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 إىػػػداء
 

،أعتذري عًف اإلىداًء ألنني حقيقةن ال أممؾي ىذا   عبله،فأىٍمريهي عندى اهلًل جؿَّ في  العمؿى
؟ىؿ يقبميو ًمني أـ ييردُّهي   فكيؼى أىدم ما ال أممؾ؟ عميَّ

 رالشك كأما الشكري فكاجبه عميَّ ًلمىٍف يستحؽُّ 
ا في ف كانا سببن االمذ -رحميما اهلل- فام العزيز اكعمى رأس المستحقيف لمشكر كالد

 قاؿ اهلل تعالى: ميزانيما،كما أممؾ في  كسعيي،إيجادم فأنا 
ْنَساِف ِإَّلا َما َسَعى  [39 النجـ:] َوَأْف َلْيَس ِلْْلِ

   :-صمى اهلل عميو كآلو كسمـ-كقاؿ رسكؿ اهلل 
فا َوَلَدُه ِمْف ِإفا َأْطَيَب مَ "  . (1) َكْسِبِو"ا َأَكَؿ الراُجُؿ ِمْف َكْسِبِو، َواِ 

 .وترفع عند ربي قدرىما قبرييما، ترحميما،في  مى والديّ فرحمة مف اهلل تنزؿ ع
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
 ، إسناده صحيح.4452(، رقـ/241/ 7حث عمى الكسب )نس/ ؾ البيكع، باب ال (1)



 ج
 

 شكٌر وتقدير
 

 ،خيرو  منيا كؿَّ  اؿى نلن ؛يا لنامى كذلَّ  بميًميا كنياًرىا، لنا ىذه الحياةى  رى الذم سخَّ  هللً  الحمدي 
، فقاؿى تعالى:  عف كؿً  فييا كنبتعدى   َيذاكاَر َأوْ  َأفْ  َأَرادَ  ِلَمفْ  ِخْمَفةً  َوالناَيارَ  الماْيؿَ  َجَعؿَ  الاِذي كىىيكى شرو
 رى كىك سبحانو الذم شكى  كآخرنا، أكالن  هي كحدى  لمشكرً  فيك المستحؽي [، 62 الفرقاف:] ُشُكوًرا َأَرادَ 

ـْ : ف قائؿو مى  فقاؿ عزٌ  ليـ، وكرضيى  شكرىىـ، لمشاكريفى  ْف َتْشُكُروا َيْرَضُو َلُك  فكؿُّ  [،7]الزمر:  َواِ 
، بيا عمينا تستحؽُّ  اهللي  امتفَّ  نعمةو  َكَذِلَؾ َنْجِزي َمْف  النجاًة، قاؿ تعالى: سبيؿي  النعـً  كري فشي  الشكرى
 [.35]القمر:  َشَكرَ 

ـى  رً الشك كالزـي  بالخيًر،  عميؾى  عائده  لخمًقًو، ؾى أك شكرى  بله،عفي  جؿَّ  هللً  ؾى أف شكرى  أف تعم
[، كينبغي عمى 40 النمؿ:] َوَمْف َشَكَر َفِإناَما َيْشُكُر ِلَنْفِسوِ فقاؿ تعالى: كالبركًة، كالتكاضًع، 

، كأف شكرىىا ال يككفي إال بالعمًؿ، فقاؿ تعالى:  ـى النعـً يستكجبي الشكرى ـى يقيننا أف دكا العاقًؿ أف يعم
 َالشاُكورُ  ِعَباِديَ  ِمفْ  َوَقِميؿٌ  ُشْكًرا َداُوودَ  آؿَ  ُموااْعم [:كالصبلةي كالسبلـي عمى أعبًد 13 سبأ ،]

ـى  ، كقد قا ًمفى  الناًس لربّْ الناًس، كأعظـً الشاكريفى ألىٍنعيـً اهلًل، فكيؼى ال يككفي أعظـى الشاكريفى
، فمـ الميًؿ حتى تفطرٍت قدمىاهي الشريفتاًف، مٍع عمًمًو بأ رى ا تأخَّ ا تقدـى مٍف ذنًبًو كمى فَّ اهللى قٍد غفرى لوي مى

كًجعى في طكًؿ قياًمًو، مٍع مغفرًة اهلًل لو   َأُكوفُ  َأَفلَ ، قاؿ: "يكٌؿ، كلـ يمٌؿ عًف الشكًر، فممَّا ري
 .( 1)"َشُكوًرا َعْبًدا

نىا  ، غيرى ناظريف إلى بشكًر الناًس عمى صنائًع معركًفيـ -صمى اهلل عميو كسمـ -كقد أمىرى
 َيْشُكرُ  َّل  َمفْ  اهللَ  َيْشُكرُ  َّل : "-صمى اهلل عميو كآلو كسمـ -كثرًة معركًفيـ أك ًقمًَّتًو، فقاؿى 

ـي بالشكًر الجزيًؿ أكالن (2)"النااَس  : لمؤسًس قسـ الدراساًت اإلسبلميًة في جامعًة ؛ لذا فإنَّني أتقد
مشرفي اأُلستاذ الدكتور: عمي رشيد الدراسًة الجامعيًة، األزىر، أيستاًذم كميعىًممي طيمةى مرحمة 

ـي، كالميرشدي،  _حِفَظو اهلُل  _النجار ـى المعم ؿى بو عميَّ مف كريـً كقًتًو كغزيًر عمًمًو النافًع، فىًنٍع ا تفضَّ ًلمى
الدنيا كاآلخرًة، كجعؿى أىحسفى اهللي إليًو، كأىبقىاهي مينىافحان عف الكتاًب كالسنًة، فجزاهي اهللي خيرى الجزاًء في 

يدىه في ميزاًف حسناًتًو يكـى القيامًة. مىو ككقتىو كجى  اهللي عممىو كعمى
كالذم بجيكًدًه  -حًفظىو اهللي -عميًد كميًة الشريعًة  محمد مصطفى نجـكلؤلستاًذ الدكتكًر 

، كقٍد رفعى ال قيكدى السالفةى عمى تمًت المكافقةي عمى قىبكًلنىا في تخصًص الحديًث دكفى عناءو كال تعبو
طمبًة الشريعًة عندى دراسًتيـ لمحديًث كعمكًمًو، مف دراسًة ساعاتو استدراكيةو، فجزاه اهللي عنَّا خيرنا، 

ٍف كافى لو فضؿه عميَّ بعدى اهلًل  ، كالشكري لكًؿ مى ٍف تحفظي عندىهي الذخائري عزَّ -كجعمىيا لو ذخرنا عند مى

                                                             
(1) ( ، رى ا تىأىخَّ مى ـى ًمٍف ذىٍنًبؾى كى  . 4836(، رقـ/ 135/ 6خ/ ؾ التفسير، باب ًليىٍغًفرى لىؾى المَّوي مىا تىقىدَّ
 .2819(، رقـ/2171/ 4ـ/ ؾ صفة القيامة..، باب إكثار األعماؿ...، )  
سناده صحيح.7939(، رقـ/322/ 13حـ ) (2)  . مف حديث أبي ىريرة كا 



 د
 

عبداهلل بالذكًر عيضكٌم المناقشًة، األستاذ الدكتكر:  في إنجاًز ىذا البحًث، كأخصُّ  -كجؿَّ 
 ، المناقش الخارجي،أحمد إدريس عودة، المناقش الداخمي، كاألستاذ الدكتكر: مصطفى مرتجى

بل بالمكافقًة عمى مناقشًة ىذا البحًث، بيدًؼ تقكيًمًو، كتصكيًبًو، كي يرتقيى إلى مستكنل  المذيًف تىفضَّ
 كنفعنىا بما عممنىا. -جزاىـي اهللي عنا خيرناف-و أفضؿى مما ىك عمي

، كالعمماًء، كأخصُّ بالذكًر  كالشكري مكصكؿه لجامعتي الغراًء، جامعًة األزىًر، حاضنًة العمـً
أىعمدةى كميًة الشريعًة، الجيابذةى الثبلثةى، األستاذ الدكتكر: عمي رشيد النجار، المؤسس، كاألستاذ 

عزز، كاألستاذ الدكتكر: عبد اهلل مصطفى مرتجى، المميز، الدكتكر: محمد مصطفى نجـ، الم
 عمى جيكًدىـ المباركًة في خدمًة كميًة الشريعًة بصفةو عاٌمةو، كقسـً الحديًث بصفةو خاٌصة.

 ككما كأتقدـي بجزيًؿ الشكًر كالعرفاًف إلى أختي الغالية أـ جياد، كأخي الغالي خالد خضر
لى أزكاجي الفضمياًت، عمى جيكدىٌف معي ، عمى برٌ -حفظيما اهلل-)أبي أحمد(  ىما بي، كا 

كصبرىٌف عمٌي، ككقكًفيٌف إلى جانبي لحظةن بمحظةو حتى تماـً ىذا الجيًد، فجزاىفَّ اهللي عني خيرنا، 
كجعمني بارِّا بيٌف، ككذلؾ إلى أبنائي كبناتي جميعنا حفظيـي اهلل، ككفقيـ لطاعًتًو، كجعمىيـ مف 

 ككذلؾ إلى ابني كتمميذم الباٌر األستاذ: محمد عبد العزيز العجرمي )أبي البراء( الباريفى بكالًدًييـ، 
خراًجًو، ككذلؾ البف أخي الميندس يكسؼ -حفظو اهلل- ، عمى جيكًدًه في تنسيًؽ ىذا العمًؿ كا 

لى كؿّْ مىٍف ساعدنىا  رمضاف خضر )أبي أحمد( عمى جيكده في مساعدتي في فيرسة رسالتي، كا 
خكاني مٍف طبلًب العمـً العامميفى  أك نصحنىا في ىذا الجيًد، ككذلؾ إلى جميًع زمبلئي، كأحبابي كا 

لى كؿّْ أضياًفنىا الذيف تفضمكا بحضكًرىـ ليذًه المناقشًة  ، كا  في ميداًف الدعكًة إلى اهلًل عزَّ كجؿَّ
ف كاف غائبنا عنا  ،العممٌيةً  لى كؿّْ مف شاركنا بدعاًئًو، كأشعرنا بكجكًدًه، كا  ببدًنًو، فجزاكـي اهللي كا 

 جميعنا خيرنا.
 
 
 
 
 

 الباحث                                                                               
 نعيـ أحمد خضر                                                                          
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 الرسالة ممخُص 
 

معاويَة،  السنِة، وجزٌء مْف مروياتِ  كتِب  اآلمِف في البيتِ  أىؿِ  ياتُ مرو مكضكعي الرسالًة " 
 .(تعميؽك وتصنيٌؼ وتخريجٌ  جمعٌ )التسعِة:  الكتبِ  في

إفَّ عممي في ىذا البحًث قائـه عمى دراسًة األحاديًث النبكيًة، كىي مجاؿي البحًث كالدراسًة، 
ًؿ البيًت اآلمًف، حيثي جعمتي لكًؿ حديثو بابنا بجمًع األحاديًث الكاردًة في كتًب السنًة الخاصًة بآ

مستقبلِّ بو، مستنبطنا منو، ثـ قمتي بتخريًج األحاديًث، حسبى ما اتبعتيو في منيًج تخريًج 
ككذلؾ أقكاًؿ العمماًء  ،األحاديًث، كمف ثـ دراسًة رجاًؿ اإلسناًد باستعراًض شيكخ الراكم كتبلميذه

 ، ا، كتعديبلن ، ثـ الكقكًؼ عمى درجًة إسناًد الحديًث، مف في كؿّْ راكو جرحن ثـ بياًف درجًة كؿّْ راكو
حيثي الصحة، أك الحسف، أك الضعؼ، مع بياًف السبب، أك التكقؼ عًف الحكـً لجيالًة الراكم، 

، كغيًرىا  كيتخمؿي ذلؾ بيافي األلفاًظ الغريبًة، كالتعريؼي بالبمداًف، كتكضيحي ما أيشكؿى مف تصحيفاتو
قىٍفتي عمييا أثناءى البحًث، كقد قسمتي بحثي إلى مقدمةو، كثبلثة مف القضا يا الحديثيًة، التي كى

 فصكؿ، كخاتمة. 
المقدمةي تناكلتي فييا، أىميةى الدراسًة، كبكاعثى اختياًرىا، كأىدافىيا، كالدراساًت السابقةى، كمنيجى  أوًَّل:

 العمًؿ في البحًث، كالصعكباًت التي كاجيتييا.
 لفصُؿ األوؿ: ثانيًا: ا

وي ىندي بنتي عتبة، كابنتيو  ، كزكجي ترجمتي فيو لخمسةو مٍف أىًؿ البيًت اآلمًف، كىـ أبك سفيافى
،  رممةي أُـّ حبيبةى زكجي النبيّْ  مبيننا  -رضي اهللي عنيـ أجمعيفى -كيزيدي، كمعاكيةي ابنا أبي سفيافى

 فضًميـ، كجياًدىـ في سبيًؿ اهلًل تعالى.فييا أسماءىىـ كأنسابىيـ، ككناىـ، كشيئنا مف سيرًتيـ، ك 
 ثالثا: الفصُؿ الثاني: 

كفيو دراسةي مركياًت أىًؿ البيًت اآلمًف، مبتدئنا بمركياًت أبي سفيافى في كتًب السنًة، 
كعدديىا ثبلثةي أحاديث، كثنيتييا بمركياًت ابًنًو يزيدى في كتًب السنًة، كعدديىا اثنتاًف، ثـ أتبعتييا 

ًجًو ىند في كتًب السنًة، كعدديىا اثنتاًف، ثـ مركياًت ابنًتًو أْـّ حبيبةى في كتًب السنة، بمركياًت زك 
 .-رضي اهلل عنيـ أجمعيف-كعدديىا ثمافو كعشركف ركايةن، 

 رابعا: الفصؿ الثالث:
 في الكتًب التسعًة، كعدديىا  -رضي اهلل عنيما-مركياتي معاكيةى بف أبي سفياف        

كفى ركاية، كالمجمكعي الكمي لما خرَّجتيو: سبعةه كسبعكفى حديثنا، قمتي بدراسًتيا كما بيَّنتي اثنتاًف كأربع
 آنفنا.
 ذيَّمتي بحثي بخاتمةو بيَّنتي فييا أىَـّ النتائًج التي تكصمتي إلييا، كأىَـّ التكصيات. رابعًا:

 وصؿٍّ الميـّ عمى نبينا محمٍد وآلِو وَسمٍّـ، 
 ُد هلِل رِب العالميف.وآخُر دعوانا أِف الحم



 و
 

Abstract 
A Study on (Narrations of the Safe House People in Sunnah and 

Part of Muaweya Narrations) In the Nine books (Collection, 

Classification, Comment and Sources of Accuracy) 

My work in this study is based on the study of the Prophet’s

Hadith focusing on study and research of the Prophet’s Hadith

mentioned in Sunnah of the Safe House People (Ahl al –Bayt). In my 

study, I made each Hadith in an independent chapter, deriving from it 

and then showing the accuracy of the Hadiths according to the 

methodology I used in showing the Hadiths’ originality. I studied then

the sources of Isnad through presenting the narrator’s students and

Shiekhs as well as the sayings of scientists. Each narrator has a source 

and amendment then presenting the level of the Hadith Isnad in terms 

of validity, accuracy and weakness or suspension of judgment for the 

ignorance of the narrator. This includes clarifying the strange wording, 

definitions, and clarifications of formations and other Hadith issues. I 

divided my study to an introduction, two chapters and a conclusion. In 

the introduction, I addressed the following: the importance of the study, 

reasons of selection and objectives. First Chapter: In the first chapter, I 

translated for five of the Safe House People including Abu Sofian, his 

wife Hind Bint Otba, his daughter Ramlah Om Habeeba, the wife of the 

Prophet (PBUH), Yazid and Moawya the sons of Abu Moaweya (Allah 

Bless them all). I showed their names, relatives, origins and nicknames, 

part of their lives and their Jihad. Second Chapter: It focuses on the 

narrations of the Safe House People starting with the narrations of Abo 

Sofian in Sunnah which included three Hadiths, followed by his son’s

narrations Yazid in Sunnah which included two and followed by hiswife’s

narrations Hind in Sunnah which also included two. It also included the 

narrations of his daughter Om Habeeba which included 28 narrations in 

Sunnahconcludedbypartsofhisson’snarrationsMoaweyaintheninth

books which included 42 narrations. The total of Hadiths I studied were 

77 as clarified. I concluded my study with a conclusion that has the most 

important results and recommendations. Peace be upon our Prophet 

Mohammed Thanks to the Almighty Allah. 
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 مقدمة
 

ًمٍف سى  كًر أىٍنفيًسنىا كى نىعيكذي ًباهلًل ًمٍف شيري نىٍستىٍغًفريهي كى نىٍستىًعينيوي كى ديهي كى ٍمدى ًلمًَّو نىٍحمى اًلنىا إفَّ اٍلحى يّْئىاًت أىٍعمى
ٍف ييٍضًمٍؿ فىبلى ىىاًدمى لىوي، كىأىٍشيىدي أىٍف الى إلىوى إالَّ اهللي كىٍحدىهي الى شى  مى ٍف يىٍيًد اهللي فىبلى ميًضؿَّ لىوي كى ًريؾى لىوي، مى

ٍبديهي كىرىسيكليوي،  دنا عى مَّ ىًؿ األرًض لمٍف الحمدي هلًل الذم جعؿى االصطفاءى مٍف أأما بعد كىأىٍشيىدي أىفَّ ميحى
ـا َأْوَرْثَنا اْلِكَتاَب الاِذيَف اْصَطَفْيَنا ِمْف أيكرثكا الكتاب، مف العمماًء، فقاؿ تعالى:  ُث

؛ لكماًؿ  [ كأشيدي أٍف ال إلو إال اهللي المستحؽُّ 32]فاطر:ِعَباِدَنا لكماًؿ الحمًد كالمدًح كالثناًء، كذلؾى
 مف قائؿ: دو أحبُّ إلًيًو الثناءي مفى اهلًل جؿَّ في عبله، فقاؿ عزٌ أكصاًفًو كجميًؿ معركًفًو، فما مٍف أح

 ًا ُيْشِرُكوفَ  قيؿ ـٌ َعَمى ِعَباِدِه الاِذيَف اْصَطَفى آلماُو َخْيٌر َأما فسبحافى  ،[59]النمؿ:  اْلَحْمُد ِلماِو َوَسَل
كاصطفاىـ عمى العالميفى مف الذم أعقبى ثناءىهى عمى نفًسًو، بسبلـو عمى عباًدًه الذيف تخيرَّىـ 

، كذلؾ؛ لرفًع ذكًرىـ، كتنكيينا بقىٍدًرىـ. ، كصفكًة اهلًل مف العالميفى  األنبياًء كالمرسميفى
هي ربُّو بالخمًؽ الحسًف، فاصطفاهي كجعمىوي مٍف خيرًة  كأشيدي أٌف محمدنا عبديهي كرسكليوي، جبلَّ

، كيؼ  ـي المتقيفى ما ، كا  ميقىو  ؟!كقٍد أثنى عميو ربُّو سبحانو ؟الخمًقًو، فيك خيري المرسميفى كامتدحى خي
نَّؾى فقاؿ:  ف أعظـى المسالًؾ التي يسمكييا العبدي في ىذًه الحياًة 4]القمـ:  َلَعَمى ُخُمٍؽ َعِظيـٍ  كىاً  [ كا 

 الدنيا ىك طمبي العمـً الشرعًي النافًع، فما ًمٍف حديثو استكقفني فيو ثناءه، كمدحه لطالًب العمـ، ًمثؿي 
َمْف َسَمَؾ َطِريًقا َيْطُمُب ِفيِو ِعْمًما " ىذا الحديًث الذم قاؿى فيو رسكؿي اهلًل صمى اهللي عميو كآلو كسمـ:

، فا اْلَمَلِئَكَة َلَتَضُع َأْجِنَحَتَيا ِرًضا ِلَطاِلِب اْلِعْمـِ ـَ  َسَمَؾ الماُو ِبِو َطِريًقا ِمْف ُطُرِؽ اْلَجناِة، َواِ  فا اْلَعاِل َواِ 
فا َفْضَؿ اْلَعاِلـِ لَ  َيْسَتْغِفُر َلُو َمْف ِفي الساَمَواِت، َوَمْف ِفي اأْلَْرِض، َواْلِحيَتاُف ِفي َجْوِؼ اْلَماِء، َواِ 

فا اْلُعَمَماَء َوَرَثُة اأْلَْنِبيَ  فا اِء، وَ َعَمى اْلَعاِبِد، َكَفْضِؿ اْلَقَمِر َلْيَمَة اْلَبْدِر َعَمى َساِئِر اْلَكَواِكِب، َواِ  اِ 
، َفَمْف َأَخَذُه َأَخَذ ِبَحظٍّ َواِفرٍ  ـَ ـْ ُيَورٍّثُوا ِديَناًرا، َوََّل ِدْرَىًما َوراثُوا اْلِعْم  . (1)"اأْلَْنِبَياَء َل

نا بطمًب الحديًث، كأسدؿى عمينا  نا لطمًب العمـً الشرعًي النافًع، كخصَّ فالحمدي هلًل الذم سخرَّ
 الحمدي في األكلى كاآلخرًة، فالحمدي هلل.نعمىوي الكثيرةى الكفيرةى، فممًو 

ـي لضاعى ديفي  لقًد امتفَّ اهللي عمى ىذًه األمًة بخاصيًة اإلسناًد في الديف، كلكال ىذا العم
، فقاؿ عبدي اهلًل بفي المبارًؾ:  ْسَناُد )الناس، كألصبحكا ضاليفى ميضميفى ْسَناُد ِمَف الدٍّيِف، َوَلْوَّل اْلِْ اْلِْ

، فبيذا العمـً تتحصؿي البركةي، كمف خبلًلًو ييتىعرؼي عمى صحيًح الحديًث (2) (َشاَء َما َشاءَ َلَقاَؿ َمْف 
 مف سقيًمًو، كلكاله ليمكًت األمةي، كضاعى الديف.

 -صمى اهللي عميو كآًلًو كسمـ-ًة أال تقبؿى حديثنا مف أحاديًث رسكًلًو كقٍد جرٍت سنةي اهلًل في ىذًه األمٌ  
ـٍ حي إلى سمسمًة ركاًتًو، كقٍد قٌيضى ربُّنا ليذا العمـً في  إال بإسنادو صحيحو  كؿى الرجاًؿ ممف امتفَّ اهللي عميي

ليشكركا اهللى عمى تكريًمًو ليـ ببذًؿ حياًتيـ في سبيًؿ بياًف الحًؽ  ؛ببصيرةو ثاقبةو، كحافظةو صادقةو 
                                                             

 . صحيح اإلسناد.3641(، رقـ/317/ 3د/ ؾ العمـ، باب الحث عمى طمب العمـ، ) (1)
 .(15/ 1ـ/ المقدمة، باب في أف اإلسناد مف الديف ) (2)
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، كتنقيًة ىذا الديًف مما دخؿى عميو مٍف أقكاًؿ الزنادقًة ك  المنافقيًف كالكاذبيًف، فحققكا لممسمميفى
 ما تحقيؽو، حتى أخرجكىا لؤلمًة في ثكًبيا الذم بيا يميؽ.األسانيدى أيٌ 

ؿ  صَّ كمع كؿّْ ما سبؽ، ال ننفي النقصى كالعجزى المذيف يعترياف بني اإلنساًف، فميما حى
ـى العبدي مٍف عمـو يبقى في حيًز الفقًر كالنقصاًف، كمف ىنا اقتضٍت حكمةي اهلًل تع الى أفَّ ىذا العم

الدىكًر كاألزماًف، كمف حكمًتًو سبحانو أنو يبعثي عمى  يتكارثي بيفى أىًؿ اإلسبلـً كاإليماًف عمى مرّْ 
ٍف يجددي لمناًس دينىيـ، كيظيري صحيحى السنًة مما اعتراىا مف الدىخى   ًف، فعىٍف كؿّْ رأًس مائةو مى

ٍيرىةى  ٍف رىسيكؿً  -رضي اهلل عنو– أىًبي ىيرى ـى -المًَّو  عى مَّ سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى :  -صى ِإفا الماَو َيْبَعُث ِلَيِذِه "قىاؿى
 . (1) "اأْلُماِة َعَمى َرْأِس ُكؿٍّ ِماَئِة َسَنٍة َمْف ُيَجدٍُّد َلَيا ِديَنَيا

،  كجكًد كارثي العمـً  في ظؿّْ  :كانطبلقنا مف ىذا األثًر العظيـً أقكؿي  مفى العمماًء الربانييفى
 ، ، كتحريًؼ الغاليفى فو ًمٍف عىبىًث العابثيفى ، تككفي السنةي النبكيةي في مىٍأمى كطمبًة العمـً المخمصيفى

، قىاؿى رىسيكؿي اهلًل  ـَ ِمْف ُكؿٍّ َخَمٍؼ ":  -صمى اهلل عميو كآلو كسمـ-كانتحاًؿ الميٍبًطميفى َيِرُث َىَذا اْلِعْم
 .(2) "اِىِميَف، َواْنِتَحاَؿ اْلُمْبِطِميَف، َوَتْحِريَؼ اْلَغاِليفَ ُعُدوُلُو، َيْنُفوَف َعْنُو َتْأِويَؿ اْلجَ 

كبذلؾ يتبيفي لنا مما سبؽى أف السنةى محفكظةه بحفًظ اهلًل كما حًفظى كتابىو، فكبلىما مٍف عنًد اهلًل، كقٍد 
ناا َلُو َلَحاِفُظوفَ قاؿى سبحانو:  ْلَنا الذٍّْكَر َواِ  أسأؿي أٍف يجعمني تعالى [ كاهللى 9 ]الحجر: ِإناا َنْحُف َنزا

، فساىمتي  ،ًمفى األعيًف التي باتٍت تحرسي ىذا الديفى  كتنافحي عنو مف كيًد المنافقيفى كصدّْ الكافريفى
، متمثبلن في جمًع أحاديًث أىًؿ -صمى اهلل عميو كآلو كسمـ-في جمًع جزءو يسيرو مف سنًة النبي 

جتييا مبيننا ضعيفىيا مف صحيًحيا، مقتدينا بمٍف سبقني مٍف كأخر  -رضي اهللي عنيـ-البيًت اآلمًف 
، فميما  ثمييـ ، كما مىثىًمي كمى فبل غنى عف سمًفنىا ىذا العمـً  حٌصمنا مفعمماًء ىذا الففّْ العظيـً

، يأتي عميو كؿُّ جيؿو بما لديو مفى اإلمكاناًت لييزيؿى  بالنسبًة ليذا العمـً إال كقصرو عظيـو مكركثو
مىؽى بو مف األتربًة كالغباًر،  كيظيرىه في حمًتًو البييًة التي ال ينقضي جمالييا، كال تبيٍت عنو ما عى 

، كالحمدي هلًل أكالن كآخرنا.بطكًؿ بقاًئيا، فيذا جى   ٍيًدم أضعيوي بيفى أيدًيكـ، كاهللى أسأؿي لوي القبكؿى
 

                                                             
 . صحيح اإلسناد4291(، رقـ/109/ 4د/ الفتف، باب ما يذكر في قرف المائة، ) (1)
 .(344/ 1) الشامييف كالطبراني في مسند ،20911(، رقـ/353/ 10ىؽ/ ؾ الشيادات، باب الرجؿ مف أىؿ الفقو...، ) (2)

 القطاف ابف: ضعفو قكاه بمجمكع طرقو، كممف كمنيـ مف ،كمنيـ مف صححو ،فواختمؼ العمماء في سند ىذا الحديث فمنيـ مف ضعٌ    
 .كغيرىـ(138: ص) كاإليضاح التقييد، كالعراقي ،(93: ص) الحثيث الباعث كثير، ابف كالحافظ ،(37/ 3) كاإليياـ الكىـ بياف   
حى      (29: ص) الحديث أصحاب شرؼ، المرسمة الركاية أحمد اإلماـ كصىحَّ
 إرشاد ، كالقسطبلني،(34: ص) الممتمس بغية العبلئي،: الحسف درجة إلى كيصؿ طرقو، مجمكعب ليقكٌ  الحديث أف إلى كممف ذىب   
 اليداية شرح فى الغاية كالسخاكم، الناس سيد كابف المزم الحجاج كأبك ،(619ص: )اليجرتيف طريؽ، القىيّْـ كابف(، 4/ 1) السارم   
 األلباني في مشكاة المصابيح  :كغيرىـ، كمف المعاصريف(، 49: ص) التحديث قكاعد ،8، كالقاسمي(65: ص) الركاية عمـ فى   

سناد ىذا الحديث حسف بمجمكع طرقو، كاهلل أعمـ.248(، رقـ/82/ 1)     ، كا 
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 أوَّل: بواعُث اختياِر الموضوع:
، مما يعينني عمى  إبرازي ىذه األحاديًث المتفرقةً  .1 في كتًب السنًة مجمكعةن في بحثو كاحدو

التكسًع في عمـً التخريًج، كالبحًث، كدراسًة األسانيًد كصياغًتيا، كبياًف عمًميا، كالحكـً عمى 
 األحاديًث؛ لبياًف المقبكًؿ منيا ًمفى المردكد. 

 عدـي كجكًد دراسةو سابقةو مستقمةو، تشمؿ ىذا البحث. .2
ـٍ مٍف فضؿو عمى األمًة، كأىًؿ الشاـً خاصةن. حبي ألىًؿ ىذا  .3 ا لي  البيًت اآلمًف؛ ًلمى
ا كزكرنا. .4  الدفاعي عما أيلصؽى بأىًؿ ىذا البيًت مٍف تيـو ظممن
 ربطي ماضي المسمميفى بحاضًرىـ، كبيافي جيكًد السابقيفى في حفًظ الديف. .5

 ثانًيا: أىميُة الموضوع:
 يًز عميو بتناكًؿ دراسًة مركياًت أىًؿ البيًت اآلمًف تكمفي فيما يقكـي بو الباحثي مفى الترك

في كتًب السنة، كجمًعيا، كتخريًجيا، كتبكيًبيا، كالتعميًؽ عمى بعًضيا،  -رضي اهللي عنيـ-
 لغيرً  لمكصكًؿ إلى عمؿو مميزو ييسىيّْؿي عمى الباحثيف بغيتىيـ، كتكفيًر كقًتيـ كجيًدىـ، كبالذاًت 

 الثاني المصدري  ىي التي الصحيحةً  األحاديثً  مفى  الفكائدً  كتقييدً  الحديًث، بعمـً  المتخصصيفى 
 لمتشريع.

 ثالًثا: أىداُؼ الدراسة:
تيدؼي ىذه الدراسةي إلى جمًع مركياًت خمسةو مٍف أىًؿ البيًت اآلمًف، كىـ مٍف ثبتٍت ليـي 

 معاكيةى  في كتًب السنة، كتخصيًص مركياتً  -رضي اهللي عنيـ-الركايةي مف آًؿ أبي سفيافى 
في الكتًب التسعًة، كتبكيًبيا كتخريًجيا كدراسًة أسانيًدىا، كالحكـً عمييا، بتمييًز  -رضي اهللي عنو-

صحيًحيا مف حسًنيا مف ضعيًفيا، كمف ثـ التعميؽي عمى ما يحتاجي منيا لبياًف بعضو مف 
 أحكاًميا.

 :السابقة رابًعا: الدراساتُ 
ديًث الشريًؼ كعمكًمًو، كبحثي في الشبكًة العنكبكتيًة، بعدى سؤالي أساتذةى الففّْ في الح

 اإلسبلميًة، كالبحكثً  لمدراساتً  فيصؿى  الممؾً  كمركزً  كالمكسكعاًت العمميًة، كمكاقًع الرسائًؿ العمميًة،
ـٍ يسبٍؽ أف جيمعٍت ىذه المركياتي في بحثو كاحد، أك حتى جزءو منيا، كاهللي أعمـ،  تبٌيف لي أنو ل

 االتصاًؿ بمركًز الممًؾ فيصؿى ىاتفيِّا بطريقًة أميًف مكتبًة الجامعًة اإلسبلميًة كلكٍف، بعد 
 ( معاويَة وفقُييا قالكا بأف ىناؾ بحثنا، باسـ )مركياتي  -جزاه اهلل خيرنا-مكني األستاذ: محمكد الدا

، في أم مكتبةو  أك شبكةو،  لطالبو عراقي، كمصدريه مركزي الممًؾ فيصؿ، كلكفَّ البحثى غيري مكجكدو
 فمعمو مفقكده!. 

 كىناؾ تخريجاته لبعضو مف مركياًتيـ، كلكنَّيا متفرقةه، فيما خيرّْجٍت أحاديثيو مف كتًب السنة.
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 خامًسا: منيُج العمِؿ في البحث:
اتبعتي المنيجى االستقرائيَّ في جميًع أحاديًث أىًؿ البيًت اآلمًف مف كتًب السنًة، كاعتمدتي 

ا كتعديبلن مف عمى المنيًج التحمي مي في دراسًة اإلسناًد؛ لمعرفًة أحكاًؿ الركاًة، كالحكـً عمييـ جرحن
خبلًؿ الترجمًة لكًؿ راكو عمى حدة، فإف تكررى ذكري الراكم عزكتيو إلى رقـً حديًثًو السابًؽ، باستثناًء 

 الصحابي، لما سبؽى لو مف ترجمةو، كاتبعت في ذلؾ ما يمي:
لسنًة، كترقيمىيا متسمسمةن، بحسب ركاياًت كؿّْ صحابيٍّ جمعى األحاديًث مف كتًب ا .1

 كتبكيًبيا.
 ضبطى األحاديًث سندنا كمتننا. .2
كا بو، كسنًة الكفاًة، كشيكًخيـ كتبلميًذىـ، .3 كضبطىيا  ذكرى أسماًء الركاًة ككناىـ أك ما اشتيري

 ما أمكف.
ـ يكٍف في الصحيحيًف، غالبنا ما اخترتي الحديثى مف كتًب السنًة، بحسًب سنًة الكفاًة ما ل .4

 ككضعتو بيف معككفتيف صغيرتيف، بخبلؼ أقكاؿ الرجاؿ فجعمتيا بيف قكسيف.
 تخريجى الحديًث، كبيافى متابعاًتو، كمقارنةى المتكًف عند مف أخرجو. .5
ثّْؽ.  .6  ترتيبى أقكاًؿ عمماًء الجرًح كالتعديًؿ في الراكم بحسًب سنًة الكفاًة، مبتدأن بمف كي
 الحديًث بحسًب ما تكفرى لدٌم مف أقكاًؿ عمماًء الجرًح كالتعديًؿ في الراكم. الحكـى عمى سندً  .7
 تفسيرى غريًب األلفاًظ مف كتًب غريًب األلفاًظ، كمعاجـً المغًة، كالشركح. .8
 التعريؼى باألماكًف كالبمداًف كاألنساًب مف خبلؿ كتًب البمداًف، كاألنساب. .9

 ًة كرقـً اآلية.عزكى اآلياًت القرآنيًة بذكًر اسـً السكر  .10
التعميؽى عمى األحاديًث عندى الحاجًة، معتمدان عمى كتًب شركًح الحديًث، كبعًض كتًب  .11

 الفقو.
إلى قسميًف، قسـه أكؿ: ما ثبتىٍت  -رضي اهللي عنيما-قسمتي مركياًت أْـّ حبيبةى، كمعاكيةى  .12

: ما ثبتى ضعفيو مف األحاديث.  لدٌم صحتيو مف األحاديًث، كقسـ ثافو
 تي بحثي بخاتمةو اشتممٍت عمى خبلصًة أىـً النتائًج كالتكصياًت التي تكصمتي إلييا.كختم .13
ثـ انتييتي إلى الفيارًس الفنيًة، كاشتممٍت عمى فيرًس المصادًر كالمراجًع، كفيرًس اآلياًت  .14

 القرآنيًة، كفيرًس األحاديًث النبكيًة، كفيرًس الركاة.

 سادًسا: الصعوباُت التي واجيِت الباحث:
؛ بؿ كانٍت متناثرة في كتًب  .1 جمعي األحاديًث، حيثي إنيا لـ تكٍف في كتابو أك بابو كاحدو

 السنًة.
ندرةي كبلـً النقاًد في بعًض الركاًة، مما كاف يحتاجي إلى إنفاًؽ كقتو كبير؛ لمكصكًؿ إلى  .2

 شيءو مما قيؿى فيو، كأحياننا ال أجدي لو ترجمة.
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، كالمتكاصؿى اختبلؼي أقكاًؿ الناقًد الكاحًد ف .3 ي الراكم الكاحًد، مما يستدعي البحثى المستمرى
 في كتًب الرجاًؿ كالعمًؿ كالتاريًخ لمكصكًؿ إلى تكثيًؽ كبلًمو.

، وبعد : فإٌني أحمدي اهللى حمدنا يميؽي بما يستحؽُّ مف الحمًد، فيك سبحانو المحمكدي عمى كؿّْ شيءو
و كحده ال شريؾى لو، كما كاف مف خطأ أك زلؿ كأىمُّيا الحمدي، فما كاف مف صكابو فمنو سبحان

فذلؾ جبمٌي خمقي، فبل أعدك قىٍدرم، كلكٍف أيصمحي عممي، بتكفيؽ ربي، كبما ييسره لي ربي، مف 
كرـً مشرًفي، كناقًدٌم رسالتي، فيك سبحانو حسبي، كنعـى الككيؿ، مالؾي أمرم، كصمى اهللي عمى 

، كمف س ـى  ارى عمى نيًجًو.نبًيو كعبًدًه محمدو كآًلًو كسم
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 الرموز المستخدمة في الرسالة:
 صحيح البخاري _ خ

 صحيح مسمـ _ ـ

 سنف أبي داود _ د

 سنف الترمذي _ ت

 سنف النسائي _ نس

 سنف ابف ماجو _ جو

 مسند أحمد _ حـ

 موطأ مالؾ _ ط

 سنف الدارمي _ مي

 التاريخ الكبير لمبخاري _ تخ

 مستدرؾ الحاكـ _ ؾ

 مستخرج أبي عوانة _ عوانة

 معجـ الطبراني الكبير _ طب

 معجـ الطبراني األوسط _ طب أوسط

  مصنؼ ابف أبي شيبة _ شيبة

 صحيح ابف حباف _ حب

 مسند أبي يعمى _ يعمى

 مصنؼ عبد الرزاؽ _ عب

 سنف البييقي  _ ىؽ
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 الفصؿ األوؿ
 أىؿ البيت اآلمف  تراجـ

 
 باحثوفيو تمييد وخمسة م

  رضي اهلل عنو- أبي سفيافالمبحث األوؿ: ترجمة-. 
  رضي اهلل عنيا-المبحث الثاني: ترجمة زوجو ىند بنت عتبة-. 
  رضي اهلل عنيما-المبحث الثالث: ترجمة يزيد بف أبي سفياف-. 
  رضي اهلل عنيما-المبحث الرابع: ترجمة أـ حبيبة رممة بنت أبي سفياف-. 
  رضي اهلل عنيما-ية بف أبي سفياف المبحث الخامس: ترجمة معاو-. 
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 تمييد
رضي -مقصدم بمصطمح أىؿ البيت اآلمف ىك بيت الصاحبي الجميؿ أبي سفياف بف حرب      

َمْف َدَخَؿ َداَر َأِبي ُسْفَياَف َفُيَو : "- صمى اهلل عميو كآلو كسمـ -كالذم قاؿ فيو النبي  -اهلل عنو
ف، بيت العز كالفخار، بيت المجاىديف، كالكالة، كاألمراء، بيت السادة ، بيت األمف كاألما(1)"آِمفٌ 

نو  السعداء بصحبة سيد البشر كخاتـ األنبياء، بيته نرجك اهلل أف نككف في معيتيـ يكـ المقاء. كا 
ىك حبي  -رضكاف اهلل عمييـ أجمعيف-مف بكاعث اختيارم ألىؿ ىذا البيت دكف أبيات الصحابة 

بيـ النبي ليـ، كككنيـ أسممك  ا متأخريف، ككانكا مجاىديف، فاتحيف، ألىؿ بيت النبكة محبيف، قرَّ
صمى اهلل عميو كسمـ منو بقكة، ككالىـ المناصب السامية؛ كما ذلؾ إال ألنيـ متميزكف بما عندىـ 

 -أـ حبيبة  -صمى اهلل عميو كسمـ  -مف اإلمكانات الكثيرة، كاألخبلؽ السامة، فقد تزكج النبي 
رضي اهلل -كالينا عمى نجراف، كمعاكية  -رضي اهلل عنو-كجعؿ أبا سفياف  - عنيارضي اهلل

بأف بيت النبكة أحب البيكت  -رضي اهلل عنيا-كاتبنا لمكحي، كأميننا عميو، كتصريح ىند  -عنو
كاله أبك بكر رضي اهلل عنو ربع الشاـ،  -رضي اهلل عنو-عمى كجو األرض إلى قمبيا، كيزيد 

ة بمدم، كمكطني، كمسقط رأسي حررىا اهلل مف نير االحتبلؿ، كردىا إلى أحضاف فمسطيف الحبيب
 اإلسبلـ.

أف نحبيـ، كنجميـ، كأال  -رضي اهلل عنيـ أجمعيف-كاعممكا أف كاجبنا تجاه الصحابة 
نأخذ ديننا إال عنيـ، فيـ القكـ ال يشقى بيـ جميسيـ، كال يدع منيجيـ كطريقيـ إال ضاؿ مضؿ 

 َسِبيؿِ  َغْيرَ  َوَيتاِبعْ  اْلُيَدى َلوُ  َتَبيافَ  َما َبْعدِ  ِمفْ  الراُسوؿَ  ُيَشاِقؽِ  َوَمفْ ؿ اهلل تعالى: عتؿ، قامىالؾ 
ـَ  َوُنْصِموِ  َتَولاى َما ُنَولٍّوِ  اْلُمْؤِمِنيفَ   [115: النساء] (115) َمِصيًرا َوَساَءتْ  َجَينا

صمى اهلل عميو  - المَّوً  رىسيكؿي  ًبنىا مَّىصى : -رضي اهلل عنو-اٍلًعٍربىاضي بف سارية  كقىاؿى 
، ذىاتى  - كسمـ مىٍينىا أىٍقبىؿى  ثيَـّ  يىٍكـو فىتٍ  بىًميغىةن  مىٍكًعظىةن  فىكىعىظىنىا عى كىًجمىتٍ  اٍلعيييكفي  ًمٍنيىا ذىرى ، ًمٍنيىا كى  اٍلقيميكبي
 : قىاًئؿه  فىقىاؿى 
، مىٍكًعظىةي  ىىًذهً  كىأىفَّ  المَّوً  رىسيكؿى  يىا دّْعو ـْ » فىقىاؿى  ًإلىٍينىا؟ تىٍعيىدي  فىمىاذىا ميكى  َوالساْمعِ  الماوِ  ِبَتْقَوى ُأوِصيُك
فْ  الطااَعِة،و   ِبُسناِتي َفَعَمْيُكـْ  َكِثيًرا، اْخِتَلًفا َفَسَيَرى َبْعِدي ِمْنُكـْ  َيِعْش  َمفْ  َفِإناوُ  َحَبِشيًّا، َعْبًدا َواِ 

وا ِبَيا َتَمساُكوا اِشِديَف،الرا  اْلَمْيِديٍّيفَ  اْلُخَمَفاءِ  َوُسناةِ  يااُكـْ  ِبالناَواِجِذ، َعَمْيَيا َوَعضُّ  َوُمْحَدثَاِت  َواِ 
 .(2)«َضَلَلةٌ  ِبْدَعةٍ  َوُكؿا  ِبْدَعٌة، ُمْحَدَثةٍ  ُكؿا  َفِإفا  اأْلُُموِر،

ىـ خير الخمؽ قاطبة بعد  -رضكاف اهلل عمييـ-كيجب عمينا أف نؤمف بأف الصحابة 
كأف أفضميـ أبك بكر، ثـ عمر، ثـ عثماف، ثـ عمي،  -عمييـ الصبلة كالسبلـ-لمرسميف األنبياء كا

رضي اهلل -ثـ باقي العشرة المبشريف بالجنة، ثـ السابقيف لئلسبلـ مف المياجريف كاألنصار 
 .-عنيـ

                                                             
 س.1780(، رقـ/ 1406/ 3ـ/ ؾ الجياد، باب فتح مكة ) (1)
 اىشاشذٌِ, اىخيفاء صْح اذثاع ئو اىصحاتح, تاب, جٔ/ ك / اىإلٌَاُ ٗفضا4607, سقٌ /(201/ 4) د/ ك اىضْح, تاب فً ىزًٗ اىضْح, (2)

 إصْادٓ حضِ. ,42, سقٌ/ (15/ 1)    
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ٍبدً  فعىفٍ  ٍنوي  المَّوي  رىًضيى - المَّوً  عى  النااسِ  َخْيرُ ": قىاؿى  -صمى اهلل عميو كسمـ- النًَّبيَّ  أىفَّ  -عى
ـا  َقْرِني، ، الاِذيفَ  ُث ـْ ـا  َيُموَنُي  .(1)"َيُموَنُيـْ  الاِذيفَ  ُث

مف خبلؼ ظاىرم، أف  -رضكاف اهلل عمييـ-كالكاجب عمينا تجاه ما حدث بيف الصحابة 
 نمسؾ ألستنا عف الكبلـ فيو، فتنة سكتت عنيا سيكفنا، فمتسكت عنيا ألستنا. 

 - الصحابة بيف جرل الذم في تكممكا كقد-: قاؿ حيث العزيز عبد بف عمر اهلل فرحـ
 َا ُتْسَألوفَ  َوَّل َكَسْبُتـْ  َما َوَلُكـْ  َكَسَبتْ  َما َلَيا َخَمتْ  َقدْ  ُأماةٌ  ِتْمؾ  البقرة/ ]َيْعَمُموفَ  َكاُنوا َعما

134](2). 
ابً  نىًقيسي  لىٍسنىا: اهلل رحمو حنبؿ بف أحمد اْلماـ وقاؿ صمى اهلل  - المَّوً  كؿً رىسي  ًبأىٍصحى
دنا، -عميو كسمـ  ٍيري : - صمى اهلل عميو كسمـ -النًَّبيُّ  قىاؿى  أىحى "  بيًعٍثتي  الًَّذيفى  قىٍرًنيى  النَّاسً  "خى ـٍ ًفيًي

)(3) . 
كلكف يتكجب عمينا تأكيد ىذا الكاجب  -رضكاف اهلل عمييـ-فيذا الحؽ عاـ لكؿ الصحابة 

-، كعثماف -رضي اهلل عنيا-المنافقيف كالمبتدعة، كعائشة تجاه الصحابة الذيف نالتيـ سياـ 
رضي اهلل -كأبي سفياف ككلده معاكية  -رضي اهلل عنو-كعمرك بف العاص  -رضي اهلل عنو

. فيتكجب عمينا أف نعمـ حقيقة ىذا الطعف، كمف خمفو، كمف المستفيد منو، كمف الذيف  -عنيما
صمى اهلل عميو  -ك النيؿ مف شخص رسكؿ اهلل يتصدركف لو في زماننا، فحقيقة ىذا الطعف ى

، كدعكتو الغراء، كالذيف افتركا عمى أعراض المسمميف ىـ المنافقكف، كمف تابعيـ، - كآلو كسمـ
كالمستفيد مف ىذا الطعف الركافض الشيعة الشنيعة، كالييكد، كالنصارل، كالذيف يتصدركف ليذا 

ا كزكرنا، مف حمير حمير الييكد، الطعف في زماننا ىـ المرتزقة ممف ينتسبكف إل ى أىؿ السنة ظممن
مف ىذا الطعف الظالـ، عمى  -رضي اهلل عنيـ-كأذنابيـ مف الزنادقة، فمـ تسمـ أسرة أبي سفياف 

-مر العصكر، حتى كصؿ األمر مف بعض الكيٌتاب كسيد قطب إلى الطعف كالممز في األنبياء 
ككذلؾ تجرأ بعض أدعياء العمـ في زماننا  -ـرضكاف اهلل عميي-كفي الصحابة  -عمييـ السبلـ

ليؾ أنمكذجاف عمى قكلنا:  عمى الطعف فييـ، حتى إنيـ لـ يسممكا مف ألسنة بعض الشعراء، كا 
: طعف الدعي المسمى بعائض القرني في الصحابي الجميؿ أبي سفياف، كابنو األوؿ

 -رضي اهلل عنو-عمر بسرده قصة مكذكبة عمى أمير المؤمنيف  -رضي اهلل عنيما-  معاكية
كمما قالو لو: ابنؾ يسرؽ بالشاـ، كأنت تسرؽ ىنا، فيذه  –كنز العماؿ  -كعزاىا إلى كتاب 

 قصة مف نسج كزعـ ىذا الدعي األبتر !.

                                                             
 , عيٌٍٖ هللا سض٘اُ اىصحاتح فضائو ك/ ً, 3651/سقٌ(, 3/ 5) اىْثً أصحاب تاب, ٗصيٌ عئٍ هللا صيى اىْثً أصحاب ك/ خ (1)

 .2533/سقٌ(, 1963/ 4..,)اىزٌِ ثٌ اىصحاتح فضو تاب      
 (355مف القكاصـ )ص:  العكاصـ( 2)
 . 660_659(، رقـ/ 434/ 2السنة ) (3)
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 تنبيو:
لقد رد عميو الشيخ صالح الفكزاف، كقاؿ: ىذه القصة في كنز الشيعة، كليست في كنز 

 .(1)العماؿ
 :[76صفحة  - ]الؿ في ديكانو افقأبي سفياف، زار قباني في لقد طعف الشاعر الضاؿ نك 
 ] سفيافمف الطغاة والطغياف ومف أبي جيؿ، ومف ظمـ أبي  اوخمصن .غودو..يا  ؿتعا [

 ! والظاىر أنو شيطاف بو،َّل أدري مف غودو الذي يستغيث : قمت
ف  -ييـرضكاف اهلل عم-ذكرتي بعض المقكالت؛ لبياف حقيقة الطاعنيف في الصحابة و كا 

نيسبكا إلى السنة فيـ زنادقة متستركف بالسنة، كىـ متشيعكف حقيقة، كتشيعيـ يظير غالبنا عمى 
فمتات ألسنتيـ، فاحذركا يا رعاكـ اهلل كحٌذركا مف كؿ مف طعف، أك ىمز، أك غمز في صحابي، 

 أك ماؿ إلى الطاعنيف، كدافع عنيـ بقكلو، أك أيدىيـ كلك بقمبو.
في  -رضكاف اهلل عمييـ-كغاظ أمثالؾ بأف جعؿ الصحابة  غاظؾ،اهلل كاعمـ يا ىذا أف 

َوُكلًّ َوَعَد الماُو  ... قاؿ اهلل تعالى: اإلسبلـ،كطعف في  زندقة،كالطعف في كاحد منيـ  الجنة،
  [10 الحديد:. ]اْلُحْسَنى َوالماُو ِبَما َتْعَمُموَف َخِبيرٌ 

ـْ َأَّلا  َوَما قاؿ اهلل تعالى:ك   تُْنِفُقوا ِفي َسِبيِؿ الماِو َوِلماِو ِميَراُث الساَماَواِت َواأْلَْرِض ََّل َيْسَتِوي َلُك
ـُ َدَرَجًة ِمَف الاِذيَف َأْنَفُقوا ِمْف َبْعُد َوقَ  ـْ َمْف َأْنَفَؽ ِمْف َقْبِؿ اْلَفْتِح َوَقاَتَؿ ُأوَلِئَؾ َأْعَظ اَتُموا َوُكلًّ ِمْنُك

  [10 الحديد:. ]َنى َوالماُو ِبَما َتْعَمُموَف َخِبيرٌ َوَعَد الماُو اْلُحسْ 
رضي اهلل -في تفسيره: كىذا يدؿ عمى فضؿ الصحابة كميـ -رحمو اهلل-قاؿ السعدمك 

 (2)الجنة. حيث شيد اهلل ليـ باإليماف، ككعدىـ  -عنيـ
لحؽ كبياف ا ،فيتكجب عمينا الدفاع عنيـ الممة،حماة  الشريعة،أمناء  األمة،فيـ عدكؿ 

في  كالطعف،فكيؼ ليؤالء القكـ يتجرؤكف عمى التكمـ  كأرضاىـ،قكـ رضي اهلل عنيـ  حقيـ،في 
 رباىـ. كرسكلو  زكاىـ،أناس اهلل 

 
 

 

                                                             
 . -يك تيكب  –الشبكة العنكبكتية تسجيؿ فيديك  (1)
 (838/  1تيسير الكريـ الرحمف في تفسير كبلـ المناف = تفسير السعدم ) (2)
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 المبحث األوؿ
 رضي اهلل عنو أبي سفيافترجمة 

 
ٍبًد مىنىاؼو أىبيك سيٍفيىافى  ٍبًد شىٍمًس ٍبًف عى ٍرًب ٍبًف أيمىيَّةى ٍبًف عى ٍخري ٍبفي حى ، القرشي األمكم صى

ا  كأمو صفية بنت حزف اليبللية. ،المكي، كيكنى بأبي حنظمة أيضن
ٍف النًَّبيّْ    كىل عى اًء، كىأىبيك اأٍليمىرىاًء، رى ـى  –سىيّْدي اٍلبىٍطحى مَّ سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى ٍنوي   –صى كىل عى  كرى

قىٍيسي ٍبفي أىًبي  ، كى .اٍبنيوي ميعىاًكيىةي، كىاٍبفي عىبَّاسو ٍزفو ، كىاٍلميسىيّْبي ٍبفي حى اًزـو  حى
صمى اهلل عميو - عمى نجراف، فمات النبي -صمى اهلل عميو كسمـ-كاستعممو النبي 

 . (1)عمييا، كرجع إلى مكة فسكنيا برىة، ثـ رجع إلى المدينة فمات بيا كىك كاؿو  -كسمـ
ثن مولده ووفاتو : ثىبلى ًقيؿى اًنيفى سىنىةن، كى ثىمى افو كى ، : عىاشى ثىمى ٍكًلديهي قىٍبؿى اٍلًفيًؿ ًبعىٍشًر ًسًنيفى ، مى ًتٍسًعيفى ا كى

مىٍيًو عيٍثمىافي ٍبفي عى  مَّى عى ًدينىًة كىصى ، ًباٍلمى ًثيفى ثىبلى ، يىٍعًني سىنىةى ًإٍحدىل كى اًنيفى ثىمى افو كى فَّافى مات كىىيكى اٍبفي ثىمى
ا- ٍنييمى كىافى غيبلى  -رىًضيى اهللي عى ريهي، كى ميوي يىقيكديهي بىٍعدىمىا عىًميى بىصى

(2) . 
 أزواجو وأوَّلده: 

  ،كأـ الحكـ كجكيرية، كعتبة، معاكية،أـ  ،-عنيارضي اهلل -ىند بنت عتبة _ 1
صمى اهلل -د عمى عيد رسكؿ اهلل لً كي  -رضي اهلل عنيـ- معاكية،عتبة بف أبي سفياف، أخك ك 

الطائؼ كصدقاتيا، ثـ  -رضي اهلل عنو-ه عمر بف الخطاب ، يكنى أبا الكليد، كاٌل -عميو كسمـ
تكفي بيا، كدفف في مقبرتيا،  سنة،حيف مات عمرك بف العاص، فأقاـ عمييا  رى صٍ مً  كاله معاكيةي 

 . (3)ركايةليس لو  كذلؾ سنة أربعيف،
ٍينىبي ًبٍنتي _ 2 كىـً زى  كقيؿ: اسميا ىند بنت حبيب بف يزيد، أـ يزيد بف أبي سفياف  نىٍكفىًؿ،أيُـّ اٍلحى
 . (4)-وعنرضي اهلل -
تؿ أبكىا قي ، ليس ليا ركاية الٌدكسٌي،ؽ بف مالؾ مً ر بف أنيس بف الحى يً يٍ زى عاتكة بنت أبي أي_ 3

ال تصح لو  كعىنبسة،ا، ثـ تزٌكجيا أبك سفياف بف حرب، فيي كالدة كلديو: محٌمد، ببدر كافرن 
 .(5) صحبة

 كأميمة، سفياف،نت أبي ابنتيا أـ حبيبة رممة ب عثماف،صفية بنت أبي العاص بف أمية عمة _ 4
 . (6)-أجمعيفرضي اهلل عنيف -كصخرة  كىند،

                                                             
 (372/ 2(، التكضيح لشرح الجامع الصحيح )714/ 2(، االستيعاب )1510/ 3معرفة الصحابة )انظر  (1)
 (714/ 2(، االستيعاب )1510/ 3(، معرفة الصحابة )353/ 3معجـ الصحابة ) انظر (2)
 (166/ 70.، تاريخ دمشؽ )1762(، رقـ/1026، 1025/ 3(، االستيعاب )239/ 8الطبقات الكبرل ) انظر (3)
 (، 39ص: (، الطبقات لخميفة بف خياط )456/ 5(، أسد الغابة )2774/ 5معرفة الصحابة ) انظر (4)
 (69الطبقة الرابعة )ص:  -متمـ الصحابة  -الطبقات الكبرل    
 ،11449(، رقـ/226/ 8(، اإلصابة )69الطبقة الرابعة )ص:  -متمـ الصحابة  -الطبقات الكبرل  انظر (5)

 ( 160/ 8تيذيب التيذيب )    
 (1843/ 4(، االستيعاب )240، 239/ 8الطبقات الكبرل ) انظر (6)
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 . (1)سفيافكابنتيا ميمكنة بنت أبي  أمية،لبابة بنت أبي العاص بف _ 5
 :إسلمو

ـى اٍلفىٍتًح لىٍيمىةى أسمـ   ا  كالثالثة حاؿ إسبلمو. كفره،كلو ثبلث ركايات تىحمؿ اثنتيف حاؿ  اٍلفىٍتًح،عى
 :مشاىده

شىًيدى الطَّاًئؼى مىعى رىسيكًؿ اهلًل صمى اهلل عميو كسمـ ،نىٍينناشىًيدى حي   ًئذو  ،كى ٍينيوي يىٍكمى فيًقئىٍت عى    فىذىكىرى  ،كى
بُّ إلىٍيؾ عىٍيفه ًفي  -صمى اهلل عميو كسمـ  -أىفَّ النًَّبيَّ »اٍبفي سىٍعدو  قىاؿى لىوي كىًىيى ًفي يىًدًه أىيُّمىا أىحى

نَّةً  رىمىى أىٍك أىٍدعيك ا ،اٍلجى نًَّة، كى : بىٍؿ عىٍيفه ًفي اٍلجى مىٍيؾ؟ قىاؿى شىًيدى اٍليىٍرميكؾى (2)« ًبيىالمَّوى أىٍف يىريدَّىىا عى ، كى
ٍينيوي اأٍليٍخرىل  ،فىًقيؿى فيًقئىٍت عى ًئذو اًلؾو اعىٍف أىنىًس ف يىٍكمى مىى عيٍثمىافى )ٍبًف مى ؿى عى ، دىخى ٍربو    أىفَّ أىبىا سيٍفيىافى ٍبفى حى

ميوي يىقيكديهي ٍبًف عىفَّ ا ا عىًميى كىغيبلى  . (3)(افى بىٍعدى مى
 : مناقبو

  كغفر اهلل لو ما كاف منو. الصحبة،شرؼ  -رضي اهلل عنو-ناؿ أبك سفياف 
  بتزكيج الرسكؿ صمى اهلل عميو كآلو كسمـ  المصاىرة،شرؼ  -رضي اهلل عنو-ناؿ أبك سفياف

 مف ابنتو أـ حبيبة 
  ىذا؟!كأم شرؼ عظيـ  -عنيـرضي اهلل -
  فقاؿ أبك  ،مف دخؿ دار أبي سفياف يكـ فتح مكة -صمى اهلل عميو كآلو كسمـ  -أىمَّف النبي

 :-رضي اهلل عنو-ىريرة 
 : ، ثيَـّ قىاؿى ، الى قيرىٍيشى بىٍعدى اٍليىٍكـً ٍيشو ٍضرىاءي قيرى ٍت خى : يىا رىسيكؿى اهلًل، أيًبيحى ، فىقىاؿى اءى أىبيك سيٍفيىافى  جى

 . (4)"َأِبي ُسْفَياَف َفُيَو آِمفٌ  َمْف َدَخَؿ َدارَ "
  ٌكىك أحد ركاة ىذا الحديث سبب مقالة الرسكؿ  -اهللرحمو  - (5)البنانيف ثابت كقد بي   

ا قىاؿى ىىذىا رىسيكؿ اهلل  سفياف،في حؽ أبي  ىذه، أًلىنَّوي كىافى ًإذا أكذم ًبمىكَّة دخؿ دىار  ؛فقاؿ: ًإنَّمى
 . (6)القىٍكؿى ىىذىا ًبيىذىا أبي سيٍفيىاف فأمف، فكافأه عم

 جياده في سبيؿ اهلل:
عميو، كسبؽ الكبلـ  العمى،حتى فقئت عيناه في المعارؾ فأصابو  اهلل،لقد جاىد في 

: ؿو يىقيكؿي ٍكتى رىجي دىٍت اأٍلىٍصكىاتي يىٍكـى اٍليىٍرميكًؾ إالَّ صى مى : خى ٍزفو َنْصَر الماِو  َيا" كقىاؿى اٍلميسىيّْبي ٍبفي حى
ًف  "،َيِزيدَ َفَرَفْعت َرْأِسي َفِإَذا َأُبو ُسْفَياَف َتْحَت َراَيٍة اْبِنِو  ،َيا َنْصَر الماِو اْقَتِربْ  ،بْ اْقَترِ  كفي ركاية عى

                                                             
 (240/ 8قات الكبرل )الطب (1)

 (، حسف اإلسناد، 456، 435/ 23(، تاريخ دمشؽ )651/ 2السفر الثاني ) -تاريخ ابف أبي خيثمة  انظر (2)
 لـ أجد الحديث عند ابف سعد.    
 (1678/ 4(، االستيعاب )353/ 3(، معجـ الصحابة )96الطبقة الرابعة )ص:  -متمـ الصحابة  -الطبقات الكبرل  انظر (3)
 .1780(، رقـ/ 1406/ 3ـ/ ؾ الجياد، باب فتح مكة ) (4)
ًة التَّاًبًعي (5) دي أىًئمَّ ، أىحى مَّدو ، أىبيك ميحى ـى البينىاًنيُّ  ىػ. 127فى في اٍلبىٍصرىًة، تكفي ثىاًبتي ٍبفي أىٍسمى
 (595/ 3(، كشؼ المشكؿ مف حديث الصحيحيف )207/ 8اإلفصاح عف معاني الصحاح ) انظر (6)
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: ٍيًرًث ٍبًف نيقىٍيدو قىاؿى كى بىٍيًر ٍبًف اٍلحي ٍف جي  َيْوـَ اْلَيْرُموِؾ اْلَمْعَرَكَة َفَل َأْسَمعُ  َحَضْرتُ ) اٍبًف اٍلميسىيًّْب، عى
َمْعَشَر  ِلمنااِس َكِمَمًة َوََّل َصْوًتا ِإَّلا َنْقَؼ اْلَحِديِد َبْعَضُو َبْعًضا، ِإَّلا َأنٍّي َقْد َسِمْعُت َصاِئًحا َيُقوُؿ: َيا

َذا ُىَو َأُبو ُسْفَياَف ْبُف َحْرٍب َتحْ  َت َراَيِة اْبِنِو اْلُمْسِمِميَف، َيْوـٌ ِمْف َأيااـِ الماِو أْبُموا ِفيِو َبَلًء َحَسًنا. َواِ 
 . (1)( َيِزيَد ْبِف َأِبي ُسْفَيافَ 

 !.؟اْلسلـفكيؼ يعرفو في  الجاىمية،أبو سفياف لـ يعرؼ الكذب في  
، فأرسؿ ىرقؿ عظيـ الركـ في إثره ليسألو عف نسب الرسكؿ  الشاـ،ـ أبك سفياف قىدً 
 . (2)"ْف َيْأِثُروا َعَميا َكِذًبا َلَكَذْبُت َعْنوُ َفَوالماِو َلْوََّل الَحَياُء ِمْف أَ "فقاؿ: في نفسو:  كحالو،

كما  مناقبو،كعمى الرغـ مف كثرة  -كأرضاهرضي اهلل عنو -ًنعٌٍـ الصحابي أبك سفياف 
يشتمكنو كيممزكنو  المرتزقة،يـ مف لفٌ  كمف لؼٌ  ،إال أف الركافض الشيعة اإلسبلـ،قدمو لنصرة 

 . بة النبي كىذا مف حقدىـ كغميـ عمى صحا نيار،ليؿ 
 

                                                             
 (، 1535/ 8(، شرح أصكؿ اعتقاد أىؿ السنة كالجماعة )92الطبقة الرابعة )ص:  -متمـ الصحابة  -لطبقات الكبرل ا انظر (1)
 (133/ 1طرح التثريب في شرح التقريب )    
 .7(، رقـ/ 8_ 1خ، ؾ بدء الكحي، بىابي كيؼ كاف بدء الكحي إلى رسكؿ اهلل ) (2)
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 المبحث الثاني
 ترجمة زوجو ىند بنت عتبة رضي اهلل عنيا

 
 كرأم كأنفة نفس ليا امرأة ككانت مناؼ، عبد بف شمس عبد بف ربيعة بف عتبة بنت ىند

 حارثة. بف أمية بنت صفية ، أميا-صمى اهلل عميو كسمـ-كعقؿ، كليا ركايتاف عف الرسكؿ 
 . (1)المؤمنيف، كعركة بف الزبير ـأ كعائشة معاكية، ابنيا عنيا ركل

   سيٍفيىافى  أىبيك أباننا، كتزكجيا بعده لو اهلل، فكلدت عبد بف المغيرة بف حفص ىندنا تزكج
، فأنجبت لو معاكية، أسممت ٍبفي ا ٍربو  بيتيا إلى عادت كبايعت ىند، أسممت كلما الفتح، يكـ حى

ا تكسر فجعمت  .«غركر في ًمٍنؾى  كنتي : »تقكؿ كىي عندىا كاف صنمن
 يصافح ال كاف فقد مصافحة، غير مف -النساء عمى البيعة  اهلل رسكؿ أخذ كلما

 يسرقف أال فييا الشرط كمف -منو محـر ذات أك لو، اهلل أحٌميا امرأة إال امرأة يد يمس كال النساء،
اءىتٍ : عىاًئشىةى قىالىتٍ  فعىفٍ  يزنيف كال ًبيعى  ٍبفً  عيٍتبىةى  ًبٍنتي  ًىٍندي  "جى  فىنىظىرى  ًلتيبىاًيعىوي   المَّوً  رىسيكؿً  ًإلىى ةى رى
ٍتيىا فىذىىىبىتٍ : ، قىالىتٍ «يىدىؾً  فىغىيًّْرم اٍذىىًبي: »فىقىاؿى  يىدىٍييىا ًإلىى اءىتٍ  ثيَـّ  ًبًحنَّاءو  غىيَّرى   المَّوً  رىسيكؿً  ًإلىى جى
مىى أيبىاًيعيؾً : »فقىاؿى  تىٍزًني: قىالىتٍ « تىٍزًني كىال تىٍسًرًقي، كىال شىٍيئنا، ًبالمَّوً  تيٍشًرًكي ال أىفٍ  عى رَّةي؟" أىكى  .(2)اٍلحي
 بكر أبي كالد قحافة، أبك فيو مات الذم اليكـ في ،الخطاب بف عمر خلفة في ىند وتوفيت 

 بأنيا الجـز سعد ابف طبقات في رأيت ، كقاؿ ابف حجر: ثـ(3)-رضي اهلل عنيما-الصديؽ 
 . (4)عثماف خبلفة في ماتت

 ألىؿ بيت النبي  -رضي اهلل عنيا -يا إظيار حب : ٍنيىا المَّوي  رىًضيى - عف عىاًئشىةى  ،-عى
 ِخَباءٍ  َأْىؿِ  ِمفْ  اأَلْرضِ  َظْيرِ  َعَمى َكافَ  َما الماِو، َرُسوؿَ  َيا: َقاَلتْ  ُعْتَبَة، ِبْنتُ  ِىْندُ  "َجاَءتْ : قىالىتٍ 
 ِإَليا  َأَحبا  ِخَباٍء، َأْىؿُ  اأَلْرضِ  َظْيرِ  َعَمى الَيْوـَ  َأْصَبحَ  َما ـا ثُ  ِخَباِئَؾ، َأْىؿِ  ِمفْ  َيِذلُّوا َأفْ  ِإَليا  َأَحبُّ 
وا َأفْ   .(5)..."ِخَباِئؾَ  َأْىؿِ  ِمفْ  َيِعزُّ
  وأكِؿ كبده:-رضي اهلل عنو-المبرئة مف التمثيؿ بجثماف حمزة  -رضي اهلل عنيا-ىند ، 

فبلكتو،  كبده كاستخرجت بطنو كشقَّت بو مثٌمت حمزة، كأف ىندنا تناقمت كتب العمماء قصة قتؿ
 الذم إف: كقيؿ ،"النار تمسيا لـ أساغتيا لو: " فقاؿ  النبي ذلؾ إساغتيا، فبمغ تطؽ فمـ

                                                             
 الزبير، كأما ما قالو أبك نعيـ كابف عساكر مف أف معاكية كعائشة رضي اهلل عنيما، قمت: لـ أجد راكو عف ىند سكل عركة بف  (1)

 ركيا عنيا فمـ أجده، فيما بيف يدم مف المراجع.    
 (،6/3460، كالمفظ لو، كأخرجو أبك نعيـ، في معرفة الصحابة باب الياء، )4754(، رقـ/194/ 8مسند أبي يعمى المكصمي ) (2)
 (، إسناده ضعيؼ.178_ 70/177اكر في تاريخ دمشؽ )كأخرجو ابف عس    
 (281/ 7(، أسد الغابة )1923/ 4(، االستيعاب )235/ 8الطبقات الكبرل ) (3)
 (347/ 8اإلصابة ) (4)
 . 1714( ، 1339/ 3، ـ / ؾ األقضية، باب قضية ىند، )3825(، رقـ/ 40/ 5خ/ ؾ مناقب األنصار، باب ذكر ىند..، ) (5)
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 كقتمو ألمو، مركاف بف الممؾ عبد أمية، جد بف العاص أبي بف المغيرة بف معاكية بحمزة مثَّؿ
 . (1)أحد مف منصرفو صبرنا  النبي

ـي أحمد في مسنده، عف الشعبي عف ابف مسعكد كممف ركل القصة اإل  : -رضي اهلل عنو-ما
كا ٍمزىةي  فىًإذىا )...فىنىظىري ذىتٍ  بىٍطنيوي، بيًقرى  قىدٍ  حى كىٍتيىا، كىًبدىهي  ًىٍندي  كىأىخى   فىقىاؿى  تىٍأكيمىيىا، أىفٍ  تىٍستىًطعٍ  فىمىـٍ  فىبلى

ا: " قىاؿى . الى : قىاليكا" شىٍيئنا ًمٍنوي  أىأىكىمىتٍ : " اهللً  رىسيكؿي  ٍمزىةى  ًمفٍ  شىٍيئنا ًلييٍدًخؿى  اهللي  كىافى  مى "( حى النَّارى
(2) . 

  قاؿ أىؿ العمـ:
 مف يسمع لـ كىك كابف مسعكد، -شرحيؿ بف عامر -الشعبي بيف معمكؿ باالنقطاع، األثر ىذا
 عمييا وإطبلق يرد كلـ لو، أصؿ ال عمييا األكباد( )آكمة لقب إطبلؽ فإفٌ  ، كعميو،(3)مسعكد  ابف
ٌنما السٌنة، أىؿ تراجـ كتب في  الكافية(، )الٌنصائح:ككتابيـ اهلل، قٌبحيـ الٌرافضة أخبار في كرد كا 
 .فاسد فيك فاسدو  عمى بيًني كغيرىما، كما (، كرببلء ك)
 . (4) - عنيا اهلل رضى - ىند في قطب كأمثالو سيد طعف أجميا مف التي القصة حقيقة ىذه
 :قمت

عميو -مما رميت بو، براءة الذئب مف دـ يكسؼ  -رضي اهلل عنيا-براءة ىند  كبذلؾ يتبيف لنا
كعمى ذلؾ يجب عمى طمبة العمـ بياف الحؽ في مكطنو ككقتو، كأال يتأخركا  -الصبلة كالسبلـ

 عف ذلؾ؛ لما فيو مف الدفاع عف حقكؽ المسمميف، كنصرة ىذا الديف.

                                                             
 ( 175/ 70(، تاريخ دمشؽ )281/ 7بة )أسد الغا (1)
 ، منقطع.36783(، رقـ/371/ 7، شيبة، ؾ المغازم، باب ىذا ما حفظ أبك بكر في أحد، )4414(، رقـ/419، 418/ 7حـ ) (2)
ٍبًد المًَّو ٍبًف مىٍسعيكدو ". المراسيؿ البف أبي حاتـ )ص:  (3) ٍع الشٍَّعًبيُّ ًمٍف عى ـٍ يىٍسمى  (، 160قاؿ أبك حاتـ: " لى
 (، كغيرىما.111كالحاكـ في معرفة عمـك الحديث )ص:     
  رسالة لطيفة بعنكاف: "إزاحةي الغيٌمًة في بياًف ًضعًؼ ًقٌصةو أكؿُّ ًىندو ًمف كًبًد حمزًة". مكقع ممتقى أىؿ الحديث (4)



16 
 

 المبحث الثالث
 اهلل عنوترجمة يزيد بف أبي سفياف رضي 

 
ٍخرً  ، كاف ٍبفً  يىًزيدي ٍبفي أىًبي سيٍفيىافى صى ٍربو  الخير، يزيد لو يقاؿ سفياف، ككاف أبي بني أفضؿ حى
اًلدو  دي أيمىرىاًء اأٍلىٍجنىاًد، ييٍكنىى أىبىا خى  كلو ركايتاف: ،أىحى

 رضي اهلل عنو-الصديؽ بكر أبي كعف ،-كسٌمـ كآلو عميو المَّو صٌمى- النبي عف ركل-  
 أمية. أبي بف كعبادة األشعرم، كعياض األشعرم، المَّو عبد أبك عنو ركل 
 فراس، بني صدقات عمى -كسٌمـ كآلو عميو المَّو صٌمى- النبيٌ  كاستعممو مكة، فتح يكـ أسمـ
 .(1)بكار ابف قالو أخكالو، ككانكا

اًنيى عىٍشرىةى، فّْيى ًفي الشَّاـً سىنىةى ثىمى قيسارية،  افتتح أف بعد عشرة تسع سنة :مسمـ بف الكليد كقاؿ تيكي
 . كلدنا سفياف أبي بيت مف يعقب كلـ

 : عيمىرى  اٍبفً  إلى الشاـ، فخرج مشيعنا لو ماشينا، فعىفً  -رضي اهلل عنو-بعثو أبك بكر الصديؽ 
ا َبْكرٍ  َأَبا َأفا " وَ  َلما  ".ِميَمْيفِ  َنْحوَ  َمَشى الشااـِ  ِإَلى ُسْفَيافَ  َأِبي ْبفِ  َيِزيدَ  َوجا

 عمى سفياف أبي بف يزيد ككلى الشامات، عميو اهلل كفتح عبيدة، أبا كلى عمر استخمؼ فمما
  يزيد فاستخمؼ معاذ كمات جبؿ، بف معاذ استخمؼ عبيدة أبك مات لما ثـ كناحيتيا، فمسطيف

 عمكاس طاعكف في كميـ ىؤالء مكت ككاف معاكية، أخاه فاستخمؼ يزيد، كمات سفياف، أبي بفا

 بأرض عمكاس طاعكف ككاف عمكاس، طاعكف في يزيد مكت عشرة، ككاف ثماني سنة (2)
 قرية عمكاس إف: كيقاؿ ألفنا، كعشريف خمسة نحك فيو مات عشرة، ثماني سنة األردف كفمسطيف

 . (3)المقدس كبيت الرممة بيف

                                                             
، سير أعبلـ النب (1)  (311/ 12بلء )الزُّبىٍيري بفي بكَّارو القيرىًشيُّ األىسىًدمُّ الزُّبىٍيًرمُّ
: " ىي ضيعة جميمة عمى ستة أمياؿ مف الرممة عمى طريؽ بيت المقدس ". معجـ البمداف ) (2)  (157/ 4قاؿ الميمبي: ًعمىكىاسي
 ( 1575/ 4(، االستيعاب )794/ 2(، االستيعاب )231/ 3(، معجـ الصحابة البف قانع )2774/ 5معرفة الصحابة ) (3)
 (516/ 6صابة )(، اإل456/ 5أسد الغابة )  
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 المبحث الرابع
 ترجمة أـ حبيبة رممة بنت أبي سفياف رضي اهلل عنيا 

 
ًبيبىةى  ٍخرً  أيُـّ حى ٍرب،  ٍبفً  ًبٍنتي أىًبي سيٍفيىافى صى ةي النًَّبيّْ حى ٍكجى ـى -زى مَّ سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى اٍسمييىا  -صى

ٍممىةي، لدت رى ا، كىًىيى  عشر بسبعة البعثة قبؿ كي ْـّ  بىنىاًت  ًمفٍ  عامن  - كسمـ عميو اهلل صمى - الرَّسيٍكؿً  عى
بنانى  أىٍقرىبي  ًىيى  مىفٍ  أىٍزكىاًجوً  ًفي لىٍيسى  دىاقنا أىٍكثىري  ًىيى  مىفٍ  ًنسىاًئوً  ًفي كىالى  ًمٍنيىا، ًإلىٍيوً  سى فٍ  كىالى  ًمٍنيىا، صى  مى
كَّجى   .ًمٍنيىا أىٍبعىدي  الدَّارً  نىاًئيىةي  كىًىيى  ًبيىا تىزى

ًف النًَّبيّْ   ، خمسة كثبلثيف حديثنا، كربما يزيد، دكنتي في بحثي ثمانية كعشريف ركاية.أىٍسنىدىٍت عى
،  بف كمعاكية مالؾ، بف كأنس سفياف، أبي ابنا كعنبسة، معاكية،: عنيا وروى دىٍيجو  حي
 .كغيرىـ األخنس بف سعيد بف سفياف كأبك عتبة، بف اهلل كعبد

َكاَنْت ِمْف ُمَياِجَراِت اْلَحَبَشِة َمَع َزْوِجَيا ُعَبْيِد اهلِل ْبِف َجْحٍش، َفَماَت ُعَبْيُد اهلِل َعْنَيا 
ًرا،  ـا َحِبيَبَة، في سنة ست مف التاريخ  -َصماى الماُو َعَمْيِو َوَسماـَ -َوَتَزواَج َرُسوُؿ اهلِل ُمَتَنصٍّ ُأ

َجَيا ِمفْ  ، َوَكاَف َأْقَرَب َمْف ُىَناِلَؾ ِمْنَيا َخاِلُد ْبُف َسِعيٍد، َفَزوا  اليجري، َوَعَقَد َلُو َعَمْيَيا الناَجاِشيُّ
َوَكاَف ُمْسِمًما ِفي ُمَياِجَرِة اْلَحَبَشِة، َفَأْصَدَؽ الناَجاِشيُّ َعِف  -َعَمْيِو َوَسماـَ  َصماى الماوُ -َرُسوِؿ اهلِل 

، َوَكاَف  -َصماى الماُو َعَمْيِو َوَسماـَ -الناِبيٍّ  ـا َبَعَث ِبَيا َمَع َأِبي َعاِمٍر اأْلَْشَعِريٍّ َأْرَبَعِماَئِة ِديَناٍر، ُث
َأْنَكَح َرُسوَؿ اهلِل  -َرِضَي اهلُل َعْنوُ -اْلُمَياِجِريَف، َوِقيَؿ: ِإفا ُعْثَماَف ْبَف َعفااَف  َشْيَخ َمْف ُىَناَؾ ِمفَ 

ـا َحِبيَبَة، َوَذِلَؾ َأفا ُأماَيا َصِفياَة ِبْنَت َأِبي اْلَعاِص، ُأْخَت ُعْثَماَف ْبِف  -َصماى الماُو َعَمْيِو َوَسماـَ - ُأ
ة ُعْثَماَف ْبِف َعفااَف، َوِقيَؿ: َوِلي ُعْقَدَة ِنَكاِحَيا َخاِلُد ْبُف َسِعيِد ْبِف َأِبي ُأَحْيَحَة، َأِبي اْلَعاِص، َعما 

َسَنَة  -َرِضَي اهلُل َعْنَيا-َوَبَعَث ِبَيا الناَجاِشيُّ َمَع ُشَرْحِبيَؿ اْبِف َحَسَنَة، َوُتُوفٍَّيْت ِفي ِوََّلَيِة ُمَعاِوَيَة 
 . (1): َأْرَبٍع َوَأْرَبِعيفَ ِثْنَتْيِف، َوِقيؿَ 

  

                                                             
 (، 1845_ 1843/ 4(، االستيعاب )3217، 3216/ 6(، معرفة الصحابة )952معرفة الصحابة البف منده )ص:  (1)
 ( 140/ 8(. اإلصابة )193/ 3(، سير أعبلـ النببلء )116/ 7أسد الغابة )  
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 المبحث الخامس
 ترجمة معاوية بف أبي سفياف رضي اهلل عنو

 
ٍخرً سيٍفيىافى ميعىاًكيىةي ٍبفي أىًبي  ٍربو  ٍبفً  صى وي: ًىٍندي ًبٍنتي حى ًف، كىأيمُّ ٍبًد الرٍَّحمى ٍتبىةى،، ييٍكنىى: أىبىا عى  عي

ةً  حى سىبىًة اٍلفىصى ـى اٍلقىًضيًَّة كىىيكى اٍبفي ثىمىاًنيى عىٍشرىةى، كىافى ًمفى اٍلكىتىبىًة اٍلحى ا : عى ًقيؿى ـى قيبىٍيؿى اٍلفىٍتًح، كى ، أىٍسمى
: كىافى فىًقيينا دَّهي اٍبفي عىبَّاسو ًمفى اٍلفيقىيىاًء قىاؿى  .كىعى

ابىًة:  ،ئتي ركاية عف رسكؿ اهلل اما يقارب م -رضي اهلل عنو-كقد ركل  حى ٍنوي ًمفى الصَّ دَّثى عى حى
. عىبٍ  ٍدًرمُّ ، كىأىبيك سىًعيدو اٍلخي  دي اهلًل ٍبفي عىبَّاسو

نىًفيًَّة.  دي اٍبفي اٍلحى مَّ ميحى بىٍيًر، كى : سىًعيدي ٍبفي اٍلميسىيًّْب، كىعيٍركىةي ٍبفي الزُّ ًمفى التَّاًبًعيفى  كى
اًنيفى سىنىةن،  لىوي نىٍحكه ًمٍف ثىمى ، كى بو سىنىةى ًستّْيفى فّْيى ًلمنٍّْصًؼ ًمٍف رىجى ، تيكي سىٍبًعيفى : ثىمىافو كى ًقيؿى كى

استيخمؼ يزيد بف أبي سفياف، عمى الشاـ فمات في الطاعكف، كاستخمؼ أخاه معاكية، فأقره عمر 
ا، (1)ككىافى أىٍبيىضى طىًكيبلن أىٍجمىحى -رضي اهلل عنو- قيكرنا فىًصيحن ا كى ًميمن ، أىٍبيىضى الرٍَّأًس كىالمٍّْحيىًة، ككىافى حى

ًلي اٍلًعمىالىةى  ًميٍّ كى ارىًة بىٍعدى قىٍتًؿ عى مى مىفىاًء ًعٍشًريفى سىنىةن، كتىٍكلىى اإلًٍ ٍنييـٍ -ًمٍف ًقبىًؿ اٍلخي  -رىًضيى اهللي عى
ا  ، فىمىمَّ ، ًإلىى سىنىًة ًستّْيفى نىًة أىٍربىًعيفى مىٍيًو ًعٍشًريفى سىنىةن، ًمٍف سى ةي عى مىاعى نىزىؿى ًبًو ًعٍشًريفى سىنىةن، فىكىانىًت اٍلجى

:  اٍلمىٍكتي  ـٍ أىًؿ ًمٍف ىىذىا اأٍلىٍمًر شىٍيئنا»قىاؿى كىافى «لىٍيتىًني كيٍنتي رىجيبلن ًمٍف قيرىٍيشو ًبًذم طيكنل، كىأىنّْي لى ، كى
 : ـى ًإالَّ ًبالتٍَّجًربىةً »يىقيكؿي : «الى ًحٍم قىاؿى اٍبفي عىبَّاسو ـٍ يى )، كى كيٍف مىا رىأىٍيتي رىجيبلن أىٍخمىؽى ًلٍمميٍمًؾ ًمٍف ميعىاًكيىةى، لى

ًصرً  يًّْؽ اٍلحى : (ًبالضَّ : كىالى عيمر! قىاؿى دى، ًمٍف ميعىاًكيىةى، ًقيؿى دنا كىافى أىٍسكى ا رىأىٍيتي أىحى : )مى قىاؿى اٍبفي عيمىرى ، كى
دى ًمٍف عيمر( كىافى ىيكى أىٍسكى ٍيرنا ًمٍنوي، كى كىافى عيمري خى
يىةً (  2)  عي ًفي اٍلكىالى ا ًزٍلتي أىٍطمى : " مى كىافى يىقيكؿي ميٍذ  كى

ـى -قىاؿى ًلي رىسيكؿي اهلًل  مَّ سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى مىٍكتى فىأىٍسًجحٍ ": -صى   .(3) "يىا ميعىاًكيىةي، ًإذىا مى
يىقٍ  ، كى كـى ك الرُّ يىٍغزي ، كى ٍنفىًردنا ًباٍلميٍمًؾ، يىٍفتىحي اهللي ًبًو اٍلفيتيكحى مىؾى النَّاسى كيمَّييـٍ ًعٍشًريفى سىنىةن مي ـي مى ًس

ٍف أىٍحسىفى عىمىبلن اٍلفىيٍ  يّْعي أىٍجرى مى ديكدى، كىاهللي تىعىالىى الى ييضى ـي اٍلحي ييًقي ةى، كى قىاؿى أىًميري اٍلميٍؤًمًنيفى  ،ءى كىاٍلغىًنيمى كى
ًميُّ  مىٍيوً -ٍبفي أىًبي طىاًلبو اعى :  -ًرٍضكىافي اهلًل عى كًعًو ًمٍف ًصفّْيفى ارىةى ميعىاًكيىةى »بىٍعدى ريجي ، كىاهلًل الى تىٍكرىىيكا ًإمى

ٍنظىؿً  ٍف كىكىاًىًميىا كىاٍلحى كىافى ًعٍندىهي قىًميصي رىسيكًؿ اهلًل « لىًئٍف فىقىٍدتيميكهي لىكىأىنّْي أىٍنظيري ًإلىى الرُّءيكًس تىٍنديري عى  كى
مَّـ- سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى ٍكًتًو فىقى -صى ـٍ ًعٍندى مى اىي شىعىريهي، فىأىٍكصى زىاريهي كى ًردىاؤيهي كىاً  : ، كى كىفّْنيكًني ًفي قىًميًصًو، »اؿى

بى  مُّكا بىٍيًني كى ًشٍدقىيَّ ًبشىعىًرًه، كىخى رىمَّ كى ٍنخى كًني ًبًإزىاًرًه، كىاٍحشيكا مى ري كًني ًفي ًردىاًئًو، كىأىزّْ ـً كىأىٍدًرجي ًة أىٍرحى ٍيفى رىٍحمى
  ( 4) «الرَّاًحًميفى 

                                                             
: ىك الًَّذم اٍنحىسىرى الشَّعىر عف ميقىدَّـ رأسو. غريب الحديث  (1)  (191/ 2لمخطابي )األىٍجمىحى
ًقيؿى أٍحمىـ ًمٍنوي. النياية ) (2) ى كأٍعطى ًلٍممىاًؿ، كى دى: ًقيؿى أرادى أٍسخى  (418/ 2كىافى أىٍسكى
. الدالئؿ في غريب الحديث ) (3) اؿي كىاٍلعىٍفكي ٍجمى احي: اإلًٍ ٍسجى . النياية )1104/ 3اإلًٍ  (342/ 2(، أىٍم قدىٍرت فىسٌيؿ كأٍحًسف العفكى
 (1419/ 3) ك (794/ 2(، االستيعاب )364/ 5(، معجـ الصحابة لمبغكم )2496/ 5صحابة )معرفة ال (4)
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 :-ورضي اهلل عن-الدليؿ مف القرآف عمى خلفة سيدنا معاوية 
ـَ الماُو ِإَّلا ِباْلَحؽٍّ َوَمْف ُقِتَؿ َمْظُموًما َفَقْد َجَعْمَنا  كىالى قاؿ اهلل تعالى:  َتْقُتُموا الناْفَس الاِتي َحرا

 .[(33اإلسراء )] ِلَوِليٍِّو ُسْمَطاًنا َفَل ُيْسِرْؼ ِفي اْلَقْتِؿ ِإناُو َكاَف َمْنُصوًرا
زَّاؽً  ٍبدي الرَّ نىا عى : كينَّا أىٍخبىرى ، قىاؿى ٍف زىٍىدىـو بىةى، عى ٍف أىًبي ًقبلى ، عى ٍف أىيُّكبى ، عى ٍعمىره نىا مى ، قىاؿى أىٍخبىرى

 : ا فىقىاؿى ا ىيكى »ًعٍندى اٍبًف عىبَّاسو يىٍكمن ًنيىةو، مى ا ىيكى ًبًسرٍّ كىالى عىبلى ًديثو مى ـٍ ًبحى دّْثىنَّكي يحى كىالمًَّو ألى
أىٍكتيميكيميكهي،  نً عالى ك ًبًسرٍّ ى : بلى ، قيٍمتي اًلٍبًف أىًبي طىاًلبو مىى عيٍثمىافى فىقيًتؿى ًثبى عى ا كي نَّوي لىمَّ يىةو فىأىٍخطيبي ًبًو، كىاً 

، كى  ا أيرىاهي يىٍظفىري مى اًني كى ا اأٍلىٍمرى فىسىتيٍكفىاهي، فىعىصى ، أاٍجتىًنٍب ىىذى ـي اٍبفي أىًبي سيٍفيىافى مىٍيكي فَّ عى ـي المًَّو لىيىٍظيىرى ٍي
: أًلىفَّ المَّ  فَّ أ. كى [(33اإلسراء )] َوَمْف ُقِتَؿ َمْظُموًما َفَقْد َجَعْمَنا ِلَوِليٍِّو ُسْمَطاًناوى قىاؿى ـي المًَّو لىتىًسيرى ٍي

كـً  ـٍ قيرىٍيشه ًبًسيرىًة فىاًرسى كىالرُّ : « ًفيكي ؟ قىاؿى ٍكنىا ذىًلؾى : قيٍمنىا: فىمىا تىٍأميرينىا يىا اٍبفى عىبَّاسو ًإٍف أىٍدرى ٍف مى )قىاؿى
كًف الًَّتي ىىمىكىٍت( ٍف تىرىؾى كىأىٍنتيـٍ تىاًركيكفى كىافى كىبىٍعًض ىىًذًه اٍلقيري مى ا، كى ا يىٍعًرؼي نىجى ـٍ ًبمى ذى ًمٍنكي أىخى
(1) . 

 :وممكو -رضي اهلل عنو-البشرى والدليؿ مف السنة عمى وَّلية معاوية 
 دَّثىنىا ٍبدً  ٍبفي  سىكَّاري  حى دَّثىنىا المًَّو، عى ٍبدي  حى ، ٍبفي  اٍلكىاًرثً  عى ،  ٍبفً  سىًعيدً  عىفٍ  سىًعيدو ٍميىافى  جي

ـا  َسَنًة، َثَلثُوفَ  النُُّبواةِ  ِخَلَفةُ ":  المَّوً  رىسيكؿي  قىاؿى : سىًفينىةى، قىاؿى  عىفٍ   َأوْ  اْلُمْمؾَ  الماوُ  ُيْؤِتي ُث
 .(2) "َيَشاءُ  َمفْ  ُمْمَكوُ 
بأف  خبلفة الراشدة، كقد بشر النبي أكؿ ممؾ بعد ال -رضي اهلل عنو-: كاف معاكية قمت

، اٍبفً  ممكو رحمة لؤلمة، عىفً  ؿُ ":  اهللً  رىسيكؿي  قىاؿى : قىاؿى  عىبَّاسو ـا  َوَرْحَمٌة، ُنُبواةٌ  اأْلَْمرِ  َىَذا َأوا  ُث
ـا  َوَرْحَمًة، ِخَلَفةً  َيُكوفُ   .(3) "َوَرْحَمةً  ُمْمًكا َيُكوفُ  ُث

 لى قاؿ ابف تيمية رحمو اهلل ؿَّ  ـٍ : ) كى ده  يىتىكى ٍيرنا اٍلميميكؾً  ًمفى  أىحى ٍيري  ميعىاًكيىةى، فىييكى  ًمفٍ  خى  ميميكؾً  خى
، ـً ٍسبلى ًسيرىتيوي  اإلًٍ ٍيره  كى  . (4)بىٍعدىهي ( اٍلميميكؾً  سىاًئرً  ًسيرىةً  ًمفٍ  خى

 ٍكتيـٍ أىدٍ  لىكٍ  فىكىٍيؼى  ): فىقىاؿى  اأْلَْعَمشِ  َوَعْدلو، ِعْندَ  اْلَعِزيز،ِ  َعْبدِ  ْبف ُعَمر ُذكر  : قىاليكا  ميعىاًكيىةى؟ رى
، أىبىا يىا دو مَّ ٍدًلًو ( ًفي بىؿٍ  أىالى  كىالمًَّو، الى : قىاؿى  ًحٍمًمًو؟ ًفي يىٍعًني ميحى  . (5)عى

ٍيًدمُّ  ىىذىا: لىقيٍمتيـٍ  ميعىاًكيىةى  رىأىٍيتيـٍ  لىكٍ  ) :وقاؿ مجاىد  . (6)( اٍلمى
   حو لمببلد كنصره، كأنو مغفكر لو، كفت -رضي اهلل عنو-كمف المبشرات بتمكيف معاكية 

رىاـو  أـً  ما ركاه البخارم عف ؿُ : يىقيكؿي  ، النًَّبيَّ  سىًمعىت: أىنَّيىا -عنيا اهلل رضي- حى  َجْيشٍ  "َأوا
ُـّ  َقاَلتْ  َأْوَجُبوا َقدْ  اْلَبْحرَ  َيْغُزوفَ  ُأماِتي ِمفْ  ، َأَنا الماوِ  َرُسوؿَ  َيا ُقْمُت: َحَراـٍ  ُأ ـْ  َأْنتِ  ،َقاؿَ  ِفيِي

، ـْ ـا  ِفيِي ؿُ  -َوَسماـَ  َعَمْيوِ  الماوُ  َصماى- الناِبيُّ  َقاؿَ  ُث  َقْيَصرَ  َمِديَنةَ  َيْغُزوفَ  ُأماِتي ِمفْ  َجْيشٍ  َأوا
، َمْغُفورٌ  ـْ  . (7)ََّل" َقاَؿ: الماِو، َرُسوؿَ  َيا ِفيِيـْ  َأَنا َفُقْمُت: َلُي

                                                             
 ، إسناده صحيح.20969(، رقـ/ 448/ 11جامع معمر بف راشد، باب مقتؿ عثماف، ) (1)
 إسناده حسف. ،11138(، رقـ/88/ 11طب ) (3) ، إسناده حسف.4646(، رقـ/211/ 4د/ ؾ السنة، باب في الخمفاء، ) (2)
 (453/ 7منياج السنة النبكية ) (4)
 (438/ 2المرجع السابؽ ) (6) (437/ 2السنة ألبي بكر بف الخبلؿ ) (5)
 .2924(، رقـ/42/ 4خ/ ؾ الجياد، باب ما جاء في قتاؿ الرـك ) (7)
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  ًديثً  ىىذىا اٍلمييىمَّب: )ًفي قىاؿى ٍنقىبىة اٍلحى ؿي  أًلىنَّوي  ًلميعىاًكيىة؛ مى ، غىزىا مىفٍ  أىكَّ ٍنقىبىةه  اٍلبىٍحرى مى لىًدهً  كى يىًزيد؛  ًلكى
ؿي  أًلىنَّوي  ًدينىةى  غىزىا مىفٍ  أىكَّ ( مى رى  . (1)قىٍيصى

 دعاء النبي،  رضي اهلل عنو-لمعاوية-: 
ٍيرىةى اأٍلىٍزًدمّْ  ًف ٍبًف أىًبي عيمى ٍبًد الرٍَّحمى ٍف عى : قىاؿى رىسيكؿي اهللً  -عنو رضي اهلل-عى  ًلميعىاًكيىةى:   قىاؿى

ـا اْجَعْمُو َىاِدًيا َمْيِديًّا َواْىِد ِبوِ "  . (2)"الماُي
، ًإنَّوي ): ِقيَؿ َِّلْبِف َعبااسٍ  ابى : أىصى ٍؤًمًنيفى ميعىاًكيىةى، فىًإنَّوي مىا أىٍكتىرى ًإالَّ ًبكىاًحدىةو؟ قىاؿى ىىٍؿ لىؾى ًفي أىًميًر المي

ًحبى رىسيكؿى المَّوً فىقً  ا رىأىٍيتي رىجيبلن كىافى أىٍخمىؽى  )، كقاؿ: )(3) يوه(، كفي ركاية: )دىٍعوي فىًإنَّوي قىٍد صى مى
 . (4)(ًباٍلميٍمًؾ ًمٍف ميعىاًكيىةى 

ٍحبىةً  ًباٍلًفٍقوً  لىوي  عىبَّاسو  ابف شىيىادىة قاؿ ابف حجر: )ظىاىر مىى دىالَّةه  كىالصُّ  . (5)(اٍلكثير اٍلفىٍضؿً  عى
: ميعىاًكيىةي  كىافى  قاؿ: ) (6)َشْوَذبٍ  ابف عف ؿي  أىنىا يىقيكؿي ًميفىةو  كىآًخري  مىمؾً  أىكَّ  . (7)( خى

، ًلميعىاًكيىةى  ييقىاؿى  أىفٍ  )كالسينَّة :فقاؿ وعمؽ ابف كثير فىةي ": سفينة لحديث خميفة لىوي  ييقىاؿي  كىالى  مىًمؾه  اٍلًخبلى
ثيكفى  بىٍعًدم ا ميٍمكنا كيكفي تى  ثيَـّ  سىنىةن  ثىبلى  . (9)(( "8) عىضيكضن

 جممةن  كذكرتي  -عنيما اهلل رضي– سفيافو  أبي بفً  معاكيةى  فيذه اآلثار كردت في فضؿ
 لـ ما فيو كطعًنيـ المبتدعًة، سياـً  مف –عنو اهلل رضي– معاكيةي  ناؿ كقد كفضائًمًو، مناقبوً  مف
 – معاكيةي  ييمعفي  رؽ الضالة، كأشياعيـالف عند بؿ -رضكاف اهلل عمييـ-غيرهي مف الصحابة  ينموي 

  كيجمُّكنوي. فيحبكنوي  كمكانتىوي كقىٍدرىه، فضمىوي  لو فيعرفكف كالجماعةً  السنةً  أىؿي  كأما - عنو اهللي  رضي
 محنةه، عندنا معاكيةي  ) :-عنو اهللي  رضي- معاكيةى  حؽّْ  في اهللي  رحموي  المبارؾِ  بفُ  اهللِ  قاؿ عبدُ 

 . (11)( – الصحابةى  يعني – القكـً  عمى اتيمانوي  ،(10)شزران  يوً إل ينظري  رأيناهي  فمف
، الرجؿي  كشؼ فإذا ، محمدو  ألصحاًب  ستره  معاكيةي  : )الحمبي نافعٍ  بفُ  الربيعُ  وقاؿ  السترى
 . (12)(  كراءهي  ما عمى اجترأ

                                                             
 (102/ 6فتح البارم البف حجر ) (1)
 ناده صحيح.. إس3742(، رقـ/ 687/ 5ت/ أبكاب المناقب، باب مناقب معاكية، ) (2)
 .3765(، رقـ/28/ 5، باب ذكر معاكية رضي اهلل عنو )خ/ ؾ أصحاب النبي  (3)
 (143/ 8البداية كالنياية ) (4)
 (104/ 7فتح البارم ) (5)
ٍبدي اهلًل بفي شىٍكذىبو البىٍمًخيُّ ثيَـّ المقدسي الخرساني، تكفي  (6)  (92/ 7ىػ ، سير أعبلـ النببلء ) 156عى
 (177/ 59) تاريخ دمشؽ (7)
 (59/ 1ميٍمؾ عىضكض: شىًديد ًفيًو عىٍسؼ كعيٍنؼ. تيذيب المغة ) (8)
 (144/ 8البداية كالنياية ) (9)
ٍيًر اٍسًتكىاءو ًبمٍؤًخًر اٍلعىٍيفً  (10) مىى غى : ىيكى نىظىره عى ًقيؿى : ًفيًو ًإعراض كىنىظىًر اٍلميعىاًدم اٍلميٍبًغًض، كى : نىظىره شىٍزره ًقيؿى  ، كى

. لساف العرب ) ىيكى       اؿو ًشمى  (، قمت: كىك مف حاالت اإلزدراء كاالحتقار، كاهلل أعمـ.404/ 4النَّظىري عىٍف يىًميفو كى

 (8/139المرجع السابؽ ) (11)
 (، إسناده صحيح.577/ 1تاريخ بغداد ت بشار ) (12)
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 كبلمان عظيمان، فقاؿ: العكاصـ مف القكاصـفي كتابو  لقاضي أبو بكر بف العربيا وأورد
جمع لو  -رضي اهلل عنو- اجتمعت فيو خصاؿ: كىي أف عمر -رضي اهلل عنو-عاكية م)

 ،كسد الثغكر ،كقيامو بحماية البيضة ،كأفرده بيا لما رأل مف حسف سيرتو ،كميا الشامات
صبلح الجند  . (1)(كسياسة الخمؽ ،كالظيكر عمى العدك ،كا 
ا :َقاؿَ  َمْيَسَرَة، ْبفِ  ِإْبَراِىيـَ  وَعفْ  ٍبدً  ٍبفى  عيمىرى  ٍيتي رىأى )مى رىبى  اٍلعىًزيزً  عى  ًإالَّ  قىطُّ، ًإٍنسىاننا ضى

بىوي  ميعىاًكيىةى، شىتىـى  ًإٍنسىاننا رى أىٍسكىاطنا( فىضى
(2). 

دي  معاكية، كقاؿ: قىاؿى  مف خيران  ممؾ اإلسبلـ ممكؾ مف يكف )لـ :تيمية ابف قاؿ      أىٍحمى
ٍنبىؿو  ٍبفي ا ـي  السَّيّْدي : حى ًمي كىافى  ،[ميعىاًكيىةى  يىٍعًني] اٍلحى ا. أ كىًريمنا ميعىاًكيىةي  كى ًميمن ٍعميكـً  ًمفى  ثيَـّ  ، هحى  ًسيرىةً  ًمفٍ  اٍلمى

مىى كىأىٍصبىًرًىـٍ  النَّاًس، أىٍحمىـً  ًمفٍ  كىافى  أىنَّوي  ميعىاًكيىةى   . (3)ييعىاًديًو( ًلمىفٍ  تىٍأًليفنا النَّاسً  كىأىٍعظىـً  ييٍؤًذيًو، مىفٍ  عى
 :يوصبره عمى مف يطعف ف

مىى ميعىاًكيىةى، قىاؿى  فىدى عى مىةى، أىنَّوي كى ٍخرى ري ٍبفي مى دَّثىًني اٍلًمٍسكى : حى ًف، قىاؿى ٍبًد الرٍَّحمى ٍيًد ٍبًف عى مى ٍف حي  :عى
مىٍيًو  ٍمتي عى مىٍيًو  -فىمىمَّا دىخى مٍَّمتي عى : سى ًسٍبتي أىنَّوي قىاؿى :  -حى ةِ »ثيَـّ قىاؿى َيا  َما َفَعَؿ َطْعُنَؾ َعَمى اأْلَِئما

« َلُتَكمٍَّمفا ِبَذاِت َنْفِسؾَ »َقاَؿ: ُقْمُت: اْرُفْضَنا ِمْف َىَذا، َأْو َأْحِسْف ِفيَما َقِدْمَنا َلُو، َقاَؿ: « ِمْسَوُر؟
ـْ  وٌب َتَخاُؼ َأْف َفَيْؿ َلَؾ ُذنُ  ،َّل َأْبَرأُ ِمَف الذُُّنوبِ »َأَدْع َشْيًئا َأِعيُبُو ِبِو ِإَّلا َأْخَبْرُتُو ِبِو، َقاَؿ:  َقاَؿ: َفَم

ـْ َيْغِفْرَىا الماُو َلَؾ؟ ، َقاَؿ:  ،«َتْيَمَؾ ِإْف َل ـْ َفَما َيْجَعُمَؾ َأَحؽا ِبَأْف َتْرُجَو اْلَمْغِفَرَة ِمنٍّي، »َقاَؿ: ُقْمُت: َنَع
َقاَمِة اْلُحُدوِد، َواْلِجَياِد فِ  َفَوالماوِ  ْصَلِح َبْيَف النااِس، َواِ  ي َسِبيِؿ الماِو، َواأْلُُموِر َلَما َأِلي ِمَف اْلِْ

نٍّي َلَعَمى ِديٍف َيْقَبُؿ الماُو ِفيِو اْلَحَسَناِت، َوَيْعُفو فِ  ا َتِمي، َواِ  يِو َعِف اْلِعَظاـِ الاِتي ُتْحِصيَيا َأْكَثُر ِمما
َقاَؿ: « َّلا اْخَتْرُت الماَو َعَمى َما ِسَواهُ السايٍَّئاِت، َوالماِو َمَع َذِلَؾ َما ُكْنُت أِلَُخياَر َبْيَف الماِو َوَغْيرِِه، إِ 

 . (4)ِبَخْيرٍ َفَفكاْرُت ِحيَف َقاَؿ ِلي َما َقاَؿ، َفَوَجْدُتُو َقْد َخَصَمِني، َفَكاَف ِإَذا َذَكَرُه َبْعَد َذِلَؾ َدَعا َلُو 
الكاجب عمينا تجاه ما حدث بيف الصحابة مف خبلؼ ظاىرم، أف نمسؾ ألستنا عف 

 حيث العزيز عبد بف عمر اهلل فيو، فتنة سكتت عنيا سيكفنا، فمتسكت عنيا ألستنا، فرحـالكبلـ 
 َما َوَلُكـْ  َكَسَبتْ  َما َلَيا َخَمتْ  َقدْ  ُأماةٌ  ِتْمؾَ  - الصحابة بيف جرل الذم في تكممكا كقد -: قاؿ

ا ُتْسَألوفَ  َوَّل َكَسْبُتـْ   . (5)[ 134 البقرة/ ]َيْعَمُموفَ  َكاُنوا َعما
مىٍيوً - النًَّبيُّ الخلؿ: ) بف بكر قاؿ أبو ـي  عى اًبوً  ًذٍكرً  عىفٍ  نىيىى قىدٍ  -السَّبلى  ييٍنتىقىصى  كىأىفٍ  أىٍصحى

ده  ، أىحى قىدٍ  ًمٍنييـٍ ـى  كى ًم مَّى- النًَّبيُّ  عى مىٍيوً  اهللي  صى ـى  عى مَّ سى اًبًو، ًمفٍ  بىٍعدىهي  يىكيكفي  مىا -كى   المَّوً  رىسيكؿي  كىافى  أىٍصحى
مَّ - مىٍيوً  اهللي  ىصى ـى  عى مَّ سى ، يينىبَّأي  -كى اًبوً  ًذٍكرً  عىفٍ  كىاٍلكىؼُّ  المًَّو، ًبرىسيكؿً  فىااًلٍقًتدىاءي  ًبذىًلؾى رى  ًفيمىا أىٍصحى  شىجى

ـي  بىٍينىييـٍ  ، كىالتَّرىحُّ ـٍ مىٍيًي ـي  عى نيقىدّْ مَّى- المَّوً  رىسيكؿي  قىدَّمىوي  مىفٍ  كى مىٍيوً  اهللي  صى ـى  عى مَّ سى ى -كى   ًبوً  رىًضيى  ًبمىفٍ  نىٍرضى
مَّى- المَّوً  رىسيكؿي  مىٍيوً  اهللي  صى ـى  عى مَّ سى يىاًتوً  ًفي -كى بىٍعدى  حى ٍكًتًو، كى   مى

                                                             
 (202العكاصـ مف القكاصـ )ص:  (1)
 (1341/ 7شرح أصكؿ اعتقاد أىؿ السنة كالجماعة ) (2)
 (4/445منياج السنة النبكية ) (3)
 ، إسناده صحيح.20717(، رقـ/344/ 11جامع معمر بف راشد، باب مف أذؿ السمطاف )  (4)
 (355العكاصـ مف القكاصـ )ص: ( 5)
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تىعىالىى تىبىارىؾى  المَّوي  قىاؿى   ُتْسَأُلوفَ  َوََّل  َكَسْبُتـْ  َما َوَلُكـْ  َكَسَبتْ  َما َلَيا َخَمتْ  َقدْ  ُأماةٌ  ِتْمؾَ : كى
ا  .(1)[(134: البقرة] َيْعَمُموفَ  َكاُنوا َعما

ا: ميًغيرىةى، قىاؿى  عىفٍ  ،اْلَحِميدِ  َعْبدِ  ْبفُ  َجِريرُ  َوَقاؿَ  اءى  لىمَّ بىري  جى ًميٍّ  قىٍتؿً  خى عىؿى  ميعىاًكيىةى  ًإلىى عى  جى
قىدٍ  أىتىٍبًكيوً : اٍمرىأىتيوي  لىوي  فىقىالىتٍ  يىٍبًكي، ؾً :فىقىاؿى  قىاتىٍمتىوي؟ كى ٍيحى  اٍلفىٍضؿً  ًمفى  النَّاسي  فىقىدى  مىا تىٍدًريفى  الى  ًإنَّؾً  )كى
كىاٍلًعٍمـً ( كىاٍلًفٍقوً 

(2) . 
- معاكية عمى يشيدكف ناسان  ىاىنا إف سعيد أبا )يا :-اهلل رحمو- البصري لمحسف قيؿ

 . (3)النار؟!( في مف يدرييـ كما! اهلل لعنيـ: "قاؿ !!النار أىؿ مف أنو -عنو اهلل رضي
 ينظر رأيناه فمف محنة، عندنا )معاكيةيقوؿ:  -اهلل رحمو- المبارؾ بف اهلل عبد وكاف

 . (4)(-كسمـ عميو اهلل صمى- محمد أصحاب عمى أعني – القكـ عمى اتيمناه شىٍزران  معاكية إلى
 العزيز عبد بف عمر أيف مسعكد أبا يا: فقاؿ رجؿ سألو": -اهلل رحمو- عمراف بف المعافى عف
 اهلل رسكؿ بأصحاب يقاس ال: كقاؿ !شديدنا غضبان  ذلؾ مف فغضب  سفياف؟ أبي بف معاكية مف
 . (5)اهلل( كحي عمى كأمينو ككاتبو، صاحبو، كصيره، معاكية أحد، -كسمـ عميو اهلل صمى-

ا: -اهلل رحمو- حنبؿ ابف أحمد اْلماـ وقد ُسئؿ  أىقيكؿي  الى : قىاؿى  ًفيمىفٍ  المَّوي  رىًحمىؾى  تىقيكؿي  )مى
اؿي  ًإنَّوي  أىقيكؿي  كىالى  ،اٍلكىٍحيً  كىاتىبي  ميعىاًكيىةى  ًإفَّ  ، خى ذىىىا فىًإنَّوي  اٍلميٍؤًمًنيفى ٍصبنا؟ ًبالسٍَّيؼً  أىخى      قىاؿى  غى

ٍبدً  ا: المَّوً  أىبيكعى انىبيكفى  رىًدمءه، سىٍكءو  قىٍكؿي  "ىىذى ءً  ييجى ، كىالى  اٍلقىٍكـ، ىىؤيالى الىسيكفى نيبىيّْفي  ييجى ًلمنَّاًس،  أىٍمرىىيـٍ  كى
اوسئؿ ؿي أىفٍ  : أىيُّييمى ٍبدً  ٍبفي  عيمىري  أىكٍ  ميعىاًكيىةي : ضى ، ميعىاًكيىةي  :فىقىاؿى  اٍلعىًزيًز؟ عى ؿي  نىًقيسي  لىٍسنىا أىٍفضى

اًب  مَّى- المَّوً  رىسيكؿً  ًبأىٍصحى مىٍيوً  اهللي  صى ـى  عى مَّ سى دنا، -كى ٍيري  النًَّبيُّ  قىاؿى  أىحى  الًَّذيفى  قىٍرًنيى  النَّاسً  : "خى
"( بيًعٍثتي  ـٍ ًفيًي

(6) . 
  :قمت

 أنو مف كتاب الكحي.  عمى مف نفىلممؤمنيف، ك  خاؿه  معاكية أفعمى مف نفى  ردُّ ت :الفتكل األكلى
 .-رضي اهلل عنو-عمى معاكية  العزيز عمى مف قٌدـ عمر بف عبد ردُّ ت :الثانية الفتكل

 :قاؿ ابف تيمية
 العاص بف كعمرك سفياف، أبي بف كمعاكية  النبي أصحاب مف أحدنا لعف )مف

 كغير المؤمنيف، أك عائشة أـ كعمر، الصديؽ، بكر كأبي: ىؤالء مف أفضؿ ىك كىما، كمفكنح
 أئمة باتفاؽ البميغة لمعقكبة مستحؽ فإنو - كسمـ عميو اهلل صمى - النبي مف أصحاب ىؤالء
 .(7)القتؿ؟( دكف ما أك بالقتؿ؟ يعاقب ىؿ: العمماء كتنازع ،الديف

                                                             
 (481/ 2السنة ) (1)
 (139/ 8البداية كالنياية ) (2)
 (206/ 59مشؽ )(، تاريخ د1422/ 3(، االستيعاب )368/ 5معجـ الصحابة لمبغكم ) (3)
 (59/209تاريخ دمشؽ ) (4)
 (، إسناده حسف.1/209تاريخ بغداد ) (5)
 . 660_659(، رقـ/ 434/ 2السنة ) (6)
 (58/ 35مجمكع الفتاكل ) (7)
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 فإذا اهلل، رسكؿ أصحاب ستر سفياف أبي بف معاكية: )-اهلل رحمو- نافع بف الربيع قاؿ
 . (1)كراءه( ما عمى اجترئ الستر الرجؿ كشؼ

 -رضي اهلل عنو كأرضاه-كأختـ مناقبو في ترجمتي في حؽ أكؿ ممكؾ اإلسبلـ، معاكية 
 فباب باب، ليا كدار اإلسبلـ )إنما :فقاؿ عندما سيًئؿى عنو -اهلل رحمو- النسائي بكممة اإلماـ

 الدار، دخكؿ يريد إنما الباب نقر كمف اإلسبلـ، أراد إنما الصحابة آذل فمف الصحابة بلـاإلس
 . (2)الصحابة( أراد معاكية، فإنما أراد فمف: قاؿ
 
 
 
 
 
 

 تمت بحمد اهلل ترجمة آؿ البيت اآلمف
  

                                                             
 (، إسناده صحيح.1/209تاريخ بغداد ) (1)
 (.340-1/339(، تيذيب الكماؿ )175/ 71تاريخ دمشؽ ) (2)
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 الفصؿ الثاني
 مرويات أىؿ البيت اآلمف وفيو أربعة مباحث

 

 رضي اهلل عنو-ي سفياف بف حرب المبحث األكؿ: مركيات أب-. 

  :رضي اهلل عنيما- مركيات يزيد بف أبي سفيافالمبحث الثاني-. 

  :رضي اهلل عنيما- مركيات ىند بنت عتبةالمبحث الثالث-. 

  :رضي اهلل عنيما-أـ حبيبة، رممة بنت أبي سفياف  مركياتالمبحث الرابع-. 
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 المبحث األوؿ
 رب رضي اهلل عنوأحاديث أبي سفياف بف ح

 
 الحديث األوؿ: .1

 باب صدؽ أبي سفياف حاؿ كفره فكيؼ حاؿ إسلمو؟!
 

دَّثىنىا افً  أىبيك حى ـي  اليىمى كى نىا: قىاؿى  نىاًفعو  ٍبفي  الحى ، أىٍخبىرى ًني: قىاؿى  الزٍُّىًرمّْ  عىفً  شيعىٍيبه بىٍيدي  أىٍخبىرى   المَّوً  عي
ٍبدً  اٍبفي  ،مىٍسعي  ٍبفً  عيٍتبىةى  ٍبفً  المَّوً  عى ٍبدى  أىفَّ  كدو ، ٍبفى  المَّوً  عى ٍربو  ٍبفى  سيٍفيىافى  أىبىا أىفَّ  أىٍخبىرىهي  عىبَّاسو  :أىٍخبىرىهي  حى
اًرا َوَكاُنوا ُقَرْيٍش، ِمفْ  َرْكبٍ  ِفي ِإَلْيوِ  َأْرَسؿَ  (1) ِىَرْقؿَ  َأفا " ْأـِ  ُتجا الماِو  َرُسوؿُ  َكافَ  الاِتي الُمداةِ  ِفي ِبالشا
  ُعَظَماءُ  َوَحْوَلوُ  َمْجِمِسِو، ِفي َفَدَعاُىـْ  ،(2) ِبِإيِمَياءَ  َوُىـْ  َفَأَتْوهُ  ُقَرْيٍش، َوُكفاارَ  ُسْفَيافَ  َباأَ  ِفيَيا َمادا 

، وـِ ـا  الرُّ ـْ  ُث ؟نَ  َأناوُ  َيْزُعـُ  الاِذي الراُجؿِ  ِبَيَذا َنَسًبا َأْقَربُ  َأيُُّكـْ : َفَقاؿَ  ،(3) ِبَتْرُجَماِنوِ  َوَدَعا َدَعاُى  ِبيٌّ
ـْ  َأَنا َفُقْمتُ : ُسْفَيافَ  َأُبو َفَقاؿَ  ُبوا ِمنٍّي، َأْدُنوهُ : َفَقاؿَ  َنَسًبا، َأْقَرُبُي  َظْيرِِه، ِعْندَ  َفاْجَعُموُىـْ  َأْصَحاَبوُ  َوَقرٍّ
ـا   الَحَياءُ  َلْوَّلَ  َفَوالماوِ  ذٍُّبوُه،َفكَ  َكَذَبِني َفِإفْ  الراُجِؿ، َىَذا َعفْ  َىَذا َساِئؿٌ  ِإنٍّي َلُيـْ  ُقؿْ : ِلَتْرُجَماِنوِ  َقاؿَ  ُث
ـا  َعْنُو، َلَكَذْبتُ  َكِذًبا َعَميا  َيْأِثُروا َأفْ  ِمفْ  ؿَ  َكافَ  ُث ؟ َنَسُبوُ  َكْيؼَ : َقاؿَ  َأفْ  َعْنوُ  َسَأَلِني َما َأوا ـْ  ِفيُك
 َكافَ  َفَيؿْ : َقاؿَ . َّلَ : ُقْمتُ  َقْبَمُو؟ َقطُّ  َأَحدٌ  ِمْنُكـْ  الَقْوؿَ  َىَذا َقاؿَ  َفَيؿْ : َقاؿَ  َنَسٍب. ُذو ِفيَنا ُىوَ : ُقْمتُ 
ـْ  َيتاِبُعوَنوُ  النااسِ  َفَأْشَراؼُ : َقاؿَ  َّلَ : ُقْمتُ  َمِمٍؾ؟ ِمفْ  آَباِئوِ  ِمفْ  ؟ َأ ـْ . ُضَعَفاُؤُىـْ  َبؿْ  َفُقْمُت: ُضَعَفاُؤُى
ـْ  َأَيِزيُدوفَ : َقاؿَ   َأفْ  َبْعدَ  ِلِديِنوِ  َسْخَطةً  ِمْنُيـْ  َأَحدٌ  َيْرَتدُّ  ؿْ َفيَ : َقاؿَ . َيِزيُدوفَ  َبؿْ : ُقْمتُ  َيْنُقُصوَف؟ َأ

 َفَيؿْ : َقاؿَ . َّلَ : ُقْمتُ  َقاَؿ؟ َما َيُقوؿَ  َأفْ  َقْبؿَ  ِبالَكِذبِ  َتتاِيُموَنوُ  ُكْنُتـْ  َفَيؿْ : َقاؿَ . َّلَ : ُقْمتُ  ِفيِو؟ َيْدُخؿَ 
 ِفيَيا ُأْدِخؿُ  َكِمَمةٌ  ُتْمِكنٍّي َوَلـْ : َقاؿَ  ِفيَيا، َفاِعؿٌ  ُىوَ  َما ِريَندْ  َّلَ  ُمداةٍ  ِفي ِمْنوُ  َوَنْحفُ  ََّل،: ُقْمتُ  َيْغِدُر؟
 الَحْربُ : ُقْمتُ  ِإيااُه؟ ِقَتاُلُكـْ  َكافَ  َفَكْيؼَ : َقاؿَ . َنَعـْ : ُقْمتُ  َقاَتْمُتُموُه؟ َفَيؿْ : َقاؿَ  الَكِمَمِة، َىِذهِ  َغْيرُ  َشْيًئا
؟ َماَذا: َقاؿَ  ِمْنُو، َوَنَناؿُ  ِمناا اؿُ َينَ  ،(4)ِسَجاؿٌ  َوَبْيَنوُ  َبْيَنَنا ـْ  َوْحَدُه َوَّلَ  الماوَ  اْعُبُدوا: َيُقوؿُ : ُقْمتُ  َيْأُمُرُك

، َيُقوؿُ  َما َواْتُرُكوا َشْيًئا، ِبوِ  ُتْشِرُكوا ـْ َلةِ  َوَيْأُمُرَنا آَباُؤُك ْدؽِ  َوالزاَكاةِ  ِبالصا َمةِ  َوالَعَفاؼِ  َوالصٍّ . َوالصٍّ
 ِفي تُْبَعثُ  الرُُّسؿُ  َفَكَذِلؾَ  َنَسٍب، ُذو ِفيُكـْ  َأناوُ  َفَذَكْرتَ  َنَسِبوِ  َعفْ  َسَأْلُتؾَ : َلوُ  ُقؿْ : متاْرُجَمافِ لِ  َفَقاؿَ 
ـْ  َأَحدٌ  َقاؿَ  َىؿْ  َوَسَأْلُتؾَ . َقْوِمَيا َنَسبِ   اَىذَ  َقاؿَ  َأَحدٌ  َكافَ  َلوْ : َفُقْمتُ  ََّل، َأفْ  َفَذَكْرتَ  الَقْوَؿ، َىَذا ِمْنُك
 َأفْ  َفَذَكْرتَ  َمِمٍؾ، ِمفْ  آَباِئوِ  ِمفْ  َكافَ  َىؿْ  َوَسَأْلُتؾَ . َقْبَموُ  ِقيؿَ  ِبَقْوؿٍ  َيْأَتِسي َرُجؿٌ  َلُقْمُت: َقْبَمُو، الَقْوؿَ 

ـْ ُكنْ  َىؿْ  َوَسَأْلُتَؾ، َأِبيِو، ُمْمؾَ  َيْطُمبُ  َرُجؿٌ  ُقْمُت: َمِمٍؾ، ِمفْ  آَباِئوِ  ِمفْ  َكافَ  َفَموْ  ُقْمُت: ََّل،  َتتاِيُموَنوُ  ُت
ـْ  َأناوُ  َأْعِرؼُ  َفَقدْ  ََّل، َأفْ  َفَذَكْرتَ  َقاَؿ، َما َيُقوؿَ  َأفْ  َقْبؿَ  ِبالَكِذبِ   النااسِ  َعَمى الَكِذبَ  ِلَيَذرَ  َيُكفْ  َل

                                                             
  (111/ 4العيف لمفراىيدم ) ، كىك أٍكؿي مف ضىرىب ]صؾ[ الٌدنانير.ًىرىٍقؿه: مف ممكؾ الٌرـك (1) 
 (1/85ًإيًميىاءى: أىم بىيت اٍلميقىٌدس. انظر النياية في غريب األثر ) (2) 
ـى أىم يىٍنقيميوي ًمٍف ليغىةو ًإلى ليغىةو أيخ (3)  ْـّ كىاٍلفىٍتًح: ىيكى الًَّذم ييتىٍرًجـ اٍلكىبلى ، ًبالضَّ افي ٍمعي التَّراًجـ. لساف العرب )التٍُّرجيمى  (66/ 12رل، كىاٍلجى
مىٍينىا. النياية ) (4)  . أىٍم مىرَّة لىنىا كمىرَّة عى اؿو مىى ًسجى اءن. كييٍجمع عى اؿ السٍَّجؿي: الدَّلك اٍلمىؤٍلىل مى  (2/344ًسجى
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ـْ  اتاَبُعوهُ  النااسِ  َأْشَراؼُ  َوَسَأْلُتؾَ  الماِو، َعَمى َوَيْكِذبَ  ، َأ ـْ  َوُىـْ  اتاَبُعوُه، ُضَعَفاَءُىـُ  فا أَ  َفَذَكْرتَ  ُضَعَفاُؤُى
ـْ  َأَيِزيُدوفَ  َوَسَأْلُتؾَ  الرُُّسِؿ، َأْتَباعُ  ، َحتاى اِْليَمافِ  َأْمرُ  َوَكَذِلؾَ  َيِزيُدوَف، َأناُيـْ  َفَذَكْرتَ  َيْنُقُصوَف، َأ ـا  َيِت

 ُتَخاِلطُ  ِحيفَ  اِْليَمافُ  َوَكَذِلؾَ  ََّل، َأفْ  َفَذَكْرتَ  ِو،ِفي َيْدُخؿَ  َأفْ  َبْعدَ  ِلِديِنوِ  َسْخَطةً  َأَحدٌ  َأَيْرَتدُّ  َوَسَأْلُتؾَ 
، ِبَما َوَسَأْلُتؾَ  َتْغِدُر، َّلَ  الرُُّسؿُ  َوَكَذِلؾَ  ََّل، َأفْ  َفَذَكْرتَ  َيْغِدُر، َىؿْ  َوَسَأْلُتؾَ  الُقُموَب، َبَشاَشُتوُ  ـْ  َيْأُمُرُك
  اأَلْوثَاِف، ِعَباَدةِ  َعفْ  َوَيْنَياُكـْ  َشْيًئا، ِبوِ  ُتْشِرُكوا َوَّلَ  َو،الما  َتْعُبُدوا َأفْ  َيْأُمُرُكـْ  َأناوُ  َفَذَكْرتَ 
َلةِ  َوَيْأُمُرُكـْ  ْدؽِ  ِبالصا  َوَقدْ  َىاَتْيِف، َقَدَميا  َمْوِضعَ  َفَسَيْمِمؾُ  َحقًّا َتُقوؿُ  َما َكافَ  َفِإفْ  َوالَعَفاِؼ، َوالصٍّ

، َأناوُ  َأُظفُّ  َأُكفْ  َلـْ  َخاِرٌج، َأناوُ  َأْعَمـُ  ُكْنتُ  ـْ ـُ  َأنٍّي َفَموْ  ِمْنُك  ِلَقاَءُه، (1)َلَتَجشاْمتُ  ِإَلْيوِ  َأْخُمُص  َأنٍّي َأْعَم
ـا  َقَدِمِو، َعفْ  َلَغَسْمتُ  ِعْنَدهُ  ُكْنتُ  َوَلوْ  َعِظيـِ  ِإَلى (2)ِدْحَيةُ  ِبوِ  َبَعثَ  الاِذي  اهللِ  َرُسوؿِ  ِبِكَتابِ  َدَعا ُث

، الراْحَمفِ  الماوِ  ِبْسـِ "  ِفيوِ  َفِإَذا َفَقَرَأهُ  ِىَرْقَؿ، ِإَلى وُ َفَدَفعَ  ،(3)ُبْصَرى دٍ  ِمفْ  الراِحيـِ  الماوِ  َعْبدِ  ُمَحما
وـِ  َعِظيـِ  ِىَرْقؿَ  ِإَلى َوَرُسوِلوِ  ا الُيَدى، اتاَبعَ  َمفِ  َعَمى َسَلـٌ : الرُّ  ِبِدَعاَيةِ  َأْدُعوؾَ  َفِإنٍّي َبْعُد: َأما
، ، َأْسِمـْ  اِْلْسَلـِ ـْ  . (4)اأَلِريِسيٍّيفَ  ِإْثـَ  َعَمْيؾَ  َفِإفا  َتَولاْيتَ  َفِإفْ  َمراَتْيِف، َأْجَرؾَ  الماوُ  ُيْؤِتؾَ  َتْسَم

 َوَّلَ  َشْيًئا ِبوِ  ُنْشِرؾَ  َوَّلَ  الماوَ  ِإَّلا  َنْعُبدَ  َّلَ  َأفْ  َوَبْيَنُكـْ  َبْيَنَنا َسَواءٍ  َكِمَمةٍ  ِإَلى َتَعاَلْوا الِكَتابِ  َأْىؿَ  َيا}وَ 
  .64آؿ عمراف/  {ُمْسِمُموفَ  ِبَأناا اْشَيُدوا َفُقوُلوا َتَولاْوا َفِإفْ  الماوِ  ُدوفِ  ِمفْ  َأْرَباًبا َبْعًضا َبْعُضَنا َيتاِخذَ 
ا: ُسْفَيافَ  َأُبو َقاؿَ  َخبُ  ِعْنَدهُ  َكثُرَ  الِكَتاِب، ِقَراَءةِ  ِمفْ  َوَفَرغَ  َقاَؿ، َما َقاؿَ  َفَمما  َواْرَتَفَعتِ  (5)الصا

 َمِمؾُ  َيَخاُفوُ  ِإناوُ  ،(6)َكْبَشةَ  َأِبي اْبفِ  َأْمرُ  َأِمرَ  َلَقدْ : ُأْخِرْجَنا ِحيفَ  أِلَْصَحاِبي َفُقْمتُ  َوُأْخِرْجَنا، اأَلْصَواتُ 
 (8)النااُظورِ  اْبفُ  َوَكافَ . َلـَ اِْلسْ  َعَميا  الماوُ  َأْدَخؿَ  َحتاى َسَيْظَيرُ  َأناوُ  ُموِقًنا ِزْلتُ  َفَما (7)اأَلْصَفرِ  َبِني

ْأـِ  َنَصاَرى َعَمى (9)ُسُقفًّا َوِىَرْقَؿ، ِإيِمَياءَ  َصاِحبُ   َيْوًما َأْصَبحَ  ِإيِمَياَء، َقِدـَ  ِحيفَ  ِىَرْقؿَ  َأفا  ُيَحدٍّثُ  الشا
 (10)َحزااءً  ِىَرْقؿُ  َوَكافَ : النااُظورِ  اْبفُ  ؿَ َقا َىْيَئَتَؾ، اْسَتْنَكْرَنا َقدِ : َبَطاِرَقِتوِ  َبْعُض  َفَقاؿَ  الناْفِس، َخِبيثَ 
، ِفي َيْنُظرُ  ـْ  َفَقاؿَ  النُُّجوـِ  (11)الِخَتافِ  َمِمؾَ  النُُّجوـِ  ِفي َنَظْرتُ  ِحيفَ  الماْيَمةَ  َرَأْيتُ  ِإنٍّي: َسَأُلوهُ  ِحيفَ  َلُي

                                                             
ٍذتى نىٍحكىىىا تيًري (1) ، ًإذىا أىخى ـى اأٍلىٍرضى شُّ ـي: تىجى شُّ مىى مىشىقَّةو. الدالئؿ في غريب لىتىجىشٍَّمتي التَّجى ييقىاؿي: تىجشٍَّمتى اأٍلىٍمرى ًإذىا تىكىمٍَّفتىوي عى ديىىا، كى

 (570/ 2)الحديث
، تكفي في خبلفة معاكية، ركل عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ  (2) ًميفىةى اٍلكىٍمًبيُّ / 2.  معجـ الصحابة لمبغكم )اديثح (157)ًدٍحيىةي ٍبفي خى

293) 
 (116/ 1ل: مدينة حكراف، قالو البكرم، كقاؿ ابف مكي ىي مدينة قيسارية. مشارؽ األنكار )بيٍصرى  (3)
. غريب الحديث لمخطابي ) (4) : األىًريسٌي فيك: األكار أك األجير، كاألىراًرسىةي الٌزرَّاعيكف كاًحديىـ إرّْيسه  (، 1/499األىًريًسيّْيفى

 (1/38كانظر النياية )   
: المَّ  (5)  ( 1/500جىبي صكت كاختبلط في مثؿ صىخىب أك شىغىب. غريب الحديث )الصَّخىبي
 اٍبًف أىًبي كىٍبشىةى: كىك أبك قيمة، ككاف يدعى أبا كبشة، كىك جده ألمو صمى اهلل عميو كسمـ، بتصرؼ يسير مف؛  (6)

 (91/ 1أنساب األشراؼ لمببلذرم )   
كـي. الزاىر في م (7) ـي مف الرُّ  (162/ 2عاني كممات الناس )بىًني اأٍلىٍصفىًر ىي
 (760/ 2اٍبفي النَّاظيكًر كالناظكر: اأٍلميف، كىأىصمو مف الٌنظر. جميرة المغة ) (8)
ٍمع األيٍسقيٌؼ. كييقاؿ إٌنما سيمّْي أيٍسقيفِّا لخيشيكعو. غريب الحديث ) (9)  (1/498سيقيفِّا: األساقفةي جى
اًزم: الًَّذم يىحٍ  (10) ييقىاؿي ًلمًَّذمحىزَّاءن الحىزَّاء كالحى  أًلىنَّوي يىٍنظيري ًفي النُّجـك كأٍحكاًميا بظىنّْو يىٍنظير ًفي النُّجـك حىزَّاء؛ ًزري اأٍلىٍشيىاءى كييقىٌدرىا بظىنّْو. كى

. النياية )      ابى تىٍقًديًرًه فربَّما أىصى  (1/380كى
مىبى يىٍعًني دىلَّ  (11) ، أًلىفَّ ًفي ًتٍمؾى اأٍلىيَّاـً كىافى اٍبًتدىاءي ميٍمؾى اٍلًختىاًف قىٍكليوي قىٍد ظىيىرى أىٍم غى مىبى مىى أىفَّ ميٍمؾى اٍلًختىاًف قىٍد غى ٍكـً النُّجيكـً عى  وي نىظىريهي ًفي حي
الىحى كيفَّارى مىكَّةى ًباٍلحيدىٍيًبيىًة كىأىٍنزىؿى المَّوي تىعى       ـى ًإٍذ صى مَّ سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى مىٍيًو ظيييكًر النًَّبيّْ صى ا لىؾى  فىتىٍحنىا ًإنَّا}الىى عى    . [1: الفتح{ ] ميًبيننا فىٍتحن

 (1/42فتح البارم )
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، ُيِيماناؾَ  َفلَ  الَيُيوُد، ِإَّلا  َيْخَتِتفُ  َلْيَس : َقاُلوا اأُلماِة؟ َىِذهِ  ِمفْ  َيْخَتِتفُ  َفَمفْ  َظَيَر، َقدْ  ـْ  َواْكُتبْ  َشْأُنُي
، َعَمى ُىـْ  َفَبْيَنَما الَيُيوِد، ِمفَ  ِفيِيـْ  َمفْ  َفَيْقُتُموا ُمْمِكَؾ، َمَداِيفِ  ِإَلى ـْ  ِبوِ  َأْرَسؿَ  ِبَرُجؿٍ  ِىَرْقؿُ  أُِتيَ  َأْمرِِى
ا ، الماوِ  وؿِ َرسُ  َخَبرِ  َعفْ  ُيْخِبرُ  (1)َغساافَ  َمِمؾُ   َأُمْخَتِتفٌ  َفاْنُظُروا اْذَىُبوا: َقاؿَ  ِىَرْقؿُ  اْسَتْخَبَرهُ  َفَمما
: ِىَرْقؿُ  َفَقاؿَ  َيْخَتِتُنوَف، ُىـْ : َفَقاؿَ  الَعَرِب، َعفِ  َوَسَأَلوُ  ُمْخَتِتٌف، َأناوُ  َفَحداثُوهُ  ِإَلْيِو، َفَنَظُروا ََّل، َأـْ  ُىوَ 
ـا  َظَيَر. َقدْ  ةِ اأُلما  َىِذهِ  ُمْمؾُ  َىَذا ، ِفي َنِظيَرهُ  َوَكافَ  (2)ِبُروِمَيةَ  َلوُ  َصاِحبٍ  ِإَلى ِىَرْقؿُ  َكَتبَ  ُث  الِعْمـِ

 َعَمى ِىَرْقؿَ  َرْأيَ  ُيَواِفؽُ  َصاِحِبوِ  ِمفْ  ِكَتابٌ  َأَتاهُ  َحتاى ِحْمَص  َيِرـْ  َفَمـْ  (3)ِحْمَص  ِإَلى ِىَرْقؿُ  َوَسارَ 
، َوَأناوُ  ،- هلل عميو وسمـصمى ا - الناِبيٍّ  ُخُروجِ  وـِ  ِلُعَظَماءِ  ِىَرْقؿُ  َفَأِذفَ  َنِبيٌّ  َلوُ  (4)َدْسَكَرة ِفي الرُّ

ـا  ِبِحْمَص، ـا  َفُغمٍَّقْت، ِبَأْبَواِبَيا َأَمرَ  ُث ، َمْعَشرَ  َيا: َفَقاؿَ  اطاَمعَ  ُث وـِ  َوَأفْ  َوالرُّْشِد، الَفَلحِ  ِفي َلُكـْ  َىؿْ  الرُّ
،ُمْمكُ  َيْثُبتَ  ـْ ؟ َىَذا َفتَُباِيُعوا ُك  َقدْ  َفَوَجُدوَىا اأَلْبَواِب، ِإَلى الَوْحشِ  ُحُمرِ  َحْيَصةَ  (5)َفَحاُصوا الناِبيا

ا ُغمٍَّقْت، ، ِىَرْقؿُ  َرَأى َفَمما ـْ ، ُردُّوُىـْ : َقاؿَ  اِْليَماِف، ِمفَ  َوَأِيَس  َنْفَرَتُي  َمَقاَلِتي ُقْمتُ  ِإنٍّي: َوَقاؿَ  َعَميا
َتُكـْ  ِبَيا َأْخَتِبرُ  آِنًفا ، َعَمى ِشدا ـْ  َشْأفِ  آِخرَ  َذِلؾَ  َفَكافَ  َعْنُو، َوَرُضوا َلوُ  َفَسَجُدوا َرَأْيُت، َفَقدْ  ِديِنُك

 . (6)ِىَرْقَؿ" 
جزء مف حديث متقارب ،  النبي جبريؿ سؤاؿ باب اإليماف، ؾ أخرجو البخارم في صحيحو

  .51/  برقـ (،1/19بو، ) ،صالح عف سعد بف إبراىيـ طريؽ مف األلفاظ،
 مف متقاربة، كالنبكة، بألفاظ اإلسبلـ إلى الناس  النبي دعاء باب كالسير، الجياد ؾ ككذلؾ في

 .2941/  كرقـ، 2940/  برقـ (،4/45) بو، صالح، عف سعد بف إبراىيـ طريؽ
 الميث طريؽ بجزء مف حديث متقارب األلفاظ، مف بالعيد، الكفاء فضؿ باب الجزية، ؾ ككذلؾ في

 .3174/ برقـ (،4/101) يكنس، بو، عف
 طريؽ مف زكج، جزء مف حديث متقارب األلفاظ، كليا أميا المرأة صمة باب األدب، ؾ ككذلؾ في

 .5980/ برقـ (،8/4) بو، عقيؿ، عف الميث،
جزء مف حديث متقارب  الكتاب؟ أىؿ إلى الكتاب يكتب كيؼ باب االستئذاف، ؾ ككذلؾ في
 .6260/  برقـ (،8/58) بو، يكنس، عف طريؽ عبداهلل مف األلفاظ،

                                                             
، أًلىفَّ اٍليىييكدى كى  (1) ـٍ ـٍ ًإالَّ اٍليىييكدى ىيكى ًبميٍقتىضىى ًعٍمًمًي اصَّةن، كىاٍلحىٍصري ًفي قىٍكًلًي ٍقًدًس كىًثيًريفى ميرىادىهي اٍلعىرىبي خى رتىٍحتى الذّْلًَّة مىعى  ،انيكا ًببىٍيًت اٍلمى

، لىكً  كـً كىآًؿ غىسَّافى ًمًؾ الرُّ ٍف كىافى ًمٍنييـٍ مىٍف ىيكى تىٍحتى طىاعىًة مى ًؼ اٍلعىرىًب فىًإنَّييـٍ كىاً  ، ًبًخبلى كـً . فتح البارم )الرُّ ـٍ  (1/42نَّييـٍ كىانيكا ميميككنا ًبرىأًسًي

 بالرـك كاألخرل بالمدائف، فأٌما التي في ببلد الرـك فيي مدينة رياسة الرـكركًميىةي: قاؿ األصمعي: كىما ركميتاف: إحداىما  (2)
 أك أكثر، كىي اليـك بيد الفرنج،  كعمميـ، كىي شمالي كغربي القسطنطينٌية بينيما مسيرة خمسيف يكمان    
 (3/100كممكيا يقاؿ لو ممؾ ألماف.  انظر معجـ البمداف لمحمكم )   

 بالشاـ، قاؿ أىؿ السير: حمص بناىا اليكنانيكف كزيتكف فمسطيف مف غرسيـ، ًحٍمص: مدينة معركفة  (3)
 (304، 302/ 2كمف الغريب باألندلس، يسمكف مدينة إشبيمية حمص، انظر معجـ البمداف لمحمكم )   

مىى ىيئًة القىٍصرً  (4) دىـ كالحىشىـ، الدٍَّسكىرىةي: في المغة: األرض المستكية، قرية كبيرة ذات منبر، أك ىي ًبناءه عى  ، ًفيًو مىنازؿي كبييكته لمخى
لىٍيسىٍت بعىرىبيَّةو مىٍحضةو. انظر النياية في غريب الحديث )      (1/43(، فتح البارم )2/455(، كمعجـ البمداف لمحمكم )2/117كى

شىبَّيىييـٍ ًباٍلكيحيكًش أًلىفَّ نىٍفرىتىيىا أىشىدُّ ًمٍف نىفٍ  (5) كا، كى اصيكا أىٍم نىفىري ٍنًسيًَّة، كتناسب تشبيييـ بيا، لشدة جيميـ، فىحى  رىًة اٍلبىيىاًئـً اإلًٍ
 ( 1/43كنفكرىـ مف الحؽ. انظر فتح البارم بتصرؼ )   

 7(، رقـ/ 8_ 1سكؿ اهلل )خ، ؾ بدء الكحي، بىابي كيؼ كاف بدء الكحي إلى ر   (6)



28 
 

 معمر، طريؽ مف ىرقؿ، إلى  النبي كتاب باب كالسير، الجياد ؾ صحيحو في مسمـ كأخرجو
 .متقاربة بألفاظ، 1773/ رقـ( 3/1393) بو، الزىرم، عف
 عف معمر، طريؽ مف الذمي، إلى يكتب كيؼ باب األدب، ؾ سننو، في داكد أبك أخرجوك 
 .جزء مف حديث متقارب األلفاظ، 5136/ برقـ (،4/335) ىرم،الز 

  الشرؾ، أىؿ إلى يكتب كيؼ جاء ما باب كاألدب، االستئذاف ؾ سننو، في الترمذم كأخرجو
 .جزء مف حديث متقارب األلفاظ ،2717/رقـ (،3/366) بو، الزىرم عف يكنس، طريؽ مف

 {  سىكىاءو  كىًممىةو  ًإلىى تىعىالىٍكا اٍلًكتىاًب  يىاأىٍىؿى  قيؿٍ }تعالى:  قكلو باب الكبرل السنف في النسائي كأخرجو
 . [64: عمراف آؿ]

 .جزء مف حديث متقارب األلفاظ، 10998/ رقـ( 10/43)بو  شياب، ابف عف صالح، طريؽ مف
 .جزء مف حديث متقارب األلفاظ، 2370/رقـ( 1/262) بو، شياب، ابف طريؽ مف أحمد كأخرجو
 جزء مف حديث متقارب األلفاظ.، 2371/رقـ( 1/263) بو، شياب، ابف طريؽ مف ككذلؾ
 .جزء مف حديث متقارب األلفاظ، 2372/رقـ( 1/263) بو، ابف شياب، طريؽ مف ككذلؾ
 بو، الزىرم، عف معمر، طريؽ مف الحديبية، غزكة باب مصنفو، في الرزاؽ عبد كأخرجو

 جزء مف حديث متقارب األلفاظ.، 9724/رقـ (،5/343)
 الزىرم، عف معمر، طريؽ مف،  النبي كتب كصؼ ذكر باب صحيحو في حباف ابف خرجوكأ
 .جزء مف حديث متقارب األلفاظ، 6555/  رقـ( 14/492) بو،

 بو، شياب، ابف طريؽ مف أمية، بني ذكر مف باب كالمثاني، اآلحاد في عاصـ أبي ابف كأخرجو
 جزء مف حديث متقارب األلفاظ.، 489/ رقـ (،1/366)

  معمر، طريؽ مف ىرقؿ، إلى  النبي كتاب بياف باب مستخرجو، في عكانة أبك كأخرجو
 .جزء مف حديث متقارب األلفاظ، 6726/رقـ( 4/266) بو، الزىرم، عف

جزء مف حديث متقارب ، 6727/رقـ( 4/268) بو، شياب، ابف عف صالح، طريؽ ككذلؾ مف
 رل.كس قصة كفيو، 6729/برقـ الطريؽ، نفس األلفاظ مف

 جزء مف حديث متقارب األلفاظ.، 6733/رقـ (4/272)بو، الزىرم عف إسحاؽ ابف طريؽ كمف
 شياب، ابف عف يكنس، طريؽ سفياف، مف أبك أسند ما باب الكبير، المعجـ في الطبراني كأخرجو

 جزء مف حديث متقارب األلفاظ.، 7270/رقـ( 8/16) بو،
 شياب، ابف عف صالح، طريؽ مف،  النبي ديف إظيار باب الكبرل، السنف في البييقي كأخرجو

 جزء مف حديث متقارب األلفاظ. ، 18607/رقـ( 9/299) بو،
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 :ترجمة رجاؿ اْلسناد
، اٍليىمىافً  أىبيك .1 ـي : كىاٍسميوي  اٍلًحٍمًصيُّ كى ، ٍبفي  اٍلحى البىٍيرىاًني نىاًفعو

) مىاتى  ،(1)  .( 2)ق(222ًبًحٍمصى

كىل ٍفكىافى : عىفٍ  رى ك بفً  صى ًرٍيزً  ،عىٍمرو ، بفً  كىحى شيعىٍيًب  عيٍثمىافى ٍمزىةى. أىًبي بفً  كى  حى
دَّثى  ٍنوي  حى دي،: عى ، كىاٍبفي  أىٍحمى ًعٍيفو ٍبدً  كىأىبيك مى . اهللً  عى اًرمُّ  البيخى

 . (6)، كقاؿ العجمي: ال بأس بو(5)، كابف حجر(4)، كالذىبي(3)كثٌقو أبك حاتـ
ٍمزىة أبي بف شيعىٍيبي  .2 ىيـ اأٍلمىًكم اٍلقرًشي شرب أىبيك ًدينىار كاٍسمو حى  ق(. 162ت/)اٍلًحمًصي.  مىٍكالى

،: سىًمعى  نىاًفعان، الزٍُّىًرمَّ نىاًد، كىأىبىا كى ٍنوي  الزّْ عى ، اٍبنيوي؛: ركل ى  كشعيب. اليىمىاًف، كىأىبيك ًبٍشره
 . (11)حجر ، كابف(10)، كأبك يعمى الخميمي(9)، كالعجمي(8) ، كيحيى(7) كثٌقىو أبك حاتـ

دي ٍبفي ميٍسًمـً ٍبًف عيبيد اهلل الزيٍىًرمُّ  .3 مَّ ييكىنَّى أىبىا بىٍكر ،ميحى ابف شياب، كى
 ق.124، تكفي سنة (12)

. ، كىأىنىًس بًف مىاًلؾو ٍيًؿ بًف سىٍعدو ٍبًد اهلًل، سى اًبًر بًف عى ، كىجى ًف: اٍبًف عيمىرى كىل عى  رى
ٍبًد العى  ، كىعيمىري بفي عى بىاحو ٍنوي: عىطىاءي بفي أىًبي رى دَّثى عى .حى ك بفي ًدٍينىارو  ًزٍيًز، كىعىٍمري

 ،، كقاؿ ابف حجر: الفقيو(14)، كقاؿ الذىبي: أحد األعبلـ كحافظ(13)قاؿ ابف القطاف: حافظ
تقانو ،الحافظ كأجكد  ،، كقاؿ أحمد بف حنبؿ: الزىرم أحسف الناس حديثنا(15)متفؽ عمى جبللتو كا 

 .(17)، كقاؿ أبك حاتـ: يحتج بحديثو(16)الناس إسنادنا
مسعكد الييذىلي بف عتبة بف اهلل عبد بف اهلل عبيد .4

 مؼ في سنةاختي  اهلل المدني، عبد أبا كيكنى ،(18)
 ق(. 98ق، 95ق، 94ق، 92)سنة فقيؿ مات  كفاتو،
ٍيرىةى، كىأىًبي عىاًئشىةى،: عىفٍ  ركل ٍنوي  كىاٍبفً  ىيرى ، كىركل عى بَّاسو ،: عى نىاًد، كىأىبيك الزٍُّىًرمُّ اًلحي  الزّْ صى .كىيٍ  بفي  كى  سىافى

                                                             
 (.7/146رؤبة التغمبي. تيذيب الكماؿ )كىك مكلى امرأة مف بيراء يقاؿ ليا: أـ سممة كانت عند عيمىر بف  (1)

 (.2/344التاريخ الكبير ) ،(7/472الطبقات الكبرل ) (2)
 (.3/129الجرح كالتعديؿ ) (3)
 (.8/399سير أعبلـ النببلء ) (4)
 (.2/443تيذيب التيذيب ) (5)
 (.1/127الثقات، ) (6)

 (.345_4/344الجرح كالتعديؿ ) (7)
 (.1/42ف الدارمي )تاريخ ابف معيف ركاية عثما (8)
 (.221الثقات )/ (9)
 (.198/ 1اإلرشاد ) (10)
 (.1/267تقريب التيذيب ) (11)
 (.1/157الطبقات الكبرل ) (12)
 (.74_8/72الجرح كالتعديؿ ) (13)
 (499/ 3تاريخ اإلسبلـ ) (14)
 (.506تقريب التيذيب )/ (15)
 (.1/139الكامؿ ) (16)
 (.74_8/72الجرح كالتعديؿ ) (17)
 ست فراسخ مفبلد، كأىؿ النخمة، كىي قرية عمى لي: ىذه النسبة إلى قبيمة ىذيؿ، يقاؿ ليا ىذيؿ بف مدركة، تفرقت في البالييذى  (18)

 المقياس المعركؼ اآلف. ، قمت: الفرسخ ما يقارب مف ستة كيمك مترات،(13/391انظر األنساب لمسمعاني ) مكة.     
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 .(4)حجر ، كابف(3)، كأبك زرعة(2)، كالعجمي(1)كثقو ابف سعد
ق، كلو مف 68عبد اهلل بف العباس بف عبد المطمب بف ىاشـ، يكنى أىبىا اٍلعىبَّاس، تكفي سنة  .5

 . (6)مف المكثريف عف رسكؿ اهلل ، كىك (5)ركاية 1660يات االرك 
 الحكـ عمى إسناد الحديث:
 ألف ركاتو ثقات. إسناد ىذا الحديث صحيح؛

 
 :الحديث الثاني .2

 باب حرمة أكؿ الميتة والدـ
دَّثىنىا يىٍعقيكبي ٍبفي  ،حى ، سيٍفيىافى ًبيًحيُّ دَّثىنىا أىبيك  قىاالى: كالصَّ ،حى : أىيُّكبى ًف ٍبفي  قىاؿى ٍبدي الرٍَّحمى دَّثىنىا عى ،حى  بىًشيرو

ًد ٍبًف  مَّ ٍف ميحى اؽى،عى : ًإٍسحى دَّثىًني  يىقيكؿي ،الزُّىٍ حى ٍبًد  ًرمُّ ٍف عيبىٍيًد اهلًل ٍبًف عى ًف اٍبًف  اهلًل،عى ،عى بَّاسو ٍف  عى  عى
،أىًبي سيٍفيىافى ٍبًف  ٍربو : حى "َعِف اْلَمْيَتِة  َرُسوُؿ اهلِل  َنَياَنا" قىاؿى ـِ  .(7) َوالدا

( 3/1511) الزىرم، بو، عف إسحاؽ، بف أخرجو أبك نعيـ في معرفة الصحابة، مف طريؽ محمد
 ، بمفظو.3840/برقـ

 :ترجمة رجاؿ اْلسناد
كىاف الفارسي، أىبيك بفً  سيٍفيىافى  بفي  يىٍعقيٍكبي  .1  .(8)ق 277تكفي سنة  الحافظ، الفىسىًكمُّ  يكسؼ جي

، عىاًصـو  أىبىا: سىًمعى  ، كىأىبىا النًَّبٍيؿى سماعيؿ بف يعقكب. نيعىٍيـو  كا 
ٍنوي  ركل ،: عى ، كىأىبيك التٍّْرًمًذمُّ . ةى عىكىانى  كالنَّسىاًئيُّ  اإًلٍسفىرىاًيٍيًنيُّ

 أثنى كقد ،(10)بفارس الحديث أىؿ إماـ ىك ، كقاؿ:(9)السينَّة في بصبلبتو عيرؼ  قاؿ الحاكـ: 
      ، (13)، ككثقو الذىبي(12)بو بأس ال: النَّسائي كقاؿ، (11)زرعة الرازييف كأبك حاتـ، أبك عميو
 .(14)حجر كابف

                                                             
 (.5/205الطبقات الكبرل ) (1)
 (.317الثقات )/ (2)
 (.5/320الجرح كالتعديؿ ) (3)
 (.372التقريب )/ (4)
 (131/ 2شرح التبصرة كالتذكرة = ألفية العراقي ) (5)
 كفييـ أيٍنًشدى: (.3/291(، كأسد الغابة )934_ 3/933(، كاالستيعاب )3/482انظر معجـ الصحابة ) (6)

 ير مضرسبع مف الصحب فكؽ ألؼ قد نقمكا *** مف الحديث عف المختار خ   
 أبك ىريرة، سعد، جابر، أنػػػػػػػػػػػػس *** صٌديقة، كابف عباس، كذا ابف عمر   
 ، 4/103كتنسب لجماؿ الديف بف ظييرة، كىك تمميذ اإلماـ السخاكم. ينظر فتح المغيث لمسخاكم _    
 (59كمقدمة ابف الصبلح كمحاسف االصطبلح )ص:    

 .6734( برقـ/4/273، )إلى ىرقؿ عكانة / باب كتاب النبي  (7)
 (11/385(، كتيذيب التيذيب )334، 325/ 32تيذيب الكماؿ ) ،(208/ 9الجرح كالتعديؿ ) (8)
 (.9/287معرفة عمـك الحديث لمحاكـ ) (9)
 (38تاريخ نيسابكر )ص:  (10)
 (2/407التٍَّكميؿ ) (11)
 (386/ 11تيذيب التيذيب ) (12)
 (394/ 2الكاشؼ ) (13)
 (608)/ تقريب التيذيب  (14)
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يحي، أبك محمد الحارثي تكفي سنة الصب بف يعقكب بف إسماعيؿ بف صبيح إسماعيؿ .2
 ق.270

ٍبد ٍبف يحيى :عف ركل ٍبد ٍبف سيمىٍيمافك  اأٍلىٍزًدٌم، عىٍمرك ٍبف كمعاكية الباٍبميٌتٌي، اهلل عى  .الرحمف عى
 .اإلسفرايينيٌ  عكانة كأبك البٌزار، عىٍمرك ٍبف كأحمد النسائي، ركل عنو:

، ككثقو (3) ، كذكره ابف حباف في الثقات(2)لثقات، كقاؿ: ال بأس بو مف ا(1)بو بأس ال قاؿ النسائي:
 .(5) ، كابف حجر(4) الذىبي

ٍبد ٍبف سيمىٍيماف .3  شرحبيؿ بنت ابف الدمشقي، أيكب أىبيك التميمي، ميمكف بف ًعيسىى ٍبف الرحمف عى
 ق. 233الخكالني، تكفي سنة  مسمـ اٍبف

ًف ٍبف يكنس، بف كعيسى مسمـ، بف الكليد سمع: ٍبد الرٍَّحمى  .بىًشيرو  عى
سماعيؿ الصبيحي. كأبك أبك حاتـ، عنو: ركل  زرعة الرازييف، كا 

ًعيف: ٍبف ، كقاؿ يحيى(7)، كالذىبي(6)كثقو العجمي  مستقيـ أبك حاتـ: صدكؽ بأس، كقاؿ بو ليس مى
 .(9)، كقاؿ ابف حجر: صدكؽ يخطئ(8)الحديث

ًف ٍبفي بىًشيرو  .4 ٍبدي الرٍَّحمى يٍ  الدّْمشقيُّ  أحمد ، أبكعى  ق.181بانٌي، مات سنة الشَّ
  المنكدر. بف كمحمد إسحاؽ، بف إسحاؽ، كعمار بف محمد عف: ركل
  .الرؤاسي عباد بف كدحيـ، كزىير الدمشقي، الرحمف عبد بف سميماف عنو: ركل
ٍيـ كثقو  إسحاؽ ابف عف يركم الحديث، ، كقاؿ أبك حاتـ: منكر(11)الثقات حباف في ، كابف(10)ديحى
ًديث غير ميٍنكىر حى

 دحيـ. عف حدثنا يعرؼ، كىال ىك، مف ييدرل ال: (13)جزرة صالح ، كقاؿ(12)
 .(14) جزرة، كلـ يذكر درجتو معرفة عدـ يضره فبل جماعة عنو ركل بؿ: قاؿ ابف حجر

دي  .5 مَّ اؽى  بفي  ميحى  ق.151اهلل، تكفي سنة  عبد أبا كيكنى مخرمة، بف قيس مكلى يىسىارً  بفً  ًإٍسحى
، كىعف الزٍُّىًرمّْ  بفً  ميٍكسىى و؛كىعىمّْ  أىًبٍيًو،: عىفٍ  ركل  .يىسىارو
ٍنوي  ركل ًف ٍبفي عى ٍبدي الرٍَّحمى شيٍعبىةي،: عى ، كى . بىًشيرو  كىالثٍَّكًرمُّ

                                                             
 (65تسمية مشايخ النسائي )/ (1)
 (1/337تيذيب التيذيب ) ،(3/216تيذيب الكماؿ ) (2)
 (8/106الثقات البف حباف ) (3)
 (1/250الكاشؼ )  (4)
 (110تقريب التيذيب )/ (5)
 (1/340الثقات ) (6)
 (1/364الكاشؼ ) (7)
 .129/  4الجرح كالتعديؿ:  (8)
 (253تقريب التيذيب )/ (9)
ٍيـ:، (904/ 4تاريخ اإلسبلـ ) (10) ٍبدي  ديحى  (1165/ 5) اإلسبلـ ق. تاريخ245إبراىيـ الدمشقي شيخ البخارم، تكفي سنة  ٍبفي  الرٍَّحمىفً  عى
 (373/ 8الثقات ) (11)
 (215/ 5الجرح كالتعديؿ ) (12)
ِ   َصاىِح   (13) ََّذِ  ت َح  ٍ  ِِ ِشٗ ت َْ ِِ  َع ٍْة   ت , َحثِ  (23/ 14) اىْثالء أعالً ٕـ . صٍش293َجَزَسج , ذ٘فً صْح  األََصِذيُّ
 (90/ 5لساف الميزاف ) (14)
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 . (4)، كالساجي، كمسمـ(3)معيف ، كابف(2)، كالعجمي(1)كثقو ابف سعد
 كقاؿ  صدكؽ، يحيى: ، كقاؿ(6)ثقة فيك كأخبرني، حدثني: ، كقاؿ(5) الحديث حسف أحمد: كقاؿ

، (8)حسف كحديثو صدكقنا، ، كقاؿ الذىبي: كاف(7)حديثو، كقاؿ أبك زرعة: صدكؽ يكتب أبك حاتـ:
 .(9)صدكؽ كقاؿ ابف حجر:

تقانو.(، 1، محمد بف شياب، سبؽ ذكره في الحديث رقـ)الزٍُّىًرمُّ  .6  متفؽ عمى جبللتو كا 
ٍبًد اهللً  اهلل ٍبفي  عيبىٍيدي  .7  (، ثقة.1قـ)بف عتبة، سبؽ ذكره في الحديث ر  عى

 : الحكـ عمى إسناد الحديث 
 إسناد ىذا الحديث ضعيؼ جدنا؛ ألف فيو عبد الرحمف بف بشير منكر الحديث.

 
 الحديث الثالث: .3

 باب تبشير الراىب ألبي سفياف بأوصاؼ النبي 
ٍبدي اهلًل  ٍبًد اٍلعىًزيًز، ثنا عى ًميُّ ٍبفي عى دى، ثنا عى افي ٍبفي أىٍحمى دَّثىنىا سيمىٍيمى ،حى ٍبًعيُّ ًبيبو الرَّ دي  ٍبفي شى مَّ  ثنا ميحى

،ا اًعيؿى الثَّقىًفيُّ ، ثنا ًإٍسمىاًعيؿي ٍبفي الطًَّريًح ٍبًف ًإٍسمى كًميُّ ةى ٍبًف ًىشىاـو اٍلمىٍخزي ٍسمىمى ًد ٍبًف مى مَّ دَّثىًني  ٍبفي ميحى حى
ٍف ميعىاًكيىةى ٍبًف أى ، عى كىـً ٍف مىٍركىافى ٍبًف اٍلحى ٍف أىًبيًو، عى : أىًبي، عى ٍف أىًبيًو، قىاؿى ، عى رىٍجتي أىنىا "ًبي سيٍفيىافى خى

ذى أيمىيَّةي  ٍنًزالن أىخى ٍلنىا مى ، فىكيمَّمىا نىزى ارنا ًإلىى الشَّاـً ، تيجَّ ٍمًت الثَّقىًفيُّ مىٍينىا فىكينَّا كىذىًلؾى  ....كىأيمىيَّةي ٍبفي أىًبي الصَّ عى
ارىل فى  ٍلنىا قىٍريىةن ًمٍف قيرىل النَّصى تَّى نىزى عى ًفي حى ، ثيَـّ رىجى ـٍ ـٍ ًإلىى ًبيىًعًي ذىىىبى مىعىيي ميكهي، كى اءيكهي كىأىٍىديكا لىوي كىأىٍكرى جى

قىاؿى ًلي: يىا أىبىا سيٍفيىافى ىى  دىٍيًف فىمىًبسىييمىا كى ذى ثىٍكبىٍيًف لىوي أىٍسكى سىًط النَّيىاًر فىطىرىحى ثىٍكبىٍيًو، كىأىخى ٍؿ لىؾى ًفي ًعٍمـو كى
: الى ًإٍربى  ًمٍف ًكتىاًب اهللً  ـى اٍلًكتىاًب تىٍسأىليوي؟ قيٍمتي تىنىاىىى ًعٍم

ا أيًحبُّ الى  (10) دَّثىًني ًبمى ًلي ًفيًو، كىاهلًل لىًئٍف حى
ارىل فىدى  الىفىوي شىٍيخه ًمفى النَّصى : فىذىىىبى كىخى شىفَّ ًمٍنوي قىاؿى ىٍكحى ا أىٍكرىهي ألى دَّثىًني ًبمى لىًئٍف حى مىيَّ أىًثؽي ًبًو، كى ؿى عى خى

ٍف فىاتىؾى تىٍسمىعي ًمٍنوي فى  : كىاً  مىى ًديًنًو، قىاؿى : لىٍستي عى : مىا يىٍمنىعيؾى أىٍف تىٍذىىبى ًإلىى ىىذىا الشٍَّيًخ؟ قيٍمتي بنا قىاؿى  عىجى
: فىمىا يىٍمنىعيؾى ًمفى الشٍَّيًخ؟  لىًكٍف قيرىًشيّّ قىاؿى ، كى : الى ؟ قيٍمتي تىرىاهي، ثيَـّ قىاؿى ًلي: أىثىقىًفيّّ أىٍنتى ـٍ كى فىكىاهلًل ًإنَّوي لىييًحبُّكي

اءىنىا بىٍعدى ىىٍدأىةو ًمفى المٍَّيًؿ فىطىرىحى ثىكٍ  تَّى جى كىثى أيمىيَّةي حى مى رىجى ًمٍف ًعٍندىنىا كى : فىخى ـٍ قىاؿى ييكًصي ًبكي بىٍيًو ثيَـّ كى
ًئيبنا  تَّى أىٍصبىحى كى ـى حى ، كىالى قىا ـى مىى ًفرىاًشًو، فىكىاهلًل مىا نىا دىؿى عى ًزيننا سىاًقطنا غىبيكثىةن اٍنجى بيكًحًو، ، (11)حى مىى صى عى

                                                             
 (.7/321الطبقات ) (1)
 (400الثقات )/ (2)
 (225/ 3ركاية الدكرم ) -تاريخ ابف معيف  (3)
 (277_4/276كفيات األعياف ) (4)
 (.1/223تاريخ بغداد ) (5)
 (.1578الضعفاء لمعقيمي ) (6)
 (.192_  7/191الجرح كالتعديؿ ) (7)
 (2/156الكاشؼ ) (8)
 (.1/467تقريب التيذيب ) (9)
َمَزا, َمَزا فًِ ىً أَسبَ  َل : ٌ قَاه  (10)  (1020/ 2) اىيغح جَٖشج .فٍِِٔ  ىً َحاَجح َل  أَي َٗ
 ىٌ أجذ ىٖا ٍعْى فً ق٘اٍٍش اىيغح اىرً تٍِ ٌذي. (11)
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مٍ  : فىرىحى ـٍ قىاؿى : نىعى ؟ قىاؿى : ىىٍؿ ًبؾى ًمٍف رىًحيؿو ؟ قيٍمتي ؿي : أىالى تىٍرحى ا نيكىمّْمىوي، ثيَـّ قىاؿى مى نىا فىًسٍرنىا مىا ييكىمّْمينىا كى
ًو، ثيَـّ قىاؿى ًلي ًفي المٍَّيمىةً  : كىىىٍؿ ًبؾى ًمٍف  ًبذىًلؾى لىٍيمىتىٍيًف ًمٍف ىىمّْ ؟ قيٍمتي دَّثي يىا أىبىا سيٍفيىافى الثَّاًلثىًة: أىالى تىحى

ا ًإفَّ ذىًلؾى ًلشىٍيءه لىٍستي فً  : أىمى اًحًبؾى قىاؿى ٍعتى ًبًو ًمٍف ًعٍنًد صى ا رىأىٍيتي ًمٍثؿى الًَّذم رىجى ؟ كىاهلًل مى ًديثو يًو، حى
ىميكتىفَّ ثيَـّ ًإنَّمىا ذىًلؾى شىٍيءه كىًجٍمتي ًبًو ًمٍف ميٍنقىمى  : ًإنّْي كىاهلًل ألى ؟ قىاؿى : كىىىٍؿ لىؾى ًمٍف ميٍنقىمىبو : قيٍمتي ًبي قىاؿى

مىى أىنَّؾى الى تيٍبعىثي كىالى تي  : عى اذىا؟ قيٍمتي مىى مى : عى اتىًني؟ قىاؿى : ىىٍؿ أىٍنتى قىاًئؿه أىمى : قيٍمتي يٍحيىيىفَّ قىاؿى اسىبي ألى حى
: بىؿٍ  ًحؾى ثيَـّ قىاؿى : فىضى ،  قىاؿى فىًريؽه النَّارى نَّةى، كى مىفَّ فىًريؽه اٍلجى لىيىٍدخي ، كى اسىبىفَّ كىاهلًل يىا أىبىا سيٍفيىافى لىنيٍبعىثىفَّ ثيَـّ لىنيحى

: فىكي  اًحًبي ًبذىًلؾى ًفي كىالى ًفي نىٍفًسًو قىاؿى ـى ًلصى : الى ًعٍم ؟ قىاؿى اًحبيؾى ا أىٍنتى أىٍخبىرىؾى صى : فىًفي أىيًّْيمى نَّا ًفي قيٍمتي
نىا، فىأىقىٍمنىا  تَّى قىًدٍمنىا غىٍكطىةى ًدمىٍشؽى، فىًبٍعنىا مىتىاعى ؾي ًمٍنوي حى بي ًمنّْي، كىأىٍضحى ٍيًف، ذىًلؾى لىٍيمىتىٍيًف يىٍعجى ٍيرى ًبيىا شى

ذى  اءيكهي، كىأىٍىديكا لىوي، كى ا رىأىٍكهي جى ارىل، فىمىمَّ ٍلنىا قىٍريىةن ًمٍف قيرىل النَّصى تَّى نىزى ٍمنىا حى ـٍ فىاٍرتىحى ـٍ ًإلىى بىٍيعىًتًي ىىبى مىعىيي
ـى كىالى  ا نىا مىى ًفرىاًشًو فىكىاهلًل، مى مىى ًبنىٍفًسًو عى ، فىمىًبسى ثىٍكبىٍيًو كىرى ؼى النَّيىاري ا اٍنتىصى اءى بىٍعدى مى تَّى جى ، حى ـى  قىا

: أىالى تى  ًزيننا كىًئيبنا، الى ييكىمّْمينىا كىالى نيكىمّْميوي، ثيَـّ قىاؿى : بىمىى، ًإٍف ًشٍئتى فىريٍحنىا كىذىًلؾى ًمٍف كىأىٍصبىحى حى ؟ قيٍمتي ؿي ٍرحى
: ابىنىا؟ قيٍمتي ـي أىٍصحى ًسيًر نىتىقىدَّ ، ثيَـّ قىاؿى ًلي: يىا أىبىا سيٍفيىافى ىىٍؿ لىؾى ًفي اٍلمى ٍزًنًو لىيىاًليى ىىٍؿ ًلي ًفيًو؟  بىثًّْو كىحي

ابً  ٍزنىا ًمٍف أىٍصحى تَّى بىرى : فىًسٍر، فىًسٍرنىا حى دٍّْثًني قىاؿى : حى : مىا تىشىاءي؟ قىاؿى ٍخري قيٍمتي : ىىيىا صى نىا سىاعىةن، ثيَـّ قىاؿى
يىٍأمي  ـى كى يىًصؿي الرًَّح : كى : أىٍم كىاهلًل قىاؿى ؟ قيٍمتي اًرـى ـى كىاٍلمىحى ظىاًل ًبيعىةى أىيىٍجتىًنبي اٍلمى ٍف عيٍتبىةى ٍبًف رى ري ًبًصمىًتيىا؟ عى

كىًري : كى : أىٍم كىاهلًل قىاؿى ـي قيرىٍيشه أىٍشرىؼى قيٍمتي : فىيىٍؿ تىٍعمى ، قىاؿى ـٍ : نىعى سىطه ًفي اٍلعىًشيرىًة؟ قيٍمتي فىٍيًف كى ـي الطَّرى
ـٍ أىتى  كى : كى اؿو كىًثيرو قىاؿى : الى بىؿي ىيكى ذيك مى ؟ قيٍمتي : أىمىٍحكيجه ىيكى ا أىٍعمىميوي قىاؿى : الى كىاهلًل، مى ى لىوي ًمٍنوي؟ قيٍمتي

: قى  ؟ قيٍمتي ـى ذىًلؾى يىٍزًرم ًمفى السّْفّْ ًل : كى ًريفى ًبًو، قيٍمتي : فىالشَّرىؼي كىالسّْفُّ كىاٍلمىاؿي أىزى مىى اٍلًمائىًة قىاؿى ٍد زىادى عى
 : : ىىٍؿ ًلي ًفيًو؟ قىاؿى ًبيًت؟ قيٍمتي : ىيكى ذىاؾى ىىٍؿ لىؾى ًفي اٍلمى ٍيرنا قىاؿى ـى كىاهلًل بىٍؿ يىًزيديهي خى رى ًبًو؟ الى جى

تَّ  ٍعنىا حى جى ٍمنىا، فىمىمَّا كىافى المٍَّيؿي فىاضَّ ًبٍتنىا ًبًو، ثيَـّ رىحى ٍنًزًؿ كى ٍلنىا ًفي اٍلمى تَّى نىزى : فىًسٍرنىا حى قىاؿى  ى مىرَّ الثَّقىؿي قىاؿى
: فىسً  : ىىٍؿ ًلي ًفيًو؟ قىاؿى ًة، قيٍمتي : ىىٍؿ لىؾى ًفي ًمٍثًؿ اٍلبىاًرحى ا تىشىاءي؟ قىاؿى : مى ، قيٍمتي ٍرنىا ًلي: يىا أىبىا سيٍفيىافى

: ىىيٍ  ًبيعىةى، قيٍمتي ٍف عيٍتبىةى ٍبًف رى ٍخري ًىيًو عى : ىىيىا صى نىا قىاؿى زى تَّى ًإذىا أىٍبرى مىى نىاقىتىٍيًف نىًجيبىتىٍيًف حى يىا ًفيًو؟ عى
: أىٍم كىاهلًل إً  يىٍأميري ًبًصمىًتيىا، قيٍمتي ـى كى يىًصؿي الرًَّح ، كى اًرـى ـى كىاٍلمىحى : أىيىٍجتىًنبي اٍلمىظىاًل ذيك قىاؿى : كى نَّوي ًليىٍفعىؿي قىاؿى

ـٍ أىتىى  : كى : الى كىاهلًل مىا أىٍعمىميوي قىاؿى دى ًمٍنوي؟ قيٍمتي ـي قيرىٍيشنا أىٍسكى : أىتىٍعمى اؿو قىاؿى ذيك مى : كى ؟ قيٍمتي لىوي ًمفى مىاؿو
: فىًإفَّ السّْفَّ كىالشَّرىؼى كىاٍلمىا مىى اٍلًمائىًة قىاؿى : قىٍد زىادى عى ؟ قيٍمتي ًريفى السّْفّْ ا ، (1)ؿى أىزى : كىبلَّ كىاهلًل، مى ًبًو؟ قيٍمتي

، ثيَـّ  ا ىيكى آتو تَّى يىٍأًتيى ًمٍنوي مى ًديًثي حى : الى تىٍذكيٍر حى ٍيئنا فىقيٍموي قىاؿى ، كىأىٍنتى قىاًئؿه شى : فىًإفَّ أىٍزرىل ًبًو ذىًلؾى  قىاؿى
ـى فىسى  ا اٍلعىاًل ابىًني أىنّْي ًجٍئتي ىىذى ا النًَّبيّْ الًَّذم الًَّذم رىأىٍيتى أىصى ٍف ىىذى : أىٍخًبٍرًني عى ، ثيَـّ قيٍمتي ٍف شىٍيءو أىٍلتيوي عى

: مً  ًب، فىًمٍف أىمّْ اٍلعىرىًب؟ قىاؿى ًمٍمتي أىنَّوي ًمفى اٍلعىرى : قىٍد عى ًب، قيٍمتي ؿه ًمفى اٍلعىرى : ىيكى رىجي ؟ قىاؿى ٍف أىٍىًؿ ييٍنتىظىري
ًفينىا : كى وي اٍلعىرىبي قىاؿى جُّ ابىًني  بىٍيتو يىحي : فىأىصى ـٍ ًمٍف قيرىٍيشو قىاؿى : ىيكى ًمٍف ًإٍخكىاًنكي وي اٍلعىرىبي قىاؿى جُّ بىٍيته يىحي

ك أىٍف أى كيٍنتي أىٍرجي فَّى الدٍُّنيىا كىاآٍلًخرىةى، كى رىجى ًمٍف يىدىمَّ فىكى ابىًني ًمٍثمىوي قىطُّ، كىخى كيكفى ًإيَّاهي كىاهلًل شىٍيءه مىا أىصى
: فىًإذىا كىافى  ـى  فىقيٍمتي ؿى ًفي اٍلكىييكلىًة بيديكُّ أىٍمًرًه يىٍجتىًنبي اٍلمىظىاًل ؿه شىابّّ دىخى : رىجي مىا كىافى فىًصٍفوي ًلي؟ قىاؿى

سّْطه ًفي اٍلعىًشيرىةً  فىٍيًف، ميتىكى ـي الطَّرى ، كىًري يىٍأميري ًبًصمىًتيىا، كىىيكى مىحيكجه ـى كى يىًصؿي الرًَّح اًرـى، كى ، أىٍكثىري كىاٍلمىحى
ٍنًدهً  ا السَّ  جي مىٍيًيمى ـى عى ٍريى ـي ميٍنذي ىىمىؾى ًعيسىى اٍبفي مى فىًت الشَّا : قىٍد رىجى ؟ قىاؿى ا آيىةي ذىًلؾى مى : كى ًئكىةي، قيٍمتي ـي اٍلمىبلى بلى
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ًثيفى رىٍجفىةن، كيمُّيىا اٍلميًصيبىةي  : قيٍمتي لىوي: ىىذىا كى  ثىبلى اًئبي قىاؿى أىبيك سيٍفيىافى اهلًل اٍلبىاًطؿي رىٍجفىةه عىامَّةه ًفييىا مىصى
: ًإفَّ قىٍكؿى  لىًئٍف بىعىثى اهللي رىسيكالن  مىٍفتى ًبًو، ًإفَّ ىىذىا لىيىكىذىا يىا أىبىا سيٍفيىافى يىقيكؿي شىًريفنا، قىاؿى أيمىيَّةي: كىالًَّذم حى

تَّ  : فىًبٍتنىا حى : ىىٍؿ ًلي ًفيًو؟ قىاؿى ًبيًت؟ قيٍمتي ؽّّ، ىىٍؿ لىؾى ًفي اٍلمى رىٍجنىا النٍَّصرىاًنيّْ حى ، ثيَـّ خى اءىنىا الثَّقىؿي ى جى
ٍمًفنىا فىسىأىٍلنىاهي، فىًإذىا ىيكى يى  كىنىا رىاًكبه ًمٍف خى بىٍيفى مىكَّةى لىٍيمىتىاًف أىٍدرى بىٍينىنىا كى تَّى ًإذىا كينَّا كى ابىٍت أىٍىؿي حى : أىصى قيكؿي

ـٍ فً  ابىٍتيي ـٍ رىٍجفىةه ديمّْرى أىٍىمييىا، كىأىصى مىيَّ أيمىيَّةي الشَّاـً بىٍعدىكي : فىأىٍقبىؿى عى اًئبي عىًظيمىةه، قىاؿى أىبيك سيٍفيىافى ييىا مىصى
اًحبي  دَّثىؾى صى ا حى : أىرىل كىاهلًل كىأىظيفُّ أىفَّ مى ؟ قيٍمتي : كىٍيؼى تىرىل قىٍكؿى النٍَّصرىاًنيّْ يىا أىبىا سيٍفيىافى ؽّّ فىقىاؿى ؾى حى

ٍيتي مىا كى  قىًدٍمنىا مىكَّةى، فىقىضى : كى ٍمسىةى قىاؿى تَّى ًجٍئتي اٍليىمىفى تىاًجرنا فىكيٍنتي ًبيىا خى افى مىًعي، ثيَـّ اٍنطىمىٍقتي حى
اًئًعًيـٍ  ٍف بىضى يىٍسأىليكفى عى مّْميكفى كى اءىًني النَّاسي ييسى ٍنًزًلي جى ، ثيَـّ قىًدٍمتي مىكَّةى فىبىٍينىا أىنىا ًفي مى اءىًني أىٍشييرو ، ثيَـّ جى

ٍبًد اهللً  دي ٍبفي عى مَّ ٍف سىفىًرم ميحى سىأىلىًني عى بى ًبي كى مىيَّ كىرىحَّ ـى عى مَّ ، فىسى ـٍ ًعبي ًصٍبيىاًنًي ، كىًىٍنده ًعٍنًدم ًتبلى
ا ًمٍف أىحى  ا لىييٍعًجبيًني مى ـى فىقيٍمتي ًلًيٍندو كىاهلًل ًإفَّ ىىذى ًتًو، ثيَـّ قىا اعى ٍف ًبضى ـٍ يىٍسأىٍلًني عى لى مىقىاًمي، كى دو ًمٍف قيرىٍيشو كى

ًمٍمتى لىوي مىًعي  ا عى مى ًتًو، فىقىالىٍت ًلي ًىٍنده أىكى اعى ٍف ًبضى أىلىًني ىىذىا عى ا سى مى ٍنيىا، كى قىٍد سىأىلىًني عى ةه ًإالَّ كى اعى ًبضى
ذىكىٍرتي قىٍكؿى النٍَّصرىا قىذىٍتًني كى ـي أىنَّوي رىسيكؿي اهلًل فىكى ٍأنيوي؟ قىالىٍت: يىٍزعي ا شى : مى فىًزٍعتي ٍمتي ًنيّْ فىكى شىٍأنىوي؟ قيٍمتي كى جى

: ًإفَّ ىىذىا لىييكى اٍلبىاًطؿي لىييكى أىٍعقىؿي ًمٍف أىٍف يىقيكؿى ىىذى  ، فىقيٍمتي ؟ فىاٍنتىبىٍيتي ا لىؾى تَّى قىالىٍت ًىٍنده: مى ا، قىالىٍت: حى
ا  : ىىذى مىى ًديًنًو، قيٍمتي ابىةن عى حى فَّ لىوي لىصى مىٍيًو، كىاً  ييؤىاتىى عى رىٍجتي  ،اٍلبىاًطؿي بىمىى كىاهلًل ًإنَّوي يىقيكؿي ذىاؾى كى : كىخى قىاؿى

، ٍيره كىافى ًفييىا خى كىذىا كى اعىتىؾى قىٍد بىمىغىٍت كىذىا كى : ًإفَّ ًبضى فىأىٍرًسٍؿ  فىبىٍينىا أىنىا أىطيكؼي ًباٍلبىٍيًت لىًقيتيوي، فىقيٍمتي
ًتًو فىأى اعى ذي ًمٍف قىٍكًمؾى فىأىٍرسىؿى ًإلىى ًبضى ا آخي ذي ًمٍنؾى مى ٍذىىا، كىأىنىا آخي ذي فىخي ا كيٍنتي آخي ٍذتي ًمٍنوي مى ذىىىا، كىأىخى خى

مىى أيمىيَّةى  ٍلتي عى ًف، فىقىًدٍمتي الطَّاًئؼى فىنىزى رىٍجتي تىاًجرنا ًإلىى اٍليىمى ـٍ أىٍنشىٍب أىٍف خى لى ٍيًرًه، كى              ًمٍف غى
ا تىشىاءي؟ قيمٍ ا : مى : قىاؿى ٍمًت، فىقيٍمتي لىوي: أىبىا عيٍثمىافى : ٍبًف أىًبي الصَّ ؟ قىاؿى ًديثى النٍَّصرىاًنيّْ : ىىٍؿ تىٍذكيري حى تي

: ٍبًد ٍلميطًَّمًب؟ قيٍمتي : اٍبفي عى ٍبًد اهلًل قىاؿى دي ٍبفي عى مَّ : ميحى ٍف؟ قيٍمتي مى : كى ، قىاؿى قىٍد كىافى : كى ٍبًد  أىٍذكيريهي، قيٍمتي اٍبفي عى
: فىاهللي  بىرى ًىٍندو قىاؿى مىٍيًو خى ٍصتي عى : كىاهلًل يىا أىبىا سيٍفيىافى لىعىمَّوي اٍلميطًَّمًب، ثيَـّ قىصى قنا، ثيَـّ قىاؿى بَّبى عىرى ـي لىتىصى يىٍعمى

ٍيتي  مىضى : كى ؿَّ ًفي نىٍصًرًه عيٍذرنا، قىاؿى يٍبًميىفَّ اهللى عىزَّ كىجى يّّ ألى لىًئٍف ظىيىرى كىأىنىا حى ، كى  ًإلىى أىفَّ ًصفىتىوي لىًييى
اءىًني ىي  ٍب أىٍف جى ـٍ أىٍنشى ًف، فىمى ٍمًت اٍليىمى مىى أيمىيَّةى ٍبًف أىًبي الصَّ ٍلتي عى تَّى نىزى نىاًلؾى اٍسًتيىالىةه، فىأىٍقبىٍمتي حى

: لىقىٍد كىافى لى  سىًمٍعتى قىاؿى ا قىٍد بىمىغىؾى كى ًؿ مى : قىٍد كىافى ًمٍف أىٍمًر الرَّجي افى : أىبىا عيٍثمى عىٍمًرم، ًبالطَّاًئًؼ، فىقيٍمتي
: فىأىٍيفى أىٍنتى ًمٍنوي يى  ٍيًر ثىًقيؼو أىبىدنا،قيٍمتي ا كيٍنتي أًليٍؤًمفي ًبرىسيكؿو ًمٍف غى : كىاهلًل مى ؟ قىاؿى قىاؿى أىبيك  ا أىبىا عيٍثمىافى

ابىوي ييٍضرىبيكفى  ٍدتي أىٍصحى تَّى ًجٍئتي مىكَّةى فىكىجى ا أىنىا ًببىًعيدو حى : كىأىٍقبىٍمتي ًإلىى مىكَّةى، فىكىاهلًل مى كفى  سيٍفيىافى ييٍعقىري كى
ؿي النَّاسى ًمفى قىاؿى أىبي  مىًني مىا يىٍدخي : فىدىخى ًة؟ قىاؿى ًئكى ٍنديهي ًمفى اٍلمىبلى عىٍمتي أىقيكؿي فىأىٍيفى جي : فىجى ك سيٍفيىافى
 .(1)"النَّفىاسىةً 
 ببعثة الصمت أبي بف أمية أخبر الذم النصراني حديث ذكر النبكة، باب دالئؿ في البييقي أخرجو
 (، 2/116)بو،  الحكـ، بف مركاف عف عبيد، بف إسماعيؿ طريؽ مف،  النبي

 . األلفاظ متقارب بجزء مف حديث

                                                             
 .3841(، رقـ/ 3/1511عيـ في معرفة الصحابة ترجمة صخر بف حرب، )أخرجو أبك ن (1)



35 
 

 بف مركاف عف الثقفي، إسماعيؿ بف عبيد طريؽ مف النبكة دالئؿ في األصبياني إسماعيؿ كأخرجو
 .األلفاظ متقارب (، بجزء مف حديث176)/ بو، الحكـ،
 عبيد،  بف إسماعيؿ ؽطري مف الصمت، بف أمية ترجمة دمشؽ، تاريخ في عساكر ابف كأخرجو

 .األلفاظ متقارب بجزء مف حديث ،811/رقـ (،257، 9/256) بو، الحكـ، بف مركاف عف
 .األلفاظ متقارب (، بجزء مف حديث259_ 9/257) ككذلؾ أخرجو مف نفس الطريؽ،

  عبيد، بف إسماعيؿ طريؽ مف كاألمـ، الممكؾ تاريخ المنتظـ في الجكزم ابف كأخرجو
 .األلفاظ متقارب بجزء مف حديث (،3/143) بو، كـ،الح بف مركاف عف

 :ترجمة رجاؿ اْلسناد
دى  بفي  سيمىٍيمىافي  .1 ، ميطىٌيرو  بفً  أىيٍُّكبى  بفً  أىٍحمى ، أىبيك المٍَّخًميُّ ، القىاًسـً  الشَّاًميُّ احبي  الطَّبىرىاًنيُّ  المىعىاًجـً  صى

 ق.360الثَّبلىثىًة، تكفي سنة 
ٍرثى  بفً  ىىاًشـً  :ًمفٍ  سىًمعى  ، دو مى دى  الطَّبىرىاًنيّْ يَّاًط، مىٍسعيٍكدو  بفً  كىأىٍحمى ميٌ  الخى  اٍلعىًزيز. عبد بف كعى
كىل ٍرعىةى  أىًبي :عىفٍ  رى ، زي ٍشًقيّْ ًبٍشرً  الدّْمى  نعيـ. كميٍكسىى، كأب بفً  كى

 .(4)، كابف حجر(3)، كالذىبي(2)كابف عساكر ،(1) كثقو ابف نقطة
ميٌ  .2  .ق287تكفي سنة  حافظ،اٍلبىغىًكٌم ال اٍلعىًزيز عبد بف عى

،: سىًمعى  فَّافى ، عى ٍبدى  كىالقىٍعنىًبيَّ . ٍبفى  المَّوً  كعى  شىًبيبو
، كىأىبيك بفي  سىًعٍيدو  أىبيك ًمٍنوي: سىًمعى  ًميٍّ  األىٍعرىاًبيّْ اًمدي  عى فَّاءي، حى . القىاًسـً  كىأىبيك الرَّ  الطَّبىرىاًنيُّ

 . (7)، كابف حجر(6)كالذىبي (5)كثقو الدارقطني
بٍ  .3 ، تكفيعى ٍبًعيُّ اٍلمىكّْيُّ اإلٍخبىاًرمُّ ًبيبو أىبيك سىًعيدو الرَّ  . (8) ق 260 -  251دي المًَّو ٍبفي شى

سحاؽ الفركم، كمحمد بف محمد.  ركل عف: عبد العزيز األكيسي، كا 
 ركل عنو: الزبير بف بكار، كأبك زرعة، كالبغكم.

 . (9)ذكره أبكزرعة الرازم في الضعفاء
 . (10)كثير عميو أنكرت التي سرؽ الحديث، كقاؿ ابف عدم: األحاديثكقاؿ ابف خراش: ي

                                                             
 (284التقييد لمعرفة ركاة السنف كالمسانيد )/ (1)
 (163/  22تاريخ دمشؽ ) (2)
 (16/119سير أعبلـ النببلء ) (3)
 (4/125لساف الميزاف ) (4)
 (267سؤاالت حمزة لمدارقطني )/ (5)
 (3/143ميزاف االعتداؿ ) (6)
 (7/362(، تيذيب التيذيب )5/559ف الميزاف )لسا (7)
 (103/ 6(، تاريخ اإلسبلـ )683/ 2تمخيص المتشابو في الرسـ ) (8)
 (1/110الضعفاء ألبي زرعة الرازم ) (9)
 (433_5/430الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ ) (10)
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 أىٍحمىد الحاكـ: أبك عينيقو، كقاؿ ضربي  يحؿٌ  الٌرازٌم: فىٍضمؾ ، كقىاؿى (1)كقاؿ الدارقطني: ليس بالقكم
 . (4) ضعفو عمى ، كقاؿ: مجمع(3) ثقة غير ، كقاؿ الذىبي: ككاف(2) الحديث ذاىب

 .(5)يثكقاؿ ابف حجر: كاىي الحد
ٍسمىمىةى ٍبًف  .4 ًد ٍبًف مى مَّ دي ٍبفي ميحى مَّ ، أبك ىشاـميحى كًميُّ  ًىشىاـو دىًنيٌ  اٍلمىٍخزي اٍلمى

 ق.211تكفي سنة  ،(6)
 .ركل عف: مالؾ بف أنس، كعف الضحاؾ بف عثماف، كعف إسماعيؿ بف الطريح

 ركل عنو: أبك حاتـ، كىاركف بف عبداهلل، كعبد اهلل بف شبيب. 
 .(12)، كابف فرحكف(11)، كابف حباف(10)، كابف عساكر(9)، كالحاكـ(8) ، كأبك زرعة(7)كثقة أبك حاتـ

5. . اًعيؿى الثَّقىًفيُّ  ًإٍسمىاًعيؿي ٍبفي الطًَّريًح ٍبًف ًإٍسمى
ركل عنو: ابنو محمد، حديثنا كلـ يتابع عميو، فعف أبيو، عف جده قكؿ أمية بف أبي الصمت عند 

 .(13) يثو، ركاه عنو العبلء بف الفضؿالمكت، قاؿ البخارم: ال يتابع عمى حد
  .(14) ركل عنو: يعقكب بف محمد بف عيسى، كيعقكب ضعيؼ، كاىي الحديث

 .(15) كذكره ابف عدم فقاؿ: ما أظف لو غيره، كذكره ابف حباف في الثقات
 .(16) ىػ165الثَّقىًفٌي، تكفي سنة  أسيد بف عبيد بف ًإٍسمىاًعيؿى  ٍبفي  الطًَّريحي  .6
 كاستمر الخبلفة، يمي أف قبؿ إليو كخميمو، انقطع األمكم، يزيد بف الكليد رشاع: الصمت أبك

 عنده، مف يخرج مف كآخر عميو يدخؿ مف أكؿ الكليد كجعمو مدحو، في شعره كأكثر بو، اتصالو
 .(17)العباسي اليادم أياـ إلى كعاش ميماتو، في يستشيره ككاف

 الحميد. عبد بف إسماعيؿ، كسيـركل عف: أبيو إسماعيؿ بف عبيد، كركل عنو: ابنو 
 .إدراؾ لو يككف أف فيحتمؿ إسماعيؿ أبكه كأما إدراؾ، كال صحبة لطريح ليس حجر: ابف قاؿ

                                                             
 (2/76ف )مىٍف تىكمَّـ فيو الدَّارقطني في كتاب السنف مف الضعفاء كالمترككيف كالمجيكلي (1)
 (11/149تاريخ بغداد ) (2)
 (2/141(، تذكرة الحفاظ )6/103تاريخ اإلسبلـ ) (3)
 (218ديكاف الضعفاء )/ (4)
 (4/499لساف الميزاف ) (5)
 (1/240التاريخ الكبير ) (6)
 (8/71الجرح كالتعديؿ ) (7)
 (5/452تاريخ اإلسبلـ ) (8)
 (140سؤاالت السجزم لمحاكـ )/ (9)
 (290/ 55ؽ البف عساكر )تاريخ دمش (10)
 (9/55الثقات البف حباف ) (11)
 ىػ(799الديباج المذىب في معرفة أعياف عمماء المذىب، إلبراىيـ بف عمي بف محمد، ابف فرحكف، )المتكفى:  (12)
 (، 7/65قاؿ أبك حاتـ الفضؿ بف العبلء شيخ يكتب حديثو، كما الجرح كالتعديؿ ) (13)

 (1/34محمدا، التاريخ الكبير )كقاؿ البخارم سمع العبلء    
 (215/ 9الجرح كالتعديؿ ) (14)
 (2/347لساف الميزاف ) (15)
 (668/ 2(، كالشعر كالشعراء )4/1458انظر معجـ األدباء لياقكت الحمكم ) (16)
 3/226األعبلـ لمزركمي ) (17)
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  الميدم خبلفة إلى كعاش يزيد، بف الكليد خادـ ماجف مشيكر فشاعر طريح كقاؿ: أما
 .(1)المنصكر ابف
 .الثَّقىًفيٌ  أسيد بف عبيد بف ًإٍسمىاًعيؿ .7

 ف بف الحكـ، كركل عنو ابنو طريح. ركل عف: مركا
 .(2) إدراؾ لو يككف أف فيحتمؿ إسماعيؿ أبكه كأما إدراؾ، كال صحبة لطريح ليس حجر: ابف قاؿ
كىـً ٍبف ٍبفي  مىٍركىافي  .8 ٍمسو  قصي، مات سىنىةى  أيمىيَّةى، مف ٍبفً  العاص أبي اٍلحى ًستّْيفى  خى كى

(3). 
  .-عنيـ اهلل رضي- كعمي كعثماف عمر عف: ركل
 .(4) عتبة بف اهلل عبد بف اهلل كعبيد الزبير، بف عركة عنو: ركل

  كاختيمؼ في الصحبة، كالراجح أنو لـ تثبت لو صحبة، كركل لو البخارم مف طريؽ عيٍركىة
بىٍيًر، اٍبفً  رً  عىفً  الزُّ ةى، ٍبفً  الًمٍسكى ، مىٍخرىمى مىٍركىافى دّْؽي  كى ًديثى  ًمٍنييمىا كىاًحدو  كيؿُّ  ييصى اًحبً  حى   :قىاالى  ًو،صى

رىجى  فى   المَّوً  رىسيكؿي  )خى دىٍيًبيىةً  زىمى تَّى الحي ، كذكره ابف حباف (5)الطًَّريًؽ... الحديث( ًببىٍعضً  كىانيكا ًإذىا حى
  أىم كمركاف مخرمىة بف اٍلمسكر عىف قىٍكليوي : -تعالى المَّو رحمو- الحافظ ، قاؿ(6) في الثقات

ـً  ابف كى رىجى  قىاالى  اٍلحى كىايىةي  ىىًذهً  خى مىةه؛ مىٍركىافى  ًإلىى ًبالنٍّْسبىةً  الرّْ ٍحبىةى  الى  أًلىنَّوي  ميٍرسى ا لىوي  صي ري  كىأىمَّ  فىًييى  اٍلًمٍسكى
ا ًإلىٍيوً  ًبالنٍّْسبىةً  مىةه؛ أىٍيضن رً  لىـٍ  أًلىنَّوي  ميٍرسى ةى  يىٍحضي ا: ال(7)اٍلًقصَّ  الثانية، مف صحبة لو تثبت ، كقاؿ أيضن

 .(8) الحديث في ييتيـ ال ركافم: الزبير بف عركة قاؿ
قيٍطًنيٌ  قاؿ   صالح حديث مف" القاعدكف يستكم ال"  زيد عف مركاف حديث البخارم أخرج: الدَّارى
 .(9) مركاف عف إال صحيح كىك زيد، عف مركاف، عف سعد بف سيؿ عف الزىرم، عف كيساف، ابف

 :الحكـ عمى إسناد الحديث
 ث؛ ألنني لـ أقؼ لمطريح بف إسماعيؿ، عمى جرح أتكقؼ عف الحكـ عمى إسناد ىذا الحدي

 أك تعديؿ.
 
 

  

                                                             
 (2/76اإلصابة ) (1)
 د ليذا الرجؿ أم ترجمة سكل قكؿ ابف حجر، كاهلل أعمـ.(، كمف خبلؿ بحثي فيما لدم مف الكتب لـ أج2/76اإلصابة ) (2)
 (38، 5/26الطبقات البف سعد ) (3)
 (271/ 8الجرح كالتعديؿ ) (4)
 .2731(، رقـ/ 3/193خ كتاب الشركط، باب الشركط في الجياد كالمصالحة مع أىؿ الحرب ككتابة الشركط. ) (5)
 (315/ 2الثقات ) (6)
 ( 333/ 5فتح البارم ) (7)
 (525تقريب التيذيب )/ (8)
 (.189اإللزامات كالتتبع )/ (9)
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 المبحث الثاني
 رضي اهلل عنو يزيد بف أبي سفياف أحاديث

 :الحديث األوؿ .4
 باب مف انتيؾ حمى اهلل فقد برئت منو ذمتو

دَّثىنىا يىًزيدي  : حى ًليًد، قىاؿى دَّثىنىا بىًقيَّةي ٍبفي اٍلكى : حى بًّْو، قىاؿى ٍبًد رى دَّثىًني شىٍيخه ًمٍف ٍبفي عى قيرىٍيشو حى
اًء ، (1) ٍف رىجى  عى

:ا ، قىاؿى ٍف يىًزيدى ٍبًف أىًبي سيٍفيىافى نىادىةى ٍبًف أىًبي أيمىيَّةى، عى ٍف جي ٍيكىةى، عى ٍنوي -قىاؿى أىبيك بىٍكرو  ٍبًف حى  -رىًضيى اهللي عى
: يىا يىًزيدي، ًإفَّ لىؾى قىرىابىةن عىسى  اؼي ًحيفى بىعىثىًني ًإلىى الشَّاـً ا أىخى ذىًلؾى أىٍكبىري مى ارىًة، كى مى ـٍ ًباإلًٍ ٍيتى أىٍف تيٍؤًثرىىي

، فىًإفَّ رىسيكؿى اهلًل  مىٍيؾى : )عى ـْ َأَحًدا ُمَحاَباةً ، قىاؿى َمْف َوِلَي ِمْف َأْمِر اْلُمْسِمِميَف َشْيًئا َفَأماَر َعَمْيِي
(2)، 

، َوَمْف َأْعَطى َأَحًدا ِحَمى ،(3)َصْرًفا َوَّل َعْدًَّل َفَعَمْيِو َلْعَنُة اهلِل، ََّل َيْقَبُؿ اهلُل ِمْنُو  ـَ  َحتاى ُيْدِخَمُو َجَينا
ُة اهللِ اهلِل َفَقِد اْنَتَيَؾ ِفي ِحَمى اهلِل َشْيًئا ِبَغْيِر َحقٍِّو، َفَعَمْيِو َلْعَنُة اهلِل، َأْو َقاَؿ: َتَبراَأْت ِمْنُو ذِ   .(4)  (ما

عف  عف جنادة بف أبي أمية، قريش،مف طريؽ شيخ مف  ،في تاريخ دمشؽ أخرجو ابف عساكر
 (، بألفاظ متقاربة. 246/ 65) يزيد بو،

، مف طريؽ بكر بف األحكاـ،  كتاب في المستدرؾ، أخرجو الحاكـك  نىٍيسو ، عف ةعف رجاء بف حيك خي
 ، جزء مف حديث متقارب األلفاظ.7024/ (، ح104/ 4) بو،جنادة بف أبي أمية، 

، ةعف رجاء بف حيك خنيس، مف طريؽ بكر بف  الكالة، مف العادليف في فضيمة أبك نعيـأخرجو ك 
 بألفاظ متقاربة. ،9/ ح ،(101 ص)بو، عف جنادة بف أبي أمية، 

مف طريؽ عف محككؿ، عف جنادة بف أبي أمية،  الصديؽ، بكر أبي في مسند كأخرجو المركزم
 ، جزء مف حديث متقارب األلفاظ.133/ ح ،(200ص)بو، 
  بو،مف طريؽ محككؿ، عف جنادة بف أبي أمية،  الشامييف، في مسند الطبرانيجو أخر ك 
 جزء مف حديث متقارب األلفاظ. ،3572/ ح ،(366/ 4)

 اْلسناد: جاؿترجمة ر 
1. . ذّْفي ، الميؤى ، الًحٍمًصيُّ بىٍيًدمُّ ، أىبيك الفىٍضًؿ الزُّ بًّْو الًجٍرًجًسيُّ ٍبًد رى  يًزٍيدي بفي عى

 .(8) ، كابف حجر(7) ، كالذىبي(6)ابف حباف ، ك (5) كثقو العجمي

                                                             
 مف خبلؿ تتبعي لكتب السنة كجدتو مبيننا في مستدرؾ الحاكـ، قاؿ، أخبرنا أبك بكر بف إسحاؽ، ثنا عبد اهلل بف الحسف  (1)

 .7024(، ح/ 104 /4بف أحمد الحراني، ثنا جدم، ثنا مكسى بف أعيف، عف بكر بف خنيس، عف رجاء بف حيكة، بو. ؾ )ا   
ٍيتيوي. التقفية في المغة )ص:  (2) ابىاةن كىًحبىاءن؛ أم: دىارى ابىٍيتي الرجؿى ميحى  (77كالًحبىاءي: مصدر حى
ًقيؿى الفىًريضة. النياية )( 3) ًقيؿى النافمةي. كالعىٍدؿ: الًفٍدية. كى ٍرؼ: التكبةي. كى  (24/ 3فالصَّ
 .21(، حديث رقـ/ 202/ 1حـ/ )  (4)
 (.364/ 2قات )الث  (5)
 (.274/ 9الثقات البف حباف )  (6)
 (386/ 2الكاشؼ )  (7)
 (.603تقريب التيذيب )/   (8)
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2. ، ًرٍيزو الًحٍميىًرمُّ ٍعًب بًف حى اًئًد بًف كى ًلٍيًد بًف صى  بىًقيَّةي بفي الكى
، تكفي سنة  ، الًحٍمًصيُّ ٍيتىًميُّ ، ثيَـّ المى ، الكىبلىًعيُّ  ىػ.197أىبيك ييٍحًمدى الًحٍميىًرمُّ

، :َعفْ  َرَوى شيٍعبىةى، األىٍكزىاًعيّْ  .بف خنيسكبكر  كى
مَّادىاًف، شيٍعبىةي، :روى عنو ، كىالحى  كيزيد الجرجسي. كىاألىٍكزىاًعيُّ

 :النسائي ؿ، كقا(2)، كيعقكب بف شيبة، كقاؿ: حديثو حسف(1)كثٌقو العجمي إذا حٌدث عف المعركفيف
 ،(4) س عف الكذابيفثقة في نفسو، لكنو يدلٌ  :، كقاؿ الذىبي(3) حدثنا كأخبرنا فيك ثقة :إذا قاؿ
 بو فميس ثقة عف حٌدث إذا :كقاؿ ابف معيف ،(5)الثقاتكثقو الجميكر فيما سمعو مف كقاؿ: 
 ، (8) صدكقنا ، كقاؿ الخطيب: ككاف(7)بو يحتج كال بقية حديث ، كقاؿ أبك حاتـ: يكتب(6)بأس

 .  (9) كقاؿ ابف حجر: صدكؽ كثير التدليس عف الضعفاء
، صرح باسمو الحاكـ .3 شىٍيخه ًمٍف قيرىٍيشو

. ]الكفاة:(10) نىٍيسو اٍلكيكًفيُّ  ق[.170-161، ىك بىٍكري ٍبفي خي
، كىرجاء بف حيكة.  ثىاًبتو اٍلبينىاًنيّْ ٍف: أىًبيًو، كى كىل عى  رى

، كبقية بف الكليد. ـي ٍبفي اٍلقىاًسـً ٍنوي: أىبيك النٍَّضًر ىىاًش كىل عى  رى
ثّْؽ(11)كثقو العجمي ، كقاؿ الذىبي: كي

 ىك كقاؿ أبك حاتـ: ليس ،(13)، كقاؿ أبك زرعة: ذاىب(12)
 .(14)الترؾ بو يبمغ ال قاؿ: متركؾ؟ ىك الحديث، كسئؿ ىؿ في بقكم

 ، ككذلؾ الدارقطني. (16)، كاستضعفو ابف عدم(15)ضعيؼ ،ءشي ال معيف: بف كقاؿ يحيى
 . (18)، كقاؿ ابف حجر: صدكؽ لو أغبلط(17)كقاؿ مرة: متركؾ الحديث

اءي  .4 ٍيكىةى  بفي  رىجى ،  بفً  حى ؿو ٍركى ، نىٍصرو  أىبيكجى ييقىاؿي  األىٍزًدمُّ  الًكٍنًدمُّ ، مات : كى  .ق 112الًفمىٍسًطٍيًنيُّ
دَّثى  ، بفً  ميعىاذً : عىفٍ  حى بىؿو  كجنادة بف أبي أمية. الدٍَّردىاًء، كىأىًبي جى

                                                             
 (250/ 1الثقات ) (1)
 (197/ 4تيذيب الكماؿ ) (2)
 (.273/ 1الكاشؼ ) (3)
 (.50ديكاف الضعفاء )/ (4)
 (273/ 1الكاشؼ ) (5)
 (79/ 1ركاية ابف محرز ) -تاريخ ابف معيف  (6)
 (435/ 2لجرح كالتعديؿ )ا (7)
 (623/ 7تاريخ بغداد ) (8)
 (.126تقريب التيذيب )/  ( 9)
 .7024(، ح/ 104/ 4ؾ ) (10)
 (84الثقات )/  (11)
 (660/ 1الكاشؼ ) (12)
 (572/ 7تاريخ بغداد ) (13)
 (384/ 2الجرح كالتعديؿ ) (14)
 (384/ 2) المرجع السابؽ (15)
 (188/ 2الكامؿ ) (16)
 (19اني )/ ق(، سؤاالت البر 28/ 3) الدارقطني سنف (17)
 (126تقريب التيذيب )/  (18)
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دَّثى  ٍنوي  حى ،: عى ٍكؿه ، مىٍكحي بكر بف خنيس. كىالزٍُّىًرمُّ  كى
ا، فى  :قاؿ ابف سعد اًلمن كىافى ًثقىةن، عى ""كى ًثيرى اٍلًعٍمـً ، كى كقاؿ  ،(2)كقاؿ العجمي: "شىامي ًثقىة"، (1)اًضبلن

 .(4)كقاؿ ابف حجر: "ثقة فقيو" ،(3)عبلـ"الذىبي: " مف جمة العمماء األ
نىادىةي بفي أىًبي أيمىيَّةى األىٍزًدمُّ  .5  ق. 80_75أبكعبد اهلل الشامي، كاسـ أىًبي أمية كبير، مات سنة ، جي

دَّثى  ، بفً  ميعىاذً : عىفٍ  حى بىؿو ، جى اًمًت. بفً  كىعيبىادىةى  الدٍَّردىاًء، كىأىًبي كىعيمىرى  الصَّ
كىل ٍنوي  رى لىديهي؛: عى ، كى افي بيٍسري  سيمىٍيمى ، بفي  كى اًىدي  سىًعٍيدو ميجى ، بفي  كى ٍبرو اءي  جى ٍيكىةى. بفي  كىرىجى  حى

 صحابي ناف،اث أنيما كالحؽ صحبتو، في ، كقاؿ ابف حجر: مختمؼ(6)، كالعجمي(5)كثقو ابف سعد 
 جنادة كركاية الصحابة، في كتابي في ذلؾ بٌينت كقد األب، ككنية االسـ في متفقاف كتابعي
 في الصامت بف عبادة عف أمية أبي بف جنادة كركاية النسائي، سنف في  النبي عف األزدم
 .(7) الستة الكتب

 الحكـ عمى اْلسناد:
 يؼ، كبالمتابعة يرتقي إلى الحسف لغيره.بكر بف خنيس ضعفيو  ألف ضعيؼ؛ ىذا الحديث إسناد

 
 :الحديث الثاني .5

 باب التياوف في إتماـ األعماؿ سبب فسادىا
ٍفكىافي  ًلي قىاؿى  اًلحو  ٍبفي  صى ٍبدً  أىبيك صى ًليدي  حدثنا اٍلمىًمؾً  عى  األىٍكزىاًعيُّ  األىٍحنىؼً  ٍبفي  شىٍيبىةي  حدثنا ميٍسًمـو  ٍبفي  اٍلكى

دَّثىًني دى األىٍسكى  سىبلـو  أىبىا سىًمٍعتي  اًلحو  أىبيك حى مَّى :األشعرم اهلل عبد أبا سىًمعى  أىنَّوي  األىٍشعىًرمُّ  صى  النًَّبيُّ  "صى
  ًاًبو مىسى  ثيَـّ  ًبأىٍصحى ؿى  ًمٍنييـٍ  طىاًئفىةو  ًفي جى دىخى ؿه  كى ـى  رىجي مَّى فىقىا عىؿى  فىصى يىٍنقيري  يىٍركىعي  ال فىجى كًدهً  ًفي كى  سيجي
ٍكفى : فىقىاؿى  مىى مىاتى  كٍ لى  ىىذىا؟ تىرى ا عى مىٍيوً  ىيكى  مى مىى مىاتى  عى ٍيرً  عى بلًتوً  ًفي يىٍنقيري  اإًلٍسبلـً  ًممَّةً  غى ا صى  يىٍنقيري  كىمى

، اٍلغيرىابي  ـى ثىؿي  ًإنَّمىا الدَّ مّْي الًَّذم مى يىٍنقيري  يىٍركىعي  كىال ييصى كًدهً  ًفي كى  أىكٍ  تىٍمرىةن  ًإال يىٍشبىعي  كىال يىٍأكيؿي  كىالًَّذم سيجي
تىٍيفً تىمٍ  ٍنوي؟ تيٍغًنيىافً  فىمىاذىا رى ٍيؿه  اٍلكيضيكءى  فىأىٍسًبغيكا عى كى كدى"، الرُّكيكعى  أىًتمُّكا النَّارً  مف ًلؤلىٍعقىابً  كى فىقمت  كىالسُّجي
ٍبدً  ألىًبي -يعني أبك صالح-  الكليد، بف خالد: األجناد أمراء: قاؿ الحديث؟ بيذا حدثؾ مىفٍ : المَّوً  عى

سىنىةى، بف رحبيؿكش العاصي، بف كعمرك يىًزيدي  حى ، كيؿُّ  أىًبي ٍبفي  كى  .(8) النًَّبيٌ  مف سىًمعىوي  ىىؤيالءً  سيٍفيىافى
العراقيب مختصرنا مف طريؽ، شيبة األكزاعي  غسؿ باب الطيارة، ؾ أخرجو ابف ماجو، في سننو

 جزء مف حديث بمفظو.  ،455/ رقـ (،155/ 1)بو، 
                                                             

 (454/ 7الطبقات الكبرل ) ( 1)

 (360/ 1الثقات )  (2)
 (395/ 1الكاشؼ ) ( 3)
 (208تقريب التيذيب )/ ( 4)
 (7/439الطبقات ) (5)
 (99الثقات )/  (6)
 (142تقريب التيذيب )ص:  (7)
 .2690(، ح/ 4/247. )تخ، ترجمة شرحبيؿ بف حسنة القرشي (8)
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(، 1/371) ثاني، مف طريؽ، شيبة األكزاعي بو،كالم كأخرجو ابف أبي عاصـ، في اآلحاد
 ، بألفاظ متقاربة. 494/ـرق

انتقاصو، مف طريؽ  عف كالزجر السجكد إتماـ باب الصبلة، ؾ كأخرجو ابف خزيمة في صحيحو،
 ، بألفاظ متقاربة.665/ رقـ (،332/ 1) شيبة األكزاعي بو،

 كع، مف طريؽ شيبة األكزاعي بو،الرك في الطمأنينة باب الكبرل، كأخرجو البييقي في السنف
 ، بألفاظ متقاربة.2573/ رقـ (،2/126)

 صخر، مف طريؽ، شيبة األكزاعي بو، بف يزيد ترجمة دمشؽ، كأخرجو ابف عساكر، في تاريخ
  ، بألفاظ متقاربة.8292(، رقـ/239/ 65)

 اْلسناد: رجاؿترجمة 
ٍفكىافي  .1 اًلحً  بفي  صى ٍفكىافى  بفً  صى ، أى بفً  صى ٍبدً  بيكًدٍينىارو ، مات سنة  المىًمؾً  عى  .ق239الثَّقىًفيُّ

ًلٍيدى  عييىٍينىةى، بفى  سيٍفيىافى : سىًمعى  ، بفى  كىالكى ًكٍيعى  ميٍسًمـو كى رَّاًح. بفى  كى  الجى
دَّثى  ٍنوي  حى دى، أىبيك: عى ًبكىاًسطىةو  دىاكي ، كى . التٍّْرًمًذمُّ  كىالنَّسىاًئيُّ

  ،(2)الترمذم، كالذىبي عيسى كأبك، (1)البكغي عيسى كأبك الطكسي، عمي كثقو أبك
 .(4)التسكية تدليس يدلس ككاف ، كقاؿ ابف حجر: ثقة(3)حجة داكد: أبك كقاؿ
ًليد .2 ىيـ اأٍلمىًكم اٍلقرًشي ميسمـ بف اٍلكى ٍشًقي، مىٍكالى   ىػ. 195 اٍلعىبَّاس، تكفي سنة أىبيك كنيتو الدّْمى

، اٍبفً : ركل عىفً  ثىٍكرً  عىٍجبلىفى ، يىًزٍيدى، بفً  كى ٍيبىةى  كىاألىٍكزىاًعيّْ شى  األىٍحنىًؼ. بفً  كى
دَّثى  ٍنوي  حى ، بفي  المٍَّيثي : عى بىًقيَّةي  سىٍعدو ًلٍيًد، بفي  كى ٍفكىافي  الكى اًلحً  بفي  كصى  .(5)صى

اًتـ: أىبيك ، كقىاؿى (9)، كابف حجر(8)ي، كالذىب(7)، كذكره ابف حباف في الثقات(6)كثقو أبك داكد  حى
الح ، كقاؿ: ىيكى (10)صدكؽ ًديث صى  .(11)الحى

، األىٍحنىؼً  ٍبفي  شىٍيبىةي   .3  الشامييف.  ًفي الشامي، قاؿ البخارم: ييعىدُّ  النضر أىبيك األىٍكزىاًعيُّ

د سبلَّـ أبا سىًمعى  األىسكى
مَّد(12) ٍبد أىبيك كىشاـ شابكر، ٍبف شيعىٍيب ٍبف ، ركل عنو: ميحى  صاحب المًَّو، عى

ًليد الصدقة،  .(13)مسمـ ٍبف كاٍلكى

                                                             
 (382/ 6إكماؿ تيذيب الكماؿ ) (1)
 (475/ 11سير أعبلـ النببلء ) (2)
 (503/ 1الكاشؼ ) (3)
 (276تقريب التيذيب )/  (4)
 (212/ 9سير أعبلـ النببلء ) (5)
 (39طبقات المدلسيف )/  (6)
 (322/ 8الثقات ) (7)
 (212/ 9سير أعبلـ النببلء ) (8)
 (584)ص: تقريب التيذيب  (9)
 (425/ 4الجرح كالتعديؿ ) (10)
 (1189/ 3التعديؿ كالتجريح ) (11)
 (242/ 4التاريخ الكبير ) (12)
 (602/ 12(، تيذيب الكماؿ )337/ 4الجرح كالتعديؿ ) (13)
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ٍرعىة كأب كذكره اًرًميُّ  عيثماف كعمـ، كقاؿ ،(1)]إسناد[ ذكم نفر ذكر في الدمشقي زي  دحيـ: عف الدَّ
 .(3)"الثقات" في ًحبَّاف ، كذكره ابفي (2)يعرفو أحدنا سمعت ما عنو، يركم الكليد كاف

ثّْؽ كقاؿ الذىبي: كي
 .(5)، كقاؿ ابف حجر: مقبكؿ(4)

دي  .4 بى  أىبيك سىبلَّـو األىٍسكى ، ًمٍف ًجمًَّة العيمىمىاًء ًبالشَّاـً مىٍمطيٍكره الحى ٍشًقيُّ األىٍعرىجي  مف الكسطى، ًشيُّ ثيَـّ الدّْمى
يٍّ ًمٍف ًحٍميىرو  بىًشيُّ ًنٍسبىةن ًإلىى حى ا ًقٍيؿى لىوي الحى : ًإنَّمى ًقٍيؿى مف التابعيف، كى
(6). 

كىل عىف: ثكباف، كالحارث ٍبف الحارث األشعرم، كحذيفة بف اليماف.  رى
كىل عىنو  .(7) : داكد بف عىٍمرك األىكًدٌم الشامي، كابف ابنو زيد، كشىٍيبىة ٍبف األىحنؼرى
دي  كثقو أىٍحمى
 .(11)، كابف حجر(10)عبد البر ، كابف(9)، كالعجمي(8)

اًلحو  أىبيك .5 ، تابعي. الشَّاًميُّ  األىٍشعىًرمُّ  صى  األيٍرديًنيُّ
 األشعرم.  اهلل بدع ىريرة كأبي أبي أمامة، كعف أبي عف: كركل ريحانة، أبا سمع:
 .(12)عطية، كأبك سبلـ ممطكر الحبشي بف حساف عنو: ركل

 . (15)، كقاؿ ابف حجر: مقبكؿ(14)بو بأس ، كقاؿ أبك حاتـ: ال(13)كثقو الذىبي
ٍبدً  أىبيك .6 ، مف كبار التابعيف، الكفاة الشَّاًميُّ  األىٍشعىًرمُّ  المَّوً  عى ٍشًقيُّ  .(16)ق 80 - 71: الدّْمى

 حسنة. بف كشرحبيؿ سفياف، أبي بف كيزيد الكليد، بف خالد معقاؿ أبك حاتـ: س
سماعيؿ األشعرم، صالح أبك عنو: ركل   .(17)اهلل عبيد بف كا 

 .(18)ذكره ابف حباف في الثقات
 

                                                             
 عمـ[، ( ]ذكم أسناف كعمـ[، كذكرىا المزم في تيذيب الكماؿ ]ذكم اسناف ك 23/247ذكر العبارة ابف عساكر في تاريخ دمشؽ ) (1)

 (، ]ذكم إسناد كعمـ[، كىك األقرب لمصكاب، كاهلل أعمـ.643/ 2كذكرىا األلباني في أصؿ صفة صبلة النبي صمى اهلل عميو كسمـ )   
 (375/ 4(، تيذيب التيذيب )603/ 12تيذيب الكماؿ ) (2)
 (445/ 6الثقات ) (3)
 (491/ 1الكاشؼ ) (4)
 (269تقريب التيذيب )ص:  (5)
 (.356_355/ 4ـ النببلء )سير أعبل (6)
 (485/ 28تيذيب الكماؿ ) (7)
 (356/ 4سير أعبلـ النببلء ) (8)
 (296/ 2الثقات ) (9)
 (357/ 11إكماؿ تيذيب الكماؿ ) (10)
 (.10/296تقريب التيذيب ) (11)
 (538/ 4ميزاف االعتداؿ ) (12)
 (2/435الكاشؼ ) (13)
 (392/ 9الجرح كالتعديؿ ) (14)
 (649)ص: تقريب التيذيب  (15)
 (897/ 2تاريخ اإلسبلـ ) (16)
 (400/ 9الجرح كالتعديؿ ) (17)
 (577/ 5الثقات ) (18)
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ثّْؽ كقاؿ الذىبي: كي
 .(2)، كقاؿ ابف حجر: ثقة(1)

 :الحكـ عمى إسناد الحديث
 مقبكؿ.إسناد ىذا الحديث ضعيؼ؛ ألف فيو شيبة بف األحنؼ، 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
 (439/ 2الكاشؼ ) (1)
 (654تقريب التيذيب )ص:  (2)
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 المبحث الثالث
 رضي اهلل عنيما ىند بنت عتبة أحاديث

 :الحديث األوؿ .6
 لمنساء باب بيعة النبي 

، ثنا كيٍرديكسي  ا كىتىبى ًإلىيَّ ، ًفيمى ةي ٍبفي سيمىٍيمىافى ٍيثىمى نىا خى أىٍخبىرى
مَّ ( 1) ، ثنا يىٍعقيكبي ٍبفي ميحى دو مَّ مىًؼ ٍبًف ميحى دو ٍبفي خى

: قى  ٍف أىًبيًو، قىاؿى ٍف ًىشىاـً ٍبًف عيٍركىةى، عى ًد ٍبًف يىٍحيىى ٍبًف عيٍركىةى، عى مَّ ٍبدي اهلًل ٍبفي ميحى ، ثنا عى الىٍت ًىٍنده الزٍُّىًرمُّ
دنا  مَّ : ًإنّْي أيًريدي أىٍف أيبىاًيعى ميحى ًديثً أًلىًبي سيٍفيىافى : قىٍد رىأىٍيتيًؾ تىٍكفيري ًمٍف ىىذىا اٍلحى أىٍمًس، قىالىٍت: ًإنّْي  ، قىاؿى

ٍسًجًد قىٍبؿى المٍَّيمىًة، كىاهلًل ًإٍف يىٍأتيكا ًإالَّ مي  ؽَّ ًعبىادىًتًو ًفي ىىذىا اٍلمى ا رىأىٍيتي اهللى عيًبدى حى ا كىاهلًل مى مّْيفى ًقيىامن صى
ؿو  ا فىعىٍمًت: فىاٍذىىًبي ًبرىجي : فىًإنًَّؾ قىٍد فىعىٍمًت مى ا، قىاؿى كدن سيجي عى  كىريكيكعنا كى ًؾ مىعىًؾ، فىذىىىبىٍت مى ًمٍف قىٍكمى
 : مىٍت كىًىيى ميٍستىٍفًتيىةه، فىقىاؿى دىخى ، فىذىىىبى مىعىيىا، فىاٍستىٍأذىفى لىيىا كى مىى أىٍف الى تيٍشًرًكي ًباهلًل »عيٍثمىافى تيبىاًيًعيًني عى

: فىقىالىٍت: أىكىىىٍؿ تىٍزًني اٍلحيرَّ « شىٍيئنا، كىالى تىٍسًرًقي، كىالى تىٍزًني لىدىؾً »ةي؟ قىاؿى ـٍ « كىالى تىٍقتيًمي كى بٍَّينىاىي فىقىالىٍت: ًإنَّا رى
 : ـٍ ًكبىارنا، قىاؿى قىتىٍمتىيي فىمىمَّا فىرىغى ًمفى اآٍليىًة بىايىعىٍتوي، فىقىالىٍت: يىا رىسيكؿى اهلًل، « قىتىمىييـي اهللي يىا ًىٍندي »ًصغىارنا، كى
مىى أىٍف الى أىٍسرً  ا ًإنّْي بىايىٍعتيؾى عى ا يىٍكًفيًني ًإالَّ مى ٍيؿه كىالى ييٍعًطيًني مى فَّ أىبىا سيٍفيىافى رىجيؿه ًبخى ، كىاً  ؽى، كىالى أىٍزًنيى

 : ٍيًر ًعٍمًمًو، قىاؿى ٍذتي ًمٍنوي ًمٍف غى ؟»أىخى ا تىقيكؿي يىا أىبىا سيٍفيىافى ا « مى ، كىأىمَّ ا يىاًبسنا فىبلى : أىمَّ فىقىاؿى أىبيك سيٍفيىافى
ًطبنا فىأيًحمُّ  ـى، قىاؿى لىيىا: رى مَّ سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى دَّثىٍتًني عىاًئشىةي، أىفَّ رىسيكؿى اهلًل صى : فىحى ا »وي، قىاؿى ًذم مى خي

كؼً  ًؾ ًباٍلمىٍعري لىدى كى ابي ًىشىاـو « يىٍكًفيًؾ كى رى أىٍصحى ٍبدى اهلًل، كىاٍقتىصى ا السّْيىاؽى ًإالَّ عى دنا سىاقىوي ىىذى ـي أىحى الى أىٍعمى
مىى ؿه  عى (قىٍكًليىا: ًإفَّ أىبىا سيٍفيىافى رىجي  .(2) شىًحيحه

 مف طريؽ أبي عبداهلل العبدم، عف خيثمة بف سميماف، بو، دمشؽ تاريخابف عساكر في  أخرجو
 (، بألفاظ متقاربة.178_ 70/177)

 :ترجمة رجاؿ اْلسناد
سىًف، .1 ، أىبيك الحى يدرىةى القيرىًشيُّ افى بًف حى ٍيثىمىةي بفي سيمىٍيمى  ق. 343مات سنة  خى

كىل عىف: أبي عتبة الحمصي  كالعباس بف الكليد البيركتي، كىأبي قبلبة الرقاشي.  ،رى
 .(3) كتماـ بف محمد ،الدَّارىاًنيركل عنو: أبك عمي محمد بف القاسـ، كأبك الحسف بف داكد 

   .(6)، كالذىبي(5)، كابف عساكر(4)كثقو عبد اٍلعىًزيز الكتاني
مىؼي  ،كيٍرديٍكسي  .2 ًد بًف ًعٍيسىى الكىاًسًطيُّ مات سنة  خى مَّ  ق. 274بفي ميحى

                                                             
 اتضح مف خبلؿ البحث في كتب التراجـ أف اسمو خمؼ بف محمد، كلقبو كردكس. (1)
 ( بمفظو.6/3460أخرجو أبك نعيـ، في معرفة الصحابة باب الياء، ) (2)
 (68/ 17تاريخ دمشؽ البف عساكر ) (3)
 ( 92ذيؿ ميزاف االعتداؿ )ص:  (4)
 (68/ 17تاريخ دمشؽ ) (5)
 ( 789/ 7تاريخ اإلسبلـ ) (6)
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 ركل عف: يزيد، كركح.  
 . كابف األعرابي ،كابف جكصا و،كركل عنو: ابف ماج

 .(3)كابف حجر (2)، كالذىبي(1)كثقو الدارقطني
ًديًنٌي، مات سن .3 ٍبد الممؾ، أىبيك يكسؼ الزٍُّىًرٌم اٍلمى مَّد ٍبف عيسى ٍبف عى  ق.181ة يعقكب ٍبف ميحى

ٍف: إبراىيـ بف سٍعد، كصالح بف قيدامة، كعبد الرحمف بف أبي بكر المميكي.   ركل عى
سحاؽ الحربي، كعباس الدكرم  .(4) ركل عنو: حجاج بف محمد، كحاتـ بف الميث، كا 

، كقاؿ أبك زرعة: كاىي (7)، كقاؿ أحمد: ليس بشيء ليس يسكل شيئنا(6)، كابف حباف(5)كثقو الحاكـ
ًديث ،(8)الحديث قىاؿ الساجي: مينكىر الحى ، كقاؿ العقيمي: ًفي (9)ككاف ابف المديني يتكمـ فيو ،كى

ٍف ىيكى نىٍحكيهي  مىٍيًو ًإالَّ مى ، كىالى ييتىاًبعيوي عى ًديًثًو كىٍىـه كىًثيره حى
 .(11)، كقاؿ ابف حجر: ضعفو الجميكر(10) 

مَّد بف يحيى بف عيٍركىة بف الزبير مديني. .4  عبد اهلل بف ميحى
 .(12) عنو: إبراىيـ بف المنذر، كيعقكب بف محمدكركل  .ل عف: ىشاـ بف عركة، كغيرهرك 

ًديثً (13)قاؿ أبك حاتـ: متركؾ الحديث ًعيؼ اٍلحى ، كقاؿ ابف حباف: يركم (14)، كقاؿ الدارقطني: ضى
ًعيؼه ًجدِّا(15)المكضكعات عىف اأٍلىٍثبىات  .(16) ، كقاؿ ابف حجر: ضى

  ق.146المدني، مات سنة  المنذر القرشي أبا اٍلعىكاـ، كيكنى بف رالزبي بف عيٍركىة ٍبف ًىشىاـ .5
بىٍيًر، اٍبفً  كىعىمّْو أىًبٍيًو،: ًمفٍ  سىًمعى  ًتو.  الزُّ ٍكجى  كىزى
دَّثى  ٍنوي  كحى ، شيٍعبىةي،: عى مىاًلؾه بىٍيًر. ٍبفً  كعبد اهلل بف محمد كى  الزُّ

 .(21)كابف حجر، (20)، كالذىبي(19)، كالعجمي(18)، كأبك حاتـ(17)كثقو ابف سعد
                                                             

 (28سؤاالت البرقاني )ص:  (1)
 (374/ 1الكاشؼ ) (2)
 (194تقريب التيذيب )ص:  (3)
 (484/ 5تاريخ اإلسبلـ ) (4)
 (120سؤاالت السجزم )ص:  (5)
 (284/ 9الثقات ) (6)
 (215/ 9الجرح كالتعديؿ ) (7)
 المرجع السابؽ (8)
 (396/ 11تيذيب التيذيب ) (9)
 (445/ 4الضعفاء الكبير لمعقيمي ) (10)
 (459مقدمة فتح البارم )ص:  (11)
 (486/ 2ميزاف االعتداؿ ) (12)
 (158/ 5الجرح كالتعديؿ ) (13)
 (279/ 4سنف الدارقطني ) (14)
 (11/ 2حيف )المجرك  (15)
 (100/ 4التمخيص الحبير ) (16)
 (321/ 7الطبقات الكبرل ) (17)
 (64/ 9الجرح كالتعديؿ ) (18)
 (332/ 2الثقات ) (19)
 (34/ 6سير أعبلـ النببلء ) (20)
 (573تقريب التيذيب )ص:  (21)
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 ق.94أبك عبد اهلل المدني، مات سنة  ،عيٍركىة بف الزبير بف اٍلعىكاـ بف خكيمد، التابعي الجميؿ .6
الىًتًو أيْـّ الميٍؤًمًنٍيفى عىاًئشىةى  ٍف خى ًو، كىعى ٍف أيمّْ ٍف: أىًبٍيًو، كىعى دَّثى عى  .-ارضي اهلل عني-حى

، كىًىشىا عنو:حدث  ، كىاٍبفي بىنيٍكهي، يىٍحيىى، كىعيٍثمىافي افي بفي يىسىارو سيمىٍيمى مَّده، كى ميحى ًشيىابو ـه، كى
 (1). 

  .(5)ينزؼ، كقاؿ البخارم: بىحر ال (4)حجر، كابف (3)كالذىبي، (2)سعدكثقو ابف 
ًمًؾ بفي  ٍبدي المى ةي، كىعى قىًبٍيصى ًدٍينىًة أىٍربىعىةه: سىًعٍيده، كىعيٍركىةي، كى نىاًد: فيقىيىاءي المى مىٍركىافى  كقىاؿى أىبيك الزّْ

(6). 
 :الحكـ عمى اْلسناد

 إسناد ىذا الحديث ضعيؼ جدنا؛ ألف عبد اهلل بف محمد ضعيؼ جدنا. 
 

 :الحديث الثاني .7
 باب البخؿ عمى األىؿ مانع مف عصمة الماؿ
، ثنا يىٍحيى  بّْيُّ مَّادو الضَّ سىفي ٍبفي حى ، ثنا اٍلحى ٍضرىًميُّ ٍبًد اهلًل اٍلحى دي ٍبفي عى مَّ دَّثىنىا ميحى ، حى ٍعمىرو ٍف مى ، عى ى ٍبفي يىمىافو
: يىا رىسيكؿى اهللً  ٍف ًىٍندى، قىالىٍت: قيٍمتي بىٍيًر، عى ٍف عيٍركىةى ٍبًف الزُّ ، عى ًف الزٍُّىًرمّْ َأَبا ُسْفَياَف َرُجٌؿ  ِإفا : "عى

ـُ َعِبيَدَنا ِمْف َماِلِو؟ َقاَؿ: (7) ُمْمِسؾٌ  "، َأَفُنْطِع ـْ َنَع
 (8).  

عند الطبراني في المعجـ الكبير، كقد أخرجيا البخارم كمسمـ كغيرىما مف  لـ أجد ىذه الركاية إال
 ركاية الزىرم عف عركة عف عائشة قالت: جاءت ىند...الحديث.

 :ترجمة رجاؿ اْلسناد
مَّد .1 ًمٌي، سيمىٍيمىاف بف اهلل عبد بف ميحى ٍضرى  ق.297الكيكًفٌي، مات سنة  بميطًّْيٍف، المعركؼ اٍلحى

سىفً ك  يكنس، بف أحمد: ًمفٍ  سىًمعى  بّْيُّ  ٍبفً  اٍلحى مَّادو الضَّ  الحريرٌم. بشر بف ، كيحيىحى
ٍنوي   اإلسماعيمٌي. بكر كأبك كالطَّبرانٌي، الٌنٌجاد، بكر أبك: سمع عى

 .(12)، كقاؿ ابف أبي حاتـ: صدكؽ(11)، كابف حجر(10)، كالذىبي(9)كثقو الدارقطني
بّْيُّ  .2 مَّادو الضَّ سىفي ٍبفي حى  ق.238في، مات سنة ، الكراؽ الكك اٍلحى

 كيحيى بف يماف. كالمحاربٌي، عييىٍينىة، كابف األحمر، خالد أبا: سىًمعى 

                                                             
 (421/ 4سير أعبلـ النببلء ) (1)
 (179/ 5الطبقات الكبرل ) (2)
 (1139/ 2تاريخ اإلسبلـ ) (3)
 (389تقريب التيذيب )ص:  (4)
 (31/ 7التاريخ الكبير ) (5)
 (.7/479سير أعبلـ النببلء ) (6)
 (432/  1) -ميٍمًسؾه: شيحيح، أك بخيؿ، قاؿ الخميؿ: كفي فبلف ًإٍمساؾه كمىساؾه كمىسكة: كمو مف البخؿ. العيف  (7)
 .177(، رقـ/ 72/ 25طب، باب الياء، ىند بنت عتبة، ) (8)
 (289الت السممي )ص: سؤا (9)
 (171/ 2تذكرة الحفاظ ) (10)
 (257/ 7لساف الميزاف ) (11)
  (298/ 7الجرح كالتعديؿ ) (12)
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ًزٌم، عميٌ  ٍبف أحمد بكر أبك: ركل عنو  كمطيف. المكصمي، يعمى كأبك المىٍركى
 .(4)، كابف حجر(3)، كالذىبي(2)، ككثقو أبك العباس السراج(1)مأمكفثقة  إسحاؽ: قاؿ مكسى بف

،يى  بفي  يىٍحيىى .3 ، مات سنة  زىكىًريَّا أىبيك مىافو  ق.189الًعٍجًميُّ
 القكم، كمعمر. يكنس كأبي الثكرم سفياف عف: ركل

بّْيُّ شيبة، ك  أبي ابنا كعثماف بكر كأبك حنبؿ، بف أحمد ركل عنو: ادو الضَّ مَّ سىفي ٍبفي حى  .اٍلحى
 كثير أنو إال لخميمي: ثقة،، كقاؿ كا(6)حفظو فتغير بآخره فمج أنو ، كالعجمي، إال(5)كثقو ابف معيف

صدكؽ، : المديني ابف ، كقاؿ(8)صدكؽ بأس، بو ليس ، كقاؿ ابف معيف:(7)عميو يتفقكا لـ الخطأ،
 . (10)حفظو فىسىاءى  فمج ، كقاؿ الذىبي: صدكؽ،(9)صدكؽ: شيبة بف يعقكب كقاؿ
ًثيرى  سعد: كىافى  ابف كقاؿ ًديًث  كى : ، كقاؿ أبك حاتـ(11)خيكًلؼى  ًإذىا ًبوً  ييٍحتىجُّ  الى  اٍلغىمىطً  كىًثيرى  اٍلحى

  حنبؿ: ٍبف أىٍحمىد ، كقاؿ(12)الصدؽ كمحمو الصنعة، بعض حديثو في الحديث، مضطرب
 .(13)كيقمبيا األحاديث ًفي يخطئ داكد: أبك كقاؿ حفظو، تغير المديني: ابف كقاؿ بحجة، ليس
 .(15)تغير كقد رناكثي يخطئ عابد صدكؽ ، كقاؿ ابف حجر:(14) بالقكم ليس النسائي: كقاؿ
ٍعمىري  .4 ، ٍبفي  مى ييٍكنىى رىاًشدو ٍكلنى عيٍركىةى، أىبىا كى  . (17)، كقيؿ غير ذلؾ153 سىنىةى  ، مات(16)ًلؤٍلىٍزد مى

ٍعمىر كىك اليمف، سكف اٍلبىٍصًرٌم، عركة أىبيك قاؿ البخارم: ىك  .(18)عىٍمرك أىًبي ٍبف مى
دَّثى  ، قىتىادىةى،: عىفٍ  حى ٍمًرك كىالزٍُّىًرمّْ ٍنوي  بفً  كىعى ، كعى ،: ًدٍينىارو اؽى، كىأىبيك أىيٍُّكبي . بفي  كيىٍحيىى ًإٍسحى  يىمىافو

 

                                                             
 (، 9/ 3قاؿ مكسى بف إسحاؽ: كليس ىك بسجادة ذاؾ حضرمي كىذا ضبي، الجرح كالتعديؿ ) (1)
 (160تقريب التيذيب )ص: كذكر ابف حجر في التقريب، ستة أنفس غير ىذا، كميـ يقاؿ لو الحسف بف حماد.   
 (272/ 2تيذيب التيذيب ) (2)
 (324/ 1الكاشؼ ) (3)
 (160تقريب التيذيب )ص:  (4)
 (199/  9) -الجرح كالتعديؿ  (5)
 (360/  2الثقات ) (6)
 (285/ 1اإلرشاد في معرفة عمماء الحديث ) (7)
 (68/  1سؤاالت ابف محرز ) –معرفة الرجاؿ البف معيف  (8)
 (132/  1) - لمعبلئيطيف المختم (9)
 (379/  2الكاشؼ ) (10)
 (391/ 6الطبقات الكبرل ) (11)
 (199/  9) -الجرح كالتعديؿ  (12)
 (83/ 2العمؿ المتناىية في األحاديث الكاىية ) (13)
 (108الضعفاء كالمتركككف )ص:  (14)
 (319/  2تقريب التيذيب ) (15)
 أزد بف الغكث بف نبت بف مالؾ بف زيد بف كيبلف بف سبإ. األزدم: ىذه النسبة الى أىٍزًد شنكءة، كىك (16)

 (181_1/180األنساب لمسمعاني )    
 (5/546الطبقات الكبرل ) (17)
 (7/378التاريخ الكبير ) (18)
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 . (5)الحديث ، كقاؿ أبك حاتـ: صالح(4)، كابف حجر(3)، كالذىبي(2)، كالنَّسائيٌ (1)كثقو العجمي
ٍفصو  أىبيك كقىاؿى   .(6)النَّاسً  أىٍصدىؽً  ًمفٍ : الفىبلَّسي  حى
 (، متفؽ عمى جبللتو.1في الحديث رقـ)محمد بف شياب الزىرم، سبؽ ذكره  .5
 (، ثقة.6عركة بف الزبير، سبؽ ذكره في الحديث رقـ) .6

 :الحكـ عمى اْلسناد
 ىذا الحديث إسناده حسف؛ ألف يحيى بف يماف صدكؽ، يخطئ.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
 (2/290الثقات ) (1)
 (396/ 59تاريخ دمشؽ البف عساكر ) (2)
 (.166الركاة الثقات المتكمـ فييـ بما ال يكجب ردىـ، )/ (3)
 (.1/451تقريب التيذيب ) (4)
 (8/257الجرح كالتعديؿ ) (5)
 (.474_6/473سير أعبلـ النببلء ) (6)
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 المبحث الرابع
 أحاديث أـ حبيبة، رممة بنت أبي سفياف رضي اهلل عنيما

 ميف كاآلتي:كقد قسمتيا إلى قس
 _ أحاديث ثبتت صحة أو حسف سندىا.1
 _ أحاديث ثبت ضعؼ سندىا، أو توقفت في الحكـ عمى إسنادىا.2
 

 القسـ األوؿ: أحاديث ثبتت صحة أو حسف سندىا.
 :الحديث األوؿ .8

 باب ثواب المحافظة عمى السنف الراتبة
دَّثىنىا مَّدي  حى ٍبدً  ٍبفي  ميحى ، ٍبفً  اهللً  عى دَّثى  نيمىٍيرو اًلدو  أىبيك نىاحى ، ٍبفى  سيمىٍيمىافى  يىٍعًني خى يَّافى دى  عىفٍ  حى ، أىًبي ٍبفً  دىاكي  ًىٍندو
، ٍبفً  النٍُّعمىافً  عىفً  ٍمًرك عىفٍ  سىاًلـو ، ٍبفً  عى دَّثىًني: قىاؿى  أىٍكسو ٍنبىسىةي  حى ، أىًبي ٍبفي  عى  الًَّذم مىرىًضوً  ًفي سيٍفيىافى
ًديثو  ًفيوً  مىاتى  ًبيبىةى، أيَـّ  سىًمٍعتي : قىاؿى  ًو،ًإلىيٍ  (1)يىتىسىارُّ  ًبحى  : يىقيكؿي  ، اهللً  رىسيكؿى  سىًمٍعتي : تىقيكؿي  حى

  .(2) "اْلَجناةِ  ِفي َبْيتٌ  ِبِيفا  َلوُ  ُبِنيَ  َوَلْيَمٍة، َيْوـٍ  ِفي َرْكَعةً  َعْشَرةَ  اْثَنَتيْ  َصماى َمفْ "
ًبيبىةى  أيُـّ  قىالىتٍ  ا: حى ٍكتيييفَّ  فىمى قىاؿى   اهللً  رىسيكؿً  ًمفٍ  ييفَّ سىًمٍعتي  ميٍنذي  تىرى ٍنبىسىةي  كى ٍكتيييفَّ  فىمىا: عى  سىًمٍعتيييفَّ  ميٍنذي  تىرى
ًبيبىةى، أيْـّ  ًمفٍ  قىاؿى  حى ك كى ٍكتيييفَّ  مىا :أىٍكسو  ٍبفي  عىٍمري ٍنبىسىةى، ًمفٍ  ميٍنذ سىًمٍعتيييفَّ  تىرى قىاؿى  عى اًلـو  ٍبفي  النٍُّعمىافي  كى  :سى
ٍكتيييفَّ  مىا ٍمًرك ًمفٍ  ًمٍعتيييفَّ سى  ميٍنذي  تىرى . ٍبفً  عى  أىٍكسو

الراتبة، مف طريؽ  السنف فضؿ باب، كقصرىا المسافريف صبلة أخرجو مسمـ في صحيحو ؾ
 جزء مف حديث متقارب األلفاظ. .728/ رقـ(، 503/ 1) داكد، بو،

 الراتبة، مف طريؽ شعبة بو،  السنف فضؿ باب، كقصرىا المسافريف صبلة كأخرجو في ؾ
 جزء مف حديث متقارب األلفاظ. .728/ رقـ، (503/ 1)

  مف طريؽ النعماف، بو،، التطكع أبكاب تفريع باب، الصبلة كأخرجو أبك داكد في سننو، ؾ/
 ، جزء مف حديث متقارب األلفاظ.1250/ رقـ(، 18/ 2)

مف طريؽ  كليمة...، يكـ في صمى فيمف جاء ما باب، الصبلة ؾ/ كأخرجو الترمذم في سننو
 ، بألفاظ متقاربة، كفيو زيادة. 415/ رقـ(، 538/ 1) رافع، بو، بف المسيب

 مف طريؽ ،... كالميمة اليكـ في صمى مف ثكاب باب، الميؿ قياـ كأخرجو النسائي في سننو، ؾ/
 بمفظو كفيو زيادة. .1803/ رقـ(، 260/ 3)رافع، بو،  بف المسيب

                                                             
ذا حؾ بعض جسده أك غمز فاستمذه قيؿ: ىك يتسار إلى ذلؾ ".  (1)  )يتسار( أم يسر بو مف السركر، قاؿ الزمخشرم: " كا 

 (215/  1) -أساس الببلغة    
 .728(، رقـ/ 502/ 1باب فضؿ السنف الراتبة قبؿ الفرائض كبعدىف، ) - 15ـ / ؾ صبلة المسافريف كقصرىا،  (2)
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السنة، مف  مف ركعة عشرة ثنتي في اءج ما باب، الصبلة إقامة ؾ/ كأخرجو ابف ماجو في سننو،
 ، جزء مف حديث متقارب األلفاظ.1141/رقـ(، 361/ 1) طريؽ عنبسة، بو،

 مف طريؽ النعماف، بو، ، السنة صبلة في باب، الصبلة كأخرجو الدارمي في سننو، ؾ
 ، بألفاظ متقاربة كفيو زيادة.1478/ رقـ(، 902/ 2)

 ، بألفاظ متقاربة،26775/ رقـ(، 362/ 44)اف، بو، كأخرجو أحمد في مسنده، مف طريؽ النعم
 كفيو زيادة. 

 الثقفي، أكس بف عنبسة، مف طريؽ عمرك الكبير، ترجمة كأخرجو البخارم في التاريخ
 ، بألفاظ متقاربة.  160/  رقـ(، 37/ 7)بو، 

مف طريؽ  ،حبيبة أـ ركت ما، النساء أحاديث كأخرجو أبك داكد الطيالسي في مسنده، في
 ، بألفاظ متقاربة، كفيو زيادة. 1696/ رقـ(، 167/ 3)لنعماف، بو، ا

، 1552/ رقـ(، 448: ص)مسنده، مف طريؽ عنبسة، بو،  كأخرجو ابف حميد في المنتخب، مف
 بألفاظ متقاربة، كفيو زيادة. 

(، 58/ 13)الثقفي، بو،  أكس بف عمرك في مسنده، حديث أـ حبيبة، مف طريؽ يعمى كأخرجو أبك
   ، بألفاظ متقاربة، كفيو قصة.7135 /رقـ

كبعدىف مف  المكتكبات قبؿ التطكع فضؿ باب الصبلة، كأخرجو ابف خزيمة في صحيحو، ؾ/
  . بألفاظ متقاربة.1185/ رقـ(، 202/ 2) طريؽ سالـ، بو،

 السنف...، مف طريؽ  الصمكات ثكاب باب، الصبلة كأخرجو أبك عكانة في مستخرجو، ؾ/
 ، بألفاظ متقاربة كفيو زيادة.2105/ رقـ(، 5/ 2)بو،  الثقفي، أكس ابف

مف طريؽ ، الجنة... في بيتا كعبل جؿ اهلل بناء ذكر، الصبلة كأخرجو ابف حباف في صحيحو، ؾ/
 ، بألفاظ متقاربة. 2451/ رقـ(، 204/ 6) أكس، بو، بف عمرك

 يعمى، بو،  بف صفكاف مف طريؽ حبيبة أـ كأخرجو الطبراني في المعجـ الكبير، مسند
 ، بألفاظ متقاربة، كفيو زيادة. 488/  رقـ(، 234/ 23)

  مف طريؽ عمرك التطكع، صبلة ؾ/ الكتر، باب مف كتاب كأخرجو الحاكـ في المستدرؾ،
 ، بألفاظ متقاربة، كفيو زيادة.1173/ رقـ(، 456/ 1) الثقفي، بو، أكس ابف

 مف طريؽ ركعة، عشرة ثنتا ىي: قاؿ مف باب، الصبلة كأخرجو البييقي في السنف الكبرل، ؾ/
 ، بألفاظ متقاربة كفيو زيادة.4163/ رقـ(، 664/ 2) رافع، بو، بف المسيب

  أكس، بو، بف ماىاف، مف طريؽ عمرك بف محمد ترجمة، كأخرجو الخطيب في تاريخ بغداد
 ، بألفاظ متقاربة. 1674/ رقـ(، 472/ 4)

 (،17/ 47) أكس، بو، بف عمرك مف طريؽ، سةعنب كأخرجو ابف عساكر في تاريخ دمشؽ ترجمة
 ، بألفاظ متقاربة.5439/ رقـ
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 :ترجمة رجاؿ اْلسناد
دي  .1 مَّ ٍبدً  ٍبفي  ميحى ، اليمذاني ٍبفً  اهللً  عى   ق. 234الخارفي، مات سنة  نيمىٍيرو

سيٍفيىافى  أىًبٍيًو،: ركل عىفٍ  مىيَّةى، كىاٍبفً  عييىٍينىةى، بفً  كى . عي ًكٍيعو كى   كى
ٍنوي  ، :ركل عى اًرمُّ ـه، البيخى ميٍسًم دى. كىأىبيك كى  دىاكي

 .(3) فاضؿ حافظ ، كقاؿ ابف حجر: ثقة(2) ، كقاؿ الذىبي: الحافظ(1)كثقو العجمي
، األزدم ٍبفي  سيمىٍيمىافي  .2 يَّافى  ق. 189الككفي، مات سنة  األحمر خالد أبك حى

ٍيدو : ركل عىفٍ  مى سيمىٍيمىافى  الطًَّكٍيًؿ، حي ، كى  بف أبي ىند. كداكد التٍَّيًميّْ
ٍنوي  دي : ركل عى ، بفي  أىٍحمى ٍنبىؿو . كىابفي  حى  نيمىٍيرو

، كالعجمي: (5)الرفاعي يزيد بف المديني، كمحمد ابف ، كقاؿ(4)ثقة ثقة بأس بو قاؿ ابف معيف: ليس
بو  إماـ، كحديثو محتجّّ  مشيكر، صدكؽ ، كقاؿ الذىبي: ثقة(7)حباف في الثقات ، كذكره ابف(6)ثقة

 . (10)يخطئ ، كقاؿ ابف حجر: صدكؽ(9)، كقاؿ أبك حاتـ: صدكؽ(8)كؿفي سائر األص
د .3 ، أىًبي ٍبفي  دىاكي  محمد،  أبك كنيتو قشير، بني مكلى دينار، ىند أبي كاسـ ًىٍندو

 ق. 140مات سنة 
، عيٍثمىافى  كىأىًبي الميسىيًّْب، بفً  سىًعٍيدً : ركل عىفٍ  افً  النٍَّيًدمّْ . ٍبفً  النٍُّعمى  سىاًلـو
،: وي ركل عىنٍ  شيٍعبىةي، سيٍفيىافي . ٍبفي  كسيمىٍيمىافي  كى يَّافى  حى

 . (13)، كقاؿ الذىبي: أحد األعبلـ الحفاظ(12)، كأحمد، كأبك حاتـ(11)كثقىة ابف معيف
 .(14) كقاؿ ابف حجر: ثقة متقف

، الطائفيُّ ]الكفاة:  .4 اًلـو  .(15)ق[ 120 - 111النٍُّعمىافي ٍبفي سى
 .الثقفي أكس ٍبف كعىٍمرك الزبير، عيمىر، كعبد اهلل بف ابف: ركل عىفٍ 
ٍنوي  د: ركل عى  .كشيٍعبىة صغيرة، أىًبي ٍبف كحاتـ ىند، أىًبي ٍبف دىاكي

                                                             
 (406الثقات )ص:  (1)
 (191/ 2الكاشؼ ) (2)
 (490تقريب التيذيب )ص:  (3)
 (129(، كركاية الدارمي )ص: 96/ 1ركاية ابف محرز ) -تاريخ ابف معيف  (4)
 (107/ 4الجرح كالتعديؿ ) (5)
 (201الثقات )ص:  (6)
 (395/ 6ات )الثق (7)
 (458/ 1(، الكاشؼ )92(، مف تكمـ فيو كىك مكثؽ )/ 20/ 9سير أعبلـ النببلء ) (8)
 (107/ 4الجرح كالتعديؿ ) (9)
 (250تقريب التيذيب )ص:  (10)
 (107ركاية الدارمي )ص:  -تاريخ ابف معيف  (11)
 (412_  411/ 3الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ ) (12)
 (383_  382/ 1الكاشؼ ) (13)
 (200تقريب التيذيب )ص:  (14)
 (449/ 29تيذيب الكماؿ ) (15)



52 
 

 .(4)، كابف حجر(3)، كالذىبي(2)، كالنسائي(1)كثقة ابف معيف، كأبك حاتـ
ك .5 ، الثقفي، ٍبفي  عىٍمري  ق.95مات قبؿ سنة  أىٍكسو
 سفياف.  أىبي ٍبف كعنبسة الزبير، ٍبف كعركة عىٍمرك، ٍبف المَّو كعبد أبيو،: عف ركل
كىل  .(5)سيريف ٍبف كمحمد دينار، ٍبف كعىٍمرك منقذ، ٍبف سالـ: عىنو رى

 ، كقاؿ ابف حباف: (6)صحبة لو أكس، بف أكس كيقاؿ: أكس، أبي بف قاؿ البخارم: أكس
 . (10)ي التابعيف، كذكره الدارقطني ف(9)، ككذا قاؿ ابف عبد البر(8)، ككذا قاؿ أبك نعيـ(7)صحبة لو

كىافى   ذكره مف كقاؿ: كىـ كبير، ، كجـز ابف حجر بأنو تابعي(11)الثّْقىاتً  اٍلفيقىيىاءً  ًمفى  كقاؿ الذىبي: كى
  .(12)الصحابة في
ٍنبىسىةي 6    حبيبة، أـ معاكية، كأخك أخك األمكم، القرشي أمية بف حرب سيٍفيىافى بف أىًبي ٍبفي  _ عى

 .(13)-رضي اهلل عنيـ أجمعيف-قبؿ معاكية  األمكم، مات القرشي عثماف أبك
كىل  .حبيبة أـ كأختو أكس، ٍبف شداد: عىف رى
كىل   حكشب. ٍبف كشير عطية، ٍبف الباىمي، كحساف أمامة أىبيك :عىنو رى

لىـٍ   النًَّبيَّ  أىٍدرىؾى  ، كقاؿ أبك نعيـ:(14)ذكره ابف حباف في ثقات التابعيف، كقاؿ: كاف ثبتنا  يىًصحَّ  كى
كىل ًركىايىةه، كىالى  ٍحبىةه،صي  لىوي  ٍنوي  رى ةى  أىبيك عى امى ، أيمى ا سىاًلـو  ٍبفي  كىالنٍُّعمىافي  اٍلبىاًىًميُّ ، بىٍعضي  ذىكىرىهي  ًفيمى ًريفى  اٍلميتىأىخّْ
لىـٍ  مىٍيًو، يىًزدٍ  كى ًتنىا ميتىقىدّْميك كىاتَّفىؽى  عى  الزمف ؾأدر  ، كرد ابف حجر فقاؿ: إذا(15)التَّاًبًعيفى  ًمفى  أىنَّوي  أىًئمَّ

 النبيٌ  أصيار مف ككنو مع سيما كال الجانبيف، أحد مف كلك محالة، ال الرؤية لو حصمت النبكم
، (16) الكداع حٌجة في بمكة الجميع اجتمع كقد المؤمنيف، أـ حبيبة أـ أختو. 

 :الحكـ عمى إسناد الحديث
 إسناد ىذا الحديث صحيح؛ ألف ركاتو ثقات.

                                                             
 (445/ 8الجرح كالتعديؿ ) (1)
 (220/ 6الجرح كالتعديؿ ) (2)
 (323/ 2الكاشؼ ) (3)
 (564تقريب التيذيب )ص:  (4)
 (548/ 21تيذيب الكماؿ ) (5)
 (16/ 2التاريخ الكبير ) (6)
 (277/ 3الثقات ) (7)
 (2021/ 4معرفة الصحابة ) (8)
 (119/ 1االستيعاب ) (9)
 (260/ 1ذكر أسماء التابعيف كمف بعدىـ ممف صحت ركايتو عف الثقات عند البخارم كمسمـ ) (10)
 (1150/ 2تاريخ اإلسبلـ ) (11)
 (418تقريب التيذيب )ص:  (12)
 (401/ 6(، الجرح كالتعديؿ )36/ 7التاريخ الكبير ) (13)
 (186مشاىير عمماء األمصار )ص:  (14)
 (2234/ 4معرفة الصحابة ألبي نعيـ ) (15)
 (55/ 5اإلصابة في تمييز الصحابة ) (16)
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 :التعميؽ عمى الحديث
الثنتي عشرة ركعة في أحاديث كثيرة، منيا ما أخرجو اإلماـ مسمـ مف حديث  (1)تفصيؿ كقد جاء

ٍبدً  ، ٍبفً  اهللً  عى ةً  عىفٍ  عىاًئشىةى  سىأىٍلتي : قىاؿى  شىًقيؽو بلى   تىطىكًُّعًو؟ عىفٍ  ، اهللً  رىسيكؿً  صى
ـا  َأْرَبًعا، الظُّْيرِ  َقْبؿَ  َبْيِتي ِفي ُيَصمٍّي َكافَ ": فىقىالىتٍ  ـا  ِبالنااِس، َفُيَصمٍّي ُرجُ َيخْ  ُث  َفُيَصمٍّي َيْدُخؿُ  ُث

ـا  اْلَمْغِرَب، ِبالنااسِ  ُيَصمٍّي َرْكَعَتْيِف، َوَكافَ   َوَيْدُخؿُ  اْلِعَشاَء، ِبالنااسِ  َوُيَصمٍّي َرْكَعَتْيِف، َفُيَصمٍّي َيْدُخؿُ  ُث
 .(2)..."َرْكَعَتْيفِ  َفُيَصمٍّي َبْيِتي

 

 
 :الحديث الثاني .9

 ثواب أربع ركعات قبؿ الظير وأربع بعدهباب 
دَّثىنىا ، ٍبفي  يىًزيدي  حى كفى دي  نا: قىاؿى  ىىاري مَّ ٍبدً  ٍبفي  ميحى ، المَّوً  عى ٍنبىسىةى  أىًبيًو، عىفٍ  عىفٍ  الشُّعىٍيًثيُّ ، أىًبي ٍبفً  عى  سيٍفيىافى
ًبيبىةى، أيْـّ  عىفٍ  مَّى- النًَّبيّْ  عىفً  حى مىٍيوً  اهللي  صى ـى  عى مَّ سى  َبْعَدَىا، َوَأْرَبًعا الظُّْيِر، َقْبؿَ  َأْرَبًعا َصماى َمفْ ": قىاؿى  -كى

 .(3)"الناارِ  َعَمى الماوُ  َحراَموُ 
 كبعدىا، مف طريؽ، مكحكؿ، بو، الظير قبؿ األربع باب ؾ/الصبلة، أخرجو أبك داكد في سننو

 ، بألفاظ متقاربة.1269/ رقـ(، 23/ 2)
الظير، باب آخر، مف طريؽ،  قبؿ األربع في جاء ما باب، الصبلة ؾ/ كأخرجو الترمذم في سننو

 ، بألفاظ متقاربة.428/ رقـ(، 554/ 1) الرحمف، بو، عبد أبي القاسـ
كالميمة، مف طريؽ  اليكـ في صمى مف ثكاب باب، النيار كتطكع الميؿ قياـ كأخرجو النسائي ؾ/

 ، بألفاظ متقاربة.1812/ رقـ(، 264/ 3) عطية، بو، بف حساف
مف طريؽ، مكحكؿ، ، كالميمة اليكـ في صمى مف ثكاب باب، النيار كتطكع الميؿ قياـ ؾ/ لؾ،ككذ
 ، بمفظو، كزيادة ركعات.1814/ رقـ(، 265/ 3) بو،

  بألفاظ متقاربة. ،26764/  رقـ(، 347/ 44) عطية، بو، بف كأخرجو أحمد مف طريؽ حساف
، بمفظو، 456/  رقـ(، 236/ 23)و، كأخرجو الطبراني في معجمو الكبير مف طريؽ، مكحكؿ، ب

 كزيادة ركعات.
، 1524(، 373/ 2) الرحمف، بو، عبد أبي ككذلؾ أخرجو في مسند الشامييف مف طريؽ، القاسـ

 بألفاظ متقاربة.
، 2169/رقـ(، 128/ 3) الرحمف، بو، عبد بف كأخرجو السراج في حديثو، مف طريؽ، القاسـ

 بألفاظ متقاربة، كفيو قصة.

                                                             
كماؿ المعمـ )233/ 7(، كعمدة القارم )8/ 6انظر شرح النككم ) (1)  (.68/ 3(، كا 
قىاًعدنا، )  (2) ا كى  .730(، رقـ/ 504/ 1ـ/ ؾ صبلة المسافريف، بىابي جىكىاًز النَّاًفمىًة قىاًئمن
 .5983(، رقـ/ 20/ 2صبلة التطكع، في ثكاب مف ثابر عمى اثنتي عشرة ركعة مف التطكع )شيبة/ ؾ  (3)
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(، 456/ 1) باب صبلة التطكع، مف طريؽ، مكحكؿ، بو،، الكتر ؾ/ لحاكـ في مستدركوكأخرجو ا
 ، بألفاظ متقاربة. 1175/ رقـ

مف طريؽ،  أربعنا، الظير قبؿ جعؿ مف باب، الصبلة ؾ/ الكبرل كأخرجو البييقي في السنف
 ، بمفظو كفيو زيادة.4165/ رقـ(، 664/ 2) عطية، بو، بف حساف

مف  أربعان، كبعدىا أربعان  الظير قبؿ صمى مف باب، الصبلة ؾ/ شرح السنةكأخرجو البغكم في 
 ، بألفاظ متقاربة، كفيو قصة.889/ رقـ(، 464/ 3) الرحمف، بو، عبد أبي بف طريؽ، القاسـ

 :ترجمة رجاؿ اْلسناد
كفى بف ٍبفي  يىًزيدي  .1  ق.206الكاسطي، مات سنة  خالد أبك مكالىـ السممي زاذاف ىىاري

،ا: ركل عنو  كمحمد بف عبد اهلل المياجر. حنبؿ، بف كأحمد لجكزجانيُّ
 كابف أبي شيبة. كالثكرم، سعد، بف إبراىيـ: ركل عف

ككثقو         ، (1)مثمو عف ييسأؿ حنبؿ، كعمي بف المديني، كأبك حاتـ، كقاؿ: ال بف كثقو أحمد
 .(4)، كابف حجر(3)، كالذىبي(2)ابف معيف

دي  .2 مَّ ٍبدً  ٍبفي  ميحى ، العقيمي اٍلمييىاًجًر الشُّعىيثي ٍبفً  المَّوً  عى  اهلل،  عبد أبك النصرم الدّْمشقيُّ
مَّد 155مات سنة  مَّد كىىيكى  الشعيثي، اهلل عبد بف ق، كميحى المييىاجر بف ميحى

(5). 
 معداف. بف كخالد مكحكؿ، كعف صحبة، كلو بدؿ، بف الحارث عف: ركل
 محمد. بف جكحجا خالد، كككيع، كالمقرمء بف صدقة عنو: ركل

، كذكره ابف حباف في (9)، كالمفضؿ بف غساف الغبلبي(8)، كابف شاىيف(7)كدحيـ ،(6)كثقو ابف معيف
 . (10)الثقات

  حديثو بقكم، يكتب ليس الحديث ضعيؼ أبك حاتـ: ؿ، كقا(11)كقاؿ النسائي: ليس بو بأس
 .(13) ، كقاؿ ابف حجر: صدكؽ(12) بو يحتج كال
 الدمشقي لشُّعىيًثٌي النصرما ميياجر، ٍبف اهللً  عىبدي  .3

                                                             
 (295/ 9الجرح كالتعديؿ ) (1)
 (100/ 4ركاية الدكرم ) -تاريخ ابف معيف  (2)
 (391/ 2الكاشؼ ) (3)
 (606تقريب التيذيب )ص:  (4)
 (419/ 4ركاية الدكرم ) -تاريخ ابف معيف  (5)
 (96/ 1ركاية ابف محرز ) -يف تاريخ ابف مع (6)
 (304/ 7الجرح كالتعديؿ ) (7)
 (203تاريخ أسماء الثقات )ص:  (8)
 (378/ 3تاريخ بغداد ) (9)
 (407/ 7الثقات ) (10)
 (561/ 25تيذيب الكماؿ ) (11)
 (304/ 7الجرح كالتعديؿ ) (12)
 (490تقريب التيذيب )ص:  (13)
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 . (1) محمد ابنو عنو: كركل سفياف، أبي بف عنبسة عف مياجر، ركل بف اهلل قاؿ البخارم: عبد
 .(3)ابنو ركاية غير بحديثو يعتبر ، كذكره ابف حباف في الثقات، كقاؿ:(2)قاؿ ابف حجر: مقبكؿ

ٍنبىسىةي  .4 ، سبؽ ذكره في الحديث رقـ) أىًبي ٍبفي  عى  (، ثقة.8سيٍفيىافى
 :الحكـ عمى إسناد الحديث

 إسناد ىذا الحديث ضعيؼ؛ ألف عبداهلل بف المياجر، مقبكؿ، كبالمتابعة يرتقي إلى الحسف لغيره.
 

 :الحديث الثالث .10
 باب تعظيـ حرمة الزوج ميًتا

: أىٍخبى  دَّثىنىا أىيُّكبي ٍبفي ميكسىى، قىاؿى ، حى دَّثىنىا سيٍفيىافي ، حى ٍيًدمُّ مى دَّثىنىا الحي ٍينىبى حى ٍف زى ، عى ٍيدي ٍبفي نىاًفعو مى رىًني حي
ًبيبىةى  ٍت أيُـّ حى ، دىعى اءى نىٍعيي أىًبي سيٍفيىافى ًمفى الشٍَّأـً ا جى مىمىةى، قىالىٍت: لىمَّ ٍنيىا-ًبٍنًت أىًبي سى  -رىًضيى المَّوي عى

قى  ٍييىا، كى ًذرىاعى ٍييىا، كى اًرضى ٍت عى ٍفرىةو ًفي اليىٍكـً الثَّاًلًث، فىمىسىحى ٍف ىىذىا لىغىًنيَّةن، لىٍكالى أىنّْي ًبصي الىٍت: ًإنّْي كيٍنتي عى
:  سىًمٍعتي النًَّبيَّ  َعَمى َميٍٍّت َفْوَؽ  ،(4)ََّل َيِحؿُّ َِّلْمَرَأٍة ُتْؤِمُف ِبالماِو َوالَيْوـِ اآلِخِر، َأْف ُتِحدا " يىقيكؿي

 . (5)" َبَعَة َأْشُيٍر َوَعْشًراَثَلٍث، ِإَّلا َعَمى َزْوٍج، َفِإناَيا ُتِحدُّ َعَمْيِو َأرْ 
كعشرنا، مف  أشير أربعة زكجيا عنيا المتكفى أخرجو البخارم في صحيحو ؾ/ الطبلؽ، باب تحد

 ، بمفظو، كزيادة لفظة، )لياؿ(.5334، رقـ/ (59/ 7)طريؽ حميد بف نافع بو، 
فٍَّكفى  كىالًَّذيفى }ككذلؾ، ؾ/ الطبلؽ، باب  ـٍ  ييتىكى كفى  ًمٍنكي يىذىري ا كى ، مف طريؽ حميد بف نافع بو، {أىٍزكىاجن

 ، بمفظو.5345/ ـ(، رق61/ 7)
 الكفاة، مف طريؽ حميد  عدة في اإلحداد كجكب كأخرجو مسمـ في صحيحو ؾ/ الطبلؽ، باب

 ، بمفظو.1486، رقـ/ (1123/ 2) ابف نافع بو،
 يؽ حميد زكجيا، مف طر  عنيا المتكفى إحداد كأخرجو أبك داكد في سننو ؾ/ الطبلؽ، باب

 ، بمفظو، كزيادة لفظة، )لياؿ(.2299، رقـ/(290/ 2)ابف نافع بو، 
كالنصرانية، مف  الييكدية دكف المسممة لمحادة الزينة كأخرجو النسائي في سننو ؾ/ الطبلؽ، ترؾ

 ، بمفظو، كزيادة لفظة، )لياؿ(.3533، رقـ/ (201/ 6)طريؽ حميد بف نافع بو، 
 أشير أربعة زكجيا عمى تحد أف لممرأة اإلباحة ، ؾ/ الحج، بابكأخرجو أبك عكانة في مستخرجو

 ، بمفظو، كزيادة لفظة، )لياؿ(.4649، رقـ/ (192/ 3)كعشرنا، مف طريؽ حميد بف نافع بو، 
 كأخرجو ابف حباف في صحيحو ؾ/ الطبلؽ، باب العدة، مف طريؽ حميد بف نافع بو، 

 لياؿ(. ، بمفظو، كزيادة لفظة، )4304، رقـ/ (140/ 10)
                                                             

 (175/ 5يؿ )(، الجرح كالتعد209/ 5التاريخ الكبير ) (1)
 (325تقريب التيذيب )ص:  (2)
 (45/ 7الثقات ) (3)
دٍَّت، كذلؾ إذا منعىٍت نىٍفسىيا الزّْينةى كالًخضاب. مقاييس المغة   (4) دَّت المرأة عمى بىٍعميا كىأىحى  (2/  2) -يقاؿ: حى
ٍكًجيىا ) (5) مىى غىٍيًر زى  .1280(، رقـ/2/78خ/ ؾ الجنائز، بىابي ًإٍحدىاًد المىٍرأىًة عى
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، مف  -صمى اهلل عميو كسمـ -كأخرجو الطبراني في المعجـ، مسند النساء، أزكاج رسكؿ اهلل 
 ، بمفظو، كزيادة لفظة، )لياؿ(.420، رقـ/ (226/ 23) طريؽ حميد بف نافع بو،

 :ترجمة رجاؿ اْلسناد
ٍيًدمُّ  .1 مى  ق.219حميد، مات سنة  بف اهلل عبد بف ًعيسىى بف الزبير بف اهلل ، عبدالحي

 عيينة.  بف كسفياف عياض، بف كفضيؿ سعد، بف إبراىيـ: عف ركل
 بف األزىر. كأحمد الحماؿ، كىاركف كالذىمي، البخارم،: عنو ركل

 .(3)فقيو حافظ ، كقاؿ ابف حجر: ثقة(2)األعبلـ ، كقاؿ الذىبي: أحد(1)كقاؿ أبك حاتـ: ثقة إماـ
 ق.198 سنة المكي، مات ثـ في،الكك  محمد أبك عمراف، أبي بف عيينة بف سيٍفيىافي  .2

  النَّجيكد. أىًبي ٍبف عبلقة، كعاصـ ٍبف كزياد دينار، ٍبف كعمرك الزٍُّىًرٌم، ًمف: سمع
كىل ٍنوي  رى  كالحميدم. كشيٍعبىة، األعمش،: عى

دي  ذىاؾى  كقاؿ: ، كالثكرم(4)كثقو أبك حاتـ، كابف معيف دىٍيفً  أىحى ، (5)نظير، يقكؿ ليس لو األىحى
 (.8)حجة إماـ فقيو حافظ ، كابف حجر، كقاؿ: ثقة(7)كالذىبي ،(6)كالعجمي

ٍمًرك ٍبفً  ميكسىى ٍبفي  أىيُّكبي  .3   ق.132األمكم، مات سنة  مكسى اٍلعىاًص، أبك ٍبفً  سىًعيدً  ٍبفً  عى
، أىًبي ٍبفً  عىطىاءً : ركل عىفٍ  بىاحو ، رى مىٍكحيكؿو ٍينىاءى، ٍبفً  كىعىطىاءً  كى . مى نىاًفعو  كى
ٍنوي  ، كىالسٍُّفيىانىاًف، ةي،شيٍعبى : ركل عى . كىالمٍَّيثي  كىاألىٍكزىاًعيُّ

 ، (14)، كالبغكم(13)، كالعجمي(12) زرعة ، كأبك(11)معيف ، كابف(10)، كأحمد(9)كثقو ابف سعد
 .(16)، ككثقو ابف حجر(15)الفقياء كقاؿ الذىبي: اإلماـ المفتي، أحد

ٍيدي ٍبفي نىاًفعو  .4 مى ٍفكىاف، أىبيك بف حي ارً  أىٍفمح صى ٍفكىاف مكلى ٌم،اأٍلٍنصى اًلد، تىاًبًعيٌ  بف صى  .(17)خى

                                                             
 (57/ 5الجرح كالتعديؿ ) (1)
 (552/ 1الكاشؼ ) (2)
 (303تقريب التيذيب )ص:  (3)
 (227/ 4الجرح كالتعديؿ ) (4)
 (33/ 1المرجع السابؽ ) (5)
 (194الثقات )ص:  (6)
 (449/ 1الكاشؼ ) (7)
 (245تقريب التيذيب )ص:  (8)
 (217)ص: -متمـ التابعيف  -الطبقات الكبرل  (9)
 (93/ 2كمعرفة الرجاؿ ألحمد ركاية ابنو عبد اهلل )العمؿ  (10)
 (258/ 2الجرح كالتعديؿ ) (11)
 (848/ 3أبك زرعة الرازم كجيكده في السنة النبكية ) -الضعفاء ألبي زرعة الرازم في أجكبتو عمى أسئمة البرذعي  (12)
 ( 241الثقات )/  (13)
 (69/ 3معجـ الصحابة ) (14)
 ( 262/ 1(، الكاشؼ )135/ 6سير أعبلـ النببلء ) (15)
 (119تقريب التيذيب )ص:  (16)
 (427/ 1(، نزىة األلباب )147/ 4(، الثقات )305/ 5الطبقات الكبرل ) (17)
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ٍينىبى : ركل عىفٍ  ةى، أىًبي ًبٍنتً  زى مىمى ، أىيُّكبى  كىأىًبي سى اًرمّْ ٍبدً  األىٍنصى ك ٍبفً  المَّوً  كىعى  .عىٍمرو
ٍنوي  ، اٍبنيوي : كركل عى شيٍعبىةي، أىٍفمىحي  ميكسىى. ٍبفي  كأىيُّكبي  كى

 .(1)اثناف ىما: عمي كقاؿ األكؿ، ىك صفيرا حميد ىك ىذا أف: شعبة عف يقاؿ: البخارم قاؿ
 . (3)حميد بف أىٍفمح أىبيك ىيكى  ، كقىاؿى حميد:(2)نىاًفع بف حميد ىيكى  حميد بف كقاؿ ابف معيف: أىٍفمح

 . (8)حباف في الثقات ، كذكره ابف(7)، كابف حجر(6)، كالنسائي(5)، كابف معيف(4)كثقو أبك حاتـ
 .(9) كقاؿ الذىبي: صدكؽ

ٍينى  .5 مىمىةى  ًبٍنتي  بي زى ٍبدً  ٍبفً  أىًبي سى مىمىةى  أيُـّ  ، كىأيمُّيىا(10)الحبشة بأرض أميا اأٍلىسىًد، كلدتيا عى ٍكجي  سى   زى
كىافى رسكؿ المًَّو، كزينب ربيبة النبي  ـي  ، كى ٍينىبى  اٍس ،  المَّوً  رىسيكؿي  فىسىمَّاىىا ،(11)بىرَّةى  زى ٍينىبى تٍ  زى كى  كىرى

ٍينىبي  يىا، عىفٍ  زى بىٍيًر عىفٍ  ٍبفي  عيٍركىةي  كىلكىرى  أيمّْ ٍينىبى  الزُّ اعىةً  ًمفى  أيٍختيوي  كىًىيى  زى  ق.74، تكفيت سنة (12)الرَّضى
 :الحكـ عمى إسناد الحديث

 إسناد ىذا الحديث صحيح؛ ألف ركاتو ثقات.
 :التعميؽ عمى الحديث

الحداد، كأكثر كجكب اجتناب المرأة كؿ مظاىر الزينة، كالطيب كالكحؿ، كثياب الزينة أثناء فترة 
 ؟ أيف تعتد المرأة ولكف، (13)الحداد مدة يككف عمى الزكج

فٍ  أىٍىًميىا ًعٍندى  اٍعتىدَّتٍ  شىاءىتٍ  ًإفٍ : عىطىاءه  قىاؿى  ٍت؛ ًلقىٍكؿً  شىاءىتٍ  كىاً  رىجى ؿَّ  عىزَّ  - اهلل خى  ُجَناحَ  َفَل  - كىجى
اءى  ثيَـّ : كقىاؿ [240]البقرة َمْعُروؼٍ  ِمفْ  َأْنُفِسِيفا  ِفي َفَعْمفَ  َما ِفي َعَمْيُكـْ  ، السٍُّكنىى فىنىسىخى  اٍلًميرىاثي  جى
ٍيثي  فىتىٍعتىدُّ  لىيىا سيٍكنىى كىالى  شىاءىتٍ  حى

 (14). 
  

                                                             
 (347/ 2تخ ) (1)
 (175/ 3ركاية الدكرم ) -تاريخ ابف معيف  (2)
 وي: حميد صفيراء، كىىيكى كىاًلد أىٍفمح بف حميد،(، كالراجح أف: صيفىيراءي: حميد بف نىاًفع اٍلمدًني ييقىاؿ لى 239/ 3نفس المرجع ) (3)

 (66ألقاب الصحابة كالتابعيف في المسنديف الصحيحيف، ألبي عمي الحسيف بف محمد الغساني )ص:    
 (230/ 3الجرح كالتعديؿ ) (4)
 ( 68ركاية الدارمي )ص:  -تاريخ ابف معيف  (5)
 (503/ 2امع الصحيح )التعديؿ كالتجريح، لمف خرج لو البخارم في الج (6)
 (182تقريب التيذيب )ص:  (7)
 (147/ 4الثقات ) (8)
 (355/ 1الكاشؼ ) (9)
 (132/ 7أسد الغابة ) (10)
مىمىةى:  (11) ٍينىبي ًبٍنتي أىًبي سى : سىمٍَّيتي اٍبنىًتي بىرَّةى، فىقىالىٍت ًلي زى ، قىاؿى ٍمًرك ٍبًف عىطىاءو ًد ٍبًف عى مَّ ،  ًإفَّ رىسيكؿى اهللً »عىٍف ميحى  نىيىى عىٍف ىىذىا ااًلٍسـً
ـي ًبأىٍىًؿ اٍلًبرّْ ًمٍنكيـٍ : » ، فىقىاؿى رىسيكؿي اهلًل «كىسيمّْيتي بىرَّةى       ، اهللي أىٍعمى ـٍ كُّكا أىٍنفيسىكي : « الى تيزى ـى نيسىمّْييىا؟ قىاؿى (. »فىقىاليكا: ًب ٍينىبى  سىمُّكىىا زى

 .2142(، رقـ/ 1687/ 3القبيح إلى حسف ) ـ/ ؾ اآلداب، باب استحباب تغيير االسـ     
 (.1854/ 4(، االستيعاب في معرفة األصحاب )3337/ 6(، معرفة الصحابة ألبي نعيـ )461/ 8الطبقات الكبرل ) (12)
 (، 268/ 3(، شرح صحيح البخارم البف بطاؿ )288/ 3معالـ السنف )  (13)
 (454/ 2المختصر النصيح )  (14)
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 الحديث الرابع: .11
 باب حرمة الرضاع كحرمة النسب

دَّثىنىا ـي  حى كى ، ٍبفي  الحى نىا نىاًفعو ، أىٍخبىرى ، عىفً  شيعىٍيبه ٍينىبى  الزُّبىٍير، أىفَّ  ٍبفي  عيٍركىةي  أىٍخبىرىًني: قىاؿى  الزٍُّىًرمّْ   زى
مىمىةى، أىًبي ًبٍنتى  ٍتوي  سى ًبيبىةى  أيَـّ  أىفَّ : أىٍخبىرى ، أىًبي ًبٍنتى  حى ٍتيىا سيٍفيىافى  اْنِكحْ  الماِو، َرُسوؿَ  "يىا:قىالىتٍ  أىنَّيىا: أىٍخبىرى
،: َفُقْمتُ  ،«َذِلؾِ  َأَوُتِحبٍّيفَ : »َفَقاؿَ  ُسْفَياَف، َأِبي ِبْنتَ  ،(1)ُأْخِتي ـْ  َمفْ  َوَأَحبُّ  ،(2)ِبُمْخِمَيةٍ  َلؾَ  َلْستُ  َنَع

ـَ  َعَمْيوِ  اهللُ  َصماى - الناِبيُّ  َفَقاؿَ  ُأْخِتي، َخْيرٍ  ِفي َشاَرَكِني : ُقْمتُ . «ِلي َيِحؿُّ  َّلَ  َذِلؾِ  ِإفا » : -َوَسما
ٍـّ  ِبْنتَ : »َقاؿَ  َمَة؟َسمَ  َأِبي ِبْنتَ  َتْنِكحَ  َأفْ  ُتِريدُ  َأناؾَ  ُنَحداثُ  َفِإناا ،: ُقْمتُ  ،«َسَمَمةَ  ُأ ـْ  َأناَيا َلوْ : »َفَقاؿَ  َنَع
ـْ    َسَمَمَة، َوَأَبا َأْرَضَعْتِني الراَضاَعِة، ِمفَ  َأِخي ََّلْبَنةُ  ِإناَيا ِلي، َحماتْ  َما َحْجِري ِفي ،(3)َرِبيَبِتي َتُكفْ  َل

 .(5)"َأَخَواِتُكفا  َوَّلَ  ِتُكفا َبَنا َعَميا  َتْعِرْضفَ  َفلَ  ،(4)ثَُوْيَبةُ 
ـي } أخرجو البخارم في صحيحو، ؾ النكاح، بىابي  بىاًئبيكي ًتي كىرى ...{، مف طريؽ ىشاـ  ًفي البلَّ ـٍ كًركي حيجي

 ، بألفاظ متقاربة.5106، رقـ/ (11/ 7)بو، 
ا ًإالَّ  األيٍختىٍيفً  بىٍيفى  تىٍجمىعيكا كىأىفٍ } ككذلؾ، ؾ النكاح، بىابي  مى  قىدٍ  مى  ، مف طريؽ الزىرم، بو، {ؼى سى

 ، بألفاظ متقاربة.5107، رقـ/ (11/ 7)
  مالؾ عف زينب بو، ٍبفً  اٍبنىتىوي، مف طريؽ ًعرىاؾً  اإًلٍنسىافً  عىٍرضً  ككذلؾ، ؾ/ النكاح، بىابي 

 ، بجزء متقارب األلفاظ.5123، رقـ/ (13/ 7)
، مف طريؽ عقيؿ عف الزىرم بو، كىغى  المىكىاًليىاًت  ًمفى  المىرىاًضعً  ككذلؾ، ؾ النفقات، بىابي   ٍيًرًىفَّ

 ، بألفاظ متقاربة.5372، رقـ/ (67/ 7)
ًبيبىًة، تىٍحًريـً  كأخرجو مسمـ في صحيحو، ؾ/ الرضاع، بىابي  ٍرأىًة، مف طريؽ ىشاـ بو،  كىأيٍختً  الرَّ  اٍلمى

 ، بألفاظ متقاربة.1449، رقـ/ (1072/ 2)
 ، (1073/ 2)اٍلمىٍرأىًة، مف طريؽ الزىرم بو،  كىأيٍخًت  ًبيبىًة،الرَّ  تىٍحًريـً  ككذلؾ، ؾ/ الرضاع، بىابي 

 ، بمفظو كفيو زيادة.1449رقـ/ 
ـي  كأخرجو أبك داكد في سننو ؾ/ النكاح، بىابي  اعىةً  ًمفى  يىٍحري ا الرَّضى ـي  مى النَّسىًب، مف طريؽ  ًمفى  يىٍحري

 ، بألفاظ متقاربة.2056، رقـ/ (221/ 2) ىشاـ بو،
                                                             

 (. قالت يىا رىسيكؿى اهلًل، )اٍنًكٍح أيٍخًتي عىزَّةى(، 1073/ 2أختيا كما في صحيح مسمـ )جاء التصريح باسـ   (1)
(.224/ 23كعند الطبراني في الكبير )      ٍمنىةى ًبٍنًت أىًبي سيٍفيىافى  ( قالت يىا رىسيكؿى اهلًل )ىىٍؿ لىؾى ًفي حى

كٍ   (2) اليان مف الزَّ ٍكج. لىٍستي لؾ ًبميٍخًميىة: أم لـ أًجٍدؾ خى مىٍت مف الزَّ  جات غىٍيرم. كليس ًمٍف قىٍكًليـ اٍمرىأة ميٍخًميىة إذا خى
 (146/  2) -النياية في غريب األثر      

، كاألنثى رىبيبىة. الصحاح تاج المغة )  (3)  (.257/ 8(، العيف )131/ 1ربيبي الرجًؿ: ابفي امرأتو مف غيره، كىك بمعنى مىٍربكبو
، فى قىاؿى عيٍركىةي: كثي   (4) ـى مَّ سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى عىًت النًَّبيَّ صى : كىافى أىبيك لىيىبو أىٍعتىقىيىا، فىأىٍرضى ٍيبىةي مىٍكالىةه أًلىًبي لىيىبو ا مىاتى أىبيك لىيىبو أيًريىوي كى  ،مىمَّ

ـٍ أى ،بىٍعضي أىٍىًمًو ًبشىرّْ ًحيبىةو       : لى ؟ قىاؿى أىبيك لىيىبو اذىا لىًقيتى ٍيبىةى. قىاؿى لىوي: مى ـٍ غىٍيرى أىنّْي سيًقيتي ًفي ىىًذًه ًبعىتىاقىًتي ثيكى  ٍلؽى بىٍعدىكي
كىٍثت حىٍكالن بىٍعدى مىٍكًت أىًبي لىيىبو        قاؿ السييمي: أىٌف اٌلًذم رىآهي ًمٍف أىٍىًمًو ىيكى أىخيكهي اٍلعىٌباسي قىاؿى مى
اؿو        (.9/ 7صحيح البخارم ) .الى أىرىاهي ًفي نىٍكـو ثيـٌ رىأىٍيتو ًفي شىٌر حى
 (.310/ 3(، العيف )116/ 1حيكبىةه _ ًحيبىةو: اليىُـّ كالحاجىةي. الصحاح تاج المغة )     

ـي ًمفى النَّسىًب ) (5) اعىًة مىا يىٍحري ـي ًمفى الرَّضى يىٍحري  .5101(، رقـ/ 9/ 7خ/ ؾ النكاح، باب كى
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ًبيبىةً  في سننو ؾ/ النكاح، باب تىٍحًريـ كأخرجو النسائي حٍجًرًه، مف طريؽ الزىرم بو،  ًفي الًَّتي الرَّ
 ، بألفاظ متقاربة.3284، رقـ/ (94/ 6)

ٍمعً  ككذلؾ ؾ/ النكاح، باب تىٍحًريـ  ، (94/ 6)كىاٍلًبٍنًت، مف طريؽ الزىرم بو،  اأٍليْـّ  بىٍيفى  اٍلجى
 ، بألفاظ متقاربة.3285رقـ/ 

ـي  ف ماجو في سننو، ؾ/ النكاح، بىابي كأخرجو اب اعً  ًمفى  يىٍحري ا الرَّضى ـي  مى النَّسىًب، مف طريؽ  ًمفى  يىٍحري
 ، بألفاظ متقاربة، كفيو زيادة.1939، رقـ/ (623/ 1)ابف شياب بو، 

، 26493، رقـ/(99/ 44)كأخرجو أحمد في المسند، حديث أـ سممة...، مف طريؽ ىشاـ بو، 
 زيادة.بألفاظ متقاربة، كفيو 

 ، (245/ 44)، مف طريؽ ىشاـ بو، -رضي اهلل عنيا-ككذلؾ، في حديث أـ سممة 
 ، بألفاظ متقاربة.26632رقـ/ 

 ، (401/ 45)، مف طريؽ الزىرم بو، -رضي اهلل عنيا-ككذلؾ في حديث أـ حبيبة 
 ، بألفاظ متقاربة.27412رقـ/ 

 لرضاع، مف طريؽ ىشاـ بو، ا في جاء فيما كأخرجو الشافعي في مسنده، ؾ/ النكاح، باب
 ، بألفاظ متقاربة.60، رقـ/ (19/ 2)

ـي : في مصنفو، ؾ/ الطبلؽ، بىابه  ؽكأخرجو عبد الرزا اعً  ًمفى  يىٍحري ا الرَّضى ـي  مى النَّسىًب، مف  ًمفى  يىٍحري
 ، بألفاظ متقاربة.13947، رقـ/ (475/ 7)طريؽ ىشاـ بو، 

اكأخرجو ابف أبي شيبة في المصنؼ، ؾ/ النكاح،  اًع...، مف طريؽ ىشاـ  ًفي قىاليكا باب مى الرَّضى
 ، بألفاظ متقاربة.17042، رقـ/ (549/ 3) بو،

كأخرجو أبك عكانة في مستخرجو ؾ/ النكاح، باب تحريـ الجمع بيف األختيف، مف طريؽ الزىرم 
 ، بألفاظ متقاربة.4403، رقـ/(113/ 3)بو، 

كىازً  ٍفيً حباف في صحيحو، ؾ/ النكاح، باب نى  كأخرجو ابف اًع،  في أخيو بنت اٍلمىٍرءً  ًنكىاحً  جى الرَّضى
 ، بألفاظ متقاربة.4111، رقـ/ (422/ 9) مف طريؽ الزىرم بو،

 كأخرجو الطبراني في المعجـ الكبير، مسند زينب بنت أبي سممة، مف طريؽ الزىرم بو، 
 ، بألفاظ متقاربة.412، رقـ/(222/ 23)

 بىٍيفى  تىٍجمىعيكا كىأىفٍ }تعالى:  اهلل قكؿ في جاء ما ؾ/ النكاح، باب كأخرجو البييقي في السنف الكبرل،
 ، بألفاظ متقاربة.13923، رقـ/ (262/ 7)، مف طريؽ الزىرم بو، {األيٍختىٍيفً 

  بالرضاع، مف طريؽ ىشاـ بو، المحرمات كأخرجو البغكم في شرح السنة، ؾ/ النكاح، باب
 ، بألفاظ متقاربة.2282، رقـ/ (72/ 9)
 :رجمة رجاؿ السندت
ـي  .1 كى ، ٍبفي  الحى  (، ثقة.1سبؽ ذكره في الحديث رقـ) نىاًفعو
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ٍمزىة، سبؽ ذكره في الحديث رقـ) أبي بف شيعىٍيب .2  (، ثقة.1حى
دي  .3 مَّ ، ميحى ، سبؽ ذكره في الحديث رقـ) ٍبفي  الزٍُّىًرمُّ  (، متفؽ عمى جبللتو.1ميٍسًمـً
بىٍيًر، ٍبفي  عيٍركىةي  .4  (، ثقة.6رقـ) سبؽ ذكره في الحديث الزُّ

 :الحكـ عمى إسناد الحديث
 إسناد ىذا الحديث صحيح؛ ألف ركاتو ثقات.

 :التعميؽ عمى الحديث 
ـْ  َأناَيا َلوْ : "كقكلوقاؿ القاضي عياض:   الفقياء جميكر ،"ِلي َحماتْ  َما َحْجِري ِفي َرِبيَبِتي َتُكفْ  َل

ف الربيبة تحريـ عمى : تعالى قكلو كىك القرآف، في المذككر ييدالتق ىذا كيركف الحجر في تكف لـ كا 
 ـي بىاًئبيكي ًتي كىرى  مقصكر الحكـ أف عمى ال الحاؿ، غالب عمى تنبيينا نّْسىاًئكيـ مّْف حيجيكًركيـ ًفي البلَّ

 في كقع كىكذا الحجر، في تكف لـ إذا الربيبة كيحمؿ بو، الحكـ يتعمؽ تقييدنا ذلؾ يرل كداكد عميو،
 .(1)قاؿ ما عنده يؤكد الحديث ىذا في الحجر كذكر الحديث،

ـي  ىيكى  (َذِلؾَ  ُتِحبٍّيفَ  َأوَ  َقْوُلُو::)وقاؿ ابف حجر بو  اٍسًتٍفيىا كَّجى  أىفٍ  تىٍطميبي  كىٍكًنيىا ًمفٍ  تىعىجُّ عى  غىٍيرىىىا يىتىزى  مى
مىٍيوً  طيًبعى  مىا ًبيبىة ًمفى  النّْسىاءي  عى ريمىتٍ  اٍلغىٍيرىًة، كقاؿ: "الرَّ ريمىتٍ  كىاأٍليٍخت التأبيد، عمى حى  صيكرىةً  ًفي حى

ٍمعً   .(2)فىقىٍط" اٍلجى
 : فيو جكاز عرض نكاح األخت عمى أىؿ الخير، كبياف حرمة زكاج الربيبة، وقاؿ العيني

 .(3)كابنة األخ مف الرضاع
 

 :الحديث الخامس .12
 باب رؤية األذى في الثوب مانع مف الصلة فيو

دَّثىنىا بىابىةي، حى ، عىفٍ  شى ، أىًبي ٍبفً  يىًزيدى  عىفٍ  لىٍيثو ًبيبو ٍيدً  عىفٍ  حى ، ٍبفً  سيكى ، ٍبفً  ميعىاًكيىةى  عىفٍ  قىٍيسو دىٍيجو  عىفٍ  حي
، أىًبي ٍبفً  ميعىاًكيىةى  ًبيبىةى  أيَـّ  سىأىؿى  أىنَّوي  سيٍفيىافى ، أىًبي اٍبنىةى  أيٍختىوي  حى مّْي  النًَّبيُّ  كىافى  ىىؿٍ  سيٍفيىافى  ًفي ييصى
ـْ  ِإَذا ،"نىعىـٍ : قىالىتٍ  ًفيًو؟ اًمعييىاييجى  كىافى  الًَّذم الثٍَّكًب   .(4) َأًذى" ِفيوِ  َيرَ  َل

أخرجو أبك داكد في سننو، كتاب الطيارة، باب الصبلة في الثكب الذم يصيب أىمو فيو، مف 
 ، بمفظو.366، رقـ/ (100/ 1)طريؽ يزيد بف أبي حبيب، بو 

 الثكب، مف طريؽ يزيد كأخرجو النسائي في سننو، كتاب الطيارة، باب المني يصيب 
 ، بمفظو.294، رقـ/ (155/ 1)ابف أبي حبيب، بو 

 كأخرجو ابف ماجو في سننو، كتاب الطيارة، باب الصبلة في الثكب...، 

                                                             
 (633/ 4إكماؿ المعمـ ) (1)
 (143/ 9فتح البارم )  (2)
 (117/ 20بتصرؼ مف عمدة القارم ) (3)
 .8411(، رقـ/ 228/ 2شيبة/ ؾ صبلة التطكع، باب الرجؿ يصمي في الثكب الذم يجامع فيو، ) (4)
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 ، بألفاظ متقاربة.540، رقـ/ (179/ 1) مف طريؽ يزيد بف أبي حبيب، بو
، بمفظو 26760رقـ/ ، (343/ 44) كأخرجو أحمد في مسنده، مف طريؽ يزيد بف أبي حبيب، بو

 مع تغيير حرؼ )ما( بدؿ )إذا(.
 كأخرجو الدارمي في سننو، كتاب الصبلة، باب الصبلة في ثياب النساء، 

 ، بمفظو.1416، رقـ/ (867/ 2)مف طريؽ يزيد بف أبي حبيب، بو 
 ، (240/ 4) راىكيو في مسنده، مف طريؽ يزيد بف أبي حبيب، بو بف كأخرجو إسحاؽ

 ظو مع تغير حرؼ ما بدؿ إذا.، بمف2052رقـ/ 
 ، بمفظو. 7126، رقـ/(47/ 13) مسند، مف طريؽ يزيد بف أبي حبيب، بو يعمى في أبك كأخرجو

مف طريؽ  الثكب، في الصبلة في الرخصة خزيمة في صحيحو، كتاب الصبلة، باب كأخرجو ابف
 ، بمفظو.776، رقـ/(380/ 1) يزيد بف أبي حبيب، بو

 يحو، كتاب الصبلة، باب ما يكره لممصمي كما ال يكره، مف طريؽ في صح حباف ابف كأخرجو
 ، بمفظو.2331، رقـ/ (101/ 6) يزيد بف أبي حبيب، بو

  الكبير، مسند النساء، مف طريؽ يزيد بف أبي حبيب، بو، كأخرجو الطبراني في المعجـ
 ، بمفظو.406، رقـ/(220/ 23)

 ، باب الصبلة في الثكب، مف طريؽ يزيد الكبرل، كتاب الصبلة كأخرجو البييقي في السنف
 ، بمفظو.4127، رقـ/(574/ 2) ابف أبي حبيب، بو،

 السنة، كتاب الصبلة، باب الصبلة في لحؼ النساء، مف طريؽ يزيد  كأخرجو البغكم في شرح
 ، بمفظو.522، رقـ/(431/ 2)ابف أبي حبيب، بو، 

 ي، مف طريؽ يزيد كأخرجو ابف عساكر في معجمو، حرؼ ص، ذكر مف اسمو صاف
 ، بمفظو. 517، رقـ/ (430/ 1) ابف أبي حبيب، بو،
 :ترجمة رجاؿ اْلسناد

، بفي  شىبىابىةي  .1 ك أىبيك سىكَّارو ، الفىزىاًرمُّ  عىٍمرو ـٍ دىاًئًنٌي، تكفي سنة  مىٍكالىىي  ق. 206المى
سرائيؿ كشيٍعبة، ذئب، أىًبي ابف: ركل عىفٍ  ٍنوي  .كا  ًدينيٌ  كابف أحمد،: كركل عى ًعيف كابف ،المى   .مى

 .(4)حافظ ، كقاؿ ابف حجر: ثقة(3)، كالدارقطني(2)، كالعجمي(1)كثقو ابف المديني، كابف معيف
 .(7)، كالذىبي: صدكؽ(6)خراش، كالساجي ، كابف(5)كقاؿ أبك حاتـ

                                                             
 (392/ 4الجرح كالتعديؿ ) (1)
 (214الثقات )ص:  (2)
 (165/ 2سنف الدارقطني ) (3)
 (263تقريب التيذيب )ص:  (4)
 (392/ 4الجرح كالتعديؿ ) (5)
 (401/ 10اريخ بغداد ت )ت (6)
 (477/ 1الكاشؼ ) (7)
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ٍرعة أبك ، كقاؿ(1)لككنو يرل اإلرجاء كترؾ الركاية عنو أحمد بىابةي  رجع: زي  .(2)اإلرجاء عىفً  شى
اًرثً  (3)ٍيثي المَّ  .2 ، أىبيك اٍلحى ًف اٍلفىٍيًميُّ ٍبًد الرٍَّحمى  .ق175تكفي سنة  ،ٍبفي سىٍعًد ٍبًف عى

بىٍيًر، كىاٍبفى ًشيى  ، كىأىبىا الزُّ ٍقبيًرمَّ نىاًفعنا، كسعيد اٍلمى : عىطىاءن، كى ًمائىةو فىمىًقيى جَّ سىنىةى ثىبلثى عىٍشرىةى كى   .ابو حى
بً  عىٍف:ركل  ًعيدو يىًزيدى ٍبًف أىًبي حى يىٍحيىى ٍبًف سى ، كأبي الزناد، كى   .يبو

بَّابىةي  شى ، كى ، كىىيكى ًمٍف شيييكًخًو، كىاٍبفي لىًييعىةى، كىاٍبفي اٍلميبىارىًؾ، كىاٍبفي كىٍىبو ٍنوي: اٍبفي عىٍجبلفى كىل عى  . رى
تي ، كقاؿ أحمد: إماـ أثب(7)، كقاؿ ابف المديني: ثبت(6)، كالعجمي(5)، كابف معيف(4)كثقو ابف سعد

ٍقًتًو ًببلى ، كقاؿ الخميمي: (8)الحديثكثير العمـ صحيح  المصرييف ـي كى ا ميدىافىعىةو  ًإمى
كقاؿ الذىبي:  ،(9)

دي إماـ ثبت   .(11)مشيكرثقة ثبت فقيو إماـ ، كقاؿ ابف حجر: (10)األعبلـأىحى
، أىبيك أىًبي ٍبفي  . يىًزيد3 ًبيبو اء حى ٍيد: أىًبيو اٍلمٍصًرٌم، كىاسـ رىجى العامي،  الطُّفىٍيؿ بف شريؾ مكلى سيكى

 ق. 128تكفي سنة 
ٍبدً : عىف ركل اًرثً  بفً  اهللً  عى ، كعبد الحى اًبيّْ حى اًرث، بف اهلل الصَّ  قيس.  بف كسيكيد اٍلحى
ٌمد لىًييعىة، بف اهلل كىعبد سعد، بف المٍَّيث: عىنوي  ركل ميحى اؽ.   بف كى  ًإٍسحى

 .(16) ، كابف حجر(15) ، كالذىبي(14) كالعجمي ،(13) زرعة كأبك ،(12) كثقو ابف سعد
ٍيدي  .3 ، التيجيبي ٍبفي  سيكى   الًمٍصًرم.  قىٍيسو

كىل   العاص. بف عىٍمرك كابف عمر، كابف حديج، بف معاكية: عىف رى
 .حبيب أبي بف يزيد كركل عنو:
 . (18)، كيعقكب(17)كثقو النسائي

                                                             
 (71/ 5الكامؿ ) (1)
 (89/ 5تاريخ اإلسبلـ ) (2)
ميٍحتىًشمىيىا كىعىاًلمىيىا، كىأىًميرى مىٍف ًبيىا في عصره،  (3) ًئيسىيىا كى كىافى كىًبيرى الدّْيىاًر اٍلًمٍصًريًَّة كىرى  كى

مىشي  ًتًو. تاريخ اإلسبلـ )بحيث أف القاضي كالنائب مف تىٍحتى أىٍمًرًه كى  (،711/ 4كرى
 (517/ 7الطبقات الكبرل ) (4)
 (196(، تاريخ أسماء الثقات )ص: 179/ 7الجرح كالتعديؿ ) (5)
 (399الثقات )ص:  (6)
 (179/ 7الجرح كالتعديؿ ) (7)
 (179/ 7(، الجرح كالتعديؿ )196تاريخ أسماء الثقات )ص:  (8)
 (202/ 1اإلرشاد ) (9)
 (151/ 2(، الكاشؼ )711/ 4سبلـ )تاريخ اإل (10)
 (464تقريب التيذيب )ص:  (11)
 (513/ 7الطبقات الكبرل ) (12)
 (267/ 9الجرح كالتعديؿ ) (13)
 (478الثقات )ص:  (14)
 (381/ 2الكاشؼ ) (15)
 (600تقريب التيذيب )ص:  (16)
 (270/ 12تيذيب الكماؿ ) (17)
 (279/ 4تيذيب التيذيب ) (18)
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 .(2)ابف حجر، ك (1)الذىبي ثقوك ك 
دىٍيجو ٍبفً  ٍبفي  ميعىاًكيىةي  .5 ٍفنى  حي  المصرييف، في يعد صحبة، لو ،(5)، التيجيبي(4)اٍلًكٍنًدمُّ  ،(3)السَّكيكًنيُّ  ةى جى

ٍبد ك، أىبي (6)عمرك بف اهلل عبد قبؿ مات ًف، عى  [ق 60 - 51: الكفاة] الرٍَّحمى
كىل عف: ٍنوي  عمر كأبي رى ٍبد ابنو: ذىر، كركل عى ًف، عى يد الرٍَّحمى   التيجيبي، قيس بف كسيكى

اؿً  ًمفٍ  ككىافى  رباح، بف كعيمىيُّ  كىل ميعىاًكيىةى، عيمَّ ًديثو  غىٍيرى   النًَّبيّْ  عىفً  رى  بمصر، عقب ، لو(7)حى
كىافى  اليرمكؾ، كشيد مىى اٍلكىافد كى كىافى  ،(8)النيكبة غزك في عينو كذىبتٍ  اإلسكندرية، بفتح عمر عى  كى
اف في متغالينا  .(9) محبتو كفي عيٍثمى

 :الحكـ عمى إسناد الحديث
 ا الحديث صحيح؛ ألف ركاتو ثقات.إسناد ىذ

 :التعميؽ عمى الحديث
  أىمو، فيو يجامع الذم الثكب في يصمي أف لمرجؿ "كيجكز: - المَّوي  رىًحمىوي  - الشافعي قاؿ
 .(10)مف النجاسة" شيء يصبو لـ إذا

:" ذىب الكثير إلى طيارة المني، كفي قكؿ لمسيكطي كغيره بنجاستو مستدليف وقاؿ السيوطي
 الباب كغيره.بحديث 

اًديث مف يثبت كقاؿ: الًَّذم ما اٍلغٍسؿ إما اٍلبىاب ىىذىا ًفي اأٍلىحى ًنيٌ  ًإزىالىة بيد الى  فىًإذف الفرؾ كىا   مف اٍلمى
ا الفرؾ أًلىف غميظنا؛ أىم: لمفرؾ قىاببلن  اٍلمىًنيٌ  كىافى  إف بالفرؾ أىك ًباٍلغٍسؿً  الثٍَّكب  الدٍَّلؾ الطَّيًّْبٌي: قىاؿى  كىمى
تَّ   .(11) الثٍَّكب مف اأٍلىثر يذىب ىحى
 
 
 
 
 

                                                             
 (473/ 1الكاشؼ ) (1)
 (260تقريب التيذيب )ص:  (2)
 (، السككني.1414/ 3كرجح ابف عبد البر في االستيعاب ) (3)
 (499/  3) -كندة باليمف اسـ القبيمة. معجـ البمداف  (4)
 (198/ 5بف األثير: كؿ تجيبي سككني، ككؿ سككني كندم. أسد الغابة )اقاؿ  (5)
/ 5(، معرفة الصحابة )76/ 3(،  معجـ الصحابة البف قانع )377/ 8ديؿ )(، الجرح كالتع328/ 7التاريخ الكبير لمبخارم ) (6)

2502.) 
 (2502/ 5معرفة الصحابة ) (7)
 (5/309اىْ٘تح: تالد عشٌضح ٗاصعح فً جْ٘تً ٍصش. ٍعجٌ اىثيذاُ) (8)
 (539/ 2تاريخ اإلسبلـ ) (9)
 (100/ 2البياف في مذىب اإلماـ الشافعي ) (10)
 (41سيكطي كغيره )ص: شرح سنف ابف ماجو لم (11)
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 الحديث السادس: .13
 باب ما ُيقاؿ عند سماع النداء

دَّثىنىا بىابىةي، حى فٍ  شى ، أىًبي عىفٍ  شيٍعبىةى، عى ًبيبىةى، أيْـّ  عىفٍ  ًبٍشرو دَّثىنىا ح حى ، كىحى  عىفٍ  عىكىانىةى، أىبيك أىنىا: قىاؿى  عىفَّافي
، أىًبي ًميًح، أىًبي عىفٍ  ًبٍشرو ٍبدً  عىفٍ  اٍلمى فٍ  عيٍتبىةى، ٍبفً  المَّوً  عى ًبيبىةى، عىفً  أيْـّ  عى  ِإَذا َكافَ  : "أىنَّوي  النًَّبيّْ  حى

 .(1) "َيْسُكتَ  َحتاى َيُقوؿُ  َكَما َقاؿَ  اْلُمَؤذٍّفَ  َسِمعَ 
ا أخرجو النسائي في السنف ذّْفى  سىًمعى  ًإذىا يىقيكؿي  الكبرل، ؾ عمؿ اليكـ كالميمة، باب مى شىيَّدي، يىتى  اٍلميؤى
 ، بمفظو.9782، رقـ/ (21/ 9)مف طريؽ أبي المميح بو، 

، بمفظو مع زيادة 26767، رقـ/ (350/ 44) في مسنده، مف طريؽ أبي المميح بو، كأخرجو أحمد
 (.يؤذفلفظة، )

، 2047، رقـ/ (237/ 4) راىكيو في مسنده، مف طريؽ أبي المميح بو، بف كأخرجو إسحاؽ
 قاؿ كما.بمفظو، كيقكؿ ما، بدؿ، 

 ، بمفظو.7146، رقـ/ (67/ 13)كأخرجو أبك يعمى في مسنده، مف طريؽ أبي المميح بو، 
ا اآلثار، ؾ الصبلة، بىابي  معاني كأخرجو الطحاكم في شرح بُّ  مى ؿً  ييٍستىحى ًمعى  ًإذىا يىقيكلىوي  أىفٍ  ًلمرَّجي  سى

، مف طريؽ أبي المميح بو،   قاربة. ، بألفاظ مت880، رقـ/(143/ 1)اأٍلىذىافى
 ، بمفظو.428، رقـ/ (228/ 23) الكبير، مف طريؽ أبي المميح بو، كأخرجو الطبراني في المعجـ

       كأخرجو الحاكـ في المستدرؾ، ؾ الطيارة، باب في فضؿ الصمكات الخمس، مف طريؽ 
 ، بمفظو.733، رقـ/ (321/ 1) أبي المميح بو،

 :ترجمة رجاؿ اْلسناد
 (، ثقة. 6سبؽ ذكره في الحديث رقـ) ،سىكَّارو  بفي  شىبىابىةي  .1
اجً  بفي  شيٍعبىةي  .2 جَّ ٍردً  بفً  الحى ، تكفي سنة  األىٍزًدمُّ  الكى  ق.160العىتىًكيُّ

دَّثى  ، بفً  أىنىسً : عىفٍ  حى ٍسمىاًعٍيؿى  ًسٍيًرٍيفى ، بفً  كىاً  اءو ٍمًرك رىجى ، بفً  كىعى . كىأىيٍُّكبى  ًدٍينىارو  السٍّْخًتيىاًنيّْ
دَّثى  ٍنوي  حى ، بي أىيُّكٍ : عى سىًعٍيده  السٍّْخًتيىاًنيُّ ، كى ٍيًرمُّ رى ٍكري  الجي مىٍنصي سيٍفيىافي  الميٍعتىًمًر، بفي  كى . كى  الثٍَّكًرمُّ

 ، (3)، كالذىبي(2)الحديث في المؤمنيف كثقو عبد الرحمف ميدم، كقاؿ الثكرم: أمير
 .(4)الحديث في المؤمنيف أمير ىك يقكؿ: الثكرم كاف متقف، حافظ ثقة كقاؿ ابف حجر:

ٍعفىر أبك .3 ٍعفىر كىىيكى  اٍليىٍشكيًرم، كحشية أبي بف ًبٍشرو جى   ق.124ًإيىاس، تكفي سنة  بف جى
بىير بف سعيد عىف: ركل نىاًفع. جي   كى
شٍعبىة عىنوي: اأٍلىٍعمىش ركل  كىأىيكب. كى
 

                                                             
 .2359 ، رقـ/(205/ 1ف )اإذا سمع األذ شيبة، ؾ األذاف، باب ما يقكؿ الرجؿ (1)
 (128/ 1الجرح كالتعديؿ ) (2)
 (485/ 1الكاشؼ ) (3)
 (266تقريب التيذيب )ص:  (4)
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 .(4)، كابف حجر(3)، كالذىبي(2)، كأبك زرعة، كأبك حاتـ(1)كثقو ابف سعد
 :يترجمة رجاؿ السند الثان

ٍبدً  بفً  ميٍسًمـً  بفي  عىفَّافي  .1 ، تكفي سنة  البىٍصًرمُّ  اهللً  عى فَّاري  ق.220الصَّ
، كىًىشىاـو  شيٍعبىةى،: ًمفٍ  سىًمعى  ، الدٍَّستيكىاًئيّْ اـو مَّادىٍيًف. كىىىمَّ  كىالحى

ٍنوي  ،: ركل عى اًرمُّ دي، البيخى ، كىاٍبفي  كأىٍحمى ًدٍيًنيّْ  شىٍيبىةى. أىًبي كىاٍبفي  المى
  ، كقاؿ ابف حجر:(8)الثبت ، كقاؿ الذىبي: الحافظ(7)، كالعجمي(6)، كأبك حاتـ(5)سعد كثقو ابف

 .(9)ثبت ثقة
 ق.176اٍلبىٍصرىة، تكفي  أىؿ مف المٍَّيًثٌي، عىطاء ٍبف يًزيد مكلى الكضاح كاٍسمو عكىانىة، أىبيك .2

 .األعمش كسميماف كقتادة، دينار، بف كعمرك إبراىيـ، بف سعد: عف ركل
 كعفاف. كككيع، داكد، كأبك ميدم، بف الرحمف كعبد شعبة،: عنو ركل

 .(13)، كابف حجر(12)، كالذىبي(11)كالعجمي ،(10)زرعة، كأبك حاتـ كثقو أبك
ٍعفىر أىبك .3 ، جى   كحشية، مضى في نفس السند. أبي بف ًبٍشرو
ًمٍيحً  أىبيك .4 ةى  بفي  المى ٍيرو  بفً  أيسىامى ، عيمى ، الييذىًليُّ ، تكفي سنة البىصٍ  ثيَـّ  الكيٍكًفيُّ   ق. 98أك  108ًرمُّ

ٍبدً  عىاًئشىةى،: أىًبٍيًو، كىعىفٍ : عىفٍ  ركل ٍمًرك بفً  اهللً  كىعى   .عىبَّاسو  كىاٍبفً  العىاًص، بفً  عى
كىل ٍنوي  رى ، قىتىادىةي،: عى ، كىأىبيك كىأىيٍُّكبي اًلده  ًبٍشرو ذَّاءي، كىخى اجي  الحى جَّ  أىٍرطىاةى. بفي  كىحى

 .(18)، كابف حجر(17)، الذىبي(16)، كالعجمي(15)، كأحمد(14)كثقو أبك زرعة
ٍبدي  .5 ٍبد أخي ابف مىٍسعيكًد اٍلييذًلٌي، ٍبفً  عيٍتبىةى  ٍبفي  المَّوً  عى  ق.74مىٍسعيكد، تكفي سنة  بف المَّو عى

 سيريف. كابف عكف، كالزاىد اهلل، عبيد الفقيو ركل عنو: ابناه، كعمر.  سمع: عمو
                                                             

 (253/ 7الطبقات الكبرل ) (1)
 (473/ 2الجرح كالتعديؿ ) (2)
 (402/ 1ميزاف االعتداؿ ) (3)
 (139تقريب التيذيب )ص:  (4)
 (298/ 7الطبقات الكبرل ) (5)
 (30/ 7الجرح كالتعديؿ ) (6)
 (336الثقات )ص:  (7)
 (81/ 3ميزاف االعتداؿ ) (8)
 (393تقريب التيذيب )ص:  (9)
 (41/ 9الجرح كالتعديؿ ) (10)
 (464الثقات )ص:  (11)
 (349/ 2الكاشؼ ) (12)
 (580تقريب التيذيب )ص:  (13)
 (319/ 6كالتعديؿ ) الجرح (14)
 (280سؤاالت أبي داكد لئلماـ أحمد )ص:  (15)
 (512الثقات )ص:  (16)
 (464/ 2الكاشؼ ) (17)
 (675تقريب التيذيب )ص:  (18)
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 .(3) النبي عيد في جر: كلد، كقاؿ ابف ح(2)، كالعجمي(1)كثقو ابف سعد
 :الحكـ عمى إسناد الحديث

 إسناد ىذا الحديث صحيح؛ ألف ركاتو ثقات.
 :التعميؽ عمى الحديث

 اٍلعيمىمىاءي في القكؿ خمؼ المؤذف عمى أقكاؿ نذكر منيا قكليف: اٍختىمىؼى 
مىالؾ ًركىايىة، ًفي كىأحمد كىالشَّاًفًعٌي، النَّخًعٌي، قىاؿى  األوؿ:  أىف اأٍلىذىاف سمع لمف يىٍنبىًغي: كىايىةرً  ًفي كى
ا يىقيكؿ ٌذف يىقيكؿ كىمى تَّى اٍلميؤى ٍذىىب كىىيكى  أىذىانو، مف يفرغ حى ا الظَّاًىر أىؿ مى  . أىٍيضن

ٌمد، ييكسيؼ، كىأىبيك حنيفىة، كىأىبيك الثٍَّكرٌم، قىاؿى  ى الثاني: ميحى ح، ًفي كىأحمد كى الؾ اأٍلىصى مى  يىقيكؿ: ًركىايىة ًفي كى
ا مثؿ اأٍلىذىاف معسا ٌذف يىقيكؿ مى ا يىقيكؿ فىًإنَّوي  الحيعمتيف ًفي ًإالَّ  اٍلميؤى  .(4) ًبالمَّو ًإالَّ  قيكَّة كىالى  حكؿ الى : فييمى

 ؟مسألة: ىؿ لممصمي أف يقوؿ مثؿ المؤذف أثناء صلتو
 اختمؼ العمماء عمى أقكاؿ منيا:

 فمف خاصة، النافمة في يحكيو كقيؿ، ييما،ف يحكيو ال: كقيؿ كالنافمًة، الفريضة في يحكيو: فقيؿ
 كمف الحديث، بعمكـ األخذ قدَّـ فييما يحكيو قاؿ: كمف يحكًو، لـ أكلى بالصبلة الشغؿ أف رأل
 .الفريضة مف أخؼ فييا األمر فؤلف النافمة؛ في يحكيو: قاؿ
 .(5) حنيفة أبي أصحابي  بالجممة ذلؾ مذىبنا، كيمنع في مقاالت الثبلث: القاضي قاؿ
 

 الحديث السابع: .14
 باب وقت الدفع مف ِمنى

دَّثىنىا دَّثىنىا شىٍيبىةى، أىًبي ٍبفي  بىٍكرً  أىبيك حى دَّثىنىا عييىٍينىةى، ٍبفي  سيٍفيىافي  حى ك حى ، ٍبفي  عىٍمري دَّثىنىا ح ًدينىارو   كحى
ك دَّثىنىا النَّاًقدي، عىٍمره ، حى ٍمًرك عىفٍ  سيٍفيىافي ، ٍبفً  عى اًلـً  عىفٍ  ًدينىارو ، فً بٍ  سى ًبيبىةى، أيْـّ  عىفٍ  شىكَّاؿو  :قىالىتٍ  حى

 .(7)"ِمًنى ِإَلى َجْمعٍ  ِمفْ  ،(6)ُنَغمٍُّس  ، الناِبيٍّ  َعْيدِ  َعَمى َنْفَعُموُ  "ُكناا 
عىفىةً  دىٍفعً  تىٍقًديـً  اٍسًتٍحبىابً  بىابي ، الحج ؾ، صحيحو أخرجو مسمـ في مف طريؽ عطاء بو،  ،الضَّ

 مختمفة. ، بألفاظ1292(، رقـ/ 2/940)
ـي  كأخرجو النسائي في سننو، ؾ مناسؾ الحج، باب ٍبيىاًف...، مف طريؽ عطاء بو، النّْسىاءً  تىٍقًدي  كىالصّْ

 ، بألفاظ متقاربة.3035، رقـ/ (261/ 5)

                                                             
 (59/ 5الطبقات الكبرل ) (1)
 (268الثقات )ص:  (2)
 (313تقريب التيذيب )ص:  (3)

 (، 120/ 5(، عمدة القارم )91/ 2(، فتح البارم البف حجر )373/ 1انظر االستذكار ) (4)
 (، 108/ 1(، األـ )250/ 2إكماؿ المعمـ ) (5)
. لساف العرب  (6) ٍمعو ًإلى ًمننى أىم نىًسير ًإلييا ذلؾ الكقتى  (156/  6) -الغىمىسي ظبلـ آخر الميؿ، كفي حديث اإًلفاضة كنَّا نيغىمّْسي مف جى
عىفىًة، ) ـ/ ؾ الحج، بىابي اٍسًتٍحبىاًب تىٍقًديـً دىٍفعً  (7)  .1292(، رقـ/ 940/ 2الضَّ
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، بألفاظ 26776، رقـ/ (363/ 44) في مسنده، مف طريؽ عطاء بف أبي رباح بو، كأخرجو أحمد
 مختمفة.

، بمفظو، كتبديؿ كممة 27396، رقـ/ (390/ 45) مرك بف دينار بو،ككذلؾ أخرجو مف طريؽ، ع
 )نغمس( بدؿ )نفعمو(.

ةً  كأخرجو ابف أبي شيبة في مصنفو، ؾ الحج، باب ًفي فىاضى ٍمعو  ًمفٍ  اإلًٍ تىى جى ؟، مف طريؽ  مى ًىيى
 ، جزء مف حديث بمفظو.13758، رقـ/ (234/ 3)سفياف بو، 

ةً  بىيىافً  ج، بىابي كأخرجو أبك عكانة في مستخرجو، ؾ الح عىفىةً  دىٍفعً  ًإبىاحى  النَّاًس، مف طريؽ عمرك ضى
 ، بألفاظ متقاربة. 3522، رقـ/(384/ 2)بو، 

  ، بمفظو.481، رقـ/(242/ 23)الكبير، مف طريؽ عمرك بو،  في المعجـ كأخرجو الطبراني
، مف طريؽ المزدلفة مف خرج مف باب (200/ 5)الكبرل، ؾ الحج، البييقي في السنف كأخرجو

 ، بمفظو، كتبديؿ كممة نغمس بدؿ نفعمو.9515، رقـ/ (202/ 5) عمرك بو،
 :ترجمة رجاؿ اْلسناد

مَّد بف اهلل عبد شىٍيبىةى، أىًبي ٍبفي  بىٍكرً  أىبيك .1  ق.235عيٍثمىاف، اٍلعىٍبًسي، تكفي سنة  بف بف ًإٍبرىاًىيـ ميحى
  المبارؾ. بف اهلل كعبد عيينة، بف كسفياف اهلل، عبد بف شريؾ ركل عف: 

 شيبة. بف كيعقكب الدكرم، كعباس أحمد، بف اهلل عبد كابنو حنبؿ، بف أحمد عنو: ركل
 . (4)، كابف حجر(3)كالذىبي ،(2)، كأحمد(1)كثقة أبك حاتـ

 .(5)حافظنا كقاؿ الخطيب: متقننا،
ك .2 دً  اٍبفي  النَّاًقدي  عىٍمره مَّ ، ٍبفً  ميحى ييٍكنىى بيكىٍيرو ، أىبىا كى  ق.232تكفي سنة  عيٍثمىافى

ا، عيينة، ٍبف سمع: سفياف  كككيعنا. سميماف، ٍبف كمعتمر كىشيمن
 البغكم. القاسـ كأبك حنبؿ، ٍبف أىٍحمىد ٍبف المَّو كعبد عنو: ابف أبي شيبة، ركل

 .(11)، كابف حجر(10)، كالذىبي(9)، كأبك داكد(8)فيـ ٍبف ، كالحسيف(7)، كأبك حاتـ(6)كثقو ابف سعد
 . (12)الصدؽ يتحرل عمرك كقاؿ أحمد: كاف

                                                             
 (160/ 5الجرح كالتعديؿ ) (1)
 (91/ 2العمؿ ركاية ابنو عبد اهلل ) (2)
 (490/ 2ميزاف االعتداؿ ) (3)
 (320تقريب التيذيب )ص:  (4)
 (259/ 11تاريخ بغداد ) (5)
 (358/ 7الطبقات الكبرل ) (6)
 (262/ 6الجرح كالتعديؿ )  (7)
 (114/ 14)تاريخ بغداد   (8)
 المرجع السابؽ  (9)
 (147/ 11سير أعبلـ النببلء )  (10)
 (426تقريب التيذيب )ص:  (11) 
 (566/ 1العمؿ ركاية ابنو عبد اهلل )  (12)
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 .(1)كقاؿ ابف معيف: صدكؽ
 (، ثقة. 10عمراف، سبؽ ذكره في الحديث رقـ) أبي بف عييىٍينىةى  ٍبفي  سيٍفيىافي  .3
ك .4 ، ٍبفي  عىٍمري ، محمد أبك المكي ًدينىارو    ق. 126باذاف، تكفي سنة  ابف مكلى األثـر

 .الزبير كابف اهلل، عبد بف كجابر عباس، كابف عمرك، ابف سمع:
 عيينة. بف كسفياف زيد، بف كحماد الثكرم، كسفياف كشعبة، أيكب، عنو: ركل

 .(6)، كابف حجر(5)، كالذىبي(4)، كالعجمي(3)، كأحمد(2) كثقو أبك حاتـ، كأبك زرعة
ـي  .5 ، ٍبفي  سىاًل  الثالثة. حبيبة، مف أـ مكلى المكي، شىكَّاؿو

 .دينار بف كعمرك رباح أبي بف عطاء عنو: حبيبة. ركل أـ عف: ركل
 .(9)، كابف حجر(8)، كالذىبي(7) كثقو النسائي

 :الحكـ عمى إسناد الحديث
 إسناد ىذا الحديث صحيح؛ ألف ركاتو ثقات.

 :التعميؽ عمى الحديث
 تعجيؿ عنده ىذا كظاىر الميؿ، نصؼ مف الجمرة الشافعي رمي مذىب: القاضي عياض قاؿ

 أف مالؾ كمذىب الشمس، طمكع بعد إال تيرمى ال أنيا كالنخعي الثكرم الفجر، كمذىب قبؿ الرمي
 . (10)الفجر بطمكع يحؿ الرمي

 قىٍبؿى  الدٍَّفعي  السُّنَّةى  نعمـ خبلفان بيف العمماء في جكاز تقديـ ضعفة القكـ، كأىفَّ  : ال(11)وقاؿ ابف قدامة
؛ الشٍَّمسً  طيميكعً  ذىًلؾى  .يىٍفعىميوي  كىافى   النًَّبيَّ  أًلىفَّ  كى

ٍنوي  المَّوي  رىًضيى - مىرى كاستدؿ بحديث عي  مَّى -عى ٍمعو  صى ، ًبجى ٍبحى قىؼى  ثيَـّ  الصُّ  َكاُنوا الُمْشِرِكيفَ  "ًإفَّ : فىقىاؿى  كى
ـا  َخاَلَفُيـْ   الناِبيا  َوَأفا  ،(12)ثَِبيرُ  َأْشِرؽْ : َوَيُقوُلوفَ  الشاْمُس  َتْطُمعَ  َحتاى ُيِفيُضوفَ  َّلَ   َقْبؿَ  َأَفاَض  ُث
 . (13)"ْمُس الشا  َتْطُمعَ  َأفْ 

                                                             
 (114/ 14تاريخ بغداد )  (1)

 (231/ 6الجرح كالتعديؿ  (2)
 (186العمؿ ركاية المركذم )ص:  (3)
 (363الثقات )ص:  (4)
 (260/ 3)ميزاف االعتداؿ  (5)
 (421تقريب التيذيب )ص:  (6)
 (436/ 3تيذيب التيذيب ) (7)
 (422/ 1الكاشؼ ) (8)
 (226تقريب التيذيب )ص:  (9)
 (370/ 4إكماؿ المعمـ ) (10)
 (377/ 3المغني ) (11)
بىؿ ًفي الشركؽ، ...  (12) ا ييًريديكفى أىدخؿ أىييىا اٍلجى نَّمى  أشرؽ ثبير ىيكى مف شركؽ الشٍَّمس، كىاً 
ا ندفع لمنحر. غريب الحديث البف قتيبة )     (356/ 1كىٍيمى
 .1684(، رقـ/ 166/ 2خ/ ؾ الحج، باب متى يدفع مف جمع، ) (13)
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 :الحديث الثامف .15
 باب مس الَفْرِج ناقض مف نواقض الوضوء

دَّثىنىا ، ٍبفي  ميعىمَّى حى ٍنصيكرو دَّثىنىا قىاؿى  مى ، ٍبفي  اٍليىٍيثىـي  حى ٍيدو مى ءً  عىفً  حي اًرًث، ٍبفً  اٍلعىبلى ، عىفٍ  اٍلحى  عىفٍ  مىٍكحيكؿو
ٍنبىسىةى  ، أىًبي ٍبفً  عى ًبيبىةى، أيْـّ  عىفٍ  سيٍفيىافى أْ  َفْرَجوُ  َمسا  "َمفْ  :  المَّوً  رىسيكؿي  قىاؿى : تٍ قىالى  حى  . (1)"َفْمَيَتَوضا

ًبيبىةى ًإالَّ : قاؿ الطبراني ٍف أيْـّ حى اًرًث، كىالى ييٍركىل عى ءي ٍبفي اٍلحى ٍف مىٍحكيكؿو ًإالَّ اٍلعىبلى ًديثى عى ـٍ يىٍرًك ىىذىا اٍلحى لى
ٍسنىادً ًبيىذىا   . (2)اإلًٍ

  و، ؾ الطيارة، باب الكضكء مف مس الذكر، مف طريؽ مكحكؿ بو،في سنن ماجو أخرجو ابف
 ، بمفظو.481، رقـ/(162/ 1)

 ، بمفظو.2070، رقـ/(249/ 4) راىكيو في مسنده، مف طريؽ مكحكؿ بو، ابف كأخرجو
 ، بمفظو.7144، رقـ/(65/ 13) في مسنده، مف طريؽ مكحكؿ بو، يعمى كأخرجو أبك

 ، بمفظو.2099، رقـ/(1194/ 3) طريؽ مكحكؿ بو،كأخرجو الدكالبي في الكنى، مف 
 اآلثار، ؾ الطيارة، باب مس الفرج، مف طريؽ مكحكؿ بو، معاني كأخرجو الطحاكم في شرح

 ، بمفظو.450، رقـ/(75/ 1)
 ، بمفظو.447، رقـ/(234/ 23)مف طريؽ مكحكؿ بو،  ،الكبير كأخرجو الطبراني في المعجـ

 ، بمفظو.3084، رقـ/(259/ 3) بو، ككذلؾ في األكسط، مف طريؽ مكحكؿ
 ، بمفظو.3632، رقـ/(388/ 4)ككذلؾ في مسند الشامييف، مف طريؽ مكحكؿ بو، 

، (206/ 1) كأخرجو البييقي في سننو، ؾ الطيارة، باب مس الذكر، مف طريؽ مكحكؿ بو،
 ، بمفظو.626رقـ/

 :ترجمة رجاؿ اْلسناد
ٍكرو  بفي  ميعىمَّى .1 ٍنصي ، مى ، تكفي سنة  يىٍعمىى أىبيك الرَّاًزمُّ نىًفيُّ  ق.211الحى

 عكانة.  كأبي حمزة، بف كيحيى حميد، بف كالييثـ سعيد، بف الميث عف: ركل
  خيثمة. كأبك شيبة أبي بف بكر كأبك المديني، بف عنو: عمي ركل

 .(8)، كابف حجر(7)، كالذىبي(6)، كابف عساكر(5)، كالخطيب(4)، كالعجمي(3)معيف كثقو ابف
 
 

                                                             
 .1724(، رقـ/ 150/ 1، )شيبة/ ؾ الطيارات، باب مف كاف يرل مف مس الذكر كضكءان  (1)
 (259/ 3طب أكسط ) (2)
 (334/ 8الجرح كالتعديؿ ) (3)
 (435الثقات )ص:  (4)
 (246/ 15تاريخ بغداد ) (5)
 (381/ 59تاريخ دمشؽ ) (6)
 (500مف تكمـ فيو كىك مكثؽ )ص:  (7)
 (541تقريب التيذيب )ص:  (8)
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 .(2)بحديثو بأس ، كقاؿ ابف عدم: ال(1)حاتـ: صدكؽ كقاؿ أبك
ٍيدو الغساني، ٍبفي  اٍليىٍيثىـي  .2 مى   [ق 190 - 181: الكفاة]أىٍحمد الشامي،  أىبيك حي

ء اٍلًمٍقدىاـ، بف مطعـ عىف: ركل اًرث، كىعبد بف كاٍلعىبلى  . الرٍَّحمىف اأٍلىٍكزىاًعيٌ  اٍلحى
ميٌ  عىنوي: ركل مَّد راٍلجمىاىً  حجر، كأىبيك بف عى اف، كىعبد بف ميحى  التنيًسي. ييكسيؼ بف اهلل عيٍثمى

خيرنا إال عممت ، كقاؿ أحمد: ما(3)كثقو ابف معيف، كأبك داكد
 األكليف ، كقاؿ يعقكب: كاف أعمـ(4)

، كابف حجر: (8)كقاؿ الذىبي ،(7)بو بأس ، كىالنَّسىائي: ال(6)، كقاؿ ابف معيف(5)بمكحكؿ كاآلخريف
 .(9) صدكؽ

اًرًث، أىبيك ٍبفي  ءي اٍلعىبلى  .3 ٍضرىًميٌ  كىب اٍلحى ٍشًقي، تكفي سنة  اٍلحى  ق.136الدّْمى
  األشدؽ. مكسى بف كسميماف يزيد، بف كربيعة مكحكؿ، عف: ركل
 .حمزة بف كيحيى حميد، بف كالييثـ صالح، بف معاكية عنو: ركل

 . (13)داكد ، كأبك(12)، كابف شاىيف(11)، كابف معيف(10)كثقو أبك حاتـ
 .(16)، كابف حجر: صدكؽ(15)، كقاؿ الذىبي(14) الحديث صحيح: ٍحمىدكقاؿ أى

ٍكؿي  .4 ، بفً  شىٍيرىابى  ميٍسًمـو  أىًبي بفي  مىٍكحي ٍبدً  أىبيك شىاًذؿى ، تكفي سنة  عى ٍشًقيُّ   ق. 112اهلًل الدّْمى
امىةى، كىأىًبي األىٍسقىًع، بفً  كىاًثمىةى : عىفٍ  ركل ٍنبىسىةى. كىأىنىًس، أيمى  كىعى
ٍنوي  ركل ،ا: عى ًبٍيعىةي  لزٍُّىًرمُّ رى ، كى ، كالعبلء بف الحارث. الرٍَّأمي  كاألىٍكزىاًعيُّ

أفقو مف  بالشاـ أعمـ ما: ، كقاؿ أبك حاتـ(17)بالشاـ مكحكؿ منيـ أربعة العمماء: قاؿ الزىرم
 .(18)مكحكؿ

                                                             
 (334/ 8الجرح كالتعديؿ ) (1)
 (107/ 8الكامؿ ) (2)
 (372/ 30تيذيب الكماؿ ) (3)
 (53/ 3العمؿ ركاية ابنو عبد اهلل ) (4)
 (395/ 2المعرفة كالتاريخ ) (5)
 (82/ 9الجرح كالتعديؿ ) (6)
 (372/ 30تيذيب الكماؿ ) (7)
 (189مف تكمـ فيو كىك مكثؽ )ص:  (8)
 (577تقريب التيذيب )ص:  (9)
 (354/ 6الجرح كالتعديؿ ) (10)
 (435/ 4تاريخ ابف معيف ) (11)
 (174تاريخ أسماء الثقات )ص:  (12)
 (480/ 22تيذيب الكماؿ ) (13)
 (479/ 22تيذيب الكماؿ ) (14)
 (384مف تكمـ فيو كىك مكثؽ )ص:  (15)
 (434تقريب التيذيب )ص:  (16)
 (407/ 8الجرح كالتعديؿ ) (17)
 المرجع السابؽ  (18)
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 إماـ ، كقاؿ الذىبي: صدكؽ(4)، كابف حجر(3)، كالدارقطني(2)، كالعجمي(1)ككثقو ابف معيف 
 .(5)مكثؽ
ٍنبىسىةي  .5  (، ثقة .8حرب، سبؽ ذكره في الحديث رقـ) سيٍفيىافى بف أىًبي ٍبفي  عى

 :الحكـ عمى إسناد الحديث
 إسناد الحديث حسف؛ ألف الييثـ بف حميد، كالعبلء بف الحارث كمييما صدكؽ.

 :التعميؽ عمى الحديث
كىل ًميٍّ  ٍبفي  طىٍمؽي  رى ٍنوي  المَّوي  رىًضيى - عى أي المَّوً  نىًبيَّ  يىا: اؿى قى  رىجيبل أىفَّ  -عى ضَّ ا أىيىتىكى دينىا ًإذى   ذىكىرىهي؟ مىسَّ  أىحى
مىٍيوً - فىقىاؿى  بلةي  عى  ."َجَسِدؾَ  ِمفْ  َأوْ  ِمْنَؾ، َبْضَعةٌ  ِإَّل ُىوَ  َىؿْ ": -كىالسَّبلـي  الصَّ
قىدٍ  كىل كى ٍيرىةى، أىبيك رى ًبيبىةى، كىأيُـّ  ىيرى : " ، النًَّبيَّ  أىفَّ : كغيرىما حى أْ  َفْرَجوُ  َمسا  فْ مَ قىاؿى  ."َفْمَيَتَوضا
قىدً  ًديًث  نىٍسخى  قىٍكـه  ادَّعىى كى مَّميكا ًبيىذىا، طىٍمؽو  حى ـى  طىٍمقنا ًبأىفَّ  كىعى مىى قىًد  ييؤىسّْسيكفى  كىىيـٍ   المَّوً  رىسيكؿً  عى

ٍسًجدى، ٍيرىةى  كىأىبيك اٍلمى ـى  ىيرى رنا أىٍسمى  .(6)خً ًلمنَّسٍ  ميٍحتىًمؿه  قىٍكؿه  كىىيكى  ميتىأىخّْ
،: شرعنا بو ييراد : الفىٍرجي قاؿ ابف العطار  في فدخؿ المغة، في االنفراج، مف مأخكذه  أنَّو شؾَّ  كال القيبيؿى

 .(7)بمسّْو الكضكء انتقاض في الشافعيةي  بو تمسؾ كقد الدبر، لفظي : عمكمو
 ".الكؼ ببطف الفرج كمس" الشافعي: قاؿ: وذكر الماوردي أراء العمماء، فقاؿ

  الكضكء، يكجب ما أقساـ مف الخامس القسـ ىك الفىرج كمس قاؿ كما كىذا: ماكردمال قاؿ
  لبلنتشار، كضكءه انتقض بالمس ذىكره انتشر إذا إال بو، الكضكء يكجب ال :حنيفة أبو وقاؿ
 .(8)كضكءه ينتقض لـ شيكة بغير أك ناسيان  مسو إف :مالؾ وقاؿ

 مف ،بيا ينفرد أحكاـ بو تتعمؽ ألنو يستقيـ؛ ال دفالب سائر عمى الذىكر كقياس وقاؿ ابف قدامة:
 .(9) ذلؾ كغير كالمير، ،كالحد ،بإيبلجو الغسؿ كجكب

 قاؿ الباحث:
 ألنو تكسط القكؿ، كجمع بيف األدلة، كاهلل أعمـ.  ؛الذم يظير لي أف قكؿ اإلماـ مالؾ ىك الراجح

 
 
 

                                                             
 (175/ 4ركاية الدكرم ) -تاريخ ابف معيف  (1)
 (439الثقات )ص:  (2)
 (100/ 2سنف الدارقطني ) (3)
 (545تقريب التيذيب )ص:  (4)
 (507مف تكمـ فيو كىك مكثؽ )ص:  (5)

 (35، 34، 33إخبار أىؿ الرسكخ في الفقو كالتحديث بمقدار المنسكخ مف الحديث )ص:  (6)
 (179/ 1العدة في شرح العمدة ) (7)
 (42/ 2(، انظر المجمكع شرح الميذب )190_ 189/ 1الحاكم الكبير ) (8)
 (132/ 1المغني ) (9)
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 :الحديث التاسع .16
 باب َّل حد لممير شرًعا

دَّثىنىا ا حى جَّ ، يىٍعقيكبى  أىًبي ٍبفي  جي حى دَّثىنىا الثَّقىًفيُّ ، ٍبفي  ميعىمَّى حى ٍنصيكرو دَّثىنىا مى دَّثىنىا اٍلميبىارىًؾ، اٍبفي  حى ، حى ٍعمىره  مى
، عىفً  ًبيبىةى، أيْـّ  عىفٍ  عيٍركىةى، عىفٍ  الزٍُّىًرمّْ ٍحشو  ٍبفً  المَّوً  عيبىٍيدً  تىٍحتى  كىانىتٍ  أىنَّيىا حى  بىشىةً اٍلحى  ًبأىٍرضً  فىمىاتى  جى

َجَيا  ُشَرْحِبيؿَ  َمعَ   الماوِ  َرُسوؿِ  ِإَلى ِبَيا َوَبَعثَ  آََّلؼٍ  َأْرَبَعةَ  َعْنوُ  َوَأْمَيَرَىا  الناِبيا  الناَجاِشيُّ  "َفَزوا
 . (2)" (1) َحَسَنةَ  اْبفِ 
 أخرجو النسائي في سننو، ؾ/ النكاح، باب القسط في األصدقة، مف طريؽ ابف المبارؾ بو،  
 ، بألفاظ متقاربة، كفيو زيادة.3350، رقـ/(119/ 6)

، بألفاظ متقاربة، 27408، رقـ/(398/ 45)في مسنده، مف طريؽ ابف المبارؾ بو،  كأخرجو أحمد
 كفيو زيادة.

 ، (417/ 5) كالمثاني، مف طريؽ ابف المبارؾ بو، كأخرجو ابف أبي عاصـ في اآلحاد
 ، بألفاظ متقاربة، كفيو زيادة.3067رقـ/ 
، (179: ص) الجاركد في المنتقى، ؾ/ النكاح، مف طريؽ ابف المبارؾ بو، خرجو ابفكأ

 ، بألفاظ متقاربة، كفيو زيادة.713رقـ/
، 5061، رقـ/(60/ 13) اآلثار، مف طريؽ ابف المبارؾ بو، مشكؿ كأخرجو الطحاكم في شرح
 بألفاظ متقاربة، كفيو زيادة.

، (361/ 4) اب المير، مف طريؽ ابف المبارؾ بو،كأخرجو الدارقطني في سننو، ؾ/ النكاح، ب
 ، بألفاظ متقاربة.3609رقـ/

 كأخرجو الحاكـ في المستدرؾ، ؾ/ النكاح، أما حديث سالـ، مف طريؽ ابف المبارؾ بو،
 ، بألفاظ متقاربة.2741، رقـ/(198/ 2)

، بألفاظ 402، رقـ/(219/ 23) الكبير، مف طريؽ ابف المبارؾ بو، كأخرجو الطبراني في المعجـ
 متقاربة، كفيو زيادة.

 الكبرل، ؾ/ النكاح، باب ال يككف الكافر كليان لمسممة، مف طريؽ  كأخرجو البييقي في السنف
 ، بألفاظ متقاربة.13797، رقـ/(225/ 7)ابف المبارؾ بو، 

 :ترجمة رجاؿ اْلسناد
اجي  .1 جَّ ، كىك حجاج أىًبي ٍبفي  حى دأى الشَّاًعر، ييكسيؼ بف بف يىٍعقيكبى مَّ  ق. 25الثَّقىًفٌي، تكفي سنة  بيكميحى

يىٍعقيٍكبى  النٍَّضًر، أىًبي: عىفٍ  كىتىبى  ـى، بفً  كى دى، كىأىًبي ًإٍبرىاًىٍي اجً  دىاكي جَّ .  بفً  كىحى دو مَّ  ميحى
كىل ٍنوي  رى ـه،: عى دى، كىأىبيك ميٍسًم بىًقيُّ  دىاكي ، بفي  كى ٍخمىدو . يىٍعمىى كىأىبيك مى  المىٍكًصًميُّ

                                                             
 كلى أبك بكر الصديؽ ،ف المطاع الكندم أخك عبد الرحمف بف حسنةشرحبيؿ بف حسنة: كحسنة أمو كىك شرحبيؿ بف عبد اهلل ب (1)
 مات بالشاـ في طاعكف ،ككنيتو أبك عبد اهلل ،حسنة الجيش حيث أنفذىـ إلى الشاـ ككاف مف أمراء األجناد األربعة بفى  شرحبيؿى   
 (41عمكاس سنة ثماني عشرة في خبلفة عمر بف الخطاب. مشاىير عمماء األمصار )ص:  
 .2107(، رقـ/235/ 2د/ ؾ النكاح، باب الصداؽ، ) (2)
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 .(5)، كابف حجر(4)، كالذىبي(3)، كالخطيب(2)كابف أبي حاتـ ،(1)كثقو النسائي
، ٍبفي  ميعىمَّى .1 ٍنصيكرو  (، ثقة.15سبؽ ذكره في الحديث رقـ) مى
ٍبدي  .2 ، كىاًضحو  بفً  الميبىارىؾً  بفي  اهللً  عى ٍنظىًميُّ  ق.  190 تكفي سنة الحى

كىل ٍيد، األحكؿ، كعاصـ التيمي، سميماف: عىفٍ  رى مى   ة.عيٍركى  بف كىشاـ كحي
ٍنوي  ٍيدٌم، بف الرحمف كعبد كالثٍَّكرٌم، مىٍعمر،: ركل عى  الرٌزاؽ. كعبد داكد، كأبك مى

 ، (8)، كالذىبي(7) كابف عيينة، كأحمد بف حنبؿ، كأبك حاتـ، كأبك زرعة ،(6)الثكرم سفياف كثقو
 .(9)كابف حجر

ٍعمىري  .3  . (، ثقة ثبت7رقـ) الحديث سبؽ ذكره في، رىاًشدو  ٍبفي  مى
مَّدي  مّْ الزٍُّىرً  .4 ـً  ٍبفي  ميحى  .متفؽ عمى جبللتو (،1الحديث رقـ) سبؽ ذكره في، ميٍسًم
 ثبت مأمكف.، (6رقـ)الحديث  ذكره في عيٍركىة بف الزبير بف اٍلعىكاـ، سبؽ .5

 :الحكـ عمى إسناد الحديث
 إسناد ىذا الحديث صحيح؛ ألف ركاتو ثقات. 

 
 :الحديث العاشر .17

 باب تسمط اأُلماة بعضيا عمى بعض
اًف، أىبيك دَّثىنىاحى  نىا اٍليىمى ٍمزىةى، أىًبي ٍبفي  شيعىٍيبي  أىٍخبىرى ًديثى  فىذىكىرى  حى اًديثى  يىٍتميك ىىذىا اٍلحى ، أىًبي اٍبفً  أىحى سىٍيفو  حي

قىاؿى  نىا: كى ، ٍبفي  أىنىسي  أىٍخبىرى اًلؾو ًبيبىةى، أيْـّ  عىفٍ  مى ِتي َتْمَقى َما "َرَأْيتُ : قىاؿى  أىنَّوي  ، النًَّبيّْ  عىفً  حى  َبْعِدي ُأما
، اأْلَُمـِ  ِفي َسَبؽَ  َكَما َتَعاَلى، اهللِ  ِمفَ  َذِلؾَ  َوَسَبؽَ  َبْعٍض، ِدَماءَ  َبْعِضِيـْ  َوَسْفؾَ  ـْ  َأفْ  َفَسَأْلُتوُ  َقْبَمُي
ـْ  اْلِقَياَمةِ  َيْوـَ  َشَفاَعةً  ُيَولٍَّيِني  . (10)"َفَفَعؿَ  ِفيِي

، بألفاظ 3077، رقـ/(421/ 5) يؽ الزىرم بو،كالمثاني مف طر  أخرجو ابف أبي عاصـ في اآلحاد
 متقاربة كفيو زيادة.

ًتي  تىٍمقىى مىا أيًريتي " حديث" باب" ككذلؾ في السنة، ذكر األىكاء،  ، مف طريؽ الزىرم بو، "أيمَّ
 ، بألفاظ متقاربة كفيو زيادة.215، رقـ/ (96/ 1)

                                                             
 (146/ 9تاريخ بغداد ) (1)
 (168/ 3الجرح كالتعديؿ ) (2)
 (146/ 9تاريخ بغداد ) (3)
 (466/ 1ميزاف االعتداؿ ) (4)
 (153تقريب التيذيب )ص:  (5)
 (400/ 11تاريخ بغداد ) (6)
 (262/ 1الجرح كالتعديؿ ) (7)
 (378/ 8سير أعبلـ النببلء ) (8)
 (320تقريب التيذيب )ص:  (9)
 .27410(، رقـ/399/ 45حـ/ ) (10)
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، (657/ 2) طريؽ الزىرم بو،كأخرجو ابف خزيمة في كتاب التكحيد، باب ذكر لفظة ركيت، مف 
 بألفاظ متقاربة.

  الكبير، مف طريؽ عبد اهلل بف عبد الرحمف بف أبي حسيف، كأخرجو الطبراني في المعجـ
 ، بجزء مف لفظ متقارب.410، رقـ/(222/ 23)

 ، بجزء مف لفظ متقارب.409، رقـ/(221/ 23)ككذلؾ في الكبير، مف طريؽ الزىرم بو، 
 ، بألفاظ متقاربة.4648، رقـ/(52/ 5)طريؽ الزىرم بو،  ككذلؾ في األكسط، مف

 متقاربة. ظ، بألفا2990، رقـ/(156/ 4)مف طريؽ الزىرم بو،  الشامييف، ككذلؾ في مسند
، (138/ 1) كأخرجو الحاكـ في المستدرؾ، ؾ اإليماف، حديث سمرة، مف طريؽ الزىرم بو،

 ، بألفاظ متقاربة.227رقـ/
 ، بمفظو.159، رقـ/(83 ص) مف طريؽ الزىرم بو، اليوفي أم بشراف كأخرجو ابف
، بألفاظ 7411، رقـ/(3218/ 6) الصحابة، مف طريؽ الزىرم بو، نعيـ في معرفة كأخرجو أبك

 متقاربة.
، بألفاظ 3675، رقـ/(70/ 15) كأخرجو ابف عساكر في تاريخ دمشؽ، مف طريؽ الزىرم بو،

 متقاربة.
 :ترجمة رجاؿ اْلسناد

افً اٍليى  أىبيك .1  .ثقىة، (1سبؽ ذكره في الحديث رقـ)، اٍلًحٍمًصيُّ  مى
ٍمزىة، سبؽ ذكره في الحديث رقـ) أبي بف شيعىٍيب .2  ثقىة. ،(1حى
سىٍيف أبي بف الرٍَّحمىف عبد بف اهلل عبد .3  . [ق 130 - 121: الكفاة]اٍلقرًشي،  حي

، الطُّفىٍيًؿ، أىًبي: ركل عىفٍ  طىاكيسو ، كى نىاًفعً  كىعىطىاءو بى  ٍبفً  كى  .ٍيرو جي
ٍنوي  شيعىٍيبي  شيٍعبىةي،: ركل عى ٍمزىةى، أىًبي ٍبفي  كى ، حى اًلؾه مى يىٍينىةى. كىاٍبفي  كى  عي

 .(5)أبك حاتـ صالح: كقاؿ (4)، كابف حجر(3)، كأبك زرعة(2)، كأحمد(1)كثقو ابف سعد
اًلؾً  ٍبفي  . أىنىسي 4 ، ٍبفً  النٍَّضرً  ٍبفً  مى ـً ٍمضى ٍزرىًجي، خادـ النبي صمى اهلل ع ضى ميو كآلو كسمـ، ركل اٍلخى

ق بالبصرة، ككاف آخر الصحابة 93حديثنا، كعاش أكثر مف مائة عامان، كتكفي سنة  2286عنو 
 .  (6)كفاة بيا -رضكاف اهلل عمييـ-

 :الحكـ عمى إسناد الحديث
 إسناد ىذا الحديث صحيح؛ ألفَّ ركاتو ثقات.

                                                             
 (486/ 5الطبقات الكبرل ) (1)
 (401/ 1العمؿ ركاية ابنو عبد اهلل ) (2)
 (97/ 5الجرح كالتعديؿ ) (3)
 (311تقريب التيذيب )ص:  (4)
 (97/ 5الجرح كالتعديؿ ) (5)
 (294/ 1) اىغاتح , أصذ(109/ 1) ٍعاب, الصر(43/ 1) ىيثغ٘ي اىصحاتح اّظش: ٍعجٌ (6)
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 :التعميؽ عمى الحديث
 كيتبع كتضطرب، البحر، مكج تمكج التي فيي: عامةال : كأما الفتفقاؿ ابف رجب رحمو اهلل

 مف منيا نشأ كما - عنو اهلل رضي - عثماف قتؿ فتنة أكليما فكاف البحر، كأمكاج بعضان  بعضيا
 ككاف بعض، دماء بعضيـ كسفؾ بعضان، بعضيـ كتكفير أىكائيـ كتشعب المسمميف، قمكب افتراؽ
 لذلؾ كسران  عمر قتؿ ككاف - عنو اهلل رضي - عمر الفتف كبيف الناس بيف الذم المغمؽ الباب
ِتي َتْمَقى َما ُأرْيتُ ): قكلو:وقاؿ المناوي ،(1)أبدان  بعده الباب ذلؾ يغمؽ لـ فمذلؾ الباب، َبْعِدي(  ُأما
ا عمى القمبي بالكشؼ أىك التمثيمي ًباٍلعرضً  أىك ًباٍلكىٍحي اهلل أطمعني أىم:  اٍلًفتىف نىكىاًئب مف ينكبيا مى
 . (2)(َقْبَمُيـْ  اأْلَُمـِ  ِفي َسَبؽَ  َكَما)كسفؾ بعضيـ دماء بعض،  بىينيـ ًقعىةاٍلكىا

 األمـ، بيف القضاء فصؿ في تمؾ فإفَّ  العظمى الشفاعة غير : الشفاعة ىناوقاؿ األمير الصنعاني
 ألىؿ ثابتة الشفاعة أف دليؿ كفيو الدماء، سفؾ ذنكب في بأعيانيـ العصاة ليؤالء شفاعة كىذه
 . (3)بائرالك
 

 :الحديث الحادي عشر .18
 باب ُكْثر الخبث علمة اليلؾ

نىا اًمدي  أىٍخبىرى دً  ٍبفي  حى مَّ ، شيعىٍيبو  ٍبفً  ميحى دَّثىنىا: قىاؿى  اٍلبىٍمًخيُّ ، ٍبفي  سيرىٍيجي  حى دَّثىنىا: قىاؿى  ييكنيسى ، حى  عىفً  سيٍفيىافي
، ٍينىبى  عىفٍ  عيٍركىةى، عىفٍ  الزٍُّىًرمّْ مى  أيْـّ  ًبٍنًت  زى ًبيبىةى  أيْـّ  مىةى، عىفٍ سى : َيُقوؿُ  َوُىوَ   الناِبيُّ  "اْسَتْيَقظَ  :قىالىتً  حى

 ِبَيِدهِ  َوَحماؽَ  َوَمْأُجوجَ  َيْأُجوجَ  ،(4) َرْدـِ  ِمفْ  اْلَيْوـَ  ُفِتحَ  اْقَتَرَب، َقدِ  َشرٍّ  ِمفْ  ِلْمَعَربِ  َوْيؿٌ  الماُو، ِإَّلا  ِإَلوَ  ََّل "
اِلُحوَف؟ َوِفيَنا َأَنْيِمؾُ  الماِو، ُسوؿَ رَ  َيا: ُقْمتُ : قالت َعَشَرةً   .(6)"(5) الخبث كثر إذا نعـ،: "َقاؿَ  الصا

، بألفاظ 7319، رقـ/(218/ 7)أخرجو الطبراني في المعجـ األكسط، مف طريؽ أبي سممة بو، 
 متقاربة.

 ، بألفاظ متقاربة.(218/ 10) كأخرجو أبك نيعيـ في الحمية، مف طريؽ أبي سممة بو،
 :ة رجاؿ اْلسنادترجم
اًمدي  .1 دً  ٍبفي  حى مَّ ، أىبيك ٍبفً  ميحى  ق.309البىٍغدىاًدٌم، تكفي سنة  ثيَـّ  البىٍمًخيٌ  العىبَّاسً  شيعىٍيبو

دً : عىفٍ  ركل مَّ سيرىٍيج القىكىاًرٍيًرٌم، اهللً  كىعيبىٍيد الرَّيَّاًف، بف بىكَّار بفً  ميحى  .ييٍكنيسى  بف كى
ٍنوي  ركل ًميُّ : عى مَّدي  كىرَّاؽ،ال ليٍؤليؤ بفي  عى ميحى اًعٍيؿى  بفي  كى رَّاؽ، ًإٍسمى  كابف حباف. الكى

                                                             
 (203/ 4فتح البارم البف رجب ) (1)
 (143/ 1بتصرؼ التيسير بشرح الجامع الصغير ) (2)
 (300_ 299/ 2بتصرؼ التنكير شرح الجامع الصغير ) (3)
ٍدمان أم سىدىٍدتيو،  (4) ـي رى ، كاالسـ الرٍَّدـ كجمعيو ريدي ردـ: رىدىمتي الثٍُّممةى كالبابى أرًد . العيف )ـك ٍأجيكجى ـي: سىدُّ ما بيننا كبيفى يأجكجى كمى ٍد  (36/ 8كالرَّ
 (.474/ 8قاؿ ابف بطاؿ الخبث: أكالد الزنا. شرح البخارم ) (5)
ًباٍلفيسيكًؽ كىاٍلفيجيكًر كىىيكى أىٍكلىى أًلىنَّوي قىابىمىوي بالصبلح. فتح     (.109/ 13البارم ) كقاؿ ابف حجر: فسركه ًبالزّْنىا كأبأكالد الزّْنىا كى
(6) ( ،... ٍأجيكجى مى ـى يىٍأجيكجى كى ٍد ٍخبىاًر ًبأىفَّ رى  .6831(، رقـ/246/ 15حب، ؾ التاريخ، ًذٍكري اإلًٍ
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سىف(1)كثقو الدارقطني  .(3)، كقاؿ الذىبي: ثقة ثبت(2)صدكؽ الجراحي: ثقة ، كقاؿ أبك اٍلحى
اًرث ييكنيسى بف ٍبفي  سيرىٍيجي  .2 اًرث اٍلبىٍغدىاًدٌم، تكفي  أىبيك اٍلحى  ق.235اٍلحى

  شجاع. بف كمركاف عباد، بف كعباد عمية، بفكا كىشيـ، عيينة، بف سفياف عف: ركل
 .الرازياف حاتـ كأبك زرعة، كأبك كمسمـ، كالبغكم، محمد، بف حامد عنو: ركل

  .( 8)، كابف حباف في الثقات(7)، كصالح جزرة(6)، كالحاكـ(5)، كأبك داكد(4)معيف كثقة ابف
، (12)، كأحمد(11)معيف، كقاؿ ابف (10)صدكؽ ، كقاؿ أبك حاتـ:(9)عابد كقاؿ ابف حجر: ثقة

 . (13)بأس بو كالنسائي: ليس
 ثقة.،(10عمراف، سبؽ ذكره في الحديث رقـ) أبي بف عيينة بف سيٍفيىافي  .3
دي  الزٍُّىًرمُّ  .4 مَّ ـً  ٍبفي  ميحى  .متفؽ عمى جبللتو ،(1رقـ) ذكره في الحديث سبؽ، ميٍسًم
 ثقة. ،(6رقـ)حديث ذكره في العيٍركىة بف الزبير بف اٍلعىكاـ، سبؽ  .5
 :لحكـ عمى إسناد الحديثا

 إسناد ىذا الحديث صحيح؛ ألف ركاتو ثقات.
  :التعميؽ عمى الحديث

احجر رحمو اهلل قاؿ ابف ٍكًر؛ اٍلعىرىبى  خىصَّ  : ًإنَّمى ؿي  أًلىنَّييـٍ  ًبالذّْ ؿى  مىفٍ  أىكَّ ، ًفي دىخى ـً ٍسبلى ًلئٍلًٍنذىارً  اإلًٍ  كى
قىعىتٍ  ًإذىا اٍلًفتىفى  ًبأىفَّ   .(14) ًإلىٍيًيـٍ  أىٍسرىعى  ؾي اٍليىبلى  كىافى  كى
 الساعة؛ قرب كعٌرفيـ أمتو بيا  النبي أنذر مما كميا األحاديث ىذه: ابف بطاؿ رحمو اهلل وقاؿ
 مف آمنت تكف لـ إيمانيا نفسنا ينفع ال حيف التكبة باب غمؽ كقت عمييـ ييجـ أف قبؿ يتكبكا لكي
 مثؿ  كقتو في ردميـ مف فتح فإذا األشراط، آخر مف كمأجكج يأجكج خركج أف ثبت كقد قبؿ،
 .(15)األكقات مرٌ  عمى كيتسع يستدير الفتح يزاؿ فبل المائة، أك التسعيف عقد
 

                                                             
 (197سؤاالت حمزة )ص:  (1)
 (38/ 9تاريخ بغداد ) (2)
 (458/ 1(، العبر في خبر مف غبر )291/ 14سير أعبلـ النببلء ) (3)
 (302/ 10تاريخ بغداد ) (4)
 (302/ 10المرجع السابؽ) (5)
 (47/ 2تذكرة الحفاظ ) (6)
 (146/ 11سير أعبلـ النببلء ) (7)
 (307/ 8الثقات ) (8)
 (229تقريب التيذيب )ص:  (9)
 (305/ 4الجرح كالتعديؿ ) (10)
 (305/ 4المرجع السابؽ) (11)
 (302/ 10تاريخ بغداد ) (12)
 (302/ 10نفس المرجع ) (13)
 (11 /13فتح البارم ) (14)

 (11/ 10شرح صحيح البخارم البف بطاؿ )  (15)
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 وقاؿ الكرماني وغيره: 
 .(1) الترؾ، كما كقع منيـ مف مفاسد، كىـ مف نسؿ يأجكج كمأجكج ىـ يأجكج

ٍبيىاـ ٍصبيًعوً ًبأي "كىحمؽ َعَشَرةً  ِبَيِدهِ  وقاؿ العيني: قوليا: " َوَحماؽَ   اأٍلٍصبع جعؿ يىٍعًني "تىًمييىا كىالًَّتي اإلًٍ
ٍبيىاـ أصؿ ًفي السبابىة تَّى كىضٌميىا اإلًٍ ا يٍبؽ لـ حى  .(2)يسير خمؿ ًإالَّ  بىينيمى

بىثى  :" أىفَّ قاؿ النووي ؿي  فىقىدٍ  كىثيرى  ًإذىا اٍلخى ؾي  يىٍحصي ُـّ  اٍليىبلى فٍ  اٍلعىا " ىينىاؾى  كىافى  كىاً  اًلحيكفى  .(3)صى
 
 :الحديث الثاني عشر .19

 باب حرص أىؿ اليمف عمى العمـ
ك أىٍخبىرىًني اًرًث، ٍبفي  عىٍمري ا أىفَّ  اٍلحى دَّثىوي، السٍَّمحً  أىبىا دىرَّاجن ـً  ٍبفى  عيمىرى  أىفَّ  حى كى دَّثىوي، اٍلحى ًبيبىةى  أيْـّ  عىفٍ  حى  حى
ٍكجً  ا أىفَّ  ، النًَّبيّْ  زى فً  أىٍىؿً  ًمفٍ  نىاسن مىى قىًدميكا اٍليىمى ةى  فىعىمَّمىييـي   المَّوً  رىسيكؿً  عى بلى  كىالسُّنىفى  الصَّ

، . (4) الغبيراء؟: َفَقاؿَ  َوالشاِعيِر، اْلَقْمحِ  ِمفَ  َنْصَنُعوُ  َشَراًبا َلَنا ِإفا  الماِو، َرُسوؿَ  "يىا: قىاليكا ثيَـّ  كىاٍلفىرىاًئضى
،: َقاُلوا ـْ ـا  َتْطَعُموهُ  ََّل : َفَقاؿَ  َنَع ا ُث ،: َقاُلوا اْلُغَبْيَرا؟: َفَقاؿَ  َعْنُو، َسَأُلوهُ  َيْنَطِمُقوا، َأفْ  َراُدواأَ  َلما ـْ   َنَع
 . (5) "َتْطَعُموهُ  َّل : َقاؿَ 

، بألفاظ متقاربة، كفيو 27407/رقـ(، 45/397)أخرجو أحمد في مسنده، مف طريؽ درَّاج بو،
 زيادة.

 ، بألفاظ متقاربة، كفيو زيادة.29رقـ/ ،(34: ص) ككذلؾ في كتابو األشربة، مف طريؽ درَّاج بو،
، بألفاظ متقاربة، كفيو 7147، رقـ/(68/ 13) كأخرجو أبك يعمى في مسنده، مف طريؽ درَّاج بو،

 زيادة.
، مف طريؽ درَّاج بو،  اٍلًحٍنطىةً  كأخرجو ابف حباف في كتاب األشربة، باب نىًبيذى  ٍمره ، (190/ 12)خى

 ، بألفاظ متقاربة.5367رقـ/
 ، جزء بألفاظ متقاربة.483، رقـ/(242/ 23) الكبير، مف طريؽ درَّاج بو، و الطبراني فيكأخرج

 ، بألفاظ متقاربة، كفيو زيادة.495، رقـ/(246/ 23)ككذلؾ أخرجو، مف طريؽ دراج بو، 
 سننو، كتاب األشربة، باب ما جاء في تفسير الخمر، مف طريؽ درَّاج بو، كأخرجو البييقي في

 ، بألفاظ متقاربة، كفيو زيادة.17368/، رقـ(508/ 8)
، بألفاظ 358، رقـ/ (232/ 1) أصبياف، مف طريؽ درَّاج بو، أخبار كأخرجو أبك نعيـ في
 متقاربة، كفيو زيادة. 

 
                                                             

 (.9/ 14(، الككاكب الدرارم )238/ 15انظر عمدة القارم ) (1)
 (238/ 15عمدة القارم ) (2)
 (4/ 18شرح النككم عمى مسمـ ) (3)
بىشي كىك يي  (4)  (.3/  5) -لساف العرب (، 267/ 4)ٍسًكر. _ معالـ السنف الغيبىيراء: السُّكيٍركىةي كىك شراب يعمؿ مف الذرة يتخذه الحى
 .33(، رقـ/34و، ؾ األشربة، )ص: ئأخرجو عبد اهلل بف كىب في مكط (5)
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 :ترجمة رجاؿ اْلسناد
ك .1 اًرثً  بفي  عىٍمري ٍبدً  بفً  يىٍعقيٍكبى  بفً  الحى ، تكفي سنة  اهللً  عى اًرمُّ  ق.148األىٍنصى

 السمح. أبي كدراج كالزىرم، ،النضر أبي كسالـ ،أبيو عف: ركل
 كىب. أبي بف اهلل كعبد ،كقتادة ،كيساف بف كصالح ،جبر بف مجاىد ركل عنو:

 .(6)، كقاؿ الذىبي: حجة(5)، كابف حجر(4)، كالعجمي(3)، كابف معيف(2)، كأبك زرعة(1)كثقو ابف سعد
، ٍبفي  دىرَّاجي  .2 ٍكلىى اٍلًمٍصًرمُّ  السٍَّمحً  أىبيك سىٍمعىافى ، مى ٍبدً  اٍلقىاصُّ ٍمًرك، ٍبفً  المَّوً  عى  ق.126تكفي سنة  عى

كىل ٍبدً : عىفٍ  رى اًرًث  ٍبفً  المَّوً  عى ٍزءو  ٍبفً  اٍلحى ، جى بىٍيًدمّْ ، كأىًبي الزُّ افي  كىىيكى  اٍليىٍيثىـً ك ٍبفي  سيمىٍيمى ، عىٍمرو  اٍلعيٍتكىاًرمُّ
ٍبدً  ٍيرىةى  ٍبفً  الرٍَّحمىفً  كىعى جى  .حي

ٍنوي  ، ٍبفي  ٍيكىةي حى : ركل عى ٍيحو ك شيرى اًرًث، ٍبفي  كىعىٍمري ، ٍبفي  كىالمٍَّيثي  اٍلحى  .لىًييعىةى  كىاٍبفي  سىٍعدو
. (10)صنعة حديثو في ، كقاؿ أبك حاتـ:(9)، كابف حجر: صدكؽ(8)، كقاؿ الدارمي(7)كثقو ابف معيف

 .(12)، كتركو الدارقطني(11)كقاؿ أحمد: ركل أحاديث مناكير
ـً  ٍبف عيمىر .3 كى ٍفص أىبيك رافع، فبٍ  اٍلحى اًرٌم، الكفاة حى  ق. 120 - 111: اأٍلىٍنصى

ٍيرىةى، كأىًبي عىٍمرك، ٍبف كعب: ركل عىفٍ   .-رضي اهلل عنيـ-كجابر، كأـ حبيبة  ىيرى
ٍنوي  ٍبد أخيو ابف كابف أنس، أىًبي ٍبف كعمراف ىبلؿ، أىًبي ٍبف سىًعيد: ركل عى ٍعفىر. ٍبف الحميد عى  جى

 .(15)، كذكره ابف حباف في الثقات(14)حجر، كابف (13)كثقو أبك زرعة
 :الحكـ عمى إسناد الحديث

 إسناد ىذا الحديث حسف؛ ألف دراج بف سمعاف صدكؽ.
 :التعميؽ عمى الحديث

ٍيدى  فىسىأىٍلتي : َماِلؾٌ  َقاؿَ  ـى  ٍبفى  زى ا أىٍسمى السٍُّكرىكىةي  ًىيى : فىقىاؿى  اٍلغيبىٍيرىاءي؟ مى
 (16). 

                                                             
 (515/ 7الطبقات الكبرل ) (1)
 (226/ 6الجرح كالتعديؿ )  (2)
 (107/ 1ركاية ابف محرز ) -تاريخ ابف معيف  (3)
 (362الثقات )ص:  (4)
 (419: ص) اىرٖزٌة ذقشٌة (5)
 (74/ 2)الكاشؼ  (6)
 (413/ 4(، ركاية الدكرم )107ركاية الدارمي )ص:  -تاريخ ابف معيف  (7)
 (107ركاية الدارمي )ص:  -تاريخ ابف معيف  (8)
 (201تقريب التيذيب )ص:  (9)
 (442/ 3الجرح كالتعديؿ ) (10)
 (247سؤاالت أبي داكد )ص:  (11)
 (29سؤاالت البرقاني )ص:  (12)
 (102/ 6الجرح كالتعديؿ ) (13)
 (411تقريب التيذيب )ص:  (14)
 (148/ 5الثقات ) (15)
 (152/ 3المنتقى ) (16)
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ـٌ، ُمْسِكرٍ  وُكؿُّ " ،"خمر مسكر كؿ : كقكلو: " -رحمو اهلل-وقاؿ ابف عبد البر   َأْسَكرَ  وما َحَرا
 النيي لحكمة بياف" فييا خير َّل: "، كقكلو(2) كغيرىا الغبيراء فيو يدخؿ ،(1)"َحَراـٌ  َفَقِميُموُ  َكِثيُرهُ 
 .(3)عنيا

 : قاؿ الباحث
 كىناؾ أنكاع أخرل في حكـ الغبيراء، منيا: الًبٍتًع!!!

ًؿ، نىًبيذي  كىىيكى  الًبٍتًع، عىفً   المَّوً  رىسيكؿي  سيًئؿى : -رضي اهلل عنيا- قىالىٍت عائشة كىافى  العىسى  أىٍىؿي  كى
بيكنىوي، اليىمىفً   .(4) "َحَراـٌ  َفُيوَ  َأْسَكرَ  َشَرابٍ  ُكؿُّ " :  المَّوً  رىسيكؿي  فىقىاؿى  يىٍشرى

 ناؾ أنكاع كثيرة، فعىفً كذلؾ ال يقتصر في صناعة النبيذ كالمسكر عمى القمح كالشعير، بؿ ى
، ٍبفً  النٍُّعمىافً  فا  َخْمًرا، اْلِعَنبِ  ِمفَ  ِإفا ":   المَّوً  رىسيكؿي  قىاؿى : قىاؿى  بىًشيرو فا  َخْمًرا، التاْمرِ  ِمفَ  َواِ   ِمفَ  َواِ 
فا  َخْمًرا، اْلَعَسؿِ  فا  َخْمًرا، الُبرٍّ  ِمفَ  َواِ   .(5) "َخْمًرا الشاِعيرِ  ِمفَ  َواِ 

 
 ثالث عشر:الحديث ال .20

 باب جواز الصلة عمى الحصير والسجاد
دَّثىنىا ٍيثىمىةى، أىبيك حى دَّثىنىا خى ، ٍبفي  كىٍىبي  حى ًريرو دَّثىنىا جى ، أىًبي عىفٍ  شيٍعبىةي، حى ًصيفو ، ٍبفً  يىٍحيىى عىفٍ  حى ثَّابى  عىفٍ  كى
ٍبدً  أىًبي ًف، عى ًبيبىةى، أيْـّ  عىفٍ  الرٍَّحمى ٍكجً  حى  . (7) "(6) اْلُخْمَرةِ  َعَمى ُيَصمٍّي َكافَ   الناِبيا  "َأفا  :  النًَّبيّْ  زى

أخرجو ابف حباف في صحيحو، ؾ الصبلة، باب ما يكره لممصمي كما ال يكره، مف طريؽ كىب 
 ، بمفظو.2312، رقـ/ (86/ 6) بو،

 ، بمفظو.482، رقـ/(242/ 23) الكبير، مف طريؽ كىب كأخرجو الطبراني في المعجـ
 ، بمفظو.274، رقـ/(417 ص) دينار، مف طريؽ شعبة بو األلؼ في جزءكأخرجو القطيعي 

السامع، باب آداب السؤاؿ لممحدث، مف طريؽ  كآداب الراكم ألخبلؽ كأخرجو الخطيب في الجامع
 ، بمفظو.364، رقـ/(204/ 1) كىب بو

 ، بمفظو.1591، رقـ/(1218/ 2) عساكر في معجمو، مف طريؽ كىب بو كأخرجو ابف
 :اؿ اْلسنادترجمة رج

ةى  أىبيك .1 ٍيثىمى ٍرًب  بفي  زيىىٍيري  خى ، شىدَّادو  بفً  حى رىًشيُّ ، الحى ، ثيَـّ  النَّسىاًئيُّ  ق.234تكفي سنة  البىٍغدىاًدمُّ
، عييىٍينىةى، بفً  سيٍفيىافى : ركل عىفٍ  ًكٍيعو كى يىٍحيىى كى ٍبدً  القىطَّاًف، كى زَّاًؽ. كىعى   الرَّ

                                                             
 ، إسناده صحيح.5648، رقـ/ (465/ 9) حـ (1)
 (167/ 5التمييد ) (2)
 (315/ 5الشافي في شرح مسند الشافعي ) (3)
 .5586(، رقـ/ 106/ 7خ/ ؾ األشربة، باب الخمر مف العسؿ، كىك البتع. صحيح البخارم ) (4)
 ، إسناده صحيح.3676(، رقـ/ 326/ 3خمر مما ىك، )د/ ؾ األشربة، باب ال (5)
 (.1/183كسميت خمرة ألنيا تخمر كجو األرض أم تستره. معالـ السنف ) قاؿ الخطابي: الخمرة سجادة تعمؿ مف سعؼ النخؿ كترمؿ بالخيكط، (6)
 .7131(، رقـ/55/ 13يعمى، )  (7)
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كىل ٍنوي  رى اًف،: عى دى، كىأىبيك الشٍَّيخى ٍو، كىاٍبف دىاكي اجى ٍرعىةى، كأىبيك مى . كىأىبيك زي اًتـو  حى

قاؿ: كىافى (3)، كالدارقطني(2)النسائيكثقو ، ك (1)كثٌقو ابف معيف، كقاؿ: يكفي قبيمة  ، كابف حباف كى
اًفظ،(4) ضابطان  متقننا ة ، كقاؿ الذىبي: الحى ، كقاؿ أبك حاتـ: (6) ثبت ، كقاؿ ابف حجر: ثقة(5) الحيجَّ

 . (7) صدكؽ

ًريرو  ٍبفي  كىٍىبي  .2 اًزـ بف جى ، اٍلعىبَّاس أىبيك حى  ق.206، تكفي سنة .البىصًرمُّ  األىزًدمُّ

كىل ، كاٍبفً  كىاًلًدًه،: عىفٍ  رى ٍنوي  عىٍكفو شيٍعبىةى، كركل عى دي،: كى يىٍحيىى، أىٍحمى ٍيثىمىةى. كىأىبيك كى  خى

 .(12) كابف حجر، (11) ، كالذىبي(10) ، كالعجمي(9) ، كابف معيف(8) كثٌقو ابف سعد

 .(14) ، كقاؿ أبك حاتـ: صدكؽ(13) سنة كقاؿ أحمد: صاحب

اًج، بفي  شيٍعبىةي  .3 جَّ  الحديث. في المؤمنيف أمير، (13سبؽ ذكره في الحديث رقـ ) الحى

ًصٍيفو  أىبيك .4 ًصٍيفو  بفً  عىاًصـً  بفي  عيٍثمىافي  حى ، تكفي سنة  حى  ق.127األىسىًدمُّ

كىل ، اٍبفً : عىفٍ  رى بىٍيًر، كىاٍبفً  عىبَّاسو ٍنوي  بفي  كيىٍحيىى الزُّ ، كركل عى ثَّابو ، شيٍعبىةي،: كى . كىالثٍَّكًرمُّ شىًرٍيؾه  كى

 . (18) ، كابف حجر(17) ، كالذىبي(16) ، كالعجمي(15) كثقو أبك حاتـ، كابف معيف

ثَّابو  بفي  يىٍحيىى .5  ق.103مىٍكالىىيـ، تكفي سنة  ،(19) الكىاًىًميُّ  األىسىًدمُّ  كى

،عىبَّ  اٍبفً : ركل عف ، كاٍبفً  كىاٍبفً  اسو بىٍيًر، عيمىرى ، الزُّ ٍكؽو مىٍسري ٍمقىمىةى.  كى  كىعى
                                                             

 (591/ 3الجرح كالتعديؿ ) (1)
 (490/ 11سير أعبلـ النببلء )  (2)
 (88سؤاالت الحاكـ )ص:   (3)
 (257/ 8الثقات )  (4)
 (489/ 11سير أعبلـ النببلء )  (5)
 (217تقريب التيذيب )ص:   (6)
 (591/ 3الجرح كالتعديؿ ) (7)
 (298/ 7الطبقات الكبرل )  (8)
 (28/ 9الجرح كالتعديؿ )  (9)
 (466الثقات )ص:  (10)
 (356/ 2ؼ )الكاش  (11)
 (585تقريب التيذيب )ص:  (12)
 (312/ 2العمؿ ) (13)
 (28/ 9الجرح كالتعديؿ ) (14)
 (161/ 6الجرح كالتعديؿ ) (15)
 (328الثقات )ص:  (16)
 (8/ 2الكاشؼ ) (17)
 (384تقريب التيذيب )ص:  (18)
 (32/ 11لمسمعاني )(، األنساب 199/ 11الكاىمى: رجؿ مف بنى كاىؿ بف أسد. أنساب األشراؼ لمببلذرم ) (19)
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ٍنوي  ركل اؽى  أىبيك: عى ، ًإٍسحى قىتىادىةي، السًَّبٍيًعيُّ ًبٍيبي  كى ، أىًبي بفي  كىحى . ثىاًبتو  كىاألىٍعمىشي
 . (5) ، كابف حجر(4) ، كالذىبي(3) ، كالعجمي(2) ، كابف معيف كأبك زرعة(1) كثقو ابف سعد

ٍبدً  بيكأى .6 مىًميُّ  الرٍَّحمىفً  عى ٍبدي  السُّ ًبٍيبو  بفي  اهللً  عى ، تكفي سنة  ريبىيّْعىةى  بفً  حى  ق.73الكيٍكًفيُّ
،: عىفٍ  ركل ، عيمىرى ًمٌي، كىعيٍثمىافى ٍنوي  كركل كعى اًصـه،: عى اؽى، كىأىبيك عى ٍمقىمىةي  ًإٍسحى . بفي  كىعى  مىٍرثىدو

 .(10) ، كابف حجر، كزاد ثبت(9) ، كالذىبي(8) ، كالنسائي(7) ، كالعجمي(6) كثقو ابف سعد
 :الحكـ عمى إسناد الحديث

 إسناد ىذا الحديث صحيح؛ ألف ركاتو ثقات.
 :التعميؽ عمى الحديث

مّْي كىجو تستر أًلىنَّيىا خيمرة؛ سميت: : قيؿقاؿ العيني ًمٍنو األىٍرض، عىف اٍلميصى  الًَّذم اٍلخمار سمي كى
 ككاف كنحكىا كالبسط الحصير عمى الصبلة جكاز الفقو مف فيو :يقاؿ الخطاب، ك(11) الرٍَّأس يستر
 شيء كؿ عمى الصبلة يجيز بعضيـ ككاف األرض، جديد عمى إالٌ  يصمى أف يكره السمؼ بعض
 .(12) يكرىو كاف فإنو كشعكرىا الحيكاف أصكاؼ مف يتخذ ما األرض، فأما نبات مف ييعمؿ

 ركم شيء الخمرة؛ إال عمى الصبلة جكاز في اراألمص فقياء بيف خبلؼ : " كالوقاؿ ابف بطاؿ
 مخالفة يجكز فبل سنة، الخمرة عمى الصبلة: المسيب بف سعيد كقاؿ العزيز، عبد بف عمر عف
 .(13)السبلـ" عميو سنتو

 

 :الحديث الرابع عشر .21
 باب بياف ثواب السنف الرواتب

، عىفٍ  ٍعمىرو ، عىفٍ  مى ، ٍبفً  سيمىٍيمىافى  عىفٍ  أىبىافى ٍنبىسىةى  عىفٍ  قىٍيسو ، أىًبي ٍبفً  عى ًبيبىةى، أيْـّ  عىفٍ  سيٍفيىافى  النًَّبيَّ  أىفَّ  حى
  َبَنى َمْسِجًدا َبَنى َوَمفْ  اْلَجناِة، ِفي َبْيًتا َلوُ  الماوُ  َبَنى َرْكَعةً  َعْشَرةَ  اْثَنَتيْ  َيْوـٍ  ِفي َصماى َمفْ ": قىاؿى 
 .(14) "ِمْنوُ  َأْوَسعَ  َلوُ  الماوُ 

                                                             
 (299/ 6الطبقات الكبرل ) (1)
 (193/ 9الجرح كالتعديؿ ) (2)
 (476الثقات )ص:  (3)
 (378/ 2الكاشؼ ) (4)
 (598تقريب التيذيب )ص:  (5)
 (175/ 6الطبقات الكبرل ) (6)
 (503الثقات )ص:  (7)
 (409/ 14تيذيب الكماؿ ) (8)
 (47/ 1تذكرة الحفاظ ) (9)
 (299يب )ص: تقريب التيذ (10)
 (108/ 4عمدة القارم ) (11)
 (183/ 1معالـ السنف ) (12)
 (43/ 2شرح صحيح البخارم ) (13)
 .4855(، رقـ/75/ 3عب، ؾ الصبلة، باب صبلة الضحى، ) (14)
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، 160، رقـ/ (36/ 7)الكبير، مف طريؽ خالد بف باب، الربعي بو،  التاريخ فيأخرجو البخارم 
 بجزء بألفاظ متقاربة.

، بجزء 1473، رقـ/(726/ 2) األعرابي في معجمو، مف طريؽ خالد األحدب بو، كأخرجو ابف
 بألفاظ متقاربة.

بألفاظ  ،437، رقـ/(231/ 23) كأخرجو الطبراني في المعجـ الكبير، مف طريؽ معمر بو،
 متقاربة.

، 63، رقـ/(261: ص) األفراد، مف طريؽ خالد الربعي بو، مف كأخرجو ابف شاىيف في الخامس
 بجزء بألفاظ متقاربة.

، 1489 ، رقـ/(212/ 2)كأخرجو أبك نعيـ في تاريخ أصبياف، مف طريؽ خالد األحدب بو، 
 بجزء بألفاظ متقاربة.

، بجزء بألفاظ (18/ 47) ؽ صدقة بف يزيد بو،كأخرجو ابف عساكر في تاريخ دمشؽ، مف طري
 متقاربة.

 :ترجمة رجاؿ اْلسناد
ٍعمىري  .1  .ثقة سبؽ ذكره في الحديث السابع؛ ،رىاًشدو  ٍبفي  مى
يَّاشو  أىًبي ٍبفي  أىبىافي  .2 ، عى كزى  ٍبفي  ًإٍسمىاًعيؿى  أىبيك الزَّاًىدي  البىصرمُّ  [ق 150 - 141: الكفاة. ]فىٍيري

كىل ،: عىفٍ  رى ـى كىا ً  أىنىسو ، ٍبرىاًىي ًعيّْ سىفً  النَّخى مىٍيدو  اٍلبىٍصًرمّْ  كىاٍلحى  .اٍلعىٍصًرمّْ  كىخي
ٍنوي  ، ًعٍمرىافي : ركل عى سيٍفيىافي  اٍلقىطَّافي ، كى يىًزيدي  الثٍَّكًرمّْ ، ٍبفي  كى كفى سىًعيدي  ىىاري . عىاًمرو  ٍبفي  كى بىًعيُّ  الضُّ

 . (2) الحديث ، كقاؿ أحمد: منكر(1) ًفيوً  الرأم سيئ شعبة قاؿ البخارم: كاف
 .(6) ، كابف حجر(5) ، كالذىبي(4) ، كالنسائي(3) كقاؿ أبك زرعة كأبك حاتـ: متركؾ الحديث

اف بف سيمىٍيمىاف .3  ق.80البصرم، تكفي قبؿ سنة  اٍليىٍشكيًرم قيس، ىيكى سيمىٍيمى
كىل  .األزدم سعد كأبي الخدرم، سىًعيد كأبي جابر،: عىف رى

 .عثماف أبك كالجعد دينار، بف عىمركك  بزة، أبي بف القاسـ: ركل عىنو
 . (10)، كابف حباف(9)، كالعجمي(8)، كالنسائي(7)كثقو أبك زرعة

                                                             
 (454/ 1التاريخ الكبير ) (1)
 (296/ 2الجرح كالتعديؿ ) (2)
 المرجع السابؽ  (3)
 (14الضعفاء كالمتركككف )ص:  (4)
 (807/ 3اريخ اإلسبلـ )ت  (5)
 (87تقريب التيذيب )ص:  (6)
 (136/ 4الجرح كالتعديؿ )  (7)
 (55/ 12تيذيب الكماؿ )  (8)
 (203الثقات )ص:   (9)
 (309/ 4الثقات ) (10)
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 .(2)، كابف حجر(1)ككثقو الذىبي
ٍنبىسىةي  .4 ، سبؽ ذكره في الحديث رقـ) أىًبي ٍبفي  عى  (، ثقة.8سيٍفيىافى

 :الحكـ عمى إسناد الحديث
 ياش متركؾ.إسناد ىذا الحديث ضعيؼ جدنا؛ ألف أباف بف أبي ع

 :التعميؽ عمى الحديث
 التكثير عمى( بيتنا) كفي التقميؿ، عمى يحمؿ أف ينبغي( مسجدان : )قكلو في : التنكيرقاؿ الطيبي
 .(3) ...( قطاة كمفحص كلك مسجدنا هلل بنى مف: )جاء ما ليكافؽ كالتعظيـ؛

 مسمـ عف نٌفس فم أف كما جنسو، مف العمؿ عمى الجزاء قاعدة إلى يرجع : كىذارجب ابف قاؿ
 مسجدنا هلل بنى فمف كثير، ىذا كمثؿ اآلخرة، كرب مف كربة عنو اهلل نٌفس الدنيا كرب مف كربة
 .(4) بيتنا الجنة في لو اهلل بنى الدنيا في اهلل اسـ فيو يذكر

 
 :الحديث الخامس عشر .22

 باب تأخير الصلة عند وجود العذر
 عف الضحى، أبي عف سميماف، عف شعبة، فع عدم، أبي ابف حدثنا قاؿ، المثنى ابف حدثنا
َلةِ  َعفِ  ،(5)َشَغُموَنا": الخندؽ يكـ قاؿ،  النبي عف حبيبة، أـ عف شىكىًؿ، ٍبف شيتىٍير  اْلوْسَطى الصا
 .(6)"الشاْمُس  َغَرَبتِ  اْلَعْصِر َحتاى َصَلةِ 

 انفرد بو اإلماـ الطبرم.
 :ترجمة رجاؿ اْلسناد

دي  .1 مَّ ، بفً  الميثىنَّى بفي  ميحى ، ميٍكسىى أىبيك عيبىٍيدو ، تكفي سنة  العىنىًزمُّ البىٍصًرمُّ  ق.252الزًَّمفي
ميٍعتىًمرً  عييىٍينىةى، بفً  سيٍفيىافى : عىفٍ  ركل ، بفً  كى ، سيمىٍيمىافى يىٍحيىى كىغيٍندىرو  القىطَّاًف. كى
كىل ٍنوي  رى مىاعىةي : عى ةى، كىأىبيك ًستَّتيييـ، الجى ٍرعى ، كىأىبيك زي اًتـو ةى. كىاٍبفي  يىٍعمىى، بيككىأى حى ٍيمى  خيزى

 .(10) ، كابف حجر(9) ، كالذىبي(8) ، كالدارقطني(7) كثقو ابف معيف
 

                                                             
 (463/ 1الكاشؼ )  (1)
 (253تقريب التيذيب )ص:   (2)
 (931/ 3شرح المشكاة ) (3)
 (320/ 3فتح البارم ) (4)
 (595/ 2ظاىره أنو أينسييا لشغمو بالعدك، أك يككف أخَّرىا لمشغؿ بذلؾ قصدان. إكماؿ المعمـ )شغمكنا:   (5)
 .5440(، رقـ/195/ 5تفسير الطبرم = جامع البياف )  (6)
 (95/ 8الجرح كالتعديؿ ) (7)
 (294سؤاالت السممي )ص:  (8)
 (214/ 2الكاشؼ ) (9)
 (505تقريب التيذيب )ص:   (10)
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 .(2) ، كقاؿ أبك حاتـ: صالح(1) بيندار مف داكد: أبك مكسى أثبت أبك كقاؿ
ًدمٌ  أىًبي اٍبف .2 مَّد عى ، ميحى  ق.194عىٍمرك، تكفي سنة  أىبيك ًإٍبرىاًىيـ، ٍبف السُّمىميُّ

ٍيدو : عىفٍ  ركل مى دى  الطًَّكٍيًؿ، حي دىاكي ، أىًبي بفً  كى سىٍيفو  ًىٍندو ، كىحي يىًزٍيدى  الميعىمّْـً . أىًبي بفً  كى   عيبىٍيدو
كىل ٍنوي  رى دي : عى ، بفي  أىٍحمى ٍنبىؿو ، حى دي  كىالفىبلَّسي مَّ ميحى ، بفي  كى دي  بىشَّارو مَّ ميحى  .الميثىنَّى بفي  كى

 .(7) ، كابف حجر(6) ، كالذىبي(5) تـ، كأبك حا(4) ، كالنسائي(3) كثقو ابف سعد
اًج، بفي  شيٍعبىةي  .3 جَّ  الحديث. في المؤمنيف أمير، (13سبؽ ذكره في الحديث رقـ) الحى
، ٍبفي  سيمىٍيمىافي  .4 ييٍكنىى ًمٍيرىافى دو  أىبىا كى مَّ ، تكفي سنة  ميحى  ق.147اأٍلىسىًدمُّ

كىل ، أىًبي: عىفٍ  رى ٍيدً  كىاًئؿو زى ، بفً  كى ٍبرىاًىيٍ  كىٍىبو ، ـى كىاً  ًعيّْ ًعٍيدً  النَّخى سى ، بفً  كى بىٍيرو . جي اًىدو ميجى   كى
كىل ٍنوي  رى ، أىيٍُّكبي : عى شيٍعبىةي، السٍّْخًتيىاًنيُّ ، كى ٍعمىره مى . كى سيٍفيىافي  كى

 ، (12) ، كالذىبي(11) كأبك حاتـ ،(10)، كابف معيف(9)، ككثقو العجمي(8)قاؿ أبك زرعة عنو: إماـ
 .(13) كابف حجر

ى أىبيك .5 حى ـي ميسٍ  الضُّ بىٍيحو  ٍبفي  ًم ، تكفي سنة  صي  ق. 100اٍليىٍمدىاًنيُّ
، اٍبفى : سىًمعى  ، كىاٍبفى  عىبَّاسو ، بفى  كىالنٍُّعمىافى  عيمىرى ٍكقان، بىًشٍيرو مىٍسري  .كىغىٍيرىىيـ كى
ٍنوي  ركل ، ميًغٍيرىةي،: عى ٍكره مىٍنصي ، كى ًفٍطري  كىاألىٍعمىشي ًمٍيفىةى، بفي  كى ٍكفى  خى ري  .كىآخى

 .(17) ، كابف حجر(16) ، كالذىبي(15)، كابف معيف كأبك زرعة (14) كثقو ابف سعد
ٍيًد، ٍبفً  شىكىؿً  ٍبفي  شيتىٍيري  .6 مى  [ق 90 - 81: الكفاة. ]اٍلكيكًفيُّ  اٍلعىٍبًسيُّ  ًعيسىى أىبيك حي

كىل ؿ، ٍبف سيمىٍيؾ: عىف رى  المؤمنيف. أـ حبيبة كأـ مسعكد، ٍبف المَّوً  كعىٍبد صحبة، كلو كأىًبيو، ًمٍسحى
كىل ٍبد الشعبي، كعامر اٍلعىٍبًسٌي، يىٍحيىى ٍبف ًببلؿ: نوعى  رى   الضحى. كأىبيك قيس، ٍبف المَّوً  كعى

                                                             
 (368عبيد اآلجرم )ص:  سؤاالت أبي (1)
 (95/ 8الجرح كالتعديؿ ) (2)
 (292/ 7الطبقات الكبرل ) (3)
 (323/ 24تيذيب الكماؿ ) (4)
 (186/ 7الجرح كالتعديؿ )  (5)
 (154/ 2الكاشؼ ) (6)
 (465تقريب التيذيب )ص:  (7)
 (147/ 4الجرح كالتعديؿ ) (8)
 (204الثقات )ص:  (9)
 (147/ 4الجرح كالتعديؿ ) (10)
 (147/ 4الجرح كالتعديؿ ) (11)
 (116/ 1تذكرة الحفاظ ) (12)
 (254تقريب التيذيب )ص:  (13)
 (288/ 6الطبقات ) (14)
 (186/ 8الجرح كالتعديؿ ) (15)
 (71/ 5سير أعبلـ النببلء ) (16)
 (530تقريب التيذيب )ص:  (17)
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 .(5) ، كابف حجر(4) ، كالذىبي(3) ، كالنسائي(2) ، كالعجمي(1)كثقو ابف سعد 
 :الحكـ عمى إسناد الحديث

 إسناد ىذا الحديث صحيح؛ ألف ركاتو ثقات.
 التعميؽ عمى الحديث:

 ؟ ىؿ ىي صلة العصر أـ غيرىا، كقت الصبلة التي شيغؿ عنيا الرسكؿ كقع خبلؼ في 
فنص ىذا الحديث عمى أنيا العصر، كىك الراجح، كال يمنع أف تككف غيرىا مف الصمكات في 

 .(6) كقائع مختمفة، ال سيما أنو كرد في غيره مف األحاديث أنيا غير صبلة العصر
ة رتىٍأًخي اٍليىٍكـ يجكز : ىىؿقاؿ العيني بلى  كالقتاؿ؟ فأجاب رحمو اهلل: بالعدك ااًلٍشًتغىاؿ ًبسىبىب الصَّ

قتيىا عىف تىٍأًخيرىىا يجكز الى  اٍليىٍكـ مّْي بؿ كى ة ييصى بلى ٍكؼ، صى كىافى  اٍلخى  التٍَّأًخير؛ ًفي عذرنا ااًلٍشًتغىاؿ ذىًلؾ كى
كؿ قبؿ كىافى  أًلىنَّوي  ة نزي بلى ٍكؼ صى  .(7) اٍلخى

 
 :الحديث السادس عشر  .23

 اب جواز الُقبمة لمصائـب
دَّثىنىا مَّدي  حى ، ٍبفي  ميحى ٍعفىرو دَّثىنىا جى ، عىفٍ  شيٍعبىةي، حى ٍنصيكرو ى، أىًبي عىفٍ  مى حى ، ٍبفً  شيتىٍيرً  عىفٍ  الضُّ   عىفٍ  شىكىؿو
ًبيبىةى  أيْـّ   .(9) "َصاِئـٌ  َوُىوَ  ُيَقبٍّؿُ  "َكافَ :   اهللً  رىسيكؿى  أىفَّ  ،(8) حى

  الكبرل، ؾ الصياـ، باب قيبمة الصائـ، مف طريؽ شعبة بو، أخرجو النسائي في السنف
 ، بمفظو.3071، رقـ/(302/ 3)

 ، بمفظو.493، رقـ/ (245/ 23) الكبير، مف طريؽ شعبو بو، كأخرجو الطبراني في المعجـ
 ، بمفظو.492، رقـ/ (245/ 23)ككذلؾ مف طريؽ أبي كائؿ عف شتير بو، 

 :ترجمة رجاؿ اْلسناد
دي  .1 مَّ ، ٍبفي  ميحى ٍعفىرو ٍبدً  غيٍندىره أىبيك جى ، تكفي سنة  اهللً  عى  ق.193الييذىًليُّ

كىل سىٍيفو : عىفٍ  رى ، حي ، كىاٍبفً  الميعىمّْـً شيٍعبىةى  جيرىٍيجو ٍنوي. فىأىٍكثىرى  كى  عى
كىل ٍنوي  رى ًميُّ : عى ، بفي  عى ًدٍيًنيّْ دي  المى ، بفي  كىأىٍحمى ٍنبىؿو يىٍحيىى حى . بفي  كى ًعٍيفو  مى

                                                             
 (181/ 6الطبقات الكبرل ) (1)
 (215الثقات )ص:  (2)
 (377 /12تيذيب الكماؿ ) (3)
 (480/ 1الكاشؼ ) (4)
 (264تقريب التيذيب )ص:  (5)
 (، 195/ 8(، فتح البارم )409/ 2انظر االستذكار ) (6)
 (91/ 5(، عمدة القارم )595/ 2إكماؿ المعمـ بفكائد مسمـ )  (7)
مىى قىٍكًلًو عىٍف أي  (8) ـي أىحىدنا تىابىعى شيٍعبىةى عى ةى. قىاؿى النسائي: ىىذىا خىطىأه الى نىٍعمى ٍفصى ، عىٍف حى ًبيبىةى كىالصَّكىابي شيتىٍيره  ْـّ حى
 (.377/ 12(، تيذيب الكماؿ )302/ 3السنف الكبرل لمنسائي )  
 .26762(، رقـ/345/ 44حـ/ ) (9)
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 ، كقاؿ أبك حاتـ: كاف صدكقنا، (4) ، كابف حجر(3) ، كالذىبي(2) ، كالعجمي(1) كثقو ابف معيف
 .(5) كفي حديث شعبة ثقة

اًج، سبؽ ذكره في الحديث رقـ) بفي  شيٍعبىةي  .2 جَّ  الحديث. في المؤمنيف (، أمير13الحى
ٍكري  .3 ، تكفي سنة  عىتَّابو  أىبيك المعتمر، بفي  مىٍنصي مىًميُّ  ق.131السُّ

كىل  كالزىرم. الضحى، كالشعبي، كأبي كائؿ، يأىبً : عىفٍ  رى
كىل ٍنوي  رى  كجرير.  عيينة، كابف األحكص، كأبك كسفياف، شيٍعبىة،: عى

 .(10) ، كابف حجر(9) ، كالذىبي(8) ، كأبك حاتـ(7) ، كابف معيف(6) كثقو ابف سعد
ى أىبيك .4 حى ـي  الضُّ ، سبؽ ذكره في الحديث رقـ) ٍبفي  ميٍسًم بىٍيحو  (، ثقة.22صي
ٍيًد، سبؽ ذكره في الحديث رقـ) ٍبفً  شىكىؿً  ٍبفي  شيتىٍيري  .5 مى  (، ثقة.22حي

 : الحكـ عمى إسناد الحديث
 إسناد ىذا الحديث صحيح؛ ألف ركاتو ثقات.

 :التعميؽ عمى الحديث
طائفة، منيـ ابف عمر، كابف مسعكد  فكرىتيا لمصائـ القيبمة جكاز في الناس : اختمؼقاؿ الخطابي

كرخص فييا طائفة، منيـ ابف عباس، كعمر،  -رحمو اهلل-المسيب كابف  -رضي اهلل عنيما-
 .(11)كأبك حنيفة، كمالؾ كالشافعي، كأحمد، ما لـ تحرؾ شيكة  -رضي اهلل عنيـ-كعائشة، 

اًئـً  : اٍلقيٍبمىةي وقاؿ ابف عبد البر اًئزىةه  ًلمصَّ افى  ًفي جى ٍيًرهً  رىمىضى ا أىكٍ  كىافى  شىابِّا كىغى مىى شىٍيخن ًديًث  عيميكًـ  عى  اٍلحى
ظىاًىًرهً  كى
 (12). 

 حرج ال كأنو  اهلل رسكؿ خصائص مف لمصائـ التقبيؿ جكاز بعض الناس ظف" : وقاؿ النووي
 فكيؼ خشية كأشدكـ تعالى هلل أتقاكـ أنا كقاؿ ىذا  عمييـ فأنكر لو مغفكر ألنو يفعؿ؛ فيما عميو

 . (13)كنحكه" عنو منيي ارتكاب عمى تجكزكف أك بي تظنكف
 

                                                             
 (64ركاية الدارمي )ص:  -تاريخ ابف معيف  (1)
 (402الثقات )ص:  (2)
 (162/ 2الكاشؼ ) (3)
 (472تقريب التيذيب )ص:  (4)
 (222/ 7جرح كالتعديؿ )ال (5)
 (337/ 6الطبقات الكبرل ) (6)
 (446/ 3ركاية الدكرم ) -تاريخ ابف معيف  (7)
 (179/ 8الجرح كالتعديؿ ) (8)
 (742/ 3(، تاريخ اإلسبلـ )297/ 2الكاشؼ ) (9)
 (547تقريب التيذيب )ص:  (10)
 (174/ 1(، كانظر إكماؿ المعمـ )114/ 2معالـ السنف ) (11)
 (294/ 3كار )االستذ (12)
 (219/ 7شرح مسمـ ) (13)
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 :يث السابع عشرالحد .24
 باب تحريـ تعميؽ الجرس

نىا ٍبدي  أىٍخبىرى زَّاًؽ، عى ، عىفٍ  الرَّ ٍعمىرو ، عىفٍ  مى رَّاًح، أىًبي عىفٍ  أىيُّكبى ٍكلىى اٍلجى ًبيبىةى، أيْـّ  مى ًبيبىةى، أيْـّ  عىفٍ  حى : قىالىتٍ  حى
 .(1) َجَرٌس" ِفيَيا ةً ُرْفقَ  َتْصَحبُ  َّل  اْلَمَلِئَكةَ  ِإفا ": يىقيكؿي   المَّوً  رىسيكؿى  سىًمٍعتي 

 أخرجو أبك داكد في سننو، كتاب الجياد، باب تعميؽ األجراس، مف طريؽ أبي الجراح بو، 
 ، بمفظو، كفيو تقديـ كتأخير.2554، رقـ/ (25/ 3)

، بمفظو، كفيو 26777، رقـ/ (363/ 44) بو، كأخرجو أحمد في مسنده، مف طريؽ أبي الجراح
 ، بألفاظ متقاربة كفيو زيادة.26780، رقـ/(366/ 44)تقديـ كتأخير، ككذلؾ 

اًكيرً (2)أخرجو مالؾ في المكطأ،  رىسً  ، كتاب المقطة، بىابي التَّصى ا كىاٍلجى مى ًمٍنيىا، مف طريؽ  ييٍكرىهي  كى
 ، بألفاظ متقاربة كفيو زيادة.903، رقـ/ 320/ بو، أبي الجراح
ا أبي كأخرجو ابف ، مف طريؽ  اأٍلىٍجرىاسً  ًفي كاقىالي  شيبة في المصنؼ، كتاب السير، مى  ًلمدَّكىابّْ
 ، بمفظو، كفيو تقديـ كتأخير.32591، رقـ/ (424/ 6)بو،  أبي الجراح

، 2066، رقـ/ (247/ 4) بو، راىكيو في مسنده، مف طريؽ أبي الجراح بف كأخرجو إسحاؽ
 بمفظو، كفيو تقديـ كتأخير.

، 2879، رقـ/ (642: ص) فر المرأة...كأخرجو الدارمي في سننو، ؾ االستئذاف، باب ال تسا
 بألفاظ متقاربة، )العير( بدؿ )رفقة(.

، بألفاظ 148 ، رقـ/(19/ 9) الكبير، مف طريؽ أبي الجراح، بو كأخرجو البخارم في التاريخ
 متقاربة، )العير( بدؿ )رفقة(.

، 7125، رقـ/(45/ 13)المكصمي في مسنده، مف طريؽ أبي الجراح بو،  كأخرجو أبك يعمى
 بمفظو، كفيو تقديـ كتأخير.

 كأخرجو ابف حباف في صحيحو، كتاب السير، باب التقميد كالجرس لمدكاب، مف طريؽ 
 ، بمفظو، كفيو تقديـ كتأخير.4705، رقـ/ (556/ 10) أبي الجراح، بو

 كأخرجو الطبراني في األكسط، باب الميـ، مف اسمو محمد، مف طريؽ أبي الجراح، 
 ، بمفظو.5177، رقـ/(233/ 5) بو

 ، (240/ 23)كأخرجو في الكبير، باب الياء، مسند أـ حبيبة، مف طريؽ أبي الجراح، بو 
 ، بمفظو.472رقـ/ 

 :ترجمة رجاؿ السند
زَّاؽ عبد .1 ٍنعىاًنيٌ  اٍلًحٍميىًرم نىاًفع بف ىماـ بف الرَّ  ق. 211تكفي سنة  بكر أىبيك كنيتو الصَّ

الؾ معمر عىف: ركم مى  عمر. فبٍ  اهلل كىعبيد كى
                                                             

 .19698(، رقـ/ 459/ 10جامع معمر، باب األجراس ) (1)

 ركاية محمد بف الحسف الشيباني. (2)
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ٍنبىؿ بف أىٍحمد عىنوي: ركل يحيى حى ًديًنٌي. بف كىعمي مًعيف بف كى  اٍلمى
 مف أثبت معمر حديث في الرزاؽ ، كقاؿ: عبد(2) ، كابف معيف، كقاؿ: ال بأس بو(1) كثقو العجمي

 . (3) يكسؼ بف ىشاـ
ٍرعىة أبك كقاؿ كقاؿ أبك حاتـ:  ،(5) أصح فيك كتابو مف حدث ، كقاؿ البخارم: ما(4) حديثو ثبت: زي
 .(8) حافظ ، كقاؿ ابف حجر: ثقة(7)الثقات األعبلـ ، كقاؿ الذىبي: أحد(6)بو يحتج كال حديثو يكتب

ٍعمىري  .2  ثبت. ثقة (،7سبؽ ذكره في الحديث رقـ) ،رىاًشدو  ٍبفي  مى
، تكفي  كىٍيسىافى  تىًمٍيمىةى  أىًبي بىٍكرو بفي  أىبيك السٍّْخًتيىاًنيُّ  أىيٍُّكبي  .3  ق.131سنة العىنىًزمُّ

، عيٍثمىافى  أىًبي: ًمفٍ  سىًمعى  سىًعٍيدً  النٍَّيًدمّْ ، بفً  كى بىٍيرو اًىدً  جي ميجى ، بفً  كى ٍبرو سىفً  جى . كىالحى  البىٍصًرمّْ
ٍنوي  ،: ركل عى قىتىادىةي، الزٍُّىًرمُّ شيٍعبىةي، كى ، كى سيٍفيىافي ، كى مىاًلؾه . كى ٍعمىره مى  كى

، (12)، كقاؿ ابف سيريف: ثبت ثبت(11)مديني: ثبت، كقاؿ ابف ال(10)، كأبك حاتـ(9)كثقو ابف معيف
ـي، ا اًفظي، كقاؿ الذىبي: اإًلمى اءً  سىيّْدي  الحى العيمىمى

 .(14) حجة ثبت ثقة كقاؿ ابف حجر: ،(13) 
 الزبير. اسمو قيؿ  النبي زكج حبيبة أـ مكلى الجراح أبك .4

 حبيبة. أيْـّ  مكالتو كعف عفاف، بف عثماف: عف ركل
 .عيمىير بف الكاحد كعبد عمر، بف اهلل عبد بف سالـ: عنو ركل

 كذكر البخارم ىذا الحديث كغيره كساؽ أسانيدىا، فمنيـ مف قاؿ: الجراح، كمنيـ مف قاؿ: 
، (18)حباف ، كابف(17)، كالذىبي(16)، ككثقو العجمي(15)كأصح أكثر الجراح أبك الجراح، فقاؿ: كأىبيك

 .(19) الثالثة كقاؿ ابف حجر: مقبكؿ مف
                                                             

 (302الثقات )/  (1)
 (539/ 6الكامؿ ) (2)
 (38/ 6الجرح كالتعديؿ ) (3)
 (57/ 18تيذيب الكماؿ ) (4)
 (130/ 6التاريخ الكبير ) (5)
 (39/ 6ؿ )الجرح كالتعدي (6)
 (609/ 2ميزاف االعتداؿ ) (7)
 (354تقريب التيذيب )/  (8)
 (98/ 1ركاية ابف محرز ) -تاريخ ابف معيف  (9)
 (256/ 2الجرح كالتعديؿ ) (10)
  السابؽ المرجع (11)
 (255/ 2الجرح كالتعديؿ ) (12)
 (15/ 6سير أعبلـ النببلء ) (13)
 (117تقريب التيذيب )ص:  (14)
 (19/ 9ير )التاريخ الكب (15)
 (95الثقات )ص:  (16)
 (416/ 2الكاشؼ ) (17)
 (561/ 5الثقات ) (18)
 (628تقريب التيذيب )/  (19)
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 :اد الحديثالحكـ عمى إسن
 إسناد ىذا الحديث صحيح؛ ألف ركاتو ثقات.

 :التعميؽ عمى الحديث
 : اأْلَْصَمِعيٍّ  قاؿ
، أىٍجرىسى : ييقىاؿي  ٍرسىوي  سىًمٍعتى  ًإذىا ًإٍجرىاسنا، كىالسٍَّبعي  الطَّاًئري ٍكتيوي. كىىيكى  كىًجٍرسىوي،، جى  صى
 .(1)جكفو فم يخرج الجمجؿ كصكت، المحتقف صكت ىك «:جرس فييا رفقة: »قكلو

 :قاؿ ابف ُىَبْيَرَة فيمف عمؽ الجرس
 عف خارجيف ىؤالء كيككف كالسبلمة، بالعكف الطرؽ في يصحبكف الذيف تصحبو المبلئكة "ال

 ييصحبو اهلل فإف سفره، في  اهلل رسكؿ كصايا امتثؿ مف أف عمى يدؿ النطؽ الكتبة، كقاؿ: ىذا
 .(2)كحدتو كثركفكي كحشتو، كيؤنسكف األذل، عنو يدافعكف مبلئكة
 : حجر ابف وقاؿ
ـي  ًباٍلفىٍتحً  الًَّذم أىفَّ  كىالتٍَّحًقيؽي  الرَّاءً  ًإٍسكىافى  ِعَياٌض  َحَكى ٍسكىافً  اآٍللىًة، اٍس ًباإلًٍ ـي  كى ٍكًت، اٍس كىل الصَّ  كىرى
ـه  ًديًث  ًمفٍ  ميٍسًم ءً  حى ٍبدً  ٍبفً  اٍلعىبلى فً  عى ٍيرىةى  أىًبي عىفٍ  الرٍَّحمى فىعىوي: ىيرى  كىىيكى  ،(3)(الشاْيَطافِ  ِمْزَمارُ  َجَرُس الْ ) رى
مىى دىاؿّّ  ٍكًتًو؛ ًفيوً  اٍلكىرىاًىيىةى  أىفَّ  عى ٍكًت  شىبىينا ًفييىا أًلىفَّ  ًلصى شىٍكًموً  النَّاقيكسً  ًبصى كى

 (4). 
 

 
 :الحديث الثامف عشر .25

 باب السواؾ عند الوضوء
دَّثىنىا ، حى دَّثىنىا يىٍعقيكبي اؽى  اٍبفً  عىفً  أىًبي، حى دَّثىًني: قىاؿى  ،ًإٍسحى مَّدي  حى ةى  ٍبفي  ميحى فٍ  ريكىانىةى، ٍبفً  يىًزيدى  ٍبفً  طىٍمحى  عى
ٍبدً  ٍبفً  سىاًلـً  ، ٍبفً  اهللً  عى رَّاًح، أىًبي عىفٍ  عيمىرى ٍكلىى اٍلجى ًبيبىةى، أيْـّ  مى ًبيبىةى، أيْـّ  عىفٍ  حى دَّثىٍتوي، أىنَّيىا حى : قىالىتٍ  حى

ـْ  ُأماِتي َعَمى َأُشؽا  َأفْ  ْوَّل "لَ : يىقيكؿي   اهللً  رىسيكؿى  سىًمٍعتي   َكَما َصَلٍة، ُكؿٍّ  ِعْندَ  ِبالسٍَّواؾِ  أَلََمْرُتُي
أوفَ   .(5) "َيَتَوضا

، بمفظو، مع 148، رقـ/ (19/ 9)الكبير، مف طريؽ يعقكب بو،  أخرجو البخارم في التاريخ
 تغيير لفظة )كمما( بدؿ )كما(.

 ، بمفظو.118، رقـ/(73 /) عقكب بو،كأخرجو المحاممي في أماليو، مف طريؽ ي
 ، بمفظو.2502، رقـ/(212/ 2) في تاريخو، مف طريؽ يعقكب بو، خيثمة أبي كأخرجو ابف

 ، بمفظو.7127، رقـ/ (48/ 13)كأخرجو أبك يعمى في مسنده، مف طريؽ يعقكب بو، 
 ، بمفظو.7143، رقـ/ (64/ 13)ككذلؾ، مف طريؽ يعقكب بو، 

                                                             
 (12، 9/ 1غريب الحديث إلبراىيـ الحربي ) (1)
 (104/ 8اإلفصاح عف معاني الصحاح )  (2)
 , إصْادٓ صحٍح.2556,(25/ 3) د/ ك اىجٖاد, تاب فً ذعيٍق األجشاس, (3)
 (142/ 6م )فتح البار  (4)
 .26763(، رقـ/ 346/ 44حـ/ ) (5)
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 :ترجمة رجاؿ اْلسناد
ـى  بفي  ٍعقيٍكبي يى  .1 ـى، بفً  سىٍعدً  بفً  ًإٍبرىاًىٍي ، ييٍكسيؼى  أىبيك ًإٍبرىاًىٍي  ق.206تكفي سنة  الزٍُّىًرمُّ

شيٍعبىةى، أىًبٍيًو،: عىفٍ  ركل ٍنوي  كىالمٍَّيًث، كركل كى دي،: عى اؽي، أىٍحمى ٍسحى . كىاً  ًميّّ  كىعى
 .(5) حاتـ: صدكؽ أبك ؿ، كقا(4) ، كابف حجر(3) ، كالذىبي(2) ، كالعجمي(1) كثقو ابف معيف

ـي  .2 ـى  بفً  سىٍعدً  بفي  ًإٍبرىاًىٍي ٍبدً  ٍبفً  ًإٍبرىاًىٍي ، الزٍُّىًرمُّ  بفً  الرٍَّحمىفً  عى اؽى، تكفي أىبك عىٍكؼو  ق.183ًإٍسحى
اًلح عركة، ٍبف كىشاـ الزىرم، شياب كابف أباه، سمع: اؽ. ٍبف كمحمد كيساف، ٍبف كصى  ًإٍسحى
د يىٍعقيكب، كابناه سعد، ٍبف ثكىالمي الحجاج، ٍبف شعبة: عنو ركل ٍنبىؿ. ٍبف كأىٍحمى  حى

 .(11)، كابف حجر(10)، كالذىبي(9)، كابف معيف(8)، كأبك حاتـ(7)، كأحمد(6)كثقو ابف سعد
دي  .3 مَّ اؽى  بفي  ميحى  .(، صدكؽ2سبؽ ذكره في الحديث رقـ) يىسىاًر، بفً  ًإٍسحى
دي  .4 مَّ ةى  ٍبفي  ميحى ، تكفي سنة ريكىانىةى، المي  ٍبفً  يىًزيدى  ٍبفً  طىٍمحى  ق. 111طىًمًبيُّ

 كعكرمة. الخكالني، المَّو كعيبىيد المَّو، عىبد ٍبف كسالـ سعد، ٍبف ركل عف: ًإٍبرىاًىيـ
كىل مَّد دينار، ٍبف كعىٍمرك الرحمف، عبد ٍبف حصيف: عىنو رى  يسار. ٍبف إسحاؽ ٍبف كميحى

 .(15) الثقات، كابف حباف في (14) ، كابف حجر(13) ، كأبك داكد(12) كثقو ابف معيف
ـي  .5 ٍبدً  ٍبفي  سىاًل طَّاًب، عيمىرى ٍبفً  ٍبفً  اهللً  عى  ق.106عيمىر، تكفي سنة  أىبيك اٍلخى

رىاًفعى  كىعىاًئشىةى، أىبىاهي،: سىًمعى  ، ٍبفى  كى ًديجو ٍيرىةى، كىأىبىا خى سىًفينىةى، ىيرى سىًعيدى  كى . اٍلميسىيًّْب  ٍبفى  كى ـٍ  كىغىٍيرىىي
ٍنوي  ك: ركل عى ،ًدينىا ٍبفي  عىٍمري ، كىاٍبفي  رو اًلحي  ًشيىابو صى ، ٍبفي  كى ٍيسىافى ميكسىى كى ٍقبىةى. ٍبفي  كى  عي

 .(19) ، كابف حباف في الثقات(18) ، كابف خمكاف(17) ، كالعجمي(16) كثقو ابف سعد

                                                             
 (229تاريخ ابف معيف )ص:  (1)
 (484الثقات )ص:  (2)
 (448/ 4ميزاف االعتداؿ ) (3)
 (607تقريب التيذيب )ص:   (4)
 (202/ 9الجرح كالتعديؿ )( 5)
 (322/ 7الطبقات الكبرل ) (6)
 (224سؤاالت أبي داكد )ص:  (7)
 (102/ 2الجرح كالتعديؿ ) (8)
 (229ركاية الدارمي )ص:  -تاريخ ابف معيف  (9)
 (796/ 4تاريخ اإلسبلـ ) (10)
 (89تقريب التيذيب )ص:  (11)
 (291/ 7الجرح كالتعديؿ ) (12)
 (422/ 25تيذيب الكماؿ ) (13)
 (93تقريب التيذيب )ص:  (14)
 (377/ 7الثقات ) (15)
 (200/ 5الطبقات الكبرل ) (16)
 (383/ 1الثقات ) (17)
 (349/ 2يات األعياف )كف  (18)
 (305/ 4الثقات ) (19)
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دي  ـً  كقاؿ الذىبي: الفقيو الحجة، أىحى   ثبتنا، ككاف السبعة الفقياء أحد ، كقاؿ ابف حجر:(1)اأٍلىٍعبلى
 .(2) عابدنا
 .ثقة (،24سبؽ ذكره في الحديث رقـ) ،حبيبة أـ مكلى الجراح أبك .6

 :الحكـ عمى إسناد الحديث
 إسناد ىذا الحديث حسف؛ ألف محمد بف إسحاؽ صدكؽ.

 :التعميؽ عمى الحديث
ا ًفي :الشااِفِعيُّ  َقاؿَ  مىى دىًليؿه  ىىذى ؛ كىأىنَّوي  ًبكىاًجبو  لىٍيسى  السّْكىاؾى  أىفَّ  عى ىمىرىىيـٍ  كىاًجبنا كىافى  لىكٍ  أًلىنَّوي  اٍخًتيىاره  ألى
مىٍيًيـٍ  شىؽَّ  ًبوً   .(3) يىشيؽَّ  لىـٍ  أىكٍ  عى
 خشي إذا الناس عف ترتفع كالفضائؿ السنف أف يدؿ أمتي(، عمى أشؽ أف لكال: )قكلو: الميمب قاؿ
نما عمييـ، الحرج منيا  ييرتط فمـز المناجاة لتمؾ المبلئكة كلتمقى اهلل؛ لمناجاة السكاؾ؛ في أكد كا 

 .(4) الفـ كتطييب النكية،
  سنة؟ أـ كىاًجب السّْكىاؾ اٍسًتٍعمىاؿ : ىىؿقاؿ العيني

ٍجمىاع. ًفيوً  بىعضيـ اٌدعى بؿ كيجيكبو، عدـ ًإلىى اٍلعمـ أىؿ أىكثر ذىب  اإلًٍ
اًمد أىبيك الشٍَّيخ كىحكى ٍرًدمٌ  حى اؽ عىف كىاٍلمىاكى ٍيو بف ًإٍسحى ة، ؿلك كىاًجب ىيكى  :قىاؿى  أىنو رىاىىكى بلى  فىمف صى
تو، بطمت عىاًمدنا تىركو د كىعىف صبلى لكنو كىاًجب أىنو: دىاكي كًبوً  قىاؿى  مف كىاٍحتج ًبشىٍرط، لىٍيسى  كى  بكركد ًبكيجي
و اٍبف فىًعٍندى  ًبًو، اأٍلىمر اجى ًديث ًفي مى امىة أبي حى ٍرفيكعنا أيمى ًديث مف نىحكه كىألىٍحمىد تسكككا(،: )مى  حى

قىاليكا اٍلعىبَّاس، ًديث ًفي: كى ٍيرىة أبي حى ٍذكيكر ىيرى كب اأٍلىمر أىف عمى دىًليؿ اٍلمى  : كىٍجيىٍيف مف لٍمكيجي
عى  اأٍلىمر نفي أىنو :َأحدىَما لىك الندبية، ثيبيكت مى ازى  لما لمنٍَّدب كىافى  كى  اأٍلىمر جعؿ أىنو :َواآْلخر النٍَّفي، جى
مىٍيًيـ، مشقة ذىًلؾى  عى ا كى قَّؽ ًإنَّمى كب، اأٍلىمر كىافى  إذا يتىحى اًئز أًلىنَّوي  ًفيًو؛ مشقة الى  الٌندب ًإذٍ  لٍمكيجي  .الٌتٍرؾ جى
كاب :قمت اًديث مف شىٍيئا أىف اٍلجى ٍذكيكرىة اأٍلىحى ثيبيكت يثبت، لـ اٍلمى ًديث آخر، ًبدىًليؿ الندبية كى  نفي كاٍلحى

ا اٍلفىٍرًضيَّة أيٍخرىل بدالئؿ الندبية أىك كالسنية ذكرنىا ًبمى
 (5). 

 
 
 
 
 
 

                                                             
 (68/ 1(، تذكرة الحفاظ )49/ 3تاريخ اإلسبلـ ) (1)
 (226تقريب التيذيب )ص:  (2)
 (39/ 1األـ ) (3)
 (486/ 2شرح صحيح البخارم )  (4)
 (181_  180/ 6عمدة القارم ) (5)
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 ، أو توقفت في الحكـ عمى إسنادىاأحاديث ثبت ضعؼ سندىا: القسـ الثاني
 الحديث األوؿ: .26

 باب حكـ الوضوء مما مست النار
، عىفٍ  ٍعمىرو ، عىفً  مى ةى  أىًبي عىفٍ  الزٍُّىًرمّْ مىمى ٍبدً  ٍبفً  سى ًف، عى  اأٍلىٍخنىًس، ٍبفً  اٍلميًغيرىةً  ٍبفً  سيٍفيىافى  أىًبي عىفٍ  الرٍَّحمى
ؿى دى  أىنَّوي  مىى خى ًبيبىةى  أيْـّ  عى ـى  ثيَـّ  سىًكيقنا، فىسىقىٍتوي  حى مّْي قىا أٍ : لىوي  فىقىالىتٍ  ييصى ضَّ  سىًمٍعتي  فىًإنّْي أىًخي؟ اٍبفى  يىا تىكى

أْ ": يىقيكؿي   المَّوً  رىسيكؿى  ا َتَوضا  .(1) "الناارُ  َمساتِ  ِمما
كء مما مست النار، مف طريؽ داكد في سننو، ؾ الطيارة، باب التشديد في ترؾ الكض أخرجو أبك

 ، بألفاظ متقاربة.195، رقـ/ (50/ 1) أبي سممة بو،
ا كأخرجو النسائي في سننو، ؾ الطيارة، باب اٍلكيضيكءً  ًت  ًممَّ يَّرى ، مف طريؽ أبي سممة بو،  غى النَّاري

 ، بألفاظ متقاربة.180، رقـ/(107/ 1))
 ، بألفاظ متقاربة.26773، رقـ/(359/ 44)مف طريؽ أبي سممة بو،  في مسند كأخرجو أحمد

، بألفاظ 26778، رقـ/(364/ 44)ككذلؾ مف طريؽ عبيد اهلل بف عبداهلل عف أبي سفياف بو، 
 متقاربة.

 بألفاظ متقاربة. 26779/ـ(، رق365/ 44)ككذلؾ مف طريؽ أبي سممة بو، 
 ظ، بألفا1697، رقـ/ (168/ 3)الطيالسي في مسنده مف طريؽ أبي سممة بو،  داكد كأخرجو أبك
 متقاربة. 

فٍ  أبي كأخرجو ابف ا اٍلكيضيكءى  يىرىل كىافى  شيبة في مصنفو، ؾ الطيارات، باب مى ًت  ًممَّ ، مف  غىيَّرى النَّاري
 ، بألفاظ متقاربة.550، رقـ/(53/ 1)طريؽ الزىرم عف أبي سفياف بو، 

، بألفاظ 2051/ ، رقـ(239/ 4) راىكيو في مسنده، مف طريؽ أبي سممة بو، بف كأخرجو إسحاؽ
 متقاربة.

، 7145، رقـ/(66/ 13) المكصمي في مسنده، مف طريؽ أبي سممة بو، يعمى كأخرجو أبك
 بمفظو.

 اآلثار، ؾ الطيارة، باب أكؿ ما غيرت النار، مف طريؽ  معاني كأخرجو الطحاكم في شرح
 ، بألفاظ متقاربة.355، رقـ/(62/ 1) أبي سممة بو،

، بألفاظ 463، رقـ/(238/ 23) ـ الكبير، مف طريؽ أبي سممة بو،كأخرجو الطبراني في المعج
 متقاربة.

 ، بألفاظ متقاربة.167، رقـ/(60/ 1) ككذلؾ في األكسط، مف طريؽ أبي سممة بو،
  

                                                             
ا مىسًَّت النَّاري ) (1) اءى ًفيمى  .665(، رقـ/ 172/ 1عب، ؾ الطيارة، بىابي مىا جى
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 :ترجمة رجاؿ اْلسناد
ٍعمىري  .1  ثبت. ثقة (،7سبقت ذكره في الحديث رقـ) ،رىاًشدو  ٍبفي  مى
دي  .2 مَّ ـً  ٍبفي  الزٍُّىًرمُّ ميحى  (، متفؽ عمى جبللتو.1، سبؽ ذكره في الحديث رقـ)ميٍسًم
مىمىةى  .3 ٍبدً  ٍبفً  أىبك سى ٍبدي  كىىيكى  عىٍكًؼ، ٍبفً  الرٍَّحمىفً  عى ، تكفي سنة  المَّوً  عى  ق.104ق، 94اأٍلىٍصغىري

 .-رضي اهلل عنيـ-عمر  كاٍبف ىيرىٍيرىة، كأىًبي عىبَّاس، كابف عىف: عائشة، ركل
كىل ٍنوي: ابنو رى  عمرك. بف كمحمد رمكالزى عمر عى
ٍرعىةى  ، كأىبيك(1) سىٍعدو  اٍبفي  كثقو : زي قىاؿى اـه  كى ًإمى

 ابف حباف الثقات،  ه، كذكر (3) ، ككثقو العجمي(2) 
قيرىٍيش سىادىات مف كقاؿ: كىافى 

اًفظي، ، كقاؿ الذىبي: الحجة(4)  دي  الحى ًدٍينىًة  األىٍعبلىـً  أىحى ًبالمى
(5) . 

 .(6) كقاؿ ابف حجر: ثقة مكثر
ًغيرىةً  ٍبفً  سىًعيد سيٍفيىافى بف بكأ .4  اأٍلىٍخنىًس. ٍبفً  اٍلمي

  سممة، كالزىرم. أبك ركل عنو: حبيبة، أـ خالتو ركل عف:
 .(9) الثالثة مف ، كقاؿ ابف حجر: مقبكؿ(8) ، كقاؿ الذىبي: كثؽ(7) حباف في الثقات ذكره ابف

 .(10) اسمو نعرؼ كقاؿ الحافظ المزم، كابف كثير: ال
 :إسناد الحديث الحكـ عمى

 إسناد ىذا الحديث ضعيؼ؛ ألف أبا سفياف بف سعيد بف األخنس مقبكؿ.
 :التعميؽ عمى الحديث

 ال أمر استحباب النار غيرت مما بالكضكء األمر أف عمى دليؿ الخبر : كفيقاؿ الخطابي
 . (11)إيجاب

ر، كأف الحديث : إجماع أىؿ المدينة عمى ترؾ الكضكء مما مست الناونقؿ أبو مطرؼ القنازعي
-صحيح مف جية النقؿ، كأما العمؿ فجار عمى فعؿ الخمفاء الراشديف كغيرىـ مف الصحابة 

،(12)بترؾ الكضكء مما مست النار -رضكاف اهلل عمييـ اًبرو  آِخرَ  َكافَ ": قىاؿى  ، كاستدؿ بحديث جى

                                                             
 (157/ 5الطبقات الكبرل ) (1)
 (94/ 5الجرح كالتعديؿ ) (2)
 (499الثقات )ص:  (3)
 (1/ 5الثقات البف حباف ) (4)
 (287/ 4(، سير أعبلـ النببلء )431/ 2الكاشؼ ) (5)
 (645تقريب التيذيب )ص:  (6)
 (587/ 5الثقات ) (7)
 ( 430/ 2الكاشؼ ) (8)
 (645ص: تقريب التيذيب ) (9)
 (215/ 3التكميؿ ) (10)
 (69/ 1معالـ السنف ) (11)
 (175/ 1(، كاالستذكار )131/ 1بتصرؼ مف تفسير المكطأ لمقنازعي ) (12)
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ا اْلُوُضوءِ  َتْرؾُ   الماوِ  َرُسوؿِ  ِمفْ  اأْلَْمَرْيفِ  رضي -، كقد كرد عف ابف عباس (1)"لناارُ ا َغياَرتِ  ِمما
ـا  َشاٍة، َكِتؼَ  َأَكؿَ " :  المَّوً  رىسيكؿى  أىفَّ  -اهلل عنيما أْ  َوَلـْ  َصماى ُث  .(2)"َيَتَوضا

جماع الفتكل، فقياء رأم استقر: القاضي قاؿ  ذلؾ في الكاردة األحاديث أف عمى بعدي  العمماء كا 
 .(3) الفعميف منو آخر كبأنو النار، مسًَّت  مما  الكضكء بتركو كرد بما منسكخةه 
 
 : الحديث الثاني .27

 باب مراقبة المساف
دَّثىنىا دي  حى مَّ ، كىغىٍيري  بىشَّارو  ٍبفي  ميحى دَّثىنىا: قىاليكا كىاًحدو مَّدي  حى نىٍيسو  ٍبفً  يىًزيدى  ٍبفي  ميحى ، خي  سىًمٍعتي : قىاؿى  اٍلمىكّْيُّ
سَّافى  ٍبفى  سىًعيدى  ، حى كًميَّ ثىٍتًني: قىاؿى  اٍلمىٍخزي دَّ ، أيُـّ  حى اًلحو فٍ  صى ًفيَّةى  عى ٍيبىةى، ًبٍنتً  صى ًبيبىةى، أيْـّ  عىفٍ  شى   حى
ٍكجً  ـَ  اْبفِ  َكَلـِ  "ُكؿُّ : قىاؿى   النًَّبيّْ  عىفً   النًَّبيّْ  زى  َعفْ  َنْييٌ  َأوْ  ِبَمْعُروؼٍ  َأْمرٌ  ِإَّلا  َلوُ  َّلَ  َعَمْيوِ  آَد
 .(4) "الماوِ  ِذْكرُ  َأوْ  ُمْنَكرٍ 

  ماجو في سننو، ؾ الفتف، باب كؼ المساف في الفتنة، مف طريؽ أـ صالح، بو أخرجو ابف
 ، بألفاظ متقاربة.3974، رقـ/ (1315/ 2)

 ، بمفظو كفيو قصة.123، رقـ/(22: ص) كأخرجو أحمد في الزىد، مف طريؽ أـ صالح بو،
، بألفاظ 1554رقـ/، (448: ص) حميد في المنتخب، مف طريؽ أـ صالح، بو بف كأخرجو عبد

 متقاربة.
، بألفاظ 837، رقـ/(261/ 1) الكبير، مف طريؽ أـ صالح بو، كأخرجو البخارم في التاريخ

 متقاربة.
، بمفظو، كفيو 2156، رقـ/(285/ 3) مكة، مف طريؽ أـ صالح، بو أخبار كأخرجو الفاكيي في

 قصة.
، (8: ص) مف طريؽ أـ صالح، بوكالميمة، باب حفظ المساف،  اليكـ السني في عمؿ كأخرجو ابف

 ، بألفاظ متقاربة.5رقـ/ 
 ، بمفظو.7134، رقـ/ (58/ 13) في مسنده، مف طريؽ أـ صالح، بو يعمى كأخرجو أبك

، بمفظو، 3892، رقـ/(556/ 2)كأخرجو الحاكـ في المستدرؾ، ؾ التفسير، تفسير سكرة عـ، 
 كفيو قصة.

 ، بألفاظ متقاربة.511، رقـ/(56/ 2) ـ صالح، بواإليماف، مف طريؽ أ كأخرجو البييقي في شعب
  

                                                             
(1) ( ، ا مىسًَّت النَّاري  ، إسناده صحيح.192(، رقـ/49/ 1د/ ؾ الطيارة، بىابه ًفي تىٍرًؾ اٍلكيضيكًء ًممَّ
ـٍ يىتى  (2) ٍف لى ٍأ ًمٍف لى خ/ ؾ الكضكء، بىابي مى   ،ـ/ ؾ الحيض، بىابي نٍسًخ اٍلكيضيكًء ًممَّا مىسًَّت النَّاري  ،207(، رقـ/52/ 1ٍحـً الشَّاًة )كىضَّ

 .354(، رقـ/273/ 1)     
 (202/ 2إكماؿ المعمـ ) (3)
 .2412(، رقـ/ 186/ 4ت/ ؾ الزىد، باب ما جاء في حفظ المساف، ) (4)
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 :ترجمة رجاؿ اْلسناد
مَّد .1 د بف بشار بف ميحى   ق. 252بٍندىار، تكفي سنة  لىوي  ييقىاؿ اٍلعىٍبدم، بكر أىبيك كيسىاف، بف دىاكي

 سعيد. بف كيحيى ميدم، بف الرحمف كعبد الجراح، بف كككيع غندار، جعفر بف محمد سمع:
 حنبؿ. بف أحمد بف اهلل كعبد الدنيا، أبي ابف بكر كأبك الحربي، إسحاؽ بف يـإبراى: عنو ركل

 ابف حباف فيكثقو ، ك (3) األثباتالحفاظ  كاف مف كالدارقطني، كقاؿ:، (2)، كالفبلس(1)كثقو العجمي
 .(7)ابف حجر و، ككثق(6)صدكؽ ، كالذىبي كقاؿ: ثقة(5) ، كالحاكـ(4) الثقات

 .(9) بو بأس ، كقاؿ النسائي: ال(8) كقاؿ أبك حاتـ: صدكؽ
دي  .2 مَّ نىٍيسو  ٍبفً  يىًزيدى  ٍبفي  ميحى  كمائتيف. العشريف المخزكمي، تكفي بعد اٍلمىكّْيُّ القرشي خي

كىل  .خنيس ٍبف يزيد كأبيو الثكرم، كسفياف المخزكمي، حساف ٍبف سىًعيد :عىف رى
كىل  أبك حاتـ، كمحمد بف بشار، كمحمد بف سعد.: عىنو رى

 ، (13) كسط ، كقاؿ الذىبي: ىك(12)حباف في الثقات  ، كابف(11) ، كالعجمي(10) حاتـكثقو أبك 
 .(14) كقاؿ ابف حجر: مقبكؿ

سَّافى  ٍبفي  سىًعيدي  .3 ، حى كًميَّ  [ق 150 - 141: الكفاة]مىكَّةى،  قىاًضي اٍلمىٍخزي
 كككيع. عيينة، كابف الثكرم، عنو: كأـ صالح، كركل مميكة، أبي كابف مجاىد، عف: ركل
 .(18) ، كابف حباف في الثقات(17) ، كالعجمي(16) ، كيعقكب الفسكم(15) قو ابف معيفكث

ثَّقىوي  كقاؿ الذىبي: دى  أىبيك كى قَّؼى  مىرَّةن، دىاكي تىكى مىرَّةن  كى
 . (20) ، كقاؿ ابف حجر: صدكؽ(19) 

                                                             
 (401الثقات )ص:  (1)
 (294ممي لمدارقطني )ص: سؤاالت الس (2)
 (383/ 10العمؿ ) (3)
 (111/ 9الثقات ) (4)
 (131معرفة عمـك الحديث )ص:  (5)
 (490/ 3ميزاف االعتداؿ ) (6)
 (469تقريب التيذيب )ص:  (7)
 (214/ 7الجرح كالتعديؿ ) (8)
 (55مشيخة النسائي )ص:  (9)
 (127/ 8الجرح كالتعديؿ ) (10)
 (416الثقات )ص:  (11)
 (61/ 9لثقات )ا (12)
 (68/ 4ميزاف االعتداؿ ) (13)
 (513تقريب التيذيب )ص:  (14)
 (62/ 3ركاية الدكرم ) -تاريخ ابف معيف  (15)
 (240/ 3المعرفة كالتاريخ ) (16)
 (182الثقات )ص:  (17)
 (357/ 6الثقات ) (18)
 (57/ 4تاريخ اإلسبلـ ) (19)
 (234تقريب التيذيب )ص:  (20)
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، بنت أيُـّ  .4 اًلحو  .صالح صى
 .المخزكمي حساف بف سىًعيد: عنيا ركلك شىٍيبىة،  بنت صفية: عىف ركت

 .(1) السابعة مف حاليا، ييعرؼ قاؿ ابف حجر: ال
ًفيَّةي  .5 اًجب ٍبفً  شىٍيبىةى  ًبٍنتي  صى  مىكّْيَّة. اٍلكىٍعبىة، عيٍثمىافى حى

 -رضي اهلل عنيـ–كعائشة  بكر، أىًبي بنت كأسماء عيمىر، اٍبف كعف ، النبي: عىف ركت
 .افمير  بف كميمكف نكر، أبي بف اهلل كعبيد عنيا: ابنيا منصكر، ركل

 . (4) ، كقاؿ المزم: ليا رؤية(3)، كابف حباف(2) كثقيا العجمي
قىاؿ(5) كقاؿ الذىبي: يقاؿ ليا رؤية قيٍطًنيُّ  ، كى  . (6) رؤية ليا تصح ليس: الدَّارى

 .(8) ، ككذلؾ قاؿ ابف حجر(7) كقاؿ ابف األثير: اختيمؼ في صحبتيا
 : قاؿ الباحث

دَّثىنىاأحاديث م ركت صفية بنت شيبة عف النبي  دي  نيا: ما ركاه البخارم قاؿ: حى مَّ ، ٍبفي  ميحى  ييكسيؼى
دَّثىنىا ، حى ًفيَّةى، ٍبفً  مىٍنصيكرً  عىفٍ  سيٍفيىافي ًفيَّةى  أيمّْوً  عىفٍ  صى ٍيبىةى، ًبٍنتً  صى ـَ : قىالىتٍ  شى  َعَمى  الناِبيُّ  "َأْوَل
 .(9) "َشِعيرٍ  ِمفْ  ِبُمداْيفِ  ِنَساِئوِ  َبْعضِ 

ٍبدً  ٍبفً  المَّوً  عيبىٍيدً  د كغيره مف طريؽكما ركاه أبك داك  ، أىًبي ٍبفً  المَّوً  عى ًفيَّةى  عىفٍ  ثىٍكرو ٍيبىةى، ًبٍنتً  صى  شى
ا: قىالىتٍ  أىفَّ  لىمَّ ـى   المَّوً  رىسيكؿي  اٍطمى ا ـُ  َبِعيرٍ  َعَمى َطاؼَ اٍلفىٍتًح: " عى ـا  ِبَيِدِه، ِبِمْحَجفٍ  الرُّْكَف، َيْسَتِم  ُث
ـا  َفَكَسَرَىا، َعْيَداٍف، َحَماَمةَ  ِفيَيا َفَوَجدَ  اْلَكْعَبَة، َدَخؿَ   َوَأَنا ِبَيا، َفَرَمى اْلَكْعَبِة، َبابِ  َعَمى َقاـَ  ُث
 ، فثبت مف خبلؿ ىذا الحديث أف ليا رؤية، كاهلل أعمـ.(10)"َأْنُظرُ 

 :الحكـ عمى إسناد الحديث
 ، جرح كال تعديؿ.أتكقؼ عف الحكـ عمى سند ىذا الحديث؛ ألنو لـ ييذكر في أـ صالح

 
  

                                                             
 (757تقريب التيذيب )ص:  (1)
 (520الثقات )ص:  (2)
 (197/ 3) الثقات (3)
 (211/ 35تيذيب الكماؿ ) (4)
 (512/ 2الكاشؼ ) (5)
 (211/ 35تيذيب الكماؿ ) (6)
 (170/ 7أسد الغابة ) (7)
 (213/ 8اإلصابة في تمييز الصحابة ) (8)
 .5172(، رقـ/ 24/ 7خ/ ؾ النكاح، باب مف أكلـ بأقؿ مف شاة ) (9)
 (، 982/ 2جو/ ؾ المناسؾ، باب مف استمـ الركف بمحجنو )، 1878(. رقـ/ 176/ 2اؼ الكاجب )ؾ، باب الطك د/ ؾ المناس (10)

 ، إسناده حسف.7721(، رقـ/ 3378/ 6معرفة الصحابة ألبي نعيـ )، 2947رقـ/    
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 :الحديث الثالث .28
 باب دفع المير عف الغير

نىا دي  أىٍخبىرى مَّ ، ٍبفي  ميحى دَّثىنىا عيمىرى ٍبدي  حى ٍمًرك ٍبفي  المَّوً  عى ، ٍبفً  عى ٍمًرك ٍبفً  ًإٍسمىاًعيؿى  عىفٍ  زيىىٍيرو   سىًعيدً  ٍبفً  عى
ًبيبىةى  أيُـّ  قىالىتٍ : قىاؿى  اٍلعىاًص، اٍبفً   ُصوَرةٍ  َبَأْسَوأِ  َزْوِجي َجْحشٍ  ْبفَ  الماوِ  ُعَبْيدَ  الناْوـِ  ِفيَ  َرَأْيتُ  " :حى

ـا  َيا: َأْصَبحَ  َحْيثُ  َيُقوؿُ  ُىوَ  َفِإَذا َحاُلوُ  َوالماوِ  َتَغياَرتْ : َفُقْمتُ  َفَفِزْعتُ  َوَأْشَوِىِو،  ِفي َنَظْرتُ  ِإنٍّي َحِبيَبةَ  ُأ
ـا  ِبَيا ِدْنتُ  َقدْ  َوُكْنتُ  رَاِنياةِ الناصْ  ِمفَ  َخْيًرا ِديًنا َأرَ  َفَمـْ  الدٍّيفِ  ـا  ُمَحمادٍ  ِديفِ  ِفي َدَخْمتُ  ُث  َرَجْعتُ  َقدْ  ُث
ْؤَيا َوَأْخَبْرُتوُ  َلَؾ، َخْيرٌ  َما َوالماوِ : َفُقْمتُ  الناْصَراِنياِة، ِإَلى  َعَمى َوَأَكبا  ِبَيا َيْحَفؿْ  َفَمـْ  َلوُ  َرَأْيتُ  الاِتي ِبالرُّ

ـا  َيا: َيُقوؿُ  آِتًيا َكَأفا  الناْوـِ  ِفي َفَأَرى َماَت، تاىحَ  اْلَخْمرِ  ْلُتَيا َفَفِزْعتُ  اْلُمْؤِمِنيفَ  ُأ  الماوِ  َرُسوؿَ  َأفا  َفَأوا
ُجِني، ِتي اْنَقَضتْ  َأفِ  ِإَّلا  ُىوَ  َفَما: َقاَلتْ  َيَتَزوا  َباِبي َعَمى الناَجاِشيٍّ  ِبَرُسوؿِ  ِإَّلا  َشَعْرتُ  َفَما ِعدا
 ِإفا : َفَقاَلتْ  َعَميا  َفَدَخَمتْ  َوَدْىِنِو، ِثَياِبوِ  َعَمى َتُقوـُ  َكاَنتْ  َأْبَرَىةُ  َلَيا ُيَقاؿُ  َلوُ  َجاِرَيةٌ  َفِإَذا َيْسَتْأِذفُ 
َجَكُو، َأفْ  ِإَليا  َكَتبَ   الماوِ  َرُسوؿَ  ِإفا  َلؾِ  َيُقوؿُ  اْلَمِمؾَ   َيُقوؿُ : َقاَلتْ  ْيٍر،ِبخَ  الماوُ  َبشاَرؾِ : َفَقاَلتْ  ُأَزوٍّ
ُجِؾ، َمفْ  َوكٍِّمي اْلَمِمؾُ  َلؾِ  َمْتوُ  اْلَعاصِ  ْبفِ  َسِعيدِ  ْبفِ  َخاِلدِ  ِإَلى َفَأْرَسَمتْ  ُيَزوٍّ  َأْبَرَىةَ  َوَأْعَطتْ  َفَوكا

ةٍ  ِمفْ  ِسَواَرْيفِ  ةً  َوَخَواِتيـَ  ِرْجَمْيَيا ِفي َكاَنَتا َوَخَدَمَتْيفِ  ِفضا  ِبَما ُسُروًرا ِرْجَمْيَيا َصاِبعِ أَ  ِفي َكاَنتْ  ِفضا
ا َبشاَرْتَيا  َفَحَضُروا اْلُمْسِمِميفَ  ِمفَ  ُىَناؾَ  َوَمفْ  َطاِلبٍ  َأِبي ْبفَ  َجْعَفرَ  الناَجاِشيُّ  َأَمرَ  اْلَعِشيُّ  َكافَ  َفَمما
، َفَخَطبَ   َأْشَيدُ  اْلَجباارِ  اْلَعِزيزِ  اْلُمَيْيِمفِ  ُمْؤِمفِ الْ  الساَلـِ  اْلُقدُّوسِ  اْلَمِمؾِ  ِلماوِ  اْلَحْمدُ : َفَقاؿَ  الناَجاِشيُّ

ًدا َوَأفا  الماوُ  ِإَّلا  ِإَلوَ  ََّل  َأفا  ا  َمْرَيـَ  اْبفُ  ِعيَسى ِبوِ  َبشارَ  الاِذي َوَأناوُ  َوَرُسوُلوُ  َعْبُدهُ  ُمَحما  َفِإفا  َبْعدُ  َأما
َجوُ  َأفْ  ِإَليا  َكَتبَ  الماوِ  َرُسوؿَ  ـا  ُأَزوٍّ  الماوِ  َرُسوؿُ  ِإَلْيوِ  َدَعا َما ِإَلى َفَأَجْبتُ  ُسْفَيافَ  َأِبي ِبْنتَ  َحِبيَبةَ  ُأ
ـا  ِديَنارٍ  َأْرَبَعِماَئةِ  َأْصَدْقُتَيا َوَقدْ   اْلَحْمدُ : َفَقاؿَ  َسِعيٍد، ْبفُ  َخاِلدُ  َفَتَكماـَ  اْلَقْوـِ  َيَديِ  َبْيفَ  الداَناِنيرَ  َسَكبَ  ُث
ًدا َوَأفا  الماوُ  ِإَّلا  ِإَلوَ  ََّل  َأفا  َوَأْشَيدُ  َوَأْسَتْنِصُرهُ  َوَأْسَتِعيُنوُ  َأْحَمُدهُ  ِلماوِ   ِباْلُيَدى َأْرَسَموُ  َوَرُسوُلوُ  َعْبُدهُ  ُمَحما

ا اْلُمْشِرُكوَف، َكرِهَ  َوَلوْ  ُكمٍّوِ  الدٍّيفِ  َعَمى ِلُيْظِيَرهُ  اْلَحؽٍّ  َوِديفِ   ِإَلْيوِ  َدَعا َما ِإَلى َأَجْبتُ  َفَقدْ  َبْعدُ  َأما
ْجُتوُ  الماوِ  َرُسوؿُ  ُـّ  َوَزوا  ْبفِ  َخاِلدِ  ِإَلى الداَناِنيرَ  َوَدَفعَ  الماِو، َرُسوؿَ  الماوُ  َفَباَرؾَ  ُسْفَيافَ  َأِبي ِبْنتُ  َحِبيَبةَ  ُأ
ـا  َفَقَبَضَيا اْلَعاصِ  ْبفِ  َسِعيدِ  ُجوا ِإَذا اأْلَْنِبَياءِ  ُسناةَ  َفِإفا  اْجِمُسوا: َفَقاؿَ  َيُقوُموا، َأفْ  َأَراُدوا ُث  َأفْ  َتَزوا
ـٌ  ُيْؤَكؿَ  ـا  َفَأَكُموا ِبَطَعاـٍ  َفَدَعا التاْزِويجِ  َعَمى َطَعا ُـّ  َقاَلتْ  َتَفراُقوا، ُث ا: َحِبيَبةَ  ُأ  اْلَماؿُ  ِإَليا  َوَصؿَ  َفَمما

 ِبَيِدي َماؿَ  َوَّل  َيْوَمِئذٍ  َأْعَطْيُتؾِ  َما َأْعَطْيُتؾِ  ُكْنتُ  ِإنٍّي َلَيا: َفُقْمتُ  َبشاَرْتِني الاِتي َأْبَرَىةَ  ِإَلى َأْرَسْمتُ 
 َفَرداْتوُ  َأْعَطْيُتَيا ُكْنتُ  َما ُكؿُّ  ِفيوِ  ُحقًّا َفَأْخَرَجتْ  َفَأَبْت، ِبَيا َفاْسَتِعيِني َفُخِذيَيا ِمْثَقاَّل  َخْمُسوفَ  َفَيِذهِ 
 ِديفَ  اتاَبْعتُ  َوَقدِ  َوَدْىِنِو، ِثَياِبوِ  َعَمى َأُقوـُ  الاِتي َوَأَنا َشْيًئا َأْرَزَأؾِ  َّل  َأفْ  ؾُ اْلَممِ  َعَميا  َعَزـَ  َوَقاَلْت: َعَميا 
دٍ   ِبُكؿٍّ  ِإَلْيؾِ  َيْبَعْثفَ  َأفْ  ِنَساَءهُ  اْلَمِمؾُ  َأَمرَ  َوَقدْ  ِلماوِ  َوَأْسَمْمتُ  وسمـ عميو اهلل صّمى الماوِ  َرُسوؿِ  ُمَحما

ا: َقاَلتْ  اْلِعْطِر، ِمفَ  ِعْنَدُىفا  َما  ِبَذِلؾَ  َفَقِدْمتُ  َكِثيرٍ  َوَزَبادٍ  َوَعْنَبرٍ  َوَوْرسٍ  ِبُعودٍ  َجاَءْتِني اْلَغدُ  َكافَ  َفَمما
ـا  ُيْنِكُرُه، َفَل  َوِعْنِدي َعَميا  َيَراهُ  َفَكافَ   الناِبيٍّ  َعَمى ُكمٍّوِ   ُتْقِرِئي َأفْ  ِإَلْيؾِ  َفَحاَجِتي: َأْبَرَىةُ  َقاَلتْ  ُث

ـا : َقاَلتْ  ِديَنُو، اتاَبْعتُ  َقدِ  َأنٍّي َوُتْعِمِميوِ  الساَلـَ  ِمنٍّي الماوِ  َرُسوؿَ   َجياَزْتِني الاِتي َوَكاَنتِ  ِبي َلَطَفتْ  ُث
ا: َقاَلتْ  ِإَلْيِؾ، َحاَجِتي َتْنَسيْ  َّل  َتُقوؿُ  َعَميا  َدَخَمتْ  ُكماَما َفَكاَنتْ   َأْخَبْرُتوُ  الماوِ  َرُسوؿِ  ىَعمَ  َقِدْمتُ  َفَمما
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ـَ  َأْبَرَىةُ  ِبي َفَعَمتْ  َوَما اْلِخْطَبةُ  َكاَنتِ  َكْيؼَ  ، ِمْنَيا َوَأْقرََأْتوُ  الماوِ  َرُسوؿُ  َفَتَبسا ـَ  َوَعَمْيَيا: َفَقاؿَ  الساَل
 . (1)"َوَبَرَكاُتوُ  الماوِ  َوَرْحَمةُ  الساَلـُ 

الصحابة، أـ حبيبة، مف طريؽ محمد بف عمر الكاقدم أخرجو الحاكـ في المستدرؾ، ؾ معرفة 
 ، بألفاظ متقاربة.6770 ، رقـ/(22/ 4) بو،

، بألفاظ (143/ 69) كأخرجو ابف عساكر في تاريخو، مف طريؽ محمد بف عمر الكاقدم بو،
 متقاربة.

 :ترجمة رجاؿ اْلسناد
دي  .1 مَّ ، ٍبفً  عيمىرى  ٍبفي  ميحى ييكىنَّى كىاًقدو ٍبدً  أىبىا كى ، قاضي بغداد، مَّوً ال عى  ق.207تكفي سنة  اٍلكىاًقًدمُّ

  كالثكرم. كاألكزاعي ذئب، كمالؾ، أبي بف معمرك عف: ركل
 الخصيب. أبي بف كيحيى شيبة، أبى بف بكر أبك عنو: ركل

 ، (5) ، كمسمـ(4)، كقاؿ البخارم (3)الحديث  ، كالنسائي: يضع(2) قاؿ اسحاؽ بف راىكيو
 .(8) تركو عمى مجمع الذىبي: ؿ، كقا(7) : متركؾ الحديث، كابف حجر(6) كأبك حاتـ

ٍبدي  .2 ٍمًرك ٍبفي  المَّوً  عى ، ٍبفً  عى  ترجمة. لو أجد الكعبي، لـ زيىىٍيرو
 ركل عف: أبيو، كعبد اهلل بف خداش، كأبي مالؾ الحكيرم، كمنير بف عبد اهلل األزدم.

 ركل عنو: محمد بف عمر الكاقدم، كمحمد بف الحسف. 
ٍمًرك األىٍشدىؽً  ٍبفي  ًإٍسمىاًعيؿي  .3  [ق 140 - 131: الكفاة]اٍلعىاًص، القيرىًشٌي،  ٍبفً  سىًعيدً  ٍبفً  عى

  الحارث. بف اهلل عبد بف عباس، كأـ حبيبة، كعثماف ابف عف: ركل
 .القرشي إلياس بف كخالد الزىرم، الرحمف عبد بف كيعقكب الحميد، عبد بف مركاف عنو: ركل

،(11) عابد ، كقاؿ الذىبي: زاىد(10) ره ابف حباف في الثقات، كذك(9) البر عبد كثقو ابف  ، كقاؿ: ميًقؿّّ
ديكؽه   .(13) صدكؽ ناسؾ ، كقاؿ ابف حجر:(12) صى

  

                                                             
 (97/ 8الطبقات الكبرل _ الطبقة السادسة / أـ حبيبة... ) (1)
 (21/ 8الجرح كالتعديؿ ) (2)
 (619/ 2لمغني في الضعفاء )ا (3)
 (123الضعفاء الصغير )ص:  (4)
 (499/ 1الكنى كاألسماء ) (5)
 (21/ 8الجرح كالتعديؿ ) (6)
 (498تقريب التيذيب )ص:  (7)
 (619/ 2المغني في الضعفاء ) (8)
 (320/ 1تيذيب التيذيب )  (9)
 (30/ 6الثقات ) (10)
 (248/ 1الكاشؼ ) (11)
 (616/ 3تاريخ اإلسبلـ ) (12)
 (109تقريب التيذيب )ص:  (13)
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 :الحكـ عمى إسناد الحديث
 إسناد الحديث ضعيؼ جدا؛ ألف محمد بف عمر بف كاقد متركؾ.

 

 
 :الحديث الرابع .29

 باب ثواب النافمة قبؿ العصر
دَّثىنىا كفي  حى ، ٍبفي  ىىاري كؼو دَّثىنىا مىٍعري ، ٍبفي  يىٍحيىى حى ًمٍعتي : قىاؿى  سيمىٍيـو مَّدى  سى ، سىًعيدو  ٍبفى  ميحى ذّْفى   اٍلميؤى
ٍبدً  عىفٍ  ٍنبىسىةى  ٍبفً  المَّوً  عى ًبيبىةى  أيَـّ  سىًمٍعتي : يىقيكؿي  عى  :  المَّوً  رىسيكؿي  قىاؿى : تىقيكؿي  سيٍفيىافى  أىًبي ًبٍنتى  حى
 . (1) "اْلَجناةِ  ِفي َبْيًتا َلوُ  َوَجؿا  َعزا  الماوُ  َبَنى اْلَعْصرِ  َقْبؿَ  َرَكَعاتٍ  َبعِ َأرْ  َعَمى َحاَفظَ  َمفْ "

 انفرد بو أبك يعمى في مسنده.
 :ترجمة رجاؿ اْلسناد

ٍكفي  .1 ، بفي  ىىاري ٍكؼو ًميٍّ  أىبيك مىٍعري ، عى ًزمُّ ، ثيَـّ  المىٍركى ، البىٍغدىاًدمُّ زَّازي ، تكفي  ثيَـّ  الخى ًرٍيري  ق.231الضَّ
،: عىفٍ  ركل ٍيـو يىٍحيىى ىيشى سيٍفيىافى  زىاًئدىةى، أىًبي بفً  كى . بفً  بىٍكرو  كىأىًبي عييىٍينىةى، بفً  كى  عىيَّاشو
ٍنوي  ركل ـه،: عى دى، كىأىبيك ميٍسًم ًبكىاًسطىةو  دىاكي ، كى اًرمُّ دي  البيخى . بفي  كىأىٍحمى ٍنبىؿو  حى

  ،(6)حباف في الثقات كابف ،(5) جزرة، كصالح (4)، كالعجمي(3)، كأبك حاتـ(2)كثقو ابف معيف
 .(8) ، كابف حجر(7)كالذىبي

ذَّاء، ، الخرَّاز،(9) سيمىٍيـو الطَّاًئًفي ٍبفي  يىٍحيىى .2  [ق 200 - 191: الكفاة] الحى
كىل ٍيميكف ٍبف ًإٍبرىاًىيـ: عىف رى   الثكرم. كسفياف عجبلف، ٍبف كداكد الصنعاني، مى
كىل ٍنبىؿ ٍبف أحمد: عىنو رى  كابف المبارؾ، كابف أبي شيبة. كاحدنا، احديثن  حى
 . (14) ، كالذىبي(13) ، كابف شاىيف(12) ، كالعجمي(11) ، كيحيى بف معيف(10) ابف سعد كثقو

                                                             
 .7137(، رقـ/59/ 13يعمى ) (1)
 (19/ 16تاريخ بغداد ) (2)
 (96/ 9الجرح كالتعديؿ ) (3)
 (454الثقات )ص:  (4)
 (19/ 16تاريخ بغداد ) (5)
 (239/ 9الثقات ) (6)
 (331/ 2الكاشؼ ) (7)
 (569تقريب التيذيب )ص:  (8)
ًدينىة بالحجاز الطَّاًئًفي ًبفىٍتح الطَّاء (9) المباب في تيذيب األنساب البف األثير ،كىسيكيكف اأٍللؼ كىكسر اٍليىاء، ىىًذه النٍّْسبىة ًإلىى الطَّاًئؼ كىًىي مى
(2 /270) 
 (500/ 5الطبقات الكبرل ) (10)
 (60/ 3تاريخ ابف معيف ) (11)
 (473الثقات )ص:  (12)
 (259تاريخ أسماء الثقات )ص:  (13)
 (367/ 2الكاشؼ ) (14)
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 . (2) ، كقاؿ النسائي: ليس بالقكم(1) كقاؿ أبك حاتـ: شيخ محمو الصدؽ
 . (4) الحفظ سيء: الدارقطني ، كقاؿ(3) كقاؿ ابف عدم: صدكؽ ال بأس بو

 .(5) الحفظ سيء ابف حجر: صدكؽ،كقاؿ 
دي  .3 مَّ ذّْف، مف سىًعيد الطائفي، أىبيك سىًعيدو  ٍبفي  ميحى  السادسة. اٍلميؤى

كىل  رباح. أىبي ٍبف كعطاء عنبسة، ٍبف المَّو كعبد كيساف، ٍبف طاككس: عىف رى
كىل مىٍيـو الطَّاًئًفي. ٍبفي  كيىٍحيىى الثكرم، كسيٍفيىاف الحباب، ٍبف زيد: عىنو رى  سي
، (9) ، كقاؿ الذىبي: صالح الحديث(8) ، كذكره ابف حباف في الثقات(7) ، كالبييقي(6) قو الدارقطنيكث

 .(10) كقاؿ ابف حجر: صدكؽ
ٍبدً  .4 ٍنبىسىةى.  ٍبفً  المَّوً  عى  عى

ٌناـ، كعف أـ حبيبة، كقيؿ عىف اٍبفً  ركل عًف: بَّاس.  ابف غى  عى
ٍنو: ًبيعىة كركل عى مَّدي  رى . سىعً  ٍبفي  الرأم، كميحى  يدو

 . (12) أدرم ، كسئؿ ابف معيف عنو، فقاؿ: الى (11) أعرفو ال مدني: فقاؿ عنو زرعة أبك سئؿ
 . (14) يعرؼ يكاد ، كقاؿ الذىبي: كال(13) كقاؿ أبك حاتـ: مجيكؿ
 .(15) الثالثة مف كقاؿ ابف حجر: مقبكؿ

 :الحكـ عمى إسناد الحديث
 كؿ.إسناد ىذا الحديث ضعيؼ؛ ألف عبد اهلل بف عنبسة مقب

 :التعميؽ عمى الحديث
ا العصر قبؿ الراتبة تطكع اختيار في : )اختمفكاقاؿ القاضي عياض  أربع، أك ركعتيف في أيضن

 العصر قبؿ راتبة ال أنو إلى السمؼ بعض كذىب مذىبنا، شيكخ اختيار فيو اختمؼ قد ىذا ككؿ
 .(16)جممةن (

                                                             
 (156/ 9الجرح كالتعديؿ ) (1)
 (63/ 9الكامؿ ) (2)
 (64/ 9نفس المرجع ) (3)
 (34/ 13عمؿ الدارقطني ) (4)
 (591تقريب التيذيب )ص:  (5)
 (128/ 5سنف الدارقطني ) (6)
 (247/ 3السنف الكبرل ) (7)
 (428/ 7الثقات ) (8)
 (175/ 2الكاشؼ )  (9)
 (480تقريب التيذيب )ص:  (10)
 (133/ 5رح كالتعديؿ )الج (11)
 (183/ 3ركاية الدكرم ) -تاريخ ابف معيف   (12)
 (325/ 9الجرح كالتعديؿ ) (13)
 (469/ 2ميزاف االعتداؿ ) (14)
 (316تقريب التيذيب )ص:  (15)
 (69/ 3إكماؿ المعمـ )  (16)
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ٍكعىات أىربع اٍسًتٍحبىاب ًفيو: "وقاؿ العيني قىاؿى  كىذىًلؾ، كىىيكى  عىٍصر،الٍ  قبؿ رى احب اٍلمييىٌذب كى  صى
ؿ ًإف (:الشيرازي) مّْي أىف اأٍلىٍفضى ًكمٌ  قىاؿى  أىٍربعنا، قبميىا ييصى ا سنة، ًإنَّيىا شىرحو(:) ًفي النَّكى نَّمى  اٍلخبلؼ كىاً 

ٌكد ًفي قىاؿى . ًمٍنوي  اٍلميؤى ابنىا" أىصٍ  ًعٍند استحبابيا ًفي خبلؼ الى  ًإنَّو ميسمـ(: شرح) ًفي كى  .(1)حى
 ليس: الصبلة في متياكفو  أك جاىؿو  بحضرة يقكؿى  أف غيره كال لفقيو ينبغي : " كالوقاؿ السفاريني

 العبادات، في التقصير مف ىذا، زماننا في كالسيما عميو، الناسي  بما معرفتو مع سينَّةه، لمعصر
  بفعمو سنة، إنيا: يقكؿ أف غيينب بؿ المتقدمة، النصكص ىذه كركد مع بالقيريبات، االحتفاؿ كعدـً 
، ،(2) المكفؽ كاهلل كترغيبو. 
 

 :الحديث الخامس .30
 باب النيوض عند سماع النداء بحيا عمى الصلة

، اٍبفً  عىفً  ٍمًت، عىفً  التٍَّيًميّْ ٍمقىمىةى، عىفٍ  الصَّ ًو، عىفٍ  عى ًبيبىةى، أيْـّ  عىفٍ  أيمّْ  ِفي "َكافَ :  المَّوً  رىسيكؿى  أىفَّ  حى
ا َيُقوُؿ، َكَما َفَقاؿَ  اْلُمَؤذٍّفَ  َفَسِمعَ  اَبْيِتيَ  َلِة، َعَمى َحيا : َقاؿَ  َفَمما  ِإَلى  الماوِ  َرُسوؿُ  َنَيَض  الصا

َلةِ   .(3)"الصا
 ، بمفظو.485، رقـ/(244/ 23)أخرجو الطبراني في المعجـ الكبير، مف طريؽ عمقمة بو، 

 ، بجزء مف لفظ متقارب.(128/ 5) كأخرجو ابف عدم في الكامؿ، مف طريؽ عمقمة بو،
 :ترجمة رجاؿ اْلسناد

، أبك محمد بفً  سيمىٍيمىافى  بفي  ميٍعتىًمري  .1 افى ، تكفي سنة  طىٍرخى  ق تقريبنا.187التٍَّيًميُّ
ٍكرً  أىًبٍيًو،: عىفٍ  ركل مىٍنصي ، الميٍعتىًمًر، بفً  كى ، كىأىيٍُّكبى ٍيدو مى ٍمًرك كىحي . ًدٍينىارو  بفً  كىعى  البىٍصًرمّْ
ٍنوي  ركل ٍبدي  الميبىارىًؾ، اٍبفي : عى زَّاًؽ، كىعى دي، الرَّ اؽي. كىأىٍحمى ٍسحى  كىاً 

ا ، كقاؿ الذىبي: ككاف(5) ، كأبك حاتـ(4) كثقو ابف معيف ٌجةن  إمامن  .(7)، ككثقو ابف حجر(6) حي
ٍمتي  .2 ـى، ٍبفي  الصَّ  ثىٍعمىبىةى. ٍبفً  المَّوً  تىٍيـً  بىًني ًمفٍ  بىٍيرىا

، أىًبي: ركل عىفٍ  ، كىاًئؿو ٍنوي  كىالشٍَّعًبيّْ . كركل عى ًعيّْ ٍفيىانىاًف،: كىالنَّخى ةى، كىأىبيك السُّ  معاكية. بف كمركاف أيسىامى
 .(9) ، كابف معيف(8) كثقو ابف سعد

 
                                                             

 (235/ 7عمدة القارم ) (1)
 (146/ 2كشؼ المثاـ شرح عمدة األحكاـ ) (2)
، )عب، ؾ الصبلة (3) ًة ًإذىا سىًمعى اأٍلىذىافى ـي ًلمصَّبلى  .1851(، رقـ/ 480/ 1، بىابي الرَّجيًؿ مىتىى يىقيكى
 (450/ 3ركاية الدكرم ) -تاريخ ابف معيف  (4)
 (403/ 8الجرح كالتعديؿ ) (5)
 (979/ 4تاريخ اإلسبلـ ) (6)
 (539تقريب التيذيب )ص:   (7)
 (354/ 6الطبقات الكبرل ) (8)
 (272/ 3ركاية الدكرم ) -بف معيف تاريخ ا (9)
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 . (4) ، كقاؿ أحمد: ليس بو بأس(3) ، كابف حجر(2) ، كأبك داكد(1) كثقو أحمد
 .(5) كقاؿ أبك حاتـ: صدكؽ

ٍمقىمىةي بف .3   ق.137المؤمنيف، تكفي سنة  أـ عائشة مكلى المدني، ببلؿ كاسمو عمقمة، أبي عى
 . مرجانة كأمو المسيب، بف كسعيد مالؾ، بف أنس عف: ركل
 أنس.  بف كمالؾ ببلؿ، بف كسميماف الكاحد، عبد بف حمزة عنو: ركل
 . (9)ابف حجركثقو ، ك (8)، كذكره ابف حباف في الثقات(7)كالنسائي داكد، كأبك ،(6)معيف ابف كثقو
 .(11) ، كقاؿ الذىبي: كثٌقكه(10)بو بأس ال الحديث، صالح: حاتـ أبك كقاؿ
ـي  .4 ٍمقىمىة، أ دىًنيَّة عى  تابعية. مرجانة مكالة عائشة، مى

 األشج. بف ركت عف: عائشة، كأـ حبيبة، كركل عنيا: كلدىا عمقمة، كبكير
 ، (14) منسكبة رغي ، كقاؿ المزم:(13) ، كذكرىا ابف حباف في الثقات(12) كثقيا العجمي

 .(16) ، كقاؿ ابف حجر: مقبكلة(15) كقاؿ الذىبي: مجيكلة، تفرد عنيا كلدىا
 :الحكـ عمى إسناد الحديث

 إسناد الحديث ضعيؼ؛ ألف أـ عمقمة مقبكلة.
 

 الحديث السادس: .31
 باب إيثار النائـ بالمكاف

   محمد بكر أبك نا المحاممي، بف أحمد بف محمد أنا الكاتب، محمد بف صدقة القاسـ أبك أنبأنا
 نا إسماعيؿ بف مالؾ بف محمد نا بأنطاكية العطار محمد بف الفضؿ نا المقرئ، الحسف ابف

     يعيش عف كثير أبي بف يحيى عف األكزاعي عف السفر بف يكسؼ نا عفاف بف عبدالرحمف
                                                             

 (430/ 2العمؿ ) (1)
 (124سؤاالت أبي عبيد اآلجرم )ص:  (2)
 (415/ 1تعجيؿ المنفعة )  (3)
 (310/ 2العمؿ )  (4)
 (438/ 4الجرح كالتعديؿ )  (5)
 (191/ 3ركاية الدكرم ) -تاريخ ابف معيف  (6)
 (276/ 7تيذيب التيذيب ) (7)
 (211/ 5الثقات ) (8)
 (397تقريب التيذيب )ص:   (9)
 (406/ 6الجرح كالتعديؿ ) (10)
 (34/ 2الكاشؼ ) (11)
 (525الثقات )ص:  (12)
 (466/ 5الثقات ) (13)
 (371/ 35تيذيب الكماؿ ) (14)
 (610/ 4ميزاف االعتداؿ ) (15)
 (753تقريب التيذيب )ص:  (16)
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 فذىبتُ  قالت: وِ فراش عمى راقًدا ُمعاوية وأخي  اهللِ  رسوؿُ  "دخؿَ قالت:  حبيبة أـ عف الكليد ابف
 . (2) "(1)أريكتوِ  عمى َيَتِكئُ  الجنةِ  في إليوِ  َأْنُظرُ  كأني َدعيوِ  قاؿ: أُلَنحيوِ 

 انفرد بو ابف عساكر في تاريخو 
 :ترجمة رجاؿ اْلسناد

دىقة .1 مَّد ٍبف صى سىٍيفً  ٍبف ميحى البغدادم، تكفى سنة  الٌسٌياؼ ابف القىاًسـ، ًسٍبط أبك المحمبىاف، ٍبف حي
 ىػ.551
ٍيركف، ٍبف الفضؿ كأبي البانياسٌي، مالؾ عىف: ركل  أحمد. بف محمد خى
ٍنوي  ركل ر اٍبف: عى اًفظ، اأٍلىٍخضى  السٍَّمعانٌي، كابف عساكر. سىٍعد كأبك اٍلحى

ا كثقو ابف نقطة كقاؿ: كاف ًثقىة الحن  .(4)الخير ظاىره متجٌمؿ، ، كقاؿ الذىبي: شيخ(3)صى
 .(5)صحيح قديـ سماع ذا مسندان، مكثران، كاف :الجيمي شافع بف صالح بف أحمد كقاؿ
  ق.442المىحاًمًمي، تكفي  بابف المعركؼ القطاف الحسف أبك الحسيف، بف أحمد بف محمد .2

 حبابة. بف القاسـ كأبي السراج، عيسى بف كمكسى السكرم، عمر بف عمي ركل عف:
 .(6)صدكقنا ركل عنو: الخطيب البغدادم، كصٌدقو، قاؿ الخطيب: ككاف

مَّدي مي  .3 سىفً  بفي  حى دً  بفً  الحى مَّ ، أىبيك بفً  ميحى ، ًزيىادو ، بىٍكرو النَّقَّاشي ٍكًصًميُّ  ق.351تكفي سنة  المى
كىل براىيـ كمٌطيف، الكٌجي، مسمـ كأبي الختمي، سينىيف بف إسحاؽ: عىفٍ  كىرى  الحمكاني. زىير بف كا 
 كالدارقطني.  أقرانو، فم كىك الخمدم كجعفر شيكخو، أحد مجاىد، كىك بف بكر أبك عنو: ركل

 .(8) مشيكرة بأسانيد مناكير أحاديثو ، كقاؿ الخطيب: في(7)كقاؿ الدارقطني: كاىي الحديث
، (10)منكر حديثو كؿ: البركاني ، كقاؿ(9)الحديث في يكذب كاف: جعفر بف محمد بف كقاؿ طمحة

 .(12) بالكذب اتييـ ، كقاؿ: مشيكر(11)بثقة ليس كقاؿ الذىبي: متركؾ
مَّد ٍبف الفضؿ .4 ٍبد ٍبف ميحى  ىػ. 307 األحدب، تكفي سنة العٌطار األنطاكيٌ  العٌباس أبك المَّو، عى

 عتبة. بف مالؾ، كالكليد بف عمار، محمد بف كىشاـ عف: دحيـ، ركل

                                                             
مة ًمٍف ديكًنًو ًستر، كى  (1) جى مىٍيًو ًمٍف سىًريرو األىًريكىة: السًَّريري ًفي الحى ا اتًُّكئى عى ًقيؿى ىيكى كيؿُّ مى  الى ييسىمَّى ميٍنفىًردنا أىًريكىةن. كى

 (40/ 1أىٍك ًفرىاشو أىٍك ًمنىصَّة. النياية في غريب الحديث كاألثر )   
 (103/ 59تاريخ دمشؽ البف عساكر ) (2)
 (142/ 3إكماؿ اإلكماؿ ) (3)
 (29/ 12تاريخ اإلسبلـ ) (4)
 (325/ 5ثقات ممف لـ يقع في الكتب الستة )ال (5)
 (119/ 2تاريخ بغداد ) (6)
 (79/ 7لساف الميزاف ) (7)
 (602/ 2تاريخ بغداد ) (8)
 المرجع السابؽ (9)
 المرجع السابؽ (10)
 (36/ 8تاريخ اإلسبلـ ) (11)
 (570/ 2المغني في الضعفاء ) (12)
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 اليقطيني. الحسف بف محمد جعفر ىاركف، كالنقاش، كأبك بف عمي أبك عنو: ركل
، عي  قاؿ الدارقطني: يىٍكًذبي يىضى : ، كقاؿ ابف عساكر(2) الحديث يسرؽ: عىًدم ابف ، كقاؿ(1) ًديثى اٍلحى  كى

 .(3) ضعيفنا كاف
عفاف،  بف الرحمف إسماعيؿ. لـ أقؼ لو عمى ترجمة، غير أنو ركل عف عبد بف مالؾ بف محمد .5

 كلـ يرك عنو إال الفضؿ. 
يرك السفر، كلـ  بف عفاف، لـ أقؼ لو عمى ترجمة، غير أنو ركل عف يكسؼ بف الرحمف عبد .6

 مالؾ. بف عنو إال محمد
، الفيض أبك الفىٍيض، ٍبف السٍَّفر ٍبف يكسؼ .7  [ق 200 - 191: الكفاة] الدّْمشقيُّ

كىل نىٍيس، ٍبف كبكر األكزاعٌي،: عىفٍ  رى  .أنس ٍبف كمالؾ خي
ٍنوي  فَّى. ٍبف كمحمد كزير، ٍبف كمحمد أٌيكب، ٍبف كمكسى عٌمار، ٍبف ىشاـ: ركل عى  ميصى

ٍرعى  أبيك قىاؿى  ًعيف اٍبف ، كقاؿ(4) الحديث ةى: ذاىبزي ، كالبخارم: (6) ، كقاؿ أبك حاتـ(5) كٌذابنا كىافى : مى
، كقاؿ ابف عدم: ركل (9) الحديث ، كالدارقطني: متركؾ(8) ، كقاؿ النسائي(7) الحديث منكر

دّْثي  ،(10) بكاطيؿ نىاًكيرى  كقاؿ العقيمي: ييحى ًبمى
 .(12) ، كقاؿ ابف حجر: متركؾ(11) 

ٍبدي  .8 ك، أىبيك ٍبفي  الرٍَّحمىفً  عى ك عىٍمرو  ق.157تكفي سنة  ،(13) اأٍلىٍكزىاًعيُّ  عىٍمرو
 .سيريف بف محمد كرأل التيمي، إبراىيـ بف كمحمد كمكحكؿ، عطاء، ركل عف:
 كالفريابي. عاصـ كأبك شيخاه، كثير أبي بف كيحيى قتادة، ركل عنو:

 .(18) ، كقاؿ أبك حاتـ: فقيو متبع(17) داكد، كأبك (16) ، كالعجمي(15) ، كابف معيف(14) كثقو ابف سعد
  

                                                             
 (201: تعميقات الدارقطني عمى المجركحيف البف حباف )ص (1)
 (126/ 7الكامؿ )  (2)
 (361/ 48تاريخ دمشؽ ) (3)
 (223/ 9الجرح كالتعديؿ ) (4)
 (1257/ 4تاريخ اإلسبلـ ) (5)
 (223/ 9الجرح كالتعديؿ ) (6)
 (387/ 8التاريخ الكبير ) (7)
 (497/ 8الكامؿ ) (8)
 (68/ 1السنف ) (9)
 (501/ 8الكامؿ ) (10)
 (452/ 4الضعفاء الكبير ) (11)
 (180/ 18تحاؼ الميرة )إ (12)
 (.125/ 2األكزاع: مف حمير كىي قىٍريىة ًبًدمىٍشؽ ًإذا خرجت مف بىاب الفراديس الشَّامي. التاريخ األكسط ) (13)
 (488/ 7الطبقات الكبرل ) (14)
 (446/ 3ركاية الدكرم ) -تاريخ ابف معيف  (15)
 (296الثقات )ص:  (16)
 (69سؤاالت أبي عبيد اآلجرم )ص:  (17)
 (267/ 5الجرح كالتعديؿ ) (18)
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 .(2) ، كابف حجر(1) ككثقو الذىبي
 ق.129تكفي سنة ، مىٍكالىىيـ الطَّاًئيُّ  نىٍصرو  أىبيك كىًثٍيرو  أىًبي بفي  يىٍحيىى .9

كىل امىةى  أىًبي: عىفٍ  رى ، أيمى ، بفً  كىأىنىسً  البىاًىًميّْ اًلؾو ، سىبلَّـو  كىأىًبي مى بىًشيّْ .كاألىٍكزى  الحى   اًعيّْ
كىل ٍنوي  رى ٍبدي  اٍبنيوي؛: عى ، اهلًل، عى ٍعمىره مى ، كى ، بفي  كىًعٍكًرمىةي  كىاألىٍكزىاًعيُّ ـي  عىمَّارو  يىٍحيىى. بفي  كىىىمَّا

 .(8)، كابف حجر(7)، كالذىبي(6)، كالدارقطني(5)، كأبك حاتـ(4)، أحمد(3)كثقو ابف معيف
  ق.131م، تكفي سنة األمك  معيط أبي بف عقبة بف ىشاـ بف الكليد بف يعيش .10
 .طمحة أبي بف كمعداف سفياف، أبي بف كمعاكية أبيو، عف: ركل

سماعيؿ كاألكزاعي، عمار، بف كعكرمة كثير، أبي بف يحيى ركل عنو:  المدني. رافع بف كا 
 .(13)، كابف حجر(12)، كالذىبي(11)، كذكره ابف حباف في الثقات(10)، كالنسائي(9)كثقو العجمي

 :ديثالحكـ عمى إسناد الح
محمد، كيكسؼ بف السفر  بف الحسف، كالفضؿ بف إسناد ىذا الحديث ضعيؼ جدنا؛ ألف محمد

 جميعيـ متركؾ.
 
 الحديث السابع: .32

 -عمييـ السلـ-باب الزواج سنة األنبياء 
دَّثىنىا عيٍثمىافي  حى

دَّثىنىا: قىاؿى  ،(14) سىفي  حى دَّثىنىا: قىاؿى  السَّكَّاؽي، سىبلـو  ٍبفي  اٍلحى مَّدي  حى ، ٍبفي  ميحى دَّثىنىا: قىاؿى  سىاًبؽو  حى
ٍشرىجي  فٍ  نيبىاتىةى، ٍبفي  حى اؽى  عى ، ٍبفً  ًإٍسحى ـى كؿو  عىفٍ  ًإٍبرىاًىي ، مىٍكحي فٍ  الشَّاًميّْ ًبيبىةى  أيْـّ  عى ٍكجً  حى  ، النًَّبيّْ  زى
ْبَراِىيـَ  ْيَمافَ َوُسمَ  َداُودَ  َوِديفِ  ِديِني َعَمى َكافَ  َمفْ ": يىقيكؿي  ، المَّوً  رىسيكؿى  سىًمٍعتي : قىالىتٍ  ـُ  َواِ   َعَمْيِي

َّل َسِبيل، النٍَّساءِ  ِإَلى َوَجدَ  ِإفْ  َفْمَيَتَزواجْ  السالـُ،  َأفْ  الماوَ  َلَعؿا  َوَجؿا  َعزا  الماوِ  َسِبيؿِ  ِفي َفْمُيَجاِىدْ  َواِ 
َجوُ  َيْسَتْشِيَدُه،  َأَماَنةِ  ِفي َيْسَعى َأوْ  َواِلَدْيِو، َمىعَ  َيْسَعى َيُكوفَ  َأفْ  ِإَّل اْلِعيِف، اْلُحورِ  ِمفَ  َفُيَزوٍّ

 . انفرد بو ابف السماؾ في أماليو. (15)"َعَمْيوِ  النااسِ 

                                                             
 (580/ 2ميزاف االعتداؿ ) (1)
 (347تقريب التيذيب )ص:  (2)
 (180/ 4ركاية الدكرم ) -تاريخ ابف معيف  (3)
 (324سؤاالت أبي داكد )ص:  (4)
 (142/ 9الجرح كالتعديؿ ) (5)
 (313سؤاالت السممي )ص:  (6)
 (374/ 2الكاشؼ ) (7)
 (596تقريب التيذيب )ص:   (8)
 (485الثقات )ص:  (9)
 (404/ 32تيذيب الكماؿ ) (10)
 (654/ 7الثقات ) (11)
 (398/ 2الكاشؼ ) (12)
 (610تقريب التيذيب )ص:  (13)
ٍبد المَّو ٍبف يزيد البغدادم، أىبيك عىٍمرك ٍبف السَّمَّاؾ الدَّقَّاؽ. ]المتكفى:  (14)  ىػ[ 344صاحب األمالي: عثماف ٍبف أىٍحمىد ٍبف عى
 .92(، رقـ/93أمالي ابف السماؾ )ص:  الثاني مف (15)
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 :ترجمة رجاؿ اْلسناد
سىفي  .1 اد بف سىبلـو  ٍبفي  اٍلحى مَّ ٍبد بف أباف بف حى ًميٌ  أىبيك المًَّو، عى   ق.277السَّكَّاؽي، تكفي سنة  عى

 .سابؽ بف كمحمد دكيف، بف الفضؿ نعيـ اكأب ميكسىى، بف المَّوً  عيبىٍيد سمع:
سماعيؿ صاعد، بف يىٍحيىى عنو: ركل مَّد بف كا  فَّار، ميحى  السماؾ.  ابف عمرك كأبك الصَّ
 .(3)، كالذىبي(2)، كابف حباف(1)الدارقطني كثقو
دي  .2 مَّ ، أىبيك ٍبفي  ميحى ٍعفىر سىاًبؽو  ق.214اٍلبىٍغدىاًدٌم البٌزاز، تكفي سنة  جى

، بف مالؾ: سىًمعى  ؿو ٍيباف ًمٍغكى ٍرقىاء النٍَّحكٌم، الرحمف عبد بف كشى براىيـ عمر، بف ككى  طيماف. بف كا 
ٍنوي  ة، كأبك حنبؿ، بف أحمد: ركل عى ٍيثىمى  كالبخارم، كمسمـ. الدُّكرٌم، كعٌباس خى

 ]كيمجة[: صالح، بف ، كقاؿ محمد(7)، كالذىبي(6)، كابف حباف(5)، كالعجمي(4)كثقو يعقكب بف شيبة
 . (10)، كقاؿ ابف حجر: صدكؽ(9)، كقاؿ النسائي: ليس بو بأس(8)بو بأس ال رناخيا كاف

 .(12)، كابف الجكزم(11)ابف معيف وكضعَّف
ٍشرىجي  .3  [.ق 170 - 161]الكفاة: الكاسطي، : كييقاؿ الككفي، مكـر نيبىاتىةى، أىبيك ٍبفي  حى

كىل بَّاس اٍبف صاحب صرن كأبي كمكحكؿ، ًإٍبرىاًىيـ، صاحب أبي قبلبة، ٍبف إسحاؽ: عىف رى  .عى
كىل ًليد ٍبف ًبٍشر: عىنو رى ًمٌي، ٍبف كعاصـ الكليد، بف كبقية اٍلكيٍنًدٌم، اٍلكى   المبارؾ. ٍبف المَّو كعبد عى

 . (15)مستقيـ حديثو بو بأس ال زرعة: أبك ، كقاؿ(14)، كابف معيف(13)حنبؿ بف كثقو أحمد
 .(17) بو يحتج كال حديثو يكتب صالح ، كقاؿ أبك حاتـ:(16) ًبوً  بىٍأسى  ال كقاؿ ابف عدم:

: ليس كقاؿ  .(20)يىًيـ ، كقاؿ ابف حجر: صدكؽ(19)، كقاؿ مرة: ليس بو بأس(18)بالقكم النَّساًئيُّ

                                                             
 (108سؤاالت الحاكـ )ص:  (1)
 (179/ 8الثقات ) (2)
 (192/ 13سير أعبلـ النببلء ) (3)
 (293/ 3تاريخ بغداد ) (4)
 (404الثقات )ص:  (5)
 (61/ 9الثقات ) (6)
 (583/ 2(، المغني )555/ 3ميزاف االعتداؿ ) (7)
 (293/ 3تاريخ بغداد ) (8)
 جع السابؽالمر  (9)
 (479تقريب التيذيب )ص:  (10)
 (283/ 7الجرح كالتعديؿ ) (11)
 (62/ 3الضعفاء كالمتركككف ) (12)
 (296/ 3الجرح كالتعديؿ ) (13)
 (311/ 3ركاية الدكرم ) -تاريخ ابف معيف  (14)
 (296/ 3الجرح كالتعديؿ ) (15)
 (375/ 3الكامؿ ) (16)
 (296/ 3الجرح كالتعديؿ ) (17)
 (372/ 3الكامؿ ) (18)
 (337/ 1الكاشؼ ) (19)
 (169تقريب التيذيب )ص:  (20)
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اؽي  .4  ًإٍبرىاًىيـى صاحب أبي قبلبة. ركل عف: مكحكؿ، كركل عنو: حشرج. ٍبفي  ًإٍسحى
دى  أبا مع، كقاؿ ابف حجر: س(1)كذب الفضائؿ في كحديثو مجيكؿ، قاؿ الذىبي:  لو قبلبة، كىرى

 .(2)الفضائؿ في باطؿه  حديثه 
ٍكؿي  .5 ، سبؽ في ذكره في الحديث رقـ) أىًبي بفي  مىٍكحي  (، ثقة.15ميٍسًمـو

 :الحكـ عمى إسناد الحديث
 أتكقؼ عف الحكـ عمى إسناد ىذا الحديث؛ ألنني لـ أقؼ عمى ترجمة إلسحاؽ بف إبراىيـ.

 
 :الحديث الثامف .33

 صرؼ الزوجة في ماليا بإذف زوجياباب مف حسف العشرة ت
دّْثٍنىاهي  دى  عىفٍ  حي دً  ٍبفً  أىٍحمى مَّ ، ٍبفً  ميحى ـي  ثنا ًزيىادو ٍبدً  ٍبفي  ًإٍبرىاًىي ، عى ، ٍبفي  يىٍعقيكبي  ثنا الرًَّحيـً ٍيدو مى   عيمىري  ثنا حي
ًليدً  ٍبفً  عيٍثمىافى  اٍبفي  ٍبدً  ٍبفً  اٍلكى اًج، ٍبفً  الرٍَّحمىفً  عى دَّثىًني الزَّجَّ ٍبدً  عىفٍ  أىٍىًمي، ًمفٍ  كىغىٍيريهي، ًبي،أى حى   الرٍَّحمىفً  عى
اًج، اٍبفً  ًبيبىةى، أيْـّ  عىفٍ  الزَّجَّ اجِ  ْبفُ  الراْحَمفِ  َوَعْبدُ  ، اهللِ  َرُسوؿُ  َعَميا  َدَخؿَ  " :قىالىتٍ  حى  َيَديا  َبْيفَ  الزاجا
ـا  َيا َىَذا َما: َفَقاؿَ  َماٍء، ِمفْ  (3)َكْوَرةٍ  ِفي   ِلي اْئَذفْ  اهلِل، َرُسوؿَ  َيا ُغَلِمي ُبَنيْ : َفُقْمتُ  َة؟،َحِبيبَ  ُأ
 . انفرد بو أبك نعيـ في معرفة الصحابة. (4)(َفَأْعَتْقُتوُ  ِلي َفَأِذفَ  َأْعِتَقُو، َأفْ 

 : ترجمة رجاؿ اْلسناد
دي  .1 دً  ٍبفي  أىٍحمى مَّ ، ٍبفً  ميحى  ىػ. 340 تكفي سنة البٍصرٌم، األعرابيٌ  ابف سىًعيد أىبيك اإٍلمىاـ ًزيىادو

 .المنادم ابف جعفر كأبي الميخرّْمٌي، أٌيكب ٍبف المَّو كعبد ،نٍصر ٍبف سٍعداف ركل عف:
كىل ٍنوي  رى ٍندىه، كابف المقرئ، ابف بكر أبك: عى   القٌطاف. محمد ٍبف المَّو كعبد يكسؼ، ٍبف المَّو كعبد مى

 .(8)بف حجر، كا(7)، كالذىبي(6)، كابف عساكر(5)كثقو الخميمي، كالسممي
ـي  .2 ٍبدً  ٍبفي  ًإٍبرىاًىي   ق.279دىنيكقا، تكفي سنة  بابف كييعرؼ إسحاؽ، أبك عمر، بف الرًَّحيـً  عى

 األزرؽ.  الفضؿ بف كعباس البجمي، عامر بف كسيؿ سابؽ، بف محمد: سمع
 الحكيمي. أحمد بف كمحمد المنادم، ابف الحسيف كأبك صاعد، بف يحيى: عنو ركل

 .(12)، كقاؿ ابف المنادم: صدكؽ(11)، كذكره ابف حباف في الثقات(10)كالخطيب ،(9)كثقو الدارقطني
                                                             

 (25ديكاف الضعفاء )ص:  (1)
 (27/ 2لساف الميزاف ) (2)
ٍككىةو. )اإلصابة في تمييز الصحابة ) (3)  (28/ 5قكلو كىٍكرىةو: الصكاب رى
 .4702(، رقـ/ 1868/ 4معرفة الصحابة ألبي نعيـ ) (4)
 (670/ 1لساف الميزاف ) (5)
 (355/ 5اريخ دمشؽ )ت (6)
 ( 733/ 7تاريخ اإلسبلـ ) (7)
 (670/ 1لساف الميزاف )( 8)
 (56/ 7تاريخ بغداد ) (9)
 (209/ 2(، الثقات ممف لـ يقع في الكتب الستة )508/ 6تاريخ اإلسبلـ )  (10)
 (87/ 8الثقات ) (11)
 (56/ 7تاريخ بغداد ) (12)
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ٍيدو بفً  ٍبفي  يىٍعقيكبي  .3 مى ، كىاًسبو  حي دىًنيُّ  ق.341الفىٍضًؿ، تكفي سنة  أىبيك المى
ـى : عىفٍ  ركل ، بفً  ًإٍبرىاًىٍي ٍبدً  سىٍعدو ، أىًبي بفً  العىًزٍيزً  كىعى اًزـو ٍبدً  حى ، بفً  اهللً  كعى  عييىٍينىةى. كىاٍبفً  كىٍىبو
ٍنوي  ركل ٍو، اٍبفي : عى ٍسمىاًعٍيؿي  مىاجى ، أىًبي بفي  بىٍكرو  كىأىبيك القىاًضي، كىاً  ٍبدي  عىاًصـو . بفً  اهللً  كىعى ٍنبىؿو  حى

 . (4)، كمسممة(3)، ككثقو مصعب الزبيرم(2)، كقاؿ: ثقة في سماعو(1) كثقو ابف معيف
ديكؽ ؿاألىصٍ  ًفي ىيكى  خيرنا ًإالَّ  أر لـ البخارم: كقىاؿى   ، كقاؿ (6)ابف حباف في الثقات ه، كذكر (5) صى
مىى األىثىرً  أىًئمَّةً  ًمفٍ  ، كقاؿ الذىبي: كىافى (7)كبركاياتو ًبوً  بأس ال عدم: ابف ٍثرىةً  عى نىاًكٍير كى . (8)لىوي  مى

 .(9)كىـ ربما كقاؿ ابف حجر: صدكؽ،
 .(10) بحجة أحد فيو يتكمـ لـ :اهلل عبد أبك الحاكـ كقاؿ الناس، بعض فيو تكمـ جزرة: صالح كقاؿ
، (12)بثقة ، كقاؿ: ليسءبشي ، كقاؿ: ليس(11)محدكد هلل، عدك خبيث، كذاب، ابف معيف: ؿكقا

، (15)فييا كيزيد ، كقاؿ أبك داكد: يسند المراسيؿ،(14)، كاألزدم(13)الحديث ضعيؼ كقاؿ أبك حاتـ:
 .(17)ينكر ما كلو ليف ، كقاؿ الذىبي: فيو(16)ًبشىٍيء كقاؿ النسائي: لىٍيسى 

ًليدً  ٍبفً  عيٍثمىافى  ٍبفي  عيمىري  .4 ٍبدً  ٍبفً  اٍلكى فً  عى اًج، لـ أقؼ لو عمى ترجمة. ٍبفً  الرٍَّحمى  الزَّجَّ
 ركل عف أبيو، كركل عنو يعقكب بف حميد بف كاسب.

ًليدً  ٍبفي  أىبك عمر، عيٍثمىافي  .5 ٍبدً  ٍبفً  اٍلكى اًج، ٍبفً  الرٍَّحمىفً  عى ركل عف جده  لـ أقؼ لو عمى ترجمة، الزَّجَّ
 عبد الرحمف، كركل عنو كلده.

ٍبدي  .6 اًج. ٍبفي  الرٍَّحمىفً  عى  الزَّجَّ
ٍبد منو سىًمعى  عثماف، ٍبف شيبة ترجـ لو البخارم، كقاؿ: سمع  في ، كذىكىره(18)مسمـ بف المَّو عى

                                                             
 (477/ 8الكامؿ ) (1)
 (206/ 9الجرح كالتعديؿ ) (2)
 (384/ 11تيذيب التيذيب ) (3)
 (384/ 11نفس المرجع ) (4)
 (600تقييد الميمؿ كتمييز المشكؿ )ص:  (5)
 (285/ 9الثقات ) (6)
 (477/ 8الكامؿ ) (7)
 (158/ 11سير أعبلـ النببلء ) (8)
 (607تقريب التيذيب )ص:  (9)
 (384/ 11تيذيب التيذيب )  (10)
 (52/ 1حرز )ركاية ابف م -تاريخ ابف معيف  (11)
 (206/ 9الجرح كالتعديؿ ) (12)
 المرجع السابؽ (13)
 (215/ 3الضعفاء كالمتركككف البف الجكزم ) (14)
 (28سؤاالت أبي عبيد اآلجرم )ص:  (15)
 (106الضعفاء )ص:  (16)
 (201مف تكمـ فيو كىك مكثؽ )ص:  (17)
 (285/ 5التاريخ الكبير ) (18)
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ًريفى  بىٍعضي  كقاؿ أبك نعيـ: ذىكىرىهي  ،(1)التابعيف اٍلميتىأىخّْ
ـى  ،(2)  ًعدىادً  ًفي ، كىيكى  النًَّبيَّ  أىٍدرىؾى  أىنَّوي  كىزىعى

 . (5) النًَّبيٌ  ، كقاؿ ابف األثير: أدرؾ(4)، كذكره ابف حباف في الثقات(3)التَّاًبًعيفى 
 .(6) رؤية كقاؿ ابف حجر: لو

 :الحكـ عمى إسناد الحديث
ا كال  أتكقؼ عف الحكـ عمى إسناد ىذا الحديث؛ ألنني لـ أجد لعمر بف عثماف، كأبيو، جرحن

.تعد  يبلن
 

 :الحديث التاسع .34
 باب الفتنة تعـ، والرحمة تخص

دَّثىنىا ًميّّ  حى ٍبدي  نا: قىاؿى  عى مىمىةى  ٍبفي  الرٍَّحمىفً  عى مىمىةي  نا: قىاؿى  الرَّاًزمُّ  سى دً  عىفٍ  اٍلفىٍضًؿ، ٍبفي  سى مَّ ، ٍبفً  ميحى اؽى  ًإٍسحى
دً  عىفٍ  مَّ ـى  ٍبفً  ميحى ، ًإٍبرىاًىي رَّ  أىًبي عىفٍ  التٍَّيًميّْ ٍكلىى احً اٍلجى ًبيبىةى، أيْـّ  مى ًبيبىةى، أيْـّ  عىفٍ  حى   سىًمٍعتي : قىالىتٍ  حى

 َكاُنوا ِإَذا َحتاى اْلَبْيِت، ِعْندَ  َرُجًل  ُيِريُدوفَ  اْلَمْشِرِؽ، ِقَبؿِ  ِمفْ  َناٌس  َيْخُرجُ " : يىقيكؿي   المَّوً  رىسيكؿى 
، ُخِسؼَ  اأْلَْرضِ  ِمفَ  ِبَبْيَداءَ  ـْ ـْ  َفَيْمَحؽُ  ِبِي ، َتَخماؼَ  َمفْ  ِبِي ـْ ـْ  َعْنُي ، َما َفُيِصيُبُي ـْ  َيا: ُقْمتُ  َأَصاَبُي
ـا  النااَس  َأَصابَ  َما ُيِصيُبوُ : َقاؿَ  ُمْسَتْكَرًىا؟ ُأْخِرجَ  َكافَ  ِبَمفْ  َفَكْيؼَ  الماِو، َرُسوؿَ   ُكؿا  الماوُ  َيْبَعثُ  ُث
  .(7) "ِنياِتوِ  َعَمى اْمِرئٍ 

 ط.  الطبراني في األكس انفرد بو
 :ترجمة رجاؿ اْلسناد

ًميّّ بف .1 ، تكفي سنة (8) بعيمىٍيؾ يعرؼ كىافى  الرَّاًزٌم، اٍلحسف أىبيك مٍيرىاف، بف بشير بف سعيد عى
 ق.299

 المغمس. بف كجبارة النرسي، حماد كابف المصرم، خالد بف الرحمف عبد: عف ركل

                                                             
 (29/ 5اإلصابة ) (1)
 (443/ 3نعيـ: ذكره بعض المتأخريف _ يعني: اٍبفي منده _". أسد الغابة ) قىاؿى أىبيك  (2)
 .4702(، رقـ/ 1868/ 4معرفة الصحابة ألبي نعيـ ) (3)
 (99/ 5الثقات ) (4)
 (443/ 3أسد الغابة ) (5)
 . 6225(، رقـ/ 28/ 5اإلصابة ) (6)

ذا كاف الراكم مختمف  ا في صحبتو، فذىب بعض العمماء إلى تكثيقو؛قاؿ الباحث: كالظاىر أنو مختمؼ في صحبتو، كا 
قاؿ ابف القطاف الفاسي: "كأما جدة رباح، فإنيا ال تعرؼ بغير ىذا، كال يعرؼ ليا اسـ كال حاؿ كغاية ما تعرفنا بيذا أنيا ابنة 

 (.314/ 3لسعيد بف زيد رضي اهلل عنو". بياف الكىـ كاإليياـ )
الييى “فتعقبو ابف حجر بقكلو:  اًليىا".كىأىمَّا حى ـٍ يىٍثبيٍت لىيىا صيٍحبىةه فىًمٍثمييىا الى ييٍسأىؿي عىٍف حى ٍف لى ابىًة، كىاً  حى  ا فىقىٍد ذيًكرىٍت ًفي الصَّ

 (.127/ 1التمخيص الحبير )

 .4030(، رقـ/220/ 4طب أكسط ) (7)
 ـ. العجـ ًإذا أىرىادكا أىف يصغركا اٍسما زادكه كافان فىًييى عىبلمىة التصغير ًفي لساني (8)

 (986/ 6(، تاريخ اإلسبلـ )92/ 21الكافي بالكفيات )     
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  الكرد. بف اهلل كعبد الرازم، الحسف بف كأحمد األعرابي، كابف الطبراني، القاسـ أبك: ركل عنو
، (4)، كالييثمي(3)الذىبي ؿ، كقا(2)، كقاؿ ابف يكنس: حسف الفيـ كالحفظ(1)قاسـ بف كثقو مسممة

: كليس بذاؾ، تفرد ؿ، كقا(6)بثقة ليس كأنو ككذا، ، كقاؿ الدارقطني: كذا(5)كابف حجر: حافظ
، ، كقاؿ الييثمي: ىيكى (7)بأشياء قىدٍ  لىيّْفه ثّْؽى  أىنَّوي  اٍلًعيدً  دىًقيؽً  اٍبفي  نىقىؿى  كى كي

(8). 
ٍبدي  .2 مىمىةى  ٍبفي  الرٍَّحمىفً  عى ، قاؿ أبك حاتـ: كاتب سى   األزداني. محمد أبك الفضؿ، بف سممة الرَّاًزمُّ

  الفضؿ. بف كسممة الضريس، بف يحيى عف: ركل
 .(9)الرازم ىاشـ بني مكلى بساـ، بف العباس بف كمحمد أيكب، بف محمد عنو: ركل

 لـ ييٍركى فيو جرح كال تعديؿ.
مىمىةي  .3 ٍبد أىبيك اٍلفىٍضًؿ، األبرش، ٍبفي  سى  ق.191الرم، تكفي سنة  قاضي الرازم، األزرؽ المَّوً  عى

كىل  .السكرم حمزة كأبي الثكرم، كسفياف أرطأة، ٍبف طيماف، كحجاج ٍبف ًإٍبرىاًىيـ: عىف رى
كىل ٍبد كاتبو: عىنو رى دً  ٍبف ثمافكع سممة، ٍبف الرٍَّحمىفً  عى مَّ ًعيف. ٍبف كيحيى شىٍيبىة، أىبي ٍبف ميحى  مى

 .(13) داكد ، ككثقو أبك(12) بأس بو ، كقاؿ مرة: ليس(11) ، كابف معيف(10) كثقو ابف سعد
خيرنا إال أعمـ ال كقاؿ أحمد:

ٌفاظ ، كقاؿ الذىبي: ًمف(14)   محمو ، كقاؿ أبك حاتـ: صالح،(15) الحي
 . (16) بو يحتج كال حديثو كم، يكتببالق ليس إنكار، حديثو في الصدؽ،

عف(17) الخطأ صدكؽ كثير كقاؿ ابف حجر: ضى اؽ و، كى ًإٍبرىاًىيـ بف ًإٍسحى
 . (19) ، كالنسائي(18) 

الؼ(20) نظر فيو مناكير، كقاؿ البخارم: عنده  . (21) كيخطئ ، كقاؿ ابف حباف: ييخى
                                                             

 (431إرشاد القاصي كالداني إلى تراجـ شيكخ الطبراني )ص:  (1)
 (512/ 41(، تاريخ دمشؽ )431إرشاد القاصي )ص:  (2)
 (986/ 6تاريخ اإلسبلـ )  (3)
 (319/ 6مجمع الزكائد ) (4)
 (542/ 5لساف الميزاف ) (5)
 (244مزة )ص: سؤاالت ح (6)
 (448/ 2المغني في الضعفاء ) (7)
 (137/ 8مجمع الزكائد ) (8)
 (241/ 5الجرح كالتعديؿ ) (9)
 (381/ 7الطبقات الكبرل ) (10)
 (169/ 4الجرح كالتعديؿ ) (11)
 (83/ 1ركاية ابف محرز ) -تاريخ ابف معيف  (12)
 (169ديكاف الضعفاء )ص:  (13)
 (154/ 4تيذيب التيذيب ) (14)
 (1119/ 4تاريخ اإلسبلـ ) (15)
 (169/ 4الجرح كالتعديؿ ) (16)
 (248تقريب التيذيب )ص:  (17)
 (268/ 2التاريخ األكسط ) (18)
 (47الضعفاء كالمتركككف )ص:  (19)
 (71الضعفاء الصغير )ص:  (20)
 (287/ 8الثقات ) (21)
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 .(1) المناكير بعض حديثو كقاؿ ابف عدم: في
دي  .4 مَّ  .(، صدكؽ2ذكره في الحديث رقـ) سبؽ يىسىاًر، بفً  اؽى ًإٍسحى  بفي  ميحى
دي  .5 مَّ ـى  ٍبفي  ميحى اًلد، ٍبف الحارث ٍبف ًإٍبرىاًىي ، خى ، تكفي سنة  التَّيًميُّ ًديًنيّّ  ق.120مى

مقىمة سىًمعى: مىمة، كعطاء كأبا كقاص، ٍبف عى   يسار. بف سى
مد األىنصاًرٌم، سىًعيد ٍبف كيىحيى الزىرم، منو: سىًمعى   .ًإسحاؽ فبٍ  كميحى

 . (6) ، كذكره ابف حباف في الثقات(5) ، كأبك حاتـ(4) ، كالعجمي(3) ، كابف معيف(2) كثقو ابف سعد
 . (9) بو بأس ، كقاؿ ابف عدم: ال(8) ، كقاؿ ابف حجر: ثقة(7) كقاؿ الذىبي: كثقكه

ًديث ، كقاؿ النسائي: مينكر(11) منكرة أك مناكير أحاديث : يركم(10) كقاؿ أحمد  .(12) الحى
 ثقة.   (،17سبؽ ذكره في الحديث رقـ) ،حبيبة أـ مكلى الجراح، أبك .6

 : الحكـ عمى إسناد الحديث
 أتكقؼ عف الحكـ عمى إسناد ىذا الحديث؛ ألنو لـ ييذكر في عبد الرحمف بف سممة جرح 

 كال تعديؿ.
 :التعميؽ عمى الحديث

 عىٍسكىر يٍقصد: : أىمقاؿ العيني "،اْلَبْيتِ  ِعْندَ  َرُجًل  ُدوفَ ُيِري اْلَمْشِرِؽ، ِقَبؿِ  ِمفْ  َناٌس  َيْخُرجُ ": َقْولو
 (.13) اٍلكىٍعبىة تخريب العساكر مف

 كتجنب عنيـ، كالبعد المعاصي أىؿ تجنب: الفقو مف الحديث ىذا : كفيوقاؿ القاضي عياض
 قكـ دسكا كثر مف أف كفيو المكر، بالجميع كيحيؽ الببلء يعـ لئبل البغي؛ كجمكع الظمـ مجالس

 كىاتَّقيكا: تعالى اهلل قاؿ العقكبة، عمت تغير، كلـ تنكر كلـ كثرت إذا المعاصي كأف منيـ، فيك
ةن  ًمنكيـٍ  ظىمىميكا الًَّذيفى  تيًصيبىفَّ  الَّ  ًفٍتنىةن  اصَّ  .(14)  [25]األنفاؿ/  خى

                                                             
 (369/ 4الكامؿ ) (1)
 (100متمـ التابعيف )ص:  -الطبقات الكبرل  (2)
 (184/ 7رح كالتعديؿ )الج (3)
 (400الثقات )ص:  (4)
 (184/ 7الجرح كالتعديؿ ) (5)
 (381/ 5الثقات ) (6)
 (153/ 2الكاشؼ ) (7)
 (465تقريب التيذيب )ص:  (8)
 (303/ 7الكامؿ ) (9)
 في ترجمة محمد بف إبراىيـ التيمي:  437قاؿ ابف حجر في "ىدم السارم مقدمة فتح البارم"/ (10)

 طمقو أحمد بف حنبؿ كجماعة عمى الحديث الفرد الذم ال متابع لو".المنكر أ     
 (303/ 7الكامؿ ) (11)
 (95الضعفاء )ص:  (12)
 (236/ 11عمدة القارم ) (13)
 (416/ 8إكماؿ المعمـ ) (14)
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ًفي :عياض قاؿ القاضي": اأْلَْرضِ  ِمفَ  ِبَبْيَداءَ  َكاُنوا ِإَذا َحتاى" قىٍكليوي:   .(1)المدينة ببيداء ًركىايىةو  كى
بىٍيدىاءي  ًبيىا، ال شيء ممساء أرض كؿ العمماء: قاؿ ًدينىةً  كى ـى  الًَّذم الشَّرىؼي  اٍلمى مىٍيفىًة، أىمٍ  ًذم قيدَّا  ًإلىى اٍلحي
مىكَّةى  ًجيىةً 

 ميٍختىارنا ًمٍنييـ كىافى  مف يىٍعًني :قاؿ العيني"، ِنياِتوِ  َعَمى اْمِرئٍ  ُكؿا  الماوُ  َيْبَعثُ ": َقْولو، ك(2)
ذىة تقع مىٍيًو، اٍلميؤىاخى مف عى  .(3)ينجك مٍكرىنا كىافى  كى

 
 :الحديث العاشر .35

 باب مقاـ العـ
دَّثىًني مَّدي  حى اًلحو  ٍبفي  ميحى ٍكلىى صى دَّثىًني: قىاؿى  اٍلبىٍصًرمُّ  ىىاًشـو  بىًني مى ٍسمىمىةي  حى ٍمًت  ٍبفي  مى : قىاؿى  الشٍَّيبىاًنيُّ  الصَّ

دَّ  دىقىةي  ثىًنيحى الىًتي ًعٍندى  كيٍنتي : قىاؿى  اٍليينىاًئيُّ  سىٍيؿو  أىًبي ٍبفي  صى رىجى : قىاؿى  اٍلعىدىًكيَّةً  سىٍمعىافى  ًبٍنتً  عيٍتبىةى  خى  فىخى
ٍيدي  ًميّْ  ٍبفي  زى سىفو  ٍبفً  عى عىٍت،: قىاؿى  ،(4)حى ؟: قيٍمتي  فىاٍستىٍرجى ـى دَّثىٍتًني: قىالىتٍ  ًل ًبيبىةى  أيُـّ  حى ٍكجي  حى  أىنَّوي   ًبيّْ النَّ  زى
 ، انفرد بو أحمد في فضائؿ الصحابة.(6) "َأِبي ،(5)ِصْنوُ  اْلَعبااُس ": فىقىاؿى  سيًئؿى 

 :ترجمة رجاؿ اْلسناد
دي  .1 مَّ اًلحو ٍبف ٍبفي  ميحى ، البىٍصرمُّ  ًمٍيراف، صى  ق.252بالنَّطَّاح، تكفي سنة  المعركؼ األخبارمُّ

 عطٌية. ٍبف كيكسؼ الميثىنَّى، ٍبف ميعىمّْر عيبىٍيدة كأبي ٌم،كالكاقد سيمىٍيمىاف، ٍبف معتمر: عىفٍ  ركل
ٍنوي  مىؼ ٍبف كالييثـ الخزاز، عمي ٍبف كأىٍحمىد األىسىًدٌم، ميكسىى ٍبف ًبٍشر: ركل عى  .الدُّكرمٌ  خى

 . (8) ناسبنا أخبارام ، كقاؿ الخطيب: ككاف(7) ذكره ابف حباف في الثقات
 .(10) أخبارم ، كقاؿ ابف حجر: صدكؽ(9) كذبنا حديثنا سيؿ بف أسمـ عنو كقاؿ الذىبي: ركل

مت، ٍبف مىسمىمىة .2 .  الصَّ  الشَّيباًنيُّ
ة، أبي بف كىعمارىة معبد، بف النَّضر عىف: ركم ٍفصى ٍنوي: كركل حى ٍنبىؿ ٍبف أىٍحمد عى  .  حى

قىاؿى (12)، كقاؿ أبك حاتـ: متركؾ الحديث(11)ذكره ابف حباف في الثقات عً  اأٍلىٍزًدم: ، كى  يؼضى
ًديث  ، (15)، كأكرده الذىبي في الضعفاء(14)بالمعركؼ ليس ، كقاؿ ابف عدم كمسممة:(13)الحى

                                                             
 .2882(، رقـ/ 2209/ 4ـ/ ؾ الفتف، باب الخسؼ بالجيش، ) (1)
 (415/ 8إكماؿ المعمـ ) (2)
 (274/ 10عمدة القارم ) (3)
 .56(، كجميرة ابف حـز ص/ 251/ 1ابف حسف تحريؼ كالصكاب: " ابف الحسيف " انظر، الكنى كاألسماء لئلماـ مسمـ ) (4)
. ييريدي أىفَّ أصؿى اٍلعىبَّاًس كأصؿى أىًبي كاحده، كىىيكى مث  (5) ٍنك: الًمٍثؿ. كأصميو أىٍف تىٍطميع نىٍخمىتاف ًمٍف ًعٍرؽ كاحدو  ًمٍثًمي، ؿي أىًبي أىٍك الصّْ

ٍمعيوي ًصٍنكىاف. النياية في غريب الحديث كاألثر )        (57/ 3كىجى
 .1806(، رقـ/939/ 2فضائؿ الصحابة ألحمد بف حنبؿ ) (6)
 (125/ 9الثقات ) (7)
 (328/ 3تاريخ بغداد ) (8)
 (592/ 2المغني ) (9)
 (484تقريب التيذيب )ص:  (10)
 (180/ 9الثقات ) (11)
 (269/ 8ؿ )الجرح كالتعدي (12)
 (119/ 3الضعفاء كالمتركككف ) (13)
 (325/ 4الكامؿ ) (14)
 (386ديكاف الضعفاء )ص:  (15)
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منكرنا حديثنا لو رأيت كقاؿ ابف حجر:
(1). 

دىقىةي  .3 اٍليينىاًئيُّ  سىٍيؿو  أىًبي ٍبفي  صى
.  سىٍيؿو  ك، أىبي (2)  اٍليينىاًئيُّ

  خالد. زمف شيبة بني مف كبير كشيخ الجممي، عمرك كأبي سيريف، بف محمد عف: ركل
 العنبرم. معاذ بف كمحمد إسماعيؿ بف مكسى سممة أبك عنو: ركل

ا كال تعديبلن (4)، كذكر ابف حباف(3)كثقو ابف معيف  .(5) ، كذكره ابف أبي حاتـ كلـ يذكر فيو جرحن
 اٍلعىدىًكيًَّة. سىٍمعىافى  ًبٍنتً  عيٍتبىةى  .4

ٍندىه بف هللا عبد أىبيك قىاؿى  سٍمعىاف، بنت غنية قاؿ ابف نقطة:  سٍمعىاف بنت غنية النّْسىاء: تىاًريخ ًفي مى
قىاؿى  العدكية، ت كىكىـ، عفيفة بىعضيـ: كى كى ًبيبىة أـ عىف رى ٍنيىا ركل حى دىقىة عى  .(6) سيؿ أبي بف صى

ٍيدي  .5 ًميّْ  ٍبفي  زى ،  ٍبفً  عى سىفو   ق.122المدني، تكفي سنة  الحسيف أبك عمي، الحسيف[، بف]حى
  عثماف. بف كأباف الباقر جعفر أبي كأخيو أبيو، عف: ركل

 محمد، كالزىرم. بف كجعفر الحارث، بف الرحمف ركل عنو: عبد
 .(8) ، ككثقو ابف حجر(7) حباف في الثقات ذكره ابف

 :الحكـ عمى إسناد الحديث
 أتكقؼ عف الحكـ عمى إسناد ىذا الحديث؛ ألنو لـ ييذكر في عتبة العدكية، جرح كال تعديؿ.

 

 

  

                                                             
 (59/ 8لساف الميزاف ) (1)
 ختيًمؼ في اسـ ىذا الراكم، كالراجح أنو صدقة بف أبي سيؿ، أبك سيؿ البيائي، ا (2)

 (، 1848، كفي كتاب الدعاء، رقـ )5026 (، رقـ/186/ 5كقد كرد لو ركايتاف عند الطبراني في األكسط، )      
 (، 297/ 4فتبٌيف مف ىاتيف الركايتيف أف صدقة بف أبي سيؿ؛ ىك نفسو أبك سيؿ الينائي، انظر التاريخ الكبير )      
 (.663_ 662_ 661/ 1(، تعجيؿ المنفعة )310/ 2(، ميزاف االعتداؿ )431/ 4الجرح كالتعديؿ )      

 (432/ 4الجرح كالتعديؿ ) (3)
 (468/ 6الثقات ) (4)
 (432/ 4الجرح كالتعديؿ ) (5)
 (386/ 4إكماؿ اإلكماؿ ) (6)
 (249/ 4الثقات ) (7)
 (224تقريب التيذيب )ص: (8)
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 صؿ الثالثالف
ية بف أبي سفياف رضي اهلل معاو  أحاديث

 عنيما
 

 كقد قسمتيا إلى قسميف كاآلتي:
 _ أحاديث ثبت صحة أو حسف سندىا.1
 _ أحاديث ثبت ضعؼ سندىا، أو توقفت في الحكـ عمى إسنادىا.2
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 القسـ األوؿ: أحاديث ثبت صحة أو حسف سندىا.
 :الحديث األوؿ .36

 الديف باب مف أسباب النجاة الفقو في
دَّثىنىا نىا ميكسىى، ٍبفي  ًحبَّافي  حى ٍبدي  أىٍخبىرى ، عىفٍ  المًَّو، عى ، عىفً  ييكنيسى ٍيدً  عىفٍ  الزٍُّىًرمّْ مى ٍبدً  ٍبفً  حي ًف، عى   الرٍَّحمى
 الُمْعِطي َوالماوُ  يِف،الدٍّ  ِفي ُيَفقٍّْيوُ  َخْيًرا ِبوِ  الماوُ  ُيِردِ  َمفْ : » المَّوً  رىسيكؿي  قىاؿى : يىقيكؿي  ميعىاًكيىةى  سىًمعى  أىنَّوي 
ـُ، َوَأَنا ةُ  َىِذهِ  َتَزاؿُ  َوَّلَ  الَقاِس  ( 1)«َظاِىُروفَ  َوُىـْ  الماِو، َأْمرُ  َيْأِتيَ  َحتاى َخاَلَفُيـْ  َمفْ  َعَمى َظاِىِريفَ  اأُلما

 ، مف طريؽ سعيد بف عفير بو،..خير بو اهلل يرد مف باب العمـ، ؾ أخرجو البخارم في صحيحو/
 ، بألفاظ متقاربة.71/رقـ ،(25/ 1)

 ككذلؾ/ ؾ االعتصاـ، باب قكلو ال تزاؿ طائفة، مف طريؽ إسماعيؿ، ابف أبي أكيس بو، 
 ، بألفاظ متقاربة. 7312، رقـ/(101/ 9)

 كأخرجو مسمـ في صحيحو/ ؾ اإلمارة، باب قكلو ال تزاؿ طائفة، مف طريؽ يزيد بف األصـ، بو 
  اربة.، بألفاظ متق1037، رقـ/(1524/ 3)

ككذلؾ في ؾ الزكاة، باب النيي عف المسألة، مف طريؽ عبد اهلل بف عامر اليحصبي، كمف 
 ، بجزء مف حديث بمفظو.1037، رقـ/(718/ 2)طريؽ حميد بف عبد الرحمف بف عكؼ بو، 

ماجو في سننو/ افتتاح الكتاب في اإليماف، كفضائؿ الصحابة كالعمـ، باب فضؿ  كأخرجو ابف
 ، بجزء مف حديث بمفظو.221، رقـ/(80/ 1)ف طريؽ يكنس بف ميسرة، بو، العمماء...، م

 :ترجمة رجاؿ السند
، أىبيك بفً  ميٍكسىى بفي  ًحبَّافي  .1 مَّدو  سىكَّارو ، ميحى مىًميُّ ، السُّ  ق . 233تكفي  المىٍركىًزمُّ

دَّثى  ٍمزىةى  أىًبي: عىفٍ  حى ، حى نيٍكحً  السُّكًَّرمّْ ، أىًبي بفً  كى ـى ٍريى ٍبدً  مى ًؾ. بفً  اهللً  كىعى  الميبىارى
دَّثى  ٍنوي  حى ،: عى اًرمُّ ـه، البيخى ميٍسًم ًبكىاًسطىةو  كى .  كى  التٍّْرًمًذمُّ

 .(5)، كابف حجر(4)، كالذىبي(3)، كابف حباف(2)كثقو الخطيب
ًعٍيفو  ابفي  كقىاؿى  مى

 .(7)ًبوً  بىٍأسى  ، كالنسائي: الى (6)
ٍبدي  .2 ًؾ، سبؽ ذكره في الحديث  بفي  اهللً  عى  (، ثقة.16رقـ)الميبىارى
اًد، أىًبي بفً  يىًزٍيدى  بفي  ييٍكنيسي  .3 ، يىًزٍيدى  أىبيك النّْجى ٍكلىى األىٍيًميُّ  ق.159ميعىاًكيىةى، تكفي سنة  مى

، اٍبفً : عىفً  ركل ، ًشيىابو نىاًفعو ٍنوي  كى ةى، كركل عى ،: كىًعٍكًرمى يىٍحيىى المٍَّيثي ، بفي  كى  كىٍىب. كابف أىيٍُّكبى
  

                                                             
ًلمرَّسيكؿً  خيميسىوي  ًلمَّوً  فىأىفَّ : }تىعىالىى المَّوً  قىٍكؿً  بىابي ، الخمس فرض ؾ/ خ (1)  .3116/رقـ(، 85/ 4) ،{كى
 (159: ص) ٍٗضيٌ اىثخاسي تشٍ٘خ اىَعيٌ (2)
 (214/ 8) اىثقاخ (3)
 (307/ 1) اىناشف (4)
 (150: ص) اىرٖزٌة ذقشٌة (5)
 (10/ 11) اىْثالء أعالً صٍش (6)
7
 (158: ص) ٍٗضيٌ اىثخاسي تشٍ٘خ اىَعيٌ 
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 .(5)، كابف حجر(4)، كالذىبي(3)، كالعجمي(2)عيف، كابف م(1)أحمد كثٌقو
 (، متفؽ عمى جبللتو.1رقـ) الحديث سبؽ ذكره في، شياب بف محمد: الزٍُّىًرمُّ  .4
ٍيدي  .5 مى ٍبدً  ٍبفي  حي ، تكفي سنة  الزٍُّىًرمُّ  عىٍكؼو  ٍبفً  الرٍَّحمىفً  عى دىًنيُّ  ق.95اٍلمى

كىل ٍيًو،: عىفٍ  رى كىل أىبىكى ، كمعاكية، رى ، أىًخيوً  اٍبفي  سىٍعدي : ٍنوي عى  كىعيٍثمىافى ـى قىتىادىةي، ًإٍبرىاًىي . كى  كىالزٍُّىًرمُّ
 .(10)، كابف حجر(9)، كالذىبي(8)، كالعجمي(7)، كأبك زرعة(6)كثقو ابف سعد

 :الحكـ عمى إسناد الحديث
 إسناد ىذا الحديث صحيح؛ ألف ركاتو ثقات.

 :التعميؽ عمى الحديث
 : قاؿ القاضي عياض

 خشية إلى يقكد كألنو الديف، في كالفقو العمـ فضؿ فيو" الديف في يفقيو خيرنا بو اهلل يرد مف: كقكلو
 يقكد إلى كىذا ،28فاطر/  {اْلُعَمَماءُ  ِعَباِدهِ  ِمفْ  الماوَ  َيْخَشى ِإناَما: }تعالى قاؿ كتقاه، تعالى اهلل

 .(11) الثكاب كعظيـ اآلخرة في الخير
ناَما: قاؿ النووي ٍعنىاهي  ُيْعِطي"، َوالماوُ  َقاِسـٌ  اَأنَ  وقولو:" َواِ  ًقيقىةن  اٍلميٍعًطي أىفَّ  مى لىٍستي  تىعىالىى المَّوي  ىيكى  حى  كى

ا ميٍعًطينا أىنىا نَّمى اًزفه  أىنىا كىاً  مىى خى ا عى ـي  ثيَـّ  ًعٍنًدم، مى ا أىٍقًس ًتوً  أيًمٍرتي  مى مىى ًبًقٍسمى سىًب  عى ا حى  ًبًو، أيًمٍرتي  مى
تىٍقًديًرهً  تىعىالىى المَّوً  ًشيئىةً ًبمى  كيمُّيىا فىاأٍليميكري  ٍنسىافي  كى رَّؼه  كىاإلًٍ مىٍربيكبه  ميصى

 (12). 
 
 :الحديث الثاني .37

 باب النيي عف أنواع مف المباس
دَّثىنىا ، ٍبفي  ىىنَّادي  حى ، عىفٍ  السًَّرمّْ ًكيعو ، اٍبفً  عىفً  اٍلميٍعتىًمًر، أىًبي عىفٍ  كى  قىاؿى : قىاؿى  ميعىاًكيىةى، عىفٍ  ًسيًريفى

 .(15) "(14) النٍَّمارَ  َوَّل  ،(13) اْلَخزا  َتْرَكُبوا َّل ":  المَّوً  سيكؿي رى 
                                                             

 (257/ 4تاريخ اإلسبلـ ) (1)
 (45ركاية الدارمي )ص:  -تاريخ ابف معيف  (2)
 (379/ 2الثقات ) (3)
 (298/ 6(، سير أعبلـ النببلء )404/ 2كاشؼ )ال (4)
 (614تقريب التيذيب )ص:  (5)
 (154/ 5الطبقات الكبرل ) (6)
 (225/ 3الجرح كالتعديؿ ) (7)
 (134الثقات )ص:  (8)
 (1085/ 2تاريخ اإلسبلـ ) (9)
 (182تقريب التيذيب )ص:  (10)
 (570/ 3إكماؿ المعمـ ) (11)
 (129/ 7شرح النككم ) (12)
،الٍ  (13) كزه ٍمعي خيزي بىًرىىا كىاٍلجى ًذ ًمٍف كى مىى الثٍَّكًب اٍلميتَّخى ـي دىابَّةو ثيَـّ أيٍطًمؽى عى : اٍس  خىزُّ
. المصباح المنير )     ٍمعي ًخزَّافه  (74/  2( النياية )48/  3كىاٍلجى
 (234/  5(، لساف العرب )249/  5النّْمار: أم جمكد النُّمكر كىي السّْباع المعركفة كاًحديىا: نىًمر. النياية ) (14)
 .4129(، رقـ/67/ 4د، ؾ المباس، باب في جمكد النمكر كالسباع، ) (15)
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ميكدً  ًفي أخرجو أبك داكد في سننو، ؾ المباس، بىابه  كىالسّْبىاًع، مف طريؽ خالد بف معداف  النُّميكرً  جي
 ، بألفاظ مختمفة، كفيو قصة.4131، رقـ/(68/ 4)عف المقداـ بف معدم كرب، بو، 

ـي النسا أخرجو مىى الذَّىىًب  ئي في سننو، ؾ الزينة، باب تىٍحًري اًؿ، مف طريؽ أبي قبلبة بو، عى  الرّْجى
 ، بألفاظ مختمفة.5150، كرقـ/ 5149، رقـ/ (161/ 8)

ـي  مىى الذَّىىًب  ككذلؾ، ؾ الزينة، باب تىٍحًري اًؿ، مف طريؽ أبي شىٍيخو  عى ، بو،  الرّْجى ، (163/ 8)اٍليينىاًئيُّ
 ظ مختمفة.، بألفا5159رقـ/

 (، 1205/ 2) كابف ماجو في سننو، ؾ المباس، باب رككب النمكر، مف طريؽ ككيع بو،
 ، بجزء مف ألفاظ متقاربة.3656رقـ/ 

 ، بمفظو.16840، رقـ/(56/ 28) كأخرجو أحمد في مسنده، مف طريؽ ابف سيريف بو،
 :ترجمة رجاؿ السند

، ًرمّْ السَّ  ميٍصعىًب، أىبيك بفً  السًَّرمّْ  بفي  ىىنَّادي  .1 ، التًَّمٍيًميُّ  ق.243تكفي سنة  الدَّاًرًميُّ
،: عىفٍ  ركل ًؾ. كىاٍبفً  الجرَّاح، ٍبف كككيع شىًرٍيؾو  الميبىارى
ٍنوي  ركل ، بفي  بىًقيُّ : عى ٍخمىدو ٍرعىةى، كىأىبيك مى  كىأىبيك داكد. زي

 .  (4)حجر ف، كاب(3)، كابف حباف(2)، ككثقو النسائي(1)أكصى أحمد بالكتابة عنو
كىافى ك  فَّاظً  ًمفى  قاؿ الذىبي: اإلماـ الحجة، كى  .(6)، كقاؿ أبك حاتـ: صدكؽ(5)العيبَّادً  الحي
ًميح، ٍبف الجرَّاح ٍبف ككيع .2 ؤاسيُّ  سيٍفياف أبك مى ، األعكر ،(7)الرُّ  ق.197تكفي سنة  الككفيُّ

. ٍبفي  كيىًزيدي  عيٍركة، ٍبف كىشاـ األعمش، ًمف: سىًمعى   طىٍيمىافى
. بفي  كىىنَّادي  ميدٌم، ٍبف الرٍَّحمىف كعبد المبارؾ، ابف: ركل عٍنوي   السًَّرمّْ

 . (9)أحفظ كال منو، لمعمـ أكعى أحدان  رأيت كقاؿ: ما ،(8) قاؿ أحمد: ثبت حافظ، حافظ
 . (11)األعبلـ الذىبي: أحد األئمة ؿ، كقا(10)كثقو ابف المديني، كأبك حاتـ

 .(12)حافظ كقاؿ ابف حجر: ثقة

                                                             
 (120/ 9الجرح كالتعديؿ ) (1)
 (313/ 30تيذيب الكماؿ ) (2)
 (246/ 9الثقات ) (3)
 (574تقريب التيذيب )ص:  (4)
 (465/ 11سير أعبلـ النببلء ) (5)
 (120/ 9الجرح كالتعديؿ ) (6)
كىاسقا (7)  رؤاس،  يالسيف الميممة فيك منسكب إلى بن بضـ الراء كتخفيؼ الكاك كفي آخرىا يؿ السمعاني: الري
 (287/ 1(، جميرة أنساب العرب )180/ 6كىك الحارث بف كبلب..." األنساب لمسمعاني )  
 (39/ 9الجرح كالتعديؿ ) (8)
 (، 152/ 1العمؿ ) (9)
 (39/ 9الجرح كالتعديؿ ) (10)
 (335/ 4ف االعتداؿ )ميزا (11)
 (581تقريب التيذيب )ص:  (12)
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،طىيٍ  ٍبفي  يىًزيدي  .3 ، تكفي  اٍلميٍعتىًمرً  أىبيك مىافى قىاًشيُّ  ق. 150 – 141الرَّ
 نعيـ. كأبك ،ربيعة بف كمحمد ،ككيع عنو كقتادة، ركل ،سيريف كابف ،الحسف عف: ركل

 . (4)، كابف حجر(3)حباف ، كابف(2)، كابف شاىيف(1)كثقو ابف معيف
 .  (6)بو بأس ال الحديث، ، كقاؿ أبك حاتـ: صالح(5) بأس بحديثو أحمد: ليس ؿكقا

 .(7) كقاؿ الذىبي: صدكؽ
دي  .4 مَّ ، تكفي سنة  بىٍكرو  أىبيك ًسٍيًرٍيفى  بفي  ميحى اًرمُّ  ق.110األىٍنصى

ٍيرىةى، أىبىا: سىًمع ، بفى  كىًعٍمرىافى  ىيرى ٍيفو  . - رضي اهلل عنيـ -كمعاكية  حيصى
كىل ٍنوي  رى ، قىتىادىةي،: عى . ٍبفي  كيىًزيدي  كىأىيٍُّكبي  طىٍيمىافى
 .(10)، ابف حجر(9)، كالذىبي(8)أحمد، كأبك زرعة، كابف معيفكثقو  

 :الحكـ عمى إسناد الحديث
 إسناد ىذا الحديث صحيح؛ ألف ركاتو ثقات.

 
 :الحديث الثالث .38

 باب التخيير في صوـ عاشوراء
دَّثىنىا ٍبدي  حى ةى، ٍبفي  المَّوً  عى ٍسمىمى ، عىفٍ  مى اًلؾو ، اٍبفً  عىفً  مى ٍيدً  عىفٍ  ًشيىابو مى ٍبدً  ٍبفً  حي ًف، عى  سىًمعى  أىنَّوي  الرٍَّحمى
ا المَّوي  رىًضيى - سيٍفيىافى  أىًبي ٍبفى  ميعىاًكيىةى  ٍنييمى ـى  عىاشيكرىاءى  يىٍكـى  ،-عى ا جَّ  عى مىى حى  أىٍىؿى  يىا: يىقيكؿي  الًمٍنبىرً  عى
ًدينىةً  ؟ أىٍيفى  المى ـٍ مىمىاؤيكي ـْ  الماوُ  َيْكُتبِ  َوَلـْ  َراءَ َعاُشو  َيْوـُ  "َىَذا :يىقيكؿي  ، المَّوً  رىسيكؿى  سىًمٍعتي  عي  َعَمْيُك
ـٌ، َوَأَنا ِصَياَمُو،  .(11)"َفْمُيْفِطرْ  َشاَء، َوَمفْ  َفْمَيُصـْ  َشاَء، َفَمفْ  َصاِئ

 أخرجو مسمـ في صحيحو، ؾ الصياـ، باب صكـ يكـ عاشكراء، مف طريؽ الزىرم بو، 
 ، بألفاظ متقاربة.1129، رقـ/(795/ 2)

 الشيباني، أبكاب الصياـ، باب صكـ عاشكراء، الحسف بف محمد ركايةكأخرجو مالؾ في المكطأ 
 ، بمفظو.374، رقـ/(131/)مف طريؽ مالؾ بو، 

                                                             
 (24/ 4ركاية الدكرم ) -تاريخ ابف معيف  (1)
 (257تاريخ أسماء الثقات )ص:  (2)
 (624/ 7الثقات ) (3)
 (602تقريب التيذيب )ص:  (4)
 (544/ 2العمؿ ) (5)
 (273/ 9الجرح كالتعديؿ ) (6)
 (385/ 2الكاشؼ ) (7)
 (281/ 7الجرح كالتعديؿ ) (8)
 (178/ 2الكاشؼ ) (9)
 (483تقريب التيذيب )ص:  (10)
، باب صياـ يـك عاشكراء، ) (11)  .2003(، رقـ/44/ 3خ/ ؾ الصـك
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 ، بألفاظ متقاربة.16867، رقـ/(81/ 28)كأخرجو أحمد في المسند، مف طريؽ الزىرم بو، 
 :ترجمة رجاؿ السند

ٍبدي  .1 ة ٍبفي  المَّوً  عى ٍسمىمى  ق.221 تكفي سنة المدني، الحارثي الرحمف عبد أبك اإلماـ قىٍعنىب، بف مى
ٍيد، بف أفمح: سىًمعى  مى ٍنوي  كشيٍعبىة، حي  داكد. كأبك كمسمـ، البخارم،: كمالكنا، ركل عى

 .(3)، كابف حجر(2)، كالعجمي(1)كثقو أبك حاتـ
 ، (4)منو عيني في أجؿَّ  أحد عف كتبت ما: زرعة كقاؿ أبك

ـي:، كقاؿ اإًلمى (5)األعبلـ كقاؿ الذىبي: أحد ، ا  .(6)اإًلٍسبلىـً  شىٍيخي  القيٍدكىةي، الثٍَّبتي
  الحارث، بف عمرك بف عامر أبي بف مالؾ بف أنس بف مالؾ .2

 ق.179اليجرة، تكفي سنة  دار إماـ الفقيو، المدني األصبحي اهلل عبد أبك اإلماـ
بٍ  القاسـ، كابف ميدمال ابف عنوركل ك  كالزىرم، كيزيد بف عبداهلل، نافع ركل عف:        المَّوً  دكعى

ٍسمىمىة. ٍبفي ا  مى
 قط أحدنا رأيت ما: الرممي سكيد بف ، كقاؿ أيكب(7)الحديث نقي الرجاؿ، كثقو أبك حاتـ كقاؿ: نقي

 . (9)اإلسبلـ شيخ األمة فقيو الحافظ ، كقاؿ الذىبي: اإلماـ(8)مالؾ مف حديثنا أجكد
 .(10) المتثبتيف ككبير المتقنيف كقاؿ ابف حجر: رأس

 (، متفؽ عمى جبللتو.1رقـ) ذكره في الحديث سبؽ، شياب بف محمد: ٍىًرمُّ الزُّ  .3
ٍيدي  .4 مى ٍبدً  ٍبفي  حي ًف، سبؽ ذكره في الحديث رقـ) عى  ثقة. ،(36الرٍَّحمى

 :الحكـ عمى إسناد الحديث
 إسناد ىذا الحديث صحيح؛ ألف ركاتو ثقات.

 

 :الحديث الرابع .39
 فظة )وأنا( عند الشيادتيفباب القوؿ كما يقوؿ المؤذف مع اَّلقتصار عمى ل

دَّثىنىا دي  حى مَّ ، ٍبفي  ميحى نىا: قىاؿى  ميقىاًتؿو ٍبدي  أىٍخبىرى نىا: قىاؿى  المًَّو، عى ، ٍبفً  سىٍيؿً  ٍبفً  عيٍثمىافى  ٍبفي  بىٍكرً  أىبيك أىٍخبىرى نىٍيؼو  حي
ةى  أىًبي عىفٍ  ، ٍبفً  سىٍيؿً  ٍبفً  أيمىامى نىٍيؼو  َعَمى َجاِلٌس  َوُىوَ  ُسْفَياَف، يَأبِ  ْبفَ  ُمَعاِوَيةَ  َسِمْعتُ " :قىاؿى  حي

 َأْشَيدُ : َقاؿَ  ،«َأْكَبرُ  الماوُ  َأْكَبرُ  الماوُ : »ُمَعاِوَيةُ  َقاؿَ  َأْكَبُر، الماوُ  َأْكَبرُ  الماوُ : َقاؿَ  الُمَؤذٍُّف، َأذافَ  الِمْنَبِر،
                                                             

 (181/ 5الجرح كالتعديؿ ) (1)
 (279الثقات )ص:  (2)
 (323تقريب التيذيب )ص:  (3)
 (181/ 5الجرح كالتعديؿ ) (4)
 (598/ 1الكاشؼ ) (5)
 (257/ 10)سير أعبلـ النببلء  (6)
 (206/ 8الجرح كالتعديؿ ) (7)
 (13/ 1) المرجع السابؽ (8)
 (154/ 1تذكرة الحفاظ ) (9)
 (516تقريب التيذيب )ص:  (10)
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ًدا َأفا  ْشَيدُ أَ : َفَقاؿَ  ،«َوَأَنا: »ُمَعاِوَيةُ  َفَقاؿَ  الماُو، ِإَّلا  ِإَلوَ  َّلَ  َأفْ  : ُمَعاِوَيةُ  َفَقاؿَ  الماِو، َرُسوؿُ  ُمَحما
ا ،«َوَأَنا»  َىَذا َعَمى  الماوِ  َرُسوؿَ  َسِمْعتُ  ِإنٍّي النااُس، َأيَُّيا َيا: َقاؿَ  التاْأِذيَف، َقَضى َأفْ  َفَمما

 .(1)"َمَقاَلِتي ِمفْ  ِمنٍّي َسِمْعُتـْ  َما َيُقوؿُ  الُمَؤذٍُّف، َأذافَ  ِحيفَ  الَمْجِمِس،
ذّْفي  قىاؿى  ًإذا أخرجو النسائي في سننو/ ؾ األذاف، باب اٍلقىٍكؿي  يَّ : اٍلميؤى مىى حى ًة، مف طريؽ  عى بلى الصَّ

 ، بألفاظ مختمفة. 677، رقـ/(25/ 2)عبد اهلل بف عمقمة، عف عمقمة، بو 
  ى بف طمحة، بو،أخرجو الدارمي في سننو، ؾ الصبلة، باب ما يقاؿ عند الصبلة، مف طريؽ عيس

 ، بألفاظ متقاربة.1238، رقـ/(767/ 2)
، بألفاظ 16828، رقـ/(36/ 28) مف طريؽ عيسى بف طمحة، بو، كأخرجو أحمد في مسنده،

 متقاربة كفيو زيادة.
، بجزء مف حديث 16841، رقـ/(57/ 28)ككذلؾ مف طريؽ مجمع بف يحيى عف أبي أمامة بو، 

 بألفاظ متقاربة.
 ، بألفاظ متقاربة.16862، رقـ/(76/ 28)مجمع بف يحيى عف أبي أمامة بو، ككذلؾ مف طريؽ 
 :ترجمة رجاؿ السند

دي  .1 مَّ ، ٍبفي  ميحى  ق.226اٍلحسف اٍلمركًزم، تكفي سنة  أىبيك ميقىاًتؿو
كىل ةى، ٍبف حٌماد: عىفٍ  رى مىمى   . المبارؾ كابف سى

 .ميٌ اٍلمىٍكصً  يىٍعمىى كأبك المركذم، بكر كأبك البخارم، ركل عنوي:
 . (3)، كالخميمي(2)كثقو الدارقطني
 .(8) ، كقاؿ أبك حاتـ: صدكؽ(7)، كابف حجر(6)، كالذىبي(5)، كابف حباف(4)ككثقو الخطيب

ٍبدي  .2 ًؾ، سبؽ ذكره في الحديث رقـ) بفي  اهللً  عى  (، ثقة.16الميبىارى
،  ٍبفً  سىٍيؿً  ٍبفً  عيٍثمىافى  ٍبفي  بىٍكرً  أىبيك .3 نىٍيؼو  [ق 150 - 141: الكفاة]حي

كىل امىةى  أىًبي عىمّْوً : عىفٍ  رى  .سىٍيؿو  ٍبفً  أيمى
ٍنوي  ،: ركل عى ، مىاًلؾه ًؾ، كىاٍبفي  كىالثٍَّكًرمُّ ٍمرىةى  كىأىبيك اٍلميبىارى  .ضي

 .(11)مقبكؿ ، كقاؿ ابف حجر(10)، ككثقو الذىبي(9)ذكره ابف حباف في الثقات
                                                             

مىى الًمٍنبىًر..، ) (1) ـي عى ا : ييًجيبي اإًلمى  .914(، رقـ/8/ 2خ/ ؾ الجمعة، بىابه
 (334/ 1د البخارم كمسمـ )ذكر أسماء التابعيف كمف بعدىـ ممف صحت ركايتو عف الثقات عن (2)
 (905/ 3اإلرشاد ) (3)
 (445/ 4تاريخ بغداد ) (4)
 (81/ 9الثقات ) (5)
 (223/ 2الكاشؼ ) (6)
 (508تقريب التيذيب )ص:  (7)
 (105/ 8الجرح كالتعديؿ ) (8)
 (655/ 7الثقات ) (9)
 (1018/ 3تاريخ اإلسبلـ ) (10)
 (623تقريب التيذيب )ص:  (11)
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ةى  أىبيك .4 نىٍيؼو  ٍبفً  سىٍيؿً  ٍبفي  أيمىامى اًرمُّ  حي ، ألىٍكًسيُّ ا األىٍنصى دىًنيُّ ا أىٍسعىدي، كىاٍسميوي  اٍلمى نَّمى  ًباٍلكيٍنيىًة، ييٍعرىؼي  كىاً 
سيمّْيى  دّْهً  كى رىارىةى  ٍبفً  أىٍسعىدى  ًبجى  ق. 100 تكفي سنة النًَّقيًب  زي

ًلدى  يىاةً  ًفي كي نَّكىوي، ًبوً  كىأيًتيى  ، النًَّبيّْ  حى اهي  فىحى سىمَّ ًحبى : فىًقيؿى  ًفيًو، اٍختيًمؼى  أىٍسعىدى، كى بىايىعىوي،  النًَّبيَّ  صى  كى
ًقيؿى  لىـٍ  أىٍدرىكىوي،: كى ا ًمٍنوي، يىٍسمىعٍ  كى حُّ  كىىىذى  .(1)أىصى

، أىًبيًو،: ركل عىفٍ  ، كىعيمىرى ميعىاًكيىةى  كىعيٍثمىافى  .كى
كىل ٍنوي  رى ،: عى سىٍعدي  الزٍُّىًرمُّ ، ٍبفي  كى ـى . ٍبفي  بىٍكرً  أىبيكو ًإٍبرىاًىي افى  عيٍثمى

 .( 5)، ككذلؾ قاؿ ابف حجر(4)، كقاؿ الذىبي: حجة، كلو رؤية(3)، كالعجمي(2)كثقو ابف سعد
 الحكـ عمى إسناد الحديث:

 ىذا حديث إسناده صحيح؛ ألف ركاتو ثقات.
 

 :الحديث الخامس .40
 باب التقصير في عمرة الحج أولى مف الحمؽ

دَّثىنىا ، أىبيك حى اًصـو ، اٍبفً  عىفً  عى ٍيجو رى سىفً  عىفً  جي ،ميسٍ  ٍبفً  الحى ، عىفٍ  ًمـو ، اٍبفً  عىفً  طىاكيسو  عىفٍ  عىبَّاسو
، المَّوي  رىًضيى  ميعىاًكيىةى  ٍنييـٍ ْرتُ ): قىاؿى  عى  .(7) ((6) ِبِمْشَقصٍ   الماوِ  َرُسوؿِ  َعفْ  َقصا
  العمرة، مف طريؽ ابف جريج بو، في التقصير باب الحج، مسمـ في صحيحو/ ؾ أخرجو

 ة.، بمفظو، كفيو زياد1246، رقـ/(913/ 2)
، (159/ 2)كأخرجو أبك داكد في سننو/ ؾ المناسؾ، باب في اإلقراف، مف طريؽ ابف جريج بو، 

 ، بمفظو، كفيو زيادة.1802رقـ/
كأخرجو النسائي في سننو/ ؾ مناسؾ الحج، باب أيف يقصر المعتمر، مف طريؽ ابف طاكس بو، 

 ، بمفظو، كفيو زيادة.2988، رقـ/(245/ 5)
 ، بمفظو.16895، رقـ/(104/ 28)مف طريؽ ابف جريج بو،  كأخرجو أحمد في مسنده،

 :ترجمة رجاؿ السند
اؾ (8)النًَّبيؿ عىاًصـو  أىبيك .1 حَّ اؾ بف بف مخمد بف الشٍَّيبىاًنٌي، الضَّ حَّ  ق.212ميسمـ، تكفي سنة  الضَّ

. حكيـ، كاٍبفً  بف كبىٍيز الٌصادؽ، محمد بف جعفر سىًمعى مف:  جيرىٍيجو
ة. حنبؿ، كأبك بف حمدكأ البخارم،: ركل عنو ٍيثىمى  خى

                                                             
 (283/ 1ة ألبي نعيـ )معرفة الصحاب (1)
 (83/ 5الطبقات الكبرل ) (2)
 (490الثقات )ص:  (3)
 (517/ 3(، سير أعبلـ النببلء )1191/ 2تاريخ اإلسبلـ ) (4)
 (263/ 1تيذيب التيذيب ) (5)
لىٍيسى بالعريض. تيذيب المغة لؤلزىرم ) (6)  (.246/ 8قاؿ األصمعٌي: الًمٍشقىصي ًمف النّْصاؿ الطكيؿي كى
ٍمًؽ كىالتٍَّقًصيًر ًعٍندى اإًلٍحبلىًؿ، )خ/  (7)  .1730(، رقـ/174/ 2ؾ الحج، بىابي الحى
ييقىاؿ لجكدة ًثيىابو، مف ركل عنيـ البخارم في الصحيح )ص:  (8)  (140قيؿ لىوي النًَّبيؿ لكبر أىنفو كى
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 ، كالذىبي. (4)، كابف حباف(3)، كالعجمي(2)، كابف معيف(1)كثقو ابف سعد
دًّْثٍيفى  شىٍيخي  كقاؿ الحافظ:  .(7)، كقاؿ أبك حاتـ: صدكؽ(6)، كقاؿ ابف حجر: ثقة ثبت(5)األىثٍبىاتً  الميحى

، اٍبفي  .2 ٍبدي  جيرىٍيجو ٍبدً  ٍبفي  اٍلمىًمؾً  عى ًليدً  بيكأى اٍلعىًزيًز، عى اًلدو  كىأىبيك اٍلكى ،  خى كًميُّ  [ق150 -141:الكفاة]الرُّ
كىل ، أىًبيًو،: عىفٍ  رى اًىدو ميجى سىف كى .  ٍبف كاٍلحى  ميٍسًمـً

مىيَّةى، كىاٍبفي  السٍُّفيىانىاًف،: ركل عٍنوي  . كىأىبيك عي  عىاًصـو
 ،(9)األئمة مف خو بى  زرعة: أبك ، كقاؿ(8)أتقنو إال بشيء يحدث لـ الحديث صحيح قاؿ أحمد: ثبت
 .(13)الحديث ، كقاؿ أبك حاتـ: صالح(12)، كابف حجر(11)، كالذىبي(10)ككثقو ابف معيف

سىفي  .3 ، المكي، تكفي سنة  ٍبفً  ميٍسًمـً  ٍبفي  اٍلحى  ق.106يىنَّاؽى
  جبير. بف كسعيد كمجاىد طاككس عف: ركل
 التيمي. كسميماف جريج كابف عتيبة بف الحكـ عنو: ركل

 . (19)، كابف حجر(18)، كالذىبي(17)حباف ف، كاب(16)، كأبك زرعة(15)، كابف معيف(14)كثقو ابف سعد
 .(20) الحديث كقاؿ أبك حاتـ: صالح

ٍبدً  أىبيك كيساف، بف طىاكيسو  .4 اًنيُّ  الرٍَّحمىفً  عى ، تكفي سنة  اٍليىمى نىًدمُّ  ق.106اٍلجى
ٍيدى : سىًمعى  ، ٍبفى  زى ٍبدي  وي اٍبني : كىعىاًئشىةى، كمعاكية، كركل عٍنوي  ثىاًبتو ، المًَّو، عى سىفي  كىالزٍُّىًرمُّ . ٍبفي  كاٍلحى  ميٍسًمـً

 .(25)، كابف حجر(24)، كالعجمي(23)، كأبك زرعة(22)، كابف معيف(21)كثقو عطاء بف أبي رباح

                                                             
 (295/ 7الطبقات الكبرل ) (1)
 (463/ 4الجرح كالتعديؿ ) (2)
 (231الثقات )ص:  (3)
 (484/ 6لثقات )ا (4)
 (480/ 9(، سير أعبلـ النببلء ط الرسالة )332/ 5تاريخ اإلسبلـ ) (5)
 (280تقريب التيذيب )ص:  (6)
 (463/ 4الجرح كالتعديؿ ) (7)
 (357/ 5الجرح كالتعديؿ ) (8)
 المرجع السابؽ  (9)
 (357/ 5السابؽ ) (10)
 (659/ 2ميزاف االعتداؿ ) (11)
 (363تقريب التيذيب )ص:  (12)
 (358/ 5الجرح كالتعديؿ ) (13)
 (479/ 5الطبقات الكبرل ) (14)
 (36/ 3الجرح كالتعديؿ ) (15)
 المرجع السابؽ  (16)
 (167/ 6الثقات ) (17)
 (330/ 1الكاشؼ ) (18)
 (164تقريب التيذيب )ص:  (19)
 (36/ 3الجرح كالتعديؿ ) (20)
 (542/ 5الطبقات الكبرل ) (21)
 (501/ 4الجرح كالتعديؿ ) (22)
  المرجع السابؽ (23)
 (234الثقات )ص:  (24)
 (281تقريب التيذيب )ص:  (25)
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 .(1)كقاؿ الذىبي: أحد األعبلـ
 الحكـ عمى إسناد الحديث:

 ىذا الحديث إسناده صحيح؛ ألف ركاتو ثقات.
 :التعميؽ عمى الحديث

كىازي النووي قاؿ ارً  : جى مىى ااًلٍقًتصى فٍ  التٍَّقًصيرً  عى ٍمؽى  كىافى  كىاً  ، اٍلحى ؿي سىكىاءه  أىٍفضى اجُّ  ذىًلؾى  ًفي كى  اٍلحى
، بُّ  أىنَّوي  ًإالَّ  كىاٍلميٍعتىًمري تّْعً  ييٍستىحى رى  أىفٍ  ًلٍمميتىمى يىٍحًمؽى  اٍلعيٍمرىًة، ًفي ييقىصّْ ؛ ًفي كى جّْ ٍمؽي  ًليىقىعى  اٍلحى ؿً أى ًفي اٍلحى  ٍكمى
 .(2)اٍلًعبىادىتىٍيفً 

ٍرتي  : قىٍكليوي:وقاؿ ابف حجر ٍذتي  أىمٍ  قىصَّ ، ًفي كىافى  ذىًلؾى  ًبأىفَّ  ييٍشًعري  كىىيكى  رىٍأًسوً  شىٍعرً  ًمفٍ  أىخى ا نيسيؾو  ًإمَّ
جٍّ  ًفي قىدٍ  عيٍمرىةو، أىكٍ  حى مىؽى  أىنَّوي  ثىبىتى  كى ًتًو، ًفي حى جَّ  ةو، كحصؿ التقصير كىىيكى عيٍمرى  ًفي يىكيكفى  أىفٍ  فىتىعىيَّفى  حى

مىى جبؿ اٍلمىٍركىةً  عى
 (3). 

 
 :الحديث السادس .41

 وصاحبيو عند الموت باب توافؽ ُعْمِر النبي 
دَّثىنىا دَّثىنىا: قىاالى  - اٍلميثىنَّى اًلٍبفً  كىالمٍَّفظي  - بىشَّارو  كىاٍبفي  اٍلميثىنَّى، اٍبفي  كىحى مَّدي  حى ، ٍبفي  ميحى ٍعفىرو دَّثىنىا جى  ةي،شيٍعبى  حى
، أىبىا سىًمٍعتي  اؽى دّْثي  ًإٍسحى ، سىٍعدو  ٍبفً  عىاًمرً  عىفٍ  ييحى ًميّْ ، عىفٍ  اٍلبىجى ًريرو ًمعى  أىنَّوي  جى  : فىقىاؿى  يىٍخطيبي  ميعىاًكيىةى، سى

 .(4) "َوِستٍّيفَ  َثَلٍث  اْبفُ  َوَأَنا َوُعَمرُ  َبْكرٍ  َوَأُبو َوِستٍّيَف، َثَلٍث  اْبفُ  َوُىوَ   اهللِ  َرُسوؿُ  َماتَ "
ـٍ  بىابي ، الفضائؿ ككذلؾ أخرجو مسمـ، ؾ ـى  كى ًدينىةى؟ مف طريؽ عبد اهلل  ًبمىكَّةى   النًَّبيُّ  أىقىا  كىاٍلمى

 ، بألفاظ متقاربة، كفيو زيادة.2352/رقـ(، 1828/ 4)ابف عتبة، عف عامر بف سعد، بو 
.، مف طريؽ محمد بف بشار .. النًَّبيّْ  ًسفّْ  ًفي بىابه  كأخرجو الترمذم في سننو، أبكاب المناقب،

 ، بمفظو.3653، رقـ/(605/ 5)بو، 
 ، بألفاظ متقاربة.16873، رقـ/(87/ 28)أخرجو أحمد في مسنده، مف طريؽ ركح عف شعبة بو،

 ، بألفاظ متقاربة.16925، رقـ/(124/ 28) ككذلؾ أخرجو مف طريؽ محمد بف جعفر بو،
 ، بألفاظ متقاربة.16882، رقـ/(94/ 28) ككذلؾ، مف طريؽ أبي السفر عف عامر بو،

 :ترجمة رجاؿ السند
دي  اٍبفي  .1 مَّ ، أىبيك اٍلميثىنَّى ٍبفي  اٍلميثىنَّى، ميحى   ق.252ميكسىى، تكفي سنة  اٍلعىنىًزمُّ

 كككيعنا. كغندرنا، ميدم، بف الرحمف كعبد القطاف، سعيد بف كيحيى عيينة، بف سفياف سمع:
 كالترمذم. داكد، كالنسائي، كأبك كمسمـ، م،كالبخار  الذىمي، يحيى بف محمد: عنو ركل

                                                             
 (65/ 3تاريخ اإلسبلـ ) (1)
 (231/ 8شرح مسمـ ) (2)
 (565/ 3فتح البارم ) (3)
ًدينىةى؟ ) (4) ـى ًبمىكَّةى كىاٍلمى مَّ سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى ـى النًَّبيُّ صى ـٍ أىقىا  .2352(، رقـ/1827/ 4ـ/ ؾ الفضائؿ، بىابي كى
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 . (5)، كابف حجر(4)، كالذىبي(3)، كالخطيب(2)، ككثقو ابف معيف(1)قاؿ الخميمي: متفؽ عميو
مَّد .2  .ثقة (،27سبؽ ذكره في الحديث رقـ) ،بشار بف ميحى
دي  .3 مَّ ، سبؽ ذكره في الحديث رقـ) ٍبفي  ميحى ٍعفىرو  .ثقة (،23جى
اجً  بفي  شيٍعبىةي  .4 جَّ  الحديث. في المؤمنيف أمير ،(13رقـ) الحديث في سبؽ ذكره، الحى
ك أىبىك .5 اؽى، عىٍمري ٍبدً  ٍبفي  ًإٍسحى اؽى  أىبيك المًَّو، عى ًبيًعيُّ  ًإٍسحى ، تكفي سنة  اٍليىٍمدىاًنيُّ  السَّ  ق.127اٍلكيكًفيُّ

ٍيدً : عىفٍ  ركىل ، ٍبفً  زى ـى ٍبدً  أىٍرقى ،عى  ٍبفً  كىاٍلبىرىاءً  عمر، ٍبفً  المَّوً  كىعى ًدمّْ  اًزبو .  ٍبفً  كىعى اًتـو  حى
كىل ٍنوي  رى ،: عى ، األىٍعمىشي سيٍفيىافي شيٍعبىةي، كى ، كىزىاًئدىةي، كى شىًريؾه ًص. كىأىبيك كى  األىٍحكى

 .(10) ، كابف حجر(9) الذىبي، ك (8)، كالعجمي(7)، كأبك حاتـ(6)كثقو ابف معيف
ًميُّ  سىٍعدو  ٍبفي  عىاًمري  .6 ، اٍلبىجى  [ق 90 - 81: الكفاة] اٍلكيكًفيُّ

، مىٍسعيكدو  أىًبي: ركل عىفٍ  ًريرً  اٍلبىٍدًرمّْ ، كىجى ًميّْ  .ىريرة كأبي اٍلبىجى
كىل ٍنوي  رى براىيـ حريث، بف العيزار: عى  .السبيعي إسحاؽ كأبك الجمحي، عامر بف كا 

 .(13) ، كقاؿ ابف حجر: مقبكؿ(12) ، كقاؿ الذىبي: كثؽ(11) ذكره ابف حباف في الثقات
ًريري  .7 ٍبدً  ٍبفي  جى ًميؿً  ٍبفً  اهللً  عى ًميُّ  الشَّ ك أىبيك اٍلبىجى ًقيؿى  عىٍمرو ٍبدً  أىبيك: كى ـى  اهلًل، عى فّْيى  الًَّتي السَّنىةً  ًفي أىٍسمى  تيكي

فّْيى  ، اهللً  رىسيكؿي  ًفييىا ، ًستٍّ  سىنىةى  تيكي ٍمًسيفى ًقيؿى  كىخى  .(14) أىٍربىعو : كى
  

                                                             
 (517/ 2اإلرشاد ) (1)
 (95/ 8الجرح كالتعديؿ ) (2)
 (458/ 4تاريخ بغداد ) (3)
 (214/ 2الكاشؼ ) (4)
 (505تقريب التيذيب )ص:  (5)
 (243/ 6الجرح كالتعديؿ ) (6)
 (243/ 6) المرجع السابؽ (7)
 (366الثقات )ص:  (8)
 (.473/ 3(، تاريخ اإلسبلـ )486/ 2المغني ) (9)
 (423التيذيب )ص: تقريب  (10)
 (189/ 5الثقات ) (11)
 (522/ 1الكاشؼ ) (12)
 (287تقريب التيذيب )ص:  (13)

اًؿ كىاٍلقىامىًة، طيكليوي ًستَّةي أىذٍ  (14) مى ، فىاؽى النَّاسى ًفي اٍلجى ٍيًر ًذم ييٍمفو ًريري رضي اهلل عنو ًمٍف خى كىافى عيمىري ٍبفي ٍلخىطَّا ريعو كىطيكؿي نىٍعًمًو ًذرىاعه،جى ًب كى
ٍنوي  - زى ًمٍيرىافى يىكٍ  -رىًضيى اهللي عى مىاًلًو، بىارى ًة؛ ًلجى ٍفرىًة، سىيّْدي بىًجيمىةى، سىكىفى اٍلكيكفىةى ـى اٍلقىاًدًسيًَّة فىقىتىمىوي، ييسىمّْيًو ييكسيؼى ىىًذًه اأٍليمَّ  كىافى يىٍخًضبي ًبالصُّ

ؿى ًإلىى قيٍرًقيٍسيىا كَّ ًمٌي، ثيَـّ تىحى فىًة عى ابىةى ءى ميفىاًرقنا ًلمى ًإلىى ًخبلى حى ـى ًفي السَّنىًة الًَّتي تيكيفّْيى ًفييىا رىسيكؿي اهللً ٍف كىافى يىسيبُّ الصَّ  ًمٍف أىٍىًؿ اٍلكيكفىًة، أىٍسمى
، فىاٍستىٍكفىاهي طىا ـى مَّ سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى ًة بىٍيتناصى مىصى ٍثعىـو ييسىمَّى اٍلكىٍعبىةى اٍليىمى  ًغيىةى ًذم اٍلخى ا لىوي النًَّبيُّ ًلخى مَّى -اًنيَّةى، فىنىفىرى ًإلىٍييىا، فىأىٍحرىقىيىا، فىدىعى المَّوي  صى

ـى  مَّ سى مىٍيًو كى ، تيكيفّْ ًبالثَّبىاًت كىاٍلًيدىايىًة،  - عى ييفىاًرؽى اٍلميٍشًرؾى ـى، كى مىى أىٍف يينىاًصحى اٍلميٍسًم مَّـى عى سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى ، كى  ست يى سىنىةى بىايىعى النًَّبيَّ صى ٍمًسيفى خى
 : ًقيؿى .  كى ٍربىعو  .(558/ 1(، معجـ الصحابة لمبغكم )591/ 2معرفة الصحابة ألبي نعيـ )َى
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 الحكـ عمى إسناد الحديث:
كعامر بف سعد ذكره مسمـ مقركننا بعبد اهلل بف عتبة  اتو ثقات،ىذا حديث إسناده صحيح؛ ألف رك 

 الثقة.
 

 :الحديث السابع .42
 باب حرمة الرضا بالِكبر أو ما أدى إليو

دَّثىنىا ، ٍبفي  ميكسىى حى دَّثىنىا ًإٍسمىاًعيؿى اده، حى مَّ ًبيًب  عىفٍ  حى ، أىًبي عىفٍ  الشًَّييًد، ٍبفً  حى رىجى : قىاؿى  ًمٍجمىزو  ميعىاًكيىةي  خى
بىٍيًر، اٍبفً  مىىعى  ، كىاٍبفً  الزُّ ـى  عىاًمرو مىسى  عىاًمر،و  اٍبفي  فىقىا بىٍيًر، اٍبفي  كىجى  : عىاًمرو  اًلٍبفً  ميعىاًكيىةي  فىقىاؿى  الزُّ

 َمْقَعَدهُ  َفْمَيَتَبواأْ  ِقَياًما الرٍَّجاؿُ  َلوُ  ،(1)َيْمُثؿَ  َأفْ  َأَحبا  "َمفْ : يىقيكؿي   المَّوً  رىسيكؿى  سىًمٍعتي  فىًإنّْي اٍجًمٍس 
 .(2) "الناار ِمفَ 

ا بىابي  سننو، أبكاب األدب، الترمذم في أخرجو اءى  مى ًؿ، مف طريؽ  الرَّجيؿً  ًقيىاـً  كىرىاًىيىةً  ًفي جى ًلمرَّجي
 ، بألفاظ متقاربة.2755، رقـ/(387/ 4) سفياف عف حبيب بو،

 ، 16830، رقـ/(39/ 28)كأخرجو أحمد في مسنده، مف طريؽ شعبة عف حبيب بو، 
 بألفاظ متقاربة.

ٌمية عف حبيب بو،   ، بألفاظ متقاربة.16845، رقـ/(59/ 28)ككذلؾ مف طريؽ إسماعيؿ بف عي
 ، بألفاظ متقاربة.16918، رقـ/(121/ 28)ككذلؾ مف طريؽ إبراىيـ الفزارم عف حبيب بو، 

 :ترجمة رجاؿ السند
اًعيؿى  ٍبفي  ميكسىى .1 مىمىةى، أىبك التَّبيكذىًكيُّ  ًإٍسمى  ق.223في سنة تك  سى

ةى، بف حٌماد عف: ركل مىمى ، بف كجرير سى  العٌطار. يزيد بف كأباف حاـز
ٍنوي  ًعيف، بف كيحيى كالنسائي، كالترمذم، كمسمـ، داكد، كأبك البخارم،: ركل عى  حاتـ. كأبك مى

 .(8)، كابف حجر(7)، كالذىبي(6)، كالعجمي(5)، كأبك حاتـ(4)، كابف معيف(3)كثقو ابف سعد
مَّادي  .2 مىمىةى  بفي  حى ، أىبيك بفً  سى مىمىةى  ًدٍينىارو ، تكفي سنة  سى  ق.167البىٍصًرمُّ

، بفى  كىأىنىسى  – لىوي  شىٍيخو  أىٍكبىري  كىىيكى  – ميمىٍيكىةى  أىًبي اٍبفى : سىًمعى  ثىاًبتان  ًسٍيًرٍيفى ، كى ًمٍيدان  البينىاًنيَّ الىوي.-كىحى  خى
ٍنوي  ركل ، اٍبفي : عى رىٍيجو ًؾ، كىاٍبفي  جي ، يىٍحيىىكى  الميبىارى ، كىاٍبفي  القىطَّافي ٍيًدمٍّ . كىأىبيك مى  نيعىٍيـو

  
                                                             

 (156/ 4قاؿ الخطابي: قكلو يمثؿ معناه يقـك كينتصب بيف يديو. معالـ السنف ) (1)
 .5229(، رقـ/358/ 4د/ ؾ األدب، باب في قياـ الرجؿ لمرجؿ، ) (2)
 (306/ 7ت الكبرل )الطبقا (3)
 (136/ 8الجرح كالتعديؿ ) (4)
 نفس المرجع (5)
 (443الثقات )ص:  (6)
 (301/ 2الكاشؼ ) (7)
 (549تقريب التيذيب )ص:  (8)
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 . (5)، كابف حجر(4)، كالذىبي(3)، كالعجمي(2)، كابف معيف(1)كثقو ابف سعد
ًبيبي  .3 ، الشًَّييدً  ٍبفي  حى ، أىبيك كيٍنيىتيوي  اٍلبىٍصًرمُّ ًقيؿى  شىًييدو ، تكفي سنة  أىبيك: كى دو مَّ  ق.145ميحى

ًف: أىٍرسىؿى  بىيٍ  عى ، ٍبفً  رً الزُّ ، ٍبفً  كىأىنىسً  اٍلعىكَّاـً اًلؾو لىوي  مى سىًف، عىفً  كى  .كطائفة ميمىٍيكىةى، أىًبي كىاٍبفً  اٍلحى
 أسامة. كأبك القطاف، كيحيى عمية، كابف إبراىيـ، ابنو ركل عنو:
 .(11)، كابف حجر(10)، كالذىبي(9)، كالعجمي(8)، كأبك حاتـ(7)، كابف معيف(6)كثقو أحمد

، أىبيك .4 ٍيدً  ٍبفي  الًحؽي  ًمٍجمىزو مى ، تكفي سنة  اٍلبىٍصًرمُّ  السَّديكًسيُّ  سىًعيدو  ٍبفً  حي  ق.106األىٍعكىري
ٍنديبى : سىًمعى  ميعىاًكيىةى، البجمي، اهلل عبد ٍبفى  جي ، كىاٍبفى  كى سىميرىةى  عىبَّاسو ، ٍبفى  كى ٍندىبو   .-رضي اهلل عنيـ- جي
ٍنوي  ، أىيُّكبي : كىعى ،األى  كىعىاًصـه  السٍّْخًتيىاًنيُّ ؿي ًبيبي  ٍحكى . ٍبفي  كىاشـ الٌشييد، ٍبفي  كىحى سَّافى  حى

 .(16)، كابف حجر(15)، كالذىبي(14)، كالعجمي(13)، كأبك زرعة(12)كثقو ابف سعد
 الحكـ عمى إسناد الحديث:

 ىذا حديث صحيح؛ ألف ركاتو ثقات.
 :التعميؽ عمى الحديث

  :الطبري فقاؿ ذكر ابف حجر في الفتح قوؿ الطاَبِرّي وغيره،
ا " ـي  مىفٍ  نىٍييي  ًفيوً  ًإنَّمى كرً  عىفً  لىوي  ييقىا فٍ  نىٍييى  الى  ًبذىًلؾى  السُّري ا لىوي  يىقيكـي  مى   لىوي. ًإٍكرىامن

اؿي  يىقيكـى  أىفٍ  أىرىادى  مىفٍ  :ُقَتْيَبةَ  ابف وقاؿ مىى الرّْجى ا رىٍأًسوً  عى ـي  كىمى ، ميميكؾً  يىدىمٍ  بىٍيفى  ييقىا   اأٍلىعىاًجـً
لىٍيسى  ؿً  نىٍييى  ًبوً  اٍلميرىادي  كى ـى  ًإذىا أًلىًخيوً  اٍلًقيىاـً  عىفً  الرَّجي مَّ مىٍيًو. سى   عى
كىازً  َبطااؿٍ  ابف َواْحَتجا  ا ًلٍمجى وي  ًبمى ةى  ًبٍنًت  عىاًئشىةى  طىًريؽً  ًمفٍ  النَّسىاًئيُّ  أىٍخرىجى  : عىاًئشىةى  عىفٍ  طىٍمحى
بَ  َأْقَبَمتْ  َقدْ  ِبْنَتوُ  َفاِطَمةَ  َرَأى ِإَذا  الماوِ  َرُسوؿُ  "َكافَ  ـا  ِبَيا َرحا ـا  َفَقباَمَيا، َقاـَ  ُث  َحتاى ِبَيِدَىا َأَخذَ  ُث

 .(18) "(17)... َمَكاِنوِ  ِفي ُيْجِمَسَيا

                                                             
 (282/ 7الطبقات الكبرل ) (1)
 (142/ 3(، الجرح كالتعديؿ )312/ 4ركاية الدكرم ) -تاريخ ابف معيف  (2)
 (131الثقات )ص:  (3)
 (349/ 1الكاشؼ ) (4)
 (178تقريب التيذيب )ص:  (5)
 (103/ 3الجرح كالتعديؿ ) (6)
 ( 103/ 3(، الجرح كالتعديؿ )100ركاية الدارمي )ص:  -تاريخ ابف معيف  (7)
 (103/ 3الجرح كالتعديؿ ) (8)
 (106الثقات )ص:  (9)
 (124/ 1(، تذكرة الحفاظ )308/ 1الكاشؼ ) (10)
 (151تقريب التيذيب )ص:  (11)
 (216/ 7لطبقات الكبرل )ا (12)
 (124/ 9الجرح كالتعديؿ ) (13)
 (399الثقات )ص:  (14)
 (359/ 2الكاشؼ ) (15)
 (586تقريب التيذيب )ص:  (16)
 ، إسناده صحيح.3872(، رقـ/ 700/ 5ي اهلل عنيا )ت/ أبكاب المناقب، باب ما جاء في فضؿ فاطمة رض (17)
 (85/ 14(، عكف المعبكد )50/ 11فتح البارم ) (18)
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ـي وقاؿ ابف حجر ـي  : ) كىاٍلًقيىا ًث  ًإلىى يىٍنقىًس مىى ًقيىاـه  مىرىاًتبى  ثىبلى بىاًبرىًة، ًفٍعؿي  كىىيكى  الرَّجيؿً  رىٍأسً  عى ًقيىاـه  اٍلجى  كى
ًقيىاـه  ًبًو، بىٍأسى  كىالى  قيديكًموً  ًعٍندى  ًإلىٍيوً  ٍؤيىًتوً  ًعٍندى  لىوي  كى  .( 1)ًفيًو ( اٍلميتىنىازىعي  كىىيكى  ري
 

 :الحديث الثامف .43
 باب سكوت العمماء عف الحؽ سبب ىلؾ األمـ

دَّثىنىا ٍبدي  حى ةى، ٍبفي  المَّوً  عى ٍسمىمى ، عىفٍ  مى اًلؾو ، اٍبفً  عىفً  مى مى  عىفٍ  ًشيىابو ٍبدً  ٍبفً  ٍيدً حي ًف، عى  سىًمعى  أىنَّوي  الرٍَّحمى
ـى  -رضي اهلل عنو-سيٍفيىافى  أىًبي ٍبفى  ميعىاًكيىةى  جَّ  عىا مىى حى ؿى  الًمٍنبىًر، عى ةن  فىتىنىاكى ، ًمفٍ (2)قيصَّ كىانىتٍ  شىعىرو  كى

رىًسيٍّ  يىدىمٍ  ًفي حى
ًدينىًة، أىٍىؿى  يىا: فىقىاؿى  ،(3) ؟ أىٍيفى  المى ـٍ مىمىاؤيكي  ىىًذًه؟ ًمٍثؿً  عىفٍ  يىٍنيىى  النًَّبيَّ  سىًمٍعتي  عي

يىقيكؿي   .(4)"ِنَساُؤُىـْ  اتاَخَذَىا ِحيفَ  ِإْسَراِئيؿَ  َبُنو َىَمَكتْ  "ِإناَما: كى
في الشعر، مف طريؽ إسماعيؿ بف أبي أكيس،  كذلؾ أخرجو البخارم، ؾ/ المباس، باب الكصؿ

 ، بألفاظ متقاربة.5932، رقـ/(165/ 7) عف مالؾ بو،
رجو مسمـ في صحيحو، ؾ/ المباس كالزينة، باب تحريـ فعؿ الكاصمة كالمستكصمة، مف طريؽ كأخ

 ، بألفاظ متقاربة.2127، رقـ/(1679/ 3)يحيى بف يحيى عف مالؾ بو، 
كأخرجو أبك داكد في سننو، ؾ/ الترجؿ، باب في صفة الشعر، مف طريؽ عبد اهلل بف مسممة بو، 

 ، بمفظو.4167، رقـ/(77/ 4)
 القصة، مف طريؽ اتخاذ كراىية في جاء ما جو الترمذم في سننو، أبكاب األدب، بابكأخر 

 ، بألفاظ متقاربة.2781، رقـ/(104/ 5)يكنس بف يزيد، عف الزىرم بو، 
 كأخرجو النسائي في سننو، ؾ/ الزينة، باب الكصؿ في الشعر، مف طريؽ سفياف، عف الزىرم بو،

 ة.، بألفاظ متقارب5245، رقـ/(186/ 8)
، بجزء 16891، رقـ/(101/ 28)كأخرجو أحمد في مسنده، مف طريؽ سفياف عف الزىرم بو، 

 مف ألفاظ متقاربة.
مصعب، ؾ/ الجامع، باب السنة في الشعر، مف طريؽ مالؾ،  أبي كأخرجو مالؾ في المكطأ ركاية

  ، بمفظو.1991، رقـ/(125/ 2) عف الزىرم،
 :ترجمة رجاؿ السند

ٍبدي  .1 ة، سبؽ ذكره في الحديث رقـ) ٍبفي  المَّوً  عى ٍسمىمى  (، ثقة.38مى
 اإلسبلـ، كبير المثبتيف. شيخ (، الحافظ38أنس، سبؽ ذكره في الحديث رقـ) بف مالؾ .2

                                                             
 (51/ 11فتح البارم ) (1)
ٍبيىًة ًمٍف شىٍعًر الرأٍ  (2) مىى اٍلجى ة، كىىيمىا مىا أقىبىؿ عى ًفيًو النَّاًصيىةي كالقيصَّ : اليىامىة أىعمى الرٍأس كى ٍيدو  (247/ 6س. تيذيب المغة )قاؿ أىبك زى
 (248/ 2كقاؿ ابف الجكزم: ككؿ خٍصمىة مف الٌشٍعر قيصَّة. غريب الحديث )  
ٍمطىاًف الميرتّْبكف لًحٍفظو كًحرىا قاؿ (3) ـي السُّ دى ـٍ خى رىًسيُّ ًبفىٍتًح الرَّاًء: كىاًحدي الحيرَّاس كالحىرىًس، كىىي  سىًتًو. ابف األثير: الحى
ًس. النياية )   رىًسيُّ كاًحدي الحىرى  (367/ 1كالحى
 .3468(، رقـ/173/ 4خ/ ؾ أحاديث األنبياء، باب حديث الغار، ) (4)
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، محمد .3  (، متفؽ عمى جبللتو.1الحديث رقـ) في سبؽ ذكره، شياب بف الزٍُّىًرمُّ
ٍيدي  .4 مى ٍبدً  ٍبفي  حي ًف، سبؽ ذكره في الحديث رقـ ) عى  ثقة. (،36الرٍَّحمى

 الحكـ عمى إسناد الحديث:
 ىذا حديث إسناده صحيح؛ ألف ركاتو ثقات.

 :التعميؽ عمى الحديث
 .(1)الٌشٍعر كصؿ يىٍعًني ىىًذه، مثؿ عىف اهلل رىسيكؿ : نيىىقاؿ ابف األثير

ة اتخذ ًحيف: أىم( اتخذىا ًحيف ًإٍسرىاًئيؿ بىنك ىىمىكت ًإنَّمىا: ): قىٍكلوقاؿ القاضي عياض  ًنسىاؤيىيـ، اٍلًقصَّ
كىافى  رىامنا كىافى  ذىًلؾ أىف عمى فىدؿَّ  ليبلكيـ، سىببان  ىىذىا كى مىٍيًيـ، حى ا عى  بو، فىعىميكهي، كاف اليبلؾ فىمىمَّ

 معاقبة كفيو كزمنو، فييـ ىذا ظيكر عند كمو لذلؾ ىبلكيـ فكاف مما ارتكبكه، غيره كبمجمكع
 .(2)أظيرىـ بيف المنكر بفشك الكافة
 

 :عالحديث التاس .44
 باب عطاء اهلل َّل يمنعو أحد

دَّثىنىا مَّدي  حى ، ٍبفي  ميحى ٍيؿو دَّثىنىا: قىاؿى  فيضى افي  حى ، ٍبفي  عيٍثمى ًكيـو مَّدى  سىًمٍعتي : قىاؿى  حى ، كىٍعبو  ٍبفى  ميحى ًظيَّ : قىاؿى  اٍلقيرى
ا يىقيكؿي   اهللً  رىسيكؿى  سىًمٍعتي : يىقيكؿي  ميعىاًكيىةى، سىًمٍعتي  رىؼى  ًإذى ةً الصَّ  ًمفى  اٍنصى ـا  :بلى  ِلَما َماِنعَ  ََّل  "المُي

 .(4) "اْلَجدُّ  ِمْنؾَ  ،(3) اْلَجدٍّ  َذا َيْنَفعُ  َوََّل  َمَنْعَت، ِلَما ُمْعِطيَ  َوَّل  َأْعَطْيَت،
، 16839، رقـ/(55/ 28)في مسنده، مف طريؽ أسامة بف زيد، عف القرظي بو،  أحمد أخرجو

 جزء مف حديث بمفظو.
 ، جزء مف حديث بمفظو.16850، رقـ/(63/ 28)ثماف بو، ككذلؾ، مف طريؽ شجاع، عف ع

، جزء 16860، رقـ/(75/ 28)ككذلؾ، مف طريؽ ابف نمير، كيعمى، كأبك بدر عف عثماف بو، 
 مف حديث بمفظو.

مصعب، ؾ الجامع، باب)جامع( ما جاء في القدر، مف  أبي ركاية كأخرجو مالؾ في المكطأ
 ، جزء مف حديث بمفظو. 1878، رقـ/ (72 /2)طريؽ يزيد بف زياد عف القرظي بو، 

 :ترجمة رجاؿ السند
دي  .1 مَّ ٍيؿً  بفي  ميحى ، تكفي سنة  غىٍزكىافى  بفً  فيضى بّْيُّ  ق.194الضَّ

ًؿ، كىعىطىاءً  كىعىاًصـو  أىًبٍيًو،: عىفٍ  ركل  عيٍركىةى. بفً  كىًىشىاـً  السَّاًئًب، بفً  األىٍحكى
ٍنوي  ركل دي،: عى ، كىأىبيك أىٍحمى اؽي،كىا ً  عيبىٍيدو بىنيك ٍسحى ٍيبىةى، أىًبي كى . كىأىبيك شى  كيرىٍيبو

                                                             
 (248/ 2لحديث )غريب ا (1)
 (55/ 16(، عمدة القارم )516/ 6(، فتح البارم )658/ 6بتصرؼ مف إكماؿ المعمـ ) (2)
ا يىنٍ  (3) نَّمى دُّ " اٍلحىظُّ. كىالمىٍعنىى الى يىٍنفىعي ذىا اٍلحىظّْ حىظُّوي. كىاً  اًلحي قاؿ ابف دقيؽ العيد: " كىاٍلجى  (321/ 1إحكاـ األحكاـ ) ." فىعيوي اٍلعىمىؿي الصَّ
 .16889(، رقـ/100/ 28حـ/ ) (4)
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 . (6)، كالذىبي(5)، كالدارقطني(4)سفياف بف ، كيعقكب(3)العجمي، (2)، كابف المديني(1)كثقو ابف معيف
قىاؿ(8)، كقاؿ أبك حاتـ: شيخ(7)كقاؿ أحمد: حسف الحديث  .(9)بأس بو ليس النَّسىائي: ، كى

 .(12)، كابف حجر: صدكؽ(11)، كالذىبي(10)كقاؿ أبك زرعة
ًكيـً  ٍبفي  عيٍثمىافي  .2 بَّادً  ٍبفً  حى ، ٍبفً  عى ًنيؼو اًرمُّ  سىٍيؿو  أىبيك حى ، تكفي قبؿ سنة  األىٍنصى  ق.140اٍلكيكًفيُّ

ٍبدً : ركل عىفٍ  ، ٍبفً  المَّوً  عى امىةى  كىأىًبي سىٍرًجسو ، ٍبفً  أيمى ًعيدً  سىٍيؿو سى  .اٍلميسىيّْبً  ٍبفً  كى
ٍنوي  ، ،الثٍَّكًرمُّ : ركل عى شىًريؾه ـه، كى ًميُّ  كىىيشىٍي ، ٍبفي  كىعى ٍبدي  ميٍسًيرو . ٍبفي  المَّوً  كىعى   نيمىٍيرو

، (17)، كأبك حاتـ(16)بف حنبؿ د، كأحم(15)، كابف معيف(14)خالد األحمر ك، كأب(13)كثقو ابف سعد
 .(20)، كابف حجر(19)، كالذىبي(18)كالعجمي

دي  .3 مَّ بَّافى  ٍبفً  كىٍعًب  ٍبفي  ميحى ، أىسىدو  فً بٍ  سيمىٍيـً  ٍبفً  حى ًظيُّ ييكىنَّى اٍلقيرى ٍمزىةى، تكفي سنة  أىبىا كى  ق.108حى
كىل ، اٍبفً : عىفٍ  رى ، كىأىًبي الدٍَّردىاًء، كىأىًبي مىٍسعيكدو ٍيرىةى  كىأىًبي أىيُّكبى  .-رضي اهلل عنيـ- ىيرى

مَّدي  ركل عنو: ًدًر، ٍبفي  ميحى ٍيدي  اٍلميٍنكى ، ٍبفي  كىزى ـى ـي  أىٍسمى كى يىًزيدي  بىةى،عيتىيٍ  ٍبفي  كىاٍلحى  عجبلف. كابف اٍليىاًد، ٍبفي  كى
 .(25)، كابف حجر(24)، كالذىبي(23)، كابف المديني(22)، كأبك زرعة(21)كثقو ابف سعد

 الحكـ عمى إسناد الحديث:
 إسناد ىذا الحديث صحيح؛ ألف ركاتو ثقات.

 

                                                             
 (156ركاية الدارمي )ص:  -تاريخ ابف معيف  (1)
 (208تاريخ أسماء الثقات )ص:  (2)
 (411الثقات )ص:  (3)
 (406/ 9تيذيب التيذيب ) (4)
 (283(، سؤاالت السممي )ص: 72سؤاالت البرقاني )ص:  (5)
 (624/ 2(، المغني )211/ 2الكاشؼ ) (6)
 (57/ 8لتعديؿ )الجرح كا (7)
 المرجع السابؽ (8)
 (297/ 26تيذيب الكماؿ ) (9)
 (58/ 8الجرح كالتعديؿ ) (10)
 (9/ 4ميزاف االعتداؿ ) (11)
 (502تقريب التيذيب )ص:  (12)
 (299متمـ التابعيف )ص:  -الطبقات الكبرل  (13)
 (146/ 6الجرح كالتعديؿ ) (14)
 (46/ 4ركاية الدكرم ) -تاريخ ابف معيف  (15)
 (476/ 2العمؿ ) (16)
 (147/ 6الجرح كالتعديؿ ) (17)
 (327الثقات )ص:  (18)
 (695/ 3تاريخ اإلسبلـ ) (19)
 (383تقريب التيذيب )ص:  (20)
 (137متمـ التابعيف )ص:  -الطبقات الكبرل  (21)
 (67/ 8الجرح كالتعديؿ ) (22)
 (343/ 26تيذيب الكماؿ ) (23)
 (213/ 2الكاشؼ ) (24)
 (504ص: تقريب التيذيب ) (25)
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 :الحديث العاشر .45
 باب تشديد العقوبة عمى مف تكرر منو شرب الخمر

دَّثىنىا ، ٍبفي  ىميكسى  حى اًعيؿى دَّثىنىا ًإٍسمى ، حى ، عىفٍ  أىبىافي اًلحو  أىًبي عىفٍ  عىاًصـو ، صى   ميعىاًكيىةى  عىفٍ  ذىٍككىافى
، أىًبي اٍبفً  ، اْلَخْمرَ  َشِرُبوا ِإَذا":   المَّوً  رىسيكؿي  قىاؿى : قىاؿى  سيٍفيىافى ـْ ـا  َفاْجِمُدوُى ، َشِرُبوا ِإفْ  ُث ـْ  َفاْجِمُدوُى
ـا  ـا  َشِرُبوا ِإفْ  ُث ، ُث ـْ  .(1) "َفاْقُتُموُىـْ  َشِرُبوا ِإفْ  َفاْجِمُدوُى

ا أخرجو الترمذم في سننو، أبكاب الحدكد، بىابي  اءى  مى فٍ  جى ٍمرى  شىًربى  مى  فىاٍجًمديكهي...، مف طريؽ  الخى
 ، بجزء متقارب األلفاظ.1444، رقـ/(48/ 4)أبي بكر بف عياش عف عاصـ بو، 

ٍمرى  شىًربى  مىفٍ  كد، بىابي ماجو في سننو، ؾ الحد ابف أخرجو  ًمرىارنا، مف طريؽ  اٍلخى
، بمفظو، مع تغيير حرؼ )إذا( بدؿ 2573، رقـ/(859/ 2) سعيد بف أبي عركبة عف عاصـ بو،

 )إف(.
  -رضي اهلل عنو-في مسنده مف طريؽ عبد الرحمف بف عبد عف معاكية  كأخرجو أحمد

 ، بألفاظ متقاربة.16847، رقـ/(60/ 28)
 ، بألفاظ متقاربة.16869، رقـ/(83/ 28)طريؽ سفياف عف عاصـ بو،  ككذلؾ، مف

 بألفاظ متقاربة. ،16926، رقـ/(124/ 28) ككذلؾ، مف طريؽ شيباف عف عاصـ بو،
 :ترجمة رجاؿ السند

اًعيؿى  ٍبفي  ميكسىى .1 ، سبؽ ذكره في الحديث رقـ) ًإٍسمى  (، ثقة.42التَّبيكذىًكيُّ
، يىًزيدى  أىبيك ،اٍلعىطَّاري  يىًزيدى  ٍبفي  أىبىافي  .2  [ق 170 - 161: الكفاة] اٍلبىٍصًرمُّ

كىل سىًف،: عىفٍ  رى ٍمًرك اٍلحى ، ٍبفً  كىعى ، ًعٍمرىافى  كىأىًبي ًدينىارو ٍكًنيّْ قىتىادىةى. اٍلجى  كى
دى، أىبيك: ركل عنو ـي  دىاكي ميٍسًم ، ٍبفي  كى ـى ، ٍبفي  كىًحبَّافي  ًإٍبرىاًىي ، ًىبلؿو شىٍيبىافي . كى  كىعىفَّافي
، (7)، كالنسائي(6)، كأبك حاتـ(5)، كالعجمي(4)، كابف المديني(3)معيف ، ككثقو ابف(2)ثبت د:قاؿ أحم

 . (11)بأس بو ليس ، كقاؿ ابف معيف:(10)، كابف حجر(9)، كالذىبي(8)كابف حباف في الثقات
  

                                                             
 .4482(، رقـ/164/ 4د/ ؾ الحدكد، باب إذا تتابع في شرب الخمر ) (1)
 (299/ 2الجرح كالتعديؿ ) (2)
 (103/ 3(، تاريخ ابف أبي خيثمة )382سؤاالت ابف الجنيد )ص:  (3)
 (71سؤاالت ابف أبي شيبة )ص:  (4)
 (51الثقات )ص:  (5)
 مكثؽ كىك فيو تكمـ مف [حجة ثقة ( ]شيباف بف عبد الرحمف التميمي299/ 2كالتعديؿ )كقاؿ أبك حاتـ أباف أحب إلي شيباف، الجرح  (6)
 (101: ص)   
 (25/ 2تيذيب الكماؿ ) (7)
 (68/ 6الثقات البف حباف ) (8)
 (287/ 4(، تاريخ اإلسبلـ )8/ 1المغني ) (9)
 (87تقريب التيذيب )ص:  (10)
 (88/ 1ركاية ابف محرز ) -تاريخ ابف معيف  (11)
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سىفي  ًديًث، كأرجيك كقاؿ ابف عدم: حى ٍدؽً  أىٍىؿً  ًمفٍ  أىنَّوي  اٍلحى  .(1) الصّْ
ٍكًد، كأبك النجكد اسمو بىٍيدىلىة أىبيك ًبيأى بفي  عىاًصـي  .3 ، تكفي سنة  بىٍكرو  النَّجي  ق.128األىسىًدمُّ

كىل اًرثً : عىفً  رى سَّافو  بفً  الحى ، حى ًرفىاعىةى  البىٍكًرمّْ لىيمىا -التٍَّيًميّْ  أىكً -التًَّمٍيًميّْ  يىٍثًرًبيٍّ  بفً  كى ٍحبىةه  كى  .صي
ٍنوي  ركل ، أىًبي بفي  عىطىاءي : عى بىاحو اًلحو  أىبيككى  رى ، صى شيٍعبىةي، السَّمَّافي ، كى  يىًزٍيدى. بفي  كىأىبىافي  كىالثٍَّكًرمُّ

ًثيرى  كثقو ابف سعد، كقاؿ: كىافى  طىأً  كى ًديًثوً  ًفي اٍلخى  .(4)، كأبك زرعة(3)، ككثقو أحمد(2)حى
 . (8)بأس بو ليس ، كقاؿ ابف معيف:(7)، كابف حباف(6)، كيعقكب بف سفياف(5)ككثقو العجمي 

 . (10)الحديث ، كقاؿ الذىبي: حسف(9)ؿ أبك حاتـ: محمو الصدؽ صالح الحديثكقا
 . (12)الحفظ سيئ عاصمان  اسمو كاف مف ، كقاؿ ابف عمية: كؿ(11)كقاؿ ابف حجر: صدكؽ

قىاؿى  : كى قيٍطًنيُّ : لىٍيسى  ، كقىاؿى (13)شىٍيءه  ًحٍفظوً  ًفي الدَّارى اًفظو  النَّسىاًئيُّ  .(14) ًبحى
ا أىبيك ذىٍككىافي  .4 ، الزيات، ًلحو صى  ق.101تكفي  السَّمَّافي

اًلح قاؿ أحمد: أىبيك  . (15) الزَّيَّاتي  كىيكى  السَّمَّاف، كىيكى  سييىٍيؿ، أىبيك ىيكى : ذىٍككىاف صى
ٍيرىة، أىبىا سمع: ٍدًرٌم، سعيد كىأىبا ىيرى   اٍلخي
كىل بىاح أبي بف عىطاء عىنوي: كرى   ًدينىار، كعاصـ بف أبي النجكد. بف كىعىٍمرك رى

، (20)، كابف حباف في الثقات(19)، كالعجمي (18) ، كأبك زرعة(17)، كابف معيف (16)كثقو أحمد 
 .(23) كقاؿ أبك حاتـ: صالح الحديث يحتج بحديثو ،(22) ، كابف حجر(21) كالذىبي

                                                             
 (73/ 2الكامؿ ) (1)
 (321/ 6الطبقات الكبرل ) (2)
 (341/ 6الجرح كالتعديؿ ) (3)
 المرجع السابؽ (4)
 (51الثقات )ص:  (5)
 (39/ 5تيذيب التيذيب ) (6)
 (256/ 7الثقات ) (7)
 (341/ 6الجرح كالتعديؿ ) (8)
 المرجع السابؽ (9)
 (357/ 2ميزاف االعتداؿ ) (10)
 (285تقريب التيذيب )ص:  (11)
 (341/ 6الجرح كالتعديؿ ) (12)
 (49سؤاالت البرقاني )ص:  (13)
 (260/ 5سير أعبلـ النببلء ) (14)
 (489/ 1السفر الثاني ) -تاريخ ابف أبي خيثمة  (15)
 (451/ 3الجرح كالتعديؿ ) (16)
 (451/ 3(، الجرح كالتعديؿ )245ركاية الدارمي )ص:  -تاريخ ابف معيف  (17)
 (451 /3الجرح كالتعديؿ ) (18)
 (150الثقات )ص:  (19)
 (221/ 4الثقات ) (20)
 (386/ 1الكاشؼ ) (21)
 (203تقريب التيذيب )ص:  (22)
 (451/ 3الجرح كالتعديؿ ) (23)
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 الحكـ عمى إسناد الحديث:
 إسناد ىذا الحديث حسف؛ ألف عاصـ بف أبي النجكد صدكؽ، كبالمتابعة يرتقي إلى الصحيح

 لغيره.
 :التعميؽ عمى الحديث

ا مىرَّاتو  أىٍربىعى  سىًكرى  مىفٍ  ، في بىابفّصؿ القوؿ اْلماـ الطحاوي دُّهي؟ كذكر آثارنا، كخمص إلى أنو  مى حى
 .(1) ال يحد مف تكرر منو شرب الخمر، إال بحده المعركؼ كىك الجمد، كال يعاقب بالقتؿ البتة

: وَقاؿَ  ًديثي  اْلُبَخاِريا ا النبي  عف معاكية عىفٍ  اًلحو صى  أىًبي حى ؿً  ًفي ىىذىا كىافى  ًإنَّمى  نيًسخى  ثيَـّ  اأٍلىٍمرً  أىكَّ
 .(3) ، كاختار النسخ ابف حجر(2) ىىذىا

: كقد خمص القكؿ فيمف تكرر منو شرب الخمر إلى عدـ القتؿ، كقد كرد حديث قاؿ الباحث
طَّاًب، ٍبفً  رى عيمى  فعىفٍ  البخارم بجمد كضرب مف تكرر منو السكر ال بقتمو، مىى رىجيبلن  أىفَّ  الخى ٍيدً  عى  عى

ٍبدى  اٍسميوي  كىافى   النًَّبيّْ  كىافى  المًَّو، عى ارنا، ييمىقَّبي  كى كىافى  ًحمى كىافى  ، المَّوً  رىسيكؿى  ييٍضًحؾي  كى  قىدٍ   النًَّبيُّ  كى
مىدىهي  ا ًبوً  فىأيًتيى  الشَّرىاًب، ًفي جى ًمدى، ًبوً  فىأىمىرى  يىٍكمن ؿه  ؿى فىقىا فىجي ا العىٍنوي، المَّييَـّ : القىٍكـً  ًمفى  رىجي ا أىٍكثىرى  مى  ييٍؤتىى مى
 .(4) (َوَرُسوَلوُ  الماوَ  ُيِحبُّ  ِإناوُ  َعِمْمتُ  َما َفَوالماوِ  َتْمَعُنوُه، َّلَ ):  النًَّبيُّ  فىقىاؿى  ًبًو؟

 يقتمو، كلـ خمرال في مرارنا الرجؿ حدَّ   حديث عمر ناسخ لحديث الباب؛ كألنوقاؿ ابف بطاؿ: 
 .(5) الفتكل أئمة قاؿ كبيذا
ىدارنا لحقكقو كلشخصو، إنما قمت:  كال تعني عقكبة المذنب كزجره، طردنا لو مف دائرة اإلسبلـ، كا 

ىي تأديب كتيذيب لنفسو كجسده، كمثاؿ ذلؾ مف تكرر منو شرب الخمر، كقد قاؿ فيو رسكلنا 
(: ََوَرُسوَلوُ  الماوَ  ُيِحبُّ  ِإناوُ  َعِمْمتُ  َما َفَوالماوِ  َتْمَعُنوُه، َّل) . 

 .(6)(الشاْيَطافَ  َعَمْيوِ  ُتِعيُنوا َّلَ  َىَكَذا، َتُقوُلوا َّلَ ): كفي ركاية قىاؿى 
 .(7)(اهللُ  َرِحَمؾَ : ُقوُلوا َوَلِكفْ  الشاْيَطاَف، َعَمْيوِ  ُتِعيُنوا )َّل كزاد أحمد: 

ـا : ُقوُلوا )َوَلِكفْ كزاد أبك داكد:  ـا  َلُو، ْغِفرْ ا الماُي  .(8)(اْرَحْموُ  الماُي
  

                                                             
 (159/ 3شرح معاني اآلثار ) (1)
 (121/ 12عكف المعبكد ) (2)
 (73/ 12فتح البارم ) (3)
اًرجو ًمفى الًممَّة، ) خ/ ؾ الحدكد، بىابي مىا ييٍكرىهي ًمٍف لىٍعًف شىاًربً  (4) نَّوي لىٍيسى ًبخى ٍمًر، كىاً   .6780(، رقـ/158/ 8الخى
 (400/ 8شرح صحيح البخارم ) (5)
اًرجو ًمفى الًممَّة، ) (6) نَّوي لىٍيسى ًبخى ٍمًر، كىاً   .6780، 6777(، رقـ/ 158/ 8خ/ ؾ الحدكد، بىابي مىا ييٍكرىهي ًمٍف لىٍعًف شىاًرًب الخى
سناده صحيح.7985رقـ/  (،366/ 13حـ، ) (7)  ، كا 
سناده صحيح.4478(، رقـ/163/ 4د/ ؾ الحدكد، باب الحد في الخمر، ) (8)  ، كا 
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 :الحديث الحادي عشر .46
 باب تتابع الفتف آخر الزماف

دَّثىنىا ٍعفىرو  ٍبفي  ًغيىاثي  حى ًبيُّ  جى ًليدي  أىٍنبىأىنىا: قىاؿى  الرَّحى ، اٍبفى  سىًمٍعتي : قىاؿى  ميٍسًمـو  ٍبفي  اٍلكى اًبرو  سىًمٍعتي : يىقيكؿي  جى
ٍبدً  أىبىا بًّْو، عى ـْ ": يىقيكؿي  ، النًَّبيَّ  سىًمٍعتي : يىقيكؿي  ميعىاًكيىةى، سىًمٍعتي  :يىقيكؿي  رى  َبَلءٌ  ِإَّلا  الدُّْنَيا ِمفَ  َيْبؽَ  َل

 .(1) "َوِفْتَنةٌ 
، 16853، رقـ/(66/ 28) أخرجو أحمد في مسنده، مف طريؽ ابف المبارؾ عف ابف جابر بو،

 بجزء مف لفظو كفيو زيادة.
 :ترجمة رجاؿ السند

ٍعفىرو  في بٍ  ًغيىاثي  .1 ،  جى ًبيُّ  .[ق 250 - 241: الكفاة]الرَّحى
 الرزاؽ.  كعبد عيسى، بف كمعف مسمـ، بف الكليد كعف عنو، ركل عيينة ابف مستممي كاف
 جرير. بف كمحمد إدريس، بف كالحسيف أحمد، بف اهلل كعبد ماجو، ابف عنو ركل

يىٍينىة. ابف رقطني: مستمميكقاؿ الدا ،(2) حباف في الثقات، كقاؿ: مستقيـ الحديث ذكره ابف   عي
كىل كثيرنا حديثان  عييىٍينىة ابف عف رى

 .(5) ، كقاؿ ابف حجر: صدكؽ(4) ، كقاؿ الذىبي: كثؽ(3) 
ًليد .2  .ثقة (،5اٍلعىبَّاس، سبؽ ذكره في الحديث رقـ) أىبيك اٍلقرًشي، ميسمـ بف اٍلكى
ٍبدي  .3 ، ٍبفً  يىًزيدى  ٍبفي  الرٍَّحمىفً  عى اًبرو ، ألزدمُّ ا عيتبة أىبيك جى  ق.154تكفي سنة  الدَّارانيُّ

 كالزىرم. ممطكر، سبلـ كأبي كمكحكؿ، السمكلي، كبشة كأبي الصنعاني، األشعث أىًبي: ركل عف
ٍنوي  ٍبد ابنو: ركل عى ٍبد ٍبف كعمر مسمـ، ٍبف كالكليد اٍلميبىارىؾ، كابف اهلل، عى  الكاحد. عى

 .(11)، كابف حجر(10)، كالذىبي(9)د، كأحم(8)، كالعجمي(7)، كابف معيف(6)كثقو ابف سعد
  العزة، رب عبد أىبيك: كييقاؿ ربو، عبد أىبيك: كييقاؿ الزاىد، الدمشقيُّ  رب عبد أىبيك .4

  المَّو عيبىيد ٍبف الجبار عبد اسمو: ًقيؿى  عذرة، بني مكلى: كييقاؿ الثقفي، غيبلف اٍبف مكلى
  فمسطيف،: كقيؿ قسطنطيف،: يؿكق المَّو، عىبد أىبي ٍبف الرحمف عبد: كقيؿ سمماف، اٍبف

 .(12) بشيءو  كليس
                                                             

 .4035(، رقـ/1339/ 2جو/ ؾ الفتف، باب الصبر عمى الببلء، ) (1)
 (3/ 9الثقات ) (2)
 (1696/ 3المؤتمؼ كالمختمؼ ) (3)
 (117/ 2الكاشؼ ) (4)
 (443تقريب التيذيب )ص:  (5)
 (84/ 5الطبقات الكبرل ) (6)
 (456/ 4ركاية الدكرم ) -تاريخ ابف معيف  (7)
 (300الثقات )ص:  (8)
 (257سؤاالت أبي داكد )ص:  (9)
 (648/ 1الكاشؼ ) (10)
 (353تقريب التيذيب )ص:  (11)
 (36/ 34تيذيب الكماؿ ) (12)
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كىل  األىٍنصاًرٌم.  عيبىيد ٍبف كفضالة القرني، كأكيس سيٍفيىاف، أىبي ٍبف معاكية :عىف رى
كىل  يزيد. ٍبف الرحمف كعبد بجير، ٍبف المَّو كعبد العزيز، عبد ٍبف كسىًعيد ثكباف، ٍبف ثابت: عىنو رى
 .(1) نافع بف الرحمف عبد كضكءال رب عبد أبي حاتـ: كاسـ أبك قاؿ

 .(4) مقبكؿ ، كقاؿ ابف حجر:(3)، كقاؿ الذىبي: صدكؽ(2) ذكره ابف حباف في الثقات
 الحكـ عمى إسناد الحديث: 

 إسناد ىذا الحديث حسف؛ ألف غياث بف جعفر، كأبا عبد رب الدمشقي كمييما صدكؽ.
 

 :الحديث الثاني عشر .47
 ا الديفباب بقاء الخلفة في قريش ما أقامو 

دَّثىنىا اًف، أىبيك حى نىا اليىمى ، أىٍخبىرى ، عىفً  شيعىٍيبه دي  كىافى : قىاؿى  الزٍُّىًرمّْ مَّ بىٍيرً  ٍبفي  ميحى دّْثي  ميٍطًعـو  ٍبفً  جي  بىمىغى  أىنَّوي  ييحى
ٍفدو  ًفي ًعٍندىهي  كىىيكى  ميعىاًكيىةى  ٍبدى  أىفَّ : قيرىٍيشو  ًمفٍ  كى ٍمًرك ٍبفى  المَّوً  عى دّْثي يي  العىاصً  ٍبفً  عى  مىًمؾه  سىيىكيكفي  أىنَّوي  حى

، ًمفٍ  ـى  ميعىاًكيىةي، فىغىًضبى  قىٍحطىافى مىى فىأىٍثنىى فىقىا ا المَّوً  عى ا: قىاؿى  ثيَـّ  أىٍىميوي، ىيكى  ًبمى  أىفَّ  بىمىغىًني فىًإنَّوي  بىٍعدي، أىمَّ
االن  ـٍ  ًرجى دَّثيكفى  ًمٍنكي اًديثى  يىتىحى ، فىأيكلىًئؾى  ، المَّوً  رىسيكؿً  عىفٍ  تيٍؤثىري  كىالى  المًَّو، ًكتىاًب  ًفي لىٍيسىتٍ  أىحى ـٍ يَّاليكي  جي
:  المَّوً  رىسيكؿى  سىًمٍعتي  فىًإنّْي أىٍىمىيىا، تيًضؿُّ  الًَّتي كىاألىمىاًنيَّ  فىًإيَّاكيـٍ   َّلَ  ُقَرْيشٍ  ِفي اأَلْمرَ  َىَذا ِإفا " يىقيكؿي

 .(5)"الدٍّيفَ  َأَقاُموا َما ِو،َوْجيِ  َعَمى الماوُ  َكباوُ  ِإَّلا  َأَحٌد، ُيَعاِديِيـْ 
، (64/ 28) مسنده، مف طريؽ بشر بف شعيب عف أبيو شعيب بو، أخرجو أحمد في

 ، بألفاظ متقاربة.16852رقـ/
 كأخرجو الدارمي في سننو، ؾ السير، باب اإلمارة في قريش، مف طريؽ أبي اليماف الحكـ، 

 بمفظو. ،2563، رقـ/(1639/ 3) عف شعيب بو،
 :اؿ السندترجمة رج

افً  أىبيك .1 ـي ، اٍلًحٍمًصيُّ  اٍليىمى كى ، ٍبفي  اٍلحى  .ثقىة، (1رقـ) الحديث سبؽ ذكره في نىاًفعو
ٍمزىة أبي بف شيعىٍيب .2  .ثقىة، (1رقـ) ذكره في الحديث سبؽ، حى
3. ،  .(، متفؽ عمى جبللتو1رقـ) الحديث سبؽ ذكره في، شياب بف محمد الزٍُّىًرمُّ
دي  .4 مَّ بىٍيرً  ٍبفي  ميحى ، أىبيك ٍبفً  ميٍطًعـً  ٍبفً  جي ًدمّْ  ق.113سىًعيد، تكفي سنة  عى

ميعىاًكيىة، كابف عباس  أىًبيو، كعمر، عىف: ركل  .-رضي اهلل عنيـ-كى
سعد ًدينىار ٍبف كىعىٍمرك كالزٍُّىًرمٌ  عىنوي: بنكه عمر، كسعيد، كجبير، ركل  ًإٍبرىاًىيـ. بف كى

                                                             
 (290/ 1الجرح كالتعديؿ ) (1)
 (81/ 5الثقات ) (2)
 (440/ 2الكاشؼ ) (3)
 (655تقريب التيذيب )ص:  (4)
 .3500(، رقـ/179/ 4خ/ ؾ المناقب، باب مناقب قريش، ) (5)
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 .(5)، كابف حجر(4) ، كالذىبي(3) ت، كابف حباف في الثقا(2) ، كالعجمي(1) كثقو ابف سعد
 الحكـ عمى إسناد الحديث:

 إسناد ىذا الحديث صحيح؛ ألف ركاتو ثقات.
 

 الحديث الثالث عشر: .48
 باب العفو عف يسير الحراـ عند الحاجة أو الضرورة

ٍف أىًبي قً  ، عى اًلدو ٍف خى ، عى ًبيبو ٍف سيٍفيىافى ٍبًف حى سىفي ٍبفي قىزىعىةى، عى نىا اٍلحى ٍف ميعىاًكيىةى، أىٍخبىرى بىةى، عى  بلى
 .(7) "(6)ُمَقطاًعاَنَيى َعْف ُلْبِس اْلَحِريِر َوالذاَىِب ِإَّلا  َأفا َرُسوَؿ الماِو "

الزينة، باب تحريـ الذىب عمى الرجاؿ، مف طريؽ بييس بف فيداف  /أخرجو النسائي في سننو، ؾ
ٍف أىًبي شىٍيخو اٍليينىاًئيّْ   .بمفظو مف حديث ، جزء5159(، رقـ/163/ 8)بو، عى

 الزينة، باب تحريـ الذىب عمى الرجاؿ، مف طريؽ ميمكف عف أبي قتادة بو،  /ككذلؾ، ؾ
 .بمفظو مف حديث ، جزء5150(، رقـ/161/ 8)

ميكدً  ًفي أخرجو أبك داكد في سننو، ؾ/ المباس، بىابه   كىالسّْبىاًع، مف طريؽ خالد بف معداف النُّميكرً  جي
 بمفظو، كفيو قصة. مف حديث جزء، 4131، رقـ/(68/ 4)عدم كرب، بو، عف المقداـ بف م

  (،123/ 28أخرجو أحمد في مسنده، مف طريؽ عمي بف عبد اهلل بف عمي، عف أبيو بو، )
 .بمفظو مف حديث ، جزء16923رقـ/ 

ٍف أىًبي شىٍيخو اٍليينىاًئيّْ بو،  يثمف حد ، جزء16833(، رقـ/45/ 28) ككذلؾ، مف طريؽ قتادة عى
 .بمفظو

 :ترجمة رجاؿ السند
سىفي ٍبفي قىزىعىةى  .1 . ]الكفاة:  بف عبيد، أبك عمي اٍلحى ٍمقانيُّ  ق[ 250 – 241الخي

ٍيؿ بف سميمافركل  ٍيؿ بف ًعياض، كعٌباد بف عٌباد، كفيضى ٍف: معتمر بف سميماف، كفيضى  .عى
 .عمىالترمذم، كالنسائي، كابف ماجو، كأحمد بف عمرك البٌزار، كأبك ي ركل عنو:

، (11)، كقاؿ أبك حاتـ (10) كقاؿ الدارقطني: صالح، (9) ، ككثقو الذىبي(8) ذكره ابف حباف في الثقات
 .(12) كابف حجر: صدكؽ

                                                             
 (205/ 5الطبقات الكبرل ) (1)
 (401الثقات )ص:  (2)
 (355/ 5الثقات ) (3)
 (161/ 2الكاشؼ ) (4)
 (471تقريب التيذيب )ص:  (5)
قَطعا: إََّ  اىزََّٕةِ  (6) ءَ  أََسادَ  ٍ  ًْ ْْ  اْىٍَِضٍشَ  اىشَّ ِ٘  ماْىَحيقح ٔ ,ٍِ َّْح  , قيد: ماألصاٗس ٗاىقشط ٗاىخاذٌ, ٗهللا أعيٌ.(82/ 4) َرىَِل.اىْٖاٌح َٗ
 .5149(، رقـ/161/ 8نس/ ؾ الزينة، باب تحريـ الذىب عمى الرجاؿ، ) (7)
 (176/ 8الثقات ) (8)
 (329/ 1الكاشؼ ) (9)
 (158سؤاالت السممي )ص:  (10)
 (34/ 3الجرح كالتعديؿ ) (11)
 (163ريب التيذيب )ص: تق (12)
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، ٍبفي  سيٍفيىافي  .2 ًبيبو  ق.182، تكفي سنة اٍلبىٍصًرمُّ اٍلبىزَّازي  حى
اجو ركل  جَّ اًلدو الحذاء، كسميماف التيمي، كىحى ًؿ، كىخى اًصـو األىٍحكى ٍف: عى كَّاؼً  عى  .الصَّ
ًميٍّ ركل  نىٍصري ٍبفي عى ، كى ٍيدي ٍبفي مىٍسعىدىةى، كىاٍلفىبلسي مى سىفي ٍبفي قىزىعىةى، كىحي ٍنوي: اٍلحى  . عى
 . (2)، كأبك حاتـ(1)الصيرفي بف عمي عمرككثقو 

دى ، كالذىبي، كقاؿ: (4)، كابف حباف في الثقات(3)ككثقو النسائي كىافى أىحى فَّاظً كى  . (5) اٍلحي
 .(6) ابف حجرككثقو 

ذَّاءي،  .3 ، اٍلحى نىاًزًؿ اٍلبىٍصًرمُّ اًلدي بف ًمٍيراف، أىبيك اٍلمى  .ق 141تكفي سنةخى
اًلؾو  كىل عىفٍ  .رىأىل أىنىسى ٍبفى مى ، كىاٍبًف ًسيًريفى  :رى  كىأىًبي اٍلعىاًليىًة. ،أىًبي عيٍثمىافى النٍَّيًدمّْ

،ركل  دي ٍبفي ًسيًريفى مَّ وي ميحى ٍنوي: شىٍيخي مَّ  عى ، كىاٍبفي عييىٍينىةى،كىحى ٍيدو شيٍعبىةي  ادي ٍبفي زى  .كى
كقاؿ الدارقطني:  ،(10) ، كابف حباف في الثقات(9) ، كالعجمي(8) ، كأحمد(7) كثقو ابف سعد

 .(13) يرسؿثقة ، كقاؿ ابف حجر: (12) ، كقاؿ الذىبي: ثقة إماـ(11)مشيكر
ٍرًميُّ  .4 ٍيدو اٍلجى ٍبدي المًَّو ٍبفي زى ،  أىبيك ًقبلبىةى، ىيكى عى  .ق 101تكفي سنة اٍلبىٍصًرمُّ

 ، ٍف: عىاًئشىةى، كىاٍبًف عيمىرى كىل عى  . -رضي اهلل عنيـ-كمعاكية رى
ذَّاءي ركل  اًلده اٍلحى ، كىخى ٍنوي: قىتىادىةي، كىأىيُّكبي  . عى

 .(17) ، كأبك حاتـ(16) ، كالعجمي(15) ، كابف سيريف(14)كثقو ابف سعد
، كقاؿ ابف حجر: ثقة، (19) ؿ: ثقة في نفسو إال أنو يدلس، كقا(18) كقاؿ الذىبي: أحد أئمة التابعيف

 .(21) ، كقاؿ أبك داكد: حسف الحديث(20) فاضؿ كثير اإلرساؿ
                                                             

 (229/ 4الجرح كالتعديؿ ) (1)
 المرجع السابؽ (2)
 (107/ 4تيذيب التيذيب ) (3)
 (320/ 4الثقات ) (4)
 (858/ 4تاريخ اإلسبلـ ) (5)
 (244تقريب التيذيب )ص:  (6)
 (259/ 7الطبقات الكبرل ) (7)
 (327سؤاالت أبي داكد )ص:  (8)
 (142الثقات )ص:  (9)
 (253/ 6)الثقات  (10)
 (2102/ 4المؤتمؼ كالمختمؼ ) (11)
 (369/ 1الكاشؼ ) (12)
 (191تقريب التيذيب )ص:  (13)
 (183/ 7الطبقات الكبرل ) (14)
 (58/ 5الجرح كالتعديؿ ) (15)
 (30/ 2الثقات ) (16)
 (58/ 5الجرح كالتعديؿ ) (17)
 (193/ 3تاريخ اإلسبلـ ) (18)
 (426/ 2ميزاف االعتداؿ ) (19)
 (304يذيب )ص: تقريب الت (20)
 (243سؤاالت أبي عبيد اآلجرم )ص:  (21)
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 الحكـ عمى إسناد الحديث: 
 إسناد ىذا الحديث حسف؛ ألف فيو الحسف بف قزعة صدكؽ.

ف قيؿ أف أبا قبلبة لـ يسمع مف معاكية كىك يرسؿ عنو، فقد أخرجو قاؿ الباحث النسائي مف : كا 
 كأبك الشيخ رأل معاكية كسمع منو.  ،طريؽ أخرل عف أبي الشيخ الينائي عف معاكية

 عشر: رابعالحديث ال .49
 باب كيفية مسح الرأس في الوضوء

ٍبدي المًَّو ٍبفي ا دَّثىنىا عى ، حى ًليدي ٍبفي ميٍسًمـو دَّثىنىا اٍلكى ، حى رَّاًنيُّ مَّؿي ٍبفي اٍلفىٍضًؿ اٍلحى دَّثىنىا ميؤى دَّثىنىا حى ًء، حى  ٍلعىبلى
اًلؾو  يىًزيدي ٍبفي أىًبي مى َأ ِلمنااِس َكَما َرَأى َرُسوَؿ الماِو  "َأفا  :أىبيك اأٍلىٍزىىًر اٍلميًغيرىةي ٍبفي فىٍركىةى، كى ُمَعاِوَيَة، َتَوضا

 ا َبَمَغ َرْأَسُو َغَرَؼ َغْرَفًة ِمْف َماٍء، َفَتَمقااَىا ِبِشَما ُأ، َفَمما ِلِو َحتاى َوَضَعَيا َعَمى َوَسِط َرْأِسِو َيَتَوضا
ِرِه ِإَلى ُمَقدا  رِِه، َوِمْف ُمَؤخا ـا َمَسَح ِمْف ُمَقداِمِو ِإَلى ُمَؤخا   ."ِموِ َحتاى َقَطَر اْلَماُء، َأْو َكاَد َيْقُطُر، ُث

سٍ كقاؿ  ًليدي، ًبيىذىا اإلًٍ دَّثىنىا اٍلكى ، حى اًلدو دَّثىنىا مىٍحميكدي ٍبفي خى :حى َأ َثَلًثا َثَلًثا َوَغَسَؿ ِرْجَمْيِو "نىاًد، قىاؿى َفَتَوضا
 .(1) "َعَددٍ ِبَغْيِر 

، (69/ 28) في مسنده، مف طريؽ عمي بف بحر عف الكليد بف مسمـ بو،أحمد أخرجو 
  ، جزء مف حديث بمفظو.16855رقـ/

 استيعاب في ختياراال الكبرل، جماع أبكاب سنة الكضكء كفرضو، باب كأخرجو البييقي في السنف
 ، بمفظو.273، رقـ/(98/ 1) بالمسح، مف طريؽ أبي داكد عف مؤمؿ بو الرأس

  الكبير مف طريؽ صفكاف بف صالح عف الكليد بف مسمـ بو، كأخرجو الطبراني في المعجـ
 ، بجزء مف لفظ متقارب.886، رقـ/(377/ 19)

 :ترجمة رجاؿ السند
مَّؿي ٍبفي اٍلفىٍضًؿ، أبك سعيد  .1 رَّانيُّ ميؤى رىٌم الحى زى  ق.229، تكفي سنة اٍلجى

ٍف: عيسى بف يكنس، كبقٌية ٍبف الكليد، كالكليد بف مسمـركل   .عى
ٍنوي: أبك داكد، كالنسائي عف رجؿو عنو،ركل   .كعثماف الٌدارميٌ  عى

 . (5) ، كقاؿ أحمد: ال بأس بو(4) ، كالذىبي(3) ، كابف حباف في الثقات(2) كثقو أبك حاتـ
 .(6) حجر: صدكؽكقاؿ ابف 

ًليد .2   .ثقة (،5سبؽ ذكره في الحديث رقـ) اٍلقرًشي، ميسمـ بف اٍلكى
ءً  .3 ٍبديالمًَّو ٍبفي اٍلعىبلى ٍشًقيُّ  عى ٍبرو الدّْمى ، أىبيك زى ٍبًعيُّ ٍبرو الرّْ ٍبًد الرحمف ،ٍبًف زى  .ق165 ، تكفي سنةأك أىبيكعى

                                                             
 .125، 124(، رقـ/31/ 1د/ ؾ الطيارة، باب صفة كضكء النبي ) (1)

 (375/ 8الجرح كالتعديؿ ) (2)
 (188/ 9الثقات ) (3)
 (310/ 2الكاشؼ ) (4)
 (274سؤاالت أبي داكد )ص:  (5)
 (555تقريب التيذيب )ص:  (6)
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، كى ركل  ٍضرىًميّْ ٍف: بيٍسًر ٍبًف عيبىٍيًد المًَّو اٍلحى ٍبًد اٍلعىًزيزً عى ، كىعيمىرى ٍبًف عى ٍبًد المًَّو اٍلعيمىًرمّْ اًلـً ٍبًف عى  .سى
ٍنوي: كلده إبراىيـ، كشبابة، كأبك مسير، كمركاف الطَّاطىًرمُّ ركل   .عى

، كقاؿ (6)، كابف حجر(5) ، كابف حباف(4) ، كدحيـ(3) العجمي، ك (2) ، كابف معيف(1) كثقو ابف سعد
 .(7) الذىبي: صدكؽ

 ق[ 120 - 111الدمشقيُّ ]الكفاة:  اأٍلىٍزىىًر اٍلميًغيرىةي ٍبفي فىٍركىةى، أىبيك .4
ٍف: معاكيةركل  ٍبد اهلل ٍبف العبلء، كركل كمالؾ ٍبف ىبيرة ،عى ٍنوي: عى ٍبد العزيز. ،عى  كسىًعيد ٍبف عى

 .(10) ، كقاؿ ابف حجر: مقبكؿ(9) ، كقاؿ الذىبي: كثؽ(8) ذكره ابف حباف في الثقات
ٍشًقيُّ  يىًزيد ٍبف .5 ًف ٍبًف أىًبي مىاًلؾو اليمداني الدّْمى ٍبًد الرٍَّحمى  .ق 130 ، تكفي سنةعى

ٍف: كىاًثمىةى ٍبًف األىٍسقىًع، كىأىنىسً ركل   ، كمعاكية. عى
ٍبدي ركل  اًلده، كىعى ٍنوي: اٍبنيوي خى  .المًَّو ٍبفي اٍلعىبلًء، كىاألىٍكزىاًعيُّ  عى

، ككثقو أبك حاتـ، كأثنى أبك زرعة عميو خيرنا(11)ًبالشَّاـقىاًضيا قاؿ ابف معيف: ككاف 
 (12) . 

 .(14)، كذكره ابف حباف في الثقات(13) الثقاتمف  كقاؿ الدارقطني:
 .(16)كىـصدكؽ ربما ، كقاؿ ابف حجر: (15)مشيكرصدكؽ كقاؿ الذىبي: 

 الحكـ عمى إسناد الحديث:
 إسناد ىذا الحديث صحيح؛ ألف ركاتو ثقات.

  

                                                             
 (468 /7الطبقات الكبرل ) (1)
 (411/ 4ركاية الدكرم ) -تاريخ ابف معيف  (2)
 (271الثقات )ص:  (3)
 (129/ 5الجرح كالتعديؿ ) (4)
 (293مشاىير عمماء األمصار )ص:  (5)
 (317تقريب التيذيب )ص:  (6)
 (463/ 2ميزاف االعتداؿ ) (7)
 (410/ 5الثقات ) (8)
 (287/ 2الكاشؼ ) (9)
 (543تقريب التيذيب )ص:  (10)
 (417/ 4ركاية الدكرم ) -تاريخ ابف معيف  (11)
 (277/ 9الجرح كالتعديؿ ) (12)
 (151/ 2الضعفاء كالمتركككف ) (13)
 (542/ 5الثقات ) (14)
 (753/ 2المغني ) (15)
 (603تقريب التيذيب )ص:  (16)
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 :عشر لخامسالحديث ا .50
 ب وجوب متابعة اْلماـ وحرمة مسابقتوبا

ًف اٍبًف مي  ، عى بَّافى دي ٍبفي يىٍحيىى ٍبًف حى مَّ دَّثىًني ميحى ، حى فى ًف اٍبًف عىٍجبلى دَّثىنىا يىٍحيىى، عى دَّثىنىا ميسىدَّده، حى ، حى ٍيًريزو حى
: قىاؿى رىسيكؿي المًَّو  ، قىاؿى ٍف ميعىاًكيىةى ٍبًف أىًبي سيٍفيىافى ُروِني ِبُرُكوٍع، َوَّل ِبُسُجوٍد، َفِإناُو َّل تَُبادِ ":  عى

ـْ ِبِو ِإَذا َرَكْعُت ُتْدِرُكوِني ِبِو ِإَذا َرَفْعُت، ِإنٍّي َقْد   .(2) "(1) َبداْنتُ َمْيَما َأْسِبْقُك
أخرجو ابف ماجو في سننو، ؾ/ إقامة الصبلة، باب النيي أف يسبؽ اإلماـ بالرككع كالسجكد، مف 

 بألفاظ متقاربة كفيو زيادة. ،963، رقـ/(309/ 1)عف ابف عجبلف بو، طريؽ سفياف، كيحيى 
، (28/53)كأخرجو أحمد في مسنده، مف طريؽ يحيى بف سعيد عف ابف عجبلف بو، 

 ، جزء مف حديث بمفظو، كفيو زيادة.16838رقـ/
، بألفاظ 16892، رقـ/(102/ 28)ككذلؾ مف طريؽ سفياف بف عيينة عف ابف عجبلف بو، 

 كفيو زيادة. متقاربة
مف طريؽ  ،باب النيي عف مبادرة األئمة بالرككع كالسجكدفي سننو، ؾ الصبلة،  الدارميأخرجو 

  ، بألفاظ متقاربة كفيو زيادة.1354، رقـ/(830/ 2)الميث بف سعد عف محمد بف عجبلف بو، 
  الحميدم في مسنده مف طريؽ يحيى بف سعيد عف محمد بف يحيى بف حباف بو، كأخرجو

 ، بأفاظ متقاربة كفي زيادة. 613، رقـ/(510/ 1)
 :ترجمة رجاؿ السند

1. ، ، البىٍصًرمُّ سىًف األىسىًدمُّ  ق.228تكفي سنة  ميسىدَّدي بفي ميسىٍرىىًد بًف ميسىٍربىؿو أىبيك الحى
،  ركل ٍيميٍكفو ٍيًدمّْ بًف مى مى اءى، كى ٍيًريىةى بًف أىٍسمى كى ٍف: جي  كابف القطاف.عى
ارً  ركل ٍنوي: البيخى اًتـو عى دى، كىأىبيك حى ، كىأىبيك دىاكي  . مُّ

 . (4) ، ككثقو أبك حاتـ(3) كثقو ابف معيف، كقاؿ: ثقة ثقة
اًفظي، ، أحد األئٌمة الكبار ، كقاؿ الذىبي:(6) ، كذكره ابف حباف في الثقات(5) ككثقو العجمي الحى

ةي   .(9)، كقاؿ أحمد كابف معيف: صدكؽ(8) حافظثقة كقاؿ ابف حجر: ، (7) الحيجَّ
كخ، أبك سىًعيد البٍصرٌم القٌطاف األحكؿ .2  ق.198، تكفي سنة يىٍحيىى ٍبف سىًعيد ٍبف فىرُّ

                                                             
. قىاؿى أىبيك عبيد: قىاؿى اأٍلمىًكم: ًإنَّمىا ىيكى قد بىدٍَّنتي يىٍعًني كبٍرتي  (1) . بديٍنتي ، ييقىاؿ: بدَّف الرجؿ تىٍبدينا إذىا أىسىفَّ  كىأٍسنىٍنتي
ا قىٍكلو: قد بىديٍنتي فىمىٍيسى لىوي معنى ًإالَّ كثرةي المٍَّحـ. تيذيب المغة لؤلزىرم )    (102/ 14قىاؿى كىأىمَّ
 .619(، رقـ/168/ 1د/ ؾ الصبلة، باب ما يؤمر بو المأمـك ...، ) (2)

 (108/ 10، تيذيب التيذيب )(700/ 5تاريخ اإلسبلـ ) (3)
 (438/ 8الجرح كالتعديؿ ) (4)
 (425الثقات )ص:  (5)
 (200/ 9الثقات ) (6)
 (.591/ 10(، سير أعبلـ النببلء )700/ 5تاريخ اإلسبلـ ) (7)
 (528تقريب التيذيب )ص:  (8)
 (438/ 8الجرح كالتعديؿ ) (9)
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ٍف: سميماف التٍَّيمٌي، كىشاـ ٍبف عركة، ك  كىل عى  ابف عجبلف.رى
ٍبد الرٍَّحمىف ٍبف ميدٌم، كعٌفاف، كمسٌددركل  ٍنوي: عى  .عى
 . (1) يحيىا أنفع لئلسبلـ كأىمو مف ابف المديني: ما رأيت أحدن قاؿ 

كقاؿ:  ،. ككثقو ابف معيف(2) بالبصرةقاؿ أحمد: يحيى بف سعيد القطاف إليو المنتيى في التثبت 
 . (4) ثقةحافظ ، كقاؿ أبك حاتـ: (3) كاهلًل ثقة
سفياف ، كقاؿ (6) المأمكفالثقة  :ىشاـ بف عركبة، كقاؿ (5) الحافظ ،مف الثقات :زرعة كأب كقاؿ

ثقة متقف حافظ ، كقاؿ ابف حجر: (8) الكبيرالحافظ  . كقاؿ الذىبي:(7) الناسالثكرم: مف حفاظ 
 .(9) قدكةإماـ 
، اٍبفي  .3 فى دي ٍبفي عىٍجبلفى  عىٍجبلى مَّ ، اٍلفىًقيوي،  ،ميحى دىًنيُّ ٍبًد المًَّو اٍلمى  ق.138تكفي سنة أىبيك عى

 ، نىاًفعو اًلؾو شيئان، كعف أبيو، كى ٍف: أىنىًس ٍبًف مى كىل عى  بف حباف. كمحمد بف يحيىرى
ٍنوي: السفياناف، كبشر بف المفضؿ، كيحيى القطافركل   .عى

 ، (14) ، كالعجمي(13) ، كأحمد(12) ، كابف معيف(11) ، كابف عيينة(10) كثقو ابف سعد
دي األىٍعبلـً  ، كقاؿ الذىبي:(16) ، كأبك زرعة(15) كأبك حاتـ  . (17) ، حسف الحديثأىحى

 .(19) مالؾ ٍستىٍضعىفىوي ا، ك (18) اختمطصدكؽ إال أنو كقاؿ ابف حجر: 
بَّافى  .4 دي ٍبفي يىٍحيىى ٍبًف حى مَّ ٍبًد المَّوً  ميحى اًرمُّ كيٍنيىتيوي أىبيك عى ٍنًقذو األىٍنصى  ق.121، تكفي سنة ٍبًف مي

ٍبًد المًَّو ٍبًف عيمىرى  ، كىعى ًديجو ٍف: رىاًفًع ٍبًف خى كىل عى ٍيًريزو ، رى ٍبًد المًَّو ٍبًف ميحى  .كىعى

                                                             
 (246/ 1المرجع السابؽ ) (1)
 المرجع السابؽ (2)
 (111/ 1ركاية ابف محرز ) -اريخ ابف معيف ت (3)
 (151/ 9الجرح كالتعديؿ ) (4)
 (151/ 9الجرح كالتعديؿ )(5)
 (148/ 9المرجع السابؽ ) (6)
 المرجع السابؽ  (7)
 (1245/ 4(، تاريخ اإلسبلـ )366/ 2الكاشؼ ) (8)
 (591تقريب التيذيب )ص:  (9)
 (356)ص:  -متمـ التابعيف  -الطبقات الكبرل  (10)
 (49/ 8الجرح كالتعديؿ ) (11)
 (195/ 3ركاية الدكرم ) -تاريخ ابف معيف  (12)
 (50/ 8الجرح كالتعديؿ ) (13)
 (410الثقات )ص:  (14)
 (50/ 8الجرح كالتعديؿ ) (15)
 المرجع السابؽ (16)
 (971/ 3(، تاريخ اإلسبلـ )613/ 2المغني ) (17)
 (496تقريب التيذيب )ص:  (18)
 (700/ 2) التعديؿ كالتجريح (19)
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ٍنوي: ربيعة الركل  مىاًلؾه عى ، كى   .رأم، كىاٍبفي عىٍجبلفى
 . (5) ، كذكره ابف حباف في الثقات(4) ، كأبك حاتـ(3)، كالعجمي(2)، كابف معيف(1) كثقو ابف سعد

مىى  ككثقو الذىبي، كقاؿ:  . (7) ، ككثقو ابف حجر(6) ًثقىًتوً ميٍجمىعه عى
، أى .5 مىًحيُّ نىادىةى اٍلجي ٍيًريزو ٍبًف جي ٍبدي المًَّو ٍبفي ميحى ، ]الكفاة: عى ٍيًريزو  ق[ 100 - 91بيك ميحى

اًمًت، كىأىًبي مىٍحذيكرىةى  ٍف: عيبىادىةى ٍبًف الصَّ كىل عى ميعىاًكيىةى  ،رى  .كى
دي ٍبفي يىٍحيىى مَّ ، ميحى كؿه مىٍكحي ، كى ٍعدىافى اًلدي ٍبفي مى ٍنوي: خى كىل عى  .رى

ـي، ، كقاؿ الذىبي: (10)، كالنسائي(9)كالعجمي ،(8)خراشابف  كثقو ا بَّاًنيُّ الفىًقٍيوي، القيٍدكىةي، اإًلمى ، (11) الرَّ
اًبدنا قىاًنتنا كقاؿ:  ا عى اًلمن كىافى كىًبيرى اٍلقىٍدًر عى ًمٍف سىادىًة ، كقاؿ: (12) ًلمَّوً كى ، كى اًء العىاًمًمٍيفى كىافى ًمفى العيمىمى كى
 .(14) عابدثقة ، كقاؿ ابف حجر: (13) التَّاًبًعٍيفى 

 الحكـ عمى إسناد الحديث:
 ذا الحديث حسف؛ ألف محمد بف عجبلف صدكؽ، كبالمتابعة يرتقي إلى الصحيح لغيره.إسناد ى

 
 :عشر لسادسالحديث ا .51

 باب التحذير مف ركوب األىواء وترؾ اَّلّتباع
ٍبًد اهلًل  دَّثىًني أىٍزىىري ٍبفي عى : حى ، قىاؿى ٍفكىافي دَّثىنىا صى : حى دَّثىنىا أىبيك اٍلميًغيرىًة، قىاؿى قىاؿى أىبيك اٍلميًغيرىًة،  –اٍليىٍكزىًنيُّ -حى

 : ، قىاؿى يٍّ ٍبًد اهلًل ٍبًف ليحى ٍف أىًبي عىاًمرو عى ، عى رىاًزمُّ : اٍلحى رى  ًفي مىٍكًضعو آخى
عى ميعىاًكيىةى  ٍجنىا مى جى ةى الظٍُّيًر، فىقىاؿى  حى بلى مَّى صى ـى ًحيفى صى ، فىمىمَّا قىًدٍمنىا مىكَّةى قىا   :ٍبًف أىًبي سيٍفيىافى

:  هلًل ًإفَّ رىسيكؿى ا فا َىِذهِ "قىاؿى ـْ َعَمى ِثْنَتْيِف َوَسْبِعيَف ِمماًة، َواِ   ِإفا َأْىَؿ اْلِكَتاَبْيِف اْفَتَرُقوا ِفي ِديِنِي
َة َسَتْفَتِرُؽ َعَمى َثَلٍث َوَسْبِعيَف ِمماًة  ، ُكمَُّيا ِفي النااِر ِإَّلا َواِحَدًة، َوِىَي -َيْعِني: اأْلَْىَواءَ  -اأْلُما

ـْ ِتْمَؾ اأْلَْىَواُء َكَما َيَتَجاَرى اْلَكْمُب ِبَصاحِ الْ  ـٌ َتَجاَرى ِبِي ِتي َأْقَوا ناُو َسَيْخُرُج ِفي ُأما ِبِو، ََّل َجَماَعُة، َواِ 

                                                             
 (132)ص:  -متمـ التابعيف  -الطبقات الكبرل  (1)
 (123/ 8الجرح كالتعديؿ ) (2)
 (415الثقات )ص:  (3)
 (123/ 8الجرح كالتعديؿ ) (4)
 (376/ 5الثقات ) (5)
 (531/ 3(، تاريخ اإلسبلـ )229/ 2الكاشؼ ) (6)
 (512تقريب التيذيب )ص:  (7)
 (23/ 6تيذيب التيذيب ) (8)
 (277قات )ص: الث (9)
 (23/ 6تيذيب التيذيب ) (10)
 (494/ 4سير أعبلـ النببلء ) (11)
 (1127/ 2تاريخ اإلسبلـ ) (12)
 (495/ 4سير أعبلـ النببلء ) (13)
 (322تقريب التيذيب )ص:  (14)



142 
 

ـْ َتُقوُموا ِبَما َجاَء "، َيْبَقى ِمْنُو ِعْرٌؽ َوَّل َمْفِصٌؿ ِإَّلا َدَخَمُو  ـْ َواهلِل َيا َمْعَشَر اْلَعَرِب َلِئْف َل ِبِو َنِبيُُّك
 َـْ ِمَف النااِس َأْحَرى َأْف َّل َيُقوـ  .(1)ِبِو"، َلَغْيُرُك

أخرجو أبك داكد في سننو، ؾ السنة، باب شرح السنة، مف طريؽ أبي المغيرة، كبقية عف صفكاف 
 بألفاظ متقاربة. ،4597، رقـ/(198/ 4)بو، 

األمة، مف طريؽ أبي المغيرة عف  كأخرجو الدارمي في سننو، ؾ السير، باب في افتراؽ ىذه
 جزء مف حديث متقارب األلفاظ. ،2560، رقـ/(1636/ 3)صفكاف بو، 

 :ترجمة رجاؿ السند
ٍكالنٌي الحمصي .1 ٌجاج،  ،أىبيك اٍلميًغيرىًة، الخى  .ق 213 تكفي سنةعبد القيدُّكس بف الحى

ٍفكاف بف عىٍمرك، كأرطأة بف المنذر، ركل   .األكزاعيٌ ك عىٍف: صى
ًعيفعى ركل    .ٍنوي: البخارم، كأحمد بف حنبؿ، كيحيى ٍبف مى

،  ، كقاؿ الذىبي:(4)، كذكره ابف حباف في الثقات(3)، كالدارقطني(2)كثقو العجمي دّْثي ـي، الميحى ا اإًلمى
اًدؽي، ٍسًنًدييـككاف مف ًثقات الٌشامٌييف الثقة،  الصَّ كمي

 . (6)، ككثقو ابف حجر(5)
 .(8)، كقاؿ النسائي: ليس بو بأس(7)كقاؿ أبك حاتـ: صدكؽ يكتب حديثو

ٍمًرك بًف ىىٍرـو  .2 ٍفكىافي بفي عى ، ، صى ، الًحٍمًصيُّ ك السٍَّكسىًكيُّ  ق.155تكفي سنة أىبيك عىٍمرو
اًزًنيّْ  ركل ٍبًد اهلًل بًف بيٍسرو المى ٍف: عى ،  ،عى بىٍيًر بًف نيفىٍيرو ٍبًد اهللً  ٍبفً  أىٍزىىرً ك كىجي  .عى
ٍنوي: ًإٍسمىاًعٍيؿي بفي  ركل ،  عى ، كىًعٍيسىى بفي ييٍكنيسى يَّاشو ٍكالنيٌ ك عى  .أىبيك اٍلميًغيرىًة، الخى

 . (13)، كذكره ابف حباف في الثقات(12)، كأبك حاتـ(11)، كالعجمي(10)، كأحمد(9)كثقو ابف سعد
، كقاؿ الذىبي:  دّْثي ـي، الميحى ا اًفظي اإًلمى ، كقاؿ ابف معيف: ليس بو (15)، ككثقو ابف حجر(14) الحى

 .(17) ؿ الدارقطني: يعتبر بو. كقا(16)بأس
                                                             

 .16937(، رقـ/135_ 134/ 28حـ/ ) (1)
 (307الثقات )ص:  (2)
 (204سؤاالت السممي )ص:  (3)
 (419/ 8الثقات ) (4)
 (223/ 10(، سير أعبلـ النببلء )381/ 5(، تاريخ اإلسبلـ )660/ 1الكاشؼ ) (5)

 (360تقريب التيذيب )ص:  (6)
 (56/ 6الجرح كالتعديؿ ) (7)

 (239/ 18(، تيذيب الكماؿ )174/ 15مختصر تاريخ دمشؽ ) (8)
 (467/ 7الطبقات الكبرل ) (9)
 (257سؤاالت أبي داكد )ص:  (10)
 (228الثقات )ص:  (11)
 (422/ 4الجرح كالتعديؿ ) (12)
 (469/ 6الثقات ) (13)
 (380/ 6سير أعبلـ النببلء ) (14)
 (277تقريب التيذيب )ص:  (15)
 (81/ 1ركاية ابف محرز ) -تاريخ ابف معيف  (16)
 (37سؤاالت البرقاني )ص:  (17)
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ٍبًد اهلًل  .3  .بف جميع الحرازم الحميرم الحمصي[، اٍليىٍكزىًنيٌ ]أىٍزىىري ٍبفي عى
مرادم، ة قاؿ البخارم: أزىر ٍبف يزيد، كأزىر ٍبف سىًعيد، كأزىر بف عىبد اهلل، الثبلثة كاحد، نسبكه مر 

 .(1) حرازمكمرة حمصي، كمرة ىكزني، كمرة 
كىل عىف: تميـ ا  .عامر اليكزني يأىبك لدارم ميٍرسبلن، كعف شريؽ اليكزني، رى

كىل عىنو: الخميؿ ٍبف مرة، كصفكاف ٍبف عىٍمرك، كعيمىر ٍبف جعثـ.  رى
 عميٌ صدكؽ حسف الحديث، لكنو ناصبي يناؿ مف كقاؿ الذىبي:  .(3)، كابف حباف(2)كثقو العجمي

 ، (4) -عنورضي اهلل -
 .(6) زدم: يتكممكف فيواألقىاؿى ، ك (5) كقاؿ ابف حجر: صدكؽ

4. ، يٍّ ٍبًد اهلًل ٍبًف ليحى  ق[ 80 - 71الحمصي، ]الكفاة:  أىبيك عامر اليكزني، عى
كىل عىف: ببلؿ مؤذف النبي   .-رضي اهلل عنيـ-كية كعيمىر بف الخطاب، كمعا ،رى

كىل عىنو: أزىر ٍبف عىبد المًَّو، كحيكة بف عىٍمرك الرحبي، كراشد بف سعد المقرائي   .رى
 .(11) ، كابف حجر(10) ، كالذىبي(9)، كابف حباف (8) عماركابف ، (7) قو العجميكث

 .(13) بوال بأس  :لدارقطني، كا(12) كقاؿ أبك زرعة
 الحكـ عمى إسناد الحديث:

 إسناد ىذا الحديث حسف؛ ألف أزىر بف عبد اهلل صدكؽ.
 

 :عشر لسابعالحديث ا .52
 باب جبر الصلة بسجدتي السيو

نىا الرَّ  فى أىٍخبىرى ًد ٍبًف عىٍجبلى مَّ ٍف ميحى ، عى دَّثىنىا المٍَّيثي : حى دَّثىنىا شيعىٍيبي ٍبفي المٍَّيًث، قىاؿى : حى ، قىاؿى ، ًبيعي ٍبفي سيمىٍيمىافى
ـى ًفي الصَّ  ، فىقىا امىييـٍ مَّى أىمى ، أىفَّ ميعىاًكيىةى صى ٍف أىًبيًو ييكسيؼى ، عى ٍكلىى عيٍثمىافى ، مى ًد ٍبًف ييكسيؼى مَّ ٍف ميحى ةً عى  بلى

اًلسه بىٍعدى أىٍف أىتىَـّ  دى سىٍجدىتىٍيًف كىىيكى جى مىى ًقيىاًمًو، ثيَـّ سىجى ، فىتىَـّ عى ، فىسىبَّحى النَّاسي ميكسه مىٍيًو جي ةى، ثيَـّ  كىعى بلى الصَّ
                                                             

 (457/ 1التاريخ الكبير ) (1)
 (59الثقات )ص:  (2)
 (39/ 4الثقات ) (3)
 (173/ 1(، ميزاف االعتداؿ )65/ 1غني )الم (4)
 (98تقريب التيذيب )ص:  (5)
 (94/ 1الضعفاء كالمتركككف ) (6)
 (274الثقات )ص:  (7)
 (373/ 5تيذيب التيذيب ) (8)
 (19/ 5الثقات ) (9)
 (590/ 1الكاشؼ ) (10)
 (319تقريب التيذيب )ص:  (11)
 (145/ 5الجرح كالتعديؿ ) (12)
 (40ص: سؤاالت البرقاني ) (13)
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: ًإنّْي سىًمٍعتي رىسيكؿى المًَّو  مىى اٍلًمٍنبىًر، فىقىاؿى :  قىعىدى عى ِو َفْمَيْسُجْد ِمْثَؿ َمْف َنِسَي َشْيًئا ِمْف َصَلتِ "يىقيكؿي
 .(1)"َىاَتْيِف الساْجَدَتْيفِ 

، (117/ 28)أخرجو أحمد في مسنده، مف طريؽ ابف جريج، عف محمد بف يكسؼ بو، 
 ، جزء مف حديث متقارب األلفاظ.16915رقـ/

 ، بألفاظ متقاربة.16917، رقـ/(119/ 28) ككذلؾ مف طريؽ الميث، عف ابف عجبلف بو،
 :ترجمة رجاؿ السند

ٍبد الجبار .1 ًبيعي ٍبفي سيمىٍيمىافى ٍبف عى مَّد مف أىؿ مصر ،الرَّ  ق.270، تكفي سنة اٍلمرىاًدم أىبيك ميحى
ًف الشَّاًفًعيّْ  ،اٍبفى كىٍىبو  :سىًمعى  ، كىأىٍكثىرى عى شيعىٍيبى ٍبفى المٍَّيًث كىأىٍقرىانىييـٍ  . كى

ٍنوي  كىل عى ،أىبيك  :رى اًتـو ٍرعىةى،كىأىبيك  حى دى السًّْجٍستىاًنيُّ كىأىبيك دىا زي  .كي
 . (5) ، كذكره ابف حباف في الثقات(4) ، كالخميمي(3) ، كابف يكنس(2) كثقو أبك زرعة
 .(8) صدكؽ أبك حاتـ: قاؿ، ك (7) ، كقاؿ ابف حجر: ثقة(6) الحافظالفقيو كقاؿ الذىبي: 

ٍصًرٌم. ]الكفاة:  شيعىٍيبي ٍبفي المٍَّيثً  .2  ق[ 200 - 191بف سعد الفيميُّ مكالىـ، اٍلمى
ٍف: أىًبيو، كمكسى ٍبف عمٌي ٍبف رباح.ركل   عى
ٍبد األعمى، كالربيع ٍبف سيميمافركل  ٍبد الميٍمؾ، كيكنس ٍبف عى ٍنوي: كلده عى  . عى

براىيـ بف نصر(10) ، كالخطيب(9) كثقو العجمي ، كذكره ابف حباف في (12) ، كالدارقطني(11) ، كا 
 . (15) نبيؿثقة ، كقاؿ ابف حجر: (14) ثقةتينا ككاف إمامنا ميفٍ ، كقاؿ الذىبي: (13) الثقات

 (، ثقة إماـ.12، سبؽ ذكره في الحديث رقـ)ٍبفي سىٍعدً  المٍَّيثي  .3
4.  ، فى مَّد ٍبف عىٍجبلى  (، صدكؽ.50سبؽ ذكره في الحديث رقـ)ميحى
مَّ  .5 ٍكلىى عيٍثمىافى  دميحى ، مى . ٍبف ييكسيؼى ٌفاف، قيرىًشيّّ  بف عى

كىل عىنوسمع مف أبيو.  ك  يج، مد ٍبف عىجبلفميحى  :رى رى  .كىاٍبفي جي
                                                             

 .1260(، رقـ/33/ 3نس/ ؾ السيك، باب ما يفعؿ مف نسي شيئا مف صبلتو، ) (1)
 (464/ 3الجرح كالتعديؿ ) (2)
 (170/ 1تاريخ ابف يكنس ) (3)
 (429/ 1اإلرشاد ) (4)
 (240/ 8الثقات ) (5)
 (392/ 1الكاشؼ ) (6)
 (206تقريب التيذيب )ص:  (7)
 (464/ 3الجرح كالتعديؿ ) (8)
 (355/ 4(، تيذيب التيذيب )113ص: )تاريخ أسماء الثقات ر انظ (9)
 (533/ 12(، تيذيب الكماؿ )355/ 4تيذيب التيذيب )انظر  (10)
 (280/ 6إكماؿ تيذيب الكماؿ ) (11)
 (73/ 2سنف ) (12)
 (309/ 8الثقات ) (13)
 (1127/ 4تاريخ اإلسبلـ ) (14)
 (267تقريب التيذيب )ص:  (15)
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 .(5) ، كقاؿ ابف حجر: مقبكؿ(4) ، كالذىبي(3) كابف حباف ،(2) ، كالدارقطني(1) كثقو أبك زرعة

، القرشي األمكم المدني  .6   .ييكسيؼى

 .ابنو محمد :عنوركل ك ، - رضي اهلل عنيما - كمعاكية ،مكاله عثماف بف عفاف :ركل عف

 .(8) بالمشيكرقاؿ النسائي: ليس ، ك (7) ، كذكره ابف حباف في الثقات(6) ًبوً ال بأس قاؿ الدارقطني: 

 الحكـ عمى إسناد الحديث:

 إسناد ىذا الحديث حسف؛ ألف محمد بف عجبلف صدكؽ، كبالمتابعة يرتقي إلى الصحيح لغيره.
 

 
 :عشر لثامفلحديث اا .53

 ةباب سمة المؤذنيف يوـ القيام                                   
: كي  ًو، قىاؿى ٍف عىمّْ ةى ٍبًف يىٍحيىى، عى ٍف طىٍمحى ٍبدىةي، عى دَّثىنىا عى ، حى ٍبًد اهلًل ٍبًف نيمىٍيرو دي ٍبفي عى مَّ دَّثىنىا ميحى ٍنتي ًعٍندى حى

ًة فىقىاؿى ميعىاًكيىةي: سىًمٍعتي رى  بلى ذّْفي يىٍدعيكهي ًإلىى الصَّ اءىهي اٍلميؤى ، فىجى  سيكؿى اهلًل ميعىاًكيىةى ٍبًف أىًبي سيٍفيىافى
 :  .(9) "اْلِقَياَمةِ اْلُمَؤذٍُّنوَف َأْطَوُؿ النااِس َأْعَناًقا َيْوـَ "يىقيكؿي

 أخرجو ابف ماجو في سننو/ ؾ األذاف، باب فضؿ األذاف كثكاب المؤذنيف، مف طريؽ 

 ، بمفظو.725، رقـ/(240/ 1)سفياف الثكرم عف طمحة بو، 

، 16861، رقـ/(75/ 28)مير كيعمى عف طمحة بو، كأخرجو أحمد في مسنده، مف طريؽ ابف ن
 بألفاظ متقاربة.

 :ترجمة رجاؿ السند

دي  .1 مَّ ،  ميحى ٍبًد اهلًل ٍبًف نيمىٍيرو  .حافظ ثقة (،8سبؽ ذكره في الحديث رقـ)ٍبفي عى

ٍبدة بف سيميماف .2  ق.188، تكفي سنة أبك محمد الًكبلبٌي الككفيُّ  ،عى

ٍف: عاصـ األحكؿ، كىشاـ ٍبف عيرٍ ركل  ةي ٍبًف يىٍحيىىك كة، عى  .طىٍمحى
                                                             

 (118/ 8الجرح كالتعديؿ ) (1)
 (63سؤاالت البرقاني )ص:  (2)
 (551/ 5الثقات ) (3)
 (232/ 2الكاشؼ ) (4)

 ( 515تقريب التيذيب )ص:  (5)
 (63سؤاالت البرقاني )ص:  (6)
 (551/ 5الثقات ) (7)
 (432/ 11تيذيب التيذيب ) (8)
 .387(، رقـ/ 290/ 1ـ/ ؾ الصبلة، باب فضؿ األذاف كىرب الشيطاف عند سماعو، ) (9)
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ة، ركل  ٍيثىمى ٍيو، كأبك خى ٍنوي: ابف راىىكى  كابف نمير.عى
اٍلميسمميفكىافى مف ًخيىار ، كأحمد، كقاؿ: (1) كثقو ابف سعد

، كقاؿ (4) ، كالعجمي(3) كابف معيف ،(2) 
 .(6) ثبتثقة ، كقاؿ ابف حجر: (5) اإلماـ الحافظالذىبي: 

ةي ٍبًف يىٍحيىى بٍ  .3 ةى ٍبًف عيبىٍيًد المًَّو اٍلقيرىًشيّْ التٍَّيًميّْ اٍلكيكًفيٌ طىٍمحى  ق.146، تكفي سنة ًف طىٍمحى
اؽى، كىعىاًئشىةى، ركل  ًو ًإٍسحى ٍف: عىمّْ ةى ك عى  .ًعٍيسىى بفي طىٍمحى
، ركل  يىٍحيىى اٍلقىطَّافي ٍنوي: السٍُّفيىانىاًف، كى ٍبدة بف سيميماف.ك عى  عى

كىافى ًثقىةن كثقو ابف سعد كقاؿ  اًديثي  كى لىوي أىحى ةه كى اًلحى ، (9)، كالعجمي(8)، ككثقو ابف معيف(7)صى
حسف كزاد أبك حاتـ  ،صالح الحديث ، كأبك حاتـ(12)زرعة كأب، ك (11)أحمد ، كقاؿ(10)كالدارقطني
عنو الثقات كما بركاياتو عندم  اركل أحاديث ركاى، كقاؿ ابف عدم: (13)الحديثصحيح  ،الحديث
كىافى ، كذكره ابف حباف في الثقات، كقاؿ: (15)جماعةو كثقكقاؿ الذىبي:  (14)بأس ، (16) يخطئكى

اًرمٌ ، ك (17)بالقكمالقطاف: لـ يكف  كقاؿ ابف ًديث :قىاؿى البيخى مينكر الحى
لىٍيسى كقاؿ النسائي: ، (18)

 .(20) يخطئصدكؽ ، كقاؿ ابف حجر: (19)ًباٍلقىًكمٌ 
دو  .4 مَّ ةى بًف عيبىٍيًد اهلًل أىبيك ميحى ،، القيرىًشيُّ  ًعٍيسىى بفي طىٍمحى دىًنيُّ ، المى   ق.100تكفي سنة  التٍَّيًميُّ

ٍيرىةى  أىًبٍيًو، عىٍف:ركل  ميعىاًكيىةى، كىأىًبي ىيرى ةي بفي يىٍحيىى، كىالزٍُّىًرمُّ  ، كركلكى طىٍمحى ، كى ـى دي بفي ًإٍبرىاًىٍي مَّ ٍنوي: ميحى . عى
ابف حباف في الثقات، كقاؿ  ، كذكره(24)، كالنسائي(23)، كالعجمي(22)، كابف معيف(21)كثقو ابف سعد

                                                             
 (391/ 6الطبقات الكبرل ) (1)
 (58(، العمؿ _ركاية المركذم )ص: 89/ 6الجرح كالتعديؿ ) (2)
 (92ركاية الدارمي )ص:  -تاريخ ابف معيف  (3)
 (315الثقات )ص:  (4)
 (227/ 1تذكرة الحفاظ ) (5)
 (369تقريب التيذيب )ص:  (6)
 (361/ 6الطبقات الكبرل ) (7)
 (.157/ 3(، كركاية الدكرم )136ركاية الدارمي )ص:  -، تاريخ ابف معيف (389سؤاالت ابف الجنيد )ص:  (8)
 (237الثقات )ص:  (9)
 (198/ 7العمؿ ) (10)
 (498/ 2العمؿ _ ركاية عبداهلل ) (11)
 (477/ 4الجرح كالتعديؿ ) (12)
 (477/ 4الجرح كالتعديؿ ) (13)
 (180/ 5الكامؿ ) (14)
 (515/ 1الكاشؼ ) (15)
 (487/ 6الثقات ) (16)
 (477/ 4الجرح كالتعديؿ ) (17)
 (66/ 2(، الضعفاء كالمتركككف البف الجكزم )180/ 5الكامؿ ) (18)
 (60الضعفاء كالمتركككف )ص:  (19)
 (283تقريب التيذيب )ص:  (20)
 (164/ 5الطبقات الكبرل ) (21)
 (389سؤاالت ابف الجنيد )ص:  (22)
 (379الثقات )ص:  (23)
 (616/ 22تيذيب الكماؿ ) (24)
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ًدينىة كعقبلئيـ  اًء األىٍشرىاًؼ، ، كقاؿ الذىبي (1) كأسخيائيـكىافى مف أفاضؿ أىؿ اٍلمى مىمى كىافى ًمفى الحي كى
 .(3) فاضؿثقة ، كقاؿ ابف حجر (2) الثّْقىاتً كىالعيمىمىاًء 

 الحكـ عمى إسناد الحديث:
 دكؽ.إسناد ىذا الحديث حسف، ألف فيو طمحة بف يحيى ص

 
 :عشر لتاسعالحديث ا .54

 باب جواز اليبة ألجؿ
ٍف ميحى  ، عى ًقيؿو ًد ٍبًف عى مَّ ٍبدي اهلًل ٍبفي ميحى نىا عى : أىٍخبىرى ةى، قىاؿى مىمى مَّادي ٍبفي سى دَّثىنىا حى ، حى دَّثىنىا عىفَّافي ًميّْ حى ًد ٍبًف عى مَّ

، قىاؿى  ٍف ميعىاًكيىةى ٍبًف أىًبي سيٍفيىافى نىًفيًَّة، عى :  : سىًمٍعتي رىسيكؿى اهلًل اٍبًف اٍلحى َجاِئَزٌة  ،(4)اْلُعْمَرى"يىقيكؿي
 .(5) "أِلَْىِمَيا

، 16905، رقـ/(110/ 28)أخرجو أحمد مف طريؽ يزيد بف ىاركف عف حماد بف سممة بو، 
 بمفظو.

 كأخرجو أبك يعمى في مسنده، مف طريؽ عبد األعمى بف حماد النرسي عف حماد بف سممة بو،
 ، بمفظو.7369/، رقـ(357/ 13)

 :ترجمة رجاؿ السند
 ثقة. (،13، سبؽ ذكره في الحديث رقـ)عىفَّافي بفي ميٍسًمـً  .1
مَّادي  .2 مىمىةى  بفي  حى ، سبؽ ذكره في الحديث رقـ) بفً  سى  (، ثقة.42ًدٍينىارو
3. ، ًقيؿو ًد ٍبًف عى مَّ ٍبدي اهلًل ٍبفي ميحى دو  ،بًف أىًبي طىاًلبو  عى مَّ  ق. 140، تكفي قريبنا مف سنة أىبيك ميحى

اًبرً  ركل ، كىجى ًف: اٍبًف عيمىرى ًميّْ ٍبًف أىًبي ك  ،عى دي ٍبفي عى مَّ .ميحى  طىاًلبو
ةى ركل  مىمى مَّادي بفي سى زىاًئدىةي، كىحى ، كى ٍنوي: الثٍَّكًرمُّ  .عى

ًدٍيًثًو ، (6) الحديثجائز  كقاؿ: ،كثقو العجمي ديٍكؽه، ًفي حى : صى قىاؿى الفىسىًكمُّ ٍعؼه كى  . (7) ضى
ًة ، كقاؿ الذىبي(8) : صدكؽكقاؿ الترمذم حَّ ًة الصّْ بىريه ًإلىى دىرىجى اجً : الى يىرتىًقي خى كىاالٍحًتجى

 (9). 

                                                             
 (212/ 5الثقات ) (1)
 (367/ 4سير أعبلـ النببلء ) (2)
 (439تقريب التيذيب )ص:  (3)
 قاؿ أبك عبيد: كأصؿ العمرم عندنا ، ك العمرم: أف يقكؿ الرجؿ لمرجؿ: ىذه الدار لؾ عمرؾ أك يقكؿ: ىذه الدار لؾ عمرم (4)

 (77/ 2لحديث لمقاسـ بف سبلـ )إنما ىك مأخكذ مف العمر أال تراه يقكؿ: ىك لؾ عمرم أك عمرؾ. غريب ا    
 .16883(، رقـ/96/ 28حـ/ ) (5)

 (277الثقات )ص:  (6)
 (205/ 6سير أعبلـ النببلء ) (7)
 (9/ 1سنف الترمذم ) (8)
 (205/ 6سير أعبلـ النببلء ) (9)



148 
 

سحاؽ بف راىكيوحسف الحديث احتج بو أحمد كقاؿ:  في حديثو  ،صدكؽ، كقاؿ ابف حجر: (1) كا 
رىةكيقاؿ تغير  ،ليف بأىخى

ًديًث الى يىٍحتىجُّ ، كقاؿ ابف سعد: (2)  ًثيرى كىافى ميٍنكىرى اٍلحى كىافى كى ًديًثًو كى  كفي ًبحى
 . (4) ألقاهفكرىت أف  يءكاف في حفظو ش و،ال يحمد حفظ :ابف عيينة ، كقاؿ(3) اٍلًعٍمـً 

 . (6)دامرىالؾ ، كقاؿ مرةن: (5) ضعيؼ الحديثكقاؿ ابف معيف: 
 ، كقاؿ (7) حديثويكتب  ،: ليف الحديث، ليس بالقكم كال ممف يحتج بحديثوأبك حاتـ قاؿك 
 .(8) الحفظكاف ردمء ف حباف: اب

 :قاؿ الباحث
حيث قاؿ في  -رحمو اهلل-كممف أنصؼ ىذا الراكم، كجمع فيو القكؿ الفصؿ، اإلماـ الترمذم 

ِد ْبِف َعِقيٍؿ ُىَو َصُدوؽٌ سننو:  ـى ًفيًو بىٍعضي أىٍىًؿ اٍلًعٍمـً ًمٍف ًقبىًؿ ًحٍفًظًو. َعْبُد الماِو ْبُف ُمَحما قىٍد تىكىمَّ ، كى
، يى كسى  ٍيًدمُّ مى ، كىاٍلحي ـى اؽي ٍبفي ًإٍبرىاًىي ٍسحى ، كىاً  ٍنبىؿو دي ٍبفي حى : كىافى أىٍحمى ، يىقيكؿي اًعيؿى دى ٍبفى ًإٍسمى مَّ كفى ًمٍعت ميحى ٍحتىجُّ

مَّده: كىىيكى ميقىاًربي  ، قىاؿى ميحى ًقيؿو ًد ٍبًف عى مَّ ٍبًد المًَّو ٍبًف ميحى ًديًث عى ًديثً ًبحى  .(9) اٍلحى
الترمذم، كأف مف تكمـ فيو إنما تكمـ فيو مف  اإلماـ ابف عقيؿ ال يخرج عما قالوإف  ،كالحؽ يقاؿ

 ، كاهلل أعمـ.قبؿ حفظو كضبطو
، أىبيك اٍلقىاًسـً اٍليىاًشًميُّ اٍبفي  .4 ًميّْ ٍبًف أىًبي طىاًلبو دي ٍبفي عى مَّ نىًفيَّةً ميحى  ق[90-81]الكفاة:، (10) اٍلحى

 ، ٍف: أىًبيًو، كىعيٍثمىافى كىل عى ٍبدي المَّوً ك  -رضي اهلل عنيـ-اكية كمعرى ، كىعى ، كىعيمىري سىفي ٍنوي: بىنيكهي اٍلحى كىل عى  .رى
 . (11) محمدكال أصح مما أسند  أسند عف النبي  ال نعمـ أحدان  :قاؿ إبراىيـ بف الجنيد

ـي السَّيّْدي، ، قاؿ الذىبي: (13) ، كذكره ابف حباف في الثقات(12) كثقو العجمي ا اإًلمى
 (14). 

 .(15) ثقة عالـبف حجر: كقاؿ ا
 الحكـ عمى إسناد الحديث:

 إسناد ىذا الحديث حسف؛ ألف فيو عبد اهلل بف محمد بف عقيؿ صدكؽ.

                                                             
 (354/ 1المغني ) (1)
 (321تقريب التيذيب )ص:  (2)
 (265)ص:  -متمـ التابعيف  -الطبقات الكبرل  (3)
 (154/ 5الجرح كالتعديؿ ) (4)
 (72/ 1ركاية ابف محرز ) -تاريخ ابف معيف  (5)
 (113/ 1)المرجع السابؽ  (6)
 (154/ 5الجرح كالتعديؿ ) (7)
 (3/ 2المجركحيف ) (8)
 (9/ 1ت/ ) (9)
ًنيفىةى  (10) ًة، كىًىيى ًمٍف بىًني حى ، ًمٍف سىٍبًي اٍليىمىامى ٍعفىرو ٍكلىةي ًبٍنتي جى  (994/ 2. تاريخ اإلسبلـ )كىاٍسمييىا خى
 (354/ 9تيذيب التيذيب ) (11)
 (410الثقات )ص:  (12)
 (347/ 5الثقات ) (13)
 (110/ 4سير أعبلـ النببلء ) (14)
 (497تقريب التيذيب )ص:  (15)
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 العشروف:الحديث  .55
 باب حرمة المسألة لغير حاجة

بىاًب، أىٍخبىرىًني ميعىاًكيىةي بٍ  ٍيدي ٍبفي اٍلحي دَّثىنىا زى دَّثىنىا أىبيك بىٍكًر ٍبفي أىًبي شىٍيبىةى، حى ًبيعىةي حى دَّثىًني رى ، حى اًلحو   في صى
:ا : سىًمٍعتي ميعىاًكيىةى، يىقيكؿي ، قىاؿى ًبيّْ ٍبًد اهلًل ٍبًف عىاًمرو اٍليىٍحصى ٍف عى ، عى ٍشًقيُّ    سىًمٍعتي  ٍبفي يىًزيدى الدّْمى

: رىسيكؿى اهلًل  َباَرُؾ َلُو ِفيِو، َوَمْف ِإناَما َأَنا َخاِزٌف، َفَمْف َأْعَطْيُتُو َعْف ِطيِب َنْفٍس، َفيُ "، يىقيكؿي
 .(1) "َيْشَبعُ َأْعَطْيُتُو َعْف َمْسَأَلٍة َوَشَرٍه، َكاَف َكالاِذي َيْأُكُؿ َوَّل 

  أخرجو أحمد في مسنده، مف طريؽ عبد الرحمف بف ميدم عف معاكية بف صالح بو،
 ، بألفاظ متقاربة. 16911، رقـ/(115/ 28)

يي عف المسألة، مف طريؽ كىب بف منبو عف ىماـ بو، كذلؾ أخرجو مسمـ، ؾ الزكاة، باب الن
 ، بألفاظ متقاربة.1038، رقـ/(718/ 2)

، بألفاظ 16921، رقـ/(122/ 28)ككذلؾ مف طريؽ جعفر بف ربيعة عف ربيعة بف يزيد بو، 
 متقاربة.

 :ترجمة رجاؿ السند

 ثقة. (،14سبؽ ذكره في الحديث رقـ) أىبيك بىٍكًر ٍبفي أىًبي شىٍيبىةى، .1

بىاًب بف الريازى  .2 سىٍيًف العيٍكمٌي الخيراسانيٌ  كأىبى  ف،ٍيدي ٍبفي اٍلحي  ق. 203، تكفي سنة اٍلحي

ٍف: أيسامة ٍبف زيد المٍَّيثٌي، كأسامة ٍبف زيد ٍبف أسمـ، كمعاكية ٍبف صالح كىل عى  .رى

ة،  ٍيثىمى ٍنوي: أحمد ٍبف حنبؿ، كأبك خى كىل عى  .أىبيك بىٍكًر ٍبفي أىًبي شىٍيبىةى ك كىرى
ًدينيٌ كثٌ  قو ابف المى

ًديث كيس ، كقاؿ أحمد:(5)،كالدارقطني(4)، كالعجمي(3)، كابف معيف(2) ، صاحب حى
لكف كىافى كثير الخطأكىافى صدكقن كقاؿ:  ٍف معاكية ٍبف صالح، كى كىافى يضبط األلفاظ عى ا، كى

، كذكره (6)
ًديثويي ك  ابف حباف في الثقات، كقاؿ: يخطئ، ٍف اٍلمى  ٍعتىبر حى  ،ثقة ، كقاؿ الذىبي:(7)شىاًىيرًإذا ركل عى

، كقاؿ ابف حجر: (8)لـ يكف بو بأس قد ييـ، ك  جكاالن ا رحاالن ا زاىدن كاف حافظن  ،كغيره أقكل منو
: كزيد ٍبف الحباب لو حديث كثير، كىىك مف بف عدمقاؿ ا، ك (9)في حديث الثكرم يخطئصدكؽ 

ًعيف أف أحاديثو عف الثٍَّكرٌم مقمكبة إثبات مشايخ الككفة ممف ال يشؾ في صدقو كالذم قالو اٍبف مى 

                                                             
 .1037(، رقـ/718/ 2ـ/ ؾ الزكاة، باب النيي عف المسألة، ) (1)
 (75/ 5تاريخ اإلسبلـ ) (2)
 (112ركاية الدارمي )ص:  -تاريخ ابف معيف  (3)
 (171الثقات )ص:  (4)
 (480/ 1المؤتمؼ كالمختمؼ ) (5)
 (447/ 9تاريخ بغداد ) (6)
 (250/ 8الثقات ) (7)
 (415/ 1(، الكاشؼ )75/ 5(، تاريخ اإلسبلـ )256/ 1تذكرة الحفاظ ) (8)
 (222تقريب التيذيب )ص:  (9)
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كالى  إنما لو عف الثٍَّكرٌم أحاديث تشبو بعض تمؾ األحاديث يستغرب بذلؾ اإلسناد كبعضو يرفعو،
 .(1)يرفعو كالباقي عف الثٍَّكرٌم كعف غير الثٍَّكرٌم مستقيمة كميا

اًلحو  .3 دىير الحضرميُّ الًحمصيُّ الفقيو، أى  ميعىاًكيىةي ٍبفي صى  ق.158تكفي سنة بيك عمرك ٍبف حي
ٍف: سريج ٍبف عيبىٍيد، كمكحكؿ، كربيعة بف يزيد ركل ٍنوي: سفياف، كالميث، ، كركل عى بىاًب كاعى  . ٍبفي اٍلحي

، كذكره ابف حباف في (6) ، كالعجمي(5)أبك زرعة ، ك (4) ، كابف ميدم(3) ، كأحمد(2) كثقو ابف سعد
، كقاؿ ابف (8) بوف الحديث يكتب حديثو كال يحتج صالح الحديث، حس، كقاؿ أبك حاتـ: (7) الثقات
، ككثقو الذىبي (9) إفراداتما أرل بحديثو بأسا، كىىك عندم صدكؽ إال أىنَّوي يقع ًفي أحاديثو عدم: 
 ، كقاؿ (10) إماـصدكؽ كقاؿ: 

 .(11) أكىاـصدكؽ لو  ابف حجر:
، أىبيك شيعىٍيبو اإًليىاًدمُّ  .4 ًبيعىةي ٍبفي يىًزيدى اٍلقىًصيري ٍشًقيُّ  رى  .ق 123 ، تكفي سنةالدّْمى

،  كىاًثمىةى  :عىفٍ ركل  بىٍيًر ٍبًف نيفىٍيرو ٍبدي اهلًل بفي عىاًمًر.ك ٍبًف األىٍسقىًع، كىجي  عى
اًلحو ركل ى  ميعىاًكيىةي ٍبفي صى ، كى ، كىاألىٍكزىاًعيُّ ٍيحو ٍيكةي ٍبفي شيرى ٍنوي: حى  .عى

 . (15) الناسابف عمار: ىك مف ثقات قاؿ ، ك (14) ، كالنسائي(13) ، كالعجمي(12) كثقو ابف سعد
 كقاؿ الذىبي:  ،(17) ابف حباف في الثقات ه، كذكر (16) ثقةكقاؿ يعقكب بف شيبة: معركؼ 

 ، دي األىٍعبلـً ًفي اٍلًعٍمـً كىاٍلعىمىؿً أىحى
 .(19) عابدثقة ، كقاؿ ابف حجر: (18) 

ٍبدي اهلًل بفي عىاًمًر بًف يىًزٍيدى  .5 ، أىبيك ًعٍمرىا عى ٍشًقيُّ ٍبًف تىًمٍيـو ، الدّْمى ًبيُّ  ق.118، تكفي سنة فى اليىٍحصي
. ركل الىةى بًف عيبىٍيدو فىضى ، كى ٍف: ميعىاًكيىةى، كىالنٍُّعمىاًف بًف بىًشٍيرو  عى
اًرمُّ  ركل يىٍحيىى الذّْمى ، كى بىٍيًدمُّ ، كىالزُّ ًبٍيعىةي بفي يىًزٍيدى القىًصٍيري ٍنوي: رى   .عى

                                                             
 (167/ 4الكامؿ ) (1)
 (521/ 7الطبقات الكبرل ) (2)
 (382/ 8الجرح كالتعديؿ ) (3)
 (335/ 7التاريخ الكبير ) (4)
 (382/ 8الجرح كالتعديؿ ) (5)
 (432الثقات )ص:  (6)
 (470/ 7الثقات ؿ ) (7)
 (383/ 8الجرح كالتعديؿ ) (8)
 (146/ 8الكامؿ ) (9)
 (276/ 2(، الكاشؼ )391(، ديكاف الضعفاء )ص: 158/ 7سير أعبلـ النببلء ) (10)
 (538يب التيذيب )ص: تقر  (11)
 (465/ 7الطبقات الكبرل ) (12)
 (159الثقات )ص:  (13)
 (264/ 3تيذيب التيذيب ) (14)
 (364/ 4إكماؿ تيذيب الكماؿ ) (15)
 المرجع السابؽ (16)
 (232/ 4الثقات ) (17)
 (407/ 3تاريخ اإلسبلـ ) (18)
 (208تقريب التيذيب )ص:  (19)
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كىافى قىًميؿى قاؿ ابف سعد:  ًديكى ، كذكره ابف حباف في (3) ، كالنسائي(2) ، ككثقو العجمي(1) ثً اٍلحى
 . (5) كغيره ،كقاؿ: كثقو ابف عبد الرحيـ ،كذكره ابف خمفكف في الثقات، (4)الثقات

 .(7) ، ككثقو ابف حجر(6) بأسناما عممت بو  صدكؽ، أىحدي األىٍعبلىـً كقاؿ الذىبي: 
 الحكـ عمى إسناد الحديث:

 يح؛ ألف ركاتو ثقات.إسناد ىذا الحديث صح
 

 والعشروف: الحادي الحديث  .56
  باب الوعيد الشديد لقاتؿ المؤمف عمًدا                               

ٍف أىًبي إً  ، عى ٍف أىًبي عىٍكفو ، عى ٍف ثىٍكرو ٍفكىافي ٍبفي ًعيسىى، عى دَّثىنىا صى : حى دي ٍبفي اٍلميثىنَّى قىاؿى مَّ نىا ميحى ٍدًريسى أىٍخبىرى
: سى  ًديًث  -ًمٍعتي ميعىاًكيىةى يىٍخطيبي قىاؿى كىافى قىًميؿى اٍلحى ٍف رىسيكًؿ المًَّو -كى : سىًمٍعتيوي يىٍخطيبي  ، عى  قىاؿى

: سىًمٍعتي رىسيكؿى المًَّو  :  يىقيكؿي  ُكؿُّ َذْنٍب َعَسى الماُو َأْف َيْغِفَرُه، ِإَّلا الراُجُؿ َيْقُتُؿ اْلُمْؤِمفَ "يىقيكؿي
ًدا، َأوِ   .(8) "الراُجُؿ َيُموُت َكاِفًرا ُمَتَعمٍّ

، (112/ 28)أخرجو أحمد في مسنده، مف طريؽ صفكاف بف عيسى عف ثكر بف يزيد، 
  ، بألفاظ متقاربة.16907رقـ/

 :ترجمة رجاؿ السند
دي ٍبفي اٍلميثىنَّى .1 مَّ ، سبؽ ذكره في الحديث رقـ) ،ميحى  (، ثقة.41اٍلعىنىًزمُّ
ٍفكىافي ٍبفي ًعيسىى، .2 ، الزُّىٍ  صى دو مَّ ييٍكنىى أىبىا ميحى  ق.198تكفي سنة ًرمُّ كى

ٍف: ثكر بف يزيد، كابف عجبلف، كيزيد بف أبي عبيد.ركل   عى
سحاؽ، كمحمد بف ركل  ٍنوي: أحمد، كا   المثنى. عى

كىافى ًثقىةن قاؿ ابف سعد:" ا"كى اًلحن  . (9) صى
 .(13) الحديثصالح ـ: ، كقاؿ أبك حات(12) ، كقاؿ الذىبي: كثؽ(11) ، كابف حجر(10) ككثقو العجمي

                                                             
 (449/ 7الطبقات الكبرل ) (1)
 (262ت )ص: الثقا (2)
 (145/ 15تيذيب الكماؿ ) (3)
 (37/ 5الثقات ) (4)
 (8/ 8إكماؿ تيذيب الكماؿ ) (5)
 (449/ 2(، ميزاف االعتداؿ )292/ 5سير أعبلـ النببلء ) (6)
 (309تقريب التيذيب )ص:  (7)
 .3984(، رقـ/81/ 7نس/ ؾ تحريـ الدـ، ) (8)
 (294/ 7الطبقات الكبرل ) (9)
 (228الثقات )ص:  (10)
 (277تقريب التيذيب )ص:  (11)
 (504/ 1الكاشؼ ) (12)
 (425/ 4الجرح كالتعديؿ ) (13)
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اًلدو الكىبلىًعيُّ الحمصيُّ  .3  ق.153، تكفي سنة ثىٍكري بفي يىًزٍيدى، أىبيك خى
، كى  ركل ، كىرىاًشًد ٍبف سىٍعدو ٍعدىافى اًلًد ٍبف مى ٍف: خى  عف أبي عكف.عى
،  ركل سيٍفيىافي الثٍَّكًرمُّ ًفٍيقيو، كى اؽى رى ٍنوي: اٍبفي ًإٍسحى ٍفكىافي ٍبفي ًعيسىىك عى   .صى
 .(2)، كعبد الرحمف بف إبراىيـ (1) أحمد كثقو

 ، (5) ، ثبت لكنو قدرمحافظ ميتقف، كقاؿ الذىبي: (4) ، كاألكزاعي(3) ككثقو ابف معيف
 .(7) حافظصدكؽ  ، كقاؿ أبك حاتـ:(6) ثبتثقة كقاؿ ابف حجر: 

 األىٍنصاًرٌم الشامي األىعكر. ،(8) عكفأىبيك ، عىبد المًَّو ٍبف أىبي عىبد المَّو .4
 .كسعيد بف المسيب، كل عف: أىًبي إدريس الخكالنير 

كىل عىنو: أرطاة ٍبف المنذر، كثكر ٍبف يزيد  . محمد بف عمرك بف حـز :كيقاؿ ،رى
 .(12) ، كقاؿ ابف حجر: مقبكؿ مف الخامسة(11) ، كالذىبي(10) ، كابف حباف(9) كثقو العجمي

ٍبد المَّوً  ،أىبيك إدريس الخكالني .5  .ق 80تكفي سنة ،ٍبف عيٍتبة اسمو عائذ المَّو ٍبف عى
ذىٍيفة، كعيبادة ٍبف الٌصامت، كأىًبي مكسى :عىفٍ  ركل  . -رضي اهلل عنيـ– أىًبي ذىٌر، كأىًبي الدرداء، كحي

ٍنوي: مكحكؿ، كأىبيك سبلـ األسكد،  كىل عى  .عىبد المًَّو ٍبف أىبي عىبد المَّوك رى
 .(18) ، كابف حجر(17) ، كالذىبي(16) نسائي، كال(15) ، كأبك حاتـ(14) ، كالعجمي(13) كثَّقو ابف سعد

 الحكـ عمى إسناد الحديث:
 إسناد ىذا الحديث صحيح؛ ألف ركاتو ثقات.

 

                                                             
 (469/ 2) مصدر السابؽال (1)
 (422/ 4تيذيب الكماؿ ) (2)
 (469/ 2الجرح كالتعديؿ ) (3)
 (422/ 4تيذيب الكماؿ ) (4)
 ( 285/ 1(، الكاشؼ )132/ 1(، تذكرة الحفاظ )32/ 4تاريخ اإلسبلـ ) (5)
 (135تقريب التيذيب )ص:  (6)
 (469/ 2الجرح كالتعديؿ ) (7)
 (191/ 12(، تيذيب التيذيب )154/ 34(، تيذيب الكماؿ )1427/ 3المتفؽ كالمفترؽ ) (8)
 (409(، الثقات )ص: 506الثقات )ص:  (9)
 (63/ 5الثقات ) (10)
 (448/ 2الكاشؼ ) (11)
 (662تقريب التيذيب )ص:  (12)
 (448/ 7الطبقات الكبرل ) (13)
 (246الثقات )ص:  (14)
 (38/ 7الجرح كالتعديؿ ) (15)
 (45/ 1تذكرة الحفاظ ) (16)
 (528/ 1الكاشؼ ) (17)
 (289تقريب التيذيب )ص:  (18)
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 والعشروف: الثاني الحديث  .57
  باب مباىاة اهلل لُعبااد السماء بُعبااد األرض                               
دَّ  دَّثىنىا أىبيك بىٍكًر ٍبفي أىًبي شىٍيبىةى، حى ٍف حى ، عى ٍف أىًبي نىعىامىةى السٍَّعًدمّْ ٍبًد اٍلعىًزيًز، عى كـي ٍبفي عى  ثىنىا مىٍرحي

ا أىجٍ  : مى ٍسًجًد، فىقىاؿى ٍمقىةو ًفي اٍلمى مىى حى رىجى ميعىاًكيىةي عى : خى ، قىاؿى ٍدًرمّْ ٍف أىًبي سىًعيدو اٍلخي ، عى ؟ أىًبي عيٍثمىافى ـٍ مىسىكي
مىٍسنىا نىٍذكيري اهللى، قىاؿى  ا ًإنّْي  قىاليكا: جى : أىمى ، قىاؿى ا أىٍجمىسىنىا ًإالَّ ذىاؾى ؟ قىاليكا: كىاهلًل مى ـٍ ًإالَّ ذىاؾى ا أىٍجمىسىكي آلمًَّو مى

ا كىافى أى مى ، كى ـٍ ةن لىكي ـٍ تيٍيمى ـٍ أىٍستىٍحًمٍفكي ٍنًزلىًتي ًمٍف رىسيكًؿ اهلًل  حدلى فَّ  ًبمى ًديثنا ًمنّْي، كىاً  ٍنوي حى    أىقىؿَّ عى
رىجى  رىسيكؿى اهلًل  :  خى اًبًو، فىقىاؿى ٍمقىةو ًمٍف أىٍصحى مىى حى ؟ َقاُلوا: َجَمْسَنا َنْذُكُر اهلَل َوَنْحَمُدُه "عى ـْ َما َأْجَمَسُك

ـْ ِإَّلا َذاَؾ؟ َقاُلوا: َواهلِل َما  ، َوَمفا ِبِو َعَمْيَنا، َقاَؿ: آلماِو َما َأْجَمَسُك  َأْجَمَسَنا ِإَّلا َعَمى َما َىَداَنا ِلْْلِْسَلـِ
، َوَلِكناُو َأَتاِني ِجْبِريُؿ َفَأْخَبَرِني، َأفا اهلَل عَ  ـْ ـْ ُتْيَمًة َلُك ـْ َأْسَتْحِمْفُك زا َوَجؿا ُيَباِىي َذاَؾ، َقاَؿ: َأَما ِإنٍّي َل

ـُ اْلَمَلِئَكةَ   .(1) "ِبُك
 ، أخرجو الترمذم في سننو، أبكاب الدعكات، باب ما جاء في القكـ يجمسكف فيذكركف اهلل

 ، بألفاظ متقاربة.3379، رقـ/(460/ 5) مف طريؽ محمد بف بشار عف مرحكـ بو،
 كأخرجو النسائي في سننو، ؾ آداب القضاة، باب كيؼ يستحمؼ الحاكـ، 

 ، بألفاظ متقاربة.5426، رقـ/(249/ 8)مف طريؽ سكار بف عبد اهلل عف مرحكـ بو، 
، 16835، رقـ/(49/ 28)حكـ بو، كأخرجو أحمد في مسنده، مف طريؽ عمي بف بحر عف مر 

 بألفاظ متقاربة.
 :ترجمة رجاؿ السند

 ثقة. (،14سبؽ ذكره في الحديث رقـ) أىبيك بىٍكًر ٍبفي أىًبي شىٍيبىةى، .1
ٍبًد العىًزٍيًز بًف ًمٍيرىافى األيمىًكمُّ  .2 ٍكـي بفي عى دو  ،مىٍرحي مَّ : -أىبيك ميحى ًقٍيؿى ٍبًد اهلًل  كى ، -أىبيك عى  البىٍصًرمُّ

، ًمٍف مىكىاًلي آًؿ ميعىاًكيىةى، العى   ق. 188تكفي سنة طَّاري
ةى السٍَّعًدمّْ  ، كىأىًبي نىعىامى ٍكًنيّْ ، كىأىًبي ًعٍمرىافى الجى ٍف: ثىاًبتو البينىاًنيّْ كىل عى  .رى

 ، ، كىأىبيك نيعىٍيـو ٍنوي: الثٍَّكًرمُّ كىل عى   .أىبيك بىٍكًر ٍبفي أىًبي شىٍيبىةى ك رى
 .(7) ، كابف حجر(6) ، كالذىبي(5) ، كالنَّسىائي(4) ، كابف معيف(3) المديني، كابف (2) كثَّقو أحمد

ٍبدي  .3 ، عى بًّْو، ]أىبيك نىعىامىةى السٍَّعًدمُّ اٍلبىٍصًرمُّ  [.ق 130 - 121الكفاة: رى
اًمًت، كىأىًبي عيٍثمىافى النٍَّيًدمّْ  ٍبًد المًَّو ٍبًف الصَّ يًر، كىعى ٍف: ميطىرًّْؼ ٍبًف الشّْخّْ كىل عى  .رى

                                                             
 .2701(، رقـ/2075/ 4ـ/ ؾ الذكر كالدعاء...، باب فضؿ االجتماع عمى تبلكة القرآف، ) (1)

 (436/ 8الجرح كالتعديؿ ) (2)
 (51بة )ص: سؤاالت ابف أبي شي (3)
 (218ركاية الدارمي )ص:  -تاريخ ابف معيف  (4)
 (368/ 27تيذيب الكماؿ ) (5)
 (330/ 8(، سير أعبلـ النببلء )251/ 2الكاشؼ ) (6)
 (525تقريب التيذيب )ص:  (7)
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.ركل  كـه اٍلعىطَّاري مىٍرحي مىمىةى، كى مَّادي ٍبفي سى ٍنوي: شيٍعبىةي، كىحى  عى
 .(5) ، كقاؿ أبك حاتـ: ال بأس بو(4)، كابف حجر(3)، كالذىبي(2) ، كابف شاىيف(1)كثقو ابف معيف

 .(6) كقاؿ الدارقطني: صالح
ًف بفي ميؿٍّ (7) النٍَّيًدمُّ أىبيك عيٍثمىافى  .4 ٍبدي الرٍَّحمى . فً ب ، عى ًدمٍّ البىٍصًرمُّ ٍمًرك بًف عى  عى

ـى  اًىًميَّةى كىاإًلٍسبلى ، أىٍدرىؾى الجى ـه، ميعىمَّره ٍضرى  ق.95، تكفي سنة ميخى
 ، ، كىاٍبًف مىٍسعيكدو   كأبي سعيد.سىًمعى ًمٍف: عيمىرى

 ، ٍنوي: قىتىادىةي، كىأىيُّكبي كىل عى ةى السٍَّعًدمُّ ك رى  .أىبيك نىعىامى
كىافى ًثقىةن  ، كقاؿ الذىبي:(10) كأبك حاتـ ،كأبك زرعة ،، كابف المديني(9)، كالعجمي(8)كثقو ابف سعد كى

ةي، شىٍيخي ، كقاؿ: (11) ثىٍبتناًإمىامنا  ـي، الحيجَّ ا ٍقتً اإًلمى الكى
 .(13) ثبتثقة ، كقاؿ ابف حجر: (12) 

اًلًؾ بًف ًسنىافو  .5 ٍدًرمُّ سىٍعدي بفي مى ٍزرى ، مف بًف ثىٍعمىبىةى  أىبيك سىًعٍيدو الخي   .مشيكر بكنيتو ،جً الخى
 -رضي اهلل عنيـ-ركل عنو مف الصحابة: جابر، كزيد بف ثابت، كابف عباس، كابف عمر، كأنس

  .كمف األتباع: سعيد بف المسيب، كأبك سممة، كعطاء بف يسار
 المكثريف، أكؿ مشاىده الخندؽ،   ككاف مف الحٌفاظ لحديث رسكؿ اهلل

 ، تكفي في المدينةحديثان 1170السنةركم لو في كتب  اثنتي عشرة غزكة،  كغزا مع رسكؿ اهلل
 .(14) سنة 86كلو ق، 74

 الحكـ عمى إسناد الحديث:
 إسناد ىذا الحديث صحيح؛ ألف ركاتو ثقات.

 
  

                                                             
 (41/ 6الجرح كالتعديؿ ) (1)
 (161تاريخ أسماء الثقات )ص:  (2)
 (468/ 2الكاشؼ ) (3)
 (679: تقريب التيذيب )ص (4)
 (41/ 6الجرح كالتعديؿ ) (5)
 (74سؤاالت البرقاني )ص:  (6)
اعىة.  ،باب نىٍيد: ىي القبيمة التي ينسب إلييا النيديكف (7) ٍيد بف ليث بف سكد بف أىٍسمـ بف الحاؼ بف قيضى  كىي نىٍيد بف زى

 (218/ 1المؤتمؼ كالمختمؼ )   
 (98/ 7الطبقات الكبرل ) (8)
 (505الثقات )ص:  (9)
 (283/ 5الجرح كالتعديؿ ) (10)
 (1206/ 2تاريخ اإلسبلـ ) (11)
 (175/ 4سير أعبلـ النببلء ) (12)
 (351تقريب التيذيب )ص:  (13)
 (، 602/ 2(، االستيعاب )258/ 1(، معجـ الصحابة البف قانع )242/ 5(، معجـ الصحابة لمبغكم )138/ 6انظر أسد الغابة ) (14) 

 .(169_ 168/ 3أعبلـ النببلء )سير (، 24/ 5أسد الغابة )   
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 والعشروف: الثالث الحديث .58
 لمعاوية بالخلفة باب بشارة النبي                                   

: حى  ٍكحه، قىاؿى دَّثىنىا رى ، أىفَّ حى دّْثي دّْم، ييحى : سىًمٍعتي جى ، قىاؿى ك ٍبفي يىٍحيىى ٍبًف سىًعيدو دَّثىنىا أىبيك أيمىيَّةى عىٍمري
ـى ًبيىا، كىاٍشتى  مَّ سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى ٍيرىةى يىٍتبىعي رىسيكؿى اهلًل صى دىاكىةى بىٍعدى أىًبي ىيرى ذى اإلًٍ ٍيرىةى، ميعىاًكيىةى، أىخى كىى أىبيك ىيرى

:  رىسيكؿى اهلًل  يضئا ىيكى فىبىٍينى  أ، فىقىاؿى تىٍيًف كىىيكى يىتىكىضَّ رَّ فىعى رىٍأسىوي ًإلىٍيًو مىرَّةن أىٍك مى ُمَعاِوَيُة، ِإْف  "َيارى
: "َواْعِدؿْ ُولٍّيَت َأْمًرا َفاتاِؽ اهلَل َعزا َوَجؿا  تَّى  ًبيّْ ًلقىٍكًؿ النَّ  ًزٍلتي أىظيفُّ أىنّْي ميٍبتىمنى ًبعىمىؿو  فىمىا)، قىاؿى حى

 .(1) (اٍبتيًميتي 
، (370/ 13) في مسنده، مف طريؽ سكيد بف سعيد عف يحيى بف سعيد بو، يعمى كأب أخرجو
 ، بجزء مف حديث بمفظو.7380رقـ/

 :ترجمة رجاؿ السند
ٍكحي بفي عيبىادىةى بًف العىبلىءً  .1 ، البىٍصًرمُّ  ،رى دو القىٍيًسيُّ مَّ  ق.205، تكفي سنة أىبيك ميحى

، عى  ركل سَّافو ، كىًىشىاـً بًف حى ك ٍبفي يىٍحيىىك ًف: اٍبًف عىٍكفو  .عىٍمري
دي، كىاٍبفي نيمىٍيرو  ركل ، كىأىٍحمى ًميّّ ٍنوي: عى  .عى

، (6) حافظثقة مشيكر ، كقاؿ الذىبي: (5) ، كالخطيب(4) ، كالعجمي(3) ، كابف معيف(2) كثقو ابف سعد
 .(8) الصدؽمحمو : صالح أبك حاتـ قاؿ، ك (7) فاضؿثقة  كقاؿ ابف حجر:

ك ٍبفي يىٍحيىى ٍبًف سىًعيدو  .2 .]الكفاة: وٍبًف اٍلعىاًص، أىبيكأيمىيَّ  عىٍمري ًعيًدمُّ اٍلمىكّْيُّ  .ق[30-121األيمىًكمُّ السَّ
دًّْه ركل  ٍف: جى ٍف أىًبيك عى ٍكحي بفي عيبىادىةى و. عى ٍنوي: رى كىل عى ٍيدي ٍبفي سىًعيد ،رى سيكى ، كى ميكسىى التَّبيكذىًكيُّ  .كى
 ،(12) ، كقاؿ ابف معيف: ليس بو بأس(11) ، كابف حجر(10) ، كابف حباف(9) و الدارقطنيكثق

ًديث ، كقاؿ ابف عدم: (13) حديثيفأكرد لو ابف عدم كقاؿ الذىبي: صدكؽ، كقاؿ:  ليس لىوي مف اٍلحى
 .(14) القميؿإالَّ 
ٍمًرك ٍبًف سىًعيًد ٍبًف اٍلعىاًص ٍبًف أيمىيَّةى، ]الكفاة: .3  ق[ 130 -121 سىًعيدي ٍبفي عى

                                                             
 .16933(، رقـ/129/ 28حـ/ ) (1)
 (296/ 7الطبقات الكبرل ) (2)
 (498/ 3الجرح كالتعديؿ ) (3)
 (162الثقات )ص:  (4)
 (385/ 9تاريخ بغداد ) (5)
 (58/ 2ميزاف االعتداؿ ) (6)
 (211تقريب التيذيب )ص:  (7)
 (498/ 3الجرح كالتعديؿ ) (8)
 (118/ 8ذيب )تيذيب التي (9)
 (481/ 8الثقات ) (10)
 (428تقريب التيذيب )ص:  (11)
 (519/ 3ركاية الدكرم ) -تاريخ ابف معيف  (12)
 (293/ 3ميزاف االعتداؿ ) (13)
 (216/ 6الكامؿ ) (14)
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 .كعف معاكية ،أبيو :كركل عف ،أرسؿ عف النبي 
سحاؽ ،أكالد خالد :عنوركل   .كحفيده عمرك بف يحيى بف سعيد ،كعمرك ،كا 

  .(4) ، كابف حجر(3) النسائيك  ،(2) ، كابف حباف(1) كثقو أبك زرعة
 .(6) ، كقاؿ أبك حاتـ: صدكؽ(5) األشراؼ مف كبار ككاف ثقة نبيبلن كقاؿ الذىبي: 

 الحكـ عمى إسناد الحديث:
 إسناد ىذا الحديث صحيح؛ ألف ركاتو ثقات.

 
 والعشروف: الرابع الحديث .59

 باب حب األنصار إيماف وبغضيـ خسراف
ـً  كى ًف اٍلحى ، أىٍخبىرىهي، عى ـى ، أىفَّ سىٍعدى ٍبفى ًإٍبرىاًىي نىا يىٍحيىى ٍبفي سىًعيدو ، أىٍخبىرى كفى دَّثىنىا يىًزيدي ٍبفي ىىاري ًمينىاءى،   ٍبفً حى
ـٍ ميعىاًكيىةي، مىٍيًي رىجى عى اًر، فىخى ا ًفي نىفىرو ًمفى اأٍلىٍنصى اًلسن اًريىةى، أٍخبىرىهي أىنَّوي كىافى جى ٍف  أىفَّ يىًزيدى ٍبفى جى فىسىأىلىييـٍ عى

اًر، فىقىاؿى ميعىاًكيىةي: أىالى أىزً  ًديًث اأٍلىٍنصى ًديثو ًمٍف حى ، فىقىاليكا: كينَّا ًفي حى ـٍ ًديًثًي ًديثنا سىًمٍعتيوي ًمٍف حى ـٍ حى يديكي
: سىًمٍعتي رىسيكؿى اهلًل رىسيكًؿ اهلًل  . فىقىاؿى :  ؟ فىقىاليكا: بىمىى يىا أىًميرى اٍلميٍؤًمًنيفى َمْف َأَحبا "يىقيكؿي

، َوَمْف َأْبَغَض اأْلَْنَصاَر َأْبَغَضُو اهلُل َعزا   .(7) "َوَجؿا اأْلَْنَصاَر َأَحباُو اهلُل َعزا َوَجؿا
 ، 16920، رقـ/(121/ 28)أخرجو أحمد، مف طريؽ إبراىيـ عف أبيو سعد بف إبراىيـ بو، 

 فذكر معناه.
 :ترجمة رجاؿ السند

كفى بف زاذاف .1  ثقة.(، 9، سبؽ ذكره في الحديث رقـ)يىًزيدي ٍبفي ىىاري
ك .2 ، أىبيك سىًعيٍ ، يىٍحيىى بفي سىًعٍيًد بًف قىٍيًس بًف عىٍمرو : بًف قيدو ًقٍيؿى اًرمُّ كى  ق.143، تكفي سنة دو األىٍنصى

ةى بًف سىٍيؿو  ، كىالسَّاًئًب بًف يىًزٍيدى، كىأىًبي أيمىامى  .سىًمعى ًمٍف: أىنىًس بًف مىاًلؾو
ٍنوي: الزٍُّىًرمُّ  كىل عى شيٍعبىةي،  -مىعى تىقىدًُّمًو  -رى  كأحمد.كى

ًديًث حجة كثقو ابف سعد كقاؿ:  كىافى ًثقىةن كىًثيرى اٍلحى  ، ككثقو ابف معيف(8) ثبتان كى
 . (10) ، كالعجمي(9)

                                                             
 (49/ 4الجرح كالتعديؿ ) (1)
 (353/ 6الثقات ) (2)
 (19/ 11تيذيب الكماؿ ) (3)
 (239تقريب التيذيب )ص:  (4)
 (422/ 3اريخ اإلسبلـ )ت (5)
 (49/ 4الجرح كالتعديؿ ) (6)
 .16919(، رقـ/121/ 28حـ/ ) (7)
 (337)ص: -متمـ التابعيف  -الطبقات الكبرل  (8)
 (149/ 9الجرح كالتعديؿ ) (9)
 (472الثقات )ص:  (10)
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مف حفاظ  :الثكرم كقاؿ ،(2) المأمكفالثقة  :ىشاـ بف عركبة، كقاؿ (1) ككثقو أبك زرعة كأبك حاتـ
 . (4) أنبؿ منوكاف  إنساننامف المحدثيف  رى أقاؿ جرير: لـ ، ك (3) الناس

 .(6) ثبتثقة  ، كقاؿ ابف حجر:(5) حجةحافظ فقيو كقاؿ الذىبي: 
اؽى سى  .3 ًف بًف عىٍكؼو الزٍُّىًرمُّ أىبيك ًإٍسحى ٍبًد الرٍَّحمى ـى بًف عى   ق.125، تكفي سنة ٍعدي بفي ًإٍبرىاًىٍي

ةى بًف سىٍيؿو  ركل ، كىأىًبي أيمىامى ، كىأىنىًس بًف مىاًلؾو ٍعفىًر بًف أىًبي طىاًلبو ٍبًد اهلًل بًف جى ٍف: عى  . عى
ـي  اًفظي ًإٍبرىاًىٍي لديهي الحى ٍنوي: كى كىل عى ،  رى ، كىالزٍُّىًرمُّ  كيحيى بف سعيد.بفي سىٍعدو

 . (10) ، كالعجمي، كقاؿ مرة: ال بأس بو(9) ، كأبك حاتـ(8) ، كابف معيف(7) كثَّقو أحمد
ثقة  ، كقاؿ ابف حجر: ككاف(12)حجة ثقة إماـ، كقاؿ الذىبي: (11)ثبتثقة كقاؿ ابف المديني: 

 .(13) عابدنا فاضبلن 
كىـً ٍبًف ًمينىاءى األى  .4  ق[ 110 - 101المدني، ]الكفاة:  ٍنصاًرمٌ اٍلحى

كىل عىف:   . -رضي اهلل عنو– ٍبف عيمىر، كيزيد بف جاريةكاٍبف عباس، ارى
كىل عىنو: جعفر ٍبف عىبد المًَّو ٍبًف الحكـ، كسعد بف   .كابنو شبيث إبراىيـ،رى

 .(17) صدكؽ ، كقاؿ ابف حجر:(16) ، كالذىبي(15) ، كالدارقطني(14) كثقو أبك زرعة
اًريىةى  ديى يىزً  .5  ق[ 90 - 81التميمي دمشقي فاضؿ ]الكفاة: ، ٍبفى جى

رضي اهلل – ركل عف معاكية ،يزيد بف جارية :كيقاؿ ،زيد بف جارية األنصارمقاؿ أبك حاتـ: 
 .(18) ميناءركل عنو الحكـ بف ك  ،-عنو

 : اختيًمؼ في اسـ ىذا الراكم، كاختيًمؼ ىؿ ىك صحابي أـ تابعي؟قاؿ الباحث
 ًزياد ٍبف جارية، التًَّميمٌي، الدّْمىشقٌي.: قاؿ العبلء ٍبف الحارث ،اريقاؿ البخ

                                                             
 (149/ 9الجرح كالتعديؿ ) (1)
 (148/ 9المرجع السابؽ ) (2)
 المرجع السابؽ (3)
 السابؽالمرجع  (4)
 (366/ 2الكاشؼ ) (5)
 (591تقريب التيذيب )ص:  (6)
 (79/ 4الجرح كالتعديؿ ) (7)
 (206/ 3ركاية الدكرم ) -تاريخ ابف معيف  (8)
 (79/ 4الجرح كالتعديؿ ) (9)
 (178الثقات )ص:  (10)
 (93سؤاالت ابف أبي شيبة )ص:  (11)
 (418/ 5(، سير أعبلـ النببلء )427/ 1الكاشؼ ) (12)
 (230قريب التيذيب )ص: ت (13)
 (128/ 3الجرح كالتعديؿ ) (14)
 (24سؤاالت البرقاني )ص:  (15)
 (346/ 1الكاشؼ ) (16)
 (176تقريب التيذيب )ص:  (17)
 (558/ 3الجرح كالتعديؿ ) (18)
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اًبر ٍف يزيد ٍبف جى ٍف مىكحيكؿ، كتابعو اٍبف عييىينة، عى ٍف يزيد، عى ٍف سيفياف، عى   ،كقاؿ ككيع، عى
ٍف زىيد ٍبف جارية يد.، عى ٍف زى ٍف مىكحيكؿ عى ٍف سىًعيد ٍبف عىبد العزيز، عى  كقاؿ ككيع، عى

ا عف ىذا فسألت محمدن  ،قاؿ الثكرم: عف يزيد بف جارية: وقاؿ الترمذي، (1) ًزياد كالصحيح
 .(2) جاريةكقد أخطأ مف قاؿ: يزيد بف  مشيكر،الحديث فقاؿ: زياد بف جارية 

 ،(6)، كابف ماككال(5) ، كالخطيب(4) ، كأبك نعيـ(3) ، الدارقطنييزيد بف جاريةكممف قاؿ بصحبة 
كأبك الفرج بف الجكزم، كأبك إسحاؽ بف األميف  زاه البف أبي عاصـ،كأبك مكسى المديني، كع
، (8) صحبةمجمع بف جارية فمو  اإف كاف أخ، كقاؿ أبك حاتـ: (7) عيسىالطميطمي، كعزاه ألبي 

، كذكر ابف حباف ترجمة (9) جاريةخك مجمع بف أيزيد بف جارية بف عامر بف العطاؼ كقاؿ: 
كفرَّؽ أبك حاتـ بينو كبيف ، كقاؿ ابف كثير: (10) يزيد بف جارية مجمع بف جارية، كقاؿ: كىك أخك

مّْع بف جارية  .(11) كاحدكالظاىر أنيما  ،أخي ميجى
 ، كقاؿ ابف حجر: (12)يزيد بف جارية ذكره النسائي في التابعيف ككثقو كاهلل أعمـ اؿ العبلئي:ق

 ، (16) مجيكؿشيخ اتـ: ، كقاؿ أبك ح(15)، كقاؿ الذىبي: كثؽ(14)، ككثقو النسائي(13) تابعي
قد عبر  مجيكؿ، فقاؿ: حاتـ يأب، كرد ابف حجر عمى قكلة (17) الثالثةمقبكؿ مف كقاؿ ابف حجر: 

كتكثيؽ النسائي لو  ،بف حباف كغيرهاا بعبارة مجيكؿ في كثير مف الصحابة كلكف جـز بككنو تابعين 
يزيد بف جارية، فمرة قاؿ: قيؿ ، كاختمفت نقكالت، كأقكاؿ الذىبي في (18)تابعييدؿ عمى أنو عنده 

، (20) مسممةمف قدماء التابعيف، ال نعمـ لو ركاية إال عف حبيب بف ، كقاؿ مرة: (19)لو صحبة
 .(22) الحديثكقاؿ بعضيـ: صدكؽ جائز ، مجيكؿكقاؿ  ،(21) جماعةصدكؽ ركل عنو كقاؿ: 

                                                             
 (348/ 3التاريخ الكبير ) (1)
 (257العمؿ الكبير لمترمذم )ص:  (2)
اًريىة األى  (3) كىل عنو الحكـ بف ميناء، قاؿ الدارقطني: كيىًزيد بف جى  ٍنصىارم لو صيٍحبىة كركل عف ميعىاكية بف أبي سيٍفياف، رى

ار. عمؿ الدارقطني )     .(439/ 1(، المؤتمؼ كالمختمؼ )56/ 7فىًضيمة األىٍنصى
 (1216/ 3معرفة الصحابة ) (4)
 (295/ 1تمخيص المتشابو ) (5)
 (447/ 5أسد الغابة ) (6)
 (98_ 5/97) إكماؿ تيذيب الكماؿ (7)
 (300جامع التحصيؿ )ص:  (8)
 (255/ 9الجرح كالتعديؿ ) (9)
 (317/ 11(، تيذيب التيذيب )386/ 3الثقات ) (10)
 (320/ 2التكميؿ في الجرح كالتعديؿ كمعرفة الثقات كالضعفاء كالمجاىيؿ ) (11)
 (300جامع التحصيؿ )ص:  (12)
 (538/ 2اإلصابة ) (13)
 (100/ 32تيذيب الكماؿ ) (14)
 (381/ 2الكاشؼ ) (15)
 (527/ 3الجرح كالتعديؿ ) (16)
 (600تقريب التيذيب )ص:  (17)
 (357/ 3) المرجع لسابؽ (18)
 (408/ 1الكاشؼ ) (19)
 (936/ 2تاريخ اإلسبلـ ) (20)
 (242/ 1المغني ) (21)
 (87/ 2ميزاف االعتداؿ ) (22)
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  :قاؿ الباحث
المختمؼ  مة، كىي تكثيؽ التابعيكقد كفقت، ككقفت لكبلـ عظيـ البف حجر ييقعد فيو مسألة مي

في صحبتو، فكيؼ يقكؿ ىنا مقبكؿ، كقد قالت جميرة مف العمماء بأف يزيد صحابي، فقاؿ في 
 حؽ، أسماء بنت سعيد بف زيد بف عمرك، المختمؼ في صحبتيا: 

ٍحبىةه "  ـٍ يىٍثبيٍت لىيىا صي ٍف لى ابىًة، كىاً  حى ٍت ًفي الصَّ الييىا فىقىٍد ذيًكرى اًلوى كىأىمَّا حى ٍف حى  .(1)"فىًمٍثمييىا الى ييٍسأىؿي عى
 الحكـ عمى إسناد الحديث:

 إسناد ىذا الحديث إسناد صحيح؛ ألف ركاتو ثقات.
 

 والعشروف: الخامس الحديث  .60
 باب وجوب فصؿ صلة النافمة عف الفريضة بكلـ أو بمكاف

 ، دَّثىنىا غيٍندىره دَّثىنىا أىبيك بىٍكًر ٍبفي أىًبي شىٍيبىةى، حى ًني عيمىري ٍبفي عىطىاًء حى : أىٍخبىرى ، قىاؿى ٍيجو رى ًف اٍبًف جي        عى
مىوي ًإلىى السَّاًئًب ا ، أىٍرسى بىٍيرو كىاًر، أىفَّ نىاًفعى ٍبفى جي ٍف شىٍيءو رىآهي  -اٍبًف أيٍخًت نىًمرو  -ٍبًف أىًبي اٍلخي يىٍسأىليوي عى

مَّ  ، صى ـٍ : نىعى ًة، فىقىاؿى بلى ـي قيٍمتي ًفي ًمٍنوي ميعىاًكيىةي ًفي الصَّ ا مى ـى اإلًٍ مَّ ميعىةى ًفي اٍلمىٍقصيكرىًة، فىمىمَّا سى ٍيتي مىعىوي اٍلجي
 : ، فىقىاؿى ؿى أىٍرسىؿى ًإلىيَّ ا دىخى ، فىمىمَّ مٍَّيتي ميعىةى، فىبلى تىًصٍميىا »مىقىاًمي، فىصى مٍَّيتى اٍلجي ، ًإذىا صى الى تىعيٍد ًلمىا فىعىٍمتى

ـى أىٍك  تَّى تىكىمَّ ةو حى بلى ، فىًإفَّ رىسيكؿى اهلًل ًبصى ،  تىٍخريجى نىا ًبذىًلؾى ـَ "أىمىرى َأْف ََّل ُتوَصَؿ َصَلٌة ِبَصَلٍة َحتاى َنَتَكما
 .(2) "َنْخُرجَ َأْو 

 أخرجو أبك داكد في سننو، ؾ الصبلة، باب الصبلة بعد الجمعة، مف طريؽ عبد الرزاؽ عف 

 .، بألفاظ متقاربة1129، رقـ/(294/ 1) ابف جريج بو،

، (80/ 28) ه، مف طريؽ عبد الرزاؽ، كابف بكر عف ابف جريج بو،مسند في أحمدأخرجو 
  ، بألفاظ متقاربة.16866رقـ/

 :ترجمة رجاؿ السند

 ثقة. (،14سبؽ ذكره في الحديث رقـ) أىبيك بىٍكًر ٍبفي أىًبي شىٍيبىةى، .1

دي  .2 مَّ ، سبؽ ذكره في الحديث رقـ) ٍبفي  ميحى ٍعفىرو  .ثقة (،16جى

،جي  اٍبفي  .3 ٍبدي  رىٍيجو ٍبدً  ٍبفي  اٍلمىًمؾً  عى  (، ثقة.40اٍلعىًزيًز، سبؽ ذكره في الحديث رقـ) عى

كىاًر، .4  . ٍبني عامر المكي مكلى عيمىري ٍبفي عىطىاًء ٍبًف أىًبي اٍلخي

                                                             
ا الى  (1) دَّةى رىبىاحو أىٍيضن ،  قاؿ اٍبفي اٍلقىطَّاًف: أىفَّ جى اًكـً . فىأىمَّا ًىيى فىقىٍد عيًرؼى اٍسمييىا ًمٍف ًركىايىًة اٍلحى الييىا. كىذىا قىاؿى  ييٍعرىؼي اٍسمييىا، كىالى حى
ـٍ يىٍثبي    ٍف لى ابىًة، كىاً  حى الييىا فىقىٍد ذيًكرىٍت ًفي الصَّ ا ًباٍسًميىا. كىأىمَّا حى ا ميصىرّْحن كىاهي اٍلبىٍييىًقيُّ أىٍيضن اًليىا. ٍت لىيىا صيٍحبى كىرى  ةه فىًمٍثمييىا الى ييٍسأىؿي عىٍف حى
 (.127/ 1التمخيص الحبير/ ؾ الطيارة، باب سنف الكضكء، )  
 .883(، رقـ/601/ 2ـ/ ؾ الجمعة، باب الصبلة بعد الجمعة، ) (2)
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كىل عىف: السائب ٍبف يزيد،  نو: ًإٍسمىاًعيؿ ٍبف أمية،  ،نىاًفعي ك ٍبف عباس، كارى كىل عى رىٍيج.كارى  ٍبف جي
  .(4) سفيافيعقكب بف ك  ،(3) ، كالعجمي(2) ، كأبك زرعة(1) بف معيفكثَّقو ا

 .(6) ، كقاؿ ابف حجر: ثقة(5) كقاؿ الذىبي: صدكؽ ثقة
ًدمٍّ القيرىًشيُّ  نىاًفعي  .5 بىٍيًر بًف ميٍطًعـً بًف عى دو  ،بفي جي مَّ  ق.99 سنة تكفي ،أىبيك ميحى

ٍف: أىًبٍيًو، كىعىاًئشىةى،  كىل عى  . -رضي اهلل عنيـ– دالسَّاًئب بف يًزيك رى
، ركل  ك بفي ًدٍينىارو ًفٍيقيوي؛ عيٍركىةي، كىعىٍمري ٍنوي: رى  .عيمىري ٍبفي عىطىاءً ك عى

قىا(9)، كالعجمي(8) ، كأبك زرعة(7) كثقو ابف سعد ، (10)مشيكرعبد الرحمف ٍبف خراش: ثقة،  ؿ، كى
ةي، كقاؿ الذىبي: ـي، الحيجَّ ا  .(12) فاضؿثقة  ، كقاؿ ابف حجر:(11) مفتو  اإًلمى

ييقىاؿ اأٍلىٍزًدمٌ  ،السَّاًئب بف يًزيد اٍبف أيٍخت النمر .6 ييقىاؿ اٍلييذًلٌي كى  .أىبيك يًزيد اٍلًكٍنًدٌم كى
كىل عىفك  ،حدث عىف النًَّبي  فَّاف :رى اف بف عى   .كسيٍفيىاف بف أبي زيىىٍير ،عيٍثمى

كىل عىنوي  ٌمد بف ييكسيؼ  :رى ميحى بىٍيرً ك الزٍُّىًرٌم كى  .نىاًفعي بفي جي
عى النًَّبي  دىاع كىىيكى اٍبف  حج ًبًو أىبكهي كىأمو مى ة اٍلكى  .(13) ًسًنيف سبعًفي حجَّ
 الحكـ عمى إسناد الحديث:

 إسناد ىذا الحديث صحيح؛ ألف ركاتو ثقات.
 

 والعشروف: السادس الحديث  .61
 باب اليجرة إلى اهلل والتوبة باباف مفتوحاف حتى قياـ الساعة

ـي  دَّثىنىا ًإٍبرىاًىي ًف  حى ٍبًد الرٍَّحمى ٍف عى ، عى ًريًز ٍبًف عيٍثمىافى ٍف حى نىا ًعيسىى، عى ، أىٍخبىرى  ٍبفي ميكسىى الرَّاًزمُّ
،ا : سىًمٍعتي رىسيكؿى المًَّو  ٍبًف أىًبي عىٍكؼو ٍف ميعىاًكيىةى قىاؿى ، عى ٍف أىًبي ًىٍندو : عى ََّل َتْنَقِطُع اْلِيْجَرُة " يىقيكؿي

 .(14) "َمْغِرِبَيا، َوََّل َتْنَقِطُع التاْوَبُة َحتاى َتْطُمَع الشاْمُس ِمْف َحتاى َتْنَقِطَع التاْوَبةُ 

                                                             
 (98/ 3ركاية الدكرم ) -تاريخ ابف معيف  (1)
 (126/ 6الجرح كالتعديؿ ) (2)
 (360الثقات )ص:  (3)
 (102/ 10اؿ تيذيب الكماؿ )إكم (4)
 (214/ 3(، ميزاف االعتداؿ )471/ 2(، المغني )67/ 2الكاشؼ ) (5)
 (416تقريب التيذيب )ص:  (6)
 (207/ 5الطبقات الكبرل ) (7)
 (451/ 8الجرح كالتعديؿ ) (8)
 (446الثقات )ص:  (9)
 (274/ 29تيذيب الكماؿ ) (10)
 (541/ 4)(، سير أعبلـ النببلء 314/ 2الكاشؼ ) (11)
 (558تقريب التيذيب )ص:  (12)
 (.742(، معرفة الصحابة البف منده )ص: 300/ 1معجـ الصحابة البف قانع )(، 188/ 3معجـ الصحابة لمبغكم )انظر  (13)
 .2479(، رقـ/3/ 3د/ ؾ الجياد، باب في اليجرة ىؿ انقطعت، ) (14)
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، (111/ 28)في مسنده، مف طريؽ يزيد بف ىاركف عف حريز بو، مسند أحمد أخرجو  
 ، بمفظو كفيو قصة.16906رقـ/

 ، (3 /206 ،)ككذلؾ أخرجو، مف طريؽ مالؾ بف يخامر عف ابف سعدم عف النبي 
  -رضي اهلل عنو-كفيو زيادة، كقد قرف في ىذه الركاية معاكية  ، بألفاظ مختمفة1671/ ـرق

 .-رضي اهلل عنو-بابف سعدم 
 في سننو، ؾ/ السير، باب إف اليجرة ال تنقطع، مف طريؽ الحكـ بف نافع،  الدارميأخرجو 

 ، بمفظو، كزاد لفظة ثبلثنا.2555، رقـ/(1634/ 3) عف حريز بو،
 :دترجمة رجاؿ السن

، الرَّاًزمُّ  .1 اؽى التًَّمٍيًميُّ ـي ٍبفي ميكسىى، أىبيك ًإٍسحى  ق[ 230 - 221]الكفاة: ، ًإٍبرىاًىي
ًكٍيع ركل كى سيٍفيىافى بًف عييىٍينىةى، كى ، كى مىٍيـو ًص سىبلَّـً بًف سي ٍف: أىًبي األىٍحكى  .عى

ٍرعىة ركل دى، كىأىبيك زي ـه، كىأىبيك دىاكي ميٍسًم ، كى اًرمُّ ٍنوي: البيخى  .عى

 ، (2) ، ككثقو أبك حاتـ(1) قاؿ أبك زرعة: أتقف مف أبي بكر ابف أبي شيبة، كأصح حديثنا

 .(5) ، كقاؿ ابف حجر: ثقة حافظ(4) األعبلـأحد األئٌمة  قاؿ الذىبي:ك ، (3) كالنَّسىائي

ٍبًد اهللً  .2 ٍمًرك بًف عى اؽى عى ك ،ًعٍيسىى بفي ييٍكنيسى بًف أىًبي ًإٍسحى ،السًَّبيٍ  أىبيك عىٍمرو  ق.187تكفي سنة  ًعيُّ

 ، (9) ، كأبك حاتـ(8) ، كالعجمي(7) ، كأحمد كابف المديني(6) كثقو ابف سعد

اًفظي،  كقاؿ الذىبي: ةي الحى  .(11) مأمكفثقة ، كقاؿ ابف حجر: (10) الحيجَّ

افى  .3 ًريز ٍبف عيٍثمى قيؿ أىبيك عكف الرحبي ،أىبيك عيٍثمىاف ،ٍبف جبر حى   ق.163، تكفي سنة كى

ـى -د المًَّو ٍبف بسر صاحب رىسيكؿ المًَّو عىبٍ  :سمع مَّ سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى  كىراشد ٍبف سىٍعد،  -صى

ٍبد المًَّو النصرم، كىعبد الرحمف ٍبف أىًبي عكؼ الجرشي  .كىعبد الرحمف ٍبف ميسرة، كىعبد الكاحد ٍبف عى

بقية ٍبف الكليد، كىعيسى ٍبف  :ركل عنو ، كى يَّاشو سحاؽ ٍبف سيمىٍيمىاف الرازمًإٍسمىاًعيؿ ٍبف عى  .يكنس، كىا 
                                                             

 (137/ 2الجرح كالتعديؿ ) (1)
 المرجع السابؽ (2)
 (219/ 2ب الكماؿ )تيذي (3)
 (526/ 5تاريخ اإلسبلـ ) (4)
 (94تقريب التيذيب )ص:  (5)
 (488/ 7الطبقات الكبرل ) (6)
 (292/ 6الجرح كالتعديؿ ) (7)
 (380الثقات )ص:  (8)
 (292/ 6الجرح كالتعديؿ ) (9)
 (489/ 8سير أعبلـ النببلء ) (10)
 (441تقريب التيذيب )ص:  (11)
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، كالخطيب، (4) ، كالعجمي(3) ، ككثقو ابف معيف(2) ، كقاؿ أبك حاتـ: ثقة متقف(1) قاؿ أحمد: ثقة ثقة
كىافى ثقة كقاؿ:   .(7) ثبتثقة ، كابف حجر، كقاؿ: (6) ، ككثقو الذىبي(5) ثبتناكى

4. ، ٍبد الرٍَّحمىف ٍبًف أىًبي عىٍكؼو  ق[ 110 - 101]الكفاة:  ،حمصقاضي ، الجرشي عى

 ركل عف: عمرك بف العاص، كأبي ىند البجمي، كالمقداـ بف معدم كرب.

 عنو: ثكر بف يزيد، كالزبيدم، كحريز بف عثماف، كصفكاف بف عمرك.ركل 
ابىةً قاؿ أبك نعيـ:  حى ًريفى ًفي الصَّ ، ذىكىرىهي بىٍعضي اٍلميتىأىخّْ كذا ، لنًَّبٌي أدرؾ ا، ًمٍف تىاًبًعي أىٍىًؿ الشَّاـً

. (11)، كذكره ابف حباف في الثقات(10)، كالدارقطني(9)، كثقو العجمي(8)كىـقىاؿى آدـ ٍبف إياس، كىذا 
 .(13) ، كابف حجر: ثقة(12) كقاؿ الذىبي

 .(14) البجمي شامي ًىٍند، كأىب .5
 .كعنو عبد الرحمف بف أبي عكؼ الجرشي ،معاكية :ركل عف

ذكره العسكرم في  ،شامي تابعي أرسؿ شيئان كقاؿ ابف حجر: ، (15) مجيكؿ ال يعرؼقاؿ الذىبي: 
، كقاؿ ابف حجر: (16) مجيكؿ :كقاؿ ابف القطاف ،ليس بالمشيكر :كقاؿ عبد الحؽ ،الصحابة

 .(17) الثالثةمقبكؿ مف 
 الحكـ عمى إسناد الحديث:

 غيره.إسناد ىذا الحديث ضعيؼ؛ ألف أبا ىند البجمي مقبكؿ، كبالمتابعة يرتقي إلى الحسف ل
 

  

                                                             
 (261 سؤاالت أبي داكد )ص: (1)
 (289/ 3الجرح كالتعديؿ ) (2)
 (182/ 9، تاريخ بغداد )المرجع السابؽ (3)
 (112الثقات )ص:  (4)
 (182/ 9تاريخ بغداد ) (5)
 (319/ 1الكاشؼ ) (6)
 (156تقريب التيذيب )ص:  (7)
 (480/ 3(، أسد الغابة )1871/ 4معرفة الصحابة ) (8)
 (297الثقات )ص:  (9)
 (406/ 5تاريخ بغداد ) (10)
 (105/ 5الثقات ) (11)
 (639/ 1الكاشؼ ) (12)
 (348تقريب التيذيب )ص:  (13)
 (381/ 34(، تيذيب الكماؿ )893/ 2(، الكنى كاألسماء )453/ 9الجرح كالتعديؿ ) (14)
 (472(، ديكاف الضعفاء )ص: 813/ 2المغني ) (15)
 (369/ 7ة في تمييز الصحابة )(، اإلصاب268/ 12(، تيذيب التيذيب )287/ 8إكماؿ تيذيب الكماؿ ) (16)
 (681تقريب التيذيب )ص:  (17)
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 والعشروف: السابع الحديث .62
 باب الظواىر دَّلئؿ السرائر

دَّثى  : حى ًليدي ٍبفي ميٍسًمـو قىاؿى دَّثىنىا اٍلكى : حى ٍشًقيُّ قىاؿى اًعيؿى ٍبًف ًعٍمرىافى الدّْمى افي ٍبفي ًإٍسمى دَّثنىا عيٍثمى ًف حى ٍبدي الرٍَّحمى نىا عى
دَّثىًني أىبي ا : حى اًبرو قىاؿى : سىًمٍعتي ٍبفي يىًزيدى ٍبًف جى ، يىقيكؿي : سىًمٍعتي ميعىاًكيىةى ٍبفى أىًبي سيٍفيىافى ، قىاؿى ٍبًد رىبٍّ ك عى

: رىسيكؿى المًَّو  َذا َفَسَد َأْسَفُمُو، "، يىقيكؿي ِإناَما اأْلَْعَماُؿ َكاْلِوَعاِء، ِإَذا َطاَب َأْسَفُمُو، َطاَب َأْعَلُه، َواِ 
 .(1) "َأْعَلهُ َفَسَد 

، (66/ 28) نده، مف طريؽ ابف المبارؾ عف عبد الرحمف بف يزيد بو،أخرجو أحمد في مس
 ، بألفاظ متقاربة، كفيو زيادة.16853رقـ/

 :ترجمة رجاؿ السند
ٍشًقيُّ  .1  ق[ 250 - 241]الكفاة: ، أبك محمد اليذلي، عيٍثمىافي ٍبفي ًإٍسمىاًعيؿى ٍبًف ًعٍمرىافى الدّْمى

ٍبد القدكس ٍبد السبلـ ٍبف عى كىل عىف: عى  .، كمركاف ٍبف ميعىاًكيىة الفزارم، كالكليد ٍبف ميٍسًمـرى
ًرير، كالحسف ٍبف سفياف كىل عىنو: ابف ماجو، كأحمد ٍبف أىنىس ٍبف مىاًلؾ اٍلميٍقًرئ، كالحسف ٍبف جى  .رى

 .(2) العاشرةمقبكؿ مف صغار قاؿ ابف حجر: 
ًليد .2  .ثقة (،5سبؽ ذكره في الحديث رقـ) اٍلقرًشي، ميسمـ بف اٍلكى
بٍ  .3 ، ٍبفً  يىًزيدى  ٍبفي  الرٍَّحمىفً  دي عى اًبرو  (، ثقة.46سبؽ ذكره في الحديث رقـ) جى
 (، صدكؽ46سبؽ ذكره في الحديث رقـ) الزاىد، الدمشقي رب عبد أىبيك .4
 الحكـ عمى إسناد الحديث: 

 مقبكؿ. كبالمتابعة يرتقي إلى الحسف لغيره.عثماف بف إسماعيؿ إسناد ىذا الحديث ضعيؼ؛ ألف 
 

 والعشروف: الثامف الحديث  .63
 باب عودوا أبناءكـ الخير فإف الخير عادة

ٍف يي  ، عى نىاحو دَّثىنىا مىٍركىافي ٍبفي جى : حى ًليدي ٍبفي ميٍسًمـو قىاؿى دَّثىنىا اٍلكى : حى ارو قىاؿى ـي ٍبفي عىمَّ ا دَّثىنىا ًىشى  كنيسى حى
: سىًمٍعتي ا دَّثىوي، قىاؿى ، أىنَّوي حى ٍمبىسو ٍف رىسيكًؿ المًَّو ٍبًف مىٍيسىرىةى ٍبًف حى دّْثي عى ، ييحى  ميعىاًكيىةى ٍبفى أىًبي سيٍفيىافى

 :  .(4) "الدٍّيفِ ، َوَمْف ُيِرِد الماُو ِبِو َخْيًرا ُيَفقٍّْيُو ِفي (3) َلَجاَجةٌ اْلَخْيُر َعاَدٌة، َوالشارُّ "أىنَّوي قىاؿى
 انفرد بو ابف ماجو في سننو.

 :ترجمة رجاؿ السند
ـي ٍبفي عىمَّ  .1 ًليد الدّْمىشًقيُّ ًىشىا ، أىبيك اٍلكى مىًميُّ  ق.245، تكفي سنة ارو بف نصير، السُّ

                                                             
 .4199(، رقـ/1404/ 2جو/ ؾ الزىد، باب التكقي عمى العمؿ، ) (1)

 (382تقريب التيذيب )ص:  (2)
يًّْة لىجاجةن، أم: تىمادل. معجـ ديكاف األدب ) (3) ٍيًر أىٍف يىٍنفيذى.  اٍلبىاًطؿي )لىٍجمىجه( أىٍم يىتىرىدَّدي  (،138/ 3ييقاؿي: لىجَّ في غى  ًمٍف غى

 (280مختار الصحاح )ص:     
 .221(، رقـ/80/ 1جو/ افتتحاح الكتاب في اإليماف، كفضائؿ الصحابة كالعمـ، باب فضؿ العمماء...، ) (4)
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الؾ كىاٍبف عييىٍينىة  :ركم عىف ٍمزىةك مى ًليد ٍبف ميسمـ. يىٍحيىى بف حى مزة، كالكى  ركل عىنوي يىحيى ٍبف حى
ا كىافى ًفي الدٍُّنيىا مثؿ ًىشىاـ بف عما كالبخارم، كقاؿ ابف عدم سمعت عبداف يقكؿ: ر ًفي ًإٍسنىاده مى

انوًفي  زىمى
،(5) ، كابف حباف(4)، كالخميمي(3)، كالعجمي(2)، كثقو ابف معيف(1)   ، كقاؿ ابف معيف: كىيّْسه

لما كبر تغير كقاؿ:  ،، كقاؿ أبك حاتـ صدكؽ(7) اإلسبلـالحافظ شيخ كقاؿ الذىبي:  .(6)كىيّْس
قىاؿ الدَّارى ،(8) تمقفككمما لقف  ككمما دفع إليو قرأه ، كقاؿ ابف حجر: (9) المحؿقيطًنٌي: صدكؽ، كبير كى

 .(10) يتمقفكبر فصار  ،صدكؽ مقرئ
ًليد .2  .ثقة (،5سبؽ ذكره في الحديث رقـ) اٍلقرًشي، ميسمـ بف اٍلكى
نىاحو  .3  .ق[ 150 - 141]الكفاة: المىًمؾ، مكلى الكليد ٍبف عىبد  ،األيمىًكم الدمشقي ،مىٍركىافي ٍبفي جى

كىل عىف: بشر ٍبف العبل  .ييٍكنيسي بفي مىٍيسىرىةى  ،األعمشك ء، رى
اًلد، كمحمد ٍبف شعيب ٍبف شابكر، كىل عىنو: صدقة ٍبف خى  .كالكليد ٍبف مسمـ رى

، (13)، ككثقو الذىبي(12)، كذكره ابف حباف في الثقات(11)عميالحسيف ٍبف كثقو دحيـ، كأبك داكد، ك 
قىاؿ  قيٍطًنيُّ كى الدَّارى

 .ال بأس ًبوً : (15)، كابف حجر(14)
 .(16)بوشيخ يكتب حديثو كال يحتج اؿ أبك حاتـ: كق
ٍببلىًنيُّ  .4 ٍمبىسو الجي ٍيسىرىةى بًف حى ، األىٍعمىى، ييٍكنيسي بفي مى ٍببلىًنيُّ ٍمبىسو الجي ، كىأىبيك حى  . أىبيك عيبىٍيدو

، كىأى ركل كىاًثمىةى بًف األىٍسقىًع، كىاٍبًف عيمىرى ك، كى ٍبًد اهلًل بًف عىٍمرو ٍف: ميعىاًكيىةى، كىعى ٍكالىًنيّْ عى  . ًبي ميٍسًمـو الخى
ٍبًد العىًزٍيزً ركل  سىًعٍيدي بفي عى ، كى ، كىاألىٍكزىاًعيُّ نىاحو مىٍركىافي بفي جى ، كى ك بفي كىاًقدو ٍنوي: عىٍمري  .عى

 . (21) ، كابف حجر(20)الذىبيك  ،(19)، كالدارقطني(18)، كالعجمي(17)كثقو ابف سعد
  

                                                             
 (217مف ركل عنيـ البخارم في الصحيح )ص:  (1)
 (397سؤاالت ابف الجنيد )ص:  (2)
 (332/ 2ط الدار )(، الثقات _ 459الثقات )ص:  (3)
 (445/ 1اإلرشاد ) (4)
 (233/ 9الثقات ) (5)
 (66/ 9الجرح كالتعديؿ ) (6)
 (29/ 2(، تذكرة الحفاظ )337/ 2الكاشؼ ) (7)
 (67_ 66/ 9الجرح كالتعديؿ ) (8)
 (248/ 30تيذيب الكماؿ ) (9)
 (573تقريب التيذيب )ص:  (10)
 (387/ 27تيذيب الكماؿ ) (11)
 (483/ 7الثقات ) (12)
 (253/ 2الكاشؼ ) (13)
 (68سؤاالت البرقاني )ص:  (14)
 (525تقريب التيذيب )ص:  (15)
 (274/ 8الجرح كالتعديؿ ) (16)
 (466/ 7الطبقات الكبرل ) (17)
 (488الثقات )ص:  (18)
 (72سؤاالت البرقاني )ص:  (19)
 (404/ 2الكاشؼ ) (20)
 (614تقريب التيذيب )ص:  (21)
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 الحكـ عمى إسناد الحديث:
 ىشاـ بف عمار، كمركاف بف جناح كمييما صدكؽ. ىذا إسناد حسف؛ ألف

 

 والعشروف: التاسع الحديث  .64
  باب مف شيادات الزور وصؿ الشعر                            

ًعيدى ٍبفى الميسىيّْ  ك ٍبفي ميرَّةى، سىًمٍعتي سى دَّثىنىا عىٍمري دَّثىنىا شيٍعبىةي، حى ـي، حى دَّثىنىا آدى ـى ميعىاكً حى : قىًد  يىةي ًب، قىاؿى
دنا يىٍفعىؿي ىى  ا كيٍنتي أىرىل أىحى : مى ، قىاؿى طىبىنىا فىأىٍخرىجى كيبَّةن ًمٍف شىعىرو ًدينىةى، آًخرى قىٍدمىةو قىًدمىيىا، فىخى ٍيرى المى ذىا غى

وَر. َيْعِني الَواِصَمَة ِفي  ِإفا الناِبيا " ،اليىييكدً  اُه الزُّ  .(1)"الشاَعرِ َسما
 لمباس، باب تحريـ فعؿ الكاصمة، مف طريؽ محمد بف جعفر مسمـ في صحيحو، ؾ/ ا أخرجو

 ، بألفاظ متقاربة. 2127، رقـ/(1680/ 3) عف شعبة بو،
، 16829، رقـ/(38/ 28)كأخرجو أحمد في مسنده، مف طريؽ محمد بف جعفر عف شعبة بو، 

 بجزء مف حديث بألفاظ متقاربة.
 ، بجزء مف لفظو.16851، رقـ/(64/ 28)ككذلؾ، مف طريؽ عفاف عف شعبة بو، 
 ، بألفاظ متقاربة.16934، رقـ/(131/ 28)ككذلؾ مف طريؽ ىاشـ عف شعبة بو، 

 :ترجمة رجاؿ السند
ـي بفي أىًبي ًإيىاسو  .1 سىًف الخيرىاسىاًنيُّ  ،آدى ٍسقىبلىفى ، أىبيك الحى دّْثي عى  ق.221، تكفي سنة ميحى

الىةى، ركل ميبىارىًؾ بًف فىضى ، كى ٍف: اٍبًف أىًبي ًذٍئبو اًج. عى جَّ شيٍعبىةى بًف الحى  كى
ٍسمىاًعٍيؿي سىمٍُّكيىوركل  دي بفي األىٍزىىًر، كىاً  ، كىأىٍحمى اًرمُّ ٍنوي: البيخى  .عى

ا كىًثيرنا قاؿ ابف سعد:  اسىًمعى ًمفى شيٍعبىةى سىمىاعن ًحيحن  . (3) مأمكفثقة ، كقاؿ أبك حاتـ: (2) صى
اًفظي  ث اإلماـحدّْ المي ذىبي: ، كقاؿ ال(5) ، كالعجمي(4) ككثقو ابف معيف كأبك داكد  . (6) الحى

 .(7) كقاؿ ابف حجر: ثقة
اجً  بفي  شيٍعبىةي  .2 جَّ  الحديث. في المؤمنيف أمير، (15رقـ) الحديث في سبؽ، الحى
ٍبًد اهللً  .3 ك بفي ميرَّةى بًف عى ،، عىٍمري ٍبًد اهلًل الميرىاًدمُّ ، الكيٍكًفيُّ  أىبيك عى مىًميُّ  .الجى

ٍبًد اهلًل ب ركل ٍف: عى سىًعٍيًد بًف الميسىيّْبً ، ك ًف أىًبي أىٍكفىىعى ، كى  .أىًبي كىاًئؿو
اؽى السًَّبٍيًعيُّ  ركل ٍنوي: أىبيك ًإٍسحى شيٍعبىةي  ،عى ، كى  .كىاألىٍعمىشي
 . (10) ، كالحاكـ(9) ، ككثقو ابف معيف كأبك حاتـ(8) عندنامف معادف الصدؽ  :بف عيينةقاؿ ا

                                                             
 .5938(، رقـ/165/ 7في الشعر، )خ/ ؾ المباس، باب الكصؿ  (1)
 (490/ 7الطبقات الكبرل ) (2)
 (268/ 2الجرح كالتعديؿ ) (3)
 (486/ 7تاريخ بغداد ) (4)
 (58الثقات )ص:  (5)
 (335/ 10(، سير أعبلـ النببلء )299/ 1تذكرة الحفاظ ) (6)
 (86تقريب التيذيب )ص:  (7)
 (257/ 6الجرح كالتعديؿ ) (8)
 . مرجع السابؽال (9)
 (170سؤاالت السجزم )ص:  (10)
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ارىـ كاف أكث :شعبة، كقاؿ (1)ثبت :كقاؿ العجمي عممن
، ربعةأحفاظ الككفة  م:بف ميدكقاؿ ا، (2) 

ـي، القيٍدكىةي، أحد األ، كقاؿ الذىبي: (3)" عمرك بف مرة" كذكر منيـ ا اًفظي عبلـ اإًلمى  كقاؿ ، (4) الحى
 .(5) عابدثقة  :ابف حجر

 ق.94تكفي سنة أبك محمد القرشي المخزكمي المدني،  ،حزف بف الميسىيّْبً سىًعيدى ٍبفى  .4
 . -رضي اهلل عنيـ-كمعاكية ا، ر، كسمع: عثماف، كعمين رأل عم

 مرة. ركل عنو: الزىرم، كقتادة، كعمرك بف 
، كقاؿ ابف المديني: مف الستة الذيف (6)المفتييفقاؿ ابف عمر: سعيد بف المسيب ىك كاهلل أحد 

 قاؿ ، ك قاؿ أحمد بف حنبؿ: ثقة مف أىؿ الخير، ك (7) سعيد -رضي اهلل عنو-صحبكا أبا ىريرة 
. (9) التابعيفعبلـ كسيد أحد األ، عالـ أىؿ المدينة ببل مدافعة ، كقاؿ الذىبي:(8) ثقة :أبك زرعة

أحد العمماء األثبات الفقياء الكبار مف كبار الثانية اتفقكا عمى أف مرسبلتو أصح كقاؿ ابف حجر: 
 . (10) المراسيؿ

 الحكـ عمى إسناد الحديث:
 الو ثقات.إسناد ىذا الحديث صحيح؛ ألف رج

 
 الثلثوف: الحديث  .65

 باب القوؿ عمى اهلل ورسولو أعظـ الكذب                               
ًف النًَّبيّْ  ، عى ٍف ميعىاًكيىةى ٍبًف أىًبي سيٍفيىافى ٍف أىًبي اٍلفىٍيًض، عى دَّثىنىا شيٍعبىةي، عى ، حى ٍكحه دَّثىنىا رى :  حى  قىاؿى

ْأ َمْقَعَدُه ِمَف َكَذَب َعَميا ُمَتَعمٍّدً  "َمفْ   . (11) "الناارِ ا، َفْمَيَتَبوا
 ، بمفظو.922(، رقـ/19/392أخرجو الطبراني في المعجـ الكبير مف طريؽ ركح عف شعبة بو )

 :ترجمة رجاؿ السند
ٍكحي بفي عيبىادىةى بًف العىبلىءً  .1  (، ثقة.59، سبؽ ذكره في الحديث رقـ)رى
اجً  بفي  شيٍعبىةي  .2 جَّ  الحديث. في المؤمنيف أمير، (13رقـ) الحديثذكره في  سبؽ، الحى
 .[ق140 -131 ]الكفاة: ميكسىى بف أىيُّكب، الحمصي، اٍلفىٍيض الميرم، كأىب .3

                                                             
 (370الثقات )ص:  (1)
 (257/ 6الجرح كالتعديؿ ) (2)
 مرجع السابؽ .ال (3)
 (1103/ 2(، تاريخ اإلسبلـ )197/ 5(، سير أعبلـ النببلء )88/ 2الكاشؼ ) (4)
 (426تقريب التيذيب )ص:  (5)
 (60/ 4الجرح كالتعديؿ ) (6)
 (82سؤاالت ابف أبي شيبة )ص:  (7)
 (61/ 4الجرح كالتعديؿ ) (8)
 (444/ 1الكاشؼ ) (9)
 (241تقريب التيذيب )ص:  (10)
 .16916(، رقـ/118/ 28حـ/ ) (11)
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 .(1) الميرمشىٍيبىة  يكأب سميـ ٍبف عامر الخبائرم، معاكية :ركل عف

 عنو: زيد بف أبي أنيسة، كشعبة لقيو بكاسط.ركل 
كقاؿ أبك حاتـ:  ،(6)، كابف حجر(5)الذىبي، ك (4)حباف كابف، (3)، كالعجمي(2)كثَّقو ابف معيف

 . (7)صالح
 الحكـ عمى إسناد الحديث:

 إسناد ىذا الحديث صحيح؛ ألف رجالو ثقات.
 

 الحادي والثلثوف: الحديث .66
 باب تكبير شعر المرأة بالمفائؼ مف الزور                               

عً  دَّثىًني أىبيك غىسَّافى اٍلًمٍسمى دَّثىًني أىًبي، كحى ، حى نىا ميعىاذه كىىيكى اٍبفي ًىشىاـو : أىٍخبىرى دي ٍبفي اٍلميثىنَّى، قىاالى مَّ ميحى ، كى يُّ
ـٍ قىٍد أىٍحدىثٍتيـٍ ًزمَّ سىكٍ  : ًإنَّكي ٍف سىًعيًد ٍبًف اٍلميسىيًّْب، أىفَّ ميعىاًكيىةى، قىاؿى ذىاتى يىٍكـو ٍف قىتىادىةى، عى  ءو: عى

فا َنِبيا اهللِ " ورِ   َواِ  : "َنَيى َعِف الزُّ مىى رىٍأًسيىا ًخٍرقىةه قىاؿى ميعىاًكيىةي: أىالى  ) قىاؿى ا عى ؿه ًبعىصن اءى رىجي كىجى
كري  ا ييكىثّْري ًبًو النّْسىاءي أىٍشعىارىىيفَّ ًمفى اٍلًخرىؽً ) قىاؿى قىتىادىةي:  (،كىىىذىا الزُّ  .(8)(يىٍعًني مى

 صؿ الشعر بالخرؽ، مف طريؽ خالد عف ىشاـ بو،أخرجو النسائي في سننو، ؾ/ الزينة، باب ك 
 ، بجزء مف لفظو.5092، رقـ/(144/ 8)

 ككذلؾ، ؾ/ الزينة، باب كصؿ الشعر بالخرؽ، مف طريؽ يعقكب بف القعقاع عف قتادة بو، 
 ، بألفاظ متقاربة.5247، رقـ/(187/ 8)

 شاـ بو، ككذلؾ، ؾ/ الزينة، باب كصؿ الشعر بالخرؽ، مف طريؽ حماد بف سممة عف ى
 ، بألفاظ متقاربة.5248، رقـ/(187/ 8)

/ 28)في مسنده، مف طريؽ عبد الممؾ بف عمرك، كعبد الصمد مف طريؽ ىشاـ بو، أحمد  أخرجو
 ، بألفاظ متقاربة.16843، رقـ/(58

 :ترجمة رجاؿ السند
، مالؾ بف عبد الكاحد، البصرم .1 ًعيُّ  .ق 230، تكفي سنة أىبيك غىسَّافى اٍلًمٍسمى
 عف: بشر بف المفضؿ، كمعتمر بف سميماف، كعبد العزيز العمي، كطبقتيـ.ركل  

 .عنو: مسمـ، كأبك داكد، كعثماف بف خرزاذ، كمكسى بف ىاركف، كمحمد بف يكنس الكديميركل 
                                                             

 (35/ 29تيذيب الكماؿ )، (134/ 8الجرح كالتعديؿ )(1)
 (134/ 8الجرح كالتعديؿ ) (2)
 (507الثقات )ص:  (3)
 (402/ 5الثقات ) (4)
 (302/ 2الكاشؼ ) (5)
 (550ذيب )ص: تقريب التي (6)
 (134/ 8الجرح كالتعديؿ ) (7)

 .2127(، رقـ/1680/ 3ـ/ ؾ المباس، باب تحريـ فعؿ الكاصمة..، ) (8)
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، ككثقو (3) ، كذكره ابف حباف في الثقات(2)مشيكرثقة  ، كقاؿ الدارقطني:(1) ثبتثقة قاؿ ابف قانع: 
 .(4) ابف حجر

دي ٍبفي اٍلميثىنَّىميحى  .2 ، سبؽ ذكره في الحديث رقـ) ،مَّ  (، ثقة. 41اٍلعىنىًزمُّ
اـو  .3 ٍبًد اهلًل سىٍنبىرو البىٍصًرمُّ  ميعىاذه ٍبفي ًىشى  ق.200، تكفي سنة بًف أىًبي عى

ٍف: أىًبٍيًو، فىأىٍكثىرى ركل  شيٍعبىةى.، ك عى ، كى   اٍبًف عىٍكفو
ٍيو،  ركل دي، كىاٍبفي رىاىىكى ٍنوي: أىٍحمى  .ميعىاذه ٍبفي ًىشىاـو عى

، (8)، ككثقو الذىبي(7)، كذكره ابف حباف في الثقات(6)، ككثقو ابف معيف(5)مأمكفثقة  :قاؿ ابف قانع
ديكؽ لىٍيسى ، كقاؿ ابف معيف: (9)كابف كثير ةصى ، (11)صدكؽأرجك أنو ، كقاؿ ابف عدم: (10)ًبحجَّ

: أبك داكد قىاؿى ك  ،(13)كىـا صدكؽ ربم، كقاؿ ابف حجر: (12)حديثصاحب كقاؿ الذىبي: صدكؽ 
 .(15) بالثقةلـ يكف كقاؿ ابف معيف:  ،(14) يرضاهال  ]القطاف[أكره أىف أقكؿ شيئنا، كىافى يىٍحيىى

الدٍَّستيكىاًئيُّ ًىشىاـه  .4
 (16) ،، ٍنبىرو البىٍصًرمُّ ٍبًد اهلًل سى ـي بفي أىًبي عى  ق.153تكفي سنة  أىبيك بىٍكرو ًىشىا

ٍف: يىٍحيىى بًف أىبً  ركل اًب عى ٍبحى شيعىٍيًب بًف الحى قىتىادىةى، كى ، كى  .ي كىًثٍيرو
 و معاذ.عنو: عبد الرحمف بف ميدم، كابف المبارؾ، كابنركل 

ًديًث  :كىافى كثقو ابف سعد، كقاؿ  ةن ًثقىةن ثىٍبتنا ًفي اٍلحى جَّ ، كأحمد، كابف المديني، (18)، كقاؿ ككيع(17) حي
 .اكىافى ثبتن : (19) كأبك زرعة

                                                             
 (20/ 10(، تيذيب التيذيب )48/ 11إكماؿ تيذيب الكماؿ ) (1)
 (355/ 5لساف الميزاف ) (2)
 (164/ 9الثقات ) (3)
 (517تقريب التيذيب )ص:  (4)
 (197/ 10تيذيب التيذيب ) (5)
 (250/ 8الجرح كالتعديؿ ) (6)
 (176/ 9الثقات ) (7)
 (176(، مف تكمـ فيو كىك مكثؽ )ص: 372/ 9سير أعبلـ النببلء ) (8)
 (122/ 3تفسير ابف كثير ت سبلمة ) (9)
 (263/ 4ركاية الدكرم ) -تاريخ ابف معيف  (10)
 (185/ 8الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ ) (11)
 (237/ 1(، تذكرة الحفاظ )164فييـ بما ال يكجب ردىـ )ص: الركاة الثقات المتكمـ  (12)
 (536تقريب التيذيب )ص:  (13)
 (263سؤاالت أبي عبيد اآلجرم )ص:  (14)
 (118/ 1ركاية ابف محرز ) -تاريخ ابف معيف  (15)
اًحبي الثّْيىاًب الدٍَّستيكىاًئيًَّة، كىافى يىتًَّجري ًفي الًقمىاًش الًَّذم ييٍجمىبي ًمفٍ  (16) ،  صى اًحبي الدٍَّستيكىاًئيّْ ًلذىا ًقٍيؿى لىوي: صى  دىٍستيكىا، كى
اًؿ األىٍىكىاًز ". سير أعبلـ النببلء )      دىٍستيكا: بيمىٍيدىةه ًمٍف أىٍعمى  (149/ 7كى
 (279/ 7الطبقات الكبرل ) (17)
 (205/ 3التاريخ الكبير ) (18)
 (61_  60/ 9الجرح كالتعديؿ ) (19)
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 ، كالذىبي:(4) ، كقاؿ أبك داكد(3) ، كقاؿ العجمي: ثقة ثبت(2)، كابف معيف(1)يدككثقو يحيى بف سع
 .(6) ثبتثقة ، كقاؿ ابف حجر: (5) الحديثأمير المؤمنيف في 

، البىٍصًرمُّ األىٍكمىوي ، قىتىادىةي بفي ًدعىامىةى بًف قىتىادىةى  .5 طَّاًب السَّديٍكًسيُّ  ق.117، تكفي سنة أىبيك الخى
ٍف: أى كىل عى سىًعٍيًد بًف الميسىيًّْب رى ، كى ، كىأىًبي الطُّفىٍيًؿ الًكنىاًنيّْ اًلؾو  .نىًس بًف مى

 ، ٍنوي: أىيٍُّكبي السٍّْخًتيىاًنيُّ كىل عى شيٍعبىةي  ،ًىشىاـه الدٍَّستيكىاًئيُّ ك رى  .كى
ةن ًفي قاؿ ابف سعد:  ٍأميكننا، حيجَّ ًديثً كىافى ًثقىةن مى فظ كاف إذا قتادة حا :قاؿ يحيى بف سعيد، ك (7) اٍلحى

 ، (8) عمقو يءسمع الش
، كقاؿ: (11) ، كقاؿ الذىبي: الحافظ المفسر(10)، كقاؿ ابف معيف (9) البصرةىؿ أحفظ قاؿ أحمد: أ
ٌجةه  ًباإًلٍجمىاعً ىيكى حي

 .(13) ، كقاؿ ابف حجر: ثقة ثبت(12) 
 ت.(، إماـ أىؿ المدينة عالـ ثب64سبؽ ذكره في الحديث رقـ) الميسىيًّْب،سىًعيدى ٍبفى  .6

 الحكـ عمى إسناد الحديث:
 إسناد ىذا الحديث حسف، ألف معاذ بف ىشاـ صدكؽ، كبالمتابعة يرتقي إلى الصحيح لغيره.

 
 الثاني والثلثوف: الحديث .67

 باب تحديد موعد ليمة القدر                                       
ثىنىا أىًبي دَّ ، حى دَّثىنىا عيبىٍيدي المًَّو ٍبفي ميعىاذو ٍف ميعىاًكيىةى حى فنا، عى ٍف قىتىادىةى، أىنَّوي سىًمعى ميطىرّْ نىا شيٍعبىةي، عى  ، أىٍخبىرى

ًف النًَّبيّْ ا ، عى :  ٍبًف أىًبي سيٍفيىافى  . (14)"َوِعْشِريفَ َلْيَمُة اْلَقْدِر َلْيَمُة َسْبٍع "ًفي لىٍيمىًة اٍلقىٍدًر قىاؿى
 انفرد بو أبك داكد في سننو.

 :ترجمة رجاؿ السند
، البىٍصًرمُّ  ،بًف ميعىاًذ بًف نىٍصرً  بىٍيدي المًَّو ٍبفي ميعىاذو عي  .1 ك العىٍنبىًرمُّ  ق.237، تكفي في أىبيك عىٍمرو

                                                             
 (209/ 4ركاية الدكرم ) -تاريخ ابف معيف  (1)
 (118/ 1ركاية ابف محرز ) -تاريخ ابف معيف  (2)
 (458الثقات )ص:  (3)
 (60/ 9الجرح كالتعديؿ ) (4)
 (337/ 2الكاشؼ ) (5)
 (573تقريب التيذيب )ص:  (6)
 (229/ 7الطبقات الكبرل ) (7)
 (134/ 7الجرح كالتعديؿ ) (8)
 (135/ 7) المرجع السابؽ (9)
 لسابؽ .لمرجع اا (10)
 (134/ 2الكاشؼ ) (11)
 (271/ 5سير أعبلـ النببلء ) (12)
 (453تقريب التيذيب )ص:  (13)
 .1386(، رقـ/53/ 2د/ ؾ الصبلة، باب مف قاؿ سبع كعشريف، ) (14)
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، ميعىاذي بفي ميعىاًذ.ركل  مىٍيمىافى ميٍعتىًمًر بًف سي ٍف: أىًبٍيًو، كى  عى
اًرمُّ  ركل دى، كىالبيخى ـه، كىأىبيك دىاكي ٍنوي: ميٍسًم  .عى

 ، (3) األكحد الثقة الحافظ الحجة، كقاؿ الذىبي: (2) كابف قانع ،سممة، كم(1) كثقو أبك حاتـ
 .(5) ، كقاؿ يحيى: حديثو ليس بشيء(4) كقاؿ ابف حجر: ثقة حافظ

سَّافو التًَّمٍيًميُّ  .2 ، البىٍصًرمُّ  ،ميعىاذي بفي ميعىاًذ بًف نىٍصًر بًف حى  ق.196، تكفي سنة أىبيكالميثىنَّى العىٍنبىًرمُّ
ٍف: سي  ركل ًمًؾ، عى ٍبًد المى ، كىأىٍشعىثى بًف عى افى التٍَّيًميّْ اًج. بفي  كشيٍعبىةي مىٍيمى جَّ  الحى
اؽي، ركل  ٍسحى دي، كىاً  ٍنوي: أىٍحمى  .عيبىٍيدي المًَّو ٍبفي ميعىاذو ك عى

ما بالبصرة كال بالككفة كال بالحجاز ، كقاؿ يحيى بف سعيد: (7) ، كيحيى كأبك حاتـ(6) كثقو ابف سعد
 . (9) األثباتحد أمثمو   ي:عمرك بف عم ، كقاؿ(8) مثمو

قىاؿ النَّسىائي: ثقة ، (10) التثبتإليو المنتيى بالبصرة في كقاؿ أحمد:  ، كقاؿ الذىبي: (11) ثبتكى
 .(13) ، كقاؿ: ابف حجر ثقة متقف(12) اإلماـ الحافظ

اجً  بفي  شيٍعبىةي  .3 جَّ  الحديث. في المؤمنيف أمير، (13الحديث رقـ) في سبؽ ذكره، الحى
 (، ثقة ثبت.66، سبؽ ذكره في الحديث رقـ)تىادىةي بفي ًدعىامىةى قى  .4
ٍيرً  .5 ٍبًد اهلًل بًف الشّْخّْ ، ،ميطىرّْؼي بفي عى ، البىٍصًرمُّ ، العىاًمًرمُّ رىًشيُّ ٍبًد اهلًل الحى  ق.95تكفي سنة  أىبيك عى

 . (17) ةي ، كقاؿ الذىبي أحد األعبلـ الحيجَّ (16) ، كابف حباف(15) ، كالعجمي(14) كثقو ابف سعد
 .(18) فاضؿثقة عابد  :كقاؿ ابف حجر

  

                                                             
 (335/ 5الجرح كالتعديؿ ) (1)
 (66/ 9إكماؿ تيذيب الكماؿ ) (2)
 (384/ 11(، سير أعبلـ النببلء )58/ 2تذكرة الحفاظ ) (3)
 (374تقريب التيذيب )ص:  (4)
 (887/ 2التعديؿ كالتجريح، لمف خرج لو البخارم في الجامع الصحيح ) (5)

 (293/ 7الطبقات الكبرل ) (6)
 (249/ 8الجرح كالتعديؿ ) (7)
 المرجع السابؽ (8)
 المرجع السابؽ (9)
 المرجع السابؽ (10)
 (135/ 28تيذيب الكماؿ ) (11)
 (54/ 9سير أعبلـ النببلء ) (12)
 (536تقريب التيذيب )ص:  (13)
 (142/ 7الطبقات الكبرل ) (14)
 (431الثقات )ص:  (15)
 (429/ 5الثقات ) (16)
 (187/ 4(، سير أعبلـ النببلء )269/ 2الكاشؼ ) (17)
 (534تقريب التيذيب )ص:  (18)
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 الحكـ عمى إسناد الحديث:
 إسناد ىذا الحديث صحيح؛ ألف رجالو ثقات.

 
 الثالث والثلثوف: الحديث. 68

 باب األمراض واألسقاـ كفارة لآلثاـ                                
دَّثىنىا طى  : حى ، قىاؿى دَّثىنىا يىٍعمىى ٍبفي عيبىٍيدو : سىًمٍعتي حى ٍف ميعىاًكيىةى، قىاؿى ٍف أىًبي بيٍردىةى، عى ةي يىٍعًني اٍبفى يىٍحيىى، عى ٍمحى

:  رىسيكؿى اهلًل  ِإَّلا َكفاَر اهلُل َعْنُو ِبِو ِمْف  َما ِمْف َشْيٍء ُيِصيُب اْلُمْؤِمَف ِفي َجَسِدِه ُيْؤِذيِو،"يىقيكؿي
 . (1) "َسيٍَّئاِتوِ 

(، 2/441و مف طريؽ يعمى بف عبيد عف طمحة بف يحيى بو)أخرجو ابف أبي شيبة في مصنف
 ، بمفظو .10809رقـ/

(، 1/498كأخرجو الحاكـ في المستدرؾ مف طريؽ محمد بف عبد الكىاب عف يعمى بف عبيد بو)
 بألفاظ متقاربة . 1285رقـ/

مَّد اؽى  ٍبف كأخرجو البييقي في شعب اإليماف مف طريؽ ميحى غىاًنيُّ عف ًإٍسحى  عيبىٍيدو  ٍبفً  مىىيىعٍ  الصَّ
 . 9408، رقـ/(285/ 12) 

 :ترجمة رجاؿ السند
،  ،يىٍعمىى ٍبفي عيبىٍيدو بًف أىًبي أيمىيَّةى  .1 ، الكيٍكًفيُّ  ق.209تكفي سنة أىبيك ييٍكسيؼى الطَّنىاًفًسيُّ

ةي ٍبًف ركل  ٍف: طىٍمحى سيٍفيىافى  يىٍحيىى،عى  .كىاألىٍعمىًش، كى
اؽي بفي رىاىىكى ركل  ٍنوي: ًإٍسحى ٍيدو عى مى ٍبدي بفي حي  ، كأحمد.ٍيو، كىعى

ضعيؼ : يعمى، كقاؿ (4) كأثبت يعمى أحب إلي، كقاؿ ابف معيف: (3) ، كابف معيف(2) كثقو ابف سعد
 . (5) غيرهفي سفياف، ثقة في 

ثقة إال في حديثو عف ، كقاؿ ابف حجر: (7) ثبتحافظ ، كقاؿ الذىبي: إماـ ثقة (6) ككثقو العجمي
ا صح حديثن أيعمى ، ك ا في نفسوكاف صحيح الحديث، ككاف صالحن ، كقاؿ أحمد: (8) ليفالثكرم ففيو 
 . (10) الحديثبيو في أكالد أثبت أ صدكؽ كاف، كقاؿ أبك حاتـ: (9) كأحفظمف محمد 

ةى  .2 ةي ٍبًف يىٍحيىى ٍبًف طىٍمحى  (، صدكؽ.53، سبؽ ذكره في الحديث رقـ)طىٍمحى

                                                             
 .16899(، رقـ/107/ 28حـ/ ) (1)

 (397/ 6الطبقات الكبرل ) (2)
 (305/ 9الجرح كالتعديؿ ) (3)
 (292سؤاالت ابف الجنيد )ص:  (4)
 (305/ 9الجرح كالتعديؿ ) (5)
 (484الثقات )ص:  (6)
 (476/ 9(، سير أعبلـ النببلء )397/ 2(، الكاشؼ )244/ 1تذكرة الحفاظ ) (7)
 (609تقريب التيذيب )ص:  (8)
 (305/ 9الجرح كالتعديؿ ) (9)
 مرجع السابؽ .ال (10)
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ٍبد المًَّو ٍبًف قىٍيس عىاًمري ٍبفي  أبك بيٍردة بف أىًبي ميكسىى، .3  ق.104، قاضي الككفة، تكفي سنة عى
ميعىاًكيىةى  ركل ذىٍيفىةى، كى ، كىحي ٍبًد اهلًل بًف سىبلىـو ، كىعى اءى ًبٍنًت عيمىٍيسو ، كىعىاًئشىةى، كىأىٍسمى ًميٍّ ٍف: أىًبٍيًو، كىعى  عى
 . -رضي اهلل عنيـ-

ٍنوي: بىنيٍكهي  ركل ، كىا ،عى ييٍكسيؼي ًفٍيديهي ألىًميٍ سىًعٍيده، كى ، كىحى قىتىادىةي  ،ري ًببلىؿه ، كى ٍكؿه مىٍكحي ، كى  .كىالشٍَّعًبيُّ
مف نببلء  ثبت، ثقة، كقاؿ الذىبي: (4) ، كابف حجر(3) ، ابف حباف(2) خراشٍبف اك ، (1) العجمي ثقةك 

 .(5) العمـا كاسع ككاف إمامن ، العمماء
 الحكـ عمى إسناد الحديث:

 يحيى، صدكؽ.إسناد ىذا الحديث حسف؛ ألف طمحة بف 
 

 الرابع والثلثوف: الحديث. 69
 باب النيي عف الصلة بعد العصر لغير سبب                             

: سىمً  ٍف أىًبي التَّيَّاًح، قىاؿى دَّثىنىا شيٍعبىةي، عى : حى ، قىاؿى دَّثىنىا غيٍندىره : حى ، قىاؿى دي ٍبفي أىبىافى مَّ دَّثىنىا ميحى ٍمرىافى حى ٍعتي حي
: ٍبفى ا ٍف ميعىاًكيىةى، قىاؿى دّْثي عى ، ييحى ـْ  أىبىافى َفَما َرَأْيَناُه  َلُتَصمُّوَف َصَلًة َلَقْد َصِحْبَنا َرُسوَؿ الماِو  "ِإناُك

 .(6) "الَعْصرِ ، َيْعِني: الراْكَعَتْيِف َبْعَد «ُيَصمٍّيَيا، َوَلَقْد َنَيى َعْنُيَما
 باب ذكر معاكية،  ،لنبي ككذلؾ أخرجو البخارم في صحيحو، ؾ أصحاب ا

 ، بمفظو.3766، رقـ/(29/ 5)مف طريؽ عمرك بف عباس عف محمد بف جعفر بو، 
  ، بمفظو.16908، رقـ/(113/ 28)كأخرجو أحمد في مسنده، مف طريؽ محمد بف جعفر بو، 

 ، بمفظو كفيو زيادة.16914، رقـ/(117/ 28)ككذلؾ، مف طريؽ حجاج عف شعبة بو، 
 :دترجمة رجاؿ السن

دي ٍبفي أىبىافى  .1 مَّ ٍستىٍمًمي ميحى ، المي ٍيو، أىبيك بىٍكرو البىٍمًخيُّ ٍمدىكى ٍكؼي ًبحى ، المىٍعري ًزٍيرو  ق.244، تكفي سنة بًف كى
سيٍفيىافى بفً  ركل ، كى ، كىغيٍندىرو مىيَّةى، كىاٍبًف كىٍىبو اًعٍيؿى بًف عي ٍف: ًإٍسمى زَّاؽً  عى ٍبًد الرَّ ، كىعى ًكٍيعو كى  .عييىٍينىةى، كى
كى  ، كىالبىغىًكمُّ رى ٍرًبيُّ ـي الحى ٍبرىاًىٍي ٍسمىاًعٍيؿي القىاًضي، كىاً  ، كىاً  اًتـو ، كىأىبيك حى مىاعىةي، ًسكىل ميٍسًمـو ٍنوي: الجى  .ل عى

 ثقة حافظ، كقاؿ الذىبي: (9) ، كقاؿ الخميمي ثقة متفؽ عميو(8) ، كابف حباف(7) النسائيكثقو 
 .(10)حجة

                                                             
 (491الثقات )ص:  (1)
 (69/ 33تيذيب الكماؿ ) (2)
 (187/ 5الثقات ) (3)
 (621تقريب التيذيب )ص:  (4)
 (343/ 4(، سير أعبلـ النببلء )184/ 3(، تاريخ اإلسبلـ )407/ 2الكاشؼ ) (5)
 .587(، رقـ/121/ 1خ/ ؾ مكاقيت الصبلة، باب ال تتحرل الصبلة قبؿ غركب الشمس، ) (6)
 (49مشيخة النسائي )ص:  (7)
 (102/ 9) الثقات (8)
 (941/ 3اإلرشاد ) (9)
 (153/ 2(، الكاشؼ )1209/ 5تاريخ اإلسبلـ ) (10)
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، كقاؿ ابف معيف: ليس بشيء، ضعيؼ (2) بك حاتـ: صدكؽ، كقاؿ أ(1)كقاؿ ابف حجر: ثقة حافظ 
 .(3) الحديث

دي  .2 مَّ ، سبؽ ذكره في الحديث رقـ) ٍبفي  ميحى ٍعفىرو  .ثقة (،23جى
اجً  بفي  شيٍعبىةي  .3 جَّ  الحديث. في المؤمنيف أمير ،(13رقـ) الحديث في سبؽ ذكره، الحى
بىًعيُّ البىصٍ  .4 ٍيدو الضُّ مى  ق.131، تكفي سنة ًرمُّ أىبيك التَّيَّاًح يىًزٍيدي بفي حي

سىفً  ركل ، كىالحى ، كىأىًبي ًمٍجمىزو افى النٍَّيًدمّْ ٍيًر، كىأىًبي عيٍثمى ميطىرًّْؼ بًف الشّْخّْ ، كى اًلؾو ٍف: أىنىًس بًف مى  .عى
ٍيدو ركل  ادي بفي زى مَّ مىمىةى، كىحى مَّادي بفي سى شيٍعبىةي، كىىىمَّاـه، كىحى ٍكبىةى، كى ٍنوي: سىًعٍيدي بفي أىًبي عىري  .عى

 . (6)، ككثقو ابف سعد(5)ثبتثقة ، كابف حجر: (4)قاؿ أحمد
 . (9)، كقاؿ الذىبي: اإلماـ الحجة(8)، كالعجمي: ثقة(7)كقاؿ ابف معيف، كأبك زرعة

 .(10)كقاؿ ابف المديني معركؼ، كقاؿ أبك حاتـ صالح
 الحكـ عمى إسناد الحديث: 

 إسناد ىذا الحديث صحيح؛ ألف ركاتو ثقات.
 

 خامس والثلثوف:ال الحديث  .70
  -رضواف اهلل عمييـ-باب مدارسة الحديث عند الصحابة                            

ٍمدىةى  ٍيكىافى ٍبًف خى ٍف أىًبي شىٍيخو اٍليينىاًئيّْ خى ٍف قىتىادىةى، عى مَّاده، عى دَّثىنىا حى مىمىةى، حى دَّثىنىا ميكسىى أىبيك سى ٍف قىرىأى حى ، ًممَّ
مىى أىًبي ميكسىى ا اًب النًَّبيّْ عى ، قىاؿى أًلىٍصحى ، ًمٍف أىٍىًؿ اٍلبىٍصرىًة، أىفَّ ميعىاًكيىةى ٍبفى أىًبي سيٍفيىافى  : أٍلىٍشعىًرمّْ

ـَ َنَيى َعْف َكَذا َوَكَذا، َوَعْف ُرُكوِب ُجُموِد النُّ " ُموِر؟، َىْؿ َتْعَمُموَف َأفا َرُسوَؿ الماِو َصماى اهلُل َعَمْيِو َوَسما
ا َىَذا َفَل، َفَقاؿَ َقاُلوا:  ، َقاَؿ: َفَتْعَمُموَف َأناُو َنَيى َأْف ُيْقَرَف َبْيَف اْلَحجٍّ َواْلُعْمَرِة، َفَقاُلوا: َأما ـْ : َأَما َنَع

ـْ  ـْ ِإناَيا َمَعُيفا َوَلِكناُك  .(11)"َنِسيُت
 ، 16909، رقـ/(114/ 28) ه، مف طريؽ سعيد عف قتادة بو،مسندفي أحمد أخرجو 

 اظ متقاربة كفيو زيادة.بألف

                                                             
 (465تقريب التيذيب )ص:  (1)
 (200/ 7الجرح كالتعديؿ ) (2)
 (565/ 3ركاية الدكرم ) -(، تاريخ ابف معيف 383سؤاالت ابف الجنيد )ص:  (3)
 (256/ 9الجرح كالتعديؿ ) (4)
 (600تقريب التيذيب )ص:  (5)
 (238/ 7الطبقات الكبرل ) (6)
 (256/ 9الجرح كالتعديؿ ) (7)
 (478الثقات )ص:  (8)
 (251/ 5سير أعبلـ النببلء ) (9)
 (256/ 9الجرح كالتعديؿ ) (10)
 .1794(، رقـ/157/ 2د/ ؾ المناسؾ، باب في إفراد الحج، ) (11)
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 ، بجزء مقارب مف لفظو.16833(، رقـ/45/ 28)بو، قتادة  ىماـ عف ككذلؾ، مف طريؽ
 :ترجمة رجاؿ السند

، سبؽ ذكره في الحديث رقـ) ٍبفي  ميكسىى .1 اًعيؿى  (، ثقة.42ًإٍسمى
مَّادي  .2 مىمىةى  بفي  حى ، سبؽ ذكره في الحديث رقـ) بفً  سى  (، ثقة.42ًدٍينىارو
 (، ثقة ثبت.66، سبؽ ذكره في الحديث رقـ)ًدعىامىةى  قىتىادىةي بفي  .3
اٍليينىاًئيُّ أىبيك شىٍيخو  .4

، ، اليىٍمدانيُّ (1)  ،كقيؿ:  حيكاف، البىٍصرمُّ اًلدو ٍيكىافى ٍبفى خى  تكفي بعد المائة. خى
 . -رضي اهلل عنيما-عف: ابف عمر، كمعاكيةركل 
 اف. دى يٍ بف فى  سي يى يٍ عنو: قتادة، كمطر الكراؽ، كيحيى بف أبي كثير، كبى ركل 

 .(5) ، كابف حجر(4) ، كالذىبي(3) ، كالعجمي(2) كثقو ابف سعد
 الحكـ عمى إسناد الحديث:

 إسناد ىذا الحديث صحيح؛ ألف ركاتو ثقات.
 

 السادس والثلثوف: الحديث  .71
 باب ترؾ بيعة اْلماـ ىلؾ األمة                                  

دي ٍبفي  دَّثىنىا أىٍسكى :  حى ٍف ميعىاًكيىةى، قىاؿى ، عى اًلحو ٍف أىًبي صى ، عى ٍف عىاًصـو ، عى نىا أىبيك بىٍكرو ، أىٍخبىرى  عىاًمرو
 . (6) "َجاِىِمياةً َماَت ِميَتًة  َماَت ِبَغْيِر ِإَماـٍ  "َمفْ :  قىاؿى رىسيكؿي اهلًل 

عف أخرجو الطبراني في المعجـ الكبير مف طريؽ إسماعيؿ بف عياش عف ضمضـ بف زرعة 
 ، بمفظو .910(، رقـ/19/388) -رضي اهلل عنو–شريح بف عبيد عف معاكية 

 :ترجمة رجاؿ السند
1. ، دي ٍبفي عىاًمرو اًدمُّ  أىٍسكى ، ثيَـّ البىٍغدى ٍبًد الرٍَّحمىف شىاذىافي الشَّاًميُّ  ق.208، تكفي سنة أىبيك عى

ك، أىبيك بىكٍ  ةى بفى عىٍمرو طىٍمحى ، كى سَّافو ـى بفى حى يَّاشً  رو سىًمعى: ًىشىا  .بفي عى
ٍبدي اهلًل الدَّاًرًميُّ  ركل ، كىعى ًدٍيًنيّْ ًميُّ بفي المى ، كىعى ٍنبىؿو دي بفي حى ٍنوي: أىٍحمى  .عى
 ، كقاؿ الذىبي: اإلماـ، الحافظ، الصدكؽ، (9) ، كابف حجر(8) ، كابف حباف(7) المدينيبف كثقو ا

                                                             
اًلد، عف أخيو حماف كمعاكية، رى  (1) ٍنو يىٍحيى بف أبي كثير. قاؿ ذلؾ مسمـ.أبك شىٍيخ الينائي خيكاف بف خى  كىل عى
ا. المؤتمؼ كالمختمؼ لمدارقطني )   ٍنو قىتىادىة أيضن كىل عى  (1402/ 3كقاؿ غيره: اسمو حيكاف، بالحاء، كرى

 (155/ 7الطبقات الكبرل ) (2)
 (500الثقات )ص:  (3)
 (434/ 2الكاشؼ ) (4)
 (648تقريب التيذيب )ص:  (5)
 .16876، رقـ/(89_28/88حـ/ ) (6)
 (294/ 2الجرح كالتعديؿ ) (7)
 (130/ 8الثقات ) (8)
 (111تقريب التيذيب )ص:  (9)
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 . (3) الح الحديث، كقاؿ ابف سعد: ص(2) صالحصدكؽ ، كقاؿ أبك حاتـ: (1) الثقة
 .(4) بوال بأس  :بف معيفا ؿكقا
نَّاطي ، بًف سىاًلـو األىسىًدمُّ  (5) عىيَّاشً بفي  أىبيك بىٍكرو  .2 ، الحى  ق.193، تكفي سنة الكيٍكًفيُّ

ًمًؾ بًف عيمىٍيرو  ركل ٍبًد المى ، كىعى ًبٍيًعيّْ اؽى السَّ ، كىأىًبي ًإٍسحى اًصـو ٍف: عى  .عى
ٍنوي: اٍبفي الميبىارىؾً  ركل ، عى دي ٍبفي عىاًمرو ك ، كىالكىسىاًئيُّ  .أىٍسكى

صدكؽ ، كقاؿ أحمد: (6)عارؼ بالحديث كالعمـ إال أنو كثير الغمط ،ثقة صدكؽ قاؿ ابف سعد:
رجؿ صدكؽ كلكنو ليس كقاؿ مرة:  ،(9)، ككثقو ابف معيف(8)، ككاف ابف المبارؾ يثني عميو(7)ثقة

 . (12)شيبة ، كيعقكب بف(11)ككثقو العجمي ،(10)بمستقيـ الحديث
، كأنصفو ابف حباف، فقاؿ: ال ييترؾ حديثو بالكمية، كال يجانىب (13)كقاؿ أبك داكد: ثقة، ككاف يغمط

، ككاف (15)، ككاف البخارم ينيى عف األخذ عنو في الحديث بخبلؼ التفسير(14)بعد أف كاف عدالن 
في الحفظ سكاء غير ىما  :قاؿأبك حاتـ ال يقربو، كلكف لما سئؿ عنو كعف شىًريؾ أييما أحفظ؟ 

كثؽ منو أعبد اهلل بف بشر الرقى قاؿ: أبك بكر ، كسئؿ عنو كعف اصح كتابن أبا بكر أأف 
 .(17)، قاؿ الذىبي: شيخ اإلسبلـ كبقية األعبلـ(16)حفظأك 

                                                             
 (112/ 10(، سير أعبلـ النببلء )33/ 5تاريخ اإلسبلـ ) (1)
 (294/ 2الجرح كالتعديؿ ) (2)
 (336/ 7الطبقات الكبرل ) (3)
 (294/ 2الجرح كالتعديؿ ) (4)
اًرٌم قىاؿى إً  (5) قىاؿى أىبيك بكر بف عىيَّاش اٍسًمي ككنيتي كىاًحد. التعديؿ كالتجريح )قىاؿى البيخى اؽ كى  (1259/ 3ٍسحى
 (386/ 6الطبقات الكبرل ) (6)
 (349/ 9الجرح كالتعديؿ ) (7)
 المرجع السابؽ (8)
 (124التراجـ الساقطة مف الكامؿ )ص:  (9)
 (69/ 1ركاية ابف محرز ) -تاريخ ابف معيف  (10)
 (492: الثقات )ص (11)
 (542/ 16تاريخ بغداد ) (12)
 (151سؤاالت أبي عبيد اآلجرم )ص:  (13)
ٍنوي 669/ 7بتصرؼ، الثقات ) (14) اًتـ رىًضي المَّو عى  كىافى أىبيك بكر ٍبف عىيَّاش مف اٍلحفاظ المتقنيف يركم  :(، كقىاؿى أىبيك حى

اًرمٌ     يحيى بف سعيد اأٍلٍنصى قد ركل عىنوي  عىف ربيعىة بف أبي عبد الرٍَّحمىف كى كىافى يىٍحيىى اٍلقىطَّاف اكى  بف اٍلميبىارؾ كىأىؿ اٍلعرىاؽ كى
ذىًلؾى أىنَّوي لما كبر سنو سىاءى حفظو فىكىافى ييـ ًإذا ركل كىاٍلخىطىأ كىالكىـ     ًديًنٌي يسيئاف الرٍَّأم ًفيًو كى  شىٍيئىاًف الى يىٍنفىٌؾ كىعمي ٍبف اٍلمى
ا اٍلبشر فىمىك كثر     ٍنييمى كىابو الى يٍستىحؽ مجانبة ركاياتو فىأىما ًعٍند اٍلكىىـ ييـ أىك اٍلخىطىأ يخطىء عى تَّى كىافى اٍلغىاًلب عمى صى  خطاءه حى
ة سىمىاعو.    ًصحَّ ًديثو بعد تقدـ عىدىالىتو كى  الى يٍستىحؽ ترؾ حى
كىاب ًفي أمره مجانبة مىا عمـ أىنَّوي أىخطىأ ًفيًو كاالحتجاج ًبمى      ا يركيًو سىكىاء كىافؽ الثّْقىات أىك خالفيـ أًلىنَّوي دىاخؿ ًفي جممىة كقاؿ: كىالصَّ
ٍنوي ًبأحد أىسبىاب اٍلجٍرح    كىاؿ اٍلعىدىالىة عى مف صحت عىدىالىتو لـ يٍستىحؽ اٍلقدح كىالى اٍلجٍرح ًإالَّ بعد زى   أىؿ اٍلعىدىالىة كى
تبيف خط     (670/ 7اؤه. الثقات )كىىىكىذىا حكـ كؿ ميحدث ًثقىة صحت عىدىالىتو كى
 (432/ 3التاريخ الكبير ) (15)
 (350/ 9الجرح كالتعديؿ ) (16)
 (495/ 8(، سير أعبلـ النببلء )412/ 2الكاشؼ ) (17)
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كقد أخرج لو ، صدكؽ ثبت في القراءة، لكنو في الحديث يغمط كييـ، (1)كقاؿ مرة: ليف في الحديث
 . (2) لحديثاالبخارم، كىك صالح 

 . (3) صحيحإال أنو لما كبر ساء حفظو ككتابو  ثقة عابدكقاؿ ابف حجر: 
 .(5) كابف معيف ،(4) ككاف ابف نمير يضعفو

 (، صدكؽ.45بىٍيدىلىة، سبؽ ذكره في الحديث رقـ) بفي  عىاًصـي  .3
اًلحو  أىبيك ذىٍككىافي  .4 ، سبؽ ذكره في الحديث رقـ) صى  (، ثقة.45السَّمَّافي

 سناد الحديث:الحكـ عمى إ
 إسناد ىذا الحديث حسف؛ ألف أبا بكر بف عياش، كعاصـ بف بيدلة كمييما صدكؽ.

 :التعميؽ عمى الحديث
عمى ىيئة ما مات عميو أىؿ الجاىمية، مف  أم ": َماَت ِميَتًة َجاِىِمياةً : قكلو: "قاؿ القاضي عياض

 .(6) إلماـككنيـ فكضى ال يدينكف 
اىً : وقاؿ العيني لىٍيسى الميرىاد قىٍكلو: جى ٍيثي لـ يعرفكا ًإمىامنا ميطىاعنا، كى اًىًميَّة حى ًميَّة أىم: كمكت أىؿ اٍلجى

اًصيناأىنو يىميكت كىاًفرنا بؿ أىنو يىميكت   .(7) عى
 
 الحديث السابع والثلثوف:  .72

 باب الحرص عمى ىيبة العمماء                                
ـي ٍبفي  دَّثىنىا ًإٍبرىاًىي ، حى ٍبًد المًَّو ٍبًف سىٍعدو ٍف عى ، عى ٍف اأٍلىٍكزىاًعيّْ دَّثىنىا ًعيسىى، عى ، حى  ميكسىى الرَّاًزمُّ

ٍف ميعىاًكيىةى: نىاًبًحٌي، عى ٍف الصُّ  (.9) "(8) الُغُموَطاتِ َنَيى َعِف  َأفا الناِبيا " عى
، (93/ 39) في مسنده، مف طريؽ عمي بف بحر عف عيسى بف يكنس، بو أحمد أخرجو
 ، بمفظو.23688رقـ/

 الكبير، مف طريؽ ابف راىكيو عف عيسى بف يكنس بو، كأخرجو الطبراني في المعجـ
 ، بمفظو.892، رقـ/(380/ 19)

                                                             
 (497/ 8سير أعبلـ النببلء ) (1)
 (499/ 4ميزاف االعتداؿ ) (2)
 (624تقريب التيذيب )ص:  (3)
 (124التراجـ الساقطة مف الكامؿ )ص:  (4)
 (542/ 16ريخ بغداد )تا (5)

 (258/ 6إكماؿ المعمـ ) (6)
 (178/ 24عمدة القارم ) (7)
مَّـى أف ييعٍ  (8) سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى ميكطىةو: كىي المسألة التي يعيا بيا المسؤكؿ فىيٍغمىطي فييا كرًه صى ٍمع غى : جى  تىرضى بيا العمماء،الغىميكطىاتي

 (354/ 1تىٍسقىط رأييييـ فييا. غريب الحديث لمخطابي )فييغىالىطيكا لييٍستىزلُّكا كييسٍ    
 .3656(، رقـ/321/ 3د/ ؾ العمـ، باب التكقي في الفتيا، ) (9)
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، (389/ 19) الطبراني مف طريؽ إبرىيـ بف عمية عف رجاء بف حيكة بو ككذلؾ أخرجو
 ، بألفاظ متقاربة.913رقـ/

 :ترجمة رجاؿ السند
ـي ٍبفي مي  .1 ، ًإٍبرىاًىي  (، ثقة.61سبؽ ذكره في الحديث رقـ)كسىى الرَّاًزمُّ
 (، ثقة.61سبؽ ذكره في الحديث رقـ) ،بف يكنس ًعيسىى .2
3.  ، ٍبدي اأٍلىٍكزىاًعيّْ ك، سبؽ ذكره في الحديث رقـ) ٍبفي  الرٍَّحمىفً  عى  (، ثقة.31عىٍمرو
ٍبًد المًَّو ٍبًف سىٍعدو  .4  بف فركة البجمي مكالىـ، الدمشقي الكاتب. عى

كىل   . كمحمد بف الكليد ٍبف عتبة عسيمة،عىف: عبادة بف نسي الكندم، كعبد الرحمف بف رى
كىل عىنو: األىكزاًعيٌ   .رى

قىاؿ في الثقات، كذكره ابفي ًحبَّاف، (2) ، كقاؿ أبك حاتـ: مجيكؿ(1) أعرفوقاؿ دحيـ: ال   :كى
 .(5) ، كقاؿ ابف حجر: مقبكؿ مف السادسة(4) كقاؿ الذىبي: مجيكؿ ،(3)يخطئ

نىاًبًحٌي، .5 ًف ٍبفي عيسىٍيمىةى  الصُّ ٍبدي الرٍَّحمى ٍبًد المًَّو اٍلميرىاًدمُّ  ،عى  ق[ 80 - 71]الكفاة:  .أىبيك عى
 ، ميعىاذو ، كى ٍف: أىًبي بىٍكرو كىل عى  .كمعاكيةرى

ٍبًد المًَّو ٍبًف سىٍعدو  ، عى مىٍحميكدي ٍبفي لىًبيدو ، كى ٍنوي: عىطىاءي ٍبفي يىسىارو كىل عى  .رى
 (.6) بالجحفةبست لياؿ تكفي كأنا  ي: سبقني رسكؿ اهلل قاؿ الصنابح

ٍحبىةلىيست لىوي  قاؿ ابف معيف: ا، قاؿ الذىبي: كى ، (9) ، كالعجمي(8) ، كثقو ابف سعد(7) صي اًلحن كىافى صى
 .(11) ، ككثقو ابف حجر(10) اٍلقىٍدرً عىاًرفنا، كىًبيرى 

 الحكـ عمى إسناد الحديث:
 بف سعد مقبكؿ، كبالمتابعة يرتقي إلى الحسف لغيره. بد اهللإسناد ىذا الحديث ضعيؼ؛ ألف ع

 
  

                                                             
 (20/ 15تيذيب الكماؿ ) (1)
 (64/ 5الجرح كالتعديؿ ) (2)
 (39/  7الثقات ) (3)
 (340/ 1المغني ) (4)
 (305تقريب التيذيب )ص:  (5)
 (74/ 5، الثقات البف حباف )(263/ 5الجرح كالتعديؿ ) (6)
 (38/ 3ركاية الدكرم ) -تاريخ ابف معيف  (7)
 (509/ 7الطبقات الكبرل ) (8)
 (230الثقات )ص:  (9)
 (856/ 2تاريخ اإلسبلـ ) (10)
 (346تقريب التيذيب )ص:  (11)
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 القسـ الثاني: أحاديث ثبت ضعؼ سندىا، أو توقفت في الحكـ عمى إسنادىا.
 :الحديث األوؿ  .73

 باب حفظ العقؿ مف أصوؿ الديف                                
: حى  قّْيُّ قىاؿى ٍيميكفو الرَّ ًميُّ ٍبفي مى دَّثىنىا عى ٍبًرقىاًف، حى ٍبًد المًَّو ٍبًف الزّْ ٍف سيمىٍيمىافى ٍبًف عى ، عى يَّافى اًلدي ٍبفي حى دَّثىنىا خى

ًمٍعتي رىسيكؿ المًَّو  : سى ، سىًمٍعتي ميعىاًكيىةى، يىقيكؿي ٍف يىٍعمىى ٍبًف شىدَّاًد ٍبًف أىٍكسو ُكؿُّ ُمْسِكٍر، "يىقيكؿي:  عى
ـٌ َعَمى ُكؿٍّ   .  (1) "ُمْؤِمفٍ َحَرا

الكبير مف طريؽ محمد بف عيسى الطباع عف خالد بف حياف بو  الطبراني في المعجـأخرجو 
 ، بألفاظ متقاربة.909، رقـ/(388/ 19)

 عمى حراـ كثيرىا يسكر التي األشربة بأف البياف كأخرجو ابف حباف في صحيحو، باب ذكر
 ،(195/ 12) شربيا، مف طريؽ محمد بف أبي معشر عف عمي بف ميمكف بو المؤمف
 ، بمفظو مع تأخير كممة حراـ.5374رقـ/

 :ترجمة رجاؿ السند
قّْيُّ  .1 ، الرَّ ٍيميكفو ًميُّ ٍبفي مى  . ق 246، تكفي سنة أبك الحسف العطار ،عى

 عف: أبي معاكية الضرير، كحفص بف غياث، كمعف بف عيسى، كسفياف بف عيينة.ركل 
 .م، كأبك عركبةعنو: النسائي، كابف ماجو، كبقي بف مخمد، كعبداف األىكاز ركل 

، كذكره ابف حباف في (3) مأمكفىؿ الجزيرة في عصره ثقة أماـ إ الحاكـ: قاؿ، ك (2) كثقو أبك حاتـ
 . (5) عندها ركل عنو، كال يركم إال عف ثقة أف بقين  :ابف عبد البر قاؿك ، (4) الثقات

 .ال بأس بو ،(8) ، كمسممة(7) ، كقاؿ النسائي(6) ككثقو ابف حجر
اًلدي ٍبفي  .2 قّْيُّ  خى ، الرَّ يَّافى  ق.191، تكفي سنة أبك يزيد، الكندم مكالىـ، الخراز ،حى

ٍبًد المًَّو.ركل  مىٍيمىافى ٍبًف عى  عف: سالـ بف أبي المياجر، كعمي بف عركة الدمشقي، كسي
ٍيميكفو ك عنو: أحمد بف حنبؿ، كيحيى بف معيف، ركل  ًميُّ ٍبفي مى  .عى

كىافى ًثقىةن قاؿ ابف سعد:    . (11) ، كابف حباف(10) كابف عمار ،، ككثقو ابف معيف(9) اثىٍبتن كى

                                                             
 .3389(، رقـ/1124/ 2جو، ؾ األشربة، باب كؿ مسكر حراـ، ) (1)

 (206/ 6الجرح كالتعديؿ ) (2)
 (166سؤاالت السجزم )ص:  (3)
 (472/ 8الثقات ) (4)
 (380/ 9إكماؿ تيذيب الكماؿ ) (5)
 (405تقريب التيذيب )ص:  (6)
 (93مشيخة النسائي )ص:  (7)
 (380/ 9إكماؿ تيذيب الكماؿ ) (8)
 (486/ 7الطبقات الكبرل ) (9)
 (230/ 9تاريخ بغداد ) (10)
 (223/ 8الثقات ) (11)
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 بأس بو.  : ال(2)، كيكسؼ بف خراش، كالدارقطني(1)كقاؿ أحمد، كأبك حاتـ
ًديثكىافى منكرن  :أىٍحمىد ٍبف عمي األبار قىاؿى ك  كىافى صاحب حى  اقاؿ أىبيك بىٍكر الخطيب قكلو: منكرن ، ك ا، كى

، كقاؿ ابف حجر: (4) ، كقاؿ الذىبي: صدكؽ(3) كالتحرزلتكقي "يعني ًفي الضبط، كالتحفظ، كشدة ا
 .(5) يخطىءصدكؽ 

ٍبًرقىافً  .3 ٍبًد المًَّو ٍبًف الزّْ    .(6) فيركزكيقاؿ سميماف بف عبد الرحمف بف ، سيمىٍيمىافى ٍبًف عى
  .يعمى بف شداد بف أكس :ركل عف

 .خالد بف حياف الرقي كيحيى بف سبلـ البصرم :عنوركل 
 ليف الحديث مف ، كقاؿ ابف حجر: (8) ، كقاؿ الذىبي: كثؽ(7)حباف في الثقات ذكره ابف
 .(9) السابعة

. يىٍعمىى ٍبًف شىدَّاًد ٍبًف أىٍكسو  .4 ، أبك ثابت المىٍقدسيُّ ٍزرجيُّ  بف ثابت األنصارمُّ الخى
راـ بنت ممحاف.ركل   عف: أبيو، كعيبادة، كمعاكية، كأْـّ حى
برقاف، كسميماف بف ييسيرعنو: ابنو عبد الرحمف، كسمركل   .يماف بف عبد اهلل بف الزّْ

 ،(13) ، كقاؿ الذىبي: كثؽ(12) ، كقاؿ ابف كثير: محمو الصدؽ(11) ، كابف حباف(10) كثقو ابف سعد
 .(14) الثالثةمف  ،صدكؽكقاؿ ابف حجر: 

 الحكـ عمى إسناد الحديث:
 إسناد ىذا الحديث ضعيؼ؛ ألف سميماف بف عبد اهلل ليف الحديث.

 
  

                                                             
 (326/ 3) الجرح كالتعديؿ (1)
 (230/ 9تاريخ بغداد ) (2)
 (230/ 9تاريخ بغداد ) (3)
 (363/ 1الكاشؼ ) (4)
 (187تقريب التيذيب )ص:  (5)
 (204/ 4تيذيب التيذيب ) (6)
 (382/ 6الثقات ) (7)
 (461/ 1الكاشؼ ) (8)
 (252تقريب التيذيب )ص:  (9)
 (449/ 7الطبقات الكبرل ) (10)
 (556/ 5الثقات ) (11)
 (428/ 2كميؿ في الجرح كالتعديؿ كمعرفة الثقات كالضعفاء كالمجاىيؿ )الت (12)
 (397/ 2الكاشؼ ) (13)
 (609تقريب التيذيب )ص:  (14)
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 :الحديث الثاني  .74
 باب ذكر العدد عمى سبيؿ المثاؿ َّل الحصر                              

، كى  ٍبًد اهلًل ٍبًف ًدينىارو ٍف عى ، عى اًعيؿى دَّثىنىا اٍبفي عىيَّاشو يىٍعًني ًإٍسمى : حى ًليًد، قىاؿى مىؼي ٍبفي اٍلكى دَّثىنىا خى ٍف حى ٍيًرًه، عى غى
ٍكلىى ميعىاكً  ، مى ًريزو ٍطبىًتًو: أىفَّ رىسيكؿى اهلًل أىًبي حى ، فىذىكىرى ًفي خي طىبى النَّاسى ميعىاًكيىةي، ًبًحٍمصى : خى يىةى، قىاؿى

:  َـ : الناْوُح، َوالشٍّْعُر، َوالتاَصاِويُر،  "َحرا ـْ َعْنُو، ِمْنُيفا ـْ َذِلَؾ َوَأْنَياُك نٍّي أُْبِمُغُك َسْبَعَة َأْشَياَء، َواِ 
 .  (1) "َواْلَحِريرُ السٍَّباِع، َوالذاَىُب،  َوالتاَبرُُّج، َوُجُمودُ 

الكبير مف طريؽ محمد بف عمرك الحراني عف إسماعيؿ بف عياش  أخرجو الطبراني في المعجـ
 ، بمفظو.  876، رقـ/(373/ 19)بو 

 :ترجمة رجاؿ السند
ًليًد، .1 مىؼي ٍبفي اٍلكى يقاؿ أىبيك الكليد الجكىرم خى ٍعفىر كى   ق.212، تكفي سنة أىبيك جى

سرائيؿ ٍبف يكنس :سمع شعبة ٍبف الحجاج، كىا  ٍعفىر الرازم، كى  . اٍبف أىًبي ذئب، كىأبا جى
ٍبرىاًىيـ ٍبف ىانئ النيسابكرم، كىعباس الدكرم يعقكب الدكرقي، كىاً  ٍنبىؿ، كى  .ركل عنو: أىٍحمىد ٍبف حى

 .(4) ، كيعقكب بف شيبة(3) ، كأبك زرعة كأبك حاتـ(2) كثقو ابف معيف
 ق.181، تكفي سنة أىبيك عيٍتبىةى  ،بًف سيمىٍيـو العىٍنًسيُّ  ًعيؿى ٍبفي عىيَّاشو ًإٍسمىا .2

ٍبًد اهلًل ٍبًف ًدينىارو ك شرحبيؿ بف مسمـ، كبحير بف سعد،  :ركل عف   .عى
ًليدً ك ابف المبارؾ، كالميث بف سعد،  :ركل عنو مىؼي ٍبفي اٍلكى  .خى

أىؿ  مف فيما ركل عف أصحابو ثقةالمديني:  بفا ، كقاؿ(6) الفىسىًكم ، كيعقكب(5) كثقو ابف معيف
 .(8) عف الثقات فيك ثقةإذا حدث  :مسير كأب، كقاؿ (7) الشاـ

اًفظي،كقاؿ الذىبي:  ٍكًر الًعٍمـً  الحى كىافى ًمٍف بيحي في  ىؿ الشاـ مضطرب جدان أصدكؽ في حديث  ،كى
 . (9) ، كقاؿ: حديثو عف الشامييف حسف إف لـ يعارضو أقكل منوىؿ الحجازأحديث 

 . (10) غيرىـمخمط في  ،صدكؽ في ركايتو عف أىؿ بمدهكقاؿ ابف حجر: 
 .(11) بو افيحتج ال ، كالذىبيابف حباف، ككاف كضعفو النسائي

3. ، ٍبد اهلل ٍبًف ًدينىارو مَّد الشامي الحمصيالبيراني،  عى  .أىبيك ميحى
كىل عىف: أىب ٍبد اٍلعى  حريز، يرى   .ًزيزكعطاء ٍبف أىبي رباح، كعيمىر ٍبف عى

                                                             
 .16935(، رقـ/131/ 28حـ/ ) (1)
 (78(، تاريخ أسماء الثقات )ص: 371/ 3الجرح كالتعديؿ ) (2)
 (371/ 3الجرح كالتعديؿ ) (3)
 (267/ 9تاريخ بغداد ) (4)
 (411/ 4ركاية الدكرم ) -(، 80/ 1ركاية ابف محرز ) -اريخ ابف معيف ت (5)
 (316/ 8سير أعبلـ النببلء ) (6)
 (324/ 1تيذيب التيذيب ) (7)
 المرجع السابؽ. (8)
 (85/ 1(، المغني )321، 312/ 8سير أعبلـ النببلء ) (9)
 (109تقريب التيذيب )ص:  (10)
 (47مكثؽ )ص: (، مف تكمـ فيو كىك 85/ 1المغني ) (11)
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سماعيؿ ٍبف عياش سحاؽ ٍبف ثعمبة الحميرم، كا  كىل عىنو: أرطاة ٍبف المنذر، كا   .رى
، (3) الحديثشيخ ليس بالقكم، منكر ، كقاؿ أبك حاتـ: (2) ، كابف حباف(1) النيسابكرمأبك عمى  ثقوك 
 .(6) ، كابف حجر(5) كالدارقطنيٌ  ،(4) معيفضعَّفو ابفي ك 
 ميعىاًكيىة. لىكاٍسمو كيسىاف مك  ،أىبيك حريز .4

 .(8) مياجرمحمد بف ، ك (7) اٍلًحمًصيركل عىنوي: عبد اهلل بف ًدينىار ، عىف: ميعىاًكيىة ركل
 ال يعرؼ إال بركاية عبد اهلل، كقاؿ الذىبي: (9) جريرال شيء مجيكؿ كقيؿ أبك  :قاؿ الدارقطني

 .(11) الثالثةمجيكؿ مف ، كقاؿ ابف حجر: (10) ي عنوابف دينار البيران
 حكـ عمى إسناد الحديث:ال

ًريز.  أتكقؼ في الحكـ عمى ىذا اإلسناد لجيالة أبي حى
 
 :الحديث الثالث  .75

 باب العيناف صماـ أماف                                 

دَّثىنىا بىٍكري  طّْ يىًدًه: حى ًديثى ًفي ًكتىاًب أىًبي ًبخى ا اٍلحى ٍدتي ىىذى دى: كىجى ٍبدي اهلًل ٍبفي أىٍحمى ٍبفي يىًزيدى، كىأىظينُّي قىٍد قىاؿى عى
ًدينىةى، أىظينُّوي كىافى ًفي اٍلًمٍحنىةً  كىافى بىٍكره يىٍنًزؿي اٍلمى ـٍ أىٍكتيٍبوي، كى ًربى  سىًمٍعتيوي ًمٍنوي ًفي اٍلميذىاكىرىًة فىمى كىافى قىٍد ضي

: دَّثىنىا بىٍكري ٍبفي يىًزيدى، قىاؿى : حى ًديًث ًفي ًكتىاًبًو قىاؿى مىى ىىذىا اٍلحى ،  عى ـى ٍريى نىا أىبيك بىٍكرو يىٍعًني اٍبفى أىًبي مى أىٍخبىرى
: قىاؿى رىسيكؿي اهلًل  ، قىاؿى ، أىفَّ ميعىاًكيىةى ٍبفى أىًبي سيٍفيىافى ًبيّْ ًطيَّةى ٍبًف قىٍيسو اٍلًكبلى ٍف عى اْلَعْيَنْيِف "ِإفا : عى

 .(13) "َكاءُ اْلوِ ، َفِإَذا َناَمِت اْلَعْيَناِف اْسُتْطِمَؽ (12) الساوِ ِوَكاُء 

   أخرجو الدارمي في سننو/ ؾ الطيارة، باب الكضكء مف النكـ، مف طريؽ بقية بف الكليد عف 
 ، بألفاظ متقاربة.749، رقـ/ (562/ 1)أبي بكر بف أبي مريـ بو، 

 :ترجمة رجاؿ السند

 ق[ 200 - 191الحمصي الطكيؿ. ]الكفاة: ، بىٍكري ٍبفي يىًزيدى  .1
                                                             

 (418/ 2ميزاف االعتداؿ ) (1)
 (33/ 7الثقات ) (2)
 (47/ 5الجرح كالتعديؿ ) (3)
 (333/ 7إكماؿ تيذيب الكماؿ ) (4)
 (41سؤاالت البرقاني )ص:  (5)
 (302تقريب التيذيب )ص:  (6)
 (276فتح الباب في الكنى كاأللقاب )ص:  (7)
 (279/ 50تاريخ دمشؽ ) (8)
 (777/ 2(، المغني )78اني )ص: سؤاالت البرق (9)
 (476/ 1ميزاف االعتداؿ ) (10)
 (157تقريب التيذيب )ص:  (11)
 قكلو: السو يعني: " حمقة الدبر كالككاء أصمو ىك الخيط أك السير الذم يشد بو رأس القربة فجعؿ اليقظة لمعيف  (12)

 (82/ 3اف منو الحدث". غريب الحديث لمقاسـ بف سبلـ )مثؿ الككاء لمقربة، يقكؿ: فإذا نامت العيف استرخى ذلؾ الككاء فك    
 .16879(، رقـ/92/ 28حـ/ ) (13)
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 .يد بف جابر، كأبي بكر بف أبي مريـعف: عبد الرحمف بف يز  ركل

 عنو: عمي ابف المديني، كأحمد بف حنبؿ، كأبك سعيد األشج.ركل 

، صدكؽ، كقاؿ الذىبي: (3) ، كابف الحسيني(2) ، كقاؿ ابف المديني(1) ذكره ابف حباف في الثقات
 .(4) الحديثصالح 

ـى  .2 ٍريى ٍبًد اهلًل الغىسَّ  ،اٍبفي أىًبي مى  ق.156، تكفي سنة اًنيُّ أىبيك بىٍكرو بفي عى

،  ركل ، كىرىاًشًد بًف سىٍعدو ٍعدىافى اًلًد بًف مى ٍف: خى ًطيَّةى ٍبًف قىٍيسو ك عى  .عى

ٍنوي: كىل عى  . بىٍكري ٍبفي يىًزيدى ، ك اٍبفي الميبىارىًؾ، كىأىبيك اليىمىاف رى

، كابف (8) ، كأحمد كأبك حاتـ كأبك زرعة(7) . كضعفو ابف سعد(6) ، كالعجمي(5) حبافابف كثقو 
ًديثو  معيف، كقاؿ:  .(11) ، كضعفو ابف حجر(10) ، كقاؿ الذىبي: ضعفكه(9) ًبشىٍيءلىٍيسى حى

3. ، ًبيّْ ًطيَّة ٍبف قىٍيسو اٍلًكبلى  ق.121، تكفي سنة كيعرؼ بالمذبكح ،الحمصي أبك يحيى عى
 .عف: عمرك بف عبسة، كمعاكية، كابف عمر ركل

 .زبر، كأبك بكر بف أبي مريـركل عنو: ابنو سعد، كعبد اهلل بف العبلء بف 
، كقاؿ ابف سعد: ككاف معركفنا لو (13) ، ككثقو ابف حجر(12) ذكره ابف حباف في الثقات

 .(15) ، كقاؿ أبك حاتـ: صالح الحديث(14)أحاديث
 الحكـ عمى إسناد الحديث:

 إسناد ىذا الحديث ضعيؼ؛ ألف أبا بكر بف أبي مريـ ضعيؼ.
 

  

                                                             
 (146/ 8الثقات ) (1)
 (354/ 1(، تعجيؿ المنفعة )577/ 7تاريخ بغداد ) (2)
 (50اإلكماؿ في ذكر مف لو ركاية في مسند اإلماـ أحمد مف الرجاؿ )ص:  (3)
 (1087/ 4تاريخ اإلسبلـ ) (4)
 (106/ 6)الثقات  (5)
 (278الثقات )ص:  (6)
 (467/ 7الطبقات الكبرل ) (7)
 (405/ 2الجرح كالتعديؿ ) (8)
 (437/ 4ركاية الدكرم ) -تاريخ ابف معيف  (9)
 (411/ 2الكاشؼ ) (10)
 (623تقريب التيذيب )ص:  (11)
 (260/ 5الثقات ) (12)
 (393تقريب التيذيب )ص:  (13)
 (460/ 7الطبقات الكبرل ) (14)
 (384/ 6جرح كالتعديؿ )ال (15)
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 :الحديث الرابع  .76
 باب بشارة لطمحة رضي اهلل عنو بالجنة                             

اًصـو  ك ٍبفي عى دَّثىنىا عىٍمري : حى دو العىطَّاري البىٍصًرمُّ قىاؿى مَّ ٍبدي القيدُّكًس ٍبفي ميحى دَّثىنىا عى اؽى ٍبفي حى ٍف ًإٍسحى يىٍحيىى  ، عى
مىى ميعى ا ٍمتي عى : دىخى ةى، قىاؿى ٍف ميكسىى ٍبًف طىٍمحى ةى، عى : ٍبًف طىٍمحى : بىمىى، قىاؿى ؟ قيٍمتي : أىالى أيبىشّْريؾى اًكيىةى، فىقىاؿى

: سىًمٍعتي رىسيكؿى المًَّو  ْف َقَضى " يىقيكؿي  .(1) َنْحَبُو"َطْمَحُة ِمما
أخرجو الترمذم، أبكاب المناقب، باب مناقب ابك محمد طمحة...، مف طريؽ عبد القدكس بو، 

 ، بمفظو.3740، رقـ/(644/ 5)
و في سننو، افتتاح الكتاب في اإليماف، كفضائؿ الصحابة كالعمـ، باب فضؿ أخرجو ابف ماج

، 126، رقـ/ (46/ 1) طمحة بف عبيد اهلل، مف طريؽ زىير بف معاكية عف إسحاؽ بف يحيى بو،
 بألفاظ متقاربة.

 ، بمفظو.127، رقـ/ (46/ 1)ككذلؾ مف طريؽ يزيد بف ىاركف عف إسحاؽ بو، 
 :ترجمة رجاؿ السند

ٍبدي  .1 . ]الكفاة:  عى مَّدو بف عبد الكبير، أبك بكر العىطَّاري البىٍصًرمُّ  ق[ 260 - 251القيدُّكًس ٍبفي ميحى
 عف: عبد الصمد بف عبد الكارث، كبشر بف عمر الزىراني، كعبد اهلل بف داكد الخريبي.ركل 
 .عنو: البخارم، كالترمذم، كالنسائي، كابف ماجو، كعمر البجيرم، كأبك عركبةركل 
، كابف حجر: (5)، كقاؿ أبك حاتـ (4) بوال بأس  :كقاؿ مسممة، (3) ، كالذىبي(2) قو النسائيكث

 .(6) صدكؽ
2. ، ك ٍبفي عىاًصـو  ق.213، تكفي سنة أىبيك عيٍثمىاف اٍلكبلًبي اٍلقىٍيًسي اٍلبىٍصًرمٌ  عىٍمري

ًرٍيرى بفى حى  شيٍعبىةى، كىجى بىٍيدى اهلًل بفى الكىاًزًع، كى دَّهي؛ عي ـى بفى يىٍحيىى.سىًمعى: جى ، كىىىمَّا  اًزـو
ٍيدو  ركل مى ٍبدي بفي حي ، كىعى دو الدَّاًرًميُّ مَّ ، كىأىبيك ميحى اًرمُّ ٍنوي: البيخى  .عى

دي ، كقاؿ الذىبي: (9) في الثقات ابف حباف، كذكره (8) ، كابف معيف(7) كثقو ابف سعد اًفظي، أىحى الحى
قىاؿ ، (11) ، كقاؿ ابف معيف: صالح(10) األىثبىاتً   . (12) بأسالنَّسىائي: ليس بو كى

 .(13) شيءصدكؽ في حفظو كقاؿ ابف حجر: 
                                                             

 .3202(، رقـ/350/ 5ت/ أبكاب تفسير القرآف، باب كمف سكرة األحزاب، ) (1)
 (242/ 18تيذيب الكماؿ ) (2)
 (116/ 6تاريخ اإلسبلـ ) (3)
 (370/ 6تيذيب التيذيب ) (4)
 (57/ 6الجرح كالتعديؿ ) (5)
 (360تقريب التيذيب )ص:  (6)
 (305/ 7الطبقات الكبرل ) (7)
 (109/ 14تاريخ بغداد ) (8)
 (481/ 8الثقات ) (9)
 (256/ 10سير أعبلـ النببلء ) (10)
 (250/ 6الجرح كالتعديؿ ) (11)
 (89/ 22تيذيب الكماؿ ) (12)
 (423تقريب التيذيب )ص:  (13)
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ةى، بف عبيد اهلل القرشي التيمي .3 اؽى ٍبًف يىٍحيىى ٍبًف طىٍمحى  ق.164، تكفي سنة أبك محمد، ًإٍسحى
  .رأل السائب بف يزيد

 سمع مف: عمو إسحاؽ بف طمحة، كابف كعب بف مالؾ.
سماعيؿ بف أبي أكيس.عنو: أمية بف خالد، كككيع، كعاصركل   ـ بف عمي، كسعدكيو، كا 

منكر الحديث ليس ، كقاؿ أحمد: (2) ، كقاؿ أبك زرعة: كاىي الحديث(1) قاؿ ابف سعد: ييٍستىٍضعىؼي 
، (7)، كالذىبي: متركؾ الحديث(6)كقاؿ النسائي ،(5) ، كأبك حاتـ(4) ، كضعفو ابف معيف(3) بشيء

 .(8) كضعفو ابف حجر
ةى  .4 دىًنيُّ  ميكسىى ٍبف طىٍمحى ،  ،بًف عيبىٍيًد اهلًل التٍَّيًميُّ المى  ق.103تكفي سنة أىبيك ًعٍيسىى القيرىًشيُّ

ٍف: أىًبٍيوً  كىل عى ، كىعىاًئشىةى، كىأىًبي ىيرىٍيرىةى.، ك رى ، كىأىًبي أىيٍُّكبى ، كىأىًبي ذىرٍّ ًميٍّ ، كىعى  عيٍثمىافى
مىيٍ  ًفٍيديهي سي ، كىحى لىديهي ًعٍمرىافي ٍنوي: كى دَّثى عى ًتًو ميعىاًكيىةي حى ميٍكسىى ،مىافي بفي ًعٍيسىى، كىأىٍكالىدي ًإٍخكى  كى

كقاؿ أبك حاتـ:  ،(12)، كقاؿ ابف حجر: ثقة جميؿ(11)، كالذىبي(10)، كالعجمي(9)كثقو ابف سعد
أىٍحمىد ٍبف حنبؿ: ليس بو كقاؿ  ،(13) الميدمفضؿ كلد طمحة بعد محمد كاف يسمى في زمانو أ

 .(14) بأس
 الحديث:الحكـ عمى إسناد 

 إسناد ىذا الحديث ضعيؼ؛ ألف إسحاؽ بف يحيى ضعيؼ.
 

 :الحديث الخامس .77
 باب تحريـ الغدر عمى المؤمنيف                                  

ٍف سىًعيًد ٍبًف اٍلميسىيّْ  ، عى ٍيدو ًميُّ ٍبفي زى نىا عى : أىٍخبىرى مىمىةى، قىاؿى مَّادي ٍبفي سى دَّثىنىا حى ، حى دَّثىنىا عىفَّافي ًب، أىفَّ ميعىاًكيىةى، حى
ا كيٍنًت ًلتىٍفعىًمي : مى ؟ فىقىاؿى بلن فىيىٍقتيمىؾى ا ًخٍفتى أىٍف أيٍقًعدى لىؾى رىجي مىى عىاًئشىةى، فىقىالىٍت لىوي: أىمى ؿى عى كىأىنىا ًفي  دىخى

                                                             
 (395)ص:  -متمـ التابعيف  -الطبقات الكبرل  (1)
 (237/ 2الجرح كالتعديؿ ) (2)
 المرجع السابؽ (3)
 (171/ 3ركاية الدكرم ) -يخ ابف معيف تار  (4)
 (237/ 2الجرح كالتعديؿ ) (5)
 (18الضعفاء كالمتركككف )ص:  (6)
 (75/ 1المغني في الضعفاء ) (7)
 (103تقريب التيذيب )ص:  (8)
 (163/ 5الطبقات الكبرل ) (9)
 (444الثقات )ص:  (10)
 (305/ 2الكاشؼ ) (11)
 (551تقريب التيذيب )ص:  (12)
 (148/ 8كالتعديؿ ) الجرح (13)
 (84/ 29تيذيب الكماؿ ) (14)
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، قىٍد سىًمٍعتي النًَّبيَّ  بىٍيًت أىمىافو يَمافُ : -يىٍعًني  -يىقيكؿي  كى كىٍيؼى أىنىا ًفي الًَّذم  ،"(1)َؾ اْلَفتْ َقياَد  "اْلِْ
ؿَّ  بَّنىا عىزَّ كىجى تَّى نىٍمقىى رى ـٍ حى يَّاىي : فىدىًعينىا كىاً  ، قىاؿى اًلحه كىاًئًجًؾ؟ قىالىٍت: صى ًفي حى بىٍينىًؾ، كى  .(2)"بىٍيًني كى

، (319/ 19)الكبير مف طريؽ حماد بف سممة عف عمي بف زيد أخرجو الطبراني في المعجـ
 و كفيو زيادة.، بمفظ723رقـ/

، (352/ 4)كأخرجو الحاكـ في المستدرؾ، ؾ الحدكد، مف طريؽ حماد بف سممة عف عمي بف زيد
 ، بمفظو كفيو زيادة. 8038رقـ/
  :ترجمة رجاؿ السند 
 ثقة. (،13، سبؽ ذكره في الحديث رقـ)عىفَّافي بفي ميٍسًمـً  .1
مَّادي  .2 مىمىةى  بفي  حى ، سبؽ ذكره في الحديث  بفً  سى  (، ثقة.42رقـ)ًدٍينىارو
ٍيدو  .3 ًميُّ ٍبفي زى ، األىٍعمىى عى ، البىٍصًرمُّ ، التٍَّيًميُّ ًشيُّ سىًف القيرى ، أىبيك الحى ٍدعىافى  ق.131، تكفي سنة بًف جي

افى النٍَّيًدمّْ  ركل سىًعٍيًد بًف الميسىيًّْب، كىأىًبي عيٍثمى ، كى اًلؾو ٍف: أىنىًس بًف مى  .عى
، كى  ركل سيٍفيىافي ٍنوي: شيٍعبىةي، كى ٍبدي الكىاًرًث عى مىمىةى، كىعى مَّادي بفي سى  .حى

و، كيأمر بترؾ كاف يحيى بف سعيد يتقى الحديث عن، ك (3) قاؿ ابف سعد: فيو ضعؼ، كال يحتج بو
، (6) ، كقاؿ أحمد: ليس ىك بالقكم ركل عنو الناس(5) اٍلقكملىٍيسى ًبذىاؾى ، كقاؿ ابف معيف: (4) إسناده

 .(7) بوبالقكم، ككاف يتشيع، كقاؿ مرة: ال بأس  يكتب حديثو، كليسكقاؿ العجمي: 
، قاؿ الذىبي: (8) بويكتب حديثو كال يحتج  ، كقاؿ أبك حاتـ:ليس بقكمكأبك حاتـ:  أبك زرعة: قاؿك 

حسف الحديث، صاحب غرائب، احتج بو ، كقاؿ: (9) الحديثصالح  أحد الحفاظ كليس بالثبت
 .(11) ، كقاؿ ابف حجر: ضعيؼ(10) بعضيـ

 (، إماـ أىؿ المدينة عالـ ثبت.69سبؽ ذكره في الحديث رقـ) الميسىيًّْب،ٍبفى  سىًعيدى  .4
 الحكـ عمى إسناد الحديث:

 إسناد ىذا الحديث ضعيؼ؛ ألف عمي بف زيد ضعيؼ.

                                                             
اىىرىةن. غريب الحديث إلبراىيـ الحربي ) (1)  (، كقاؿ ابف الجكزم: الفتؾ أىف يىٍأًتي الرجؿ221/ 1اٍلفىٍتؾي: أىٍف تىييَـّ ًبسيكءو فىتىٍفعىمىوي ميجى

مىٍيًو فيقتمو. غريب الحديث )    احبو كىىيكى غىار غافؿ فيشد عى  (.409/ 3النياية في غريب الحديث كاألثر ) (،175/ 2صى
 .16832(، رقـ/44_ 43/ 28حـ/ ) (2)
 (252/ 7الطبقات الكبرل ) (3)
 (186/ 6الجرح كالتعديؿ ) (4)
 (141ركاية الدارمي )ص:  -تاريخ ابف معيف  (5)
 (186/ 6الجرح كالتعديؿ ) (6)
 (346الثقات )ص:  (7)
 (187/ 6الجرح كالتعديؿ ) (8)
 (447/ 2(، المغني )40/ 2كاشؼ )ال (9)
 (283ديكاف الضعفاء )ص:  (10)
 (401تقريب التيذيب )ص:  (11)



186 
 

 الخاتمة
 

الحمد هلل كحده الذم أىعانني عمى إتماـ بحثي، كالصبلةي كالسبلـي عمى اليادم إلى سكاء السبيًؿ 
ممةو مف كبعد؛ فإنني م ف خبلًؿ دراستي ليذه الطائفًة مف األحاديًث في كتب السنة، تكصمتي الى جي

 النتائًج، كالتكصيات.
 النتائج:

* الصحابيي أبك سفياف رضي اهلل عنو، كآؿ بيتو لـ يككنكا مف المكثريف مف ركاية الحديث؛ لقرب عيدىـ 
زكجو ىند ككلده يزيد يـك الفتح، كجاء معيـ باإلسبلـ، كانشغاليـ بالسفر لمجياد، فقد أسمـ أبك سفياف ك 

معاكية إال أنو كاف قد أسمـ قبؿ الفتح بقميؿ، كأما أـ حبيبة فقد أسممت قبؿ اليجرة كمع أنيا زكج النبي 
 صمى اهلل عميو كسمـ، إال أنيا لـ تكف مف المكثريف في الركاية، فرضي اهلل عنيـ أجمعيف.

 :مروياتيـ
 يث، حديث كاحد صحيح، كآخر ضعيؼ، كثالث تكقفت في الحكـ ركل أبك سفياف ثبلثة أحاد

 عميو.
 .ركت ىند حديثيف، حديث حسف، كاآلخر ضعيؼ 
 .ركل يزيد حديثيف، أحدىما حسف لغيره، كالثاني ضعيؼ 
  ا، كخمسة ركت أـ حبيبة ثمانية كعشريف حديثنا في كتب السنة، منيا ثبلثة عشر حديثا صحيحن

 عيفة، كخمسة أحاديث تكقفت في الحكـ عمييا.أحاديث حسنة، كخمسة أحاديث ض
  ركل معاكية ما يقارب مف مائتي حديث في كتب السنة، لما امتف اهلل عميو بأف جعمو كاتبنا مف

كتاب الكحي، فقد الـز النبي صمى اهلل عميو كسمـ، فكاف أكثر آؿ أبي سفياف ركاية، كقد خٌرجت 
ا، كثبلثة مف مركياتو اثنيف كأربعيف حديثنا مف الكتب ا لتسعة، منيا أربعة كعشركف حديثنا صحيحن

 .، كحديثا كاحدا تكقفت في الحكـ عميوة أحاديث ضعيفةأربعك عشر حديثنا حسننا، 
 :راوي مرتبة عمى النحو اآلتي 280ترجمت لػ 

أربعة مف الصحابة ، كصحابية كاحدة، ككاحد مختمؼ في صحبتو، ككاحدة مختمؼ في صحبتيا، 
ماـ حافظ، كاثنا عشر ثقة حافظ، كخمسة حجة، ككاحد متفؽ عمى جبللتو، منيفككاحد أمير لممؤ  ، كا 

ككاحد حافظ، كسبعة ثقة إماـ، ككاحد ثقة عالـ، ككاحد ثقة عمـ، كتسعة ثقة ثبت، ككاحد ثقة فاضؿ، 
ككاحد ثقة نبيؿ، ككاحد ثقة جميؿ، كمائة كسبعة كأربعكف ثقة، ككاحد كأربعكف صدكقنا، ككاحد شيخ، 

، كثمانية مجاىيؿ، كثبلثة ليست ليـ ترجمة، كاثن  كثبلثة عشر ككاحد شاعر ماجف،ا عشر مقبكالن
 ، ككاحد منكر، كثبلثة مترككيف، ككاحد متيـ بالكذب.ضعيفنا
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 التوصيات
 

الرجكع إلى المكتبات العامة كالنظر في المصادر كالمراجع األصيمة، كعدـ االعتماد التاـ عمى  .1
ا تحتكيو عمى أخطاء ظاىرة كخفية عمى الكثير، قد تكقع الباحث في التكصؿ المكتبة الشاممة، لم

 إلى أحكاـ تجانب الصكاب.
 إتماـ تخريج مركيات الصحابي معاكية بف أبي سفياف رضي اهلل عنو، كجمعيا في بحث كاحد. .2
ة مف تكعية المسمميف بتاريخيـ الحافؿ مف خبلؿ دراسة تراجـ الصحابة كفتكحاتيـ التي كانت قريب .3

 عيد النبكة، لما فييا مف تأصيؿ لقكاعد الحكـ، في تأسيس دكلة اإلسبلـ العظيـ.
الدفاع عف صحابة الرسكؿ صمى اهلل عميو كآلو كسمـ، كبياف قدرىـ كعظيـ شأنيـ، ال سيما في ظؿ  .4

 اليجمات الشرسة مف قبؿ أعداء الديف كالمنافقيف لتشكيو صكرتيـ أك تكفيرىـ.
 عمى األمانة العممية في النقؿ، كالتكاضع في نسبة األقكاؿ ألصحابيا.تقكل اهلل في الحرص  .5
إظيار شخصية الباحث في حكمو عمى األحاديث، مف خبلؿ النتائج التي تكصؿ إلييا في بحثو  .6

 كدراستو، كعدـ االكتفاء باألقكاؿ السابقة.
الدراسات العميا في  أتمنى عمى جامعتنا الغراء صاحبة الصرح العممي الكبير، أف تتكسع في دائرة .7

 كمية الشريعة، كأف تفتح لنا المجاؿ في االستمرار معيا إلتماـ دراسة الدكتكراه.
 

 وآخر دعوانا أف الحمد هلل رب العالميف
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 الفيارس العامة
 أوًَّل: فيرس المصادر والمراجع 
 ثانيًا: فيرس الرواة 
 ثالثًا: فيرس اآليات القرآنية 
 األحاديث النبوية رابعًا: فيرس أطراؼ 
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 فيرس المصادر والمراجعأوًَّل: 
 

 الرسالة العممية: ، كتاب الضعفاء: ألبي زرعة الرازم، أبك زرعة الرازم كجيكده في السنة النبكية
الناشر: عمادة البحث العممي بالجامعة اإلسبلمية، المدينة النبكية، ، لسعدم بف ميدم الياشمي
 .3 عدد األجزاء:، ـ1982ىػ/1402عة: الطب، المممكة العربية السعكدية

 أبك الفضؿ أحمد بف عمي بف محمد  ، المؤلؼ:إتحاؼ الميرة بالفكائد المبتكرة مف أطراؼ العشرة 
  كالسيرة،مركز خدمة السنة  ، تحقيؽ:ىػ(852 المتكفى:بف أحمد بف حجر العسقبلني )ا

مجمع الممؾ  ، الناشر:خراج(زىير بف ناصر الناصر )راجعو ككحد منيج التعميؽ كاإل .بإشراؼ د
، كمركز خدمة السنة كالسيرة النبكية )بالمدينة( -فيد لطباعة المصحؼ الشريؼ )بالمدينة( 

 .19 األجزاء:عدد ، ـ 1994 -ىػ  1415 األكلى، الطبعة:
 المؤلؼ: أبك بكر بف أبي عاصـ كىك أحمد بف عمرك بف الضحاؾ بف مخمد ، اآلحاد كالمثاني

 -الناشر: دار الراية ، المحقؽ: د. باسـ فيصؿ أحمد الجكابرة، ىػ(287فى: الشيباني )المتك 
 .6عدد األجزاء: ، 1991 – 1411الطبعة: األكلى، ، الرياض

 المؤلؼ: جماؿ الديف ، إخبار أىؿ الرسكخ في الفقو كالتحديث بمقدار المنسكخ مف الحديث 
تحقيؽ: أبي عبد الرحمف ، ىػ(597أبك الفرج عبد الرحمف بف عمي بف محمد الجكزم )المتكفى: 

الطبعة: األكلى، ، الناشر: مكتبة ابف حجر لمنشر كالتكزيع، مكة المكرمة، محمكد الجزائرم
 .1عدد األجزاء: ، ـ 1988 -ىػ  1408

 المؤلؼ: أبك عبد اهلل محمد بف إسحاؽ بف العباس المكي ، أخبار مكة في قديـ الدىر كحديثو
 –الناشر: دار خضر ، المحقؽ: د. عبد الممؾ عبد اهلل دىيش، ىػ(272الفاكيي )المتكفى: 

 مجمدات. 3أجزاء في  6عدد األجزاء: ق، 1414الطبعة: الثانية، ، بيركت
 المؤلؼ: أبك الطيب نايؼ بف صبلح بف عمي ، إرشاد القاصي كالداني إلى تراجـ شيكخ الطبراني

خص أحكامو كقدـ لو: أبك الحسف راجعو كل، سعد بف عبد اهلل الحميد .قدـ لو: د، المنصكرم
 –الرياض، مكتبة ابف تيمية  -الناشر: دار الكياف ، مصطفى بف إسماعيؿ السميماني المأربي

 .1عدد األجزاء: ، اإلمارات
 المؤلؼ: أبك يعمى الخميمي، خميؿ بف عبد اهلل بف أحمد ، اإلرشاد في معرفة عمماء الحديث 

، المحقؽ: د. محمد سعيد عمر إدريس، ىػ(446تكفى: بف إبراىيـ بف الخميؿ القزكيني )الما
 .3عدد األجزاء: ، 1409الطبعة: األكلى، ، الرياض –الناشر: مكتبة الرشد 

 )المؤلؼ: ، أسامي مف ركل عنيـ محمد بف إسماعيؿ البخارم مف مشايخو )في جامعو الصحيح 
اف الجرجاني )المتكفى: أبك أحمد عبد اهلل بف عدم بف عبد اهلل بف محمد ابف مبارؾ بف القط

 ، بيركت –الناشر: دار البشائر اإلسبلمية ، المحقؽ: د. عامر حسف صبرم، ىػ(365
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 .1عدد األجزاء: ق، 1414الطبعة: األكلى، 
 المؤلؼ: أبك عمر يكسؼ بف عبد اهلل بف محمد بف عبد البر بف عاصـ النمرم ، االستذكار

الناشر: دار الكتب ، عطا، محمد عمي معكض تحقيؽ: سالـ محمد، ىػ(463القرطبي )المتكفى: 
 .9عدد األجزاء: ـ، 2000 –ق 1421الطبعة: األكلى، ، بيركت –العممية 

 المؤلؼ: أبك عمر يكسؼ بف عبد اهلل بف محمد بف عبد البر ، االستيعاب في معرفة األصحاب 
اشر: دار الن، المحقؽ: عمي محمد البجاكم، ىػ(463بف عاصـ النمرم القرطبي )المتكفى: ا

 .4عدد األجزاء: ، ـ 1992 -ىػ  1412الطبعة: األكلى، ، الجيؿ، بيركت
 المؤلؼ: أبك الحسف عمي بف أبي الكـر محمد بف محمد ، أسد الغابة في معرفة الصحابة 

، ىػ(630بف عبد الكريـ بف عبد الكاحد الشيباني الجزرم، عز الديف ابف األثير )المتكفى: ا
الطبعة:  ،الناشر: دار الكتب العممية، عادؿ أحمد عبد المكجكد - المحقؽ: عمي محمد معكض

 .كمجمد فيارس( 7) 8عدد األجزاء: ، ـ 1994 -ىػ 1415سنة النشر: ، األكلى
 المؤلؼ: أبك الفضؿ أحمد بف عمي بف محمد بف أحمد بف حجر ، اإلصابة في تمييز الصحابة

 الناشر: ، المكجكد كعمى محمد معكض تحقيؽ: عادؿ أحمد عبد، ىػ(852العسقبلني )المتكفى: 
 .8عدد األجزاء: ، ىػ 1415 -الطبعة: األكلى ، بيركت –دار الكتب العممية 

 المؤلؼ: خير الديف بف محمكد بف محمد بف عمي بف فارس، الزركمي الدمشقي ، األعبلـ
 2002ايك أيار / م -الطبعة: الخامسة عشر ، الناشر: دار العمـ لممبلييف، ىػ(1396)المتكفى: 

 .8عدد األجزاء: ، ـ
 المؤلؼ: يحيى بف )ىيبىٍيرىة بف( محمد بف ىبيرة الذىمي الشيبانٌي، ، اإلفصاح عف معاني الصحاح

الناشر: دار ، المحقؽ: فؤاد عبد المنعـ أحمد، ىػ(560أبك المظفر، عكف الديف )المتكفى: 
 .8عدد األجزاء: ، ىػ1417سنة النشر: ، الكطف

 المؤلؼ: محمد بف عبد الغني بف أبي بكر ، كممة لكتاب اإلكماؿ البف ماككال(إكماؿ اإلكماؿ )ت 
 المحقؽ: ، ىػ(629بف شجاع، أبك بكر، معيف الديف، ابف نقطة الحنبمي البغدادم )المتكفى: ا

الطبعة: األكلى، ، مكة المكرمة -الناشر: جامعة أـ القرل ، د. عبد القيكـ عبد رب النبي
 .5 عدد األجزاء:ق، 1410

 المؤلؼ: مغمطام بف قميج بف عبد اهلل البكجرم المصرم ، إكماؿ تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ
المحقؽ: أبك عبد الرحمف عادؿ ، ىػ(762الحكرم الحنفي، أبك عبد اهلل، عبلء الديف )المتكفى: 

طبعة: ال، الناشر: الفاركؽ الحديثة لمطباعة كالنشر، أبك محمد أسامة بف إبراىيـ -بف محمد ا
 .12عدد األجزاء:  ،ـ 2001 -   ىػ 1422األكلى، 

 المؤلؼ: أبك الحسف عمي بف عمر بف أحمد بف ميدم بف مسعكد ، لزامات كالتتبع لمدارقطنياال
 ، ىػ(385بف النعماف بف دينار البغدادم الدارقطني )المتكفى: ا



191 
 

: دار الكتب العممية، الناشر، دراسة كتحقيؽ: الشيخ أبك عبد الرحمف مقبؿ بف ىادم الكداعي
 .1عدد األجزاء: ، ـ 1985 -ىػ  1405لطبعة: الثانية، ، البناف –بيركت 

 المؤلؼ: أبك عمي الحسيف بف محمد الغساني ، ألقاب الصحابة كالتابعيف في المسنديف الصحيحيف
 المحقؽ: د محمد زينيـ محمد عزب ، ىػ(498ككاف يىكره أف يقاؿ لو الجياني )المتكفى: 

 .1عدد األجزاء: ، مصر –القاىرة  -الناشر: دار الفضيمة ، د نصاركمحمك 
 المؤلؼ: الشافعي أبك عبد اهلل محمد بف إدريس بف العباس بف عثماف بف شافع ، األـ 

الناشر: دار المعرفة ، ىػ(204بف عبد المطمب بف عبد مناؼ المطمبي القرشي المكي )المتكفى: ا
 .8عدد األجزاء: ، ـ1990ىػ/1410النشر: سنة ، الطبعة: بدكف طبعة، بيركت –

 المؤلؼ: أبك القاسـ عبد الممؾ بف محمد بف عبد اهلل بف بٍشراف بف محمد بف ، أمالي ابف بشراف
ضبط نصو: أبك عبد الرحمف عادؿ بف يكسؼ ، ىػ(430بف ميراف البغدادم )المتكفى: ابٍشراف 
 .1عدد األجزاء: ، ـ 1997 -ىػ 1418الطبعة: األكلى،، الناشر: دار الكطف، الرياض، العزازم

 المؤلؼ: أبك عبد اهلل البغدادم الحسيف بف إسماعيؿ بف محمد بف إسماعيؿ ، أمالي المحاممي 
ركاية: ابف ميدم الفارسي، عبد الرحمف ، ىػ(330بف سعيد بف أباف الضبي المحاممي )المتكفى: ا
، حمدم عبد المجيد السمفي المحقؽ:، ىػ(416بف محمد بف عبد اهلل بف ميدم الفارسي )ا

 .1عدد األجزاء: ، ـ 2006 -ىػ  1427الطبعة: األكلى، ، الناشر: دار النكادر
 المؤلؼ: عبد الكريـ بف محمد بف منصكر التميمي السمعاني المركزم، أبك سعد ، األنساب

دائرة الناشر: مجمس ، المحقؽ: عبد الرحمف بف يحيى المعممي اليماني كغيره، ىػ(562)المتكفى: 
 . 13عدد األجزاء: ، ـ 1962 -ىػ  1382الطبعة: األكلى، ، المعارؼ العثمانية، حيدر آباد

 المؤلؼ: أبك الفداء إسماعيؿ بف عمر بف كثير القرشي البصرم ثـ الدمشقي ، البداية كالنياية
 الطبعة: األكلى، الناشر: دار إحياء التراث العربي، المحقؽ: عمي شيرم، ىػ(774)المتكفى: 

 .14عدد األجزاء: ، ـ 1988 -ىػ 1408
 عمي بف محمد بف عبد الممؾ الكتامي الحميرم  ، المؤلؼ:بياف الكىـ كاإليياـ في كتاب األحكاـ

 ، الناشر:د. الحسيف آيت سعيد ، المحقؽ:ىػ(628 المتكفى:الفاسي، أبك الحسف ابف القطاف )
كمجمد  أجزاء، 5) 6 األجزاء: عدد، ـ1997-ىػ1418 األكلى، ، الطبعة:الرياض –دار طيبة 
 .فيارس(

 المؤلؼ: أبك الحسيف يحيى بف أبي الخير بف سالـ العمراني ، البياف في مذىب اإلماـ الشافعي
، جدة –الناشر: دار المنياج ، المحقؽ: قاسـ محمد النكرم، ىػ(558)المتكفى:  اليمني الشافعي
 .13عدد األجزاء: ، ـ 2000 -ىػ 1421الطبعة: األكلى، 

 )المؤلؼ: أبك زكريا يحيى بف معيف بف عكف بف زياد بف بسطاـ ، تاريخ ابف معيف )ركاية الدكرم
المحقؽ: د. أحمد محمد نكر ، ىػ(233بف عبد الرحمف المرم بالكالء، البغدادم )المتكفى: ا
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حياء التراث اإلسبلمي ، سيؼ الطبعة: األكلى، ، مكة المكرمة -الناشر: مركز البحث العممي كا 
 .4عدد األجزاء: ، 1979 – 1399

 )المؤلؼ: أبك زكريا يحيى بف معيف بف عكف بف زياد ، تاريخ ابف معيف )ركاية عثماف الدارمي 
المحقؽ: د. أحمد محمد ، ىػ(233بف بسطاـ بف عبد الرحمف المرم بالكالء، البغدادم )المتكفى: ا

 .1عدد األجزاء: ، دمشؽ –الناشر: دار المأمكف لمتراث ، نكر سيؼ
 المؤلؼ: عبد الرحمف بف أحمد بف يكنس الصدفي، أبك سعيد ، تاريخ ابف يكنس المصرم

عدد ، ىػ 1421الطبعة: األكلى، ، الناشر: دار الكتب العممية، بيركت، ىػ(347)المتكفى: 
 .2األجزاء: 

 المؤلؼ: أبك حفص عمر بف أحمد بف عثماف بف أحمد بف محمد بف أيكب ، تاريخ أسماء الثقات
، المحقؽ: صبحي السامرائي، ىػ(385أزداذ البغدادم المعركؼ بػ ابف شاىيف )المتكفى: بف ا

 .1عدد األجزاء: ، 1984 – 1404الطبعة: األكلى، ، الككيت –الناشر: الدار السمفية 
 المؤلؼ: أبك نعيـ أحمد بف عبد اهلل بف أحمد بف إسحاؽ ، اريخ أصبياف = أخبار أصبيافت 

الناشر: دار ، المحقؽ: سيد كسركم حسف، ىػ(430صبياني )المتكفى: بف مكسى بف ميراف األا
 .2عدد األجزاء: ، ـ1990-ىػ 1410الطبعة: األكلى، ، بيركت –الكتب العممية 

 فيات المشاىير كىاألعبلـ كى  المؤلؼ: شمس الديف أبك عبد اهلل محمد بف أحمد ، تاريخ اإلسبلـ كى
 ، المحقؽ: الدكتكر بشار عٌكاد معركؼ، ىػ(748: بف عثماف بف قىاٍيماز الذىبي )المتكفىا

 .15عدد األجزاء: ، ـ 2003الطبعة: األكلى، ، الناشر: دار الغرب اإلسبلمي
 المؤلؼ: محمد بف إسماعيؿ بف إبراىيـ ، لتاريخ األكسط )مطبكع خطأ باسـ التاريخ الصغير(ا 

الناشر: دار ، : محمكد إبراىيـ زايدالمحقؽ، ىػ(256بف المغيرة البخارم، أبك عبد اهلل )المتكفى: ا
 ـ، 1977 – ق1397الطبعة: األكلى، ، القاىرة حمب، -مكتبة دار التراث  الكعي،

 .1×  2عدد األجزاء: 
 الككفيالمؤلؼ: أبك الحسف أحمد بف عبد اهلل بف صالح العجمى ، تاريخ الثقات  

 .1عدد األجزاء: ، ـ1984-ىػ1405لطبعة األكلى ، االناشر: دار الباز، ىػ(261)المتكفى: 
  المؤلؼ: أبك بكر أحمد ، السفر الثالث -التاريخ الكبير المعركؼ بتاريخ ابف أبي خيثمة 

الناشر: الفاركؽ الحديثة ، المحقؽ: صبلح بف فتحي ىبلؿ، ىػ(279بف أبي خيثمة )المتكفى: ا
 ، ـ 2006 -ىػ  1427الطبعة: األكلى، ، القاىرة –لمطباعة كالنشر 

 كمجمد فيارس(. 3) 4جمدات: عدد الم
 رحمو - 279الميتىكفَّى عاـ  أبك بكر أحمد بف أبي خيثمة زىير بف حربو  ، المؤلؼ:التاريخ الكبير

كالصفحات مع طبعة دار الفاركؽ  السٍّْفر الثاني مف الكتاب يتكافؽ الترقيـ كاألجزاء -اهلل تعالى
 يتككف مف مجمديف.كىذا السفر  مكاضعيا،مع ذكر أرقاـ صفحات المخطكط في 
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 المؤلؼ: محمد بف إسماعيؿ بف إبراىيـ بف المغيرة البخارم، أبك عبد اهلل ، التاريخ الكبير
 ، الدكف –الطبعة: دائرة المعارؼ العثمانية، حيدر آباد ، ىػ(256)المتكفى: 

 .8عدد األجزاء: ، طبع تحت مراقبة: محمد عبد المعيد خاف
 مد بف عمي بف ثابت بف أحمد بف ميدم الخطيب البغدادم المؤلؼ: أبك بكر أح، تاريخ بغداد

 –الناشر: دار الغرب اإلسبلمي ، المحقؽ: الدكتكر بشار عكاد معركؼ، ىػ(463)المتكفى: 
 .16عدد األجزاء: ، ـ 2002 -ىػ 1422الطبعة: األكلى، ، بيركت

 عساكر )المتكفى: المؤلؼ: أبك القاسـ عمي بف الحسف بف ىبة اهلل المعركؼ بابف ، تاريخ دمشؽ
 ، الناشر: دار الفكر لمطباعة كالنشر كالتكزيع، المحقؽ: عمرك بف غرامة العمركم، ىػ(571

 فيارس(. مجمدات 6ك 74) 80عدد األجزاء: ، ـ 1995 -ىػ  1415عاـ النشر: 
 المؤلؼ: أبك الفضؿ أحمد بف عمي بف محمد بف أحمد بف حجر ، تبصير المنتبو بتحرير المشتبو

، مراجعة: عمي محمد البجاكم، تحقيؽ: محمد عمي النجار، ىػ(852ني )المتكفى: العسقبل
 . )في ترقيـ مسمسؿ كاحد( 4عدد األجزاء: ، لبناف –الناشر: المكتبة العممية، بيركت 

 المؤلؼ: شمس الديف أبك عبد اهلل محمد بف أحمد بف عثماف بف قىاٍيماز الذىبي ، تذكرة الحفاظ
 -ىػ1419الطبعة: األكلى، ، لبناف-ناشر: دار الكتب العممية بيركتال، ىػ(748)المتكفى: 

 .4عدد األجزاء: ، ـ1998
 المؤلؼ: شمس الديف أبك عبد اهلل محمد بف أحمد بف عثماف بف قىاٍيماز الذىبي ، تذكرة الحفاظ

 -ىػ1419الطبعة: األكلى، ، لبناف-الناشر: دار الكتب العممية بيركت، ىػ(748)المتكفى: 
 .4عدد األجزاء: ، ـ1998

 مؤلؼ الكامؿ في ، التراجـ الساقطة مف الكامؿ في معرفة ضعفاء المحدثيف كعمؿ الحديث
الضعفاء: أبك أحمد عبد اهلل بف عدم بف عبد اهلل بف محمد ابف مبارؾ بف القطاف الجرجاني 

 ، استدراؾ كتحقيؽ: أبك الفضؿ عبد المحسف الحسيني، ىػ(365)المتكفى: 
عدد ، ـ1993 -ىػ 1413الطبعة: األكلى، ، مصر –القاىرة  -ة ابف تيمية الناشر: مكتب

 .1األجزاء: 
 المؤلؼ: إسماعيؿ بف محمد بف الفضؿ بف عمي القرشي الطميحي التيمي ، الترغيب كالترىيب

 المحقؽ: أيمف بف صالح ، ىػ(535األصبياني، أبك القاسـ، الممقب بقكاـ السنة )المتكفى: 
 ، ـ 1993 -ىػ  1414الطبعة: األكلى ، القاىرة –: دار الحديث الناشر، بف شعبافا

 .3عدد األجزاء: 
  تسمية مشايخ أبي عبد الرحمف أحمد بف شعيب بف عمي النسائي كذكر المدلسيف )كغير ذلؾ مف

 المؤلؼ: أبك عبد الرحمف أحمد بف شعيب بف عمي الخراساني، ، الفكائد(
الناشر: دار عالـ الفكائد ، لشريؼ حاتـ بف عارؼ العكنيالمحقؽ: ا، ىػ(303النسائي )المتكفى: 

 .1عدد األجزاء: ، ىػ1423الطبعة: األكلى ، مكة المكرمة -
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 المؤلؼ: أبك الفضؿ أحمد بف عمي بف محمد بف ، تعجيؿ المنفعة بزكائد رجاؿ األئمة األربعة
الناشر: دار ، د الحؽ: د. إكراـ اهلل إمداؽ(، المحقىػ852بف حجر العسقبلني )المتكفى: اأحمد 
 .2عدد األجزاء: ، ـ1996الطبعة: األكلى ػ ، بيركت البشائر

  المؤلؼ: أبك الكليد سميماف ، لمف خرج لو البخارم في الجامع الصحيح كالتجريح،التعديؿ 
، ىػ(474بف خمؼ بف سعد بف أيكب بف كارث التجيبي القرطبي الباجي األندلسي )المتكفى: ا

الطبعة: األكلى، ، الرياض –الناشر: دار المكاء لمنشر كالتكزيع ، بة حسيفالمحقؽ: د. أبك لبا
 .3عدد األجزاء: ، 1986 – 1406

 المؤلؼ: أبك الحسف عمي بف عمر بف أحمد ، تعميقات الدارقطني عمى المجركحيف البف حباف 
 ، ىػ(385بف ميدم بف مسعكد بف النعماف بف دينار البغدادم الدارقطني )المتكفى: ا
الناشر: الفاركؽ الحديثة لمطباعة كالنشر، دار الكتاب اإلسبلمي ، حقيؽ: خميؿ بف محمد العربيت
 1عدد األجزاء: ، ـ 1994 -ىػ  1414الطبعة: األكلى، ، القاىرة –

 المؤلؼ: شمس الديف محمد بف أحمد بف عبد اليادم بف ، تعميقة عمى العمؿ البف أبي حاتـ
تقديـ: فضيمة ، تحقيؽ: سامي بف محمد بف جاد اهلل، ىػ(744: يكسؼ الدمشقي الحنبمي )المتكفى

الطبعة: ، الناشر: أضكاء السمؼ، الرياض، الشيخ المحدث عبد اهلل بف عبد الرحمف السعد
 .1عدد األجزاء: ، ـ 2003 -ىػ  1423األكلى، 

 ـ المؤلؼ: أبك الفداء إسماعيؿ بف عمر بف كثير القرشي البصرم ث، تفسير القرآف العظيـ
الناشر: دار طيبة لمنشر ، المحقؽ: سامي بف محمد سبلمة، ىػ(774الدمشقي )المتكفى: 

 .8عدد األجزاء: ، ـ 1999 -ىػ 1420الطبعة: الثانية ، كالتكزيع
 المؤلؼ: عبد الرحمف بف مركاف بف عبد الرحمف األنصارم، أبك المطرؼ ، تفسير المكطأ

لو كخرج نصكصو: األستاذ الدكتكر عامر حسف حققو كقدـ ، ىػ( 413القىنىاًزعي )المتكفى: 
الطبعة: األكلى، ، بتمكيؿ كزارة األكقاؼ كالشؤكف اإلسبلمية، قطر -الناشر: دار النكادر ، صبرم
 .2عدد األجزاء: ، ـ 2008 -ىػ  1429

 المؤلؼ: أبك الفضؿ أحمد بف عمي بف محمد بف أحمد بف حجر العسقبلني ، تقريب التيذيب
 1406سكريا الطبعة: األكلى،  –الناشر: دار الرشيد ، المحقؽ: محمد عكامة، (ىػ852)المتكفى: 

 .1عدد األجزاء: ، 1986 –
 )المؤلؼ: أبك عمي الحسيف ، تقييد الميمؿ كتمييز المشكؿ )شيكخ البخارم الميممكف 

  المحقؽ: األستاذ محمد، ىػ(498بف محمد الغساني ككاف يىكره أف يقاؿ لو الجياني )المتكفى: ا
عدد ، ـ1997-ىػ1418الطبعة: ببل، ، المممكة المغربية -الناشر: كزارة األكقاؼ ، أبك الفضؿ
 .1األجزاء: 
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 أبك  المؤلؼ: محمد بف عبد الغني بف أبي بكر بف شجاع،، التقييد لمعرفة ركاة السنف كالمسانيد
اؿ يكسؼ المحقؽ: كم، ىػ(629بكر، معيف الديف، ابف نقطة الحنبمي البغدادم )المتكفى: 

 ، ـ 1988 -ىػ  1408الطبعة: الطبعة األكلى ، الناشر: دار الكتب العممية، الحكت
 .1عدد األجزاء: 

 اًىيؿ عفاء كالمجى ٍعًرفة الثّْقىات كالضُّ ٍرح كالتٍَّعًديؿ كمى المؤلؼ: أبك الفداء إسماعيؿ ، التٍَّكميؿ في الجى
دراسة كتحقيؽ: د. شادم ، ىػ(774بف عمر بف كثير القرشي البصرم ثـ الدمشقي )المتكفى: ا
الناشر: مركز النعماف لمبحكث كالدراسات اإلسبلمية كتحقيؽ ، بف محمد بف سالـ آؿ نعمافا

 .4عدد األجزاء: ، ـ 2011 -ىػ  1432الطبعة: األكلى، ، التراث كالترجمة، اليمف
 بف عمي بف المؤلؼ: أبك الفضؿ أحمد ، التمخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير

 تحقيؽ: أبك عاصـ حسف بف عباس ، ىػ(852بف أحمد بف حجر العسقبلني )المتكفى: امحمد 
 ، ـ1995ىػ/1416الطبعة: األكلى، ، مصر –الناشر: مؤسسة قرطبة ، بف قطبا

 .4عدد األجزاء: 
 المؤلؼ: أبك بكر أحمد بف عمي بف ثابت بف أحمد بف ميدم ، تمخيص المتشابو في الرسـ

الناشر: طبلس لمدراسات ، تحقيؽ: سيكينة الشيابي، ىػ(463لبغدادم )المتكفى: الخطيب ا
 .2عدد األجزاء: ، ـ 1985الطبعة: األكلى، ، كالترجمة كالنشر، دمشؽ

 المؤلؼ: أبك عبد اهلل الحاكـ محمد بف عبد اهلل بف محمد بف حمدكيو بف ، تمخيص تاريخ نيسابكر
تمخيص: ، ىػ(405سابكرم المعركؼ بابف البيع )المتكفى: بف الحكـ الضبي الطيماني النيانيعيـ 
 .1عدد األجزاء: ، بف محمد بف الحسف بف أحمد المعركؼ بالخميفة النيسابكرماأحمد 

 المؤلؼ: أبك عمر يكسؼ بف عبد اهلل بف محمد ، التمييد لما في المكطأ مف المعاني كاألسانيد 
 العمكم،تحقيؽ: مصطفى بف أحمد ، ىػ(463ى: بف عبد البر بف عاصـ النمرم القرطبي )المتكفا

عاـ ، المغرب –الناشر: كزارة عمكـ األكقاؼ كالشؤكف اإلسبلمية ، محمد عبد الكبير البكرم
 .24عدد األجزاء: ، ىػ1387النشر: 

  ًًغير اًمع الصَّ المؤلؼ: محمد بف إسماعيؿ بف صبلح بف محمد الحسني، ، التَّنكيري شىٍرحي الجى
، ىػ(1182صنعاني، أبك إبراىيـ، عز الديف، المعركؼ كأسبلفو باألمير )المتكفى: الكحبلني ثـ ال

الطبعة: األكلى، ، الناشر: مكتبة دار السبلـ، الرياض، المحقؽ: د. محمَّد إسحاؽ محمَّد إبراىيـ
 .11عدد األجزاء: ، ـ 2011 -ىػ  1432

 حمد بف حجر العسقبلني المؤلؼ: أبك الفضؿ أحمد بف عمي بف محمد بف أ، تيذيب التيذيب
الطبعة: الطبعة األكلى، ، الناشر: مطبعة دائرة المعارؼ النظامية، اليند، ىػ(852)المتكفى: 

 .12عدد األجزاء: ، ىػ1326
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 المؤلؼ: يكسؼ بف عبد الرحمف بف يكسؼ، أبك الحجاج، ، تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ
المحقؽ: د. بشار ، ىػ(742لمزم )المتكفى: جماؿ الديف ابف الزكي أبي محمد القضاعي الكمبي ا

 ، 1980 – 1400الطبعة: األكلى، ، بيركت –الناشر: مؤسسة الرسالة ، عكاد معركؼ
 .35عدد األجزاء: 

 ىػ(370المؤلؼ: محمد بف أحمد بف األزىرم اليركم، أبك منصكر )المتكفى: ، يذيب المغةت ،
الطبعة: األكلى، ، بيركت –ث العربي الناشر: دار إحياء الترا، المحقؽ: محمد عكض مرعب

 .8عدد األجزاء: ، ـ2001
 المؤلؼ: ابف الممقف سراج الديف أبك حفص عمر بف عمي ، التكضيح لشرح الجامع الصحيح 

المحقؽ: دار الفبلح لمبحث العممي كتحقيؽ ، ىػ(804بف أحمد الشافعي المصرم )المتكفى: ا
عدد ، ـ 2008 -ىػ  1429لطبعة: األكلى، ، ااسكري –الناشر: دار النكادر، دمشؽ ، التراث

 لمفيارس(. أجزاء 3ك 33) 36األجزاء: 
 عبد الرحمف بف ناصر بف السعدم ، المؤلؼ:تيسير الكريـ الرحمف في تفسير كبلـ المناف ،

-ىػ 1420األكلى  ، الطبعة:مؤسسة الرسالة ، الناشر:عبد الرحمف بف معبل المكيحؽ المحقؽ:
 .1 ء:األجزاعدد ، ـ 2000

 المؤلؼ: زيف الديف محمد المدعك بعبد الرؤكؼ بف تاج العارفيف ، التيسير بشرح الجامع الصغير
الناشر: مكتبة ، ىػ(1031بف عمي بف زيف العابديف الحدادم ثـ المناكم القاىرم )المتكفى: ا

 .2عدد األجزاء: ، ـ1988 -ىػ 1408الطبعة: الثالثة، ، الرياض –اإلماـ الشافعي 
 المؤلؼ: عثماف بف أحمد بف عبيد اهلل بف يزيد، أبك عمرك الدقاؽ، ، مف أمالي ابف السماؾ الثاني

الناشر: مخطكط نيشر في برنامج جكامع الكمـ المجاني التابع ، ىػ(344ابف السَّمَّاؾ )المتكفى: 
 .]الكتاب مخطكط[، 2004الطبعة: األكلى، ، لمكقع الشبكة اإلسبلمية

 لكتب الستة )يينشر ألكؿ مرة عمى نسخة خطية فريدة بخطّْ الحافظ الثقات ممف لـ يقع في ا 
المؤلؼ: أبك الفداء زيف الديف قاسـ بف قيٍطميٍكبىغىا ، ىػ( 902شمس الديف السَّخاكم المتكفى سنة 

دراسة كتحقيؽ: شادم بف محمد بف سالـ آؿ ، ىػ(879السٍُّكديٍكًني الجمالي الحنفي )المتكفى: 
كز النعماف لمبحكث كالدراسات اإلسبلمية كتحقيؽ التراث كالترجمة صنعاء، الناشر: مر ، نعماف
 كمجمد لمفيارس( 8) 9عدد األجزاء: ، ـ 2011 -ىػ  1432الطبعة: األكلى، ، اليمف

 ٍعبدى، التميمي، أبك حاتـ، ، الثقات المؤلؼ: محمد بف حباف بف أحمد بف حباف بف معاذ بف مى
تحت ، طبع بإعانة: كزارة المعارؼ لمحككمة العالية اليندية، ىػ(354الدارمي، البيستي )المتكفى: 

الناشر: دائرة المعارؼ ، مراقبة: الدكتكر محمد عبد المعيد خاف مدير دائرة المعارؼ العثمانية
 .9عدد األجزاء: ، 1973=   ى 1393الطبعة: األكلى، ، العثمانية بحيدر آباد الدكف اليند

  المؤلؼ: معمر بف أبي عمرك راشد األزدم ، عبد الرزاؽ(الجامع )منشكر كممحؽ بمصنؼ
، المحقؽ: حبيب الرحمف األعظمي، ىػ(153مكالىـ، أبك عركة البصرم، نزيؿ اليمف )المتكفى: 
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، ىػ1403الطبعة: الثانية،، الناشر: المجمس العممي بباكستاف، كتكزيع المكتب اإلسبلمي ببيركت
 .لمصنؼ(مف ا 11، 10. )األجزاء 2عدد األجزاء: 

 أبك  المؤلؼ: محمد بف جرير بف يزيد بف كثير بف غالب اآلممي،، جامع البياف في تأكيؿ القرآف
، الناشر: مؤسسة الرسالة، المحقؽ: أحمد محمد شاكر، ىػ(310جعفر الطبرم )المتكفى: 

 .24عدد األجزاء: ، ـ 2000 -ىػ  1420الطبعة: األكلى، 
 صبلح الديف أبك سعيد خميؿ بف كيكمدم العبلئي  مؤلؼ:، الجامع التحصيؿ في أحكاـ المراسيؿ

 ، بيركت –عالـ الكتب  ، الناشر:حمدم عبد المجيد السمفي ، المحقؽ:ىػ(761 المتكفى:)
 .1 األجزاء:عدد ، 1986 – 1407الثانية  الطبعة:

  المؤلؼ: محمد بف عيسى بف سىٍكرة بف مكسى بف الضحاؾ، ، سنف الترمذم -الجامع الكبير
الناشر: دار الغرب ، المحقؽ: بشار عكاد معركؼ، ىػ(279مذم، أبك عيسى )المتكفى: التر 

 .6عدد األجزاء: ، ـ 1998سنة النشر: ، بيركت –اإلسبلمي 
 الجامع المسند الصحيح المختصر مف أمكر رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ كسننو كأيامو ،

 المؤلؼ: محمد 
 الناشر: ، المحقؽ: محمد زىير بف ناصر الناصر، جعفيبف إسماعيؿ أبك عبداهلل البخارم الا

  .9عدد األجزاء:  ىػ،1422الطبعة: األكلى،  دار طكؽ النجاة
  الجامع المسند الصحيح المختصر مف أمكر رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ كسننو كأيامو = صحيح

قؽ: محمد زىير بف ناصر المح، المؤلؼ: محمد بف إسماعيؿ أبك عبداهلل البخارم الجعفي، البخارم
الناشر: دار طكؽ النجاة )مصكرة عف السمطانية بإضافة ترقيـ ترقيـ محمد فؤاد عبد الباقي(، ، الناصر

 . 9ىػ ، عدد األجزاء: 1422الطبعة: األكلى، 
 المؤلؼ: أبك عبد اهلل أحمد بف محمد بف حنبؿ ، الجامع في العمؿ كمعرفة الرجاؿ ألحمد بف حنبؿ

 المحقؽ: الدكتكر ، ركاية: المركذم كغيره، ىػ(241أسد الشيباني )المتكفى: بف ىبلؿ بف ا
-ىػ1408الطبعة: األكلى، ، اليند – بكمبامالناشر: الدار السمفية، ، كصى اهلل بف محمد عباس

 .1عدد األجزاء: ، ـ 1988
 د المؤلؼ: أبك بكر أحمد بف عمي بف ثابت بف أحم، الجامع ألخبلؽ الراكم كآداب السامع 

الناشر: مكتبة ، المحقؽ: د. محمكد الطحاف، ىػ(463بف ميدم الخطيب البغدادم )المتكفى: ا
 .2عدد األجزاء: ، الرياض –المعارؼ 

 المؤلؼ: أبك محمد عبد الرحمف بف محمد بف إدريس بف المنذر التميمي، ، الجرح كالتعديؿ
عة مجمس دائرة المعارؼ العثمانية الناشر: طب، ىػ(327الحنظمي، الرازم ابف أبي حاتـ )المتكفى: 

ىػ  1271الطبعة: األكلى، ، بيركت –دار إحياء التراث العربي ، اليند –بحيدر آباد الدكف  -
 .9عدد األجزاء:  ـ، 1952
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 أبك بكر المؤلؼ:، جزء األلؼ دينار كىك الخامس مف الفكائد المنتقاة كاألفراد الغرائب الحساف 
 ،ىػ(368لؾ بف شبيب البغدادم المعركؼ بالقطيعي )المتكفى: أحمد بف جعفر بف حمداف بف ما

 ، الككيت –الناشر: دار النفائس ، بدر بف عبد اهلل البدر: المحقؽ
 .1عدد األجزاء: ، ـ1993 -ىػ 1414الطبعة: األكلى، 

 بف ا المؤلؼ: أبك حفص عمر بف أحمد بف عثماف بف أحمد بف محمد، الجزء الخامس مف األفراد
الناشر: ، تحقيؽ: بدر البدر، ىػ(385زداذ البغدادم المعركؼ بػ ابف شاىيف )المتكفى: أيكب بف أ

الطبعة: األكلى ، الككيت )ضمف مجمكع فيو مف مصنفات ابف شاىيف( -دار ابف األثير 
 .1عدد األجزاء: ، ـ 1994 -ىػ 1415

 ذي ، اجمؿ مف أنساب األشراؼ )المتكفى:  رملمؤلؼ: أحمد بف يحيى بف جابر بف داكد البىبلى
الطبعة: األكلى، ، بيركت –الناشر: دار الفكر ، تحقيؽ: سييؿ زكار كرياض الزركمي، ىػ(279

 .13عدد األجزاء: ، ـ 1996 -ىػ  1417
 المحقؽ: ، ىػ(321المؤلؼ: أبك بكر محمد بف الحسف بف دريد األزدم )المتكفى: ، جميرة المغة

عدد ، ـ1987الطبعة: األكلى، ، بيركت –ييف الناشر: دار العمـ لممبل، رمزم منير بعمبكي
 .3األجزاء: 

 المؤلؼ: أبك محمد عمي بف أحمد بف سعيد بف حـز األندلسي القرطبي ، جميرة أنساب العرب
، بيركت –الناشر: دار الكتب العممية ، تحقيؽ: لجنة مف العمماء، ىػ(456الظاىرم )المتكفى: 

 .1 عدد األجزاء:، 1403/1983الطبعة: األكلى، 
 المؤلؼ: أبك الحسف ، الحاكم الكبير في فقو مذىب اإلماـ الشافعي كىك شرح مختصر المزني

، ىػ(450عمي بف محمد بف محمد بف حبيب البصرم البغدادم، الشيير بالماكردم )المتكفى: 
الناشر: دار الكتب ، الشيخ عادؿ أحمد عبد المكجكد -المحقؽ: الشيخ عمي محمد معكض 

 .19عدد األجزاء: ، ـ 1999-ىػ  1419الطبعة: األكلى، ، لبناف – العممية، بيركت
 المؤلؼ: أبك العباس محمد بف إسحاؽ بف إبراىيـ بف ميراف الخراساني النيسابكرم ، حديث السراج

المحقؽ: أبك ، ىػ 533تخريج: زاىر بف طاىر الشحامي ، ىػ(313المعركؼ بالسَّرَّاج )المتكفى: 
الطبعة: األكلى ، الناشر: الفاركؽ الحديثة لمطباعة كالنشر، بف رمضافعبد اهلل حسيف بف عكاشة 

 .4عدد األجزاء: ، ـ 2004 -ىػ  1425
 المؤلؼ: سميماف بف أحمد بف أيكب بف مطير المخمي الشامي، أبك القاسـ ، الدعاء لمطبراني

 –العممية الناشر: دار الكتب ، المحقؽ: مصطفى عبد القادر عطا، ىػ(360الطبراني )المتكفى: 
 .1عدد األجزاء: ق، 1413الطبعة: األكلى، ، بيركت

 المؤلؼ: أحمد بف الحسيف بف عمي بف مكسى ، دالئؿ النبكة كمعرفة أحكاؿ صاحب الشريعة
ٍكًجردم الخراساني، أبك بكر البييقي )المتكفى:  ٍسرى  –الناشر: دار الكتب العممية ، ىػ(458الخي

 .7عدد األجزاء: ، ىػ 1405 -الطبعة: األكلى ، بيركت
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 المؤلؼ: إسماعيؿ بف محمد بف الفضؿ بف عمي القرشي الطميحي التيمي ، دالئؿ النبكة
، المحقؽ: محمد محمد الحداد، ىػ(535األصبياني، أبك القاسـ، الممقب بقكاـ السنة )المتكفى: 

 .1عدد األجزاء: ق، 1409األكلى  الطبعة، الرياض –الناشر: دار طيبة 
 المؤلؼ: قاسـ بف ثابت بف حـز العكفي السرقسطي، أبك محمد ، ب الحديثالدالئؿ في غري

، الناشر: مكتبة العبيكاف، الرياض، تحقيؽ: د. محمد بف عبد اهلل القناص، ىػ(302)المتكفى: 
 .3عدد األجزاء: ، ـ 2001 -ىػ  1422الطبعة: األكلى، 

 يـ بف عمي بف محمد، ابف المؤلؼ: إبراى، الديباج المذىب في معرفة أعياف عمماء المذىب
تحقيؽ كتعميؽ: الدكتكر محمد األحمدم أبك ، ىػ(799فرحكف، برىاف الديف اليعمرم )المتكفى: 

 .2عدد األجزاء: ، الناشر: دار التراث لمطبع كالنشر، القاىرة، النكر
 أبك عبد المؤلؼ: شمس الديف، ديكاف الضعفاء كالمترككيف كخمؽ مف المجيكليف كثقات فييـ ليف 

المحقؽ: حماد بف محمد ، ىػ(748اهلل محمد بف أحمد بف عثماف بف قىاٍيماز الذىبي )المتكفى: 
عدد ، ـ1967 -ىػ 1387الطبعة: الثانية، ، مكة –الناشر: مكتبة النيضة الحديثة ، األنصارم
 .1األجزاء: 

 مؤلؼ: ، الذكر أسماء التابعيف كمف بعدىـ ممف صحت ركايتو عف الثقات عند البخارم كمسمـ
بكراف  :تحقيؽ، ىػ385سنة الكالدة / سنة الكفاة ، أبي الحسف عمي بف عمر بف أحمد الدارقطني

 -ىػ 1406سنة النشر ، الناشر مؤسسة الكتب الثقافية، الضناكم / كماؿ يكسؼ الحكت
 .2عدد األجزاء ، لبناف –مكاف النشر بيركت ، ـ1985

 س الديف أبك عبد اهلل محمد بف أحمد بف عثماف المؤلؼ: شم، ذكر أسماء مف تكمـ فيو كىك مكثؽ
المحقؽ: محمد شككر بف محمكد الحاجي أمرير ، ىػ(748بف قىاٍيماز الذىبي )المتكفى: ا

عدد ، ـ1986 -ىػ 1406الطبعة: األكلى، ، الزرقاء –الناشر: مكتبة المنار ، المياديني
 .1األجزاء:

 بف ا يف عبد الرحيـ بف الحسيف بف عبد الرحمفالمؤلؼ: أبك الفضؿ زيف الد، ذيؿ ميزاف االعتداؿ
عبد المحقؽ: عمي محمد معكض / عادؿ أحمد ، ىػ(806أبي بكر بف إبراىيـ العراقي )المتكفى: 

عدد ، ـ1995 -ىػ  1416الطبعة: األكلى، ، بيركت –الناشر: دار الكتب العممية ، دالمكجك 
 .1األجزاء: 

 كيىو  المؤلؼ: أحمد بف عمي بف، رجاؿ صحيح مسمـ محمد بف إبراىيـ، أبك بكر ابف مىٍنجي
الطبعة: األكلى، ، بيركت –الناشر: دار المعرفة ، المحقؽ: عبد اهلل الميثي، ىػ(428)المتكفى: 

 .2عدد األجزاء: ، 1407
 اإلماـ الحافظ أبي عبد اهلل محمد بف أحمد بف ، الركاة الثقات المتكمـ فييـ بما ال يكجب ردىـ

 تحقيؽ، ىػ748/ ذم القعدة / 3ىػ / سنة الكفاة 673الكالدة ربيع اآلخرة /  سنة، عثماف الذىبي
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مكاف ، ـ1992 -ىػ 1412سنة النشر ، الناشر دار البشائر اإلسبلمية، محمد إبراىيـ المكصمي
 .1عدد األجزاء ، لبناف –النشر بيركت 

 الرحمف بف عبد اهلل  المؤلؼ: أبك القاسـ عبد، الركض األنؼ في شرح السيرة النبكية البف ىشاـ
الناشر: دار إحياء ، المحقؽ: عمر عبد السبلـ السبلمي، ىػ(581بف أحمد السييمي )المتكفى: ا

 .7عدد األجزاء: ، ـ2000ىػ/ 1421لطبعة: الطبعة األكلى، ، االتراث العربي، بيركت
 ر األنبارم المؤلؼ: محمد بف القاسـ بف محمد بف بشار، أبك بك، الزاىر في معاني كممات الناس

، بيركت –الناشر: مؤسسة الرسالة ، المحقؽ: د. حاتـ صالح الضامف، ىػ(328)المتكفى: 
 .2عدد األجزاء: ، 1992-ىػ  1412الطبعة: األكلى، 

 المؤلؼ: أبك عبد اهلل أحمد بف محمد بف حنبؿ بف ىبلؿ بف أسد الشيباني )المتكفى: ، زىدال
، لبناف –الناشر: دار الكتب العممية، بيركت ، اىيفكضع حكاشيو: محمد عبد السبلـ ش، ىػ(241

 .1عدد األجزاء: ، ـ 1999 -ىػ  1420الطبعة: األكلى، 
 ؿ البغدادم الحنبمي )المتكفى: ، السنة بلَّ المؤلؼ: أبك بكر أحمد بف محمد بف ىاركف بف يزيد الخى

ىػ 1410ة: األكلى، الطبع، الرياض –الناشر: دار الراية ، المحقؽ: د. عطية الزىراني، ىػ(311
 .7عدد األجزاء: ، ـ1989 -

 اسـ أبيو يزيد  وأبك عبد اهلل محمد بف يزيد القزكيني، كماج والمؤلؼ: ابف ماج، سنف ابف ماجو
فيصؿ  -الناشر: دار إحياء الكتب العربية ، تحقيؽ: محمد فؤاد عبد الباقي، ىػ(273)المتكفى: 

 .2عدد األجزاء: ، عيسى البابي الحمبي
  المؤلؼ: أبك داكد سميماف بف األشعث بف إسحاؽ بف بشير بف شداد بف عمرك ، أبي داكدسنف

الناشر: المكتبة العصرية، ، المحقؽ: محمد محيي الديف عبد الحميد، ىػ(275األزدم )المتكفى: 
 . 4عدد األجزاء: ، بيركت –صيدا 

 الترمذم، أبك عيسى  المؤلؼ: محمد بف عيسى بف سىٍكرة بف مكسى بف الضحاؾ،، سنف الترمذم
 (3كمحمد فؤاد عبد الباقي)جػ  (2، 1أحمد محمد شاكر)جػ  تحقيؽ كتعميؽ:، ىػ(279)المتكفى: 

براىيـ عطكة عكض المدرس في األزىر الشريؼ)جػ  الناشر: شركة مكتبة كمطبعة ، (5، 4كا 
 .5عدد األجزاء: ، ـ 1975 -ىػ  1395الطبعة: الثانية، ، مصر –مصطفى البابي الحمبي 

 المؤلؼ: أبك الحسف عمي بف عمر بف أحمد بف ميدم بف مسعكد بف النعماف ، سنف الدارقطني
 حققو كضبط نصو كعمؽ عميو: ، ىػ(385بف دينار البغدادم الدارقطني )المتكفى: ا

الناشر: مؤسسة ، ، حسف عبد المنعـ شمبي، عبد المطيؼ حرز اهلل، أحمد برىكـطاألرناؤك شعيب 
 .5عدد األجزاء: ، ـ 2004 -ىػ  1424الطبعة: األكلى، ، لبناف –الرسالة، بيركت 

 المؤلؼ: أبك عبد الرحمف أحمد بف شعيب بف عمي الخراساني، النسائي )المتكفى: ، السنف الكبرل
قدـ لو: ، أشرؼ عميو: شعيب األرناؤكط، حققو كخرج أحاديثو: حسف عبد المنعـ شمبي، ىػ(303
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ىػ  1421الطبعة: األكلى، ، بيركت –الناشر: مؤسسة الرسالة ، عبد اهلل بف عبد المحسف التركي
 (.فيارس 2ك 10عدد األجزاء: )، ـ 2001 -

 ٍكًجردم الخراساني،، السنف الكبرل ٍسرى أبك بكر  المؤلؼ: أحمد بف الحسيف بف عمي بف مكسى الخي
لعممية، بيركت الناشر: دار الكتب ا، المحقؽ: محمد عبد القادر عطا، ىػ(458البييقي )المتكفى: 

 .10عدد األجزاء: ، ـ 2003 -ىػ  1424الطبعة: الثالثة، ، لبنات –
 بف ا المؤلؼ: أبك زكريا يحيى بف معيف بف عكف، سؤاالت ابف الجنيد ألبي زكريا يحيى بف معيف

المحقؽ: أحمد ، ىػ(233زياد بف بسطاـ بف عبد الرحمف المرم بالكالء، البغدادم )المتكفى: 
ىػ، 1408الطبعة: األكلى، ، المدينة المنكرة -دار النشر: مكتبة الدار  ،محمد نكر سيؼ

 .1عدد األجزاء: ، ـ1988
 بف االمؤلؼ: أبك عبد اهلل أحمد ، سؤاالت أبي داكد لئلماـ أحمد بف حنبؿ في جرح الركاة كتعديميـ

، منصكرالمحقؽ: د. زياد محمد ، ىػ(241محمد بف حنبؿ بف ىبلؿ بف أسد الشيباني )المتكفى: 
 .1عدد األجزاء: ق، 1414الطبعة: األكلى، ، المدينة المنكرة -الناشر: مكتبة العمكـ كالحكـ 

 بف االمؤلؼ: أبك داكد سميماف ، سؤاالت أبي عبيد اآلجرم أبا داكد السجستاني في الجرح كالتعديؿ
، ىػ(275األشعث بف إسحاؽ بف بشير بف شداد بف عمرك األزدم السًّْجٍستاني )المتكفى: 

الناشر: عمادة البحث العممي بالجامعة اإلسبلمية، المدينة ، المحقؽ: محمد عمي قاسـ العمرم
 .1عدد األجزاء: ، ـ1983ىػ/1403الطبعة: األكلى، ، المنكرة، المممكة العربية السعكدية

 المؤلؼ: أحمد بف محمد بف أحمد بف غالب، أبك، سؤاالت البرقاني لمدارقطني ركاية الكرجي عنو 
الناشر: ، المحقؽ: عبد الرحيـ محمد أحمد القشقرم، ىػ(425بكر المعركؼ بالبرقاني )المتكفى: 

 .1عدد األجزاء: ، ىػ1404الطبعة: األكلى، ، الىكر، باكستاف -كتب خانو جميمي 
 المؤلؼ: أبك الحسف عمي بف عمر بف أحمد بف ميدم ، سؤاالت الحاكـ النيسابكرم لمدارقطني

بف االمحقؽ: د. مكفؽ ، ىػ(385نعماف بف دينار البغدادم الدارقطني )المتكفى: بف مسعكد بف الا
، 1984 – 1404الطبعة: األكلى، ، الرياض –الناشر: مكتبة المعارؼ ، عبد اهلل بف عبد القادر

 .1عدد األجزاء: 
 المؤلؼ: محمد بف الحسيف بف محمد بف مكسى بف خالد بف سالـ ، سؤاالت السممي لمدارقطني

سعد  .د، تحقيؽ: فريؽ مف الباحثيف، ىػ(412يسابكرم، أبك عبد الرحمف السممي )المتكفى: الن
عدد ، ىػ 1427الطبعة: األكلى، ، خالد بف عبد الرحمف الجريسي كد.بف عبد اهلل الحميد ا

 .1األجزاء: 
 المؤلؼ: أبك القاسـ حمزة بف يكسؼ بف إبراىيـ السيمي ، سؤاالت حمزة بف يكسؼ السيمي

الناشر: مكتبة ، المحقؽ: مكفؽ بف عبد اهلل بف عبد القادر، ىػ(427شي الجرجاني )المتكفى: القر 
 .1عدد األجزاء: ، 1984 – 1404الطبعة: األكلى، ، الرياض –المعارؼ 
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 المؤلؼ: عمي بف عبد اهلل بف جعفر ، سؤاالت محمد بف عثماف بف أبي شيبة لعمي بف المديني
المحقؽ: مكفؽ عبد اهلل عبد ، ىػ(234صرم، أبك الحسف )المتكفى: السعدم بالكالء المديني، الب

 .1عدد األجزاء: ، 1404الطبعة: األكلى، ، الرياض –الناشر: مكتبة المعارؼ ، القادر
  سؤاالت مسعكد بف عمي السجزم )مع أسئمة البغدادييف عف أحكاؿ الركاة لئلماـ الحافظ أبي عبد

بف عبد اهلل بف االمؤلؼ: أبك عبد اهلل الحاكـ محمد ، سابكرم(اهلل محمد بف عبد اهلل الحاكـ الني
محمد بف حمدكيو بف نيعيـ بف الحكـ الضبي الطيماني النيسابكرم المعركؼ بابف البيع )المتكفى: 

  –دار النشر: دار الغرب اإلسبلمي ، المحقؽ: مكفؽ بف عبد اهلل بف عبد القادر، ىػ(405
 .1عدد األجزاء: ، ـ1988، ىػ1408الطبعة: األكلى، ، يركتب
  سؤاالت مسعكد بف عمي السجزم )مع أسئمة البغدادييف عف أحكاؿ الركاة لئلماـ الحافظ أبي عبد

بف عبد اهلل بف االمؤلؼ: أبك عبد اهلل الحاكـ محمد ، اهلل محمد بف عبد اهلل الحاكـ النيسابكرم(
بكرم المعركؼ بابف البيع )المتكفى: محمد بف حمدكيو بف نيعيـ بف الحكـ الضبي الطيماني النيسا

 –دار النشر: دار الغرب اإلسبلمي ، المحقؽ: مكفؽ بف عبد اهلل بف عبد القادر، ىػ(405
 .1عدد األجزاء: ، ـ1988ىػ، 1408الطبعة: األكلى، ، بيركت

 شمس الديف أبك عبد اهلل محمد بف أحمد بف عثماف بف قىاٍيماز  ، المؤلؼ:سير أعبلـ النببلء
، مجمكعة مف المحققيف بإشراؼ الشيخ شعيب األرناؤكط ، المحقؽ:ىػ(748 المتكفى:بي )الذى

كمجمداف  23) 25 األجزاء:عدد ، ـ 1985ىػ /  1405 الثالثة، ، الطبعةمؤسسة الرسالة الناشر:
 فيارس(

 المؤلؼ: شمس الديف أبك عبد اهلل محمد بف أحمد بف عثماف بف قىاٍيماز ، سير أعبلـ النببلء
عدد ، ـ2006-ىػ1427الطبعة: ، القاىرة -الناشر: دار الحديث، ىػ(748ىبي )المتكفى: الذ

 .18األجزاء: 
 المؤلؼ: مجد الديف أبك السعادات المبارؾ بف محمد ، لشَّاًفي فٍي شىٍرح ميٍسنىد الشَّاًفعي الٍبًف األًثيٍر ا

المحقؽ: ، ىػ(606تكفى: بف محمد بف محمد ابف عبد الكريـ الشيباني الجزرم ابف األثير )الما
ٍشًد، الرياض ، أبي تميـ يىاسر بف إبراىيـ -بف سميماف اأحمد  المممكة العربية  -الناشر: مىكتىبةى الرُّ

 .5عدد األجزاء: ، ـ 2005 -ىػ  1426الطبعة: األكلي، ، السعكدية
 )يـ بف الحسيف المؤلؼ: أبك الفضؿ زيف الديف عبد الرح، شرح )التبصرة كالتذكرة = ألفية العراقي

المحقؽ: عبد المطيؼ ، ىػ(806بف عبد الرحمف بف أبي بكر بف إبراىيـ العراقي )المتكفى: ا
الطبعة: األكلى، ، لبناف –الناشر: دار الكتب العممية، بيركت ، ماىر ياسيف فحؿ -اليميـ 
 .2عدد األجزاء: ، ـ 2002 -ىػ  1423

 )لؼ: أبك الفضؿ زيف الديف عبد الرحيـ بف الحسيف المؤ ، شرح )التبصرة كالتذكرة = ألفية العراقي
المحقؽ: عبد المطيؼ ، ىػ(806بف عبد الرحمف بف أبي بكر بف إبراىيـ العراقي )المتكفى: ا
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الطبعة: األكلى، ، لبناف –الناشر: دار الكتب العممية، بيركت ، ماىر ياسيف فحؿ -اليميـ 
 .2عدد األجزاء: ، ـ 2002 -ىػ  1423

 المؤلؼ: أبك القاسـ ىبة اهلل بف الحسف بف منصكر ، قاد أىؿ السنة كالجماعةشرح أصكؿ اعت
الناشر: ، تحقيؽ: أحمد بف سعد بف حمداف الغامدم، ىػ(418الطبرم الرازم البللكائي )المتكفى: 

 4أجزاء ) 9عدد األجزاء: ، ـ2003ىػ / 1423الطبعة: الثامنة، ، السعكدية –دار طيبة 
 ه منفردا باسـ: كرامات األكلياء.تجد 9الجزء  -مجمدات( 

 المؤلؼ: أبك القاسـ ىبة اهلل بف الحسف بف منصكر ، شرح أصكؿ اعتقاد أىؿ السنة كالجماعة
الناشر: ، تحقيؽ: أحمد بف سعد بف حمداف الغامدم، ىػ(418الطبرم الرازم البللكائي )المتكفى: 

 4أجزاء ) 9دد األجزاء: ع، ـ2003ىػ / 1423الطبعة: الثامنة، ، السعكدية –دار طيبة 
 تجده منفردا باسـ: كرامات األكلياء. 9الجزء  -مجمدات( 

 المؤلؼ: محيي السنة، أبك محمد الحسيف بف مسعكد بف محمد بف الفراء البغكم ، شرح السنة
الناشر: المكتب ، محمد زىير الشاكيش-طاألرناؤك تحقيؽ: شعيب ، ىػ(516الشافعي )المتكفى: 

 .15عدد األجزاء: ، ـ1983 -ىػ 1403الطبعة: الثانية، ، بيركتدمشؽ،  -اإلسبلمي 
 )المؤلؼ: شرؼ ، شرح الطيبي عمى مشكاة المصابيح المسمى بػ )الكاشؼ عف حقائؽ السنف

الناشر: مكتبة ، المحقؽ: د. عبد الحميد ىنداكم، ىػ(743الديف الحسيف بف عبد اهلل الطيبي )
 ـ، عدد 1997 -ىػ  1417الطبعة: األكلى، ، ض(الريا -نزار مصطفى الباز )مكة المكرمة 

 .كمجمد لمفيارس( )في ترقيـ مسمسؿ كاحد( 12) 13األجزاء: 
 ىػ( 911لمسيكطي )ت « مصباح الزجاجة» -1: شركح 3مجمكع مف ، شرح سنف ابف ماجو ،

ما يميؽ مف حؿ » -3، ىػ( 1296لمحمد عبد الغني المجددم الحنفي )ت « إنجاح الحاجة» -2
الناشر: ، ىػ( 1315لفخر الحسف بف عبد الرحمف الحنفي الكنككىي )« كشرح المشكبلت المغات

 .1عدد األجزاء: ، كراتشي –قديمي كتب خانة 
 المؤلؼ: أبك محمد محمكد بف أحمد بف مكسى بف أحمد بف حسيف الغيتابى ، شرح سنف أبي داكد

، نذر خالد بف إبراىيـ المصرمالمحقؽ: أبك الم، ىػ(855)المتكفى:  العينيبدر الديف  الحنفي
 6) 7عدد األجزاء: ، ـ 1999-ىػ  1420الطبعة: األكلى، ، الرياض –لناشر: مكتبة الرشد ا

 .كمجمد فيارس(
  المؤلؼ: ابف بطاؿ أبك الحسف عمي بف خمؼ بف عبد الممؾ ، البف بطاؿ البخارمشرح صحيح

السعكدية،  -النشر: مكتبة الرشد  دار، تحقيؽ: أبك تميـ ياسر بف إبراىيـ، ىػ(449)المتكفى: 
 .10عدد األجزاء: ، ـ2003 -ىػ 1423الطبعة: الثانية، ، الرياض

  ًًحيح ميٍسًمـ ٍعًمـً بفىكىاًئًد ميٍسًمـ لمقاضيشىٍرحي صى بف االمؤلؼ: عياض ، ًعيىاض الميسىمَّى ًإكمىاؿي المي
المحقؽ: ، ىػ(544مكسى بف عياض بف عمركف اليحصبي السبتي، أبك الفضؿ )المتكفى: 
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الطبعة: األكلى، ، الناشر: دار الكفاء لمطباعة كالنشر كالتكزيع، مصر، الدكتكر يٍحيىى ًإٍسمىاًعيؿ
 .8عدد األجزاء: ، ـ 1998 -ىػ  1419

 المؤلؼ: أبك جعفر أحمد بف محمد بف سبلمة بف عبد الممؾ بف سممة ، شرح معاني اآلثار
حققو كقدـ لو: )محمد زىرم ، ىػ(321)المتكفى: األزدم الحجرم المصرم المعركؼ بالطحاكم 

راجعو كرقـ كتبو كأبكابو كأحاديثو: ، محمد سيد جاد الحؽ( مف عمماء األزىر الشريؼ -النجار 
الناشر: عالـ ، الباحث بمركز خدمة السنة بالمدينة النبكية -يكسؼ عبد الرحمف المرعشمي  .د

 كجزء لمفيارس( 4) 5دد األجزاء: ع، ـ 1994ىػ،  1414 -الطبعة: األكلى ، الكتب
 ٍكًجردم الخراساني، أبك بكر ، شعب اإليماف ٍسرى المؤلؼ: أحمد بف الحسيف بف عمي بف مكسى الخي

حققو كراجع نصكصو كخرج أحاديثو: الدكتكر عبد العمي عبد الحميد ، ىػ(458البييقي )المتكفى: 
كم، صاحب الدار السمفية ببكمبام أشرؼ عمى تحقيقو كتخريج أحاديثو: مختار أحمد الند، حامد
، الناشر: مكتبة الرشد لمنشر كالتكزيع بالرياض بالتعاكف مع الدار السمفية ببكمبام باليند، اليند –

 ، كمجمد لمفيارس(.13) 14عدد األجزاء: ، ـ 2003 -ىػ  1423الطبعة: األكلى، 
 ىػ(276لدينكرم )المتكفى: المؤلؼ: أبك محمد عبد اهلل بف مسمـ بف قتيبة ا، الشعر كالشعراء ،

 .2عدد األجزاء: ، ىػ 1423عاـ النشر: ، الناشر: دار الحديث، القاىرة
 مؤلؼ: أبك نصر إسماعيؿ بف حماد الجكىرم الفارابي ، الالصحاح تاج المغة كصحاح العربية

، بيركت –الناشر: دار العمـ لممبلييف ، تحقيؽ: أحمد عبد الغفكر عطار، ىػ(393)المتكفى: 
 .6عدد األجزاء:، ـ 1987 -  ىػ 1407لطبعة: الرابعة ا
 المؤلؼ: محمد بف حباف بف أحمد بف حباف بف معاذ بف ، صحيح ابف حباف بترتيب ابف بمباف

ٍعبدى، التميمي، أبك حاتـ، الدارمي، البيستي )المتكفى:  ، طاألرناؤك المحقؽ: شعيب ، ىػ(354مى
 17) 18عدد األجزاء: ، 1993 – 1414لثانية، الطبعة: ا، بيركت –الناشر: مؤسسة الرسالة 

 جزء كمجمد فيارس(
 المؤلؼ: أبك بكر محمد بف إسحاؽ بف خزيمة بف المغيرة بف صالح بف بكر ، صحيح ابف خزيمة

الناشر: المكتب ، المحقؽ: د. محمد مصطفى األعظمي، ىػ(311السممي النيسابكرم )المتكفى: 
 .4عدد األجزاء: ، بيركت –اإلسبلمي 

 المؤلؼ: أبك جعفر محمد بف عمرك بف مكسى بف حماد العقيمي المكي ، لضعفاء الكبيرا
، بيركت –الناشر: دار المكتبة العممية ، المحقؽ: عبد المعطي أميف قمعجي، ىػ(322)المتكفى: 

 .4عدد األجزاء: ، ـ1984 -ىػ 1404الطبعة: األكلى، 
 بف ار بف أحمد بف ميدم بف مسعكد المؤلؼ: أبك الحسف عمي بف عم، الضعفاء كالمتركككف

المحقؽ: د. عبد الرحيـ محمد ، ىػ(385النعماف بف دينار البغدادم الدارقطني )المتكفى: 
الناشر: مجمة الجامعة اإلسبلمية ، القشقرم، أستاذ مساعد بكمية الحديث بالجامعة اإلسبلمية

 (:2جزء )، ىػ 1403رمضاف  -شعباف  -، رجب 59العدد  (:1جزء ) الطبعة:، بالمدينة المنكرة
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ذك  -، رجب 64 - 63العدد  (:3جزء )، ىػ 1403ذك الحجة  -ذك القعدة  -، شكاؿ 60العدد 
 أعداد في مجمة الجامعة اإلسبلمية. 3عدد األجزاء: نيشر عمى ، ىػ 1404الحجة 

 ي المؤلؼ: أبك عبد الرحمف أحمد بف شعيب بف عمي الخراساني، النسائ، الضعفاء كالمتركككف
الطبعة: األكلى، ، حمب –الناشر: دار الكعي ، المحقؽ: محمكد إبراىيـ زايد، ىػ(303)المتكفى: 

 . 1عدد األجزاء: ، ىػ1396
 المؤلؼ: جماؿ الديف أبك الفرج عبد الرحمف بف عمي بف محمد الجكزم ، لضعفاء كالمتركككفا

بيركت، الطبعة  – العممية الكتب دارالناشر: ، المحقؽ: عبد اهلل القاضي، ىػ(597)المتكفى: 
 .2×  3عدد األجزاء: ، 1406األكلى، 

 المؤلؼ: أبك عبد اهلل محمد بف سعد بف منيع الياشمي بالكالء، البصرم، ، الطبقات الكبرل
 –الناشر: دار صادر ، المحقؽ: إحساف عباس، ىػ(230البغدادم المعركؼ بابف سعد )المتكفى: 

 .8دد األجزاء: ع، ـ 1968الطبعة: األكلى، ، بيركت
 المؤلؼ: أبك عبد الرحمف أحمد بف شعيب بف عمي الخراساني، النسائي )المتكفى: ، الطبقات

، الزرقاء-األردف -الناشر: مكتبة المنار ، عبد الكريـ الكريكات-المحقؽ: مشيكر حسف، ىػ(303
 .1عدد األجزاء: ، ـ1987-ىػ1408الطبعة: األكلى، 

 شمس الديف أبك عبد اهلل محمد بف أحمد بف عثماف بف قىاٍيماز  المؤلؼ:، العبر في خبر مف غبر
الناشر: دار ، المحقؽ: أبك ىاجر محمد السعيد بف بسيكني زغمكؿ، ىػ(748الذىبي )المتكفى: 

 .4عدد األجزاء: ، بيركت –الكتب العممية 
 بف ااف المؤلؼ: عمي بف إبراىيـ بف داكد بف سمم، العدة في شرح العمدة في أحاديث األحكاـ

كقؼ عمى طبعو كالعناية بو: ، ىػ( 724سميماف، أبك الحسف، عبلء الديف ابف العطار )المتكفى: 
 –الناشر: دار البشائر اإلسبلمية لمطباعة كالنشر كالتكزيع، بيركت ، نظاـ محمد صالح يعقكبي

 .3عدد األجزاء: ، ـ 2006 -ىػ  1427الطبعة: األكلى، ، لبناف
 المؤلؼ: محمد بف عيسى بف سىٍكرة بف مكسى بف الضحاؾ، الترمذم، أبك ، عمؿ الترمذم الكبير

المحقؽ: صبحي ، رتبو عمى كتب الجامع: أبك طالب القاضي، ىػ(279عيسى )المتكفى: 
مكتبة النيضة  الكتب،الناشر: عالـ ، محمكد خميؿ الصعيدم النكرم،أبك المعاطي  السامرائي،
 .1عدد األجزاء: ق، 1409الطبعة: األكلى، ، بيركت –العربية 

 بف االمؤلؼ: جماؿ الديف أبك الفرج عبد الرحمف بف عمي ، العمؿ المتناىية في األحاديث الكاىية
الناشر: إدارة العمكـ األثرية، ، المحقؽ: إرشاد الحؽ األثرم، ىػ(597محمد الجكزم )المتكفى: 

 .2اء: عدد األجز ، ـ1981ىػ/1401الطبعة: الثانية، ، فيصؿ آباد، باكستاف
 بف االمؤلؼ: أبك الحسف عمي بف عمر بف أحمد بف ميدم ، العمؿ الكاردة في األحاديث النبكية

المجمدات مف األكؿ، إلى ، ىػ(385مسعكد بف النعماف بف دينار البغدادم الدارقطني )المتكفى: 
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، اضالري –الناشر: دار طيبة ، تحقيؽ كتخريج: محفكظ الرحمف زيف اهلل السمفي، الحادم عشر
 ـ. 1985 -ىػ  1405الطبعة: األكلى 

 المؤلؼ: أبك عبد اهلل أحمد بف محمد بف حنبؿ بف ىبلؿ بف أسد الشيباني ، العمؿ كمعرفة الرجاؿ
، الرياض الخاني،الناشر: دار ، المحقؽ: كصي اهلل بف محمد عباس، ىػ(241)المتكفى: 

 .3عدد األجزاء: ، ـ 2001 -ىػ  1422الطبعة: الثانية، 
 بف االمؤلؼ: أبك محمد محمكد بف أحمد بف مكسى بف أحمد ، القارم شرح صحيح البخارم عمدة

 –الناشر: دار إحياء التراث العربي ، ىػ(855)المتكفى:  العينيبدر الديف  الحنفيحسيف الغيتابى 
 .12×  25عدد األجزاء: ، بيركت

 المؤلؼ: أحمد بف محمد، دعمؿ اليكـ كالميمة سمكؾ النبي مع ربو عز كجؿ كمعاشرتو مع العبا 
، المعركؼ بػ ا  بف إسحاؽ بف إبراىيـ بف أسباط بف عبد اهلل بف إبراىيـ بف بيدىٍيح، الدٍّْينىكىرمُّ
الناشر: دار القبمة لمثقافة اإلسبلمية ، المحقؽ: ككثر البرني، ىػ(364)المتكفى: « ابف السُّنّْي»

 .1 عدد األجزاء:، جدة / بيركت -كمؤسسة عمكـ القرآف 
 المؤلؼ: ، العكاصـ مف القكاصـ في تحقيؽ مكاقؼ الصحابة بعد كفاة النبي صمى اهلل عميو كسمـ

، ىػ(543القاضي محمد بف عبد اهلل أبك بكر بف العربي المعافرم االشبيمي المالكي )المتكفى: 
كقاؼ الناشر: كزارة الشؤكف اإلسبلمية كاأل، قدـ لو كعمؽ عميو: محب الديف الخطيب رحمو اهلل

 .1عدد األجزاء: ، ىػ1419: األكلى، السعكدية، الطبعةالمممكة العربية  -كالدعكة كاإلرشاد 
  يضاح عممو عكف المعبكد شرح سنف أبي داكد، كمعو حاشية ابف القيـ: تيذيب سنف أبي داكد كا 

المؤلؼ: محمد أشرؼ بف أمير بف عمي بف حيدر، أبك عبد الرحمف، شرؼ الحؽ، ، كمشكبلتو
الطبعة: ، بيركت –الناشر: دار الكتب العممية ، ىػ(1329قي، العظيـ آبادم )المتكفى: الصدي

 .14عدد األجزاء: ، ىػ 1415الثانية، 
 المحقؽ: ، [285 - 198المؤلؼ: إبراىيـ بف إسحاؽ الحربي أبك إسحاؽ ]، غريب الحديث

الطبعة: األكلى، ، مكة المكرمة -الناشر: جامعة أـ القرل ، د.سميماف إبراىيـ محمد العايد
 .3عدد األجزاء: ق، 1405

 المؤلؼ: أبك سميماف حمد بف محمد بف إبراىيـ بف الخطاب البستي المعركؼ ، غريب الحديث
خرج أحاديثو: عبد القيكـ ، المحقؽ: عبد الكريـ إبراىيـ الغرباكم، ىػ( 388بالخطابي )المتكفى: 

 ، ـ 1982 -ىػ  1402نشر: عاـ ال، دمشؽ –الناشر: دار الفكر ، عبد رب النبي
 .3عدد األجزاء: 

 المؤلؼ: أبك عيبيد القاسـ بف سبٌلـ بف عبد اهلل اليركم البغدادم )المتكفى: ، غريب الحديث
الناشر: مطبعة دائرة المعارؼ العثمانية، حيدر ، المحقؽ: د. محمد عبد المعيد خاف، ىػ(224
 .4عدد األجزاء: ، ـ 1964 -ىػ  1384الطبعة: األكلى، ، الدكف -آباد
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 ىػ(276المؤلؼ: أبك محمد عبد اهلل بف مسمـ بف قتيبة الدينكرم )المتكفى: ، غريب الحديث ،
عدد ق، 1397الطبعة: األكلى، ، بغداد –الناشر: مطبعة العاني ، المحقؽ: د. عبد اهلل الجبكرم

 .3األجزاء: 
 بف محمد الجكزم  المؤلؼ: جماؿ الديف أبك الفرج عبد الرحمف بف عمي، ريب الحديثغ

 -الناشر: دار الكتب العممية ، المحقؽ: الدكتكر عبد المعطي أميف القمعجي، ىػ(597)المتكفى: 
 .2عدد األجزاء: ، 1985 – 1405الطبعة: األكلى، ، لبناف –بيركت 

 بف االمؤلؼ: أبك عبد اهلل محمد بف إسحاؽ بف محمد بف يحيى ، فتح الباب في الكنى كاأللقاب
ٍندىه ا الناشر: مكتبة الككثر ، المحقؽ: أبك قتيبة نظر محمد الفاريابي، ىػ(395لعبدم )المتكفى: مى

 .1عدد األجزاء: ، ـ1996 -ىػ 1417الطبعة: األكلى، ، الرياض –السعكدية  -
 المؤلؼ: أحمد بف عمي بف حجر أبك الفضؿ العسقبلني ، فتح البارم شرح صحيح البخارم

 رقـ كتبو كأبكابو كأحاديثو: محمد فؤاد ق، 1379بيركت،  - الناشر: دار المعرفة، الشافعي
عميو تعميقات ، قاـ بإخراجو كصححو كأشرؼ عمى طبعو: محب الديف الخطيب، عبد الباقي

 .13عدد األجزاء: ، العبلمة: عبد العزيز بف عبد اهلل بف باز
 بف اف رجب المؤلؼ: زيف الديف عبد الرحمف بف أحمد ب، فتح البارم شرح صحيح البخارم

بف اتحقيؽ: محمكد ، ىػ(795الحسف، السىبلمي، البغدادم، ثـ الدمشقي، الحنبمي )المتكفى: 
الحقكؽ: ة، المدينة النبكي -الناشر: مكتبة الغرباء األثرية د كآخركف، شعباف بف عبد المقصك 

 ـ. 1996 -ىػ  1417الطبعة: األكلى، ، القاىرة –مكتب تحقيؽ دار الحرميف 
 المؤلؼ: شمس الديف أبك الخير محمد بف عبد الرحمف ، بشرح الفية الحديث لمعراقي فتح المغيث

المحقؽ: عمي حسيف ، ىػ(902بف محمد بف أبي بكر بف عثماف بف محمد السخاكم )المتكفى: ا
 .4عدد األجزاء:، ـ2003ىػ / 1424الطبعة: األكلى، ، مصر –الناشر: مكتبة السنة ، عمي

 أبك عبد اهلل أحمد بف محمد بف حنبؿ بف ىبلؿ بف أسد الشيباني  المؤلؼ:، فضائؿ الصحابة
، بيركت –الناشر: مؤسسة الرسالة ، المحقؽ: د. كصي اهلل محمد عباس، ىػ(241)المتكفى: 

 .2عدد األجزاء: ، 1983 – 1403الطبعة: األكلى، 
 أحمد بف إسحاؽ  المؤلؼ: أبك نعيـ أحمد بف عبد اهلل بف، فضيمة العادليف مف الكالة ألبي نعيـ

، تحقيؽ: مشيكر حسف محمكد سمماف، ىػ(430بف مكسى بف ميراف األصبياني )المتكفى: ا
 .ـ 1997 -ىػ  1418الطبعة: األكلى، ، الرياض –الناشر: دار الكطف 

 القرآف الكريـ 
 بف االمؤلؼ: شمس الديف أبك عبد اهلل محمد ، الكاشؼ في معرفة مف لو ركاية في الكتب الستة

المحقؽ: محمد عكامة أحمد محمد نمر ، ىػ(748بف عثماف بف قىاٍيماز الذىبي )المتكفى: اأحمد 
الطبعة: األكلى، ، مؤسسة عمكـ القرآف، جدة -الناشر: دار القبمة لمثقافة اإلسبلمية ، الخطيب
 .ـ 1992 -ىػ  1413
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 تحقيؽ(ػى365: المتكفى) الجرجاني عدم بف أحمد أبك: الرجاؿ، المؤلؼ ضعفاء في الكامؿ ، :
: سنة، الناشر أبك الفتاح عبد: تحقيقو في معكض، شارؾ محمد عمي-المكجكد عبد أحمد عادؿ
 .9: األجزاء ـ، عدد1997ىػ1418 األكلى،: لبناف، الطبعة-بيركت - العممية الكتب

  المؤلؼ: أبك بكر محمد بف الحسيف بف عبد اهلل اآلجيرّْمُّ البغدادم ، اكتاب األربعكف حديثن
الناشر: أضكاء السمؼ، ، حققو كخرج أحاديثو: بدر بف عبد اهلل البدر، ىػ(360تكفى: )الم

 .1عدد األجزاء: ، ـ 2000 -ىػ  1420 :الثانية الطبعة، الرياض
 المؤلؼ: محمد بف إسماعيؿ بف إبراىيـ بف المغيرة البخارم، أبك عبد اهلل ، كتاب الضعفاء

الناشر: مكتبة ابف ، أحمد بف إبراىيـ بف أبي العينيفالمحقؽ: أبك عبد اهلل ، ىػ(256)المتكفى: 
 .1عدد األجزاء: ، مػ2005ىػ/1426الطبعة: األكلى ، عباس

 المؤلؼ: أبك عبد الرحمف الخميؿ بف أحمد بف عمرك بف تميـ الفراىيدم البصرم ، كتاب العيف
دار كمكتبة  الناشر:، المحقؽ: د ميدم المخزكمي، د إبراىيـ السامرائي، ىػ(170)المتكفى: 

 .8عدد األجزاء: ، اليبلؿ
 بف االمؤلؼ: أبك بكر بف أبي شيبة، عبد اهلل بف محمد ، الكتاب المصنؼ في األحاديث كاآلثار

، المحقؽ: كماؿ يكسؼ الحكت، ىػ(235إبراىيـ بف عثماف بف خكاستي العبسي )المتكفى: 
 .7جزاء: عدد األ، 1409الطبعة: األكلى، ، الرياض –الناشر: مكتبة الرشد 

 المؤلؼ: إسماعيؿ بف محمد بف الفضؿ بف عمي القرشي الطميحي التيمي ، كتاب دالئؿ النبكة
، المحقؽ: محمد محمد الحداد، ىػ(535أبك القاسـ، الممقب بقكاـ السنة )المتكفى: ، األصبياني

 .1عدد األجزاء: ق، 1409الطبعة: األكلى، ، الرياض –الناشر: دار طيبة 
 (ىػ 284: المتكفى)البىندنيجي،  اليماف أبي بف اليماف بشر، أبك: مغة، المؤلؼال في التقفية ،

 التراث إحياء – األكقاؼ كزارة – العراقية الجميكرية: العطية، الناشر إبراىيـ خميؿ. د: المحقؽ
 .1: األجزاء ـ، عدد 1976: النشر بغداد، عاـ – العاني مطبعة - اإلسبلمي

 المؤلؼ: شمس الديف، أبك العكف محمد بف أحمد بف سالـ ، كاـكشؼ المثاـ شرح عمدة األح
، اعتنى بو تحقيقا كضبطا كتخريجا: نكر الديف طالب، ىػ( 1188السفاريني الحنبمي )المتكفى: 

الطبعة: األكلى، ، سكريا –الككيت، دار النكادر  -الناشر: كزارة األكقاؼ كالشؤكف اإلسبلمية 
 .7: عدد األجزاء، ـ 2007 -ىػ  1428

 ىػ(261المؤلؼ: مسمـ بف الحجاج أبك الحسف القشيرم النيسابكرم )المتكفى: ، الكنى كاألسماء ،
الناشر: عمادة البحث العممي بالجامعة اإلسبلمية، ، المحقؽ: عبد الرحيـ محمد أحمد القشقرم
 .2جزاء: عدد األ، ـ1984ىػ/1404الطبعة: األكلى، ، المدينة المنكرة، المممكة العربية السعكدية

 المؤلؼ: محمد بف يكسؼ بف عمي بف سعيد، ، الككاكب الدرارم في شرح صحيح البخارم 
، لبناف-الناشر: دار إحياء التراث العربي، بيركت، ىػ(786شمس الديف الكرماني )المتكفى: 

 .25عدد األجزاء: ، ـ1981 -ىػ 1401طبعة ثانية: ، ـ1937 -ىػ 1356طبعة أكلى: 



209 
 

  المؤلؼ: عبد الرحمف بف أبي بكر، جبلؿ الديف ، في األحاديث المكضكعةالآللىء المصنكعة
الناشر: ، المحقؽ: أبك عبد الرحمف صبلح بف محمد بف عكيضة، ىػ(911السيكطي )المتكفى: 
 .2عدد األجزاء: ، ـ1996 -ىػ  1417الطبعة: األكلى، ، بيركت –دار الكتب العممية 

 الحسف عمي بف أبي الكـر محمد بف محمد بف عبد  المؤلؼ: أبك، المباب في تيذيب األنساب
الناشر: دار ، ىػ(630بف عبد الكاحد الشيباني الجزرم، عز الديف ابف األثير )المتكفى: االكريـ 
 .3عدد األجزاء: ، بيركت –صادر 

 صادر دار المصرم، الناشر: األفريقي منظكر بف مكـر بف محمد العرب، المؤلؼ: لساف – 
 .15 األجزاء: ألكلى، عددا بيركت، الطبعة

 المؤلؼ: أبك الفضؿ أحمد بف عمي بف محمد بف أحمد بف حجر العسقبلني ، لساف الميزاف
الطبعة: ، الناشر: دار البشائر اإلسبلمية، المحقؽ: عبد الفتاح أبك غدة، ىػ(852)المتكفى: 
 ، العاشر فيارس.10عدد األجزاء: ، ـ 2002األكلى، 

 أبك بكر أحمد بف عمي بف ثابت الخطيب البغدادم )المتكفى: المؤلؼ، المتفؽ كالمفترؽ :
الناشر: دار القادرم لمطباعة ، دراسة كتحقيؽ: الدكتكر محمد صادؽ آيدف الحامدم، ىػ(463

 .3عدد األجزاء: ، ـ 1997 -ىػ  1417الطبعة: األكلى، ، كالنشر كالتكزيع، دمشؽ
 بف الؼ: أبك عبد الرحمف أحمد بف شعيب المؤ ، المجتبى مف السنف = السنف الصغرل لمنسائي

الناشر: مكتب ، تحقيؽ: عبد الفتاح أبك غدة، ىػ(303عمي الخراساني، النسائي )المتكفى: 
كمجمد  8) 9عدد األجزاء: ، 1986 – 1406الطبعة: الثانية، ، حمب –المطبكعات اإلسبلمية 

 .لمفيارس(
 بف اؼ: محمد بف حباف بف أحمد بف حباف المؤل، المجركحيف مف المحدثيف كالضعفاء كالمترككيف

ٍعبدى، التميمي، أبك حاتـ، الدارمي، البيستي )المتكفى:  المحقؽ: محمكد إبراىيـ ، ىػ(354معاذ بف مى
 .3عدد األجزاء: ، ىػ1396الطبعة: األكلى، ، حمب –الناشر: دار الكعي ، زايد

 ))أبك زكريا محيي الديف يحيى  المؤلؼ:، المجمكع شرح الميذب ))مع تكممة السبكي كالمطيعي
)طبعة كاممة معيا تكممة السبكي ، الناشر: دار الفكر، ىػ(676بف شرؼ النككم )المتكفى: ا

 كالمطيعي(
 المؤلؼ: زيف الديف أبك عبد اهلل محمد بف أبي بكر بف عبد القادر الحنفي ، مختار الصحاح

الدار  -ر: المكتبة العصرية الناش، المحقؽ: يكسؼ الشيخ محمد، ىػ(666الرازم )المتكفى: 
 .1عدد األجزاء: ، ـ1999ىػ / 1420الطبعة: الخامسة، ، صيدا –النمكذجية، بيركت 

  ًًحيح اًمًع اٍلصَّ ري النًَّصيحي ًفي تىٍيًذيًب اٍلًكتىاًب اٍلجى ٍفرىةى ، اٍلميٍختىصى دى بًف أىًبي صي المؤلؼ: المييىمَّبي بفي أىٍحمى
ٍبًد اهلًل األى  ، المىًرًييُّ )المتكفى: أىًسٍيًد بًف عى دي ٍبفي فىاًرسو السَّمكـ، ىػ(435سىًدمُّ األىٍندىليًسيُّ ، المحقؽ: أىٍحمى

عدد ، ـ 2009 -ىػ 1430الطبعة: األكلى، ، الرياض –الناشر: دار التكحيد، دار أىؿ السنة 
 .4األجزاء: 
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 ؿ، جماؿ الديف المؤلؼ: محمد بف مكـر بف عمى، أبك الفض، مختصر تاريخ دمشؽ البف عساكر
المحقؽ: ركحية النحاس، رياض ، ىػ(711)المتكفى:  اإلفريقيابف منظكر االنصارم الركيفعى 

، سكريا –دار النشر: دار الفكر لمطباعة كالتكزيع كالنشر، دمشؽ ، عبد الحميد مراد، محمد مطيع
 .29عدد األجزاء: ، ـ1984 -ىػ  1402الطبعة: األكلى، 

 ح الديف أبك سعيد خميؿ بف كيكمدم بف عبد اهلل الدمشقي العبلئي المؤلؼ: صبل، المختمطيف
الناشر: ، المحقؽ: د. رفعت فكزم عبد المطمب، عمي عبد الباسط مزيد، ىػ(761)المتكفى: 

 .1عدد األجزاء: ، ـ1996 -ىػ 1417الطبعة: األكلى، ، القاىرة –مكتبة الخانجي 
 ف إسحاؽ بف إبراىيـ النيسابكرم اإلسفراييني المؤلؼ: أبك عكانة يعقكب ب، مستخرج أبي عكانة

الطبعة: ، بيركت –الناشر: دار المعرفة ، تحقيؽ: أيمف بف عارؼ الدمشقي، ىػ(316)المتكفى: 
 .5عدد األجزاء: ، ـ1998 -ىػ1419األكلى، 

 المؤلؼ: أبك عبد اهلل الحاكـ محمد بف عبد اهلل بف محمد بف حمدكيو ، المستدرؾ عمى الصحيحيف 
، ىػ(405نيعيـ بف الحكـ الضبي الطيماني النيسابكرم المعركؼ بابف البيع )المتكفى: بف ا

الطبعة: األكلى، ، بيركت –الناشر: دار الكتب العممية ، تحقيؽ: مصطفى عبد القادر عطا
 .4عدد األجزاء: ، 1990 – 1411

 ألمكم المركزم المؤلؼ: أبك بكر أحمد بف عمي بف سعيد بف إبراىيـ ا، مسند أبي بكر الصديؽ
عدد ، بيركت –الناشر: المكتب اإلسبلمي ، المحقؽ: شعيب األرناؤكط، ىػ(292)المتكفى: 
 .1األجزاء: 

 البصرمالمؤلؼ: أبك داكد سميماف بف داكد بف الجاركد الطيالسي ، مسند أبي داكد الطيالسي 
 –دار ىجر  الناشر:، المحقؽ: الدكتكر محمد بف عبد المحسف التركي، ىػ(204)المتكفى: 

 .4عدد األجزاء: ، ـ 1999 -ىػ  1419الطبعة: األكلى، ، مصر
 المؤلؼ: أبك يعمى أحمد بف عمي بف المثينى بف يحيى بف عيسى بف ىبلؿ ، مسند أبي يعمى

الناشر: دار المأمكف لمتراث ، المحقؽ: حسيف سميـ أسد، ىػ(307التميمي، المكصمي )المتكفى: 
 .13عدد األجزاء: ، 1984 – 1404الطبعة: األكلى، ، دمشؽ –

 المؤلؼ: أبك يعقكب إسحاؽ بف إبراىيـ بف مخمد بف إبراىيـ الحنظمي ، مسند إسحاؽ بف راىكيو
المحقؽ: د. عبد الغفكر بف عبد الحؽ ، ىػ(238المركزم المعركؼ بػ ابف راىكيو )المتكفى: 

عدد ، 1991 – 1412لى، الطبعة: األك ، المدينة المنكرة -الناشر: مكتبة اإليماف ، البمكشي
 .5األجزاء: 

 المؤلؼ: أبك عبد اهلل أحمد بف محمد بف حنبؿ بف ىبلؿ بف أسد ، مسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ
 إشراؼ: ، عادؿ مرشد، كآخركف - طاألرناؤك المحقؽ: شعيب ، ىػ(241الشيباني )المتكفى: 

 -ىػ  1421عة: األكلى، الطب، الناشر: مؤسسة الرسالة، عبد اهلل بف عبد المحسف التركي .د
 .45عدد األجزاء: ، ـ 2001
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 بف االمؤلؼ: الشافعي أبك عبد اهلل محمد بف إدريس بف العباس بف عثماف ، مسند اإلماـ الشافعي
رتبو عمى ، ىػ(204شافع بف عبد المطمب بف عبد مناؼ المطمبي القرشي المكي )المتكفى: 

اب كترجـ لممؤلؼ: محمد زاىد بف الحسف عرؼ لمكت، األبكاب الفقيية: محمد عابد السندم
تكلى نشره كتصحيحو كمراجعة أصكلو عمى نسختيف مخطكطتيف: السيد يكسؼ عمي ، الككثرم

، لبناف –الناشر: دار الكتب العممية، بيركت ، الزكاكم الحسني، السيد عزت العطار الحسيني
 .2عدد األجزاء: ، ـ 1951 -ىػ  1370عاـ النشر: 

 بف االمؤلؼ: أبك محمد عبد اهلل بف عبد الرحمف ، لمعركؼ بػ )سنف الدارمي(مسند الدارمي ا
تحقيؽ: ، ىػ(255بف بىيراـ بف عبد الصمد الدارمي، التميمي السمرقندم )المتكفى: االفضؿ 

الطبعة: ، الناشر: دار المغني لمنشر كالتكزيع، المممكة العربية السعكدية، حسيف سميـ أسد الداراني
 .4عدد األجزاء: ، ـ 2000 -ىػ  1412األكلى، 

 المؤلؼ: سميماف بف أحمد بف أيكب بف مطير المخمي الشامي، أبك القاسـ ، مسند الشامييف
 –الناشر: مؤسسة الرسالة ، السمفي دعبد المجيالمحقؽ: حمدم بف ، ىػ(360الطبراني )المتكفى: 

 .4عدد األجزاء: ، 1984 – 1405الطبعة: األكلى، ، بيركت
 المؤلؼ: ، لصحيح المختصر بنقؿ العدؿ عف العدؿ إلى رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـالمسند ا

المحقؽ: محمد فؤاد عبد ، ىػ(261مسمـ بف الحجاج أبك الحسف القشيرم النيسابكرم )المتكفى: 
 .5عدد األجزاء: ، بيركت –الناشر: دار إحياء التراث العربي ، الباقي

 المؤلؼ: عياض بف مكسى بف عياض بف عمركف اليحصبي ، مشارؽ األنكار عمى صحاح اآلثار
عدد ، دار النشر: المكتبة العتيقة كدار التراث، ىػ(544السبتي، أبك الفضؿ )المتكفى: 

 .2األجزاء:
 بف االمؤلؼ: محمد بف حباف بف أحمد بف حباف ، مشاىير عمماء األمصار كأعبلـ فقياء األقطار

ٍعبدى، التميمي، أبك حاتـ، حققو ككثقو كعمؽ عميو: ، ىػ(354الدارمي، البيستي )المتكفى:  معاذ بف مى
الطبعة: األكلى ، المنصكرة –الناشر: دار الكفاء لمطباعة كالنشر كالتكزيع إبراىيـ، مرزكؽ عمى 

 .1عدد األجزاء: ، ـ 1991 -ىػ  1411
 الحمكم،  المؤلؼ: أحمد بف محمد بف عمي الفيكمي ثـ، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير

)في  2عدد األجزاء: ، بيركت –الناشر: المكتبة العممية ، ىػ(770أبك العباس )المتكفى: نحك 
 .مجمد كاحد كترقيـ مسمسؿ كاحد(

 المؤلؼ: أبك بكر عبد الرزاؽ بف ىماـ بف نافع الحميرم اليماني الصنعاني )المتكفى: ، المصنؼ
يطمب مف: ، اليند -لمجمس العمميالناشر: ا، المحقؽ: حبيب الرحمف األعظمي، ىػ(211

 .11عدد األجزاء: ق، 1403الطبعة: الثانية، ، بيركت –المكتب اإلسبلمي 
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 بف االمؤلؼ: أبك سميماف حمد بف محمد بف إبراىيـ ، معالـ السنف، كىك شرح سنف أبي داكد
 ،حمب –الناشر: المطبعة العممية ، ىػ(388الخطاب البستي المعركؼ بالخطابي )المتكفى: 

 .4عدد األجزاء ، ـ 1932 -ىػ  1351الطبعة: األكلى 
 المؤلؼ: أبك سعيد بف األعرابي أحمد بف محمد بف زياد بف بشر بف درىـ ، معجـ ابف األعرابي

تحقيؽ كتخريج: عبد المحسف بف إبراىيـ بف أحمد ، ىػ(340البصرم الصكفي )المتكفى: 
 -ىػ  1418الطبعة: األكلى، ، ة السعكديةالناشر: دار ابف الجكزم، المممكة العربي، الحسيني
 .3عدد األجزاء: ، ـ 1997

 بف االمؤلؼ: شياب الديف أبك عبد اهلل ياقكت ، معجـ األدباء = إرشاد األريب إلى معرفة األديب
الناشر: دار الغرب ، المحقؽ: إحساف عباس، ىػ(626عبد اهلل الركمي الحمكم )المتكفى: 

 .7عدد األجزاء: ، ـ 1993 -ىػ  1414كلى، الطبعة: األ، اإلسبلمي، بيركت
 المؤلؼ: سميماف بف أحمد بف أيكب بف مطير المخمي الشامي، أبك القاسـ ، المعجـ األكسط

عبد المحسف بف إبراىيـ  محمد،المحقؽ: طارؽ بف عكض اهلل بف ، ىػ(360الطبراني )المتكفى: 
 .10عدد األجزاء: ، القاىرة –الناشر: دار الحرميف ، الحسيني

 المؤلؼ: شياب الديف أبك عبد اهلل ياقكت بف عبد اهلل الركمي الحمكم )المتكفى: ، معجـ البمداف
 .7عدد األجزاء: ، ـ 1995الطبعة: الثانية، ، الناشر: دار صادر، بيركت، ىػ(626

 المؤلؼ: ثقة الديف، أبك القاسـ عمي بف الحسف بف ىبة اهلل المعركؼ بابف عساكر ، معجـ الشيكخ
الطبعة: ، دمشؽ –الناشر: دار البشائر ، المحقؽ: الدكتكرة كفاء تقي الديف، ىػ(571متكفى: )ال

 .3عدد األجزاء: ، ـ 2000 -ىػ  1421األكلى 
 المؤلؼ: أبك الحسيف عبد الباقي بف قانع بف مرزكؽ بف كاثؽ األمكم بالكالء ، معجـ الصحابة

الناشر: مكتبة الغرباء األثرية ، المصراتي المحقؽ: صبلح بف سالـ، ىػ(351البغدادم )المتكفى: 
 .3عدد األجزاء: ق، 1418الطبعة: األكلى، ة، المدينة المنكر  -

 ٍرزيباف بف سابكر ، معجـ الصحابة المؤلؼ: أبك القاسـ عبد اهلل بف محمد بف عبد العزيز بف المى
الناشر: ، نيالمحقؽ: محمد األميف بف محمد الجك، ىػ(317بف شاىنشاه البغكم )المتكفى: ا

بف اطبع عمى نفقة: سعد ، ـ 2000 -ىػ  1421الطبعة: األكلى، ، الككيت –مكتبة دار البياف 
 .5عدد األجزاء: ، بف عبد المحسف الراشد أبك باسؿاعبد العزيز 

  المؤلؼ: سميماف بف أحمد بف أيكب بف مطير المخمي الشامي، أبك القاسـ ، المعجـ الكبير
دار النشر: مكتبة ابف ، المحقؽ: حمدم بف عبد المجيد السمفي، ىػ(360الطبراني )المتكفى: 

 .25عدد األجزاء:، الطبعة: الثانية، القاىرة –تيمية 
 المؤلؼ: أبك إبراىيـ إسحاؽ بف إبراىيـ بف الحسيف الفارابي، )المتكفى: ، عجـ ديكاف األدبم

طبعة: مؤسسة دار ، أنيسمراجعة: دكتكر إبراىيـ ، تحقيؽ: دكتكر أحمد مختار عمر، ىػ(350
 .4عدد األجزاء:، ـ 2003 -ىػ  1424عاـ النشر: ، الشعب لمصحافة كالطباعة كالنشر، القاىرة
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 المؤلؼ: أحمد بف فارس بف زكرياء القزكيني الرازم، أبك الحسيف )المتكفى: ، معجـ مقاييس المغة
 -ىػ 1399النشر: عاـ ، الناشر: دار الفكر، المحقؽ: عبد السبلـ محمد ىاركف، ىػ(395
 .6عدد األجزاء: ، ـ1979

 المؤلؼ: ، معرفة الثقات مف رجاؿ أىؿ العمـ كالحديث كمف الضعفاء كذكر مذاىبيـ كأخبارىـ
المحقؽ: عبد العميـ ، ىػ(261)المتكفى:  الككفيأبكالحسف أحمد بف عبد اهلل بف صالح العجمى 

الطبعة: األكلى، ، السعكدية –المنكرة المدينة  -الناشر: مكتبة الدار ، عبد العظيـ البستكم
 .2عدد األجزاء: ، 1985 – 1405

  كفيو عف عمي بف المديني كأبي بكر بف أبي شيبة كمحمد)معرفة الرجاؿ عف يحيى بف معيف 
المؤلؼ: أبك زكريا (، بف عبد اهلل بف نمير كغيرىـ/ ركاية أحمد بف محمد بف القاسـ بف محرزا

اد بف بسطاـ بف عبد الرحمف المرم بالكالء، البغدادم )المتكفى: يحيى بف معيف بف عكف بف زي
، دمشؽ –الناشر: مجمع المغة العربية ، المحقؽ: الجزء األكؿ: محمد كامؿ القصار، ىػ(233

 .2عدد األجزاء: ، ـ1985ىػ، 1405الطبعة: األكلى، 
 ٍندىه  المؤلؼ: أبك عبد اهلل محمد بف إسحاؽ بف محمد، معرفة الصحابة البف منده بف يحيى بف مى

، حققو كقدـ لو كعمؽ عميو: األستاذ الدكتكر/ عامر حسف صبرم، ىػ(395العبدم )المتكفى: 
، ـ 2005 -ىػ  1426الطبعة: األكلى، ، الناشر: مطبكعات جامعة اإلمارات العربية المتحدة

 .1عدد األجزاء: 
 بف إسحاؽ بف مكسى بف ميراف المؤلؼ: أبك نعيـ أحمد بف عبد اهلل بف أحمد ، معرفة الصحابة

الناشر: دار الكطف لمنشر، ، تحقيؽ: عادؿ بف يكسؼ العزازم، ىػ(430األصبياني )المتكفى: 
أجزاء كمجمد  6) 7عدد األجزاء: عدد األجزاء: ، ـ 1998 -ىػ  1419الطبعة: األكلى ، الرياض
 .فيارس(

 بف ابد اهلل بف محمد بف حمدكيو المؤلؼ: أبك عبد اهلل الحاكـ محمد بف ع، معرفة عمكـ الحديث
المحقؽ: ، ىػ(405بف الحكـ الضبي الطيماني النيسابكرم المعركؼ بابف البيع )المتكفى: انيعيـ 

، ـ1977 -ىػ 1397الطبعة: الثانية، ، بيركت –الناشر: دار الكتب العممية ، السيد معظـ حسيف
 .1عدد األجزاء: 

 اف بف جكاف الفارسي الفسكم، أبك يكسؼ )المتكفى: المؤلؼ: يعقكب بف سفي، المعرفة كالتاريخ
الطبعة: الثانية، ، الناشر: مؤسسة الرسالة، بيركت، المحقؽ: أكـر ضياء العمرم، ىػ(277

 .3عدد األجزاء: ، ـ 1981 -ىػ 1401
 المؤلؼ: شمس الديف أبك عبد اهلل محمد بف أحمد بف عثماف بف قىاٍيماز ، المغني في الضعفاء

 .2عدد األجزاء: ، المحقؽ: الدكتكر نكر الديف عتر، ىػ(748كفى: الذىبي )المت
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 المؤلؼ: أبك محمد مكفؽ الديف عبد اهلل بف أحمد بف محمد بف قدامة ، المغني البف قدامة
، ىػ(620الجماعيمي المقدسي ثـ الدمشقي الحنبمي، الشيير بابف قدامة المقدسي )المتكفى: 

 .10عدد األجزاء: ، كف طبعةالطبعة: بد، الناشر: مكتبة القاىرة
 عبد السَّبلـ محمد  ، المحقؽ:أبي الحسيف أحمد بف فاًرس بف زكىًرٌيا ، المؤلؼ:مغةلمقاييس ا

كف  .6 األجزاء:عدد ، ـ2002ىػ =  1423 ، الطبعة:اتحاد الكتاب العرب ، الناشر:ىىاري
 بف عثماف بف قىاٍيماز المؤلؼ: شمس الديف أبك عبد اهلل محمد بف أحمد ، المقتنى في سرد الكنى

الناشر: المجمس العممي ، المحقؽ: محمد صالح عبد العزيز المراد، ىػ(748الذىبي )المتكفى: 
عدد ، ىػ1408لطبعة: األكلى، ، بالجامعة اإلسبلمية، المدينة المنكرة، المممكة العربية السعكدية

 .2األجزاء:
 عثماف بف الصبلح «: ثعمكـ الحدي»مؤلؼ ، مقدمة ابف الصبلح كمحاسف االصطبلح 

محاسف »مؤلؼ ، ىػ( 643 -ىػ  577بف مكسى بف أبي النصر الشافعي ) فعبد الرحم
عمر بف رسبلف بف نصير بف صالح الكناني، العسقبلني األصؿ، ثـ البمقيني «: االصطبلح

المحقؽ: د عائشة عبد الرحمف ، ىػ(805المصرم الشافعٌي، أبك حفص، سراج الديف )المتكفى: 
 الناشر: ، الشاطئ( أستاذ الدراسات العميا، كمية الشريعة بفاس، جامعة القرككيف )بنت

 .1د األجزاء: ؼ، عددار المعار 
  ٍف تىكمَّـ فيو الدَّارقطني في كتاب السنف مف الضعفاء كالمترككيف كالمجيكليف )فيو أكثر مف مى

د الرحمف بف محمد بف المؤلؼ: محمد بف عب، مائتي ترجمة ليست في سنف الدارقطني المطبكع(
بف التقي سميماف بف حمزة المقدسي ثـ الصالحي ناصر الديف المعركؼ بابف زريؽ اأحمد 

الناشر: كزارة األكقاؼ كالشؤكف ، المحقؽ: أبك عبد اهلل حسيف بف عكاشة، ىػ(803)المتكفى: 
 .6عدد األجزاء: ، ق 1428الطبعة: األكلى، ، اإلسبلمية بدكلة قطر

  المؤلؼ: شمس الديف أبك عبد اهلل محمد بف أحمد، ىك مكثكؽ أك صالح الحديثمف تكمـ فيو ك 
، لمحقؽ: عبد اهلل بف ضيؼ اهلل الرحيمي، اىػ(748بف عثماف بف قىاٍيماز الذىبي )المتكفى: ا

 .1عدد األجزاء: ، ـ 2005 -ىػ 1426الطبعة: األكلي 
 يد بف حميد بف نصر الكىٌسي المؤلؼ: أبك محمد عبد الحم، المنتخب مف مسند عبد بف حميد

 السامرائي،المحقؽ: صبحي البدرم ، ىػ(249كيقاؿ لو: الكىٌشي بالفتح كاإلعجاـ )المتكفى: 
 – 1408الطبعة: األكلى، ، القاىرة –الناشر: مكتبة السنة ، محمكد محمد خميؿ الصعيدم

 .1عدد األجزاء: ، 1988
 لديف أبك الفرج عبد الرحمف بف عمي بف محمد المؤلؼ: جماؿ ا، المنتظـ في تاريخ األمـ كالممكؾ

، المحقؽ: محمد عبد القادر عطا، مصطفى عبد القادر عطا، ىػ(597الجكزم )المتكفى: 
 .19عدد األجزاء: ، ـ 1992 -ىػ  1412الطبعة: األكلى، ، الناشر: دار الكتب العممية، بيركت
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 ف سعد بف أيكب بف كارث التجيبي المؤلؼ: أبك الكليد سميماف بف خمؼ ب، المنتقى شرح المكطأ
، بجكار محافظة مصر -: مطبعة السعادة ر(، الناشىػ474القرطبي الباجي األندلسي )المتكفى: 

 .7عدد األجزاء: ، ىػ 1332الطبعة: األكلى، 
 بف االمؤلؼ: تقي الديف أبك العباس أحمد ، منياج السنة النبكية في نقض كبلـ الشيعة القدرية

بد السبلـ بف عبد اهلل بف أبي القاسـ بف محمد ابف تيمية الحراني الحنبمي عبد الحميـ بف ع
الناشر: جامعة اإلماـ محمد بف سعكد ، المحقؽ: محمد رشاد سالـ، ىػ(728الدمشقي )المتكفى: 

 .9عدد المجمدات: ، ـ 1986 -ىػ  1406الطبعة: األكلى، ، اإلسبلمية
 أبك زكريا محيي الديف يحيى بف شرؼ النككم  المؤلؼ:، المنياج شرح صحيح مسمـ بف الحجاج

عدد ، 1392الطبعة: الثانية، ، بيركت –الناشر: دار إحياء التراث العربي ، ىػ(676)المتكفى: 
 .مجمدات( 9)في  18األجزاء: 

 بف االمؤلؼ: أبك الحسف عمي بف عمر بف أحمد بف ميدم بف مسعكد ، المؤتىًمؼ كالمختىًمؼ
بف اتحقيؽ: مكفؽ بف عبد اهلل ، ىػ(385ادم الدارقطني )المتكفى: النعماف بف دينار البغد

عدد ، ـ1986 -ىػ 1406الطبعة: األكلى، ، بيركت –الناشر: دار الغرب اإلسبلمي ، عبدالقادر
 .كمجمد فيارس( 4) 5األجزاء:

 المؤلؼ: مالؾ بف أنس بف مالؾ بف عامر األصبحي المدني )المتكفى: ، مكطأ اإلماـ مالؾ
الناشر: دار إحياء ، صححو كرقمو كخرج أحاديثو كعمؽ عميو: محمد فؤاد عبد الباقي ،ىػ(179

 .1عدد األجزاء: ، ـ 1985 -ىػ  1406عاـ النشر: ، لبناف –التراث العربي، بيركت 
 المؤلؼ: مالؾ بف أنس بف مالؾ بف عامر األصبحي المدني )المتكفى: ، مكطأ اإلماـ مالؾ

سنة النشر: ، الناشر: مؤسسة الرسالة، محمكد خميؿ -معركؼ المحقؽ: بشار عكاد ، ىػ(179
 .2عدد األجزاء: ، ىػ 1412

 )المؤلؼ: أبك محمد عبد اهلل بف كىب بف مسمـ ، مكطأ عبد اهلل بف كىب )قطعة مف الكتاب
الناشر: دار ابف الجكزم ، تحقيؽ: ىشاـ إسماعيؿ الصيني، ىػ(197المصرم القرشي )المتكفى: 

 .1عدد األجزاء: ، ـ 1999 -ىػ  1420عة: الثانية، جمادل الثانية، الطب، الدماـ –
 المؤلؼ: مالؾ بف أنس بف مالؾ بف عامر ، مكطأ مالؾ بركاية محمد بف الحسف الشيباني

الناشر: المكتبة ، تعميؽ كتحقيؽ: عبد الكىاب عبد المطيؼ، ىػ(179األصبحي المدني )المتكفى: 
ًزيى ، العممية ةالطبعة: الثانية، مى  .1عدد األجزاء: ، دة منقحى

 ىػ(179المؤلؼ: مالؾ بف أنس بف مالؾ بف عامر األصبحي المدني )المتكفى: ، المكطأ ،
الناشر: مؤسسة زايد بف سمطاف آؿ نيياف لؤلعماؿ الخيرية ، المحقؽ: محمد مصطفى األعظمي

 8األجزاء:  عدد، ـ 2004 -ىػ  1425الطبعة: األكلى، ، اإلمارات –أبك ظبي  -كاإلنسانية 
 (لمفيارس 3ك)منيـ مجمد لممقدمة، 
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 بف ا شمس الديف أبكعبد اهلل محمد بف أحمد بف عثماف ، المؤلؼ:ميزاف االعتداؿ في نقد الرجاؿ
الناشر: دار المعرفة لمطباعة ، تحقيؽ: عمي محمد البجاكم، ىػ(748 المتكفى:قىاٍيماز الذىبي )
 .4عدد األجزاء: ، لبناف –كالنشر بيركت 

 المؤلؼ: أبك الفضؿ أحمد بف عمي بف محمد بف أحمد بف حجر ، زىة األلباب في األلقابن
الناشر: مكتبة ، المحقؽ: عبد العزيز محمد بف صالح السديرم، ىػ(852العسقبلني )المتكفى: 

 .2عدد األجزاء: ، ـ1989-ىػ1409الطبعة: األكلى، ، الرياض –الرشد 
 ؤلؼ: مجد الديف أبك السعادات المبارؾ بف محمد بف محمد الم، النياية في غريب الحديث كاألثر 

الناشر: المكتبة ، ىػ(606بف محمد ابف عبد الكريـ الشيباني الجزرم ابف األثير )المتكفى: ا
، محمكد محمد الطناحي - الزاكمتحقيؽ: طاىر أحمد ، ـ1979 -ىػ 1399بيركت،  -العممية 

 .5دد األجزاء: ع
 المؤلؼ: أحمد بف عمي بف حجر أبك الفضؿ العسقبلني ، لبارم(ىدم السارم )مقدمة فتح ا

 .1عدد األجزاء: ، ىػ1379سنة النشر: ، بيركت –الناشر: دار المعرفة ، الشافعي
 ىػ(764المؤلؼ: صبلح الديف خميؿ بف أيبؾ بف عبد اهلل الصفدم )المتكفى: ، الكافي بالكفيات ،

عاـ ، بيركت –: دار إحياء التراث الناشر، المحقؽ: أحمد األرناؤكط كتركي مصطفى
 .29عدد األجزاء: ، ـ2000 -ىػ1420النشر:

 المؤلؼ: أبك العباس شمس الديف أحمد بف محمد بف إبراىيـ ، كفيات األعياف كأنباء أبناء الزماف
الناشر: ، المحقؽ: إحساف عباس، ىػ(681بف أبي بكر ابف خمكاف البرمكي اإلربمي )المتكفى: ا

 .7عدد األجزاء: ، كتبير  –دار صادر 
 المواقع اْللكترونية:

 .المكتبة الشاممة _ كقؼ الشيخ محمد بف عبد العزيز الراجحي 
 .مكقع ممتقى أىؿ الحديث 
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 ثانيًا: فيرس الرواة
 التصنيؼ اسـ الراوي ـ
 متروؾ َأَباُف ْبُف َأِبي َعيااشٍ   .1
 ثقة َأَباُف ْبُف َيِزيَد اْلَعطاارُ   .2
 ثقة َسْعدِ  بفُ  ِإْبَراِىْيـُ   .3
ـُ ْبُف َعْبِد الراِحيـِ   .4  ثقة ِإْبَراِىي
ـُ ْبُف ُموَسى  .5  ثقة حافظ ِإْبَراِىي
َمميُّ  اْبفُ   .6  ثقة َأِبي َعِدّي السُّ
 ضعيؼ أَُبو َبْكٍر بُف َعْبِد اهللِ  ،اْبُف َأِبي َمْرَيـَ   .7
 ثقة اْبُف اْلُمَثناى، ُمَحماُد ْبُف اْلُمثَناى اْلَعَنِزيُّ   .8
 ثقة ثبت اْبُف ُجَرْيٍج، َعْبُد اْلَمِمِؾ ْبُف َعْبِد اْلَعِزيزِ   .9

 صدوؽ اْبُف َعْجَلَف، ُمَحماُد ْبُف َعْجلفَ   .10
 ثقة َأُبو إدريس الخوَّلني  .11
 ثقة َأَبو ِإْسَحاَؽ، َعْمُرو ْبُف َعْبِد الماوِ   .12
 مقبوؿ َأُبو اأْلَْزَىِر اْلُمِغيَرةُ ْبُف َفْرَوةَ   .13
 ثقة ثبت حجة يااِح َيِزْيُد بُف ُحَمْيدٍ َأُبو التا   .14
 ثقة أبو الجراح مولى أـ حبيبة  .15
ـُ ْبُف ُصَبْيحٍ   .16 َحى ُمْسِم  ثقة َأُبو الضُّ
 ثقة َأبو اْلَفْيض الميري، ُموَسى بف أَيُّوب  .17
 ثقة عبد الُقدُّوس بف الَحّجاج الحمصي،َأُبو اْلُمِغيَرِة، الَخْوَّلنّي   .18
 ثقة ُف ُأَساَمَة بِف ُعَمْيرٍ َأُبو الَمِمْيِح ب  .19
ـُ ْبُف َناِفع  .20 ، اْلَحَك  ثقة َأُبو اْلَيَماِف اْلِحْمِصيُّ
 حجة َأُبو أَُماَمَة ْبُف َسْيِؿ ْبِف ُحَنْيؼٍ   .21
 ثقة ثبت أبو ُبْردة بف أَِبي ُموَسى  .22
 ثقة َأبو ِبْشٍر، َجْعَفر بف أبي وحشية  .23
 ثقة َأُبو َبْكِر ْبُف َأِبي َشْيَبةَ   .24
 ثقة ُبو َبْكِر ْبُف ُعْثَماَف ْبِف َسْيؿِ أَ   .25
 ثقة َأُبو َبْكٍر بُف َعيااشِ   .26
 مجيوؿ َأُبو حريز: واْسمو: كيَساف مولى ُمَعاِوَية  .27
 ثقة َأُبو َحِصْيٍف ُعْثَماُف بُف َعاِصـِ   .28
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 ثقة َعْبِد الراْحَمِف، ْبِف َعْوؼِ  َأبو َسَمَمَة ْبفُ   .33
، حيواف، وقيؿ َخْيَوافَ   .34  ثقة ْبَف َخاِلدٍ  َأُبو َشْيٍخ اْلُيَناِئيُّ
 مقبوؿ َأُبو َصاِلٍح اأَلْشَعِريُّ الشااِميُّ   .35
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 ثقة ِد الماِو اأَلْشَعِريُّ الشااِميُّ َأُبو َعبْ   .39
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، مالؾ بف عبد الواحد  .44  ثقة َأُبو َغسااَف اْلِمْسَمِعيُّ
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 ثقة إماـ بُف َأِبي ِإَياسٍ  آَدـُ   .50
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 ليس لو ترجمة ثاَقِفيّ عبيد بف أسيد ال ِإْسَماِعيؿ بفُ   .55
 صدوؽ َعْمِرو اأَلْشَدؽِ  ِإْسَماِعيؿ ْبفُ   .56
 صدوؽ ِإْسَماِعيؿ ْبُف َعيااشٍ   .57
 ثقة إسماعيؿ بف يعقوب بف إسماعيؿ  .58
 ثقة َأْسَوُد ْبُف َعاِمرٍ   .59
ُـّ َصاِلٍح، بنت صالح  .60  مجيولة ُأ
 مقبولة أـ َعْمَقَمة  .61
 ثقة ُف َعْمٍرو، َعْبُد الراْحَمِف بْ اأْلَْوَزاِعيُّ   .62
 ثبت ثقة َأيُّْوُب السٍّْخِتَياِنيُّ   .63
 ثقة َأيُّوُب ْبُف ُموَسى ْبِف َعْمِرو  .64
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 ضعيؼ َبْكُر بُف ُخَنْيس  .66
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 صدوؽ َبْكُر ْبُف َيِزيدَ   .67
 ثقة ثبت َثْوُر بُف َيِزْيدَ   .68
ِميِؿ اْلبَ   .69  صحابي َجِميُّ َجِريُر ْبُف َعْبِد اهلِل ْبِف الشا
 ثقة أَِبي أَُمياةَ  ْبفُ  ُجَناَدةُ   .70
 ثقة َحاِمُد ْبُف ُمَحماِد ْبِف ُشَعْيبٍ   .71
 ثقة َحِبيُب ْبُف الشاِييِد اْلَبْصرِيُّ   .72
اُج ْبُف َأِبي َيْعُقوبَ   .73  ثقة َحجا
 ثقة ثبت ُعْثَماَف ْبف جبر ْبفُ  َحِريزُ   .74
بٍّيُّ   .75  ثقة اْلَحَسُف ْبُف َحمااٍد الضا
 ثقة اْلَحَسُف ْبُف َسلـٍ   .76
 صدوؽ اْلَحَسُف ْبُف َقَزَعَة بف عبيد  .77
 ثقة اْلَحَسُف ْبُف ُمْسِمـِ ْبِف َينااؽَ   .78
 صدوؽ ييـ َحْشَرُج ْبُف ُنَباَتةَ   .79
 ثقة ِميَناءَ  ْبفُ  اْلَحَكـُ   .80
 ثقة َحمااُد بُف َسَمَمَة بِف ِدْيَنارٍ   .81
 ثقة َعْوؼٍ  ُحَمْيُد ْبُف َعْبِد الراْحَمِف ْبفِ   .82
 ثقة ُحَمْيُد ْبُف َناِفٍع بف َصْفَواف  .83
 ثقة الُحَمْيِديُّ عبد اهلل بف الزبير  .84
 صدوؽ َخاِلُد ْبُف َحيااَف، الراقٍّيُّ   .85
 ثقة إماـ َخاِلُد بف ِمْيراف  .86
 ثقة َخَمُؼ ْبُف اْلَوِليدِ   .87
 ثقة َخْيَثَمُة بُف ُسَمْيَماَف بِف َحيدَرةَ   .88
 ثقة ِبي ِىْندٍ أَ  ْبفُ  َداُودُ   .89
 صدوؽ َدرااُج ْبُف َسْمَعاَف، أَُبو الساْمحِ   .90
 ثقة َذْكَواُف أَُبو َصاِلٍح الساماافُ   .91
ِبيُع ْبُف ُسَمْيَماَف ْبف َعْبد الجبار  .92  ثقة حافظ الرا
 ثقة عابد َرِبيَعُة ْبُف َيِزيَد اْلَقِصيرُ   .93
 ثقة رجاء بف حيوة الكندي  .94
 ثقة حافظ ِف الَعَلءِ َرْوُح بُف ُعَباَدَة ب  .95
 متفؽ عمى جللتو الُزْىِريُّ ُمَحماُد ْبُف ُمْسِمـِ   .96
 ثقة َزْيُد ْبُف اْلُحَباِب بف الرياف  .97
 ثقة َزْيُد ْبُف َعِميٍّ ْبِف َحَسٍف، ]الحسيف[   .98
 صحابية َأِبي َسَمَمةَ  ِبْنتُ  َزْيَنبُ   .99

 ثقة َشوااؿٍ  ْبفُ  َساِلـُ   .100
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 ثقة  ْبِف ُعَمرَ َعْبِد اهللِ  ْبفُ  َساِلـُ   .101
 صحابي يِزيد اْبف ُأْخت النمر بفُ  السااِئبُ   .102
 ثقة ُسَرْيُج ْبُف ُيوُنَس بف اْلَحاِرث  .103
ـَ بِف َعْبِد الراْحَمفِ   .104  ثقة إماـ َسْعُد بُف ِإْبرَاِىْي
 عالـ ثبت الُمَسيٍّبِ  ْبفُ  َسِعيدُ   .105
 صدوؽ َحسااَف اْلَمْخُزوِميا  ْبفُ  َسِعيدُ   .106
 ثقة نبيؿ ْبُف َعْمِرو ْبِف َسِعيدِ  َسِعيدُ   .107
 صدوؽ َسِعْيُد بُف َكِثْيِر بِف ُعَفْيرِ   .108
 ثقة ُسْفَياُف ْبُف َحِبيبٍ   .109
 ثقة ُسْفَياُف ْبُف ُعَيْيَنةَ   .110
 ثقة حافظ حجة ُسْفَياُف بف عيينة بف أبي عمراف  .111
 يخطئ صدوؽ َسَمَمُة ْبُف اْلَفْضِؿ، األبرش  .112
 ثقة بِف أَيُّْوَب، الطبراني ُسَمْيَماُف بُف َأْحَمدَ   .113
 ثقة َحياافَ  ْبفُ  ُسَمْيَمافُ   .114
 صدوؽ ُسَمْيماف ْبف َعْبد الرحمف ْبف ِعيَسى  .115
ْبِرَقافِ   .116  ضعيؼ ليف الحديث ُسَمْيَماف ْبف َعْبِد الماِو ْبِف الزٍّ
 ثقة ُسَمْيَماف بف قيس، ُىَو ُسَمْيَماف اْلَيْشُكرِي  .117
 ثقة ُسَمْيَماُف ْبُف ِمْيَرافَ   .118
 ثقة َقْيٍس، التجيبي الِمْصِري ْبفُ  ُسَوْيدُ   .119
 ثقة َشَباَبُة بُف َسواارٍ   .120
 ثقة ُشَتْيُر ْبُف َشَكِؿ ْبِف ُحَمْيدِ   .121
اجِ   .122  أمير المؤمنيف ُشْعَبُة بُف الَحجا
 ثَقة ُشَعْيب بف أبي َحْمَزة واْسمو ِديَنار أَُبو بشر  .123
 ـثقة إما ُشَعْيُب ْبُف الماْيِث بف سعد  .124
، أَُبو النضر الشامي  .125  مقبوؿ َشْيَبُة ْبُف اأَلْحَنِؼ اأَلْوَزاِعيُّ
 مجيوؿ َشْيٌخ ِمْف ُقَرْيشٍ   .126
 ثقة َصَدَقُة ْبُف أَِبي َسْيٍؿ اْلُيَناِئيُّ   .127
 شيخ َصَدقة ْبف ُمَحماد  .128
 ثقة َصْفَواُف بُف َصاِلِح بِف َصْفَوافَ   .129
 ثقة َصْفَواُف بُف َعْمِرو بِف َىْرـٍ   .130
 ثقة ْفَواُف ْبُف ِعيَسىصَ   .131
 مختمؼ في صحبتيا َصِفياُة ِبْنُت َشْيَبةَ   .132
ْمُت ْبُف َبْيَراـَ   .133  ثقة الصا
َناِبِحّي، َعْبُد الراْحَمِف ْبُف ُعَسْيَمةَ   .134  ثقة الصُّ
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 ثقة عمـ بف كيساف َطاُوُس   .135
 ديؿلـ أقؼ لو عمى جرح أو تع ِإْسَماِعيَؿ، أبو الصمت _طريح_ ْبفُ  الطاِريحُ   .136
 صدوؽ َيْحَيى ْبِف َطْمَحةَ  َطْمَحُة ْبفُ   .137
ـُ بُف أَِبي الناُجْودِ   .138  صدوؽ َعاِص
ـُ بُف َبْيَدَلة  .139  صدوؽ َعاِص
 مقبوؿ َعاِمُر ْبُف َسْعٍد اْلَبَجِميُّ   .140
 ثقة أَِبي َعْوؼٍ  الراْحَمف ْبفُ  َعْبدُ   .141
اجِ  الراْحَمِف ْبفُ  َعْبدُ   .142  مختمؼ في صحبتو. الزاجا
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 لـ أجد لو ترجمة َعْبُد الراْحَمِف ْبُف َسَمَمةَ   .144
 مجيوؿ الرحمف بف عفاف عبدُ   .145
 ثقة َعْبُد الراْحَمِف ْبُف َعْمٍرو  .146
 ثقة َعْبُد الراْحَمِف ْبُف َيِزيَد ْبِف َجاِبرٍ   .147
زااؽ بف ىماـ عبدُ   .148  قةث الرا
 صدوؽ َعْبُد الُقدُّوِس ْبُف ُمَحماٍد بف عبد الكبير  .149
 ثقة الماِو ْبف أَبي َعبد الماو َعبدُ   .150
 صحابي عبد اهلل بف العباس  .151
ْبِعيُّ   .152  ثقة َعْبُد الماِو ْبُف اْلَعَلِء ْبِف َزْبٍر الرٍّ
 ثقة َعْبُد اهلِل بُف الُمَباَرؾِ   .153
 ضعيؼ ْبِف ِديَنارٍ  اهللِ  َعْبدُ   .154
 مقبوؿ َسْعٍد بف فروة الماِو ْبفُ  َعْبدُ   .155
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 ثقة َعْبُد اهلِل بُف َعاِمِر بِف َيِزْيدَ   .157
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 ثقة عبد اهلل بف َوْىب بف ُمسمـ  .167
 ثقة ثبت َعْبدة بف ُسميماف  .168
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 البقرة  .1
ـْ َوََّل  ـْ َما َكَسْبُت }ِتْمَؾ أُماٌة َقْد َخَمْت َلَيا َما َكَسَبْت َوَلُك

 ُتْسَأُلوَف َعماا َكاُنوا َيْعَمُموَف{
134 9 ،21 ،22 

ناا َلُو َلَحاِفُظوَف{ الحجر  .2  2 9 }ِإناا َنْحُف َنزاْلَنا الذٍّْكَر َواِ 

 اْلسراء  .3
ـَ الماُو ِإَّلا ِباْلَحؽٍّ َوَمْف ُقِتَؿ  }َوََّل َتْقتُُموا الناْفَس الاِتي َحرا
َمْظُموًما َفَقْد َجَعْمَنا ِلَوِليٍِّو ُسْمَطاًنا َفَل ُيْسِرْؼ ِفي اْلَقْتِؿ 

 ِإناُو َكاَف َمْنُصورًا{
33 19 

 الفرقاف  .4
اَر ِخْمَفًة ِلَمْف َأرَاَد َأْف }َوُىَو الاِذي َجَعَؿ الماْيَؿ َوالنايَ 

َر َأْو َأرَاَد ُشُكورًا{  َيذاكا
 ج 62

 ج 40 }َوَمْف َشَكَر َفِإناَما َيْشُكُر ِلَنْفِسِو{ النمؿ  .5

 النمؿ  .6
ـٌ َعَمى ِعَباِدِه الاِذيَف اْصَطَفى  ُقؿِ } اْلَحْمُد ِلماِو َوَسَل

 1 59 آلماُو َخْيٌر َأماا ُيْشِرُكوَف{

 ج 13 }اْعَمُموا آَؿ َداُووَد ُشْكًرا َوَقِميٌؿ ِمْف ِعَباِدَي الشاُكوُر{ سبأ  .7
ـا َأْوَرْثَنا اْلِكَتاَب الاِذيَف اْصَطَفْيَنا ِمْف ِعَباِدَنا{ فاطر  .8  1 32 }ُث
{ الزمر  .9 ـْ ْف َتْشُكُروا َيْرَضُو َلُك  ج 7 }َواِ 

ْنَساِف ِإَّلا َما َسعَ  النجـ  .10  ب 39 ى{}َوَأْف َلْيَس ِلْْلِ
 ج 35 }َكَذِلَؾ َنْجِزي َمْف َشَكَر{ القمر  .11

 الحديد  .12

ـْ َأَّلا تُْنِفُقوا ِفي َسِبيِؿ الماِو َوِلماِو ِميَراُث  }َوَما َلُك
ـْ َمْف َأْنَفَؽ ِمْف َقْبِؿ  الساَماَواِت َواأْلَْرِض ََّل َيْسَتِوي ِمْنُك

ـُ َدَرَجًة مِ  َف الاِذيَف َأْنَفُقوا ِمْف اْلَفْتِح َوَقاَتَؿ ُأوَلِئَؾ َأْعَظ
َبْعُد َوَقاَتُموا َوُكلًّ َوَعَد الماُو اْلُحْسَنى َوالماُو ِبَما َتْعَمُموَف 

 َخِبيٌر{

10 10 

ناؾَ } القمـ  .13 { َواِ   1 4 َلَعَمى ُخُمٍؽ َعِظيـٍ
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 25 أبك سفياف بف حرب َأْرَسَؿ ِإَلْيِو ِفي َرْكٍب ِمْف ُقَرْيٍش..( ِىَرْقؿَ  )َأفا   .1

( )َنَياَنا َرُسوُؿ اهلِل   .2 ـِ  30 أبك سفياف بف حرب َعِف اْلَمْيَتِة َوالدا

3.  ) ْمِت الثاَقِفيُّ  32 أبك سفياف بف حرب )َخَرْجُت َأَنا َوأَُمياُة ْبُف َأِبي الصا

4.  
ـْ َأَحًدا  )َمْف َوِلَي ِمفْ  َأْمِر اْلُمْسِمِميَف َشْيًئا َفَأماَر َعَمْيِي

 ُمَحاَباًة َفَعَمْيِو َلْعَنُة اهلِل..(
 38 يزيد بف أبي سفياف

5.  
)َتَرْوَف َىَذا؟ َلْو َماَت َعَمى َما ُىَو َعَمْيِو َماَت َعَمى 

 َغْيِر ِمماِة اِْلْسلـِ َيْنُقُر ِفي َصلِتِو..(
 40 يزيد بف أبي سفياف

6.  
َوََّل َتْسِرِقي،  تَُباِيِعيِني َعَمى َأْف ََّل ُتْشِرِكي ِباهلِل َشْيًئا،)

 (َوََّل َتْزِني
 44 ىند بنت عتبة

 46 ىند بنت عتبة )ِإفا َأَبا ُسْفَياَف َرُجٌؿ ُمْمِسٌؾ..(  .7

8.  
)َمْف َصماى اْثَنَتْي َعْشَرَة َرْكَعًة ِفي َيْوـٍ َوَلْيَمٍة، ُبِنَي َلُو 

 َبْيٌت ِفي اْلَجناِة( ِبِيفا 
 49 أـ حبيبة، رممة بنت أبي سفياف

 53 أـ حبيبة، رممة بنت أبي سفياف )َمْف َصماى َأْرَبًعا َقْبَؿ الظُّْيِر(  .9

10.  
)ََّل َيِحؿُّ َِّلْمرََأٍة ُتْؤِمُف ِبالماِو َوالَيْوـِ اآلِخِر، َأْف 

 ُتِحدا،..(
 55 أـ حبيبة، رممة بنت أبي سفياف

 58 أـ حبيبة، رممة بنت أبي سفياف وَؿ الماِو، اْنِكْح ُأْخِتي ..()َيا َرسُ   .11

 60 أـ حبيبة، رممة بنت أبي سفياف ُيَصمٍّي ِفي الثاْوِب ..( )َىْؿ َكاَف الناِبيُّ   .12

13.  
)َأناُو َكاَف ِإَذا َسِمَع اْلُمَؤذٍَّف َقاَؿ َكَما َيُقوُؿ َحتاى 

 َيْسُكَت(
 64 فيافأـ حبيبة، رممة بنت أبي س

14.  
، ُنَغمٍُّس، ِمْف َجْمٍع )ُكناا َنْفَعُمُو َعَمى َعْيِد الناِبيٍّ 
 ِإَلى ِمًنى(

 66 أـ حبيبة، رممة بنت أبي سفياف

ْأ(  .15  71، 69 أـ حبيبة، رممة بنت أبي سفياف )َمْف َمسا َفْرَجُو َفْمَيَتَوضا

َجَيا الناَجاِشيُّ الناِبيا   .16  72 أـ حبيبة، رممة بنت أبي سفياف ..(َوَأْمَيَرَىا )َفَزوا
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ـْ ِدَماَء..(  .17  73 أـ حبيبة، رممة بنت أبي سفياف )َرَأْيُت َما َتْمَقى ُأماِتي َبْعِدي َوَسْفَؾ َبْعِضِي

18.  
َوُىَو َيُقوُؿ: "ََّل ِإَلَو ِإَّلا الماُو، َوْيٌؿ  )اْسَتْيَقَظ الناِبيُّ 

 ِلْمَعَرِب ..(
 75 سفياف أـ حبيبة، رممة بنت أبي

19.  
)َيا َرُسوَؿ الماِو، ِإفا َلَنا َشَراًبا َنْصَنُعُو ِمَف اْلَقْمِح 

 َوالشاِعيِر..(
 77 أـ حبيبة، رممة بنت أبي سفياف

 79 أـ حبيبة، رممة بنت أبي سفياف َكاَف ُيَصمٍّي َعَمى اْلُخْمَرِة( )َأفا الناِبيا   .20

 81 أـ حبيبة، رممة بنت أبي سفياف َرَة َرْكَعًة( )َمْف َصماى ِفي َيْوـٍ اْثَنَتْي َعشْ   .21

22.  
َلِة اْلوْسَطى َصَلِة اْلَعْصِر َحتاى  )َشَغُموَنا، َعِف الصا

 َغَرَبِت الشاْمُس(
 83 أـ حبيبة، رممة بنت أبي سفياف

ـٌ(  .23  85 أـ حبيبة، رممة بنت أبي سفياف )َكاَف ُيَقبٍُّؿ َوُىَو َصاِئ

 87 أـ حبيبة، رممة بنت أبي سفياف ََّل َتْصَحُب ُرْفَقًة ِفيَيا َجَرٌس( )ِإفا اْلَمَلِئَكةَ   .24

ـْ ِبالسٍَّواِؾ..(  .25  89 أـ حبيبة، رممة بنت أبي سفياف )َلْوََّل َأْف َأُشؽا َعَمى أُماِتي أَلََمْرُتُي

ْأ ِمماا َمساِت النااُر(  .26  92 أـ حبيبة، رممة بنت أبي سفياف )َتَوضا

ـَ َعَمْيِو ََّل َلُو ِإَّلا..()ُكؿُّ َكلَ   .27  94 أـ حبيبة، رممة بنت أبي سفياف ـِ اْبِف آَد

 97 أـ حبيبة، رممة بنت أبي سفياف )َرَأْيُت ِفَي الناْوـِ ُعَبْيَد الماِو ْبَف َجْحٍش ..(  .28

 99 أـ حبيبة، رممة بنت أبي سفياف )َمْف َحاَفَظ َعَمى َأْرَبِع َرَكَعاٍت َقْبَؿ اْلَعْصر..(  .29

 101 أـ حبيبة، رممة بنت أبي سفياف )َكاَف ِفي َبْيِتَيا َفَسِمَع اْلُمَؤذٍَّف..(  .30

 103 أـ حبيبة، رممة بنت أبي سفياف وأخي ُمعاوية..( )دخَؿ رسوُؿ اهلِل   .31

 105 أـ حبيبة، رممة بنت أبي سفياف )َمْف َكاَف َعَمى ِديِني َوِديِف َداُوَد َوُسَمْيَماَف..(  .32

33.  
، َوَعْبُد الراْحَمِف ْبُف َؿ َعَميا َرُسوُؿ اهلِل )َدخَ 

اِج..(  الزاجا
 107 أـ حبيبة، رممة بنت أبي سفياف

 111، 109 أـ حبيبة، رممة بنت أبي سفياف )َيْخُرُج َناٌس ِمْف ِقَبِؿ اْلَمْشِرِؽ..(  .34

 112 أـ حبيبة، رممة بنت أبي سفياف )اْلَعبااُس ِصْنُو، أَِبي(  .35

، 115 معاكية بف أبي سفياف ُيِرِد الماُو ِبِو َخْيًرا ُيَفقٍّْيُو..()َمْف   .36
163 
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، َوََّل النٍَّماَر(  .37  116 معاكية بف أبي سفياف )ََّل َتْرَكُبوا اْلَخزا

ـْ ِصَياَمُو..(  .38 ـْ َيْكُتِب الماُو َعَمْيُك  118 معاكية بف أبي سفياف )َىَذا َيْوـُ َعاُشوَراَء َوَل

 119 معاكية بف أبي سفياف َؤذٍُّف، َقاَؿ: الماُو َأْكَبُر الماُو َأْكَبرُ َأذاَف المُ   .39

ْرُت َعْف َرُسوِؿ الماِو   .40  121 معاكية بف أبي سفياف ِبِمْشَقٍص( )َقصا

 123 معاكية بف أبي سفياف َوُىَو اْبُف َثَلٍث َوِستٍّيَف..( )َماَت َرُسوُؿ اهلِل   .41

 125 معاكية بف أبي سفياف َؿ، َلُو الرٍَّجاُؿ..()َمْف َأَحبا َأْف َيْمثُ   .42

43.  ) ـْ  127 معاكية بف أبي سفياف )ِإناَما َىَمَكْت َبُنو ِإْسَراِئيَؿ ِحيَف اتاَخَذَىا ِنَساُؤُى

َلةِ  َسِمْعُت َرُسوَؿ اهلِل   .44  128 معاكية بف أبي سفياف َيُقوُؿ ِإَذا اْنَصَرَؼ ِمَف الصا

..()ِإَذا َشِرُبوا اْلخَ   .45 ـْ  130 معاكية بف أبي سفياف ْمَر َفاْجِمُدوُى

ْنَيا ِإَّلا َبَلٌء َوِفْتَنٌة(  .46 ـْ َيْبَؽ ِمَف الدُّ  133 معاكية بف أبي سفياف )َل

47.  ).. ـْ  134 معاكية بف أبي سفياف )ِإفا َىَذا اأَلْمَر ِفي ُقَرْيٍش ََّل ُيَعاِديِي

 135 معاكية بف أبي سفياف .(َنَيى َعْف ُلْبِس. )َأفا َرُسوَؿ الماِو   .48

49.  
َأ ِلمنااِس َكَما َرَأى َرُسوَؿ الماِو   )َأفا ُمَعاِوَيَة، َتَوضا

أُ..(  َيَتَوضا
 137 معاكية بف أبي سفياف

 139 معاكية بف أبي سفياف )ََّل تَُباِدُروِني ِبُرُكوٍع، َوََّل ِبُسُجوٍد..(  .50

..()ِإفا َأْىَؿ اْلِكتَاَبْيِف اْفَتَرُقوا   .51 ـْ  141 معاكية بف أبي سفياف ِفي ِديِنِي

 144 معاكية بف أبي سفياف )َمْف َنِسَي َشْيًئا ِمْف َصَلِتِو َفْمَيْسُجْد..(  .52

ُنوَف َأْطَوُؿ النااِس..(  .53  145 معاكية بف أبي سفياف )اْلُمَؤذٍّ

 147 معاكية بف أبي سفياف )اْلُعْمَرى، َجاِئَزٌة أِلَْىِمَيا(  .54

 149 معاكية بف أبي سفياف أََنا َخاِزٌف، َفَمْف َأْعَطْيُتُو..( )ِإناَما  .55

 151 معاكية بف أبي سفياف )ُكؿُّ َذْنٍب َعَسى الماُو َأْف َيْغِفَرُه..(  .56

؟)»  .57 ـْ  153 معاكية بف أبي سفياف َقاُلوا: َجَمْسَنا َنْذُكُر اهلَل َوَنْحَمُدُه..(« َما َأْجَمَسُك

 155 معاكية بف أبي سفياف ُولٍّيَت َأْمًرا َفاتاِؽ اهلَل..( )َيا ُمَعاِوَيُة، ِإفْ   .58
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 156 معاكية بف أبي سفياف )َمْف َأَحبا اأْلَْنَصار..(  .59

 159 معاكية بف أبي سفياف )َأْف ََّل ُتوَصَؿ َصَلٌة ِبَصَلٍة..(  .60

 160 معاكية بف أبي سفياف )ََّل َتْنَقِطُع اْلِيْجَرُة َحتاى..(  .61

 163 معاكية بف أبي سفياف اأْلَْعَماُؿ َكاْلِوَعاِء..( )ِإناَما  .62

 163 معاكية بف أبي سفياف )اْلَخْيُر َعاَدٌة، َوالشارُّ َلَجاَجٌة..(  .63

وَر..( )ِإفا الناِبيا   .64  165 معاكية بف أبي سفياف َسمااُه الزُّ

 166 معاكية بف أبي سفياف )َمْف َكَذَب َعَميا ُمَتَعمًٍّدا..(  .65

ـْ ِزيا َسْوءٍ )  .66 ـْ َقْد َأْحَدْثُت  167 معاكية بف أبي سفياف (ِإناُك

 169 معاكية بف أبي سفياف )َلْيَمُة اْلَقْدِر َلْيَمُة َسْبٍع َوِعْشِريَف(  .67

 171 معاكية بف أبي سفياف )َما ِمْف َشْيٍء ُيِصيُب اْلُمْؤِمَف..(  .68

ـْ َلُتَصمُّوَف َصَلًة َلَقْد َصِحْبنَ   .69  172 معاكية بف أبي سفياف ا..()ِإناُك

 173 معاكية بف أبي سفياف َنَيى..( )َىْؿ َتْعَمُموَف َأفا َرُسوَؿ الماِو   .70

 174 معاكية بف أبي سفياف )َمْف َماَت ِبَغْيِر ِإَماـٍ َماَت ِميَتًة َجاِىِمياًة(  .71

 176 معاكية بف أبي سفياف َنَيى َعِف الُغُموَطاِت( )َأفا الناِبيا   .72

ـٌ َعَمى ُكؿٍّ ُمْؤِمٍف(  .73  178 معاكية بف أبي سفياف )ُكؿُّ ُمْسِكٍر، َحَرا

74.  ).. ـْ نٍّي أُْبِمُغُك ـَ َسْبَعَة َأْشَياَء، َواِ   180 معاكية بف أبي سفياف )َحرا

 181 معاكية بف أبي سفياف )ِإفا اْلَعْيَنْيِف ِوَكاُء..(  .75

 183 ية بف أبي سفيافمعاك  )َطْمَحُة ِمماْف َقَضى َنْحَبُو(  .76

يَماُف َقياَد اْلَفْتَؾ(  .77  185 معاكية بف أبي سفياف )اْلِْ

 


