اُْ  ف )   لغة   وه  أل  بَغْير[ (  والقاموس ا بالضممن ُو

ي ة دا اَْواِق م   والجمع. عامِح  وَمْجموعة. م ْاَردة الحديف ف  تكررت وقد. َيَخا   وقد. م َشد 

 195 رقمالحديث 

                                                 

( 1/040( ُــحيو البخـــاري كتـــاب الجهـــاد والســـير بــاب مـــن ُـــ  أُـــحابه عنـــد الهولمــة ونـــو: عـــن دابتـــه واستنُـــر )3)
 .0012رقم
( 4/060هــاد والســير بــاب مــن قــا: خــذها وأنــا ابــن فــالن وقــا: ســلمة خــذها وأنــا ابــن فــالن )( المُــدر الســابق كتــاب الج0)
 .1240رقم
َنْين  ِإْذ أَْعَجَبْتك ْم َكْثَرت ك ْم َفَلْم ت ْغِن عَ 1) ِ َتَ اَلى } َوَلْوَم ح  ْم ( المُدر السابق كتاب المغاوي باب َقْوِ: َّللا  ْم َشْيًْا َوَضـاَقْت َعَلـْيك  ْنك 
 َْْ َبْت ث م  َول ْيت ْم م ْدِبِرلَن ث م  َأْنَوَ: َّللا   َسِكيَنَته  ِإَلى َقْوِلِه َغا ور  َرِحيم  { )ا  .1240( رقم5/03ْرض  ِبَما َرح 
 .( المُيُــ   هــذه النســبة إلــى بلــدة كبيــرة علــى ســاح  بحــر الشــام، يقــا: لهــا المُيُــة، وقــد اســتولت الاــرنج عليهــا4)

 .(5/135اْنساب للسم ان  )
 .(8/37( الثقات نبن حبان )5)
 .(0/45( الجرح والت دي  نبن أب  حاتم )6)
 .(3/303( الكاش  للذهب )7)
 .87( تقرلب التهذيب نبن حجر ص8)
 .13( طبقات المدلسين نبن حجر ص0)
 .(5/484( النهاية ف  غرلب الحديف واْثر نبن اْثير )32)
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 رحمه ]  (3)قا: اإلمام النساْ 
َثَنا َقاَ:  إبراهيم، ْبن   ِإْسَحق   َأْخَبَرَنا ، ْبن   اْلَ ِولوِ  َعْبد   َحد  ِ ْبِن اْلَهادِ  َعنْ  م َحم د   ،َيِولَد ْبِن َعْبِد َّللا 

و:   َفَ  َ   »َفَقاَلْت  َذِلَك، َعنْ  َعاَِْشةَ  َسََّْلت    ، َقا:َ (0)َسَلَمةَ  َأِب  َعنْ  إبراهيم، ْبنِ  م َحم دِ  َعنْ  ل ى َّللا ِ  َرس  َُ 
 ِدْرَهم . ِماَْةِ  َخْمس   َوَذِلكَ  «َوَنشح   أ وِقي ةً  َعْشَرةَ  اْثَنَت ْ  َعَلى َوَسل مَ  هِ َعَليْ  ]  

 :الحديثتخريج 

ف   (6)ف  المسند والدارم  (5)ف  المسند وأحمد (4)ف  السنن وابن راهوية (1)أخرجه ابن ماجة
 سلمة عنها بنحوه. ف  المستدرك كلهم من طرلق محمد بن إبراهيم عن أب  (7)السنن والحاكم

 دراسة رجال اإلسناد:

َهِن م  محمد عبيد أبو بن ة عبد العزيز بن محمد1 هـ، وثقه عل  بن 386المدن   مونهم (8) اْلج 
  ن بَّس (30)ف  الثقات وقا:  كان يخطئ، قا: ابن م ين (33)وذكره ابن حبان (32)ال جل  (0)المدين 

  (34)ف من حاظه الش ء فيخطئ وقا: ابن حجر  سي ء الحاظ فُرما حد(31)به وقا: أبو ورعة
 فيخطئ. غيره كتب من يحدف ُدوق كان

 أنه ُدوق.والراجح 

 باق  رجا: اإلسناد ثقات.
                                                 

 .1147( رقم6/336قسط ف  اُْدقة )( سنن النساْ  كتاب النكاح باب ال3)
تقرلـب التهـذيب نبـن حجـر  .( هو  أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الوهري المدن  قي  اسمه عبد ] وقي  إسـماعي 0)

 .645ص
 .3886( رقم3/627( سنن ابن ماِجة كتاب النكاح باب ُداق النساء )1)
 .(0/402( مسند إسحاق ابن راهوية )4)
 .(43/371) ( مسند أحمد5)
 .(3/356( سنن الدارم  )6)
 .(4/00( المستدرك للحاكم )7)
 .( الجهن   هذه النسبة إلى جهينة وهـ  قبيلـة مـن قضـاعة واسـمه ولـد بـن ليـف بـن سـود بـن أسـلم بـن الحـاف بـن قضـاعة8)

 .(0/314اْنساب للسم ان  )
 .307( سؤنت ابن أب  شيبة نبن المدين  ص0)
 .(0/07ل  )( م رفة الثقات لل ج32)
 .(7/336( الثقات نبن حبان )33)
 .(5/105( الجرح والت دي  نبن أب  حاتم )30)
 .(5/105( المُدر السابق)31)
 .158( تقرلب التهذيب نبن حجر ص34)
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 الحكم على إسناد الحديث:

 حديف   هذا(3)إسناده حسن ْن عبد ال ولو بن محمد ُدوق وقد حكم عليه الحاكم فقا:
 ُحيو.  (0)ال م  وقا: اْلبان  وعليه اإلسناد ُحيو

                                                 

 .(4/00( المستدرك للحاكم )3)
 .(7/430( ُحيو وض ي  سنن النساْ  )0)
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 الخاتمة
 الحمد هلل الذي بن مته تتم الُالحات، والُالة والسالم على خير البرلات وب د 

)النهايــة فــ  غرلـــب  دراســة جــوء مـــن أحاديــف كتــاب ابــن اْثيـــر ،تــم باضــ  مـــن ] ومنــةفقــد 
د وب ــ وهــ  مــن بدايــة "بــاب الــواو مــع الحــاء" حتــى نهايــة بــاب "الــواو مــع القــاف"،  ،الحــديف واْثــر(

ة والحكم عليها، يمكن للباحث ،ودراستها ،طالع على اْحاديف الت  استد: بها ف  كتابه، وتخرلجهاان
لأن ت ـيات إليها من خال: هذه الدراسـة،  تسج  أبرو النتاْج الت  تُو ـ  بهـا وأبـرو التُو التـ  تُو

ـحة ذلـك طلبة ال لم، وخاُة الراغبين ف  إتمام دراسـة أحاديـف كتـاب ابـن اْثيـر محـ  الدر  اسـة، موضِح
 من خال: النقاط التالية 

 من خالل الدراسة: ةإليها الباحث تأواًل: النتائج التي توصل

  لــــم يلتــــوم ابــــن اْثيــــر رحمــــه ] بــــإيراد اْحاديــــف الُــــحيحة، بــــ  توســــع حتــــى أورد اْحاديــــف
ديف الض ياة، بـ  والموضـوعة، ول لـه قُـد اسـتي اب كـ  اْلاـاظ الغرلبـة التـ  وردت فـ  أي حـ

 دون النظر إلى حاله من حيف القبو: والرد.

 ر ف  طرلقة انستدن: باْحاديف النبوية، فتارة يوردهـا بـاللاظ ناسـه، وتـارة وع أسلوب ابن اْثيتن
 يوردها بنحو لاظ الحديف، وتارة يذكرها بالم نى. 

 راجـــع مــن خـــال: الدراســـة ْحاديـــف كتــاب النهايـــة يتضـــو أن ابـــن اْثيــر اطلـــع علـــى مُـــادر وم
قـ  تب ضها لم يطبع ب د، ب  ل ـ  ب ضـها فـ  عـداد الماقـود، ممـا كـان سـببا لوجـود أحاديـف لـم 

 عليها مسندة.  ةالباحث

  طوللـة، ورد ف  كتاب النهاية عدد ليس بالقلي  من اْحاديـف التـ  خرجتهـا كتـب متـَّخرة بَّسـانيد
 وكان هذا سببا لوجود رواة لم تق  الباحثة على ترجمة لهم. 

 لهذه األحاديث:  ةجدول تفصيلي يبين خالصة دراسة الباحثوهذا 

 عدد األحاديث تصنيف األحاديث

 305 عدد اْحاديف الت  قامت الباحثة بدراستها  

 64 عدد اْحاديف الت  وردت ف  الُحيحين أو ف  أحدهما 

 00 عدد اْحاديف الُحيحة خارج الُحيحين 
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 08 عدد اْحاديف الحسنة 

 45 ديف الض ياة  عدد اْحا

 1 عدد اْحاديف الض ياة جًدا والموضوعة  

 36 عدد اْحاديف الت  لم ت ثر الباحثة على تخرلج لها 

 32 عدد اْحاديف المكررة  

 :ثانيًا: التوصيات

ضــرورة توجيــه طــالب الدراســات اإلســالمية إلــى انعتنــاء ب لــوم الســنة النبويــة، وتمييــو ُـــحيو  (3
 ما لم يق .  ُلى ] عليه وسلم لْال ينسب إلى النب الحديف من سقيمه، 

ــ  إخــوان  بإتمــام دراســة أحاديــف هــذا الكتــاب، وخاُــة اْحاديــف غيــر المرفوعــة التــ  لــم  (0 أُو
 تتناولها الدراسة.

أنهـا مـا والـت تحتـاج إلـى تطـولر، فهـ  لـم  ةمن خال: الت ام  مع البـرامج المحوسـبة تبـين للباحثـ (1
تــ  يقــدمها الحاســوب، باإلضــافة إلــى أنهــا تحتــاج إلــى تنقــيو، وتُــحيو، تتمتــع بكــ  التقنيــات ال

 وعلى أه  الخير أن يدعموا هذه البرامج، وي ملوا على تطولرها، فهذا من باب نشر ال لم النافع.

بهـذه الدراسـة، حتـى  ب ـد إتمامـه أُو  الم نيين بهذا اْمـر أن ن يتوانـوا فـ  إخـراج هـذا الكتـاب (4
  انستاادة من هذه الجهود الت  بذلت ف  هذا الكتاب. يتسنى لطلبة ال لم

 ..هذا وأسأل اهلل العلي العظيم القبول والتوفيق والسداد، وصلى اهلل وسلم على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه وسلم
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 الفهارس العامة
 

 فهرس اآليات -1
 فهرس األحاديث -2

 فهرس تراجم الصحابة -3

م لهم جرًحا وتعد -4  يالً فهرس الرواة المترجو

 المراجعفهرس المصادر و  -5

 فهرس المواوعات -6
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 فهرس اآليات 

 اآلية الكريمة م
اسم 

 السورة

رقم 

 اآلية

رقم 

 الصفحة

يدٌ  1 د  ْرتتْم إ نَّ عوذواب ي لوشو فو لوئ ن كو ْم وو نَّكت يدو ْرتتْم ألوز  كو ْم لوئ ن شو بُّكت  ب 7 إبراهيم ووا  ْذ توأوذَّنو رو

ينو آمونتوا 2 ا الَّذ  ات ه  ووالو تومتوتتنَّ إ الَّ ووأوْنتتْم متْسل متونو  يوا أويُّهو قَّ تتقو و حو  14 112 آل عمران اتَّقتوا ّللاَّ

ًدا 3 ًنا متتوعومد  موْن يوْقتتْل متْؤم   38 93 النساء وو

مْ  4 ْنهت لَّى ك ْبروهت م   151 11 النور ووالَّذ ي تووو

ت لوكتْم وو  5 بُّونو أوْن يوْغف رو ّللاَّ يمٌ أوالو تتح  ح  ت غوفتوٌر رو  151 22 النور ّللاَّ

ا توْذهولت  6 ْونوهو يٌم، يوْومو تورو ْيٌء عوظ  اعوة  شو لوةو السَّ ْم إ نَّ زوْلزو بَّكت وا رو ا النَّاست اتَّقت  167 2 الحج يوا أويُّهو

ْزرو أتْخروى  7 روٌة و  رت وواز   222 164 األنعام ووالو توز 
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 (1)فهرس األحاديث النبوية 

رقم  اسم الراوي  ف الحديثطر  م
 الحديث

 54 عرفجة بن س د ات َخَذ أْناًا من َوِرق  فَّْنَتن فات َخَذ أْناًا ِمْن َذَهب  .1
 45 م اذ بن جب  ات ق وا الِبراَو ف  الَمَواِرد  .2
ْب ان  .3  388 ُديقأبو بكر ال ات ق وا الناَر ولو ِبِشقح َتْمَرة فإن ها َتَقع من الجاْع َمْوِقَ ها من الش 
ْيد فقا:   إن  َحرام    .4 َُ  320 ابن عباس أ ِتَ  بَوشيقة  يابسة من َلْحم 
وا الَوْفَد بنحو ما كنت أ ِجِيو ه م  .5  367 ابن عباس أِجيو 
 342 جابر بن عبد ] أحاِسن كم أْخالقًا الم َوط َّون أْكنافاً   .6
 31 سورعبد ] بن م إذا أَرْدَت أْمرًا َفَتَدب ْر عاِقَبَته  .7
ذوا وَدع وا الثمل ف  .8 ت م َفخ  ُْ  08 سه  بن أب  َحْثَمةَ  إذا َخَر
 43 عدي بن حاتم إذا َوذ ْمَته وأْرَسْلَته وَذَكرَت اْسم َّللا  فك  ْ   .9

د اْمر  إلى غير أهِله فاْنَتظِر الساعة  .11 سِح  83 أبو هرلرة إذا و 
 60 طالبعل  بن أب   اْرِجْ َن َمَّْوورات  َغْيَر مَّْجورات  .11
 73 جابر بن عبد ] أَرْدت  أن أْكِشَ  عن وْجه أِب  َلم ا َقِت   .12
واب  ساِلمًة واْيَتِدعوها  .13  06 م اذ بن أنس ارَكبوا هذه الد 
ؤياك م قد َتواَطْت ف  الَ ْشر اْواِخر  .14  340 ابن عمر أَر  ر 
ِ حق  الحياء  .15  358 عبد ] بن مس ود انْسِتحياء  من َّللا 
ها واِفيًة أْعي ن ها وآذان ها ؟  .16  317 مالك بن نضلة أَلْسَت ت ِنِتج 
 70 أنس بن مالك إلى غ َنْيمة  َفَتَوو ع وها  .17
َيام اَْواِضو  .18 ُِ  303 أبو هرلرة أَمَر ِب
ًا ل  َمر  .19 دح  01 ابن عمر إنح أبا هذا كان و 

 ْكةإن  إبليَس رأ  جبرلَ  عليه السالم يوم َبْدر َيَوع  المال  .21
طلحة بن عيد ] بن 

 72 َكِرلو

وا  .21 ْن َأحبموا َواد  وا وا   16 أبو شرلو الك ب  إن أَحبموا َقاد 
 312 أبو موسى اْش ري  إن َّللا َ واضع  َيَده ل ِمِس ء اللي  ِلَيت وَب بالنهار  .22
 300 أبو الدرداء إنح المالْكة َتَضع أْجِنَحَتها ِلطاِلب ال لم  .23
يرًا ِمْثَ  الَوَحَرةإن جاَءت به أحْ   .24 ُِ  4 ع ويمر ال جالن  مَر َق
 50 أنس بن مالك إن جاءت به أْوَرَق َجْ داً   .25
َاق  وات َطَّ الِ شاء  .26 لحى ب  الِ شاء حين غاب الش  َُ   343  إن جبرل  

                                                 

 مرتبة حسب حروف الم جم. (3)
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 346 جابر بن عبد ] اآلن َحِمَ  الَوِطيس    .27
 18  ن  سالم فات َذأَ أن  رجال قام فنا: من عثمان َفَوذأه عبد َّللا  ب  .28
يَن مِتين  فَّْوِغ  فيه ِبِرْفق  .29  361 أنس بن مالك إن  هذا الدِح
 78 عدي بن حاتم إن ِوَساَدَك إَذْن َلَ رلض    .31
 301 أنس بن مالك أن  َيهوِديحًا َقَتَ  جارلًة على أْوَضاح  لها  .31
 316  إنك َلَقِلق  الَوِضين  .32
 84 أبو هرلرة َّْمَواِلك مإن كم َلن َتَس  وا الن اَس ب  .33
ًة أنتم َخْير ها  .34  373 م اوية بن حيدة إنكم وفحْيت م َسْب ين أم 
 8 أنس بن مالك أنه أتاه  َساْ   فَّعطاه َتْمرًة َفوح ش بها  .35
 344 عاْشة بنت أب  بكر أنه أ ت  بَوْطب  فيه َلَبن    .36
َدَقة  .37  ُ  386 م اذ بن جب  أنه أ ِتَ  بَوَقص  ف  ال
 46 أبو بكر الُديق ه أَخَذ ِبلسانه وقا:   َهذا ال ذي أْوَرَدِن  الَمواِردَ أن  .38
ض  .39  48 حذياة بن اليمان أن ه اْسَتْسَقى فَّ ْخِرج إليه َقَدح  َوْرِس   م َاض 
وَر الم هاجرلن النِحساء    .41  44 ولنب بنت جحش أنه أَمر أْن ي ور ف د 
 71 مالك س د بن أن ه  أَمَر ِبَقْتِ  الَوَوغ  .41
ْارة  .42  ُ  305 عبد الرحمن بن عوف أنه رأ  بَ ْبِد الرحمن بن َعْوف َوَضرًا من 
 381 جابر بن سمرة أنه َرِكَب َفَرسًا فج   َيَتَوق ص  به  .43
 60 المغيرة بن ش بة أنه قام حتى َوِرمْت قدماه    .44
وَن الَيدِ   .45  14 عل  بن أب  طالب أنه كان َمْود 
جود َحت ى َيِبيَن َوَضو  إْبَطْيهأنه كان َيْرَفع  يَ   .46  330 عبد ] بن مالك َدْيه ف  السم
دقة  .47  ُ  80 أنس بن مالك أنه كان َيِسم  إِبَ  ال
 57 سمرة بن جندب أنه كان َيْكره الت ورمَك ف  الُالة  .48
 88 جابر بن عبد ] أنه َلِبَف َعْشَر ِسنين َيْتَبع  الحاج  باْلَمواِسم  .49
 322  َن الواِشرة الم وَتِشرةأنه َل َ   .51
وا ِبرَماِحهم  .51 ش   6 عل  بن أب  طالب أنه َلِقَ  الَخواِرج َفَوح 
ِدق امرأًة من نساْه أكَثَر من ْثِنَتْ  َعْشَرة أوقي ًة َوَنشح   .52 ُْ  305 عاْشة بنت أب  بكر أنه لم ي 
وم  .53  ُ  334 أبو هرلرة أنه َنهى عن الِوُاِ: ف  ال
 348 أبو هرلرة َطان المساِجدأنه َنهى عن إي  .54
ْشية َضبح    .55  313 عمر بن الخطاب أنه َوَضع َيَده ف  ك 
 372 طلحة بن عبيد ] أنه َوف َق َمن أَكله  .56
َلْياة  .57  378 ابن عباس أنه  َوق َت ْه  المدينة ذا الح 
 33 عاْشة بنت أب  بكر أنحها كانت ف  مكان  َوْحش    .58
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 10 اْشة بنت أب  بكرع إن  أخاف  أنح أَذَره  .59
ها  .61  321 عاْشة بنت أب  بكر أ ْهَديْت ل  َوِشيقة  قديِد َظب   فرد 
هم َتْشَخب  َدماً   .61  02 ابن عباس أْوَداج 
 374 ولد بن أرقم أْوَفى َّللا   بَّ ذ ِنه  .62
 375 ك ب بن مالك أْوَفى على َسْلع    .63
 363  إي اك ْم َوَحِمي َة اْْوَغاب  .64
م بْس َلَ ْمر    .65 ابِح الم َتَلوِح م والش  ْيخ الم َتوسِح ِ َعم   الش   03 عمر بن الخطاب َّللا 
ذي باّلل  من هذا الغاِسِق إذا َوَقب  .66  377 عاْشة بنت أب  بكر َتَ و 
َّوا ِمم ا َغي رِت النار    .67  337 ولد بن ثابت َتَوض 
َطِلو الناس  على َرج    َكَوِرك  على ِضَلع  .68 ُْ  62 رابن عم ثم َي
َكًة الَحسن  .69  50 أم سلمة جاءت فاطمة  م َتَورِح
 80 حذياة بن اليمان الجاِلس  َوْسَط الَحْلقة َمْل  ون   .71
 56 أبو هرلرة َجَباًل من ِجبا: الَ رب يقا: له َوِرَقان  .71
 63 جابر بن عبد ] حتى إنح رأَس ناقِته لي ُيب  َموِرَك َرْحله  .72
 304 ان بن حُينعمر  حتى ما أْوَضحوا بضاِحكة  .73
 303 طلحة بن عبيد ] َحر ة واِقم  .74
 01 ابن عباس الحمد ّلل  الذي َردح َكْيَده إلى الَوْسَوَسة  .75
 42 ابن عمر خرج َيَتوذ ف حتى دخ  على أسماءَ   .76
ِرفان ول وِعدانِ   .77 ُْ  351 أبو هرلرة َدَخ  حاْطا من ِحيطاِن المدينة فإذا فيه َجَمالِن َي
 380 جابر بن عبد ] ن َة فسِمْ ت َوْقشًا َخْلا  فإذا بال:  دَخْلت الجَ   .78
 00 ضرار بن اْوور َدع َداِعَ  الل َبن  .79
 350 أنس بن مالك ذَكر ف  ك  َسماء  أنبياَء قد َسم اهم فَّوَعْيت  منهم إدرلس ف  الثانية  .81
 34 أبو ذر َرأ  قومًا َتِخد  بهم َرواِحل هم  .81
82.   ُِ  335 ابن عباس اًل من السماِء إلى اْرضرأيت  َسَببًا وا
ْت بها فسَقَطْت عنها فماتت  .83 َُ  384 أنس بن مالك رِكَبْت داب ًة َفَوَق
ْدر  .84  ُ وم  ي ْذِهب َوَحَر ال  ُ  1 عمرو بن شرحبي  ال
وم وا من الَوَضو إلى الَوَضو  .85  302 أسامة بن عمير ُ 
 55 هرلرة أبو ِضْرس الكاِفر ف  الن ار ِمْث   َوِرَقان  .86
 51 بدي  بن ورقاء على َجَم   أْوَرقَ   .87
َدقة  .88 َُ  02 ابن عباس على ك  ِميَسم  من اإلنسان 
ة  .89 :م على الم روءة وَتولد ف  المودح  04  عليكم بَتَ لمم ال ُري ة فإنها َتد 
ع  ون م ْسَتْغنًى َعْنه َرُ نا  .91  12  حِ أبو أ َماَمَة اْلَباِهلِ  غير َمْكا ور  ون م َود 
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 368 أبو رمثة التيم  فإذا هو ذ و وفَرة فيها َرْدع  من ِحن اء  .91
 38 أنس بن مالك فاْسَتْوَخمنا هذه اْرَض   .92
 383 عبد الرحمن بن عوف فَّْلَقْوا ِوْقَر َبْغ   أو َبْغَلين من الَوِرق   .93
ه  .94 َرد فانَتَاَخت أْوَداج   ُ  00 سليمان بن 
 35 عبد ] بن قيس فإنه َوْخو  إخواِنكم من الِجنح   .95
 302  فَتَوق َلْت بنا الِقالص    .96
َْر  فيها َوَضر الَ ِجين  .97 ْحَاة  إنِح   َُ  306 أم هانئ بنت أب  طالب َفَسَكْبت  له ف  
ل ينا و ْحداناً   .98 َُ  0 ابن عباس ف
د القرآن  .99  70 الساْب بن يولد فقا:   ذلك رج  ن َيَتوس 

111.   َُ  74  ابه مكاَنه َوْوع  لم ي ااِرْقهفقا:   َكَذا َفْلَتك ْن فَّ
َدَقة فَّْقَتر أبَواه  حتى جَلسا مع اْْوفاض  .111 َُ لمه   360 أبو هرلرة فقا:   مال  ك 
ا أْن َوَغَلْت ف  َبْطِن   .112  364 المقداد بن اْسود فلم 
ْعه بَخَلِقك هذا  .113  07 عبد ] بن أنيس فلما انُرف َدعا له ِبَثوب  فقا:   َتَود 
ا اْنَاَت  َتَوْشَوَش الَقْوم  فل  .114  328 عبد ] بن مس ود م 
م كلحما ق رَضْت َوَفْت   .115  370 أنس بن مالك َفمَرْرت بَقْوم  ت ْقَرض  ِشااه ه 
 340 هوا: بن يولد َفَنَوع له ِبَوِظيِ  َبِ ير  َفَرماه  ِبه َفَقَتَله  .116
اَفْاناهم  .117 و  ُو  77 ابن عمرو َفواَوْلنا الَ د 
وا بَّْسِلَحِتهمَفَوح    .118  5 أنس بن مالك ش 
َدقة  .119  ُ  15 سه  بن أب  َحْثَمةَ  َفَوداه من إِبِ  ال
ت به ناَقت ه فمات  .111 َُ  385 ابن عباس فوَق
َده  .111 َُ  333 الن مان بن بشر َفَوَقَع الَجَب  على باِب الَكْه  فَّْو
 380 عبد ] بن عمرو َفَوَقع ب  أب   .112
َية  ف  اْْنِ  إذا اْست ْوِعب   .113  352 عمرو بن حوم َجْدع ه الدِح
َداف الغ ْس     .114  10  ف  الو 
نح أم ك َلوْرَهاء    .115 ِ إنك َلَضِْي  وا  َتات   وَّللا   61  قا: َله الح 
يا واْسَتِهما  .116  30 أم سلمة قا: لهما   اْذَهبا َفَتوخ 
يباً   .117 ُِ  332  قالت له   َهْ  َتِجد َشيًْا ؟ قا:   ن إن َتْو
 68 سلمة بن ناي  ِت الَحْرب  أْوواَرهاقد َوَض َ   .118
 38  ق ْلت   الب ْسر الذي يكون فيه الَوْخو  .119

121.  
كان أبو بكر مع َرسو: َّللا  ُلى َّللا  عليه وسلم ف  الَوشيع يوَم 

 َبْدر
 323 أبو بكر الُديق

 64 ك ب بن مالك كاَن إذا أراَد َسَارًا َور   بغيره  .121
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ِقَط ف  رأِسهكان إذا َنو: عليه الَوْح     .122  387  و 
ح ن   .123  08 عاْشة بنت أب  بكر كان رسو: َّللا  ُلى َّللا  عليه وسلم َيَتَوش 
 36 ابن عباس كان ف  ِجَناوة قا:  ما أْنت م ِبَباِرحين حتى َيْسَمَع َوْخَط ِن اِلكم  .124
َش بْين َظْهَراَن ْ   .125 و: َّللا  خاَتم  ِمْن َذَهب َفَوح   7 ابن عمر كان ِلَرس 
 08 عاْشة بنت أب  بكر كان َيْسَتْوشيه وَلْجَم  ه  .126
 03 أبو أ َماَمَة اْلَباِهِل حِ  ك ح ما أْفَر  اْْوَداجَ   .127
وا الَاْغمَ   .128 ل وا الَوْغَم واْطَرح   365  ك 
 304 البراء بن عاوب كنا إذا اْحمر  البَّس  ات قْينا برسو: َّللا    .129
د  من َوشيق الحج  .131  324 د الخدري أبو س ي كنا َنَتَووح
وف ولو أْن ت ؤِنَس الَوْحَشان  .131  32 جابر بن سليم ن َتْحِقَرن  شيًْا من الم ر 
 356 أبو هرلرة ن تقوم الساعة  حتى َتْ ل َو التمحوت  وَتْهِلَك الو ع و:  .132
وا القرآَن واْتلوه َحق  ِتالوِته  .133 د  َلْيِك حِ  ن َتوس   82 عبيدة اْلم 
 362 أسماء بنت أب  بكر َعَليكِ  ن ت وِع  َفي وَعى  .134
 52 مسروق بن واْ  ن ِخالَط وَن ِوَراط  .135
َياَم لمن لم ي َورِحْض من الل ي   .136 ُِ  40 حاُة بنت عمر ن 
َحك هذا الِوشاح  .137 اًل وش   00 سافيخبيب بن  ن َعِدْمَت َرج 
 308 فاطمة بنت قيس ن َيَضع َعُاه عن عاِتقه  .138
 67 ابن عمر أَحِدكم َقيحًا حتى َيِرَله َخْير  َله ْْن َيْمَتِلىَء َجْوف    .139
 58 ابن عمر َلَ ل ك من الذ ين ي ُلمون على أْوراكهم  .141
 327 ابن عمر لَ َن َّللا   الَواِشَمَة والم ْسَتْوِشمة  .141
 0 سلمة بن ُخر لقد ِبْتنَا َلْيَلَتنا َهِذِه َوْحشى  .142
 338 عاْشة بنت أب  بكر ج   ي ِحبمهالَقل ما كاَنت اْمَرأة  وِضيْة  ِعْند رَ   .143
 17 أبو هرلرة لم َيْشَغْلن  عن النب  ُلى َّللا  عليه وسلم َغْرس  الَوِديحِ   .144
اً   .145  370 ابن عباس لم َيِقْت رسو:  َّللا  ُلى َّللا  عليه وسلم ف  الَخْمر َحدح
 376  لما رأ  الشمَس قد َوَقَبْت   .146

147.  
ْنت فيمن لما ق بض رسو:  َّللا  ُلى َّللا   ْسِوَس ناس  وك   عليه وسلم و 

ْسِوس  و 
 04 عثمان بن عاان

م  آِت محمدًا الَوِسيَلة  .148  87 جابر بن عبد ] ال له 
ْد َوْطََّتَك على م َضرَ   .149 م اْشد   318 أبو هرلرة الل ه 
َار  .151  353 ابن عمر اللهم  إن ا َن وذ  بك من َوْعثاِء الس 
م  َمتِحْ ن  بَ   .151 ِري واْجَ ْله ما الَواِرَف ِمنح الل ه  َُ  41 عروة بن الُوير َسْم   َوَب
َدَقة    .152 َُ ق    86 أبو س يد الخدري  لْيس فيما د ون َخْمَسِة أْوس 
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 65 عبد الرحمن بن عوف ليس َوراَء َّللا  َمْرمىً   .153
 05 أبو هرلرة وابن عمر َلَيْنَتِهين  أقوام  عن َوْدِعهم الجم َ اتِ   .154

155.  
هوَلة  وما َحو: َمَث  الرحِ  ْوق كَمَث  حاِْط له باب  فما َحْوَ: الباب س 

 الحاْط َوْعف  وَوْعر  
 350 عبد ] بن مس ود

ين الَوَرع  .156  53 ابن عباس ِماَلك  الدِح
وه  .157 َُ  فَِّعضم  336 أب  بن ك ب َمن ات 
ْ  َرِحَمه  .158 ُِ  334 أنس بن مالك من أراد أن َيط وَ: ع ْمر ه َفْلَي
 314 عبادة بن الُامت ر م ْ ِسرًا أو َوَضع لهمن أْنظَ   .159
 13 عقبة بن عامر من َتَ ل ق َوَدَعًة ن َوَدع َّللا   له  .161
 307 عروة بن الُوير َمن َشَهر َسْيَاه ثم َوَضَ ه  .161
ِ واِقَية    .162 ى َّللا  لم ِتِقْه من َّللا  َُ  301  َمن َع
 300 عبد ] بن عمرو الم وِضَحة  .163

ُْنا إليه ط اما نَو: رسو: َّللا    .164  ُلى َّللا  عليه وسلم على أب  َفَقر 
 وجاءه ِبَوْطَبة فََّكَ  منها

 341 عبد ] بن بسر

165.  
نهى رسو: َّللا  ُلى َّللا  عليه وسلم عن بيع الن ْخ  حتى يؤَكَ  منه 

 وحتى ي وَون 
 76 ابن عمرو

 75 أنس بن مالك َنَهى عن َبْيع الثِحمار َقْب  أن ت وَون   .166
ْدر  .167  ُ  360 أبو هرلرة الَهِدي ة ت ْذِهب َوَغَر ال
 310 أم حبيبة وآَثار َمْوط وءة  .168
ه ما َيْسَتْوضع اآلَخَر وَيْسَتْرِفق ه  .169 ذا أحد   315 عاْشة بنت أب  بكر وا 
 37 أنس بن مالك واْسَتوَخم وا المدينة  .171
وَ: الَوِشيج  .171  ُ  06 جابر بن عبد ] وأْفَنْت أ
ن  آِخَر وَ   .172  317 خولة بنت حكيم ْطَّة  َوِطَْها َّللا   ِبَوجح وا 
ْن باَيْ َتهم واَرُ وك  .173  40 ابن عباس وا 
ن ي وِطَن الرج    ف  المكان بالَمْسجد كما ي وِطن  الب ير  .174  347 عبد الرحمن بن شب  وا 
ون عنه ن اوَر المْ َو  من َوْعَوعِة اَْسدِ   .175  357  وأنتم َتْنِار 
ََْر  أْوشَ   .176 نِح   وا وَلَدع وكوا   05 المسور بن مخرمة ابًا من الناس َلَخِليق  أن َيِارم
ْدنا من لحمه َوشاِْقَ   .177  325 جابر بن عبد ] وَتَوو 
 300 ابن عباس وَتوق  َكراَْم أمواِلِهم  .178
 00 أبو قتادة وت وِقظ  الَوْسنانَ   .179
 345 بشر بن يسار الَوِطيو  .181
 355 عاْشة بنت أب  بكر الَوْعك  .181
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ِ ف  َقْلِب ك ِح مسلم  .182 راط واِعظ  َّللا  ُِح  354 النواس بن سم ان وعلى رأِس ال
 74 قيس بن س د َوعليه ِمْلَحَاة  َوْرسي ة  .183
ِ ثالثة  .184  366 أبو هرلرة َوْفد  َّللا 
 326 حذياة بن اليمان وقد َتَواَشق وه بَّسيافهم  .185
دا  .186  3 أبو الدرداء وكان رجال م َتَوحِح
 02  اف  فاْنَطَلق أْوَسَع َجَم   َرِكْبت ه َقطم وكان فيه ِقطَ   .187
 85  الَوَلد أْوسط  أبواب الَجن ة  .188
 330 أبو ذر وم ْوت  ي ُيب الناَس َحت ى يكوَن البيت  بالَوُي   .189
َج بيَنها وُين أْوواِجها  .191  07  َوَوش 
 11 عاْشة بنت أب  بكر ويحملون منها الَوَدك  .191
 311 الكك ب بن م َوَيَضع الِ َلم  .192
 30 أبو هرلرة يجدانها ذات وحوش  .193
ْنت  خلياًل ِمن َوَراَء َوَراءَ   .194  66 حذياة بن اليمان َيق و: إبراهيم   إنِح  ك 
 310 أبو هرلرة َيْنِو: عيسى بن مرلم عليه السالم فَيَضع الِجْولةَ   .195
 382 المقدام بن م دي ي وَضع على رأِسه تاج  الَوَقار  .196
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 (1) بةتراجم الصحافهرس 

 الحديثرقم  اسم الصحابي م
 314 أبو اليسر اْنُاري   .1
 03 أبو أ َماَمَة اْلَباِهِلىحِ   .2
 368 أبو رمثة التيم   .3
 16 أبو شرلو الخواع   .4
 302 أسامة بن عمير  .5
 384 أم حرام بنت ملحان  .6
 51 بدي  بن ورقاء  .7
ي  بن جابر  .8  326 ح س 
 00 خبيب بن إساف  .9

 06 خولمة بن ثابت  .11
 317 خولة بنت حكيم  .11
 374 ولد بن أرقم  .12
 70 الساْب بن يولد  .13
 305 س د بن الُريع  .14
 71 س د بن مالك  .15
 0 سلمة بن ُخر  .16
 00 سليمان بن ُرد  .17
 57 سمرة بن جندب  .18
 08 سه  بن أب  حثمة  .19
 3 سه  بن الحنظلية اْنُاري   .21
 4 سه  بن س د  .21
 383 ُ ُ ة بن م اوية  .22
 00 ضرار بن اْوور  .23
 4 عاُم بن عدي اْنُاري   .24
 00 عبد الرحمن بن خبيب  .25
 347 عبد الرحمن بن شب   .26
 372 عبد الرحمن بن عثمان  .27
 341 عبد ] بن بسر  .28
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 300 عبد ] بن عمرو  .29
 82 عبيدة اْملوك   .31
 317 عثمان بن مظ ون   .31
 54 عرفجة بن أس د  .32
 352 عمرو بن حوم  .33
 4 ع َوْيِمر  اْلَ ْجاَلِن م   .34
 306 ختة بنت أب  طالبفا  .35
 64 ك ب بن مالك  .36
 340 ماعو بن مالك  .37
 371 مالك بن نضلة  .38
 352 محمد بن عمرو  .39
 05 المسور بن مخرمة  .41
 06 م اذ بن أنس  .41
 364 المقداد بن اْسود  .42
 340 ن يم بن هوا:  .43
 354 النواس بن سم ان  .44
 340 هوا: بن يولد  .45
 58 واسع بن حبان  .46
 368 يثُر  البلوي   .47
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م لهم جرًحا وتعدياًل   (1)فهرس الرواة المترجو

 الحديثرقم  اسم الراوي  م
 57 إبراهيم بن المستمر  .1
 40 إبراهيم بن المنذر  .2
 317 ابن أب  سولد  .3
 03 أبو ال باس محمد بن ي قوب  .4
 35 أبو بلج  .5
 16 أبو وكرلا بن أب  إسحاق  .6
 54 أبو س د الُغان   .7
 45 أبو س يد الحميري   .8
 82 كر بن أب  مرلمب وأب  .9

 50 آثا: بن  قرة  .11
 340 أحمد بن الجناب  .11
 342 أحمد بن الحسن  .12
 317 أحمد بن عمرو  .13
 30 أسامة بن ولد  .14
 360 إسحاق بن أب  فروة  .15
 03 إسحاق بن بشر  .16
 88 إسحاق بن عيسى  .17
 60 إسماعي  بن سلمان  .18
 333 إسماعي  بن عبد الكرلم  .19
 58 إسماعي  بن عبد ]  .21
 352 عي  بن عياشإسما  .21
 0 اْعمش  .22
 355 أم محمد  .23
 300 أمية بن بسطام  .24
 3 بشر الت ْغِلِبىحِ   .25
 52 بقية بن الوليد  .26
 373 بهو بن حكيم  .27
 347 تميم بن محمود  .28

                                                 

 مرتبة حسب حروف الم جم. (3)



م لهم جرًحا وتعدياًل )(  (النهاية في غريب الحديث واألثر البن األثير)أحاديث كتاب    فهرس الرواة المترجو
 

- 268 - 

 377 الحارف بن عبد الرحمن  .29
 331 حسان بن إبراهيم  .31
 371 الحسن بن أب  ج ار  .31
 00 الحسن بن الُباح  .32
 354 الحسن بن سوار  .33
 352 الحسين بن ُاوان  .34
 324 الحكم بن أبان  .35
 352 الحكم بن موسى  .36
 343 حكيم بن حكيم  .37
 373 حكيم بن م اوية  .38
 5 حميد الط ِول   .39
 31 خالد بن أب  كرلمة  .41
 65 خالد بن حولرف  .41
 13 خالد بن عبيد  .42
 40 خُي  بن عبد الرحمن  .43
 361 خل  بن مهران  .44
 300 داود بن جمي   .45
 303 دداود بن خال  .46
 60 دينار بن عمر  .47
 356 وفر بن عبد الرحمن  .48
 361 ولد بن الحباب  .49
 7 ولد بن حبان  .51
 302 سالم أب  عبد ] بن سالم  .51
 40 س دة بن س د ال طار  .52
 57 س يد بن بشير  .53
 73 سايان بن عيينة  .54
 302 سلم بن قتيبة  .55
 10 سليمان بن عبد الرحمن  .56
 82 سليمان بن عمر  .57
 52 روسليمان بن عم  .58
 02 سماك بن حرب  .59
 50 سه  بن ونجلة  .61
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 06 سه  بن م اذ  .61
 366 سهي  بن أب  ُالو  .62
 53 سوار بن مُ ب  .63
 388 شرحبي  بن س د  .64
 350 شرلك بن عبد ]  .65
 04 ش يب بن أيوب  .66
 300 ش يب بن محمد  .67
 50 شهر بن حوشب  .68
 358 الُباح بن محمد  .69
 370 ُدقة بن موسى  .71
 300 عاُم بن رجاء  .71
 33 عبد الرحمن بن أب  الوناد  .72
 52 عبد الرحمن بن إسحاق  .73
 343 عبد الرحمن بن الحارف  .74
 388 عبد الرحمن بن سليمان  .75
 54 عبد الرحمن بن طرفة  .76
 08 عبد الرحمن بن مس ود  .77
 46 عبد الُمد بن عبد الوارف  .78
 46 عبد ال ولو اْندراوردي  .79
 305 عبد ال ولو بن محمد  .81
 04 عبد ] بن بشر  .81
 84 عبد ] بن س يد  .82
 53 عبد ] بن ُالو  .83
 50 عبد ] بن عبد ] بن أب  أويس  .84
 34 عبد ] بن عثمان  .85
 31 عبد ] بن مسور  .86
 11 عبد ] بن واقد  .87
 360 عبد الملك بن إبراهيم  .88
 6 عبد الملك بن أب  سليمان  .89
 44 عبد الواحد بن غياف  .91
 52 عبدان بن أحمد  .91
 368 د ] بن إيادعبي  .92
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 03 عبيد ] بن وحر  .93
 52 عتبة بن أب  عتبة  .94
 360 عثمان بن عبد الرحمن  .95
 344 عقبة بن مكرم  .96
 50 عكرمة بن عمار  .97
 62 ال الء بن عتبة  .98
 53 عل  بن عبد ال ولو  .99

 03 الاواري  عل  بن عبد ال ولو  .111
 353 عل  بن عبد ]  .111
 54 عل  بن هاشم  .112
 8 عمارة بن واذان  .113
 45 عمر بن الخطاب السجستان   .114
 300 عمرو بن ش يب  .115
 5 غسان بن الُريع  .116
 356 الاض  بن محمد  .117
 83 فليو بن سليمان  .118
 3 قيس بن بشر  .119
 300 كثير بن قيس الشام   .111
 53 ليف بن أب  سليم  .111
 370 مالك بن دينار  .112
 342 مبارك بن فضالة  .113
 317 محمد ابن أب  عمر  .114
 0 محمد بن إسحاق  .115
 16 حمد بن إسماعي م  .116
 388 محمد بن إسماعي   .117
 82 محمد بن الحسين  .118
 60 محمد بن المُاى  .119
 57 محمد بن بكار  .121
 65 محمد بن خالد  .121
 340 محمد بن سليمان  .122
 356 محمد بن سليمان  .123
 314 محمد بن عباد  .124
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 7 محمد بن عبد الرحمن  .125
 06 محمد بن عبد الرحمن  .126
 370 محمد بن عل   .127
 351 محمد بن عمرو  .128
 36 محمد بن فضي   .129
 83 محمد بن فليو  .131
 40 محمد بن م اوية  .131
 06 الخطيب محمد بن ي قوب  .132
 356 بن مهران محمد بن ي قوب  .133
 00 المستلم بن س يد  .134
 36 مسلم بن كيسان  .135
 13 مشرح بن هاعان  .136
 330 المش ف بن طرل   .137
 360 مطلب بن ش يب  .138
 56 مطير بن أب  خالد  .139
 354 م اوية بن ُالو  .141
 313 م ق  بن عبيد ]  .141
 53 م لى بن مهدي  .142
 302 ماض  بن فضالة  .143
 82 المهاجر بن حبيب  .144
 46 موسى بن محمد بن حيان  .145
 56 موسى بن مطير  .146
 84 مؤم  بن إسماعي   .147
 03 نجيو بن عبد الرحمن  .148
 382 ن يم بن حماد  .149
 65 ن يم بن مورع  .151
 47 هشام بن خالد  .151
 3 هشام بن س د  .152
 02 أب  ثور الوليد بن  .153
 00 يحيى بن إسحاق  .154
 03 يحيى بن أيوب اْلَغاِفِق م   .155
 88 يحيى بن سليم  .156
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 36 يحيى بن سليمان  .157
 53 يحيى بن عثمان  .158
 324 يولد بن أب  حكيم  .159
 08 يولد بن بابنوس  .161
 341 يولد بن خمير  .161
 340 يولد بن ن يم  .162
 42 ي قوب بن إسحاق  .163
 00 ي قوب بن يحيى  .164
 5 يوس  بن عبدة  .165
 312 يوس  بن موسى  .166
 06 يوس  بن ي قوب  .167
 344 يونس بن بكير  .168
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 المصادر والمراجعفهرس 

 التفاصيل الرقم
 القرآن الكرلم. 3
هـــ، تحقيــق  د. باســـم 087اآلحــاد والمثــان ، نبــن أبـــ  عاُــم، أحمــد بـــن عمــرو بــن الضــحاك الشـــيبان  ت  0

 .3003 - 3433، 3الرلاض، ط –فيُ  أحمد الجوابرة، دار الراية 
، تحقيــق  عبــد 641اْحاديــف المختــارة، ْبــ  عبــد ] محمــد بــن عبــد الواحــد بــن أحمــد الحنبلــ  المقدســ  ت  1

 هـ.3432مكة المكرمة،  -الملك بن عبد ] بن دهيش، مكتبة النهضة الحديثة 
هــــ، 050ن  ت أحـــوا: الرجـــا: للج ووجـــان ، ْبـــ  إســـحاق إبـــراهيم بـــن ي قـــوب بـــن إســـحاق الســـ دي الج ووجـــا 4

 باكستان. –تحقيق  عبد ال ليم عبد ال ظيم الَبستوي، حديف أكادم ، فيُ  آباد 
ْســـَرْوِجردي الخراســـان ، ت  5 هــــ، 458اآلداب، ْبـــ  بكـــر البيهقـــ  أحمـــد بـــن الحســـين بـــن علـــ  بـــن موســـى الخ 

 م.3088هـ ـــــ 3428، عام3تحقيق  أبو عبد ] الس يد، مؤسسة الكتب الثقافية، ط
هــ، المكتـب اإلسـالم  3402إرواء الغلي  ف  تخرلج أحاديف منار السبي ، لمحمد ناُر الـدين اْلبـان ، ت  6

 م.3085هـ 3425، 0بيروت، ط –
هــ، تحقيـق  علـ  محمـد 461انستي اب ف  م رفة اُْحاب، يوس  بن عبد ] بن محمد بن عبد البر ت  7

 هـ.3430بيروت، –البجاوي، دار الجي  
هـــ، 612أســد الغابــة فــ  م رفــة الُــحابة، ْبــ  الحســن علــ  بــن محمــد الجــوري الم ــروف بــابن اْثيــر ت  8

 م. 3006 -هـ  3437بيروت،  –تحقيق  عاد: أحمد الرفاع ، دار إحياء التراف ال ُر  
، اإلُابة فـ  تمييـو الُـحابة، ْحمـد بـن علـ  بـن حجـر ال سـقالن  الشـاف  ، تحقيـق  علـ  محمـد البجـاوي  0

 هـ.3430، 3بيروت، ط –دار الجي  
ـــ ، ت 32 ـــن محمـــد الوركل ـــن محمـــود ب ـــر الـــدين ب ــــ بيـــروت، ط3106اْعـــالم، خي ـــين ـــــ ــــ، دار ال لـــم للمالي  35هـ

 م.0220عام
، تحقيــق  عــالء 843انغتبــاط بمــن رمــ  مــن الــرواة بــانختالط، برهــان الــدين الحلبــ  ســبط ابــن ال جمــ ، ت 33

 م.3088عام 3ديف ــــــ القاهرة، طالدين عل  رضا، دار الح
اْنساب، ْب  س د عبد الكـرلم بـن محمـد بـن منُـور التميمـ  السـم ان ، تحقيـق  عبـد ] عمـر البـارودي،  30

 .3088 – 3428، 3بيروت، ط -دار الجنان 
د بـن محمـد هـ، تحقيق  د. أحمـ138اْوسط ف  السنن واإلجماع وانختالف، محمد بن إبراهيم بن المنذر، ت 31

 م.3085هــ ـــــ 3425عام 3حني ، دار طيبة، ط
هـــ، تحقيــق  أحمــد نــور ســي ، دار 011ْبــ  وكرلــا يحيــى بــن م ــين ت  -روايــة الــدارم –تــارلخ ابــن م ــين  34

 هـ.3422دمشق، عام -المَّمون للتراف
د نــور ســي ، مركــو هـــ، تحقيــق  أحمــ011ْبــ  وكرلــا يحيــى بــن م ــين ت  -روايــة الــدوري –تــارلخ ابــن م ــين  35

حياء التراف اإلسالم   م.3070-هـ3100مكة المكرمة، عام -البحف ال لم  وا 
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هـــــ، تحقيــــق  ُــــبح  185تــــارلخ أســــماء الثقــــات، ْبــــ  حاــــص عمــــر بــــن أحمــــد الشــــهير بــــابن شــــاهين ت  36
 م.3084-هـ3424عام  3الكولت، ط-السامراْ ، الدار السلاية

 م.3086سماعي  بن إبراهيم الج ا  البخاري، دار الكتب ال لمية بيروت، التارلخ الكبير، ْب  عبد ] إ 37
، 3بيــروت، ط -هـــ، دار الكتــب ال لميــة461تــارلخ بغــداد، ْحمــد بــن علــ  أبــو بكــر الخطيــب البغــدادي ت  38

 م.3087-هـ3427
بــن هبــة ]  تــارلخ مدينــة دمشــق وذكــر فضــلها وتســمية مــن حلهــا مــن اْماثــ ، ْبــ  القاســم علــ  بــن الحســن 30

 –هـــ، المحقـق  محــب الــدين أبــ  ســ يد عمـر بــن غرامــة ال مــري، دار الاكــر 573الم ـروف بــابن عســاكر ت 
 م.3005بيروت، 

التبيــين ْســماء المدلســين، لبرهــان الــدين الحلبــ  أبــو الوفــاء إبــراهيم بــن محمــد بــن خليــ  ســبط ابــن ال جمــ   02
 3086 -هـــ  3426 3بيــروت، ط –ر الكتــب ال لميــة هـــ، تحقيــق  يحيــى شــايق حســن، دا843الشــاف  ، ت 

 م.
 بيروت.-هـ، دار الكتب ال لمية748تذكرة الحااظ، لمحمد بن أحمد الذهب   03
ت جي  المنا ة بوواْد رجا: اْْمة اُْر ة ْحمد بن عل  بن محمد بن حجر ال سـقالن  تحقيـق د. إكـرام ]  00

 م.3006ـ 3إمداد الحق، دار البشاْر ـ بيروت ط
ت ظيم قدر الُالة، ْب  عبد ] محمد بن نُر بن الحجاج المرووي، تحقيق  د. عبد الرحمن عبـد الجبـار  01

 هـ .3426، 3المدينة المنورة، ط -الارلواْ ، مكتبة الدار 
هـــ، تحقيــق  أبــو اْشــبا: ُــغير 850تقرلـب التهــذيب، ْبــ  الاضــ  أحمــد بــن علــ  بــن حجــر ال ســقالن  ت  04

 د شاغ  الباكستان ، دار ال اُمة.أحم
هـ، تحقيق  عل  رضا بن عبد ] بـن علـ  رضـا، 132تهذيب اآلثار، أبو ج ار محمد بن جرلر الطبري، ت 05

 م.3005 -هـ 3436دار المَّمون للتراف ــــــ دمشق، 
-هــــ3424بيـــروت، عـــام -هــــ، دار الاكـــر850تهـــذيب التهـــذيب، ْحمـــد بـــن علـــ  بـــن حجـــر ال ســـقالن  ت  06

 م.3084
هـــ، تحقيــق  الــدكتور بشــار عــواد م ــروف، مؤسســة 740تهــذيب الكمــا:، ليوســ  بــن عبــد الــرحمن المــوي ت  07

 .3082 – 3422، 3بيروت، ط-الرسالة
بيــروت، عـــام -هــــ، تحقيــق  الســـيد شــرف الـــدين أحمــد، دار الاكـــر154الثقــات، لمحمـــد بــن حبـــان البســت  ت  08

 م.3075-هـ3105
هــ، تحقيـق  حمـدي عبـد 763  ف  أحكام المراسي ، ْب  سـ يد خليـ  بـن َكْيَكلـدي ال الْـ  ت جامع التحُي 00

 م.3086-هـ3427الرلاض، -المجيد السلا ، دار عالم الكتب
هـ، تحقيق  محمد وهير الناُـر، دار 056الجامع الُحيو، لإلمام أب  عبد ] محمد بن إسماعي  البخاري  12

 هـ.3400ام ، ع3بيروت، ط-طوق النجاة
هـــ، 461الجــامع ْخــالق الــراوي وآداب الســامع،  أحمــد بــن علــ  بــن ثابــت بــن أحمــد الخطيــب البغــدادي، ت 13

 م.3081 -هـ3421الرلاض،   –المحقق  د. محمود الطحان، مكتبة الم ارف 
ْسَرْوِجردي 10 الخراسـان ، ت  الجامع لش ب اإليمان، ْب  بكر البيهق  أحمد بن الحسين بن عل  بن موسى الخ 
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هـــ، تحقيــق  الــدكتور عبــد ال لــ  عبــد الحميــد حامــد، مكتبــة الرشــد للنشــر والتوولــع بالرلــاض بالت ــاون مــع 458
 م. 0221 -هـ  3401، عام 3الدار السلاية ببومباي بالهند، ط

  ــــــ هـ، تحقيق  حبيب الـرحمن اْعظمـ ، المجلـس ال لمـ351الجامع، م مر بن أب  عمرو راشد اْودي، ت 11
 هـ.3421عام 0باكستان، ط

 بيروت.-هـ، دار إحياء التراف ال ُر 107الجرح والت دي ، ْب  محمد عبد الرحمن بن أب  حاتم الراوي ت  14
 –هـ، دار الكتاب ال ُرـ  412حلية اْولياء وطبقات اُْاياء، ْب  ن يم أحمد بن عبد ] اُْبهان ، ت  15

 .م3088 -هـ3420 3بيروت، ط
 –هــ، إدارة القـرآن وال لـوم اإلسـالمية 087الديات، أبو بكر بن أبـ  عاُـم أحمـد بـن عمـرو بـن الضـحاك، ت 16

 هـ.3427كراتش ، 
 هـ، دار الكتاب اإلسالم ،  412ذكر أخبار أُبهان، أحمد بن عبد ] اُْبهان ، ت 17
تحقيــق  حبيــب الــرحمن اْعظمــ ، دار الكتــب  الوهــد، عبــد ] بــن المبــارك بــن واضــو المــرووي أبــو عبــد ]، 18

 بيروت. –ال لمية 
المدينــة المنــورة، -هـــ، تحقيــق  عبــد الــرحمن الارلــواْ ، مكتبــة الــدار307الوهــد، لإلمــام وكيــع بــن الجــراح ت  10

 هـ.3420
اء للكتـاب هـ ، تحقيـق  عبـد الـرحمن عبـد الجبـار الارلـواْ ، دار الخلاـ041الوهد، هناد ابن السري الكوف ، ت 42

 هـ.3426عام 3الكولت، ط –اإلسالم  
 -سلســـلة اْحاديـــف الُـــحيحة وشـــ ء مـــن فقههـــا وفواْـــدها، لمحمـــد ناُـــر الـــدين اْلبـــان ، مكتبـــة الم ـــارف 43

 هـ.3435الرلاض، 
هــ، 3402سلسلة اْحاديف الض ياة والموضـوعة وأثرهـا السـئ علـى اْمـة، محمـد ناُـر الـدين اْلبـان ، ت  40

 م.3000هـ ــــ 3430عام 3م ارف، طمكتبة ال
هـــ، تحقيــق  بشــار عــواد 071سـنن ابــن ماجــه، ْبــ  عبــد ] محمــد بــن يولــد القوولنــ  الشــهير بــابن ماجــه ت  41

 هـ .3438، 3بيروت، ط –م روف دار الجي  
ار هـــ، تحقيــق  ُــدق  محمــد ال طــار د075ســنن أبــ  داود، ْبــ  داود ســليمان بــن اْشــ ف السجســتان  ت  44

 .3000بيروت، -الاكر
هــ، تحقيـق  د. بشـار عـواد م ـروف، 070سنن الترمذي، ْب  عيسى محمد بن عيسى بن سـورة الترمـذي ت  45

 0دار الجي  ـ بيروت، و دار ال رب اإلسالم  ـ بيروت، ط
ذيله الت ليق المغن  على الدارقطن ، ْب  الحسن عل  بـن عمـر بـن أحمـد بـن م 46 هـدي بـن سنن الدارقطن ، ُو

مس ود بن الن مان بن دينار البغدادي الدارقطن ، تحقيـق  شـ يب اْرنـاؤوط وآخـرون، مؤلـ  الت ليـق  محمـد 
 م.0224هـ  3404عام  3بيروت، ط –شمس الحق ال ظيم آبادي، مؤسسة الرسالة 

دار هــــ، تحقيـــق  حســــين ســـليم أســــد، 082مســــند الـــدارم ، ل ثمـــان بــــن ســـ يد الــــدارم  ت  –ســـنن الـــدارم   47
 م.0222، عام 3الرلاض، ط-المغن 

ْســـَرْوِجردي الخراســـان ، ت  48 الســـنن الُـــغر ، ْبـــ  بكـــر البيهقـــ  أحمـــد بـــن الحســـين بـــن علـــ  بـــن موســـى الخ 
 م.0223هـ ــــــ 3400هـ، تحقيق  محمد ضياء الرحمن اْعظم ، مكتبة الرشد ـــــ الرلاض، 458
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ــــ  البيهقــــ  ت ْحمــــ -وم ــــه الجــــوهر النقــــ  -الســــنن الكبــــر   40 هـــــ، مجلــــس إدارة 458د بــــن الحســــين بــــن عل
 هـ.3144، عام 3حيدر آباد، ط-الم ارف

هــ، تحقيـق  حســن 121السـنن الكبـر ، ْبـ  عبـد الـرحمن أحمـد بـن شـ يب بـن علـ  الخراسـان ، النسـاْ  ت  52
 .0223-3403 3بيروت، ط –عبد المن م شلب ، مؤسسة الرسالة 

  وحاشــــية الســــندي، ْبــــ  عبــــد الــــرحمن أحمــــد بــــن شــــ يب الشــــهير بالنســــاْ  ســــنن النســــاْ  بشــــرح الســــيوط 53
 بيروت –هـ، حققه ورقمه  مكتب تحقيق التراف، دار الم رفة 121ت

 -هــ، تحقيـق  أحمـد محمـد نـور سـي ، مكتبـة الـدار 011سؤانت ابن الجنيد ْب  وكرلـا يحيـى بـن م ـين ت  50
 هـ .3428، عام 3المدينة المنورة، ط

هـــ، تحقيــق  محمــد علــ  قاســم 075انت أبــ  عبيــد اآلجــري أبــا داود ســليمان بــن اْشــ ف السجســتان  ت ســؤ  51
 م.3070-هـ3100، عام 3المدينة المنورة، ط -ال مري، الجام ة اإلسالمية 

هـ، تحقيق الدكتور  عبـد الـرحيم  185سؤانت البرقان  للدارقطن ، ْب  الحسن عل  بن عمر الدارقطن  ت  54
 هـ.3424الباكستان،  –د أحمد القشقري، دار كتب خانه جميل  محم

، تحقيــق  موفــق عبــد ] عبــد القــادر، 014ســؤانت محمــد بــن عثمــان بــن أبــ  شــيبة، ل لــ  بــن المــدين  ت  55
 هـ.3424مكتبة الم ارف، الرلاض، 

غيــره، مؤسســة الرســالة، هـــ، تحقيــق  شــ يب اْرنــؤوط و 748ســير أعــالم النــبالء، لمحمــد بــن أحمــد الــذهب  ت  56
 هـ.3431عام  0ط

شرح م ان  اآلثار، ْحمد بن محمد بن سالمة بن عبد الملك بـن سـلمة أبـو ج اـر الطحـاوي، تحقيـق  محمـد  57
 هـ.3100، 3بيروت، ط –وهري النجار، دار الكتب ال لمية 

هــ، تحقيـق  شـ يب 154  ت ُحيو ابن حبان بترتيب ابن بلبان، لمحمد بن حبان بن أحمد بـن حبـان الب سـت 58
 م.3001هـ، 3434، عام 0بيروت، ط -اْرنؤوط، مؤسسة الرسالة

ُحيو ابن خولمة، ْبو بكر محمد بن إسحاق بن خولمة بن المغيرة بـن ُـالو بـن بكـر السـلم  النيسـابوري  50
 م.3072هـ  3102بيروت، عام  –هـ، تحقيق  د. محمد مُطاى اْعظم ، المكتب اإلسالم  133ت

 .5الرلاض ط –هـ، مكتبة الم ارف 3402ُحيو الترغيب والترهيب، لمحمد ناُر الدين اْلبان  ت 62
،  0الرلــــاض، ط -هـــــ، مكتبــــة الم ــــارف3402ُــــحيو ســــنن أبــــ  داود، لمحمــــد ناُــــر الــــدين اْلبــــان  ت  63

3403- 0222. 
 -3430، 3الرلـاض، ط -ارفهــ، مكتبـة الم ـ3402ُحيو سنن النساْ ، لمحمد ناُر الـدين اْلبـان  ت  60

3008 . 
ُــحيو مســلم، وهــو المســند الُــحيو المختُــر مــن الســنن بنقــ  ال ــد: عــن ال ــد: عــن رســو: ] ُــلى ]  61

 -هـــ، تحقيــق  ُــدق  محمــد ال طــار، دار الاكــر063عليــه وســلم، لإلمــام مســلم بــن الحجــاج النيســابوري ت 
 .0221بيروت 

ـــان ، تُـــحيو وضـــ ي  الجـــامع الُـــغير، محمـــ 64 ـــدين اْلب ـــر الشـــاويش، 3402د ناُـــر ال هــــ، تحقيـــق  وهي
 المكتب اإلسالم .

 هـ، المكتب اإلسالم .3402ُحيو وض ي  سنن الترمذي، محمد ناُر الدين اْلبان ، ت 65
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هــ، تحقيـق  محمـود إبـراهيم وايـد، 121الض ااء والمتروكين، ْب  عبد الرحمن أحمـد بـن شـ يب النسـاْ ، ت  66
 م. 3086هـ  3426 3بيروت ، ط -رفة دار الم 

هـــ، تحقيــق  عبــد ] 750الضــ ااء والمتــروكين، ل بــد الــرحمن بــن علــ  بــن محمــد بــن الجــووي أبــو الاــرج ت  67
 هـ.3426بيروت  –القاض ، دار الكتب ال لمية 

 -، دار الثقافـة هـ، تحقيق  فاروق حمـادة412الض ااء، أحمد بن عبد ] بن أحمد أبو ن يم اُْبهان ، ت  68
 م.3084هـ ــــــ 3425عام 3الدار البيضاء، ط

هـــ، تحقيــق  حمــدي عبدالمجيــد الســلا ، 100الضــ ااء، ْبــ  ج اــر محمــد بــن عمــرو بــن موســى ال قيلــ  ت  60
 هـ.3402، 3الرلاض، ط-دار الُمي  

 الرلاض. –هـ، مكتبة الم ارف 3402ض ي  الترغيب والترهيب، محمد ناُر الدين اْلبان  ت 72
هــ  3403، 0هــ مكتبـة الم ـارف الرلـاض ط 3402ض ي  سنن أب  داود، لمحمد ناُر الـدين اْلبـان  ت  73

 م. 0222
 ضوابط الجرح والت دي ، عبد ال ولو بن محمد ال بد اللطي ، مكتبة ال كيبان. 70
 بيروت. –هـ، دار ُادر 012الطبقات الكبر ، لمحمد بن س د بن منيع أبو عبد ] البُري الوهري ت  71
هــ ، تحقيـق  د. عاُـم بـن عبـد 850طبقات المدلسين، ْبـ  الاضـ  أحمـد بـن علـ  بـن حجـر ال سـقالن  ت 74

 م.3081 -هـ 3421، 3عمان، ط –] القرلوت ، مكتبة المنار 
خليـ  المـيس، هــ، تحقيـق  507ال ل  المتناهيـة فـ  اْحاديـف الواهيـة، عبـد الـرحمن بـن علـ  بـن الجـووي ت  75

 هـ.3421بيروت عام  –دار الكتب ال لمية 
هـــ، تحقيــق  185ال لــ  الــواردة فــ  اْحاديــف النبويــة، ْبــ  الحســن علــ  بــن عمــر بــن أحمــد الــدارقطن  ت 76

 م. 3085هـ   3425 3الرلاض، ط-محاوظ الرحمن ولن ] السلا ، دار طيبة
ـ  ] عبـاس، دار الخـان  040تال ل  وم رفة الرجا:، لإلمام أحمـد بـن حنبـ   77 الرلـاض،  –هــ، تحقيـق  ُو

 م.3088-هـ3428، عام 3ط
هــــ، 850فـــتو البـــاري شـــرح ُـــحيو البخـــاري، للحـــافظ أبـــ  الاضـــ  أحمـــد بـــن علـــ  بـــن حجـــر ال ســـقالن  ت  78

 تحقيق  عبد ال ولو بن عبد ] بن باو ومحب الدين الخطيب، دار الاكر.
ـــد008ووي، تالاـــتن، ن ـــيم بـــن حمـــاد المـــر  70 ـــق  ســـمير أمـــين الوهيـــري، مكتبـــة التوحي ـــاهرة، ط –هــــ، تحقي  3الق

 هـ.3430عام
الكاش  ف  م رفـة مـن لـه روايـة فـ  الكتـب السـتة، شـمس الـدين أبـو عبـد ] محمـد بـن أحمـد بـن عثمـان بـن  82

هـــ  3431ام عــ 3جــدة ط –هـــ، تخقيــق  محمــد عوامــة، دار القبلــة للثقافــة اإلســالمية 748َقاْيمــاو الــذهب  ت 
 م.3000

هــ،تحقيق  يحيـى مختـار غـواوي، 165الكام  ف  ض ااء الرجا:، ْب  أحمد عبد ] بن عدي الجرجان  ت  83
 م.3088-هـ3420بيروت، عام -دار الاكر

، تحقيق  ُبحى 843الكش  الحثيف عمن رم  بوضع الحديف، برهان الدين الحلب  سبط ابن ال جم ، ت 80
 م.3087هـ ـــــ 3427عام 3النهضة ال ُرية، ط السامراْ ، مكتبة

الكواكــب النيــرات فــ  م رفــة مــن اخــتلط مــن الــرواة الثقــات، ْبــ  البركــات محمــد بــن أحمــد الم ــروف بـــ " ابــن  81
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 م.3083، عام 3هـ، تحقيق  عبد القيوم عبد رب النب ، دار المَّمون ـ بيروت، ط000الكيا:" ت 
هــــ، المحقـــق  عبـــد ] علـــ  الكبيـــر 733بـــن منظـــور اْفرلقـــ  المُـــري ت  لســـان ال ـــرب، لمحمـــد بـــن مكـــرم 84

 القاهرة.-ومحمد أحمد حسب ] وهاشم محمد الشاذل ،  دار الم ارف 
هــ، اعتنـى بـه الشـيخ عبـد الاتـاح أبـو 850لسان الميوان، ْب  الاض  أحمد بن عل  بن حجـر ال سـقالن  ت  85

اعتهــا ابنــه ســلمان أبــو غــدة، مكتبــة المطبوعــات اإلســالمية بالت ــاون هـــ، واعتنــى بإخراجهــا وطب3437غــدة ت 
 م.0220-هـ3401، 3بيروت، ط -مع دار البشاْر اإلسالمية

هـ، تحقيق  مشهور بن حسـن آ: سـلمان، 111المجالسة وجواهر ال لم، أبو بكر أحمد بن مروان الدينوري، ت 86
 هـ.3430دار ابن حوم ــــــ بيروت، 

-هــ، تحقيـق  محمـود إبـراهيم وايـد ، دار الم رفـة154من المحدثين، لمحمد بن حبـان البسـت  ت  المجروحين 87
 م.3000 -هـ3430بيروت، 

هــ، تحقيـق  محمـود خـاطر، مكتبـة لبنـان 666مختار الُـحاح، محمـد بـن أبـ  بكـر بـن عبـدالقادر الـراوي، ت 88
 م.3005هـ ـــــ 3435بيروت، عام –ناشرون 

هـــ، تحقيــق  أيمــن بـــن 136انــة، أبــو عوانــة ي قــوب بـــن إســحاق النيســابوري اإلســارايين ، تمســتخرج أبــ  عو  80
 م.3008 -هـ3430عام 3بيروت، ط –عارف الدمشق ، دار الم رفة 

ــه التلخــيص للــذهب ، ْبــ  عبــد ] محمــد بــن عبــد ] الحــاكم النيســابوري  02 ذيل المســتدرك علــى الُــحيحين ُو
 بيروت.–لرحمن المرعشل ، دار الم رفة هـ، تحقيق  يوس  عبد ا425ت

هـ، تحقيق  عاد: يوس  الغواوي ــــــــ أحمـد فرلـد 015مسند ابن أب  شيبة، عبد ] بن محمد بن أب  شيبة، ت 03
 م.3007هـ ـــــ3438عام 3المولدي، دار الوطن ــــــ الرلاض، ط

هـــ، تحقيــق  شــ يب اْرنــاؤوط، المكتــب 000مســند أبــ  بكــر الُــديق، أبــو بكــر أحمــد بــن علــ  المــرووي، ت 00
 هـ.3100بيروت،  –اإلسالم  

ـل  ت 01 هــ، تحقيـق  حسـين سـليم أسـد، دار 127مسند أب  ي لـى، ْحمـد بـن علـ  بـن المثنـى أبـ  ي لـى المُو
 م.3084-هـ3424دمشق، عام  -المَّمون للتراف

هــ تحقيـق   د. عبـد 018اهويـه الحنظلـ  تمسند إسحاق بن راهويه، لإلمام إسحاق بن إبراهيم بـن مخلـد بـن ر  04
 .3003 – 3430،  3المدينة المنورة ط -الغاور بن عبد الحق البلوش  مكتبة اإليمان 

بيــروت، -هـــ، تحقيــق  شـ يب اْرنــؤوط، وعــاد: مرشـد، مؤسســة الرســالة043مسـند اإلمــام أحمــد بـن حنبــ  ت  05
 م.3005هـ  3436، عام 3ط

هــ، دار الكتـب 745تيـب اْميـر أبـ  سـ يد سـنجر بـن عبـد ] الناُـري الجـاول  تمسند اإلمام الشـاف  ، تر  06
 بيروت. -ال لمية 

هـ تحقيق د. محاـوظ الـرحمن ولـن ]، 000مسند البوار، ْب  بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البوار ت  07
 . 3420بيروت  -مؤسسة علوم القرآن، مكتبة ال لوم والحكم

هـــ، تحقيــق  حبيــب الــرحمن اْعظمــ ، مكتبــة 030ي، عبــد] بــن الُويــر أبــو بكــر الحميــدي تمســند الحميــد 08
 القاهرة. –المتنب  

هـ، تحقيـق  يوسـ  علـ  الـوواوي ـــــــ عـوت 024مسند الشاف   بترتيب السندي، محمد بن إدرلس الشاف  ، ت 00
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 م. 3053ـ هـ ـــــ3172ال طار الحسين ، دار الكتب ال لمية ــــــ بيروت، 
، تحقيق  162مسند الشاميين، ْب  القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخم  الشام  الطبران  ت 322

 هـ3425،  3حمدي بن عبدالمجيد السلا  مؤسسة الرسالة، بيروت، ط
د هـــ، تحقيــق  حمــدي بــن عبـــ454مســند الشــهاب، محمــد بــن ســـالمة بــن ج اــر أبــو عبــد ] القضـــاع ، ت  323

 م.3086هـ ـــــ 3427عام 0بيروت، ط –المجيد السلا ، مؤسسة الرسالة 
هـ، تحقيق الـدكتور  محمـد بـن عبـد المحسـن  024مسند الطيالس ، ْب  داود سليمان بن داود الطيالس  ت  320

 .3مُر الجيوة، ط -الترك  ، بالت اون مع مركو البحوف والدراسات اإلسالمية بدار هجر
هــ، تحقيــق  حبيــب الـرحمن اْعظمــ ، المكتــب 033أبــو بكـر عبــد الــرواق بـن همــام الُــن ان ، تالمُـن ،  321

 هـ3421، 0اإلسالم ، بيروت، ط
ن  ، ْب  بكر عبد ] بن محمـد بـن أبـ  شـيبة ال بسـ  الكـوف  ت 324 َُ هــ، تحقيـق  محمـد عوامـة، دار 015الم 

 .0226 -3402  3الس ودية، ط –القبلة 
ـــد  162ْوســـط، ْبـــ  القاســـم ســـليمان بـــن أحمـــد الطبرانـــ  ت الم جـــم ا 325 هــــ، تحقيـــق  طـــارق عـــوض ] وعب

 هـ. 3435القاهرة،  -المحسن بن إبراهيم الح سين ، دار الحرمين
 بيروت. –هـ، دار الاكر 606م جم البلدان، ياقوت بن عبد ] الحموي أبو عبد ] ت 326
هـ، تحقيق  د. وفاء تقـ  573هبة ] الشاف   الم روف بابن عساكر، تم جم الشيوخ، عل  بن الحسن بن  327

 م. 0222 -هـ  3403عام 3دمشق، ط –الدين، دار البشاْر 
هـــ، تحقيــق  محمـــد  162الم جــم الُــغير ) الــروض الـــدان (، ْبــ  القاســم ســـليمان بــن أحمــد الطبرانـــ  ت  328

 م.3085-هـ3425،  3عمان، ط -دار عماربيروت،  -شكور محمد الحاج أمرلر، المكتب اإلسالم 
هــــ، 162الم جــم الكبيــر، ســليمان بــن أحمــد بــن أيــوب بـــن مطيــر اللخمــ  الشــام ، أبــو القاســم الطبرانــ  ت  320

 .0القاهرة، ط –تحقيق  حمدي بن عبد المجيد السلا ، مكتبة ابن تيمية 
، ت م جــم مقــاييس اللغــة ، ْبــ  الحســين أحمــد بــن فــارس بــن وكرل ــاء 332 هـــ، تحقيــق   عبــد 105الَقوولنــ ح الــراويح

 هـ .3100بيروت،  -السالم محمد هارون، دار الاكر
هـ، تحقيق  عبد ال ليم عبـد  063م رفة الثقات، ْب  الحسن أحمد بن عبد ] بن ُالو ال جل  الكوف  ت  333

 م.3085هـ  3425، 3المدينة المنورة، ط -ال ظيم البستوي، مكتبة الدار 
م رفــة الُــحابة، ْبــ  ن ــيم أحمــد بــن عبــد ] بــن أحمــد بــن إســحاق بــن موســى بــن مهــران اُْــبهان  ت  330

 م. 3008هـ  3430،  3الرلاض،ط –هـ، تحقيق  عاد: بن يوس  ال واوي، دار الوطن للنشر 412
 سورلا.-كرهـ، تحقيق  نور الدين عتر، دار الا748المغن  ف  الض ااء، لمحمد بن أحمد الذهب  ت  331
هــ، 827المقُد ال ل  ف  وواْد أب  ي لى الموُل ، نـور الـدين علـ  بـن أبـ  بكـر بـن سـليمان الهيثمـ ، ت 334

 بيروت. –تحقيق  سيد كسروي حسن، دار الكتب ال لمية 
هــ، تحقيـق  عـامر حسـن ُـبري، 043من سؤانت أب  بكر اْثرم أبا عبـد ] أحمـد بـن محمـد بـن حنبـ ، ت 335

 م.0224هـ ، 3405عام  3لبشاْر اإلسالمية ـــــ بيروت، طدار ا
هــــ، تحقيـــق  مُـــطاى بـــن ال ـــدوي، دار بلنســـية، 040المنتخـــب مـــن مســـند عبـــد بـــن حميـــد ل بـــد بـــن حميـــد ت 336

 م.0،0220الرلاض ط
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د] هــ، تحقيـق  عبـ127المنتقى من السنن المسندة، ْب  محمد عبـد ] بـن علـ  بـن الجـارود النيسـابوري ت 337
 .3088 – 3428، 3بيروت، ط –عمر البارودي، مؤسسة الكتاب الثقافية 

هـ ، تحقيق  حسـين 827موارد الظمآن إلى وواْد ابن حبان، للحافظ نور الدين على بن أبى بكر الهيثم ، ت 338
 م.3000هـ ــــ3430عام 3سليم أسد، دار الثقافة ال ُرية ـــــــ دمشق، ط

هـ، تحقيـق  507مة السلا  اإلمام أبى الارج عبد الرحمن بن على بن الجووي القرش  ت الموضوعات، لل ال 330
 .3066هـ  3186حقوق الطبع محاوظة  3عبد الرحمن محمد عثمان،ط

 الدوحة. -هـ، تحقيق  محمد اْعظم ، مؤسسة الشيخ وايد370الموطَّ، لإلمام مالك بن أنس ت  302
هــ، المحقـق  748بو عبد ] محمد بن أحمد بن عثمان بن َقاْيمـاو الـذهب  ت ميوان انعتدا:، شمس الدين أ 303

، عـام 3بيـروت، ط -الشيخ عل  محمد م ـوض والشـيخ عـاد: أحمـد عبـد الموجـود وغيـره، دار الكتـب ال لميـة
 م.3005هـ 3436

بــــن اْثيــــر،  النهايــــة فــــ  غرلــــب الحــــديف واْثــــر، لمجــــد الــــدين أبــــو الســــ ادات المبــــارك بــــن محمــــد الجــــوري  300
 -هــــ 3100محمـــود محمــد الطنـــاح ، المكتبـــة ال لميــة، بيـــروت،  -هـــ، تحقيـــق  طـــاهر أحمــد الـــواوي 626ت

 م.3070
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